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WSTĘP 

 Składniki hasła słownikowego w SEJL:  

 1. Rzeczownik ukazuje się pod formą nom. sg.  

 Gdy nom.sg. kończy się na -is, co jest końcówką dwuznaczną, dodaje się formę gen. 

sg., mianowicie -io (m.) lub -ies (f.m.). — Formom nom. sg., które są akcentowane na 

końcówce (-à, -ìs, -ỹs, -ė,̃ -uõ), towarzyszy cyfra wskazująca paradygmat akcentowy. Np. 

aušrà 4, 2 p.a., akìs, -iẽs f. 4 p.a., vagìs, -iẽs m. 4 p.a., ožỹs 3 p.a., duktė ̃3 p.a., eilė ̃4 p.a., 

akmuõ 3 p.a. Również formy plurale tantum, akcentowane na końcówce, wymienia się z 

cyfrą paradygmatu akcentowego, np. atlaidaĩ 3 p.a., rugiaĩ 4 p.a. 

 2. Przymiotnik przytacza się w formie rodzaju męskiego, z dodaniem końcówki rodzaju 

żeńskiego.  

 3. Czasownik ukazuje się w trzech formach: infinitivi, praesentis i praeteriti. 

 4. Po wyrazie litewskim następuje odpowiednik łotewski i/lub staropruski. W wypadku 

wyrazów bałto-słowiańskich zaraz po formie litewskiej (bałtyckiej) wymienia się odpo-

wiednik słowiański. 

 5. Na opis słowotwórczy wyrazu składają się: osnowa (pierwiastek), sufiks i stopień 

apofoniczny. Przynależność do określonego typu derywacyjnego ilustrują paralele struk-

turalne.  

 6. Rekonstrukcja formy prajęzykowej (plit., pb., pbsł., pie.) obejmuje z jednej strony 

skład morfemowy wyrazu (i stopień apofoniczny), z drugiej strony jego znaczenie etymolo-

giczne. 

 7. Przy wyrazach odziedziczonych wskazuje się na przynależność leksemu lit. do 

określonego pierwiastka pie. i na (wybrane) odpowiedniki w pokrewnych językach ie. 

 8. Wyrazowi prymarnemu towarzyszą jego derywaty. Wymienia się je w podziale na 

wyrazy proste afiksalne i wyrazy złożone (cps.). W wypadku derywatów apofonicznych 

wyszczególnia się je w porządku stopni apofonicznych (SE, SO, SZ oraz WSE, WSO, WSZ). 

 9. Gdy zachodzi potrzeba uwidocznienia zróżnicowanych chronologicznie nawarstwień 

derywacyjnych, sięga się po takie terminy, jak «neopierwiastek», «neoosnowa» i «neosufiks» 

(ich objaśnienie jest dane na s. XL–XLVI). 

 10. Lokalizację derywatu zapewnia «Indeks wyrazów litewskich» z jego odsyłaczami 

do wyrazów hasłowych. 

 Za przykładem K. Būgi (1924) przy części rzeczowników wymieniono również ich 

derywaty onomastyczne. Są to z jednej strony nazwy miejscowe, głównie nazwy wsi1, oraz 

nazwy geograficzne (nazwy rzek i jezior, czasem też nazwy bagien, łąk, lasów i gór2), z 

drugiej strony nazwiska ludzi, przeważnie pochodzące od przezwisk i nazw wykonywanych 

zawodów3. 

 Gdy chodzi o dobór wyrazów do etymologizowania, to nie czułem się skrępowany 

ramami współczesnego języka literackiego. Chętnie sięgałem po wyrazy przestarzałe, gwa-

rowe, starolitewskie, gdy tylko było widoczne, że ich forma i/lub znaczenie wnoszą infor-

macje cenne dla gramatyki historycznej lub historii języka. Z tego samego powodu nie stro-

niłem od zapożyczeń. Slawizmy, germanizmy i letonizmy to wymowne pamiątki zetknięcia 

się Litwinów z innymi narodami i ich językami. Ze względu na wiek, ilość i szerokie rozpo-

wszechnienie najważniejsze są tu oczywiście slawizmy (por. monografie A. Brücknera 1877, 

 
1 Wybrane – ale bez zamiaru ich wyczerpania – ze spisu urzędowego Lietuvos TSR administracinio-teritorinio 

suskirstymo žinynas. II dalis. Parengė Z. Noreika ir V. Stravinskas. Vilnius: Mintis, 1976. 
2 Wszystko za słownikiem hydronimicznym A. Vanagasa (1981). 
3 Wybrane ze słownika Lietuvių pavardžių žodynas, zob. Źródła s.v. LPŽ. 
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P. Skardžiusa 1931 i J. Otrębskiego 1932). W porządku chronologicznym wyróżnia się tu 

zapożyczenia z języków staroruskiego (od XI w.), starobiałoruskiego, staropolskiego, 

średnio- i nowopolskiego, białoruskiego i – od końca XVII w. – rosyjskiego. Prace K. Būgi 

(1925) i N. Borowskiej (1957) są przykładem na to, jak można w oparciu o świadectwo 

zapożyczeń snuć interesujące wywody z zakresu historii kultury litewskiej. — Gdy chodzi o 

letonizmy, to wybór przykładów wraz z ich objaśnieniem zawdzięczam znawcy tego tematu, 

Panu Prof. V. Urbutisowi. 

 Cytowany w SEJL materiał litewski pochodzi niemal w całości z ukończonego w 2002 r. 

Lietuvių kalbos žodynas (skrót LKŽ). Ten słownik akademicki obejmuje słownictwo zarówno 

współczesnego języka literackiego, jak i słownictwo dawne (w tym najdawniejsze, z tekstów 

starolitewskich) oraz gwarowe, pochodzące głównie z przeprowadzonych po II wojnie świa-

towej na obszarze całej Litwy badań dialektologicznych. Z LKŽ zaczerpnięto też zdania 

obrazujące użycie rzadszych wyrazów. Natomiast zdania ilustrujące użycie wyrazów grama-

tycznych (przyimków, spójników, partykuł) zostały przejęte z Gramatyki języka litewskiego 

J. Otrębskiego t. III (1956, 308 n.). 

 W szerokim zakresie wykorzystałem zasoby Szyrwidowego Dictionarium trium lingua-

rum (skrót SD), po pierwsze dlatego, że jest to pionierskie opracowanie leksykograficzne dla 

języka litewskiego, po drugie dlatego, że ten polsko-łacińsko-litewski słownik daje moc 

wiadomości o XVII-wiecznej litewszczyźnie w interesującej oprawie języka średnio-

polskiego. Niezrozumiałe niekiedy dla współczesnego czytelnika wyrazy polskie zostały 

objaśnione przy pomocy Słownika polszczyzny XVI wieku (skrót SPXVI), słownika S. Lindego 

(skrót L.) i tzw. słownika warszawskiego (SW). 

 Bardzo dziękuję Axelowi Holvoetowi (Wilno) za liczne poprawki i ulepszenia, które 

wniósł do tekstu SEJL, Dariuszowi Piwowarczykowi (Kraków) za kontrolę materiału indo-

europejskiego, Iwanowi I. Łuczycowi-Fiedarcowi (Mińsk) za sprawdzenie przykładów biało-

ruskich oraz Annie Daugavet (Petersburg) za sprawdzenie przykładów łotewskich. 

 Za przygotowanie pliku PDF i jego ciągłe aktualizowanie winienem serdeczne podzię-

kowanie Michaiłowi Osłonowi (Kraków). 

 

Kraków, luty 2016 r. Wojciech Smoczyński  
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Ossolińskich, 1966–. 

SRNG = Slovarь russkix narodnyx govorov. Sostavil F.P. FILIN. Moskva-Leningrad: Nauka, 

1965–. 

SSTP = Słownik staropolski. Red. S. URBAŃCZYK. T. I–XI. Wrocław-Kraków-Warszawa: 

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1953-2002. 
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Narodowy im. Ossolińskich. (Polska Akademia Nauk, Prace Językoznawcze, 9.) 

KURYŁOWICZ, Jerzy. 1956b. «Łotewsko-litewska monoftongizacja ai, ei > ie», in: Biuletyn 

Polskiego Towarzystwa Językoznawczego XV, 113–125. 

KURYŁOWICZ, Jerzy. 1958. Lʼaccentuation des langues indo-européennes. 2e édition. 

Wrocław – Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. (Polska Akademia Nauk, 
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Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Analecta Indoeuropaea Cracoviensia, 

IV.) 

SMOCZYŃSKI, Wojciech. 2003b. Studia bałto-słowiańskie. Część II / Baltisch-slavische 

Studien. Teil II. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. (Baltica 
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na prawach rękopisu 

SKRÓTY NAZW CZASOPISM 

ALL ― Acta Linguistica Lithuanica.  

Balt ― Baltistica.  

HS ― Historische Sprachforschung. 

IF ― Indogermanische Forschungen. 

JIES ― Journal of Indo-European Studies. 

LKK ― Lietuvių kalbotyros klausimai.
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SKRÓTY 

a. — albo 

abl. — (casus) ablativus 

abstr. — abstractum, rzeczownik oderwany 

acc. — (casus) accusativus, biernik 

act. — activum, strona czynna 

adess. — (casus) adessivus 

adi. — (nomen) adiectivum, przymiotnik 

adi. vb. — adiectivum verbale 

adv. — adverbium, przysłówek 

akc. — akcentowy 

ags. — anglo-saksoński 

alb. — albański 

allat. — (casus) allativus 

ang. — angielski 

aor. — aoryst 

arch. — archaiczny 

arkad. — arkadyjski 

atemat. — atematyczny 

att. — attycki 

aukszt. — auksztajcki 

aw. — awestyjski 

bałt. — bałtycki 

beoc. — beocki 

bg. — bułgarski 

bibl. — biblijny 

błr. — białoruski 

bot. — (termin) botaniczny 

bret. — bretoński 

bsł. — bałto-słowiański 

b.z.a. — bez znaku akcentowego w LKŽ 

c. — (genus) commune, rodzaj wspólny 

C ― dowolna spółgłoska 

card. — (nomen) cardinale, liczebnik główny 

caus. — (verbum) causativum, czas. 

sprawczy 

cerk. — cerkiewny 

chorw. — chorwacki 

coll. — collectivum, rzeczownik zbiorowy 

compar. — comparativus, stopień wyższy 

concr. — concretum, rzeczownik konkretny 

condit. — (modus) conditionalis, tryb 

warunkowy 

coni. — (modus) coniunctivus, tryb łączny 

contemp. — contemporale (participium c.) 

cps. — (nomen) compositum, wyraz złożony 

cs. — cerkiewnosłowiański 

cur. — (verbum) curativum 

cypr. — cypryjski 

cyg. — cygański 

czak. — czakawski 

czas. — czasownik 

czes. — czeski 

czyt. — czytaj 

dat. — (casus) dativus 

demin. — (nomen) deminutivum, zdrobnienie 

denom. — (verbum, nomen) denominativum 

desid. — (praesens) desiderativum 

dial. — dialekt; dialektalny 

dłuż. — dolnołużycki 

dn. — dolnoniemiecki 

dor. — dorycki 

dosł. — dosłownie 

drw. — derywat; derywaty 

du. — (numerus) dualis, liczba podwójna 

duń. — duński 

dur. — (verbum) durativum 

eol. — eolski 

ep. — epicki 

est. — estoński 

euf. — eufemizm 

f., fem. — (genus) femininum, rodzaj żeński 

far. — farerski (Faroese) 

fiń. — fiński 

fr. — francuski 

frq. — (verbum) frequentativum 

fryz. — fryzyjski 

fut. — (tempus) futurum, czas przyszły 

galij. — galijski 

gen. — (casus) genetivus, dopełniacz 

germ. — germański 

głuż. — górnołużycki 

goc. — gocki 

gr. — grecki 

gram. — (termin) gramatyczny 

gw. — gwarowy 

H ― nieokreślona laryngalna  

hebr. — hebrajski 

Hes. — Hesychius 

het. — hetycki 

hist. — termin historyczny, wyraz odnoszący 

się do realiów historycznych 

hiszp. — hiszpański 

homer. — homerycki 

ibid. — ibidem, tamże 

ie. — indoeuropejski 

iir. — indoirański 
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ill. — (casus) illativus 

impers. — impersonale, nieosobowe 

inchoat. — (verbum) inchoativum 

indecl. — indeclinabile, nieodmienne 

inf. — infinitivus, bezokolicznik 

infig. — infigowany 

inskr. — inskrypcyjny 

instr. — (casus) instrumentalis, narzędnik 

intens. — (verbum) intensivum 

interi. — interiectio, wykrzyknik 

intr. — (verbum) intransitivum, (czas.) 

nieprzechodni 

ipf. — (tempus) imperfectum, czas przeszły 

niedokonany 

ipv. — (modus) imperativus, tryb rozkazujący 

ir. — iryjski 

isl. — islandzki 

iter. — (verbum) iterativum, czas. 

wielokrotny 

iter.-demin. — (verbum) iterativum-deminuti-

vum, czas. wielokrotny zdrobniały 

jęz. — język, języki 

jid. — jidysz 

joń. — joński 

kasz. — kaszubski 

kat. — katechizm  

klas. — klasyczny 

kornw. — kornwalijski 

kret. — kreteński 

kuroń. — kuroński 

l.c. — loco citato, w miejscu cytowanym 

lezb. — lezbijski 

lit. — litewski 

liter. — literacki; literatura przedmiotu 

liw. — liwijski 

loc. — (casus) locativus, miejscownik 

lrg. — (spółgłoska) laryngalna 

luw. — luwijski 

luw.-hier. — luwijski hieroglificzny 

luw.-klin. — luwijski klinowy 

lyk. — lykijski 

łac. — łaciński 

łatg. — łatgalski 

łot. — łotewski 

łuż. — łużycki 

m., masc. — (genus) masculinum, rodzaj 

męski 

maced. — macedoński 

med. — medium, strona zwrotna 

m.in. — między innymi 

mław. — z młodszej Awesty 

myk. — mykeński 

n. — (genus) neutrum, rodzaj nijaki 

n.act. — nomen actionis, nazwa czynności 

n.agt. — nomen agentis, nazwa wykonawcy 

czynności 

nazw. — nazwisko 

NB. — nota bene 

n.concr. — nomen concretum, rzeczownik 

konkretny 

neol. — neologizm, nowy wyraz 

neoosn. — neoosnowa (werbalna, nominalna) 

neopwk. — neopierwiastek 

neosuf. — neosufiks 

niderl. — niderlandzki 

niem. — niemiecki 

n.instr. — nomen instrumenti, nazwa 

narzędzia  

n.jez. — nazwa jeziora 

n.m. — nazwa miejscowa 

nom. — (casus) nominativus, mianownik 

nord. — nordycki 

norw. — norweski 

n.os. — nazwa osobowa 

n.rz. — nazwa rzeczna 

n.w. — nazwa wodna 

nwn. — nowowysokoniemiecki 

ob. – obok 

obl. — (casus) obliquus, przypadek zależny 

o.c. – opus citatum, dzieło cytowane 

ord. — (nomen) ordinale, liczebnik 

porządkowy 

orm. – ormiański 

oset. – osetyński 

osk. – oskijski 

osm.-tur. – osmańsko-turecki 

p.a. — paradygmat akcentowy 

pass. — passivum, strona bierna 

patron. — patronimiczne (nazwisko) 

pb. — prabałtycki 

pbsł. — prabałtosłowiański 

pdg. — paradygmat 

peior. — (nomen) peiorativum 

pers. — perski 

pf. — perfectum 

pgerm. — pragermański 

pgr. — pragrecki 

pie. — praindoeuropejski 

pis. — pisane, pisownia (w zabytku) 

pital. — praitalski 
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p.l. — per litteras, listownie 

pl. — (numerus) pluralis, liczba mnoga 

plit. — pralitewski 

pl.t. — plurale tantum 

płac. — prałaciński 

płn. — północny 

płn.-wsch. — północno-wschodni 

płot. — prałotewski 

pogardl. — pogardliwy 

pol. — polski 

połab. — połabski 

popr. — poprawiony 

postvb. — postverbale, postwerbalny 

pot. — potoczny 

ppol. — prapolski 

praep. — praepositio, przyimek 

por. — porównaj 

prs. — (tempus) praesens, czas teraźniejszy 

prt. — (tempus) praeteritum, czas przeszły 

prus.-niem. — prusko-niemiecki (jęz. 

niemiecki b. Prus Wschodnich) 

prvb. — praeverbium 

przen. — przenośne (znaczenie) 

przest. — przestarzałe 

przym. — przymiotnik 

przyp. — przypis  

psł. — prasłowiański 

ptc. — participium, imiesłów 

ptk. — partykuła 

pwk. — pierwiastek; pierwiastkowy 

rcs. — ruskocerkiewnosłowiański 

rej. — rejon (jednostka administracyjna na 

Litwie) 

refl. — (verbum) reflexivum, czas. zwrotny 

ros. — rosyjski 

rum. — rumuński 

rus. — ruski 

rzecz. — rzeczownik, rzeczowniki 

saṃpras. — (SZ typu) saṃprasāraṇa 

sb. — (nomen) substantivum, rzeczownik 

sch. — serbsko-chorwacki 

scil. — scilicet, to jest 

scs. — starocerkiewnosłowiański 

serb. — serbski 

serbcs. — serbsko-cerkiewnosłowiański 

sg. — (numerus) singularis, liczba 

pojedyncza 

słc. — słowacki 

słń. — słoweński 

słow. — słowiański 

śr — średnio- 

st. — stopień (apofoniczny) 

st ― staro- 

stang. — staroangielski 

staw. — staroawestyjski 

stbłr. — starobiałoruski 

stczes. — staroczeski 

stdn. — starodolnoniemiecki 

sti. — staroindyjski 

stir. — staroiryjski 

stisl. — staroislandzki 

stlit. — starolitewski 

stłot. — starołotewski 

stnord. — zob. stisl. 

stpol. — staropolski 

stpr. — staropruski 

strus. — staroruski 

stsaks. — starosaksoński 

stszw. — staroszwedzki 

sttur. — staroturecki 

stwn. — starowysokoniemiecki 

superl. — (gradus) superlativus, stopień 

najwyższy 

syn. — synonim, synonim 

s.v. — sub vocabulo, pod hasłem 

szw. — szwedzki 

śrdn. — średniodolnoniemiecki 

śrłac. — średniowieczny łaciński 

śrir. — średnioiryjski 

śrniderl. — średnioniderlandzki 

śrpers. — średnioperski 

śrrus. — średnioruski 

śrwalij. — średniowalijski 

śrwn. — średniowysokoniemiecki 

tatar. — tatarski 

tessal. — tessalski 

t.y. — tas yra ʽto jestʼ 

toch. A, B ― tocharski A, B 

tr. — (verbum) transitivum, (czas.) 

przechodni 

tur. — turecki 

ukr. — ukraiński 

umbr. — umbryjski 

vel sim. — vel simile, lub podobnie 

vb. — verbum 

walij. — walijski 

war. — wariant, warianty 

wcznwn. — wszesno-nowowysokoniemiecki 

wed. — wedyjski, wedycki 

węg. — węgierski 
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włos. — włoski 

właśc. — właściwie 

wsch.-bałt. — wschodniobałtycki 

wsch.-fryz. — wschodniofryzyjski 

wsch.-lit. — wschodniolitewski 

wsch.-słow. — wschodniosłowiański 

wschśrn. — wschodniośrednioniemiecki 

wykrz. — wykrzyknik 

zach.-germ. — zachodniogermański 

zam. — zamiast 

żartobl. — żartobliwe 

zapoż. — zapożyczenie  

zdrob. — zdrobnienie 

zwł. — zwłaszcza 

żm. — żmudzki
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NAZWY STOPNI APOFONICZNYCH 

SE ― stopień e 

SE-C ― stopień e antekonsonantyczny 

SE-V ― stopień e antewokaliczny 

SO ― stopień o 

SO-C ― stopień o antekonsonantyczny 

SO-V ― stopień o antewokaliczny 

SP ― stopień pełny 

SW ― stopień wzdłużony 

SZ ― stopień zanikowy 

SZ-C ― stopień zanikowy antekonsonantyczny 

SZ-V ― stopień zanikowy antewokaliczny 

WSE ― wzdłużony stopień e 

WSO ― wzdłużony stopień o 

WSP — wzdłużony stopień pełny 

WSZ ― wzdłużony stopień zanikowy 

 

 

ZNAKI SPECJALNE 

<  ― pochodzi z (regularna zmiana fonetyczna) 

>  ― przechodzi w (regularna zmiana fonetyczna) 

⇐ albo ⇒   ― (1) zmiana morfologiczna i derywacja, (2) zmiana znaczenia, (3) 

zapożyczenie 

/.../  ― transkrypcja fonologiczna 

[...]  ― transkrypcja fonetyczna 

<...>  ― transkrypcja grafemiczna 

«...»  ― przytoczenie z zabytku, cytat 

#  ― pauza 

:  ― stosunek allomorfów; stosunek formalny w ogóle 

†  ― forma potencjalna, niezrealizowana; forma nieistniejąca 

bu.vo  ― kropka wskazuje podział wyrazu na sylaby 

 

C  ― dowolna spółgłoska 

*H  ― ogólny symbol spółgłoski laryngalnej 

*h1, *h2, *h3, *hx  ― fonemy laryngalne 

R  ― dowolny resonant (i̯, u̯, m, n, r, l) 

T  ― dowolny obstruent 

V  ― dowolna samogłoska 
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NIEKTÓRE TERMINY FACHOWE  

 Adessivus — stlit. przypadek lokalizacji spoczynkowej z postpozycją -pi, -p, 

odpowiadający na pytanie ʽu kogo?ʼ, np. tamipig Evangelistaip ʽu tegoż Ewangelistyʼ, 

Dieviep ir geruosiąmp žmonėsęmp ʽu Boga i u dobrych ludziʼ (GJL III, § 210). Dziś w funkcji 

przysłówka, por. wsch.-lit. namíepi ʽw domuʼ. Por. «Inessivus». 

 Adideacja — takie skojarzenie dwu pojęć, które pociąga za sobą upodobnienie 

brzmienia jednego wyrazu do drugiego, np. dùrpės ⇐ tùrpės (por. dùrti), mišpãrai ⇐ 

nešpãrai (por. mìšios), tėvū̃nas ⇐ tijū̃nas (por. tė́vas). 

 Afereza — zanik głoski na początku wyrazu, w szczególności 1. zanik początkowej 

samogłoski (z reguły nieakcentowanej): barãgas < *abarãgas, ráitis < ėráitis, žañčius < 

ažañčius, Žùpis < *Užupis a. *Ažupis, 2. zanik początkowej spółgłoski: ė́gėrė < jė́gėrė, éndrė 

< néndrė, óras < vóras. 

 Afiks — termin nadrzędny względem terminów «prefiks», «sufiks» i «infiks». Oznacza 

morfem gramatyczny, który przyłącza się do morfemu leksykalnego w jednej z trzech pozycji 

wyrazowych: 1. przed morfemem leksykalnym (por. prefiks nu- w nu-KRÌT-o), 2. po 

morfemie leksykalnym (por. suf. -ul- w KRIT-ul-iaĩ), 3. w obrębie morfemu leksykalnego, 

mianowicie przez wsunięcie afiksu przed końcową spółgłoskę morfemu (por. infiks -n- w 

KRI-n-T-ù ⇐ KRIT). 

 Afrykaty — spółgłoski zwarto-szczelinowe, np. lit. c, dz, č, dž, č̓ , dž̓ . 

 Afrykatyzacja — zmiana spółgłoski zwartej w zwarto-szczelinową, 1° por. t > ts i d > 

dz w lit. dialekcie dzukskim: cìk : tìk ʽtylkoʼ, dzienà : dienà ʽdzieńʼ, 2° por. plit. *ti̯a > lit. tšʼa 

(jáučiai ʽwołyʼ), plit. *di̯a > lit. džʼa (mẽdžiai ʽdrzewaʼ). 

 Akrostatyczny — zob. «Apofoniczno-akcentowe paradygmaty». 

 Akut — zob. «Intonacja». 

 Allativus — stlit. przypadek lokalizacji kierunkowej z postpozycją -pi, -p, odpowia-

dający na pytanie ʽdo kogo, do czego? ku komu, ku czemu?ʼ, np. tamipig Evangelistaip ʽu 

tegoż Ewangelistyʼ, Dieviep ir geruosiąmp žmonėsęmp ʽu Boga i u dobrych ludziʼ (GJL III, § 

210). Dziś w funkcji przysłówka: velnióp ʽdo diabłaʼ, galóp ʽku końcowi, pod koniecʼ. Por. 

«Illativus». 

 Allomorfy — warianty fonologiczne jednego morfemu (zob.), które w swej formie są 

uwarunkowane przez sąsiedztwo morfologiczne. Przykłady: bū́-ti : buv-aũ, vý-ti : vej-ù : 

vijaũ, drẽsk-ia : drės̃k-ė : drėk̃s-ti, gìnt-yti : giñč-as. 

 Alternacja — oboczność, wymiana samogłosek albo spółgłosek w obrębie morfemu, 

zachodząca według określonego schematu, por. np. vedù : vãdas : į́voda, martì : marč̃iai, 

gaidỹs : gaidžiaĩ. 

 Alternant — forma oboczna, wymieniająca się z inną w ramach określonego schematu. 

Por. «Apofonia», «Allomorfy». 

 Amfikinetyczny — zob. «Apofoniczno-akcentowe paradygmaty». 

 Analogia — typ zmiany morfologicznej, w wyniku której pewna forma gramatyczna 

przekształca się na wzór innej, istniejącej już w języku. Zmiana ta prowadzi do zastąpienia 

formy nieregularnej (wyjątkowej) formą regularną, a odbywa się to według tzw. proporcji 

analogicznej: a : b = a1 : x (x = b1). Por. ang. leg : nom.pl. legs = foot : x (x = foots, zamiast 

feet); pol. ojciec : gen.sg. ojca = syn : x (x = syna, zamiast stpol. synu); lit. piršlỹs : instr.sg. 

piršliù = vagìs : x (x = vagiù, zam. vagimì). 

 Anaptyksa — pojawienie się wewnątrz wyrazu samogłoski, która rozbija grupę 

spółgłosek, por. kimỹnai, šãratas i mìšios jako formy transponujące brzmienia błr. kmin, šrot 

i pol. msza. Ta wstawna samogłoska jest określana terminem «anaptyktyczna». W podanych 

przykładach anaptyktyczne są: i w kim i miš oraz a w šar. 

 Aniṭowy (termin gramatyki sanskryckiej) — mówi się o pie. pierwiastku, który nie był 
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zakończony spółgłoską laryngalną. Aniṭowe z pochodzenia są pierwiastki takich wyrazów 

litewskich, jak bė́gti < pie. *bhegu̯, bert̃i < pie. *bher, brendù ⇐ pie. *bhredh, eĩti < pie. 

*h1ei̯, pert̃i < pie. *per, riẽsti < pie. *u̯rei̯t, sėdė́ti ⇐ pie. *sed, šliẽtis < pie. *ḱlei̯, žiẽsti < 

pie. *dhei̯ǵh-. Termin przeciwstawny: «Seṭowy». 

 Antonimy — wyrazy o przeciwstawnym znaczeniu, np. gẽras ʽdobryʼ : blõgas ʽzłyʼ, 

draũgas ʽprzyjacielʼ : príešas ʽwrógʼ, pradžià ʽpoczątekʼ : gãlas ʽkoniecʼ. 

 Antroponimy — nazwy osobowe, w szczególności imię (np. Kazìmieras), nazwisko 

(np. Būgà), przezwisko (np. Juodbarz̃dis) i pseudonim (np. Rỹgiškių Jõnas). 

 Antycypacja — zbyt wczesne wystąpienie pewnego ruchu artykulacyjnego, uprze-

dzające przystosowanie artykulacji jakiejś głoski pod wpływem głoski następującej. Zob. 

«Asymilacja». 

 Apelatyw — łac. nomen appellativum, rzeczownik pospolity jako przeciwieństwo 

nazwy własnej (łac. nomen proprium). Np. gulb̃ė ʽłabędźʼ jest apelatywem w stosunku do 

takich nazw własnych, jak Gulb̃ė a. Gulb̃is (nazwiska), Gulb̃ė (n. rzeki), Gulb̃is (n. jeziora), 

Gulb̃ės (n. wsi). 

 Apofonia — alternowanie samogłosek w formach należących do jednego gniazda 

leksykalnego (etymologicznego) a zróżnicowanych pod względem gramatycznym. Por. z 

jednej strony lit. e ⇒ a: nešù : naštà, ė ⇒ uo: sė́du : súodžiai, ie ⇒ ai: liekù : laikaũ (apofonia 

tzw. jakościowa), z drugiej strony e ⇒ ė: nešù : nėščià, a ⇒ o: platùs : plõtis, ie ⇒ i: liekù : 

likaũ (apofonia tzw. ilościowa). Zob. też «Neoapofonia». 

 Apofoniczne stopnie — formy jednego i tego samego leksemu, które ukazują się w 

opozycjach fleksyjnych lub derywacyjnych jako zróżnicowane pod względem wokalizmu. 

Odróżnia się: 

 1. st. pełny: z jednej strony st. e (lit. e, ei/ie), z drugiej strony st. o (lit. a, ai), por. sekù : 

sakaũ, veikiù : vaikaũ, sniẽgas : snaĩgė, 

 2. st. zanikowy — brak samogłoski e lub a (lit. iR/uR, i, uij/y, uv/ū), por. mirkýti : 

merk̃ti, mìltai : málti, likaũ : liekù, dùbti : daubà; lìjo/lýti : líeti, griùvo/griū́ti : griáuti, 

 3. wzdłużony st. e (lit. ė ⇐ e), por. lė́miau : lemiù, mė́tau : metù, sėkmė ̃: sekù, vėdlỹs : 

vedù, 

 4. wzdłużony st. o (lit. o < pb. ā ⇐ a), por. kóriau : kariù, prãmonė : manýti, žodis : 

žadù, grõžis : gražùs, 

 5. wzdłużony st. zanikowy (lit. y ⇐ i; ū ⇐ u), por. pýliau : pilù, byrė́ti : bìrti, kýboti : 

kìbti, są́myšis : sumišaũ, gylė ̃ : gilùs. — kū́liau : kuliù, į́gūdis : įgudaũ, są́jūdis : sujudaũ, 

mūsaĩ : mùsos. 

 Apofoniczno-akcentowe paradygmaty — klasyfikacja pie. rzeczowników 

atematycznych ze stanowiska przeciwstawności form mocnych (np. nom.sg.) i słabych (np. 

gen.sg.) w ciągu odmiany. Są dwa kryteria tej przeciwstawności: po pierwsze stopień 

apofoniczny jednego ze składowych morfemów wyrazu (pierwiastek, sufiks, końcówka), po 

drugie pozycja akcentu w stosunku do jednego z wymienionych trzech morfemów. Dla 

praindoeuropejskiego przyjmuje się cztery typy paradygmatów (zob. Fortson 2005, 107 n.):  

 1. akrostatyczny, kiedy akcent spoczywa na pierwiastku tak w przypadkach mocnych, 

jak i słabych, przy czym mocne pokazują SO, zaś słabe SE, np. pie. *nóku̯-t-s ʽnocʼ, gen.sg. 

*néku̯-t-s; 

 2. proterokinetyczny, kiedy w przypadkach mocnych akcent spoczywa na pierwiastku 

scharakteryzowanym przez st. pełny, zaś w przypadkach słabych przesuwa się na sufiks 

scharakteryzowany przez st. pełny, np. pie. *mén-ti-s ʽmyślʼ, gen.sg. *mṇ-téi̯-s; 

 3. hysterokinetyczny, kiedy w przypadkach mocnych akcent spoczywa na sufiksie w st. 

pełnym, zaś w przypadkach słabych przesuwa się na końcówkę w st. pełnym, np. pie. 

*ph2tér-s ʽojciecʼ, gen.sg. *ph2-tr-és; 
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 4. amfikinetyczny (lub holokinetyczny), kiedy w przypadkach mocnych akcentowany 

jest pierwiastek w st. pełnym, zaś w przypadkach słabych końcówka w st. pełnym; sufiks 

występuje zwykle ze wzdłużonym SO w nom.sg. i zwykłym SO w acc.sg. Por. pie. *h2éu̯s-ōs 

ʽjutrzenkaʼ, gen.sg. *h2us-s-és, acc.sg. *h2éu̯s-os-ṃ. 

 Apokopa, apokopowanie — zanik samogłoski lub dyftongu na końcu wyrazu, np. 

daũg < daugi, daugia; nebėr̃ < nebėrà; nerst [ʽgniewa sięʼ] < nersta; rañkoj < rañkoje; bė́k < 

bė́ki (*bėk.ki < *bėg-ki); màt < mataĩ; kõl < koleĩ. 

 Archaizm — element językowy będący przeżytkiem minionej epoki rozwojowej 

danego języka i stanowiący pewną osobliwość bądź na tle aktualnego systemu, bądź w 

porównaniu z systemami języków pokrewnych. Odróżnia się 1° archaizmy fonetyczne, np. 

peñktas ʽpiątyʼ wobec scs. pętŭ; šlaunìs ʽudoʼ wobec sti. śróṇiḥ, łac. clūnis; ū́dra ʽwydraʼ 

wobec słow. vydra; výras ʽmężczyznaʼ wobec łac. vir; stlit. brālis wobec brólis ʽbratʼ, 2° 

archaizmy fleksyjne, np. patì ʽpaniʼ, žmuo ʽczłowiekʼ, esmi ʽjestemʼ (por. sti. ásmi, scs. 

jesmĭ), santį ʽbędącegoʼ, 3° archaizmy składniowe, np. Sako jį gyvą ʽMówią, że on żyjeʼ, 4° 

archaizmy znaczeniowe, np. bérnas ʽdzieckoʼ, elg̃tis ʽżebraćʼ, 5° archaizmy leksykalne, np. 

ašva ʽkobyłaʼ, nepuotis ʽwnukʼ, sẽkmas ʽsiódmyʼ. 

 Asymilacja — upodobnienie głoski pod względem sposobu lub miejsca artykulacji do 

jej sąsiedztwa, z jednej strony następującego (wypadek częstszy), z drugiej strony 

poprzedzającego (wypadek rzadszy). Gdy w sekwencji AB upodobnienie narzuca segment B, 

mówi się o antycypacyjnej asymilacji segmentu A (albo: o wstecznym, regresywnym 

kierunku upodobnienia). Schematycznie: AB > BB, np. mùždinti < *muš-dinti (por. mùšti); 

bė́kti < *bėg-ti (por. bė́gu); stlit. gindyvė < gimdỹvė (por. gimdýti); im̃pilas < *in-pilas (por. 

pìlti, įpìlti). — Z kolei, gdy w sekwencji AB upodobnienie narzuca segment A, mówi się o 

perseweracyjnej asymilacji segmentu B (albo: o postępowym, progresywnym kierunku 

upodobnienia). Schematycznie: AB > AA, np. *virsus > viršùs; *neš-siu > *neš-šiu > nèšiu; 

*mėš-slas (z *mėž-slas, por. mė́žiu) > *mėš-šlas > mė́šlas. 

 Asymilacja na odległość — upodobnienie zachodzące między głoskami, które nie 

stykają się ze sobą, lecz są przedzielone innym segmentem, por. AxB > BxB, np. *seši > šešì; 

slū̃žyti > šlū̃žyti. 

 Atematyczna — jest taka odmiana rzeczownika (deklinacja) lub odmiana czasownika 

(koniugacja), która obywa się bez sufiksu tematycznego pie. *-e/o- (lit. -a). Por. np. formy 

gen. sg. seser-̃s lub seser-ès do sesuõ ʽsiostraʼ, formy 1 sg. prs. (stlit.) ei-mi do eĩti ʽiśćʼ, 

duoɾmi do dúoti ʽdaćʼ. 

 Augmentativum (zgrubienie) — rzeczownik odrzeczownikowy wyrażający nad-

mierną wielkość przedmiotu nazwanego w podstawie słowotwórczej albo też negatywny 

stosunek uczuciowy mówiącego do tego przedmiotu (peiorativum, deteriorativum), np. 

galviščià ʽwielka głowa, wielki łebʼ : kárviščia ʽmarna krowaʼ; arklýnas ʽkoniskoʼ ⇐ arklỹs; 

bõbšė ʽbabskoʼ ⇐ bóba; pliauškỹnė ʽpaplaʼ i ʽpaplaninaʼ ⇐ pliauškė́ti. 

 Bohemizm — zapożyczenie z języka czeskiego. 

 Causativum, kauzatyw — forma czasownika wyrażająca fakt, że podmiot powoduje 

wykonanie czynności przez jego dopełnienie (por. łac. causāre ʽpowodować, sprawiaćʼ). Np. 

gim-dýti ʽrodzićʼ do gìmti ʽrodzić sięʼ, właśc. ʽsprawić, aby się urodziłoʼ; gý-dyti ʽleczyćʼ do 

gýti ʽwracać do zdrowiaʼ; áuš-yti ʽchłodzić, studzićʼ do áušti ʽchłodnieć, stygnąćʼ; bùd-inti 

ʽbudzićʼ do budė́ti ʽczuwaćʼ. 

 Collectivum — rzeczownik zbiorowy, forma wyrażająca pojęcie zbiorowości, 

nazywająca grupę osób lub przedmiotów, np. brolijà ʽrodzeństwo (bracia i siostry)ʼ ⇐ brólis; 

bernijà ʽchłopcyʼ ⇐ bérnas; bajorijà ʽszlachta, bojarzyʼ ⇐ bajõras; jaunìmas ʽmłodzieżʼ ⇐ 

jáunas; šeimatìs ʽpowinowaciʼ ⇐ šeimà; visúomenė ʽspołeczeństwoʼ ⇐ vìsas, visì; laivýnas 

ʽflotaʼ ⇐ laĩvas. Pod względem gramatycznym zachowują się jak singularia tantum, nazwy 
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niepoliczalne. 

 Compositum – zob. «Złożenie». 

 Curativum (podwójne causativum) — czasownik o treści 

ʽkazać/skłonić/pozwolić/zatroszczyć się, aby została wykonana czynność nazwana w 

podstawowym czasowniku przechodnimʼ. Tak np. lit. siū́-dinti ʽdać do uszycia (ubranie)ʼ 

rozumie się jako ʽkazać komuś, by coś uszył dla kogośʼ, z kolei lódinti ʽdrażnić psyʼ jako 

ʽdoprowadzać psy do tego, żeby szczekałyʼ. Zob. GJL II, §§ 686n., LG 226. 

 Cyrkumfleks — termin oznaczający brak intonacji (przeciwieństwo «Akutu»), np. 

aũkštas sb. ʽpiętroʼ wobec áukštas adi. ʽwysokiʼ. Zob. «Intonacja». 

 Decasuativa – wyrazy pochodne typu denominatywnego, które są derywowane nie od 

osnów nominalnych, lecz od form fleksyjnych: 1° zwykle od form przypadków zależnych 

(zob. ŽD 66n.), 2° niekiedy też od formy nominatiwu albo vocatiwu. Co do terminu 

ʽdecasuativumʼ, zob. Weiss 2009, 269. Przykłady: 

 1. Drw. od formy gen.sg.:   

 diẽvojis ʽboży, boskiʼ ⇐ diẽv-o + jis. — vaĩkojis ʽdziecięcyʼ ⇐ vaĩk-o + jis. — 

Dubaũsis n.rz. ⇐ dub-aũs + jis (jest to wariant nazwy Dubaũs-upis). — bočiõsis ʽojcowskiʼ 

⇐ boči-õs + jìs. — martẽlėsis ʽnależący do synowejʼ ⇐ martẽl-ės + jis.  

 2. Drw. od formy gen.pl.: 

 2.1. z suf. -a-: 

 širdaĩ m.pl. ʽkłótniaʼ ⇐ šird-ų̃ (por. širdìs ʽserceʼ). 

 2.2. z suf. -jis: 

 mū́sūjis ʽnaszʼ ⇐ mū́s-ų + jis. — jū́sūjis a. jūsū̃jis ʽwaszʼ ⇐ jū́s-ų + jis. bočių̃jis 

ʽnależący do rodzicówʼ ⇐ boči-ų̃ + jìs. — prūsaičiū̃jis ʽnależący do rodziny «Prūsaičiai», 

taki jak «Prūsaičiai»ʼ ⇐ Prūsaiči-ų̃ + jis. — žąsiū̃jis ʽgęsie – o jajuʼ ⇐ žąsi-ų̃ + jis. — 

žmoniū̃jis ʽludzkiʼ ⇐ žmoni-ų̃ + jis. — baltū́jis ʽbiałyʼ ⇐ balt-ų̃ + jis (por. ŽD § 445). 

 2.3. z suf. -inis: 

 pietū̃ninis ʽpołudniowyʼ ⇐ piet-ų̃ (*piet-un) + -inis. 

 2.4. z suf. -iškas: 

 jū̃viškas ʽichniʼ ⇐ jų̃ + -iškas (-v- to wypełniacz hiatu).  

 2.5. z suf. -l-: 

 ãtlaikūlės a. ãtlaikūliai ʽresztki, ostatkiʼ ⇐ atlaik-ų̃ od atlaikaĩ ts. 

 3. Drw. od formy dat.sg.: 

 vaikùjis ʽdziecięcy, przeznaczony dla dzieckaʼ ⇐ vaĩk-ui + jis (z degeminacją j.j). 

 4. Drw. od formy loc.sg. na *-āi̯-ēn: 

 dienoję́jis ʽdziennyʼ ⇐ *dei̯n-āi̯-ēn + *jis. Por. dienojè ʽw dzień, w dniuʼ, war. 

apokopowany dienõj. Resegmentacja: dienoj- + -ęjis wydaje neosuf. -ęjis (zob. punkt 5).  

 5. Drw. od formy loc.sg. na -ui z użyciem neosuf. -ę́jis: 

 danguję́jis ʽniebiański, wiecznyʼ ⇐ dangujè ʽna niebie, w niebieʼ, war. apokopowany 

danguĩ. 

 viduję́jis ʽwewnętrzny, środkowyʼ ⇐ viduĩ ʽwewnątrzʼ. — viršuję́jis ʽwierzchniʼ ⇐ 

viršuĩ ʽna wierzchuʼ. — Młodsze warianty tej serii są derywowane samym suf. -jis, por. 

dangùjis < danguĩ ʽw niebieʼ + jis (z degeminacją j.j), podobnie vidùjis, viršùjis. — 

Wyodrębniony stąd neosuf. -ujis znalazł zastosowanie w takich neologizmach jak laukùjis, 

paskùjis, poza tym w pačiùjis, ledùjai oraz pewnych nazwach własnych, por. n.jez. Bebrùjis, 

n.rz. Medujà (-ùjos) i n.m. Bebrùjai, Kalnùjai, Varkùjai. 

 6. Drw. od formy instr.sg. z końcówką *-o-h1: 

 ragúotas ʽrogatyʼ < *rag-ō ʽz rogiemʼ + *-to-. Paralela: łac. aegrōtus ʽchoryʼ < *aigrō-

to- ⇐ *aigr-ō ʽz chorobąʼ (Weiss 2009, 270).  

 7. Drw. od formy nom.sg.: 

 akmúotas ʽkamienisty – gruncieʼ ⇐ akm-uõ ʽkamieńʼ + -tas (por. ŽD 349). 
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 mėnuõlis ʽmiesiączek, księżycʼ ⇐ mė́n-uo ʽksiężycʼ + -lis. — šìršuolis ʽszerszeńʼ ⇐ 

širš-uõ ts. + -lis. 

 pirmàsį acc.sg. ʽpierwszyʼ, margàsį acc.sg. ʽpstryʼ (w dajnach), nečýstasį acc.sg. 

ʽnieczystyʼ ⇐ pìrmas + jį, márgas + jį, nečýstas + jį (por. LD § 445). 

 8. Drw. od formy voc.sg.: 

 brólis ʽbratʼ ⇐ *bro ʽbracie!ʼ + -lis, gdzie pwk. hipokorystyczny *bro < *brā pochodzi 

od plit. *brāter- ʽbratʼ (por. pol. bra-ch, voc.sg. brachu ʽbracie!ʼ). — mergitáitė 

ʽdziewczynkaʼ ⇐ *mergit + -aitė ⇐ mergyt (voc.sg. do mergýtė); dodatkowa zmiana to skrót 

y > i w osnowie albo neoapofonia SP y ⇒ SZ i (por. pãsylas ⇒ pãsilas).  

 9. Drw. od formy nom.du. na *-i-h1: 

 akýlas ʽo bystrych oczachʼ ⇐ *ak-ī ʽdwoje oczuʼ + -las. 

 ausýlas ʽdobrze słyszącyʼ ⇐ *aus-ī ʽdwoje uszuʼ + -las. 

 10. Drw. od formy nom.pl.: 

 žalíejis ʽjabłko zimoweʼ = singulativum ⇐ žalíej- + jis (gdzie žaliej- to neoosnowa, 

którą wyabstrahowano z žalíeji coll. ʽjabłka zimoweʼ, < žal-íe-ji, por. LD § 445). 

 Degeminacja — uproszczenie grupy dwu identycznych spółgłosek wewnątrz wyrazu 

albo na końcu wyrazu, np. šãkotis < *šak-kotis, žìrklės < žirk-klės < *žirg-klės, gę̃sta < 

*gens-sta (por. gẽso, gèsti), žymė ̃< *žym-mė < *žin-mė, lìmarka < *lim-marka < lìn-marka, 

ràs < *ras-s < *rat-s < *rad-s (por. rañda, rãdo), lùš < *lūš-š < *lūš-s < *lūž-s (por. lū́žo, 

lū́žti). 

 Deklinacja — zob. «Fleksja». 

 Delabializacja — zatracenie przez głoskę artykulacji dwuwargowej albo koartykulacji 

polegającej na zaokrągleniu warg, por. pie. *ku̯, *gu̯ > lit. k, g. 

 Deminutivum — wyraz zdrobniały (rzeczownik, przymiotnik, czasownik), pochodny 

od pewnego wyrazu podstawowego i wyrażający pomniejszenie danego przedmiotu lub 

cechy. Jęz. litewski odznacza się bogactwem zdrobnień, bo do ich tworzenia używa ok. 80 

sufiksów (suma danych z różnych dialektów i gwar). W jęz. literackim panuje suf. -elis 

(žirgẽlis ʽkonikʼ ⇐ žìrgas; mažẽlis ʽmaleńkiʼ ⇐ mãžas; gatvẽlė ʽuliczkaʼ ⇐ gãtvė), w 

wyrazach wielozgłoskowych odpowiada mu -ėlis (vainikėl̃is ʽwianuszekʼ ⇐ vainìkas; 

plonutėl̃is ʽcieniuteńkiʼ ⇐ plonùtis). Inne sufiksy to -(i)ukas (dėdùkas ʽwujekʼ ⇐ dėd̃ė; 

tėvùkas ʽtato, tatuśʼ ⇐ tė́vas; broliùkas ʽbraciszekʼ ⇐ brólis; žąsiùkė ʽgąskaʼ ⇐ žąsìs), -utis 

(zuikùtis ʽzajączekʼ ⇐ zuĩkis; sesùtė ʽsiostrzyczkaʼ ⇐ sẽsė; saulùtė ʽsłoneczkoʼ ⇐ sáulė), -

ýtis (brolýtis ʽbraciszekʼ ⇐ brólis; mamýtė ʽmamusiaʼ ⇐ mamà), -ulis (Dievùlis ⇐ diẽvas 

ʽBógʼ; sesùlė ʽsiostrzyczkaʼ ⇐ sẽsė). Gdy chodzi o czasownik, to por. formacje na -(s)telėti, 

np. mèstelėti ʽrzucić niecoʼ ⇐ mèsti; šìlstelėti ʽtrochę się zagrzaćʼ ⇐ šìlti. 

 Denazalizacja — odnosowienie, zmiana samogłoski nosowej w samogłoskę ustną, np. 

šą̃la = [ša:la] < *šanla, ąsà = [a:sa] < *ansa, gỹja = [gi:ja] z *gįja < *ginja (por. išgìjo), bū̃va 

= [bu:va] < *bųva < *bunva (por. bùvo).  

 Denominativum — wyraz pochodny, który utworzono od nomen, czyli od 

rzeczownika lub przymiotnika. Przykłady: 1. nomina: ãpavalas ⇐ ãpavas, avižienójai ⇐ 

avižíena, giñčininkas ⇐ giñčas, aklinaĩ ⇐ ãklinas, gudréiva ⇐ gudrùs, 2. verba: grybáuti ⇐ 

grỹbas, važiúoti ⇐ vãžas, skersakiúoti ⇐ skersãkis. 

 Dereduplikacja — utworzenie od formy werbalnej zaopatrzonej w sylabę reduplikacji 

(prs., aor., pf.) derywatu, który takiej sylaby jest pozbawiony, por. np. pf. pie. *su-sup- ⇒ 

neoosn. psł. *sup-: scs. sŭp-a-ti inf. ʽspaćʼ, u-sŭp-e aor. ʽusnąłʼ. Jest to odwrotność sytuacji, 

gdy pewne formy z zatartą reduplikacją przybierają nową sylabę reduplikacyjną, por. np. gr. 

ὄπωπα pf. ʽbaczę, mam na okuʼ = ὄπ-ωπ-α zam. starszego *ὦπα (LIV
2 297). 

 Derywacja — proces morfologiczny polegający na tworzeniu wyrazów pochodnych od 

innych wyrazów lub form gramatycznych. Zob. też «Morfologia». 
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 Derywacja wsteczna — proces słowotwórczy, w którym funkcję formantu spełnia 

skrócenie osnowy derywacyjnej, np. armà ⇐ armuõ, aušà ⇐ aušrà, bùdės ⇐ budỹnės, 

lãšis ⇐ lašišà, mė́nas ⇐ mėnùlis, ríešas ⇐ ríešutas, šilagà ⇐ šìlagėlė, stlit. žalna ⇐ 

žalniẽriai.  

 Derywat — wyraz pochodny. 

 Deteriorativum — zob. «Augmentativum». 

 Deverbativum — wyraz pochodny od czasownika (verbum), np. gýdytojas ⇐ gýdyti, 

gýdomasis a. pagýdomas ⇐ gýdo, grybáutojas ⇐ grybáuti, núogara ⇐ nugarė́ti. 

 Directivus — zob. «Illativus». 

 Dualis — liczba podwójna (w odróżnieniu od singularis i pluralis). Forma liczby 

podwójnej wyraża fakt, że mamy do czynienia z dwoma jednostkami pojętymi jako para, np. 

dvi akì ʽdwoje oczuʼ (ale kẽturios ãkys ʽczworo oczuʼ), du vilkù ʽdwa wilkiʼ (ale keturì vilkaĩ 

ʽcztery wilkiʼ). 

 Durativum — czasownik wyrażający trwanie (por. łac. durāre ʽtrwaćʼ) pewnej 

czynności lub stanu w przeciwieństwie do jednokrotności (momentalności) lub 

wielokrotności (iteratywności). 

 Dysymilacja — odpodobnienie, w szczególności: 1° rozróżnienie dwóch głosek 

pierwotnie identycznych, np. vèsti < *vet-ti (to z *ved-ti); vèzdavo < *ved-davo (por. vedù); 

kambarỹs < *kam.marys (zapoż. ze śrwn. kammer), 2° powiększenie różnicy między dwiema 

głoskami, np. šim̃tas < *šintas; grámdyti < grándyti (por. gréndžiu); dùgnas < *dubnas. 

 Dysymilacja na odległość — odpodobnienie zachodzące między głoskami, które nie 

stykają się ze sobą, lecz są przedzielone innym segmentem, por. dirgėlė ̃< *dilgėlė; sidãbras 

< *sirabras; smãkras < *smašras. — Dysymilacyjny zanik jednej z dwóch identycznych 

spółgłosek w sekwencji wyrazu, np. aguonà < *maguona; kaĩras < *krairas; kãklas < 

*kalklas; naũjas < *ni̯aui̯as; pìnigas < piningas; ugnìs < *ungnis. 

 Dźwiękonaśladowczy — o wyrazie, który polega na swego rodzaju naśladownictwie 

naturalnych dźwięków (por. pol. miauczeć) albo ruchów (por. pol. dyndać, zygzak). Por. hasła 

lit. barškė́ti, baũbti, krañkti, šlamė́ti, švilp̃ti. 

 Efekt de Saussureʼa — tak nazwano od nazwiska odkrywcy zjawisko fonetyczne, 

polegające na zaniku spółgłoski laryngalnej w pie. pierwiastku zawierającym samogłoskę *o 

w takich otoczeniach, jak *-oRHC i *#HRo-, np. gr. τόρμος ʽdziura, otwórʼ, het. tarma- 

ʽgwóźdź, kołekʼ < pie. *torh1-mo- (wobec SE τερέτρον ʽświderʼ), gr. πόρνη ʽprostytutkaʼ < 

pie. *porh2-neh2 (wobec SZ πιπράσκω ʽsprzedajęʼ < pie. *pṛH-sḱe), lit. spartà ʽprędkośćʼ < 

*sporH-teh2 (wobec SZ spìrti m.in. ʽnaglićʼ < pie. *spṛH-tei); gr. μοιχός ʽcudzołożnik, 

kochanekʼ < pie. *h3moi̯ǵh-o- (wobec SE *h3mei̯ǵh- w ὀμείχω ʽoddaję moczʼ).  

 Ekspresywny — o znaczeniu wyrazu: nacechowany uczuciowo. 

 Elizja — zanik końcowej samogłoski wyrazu (lub I członu złożenia) przed 

samogłoskowym nagłosem innego wyrazu (lub II członu złożenia), np. pasìlgo < pa.si.ìlgo; 

neĩs < ne.eĩs; nišėj̃o < ne.išėj̃o; nėj̃o < ne.ėj̃o; nesù < ne.esù; bẽsama < be.ẽsama; tesiẽ ob. 

te.esiẽ; amžinãtilsį < amžiną ãtilsį. — Zanik samogłoski w nagłosie II członu złożenia: netnèš 

< ne.atnèš; nérk < ne.árk; príengis < príe.angis; n.m. Naujãžeris < *Naujã.ežeris; n.rz. 

Užúožeris < Užúo.ežeris. 

 Enklityka — nie noszący akcentu jednosylabowy wyraz, który dołącza się do 

poprzedzającego go wyrazu akcentowanego, tworząc wraz z nim zestrój akcentowy, por. 

Kám gi aš dìrbu? ʽPo cóż ja pracuję?ʼ. 

 Epenteza — to samo, co «Insercja». 

 Epiteza — pojawienie się wtórnej spółgłoski zwartej (np. t) na końcu wyrazu w pozycji 

po spółgłosce szczelinowej (np. s) lub półotwartej (n, r). Epitetyczna jest np. spółgłoska -t 1. 

w nwn. Papst ʽpapieżʼ < śrwn. bābes (zob. też s.v. jãkšis), 2. w nwn. andert(halb) ʽpółtoraʼ 

⇐ ander) i 3. w pol. gw. ament, iment < amen oraz ros. gw. uragánt < uragán. Do punktu 1. 
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dołączają lit. gw. abrū̃stas i zopõstas, zapożyczone z błr. abrús i zapás. — Epitetycznym 

można też nazywać -j w lit. gw. žmuõj i akmuõj. 

 Etymologia — nauka o pochodzeniu i pierwotnym znaczeniu leksemów lub wyrazów 

pewnego języka oraz o ich powiązaniach w ramach grupy (rodziny) języków pokrewnych. 

Celem etymologii jest ustalenie – przy pomocy praw rozwoju fonetycznego, a więc na 

gruncie fonetyki historyczno-porównawczej – pierwotnego brzmienia wyrazu, jak też 

określenie – na gruncie historyczno-porównawczej morfologii – pierwotnej budowy 

morfemowej wyrazu i wynikającego z niej pierwotnego znaczenia (zob. «Znaczenie 

etymologiczne»). 

 Etymologia ludowa — interpretacja wyrazu odosobnionego albo obcego (jego 

budowy, znaczenia), której dokonują mówiący zgodnie z ich poczuciem językowym. Taka 

interpretacja jest z reguły rozbieżna z etymologią naukową, wypływającą z analizy faktów 

historyczno-porównawczych. Przykłady form «zniekształconych» w następstwie interpretacji 

«ludowo-etymologicznej»: bezdžiõnė, ketverg̃as, temptyvà. 

 Etymon — pierwotna forma wyrazu. 

 Eufemizm — forma językowa użyta zastępczo w miejsce innej, zakazanej przez tabu, 

por. anàs, bičiulíenė, ilgãtė a. ilgóji, nelabàsis, paskutinióji. 

 Fleksja — proces morfologiczny polegający na tworzeniu form odmiany pewnego 

leksemu (wyrazu) przy użyciu afiksów gramatycznych (końcówek), które wyrażają funkcje 

przede wszystkim składniowe. Fleksja obejmuje z jednej strony deklinację – odmianę imion 

(rzeczowniki, przymiotniki, liczebniki, zaimki) przez przypadki, liczby i rodzaj gramatyczny, 

z drugiej strony koniugację – odmianę czasowników przez takie kategorie fleksyjne, jak 

osoba, liczba, czas, strona, tryb itp. 

 Fonotaktyka — zespół ograniczeń w łączliwości segmentów fonologicznych danego 

języka. Wyznaczają one dopuszczalny typ struktury sylaby i typ wyrazu fonologicznego w 

danym języku. Ograniczenia te dają o sobie znać m.in. w trakcie asymilowania zapożyczeń, 

gdy postać fonotaktyczna tych ostatnich ulega dostosowaniu do wymagań języka 

asymilującego. 

 Formacja — struktura morfologiczna podzielna na osnowę (podstawę słowotwórczą) i 

formant czyli afiks. 

 Formant — to samo, co «Afiks». 

 Frequentativum — czasownik wyrażający czynność powtarzającą się, ponawianą (por. 

łac. frequentāre ʽpowtarzać, ponawiaćʼ). Np. dáigstyti ʽstebnowaćʼ do díegti ʽkłućʼ; várstyti 

ʽnanizywaćʼ do vérti ʽkłuć, nizaćʼ; žangstýti ʽkroczyć, postępowaćʼ do žeñgti ʽkroczyćʼ.  

 Geminata — podwojenie spółgłosek. Tu używa się tego terminu w węższym 

znaczeniu: zbieg dwu identycznych fonemów, który odtwarza się na granicy morfologicznej 

w toku postępowania rekonstrukcyjnego, np. m-m w praformie *žim-mė, z której wywodzi 

się wyraz žymė ̃ʽznakʼ. 

 Geminata graficzna — w litewskiej pisowni etymologicznej czasem pojawia się 

geminacja spółgłoskowa, której w wymowie odpowiada pojedyncza spółgłoska, np. 

pusseserė = [pùseserė] ʽkuzynkaʼ (złożenie, por. pùs(ė) i seser(į)). 

 Germanizm — zapożyczenie z języka niemieckiego. 

 Gramatykalizacja — przejście wyrazu z systemu słownikowego do systemu 

gramatycznego, np. gw. daiktè przyimek ʽzamiastʼ ⇐ forma loc. sg. ʽw (jednym) miejscuʼ. 

 Gwarowy, dialektalny — wyraz nie należący do standardu, czyli do jęz. literackiego. 

 Hapaks (gr. ἅπαξ λεγόμενον ʽraz tylko powiedzianeʼ) — wyraz przekazany 

filologicznie w jednym tylko zaświadczeniu (zapisie). Por. np. stlit. beziona wymienione pod 

hasłem beždžiõnė. 

 Haplologia — zanik jednej z dwu następujących po sobie sylab. Chodzi z jednej strony 

o sylaby o identycznym składzie fonemowym, np. gýslapis < *gysla.lapis; šė́margas < 
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*šėma.margas; n.m. Tauragė ̃ < *taura.ragė; n.m. Taurãvas < *taura.ravas; tė́vardis < 

tė́va.vardis; kasdiẽnis < kasdienì.nis. Z drugiej strony chodzi o sylaby o podobnym, lecz 

nieidentycznym składzie fonemowym, np. bõtkotis z *botakotis < *botaga.kotis; meškõjis < 

meška.kõjis; kãkligė < *kakla.ligė. 

 Heteroklityczny — mówi się o typie odmiany rzeczownika, gdy ten pokazuje 

zmienność tematu w różnych przypadkach, zob. np. hasło vanduõ. 

 Heterosylabiczny — należący do innej (sąsiedniej) sylaby — mówi się o fonemie w 

sylabicznej strukturze wyrazu. Por. «Tautosylabiczny».  

 Hiat (łac. hiatus) — rozziew, zbieg dwu samogłosek na granicy morfemów albo na 

granicy wyrazów. Gdy z chęci ułatwienia wymowy pojawia się tendencja do przezwyciężenia 

rozziewu, następują takie zmiany fonetyczne, jak 1. epenteza spółgłoski ześlizgowej i̯ (po i) 

lub u̯ (po u), np. prì.jėmė < prì.ėmė, su.vė́dė < su.ė́dė, 2. elizja samogłoski (zob. «Elizja»), 3. 

kontrakcja samogłosek (zob. «Kontrakcja»), 4. konsonantyzacja samogłoski (zob. «Konso-

nantyzacja»). 

 Hiat laryngalny — hiat spowodowany zanikiem pie. spółgłoski laryngalnej, stojącej w 

pozycji po samogłosce wysokiej (i lub u) i przed jakąkolwiek samogłoską. Ten prajęzykowy 

hiat był eliminowany drogą wsunięcia spółgłosek ześlizgowych i̯ i u̯ jako wypełniaczy hiatu, 

w szczególności i̯ wsuwano w pozycji po i, zaś u̯ w pozycji po u. Przykłady: 1. vìjo ʽzwijałʼ 

(inf. výti) pochodzi z pb. *u̯ii̯ā, to z pb. *u̯i.ā- (hiat), kontynuującego pie. *u̯i.ā- z *u̯ih1-eh2- 

(SP *u̯i̯eh1), 2. bùvo ʽbyłʼ (inf. bū́ti) pochodzi z pb. *buu̯ā, to z pb. *bu.ā- (hiat), kontynu-

ującego pie. *bhu.ā- z *bhuh2-eh2- (SE *bhu̯eh2). 

 Hiperpoprawna — mówi się o pewnej formie językowej, która została utworzona w 

następstwie mylnie rozumianej normy językowej. Tak np. na obszarze dzukskim, gdzie tìk 

ʽtylkoʼ wymawia się cìk [tsik], literacka forma atsiprašaũ ʽprzepraszamʼ, wymawiana w 

szybszym tempie jako [atsiprašau], jest zastępowana przez atiprašaũ. Dzieje się tak na skutek 

przekonania, że każda sekwencja gw. [tsi] musi mieć odpowiednik w literackiej sekwencji 

[ti]. 

 Hipokorystyczna — mówi się o formie (rzeczownika lub imienia własnego), która 

wyraża pieszczotliwy stosunek do osoby nazywanej, np. pol. tat-uś (od tata), Sta-ś (od 

Stanisław), przenośnie też o rzeczach, np. brzu-ś (od brzuch). Osnową hipokorystycznej 

formy wyrazu jest tzw. pierwiastek hipokorystyczny, tj. swoiste, nie liczące sie z granicą 

morfologiczną przekształcenie wyrazu neutralnego pod względem uczuciowym, por. wyżej 

tat, Sta, brzu-. Zob. objaśnienia wyrazów brólis, brótis, lénkas, móša, preĩkšas. Dla całego 

zagadnienia zob. Kuryłowicz 1987, 213-218. 

 Homofonia — identyczność brzmienia dwu wyrazów (homofony), które mają różne 

znaczenia, są odmiennego pochodzenia i różnią się pisownią, por. dla przykładu sègti i sèkti, 

tógti i tókti. 

 Hybryda, hybrydalna — mówi się o takiej formacji słowotwórczej, w której doszło do 

połączenia morfemu rodzimego z morfemem obcojęzycznym, np. kalãvėžė, kolū́kis, 

rankavėt̃as. 

 Hydronimy — nazwy wód, w szczególności nazwy mórz, np. Báltijos jū́ra, Ramùsis 

vandenýnas, nazwy rzek, np. Nẽmunas, Nerìs, Kernavė ̃i nazwy jezior, np. Gálvė, Sartaĩ. 

 Hysterokinetyczny — zob. «Apofoniczno-akcentowe paradygmaty». 

 Illativus (directivus) — stlit. przypadek lokalizacji kierunkowej o cesze -n, odpowia-

dający na pytanie ʽdokąd? do wewnątrz czego?ʼ, np. amžinon karalyston tavon ʽdo 

wiecznego królestwa twojegoʼ, tuosna namuosna ʽdo tego domuʼ (GJL III, § 207). Dziś w 

funkcji przysłówka: laukañ ʽna dwórʼ (dosł. ʽna poleʼ), miškañ ʽdo lasuʼ, šaliñ ʽna bok, 

preczʼ. Por. «Allativus». 

 Inchoativum — czasownik oznaczający moment początkowy stanu lub procesu, np. 

įnirs̃ta ʽwpada w złośćʼ, pražýsta ʽrozkwitaʼ, sénsta ʽstarzeje sięʼ.  
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 Inessivus — stlit. przypadek lokalizacji spoczynkowej z postpozycją *en, odpowia-

dający na pytanie ʽwewnątrz czego?ʼ, np. Dievę... manamę ʽw Bogu... moimʼ (GJL III, § 20). 

Por. «Adessivus». 

 Infigowana — mówi się o formacji czasu teraźniejszego, która jest zaopatrzona w 

infiks nosowy (zob.). 

 Infiks nosowy — morfem gramatyczny wstawiony do leksemu dla wytworzenia formy 

czasu teraźniejszego. W materiale litewskim infiksem jest segment n lub m zajmujący pozy-

cję przed końcową spółgłoską leksemu w takich formach prs., jak np. kri-n-tù (prt. kritaũ), 

švi-ñ-ta (prt. apšvìto), li-m-pù (prt. lipaũ), pra-n-tù (prt. prataũ), ta-m-pù (prt. tapaũ), se-ñ-ka 

(prt. apsẽko). — Z pochodzenia infigowane są również pewne formy czasu teraźniejszego, 

które zawierają samogłoski /ī, ū, ē, ā/ wywodzące się z denazalizacji samogłosek nosowych -

į, -ų, -ę, -ą, np. rỹja z *rįja < *ri-n-ja (por. rìjo), kliū̃va z *kliųva < *kliu-n-va (por. 

kliùvo), gę̃sa z *ge-n-s-a (por. gèso), šą̃la z *ša-n-la (por. užšãlo). — W wypadku pier-

wiastków seṭowych (zob.), gdzie infiks znajdował się przed spółgłoską laryngalną, kontynu-

ant litewski pokazuje infiks stojący wprost przed końcówką osobową, np. gw. gli-n-ù ʽlepięʼ 

z *gli-n-H-oh2 (pwk. *glei̯H), gw. si-n-ù ʽwiążęʼ z *si-n-H-oh2 (pwk. *sei̯h2). Dzieje się tak 

na skutek zaniku spółgłoski lrg. w pozycji przedsamogłoskowej. 

 Ingressivum — zob. «Inchoativum».  

 Insercja a. epenteza — pojawienie się spółgłoski wewnątrz wyrazu w pozycji, w której 

wcześniej jej nie było, por. 1. w grupie sr: nas-t-raĩ < nasraĩ, gaĩs-t-ras < gaĩsras, 2. w 

grupie -ml-: im-b-lióti < imlióti, 3. przed grupą -st-: apìna-k-stris < apìnasris, 4. przed grupą 

zd-: ble-g-zdinga (stlit.) < blezdingà, 5. przed grupą -št-: raĩ-k-štis < raĩštis, bó-k-štas < 

*boštas, 6. przed grupą -šč-: ãtvir-k-ščias < *atvirščias. 

 Intonacja (akut) — uwydatnienie początkowej mory w sylabie długiej, gdy pada na 

nią akcent. Por. różnicę między akutem i brakiem akutu (znak ~) w następujących parach 

wyrazowych: klóstė/klõstė, týrė/tỹrė, sugáuti/sugaũs, láuk/laũk, várpą/varp̃ą, gìnti/giñti. Zob. 

też «Laryngalna». 

 Iranizm — zapożyczenie z języków irańskich. 

 Iterativum, iteratyw — czasownik wyrażający czynność powtarzającą się (łac. iterāre 

ʽpowtarzaćʼ) lub wielokrotną, np. lauž-ýti ʽłamaćʼ (do láužti), gáu-dyti ʽłapać, łowićʼ (do 

gáuti), kil-óti ʽpodnosićʼ (do kélti), raus-ióti ʽrozkopywać ziemięʼ a. raus-lióti ts. (do raũsti), 

vìrk-čioti ʽpopłakiwaćʼ (do verk̃ti), pirkinė́ti ʽkupowaćʼ (do pirk̃ti), iešk-inė́ti ʽposzukiwaćʼ 

(do ieškóti). 

 Kalka językowa — zapożyczenie od innego języka wzoru semantycznego celem 

wytworzenia z jego pomocą nowej formacji w materiale rodzimym, np. gár-laivis ⇐ nwn. 

Dampf-schiff; į́-spūdis ⇐ nwn. Ein-druck; juodadarb̃is ⇐ ros. černorabóčij; garbės̃ žõdis ⇐ 

pol. słowo honoru. 

 Kauzatyw — zob. «Causativum». 

 Konektyw — w strukturze wyrazu: segment bez funkcji semantycznej służący jedynie 

spojeniu osnowy z formantem słowotwórczym, por. -k- w lit. tu-k-sė-ti (pol. ty-k-ać) albo -j- 

w lit. tù-j-inti. 

 Koniugacja — zob. «Fleksja». 

 Konsonantyzacja — zmiana samogłoski wysokiej i, u w spółgłoskę ześlizgową i̯, u̯ 

(> j, v) dla pokonania hiatu, np. apjàkti < api.àkti (por. pol. dojdę < do.idę). Por. też żm. 

svadìnti < *su̯odinti. 

 Kontrakcja — 1° ściągnięcie dwóch samogłosek w jedną, np. nėsù < ne.esù; pokim < 

*pākim z *pā.akim; n.m. Póžerė < *Pāžerė, to z *Pa.ažerė < Pã.ežerė; trỹs < *tri.i̯is (to z 

*tre.i̯is < *tre.i̯es), 2° ściągnięcie dwóch samogłosek w dyftong, np. n.rz. Šilaũpė z *Šila.upė, 

3° ściągnięcie dwóch spółgłosek w jedną, np. giñčas < *gint.šas; vẽčas < *vet.šas (to z 

vẽtušas); ledžingà < *led.žinga; žvãgalis < *žvak.galis (to ze žvakì-galis). 
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 Kuronizm — zapożyczenie z języka kurońskiego. 

 Laryngalna (spółgłoska) — jedna z trzech praindoeuropejskich spółgłosek szczelino-

wych (*h1, *h2, *h3), które zanikły niemal wszędzie przed ukazaniem się pierwszych zabyt-

ków w językach ie. (wyjątkiem jest grupa języków anatolijskich, gdzie częściowo utrzymały 

się *h2 i *h3). W materiale litewskim ślady laryngalnych stanowią przede wszystkim samo-

głoski długie rozmaitych wyrazów prymarnych, odziedziczonych z prajęzyka ie. Por. np. 

takie formy czasownikowe, jak dė́ti < *dheh1-C, stóti < *stāti < *steh2-C, dúoti < *dōti < 

*deh3-C, które mają odpowiedniki w gr. thē- (τίθημι), stā- (ἵστημι, dor. ἵσταμι) i dō- (δίδωμι). 

— Specyficznym dla jęz. litewskiego śladem jest intonacja (akut), która ukształtowała się na 

sylabach zawierających niegdyś tautosylabiczną spółgłoskę laryngalną – w odróżnieniu od 

sylab nie zawierających fonemu laryngalnego. Gdy w epoce zaniku spółgłosek laryngalnych 

następowało wzdłużenie samogłoski towarzyszącej spółgłosce lrg. (tzw. wzdłużenie zastęp-

cze, kompensacyjne), ustalało się fonologiczne przeciwstawienie sylab długich i sylab krót-

kich. W czasach historycznych przejawia się ono na płaszczyźnie prozodycznej, mianowicie 

jako opozycja intonacji sylabicznej (dawna sylaba laryngalizowana) i braku intonacji (dawna 

sylaba nielaryngalizowana). Litewskie wyrazy i formy wyrazowe kontynuujące pie. proto-

typy z udziałem spółgłoski lrg. zostały zebrane w pracy Smoczyński 2006.  

 Leksem — morfem leksykalny w przeciwieństwie do morfemu gramatycznego; ele-

ment słownikowy wspólny pewnej grupie form odmiany albo form słowotwórczych. 

 Leksykalizacja — sytuacja, gdy pewna forma językowa traci związek z wyrazem 

dotąd ją motywującym i staje się samodzielną (etymologicznie nieprzejrzystą) jednostką 

słownikową. Główne przyczyny leksykalizacji to 1. zanik wyrazu motywującego (np. 

ašvíenis ⇐ *ašvas, ūdróti ⇐ *ūdros, vadõvas ⇐ *vadoti), 2. zróżnicowanie znaczenia w 

stosunku do wyrazu motywującego (np. ragáuti : rãgas), 3. zróżnicowanie formy dźwię-

kowej w stosunku do wyrazu motywującego, zwykle wywołane nieregularną zmianą 

fonetyczną (np. mė́šlas : mė́žiu; sarvalaĩ : sravė́ti; sùtros : srū́ti, srùvo). Analiza form zleksy-

kalizowanych stanowi główny przedmiot badania etymologicznego.  

 Letonizm — zapożyczenie z języka łotewskiego. 

 Lituanizm — zapożyczenie z języka litewskiego. 

 Metanaliza — to samo, co «Reanaliza». 

 Metateza — przestawka, przestawienie kolejności głosek w obrębie wyrazu, np. kepù < 

*peku; sùtros < srùtos; dulsùs < duslùs; tulžìs < *žultis. 

 Metatonia. Zastąpienie intonacji (akutu) brakiem intonacji jako charakterystyka 

pewnych form pochodnych nazywa się metatonią cyrkumfleksową, por. bėg̃is ⇐ bė́gti; stõvai 

⇐ stóviu; pastõvai ⇐ pasistóti; šõkis ⇐ šókti; ilg̃is ⇐ ìlgas; kañdis ⇐ ką́sti; gerṽinas ⇐ 

gérvė; kurp̃ius ⇐ kùrpės. — Proces odwrotny, gdy derywat tworzony od osnowy nieinto-

nowanej otrzymuje intonację jako dodatkową charakterystykę, nazywa się metatonią 

akutową, np. várža, váržas ⇐ verž̃ti; žíebas ⇐ žiẽbti; žìrgas ⇐ žerg̃ti; dìlba ⇐ delb̃ti; kìmša 

⇐ kim̃šti; ánkštis ⇐ añkštas; vìlkė ⇐ vilk̃as; dvíejau : dviẽjų. 

 Monoftongizacja — zmiana dyftongu (dwugłoski) w monoftong (samogłoskę), np. 

ãbetas < ãbeitas; momuõ < muomuõ; żm. vāks < vaĩks (por. vaĩkas). 

 Morfem — najmniejsza jednostka o funkcji leksykalnej (leksem) albo gramatycznej 

(gramem). 

 Morfologia — część gramatyki zajmująca się morfemami i strukturami zbudowanymi z 

morfemów, tj. wyrazami. Morfologia dzieli się tradycyjnie na fleksję – naukę o odmianie 

wyrazów (zob. «Fleksja») i derywację – naukę o tworzeniu nowych wyrazów na podstawie 

innych, już istniejących (zob. «Derywacja»).  

 Nazalizacja — przekształcenie tautosylabicznego połączenia samogłoski ustnej ze 

spółgłoską nosową (dwa fonemy) w samogłoskę nosową (jeden fonem), np. lįs̃ti < *lin.sti (to 

z *lint-ti < *lind-ti, por. liñdo), sių̃sti < *siun.sti (to z *si̯unt-ti, por. siuñtė), tę́vas < *tēn.u̯as, 
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žąsìs < *žan.sis. 

 Neoapofonia — innowacyjna apofonia. Obejmuje dwie grupy zjawisk morfologicz-

nych: 1° odnowienie odziedziczonych form apofonicznych, 2° wytworzenie nowych form 

apofonicznych. Trzeba jeszcze uwzględnić wypadki zniesienia apofonii, bo to również objaw 

rozwoju innowacyjnego. Wydaje się, że główne przekształcenia obserwowane w materiale 

litewskim miały swój początek w zmianie głosowej, jaką była wokalizacja pie. sonantów *ṛ, 

*ḷ, *ṃ, *ṇ w st. zanikowym *TRT; proces ten pociągnął za sobą zatarcie różnicy między 

pierwiastkami typu *TeRT i pierwiastkami typu *TReT. Wokalizowany SZ miał początkowo 

formę *TiRT, rzadziej *TuRT (por. spìrti ob. spùrti; gìrtas ob. gurklỹs). Następnie drogą 

analogii paradygmatycznej pojawiła się w SZ forma ʽniefonetycznaʼ TriT (TRuT). Por. 

proporcję TeRT : TiRT = TReT : x; x = TRiT (Kuryłowicz 1956a, 220n.). Takie pierwiastki, 

jak bred-, dreb-, krek-, trek- przybrały w SZ formy brid-, drib-, krik-, trik-, a te wyparły 

refleksy fonetyczne *bird-, *dirb-, *kirk-, *tirk-. 

 1.0. Przykłady odnowienia apofonii: 

 1.1. Po spłynięciu pie. barw *o i *a w pb. *a apofonia pie. SP *e ⇒ SO *o (*bhred- ⇒ 

*bhrod-) przybrała postać *e ⇒ *a (pb. *bred- ⇒ *brad-), czyli SO zaczął być wyrażany 

samogłoską *a. Pierwiastki z wokalizmem *ē dostosowały się do tego stanu rzeczy, tak że ich 

stopień o, dotąd mający formę *ō (skąd lit.-łot. uo), teraz został zastąpiony przez *ā (skąd lit. 

o, łot. ā). Przykłady nowego SO od pwk. z *ē: bogìnti (starsze łot. buôdzinât ⇐ *bēg-, bė́gti); 

bróžti (starsze brúožti ⇐ brė́žti); slógti zam. *sluog- ⇐ slė́gti (starsze slúogas); sodìnti zam. 

*suodyti ⇐ sė́du (por. scs. saditi; sb. súodžiai). — Szerzenie się apofonii lit. ė ⇒ o kosztem 

lit. ė ⇒ uo pociąga niekiedy za sobą skutek uboczny w postaci hiperpoprawnego zastępstwa 

uo przez o i, na odwrót, o przez uo. Wtórne o zam. etymologicznego uo (*ō) widać np. w 

seserk̃opiai zam. *seserkuopiai (por. kúopa). Wtórne uo zam. etymologicznego o (*ā) 

ukazuje się m.in. w búožė, druõžti, kuõlas, stuogas, stuomuõ i žúobris.  

 1.2. Odziedziczony szereg SP e ⇒ SO a (bred- ⇒ brad-) został odnowiony pod formą 

SZ i ⇒ SO ai (brid- ⇒ braid-). Pociągnęło to za sobą częściowe zastępstwo SO a przez SO ai 

w takich kategoriach, jak causativa (kraikýti, raitýti), iterativa (braidýti) i intensiva 

(bráidžioti). 

 1.3. Forma st. pełnego dostosowuje się do formy st. zanikowego, który został 

scharakteryzowany innowacyjną sekwencją irC: 

 prs. peršù (inf. piršti) zam. *prešu < pie. *preḱ-, por. iter. prašýti. 

 prs. perkù (inf. pirkti) zam. *preku < pie. *preku̯-, por. łot. prece, lit. prãkė (brak iter. 

†prakyti). 

 2.0. Przykłady nowopowstałych stopni apofonicznych: 

 2.1. St. zanikowy typu TRiT ⇐ TReT: zob. wyżej. 

 2.2. St. zanikowy typu TRīT ⇐ TRēT, np. plīš- ⇐ plēš-, por. plýšta (*plīš-sta) : plė́šti; 

ryž- ⇐ rēž-, por. parýžta (*rīž-sta) : rė́žti; brīž- ⇐ brēž-, por. *brýžta (*brīž-sta) : brė́žti 

(por. drw. bráižyti w punkcie 2.7). 

 2.3. St. zanikowy typu TiT, wytworzony proporcją TReT : TRiT = TeT : x; x = TiT, np. 

gis- ⇐ ges-, por. gìsti : gèsti; kib- ⇐ keb-, por. kìbti : kèbti; kiš- ⇐ keš-, por. kìšti : kèšti; šik- 

⇐ *šek-, por. šìkti : *šekti; tiž- ⇐ tež-, por. tìžti : tèžti. 

 2.4. St. o typu TRaiT, utworzony od SZ TRiT (⇐ TReT), np. braid- ⇐ brid- (bred-), 

por. braidýti, bráidžioti : bridaũ, brìsti (stary SO: bradýti, por. scs. broditi); draib- ⇐ drib- 

(dreb-), por. draibstýti : drìbti (stary SO: drabstýti); krait- ⇐ krit- (kret-), por. kráičioti, 

kraitýti : krìsti (stary SO: kratýti); maizg- ⇐ mizg- (mezg-), por. (su)maizgýti : (su)mìgzti 

(stary SO: mazgýti, magztýti). 

 2.5. St. o typu TaiT, utworzony od SZ TiT (⇐ TeT), np. kaiš- ⇐ kiš- (keš-), por. káišioti 

: kìšti (stary SO: kãšė, kãšenė); paiš- ⇐ piš- (peš-), por. páišioti : pišà (stary SO: pašýti); 

staip- ⇐ stip- (step-), por. staipýtis : stìpti (stary SO: stapýti, stapìnti); šaik- ⇐ šik- (*šek-), 
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por. šáikioti : šìkti (brak starego SO *šak-); taiž- ⇐ tiž- (tež-), por. táižytis : tìžti (stary SO: 

taž-, por. ištažė́ti). 

 2.6. St. o typu TaiR, utworzony od SZ TiR (⇐ TeR), np. gaim- ⇐ gim- (gem-), por. 

gaimìnti : gim̃ti (stary SO: gamìnti); gain- ⇐ gin- (gen-), por. gáinioti : giñti (stary SO: 

ganýti, gãnas); dail- ⇐ dil- (del-), por. dáilyti : dìlti (stary SO: dalýti, -aũ; dalìs, dalià); tair- 

⇐ tyr- (*ter-), por. tairáutis : týriau (tìrti), tyrė́ti (stary SO: tárdyti); žair- ⇐ žir- (žer-), por. 

žairijà, žairià : žìrti (stary SO: žarstýti). — W tym typie znalazły też oparcie takie derywacje, 

jak 1° tvain- ⇐ tvin- (tven-), por. tvaĩnyti : tvìnti (stary SO: tvãnas), 2° gaiv- ⇐ gyv-, por. 

gaivìnti : gývas. — W następstwie innowacji nr 2.4.-2.6. ustaliły się nowe pdg. dyftongiczne, 

które zajęły miejsce obok starszych monoftongicznych z samogłoską e. 

 2.7. St. o typu TRāiT, oparty na SZ typu TRīT ⇐ TRēT (punkt 2.2), np. plaiš- ⇐ plīš-, 

por. pláišyti : plýšta (stary SO: plúoštas < *ploh1ḱ-); raiž- ⇐ ryž-, por. ráižyti : rýžta (stary 

SO: rúožas < *u̯roh1ǵ-); braiž- ⇐ brīž-, por. bráižyti : *brýžta (stary SO: brúožas < 

*bhroh1ǵ
h-). — Nowe pdg. dyftongiczne z akutowanym ai stanęły obok starszych monofton-

gicznych z akutowaną samogłoską długą ī. 

 2.8. St. e typu TReiT, oparty na SZ typu TRiT, przy czym stary SE ma trojaką postać: 

TRieT, TReT lub TRēT. Przykłady: 1° skleid- ⇐ sklid-, por. skleĩsti : sklìsti (stary SE: 

skliedžiù); geiž- ⇐ giž-, por. géižėti ⇐ gìžti (stary SE: giežti); sneig- ⇐ snig-, por. snéigėti ⇐ 

snìgti (stary SE: sniẽgti). — 2° pleit- ⇐ plit-, por. pleĩsti : plìsti (stary SE: plet-); reiž- ⇐ riž, 

por. réižtis : *riž- (por. rýžtis, scs. rĭznǫti; stary SE: *rež-, por. rãžas). — 3° pleiš- ⇐ plyš-, 

por. pléišėti ⇐ plýšti (stary SE: *plēš-, plė́šti). — Dyftong ei wymienionych form jest 

wytworem procesu apofonicznego (RiT ⇒ ReiT) i jako taki nie ma nic wspólnego z 

prajęzykowym *ei, które odtwarzamy w pwk. *lei̯p-, *mei̯ž-, *šu̯ei̯t- itp. (por. punkt 2.9). 

 2.9. St. e typu TReT, oparty na SZ TRiT (⇐ TRei̯T), np. lep- ⇐ lip- (*lei̯p-), por. lempù 

: lìpti I; mež- ⇐ miž- (*mei̯ž-), por. męžù : mìžti, minžù; red- ⇐ rid- (*rei̯d-), por. rendù, 

rèsti : rìdinti; skred- ⇐ skrid- (*skrei̯d-), por. skrendù, skrìsti; švet- ⇐ švit- (*šu̯ei̯t-), por. 

šventù, švèsti : švintù, švìsti. W następstwie tej innowacji pdg. dyftongiczne z odziedzi-

czonym *ei zostały odnowione przez pdg. monoftongiczne z wokalizmem e. 

 2.10. St. e typu TRieT, oparty na SZ TRiT (⇐ TRei̯T), np. liep- ⇐ lip- (*lei̯p-), por. 

liempù : limpù, lìpti I; briezg- ⇐ brizg- (*brei̯zg-), por. atsibriẽgzti : brìgzti, brizgė́ti; skried- 

⇐ skrid- (*skrei̯d-), por. skriedžiù : skrindù, skridaũ; riet- ⇐ rit- (*rei̯t-), por. riečiù : ritù. W 

następstwie tej innowacji pdg. dyftongiczne z *ei zostały odnowione przez pdg. dyftongiczne 

z ie. 

 2.11. St. e typu eR, oparty na SZ iR (rozpowszechnienie wzoru vejù : vijaũ), np. gw. 

delù : dilaũ (dìlti); pelù : pilaũ (pìlti); skenù : skinaũ (skìnti), zob. LD § 597. 

 2.12. St. e typu eN szerzy się w prs. infigowanym kosztem iN na wzór stosunku skrendù 

: skridaũ, por. gw. lempù zam. limpù do lipaũ; stempù zam. stimpù do stipaũ, zob. LD § 597. 

 2.13. Aniṭowy st. zanikowy CăC, dotworzony do seṭowego SP *Cā́C, lit. CóC (pie. 

*Ceh2C), np. lă- ⇐ lā-, por. lajùs : lóti; plăk- ⇐ plāk-, por. plàkti : *plok- (plókščias); šăk- 

⇐ šāk-, por. šakùs : šókti; văg- ⇐ vāg-, por. vagiù : võgti; lit. bãžmas : łot. bāzt. Apofonia *ā 

⇒ ă polega na odwróceniu stosunku ă ⇒ *ā (st. wzdłużony). Nieakutowane văg- ⇐ vāg- 

(vagiù : võgti) może pochodzić z analogii. 

 2.14. Aniṭowy st. zanikowy CŭC, dotworzony do seṭowego SP CáuC, np. ug- ⇐ aug-, 

por. ugdýti : áugti; čiud- ⇐ čiaud-, por. čiùdinti : čiáudėti; pju- ⇐ pjau-, por. pjudýti : 

pjáuti; spju- ⇐ spjau-, por. spjùdoti : spjáudyti (starszy war. spjūdáuti). Tu też kiur- ⇐ 

kiaur-, por. kiùrdyti, kiùrė, kiùrėlis : kiáuras. Ta apofonia polega na odwróceniu stosunku SZ 

*u ⇒ SO *au, zachodzącego w pwk. aniṭowych. — Dwuznaczne jest lùktelėti, lùktelti, bo 

może mieć za osnowę tak láukti, jak i lūkė́ti (por. punkt 2.15). 

 2.15. Aniṭowy st. zanikowy CŭC, dotworzony do seṭowego SZ Cū́C, np. bu- ⇐ bū-, 

por. bùtas : bū́ti; gruž- ⇐ grūž-, por. gružénti, gružìnti : grūžinė́ti, grū́žtis (por. scs. gryzǫ); 
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kliu- ⇐ kliū-, por. kliudýti : kliū́ti; um- ⇐ ūm-, por. ùmaras : ū́mas; žu- ⇐ žū-, por. žudýti : 

žū́ti (starszy war. žū́dyti). Ta apofonia polega na odwróceniu stosunku SZ *u ⇒ WSZ *ū, 

zachodzącego w pwk. aniṭowych. — Analogiczne CŭC w pwk. cyrkumflektowanym: pluk- 

⇐ plūk-, por. plùkti : plū̃kti. 

 2.16. Aniṭowy st. zanikowy CĭC, dotworzony do seṭowego SZ Cī́C, np. dig- ⇐ dīg-, 

por. digčióti, digsė́ti, dìgtelėti : dýgti; mig- ⇐ mīg-, por. migsė́ti, mìgsterėti : mýgti; rid- ⇐ 

rīd-, por. ridýti : rýdyti (ríeti). Ta apofonia polega na odwróceniu stosunku SZ *i ⇒ WSZ *ī, 

zachodzącego w pwk. aniṭowych. 

 2.17. St. zanikowy typu saṃprasāraṇa (od pierwiastków typu ReT, TReT) jest 

odnawiany przez formę stosującą się do st. pełnego, np. dvis- ⇐ dves-, por. dvìsti ob. 

starszego dùsti (SP dves-), žvil- ⇐ *žvel-, por. žvìlti ob. įžulnùs (SP *žvel-, por. łot. zvel̂t), 

tvir- ⇐ tver-, por. tvìrtas ob. turė́ti (SP tver-), virk- ⇐ verk-, por. virk̃ti ob. urk̃ti (SP verk-), 

virp- ⇐ verp-, por. virp̃ti ob. urp̃ti (SP verp-), virž- ⇐ verž-, por. virž̃ti ob. urž̃ti (SP verž-). 

 2.18. Poczucie paralelizmu dyftongów ie (przedni) : ai (nieprzedni) doprowadziło do 

ustalenia się proporcji analogicznej ai̯ : i̯e = au̯ : x, gdzie x = *u̯a > u̯o. Na wzór dyftongu ie, 

który charakteryzuje formacje produktywne względem nieproduktywnych (z ai), również uo 

staje się wykładnikiem form produktywnych względem nieproduktywnych (z au). Przykłady: 

kaũpti : kuõpti; raũpti : ruõpti; šlaviaũ : šlúoti; taupýti : tuopýti. Nomina: daubà : duobė;̃ 

kaũpas : kúopa. Dla całej tej kwestii zob. Kuryłowicz 1956b, 123n. — W dalszym rozwoju 

stosunek SZ u ⇒ SP au (sùpti ⇒ saũpti; dùbti ⇒ daubà) pociąga za sobą analogiczną 

apofonię u ⇒ uo, gdzie uo jest morfologiczną namiastką dyftongu au, por. dùbti ⇒ dúobti, 

duobė;̃ grùbti ⇒ gruoblė;̃ šliū́žti : šliuõžti (šliaũžti); stùburas ⇒ stuõbras. NB. Takie stosunki, 

jak w nomen šuõ : šùnį; žmuõ : žmùnį lepiej jest zakwalifikować jako supletywizm. 

 3.0. St. wzdłużony tworzy się od każdej samogłoski pierwiastkowej: e, a, i, u. 

 3.1. WSE (ė): bė́gti : *beg-; sė́sti : *sed-; gė́riau : geriù; lėkiaũ : lekiù; mė́tau : metù; 

panėšiù : nešù; pavėžiù : vežù; stėb̃ti : stèbti. Nomina: sėkmė ̃: sekù; vėdlỹs : vedù. 

 3.2. WSO (*ā, lit. o):  smogiaũ : smagiù; vogiaũ : vagiù; blióviau (bliáuti), móviau 

(máuti). Nomina: į́voda : vadýti; núomonė : manýti; mõlė : malù; kovà : káuti; prãmoga : 

magė́ti; atúodogiai : dãgas; grõžis : gražùs; žolė ̃: žãlias. 

 3.3. WSZ ī: palypė́ti : lipaũ; palyjė́ti : lijaũ; žvýgauti : žvìgti; kỹšis : kìšti; są́myšis : 

mìšti; lỹkius : likaũ. Tu też nowa opozycja prs. i prt. typu gyjù : gijaũ (gýti); lyjù : lijaũ (lýti). 

 3.4. WSZ ū: 

 brū̃kis : brùkti; gniū̃žtė : gniùžti; pjū̃vis : pjùdyti; lūkė́ti : lùkterėti. Tu też nowa opozycja 

prs. i prt. typu būvù : buvaũ; pūvù : puvaũ. 

 4.0. Wybrane przykłady zniesienia alternacji apofonicznej w obrębie paradygmatu 

fleksyjnego: 

 4.1. Uogólnienie SE-C formy inf. kosztem SE-V formy prs., np. gliejù zam. glejù do 

gliẽti; líeju zam. lejù do líẽti; siejù zam. sejù do siẽti; skriejù zam. skrejù do skriẽti; šliejúos 

zam. šlejúos do šliẽtis. Por. Stang 1966, 357n. 

 4.2. Uogólnienie SZ formy prt. kosztem SP formy prs., np. gw. pirkù zam. perkù do 

pirkaũ; lindù zam. lendù do lindaũ; bridù zam. brendù do bridaũ; virù zam. vérdu do viraũ; 

likù zam. liekù do likaũ; vijù zam. vejù do vijaũ. Por. LD § 597. 

 4.3. Uogólnienie SZ formy prt. kosztem WSZ formy prs., np. gw. gijù zam. gyjù do 

gijaũ; rijù zam. ryjù do rijaũ; lìja zam. lỹja do lìjo. Pob. LD § 598. 

 4.4. Uogólnienie SZ-C ū kosztem SZ-V uv: džiū́ti, džiū́sta, gw. džiū̃vo (zam. džiùvo). 

 4.5. Uogólnienie WSO o kosztem SO a w prs.: võgti, gw. vogiù (zam. vagiù), vogiaũ. 

 5.0. Wybrane przykłady ograniczenia alternacji apofonicznej na gruncie derywacji: 

 5.1. Brak refleksów SO w iteratywach i kauzatywach na -yti: gesýti, gw. gisýti (nie 

*gasyti, por. strus. ugasiti), lipýti (nie *laipyti, por. scs. prilěpiti, ros. lepítь), grìdyti (nie 

*graidyti, por. glaižýti, raitýti), žìndyti (nie *žandyti, por. grándyti, mánkyti). — 
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Rozszczepienie leksykalne SZ vs SO : mìnkyti ʽzarabiać ciastoʼ : mánkyti ʽmiętosićʼ; spìrgyti 

ʽsmażyć, prażyćʼ : spargýti ʽoparzać wrzątkiemʼ; vìlgyti ʽwilżyćʼ : válgyti ʽjeśćʼ (tj. ʽzwilżać 

ślinąʼ). Por. też pirš̃ti ʽswataćʼ : prašýti ʽprosićʼ.  

 5.2. Brak refleksów SO w serii seṭowej plė́šyti, rė́žyti, slė́gyti, vė́tyti. Pochodzi to 

prawdopodobnie stąd, że samogłoska ė tych czasowników była interpretowana jako WSE, 

mianowicie w oparciu o aniṭowy typ mė́tyti ⇐ metù. Ale fakt, że język łotewski zachowuje 

formy pluôsît i sluôdzît, i że poza tym refleks SO *ō ⇐ *ē ukazuje się w postwerbalnych 

nominach lit. plúoštas i rúožas (zob. ŽD 534, Stang 1966, 326), pozwala na rekonstrukcję 

zanikłych form iteratywnych *plúošyti, *rúožyti, *slúogyti i *vúotyti. 

 5.3. Brak refleksów SO w kauzatywach na -dyti: gimdýti (nie *gamdyti, por. gamìnti 

oraz typ lámdyti), gìrdyti (nie *gardyti, por. nárdyti), kìldyti (nie *kaldyti, por. táldyti), 

plukdýti (nie *plaukdyti, por. plaukýti), vìrkdyti (nie *varkdyti, por. žargdýti, spardýti). — 

Rozszczepienie leksykalne SZ vs SO: trimdyti DP ʽprzestraszaćʼ : trámdyti ʽuspokajać; 

powściągaćʼ. 

 5.4. Brak refleksów SO w intensywach na -dyti: mìndyti (nie *mandyti, por. mánkyti), 

pìldyti (nie *paldyti, por. skáldyti), skirdýti (nie *skardyti, por. tárdyti).  

 Neoosnowa — produkt synchronicznej reanalizy formy czasownika sekundarnego albo 

nomen pochodnego (w tym wyrazu złożonego).  

 1.0. Reanaliza form bezokolicznika:  

 1.1. Czas. na -dinėti: 

 dėdinė́ti (do dė́ti) ⇒ dėd(inė́ti) ⇒ drw. dėd-lióti, dė́d-inga. 

 duodinė́ti (do dúoti) ⇒ duod(inė́ti) ⇒ drw. duod-lióti, dúod-ingas. 

 gerdinė́ti (do gérti) ⇒ gerd(inė́ti) ⇒ drw. gerd-auti. 

 1.2. Czas. na -dinti: 

 klódinti (do klóti) ⇒ klódin(ti) ⇒ drw. klodin-ė́ti (⇒ klodinė́-lis). 

 1.3. Czas. na -dyti: 

 baidýti (pwk. bai- jest SO do *bī-, por. bijóti) ⇒ 1° baid(ýti) ⇒ drw. baĩd-as, baid-

ẽklis; 2° baidý(ti) ⇒ drw. baidỹ-klė, baidý-tuvė. 

 dìldyti (do dìlti) ⇒ dìld(yti), dìldži(au) ⇒ drw. dild-inė́ti, dìld-ė, dild-ẽklis, dildži-à. 

 klodýti (do klóti) ⇒ klód(yti) ⇒ drw. klod-ė́ti, klõd-a, klõd-as (⇒ klod-úoti). 

 rýdyti (do rýti) ⇒ rýd(yti) ⇒ drw. ryd-énti, rýd-inti. 

 samdýti (do sémti) ⇒ samd(ýti) ⇒ drw. samd-à, sam̃d-as. 

 žiódyti (do žiótis) ⇒ žiód(yti) ⇒ drw. ìšžiod-a, žiód-menys. 

 1.4. Czas. na -ėti: 

 girdė́ti (do gìrti) ⇒ girdė́(ti) ⇒ drw. girdė́-styti, girdė-lius. 

 klojė́ti (do klóju, klóti) ⇒ 1° klojė́(ti) ⇒ drw. klojė́-jas, 2° klojė́j(a) ⇒ drw. klojė́j-imas. 

 sėdė́ti (do *sed-) ⇒ sėdė́(ti) ⇒ drw. sėdė́-sena, prisėdė́-jas. 

 1.5. Czas. na -iauti: 

 broliáutis (do brólis) ⇒ broliáu(tis) ⇒ drw. broliav-à. 

 kariáuti (do kãrias) ⇒ kariáu(ti) ⇒ drw. kariáu-tojas, kariav-à. 

 puikáuti (do puikùs) ⇒ puikáu(ti) ⇒ drw. puikav-óti. 

 1.6. Czas. na -yti: 

 klausýti (do kláusti) ⇒ klausý(ti) ⇒ drw. klaũsy-mas, klausy-klà.  

 sakýti (do sekù) ⇒ saký(ti) ⇒ drw. įsãky-mas, saky-klà, saký-tinis. 

 1.7. Czas. na -lioti: 

 dėlióti (do dė́ti) ⇒ 1° dėl(ióti) ⇒ drw. dėl-inė́ti, 2° dėlió(ti) ⇒ drw. dė́lio-sena, 3° 

dėliój(u) ⇒ drw. dė́liój-imas. 

 imlióti (do im̃ti) ⇒ iml(ióti) ⇒ drw. ìml-ys, iml-ùs. 

 kráulioti (do kraúti) ⇒ krául(ióti) ⇒ drw. kraul-inti, kraul-ai a. krául-ai. 
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 pū́slioti (neopwk. pūs-, pū̃sti) ⇒ 1° pū́sl(ióti) ⇒ drw. pūsl-ė̃, 2° pū́slió(ti) ⇒ drw. 

pūsliõ-kas. 

 1.8. Czas. na -oti: 

 láidoti (do léidžiu) ⇒ láido(ti) ⇒ drw. láido-sena, láido-tojas, láido-tuvės. 

 klastóti (do klesčiù) ⇒ klastó(ti) ⇒ drw. klastó-tojas. 

 miegóti (do *meig-) ⇒ miegó(ti) ⇒ drw. miego-là, miegó-nys. 

 pinóti (do pìnti) ⇒ pinó(ti) ⇒ drw. pinõ-klis. 

 1.9. Czas. na -sėti:  

 dūksė́ti ⇒ dūks(ė́ti) ⇒ drw. dū́ks-auti, dūks-ė, dūks-is (padūks-is). 

 miksė́ti ⇒ miks(ė́ti) ⇒ drw. miks-à. 

 mirksė́ti ⇒ mirks(ė́ti) ⇒ drw. mirks-à. 

 1.10. Czas. na -soti: 

 murksóti (do murk̃ti) ⇒ murks(óti) ⇒ drw. murks-à. 

 spygsóti ⇒ 1° spygsó(ti) ⇒ drw. spygsõ-tė, 2° spygs(óti) ⇒ drw. spygs-ulỹs. 

 spoksóti ⇒ spoks(óti) ⇒ drw. spoks-à. 

 šypsótis ⇒ šyps(ótis) ⇒ drw. šỹps-ena, šyps-ulỹs, šyps-nỹs. 

 1.11. Czas. na -styti: 

 barstýti (do bìrsta) ⇒ barst(ýti) ⇒ drw. ìšbarst-os, pabarst-aĩ. 

 bastýti (do bedù, bèsti) ⇒ bast(ýti) ⇒ drw. bast-inė́ti. 

 dė́styti (do dė́ti) ⇒ 1° dė́sty(ti) ⇒ drw. dė́sty-tojas, 2° dė́st(yti) ⇒ drw. dė́st-elėti, dė́st-

inėti, dė́st-is. 

 káustyti (do káuti) ⇒ 1° káusty(ti) ⇒ drw. káusty-tojas, 2° káust(yti) ⇒ drw. *kaust-

dinti > káusdinti, kaũst-ė. 

 pjáustyti (do pjáuti) ⇒ 1° pjáusty(ti) ⇒ drw. pjáusty-dinti, pjausty-klà, pjáusty-tojas, 2° 

pjáust(yti) ⇒ drw. pjaust-inė́ti, pjaust-inỹs, 3° *pjaus-styti ⇒ drw. pjáus-dinti. 

 samstýti (do sémti) ⇒ 1° sámsty(ti) ⇒ drw. sámsty-mas, sámsty-tojas, 2° sámst(yti): 

drw. sámst-erti, samst-inė́ti, sámst-is. 

 tvárstyti (do tvìrsta) ⇒ *tvars-sty(ti) ⇒ drw. ãtvars-lai, patvárs-lės, tvárs-lės.  

 2. Reanaliza form czasu teraźniejszego: 

 Czas. na -ėti, prs. -ėja ⇒ -ėj(a) ⇒ drw. ekėj-à, ūžė́j-imas. 

 Czas. na -inti, prs. -ina ⇒ -in(a) ⇒ drw. karšiñ-čius, misliñ-čius. 

 3. Reanaliza form czasu przeszłego: 

 domė́tis, prt. domė́jaus ⇒ domė́j(aus) ⇒ drw. domė́j-imasis. 

 bijótis, prt. bijójaus ⇒ bijój(aus) ⇒ drw. bijój-imas. 

 láidoti, prt. láidojau ⇒ láidoj(au) ⇒ drw. paláidoj-imas. 

 miegóti, prt. miegójau ⇒ miegoj(au) ⇒ drw. miegój-imas. 

 bastýti, prt. basčiaũ ⇒ basči(aũ) ⇒ drw. basči-óti; kolejna reanaliza, bas-čióti, 

prowadzi do drw. bas-nóti. 

 *klupstyti ⇒ prt. *klupsčiau ⇒ *klupsči(au) ⇒ drw. klùpsči-as. 

 rankýti, prt. rankiaũ ⇒ ranki(aũ) ⇒ drw. ránki-oti. 

 vartýti, prt. varčiaũ ⇒ varči(aũ) ⇒ drw. varč̃i-óti. 

 váikštyti, prt. váikščiau ⇒ váikšči(au) ⇒ drw. váikšči-oti. 

 4.0. Reanaliza form czasu teraźniejszego i jednocześnie czasu przeszłego. 

 4.1. Czas. na -ėti: 

 akė́ti, -ė́ju, -ė́jau ⇒ akėj-, drw. akėj-à a. akėj̃-ė, akė́j-imas.  

 tekė́ti, -ė́ju, -ė́jau ⇒ tekėj-, drw. tekėj-à, ištekė́j-ėlė, tekė́j-imas.  

 4.2. Czas. na -oti: 

 kartóti, -óju, -ójau ⇒ kartoj-, drw. kartoj-à a. kartõj-ė. 

 láidoti, -oju, -ojau ⇒ láidoj-, drw. láidoj-imas.  

 4.3. Czas. na -yti, prs. -iu (arch.), prt. -iau: 
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 láidyti, láidžiu, láidžiau ⇒ laidži- ⇒ drw. láidži-oti. 

 valdýti, valdžiù, valdžiaũ ⇒ valdži- ⇒ drw. valdži-óti (dalsza reanaliza prowadzi do 

valdžio-nìs, valdžió-tojas). 

 4.4. Czas. na -yti, prs. -iju, prt. -ijau 

 bliùznyti, -iju, -ijau ⇒ bliuznij- ⇒ drw. bliùznij-imas 

 4.5. Czas. na -styti, -sčiu (arch.), -sčiau: 

 výstyti, výsčiu, výsčiau ⇒ vysči- ⇒ drw. vysčius. 

 5.0. Reanaliza w nominach: 

 5.1. Reanaliza formacji sufigowanych: 

 aštuonì (od *aštuo) ⇒ aštuon(ì) ⇒ drw. gw. aštuõn-tas 

 báltas ⇒ bált(as) ⇒ drw. balč̃-ius (⇒ bálčikas, balčiùkas, bálčkis). 

 gývas (do gýti) ⇒ gýv(as) ⇒ drw. gyv-ė́ti, gýv-inti, gyv-óti (⇒ gývo-lis). — 

Neoapofonia: gyv- ⇒ SO gaiv-: drw. gaiv-ìnti, atgaiv-à, pagáiv-a, gaiv-ùs. 

 ketverì (od *ket-, por. keturì) ⇒ ketver(ì) ⇒ drw. kẽtver-tas. 

 mùrza (do įmùrti) ⇒ mùrz(a) ⇒ drw. murz̃-inas. 

 pìlnas (do pìlti) ⇒ pìln(as) ⇒ drw. pìln-atis, apýpiln-is. 

 prekýba (do prẽkė) ⇒ preký(ba) ⇒ drw. cps. preký-stalis, preký-metis, preký-vietė. 

 reikmuõ (do reĩkia) ⇒ reikm(uõ) ⇒ drw. reikm-ė̃. 

 senatà (do sẽnas) ⇒ senat(à) ⇒ drw. senãt-vė. 

 šaudìkas ⇒ šaudìk(as) ⇒ drw. šaudìk-lis. 

 trìčas (z *trid-šas) ⇒ trìč(as) ⇒ drw. trič-ià, trìč-ė. 

 turbãcija (z pol.) ⇒ turbãc(ija) ⇒ drw. turbãc-yti. 

 velniõnas (do vélnias) ⇒ velniõn(as) ⇒ drw. velnión-iškas. 

 véltas (do vélti) ⇒ vélt(as) ⇒ drw. vélt-ena, velt-ìniai. 

 zdroičius (z pol.) ⇒ zdroi(čius) ⇒ drw. zdroj-auti. 

 5.2. Reanaliza form ptc. prt. pass. na -t-. 

 badýtas ⇒ badýt(as) ⇒ drw. badyt-ỹnės. 

 láidotas ⇒ láidot(as) ⇒ drw. láidot-uvės. 

 slapstýtas ⇒ slapstýt(as) ⇒ drw. slapstyt-ỹnės. 

 tẽkintas ⇒ tẽkint(as) ⇒ drw. tẽkint-ojas, tekint-ùvė. 

 žadė́tas ⇒ žadė́t(as) ⇒ drw. sužadė́t-inis, sužadė́t-uvės. 

 5.3.0. Reanaliza wyrazów złożonych: 

 5.3.1. Złożenia nominalne: 

 jì-ji ⇒ jìj(i) ⇒ drw. jìj-iškas. 

 kumél-dėlė ⇒ kuméld(ėlė) ⇒ drw. kuméld-ena. 

 lýg-malas ⇒ lýgm(alas) ⇒ drw. lýgm-enas. 

 piẽt-vėjis ⇒ piẽtv(ėjis) ⇒ drw. piẽtv-is a. pietv-ỹs, pietv-ìkė. 

 skar-̃malas ⇒ skarm̃(alas) ⇒ drw. skarm̃-atas. 

 šìla-gėlė ⇒ šìlag(ėlė) ⇒ drw. šilag-à. 

 víen-gimis ⇒ víeng(imis) ⇒ drw. vieng-uñgis. 

 5.3.2. Złożenia werbalne: 

 ap-stó-ti ⇒ apst(óti) ⇒ drw. ãpst-as (⇒ apstùs, apsčiaĩ, apstúoti) 

 at-stó-ti ⇒ atst(óti) ⇒ drw. atst-ùs (⇒ atstókas). 

 at-stó-ti ⇒ atstó(ti) ⇒ drw. atstõ-vas (por. ùžstolis od užstóti). 

 ata-dúo-ti ⇒ atad(úoti) ⇒ drw. atad-à (por. niżej pardà). 

 at-si-dė́-ti ⇒ atid(ė́ti) ⇒ drw. atìd-ė (⇒ neatidùs, atidžiaĩ). 

 in-dė́-ti ⇒ ind(ė́ti) ⇒ drw. iñd-as. 

 in-dė́-ti ⇒ indė́(ti) ⇒ drw. ìndė-lis, indė-̃tuvė, įdė-̃tas. 

 nu-si-dė́-ti ⇒ nusidė́(ti) ⇒ drw. nusidė́-tojas. 

 nu-stó-ti ⇒ nustó(ti) ⇒ drw. núosto-lis (por. príestolis od pristóti). 
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 pa-dė́-ti ⇒ padė(ti) ⇒ drw. padė-lỹs (por. pasėlỹs od pasė́ti). Od neoosn. padėl- 

pochodzi padėl̃kas. 

 par-dúo-ti ⇒ pard(úoti) ⇒ drw. pard-à (por. wyżej atadà). 

 pér-si-ės-ti ⇒ pérės(ti) ⇒ drw. pérės-kas (por. ėskà od ė́sti). 

 pri-dė́-ti ⇒ pridė́(ti) ⇒ drw. príedė-lis (por. príestolis od pristóti). 

 at-s(i)-ilsėti, pa-s(i)-ilsėti ⇒ (at)silsė́ti, przez deprefigowanie powstaje neoosn. sils-. 

 *api-akti > kontrakcja: apjàkti ⇒ (ap)jàkti ⇒ drw. jàkti. 

 *nu-si-kripti > synkopowane *nuskripti ⇒ *(nu)skripti ⇒ drw. skrìpti. 

 Neopierwiastek — produkt synchronicznej reanalizy rozmaitych form czasownika 

prymarnego. 

 1.0. Reanaliza form bezokolicznika:  

 pwk. ėd-: ė́sti ⇒ ė́s(ti) ⇒ drw. ės-kà, ės-nùs. 

 pwk. gand-: išsigą̃sti ⇒ gą̃s(ti) ⇒ drw. gą́s-čioti, gą̃s-dinti, ìšgąs-tis. 

 pwk. kąs-: ką́sti ⇒ ką́s(ti) ⇒ drw. kąs-nóti. 

 pwk. kės-: kės̃ti ⇒ kės̃(ti) ⇒ drw. kės-nóti. 

 pwk. krit-: krìsti ⇒ krìs(ti) ⇒ drw. krìs-las. 

 pwk. lind-: lįs̃ti ⇒ lįs̃(ti) ⇒ SO ląs- ⇒ drw. ląs-tà, lą̃s-tas. 

 pwk. ved-: vèsti ⇒ vès(ti) ⇒ drw. vẽs-dinti, ves-lùs. 

 pwk. žind-: žį́sti ⇒ žį́s(ti) ⇒ drw. žį́s-čioti, žįs-tùkas. 

 2.0. Reanaliza form czasu teraźniejszego: 

 2.1. Prs. z suf. -a-: 

 pwk. vy-: vẽja ⇒ vẽj(a) ⇒ drw. vej-à, vej-õnė, też na SO vaj-: vaj-à. 

 pwk. sie-/sy-: sẽja ⇒ sẽj(a) ⇒ SO saj-: drw. sai-stýti, atsaj-óti, są́saj-a. 

 2.2. Prs. z suf. -da-: 

 pwk. dė-: dẽda ⇒ dẽd(a) ⇒ drw. dẽd-inti, ìšded-is, też na SO dad-: ìšdad-a. 

 pwk. duo-: dúoda ⇒ dúod(a) ⇒ drw. duod-inė́ti, dúod-lioti, dúod-ingas. 

 pwk. ei-: *ei-da ⇒ *eida- ⇒ drw. eĩda-mas.  

 pwk. vir-: vérda ⇒ vérd(a) ⇒ drw. verd-ẽnė, verd-ùlis. 

 2.3. Prs. z suf. -ia-: 

 pwk. kos-: kósiu ⇒ kos̓ - ⇒ drw. kosi-urė.̃ 

 pwk. žlėg-: žlẽgiù ⇒ žleg̓ - ⇒ drw. žlegi-óti. 

 2.4. Prs. z suf. -ja-: 

 pwk. grie-: griẽja ⇒ griẽj(a) ⇒ drw. griej-ìmas. 

 pwk. jau-: jáuja ⇒ jáuj(a) ⇒ drw. jáuj-oti. 

 pwk. ry-: rỹja ⇒ rỹj(a) ⇒ drw. ryj-ū̃nas. 

 pwk. šluo-: šlúoja ⇒ šlúoj(a) ⇒ drw. šluoj-ė́jas. 

 2.5. Prs. z suf. -na-: 

 pwk. ei-: eĩna ⇒ eĩn(a) ⇒ drw. ein-ùs, atein-inė́ti. 

 pwk. gau-: įgáuna ⇒ įgáun(a) ⇒ drw. į́gaun-is. 

 pwk. grie-: griẽna ⇒ griẽn(a) ⇒ drw. grien-à, grien-ė̃. 

 pwk. gui-: gùina ⇒ gùin(a) ⇒ drw. guin-ióti, guĩn-yti. 

 pwk. ly-: lỹna ⇒ lỹn(a) ⇒ drw. palyn-óti. 

 pwk. mau-: máuna ⇒ maun(a) ⇒ drw. maũn-as, maun-ùs. 

 pwk. sie-: siẽna ⇒ siẽn(a) ⇒ drw. sien-ė́jas, sien-ójas. 

 pwk. skil-: skilña ⇒ skilñ(a) ⇒ drw. skiln-ùs. 

 2.6. Prs. z suf. -sta-: 

 pwk. bir-: bìrsta ⇒ 1° bìrst(a) ⇒ drw. birst-énti, bìrst-inti, birst-ùs, 2° bìrs(ta) ⇒ drw. 

birs-nóti, ze SO bars-: drw. *bars-sty- > barstýti.  

 pwk. bū-: bū́sta ⇒ 1° bū́st(a) ⇒ drw. bū́st-as, bū́st-inė, 2° bū́s(ta) ⇒ drw. bū́s-ena. 
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 pwk. blės-: blė́sta ⇒ blė́st(a) ⇒ drw. blė́st-auti. 

 pwk. dulk-: dùlksta ⇒ dulks(ta) ⇒ drw. dulk̃s-mas, dulks-nà. 

 pwk. kil-: 1° kìlst(a) ⇒ drw. kìlst-elėti, 2° kìls(ta) ⇒ drw. kils-nóti. 

 pwk. pyk-: pỹksta ⇒ pỹkst(a) ⇒ drw. pýkst-auti. 

 pwk. rūk-: rū̃ksta ⇒ rū̃ks(ta) ⇒ drw. rūks-nóti. 

 pwk. sal-: sálsta ⇒ sáls(ta) ⇒ drw. *sals-ganas > salz̃ganas, sals̃-vas, sáls-telėti. 

 pwk. sop-: sõpsta ⇒ sõpst(a) ⇒ drw. sõpst-as. 

 pwk. sūr-: sū́rsta ⇒ sū́rs(ta) ⇒ drw. sū̃rs-vas. 

 pwk. tem-: témsta ⇒ témst(a) ⇒ drw. témst-a. 

 pwk. varg-: varg̃sta ⇒ varg̃st(a) ⇒ drw. vargst-áuti. 

 NB. Niekiedy forma prs. na -sta- przybiera wstawną spółgłoskę k, por. np. bálksta ob. 

bálsta (do bálti), brìnksta ob. *brinsta (brį́sta, do brį́sti), tìlksta ob. tìlsta (do tìlti). 

Resegmentacja takich prezencjów wytwarza neopwk. na -k-: balk-, brink- i tilk-, a te z kolei 

stają się bazą dla nowych pdg. bálkti, brìnkti i tìlkti. 

 2.7. Prs. z infiksem nosowym:  

 pwk. bud-: buñda ⇒ buñd(a) ⇒ drw. prasibund-inė́ti. 

 pwk. dub-: dum̃ba ⇒ dum̃b(a) ⇒ drw. dum̃b-las, dumb-rà.  

 pwk. krit-: kriñta ⇒ kriñt(a) ⇒ SO krant- ⇒ drw. krañt-as.  

 pwk. lip-: lim̃pa ⇒ lim̃p(a) ⇒ drw. lim̃palas. 

 pwk. skid-: skiñda ⇒ skiñd(a) ⇒ drw. skiñd-elis. 

 Por. też: 

 pwk. sij-: *si-n-ja > sỹja ⇒ sỹj(a) ⇒ drw. syj-ė́ti, są́syj-is. 

 pwk. buv-: *bu-n-va > bū̃va ⇒ bū̃v(a), drw. pabūv-ė́ti, bū̃v-is. 

 2.8. Prs. z atematyczną końcówką 1 sg. -mi: 

 pwk. dė-: demi ⇒ dem(i) ⇒ drw. dem-ù, 3 os. dẽm-a. 

 pwk. duo-: dúomi ⇒ dúom(i) ⇒ drw. dúom-u, 3 os. dúom-a. 

 pwk. ei-: eimì ⇒ eim(ì) ⇒ drw. eim-ù, 3 os. eĩm-a. 

 pwk. es-: esmì ⇒ esm(ì) ⇒ drw. esm-ù, 3 os. ẽsm-a. 

 2.9. Prs. z atematyczną końcówką 3 os. -ti: 

 pwk. dė-: dė́sti ⇒ dė́s(ti) ⇒ drw. dės-lì, dės-nì. 

 pwk. gied-: gíesti ⇒ gíes(ti) ⇒ drw. gies-mė,̃ gíes-ena, gies-nóti. 

 pwk. nerš-: nerš̃ti ⇒ nerš̃t(i) ⇒ drw. neršt-ė́ti. 

 pwk. niež-: niẽžti ⇒ niẽžt(i) ⇒ drw. niežt-ė́ti. 

 3.0. Reanaliza form czasu przeszłego: 

 3.1. Prt. z suf. -ė: 

 pwk. duo-: daviaũ ⇒ davi(aũ), dãv(ė) ⇒ drw. davi-óti, dav-inė́ti, dav-ė́jas, dav-inỹs, 

išdavìkas. 

 pwk. džiau-: džióvė ⇒ džióv(ė) ⇒ drw. džiov-à, džiov-yklà. 

 pwk. ėd-: ė́džiau ⇒ ė́dži(au) ⇒ drw. ėdži-óti. 

 pwk. ei-: ėjaũ ⇒ ėj(aũ) ⇒ drw. atėj-ìmas. 

 pwk. gau-: gavaũ ⇒ gav(aũ) ⇒ drw. apgav-ìkas, pagav-ùs. 

 pwk. ger-: gė́riau ⇒ gė́ri(au), gė́r(ė) ⇒ drw. gėri-óti, gėr-ū̃nas. 

 pwk. grei-: grėjaũ ⇒ grėj(aũ) ⇒ drw. grėj-ìmas, grėj-us. 

 pwk. im-: ėmiaũ ⇒ ėmi(aũ), ėm̃(ė) ⇒ drw. ėmi-óti, paėm-ìmas. 

 pwk. pil-: pýliau ⇒ pýli(au), pýl(ė) ⇒ drw. pỹli-oti, pyl-à, pyl-ìmas. 

 pwk. pjau-: pjóvė ⇒ pjóv(ė) ⇒ pjov-ė́jas, pjov-ìkas, pjov-ìmas, pópjov-is. 

 pwk. sek-: sekiaũ ⇒ seki(aũ) ⇒ drw. seki-óti. 

 pwk. šluo-: šlãvė ⇒ šlãv(ė) ⇒ drw. šlav-ìkas, šlav-imaĩ. 

 pwk. ved-: vedžiaũ ⇒ vedži(aũ) ⇒ drw. vedži-óti. 

 3.2. Prt. z suf. -o: 
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 pwk. ei-: ėj̃o ⇒ ėj̃(o) ⇒ drw. išėj-ìmas, ėj-ìkas, pérėj-a. 

 pwk. grie-: grėj̃o ⇒ grėj̃(o) ⇒ drw. grėj-ìmas. 

 pwk. gy-: gìjo ⇒ gìj(o) ⇒ drw. pagìj-ėlis. 

 pwk. gui-: gùjo ⇒ gùj(o) ⇒ drw. guj-ìkas. 

 pwk. py-: pìjo ⇒ pìj(o) ⇒ drw. papij-óti. 

 pwk. ry-: rìjo ⇒ rìj(o) ⇒ drw. rìj-alas, rij-ìkas, apsirìj-ėlis. 

 pwk. bū-: bùvo ⇒ bùv(o) ⇒ drw. buv-inė́ti, buv-óti, buv-ė́jas, buv-ỹs, pribuv-ė́ja.  

 3.3. Prt. z suf. -jo: 

 pwk. dė-: dė́jo ⇒ dė́j(o) ⇒ drw. padėj-ė́ti (⇒ padėjė́-jas). 

 pwk. kūv-: kūvė́josi ⇒ kūvė́j(osi) ⇒ drw. kūvėj-imasis. 

 4.0. Reanaliza form czasu teraźniejszego na -ja i jednocześnie czasu przeszłego na -jo.  

 4.1. Typ na -ju, -jau: 

 pwk. jo-: jóju, jójau ⇒ joj-, drw. pajoj-ė́ti, joj-énti, joj-ìkas. 

 pwk. klo-: klóju, klójau ⇒ kloj-, drw. kloj-inė́ti, kloj-à, klój-atė, kloj-yklà. 

 pwk. sė-: sė́ju, sė́jau ⇒ sėj-, drw. sėj-à, sėj-ė́jas, pérsėj-a. 

 pwk. spė-: spė́ju, spė́jau ⇒ spėj-, drw. spėj-énti, spė́j-inti, spėj-óti, spėj-ìmas, nespéi-

ga. 

 pwk. žio-: žióju, žiójau ⇒ žioj-, drw. išsižiój-ėlis. 

 4.2. Typ na -iu, -iau: 

 pwk. plauk-: pláukiu, pláukiau ⇒ plauk̓ -, drw. pláuki-oti [ʽkłosić sięʼ]. 

 5.0. Reanaliza form ptc. prt. pass. na -t-. 

 pwk. bū-: bū́tas ⇒ bū́t(as) ⇒ drw. būt-ýbė, bū́t-inas, būt-uvė.̃  

 pwk. dė-: dė́tas ⇒ dė́t(as) ⇒ drw. pridėt̃-kas, sandėt̃-kas. 

 pwk. duo-: dúotas ⇒ dúot(as) ⇒ drw. praduõt-kas. 

 pwk. em-/im-: im̃tas ⇒ im̃t(as) ⇒ drw. nepriim̃t-inas, suimt-ìnis. 

 pwk. ger-/gir-: gìrtas ⇒ gìrt(as) ⇒ drw. girt-áuti, girt-ū̃klė, apýgirt-is. 

 pwk. gin-: gìntas ⇒ gìnt(as) ⇒ drw. *gint-šas > giñčas, gint-utis. 

 pwk. ved-: vèstas ⇒ vèst(as) ⇒ drw. atvest-ìnis. 

 Neosufiks — produkt synchronicznej reanalizy form nominalnych lub werbalnych, 

skutkującej wyodrębnieniem nowego formantu, który znajduje zastosowanie przy tworzeniu 

neologizmów.  

 1° Przykłady neosufiksów nominalnych:  

 1. -atvė w mėžãtvė : mė́žti; šienãtvė : šiẽnas; kvailãtvė : kvaĩlas (z reinterpretacji w typie 

senãtvė : sẽnas; pierwotna struktura: senãt-vė ⇐ senatà, abstractum na -ata do sẽnas). 

 2. -eriopas w daugeriópas : daũg; visokeriópas : visóks (z reinterpretacji w typie 

penkeriópas : penkì; pierwotna struktura: penker-iopas ⇐ penkerì). 

 3. -ės- w puvės̃is : pùvo (pū́ti); svilės̃(i)ai : svìlti, svìlo; mirės̃is : mirt̃i (z reinterpretacji 

dewerbalnych abstraktów na -s-, utworzonych od inf. na -ėti, np. pelė́(ti) ⇒ pelė-̃s(i)ai ⇒ pel-

ės̃(i)ai (por. pẽli, pelýti, pãpelos). 

 4. -inčius w gudriñčius : gudrùs; kosiñčius : kósti (z reinterpretacji nomina agentis na -

čius, utworzonych od prs. na -ina, np. karšiñ-čius ⇐ káršina; misliñ-čius ⇐ mìslina). 

 5. -ionė w kariõnė : kãrias; keliõnė : kẽlias (z reinterpretacji w typie dewerbalnych 

abstraktów na -nė, utworzonych od inf. na -io-, np. medžiõ-nė ⇐ medžióti; sekio-nė ⇐ sekióti; 

vajõ-nė ⇐ vajóti).  

 6. -sena w eĩsena : eĩti oraz w kalbė́sena : kalbė́ti; laikýsena : laikýti; giedósena : 

giedóti — z reinterpretacji w typie dewerbalnych abstraktów na -ena, które były urobione od 

pwk. i neopwk. zakończonych na -s-, np. dvės̃ena (= *dvės-sena) ⇐ dvės- + -ena (por. 

dvės̃ti); giẽsena (= *gies-sena) ⇐ gies- + -ena (por. gíesti). 

 7. -uklas w degùklas : dègti (z reinterpretacji drw. na -las w typie kabùk-las, to od 
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kabùkas ⇐ kabė́ti). 

 8. -ūninis w saldū̃ninis : saldùs; kartū̃ninis : kartùs — z reinterpretacji drw. na -inis 

typu pietū̃n-inis, utworzonych od formy gen.pl. (pietų̃), a odniesionych wtórnie do osnowy 

prymarnej (piẽtūs). 

 2° Przykłady neosufiksów werbalnych:  

 1. -čioti w degčióti : dègti; dygčióti : dýgti; gribščióti : grìbštas; krū́pčioti : krū́pti; 

peščióti : pèšti; stabčióti : stabýti (z reinterpretacji iteratywów na -sčioti, -ščioti według czas. 

prymarnych o zakończeniach -sti, -šti, -žti, np. besčióti : bèsti; sė́sčioti : sė́sti; peščióti, 

pė́ščioti : pèšti; vė́žčioti : vèžti). Por. też slawizmy w rodzaju pažyčióti ⇐ błr. pažyčácь. 

 2. -damas w nèšdamas : nèšti (z reinterpretacji w typie eĩdamas : eĩti; pierwotna 

struktura: *eida-mas, ptc. na -mas od prs. na -da-, por. scs. id ̈̄ ). 

 3. -dėti w skéldėti : skélti; mérdėti : mirt̃i (z reinterpretacji drw. na -ėti, utworzonych od 

prs. na -da-, por. skélda, war. skéldi wobec skélti, skìlti; por. łot. verdêt : ve̦r̂du, vir̂t). 

 4. -dyti w skáldyti : skélti (z reinterpretacji drw. na -yti, utworzonych od prs. na -da-, 

por. skélda, neoinf. skéldėti). 

 5. -dinti w gą̃sdinti : išsigą̃sti (z reinterpretacji drw. na -inti, 1° utworzonych od prs. na 

-da-, np. vérdinti ⇐ vérda (vìrti), 2° utworzonych od osnów sekundarnych na -dyti, np. 

pìldinti ⇐ pìld-yti, prymarnie: pìl-dyti : pìlti). 

 6. -dinėti w puldinė́ti : pùlti; gaudinė́ti : gáuti (z reinterpretacji drw. na -inėti, 1° 

utworzonych od prs. na -da-, np. duodinė́ti ⇐ dúoda : dúoti; verdinė́ti ⇐ vérda (vìrti), 2° 

utworzonych od osnów sekundarnych na -dyti, np. gaudinė́ti ⇐ gáud-yti, por. gáu-dyti ⇐ 

gáuti). 

 7. -ioti w imióti : im̃ti; bė́gioti : bė́gti; pinióti : pìnti (z reinterpretacji granicy 

morfemowej w iteratywach na -oti, które były utworzone od neoosnów zakończonych 

spółgłoską palatalną, np. ránk̓ - + -oti (⇐ rankiaũ), metanalizowane jako ránk- + -ioti przez 

odniesienie do rank-ýti). 

 8. -lioti w dėlióti : dė́ti; gaulióti : gáuti; imlióti : im̃ti (z reinterpretacji granicy 

morfemowej w iteratywach na -ioti, które były utworzone od osnów nominalnych na -l-, np. 

dė́slioti (⇐ dėslì), kráulioti (⇐ kraũlai), rėplióti (⇐ rėplomìs), kaĩtalioti (⇐ pãkaitalas). 

 9. -noti w lynóti : lýti; spirnóti : spìrti; kilnóti : kìlti, kilóti (z reinterpretacji czas. na -oti, 

utworzonych od neopwk. na -n-, np. šaln(à) ⇒ šaln-óti ⇒ šal-nóti (według šálti); ū́kan(a) ⇒ 

ūkan-óti ⇒ ūka-nóti (według ū̃kas). 

 10. -sėti lub -soti w linksė́ti : linkė́ti, dygsóti : dýgti (z reinterpretacji granicy 

morfemowej w czas. onomatopeicznych typu digs-ė́ti, dýgs-ė́ti lub dygs-óti, utworzonych od 

interi. dìgs, dýgst). Por. ŽD 527n. 

 11. -sčioti w kìlsčioti : kìlti; sémsčioti : sémti (z reinterpretacji drw. iteratywnych na -oti, 

utworzonych od osnowy prt. w typie frq. na -styti, np. dùrsči-oti od dùrsči-au, dùrstyti, 

metanalizowane według prymarnego dùrti jako dùr- + -sčioti). 

 12. -snoti w kìlsnóti : kìlti; rūksnóti : rū̃kti (z reinterpretacji czas. na -noti, utworzonych 

od neopwk. na -s-, por. np. bìrs(ta) ⇒ birs-nóti ⇒ bir-snóti (według bìrti); rūks(ta) ⇒ rūks-

nóti ⇒ rūk-snóti (według rū̃kti); z neoapofonią: krim̃s(ta) ⇒ SO krams- ⇒ krams- + -nóti).  

 13. -styti w kùrstyti : kùrti; barstýti : bìrti: dáigstyti : dýgti (z reinterpretacji iteratywów 

na -yti, utworzonych od prs. na -sta-, np. kurst- (kùrsta) + -yti ⇒ kùr- + -styti; z neoapofonią: 

birst- (bìrsta) ⇒ SO barst- ⇒ barst- + -ýti; dygst- (dýgsta) ⇒ SO daigst- ⇒ dáigst- + -yti). 

 Nomen — kategoria wyrazów odmieniających się przez przypadki: rzeczownik (łac. 

nomen substantivum), przymiotnik (łac. nomen adiectivum) i liczebnik (łac. nomen nume-

rale).  

 Obstruenty — spółgłoski zwarte (np. p, t, k, b, d, g), szczelinowe (np. s, z, š, ž) i 

zwarto-szczelinowe (c, dz, č, dž) w przeciwstawieniu do resonantów/sonorantów (r, l, m, n, i̯, 
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u̯). Nigdy nie występują w funkcji zgłoskotwórczej, czyli nie tworzą ośrodka sylaby. 

 Onomastyczny — mówi się o materiale językowym, głównie leksykalnym, wydoby-

tym z nazw własnych, osobowych i geograficznych. 

 Onomatopeiczny — zob. «Dźwiękonaśladowczy». 

 Opozycja — przeciwieństwo formalno-funkcjonalne między dwoma jednostkami 

językowymi (fonemami, morfemami, tagmemami). 

 Palatalizacja — zastępstwo spółgłoski niepalatalnej (ʽtwardejʼ) przez palatalną 

(ʽmiękkąʼ) w określonej pozycji wyrazowej w toku fonetycznego rozwoju języka. Lit. 

zwarto-szczelinowe «palatalne» č̓  i dž̓  wywodzą się z dwufonemowych połączeń spółgłosek 

zwartych t i d ze ślizgiem i̯, np. svẽčias ʽgośćʼ < pb. *su̯eti̯as; mẽdžias ʽlasʼ < pb. *medi̯as. 

Zmiana ta, zwana «palatalizacją przez i̯», następowała tylko przed samogłoską tylną (a, o, u), 

a świadczy o tym m.in. fakt, że forma voc.sg. do svẽčias brzmi svetè (gw.), nie †svečè. Z 

podobnych sekwencji wywodzą się wszystkie inne lit. spółgłoski «palatalne». Por. lit. s̓  w 

siū́ti ʽszyćʼ < pb. *si̯ūtei̯, bū́siu ʽbędęʼ < pb. *būsi̯ō. Por. lit. ľ w liáudis ʽludʼ < pb. *li̯au̯di-, 

jak też następstwo dwu spółgłosek «palatalnych», ľ i dž̓ , w pochodnym wyrazie liaudžià 

ʽwielka rodzina, wszyscy domownicyʼ < pb. *li̯au̯di̯ā- (łot. ļàuži ʽludzieʼ ma ž ze zmiany 

*dž̓ ). — Z historyczno-porównawczego punktu widzenia jęz. łotewski odznacza się 

silniejszą niż litewski tendencją palatalizacyjną, a znajduje to wyraz m.in. w przekształceniu 

zwartych k, g w «palatalne» afrykaty č̓ , dž̓ , które w końcu zmieniły się w łot. c, dz, por. łot. 

cits : lit. kìtas ʽinnyʼ; łot. ceļš : lit. kelias ʽdrogaʼ; łot. dziŗa : lit. girià ʽlasʼ; łot. dzîvs : lit. 

gývas ʽżywyʼ; łot. ciêts : lit. kíetas ʽtwardyʼ; łot. caûne : lit. kiáunė ʽkunaʼ; łot. caurs : lit. 

kiáuras ʽdziurawyʼ. Kontekst dla tej zmiany, mianowicie pozycja przed samogłoską przednią 

albo przed i̯, żywo przypomina palatalizacje słowiańskie. — O palatalizacji w węższym 

sensie można mówić w odniesieniu do pewnych slawizmów litewskich, gdy te w toku 

lituanizacji otrzymują spółgłoskę palatalną zamiast spółgłoski niepalatalnej słowiańskiego 

oryginału, np. siū́lyti ⇐ błr. sulítь; abriū̃sas ⇐ błr. obrús. — Wreszcie w wypadku takich 

mutacji, jak surb̃ti ⇒ siurb̃ti albo snùkis ⇒ sniùkis, mówi się o palatalizacji ekspresywnej.  

 Paradygmat — zespół form odmiany nominalnej (deklinacja) albo odmiany werbalnej 

(koniugacja). 

 Patronimiczne są wyrazy pochodne oznaczające pochodzenie od ojca, np. sūn-áitis ⇐ 

sūnùs to ʽsyn synaʼ czyli ʽwnukʼ, kálvaitis ⇐ kálvis to ʽsyn kowala, kowalczykʼ. Również 

nazwiska o suf. -aitis mają charakter patronimiczny, np. Kalváitis to syn kogoś o nazwisku 

Kálvis. 

 Pejoratywny wyraz — wyraz wyrażający ujemne nacechowanie uczuciowe. Zob. też 

«Augmentativum». 

 Perseweracja — przedłużenie pewnego szczegółu artykulacyjnego, charakterystycz-

nego dla głoski poprzedzającej, które objawia się w głosce następującej. Por. takie zmiany, 

jak ks > kš; ps > pš; rp > rb. Zob. też «Asymilacja». 

 Pierwiastek — synonim terminów «leksem», «morfem leksykalny», używany 

specjalnie w teorii apofonii, mianowicie celem wyróżnienia leksemów apofonicznie aktyw-

nych, tj. wykazujących systematyczną zmienność wokalizmu pod względem jakościowym 

lub ilościowym. O szczegółach tej zmienności zob. «Apofoniczne stopnie». 

 Pleonastyczny (od pleonazm) — nadmiarowy, równoznaczny. 

 Pluralia tantum — rzeczowniki występujące tylko w liczbie mnogiej. W zależności od 

znaczenia są bądź policzalne, np. kélnės ʽspodnieʼ, marškiniaĩ ʽkoszulaʼ, atóstogos ʽurlop; 

wakacjeʼ, bądź niepoliczalne, np. mìltai ʽmąkaʼ, taukaĩ ʽtłuszczʼ, dùjos ʽgazʼ. Tu też należą 

nazwy stron świata: Rytaĩ ʽWschódʼ, Vakaraĩ ʽZachódʼ, Piẽtūs ʽPołudnieʼ (ale Šiáurė 

ʽPółnocʼ), nazwy świąt: Kalėd̃os ʽBoże Narodzenieʼ, Velýkos ʽWielkanocʼ, niektóre nazwy 

własne: Šiauliaĩ, Zarasaĩ. Por. «Singularia tantum». 

 Polonizm — zapożyczenie z języka polskiego. 
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 Posesywny (dzierżawczy) — forma (zaimek, sufiks) wyrażająca posiadanie lub 

przynależność. 

 Postpozycja — 1° morfem gramatyczny następujący po morfemie leksykalnym i 

tworzący wraz z nim konstrukcję, np. np. namõ-link ʽw stronę domuʼ, namo-pi ʽdo domuʼ, 

2° pozycja względna dwóch wyrazów: tàvo dėkà ʽdzięki tobieʼ. 

 Prabałto-słowiański (pbsł.) — termin ten precyzuje chronologię względną 

rekonstruowanej formy językowej. Pewna forma należy do «prabałto-słowiańskiej» gałęzi 

indoeuropejskiej, gdy jest młodsza niż prajęzyk ie. (pie.) i zarazem starsza od prajęzyków 

bałtyckiego (pb.) i słowiańskiego (psł.). 

 Praeverbium — morfem gramatyczny o charakterze przysłówka, który jest zrośnięty z 

czasownikiem i modyfikuje jego znaczenie, np. pri-pràsti, su-pràsti wobec simplex pràsti. 

 Praindoeuropejski (pie.) — prajęzyk wszystkich języków rodziny indoeuropejskiej. 

Języki tej rodziny zajmują w czasach historycznych obszar rozciągający się mniej więcej 

pomiędzy subkontynentem indyjskim i atlantyckim wybrzeżem Europy. 

 Prajęzyk — rekonstruowany model, z którego wyprowadza się drogą ewolucji grupę 

języków pokrewnych (np. języki bałtyckie). Model taki buduje się na podstawie porównania 

właściwości formalnych języków pokrewnych (np. litewskiego, łotewskiego, staropruskiego) 

i przez ustanowienie chronologii względnej procesów (głównie fonetycznych), które zróżni-

cowały języki danej grupy pokrewieństwa. 

 Prefiks — przedrostek, morfem gramatyczny derywacyjny, dołączany w pozycji przed 

morfemem leksykalnym, mianowicie nominalnym, np. añt-pirštis, apý-kaklė, be-prõtis, ne-

są́monė, pró-senis, tarpù-karis. Por. «Praeverbium». 

 Prewerbium — zob. «Praeverbium». 

 Produktywny — w słowotwórstwie mówi się tak o formancie często używanym przy 

tworzeniu wyrazów pochodnych; we fleksji — o końcówce dominującej nad inną, gdy 

chodzi o wyrażanie pewnej funkcji składniowej. 

 Proklityka — nie noszący akcentu jednosylabowy wyraz, który dołącza się do 

następującego po nim wyrazu akcentowanego i tworzy wraz z nim zestrój akcentowy, por. 

kai kàs jau padãrė ʽktoś już zrobiłʼ, nenóriu ʽnie chcęʼ < ne nóriu. 

 Proporcja analogiczna — zob. «Analogia». 

 Proterokinetyczny — zob. «Apofoniczno-akcentowe paradygmaty». 

 Proteza — pojawienie się na początku wyrazu samogłoski lub spółgłoski, której 

wcześniej tam nie było, por. 1° atkõčius, iškadà jako formy transponujące brzmienia błr. tkač, 

škoda, 2° jieškóti < ieškóti, vožkà < ožkà. 

 Prymarny — niemotywowany (o strukturze, o funkcji).  

 Reanaliza — rozkład wyrazu na morfemy dokonywany przez mówiącego zgodnie z 

jego poczuciem językowym (a rozbieżny z analizą historyczno-językową). Zob. «Neo-

osnowa», «Neopierwiastek». 

 Reduplikacja — zdwojenie, w szczególności powtórzenie wyrazu lub części wyrazu, 

stosowane jako charakterystyka derywatu, por. krỹžkryžiais, pilpilnỹtelis, niẽkniekis oraz 

gérgėris, mãžmožis, skánskonis; lit. bẽbras, bebrùs ʽbóbrʼ (wed. babhrú- ʽbrunatnyʼ); lit. 

bóba : słow. baba ʽstara kobietaʼ. — W językach starożytnych: charakterystyka formy 

koniugacyjnej, polegająca na użyciu sylaby reduplikacyjnej jako dodatkowego – obok 

końcówki i apofonii – nacechowania formalnego, por. np. prs. wed. dádāti ʽdajeʼ = dá-dā-ti 

(gr. δίδωσι) < pie. *de-deh3-ti; wed. píbati ʽpijeʼ = pí-b-a-ti (łac. bibit) < pie. *pi-ph3-e-ti; pf. 

wed. jagáma ʽposzedłemʼ = ja-gám-a < pie. *gu̯e-gu̯óm-h2e; łac. scicidī ʽuciąłemʼ = sci-cid-ī 

< pie. *ski-(s)kid-h2e-i. Sylabę reduplikacji stanowi początkowa spółgłoska pierwiastka 

(czasem zbitka spółgłoskowa) w połączeniu z pewną samogłoską. 

 Rekonstrukcja — odtworzenie za pomocą specjalnych metod stanu językowego, który 

poprzedził stan zaświadczony w najstarszych zabytkach pewnego języka. W zakresie 
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etymologii rekonstruuje się z jednej strony formy wyrazowe zwane prajęzykowymi, z drugiej 

strony pierwotne (etymologiczne) znaczenia wyrazów. 

 Resegmentacja — to samo, co «Reanaliza». 

 Resonanty (sonoranty) — grupa spółgłosek przeciwstawna obstruentom (zob.). Składa 

się z płynnych r, l, nosowych m, n i ześlizgowych i̯, u̯ (nazywanych też «półsamogłoskami»). 

W przeciwieństwie do typowych spółgłosek, które nie pojawiają się w funkcji zgłosko-

twórczej, resonanty w pewnych językach i w pewnych pozycjach spełniają funkcję ośrodków 

sylabicznych, por. czes. krk [kṛk] ʽkarkʼ, vlk [vḷk] ʽwilkʼ, gen. sg. krku [kṛ.ku], vlka [vḷ.ka]. 

 Rusycyzm — wyraz zapożyczony z języka rosyjskiego. 

 Rutenizm — wyraz zapożyczony z języka białoruskiego lub ukraińskiego. 

 Saṃprasāraṇa (termin gramatyki sanskryckiej, dosł. ʽrozciągnięcieʼ) — w teorii 

apofonii oznacza sylabiczny charakter stopnia zanikowego, uwarunkowany jego 

pochodzeniem z pierwiastków o strukturze ReT. St. zanikowy saṃpras. ma postać /RT/ 

(resonant + obstruent), przy czym fonem /R/, np. /r, l, m, n/ ukazuje się w realizacji tekstowej 

w allofonie sylabicznym, por. [ṛ, ḷ, ṃ, ṇ]; w wypadku /R/ = /i̯, u̯/ allofony mają postać 

samogłosek [i, u]. 

 Sandhi — termin gramatyki sanskryckiej (sti. saṃdhi- ʽpołączenieʼ), stosowany w 

opisie fonetycznym: 1° zmiana dźwiękowa zachodząca na granicy morfemów składowych 

wyrazu (tzw. sandhi wewnętrzne), 2° zmiana dźwiękowa zachodząca na granicy międzywy-

razowej (tzw. sandhi zewnętrzne). 

 Sekundarny — (o strukturze, o funkcji): umotywowany obecnością prymarnego.  

 Seṭowy (termin gramatyki sanskryckiej) — mówi się o takim pierwiastku pie., który był 

zakończony spółgłoską laryngalną (typy *TeH, *HeH, *ReH(T), *TeRH). Seṭowe były 

np. pierwiastki takich wyrazów litewskich, jak šė́mas < pie. *ḱeh1, stóras < pie. *steh2, 

júosta < pie. *(H)i̯eh3-s, a także vémti < pie. *u̯emh1, plė́šti < pie. *pleh1ḱ, kiáuras < pie. 

*(s)keu̯h2, gérti < pie. *gu̯erh3-. Termin przeciwstawny: «Aniṭowy». 

 Singularia tantum — rzeczowniki występujące tylko w liczbie pojedynczej. Są to 

nazwy przedmiotów niepoliczalnych, np. mólis ʽglinaʼ, píenas ʽmlekoʼ, drąsà ʽodwagaʼ, 

liáudis ʽludʼ, vargúomenė ʽbiedotaʼ. Por. «Pluralia tantum». 

 Singulativum — rzeczownikowa forma liczby pojedynczej (singularis), którą 

dotworzono do wyrazu wcześniej używanego: 1° tylko w liczbie mnogiej (pluralis), np. 

dvarionys ⇒ dvarionìs; astañkai ⇒ astañkas, 2° tylko w liczbie podwójnej (dualis), np. akì 

⇒ akìs; ausì ⇒ ausìs, 3° jako rzeczownik zbiorowy (collectivum), np. namystà ⇒ namykštis, 

por. strus. poganĭ ʽpoganieʼ ⇒ poganinŭ ʽpoganinʼ. — O semantycznym singulativum 

mówimy wtedy, gdy np. forma coll. giminė ̃ ʽogół krewnych, rodzina, ródʼ ukazuje się w 

znaczeniu jednostkowym ʽjeden z krewnychʼ, por. Jis mán artimà giminė ̃ ʽOn jest moim 

bliskim krewnymʼ. 

 Skrót haplologiczny — zob. «Haplologia». 

 s-mobile, czyli s-ruchome — swego rodzaju prefiks s, który na początku wyrazu 

wymienia się z zerem dźwięku w formach jednego gniazda etymologicznego. Por. np. skélbti 

: kalbà; spjáuju : scs. pljujǫ plujęʼ. Alternacja s : ø ukazuje się również wśród wyrazów 

zapożyczonych, por. skvárma/skvarmà ob. kvarmà ʽformaʼ. 

 Sonoranty — zob. «Resonanty». 

 Sonoryzacja — udźwięcznienie spółgłoski bezdźwięcznej, np. gaũgaras < kaũkaras, 

vìzga < viska, kregždė ̃ob. krykštė,̃ gaĩzdras ob. gaĩstras (< gaĩsras). 

 Stativum — czasownik oznaczający stan, por. lit. klasę na -i, -ėti, np. avė́ti ʽbyć 

obutymʼ, kalė́ti ʽprzebywać w więzieniuʼ, mérdėti ʽleżeć na łożu śmierciʼ. 

 Stopień (pełny, zanikowy, wzdłużony) — zob. «Apofoniczne stopnie». 

 Substantywizacja — przekształcenie przymiotnika, imiesłowu lub zaimka w rzeczow-

nik, np. liū̃tas ʽlewʼ ⇐ ʽdzikiʼ; dantìs ʽząbʼ ⇐ ʽkąsającyʼ; aũtas ʽonucaʼ ⇐ ʽowiniętyʼ; 
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pažį́stamas ʽznajomy człowiekʼ ⇐ ʽznajomyʼ; mìltai ʽmąkaʼ ⇐ ʽzmielonyʼ; Sėjìnė ʽświęto 

Matki Boskiej Siewnejʼ ⇐ ʽsiewnaʼ; paskutinióji ʽnieszczęścieʼ ⇐ ʽostatniaʼ; anàs ʽdiabełʼ ⇐ 

ʽtamten, ówʼ. 

 Sufiks — przyrostek, morfem gramatyczny derywacyjny, dołączany w pozycji po 

morfemie leksykalnym, np. gẽr-as, ger-èsnis, ger-iáusias, ger-ókas, ger-óvė, gėr̃-is, gėr-ýbė, 

ger-ė́ti, gẽr-inti. 

 Supletywizm — ukazywanie się w odmianie (paradygmacie) jakiegoś leksemu dwu lub 

więcej tematów, które pod względem etymologicznym reprezentują różne leksemy. Por. 

1. odmianę zaimków: àš : man-ę̃s (por. pol. ja : mnie), mẽs : mū́s-ų: mu-mìs (por. pol. my : 

nas, nami), 2. odmianę rzeczowników: žmogùs : žmónės (por. pol. człowiek : ludzie), 3. 

odmianę czasowników: esù : yrà : buvaũ : bū́siu (por. pol. jestem : byłem : będę). 

 Synkopa, synkopowanie — usunięcie samogłoski krótkiej wewnątrz wyrazu 1° w 

pozycji przedakcentowej: niaũgi, niókoti, žiótis, žvýnė, 2° w pozycji poakcentowej: dìčkis, 

greĩmas, tavõrčius, vẽčas, jak też kélnės < kẽlinės; šérnas < *šẽrinas; véln(i)as < vẽlinas; 

sráužolė < srãva-žolė. 

 Synonimiczne złożenie. Synonimicznymi są takie złożenia, w których człon drugi jest 

pod względem znaczeniowym synonimem członu pierwszego. Np. liū́na-balė, kūdrã-prūdis, 

plepe-táuza, plìk-nuogis, raĩst-pelkė, sén-karšis, síet-rėtis. Por. «Tautologiczne złożenie».

 Synonimy — wyrazy mające to samo albo bliskie znaczenie, ale różniące się od siebie 

pod względem stylistycznym, emotywnym itp., np. gardùs : skanùs; šalt̃is : spéigas; kalbė́ti : 

bylóti; gulė́ti : bimbsóti. 

 š-mobile, czyli š-ruchome — segment š, który na początku wyrazu wymienia się z 

zerem dźwięku w formach jednego gniazda etymologicznego. Typowa dla tej wymiany jest 

pozycja przed k, np. škaplỹs ob. kaplỹs; škėb̃las ob. kėb̃las; škèžti ob. kèžti; škutrùs ob. kutrùs. 

Rzadziej pojawia się š-mobile przed t (štalpà ob. talpà, štylà ob. tylà, štrãkas ob. trãkas), 

najrzadziej zaś przed p (špygà, interi. špìš ob. pìš). Por. s-mobile, v-mobile. 

 Sztywność apofoniczna — usunięcie z paradygmatu alternacji apofonicznej 

(allomorfizmu) drogą uogólnienia jednolitego wokalizmu pierwiastka, por. np. áusti, gaĩšti, 

lẽdas, mèsti, nèšti, stenė́ti, šáltas, šerdìs, širdìs. 

 Tautologiczne złożenie. Tautologicznymi są takie złożenia, w których człon drugi 

nazywa to samo, co człon pierwszy, a zależność między oboma członami przypomina 

stosunek apozycji. Gdy chodzi o charakterystykę formalną, to mamy tu w zasadzie dwa typy: 

(1) człony złożeniowe nie wykazują zróżnicowania pod względem wokalizmu (apofonii), np. 

pradžia-prãdis, sén-senis, šùn-šunis, žỹg-žygis, (2) człony złożenia są kombinacją 

zróżnicowanych pod względem wokalizmu allomorfów tego samego leksemu, np. gér-gėris, 

mãž-možis, nìč-niekas, skán-skonis (allomorf na SW w II członie) oraz žõl-žalias (allomorf na 

SW w I członie). Por. «Synonimiczne złożenie». 

 Tautosylabiczny — (o fonemie, głosce) należący do jednej sylaby. Np. można 

powiedzieć o /r/ w formach vìr.ti, vér.da, że jest tautosylabiczne, należy do tej samej sylaby, 

co poprzedzające je samogłoski /i, e/. Z drugiej strony /r/ w formie vì.rė jest heterosylabiczne, 

tj. należy do innej sylaby niżeli samogłoska /i/. Zob. «Heterosylabiczny». 

 Tematyczna formacja — forma deklinacyjna lub koniugacyjna, odznaczająca się 

przyłączeniem tzw. samogłoski tematycznej *-e/o- w funkcji sufiksu strukturalnego, który 

przekształca leksem (pierwiastek) w temat fleksyjny. Termin przeciwstawny: «Atematyczna 

formacja». Tak np. w deklinacji litewskiej wyraz sniẽgas, sniẽgą ʽśniegʼ ma formację 

tematyczną (nom. sg. *snoi̯gu̯h-o-s, acc. sg. *snoi̯gu̯h-o-m) w odróżnieniu od odpowiedników 

gr. *νίψ, acc. sg. νίφα ʽśniegʼ i łac. nix, nivis, nivem ts., które mają budowę atematyczną 

(nom. sg. *snigu̯h-s, acc. sg. *snigu̯h-ṃ). W koniugacji lit. 2 pl. prs. eĩ-na-me ʽidziemyʼ (3 os. 

eĩ-na) ma formację tematyczną w odróżnieniu od stlit. ei-mè a. eĩ-me DP (3 os. eĩ-ti). 

 Toponimy — nazwy miejsc zamieszkałych przez ludzi, por. nazwy miast: Vìlnius, 
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Kaũnas, miasteczek: Trãkai, Tverẽčius i wsi: Pažíegė, Sãlos. 

 Transponat — wyraz zrekonstruowany z materiału litewskiego, który odznacza się 

pewnymi charakterystycznie ie. właściwościami słowotwórczymi (sufiks, apofonia, 

akcentuacja), jednakże nie znajduje odpowiedników wyrazowych w innych językach ie. i z 

tego powodu nie może być zinterpretowany jako wyraz odziedziczony z prajęzyka ie. Użycie 

tego terminu ma na celu uwypuklenie różnicy chronologicznej dzielącej innowacyjne 

formacje litewskie (bałtyckie, bałto-słowiańskie) od formacji odziedziczonych z prajęzyka ie. 

Zob. Weiss 2009, 75, przyp. 25.  

 Uniwerbizacja — mechanizm słowotwórczy polegający na zespoleniu dwuczłonowego 

zwrotu językowego w jeden wyraz, por. np. dievàž, sudiẽ, támsta, turbū́t, vìskas.  

 v-mobile, czyli v-ruchome — segment v, który wymienia się z zerem dźwięku w 

formach jednego gniazda etymologicznego, por. 1° nagłos wyrazu: vánta ob. ánta, vam̃zdis 

ob. am̃zdis (um̃zdis), 2° nagłosową grupę spółgłoskową, np. svogū̃nas ob. sogū̃nas, skverb̃ti 

ob. skerb̃ti, tvaksė́ti ob. taksė́ti, tverė́ti ob. terė́ti, zvim̃bti ob. zim̃bti. LD § 254 daje przykłady 

fakultatywnego v w pozycji śródgłosu, np. brast(v)à, vaps(v)à, liẽs(v)os. Por. s-mobile, š-

mobile. 

 Vṛddhi (termin gramatyki sanskryckiej, dosł. ʽwzrost, przyrostʼ) — w gramatyce 

porównawczej oznacza taki proces derywacji denominalnej, który polega na wsunięciu 

samogłoski *e do formy st. zanikowego albo st. pełnego, mianowicie na wsunięciu jej w 

pozycji po pierwszej spółgłosce składowej nomen (rzeczownika, przymiotnika, przysłówka) 

będącego osnową derywacji. Sufiksem jest zazwyczaj ʽsamogłoska tematycznaʼ *-o-, czasem 

też *-i̯o-, *-i-. Przykłady: béržas < *berHžas ⇐ pie. *bhṛh1ǵ-, dervà ⇐ *deru̯-ó- (pwk. *dru-), 

bė́ras < pie. *bhēr-ó- < *bher-ó- (pwk. *bher-). W wyniku derywacji typu vṛddhi powstały 

takie opozycje apofoniczne, jak béržas (SP) : bìržė (SZ); dervà : drevė;̃ žénklas, žéntas : 

pažìnti itp. Tu też pewne refleksy z ie < *ei ⇐ *i: diẽvas, dienà, žiemà; może i méilė. W 

szerszym zastosowaniu termin vṛddhi jest równoznaczny z terminem ʽst. wzdłużonyʼ i odnosi 

się do formacji z pochodnym wokalizmem *ā (np. klónis, ožỹs, stógas, šlovė)̃, *āR (np. kárvė, 

várna), *ō (np. juõkas, úosis), *ū (np. ū́dra), *īR (np. stìrna, vìlkė) oraz *ēi (np. síela, síetas), 

*āi (np. káimas) i *āu (np. jáunas, jáura, kláusti). 

 Welaryzacja — perseweracyjna asymilacja spółgłoski zębowej do spółgłoski 

tylnojęzykowej, np. kš < ks: pūkšlė ̃< *pukslė (to z pūslė)̃; bakštýti < bakstýti (z bastýti); gž < 

gz: žvaigždė ̃< *žvaigzdė (to ze žvaizdė)̃.  

 Wokalizacja — zmiana spółgłoski ześlizgowej i̯ lub u̯ w samogłoskę wysoką, 

odpowiednio i lub u, np. gw. unū̃kas < *u̯nūkas (zapoż. z błr. u̯nuk). Por. «Konsonantyzacja». 

 Wokalizacja pie. sonantów zgłoskotwórczych — wytworzenie samogłoski wstawnej 

(anaptyktycznej) i lub u przed resonantem (R) w bałto-słowiańskiej kontynuacji pie. *R 

sonans (*Ṛ). Por.  

 pbsł. *i/ur < pie. *ṛ, np. dìrti, gìrtas, kirp̃ti; dùrti, gurklỹs, kùrpė 

 pbsł. *i/ul < pie. *ḷ, np. kìlti, mìltai, tilp̃ti; gulb̃ė, kulñas, °muldyti, tùlpinti 

 pbsł. *i/um < pie. *ṃ, np. kim̃štas, krimtaũ, nulìmti, rìmtas, tim̃pti; kum̃šas, krumtimas, 

nulùmpti, rùmtas, į́tumpas 

 pbsł. *i/un < pie. *ṇ, np. ìngiu, išsiñkti, sliñkti; ùnginas, suñktis, sluñkius. 

 Osobliwością litewską jest występowanie sekwencji iR/uR także w pozycji przed 

samogłoską, np. vìrė < pie. *u̯ṛH-V- (por. vìrti), girà < pie. *gṛh3-V- (por. gìrtas), pilìs < pie. 

*pḷh1-i- (por. pìlnas), minù < pie. *mṇH-e- (por. mìnti); pagunìkis (scs. gŭnati) jak gunióti, 

stpr. guntwei. Pochodzi to stąd, że *Ṛ wokalizowało się w położeniu przed *HV, tj. przed 

spółgłoską lrg., po której następowała samogłoska. Zanik spółgłoski lrg. sprawił, że 

sekwencja iR/uR znalazła się bezpośrednio przed samogłoską. 

 Wokalizm — samogłoska lub dyftong w składzie morfemu. 



LII 

na prawach rękopisu 

 Wyrównanie morfologiczne — formę gw. võgis ʽzłodziejʼ zam. vagìs określamy jako 

«wyrównaną» do inf. võgti ʽkraśćʼ. Zjawisko to polega na usunięciu różnicy wokalicznej a : 

o towarzyszącej opozycji nomen vagìs ⇐ verbum võgti, czyli na częściowym ujednoliceniu 

formy obu wyrazów. Gdy na miejscu drabùžis ʽubranie, sukniaʼ pojawia się war. gw. 

drobùžis, to wokalizm o tego wariantu przypisujemy wyrównaniu do o w podstawowym sb. 

dróbė ʽpłótnoʼ. W obu wymienionych przykładach mamy do czynienia z dostosowaniem 

formy derywatu do formy osnowy. — Nieco innym wypadkiem jest wyrównanie formy 

liczebnika, co jest wywołane pozycją liczebnika w szeregu dzięsiętnym. Tak np. następstwo 

dvíesu ʽwe dwóchʼ, trisù ʽwe trzechʼ zmienia się w dvisù, trisù przez upodobnienie form 

stycznych ze sobą w szeregu. 

 Wzdłużenie — uzyskanie przez samogłoskę długości (przedłużonego trwania) 1° w 

następstwie zmiany głosowej uwarunkowanej kontekstem (zob. «Wzdłużenie zastępcze», 

«Kontrakcja»), 2° w procesie morfonologicznym o nazwie apofoniczny stopień wzdłużony 

(zob. «Apofonia», «Apofoniczne stopnie»).  

 Wzdłużenie zastępcze (kompensacyjne) — pojawienie się długości w samogłosce lub 

dyftongu w następstwie 1° zaniku tautosylabicznego segmentu spółgłoskowego, 2° zaniku 

segmentu samogłoskowego drogą synkopy lub elizji w sąsiedniej (poprzedzającej) sylabie. 

Przykłady dla 1°: lit. długości powstałe w następstwie zaniku spółgłosek lrg.: dė́ti < *dēti < 

pie. *dheh1-C, stóti < *stāti < pie. *steh2-C, dúoti < *dōti < pie. *deh3-C. Przykłady dla 2°: lit. 

kélnės < *kēlnės z kẽlinės; lit. pálsis < *pālsis, po elizji w pã-ilsis. 

 Zaimki (łac. pronomina) — wyrazy o funkcji wskazującej, będące zastępnikami 

wyrazów nazywających, w szczególności rzeczowników (por. jìs, tàs, anàs, šìs, kàs, kažkàs, 

pàts wobec žmogùs) i przymiotników (por. kóks, kurìs, kìtas, kitóks wobec gẽras). 

 Złożenie — zob. «Compositum». 

 Znaczenie etymologiczne — to takie znaczenie, jakie można odtworzyć drogą 

rozpoznania pierwotnej struktury słowotwórczej wyrazu. Tak np. wyraz rankà ʽrękaʼ łączy 

się w swym gnieździe etymologicznym z czas. renkúos, riñktis ʽzbierać sobieʼ. Związek 

nomen i verbum polega na opozycji apofonicznej rank- : renk- i rank- : rink- (zob. 

«Apofonia», «Apofoniczne stopnie»). Z tego wynika analiza słowotwórcza rank- + -a (i 

wykluczenie takiej np. alternatywy, jak †ran-ka). Sprzężenie formantu -a (*-ā-) ze st. o, 

ukazujące się w wielu przykładach kontrolnych, przemawia za tym, że mamy tu do czynienia 

z nazwą czynności (nomen actionis), mianowicie ʽzbieranieʼ, zwł. ʽzbieranie dla siebieʼ. W 

tym właśnie stwierdzeniu zawiera się znacz. etymologiczne. Historycznie dane znacz. ʽrękaʼ 

zostało prawdopodobnie poprzedzone znaczeniem ʽta, która służy do zbierania, którą się coś 

zbieraʼ. W takim wypadku mówimy o konkretyzacji treści ʽzbieranieʼ w formie językowej 

oznaczającej ʽnarzędzie do zbieraniaʼ; nomen actionis przekształca się pod względem 

semantycznym w nomen instrumenti. Znacz. etymologiczne stoi w opozycji do «Znaczenia 

realnego» (zob.). 

 Znaczenie realne (aktualne) — to takie znaczenie, jakie wyraz ma w danym 

synchronicznie systemie języka. Dla przykładu realnym znaczeniem wyrazu rankà jest ʽręka, 

chwytna część kończyny górnej od przegubu po koniec palcówʼ. Etymologiczne znaczenie 

tegoż wyrazu można odtworzyć w dwu fazach, 1° faza starsza: ʽzbieranieʼ, 2° faza młodsza: 

ʽnarzędzie do zbieraniaʼ. Zob. «Znaczenie etymologiczne». 

 



na prawach rękopisu 

A Ą 
 aba spójnik stlit. ʽalboʼ, gw. àba, abà ts. (Àba žus, àba prasimuš ʽAlbo przepadnie, albo 

się przebijeʼ. Abà tu, abà aš nueisiu ʽAlbo ty, albo ja pójdęʼ) — zapoż. ze stpol. abo, błr. abó 

(SLA 22, LEW 1, ALEW 17). War. rozszerzony partykułą -gi, abagi (abag), odpowiada stpol. 

aboż, błr. abóž. Zob. też abavem i alba. 

 ãbadas 3 p.a. wsch.-lit. ʽobręcz koła zrobiona z jednego kawałka drewna kolisto 

zgiętegoʼ (O to rato ãbadas stiprus! ʽA obręcz tego koła jest mocna!ʼ), — zapoż. ze stbłr. 

obodъ, por. błr. vóbad, -a (pl. abadý, -óŭ), ros. óbod, stpol. obód, obodu (wtórnie obwód). 

 abarà 2 p.a., gen.sg. abõros (też 3 p.a.) gw. 1. ʽbudynek dla bydła rogatego, oboraʼ, 2. 

ʽmiejsce przed oborą; zagroda dla bydła, okólnikʼ — zapoż. ze stbłr. obora, pol. obora, por. 

błr. abóra, -y ʽwielkie pomieszczenie dla bydłaʼ. War. m. abãras 2 p.a. (zmiana rodzaju 

według rodzimego tvártas ʽoboraʼ). War. pl.t. abãrės, abãrios, abãros. Zob. też Sabaliauskas, 

LKK XII, 1970, 49.  

 ãbaras I 3 p.a. gw. 1. ʽdrobna sieć na małe rybyʼ, 2. ʽczerpak do zbierania bursztynuʼ 

— ze zmianą rodzaju zapożyczone z pol. gw. obora, oborka ʽsieć z bardzo cienkich 

sznurków; cienki sznurek, którym przywiązują łapcie do nógʼ (SGP III, 365n., z Litwy). 

Brückner 1877, 66 wskazywał błr. obora jako źródło, za nim LEW 1. — Vb. denom. abaráuti 

a. ãbarauti ʽłowić siecią zwaną «abaras»ʼ. Sb. abarỹklė a. abarýkštė ʽżerdź do wypłaszania 

ryby z trzcinʼ. 

 ãbaras II 3 p.a. gw. 1. ʽdrzewo sosnowe smolne, żywiczneʼ (Šitas stulpas nepus – 

ãbaras ʽTen słup nie zgnije – [to jest] obarʼ), 2. ʽdrzazgi smolne na podpałkęʼ (Atnešk abaro, 

aš ugnelę užkursiu ʽPrzynieś podpałkę, ja rozpalę ogienekʼ) — zapoż. z pol. przest., gw. 

obar4. Brak spodziewanej transpozycji *aboras tłumaczy się chyba tym, że zakończenie -aras 

jest zwykłe, zaś -oras raczej niezwykłe, zob. ŽD 307. — Drw. abarìngas a. abarìnis ʽsmolny 

– o sośnie, szczapie, słupie sosnowymʼ (por. pol. przest. obarny). 

 abãtas 2 p.a. ʽopat, przełożony klasztoru katolickiegoʼ (akcent za LKŽ; brak w DLKŽ). 

SD abatas «opat, abbas». Sposób akcentowania wskazuje na uczone zapożyczenie, oparte na 

formie śrłac. abbātem (acc.sg. do abbās ⇐ gr. ἄββας ʽojciecʼ). W podobny sposób ustaliły się 

formy stwn. abbat, śrwn. abbet, stang. abbad, abbud, ang. abbot (zob. Kluge-Seebold 7, EWD 

8). — War. ãbatas odpowiada akcentuacji odpowiednika pol. opat, przest. apat. — 

Germanizmem jest war. ãptas, ãbtas w Litwie pruskiej ⇐ śrdn., śrwn. abt < abbet, por. nwn. 

Abt m. Zob. GL 23, 27, ALEW 17, 50n. — SD <abacia> «opatstwo» [ʽopactwo, klasztor oraz 

dobra klasztorne pod zarządem opataʼ], czyt. abacijà, -ìjos (Būga, RR III, 285; brak w LKŽ) – 

uczone zapożyczenie ze śrłac. abbatia. War. aptija LEX ʽopactwoʼ to kalka z nwn. Abtei f. 

 abavem spójnik stlit. ʽbowiem, enimʼ: Dievo abavem tarnas esti MŽ 325 ʽDei enim 

minister estʼ — zapoż. ze stpol. abowiem (SLA 22, ALEW 17). Zob. też aba. 

 
4 Por. za SGP III, 345: pol. obar 1. ʽmiejsce na drzewie sosnowem, oblane żywicą, z którego zwykle wycinają 

drzazgi na podpałkęʼ, 2. ʽdrzewo sosnowe smolne, żywiczne; drzagi smolneʼ, obara ʽdrzewo żywiczne, np. 

sosnowe; drzazgi smolneʼ. Poza tym Słownik wileński wymienia oboczną formę obwar ʽczęść zwierzchnia 

drzewa przejęta żywicą, smolakʼ (cytowane za SW III, 530). Semantycznie bliskie jest dłuż. hobaŕ, hoboŕ 

ʽżywica sącząca się po pniu drzewaʼ. Formacje postwerbalne *obvarŭ, *obvara od psł. *ob-var-iti (sę) 

ʽobgotować (się), oblać wrzątkiemʼ, zob. ĖSSJ 30, 264, Brückner 369 («od wrzenia – warzenia»). Zob. też 

POLŽ 12. 
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 ãbazas 3 p.a. stlit., gw. 1. ʽgromada, tłum ludzi; stadoʼ (Didelis ãbazas žmonių, žąsų 

ʽWielka gromada ludzi, gęsiʼ), 2. ʽwóz z zaopatrzeniem dla wojskaʼ (Daug abãzų važiavo 

ʽJechało dużo wozów z zaopatrzeniemʼ), 3. ʽobóz taborowy, obwarowane miejsce postoju 

wojskaʼ (Abaze būti, gulėti ʽByć w obozie, leżeć obozemʼ) — zapoż. ze stbłr. obozъ, por. błr. 

abóz, -u, pol. obóz, obozu. Zob. SLA 22, ZS 4, LEW 1, ALEW 17. Polonizmem jest zapewne 

stpr. abasus EV ʽwóz, Wayn [Wagen]ʼ (zastrzeżenia w PKEŽ 1, 38n.), Abbas GRG 42 

«Wagen» (zapis bez końcówki). — War. ãbažas: Sustoję į ãbažą, apsikasė grioviu 

ʽRozbiwszy obóz, okopali się rowemʼ; ubãzas: Ir išlėkė žirgas iž ubãzų, ant to žirgo kazokas 

sėdėjo ʽI wybiegł koń z obozu, na tym koniu kozak siedziałʼ. — Drw. abazėl̃is ʽsanki do 

przewożenia kłody drzewaʼ (syn. kalaĩtės, karùkai, striùbragės). — Neologizmem Szyrwida 

jest wyraz apvažas ʽobózʼ5, który kalkuje słow. *ob-vozŭ (por. głuż. wobwóz ʽbarykada z 

wozówʼ, ros. obóz, gw. obvóz ʽtaboryʼ).  

 abecóti, abecóju, abecójau LZŽ ʽobiecać, -ujęʼ (Abecójau broliop nuvažuoc 

ʽObiecałem pojechać do brataʼ), czyt. abiacóti — zapoż. z błr. abjacácь, -áju. 

 abejà 3 p.a., ãbeja 1 p.a. gw. ʽwątpliwość, niepewnośćʼ, ãbejas ts. (⇒ be ãbejo adv. 

ʽniewątpliwie, na pewnoʼ). Zapewne specjalizacja znaczeniowa zaimka ãbeja n. ʽobojeʼ (zob. 

abejì). Nieco inaczej ALEW 18: substantywizacja adi. ãbejas ʽbeiderleiʼ. Osobno zob. abejóti. 

— Drw. abejìngas, -a ʽobojętny, neglegensʼ (por. svajìngas ⇐ svajà). Ewentualnie może to 

być kalka hybrydalna z pol. obojętny ʽnie okazujący zainteresowania kim lub czymʼ (por. 

LEW 1). O ile pol. segment oboj- (złożony z obo° oraz °jętny ⇐ vb. jąć) został fałszywie 

zastąpiony lit. tematem zaimkowym abej, do czego następnie dołączono sufiks przymiotny 

ing-. 

 abejì 3 p.a. m. ʽobajʼ, ãbejos f. ʽobieʼ, ãbeja n. ʽobojeʼ, używane z rzeczownikami 

pluralia tantum. Drw. od liczebnika abù, f. abì ʽobaʼ (zob.). Odpowiednik łot. abeji, f. abejas. 

Z oboczną samogłoską sufiksu: scs. oboji m., oboja f., oboje n. ʽἀμφότεροι, ἑκάτεροςʼ, ros. 

gw. obóji m. ʽobajʼ, obóje n. ʽjedno i drugieʼ (por. pol. oboje, gen. obojga na określenie dwu 

osób różnej płci albo dwu osób niedorosłych). Por. BSW 2, LEW 1. — Drw. 1. ãbejas, -à 

ʽobojeʼ (Žmonės abejos lyties DP ʽLudzie obojga płciʼ. Abejaĩs vežimais išvažiavo ʽWyjechali 

oboma wozamiʼ), 2. ãbejetas coll. ʽoboje, para, dwójkaʼ, ãbejetas arklių̃ ʽpara koni, koń i 

kobyłaʼ (Išvažiavo pasikinkęs ãbejetą arklių ʽWyjechał, zaprzęgnąwszy dwa konieʼ); war. 

gw. ãbeitas (synkopowanie sufiksalnego e), ãbetas (monoftongizacja), 3. abejóks, -ia 

ʽdwojaki, jeden i drugiʼ, 4. abejópas ʽdwojakiʼ (abejópai adv. ʽdwojakoʼ), 5. abejur ̃adv. ʽi tu 

i tam, w obu miejscachʼ, DP ʽw obojguʼ (Mes... prityrėme, jog abejur sumelavai 

ʽDowiedzieliśmy się, że w obu miejscach skłamałeśʼ) – formacja wzorowana na visur ̃

ʽwszędzieʼ, 6. tas abejutas MOP ʽci obaj dwaʼ.  

 abejóti, abejóju, abejójau ʽwątpić, powątpiewaćʼ (war. abijóti, żm. ãbejoti) — vb. 

denominativum na -o- od zaimka abejà ʽobojeʼ (zob. abejì). Paralela niemiecka: zweifeln < 

śrwn. zwīvelen ʽnie być pewnym czegoś, nie mieć pełnej wiary w coʼ. — Drw. abejùtas 

ʽwahający się, wątpiący, obojętny, biernyʼ, abejùtas ʽznośny, nienajgorszy, niezły, jaki takiʼ 

(war. abejùtnas), abejùtis ts. — Neoosn. abejo-: abejojamas SD «niepewny, wątpliwy», 

abejõnė ʽwątpliwośćʼ abejótinas ʽbudzący wątpliwośćʼ (tej neoosnowy nie bierze pod uwagę 

ALEW 17n.; różne stlit. drw. od abejo- umieszcza on s.v. ãbejas). — Neoosn. abejoj-: 

abejójimas DP ʽpochyba, wątpienie, wątpliwość, badanie, niepewnośćʼ. — Dawne adi. 

abejotinis a. abejutis SD «wątpliwy» może być kalką ze stpol. obojętny ʽwątpliwy, niepewny, 

niejasny, dwuznaczny, zagadkowyʼ. 

 
5 Por. O kadu puolė naktij unt apvažo rasa, puolė draugi ir Monna SP II, 9130 ʽA gdy padała w nocy na oboz 

rosa, spadała pospołu i Mannaʼ.  
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 abelgà 4 p.a. gw. 1. ʽzłość, niezadowolenieʼ, 2. ʽkłopot, zmartwienieʼ, 3. ʽkrzywdaʼ 

(Petrui abelgà, tu jam atlygink ʽPiotr jest pokrzywdzony, ty mu wyrównaj/wynagródźʼ) — 

zapoż. z pol. obelga ʽubliżenie, zniewaga, obraza; obelga słowna, potwarzʼ. War. z wtórnym 

-al-: ãbalga 1 p.a., abalgà 3 p.a. gw. 1. ʽkłopot, zmartwienieʼ (Dvaro gaspadinei yra didžia 

ãbalga, t.y. rūpestis su šeimyna, su gyvoliais JU ʽDla gospodyni dworu to wielkie 

zmartwienie, tj. kłopot z rodziną, ze zwierzętamiʼ), 2. ʽprzeszkoda, powódʼ (Kas ten per 

ãbalga buvo, kad nepriėmė? ʽJakaż tam była przeszkoda, że [go] nie przyjęli?ʼ), 3. ʽobmowa, 

pogłoskaʼ, 4. ʽkrzywdaʼ. Adv. dėl abalgos ʽna pozór, żeby się komu zdawałoʼ (syn. dėl 

slìsties). Różnice znaczeniowe widoczne przy porównaniu z etymonem czekają na zbadanie. 

Brak derywatów. Por. polskie zapożyczenie w błr. gw. abė́lka ʽskarga, obwinienieʼ (ĖSBM 1, 

66). Zob. też POLŽ 194. 

 abelñas, -à 4 p.a. stlit., gw. ʽpowszechny, wspólny, publiczny, dotyczący ogółu, 

ogólny, pospolity, zupełnyʼ (SD obelnas «ogołem»). Por. busite man Abelnu daiktu [glosa: 

abelnysta] BRB ʽbędziecie moją własnością, so solt jr mein Eigenthum seinʼ — zapoż. ze 

stbłr. obelьnyj, por. strus. obelьnyj ʽpełny, zupełnyʼ, ros. obelьnój ʽokrągły, kolistyʼ, ros. gw. 

obélьno adv. ʽdookoła, wokółʼ (DAĽ ze znakiem zapytania, zob. też SRNG), błr. óbelь adv. 

ʽcałkiem, zupełnieʼ, pol. XVI-XVII w. oblem adv. ʽw całości, całkiemʼ (Bańkowski II, 342). 

Por. SLA 22, LEW 1, ALEW 18 (mówi o źródle ʽwschodnio-słowiańskimʼ *obьlьnъjь 

ʽzupełny, całyʼ). ESSJ 31, 126n. odtwarza psł. *obvьlnъ(jь). — Drw. abelnaĩ adv. ʽw 

ogólności; za wszystko razem (zapłacić)ʼ (O kiek norėtum abelnaĩ už viską? ʽA ile byś chciał 

za wszystko razem?ʼ), ʽcałkiem, zupełnieʼ (abelnai žila galva ʽcałkiem siwa głowaʼ), 

ʽwspólnie, razemʼ (Dirbkit abelnaĩ, daug greičiau išeis ʽPracujcie razem, będzie dużo 

szybciejʼ)ʼ, SD obelnai «powszechnie» (syn. visiškai), od tego abstractum na -yst-: abelnysta 

BRB ʽwłasność, Eigentumʼ. 

 ãberotis, ãberojuos, ãberojaus gw. ʽo dziecku w kołysce: machać rękami i nogamiʼ. 

Niejasne. Może onomatopeiczne, jak kỹberiotis, kybarotis a. kỹbaruotis ts. ⇐ wykrz. kybaraĩ, 

kiberiókšt. Zob. też kėtóti(s), kėžóti(s). 

 abežóti, abežóju, abežójau wsch.-lit. ʽkrzywdzićʼ (ZS 4: Jį ̃visì abežója ʽJego wszyscy 

krzywdząʼ) — ze zmianą e < i zapożyczone z ros. obižátь, -áju ʽurażać, obrażać, ubliżać, 

krzywdzićʼ. Brak w LKŽ i LEW. 

 abičajus, -aus stlit. ʽzwyczaj, sposób byciaʼ: Togdel atmainė abičajus savo CHB 

ʽDlatego odmienił obyczaje swojeʼ — zapoż. ze stbłr. obyčaj (obyčej), błr. abyčáj, -u ⇐ pol. 

obyczaj, -u ʽszeroko przyjęty sposób postępowania; nawyk, przyzwyczajenieʼ. SLA 22 i 

ALEW 18: wprost z pol. (pominięte w LKŽ i LEW). 

 abydà 2 p.a., gen.sg. abỹdos stlit. ʽkrzywda, szkoda wyrządzona komuś niezasłużenie, 

bezprawnie, niesprawiedliwie; przykrość; zemstaʼ (DP m.in. ʽgwałt, zelżywośćʼ, gw. też 

ʽwstydʼ), SD «krzywda, bezprawie» (abydų darau kam «krzywdzę kogo», su abydu SD adv. 

«krzywdą, z krzywdą») — zapoż. ze stbłr. obida ʽkrzywdaʼ, por. błr. abída, -y, ukr. przest. 

obýda, ros. obída (SLA 22n., ZS 4, LEW 1, ALEW 18, ĖSBM 1, 49). — Adi. abỹdnas 

ʽkrzywdzący, ubliżającyʼ ⇐ ros. obídnyj. — Adv. abỹdna: Mán pazdãrė abỹdna ZS ʽZrobiło 

mi się przykroʼ ⇐ ros. obídno; abydžiai KN ʽniesprawiedliwie, w krzywdzący sposóbʼ (Nei 

nuvargti per abydžiai, PAŽ 17). Zob. też abežóti, abỹdyti, abydnykas.  

 abìdedi gw. ʽobydwieʼ (forma żeńska do abùdedu) — zapewne z przestawki sylab w 

formacji *abidi-de, gdzie -de było partykułą podobną do -jen w war. abìdvijen. Por. gw. abìdi 

ʽobydwieʼ, powstałe z abì-dvi przez zanik v. 

 abỹdyti, abỹdiju, abỹdijau przest., gw. ʽkrzywdzićʼ, SD abydiju «krzywdzę kogo; 

przebarszczam, przewodzę na kiem» (syn. abydų darau kam), DP też ʽszkodzić komuʼ — 
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zapoż. ze stbłr. obiditi, por. błr. gw. abídzicь, ukr. obýditi, ros. obídetь (SLA 23, LEW 1, 

ALEW 18, ĖSBM 1, 49). LEW wspomina o żmudzkim war. apydyti u Dowkonta (brak go w 

LKŽ), gdzie ab° zostało zastąpione rodzimym prvb. ap-. — Drw. nuabydytas DP 

ʽpokrzywdzonyʼ. Zob. też abežóti, abydà i abydnykas. 

 abydnykas SD «krzywdziciel, vymacz6 cudzego» [ʽten, kto wyrządza komu krzywdę, 

krzywdzący kogoʼ, SPXVI] — zapoż. ze stbłr. obidnikъ, por. błr. abídnik (ros. obídčik ts.). 

War. gw. abỹdninkas i abỹdininkas [też ʽoszczercaʼ]. Por. sufiks w pol. XVI w. krzywdnik (⇒ 

ukr. krývdnyk). Zob. SLA 23, LEW 1, ALEW 18, ĖSBM 1, 49. Zob. też abydà i abỹdyti. 

 abìdvi, żm. abìdi ʽobydwieʼ — złożenie liczebników abì ʽobieʼ i dvì ʽdwieʼ. Może być 

repliką stbłr. obe-dve, pol. obie-dwie (uwaga A. Bańkowskiego, p.l). Por. abùdu ʽobydwajʼ. 

War. abìdvės, abìdvejos, abiẽdvi, abìdvijen, abìjen, abìjenai, abìdedi (zob.). 

 abiedà 2 p.a., gen.sg. abiẽdos wsch.-lit. 1. ʽobiadʼ LZŽ, 2. ʽśniadanieʼ DRUŽ; war. m. 

abiẽdas ZTŽ 1. ʽprzedobiednia poraʼ, 2. ʽobiadʼ — zapoż. ze stbłr. obědъ, obedъ ʽobiadʼ, por. 

błr. gw. abéd, -u ʽobiad; śniadanieʼ (PZB 1, 32; brak w ĖSBM). 

 abìpus, abýpus 1. adv. ʽpo obu stronach czegoś, z obu stron, obustronnieʼ: Ùpės 

krañtas abìpus statùs ʽBrzeg rzeki jest po obu stronach stromyʼ, 2. praep. z gen.: Vìlnius stóvi 

abìpus Neriẽs ùpės ʽWilno leży [tu ʽstoiʼ] po obu stronach rzeki Wiliiʼ. W DP przysłówek ten 

miał postać abìpusiai, abý° lub abipusiaĩ ʽobustronnie, z obu stronʼ, stąd też ʽwzajemnie, 

razemʼ (idant abipusiai milėtumbitės DP ʽabyście się społecznie miłowaliʼ). Zrost członów 

abì ʽobieʼ i pùsė ʽpołowaʼ (zob.). Odpowiednik łot. abpus ʽpo obu stronachʼ, przest. abi puši; 

abpušãm ʽz obu stronʼ. W przyszłości warto zbadać stosunek form lit. abì-pus i błr. abá-pal, 

stpol. obo-pół, oba-pół. Zob. GJL III, § 772, ME I, 6. — Drw. abipùsis ʽobustronny, 

wzajemnyʼ (łot. abpusējs), por. stpol. obopólny, obapólny ʽznajdujący się z dwóch stron 

czegośʼ; ⇒ abìpusinis ʽobustronnyʼ, abipùsiškas ts. 

 ablavà 2 p.a., gen.sg. ablãvos gw. 1. ʽobława, polowanie z nagonką na grubszego 

zwierza (niedźwiedzia, dzika, wilka)ʼ — zapoż. z błr. abláva, -y ⇐ ros. obláva ʽokrążenie, 

otoczenie jakiegoś miejsca w celu zatrzymania, schwytania kogoś; polowanie z nagonkąʼ. 

War. m. ablãvas. Bańkowski II, 344 wychodzi od znaczenia strus. oblava ʽzwarty szyk 

łowiecki albo bojowyʼ i wywodzi rzeczownik od zwrotu przyimkowego *obъ lavu ʽławą, tj. 

szykiem zwartymʼ. Por. rutenizm w pol. obława XVII w. ʽzwarty szyk łowców podczas 

polowaniaʼ iść obławą XVII w. ʽw szyku zwartym, gęstoʼ. Inaczej REW II, 240 i Boryś 373, 

gdzie obławę połączono apofonicznie z czas. *loviti ʽłowićʼ.  

 ãbligas 1 p.a. przest. 1. ʽpisemne zobowiązanie się do czegoʼ, 2. ʽpisemne uznanie 

długu; wekselʼ (Jis man išdavė penkių šimtų rublių ãbligą ʽWystawił mi weksel na pieć 

tysięcy rubliʼ) — zapoż. ze stbłr. oblikgъ ⇐ pol. oblig (skrót z obligacja, por. Bańkowski II, 

342). War. ãblikas, f. obliga. Por. POLŽ 127, 194. NB. Kabašinskaitė 2014, 126 uznała 

ãbligas za rusycyzm. 

 abliūbenykas DP ʽoblubieniecʼ — zapoż. ze stbłr. XV w. obljubenecъ ⇐ stpol. 

oblubieniec, oblubienic ʽnarzeczony, pan młody; mąż, małżonekʼ (SSTP V, 351), drw. od 

oblubiony, oblubić. Analiza abliūben-yk-as, gdzie -yk- zastępuje słow. -ec. — Jeden raz 

ukazuje się war. abliūbelnykas, por. švenčiausia merga... su Josephu abliūbelnyku savuoju 

DP 3925 ʽnaświętsza Panna... wespołek z Jozephem oblubieńcem swym podjąć musiałaʼ. 

Neosuf. -elnyk- taki jak w mūčélnykas i pūstélnykas. — Fem. abliūbenykė DP ʽoblubienicaʼ 

⇐ stbłr. obljuben(n)ica ⇐ stpol. oblubienica, oblubieńca ʽnarzeczona, panna młoda; żona, 

małżonkaʼ (SSTP V, 350). HSBM notuje także war. z -k-: obljubenka. Por. SLA 23, ALEW 597. 

 
6 Czyt. ujmacz (od ujmować). Mylna lekcja wymacz w PAŽ 17. 
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Zob. też liūbas. 

 ablótas 1 p.a., oblótas 1 p.a. przest., gw. ʽopłatek wigilijnyʼ — zapoż. z prus.-niem. 

ablatt (⇐ śrłac. hostia oblāta), nwn. Oblate f. Por. akut w zapoż. drótas, špósas, švógeris. 

Zob. GL 23, 93, Čepienė 66. Por. plotkà. 

 abrãkas 2 p.a. stlit., gw. 1. ʽobrok, pasza dla koni, przeważnie w postaci ziarna owsa 

zmieszanego z sieczkąʼ (też pl.t. abrãkai), 2. gw. ʽskiba chleba okrojona naokoło bochenkaʼ, 

3. przest. ʽpewna daninaʼ — zapoż. ze stbłr. obrokъ ʽpożywienie dla ludzi; obrok dla koniaʼ, 

por. błr. abrók, -u, ukr. obrík (SLA 23, ZS 4, LEW 1, ALEW 18, ĖSBM 1, 57). War. akc. 

ãbrakas 1 p.a. (LZŽ) ⇐ pol. obrok. — Drw. abrakìnė dúona ʽchleb krojony przez całą 

szerokość bochenkaʼ, abrãkinė ʽtorba na obrok, sakwaʼ, zdrob. abrakėl̃is, abrakùžis, 

abrakužėl̃is. Cps. abrãkamaišė ʽworek na obrokʼ, abrãkmaišis ts. (por. maĩšas), abrãkėdis 

ʽkto żywi się tym, co wyprosi, żebrakʼ (por. ėd-, ė́sti). Vb. denom. abrakáuti ʽpodczas wesela 

wykradać pewne przedmioty z domu panny młodejʼ (Seniau per vestuves abrakaudavo), 

abrakúoti ʽzadawać koniom obrokuʼ. 

 ãbrė 2 p.a., abrà 2 p.a. gw. 1. ʽdzieża chlebowaʼ, 2. ʽkoryto do solenia wieprzowninyʼ, 

3. ʽgłębokie koryto, kadź do zlewania brzeczki (misà)ʼ, wyraz znany z pogranicza 

łotewskiego i z Ucian (Utenà) — zapoż. z łot. abra, gw. abre ʽdzieża chlebowaʼ. Zob. 

Urbutis 2009, 304n., 311, gdzie autor prostuje dawne ujęcia (ME I, 6, Karulis I, 54n. i LEW 

1), które postulowały prapokrewieństwo litewsko-łotewskie. — Drw. ãbrinas ʽnaczyńko 

drewniane z pokrywką (na masło, twaróg, śmietanę, tłuszcz)ʼ; Bìškį trū́ksta iš to ãbrino 

(mówi się o kimś głupim), nepìlnas abrinėl̃is ʽniespełna rozumuʼ. War. abrìnė, ãbrinis, drw. 

abrináitis (por. łot. abriņa ʽdzieżkaʼ), por. Kelionei visą abrináitį sviesto pridėjau ʽNa 

drogę/podróż przygotowałam cały a. masłaʼ. — N.rz. Abrýna (por. łot. Abriņa – nazwa 

głębiny w rzece). 

 abrisas lub abrysas stlit. ʽszkicowy obraz, zarys, projektʼ (Ir davė Dovydas sūnui savo 

Salomonui abrisą priesienio CHB ʽI dał Dawid synowi swemu Salomonowi szkic 

przysionkaʼ) — zapoż. z pol. XVI w. abrys ʽszkic, rysunek konturowy; projekt, plan czego; 

wizerunek, obraz, rzeźbaʼ (⇐ nwn. Abriß m. ʽobraz, szkic, rysunekʼ, WDLP). Por. polonizm 

błr. abrýs, -u ʽrysunek, szkicʼ (TSBM). Zob. też SLA 23; brak w LKŽ. ALEW 19 niesłusznie 

wychodzi od wariantu pol. obrys; ten pochodzi dopiero z połowy XVIII w. (zob. WDLP s.v. 

abrys). 

 ãbrozas 3 p.a. 1. stlit. DP ʽobrazʼ (war. <abrasas> WP), 2. gw. ʽobraz świętego, obraz 

świętyʼ — zapoż. ze stbłr. obrazъ, por. błr. vóbraz, -a (ob. abráz, -á), ros., ukr. óbraz (SLA 

24, LEW 1, ALEW 19). War. ze zmianą a- > e-: ebrozas BRB ʽobrazʼ (por. ebrūsas ob. 

abrū̃sas). — War. ze -zd- jako substytucją -z- (dostosowanie fonotaktyczne): ãbrozdas 3, 1 

p.a., abrõzdas 2 p.a. Por. Jėz̃dus ob. Jėz̃us; bėz̃das, rãzdumas, vėz̃das (Būga, RR I, 273). — 

Drw. ãbrozininkas ʽkto maluje i/lub sprzedaje obrazy świętych, obraźnikʼ, formacja na -

inink-, która odnowiła stlit. abroz-nykas ts. ⇐ stpol. obraź-nik ʽrzeźbiarz, snycerz, malarzʼ, 

pol. przest. ʽkramarz wędrowny handlujący obrazami świętychʼ, war. abrozdnykas BRB 

ʽBildnerʼ, abrozdininkas CGL ʽBildschnizerʼ. 

 abrùčius, -iaus 2 p.a., abrùčis, -io LZŽ ʽobręcz opasująca ceber, beczkę itp.ʼ — zapoż. 

z błr. abrúč, -á. 

 abrū̃sas 2 p.a. stlit., gw. 1. ʽręcznik płócienny, często ozdobnyʼ (SD «ręcznik, 

mantile»), 2. przen. ʽwąski pas ziemi, zagonʼ — zapoż. ze stbłr. obrusъ, por. błr. abrús, -a 

(SLA 24, ZS 4, LEW 1, ALEW 19, ĖSBM 1, 58). War. aprū̃sas (BRB; ap- jako prefiks, zob. s.v. 

apražnykas); z epitetycznym t po s: abrū̃stas (por. čės̃tas, zopõstas, Būga, RR II, 671); ze 

zmianą a- > e-: ebrūsas BRB (por. ebrozas). — War. abriū̃sas jest dwuznaczny: albo oddaje 



6 

na prawach rękopisu 

obocznik stbłr. obrjusъ (HSBM), albo też jest wypadkiem wtórnej palatalizacji (por. np. 

pliū̃gas ob. plū̃gas). — Drw. abrū̃sai pl. ʽdzwonki, pucki, obwisłe płatki skóry pod 

szczękami kogutaʼ (por. syn. barzdà, burzdùklai, pakabùčiai, pakarū̃klai, penaĩ), abrūsėl̃is 

ʽchusta, ścierkaʼ, SD
1 «ścierka», gegùtės abrūsėl̃is bot. ʽfirletka poszarpana, Lychnis flos 

cuculiʼ, kìškio abrūsėl̃is bot. ʽprzywrotnik pospolity, Alchemilla vulgarisʼ. 

 abù ʽoba, obajʼ, f. abì ʽobieʼ, gen.pl. abiejų̃ a. abiẽjų: abù výrai ʽobaj mężczyźniʼ, abù 

vaikaĩ ʽoboje dzieciʼ, abì móterys ʽobie kobietyʼ. Odpowiedniki bałto-słowiańskie: łot. abi, f. 

abas, stpr. ENCH abbai ʽobaj, obojeʼ, prei abbans ʽdo obojga [męża i żony], zu ihnen beidenʼ, 

abbaien ʽjedno i drugie, beidesʼ; scs. oba m., obě f.n., sch. ȍba, ȍbě, pol. oba, obaj, obie, < 

pbsł. *abō (BSW 1n., LEW 1, ALEW 19n.). Transponat ie. *h2e(m)bhoh1. Por. gr. ἄμφω ʽobaj, 

obydwajʼ, łac. ambō ʽobaj razem; jeden i drugi z osobnaʼ (de Vaan 37: *h2(e)nt-bhoH). Brak 

nazalizacji w pbsł. pierwiastku pozostaje niewyjaśniony. Por. gr. ὄφις, wed. áhiḥ ʽwążʼ 

wobec lit. angìs. NB. Beekes 2010, 96 łączy gr. ἄμφω z adv. ἀμφί m.in. ʽpo obu stronachʼ < 

pie. *h2nt-bhi. — Drw. abejì (zob.), abúojas (zob.). 

 abùdedu gw. ʽobydwajʼ. Niejasne z powodu segmentu -de-. Może z przestawki sylab w 

formacji *abudu-de? Zob. abùdu. Por. partykuły -jai, -jen w war. abudùjai ʽobydwajʼ, 

abudùjen ts.  

 abùdu ʽobydwajʼ — zrost liczebników abù ʽoba, obajʼ i dù ʽdwa, dwajʼ. War. abudùjai, 

abùdujen, abùjen, abùjenai, abuõdu. Por. abìdvi i abùdedu. 

 abúojas, -a/-à 1, 3 p.a., abuõjas, -à 4 p.a. 1. ʽzły, rozeźlony (o zwierzęciu)ʼ, 2. 

ʽniegodziwy, nikczemny, podłyʼ, 3. ʽnieznośny, dokuczliwy, namolnyʼ, 4. ʽpaskudny, 

przykry (o pogodzie, o drodze)ʼ. War. abuojùs, -ì 4 p.a. Przymiotnik na -jas urobiono od 

zaimka abuõ-du gw. ʽobydwajʼ, będącego wariantem literackiego abù-du ʽobydwajʼ. Znacz. 

etym. ʽobustronny; taki, który chce zadowolić obie stronyʼ, por. Būga, RR III, 304n. — Drw. 

abúoja c. ʽnieznośny człowiekʼ, abuojýbė ʽniegodziwość, nikczemnośćʼ, abúojiškas 

ʽprzygłupi, nierozsądnyʼ. Vb. denom. abuojė́ti, -ja, -jo ʽrobić się złym (o psie)ʼ. 

 abzãjus, -aus 2 p.a. gw. ʽnieobcięta krawędź deskiʼ (Lenta su abzãjum) — zapoż. z błr. 

gw. abzój ts., pol. gw. obzój, obzoju ʽbrak kantu w desce albo w belceʼ (POLŽ 195, SGP III, 

378, z Litwy; bez pewnej etymologii, zob. ĖSBM 1, 48n.). 

 ãctas 2 p.a. ʽocetʼ — zapoż. z pol. oct-: ocet, octu (LEW 1). — Wsch.-lit. ãcatas LZŽ 

ʽocetʼ ⇐ stbłr. ocotъ (ob. ocetъ), por. błr. vócat, -u ⇐ pol. ocet (por. łac. acētum ʽskwaśniałe 

winoʼ). Zob. też ùksusas. 

 ač, ačigi interi. stlit. ʽnuże!ʼ (odpowiednik niem. wohlan, wohlauf), np. Ač, 

pabudavokem miestą ir turmą BRB ʽNuże, zbudujmy miasto i wieżę [więzienie]ʼ. Ačigi man, 

manas sūnau, valgyti BRB ʽNuże daj mi, mój synu, jeśćʼ. Najprawdopodobniej ač oddaje 

stpol., gw. ać ʽniech, abyʼ, partykułę spokrewnioną z czes. ať ts. < *a ti. Por. Brückner 2, 

SGP I, 3, Machek 39. Pominięte w SLA i POLŽ. ALEW 21 uznał ač za ʽetymologicznie 

ciemneʼ. 

 ačajà 3 p.a. LZŽ ʽotwór w żarnach do sypania ziarnaʼ (Pilnų ačãjų pripyliau grūdų ir 

malu ʽNasypałem pełną «ačaję» ziarna i mielęʼ) — z aferezą j- z *jačaja < *jačeja, co 

zapożyczone ze wsch.-słowiańskiego, por. ros. gw. jačejá ʽoczko w sieciʼ (war. očeja), 

večejá ʽotwór w żarnach do sypania ziarnaʼ (SRNG), błr. przest. jačéja ʽkomórka w plastrze 

mioduʼ. 

 ačià interi. ʽcoś takiego!ʼ (na wyrażenie niedowierzania, zdziwienia). LKŽ I, 17 

definiuje: «ei čia, ei matyk». Niejasne. Może z aik čia gw. ʽchodź tu [i zobacz]!ʼ, por. eĩti, 

čià. Zob. też neč. 
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 ačinióti, ačinióju, ačiniójau ZTŽ ʽoprzytomnieć, przyjść do siebieʼ — ze zmianą ču > 

či zapożyczone z błr. ačunjácь, -jáju. 

 ãčiū interi. ʽdziękuję!ʼ. War. ãčiu i ãciu, ãčiui; ẽčiū (Paringys); żm. ãčiuo. Sporne. 

Część badaczy widzi tu zapożyczenie z błr. ácju, áci (ácьki) ʽdziękuję!ʼ – w języku dzieci 

(por. np. LEW 1, LKŽ I, 1; brak w SLA), część natomiast uważa ãčiū za rodzimy wyraz 

litewski, który został przejęty przez Białorusinów (por. np. Urbutis, Balt V:1, 1969, 48n., 

Karaliūnas, LKK XII, 1970, 180, Laučjute 42). Būga, RR III, 306 uważał kwestię za 

nierozstrzygniętą. Zob. też ĖSBM 1, 223 (s.v. áci) oraz Anikin 1, 332, s.v. átitь oraz 336, s.v. 

attjá. — Drw. ačiùlis ʽten, kto dziękuje, zwykle przemawiając w imieniu innychʼ. Vb. denom. 

ačiúoti, -ju, -jau 1. ʽmówić «ačiū», dziękowaćʼ, 2. ʽ(podczas wesela) zbierać datki dla panny 

młodejʼ, refl. ačiúotis ʽkłaniać sięʼ. 

 adamantas stlit. ʽdiamentʼ — zapoż. ze stbłr. adamantъ, por. błr. przest. adamánt (⇐ 

stpol. adamant ⇐ śrwn. adamant ⇐ gr. ἀδάμας, -αντος, zob. REW I, 5). Por. ALEW 21, ĖSBM 

1, 77 (brak w SLA, LEW). Zob. też deĩmantas. 

 adamoškà 2 p.a., gen.sg. adamõškos przest. ʽadamaszek, tkanina jedwabnaʼ, SD 

<adamoßka> «adamaszek» — zapoż. ze stbłr. adamaška, odamaška, odomaška, por. błr. 

adamáška, -i (por. ĖSBM 1, 77). War. m. adamaškas b.z.a. (por. stbłr. adamašokъ, 

odamašokъ). Zob. SLA 25 (brak w ALEW). Būga, RR III, 307 niesłusznie wyprowadzał 

adamoškà z pol. †adamaszka. Synonimy: dãmastas ⇐ nwn. Damast m.; mãšastas ⇐ błr. 

móšast. 

 ãdata 1 p.a., adatà 3 p.a. ʽigłaʼ : łot. adata ts. War. żm. ãdeta, wsch.-lit. ãdita (ZTŽ). 

SD adata marinykų «kompas morski». Formacja na -atā- od podstawy bądź werbalnej (por. 

adýti), bądź nominalnej (por. sveikatà ⇐ sveĩkas). Funkcja nomen instrumenti przy suf. -atā- 

jest raczej odosobniona. Por. Ambrazas 1993, § 320, który wskazał sùkata ⇐ sùkti jako 

jedyną paralelę. Według LEW 1 wyraz niejasny. Zob. s.v. adýti, gdzie za ALEW 21 przyjęto 

hipotezę, że lit.-łot. ad- kontynuuje SO pie. *h1odh- od *h1edh- ʽkłuć, przeszywaćʼ. — Drw. 

adatėlė SD
1 «igiełka, iglica», adatìnė ʽigielnikʼ, adatinykas SD

1 «igielnik» [ʽten, kto robi 

igłyʼ]. — Sb. vỹžadis ʽdrewniana igła do podszywania łapciʼ wygląda jak drw. wsteczny od 

cps. *vyž-adatis (por. vyžà). Paralele: alk̃atis ⇒ alkà; pagynatìs ⇒ pagynà. 

 adynà 2 p.a., gen.sg. adỹnos stlit., gw. ʽgodzinaʼ, war. hadyna — zapoż. z błr. hadzína 

(stbłr. godina, kgodina), por. SLA 25, ZS 5, LEW 127). Co do nagłosu por. ãlasas, arielkà i 

aršùs. W jęz. literackim zostało zastąpione przez valandà (zob.), por. tris hadynas arba 

valandas DP 18029 ʽtrzy godzinyʼ. Osobno zob. gadýnė i stùnda. — Drw. adynėl̃ė ʽchwila, 

krótka chwilaʼ, DP ʽgodzinkaʼ, też adynìkė, adynùtė, adynùžė ʽchwilkaʼ. 

 adỹnykas 1 p.a., adỹninkas 1 p.a. stlit., gw. 1. ʽzegarʼ, 2. ʽwskazówka godzinowa na 

zegarzeʼ — zapoż. z błr. hadzínnik, por. stbłr. godinnikъ, pol. przest. godzinnik ʽzegarʼ 

(SPXVI). War. stlit. hadynykas. Zob. SLA 25, ALEW 277. Por. lit. valandiniñkas ʽwskazówka 

godzinowaʼ. — SD: muša adynykas «bije zegar», adynykas birųs «zegar ciekący» 

[ʽklepsydraʼ], adynykas iš saulės, šešėlio valundas rodžiųs «słonecznik zegar» [ʽzegar 

słonecznyʼ], adynykas saulinis nešiojamas «kompas», muša adynykas «bije zegar», rodyklė 

adynyko «rączka u zegara». Cps. adynykadarys SD «zegarmistrz» (por. darýti). 

 adýti, adaũ, adžiaũ 1. ʽcerować, haftowaćʼ, 2. ʽszyć, szyć łapcie igłą kościanąʼ, 3. 

ʽrobić na drutachʼ. Odpowiednik łot. adît, -u, -ĩju ʽcerować; robić na drutachʼ. 

Prawdopodobna wydaje się hipoteza, że lit.-łot. ad- jest refleksem st. o (pie. *h1odh-) od pb. 

*ed- ʽkłuć, przeszywaćʼ, < pie. *h1edh- ʽstechenʼ (zob. ALEW 21). — Drw. adinė́ti ʽcerowaćʼ, 

nomina: ãdata (zob.), adinỹs ʽszew, ścieg stebnowany; wyszywankaʼ, adiniaĩ m.pl. ʽhaft, 

haftyʼ. — Neoosn. ady-: adỹklis ʽdrewniana a. kościana igła do podszywania łapciʼ (war. z 
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neoapofonią y ⇒ i: adìklis, zob. s.v. áudeklas), adýtinis ʽwyszywany, haftowanyʼ (por. 

badýtinis), adýtoja ʽhafciarkaʼ (por. žìndytoja ⇐ žìndyti), adỹvė ʽcerowaczka, naprawiająca 

pończochy i rękawiceʼ.  

 adrynà 2 p.a., gen.sg. adrỹnos wsch.-lit. ʽszopa na siano, odrynaʼ — zapoż. z błr. gw. 

adrýna, -y ʽszopa na siano, słomę; chlew; wozowniaʼ (por. ĖSBM 1, 90). 

 adva stlit., gw. ʽledwie, kaumʼ — zapoż. ze stbłr. odva, odvo, por. błr. gw. adva, ros. 

edvá, ros. gw. odvá ʽledwo, ledwieʼ. Zob. SLA 25, LEW 2, ALEW 21. Ze zmieszania adva z 

rodzimym odpowiednikiem võs (zob.) pochodzi stlit. advos, SD «ledwie, zaledwie» (syn. vos, 

nevos, minkai). 

 adveñtas 2 p.a., ãdventas 1 p.a. ʽokres obejmujący cztery niedziele przed świętem 

Bożego Narodzeniaʼ (m.in. DP). SD «adwent» — zapoż. ze stbłr. adventъ, por. błr. gw. 

advė́nt ⇐ pol. adwent, -u (SLA 25, POLŽ 13, 196n.; brak w LEW i ALEW). Też pl.t. adveñtai 

(ZS 4). — War. adpeñtai, atpeñtai (m.in. u Donełajtisa) zakłada substytucję p za f w 

źródłowym brzmieniu nwn. [atfént] <Advent>. POLŽ 13 widzi tu polonizm ze «sporadyczną 

zmianą -v- > -p-» (co jest tłumaczeniem ad hoc). 

 advẽrija 1 p.a. przest. ʽodrzwia, ościeżnica, futrynaʼ, SD <adweria> «podwoy», SD
1 

<adweria aukßtine> «podwoy & podwoie» — ze stbłr. odverie n. ʽoprawa drzwiʼ 1489 

(HSBM 21, 391), por. strus. odverьje, ros. gw. odvérьe. Zob. też LEW 2, ALEW 22. (SLA 25 

cytował błr. adzьvérьa, co nie znajduje potwierdzenia w słownikach). — War. edvẽrija (por. 

aldijà > eldijà); atverija BRB ma at° zam. ad° na skutek ludowo-etymologicznego 

nawiązania ʽodrzwiʼ do czas. atvérti ʽotworzyćʼ (SLA 36). ALEW 22 niesłusznie włączył do 

hasła advẽrija wyraz advérnykas ʽodźwiernyʼ (zob.). 

 advẽrnas, -à 4 p.a. gw. 1. ʽporuszający się tyłem do przoduʼ (Neik adverñas, sugriūsi 

ʽNie idź tyłem, upadnieszʼ), 2. ʽprzekorny, sprzeciwiający się czemu bez powoduʼ 

(Advernám žmogui niekaip nepataikysi ʽPrzekornemu człowiekowi nijak nie dogodziszʼ) — 

przymiotnik utworzony od przysłówka advernaĩ (war. adverniaĩ) ʽna odwrót, odwrotnie, 

przeciwnieʼ, który został prawdopodobnie przejęty ze strus. otvernь adv. ʽodwrotnieʼ 

(otvernyj adi. ʽodwrotnyʼ) i zmieniony przez udźwięcznienie (zob. ALEW 22). Zmianę *tv > 

dv widać również w remẽsdva < remẽstva, dváikas < tváikas, jak też w łot. dvans < tvans 

[ʽpara, opary, wyziewyʼ]. — Drw. adverñiškas ʽodwrotny; opacznyʼ (SD «opaczny»), 

adverñiškai adv. ʽprzeciwnym sposobem, opacznie, na opak (coś robić)ʼ, SD «opacznie».  

 advérnykas 1 p.a. stlit. ʽodźwierny, człowiek otwierający drzwi, człowiek pilnujący 

drzwi a. bramyʼ (m.in. DP), SD
1 «odźwierny» (syn. vartinykas) — slawizm, którego 

brzmienie można wytłumaczyć skrzyżowaniem dwóch form źródłowych: stbłr. odvernyj 

ʽodźwiernyʼ i pol. przest. odźwiernik ts. (SW III, 695). Por. też SLA 25 i POLŽ 13. — Lit. gw. 

advérnykas ukazuje się również w nowym znacz. ʽoprawa drzwi, futrynaʼ, np. Stokit prie 

advérnyko, pamieruosiu, katras didesnis ʽStańcie przy futrynie, zmierzę, który z was [jest] 

wyższyʼ. Przyczyną tego jest skojarzenie n.agt. ʽodźwiernyʼ z wyrazem adverija ʽoprawa 

drzwi, futrynaʼ (zob.). ALEW 22 (s.v. advẽrija) mylnie podaje, jakoby advernykas było kalką 

hybrydalną z pol. odźwierny, z dodaniem lit. zakończenia -ykas. 

 advẽrsõrius 2 p.a. stlit. ʽadwersarz, przeciwnik, oponentʼ (DP <adwersôrius>) — 

zapoż. ze stbłr. adversarъ ⇐ pol. adwersarz (⇐ łac. adversārius ʽprzeciwnik, tywal, 

konkurent; wrógʼ). SLA 25 i ALEW 22: wprost z pol. 

 adviẽdzinos, -ų 1 p.a. f.pl. wsch.-lit. ʽzwyczaj odwiedzania położnicy po porodzie 

przez zamężne kobietyʼ: Adviẽdzinosna aina DVŽ ʽIdą w odwiedzinyʼ (brak w LKŽ) — 

zapoż. z błr. gw. advédziny pl.t., uv advédziny xodzjacь ʽchodzą w odwiedzinyʼ (PZB 1, 54) 
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⇐ pol. odwiedziny. Dyftong ie na miejscu słow. e też w kiẽlikas, miẽstas, sliẽsorius. NB. 

ĖSBM 1, 80 notuje tylko czas. advédacь ⇐ pol. odwiedzać. Dalsze szczegóły s.v. apgėlaĩ. 

 advõbas 2 p.a. ZTŽ ʽjedwabʼ — z *jadvõbas, co zapożyczone z błr. przest. jadváb, -u 

(⇐ pol. jedwab, -iu). Afereza j- też w almužnà i armulkà. — Drw. advõbnas ZTŽ ʽjedwabnyʼ 

⇐ błr. przest. jadvábny. 

 ãdvokas 3 p.a., ãdvakas 3 p.a. gw. ʽareszt, więzienieʼ (Jis jau antrus metus advokè sėdi 

ʽOn już drugi rok siedzi w areszcieʼ) — zapoż. z pol. przest. odwach, -u 1. ʽpomieszczenie 

dla żołnierzy pełniących wartę w garnizonie; wartowniaʼ, 2. ʽareszt w takim pomieszczeniuʼ. 

War. hobdwach i hobwach, obwacht, odwacht, obwach i obacht. Wszystko to z nwn. Haupt-

wache f. ob. Haupt-wacht f. (WDLP) ⇐ franc. grand-garde ʽwarta główna, znajdująca się u 

głównej bramy obozuʼ (por. Bańkowski II, 355). Por. POLŽ 13. NB. LKŽ I, 22 podaje mylnie 

adwach jako pol. formę źródłową. 

 advokãtas 2 p.a. ʽadwokat, obrońca sądowyʼ — zapoż. z błr. advakát, ros. advokát. 

War. gw. advakãtas, advakõtas. Zob. też apikõtas. 

 afìcieris, -io 1 p.a. NDŽ ʽoficerʼ — zapoż. z pol. oficer. Temat na -i̯u- w gw. afìcierius, 

apìcierius 1 p.a. — War. aficiẽrius, apiciẽrius 2 p.a. ⇐ ros. oficér, błr. aficė́r. 

 agì, àgi ptk. pytajna ʽczyʼ (Agi tu išdrįsi ten nueiti? ʽCzy odważysz się tam pójść?ʼ), 

war. àg — pewnie z zanikiem r z arg̃i ʽczyżʼ (zob. ar)̃. Odnowienie drogą złożenia dwóch 

partykuł àg i ar:̃ agar ̃ ʽczyʼ, por. Agar ̃ jau jūs pavalgėt? ʽCzy już zjedliście?ʼ Agar ̃ tu ten 

nuėjai? ʽCzy ty tam poszedłeś?ʼ. 

 aglum̃, aglumì adv. gw. ʽw całości, wszystko na raz, hurtem (sprzedać, kupić)ʼ, np. 

Šieną pardaviau aglum̃ ʽSiano sprzedałem hurtemʼ / ʽCałe siano sprzedałemʼ — według 

Būgi, RR I, 349, 441 jest to transpozycja formy białoruskiej *oγlom, która była 

odpowiednikiem lepiej poświadczonej formy rosyjskiej gw. oglom adv. ʽwszystko na raz, 

hurtemʼ. SRNG 22, 318n. podaje dwojaką akcentuację tego przysłówka: óglom i oglóm 1. 

ʽwszystko na raz, nie dzieląc (sprzedać, kupić, zapłacić)ʼ. Zob. też LEW 2. — Z obocznymi 

zakończeniami: aglù, np. Aglu parduomi ʽSprzedaję hurtemʼ; aglunù, np. Aš vežimą su šienu 

aglunù pirkau ʽKupiłem hurtem wóz sianaʼ. — Por. błr. liter. ahúlam, stbłr. ogulomъ ʽw 

całości, hurtemʼ (etymologia sporna, zob. ĖSBM 1, 75)7. Osobno zob. agulñas. 

 agnosėl̃is, -io 2 p.a. przest. ʽmedalik z wizerunkiem baranka bożegoʼ — kalka 

hybrydalna ze stbłr. XVII w. akgnusokъ ts. ⇐ pol. agnusek ʽwizerunek baranka bożego, 

agnusek wielkanocnyʼ, gdzie sufiks lit. -ėlis oddaje błr. -okъ, pol. -ek. Ale agnos° zamiast 

spodziewanego °agnus pozostaje niejasne. — Drw. wsteczny: ãgnasas ʽmedalik z 

wizerunkiem o treści religijnejʼ (por. remẽsnykas ⇒ remẽsas), np. Bėg į miestelį pas 

kartauninkę bobą, ta rožančiais, kryželiais ir agnosais apsikabinėjus ʽBiegnie do miasteczka 

do baby wróżącej z kart, ta jest obwieszona różańcami, krzyżykami i agnuskamiʼ. 

Tymczasem POLŽ 13 przyjmuje, że ãgnasas jest pożyczką wprost z pol. agnus ʽwizerunek 

baranka bożegoʼ (⇐ łac. agnus ʽjagnię, baranekʼ). 

 agnùs, -ì 4 p.a. żm. 1. ʽżwawy, ruchliwy (o dziecku), dziarski, energicznyʼ, 2. ʽwielki, 

postawny, mocno zbudowanyʼ. War. ãgnus, -ì. Drw. na -u- od *agna-. Por. z jednej strony łot. 

agns ʽpopędliwy, zapalczywy, energicznyʼ, z drugiej strony lit. gw. aglùs ʽgorzki, cierpkiʼ. 

Por. LEW 2. — WSO og- < *āg-: ogùs, acc.sg. õgų gw. ʽcierpki, przykry w piciu (o piwie), 

 
7 Odpowiednik ukr. gw. ohúlom był źródłem polskiego zapożyczenia XVI w. ogułem ʽujmując wszystko 

(wszystkich) razem, łącznie, w całości, nie rozdrabniając, nie dzieląc...ʼ (SPXVI XXI, 98, Bańkowski II, 397), 

pol. ogółem ʽw całości, hurtemʼ. 
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mdły w smakuʼ (war. ugùs). Dalszy wywód niejasny. Może do wed. ājí- ʽwalka, bójʼ, toch. B 

āk ʽzapałʼ, stir. ág ʽwalkaʼ? 

 agrãstas 2 p.a. bot. ʽagrest, Ribes grossularia, krzew owocowy i owoce tego krzewuʼ, 

też pl.t. agrãstai — z agrẽstas (gw.) przez zmianę (r)e > (r)a. To zapożyczone ze stbłr. 

agrestъ (⇐ pol. agrest, zob. ĖSBM 1, 75, Bańkowski I, 5n.), por. błr. ahrė́st, -u. War. f. 

agrastà, ãgrasta. War. z nieorganicznym n: angrãsai, agrañstai. — War. akc. ãgrastas 1, 3 

p.a., ãgrasas 3 p.a. (KRŽ), ãgrazdas 3 p.a. (por. -zd- w grebėz̃das) i ãgrestas 1 p.a. wskazują 

na inne źródła zapożyczenia, mianowicie ros. gw. ágrest (SRNG) albo pol. agrest. War. z ie: 

ãgriestas, ãgriezdas. POLŽ 199 opisuje agrẽstas jako polonizm. 

 agulñas, -à 4 p.a. gw. ʽwspólny, ogólny, wspólnie używanyʼ, np. Agulnojoj [pievoj] 

šienauna ʽKosi na wspólnej [łące]ʼ — zapoż. ze stłr. *ogulьnyj, błr. ahúlьny (por. ZS 5). War. 

z substytucyjnym prefiksem ap- za błr. a-: apgulnùs, -ì 4 p.a. ʽwspólnyʼ; nazwa pastwiska 

Apgulnis b.z.a. (LVŽ I, 144). — Adv. agulñiai a. apgulñiai ʽwspólnie, razem; w całości, 

łącznie, w sumie (za coś zapłacić)ʼ, por. stbłr. ogulomъ ʽwszystko razem, hurtem; ogółem, w 

sumieʼ. Zob. też aglum̃. 

 aguonà 2 p.a. bot. ʽmak, Papaverʼ, SD «makowka» (syn. aguonos galva), zwykle pl. 

aguõnos ʽmakʼ, SD «mak». Brzmienie to pochodzi z *maguonà i jest skutkiem 

dysymilacyjnego zaniku początkowego m- (m-n > ø-n), por. łot. maguône a. maguona ʽmakʼ 

(LEW 2, ME II, 547). W obu językach bałtyckich jest to zapożyczenie niemieckie, por. stwn. 

mago, māho, śrwn. māge(n) ʽmakʼ. Tymczasem stpr. moke EV ʽmak, Mon [Mohn]ʼ jest 

zapożyczeniem pol. mak (Trautmann 1910, 380). — SD aguona apskritinė SD «głowica u 

czego», aguona unt stulpų SD «kapitela, słupow śnicerskich nagłowek» [ʽgłowica kolumnyʼ, 

SPXVI] – jest to kalka wyrazu pol. makowica ʽgłowica kolumnyʼ (SPXVI; por. makavyčia). — 

Drw. aguonaĩnis ʽmakowiecʼ, aguonáitė bot. ʽmak wątpliwy, Papaver dubiumʼ, aguonójas 

ʽłodyga makuʼ, cps. aguõn(a)pienis ʽroztwór mleka makowego z wodąʼ (por. píenas), 

aguõngalvė ʽmakówkaʼ (por. galvà), aguõntrynė ʽmakutraʼ (por. trìnti). — N.m. Aguonaĩ, 

Aguonė́nai, Aguõnis (⇒ n.jez. Aguõnio ẽžeras). 

 agurk̃as 2 p.a. 1. bot. ʽogórek, Cucumis sativusʼ, 2. gw. ʽszyszka jodłowa a. sosnowaʼ, 

3. gw. ʽwęzełek zawiązany na biczu bataʼ, 4. bot. ʽroślina bagienna, Calla palustrisʼ — zapoż. 

ze stbłr. [ogurk-], co jest formą oblikwu do ogurokъ, -rka, por. błr. ahurók, -rká (⇐ stpol. 

ogurek, -rka, dziś ogórek). Por. SLA 26, ZS 5, LEW 2, ALEW 22. War. agurk̃las, vagurk̃las, 

vorgurk̃las (wtórne v- też w varganistà). Osobno zob. gurk̃las. — War. avurk̃as LZŽ jest o 

tyle ciekawy, że pokazuje spółgłoskę -v- w roli wypełniacza hiatu po zanikłym spirancie γ: 

błr. aγurk- ⇒ lit. *a.urk- > *a.u̯urk- > a.vurk-. Podobne wypadki to nauvãt ʽna chybił trafiłʼ, 

davãdzija ʽdogląda, hodujeʼ, jak też lenciū̃vas ʽłańcuchʼ. — Drw. agurkìnas ʽmały ogórekʼ, 

agurkỹnė ʽzupa ogórkowaʼ, agurk̃iška nósis ʽnos wielki jak ogórekʼ. — Nazw. Agurk̃as, 

Agurk̃is, Agurkẽvičius. N.m. Agurk̃iškė 2x, Agurk̃iškis.  

 agzõlas (p.a. niewiadomy) wsch.-lit. ʽstacja kolejowaʼ — z zanikiem nagłosowego v- 

zapożyczone z ros. vakzál, błr. vakzál [-gz-] (⇐ ang. Vaux-hall), zob. REW I, 216, Anikin 8, 

118n. Zob. też ZS 5, 86. Pominięte w LKŽ i LEW. W kwestii aferezy v- por. angérka, ókas i 

uknõlis. 

 áičioti, áičioju, áičiojau ʽjęczeć, skarżyć się, narzekać żałośnieʼ — czasownik na -čio-, 

utworzony od wykrz. ái m.in. o odczuciu bólu. — Wariant z ptk. gi, *aigi, zmienił się przez 

apokopę w *aik, skąd następnie áik-t (Nugirdau: kažkas áikt, áikt – pora syk aiktelėjo 

ʽUsłyszałem: ktoś «aikt, aikt» parę razy jęknąłʼ). Drw. áikčioti ʽwydawać jęki, jęczeć, 

zawodzić żałośnieʼ (por. miáukčioti), też áik-ščio-ti ʽpłakać, szlochaćʼ; áiksėti ʽjęczeć, 

płakać; szczekać, wyćʼ oraz áikt-elė-ti a. áikt-erė-ti ʽjęknąćʼ (por. miauksė́ti, miáuktelėti). 
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 áidas 3 p.a., aĩdas 4 p.a. 1. ʽecho, odgłosʼ, 2. gw. ʽhałasʼ (Vaikai áidą kelia ʽDzieci 

robią hałasʼ). Bez jasnej etymologii (zob. LEW 2). Dźwiękonaśladowcze? — Drw. aidesỹs 

ʽodgłosʼ, aidùs ʽdonośny, dźwięcznyʼ. Vb. denom. aidė́ti a. áidėti, prs. aĩdi a. áidi 

ʽrozbrzmiewać (o hałasie), rozlegać się, nieść się (o echu, wieści)ʼ, też ʽhałasować (o 

dzieciach)ʼ, išáidėti ʽroztrwonić pieniądzeʼ. — NB. Z uwagi na znacz. ʽhałasʼ i oboczność 

spółgłosek i̯ i l (ľ) warto uwzględnić ewentualność, że aid° może mieć alternant ald°, por. 

aldà ʽhałasʼ (s.v. aldóti). Por. tvaĩnyti i tvalñyti; liùika i liùľka. 

 áidinti, áidinu, áidinau 1. stlit. ʽpodburzać, buntować ludziʼ (BRB), 2. gw. ʽwyrzucać, 

np. krzesła przez oknoʼ. Taka paralela znaczeniowa, jak pol. podniecić ʽzachęcić do czego, 

namówić, podburzyćʼ wobec niecić ʽpowodować powstawanie ognia, rozpalać, zapalaćʼ, 

skłania do upatrywania w áidinti formacji kauzatywnej do pwk. aid- < pie. *h2ei̯dh- ʽrozpalaćʼ 

(LIV
2 259). Brak odróżnienia SE i SO w kontekście h2. Por. gr. αἴθω ʽzapalać, podpalaćʼ, 

αἴθομαι ʽpłonąćʼ, wed. édhate ʽświeci się, jaśniejeʼ. Akut lit. sekundarny, podobnie jak w 

pokrewnych formach aikštė ̃ i iesmė.̃ LEW 2 nieprzekonująco zestawiał z gr. οἶδος, -εος n. 

ʽobrzęk, nabrzmiałośćʼ, οἶδμα, -ατος n. ʽnabrzmiałość, fala wzbierająca, odmęt (o rzece)ʼ oraz 

słow. jadŭ ʽtruciznaʼ. Obecnie ALEW 23 wywodzi áidinti od sb. aĩdas ʽecho, odgłosʼ, 

mianowicie na gruncie założenia, że czasownik odnosił się pierwotnie do polowania z 

nagonką, czyli z ludźmi najętymi po to, by krzykiem i dźwiękiem kołatek napędzali 

zwierzynę na stanowiska myśliwychʼ.  

 aidùkas 2 p.a. przest. ʽprzyboczny pański; służącyʼ — zapoż. z błr. hajdúk ʽpański 

sługaʼ (stbłr. gajdukъ), pol. ajduk, hajduk 1. ʽżołnierz piechoty węgierskiej (służącej w 

Polsce w XVII w.)ʼ, 2. ʽsłużący ubrany w liberię jak hajdukʼ. Por. POLŽ 14. — War. eidukas 

b.z.a. ʽżołnierz piechoty; artylerzystaʼ (Čepienė 131 uważa za zapoż. z prus.-niem. heiduck, 

chyba niesłusznie). Por. nazw. Aidùkas ob. Eidùkas (LPŽ). — W tekstach folklorystycznych 

pojawia się przenośne użycie eidùkas w znacz. ʽdiabeł, lichoʼ, por. Ein kaip eidukas, lek kaip 

aitvaras ʽIdzie jak «eičiukas», leci jak «aitvaras»ʼ. Ein kai eidukas, stov kai stiebas ʽChodzi 

jak «eidukas», stoi jak badylʼ. War. eičiùkas, aičiùkas (Eičiùkas arkliui karčius susukė 

ʽ«Eičiukas» poskręcał koniowi grzywęʼ). 

 aĩgara 1 p.a. gw. 1. ʽźdźbło, słomkaʼ (Viskas sudegė, nė aigaros neliko ʽWszystko 

spłonęło, ni źdźbła nie zostałoʼ), war. m. aĩgaras, 2. przen. ʽniewiele, mało, trochęʼ — bez 

etymologii. 

 áigyti, áigau (war. áigiju), áigiau (áigijau) gw. 1. ʽkłuć, bóśćʼ, 2. ʽzachęcać, nakłaniać, 

namawiaćʼ, nuáigyti ʽspuścić lanieʼ, refl. áigytis ʽwiercić się, zachowywać się niespokojnieʼ. 

Niejasne.  

 aikštė ̃3, 4 p.a., áikštė 1 p.a. 1. ʽpolana w lesieʼ, 2. ʽdobrze widoczne, otwarte miejsceʼ, 

3. ʽprzestrzeń, sporo miejscaʼ (Nemažas jūsų namas, čia daug áikštės ʽNiemały jest wasz 

dom, dużo tu miejscaʼ), 3. ʽprzestrzeń wolna przed drzwiami, podwórze, dziedziniec, Hofʼ 

(Išveskite ją iš namų ant dimsties [glosa: aikštėna, ant aikštės] BRB ʽWyprowadźcie ją z 

domu na dziedziniecʼ), 4. ʽplac w mieścieʼ. War. eikštė.̃ — Z obocznym tematem: aikštìs, -iẽs 

f. 4 p.a. ʽpogodny dzieńʼ i ʽupał, gorąco, żarʼ, DP ʽpogodaʼ (Nesa ižg aure ateit lietūs ir 

aikštys geros DP 52045 ʽAbowiem zonąd przychodzą dżdże i pogodyʼ). — Vb. denom. 

aikštė́ti ʽbyć widocznym, znajdować się na widoku; sterczeć, wystawaćʼ, áikštinti 

ʽprzerzedzać lasʼ (z prvb. iš-, pra-). — Jeśli założymy, że temat aikšti- wywodzi się przez 

zmianę ks > kš z *aiksti-, to zaś z *aisti- przez insercję k przed grupę st8, to dojdziemy do 

praformy *ai̯d-ti-, czyli do hipotezy abstractum na -ti-, które utworzono od pb. *ai̯d- ʽpłonąć, 

 
8 Por. namýkštis ʽdomownikʼ < *namykstis < *namystis – od coll. namystà ʽdomownicyʼ. 
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być gorącym; jaśnieć, widniećʼ, < pie. *h2ei̯dh- ʽwzniecać ogień, rozpalaćʼ (w pozycji po *h2 

nie można odróżnić SE od SO). Por. gr. αἴθω ʽzapalać, podpalaćʼ, αἴθομαι ʽpłonąćʼ, wed. 

édhate ʽświeci, jaśniejeʼ, SZ indhé ʽpodpala, zapalaʼ (LIV
2 259). Zob. áidinti ʽpodburzaćʼ. 

Odpowiednio do tego można sobie wyobrazić pdg. litewskie, z jednej strony na st. 

zanikowym: *indù, *idaũ, *ìsti, z drugiej strony na st. pełnym: *aidù, *aidžiaũ, *iẽsti (z 

*aĩsti). Reanaliza formy infinitiwu: *iẽs- + -ti dała początek neopierwiastkowi ies-/*ais-. 

Poświadcza to drw. na -m-, iesmė ̃ʽilość drewna wkładana jednorazowo do piecaʼ (zob.). — Z 

praformy *ai̯s-tu- wywodzi się przy udziale insercji k i zmiany ks > kš forma przymiotnikowa 

aikštùs, -ì 4 p.a. ʽjasny, otwarty, dobrze widoczny, przejrzysty (o rzadkim lesie)ʼ; aikštì vietà 

ʽwidoczne miejsceʼ. Do tego stlit. aikštas ʽprzestronnyʼ: kas taip aikšta sąžine MOP ʽkto jest 

tak przestronnego sumieniaʼ (ALEW 23). Osobno zob. áiškus. 

 áikštis, -ies f. 1 p.a. 1. ʽzachcianka, kaprysʼ, 2. ʽchęć, chętkaʼ (Tokia jam áikštis užėjo ir 

jis padarė Naszła go taka ochota, że zrobiłʼ), 3. ʽszał, furia, wściekłość; wściekliznaʼ (Šuniui 

užėjo áikštis ʽPies dostał wściekliznyʼ). Nie ma ugruntowanego objaśnienia. Może z *aiksti-, 

co z insercją k z *aisti-, to zaś z *aid-ti, jak to przyjęto wyżej dla wyrazu aikštìs m.in. ʽupał, 

żarʼ (por. LEW 2 z liter.). Znacz. etym. ʽpodniecenie, podrażnienie zmysłoweʼ. Co do 

semantyki por. pol. zapał ʽzapalenie się, pożarʼ, przen. ʽżarliwy poryw, namiętnośćʼ ⇐ 

zapalić ʽrozniecić ogieńʼ. — Drw. aikštìngas ʽkapryśny, grymaśnyʼ. Vb. denom. aikštýti, -aũ, 

-iaũ: išaikštýti ʽporozrzucać, zrobić nieporządekʼ, áikštytis, -ijasi, -ijosi ʽkaprysić, grymasić; 

szaleć, wrzeszczeć, hałasowaćʼ (por. łot. aîkstîtiês ʽkrzyczeć, hałasowaćʼ). War. ze zmianą ai̯ 

> al: alkštytis b.z.a. ʽszaleć bawiąc sięʼ. 

 aim°: aimus b.z.a. 1. ʽpięknej postaci; umiarkowany, powściągliwy, dobryʼ, 2. DP 

ʽcelnyʼ (Idant tie, kurie buvo aimesniais ir pirmesniais tarp Apaštalų... DP 59310 ʽAby ci, 

ktorzy byli celniejszy i przedniejszy miedzy Apostoły...ʼ), aimiaus DP ʽowszemʼ. Zdaniem 

Būgi, RR III, 331 spokrewnione z áimė ʽmoc, mnóstwoʼ ⇐ eĩti ʽiśćʼ. Być może aimus uległo 

leksykalnej dyferencjacji w stosunku do przym. eimùs ʽdobry, odpowiedni, zdolny, zręczny, 

wprawnyʼ ⇐ eĩti ʽiśćʼ (ALEW 24), mianowicie na podstawie zmiany dźwiękowej ei- > ai- 

(por. gw. eĩti > gw. aĩti; eikvóti > gw. aikvóti) oraz przy interferencji rosyjskiego przym. 

podxodjáščij ʽodpowiedni, stosowny, nadający się do czegoʼ ⇐ podxodítь ʽpodchodzićʼ, 

przen. ʽ(dobrze komu, czemu) odpowiadać, pasować do czegoʼ. W tym kontekście pozostają 

jednak niejasne użycia typu aimesnì čės̃ai m.pl. ʽciężkie czasyʼ i velinų aimumas DP 62141 

ʽdiabłow okrucieństwoʼ (ALEW 24: «Die Bedeutung ʽGrausamkeitʼ ist bisher ohne 

Erklärung»). 

 aimanúoti, aimanúoju, aimanavaũ ʽbiadać, lamentować; utyskiwać, narzekać, 

zrzędzićʼ, rzadziej aimanáuti; SD aimanuoju «biadam» (syn. dejuoju) — czasownik na -

uo/av- od wykrz. aimán, ái man, żm. aĩman ʽniestety! wehe!ʼ ⇐ ái, aĩ + mán dat.sg. ʽmiʼ; DP 

áimanęs ʽniestetyszʼ. Por. Būga, RR III, 330, GJL III, § 841, ALEW 22n. Sb. aimanãvimas 

ʽlamentʼ ⇒ áimanas, aĩmanas ʽbieda, nieszczęście, nędzaʼ. — War. vaimanúoti, vaimanóti ⇐ 

vaĩ/vái + man ʽbiada mi!ʼ. LKŽ XVII, 908 porównuje to z łot. vaĩmanât ʽjammern, 

wehklagenʼ od vaĩmanas ⇐ vai man ʽwehe mirʼ (ME IV, 437). Od tego váimana ʽlament, 

narzekanieʼ. 

 aĩnis, -io 2 p.a. ʽpotomekʼ — zapewne neologizm, który został wyabstrahowany ze stlit. 

atainis BRB ʽprzybyszʼ ⇐ prs. ataĩna < *ata-eĩna ʽprzychodzi, przybywaʼ (por. ata-aeies MŽ 

43314). Drw. ainijà ʽogół czyichś potomkówʼ. Paralele na deprefiksację: dvastìs ⇐ atãdvastis; 

gaĩrė ⇐ ãtgairė; šlaĩmas ⇐ atšlaĩmas. Zob. Būga, RR III, 332, ALEW 64. 

 aistrà 2, 4 p.a. 1. ʽsilne pragnienie, żądza, pasja, popędʼ, 2. ʽnamiętność, zapałʼ, 3. 

ʽwściekliznaʼ — klasyczne jest zbliżenie aistrà do gr. οἴστρος 1. ʽgiez, bąk bydlęcy; owad 
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niepokojący tuńczykiʼ, 2. ʽżądło, ukłucieʼ, 3. ʽgwałtowne pożądanie, szalona namiętność, 

żądzaʼ. Prowadzi to do plit. *aistr-ā-, abstractum od przym. *aistras < pie. *oistro- < *h3ei̯s-

tro-, utworzonego od pwk. *h3ei̯s- ʽwprawić w ruchʼ; znacz. etym. ʽwprawiony w ruch, 

pobudzony, podnieconyʼ. Zob. LEW 3, Beekes 2010, 1062. — Drw. aistrìngas ʽnamiętny, 

popędliwy, gwałtowny; wściekłyʼ, aistruõlis ʽzapaleniecʼ. Vb. denom. įaĩstrinti 

ʽroznamiętnićʼ. 

 aisùs, -ì 4 p.a. 1. gw. ʽprzejmujący, dojmujący, przykryʼ, 2. SD «rzewny, rzewliwy». 

Adv. aĩsiai jest używane w tekstach folklorystycznych w stałym połączeniu aĩsiai gaĩliai 

verk̃ti ʽrzewnie płakaćʼ. Vb. denom. aisuoti: SD aisuoja pelėda, apuokas «huczy sowa». 

Būga, RR III, 334 łączył z łotewskim czas. aisît ʽszczerzyć zębyʼ, zaś LEW 3 z wykrz. aimán 

ʽbiada mi!ʼ, co w obu wypadkach wydaje się mało przekonujące. Możliwe, że ais- jest 

alternantem do ies- w iesmė ̃ ʽilość drew wkładana na jeden raz do piecaʼ. W tym tkwi pb. 

*aid- ʽzapalić, wzniecić płomień, ogieńʼ, < pie. *h2ei̯dh- ʽentzündenʼ (LIV
2 259). To prowadzi 

do nomen z suf. *-sā-, pb. *aid-sā- ʽpodniecenie, zapał, gorliwośćʼ, skąd *aisā- na skutek 

asymilacji (*d-s- > *ts > *ss) i degeminacji. Derywacja *aisa ⇒ aisùs jak baisà ⇒ baisùs; 

tamsà ⇒ tamsùs. Jeśli etymologicznym znaczeniem przymiotnika było ʽgorący, palący, 

zapalnyʼ, to łatwo można sobie wyobrazić jego przenośne użycie w znacz. ʽdojmujący, 

wywołujący przykre uczucieʼ ⇒ ʽwywołujący smutek, żalʼ. 

 áiškus, -i 3, 1 p.a., aiškùs 4 p.a. ʽjasny, wyraźny; zrozumiały, oczywistyʼ. SD «jawny» 

(syn. žinamas, regimas, atviras), «zacny» (syn. žymus, skaistas), «znakomity» (syn. žymus) 

— wygląda jak intralitewski drw. od osnowy aikš-C (zob. aikštė,̃ aikštùs), mianowicie z 

zastępstwem allomorfu aikš- przez aišk- w pozycji antewokalicznej. Z wtórnym ei: éiškus. 

Sekundarny charakter derywatu podkreśla metatonia akutowa, por. gw. aiškùs, -ì 4 p.a. 

Całkiem inaczej BSW 4, gdzie pb. *aišku- ʽwyraźnyʼ wstawiono się w związek genetyczny z 

psł. *ěsnŭ < *aiskna- ʽjasnyʼ, rcs. jasnŭ. ̧sch. jȁsan, ros. jásnyj, czes. jasný. To zostało 

podtrzymane w LEW 3 i REW III, 497 i ALEW 24. Podobnie Derksen 2008, 153: pbsł. *aiʔṣk-

(n)-. Tymczasem Matasović 118n. wywodzi áiškus wraz z ros. jáska ʽjasna gwiazdaʼ z pie. 

*h1oi̯sk- i włącza do tego scs. iskra jako refleks SZ pie. *h1isk-. — Drw. áiškiai adv. ʽjasnoʼ, 

SD «jasno» (syn. šviesiai, atviromis, raiškiai), áiškinimas ʽobjaśnianie czego, tłumaczenieʼ, 

aiškutėl̃is, -ė ʽcałkiem jasny, zupełnie jasnyʼ. Cps. aiškiaregỹs ʽjasnowidzʼ (por. regė́ti). Vb. 

denom. 1. aiškė́ti, -ja, -jo ʽrozjaśniać się, wyjaśniać się, robić się widocznym, wyraźnymʼ, 

paaiškė́ti ʽrozjaśnić się (o niebie), rozpogodzić się; wyjaśnić się (o sprawie)ʼ, 2. áiškinti caus. 

ʽobjaśniać, tłumaczyć; wywoływać błonę fotograficznąʼ (⇒ aiškintelis b.z.a. ʽdość jasnyʼ, 

áiškintojas ʽinterpretator, komentatorʼ). — Neoapofonia aišk- ⇒ yšk-: ýškus (zob.). 

 aitrùs, -ì 4 p.a. 1. ʽcierpki, gorzkawo-kwaśny (o piwie, miodzie, winie, słoninie), gorzki 

(o lekarstwie)ʼ, 2. ʽgryzący (o dymie)ʼ, 3. żm. ʽzapalony, energiczny, gorliwyʼ, 4. ʽdający 

dużo ciepła – o drzewie opałowymʼ (Beržinė malka aitrì – daug duoda kaitros ʽBrzozowe 

drwa dają dużo ciepłaʼ). DP aitrus ʽbrzydkiʼ, SD «cierpki» (syn. kartus, rūgštus). Z innymi 

sufiksami: aitrà 4 p.a. ʽzapał, wigor; gorycz w gardleʼ (war. áitra), aĩtriai adv. ʽcierpko, ze 

złościąʼ, żm. ʽszybko i wydajnie (pracować)ʼ, aitrybė SD «cierpkość» (syn. kartybė). 

Niejasne. Būga, RR III, 339 zestawiał aitrùs ze scs. jarŭ ʽsrogi, surowyʼ, ros. járyj ʽzawzięty, 

zażartyʼ, wyprowadzanym przezeń z pie. *oi̯ros. Później jarŭ łączono raczej z gr. ζωρός ʽo 

winie; niezmieszane, czyste, mocneʼ < *i̯ōros (por. BSW 108, REW III, 494n., GEW I, 618, 

Boryś 204). Karaliūnas, Linguistica Baltica 1, 1992, 217n. wyprowadzał aitrùs z pwk. pie. 

*h1ai̯- ʽogrzać, rozgrzaćʼ, przekazanego w hetyckim. Kloekhorst 165 wymienia het. a-a-ri 

ʽjest gorącyʼ, caus. i-nu-uz-zi ʽogrzewa, grzejeʼ i stwierdza, że żaden inny język ie. nie zna 

refleksów pwk. pie. *h1eh3i-. Jeszcze inaczej LEW 4: pokrewne scs. jadŭ ʽjad, truciznaʼ 

(chyba nieporozumienie, bo jadŭ zakłada pbsł. *ēd-, SW od *ed- < pie. *h1ed- ʽkąsać, jeśćʼ, 
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zob. ė́sti). Zob. też ALEW 24, gdzie powrót do zestawienia ze scs. jarŭ. — Vb. denom. aitrė́ti, 

-ja, -jo ʽgorzknąć, stawać się cierpkimʼ, áitrinti a. aĩtrinti ʽczynić coś gorzkim a. cierpkim, 

jątrzyć, rozjątrzaćʼ. 

 áitvaras 3 p.a. ʽlatawiec; duszek domowy, skrzat skrzydlaty; urwis, psotnikʼ — z 

synkopowania formy czterozgłoskowej áitivaras gw. ʽlatawiecʼ, SD aitivaras «latawiec, 

incubus» [1. ʽcoś, co lata w powietrzu za pomocą skrzydełʼ, 2. ʽzły duch, niespokojny, 

niesforny duch, zwodnicza siła, diabełʼ, SPXVI]. Inne war. áičvaras, áitvoras (> aitoras), 

áitivieras, aititvaras. N.m. Aitvarìškiai. Niejasne, sporne. Może *ativaras, drw. postwerbalny 

do ati-varýti ʽodpędzać, odganiaćʼ? Znacz. etym. ʽto, co zwykło się odpędzać, przepędzaćʼ? 

Początek wyrazu został przekształcony zmianą aťi w ai̯ťi (por. pol. majtek ʽmarynarzʼ ⇐ 

niderl. maatje, Boryś 311). Drw. wsteczny: áitas ʽurwis, obibok; włóczykij, niespokojny 

duchʼ; áitais nueĩti ʽpójść na marneʼ. — Dyftong ai̯ tłumaczy się antycypacyjnym 

wyodrębnieniem palatalności spółgłoskowej w postaci segmentu i̯. Por. ãmailioti ob. ãmalioti 

ʽpleść głupstwaʼ; n.m. Airiógala ob. Ariógala (por. stbłr. Ojrakgola ob. starszego Orjakgola; 

błr. Ejragola XVII w. ⇒ pol. Ejragoła); n.rz. Róduinia ob. Ródūnia (por. pol. Raduń); n.m. 

Mólainiai z *Mólan-iai (drw. od n.rz. Mólana); lãšleidis ʽsopel loduʼ z *laš-ledis. Por. GJL I, 

§ 341: «Dwugłoski powstałe wskutek przenoszenia palatalności». Podobnie w takich 

wyrazach zapożyczonych, jak 1. áiniolas < ãniolas z pol. anioł, 2. kaižùkai < kažiùkai 

ʽkożuchʼ (war. do kažùkai; forma pl.t. na wzór kailiniaĩ), 3. sumléinia < sumlenià ʽsumienieʼ 

z błr. sumlénьne, 4. večéiria ʽwieczerzaʼ ze stbłr. večérja, 5. veséilia ʽweseleʼ z błr. vjasélle. 

ALEW 24n. nie dostrzega wtórności dyftongu ai i dopatruje się w áitvaras złożenia o budowie 

*aiti-varas; człon I jak w áitas (zob. wyżej) albo w stpr. ayte-genis EV ʽKleinspechtʼ; człon II 

jak w varýti. 

 aižýti, aižaũ, aižiaũ 1. ʽłuszczyć, łuskać (groch, orzechy, bób)ʼ, 2. ʽkruszyć, łupać, np. 

kamienieʼ, 3. ʽrobić podczas siejby znaki na polu, aby było wiadomo, dokąd padło ziarnoʼ 

(Otrębski 1934, 288), przen. aižýti šìrdį ʽrozdzierać serceʼ, išaižýti ʽwyłuszczyćʼ, suaižýti 

ʽwyłuszczyć, rozłupać, rozszczepić drzewo (o piorunie)ʼ — causativum z suf. -y- i SO aiž- ⇐ 

iž-/iež-, por. ìžti ʽłuszczyć się; pękać, łupać sięʼ, išiẽžti ʽwyłuskać, wydobyć z łuski (ziarno, 

groch, fasolę)ʼ. Paralele: braidýti ⇐ brìsti; laikýti ⇐ lìkti i skraidýti ⇐ skrìsti. Z innym 

sufiksem: áižėti, -ja, -jo ʽkruszeć, pękaćʼ: Žemė išaižėjusi, išsikoriavusi, trupi, puri ʽZiemia 

skruszała, sporowaciała, sypka, pulchnaʼ. — Nomina: áižena ʽwyłuskany strąk, łuska, łupina; 

odłamek kamienia, loduʼ, aižùs ʽłatwo się łuszczący, łamiącyʼ (aižùs lẽdas ʽkruchy lódʼ, 

aižùs vė́jas ʽprzenikliwie zimny wiatrʼ, dosł. ʽłupiącyʼ), ìšaiža ʽłupina, łuszczynaʼ, núoaižos 

f.pl. ʽłupinyʼ. Tu też áiža ʽpęknięcieʼ : łot. aĩza ʽszczelina (w ziemi, lodzie, skale)ʼ oraz stpr. 

eyswo EV ʽrana, Wundeʼ < *aizva. — Jeśli słowiańskie jazva ʽrana, dziura, noraʼ (por. drw. 

pol. przest. jaźwina ʽnora borsucza, lisiaʼ, pol. jaźwiec ʽborsukʼ) wywodzi się z *jězva < 

*ězva, to może mieć strukturę *ai̯ž-u̯ā-. Tu może również należeć cs. jazŭ ʽcanalisʼ, pol. jaz, -

u ʽpłot z wikliny postawiony w poprzek rzeki z przepustem do łowienia rybʼ < psł. *ězŭ < 

*ai̯ž-a- ʽotwór, przepustʼ.  

 ãjeras 3, 1 p.a. bot. ʽtatarak, roślina błotna Acorus calamusʼ — miejsce akcentu 

wskazuje na zapożyczenie z pol. przest. ajer, -u (nie zaś z błr. ajér, -u). Por. ros. aír, -a 

ʽAcorusʼ, co obecnie wyprowadza się ze źródła perskiego typu ăygăr ʽtrzcina cukrowaʼ, zob. 

Anikin 1, 116. — Pl. ajeraĩ 3 p.a. ʽtatarakʼ. Wariant ze zmianą i̯-r > l-r: aleraĩ (Aleraĩ 

vartojami vietoj kopūstų lapų duonai kepti ʽTataraku używa się zamiast liści kapusty przy 

pieczeniu chlebaʼ). War. synkopowany airaĩ, do czego dotworzono nom.sg. aĩras a. aĩris 

ʽtatarakʼ. Nazwy rzeczne: Aĩrė, Airỹnė, cps. Airùpė i – ze zmianą r na l – Ailupis b.z.a. 

(inaczej Būga, RR III, 329, za nim Vanagas 36: rzekomo od przym. ailus b.z.a. ʽscharf, 

ätzendʼ; dla niego jednak brak potwierdzenia w LKŽ). — Inne warianty fonetyczne: z 
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dyftongiem ie na miejscu e: ãjieras, pl. ajieraĩ; ajiẽris ZTŽ; ze zmianą i̯ na l: ãlieras ob. 

ãleras, pl. aleraĩ; z metatezą l-r > r-l: ãrielas, arielỹs (por. ãrelis); dzukskie õrielis (ob. 

õlieris), orėlis, do tego arìlas, arìlis oraz arìjis (ZTŽ). Zob. jeszcze Būga, RR III, 342. — 

N.rz. Ajerýnas, Ajerỹnė. 

 àk, ãk interi. gw. ʽach!ʼ (Àk, kad tu žinotum! ʽAch, żebyś ty wiedział!ʼ Ãk, kad dar 

duotai, tai dar valgytau ʽAch, jak dałbyś jeszcze, to bym chętnie zjadłʼ). Starolitewski war. 

ach, który jest poświadczony u Mażwida (Ach panai klausikiet ir permanikiet MŽ 117 ʽAch 

panowie, słuchajcie i przemyśliwajcie!ʼ, zob. Urbutis 1981, 197, Urbas 13) i u Bretkuna (Ach, 

manas pone, eš visadai negalėjau gerai kalbėti BRB ʽAch, mój panie, ja nigdy nie potrafiłem 

dobrze przemawiaćʼ) świadczy o zapożyczeniu stbłr. wykrz. oxъ lub axъ (por. pol. och, ach, 

nwn. ach). — Drw. akčióti ʽbiadać, narzekać; jąkać sięʼ (por. áikcioti ⇐ áikt). 

 akãcija 1 p.a. bot. ʽdrzewo akacja, Acaciaʼ — zapoż. z ros. akácija, błr. akácyja, pol. 

przest. akacyja (⇐ łac. acacia ⇐ gr. ἀκακία ʽkolczasta roślinaʼ, por. ἀκή ʽigłaʼ). Zob. Anikin 

1, 125n. 

 akajėñas, -à (p.a. nieoznaczony) wsch.-lit. ʽzawadiackiʼ (Tokizgi akajėñas ʽTaki 

zawadiakaʼ) — zapoż. ze stbłr. okajannyj, por. błr. akajánny, ros. okajánnyj ʽprzeklęty, 

potępionyʼ, por. ZS 5 (brak w LKŽ i LEW). 

 akalicà, gen.sg. akalìcos 2 p.a., akãlica 1 p.a. gw. ʽzaścianek, wieś zamieszkała przez 

drobną szlachtę mówiącą po polskuʼ (Ji atitekėjo iš akalicos ʽWyszła za mąż [przybywszy] z 

zaściankaʼ), war. akãlyčia ZTŽ — zapoż. z pol. okolica przest. ʽwieś, osada złożona z samej 

drobnej szlachty, najczęściej jednego nazwiska i herbu, zaścianekʼ (SW III, 740), SGP III, 

429: ustnie z Litwy. Do tego dawne n.m. Akãlica i Akalìcos (Būga, RR III, 343), dziś tylko 

Akãlyčia.  

 akálniai adv. gw. ʽzawzięcieʼ: Akálniai ima – mówi się o koniu, który dobrze ciągnie, 

zob. ZS 5, 97 (brak w LKŽ). ZS, l.c. wywodzi akálniai z ros. naxálьno ʽzuchwale, natrętnie, 

bezczelnieʼ, zakładając lit. praformę *nakalniai i dysymilatywny zanik pierwszego z dwu n. 

Ale M. Osłon, p.l. zauważa, że może to być omyłka, i że lepiej jest przyjąć ros. pot. oxálьno 

ʽzuchwale, bezczelnieʼ jako formę źródłową. 

 akamõnas przest. 2 p.a. ʽekonom, oficjalista dworski, dozorujący robotników w poluʼ 

(Akamõno arklys, malūninko kiaulė ir kunigo gaspadinė tai lygiai riebūs ʽKoń ekonoma, 

świnia młynarza i gospodyni księdza są jednakowo tłuściʼ) — zapoż. z błr. gw. akamón, -a, 

to zaś ze zmiany akanóm, -a (stbłr. okonomъ), por. ĖSBM 1, 100. Nieściśle LEW 120, s.v. 

ekonòmas. — War. akanõmas, ZTŽ akanõnas ʽrządca w majątkuʼ ⇐ błr. akanóm (ZS 5; 

pominięte w LKŽ). 

 ãkas 4 p.a. gw. ʽmotyka do kopania kartofliʼ — ze zmianą rodzaju zapożyczone z 

prus.-niem. hāk f. (GL 23), por. nwn. Hacke f. 

 akavità 2 p.a., gen.sg. akavìtos przest. ʽalkohol raz tylko destylowany, gorzałkaʼ — 

zapoż. ze stbłr. okovita ʽpewien gatunek wódkiʼ ⇐ pol. okowita (por. łac. aqua vitae). Zob. 

Būga, RR III, 344, POLŽ 199; pominięte w LKŽ. Historię polskiego wyrazu referuje 

Bańkowski II, 403. Por. syn. arielkà. — N.m. Akavìtai. 

 akė́čios, -ių, -ių̃, 1, 3 p.a. f.pl. ʽbrona, narzędzie do spulchniania roliʼ — z odnowienia 

sufiksem -i̯ā- osnowy *akėtV- (por. basnìrčias ⇐ basnìrtas; stãčias ⇐ stãtas). Forma pl.t. jak 

np. kópėčios, vežė́čios. War. z nagłosem e-: ekė́čios. Odpowiedniki bałtyckie: stpr. aketes EV 

ʽbrona, Edge [Egge]ʼ, z wtórnym e-: łot. ecêšas f.pl. ʽbronaʼ ⇐ ecêt ʽbronowaćʼ (war. ecēžas, 

ecêkšas, też m. eceši, eceži). Długa samogłoska ė przed sufiksem wskazuje na zależność 

(pierwotną lub wtórną) od czas. akė́ti ʽbronowaćʼ (zob.). Odziedziczony charakter 
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nagłosowego *a- w bałtyckim (pie. *o- z *h2o-) potwierdza porównanie z łac. occa ʽbronaʼ, 

walij. oged ts. < *oketā- < pie. *h2ok-et- (por. de Vaan 423; Derksen 2008, 145 przyjmuje 

praformę z *ḱ, *h2oḱ-et-) oraz stwn. egida, nwn. Egge f. < pgerm. *agiþō- f. (por. EWD 261, 

Kroonen 4). Por. jeszcze glosę gr. ὀξίνα ʽnarzędzie rolnicze z żelaznymi zębamiʼ; ks wtórne, 

pod wpływem ὀξύς ʽostryʼ (Beekes 2010, 1087). Inaczej BSW 68: pbsł. *ekēti̯ā-. Również 

Būga, RR II, 141, 243 i LEW 119, s.v. ekė́čios dawali pierwszeństwo formie z e-. Zob. też 

ALEW 25. — Drw. akė́čiškai adv. ʽnieładnie, niezgrabnieʼ. Cps. akė́čdantis ʽczłowiek o 

niezwartych i krzywych zębachʼ (por. dantìs), akė́čkuolis ʽząb, kołek w bronieʼ (por. kuõlas), 

akė́čvilkos a. akė́tvilkos f.pl. ʽsanki do przewożenia bronyʼ (por. vilk̃ti), akė́čvirbalis ʽząb w 

bronieʼ (por. virb̃as). — Neoosn. akėč̓ -: vb. denom. akėčióti, -ju, -jau ʽrobić coś 

nieporządnieʼ. — N.m. Akėčiaĩ. 

 akéivos, -ų 1 p.a. f.pl. wsch.-lit. ʽprzywidzenie, zjawa, złudzenie, omam wzrokowyʼ 

(war. akéivai m.pl.) — denominalna formacja na -eivā- od akìs ʽokoʼ. Zob. też LEW 4. Por. 

gudréiva ⇐ gudrùs; narséiva ⇐ narsùs. 

 akės̃tė 2 p.a. gw.: zaświadczone tylko w formie locatiwu sg. akės̃tėj ʽna widoku, na 

oczach (innych)ʼ, por. Mūsų akės̃tėj žmogus i[r] pasinėrė ʽNa naszych oczach człowiek się 

pogrążył [utopił]ʼ. Dwuznaczne. Po pierwsze może to być denominativum od akìs ʽokoʼ, 

utworzone neosufiksem -ėstė, podobnie jak talkės̃tė od talkà. Po drugie może to być 

deverbativum od zanikłego czas. *akėti ʽwidzieć, patrzećʼ (⇐ akìs ʽokoʼ), formacja podobna 

do ros. glazétь pot. ʽgapić się, wlepiać oczyʼ ⇐ glaz ʽokoʼ (uwaga J. Pakerysa, p.l.); analiza: 

akė-stė, znacz. etym. ʽto, co się widzi, widokʼ a. ʽwidzenie, patrzenieʼ. Za drugą z tych 

interpretacji przemawia paralela w postaci akėstà ʽbronowanieʼ ⇐ akė́ti ʽbronowaćʼ. Dalsze 

paralele to tekės̃tos f.pl. ʽzamążpójścieʼ od tekė́ti i žavėstà ʽczaryʼ od žavė́ti. 

 akė́ti, akė́ju, akė́jau ʽbronowaćʼ (Víenas sė́ja, kìtas akė́ja ʽJeden sieje, drugi bronujeʼ, tj. 

przykrywa wsiane ziarno). SD
1 akėju «włoczę». War. ekė́ti. Uchodzi za vb. denominativum 

od akìs ʽokoʼ (zob. LEW 119, s.v. ekė́čios), co jednak nie jest pewne. Odpowiednik łot. ecêt, -

ēju, -ēju ʽbronowaćʼ. — Drw. akė́čios (zob.). — Neoosn. akė-: akėjà a. akėj̃ė ʽbronowanie; 

pora bronowania; zabronowane poleʼ, akėñė ʽbronowanieʼ (Įdžiūvę, labai sunki akėñė ʽWy-

schnięte, bardzo trudno się bronujeʼ), ʽczas bronowaniaʼ (Ateina akėñė), akėstà, -ės̃tos 

ʽbronowanieʼ (por. tekės̃tos ⇐ tekė́ti), np. Molynėj ir akėstà sunkesnė ʽTam, gdzie glina, to i 

bronowanie cięższeʼ; akė́tojas ʽkto bronujeʼ (SD
1 «włoczek, włocznik», SD «bronownik»). — 

Z sb. akėñė wyodrębniono neoosn. aken- i zużytkowano ją w vb. denom. akénti, -ù, -aũ: Jis 

jau ir rugius užakẽno ʽOn już nawet żyto zabronowałʼ. Suakéntos dirvos ʽZabronowane 

polaʼ. 

 °aki°, złożenia z członem akìs ʽokoʼ, akì ʽdwoje oczuʼ: akìbrokštas ʽwymówka, 

reprymendaʼ (por. brõkšti), akýbrūkštis ts. (por. brùkti), akìmirka ob. akýmirka ʽokamgnienie, 

chwila, momentʼ (por. mérkti), akìplėša c. ʽktoś bezczelny, zuchwałyʼ (por. plė́šti), akìratis 

ʽwidnokrąg, horyzontʼ (por. rãtas), akìsopas (zob. sopė́ti), akìstata ʽkonfrontacja świadków w 

sądzieʼ, por. statýti (suvèsti į akìstatą ʽprzeprowadzić konfrontacjęʼ), akìšveitė bot. ʽświetlik 

łąkowy, Euphrasia officinalisʼ, akìvaizda ʽwidok, obecnośćʼ9 (por. vaizd), akìvalka 

ʽkataraktaʼ (por. valk), akìvara m.in. ʽwir wodny; nie gojąca się ranaʼ (por. vérti, atãvaras), 

akìvaras ʽokno w bagnie, nurt rzeki, dziura w dnie rzeki a. jeziora, najgłębsze miejsce, odmęt; 

grzęzawiskoʼ (n.jez. Akìvaras), akìžada c. ʽmówiący wprost w oczy, bez ogródek, zuchwały, 

bezczelnyʼ (por. išžàsti), akìžaga ʽzuchwalecʼ (por. žàgti), akìžara ts. (por. žert̃i tiẽsą į akìs 

ʽrąbać prawdę w oczyʼ, war. akìžera, -žėra, por. žert̃i), ãktįsis (zob.), baltãkė ʽbielmo na okuʼ, 

 
9 Por. Nestovė́k pačiõj akìvaizdoj ʽNie stój na samym widoku!ʼ, visų̃ akìvaizdoje ʽna oczach wszystkich, w 

obecności wszystkichʼ, pavõjaus akìvaizdoje ʽw obliczu niebezpieczeństwaʼ.  



17 

na prawach rękopisu 

pot. ʽwódka, samogonʼ (por. báltas), baltãkis a. baltaãkis 1. ʽ(o koniu) białooki, (o 

człowieku) kto ma bielmo na okuʼ (por. łot. balt̃acis ʽo bladym licuʼ), 2. ʽkto patrzy krzywo, z 

niechęcią, ze złościąʼ (⇒ vb. denom. baltakiúoti ʽkrzywo patrzećʼ, subaltakiúoti ʽspojrzeć ze 

złością, rzucić złe spojrzenieʼ), išluptaãkis (zob.), išplėštaãkis (zob.), išsprógtakis (zob.), 

išvarvė́takis (zob.), išverstãkis (zob.), keturãkis 1. ʽ(o psie) z jasnymi plamami na brwiachʼ, 2. 

ʽczłowiek noszący okularyʼ, ketùrakė ʽkarta o czterech oczkach, czwórkaʼ (por. keturì), 

kreivaãkis (zob. kreĩvas), pilkakis SD «oczu szarych, szarowych» (por. pìlkas), mėlynãkis 

(zob. mė́las), priešakỹs a. príešakis ʽprzód, przednia częśćʼ (por. priẽš), pū́lakis (zob. pū́liai), 

pū́takis (zob. pū́ti), skalbiãkiai m.pl. ʽmiesiączkaʼ (por. skalb̃ti), skersãkis ʽzezowatyʼ – z 

kontrakcji skersa-ãkis, por. skers̃as (⇒ vb. denom. skersakiúoti ʽpatrzeć zezem, zezować; 

patrzeć ukradkiem; rzucać złe spojrzeniaʼ), vienãkis ʽjednookiʼ (por. víenas), žvairãkis (zob. 

žvaĩras). — N.m. Daubakiaĩ, Išlestakiaĩ (od przezwiska *išlesta-akỹs, dosł. ʽczyje oczy 

wyglądają jak wydziobaneʼ, por. lèsti), Taurakiaĩ, Varnakė,̃ Varnãkiai, Vilkakiaĩ. 

 akìčnas, -à 4 p.a., akýčnas 1 p.a. gw. ʽmówiący (prawdę) prosto w oczy, otwarcie, 

prawdomównyʼ — formacja hybrydalna złożona z akìs ʽokoʼ i neosuf. -čnas (por. didìčnas 

ʽpyszny, wyniosłyʼ, kadìčnas ʽkoniecznyʼ). 

 akìs, -iẽs 4 p.a. f. ʽokoʼ : łot. acs ts. Formacja singulatywna o temacie na -i- została 

dotworzona do formy nominatiwu dualis f. akì ʽdwoje oczuʼ < pb. *akī. Ta ostatnia ma 

odpowiedniki w scs. oči ʽoczyʼ i gr. hom. ὄσσε (< *otsi̯e < *oḱi̯e) < pie. *h3éku̯i-h1 lub 

*h3óku̯i-h1 (por. Rix 1976, 75, 160, NIL 370n.; inaczej de Vaan 425: ὄσσε < pie. *h3k
u̯-i-). 

Paralela: ausìs ʽuchoʼ ⇐ ausì ʽdwoje uszuʼ. Leżący u podstawy tego wyrazu pierwiastek 

werbalny nie został przekazany. — Nom.pl. ãkys ʽoczyʼ (Keturios ãkys daugiau mato ne 

viena ʽCzworo oczu więcej widzi niż jednoʼ); wsch.-lit. ãkes; ze skrzyżowania obu tych form 

powstał war. ãkies (Skardžius, RR 4, 704, 742). Poza tym jest temat na -ė-: ãkės: Vaikų ausės 

stačios, akės plačios – nora viską žinoti ʽUszy dzieci postawione, oczy szeroko otwarte – 

chcą wszystko wiedziećʼ. Odpowiednik stpr. agins EV ʽoko, Ouge [Auge]ʼ, ENCH ackis n.pl. 

ʽoczy, Augenʼ, acc.pl. ackins. — Bałtycki temat na -i- zastąpił pie. formację atematyczną, 

por. np. gr. ὄμμα, -ατος n. ʽoko, oblicze, twarzʼ < *opma < pie. *h3éku̯-mṇ. Podstawa 

werbalna jest utrzymana w jęz. greckim, por. ὄσσομαι ʽwidzęʼ < pie. *h3k
u̯-i̯é-, SE fut. 

ὄψομαι ʽzobaczęʼ < pie. *h3éku̯-se-, SO pf. ὄπωπα ʽspostrzegam, zauważamʼ, ze zmiany 

*ὦπα < *o-op-a < pie. *h3e-h3óku̯-h2e (por. LIV
2 297). Zob. też Būga, RR III, 351n., 358n., 

BSW 4n., LEW 5, ALEW 25n. — Tematyzację widać w łac. oculus ʽokoʼ (stłac. ocellus ʽoczkoʼ 

< *ok(e)lo-) oraz scs. oko (gen.sg. oka ob. očese; to ostatnie analogiczne do ušese ʽuchoʼ), 

pol. oko, oka, w oku. — Drw. akẽlės f.pl. gw. ʽokularyʼ (kalka słowotwórcza z ros. očkí), 

akės̃tė (zob.), akìklis ʽsiatka pszczelarzaʼ, akiniaĩ m.pl. ʽokularyʼ, ãktįsis (zob.), akùtė 

ʽkomórka plastra pszczelegoʼ, paakỹs ʽmiejsce pod okiemʼ, paakiuĩ adv. ʽprzed siebie, 

naprzódʼ (por. pakeliuĩ, padieniuĩ), per akìs adv. ʽbardzo dużo, w bródʼ. — Jest 

prawdopodobne, że końcówka *-ī formy dualis *akī zachowała swą długość pod osłoną 

sufiksów -las, -tas i -vas w pochodnych przymiotnikach akýlas ʽbystrooki, spostrzegawczy, 

uważny, czujny, rozgarniętyʼ (paralela: ausýlas), DP ʽoczywisty; mający na co oko; mający 

pieczęʼ, akýtas ʽz okami (o cieście, serze), porowaty, gąbczastyʼ (paralela: ausýtas) oraz 

akývas ʽo dobrych oczach, spostrzegawczy; mówiący w oczy, bez ogródek; budzący 

ciekawość; ciekawy, zaciekawionyʼ, SD «dworny» (⇒ akyvybė SD «dworność»). Możliwe, że 

lit. aký-vas miało odpowiednik w psł. *oči-vŭ ʽspostrzegawczyʼ vel sim., por. scs. očivistĭ 

adv. ʽw sposób oczywisty, wyraźnieʼ z *očiv-istĭ (zob. GJL II, § 159). Wyrazy złożone 

zostały zebrane s.v. °aki°. — Vb. denom. akýti, -ija, -ijo ʽporowacieć, stawać się gąbczastym 

(o lodzie, śniegu, cieście), dziurawieć (o serze, tkaninie)ʼ, akiúoti ʽoczkować/okulizować 

drzewa owocowe, przeszczepiać pączki/oczka drzewʼ. — Przenośne użycia wyrazu akìs: 1. 

ʽsidła na zające lub lisyʼ (por. pol. gw. oko ʽpętla z włosia lub drutu do chwytania zwierzątʼ), 
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2. ʽkomórka w plastrze mioduʼ, 3. ʽniezamarzające miejsce na jeziorze, tzw. płoń; przerębel, 

otchłań na bagnie, oczko wodne na zarosłym bagnieʼ (por. akìvaras, aketė)̃. — N.jez. Akìs, 

Akỹs, Akẽlė, Akẽlės.  

 ãklas, -à 4 p.a. ʽślepyʼ; DP ʽślepy, niebacznyʼ (war. ẽklas), por. Galigu aklas vadžiot 

aklą DP 28633 ʽIzali może ślepy prowadzić ślepegoʼ. Odpowiednik łot. akls ʽniewidzący, 

ślepyʼ, też ʽmroczny, ciemnyʼ (aklis m. ʽślepiecʼ). Dewerbalny przymiotnik na -la- od àkti 

ʽślepnąćʼ (zob.). Paralela: łot. kusls ⇐ kust (zob. kùšlas). Por. ŽD 163, LEW 5, NIL 373, ALEW 

28.10 — Drw. ãklatis a. aklatìs f. ʽślepotaʼ (m.in. DP, SD), aklýbė ts., ãklinas ʽślepy; szczelny; 

pełny, nalany do pełnaʼ (por. kurt̃inas ⇐ kurt̃as), aklinaĩ adv. ʽszczelnie, na głucho 

(zamknąć)ʼ, aklìnis ʽślepy; bez okien, bez drzwi, bez wyjściaʼ (aklìnė žarnà ʽślepa kiszkaʼ, 

pirš̃tinės aklìnės f.pl. ʽrękawice bez palcówʼ), ãklis ʽowad ślepak, wysysający krew ludzi i 

zwierzątʼ, aklỹs a. ãklius ʽślepiec, niewidomyʼ (por. łot. aklis), aklỹstė ʽślepota, zaślepienieʼ, 

ãklius ʽniedowidzącyʼ, akliùžis ʽniedowidzący człowiek a. zwierzę; nieuważny człowiekʼ, 

aklókas ʽślepawyʼ, aklomìs, aklõm adv. ʽna ślepoʼ (aklomìs patáikyti ʽtrafić na ślepoʼ), 

aklùmas DP ʽślepotaʼ, aklùtis ʽślepy, ślepiecʼ (⇒ aklutėl̃is ʽcałkiem ślepyʼ, np. o koniu, 

aklutùkas ts.). Cps. aklãvietė ʽślepy zaułekʼ, przen. ʽsytuacja bez wyjściaʼ (por. vietà), 

aklìžabis (zob.). Por. jeszcze aklíeji obuoliaĩ m.pl. ʽgatunek twardych jabłekʼ, aklóji žarnà 

ʽślepa kiszkaʼ, cps. ãkležeris ʽzarośnięte [dosł. ślepe] jezioroʼ (por. ẽžeras). — Vb. denom. 

aklė́ti, -ju, -jau ʽślepnąć, tracić wzrokʼ, aklinė́ti, -ju, -jau ʽchodzić po omacku; bawić się w 

ciuciubabkęʼ, ãklinti ʽoślepiać; iść na ślepo, po omackuʼ, apãklinti DP ʽzaślepić, oślepićʼ 

(por. łot. aklinât ʽoślepiaćʼ). — Są liczne nazwy jezior o osnowie Akl-, por. Ãklas, Aklaĩ, 

Aklàsis, Ãklis, Aklỹs itp. (znacz. etym. ʽjezioro zarośnięte, ukryte w zaroślachʼ). N.m. Ãkliai, 

Akliaĩ, Aklàsis Ẽžeras, Aklóji, Ãkležeris. 

 aklìžabis, -ė 1 p.a. gw. ʽślepiecʼ — prawdopodobnie drw. wsteczny od cps. *akli-

žabalas lub *akli-žabalis (por. virb̃alas ⇒ virb̃as; jõvalas ⇒ jõvis). Złożenie tautologiczne 

członów ãklas i žãbalas (zob.). Podobnie są zbudowane cps. plìk-nuogis i sén-senis.  

 akmistrìnė 2 p.a. ʽochmistrzyni, zarządzająca gospodarstwem domowym (w pańskim 

dworze), klucznica, szafarkaʼ (Ko sėdi rankas sudėjus kaip akmistrinė? ʽCzemu siedzisz z 

założonymi rękami jak ochmistrzyni?ʼ), wsch.-lit. akmistrinià 2 p.a. (Akmistrinià vedė 

parėtkų dvaruosa LZŽ ʽOchmistrzyni pilnowała porządku we dworachʼ) — zapoż. ze stbłr. 

oxmistrina, błr. axmistrýnja ⇐ pol. ochmistrzyni, por. ĖSBM 1, 219, LEW 5. 

 akmuõ 3 p.a., acc.sg. ãkmenį, DP ãkmuo 1 p.a. m. ʽkamień, opoka, skałaʼ11. Warianty: 

ekmuõ (por. ãklas > ẽklas); akmuõj (por. sesuõj, žmuõj); ãkmenas, ãkminas (też f. akmina 

WP), akmuvà; akmenìs, akmenỹs i ãkmenis. Nom.pl. ãkmenys, stlit. akmens, akmenes, gw. 

akmenaĩ, akmeniaĩ. Odpowiedniki łotewskie: akmens a. akmins ts., nom.pl. akmeņi a. akmiņi, 

akmenis, zdrob. akmentiņš a. akmintiņš. Oczekiwane w jęz. litewskim refleksy to *ašmuõ, 

 
10 U Endzelina LEGR 33 znajduje się następująca uwaga: «Es bleiben nur ikls ʽstockfinsterʼ neben akls ʽblindʼ, 

das jedoch nicht durchaus mit ikls verwandt zu sein braucht...». Zespolenie ikls ʽzupełnie ciemnyʼ z akls 

m.in. ʽmroczny, ciemnyʼ w jednym gnieździe etymologicznym wydaje się dziś możliwe, mianowicie na 

podstawie neoapofonii TeT ⇒ TiT. Wychodząc od SE *ek-, który nie pozostawił refleksów, określimy ik- 

jako refleks st. zanikowego, zaś ak- jako refleks odpowiedniego st. o. Stosunek SZ ik- : SE *ek- : SO ak- stoi 

na równi z bid- : bed- : bad- oraz kib- : keb- : kab-. Por. 1° łot. bidît ʽtrącać, uderzaćʼ, bidzinât ʽdźgać 

ościeniemʼ, lit. bedù, bèsti ʽkłuć, ryć w ziemiʼ, badýti ʽkłuć, dziurawićʼ, 2° lit. kìbti ʽzaczepić się, zwisnąćʼ, 

kèbti ʽbyć zawieszonymʼ, kabė́ti ʽwisiećʼ, kabìnti ʽwieszaćʼ.  
11 Zaświadczenia w SD: akmuo «kamień prosty», a. brungus «k. drogi», a. gaidžio romyto «k. kapłuni», akmuo 

juodas «gagatek, gagates», a. kaltas «k. ciosany», a. laužiamas iž kalnų «k. nieciosany», a. mėginųs, 

mėginimo «k. probny», a. melnyčios girnų «k. młyński», a. iž putos marių, kiauras, skylėtas «k. z piany 

morskiej, dziurkowaty», a. rakštinis «k. trunny, grobowy», a. varinis «k. mosiężny», švaisus, vaiskus a. «k. 

przeyrzysty». 
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*ašmen- (zob. hasło ašmuõ), mianowicie jako przekształcenia wyrazu pie. *h2éḱ-mon-, *h2ḱ-

mn-és, będącego derywatem od pwk. *h2eḱ- ʽbyć ostrym, robić ostrym, stawać się ostrymʼ 

(NIL 287n.). Wtórne k widać również w akúotas (zob.). Zastępstwo lit. k za š może mieć 

przyczynę w potrzebie dyferencjacji akmuõ ʽkamieńʼ względem formy ašmuõ ʽostrzeʼ. Zob. 

też Stang 1966, 93. — Formacja na -men- jest z pochodzenia abstractum o znacz. ʽostrośćʼ. 

Uległo ono konkretyzacji w znacz. ʽostry kamieńʼ (⇒ ʽwszelki kamieńʼ) lub ʽostrze 

kamienneʼ (⇒ ʽostrze metaloweʼ). Por. sti. aśman- m. ʽkamień, skała, kamień miotany jako 

pociskʼ (z alternantem aśn- < *aś-mn-: gen.sg. áśnaḥ, instr.sg. áśnā), aw. asman- m. 

ʽkamień; sklepienie niebieskieʼ, gr. ἄκμων, acc.sg. ἄκμονα m. ʽkowadłoʼ < ʽkowadło 

kamienneʼ. Jako sufiks uogólniono w jęz. litewskim -men-, zaś w jęz. greckim -mon-. — 

Resztki atematycznych form odmiany: gen.sg. akmeñs < akmenès, DP ãkmenes, dat.sg. 

ãkmenie (końc. *-ei̯, por. scs. kameni), instr.sg. akmemì < *akmen-mi, nom.pl. ãkmens < 

ãkmenes, acc.pl. DP ãkmenes (por. Būga, RR III, 376n., Zinkevičius 1980, § 397). — Suf. -

men- widać też w scs. kamy, kamene m. ʽkamieńʼ, ale ustalenie się ka- na miejscu †sa- w 

pierwiastku pozostaje zagadką; kamy zamiast †samy przypomina kopyto zamiast †sopyto 

(por. wed. śapháḥ). Brak jasnego stanowiska w BSW 5. Przegląd dotychczasowej literatury w 

LEW 5. Na gruncie teorii laryngalnych pojawiła się hipoteza o przygodnej metatezie *h2aḱ- > 

*ḱah2-, por. NIL 292, przyp. 12, ALEW 28. Matasović 2005, 368 uważa refleksy z k za 

produkt depalatalizacji *ḱ przed resonantem. — Drw. od osnowy akmen-: akmenėl̃is ʽkamyk, 

kamyczekʼ, akmenyčia a. namai akmeniniai, plytiniai SD «kamienica» (kalka ze stbłr. 

kamenica, pol. kamienica; zob. też kaminýčia), akmenijis DP ʽkamiennyʼ ⇒ akmenijà ʽgrunt 

kamienistyʼ, akmenykas SD «kamiennik, co łamie abo wycina w gorach kamienie», 

akmenýnas ts., ãkmeningas DP ʽzakamiały (o sercu)ʼ, akmenúotas laũkas ʽkamieniste poleʼ. 

Cps. akmeñkalis ʽkamieniarzʼ (por. kálti), akmenlaužis SD «łomikamień» [ʽkto rozbija, 

kruszy kamienieʼ] (por. láužti), akmenskaldỹs ʽkamieniarzʼ (por. skáldyti), akmenšird̃is 

ʽczłowiek o kamiennym sercuʼ (por. širdìs), akmentašỹs (zob. tašýti). Vb. denom. akmenáuti 

ʽzbierać kamienie z polaʼ, akmenė́ti: širdìs akmenė́ja ʽserce kamieniejeʼ, akmenintis: 

akmeninuosi SD «kamienieię» (syn. ing akmenį pagrįžtu), akmenytis: akmenijuosi SD 

«kamienieię», akmeniúoti bibl. ʽkamieniować, pozbawiać życia przez obrzucenie 

kamieniamiʼ. — Decasuativum akmúotas ʽkamienistyʼ ⇐ akmuõ (por. vandúotas ⇐ vanduõ). 

— N.rz. Akmenà (por. Armenà s.v. armuõ), Akmẽnė, n.jez. Ãkmenas, Akmẽnis, Akmenìnis 

oraz w n.m. Akmẽnė 10x, Akmẽniai 9x, Akmeniaĩ 3x, Akmenỹnė 6x, Akmenìškiai 4x, cps. 

Akmeñtiltis (por. tìltas ʽmostʼ; ta formacja ma odpowiednik w stpr. Stabinotilte, zob. stãbas). 

 ãkrūtas 1 p.a. stlit., gw. ʽokrętʼ — zapoż. ze stbłr. okrutъ. Por. pol. okręt, kasz. okrąt 

ʽstatekʼ, sch. czakawskie ȍkrūt ʽnaczynie; beczkaʼ, < psł. *ob-krǫtŭ ʽplecione naczynieʼ 

(Boryś 388). Zob. Būga, RR III, 378n., SLA 26, LEW 5, ALEW 29. War. ekrūtas BRP. — Drw. 

akrūtnykas BRB ʽmarynarzʼ (por. pol. przest. okrętnik ts.). — Zwraca uwagę brak ãkrūtas w 

SD. Zamiast tego s.v. «okręt, navis» znajdujemy eldija didė (zob. eldijà). — Młodszą 

pożyczką jest gw. ãkrentas, ãkrantas ⇐ pol. okręt (SLA 26n., LEW 5, POLŽ 199n.). Por. też 

białoruski polonizm okrent b.z.a., akrė́nt gw. ʽstatekʼ (ĖSBM 8, 82). 

 akrùtnas, -à 4 p.a. stlit., gw. ʽokrutny, nie znający litościʼ (m.in. MŽ, BRB) — zapoż. 

ze stbłr. okrutnyj (akrutnyj), por. błr. akrútny, pol. okrutny, Zob. też SLA 27, ALEW 29 (brak 

w LKŽ i LEW). — Drw. akrutnystė PK ʽokrucieństwo, tyraństwoʼ (por. stbłr. okrutnostь ts.). 

— Sb. akrutnykas PK ʽokrutnikʼ ⇐ stbr. okrutnikъ (okrotnikъ) ʽokrutny, bezlitosny 

człowiekʼ.  

 ãkselis 1 p.a., akselỹs, -io 3 p.a. gw. ʽsieczka, słoma drobno posiekana na pokarm dla 

koniʼ — zapoż. z prus.-niem. haksel, heksel ʽHäckselʼ (GL 24, 48, LEW 5). War. ãkšelis, 

ẽkselis. Łot. ekseļi m.pl. ts. ⇐ nwn. Häcksel m./n. Por. syn. siečkà. — Drw. akselìnė 
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ʽsieczkarniaʼ. 

 aksómitas 1 p.a. ʽaksamit, tkanina jedwabna kosmataʼ — zapoż. ze stbłr. aksamitъ, 

oksamitъ ⇐ pol. aksamit (⇐ stczes. aksamit, eksamit ⇐ śrłac. examitum ⇐ śrgr. ἑξάμιτον ʽz 

sześciu nici (utkany)ʼ). Por. SLA 27, ALEW 29, POLŽ 14. W kwestii akutu por. zapoż. 

jómarkas i stórasta. — Drw. wsteczny: aksómas, aksõmas (por. žilvìtis ⇒ žilṽis). — War. 

stlit. aksamintas, aksómintas ⇐ pol. przest. aksamint (brak poświadczeń ze stbłr.). Zob. też 

mãšastas i samatà. 

 ãkstinas 3 p.a. ʽkolec, cierń; ostro zakończony kij, ościeńʼ, przen. ʽbodziec, podnietaʼ, 

SD «bodziec; oścień; poganiacz, ktorym woły poganiaią»12. N.m. Akstinaĩ 2x. War. stlit. 

ãkštinas, tu też n.rz. Aškintupỹs, z metatezy spółgłosek w *Akštin-upys (inaczej Vanagas 50, 

za nim LVŽ I, 196: *Až-stint-upys; do stìnta ʽryba Osmerus eperlanusʼ). Odpowiednik łot. 

akstins ʽkolec, bodziecʼ. Jest to drw. z suf. -na- od akstìs (war. akštìs), -iẽs f. ʽoszczep, żerdka 

o ostrym końcu, drewniany rożen, szpikulec do nadziewania ryb do wędzeniaʼ, przest. ʽość u 

kłosaʼ (por. łot. aksts ʽbystry, rozgarniętyʼ) – z insercją k z pbsł. *ašti-. Wtórne s zam. š widać 

też w war. asnìs, zob. ašnìs. — W podobnym stosunku derywacyjnym pozostają wyrazy 

słowiańskie, por.: scs. ostĭnŭ, -a ʽkolecʼ, ros. przest. ostén ʽoścień, kolecʼ, czes. osten ʽcierń, 

kolec; kij z ostrym końcem do poganiania bydłaʼ, stpol. ościen, ostna/osna, osnowi ʽcoś ostro 

zakończonegoʼ, pol. oścień, -enia ʽosadzone na trzonku ostre widełki, służące do łowienia 

rybʼ – obok pol. ość, ości f. ʽcienka kostka rybiaʼ, stpol. ʽkolec, cierń, ostra plewa, gruby 

włos sierściʼ (psł. *ostĭ). — Z historycznego punktu widzenia prymarną jest tu postać akšti-, 

nie aksti- (por. BSW 5: pbsł. *aksti- ʽSpitze, Stachel usw.ʼ). Pbsł. *ašti-na- to nomen 

instrumenti pochodzące od abstractum *ašti- < pie. *h2éḱ-ti- ʽostrość, ostrzeʼ13. Por. wyżej 

psł. *ostĭ, jak też lit. aščia° w cps. aščiagaliaĩ (zob.). Inaczej NIL 289 i ALEW 29: 

rekonstrukcje pie. *h2aḱ-s-ti-, *h2eḱ-s-ti-. Refleks litewsko-łotewski odchyla się z powodu 

insercji k przed grupę št/st (o tym zob. s.v. añkštas). Pwk. aš- < pie. *h2eḱ- ukazuje się 

również w ãšaka, ašmuõ, ašnìs, aštrùs, ašutaĩ. — Drw. akstinyčia (zob.). 

 akstinyčia b.z.a. przest. 1. ʽoścień, bodziec do poganiania wołówʼ, 2. ʽkij zakrzywiony 

do zgarnywania ziemi z lemiesza a. kroju pługaʼ, SD «kozica, styk». Formacja hybrydalna. 

Osnowa akstin- jak w ãkstinas (zob.) została rozszerzona suf. -yčia, wyabstrahowanym z 

zapożyczeń słowiańskich typu bažnýčia ʽkościółʼ, vỹnyčia ʽwinnicaʼ. Por. w SD kalki 

wyrazów polskich na -ica: kaulinyčia SD «kośnica» [ʽkostnicaʼ], naktinyčia SD «nocnica, 

ćma», varpinyčia SD «dzwonnica». Zob. GJL II, § 431. 

 ãktainis 1 p.a., aktaĩnis, -io 2 p.a. gw. 1. ʽósma część miary, wagi, achtelʼ, 2. ʽsążeń 

drewnaʼ (war. ãktainė 1 p.a.), 3. ʽtzw. pur zboża albo jego połowaʼ (Susimalau rugių tris 

ãktainius ʽZmełłem sobie trzy achtle żytaʼ; por. pū́ras), 4. ʽrodzaj naczyniaʼ. Budowa: akt-

ainis; przekształcenie wyrazu ãktelis (zob.), resegmentowanego akt-elis, za pomocą suf. -

ainis, ukazującego się w rodzimym syn. ašmáinis ʽósma część miaryʼ. Por. GL 24, LEW 6, 

Čepienė 169n. 

 ãktelis, -io 1 p.a. gw. 1. ʽósma część miary, wagiʼ, 2. ʽsążeń drewnaʼ, 3. ʽnaczynie na 

piwo, tzw. achtelʼ — zapoż. z prus.-niem. achtel ʽósma część, Achtteilʼ (GL 24, Čepienė 175) 

lub pol. przest. achtel ⇐ nwn. Achtel n. (WDLP). Por. LEW 6, s.v. ãktainis. 

 àkti, ankù, akaũ ʽzaczynać widzieć; zaczynać ślepnąćʼ — infigowane vb. 

 
12 Por. gr. ἄκων, -οντος m. homer. ʽoszczepʼ, drw. ἄκαινα f. ʽoścień, bodziecʼ.  
13 St. pełny przy suf. -ti- widać też w wyrazach ántis, sótis, votìs. Z innych języków por. np. scs. tatĭ m. 

ʽzłodziejʼ < pie. *téh2-ti- ʽkradzieżʼ; niem. Tat, ang. deed ʽczynʼ < pie. *déh1-ti-; łac. cōs, cōtis f. ʽkamień 

ostry, skała, osełkaʼ < pie. *ḱéh3-ti- ʽostrośćʼ  
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denominativum od sb. akìs ʽokoʼ. Por. dvàkti, dvankù ⇐ dvãkas; šàšti, šąšù ⇐ šãšas. Użycia 

przenośne: ẽžeras añka ʽjezioro zarastaʼ (dosł. ʽślepnie, robi się ślepeʼ), eketė ̃añka ʽprzerębel 

zamarzaʼ, žaizdà añka ʽrana się zasklepia, zabliźniaʼ. Cps. apàkti ʽoślepnąć; zarosnąć – o 

jeziorzeʼ (DP ʽolśnąć, zalśnąćʼ), atàkti ʽprzejrzeć na oczy (o kocie, szczenięciu), zacząć 

widzieć; odzyskać wzrokʼ, praàkti ʽprzejrzeć na oczy; przekluć się (o pisklęciu), zostać 

przebitym (o skorupie jaja)ʼ, priàkti ʽzatkać się (o otworze), zarosnąć (o stawie, jeziorze)ʼ, 

užàkti ʽoślepnąć; zarosnąć (o źródle, o jeziorze); zamarznąć (o przeręblu); zatkać się (o sicie, 

o korycie potoku)ʼ. — War. apjàkti ʽoślepnąćʼ (Mūsų šuo jau visai apjãko, nei savo nepažįsta 

ʽNasz pies już całkiem oślepł, nawet swego nie poznajeʼ), SD apjunku «olsnąć, oślepiam, 

ślepy jestem» (*apjanku) jest pamiątką po hiacie *api.akti14, który został przezwyciężony 

konsonantyzacją i > i̯ (paralela: apjausỹs). W niektórych gwarach zmiana sylabacji na ap.jak 

pociągnęła za sobą perseweracyjną asymilację ja > je, stąd war. apjèkti. Wreszcie metanaliza 

ap-jàkti, ap-jèkti doprowadziła do powstania vb. simplex jàkti, jankù, jakaũ ʽślepnąć, tracić 

wzrokʼ, war. jèkti, jenkù, jekaũ. Zob. Endzelīns, DI II, 162n. — Drw. ãkinti caus. ʽoślepiać; 

robić oka; uczyć, pouczać; zachęcać; besztaćʼ, atãkinti ʽprzywrócić wzrok; o wrzodzie: na 

nowo się otworzyćʼ, paãkinti ʽzachęcić, przynaglić, popędzić; pouczyć jak co robićʼ, užãkinti 

ʽwyrównać, wygładzić; zatkać; o pszczołach: wypełnić komórkę plastraʼ. Nomina: ãkinamai 

adv. ʽoślepiająco (świeci, o słońcu)ʼ, apãkėlis ʽoślepły, kto niedowidziʼ. Osobno zob. ãklas. 

— Od vb. cps. apjàkti pochodzą caus. apjãkinti DP ʽoślepić, zaślepićʼ, apjakinu SD 

«oślepiam kogo; zaślepiam» oraz nomina apjãkėlis ʽkto niedowidzi; ktoś nieuważny, 

gapowatyʼ, apjakýbė ʽślepota; ciemnotaʼ. 

 ãktįsis, -io 1 p.a. gw. ʽzaćma w oku końskimʼ (Nepirk to arklio, jis turi ãktįsį ʽNie 

kupuj tego konia, on ma zaćmęʼ), war. aktinsìs (Aktinsis arklio akėje) — analiza ak- + tįs-

/tins-, złożenie członów akìs ʽokoʼ i tįs- jak w tįs̃ti ʽciągnąć się, wydłużać sięʼ. Znacz. dosł. 

ʽzaciągnięcie okaʼ (jako opis zaciemnienia spowodowanego zmętnieniem soczewki oka). 

Strukturalnie podobne jest cps. akì-valka ʽzaćmaʼ, z werbalnym członem valk- jak w valkýti 

ʽciągać, włóczyćʼ (do tego simplicia valk̃is, valk̃ius ʽzaćmaʼ). 

 aktovà 2 p.a., gen.sg. aktõvos stlit. ʽósmy dzień po jakimś święcie, po jakiejś 

uroczystościʼ (po aktovai Sekminės DP 26822 ʽpo oktawie Świątecznejʼ), SD «oktawa święta 

iakiego, octidialia, nouendiales feriæ» — zapoż. z pol. oktawa (⇐ śrłac. octava), por. SLA 27, 

ALEW 30, POLŽ 701. 

 akuliõriai, -ių 2 p.a. pl.t.m. gw. ʽokularyʼ (Jau reiks pirkti akuliõriai, nebematau ʽJuż 

trzeba będzie kupić okulary, niedowidzęʼ), war. akuliõrai (užsidėk akuliõrais ʽwłóż okularyʼ) 

— zapoż. ze stbłr. okuljary, por. błr. akuljáry, -aŭ (⇐ pol. okulary, to z okularyja n.pl. ⇐ 

śrłac. oculāria). Por. ĖSBM 1, 104, Bańkowski II, 406. Inaczej POLŽ 200 (wprost z pol.). 

War. akuliẽrai LZŽ, akaliõriai KRŽ, akiliõriai (adideacja akiniaĩ, zob. akìs).  

 akúotas 1, 3 p.a., ãkuotas 3 p.a. 1. ʽość kłosaʼ (varpa be akuota SD «kłos nieościsty»), 

2. ʽość rybiaʼ (Valgant akúotas pakliuvo ʽPrzy jedzeniu ość utkwiła [w gardle]ʼ), 3. ʽwłos w 

futrze zwierzęcia, np. lisa; włos na suknieʼ, 4. ʽrzęsa, brewʼ, 5. ʽostrość krawędzi tnącej, 

ostrzaʼ (Būtų geras dalgis, tik akúoto nepalaiko ʽByłaby dobra kosa, tylko nie trzyma 

ostrościʼ). — Zapoż. litewskie w błr. gw. akót lub f. akóta ʽość kłosaʼ, drw. akocína ts., coll. 

akóc(c)ja ʽości kłosów; ości rybieʼ (PZB 1, 73). — Adi. akúotas 1. ʽkolący, kłującyʼ, SD 

«ościsty, kolący» (syn. dygus), varpa neakuota «kłos nieościsty», 2. ʽostry – o ostrzuʼ 

(akúotas peilis ʽostry nóżʼ). — Odpowiednik łot. akuõts, akuôts (war. f. akuota) 1. ʽość 

 
14 Z api jako praeverbium. Por. utrzymanie hiatu w apì.ėdos ⇐ *api-ėdu (jak apìsėdai ⇐ *api-sėdu), a także 

wprowadzenie go do derywatów denominalnych z prefiksem api, np. apì.eiga (starsze apeigà, ãpeiga), 

api.eilia (brak war. †apeilia), apì.ausis (częściej apý.ausis), apì.aušris (częściej apý.aušris).  
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kłosaʼ, 2. ʽto, co kole, kłujeʼ (o kłosach jęczmienia), 3. ʽpiękny włos na futrze, np. lisaʼ, 4. 

ʽdowcipʼ. Pb. *ak-ōta-. Zob. BSW 5, LEW 5n. (s.v. ãkstinas), ALEW 30. — Z innym sufiksem: 

stpr. ackons EV ʽość kłosa, Grane [Ährenstachel]ʼ, co przypomina stwn. agana ts. < pie. 

*h2éḱ-on-eh2- (por. NIL 290); łac. acus, -eris n. ʽplewa, łupina owoców strączkowychʼ. — 

Pwk. ak- może stać zamiast aš- < pie. *h2eḱ- ʽostry, ostrzeʼ, podobnie jak to jest w akmuõ 

zamiast *ašmuo (zob.). Por. ãšaka. Na temat lit. oboczności spółgłosek š i k zob. Stang 1966, 

91n., NIL 291, przyp. 11. — Drw. akuotúotas ʽościsty (o zbożu, o rybie)ʼ, akuotìngi miẽžiai 

ʽościsty jęczmieńʼ. N.m. Akuõčiai, Akuotaĩ. 

 akurãt, akuràt adv. przest. ʽwłaśnie, dokładnie tak, tak samo, w tej chwiliʼ — zapoż. z 

błr. akurát ⇐ pol. akurát (akúrat) ⇐ nwn. akkurát adv. ʽdokładnie, starannieʼ, gw. ʽwłaśnieʼ 

(⇐ łac. accūrātē ʽstarannieʼ, por. cūra ʽstaranieʼ, EWD 22). War. akarót. — Drw. akurãtnas 

a. akuratnùs ʽporządny, godny zaufaniaʼ ⇐ pol. akuratny; akuratùs ʽstarannyʼ. 

 ãkurtas 1 p.a. gw. ʽpraca akordowa, akordʼ: dìrbti ant ãkurtą KRŽ ʽpracować na akordʼ 

— zapoż. z prus.-niem. akort (por. GL 25: akùrtas; brak w LKŽ), por. nwn. Akkord m. 

ʽsystem płacy, w którym wysokość wynagrodzenia zależy od ilości wykonanej pracyʼ. 

 akvatà 2 p.a., gen.sg. akvãtos stlit., gw. ʽochota, chęć na coʼ, SD su akvatu «ochotnie» 

— zapoż. ze stbłr. *oxvota, por. błr. axvóta, -y (zob. SLA 27, ZS 5). Por. też ĖSBM 1, 214, 

LEW 6, 1161 i ALEW 30. War. achvatas, achvotas (BRB), gw. ukvatà; war. bez -v-: akatà, 

ukatà (por. stbłr. oxota). — Drw. akvatùs ʽchętnyʼ, SD «ochotny», achvotingas BRB 

ʽzuchwały, krnąbrnyʼ. Osobno zob. akvãtnas. Vb. denom. akvãtinti ʽchcieć, lubić co; 

zachęcać, kusićʼ (por. błr. axvócicca ʽmieć ochotęʼ). 

 akvãtnas, -à 4 p.a. stlit., gw. ʽochoczy, chętny, rad, skory do czegoʼ (Anas išgert 

akvãtnas ʽOn [jest] skory do wypicia [wódki]ʼ. Ne pijokas, ale išmest tai ukvatnas ʽNie jest 

pijakiem, ale chętnie się napijeʼ) — zapoż. z błr. axvótny (ZS 5, LEW 6, ALEW 30). War. ze 

zmiennym wokalizmem: achvotnas, ukvãtnas a. ukvatnùs. War. bez -v-: ukãtnas a. ukatnùs ⇐ 

stbłr. oxotnyj. — Drw. achvatnai DP, achvotniai BRB adv. ʽochotnieʼ; akvãtnykas ʽochotnik; 

myśliwyʼ ⇐ błr. axvótnik. 

 ãlasas I 3 p.a. gw. ʽgłos, Stimmeʼ (O ką aš dainuosiu, ãlaso neturiu ʽA cóż ja 

zaśpiewam, głosu nie mamʼ) — zapoż. z błr. hólas, -u. Zanik h- też w alatà, alìšius i ãlubas. 

— War. gãlasas ZTŽ ⇐ stbłr. golosъ, ros. gólos. Por. Būga, RR III, 387, SLA 27.  

 ãlasas II 3 p.a. gw. ʽhałas, zgiełkʼ (Vaikai, nekelkit ãlaso ʽDzieci, nie róbcie hałasu!ʼ) 

— zapoż. z błr. hálas, -u, por. stbłr. galasъ. Por. ZS 5, ĖSBM 3, 25n. W LKŽ I, 92 ãlasas II 

zostało omyłkowo złączone w jednym haśle z ãlasas I ʽgłosʼ. Podobnie zresztą w LEW 6 i 

POLŽ 14 (tu mylny wywód z pol. gw. ałas). — Vb. denom. alasavóti ʽzachowywać się 

hałaśliwie – o dzieciachʼ — zapoż. z pol. hałasować, pol. gw. ałasować. War. z aferezą: 

lasavóti. 

 alatà 2 p.a., gen.sg. alãtos gw. 1. ʽbieda, nędzaʼ, 2. c. ʽnędzarz, pijakʼ — zapoż. z błr. 

halóta, -y, por. stbłr. golota (por. LEW 6). — Vb. denom. alatavóti ʽrobić burdy po 

pijanemuʼ, alãtyti ʽhałasowaćʼ (Girtas alãtija). Osobno zob. alė́ti II. 

 alavėl̃is, -io 2 p.a. gw. ʽołówekʼ, war. alavùkas 2 p.a. — zapoż. z błr. alóvak, alóŭka (⇐ 

pol. ołówek, -wka). Sufiksy lit. -ėl-, -uk- zastępują błr. -ak-/-k-. Suf. -uk- powraca w 

rodzimym odpowiedniku pieštùkas (zob. piẽšti). Por. POLŽ 201. Zob. też alupkà i álvas. 

 alavìjas 2 p.a. bot. ʽroślina doniczkowa aloes, Aloeʼ — zapoż. z pol. przest. aleweja 

(por. Būga, RR III, 389, SW I, 26, POLŽ 15). Jest war. olavijà 2 p.a. Odpowiednik łot. ãlavejs 

⇐ śrdn. alowē (Būga, l.c.; brak w ME). Por. błr. gw. alivė́s (ĖSBM 1, 107). Zakończenie -ijas i 

rodzaj męski tłumaczą się adideacją do pinavìjas ʽpiwonia, Pæoniaʼ (zob. s.v. pinavijà). — 
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War. alṽasas ʽaloesʼ (Būga, RR III, 428), álvasas, álvesas ⇐ błr. gw. alьvás (por. błr. liter. 

aljás). — Osobno zob. alijõšius. Rodzimym odpowiednikiem jest tu gãjus (zob. s.v. gajùs). 

 alba spójnik stlit. ʽalboʼ — zapoż. ze stbłr. alьbo, albo, pol. albo (SLA 27, LEW 6, 

ALEW 19). War. gw. alebà. Zob. też aba. 

 alč̃yti, alč̃iju, alč̃ijau gw. 1. ʽnamolnie prosić o coʼ, išalč̃yti ʽwyprosićʼ, 2. ʽtargować 

sięʼ — zapoż. ze stbłr. alčiti ʽpragnąć czegoʼ. — Drw. alč̃ikas ʽtaki, co natrętnie prosiʼ. 

 áldija 1 p.a., ald̃ija 1 p.a. gw. 1. ʽwielka chataʼ, 2. ʽnieporządek, bałaganʼ (Mano bobos 

virtuvėj visuomet didžiausia áldija ʽU mojej baby w kuchni zawsze wielki nieporządekʼ). 

Przenośne użycie wyrazu aldijà ʽłódźʼ, będącego wariantem do eldijà (zob.), np. Troba 

didelė kaip eldijà ʽIzba wielka jak e.ʼ. Kiaulė kaip eldijà ʽŚwinia [wielka] jak e.ʼ. — Obok 

tego áldrija ʽwielka chata; coś rozległegoʼ (Kas tokią aldriją užtvers, t.y. didį daržą JU ʽKtóż 

ogrodzi coś tak wielkiegoʼ). 

 áldyti, áldau (war. áldiju), áldžiau (war. áldijau) gw. 1. ʽgnać, pędzićʼ, 2. ʽrobić 

bałaganʼ, cps. išáldyti ʽwygnać, wypędzić z domuʼ (war. išáldinti). Odpowiednik łot. àlduot2 

ʽchodzić bez celuʼ. Niejasne. Może causativum na -dy- od osnowy ál-C < pie. *h2elh2- 

ʽziellos gehenʼ (LIV
2 264), por. gr. ἀλάομαι ʽbłąkać się, tułać się, zwł. jako wygnaniec lub 

żebrak; być niepewnym, zbitym z tropuʼ (ἄλη ʽtułaczka; obłędʼ, ἀλήτης ʽwłóczęga, 

wędrowiec, tułaczʼ), łac. ambulō, -āre ʽnaokoło chodzić, przechadzać się, wędrowaćʼ (*amb-

alā-i̯e). Būga, RR III, 391 zestawiał bałtyckie al- raczej z greckim el- w ἐλαύνω ʽwprawiać w 

ruch, popędzać, powozić; ścigać, prześladowaćʼ. Tymczasem zdaniem Beekesa 2010, 401n. 

w ἐλαύνω tkwi pwk. pie. *h1elh2- ʽdrive, moveʼ, który poza Grecją nie ma krewniaków. — 

W jęz. łotewskim znajdujemy też vb. denominativa: 1. aluôtiês ʽtułać się, błądzićʼ ⇐ sb. *alā- 

(por. wyżej gr. ἄλη), 2. ãlêtiês ʽzachowywać się niespokojnie, hałasować, dokazywać, szalećʼ 

(gdzie āl- zostało pewnie uogólnione z pozycji antekonsonantycznej). Por. jeszcze łot. ãļa 

ʽgłupiec, dureńʼ. 

 ald̃oti, ald̃oju, ald̃ojau gw. ʽryczeć, wrzeszczeć, robić hałasʼ (Neald̃ok, miegančius 

prikelsi! ʽNie wrzeszcz, pobudzisz śpiących!ʼ) — czasownik na -o- od wykrz. aldà (aldadà, 

aldadỹ). Odpowiednik łot. al̂dât ʽryczeć, hałasowaćʼ. Paralele: alióti, ajajúoti. — Z 

obocznym sufiksem: aldė́ti, álda, -ė́jo ʽrozbrzmiewać – o zgiełku, hałasie, śpiewieʼ; według 

Urbutisa 2010, 310 chodzi tu raczej o zapożyczenie błr. gw. haldzécь, -éju (por. ros. galdétь 

ʽwrzeszczeć, hałasowaćʼ). Tu pewnie też aldavóti ʽhałasować, tłuc się (o pijanym)ʼ, przen. 

ʽtrwonić majątekʼ, išaldavóti ʽroztrwonićʼ. — Drw. aldà ʽhałasʼ, aldrà ʽten, kto hałasujeʼ 

(KRŽ). 

 alè, àle stlit., gw. ʽaleʼ — zapoż. z błr. alé, pol. ale (SLA 28, ZS 5, LEW 7, ALEW 31; 

por. ĖSBM 1, 105). Np. Aš tau tai liepiau, alè tu neklausei ʽJa ci to kazałem, ale ty nie 

słuchałeśʼ. Ale to negalėja nė vienu būdu gauti MŽ 87 ʽAle nie mogli tego w żaden sposób 

uzyskaćʼ. 

 aleikus, -aus stlit. ʽwonny olejek, oliwa a. olej zmieszany z aromatyczną substancją 

roślinną, używany m.in. do celów kultowychʼ — zapoż. ze stbłr. olěekъ, olěokъ, pol. olejek, -

jku (SLA 28, ALEW 32, POLŽ 202). — W DP obok aleikus 1x ukazuje się aliekus 6x – postać 

zdysymilowana z *ali̯ei̯kus przez zanik drugiego i̯. Zob. też aliẽjus, alyvà. 

 alė́ti I, ãli, alė́jo gw. 1. ʽciec, lać się kroplami, sączyć sięʼ (Alė́te išalė́jo alus, t.y. išėjo, 

nėr alaus JU ʽPiwo się skończyłoʼ), 2. ʽbiegać, lataćʼ, 3. nualė́ti tr. ʽzalać – o wodzieʼ 

(Vanduo nualėjo žemesnius laukus ʽWoda zalała niżej położone polaʼ), intr. ʽpogrążyć się, 

utonąćʼ. Dla pwk. al- nie znaleziono dotąd pewnych nawiązań. Transponat ie. *h2el-. — Drw. 

almuõ (zob.). 
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 alė́ti II, ãli, alė́jo gw. ʽżyć w biedzie, nędzy, głodowaćʼ (Išalė́jusiam duona gardu kaip 

medus ʽZgłodniałemu chleb smakuje jak miódʼ), nualė́ti ʽzmarnieć, zbiedniećʼ — zapoż. z 

błr. halécь, -éju m.in. ʽżyć w nędzyʼ (LKŽ I 96, LEW 6; brak w SLA). Osobno zob. alatà. 

 algà 4 p.a. ʽzapłata, zarobek, uposażenie, pensjaʼ, DP ʽzapłata, myto, zasługa, odpłata, 

płataʼ, alga mėnesinė SD «miesięczny obrok abo iurgiełt» [ʽwynagrodzenie miesięczneʼ], 

alga metinė, metuose ažumokama SD «iurgielt» [ʽwynagrodzenie roczne, za rokʼ], alga 

žindimo SD «mamczyne myto» [ʽzapłata dla kobiety karmiącej piersią cudze dzieciʼ]. War. 

elgà (por. erẽlis < arẽlis). Odpowiada łot. àlga ʽzapłataʼ oraz stpr. ālga- ts., użytemu w 

zwrocie ains dīlants ast swaisei ālgas werts ENCH ʽrobotnik wart jest swej zapłaty, ein 

Arbeiter ist seines lohns werdʼ. Rzeczownik na gruncie bałtyckim niemotywowany. Pb. *algā 

< pie. *h2algu̯hah2- < *h2elgu̯h-eh2-. Budowa zbieżna z gr. ἀλφή ʽzdobycz, zyskʼ. Drw. od 

pwk. *h2elgu̯h- ʽzasłużyć na co, być wartymʼ (zob. LIV
2 263, LEW 7, ALEW 31, Beekes 2010, 

77). Por. gr. ἀλφεῖν ʽzarobićʼ, ἀλφάνειν ʽdostarczać, przynosićʼ (ἀλφηστής m. ʽzarabiający, 

tj. człowiek pracowity, przemyślnyʼ), sti. árhati ʽzasługuje, jest wartʼ, aw. arəjaiti ʽjest wartʼ, 

het. ḫalku-ēššar- n. < pie. *h2ḷg
u̯h-éh1sh1-r-

15 – rozumiane dwojako: 1° ʽzaopatrzenie na 

święta, supplies for festivalsʼ (Kloekhorst 275), 2° ʽżniwa, pierwszy plonʼ (Weiss 2009, 93). 

— Drw. algẽkšė ʽmarna zapłataʼ, alginykai SD «iurgieltnik» [ʽczłowiek pobierający jurgielt, 

najemnik, płatny sługaʼ, SPXVI; kalka polskiego odpowiednika] (syn. samdytiniai), z 

odnowionym sufiksem: alginiñkas ʽnajemny żołnierzʼ; algõčius ʽnajemny robotnikʼ. Cps. 

algãlapis ʽlista płacʼ (por. lãpas), algamitỹs ʽnajemny robotnikʼ (por. mìsti I). Por. łot. 

àldziniẽks ts., stpr. algenik- w złożeniu: steimans deināalgenikamans ENCH dat.pl. 

ʽrobotnikom dniówkowym, den Tagloenernʼ (por. deinan ʽdzieńʼ). — Vb. denom. 1. algáuti 

ʽsłużyć komu, być sługąʼ (war. elgauti), 2. algavóti ʽopiekować się, doglądać (dziecka), 

pamiętać o czyichś potrzebachʼ, 3. algóti ʽżebraćʼ (LKŽ omyłkowo włączył to do hasła algóti 

ʽnazywaćʼ, punkt 3), 4. algúoti ʽopłacać, dawać zapłatęʼ (Kurschat). NB. Lit. gw. algoti 

ʽdawać zapłatę, płacić wynagrodzenieʼ (Miežinis) jest letonizmem, por. łot. àlguôt ts., łot. 

gw. àlgâtiês ʽzarabiać dniówkamiʼ (Urbutis 2009, 274n.). 

 algérka 1 p.a., algerkà a. algierkà 2 p.a. przest., gw. 1. ʽkrótkie, watowane okrycie 

kobieceʼ, 2. ʽsiermięga z sukna domowej roboty, obszyta czarnymi pasamiʼ. Ze zmiany 

angérka (asymilacja n-r > l-r?), to z kolei z zanikiem v- z *vangérka (por. agzõlas) < 

vengérka (NDŽ: ʽungarisches Frauenkleid, węgierski ubiór kobiecyʼ). Zapożyczenie z pol. 

przest. węgierka m.in. ʽkrótka szuba męska a. damska, ubierana pasmanterią, okładana 

barankami, czamarkaʼ (SW VII, 525). Na zmianę w nagłosie litewskim mogła mieć wpływ 

obecność bliskoznacznego wyrazu pol. algierka przest. ʽrodzaj długiego, sutego palta 

męskiegoʼ (por. SW I, 24). War. lingérka, ingérka, ungérka (wsch.-lit. wariant do angérka; 

bez związku ze stlit. ungurai ʽWęgrzyʼ). Zob. też Būga, RR III, 396, 458, LEW 7, POLŽ 16. 

 algóti, algóju (war. álgu), algójau stlit., gw. 1. ʽnazywaćʼ (Kas esi? kaip tave algoja? 

SP I 7928 ʽCoś jest? jako cię zowią?ʼ), DP ʽzwać, nazywać, mianowaćʼ (kaď jus... 

stabmeldžiais ir kitais patvarnais titulais algos DP 53442 ʽgdy was... bałwochwalcami i 

innymi potwornymi tytułami nazywać [będą]ʼ), SD
1 algoju «dzieię» (syn. vadinu, vardų 

duomi), 2. ʽśpiewać; krzyczeć, nawoływać się (o pastuchach)ʼ. Cps. paalgóti DP ʽnazwać 

(prawym, sprawiedliwym)ʼ. Refl. algótis ʽnazywać sięʼ, DP ʽzwać się, mienić sięʼ. U 

Daukszy praesens do algóti ma postać álgu: tuo tave álgu DP 46751 ʽtym cię mianuięʼ (por. 

 
15 Pie. nagłos *h2a- < *h2e- stawia pod znakiem zapytania przyjmowane dotąd powiązanie sb. algà z 

czasownikiem lit. elg̃tis ʽzachowywać się; żebraćʼ, łot. elgt ʽnatrętnie prosićʼ. Chyba że uznamy, iż lit.-łot. 

elg- jest wtórne i pochodzi ze zmiany pierwotnego *alg-, co w nagłosie bałtyckim nie byłoby trudne do 

wyobrażenia, por. lit. elgà ob. algà ʽzapłataʼ, elgáuti ob. algáuti ʽsłużyćʼ, łot. e̦lkans ob. alkans ʽgłodnyʼ, lit. 

álkanas; łot. èlksnis ob. àlksnis ʽolchaʼ, lit. alk̃snis ts.  
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iešku do ieškóti; miegù do miegóti). GJL I, § 461 wspomina o alternacji spółgłoskowej l/u̯ i 

przytacza augóti ʽkrzyczeć, śpiewaćʼ jako wariant gwarowy do algóti. Etymologia 

nieustalona. LEW 7 wymienił za Endzelinem porównanie ze wsch.-fryz. ulken ʽkrzyczeć, 

urągać komuśʼ i szw. gw. ulken ʽzacząć warczećʼ. Zob. też ALEW 32, który dodaje 

zestawienie ze śrdn. ulk m. ʽhałas, niepokójʼ, zaznaczając przy tym izolowany charakter tej 

formy. — Drw. algójimas ʽwołanie, nawoływanieʼ: Po mišką sklido uogaujančių vaikų 

algojimai ʽPo lesie niosły się nawoływania dzieci zbierających jagodyʼ. 

 aliabastras ʽdrobnoziarnista odmiana gipsu, alabasterʼ — jest to lekcja zapisów DP 

4768 <alabastrą> i SD <akmo alabastras> «alabastr, alabastrites, onyx», gdzie polska 

pisownia <la> wyraża lit. /ľa/ (zob. s.v. klémka). Tak też w alabastra (CHB). Wbrew SLA 28 

wyraz nie jest pożyczką polską, lecz białoruską, por. stbłr. aljabastrъ ⇐ pol. XVI w. 

alabastr. ALEW 30 niesłusznie czyta stlit. <la> jako ła; brak w LEW. — Współczesne 

brzmienie lit. alebãstras 2 p.a. (DLKŽ) jest rusycyzmem, por. ros. alebástr (tu z nwn. 

Alabaster [REW I, 12] albo z pol. alabastr, alabaster [Anikin 1, 156]). Rusycyzmem jest też 

błr. alebástr, -u (brak w ĖSBM). — War. lit. alabãstras NDŽ i alabàsteris CGL, GL 25 oddają 

zapożyczenie z nwn. Alabaster m. (nie włączono ich do LKŽ).  

 aliái: aliái víeno adv. ʽco do jednego, bez wyjątkuʼ (Aliái víeno visì išvažiãvo ʽWszyscy 

co do jednego wyjechaliʼ), aliái visì ʽwszyscy bez wyjątkuʼ. GJL III, § 773 dopatruje się 

pierwowzoru aliái w białoruskim odpowiedniku przysłówka pol. zgoła. — Kontrahowane: 

alvíenas ʽkażdyʼ (por. pol. pot. każdy jeden). Łączy się może ze spójnikiem alè (zob.), 

którego używano na wzór połączeń bet kàs ʽktokolwiek, każdyʼ i bet kurìs ʽktórykolwiekʼ. 

Zob. Būga, RR III, 429, LEW 7. Kroonen 23 sprowadza aliái do pie. *h2ol-i̯o- i powraca do 

dawnego zbliżenia z goc. alls ʽwszystek, każdyʼ < pie. *h2el-nó-. Rosinas, Balt XXIX:2, 

1994, 188 sądzi, że bałtycki zaimek *al-ukazuje się w dwuczłonowych nazwach osobowych 

jak lit. Algirdas i stpr. Algarde. Brak w ALEW i u Derksena 2015. 

 aliẽjus, -aus 2 p.a. ʽolej do smażeniaʼ, SD «oley» — zapoż. ze stbłr. olej, olěj ʽtłuszcz 

roślinny, olej, oliwaʼ, por. strus. olei, olěi, błr. aléj, -ju (SLA 28, ZS 5, ALEW 32; ĖSBM 1, 

105n.). Temat na -i̯u- też w pakãjus, rõjus, strãjus. Zob. też aleikus. — Drw. aliẽjinė 

ʽolejarniaʼ, aliejìngas ʽoleistyʼ, SD «oleiowaty», aliejinykas SD «oleynik» [ʽkto tłoczy olejʼ] 

(por. stbłr. olejnikъ, pol. olejnik), z odnowionym sufiksem: aliẽjininkas; aliẽjinis ʽolejnyʼ, SD 

«oleiowy» (por. stbłr. olejnyj), aliejūnas b.z.a. ʽlampka olejnaʼ, cps. aliejadarys SD «oleynik» 

(por. darýti). — Nazw. Aliejū́nas, Alejū́nas, n.m. Aliejū́nai. 

 alijõšius, -iaus 2 p.a. bot. ʽroślina doniczkowa aloes, Aloeʼ, gw. alijãsas, aljãsas DVŽ 

— zapoż. z błr. alьjás, -u (⇐ pol. gw. *alijas, alijasz, elijasz). Inaczej ĖSBM 1, 108: z pol. 

aloes (to jest słuszne tylko w odniesieniu do stbłr. aloesъ). Na pierwszy rzut oka zakończenie 

-ošius nasuwa myśl o włączeniu pożyczki do grupy rzeczowników typu gudõšius (zob. GJL 

II, § 374). Bliższe prawdy wydaje się jednak przypuszczenie, że zakończenie -ijõšius wzoruje 

się na pewnych imionach biblijnych, por. z DP (H)elijõšius ʽ(H)eliaszʼ i Tobijõšius ʽTobiaszʼ 

(Kudzinowski II, 494, 524). Por. też expressiva typu grabijõšius ʽzłodziejaszekʼ, krapijõšius 

ʽniezgrabiaszʼ. — Z uwagi na litewsko-białoruską zgodność miejsca akcentu trzeba za mylny 

uznać wywód alijõšius z pol. elijasz ʽaloesʼ w LKŽ. Osobno zob. alavìjas. Rodzimą nazwą 

odpowiedniej rośliny jest gãjus (zob. s.v. gajùs). 

 ãlinti, ãlinu, ãlinau, zwykle z prvb. nu- 1. ʽwyjaławiać ziemięʼ, 2. ʽwycieńczać, 

wyczerpywać siły, męczyć, ciemiężyćʼ, 3. ʽznosić, zedrzeć ubranieʼ, war. ãlyti, -iju, -ijau — 

zapoż. z błr. gw. halícь, -ljú, 3 sg. hálicь ʽarm machen, in Armut bringenʼ (LEW 7). Por. stbłr. 

goliti: jesli žatь budešъ zbože z zemli tvojej, ne budeš golil zemli ažъ do kgruntu, HSBM 7, 

33). Akcent lit. stosuje się do białoruskiej formy 3 sg. prs. (por. bãžytis, tãčyti). — Drw. 
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intranzytywny: álti, álstu (war. ąlù < *anlu), alaũ ʽo gruncie: jałowieć; o zwierzęciu: 

chudnąć, marnieć; o człowieku: ubożećʼ.  

 alióti, alióju, aliójau gw. ʽpędzić, płoszyć zwierzę krzycząc «alia» lub «alio»ʼ (Ką tu 

taip alióji, gal kiškį, a mažgi ir vilką pamatei!), też ʽłajać kogoʼ — czasownik na -o- od 

wykrz. alià, aliaĩ, alió. 

 alìšius, -iaus 1 p.a. gw. ʽbiedakʼ — zapoż. ze stbłr. *holyšъ, por. błr. halýš, -á 

ʽczłowiek goły; człowiek biednyʼ (zob. Būga, RR III, 401). — Nazw. Alìšius (por. pol. Golec 

⇐ goły). War. Aliùšis (metateza samogłosek); Alìšis, patron. Ališáitis, Ališẽvičius, Ališáuskas 

(zob. LPŽ I, 86; tu wątpliwy wywód Alìšis z nazwiska stpol. Alisz; to ostatnie oddaje raczej 

niem. Alisch jako zdrobnienie od imienia Adal, zob. Gottschald 82). 

 alyvà 3 p.a., gen.sg. alỹvos 1. ʽdrzewo oliwne, Olea europaeaʼ, 2. ʽowoc tego drzewa, 

oliwkaʼ, 3. ʽoliwa wytłoczona z owoców drzewa oliwnegoʼ — zapoż. ze stbłr. oliva, pol. 

oliwa, por. błr. alíva, -y (SLA 28, ZS 5, ALEW 33; por. ĖSBM 1, 107). Pl. alỹvos ʽkrzew 

Syringa vulgarisʼ. — SD: alyva «oliwa drzewo», alyva miškinė «oliwa leśna», alyva sunka 

«oliwa sok», drw. alyvynas «oliwny sad», por. alyvnyčia CHB ts. 

 alkà I 4 p.a. gw. ʽbagienko, mokradłoʼ, alk̃as 1. ʽwzniesienie porośnięte drzewamiʼ, 2. 

hist. ʽmiejsce kultu pogańskiegoʼ, 3. stlit. ʽbożek, bożyszczeʼ (Garbina ugnį... gyvates, 

žalčius, perkuną, medžius, alkus DK 771 ʽCzczą ogień, żmije, węże, pioruna, drzewa, 

bożkówʼ). Odpowiednik łot. e̦lka kalns ʽwzgórze świątynne, Tempelbergʼ. Ze zmianą l > u̯: 

aukà (zob.). Z innym tematem: alkė b.z.a. ʽniewielki las, zagajnikʼ. Bez dobrej etymologii, 

zob. LEW 7, 24. Było zestawiane z pwk. pie. *h2elk- ʽchronić, bronićʼ, goc. alhs m. ʽświętość, 

świątyniaʼ, stang. ealh, alh m. ʽświątynia, obszar chronionyʼ, ealgian ʽbronić, chronićʼ, zob. 

IEW 32, ALEW 33n. Kroonen 22 kwestionuje powiązanie z pie. *h2elk, stwierdzając, że «it is 

conceivable that the word was adopted from a local non-IE language by Germanic and Baltic 

after their arrival in Europe». — N.m. Alkà 4x, Alk̃as 2x, Alkaĩ, Añtalkiai. Tu może też stpr. 

n.m. Alkayne, Alkeynen (AON 8n.). — Niemało jest nazw wodnych z osnową Alk, por. n.rz. 

Alkà 3x, Alkùpis, Alkupỹs, n.jez. Alkà, Alk̃as, Alk̃us, Alkañtis, n. łąki Stãbalkis (Vanagas s.v.). 

 alkà II 4 p.a. gw. ʽgłód, pomórʼ (łot. alka ʽgłódʼ) — sb. postvb. od álkti ʽchcieć jeść, 

łaknąćʼ (zob.). 

 álkanas, -à 3, 1 p.a. ʽgłodnyʼ. Odpowiada łot. al̂kans ʽgłodny, chciwyʼ. Budowa tego 

przymiotnika jest dwuznaczna. Taka paralela, jak dóvanas ʽdaremnyʼ ⇐ dov-anà ʽdarʼ, 

skłania do wywodu álkanas od rzeczownika *alk-ana ʽgłódʼ. Z drugiej strony taki przykład, 

jak plãkanas ⇐ plàkti pozwala twierdzić, że álkanas to przymiotnik dewerbalny od álkti 

ʽchcieć jeść, łaknąćʼ (zob.). Brak analizy w LEW 8 (s.v. álkti). Skardžius, RR 4, 432 twierdzi, 

że drw. alken-ýbė ʽłaknienieʼ upoważnia do rekonstrukcji przymiotnika o formie *alkenas, z 

sufiksem jak w łot. slepens ʽschowanyʼ i scs. vezenŭ ʽwiezionyʼ. Vb. denom. alkanáuti 

ʽgłodować, cierpieć głódʼ, rzadki war. alkanúoti. — Z innymi sufiksami: 1° stpr. ENCH alkīns 

ʽtrzeźwy, nuechtern (o cechach pożądanych u biskupa)ʼ, czyt. [alkíns] (drw. alkīn-isk-: sen 

alkīnisquai ʽz trudem, mit kummerʼ) – odpowiednik psł. *olčĭnŭ, por. scs. lačĭnŭ a. alčĭnŭ 

ʽgłodnyʼ (stbłr. alčnyj), sch. lȁčan, czes. lačný ts., < pbsł. *alk-ina- (brak rekonstrukcji w 

BSW 6n.), 2° scs. lakomŭ ʽżarłoczny, chciwy jedzeniaʼ, ros. lákomyj ʽłakomy, chciwy; 

smacznyʼ, czes. lakomý ʽskąpy, chciwyʼ, stpol. łakomy ʽchciwy, chciwy jedzeniaʼ, < psł. 

*olkomŭ, pbsł. *alk-ama-. 

 alk̃ierius, -iaus 1 p.a., alkiẽrius 2 p.a. gw. ʽboczna izdebka; mały pokój gościnnyʼ — 

zapoż. ze stbłr. alkerъ, pol. alkierz, -a (⇐ stczes. alkeř < arkeř ⇐ śrwn. arker, por. 

Bańkowski I, 9). Zdrob. alkierùžis ʽalkierzykʼ i arkierėl̃is ts. (z asymilacji płynnych w 

*alkierėlis). Zob. też POLŽ 202. 
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 alkõlis, -io 2 p.a. żm. ʽalkoholʼ (KRŽ) — z kontrahowania alkahõlis, alkahòlis 2 p.a. 

(LZŽ), co zapożyczone z błr. alkahólь, -ju. Stąd też lit. liter. alkohòlis 2 p.a. — Gw. alkagõlis 

2 p.a. (KRŽ) ⇐ ros. alkogólь, -ja. 

 alk̃snis, -io 2 p.a. bot. ʽolcha, Alnusʼ, SD «olsza». War. alìksnis (wsch.-lit.); z metatezą 

l-n > n-l: añkslis. Odpowiedniki bałtyckie: łot. àlksnis, èlksnis, stpr. abskande EV ʽolcha, 

Erleʼ (corruptum, rozmaicie poprawiane, zob. PKEŽ 1, 44n.). Z uwagi na to, że strus. olĭxa, 

ros. olьxá i pol. olcha wskazują na praformę *alisā-, zaś sekwencję *-is- potwierdza stwn. 

elira, erila (z pgerm. *aliza < pie. *h2elis-V-), nasuwa się hipoteza, że praformą litewsko-

łotewską było *alis-ni̯a-, które następnie zmieniło się drogą insercji k (por. wsch.-lit. alìksnis) 

i synkopowania i (por. alk̃snis). Por. Būga, RR I, 353, przyp. 1, LEW 8, ALEW 34. — Akut w 

wyrazie álksna ʽmiejsce porosłe olchami, olszyna, olszyna na bagnie; łąka w parowieʼ, stlit. 

ʽbłoto, mokradłoʼ (por. łot. àlksna ʽleśne mokradłoʼ, war. aluksna) może być umotywowany 

wzdłużeniem zastępczym (*ālksnā-), wynikłym z synkopowania formy trójzgłoskowej 

*ãliksna < *ãlis-nā- (por. kélnės, vélnas). Synkopowana może być również forma łac. alnus, -

ī f. ʽolchaʼ, z *alsno- < *h2elis-no-. Inaczej Derksen 2008, 370n. i de Vaan 34n., którzy widzą 

tu pożyczkę z jakiegoś języka nieindoeuropejskiego, w rozmaity sposób zasymilowaną w 

bałto-słowiańskim, germańskim i italskim. Podobnie Kroonen 22: «No certain IE etymology; 

perhaps a European substrate word». — Drw. alksnýnas ʽolszynaʼ (war. metatetyczny: 

ankslýnas), alksnìnis ʽolchowy, z drzewa olchyʼ (też o pewnym gatunku jabłek), alksnýtė 

ʽzarośla olszoweʼ, álksnuotos píevos f.pl. ʽłąki z zaroślami olszowymiʼ. — N.m. Álksna, 

Alksniaĩ 2x, Alksnė́nai 5x, Alksnìškės 3x, n. łąki Pálksninė (akut pochodzi z kontrakcji, < *pa 

alksninė), cps. Alk̃sniapievis, Alk̃sniupiai. N.rz. Álksna 2x, Alksnà, Alk̃snė 2x, n.jez. Alk̃snas, 

cps. Alk̃snakelmė. Por. Būga, RR III, 407n. — Drw. od osnowy aliksn-: alìksninis ʽolszowy, z 

olchyʼ (SD
1 «olszowy»), aliksnýnas ʽmiejsce porosłe olchą, olszynaʼ (⇒ alìksninė bot. ʽgrzyb 

olszówkaʼ).  

 álkti, álkstu, álkau ʽchcieć jeść, łaknąć, cierpieć głód, głodować; bardzo chciećʼ (war. 

alk̃ti), SD «łaknę, chce mi się ieść», stlit. też ʽmieć pragnienieʼ, išálkti ʽwygłodzić się, 

zgłodniećʼ, praálkti ʽprzegłodzić się, zgłodniećʼ. Caus. álkinti ʽgłodzić kogoʼ, išálkinti 

ʽzagłodzićʼ, refl. álkintis przest. ʽpościć sięʼ. Akut prawdopodobnie związany z sufigowaniem 

-sta- w prs. (por. gìmstu s.v. gìmti). Odpowiednik łot. al̂kt, al̂kstu, al̂ku ʽmieć pragnienie; 

pragnąć, łaknąć, tęsknić za czymʼ, sal̂kt, salkstu, salku ʽbyć głodnym, pragnąćʼ (neopwk. 

salk- pochodzi z metanalizy formy iz-s-al̂kt ʽzgłodniećʼ). — Nawiązanie psł. *olk-a-ti, *olčǫ, 

por. scs. lakati, lačǫ ʽbyć głodnym, cierpieć głód; pościćʼ (war. alŭkati, alŭčǫ), stczes. lákati 

ʽbyć żądnym, chciwym; nęcić, wabić; czyhać, dybaćʼ, stpol. łaczący ptc. prs. act. ʽłaknący, 

głodnyʼ. Bardziej rozpowszechniony jest czas. inchoatywny psł. *olknǫti ʽpoczuć głód, 

zgłodniećʼ, por. rcs. laknuti ʽbyć głodnym, słń. lákniti ʽzgłodniećʼ, pol. łaknąć ʽodczuwać 

głódʼ. Por. Boryś 294. — Nomina: alkà (zob.), álkanas (zob.), alk̃atė ʽgłódʼ, alk̃atis f. ts., SD 

«głod» (syn. badas, išalkimas), też «łaknienie»16, alkìmas a. álkimas ʽłaknienieʼ, alk̃is a. álkis 

ʽłaknienie, głódʼ, przen. ʽniedostatek czegośʼ (BSW 7 zestawiał to z rcs. alŭčĭ ʽgłódʼ), alkulỹs 

ʽłaknienie, głódʼ, alkùs ʽkto szybko głodnieje (o dziecku)ʼ, išalkimas SD
1 «łaknienie», SD 

«głod» (syn. badas, alkatis), ìšalkis ʽłaknienie, głódʼ (Ìšalkyje ką sugriebęs žmogus suvalgai). 

NB. alk̃is może być formacją deprefigowaną, utworzoną np. od ìšalkis ⇐ išálkti. — Vb. 

denominativa od álkis itp.: álkėti, -ju, -jau ʽcierpieć głódʼ, nualkúoti ʽzgłodnieć (przez post)ʼ. 

— Refleks SO *h1olk- od pie. *h1elk- ʽcierpieć, czuć się źleʼ, por. stir. olc ʽzłyʼ < *h1olko, 

 
16 Budowa tych rzeczowników przypomina psł. *olkotĭ, *olkota, por. słń. lákot f. ʽgłód, żądzaʼ ob. lákota ʽgłódʼ, 

czes. gw. lakotě f.pl. ʽchęć zjedzenia czegoʼ, czes. lakota ʽłakomstwo, żądza, skąpstwoʼ, stpol. łakoć f. 

ʽsmakołykʼ, pl. łakoci, dziś łakocie ʽprzysmaki, smakołykiʼ, stpol. łakota ʽapetyt, łakomstwo, chciwość 

pokarmów, obżarstwoʼ, kasz. łakota ʽapetyt, chęć, pożądanieʼ. Zob. Sławski IV, 445 n., Boryś 294.  
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stisl. illr ʽzłyʼ < *elh-ila- (LIV
2 235). Kroonen 116 odtwarza *h1olHk- ⇐ *h1elHk-. Zdaniem 

Tremblaya p.l. osnowa alk- może pochodzić z allomorfu perfecti *h1olk- od pie. *h1elk, por. 

stwn. ilgi ʽgłódʼ. Na rzecz perfectum ma przemawiać obecność formy prs. atematycznego 

alkti ʽjest głodnyʼ w Katechizmie z 1653 r. Zob. też BSW 6n., LEW 8, Derksen 2008, 367 

(pbsł. *olʔk) i ALEW 34. 

 alkū́nė 1 p.a. 1. ʽłokieć, staw łączący ramię z przedramieniemʼ (SD «łokieć, członek 

ręki od przegubu aż do dłoni»), kẽliais alkū́nėmis eĩti ʽbłagaćʼ (dosł. ʽiść na kolanach i 

łokciachʼ), 2. ʽkolanoʼ (war. elkū́nė); ùpės alkū́nė ʽkolano rzekiʼ, 3. alkū́nė prieg alkū́nei 

ʽtłum ludziʼ, dosł. ʽłokieć przy łokciu, łokieć w łokiećʼ. War. z u̯ na miejscu l: wsch.-lit. 

aukū́nė (por. áudra ob. áldra, GJL I, § 461). Odpowiedniki bałtyckie: łot. gw. èlkūne, èlkuone 

ʽłokiećʼ (obok è̦̦ lkuons, è̦̦ lkuônis ʽzgięcieʼ), stpr. alkunis EV ʽłokieć, Elboge [Ellenbogen]ʼ. 

Paralela morfologiczna w postaci lit. virš-ū́-nė ʽwierzchołekʼ ⇐ virš-ù-s ʽwierzch, pokrywaʼ 

pozwala przyjąć derywację od osnowy na -u-: alk-ū́-nė ⇐ *alku-, z morfonologicznym 

wzdłużeniem samogłoski tematycznej (por. GJL II, § 343). — Oboczną osnowę *alk-u-, 

rozszerzoną segmentem -t-, widać w słowiańskim, por. scs. lakŭtĭ, -te m. ʽłokieć, staw 

łokciowyʼ, ros. lókotь, -tja, czes. loket, -kte, pol. łokieć, -kcia. Zob. BSW 202, LEW 8, ALEW 

35. Dalsze związki niejasne. W szczególności nie wyjaśniono alternowania osnów al-k- i uol-

ek- (zob. úolektis). Okoliczność, że lit. uol- wywodzi się z pb. *ōl- *oHl- < pie. *h3eHl-, 

raczej wyklucza alternację apofoniczną z al-. Pewnie są to różne leksemy. — N.m. Alkū́nai, 

Alkū́niškiai. 

 álmonas 1 p.a. przest., gw. 1. ʽmleczarz dworskiʼ, 2. ʽnadzorca robotników rolnych, 

karbowyʼ, war. ómonas — zapoż. z prus.-niem. hōmann ʽkarbowy; właściciel mleczarniʼ (GL 

25n., Čepienė 128, 155), por. nwn. Hofmann m. Por. akut w zapoż. álštukas, ókas.  

 almuõ 3 p.a., acc.sg. alm̃enį m. gw. 1. ʽropa, ropny wysięk z ranyʼ, 2. ʽropna plwocinaʼ, 

pl. alm̃enys lub alm̃ens ts. — konkretyzowane nomen actionis na -men- od pwk. al- jak w ãli, 

alė́ti I m.in. ʽsączyć sięʼ. Paralele: tešmuõ ⇐ tėš̃ti; želmuõ ⇐ žélti. Inaczej LEW 8 (s.v. alm̃ės). 

— Neoosn. alm-: almė ̃ ʽropa, wydzielinaʼ, pl. alm̃ės ʽwysięk z ust lub nosa nieboszczykaʼ, 

war. álmė, elm̃ės (por. syn. šarvaĩ, tãnės). NB. Zgoła nieprawdopodobnie wygląda 

zestawienie lit. alm- (elm-) z łacińskim al-g- w alga ʽtrawa morska, glonʼ u de Vaana 33. — 

N.rz. Alm̃ė, Almajà, Almuonė (b.z.a.), Elm̃ė, n.jez. Alm̃ajas, Alm̃enas, Elm̃is. — Vb. denom. 

almė́ti, alm̃a (war. alm̃i), -ė́jo ʽciec powoli, wyciekać, przeciekać, sączyć się – o ropie, krwiʼ 

(Almuõ iš voties kaip vanduo alm̃a), od tego almaĩs adv. ʽstrumieniem, strugąʼ, przen. 

ʽchętnie, ochoczoʼ (brak w ŽD). Fonetycznie zmienione odmianki almė́ti to z jednej strony 

alvė́ti (zob.), z drugiej strony armė́ti ʽciec, wyciekaćʼ (rm z lm).  

 almū̃zas (p.a. nieoznaczony) przest., gw. ʽjałmużnaʼ — zapoż. z prus.-niem. almus n. 

(GL 25). LKŽ I, 108 niesłusznie wymienił nwn. Almosen n. jako źródło zapożyczenia. Por. 

almužnà. 

 almužnà 2 p.a., gen.sg. almùžnos gw. ʽjałmużnaʼ — zam. jalmužnà, z aferezą j-17 

zapożyczone ze stbłr. jalmužna (jelmužna) ⇐ pol. jałmużna (⇐ stczes. almužna ⇐ śrwn. 

almuosen n., almuose f. ⇐ śrłac. *alimosina zam. eleēmosyna18 ⇐ gr. ἐλεεμοσύνη f. 

ʽwspółczucie, litość; jałmużnaʼ, zob. Sławski I, 494n., Cortelazzo-Zolli II, 376). War. 

jalmužnà ob. jelmužnà DP; z uproszczeniem lm > l: alūžmà, alūžnà. — Drw. jalmužnykas 

ʽjałmużnikʼ (war. alū̃žninkas), f. jalmužnykė DP ʽjałmużniczkaʼ. — War. elmužna SD, PK ⇐ 

stbłr. jelmužna (drw. elmužnykas PK). — W MT ukazuje się elmožina, zaś w DP elemožina 7x 

 
17 Por. armùlka < jarmùlka; ė́gėrė < jė́gėrė i ė́ras < jė́ras. 
18 Brzmienie *alimo° jest skutkiem adideacji do łac. alimōnia, nom.pl. od alimōnium ʽpokarm, utrzymanieʼ, zob. 

Kluge-Seebold 21, EWD 30. 
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(brak w LKŽ), co przypomina śrłac. eleēmosyna (por. włos. elemosina). Por. Būga, RR III, 

427n., SLA 70, 90, POLŽ 16, 332 (brak w LEW i ALEW). Zob. też almū̃zas. 

 alodė BRB, gw. alodžià 3 p.a. ʽciastko pączek, Fladen, Krapfenʼ; SD aladžios [f.pl.] 

«pączek» — zapoż. ze strus., stbłr. oladьja, por. ros. oládьja (⇐ gr. ἀλάδι ʽciasto pieczone w 

oliwieʼ, ἐλάδιον ʽkropelka oliwyʼ). Zob. SLA 28, ALEW 35, REW II, 263. 

 alp̃ti, alpstù, alpaũ 1. ʽsłabnąć, mdleć, tracić przytomnośćʼ, 2. ʽbardzo chcieć, pragnąć 

(np. snu)ʼ, DP ʽomdlewaćʼ. SD apalpstu «mdleię, mdło mi, omdlewam» (syn. apgaištu). 

Nawiązanie w łot. àlpa 1. ʽzaczerpnięcie powietrzaʼ (war. elp̃e), 2. ʽchwila, razʼ, alpām a. 

alpiem adv. ʽczasami, niekiedy; w tej chwili, zarazʼ. Bez dobrej etymologii, por. Būga, RR 

III, 780, LEW 8, Karulis I, 264n. Zob. też salp̃ti. — Wariant ze zmianą (a)l > (a)i̯: aĩpti 

ʽwiotczeć; rozpuszczać się, swawolićʼ (por. wtórny dyftong w aidė́ti, tvaĩnyti i týtveika). — 

Puhvel, HED 1/2, 39n. wysunął porównanie z het. alpu- ʽgładki, tępyʼ. Zostało ono jednak 

odrzucone przez Kloekhorsta 2008, 170n., który sprostował znaczenie het. alpu- na 

ʽzaostrzony, spiczastyʼ. ALEW 35 rozważa pokrewieństwo ze stnord. álfr m. ʽistota mityczna 

Albʼ, stang. ælf m. ʽzmora, demonʼ. — Drw. álpėti, -ju, -jau 1. ʽbyć w stanie omdleniaʼ, 2. 

ʽprzychodzić do siebieʼ, 3. ʽjęczeć z bóluʼ, alpìnti caus. ʽpowodować omdlenie; znieczulać 

choregoʼ (war. áipinti ʽpieścićʼ), alpúoti ʽomdlewaćʼ (war. aipúoti ʽciężko dyszećʼ); áipioti 

ʽskarżyć się, biadolićʼ. Nomina: alpulỹs ʽomdlenieʼ, alpùs ʽduszny, parnyʼ, apalpumas CGL 

ʽomdlenie, zemdlenie, Ohnmachtʼ. — Ze zmianą a- > e- należą tu jeszcze łot. elp̃e ʽoddech, 

zaczerpnięcie oddechuʼ (ob. àlpa), ʽprzeciąg, przewiewʼ, elpêt, -ēju ʽoddychać; 

odpoczywaćʼ, e̦lp̃uôt ʽoddychaćʼ, jak też lit. élpėti, -ju, -jau ʽbardzo chcieć, pragnąćʼ. Por. 

oboczność als-/els- s.v. alsė́ti.  

 alsìnti, alsinù, alsinaũ ʽtrudzić, nużyć, męczyć (np. konie, jazdą bez odpoczynku)ʼ, SD 

alsinu «trudzę kogo» (syn. maitinu), įalsìnti ʽwyjałowić (ziemię)ʼ, nualsìnti ʽzmęczyć, zgonić 

(konie), wycieńczyćʼ — causativum z suf. -in- i SO als- ⇐ ils-, por. ils̃ti ʽtracić dech, męczyć 

sięʼ (s.v. ilsė́tis). Paralele: talpìnti ⇐ tilp̃ti, gamìnti ⇐ gìmti, kankìnti ⇐ keñkti. — Z innym 

sufiksem: álsėti, -ėju, -ėjau ʽdyszeć, ciężko, szybko oddychaćʼ (war. élsėti) – formacja 

intensywno-duratywna jak np. siáutėti, skéldėti i sverdė́ti (zob. GJL II, §§ 622n.). — 

Postverbalia: alsà ʽznużenieʼ, be alsos SD «niespracowany» [ʽnieznużonyʼ]. Takie pary, jak 

baisà ⇒ baisùs; drąsà ⇒ drąsùs i tamsà ⇒ tamsùs przemawiają za derywację sb. alsà ⇒ adi. 

alsùs ʽnużący, męczący, mozolny; duszny, ciężki – o powietrzuʼ, SD
1 alsus «słaby» (nealsiai 

SD «bez spracowania», nealsus SD «niespracowany», syn. be alsos). Z kolei od alsùs 

pochodzi alséika c. ʽczłowiek dychawicznyʼ (por. sufiks w lieséika, nevaléika). Vb. denom. 

alsúoti ʽoddychać, dyszeć, oddychać ciężko, z trudemʼ (Dar gyvas, alsúoja ʽJeszcze żywy, 

oddychaʼ. Alsúoja kaip šuo liežuvį iškišęs ʽDyszy jak pies, język wywiesiwszyʼ), atalsúoti 

ʽchwytać oddechʼ, nualsúoti ʽwyzionąć ducha, umrzeć, zdechnąćʼ (war. elsúoti), ⇒ 

alsãvimas ʽdyszenie, sapanieʼ. — Z uwagi na brak mocnych świadectw dla SE *els- wypada 

przypuścić wtórność nagłosu e- w formach łot. èlst, èlšu, èlsu ʽsapać, dyszeć, ziajać; 

dmuchać w żaryʼ oraz elš̃ât, -ãju ʽoddychać głębokoʼ (por. oboczność alp-/elp- s.v. alp̃ti). 

Bałtycki pwk. ils-/als- nie został jeszcze należycie zetymologizowany, zob. LEW 184 (s.v. 

ils̃ti). 

 álštukas 1 p.a. gw. ʽkrawatʼ — zapoż. z błr. álьštuk ⇐ pol. przest. alsztuk, halsztuk 

ʽszeroki krawat; chustka wiązana na szyi; tani, niewygodny szalʼ, to z kolei z nwn. Halstuch 

n. (WDLP). Zob. ĖSBM 3, 37, GL 25, POLŽ 17. Zanik h- jak w ãkselis, añdlius i áukmonas. 

Akut przypadkowy, por. zapoż. álmonas, bálkis, gálgės. Synonimy: álzdokas, naktáiza, 

šlìpsas i kaklãraištis. 

 altãrija 1 p.a., altarijà 2 p.a. przest. ʽemerytura kapłańskaʼ — zapoż. z pol. przest. 
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altaryja, altarja ʽfundusz na ołtarz, zapis na utrzymanie ołtarzaʼ (SW I, 27). Por. stbłr. 

altarija ʽposada pomocnika księdzaʼ. Zob. też POLŽ 203. — altaristà 2 p.a. ʽemerytowany 

ksiądzʼ. 

 altõrius, -iaus 2 p.a. ʽołtarzʼ — zapoż. ze stbłr. oltarь, oltarъ, altarь, por. błr. gw. 

aŭtár, -a ⇐ pol. ołtarz (⇐ stczes. oltář ⇐ stwn. altāri, to ze śrłac. altāre, Bańkowski I, 408). 

Zob. SLA 28, ZS 5, LEW 8, ĖSBM 1, 207n., ALEW 36. Por. ros. altárь, -rjá. — Drw. altorėl̃is 

a. altoriùkas ʽobraz noszony w czasie procesjiʼ (formalnie zdrobnienia na -ėl-, -iuk-), 

altorìnis ʽprzeznaczony na ołtarzʼ. 

 ãlubas 3 p.a. wsch.-lit. ʽgołąbʼ (LZŽ, ZTŽ) — zapoż. z błr. hólub, -a, por. stbłr. golubъ, 

ros. gólub. Zob. też alubnykas. 

 alubnykas SD «gołębnik» [ʽkosz, w którym się gnieżdżą albo lęgną dzikie gołębie, 

gniazdo gołębieʼ, SPXVI] — zapoż. ze stbłr. golubnikъ, por. ros. golubník i pol. gołębnik 

ʽschronienie dla gołębiʼ, błr. gw. halúbnik, -a ʽprzednia część chłopskiej chatyʼ (ĖSBM 3, 33). 

Zob. też ãlubas. Zanik h- jak w adynà, ãlasas. Niedokładnie ALEW 36. Brak w SLA, LKŽ i 

LEW. — War. z aferezą a-: lùbnykas 1 p.a. gw. ʽuplecione ze słomy gniazdo gołębieʼ, por. 

Jau karveliai į naują lùbnyką kiaušinius sudėjo ʽJuż gołębie złożyły jaja w nowym 

gnieździeʼ. Vienam lùbnyke kiaušiniai, o kitam jau karvelukai ʽW jednym gołębniku jaja, a w 

drugim już gołąbkiʼ. 

 alupkà 2 p.a., gen.sg. alùpkos gw. ʽołówekʼ (Imk alùpką ir užrašyk, kiek buvo išlaidų 

ʽWeź ołówek i zapisz, ile było wydatkówʼ), war. alū́pka 1 p.a. — ze zmianą rodzaju 

zapożyczone z pol. [ołufk-]; to temat oblikwu do ołówek, gen.sg. ołówka. Wyraz polski, 

który jest derywatem od ołów, ołowiu ʽplumbumʼ (XVI w. ołow, ołowu), kalkuje złożenie 

nwn. Bleistift m. ʽsztyft ołowiany, służący do pisaniaʼ (Bańkowski II, 408). W XVI w. 

ołowek oznaczał ʽciężarek z ołowiu zawieszony na sznurze, pionʼ (SPXVI). Por. POLŽ 203. 

Osobno zob. alavėl̃is. 

 alùs, -aũs 4 p.a. ʽpiwoʼ (m.in. DP). SD alus lėtesnis «cienkusz piwny» [ʽpiwo gorszej 

jakościʼ]. Odpowiedniki bałtyckie: łot. alus ʽpiwoʼ, stpr. alu EV ʽmiód sycony, miód pitny, 

Mete [Meth]ʼ. Wraz z prasłowiańskim *olŭ ʽpiwoʼ (rcs. olŭ ʽσίκεραʼ, strus. olŭ a. olovina 

[ʽdrożdże piwneʼ], ros. gw. ol ʽwszelki napój wyskokowy oprócz winaʼ, słń. ǫl) zapożyczone 

z jakiegoś źródła germańskiego. Por. pgerm. *aluþ, stisl. ǫl ʽpiwo; pijatykaʼ, norw. øl ʽpiwoʼ, 

stang. ealu(ð) ʽpiwoʼ, ang. ale ʽjasne piwoʼ, stsaks. alo-fat n. ʽbeczka piwaʼ, śrwn. al-schaf n. 

ʽnaczynie do piciaʼ, ⇐ pie. *alu- *h2el-u- ʽgorzki; gorzki napójʼ. Zob. IEW 33, BSW 7, LEW 9, 

Snoj 470, ALEW 36. Inaczej X. Tremblay (p.l.): pie. *h1al- lub *h2el- ʽbiałyʼ. De Vaan 36 

podnosi związek wyrazu bałtycko-słowiańsko-germańskiego z łac. alūmen n. ʽałunʼ. Zob. też 

Kroonen 23n. — Drw. aliniñkas ʽpiwoszʼ, alìnė ʽpiwiarniaʼ, alùnis a. alū̃nis ʽpiwny, na piwo, 

np. beczkaʼ, alùdė 1. stlit. ʽbeczułka na piwoʼ: aptruko aludė SD «opukła się beczułka», 

medžiaga unt aludžių SD «klepki» (dosł. ʽmateriał na beczułkiʼ), 2. lit. liter. ʽmiejsce do 

przechowywania piwa; lokal, w którym pije się piwo, piwiarniaʼ (neol. alìdė, por. alìnė), 

alū̃kas ʽsłabe piwo, piwo gorszego gatunkuʼ (por. papìlkas). Cps. alùdaris ʽpiwowarʼ (por. 

darýti), álvežis ʽten, kto rozwozi piwoʼ, por. vèžti (akut zakłada wzdłużenie *āl-C, które 

kompensowało synkopowanie -u- w *alu-vežis), mištalus (zob). Vb. denom. alúoti ʽpić piwoʼ 

i ʽrozlewać piwo po stoleʼ, alúotis ʽczęstować się piwem nawzajemʼ. 

 álvas 1 p.a. stlit. ʽcynaʼ (alvu ir vašku leja DK ʽleją cynę i woskʼ) : stpr. alwis EV 

ʽołów, Bley [Blei]ʼ. Nie jest to wyraz prapokrewny z rus. ólovo ʽcyna, ołówʼ (stpol. ołów, 

ołowu itd.), lecz – w świetle wariantu stlit. ãlavas ʽołów, cynaʼ (apleju alavu, vašku SD 

«oblewam co ołowem, woskiem») – jest to przekształcenie przez synkopę i wzdłużenie 

zastępcze wyrazu zapożyczonego ze stbłr. XVI w. olovo ʽołów, cynaʼ, błr. przest. ólava ts. 
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(błr. liter. vólava, -a n.), mianowicie: ãlavas > *ālvas = álvas19. Por. SLA 27, LEW 6, ALEW 

30n. Tak samo łot. al̂va ʽcynaʼ sprowadza się do ruskiego ólovo (war. al̂vs, âls). BSW 7 

niesłusznie odtwarzał praformę bsł. *ālu̯a- ʽZinn, Bleiʼ. Zob. też alavėl̃is. — Vb. denom. 

alvúoti ʽcynować, pobielaćʼ (łot. al̂vuôt ts.), ⇒ alvuotos puodynės f.pl. ʽcynowane garnkiʼ. 

 álvė 1 p.a., alṽė 2 p.a. stlit., gw. ʽnaczynie półlitrowe do picia (wody, mleka, piwa, 

wina)ʼ — zapoż. z pol. przest. halwa (war. do halba) ʽnaczynie o pojemności pół kwarty lub 

pół litra, służące do podawania piwa lub winaʼ (SPXVI) ⇐ nwn. Halbe m. ʽpół litra (piwa), 

pół kuflaʼ albo też z prus.-niem. halwe ʽpół litraʼ (GL 25, Čepienė 175). Akut przypadkowy, 

por. zapoż. bálkė, gálgės i kálkės. — Zdrobnienia: alvikė, alvytėlė, alvutė. Inne drw.: 

alvenykas SD «nalewka do rąk» [ʽnaczynie do nalewaniaʼ], SD
1 «kruż» [ʽdzbanʼ], alvenykėlis 

SD
1 «krużyk» [ʽdzbanekʼ] (syn. zbanelis), alvìnė ʽkubek do piciaʼ. Por. POLŽ 17 (brak w 

ALEW; Skardžius, RR 4, 412 wątpi w derywację od álvė). 

 alvė́ti, alṽa, alvė́jo gw. ʽciec, lać się kroplami, sączyć się, ściekaćʼ (Vaikas nesveikas, iš 

ausų alṽa ʽDziecko [jest] chore, z uszu mu cieknieʼ. Alṽa ir alṽa pamažėli iš beržo ʽZ brzozy 

powoli sączy się i sączy [oskoła]ʼ) — są tu dwie możliwości: 1° vb. denominativum od 

zanikłego rzecz. *alva(s) ⇐ *al-v- od *alti ʽciecʼ (por. varvė́ti ⇐ varṽas; salvė́ti ⇐ *salva(s)), 

2° alv- jako wariant fonetyczny do alm-, por. równoznaczny czas. almė́ti ʽciec powoli, sączyć 

sięʼ (s.v. almuõ). 

 alvytà 2 p.a. gw. ʽrodzaj powrozu skręconego z witek wierzbowych lub gałęzi 

jodłowych, używany do łączenia pni w tratwę, do mocowania łat dachowych do krokwi itp.ʼ 

(war. alvỹtė). Pl. alvỹtos, gw. elvỹtos 1. ʽhuśtawka zawieszona między dwoma drzewamiʼ, 2. 

ʽbrzozowe żerdki huśtawki, do których u spodu mocuje się deseczkę do siedzenia lub staniaʼ. 

Odpowiedniki łot. elvete ʽwić, rózgaʼ (⇒ elvêt ʽsmagać rózgąʼ), elvede ʽpowróz skręcony z 

witek jodłowych, służący do cumowania tratwyʼ. Etymologia sporna (por. LEW 120, s.v. 

elvỹtos). Złożenie? Por. czas. výti: nuvýti ʽuwić, spleśćʼ. Būga, RR III, 429 myślał o złożeniu z 

sb. vytìs ʽwić, rózgaʼ w II członie. 

 álzdokas 1 p.a. gw. ʽkrawatʼ — zapoż. ze śrdn. halsdōk, zob. Būga, RR III, 430 

(pominięte w LKŽ). Odpowiednik łot. alz̃uõgs. Zanik h- jak w ãkselis, arp̃as. Co do akutu 

por. zapoż. álmonas, bálkis, gálgės. Zob. też álštukas, naktáiza, šlìpsas i kaklãraištis. 

 ãmalas I 3 p.a. bot. ʽjemioła, Viscum albumʼ. War. ẽmalas, SD
1 emalas «lep, viscus & 

um»; war. sufiksalny: ãmalvas ʽjemiołaʼ (od tego n.jez. Ãmalvas, n.rz. Amalṽė). 

Odpowiedniki bałtyckie: łot. amuols, amuls, gw. e̦muols, stpr. emelno EV ʽMispel [Mistel]ʼ. 

War. łotewski ze wzdłużoną samogłoską ā: łot. āmuls, āmulis ʽjemiołaʼ. Odpowiedniki 

słowiańskie pokazują temat *omel-/*emel- (słń. oméla, ros. oméla, błr. améla, słc. omela, 

pol. jemioła), który zresztą alternuje ze SZ *(j)ĭmel-: cs. imela, sch. ìmela, ukr. iméla, stczes. 

jmelé, czes. jmelí n. Na temat oboczności a-/e- (słow. o-/je-) zob. Otrębski 1935, 75n. BSW 7 

postulował praformę bsł. *amelā- (zob. też ALEW 36). Dalsze związki niepewne. Łączono z 

łac. amārus ʽgorzki, cierpki, ostryʼ, stwn. amper ʽostry, gorzkiʼ (⇒ ampfaro ʽszczaw, 

Rumexʼ), zob. LEW 9, Kroonen 25 (postuluje rzeczownik z apofonią: *h2ém-ōl, gen.sg. 

*h2m-l-ós). De Vaan 37 sprowadza amārus do pie. *h2em-ro-, zakładając zastępstwo suf. *-

ro- przez *-āro- (o ãmalas nie wspomina). — Bańkowski I, 588 zwraca uwagę na fakt, że 

dawni ptasznicy używali kleistego soku z jagód jemioły do wyrobu lepów, służących do 

łowienia małych ptaszków. Jeśli nazwa rośliny wywodzi się od nazwy lepu, to może ona stać 

w związku z czas. ʽjąć, wziąćʼ, pie. *h1em-/*h1ṃ- (LIV
2 236). Analiza: *em-ala- ʽcoś, co 

chwyta, służy do chwytaniaʼ (zob. im̃ti). 

 
19 W podobny sposób tłumaczy się powstanie intonacji akutowej w formach lit. páltis, šálmas i pámšalas. Por. 

jeszcze cps. stáltiesė < stãla-tiesė i dvárlaukis < dvãra-laukis. 
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 ãmalas II 3 p.a. 1. ʽmszyca – szkodnik roślin, Aphisʼ, 2. ʽsłodka, lepka substancja 

wytwarzana przez mszyce na liściach lipyʼ (n.rz. Amãlė, Amãlis), war. ãmaras (syn. lìpčius), 

3. ʽbłyskawica bez grzmotuʼ (Kai žaibuoja ir negriaudžia, senovės žmonės sako: ãmalą meta, 

pagadins avižas ʽGdy błyska się i nie grzmi, [to] starzy ludzie mówią: «amalas» zniszczy 

owiesʼ), 4. ʽchoroba roślin w okresie kwitnienia, podobno pojawiająca się po błyskawicy bez 

grzmotuʼ, 5. ʽbuczenie bąków (zapowiadające dobrą pogodę)ʼ. Stoi pewnie w związku z 

ãmalas I, ale tego jeszcze nie zbadano. — Vb. denom. amalúoti – o błyskawicy bez grzmotu 

(Šį vakarą vakaruose labai amalúoja ʽTego wieczoru na zachodzie widać liczne błyskawice 

bez grzmotuʼ). 

 ãmanas (p.a. nieoznaczony) gw. ʽgwar rozmów, zgiełk, hałasʼ — zapoż. z błr. hóman, -

u ʽzgiełkʼ, por. stbłr. gomonъ, ukr. hómin, ros. gomon, stpol. gomon. Zob. ZS 5, ĖSBM 3, 40, 

Sławski I, 315n. — Vb. denom. amãnyti, -iju, -ijau ʽgłośno gadać, gwarzyć, paplaćʼ ⇐ błr. 

hamanícь, -njú, 3 sg. hamónicь. War. amanùiti ⇐ prs. *amanuju. 

 ãmatas 3, 1 p.a. ʽrzemiosło, ręczna wytwórczość przedmiotów użytkowychʼ — ze 

zmiany *ametas, co zapożyczono ze śrdn. ammet (por. GL 25, Skardžius, RR 4, 431, LEW 9), 

być może przy pośrednictwie jęz. łotewskiego, por. łot. amats ʽrzemiosłoʼ ⇐ śrdn. ammet 

(Jordan 53). Obok ãmatas są pożyczki słowiańskie remẽslas i remẽstas (zob.). — Drw. 

amatiniñkas ʽrzemieślnikʼ, war. amãtinykas, amãtnykas, amatnỹkas (łot. amatniẽks). Neoosn. 

amatinink-: amatininkáuti ʽtrudnić się rzemiosłemʼ, amatininkìškas ʽrzemieślniczy; 

szablonowyʼ. 

 ambà 2 p.a. gw. ʽmamka, kobieta karmiąca piersią cudze dzieckoʼ — ze zmianą m.m na 

m.b na granicy sylabicznej (por. kambarỹs) zapożyczone z nwn. Amme f. (LEW 9). NB. 

Čepienė 160 podała fałszywe zestawienie ze sti. ambā́ ʽmatkaʼ. 

 ambarãsas 2 p.a. 1. ʽkłopot, trudnośćʼ, 2. ʽzgiełk, hałasʼ (Pasuvažau unūkai, pridzirbo 

ambarãso LZŽ ʽPozjeżdżały się wnuki, narobiły zgiełkuʼ) — zapoż. z błr. ambarás, -u (⇐ 

pol. ambaras ⇐ fr. embarras ʽkłopot, przeszkodaʼ, ĖSBM 1, 109).  

 ambelis b.z.a. gw. ʽtoporekʼ — z mb na miejscu nb zapożyczone z nwn. Handbeil n. 

ʽtoporek ręcznyʼ (GL 25; brak w LKŽ). Stąd też łot. gw. am̃belis, am̃bĩlis ts. (ME I, 70). 

 am̃byti, am̃biju, am̃bijau stlit., gw. ʽkarcić, strofować, zawstydzać; łajać kogo, 

wymyślać komuʼ — zapoż. z błr. gw. hámbicь, to ze stbłr. gan(ь)biti (⇐ stpol. gańbić). Zob. 

SLA 29, ĖSBM 3, 42, 50. LEW 9 i ALEW 37 niesłusznie na pierwszym miejscu wymieniają pol. 

hańbić jako źródło. Osobno zob. hambyti. — War. z nieetymologicznym -r-: am̃bryti 

ʽdokuczliwie szczekać; mówić bez potrzeby, pleść bzdury; namolnie prosićʼ (por. vėz̃das > 

vėz̃dras, LD § 248); z neosuf. -avo-: ambavoti BRB ʽkarcić, besztać, schelten, schmähenʼ. — 

Sb. postvb. ámba ʽostre napomnienie, buraʼ: Bernai ámbos nemyli DRUŽ ʽChłopcy nie lubią 

napominaniaʼ. 

 ambonà 2 p.a., gen.sg. ambõnos gw. ʽambona, mównica kościelnaʼ — zapoż. z pol. 

ambona (⇐ włos. ambone, uczone zapoż. z gr. άμβων, άμβωνος m. ʽszczyt wzgórzaʼ, zob. 

Cortelazzo-Zolli 46). Por. LEW 9, Bańkowski I, 10, POLŽ 204. War. ambonė b.z.a. — Wsch.-

lit. ambõnija 1 p.a. LZŽ, anbònija DVŽ, ambonià ZTŽ ⇐ pol. gw. ambonija (ZS 5 cytuje jako 

ʽtutejszeʼ z Wileńszczyzny). Por. stbłr. ambonъ (anbonъ, onbonъ), błr. ambón, -u, strus. 

ambonŭ, scs. amŭbonŭ ⇐ gr. άμβων (REW I, 15, Anikin 1, 196). Zob. też kancelas. 

 ámburgos, -ų 1 p.a. f.pl. gw. ʽwoda, która wylała się na lód i zamarzła, zamarzły 

wylew wody przy przeręblu lub przy studniʼ — z asymilacji nb > mb w praformie *anburgos, 

to z ánt-burgos (por. am̃palas < *anpalas < añt-palas). Rzeczownik postwerbalny od vb. cps. 

*antburgėti, por. burgė́ti ʽo źródle: bić, tryskać wodąʼ (zob.). Syn. sámburgos. Por. też 
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ùžburgai m.pl. ʽlód na jeziorze, który nierówno zamarzłʼ. — War. ánčburga 1 p.a.: Vanduo 

burga iš eketies ir daro ánčburgas ʽWoda wypływa z przerębla i tworzy «ančburgos»ʼ.  

 ámčioti, ámčioja, ámčiojo ʽz rzadka szczekać, poszczekiwaćʼ, suámčioti ʽzaszczekaćʼ 

— czasownik na -čio- od interi. ám, am̃ albo ámt, am̃t o szczekaniu psa, por. Lódamas šuvà 

ámsi ám-ám-ám. Šuõ lója am̃-am̃-am̃. Ámt ámt, šuo ampsi. Paralele: áičioti, áikčioti, 

bárkščioti. — Z innymi sufiksami: ámsėti, ámsi, -ėjo ʽszczekaćʼ, war. suamsė́ti ʽzaszczekaćʼ, 

ámtelėti ʽszczeknąćʼ, ámtelti a. ámterti ʽzaszczekaćʼ, ámterėti: Ant kiemo ámterėjo šuo ʽNa 

podwórzu zaszczekał piesʼ (już w BRB, zob. ALEW 37), nė ̃ šuo neámterėjo ʽnikt nie 

zauważył, nikt się nie spostrzegłʼ (dosł. ʽani pies nie zaszczekałʼ). Zob. też ámstyti. — Do 

ámsėti jest war. z insercją k: amksė́ti ʽo psie: skomlećʼ (por. žiurksóti < *žiursóti). Z tego 

wyodrębniono neoosnowę amk-, czego świadectem jest drw. am̃kterėti ʽcicho zaszczekaćʼ 

jako dublet do ámterėti. 

 ãmen indecl. ʽwyraz stanowiący zakończenie modlitwyʼ — zapoż. z pol. amen (⇐ łac. 

āmen ⇐ gr. ἀμήν ⇐ hebr. āmēn ʽzaiste, z pewnościąʼ). Por. stbłr. amenь, amėnъ ob. aminь, 

aminъ (HSBM). Rzadki war. õmen (Kurschat); wahanie o/a przypomina õplikas ob. ãplikas. 

— Użycia przenośne: 1. ʽkoniecʼ (Dabar tai jau ãmen! ʽTeraz to już koniec!ʼ), 2. adv. 

ʽcałkiem, zupełnie; bardzoʼ (Parėjo ãmen girtas ʽWrócił upity na amenʼ. Toks gražus – amen 

ʽTaki piękny, że amenʼ). 

 am̃palas 3 p.a. 1. ʽwoda, która wylała się na lód i zamarzła, zamarzły wylew wody przy 

źródle lub przy studniʼ (Eidama į šaltinį vandenio, am̃palą apibarstyk smėliu, kad 

nepaslystum ʽIdąc do źródła po wodę, posyp ampalas piaskiem, abyś się nie pośliznęłaʼ), 

LEX ʽAuffwaßerʼ, 2. ʽbąbel, pęcherzyk na powierzchni wrzącej wodyʼ. Brzmienie am̃palas 

pochodzi z asymilacji w praformie *anpalas, to zaś z *ant-pala-, co jest dewerbalnym 

abstractum na SO pal- ⇐ SZ pil- od vb. cps. antpìlti ʽnalać, nalać za dużo, przelaćʼ (zob. 

pìlti). Por. asymilację w sémbernis, šùmponis (LD § 192). Zob. też ALEW 37 (gdzie mówi się 

o formacji typu τόμος). War. añtpalai, ántpalas, ánčpalas, jak też antãpalas (por. 

antãjuostis, antãvagė). Znacz. etym. ʽnalanie, przelanieʼ. Paralele apofoniczne: gãlas ⇐ gélti; 

vãlas ⇐ vélti. — Synonimy: atãpalas ʽzamarzły wylew wody u studniʼ (Pas šulnį jau 

atãpalas išsikėlė ʽPrzy studni utworzył się już atapalasʼ), im̃palas ʽwoda, która wypłynęła 

spod lodu i zamarzłaʼ (⇐ įpìlti), ùžpalas a. ū́žpalas ʽlód zamarzły warstwamiʼ (⇐ užpìlti). 

Osobno zob. pãlios, príepalas. — Nawiązania dla SO pal- znajdują się z jednej strony w łot. 

pali m.pl. lub palas f.pl. ʽpowódźʼ (zob. Endzelīns, DI II, 398), z drugiej strony w 

słowiańskim, por. ros. pólaja vodá ʽwoda przelewająca się przez brzegiʼ, też o bagnach 

nadrzecznych, które wzbierająca rzeka zamienia w jeziora, vodopólьe a. polovódьe ʽpowódźʼ 

(zob. REW II, 400), pol. przest., gw. płoń, -ni f. ʽdziura w powłoce lodowej; nie zamarzłe 

miejsce na bagnie, jeziorze, rzeceʼ < *pol-nĭ; ukr. polónka ʽprzerębelʼ (Bańkowski II, 627; co 

do znaczenia por. lit. plū́tis).  

 ámstyti, ámstau, ámsčiau wulg. ʽjeść, żrećʼ, prisiámstyti ʽnajeść się do sytaʼ 

(Prisiámsčiau pilną pilvą ʽNażarłem się do sytaʼ) — czasownik na -sty- od interi. ám, am̃ o 

chapnięciu, pochwyceniu czego zębami, por. Am̃ am̃ šuo mėsą ir suėdė ʽPies chap mięso i 

pożarłʼ. Zob. też ámčioti. 

 ámtmonas 1 p.a. przest. ʽurzędnikʼ (m.in. u Donełajtisa) — zapoż. z nwn. Amtmann 

m., por. Būga, RR III, 438, GL 26, Čepienė 137. Por. akut w zapoż. álmonas, brántuzė i 

áukmonas. 

 ámtsrotas 1 p.a. przest. ʽzwierzchnik, przełożonyʼ (m.in. u Donełajtisa) — zapoż. z 

nwn. Amtsrat m., por. Būga, RR III, 439, GL 26, Čepienė 137. Por. akut w zapoż. ámtmonas.  

 ámžinas, -à 3 p.a. (DP 1 p.a.) 1. ʽwieczny, bez początku i końcaʼ, bibl. ʽwiekuistyʼ, SD 
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umžinas «wieczny, wiekuisty», 2. ʽdługotrwałyʼ, 3. ʽnieustannyʼ — adi. na -inas od sb. 

ámžius ʽwiekʼ (zob.). Por. kiẽminas ʽdomowyʼ ⇐ kiẽmas; mẽdinas ʽdziki, leśnyʼ ⇐ mẽdžias. 

— Drw. amžinãtvė ʽwiecznośćʼ, amžinýbė ts., ámžininkas ʽczłowiek w tym samym wieku, 

równolatekʼ, neámžinas DP «docześny». Adv. amžìn, ámžin ʽnigdyʼ (Aš amžìn čionai 

nebegrįšiu! ʽNigdy tu już nie wrócę!ʼ), amžindiẽ ʽw żadnym razieʼ. Porównywalny rozwój 

znaczeniowy zaszedł w pol. zwrocie potocznym w życiu! ʽnigdy!ʼ (ʽw ciągu czyjegoś życiaʼ). 

Vb. denom. amžináuti ʽtrwać wiecznieʼ, SD umžinauju «wieczę, wiecznie trwam», įámžinti 

ʽuwiecznićʼ. 

 amžinãtilsį indecl. ʽświętej pamięciʼ — określenie używane w odniesieniu do zmarłych 

i stojące w apozycji do odpowiedniego rzeczownika, np. Amžinãtilsį mamunytė vis taip 

sakydavo ʽŚwiętej pamięci mamunia zawsze tak mówiła (mawiała)ʼ. Wyraz powstał z 

amžina.atilsį drogą elizji (por. žvairãkis < žvaira.ãkis), to z kolei ze zrostu dwóch 

accusatiwów sg.: ámžiną ãtilsį, dosł. ʽwieczne odpoczywanieʼ, też jako nazwa modlitwy, por. 

Sukalbėsim dabar tris sveikamãrijas ir tiek kartų amžinãtilsį ʽTeraz zmówimy trzy zdrowaśki 

i tyleż razy Wieczne odpoczywanieʼ (Būga, RR III, 442). Zob. ámžinas, ãtilsis. — LD § 123 

cytuje formę gw. amžinãtėlis ʽświętej pamięciʼ. Jest to drw. na -ėl- od neoosn. amžinat-, 

wynikłej z resegmentacji amžinãt-ilsį (por. ilsė́tis). 

 ámžius, -iaus 1 p.a. 1. ʽczas życia, wiek życiaʼ (Visą ámžių prie žemės dirbau ʽCałe 

życie pracowałem na roliʼ), 2. ʽwiek, stulecie, epokaʼ, 3. stlit. ʽżywotʼ (taipag kad girklą 

geriame, kūnišką amžią turime PK 1303 ʽtakże gdy napoj pijemy, ten cielesny żywot mamyʼ). 

War. ámžias (m.in. DP, WP), ámžis, -io (BRP, Donełajtis), f. amžis, -ies (KN). SD: umžis 1. 

«wiek», 2. «wieczność», senas amžis «starożytność» (⇒ senu amžiu «staroświecki»), też f. 

amžia PK ʽżywotʼ. Odpowiednik stpr. amsis 1. ʽlud, Volkʼ, 2. ʽpoganie, Heidenʼ: mukinaiti 

wissans amsin adder pagūnans ENCH acc.pl. ʽnauczajcie wszystkich pogan, lehret alle 

Heydenʼ (geneza znaczeń ʽludʼ i ʽpoganieʼ nie jest jasna). Od tego odchyla się forma 

odpowiednika łot. mûžs ʽczas życia, życieʼ, pl. mūži ʽczasyʼ, mûžam adv. ʽna całe życie, na 

wieczność, na zawszeʼ, mūžu dienu, mūža dienu adv. ʽzawszeʼ. Czy mūž- nie powstało z 

*umž- drogą metatezy? Gdyby tak istotnie było, to mielibyśmy do czynienia z alternacją SP 

amž- i SZ *umž- (por. lit. angùs : ùnginas; rambùs : rum̃bas). Etymologia pozostaje wciąż 

nieustalona. Przegląd stanowisk daje Karaliūnas, Linguistica Baltica 4, 1995, 135-140. 

Transponat ie. *h2emǵh- (pwk. homofoniczny z pie. *h2emǵh- ʽwiązać, krępować; uciskaćʼ, 

zob. LIV
2 264). Karaliūnas, ibid. zbliża amžius z het. hašša- ʽpotomstwoʼ, luw. hamša- 

ʽwnukʼ (pie. *h2omso-). — Niezbyt jest przekonujący wywód ámžius z pb. *au-miź-i- 

ʽnasienieʼ (pwk. jak w lit. mỹžti ʽoddawać moczʼ) u Heidermannsa, Linguistica Baltica 7, 

1998, 77-99; zreferowano to w NIL 384, przyp. 9 i w ALEW 38. — Drw. ámžiais adv. 1. 

ʽprzez długi czasʼ (Kaip duosiu, tai amžiais atminsi ʽJak uderzę, to długo popamiętaszʼ), 2. 

ʽnigdyʼ (Jis ámžiais pas gydytoją nėjo ʽOn od wieków nie był u lekarzaʼ), ámžinas (zob.). 

Cps. pùsamžis ʽpółwieczeʼ, pùsamžis, -ė adi. ʽw średnim wiekuʼ (por. pùsė), senaam̃žis, -ė 

ʽstarodawny, odwieczny; długowiecznyʼ (por. sẽnas; kalka ze stbłr. staro-večnyj). Vb. 

denom. ámžiauti/-áuti ʽdługo żyćʼ, ámžiuoti lub amžiúoti ts., įámžinti ʽuwiecznićʼ. 

 aną̃met, anąmẽt adv. ʽtamtego rokuʼ — z uniwerbizacji zwrotu ãną mẽtą. Por. anàs, 

mẽtas. 

 anañčės adv. gw. ʽwtedyʼ (Anañčės ans jį sumušė JU ʽWtedy tamten go pobiłʼ) — 

wyraz ten składa się z członów anan- jak w anañdie(n) ʽtamtego dnia; wtedyʼ (zob. añdai) 

oraz -čės jak w syn. tañčės ʽwtedyʼ (zob.). Znacz. etym. ʽtamtego czasuʼ. 

 anàpus, anãpus praep. z gen. ʽpo tamtej stronieʼ, np. Anàpus ùpės kitadõs girià 

didžiáusia áugo ʽPo tamtej stronie rzeki niegdyś rosła bardzo duża puszczaʼ. Pochodzi ze 
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zwrotu *ana puse ʽtamtą stronąʼ (instr.sg.), zob. anàs, pùsė. War. gw. anõpus, anuõpus ⇐ 

anoje pusėje. Por. GJL III, § 774. 

 ãnas, f. anà — stlit. zaimek 3 osoby ʽon, onaʼ. Pl. ãnys, war. ãnies (ze skrzyżowania 

aniẽ i ãnys), f. ãnos. W słowiańskim por. scs. onŭ ʽonʼ, ona ʽonaʼ, ono ʽonoʼ, ros. on, oná, 

onó (strus. oni – ini ʽjedni – drudzyʼ). Pbsł. *ana- < pie. *h1óno- to derywat na SO w 

stosunku do *h1éno-, widocznego w gr. ἔνη (ἡμέρα) adv. ʽpojutrzeʼ i ἐκεῖνος ʽów, tamtenʼ (z 

*e-ke-enos), por. Beekes 2010, 397. Zob. też BSW 7n., LEW 10, ALEW 38n. Zdaniem 

Tremblay p.l. temat zaimka wskazującego pbsł. *ana- został wyabstrahowany z form 

instrumentalis, porównywalnych z wed. ánā, staw. anā, anāiš (stare demonstrativum miało 

postać pie. *h1e/o-). — Formy rozszerzone: anasai DP ʽonże, ówʼ, anasgi SD «onże», ansai 

DP, ansjan lub ansjen CHB. 

 anàs, f. anà — zaimek wskazujący ʽtamten, ówʼ (Anà knygà, nè šità ʽTamta książka, 

nie ta tuʼ). Pl. aniẽ, f. ãnos (war. anõs). Por. wyżej zaimek osobowy ãnas. — Drw. anaĩp adv. 

ʽw tamten sposóbʼ (por. kaĩp, taĩp), anasaĩ, f. anóji ʽtamten, ówʼ, añdai (zob.), anóks (zob.), 

anotiškai b.z.a.: Ans dirba anotiškai, t.y. kaip ans JU ʽOn pracuje tak jak tamtenʼ20; anuo 

būdu SD «onak, onako». — Forma anàs uległa substantywizacji (p.a. nieoznaczony) i 

pojawia się w roli eufemizmu dla ʽdiabełʼ. Por. Neverk, už lango tupi anàs, ateis ir nuneš 

ʽNie płacz, pod oknem czai się anas, przyjdzie i zabierze [cię]ʼ. Podobnym eufemizmem jest 

nelabàsis. 

 anàšal praep. z gen. ʽpo tamtej stronieʼ, np. Anàšal miẽsto yrà gražùs mìškas ʽPo tamtej 

stronie miasta jest piękny lasʼ. Ze zwrotu *ana šalia ʽtamtą stronąʼ (instr.sg.), zob. anàs, šalìs 

(GJL III, § 775). Synonimem anàšal jest abìpus. 

 añčpyžė 1 p.a., ánčpyžė 1 p.a., też m. ánčpyžis 1 p.a. przest. ʽdożywotnie utrzymanie 

dla starych rodziców, tzw. ekscepcjaʼ (syn. ìšimtinė) — analiza: *ant-špyžė, prefigowana 

wersja wyrazu špýžė ts. ⇐ śrwn. spīse ʽpożywienieʼ (zob. s.v. špýžia). Segment -č- ze 

ściągnięcia spółgłosek -t i š- na szwie morfologicznym. Por. praeverbium nwn. auf° w 

aufspeisen, aufzehren ʽspożywaćʼ. 

 añdai, gw. andaĩ, andái adv. ʽtamtym razem, swojego czasu, dawniejʼ, andáinai 

ʽonegdajʼ. SD undai «onegda» [ʽprzedwczorajʼ], ⇒ andáinykštis: undainykštis SD 

«niedawny» (syn. nesenas), «negdayszy», war. andáinykščias ʽdawniejszyʼ; niejasną 

kontrakcję pokazuje andáikštis. — Dłuższe war. anañdien, anañdie wskazują na 

uniwerbizację zwrotu ãną diẽną dosł. ʽtamtego dniaʼ wraz z dodaniem sufiksu 

przysłówkowego -ai: anañdien° > anañdienai; potem kontrakcja w anañdai, añdai. 

Wyabstrahowana z anañdai neoosn. anand- tkwi w adi. anandýkštis ʽonegdajszyʼ (por. 

formant w dabarýkštis).  

 andarõkas 2 p.a. gw. ʽspódnica z sukna domowej robotyʼ (Sijonas gražesnis, o 

andarõkas prastesnis) — zapoż. z błr. andarák, -á (⇐ pol. andarak, anderak ⇐ śrwn. 

underrock m., zob. WDLP, s.v. inderak). Por. ĖSBM 1, 112n., SW, s.v. Niedokładnie LEW 10 i 

POLŽ 204 (zapoż. z pol.). War. sufiksalny: anderėk̃as. Osobno zob. indarõkas. — Drw. 

andarėk̃šlis a. andarõkšlis ʽznoszona, stara spódnicaʼ (Iš seno andarėk̃šlio pasiuvė arkliams 

tarbą ʽZe starej spódnicy uszyła koniom torbę na obrokʼ), andarõkinis ʽdziecko nie 

odstępujące matkiʼ (dosł. ʽtrzymające się spódnicyʼ). 

 andẽrė 2 p.a., anderė ̃2 p.a. gw. 1. ʽkosz wypleciony z łubu (cienkiej kory lipowej) albo 

ze słomy, a służący do przechowywania ziarna lub mąkiʼ (Prakiuro andẽrė, ir nebeturiu kur 

 
20 Zwraca tu uwagę neosuf. -otišk-. Został on wyabstrahowany z adv. savótiškai ʽswoiście, w swoisty sposóbʼ 

(zob.).  
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rugių įsipilti ʽPrzedziurawiła się a. i nie mam gdzie wsypać żytaʼ), 2. ʽduży kosz do 

przenoszenia słomy i sianaʼ (Atnešk andẽrę šieno gyvuliam ʽPrzynieś kosz siana dla 

zwierzątʼ). Z obocznym tematem: anderià 2 p.a.: Svirne stovi anderià miltų ʽW spichrzu stoi 

a. mąkiʼ. Niejasne. Brak w LEW. — Inne war.: indẽrė, inderė,̃ inderià. W świetle LEEŽ 67 

andẽrė ma liczne synonimy, por. dóklas/dóklė (dókšė), karb̃as, karzinà, kašė,̃ keselỹs, skalìnė 

i tarañkis. 

 andliavóti, andliavóju, andliavójau gw. ʽsprzedawać towary, handlowaćʼ — zapoż. ze 

stbłr. gandlevati, kgandlevatь, błr. handljavácь, -úju (⇐ pol. handlować, -uję ⇐ śrwn. 

handeln). War. ze zmianą dl > gl: angliavóti (por. añglius ob. ándlius). — War. wsch.-lit. 

andliùju, inf. andliùiti został utworzony od białoruskiej formy praesentis na -úju (por. ZS 6, 

114n.). Por. targùiti.  

 ándlius, -iaus 1 p.a., añdelis, -io 2 p.a. stlit., gw. ʽhandelʼ, DP handlius, handliumi — 

zapoż. ze stbłr. gandelь, błr. hándalь, -dlju ⇐ pol. handel, -dlu (tu z nwn. Handel m., od 

handeln ʽdziałać, postępowaćʼ, znacz. etym. ʽwziąć do rękiʼ, por. Hand f. ʽrękaʼ). Zob. SLA 

82, ZS 6, ALEW 386, ĖSBM 3, 47. Temat na -i̯u- też w õblius, rõjus. War. ze zmianą dl > gl: 

añglius ʽhandelʼ, ⇒ angliaũnas miẽstas ʽhandlowe miastoʼ. — Vb. denom. od añdelis: 

añdeliavoti a. añdelioti ʽhandlowaćʼ, añdeliuoti ts. Zob. też andliavóti. 

 angà 4, 2 p.a. 1. ʽotwór, przez który się wchodzi, wejścieʼ (Angà ikigal atverta 

ʽWejście na oścież otwarteʼ), 2. stlit. ʽdrzwiʼ: Aš esmi ąga DP 24517 ʽJa jestem drzwiamiʼ, SD 

unga «drzwi, weście; weście, ktorym wchodzą», 3. ʽotwór wlotowy ulaʼ, 4. ʽotwór pieca, 

rury, studniʼ; langų̃ añgos pl. ʽotwory okienneʼ, urṽo angà ʽotwór wejściowy do jaskiniʼ, 

išeinamóji angà ʽodbyt, końcowy otwór przewodu pokarmowegoʼ. Pb. *angā- < pie. *h2ong-

eh2-. Było zestawiane z psł. *ǫgŭlŭ ʽwęgiełʼ, scs. ǫglŭ ʽγωνία, narożnikʼ, ros. úgol, uglá 

ʽkątʼ, sch. ȕgao, ȕgla ʽróg budynku, kątʼ, czes. úhel ʽkątʼ, pol. węgieł, węgła ʽw budowlach: 

róg, narożnik, miejsce zetknięcia się dwu ścian zewnętrznychʼ (por. LEW 10; brak w BSW). 

Pokrewne łac. angulus ʽróg, kąt; ostrzeʼ, stwn. ancha ʽkarkʼ, anchal ʽkostkaʼ (pgerm. *ank-). 

Pwk. *h2eng- ʽgiąć, zginaćʼ (IEW 46: *ang-) – być może jest to wariant do pie. *h2enk- (zob. 

ánka). Inaczej Būga, RR III, 457, który uznał angà za drw. apofoniczny od éngti ʽzdzierać 

skóręʼ (poparł go w tym Derksen 1996, 271). ALEW 40 łączy angà ze stwn. anka 

ʽmoździerzʼ, nwn. gw. Anke f. ts., też ʽzagłębienie, wgłębienieʼ. — Drw. añgininkas 

ʽodźwiernyʼ (Dowkont, por. n.m. Ángininkai), pasañgė ʽkąt u drzwi chaty, gdzie składano 

naczynia, stawiano wiadro z wodąʼ (por. pàs), príeangis a. prieangỹs ʽmiejsce u wejścia, 

przedsionek; ganek, werandaʼ (⇐ prie angõs ʽprzy wejściuʼ), też prýangis, prýangė. War. z 

elizją: príengis, priengỹs, do tego z monoftongizacją ien > en: prengỹs ʽganek, który służy 

też za kuchnię letniąʼ (por. preirà z *prie-ira), war. pringỹs, prìngis. N.rz. Ánga, o ile 

źródłowy apelatyw oznaczał ʽujście rzekiʼ ⇐ ʽwejścieʼ (por. Vanagas 42). Cps. pẽčangė 

ʽotwór pieca chlebowegoʼ (por. pẽčius). 

 ángelas 3 p.a. ʽaniołʼ — zapoż. ze stbłr. angelъ, aggelъ, por. ros. ángel, -a (⇐ scs. 

angelŭ, anŭgelŭ ⇐ gr. ἄγγελος), błr. gw. ánhel, anhal. Co do akutu por. zapoż. áiniolas, 

ámbos i árkužas. War. ángielas, añgielas (Būga, RR III, 458), ángėlas. Zdrob. angėlėl̃is, 

angėlùkas, angėlùžis. Adi. angeliškas DP ʽanielskiʼ. Osobno zob. angiolas, anialas i anielas. 

— Łot. łot. eņģelis ⇐ śrdn. engel (Jordan 62). — Angelaĩ Sargaĩ m.pl. ʽkatolickie święto 

Matki Boskiej Anielskiej, 2.X.ʼ (Taip ir šventas Mykolas atėjo, o jam iš paskos ir Angelai 

Sargai ʽTak więc nadszedł św. Michał, a po nim z kolei Matki Boskiej Anielskiejʼ), dosł. 

ʽAniołowie Stróżeʼ (zob. sárgas). Wyrażenie to ma odpowiednik w nwn. Schutzengelfest n. 

(NDŽ). War. Ángelas Sárgas. Inna nazwa tego święta to Sárgautas (zob.). 

 angeltė b.z.a. przest. ʽzadatek, pieniądze wręczane dla zabezpieczenia umowyʼ — 
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zapoż. z nwn. Handgeld n. (GL 26). Zanik h- jak w alvė. 

 angiolas stlit. ʽaniołʼ — zapoż. ze stpol. angioł, por. SLA 29, LEW 10. Stąd też stpr. 

angol GRG 2 «Engel», GRA 39 «engil», GRF 30 «Angelus» (zapisy pozbawione końcówek). 

Por. ángelas, anialas, anielas. 

 angìs, -iẽs 4 p.a. f. ʽwąż jadowity, żmijaʼ, DP ʽjaszczorkaʼ. Z pochodzenia jest to wyraz 

zachodnio-auksztajcki. W żmudzkim i wschodnio-auksztajckim zamiast niego używa się 

gyvãtė (zob. Būga, RR II, 510). Odpowiedniki bałtyckie: stpr. angis EV ʽwąż, Slange 

[Schlange]ʼ, łot. ùodzs ob. uôdze ʽżmija, żmija zygzakowata, Vipera berusʼ (por. zùoss ob. 

zùose). Pod względem budowy pb. *ang-i- jest zgodne z łac. anguis, -is m.f. ʽwążʼ, śrir. 

escung ʽwęgorzʼ (znacz. etym. ʽwąż wodnyʼ). Rekonstrukcja pie.: *h2engu̯h-i- lub *h2ongu̯h-i-. 

— War. apofoniczny na SZ, stwn. unc ʽwążʼ < pie. *h2ṇgu̯h-, może mieć nawiązanie w lit. 

ung- wyrazu ungurỹs ʽwęgorzʼ (zob.). W tym świetle dwuznaczny wydaje się wokalizm 

prasłowiańskiego odpowiednika *ǫžĭ, *ǫža ʽwążʼ (słń. vȏž, ros. už, užá, ukr. vuž, pol. wąż, 

węża). Psł. *ǫ- może odzwierciedlać zarówno pbsł. SE/SO *ang-, jak i SZ *ung-. Zob. BSW 8 

(pbsł. *angi-), LEW 10, de Vaan 42 (tu też o ie. refleksach bez segmentu n, mianowicie gr. 

ἔχις, orm. iž, gr. ὄφις, wed. áhi-, aw. aži-). Derksen 2008, 388: pbsł. *angi(o)s. Według 

ALEW 40n. angìs ma być refleksem złożenia z ṇ-privativum: pie. *ṇ-ngu̯hí- ʽbez kończyn, 

ohne Gliedmaßenʼ (por. wed. áṅga- n. ʽczłonek ciała, ruchoma część ciałaʼ), z 

przekształceniem nagłosu w *ánngu̯his (rzekomo na wzór wyrazu ʽptakʼ, pie. *h2áu̯is). — 

Drw. añginas ʽwielka żmija, wążʼ (żm. uñginas, ùnginas), angýnas ʽżmijowiskoʼ. Gw. ãginė 

ʽżmijaʼ (Įkando ãginė kojon) powstało z *anginė przez dysymilacyjny zanik pierwszego z 

dwóch n (por. ugnìs z *ungnis). Cps. añgiažolė ʽzioło leczące ukąszenie żmiiʼ (por. žolė)̃, 

añgažolė ʽpewne zioło leśne, używane do spędzania opuchliny wymion krowichʼ (Parūkyk 

añgažolėm tešmenį – atslūgs ʽOkadź wymię zielem «angažolė», to opuchlizna stęchnieʼ). — 

N.rz. Anginas b.z.a., n.jez. Angỹs (Vanagas 42). 

 ángyti, ángau, ángiau gw. 1. ʽbić, walićʼ, 2. ʽzdzierać skóręʼ, paángyti ʽprzynaglać, 

popędzaćʼ (Jį reikia dažnai paángyti ʽJego trzeba często ponaglaćʼ), refl. ángytis ʽprzeciągać 

się w łóżku; przekomarzać się z dziewczętamiʼ, pasiángyti ʽprzeciągać się po śnieʼ — 

iterativum na -y- ze SO ang- ⇐ eng-, por. éngti ʽzdzierać skórę; dręczyć, wyzyskiwaćʼ. — 

Prs. ángiu, pierwotnie iteratywne (do inf. ángyti), dało początek quasiprymarnemu pdg. ángti, 

-iu, -iau ʽzdzierać skórę; bić, uderzać; dręczyć, wyzyskiwaćʼ. Paralele: rángiu (nowy inf. 

rángti) ⇐ rangýti; tariù (tart̃i) ⇐ tarýti; karšiù (karš̃ti) ⇐ *karšyti (por. káršinti). — Inne 

pochodniki ze SO ang-: ángstyti frq. ʽłupać, łuskać (groch), ścierać (skórę z rąk)ʼ (por. 

vángstyti od véngti). War. ze zmianą ks > kš: angštyti stlit. ʽuciskać, ciemiężyć, dręczyćʼ 

(zob. też ánkštis).  

 ánglas 1 p.a., añglas 2 p.a. ʽAnglikʼ — drw. wsteczny od anglìkas 2 p.a., przy czym 

akcentuacja tej formy została dostosowana do pluralis anglìkai (DP Anglikų) ⇐ pol. Anglícy. 

— Drugim polonizmem są Angelčikai m.pl. DP ʽAnglicyʼ (brak w LKŽ) ⇐ pol. przest. 

Angielczyki. — Drw. wstecznym jest również inglis b.z.a. ʽAnglikʼ (u Dowkonta, s.v. 

Anglikanin) – od inglėnas b.z.a. lub ingl(i)õnas ʽAnglikʼ. — Adi. ángliškas, añgliškas 

ʽangielskiʼ. War. ingelskìnis (ingelskìnės vìlnos ʽangielska wełnaʼ) pochodzi od *ingelskas ⇐ 

pol. gw. engielski; z niejasnym -z- zam. -g-: inzelskìnis (Inzelskìnių avių minkštos vilnos 

ʽAngielskie owce mają miękką wełnęʼ). 

 anglìs, -ies 4, 2 p.a. f. ʽwęgielʼ, medìnė anglìs ʽwęgiel drzewnyʼ, mẽdžių anglìs ts., 

akmenìnė anglìs ʽwęgiel kamiennyʼ. War. m. añglis, ánglis, -io. Odpowiedniki bsł.: stpr. 

anglis EV ʽwęgiel, Kole [Kohle]ʼ, łot. ùogls ⇒ ùogle (temat na -ē) oraz psł. *ǫglĭ ʽwęgielʼ, 

coll. *ǫglĭje ʽwęgleʼ, por. scs. ǫglĭ, sch. ȕgalj, ȕglja, ros. úgolь, úglja, czes. uhel, uhle a. uhlu, 
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pol. węgiel, węgla. Pbsł. *angli, por. BSW 8, LEW 10, REW III, 171. Niewykluczone, że 

wyraz anglìs jest refleksem pie. *h1ongu̯-l- i że stoi w związku apofonicznym z ugnìs ʽogieńʼ 

< pie. *h1ṇgu̯-ni- (por. ESJS 575, de Vaan 297). Z innych języków ie. przytacza się sti. 

áṅgāra- m. ʽwęgiel, węgiel drzewnyʼ < pie. *h1ongu̯-ol- lub *h1ongu̯-ōl- (IEW 779, Derksen 

2008, 385) albo *Héngol-/*Hengl- (ALEW 41). — Drw. añglius a. añglininkas ʽwęglarz, 

zajmujący się wypalaniem węgla drzewnego lub jego sprzedażąʼ (SD unglinykas «węglarz»), 

angludė b.z.a. ʽpomieszczenie na węgielʼ (neosuf. -udė, por. pašarùdė, namùdė). Cps. 

angliadegỹs, angliãdegis ʽwęglarzʼ (por. dègti). Vb. denom. apanglė́ti ʽpokryć się kopciemʼ, 

suanglė́ti ʽzwęglić sięʼ. — N.m. Anglãdegiai. N.jez. Añglis, Añglinis, Anglẽlis. 

 angu stlit. spójnik ʽalboʼ (WP, BRB). Złożenie an- + gu-. Człon I może kontynuować 

partykułę pytajną pie. *h2en jak w gr. ἄν ʽwohl, etwaʼ (zob. ALEW 41, LEW 10). Odpowiednik 

stpr. anga ʽczyʼ: Anga tu Tāws, Mūti, Soūns, Duckti ... assei ENCH ʽCzy jesteś ojcem, matką, 

synem, córką... Ob du Vatter, Mutter, Son, Tochter... seyestʼ (por. PKEŽ 1, 77). Człon II °gu 

powraca w argu DP ʽczyżʼ oraz jéigu ʽjeśli, jeżeliʼ i negù ʽniż, niżeliʼ (GJL III, § 808). 

Alternant °ga pojawia się w nesanga ʽponieważʼ i betaiga ʽaleʼ. 

 anialas stlit. ʽaniołʼ (MŽ, BRB) — zapoż. ze stpol. anioł, por. SLA 29, Urbutis 1981, 

197, POLŽ 701n. Gw. ãniolas, áiniolas; ãniuolas, zdrob. aniuoliùkas ʽaniołekʼ. Zob. też 

ángelas, angiolas i archaniõlas.  

 anielas stlit. ʽaniołʼ (DP, BRB, CHB). SD anielas «anyoł», anielas sargas, 

priveizdėtojas, apgynėjas žmogaus SD «anyoł stroż» — zapoż. ze stbłr. anьelъ, anielъ, por. 

stpol. anieł (⇐ czes. anjel). Adi. anieliškas ʽanielskiʼ. Por. SLA 29, POLŽ 701n. Zob. też 

ángelas, angiolas i anialas. NB. ALEW 40 mówi ogólnikowo, że stlit. angelas wraz ze swymi 

war. angiolas, anielas, anialas i aniolas zostało zapożyczone z polskiego lub wsch.-

słowiańskiego. 

 animýti, animìju, animìjau ZTŽ ʽdrętwieć, tracić czucie, cierpnąćʼ (An kojų negaliu 

vaiščot, animìja ʽNie mogę chodzić, nogi drętwiejąʼ) — zapoż. z błr. anjamécь, -éju. 

 anýta 1 p.a. 1. ʽmatka męża, teściowaʼ, SD
1 «świekra», 2. stlit. ʽsiostra matkiʼ, por. 

sūnaus sūnus tenevedie anytas alba motinas seseres ʽniechaj syn syna nie żeni się z siostrą 

teściowej albo siostrą matkiʼ (Būga, RR III, 464) — formacja derywowana od odziedziczonej 

osnowy *an-ā- ʽstarsza kobietaʼ sufiksem -ytā- i ze znaczeniem przesuniętym w kierunku 

ʽświekraʼ. Por. stwn. ana ʽbabka, Ahneʼ (ano ʽdziadekʼ), łac. anus, -ūs f. ʽstara kobieta; 

czarownicaʼ, het. ḫanna- c. ʽbabkaʼ, lyk. χñna- ts., < pie. *h2enH-. Anatolijskie -nn- < pie. *-

nH- (Kloekhorst 285). Status gr. ἀννίς Hes. ʽmatka matki lub ojcaʼ nie jest pewny (Beekes 

2010, 107). Stpr. ane EV ʽbabka, Altmuter [Großmutter]ʼ wygląda – z uwagi na znaczenie – 

na germanizm, por. stwn. ana (zob. DLA 203). Zob. też LEW 10, de Vaan 45, ALEW 41n. — 

Wziąwszy pod uwagę całkowicie izolowany charakter formantu -ītā- (por. GJL II, § 430), 

trzeba zapytać, czy nie chodzi tu o nawarstwienie się suf. -tā- na starsze *-ī, które było 

wykładnikiem formy feminini, pb. *anī < pie. *h2enH-ih2 (transponat, por. martì < pie. 

*mort-ih2; por. rekonstrukcję pb. dial. *anī-́tā́- w PKEŽ 1, 76). Jako paralelę można wskazać 

w słowiańskim budowę fem. *vĭlčica ʽwilczycaʼ (sch. vùčica, ros. volčíca, czes. vlčice) — z 

psł. *vĭlči- + -ka-, co świadczy o sufigowaniu odziedziczonej formy nom.sg. pie. *u̯ḷku̯-ih2 

(por. wed. vṛkī́- f. ʽwilczycaʼ). Zob. Rozwadowski 1961, 150n., Kuryłowicz, Acta Baltico-

Slavica III, 1966, 83n. — Zdrob. anušėl̃ė: Pas anušėlę sunkūs darbeliai, sunkūs darbeliai, 

rūstūs žodeliai ʽU teściowej ciężkie prace, ciężkie prace, gniewne słowaʼ [żale synowej]. 

Kumulacja sufiksów -uš- i -ėl- wskazuje na to, że najpierw drogą metanalizy an-yt- doszło do 

wyodrębnienia pwk. hipokorystycznego o postaci an- (por. brólis ʽbratʼ z *brā- + -l-, od pwk. 

*brā ⇐ voc.sg. *brāter). 
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 anýžius, -iaus 1 p.a. bot. ʽanyż, roślina zielna Pimpinella anisumʼ (m.in. DP ʽhanyszʼ) 

— zapoż. ze stbłr. anižъ, pol. anyż, -u (SLA 29, POLŽ 206). War. anýžas, anýžiai, f. ãnižė, 

ãnišė. — War. anýsas może pochodzić bądź ze stbłr. anisъ, błr. anís, bądź z nwn. Anis m. 

(por. GL 26). War. ãniuža przypomina błr. gw. hánuš (hánus) ʽanyżʼ, por. ĖSBM 1, 115. 

Odpowiednik łot. gw. anīži m.pl. może pochodzić tak z białoruskiego, jak z niemieckiego 

(zob. Būga, RR III, 465; pominięte przez ME i Jordan 1995). 

 ánka 1 p.a. stlit., gw. 1. ʽpętla powroza, sznuraʼ, 2. ʽucho do zawieszania, zaczepianiaʼ, 

< pb. *ankā-. Akut niejasny. Odpowiedniki ie.: gr. ὄγκος m. ʽwąs, haczyk strzały; konsola, 

wspornikʼ, łac. uncus m. ʽhak, klamraʼ, sti. aṅká- m. ʽhakʼ, może też psł. *vŭn-ǫka w pol. 

wnęka ʽzagłębienie w ścianieʼ, pol. gw. ʽotwór w ścianieʼ (por. Boryś 705). Transponaty ie. 

*h2ónk-eh2-, *h2ónk-o- (por. de Vaan 640). Inną budowę mają dwa wyrazy prasłowiańskie: 

1° psł. *ǫkotĭ, cs. ǫkotĭ ʽhakʼ, ukotĭ ʽhak, kotwicaʼ < *ank-ati-, 2° psł. *pa-ǫkŭ ʽpająk, 

Araneaʼ, por. cs. paǫkŭ, sch. pȁūk, słń. pȃjek, ros. paúk, ukr. pavúk, czes. pavouk, pol. pająk; 

znacz. etym. ʽistota o wygiętych, pałąkowatych nogachʼ (por. lit. vóras), zob. REW II, 325. 

Poza tym por. gr. ἀγκύλος ʽzakrzywiony, wygiętyʼ, ἀγκών ʽzgięcie, łokiećʼ, stwn. angul 

ʽhaczyk u wędkiʼ. Wymienione wyrazy należą do pie. *h2enk- ʽgiąć, zginaćʼ, por. het. ḫinga 

ʽzgina sięʼ, wed. ácāmi ʽzginam (dłoń), zaczerpuję dłoniąʼ obok áñcāmi ts. Zob. LIV
2 268, 

BSW 9, LEW 11 (brak w ALEW), Boryś 408, Derksen 2008, 386.  

 ankstì adv. ʽwcześnie, ranoʼ, SD unksti 1. «poranek, zaranie» (syn. rytas), 2. adv. 

«poranu» (syn. ryto metu), «rano»; ankstì rýtą ʽwcześnie ranoʼ. War. gw. 1° zakończony na -

ie: ankstiẽ (m.in. u MŽ), z rozszerzeniem -n-: ankstiẽn, ankstienõs, 2° zakończony na -ei + -n-

: ankstéinais ʽbardzo wcześnieʼ (z tym zestawia się stpr. angsteina a. angstainai ʽwcześnie, z 

rana, morgensʼ). Substytucję l a. r za i̯ pokazują war. ankstélnais i ankstérnais (por. ãlieras 

jako war. do ãjeras). Etymologia wciąż nieustalona. Dotychczasowe zbliżenie z jednej strony 

z wed. áñjasā adv. ʽsłusznie, w słuszny sposób; szybko, od ręki, od razuʼ, áñjas adv. ʽz 

miejsca, z kopytaʼ, z drugiej strony z goc. anaks adv. ʽnagle, natychmiastʼ (por. BSW 9, LEW 

11) zostało zakwestionowane przez EWAIA I, 54n., następnie przez ALEW 42. Szczegółowo i 

krytycznie przedstawił to Petit, Studia Etymologica Cracoviensia 10, 2005, 141-156. Jego 

własna wersja etymologiczna zakłada postwerbalne nomen *antstas a. *antstus, utworzone od 

vb. cps. *ant-stoti, por. żm. antstóti m.in. ʽnastać, nastąpićʼ, tr. ʽzacząć (kolejny rok życia)ʼ. 

To nomen miało się zmienić fonetycznie najpierw w *anstas/*anstus (zanik t), potem – drogą 

insercji k – w *ankstas/*ankstus. Znacz. etym. ʽpoczątek (dnia)ʼ. Taką wersję popularyzuje 

teraz NIL 512, przyp. 27. Niestety, nie jest ona wiarygodna, ponieważ kluczowa dla wywodu 

Petita forma żm. ant-stóti najprawdopodobniej nie jest odziedziczona, lecz przedstawia kalkę 

polskiego złożenia na-stać m.in. ʽnadejść, powstać, wszcząć się, rozpocząć sięʼ, na-stawać 

m.in. ʽzaczynać się, brać początekʼ (dokładniej o tym s.v. stóti). — Drw. añkstas ʽwczesny 

ranekʼ: ìš añksto adv. ʽwcześnie rano; zawczasu, póki czas, z góryʼ, ankstývas (zob.), 

ankstókas laĩkas ʽdość wczesna poraʼ, ankstùčiai adv. ʽbardzo wcześnieʼ, ankstùs ʽwczesnyʼ 

(war. añkstas; ánkstas, nuo pat ánksto ʽz samego ranaʼ, KRŽ), išankstìnis ʽuprzedni, 

wcześniejszy, poprzedniʼ. — Zwrot ankstùs rýtas ʽwczesny ranekʼ uległ uniwerbizacji w 

ankstrýtas gw. ʽranekʼ (Kokis gražus ankstrýtas! ʽJaki piękny ranek! Dar šalti ankstrytaĩ 

ʽRanki są jeszcze chłodneʼ), war. anstrýtas. 

 ankstývas, -a/-à 1, 3 p.a. ʽwczesny, porannyʼ, SD unkstyvas «porankowy, zaranny; 

rany» (syn. rytykštis), unkstyvos maldos Bažnyčios «jutrznia» [ʽczęść modlitw 

brewiarzowych odprawiana w nocy lub przed świtemʼ] — przymiotnik na -yv-, utworzony od 

przysłówka ankstì ʽwcześnie, ranoʼ (zob.). War. ankstýbas, por. wahanie v/b w 
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valývas/valýbas i vėlývas/vėlýbas (GJL I, § 458)21.  

 ánkščia 1 p.a. stlit. ʽpożyczkaʼ. SD: unkščia «pożyczana rzecz», unkščių duomi, unkščių 

imu «pożyczam» (por. darykite gerai ir ánkščiomis duokite DP 28420 ʽczyńcie dobrze a 

pożyczajcieʼ), unkščiu imtas «pożyczalny, pożyczkowy; pożyczony», unkščiu «pożyczkiem» 

(odpowiada ánkščia DP, instr.sg.f.), unt unkščios duodųs «pożyczalnik, co pożycza komu». 

Por. jeszcze ą́kščiomis dãvė DP ʽdo czasu pożyczyłʼ. Niejasne (ALEW 42). Było łączone z 

czas. ankščióti ʽz trudem coś robić, (ciężko) dyszećʼ, refl. ʽkrępować sięʼ, który przedstawia 

vb. denominativum do añkštas (zob.), zob. Būga, RR III, 471. — Vb. denom. ánkščioti, -ju, -

jau: išankščióti DP ʽpożyczaćʼ, paankščióti ʽpożyczać komuʼ, paunkščioju SD «pożyczam 

komu czego». Neoosn. ankščio-: paunkščiotojas SD «pożyczalnik, co pożycza komu». 

Neoosn. ankščioj-: paunkščiojimas SD «pożyczanie». — Cps. <unkśćiaimis> SD 

«pożyczalnik, co u kogo pożycza», z *ankščia-imỹs, złożenie z II członem w postaci n.agt. 

do im̃ti ʽwziąć, jąćʼ. Paralela: <kißkiaimis> (s.v. kìškis).  

 ánkštara 1 p.a. żm. ʽpryszcz, wągier, larwa gza na grzbiecie bydłaʼ, war. ánkštera, 

ánkštiras, ankštìras (SD unkštirai «wągry, węgry», drw. unkštiriotas «węgrowaty»). 

Odpowiedniki bałtyckie: łot. kuroń. anksteri m.pl. ʽwągry, larwyʼ, stpr. anxdris EV ʽwąż, 

Notir [Natter]ʼ (zob. PKEŽ 1, 85n.). Por. homofonię z ánkštara ʽstrąkʼ (s.v. ánkštis). — SZ 

inkšt-: wsch.-lit. inkštìras, zwykle pl. inkštìrai ʽpryszcze, wągry, małe wrzody u bydła na 

grzbiecieʼ (war. inkstìrai; utrzymanie s w tej formie Būga, RR I, 277 nazwał 

ʽniezrozumiałymʼ). Nie do końca jasne. Por. LEW 185 (s.v. inkstìras), gdzie porównanie z 

jednej strony z psł. *ǫgrŭ ʽwągier, robak, larwa pasożytująca w ciele zwierzęciaʼ (ros. úgorь, 

ugrjá, czes. uher, -hru, pol. wągier, przest. wągr) oraz stwn. angar, śrwn. enger ʽczerw, 

robakʼ, nwn. Engerling m. ʽpędrak, larwa chrabąszczaʼ (Kroonen 28: pgerm. *angra- < pie. 

*h2engu̯h-ro-), z drugiej strony z lit. į́sčios ʽłono, wnętrznościʼ. Zob. też ALEW 43. 

 añkštas, -à 4 p.a. ʽnieszeroki, ciasny, ścisły, nie dość pojemnyʼ. War. ankštùs, SD 

unkštus «wąski». Z insercją k kontynuuje plit. *añštas22. Ta forma wynikła z synkopowania 

samogłoski u w praformie *añžutas, gdzie suf. -ta- rozszerzał starą osnowę na -u-, pbsł. 

*anžu- < *amžu- < pie. *h2emǵh-ú-23. Inaczej LEW 11 (praforma *anž-stas), BSW 11 (añkštas 

z *anštas < pie. *anǵh-s-tos), ALEW 43 (pie. *h2emǵh-s-to-), przy czym we wszystkich trzech 

wypadkach zaniechano uzasadnienia segmentu *-s-. — Pbsł. *amžu- było odpowiednikiem 

wed. aṃhú- ʽciasny, wąskiʼ, aw. ązu- ts., goc. aggwus ʽciasnyʼ, stisl. ǫngr ts. Por. też 

derywaty: scs. ǫzŭkŭ ʽστενόςʼ, łac. angustus ʽwąski, ciasny, szczupły, małyʼ (*ang-os-to-), 

angiportus ʽwąska uliczkaʼ (*angu-porto°). Podstawa werbalna w gr. ἄγχω ʽdusić, dławićʼ, 

łac. angō, -ere ʽściskać, dławić, dusićʼ, przen. ʽdręczyć, niepokoić, trapićʼ (pie. *h2emǵh-e/o-

), het. ḫamank-i ʽprzywiązać; zaręczyć kogo z kimʼ (pie. *h2m-ón-ǵh-/*h2m-ṇ-ǵh-). Zob. LIV
2 

264n., EWAIA I, 39, de Vaan 42, Derksen 2008, 388, Kloekhorst 278n. — Przy odpowiedniku 

słowiańskim ǫzŭkŭ (sch. ȕzak, ros. úzkij, pol. wąski) widać paralelne do bałtyckiego *-ta- 

rozszerzenie *-ka-, < pbsł. *amžu-ka-. Gdyby opisane zmiany nie zaszły, mielibyśmy 

przymiotniki o postaci lit. †amžùs i scs. †ǫzŭ (por. scs. ǫže n. ʽpęto, więzyʼ, sch. ȕžī 

 
21 Z historycznego punktu widzenia -yv- jest neosufiksem. Wyabstrahowano go w typie valývas, gdzie 

zachodziła motywacja ze strony czas. valýti ʽczyścićʼ. Analiza: valy-v-as. Reanaliza: val- + -yvas; nastąpiła 

ona wówczas, gdy obok valývas pojawił się drw. wsteczny valùs. Por. jeszcze dalývas ⇐ dalýtis. 
22 Co do insercji por. np. aũkštas ʽpiętro, strychʼ < *auštas (*h2eu̯ks-to-), akštìs f. < *aštis (zob.), bókštas ʽbasztaʼ 

< *boštas (zapoż. z błr. lub pol. bašta).  
23 Por. łot. riẽksts m. ʽorzechʼ, które z uwagi na lit. ríešutas ts. trzeba wywodzić z prałot. *riests < *riesuts przy 

założeniu synkopy u oraz insercji k przed st. Forma lit.-łot. *raišu-ta- polega znów na rozszerzeniu starszej u-

osnowy, widocznej w słow. *(o)rěxŭ (por. adi. *orěx-ov-ŭ ʽorzechowyʼ). Inna paralela to lit. ašutaĩ ʽwłosieʼ : 

łot. ass ʽostryʼ (*ašus).  
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ʽwęższyʼ). — Drw. ankščià ʽmiejsce ciasne, miejsce niewygodneʼ, ankščióji f. ʽbezpieczne, 

ustronne miejsceʼ, ankštybė kelių SD «cieśń», ankštókas ʽza ciasnyʼ, ankštumà ʽciasnota, 

ciasne miejsceʼ. Nazw. Ankštùtis. — Vb. denom. 1. ankščióti ʽz trudem coś robićʼ, ankščiótis 

ʽkrępować sięʼ, 2. ankštė́ti ʽstawać się ciasnymʼ, 3. paañkštinti ʽścieśnić, zwęzićʼ (unkštinu 

SD «zacieśniam co»), refl. añkštintis ʽkrępować sięʼ (por. ros. stesnjátьsja ʽkrępować się, 

wstydzić sięʼ : stesnjátь ʽścieśniać, zacieśniaćʼ), 4. užañkšti, -čia, -tė ʽzajmować miejsce, 

zawadzać, przeszkadzaćʼ (znacz. etym. ʽrobić ciasnym, ścieśniaćʼ). 

 ánkštis, -ies f. 1 p.a., ánkštė 1 p.a. ʽstrąk, podłużny owoc fasoli, grochu, bobu, który 

pęka wzdłuż dwu szwówʼ (SD unkštis «strąk») — drw. postwerbalny od frq. ánkštyti m.in. 

ʽłupać, łuskać, łuszczyć (groch, fasolę)ʼ, to ze zmiany ánkstyti, ostatecznie z *áng-sty-. Pwk. 

áng- to alternant na SO do éng-, por. éngti ʽzdzierać skórę (z owcy, psa)ʼ, iter. ángyti ts. 

Znacz. etym. ʽto, co podlega łuszczeniuʼ. Paralele słowotwórcze: dangštis, -ščio m. 

ʽpokrywa, wiekoʼ (starsze dañgstis, -sčio) ⇐ dángstyti; graĩbštas ʽczerpakʼ ⇐ graibstýti; 

dė́stis ʽzdarzenie, wypadekʼ ⇐ dė́stytis. — NB. ŽD 53 wyprowadza ánkštis z añkštas 

ʽciasnyʼ, co jest wątpliwe tak formalnie (metatonia?) jak i semantycznie. ALEW 44 wywodzi 

ánkštis wprost od vb. éngti; jest to o tyle trudne do przyjęcia, że wtedy zakończenie -štis 

musiałoby być interpretowane jak formant sekundarny i tym samym nie mogłoby pociągać za 

sobą apofonii eng- ⇒ ang-. Jeszcze inaczej LEW 11: w ánkštis ma tkwić pwk. pie. *ang- 

ʽgiąć, zginaćʼ, taki jak w angà ʽwejścieʼ. — Drw. ankščiúotas ʽmający dużo strąkówʼ, 

ánkštara ʽstrąkʼ, ánkštiniai augalaĩ ʽrośliny strąkoweʼ, cps. ánkštpipiris ʽpaprykaʼ (por. 

pipìras). Vb. denom. ankštė́ti ʽróść w strąkiʼ. 

 anóks, -ia 1 p.a., anóks, -ià 3 p.a. ʽtaki otoʼ, np. Mán neréikia tókio, mán reĩkia anókio 

ʽPotrzebny mi jest taki oto, a nie tamtenʼ (drw. SD anoksai «onaki, illius modi») — praforma 

*anāki̯a- ⇐ *an-āka-, drw. od zaimka wskazującego anàs (zob.). Z innym tematem: anókias 

ʽowakiʼ (Tai tókias, tai anókias ʽTo taki, to owakiʼ – o kawalerze, który nie do końca się 

podoba). Por. oboczność tókias : tóks. — Pol. XVI w. onaczyć ʽżartować, kpić, wyśmiewaćʼ 

zostało przez Szyrwida skalkowane jako *anāki-uo-ti (⇐ adv. anokiai), por. SD <anakiuoiu> 

«onaczę, agere, facere»24. Co do suf. -uo- zob. anúoti. 

 anót praep. z gen. ʽwedług (kogo), czyimś zdaniemʼ, np. Javaĩ, anót jõ, visái nesudýgo 

ʽZboże, według niego, wcale nie wzeszłoʼ. War. anõt, anóte, anotè, anõts, anuñt, nõt. Bez 

dobrej etymologii, por. GJL III, § 688n., LEW 11. Segment końcowy -t przypomina adv. užúot 

(zob.). Synonimem anót jest pasàk. 

 añskat ptk. stlit. ʽoto, siheʼ (Anskat atėja Sunamitienė BRB ʽSihe, die Sunamitin ist daʼ, 

ALEW 44) — prawdopodobnie z uniwerbizacji zwrotu *ans-ka t(i), z enklityczną formą 

datiwu sg. ti, dosł. ʽten tu ci (ten tu dla ciebie)ʼ, por. LEW 11. Paralele: šìskat, tàskat. — War. 

z ptk. -ga-: añsga ʽotoʼ, rozszerzone: añsgatės ts. 

 añt praep. z gen. (gw. z acc.) ʽna czym, na co; ku czemuʼ, np. Karvẽlis tùpi ant stógo 

ʽGołąb siedzi na dachuʼ. Vìštą užléido ant kiaušìnių ʽKurę puszczono na jajaʼ. Berniùkas eĩna 

ant namų̃ ʽChłopiec idzie ku domowi/w stronę domuʼ. Postać añt pochodzi z apokopowania 

dawnego, dziś gwarowego, przyimka antà (GJL III, § 690n.). Por. anta amžių amžią MŽ 883 

ʽna wieki wiekówʼ (przest. anta amžinųjų amžių ts.), anta kryžiaus MŽ 4463 ʽna krzyżuʼ. 

Złożenia z anta°: antapalas (zob. ampalas), antarýt ʽjutroʼ (por. rýtas), antãvagė ʽmiejsce 

nad bruzdąʼ (por. vagà), n.m. Antãkalnis ʽAntokolʼ (dzielnica Wilna) : wsch.-lit. untà kálno 

ʽna wzgórzu, na górzeʼ, n.m. Antãlaukis (por. laũkas ʽpoleʼ), Antãlieptė (por. liẽptas 

 
24 LKŽ I, 150 emenduje to na <anakinoiu>. Jest to wątpliwe, ponieważ taka poprawka prowadzi do neosuf. 

*-ino-, który jest, owszem, poświadczony, lecz tylko w derywacji odczasownikowej, np. dairinoti, mėginoti, 

pabudinojo (zob. ŽD 512, Stang 1966, 373).  
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ʽkładkaʼ), Antãzavė < *Anta-zalvė (por. n.jez. Zálvė, Zalvỹs, n.rz. Zálvė, zob. GJL I, § 462, 

LD § 217, Vanagas 392). — Jeszcze bardziej zredukowanym wariantem jest an ʽna, kuʼ, np. 

Guli paslikas añ žemės ʽLeży wyciągnięty na ziemiʼ, an kelio DP ʽna drodzeʼ. Złożenie z ptk. 

gi: Važiuoju añgi tėvą ʽJadę do ojcaʼ; war. apokopowany añg: Sustoję añg ūlyčios ʽStanęli na 

ulicyʼ. — W dialekcie żmudzkim ant używa się również jako praeverbium (jego literackim 

odpowiednikiem jest przeważnie už-), np. antstóti ʽzastąpić drogę; natarczywie pytać, 

nalegać, żądać; rozpoczynać kolejny rok życiaʼ, antpìlti ʽnalać równo z brzegiemʼ, antgiñti 

ʽzapędzićʼ. — Odpowiedniki spoza bałtyckiego: wed. ánti adv. ʽw pobliżu, bliskoʼ, gr. ἀντί 

praep. ʽnaprzeciw, zamiast, z powoduʼ, łac. ante adv. ʽna przedzie, naprzódʼ, gr. ἄντα adv. 

ʽnaprzeciwko, twarzą w twarz, oko w okoʼ, praep. ʽprzed, naprzeciwʼ. Sądzi się, że gr. ἄντα 

jest skostniałą formą accusatiwu sg., zaś gr. ἀντί, wed. ánti i łac. ante – skostniałym 

locatiwem sg. od rzeczownika pierwiastkowego o znacz. ʽprzódʼ. Por. het. ḫant- ʽprzód, 

twarzʼ < pie. *h2ent-, het. ḫantezzi- ʽznajdujący się na przedzie, pierwszyʼ. Zob. Mayrhofer 

1986, 132, EWAIA I, 78, Meiser 1998, 55, ALEW 44. Dalej por. goc. and 1° jako praep. 

ʽwzdłuż, ponad, naʼ, 2° jako prvb. and-: goc. andstandan ʽstać naprzeciw, przeciwstawiać 

sięʼ (por. nwn. ant-: Antwort f. ʽodpowiedźʼ obok ent-: entsprechen ʽodpowiadaćʼ), 3° jako 

prefiks anda-: goc. andanēms ʽprzyjemnyʼ. Por. BSW 10. 

 antaĩ adv. ʽoto, oto tamʼ, SD untai «ono, en, ecce» — ze ściągnięcia *ana tai. Por. ãnas, 

anàs oraz war. ana-và ʽotoʼ, gw. ana-vàt ts. 

 añtakis, -io 1 p.a., ántakis 1 p.a., antakỹs 3 p.a. m. 1. ʽłuk brwiowyʼ, 2. ʽbrewʼ, zwykle 

pl. añtakiai ʽbrwiʼ — drw. od zwrotu przyimkowego ant akių ʽnad oczamiʼ (zob. añt). — 

War. żmudzkie z anč-: ánčakis a. ančakỹs, też ánčiakis, ančiakỹs.  

 antãlikas 1 p.a. gw. ʽbeczułka, baryłka piwa, winaʼ (Pabaigtuvėms išridino antãliką 

ʽDla uczczenia zakończonej pracy wytoczyli antałekʼ) — zapożyczone z pol. antałek, -łka (⇐ 

węg. antalag ʽbeczułka wina o objętości od 10 do 30 lʼ), z zastępstwem polskiego suf. -ek 

litewskim -ik-. Por. stbłr. antelogkъ ʽmiara płynówʼ, błr. gw. antalók ʽbeczułka na piwo lub 

wódkę zaopatrzona w kranikʼ (PZB 1, 82). Zob. też POLŽ 19. 

 añtgalis, -io 1 p.a. ʽnasadka, nakładka; grotʼ, íeties añtgalis ʽgrot oszczepuʼ — drw. od 

zwrotu przyimkowego ant galo ʽna końcuʼ, znacz. etym. ʽto, co znajduje się na końcuʼ, por. 

añt, gãlas. 

 ántis, -ies 1 p.a. f. ʽkaczka domowa; kaczka dzika, Anasʼ. Odpowiednik stpr. antis EV 

ʽEnteʼ. Pb. *ānti- < *HanH-ti-. Pdg. pie.: nom.sg. *h2énh2-ti-, gen.sg. *h2ṇh2-téi̯s (Beekes 

1969, 197, Peters 1980, 26, 141, EWAIA I, 163). W bałtyckim brak jest form na st. 

zanikowym o postaci (lit.) †ìnt-C, †ùnt-C. Por. łac. anat-/anit- f., nom. anas < *hanhti- 

(gen.pl. ant(i)um), stwn. anut, pl. enti < pgerm. *anad- < *h2énh2-et-. Na SZ: wed. ātí- f. 

ʽkaczkaʼ < *h2ṇh2-ti- (nom.pl. ātáyaḥ). Na temat gr. νῆσσα, att. νῆττα, beoc. νᾶσσα f. zob. 

teraz Beekes 2010, 1018n. Punktem wyjścia był tu pie. temat na *-t-: nom.sg *h2énh2-t, 

gen.sg. *h2ṇh2-t-és (Kroonen 26). W alternatywnej rekonstrukcji postuluje się apofonię *o : 

*ø, por. *h2onh2-t : *h2ṇh2-t-és (Vijūnas 2009, 95n.). — W słowiańskim formy sch. ȕtva, 

strus. utovĭ acc.sg. ʽkaczkaʼ, ros. utvá coll. ʽkaczkiʼ każą założyć osnowę na -ū-: psł. *ǫty, 

*ǫt-ŭv-e < *h2énh2-t-u(e)h2-. Z kolei *ǫtŭka w ros. útka ʽkaczkaʼ wskazuje na *āntŭ -kā-, 

czyli na przekształcenie odziedziczonej osnowy na -(t)i-, może pod wpływem innowacyjnego 

tematu *ānt-ū-. Por. BSW 10, LEW 11n., ALEW 45. — Drw. antíena ʽmięso z kaczkiʼ (por. 

žąsíena), antiẽnis ʽkaczy, np. tłuszczʼ; añtinas ʽkaczorʼ (SD untinas ts.), pokazuje suf. -na- i 

metatonię cyrkumfleksową (por. žą̃sinas ʽgąsiorʼ ⇐ žąsìs); antinyčia: SD untinyčia, kur untis 

peni «kacznik, koyciec kaczy», ántiška eĩsena ʽkaczy chódʼ, antýtė nazwa tańca weselnego. 

Zdrob. ančiùkas, antýtis a. antỹtis ʽkaczątkoʼ. Cps. ántkiaušinis ʽkacze jajoʼ (⇒ drw. 
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wsteczny: ántkiaušis, war. ánkiaušis (por. kiaušìnis). Vb. denom. ančiáuti ʽpolować na 

kaczkiʼ. — N.rz. Ánčia 2x (por. neol. delčià od deltìs, -čiai; odpowiednik pol. Hańcza), 

Enčià, cps. Ánčiupis, Antytupis b.z.a., n.jez. Ánčia 2x, Eñčias. — Nazw. Ántinas, Añtinas. 

N.m. Ánčios, Ančė́nai, Añčiškiai. 

 añtis, -čio 2 p.a. ʽzanadrze, spód ubrania na piersiach, pazuchaʼ, kìšti į añtį ʽwsunąć za 

pazuchęʼ. SD
1 untis, ažuuntis «nadra» (por. praep. ažu- s.v. už-), SD untis «nadra, zanadra», 

untis klojimi SD «sąsiek» [ʽprzedział w stodole, gdzie składa się zżęte zbożeʼ]. War. z 

wtórnym e: eñtis (por. Eñdrius ʽAndrzejʼ). — Obok tego jest f. antė,̃ añtė 1. ʽplewnik; sąsiek 

do przechowywania paszyʼ (war. iñtė ʽplewnikʼ pokazuje zagadkowy wokalizm inC), 2. 

ʽwewnętrzna kieszeń ubraniaʼ, 3. ʽwnęka w ścianie piecaʼ. Nawiązanie łot. a(i)zuôts 

ʽzanadrzeʼ, àizuõte ts., też ʽplewnikʼ obok uõts, uõte ʽściek dla gnojówki, gnojowisko; ściek 

na pomyje w kuchni, ściek w łaźni; zagłębienie w piecu, murze; obłożone deskami wejście do 

ziemiankiʼ. — Temat na -i̯o- (por. gen.sg. añčio) mógł się rozpowszechnić na miejscu tematu 

na -i-, który był związany z przysłówkiem (skostniałą formą loc.sg.) *anti ʽna przedzie, z 

przoduʼ < pie. *h2ent-i. Por. gr. ἀντ-ί i łac. ante (s.v. añt) oraz het. ḫant- ʽprzód, twarzʼ, drw. 

het. ḫanza adv. ʽna przedzie, przedʼ, ḫantezzi- ʽpierwszy, znajdujący się na przedzieʼ, goc. 

andeis m. ʽkoniecʼ, stwn. andi, endi n. ʽczoło, zewnętrzna stronaʼ (zob. EWAIA I, 78, Meiser 

1998, 55, Kloekhorst 287n., Kroonen 31). Znacz. etym. añtis: ʽprzednia część ubioru; ubiór 

okrywający pierśʼ, por. Būga, RR III, 780, LEW 12, ALEW 44n. — Drw. antìnė ʽwewnętrzna 

kieszeń w ubraniuʼ, ùžantis (zob.). Cps. atvapañtis, -ė ʽkto chodzi rozpięty na piersiach, 

rozchełstanyʼ (por. ãtvapas). 

 añtra adv. ʽpo drugieʼ, untra SD «po wtore» — skostniała forma rodzaju nijakiego do 

ordinale m. añtras, f. antrà. Inne adv.: añtra vert̃us ʽz drugiej stronyʼ, añtra tíek ʽdrugie tyleʼ. 

 añtras, -à 4 p.a. ʽdrugi, wtóryʼ, SD untras nuog ko «pierwszy po kiem» — liczebnik 

porządkowy do dù ʽdwaʼ. Odpowiedniki bałtyckie: stpr. antars a. anters ʽdrugi, ander, 

zweiterʼ i łot. ùotrs ts. Postać añtras jest sekundarna, ustaliła się po synkopowaniu añtaras 

(przest., gw.), por. łot. gw. ùotars, stłot. uote̦rs (LEGR § 337). Praforma bsł. *antera-. Zmiana 

samogłoski sufiksalnej e jest też widoczna w pãstaras ʽostatniʼ (war. pãsteras). Do 

porównania stoi z jednej strony psł. *ǫtorŭ ob. *ǫterŭ ʽinny, drugiʼ, łuż. wutory ts. (drw. czes. 

úterý m. ʽwtorek, drugi dzień tygodniaʼ), z drugiej strony zredukowane psł. *vŭ-tor-ŭ (por. 

prepozycję vŭ- ob. vǫ-) w scs. vŭtorŭ ʽdrugiʼ, ros. vtorój ʽdrugi, drugorzędnyʼ, stpol. wtóry 

ʽnastępny po wymienionym, ponowny, innyʼ, pol. ʽnastępujący po pierwszym, drugiʼ. Por. 

BSW 10n., LEW 12, ALEW 46. Pbsł. *antera- jest spokrewnione z wed. ántara- ʽodległy, 

odmienny, innyʼ (por. an-yá- ʽinny, obcyʼ), goc. anþar ʽdrugiʼ, stang. ōðer, ang. other, stwn. 

andar, nwn. anderer ts., < pie. *h2én-tero- (EWAIA I, 77, Kroonen 30). Z uwagi na 

pochodzenie od sb. *h2ent- ʽprzód, przednia stronaʼ wolno przyjąć dla *h2éntero- znacz. 

etym. ʽznajdujący się naprzeciw (mnie)ʼ, por. Neri, Kratylos 54, 2009, 7. Alternatywną 

rekonstrukcję pie. *h1on-tero- daje EIEC 411. — Drw. antraĩp adv. ʽinaczej, w inny sposóbʼ, 

antrýkštis a. antrỹkštis ʽdrugorzędny, wtórny, sekundarnyʼ, añtrininkas 1. ʽrzecz drugiego 

gatunku, gorszej jakościʼ, 2. przest. ʽpomocnik w robocie na pańszczyźnieʼ25, antrur ̃ (zob. 

kur)̃, kàs añtrą diẽną adv. ʽco drugi dzieńʼ. Cps. antrãdienis ʽwtorek, drugi dzień tygodniaʼ 

(por. dienà), añtrąkart adv. ʽpowtórnie, po raz drugi, ponownieʼ (por. kart̃as), antrãpus adv. 

ʽz drugiej strony, po drugiej stronieʼ (por. pùsė), antrãžiemis ʽzwierzę (domowe), które 

przeżyło dwie zimyʼ (por. łac. bīmus ʽdwulatekʼ < *du̯i-himo-, dosł. ʽdwuzimekʼ, zob. de 

Vaan 71), pusañtro (zob.). — Vb. denom. paañtrinti ʽpowtórzyćʼ (Paañtrink dar kartą, 

nesugirdau ʽPowiedz raz jeszcze, [bo] nie dosłyszałemʼ) – kalka z pol. po-wtórz-yć ʽzrobić, 

 
25 War. wsch.-lit. uñtrinykas został zapożyczony do polszczyzny litewskiej jako unternik ts. (por. SGP VI, 30). 
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powiedzieć po raz drugiʼ (⇐ po wtóre adv. ʽpo raz drugiʼ); simplex añtrinti ʽpowtarzać; 

śpiewać drugim głosemʼ jest wtórne. Drw. pauntrinimas SD «powtarzanie». Nowotwory: 

atantrinti MT ʽpowtórzyćʼ, refl. atsiañtrinti ʽo chorobie: powrócić, powtórzyć sięʼ. 

 añtstolis 1 p.a., ántstolis, -io 1 p.a. 1. ʽnadzorcaʼ, 2. ʽkomornik, urzędnik powołany do 

przymusowego ściągania należności od dłużnika na podstawie orzeczenia sąduʼ, 3. ʽten, kto 

wiezie posag panny młodejʼ (syn. kraitvežỹs) — drw. na -lis od neoosn. antsto- ⇐ vb. cps. 

antstóti m.in. ʽnastawać, upominać się o co, domagać się czego usilnie, natarczywieʼ (zob. 

stóti). Paralele: núostolis, príestolis i ùžstolis. 

 anū̃kas 2 p.a. ʽwnukʼ, SD «wnuk, wnęk, wnuczek» — zapoż. z błr. gw. anúk, ukr. onúk 

(por. Būga, RR I, 271, SLA 29, LEW 12 i ALEW 46). Inaczej ZS 6: z błr. unúk, u̯nuk, ale bez 

komentarza na temat lit. nagłosu a-. Fem. anū̃kė ʽwnuczkaʼ, SD «wnuczka, wnęczka». Por. 

strus. vŭnukŭ, ros. vnuk, vnúka. Co do substytucji lit. ū za podakcentowe ruskie u por. kū̃mas, 

tijū̃nas. Transpozycja błr. -úk ⇒ lit. -ū̃kas polega na włączeniu pożyczki do grupy 

denominatiwów typu kojū̃kas ⇐ kója; namū̃kas ⇐ namaĩ i karčiū̃kas ⇐ karč̃iai. — Są 

jeszcze dwie inne formy dla ʽwnukaʼ: vnūkas (zob.) i unū̃kas (zob.). Slawizmy anū̃kas, 

vnūkas i unū̃kas wyparły odziedziczone z pie. terminy pokrewieństwa, utrzymujące się 

jeszcze w epoce starolitewskiej pod formami nepuotìs ʽwnukʼ i neptė ̃ ʽwnuczkaʼ. — Drw. 

anūkáitis ʽprawnukʼ, anūkelis SD
1 «wnuczek & wnuczę», próanūkis ʽprawnukʼ. 

 anúoti, anúoju, anavaũ pot. 1. ʽrobić co powoli, nie spiesząc się, guzdrać się, marudzić; 

robić co z trudemʼ, 2. ʽczyścić, sprzątać, prać; obcinać gałęzieʼ, 3. ʽpsuć, marnowaćʼ, 

paanúoti ʽw zastępstwie kogoś popracować przez jakiś czasʼ, užanúoti ʽzatkać, zalepić 

(dziurę); zapracować na coʼ, refl. apsianúoti ʽzrobić wszystko, co było do zrobienia, obrobić 

sięʼ, pasianúoti a. susianúoti ʽpokłócić sięʼ — odzaimkowy czasownik na -uo- mogący być 

określeniem dowolnej czynności, nie mający określonego znaczenia i zastępujący wiele 

innych. Pochodzi od zwrotu przysłówkowego anuo būdu SD «onak, onako, illo modo», tj. ʽw 

inny sposób, inaczej; w sposób sobie tylko właściwyʼ (zob. anàs). Nie można wykluczyć 

kalki z pol. przest. onaczyć m.in. ʽw pewien sposób robić, robić po swojemu, w niezwykły 

sposób, wydziwiać, cudaczyćʼ ⇐ onak, onako adv. ʽowym, takim, tamtym sposobem, w 

sposób sobie tylko właściwy; owak, inaczej, niezwykle, oryginalnie, dziwnieʼ (zob. SW III, 

780). Paralela: pol. pot. tentegować ⇐ ten tego26. Zob. też SD <anakiuoiu> «onaczę, agere, 

facere» s.v. anóks. LEW 12 przytacza za Endzelinem wątpliwe zestawienie anúoti z pie. pwk. 

ʽoddychaćʼ jak w sti. ániti i gr. ἄνεμος. 

 ap- prvb. o znacz. ʽob-, o-ʼ, np. apáugti ʽobrosnąćʼ, agaũbti ʽokryć, otulićʼ, apeĩti 

ʽobejśćʼ, też ʽoszukaćʼ, apmirt̃i ʽobumrzećʼ, apskų́sti ʽoskarżyćʼ, apieškóti ʽprzeszukaćʼ, 

apkeliáuti ʽzjeździć wszystkie okolice, stronyʼ, refl. apsidžiaũgti ʽucieszyć sięʼ, apsigérti 

ʽopić sięʼ. — Przed czasownikami o nagłosie wargowym pojawia się prvb. api-, np. apipèšti 

ʽoskubaćʼ, apiplė́kti ʽzapleśniećʼ, apibė́gti ʽobiec, obiegnąćʼ, apibùrti ʽoczarowaćʼ, apibrìsti 

ʽobejść brodzącʼ. — apý- prefiks złożeń nominalnych, np. apýbrėkšmis ʽwczesny zmierzchʼ 

(por. brė́kšma), apýburnis ʽmiejsce koło ustʼ (por. burnà), apýrytis ʽprzedświt, wczesny 

ranekʼ (por. rýtas), apývaras ʽsznurek u łapciaʼ (por. vãras). Typ przymiotnikowy apýdykis 

ʽprawie próżnyʼ (por. dỹkas), apýsenis ʽpodstarzałyʼ (por. sẽnas) ma odpowiednik w stpol. 

obstary ʽpodstarzałyʼ (por. stary). Stosunek apý- : api- jest porównywalny z ýš- : iš- i ū́ž- : 

už-. Zob. GJL III, §§ 694n. Lit. api- jest refleksem pie. *h1op-i, formy locatiwu sg. od 

rzeczownika pierwiastkowego *h1ops, zob. apiẽ. Por. wed. ápi adv. ʽteż, dalej, nawetʼ, staw. 

 
26 Według Ułaszyna 1938, 43: «czasownik używany w wypadku nienasunięcia się odpowiedniejszego 

czasownika, np. ja się tak dobrze stentegowałem, że mnie nie znalazł; tak go stentegowałem, że nie mógł 

wstać».  
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aipī ʽteż, późniejʼ, stpers. apiy ʽteż, jeszczeʼ, gr. ὄπιθεν adv. ʽ(o miejscu) z tyłu, w tyle, (o 

czasie) potem, w przyszłości)ʼ, praep. ʽza, pozaʼ, łac. ob praep. ʽnaprzeciw, przed, przeciw; z 

powoduʼ (zob. EWAIA I, 86). — W zapożyczeniach lit. ap- oddaje czasem słowiańskie o-, 

por. np. apgulnùs. 

 apačià 3 p.a. ʽspód, dół, dolna częśćʼ. SD <apaćia> «spod, spodek czego», «odspod». 

Odpowiednik łot. apakša ʽspódʼ z *apaša (k wstawne, prawdopodobnie na skutek 

wyrównania do antonimu aûgša ʽgóra, wierzchʼ, stąd następnie w prìekša ʽprzódʼ i ìekšas 

ʽwnętrznościʼ, zob. LEGR § 114), apakš praep. ʽpod, unterʼ. Rekonstrukcja: pb. *apati̯-ā- od 

*ap-ati-, abstractum na -ati- od adv. *ap- ʽu dołu, podʼ, znacz. etym. ʽbycie pod czymś, u 

spoduʼ vel. sim. Osnowa *ap-ati- jest dana w lit. apatìs, -iẽs 3 p.a. f. gw. ʽspód, dolna część 

czego; przylepka chlebaʼ (młodsze war. apačìs 3 p.a., apatė ̃3 p.a.). Co do formantów zob. 

užačià, może też į́sčios. — Dotąd na podstawie porównania z wed. ápatyam n. ʽpotomek, 

potomstwoʼ < *Hopeti̯o- ⇐ ápa praep. ʽfort, hinweg, abʼ (EWAIA I, 82) wyprowadzano wyraz 

litewsko-łotewski z pie. *Hopo-ti̯o-. Por. gr. ἀπό ʽo miejscu i ruchu: od, zʼ, ʽo położeniu: z 

dala od, pozaʼ, ʽo czasie: od, poʼ, łac. ab ʽo miejscu: od, z; o czasie: od, poʼ. Zob. BSW 11, 

LEW 12, Karulis I, 70, ALEW 47 (adv. *(H)apo + suf. *-ti̯eh2-). Oboczna formacja od 

adverbium na st. zanikowym ukazuje się w het. appezzi(i̯a) ʽbackmostʼ < *Hpe-ti̯o- 

(Kloekhorst 264n.). — Drw. apačiaũ adv.: Apačiaũ pažiūrėk! ʽPopatrz głębiej!ʼ (scil. 

wlazłszy głębiej pod łóżko), apačiáusias ʽnajniższyʼ (SD «naniszszy», syn. žemiausias), 

ãpačios f.pl. 1. ʽbulwy kartoflaʼ, 2. ʽpaprochy siana, słomyʼ, 3. ʽmleko po zdjęciu śmietanyʼ, 

4. ʽpodkład z gałęzi lub desekʼ, apačiõn adv. ʽw dół, na spód, pod spódʼ (Nedėk an viršaus, 

kišk apačiõn ʽNie kładź na wierzch, wsuń na spód, pod spódʼ), pademi apačian SD
1 

«podkładam», apatė ̃3 p.a. ʽspódʼ, ⇒ apatė́jis ʽspodniʼ (osobliwe użycie suf. -ėj- w derywacji 

przymiotnikowej, por. łot. galējs ʽkońcowyʼ, sarkanējs ʽrumianyʼ. Ambrazas 2000, 134n. 

wymienił jedynie rzeczownikowy suf. -ėjis, mianowicie w roli dubletu do -ėjas, np. medė́jis 

ob. medė́jas ʽmyśliwyʼ, prekė́jis ob. prekė́jas ʽkupiecʼ), apatèsnis przest. ʽtaki, co leży 

(znajduje się) bardziej na spodzie, głębiejʼ, apatìnis ʽspodni, dolnyʼ (SD «odziemny», akmuo 

melnyčios girnų apatinis «kamień młyński spodni»). Cps. apãtvilkiai m.pl. ʽodzież wkładana 

na spódʼ (por. vilk̃ti ʽubieraćʼ). — Neoosn. apatin-: apatìnė ʽspodnia część bielizny damskiej, 

halkaʼ, apatìnės a. apatinùkės f.pl. ʽkalesony, gacie, gatkiʼ, apatiniñkės ts. — Z 

apokopowania formy typu apatìs (zob. wyżej) wywodzi się gwarowa prepozycja apat c. gen. 

ʽpod, pod spodemʼ, por. Anam iš apat kojų ugnis lėkė ʽTamtemu [koniowi] spod kopyt 

leciały iskryʼ. 

 apálka I 1 p.a. gw. 1. ʽpierwsza zerznięta z kłody deska, z jednej strony płaska, z 

drugiej zaokrąglona, pokryta korąʼ (Ar neturi apalkų, kad tvorai imi geras lentas? ʽCzy nie 

masz opołków, że bierzesz na płot dobre deski?ʼ), 2. ʽbrzegi wyprawionej skóry zwierzęcej, 

zwł. skóry z nóg i głowyʼ — zapoż. z błr. apólak, -lka ʽpierwsza zerznięta deskaʼ. War. f. 

apólka (ZS 6). Por. ros. gw. opolok, pol. przest. opołek, -łka, też opół (SGP III, 458), < psł. 

*o(b)-pol-ŭkŭ ʽto, co z bokuʼ albo ʽto, co z połowyʼ (por. scs. polŭ ʽpołowaʼ). Zob. ĖSBM 1, 

129 (bez wzmianki o lit. apálka). Zob. też švártė. 

 apálka II 1 p.a. gw. ʽowalny, pleciony z wikliny koszyk bez pałąka, używany do wiania 

zbożaʼ — zapoż. z pol. opałka (z psł. *o(b)-pal-ŭka ⇐ *o(b)-palati ʽczyścić ziarno z plew, 

wiać zbożeʼ, pol. przest. opałać ts., stczes. opálati ts., zob. Boryś 391n.). Brak w LEW. NB. 

LKŽ I, 183 przez niedopatrzenie złączył w jednym lemmacie apálka I i apálka II. 

 apãstalas 1, 3 p.a. ʽapostołʼ (m.in. MŽ, DP) — zapoż. ze stbłr. apostolъ, por. błr. 

apóstal, strus. apostolŭ ⇐ gr. ἀπόστολος ʽwysłannikʼ. Zob. SLA 30, Urbas 24, LEW 12, ALEW 

47, ĖSBM 1, 130n. Pominięte w LKŽ. Zob. też apãštalas. 
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 apãštalas 1, 3 p.a. ʽapostołʼ (m.in. MŽ, DP), war. apãštolas, apõštalas — zapoż. ze 

stbłr. apoštolъ (war. do apostolъ) ⇐ stpol. aposztoł (⇐ stczes. apoštol). Zob. też SLA 30, 

Borowska 360n., LEW 12, ALEW 47, POLŽ 206n. Łot. apustulis ⇐ śrdn. apostel (Jordan 54). 

— Drw. apãštalystė DP ʽapostolstwoʼ, apãštališkas DP ʽapostolskiʼ, draugapãštalas Póvilas 

DP 61030 – kalka ze stpol. społapostoł Paweł (por. nwn. Mitapostel m.). Vb. denom. 

apaštaláuti ʽbyć apostołem, apostołowaćʼ. — N.rz. Apaštėl̃ė.  

 apcãcas 2 p.a. gw. ʽobcasʼ (Bespardydamas į akmenis, visus apcacùs nudaužiau 

ʽUderzając w kamienie, zbiłem całe obcasyʼ) — ze zmiany *apsãcas (asymilacja s-c > c-c), 

co zapożyczone z błr. gw. absác, -a (⇐ pol. przest. obsac, absac ⇐ nwn. Absatz m. ʽczęść 

butaʼ, WDLP, s.v. obcas). War. absõcas DVŽ. Zob. też ĖSBM 1, 61. — Miejsce akcentu w 

war. ãpsacas ʽobcasʼ wskazuje na zapożyczenie wprost z nwn. Absatz (GL 26; brak w LKŽ). 

Osobno zob. apsõtis (apsõcis). 

 apceñgos 1 p.a., apcángos, -ų 1 p.a. f.pl. gw. ʽobcęgiʼ — zapoż. z pol. obcęgi, starsze 

obcągi, hebcągi (⇐ nwn. Hebezange f., zob. WDLP, s.v. obcęgi, Boryś 370, POLŽ 207). 

Możliwe pośrednictwo białoruskiego polonizmu apcė́nhi, apcė́nьki (por. PZB 1, 97). Zob. też 

apcū̃gai. 

 apcū̃gai, -ų 2 p.a. m.pl. ʽobcęgiʼ, też f. apcū̃gos, -ų 2 p.a. (Be apcū̃gų vinies neištrauksi 

ʽBez obcęgów gwoździa nie wyciągnieszʼ) — zapoż. z błr. abcuhí, -óŭ, por. stbłr. obcukgъ, 

pl. obcugi ⇐ pol. obcęgi, obcągi (ĖSBM 1, 62). War. z ts > s: apsū́gos KRŽ; z wtórną 

palatalizacją: apciū̃gai, apciū̃gos. Zob. też apceñgos. 

 ãpdas, ãbdas DP ʽubior, odzienie, przyodzienieʼ — analiza: apd-a-s, drw. od 

neoosnowy wynikłej z reanalizy apd- + -ė́-, wzorowanej na czas. sekundarnych na -ė- (np. 

penė́ti ⇒ pẽn-a-s). Por. vb. cps. ap-dė́-ti ʽodziać czym, obłożyć, otulićʼ. Paralele: iñdas, 

ìždas, pãdas, ùždas, zob. SBS II, 140n. Osobno zob. apýdžia. Derywację sb. postvb. od apdė́ti 

dopuścił ostatnio ALEW 47. Całkiem inaczej LEW 92 i NIL 10: analiza ãp-d-as i wywód z pie. 

tematu *-dhh1-ó- (rzekomy drw. na -o- od st. zanikowego do *dheh1- ʽkłaśćʼ). 

 apdavaĩ, -ų̃ 3 p.a. m.pl. 1. ʽzioła znachora, wywar z ziół podawany podczas 

zamawiania chorobyʼ, 2. ʽtruciznaʼ (Šuva nuo apdavų̃ pastipo ʽPies zdechł od truciznyʼ). 

War. ãpdavos 3 p.a. f.pl., por. Kai įsimyli, tai ir be apdavų̃ įsimyli – ką čia, burtai! ʽKiedy się 

zakochujesz, to i bez «apdavos» się zakochujesz – jakież to czary!ʼ Drw. od neoosn. apdav-, 

wyabstrahowanej z formy prt. àpdaviau do apdúoti ʽurzec kogo, oczarować; otrućʼ. Zob. dav- 

i dúoti. 

 ãpeigos, -ų/-ų̃ 1, 3 p.a. f.pl. ʽobchody, obrzędyʼ — drw. na -gā- od vb. cps. apeĩti 

ʽobejść, obchodzić, oporządzać (bydło)ʼ. Zob. eĩti. 

 ãpgamas 3 p.a. ʽpiętno wrodzone, plamka na skórze od urodzenia, pieprzykʼ, SD 

apigamas «znamię przyrodzone» — formacja z suf. -a- i SO gam- ⇐ gem-/gim-, por. vb. cps. 

apsigìmti ʽurodzić się z jakąś właściwościąʼ. Por. podobnie zbudowane derywaty 

apofoniczne, z prefiksami wywodzącymi się z prewerbiów: išgamas stlit. ʽwyrodek; 

niecnotliwyʼ: nuog tų išgamų savų DP 57328 ʽod tych wyrodkow swoichʼ, tie piktieji išgamai 

ir bedieviei hipokritai DP 19130 ʽci źli a niecnotliwi a niezbożni hipokrytowieʼ; SD «odrodek, 

wyrodek» (z innym sufiksem: ìšgama ʽwyrodek, łotr, nikczemnikʼ), pãgamas ʽłożysko płodu; 

wcześniak; cecha wrodzona, dziedziczna; potomekʼ, príegamas ʽznamię na cieleʼ, prìgamas 

ʽwłaściwość wrodzonaʼ (Jo prìgamas toks, t.y. jis taip prigimęs JU ʽTaki się urodziłʼ). — 

Deprefigowanym derywatem jest prawdopodobnie gãmas gw. 1. ʽnatura, przyrodaʼ (Pavasarį 

visas gãmas atsigimė, t.y. atgijo JU ʽWiosną cała przyroda ożyłaʼ), 2. ʽcharakter ludzkiʼ, 3. 

ʽznamię na cieleʼ, 4. ʽwyrób (np. ubranie, buty)ʼ. Por. typ šãras ⇐ pãšaras; šlaĩmas ⇐ 

atšlaĩmas. — Z suf. -u-: gamùs, -ì ʽowocnyʼ, išgamus SD
1 «odrodek, degener». 
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 apgėlaĩ, -ų̃ 4 p.a. m.pl. 1. ʽzwyczaj odwiedzania położnicy po porodzie przez zamężne 

kobiety, zwykle z jakimś poczęstunkiem a. upominkiemʼ (war. ãpgėlės 3 p.a., apgė́los 1 p.a.), 

np. Žmona nuėjo pas seserį apgėlaĩs su pyragais ʽŻona poszła z ciastami odwiedzić siostrę 

położnicęʼ. Atėjo apgėluõs kaip svočia ʽPrzyszła jako swatka odwiedzić położnicęʼ, 2. 

ʽprzyniesiony położnicy poczęstunekʼ: Reiks nešti apgėlų̃ ʽTrzeba będzie zanieść położnicy 

poczęstunekʼ (przynoszono ciasto, jajecznicę, ser, miód, a dla noworodka – mydło, ubranko 

a. pieluchy). Brak w LEW. — Budowa ap-gėl-aĩ wskazuje na pokrewieństwo z wyrazem gėlà 

ʽsilny, kłujący ból, kolka; ból w kościachʼ (zob.) oraz z takimi złożeniami, jak dantìgėla ʽból 

zębaʼ, saũsgėla ʽreumatyzmʼ i šìrdgėla ʽból serca; zmartwienieʼ. To prowadzi do 

przypuszczenia, że wyraz apgėlaĩ oznaczał początkowo ʽbóle porodoweʼ. Z tego rozwinęły 

się znaczenia pochodne: 1° ʽporódʼ, 2° ʽczas po porodzie, połógʼ i w końcu 3° ʽodwiedziny u 

położnicy w połoguʼ. Wyraz apgėlaĩ ma wiele synonimów: palankỹnos (⇒ lankỹnos), 

patekỹnos (patekėlaĩ, patekỹlai), radỹnos i adviẽdzinos (zob. LEEŽ 22). NB. Na oznaczenie 

ʽczasu po porodzie, połoguʼ jest współrdzenny wyraz ãtgėlos f.pl. ʽkilkudniowy odpoczynek 

po urodzeniu dzieckaʼ, por. Ãtgėlos atgėlõm nelygu: kita ir trijų dienų neguli, o kitai ir 

devynių maža ʽ«Atgėlos» bywają różne, jedna [położnica] trzech dni nawet nie leży, a innej 

dziewięciu dni jeszcze małoʼ. Zob. też šẽšios, ušios. — Vb. denom. apgėlė́ti, -ju, -jau 

ʽodwiedzać matkę po urodzeniu dziecka, nieść jej coś do zjedzeniaʼ. 

 apýbrėkšmis, -io 1 p.a. ʽpora, kiedy jest szaro, ciemnawo, szarówka, wczesny 

zmierzchʼ — dewerbalny rzeczownik z suf. -mi̯a- i wzdłużoną prepozycją api- ⇒ apy- od vb. 

cps. apibrė́kšti ʽzmierzchnąć sięʼ (zob. brė́kšti). Drw. apýbrėkšmiais adv. ʽo zmierzchuʼ. Z 

innym sufiksem: apýbrėkšmas: Grįžo apýbrėkšmu ʽWrócił o zmierzchuʼ. — Z inną 

prepozycją: príešbrėkšmis ʽczas przed zmierzchemʼ, od vb. cps. pribrė́kšti ʽzmierzchnąć sięʼ. 

Por. apýbrėškis, apýaušris, apýūšris. 

 apýbrėškis, -io 1 p.a. gw. ʽzmierzchʼ, apýbrėškiu adv. ʽo zmierzchuʼ — dewerbalny 

drw. z suf. -i̯a- i wzdłużoną prepozycją api- ⇒ apy- od vb. cps. apibrė́kšti ʽzmierzchnąć sięʼ 

(zob. brė́kšti). Por. apýbrėkšmis. 

 apýdamė lub apìdamė (p.a. nieoznaczony): jest to dwojaka lekcja zapisu <apidame> 

SD
1 «siedlisko» (syn. sodyba). — N.m. Apìdemis, Apidemìškės, n.jez. Apìdemė, Apìdemis — 

z członem -dem-, zapewne wtórnym w pozycji nieakcentowej. Do porównania stoją 

następujące formacje: apýlinkė m.in. ʽnajmniejsza jednostka administracyjnaʼ (apleñkti 

ʽotoczyćʼ), apýežerė ʽprzestrzeń wokół jezioraʼ, apýkaimė ʽokolicaʼ, apýkiemis a. apýkiemė 

ʽnajbliższe sąsiedztwo, najbliżsi sąsiedziʼ, apýkalnis ʽmiejsce przy górze, wzgórzuʼ. — 

Rzadsze są złożenia z członem api-, np. apìdaržė ʽmiejsce wokół sadu a. domuʼ, apìkaimė 

ʽokolicaʼ. — Szyrwidowe hapax legomenon <apidame> można uznać za archaizm, który 

polega na utrzymaniu leksemu dam- ʽdomʼ w formie odziedziczonej (por. słow. domŭ 

ʽdomʼ), czyli takiej, która nie została jeszcze zasymilowana w nam- (por. namaĩ). 

Etymologicznym znaczeniem wyrazu apýdamė będzie więc ʽto, co stanowi otoczenie domu 

(dam-)ʼ. Współczesny odpowiednik apýdamė jest zaświadczony jako apýnamė ʽmiejsce 

wokół domuʼ. — Nie jest jasne zakończenie -ėmė, które ukazuje się w takich formach 

gwarowych, jak apýdėmė ʽmałe poletko położone między budynkami gospodarskimiʼ i 

apìdėmė ʽzagon ziemi między dwiema zagrodami, używany jako wygon dla bydła i świńʼ, 

n.m. Apìdėmė 2x, Apýdėmis. Do tego drw. wsteczny deprefigowany: gw. dėmė,̃ który 

oznacza m.in. ʽpołożenie jakiegoś miejscaʼ: Čià gražì dėmė ̃ ʽTo ładne miejsceʼ. Por. 

apýdaira ⇒ dairà. 

 apýdžia 1 p.a. gw. ʽtyczka do chmieluʼ. Analiza: apydž-ia, drw. na -i̯ā- od neoosn. 

apid-, którą wyabstrahowano z formy apidė́ti w następstwie reanalizy vb. cps. api-dė́-ti 

ʽobłożyć czym, odziaćʼ na wzór czasowników na -ė-. Paralele słowotwórcze: nuodžià, 
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pradžià. Wytworzeniu derywatu nominalnego towarzyszyła zmiana api- (vb.) na apy- (sb.), 

czyli wzdłużenie samogłoski prepozycji, podobnie jak np. w apibrė́kšti ⇒ apýbrėškis. — 

Drw. akcentowy: apydžià 2 p.a. wsch.-lit. ʽmiejsce, gdzie rośnie chmiel, chmielnikʼ. War. 

apýdė 1 p.a. Drogą proporcji analogicznej apyniaĩ (ʽchmielʼ) : apydžià = apvyniaĩ (ʽchmielʼ) : 

x powstał war. apvydžià 2, 3 p.a. ʽchmielnikʼ (por. n.rz. Apvydžià). 

 apiẽ praep. z acc. ʽkoło, wokół; o (kim, czym)ʼ, np. Apsirìšk skẽpetą apie kãklą 

ʽObwiąż sobie chustkę wokół szyiʼ. Apie Kaũną visái nelìjo ʽKoło Kowna deszcz wcale nie 

padałʼ. Apie tavè kalbė́jome ʽMówiliśmy o tobieʼ. War. ãpė, apė,̃ z aferezą: pė.̃ Według GJL 

III, § 696 pierwotnym brzmieniem przyimka i przedrostka było *api (zob. ap), zaś forma 

apiẽ wytworzyła się dopiero pod wpływem priẽ. Zdaniem Tremblaya, p.l. apiẽ może być 

formą dat.sg. do rzeczownika pierwiastkowego pie. *h1ops ʽto, co ujęto, co zostało objęteʼ.  

 apiekà 2 p.a., gen.sg. apiẽkos stlit., gw. ʽopiekaʼ — zapoż. ze stbłr. opeka, por. błr. 

apéka, -i. — Drw. apiekū̃nas ʽopiekun, osoba sprawująca z ramienia sądu opiekę nad 

małoletnimʼ (Kai tėvai mirė, vaikams paskyrė apiekūnùs ʽGdy rodzice umarli, wyznaczono 

dla dzieci opiekunówʼ) oddaje stbłr. opekunъ, por. błr. apjakún, apekuná, ros. opekún, ukr. 

opíkun, opikún. Zob. SLA 30, ALEW 47. — Wsch.-lit. apekū̃nas (ZS 6) pokazuje e zam. ie 

(podobnie w arelkà ob. arielkà).  

 apiekū̃nas 2 p.a. stlit., gw. ʽopiekun, osoba sprawująca z ramienia sądu opiekę nad 

małoletnimʼ (Kai tėvai mirė, vaikams paskyrė apiekūnùs ʽGdy rodzice umarli, wyznaczono 

dla dzieci opiekunówʼ) — zapoż. ze stbłr. opekunъ, por. błr. apjakún, apekuná, ros. opekún, 

ukr. opíkun, opikún. Por. POLŽ 208 (z pol.). Brak w LEW. — Wsch.-lit. apekū̃nas (ZS 6) 

pokazuje e zamiast ie (podobnie w arelkà ob. arielkà). Na to są poświadczenia już 

starolitewskie, zob. SLA 30, ALEW 47. 

 apierà, afierà 2 p.a., gen.sg. apiẽros stlit., gw. ʽofiara, darowanie czegoś na jakiś celʼ 

(Kokia viera, tokia apierà ʽJaka wiara, taka ofiaraʼ), DP afiera ʽofiaraʼ, SD afiera «ofiara 

powszechnie», afiera pagono «ofiara pogańska bydła» — zapoż. ze stbłr. ofjara, -y ʽofiaraʼ 

(war. ofira, ofera, oxvera), por. błr. axvjára ⇐ pol. ofiara, ofiera (⇐ stczes. ofěra ⇐ stwn. 

opfar, offar n.). War. m. afieras BRB. NB. Obecność obocznej pisowni typu <Ce>: afferas 

MŽ, afferavoket afferas SP, wskazuje na to, że pisownia <Cie> nie oddaje dyftongu lit. ie, 

lecz sekwencje /C a̓/ lub /Cja/ ⇐ stbłr. Cja, zapisane przy użyciu (polskiej) litery 

diakrytycznej i. Paralele: pieskà i peskà (⇐ błr. pjasók), piẽlčiai i pelč̃iai (⇐ błr. pjálьcy). 

Por. jeszcze <ataywiey> PK dla /ataiv̓ ai/. Zob. SLA 26, 31, LEW 13 i ALEW 48n. — Vb. 

denom. apieravóti, przest. afieravóti ʽofiarowaćʼ, por. pol. ofiarować, stpol. ofierować. 

Neoosn. afieravo-: ofieravonė ʽofiarowanieʼ (stpol. ofierowanie), afieravotojas SD 

«ofiarnik». — Brak vb. denominativum *afierauti przemawia za tym, że n.agt. afieraunykas 

ʽofiarnikʼ jest raczej zapożyczeniem ze stbłr. oferovnikъ (⇐ pol. ofiarownik) niż rodzimym 

derywatem (por. afiernykas ⇐ pol. ofiarnik). 

 apìgalvis, -io 1 p.a. przest., gw. ʽogłów, uździenica obejmująca głowę końskąʼ, war. 

apýgalvis. SD <apigalwis> «ogłowka na cielęta, łubek», <apigalwi uźdemi> «ogłowie kładę». 

Od zwrotu przyimkowego apie galṽą ʽwokół głowyʼ, zob. ap- i galvà. Paralele: apìnasris, 

apýsnukis. 

 apikõtas 2 p.a. przest. ʽadwokat, obrońca sądowyʼ, war. afikõtas (Litwa pruska) — 

zapoż. z prus.-niem. afəkōt (GL 26, Čepienė 137; pominięte w LEW). Zob. advokãtas. 

 apìkulos 1 p.a., apýkulos, -ų 1 p.a. f.pl. gw. 1. ʽwstępnie otłuczone, ale niedostatecznie 

niewymłócone zbożeʼ, 2. ʽziarno z otłuczonych snopówʼ (Arklys apikulas ėda geriau kaip 

dobilus ʽKoń żre a. chętniej niż koniczynęʼ) — sb. postvb. na -ā- od vb. cps. apikùlti ʽotłuc, 

obićʼ (zob. kùlti). — Zapoż. litewskie w błr. gw. apíkuly PZB 1, 87 ʽotłuczone snopy, które 



49 

na prawach rękopisu 

odłożono do powtórnego młóceniaʼ. Przen. apìkula a. apýkula c. ʽniezdarny lub niechlujny 

człowiek; leniwy człowiekʼ (⇒ błr. gw. apíkula, apékula ts. PZB, l.c.). 

 apýlinkė 1 p.a. 1. ʽokolica, obszar rozciągający się dookoła jakiegoś miejsca, 

stanowiący jego otoczenieʼ, 2. ʽjednostka administracyjna zwana «apilinką»ʼ (por. 

bliskoznaczne apýdamė, apýgarda, apýkurtas), 3. ʽobłąk, wypukła część naczynia, brzusiecʼ 

— dewerbalny rzeczownik na -ė od vb. cps. *apilinkti, por. apleñkti ʽotoczyć, opasać czymʼ. 

Zob. leñkti, liñkti. War. apýlinkis; apíelinkė, apíelinkis. — Z inną budową: aplinkà ʽokolicaʼ. 

War. sonoryzowany: ablingà, n.m. Ablingà (por. aplìkas > ablìgas). 

 apýnasris 1 p.a., apìnasris, -io 1 p.a. ʽogłów końska, część uprzęży z wędzidłem 

nakładana na głowę zwierzęcia pociągowegoʼ, SD «kaganiec koński; uździenica» (Apmauk 

arklį apìnasriu ʽZałóż koniowi uzdęʼ). Od zwrotu przyimkowego apie nasrùs ʽwokół pyskaʼ, 

zob. ap- i nasraĩ. Paralele: apìgalvis, apýnosė, apýsnukis. War. apìnasris, apìnesris, ãpnasris. 

Znacz. etym. ʽrzemienie wiązane wkoło pyska; to, co się zakłada dokoła pyskaʼ. Paralela 

semazjologiczna: pol. gw. obretka ʽuździenica bez wędzidła, kantarʼ < *ob-rŭt-ŭka, por. 

strus. rŭtŭ ʽostrze, szpic, dzióbʼ, ros. rot, rta ʽusta, gębaʼ (ros. gw. obrót ʽuzdaʼ), słń. r̦̀t 

ʽszpic, szczyt; dziób łodzi; przylądek, cypelʼ, czes. ret, rtu ʽwargaʼ, kasz. retk ʽcypel, 

przylądekʼ. Znacz. etym. ʽrzecz zakładana przez pysk, dokoła pyskaʼ, zob. Rozwadowski 

1959, 301. — War. z insercją t do grupy s-r: apìnastris (por. gaĩstras, saustrà, auštrà, LD § 

242) obok apìnestris, ãpnastris. War. z dodatkową insercją k: apìnakstris (por. gaĩdystė > 

gaĩdykstė). — War. apìnastris uległ w gwarach przekształceniu 1° w aprìnastis (metateza r); 

por. jeszcze war. aprìmestris, apìmestris i aprìmestis, gdzie -m- tłumaczy się adideacją do 

czas. apimèsti ʽobrzucić, obłożyć czymʼ (LD § 242, Zinkevičius 1980, 166), 2° w ãpnarslis, 

w czym przejawia się nawiązanie do narslaĩ ʽogłów końskaʼ (idem, 158), war. aprìnaslis. 

Zob. też Kabašinskaitė 86. 

 apyniaĩ, -ių̃ 3 p.a. m.pl. bot. ʽchmiel, Humulus lupulusʼ (war. apynỹs). SD privarpau 

virpčiais apvynius SD «obtykam zioła, chmiel». Odpowiednik łot. apîņi m.pl. ʽchmielʼ (war. 

apiņi, apeņi). Wymienione formy wywodzą się z apvyniaĩ, apvynỹs przez dysymilatywny 

zanik v w zbitce p-v (por. apalùs). Formacja postwerbalna od vb. cps. ap-si-vynióti ʽowijać 

się, owijać sobieʼ (zob. vynióti). Znacz. etym. ʽroślina pnąca się, wijąca się (wokół tyczki)ʼ. 

— Drw. apynýnas a. apynójas ʽchmielnik, plantacja chmieluʼ (por. łot. apīnãjs a. apinãjs ts.), 

apynójai m.pl. ʽłodygi chmieloweʼ (por. łot. apīnãji ts.), n.m. Apynójai, n.rz. Apỹnis, 

Apynójis. Cps. apýnkartė ʽtyczka chmielowaʼ, (por. kártis), przen. ʽwysoka kobietaʼ. Vb. 

denom. apyniáuti ʽzbierać chmielʼ, war. apynáuti. 

 apýpenai, -ų 1 p.a. m.pl. stlit., gw. ʽtruciznaʼ, SD: apypenai «jad, trucizna», įleidžiu 

apypenus «napuszczam co iadem», apypenais pagadinu ts. — rzeczownik postwerbalny od 

vb. cps. apipenė́ti m.in. ʽzatruć pokarmem, otrućʼ (SD apipeniu «truię kogo»). Zob. penė́ti. — 

Inna budowa: apýpenas ʽżywienieʼ (Menkas apýpenas paršų ʽMarne żywienie świńʼ) ⇐ 

apipenė́ti; núopenos f.pl. DP ʽtruciznaʼ ⇐ nupenė́ti gw. ʽkarmiąc doprowadzać do śmierci, 

trućʼ. 

 apývaras 1 p.a., apìvaras 1 p.a. 1. ʽsznurek służący do przywiązywania łapcia do nogi, 

tzw. oborkaʼ, 2. SD «binda u czapki» — formacja z suf. -a- i SO var- ⇐ ver-, por. vb. cps. 

ap(i)-vérti ʽprzewlec rzemyk przez dziurkę w skórze trzewikaʼ. War. f. apìvara, apývara, też 

ãpara (Nuvyk aparą ir apverk naginės; pulti į ãparas ʽukorzyć sięʼ). W kwestii etymologii 

zob. s.v. vérti. — W słowiańskim odpowiednią formacją jest psł. *ob-vora, por. ros. obóra 

ʽsznurek u łapcia, oborkaʼ, ukr., błr. obóra ʽcienki sznurekʼ. Obok tego psł. *sŭ-vora: pol. 

swora, sfora ʽsmycz do wodzenia wyżłów a. chartówʼ, ros. svórka ts. Zob. BSW 352, REW II, 

243. — Tu też ãpvaras 1. ʽpowróz u sieciʼ (war. apvarė)̃, 2. ʽlina łącząca żagiel z masztemʼ, 
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3. ʽoborka u łapciaʼ, ãpvara a. apvarà ʽsznurek do nanizywania liści tytoniu a. korali; rzemyk 

u trepa; oborka u łapcia; tasiemka przy kapeluszuʼ, ⇒ apvárka a. apvárkas ʽsznurek lub 

rzemyk u łapciaʼ (suf. -k- przypomina pol. gw. oborka), į́vara 1. ʽotwór do nawlekaniaʼ, 2. 

ʽgruba nić, którą się przewleka pod skórą celem uwolnienia ropy z wrzoduʼ. Podobnie 

zbudowane drw. apofoniczne, z prefiksami wywodzącymi się z prewerbiów, wymieniono s.v. 

vãras. 

 apkà 2 p.a., gen.sg. ãpkos wsch.-lit. ʽpętelka na guzikʼ (DVŽ) — zapoż. z błr. gw. 

hápka, to z háptka XVI w. ⇐ pol. haftka ʽzapinka składająca się z haczyka i pętelki/uszkaʼ 

(stpol. też aftka). Por. ĖSBM 3, 51n., Sławski I, 390. Zob. też aplìkas. 

 apklėpti, apklėpiu, apklėpiau stlit. ʽpojąć, zrozumieć, np. słowo Bożeʼ (WP, BRB) — 

fonetyczny wariant do apglėbti, wywołany desonoryzacją apgl > apkl (zob. glė́bti). Por. 

ALEW 49. 

 apkroja: SD <apkroya> «obłogi, impedimenta itineris» [ʽciężary, bagaże, szczególnie 

wojskoweʼ, SW]27 — rzeczownik postwerbalny od neoosn. apkroj- jak w vb. cps. *apkróju, *-

krójau, *-króti ʽobkładać czym, składać na kupęʼ. Porównywalna budowa w łot. krâja 

ʽoszczędność; zapasʼ ⇐ krãju, krât ʽzbierać, skupiać; oszczędzaćʼ, < pie. *kreh2- ʽgromadzić, 

zbieraćʼ (LIV
2 367, z uwagą ʽtylko bsł.ʼ). Inne paralele: jója ⇐ jóju; klojà ⇐ klóju; vejà ⇐ 

vejù (výti) i vė́jas ⇐ vėju. Do zanikłego inf. *króti należy krósnis (zob.). Odmienne 

stanowisko zajmuje ALEW 49: uwzględniając okoliczność, że <apkroya> jest hapaksem, 

można tu podejrzewać błąd drukarski zam. <apkrowa>; to miałoby prowadzić do apkrovà 

ʽładunekʼ ⇐ apkráuti ʽobłożyć, obładowaćʼ. 

 apkvaĩpti, apkvaipstù, apkvaipaũ gw. ʽtracić dech, dusić sięʼ — formacja z 

innowacyjnym SP/SO kvaip, utworzonym od SZ kvip- ⇐ kvep, por. kvėp̃ti ʽwdychać i 

wydychać powietrzeʼ. War. sonoryzowany: gvaĩbti (zob.). — Drw. 1. kvaipýti arklius caus. 

ʽdawać wytchnienie zdyszanym koniomʼ, refl. nusikvaipýti: Stabtelėk, kol arkliai nusikvaipỹs 

ʽZatrzymaj się [i poczekaj], aż konie odetchnąʼ, 2. kvaipstýtis: Arkliai išsikvaĩpstė ʽKonie 

odetchnęły, odsapnęłyʼ (syn. išsikvapstýti). Z uwagi na to, że SP/SO typu ai ⇐ i (e) z reguły 

ukazuje się w czas. sekundarnych (por. np. klaipýti ⇐ klìpti, klep-; vaipýtis ⇐ vìpti, vep), 

zachodzi podejrzenie, że inchoativum na -sta, apkvaipstù, zostało dotworzone do caus. 

kvaipýti. 

 aplamà 3 p.a. gw. ʽcałośćʼ: Žemė vienoj aplamõj ʽZiemia w jednym kawałkuʼ. War. 

ãplamas: Mūsų ūkis ant vieno aplamo, tai ir šeimynos mažiau tesamdome ʽNasze 

gospodarstwo [jest] na jednym kawałku [ziemi], to i parobków mniej już najmujemyʼ. 

Formacja dewerbalna z suf. -ā, -a- i SO lam- ⇐ lem, zob. lémti (aplémti). Nawiązanie w łot. 

lams a. lama 1. ʽryczałtʼ, por. uz lamu pirkt ʽkupić ryczałtem, hurtem, w całości, w dużej 

ilościʼ, 2. ʽakordʼ, por. uz lama strādāt ʽpracować na akordʼ. — Drw. ãplamas, -à ʽogólny, 

powierzchownyʼ, ⇒ aplamaĩ adv. ʽw ogóle, ogółem; w przybliżeniu, pobieżnieʼ, aplamaĩs 

adv. ʽpobieżnie, po łebkachʼ, ãplamu adv. ʽpowierzchownie, z grubsza, niedokładnie; 

(wszyscy) naraz, razemʼ, DP ʽw obec, pospolicieʼ.  

 apléisti, apléidžiu, apléidžiau ʽzaniedbać (pracę), zapuścić (ogród), zostawić bez 

dozoru, porzucić (zajęcie), stlit. też ʽporzucić kogo, opuścićʼ, SD apleidžiu «odbiegam kogo 

w potrzebie» (syn. pametu), «opuszczam co; przepuszczam człowieku; zaniedbawam czego», 

apléisti pasáulį ʽzejść z tego świataʼ — jedna z formacji prewerbialnych czasownika léisti 

(zob.). — SO laid-: apylaida SD «niedbalstwo; opuszczenie od kogo; zaniedbanie czego», 

apylaida prietelystės SD «ostąpienie przyjaciela» ⇐ apiléisti; aplaidùmas ʽniedbałość, 

 
27 Por. pol. XVII w. obłogi, ktoremi się kto okłada, zawady podrożne (Knapski).  



51 

na prawach rękopisu 

niechlujstwoʼ, aplaiduo SD «odstępca», aplaidùs ʽniedbały, niechlujnyʼ. 

 aplìkas 2 p.a., ãplikas 1 p.a. stlit., gw. ʽhaftka, zapinka składająca się z haczyka i 

uszkaʼ — zapoż. z błr. haplík, stbłr. gaplikъ (⇐ pol. przest. heftlik ⇐ śrwn. heftel). War. f. 

aplika (BRB). Por. Būga, RR II, 143, SLA 31, ALEW 49, ĖSBM 3, 51. SD <aplikas> «haftka», 

<usełe apliko> «kobyłka u pętlic, haftek». War. õplikas, f. õpleka; sonoryzowane: ablìkas, 

ãblikas, ablìgas, f. õplega (paralele na to podał Urbutis 1981, 195). Zanik h- jak w adynà, 

ãkselis, ándlius. Zob. też apkà. 

 apliñk praep. z acc. ʽdo(o)koła, naokołoʼ (Susė́do visì apliñk stãlą ʽZasiedli wszyscy 

dokoła stołuʼ. Reĩks važiúoti apliñk ẽžerą ʽTrzeba będzie jechać dookoła jezioraʼ) — ze 

skrócenia przysłówka apliñkui ʽnaokołoʼ; aplink eimi SD «kolę, kołem idę, krążę». Por. 

apleñkti m.in. ʽominąć, obejśćʼ (GJL III, § 776). Zob. leñkti, liñkti, liñk. 

 aplúokas 1 p.a. żm. ʽogrodzenie przy domu, gdzie pasą się zwierzęta domoweʼ — 

zapoż. z łot. aplùoks m.in. ʽogrodzony wybieg dla koniʼ (por. Urbutis 2009, 321). NB. 

Letonizmem jest też synonimiczny wyraz laĩdaras (zob.). Por. rodzime diẽndaržis. Sb. 

aplùoks w prymarnym znacz. ʽwygięcie, krągʼ, apluoku apvilkt ʽzatoczyć krągʼ stanowi drw. 

postwerbalny do aplùocît ʽzginając otoczyćʼ (por. lit. lankýti, aplankýti). — Drw. 

kiaũlapluokis ʽogrodzenie dla świńʼ (por. kiaũlė), verš̃apluokis ʽogrodzenie dla cielątʼ (por. 

verš̃is). 

 apmaldaĩ, -ų̃ 3 p.a. m.pl. ʽdrużbowie panny młodej, którzy po weselu pozostawali przy 

niej przez jeden dzień i pocieszali po rozstaniu z najbliższymiʼ — sb. postverbale od vb. cps. 

apmaldýti ʽuspokajać, pocieszać; łagodzić (ból)ʼ, por. maldýti. Synonimem apmaldaĩ są 

aprimaĩ (zob. rìmti). Zob. też mitulỹs s.v. mìsti I. 

 ãpmaudas 3 p.a. 1. ʽirytacja, złość, niezadowolenieʼ (iš ãpmaudo ʽze złościʼ), 2. 

ʽtroska, niepokój, zmartwienieʼ, DP ʽsmętek, frasunekʼ; war. f. ãpmauda, apmaudà — sb. 

postverbale od vb. cps. *apmaudyti, co było iterativum do apmaũsti ʽdokuczyć, zbrzydnąćʼ 

(zob. maũsti). Por. ãpdaras ⇐ apdarýti; ãtrašas ⇐ atrašýti; pasmaigà ⇐ pasmaigýti. LEW 

420 wywodzi wprost z maũsti; brak w ALEW. — Drw. apmaudìngas ʽzirytowany, zły, 

mściwyʼ, apmaudùs ʽrozgniewany, rozzłoszczony; niepokojący, irytującyʼ. Vb. denom. 

apmaudáuti ʽzłościć się; martwić sięʼ, apmauduoti DP ʽfrasować sięʼ.  

 aprač stlit. praep. z gen. ʽoprócz, außerʼ (nieka negirk aprač Diewa MŽ 3886 ʽnie chwal 

nikogo prócz Bogaʼ) — zapoż. ze stbłr. opročъ (war. oproče, oproča), por. błr. apróč ob. 

apračá, stpol. oprocz (SLA 31, LEW 13n., ALEW 50, ĖSBM 1, 134). Osobno zob. aprič. — 

Drw. uzupełniony sufiksem lit. -iai: apračiai ʽopróczʼ.  

 apranikà 2 p.a., gen.sg. apranìkos LZŽ ʽwierzchnie ubranie, płaszczʼ — zapoż. z błr. 

gw. apraníxa, -i (PZB 1, 91). 

 apražnykas stlit. hapaks: SD
1 <apraznikas> «jarmark, mercatus», <apraźnikas> 

«kiermaß, encaenia, initiales feriae, dedicatio, festu[m]»28 — forma zmieniona z *pražnykas 

lub *prāžnykas (por. prožnykas DP), co oddawało zapożyczone pol. XVI w. prażnik ʽświętoʼ 

(Bo prawie w ten dzień święty na Prażnik trafiło sie to jego wybieganie, Stryjkowki 1582), 

por. SPXVI XXX, 240 (znane od 1390 r., zob. SSTP VII, 50). W SPXVI odnotowano także 

użycie wyrazu prażnik łącznie z jego synonimem kiermasz, por. A czymże cię na tym 

Kiermaszu, albo na tym Prażniku czestować będę? (Orzechowski 1564), Encoenia Kirmesz 

Kiermasz [albo] Prażnik (Artomiusz 1591)29. Por. jeszcze pol. gw. prażnik ʽodpust, święto 

 
28 Mylny jest odczyt praznykas w PAŽ 360.  
29 SPXVI X, 303 definiuje kiermasz jako ʽuroczystość z okazji rocznicy poświęcenia kościoła, połączona z 
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patrona cerkwi miejscowejʼ (SGP IV, 344, m.in. z Chełmszczyzny). Wyraz polski jest 

rutenizmem, oddaje ukr. práznyk, błr. práznik ʽświęto; czas wolny od pracyʼ (stbłr. praznikъ 

ob. prazdnikъ, strus. prazdnikŭ). SPXVI wymienia prażnik wraz z war. praźnik. Pol. ż może 

być objawem hiperpoprawności na tle mazurzenia. Tymczasem lit. ž wydaje się dwuznaczne: 

może oddawać pol. ż, ale może też być substytucją polskiej palatalnej ź, podobnie jak w 

zapoż. ažnyčia SD «ozdownia, ozdnica» ⇐ pol. XVI w. oźnica. — To, co w apražnykas 

wygląda jak protetyczne a-, może świadczyć o transpozycji słowotwórczej, takiej 

mianowicie, która włączyła pożyczkę do serii litewskich wyrazów z prefiksem ap-. Por. 

apsabà ⇐ asabà; apsviečioti DP za pol. oświadczać; aprūsas BRB zam. abrū̃sas; atstražnùs 

za pol. ostrożny. Pominięte w LKŽ, SLA, LEW, ALEW i POLŽ; uwzględnione za to w PAŽ 31. 

Zob. też prožnykas oraz atlaidaĩ II i kermõšius. 

 aprìč przest. 1. praep. z gen. ʽopróczʼ (LEX ʽaußer halb, ohnʼ), 2. adv. ʽosobno, 

oddzielnieʼ (Vandenį virink aprìč ir pieną aprìč ʽWodę gotuj osobno i mleko osobnoʼ) — 

zapoż. ze stbłr. opričь, opričъ ʽoprócz; osobnoʼ, por. błr. gw. apríč, aprýč (SLA 32, LEW 

13n., ALEW 50, ĖSBM 1, 134). Por. ros. opríčь, gw. opričí. — Adi. apričnas ʽoddzielny, 

osobnyʼ (CHB) ⇐ stbłr. opričnyj, opryčnyj, por. strus. opričьnyj (ALEW, l.c.). Zob. też aprač. 

— Drw. apričnaĩ adv.: Kožnas apričnaĩ savo lauką tur ʽKażdy z osobna ma swoje poleʼ.  

 ãprubas 1 p.a., ãpruba 1 p.a. przest. 1. ʽgrunt chłopski w jednym kawałkuʼ, 2. 

ʽgospodarstwo położone z dala od wsiʼ, por. Jis šiemet išėjo iš kaimo ir pasibudavojo toli 

laikuose ant jam duoto aprubo ʽOn w tym roku odszedł ze wsi i pobudował się daleko wśród 

pól na przydzielonym mu «aprubas»ʼ Mūsų visa žemė ãpruboje ʽCała nasza ziemia jest w 

«apruba»ʼ — zapoż. ze stbłr. obrubъ ʽwłasność ziemska nadana komu w jednym kawałkuʼ 

(XV-XVI w., HSBM), por. ros. obrúb, -a hist. ʽnadział gruntuʼ, termin administracji carskiej z 

początku XX w. (SRNG). War. aprubỹs, ãprubė. 

 apsakà 3 p.a., ãpsaka 1 p.a. gw. ʽwoda zalegająca po powodzi w dolinach i 

zagłębieniachʼ — prymarne nomen na SO sak- ⇐ sek- od apseñka, apsèkti ʽopadać, obniżać 

się – o wodzie w rzece, o wodzie powodziowejʼ (zob. sèkti II). Znacz. etym. n.act. ʽopadanie 

wodyʼ. Paralele: bradà ʽbród; wielkie błotoʼ ⇐ brendù, brìsti; lankà ʽłąka w nizinie 

nadrzecznejʼ ⇐ lenkiù, leñkti (GJL II, § 43). 

 apsėdaĩ, -ų̃ 3 p.a. m.pl. gw. 1. ʽczuwanie przy zmarłymʼ (syn. budỹnės), 2. ʽczęstowanie 

swata przez dziewczynę i jej najbliższą przyjaciółkęʼ. War. apìsėdai, apýsėdos, apsė́da, 

apsėdà. Z *apsėd-a, *apsėd-ā, nomina actionis od vb. cps. apsė́sti ʽobsiąść, siąść dookoła, 

siąść gromadnieʼ (zob. sė́sti). Paralele s.v. sėd-. 

 apsimèsti, apsìmetu, apsìmečiau 1. ʽnarzucić sobie, na siebie (okrycie)ʼ, 2. ʽudawać, 

usiłować ujść za kogo lub za co, symulowaćʼ (Aš apsimečiau miegąs, tuo tarpu viską 

girdėjau ʽUdawałem śpiącego, tymczasem wszystko słyszałemʼ. Jis apsimetė nežinančiu 

ʽUdał, że nie wieʼ) — jeden z drw. prewerbialnych czasownika mèsti ʽrzucićʼ (zob.). — Drw. 

apsìmetamas ʽudawany, pozornyʼ, apsimẽtėlis ʽsymulant; hipokrytaʼ. — Neoosn. mest- (⇐ 

mèstas): apsimestìnis ʽudawany, pozorny, nieprawdziwyʼ.  

 apsipapóti, -papóju, -papójau gw. ʽodziać się, ubrać sięʼ (Ar tu nesušilsi, teip 

apspapojęs?! ʽCzy ty nie zmarzniesz w takim odzieniuʼ!?). Niejasne. 

 ãpskritas, -à 3 p.a. ʽokrągły, zaokrąglonyʼ, gw. apìskritas (SD apiskritas «okolny») — 

drw. dewerbalny z suf. -ta- od SZ skri- ⇐ skrei-, por. skrejù ʽobracam się w kołoʼ s.v. skríeti. 

Paralela: pã-šli-tas ⇐ šlejúos, šliẽtis. — Drw. apyskritis SD
1 «okrąg», apskritaĩ adv. ʽw 

ogóleʼ (por. pol. okrągło biorąc; okrągła suma ʽcała sumaʼ), apskritaĩlis ʽczłowiek okrągły 

 

jarmarkiem i zabawamiʼ.  
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na twarzyʼ (neosuf. -ail- też w stpr. scritayle EV ʽobręcz koła, Volge [Radfelge]ʼ, PKEŽ 4, 

125). — N.jez. Ãpskritas, Apskritỹs, Apskritėl̃ė. Nazwy łąk: Apìskričiai, Apskrità, 

Apìskritoja, nazwa błota Apskričiója, nazwa góry Apìskritasai kálnas (LVŽ I, 150, 156). — 

Neoapofonia skrit- ⇒ skrait- wydała stlit. apskraitas, por. Apskraitas žemės, ir kas ant jos 

gyvena BRB ʽZiemski glob i to, co na nim żyje. Der Erdboden, und was drauf istʼ (ALEW 50). 

Pod względem semantycznym przypomina to pol. okrąg ziemi, okrąg ziemski ʽkula ziemskaʼ 

(por. łac. orbis terrarum) ⇐ okrążyć ʽwykonać ruch kołowyʼ. Do tego skraĩtas ʽgrupa osób, 

grono, solidarny krągʼ (Savam skraite laikytis ʽTrzymać się [razem] w swoim kręguʼ). 

 apsodà 3 p.a., apsóda 1 p.a. gw. 1. ʽto, w czym osadzony jest jakiś przedmiot, np. 

łożysko lufy, obsada heblaʼ, 2. ʽramaʼ, 3. ʽmetalowa oprawa, np. cybucha fajkiʼ — zapoż. z 

pol. obsada ʽtrzonek, oprawa; rama osadzona w murzeʼ. Z tego samego źródła: apìsoda 1. 

ʽoprawa, obsada, trzonekʼ, 2. bibl. ʽzałoga, grupa żołnierzyʼ, por. pol. obsada ʽzespół osób 

zajmujących wyznaczone stanowisko, personel, załogaʼ (obok tego pol. osada ʽzałoga 

(zamku, miasta, okrętu), osada wioślarskaʼ). — Ze zmianą rodzaju: ãpsodas liter. ʽoprawa 

soczewki, szkła powiększającego)ʼ, gw. apsódas ʽkolba (karabinu), oprawa (noża), ramaʼ, 

apìsodas ʽkolbaʼ, apsódai m.pl. ʽoprawa (okularów, fajki, lampy); ramaʼ. 

 apsõtis, -čio 2 p.a.: transpozycja formy wsch.-lit. apsõćis m. ʽobcasʼ (ZS 6; brak w 

LKŽ) — zapożyczenie z błr. gw. absác (⇐ pol. gw. obsac, absac ⇐ nwn. Absatz m. ʽczęść 

butaʼ, WDLP, s.v. obcas). War. apsõcas ob. apsõčius 2 p.a. DRUŽ ʽobcasʼ. Por. ĖSBM 1, 61, 

Bańkowski II, 332. Zob. też apcãcas. 

 ãpstas 2 p.a. stlit. ʽdostatek, nadmiar czego, obfitośćʼ. DP ʽdostatek, hojność, obfitość, 

mnostwo, pełno, okwitośćʼ. SD
1 apstas «dostatek; obfitość» (syn. vaislybė), «opływanie» 

(syn. turtė), «przelewka», SD «dostatek» (syn. sutektė, skalsybė, gausybė), «zbywa, nazbyt 

iest» — rzeczownik utworzony od neoosn. apst-, którą wyabstrahowano z apst-óti. Taka 

struktura była produktem metanalizy vb. cps. ap-stó-ti ʽobstąpić, otoczyć ze wszystkich 

stronʼ (por. stóti). Paralela: ãtstas s.v. atstùs. Zob. SBS II, 143n. Wątpliwa wydaje się 

segmentacja ãp-stas i wywód -stas z tematu pie. *-sth2-ó- w BSW 281, LEW 14, ALEW 970 i 

NIL 638. — Drw. neãpstas DP ʽniedostatekʼ, apsčiaĩ adv. ʽdużo, obficie, w bródʼ, apstùs 

ʽobfity (plon, urodzaj), liczny; obszerny, nieciasny, za duży – o ubraniu, butachʼ (arbitralny 

jest wywód apstùs z pie. *opi-sth2u- w NIL 647, przyp. 29). Vb. denom. apstúoti DP 

ʽobfitowaćʼ. 

 apsùk, apsukuĩ praep. z acc. ʽdookoła, wokółʼ, np. Apsùk miẽstą apėj̃ome ʽObeszliśmy 

dookoła miastaʼ. Vaikaĩ apsukuĩ bėginė́ja ʽDzieci biegają dookołaʼ. Forma identyczna z 

formą przysłówka apsùk a. apsukuĩ ʽdookoła, naokołoʼ ⇐ apsùkti ʽobrócićʼ, apsisùkti 

ʽobrócić się, zakręcić sięʼ. Zob. sùkti.  

 ãptai, -ų 2 p.a. m.pl. przest. ʽhafty, wzory, ornamenty wyszywane na tkaninieʼ (Dabar 

jau nė ãptų namie nenusimezga ʽTeraz już nawet haftów nie wyszywają [przetykają] sobie w 

domuʼ), ze zmiany ãftai, hãftai — zapoż. z pol. hafty, -ów (⇐ śrwn. haft, hafte m.in. 

ʽspojenie, wiązanie, więzyʼ, zob. Sławski I, 390). Por. polonizm stbłr. gaftъ. Rodzimy 

odpowiednik to adiniaĩ, zob. LEEŽ 12. — Drw. haftorius ʽten, kto haftujeʼ (CHB) ⇐ stbłr. 

gaftarъ, pol. przest. haftarz (por. nwn. Hefter m.). — Vb. denom. haftavoti ʽwyszywać, robić 

haftyʼ (CHB), gw. aptavóti ⇐ stbłr. gaftovati, pol. haftować, stpol. też aftować (⇐ śrwn. 

haften, heften ʽspinać, wiązać; szyćʼ). Neoosn. haftavoj-: išsiuvìmas arba haftavójimas DP 

32233 ʽwyszywanie albo hawtowanieʼ. Zob. SLA 81, ALEW 385, POLŽ 209. 

 aptaũtėlis, -ė 1 p.a. gw. ʽkarzeł, karlicaʼ: Aptaũtėlis, kurs nuskurdęs, neauga JU ʽA., 

który zmarniał, nie wyrósłʼ. Pwk. taut- jak w tautà ʽnaródʼ (zob.), ostatecznie do pie. *teu̯h2- 

ʽprzybierać na ciele, mocniećʼ (LIV
2 639), por. SZ cs. tyju, tyti ʽtyć, tłuściećʼ, lit. tū́las 
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ʽmnogi, niejedenʼ. 

 aptiekà 2 p.a., gen.sg. aptiẽkos stlit., gw. ʽaptekaʼ. SD: «apteka, myropolium, 

pharmacopolium», mokslas aplink aptiekos daiktų, aptiekos žinia «aptekarska nauka, 

unguentaria» — zapoż. ze stbłr. apteka, obteka, por. błr. aptė́ka, -i ⇐ pol. apteka (SLA 32, ZS 

6, POLŽ 210). Lit. ʽdyftong graficznyʼ <ie> na miejscu słow. e też w patiekà, kliẽrikas i víeža. 

War. ãpteka 1 p.a., aptekà 3 p.a. Puryści zastąpili aptiekà neologizmem váistinė, vaĩstinė 

(DLKŽ), dosł. ʽmiejsce, gdzie się robi leki (por. váistas) i je sprzedajeʼ. Zob. też aptiẽkorius. 

 aptiẽkorius, -iaus 1 p.a. — zapoż. ze stbłr. aptekarъ, aptekarь, por. błr. aptė́kar, -a (⇐ 

pol. aptekarz). — Fem. aptiẽkorka 1 p.a. ʽaptekarkaʼ ⇐ stbłr. aptekarka, błr. aptė́karka, -i (⇐ 

pol. aptekarka). War. aptakorkà LZŽ. — War. aptiekõrius 2 p.a. (por. typ akcentowy 

gaspadõrius, šinkõrius), wsch.-lit. aptakõrius LZŽ. Zob. też aptiekà. 

 apúokas 1 p.a. ʽpuchacz, duży ptak drapieżny z rzędu sów, Bubo buboʼ. SD 1. 

«puhacz», 2. «puszczyk, sowka». Odpowiednik łot. apuôgs, apuoksts ts. Może onomatopeicz-

nego pochodzenia, podobnie jak np. nwn. Uhu m. ʽpuchaczʼ (LEW 14). Dalej por. ukr. púhač, 

błr. puháč (ros. pugáč) – od wykrz. púhu-puhú imitującego głos puchacza. Zob. też ývas. 

ALEW 51 wysuwa hipotezę złożenia *ap- + *uok- (gdzie *uok- ma być vṛddhi do ak- jak akìs 

ʽokoʼ). — Drw. apúokagalvis ʽo głowie wielkiej i zarośniętejʼ (por. galvà). Vb. denom. 

apuokinė́ti ʽchodzić bez celuʼ, apúokinti ʽchodzić zamyślonym, zagapiać sięʼ. 

 ãpušė 1 p.a. gw. bot. ʽosika, Populus tremulaʼ. War. apušė,̃ apušìs, ãpušis. Wtórny 

nagłos e-: ẽpušė (liter.), war. epušė.̃ Odpowiedniki bałtyckie: łot. apse, stpr. abse EV ʽosika, 

Espeʼ oraz słow. osa ts. < psł. *opsa wskazują na praformę bsł. *aps-V-. Ta zmieniła się na 

gruncie litewskim w apuš- prawdopodobnie pod wpływem pušìs f. ʽsosnaʼ (LEW 14 za Būgą; 

BSW 11n.: pbsł. *apsā-). Niewykluczone, że najstarszy refleks lit. *aps- przetrwał w kilku 

hydronimach, por. n.rz. Apsuonà (sufiks jak w Agluonà, Beržuonà i Viržuonà), Apsìngė, 

n.jez. Apsìngis. Do tego n.m. Ãpsas, kontrastująca z n.rz. Ãpšė (Būga, RR III, 626 uważał 

Ãpsas z powodu -s- za relikt seloński; za nim Vanagas 45). ALEW 51 rozważa dwie 

rekonstrukcje: pie. *apseh2- lub *aspeh2- (zmienność pozycji p i s niewyjaśniona). Tremblay 

2005, 126: bsł. *aps° należy do pie. *h2ops-eh2-, por. stwn. aspa, stang. aspe, stisl. ǫsp 

ʽosikaʼ (metateza ps > sp). — Drw. apušýnas a. epušýnas ʽlas osikowyʼ. — N.rz. Apušė,̃ 

Ãpušis (ob. Ãpšė, przez synkopę?), n.jez. Apušìs. N.m. Apušỹnė 3x (por. stpr. Apposyn), 

Apušótas 7x. Por. stpr. n.m. Absmedie (dosł. ʽLas Osikowyʼ) oraz Apuswangen ob. 

Abswangen (AON 7, 10). — Osobliwy jest war. lãpušė (Žemė čia dar ne paskutinė – lãpušės 

auga ʽZiemia tu jeszcze nienajgorsza – osiki rosnąʼ), n.rz. Lapušìškė, n.jez. Lapùšninkas. 

Zmiana nagłosu przez adideację do lãpas ʽliśćʼ? 

 ãpvalkas 3 p.a. gw. 1. ʽubranie, odzienieʼ, DP ʽodzieżʼ, 2. ʽłuska ziarnaʼ, 3. ʽwierzchnia 

część butaʼ, 4. ʽnarzuta na łóżkoʼ, 5. ʽposzewka, powłoczkaʼ — rzecz. postwerbalny od 

valkýti, válkioti m.in. ʽnosić ubranieʼ (zob.). Odpowiednik łot. apvalk̃s ʽubranie, narzuta na 

ramionaʼ. Por. apvilk̃ti ʽoblec, ubrać kogoʼ. Pod względem słowotworczym można porownać 

psł. *ob-volkŭ, znacz. etym. ʽto, co okrywa niebo, obłok, chmuraʼ, por. scs. oblakŭ, strus. i 

ros. gw. óbolok (war. óboloko), czes. oblak, pol. obłok, pol. gw. owłok (BSW 350, REW II, 

242). Dalsze paralele s.v. valk-. — Drw. ãpvalkalas ʽpokrycie futra, ubiór, odzienie; 

poszewkaʼ, pl. ʽbieliznaʼ, apvalkalas kunigų ilgas drobinis SD «alba kapłańska», apvalkalas 

processijose nešiojamas SD «kapa, ktorą bractwa nabożne w prosessyach noszą».  

 apvalùs, -ì 4 p.a. 1. ʽokrągłyʼ (SD «okrągławy; okrągło długi, wałkowaty»), 2. ʽcały, np. 

rokʼ, 3. stlit. ʽzupełnyʼ: tikra ir apvali liaupsė ir garbė Dievo DP 32038 ʽprawdziwa a zupełna 

cześć y chwała Boskaʼ. War. ãpvalas, -à 3 p.a. Odpowiednik łot. apaļš (zob. niżej). 

Przymiotnik postwerbalny na -us od *apvalyti, co było iterativum na SO do vélti II m.in. 
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ʽwikłać, kudłać, zbijać, spilśniaćʼ, zob. valýti. Znacz. etym. ʽtaki, który jest zbity, uklepany, 

ma kształt kulistej bryłyʼ. Por. LEW 14, ALEW 52. — War. ze zmianą va > uo: gw. apuolùs. 

Dysymilacyjny zanik v na styku p-v wytworzył war. apalùs, ãpalas (por. łot. gw. apals 

ʽokrągłyʼ) oraz apolùs. Por. apártė < apvártė; apynỹs < apvynỹs. — Drw. apvala SD «okrąg», 

apvalaĩnas ʽowalny, zaokrąglonyʼ, apvalaĩnis ʽprzedmiot owalny, cylindryczny; pralnik, 

wałek do ciastaʼ (n.jez. Apvalaĩnis), ãpvalias 3 p.a. ʽokrągłyʼ (war. ãpalias, por. łot. apaļš 

ts.), apvalinė SD «gałka», apvalumas gyvenimo DP ʽzupełność życiaʼ. Forma anaforyczna: 

ãpvalasai ʽten okrągłyʼ, n.jez. Ãpvalasai. Vb. denom. apvalė́ti, -ju, -jau ʽzaokrąglić się, 

nabrać ciałaʼ, ãpvalinti ʽzaokrąglić przez ociosywanieʼ, apvalinu SD «okrągło co czynię». — 

Lit. ap-val-ùs ma odpowiednik w słowiańskiej formacji na SZ *u̯il- od pie. *u̯elH- ʽtoczyć 

się, zwijać sięʼ, por. pbsł. *ap-u̯il-, psł. *ob-vĭl-ŭ ʽzaokrąglony, obłyʼ, co następnie zmieniło 

się w *obĭlŭ przez udźwięcznienie p-u̯ > b-u̯ i dysymilacyjny zanik v30, por. rcs. obĭlŭ 

ʽrotundusʼ, sch. ȍbao ʽobły, okrągławyʼ, ros. gw. óblyj ʽowalny, walcowatyʼ, czes. oblý 

ʽowalny, zaokrąglonyʼ, pol. obły ʽmający kształt podłużny i zaokrąglony, walcowatyʼ, przest. 

obli ʽokrągły, owalnyʼ. Znacz. etym. ʽzaokrąglony przez toczenie, owijanieʼ (por. Boryś 373). 

 apvežė́ti, àpvežu, apvežė́jau gw. ʽcierpieć, znosićʼ — formacja duratywna na -ė- do 

vežù, vèžti ʽwieźćʼ (zob.). Refl. apsivežė́ti gw. 1. ʽmieć ochotę, chęć do czego, mócʼ, 2. ʽnie 

brzydzić się (np. jedząc z jednej miski)ʼ. Obok vež- jest równoznaczne vėž- (zob. vė́žtis) i 

viež- (zob. viẽžtis). — Drw. apvažà ʽniewrażliwość na rzeczy obrzydliwe, budzące odrazęʼ, 

apvažùs ʽnie brzydzący się, nie wzdrygający sięʼ. Zob. też núovaža. 

 apvijà 3 p.a., ãpvija 1 p.a. 1. ʽzwitek służący do zwijania nici w kłębekʼ (war. apvijỹs), 

2. ʽtrzecie włókno, pasmo w sznurze, w biczuʼ — sb. postverbale od vijóti ʽzwijać, nawijaćʼ, 

co jest iteratywem do výti, vijaũ (zob.). Paralele: ãtsija, sijà. — Inaczej prefigowane: į́vija a. 

įvijà ʽzwój w kształcie ślimaka, spirala; drzewo spiralnie skręconeʼ, įvijaĩ adv. ʽna ukos, w 

poprzekʼ (Atsiguliau įvijaĩ lovą ʽPołożyłem się w poprzek łóżkaʼ), įṽijas ʽkręty, spiralnyʼ, SD 

«kręcący się, zatoczysty, kręcisty» (syn. įvairus), «wężykowaty», į́vijas ʽzwitekʼ (Gauk įviją 

ir susuk siūlus ʽWeź zwitek i zwiń niciʼ), įvijìniai láiptai ʽkręcone schodyʼ, pavijà ʽzwitek do 

nawijania nici; pasmo w skręcanym powrozieʼ, pavijõs adv. ʽna ukosʼ (por. n.rz. Pavijìnė), 

prievijà a. príevija ʽwić przywiązująca łatę dachową do krokwia i w ten sposób 

przymocująca słomę na dachuʼ (Šlapelis 378). 

 apznáiminti, apznáiminu, apznáiminau gw. ʽdać o czym znać, podać co do 

wiadomości, zawiadomić, ogłosić coʼ (war. apznáimyti), np. Jis jamui apznáimino, t.y. davė 

žinią JU ʽOn go zawiadomiłʼ — zapoż. z pol. oznajmić. LKŽ XIX, 1062 błędnie umieścił ten 

czasownik w obrębie hasła znáiminti ʽoznaczyć, opatrzyć znamieniem, znakiem 

charakterystycznymʼ (to ostatnie jest vb. denom. od sb. znaimė,̃ zob. s.v.). 

 ãpžabas 3 p.a. gw. ʽobjęcie ramionami, ściśnięcie; rzecz ściśle obejmująca innąʼ. Z 

innymi tematami: apžabà 3 p.a. ʽzakręt, zakosʼ (Pievas su apžabomis sunku iššienauti 

ʽTrudno się kosi na łąkach z zakosamiʼ), apžabomìs a. apžabõm adv. ʽobejmując coś z obu 

stron, okrakiem (jechać); chciwie (żreć); niedbale (pracować)ʼ, apžabuĩ praep. ʽz obu stronʼ 

(Tas kaimas yra apžabuĩ vieškelio ʽTa wieś leży po obu stronach gościńcaʼ). Formacje 

postwerbalne od apžabìnti ʽochwycić, ogarnąć; chwycić obcęgami, ścisnąć; otoczyć, opasać 

czym, obwiązać (sznurem)ʼ, JU ʽobjąć jak kleszczami lub paszcząʼ. Pwk. žab- przedstawia 

alternant na SO do žeb-, zob. žėb̃ti. 

 ãpžarga adv. ʽna oklep, bez siodła (jeździć na koniu)ʼ, SD apžargomis joju, be balno 

 
30 Por. scs. oblakŭ ʽchmura, obłokʼ < psł. *obolkŭ, to zaś z psł. *ob-volkŭ, znacz. etym. ʽto, co powleka nieboʼ 

(por. Boryś 373, Mańczak 130). Dalej por. łac. oportet ʽnależy, powinno sięʼ < *op-u̯ortēt (do vortō, vertō 

ʽobracam, kręcęʼ). 
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«oklep iadę» — skostniałe formy deklinacyjne instr. sg. i pl., pochodzące od abstr. *apžarga, 

znacz. etym. ʽokroczenie, objęcie czego okrakiemʼ (por. apžargiaĩ adv. ʽokrakiemʼ). SO 

žarg- jest motywowany przez apžerg̃ti ʽokroczyć, objąć co nogami, usiąść jak na koniuʼ (zob. 

žerg̃ti). Por. slaptà a. slaptomìs ⇐ slėp̃ti. 

 ar ̃1. ptk. pytajna ʽczyʼ: Ar ̃táu ne gė́da? ʽCzy ci nie wstyd?ʼ, 2. spójnik ʽczy, albo, lubʼ: 

Šiaĩp ar ̃taĩp ʽTak czy siakʼ. Ar ̃lỹja, ar ̃sniñga, vìs tíek keliáusiu ʽCzy deszcz, czy śnieg, i tak 

pojadęʼ. DP ar ʽizali, czyli, azaż, zaś, izaż, a więc, abo, alboʼ (war. er). Odpowiada łot. ar(î) 

adv. ʽtakże, teżʼ, ar praep. ʽzʼ, stpr. er prei (noūson wangan) ENCH ʽaż do (naszego końca), 

biß an (unser ende)ʼ. Pb. *ar < pie. *h2er, por. Beekes 2010, 121, LEW 15. SP ar ̃ stoi w 

apofonii do SZ ir ̃(zob.). — War. z rozszerzeniami: 1. ar-bà (zob.), 2. ar-̃gi ʽczyżʼ, np. Arg̃i 

tu ãklas, kad nemataĩ, kur ̃gyvuliaĩ eĩna? ʽCzyżeś ślepy, że nie widzisz, gdzie bydło idzie?ʼ, 

3. DP ar-gu ʽczyżʼ (por. juobà, jéigu, negù ob. negì). Zob. też agì. 

 arbà spójnik ʽalbo, lubʼ: Jìs vìs verk̃ia arbà juõkiasi ʽOn ciągle płacze albo śmieje sięʼ. 

War. arb̃e, arbè. Zrost ar (zob.) z morfemem ba, który pojawia się też w przysłówku żm. 

juobà ʽbardziej, tym bardziej, zwłaszczaʼ. Lit. ba przypomina słowiańską ptk. bo, ukazującą 

się w takich spójnikach, jak a-bo > stpol. abo (zob. lit. aba) i ali-bo > pol. albo. Por. też 

spójnik pol. bo ʽponieważʼ. Stoi w apofonii do bè (zob.). 

 arb̃as 4 p.a. ZTŽ ʽgarbʼ — zapoż. z błr. gw. harb. — Vb. denom. arb̃ytis ZTŽ ʽgarbić 

sięʼ. 

 arbatà 2 p.a., gen.sg. arbãtos ʽherbataʼ — zapoż. z błr. harbáta, -y (⇐ pol. herbata), 

por. ZS 6, 90, POLŽ 20 (brak w LEW). Zanik h- jak w ãlasas, ándlius, arielkà. War. arbotà, 

erbetà. Zob. też čėj̃us. — Drw. arbatẽlė ʽskromny poczęstunek, herbatkaʼ (pakviẽsti į 

arbatẽlę ʽzaprosić na herbatkęʼ), arbatýtė ts., arbãtinė ʽbar z przekąskamiʼ, cps. arbãtpinigiai 

m.pl. ʽnapiwekʼ (por. pinigaĩ) – zapewne kalka z ros. čaevýe (błr. čajavýja) pl.t. ʽnapiwekʼ ⇐ 

čaj ʽherbataʼ. 

 archãniolas DP, arkãniolas 3 p.a. przest. ʽarchaniołʼ — zapoż. z pol. archanioł (SLA 

33, POLŽ 20n.; brak w ALEW). War. archanielas DP ma °anielas wyrównane do anielas ⇐ 

stpol. anieł (zob.). — Osobliwe jest zastępstwo polskiego °anioł litewskim °oniuolas we 

wsch.-lit. arkõniuolas (ZS 7; autor wywodzi to z błr. gw. arxánjal, co budzi wątpliwość). — 

Stlit. archangelas DP, lit. przest. arkángelas oddaje stbłr. arxangelъ, por. błr. arxánhel 

(ĖSBM 1, 153). 

 arčià 4 p.a. gw. ʽotwarta, wolna przestrzeń, szczere poleʼ (Ant arčiõs džiovink šieną, ne 

krūmuose, t.y. ant aikštės JU ʽSusz siano na otwartym miejscu, nie wśród krzakówʼ). 

Rekonstrukcja: *arti̯ā. Przekształcenie dewerbalnego rzeczownika o suf. -ti-, *artis, dat.sg. 

*arčiai, w temat na -i̯ā-. Znacz. etym. ʽoranieʼ ⇒ ʽpoleʼ (zob. árti). Por. dėčià ob. dė́tis; 

delčià ob. deltìs; varčià ⇐ *vartis. W jęz. literackim ustaliła się postać z wtórnym nagłosem 

e-: erčià (podobnie w wyrazach erdvùs i erž̃ilas). W mikrotoponimii poświadczono nazwy 

pól Arčios b.z.a. i Erč̃ios oraz nazwę lasu Erčià (LVŽ I, 170 i II, 489). 

 ardà 4 p.a., árda 1 p.a. wsch.-lit. ʽrozstrój, niezgoda, kłótnia, swary; nieporządek, 

bałaganʼ (war. ard̃as), árda c. ʽten kto jątrzy, wichrzyciel, mąciwodaʼ — rzeczowniki 

postwerbalne od ardýti (zob.). Akutowane árda zdaje się wskazywać na zanikłe vb. *árdyti 

(por. nárda ⇐ nárdyti; gùnda ⇐ gùndyti). Zob. też ard̃as. — Zapoż. litewskie w błr. ardá, 

starsze ordá ʽzgiełk, harmider, bałaganʼ (Urbutis, Balt V:1, 1969, 47 = Urbutis 2009, 353, 

Laučjute 52). — Drw. ardvà ʽkłótnia, awanturaʼ (por. naštà ⇒ naštvà, ŽD 377). — Z innymi 

sufiksami: árdas ʽzły, gniewny, swarliwy, kłótliwyʼ (war. ardùs a. árdus), ardesỹs ʽgwar, 

harmiderʼ, ardỹnė ʽniezgoda, swaryʼ, ardùs ʽkruchy, pulchny (o gruncie), łatwo się kruszącyʼ.  
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 ard̃amas 1 p.a. gw. ʽbom, poziome ruchome drzewce przytwierdzone jednym końcem 

do masztu, służące do przymocowania dolnej części żaglaʼ — zleksykalizowana forma ptc. 

prs. pass. na -m- do ardýti ʽpruć, rozwalać, wywracaćʼ (zob.). Por. kándamas ⇐ kánda. War. 

ard̃umas (Su ard̃umu reik pastatyti žėglius). War. arta CGL ʽbom, Segel Stangeʼ stoi pewnie 

na miejscu *arda, co było drw. wstecznym od ard̃amas, ard̃umas. ALEW 55 dopatruje się tu 

raczej zapożyczenia fińskiego. 

 ard̃as 4 p.a., zwykle pl. ardaĩ 1. ʽżerdzie, na których w łaźni rozkłada się do suszenia 

len lub zbożeʼ, 2. ʽilość lnu lub zboża, która mieści się na dwóch takich żerdziachʼ, 3. 

ʽwarstwa przeznaczona do suszeniaʼ, 4. przen. ʽwarstwa społecznaʼ (Valstiečių yra trys 

ardaĩ: ūkininkai, įnamiai ir bernai ʽSą trzy warstwy wśród włościan: gospodarze, komornicy 

i parobcyʼ), 5. termin bot. ʽpiętro roślinneʼ. Odpowiednik łot. ā̦̀ rds, pl. ā̦̀ rdi ʽżerdzie lub belki 

w suszarni zbożaʼ — prawdopodobnie sb. postverbale na -a- od neoosn. ard- jak w ardýti 

m.in. ʽprzewracać, rozrzucać, rozkładać na częściʼ (zob.). Znacz. etym. ʽto, na czym się coś 

rozrzuca, rozkłada (scil. do szuszenia)ʼ. Por. ard̃à ʽrozstrój, niezgodaʼ. Inaczej LEW 15: 

miałoby to być zapożyczenie ruskie, por. ros. gw. árda ʽwsparte na słupach żerdzie służące 

do rozwieszania sieci do suszeniaʼ, árdy f.pl. ʽprzepłot do suszenia lnuʼ (zdaniem Anikina 1, 

270n. jest to wyraz pochodzenia karelskiego (ardo), ale równie dobrze można by przypuścić 

tu lituanizm. — Cps. ardãbalkis ʽbelka, na której spoczywają żerdzie, ardaiʼ (por. bálkis), 

ardãkilas, -kila ts. (por. kìlti), war. ard̃kilas, ardkilà; z uproszczeniem rtk > rk: ark̃ilas, 

ark̃ila. Do czas. skìlti m.in. ʽrozdzielać sięʼ nawiązują war. ardskilà, ard̃skilas i ard̃skelė. 

 ardinãrija 1 p.a. hist. 1. ʽczęść wynagrodzenia dawana służbie dworskiej w naturzeʼ 

(Seniau dvarai duodavo dideles ardinãrijas ʽDawniej dwory dawały wysokie ordynarieʼ), 2. 

ʽdożywotnie utrzymanie gwarantowane rodzicom przez dzieci przejmujące ich 

gospodarstwo, tzw. ekscepcja lub ordynariaʼ (Tėvai, pavesdami ūkę, užsirašė sau nemažą 

ardinãriją ʽRodzice, przekazując gospodarstwo, zapisali sobie niemałą ordynarięʼ). 

Zapożyczenie z pol. przest. ordynaryja w obu wymienionych znaczeniach, zob. SW III, 824. 

War. ordinãrija (odinãrija), ardinãlija, ordinãlija. Możliwe jest pośrednictwo polonizmu 

stbłr. ordinarija, błr. ardynáryja ʽwynagrodzenie w naturze, w ziarnieʼ (ĖSBM 1, 147). Por. 

POLŽ 211. — War. zdysymilowany: andinãrija LZŽ ⇐ błr. andynáryja (ĖSBM 1, 114). 

 ardýti, ardaũ, ardžiaũ 1. ʽburzyć, rozwalać (ścianę, mur), przewracaćʼ, 2. ʽrozbierać 

(piec, dom), rozkładać na częściʼ, 3. ʽpruć (sweter, spódnicę)ʼ, 4. przen. ʽmącić, wprowadzać 

zamęt, niepokójʼ. DP ʽburzyć, targać, rozpraszać; kazić (Kościół Boży)ʼ, ardau SD
1 «porę, 

porzę». Cps. išardýti ʽwywrócić, wykopać, wyrwać z korzeniemʼ, DP ʽrozrzucićʼ, išardau SD 

«rosparam», išardau tvorų SD «rozgradzam co», praardýti maĩšą ʽrozpruć worekʼ, suardýti 

ʽzburzyć, zwalić, zniszczyć; zniweczyć, udaremnić (wesele, czyjeś plany)ʼ. Refl. ardýtis ʽo 

dziecku: bardzo głośno płakać, drzeć sięʼ, też ʽhałasować; kłócić sięʼ. Odpowiednik łot. ā̦̀ rdît, 

-u, -ĩju ʽrozrywać na części, na kawałki, rozbijać, rozwalaćʼ. Analiza synchroniczna: ar-dy-, 

causativum z suf. -dy- i SO ar- ⇐ ir-, por. ìrti II ʽpruć się, pękaćʼ31. Hipoteza diachroniczna: 

ard-y-, causativum na SO i z suf. -y- od neoosn. erd-, wyabstrahowanej z prs. intr. *erda, érdi 

do érdėti ʽpękać, rwać się, pruć sięʼ. — Zapoż. litewskie w pol. gw. ordzić ʽdrzeć ziemię, 

ryć; niedbale wykonywać jakąś pracę polową (orkę, bronowanie)ʼ, przen. ʽkorcićʼ 

(Zdancewicz 345). — Nawiązanie w prasłowiańskim *oriti caus. ʽburzyćʼ < pie. *h2orH-éi̯e- 

(LIV
2 271 ʽsich auflösen, verschwindenʼ; BSW 12), które jednak nie ma obok siebie czas. 

prymarnego †orǫ. Por. scs. oriti, orjǫ ʽobalać, zwalaćʼ, oboriti ʽpowalićʼ (stpol. oborzyć 

ʽzburzyć, zniszczyć; uderzyć, wtargnąćʼ), razoriti ʽrozbić, zniszczyćʼ (ros. razorítь ʽobrócić 

 
31 Takie paralele, jak nárdyti ⇐ nìrti/nérti; tárdyti ⇐ tìrti albo lámdyti ⇐ lìmti; táldyti ⇐ tìlti nasuwają 

rekonstrukcję formacji akutowanej *árdyti. Jej brak w danym wypadku stoi pewnie w związku z groźbą 

konfliktu homofonicznego z czas. árdyti należącym do árti ʽoraćʼ. 
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w ruinę, zniszczyć, spustoszyćʼ), nerazorimŭ ʽniezniszczalnyʼ. NB. Vaillant III, 416 

wychodził raczej od pwk. pie. *er- jak w gr. ἀραρεῖν ʽzłączyć razem, spoić, przymocowaćʼ, 

por. notację pie. *h2er- ʽsich (zusammen)fügenʼ w LIV
2 269. Znacz. ʽburzyć, rozbieraćʼ miało 

się wykształcić w czasowniku złożonym z prvb. iš-, jak lit. išìrti ʽrozpruć się, rozpaść sięʼ. 

Minusem takiej rekonstrukcji jest to, że przeczy seṭowemu charakterowi lit. pierwiastka. — 

Drw. ardinė́ti iter. ʽpo trosze rozwalać, rozbierać, np. płotʼ. Postverbalia: ardà (zob.), ard̃as, 

pl. ardaĩ (zob.), ardõnė (zob.). Sb. ardỹnė ʽniezgoda, kłótniaʼ jest dwuznaczne, ponieważ 

może pochodzić tak od ardýti, jak i od ardà m.in. ʽkłótniaʼ. 

 ardõnė 2 p.a. gw. 1. ʽwielki przerębel wyrąbany na jeziorze, służący do połowu rybʼ, 2. 

ʽgrząskie błotoʼ, 3. ʽcoś wielkiego (izba, zwierzę)ʼ — deverbativum utworzone neosufiksem 

‑onė od ardýti (zob.). Znacz. etym. ʽrozbijanie, rąbanie (lodu)ʼ. War. ardonià. Neosuf. -onė 

został wyabstrahowany z nominów na -nė, pochodzących od czasowników na -o-, por. np. 

kapõnė ⇐ kapóti; makõnė ⇐ makóti. Zob. też medžiõnė. 

 arendà 2 p.a., gen.sg. areñdos stlit., gw. ʽdzierżawaʼ — zapoż. ze stbłr. arenda (war. 

orenda, oranda), por. błr. arė́nda, -y ⇐ pol. arenda przez węg. árenda ʽdzierżawaʼ. Por. SLA 

33, LEW 16, ĖSBM 1, 159, ALEW 54, POLŽ 211n., Bańkowski I, 15. — Drw. arendõrius 2 

p.a., areñdorius 1 p.a. ⇐ stbłr. arendarь, pol. arendarz ʽdzierżawcaʼ. Vb. denom. arendavóti 

ʽdzierżawić, wynajmowaćʼ ⇐ stbłr. arendovati, pol. arendować. 

 areštántas 1 p.a., areštañtas 2 p.a. ʽczłowiek osadzony w areszcieʼ — zapoż. z ros. 

arestánt, pol. aresztant (por. błr. aryštánt). Co do akutu por. zapoż. balánka, pečénka. War. z 

aferezą: raštántas a. raštañtas (zob.).  

 ãreštas 1 p.a. 1. ʽpozbawienie kogo wolności przez zamknięcie pod strażąʼ, 2. ʽzajęcie 

rzeczy lub należności dłużnika w celu zabezpieczenia roszczeń wierzycielaʼ (Pirkau tvartą, 

bet nuvažiavęs negalėjau pasiimti – buvo uždėtas areštas ʽKupiłem oborę, ale przyjechawszy 

nie mogłem jej zabrać, był [na nią] nałożony aresztʼ) — zapoż. ze stbłr. areštь (arestъ), por. 

błr. gw. árėšt ⇐ pol. areszt (por. ros. arést). War. z aferezą: rẽštas (GL 111). — Drw. 

areštìnė ʽareszt, pomieszczenie, w którym są trzymane osoby pozbawione wolnościʼ. Por. 

POLŽ 212. — Wsch.-lit. ãrištas: Un javo, un skacynos aždėdzinėjo ãrištų LZŽ ʽNa zboże, na 

bydło nakładali aresztʼ ⇐ błr. áryšt, -u (por. ĖSBM 1, 157). 

 arganistà 2 p.a. gw. ʽorganistaʼ — zapoż. ze stbłr. organista, orkganista (⇐ pol. 

organista, -y), por. błr. arhaníst, -a, ros. organíst. Zob. też argõnai. 

 argõnai, -ų 2 p.a. m.pl. przest., gw. ʽorganyʼ, argonai nešiojami SD «regał» [ʽpewny 

rząd piszczałek w organach lub też gatunek mniejszych organków, pozytywkaʼ, L.] — zapoż. 

ze stbłr. organy, por. błr. arhány, -aŭ (⇐ pol. organy, SLA 33; brak w ALEW). — Łot. ẽrģeles 

f.pl. ʽorganyʼ z dn. örgel (LEW 1199, Jordan 62). Osobno zob. arganistà i vargõnai. — Drw. 

arganykas SD «organista, co gra», cps. arganadarys SD «organista, co robi organy» (por. 

darýti).  

 arielkà 2 p.a., gen.sg. ariẽlkos przest., gw. ʽgorzałka, wódkaʼ, SD «akwawita; gorzałka» 

(syn. degtinė) — zapoż. z błr. harė́lka, -i (por. stbłr. gorělka, kgorělka, por. ukr. horílka, pol. 

gorzałka). Zob. SLA 33, LEW 16, ALEW 54. War. metatetyczny: alierkà (r-l > l-r). Co do 

traktowania nagłosu por. zapoż. adynà, ãplikas i aršùs. Zmianę nagłosu widać w war. 

orielkà, ùrielka, jak i varielkà, vorielkà. — Wsch.-lit. arelkà ʽgorzałka, wódkaʼ (ZS 7) 

pokazuje e zam. ie (por. apekū̃nas ob. apiekū̃nas; peskà ob. pieskà).  

 arìkis, -io 2 p.a. gw. ʽkamień granicznyʼ — prawdopodobnie derywat na -i̯a- od arìkas 

ʽoraczʼ, n.agt. do árti ʽoraćʼ (zob.). Znacz. etym. ʽznak zrobiony przez oraczaʼ. Por. siuvìkis 

ob. siuvìkas : siuvù, siū́ti. — LKŽ I, 289 podaje, że u Bretkuna ukazują się w odpowiednim 
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znaczeniu odmienne formy: 1° arakis b.z.a. ʽgranicaʼ (syn. rubežius), acc.pl. arakius: Tu 

kožnai žemei statai savo arakius BRB ʽTy każdej ziemi wyznaczasz swoje graniceʼ, 2° 

araikiai m.pl. ʽgraniceʼ: per sava gronyčias [glosa araikius, rubežius] eiti BRB ʽdurch ihre 

Grenze zu ziehenʼ. Tematy arak- i araik- pozostają ciemne pod względem filologicznym; 

różne hipotezy referuje ALEW 53. 

 arìmas 2 p.a. 1. ʽoranie, orkaʼ (Arimo dar dviem dienom liko ʽOrania zostało jeszcze na 

dwa dniʼ), SD «oranie», mokslas arimo «oracza nauka», 2. ʽzorane poleʼ (Lapams nuo medžių 

krintant, kiškiai po arimùs slapstosi ʽGdy liście padają z drzew, zające kryją się na polachʼ), 

3. ʽnierówna powierzchnia ziemi, powstała wskutek jej zoraniaʼ (Runkos kai arìmas ʽRęce jak 

«arimas»ʼ, tj. nierówne, popierzchnięte, zob. Otrębski 1934, 138) — nomen actionis na -imas 

od ariù, árti ʽoraćʼ. Paralele: riekìmas ⇐ riẽkti; vertìmas ⇐ vers̃ti. — Drw. arìminis ʽten, co 

orze – człowiek, wół, końʼ (por. uždegìmis ⇐ uždegìmas), arìmnykas a. arìmninkas ʽkoń do 

orki; ten z dwu wołów w sprzężaju, który podczas orki idzie bruzdą (w odróżnieniu od 

viršū́nykas, który idzie nad bruzdą); bat używany przy oraniuʼ. War. orìmnykas (Nočià) – 

możliwa neoapofonia SZ ă ⇒ SP ā, por. orė ̃ ob. arė;̃ gõktos ob. gãktos. Neoosn. arimin-: 

arìmininkas ʽwół, koń używany do orkiʼ. 

 arkýti, arkaũ, arkiaũ gw. ʽkaleczyć, psuć, zniekształcaćʼ, suarkýti ʽzepsuć, 

zmarnowaćʼ. Refl. arkýtis 1. ʽszarpać się, wyrywać się, szaleć, biegaćʼ, 2. DP ʽżerowaćʼ 

[ʽżreć na ucztachʼ]: O jeig šventėje nedera dirbt, tadąg toli mažiaus derės girtuot, arkytis, 

puotaut DP 34025 ʽLecz jeśli się w święto nie godzi robić, tedy daleko mniej będzie się 

godziło upijać, żerować, biesiadowaćʼ — iterativum albo causativum na SO od pwk. *erk-, 

por. może łot. ercêtiês ʽszaleć, tobenʼ, ìeērcinât ob. ìeērsinât (suni) ʽrozwścieczyć (psa), 

neckend oder ärgernd böse, wütend machenʼ. Dalszy wywód niepewny. Por. może arksė́ti. 

LEW 16 nieprzekonująco łączył z érgti ʽbić, uderzaćʼ (†argyti nie jest poświadczone). ALEW 

54n. odnotował jedynie brak czasownika prymarnego. — Neoosn. arky-: arkymai DP 

ʽbłazeństwaʼ: arba glaudomis ir arkymais, arba indievomis pasakomis linksmina juos DP 

16646 ʽabo żarty, błazeństwy, trafnymi powieściami, dobrą im myśl czyniąʼ. — Do tego 

samego pwk. ark- należą: ark̃oti a. arkóti ʽzrywać dachy – o wichurzeʼ, išarkoti ʽzryć, rozryć 

– o świniach; rozedrzeć, rozerwaćʼ. 

 arkivýskupas 3 p.a. ʽarcybiskupʼ — złożenie, które w swym I członie nawiązuje do 

stbłr. arxiepiskopъ (inaczej LEW 45: do łac. archiepiscopus). Brzmienie arki° to zerwanie z 

obcym arci° starszej postaci arcivýskupas (tak m.in. w słowniku Miežinisa, 1894) i jeszcze 

starszej postaci arcibýskupas (m.in. DP 43044) ⇐ stbłr. XV w. arcibiskupъ, arcybiskupъ ⇐ 

pol. arcybiskup (zob. býskupas). — Neologizmem jest ántvyskupis (Šlapelis 4), z członem 

ánt° wzorowanym pewnie na ántstolis i ántstovas. Zob. też výskupas.  

 árklas 3 p.a. ʽsocha, radło sporządzone z odpowiednio dobranego rozwidlonego 

drzewaʼ (łot. ar̂kls ts.) — ze zmianą rodzaju na męski z pb. neutrum *ār-tla-n < pie. *h2erh3-

tlo-m ʽprzyrząd do oraniaʼ. Odziedziczone nomen instrumenti od pwk. pie. *h2erh3- 

ʽrozrywać ziemię, oraćʼ. Por. LIV
2 272, NIL 322n., ALEW 55. Według Olsen 1988, 12 forma 

sufiksalna *-tlo- jest sekundarna, zastępuje *-tro-. Zob. árti. Paralelne nazwy ʽradła, pługaʼ to 

1° psł. *ārdla- (scs. ralo, sch. rȁlo, słń. rálo, ros. rálo, czes. rádlo, pol. radło) < pie. *h2erh3-

dhlo-m n. (BSW 13 odtwarza dwie formy pbsł.: *ārtla- i *ārdla-; inaczej Snoj 601, który 

utożsamia scs. ralo z lit. árklas), 2° gr. ἄροτρον n. ʽpług, zwł. radło, sochaʼ, stir. arathar 

ʽpług; orkaʼ, goc. ardrs m. ʽpługʼ (śrwn. arl f. ʽlemieszʼ), < pie. *h2erh3-tro-m, por. Beekes 

1969, 231, LIV
2 272 (przyp. 1), NIL 323, Kroonen 36, Matasović 40. Gdy chodzi o łac. 

arātrum n. ʽpługʼ, to ze względu na obecność przedsufiksalnego ā (zamiast spodziewanego ă, 

por. o w gr. ἄρο-) uznaje się tu derywat intrałaciński, odniesiony do inf. arāre ʽoraćʼ (zob. 

Schrijver 1991, 108). Wziąwszy pod uwagę to, że pbsł. spółgłoska laryngalna zanikała w 
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zbitce *-rh3tl-, trzeba uznać akut w árklas za sekundarny, dostosowany do infinitiwu árti. 

Paralele słowotwórcze wymieniono s.v. dóklas. — Drw. arklỹs (zob.), cps. arklãganas 

ʽrękojeść u sochyʼ (por. gãnas), arklãvirvė ʽpowróz u sochyʼ (por. virṽė). 

 arklỹs 3 p.a., acc.sg. árklį ʽkoń, Equus caballusʼ. SD: arklys didis totoriškas «bachmat, 

caballus Scyticus» [dosł. ʽkoń wielki tatarskiʼ], arklys pavadnykas «koń powodny» [ʽkoń 

luzak, przeznaczony do wymiany w zaprzęgu lub do noszenia ładunkuʼ, SPXVI], arklys 

romytas «wałach» [ʽkastrowany ogierʼ], arklys iš aslyčios «koń z oślice, hinnus», mažas 

arklys «podiezdek», stodas arklių «stado koni», prievaizda arklių «końskie gospodarstwo». 

Rekonstrukcja: pb. *ārtl-ii̯a-. Wyraz ten jest derywatem od nazwy ʽsochyʼ, árklas (zob.), 

kiedyś więc oznaczał on ʽkonia używanego do orki, konia roboczegoʼ – w odróżnieniu od 

konia używanego pod wierzch, pod siodło (zob. žìrgas). A. Bańkowski p.l. wątpi w słuszność 

takiego objaśnienia, pisząc «Słowo jest prastare, a końmi zaczęto orać od niedawna». — 

Drw. arklìdė ʽstajniaʼ, war. arklỹdė (co do formantu zob. avìdė), arklíena, żm. arklė́na 

ʽkonina, mięso końskieʼ, SD «szkapina» [ʽmarny końʼ], arklìnas ʽkoń dosyć duży, ale jeszcze 

nie wyrosłyʼ (GJL II, § 318), arklinykas ʽstajniaʼ (Otrębski 1934, 129), arkliniñkas ʽstajenny, 

masztalerz; nocny pastuch koniʼ, árkliojis LZŽ ʽkońskiʼ (decasuativum typu diẽvojis, 

vaĩkojis), beark̃lis ʽktoś, kto nie ma koniaʼ (Kožnas beark̃lis nori, kad jį pavežtum ʽKażdy 

bezkonny chce, żeby go podwieźćʼ). — Nazwy ʽlichego, słabego koniaʼ: arklėk̃as (por. 

paršėk̃as), arklýna a. arklýnas, arkliókštis, arklìštis, arkliū́kštis, arkliūzà. — N.jez. Arklìnis, 

n.rz. Arklinìkė a. Arklinỹkė. N.m. Arklė́nai. — Cps. arklãgalvis ʽgłuptasʼ (por. galvà), 

arklãpjovis ʽdługi nóż używany do zarzynania koniʼ, por. pjov-), arklãraištis ʽpowróz do 

uwiązywania koniʼ (por. raĩštis), z insercją k: arklãraikštis; arklãšeris ʽkto karmi konieʼ (por. 

šérti II); arkliadañtė (stlit.), arkliadañtis bot. ʽkoński szczaw, Rumexʼ, SD «szczaw kobyli» 

(por. dantìs), arkliadañtis ʽktoś mający wielkie zęby, przypominające końskieʼ (por. n.m. 

Arkliadañčiai)], arkliaganỹs ʽkoniuch, pastuch koniʼ (por. gãnas), arkl(i)ãmiegis (zob. 

miegóti), arkliavagỹs ʽkoniokradʼ (por. vagìs), arkliãpalaikis ʽkonisko; szkapaʼ (por. 

pãlaikas), arkliãpjovis ʽkto zarzyna konieʼ, war. arklãpjovis (por. pjov-), arkliãšūdis 

ʽodchody końskieʼ (zbierane na żarcie dla świń, por. šū́das), arkliãvagis, -vagỹs ʽkoniokradʼ 

(por. vagìs), arklìgonė (zob. gon-). Zob. jeszcze ašvíenis i ešvà. 

 arksė́ti, árksiu, arksė́jau gw. 1. ʽszczekać, warczeć (o gryzących się psach)ʼ, 2. ʽmówić 

niezrozumialeʼ, árkterėti ʽwarknąćʼ — czasowniki na -sė- i -erė- od wykrz. *ark, *arkt. Por. 

ámsėti, narnė́ti. — Drw. arkštùs ʽkłótliwy, swarliwyʼ (o ile nie do aržùs, zob.), arktà 

ʽkłótnia, awanturaʼ, arkus przest. ʽnieokiełznanyʼ. Zob. też arkýti. 

 árkužas 3 p.a. gw. ʽwielka karta papieru, arkuszʼ, 2. ʽarkusz blachyʼ, 3. ʽtafla szkłaʼ — 

ze zmiany arkušas. Na pierwszy rzut oka przypomina to war. šaltỹžius do šaltỹšius (ALEW 55 

mówi o nieregularnej substytucji dźwiękowej), jednakże chodzi tu raczej o słowotwórcze 

dostosowanie pożyczki do grupy nominów na -už-, por. vaikùžas ʽłobuz, urwisʼ, drabùžis 

ʽodzienieʼ (GJL II, § 377). Stan dawny w SD: arkušas popier[i]aus «arkusz papieru», pinki 

šimtai arkušų popieriaus «ryza papieru» [dosł. ʽpięćset arkuszy papieruʼ] — zapoż. ze stbłr. 

arkušъ ʽarkusz papieru, blachyʼ, błr. árkuš, -a ⇐ pol. arkusz (SLA 33: wprost z pol.). Co do 

akutu por. zapoż. kárdas, márgas i skárbas. Zob. też POLŽ 21n., 214. 

 arlėk̃as 2 p.a. ZTŽ 1. ʽgardło; grdykaʼ — zapoż. z błr. harlják, -á ʽtchawica; grdykaʼ. 

Zob. też arl̃ioti. 

 arl̃ioti, arl̃ioju, arl̃iojau gw. ʽkrzyczeć na kogo, łajać, besztaćʼ (war. arl̃yti, -iju, -ijau), 

refl. arl̃iotis ʽkłócić sięʼ — zapoż.ze stbłr. *horljatь, por. błr. gw. harljácь, -áju, -áje 

ʽwrzeszczeć, drzeć się na całe gardłoʼ (Sloŭnik Sennenščyny, red. N.B. Bunьko e.a., t. 1, 

Minsk 2013, s. 104; informacja H.A. Cyxuna, p.l.). Formą częściej spotykaną jest błr. pot. 
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harlácь ʽkrzyczeć, drzeć się na całe gardłoʼ (TSBM), vb. denominativum od hórla n. ʽgardłoʼ 

(por. pol. gardłować ʽmówić dużo i głośno; zdzierać gardłoʼ ⇐ gardło). Por. jeszcze błr. gw. 

harlavácь ʽgłośno krzyczeć, wrzeszczećʼ (PZB 1, 427). Zob. też arlėk̃as. 

 armaĩ, ermaĩ, -ų̃ 4 p.a. m.pl. gw. ʽosada, gniazdo dyszlaʼ (Reiks dišliaus galą dar 

patašyti, kad tiktų į armùs ʽTrzeba jeszcze obciosać koniec dyszla, żeby wszedł w osadęʼ) — 

zapoż. z prus.-niem. arme, ǫrme: de dīssel kömmt in de ǫrme ʽdie Deichsel kommt in die 

Armeʼ (GL 27, za nim LEW 16, Čepienė 96). Inaczej ME I, 575n., który wymienił armaĩ jako 

wyraz prapokrewny z łot. ẽ̦rmi ʽosada dyszlaʼ i psł. *armo, scs. ramo, cs. ramę, -mene 

ʽramięʼ. Germanizmem jest też dýselis (zob.). 

 armė́ti, arm̃a (war. árma, -ė́ja), armė́jo 1. ʽkłócić sięʼ, 2. ʽniewyraźnie mówićʼ (Árma 

kaip žydai ʽMamroczą jak Żydziʼ), suarmė́ti ʽzejść się w hałaśliwej gromadzie (o 

mężczyznach); zbić się w gromadę (o owcach)ʼ. Niejasne. 

 armìderis, -io 1 p.a, armýderis 1 p.a. gw. ʽzgiełk, wrzawa, hałasʼ (Vaikai, nekelkit 

armìderio! ʽDzieci, nie róbcie hałasu!ʼ) — zapoż. z błr. harmídar, -u (brak w stbłr.), ukr. 

harmýder, ros. gw. garmíder, -a (smoleńskie). Por. pol. XVII w. charmider, harmideres 

ʽlegowisko zbójnickie, dół rozbójniczyʼ, w połowie XIX w. harmider, -u ʽgwar, hałas, 

wrzawa, zamieszanie, niepokójʼ – zapoż. z osm.-tur. harami deresi ʽdolina zbójcyʼ, przejęte 

przy pośrednictwie ukraińskim. Zob. Bańkowski I, 521, Stachowski 219n., Anikin 10, 97; 

sceptycznie Sławski I, 406n. War. zdysymilowane: 1° r-r > r-l: armìdelis, armýdelis (por. błr. 

gw. harmídalь, por. ĖSBM 3, 61), 2° r-r > l-r: almìderis. War. metatetyczne: ardìmelis, 

aldìmiris. Z innym tematem: armìderius (ZS 7; brak w LKŽ). Zob. też LEW 16 i POLŽ 22. 

 armònika 1 p.a., armónika 1 p.a. ʽharmonia, instrument muzycznyʼ — zapoż. z ros. 

garmónika, -i. Gw. armõnikos pl.t. ʽharmoniaʼ. Drw. armonikėl̃ė ʽharmonijka ustnaʼ ⇐ 

lū́pinė armònika ts., armònikininkas ʽharmonistaʼ. — War. armònikas ⇐ błr. harmónik 

(pochodzenie formy masculini nie jest jasne, zob. ĖSBM 3, 62); jest jeszcze pl.t. armõnikai 

(ZS 7). 

 armotà 2 p.a., gen.sg. armõtos; arm̃ota 1 p.a. ʽarmataʼ (Armõtą vežė šešetas arklių 

ʽArmatę ciągnęła szóstka koniʼ) — zapoż. z błr. harmáta, -y (stbłr. garmata) ⇐ pol. przest. 

harmata, por. ĖSBM 3, 61. War. erm̃ota 1 p.a. (ZTŽ). 

 armùlka 1 p.a. przest. ʽokrągła czapeczka nakrywająca tylko wierzch głowy, noszona 

przez wierzących Żydówʼ, ze zmiany *jarmùlka — zapoż. z pol. jarmułka (LEW 16; brak w 

POLŽ). Por. aferezę j- w almužnà, ẽknos, ė́ras. War. żm. germùlka KRŽ. W kwestii akutu por. 

zapoż. liùlka, tùlkas, tùlpė. 

 armuõ I 3 p.a., acc.sg. ármenį m. 1. ʽwarstwa orna glebyʼ, 2. ʽczynność orania, orkaʼ 

— nomen actionis na -men- od ariù, árti ʽoraćʼ. Paralela: sėmuõ ʽsiew, siejbaʼ ⇐ sė́ti. — 

Neoosn. armen- (⇐ acc.sg. ármenį): armenà ʽwarstwa orna glebyʼ, ármenija 1 p.a. ʽczas 

orkiʼ (Pačioj ármenijoj ėmė arklys ir nudvėsė ʽAkurat w czas orki koń wziął i zdechłʼ), 

ármenys 3 p.a. m.pl. ʽwarstwa orna gleby; pora orania; — N.rz. Armenà (por. n.rz. Akmenà 

s.v. akmuõ), Armenáitis, Paarmenỹs. 

 armuõ II 3 p.a., acc.sg. ármenį m. gw. 1. ʽgrzęzawisko, topielʼ, 2. ʽgłębina wodna, 

otchłańʼ. Jakkolwiek LKŽ I, 310 nie robi różnicy względem armuõ I ʽwarstwa orna glebyʼ 

(zob. wyżej), trudno uwierzyć, żeby czas. árti stał się punktem wyjścia dla derywatu o znacz. 

ʽgrzęzawiskoʼ i ʽgłębinaʼ. Tak więc ze względów semantycznych pożądane jest odróżnienie 

tych dwu wyrazów. Tytułem próby wysuniemy przypuszczenie, że w danym wypadku pwk. 

ar- reprezentuje SO do ir- jak w ìrti II m.in. ʽrozpadać się, walić się, spadać w dółʼ. Por. ar-

dýti ʽburzyć, rozwalać, rozbieraćʼ. — Drw. ármenys m.pl. ʽgrząski grunt, grząska droga; 
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otchłańʼ, ármijos f.pl. ʽgłębia, otchłańʼ. Drw. wsteczny: armà ʽgrząska drogaʼ (por. omuõ, 

ómenį ⇒ óma).  

 arñas 4 p.a. wsch.-lit. ʽpalenisko w kuźniʼ (Kur kalvė, ten ir arnas turi būti ʽGdzie 

kuźnia, tam i palenisko kowalskie być musiʼ. Be arno geležies neįšildysi ʽBez paleniska 

żelaza nie rozżarzyszʼ) — zapoż. z błr. gw. harnó, hornó n. ʽpalenisko kowalskieʼ, por. liter. 

hóran, -rna m. War. f. arnà 4 p.a. Por. PZB 1, 428 i ĖSBM 3, 102. LKŽ I, 311 mylnie 

wskazuje ros. gorn jako formę źródłową. Traktowanie nagłosu jak w árštas i arielkà. Zob. 

też võrnas i ãrunis. — Vb. denom. arñyti, -iju, -ijau ʽgarnąć żar pogrzebaczemʼ (Kačárgu 

arñija žarjàs duobẽlėn LZŽ), išarñyti ʽwygarnąć z piecaʼ ⇐ stbłr. gornuti, garnuti, błr. 

harnúcь, harnú, hórne ʽgarnąćʼ. Akcent lit. stosuje się do białoruskiej formy 3 sg. prs. 

(paralele: gãdyti, tvãryti, zvãnyti). 

 arñotas 1 p.a. ʽornat, ozdobna szata liturgiczna kapłana katolickiegoʼ, SD «ornat 

kapłański» (brak w SD
1) — zapoż. z pol. ornat (⇐ czes. ornát ⇐ śrwn. ornāt ⇐ śrłac. 

ōrnātus). War. arnõtas, też f. arñota. Por. SLA 34, LEW 16, ALEW 55, Bańkowski II, 429, 

POLŽ 215. 

 arp̃as 4 p.a. ʽmłynek do wiania zboża, wialniaʼ (war. árpa, árba, arbà, erpà i orpà) — 

zapoż. z pol. arpa/arfa, błr. hárfa lub prus.-niem. hārp [ʽGetreideharfeʼ]. Por. nwn. Harfe f. 

(WDLP, s.v. harfa). Zob. SLA 33, Čepienė 99, 100, ZS 7, POLŽ 213. — Vb. denom. arpavóti 

a. arpúoti ʽwiać zbożeʼ. 

 árstyti, árstau, ársčiau gw. ʽo świniach: ryć ryjemʼ (Kiauliokai užtverti ársto ažudarą 

snukiais ʽZamknięte świniaki ryją w zagrodzieʼ) — analiza: arst-y-, causativum z suf. -y- od 

neoosnowy na SO arst-, pochodzącej od neopwk. irst-, por. prs. ìrsta do ìrti ʽpękać, pruć się, 

rozpadać sięʼ. Akut derywatu powtarza intonację osnowy. Paralele: nárstyti ⇐ nìrsta; 

tvárstyti ⇐ tvìrsta; bez apofonii: kárstyti ⇐ kársta. NB. Łot. prs. irs̃tu leży u podstawy caus. 

irs̃tinât ʽpruć, wysnuwać nitkęʼ (nie ma tu refleksu *arst-). 

 aršìnas 2 p.a. ʽarszyn, rosyjska miara długości równa 71,12 cmʼ (Milas per aršìną 

platumo buvo, kol nevėliau ʽSukno miało przed folowaniem ponad arszyn szerokościʼ) — 

zapoż. ze stbłr. aršinъ, por. błr. aršýn, -a, ros. aršín (por. REW I, 29, ĖSBM 1, 156, Anikin 1, 

311). War. f. aršinà 2 p.a.: Į sieksnį eina trys aršinos ʽSążeń liczy trzy arszynyʼ. 

 aršùs, -ì 4 p.a. ʽzłyʼ — forma stopnia równego zrestytuowana na podstawie formy 

compar. aršèsnis ʽgorszyʼ (war. oršèsnis, vòršesnis); ta ostatnia jest kalką hybrydalną z błr. 

hóršy ʽgorszyʼ, por. Urbutis 2009, 194n. Tenże autor zwrócił uwagę na fakt, że homofon 

aršùs o znacz. ʽzawzięty, zażartyʼ jest wyrazem rodzimym i należy do czas. aršýtis (zob. 

irš̃ti); inaczej LEW 16n.: zapoż. z błr. hóršy. — Drw. aršiaũ adv. ʽgorzejʼ (war. òršiau, 

vòršiau). Vb. denom. aršė́ti, -ju, -jau ʽpogarszać sięʼ. 

 art̃as I 2 p.a. przest., gw. ʽnazwa dawnej monetyʼ, SD artas «ort, nummus argenteus» 

— zapoż. ze stbłr. ortъ ʽsrebrna moneta o wartości ćwierci talaraʼ ⇐ pol. przest. ort ʽmoneta 

srebrna bita w XVI-XVII w.ʼ (⇐ śrwn. ort). — War. urt̃as, ortas ⇐ stpol. urt. Por. Brückner 

595, SLA 34, LEW 17, ALEW 56, POLŽ 177. Inaczej Čepienė 187 (s.v. õrtas), która widzi tu 

raczej zapożyczenie niemieckie. 

 art̃as II 2 p.a. gw. ʽhart, twardość metalowego przedmiotu, nadana przez hartowanieʼ, 

np. Kirviui art̃as neuždėtas ʽSiekiera nie została zahartowanaʼ. Nepastato art̃o ʽNie umie 

należycie zahartowaćʼ (ZS 7) — zapoż. z błr. hart ⇐ pol. hart ʽtwardość; wytrzymałość, siłaʼ 

(⇐ śrwn. hart ʽtwardyʼ, herte ʽtwardośćʼ, nwn. Härte f.), zob. Sławski I 409, ĖSBM 3, 65, 

POLŽ 23. — Vb. denom. artavóti, -óju ʽhartowaćʼ, zwykle z prvb. už-, ⇐ błr. hartavácь, -úju 

(⇐ pol. hartować, -uję). War. artúoti. 
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 artaugas hist. ʽszelągʼ — zapoż. ze strus. artugŭ, ros. ártug ʽmiedziana monetaʼ (⇐ 

stszw. artogh, örtogh < *arut-taugō, por. REW I, 27, Kroonen 37, ALEW 56). War. f. artauga 

SD
1 «szeląg, solidus, de numismate dictum» (syn. šelinga). Dyftong au pozostaje 

nieobjaśniony (por. LEW 17). Z tego samego źródła pochodzą łot. ãrtava, ãrtavs, art̃avs, 

przest. ārtaugs (ME I, 244). NB. Niekiedy ruskie u jest oddawane litewskimi dyftongami au 

lub uo, np. staupà albo stuopà ʽstępaʼ (Zíetela) ⇐ błr. stúpa; kiedy indziej wyłącznie 

dyftongiem uo, zob. s.v. puokaĩ, uõstai, kuodẽlis.  

 art̃es DK, ertes DP ptk. ʽpodobno, snadź, więc, niemalʼ (Kudzinowski I, 196), war. ariet 

BRB ʽpodobno, możeʼ — złożenie ze spójnikiem ar ̃w I członie. Człony °tes, °iet niejasne. 

Por. PAŽ 108, ALEW 53. 

 árti, ariù, ariaũ (war. óriau, órau) ʽorać, żłobić i odwracać skiby ziemi za pomocą 

pługa, spulchniać ziemięʼ. Odpowiednik łot. ar̂t, aŗu (gw. oru), aru. Cps. apárti ʽoborać, 

zaorać (rozrzucony nawóz)ʼ, atárti ʽskończyć orać; orać po raz drugi; oraniem odrobić dług 

lub pożyczkęʼ (atariu ežių SD «odorać miedzę»), ažuart SD «zaorać rolę», išárti ʽwyoraćʼ 

(išarta dirva SD «uprawna rola, uprawiona, sprawiona»), suárti ʽzaorać; stępić pługʼ, przen. 

ʽzbić, stłuc kogoʼ, užárti ʽsuartiʼ, przen. ʽuderzyć, zdzielić kogoʼ. Przeważnie podaje się, że 

praesens lit. ariù ma formację identyczną z gr. ἀρóω ʽorzęʼ (*aro-i̯e/o-), łac. arō ts. (*ara-

i̯e/o-, inf. -āre), goc. arjan ʽoraćʼ oraz stir. -air ʽorzeʼ, a wywodzącą się z pie. *h2erh3-i̯e/o- 

(SE w połączeniu z suf. -i̯e/o-), zob. np. IEW 62, BSW 13, LEW 17, ALEW 56, LIV
2 27232. Jest 

to mało prawdopodobne z uwagi na to, że praforma *h2erh3-i̯e/o- musiałaby – przez fazę 

*HarH-C – wydać refleks pb. *ār-C, lit. †árju lub †óriu. Ruchomy pdg. ariù, ãria świadczy 

raczej o tym, że mamy przed sobą prs. quasiprymarne, z pochodzenia iteratywne, kiedyś 

należące do inf. *arýti ʽoraćʼ ⇐ pie. *h2orh3-éi̯e- (przed samogłoską lrg. znika bez śladu, stąd 

krótkość w pwk. ar-V). Podobnie w słowiańskim prs. orjǫ ʽorzęʼ mogło należeć do 

pierwotnego iter. *oriti ʽoraćʼ; to ostatnie zostało z czasem wyparte przez orati (por. ros. 

orátь, orú a. orjú, czes. orat, oru, pol. orać, orzę). Por. jeszcze pdg. apofoniczny w het. 

ḫarrai, ḫarranzi ʽmiażdżyć, mleć, kruszyćʼ < pie. *h2órh3-ei, *h2ṛh3-énti (Kloekhorst 300). 

— Drw. werbalne: arė́ti: paarė́ti ʽpoorać trochę, przez pewien czasʼ (war. paorė́ti), arinė́ti 

ʽorać po trosze; okopywać kartofleʼ, ardinė́ti ʽorać po troszeʼ, caus. árdyti, zwykle árdinti 

ʽkazać, dać oraćʼ, suárdinti ʽzorać (łąkę)ʼ, užárdinti ʽzaorać (drogę)ʼ. — Drw. nominalne: 

ãratė ʽoranie, orkaʼ (por. kū́latė, mỹnatė i pjovãtė), ãratis a. ãretis, -ies f. ts., arčià (zob.), arė ̃

ʽczas orki, orkaʼ (war. orė)̃, arė́jas ʽoraczʼ (łot. arãjs), ariamas SD «oralny» (ptc. prs. pass., 

por. pol. przest. grunt oromy ʽzdatny do oraniaʼ), ⇒ ariamìnis ʽorny, używany do orania – o 

wole, koniuʼ (por. penìmis); arýba ʽoranie, czas oraniaʼ, arýbė ʽczas orkiʼ, arienà 3 p.a. 

ʽzorane poleʼ, arìkas ʽoraczʼ, arìkis (zob.), arìmas (zob.), arỹnė ʽrola, ziemia ornaʼ, árklas 

(zob.), armuõ (zob.), ársena ʽorkaʼ (neosufiks, por. kársena, málsena), artojà ʽczas orkiʼ (Jau 

prasideda artojà ʽJuż zaczyna się orkaʼ), artójas (zob.), artùvas ʽkoń do orkiʼ (Geras arklys, 

ale tìk artùvas ʽDobry koń, ale tylko do orkiʼ), też ʽsochaʼ, artùvės f.pl. ʽczas orkiʼ, atarà, 

ãtaras ʽkoniec roli, poprzeczna bruzda na końcu roli dla odprowadzenia wodyʼ (⇒ błr. gw. 

atór, por. ĖSBM 1, 198), ìšara a. išarà 1. ʽczęść radła, deska u spodu rozgałęziona, na którą 

nabija się żelazne narogiʼ, 2. ʽbruzda, zagłębienie między skibamiʼ, 3. ʽostatnia bruzda, idąca 

w poprzek roliʼ, núoara, żm. nū́ara ʽmiejsce odorane przy miedzy; miejsce niezoraneʼ. Cps. 

laukarỹs ʽczas orkiʼ (por. laũkas I). W staropruskim jest do porównania nomen instrumenti z 

suf. -tuv-: preartue EV ʽkij do zgarnywania ziemi z pługa, istyk, Reutel [Pflugreute]ʼ, por. lit. 

artùvas (w PKEŽ 3, 346 przyjęto znacz. ʽnóż pługaʼ). — WSO or- < *ār-: gw. prt. óriau, 

órau; paorė́ti ʽpoorać trochę, przez pewien czasʼ (bez apofonii: paarė́ti, por. pamalė́ti), óras 

 
32 Dzieło to nie uwzględnia innej teoretycznej możliwości, mianowicie że gr. ἀρóω, łac. arō itp. mogą 

kontynuować formację na SZ i z sufiksem *-ei̯e-: pie. *h2ṛh3-éi̯e-. 
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(zob.), orãtė a. óratė DVŽ ʽoranie, orkaʼ (zob. wyżej ãratė), orė ̃(zob.). 

 artì adv. ʽbliskoʼ, gw. artiẽ ts. (por. namiẽ ʽw domuʼ). Też praep. z gen., np. Aš buvaũ 

artì namų̃ ʽByłem blisko domuʼ. Kišẽnė artì pilñio riešutų̃ ʽKieszeń prawie pełna orzechówʼ. 

Pokrewne gr. ἄρτι adv. ʽwłaśnie, w tej chwili; zaraz, niedawnoʼ, co jest skostniałą formą 

locatiwu od tematu *h2er-t- (pwk. pie. *h2er- ʽzłączyć, spoić, zusammenfügenʼ, por. LIV
2 

269n.). Dalej por. łac. artus ʽścisły, mocno zaciśnięty; wąski, ciasnyʼ (*h2ṛ-to-). Znacz. etym. 

ʽzłączony, styczny z innym, przyległyʼ, stąd ʽbliskiʼ. Paralela rekonstrukcyjna: psł. *blizŭ 

ʽbliskiʼ ⇐ ʽzbity, ściśnięty, stłoczony, przyległyʼ (Boryś 29). Zob. IEW 55n., LEW 17, Petit, 

Studia Etymologica Cracoviensia 10, 2005, 147, ALEW 56n., Beekes 2010, 143. NB. St. 

zanikowy typu *ir-/*ur- nie jest w bałtyckim zaświadczony. — Drw. art̃as ʽbliski, 

nieodległyʼ (iš art̃o adv. ʽz bliskaʼ), artèst gw. ʽbliżejʼ (ZTŽ), artyję́jis DP ʽbliskiʼ, art̃imas 

(zob.), art̃is ʽbliskość, niewielka odległośćʼ, SD «bliskość» (syn. artybė, artimystė), artùs 

ʽbliski, niedaleki, nieodległy; bliski (w czasie); pokrewnyʼ (⇒ adv. artù ʽbliskoʼ, artỹn, artỹ 

ʽbliżejʼ, artỹn tráukiasi ʽzbliża sięʼ), cps. artipilñis ʽprawie pełnyʼ (por. pìlnas). — Od 

osnowy *art-it- ʽbliziutkiʼ utworzono adv. artiteliai ʽbardzo blisko, bliziuteńkoʼ (⇒ 

artiteláičiai ts.), artitùkai ts. Z kolei od *art-ut- ʽbliziutkiʼ urobiono adv. artutėl̃iai ʽbardzo 

blisko, bliziuteńkoʼ, artutùkai ts., artutìnis ʽnajbliższy; wzięty w przybliżeniuʼ. — Vb. 

denom. art̃intis ʽprzybliżać się, nadchodzić, przystępowaćʼ, priart̃inti 1. ʽpodejść, zbliżyć 

sięʼ, 2. tr. ʽprzybliżyćʼ. 

 artýkė 1 p.a. gw. ʽwystająca ze ściany drewniana konstrukcja o wysokości ok. 0,5-1,5 

m, umieszczona pod dachem obory lub stajni i wsparta na jej ścianie, służąca jako 

pomieszczenie na siano i słomęʼ (zob. rycinę w LEEŽ 27). Por. Artýkę uždėjus, anttvartė 

dvigubai padidėjo ʽPo dobudowaniu attyki, dwa razy powiększyło się miejsce nad oborąʼ. 

Też pl.t. artýkės: Tvartą statysim su artýkėmis, gražiau atrodo ʽOborę postawimy z attyką, 

ładniej wyglądaʼ. Z dysymilacji formy *at.tykė, co zapożyczone z pol. attyka ʽpoziomy 

element architektoniczny, wysunięta naprzód względem ściany część fasadyʼ. W kwestii r.t < 

t.t por. pol. starczyć < stpol. statczyć (Boryś 575). Brak w LEW i POLŽ. War. m.: ártikas, 

értikas i értikis. Zob. też trem̃pelis. 

 artìkulas 1 p.a. 1. ʽartykuł, paragraf umowy, ustawyʼ, 2. stlit. ʽartykuł wiary, dogmatʼ 

(war. artikùlas 2 p.a., por. Antras artikùlas apie tikėjimą DP ʽDrugi artykuł wiaryʼ) — zapoż. 

ze stbłr. XVI w. artykulъ, artikulъ ⇐ pol. artykuł (⇐ śrłac. articulus ʽczłonekʼ, śrwn. artikel 

ʽczęść tekstu pisanegoʼ). Por. SLA 34, ALEW 56, POLŽ 216n. 

 art̃imas, -à 3 p.a. ʽbliski, niedalekiʼ — przymiotnik na -mas od przysłówka artì ʽbliskoʼ 

(por. tólimas ⇐ tolì). War. ártimas, art̃ymas, ártymas, emfat. artimasis. — Substantywizacja: 

art̃imas ʽbliźni, każdy człowiek w stosunku do drugiegoʼ (Mylėk artimą tava kaipo patis savi 

MŽ 3821 ʽMiłuj bliźniego twego jak siebie samegoʼ), SD «bliżny» (kalka z pol., Borowska 

330). Pl. artimíeji ʽbliscy, najbliższa rodzina, krewni; przyjacieleʼ (Dažnai i artimíeji 

nesugyvena gerai ʽNierzadko nawet najbliżsi nie żyją w zgodzieʼ). Rzadki war. artimos f.pl. 

ʽbliscyʼ (DP artimomis) upodobnił się pod względem rodzaju do syn. gìminės. — Neoosn. 

artim-: artimýbė ʽbliskość, pobliże, sąsiedztwoʼ, DP ʽbliskość, krewność, powinowatośćʼ, 

artimystė SD «bliskość» (syn. artis, artybė). 

 artójas 1 p.a. ʽoraczʼ, SD «oracz; kmieć, rolnik» — nomen agentis z suf. -toj- od árti 

ʽoraćʼ (zob.). Z innymi tematami: artójis, artójus. Ma odpowiedniki z jednej strony w stpr. 

artoys EV ʽrolnik, Ackerman [Ackermann]ʼ, z drugiej strony w prasłowiańskim *artajĭ 

ʽoracz, rolnikʼ, por. scs. ratai ʽγεωργόςʼ, chorw. przest. ràtaj (ob. rȁtār), słń. ratȃj (ob. rátar, 

ratár), ros. rátaj, ukr. ratáj, stbłr. orataj (błr. aráty, -aha), stczes. rataj, pol. rataj [ʽoracz 

wołamiʼ]. Jeden z rzadkich wypadków dołączenia sufiksu pbsł. *-tāi̯a- wprost do pierwiastka 
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werbalnego (paralele: kastójas, klaustojas, kuoptojas, patremtojas). Inaczej w jęz. łotewskim, 

gdzie jest arãjs ʽoraczʼ, z suf. -āj- jak np. w vędãjs ʽkto przewodzi, przewodnikʼ (do vędu), 

bridãjs ʽkto brodziʼ (do brist, prt. bridu). Formacje bałto-słowiańskie są młodsze od 

utworzonych sufiksami *-ter- i *-tor- odpowiedników ie., por. gr. ἀροτήρ m. ʽoracz, rolnikʼ < 

pie. *h2erh3-ter- (n.instr. ἄροτρον n. ʽpługʼ < pie. *h2erh3-tro-m), łac. arātor ʽoracz; 

wieśniakʼ (zam. *arător) < pie. *h2erh3-tor- (por. NIL 322). — Drw. artojáitis ʽsyn oraczaʼ, 

artojinis, artojump priderųs SD «oraczy». Por. jeszcze artojà ʽczas orkiʼ (s.v. árti). Vb. 

denom. artojáuti ʽzarabiać oraniemʼ (Geriau jis eitų artojáuti ʽ[Byłoby już] lepiej, gdyby on 

poszedł zarabiać oraniemʼ). — Zapoż. litewskie w błr. gw. artáj, hartáj (1603 ortaj) ʽoraczʼ, 

stąd pol. gw. ortaj ts. (war. orataj jest wynikiem kontaminacji form ortaj i rataj), por. 

Laučjute 42, ĖSBM 1, 150, SGP III, 460. 

 ãrunis, -io 1 p.a. ZTŽ ʽpalenisko w kuźniʼ — ze zmianą zakończenia zapożyczone z 

błr. hóran, -rna. Zob. arñas. 

 arúodas 1 p.a. 1. ʽprzegroda z desek w spichlerzu, sąsiek, zasiekʼ (Į vieną arúodą pila 

kviečius, į kitą miežius ʽDo jednego sąsieka sypią pszenicę, do drugiego jęczmieńʼ. Jo javų 

pilni arúodai ʽJego sąsieki są pełne zbożaʼ), 2. ʽprzegroda w piwnicyʼ. SD aruodai 

«przegrody w szpiklerzach», SD
1 aruodas «szpiklerz». War. erúodas. Z innym tematem: 

arúoda gw. ʽskrzynia na ziarnoʼ: Kožnam javuo atskira arúoda ʽDla każdego zboża [jest] 

oddzielny sąsiekʼ. Odpowiednik łot. aruõds ʽprzegroda w spichlerzu; skrzynia na ziarnoʼ. 

Całkiem izolowane i niejasne, por. przegląd liter. w LEW 17n., Urbutis, Balt V:1, 1969, 47n. 

= Urbutis 2009, 353 oraz ALEW 57n. Prawdopodobnie trzeba wraz z Otrębskim (ZS 7) 

traktować arúodas jako zapożyczenie ze słowiańskiego. Por. stbłr. 1583 orudъ ʽprzegroda w 

spichlerzuʼ, błr. arúd, harúd (war. f. arúda), ros. gw. arúd ts. Stbłr. orudъ może być 

refleksem psł. *obrǫdŭ (por. ESSJ 29, 117); pewnie było to sb. postverbale od *obrǫditi 

ʽogrodzić, oddzielić ścianąʼ. W tym kierunku wskazuje taki refleks jak ros. soorudítь 

ʽzbudować, wznieśćʼ. Būga, RR II, 93 segmentował aruo-das, powołując się na rzekomo 

izomorficzne wyrazy serii ãpdas, iñdas, ìšdas (por. odmienną interpretację tych wyrazów 

s.v.). — Zapoż. białoruskie w pol. gw. arud, orud, harud, horud oraz w prus.-niem. arrōde. 

Zob. Laučjute 27, ĖSBM 1, 152, Anikin 1, 300. — Drw. arúodinis: Mūsų buvo dvi klėtys — 

arúodinė ir drapaninė ʽMieliśmy dwa spichlerze: [jeden] na ziarno i [drugi] na odzieżʼ, 

póruodė gw. ʽpierwsze piętro w spichlerzuʼ (Šiemet tik vieną póruodę miežių prikūlėm ʽW 

tym roku wymłóciliśmy tylko jedną «poruodė» jęczmieniaʼ), z kontrakcji w *pa-aruodė (por. 

n.m. Póžerė z *Pa-ažerė < *Pa-ežerė). — N.m. Arúodiškiai, nazwy terenowe: Arúodas, 

Arúodai, Aruodáičiai, cps. Arúodalobis, Arúodkelė, Arúodraistis (LVŽ I, 185). 

 arùžija 1 p.a. ZTŽ ʽoręż, brońʼ — zapoż. z błr. gw. arúžyja f. (PZB 1, 104) ⇐ ros. 

orúžie n. Zob. też rūžios. 

 árvas 1 p.a. przest. ʽdziedzic, spadkobiercaʼ (war. arbas) — zapoż. z prus.-niem. arw, 

śrdn. arwe (GL 27, Čepienė 146), por. nwn. Erbe m. Vb. denom. arvuoti ʽdziedziczyćʼ. 

 aržùs, -ì 4 p.a. gw. ʽnamiętny, jurny, lubieżny, pożądliwy; zajadły, upartyʼ (war. 

eržùs). Pwk. arž- jest ten sam, co w nazwie ʽjąderʼ, pie. *hxorǵhi- (por. LIV
2 239, przyp. 1, 

Būga, RR III, 780, LEW 123n.). Znacz. etym. ʽodznaczający się silnym popędem płciowymʼ 

vel sim. (zob. też erž̃ilas). Por. stwn. arg ʽzły, zepsuty, rozpustnyʼ, śrdn. arch ʽzły, kiepskiʼ, 

stisl. argr ʽnieobyczajny; niemęski, zniewieściałyʼ < pgerm. *arg-a- ʽunzüchtigʼ 

(Heidermanns 1993, 102, Kroonen 34). — Z innymi sufiksami: arškùs (*arž-kus) ʽjurny, 

namiętny; zajadły, zapalczywy; nieznośny, złyʼ, aržlùs ʽnieposłuszny, krnąbrnyʼ, aržnùs 

ʽwytrzymały, krzepkiʼ. Od neoosn. aršk- (⇐ arškùs) utworzono arkštùs ʽkłótliwy, zajadłyʼ. 

 ąsà 4 p.a. 1. ʽucho w glinianym garnkuʼ (Puodo ąsà nutrūko, nebėr už ko paimti ʽUcho 
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garnka odpadło, nie ma już za co chwycićʼ), 2. ʽpętla, uchwytʼ, 3. ʽpętelka przy łapciach, 4. 

ʽpętelka, wieszak przy ubraniuʼ, 5. ʽucho igielneʼ. SD
1 <usa> «rękoieść», SD <usa> «ucho w 

statku». Pl.f. ą̃sos: SD
1 <usas> «uszka», SD <puodas su usomis> «dzban» (dosł. ʽdzban z 

uchamiʼ), <usos serdoko> «kolca abo ogniwa w pancerzu». Odpowiedniki bałtyckie: łot. 

ùosa ʽucho garnkaʼ, war. ùoss, acc. ùosi; stpr. ansis EV ʽhak do zawieszania kotła nad 

ogniskiem, Hoke [Haken]ʼ. Pb. *ansā obok *ans-i- < pie. *h2ens-eh2-, *h2ens-i-. Por. łac. 

ānsa ʽrękojeść, ucho, uchwyt, trzonek, klamraʼ. Z innymi sufiksami: stisl. æs f. ʽdziurka w 

skórze buta dla przewleczenia sznurowadłaʼ (*ansjō-, suf. *-i̯eh2-), gr. ἥνια n.pl. ʽcugle, 

uzdaʼ (*ansi̯a, suf. *-ih2-), hom. ἡνί-οχος ʽtrzymający wodzeʼ. Dalsze objaśnienie niepewne. 

Por. LEW 18, WH I, 51, Schrijver 1991, 45, 61, de Vaan 44, Kroonen 30, ALEW 58. BSW 10 

odtwarzał pbsł. *ansā- ob. *ansi- ʽHenkelʼ. — Drw. ąsẽlė ʽpętelka do zapinaniaʼ, SD <usełe 

apliko> «kobyłka u pętlic, haftek», pl. <usełes> «kolca u szaty», ãdatos ąsẽlė ʽucho igłyʼ, 

ą̃sinė lub ą̃sinis/ąsìnis ʽdzban z uchem/uchamiʼ (war. ązdinis, zob.), ąsótas a. ąsúotas, -a ʽz 

uchamiʼ, ąsotėl̃is ʽpewna roślina wodnaʼ, ąsõtis, -ė ʽz uchamiʼ, sb. ąsõtis ʽgarnek z uchamiʼ 

(⇒ ąsõčius; asuõčius u Donełajtisa). Cps. dvą̃sis, -ė adi. ʽz dwoma uchami – o dzbanie, 

garnku, kubkuʼ (Supilk pieną į dvą̃sį puodą ʽZlej mleko do garnka [zwanego] «dvąsis»ʼ) – 

brzmienie powstałe przez elidowanie -i- w I członie złożenia dvi-ą̃sis (por. dù, dvì). — Vb. 

denom. ąsóti ʽrobić ucha, pętleʼ, ⇒ ąsõklis ʽdrewniany pręt wsuwany w pętle łapcia dla 

wygodniejszego jego wyplataniaʼ (Ąsokliais ąsója vyžas. Vyžas adant, reikia sukišti 

ąsokliùs), war. ąsìklis i ąsẽklis. 

 asabà 2 p.a., gen.sg. asãbos stlit., gw. 1. ʽosoba, jednostka ludzkaʼ, 2. ʽwyobrażenie 

osoby, podobiznaʼ (Kortos su asãbom ʽKarty z wizerunkami osóbʼ), 3. ʽtwarz, wygląd, 

postaćʼ: rodyk man tava formą [glosa: asabą, veidą] BRB ʽpokaż mi swą postać/twarz, zeige 

mir deine gestaltʼ — zapoż. ze stbłr. osoba, por. błr asóba, -y, pol. osoba (SLA 34, ZS 7, LEW 

18, ALEW 58, POLŽ 217). — Wariant przekształcony przy użyciu prefiksu ap-: gw. apsabà 2 

p.a. ʽosoba; wygląd zewnętrznyʼ (Jo brolis yra visai tos pačios apsãbos – toki pat kumpa 

nosė, aukšta kakta ʽJego brat ma dokładnie taki sam wygląd, taki sam wydatny nos, wysokie 

czołoʼ), war. apsãbas (Jis ant to paties apsãbo, kaip ir Jonas ʽOn wygląda tak samo jak 

Janʼ). Por. Kabašinskaitė 11. Paralele: apgulnùs, apražnykas i apsálmė. Zob. też personà. 

 asablỹvas, -à 4 p.a. stlit. ʽszczególny, niezwykły, wyjątkowyʼ (be jo asablyvoses 

malonės MŽ 981 ʽbez jego szczególnej łaskiʼ) — zapoż. ze stbłr. osoblivyj, błr. asablívy, pol. 

osobliwy (SLA 34, LEW 18, ALEW 58). — Drw. asablyvai BRB adv. ʽoddzielnie, osobno (np. 

stać)ʼ. Por. asãbnas. 

 asãbnas, -à 4 p.a., asabnùs, -ì 4 p.a. gw. ʽoddzielony, oddzielny, odrębnyʼ — zapoż. ze 

stbłr. osobnyj, błr. asóbny, pol. osobny. — Adv. asabnaĩ: Asabnaĩ gyvena ʽMieszkają 

osobno, oddzielnieʼ, war. asabniaĩ a. asãbniai: Asãbniai valgo ʽJe osobno, tj. je nie z tej 

samej misyʼ, ZS 7; tarė jiems asabnei CHB ʽpowiedział im z osobnaʼ (PAŽ 40). Zob. SLA 34 

(brak w ALEW). Por. asablỹvas. 

 asakà 4 p.a. LZŽ bot. ʽturzyca, osoka, Carexʼ (Mūsios pievos viena asakà) — zapoż. z 

błr. asaká, -í. Zob. też viksvà. 

 asèsorius, -iaus 1 p.a. 1. hist. ʽprzewodniczący składu sędziowskiegoʼ, 2. gw. 

ʽkomornikʼ (Ir atvažiavo asèsorius turto aprašyt) — zapoż. ze stbłr. asesorъ, por. błr. asė́sar, 

-a ⇐ pol. asesor hist. ʽurzędnik policji ziemskiej na Litwie i w byłym zaborze rosyjskimʼ. 

War. acesõris a. acèsoris ZTŽ ʽkomornikʼ. 

 asẽtras 2 p.a., asė́tras 1 p.a. stlit., gw. ʽjesiotr, Acipenserʼ, SD
1 «iesiotr, sturio, silurus» 

— zapoż. ze stbłr. osetrь, por. błr. asétr, asjatrá (ros. asëtr, ukr. osetér). Zob. SLA 34, LEW 

18, ALEW 58). Por. erškėt̃is. 
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 ãsilas 3 p.a. ʽosioł, Equus asinusʼ, SD «osieł» — zapoż. ze strus. osĭlŭ albo stbłr. oselъ 

(por. Būga, RR III, 764, SLA 34, LEW 18). Lit. i za strus. ь (jer) też w kãtilas, kazilaĩ, kùbilas i 

Póvilas [ʽPawełʼ]. War. z [s̓ ] zam. [s̓ i]: ašilas, pis. <nei aschila> MŽ 205; z nagłosem e-: 

ẽsilas. Przyjęte przez ALEW 59 zapożyczenie z goc. asilus jest mniej prawdopodobne. — 

Odpowiednik stpr. asilis EV ʽosioł, Ezel [Esel]ʼ ⇐ stpol. osieł, osła (inaczej PKEŽ 1, 101: z 

psł. *osьlъ; Trautmann 1910, 304: z goc. asilus). Łot. ẽzelis ʽosiołʼ ⇐ śrdn. ēsel (Jordan 62). 

— Drw. asilas medinis SD «osieł dziki» [ʽłośʼ], asilaitis SD «oślę», ãsilė ʽoślicaʼ, asilėlis DP 

ʽosiełekʼ, asilýčia lub asilyčià ʽoślicaʼ (obok aslyčia DP, WP ⇐ stbłr. oslica, osьlica, pol. 

oślica), asilíenė ʽoślicaʼ, asiliùkas ʽosiołekʼ. Cps. ãsilarklis ʽmułʼ (por. arklỹs). 

 asiū̃klis 2 p.a., asiū́klis, -io 1 p.a. bot. ʽskrzyp, Equisetumʼ. War. esiū̃klis (por. 

oboczność ẽsilas i ãsilas); z aferezą: siū̃klis — formacja nierozpoznana. Neosuf. -ūkl-? Brak 

w ŽD i Ambrazas 1993. — Drw. asiūklýnas ʽmiejsce obficie porośnięte skrzypemʼ, asiūklỹnė 

ts., asiū̃klinis ʽ(miotełka) ze skrzypu, (siano) z przymieszką skrzypuʼ. N.rz. Asiū̃klė 3x, 

Asiūklỹs, n.m. Asiū̃klė 4x, Asiūklỹnė. Jak drw. wsteczny wygląda asỹs ʽskrzyp zimowy, 

Equisetum hiemaleʼ (war. esỹs), n.jez. Asỹs, n.rz. Asìnis, Ãsupis. Podobnie w łot. aši m.pl. 

ʽEquisetumʼ, ašas f.pl. ts. wobec ašavi, ašenes ts., ašķi/ažģi ts. War. lit. asiõkas, asiùkas. 

Nieco inne ujęcie w LEW 124 (s.v. esỹs). ALEW 267 traktuje esỹs, asỹs jako wyraz prymarny.  

 aslà I 2 p.a. 1. ʽklepisko z mocno ubitej gliny (w izbie lub stodole)ʼ, SD «tło proste, 

pauimentum», 2. ʽśrodek izbyʼ, 3. ʽdno pieca chlebowegoʼ. Bez ustalonej etymologii, zob. 

LEW 18. Może pie. *h1os-leh2- w znacz. ʽto, co rzucono na ziemię (np. o mokrej glinie)ʼ, 

formacja na SO do pwk. pie. *h1es- ʽrzucićʼ (zob. LIV
2 242n.). Por. het. siēzzi ʽrzuca, ciskaʼ, 

wed. ásyati zam. *syati ts., < pie. *h1s-i̯é-ti. Co do apofonii por. tašlà ʽciastoʼ ⇐ tẽšia ʽo 

wymieniu: wzbiera mlekiemʼ. Paralela semazjologiczna: lit. pãmatas a. pamataĩ m.pl. 

ʽfundament, podwalina budowliʼ, łot. me̦tums m.in. ʽgrobla, nasypʼ jako drw. od czas. met- 

ʽrzucićʼ. Inaczej ALEW 59, który dopuszcza pierwotną tożsamość z aslà II ʽosełkaʼ (zob.) i 

scs. osla ts. — Cps. aslãžemis ʽklepiskoʼ (por. žẽmė), vidù.aslis ʽśrodek klepiska w chacie 

wieśniakaʼ (por. vidùs), war. kontrahowany po konsonantyzacji u > u̯: *vidu̯aslis > wsch.-lit. 

vidúoslis (por. GJL I, § 172, LD § 135). 

 aslà II 2 p.a. gw. ʽpodłużny kamień do ostrzenia, osełkaʼ — zapoż. z błr. aslá. Por. ros. 

oslá (gw. ósla), stpol. osła (gw. oswa), < psł. *os-la (pwk. pie. *h2eḱ- ʽostryʼ, zob. ašmuõ i 

akmuõ). Zob. też syn. bùdė. 

 asmõkas 2 p.a., też f. asmokà 2 p.a. gw. 1. ʽgroszʼ (Biednas žmuoj ir vieno asmõko 

netur ʽBiedny człowiek nie ma nawet groszaʼ. Neturi sarmatos nė ant asmõko ʽNie ma ani za 

grosz wstyduʼ), 2. ʽwszelki pieniądzʼ, pl. asmõkai ʽpieniądzeʼ (m.in. ZTŽ) — zapoż. ze stbłr. 

osmakъ, osьmakъ ʽdrobna moneta groszowaʼ, por. błr. przest. as(ь)mák, -á ⇐ pol. ósmak 

przest. ʽmoneta ośmiogroszowaʼ. Por. LEW 18 (POLŽ 218 forsuje zapożyczenie wprost z 

pol.). War. ašmõkas przybiera š na wzór ãšmas ʽósmyʼ (Mažasnio grašo nėra kap ašmõkas 

LZŽ ʽNie ma mniejszego pieniążka niż ósmakʼ).  

 asmuõ 3 p.a., acc.sg. ãsmenį m. ʽosoba, jednostka ludzka, osobistośćʼ. Analiza: as-

men-. Neologizm oparty na temacie praesentis asù gw. < esù ʽjestemʼ (LEW 18), który 

zastąpił slawizmy stlit. asabà (zob.) i personà (zob.). War. esmuõ. — Drw. asmenýbė 

ʽosobowośćʼ, asmenìnis ʽosobisty, prywatny; osobowy (zaimek)ʼ, ãsmeniškas a. asmẽniškas 

ʽosobistyʼ, cps. asménvardis neol. ʽnazwa osobowa, antroponimʼ (por. vard̃as). Vb. denom. 

asmenúoti ʽodmieniać czasownik przez osobyʼ, ãsmeninti ʽuczynić osobąʼ (įãsmeninti 

ʽuosobićʼ, nuãsmeninti ʽpozbawić osobowości, indywidualnościʼ). 

 aspadà 2 p.a., gen.sg. aspãdos ZTŽ ʽdom zajezdny, zajazd, karczmaʼ — zapoż. z błr. 

gw. haspóda, -y ʽchata gospodarza; cudzy domʼ (PZB 1, 434), pol. gospoda. 
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 astañkas 2 p.a., ãstankas 1 p.a. stlit., gw. ʽostatek, resztka, trochęʼ. War. f. astankà, 

MOP astonka. Są to formy singulatywne dotworzone do form pluralnych astañkai m.pl., 

astañkos f.pl., które oddawały zapożyczenie błr. astánki, -aŭ m.pl. ʽostatki, resztkiʼ (por. 

stbłr. ostanokъ ʽostatek, reszta; koniecʼ). Zob. PAŽ 40, ZS 7. Inaczej SLA 34 i ALEW 66, gdzie 

jako źródło na pierwszym miejscu wymieniono stpol. ostanek. Drw. astankìnis ʽostatni w 

kolejnościʼ. — Nagłos a- został przekształcony na prefiks at- w war. BRB atstañkas i 

ãtstanka (por. syn. atlaikaĩ, ãtlaikas). Paralela: astražnùs ⇒ atstražnùs. — Od ãtstanka 

pochodzi drw. wsteczny deprefigowany stanka CGL ʽostatek, resztkaʼ (por. ãtsala ⇒ salà; 

atšiáuža ⇒ šiáuža). 

 astiñčius, -iaus 2 p.a. wsch.-lit. 1. ʽgościniec, szeroka, publiczna droga wiejskaʼ, 2. 

ʽgościniec, podarunek przywieziony z podróżyʼ — zapoż. z błr. gw. ascínec a. ascínjac, -nca, 

wariant do hascínec (PZB 1, 435). 

 astrãgas a. astrõgas 2 p.a. ZTŽ ʽwięzienieʼ — zapoż. ze stbłr. ostrogъ ʽmiejsce 

otoczone ostrokołem, warowniaʼ, por. błr. astróh, -a ʽwięzienieʼ, ros. ostróg ts. (zob. ĖSBM 1, 

184 n.).  

 astražnùs, -ì 4 p.a. gw. ʽostrożnyʼ (Jis žmogus astražnùs, niekur nelenda), adv. 

astražniaĩ — zapoż. z pol. ostrożny, adv. ostrożnie. W nawiązaniu do rodzimej formacji 

atsargùs powstał war. at-stražnùs (por. astañkas ⇒ atstañkas)33.  

 àš zaimek 1 osoby ʽjaʼ, przest. eš, gw. èš (Zíetela). Odpowiedniki bałtyckie: łot. es, 

stpr. as < *es. Rekonstrukcja: pb. *ež. Na temat zmiany e- > a- por. LD § 119, Stang 1966, 

31. Pb. *ež zostało widocznie skrócone z formy *ežan, która była kontynuacją pie. *h1eǵ-hx-

om, por. wed. ahám (*aźham). Postulat spółgłoski laryngalnej w zakończeniu formy wynika z 

refleksów gr. ἐγώ i łac. egō, które wskazują na pie. *h1eǵ-ohx, por. EWAIA I, 155, Schrijver 

1991, 483, Beekes 2010, 373. — W słowiańskim zamiast *ez-ǫ lub *ez-a jest *azŭ — z 

niewyjaśnioną barwą i długością samogłoski pierwiastkowej, por. scs. azŭ/jazŭ, strus. jazŭ, 

stczes. jáz, stpol. jaz. Kortlandt, Balt XLVIII:1, 2013, 6 przyjmuje dla słowiańskiego 

sekundarne wzdłużenie samogłoski w praformie *ʔeǵHom. Młodszym wariantem jest ja 

(strus. ros. pol. czes.), pozbawione zakończenia -zŭ (por. pol. gw. tera < teraz; zara < zaraz). 

Zob. też ALEW 54: rekonstrukcja pie. *h1eǵh2-óm; w słowiańskim miało zajść wzdłużenie 

wedle tzw. prawa Wintera. — Formy emfatyczne zaimka ʽjaʼ: ašaĩ (àšai), àšanai (àšano, 

àšanos), ãšiai, ašiaina, ašiain (SD <aśieyn> «ja, ego»), przest. ašeino (*aš-iai-no), ašein; 

àšgu, ašgujen; ãšian, ãšjan, ãšianai (war. ãšjen, ãšen, ãšenai), ãšĩanainos, ãšĩanajos, ãšiano, 

ãšianos.  

 ãšaka 1 p.a., ašakà 3 p.a. 1. ʽłuska, osłona ziarna, plewa, ostra plewaʼ, 2. ʽość rybia, ość 

roślinnaʼ, 3. ʽkręgosłup; grzbiet, tył, zadʼ (war. ašikà); ãšakos f.pl. ʽotręby, łuski ziarn zbożaʼ, 

SD «miękiny» [ʽplewyʼ]. Wraz z łot. asaka, ase̦ka ʽość rybiaʼ ma odpowiednik w 

słowiańskim, por. ros. osóka a. osoká bot. ʽturzyca, ostra trawa bagienna z rodzaju Carexʼ, 

błr. asaká ts., pol. osoka bot. ʽStratiotes aloidesʼ, < pbsł. *aš-aka-. Pwk. pie. *h2eḱ- jak w 

ašmuõ i aštrùs (zob.). Sufiks jak w dubakà, kalvakà. Znacz. etym. ʽrzecz o ostrych brzegachʼ 

vel sim. Zob. BSW 15, Vaillant IV, 543, LEW 18, ALEW 60, ĖSBM 1, 162. Nawiązanie w łac. 

acus, -eris n. ʽplewa, łupina owoców strączkowychʼ < *akos < pie. *h2eḱ-os/-es- oraz goc. 

ahs, stwn. ehir ʽkłos zbożaʼ (por. de Vaan 23). — Zapoż. litewskie w błr. ašakí f.pl. ʽłuski z 

ziarna otłuczonego w stępieʼ (Urbutis, Balt V:1, 1969, 49 = Urbutis 2009, 355, Laučjute 53). 

— Drw. ašakaĩnis ʽz łuskami, plewami – o mące, chlebieʼ (por. łot. asakaîns ʽościstyʼ, 

asakaina zivs ʽoścista rybaʼ), ašakìnis ʽz łuskami, plewamiʼ, ašakótas ts., też ʽościstyʼ. 

 
33 POLŽ 218 mówi tu o ʽepentetycznym -t- w nagłosie wyrazuʼ, nie przejmując się brakiem paralel na wstawne -

t- przed grupą st.  
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 ãšara 1 p.a. 1. ʽłzaʼ, 2. przen. ʽociekłość na świecyʼ (syn. núovarvos), 3. przen. ʽmała 

ilość, odrobina, kropla (mleka, wody)ʼ. Odpowiednik łot. asara ʽłzaʼ. War. stlit. i gw. ašera: 

ašeromis ʽze łzamiʼ (BRB). Por. dwoistość vãsara/vasera i vė́daras/vė́deras (Stang 1966, 33 

mówi o nie do końca jasnym przejściu -er- w -ar-: w nieakcentowanej sylabie sufiksalnej 

przed a). Przy użyciu suf. -ar- przekształcono pb. neutrum *ašru w temat na -ā- (por. budowę 

wyrazów vãsara, añtaras, kataràs, vãkaras). Praforma *ašru była kontynuacją pie. *h2éḱ-ru-, 

por. wed. áśru- n. ʽłzaʼ, aw. asrū n.pl. ʽłzyʼ, pers. ars, ašk ʽłzaʼ, toch. A ākär, pl. ākrunt, toch. 

B akrūna ʽłzyʼ (EWAIA I, 138n., LEW 18, ALEW 60 (*h2áḱru-); Kroonen 505 daje rekon-

strukcję pie. *h2eḱ-or-eh2-). W sprawie het. išḫaḫru- n. ʽłza, łzyʼ (s-mobile: *sh2éḱ-ru-?) zob. 

Kloekhorst 391. — Oprócz tego są refleksy z nagłosowym d- na miejscu *h2-: gr. δάκρυ n. 

ʽłzaʼ (war. δάκρυον), orm. artawsr, stłac. dacruma, goc. tagr, stwn. zahar, nwn. Zähre f. (de 

Vaan 322, Beekes 2010, 299n.). — Drw. ašarėl̃ė 1. ʽłezkaʼ (m.in. DP), 2. bot. ʽpierwiosnek, 

Primulaʼ (dangaũs ašarėl̃ė ʽniezapominajka, Myosotis versicolorʼ), ašarìngas ʽłzawyʼ (m.in. 

SD). Vb. denom. ãšarinti ʽdoprowadzać kogo do łezʼ, ãšaroti a. ašaróti ʽłzawić; lać łzy, 

płakaćʼ (⇒ ašarótas ʽzałzawiony, łzawyʼ), apãšaroti ʽzrosić się – o szybach w oknieʼ, 

ãšaruoti: akys ašaruojančios DP 17814 ʽoczy płaczliweʼ. 

 aščiagaliaĩ 3 p.a. m.pl. ʽplewy pozostałe po wianiu ziarna; gorsze ziarno, pośladʼ 

(Sušluok tuos ãščiagalius – bus kiaulėms ʽZmieć te plewy, będą dla swińʼ. Įberk arkliams į 

lovį aščiagalių̃ ʽWsyp koniom «aśčiagaliai» do korytaʼ). Analiza: aščia-galiaĩ. Człon aščia° 

pochodzi pewnie od tematu *ašti- ⇐ *aš-ti- ʽcoś ostro zakończonegoʼ, jak w wyrazie psł. 

*ostĭ ʽkolec, ośćʼ (stpol. ość ʽigła, kolec, cierńʼ, zob. Boryś 403). Por. lit. ašnìs f. ʽostrze 

kosy; kiełekʼ, ãšaka m.in. ʽostra plewa; ość rybiaʼ. II człon do gãlas ʽkoniecʼ. Znacz. etym. 

ʽkolące końceʼ. NB. War. °akščia°, z insercją k, może tkwić w n.m. Añtakščiai i w n.jez. 

Añtakščiai (Vanagas 43 łączy to raczej z akstìs/akštìs ʽżerdka zakończona szpicem, rożen, 

szpikulecʼ). 

 aščiapiñčius, -iaus 2 p.a. ZTŽ ʽodszczepieniec, innowiercaʼ — zapoż. z pol. 

odszczepieniec, -eńca (drw. od odszczepiony ⇐ odszczepić się ʽoddzielić się, odłączyć sięʼ). 

W kwestii -inčius por. bobiñčius. 

 ašìs, -iẽs 4 p.a. f. 1. ʽoś, na której obraca się koło wozuʼ, 2. ʽstos drzewa opałowego 

mający sążeń długości, sągʼ (Ašis malkų ant vežimo uždėta. Prižadėjo jam dvi aši medžių). 

War. ašė,̃ ešìs, ešià (LD § 118). Gwarowe relikty atematyczne: gen.sg. ašès, n.pl. ãšes. 

Odpowiedniki bałtyckie: łot. ass ʽośʼ, stpr. assis EV ʽAchze [Wagenachse]ʼ. Wraz ze scs. osĭ, 

-i f. ʽośʼ kontynuują pbsł. *aš-i- (BSW 14, LEW 19, ALEW 60n.). Temat na -i- pochodzi z 

tematyzacji nomen pierwiastkowego pie. *h2aḱs- < *h2eḱs-. Lit. š z pie. *ḱs ukazuje się 

również w iẽšmas, lašišà, šešì (zob. też przypis do ieškóti). Odpowiedniki: łac. axis, -is m. 

ʽośʼ, stir. aiss ʽwóz, taczkiʼ. Inna budowa: sti. ákṣaḥ m. ʽośʼ (*aḱs-o-), gr. ἄξων, -ονος m. ʽośʼ 

(*aḱs-on-), stwn. ags. ahsa ts. (*ahs-ō), por. NIL 259n., Kroonen 6, s.v. *ahsō. Dalsze 

objaśnienie niepewne. Rozważano nawiązanie do pie. *h2aḱ- (< *h2eḱ-) ʽostry; szpicʼ (ʽośʼ 

jako ʽcoś spiczastegoʼ?) albo do pie. *h2eǵ- ʽpędzić, wprawiać w ruchʼ, od czego nomen z 

suf. -s-: *h2eǵ-s-, zob. NIL 260, przyp. 1. — Cps. ántašis 1 p.a. ʽczęść wozu, do której jest 

przymocowana ośʼ (Ateik, ratams antdėsi ántašį ʽPrzyjdź, nałożysz a. na wózʼ) z *ān.tašis < 

*añt(a)-ašis (akut tłumaczy się wzdłużeniem zastępczym po elidowaniu -a- w I członie, 

podobnie jak w n.m. Ántupė z *Añt(a)-upė), ašìgalis 1. ʽkoniec osiʼ, 2. ʽbiegunʼ (por. gãlas), 

šiáurės ašìgalis ʽbiegun północnyʼ. 

 ašlãpas 2 p.a. LZŽ ʽłata, długa listwa kładziona poziomo na krokwiachʼ (Pirma padaro 

kraklùs, o tadu un jų dema ašlãpų ʽNajpierw stawiają krokwie, a potem na nie kładą łatyʼ) — 

zapoż. z błr. gw. ašláp (PZB 1, 140). ĖSBM 1, 237 dodaje war. ošlap, ošlapa oraz ašlán. Bez 

etymologii. Por. ros. gw. oslóp, -a ʽwiększy kij, pałka; krótka gruba żerdź; drąg do 
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podważenia ciężaruʼ (SRNG). 

 ãšmas, -à 4 p.a. stlit., gw. ʽósmyʼ, SD «osmy», por. Ašmas straipstis MŽ 224 ʽÓsmy 

artykuł [wiary]ʼ. Iš devynių laimėjo ãšmas ʽZ dziewięciu wygrał ósmyʼ. Odpowiedniki 

bałtyckie: stpr. ENCH asmus ʽósmyʼ, acc.sg. asman (Stas Asmus Pallaips ʽÓsme Przykazanie. 

Das Achte Gebotʼ), łot. drw. asm-īt-: asmĩte zemes ʽósma część włókiʼ. Starolitewski 

liczebnik porządkowy do aštuonì ʽosiemʼ o dwuznacznej formacji: albo derywat od obciętej 

podstawy *ašt-: ⇒ *ašt-ma-, z sufiksem analogicznym do sẽkmas ʽsiódmyʼ (zob.), albo też 

przekształcenie z *aštu̯a- < *aštau̯a- (synkopa) < pie. *oḱtou̯-o- ⇐ *h3ektou̯ (por. łac. 

octāvus, gr. ὄγδο(Ϝ)ος ʽośmyʼ), zob. SBS I, 87n. To samo odnosi się do refleksu 

słowiańskiego, por. scs. osmŭ ʽósmyʼ itd., < pbsł. *ašma-. NB. Do osmŭ dotworzono nowe 

cardinale osmĭ (scs.), które zastąpiło psł. *osta ʽosiemʼ < pbsł. *aštō (zob. aštuonì, aštuñtas). 

Inaczej BSW 16: pbsł. *ašma- ma być refleksem pie. *oḱtmo- (podobnie LEW 20). ALEW 61 

nie daje rekonstrukcji. — Drw. ašmáinė ʽplecionka mieszcząca osiem garnców zboża, z 

której wysiewa się zbożeʼ, ašmáinis ʽmiara zboża: osiem garnców; kosz o pojemności ośmiu 

garnców; ósma część włóki; pewna miara masłaʼ (por. ketvirtáinis), ãšmė ʽkarta o ośmiu 

oczkach, ósemkaʼ (syn. aštuñtakė), ašmìnis ʽmoneta o wartości 15 groszyʼ, ašmõkas ts. Cps. 

ašmadešimtas SD
1 «ośmdziesiątny» (por. dešim̃tas), ašmaliekas SD «ośmnasty» (por. liẽkas), 

ašmašimtinis SD «ośmsetny» (por. šim̃tas), pusašmas SD «połosmy» [ʽpółósmyʼ] (por. pùsė). 

 ašmuõ 3 p.a., acc.sg. ãšmenį, zwykle pl.m. ãšmenys ʽostrze noża, kosy, mieczaʼ, SD
1 

«ostrze & ostrość» (war. stlit. ašmenes). Z wtórnym nagłosem: ešmuo b.z.a. (por. ašìs > ešìs). 

Odpowiednik łot. asmens m., pl. asmenis a. asmeņi ʽostrze, szpic kłosa, zaostrzony koniecʼ 

(war. asmins, asms). Temat pb. *aš-man-/*aš-men- ⇐ pie. *h2éḱ-mon-/-men-. Por. wed. 

áśman- m. ʽkamień; pocisk miotany; skałaʼ (gen.sg. áśnas, instr.sg. áśnā), aw. asman- m. 

ʽnieboʼ, stper. asman- ts., gr. ἄκμων, -ονος m. ʽkowadłoʼ (znacz. etym. ʽkowadło z kamienia, 

kamienneʼ (obok tego ἀκμή f. ʽostrze, spiczaste, ostre zakończenieʼ, przen. ʽpunkt 

kulminacyjny, szczyt, dojrzałośćʼ < pie. *h2eḱ-meh2-). Zob. LEW 10, NIL 287, ALEW 61. 

Pwk. *aš- tkwi również w wyrazach ãšaka, ašnìs, aštrùs, ašutaĩ. Osobno zob. akmuõ. — 

Drw. ašmenaĩ m.pl. ʽostrze kosyʼ (syn. ašnìs), ašmeniñkė ʽspecjalnie zaostrzona igła do 

szycia skóry, kożuchówʼ, ašmeniuotas DP ʽobojętnyʼ [odnosi się do miecza: ʽobosiecznyʼ].  

 ašnìs, -iẽs 4 p.a. f., żm. ãšnys f.pl. 1. ʽostrze kosyʼ, 2. ʽkiełekʼ. War. asnìs. Formant -ni- 

jak w šaknìs, šlaunìs, usnìs (zob. GJL II, § 291n.). Odpowiada łot. asns ʽwyrzynający się 

kiełek, latoroślʼ (zdrob. asniņš), < pb. *aš-ni-. Do pwk. *aš- ʽostryʼ < pie. *h2eḱ, o czym 

więcej s.v. aštrùs. Por. łac. acūmen, -inis n. ʽostrze, ostry koniec; wierzchołek góryʼ. 

 ašóklis, -io 1 p.a. gw. bot. ʽkrzew porzeczki, Ribes rubrumʼ, pl. ašókliai ʽowoce 

porzeczkiʼ. Z wtórnym nagłosem: ešõklės. Niejasne (ALEW 64). Z powodu war. ašvóklis 

dopuszcza się możliwość derywacji od ašva ʽklacz, kobyłaʼ (por. aviẽtės ⇐ avìs), zob. Būga, 

RR II, 20, przyp. 3, LEW 19. Inne warianty o zmiennym nagłosie: šašóklis; vašóklė, vašóklis, 

vašókšlė; vaišóklis, vaišvóklis, vaišvókšlis. War. vašók(š)lė Kabašinskaitė 32 tłumaczyła 

adideacją do atvašà ʽpęd, odrostekʼ (pozostałe warianty pozostawiła bez komentarza). 

 Ašpažà 2 p.a. wsch.-lit. ʽświęto Wniebowzięcia N. M. Panny, święto Matki Boskiej 

Zielnej, przypadające 15.VIII.ʼ — ze zmiany *Aspaža, co zapożyczone z błr. Aspažá (por. ZS 

7, 91; brak w LKŽ). War. ze zmianą š(p) > tš(p): Ačpažà. — Drw. Ašpažẽlė ʽświęto 

Narodzenia N.M. Panny, przypadające 8.IX.ʼ przedstawia transpozycję słowotwórczą 

zdrobniałej formy błr. Ašpóžka < Aspóžka (zob. s.v. Špažiùkė). Por. LEW 19, 138, ĖSBM 1, 

180. Podstawą jest apelatyw błr. aspažá ʽpaniʼ < haspažá (stbłr. ospoža, gospoža, gospodža), 

zob. Anikin 11, 315n., s.v. gospožá. 

 aštrùs, -ì 4 p.a. ʽostryʼ, stlit., gw. ãštras, -à 4 p.a., SD aštras «ostry» (syn. skudrus, 
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šiurkštus, dygus), abišaliai aštras «obosieczny». Najbliżej stoją łot. astri m.pl. ʽwłosie w 

ogonie końskimʼ (z *asri < pb. *ašrai) oraz przymiotnik scs. ostrŭ ʽὀξύς, τραχύςʼ, ros. óstryj, 

czes. ostrý, pol. ostry. Formy z insercją t do grupy *š-r na granicy morfemowej kontynuują 

pbsł. *ašras (por. BSW 15) < pie. *aḱros < *h2eḱ-ro- lub *h2oḱ-ro-. War. lit. ašrùs (ãšrus 

KRŽ), ašras : łot. gw. asrs. Insercja t jest dziś charakterystyczna dla gwar płd.-auksztajckich, 

por. auštrà, nastraĩ, straunùs, strėb̃ti (LD § 242). — Z suf. *-ro- również gr. ἄκρος 

ʽznajdujący się na samym brzegu, końcu, wierzchołku, szpicuʼ < *h2eḱ-ró-, hom. ἄκρον adv. 

ʽna szczycieʼ, ἄκρον n. ʽkoniec, zakończenie, szczytʼ, ἀκρó-πολις, -εος f. ʽgród na górze, 

warownia, zamekʼ, starsze ἄκρη πολις ts., łac. ācer, f. ācris ʽostry, spiczasty, przenikliwy, 

bystryʼ (ā wtórne, niejasne), sti. aśra- tylko w cps.: caturaśra- ʽo czterech kątachʼ. Por. IEW 

18n., LEW 19, ALEW 62, NIL 288, de Vaan 22. — Z innymi sufiksami: scs. osla ʽkamień 

szlifierski do ostrzenia narzędziʼ, słń. ósla, ros. oslá ʽosełkaʼ (zdrob. osëlok), stpol. osła 

ʽpodłużny kamień do ostrzeniaʼ (pol. osełka) < pbsł. *aš-lā- < pie. *h2éḱ-leh2-; gr. ἀκόνη 

ʽosełkaʼ < pie. *h2éḱ-on-eh2-. Pwk. aš- tkwi także w wyrazach ašmuõ, ašnìs, ašerỹs, ašutaĩ 

oraz akštìs, ãkštinas. — Drw. ãštritkas ZTŽ ʽbardzo ostryʼ, aštraregis SD «ostrowidz 

zwierzę» [ʽryś, Felis lynxʼ, SPXVI] (por. regė́ti), aštr(i)adañtis ʽo ostrych zębachʼ (por. 

dantìs). Vb. denom. aštrė́ti, -ja, -jo ʽnabierać ostrości – o ostrzu kosy; wzmagać się, mocnieć 

– o mrozieʼ, ãštrinti ʽostrzyć, np. nóż, szablęʼ (gw. ãšrinti). Por. łot. asinât ʽostrzyćʼ. — N.m. 

Aštrãkalnis, Aštriãkalnis, Aštrióji Kirsnà. Nazwy terenowe: Ãštrasai (góra), Aštrióji (łąka), 

Aštrū́jai (rola), Aštrùsai (góra), Aštrùsis (góra), por. LVŽ I, 198. 

 aštuñtas, -à 4 p.a. ʽósmyʼ — liczebnik porządkowy, który wyparł stlit. ãšmas (zob.). 

Pochodzi ze zmiany *aštuontas (por. łot. astuôtaĩs ʽósmyʼ). Był to drw. na -ta- od neoosn. 

aštuon- (zob. aštuonì), por. wsch.-lit. aštuõntas: Aštuontaĩs metais gimė ʽUrodził się w 

[tysiąc dziewięćset] ósmym rokuʼ) obok aštúontas: Dabar ji susilaikė aštúonto vaiko ʽTeraz 

doczekała się ona ósmego dzieckaʼ. Zob. SBS I, 91n. — Drw. aštuñkė ʽósemka w kartachʼ – 

zamiast *aštunt-kė, formacja wzorowana na deviñkė (zob. deviñtas); aštuñtądie gw. adv. 

ʽósmego dniaʼ (ze zwrotu aštuñtą diẽną), aštuntaĩnis ʽdziewiąta częśćʼ, aštuñtinis ʽpociąg 

jadący o ósmej godzinieʼ. Cps. aštuntãdalis ʽósma częśćʼ, war. kontrahowany aštuñdalė (por. 

dalìs), aštuñtakė ʽkarta o ośmiu oczkach, ósemkaʼ (por. akìs). 

 aštuonerì, f. aštúonerios 3 p.a. ʽośmioro, osiemʼ — drw. kolektywny na -er- od 

cardinale aštuonì, używany z rzeczownikami o formie plurale tantum, np. aštuonerì 

marškiniaĩ ʽosiem koszulʼ, aštúonerios rõgės ʽośmioro sańʼ, aštuonerių̃ mẽtų vaĩkas 

ʽośmioletnie dzieckoʼ. — Neoosn. aštuoner-: aštuonérgis ʽośmioletni, np. końʼ (być może z 

*aštuoner-kis przez persewerację rk > rg). — Neoosn. aštuonerio-: aštuonerió-pas 

ʽośmiorakiʼ. — War. aštuonelì, f. aštúonelios coll. ʽośmioro, osiemʼ, ⇒ *aštuonél-kis > 

aštuonél-gis ʽośmioletniʼ (lk > lg przez persewerację), aštuoneliokas SD «ośmioraki» 

(zakończenie -okas imituje polskie -aki), aštuoneliópas ts. 

 aštuonì, f. aštúonios 3 p.a. ʽosiemʼ : łot. astuôņi, gw. astuņi. Forma męska o 

zakończeniu -ni zluzowała starsze *aštuo < pbsł. *aštō (zob. SBS I, 79n., LEW 19n.). To z pie. 

*oḱtō < *h3eḱteh3 ʽosiemʼ (lub *HoḱtoH, ALEW 62), por. gr. ὀκτώ, łac. octō, wed. aṣṭā́(u). 

Zob. też EIEC 402n. Oczekiwane w prasłowiańskim *osta < pbsł. *aštō znikło bez śladu, 

zastąpione neologizmem osmĭ. Nagłosowe a- z *o- < *h3o- < *h3e- (paralele: akì, arẽlis). — 

Drw. aštuonerì (zob.), aštúonetas ʽośmioroʼ, SD «ośm» (Sūnus jau aštúoneto vaikų susilaukė 

ʽSyn doczekał się już ośmiorga dzieciʼ), aštuoníese adv. ʽw grupie ośmiu osób, w ośmioroʼ, 

war. aštuoníesu, aštuoníesuo (por. septyníese, devyníese). — Cps. aštúonakė ʽósemka w 

kartachʼ, por. akìs (⇒ aštuõnė ts.), aštuondešimtas SD «osiemdziesiąty» (dziś aštuonias-

dešim̃tas), aštuondúonis przest. ʽkto żebrze, chodząc po wsiachʼ (dosł. ʽkto wyżebrał chleb w 

ośmiu miejscachʼ, por. dúona), aštuonialikas SD
1 «ośmnaście» (por. °lika), aštúoniasdešimt 
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ʽosiemdziesiątʼ (por. dẽšimt). — Neoosn. aštuonio-: aštuoniólika ʽosiemnaścieʼ (por. °lika). 

 ašùškas 2 p.a. ZTŽ ʽkawałek suchego chleba, piętka, sucharʼ — zapoż. z błr. gw. 

ašúšak, -ška, ze zmiany asúšak (PZB 1, 114, 141), por. sušýcь, sušú ʽsuszyćʼ. 

 ašutaĩ, -ų̃ 3 p.a. m.pl. ʽwłosie w końskim ogonie lub grzywieʼ (Kirpk uodegas — ašutaĩ 

pabrango ʽUcinaj ogony, [bo] włosie zdrożałoʼ. Ašutaĩ ir šepečiam gerai ʽWłosie nadaje się 

też na szczotkiʼ). War. ešutaĩ; z aferezą: šutaĩ; z obocznym sufiksem: ašataĩ. Sg. ãšutas 

ʽpojedynczy włos z końskiego ogona lub grzywyʼ. W słowiańskim formalnym 

odpowiednikiem ãšutas jest nazwa ʽostu, Carduusʼ jako rośliny kłującej, kolczastej, por. cs. 

osŭtŭ, ros. osót, pol. oset (stpol. też ʽdziewięćsił, głóg, krzak ciernistyʼ), słń. óset, < pbsł. 

*ašu-ta- (BSW 15, REW II, 285)34. Wyraz jest derywatem z suf. -ta-, rozszerzającym 

odziedziczoną osnowę przymiotną na -u-, pbsł. *ašu- ʽostryʼ, por. łot. ass ʽostry, spiczastyʼ 

(⇒ ašs ʽostry, srogiʼ, asums ʽostrośćʼ, asumi pl. ʽprzedmioty o ostrych zakończeniachʼ), zob. 

LEW 18, ALEW 63. Pie. *h2éḱ-u-, por. łac. acus, -ūs f. ʽigła, szpilkaʼ (⇒ acūmen n. ʽostrze, 

ostry koniec, wierzchołekʼ, acūtus ʽzaostrzony, ostryʼ, acuō ʽostrzyć, zaostrzaćʼ); toch. B 

akwatse ʽostryʼ (*h2aḱu-ti̯o-). Por. IEW 18n., NIL 289, de Vaan 23. Kloekhorst 168 zwraca 

uwagę na to, że het. aku- tu nie należy, ponieważ ma znacz. ʽmuszlaʼ, nie zaś ʽkamieńʼ, jak 

wcześniej przyjmowano (zob. np. Puhvel, HED 1/2, 24). — Z innym sufiksem: aštrùs (zob., 

tam też o łot. astri pl. ʽwłosieʼ. — Drw. ašatìnė 1. ʽwłosiennica, koszula z szorstkiej tkaniny 

zrobionej z włosiaʼ, 2. ʽklejonka krawieckaʼ, 3. przen. ʽwięzienieʼ (Ažu šitą darbą sukirmis 

ašatinėj ʽZa ten czyn zgnije w więzieniuʼ), ašutìnė a. ašutinė ̃ ʽwłosiennicaʼ (war. z 

palatalnym -š̓ - poświadcza nazwa łąki Ašiutìnė, LVŽ I, 196), ašùtis bot. ʽżycica roczna, 

Lolium temulentumʼ (znacz. etym. ʽtrawa przypominająca włosieʼ?), n.rz. Ašùtis; ašutỹs 

ʽwłos z ogona końskiegoʼ. Cps. ašutsmakris b.z.a. ʽbrodaty mężczyznaʼ (dosł. ʽmający włosie 

na brodzieʼ, por. smãkras). — Neoapofonia sufiksalna aš-ut- ⇒ aš-uot-, por. ašuõtis ʽwłos z 

końskiego ogonaʼ, ašuõtė bot. ʽtrawa ostnica, Stipaʼ (o nitkowarych liściach). Przypomina to 

stùburas ⇒ stuobrỹs. Stosunek u ⇒ uo jest paralelny do u (SZ) ⇒ au (SP), por. skliùtas ⇒ 

skliaũtas. 

 ašva b.z.a., stlit. ʽklacz rozpłodowa, kobyłaʼ. SD
1 «klacza» (syn. kumelė). Por. Kaip 

rusas [glosa eržils] žvengia visų kumelių [glosa ešvų] BRB ʽJak ogier rży na wszystkie 

kobyły. Wie der Schelhengst schreiet gegen allen Merenʼ. Ze zmiany starszej formy ešva, 

por. LD § 117, Stang 1966, 31. Odpowiednik łot. gw. asa, osa (zanik v), n.m. Asva, Osvijas 

(Karulis I, 468n.). Formacja z suf. -ā- jak w łac. equa ʽklaczʼ, wed. áśvā-, aw. aspā- ts., 

przedstawia drw. żeński *h1eḱu̯-eh2- od pie. *h1eḱu̯o- ʽkońʼ (NIL 230n.). Por. masculinum 

łac. equus, -ī (płac. *ekos, gen.sg. *eku̯ī), stir. ech, toch. B yakwe, toch. A yuk, wed. áśva-, 

aw. aspa-, stang. eoh, stisl. jór, cps. goc. aíƕa-tunþi- f. ʽtarnina, Dornstrauchʼ (dosł. ʽkoński 

ząbʼ). Brak jest refleksu †ešvas w bałtyckim. Zob. BSW 72, LEW 20, EIEC 274, NIL 230n., 

ALEW 63n., de Vaan 192n. Pie. *h1eḱu̯-o- pochodzi z tematyzacji starszej osnowy na -u-, 

zaświadczonej w językach anatolijskich, por. het. *ekku-, luw.-hier. á-sù-, lyk. esb- ʽkońʼ, ⇐ 

pie. *h1éḱ-u-s, gen.sg. *h1ḱ-u̯-ós, zob. Kloekhorst 237n. — Drw. ašviena ʽklacz, kobyłaʼ, 

ašvienė b.z.a. ts., ašvíenis a. ašvienỹs żm. ʽkoń roboczyʼ (Geras ašvienis artoją mokina 

ʽDobry koń poucza/prowadzi oraczaʼ), ašvieninkas hist. ʽkoniuszy, zarządca stadninyʼ, 

ašvóklis (zob. ašóklis). Drw. wsteczny: ašvis b.z.a. ʽkońʼ: giriniai ašviai m.pl. ʽkonie 

puszczańskie, dzikieʼ (por. vókietis ⇒ vókis; kobinỹs ⇒ kóbis). Cps. didašva b.z.a. bot. 

ʽpszonak drobnokwiatowy, Erysimum cheiranthoidesʼ – w słowniku Brodowskiego z XVIII 

w. (por. dìdis). — Stpr. zwrot aswinan dadan EV ʽkobyle mleko, Kobilmilch [Stutenmilch]ʼ 

 
34 Por. gr. ἄκανος m. ʽgatunek ostuʼ, ἄκανθα f. ʽkolec, cierńʼ, też o różnych kolczastych roślinach, ἄκανθος m. 

ʽgatunek ostu, Acanthus mollis; gatunek akacjiʼ. 
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przywodzi na myśl przymiotnik łac. equīnus ʽkońskiʼ ⇐ equus ʽkońʼ. — N.rz. Ašvà 2x (por. 

łot. n.m. Asva), Ašvijà, Ašvìnė a. Ešvìnė (por. stpr. n.jez. Asswin, n.rz. Asswene). N.m. 

Ašvė́nai, Ašvãraistis, Pãašvijis (por. n.rz. Ašvijà). Zob. Būga, RR III, 536, Vanagas 50, AON 

12. 

 at- prefiks ʽod-, ʽdo-ʼ, ʽprzy-ʼ, por. atim̃ti ʽodjąć, odebraćʼ, atšérti ʽodkarmićʼ, atskìrti 

ʽoddzielićʼ, atpìgti ʽstaniećʼ, ateĩti ʽprzyjśćʼ, atbė́gti ʽprzybiecʼ, atkviẽsti ʽzaprosićʼ lub 

ʽodwołać zaproszenieʼ, atmainà a. atãmaina ʽodmianaʼ, atãbradas ʽmielizna u brzeguʼ. 

Prefiks at- odpowiada słow. ot-/otŭ-, jak i praep. otŭ ʽodʼ. Praforma bsł. *ati, *atu (inaczej 

BSW 16: *at-). Praformy ie. *h1eti, *h1oti, por. gr. ἔτι adv. ʽjeszcze, oprócz tego, nadtoʼ, sti. 

áti adv. ʽobok; nader, bardzoʼ, praep. z acc. ʽprzez, ponadʼ (Beekes 1995, 221). Zestawia się 

tu jeszcze sti. átaḥ adv. ʽstamtądʼ, rozumiane jako drw. od zaimka wskazującego a- ʽten tuʼ < 

pie. *h1e- (EWAIA I, 35; paralele: átra ʽtu, tamʼ, átha ʽna to, wtedy, potemʼ, adyá ʽdziśʼ) oraz 

łac. at spójnik przeciwstawny ʽale, jednak, przecieżʼ (de Vaan 59 wywodzi to z pie. adv. 

*h2et(i) ʽw tył, za siebie, wsteczʼ). — Gdy czasownik zaczyna się od spółgłoski dentalnej d- 

lub t-, praeverbium ma postać ati- lub ata-, np. atidė́ti ʽodłożyćʼ, atidarýti ʽotworzyćʼ, 

atìdaras : gw. atãdaras ʽotwartyʼ, atitekė́ti ʽwyjść za mąż i przenieść się do domu mężaʼ, 

atitìkti ʽodpowiadać czemuʼ, atãtupstas ʽcofający się tyłemʼ. — Od złożeń werbalnych z ata- 

tworzy się czasem derywaty nominalne z prefiksem ató- < *atā- (wzdłużenie formy prvb. 

ata-), np. atódrėgis ʽzelżenie mrozu, odwilżʼ ⇐ atadrėgstu SD «wilgnę, wilgotnieię»; 

atódaira ʽoglądanie się, starannośćʼ ⇐ atsidairýti ʽoglądać się za siebieʼ. Zob. GJL III, § 

697n. Osobno zob. atúo-. 

 atadà I sb. 2 p.a. gw. ʽoddanie tego, co zostało/było pożyczoneʼ, np. Duok man ant 

atãdos ʽDaj mi na oddanieʼ. Norėčia gaut kiek grūdagalių ant atãdos ʽChciałbym dostać 

trochę pośladu na oddanieʼ — dewerbalny drw. na -ā- od neoosn. atad-, którą 

wyabstrahowano z vb. cps. atadúoti ʽoddać, zwrócićʼ drogą reanalizy atad- + -uo-; wzorem 

dla niej były czasowniki sekundarne na -uo-. Paralele: pardà, prãdai. 

 atadà II ipv. gw. ʽoddaj!ʼ: Atadà pinigus, kur vakar daviau! ʽOddaj pieniądze, które [ci] 

wczoraj dałem!ʼ Z redukcji *atadu̯à < atadúok, formy 2 sg. ipv. do atadúoti gw. ʽoddaćʼ (zob. 

dúoti). War. atadàč ʽoddaj!ʼ. Przykład nieregularnego rozwoju fonetycznego, 

spowodowanego częstością użycia. Paralele: atstà, atstrà, palà. 

 atainis, -io stlit. ʽprzychodzień, przybyszʼ (WP instr.pl. atainiais, emendacja z 

<atainais>); acc.pl. atainius: graudinu jus kaip atainius ir keleivius BRB ʽnapominam was tak 

przybyszy jak i pielgrzymów, ich ermane euch, als die Frembdlingen vnd Bilgerinʼ — z 

kontrakcji w *ata-ain-is < *ata-ein-is, por. ateinù, prs. do ateĩti ʽprzyjśćʼ. Zob. éinis, einùs. 

Wątpliwa jest forma atainas, figurująca w ALEW 64. 

 ãtakia 1 p.a. stlit., gw. ʽzemsta, odwetʼ, DP ʽpomsta, krzywdaʼ (Mano yr̓  atakia DP 951 

ʽMojać jest pomstaʼ), war. ãtakė; atakes [acc.pl.f.] darau SD
1 «mszczę się; pomszczę się» 

(obok tego atgaunu «mszczę się», atgavimas «pomsta»), ãtakis: stlit. atakį ataduoti ʽwziąć 

odwet, zemścić sięʼ. Zdaniem LEW 20 bliskoznaczne wyrazy gw. atãtikės f.pl. ʽodpłacenie, 

zemstaʼ i atãtikis ʽodpłacenie się za coʼ przemawiają za tym, że ãtakia, ãtakė i ãtakis 

wywodzą się odpowiednio z *atatikia, *atatikė i *atatikis, mianowicie przez redukcję 

haplologiczną. Podstawa werbalna w stlit. ata-tikti ʽtrafić w co, trafić do celuʼ (stąd ʽugodzić 

kogoʼ ⇒ ʽzemścić się za coʼ vel sim.), zob. tìkti. Nieco inaczej ALEW 64, który wychodzi od 

atatìkti w znacz. ʽodpowiadać, być zgodnym z czym, entsprechen, übereinstimmenʼ. — Drw. 

atakingas DP ʽmściwyʼ. Vb. denom. ãtakioti DP ʽmścić sięʼ (⇒ atakiotojas b.z.a. ʽmścicielʼ), 

war. atakiuoti b.z.a. 

 atãsėja 3 p.a. gw. ʽżelazny pręt (sznur) łączący osie przednich kół z podwójnym 
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dyszlem zwanym hołoblą, tzw. otosaʼ (Nutrūko vežimo atãsėja ʽZerwała się otosa u wozuʼ. 

Atsargiai važiuok – atãsėjos netvirtos ʽJedź ostrożnie, [bo] otosy nie są mocneʼ) — sėj-V jest 

neoapofonicznym st. wzdłużonym od neopwk. sej-V jak w gwarowym prs. sejù do siẽti 

ʽwiązaćʼ, cps. atsiẽti ʽodwiązać, odłączyćʼ (zob.). Odpowiedni wyraz ukazuje się poza tym w 

dwóch innych wariantach apofonicznych, por. 1° na SZ sij- ⇐ sej-: atãsija (zob. ãtsija), 2° na 

SP/SO saj- ⇐ sej-/sij-: atsajà (zob.). — Zapożyczenie litewskie brzmi w jęz. białoruskim 

atósa f. (stbłr. XVII w. otosa) lub atós m. (zob. HSBM; ĖSBM 1, 199), nie zaś †atoseja lub 

†ataseja. Postać białoruskich lituanizmów przemawia za źródłowymi formami lit. *atasa f. i 

*atasas m. Taka hipoteza znajduje potwierdzenie w świadectwie nowo wydanych słowników 

dla gwar wsch.-litewskich, por. 1° atasà 2 p.a.: Iš kark̃lo atãsos bìt ZTŽ ʽOtosy były 

[robione] z łozinyʼ, 2° atãsas 2 p.a., wymienione w LZŽ jako wariant do atãsija: Uždėdz̓  

atãsų, bo nugrùs rãtas LZŽ ʽZałóż otosę, bo wóz runieʼ. Geneza form atasà, atãsas wymaga 

odwołania się do dwóch procesów typowych dla litewskiej derywacji. Pierwszy z nich to 

metanaliza przekształcająca wyraz złożony na wyraz prosty sufigowany, por. ata-sėj-a ⇒ 

atas-ėja; ata-sij-a ⇒ atas-ija. Drugi z tych procesów to derywacja wsteczna usuwająca 

(neo)sufiksy -ėj- i -ij- na rzecz formantów fleksyjnych -ā- lub -a-, stąd *atas-a f. lub *atas-as 

m. jako produkty takiej derywacji. Paralele na derywację wsteczną: užúovėja ⇒ užúov-ė; 

skõmija ⇒ skõm-as; treinijà ⇒ trein-ỹs. W dyskusji nad błr. atósa Otrębski (GJL I, 69) i 

Urbutis, Balt V:1, 1969, 48 = Urbutis 2009, 354 nie brali pod uwagę opisanego tu wsch.-lit. 

procesu słowotwórczego. — Zdancewicz 345 wymienia pol. gw. otosa ʽpręt żelazny łączący 

końce przednich osi z hołoblami w wozie jednokonnym lub ze stelwagą w wozie 

parokonnymʼ jako lituanizm (atãsėja), tymczasem chodzi tu o zapożyczenie białoruskiego 

wyrazu atósa. Białorutenizmami są również wyrazy ukr. gw. otósa, otésa i ros. gw. otósa, 

otós/atós (Laučjute 18 niesłusznie uznała je za prymarne lituanizmy). 

 atãtupstas, -a 3 p.a. ʽcofający się tyłem, rakiem idącyʼ (Vėžỹs eĩna atãtupstas ʽRak 

idzie tyłemʼ) — przymiotnik od neoosn. atatupst-, wyodrębnionej z vb. cps. *ata-tup-styti o 

funkcji frq. ʽcofać się, usuwać sięʼ. Drw. wsteczny deprefigowany: tupstas b.z.a. (por. dvastìs 

⇐ atódvastis ⇐ *ata-dvas-styti). Por. atitū̃pti ʽprzykucnąć, ugiąć tylne nogiʼ oraz tūpstýti 

ʽdoglądać, troszczyć sięʼ s.v. tupė́ti. — War. atãtupsčias ʽcofający się tyłemʼ jest drw. na -as 

od neoosn. tupsč̓ -, wyabstrahowanej z formy prt. *tupsčiau do *tupstyti. Paralele: guls̃čias 

(*gulstyti), klùpsčias (*klupstyti), kniū́bsčias (*kniūbstyti). 

 atbõlas, -à 4 p.a., atbolùs, -ì 4 p.a. gw. ʽdbały, troskliwy; uważny, baczny; ostrożnyʼ — 

zapoż. ze stbłr. dbalyj (⇐ pol. XVI w. dbały, por. ĖSBM 3, 129n.), por. błr. dbály ʽdbały, 

troskliwyʼ. Początkowe lit. a- jest samogłoską protetyczną, która usuwa fonotaktyczną 

anomalię w postaci zbitki db- i zarazem włącza pożyczkę do serii przymiotników z prefiksem 

at-, por. atbodùs, ãtbulas. — Częstszą niż atbõlas jest formacja z suf. -n-: atbõlnas, atbolnùs. 

Ten sufiks nawiązuje do wariantu błr. dbáj-ny ʽdbałyʼ. Bez substytucji błr. a: atbalñas, 

atbalnùs. — Drw. neatbójėlis, -ė ʽczłowiek niedbały, niestaranny, niedbaluchʼ (⇒ atbójėlis 

ʽdbaluchʼ), neatbõlas ʽniedbałyʼ (⇒ neatbóla c. ʽniedbaluchʼ); neatbolastis MT ⇐ pol. 

niedbałość. 

 ãtbulas, -à 3 p.a. 1. ʽporuszający się rakiem, tyłem do przodu; odwrócony, wstecznyʼ, 

2. ʽrobiący bez powodu na przekór, na odwrótʼ, 3. ʽzły, nie nadający się; nieludzkiʼ (war. 

atãbulas) — złożenie członów at-/ata- i bul- jak w bùlė, bulė ̃ ʽzad, tylna część ciała, 

pośladkiʼ (zob. bulìs). Podobna budowa w ãtpakalias ⇐ pakalà. — Drw. atbulaĩ adv. ʽdo 

tyłu, z powrotem, wsteczʼ (⇒ łot. gw. atbulu ts., zob. ME I, 152, LEW 64: znacz. etym. ʽin 

Steißrichtung, ärschlingsʼ), atbulaĩs ts., atbulaĩnis, -ė ʽczłowiek przekorny, stający okoniemʼ, 

atbuleĩkis a. atbuleĩšis, atbuleĩvis ts., atbulìnė ʽsiedzenieʼ, też nazwa dawnego tańca, 

tańczonego na boso, cps. atbulvỹžis a. -vỹžius ʽczłowiek przekornyʼ (por. výžos). Vb. denom. 



75 

na prawach rękopisu 

atbuláuti ʽmówić lub robić co na przekórʼ. 

 atéiva 1 p.a. c. ʽkto przychodzi, przybyszʼ, ateĩvis 2 p.a. lub ateivỹs 3 p.a. ʽprzybysz, 

nietutejszyʼ, SD «przychodzień» (war. ataivis BRB35) — dewerbalny drw. na -v- od vb. cps. 

ateĩti ʽprzyjśćʼ (por. ŽD 377). Z innymi prewerbiami: apeĩvis ʽdróżnikʼ od apeĩti ʽobejść, 

obchodzić, oporządzać (bydło)ʼ, išeĩvis ʽwychodźca, emigrantʼ od išeĩti ʽwyjśćʼ (⇒ išeivijà 

ʽwychodźstwo, emigranciʼ), péreiva a. péreivis ʽprzechodzieńʼ od péreiti ʽprzejśćʼ. 

Wymienione formacje uległy metanalizie, której produktem jest neosuf. -eiv-, używany do 

budowy pejoratywnie zabarwionych nazw osób, np. gudréiva, nevaléiva (GJL II, § 161). Zob. 

też karéiva i vadéiva. Zbyt śmiałe wydaje się przypuszczenie Ambrazasa (1993, § 223), 

jakoby lit. -eiv- kontynuowało – pierwotnie jako człon złożeniowy – dewerbalny dewerbalny 

przymiotnik na *-u̯- od pwk. ʽiśćʼ: pie. *ei̯u̯o-/*oi̯u̯o- (por. sti. évaḥ ʽspieszącyʼ). 

 atgal ̃ adv. 1. ʽz powrotemʼ, 2. ʽdo tyłu, wsteczʼ, 3. ʽznów, na powrótʼ — z 

apokopowania formy stlit. atgaliõs a. atgaliõn ʽdo tyłu, w tyłʼ, por. SD atgalios «nazad, 

wzad», atgalion «wzad», atgalion ažusuku «wzad nachylam». Te adverbia zakładają 

derywację od zanikłego sb. *galia ʽtyłʼ, urobionego od gãlas ʽkoniecʼ (zob.). — Drw. ãtgalias 

ʽodwrócony tyłem; odwrotny, przeciwnyʼ, atgalìnis ʽpowrotny (bilet), zwrotny (adres), 

wsteczny (o dacie)ʼ. 

 atgū́ti, atgū̃va (*gų̃va < *gu-n-va), atgùvo gw. ʽo głosie ludzkim: po chorobie gardła 

odzyskać głosʼ, np. Jo balsas vėl atgū̃va, o neseniai da toks užkimęs buvo ʽOn znów 

odzyskuje głos, a jeszcze niedawno był taki zachrypniętyʼ. Tarė jau atguvusiu balsu 

ʽPowiedział już zdrowym głosemʼ. Simplex *gū́ti wyszło z użycia. Odpowiednik łot. gũt, prs. 

gūnu a. gũstu (war. gūju, guju, gūmu), prt. guvu ʽganiać za czym, chwytać, łapać, łowić 

(ryby); zaczerpnąć (powietrza); dostać, otrzymaćʼ, apgũt ʽpodołać, opanowaćʼ, ìegũt 

ʽosiągnąć, uzyskać, zdobyć (zaufanie), zyskać (na czasie)ʼ, pagũt ʽpokonać, podołaćʼ, pìegūt 

ʽnałapać (ryb, motyli)ʼ, refl. gũtiês ʽchwytać powietrze; starać sięʼ, atgũtiês ʽprzyjść do 

siebie, zaczerpnąć powietrzaʼ. Formacja na SZ gū-C od gāu-C jak w gáuti ʽotrzymać, dostaćʼ 

⇐ pie. *g(u̯)eu̯H-/*g(u̯)uH- ʽosiągnąć, uzyskaćʼ (LIV
2 189: tylko bałtyckie; etymologia 

nierozpoznana). Paralele: plū́ti : pláuti; pū́ti : *pjáuti; griū́ti (*grū́ti) : griáuti; *(s)pjū́ti (por. 

scs. pli-nǫ-ti) : spjáuti. — Prs. infigowane °gū̃va < *gų̃va < *gu-n-va zostało utworzone od 

osnowy prt. °gùvo, gdzie -v- było wypełniaczem hiatu laryngalnego (por. pū̃va < *pų̃va ⇐ 

puv-, inf. pū́ti). Łot. prs. gūnu i gũstu, które urobiono od inf. gũt, są inchoatiwami młodszej 

daty. — Drw. od neopwk. gūst-: łot. gũstît, -u, -ĩju frq. ʽłowić, chwytać, łapać, pętaćʼ, 

pagũstît ʽchwytać, łapaćʼ, sagũstît ʽschwytać, pojmać, wziąć do niewoliʼ (⇒ gūsts ʽkto nagle 

chwyta, porywaʼ, gūsts ʽniewolaʼ, gūstîgs ʽchciwy, łapczywyʼ), refl. gũstîtiês ʽrobić coś w 

wielkim pośpiechu; robić pilnie, gorliwieʼ. — Neoosn. gūstī-: gũstĩba ʽniewolaʼ. 

 atidarýti, atidaraũ, atidariaũ 1. ʽotworzyć, odemknąćʼ (SD <atdarou> «odmykam 

skrzynie, otwieram»), 2. ʽodrobić, odpracować, wykonać pracę wzamian za nabytą rzeczʼ 

(Metus darysi ir atadarýsi man už kumeles ʽRok popracujesz i odpracujesz mi za [te] 

kobyłkiʼ), 3. ʽnaprawić, zrobić takim, jakie byłoʼ, 4. ʽstępić (brzytwę)ʼ — jedna z formacji 

prewerbialnych rodziny darýti (zob.). — Drw. ãtdaras ʽotwarty, odemkniętyʼ = [ãdaras], gw. 

atãdaras, atìdaras. 

 atìdė, -ės 2 p.a. gw. ʽuwaga, koncentracja świadomościʼ (war. atidà, atidžià) — drw. od 

neoosn. atid, którą wyabstrahowano z atid-ėti, struktury będącej pochodną resegmentacji vb. 

cps. ati-dė́-ti ʽodłożyćʼ, refl. at-si-dė́-ti ʽoddać się czemu, poświęcić się czemuʼ (zob. dė́ti). 

Paralele: nuodžià, pradžià. Por. Būga, RR I, 108. — Drw. neatidùs ʽnieuważny, 

 
35 Prawdopodobnie przez elizję w *ata-aivis, to z asymilacji w *ata-eivis. Por. ataiga SP ob. ateigà ʽprzyjścieʼ 

oraz przypis do ėjaũ. 
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nierozgarnięty (o dziecku)ʼ, atidžiaĩ adv. ʽuważnie, z uwagąʼ. Por. įdėmùs. 

 ãtilsis, -io 1 p.a., też f. ãtilsis, -ies 1 p.a. ʽodpoczynek, przerwa w pracyʼ (Dirba be 

jokio ãtilsio ʽPracuje bez chwili wytchnieniaʼ), ámžiną ãtilsį acc.sg. ʽwieczne 

odpoczywanieʼ, SD atilsis nuog kariavimo iš sukakio abiejų šalių «fryszt, wytchnienie 

zmowne w potyczce». War. ãtsilsis LZŽ. Abstractum dewerbalne na -i̯a- od vb. cps. at-si-

ilsė́ti dosł. ʽprzestać się trudzićʼ, zob. ilsė́tis. Osobno zob. póilsis. — Z wymianą zakończenia 

-sis na neosuf. -stis: atilstìs f. ʽodpoczynek, przerwaʼ (por. kvapstìs, svirstìs). 

 atitìkti, atatìkti, atitinkù (war. -tenkù), atitikaũ 1. ʽodpowiadać, być zgodnym, być 

podobnym, pasować do czegoʼ (Neatitinka raktas skylės ʽKlucz nie pasuje do tego otworuʼ), 

2. ʽtrafić w celʼ (atatinku SD «trafiam do celu»), 3. ʽodnaleźć rzecz, miejsce (dawno nie 

widziane)ʼ. Jedna z formacji prewerbialnych rodziny tìkti (zob.). Refl. atsitìkti ʽzdarzyć się, 

przydarzyć się komuʼ (Jeigu višta gieda, atsitiks nelaimė ʽGdy kura pieje, będzie 

nieszczęścieʼ. Atsitinka ir žydui kiaulienos ragauti ʽI Żydowi zdarza się spróbować 

wieprzowinyʼ), też ʽudać się, np. o dobrze upieczonym chlebieʼ, ʽbyć podobnymʼ (Duktė 

buvo į tėvą atsitìkusi ʽCórka była do ojca podobnaʼ), ʽprzypominać sobie cośʼ. — Drw. 

atitikmuõ ʽodpowiednik, ekwiwalentʼ, atitiñkamas ʽodpowiedniʼ, atsitikìmas ʽwypadek, 

zdarzenieʼ, atsitiktìnis ʽprzypadkowyʼ (⇒ atsitiktinaĩ adv. ʽprzypadkowo, przypadkiem, 

trafemʼ), przest. notatiktė SD «chyba, chybienie» < *ne-ata-tiktė, notikimas SD ts. < *ne-at-

tikimas (zob. not). 

 atkaklùs, -ì 4 p.a. ʽuparty, nieustępliwy, zacięty, zawzięty, zażartyʼ (por. łot. atkakls 

ʽniegrzeczny, niesfornyʼ) — uchodzi za przymiotnik utworzony od rzeczownika kãklas 

ʽszyjaʼ (zob. LEW 205); przybliżoną paralelą mogłoby tu być nwn. hart-näckig ʽuparty, 

zawziętyʼ, dosł. ʽtaki, co ma twardy karkʼ (por. Nacken m. ʽkarkʼ, tj. tylna część szyi). Z 

drugiej strony trzeba odnotować użycie atkaklùs w znacz. ʽprzykry, obmierzłyʼ: Kad 

atsibosta koks daiktas, atkañka, tai sako – atkaklùs ʽGdy coś się sprzykrzy, [gdy] ma się 

czegoś dość, to mówią «atkaklus». To użycie przemawia za derywacją dewerbalną, od 

pierwiastka kak- jak w atkàkti ʽwystarczać, być dość; obrzydnąć, obmierznąćʼ. — Drw. 

atkakliaĩ adv. ʽuparcie, nieustępliwieʼ, DP ʽopacznieʼ, atkaklùmas ʽupór, nieustępliwośćʼ. 

 atkarùs, -ì 3 p.a. 1. ʽodgięty, odchylony, zadartyʼ, 2. przen. ʽprzeciwny, niechętny, 

nieposłuszny, krnąbrny, przekornyʼ, 3. przen. ʽodpychający, nieprzyjemnyʼ (war. ãtkaras) — 

denominalny przymiotnik na -u- od *atkara (typ našùs ⇐ našà), co było abstractum na SO od 

ker-, por. atkérti ʽodstać, odwisnąć, np. o korze drzewa; oddzielić się częściowo od całościʼ 

s.v. kérti (Būga, RR III, 951). Zaświadczone sb. ãtkara oznacza ʽsprzeciwʼ, a jako concretum 

ʽmetalowy odbijak używany przy wbijaniu gwoździʼ (Čia be ãtkaros neįkalsio vinies į tvorą 

ʽTutaj bez «atkara» nie wbijesz gwoździa w płotʼ). — Vb. denom. atkárti, -ką̃ra, -kãro 

ʽodchylić się; stępić sięʼ, por. Nuo ilgo pjovimo atkãro ir dalgis ʽOd długiego koszenia kosa 

stępiałaʼ. — NB. Być może, że słow. *kora ʽto, co okrywa pień i konary drzewaʼ kontynuuje 

pbsł. *kar-ā-, którego etymologicznym znaczeniem było – jak sugeruje lit. atkérti – ʽto, co 

odstaje (wiosną) od pnia drzewaʼ. Do kérti należy apofoniczne nomen karnà ʽkora, łyko z 

lipy, wierzby, łozyʼ (zob.). 

 ãtkilas, -à 3 p.a. ʽodemknięty, otworzony – o wrotachʼ, atkilì vart̃ai m.pl. ʽotwarte 

wrotaʼ, atkilùs, -ì ʽrosły, postawny, ładnie zbudowanyʼ — przymiotniki dewerbalne z 

sufiksami -a- i -u- oraz pierwiastkiem na SZ kil- ⇐ kel-, por. vb. cps. atkélti ʽunosząc w górę 

otworzyćʼ (zob. kélti), atkìlti ʽprzybyć, przyjechaćʼ. — Z innymi prepozycjami: ìškilas 

ʽwypukły, wystającyʼ, przen. ʽpodniosły, wyniosłyʼ, iškilus SD «wysoki, wyniosły» ⇐ iškélti, 

iškìlti; pakilùs ʽwzniesiony, wysoko położony; podniosły, wzniosłyʼ ⇐ pakélti, pakìlti; 

prãkilas ʽuchylonyʼ, prakilì vart̃ai m.pl. ʽuchylone wrotaʼ ⇐ prakélti.  
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 ãtklanės, -ių 1 p.a. f.pl. przest. ʽmiejsce pobytu dusz nieochrzczonych dzieciʼ 

(Nekrikštytų vaikų dūšios eina į ãtklanes ʽDusze nieochrzczonych dzieci idą do «atklanės»ʼ) 

— zapoż. z pol. otchłań f. m.in. ʽmiejsce pobytu dusz sprawiedliwych przed 

zmartwychwstaniem Pana Jezusaʼ (SW III, 574), ze zmianą formy *atklanė na plurale tantum. 

Por. POLŽ 219. 

 atkõčius, -iaus 2 p.a. gw. ʽtkaczʼ — zapoż. ze stbłr. tkačъ, por. błr. tkač, -á, pol. tkacz, -

a. Białoruska grupa nagłosowa tk(a)- została rozwiązana w at.k(o)- przez wsunięcie 

protetycznej samogłoski a. Podobne wypadki to akmỹnas, apsálmas i atbóti (zob. GJL I, § 

340). — Zapożyczeniem jest też stpr. tuckoris EV ʽtkacz, Weberʼ, z *tukaris (iloczas u 

niewiadomy) ⇐ śrwn. tūchœere, tūcher ʽTuchmacher, -händlerʼ (zob. Dini, Biuletyn 

Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 43-45, 1991, 241n.). — Drw. atkõčinis ʽtkackiʼ 

(atkõčiniai marškiniaĩ DVŽ I, 27 ʽcienko tkane koszuleʼ), atkočkà ʽtkaczkaʼ. — Nazw. 

Atkõčius, patron. Atkočáitis (war. Atkošáitis), Atkočiū́nas (war. Atkačiū́nas). Drw. wsteczny: 

Atkõčas. N.m. Atkõčiai, Atkõčiškės 2x, Atkõčiškiai. W mikrotoponimii ukazuje się też 

osnowa Atkot-, z analogicznym lub hiperpoprawnym t zam. č: Atkõtiškis (zob. LVŽ I, 206). 

 atkonyčia SD
1 <atkanićia> «tkanica, tkanka», SD <atkonicza> «tkanka» [ʽstrój kobiecy 

na głowęʼ] (syn. rėdykla galvos) — zapoż. ze stbłr. tkanica, por. pol. przest. tkanica. Obca 

grupa nagłosowa tk- została rozwiązana za pomocą protetycznego a, tak jak w wyrazie 

atkõčius (zob.). Por. Brückner 1877, 48, przyp. 33, SLA 35, LEW 21, ALEW 65. 

 atlaidaĩ, -ų̃ I 3 p.a. m.pl. gw. 1. ʽprzerwa, odstęp w czasie, pauzaʼ, 2. ʽodwiedziny 

teściów u zięcia w pierwszą niedzielę po ślubie oraz świekrów u synowej w drugą niedzielę 

po ślubieʼ. Dewerbalna formacja na SO laid- ⇐ leid-, por. vb. cps. atléisti, -džiu m.in. 

ʽzelżeć, ustąpić, osłabnąćʼ (zob. léisti). — Z innymi sufiksami: atlaidà ʽzelżenie mrozu; 

ustąpienie chorobyʼ, ãtlaidis ʽodwilż, przerwaʼ (atlaidinỹs ts.), atlaidžià ʽprzerwaʼ (be 

atlaidžiõs adv. ʽbez przerwyʼ).  

 atlaidaĩ, -ų̃ II 3 p.a. m.pl. ʽodpust, parafialna uroczystość w święto patrona 

miejscowego kościołaʼ — drw. od atlaidà 3 p.a. ʽw religii katolickiej: darowanie kary za 

grzechy pod warunkiem wykonania pewnych praktyk religijnychʼ. Por. SD: atlaida «folga, 

odpust», be atlaidos «bez folgi, bez odpuszczenia» (syn. notleistinai), meldžiu atlaidos 

«przepraszam» (dosł. ʽproszę o przebaczenieʼ). Dewerbalne sb. na SO laid- ⇐ leid-, por. vb. 

cps. atléisti, -džiu m.in. ʽodpuścić komu (grzechy, winę), przebaczyć, darowaćʼ36. Zdaniem 

Borowskiej 330n. jest to pożyczka znaczeniowa z pol. odpust ⇐ odpuścić. Zob. też 

apražnykas, ãtpūskai i kermõšius. 

 ãtlaikas 3 p.a. 1. ʽreszta, resztka, ostatek, pozostałość, rzecz nieużywanaʼ, 2. ʽciało 

nieboszczykaʼ, 3. ʽczas pozostały, reszta czasuʼ (Mes ãtlaiką nakties perleidom ramiai 

ʽResztę nocy spędziliśmy spokojnieʼ), atlaikà ʽreszta, resztkaʼ, atlaikaĩ m.pl. ʽresztki, 

szczątki, pozostałościʼ (syn. palaikaĩ) — prymarne nomina z sufiksami -a- i -ā- oraz SO laik- 

⇐ liek-/lik-, por. vb. cps. atlìkti ʽzostać, pozostaćʼ. Znacz. etym. ʽpozostawanie; pozostałośćʼ. 

Paralela apofoniczna: gr. λοιπός ʽpozostałyʼ ⇐ λείπω ʽpozostawiamʼ (pl.m. λοιποί pl. 

ʽpotomniʼ), sti. atirékaḥ m. ʽnadmiar, resztkaʼ ⇐ riṇákti ʽzostawiaʼ. Zob. BSW 154n., LEW 

372n. Etymologia s.v. lìkti. — Drw. ãtlaikas ʽzbywającyʼ, núolaikas ʽwolny od pracy, nie 

zajętyʼ (por. nulìkti ʽmieć czasʼ), pãlaikas ʽbezwartościowy, nie nadający sięʼ (por. palìkti 

m.in. ʽporzucić, opuścićʼ). Sb. ãtlaikūlės a. ãtlaikūliai pl. ʽostatki, resztki; szmatyʼ (długość 

w części sufiksalnej tłumaczy się tym, że osnową derywatu na -l- była forma gen.pl. atlaikų̃; 

mamy tu więc decasuativum). — Do lit. ãtlaikas nawiązuje pod względem formacji scs. otŭ-

 
36 Por. stlit. Atgileisk ir tu kaltes jai ʽOdpuśćże i ty winy jejʼ. Atmileisk tatai ʽOdpuść mi toʼ. kaltybė atleistina 

SD «grzech powszedni» (syn. nusidėjimas kasdieninis). 
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lěk-ŭ coll. ʽτὰ κατάλοιπα, resztki, ostatkiʼ, strus. olěkŭ ʽgłowa barciʼ, ros. gw. ólek ʽgórna 

część barci, początek plastrów, w których wylęgają się młode pszczołyʼ, ukr. olik ts., błr. alëk 

ts., por. BSW 155, REW II, 263n. Ze zmianą tl > kl: stpol. oklek XV w. ʽplaster w górnej 

części barci, w którym wylęgają się młode pszczołyʼ, pol. gw. oklek ʽobłamki plastrów 

woskowych, opadłe na dno ulaʼ (⇒ vb. denom. okleczyć ʽwyciąć oklek albo osadzić oklek w 

głowie barciʼ), zob. Sławski II, 196n. (s.v. kleczyć). 

 atlaišaĩ 3 p.a. m.pl. gw. ʽodłóg, ugórʼ (Dvejų metų nesėtą dirvą atlaišaĩs vadina ʽPole 

niezasiewane od dwóch lat nazywają «atlaišai»ʼ) — izolowane, tylko z Šãtės, rej. Skuõdas. 

Bez etymologii. Brak w LEW i ALEW. Zob. też dirvónas. 

 atlajà 3 p.a., ãtlaja 1 p.a. 1. ʽmiejsce zalewane podczas powodziʼ, 2. ʽmielizna, płytkie 

miejsce przy brzegu jezioraʼ (war. ãtlyja), 3. ʽzatoka powstała po zatamowaniu prądu rzekiʼ 

— rzecz. postwerbalny od atlajóti ʽodlewaćʼ37, gdzie laj- to neoapofoniczny alternant na 

SP/SO od lej- lub lij- jak w gwarowym pdg. lejù, lijaũ do líeti, lýti ʽlaćʼ. Znacz. etym. 

ʽodlewanie, zalewanieʼ. Paralele: atsajà, atrajà i ãtšlaja. — Z innymi tematami: ãtlajas 

ʽmielizna; odpływ morzaʼ, palajaĩ m.pl. ʽpłynny gnój, gnojówkaʼ (por. palejaĩ ʽłąki 

zalewoweʼ); atlajùs a. ãtlajus ʽmała zatoka; głębia; wezbrana woda, która zalewa brzeg; 

mulisty brzeg rzeki po opadnięciu wody; grubsza warstwa lodu zamarzłego wokół przeręblaʼ, 

atlajus b.z.a. ʽsosʼ, užlajùs ʽzamarzły wylew wody koło studni, przy przerębluʼ. — Z inną 

budową: įlajaĩ a. lajaĩ m.pl. ʽglina do zalepiania dziur (w klepisku, piecu)ʼ, išlajà ʽwylew 

(wody, krwi); łąka zalewana przez rzekęʼ, palajà ʽoblodzona drogaʼ (ŽD 449), palajùs ʽsłota; 

gołoledźʼ, są́laja (zob.), ùžlaja a. užlajà ʽmiejsce zalewane przez rzekęʼ, užúolaja ts., užlajos 

pievos f.pl. ʽłąki zalewoweʼ38.  

 ãtlapas, -à 3 p.a. 1. ʽotwarty, rozwarty, odkrytyʼ (dùrys ãtlapos), 2. ʽo odzieży: rozpięty 

na piersiach, niezapięty na guzikʼ, atlapõs širdiẽs gen.sg. ʽotwartego serca, serdecznyʼ. Vb. 

denom. atlapóti, -ju, -jau ʽotwierać okno, drzwi; rozpinać ubranieʼ, refl. atsilapóti ʽodkryć 

się, odwinąć się – o pole, o dolnej części odzieniaʼ, atsilapójęs ʽrozpięty na piersiach, 

rozchełstanyʼ. Bez uzgodnionej etymologii. LEW 340 łączył z lãpas ʽliśćʼ, co nie przekonuje. 

W tej chwili nasuwają się dwa scenariusze i oba zakładają derywację odczasownikową z 

udziałem apofonii: 1° lap- jest alternantem na SO od lep- jak w atlèpti m.in. ʽodchylić się, 

odstać, opaśćʼ (zob. lèpti); znacz. etym. ãtlapas ʽodchylony, uchylonyʼ ⇒ ʽotworzonyʼ ⇒ 

ʽotwarty, rozwartyʼ. Pwk. pie. *lep- ʽobierać, łupić, zdzieraćʼ (gr. λέπω ts.). Przejście od 

znacz, ʽłupićʼ do znacz. ʽrozchylać, rozsuwać w obie stronyʼ jest oczywiste w odniesieniu np. 

do łuskanego strąka. Również łuskanie ziaren i nasion polega na otwieraniu łusek. 2° 

Oboczność ãtlapas : ãtvapas przy znaczeniowej tożsamości tych form każe wziąć pod uwagę 

inny jeszcze czasownik źródłowy, mianowicie vèpti ʽrozdziawić się, stanąć z otwartą gębąʼ, 

por. atvèpti ʽodchylić się, odstaćʼ. Wreszcie, nie można wykluczyć, że stosunek ãtlapas : 

ãtvapas jest fonetyczny i polega na oboczności l/v, por. atlašà i atvašà (GJL I, § 461). — 

WSO lop- < *lāp-: atlópyti, -au, -iau ʽotworzyć (drzwi), rozpiąć (ubranie)ʼ, refl. atsilópyti 

ʽporozpinać sobie ubranie na piersiachʼ (Atsilópęs vaikščioja ʽChodzi w rozpiętym ubraniuʼ), 

atlopóti, -ju, -jau ʽotwierać (drzwi)ʼ, refl. atsilopóti: Atsilopók paltą, ba šilta! ʽRozepnij sobie 

 
37 NB. Czas. lajóti o znacz. ʽzalepiać dziury w piecu, ścianieʼ (war. lajúoti) jest denominativum od (į)lajaĩ.  
38 W słowiańskim stoją do porównania następujące nomina: 1. ros. polój a. zalój ʽmiejsce zalewane przez wodę; 

nadrzeczna nizinaʼ, ros. gw. nalój ʽulewaʼ, 2. stpol. wzłój ʽrozlanie się, wylanie, wylewʼ, rozłój ʽzagłębienie 

w ziemi, w którym się zbiera woda, odpowiednie na staw, sadzawkęʼ, 3. cs. lojĭ, -ja ʽtłuszcz zwierzęcy, łój 

jagnięcy, owczyʼ, słń. lǫj ʽtłuszcz zwierzęcyʼ, rcs. lojĭ, -ja ʽcokolwiek stopionego, np. siarkaʼ, ros. loj gw. 

ʽtopiony tłuszcz zwierzęcy, zwykle wołowy, baraniʼ, pol. łój, łoju ʽtłuszcz zwierzęcy o twardej konsystencjiʼ. 

Znacz. etym. ʽlanie, topienie (tłuszczu)ʼ ⇒ ʽtłuszcz topiony, lejkiʼ. Por. Boryś 304: psł. *lojĭ ʽtopiony tłuszcz 

zwierzęcyʼ, konkretyzacja n.act. ʽlanie (się)ʼ. 
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palto, bo jest ciepło!ʼ; lopsóti ʽstać otworem – o drzwiach; być rozchełstanymʼ. — War. 

metatetyczny: wsch.-lit. atpolóti, atsipolóti. 

 atlėgà 3 p.a. gw. 1. ʽodwilżʼ, 2. przen. ʽprzerwa, ulgaʼ (Šąla be jokios atlėgõs ʽMróz 

trzyma bez przerwyʼ) — sb. postvb. od atlė́gti m.in. ʽzelżeć – o mrozieʼ (zob. °lė́gti). Z inną 

apofonią: atlygà ʽzelżenie mrozu, odwilżʼ oraz ãtlaiga, atlaigà ts. (dokładniej o tym s.v. 

°lė́gti). — Zapoż. litewskie w błr. gw. atléha ʽodwilżʼ (war. adléha, adlíha PZB 1, 61), ukr. 

vidlýga, ros. gw. otlíga ts. (Laučjute 18). 

 ãtmyniais adv. gw. ʽczasami, z rzadkaʼ, np. Ana dirba ãtmyniais, t.y. kada atsimena JU 

ʽOna z rzadka pracuje, tj. gdy sobie [o tym] przypomniʼ. Į tuos kapus tik ãtmyniais kas 

belaidoja ʽNa tym cmentarzu rzadko kto jeszcze chowa (grzebie)ʼ — skostniała forma 

instr.pl. od sb. *atmynis ʽprzypomnienie sobieʼ (por. šúoliais ⇐ šúolis) albo drw. od neoosn. 

*atmyn-, utworzony przysłówkowym suf. -iais, por. kart̃karčiais, rẽtkarčiais (ob. kart̃ais ⇐ 

kart̃as). Zawarty w tym wyrazie morfem myn- jest wyjątkowym przykładem wzdłużonego 

SZ od min- jak w miñti ʽpamiętać, przypominać sobieʼ (por. brak wzdłużenia w atminaĩ m.pl. 

ʽnabożeństwo za zmarłychʼ). Paralela: pramynìmas ʽwydeptywanie; międlenie (lnu)ʼ ⇐ 

pramìnti. 

 atmintìs, -iẽs 4 p.a. f. ʽpamięćʼ, iš atmintiẽs ʽz pamięciʼ — abstractum z suf. -ti- i SZ 

min- ⇐ men-, por. atmiñti, àtmenu ʽpamiętać, zapamiętaćʼ. Budowa: at-min-ti-s. Paralela: 

pramintì-s ⇐ pramiñti. Na temat paradygmatu pie. zob. s.v. mintìs. — Odpowiednik psł. *pa-

mę-tĭ: scs. pamętĭ, -ti f. ʽpamięć, wspomnienie, μνήμη, μνημόσυνονʼ, sch. pȁmēt, ros. 

pámjatь, czes. pamět, pol. pamięć – umotywowany czasownikiem po-mĭn-jǫ, pomĭněti scs. 

ʽprzypominać sobieʼ, ros. pómnju, pómnitь ʽpamiętaćʼ, pol. pomnę, pomnieć ʽzachowywać w 

pamięciʼ. Różnica praeverbium: lit. at- wobec słow. po-. Por. BSW 181. Paralele 

słowotwórcze s.v. mintìs. — Drw. atmiñtinas ʽpamiętny, godny pamięci, taki którego się 

pamiętaʼ (odpowiada psł. *pamętĭnŭ, por. pol. pamiętny, ros. pámjatnyj), SD atmintinas 

«pamiętny» (syn. atmenamas, minėtinas), atmintinė SD «pamięć, pamiątka», atmintìnis 

ʽpamięciowyʼ, atmintinaĩ adv. ʽna pamięć, z pamięciʼ. 

 atódvastis, -čio 1 p.a., też f. atódvastis, -ies 1 p.a. gw. 1. ʽzaczerpnięcie świeżego 

powietrzaʼ, 2. ʽwytchnienie, odpoczynekʼ) — sb. postverbale od neoosn. atodvast- jak w 

zanikłym frq. *atadvastyti; to z *ata-dvas-styti, gdzie pierwiastkiem jest SO dvas- ⇐ dves-, 

por. dvesė́ti, -ju, -jau ʽłapać powietrze, dyszećʼ, atsidvesė́ti przest. ʽodsapnąć, odetchnąćʼ. 

Paralele: atósprąstis ⇐ *atsprąstyti (*sprąs-sty-); atóšvaistė, war. atóšvaista ⇐ at(a)švaistýti. 

— Bliskoznaczne: atãdvastis, -ies f. ʽoddech, tchnienieʼ, SD 1. «oddech», 2. «oddechowa 

dziura, spiramentum, cauernulæ» (to znaczenie nie zostało odnotowane w LKŽ), ⇒ 

atadvastingas SD «oddechowy»; ãtdvastis f. ʽoddech, wydech; odpoczynekʼ (war. 

ãtdvasčius), be ãtdvasčio adv. ʽbez przerwy, bez wytchnieniaʼ. Por. bãdadvastis s.v. dvãsas. 

— Drw. wsteczny deprefigowany: dvastìs, -iẽs f. ʽzapachʼ, be dvastiẽs adv. ʽw pośpiechuʼ 

(dosł. ʽbez tchuʼ). 

 atókus, -i 1 p.a. 1. ʽodległy, dalekiʼ, 2. ʽustronnyʼ, atokì vietà ʽustronne miejsceʼ, 

atókiai adv. ʽw oddaleniu, dalekoʼ (Mūs visi giminės atókiai no vieni kitų gyvena ʽWszyscy 

nasi krewni daleko jedni od drugich mieszkająʼ), ʽz dalekaʼ (Geriau nuo jo laikytis atókiai 

ʽLepiej trzymać się od niego z dalekaʼ), atatokiaĩ adv. ʽw pewnej odległości od kogo, czego, 

z dalaʼ. Wydaje się, że przymiotnik ten powstał z at.tókus przez degeminację, zacierającą 

granicę morfologiczną. Por. pisownię <tt> w attokus esmi SD «odległy iestem». Samo 

at.tókus wyłoniło się z *actókus < *atstókus ⇐ at-stó-ti ʽodstąpićʼ (ct < tst, zob. niżej 

atstókas ʽodległyʼ), mianowicie drogą podstawienia t za c na tle ucieczki od dzukowania. 

Por. hiperpoprawną formę dzukską atiprašaũ ʽprzepraszamʼ zamiast aciprašaũ (literacka 
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pisownia: atsiprašaũ). Zob. też ALEW 65. 

 atólas 1, 3 p.a. ʽnowa trawa, która odrosła latem po skoszeniu trawy wiosennej, potraw, 

otawa, drugi pokos trawyʼ, też o koniczynie (Dobilų atólas jau pažėlė ʽNowa koniczyna już 

wzeszłaʼ). Odpowiedniki bałtyckie: łot. atãls, stpr. attolis EV ʽpotraw, Gromot [Grummet]ʼ. 

Nie całkiem jasne, zob. referat w LEW 22. Może sb. postverbale na SW (vṛddhi): *atāl-a-, ⇐ 

vb. cps. *at-al-ti ʽodżywić się, odrosnąćʼ. Por. pie. *h2el-, łac. alō, -ere ʽżywić, karmić, 

odżywiać, hodować (rośliny i zwierzęta)ʼ, stir. -ail ʽżywi, wychowujeʼ, stisl. ala ʽrodzić, 

wychowywaćʼ, goc. alands ʽrosnącyʼ (IEW 26n., LIV
2 262; ME I, 149: ʽzu got. alan 

ʽwachsen...ʼ). Nie przekonuje próba powiązania atólas i atãls z psł. *otava ʽpotraw, druga 

trawaʼ (słń. otȃva, sch. òtava, ros. otáva, błr. atáva, czes. otava, pol. otawa) w BSW 16; brak 

objaśnienia dla różnicy l : v. Wyraz słowiański był objaśniany jako drw. postwerbalny, bądź 

od *ot-aviti ʽna nowo się pojawićʼ (por. Snoj 482), bądź od *ot(ŭ)-taviti ʽpozwolić trawie 

odróśćʼ ⇐ *otŭ-tyti ʽodróśćʼ (por. Bańkowski II, 464). Ostatnio Kabašinskaitė i 

Klingenschmitt (Balt XXXIX:1, 2004, 84n.) wystąpili z analizą lit. atólas i słow. otava jako 

pierwotnych formacji przymiotnych, odpowiednio 1. *at-tāla- < pie. *at-teh2-lo- i 2. *at-tāu̯a- 

< pie. *at-teh2-u̯o-. Miałyby one być utworzone od pwk. *teh2- ʽrosnąć aż do osiągnięcia 

dojrzałościʼ, por. talõkas ʽdorosły, dojrzałyʼ. Witczak, Balt XXXVI:1, 2001, 43n. stara się 

przeprowadzić dowód, że podstawowym terminem na oznaczenie ʽtrawyʼ było pie. *at-. 

ALEW 65n. widzi w długim -ō- produkt kontrakcji (*ata-al-, pwk. *h2el-). Na temat 

fałszywego wywodu pol. otawa i błr. atáva z lit. atólas zob. Urbutis, Balt XX:1, 1984, 30n. = 

Urbutis 2009, 409. Zob. też atóvas. — Drw. atolìnė ʽupominek wręczany pastuchowi w 

czasie, gdy przepędza on bydło na świeżo skoszone łąkiʼ. 

 atóstoga 1 p.a. gw. ʽprzerwaʼ (Bãras ir bãras be atóstogos ʽKłócą się bez przerwyʼ. Su 

atóstogomis sniẽga ʽZ przerwami śnieg sypieʼ) — dewerbalny derywat z suf. -ga od neoosn. 

atasto- ⇐ vb. cps. *ata-stoti ʽodstąpić, odejść, np. od robotyʼ, dziś atstóti, zob. stóti oraz eigà. 

Por. Nu darbo neatstoju kiauras dienas ʽOd roboty nie odstępuję całymi dniamiʼ. Niekas 

neatsistója pats nuo darbo ʽNikt sam nie odchodzi z pracyʼ. Ze znacz. ʽprzerwać robotęʼ 

rozwinęło się ogólniejsze ʽprzerwać, zaprzestaćʼ. W kwestii prefiksu ató- zob. at-. — Lit. 

liter. atóstogos pl.t. ʽurlop; wakacje, ferie szkolne, uczniowskieʼ to neologizm utworzony na 

wzór wyrazów ãpeigos ʽobrzędyʼ (⇐ apeĩti) i pãreigos ʽobowiązkiʼ (⇐ pareĩti). War. 

atãstogos gw. ʽurlop dla służących i parobkówʼ; z odrzuconą prepozycją: óstogos (rzadkie 

zjawisko w wyrazie rodzimym, por. slawizmy tarasúotis, teligeñtas, LD § 145). — Niejasny 

jest wokalizm ū w żm. ãtstūga 1 p.a. KRŽ ʽprzerwaʼ i pl. ãtstūgos 1 p.a. KRŽ ʽwakacje 

szkolneʼ; może to analogia do rzeczowników na -ūga, zob. ŽD 104. — Drw. atostogìnis 

ʽurlopowy, wakacyjnyʼ, atóstogininkas ʽurlopowiczʼ. Vb. denom. atostogáuti ʽbyć na urlopie, 

być na wakacjachʼ (⇒ atostogáutojas ʽurlopowiczʼ). 

 atóvas 1 p.a. LZŽ ʽotawa, drugi pokos trawyʼ — zapoż. z błr. atáva, -y; rodzaj męski 

dostosowany do rodzimego atólas (zob.). 

 atpėd̃žiui adv. żm. 1. ʽw ślad za kim (iść)ʼ, 2. ʽwnet, niebawemʼ (Atpėd̃žiui sugrįžo 

ʽWnet wróciłʼ) — skostniała forma datiwu sg. rzeczownika *atpėdis, por. pėdà ʽodciśnięty 

ślad stopyʼ. War. atpėdžiaĩ, ãtpėdžiu, atpėdžiaĩs, DP atpėdui ʽnazadʼ. 

 atpént adv. gw. ʽz powrotem, nazad; znów, na nowo, ponownieʼ — przez apokopę i 

wzłużenie zastępcze ze stlit. atpenti (por. mán < mãni). War. atpeñč (m.in. DP ʽwzajem; zaś, 

zasię; nazad, nawsteczʼ), atpeñč, atpenčiui, atpentui. Z uproszczeniem grupy tp: apént, 

apéntais, apéntaičiais i apénč, apénčiuo. Zapewne jest to kalka słowotwórcza formy stbr. 

opjatĭ ʽznów, na nowoʼ. Por. prefiks at- i sb. péntis ʽpiętaʼ; ros. opjátь ʽznówʼ (LEW 12, 

Mańczak 1977, 188). Paralela stpol. opięć XIV-XV w. ʽznów, potem, zasię, zaśʼ ⇐ o pięcie, 
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np. w zwrocie obrócić się o pięcie ʽdo tyłu i z powrotem, «znów» do przoduʼ (Bańkowski II, 

419).  

 atplaišà 3 p.a., ãtplaiša 1 p.a. 1. ʽodłamek drewna, skały, kości, skorupy; drzazgaʼ, 2. 

ʽskraj wsiʼ, 3. ʽpowtórne oranie odłoguʼ, 4. przen. ʽczłowiek wykolejonyʼ — rzeczownik 

postwerbalny z suf. -ā- od atpláišyti lub atplaišìnti ʽodłupywać, odrywaćʼ, co jest causativum 

na SO plaiš- do plyš-, por. atplýšti ʽoderwać sięʼ. Paralele słowotwórcze: atraižà a. ãtraiža 

ʽodcięty kawałek tkaniny, skóry, szkłaʼ ⇐ atráižyti ⇐ ryž- ⇐ rėž- (rė́žti); apýbraiža ʽzarysy 

czegoś, konturʼ ⇐ apibráižyti ⇐ bryž- ⇐ brėž- (brė́žti); atlaigà a. ãtlaiga ʽodwilżʼ ⇐ 

*atlaigyti (zob. °lė́gti). Por. papláiša. 

 ãtpuskai, -ų 1 p.a. (m.in. DP), atpuskaĩ 3 p.a. stlit., gw. 1. ʽodpust, darowanie przez 

kościół kary za grzechyʼ, 2. ʽlokalna uroczystość kościelna połączona z kiermaszem 

(jarmarkiem) i zabawąʼ, też sg. ãtpuskas 1 p.a. — zapoż. ze stbłr. otpuskъ ʽodpustʼ (por. ros. 

ótpusk ʽurlop, wczasyʼ). Forma pl.t. na wzór rodzimego syn. atlaidaĩ II. — War. atpustai 

MOP, WP, też sg. atpustas ⇐ pol. odpust. Por. SLA 35 (brak w LEW i ALEW). Zob. też 

apražnykas.  

 atrajà 3 p.a. 1. ʽżujka, papka, którą zwierzę przeżuwające powtórnie przeżuwa po jego 

powrocie z żołądka do jamy gębowejʼ (Karvės ãtrają ryja ʽKrowy połykają żujkęʼ), 2. 

ʽprzeżuwanie, pora przeżuwaniaʼ — rzecz. postwerbalny od *rajoti ʽpołykaćʼ, *atrajoti 

ʽzwracać połknięteʼ. Taka formacja była iterativum na SO *raj- od neopwk. rij- jak w rijaũ, 

prt. do rýti, ryjù ʽłykać, pożeraćʼ. Por. atrýti ʽo bocianie: zwrócić z żołądka coś połkniętegoʼ. 

War. atãraja, ãtrajas, ãtrajis a. atrajỹs, ãtrajus. Paralele apofoniczne: prarajà oraz ãtlaja, 

atsajà, ãtšlaja. — Vb. denom. atrajóti, -ja, -jo ʽprzeżuwać żujkęʼ, neosimplex rajóti ʽżuć, 

żwaćʼ (Šlapelis 401). 

 atrameñtas 2 p.a. NDŽ ʽatramentʼ — akcentowane jak łac. ātrāmentum ʽczernidłoʼ. 

Natomiast war. atrãmentas 1 p.a. odpowiada pol. atrament i błr. atrámant, -u (por. stbłr. 

XVII w. atramentъ). Purystyczny odpowiednik to lit. rãšalas. 

 atrūtà 2 p.a., gen.sg. atrū̃tos wsch.-lit. ʽtruciznaʼ (war. atrutà LZŽ) — zapoż. z błr. 

atrúta, -y, sb. postvb. od atrúcicь ʽotruć kogoʼ (ĖSBM 1, 202). Zob. też trùčyti i tručyznà. 

 atsajà 3 p.a., ãtsaja 1 p.a. ʽpręt lub sznur łączący osie przednich kół z hołoblą, tzw. 

otosaʼ, pl. ãtsajos (Geležinės ãtsajos stipresnės už medines ir virvines ʽŻelazne «atsajos» są 

mocniejsze niż drewniane albo ze sznuraʼ) — rzecz. postwerbalny od atsajóti iter. 

ʽprzywiązywać, odwiązywaćʼ, gdzie saj- to neoapofoniczny alternant na SP/SO do sej-/sij-, 

por. gwarowy pdg. sejù, sijaũ do siẽti, sýti ʽwiązać, łączyćʼ. Paralele: atrajà ⇐ atrajóti (rýti), 

atlajà ⇐ *atlajóti (lýti, líeti). Z obocznym tematem: atsajė ̃ (Merga ištižusi kaip ratai be 

atsajės̃ ʽDziewczyna niemrawa, jak wóz bez «atsajė»ʼ). War. atãsaja 1 p.a. (Nutrūko ienų 

atãsajos ʽOderwały się «atasajos» od hołobliʼ). Są też war. sufiksalne na -l-: ãtsaila, ãtsailė, 

ãtsailis, atsaĩlis oraz na -n-: ãtsainis. Odpowiedni termin ukazuje się również z pwk. na WSE 

sėj- (zob. atãsėja) i na SZ sij- (zob. ãtsija).  

 atsakýti, atsakaũ, atsakiaũ 1. ʽodpowiedzieć, odpowiadaćʼ, 2. ʽodmówić (np. pomocy), 

wymówić (mieszkanie)ʼ, atasakau SD
1 «odkazuię» (syn. atsakinėju), «odpowiedam», atsakau 

kam kų SD «odkazuię co komu; odpowiadam komu na co». Refl. atsisakýti ʽodmawiać, 

zrzekać się, rezygnowaćʼ, atsisakau SD
1 «odzywam się». Forma prewerbialna do sakýti 

(zob.). — Drw. atsakinė́ti ʽodpowiadaćʼ, refl. atsisakinė́ti ʽodmawiać, rezygnowaćʼ. Nomina: 

ãtsakas 1. ʽodpowiedźʼ (Koks klausimas, toks ir ãtsakas ʽJakie pytanie, taka odpowiedźʼ), 

2. ʽbrak zgody na co, odmowaʼ (Norėjo ženytis, ale merga atvažiavo atsakaĩs ir atsakė 

veseilią ʽChciał się żenić, lecz dziewczyna przyjechała z odmową i wesele odwołanoʼ), 

ãtsakalas ʽodmowaʼ, atsakìngas ʽodpowiedzialnyʼ, atsãkomas ʽodpowiedni (człowiek), 
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właściwy, dobry (czas na co)ʼ, ⇒ atsakomýbė ʽodpowiedzialność (osobista, cywilna)ʼ, 

atsakomìngas ʽodpowiedzialnyʼ (neol.); atsãkomasis egzãminas ʽustny egzaminʼ, atsakytas 

daiktas SD «odkazanego co», atsakytojas SD «auditor biskupi; odpowiadacz», atsakùs 

ʽodpowiedzialny za co; odmawiający czego, np. pożyczkiʼ, atsisãkymas ʽodmowa, 

rezygnacjaʼ, SD
1 «odezwanie», SD «apelacya» (syn. atsižadinimas). 

 atsavõn adv. gw. ʽosobno, z osobna, oddzielnieʼ, np. Abidvi gano savo karves atsavõn 

ʽKażda z osobna swoje krowy pasieʼ. Wygląda jak skostniała forma illativu od sb. *atsava, 

por. krūvõn ʽdo kupyʼ ⇐ krūvà; amžinõn karalyston tavõn DP 17843 ʽdo wiecznego krolestwa 

twojegoʼ. Od zaimka sàvo, sãvas ʽswójʼ? Jaka jest funkcja prepozycji at? Por. atsavitai b.z.a. 

gw. ʽosobno, z osobnaʼ. — Forma skrócona: atsáu: Išrink bulves atsáu mažiukes ir dideles 

ʽPowybieraj kartofle, osobno małe i dużeʼ. Z innym zakończeniem: atsavuĩ, atsavuõj 

ʽosobno, oddzielnieʼ.  

 atseĩt ptk. ʽjakoby, jakby, niby, podobnoʼ, np. Atseit, tu nežinojai, kad šiandien šventė 

ʽTy jakoby nie wiedziałeś, że dzisiaj [jest] świętoʼ. Atseĩt, i pats ten buvai ʽPodobno nawet 

sam tam byłeśʼ. Mokėjo lietuviškai, atseĩt, žemaitiškai ʽUmiał po litewsku, niby po 

żmudzkuʼ. Skostniała forma zwrotna 3 os. prs. atematycznego o budowie at-si-eĩ-ti ʽzdarza 

się (że)ʼ, zmienionej przez elizję i apokopę (GJL III, § 838). Zob. atsieĩti. Przykładem 

degradacji osobowej formy czasownika do roli partykuły jest też forma vadìnas, zob. 

vadìnasi. — War. atseĩnas ʽatseitʼ zawiera w sobie tematyczną formę prs. eĩ-na i stanowi 

przekształcenie *at-si-eina-s, z pleonastyczną partykułą zwrotną, por. Atseĩnas, mano 

žmonikė jau visai nedrūta ʽMoja żoneczka [jest] jakby już całkiem słabaʼ. 

 ãtsiauta 1 p.a. gw. 1. ʽmiejsce w zakolu rzeki, gdzie woda z powodu ukształtowania 

dna płynie wstecz lub stoiʼ, 2. ʽobszar zalewowy w zakolu rzekiʼ, 3. ʽzatoka, buchtaʼ — sb. 

postvb. od siaũsti I ʽburzyć się; okrążaćʼ. Por. syn. ãtsėda, ãttaka, attíenis. 

 atsieĩti, atsieĩna, atsiėj̃o 1. ʽkosztować, mieć cenęʼ (Tai brangiai atsieĩna ʽTo drogo 

kosztujeʼ; por. ros. ė́to dórogo obxóditsja), 2. ʽwypaść, zdarzyć sięʼ (Gyvenime visaip atsieĩna 

ʽW życiu różnie bywaʼ. Man dažnai atsieĩdavo Vilniun važiuoti ʽMnie często wypadało 

jeździć do Wilnaʼ; kalka z ros. mne prixodílosь ézditь), 3. ʽudać się, powieść sięʼ (Jam 

gyvuliai gerai atseĩna ʽBydło dobrze mu się chowaʼ), 4. ʽpozostawać z kimś w stosunku 

pokrewieństwaʼ (Jis man atsieĩna brolėnas ʽOn jest dla mnie bratem stryjecznym, 

ciotecznymʼ; kalka z ros. on mne prixodítsja). Forma zwrotna do vb. cps. ateĩti ʽprzyjść, 

nadejść, przybyćʼ, zob. eĩti. Osobno zob. atseĩt. — Na skutek elidowania samogłoski i w ptk. 

zwrotnej powstał war. wsch.-lit. atseĩti, -seĩna, -sė́jo, skąd po resegmentacji nowe vb. simplex 

seĩti ʽudawać się, odbywać się pomyślnieʼ (por. Urbutis 2009, 256n.). Paralele: salp̃ti ⇐ *ap-

s(i)-alpti; sìlgti ⇐ pa-s(i)-ìlgti. 

 ãtsija 1 p.a., pl. ãtsijos gw. ʽsznur, powróz lub pręt żelazny łączący osie przednich kół z 

hołoblą, tzw. otosaʼ (Seniau ãtsijos būdavo virvinės, iš karklo ar beržo susuktos, o dabar 

geležinės ʽDawniej «atsijos» robiono ze sznura, skręcano z łozy lub brzozy, a teraz są 

żelazneʼ). War. atãsija, pl. aatãsijos (Kaip šoko arklys, ir numušė atãsijas ʽKoń jak skoczył, 

to zerwał «atasijos»ʼ — rzecz. postwerbalny od *atsijoti ʽprzywiązywaćʼ, iteratywu na SZ 

sij-V do sy-C (sijaũ, sýti). Por. apvijà ⇐ vijóti i ãtsijos a. atãsijos ⇐ sijóti [ʽprzesiewaćʼ]. 

Odpowiedni termin ukazuje się także w wariantach na SO (zob. atsajà) i WSE (zob. atãsėja). 

 atsikalt̃i, atsìkaliu, atsìkoliau ʽoprzeć się o coś plecamiʼ. Niezwrotne atkalt̃i ʽoprzećʼ: 

Atkalk̃ nugarą į sieną ir stovėk ʽOprzyj plecy o ścianę i stójʼ. — Drw. kalstýti iter. ʽopieraćʼ: 

Linus kreik laukuose balinti, paskuo jema rinkti, prie tvorų kalstyti ir džiovinti ʽLen 

rozściełają na łąkach do bielenia, potem zaczynają zbierać, opierać o płoty i suszyćʼ. Refl. 

kalstýtis ʽstać oparłszy się o ścianęʼ (Anie, vyrai, prigėrę, priėdę pašaliais kals̃tos, t.y. stovi 
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atsikolę į sieną JU ʽTamci ludzie, napiwszy i najadłszy się [do syta] snują się po kątach, tj. 

podpierają ścianęʼ). Nomina: ãtkalas żm. 1. ʽoparty o plecy krzesła, o ścianęʼ (Jis antai 

atkalas stovi, t.y. atsikolęs, atsilošęs JU ʽOn oto oparłszy się stoiʼ), 2. ʽodwrócony tyłem, 

odwrotny, wstecznyʼ, 3. ʽniechętnyʼ (Su ãtkala šìrdžia dúodu ʽDaję niechętnieʼ), atkalt̃as 

ʽplecy krzesła, fotelaʼ, atkaltė,̃ ãtkaltė ts., ãtkaltis ob. atkaltìs f. ts., atkalùs ʽodwrotny; 

chodzący rakiem; tępy (o ostrzu)ʼ, atkaliaĩ adv. m.in. ʽznowu, z powrotemʼ (por. łot. atkal 

ʽznowuʼ, atpakaļ ʽz powrotemʼ). Gdy się weźmie pod uwagę takie formacje, jak pakalà ʽtył 

ciałaʼ i pakalỹs ts., to stanie się widoczne, że czas. atsikalt̃i oznaczał początkowo ʽodchylić 

się w tył, do tyłuʼ. Nawiązanie etymologiczne tylko w germańskim, por. stwn. heldan 

ʽzginać, pochylaćʼ, halsên ʽschylać sięʼ, stisl. hallr ʽpochylony do przoduʼ, goc. hulþs 

ʽprzychylny komu, łaskawyʼ, nwn. hold ʽprzychylny; ujmujący, miły, słodkiʼ, zob. LEW 

210n., EWD 551, Heidermanns 1993, 311n. Dalsze pokrewieństwo z psł. *kloniti, *klonjǫ 

ʽchylić, pochylać, zginaćʼ nie jest wykluczone, ale różnica formalna (*kl-on- vs. *kol-) nie 

doczekała się jeszcze wyjaśnienia, zob. BSW 114, REW I, 572. — WSO kol- < *kāl-: 

atsìkoliau (prt.), atsikõlęs ʽoparłszy się w tył plecamiʼ (por. syn. atsilõšęs ⇐ atsilõšti), ãtkolas 

ʽoparcie dla pleców w wozie, bryczceʼ, atkõltas ʽplecy krzesła; podpora w płocieʼ. 

 atsikvõšti, atsikvoštù (*°kvoš-stu), atsikvošaũ ʽprzypomnieć sobie; pojąć, zrozumiećʼ, 

pasikvõšti, np. Pasikvõšk, pasikvõšk, ir atsiminsi ʽPostaraj się wrócić pamięcią i przypomnisz 

sobieʼ — czasownik utworzony od interi. kvóšt, nazywającej moment, gdy ktoś coś sobie 

przypomniał, gdy komuś coś przyszło na myślʼ. Por. Kvóšt atsiminiau užmiršta ʽ«Kvošt» i 

przypomniałem sobie [zapomniane]ʼ. Kvóšt man į galvą, kad rytoj reikės į turgų važiuoti 

ʽNagle przyszło mi do głowy, że jutro trzeba będzie jechać na targʼ. Man tik dabar kvoštelėjo 

į galvą gera mintis ʽMnie dopiero teraz nasunęła się dobra myślʼ. — Stlit. atsikvošėti BRB 

ʽprzyjść do siebie, oprzytomniećʼ (ALEW 547). Por. atsikvopėti s.v. kvãpas oraz atsitokė́ti s.v. 

°tokė́ti. Zob. też LEW 327, s.v. kvõšti. — Formy niezwrotne przybierają rozmaite praeverbia, 

które modyfikują wyjściowe znacz. ʽprzypominać sobie, pamiętaćʼ, por. apkvõšti ʽosłabnąć 

(od gorąca, od zaduchu), stracić pamięć, zgłupiećʼ, atkvošti ʽprzyjść do siebie po omdleniuʼ, 

nukvõšti ʽpojmować, rozumieć, umieć coʼ i ʽsłabnąć, mdlećʼ, sukvõšti ʽpodupaść na zdrowiu; 

zgłupiećʼ, užkvõšti ʽzapomniećʼ. Zob. też kvõsti. 

 atsimẽtėlis, -io 1 p.a. ʽodstępca, odszczepieniecʼ — rzeczownik postwerbalny na -ėlis 

od vb. cps. atsimèsti m.in. ʽodstąpić od czego, zrezygnowaćʼ. Zob. mèsti. Por. syn. 

atskalū̃nas. 

 atsimósti, atsimódžiu, atsimódžiau gw. ʽuświadomić sobie, zrozumieć, domyślić się o 

co chodzi, połapać się, zorientować sięʼ (Leisk man atsimosties, nes aš esu apsvaigęs ʽPozwól 

mi się połapać, bo jestem zamroczonyʼ) — formacja oparta na neopwk. mod, 

wyabstrahowanym z czas. módytis ʽmachać rękami, wygrażać rękąʼ, należącego do rodziny 

móti (zob.). Paralela: pláusti ⇐ plaud- ⇐ pláu-dyti (drw. od pláuti). 

 atskalū̃nas 2 p.a. 1. ʽten, kto trzyma się z osobnaʼ, 2. ʽodszczepieniec, odstępca od 

wiaryʼ — nomen agentis na -ūn- od rzecz. atskalà ʽułamek, odłamek, szczapkaʼ, przen. 

ʽgrupa ludzi, która się odłączyła od większej grupy, odłam, sektaʼ, też ʽzapasy, rzeczy 

zaoszczędzoneʼ (syn. atsargà, sántaupa). Motywujący czasownik to atsiskélti (nuo 

bažnyčios) ʽwystąpić (z Kościołaʼ). Znacz. etym. ʽodłupać się, oddzielić się od pniaʼ, zob. 

skalà i skélti. — Z innymi sufiksami: atskaluo SD
1 «odszczepieniec» (syn. atsiskelįs, 

atskeltinis), atskaluonìs DP ʽodszczepieniecʼ (syn. atskilęs). Zob. też atsimẽtėlis. — Od 

atskalà pochodzi przym. atskalùs ʽłomki, łamliwyʼ, przen. ʽustronny – o miejscu; samotny, 

stroniący od ludzi, nierozmowny, nietowarzyskiʼ. 

 atsparà 3 p.a. ʽopór; opora, podpora, oparcie; odpornośćʼ, ãtsparas ʽpodporaʼ — 



84 

na prawach rękopisu 

dewerbalne abstracta na SO spar- do spir, por. vb. cps. atspìrti ʽodeprzeć, podeprzećʼ s.v. 

spìrti. Transponat ie. *-sphorH-eh2-. Zob. też pasparà, są́spara. — Drw. atsparùs ʽodporny, 

wytrzymałyʼ (⇒ atsparùmas ʽodporność, wytrzymałośćʼ). 

 atstà ipv. 2 sg. ʽodejdź! odsuń się!ʼ: Atstà, vaike, nuo šviesos ʽOdsuń się, dziecko, od 

światłaʼ (ʽNie zasłaniaj światłaʼ). Atstà šalin, aš čia sėsiu ʽOdejdź stąd, ja tu siądęʼ. Z 

redukcji *atstāk ʽatstókʼ — formy 2 sg. ipv. do atstóti ʽodstąpić, odejśćʼ (zob. stóti). Dalsze 

uproszczenie: atsà ʽodejdź! odczep się!ʼ. — Redukcję rozkaźnika z ptk. zwrotną, at-si-stók 

ʽodejdź! odczep się!ʼ, przedstawiają po pierwsze gw. atsistà, po drugie atsiók (⇒ atsióti), 

atsók (*at-s-stok), dzukskie acók, acà (por. Būga, RR III, 305n.). Wszystkie te przykłady są 

ilustracją nieregularnego rozwoju fonetycznego, uwarunkowanego częstością użycia. Zob. 

również atstrà oraz atadà, palà, žė́k, žiū̃/žiù. 

 atstókas, -a 1 p.a. gw. ʽodległy, oddalony od czegoʼ — dewerbalny przymiotnik na -

kas od neoosn. atsto-, wyłonionej drogą metanalizy z vb. cps. atstóti ʽodstąpić, oddalić sięʼ (= 

at-stó-ti). Paralela: atstùs = atst-us ⇐ atstóti. O suf. -k- zob. GJL II, § 454n. Drw. atstókai a. 

atstõkiai adv. ʽdaleko od siebieʼ, atstokùmas ʽodległośćʼ. — Z innym tematem: atstokus b.z.a. 

przest., gw. ʽoddalonyʼ (war. atstogus, por. laũkvogis < laũk-vokis), SD «odległy» (syn. 

tolus), nuog marių atstokus SD «odmorski, od morza daleki». Z innym sufiksem: atstolus 

b.z.a. gw. ʽodległy (od drogi), dalekiʼ (⇒ atstoliaĩ a. atstóliai adv. ʽdalekoʼ, atstolùmas 

ʽodległośćʼ). Osobno zob. atókus. 

 atstõvas 2 p.a. 1. ʽprzedstawiciel, reprezentantʼ, 2. ʽodpowiednikʼ (neol.). Dwuznaczne. 

Albo z suf. -va- od neoosn. atsto- ⇐ vb. cps. at-stó-ti m.in. ʽzastąpić, zastępowaćʼ (por. žinõ-

vas ⇐ žinóti), albo też z suf. -ova- od neoosn. atst-, to z resegmentacji atst-óti (por. ãtstas, 

atstùs). — Drw. atstovýbė ʽprzedstawicielstwoʼ. Vb. denom. atstováuti ʽbyć czyimś 

przedstawicielem, reprezentować kogo, coʼ, ⇒ atstováutojas ʽreprezentantʼ. 

 atstrà ipv. 2 sg. gw. ʽodsuń się!ʼ: Atstrà nuo lango, užstoji ʽOdsuń się od okna, 

zasłaniasz [światło]ʼ — redukcja rozkaźnika z ptk. zwrotną, at-si-tráuk (zob. tráukti). 

Przykład nieregularnego rozwoju fonetycznego, spowodowanego częstością użycia. Paralele 

s.v. atstà.  

 ãtstubas, -à 3 p.a. gw. ʽodwrócony grzbietem, tyłem; cofający się, wstecznyʼ, adv. 

ʽtyłem, wsteczʼ (Eina ãtstubas ʽIdzie wstecz, cofa sięʼ) — analiza: atstub-as, drw. wsteczny 

od formacji prefigowanej *atstuburas, to od stùburas ʽkręgosłup, grzbietʼ. Synonimy: ãtbulas 

⇐ bùlė, bulė;̃ ãtpakalias ⇐ pakalà. Paralele derywacyjne: skùduras ⇒ skùdas; preikuras ⇒ 

*preikas (drw. preĩkšas). 

 ãtstuopė 1 p.a. gw. 1. ʽpodpora, palʼ, 2. ʽw wozie: żelazo będące wspornikiem dla 

kłonicyʼ (war. ãtstuopis). Z osnownym ū: ãtstūpa, ãtstūpė ʽpodpora, wspornikʼ. Nie sposób 

oddzielać od ãtstapas i pãstapas ʽpodporaʼ (zob. s.v. stãpas), jakkolwiek stosunek 

wokalizmów stap- : stūp- : stuop-, jedyny w swoim rodzaju, pozostaje na razie 

niewyjaśniony. War. stuop- można ewentualnie interpretować jako wtórne zastępstwo za 

*stop- < *stāp-, czyli WSO do stap- (por. duosnùs ob. dosnùs, stuomuõ ob. stomuõ, žúobris 

ob. žóbris), ale co począć ze stūp-? 

 atstùs, -ì 4 p.a. ʽoddalony, odległy, dalekiʼ — dewerbalny drw. od neoosn. atst-, 

pochodzącej z metanalizy vb. cps. at-stó-ti ʽodstąpić, odejść, oddalić sięʼ (zob. stóti). 

Paralela: apstùs s.v. ãpstas. Zob. SBS II, 143n. NIL 637 forsuje wywód (at)stùs z pie. *-sth2-

ú-. Inne drw.: ãtstas ʽodległość, oddalenieʼ, ⇒ iš ãtsto adv. ʽz oddali, z dalekaʼ (NIL 6 i ALEW 

970 postulują segmentację ãt-stas i wątpliwy wywód -st-as z pie. tematu *-sth2-ó-), ãtstas, -à 

ʽodległy, dalekiʼ (⇒ atstókas ʽdość odległyʼ, atstýbė ʽodległośćʼ, atstumà a. atstùmas 

ʽodległośćʼ); atstù adv. ʽdaleko, na uboczuʼ, atstuõ adv. ʽdalekoʼ, atstuĩ adv. ʽdaleko; 
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oddzielnie od czego, osobnoʼ, neatstuvas stlit. ʽnieodległyʼ (PAŽ 261). — War. atastùs, -ì 

ʽoddalonyʼ pochodzi od neoosn. atast- ⇐ atastóti ʽodejść, oddalić sięʼ. Drw. atasčiaĩ adv. 

ʽdalekoʼ (Buvome atasčiaĩ nuo namų, kai vežimas sulūžo ʽByliśmy daleko od domu, gdy wóz 

się złamałʼ). Osobno zob. atókus, atstókas. 

 atšiáuža 1 p.a. żm. ʽodłupany kawałek drewna, drzazgaʼ (Atšiáuža nuo lentos įlindo į 

koją ʽDrzazga z deski wbiła się w nogęʼ) lub pašiáuža ts. (Nū gerosios lentos atitrūko 

pašiáuža ʽOd dobrej deski odłupał się kawałekʼ) — deverbativum z suf. -žā- (por. ŽD 391n.), 

utworzone od zanikłego czas. *atšiáuti ʽodłupać, oderwaćʼ (zob. šáuti, šiavà). Por. atšáuti 

ʽodpalić, wystrzelić; otworzyć (drzwi), odemknąć (okiennice)ʼ. — Tu również šiáuža 

ʽdrzazgaʼ, formacja zapewne deprefigowana (por. salà ⇐ ãtsala; šlaĩmas ⇐ atšlaĩmas). 

 atšlaĩmas 4 p.a. gw. 1. ʽpodwórze, dziedziniecʼ (m.in. SD), por. Šventa diena, o 

atšlaĩmas nešluotas! ʽDzień świąteczny, a podwórze niezamiecione!ʼ, 2. ʽklepisko, boisko w 

stodoleʼ (Sušluok grūdus nuo atšlaĩmo ʽZmieć ziarno z boiskaʼ). War. atšleĩmas (por. atšleĩtė 

< atšlaĩtė; kreĩtis < kraĩtis). War. deprefigowany: šlaĩmas ʽpodwórzeʼ (por. šiáuža ⇐ 

atšiáuža). Alternant atšlajìmas 2 p.a. ʽpodwórzeʼ i ʽstodołaʼ (Atšklajimù seniau klojimą 

vadino, dabar nebevadina ʽ«Atšlajimas» dawniej nazywano stodołę, dziś już tak nie mówiąʼ) 

nasuwa przypuszczenie, że istniał kiedyś war. akc. *atšlãjimas i że dopiero synkopowanie 

sufiksalnego -i- wytworzyło formę dwuzgłoskową atšlaĩmas (gw. ašlaĩmas). Analiza: at-šlaj-

imas, formacja na SO šlai- od *šlei̯-, por. vb. cps. at-si-šliẽti ʽoprzeć sięʼ. Zob. Morkūnas, 

Lietuvos TSR MA Darbai 2 (15), 1963, 267-273, S. Ambrazas, Balt XLII:1, 2007, 19. — Jest 

jednak pewna trudność z uzasadnieniem przesuwki znaczeniowej od ʽoprzeć sięʼ do 

ʽpodwórzeʼ. W tej sytuacji nie można wykluczyć alternatywy, że atšlaĩmas powstało z 

atšlavìmas ʽpodwórze, dziedziniecʼ przez dysymilatywny zanik v w sekwencji l-v, połączony 

z kontrakcją (por. łot. slàumi m.pl. < *slavumi ʽśmiecieʼ). Wtedy mielibyśmy tu drw. na -im- 

od alternantu šlav- z pdg. šlúoti ʽzamiataćʼ (zob. šlav-). Znacz. etym. ʽzamiatanieʼ, od tego 

ʽmiejsce, które się zamiata, odmiataʼ > ʽmiejsce do wiania zbożaʼ. Jeśli to prawda, to trzeba 

by formę gw. atšlajìmas uznać za wariant do atšlaĩmas, mianowicie wzorowany pod 

względem zakończenia na syn. atšlavìmas.  

 attíenis, -io 1 p.a. gw. «vodovorotъ, zatinъ (rěki), tixaja voda u krutago berega; odlew 

rzeki, zatok, wir» (JU I, 167): Kur vanduo sukdamos eina atgal upyje, vadinas attienis 

ʽMiejsce w rzece, gdzie woda wiruje i płynie w przeciwną stronę nazywa się «attienis»ʼ. 

Całkiem odosobnione. Może to być formacja z suf. -ni̯a- od zanikłego czas. *at-tíe-ti 

ʽzawirować, zawrócić (o biegu wody)ʼ. Praforma *tēi̯-ni- albo *tāi̯-ni-39. Jeśli założymy, że 

pwk. tíe-C jest refleksem pb. SE *tēi̯-C lub SO *tāi̯-C, co wywodzi się z pie. *tei̯H-C lub 

*toi̯H-C, to otworzy się możliwość nawiązania do pie. *tei̯h1- ʽwrzeć, gotować się, kipieć; 

być gorącymʼ. Por. het zēari ʽist gar, kochtʼ, stir. tinaid ʽtaje, topi się (o lodzie)ʼ, stang. ðīnan 

ʽzwilżać; wilgnąćʼ (por. LIV
2 617n.; brak tu wzmianki o lit. tíe-). Būga, RR II, 628n.: 

pokrewne ros. zatín ʽcicha woda pod urwistym brzegiem rzekiʼ. Podtrzymał to REW I, 445. 

Całkiem inaczej LEW 20n.: do týras (zob.) i scs. tajetŭ ʽtaje, topi sięʼ. — Jak drw. wsteczny 

deprefigowany wygląda tienė ̃ʽgłębokie miejsce w rzeceʼ (por. šiáuža ⇐ atšiáuža; šlaĩmas ⇐ 

atšlaĩmas). NB. Formy tenė, tėnė,̃ cytowane w LEW 1080, nie są notowane w LKŽ. 

 atúo-: prefiks dublujący ató- przy rzeczownikach utworzonych od złożeń 

czasownikowych z prvb. ata-/at- (zob. at). Np. atúodogiai m.pl. ʽżyto jareʼ ⇐ atà-dega 

ʽodmarzaʼ (obok atódaugiai ʽżyto jareʼ). War. atúo- na miejscu ató- przedstawia analogiczne 

nawiązanie do prefiksów núo- i užúo- (por. prvb. nu, už), ale szczegóły tego wyrównania nie 

 
39 Por. paralelne deverbativa: barñis, -io ʽkłótniaʼ ⇐ bárti; kaũnis, -io ʽbójkaʼ ⇐ káuti. Oba wyrazy mają starszą 

osnowę na -ni-. Taką osnowę można przyjąć również dla at-tíeni-s.  
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zostały dotąd sprecyzowane. Zob. GJL III, § 699. 

 atúodogiai, -ių 1 p.a. m.pl. gw. ʽżyto jareʼ, por. Žieminiai rugiai jau žaliuoja, o 

atúodogiai dar nesudygo ʽOzimina już się zieleni, a jarka jeszcze nie wzeszłaʼ. Gerą dagą 

norint gauti, reik atuodogius ankstie įsėti ʽChcąc uzyskać dobry plon, trzeba wcześnie wysiać 

żyto jareʼ. Taka paralela jak atúoriečiai (zob.), zaleca analizę atuo-dog-i̯a- i uznanie tu 

deverbativum na -i̯a- od vb. cps. *ata-dāg-. Znacz. etym. ʽodrosnąćʼ (por. dagà m.in. ʽplon, 

urodzajʼ) albo ʽodmarznąćʼ (por. atàdega ʽodmarzaʼ). Co do prepozycji zob. at-, atúo-. Pwk. 

werbalny *dāg- na WSO, por. dogmė ̃ ob. dagióti. Zob. też ALEW 65. — War. atúodugiai 

ʽżyto jareʼ: Atúodugiai yrà rugiaĩ vasarìniai JU ʽJarka jest żytem letnimʼ. — Niejasny jest 

człon daug- w war. atúodaugiai, atódaugiai ʽżyto jareʼ; Kabašinskaitė 57 dopuszcza (za LEW 

85n.), wtórne skojarzenie z adv. daũg ʽdużoʼ. Zob. syn. atúoriečiai. 

 atúoriečiai, -ių 1 p.a. m.pl. gw. 1. ʽżyto jareʼ (Žieminius rugius atsėjom atúoriečiais 

ʽPo oziminie posialiśmy żyto jareʼ), 2. ʽpszenica jaraʼ, SD «jarka, jara pszenica» (war. f. 

atúoriečios) — nomen deverbativum na -i̯a-/-i̯ā- od vb. cps. *ata-riet-, *atariesti ʽodrosnąćʼ, 

por. išriẽsti m.in. ʽwyrosnąćʼ, pririẽsti m.in. ʽrozrosnąć sięʼ. Zob. atúo-, riẽsti. — Pwk. riet- 

ma obok siebie war. rėt-, który nie został jeszcze wyjaśniony, por. atórėčiai m.pl. ʽpszenica 

jaraʼ; ze zmienionym znaczeniem: atórėtės f.pl. ʽodsiewki; otręby zbożoweʼ (Paduo kiaulėm 

atorėčių ʽZadaj świniom otrąbʼ). Czy wchodzi w grę adideacja do rėt̃is m.in. ʽgęste sito do 

przesiewania ziarnaʼ? Zob. jeszcze syn. atúodogiai. 

 atušà 3 p.a. żm. ʽodrośl, młody pędʼ (syn. atvašà). Sb. postvb. na -ā- od vb. cps. *at-uš-

ti ʽodrosnąćʼ lub *at-uš-ėti ʽodrastaćʼ. Morfem uš- przedstawia SZ typu saṃpras. do *u̯eš-, 

por. vešė́ti ʽszybko i bujnie rosnąćʼ. Rekonstrukcja: pie. *h2uks- < *h2ug-s-. Pb. SE *au̯š- < 

pie. *h2u̯eks- < *h2u̯eg-s- ʽrozrastać sięʼ (por. LIV
2 288, gdzie brak wzmianki o atušà). 

Odpowiedniki ie.: wed. úkṣant- ʽrosnącyʼ, ukṣán- ʽbyczekʼ (*h2ugs-én-), aw. uxšiieitī 

ʽrośnieʼ, gr. αὔξω ʽpowiększać, zwiększać, pomnażać; wzmacniać coś, sprawiać rozwój; 

hodowaćʼ. Zob. też atvašà. 

 atvangà 3 p.a., ãtvanga 1 p.a. 1. ʽprzerwa, odpoczynekʼ (m.in. BRB ʽRuhe, freie Zeitʼ), 

2. ʽspokojne miejsce na rzece, zatokaʼ, 3. ʽschronienie dla uchodźcówʼ (Dowkont) — 

abstractum z suf. -ā- i SO vang- od vb. cps. atvéngti ʽuniknąć czegoʼ (zob. véngti). Paralele: 

dangà ⇐ deñgti; lankà ⇐ leñkti; spandà ⇐ spę́sti (GJL II, § 43). Osobno zob. vangà. 

 atvarslaĩ, -ų̃ 3 p.a. m.pl. żm. ʽwodze, lejceʼ. War. ãtvarslai 1 p.a., atvars̃lai 2 p.a. 

Analiza: *atvars-la-, nomen instrumenti na -la- od neoosn. atvars-, wyabstrahowanej z vb. 

cps. *at-tvars-styti, to z kolei z synkopowania atatvárstyti lub atitvárstyti (dziś m.in. ʽodwijać 

bandażʼ) ⇐ atitvérti40. Zob. s.v. tvárstyti. — Również syn. tvárslės f.pl. ʽlejceʼ tłumaczy się 

podobnie: *tvars-lė-, por. tvárslas ʽbandażʼ. Paralelna budowa w patvárslės ʽlejceʼ: *patvars-

lė-. 

 atvašà 3 p.a., ãtvaša 1 p.a. ʽpęd, odrośl; odgałęzienieʼ (łot. atvasa). Z innymi tematami: 

ãtvašė ts. (łot. atvase), ãtvašas ʽpęd, latorośl, zwł. na osinieʼ (Apušies ãtvašas, o beržo 

atžalas), ⇒ atvašýnas ʽzarośla, zagajnikʼ. Formacje dewerbalne na SO vaš- od veš-, por. 

vešė́ti ʽszybko i bujnie rosnąćʼ, do pie. *h2u̯eg-s- ʽrozrastać sięʼ (LIV
2 288). ALEW 66 

bezpodstawnie kwestionuje przydział lit. veš-/vaš- do wskazanego pwk. Por. SZ uš- w atušà. 

 
40 Inaczej ŽD 163 i GJL II, § 173: drw. z suf. -sla-, *at-tvar-sla- od tvérti. Trudność tej analizy polega na tym, że 

implikuje ona udział apofonii, tver- ⇒ tvar-. Tymczasem derywaty na -sla- są w rzeczywistości apofonicznie 

obojętne, tj. powtarzają wokalizm osnowy, por. np. kers̃las (nie †karslas) ⇐ kertù; pę́slas (nie †pąslas) ⇐ 

peniù; verkšlà (nie †varkšla) ⇐ verkiù. — Taki wyraz jak spą́slai m. pl. ʽsidłaʼ nie jest apofonicznym 

derywatem od spę́sti (zob. ŽD 164, GJL II, § 173: *spand-slai), lecz jest pochodnikiem z suf. -la- od neopwk. 

spąs-. Ten ostatni został wyabstrahowany z frq. spą́styti ʽstawiać, rozpinać sidłaʼ (*spąs-sty- ⇐ SE spęs-).  
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— War. atlašà (na temat oboczności v/l zob. GJL I, § 461). Z zanikiem -v-: ãtaša, ãtašas, ⇒ 

atašýnas ʽzaroślaʼ, nazwy pastwisk: Atašýnas, Atašỹnė (LVŽ I, 202). — Vb. denom. atvašė́ti, 

-ja, -jo ʽpuszczać pędy, odrastaćʼ. 

 ãtvejis, -jo 1 p.a. ʽprzypadek, wypadek, razʼ, šiuõ ãtveju adv. ʽw tym wypadkuʼ, 

geriáusiu ãtveju adv. ʽw najlepszym razieʼ, víenu ãtveju adv. ʽza jednym razem, za jednym 

zachodemʼ. War. ãtvejas, też f. ãtveja lub atãveja. Sb. postvb. od vb. cps. àt-veju, -vijaũ, -výti 

ʽprzypędzićʼ, zob. výti I. Z inną apofonią: ãtvėjas ʽprzypadek, wypadek; przerwaʼ (s.v. výti I), 

atvajà ʽrazʼ (s.v. vajóti I). — Drw. ãtvejais adv. ʽniekiedy, czasamiʼ, atvejìnis ʽkilkakrotny; 

okazyjny (zarobek), sezonowy (o pracy)ʼ. 

 Ãtvelykis, -io 1 p.a. ʽpierwsza niedziela po Wielkanocy, niedziela przewodniaʼ — drw. 

prefiksalny z at- ʽodʼ od Velýkos ʽWielkanocʼ (zob.). War. Atvelykos f.pl. b.z.a. Paralelne 

nazwy dni świątecznych, następujących po wielkich świętach, to Ãtkalėdis ⇐ Kalėd̃os i 

Ãtsekminis ⇐ Sekmìnės. 

 atvérti, àtveriu, atvė́riau ʽotworzyć, odemknąćʼ, SD ataveriu «otwarzam», atvertas 

«otworzysty, patens», refl. atsivérti ʽotworzyć sięʼ. Jedna z formacji prewerbialnych do veriù, 

vérti (zob.). — WSE tvėr-: atvėrimas SD 1. «otwieranie», 2. adi. «otworzysty». — SO atvarùs 

ʽotwarty; gościnny, szczeryʼ. — SZ ãtviras (zob.). 

 ãtviras, -à 3 p.a. ʽotwarty, odkryty; jawny, szczery, prostolinijnyʼ, DP ʽotworzony, 

gotowyʼ, SD «jawny; otworzony» (gw. atãviras) — dewerbalna formacja z suf. -a- i SZ vir- 

do ver-/var-, zob. atvérti. Z innym prefiksem: prãviras ʽuchylony, na wpół otwartyʼ. — Drw. 

atviraĩ adv. ʽjawnieʼ, atviromìs a. atvirõm adv. ʽotwarcie (mówić, rozmawiać)ʼ, atviromis SD 

«jasno» (syn. šviesiai, raiškiai, aiškiai), atviromis stovi SD «otworem co stoi». Por. łot. durvis 

stāvēja atviru a. atvirā ʽdrzwi stały otworemʼ. Cps. atvirašird̃is ʽczłowiek serdeczny, o 

otwartym sercuʼ (por. širdìs), pùsviris ʽna wpół otwartyʼ (pùsvirės dùrys f.pl. ʽdrzwi 

uchyloneʼ). 

 ãtvirkščias, -ià 3 p.a. ʽodwrotnyʼ — z insercją k i zmianą ks > kš wywodzi się z 

praformy *atvirsčias. To wyderywowane sufiksem -i̯a- z neoosn. atvirst- ⇐ ãtvirstas 

ʽodwróconyʼ, participium prt. pass. do atvers̃ti (zob. vers̃ti). Co do neoosnowy na -t- por. 

jáučias, kurč̃ias i tùščias. Co do insercji k por. ìšvirkščias, pė́kščias i bark̃ščiai. — Drw. 

atvirkščiaĩ adv. ʽodwrotnieʼ, atvirkštìnis ʽodwrotnyʼ. 

 atvogà 2 p.a., gen.sg. atvõgos; ãtvoga 1 p.a. gw. ʽodwagaʼ (Ažmušč lokį reikia turėc 

atvõgos LZŽ ʽTrzeba odwagi, żeby zabić niedźwiedziaʼ) — zapoż. ze stbłr. odvaga, otvaga, 

por. błr. adváha, -i. — Drw. atvõžnas, atvòžnas a. atvožnùs ʽodważnyʼ ⇐ stbłr. odvažnyj, błr. 

advážny. 

 ãtžagarias, ãtžegarias, -ià 3 p.a. 1. ʽporuszający się tyłem do przoduʼ, DP ʽopacznyʼ, 2. 

ʽsprzeciwiający się, przekorny, niechętnyʼ, atžagaras SD
1 «narębny» [ʽodwrotny, opacznyʼ], 

atžagarus SD «wspak idący», adv. atžagarai SD «wspak, na wspak», atžagariaĩ adv. ʽna 

odwrót (włożyć buty), do góry nogami (postawić); pod włos (gładzić)ʼ, SD
1 «na ręby» [ʽna 

wywrót, odwrotnieʼ], SD «opak». Z innym prefiksem: apžagariai DP adv. ʽopakʼ. W jęz. 

łotewskim do porównania stoi tylko ačgãrns ʽopaczny, odwrotnyʼ — z synkopowania pb. 

*at-žagar-nas. Niejasne. Ewentualnie porównaj wraz z ALEW 1282n. lit. žagaraĩ m.pl. 

ʽłodygi bez liści, suche gałęzie, chrustʼ, jakkolwiek strona znaczeniowa tego zbliżenia 

pozostawia wiele do życzenia. Brak w LEW. Por. syn. ãtbulas, ãtpakalias, ãtstubas. — Drw. 

atžagaraĩnis ʽrobiący na przekór, osoba przekorna, upartaʼ, atžagareĩvis ts. (z sufiksoidem -

eivis, por. kareĩvis). Drw. wsteczny: ãtžaga c. ʽczłowiek przekorny, przekoraʼ (por. prãdas ⇐ 

prãdaras). 
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 atžemkai m.pl. stlit. ʽUnterhemd, dolna część koszuliʼ (przytoczone przez Skardžiusa, 

SLA 36 z tzw. słownika Krausego, XVII w.) — pluralizowana forma od *atžemkas, co 

zapożyczone z pol. gw. odziemek m.in. ʽdolna część koszuli z grubego płótna, przyszyta do 

górnej koszuli cienkiejʼ (SGP III, 412). Prefiks at- zastępuje pol. od-. Brak w LKŽ, LEW i 

ALEW. 

 audė́jas 1 p.a. ʽtkaczʼ, audė́ja 1 p.a., audėjà 3 p.a. ʽtkaczkaʼ (SD audėjus «tkacz», 

audėja «tkaczka») — nomen agentis na -ėj- od áudžiu, áusti ʽtkaćʼ. Odpowiednik łot. aûdẽjs. 

Por. nešė́jas ⇐ nèšti; veikė́jas ⇐ veĩkti (GJL II, § 97). — Neoosn. audėj-: audeikà ʽtkaczkaʼ 

(por. atkõčius ⇒ atkočkà oraz uwagę o nazwiskach typu Moceikà s.v. mušeikà). — Neoosn. 

audė-: audėčkà ʽtkaczkaʼ, z neosuf. -čka, nawiązującym do -čkas (pridėč̃kas) i -čkis (drùčkis, 

raũčkis). Zob. ŽD 123, GJL II, § 455. 

 áudeklas 3 p.a. 1. ʽtkanina podczas tkaniaʼ i ʽmateriał utkanyʼ (syn. audinỹs), 2. ʽostrze 

kosyʼ (Mano dalgio kaklas da geras, ė áudeklas suvis sudilęs) — drw. dewerbalny, 

utworzony neosuf. -ekl- od áudžiu, áusti ʽtkaćʼ. Formant ten ukształtował się w grupie 

dewerbatiwów, takich jak perẽklė ʽkura wysiadująca jajaʼ ⇐ prs. pẽri ʽsiedzi na jajachʼ; 

sėdẽklė ʽsiedzenie przy warsztacie tkackimʼ ⇐ prs. sė́di ʽsiedziʼ; turẽklis ʽrękojeść, rączka 

pługaʼ ⇐ tùri ʽtrzymaʼ (GJL II, § 224). Pod względem pochodzenia -ekl- jest apofonicznym 

wariantem neosuf. -ėkl- (ĕ ⇐ ē). Ten ostatni powstał przez nawarstwienie się nominalnego 

formantu -kl- na werbalny suf. -ė-, por. np. turėk̃lai m.pl. ʽporęczeʼ, turėk̃los f.pl. ʽlejceʼ ⇐ 

turė́ti m.in. ʽtrzymaćʼ; velėk̃los f.pl. ʽmiejsce, gdzie piorąʼ ⇐ velė́ti ʽprać uderzając 

pralnikiemʼ41. — SD zaświadcza oboczny neosufiks z samogłoską -a-, -akl-, por. audaklas SD 

«tkana rzecz», audaklas iž aukso «złotogłow», audaklas iž šilkų «aksamit», audaklas iž 

vilnos unt medžio augunčios «barchan» (przypomina to dwoistość łot. aûdękls ob. aûdakls 

ʽtkaninaʼ). Neosuf. -akl- jest derywatem apofonicznym od -okl- (ă ⇐ ā), por. pinãklis ⇐ 

pinõklis (⇐ pinóti). NB. Nie do przyjęcia jest wyrażona w GJL II, § 224 hipoteza praform 

*audelas, *audalas, których zakończenie °las miało jakoby zostać zastąpione przez °klas. 

 audenė stlit. ʽnorka, Mustela lutreolaʼ: Tę sumišmai tekės audenės ir raragai BRB 

ʽTam będą między sobą biegały norki i rarogi. Da werden vnternander lauffen Marder vnd 

Geyreʼ. War. audìnė 2 p.a., audinė ̃ 3 p.a. (acc.sg. áudinę). Zdaniem Younga, Linguistica 

Baltica 9, 2001, 165n. pierwiastek o formie aud- przedstawia sekundarny st. pełny, który 

dotworzono do st. zanikowego *ud-/*ūd- jak w 1. lit. ū́dra ʽwydraʼ, 2. łot. ûdele ʽnorka, 

Steinotter, Mustela lutreaolaʼ, też ʽkuna domowa, Steinmarder, Martes foinaʼ 

(zdysymilowane z *ūdr-ele) i 3. łot. ûdenis ʽszczur wodny, karczownik ciemnowodny, 

Arvicola amphibiusʼ, też ʽkormoran, Pelecanus carboʼ (por. ME IV, 404n.: ʽzapewne do 

ûdens ʽodaʼʼ). Pogląd ten zaakceptowano m.in. w ALEW 67. Znacz. etym. ʽzwierzę bytujące 

w wodzieʼ. W naszej terminologii byłby to wypadek neoapofonii SZ u ⇒ SP au, por. takie 

paralele, jak mùlti ⇒ maulióti; sriub- ⇒ sriaũbti i skliùtas ⇒ skliaũtas. 

 áudra 1 p.a. ʽwichura, porywisty, gwałtowny wiatr, często z deszczem lub śniegiem, 

burzaʼ, stlit. ʽpowódź, potopʼ. War. áudras ʽwichuraʼ. Młody war. akc. audrà 4 p.a. ma być 

wzorowany – zdaniem Vitkauskasa (ALL LX, 2009, 129) – na nazwie rzeki Audrà. Co do suf. 

-rā- por. giedrà, kaitrà, šutrà. Pwk. aud- ma nawiązanie z jednej strony w lit. áudenis 1 p.a., 

audìnis 2 p.a. ʽwiatr północno-wschodniʼ (Audìnis pùčia), stlit. audenis BRB ʽNordwindʼ, z 

drugiej strony w łot. audaļa ʽrobotnik energiczny, pilnyʼ, aũdrums ʽrozpuszczone dzieckoʼ, 

audeniski adv. ʽszybkoʼ. Etymon niepewny, zob. LEW 6n. (s.v. áldra/áudra). ALEW 67 jest 

 
41 Alternowanie długiej i krótkiej samogłoski powtarza się przy pokrewnych neosufiksach z -kl-, por. -ykl- ob. 

‑ikl-; -ūkl- ob. -ukl-; -uokl- ob. -ukl-; -okl- ob. -akl-. Status każdego z tych wokalizmów (krótka ⇒ długa; 

długa ⇒ krótka) wymaga sprecyzowania przy poszczególnych przykładach.  
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zdania, że użycie áudra w znacz. ʽpowódźʼ pozwala łączyć ten wyraz z pie. pwk. *u̯ed- 

ʽwytryskiwać, wypływaćʼ i heteroklitycznym nomen *ud-r/n- ʽwodaʼ; aud- ma być 

odnowionym st. pełnym («Vollstufe I»), zbudowanym na *ud-. W naszej terminologii byłby 

to wypadek neoapofonii SZ u ⇒ SP au (zob. paralele s.v. audenė). — War. z alternacją u̯/l: 

áldra ʽwichura z deszczem, ze śniegiem; grad; hałas, zgiełk; bałaganʼ, áldras ʽwichuraʼ (por. 

n.rz. Audrà ob. Aldrà i Audruvė ̃ob. Aldruvė)̃. War. ald- mógł zostać wywołany adideacją do 

czas. aldė́ti m.in. ʽrozbrzmiewać – o zgiełku, hałasieʼ, aldà ʽhałasʼ. — Drw. audrìngas 

ʽburzliwyʼ, audrìnis ʽburzowyʼ (audrìniai dẽbesys m.pl. ʽchmury burzoweʼ). Vb. denom. 

áudrinti ʽwzburzać, podniecać, roznamiętniać, poruszać, niepokoićʼ, audróti ʽpanować – o 

złej pogodzieʼ (⇒ audrótas ʽburzliwy, wzburzonyʼ). Por. też zwrot áudras kélti ʽszaleć, 

hałasować – o dzieciachʼ (war. áldrus vers̃ti ʽhałasować, szalećʼ), z czym wiąże się łot. 

aũdrums ʽdziecko rozpuszczone, niesforneʼ. — Drw. od aldr-: aldravóti ʽhałasować, szaleć; 

trwonić majątek na przyjemnościʼ. Tu też interi. aldri aldra o rozrzutnym używaniu, 

nieliczeniu się z groszem: Kol turi – aldri aldra, kaip neturi – šnipšt! ʽPóki mają, trwonią ile 

mogą, jak [już] nie mają, to koniec!ʼ 

 áugalas 3 p.a. 1. ʽroślinaʼ, 2. ʽwzrost, miara, do której ktoś dorósłʼ — dewerbalny 

rzeczownik z suf. -ala- od áugti ʽrosnąćʼ (zob.). Do tego gw. áugala c. ʽten, kto wyrósł ponad 

zwykłą miaręʼ (syn. augilà). Bez dobrej paraleli, por. kẽpalas ʽbochenʼ (dosł. ʽpieczeńʼ), 

veĩkalas ʽdziełoʼ, zob. GJL II, § 174n. Z jęz. łotewskiego por. aûgaļa ʽmłody lasʼ, aûglis m. 

ʽowoc, owoc drzewaʼ. — Drw. augalijà coll. ʽroślinność, floraʼ (syn. augmenijà), augalìnis 

ʽroślinny, pochodzenia roślinnego, np. olejʼ, augalystė SD «uroda» (syn. gražybė), áugalotas 

a. augalótas ʽrosły, postawny; wysoki (o drzewie)ʼ, SD «urodziwy» (syn. gražus), sb. SD 

«buyny sad, drzewo»; adv. augalotai SD «buyno» (syn. želmeningai), «urodziwie» (syn. 

gražiai).  

 augìnti, auginù, auginaũ ʽdoprowadzać do wzrostu, hodować, pielęgnować, 

wychowywaćʼ (DP áuginti) — causativum na -in- do intr. áugti ʽrosnąćʼ (zob.). Por. álkinti 

ʽnie dawać jeśćʼ ⇐ álkti; gaišìnti ʽmarnowaćʼ ⇐ gaĩšti. — Drw. augìntinis ʽwychowanek, 

przybrane dzieckoʼ, augìntojas ʽhodowcaʼ. 

 áugyvė 1 p.a. stlit., gw. 1. ʽmatkaʼ, 2. ʽniańka, piastunkaʼ (syn. áuklė), 3. ʽłono matkiʼ. 

Możliwe są dwie analizy: 1° aug-yvė, formacja urobiona od áugti ʽrosnąćʼ za pomocą neosuf. 

-yvė, wyodrębnionego w typie gimdývė, gim̃dyvė ʽrodzicielkaʼ ⇐ gimdýti ʽrodzićʼ; žindỹvė, 

žìndyvė ʽmamkaʼ ⇐ žìndyti ʽkarmić piersiąʼ (por. GJL II, § 160), 2° augy-vė, drw. od osnowy 

wyabstrahowanej z *augyti, caus. do áugti, z czasem odnowionego pod formą augìnti 

ʽpielęgnować, wychowywaćʼ. ŽD 388 nazywał augyvė tworem analogicznym. — War. 

áugybė 1 p.a. 1. ʽpiastunkaʼ, 2. ʽsamicaʼ, 3. ʽkiełek, latoroślʼ. 

 augmuõ, -eñs 3 p.a. m. 1. ʽroślinaʼ (m.in. BRB), 2. ʽowocʼ, 3. ʽlatorośl, pędʼ, 4. ʽwrzódʼ 

(syn. auguonìs), 5. ʽwzrost, miara wzrostuʼ, 6. przest. ʽroczny przyrost, Jahrwuchsʼ — 

dewerbalne abstractum na -men- od áugti ʽrosnąćʼ (zob.). Paralele: stomuõ ⇐ stóti; želmuõ ⇐ 

žélti. Por. łac. augmen, -minis n. ʽprzyrost, rozwójʼ : sti. ojmán- n. ʽsiła, mocʼ (BSW 17, WH I, 

82). — Drw. augmenijà coll. ʽroślinność, floraʼ (syn. augalijà). — Drw. wsteczne: aũgas 

ʽkiełek, pęd; roślina; wiek (osoby), lata życiaʼ, aũgė ʽwzrost; wiekʼ (por. tẽšmas ⇐ tešmuõ; 

rė́mas ⇐ rė́muo; armà ⇐ armuõ). 

 áugti, áugu, áugau ʽrosnąć, powiększać sięʼ. Cps. apaugo vaisium SD «obradzam, 

obrodziło drzewo», ažuauga pažeizda SD «zarasta rana w ciele», daaugu SD «dorastam», 

įáugti ʽwyrosnąćʼ (įáugęs vaikìnas ʽwyrośnięty chłopakʼ), paáugti ʽpodrosnąć, podrastaćʼ, 

priáugti ʽprzyrosnąć do czego, dorosnąć, narosnąć; dojrzeć – o orzechachʼ (Riešutai dar 

nepriaugę ʽOrzechy jeszcze nie dojrzałyʼ), DP ʽprzyrastać, dorosnąćʼ (mumus priáugusiems 
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DP 21733 ʽnam dorosłymʼ), suáugti ʽzrosnąć się, wyrosnąć, dorosnąćʼ (Jų vaikai visi jau 

suáugę ʽIch dzieci są już wszystkie dorosłeʼ), užáugti ʽwyrosnąć, zarosnąć czymʼ, užaugu SD 

«dorastam». Odpowiednik łot. aûgt, aûgu, aûgu ʽrosnąćʼ. Do pwk. pie. *h2eu̯g-/*h2ug- 

ʽmocnieć, stark werdenʼ (LIV
2 274), por. goc. aukan ʽpowiększać sięʼ, toch. A ok-, toch. B 

auk- ʽrosnąć, wzrastaćʼ, łac. augeō, -ēre ʽpowiększać, rozszerzaćʼ < *aug-ei̯e- (pf. auxī < 

*h2eu̯g-s-), wed. ójas- n. ʽsiła, mocʼ < pie. *h2éu̯g-es-/-os- (por. łac. augustus ʽwzniosły, 

majestatyczny; poświęcony, świętyʼ). SZ wed. ugrá- ʽmocny, silnyʼ < pie. *h2ug-ró-. Zob. 

BSW 17, LEW 24, de Vaan 61n., ALEW 69. — W litewskim praesens oczekuje się †augù 

(*h2éu̯g-e-), nie áugu. Akut może pochodzić 1° z prs. inchoatywnego *ų́ksta < *ùng-sta ⇐ 

*uñga ʽzaczyna rosnąćʼ, do inf. *ùgti, prt. *ugaũ (zob. niżej ū́gti), 2° z intensivum na st. 

wzdłużonym, por. ū́gdyti ʽhodowaćʼ ⇐ ŭg-, 3° z analogii do adi. áukštas ʽwysokiʼ (zob.). — 

Drw. augìnti (zob.), áugtelėti ʽpodrosnąć, podrastaćʼ, paaugė́ti ʽpodrosnąćʼ (⇒ áugėtinis, -ė 

ʽprzybrane dzieckoʼ). Nomina: añtauga ʽnaroślʼ (war. akutowany ántauga zakłada 

wzdłużenie po elizji w *añt(a)-auga (por. prepozycję antà jako wariant do añt), áugalas 

(zob.), aũgas, -à ʽwięcej lat mającyʼ, ⇒ augèsnis ʽstarszy wiekiemʼ; augestis b.z.a. przest. 

ʽwzrostʼ (poświadczone tylko z ʽAušraʼ, wygląda na gazetowy neologizm z użyciem 

neosufiksu -est-; Stüber 2002, 102 pisze áugestis i uważa to za dziedzictwo (*aug-es-, 

porównywalne z łac. augustus), augilà c. ʽrosły, postawnyʼ, augìmas ʽrośnięcieʼ, augyvė 

(zob.), auglas SD «rosłość, sporość; rośnienie», ⇒ auglỹs ʽpęd, latorośl; nowotwórʼ, aũglius 

a. augliùs ʽmłody pęd; wiek życia; wzrost; urodzajʼ, DP ʽrośnienie, wzrostʼ, auglùs ʽdobrze 

rosnącyʼ, augmuõ (zob.), auguonìs, -iẽs f. ʽwrzódʼ, augùs ʽbujny, szybko rosnący, 

rozrośnięty, wysokiego wzrostuʼ (⇒ augesnỹsis sūnùs ʽstarszy synʼ), aúklė (zob.), daaugis 

SD
1 «dorosły», ìšaugai adv.: siū́ti drabùžį ìšaugai ʽszyć ubranie na wyrostʼ, išaugtìnis 1. 

ʽuszyty na wyrostʼ, 2. ʽprzykrótki (o części ubioru), za mały, za ciasny (o butach)ʼ, neùžauga 

(zob.), paauglỹs ʽwyrostek, nastolatekʼ (⇒ paauglỹstė ʽwiek chłopięcy, dziewczęcyʼ), 

príeauglė ʽpodlotekʼ, príeauglis ʽprzychówekʼ, suáugėlis ʽdorosłyʼ (por. subréndėlis), 

užaugis SD
1 «dorosły». — SZ ug-: ugdýti (zob.). — WSZ ūg-: ū́gti (zob. ugdýti). — Nowy 

SP uog- ⇐ aug-: uõgis (zob.). — NB. Są też w jęz. litewskim kontynuanty synonimicznego 

pwk. pie. *h2u̯eks- ʽrozrastać sięʼ < *h2u̯eg-s- ⇐ *h2éu̯g-, zob. vešė́ti i áukštas. 

 aukà 4 p.a. 1. ʽofiara składana bóstwuʼ, 2. przen. ʽofiara wojny, wypadkuʼ — wyraz 

przywrócony do użycia w jęz. literackim przez Dowkonta dla zastąpienia polonizmu afierà 

(m.in. DP, SD), gw. apierà. Por. Būga, RR I, 355n., który uważał formę aũka za wariant od 

alk̃a (zob. alkà I). Etymologia sporna, por. LEW 24n., Palionis, Zeitschrift für Slawistik 

XXXIV:2, 1989, 210n., Girdenis, Balt XLI:3, 2006, 375n., Mažiulis, Balt XLIII:1, 2008, 

91n., Razauskas, ALL LVIII, 2008, 17n. — Cps. aukãkalnis ʽgóra, na której składano ofiarę 

bóstwuʼ (por. kálnas), aũkuras ʽmiejsce, gdzie spalano ofiaręʼ (z *auk.kuras < *auka-kuras; 

budowa wzorowana na ugniã-kuras ʽognisko, paleniskoʼ, por. ugnìs, kùrti). Vb. denom. 

aukóti, -ju, -jau ʽofiarować, ofiarowywać, składać w ofierzeʼ, dawniej też aukáuti ts. 

(Dowkont). Por. DP afieravóti ʽofiarować, przynieśćʼ. 

 aũklas 4 p.a. gw. ʽwiązadło przy łapciach, sznurowadło; onucaʼ, z obocznym tematem: 

aũklė ʽpowrózek, wiązadło przy łapciach; sznurek u sieci; pończocha na łydkę; onucaʼ — 

nomina instrumenti z suf. -kl- od aũti ʽobuwać sięʼ (zob.). Odpowiednik stpr. auclo EV 

ʽuździenica, Halfterʼ. Spoza bałtyckiego por. łac. sub-ū-cula ʽspodnia szata, koszula noszona 

pod tunikąʼ – drw. od vb. cps. sub-u-ō, -ere ʽo ubraniu: włożyć na spódʼ, z II członem *°autlā 

< pie. *h2eu̯(H)-tleh2- (por. Weiss 2009, 283, de Vaan 642). Osobno zob. aũtas. — Drw. 

auklẽlė ʽżyłka do wędkiʼ (Jis pina iš arklių ašutų meškerei auklelę ʽSplata z włosia końskiego 

żyłkę do wędkiʼ), auklỹnė ʽbandażʼ. Vb. denom. auklė́ti, -ju, -jau ʽowijać golenie onucamiʼ 

(zob. też sauklė́ti). 
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 áuklė 1 p.a. 1. ʽniańka, piastunkaʼ (syn. áugyvė), 2. stlit. ʽmamkaʼ, SD
1 «mamka» (syn. 

žindyvė) — ze zmiany *auk-klė < *aug-klė, przez asymilację i degeminację (por. gerklė ̃ : 

gérti; mekslė ̃: mègzti; žìrklės : išžirg̃ti). Odpowiednik łot. aũkle, aũkla ʽniańkaʼ. Dewerbalne 

nomen agentis z suf. -kl- od aug-, por. augìnti ʽhodować, uprawiać, pielęgnować; 

wychowywaćʼ ⇐ áugti ʽrosnąćʼ. Znacz. etym. ʽten, kto rości, hoduje, kto sprawia, że ktoś/coś 

wzrastaʼ. Związek áuklė z czas. aukúoti ʽkołysać dziecko na ręku, piastowaćʼ, przyjęty w 

ALEW 72, jest raczej wtórny (por. rozbieżność w intonacji). — Vb. denom. áuklėti, -ju, -jau 

ʽwychowywać, niańczyć dzieciʼ, stlit. ʽnosić na ręku, kołysać na rękachʼ (SD
1 «piastuię», SD 

«wychowuię kogo», syn. užūgiu). Odpowiednik łot. aũklêt ʽopiekować się dzieckiem, nosić 

je na rękach, piastowaćʼ. Z innym sufiksem: užauklinti PK ʽwychowaćʼ. — Neoosn. auklė-: 

áuklėtinis ʽwychowanekʼ (SD «wychowaniec»), áuklėtoja ʽwychowawczyniʼ, SD
1 

«piastunka», áuklėtojas ʽwychowawcaʼ, SD
1 «piastun». — Neoosn. auklėj-: áuklėjimas 

ʽwychowanieʼ, SD <aukłeimas> «wychowanie» (syn. užūgis). 

 áukmonas 1 p.a. gw. ʽnaczelnikʼ (GJL I, § 505, war. ókmonas; u Kleina oitmonas) — 

zapoż. z nwn. Hauptmann m., przy czym nie ma jasności co do tego, jak brzmiała lit. forma 

przejściowa. Mogło to być 1° *autmonas (z aũptmonas, por. Čepienė 146), bo znamy inne 

km pochodzące z tm (por. zapoż. rakmistras, ròkmanas, jak też rodzime formy rykmetỹs i 

šálkmėtės), 2° *aupmonas (z aũptmonas), bo znamy porównywalne -km- z -pm- w trùkmena. 

Zanik h- jak w zapoż. ãkselis, álštukas i añdlius. Co do akutu por. zapoż. álmonas i 

ámtmonas. 

 áuksas 1, 3 p.a. ʽzłotoʼ. War. bez segmentu -k-: gw. áusas ʽzłotoʼ, stlit. ausas: šimtą 

tukštantį Talentų auso BRB ʽhundert tausend Centner goldsʼ42. Odpowiednik stpr. ausis EV 

ʽGolt [Gold]ʼ, dat.sg. ausin (ni sen Ausin adder Sirablan ENCH ʽnie złotem, ani srebrem, 

nicht mit Goldt oder Silberʼ)43. Z pb. *au̯sa- < *Hau̯so- < pie. *h2eu̯s-o-, por. łac. aurum, -ī n. 

ʽzłotoʼ, sabińskie ausum ts. (nieco inaczej Driessen apud ALEW 69: pie. *h2é-h2us-o-). Obok 

tego toch. A wäs, toch. B yasa ʽzłotoʼ < pie. *h2u̯es-eh2. NIL 358n. umieszcza nazwę ʽzłotaʼ 

wśród dewerbatywów od pwk. *h2u̯es- ʽdnieć, świtaćʼ. Znacz. etym. ʽto, co jaśnieje, 

połyskujeʼ. — Wstawne k przed s-V ukazuje się również w úoksas ʽdziuplaʼ i łot. gàikss 

ʽpowietrzeʼ; dalej por. łot. gw. jùks ʽwyʼ, muksu ʽnaszʼ, mùksa ʽmuchaʼ (LEGR § 114). Akut 

bez historycznej motywacji. Można rozważyć wyrównanie formy plit. *aũsas ʽzłotoʼ do 

derywatu áuksnas ʽzłota moneta, czerwieniecʼ, pochodzącego z synkopowania przymiotnika 

*aũsinas ʽzłotyʼ (zob. áuksinas). — Drw. áuksinas (zob.), áuksinykas DP ʽzłotnikʼ (zapewne 

kalka słowotwórcza z pol. złot-nik, por. GJL II, § 477), áuksiškas ʽpodobny do złota, złotej 

barwy; bardzo dobryʼ, auksùtis, -ė, voc.sg. auksut ʽzłotko!ʼ (ALEW 70) – w pieszczotliwym 

zwrocie do osoby (chyba kalka ze słowiańskiego, por. pol. złotko, ros. zólotko, zólotce). Cps. 

auksaburñis ʽzłotoustyʼ (por. burnà), auksãdailis ʽzłotnikʼ (m.in. SD, por. dáilinti), 

auksadarỹs ʽalchemikʼ, SD «alchimista» (por. darýti), auksakalỹs ʽzłotnikʼ (por. kálti), war. 

áukskalis, aũkskalis; auksašird̃is ʽo złotym, dobrym sercuʼ (por. širdìs). Vb. denom. áuksinti 

ʽzłocić, powlekać złotem; malować na złoty kolorʼ (war. áuksyti, -iju, -ijau), auksúoti 

ʽpozłacaćʼ (⇒ auksúotas ʽpozłacanyʼ). 

 áuksinas, -a 1 p.a. ʽzłoty, zrobiony ze złotaʼ. SD: auksinas «złoty», grundelės auksinos, 

sidabrinos f.pl. «naramiennik męski», obuolis auksinas «pomarancza»), prierunkoviai 

auksini m.pl. «manel[l]a» [ʽdrogocenna ozdoba noszona na ramieniu, bransoleta, 

 
42 Do tego auskalis BRB ʽzłotnikʼ, co jednak nie jest całkiem pewne, ponieważ można sobie wyobrazić rozwój 

fonetyczny áuks-kalis (por. kálti) > áuskalis, czyli pojawienie się aus- w następstwie dysymilatywnego 

zaniku k w I członie złożenia.  
43 Od tego odchyla się łot. ze̦lts ʽzłotoʼ, wyraz współrdzenny z lit. gelt̃as ʽżółtawyʼ (por. też želt̃as). Zob. 

Fraenkel 1950, 35.  



92 

na prawach rękopisu 

naramiennikʼ, SPXVI] — przymiotnik na -inas od áuksas ʽzłotoʼ. Por. gelažinas DP ⇐ gelažìs; 

vãrinas ⇐ vãris (GJL II, § 317). — War. ausinas, -a BRB ʽzłotyʼ (por. ausis BRB ʽzłotoʼ). — 

Drw. auksìnis ʽzłoty, ze złotaʼ, paauksynė «pozłota, auratura». — Substantywizacja: 

áuksinas, -o ʽzłota moneta, złoty (jednostka monetarna)ʼ, SD «złoty», auksinas raudonas SD 

«złoty czerwony, aureus nummus». War. synkopowany: áuksnas ʽzłota moneta, czerwieniecʼ 

(Auksnų popierinių nebuvo, visi metaliniai ʽPapierowych czerwieńców nie było, wszystkie 

[były] metaloweʼ). Tu też idiom skaitýti áuksinus ʽwymiotowaćʼ. — Wsch.-lit. áuksinas 3 

p.a. ʽzłoty polski jako jednostka monetarnaʼ (Ažù Pólščės ãjo auksinaĩ LZŽ ʽZa polskich 

czasów były w użyciu złoteʼ). 

 aũkšlė 2 p.a. ʽukleja, Alburnus alburnus, Leuciscinaʼ, war. aukšlė ̃4 p.a., áukšlė 1 p.a. 

Ta mała ryba rzeczna odznacza się piękną błyszczącą łuską. Może więc z *auks-lė ⇐ áuksas 

ʽzłotoʼ, znacz. etym. ʽpołyskująca złotem, jak złotoʼ. Por. zdanie Aũkšlė žiba kai sidabrinė 

ʽUkleja błyszczy jakby była srebrnaʼ. Zmiana ks > kš jak np. w raukšlė,̃ verkšlà. N.jez. 

Aukšlìnis, Aukšlỹnė, n.rz. Aũkšliupis. — Łot. aukšlēja ʽuklejaʼ wygląda na lituanizm 

(*aukšle); jego zakończenie mogło zostać wyrównane do ros. ukléja, ukléjka (zob. ME I, 223; 

V, 186). Pokrewieństwo lit. aũkšlė i prasłowiańskiego *uklěja (sch. ùklija, ukr. uklíja, stczes. 

úklejě, czes. úklej, pol. ukleja) nie może – wbrew BSW 18, LEW 25 i Borysiowi 665 – 

uchodzić za pewne. Zob. jeszcze Vaillant IV, 529n. i ALEW 70. 

 aukšlỹs 4 p.a. 1. ʽspleciony z łyka koszyczek, zwinięta z kory trąbka na jagodyʼ (SD 

«kazub, z łubku, z skory drzewney»), 2. ʽnaczynie z kory brzozowej do czerpania wodyʼ, 3. 

ʽtutka z papieruʼ. War. v-mobile: vaukšlỹs, vaukšlė ̃(por. ánta ob. vánta; am̃zdis ob. vam̃zdis). 

Nie ma ustalonej etymologii, zob. LEW 25. Po pierwsze może być przekształcone insercją k i 

zmianą ks > kš z plit. *au-slys44, por. aũlas ʽcholewaʼ, łot. aũle ts. Po drugie aukšlỹs może 

być pozbawionym r- wariantem do raukšlỹs ʽkróbka z kory brzozowej do zbierania jagódʼ 

(syn. raukštė)̃. — Wcześniej aukšlỹs było łączone z łac. aula (młodsze ōlla) ʽnaczynie z gliny 

lub innego materiału, garnek do gotowania potrawʼ < aulla < *aukslā (por. zdrob. auxilla 

ʽgarnuszekʼ < *aukslelā-), por. Būga, RR II, 205, LEW 25, ALEW 70. Wydaje się, że nie jest 

to możliwe ze względów głosowych: pie. *ks daje w jęz. litewskim š, nie zaś *kš, por. np. lit. 

dẽšinas wobec wed. dákṣinaḥ ⇐ pie. *deks-i; lit. vešė́ti wobec aw. vaxšt̰, gr. hom. ἀέξομαι < 

pie. *h2u̯eks- (*h2u̯eg-s-). 

 aukštaĩčiai, -ių 2 p.a. m.pl. ʽAuksztajczycy, mieszkańcy Auksztotyʼ (w odróżnieniu od 

žemaĩčiai ʽŻmudziniʼ), aukštaĩčių tarmė ̃ʽdialekt auksztajckiʼ. Nazwa terytorium: Aukštaitijà, 

-ìjos 2 p.a. (w odróżnieniu od Žemaitijà ʽŻmudźʼ), niem. Hochlitauen. Średniowieczne formy 

latynizowane: 1322 Eusthoythen, 1420 Auxstote (żm. *aukštātē), od tego pol. Auksztota (w 

pracach historyków). Formacja z suf. -ait-, oznaczającym m.in. pochodzenie z jakiegoś 

miejsca, utworzona od adi. áukštas ʽwysokiʼ. Znacz. etym. ʽmieszkańcy wyżynyʼ (por. 

žemaĩčiai ʽmieszkańcy nizinyʼ). Zob. Būga, RR III, 85n., GJL I, § 6. 

 áukštas, -à 3 p.a. 1. ʽwysoki, mający spory wymiar pionowyʼ (aukšta uola SD «wysoka 

skała, ostra», aukštà tvorà ʽwysoki płotʼ, aukštì namaĩ ʽwysoki domʼ, aukštà kaktà ʽwysokie 

czołoʼ), 2. ʽznajdujący się wysoko (o suficie, niebie, chmurach)ʼ, 3. ʽduży, wielki, znacznyʼ, 

4. ʽzajmujący ważne, dobre miejsce; mający dużą wartość; przedni, cennyʼ, 4. ʽwysoki, 

cienki – o dźwięku, tonie, głosieʼ. DP: ʽwysoki, górny, z wierzchu, powyższony, zwierzchni, 

wystawny, hardyʼ. Odpowiednik łot. aûgsts ʽwysokiʼ (pisownia g ze względu na czas. aûgt 

ʽrosnąćʼ). Wydaje się, że możliwe są dwie etymologizacje, jedna intrabałtycka, druga 

porównawcza. Por. 1° analizę áukšt-as, która opiewa na sb. postverbale na -a- od neoosn. 

 
44 Por. pūkšlė ̃ ʽpęcherz, nabrzmienieʼ < *pū-k-slė obok pūslė ̃ ts. Ostatecznie z *pūs-lė, do pùsti, puñta, pùto 

ʽnadymać się, puchnąćʼ. Por. też gw. pirkšlỹs < piršlỹs ʽswatʼ (do pirš̃ti). 
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*aukšt-, wyodrębnionej z *aukštyti, co fonetycznie z *aug-sty-ti, frequentativum do áugti 

ʽróść, rosnąćʼ. Znacz. etym. ʽtaki, co urósł, wyrośniętyʼ ⇒ ʽwysokiʼ. Paralele: ánkšt-is ⇐ 

*ankštyti < ángstyti, to z *áng-sty- (do éngti); mìnkšt-as ⇐ *mink-sty- (ob. mìnkyti). Por. 2° 

analizę áu-k-štas (insercja k) < *āu̯štas, drw. typu vṛddhi od *au̯š-ta-, który prawdopodobnie 

zajął miejsce odziedziczonego *uš-tas, pie. *h2uks-tó-. Znacz. etym. ʽwyrosły, dorosłyʼ, adi. 

vb. urobione od pwk. *h2eu̯g-s- ⇐ pie. *h2eu̯g- ʽmocnieć, stark werdenʼ (LIV
2 274). Inaczej 

Būga, RR I, 275, ŽD 325 oraz Zinkevičius 1980, § 216: praforma *aug-stas ⇐ áugti 

(neosufiks w rodzaju -stas nie może brać udziału w derywacji prymarnej). Z kolei ALEW 70 

przypisuje áukštas denominalny charakter: ma to być drw. z posesywnym suf. -to-, 

utworzony od abstr. augestis ʽwzrost, Wachstumʼ (pie. *h2éu̯g-(e)s-); znacz. etym. 

ʽWachstum habendʼ (brak paraleli słowotwórczej osłabia ten scenariusz). — Drw. aukštaĩ 

adv. ʽwysoko; głębokoʼ (aukščiaũ 1. adv. ʽwyżejʼ, 2. praep. z gen. ʽwyżej, powyżej, ponadʼ, 

war. aũkšt, áukšt), aũkštas 2 p.a. lub áukštas 1 p.a. ʽstrych, poddasze; piętroʼ45, aukštẽliai 

m.pl. ʽchór w kościeleʼ (syn. vìškos), aukštýbė ʽwysokośćʼ (por. didýbė), aukštiejas a. 

aukštiejus KN 198 m. ʽNajwyższy, Bógʼ, aũkštis ʽwysokość, wzrost, odległość od ziemi; 

strychʼ, ⇒ adi. aukštìnis ʽpołożony na górzeʼ (⇒ aukštiniu stlit. adv. ʽw górę, na góręʼ), sb. 

aukštìnis ʽdziura w dachu kurnej chaty lub suszarni (łaźni) do odprowadzania dymuʼ, SD 

<aukßinis>, błędnie zam. <aukßtinis> «komin wywiedziony dla dymu, dymnik», aukštỹs 

ʽdama w kartachʼ, aukštìtkas ZTŽ ʽdość wysokiʼ, aukštùkas ʽwyżnik lub dama, nazwa jednej 

z kartʼ, aukštumà ʽmiejsce wyżej lub wysoko położone; wyżyna; trybunaʼ, aukštùmas 

ʽwysokość; wzrostʼ, aukštúomenė ʽwysocy panowie, arystokracjaʼ (por. didúomenė). Vb. 

denom. paáukštinti ʽpodwyższyćʼ, przen. ʽawansować kogoʼ. — N.m. Aukštíeji 2x, Aukštója, 

Aukštóji 3x, cps. Aukštãdvaris 10x, Aukštagõjis, Aukštãkalniai 5x, Aukštãkalnis 8x, 

Aukštãšlynis, Aukštìkalniai, Aukštkalviaĩ, Áukštumalai (por. lýgmalas). 

 aukštỹn adv. ʽw górę, do góryʼ, SD «wzgorę». Ten przysłówek na -yn od áukštas 

ʽwysokiʼ lub aũkštis ʽwysokośćʼ (zob.) stał się punktem wyjścia dla kilku innych, por. 

1. aukštynai ʽw górę; na wznak (leżeć), tj. z twarzą zwróconą do góryʼ, 2. aukštỹnui a. 

aukštỹniui przest. ʽw górę, do góryʼ, 3. aukštỹniekas ʽna wznakʼ ⇒ aukštyniekai SD «wznak, 

na wznak»; 4. aukštynókas ʽna wznakʼ. Tym ostatnim odpowiada w jęz. literackim adv. 

aukštíelninkas ʽpołożywszy się na plecach, na wznakʼ, o budowie nie do końca jasnej; -iel- 

może być wtórne, na miejscu -el-, por. gw. aukštélnykas, -élninkas. Co jednak począć z 

segmentem -ien- w war. aukštienykas [guliu] (m.in. w SD s.v. «wznak leżę»)? 

 aukúoti, aukúoju, aukavaũ gw. ʽkołysać dziecko na ręku, huśtaćʼ (DP ʽpiastować 

dziecięʼ) — derywat na -uo- od osnowy auk°, która mogła być wykrzyknikiem, podobnie jak 

w równoznacznych wariantach z ūk°: ūkúoti a. ūkáuti (odpowiednik łot. ucêt, -ẽju ʽkołysać 

dziecko w ramionachʼ, Karulis I, 87; II, 449). Dalsze paralele: kykúoti ⇐ kỹkū; kū̃kauti ⇐ 

kū̃kū; ū́čioti ⇐ ūčiu i ū́čiakoti ⇐ *ūčiak. Próba powiązania aukúoti z aukà ʽofiaraʼ 

(Razauskas, ALL LVIII, 2008, 17n.) nie jest przekonująca, już choćby z uwagi na znaczenie. 

LEW 24n. rozważał pokrewieństwo auk-/uk- z jednej strony ze stpr. ucka adv. ʽnajwyżej, 

höchstʼ, z drugiej strony z goc. auhuman acc.sg. m. ʽwyższy, höherʼ, auhumist ʽnajwyższy, 

höchstʼ. ALEW 72 sądzi, że pierwotnym znaczeniem lit. aukúoti było ʽunosić w góręʼ (w BRB 

ipv. aukuok jest glosą do kilnok). 

 aũlas 4, 2 p.a. ʽcholewa butaʼ, bãtai ilgaĩs aulaĩs ʽbuty z długimi cholewamiʼ, drw. 

aulìniai bãtai m.pl. ʽbuty z cholewamiʼ, n.rz. Aũlamas (łot. n.jez. Auļa). Odpowiedniki 

bałtyckie: łot. aũle ʽcholewaʼ (aũls, aũlis), stpr. aulis EV ʽkość goleniowa, Schene 

 
45 Z resegmentacji zwrotu ant aũkšto ʽna strychuʼ = an.taũkšto wyodrębniono war. gw. taũkštas, por. Lipk ant 

taũkšto, kindziuko atsipjausi ʽWleź na strych, odkrój sobie kindziukaʼ.  
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[Schienbein]ʼ, ⇒ aulinis EV ʽcholewa, Schaft [Stiefelschaft]ʼ. Dwuznaczne. Z jednej strony 

może to być drw. na -la- do aũti ʽwkładać lub zdejmować obuwieʼ (zob.). Z drugiej strony 

może to być wyraz odziedziczony, spokrewniony z het. auli- c. ʽtchawicaʼ, gr. αὐλός m. ʽflet, 

fujarka, rurka, tuleja włóczni; otwór miechaʼ (drw. αὐλών, -ῶνος m.f. ʽparów, wąwóz, jar; 

kanał, cieśnina; rura, przewódʼ) oraz z łac. alvus, -ī m.f. ʽbrzuch, zwł. jego dolna część wraz 

z wnętrznościami; łono kobiety; kadłub statku; ul dla pszczółʼ (z metatezy l w praformie 

*au̯lo-, por. drw. alveus m. ʽkoryto, niecka, wanna, kocioł, kosz; wgłębienie, rów, fosaʼ). 

Transponat ie. *h2eu̯(H)-lo-. Por. de Vaan 36, Beekes 2010, 170, ALEW 73. Dla het. auli- 

przyjęto rekonstrukcję pie. *h2ou-li-, zob. Kloekhorst 230. — Bliskoznaczne wyrazy żm. 

aulỹs ʽulʼ i łot. aũlis ʽbarćʼ wskazują na to, że znacz. ʽcholewaʼ mogło zostać przeniesione z 

nazwy przedmiotu o wydrążonym wnętrzu, środku. Tu też psł. *ulĭjĭ ʽwydrążenie w drzewie 

dla roju pszczół, barć, ulʼ (pbsł. *au̯l-ii̯a-), por. rcs. ulijĭ ʽulʼ, ros. úlej, słń. úlj, czes. úl, pol. 

ul. Drw. psł. *ulica ʽwąskie przejście, droga wąska, po bokach ograniczonaʼ. Zob. BSW 18 

(*au̯lei̯a-), LEW 25n., Boryś 665n. 

 aũmonė 1 p.a. gw. ʽświadomość, przytomnośćʼ (Ligonis guli be aũmonės ʽChory leży 

nieprzytomnyʼ) — denominalny drw. na -onė od neoosn. *aum-, wyabstrahowanej z pdg. 

aumuõ (zob.). Trochę inaczej LEW 26: «Angleichung von aumuõ ʽVerstandʼ an synonymes 

są́monė von Wz. men-».  

 aumuõ 3 p.a., acc.sg. aũmenį m. ʽrozum, intelektʼ < *au-men-. Pwk. bałtycki au- 

identyfikuje się ze słowiańskim u- w scs. umŭ ʽνοῦς, rozum, umysł, myślʼ, ros. um, umá 

ʽrozum, umysł, intelektʼ, czes. um ʽrozum; umiejętnośćʼ, stpol. um ʽrozum, sprawność 

umysłu; zamiarʼ. Słowiański temat wokaliczny *aum-a- jest wtórny, utworzony od neoosn. 

*aum-. Zdaniem X. Tremblay, p.l. wyraz litewsko--słowiański należy do pie. *h1eu̯- 

ʽwidziećʼ, por. het. ūḫḫi ʽpatrzy sięʼ, 3 pl. uwanzi, wed. uvé prs. med. ʽpatrzę na siebieʼ (por. 

LIV
2 243). Uwzględniając to, że pie. *h1eu̯- wydałoby lit. *jau-, trzeba dla aũ-men- założyć 

praformą na st. o, pie. *h1ou̯-men-. Paralele słowotwórcze: piemuõ, šarmuõ. Osobno zob. 

ovyje. Inaczej BSW 18, 21 i LEW 26 (pbsł. *au-ma-, *au-men-, od *āu̯i- ʽczuwanie, das 

Wachenʼ) i Derksen 2008, 508 (pie. *h2eu̯-m-, nomen pokrewne sti. āvíṣ adv. ʽjawnie, 

otwarcieʼ < pie. *h2ou̯is). Niejasny pozostaje war. z samogłoską o-: omuõ (zob.). — Drw. 

aumeniais adv. ʽna pamięćʼ, aũmenim adv. ʽbez namysłuʼ, aũmeniškas ʽrozumowyʼ, aũmonė 

(zob.). 

 aurè 1. ptk. ʽoto; oto tam; właśnieʼ — wyraz kierujący uwagę na kogo lub na co albo 

wskazujący na kogo lub coʼ, np. Aurè ir Jonas parvažiuoja ʽOto przyjeżdża Janʼ. Jis aurè 

ateina ʽOn właśnie nadchodziʼ. Aurè kas ten eina ʽWłaśnie ktoś tam/tamtędy idzieʼ. Aurè kur 

galvijai! ʽPatrz, gdzie bydło [poszło]!ʼ, 2. adv. ʽtamʼ, np. Aurè, pačiame dangaus pakraštyje, 

pasirodė nedidelis debesėlis ʽTam, na samym skraju nieba, pojawił się niewielki obłoczekʼ, 

3. adv. ʽdawniej, kiedyś, swego czasu, ongiśʼ, np. Aure buvau susitikęs Vincą ʽSpotkałem 

kiedyś Wincentegoʼ. Kad buvo gerai aurè ʽJak kiedyś/ongiś było dobrzeʼ; w tym znaczeniu 

też złożenie an-aurè, np. Anaurè buvo gražių dienų ʽKiedyś zdarzały się piękne dniʼ (Būga, 

RR III, 449), 4. adv. ʽmniej więcej wtedyʼ, np. Gar parvažiuosi aurè apie šventą Petrą ar 

vėliau ʽMoże przyjedziesz powiedzmy koło św. Piotra albo późniejʼ. — DP aure ʽondzieʼ, 

ižg̓  aur̓  ʽzonądʼ. SD
1 poświadcza war. pisowniany auria, obok tego rozszerzone aurianai 

«onędy» [ʽtamtędyʼ]46, później auriaĩ a. auriaĩs adv. ʽniedawnoʼ (NDŽ I, 68). — War. stlit. i 

gwarowy z samogłoską o: auriõ adv. ʽswego czasu, kiedyś dawniejʼ (Auriõ buvo pas mus 

atėjęs kaimynas ʽKiedyś zaszedł do nas sąsiadʼ), aurion MOP ʽowdzieʼ, aurionaĩ adv. 

ʽniedawnoʼ (Ans buvo aurionaĩ, t.y. neseniai JU ʽOn był niedawno, dopiero coʼ). — Sporne. 

 
46 LKŽ I, 499 zmienił Szyrwidową pisownię <ia> na <e>: aurè, aurẽnai. Za LKŽ poszedł ALEW 73. 
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Dawniej było wywodzone od osnowy zaimkowej *ava-, jak w scs. ovŭ ʽtenʼ (ros. gw. ov, 

óvyj ʽinny, jakiśʼ, pol. ów ʽtamtenʼ), zaś pod względem sufiksu porównywane z gr. δεῦρο 

ʽtutaj, tu, dotąd, dotychczasʼ, zob. LEW 26, Stang 1966, 236. Ostatnio wysuwa się zbliżenie 

aurè z indoirańskim przysłówkiem *au̯rā ʽw dół; dotądʼ, por. aw. aorā, stpers. aurā, war. 

metatetyczny: wed. *arvā w drw. arvā́ñc- ʽfacing hitherʼ, arvā-vát- ʽsąsiedztwoʼ, zob. 

Dunkel, Balt XLIV:1, 2009, 49n. LEW, l.c. bez słowa uzasadnienia zestawił obok aurè formy 

varãkui ʽtu otoʼ i wsch.-lit. unrãkui ʽtam otoʼ. Stang, l.c. postawił pytanie, czy varẽkui nie 

pochodzi z *avare- (zob. varẽkur). Sceptycznie o tym ALEW 73. 

 ausìs, -iẽs 4 p.a. f. ʽuchoʼ, ausiñ sakýti ʽmówić na uchoʼ (atematyczny gen.sg. ausès, 

zob. Kazlauskas 1968, 263). Formacja singulatywna o temacie na -i-, dotworzona do formy 

ausì nom.du.f. ʽdwoje uszuʼ, por. scs. uši ts. < pbsł. *au̯s-ī, to z pie. *h2óu̯s-i-h1 lub *h2óu̯s-s-

ih1 (tak np. NIL 340, natomiast Stüber 2002, 193, 204: *h2eu̯s-s-ih1). Pl. aũsys f.pl. ʽuszyʼ, 

gw. aũses (dawny gen.pl. ausų̃ ustępuje przed tematycznym ausių̃, zob. Kazlauskas, l.c.). 

Poza tym ãkės: Vaikų ausės stačios, akės plačios – nora viską žinoti ʽUszy dzieci postawione, 

oczy szeroko otwarte – chcą wszystko wiedziećʼ. Odpowiedniki bałtyckie: łot. ausis f.pl. 

ʽuszyʼ (gen.pl. ausu a. aušu), singulativum àuss ʽuchoʼ; stpr. āusins acc.pl. ʽuszy, Ohrenʼ. 

BSW 18 odtwarzał pbsł. *auṣ- obok *ausi-. Zob. też ALEW 73. — Formacją porównywalną z 

bsł. tematem na -i- jest łacińskie auris, -is f. ʽuchoʼ (ob. aus-cultō ʽprzysłuchiwać sięʼ ⇐ 

ʽnastawiać uchaʼ). Z innymi sufiksami: goc. auso n., stwn. ōra, niem. Ohr n., ang. ear 

(*auzōn-), stir. au, gen.sg. ae (*au̯sos), alb. vesh (*ou̯sos). Są to przekształcenia rzeczownika 

pierwiastkowego pie. *h2ou̯s-os-/*h2us-es- n. ʽuchoʼ, por. gr. οὖς, gen. ὠτóς (z *ou̯hatos < 

*ou̯satos < *h2ou̯s-s-ṇ-t-), aw. uši- n. ʽuchoʼ, uši ʽdwoje uszuʼ (*h2usih1); orm. ownkn ʽuchoʼ 

(zakończenie wzorowane na akn ʽokoʼ). Podstawa werbalna to pie. *h2eu̯- ʽspostrzegać, 

zauważać, odczuwaćʼ, por. het. au-/u- ʽwidzieć, zobaczyćʼ (Kloekhorst 227n.). — Drw. 

añtausis przest. ʽpoliczek jako część ciała; raz wymierzony w policzek, tzw. nausznikʼ (por. 

añt), war. akutowany ántausis ts. zakłada wzdłużenie po elizji w *añt(a)-ausis (por. 

prepozycję antà jako wariant do añt); apausỹs a. ãpausis ʽmiejsce wokół ucha, skrońʼ, gw. 

apjausỹs ts. (Žili apjausiaĩ, o vis dar bernas ʽSiwe skronie, ale wciąż jeszcze młodzieniecʼ) < 

*api-ausys (konsonantyzacja i > i̯ jak w apjàkti, zob. àkti); ausẽlė ʽuszko, pierożekʼ, ausìngas 

ʽz daleka słyszącyʼ, ausinykas SD «zausznik», ausiotas a. ausiuotas SD «uszaty». Cps. 

ausikaras SD «nauszka» [ʽozdoba noszona u ucha, kolczykʼ] (por. kárti I), aũskaras 

ʽkolczyk, klipsʼ, war. aũckara (⇒ auskarė́liai m.pl. bot. ʽroślina ozdobna serduszka, 

Dicentraʼ), nuleistaausis SD «kłapouchy, obwisłych uszu» (por. nusiléisti s.v. léisti). — Jest 

prawdopodobne, że końcówka *-ī formy dualis *ausī zachowała swą długość pod osłoną 

sufiksów -las i -tas w pochodnych przymiotnikach ausýlas ʽdobrze słyszący, dobry słuch 

mającyʼ i ausýtas ʽuszaty, z (dużymi) uszami; z uchami – o ganku, czapceʼ (paralele: akýlas, 

akýtas s.v. akìs). 

 áusti, áudžiu, áudžiau 1. ʽtkaćʼ, SD «tkę krosna», 2. ʽwalić, smagać, prać; o koniu: 

uderzać kopytemʼ, 3. ʽpędzić, leciećʼ, 4. ʽkasłaćʼ, 5. káilį áusti ʽłoić komu skóręʼ. 

Atematyczna forma 3 os. prs.: gw. áusti < *aud-ti (Būga, RR II, 239). Odpowiednik łot. aûst, 

aûžu, aûdu ʽtkać; działaćʼ. Pie. *Heu̯- ʽtkaćʼ (LIV
2 224). Pdg. litewsko-łotewski został 

zbudowany na neopwk. au-d-, który jest apofonicznie sztywny. Akut niewyjaśniony. Prs. 

áudžiu, które pokazuje SO i suf. -i̯o-, jest pochodzenia iteratywnego. Kiedyś należało ono do 

inf. *audyti ⇐ *Hou̯dh-éi̯e-. Formacją prymarną było w prabałtyckim zapewne praesens na 

SE i z suf. -d-, pb. *i̯au̯du ʽtkam (sobie, dla siebie)ʼ < pie. *Heu̯-dhe-. Jedyne pewne 

comparandum znajduje się w jęz. wedyckim, por. váyati ʽtkaʼ < pie. *Hu̯-éi̯e-, drw. ūvur pf. 

ʽutkaliʼ, SO ótum, ótave ʽdo tkaniaʼ, ótu- ʽwątek w tkaninieʼ. Brak jest w bałtyckim SZ typu 

wed. °utá- ʽutkanyʼ < pie. *Hu-tó-. Zob. też BSW 17, LEW 26, ALEW 74. Apofonię 

intralitewską aud- ⇒ SZ *ud- ⇒ WSZ ūd- poświadcza ū̃dis (zob.). — Drw. ataudaĩ m.pl. lub 
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ãtaudos f.pl. ʽwątek, nić przewodnia, przetykana w poprzek osnowyʼ (por. łot. aûdi ts.), 

audė́jas (zob.), áudeklas (zob.), audmenaĩ m.pl. ʽwątekʼ. — Neopwk. aus-: áustyti ʽtkaćʼ < 

frq. *aus-sty-, áusdinti cur. ʽdać do utkaniaʼ (por. káusdinti), atausdýti ʽuzupełnić tkanieʼ. 

Nomina: austùvas ʽkrosna; tkalniaʼ, przest. ʽtkaninaʼ, por. SD: austuvas šilkinis plonas 

«kitayka» [ʽlekka, gładka tkanina o splocie płóciennymʼ, SPXVI], austuvė «tkaczownia» 

[ʽizba tkacka, tkalniaʼ]. Por. łot. aûstene ʽchusta kobiecaʼ, aûstine ʽutkany wąski pasekʼ. 

 áustyti, áustau, áusčiau gw. ʽwyziębiać pomieszczenie ciągłym otwieraniem drzwiʼ 

(Áusto ir áusto duris, kur čia bus šilta ʽWciąż otwierają drzwi, jak tu ma być ciepłoʼ) — 

frequentativum na -sty- od áušyti ʽwyziębiaćʼ (zob.). Rekonstrukcja: *aus.sty- < *auš-sty-. 

Granica międzymorfemowa zatarta przez asymilację *š-s > *s-s i degeminację, podobnie jak 

w maistýti (zob.). 

 austýti, austaũ, ausčiaũ ʽobuwać i zzuwaćʼ (Tuos vaikus austýk ir austýk – čia apauk, 

čia nuauk ʽTe dzieci ciągle trzeba «austyti», tu obuć, tam zzućʼ), apaustýti ʽobuwaćʼ, 

nuaustýti ʽzzuwaćʼ — frequentativum na -sty- od aũti (zob.). — Neoosn. aust-: austinė́tis 

ʽobuwać się powoliʼ, austrà (zob.). — Neoosn. austy-: aũstymas ʽobuwanieʼ, apaũstymas ts. 

 austrà 4 p.a. gw. ʽwojłokowe obszycie rzemienia, zapobiegające wpijaniu się 

postronków szlei w koński bokʼ — prawdopodobnie aust-rā-, drw. od neoosn. aust-, która 

powstała z metanalizy aust-ýti ⇐ au-stýti ʽobuwać i zzuwaćʼ (zob.). Paralela: šváistra ⇐ 

švaistýti (s.v. švìsti). 

 aušà 4 p.a. gw. ʽświt, brzaskʼ (Ryt prieš aũšą išvažiavom ʽWyjechaliśmy rano przed 

świtemʼ). Wieloznaczne. Może być drw. wstecznym od aušarà ʽświtʼ (por. prãdaras ⇒ 

prãdas) lub od aušrà ʽświtʼ (por. mìšras ⇒ mìšas; stúobras ⇒ stúobas) albo też sb. postvb. 

od aũšti, aũšta ʽświtać, dniećʼ (por. łot. ausa ʽświtʼ ⇐ àust ʽświtaćʼ).  

 áuščioti, áuščioju, áuščiojau gw. 1. ʽstudzić jedzenieʼ (Áuščiok karštą strovą, kol atauš 

ʽStudź gorące jadło, aż wystygnieʼ), 2. ʽpaplaćʼ — iteratyw na -čio- do áušyti ʽstudzićʼ (zob.). 

Paralele: bakčióti ob. bãkyti; stabčióti ob. stabýti; peščióti ob. pešióti. — Prócz tego jest 

áusčioti w znacz. ʽpuszczać plotki, plotkowaćʼ: Žmonės ausčioja (tylko u słownikarzy, np. 

Nesselmann, Kurschat). Nie chodzi tu o osobny czasownik, lecz o hiperpoprawną pisownię 

dla czas. áuš-čioti w znacz. ʽpaplaćʼ, por. idiom áušyti bùrną dosł. ʽstudzić, chłodzić gębęʼ 

(s.v. áušti). Z tego powodu nie można czas. áuščioti, áusčioti uważać za kontynuację vb. 

denominativum *au̯st-i̯ā, które rzekomo wyderywowano z pb. *au̯stā- n.pl. ʽustaʼ (scs. usta 

ʽMundʼ), por. BSW 19, za nim LEW 26. — NB. Stpr. austo EV ʽusta, Munt [Mund]ʼ, āustin 

acc. sg. ʽpysk, Maulʼ – z dyftongizacji *ūsta, jest zapożyczeniem z języka polskiego, a nie 

wyrazem prapokrewnym ze scs. usta. Inaczej BSW 19, LEW 26 (s.v. áusčioti); PKEŽ 1, 124; 

NIL 390 (rekonstrukcja pie. *h3ou̯st-ah2). Porównywalne refleksy ze stpr. au, pochodzącym z 

dyftongizacji *ū, to bāuton ob. būton ʽbyćʼ (por. lit. bū́ti, łot. bût, scs. byti), bāusei ʽniech 

będzieʼ (por. stlit. bū́sigu DP) oraz wyrazy zapożyczone: daūsin, doūsin ʽduszaʼ ob. dūsin, 

dusi ts. ⇐ stpol. dusza (por. stlit. dūšià), salaūban ob. salūban ʽmałżeństwoʼ ⇐ stpol. ślub 

(por. stlit. sąliūbas). 

 áušyti, áušau, áušiau gw. 1. ʽstudzić, oziębiać – np. o potrawachʼ (Apáušyk, nesrėbk 

karšto viralo ʽPoczekaj, aż ostygnie, nie jedz gorącej strawyʼ), 2. ʽwyziębiać izbę, chatę 

przez niedomykanie drzwiʼ, atáušyti ʽostudzićʼ, DP ʽochłodzićʼ, refl. atsiáušyti ʽorzeźwić się 

(na świeżym powietrzu)ʼ — causativum na -y- od áušti ʽstygnąćʼ (zob.). War. áušinti, SD
1 

aušinu «chłodzę»; áušyti, -iju, -ijau (SD <außiu> «studzę». Użycia przenośne: 1. áušyti bùrną 

(dantìs, dỹkąją, nasrùs) ʽmówić bez potrzeby, paplać, pleśćʼ, np. Neáušyk nasrų̃! Ką čia 

dỹkąją áuši? – znacz. etym. ʽstudzić a. chłodzić gębę, zębyʼ, 2. áušyti knỹgą ʽwertować, 

przewracać kartki książkiʼ. Odpowiednik łot. aũsît, -u, -īju ʽczerpać za pomocą chochli 
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gotującą się zawartość i wlewać z powrotem do kotła dla powstrzymania wrzeniaʼ (war. 

aũsêt, aũse̦nât). Zob. też áuščioti. 

 aušrà 4, 2 p.a. ʽświt, brzask, zorza poranna, jutrzenkaʼ, apie aušrą MŽ ʽo świcieʼ, 

aušrõs žvaigždė ̃ ʽjutrzenka, gwiazda porannaʼ. SD: aušra «zorza zaranna», žvaizdė aušros 

«gwiazda iutrzenka», pirm aušros «przededniem». Por. n.rz. Aušrà, Aũšrupis, n. góry Aušrà, 

Aušrãkalnis, n.m. Aušrà 3x. War. z insercją t: płd.- i wsch.-lit. auštrà ʽświt, zorza porannaʼ 

(LD § 242), czemu odpowiadają łot. àustra ʽzorza poranna, brzaskʼ i scs. za ustra adv. ʽranoʼ. 

Pie. *h2eus-reh2-? Por. stang. ēastre f. ʽbogini wiosnyʼ, pl. ʽWielkanocʼ, śrwn. ōster(n) ts. < 

pgerm. *austrōn, zob. Kroonen 43. Z innym sufiksem: aušarà 3 p.a. lub aũšara 1 p.a. ʽświtʼ 

(por. vãsara/vasarà, vãkaras). Osobno zob. aušà. — SZ uš-/ūš-: gw. ū́šra ʽświt, brzaskʼ, 

apýūšris ʽprzedświtʼ. Wymienione formy stanowią derywaty na -r- od nominów *aušā 

względnie *ūša, tych samych, które dały osnowę czasownikom denominatywnym, por. 1° 

aũšti ʽświtaćʼ (zob.), 2° ūšti, ūšta, ūšo b.z.a. ʽświtaćʼ (Yra apyūšris, kad ūšta, t.y. diena daros 

rytmetį JU ʽJest świt, dnieje, tj. zaczyna się dzieńʼ), gdzie forma praesentis pochodzi z *unšta 

< *unš-sta (to na miejscu prs. infigowanego *u-n-ša ⇐ pwk. *uš-; por. objaśnienie prs. ū̃šta 

ʽstygnieʼ s.v. áušti). — Biorąc pod uwagę to, że *aušā i *ūšā dadzą się wywieść przez zmianę 

*(u)s > (u)š z pbsł. *ausā względnie *usā (por. kraušýti, krušà), można tutaj dopuścić 

przekształcenie form przypadkowych nomen pie. *h2éu̯s-os- : *h2us-s- ʽzorza poranna, 

jutrzenkaʼ47. Względy porównawcze raczej wykluczają derywację przez -rā- (za czym 

opowiedział się np. NIL 358: pie. *h2au̯s-r(-)ah2). Zalecają za to, by za osnowę pochodnego 

rzeczownika na -(r)ā przyjąć formę locatiwu sg., który był scharakteryzowany sufiksem *-er- 

jako alternatywą *-en-, por. za Nussbaumem 1986, 236 takie paralele, jak aw. zəmar° ʽna 

ziemiʼ < *(dh)ǵhm-er-ø obok wed. jmán ts. < *(dh)ǵhm-en-ø (por. héman ʽw zimieʼ). W 

wypadku *h2us-s- mamy z jednej strony locativus z końcówką zero *h2us-és-ø ʽo świcieʼ 

(wed. *uṣás ⇒ uṣás-i), z drugiej strony locativus na -er, uṣar° (wed. uṣarbúdh- ʽwcześnie się 

budzącyʼ) < *h2us-s-er-ø ʽo świcie, wcześnieʼ, przy czym obok locatiwu uṣar° są również 

pochodne formacje z sufiksami -a- i -ā-: wed. usr-á- ʽo świcieʼ (usráyāman- ʽwcześnie 

wyruszającyʼ), usr-ā́ ʽświtʼ (por. Nussbaum, l.c., Stüber 2002, 105n., NIL 358). Na wzór tego 

modelu wolno dla pralitewskiego odtworzyć następujący pdg.: sg. nom. *aušuo < *auš-ōs, 

obl. *uš-es-48, loc. *uš-er-ø. Dalej można uznać, że lit. gw. ū́šra ʽświtʼ oddaje *ušr-ā, tj. 

derywat od formy loc.-adv. ʽo świcieʼ z suf. -ā-, zastępstwem -er- przez -r- (apofonia?), z 

czasem dodatkowo nacechowany wzdłużeniem samogłoski pierwiastkowej (tak też w drw. 

apýūšris). Wynikałoby z tego, że aušrà jest tworem młodszym, łączącym w sobie -r- 

locatiwu z auš- należącym do formy nominatiwu *aušuo. — Drw. apýaušris ʽświt, świtanieʼ 

(Apýaušriu išvažiãvo ʽWyjechali przed świtemʼ), aušrìnė žvaigždė ʽgwiazda poranna; planeta 

Wenusʼ, aušrìnė a. aũšrinė ʽzorza poranna, jutrzenkaʼ (z wstawnym t: aũštrinė; dodatkowo z 

wstawnym k: aukštrìnė, aukščerìnė LZŽ), príešaušris ʽczas poprzedzający zorzę porannąʼ 

(typ príešdienis). Por. n.m. Aušrė́nai 2x, Aušrìnė 2x, cps. Aušrãkaimis. — Innowacyjną 

osnowę *auš-r- widać również w słowiańskim, por. scs. za ustra adv. ʽranoʼ < *za usra 

(insercja t), bułg. zástra ts., maced. dzastra i prawdopodobnie scs. (j)utro, pol. jutro (właśc. 

ʽo świcieʼ), jak świadczą staropolskie refleksy z s: justrzejszy czas, justrzenka, nazajustrz, ⇐ 

psł. *justro ⇐ *auš-ra-. Por. BSW 19 (pbsł. *ausrā-), LEW 27, Sławski I, 594n., Derksen 2008, 

510 (odtwarza pbsł. *auṣ(t)ro-). — Nazwa wychodzącej na wschód bramy miejskiej w 

 
47 Por. gr. lezb. αὔως, joń. ἠώς < *au̯sōs < *h2éu̯s-ōs, łac. aurōra ʽzorza poranna, jutrzenkaʼ < *au̯sōs-ā : wed. 

uṣā́ḥ, gen. uṣáḥ < *h2éu̯s-ōs, *h2us-s-és. Podstawę werbalną stanowi tu pwk. pie. *h2u̯es- / *h2us- ʽświtać, 

dniećʼ, por. wed. ví... āvas aor. ʽrozjaśnił sięʼ : uccháti prs. ʽrozjaśnia sięʼ (LIV2 292). Por. jeszcze łac. auster, 

-trī m. ʽwiatr południowy, przynoszący deszcz i utrudniający żeglugę; południowa strona świataʼ < *h2eu̯s-

tero- (de Vaan 64).  
48 Por. mė́nuo, acc. sg. mė́n-es-į ʽksiężyc, miesiącʼ.  
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Wilnie, Aušrõs vart̃ai, musiała pierwotnie brzmieć *Auštrõs vart̃ai, z t wstawnym przed 

grupą šr, jak to jest w dialekcie wschodniolitewskim (por. auštrà LZŽ). Pośrednio przemawia 

za tym polska replika tej nazwy: Ostra Brama. Epitet Ostra staje się zrozumiały dopiero 

wtedy, gdy się założy adideację formy wschodnio-litewskiej *Auštrõs do przymiotnika 

ãštras, aštrùs ʽostryʼ (lit. auštr- ⇒ pol. ostr-). Znacz. etym. ʽbrama jutrzenki, brzaskuʼ; 

znacz. realne ʽwschodnia bramaʼ. — Łotewskie nawiązania ze wstawnym t: àustrums 

ʽwschód jako strona świata; świat Wschodu, das Morgenlandʼ, àustrenis ʽwiatr 

północnowschodniʼ, àustriņš ʽwiatr wschodniʼ. 

 áušti, áušta (*auš-sta), áušo ʽstygnąć, ziębnąćʼ, przen. ʽsłabnąć, przemijać, m.in. o 

uczuciachʼ, auštu SD
1 «chłodnieię», atáušti 1. ʽostygnąć; o koniu: po wysiłku ostygnąć i 

odpocząć; stwardnieć przez stygnięcie (o żelazie)ʼ, SD «oziębnąć», atauštu SD «stygnę», 2. 

ʽstygnąc stężeć, zgęstnieć, zakrzepnąć, np. o tłuszczu, galarecie, kaszyʼ, 3. ʽstracić zapał, 

entuzjazmʼ, 4. ʽo starcu: stracić rozum, zgłupiećʼ, išáušti ʽostygnąć, wyziębnąć (o piecu, o 

izbie)ʼ, praáušti ʽprzestygnąćʼ, užáušti m.in. ʽzamilknąćʼ. Odpowiednik łot. aũsît (zob. 

áušyti). Wciąż bez dobrej etymologii. Próba powiązania áušti z vė́sti ʽoziębiać się, stygnąćʼ 

(zob. LEW 27) jest ze względów formalnych mało przekonująca (zob. analizę czas. vė́sti s.v.). 

Powrócił do niej Ostrowski, Balt XLVIII:1, 2013, 77n., proponując dla pb. *āu̯š- : *u̯ēs- 

rekonstrukcję pie. *h2eu̯h1-s- : *h2u̯eh1-s-, czyli stosunek apofoniczny zwany 

«Schwebeablaut». Brak jednak odpowiedników spoza języków bałtyckich stawia tę 

rekonstrukcję pod znakiem zapytania. Z kolei ALEW 76 sprowadza áušta do *auž-sta, czyli 

do pwk. pb. *auž- ʽzimny, chłodnyʼ < pie. *h3eu̯ǵ- ʽzimnyʼ, por. orm. oyc ʽzimnyʼ, stir. úar 

ʽzimny, chłodnyʼ, úacht m. ʽzimnoʼ, śrwalij. oer ʽzimny, chłodnyʼ (intonację akutową 

objaśnia się tzw. prawem Wintera). — Drw. áuščioti (zob.), áušėti, -ja, -jo dur. ʽpowoli 

stygnąćʼ, nuáušėti ʽwystygnąćʼ, przen. ʽochłonąć, opamiętać się, uspokoić sięʼ, suáušėti 

ʽstygnąc ścinać się (o galarecie)ʼ, áušinti a. aušìnti caus. ʽstudzić, chłodzić, zwł. gorące 

płyny; wyziębiaćʼ. Osobno zob. áušyti i áustyti. Nomina: łot. aũksts ʽzimnyʼ — z insercją k z 

pb. *auštas; aũksti adv. ʽzimnoʼ, aũkstums ʽzimnoʼ, aukstuma puses vējš ʽwiatr wschodniʼ. — 

SZ ūš-: atū̃šti, -ū̃šta, -ū̃šo gw. ʽostygnąćʼ: Karšta košė jau atūšo, t.y. atvėso JU ʽGorąca kasza 

już ostygłaʼ. Nomen ū̃šas ʽstudzenie (gorącej strawy)ʼ. Długość pochodzi prawdopodobnie z 

formy praesentis, gdzie suf. -sta- nawarstwił się na temat infigowany: *u-n-ša ⇒ *unš-sta > 

*ūš-sta > ū̃šta (do tego prt. *at-ušo, inf. *at-ušti). 

 aũšti ʽświtać, dniećʼ, aũšta (*auš-sta), išaũšo ʽzaświtałoʼ (SD «oświtło, illuxit dies»), 

praaũšo ʽrozwidniło sięʼ, adv. aũštant ʽo świcieʼ, priẽš aũštant ʽprzed świtemʼ. Odpowiednik 

łot. àust, àust, àusa ʽświtać; ukazywać sięʼ. Trudne. Formacja praesens z suf. -sta- przemawia 

na rzecz vb. denominativum od *auš-V ʽświt, brzaskʼ, zob. aušà. To *auš-V mogłoby być 

derywatem typu vṛddhi od *uš- < pie. *h2us-, co z redukcji *h2u̯es- ʽświtaćʼ, por. NIL 358n., 

LIV
2 292, ALEW 75. — Drw. aušdýti: praaũšdo ʽzaświtało, rozwidniło sięʼ, aušdinė́ti: Tai 

buvo praaušdinė́jant ʽTo było o świcieʼ. Nomina: aušìmas ʽświtanie, świtʼ: Vasarą čia 

temsta, čia aušta — čia temimas, čia aušimas ʽW lecie to zmierzcha, to świta, to zmierzch, to 

świtʼ, aušrà (zob.), praaušimas SD
1 «mirzk» [ʽzmierzchʼ]. — W dialekcie płd.-auksztajckim 

ukazuje się pwk. werbalny auštr-, por. prs. aũštra ʽświtaʼ i prt. išaũštro ʽrozwidniło się, 

zaświtałoʼ (formy inf. nie ma). Prawdopodobnie pochodzi on z resegmentacji formy 

przysłówkowej aũštrant, ⇒ aũštr-ant. Ta ostatnia powstała w gwarowym zwrocie prieš 

aũštrai aũštant ʽprzed świtemʼ (por. lit. liter. prieš aũšrai aũštant), mianowicie drogą 

upodobnienia aũštant do aũštrai. Trzeba się też liczyć z oddziaływaniem predykatywnego 

zwrotu Jau auštrà ʽJuż świtʼ (por. Jau aũštra ʽJuż świtaʼ). 

 aũtas 2 p.a. 1. ʽpas tkaniny do owinięcia stopy, onucaʼ (Apvynióti kójas aũtais), 2. 

ʽścierka kuchenna; myjka do naczyńʼ. Odpowiednik łot. àuts ʽonuca; opaska na czoło, 
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chustaʼ. Dewerbalne nomen instrumenti z suf. -ta- od aũti (por. káltas ⇐ kálti; plãktas ⇐ 

plàkti) albo też substantywizowane adi. vb. auta- ʽobutyʼ od aũti (zob.). Nawiązanie w psł. 

*on-u-ti̯a ʽonucaʼ ⇐ *(v)ŭn-u-ti ʽwdziać, obućʼ, por. scs. onušta ʽobuwie, sandałyʼ, słń. 

onúča ʽonucaʼ, ros. onúča ts., błr. anúča ʽszmataʼ, czes. onuce ʽonucaʼ, pol. onuca (Boryś 

391). Martirosyan 150 porównuje orm. awd ʽfootwearʼ. Osobno zob. aũklas. — Drw. 

aũtinykas ʽszmaciarz, kto skupuje szmatyʼ. Cps. autagalỹs ʽścierka, onucaʼ (por. gãlas), 

autakojis SD «nogawica», aũtkojis ʽonucaʼ (por. kója ʽnogaʼ oraz łot. kãj-àuts ʽonucaʼ, cps. z 

odwróconym szykiem członów, ŽD 437), autskarỹs ʽonuca, szmata, ścierkaʼ (por. skarà). 

 aũti, aunù, aviaũ 1. ʽwkładać lub zdejmować obuwie, obuwać sięʼ (Kam auníesi, ar eisi 

kur? ʽDlaczego się obuwasz, czy gdzieś idziesz?ʼ), 2. ʽwdziewać spodnie, wsuwać nogi w 

nogawki, w pończochyʼ, 3. ʽpodkuwać konieʼ (Àpavė arklį ʽPodkuł koniaʼ), 4. ʽoszukiwaćʼ 

(Ar dar tu nesijauti, kad jis tave auna? ʽCzy ty nie rozumiesz, że on cię oszukuje?ʼ). Cps. 

apaũti ʽobuć; włożyć spodnie; podkuć koniaʼ (apiaunu SD
1 «obuwam»), przen. ʽoszukaćʼ, 

įaũti ʽwsunąć nogę do butaʼ, nuaũti ʽzzuć, zdjąć obuwie; spuścić spodnieʼ, suaũti ʽznosić, 

zniszczyć obuwieʼ. Refl. apaũtis: apsiaunu SD «obuwam trzewiki», išsiaũti ʽrozzuć sięʼ, 

nusiaũti ʽzdjąć obuwie z nógʼ (Nusiaviau, nusivilkau ir atsiguliau ʽZdjąłem buty [rozzułem 

się], rozebrałem się i położyłemʼ). Odpowiednik łot. àut, prs. àunu a. àuju, prt. àvu a. avu 

ʽobuwać sięʼ. Zob. BSW 21n., LEW 27n., ALEW 76n. — Drw. austýti (zob.), avė́ti (zob.), 

(ap)avinė́ti ʽobuwaćʼ, (ap)avìnti ʽobućʼ. — Pwk. pie. *h2eu̯H-/*h2uH- ʽobuć sięʼ, por. łac. 

induō ʽwdziać, włożyćʼ, exuō ʽwyciągnąć, wyłuskać, wyzuć, zdjąćʼ (LIV
2 275). Na podstawie 

typowej koniugacji bałtyckiej, gdzie formy praeteritum i infinitiwu na SZ przeciwstawiają się 

praesens na SP, wolno przypuścić, że prt. *ùvo wraz z inf. *ū́ti (por. bùvo : bū́ti; pùvo : pū́ti; 

siùvo : siū́ti) miało kiedyś obok siebie praesens z jednej strony tranzytywne *avù ʽobuwamʼ 

< pie. *h2eu̯H-e/o-, z drugiej strony intranzytywne *unù ʽobuwam sięʼ < pie. *h2u-n-H-é/ó- 

(por. hipotezę prs. *munù ʽodziewam sięʼ s.v. máuti). Założenie praesens *unù wymusza 

historycznie dana postać prs. aunù, 3 os. aũna (por. łot. àunu ob. àuju). Nie sposób jej 

odnieść wprost do pierwiastka, ponieważ ten jako zakończony spółgłoską laryngalną 

wymagałby refleksu z intonacją: *áunu, *áuna. Nasuwa się więc przypuszczenie, że aunù to 

nowotwór, będący kompromisem między dwiema starszymi formacjami praesentis. Składa 

się on z pierwiastka na SP au̯- jak w prs. *avù, oraz z formantu -nu, którego dostarczyło prs. 

infigowane *unù, ulegające resegmentacji *u-nù (por. sinù ʽwiążęʼ do siẽti). — Brak 

intonacji (†áuti) wypada wiązać z formami antewokalicznymi, takimi jak prs. *avù i 

durativum avė́ti. Fakt ten pośrednio wskazuje również na to, że stara forma 

antekonsonantyczna na SP (*āu̯C) albo została wcześnie wyeliminowana, albo też nigdy nie 

zaistniała. — Formę SZ ū-C zaświadcza być może gwarowy drw. ūtìs ʽwłaz dla pszczół w 

uluʼ (zob.). — Pie. *h2eu̯H- > *Hau̯H-, por. orm. agaw ʽodział sięʼ, aganim ʽwdziewam, 

odziewam sięʼ. Na skutek perseweracyjnej asymilacji *h2eu̯ > *h2au̯ (> au̯) brak jest przy tym 

pierwiastku odróżnienia SE i SO. Mamy z jednej strony SP au̯-, z drugiej strony SZ *u-V/*ū-

C (z *uH-V/*uH-C), ale w czasach historycznych verbum jest już apofonicznie sztywne. — 

Słowiański zna tylko formy złożone z praeverbium, por. scs. obuti ʽobuć, wsunąć obuwie na 

stopyʼ (ros. obútь, czes. obout), scs. izuti ʽzdjąć obuwie, zzućʼ (ros. izútь, stpol. zuć, czes. 

zout). Zob. REW II, 246, Boryś 377 (nie uwzględniają spółgłoski laryngalnej w składzie 

pierwiastka). W poszczególnych językach słowiańskich czas. obuti (sę) jest używany również 

w odniesieniu do odzieży i znaczy ʽwdziewać, ubierać (się)ʼ. Prs. zwykle ob-u-jetŭ (rcs. 

izuju, słń. izȗjem), choć zdarza się i formacja z sufiksem tematycznym -e/o-: iz-ov-etŭ. Brak 

refleksu SZ †ob-y-tŭ ʽobutyʼ, por. łac. indūtus ʽodziany, ubranyʼ < *ind-ū-tos < pie. *-h2uH-

to- (prs. induō). — Nomina od au-C: aũklas (zob.), aũlas (zob.), aũtas (zob.), autùvas 

ʽobuwieʼ, basaučiaĩ (zob. bãsas). — Nomina od av-V: ãpavas ʽobuwieʼ (⇒ ãpavalas ts.), 

apavimas SD
1 «obuw», SD «obow, obuwie», apavis sruoguotas SD dosł. ʽkosmate, pilśniowe 
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obuwieʼ – ukazuje się jako synonim do blauzdinės veltos SD «suleiaty» (zob. blauzda), 

apsiavimas SD «obuwanie», ãvalas ʽobuwieʼ (⇒ ãvalynė ts.), avola CGL ʽobuwieʼ (zakłada 

czas. *avoti, durativum oboczne do avė́ti ʽbyć obutym, nosić obuwieʼ, por. šaukolà, šaukõlas 

⇐ šaũkoti/šaukóti), įavùs a. inavùs ʽo bucie: łatwy do obuciaʼ (Šie batai inãvūs, lengva inauti 

ʽTe buty łatwo się wkładaʼ. Tavo čebatai labai neinavūs ʽTwoje cholewy trudno się 

wkładaʼ). Por. łot. izava ʽznoszony łapeć, zdarty butʼ. 

 avė́dra 1 p.a. ʽptak drapieżny orłosęp, Gypaëtus barbatusʼ. Analiza: av- + -ė́dra. 

Neologizm z av- ʽowcaʼ w I członie i z neoosn. -ėdra w II członie. Znacz. etym. ʽpożerający 

owceʼ (zob. avìs). Co do neoosnowy por. pelė́dra ʽsowaʼ, žuvė́dra ʽrybitwaʼ – derywaty z suf. 

-rā- od złożeń pelė́da, žuvė́da. NB. Złożenie o postaci *av-ėda nie zostało poświadczone. 

 avė́ti, aviù (3 os. ãvi), avė́jau 1. ʽbyć obutym, nosić obuwieʼ, 2. gw. ʽnosić spodnieʼ — 

durativum na -ė- od au-. por. aunù, aũti ʽobuwać się, wdziewać spodnieʼ. Cps. išavė́ti a. 

praavė́ti ʽrozluźnić, rozchodzić obuwieʼ, nuavė́ti ʽznaszać, zdzierać obuwie, spodnieʼ, refl. 

atsiavė́ti ʽnachodzić się w pewnym obuwiu, np. w drewniakachʼ: Aš jau atsiavė́jau mediniais, 

daugiau nebeavėsiu! ʽJuż się nachodziłem w drewniakach, więcej ich nie włożę!ʼ. W użyciu 

przenośnym avė́ti to ʽwyśmiewać, pogardzaćʼ (Marti avė́jo mošą ʽSynowa wyśmiewała 

szwagierkęʼ). — Od neopwk. av- utworzono caus. apavìnti ʽobuć kogoʼ.  

 avìdė 2 p.a. ʽowczarniaʼ — zdaniem Kroonena 45 podlega analizie etymologicznej avi-

dė (zob. avìs), ponieważ jest wyrazem prapokrewnym z pgerm. *awi-dja- n. ʽstado owiecʼ, 

por. goc. aweþi, stang. eowde, stwn. ouwiti, ewiti ts. Praforma ie. *h3eu̯i-dhh1-i̯o-. Sufiks 

pgerm. *-dja- powraca w *kudja- n. ʽstado, trzodaʼ (śrniderl. cudde, stwn. kutti) < pie. 

*gu̯h3u-dhh1-i̯o-. — Metanaliza av-idė wydała neosufiks widoczny w kiaulìdė ʽchlew świńskiʼ 

(por. kiaũlė), arklìdė ʽstajnia dla koniʼ (por. arklỹs), karvìdė ʽobora dla krówʼ (por. kárvė). Z 

metanalizy avi-dė pochodzi oboczny neosuf. -dė, np. pelùdė ʽmiejsce, gdzie gromadzi się 

plewy, plewnikʼ (od pẽlūs), alùdė ʽpiwiarniaʼ, przest. ʽbeczka na piwoʼ (od alùs). W końcu 

resegmentacja pel-udė wydała neosufiks widoczny w pašarùdė ʽczęść stodoły, gdzie trzyma 

się paszęʼ (por. pãšaras) i namùdė ʽtkanina domowej robotyʼ (por. namaĩ). Od pelenaĩ m.pl. 

ʽpopiółʼ utworzono tak pelenìdė ʽpopielnikʼ, jak i pelenùdė ts.  

 aviẽtės, -čių 2 p.a. f.pl. bot. ʽmaliny, Rubus saxatilisʼ. SD: avietės, uogos «maliny, 

malinowe iagody», krūmas aviečių «malinowy krzak» (syn. avietynas) — derywat z suf. -iet- 

od avìs ʽowcaʼ, pod względem znaczeniowym oparty na porównaniu owoców maliny do 

owieczek (albo do bazi na wierzbie). Por. syn. kãt-uogės ʽmalinyʼ. Z innym tematem: 

aviẽčios ʽjagody malinyʼ (żm. avėč̃ios) : łot. aviešas ts. Por. LEW 28, ME I, 232 (s.v. avene), 

ALEW 77. — Drw. avietýnas ʽmaliniakʼ, avietìnė ʽnalewka na malinach, malinówkaʼ, 

avietójas ʽłodyga maliny, pęd malinowyʼ. Vb. denom. aviečiáuti ʽzbierać malinyʼ, avietáuti 

ts. 

 avìkinė 1 p.a. wsch.-lit. ʽowczy chlew, owczarniaʼ (SD «owczarnia», syn. avinė) — z 

substantywizacji przym. *avik-inis, *-inė ʽowczyʼ. Urobiono go od rzecz. *avika lub *avikė, 

który był zdrobnieniem na -k- od avìs ʽowcaʼ (por. zdrob. psł. *ovĭ-ca ʽowieczkaʼ, scs. ovĭca, 

ros. ovcá ʽowcaʼ). — Inne drw. od *avik- ʽowcaʼ: avìkena ʽskóra owcza, baranicaʼ, avikíena 

ʽbaraninaʼ, żm. avikė́na ts. (tę formację porównywano z cs. ovĭčina ʽμηλωτήʼ, ros. ovčína 

ʽskóra owczaʼ, por. BSW 20n.), avikỹnė ʽowczarniaʼ (sufiks wzorowany na nomina loci typu 

molỹnė, stovỹnė i varlỹnė, zob. ŽD 271n.), n.jez. Avìkinis, nazwy łąk Avìkinė, Avikìnės 

(Vanagas 54). Z nazw rzecznych Aukùpė, Aũkupis 3x można odtworzyć cps. *avik-upė, zaś z 

n.rz. Aukspìrta cps. *avik-spirta, por. avìspira ʽowcze bobkiʼ (inaczej Vanagas 52). — Wyraz 

gw. avìkė ʽowczy chlew, owczarniaʼ (Išvaryk aveles iš avìkės ʽWypędź owieczki z 

owczarniʼ) nie może być drw. prymarnym od avìs ʽowcaʼ (wbrew ŽD 131), ponieważ jego 
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znaczenie jednoznacznie wskazuje na derywację wsteczną od avìkinė (por. marškiniaĩ ⇒ 

marškiaĩ; kùrkinas ⇒ kùrkis). Możliwe, że wzorowała się ona na stosunku žąsìkė ʽgęsiniecʼ : 

žąsìs ʽgęśʼ. — Jest jeszcze forma wsch.-lit. avýka ʽowcaʼ (Buvo pasamdytas piemuo avýkas 

ganyti ʽWzięli chłopca do pasienia owiecʼ), której zakończenie -yka dopuszcza dwie 

interpretacje: 1° wzdłużenie samogłoski sufiksalnej -i- osnowy avìs (innowacja), 2° 

kontynuacja pierwotnego zakończenia *-ī-kā- (archaizm typu psł. *vĭlčica, ros. volčíca, por. 

wed. vṛkī́ḥ), gdzie suf. *-keh2- nawarstwił się na pie. suf. feminatywny *-ih2- formy *h2ou̯-ih2 

ʽowca-samicaʼ (por. brak zróżnicowania co do rodzaju w gr. hom. ὄϊς, att. οἶς f.m.). Zob. też 

anýta. Do tego zdrobnienia: avykyčià (DVŽ I, 36), avykėl̃ė i avytýka (ZTŽ 70). To ostatnie z 

dysymilacji w *avyk-yka (k-k > t-k) albo też z metatezy na odległość w formie pierwotnej 

*avyk-yta (k-t > t-k). 

 avilỹs 3 p.a. ʽul; rój pszczeliʼ. War. sufiksalne: ãvalis, avelỹs, ãvulis. Oprócz tego jest 

żm. aulỹs ʽulʼ z krewniakiem łot. aũlis ʽbarć, dziupla z gniazdem pszczół, kłoda z 

wydrążonym otworem dla rojuʼ. Odpowiednik słowiański: rcs. ulijĭ, ros. úlej, ukr. vúlij, czes. 

úl ʽulʼ, sch. úljevi pl. ʽlarwy pszczółʼ, bg. úlej ʽwydrążony pień drzewaʼ, co BSW 18 wywodzi 

z psł. *ulĭjĭ < pbsł. *au̯lei̯a-. Znacz. etym. ʽwydrążony pień drzewaʼ. Stoi w związku z lit. 

nazwą ʽcholewyʼ, zob. aũlas. Zob. LEW 25n., ALEW 77. — Drw. avilėl̃is ʽbudka dla ptakówʼ 

(syn. iñkilas), aviliõkas, aviliùkas ts., avilìnis mẽdis ʽdrzewo wypróchniałe od środka, 

nadające się na ulʼ. N.m. Aviliaĩ 5x, Auliaĩ. 

 ãvinas 3 p.a. ʽsamiec owcy, baran, trykʼ (SD «baran nie czyszczony; skop»). 

Odpowiedniki bałtyckie: łot. àuns ʽbaranʼ (avi- > au drogą synkopowania -i-, por. gw. avins, 

też avęns; avinragi ʽbaranie rogiʼ, LEGR 46), stpr. awins EV ʽbaran, Ster [Widder]ʼ (n.m. 

Awyne-medien, cps. z median ʽlasʼ w II członie, dosł. ʽBarani Lasʼ, AON 14, 233). Pb. 

*au̯ina- kontynuuje wraz z psł. *ovĭnŭ ʽsamiec owcyʼ (cs. ovĭnŭ, ovĭna, sch. òvan, óvna, ros. 

ovén, ovná, stpol. owien, owna) praformę bsł. *au̯i-na- (BSW 21), gdzie posesywny suf. -na- 

został dołączony do osnowy na -i- (avìs ʽowcaʼ). Znacz. etym. ʽnależący do owcyʼ. Zapoż. 

bałtyckie w fiń. oinas ʽbaranʼ (LEW 28, Stang 1966, 23). — Na skutek resegmentacji ãv-inas, 

mającej oparcie w añtinas ʽkaczorʼ ⇐ ántis i žą̃sinas ʽgąsiorʼ ⇐ žąsìs, ustalił się neosuf. -

inas; jest on używany na oznaczenie samców w świecie zwierząt, ptaków i owadów, por. GJL 

II, § 318. — Neoosn. avin-: aviñčiena ʽbaraninaʼ (neosuf. -čiena, por. segment -č- w ros. 

ovčína ʽowcza skóraʼ), avinėl̃is ʽbaranek, jagnięʼ, avinyčia stlit. ʽowczarniaʼ, przen. 

ʽKościółʼ, aviniena SD «skopowina» [ʽbaraninaʼ], avininis SD «skopowy», avinìnis vilk̃as 

ʽwilk porywający owceʼ, avinỹkas a. aviniñkas ʽowczarniaʼ, avinìkės žirklės f.pl. ʽnożyce do 

strzyżenia owiecʼ (syn. avìkirpės), aviniõkas ʽbaran średniej wielkościʼ. Cps. avìngalvis, 

aviñ- ʽgłupiec, baranʼ (por. galvà), avìnvagis ʽzłodziej owiecʼ (por. vagìs), avìnvedis (zob. 

ved-). — N.m. Avinėl̃iai, Avinìškis; Avinãkulis, Aviniuostà. 

 avýnas 1 p.a. przest. ʽwuj, brat matkiʼ — formacja na na -īn- od *avas (por. łac. avus) 

lub od *avis (por. stpr. awis EV ʽbrat matki, Oeme [Oheim]ʼ). Ta stara osnowa została 

wyparta przez slawizm dėd̃ė. Zob. LEW 28, ALEW 78. Odpowiednik scs. ujĭ ʽwujʼ zakłada 

praformę *au̯i̯o-. Por. z jednej strony luw.-klin. ḫūḫa-, lyk. χuge- ʽdziadekʼ, łac. avus, -ī 

ʽdziadek, przodekʼ, orm. haw ʽdziadekʼ, z tematyzowanej osnowy na SP pie. *h2éu̯h2-o-, z 

drugiej strony het. ḫuḫḫa- ʽdziadekʼ z tematyzowanej osnowy na SZ pie. *h2uh2-ó- (zob. 

Kloekhorst 353, Schrijver 1991, 48). — Drw. avýnienė przest. ʽwujenkaʼ (CGL ʽMuhmʼ). 

 avìs, -iẽs f. 4 p.a. ʽowca, Ovisʼ (war. avià DVŽ). Odpowiednik łot. przest. avs, acc.sg. 

avi49 < pbsł. *au̯-i-. Prototyp ie. odtwarza się w postaci pdg. akrostatycznego z apofonią *o/e: 

 
49 Dziś àita ʽowcaʼ, drw. wsteczny od àitiņa, formy powstałej z avitiņa przez zanik v interwokalicznego (por. 

zuitiņa ʽrybkaʼ z zuvitiņa). Zdrobnienie na -iņa, które odnowiło drw. *avite vel sim. Por. ME I, 14, Karulis I, 
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nom.sg. *h2óu̯-i-s, gen.sg. *h2éu̯-i-s (zob. np. Weiss 2009, 258). Por. luw.-klin. ḫāu̯i- (⇒ het. 

ḫāu̯i-), gr. hom. ὄϊς, att. οἶς f.m., łac. ovis, -is f.ʼ, pgerm. *awi- f. (stnord. ær ʽowcaʼ, stang. 

ēow, ang. ewe, stwn. ouwi, ou ts., drw. goc. awistr, stwn. ewist, ouwist ʽowczarniaʼ). Brak 

wzdłużenia według prawa Brugmanna w refleksie wed. áviṣ, ávyaḥ m.f. przemawia na rzecz 

osnowy na SE, pie. *h3eu̯-i-. SE tkwi podobno także w toch. B ā(u)w, pl. awi. Zob. NIL 335n., 

Kloekhorst 337n., Beekes 2010, 1060n., Kroonen 45, ALEW 79. Refleks litewsko-łotewski i 

słow. ovĭca (pbsł. *au̯i-kā-) są pod względem apofonicznym dwuznaczne, a to dlatego, że w 

odpowiednich językach brak jest odróżnienia samogłosek pie. *o (z *h1, 2, 3o i *h3e) oraz *a 

(z *h1o, *h2o, *h3o i *h2e). — Drw. avìdė (zob.), avíena ʽbaraninaʼ, aviẽtės (zob.), avìkė 

ʽowieczkaʼ (KRŽ), avìkinė (zob.), ãvinas (zob.), avìnė ʽowczarniaʼ (m.in. SD), ⇒ neoosn. 

avin-: avinyčià a. avinýčia ʽowczarniaʼ (war. kontrahowany: avinčia b.z.a.), avinỹkė ts. 

(avỹnė ts.). N.jez. Avìnis, n. pól i łąk Avìnė. Przymiotna formacja *av-ing- może tkwić w 

n.jez. stpr. Ewinge, Ewink, por. sufiks w n.rz. Ilfing ob. Elwing, n.jez. Stabynk (AON 34, 48, 

172). — Cps. avìdantė ʽo kobiecie: która ma drobne zęby, przypominające uzębienie owcyʼ, 

avìgalvis ʽgłupiec, dureńʼ (dosł. ʽbarania głowaʼ), avìganis ʽpasterz owiec, owczarzʼ, stlit. 

avigonis ts., avìkailis ʽkożuch z owczej skóry, baranicaʼ (por. káilis), avìkamša (zob. 

kamšýti), avìkirpės a. avìkirpos f.pl. ʽnożyce do strzyżenia owiecʼ (war. aviãkirpės), avìkirpis 

ʽczas strzyżenia owiecʼ (por. kirp̃ti), avìpjovis 1. ʽczas bicia owiecʼ, 2. obelga ʽrzeźnikʼ (por. 

pjáuti), avìspira ʽłajno owcze, gnój owczyʼ, war. avìspiris (por. spìros), avìtaukiai m.pl. 

ʽowcze sadłoʼ (por. taukaĩ). — W słowiańskim brak jest refleksu *ovĭ, -i f. Są za to derywaty 

od osnowy pbsł. *au̯i-: 1° ovĭca scs. ʽπρόβατονʼ, < *au̯i-kā-, por. bg. ovcá, ros. ovcá, głuż. 

wowca, dłuż. wejca, czes. ovce, pol. owca, 2° cs. ovĭnŭ (por. lit. ãvinas). Budowa wyrazu 

ovĭca przypomina z jednej strony lit. gw. avìkė (zob. wyżej), z drugiej strony sti. avikā- f. 

ʽowieczkaʼ, stwalij. eguic, śrwalij. ewig ʽłaniaʼ, por. BSW 20n.  

 avižà 3 p.a. ʽziarnko owsaʼ, pl.t. ãvižos ʽowies, Avenaʼ (war. jãvižos). Odpowiedniki 

bałtyckie: łot. àuzas f.pl. ʽowiesʼ – zmienione z *avizās przez synkopowanie i i skrócenie 

wygłosu; stpr. wyse EV ʽowies, Hawer [Hafer]ʼ – pokazuje aferezę a- (*avizə); inaczej 

Witczak 2003, 67, który postuluje tu różnicę apofoniczną. Rekonstrukcja: pb. *au̯iž-ā- (BSW 

21) < pie. *au̯iǵh-ā- lub *h2eu̯iǵh-eh2-. Inna budowa w łac. avēna ʽowies, dziki owiesʼ < 

*au̯iksnā- < pie. *h2eu̯iǵh-sneh2- (por. Schrijver 1991, 46n.). Refleks słowiański *ovĭsŭ 

ʽowiesʼ różni się od bałtyckiego bezdźwięczną spółgłoską -s- w wygłosie, por. cs. ovĭsŭ, sch. 

òvas, ros. ovës, czes. oves, pol. owies z pbsł. *au̯iš-a- (BSW 21), gdzie prajęzykowe *-š- 

kontynuowało zasymilowaną grupę *-ž-s-, < pie. *h2eu̯iǵh-so- (por. scs. osĭ : lit. ašìs z pie. 

*h2eḱs-i-). Dokładniej o tym ALEW 79n. De Vaan 65 zwraca uwagę na obcy charakter suf. *-

iǵh- i uważa nazwę owsa za nieindoeuropejski wyraz substratowy. Podobnie Derksen 2008, 

384n. — Drw. avižaĩnis adi. ʽowsianyʼ, sb. ʽowsiany chlebʼ, avìžė (zob.), avižíena ʽrżysko po 

owsieʼ (⇒ avižienójai gw. ʽsłoma z owsaʼ), ãvižinas ʽz pozostałościami owsa, po owsie, np. 

worekʼ, avižìnė kõšė ʽkasza owsiana, owsiankaʼ, avìžius ʽważka, Libellaʼ, avìžlius 

ʽchrabąszczʼ, avižójai m.pl. ʽsłoma z owsaʼ (por. łot. àuzãji), avižójas ʽsłomka owsaʼ. Cps. 

avìžmiežiai m.pl. ʽmieszanina owsa i jęczmieniaʼ (por. miẽžis), avìž.žirniai ʽmieszanina owsa 

i grochuʼ (por. žìrniai), vìkavižiai (zob. vìkiai). — Nazw. Avižà, Avižiẽnis (⇒ pol. Awiżeń), 

Avižìnis, Avìžius/Avỹžius. N.m. Avìžiai, Avižiẽniai 4x (⇒ Avižienìškis), Avižìnė 2x. N.rz. Avìžė 

2x, Avižiẽnis, Avižlỹs, Avižìntakis. 

 avìžė 2 p.a. 1. bot. ʽpłomyk wiechowaty, Phlox paniculataʼ, 2. bot. ʽżycica roczna, 

Lolium temulentumʼ (syn. avìždirsė), 3. bot. ʽszczerklina piaskowa, Ammophilaʼ, 4. 

ʽdrapieżny owad szczerklina, Ammophilaʼ, 5. ʽważka, Libellaʼ, 6. ʽptak trznadel, Emberiza 

citrinellaʼ (gnieżdżący się na polach, w niskich zaroślach) — wyraz pochodny od ãvižos 

 

59. 
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ʽowiesʼ, avižà ʽziarnko owsaʼ (zob.). LEX: avižės ʽHerr Gotts thierleinʼ (zob. ALEW 80). — 

Drw. avižẽlė bot. 1. ʽgoździk kartuzek, Dianthus cartusianorumʼ, 2. ʽPhlox paniculataʼ (zob. 

wyżej), 3. ʽfirletka poszarpana, Lychnis flos cuculiʼ, 4. ʽświbka błotna, Triglochin palustrisʼ. 

 ązdinis = /āzdinis/, lekcja hapaksu LEX <aʒdinnis> ʽKrugʼ. Chodzi tu o gwarowe 

przekształcenie formy ą̃sinis ʽdzban z uchem, Henkelkrugʼ (drw. od ąsà ʽucho dzbanaʼ, zob. 

s.v.), najpierw w /āzinis/ (lenicja s), potem w /āzdinis/ przez insercję d w pozycji po z, 

podobnie jak w bėz̃das, rãzdumas i Jėz̃dus. LKŽ I, 533 wymienia tylko adi. azdinis, -ė przest. 

ʽz uchem/uchamiʼ (z Ruhiga). ALEW 80 przytacza <aʒdinnis> LEX w interpretacji azdinis, 

czyli z krótkim ă, przy czym z powodu niejasnego -d- uznaje wyraz za etymologicznie 

ciemny. 

 azõdžiai, -ių 2 p.a. m.pl. wsch.-lit. ʽpoślad, ziarno gorszego gatunku, które przy wianiu 

pada dalej niż dobre ziarno, na końcu, w pobliżu plewʼ (DVŽ) — zapoż. z błr. azáddze, -ja n. 

(od zad ʽtyłʼ), por. syn. pazáddze, pazádki, dosł. ʽto, co pada z tyłu, na końcuʼ. Rodzime 

odpowiedniki to pastùrlakai, paskuĩlakos. 

 ažýšsūnis, -io 1 p.a. wsch.-lit. ʽzięć przyjęty do domu teściówʼ. Analiza: až-yš-sūnis, 

znacz. etym. ʽ(zięć) wzięty za przybranego synaʼ. Złożenie prepozycji až (war. ažu) ʽzaʼ i 

wyrazu ýšsūnis ʽprzybrany synʼ (SD <iźsunis> «przysposobiony»), od sūnùs ʽsynʼ. Por. 

priimu ažu ižsūnį SD «przysposabiam kogo, za syna przywłaszczam» (syn. ažusūnij). Zob. też 

į́sūnis, užkurỹs. 

 ažnýčia 1 p.a. 1. gw. ʽsuszarnia ziarna lub słoduʼ (Apipylė ažnýčią grūdų, nė per 

savaitę neišdžius ʽNasypali do suszarni [tyle] zboża, że nawet przez tydzień nie wyschnieʼ), 

2. stlit. ʽsuszarnia słoduʼ: SD <aźnićia> «ozdownia, ozdnica» — zapoż. z pol. XVI w. 

oźnica, to ze zmiany ozdnica ʽsuszarnia słodu (półproduktu do wyrobu piwa), słodowniaʼ 

(SPXVI). Drw. Ažnyčỹnė (nazwa bagna), Ažnyčiãkalnis (nazwa roli), por. LVŽ I, 255. 

Sekwencja -žn- powraca w apražnykas (zob.). Substytucja ź ⇒ lit. ž i suf. -nica ⇒ lit. -nyčia 

(co do akutu por. bažnýčia, pyvnýčia). Jest też oboczna substytucja ź ⇒ lit. z i suf. -nica ⇒ 

lit. -nyčia lub -inyčia: aznýčia lub azinýčia (por. pyvinýčia jako wariant do pyvnýčia). Zob. 

też SLA 36, ALEW 80, POLŽ 220. — Niejasny jest war. z uz- (zamiast už-?): uznyčià 2 p.a. 

(Nunešk grūdus ant uznỹčios ʽZanieś ziarno do suszarni [do ozdnicy]ʼ). — War. jeznỹčia 

pochodzi ze zmiany *jaznyčia (por. jevaĩ < javaĩ); protetyczne j- jak np. w gw. jãvižos < 

ãvižos.  

 ą́žuolas 3, 1 p.a. bot. ʽdąb, Quercus roburʼ, stlit. <anßols> BRB, ųžuolas SD «dąb». 

War. ándžuolas (LD § 241), ažuolìs, -iẽs, áižuolas, áužuolas (zob. LD § 151; Kroonen 10 

niesłusznie wywodzi áižuols z pie. *aiǵ-ōl-), vúožuolas: Pajū́siamu ąžuolas, pamū́siamu – 

vúožuolas LZŽ ʽPo waszemu «ąžuolas», po naszemu «vuožuolas»ʼ. Jest też war. áržuolas, z 

niejasnym r (por. LD § 248, Kabašinskaitė 50). Suf. -uol- powtarza się w bránduolas, 

kánduolas i vabuolas (ŽD 189). Odpowiedniki łotewskie: uôzuõls obok uôzuolis, uôzals i 

uôzuls. Z innym sufiksem stpr. ansonis EV ʽdąb, Eche [Eiche]ʼ. Postać pralit.-łot. *anžōlas. 

Przy założeniu wtórności grupy *-nž- postuluje się pb. *amž-ōlas i powiązanie z pwk. pie. 

*h2emǵh- ʽkrępować, ściskaćʼ (por. LIV
2 264, NIL 301, ALEW 81), zob. s.v. añkštas. W 

kwestii sufiksu por. psł. *vǫz-lŭ ʽwęzeł, supełʼ, cs. ǫzlŭ, sch. ùzao, ros. úzel, czes. uzel, pol. 

węzeł — drw. od *vęzati ʽwiązaćʼ (por. Vaillant IV, 550, Boryś 686, Derksen 2008, 388). 

Odtwarza się znacz. etym. ʽdrzewo o korze pokrytej fałdami, zgrubieniami, które 

przypominają węzły na sznurzeʼ (LEW 28: «..., dann wäre die Eiche als der knorrige Baum 

bezeichnet»), ale brak na to solidnej paraleli semazjologicznej. Podobnie PKEŽ 1, 82n. w 

odniesieniu do stpr. ansonis; autor rekonstruuje pb. *anz-ōnas i dla sufiksu wskazuje paralelę 

w litewskiej n.rz. Beržuonà (znacz. etym. ʽrzeka, na której brzegach rosną brzozyʼ). Derksen 



104 

na prawach rękopisu 

2015, 75 jest zdania, że ansonis zajęło miejsce starszego *ansolis. — Drw. ąžuolijà ʽlas 

dębowy, dębinaʼ, ąžuolýnas ʽdębina, dąbrowaʼ (por. łot. uôzuõlaîne ʽdąbrowaʼ, uôzuõlene 

ʽżołądźʼ), ąžuolìnis, -io 1. ʽrodzaj borowika rosnącego pod dębamiʼ (Ąžuolìniai až baravykus 

kietesni ʽ«Ąžuoliniai» są twardsze od borowikówʼ), 2. stlit. ʽchrząszczʼ: SD <vǯuolinis> 

«chrąszcz», ąžuolýtė ʽmłody las dębowyʼ (por. łot. uozuolītis ʽdąbekʼ, uozuoltiņš ts.). Cps. 

ą́žuolavertis ʽbajkowy mocarz, który wyrywa dęby z korzeniamiʼ (por. vers̃ti). — N.m. 

Ąžuolaĩ 2x, Ąžuolijà 7x, Ąžuolỹnė 15x, cps. Aržuolùpiai, Aržúolupis. N.rz. Ąžuolìnis, 

Ąžuolùpė, Ąžuolùpis, Ąžuolupỹs (kontrahowane Ąžlupỹs). Nazwy terenowe: Ánžuolė (rola, 

łąka), Anžuolijà (rola), Áržuolas (góra), Aržuolýnas (las), Áržuolpievė (łąka), por. LVŽ, s.v. 

— Zwraca uwagę nieobecność apelatywu stpr. ansonis w nazewnictwie geograficznym. AON 

10 wymienia jedynie nazwę sambijską 1380 Ansnicz, Ansnit, z glosą «eyn eychwalt», tj. ʽlas 

dębowyʼ (może z synkopowania formacji *anson-it-). 



na prawach rękopisu 

B 
 bà gw. spójnik przyczynowy ʽbo, ponieważʼ (Nekask kitam duobės, bà pats jon įpulsi 

ʽNie kop pod kim innym dołków, bo sam w nie wpadnieszʼ) — zapoż. z błr. ba, pol. bo, por. 

LEW 28. ALEW 82 uważa bà za wyraz odziedziczony, stojący w apofonii z bè ʽdenn; nochʼ. 

 babaũšis, -io 2 p.a. gw. ʽżebrak w łachmanach, którym straszą dzieci; straszydło, 

zmora, upiórʼ. War. babaũžis, babužỹs. Niejasne, por. LEW 29. Zob. też baũbas, bužỹs. 

 babìlis, -io 2 p.a., babìlius, -iaus 2 p.a. gw. ʽchłop bezrolny, mieszkający kątem w 

cudzej chacie, komornik; biedakʼ — zapoż. ze stbłr. *bobylь, por. błr. babýlь, -ljá ʽchłop 

bezrolny; biedak; człowiek samotny, nie mający rodziny, bez własnej chatyʼ (por. ZS 8, 

ĖSBM 1, 258n., PZB 1, 145). War. bãbelis (Jis bãbelis, žemės nė kiek neturi ʽOn jest 

«babelis», ziemi nie ma ani trochęʼ); ze zmiennym wokalizmem: bòbelis, bóbelis oraz 

bùbelis i bū́belis (wszystko 1 p.a.). — Nazw. Babìlis, Babìlius; Bóbelis, Bobẽlis. N.m. 

Bãbiliai, Babìliai. — Od *babyza(s) pochodzi babỹzninkas ʽchłop bezrolny; biedakʼ, por. Tie 

babỹzninkai tik iš žvejos pragyvena ʽCi «babyzninkai» utrzymują się tylko z rybactwaʼ.  

 bãbkai, -ų 2 p.a. m.pl. przest. ʽwawrzyn, laur, Laurus nobilis: drzewo, jego owoce i 

liścieʼ. BRB babkų medis ʽdrzewo laurowe, Lorbeerbaumʼ (glosa przy Lorbero medis 

ʽLorberbawmʼ) — zapoż. ze stbłr. bobki, por. błr. babkí, -óŭ ʽowoce drzewa laurowego, 

liście bobkoweʼ (⇐ stpol. bobki, -ów). LKŽ: bãbkas ʽlaur, Laurus nobilisʼ (Ruhig, Kurschat). 

Por. SLA 36, LEW 29 i ALEW 82, gdzie wszędzie operuje się formami singularis babkas lub 

babka, wywodzonymi wprost ze stpol. bobek. Zob. też láuras i liórbėrė. 

 bačkà 2, 4 p.a. przest., gw. ʽbeczkaʼ, DP ʽbarełaʼ — zapoż. ze stbłr. bočka, por. błr. 

bóčka, -i (SLA 36, ZS 8, LEW 29, ALEW 82; por. ĖSBM 1, 374n.). Zob. też bõsas II. — Drw. 

bãčkininkas ʽkto robi beczki, bednarzʼ, bãčkis, -ė ʽktoś tęgi, gruby (jak beczka)ʼ. Cps. 

pùsbačkė ʽpółbeczka, mała beczkaʼ, przen. ʽkobieta przy kościʼ (por. pùsė), silb̃ačkė ʽbeczka 

na śledzieʼ (por. silk̃ė i silk̃bosis). — Nazw. Bãčkis, Pusbačkỹs. N.m. Bãčkininkai 2x (⇒ 

Bačkininkėl̃iai), Pùsbačkiai. 

 badái, badaĩ ptk. 1. stlit. ʽniechbyʼ, w zdaniach wyrażających życzenie, np. Bodai 

pachliebčiaus žiedna nebebūtų KN 1015 ʽBodajże wszyscy pochlebcy zginęliʼ, 2. gw. ʽchyba, 

pewnie, podobno, prawdopodobnieʼ (Kepure badái ant sienos kabo ʽCzapka chyba wisi na 

ścianieʼ) — zapoż. z błr. badáj, bahdáj ʽniech Bóg da, aby...ʼ (por. pol. bodaj, przest. bogdaj, 

ĖSBM 1, 263). Zob. ALEW 82; brak w SLA i LEW. 

 bãdas 4 p.a. 1. ʽbrak jedzenia, głódʼ (łot. bads), 2. stlit. ʽdrogość, drożyznaʼ (DP), 3. 

ʽbrak, niedostatekʼ (np. šiẽno bãdas ʽbrak sianaʼ), 4. c. ʽczłowiek nienasycony, żarłokʼ (por. 

niżej złożenia z I członem bad-); kę̃sti badù ʽcierpieć głódʼ, badu kinčiu SD «mrę głod» 

[ʽumieram z głoduʼ], mirt̃i badù ʽmrzeć z głoduʼ, ažumirštu badu SD «zamieram», bãdą 

atgáuti ʽzaspokoić głódʼ. War. badùs, -aũs 4 p.a., np. Juoda duona ne badùs, stori marškiniai 

ne nuõgis ʽCzarny chleb to nie głód, gruba koszula to nie nagośćʼ. Wyraz bãdas wygląda na 

nowotwór, który rozpowszechnił się kosztem starszego alk̃atis (zob.). Pochodzenie nieusta-

lone. Być może jest to formacja na SZ băd- od SP *bād- jak w bodė́ti ʽcierpieć głód, przy-

mierać głodemʼ, por. prs. bodžiu SD «mrę głod» [ʽumieram z głoduʼ]. Transponat ie. 

*bheh2d
h-. W kwestii neoapofonii ă ⇐ ā por. drabùžis ⇐ dróbė; lajùs ⇐ lóti; slagaĩ ⇐ slógti. 

Inaczej LEW 29 i ALEW 83: bãdas ma stać w apofonii do bėdà (dla stosunku a : ė brak jednak 

przykładu kontrolnego). — Drw. bãdaras ʽkłopot, zmartwienie; fatyga, zachódʼ (Bãdaro 

daug, bet ir pelno nemažai ʽZachodu dużo, ale i zysk niemałyʼ; por. nazw. Bãdaras), badijà 
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1. ʽniedostatek, brak (pieniędzy, paszy)ʼ, 2. ʽnieurodzajna ziemiaʼ, badžiaĩ adv. ʽmałoʼ 

(Šiemet mums pašaro badžiaĩ yra ʽW tym roku mamy mało paszyʼ). Cps. badgáltis (zob.), 

bãdkošis ʽgłodomórʼ (por. kóšti), bãdlaukis ʽodłóg, ugórʼ (dosł. ʽgłodowe poleʼ, por. laũkas), 

bãdmaišis ʽczłowiek często jedzący, a nie mogący się najeść, głodomorekʼ (por. maĩšas), 

badmãras ʽumieranie z głoduʼ (por. mar-), ⇒ badmaráuti ʽprzymierać głodem, cierpieć głód, 

źle się odżywiaćʼ, war. badmariáuti; badmirà a. badmirỹs ʽkto wciąż jest głodny, głodomór, 

mrzygłódʼ, por. mirt̃i (odpowiedniki łot. badmira, badmiris), do tego war. bada-mirỹs, który 

strukturalnie odpowiada pol. głodo-mór; kalka z pol.?), ⇒ badmir(i)áuti ʽniedojadać, morzyć 

się głodemʼ; badrijà c. ʽgłodomórʼ (por. rýti), bãdsmuka c. ts. (por. smùkti), bãdstipa c. ts. 

(por. stìpti), bãdvietė ʽlicha, nieurodzajna ziemiaʼ (por. vietà), bãdžolė 1. ʽtrawa, której bydło 

nie chce żrećʼ, 2. bot. ʽgłodek mrzygłód, Drabaʼ (por. žolė)̃. — Vb. denom. 1. badáuti 

ʽcierpieć głód, głodowaćʼ, 2. badénti ʽmorzyć kogo głodemʼ, 3. badė́ti, -ju (war. badù), -jau 

ʽgłodnieć, łaknąćʼ, 4. bãdinti a. badìnti ʽmorzyć głodemʼ, 5. badúoti ʽgłodować, przymierać 

głodemʼ, SD baduoju «mrę głod» (⇒ baduojimas BRB ʽgłódʼ), 6. išbàsti, -bandù, -badaũ 

ʽzgłodniećʼ, pribàsti a. subàsti ʽzabraknąćʼ (Pribadaũ kõ ʽZabrakło mi czegośʼ). — Od 

neoosn. badav- (⇐ badãvo) urobiono sb. badavijà 1. f. ʽczas głoduʼ (por. badijà, vergijà), 2. 

c. ʽkto wciąż jest głodny, głodomórʼ (⇒ badavìjis ʽbiedak, nieborakʼ). 

 badgáltis, -ė 1 p.a. gw. 1. ʽczłowiek zgłodniały, głodomórʼ, 2. ʽsknera, skąpiecʼ — 

złożenie z bãdas ʽgłódʼ i niejasnym członem °galt°. War. bedgáltis, badgáldis (por. 

šaldẽkšnis). Zob. też begáltis. — Vb. denom. badgalčióti a. badgalčiáuti ʽprzymierać 

głodemʼ, badgalščióti ts. (Jis iš šykštumo badgalščiója ʽOn ze skąpstwa przymiera głodemʼ). 

 badijõnas 2 p.a. bot. ʽwysuszony owoc rośliny leczniczej badian właściwy (anyż 

gwiazdkowy a. gwiaździsty), Anisi stellati fructusʼ — zapoż. z pol. przest. badyjan, war. 

badjan, badian (pol. gw. bodzian, SGP I, 97). Brak w POLŽ. 

 badýti, badaũ, badziaũ 1. ʽbóść, uderzać rogamiʼ, 2. ʽkłuć – o kolcu, cierniuʼ (Rugiena 

kojas bãdo ʽRżysko kole stopyʼ), 3. ʽrazić oczyʼ: Saulė aki bãdo ʽSłońce razi (w) oczyʼ, 4. 

ʽszturchać, budzić ze snu, pobudzać do czegoʼ, refl. badýtis ʽobijać się, chodzić bez zajęciaʼ. 

SD badau «bodę, kolę, stursam kogo», ragais badau «trykam kogo». Cps. atbadýti m.in. 

ʽodpracować szyjąc; stępić (szydło)ʼ, įbadýti ʽwetknąć (znak) w ziemięʼ, išbadýti m.in. 

ʽwymłócić cepami; wypędzić skądʼ, prabadýti ʽprzebić (dziurę); poduczyć (dziecko)ʼ, 

pribadýti m.in. ʽzbudzić ze snuʼ. Odpowiednik łot. badît, -u, -īju ʽbóść, kłućʼ. Iterativum na -

y- ze SO bad- ⇐ bed-, zob. bèsti (ALEW 83). Paralele: lasýti ⇐ lesù; sagýti ⇐ segù; tapýti ⇐ 

tepù. Por. na SO łac. fodiō, -ere ʽkopać, kłuć, przewiercaćʼ, het. paddai ʽkopie, ryjeʼ < pie. 

*bhodhh2- (LIV
2 66). — W słowiańskim zwraca uwagę fakt, że odpowiadający badýti 

iteratyw psł. *boditi, *boždǫ (pie. *bhodhh2-éi̯e-) został wyparty przez formację 

quasiprymarną, por. scs. bodǫ, bosti ʽbóść, kłućʼ, ros. bodú, bostí, czes. bosu, bůst, pol. bodę, 

bóść. Od bod- (pbsł. *bad-) utworzono nowe iterativum z suf. -ati i SW *bād- ⇐ bad-, por. 

rcs. badati ʽkłućʼ50, sch. bádati ʽkłuć, bóśćʼ, słc. bádať ʽkłuć, nakłuwaćʼ, pol. przest. obadać 

ʽbodąc naokoło kłućʼ, zbadać ʽspychać, zbijaćʼ, pol. badać ʽgruntownie poznawać coś za 

pomocą analizy naukowejʼ, por. Boryś 19. Brak lit. †bodoti. — Drw. werbalne: bãdelėtis 

ʽwłóczyć się bez potrzebyʼ, bãdelioti a. badelióti ʽkłuć chwilami to tu, to tam; bóść rogamiʼ 

(neosufiks jak w gaũdelioti ob. gaũdelėti), badinė́ti ʽkłuć po trochu, czasami; obijać się, 

chodzić bez zajęciaʼ. Neoosn. badž̓ - (⇐ badžiaũ): badžióti ʽkłuć ziemię, kopaćʼ (wtórnie 

bedžióti), refl. badžiótis ʽobijać się, wałęsać sięʼ. — Drw. nominalne: badẽklis, -ė ʽbyk a. 

krowa bodąca inne zwierzętaʼ, sb. ʽkolecʼ (por. łot. badeklis ʽbodziec do kłucia; 

 
50 Por. scs. sŭgarati ʽspalać się, dopalać sięʼ (pol. ogarek ʽniedopalony kawałek czegoʼ) ⇐ gorěti; vŭprašati 

ʽrozpytywać sięʼ ⇐ prositi; posagati ʽwychodzić za mążʼ : lit. sagýti.  
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wykałaczkaʼ), badìkas ʽbodliwy – o bykuʼ, badìklis ʽcierń, kolec; szpikulec wystrugany z 

drewnaʼ (neosuf. -ikl-, zob. šaudìklis), badìkšlis ʽkolec rośliny, krzewu; roślina z kolcami; 

spiczasty, ostry róg (krowy)ʼ, badìkšlė ʽbodliwa krowaʼ, badoma gelažis kareivių SD 

«koncerz» [ʽdługi, prosty, ostro zakończony mieczʼ, SPXVI], badùs ʽbodliwy; kłujący, 

kolący; ostry – o zapachu, smakuʼ (por. landùs ⇐ landýti; dairùs ⇐ dairýtis). Por. stpr. 

boadis EV ʽpchnięcie czymś ostrym, Stych [Stich]ʼ, stłot. badekle ʽpokusa, Versuchungʼ 

(znacz. etym. ʽdłubanie, grzebanie w czymʼ, zob. Jēgers 1966, 156). — Cps. bãdgrėblis 

ʽwielkie grabie do oczyszczania ścierniskaʼ (por. grėblỹs), žvãkbadis ʽumieszczony na 

długim kiju blaszany kapturek do gaszenia świec w kościele, gasidłoʼ (dosł. ʽto, co bodzie 

świecęʼ, por. žvãkė). — Neoosn. bady-: badýdinti: Nebadýdink gyvulių ʽNie pozwól bydłu, 

żeby się bodłoʼ (por. typ rašýdinti). — Neoosn. badyt- (⇐ badýtas): badytỹnės f.pl. 

ʽbodzenie się bydła, mocowanie się owiecʼ (por. suf. -yn- w muštỹnės, peštỹnės), badýtinis 

ʽnakłuwany – o wzorze, pikowany – o materiale, kołdrzeʼ (por. adýtinis), badýtuvas 

ʽprzyrząd do kłucia, dziurawieniaʼ. 

 bagamãzas 2 p.a. pot. 1. ʽstraganiarz, kramarz, przekupień trudniący się drobnym 

handlem na targach, jarmarkach i odpustachʼ (Jomarkininkai, bagamazai, kromininkai 

ʽJarmarczni handlarze, «bagamazai», kramarzeʼ. Jau bagamãzai iš vakaro būdas pasistatė 

ʽPrzekupnie już pod wieczór rozstawili swoje budkiʼ), 2. ʽbuda jarmarcznaʼ lub ʽnamiot 

przekupniaʼ (KRŽ) — z rozszerzeniem znaczenia zapożyczone ze stbłr. *bogomazъ, por. błr. 

bahamáz, -a ʽmalarz obrazów o treści religijnejʼ, ros. gw. bogomáz ʽsprzedawca ikon i 

obrazówʼ (SRNG). Por. ros. liter. bogomáz ʽnieudolny malarz ikonʼ. — Drw. bagamãzninkas 

ʽstraganiarz, kramarzʼ (Šiandien didelis turgus, vienų bagamãzninkų pusė rinkos ʽDzisiaj 

wielki targ, sami straganiarze zajęli połowę rynkuʼ). Por. syn. karabélnykas. 

 bagaslóvyti, -iju, -ijau gw. 1. ʽbłogosławićʼ, 2. išbagaslóvyti ʽzwymyślać kogoʼ — 

zapoż. ze stbłr. bogosloviti, por. błr. bahaslavícь, 3 sg. prs. bahaslávicь. Paralele: garãdyti, 

narãvytis, zalãtyti. Por. ZS 8, LEW 45 (brak w SLA). Z obocznym sufiksem: bagaslóvinti. 

LKŽ I, 554 mylnie wskazuje pol. †bogosłowić jako rzekomo polskie źródło. 

 bagãžas ʽbagaż, rzeczy przygotowane do przewozuʼ — zapoż. z ros. bagáž, -á (od 

XVIII w. ⇐ fr. bagage f., nwn. Bagage f.; rodzaj męski jak w pol. bagaż), por. REW I, 36, 

Anikin 2, 48. Zob. też pakóžė. 

 bagoctva stlit. ʽbogactwoʼ (Lobis ir bagoctvas bus jo namuosu MŽ 4602) — zapoż. ze 

stbłr. bogatstvo, bogatьstvo, bogactvo, por. błr. baháctva (⇐ pol. bogactwo). War. bohastvà 

ZTŽ ma wokalizm jak bohãtas (zob. bagótas). — Wsch.-lit. forma bagoctvà a. bagostvà 

ʽbogactwoʼ przybiera w Lazū́nai postać bostvà na skutek oddziaływania fonetyki kontaktu 

białorusko-litewskiego. Objawia się to zmianą g w γ oraz ts w s: *baγastva. Stąd po zaniku γ: 

*ba.astva (hiat) > *bāstva (długość z kontrakcji) > bostvà (zob. też LD § 128). Następnie 

bostvà przez wyrównanie do bótas LZŽ ʽbogatyʼ zmienia się w botstvà (Jap botstvà dzidelė 

ʽOn ma wielki majątekʼ). Co do kontrakcji por. padà ob. pagadà. Zob. też bagočius, bagótas 

oraz botỹrius. 

 bagõčius, -iaus 2 p.a. przest., gw. ʽbogaczʼ — zapoż. ze stbłr. bogačъ, por. błr. 

baháč, -á. Fem. bagočkà 2 p.a. ʽbogaczkaʼ ⇐ błr. bahačka, -i. Por. SLA 36. — Nazw. 

Bagõčius, Bagočiū́nas. N.m. Bagõčiai. 

 bagótas, -a 1, 3 p.a. stlit., gw. ʽbogatyʼ (war. bohãtas ZTŽ) — zapoż. ze stbłr. bogatъ, 

bogatyjь, por. błr. baháty, -aja (SLA 36n., ZS 8, LEW 29, ALEW 83). Stąd też łot. bagâts. NB. 

BSW 23, s.v. baga- niesłusznie uznał bagótas i bagâts za wyrazy prapokrewne ze scs. bogatŭ 

ʽbogatyʼ. — War. bavótas LZŽ pokazuje spółgłoskę -v- w roli wypełniacza hiatu (war. 

baótas), wywołanego zanikiem spirantu γ- w formie transpozycyjnej *baγā́tas ⇐ błr. baγáty. 
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Por. avurk̃as, bẽrevas i pasovà. Z kolei war. ba.ótas ulega asymilacji w *bo.otas i kontrahuje 

w bótas LZŽ (por. bostvà s.v. bagoctva). — Drw. bagotỹstė ʽbogactwoʼ. Vb. denom. bagõsti, 

-stù, nubagotaũ ʽbogacieć, bogacić sięʼ (Kai aš nubagosiu, tai linksmas giedosiu ʽJak się ja 

wzbogacę, to wesoło zaśpiewamʼ), bagotáuti ʽprowadzić wystawne życieʼ, prabagotė́ti 

ʽwzbogacić sięʼ, prasibagótyti ts. — Reanaliza bagó-tas umożliwiła pojawienie się vb. 

denom. bagóti, -ju, -jau gw. ʽbogacić sięʼ, nubagóti a. prabagóti ʽwzbogacić sięʼ (Amerikoj 

per karą daugelis žmonių prabagójo ʽW Ameryce w czasie wojny wielu ludzi się 

wzbogaciłoʼ). — Nazw. Bagãckas, Bagãtas, Bagatãvičius, Bagotáitis, Bagotkẽvičius (pol. 

Bohatkiewicz). N.m. Bagotėl̃iai, Bagotìškiai. 

 bagotỹrius, -iaus 2 p.a. stlit., gw. ʽbogaczʼ — zapoż. ze stbłr. bogatyrь (bogatyrъ), por. 

błr. bahatýr, -á 1. ʽbogaczʼ, 2. ʽbohaterʼ (⇐ strus. bogatyrŭ ʽbohater, wojownikʼ ⇐ sttatar. 

bahatyr, bahadyr ⇐ sttur. baγatur, por. Stachowski 80, REW I, 99, Anikin 3, 296n.). War. 

bagatiẽrius, bogatỹrius; z kontrakcją: botỹrius 2 p.a. ʽbogaczʼ (DVŽ, LZŽ) < *bātyrius < 

*ba.atyrius < *baγatyrius (por. bostvà s.v. bagoctva). Błr. znacz. ʽbogaczʼ tłumaczy się 

ludowo-etymologicznym nawiązaniem do adi. bogatŭ ʽbogatyʼ (strus.). Zob. SLA 37, ZS 8, 

LEW 29, ĖSBM 1. 262, ALEW 83. Nazw. Bagatỹrius, Bagotỹrius, kontrahowane Botỹrius, 

Botỹras. — Łot. bagatirs, bagâturs ʽczłowiek bogaty, bogaczʼ ⇐ ros. bogatýrь (ME I, 249, 

por. łot. bagâts ʽbogatyʼ). 

 bagū̃nas 2 p.a. wsch.-lit. bot. ʽbagno pospolite, dziki rozmaryn, Ledum palustre, 

Rhododendron tomentosumʼ, war. bahū̃nas (DVŽ) — zapoż. ze stbłr. *bagunъ, błr. bahún, -

u. War. z hiatem: ba.ū̃nas (Baū̃nas gydo nok kosulio DVŽ ʽBagno leczy kaszelʼ). Por. baótas 

ʽbogatyʼ. Zob. też gaĩlis. 

 baibõkas 2 p.a., baĩbokas 1 p.a. gw. ʽmłokos, wyrostek, zwykle swawolny, unikający 

pracyʼ (Ot baibõkas – laipioja po medžius, o nieko nedirba ʽOt b. łazi po drzewach, a 

niczego nie robiʼ) — zapoż. z błr., ros. bajbák, -á m.in. ʽnieruchawy człowiek, ospalec, 

obibokʼ (pożyczka orientalna, zob. REW I, 40, Anikin 2, 79n.). Nazw. Baibõkas, n.m. 

Baibõkai, Baibokėl̃iai. — Prawdopodobnie na skutek skrzyżowania z rodzimym czas. 

bambsóti ʽwylegiwać się, próżnowaćʼ (zob. bam̃bti) pojawił się war. z -am-: bambõkas ʽo 

chłopcu: leń, obibokʼ.  

 baidýti, baidaũ, baidžiaũ 1. ʽstraszyć, płoszyć, płosząc odpędzać, wyganiaćʼ, 2. 

ʽgrozić, zagrażaćʼ, 3. ʽo zjawach, urojeniach: budzić przestrachʼ. Prs. 3 os. baĩdo impers. 

ʽ(coś) straszy, wzbudza strachʼ. SD: baidau «płoszam, straszę kogo» (syn. baisinu), «trwożę 

kogo», [atbaidýti ʽodstraszać, odstręczaćʼ], atbaidau «odpłaszam; odstraszam», [įbaidýti 

ʽnastraszyć, napędzić strachuʼ], išbaidau «wypłaszam», išbaidyt «wystraszyć co na kim», 

nubaidau kų nuog ko «odwodzę kogo od czego» (syn. nugrasau), «oganiam». Odpowiednik 

łot. baĩdît a. baĩdinât ʽwzbudzać strach, straszyćʼ, refl. ʽbać sięʼ. Dwuznaczne: 1° 

synchronicznie: caus. z suf. -dy- i SO bai-C od SZ bii̯-V (por. bijóti(s) ʽbać sięʼ, łot. bijât ts. 

obok bī-C w łot. bîtiês ts.); paralele: lámdyti ⇐ lìmti; táldyti ⇐ tìlti, 2° diachronicznie: z 

uwagi na potencjalne prs. intr. *biedu ʽboję sięʼ < pb. *bēi̯-de- < pie. *bhei̯h2-d
he- (por. LIV

2 

72), co sugeruje obecność łotewskiego czas. biêdêt, -ẽju ʽwzbudzać strach, napawać 

strachem, przerażaćʼ, można baidýti analizować baid-yti, czyli jako caus.-iter. z suf. -y- i SO 

baid- ⇐ *beid-/*bied-. Zob. też LEW 29, ALEW 84. — Neoosn. baid-: baĩdas ʽstrach na 

wróble, straszydłoʼ : łot. baids (por. ard̃as ⇐ ardýti; klõdas ⇐ klódyti), baidẽklis ts., baidùs 

ʽstrachliwyʼ (por. łot. baĩdîgs ʽbudzący strach; strachliwyʼ). Według ME I, 250 łot. baiglis 

ʽstraszydło, mamidło, mara, zmoraʼ może reflektować *baid-lis. Stąd wyabstrahowano 

neoosn. baig-, widoczną w drw. baîgs ʽbudzący strach, strasznyʼ, baigi m.pl. ʽbudzące grozę 

znaki, ukazujące się na niebie w czasie zorzy północnejʼ, baiga a. baigums ʽstrachʼ 

(letonizmem jest żm. baigus ʽbudzący strachʼ u Dowkonta). NB. ALEW 85 niesłusznie 
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forsuje genetyczne powiązanie baîgs z lit. baikštùs ʽbojaźliwyʼ (to ostatnie ma budowę *bai-

k-stus, zob. s.v.). — Neoosn. baidy-: atbaidymas SD «odwodzenie kogo», baidyklas BRB 

ʽstraszydłoʼ, baidỹklė a. baidyklė ̃ ʽstrach na wróbleʼ, SD «straszydło widome» (⇒ 

baidykláitis ʽnicpońʼ), baidýtuvė przest. ʽwięzienieʼ.  

 baidõkas 2 p.a. przest. ʽtowarowa łódź z żaglem, barkaʼ (Nemunu plaukia baidõkai JU 

ʽNiemnem płyną bajdakiʼ) — przy pośrednictwie białoruskim zapożyczone z ros. bajdák, 

báidak ʽstatek rzeczny na Dnieprze i jego dopływach; wielka łódź towarowa; pływający 

młyn wodnyʼ; to spokrewnione z bájda ʽrodzaj statku, łodzi; żaglowa łódź rybackaʼ, zob. 

Anikin 2, 83. Dalszy wywód niepewny. Według REW I, 40 pożyczka orientalna. 

 baĩgti, baigiù, baigiaũ ʽskończyć, doprowadzić do końcaʼ. War. ze zmianą ai > ei: 

beĩgti; ma on odpowiednik w łot. bèigt, bèidzu, bèidzu ʽzakończyć, przestać; skonać, 

umrzećʼ51. SD: baigiu darbų «dorabiam czego» (syn. dadirbu), «konam co, prowadzę bez 

przerwania do końca; kończę co»; war. z ei: beigiu kalbų «domawiam czego» (syn. dakalbu); 

pabaigiu «dokonywam czego» (syn. galų darau, dadirbu). Refl. nusibaĩgti ʽskonać, 

zdechnąćʼ. Prs. baigiù ma charakter quasiprymarny, tj. pochodzi od iteratywnego inf. 

*baigyti, podobnie jak np. daužiù (daũžti) ob. daužýti; tariù (tart̃i) ob. tarýti. — Alternant 

baig- jest formą nowego SP/SO, który dotworzono do SZ big-, pochodzącego z redukcji 

pwk. *beg-52. Podobne iteratywy ze SO ai to kaišýti i káišioti ⇐ kiš- (SE keš-); páišyti i 

páišioti ⇐ piš- (SE peš-). Pb. pwk. *beg- jest kontynuantem pie. *bheg- ʽłamaćʼ (LIV
2 66), 

por. orm. bekanem ʽłamięʼ, aor. ebek, wed. bhanákti ʽłamie, kruszyʼ (zamiast pie. *bh-né-g-

ti), wed. bhagna- ʽzłamanyʼ. Ślad pb. *beg- zachował się w postaci infigowanej w pdg. 

bengiù, beñgti żm. ʽkończyćʼ (zob.). Uderza nieobecność w bałtyckim refleksów dawnego 

SO †bag-. Zob. też LEW 34, ALEW 84. — Postverbalia: baigtìs, -iẽs f. ʽzakończenie, rezultat, 

wynik czegoʼ, baigtùvės a. pabaigtùvės f.pl. 1. ʽświęto na zakończenie większych prac w 

gospodarstwieʼ, 2. ʽdożynkiʼ, baĩgena c. ʽzdechlak, chudeuszʼ, ìšbaigos f.pl. ʽresztkiʼ, 

núobaigos f.pl. ʽresztki, fusy; zakończyny, dożynkiʼ (war. núobangos), nusibaĩgėlis ʽcherlakʼ 

(por. nudvės̃ėlis), pabaigà ʽkoniec, zakończenieʼ, pabaiga gyvenimo SD «skonanie», užbaigà 

ʽkoniec, kresʼ (war. ùžbeiga). — SZ big- ukazuje się w adi. bìgas (zob.), jak też w temacie 

infigowanym bi-n-g-, który usamodzielnił się względem neopwk. big-, zob. biñgti. 

 báika 1 p.a. gw. 1. bajka, baśń; wymysł, bzduraʼ, 2. ʽżart, figielʼ (báikas krės̃ti ʽstroić 

żarty, żartowaćʼ), 3. ʽbagatela, błahostka, głupstwoʼ — zapoż. z błr. bájka, pol. bajka (SLA 

37; pominięte w LEW). War. báikė, f.pl. báikos, też m. báikis. — Indecl. báiki ʽbajki, 

głupstwoʼ ⇐ błr. bájki, pol. bajki (ZS 8). Por. akut w zapoż. náika, váiskas. — Drw. 

baikaũnas ʽwesoły, lubiący żartyʼ (Baikaũnas vaikinas, tai visi jį kviečia ʽChłopak umie 

opowiadać, to wszyscy go zapraszająʼ), báikinykas ʽczłowiek lubiący żartować, żartowniś, 

kpiarzʼ, baikõrius ʽżartowniśʼ. Vb. denom. báikauti a. baikáuti ʽopowiadać bajkę; mówić 

żartem, robić sobie żarty z czegoʼ. 

 baikštùs, -ì 4 p.a., przest. baikštas ʽbojaźliwy, lękliwy, strachliwyʼ — pochodzi przez 

zmianę kš < ks z *baikstus, to zaś z insercją k z *baistus (por. smalkstùs ob. smalstùs). 

Neoosn. baist- może mieć dwa źródła: 1° *baist-yti, z metanalizy vb. frq. *bai-styti53, gdzie 

bai- to SO do bij-, bijótis ʽbać sięʼ (apofonia podobna do pis- ⇒ pais- w páistyti), 2° baist- z 

 
51 Por. stpol. konać ʽdoprowadzać do końca czynność zaczętąʼ : pol. konać ʽumieraćʼ, skonać ʽumrzećʼ; ros. gw. 

konátь ʽkończyć, doprowadzać do końcaʼ i ʽkonać, umieraćʼ, liter. skončátьsja ʽskonać, umrzeć, dokonać 

żywotaʼ.  
52 Według reguły TiT ⇐ TeT wzorującej się na modelu RiT ⇐ ReT pierwiastków z resonantem. Paralele: bid- ⇐ 

bed- (bèsti); dig- ⇐ deg- (dègti); piš- ⇐ peš- (pèšti); sig- ⇐ seg- (sègti); tis- ⇐ tes- (tesė́ti).  
53 Właściwie można by postulować osnowę werbalną z insercją k: *baikštyti z *bai-k-styti. Por. baugštùs ⇐ 

baugštýtis; makštùs ⇐ mankštýti. 
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metanalizy prs. baĩsta impers. ʽrobi się strasznieʼ (zob. baĩsti). Co do zmian fonetycznych 

por. paũkštis i šáukštas. Inaczej ALEW 85, który usiłuje ustanowić pokrewieństwo między 

baikštùs i łot. baîgs (wyraz łotewski jest prawdopodobnie neologizmem, zob. s.v. baidýti). — 

Drw. baigštis SD «oganka od much», baĩkščiai adv. ʽlękliwie, lękając się czegoʼ, SD 

«boiaźliwie» (syn. su baimi, bailiai, drebulingai). Vb. denom. baikštáuti a. báikštauti ʽlękać 

się, płoszyć sięʼ (por. drą́sauti ⇐ drąsùs), baikštinti MOP caus. ʽstraszyć (sumienie swoje)ʼ54. 

 báilė 1 p.a., bailė ̃3 p.a. (łot. baîle), też bailà 4 p.a. gw. ʽstrachʼ — dewerbalne nomen 

na -l- od neoosn. bai-, wyodrębnionej z baidýti ʽstraszyćʼ (por. ŽD 169). Akut metatoniczny. 

Z innymi sufiksami: báimė, baisà (zob.). Akut metatoniczny, podobnie jak w báimė (inaczej 

Derksen 1996, 325n.). Zob. też ALEW 85. — Neoosn. bail-: bailùs ʽtchórzliwy, płochliwyʼ 

(syn. baulùs), SD bailus «boiaźliwy» (syn. krūpus, bijųsis), bailiai «boiaźliwie» (syn. su 

baimi, baikščiai), bailýbė a. bailỹbė ʽbojaźńʼ, bailỹs ʽtchórz, strachajłoʼ (war. baulỹs), baĩlius 

ts. Odpowiednik łot. baîls, baîļš ʽbojaźliwyʼ. Vb. denom. báilauti DP ʽbać się, lękać sięʼ, 

báilėtis ʽbać sięʼ, bailìnti a. báilinti ʽstraszyć kogoʼ (łot. baĩļuôt), refl. bailìntis ʽbać sięʼ, SD
1 

bailinuosi «trwożę [się]».  

 báimė 1 p.a. 1. ʽstrach, lęk, bojaźńʼ (łot. baîme), 2. ʽstraszydło, widziadło strach 

budząceʼ — dewerbalne nomen na -m- od neoosn. bai-, wyodrębnionej z baidýti ʽstraszyćʼ 

(por. ŽD 205, GJL II, § 273). Akut metatoniczny. Z innymi sufiksami: báilė, baisà (zob.). — 

Neoosn. baim-: báimingas a. baimìngas ʽbojaźliwy, strachliwyʼ (war. báimiškas), cps. 

dievobaimė DP ʽpobożnośćʼ (por. diẽvas i cps. nwn. Gottes-furcht f. ʽbojaźn Bożaʼ), ⇒ 

dievobaimis DP ʽpobożnyʼ [dosł. ʽbogobojnyʼ], dievobaimus ʽpobożnyʼ (CHB), 

dievobaimingai SD «bogoboynie». Vb. denom. báiminti ʽstraszyć kogoʼ, báimytis ʽbać sięʼ, 

įsibáimyti ʽwy-, przestraszyć sięʼ. — W przenośnym użyciu báimė ʽstrachʼ oznacza ʽwielką 

ilość, mnóstwo, moc czegoʼ, por. báimė žmonių̃ ʽmnóstwo ludziʼ. Tokių atsitikimų báimė 

ʽMnóstwo [jest] takich wypadkówʼ. Drw. baimýbė gw. ʽmnóstwo, wieleʼ: Baimýbė medžių 

yra ʽJest wiele drzewʼ. Niewykluczone, że wyraz áimė ʽmoc, mnóstwoʼ (zob. s.v. éibė) 

pochodzi z jakiejś mutylacji formy báimė, z kolei war. áibė ze zmiany *aimybė.  

 baisà 4 p.a. ʽstrachʼ, SD «lękanie, strach» (łot. baiss), pabaisà ʽpostrach, potwórʼ — 

dewerbalne nomen z suf. -s- od neoosn. bai-, wyodrębnionej z baidýti ʽstraszyćʼ. Por. ŽD 

310, GJL II, § 35555. Inaczej ALEW 86: *bai-sā-, drw. na SO od bij- jak w bijóti. Z innymi 

sufiksami: báilė (zob.), báimė (zob.). — Neoosn. bais-: baĩsas ʽstraszydło, upiórʼ (łot. baiss 

ʽstrachʼ), baĩsiai DP ʽsrodze, szkaradnie, straszno, okrutnie, surowieʼ, baisýbė ʽbojaźń; 

srogośćʼ (m.in. MŽ), baisinykas SD «okrutnik» (syn. gailinykas), baisùmas ʽstrachʼ, 

baisumas velino DP ʽokrucieństwo diabelskieʼ. Od baisà pochodzi baisùs ʽstraszny, 

straszliwyʼ (łot. baîss), SD «niebeśpieczny; ogromny, srogi, straszny, wielki; okrutny, 

haniebny», adv. baĩsu ʽstrasznieʼ. Inaczej ŽD 37n.: baisùs ⇒ abstr. baisà. — Vb. denom. 

baisė́tis ʽbać sięʼ, DP ʽstrachać się, brzydzić sięʼ, baisiuosi SD «zdrygam się czego, na co» 

[ʽwzdrygać sięʼ], pasibaisė́ti ʽbać sięʼ, 2. baĩsinti, a. báisinti ʽstraszyć kogo, napędzać komu 

strachuʼ, baisinu SD «straszę kogo, trwożę kogo» (syn. baidau), 3. baisytis: baisausi SD
1 

«stracham się», 4. baĩsti (zob.). 

 baĩsti, baĩsta (*bais-sta56), baĩso gw., zwykle jako prt. pabaĩso impers. ʽzrobiło się 

 
54 ALEW 85 błędnie cytuje w tym miejscu įbaikštinti DP 732. W rzeczywistości w odpowiednim miejscu DP stoi 

įbaukštinti nom.pl.m. ʽprzerażeniʼ (zob. s.v. baugštýti). 
55 Z uwagi na sekundarny charakter leksemu bais-, trzeba z rezerwą odnieść się do etymologicznego zestawienia 

zach.-germ. *baizi- m. (stang. bār-, niem. Bär ʽodyniec, dzikʼ) z lit. baisà, baĩsas w Kluge-Seebold 60, s.v. 

Bär2, jak też do wywodu psł. *běsŭ ʽzły duch, szatanʼ wraz z lit. baĩsas z pie. *bhoi̯Hdh-so- u Derksena 2008, 

40 i w ALEW 86.  
56 Por. Karaliūnas 1987, 124, który słusznie odrzucił możliwość wywodu z *baid-sta. 
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strasznie, ogarnął kogo strachʼ (Net man pabaĩso, kad pradėjo žaibuoti ʽNawet ja się 

przestraszyłem, kiedy zaczęło się błyskaćʼ. Man pabaĩso vienam eit per medžią ʽStrach mi 

było iść samemu przez lasʼ). Odpowiednik łot. man baist ʽboję sięʼ, dosł. ʽjest mi strasznieʼ 

(3 os. prs. *baista). Pwk. bais-, na którym opiera się pdg. baĩsti, pochodzi z metanalizy rzecz. 

baisà ʽstrachʼ (zob.). 

 baistrùkas 2 p.a. wsch.-lit. ʽnieślubne dziecko, bękartʼ (Duktė su baistrukù ir būsta 

viena ZTŽ 72 ʽCórka z bękartem i żyje samaʼ) — miejsce akcentu wskazuje na zapożyczenie 

z błr. bajstrúk, -á (ĖSBM 1, 281; w stbłr. tylko zdrob. bastrja). Białoruskie brzmienie wyrazu 

pochodzi z przekształcenia formy bastrúk (por. PZB 1, 153), która jest derywatem od osnowy 

bastr-, zapożyczonej ze stpol. baster, -tra (zdrob. bastrzę), to z kolei ze śrwn. bastard (por. 

Brückner 17n., REW I, 60). POLŽ 221: wprost z pol. — Pl.m. baistrùkai ZTŽ ʽpisklęta, które 

kura wysiedziała po kryjomuʼ ⇐ błr. bajstrukí ts. Zob. też bakùras, beñkartas i bõstras. 

 bãjyti, bãjiju, bãjijau wsch.-lit. ʽopowiadać, mówićʼ, pabãjyti ʽpowiedziećʼ (DVŽ) — 

zapoż z błr. báicь, báju, 3 sg. báicь. War. bãjinti ʽopowiadać bajkiʼ (syn. báikauti). 

 bajõras 2 p.a. hist. ʽszlachcic na Litwie i Białorusi, bojarʼ. SD: 1. «bojarzyn, nobilis 

inferioris ordinis», 2. «szlachcic urodzony, nobili genere natus equestris ordinis, vir nobilis», 

3. «ziemianin, wolny sobie, dzierżawca starodawny, terrigena, nobilis priuatus». Formę 

bajõras utworzono na gruncie litewskim jako singulativum od bajõrai pl./coll. ʽszlachtaʼ 

(por. ALEW 87), samo zaś bajõrai było zapożyczeniem błr. formy bajáry, -áraŭ coll. 

ʽszlachtaʼ (sg. bajáryn ʽszlachcicʼ). W podobny sposób do lit. dvarionys coll. ʽdworzanieʼ, 

oddającego zapożyczenie stbłr. dvarjane, dotworzono formę singulativum dvarionìs (zob.). 

SLA 37 i LEW 30 ignorują litewską derywację od coll. bajõrai i zamiast tego zakładają 

przejęcie formy singularis, odpowiednio strus., błr. bojarъ lub bojar(in)ъ. — Slawizmem jest 

też łot. bajãrs ʽten, komu się dobrze powodzi, bogaczʼ (mutes bajārs ʽchwalipiętaʼ), por. ME 

I, 252. — Zaświadczenia wsch.-słowiańskie: strus. bojare, -a, -y (sg. bojarinъ), ros. bojáre 

(sg. bojárin, ukr. bojáre (sg. bojáryn), zob. REW I, 114, ALEW 87. Języki płd.-słowiańskie 

wraz ze staroruskim utrzymują starszą postać z -lj-, por. scs. boljarinŭ, pl. boljare, bg. 

boljárin (boljár), sch. bòljarin (bòljar), słń. boljár oraz strus. boljarinъ. ESJS 73 podaje, że 

forma pluralis scs. boljare oddawała brzmienie protobułgarskiego tytułu *bojla-lar, który 

został utworzony od przymiotnika turko-tatar. boylu ʽwysokiʼ (zakłada się przy tym skrót 

haplologiczny i metatezę jl w lj). — Drw. bajorai SD «szlachta», bajõrė ʽszlachciankaʼ, SD
1 

«ślachcianka», SD «ziemianka», bajorijà coll. ʽszlachta, bojarstwoʼ, bajorinis: raštinykas, 

sūdas SD «grodzki» [scil. pisarz, sąd], bajorỹstė ʽszlachectwo, bojarstwo, stan bojarskiʼ, 

bajõriškas ʽszlachecki, bojarskiʼ, SD «szlachetny», bajor(i)ùkas ʽsyn szlachcicaʼ i ʽbiedny 

szlachcic, szlachetkaʼ. Cps. bajõrdvaris ʽzagroda szlachecka, dwórʼ (por. dvãras), bajõrgalis 

ʽlepsza izba, świetlicaʼ (por. gãlas), dìdžbajoris ʽbogaty, znaczny szlachcicʼ (por. dìdis), ne 

baiaras SD
1 «nieślachetny» (syn. nežymus, ne didės giminės), smùlkbajoris ʽdrobny 

szlachcicʼ (por. smulkùs), šùnbajoris ʽzubożały szlachcic, szlachetkaʼ (dosł. ʽpsi szlachcicʼ, 

por. šuõ), žỹdbajoris ts. (por. žỹdas). Vb. denom. bajõrinti ʽnadawać szlachectwoʼ, SD 

bajorinu, bajoru darau «szlachcicem czynię» [ʽnobilitujęʼ]. — Nazw. Bãjaras, Bajarū́nas 

(war. synkopowane: Bairū́nas, Bairiū́nas, n.m. Bairiūnaĩ, por. LVŽ I, 304), Bajerẽvičius, 

Bajõras, Bajoráitis, Bajorýnas, Bajoriū́nas, Bajorū́nas, n.m. Bajõrai 20x, Bajoraĩ 2x, 

Bajoráičiai 2x, Bajorãliai, Bajorėl̃iai, Bajõriškės 4x, Bajõriškiai 11x, Bajoriškėl̃iai, 

Bajoriū́niškis, Bajõrakampis.  

 bajus, -aus stlit. ʽbitwa, walkaʼ (buvo labai didis pakirtimas [glosa: schlacht, bajus, 

kova] BRB ʽbyła wielka bitwaʼ) — zapoż. ze stbłr. boj, -u ʽbój, walka orężna; pojedynekʼ, 

por. błr. boj, pol. bój, boju (SLA 37, LEW 30, ALEW 87). 
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 bajùs, -ì 4 p.a. ʽbojaźliwy, trwożliwyʼ. Drw. bajaĩ a. bajù adv. ʽstrasznieʼ (Mirt nebus 

baju ʽUmrzeć nie będzie strasznieʼ), sb. bajus KN ʽbojaźńʼ. Zgodnie z hipotezą 

sformułowaną na temat strukturalnie podobnego przym. sajùs (zob.) trzeba bajùs ująć jako 

baj-ùs, tj. drw. od neoosnowy zawartej w rzecz. bajà ʽstrach, bojaźńʼ. Paralele: rajùs ⇐ 

°raja, prarajà; drąsùs ⇐ drąsà; talpùs ⇐ talpà. N.act. *baj-ā- było drw. apofonicznym na 

SO od bij-V jak w bijóti ʽbać się, lękać sięʼ (zob. s.v.; por. też HL 13n.). Skoro bajùs jest 

tworem intralitewskim, to nie powinno być wstawiane w tzw. system Calanda (jak to robi np. 

Stüber 2002, 71), ani łączone z ros. bójkij (o czym słusznie Anikin 3, 319). LEW 30 nie 

objaśnia bajùs, odsyła jedynie do baidýti. Brak w ŽD i GJL II. — Od allomorfu bai-C 

wywodzi się prs. inchoativum baĩsta ʽrobi się strasznieʼ (zob. baĩsti). — Lit. baj-V ma 

nawiązanie z jednej strony w stpr. pobaiint caus, ʽukarać, straffenʼ < *pabaj-in-ti (caus. na 

SO, por. lit. bìjinti), z drugiej strony w prasłowiańskim dur. na *-ā-, *boj-ā-, por. scs. bojati 

sę, bojǫ sę ʽodczuwać strach, bać sięʼ, ros. bojátьsja, stpol. bojać się ts. (nieco inaczej 

Derksen 2008, 50). De Vaan 229 wymienia jako refleks st. o łac. foedus ʽszkaradny, 

wstrętnyʼ. 

 bãkai, -ų 2 p.a. LZŽ ʽbokobrodyʼ — zapoż. z błr. báki, -aŭ. Por. makabárdai. 

 bakalõrius, -iaus 2 p.a., stlit. 1. ʽnauczycielʼ, SD «bakałarz», 2. ʽnauczyciel śpiewu 

kościelnego, Vorsingerʼ (CGL) — zapoż. ze stbłr. bokalarъ, bakalarъ ⇐ pol. bakałarz, -a. Z 

innym tematem: bakalorias (Teip tada buvo mūsų bakaloriu CHB ʽTak wtedy był naszym 

nauczycielemʼ). — War. gw. bakaliõrius ⇐ błr. bakaljár, -a. Por. SLA 37, ALEW 87, ĖSBM 1, 

282n. — Drw. bakalẽrija ʽszkoła początkowa, podstawowaʼ, przen. ʽzgiełk, hałasʼ. 

 bãkanas 1 p.a. gw. ʽduży bochenek chlebaʼ — zapoż. ze stbłr. boxonъ (boxanъ, 

boxenъ), por. błr. bóxan, -a ʽbryła upieczonego chleba, zwykle okrągłaʼ ⇐ pol. bochen, -

chna (drw. wsteczny od stpol. bochniec ⇐ stczes. bochnec ⇐ śrwn. vochenz(e) ʽrodzaj 

placka, biały chlebʼ ⇐ śrłac. focācia ʽpodpłomykʼ). Por. LEW 30, Sławski I, 38, ĖSBM 1, 374, 

Mańczak 8. Zob. też kliẽpas. — Vb. denom. subakanúoti ʽuformować ciasto chlebowe w 

bochenkiʼ. — Nazw. Bãkanas, Bakanáuskas, Bakanãvičius (⇒ Bakanowicz), Bakanẽvičius, 

nazwy terenowe: Bakanaĩ, Bakanỹnė, Bakanìškės (LVŽ I, 311). 

 bakavà 2, 4 p.a., gen.sg. bakãvos gw. ʽizba położona z boku, izba przyboczna, mała, 

gorsza; izba kuchennaʼ (Bene į bakãvą svečius priimsi! ʽChyba nie zaprosisz gości do 

bokówki!ʼ) — drw. wsteczny od *bakauka, co zapożyczone ze stbłr. bokovka ʽizba 

przyboczna, bokówkaʼ, por. błr. bakóŭka, -i ts., ros. bokovája kómnata. Odrzucenie 

zakończenia słow. -ka widać też w pečiurà (pečiùrka), pahona (pahonka) i príetelė 

(príetelka). Zob. też LEW 30. Z uwagi na znaczenie mniej jest prawdopodobne przyjmowane 

przez Čepienė 120 zapożyczenie z prus.-niem. backāwe, backōwə ʽpiekarniaʼ. — Drw. 

bakavóji ʽbokówkaʼ (Varyk šunį iš bakavõsios, dar putrą išlaks ʽPrzegoń psa z bokówki, [bo] 

jeszcze putrę wyżreʼ). — Neoosn. bak-: bãkšė ʽbokówka, alkierz, przyboczny pokoikʼ (JU) – 

drw. na -šė, por. dóklas ⇒ dok- ⇒ dókšė; preikuras ⇒ preik- ⇒ preĩkšas. 

 bàkioti, bãkioti, bakióti, -ju, -jau ʽbić kogoʼ, intr. ʽbóść się; iść na kolanachʼ, refl. 

bakiótis ʽbóść sięʼ — czasownik na -io- od interi. bàk (war. bàks, bàkšt, bàkt) o uderzeniu, 

trąceniu, ukłuciu, przebiciu czego. Z innymi sufiksami: bãkoti ʽwpychać do środka, 

pakowaćʼ, intr. ʽbrnąć, brodzićʼ, bàkinti, bãkinti ʽszturchać (kciukiem, kułakiem, łokciem), 

poszturchiwać, bić; budzić ze snu; wpychać siano na poddaszeʼ (war. bàkyti, bãkyti), 

bãkterėti ʽugodzić rogiemʼ. — Od pokrewnych interi. bàks, bàkšt i bàkt utworzono: baksénti 

ʽposzturchiwać; bóść rogami; stukać w szybęʼ, baksóti ʽbóść, uderzaćʼ, bãkštyti ʽkłuć, 

szturchaćʼ (refl. ʽtrącać się łokciamiʼ), bakštãlyti ʽkłuć, bićʼ, baktãlyti ʽpopychać, 

poszturchiwaćʼ. 



113 

na prawach rękopisu 

 baklãgė 2 p.a. hist. ʽnaczynie do przewożenia płynów, napojówʼ — zapoż. ze stbłr. 

boklaga, por. błr. baklaha, -i, ukr. bokláha, ros. baklága. — Stlit. buklogas ʽnaczynie na 

oliwęʼ (Esi kaltas ponui... šimtą buklogų alyvos ʽJesteś winien panu... sto bukłaków oliwyʼ, 

por. ALEW 149) — zapoż. ze stbłr. boklagъ ⇐ pol. XVI w. bokłag, bukłak ʽworek skórzany 

do przechowywania [lub przewożenia] wody, wina lub innego płynu; naczynie; manierkaʼ 

(SPXVI). Zapożyczenie orientalne, z tatar. baklak ʽskórzane naczynie, w którym wodę noszą 

lub wożąʼ (Stachowski 91n.). Por. SLA 48 i ALEW 149. Zob. też REW I, 43, ĖSBM 1, 283, 

Anikin 2, 101n. i Bańkowski I, 93. — Warianty z wymianą sufiksu: buklõsas 2 p.a. gw. 

ʽpękata butelka z glinyʼ, bùklotas 1 p.a. gw. ʽowalne drewniane wiadro z pokrywą, używane 

do przewozu wodyʼ. 

 bakõsas 2 p.a. wsch.-lit. ʽptak bekas kszyk, Gallinago gallinagoʼ (DVŽ, LZŽ; brak w 

LKŽ) — zapoż. z błr. bakás (⇐ ros. bekás ⇐ fr. bécasse, por. ĖSBM 1, 283, Bańkowski I, 39, 

Anikin 3, 55). War. bekãsas 2 p.a. jest rusycyzmem. 

 bàkstelėti, bàkstelėja (war. bàkstelia), bàkstelėjo gw. ʽlekko trącić, szturchnąć, bodnąć 

(rogami), ukłuć (igłą)ʼ — czasownik momentalny na -elėti, utworzony od interi. bàkst o 

lekkim trąceniu, ukłuciuʼ. Z innymi sufiksami: bàkstelti, bàksterėti, bàksterti ts. 

Podobieństwo do łac. baculum n. ʽkij, laskaʼ wydaje się przypadkowe (przeciwnego zdania 

jest de Vaan 67). Por. bakštýti. 

 bakstýtis, bakstaũs, baksčiaũs refl. ʽbóść się rogamiʼ, o ludziach: ʽszturchać się, trącać 

sięʼ — zmienione insercją k z bastýtis ʽbóść sięʼ, frequentativum o budowie *bas-sty-, z bas- 

jako SO od neopwk. bes-, por. bèsti, bedù m.in. ʽbóśćʼ, jak też bastýti ʽwtykać tykiʼ. War. ze 

zmianą ks > kš: bakštýtis ʽbóść się, szturchać się; łazić bez potrzebyʼ. Odpowiednik łot. 

bakstît ʽkłuć, dłubać w czym; popychaćʼ. Brak w ŽD i LEW. Zdaniem Endzelina (LGR § 114) 

bakstît, bakstýtis miało powstać drogą ʽkontaminacji bliskoznacznych formʼ bak(ióti) i 

bast(ýtis), bãst(elėti). Zob. też bakióti i bàkstelėti.  

 bakštýti, bakštaũ, bakščiaũ gw. ʽtrącać, szturchać, popychać; zachęcać; krzątać się w 

gospodarstwie domowymʼ — czasownik na -y-, utworzony od interi. bàkšt o trąceniu, 

bodzeniu, ukłuciuʼ. Z innym sufiksem: bãkštinti ʽszturchać, zachęcaćʼ, išbãkštinti ʽwypędzić, 

wygnaćʼ. Por. bàkstelėti. 

 bakùras 2 p.a., bakū̃ras 2 p.a. gw. ʽdorastający, kilkunastoletni chłopiec, młodzik; 

łobuzʼ (Toks bakùras, o apie panas sukasi ʽTaki młodzik, a [już] koło panien się kręciʼ) — 

zapoż. ze stbłr. baxurъ, boxurъ ʽmłody Żydʼ, por. błr. baxúr, báxur ʽchłopiec żydowskiʼ, 

przen. ʽkochanek, rozpustnik; nieślubne dzieckoʼ, stukr. baxurъ ʽdziecko żydowskieʼ (1616). 

War. bòkuris 1 p.a. ʽnieślubne dziecko, bachor, bękartʼ (Pùnskas). — Nazw. Bakūra b.z.a. 

(por. błr. Baxur), n.rz. Bókuris, n. łąki Bokū́riškė (por. Vanagas 69). Zob. też baistrùkas, 

beñkartas i bõstras. 

 bakū̃žė 2 p.a. gw. ʽstara, licha chata chłopskaʼ — zapoż. ze śrdn. backhūs n. 

ʽpomieszczenie, w którym znajduje się piec chlebowy; mała chałupaʼ (GL 28, LEW 30, 

Čepienė 118), por. nwn. Backhaus n. Z tego samego źródła łot. bakũzis ʽpiekarniaʼ (Jordan 

54). W kwestii zakończenia por. brū́žė i rõtūžė. — Drw. wsteczny: bakà ʽlicha chataʼ 

(Urbutis 1978, 291; brak w ŽD), por. gegužė ̃ ⇒ gegà; rùpūžė ⇒ rup- ⇒ rùpkė, rùpšė. — 

Nazwa roli Bãkūžės (LVŽ I, 314). 

 balà 2 p.a. 1. ʽbłoto, bagno, obszar bagnistyʼ, 2. ʽrozlana woda, kałużaʼ, 3. przen. 

ʽmnóstwo, mocʼ (gyvà balà ts.), war. gw. balė ̃ 2, 4 p.a. SD bala «bagnisko, bagno» (syn. 

raistas), «trzęsawica» (syn. raistas, klumpa, liūnas). Odpowiedniki bałtyckie: łot. bala 

ʽgliniasta, bezdrzewna dolinaʼ, balas f.pl. ʽwilgotny, nieurodzajny gruntʼ, stpr. n.jez. 

Balyngen, n.m. Balionynen, Balowe (AON 15, 232). Stoi w związku z adi. bãlas ʽblady, 
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białawyʼ (zob.). Znacz. etym. ʽmiejsce pokryte białawym porostem, roślinnością bagiennąʼ. 

Por. fakt, że przymiotnikiem biały jest umotywowany wyraz stpol. biel ʽbłoto, bagno, teren 

podmokły; biaława warstwa drewna pod korąʼ (Boryś 33, s.v. błoto). Zob. LEW 30n., ĖSSJ 2, 

180, ALEW 87. — Idiomy: Balà žìno ʽLicho wie / Diabli wiedząʼ (skrócone balàžin). Balà jõ 

nemãtė ʽMniejsza z tymʼ. Palaidà balà ʽIstny chaos, bałaganʼ. — Drw. balýnas ʽmoczary, 

trzęsawiskoʼ, balỹnė ts. (vb. denom. balýnauti ʽbieleć (o zbożu, owsie); być bladymʼ), 

balìngas a. balỹstas ʽbłotny, błotnisty, bagiennyʼ, balókšnis ʽmałe błoto, kałuża, dół z wodą, 

np. na drodzeʼ, balótos píevos f.pl. ʽbłotniste łąkiʼ. Cps. baltvỹkslė ʽbłędny ognik na bagnieʼ 

(por. tviẽksti), liū́nabalė ʽbagnista łąkaʼ (por. liū́nas). — N.m. Bãlos, Balãlė, Bãliškės 2x, 

Bãliškiai 2x, Balìškiai 2x, Balùškiai 2x, Ažùbaliai 12x, Ažùbalis 9x, Pabaliaĩ, Ùžbaliai 9x, 

Užùbaliai 17x, cps. Balagãnas, Balagãnai, Balb̃utai, Baldegiaĩ, Balk̃alnis oraz Ėgliabaliai, 

Ožkabaliaĩ 3x, Šlapãbalė, Veršióbalis, Vilk̃abaliai 3x. N.rz. Baláitis, Balìnis, Bãlupis, n.jez. 

Baluosỹs, Baluõšas, Bãlakampis, Bãlažeris (część tych nazw może należeć do adi. bãlas).  

 baladóti, baladóju, baladójau 1. ʽtłuc, uderzać, kołatać, stukać, dobijać się, robić hałas 

potrącając meble lub jakieś przedmiotyʼ, 2. ʽpaplać, pleśćʼ, atbaladóti ʽprzywieźć z 

hałasemʼ, subaladóti ʽzbić, stłuc (garnek)ʼ, užbaladóti ʽzabić, ukatrupić, upolowaćʼ, refl. 

baladótis ʽtłuc się, włóczyć się, wałęsać sięʼ — czasownik na -o- od neoosn. balad- ⇐ interi. 

baladái, baladì, baladù o odgłosie uderzenia, stukania do drzwi. — Zapoż. litewskie w pol. 

gw. bałdać, bałdać się ʽstukać, dobijać sięʼ; robić hałasʼ (Zdancewicz 336). — Drw. 

baladõšius ʽkto tłucze się po nocyʼ, baladū̃nas ts., też o dziecku często budzącym się w nocy. 

 balagãnas 2 p.a. pot. ʽtymczasowa lekka konstrukcja z desek; kuchnia letnia; buda 

jarmarcznaʼ (Į muges atvykę, pirkliai susistato miestely savo balaganus ʽPrzybywszy na targ, 

przekupnie rozstawiają w miasteczku swoje budy/kramyʼ) — zapoż. z ros. balagán ʽbarak, 

szopa, buda służąca jako skład przekupnia, magazyn lub warsztat rzemieślnika; szałas w 

lesie, namiot, ziemiankaʼ (⇐ ewenkijskie balaγan ʽpomieszczenie mieszkalne z drewnaʼ, 

zob. Anikin 2, 116n. wraz z krytyką dawnego wywodu z perskiego). Użycie balagãnas w 

znacz. ʽnieporządekʼ jest sekundarne, przenośne. — N.m. Balagãnai (też nazwy terenowe, 

zob. LVŽ I, 321). 

 balamū̃tas 2 p.a. przest., gw. ʽczłowiek niepoważny, wprowadzający zamieszanie; kto 

z głupoty albo złej woli robi to, czego nie należy; uwodziciel, krętacz, oszustʼ — zapoż. ze 

stbr. balamutъ, bolamutъ, por. błr. balamút, ros., ukr. balamút (etymologia sporna, zob. 

Anikin 2, 121). — War. balamūta Lex c. ʽBetriegerʼ. War. z -ui- na miejscu -ū-: balamuĩtas. 

Zob. SLA 37, ZS 8, LEW 31, ALEW 87n., ĖSBM 1, 288, Bańkowski I, 28. Zob. też balamū̃tyti. 

— Nazwy terenowe: Balamùtiškė, Balamùtiškis (LVŽ I, 322). 

 balamū̃tyti, balamū̃tiju, balamū̃tijau przest., gw. ʽwprowadzać w błąd, bałamucić, 

mamić, tumanić; niepotrzebnie czym zaprzątać, zawracać głowę; mówić głupstwaʼ — zapoż. 

ze stbłr. balamutiti, balamutitь, por. błr. balamúcicь, -múču. War. z ui: balamuĩtyti (por. 

mergùitis < mergū́tis). Zob. SLA 37, LEW 31 i ALEW 87n. ZS 8: Balamū̃cija kai žydas ʽMami 

gadaniem jak Żydʼ. Zob. też balamū̃tas. 

 balanà 2 p.a., gen.sg. balãnos 1. ʽbiel, zewnętrzna część drewna w pniu drzewaʼ, 2. 

ʽłykoʼ (war. abalonià ZTŽ), 3. ʽłuczywo, szczapa używana do oświetlaniaʼ — zapoż. ze stbłr. 

bolona, por. błr. balóna, -y. Sekwencja lit. -ala- jak w kaladà, talaknà i saladỹnos. War. m. 

balãnas. Por. pol. gw. błonka ʽłuczywoʼ. Zob. Būga, RR III, 758, LEW 31, ĖSBM 1, 296, s.v. 

balónь. — Neoosn. bal-: balãninė a. balanìnė ʽkosz pleciony z łyka brzozyʼ (por. sufiks w 

líepinė, drùskinė, šáukštinė), balė́nas ʽbiel pod korą drzewaʼ, balỹs ʽpłonąca szczapa, 

łuczywoʼ. — N.m. Balanėl̃iai. 

 balánda 1 p.a. bot. ʽlebioda (komosa biała), chwast zbożowy Chenopodiumʼ, roślina 
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jadalna. War. bãlanda 1 p.a., balañdė 2 p.a., balandà i balandė ̃ 3 p.a. Odpowiednik łot. 

baluode, baluoda ʽłoboda, roślina o niedużych jajowatych liściach, Artriplexʼ. Formacja 

utworzona suf. -and- od adi. bãlas ʽbiały, białawyʼ (zob.). Por. skalánda, rakandà, valandà. 

Rzadki suf. -and- może pochodzić z udźwięcznienia częściej spotykanego -ant-, por. GJL II, 

§§ 446, 451. Inne war. vãlanda ʽlebiodaʼ, balándra ts. (por. dešrà, taukrà), ⇒ balandrė, 

balandris b.z.a. ts. Zob. też LEW 31, ALEW 88. Nazw. Balánda, Balandà. — Drw. 

balandiẽnė a. balandỹnė ʽzupa jarzynowaʼ (syn. lapiẽnė). — Zapoż. litewskie w ros. pot. 

balánda ʽrzadkie, liche jadłoʼ, gw. m.in. ʽboćwina (nać), potrawa z botwinki, okraszonaʼ oraz 

ʽpewna odmiana lebiodyʼ (Daľ; dziś nie znane?), błr. pot. balandá ʽrzadkie, liche jadłoʼ, gw. 

m.in. ʽpotrawa z przaśnego ciasta i borówek; rzadkie jadło; zupa owocowa, czasem 

zaprawiona mąkąʼ (war. metatetyczny labandá), ukr. gw. balandá ʽpotrawa z tłuczonych 

kartofliʼ. Zob. Urbutis, Balt V:1, 1969 = Urbutis 2009, 355n., Laučjute 38. 

 balañdis I, -džio 2 p.a. ʽdziki gołąb, Columbaʼ (łot. baluôdis ts.) — rzeczownik z suf. -

and-, utworzony od przymiotnika bãlas ʽbiały, białawyʼ (zob.). Por. ŽD 101 i LEW 31, z 

paralelą semazjologiczną w postaci psł. *olbǫdĭ, *olbędĭ ʽłabędźʼ (sch. lȁbūd, stczes. labud, 

czes. labuť, pol. łabędź, gw. łabęć) – ptak tak nazwany od białej barwy upierzenia. Zob. też 

ALEW 88. — Z innym sufiksem: balánda bot. ʽlebioda, komosa biała, Chenopodiumʼ, łot. 

baluoda ts. Pewnie należy tu i balañdis, -ė ʽbydlę bez rogówʼ. Nazw. Balañdis, Balañdžius. 

N.m. Balañdžiai 6x. N.rz. Balañdė, Balañdupis, n.jez. Balañdis. — Suf. -and- ukazuje się 

m.in. w skalánda, skilándis, valandà, jak też w n.rz. Kùrandas i n.m. Krūvandaĩ (zob. ŽD 

101; cytowana tam n.rz. Gìrandas została przekręcona z Gìraudas, zob. Vanagas 116). 

 balañdis II, -džio 2 p.a. ʽtrzeci a. czwarty miesiąc roku, marzec, kwiecieńʼ — do 

balañdis dziki gołąb, Columbaʼ. Użycie nazw gołębia w litewsko-łotewskich nazwach 

miesięcy omówił Levin, Linguistica Baltica 1, 1992, 85-91. Zob. też ALEW 88. 

 balánka 1 p.a. stlit., gw. 1. ʽcienka skóra rozpięta na ramie okiennejʼ, SD balunka 

«błona w oknie», 2. ʽszybaʼ, 3. ʽrama okiennaʼ (Jo namų baltos balánkos ʽJego dom ma białe 

ramy okienneʼ), 4. ʽkraciasty wzór na tkaninie lub serwecieʼ — zapoż. ze stbłr. bolonka, 

zdrob. od bolona ʽszyba; rama okiennaʼ, por. błr. balónka, -i (SLA 37, LEW 31, ALEW 88, 

ĖSBM 1, 295, s.v. balóna). Z uwagi na akut por. zapoż. varánka, pastaránka. — Drw. 

balánkas ʽoknoʼ: Seniau namai buvo su mažais balánkais ʽDawniej domy miały małe 

okienkaʼ. 

 bãlas 2 p.a. ʽstopień na pewnej skali, jednostka miary; punkt jako jednostka miary 

używana w obliczaniu wyników, w grach itp.ʼ — zapoż. z ros. ball m. ʽstopień w szkole, 

sporcie itp.; głos wyborcy itp.ʼ (⇐ fr. ball ʽgałka, piłkaʼ, Anikin 2, 147, REW I, 48). 

 bãlas, -à 4 p.a. ʽbiały, białawy, bladyʼ — krótka samogłoska pierwiastkowa wskazuje 

na związek tego wyrazu z formą prt. pabãlo ʽzbielał, pobladłʼ od bálti (zob.), pabálti57. Z 

innym sufiksem: balà (zob.). Drw. balañdis (zob.), balė́sas (zob.). — Vb. denom. balė́ti, 

bãli, -jo 1. ʽbyć białym, bieleć, np. o zbożuʼ (Rugiai jau bãli, reiks pjaut ʽZboże jest już 

dojrzałe [bieleje], trzeba będzie żąćʼ), 2. ʽbyć bladym z niedożywieniaʼ (Be duonelės bãli), 

balė́ti, -ja, -jo ʽrobić się białym, blednąćʼ (por. łot. balêt, -u, -ẽju ts.), bãlinti ʽbielić, trzymać 

(płótno) na słońcu aż zbieleje; zabielać barszczʼ (por. łot. balinât ʽbielićʼ), przen. akìs bãlinti 

ʽwytrzeszczać oczy; krzywo patrzećʼ. 

 balãzyti, balãziju, balãzijau, war. z -ž-: balãžyti gw. 1. ʽmiotać przekleństwa, bluzgać, 

łajać po grubiańskuʼ, 2. ʽkrzyczeć, mówić głośnoʼ, 3. ʽpaplać, mówić bzduryʼ — vb. 

 
57 De Vaan 248 rozumie lit. bãlas jako bezpośredni refleks pie. *bholH-o- i z tym zestawia drw. łac. fulica ʽkurka 

wodna, łyskaʼ < *ful-ik-, od adi. *bhe/olH- ʽbiałyʼ. Podobnie Kroonen 50, s.v. *balika/ōn-.  
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denominativum o niejasnej podstawie (pominięte w LEW). Por. syn. balbãsyti, balbãtyti i 

balabãsyti. 

 balbė́ti, balbù, balbė́jau gw. ʽpleść, gadać, rozmawiaćʼ — czasownik na -ė- od osnowy 

bal-b-, pochodzącej od powtórzonego wykrz. *bal-bal. Paralela: blabė́ti ʽdużo i bez potrzeby 

mówićʼ ⇐ blà-blà. Innojęzyczne paralele w LEW 31. — Zapoż. litewskie w pol. gw. bałbotać 

ʽmówić niewyraźnie, bełkotaćʼ (Zdancewicz 336). — Drw. balbatà a. balbãtas ʽpapla, 

gaduła, pleciugaʼ (o suf. -at- w nazwach osób zob. GJL II, § 410), balbãčas ts. Vb. denom.: 

balb̃atauti a. balbãtyti ʽgadać, pleść, paplaćʼ, balbatúoti ʽpaplać; mówić niewyraźnieʼ, 

balbãčyti ʽpaplać, mówić głupstwaʼ. Por. też balãzyti. 

 balbiẽrius, -aus 2 p.a. stlit. 1. ʽgolibroda, fryzjerʼ, 2. ʽcyrulik, felczer, chirurgʼ, SD: 

«barwierz», skrynelė balbieriaus skutiklinė «barwierska szkatuła do brzytew» — zapoż. ze 

stbłr. balьberъ (balьverъ), por. błr. balьber lub pol. przest. balbierz (balwierz) ʽgolibroda; 

cyrulik, felczerʼ (⇐ śrwn. balbier, balwier), por. SLA 37, LEW 35. — Drw. balbierystė SD 

«barwierstwo, chirurgia». Nazw. Balbiẽrius, Balbiẽris, Balberáitis. N.m. Balbiẽriškis. — 

War. barbiẽrius ⇐ stbłr. barberь XVI w. lub pol. przest. barbierz. Por. SLA 39, LEW, l.c., 

ALEW 95, Urbutis 2009, 420 (autor nie wyklucza źródła nwn. Balbier, Barbier m.). Nazw. 

Barbiẽrius, Barbiẽjus. 

 balč̃ius, -aus 2 p.a. ʽbiałas, białe zwierzę (pies, wieprz, koń)ʼ. Dwuznaczne: albo *balt-

i̯us od *balt-, albo też *balč-i̯us od *balč- jak w *balčas < *balt-ša-58. W obu wypadkach 

punktem wyjścia była neoosn. balt-, którą wyabstrahowano z adi. báltas (zob.). — N.rz. 

Bálčia 4x (formacja na -i̯ā- typu Šalčià ⇐ šaltas; kalčià ⇐ kalt̃as, zob. GJL II, § 88). — 

Neoosn. balč-: bálčikas ʽbiały wieprzekʼ, balčìkės f.pl. ʽgatunek kartofliʼ (por. patronimiczne 

nazw. Balčikónis), balčiū́gė ʽbielica, glina z piaskiemʼ (por. moliūgà ʽgrunt gliniastyʼ), 

balčiùkas, -ė ʽzwierzę białas; biała kuraʼ, bálčkis, balč̃kis ʽbiały wieprzek, biała świniaʼ (por. 

dìčkis, drùčkis). — N.m. Bálčiai 2x, Balčiaĩ 2x, Balč̃iai, Bálčėnai, Balč̃iškė.  

 bald̃ai, -ų 2 p.a., baldaĩ, -ų̃ 3 p.a. m.pl. 1. ʽmebleʼ, 2. ʽwszelkie wykonane z drewna 

sprzęty domowe wraz z narzędziami (np. sochą, broną)ʼ, 3. ʽniepotrzebne przedmioty, 

rupiecieʼ. Sg. baldas CGL ʽżerdź do płoszenia rybʼ. Formacja postwerbalna z metatonią od 

báldyti ʽstukać, kołataćʼ ⇐ béldžiu (zob. bélsti). Por. LEW 39, ALEW 88. 

 báldyti, báldau, báldžiau ʽstukać, walić, kołatać, łomotaćʼ, refl. báldytis ʽobijać się, 

włóczyć się; tłuc się, robić hałasʼ — iteratyw z suf. -y- i SO bald- ⇐ beld, por. bélsti ʽpukać, 

stukaćʼ. Paralele: válgyti ⇐ *velg-; valdýti ⇐ veld-. Z innym sufiksem: baldénti (war. 

bildénti). — Nomina: baldà ʽstuk, trzask, hałasʼ (por. laidà ⇐ léisti; rangà ⇐ reñgtis), bald̃ai 

(zob.), baldùs ʽnierówny, trząski o drodze pełnej wybojówʼ, cps. naktìbalda c. ʽnocny 

włóczęgaʼ (por. naktìs).  

 balė́sas 1 p.a. przest. ʽchomik europejski, Cricetus cricetusʼ (Litwa pruska, Ruhig, 

Kurschat) — drw. na -ės- od bãlas ʽbiały, białawy, bladyʼ. Znacz. etym. ʽbiałasʼ; 

prawdopodobnie aluzja do tego, że białe są u chomika stopy, okolice pyszczka i końcowka 

nosa (wobec grzbietu brązowego i czarnego brzucha). Sufiksalny akut jak np. w kepė́sa, 

plevė́sa; dla -ė́sas brak paraleli w ŽD § 177. LEW 31 zestawiał tu balės̃is, -ė ʽblade obliczeʼ. 

Zob. też syn. šalč̃ias i žiurkė́nas. 

 baliejà 2 p.a., gen.sg. baliẽjos gw. 1. ʽpłaskie naczynie drewniane a. blaszane, służące 

do prania, baliaʼ (Sesuo sumerkė baliẽjoj marškinius ʽSiostra zamoczyła koszule w baliiʼ), 2. 

ʽnaczynie do solenia mięsaʼ (Paskolink baliẽją, neturim kur mėsą sūdyti ʽPożycz balię, nie 

 
58 Co do sufiksu -ša- por. z jednej strony gõbšas od góbti; mìgšas od mìgti, z drugiej strony giñčas < *gint-ša- od 

giñtyti; krùčas < *krut-ša- od krutė́ti.  
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mamy w czym solić mięsaʼ) — zapoż. z błr. baléja (⇐ pol. przest. baleja ʽpłytkie naczynie 

bednarskie do prania bieliznyʼ SW I, 88, tu z niem. gw. Balje, Balge). Zob. Brückner 12, 

ĖSBM 1, 293. POLŽ 222n. jako źródło podaje pol. gw. baleja. — War. balejà (m.in. ZTŽ, 

obok balijà). Oboczność lit. ie i e przy transpozycji słow. e powtarza się w aptiekà/aptekà i 

arielkà/arelkà. Od balejà pochodzi zdrob. baleikà ʽnaczynie do prania lub mycia sięʼ (syn. 

šuláitė). — War. balijà ⇐ błr. gw. balijá (pol. przest. balija). 

 bãlius, -iaus 2 p.a. 1. ʽzabawa taneczna, biesiada z tańcamiʼ, 2. ʽprzyjęcie z okazji 

chrzcin, urodzin, imieninʼ, 3. ʽbiesiada z poczęstunkiem alkoholowym, pijatykaʼ — zapoż. z 

błr. balь, bálju (⇐ pol. bal, -u ⇐ fr. bal ʽdworska zabawa tanecznaʼ). Por. jeszcze: atrodo 

kaip iš po baliaus ʽwygląda źleʼ, su baliù ʽo kobiecie: w ciążyʼ (dosł. ʽz balemʼ). War. bõlius 

(Jau padãrė bõlių, suriñko svečiùs LZŽ ʽJuż zrobili przyjęcie, sprosili gościʼ), też f. bólia 1 

p.a. POLŽ 224: bãlius zapożyczono wprost z polskiego. — Vb. denom. baliáuti 

ʽbiesiadować, ucztować, balować, hulaćʼ, częściej baliavóti (z uwagi na sufiks podejrzane o 

zapożyczenie z błr. baljavácь), wsch.-lit. baliùiti; prabaliavóti ʽroztrwonić, przehulaćʼ 

(Pard̃au namùs, o grašùs pragė́rė, prabaliavójo LZŽ ʽSprzedał dom, a pieniądze przepił, 

przehulałʼ). 

 bálkė 1 p.a., baľka 1 p.a. gw. ʽbelka, bierwiono obrobione z czterech stronʼ — zapoż. z 

błr. bálьka. Zob. też bálkis i vančõsas. 

 bálkis 1 p.a., balk̃is 2 p.a. gw. 1. ʽbelka, bierwiono obrobione z czterech stronʼ, 2. 

ʽczęść pługaʼ, 3. ʽwąski pas ziemiʼ — zapoż. z prus.-niem. balke (GL 29, LEW 31, Čepienė 

104). Por. łot. baļķis ʽbelkaʼ ⇐ śrdn. balke (Jordan 54). Zob. też bálkė i bolkà. — Drw. 

ardãbalkis ʽbelka, na której spoczywają żerdzie, «ardai»ʼ (por. ard̃as). 

 balk̃sta przest., gw. prs. 3 os. gw. ʽbieleje – o dojrzewającym zbożu, o tkaninach 

lnianych rozłożonych na słońcuʼ, inf. balk̃sti (forma prt. niepoświadczona). SD balkstu «bielę 

się; blednieię» (syn. išblykštu). Jest to wytworzony insercją k wariant do prs. bals̃ta ʽbielejeʼ 

(prt. balt̃o, inf. bals̃ti). Funkcjonuje on jako vb. denominativum od báltas ʽbiałyʼ (zob.). — 

Gdy z balk̃sta w pewnej gwarze wyabstrahowano neopwk. balk-, to powstał innowacyjny 

pdg. bálkti, bálksta, bálko ʽbieleć – o zbożu, o tkaninachʼ. Paralelne neopierwiastki na -k- to 

kvaik- (kvaĩ-k-sta) i tilk- (tìl-k-sta). — Gdy w pewnej gwarze grupa ks formy balk̃sta 

zmieniła się w kš i gdy doszło do resegmentacji balk̃š-ta, to pojawił się innowacyjny pdg. 

balkš-ti, prt. balšk-o b.z.a. (Bet ir tos jo akys kažkokios kitos, pabalškusios, nebematančios 

nieko ʽAle i te oczy jego jakieś inne, wybladłe, niczego już nie widząceʼ). Paralela: brė́kšti, 

brė́ško ⇐ prs. brė́kšta < *brėšta. — Gdy w pewnej gwarze prs. balk̃sta zmieniło się w 

*balg̃zda przez perseweracyjne udźwięcznienie l-kst > l-gzd59, to do *balg̃zda dotworzono 

inf. balg̃zti ʽo tkaninach: bieleć na słońcu, robić się białymʼ; za tym poszedł pdg. balz̃gia, 

balz̃gė, por. Audeklai pavasarį bematant balz̃gia ʽWiosną tkaniny natychmiast bielejąʼ. 

 balñas 4 p.a. ʽsiodłoʼ, SD «siodło na konia, iarczak». Prawdopodobnie ze stlit. balgnas 

(BRB) przez zanik g w zbitce -lgn-. Odpowiednik stpr. balgnan EV ʽsiodło, Satel [Sattel]ʼ. 

Drw. o strukturze *bholgh-no- od pwk. pie. *bhelgh- ʽnabrzmiewać, zaokrąglać sięʼ (dublet z 

niepalatalnym *gh do pie. *bhelǵh-, zob. LIV
2 73). Znacz. etym. ʽpoduszkaʼ. Por. stwn. balg 

ʽskóra zwierzęca jako pojemnik, bukłak, pochwa (na miecz), futerałʼ, ags. bylg ʽworek, 

miechʼ, ang. belly ʽbrzuchʼ, stisl. bolstr ʽpoduszkaʼ, ags. bolster ʽmiękkie wysłanie krzesłaʼ. 

Zob. też LEW 31n. i ALEW 89n. Matasović 2005, 367 sądzi, że w prabałto-słowiańskim 

zmieszały się ze sobą pie. pierwiastki *bholh2- (stpr. balgnan) i *bholǵh- (zob. balžíena). 

Stang 1972, 14 ze względów semantycznych powstrzymuje się przed wiązaniem bałtyckiego 

 
59 Por. l-sk > l-zg w balz̃ganas oraz r-kšt > r-gžd w šiurgždùs.  
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balg- z rodziną lit. balžíena ʽpoprzeczka w saniachʼ. Lit. balñas może być zapożyczeniem ze 

staropruskiego. — Drw. balnẽlis ʽsiodełko (roweru)ʼ, balninykas SD
1 «siodłarz», dziś 

balniniñkas ts. (por. stpr. balgninix EV ʽSeteler [Satteler]ʼ), balninis SD m. «siodłowy koń» 

[ʽkoń pod siodło, wierzchowyʼ], balñius ʽsiodlarz, rymarzʼ. Cps. balnãkilpė ʽstrzemięʼ (por. 

kìlpa), balnãsaitis ʽpopręg u siodłaʼ (por. saĩtai). Vb. denom. balnóti ʽsiodłać konia, 

kulbaczyćʼ, SD balnoju arklį «siodłam konia», przen. ʽspuszczać komu lanieʼ. 

 bálnas, -à 3 p.a., balñas 4 p.a. ʽbiały, o białym grzbiecie (wół, krowa)ʼ: Jautis bálnas, 

kad turi visą plauką baltą ʽWół jest biały, bo włosie ma całe białeʼ. Šita karvė ne marga, bet 

balnà, mat jai tik nugara balta ʽTa krowa nie jest łaciata, lecz biała, bo tylko grzbiet ma 

białyʼ. Z wymianą sufiksu do báltas (zob.). War. balñas. Odpowiednik psł. *bolnŭ ʽbiaławy, 

jasnyʼ można odtworzyć z drw. *bolnĭje, por. ros. przest. bolónьe m.in. ˈłąka nadrzecznaʼ, 

stczes. blání n. ʽmurawa, pastwiskoʼ, pol. błonie ʽpokryte trawą duże pastwiskoʼ. Por. też psł. 

*bolna ʽbiaława warstwa drzewa znajdująca się tuż pod korąʼ: ros. boloná, czes. blána. Zob. 

BSW 25, Boryś 32. — Drw. bálnis, -ė ʽ(zwierzę) o biał(aw)ym grzbiecieʼ. Cps. balnugãris ʽo 

biał(aw)ym grzbiecieʼ (z *baln-nugaris, zob. nùgara), war. metatetyczny: balnagùris (u-a > 

a-u). N.jez. Balnỹs, Balñius, n.rz. Balñupis 2x, Balnupỹs. 

 bals-, neopierwiastek pochodzący z metanalizy formy prs. bálsta do bálti, bãlo ʽstawać 

się białym, bielećʼ (vb. denom. od bãlas ʽbiały, białawyʼ). Drw.: bálsoti, -ja, -jo ʽbielećʼ (por. 

łot. bals̃inât ʽstawać się białym, bielećʼ, balsît ts.), bálstelėti a. bálsterėti ʽnieco pobieleć (o 

lnie, życie)ʼ. Nomina: bals̃is ʽbiałe zwierzęʼ (forma używana w apozycji do wyrazów ʽpies, 

świnia, zającʼ), balsỹs a. bals̃ius ʽbiały piesʼ, balsiū̃nė bot. ʽpismaczek nawapienny, 

Opegrapha atra, mech porastający korę drzewʼ, bals̃kė ʽniewielka płaska ryba z białymi 

skrzelamiʼ, też m. bals̃kis a. balskỹs ts. (w kwestii sufiksu -k- przy osnowie na -s- por. ėskà, 

pirs̃kus i váiskus), bals̃vas a. bálsvas ʽbiaławyʼ (inaczej ŽD 377 i Ambrazas 2011, 56: bal- + -

svas); war. z insercją k i zmianą ks > kš: balk̃švas, bálkšvas ʽbiaławyʼ (por. melk̃švas < 

*melksvas < mels̃vas). Osobno zob. balz̃ganas. — N.jez. Bals̃is, Balsỹs, n.rz. Bálsė, Bals̃upis 

3x. 

 balsamìnka, balsemìnka 1 p.a. gw. ʽbalsam jako kwiat ogrodowyʼ (ZS 9: baľśemìnka) 

— zapoż. z błr. gw. balьsamínka, -i. Niejasna kontrakcja w balsénka (por. kurapkà < 

*kurapatka; nosaraĩs < *nosarakais). Zob. też balzãmas.  

 bals̃as 4, 2 p.a. ʽgłosʼ (odpowiednik łot. bàlss ts.) — formacja dewerbalna z suf. -a- i 

SP/SO bals- od neopwk. bils-, pochodzącego z metanalizy formy prs. bìlstu ʽzaczynam 

mówićʼ, zob. bìlti. Paralele: gars̃as ⇐ girs- (išgirs̃ti, išgirstù); nars̃as a. narsà ⇐ nirs- 

(įnirs̃ti, įnirstù); zob. Smoczyński, ALL 49, 2003, 121n. Tradycyjna analiza wyodrębniała tu 

suf. -sa- (*bal-sa-), zob. BSW 25, ŽD 310, Karulis I, 102, ALEW 89. LEW 32 przytoczył nawet 

zestawienie ze sti. bhaṣá- ʽszczekający, ujadającyʼ oraz bhā́ṣate ʽmówiʼ, bhāṣā- f. ʽmowa, 

językʼ, sugerując tym samym, że segment -s- mógł już być składnikiem pie. pierwiastka. 

Tymczasem zdaniem EWAIA II, 262 nie jest wcale pewne, czy bhaṣ- ʽszczekaćʼ jest 

spokrewnione z bhāṣ- ʽmówićʼ; refleks bhāṣ- może zawierać rozszerzenie *-s- w stosunku do 

pie. *bheh2- ʽmówićʼ. — Drw. bals̃ė ʽsamogłoskaʼ (war. balsė)̃, przest. ʽlitera samogłoskowa; 

litera w ogóleʼ (dziś raĩdė), balsìnas ʽdobry, donośny głosʼ, balsýnas gram. ʽogół 

samogłosek, wokalizmʼ, balsìngas, -a 1. ʽmający dźwięczny, donośny głos (też o dzwonie)ʼ, 

2. ʽwypowiadany głosem, głośny, dobrze słyszalnyʼ, SD «głośny» (syn. stumbus, girdėtinas, 

išgirstinas), balsù adv. ʽgłośno, na głosʼ (Sakyk jam balsù! ʽMów do niego głośno!ʼ. Balsù 

paskaityk! ʽPoczytaj na głos!ʼ), balsùs, -ì ʽgłośny, dobrze słyszalnyʼ (⇒ bals̃iai adv. 

ʽgłośnoʼ). Cps. kariobalsas (zob. kãrias). — Vb. denom. balsénti ʽsylabizowaćʼ, balsúoti 

ʽgłosować w wyborachʼ, prabalsė́ti, -ja, -jo ʽzdobyć rozgłosʼ, subalsė́ti ʽrozlec się, dać się 

słyszeć, np. o krzykuʼ (Girioj garsiai subalsė́jo, lyg pagelbos šauktų ʽW lesie rozległ się 
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głos, jakby ktoś wzywał pomocyʼ). 

 baltanėlis SD «bieluczki, candidulus» (brak w LKŽ) — zdrobnienie na -ėl- od 

niepoświadczonego adi. *baltanas ʽbiałyʼ. Osnowa báltas ʽbiałyʼ (zob.), suf. -anas jak w 

álkanas, dárganas, ū́kanas.  

 báltas, -à 3 p.a., báltas, -a 1 p.a. ʽbiałyʼ. Odpowiednik łot. balt̃s ʽbiały; czysty, bez 

domieszek; jasny, bezchmurny, pogodny; dobry, warty czego; lśniący, błyszczący; blady, 

płowy; pożółkły (liść); rozżarzony do białościʼ — zleksykalizowane participium prt. pass. na 

-ta- do bálti ʽbieleć, robić się białymʼ (zob.). Niezupełnie pewne jest zrównanie lit. báltas z 

prasłowiańskim *bolto ʽrozmokła ziemia, błoto; bagnoʼ, por. scs. blato, bg. bláto, sch. blȁto, 

ros. bolóto, czes. bláto, pol. błoto; znacz. etym. ʽbiałe, białośćʼ, rzekomo od białej barwy 

roślinności bagiennejʼ. Por. BSW 25, SŁPS I, 311n., ESJS 65, Boryś 33, Derksen 2008, 53, 

Anikin 4, 32n. Zob. też LEW 32, ALEW 90. — Neoosn. balt-: balt̃alas a. báltalas 1. ʽzaprawa 

do potraw (mleko, śmietana)ʼ, 2. ʽbielidło, biała farbaʼ, baltìkai m.pl. ʽgatunek piestrzenic, 

Tricholomaʼ, baltìkiai m.pl. bot. ʽrodzaj grzybów, Lactarius subdulcisʼ (por. juodìkiai), 

báltikis a. balt̃ikis ʽbiały zającʼ, baltỹlai (zob.), baltìmai m.pl. ʽbiała przędza, białe niciʼ, 

báltymas (zob.), baltiniaĩ m.pl. ʽprzędza przeznaczona do bielenia; bieliznaʼ, baltinỹs ʽbiała 

tkanina; białko w oku a. w jajkuʼ (łot. balt̃iņš ʽbiały koń, zwykle stary, słabyʼ), báltis, -ė 

ʽbiały koń, białe bydlęʼ, balt̃is ʽbiałość, bielʼ, SD
1 «iaieczny białek» [ʽbiałko w jajkuʼ], 

baltulỹs ʽbiała plamkaʼ, baltvas b.z.a. bot. ʽkruszczyk szerokolistny, Epipactis latifoliaʼ, 

príebaltis ʽprawie białyʼ. N.jez. Báltas 3x, Balt̃ajis, Baltajėl̃is, Baltỹs, Baltiekà, n.rz. Baltà, 

Baltóji Ánčia. — Decasuativa od formy gen.pl. baltų̃: baltū́jis ʽbiałyʼ, baltū́lis ts. — Cps. 

baltaduõnis ʽpróżniak, wałkońʼ (por. dúona), baltakart̃is a. baltkart̃is, báltkartis ʽ(koń) z 

białą grzywąʼ (por. karč̃iai), ⇒ n.m. Baltakarč̃iai, Báltkarčiai; baltãkė a. -ãkis (zob. akì), 

balt(a)laũkis ʽ(koń) z białą plamą na czoleʼ (por. laũkas II) : łot. balt-pìeris ts.; baltanugãris 

(zob. nùgara), baltarañkis ʽkto unika wysiłku fizycznegoʼ (dosł. ʽczyje ręce są białeʼ, por. 

rankà), báltgudis ʽBiałorusinʼ (por. gùdas), balt̃milčiai m.pl. ʽbiała mąkaʼ (por. mìltai), 

bált(a)miškis ʽlas liściastyʼ, por. mìškas (dosł. ʽlas, w którym rosną drzewa o jasnej korze: 

brzozy, jesiony, olchy, lipyʼ), báltražis ʽdojrzałe zboże jareʼ (por. rãžas). — Vb. denom. 

báltinti ʽbielić (ściany), wybielać lenʼ (por. SD drobiabaltynė, vieta kur drobį baltina 

«blech», dosł. ʽmiejsce, gdzie wybiela się płótnaʼ), zabielać mlekiem, śmietanąʼ, baltúoti 

ʽbieleć (w oddali)ʼ. Por. neoosn. balč- s.v. balč̃ius.  

 bálti, prs. bą̃la (*ba-n-la, war. bálsta)60, prt. pabãlo (zam. *bólo) ʽstawać się białym, 

bieleć, blednąćʼ, prabálti ʽposiwiećʼ. Odpowiednik łot. gw. balt, balstu, balu ʽbleichenʼ: 

Mati ar gadiem... bala (ME I, 256). Osobno zob. balk̃sta ʽbielejeʼ. Chodzi tu o vb. 

denominativum od zanikłego adi. *bólas < pb. *bāla- ʽbiały, jasnyʼ, por. łot. bãls ʽbladyʼ, 

pabãls ʽbiaławyʼ. Ten przymiotnik wygląda jak refleks *bheh2-lo-. Pwk. pie. *bheh2- ʽjaśnieć, 

świecić sięʼ, por. wed. bhā́ti ʽbłyszczy, promieniejeʼ, aw. frauuāiti ʽbije blaskiemʼ, gr. 

φαλός·λευκός Hes. ʽbiałyʼ (por. LIV
2 68n.). NB. Oprócz łotewskiego bãls za rekonstrukcją 

*bólas przemawiają litewskie denominativa bolė́ti, bõli ʽbieleć – o dojrzałym zbożuʼ i 

bolúoti, -úoja ʽbieleć, widnieć, majaczyć, rysować się w oddaliʼ. Nie wiadomo, dlaczego 

ALEW 91 opatrzył łot. bãls uwagą «mit morphologisch unklarer Länge». — Caus. báldyti, -

au, -iau ʽbielić, malować na biało, białą farbą lub wapnem; bielić płótno; zabielać zupę 

mlekiem a. śmietanąʼ (⇒ báldalas ʽzaprawa mleczna a. śmietanowaʼ). 

 baltỹlai, -ų 2 p.a. m.pl. gw. ʽbielidło, biała farbaʼ — drw. od báltas ʽbiałyʼ z neosuf. -

yl-, który można było wyabstrahować z jednej strony z dewerbalnych rzeczowników typu 

dažỹlai ⇐ dažýti; rūkỹlas ⇐ rūkýti, z drugiej strony ze slawizmu černylas (zob. LEW 73). 

 
60 Por. š-mobile w formach štalpà ob. talpà; štylà ob. tylà; štrãkas ob. trãkas; škėb̃las ob. kėb̃las; škèžti ob. kèžti. 
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Paralela: júodas ⇒ juodỹlas. Zob. też GJL II, § 205.  

 báltymas 3 p.a. 1. ʽbiałko w jajku; białko okaʼ, 2. ʽbiel, zewnętrzna część drewnaʼ, 3. 

bot. ʽwiosnówka pospolita, Draba vernaʼ. SD baltymas pauto «białek w iaiu» [ʽbiałko w 

jajkuʼ], baltymas unt akių «białek w oku» [ʽbiałko okaʼ]. Z innym sufiksem: báltymė ʽbiała 

plama, łata (np. na łbie konia); bielmo na okuʼ. Pochodnik od adi. báltas ʽbiałyʼ z rzadkim 

neosuf. -ym-, który wyodrębniono z formacji dewerbalnych typu pū́dymas ⇐ pū́dyti; 

maĩšymas ⇐ maišýti (por. GJL II, § 279). Zob. też s.v. pólymas. — Drw. baltymaĩ m.pl. 

ʽbiałkoʼ, baltymìnis ʽzłożony z białka, białkowyʼ.  

 baltynójai, -ų 1 p.a. m.pl. gw. ʽubiegłoroczna, nieskoszona trawa, która zbielałaʼ — ze 

zmiany baltymójai; formacja urobiona neosuf. -oj- od osnowy baltym- jak w báltymas 

ʽbiałko, bielʼ (zob.). Wyraz utworzono na wzór nazw łodyg i nazw słomy z roślin 

uprawnych, por. avižójai ʽsłoma z owsaʼ (⇐ ãvižos), miežojaĩ ʽsłoma z jęczmieniaʼ (⇐ 

miẽžiai). Zastępstwo baltymójai ⇒ baltynójai tłumaczy się analogią sufiksalną, mianowicie 

do grupy drw. z neosuf. -noj-, np. bulvienójai ʽnać kartoflanaʼ (⇐ bulvíena), sėmenójai 

ʽwymłócone główki lnuʼ (⇐ sė́menys), žirnienójai ʽgrochowinaʼ (⇐ žirníena). Zob. też GJL 

II, § 95. — War. metatetyczny: baltojynaĩ (n-j > j-n), por. Kokios ten pievos — vieni 

baltojynaĩ! ʽJakie tam łąki, to same «baltojynai»!ʼ. — Drw. baltynójas 1. ʽlas liściastyʼ, 2. 

bot. ʽwełnianka, Eriophorumʼ. 

 baltõkas 2 p.a. gw. ʽdługi kij, którym rybacy płoszą i naganiają ryby do sieci, sakaʼ 

(Žūdami vienas įstato rūklį, o kitas su baltokù varo ʽGdy się łowi, to jeden ustawia sak, a 

drugi nagania [ryby] bełtakiemʼ) — zapoż. z błr. gw. balták (war. bóltak, zob. PZB 1, 159), 

por. bóltacь, baltácь ʽmącić, bełtaćʼ, ros. boltátь ts. Stąd też pol. gw. bołtak jako wariant 

rodzimego bełtak (SGP I, 63n.). — War. bùltas 1 p.a. (Be bùlto vėžių̃ neišvarysi ʽBez bełtaka 

raków [spod brzegu] nie wypłoszyszʼ) ⇐ błr. gw. boŭt, bolt, bovt (PZB 1, 208). W LKŽ 

figurują błędne wskazania na pol. bołtak i bołt jako formy źródłowe. — Vb. denom. bùltinti 

ʽmącić wodę, naganiać ryby bełtakiemʼ, bultóti ts. — Pod wpływem bùltas pojawił się 

bultõkas jako wariant do baltõkas, por. Kap kirto bultokù į vandenį, tai net kotas nulūžo ʽJak 

uderzył bełtakiem w wodę, to nawet trzonek się złamałʼ.  

 baltū̃nas 1 p.a. gw. ʽniezalężone jajo, zepsute jajo, tzw. zapartekʼ — zapoż. z ros. 

boltún ts.; stąd też błr. gw. baltún, baŭtún (PZB 1, 160). Zob. też pãperas. 

 baltùšnykas, -ė 1 p.a., baltùšninkas, -ė 1 p.a. przest. 1. ʽbiałoskórnik, garbarz 

wybielający ałunem skóry przeznaczone na kożuchy i rękawiczkiʼ (Baltùšnykai kailius baltai 

dirba), 2. przen. ʽo dziecku: o bladej cerze, jasnowłoseʼ (Jų mergaitė buvo tolia baltùšnykė) 

— formacja ta przedstawia sobą rozszerzenie wyrazu baltùšis ʽmający białą skóręʼ (por. 

nazw. Baltùšis) suf. -nyk-, właściwym dla slawizmu sirmėtnykas ʽbiałoskórnikʼ. — Zapoż. 

litewskie w błr. gw. baltúšnik ʽkuśnierzʼ, stbłr. boltušnikъ (stąd przejęte do pol. gw. 

bołtusznik, bałtuśnik), zob. Laučjute 42. 

 balva stlit. ʽdar lub pieniądze służące przekupieniu kogośʼ, por. tasai yra tikruoju 

Piemenimi, o daugiausiai kad patis neimpirkas, nei indaužias, nei įveržias, nei tarnavimu..., 

nei balvomis, nei kokiuo kitu neprideramu keliu DP 24712 ʽten jest prawym pasterzem, 

zwłaszcza gdy się sam nie wkupi, ani wtrąci, ani zasługą... ani dary, ani żadną inszą 

nieprzystojną drogąʼ. LKŽ akcentuje balvà, nie precyzując p.a. War. m. balvas (Balvai ir 

vandenį atgrąžin ʽŁapówkami nawet rzekę można zawrócićʼ). Odpowiednik łot. bal̂va, bal̂ve 

ʽdar, prezent; łapówkaʼ. Można analizować *bal-vā-, formacja na SO od pwk. *bel-/*bil-, 

którego znaczenie należy dopiero ustalić. Bez etymologii, zob. LEW 33, ALEW 91. — Drw. 

balvininkas ʽłapownikʼ (⇒ balvininkỹstė ʽłapownictwoʼ), cps. balvapinigiai m.pl. ʽłapówkaʼ. 

— Vb. denom. balvóti przest. ʽwręczać łapówkę, przekupywaćʼ, išbalvóti ʽprzekupićʼ. Por. 



121 

na prawach rękopisu 

łot. bal̂vêt, -ẽju ʽobdarowywać; częstować, gościćʼ, bal̂vuôt, -uõju ʽobdarzaćʼ. 

 balvachvolstva DP <bałwachwółstwa> ʽidololatriaʼ — zapoż. z pol. bałwochwalstwo 

(SLA 38, ALEW 92n.; brak w LKŽ). Osobno zob. balvapanystė. 

 balvapanystė WP ʽbałwochwalstwoʼ (zob. ALEW 91). Niezupełnie jasne złożenie. 

Człon I jak w balvachvolstva (zob.). Człon °panystė może pochodzić z kontrakcji formy 

*po.anystė, która oddawała błr. pohanstvo, z suf. -ystė jako substytucją za -stvo. Jeśli tak, to 

mamy przed sobą neologizm o znacz. ʽbałwo-pogaństwoʼ. W WP ukazuje się poza tym war. 

balvafanystė (zob. ALEW 91 i PAŽ 56), gdzie -f- jest hiperpoprawnym zastępstwem za -p-. 

 balvõnas 2 p.a. 1. stlit. ʽbałwan, bożek pogański; posąg bożka pogańskiegoʼ, 2. w 

gwarach: ʽstrach na wróble; kopyto szewskieʼ, przen. ʽniedołęga, gapa; chłopiec 

nieokiełzanyʼ — zapoż. ze stbłr. balvanъ (bolvanъ), błr. balván, -á (por. SLA 38, ZS 8, LEW 

33, ALEW 91n., ĖSBM 1, 291). — Drw. balvonystė przest. ʽbałwochwalstwo, czczenie 

bałwanówʼ – prawdopodobnie kalka ze stpol. bałwaństwo ʽidololatriaʼ (SSTP I, 59; SLA 38 

uważa za rodzimy drw. na -yst-). Cps. balvonagarbis ʽbałwochwalcaʼ – kalka ze stbłr. 

balvoxvalca, bolvoxvalca (por. gerb̃ti), balvonmeldis ts. (por. mels̃tis). Vb. denom. 

apibalvõnyti, -iju, -ijau ʽbrzydko ostrzyc kogoʼ, refl. apsibalvõnyti ʽnieudolnie ociosać 

drzewoʼ. — Drw. wsteczny: balvas LEX ʽbożekʼ, balvo slūžba LEX ʽbałwochwalstwo, 

Götzendienstʼ (por. drakõnas ⇒ drãkas). Zob. też balvachvolstva i balvapanystė. 

 balzãmas 2 p.a., bálzamas 1 p.a. ʽbalsam, żywica drzew zawierająca aromatyczne 

olejki eteryczneʼ, 2. ʽroztwór żywicy, używany do celów leczniczych i do wyrobu 

kosmetykówʼ — miejsce akcentu wskazuje na zapożyczenie z błr. lub ros. balьzám, por. 

stbłr. balzamъ, balьzamъ (LKŽ nie zaznacza obcości tego wyrazu). — War. balsãmas i 

balsõmas pokazują -s- jak w stbłr. balsamъ ⇐ pol. balsam, -u (por. SLA 38, ALEW 89, 

Urbutis 2009, 421). SD balsamas, sunka tekunti iź medelio balsamo «balsam oleiek, sok 

balsamowy», medelis balsamo «balsam drzewko, abo krzewinka». — Wsch.-lit. baľsõnas 

ʽbalsam jako kwiat doniczkowyʼ (ZS 8), balsõnas ZTŽ ⇐ błr. gw. balьsán (PZB 1, 161). Zob. 

też ZS 91n. na temat -ľs-. Osobno zob. balsamìnka. 

 balz̃ganas, -à 3 p.a., bálzganas 1, 3 p.a. 1. ʽbiaławy, niezupełnie biały – o tkaninie, 

sierści owczejʼ (akut z wyrównania do báltas), 2. ʽbiałoszary – o lodzie, o powierzchni 

jeziora, o chmurzeʼ, 3. ʽbielejący; dochodzący, dojrzewający – o zbożuʼ (bálzgani javaĩ 

m.pl.), 4. ʽzamglony – o wzroku podpitego człowiekaʼ. Por. łot. gw. balzgans ʽbiaławyʼ 

(lituanizm). Z synchronicznego punktu widzenia przedstawia się jako balz-ganas < *bals-

gan-, tj. drw. na -gan- od neopwk. na -s-: bals- ⇐ bálsta ʽbielejeʼ (zob. bálti). Paralele: 

juõzganas : juõsta; raũzganas : raũsta; žalz̃ganas : žálsta a. žals̃ta. Natomiast diachronicznie 

jest to *balsk-an-, czyli drw. od nominalnej osnowy balsk- jak w bals̃kis, bals̃kė (zob. bals-); 

uległ on przekształceniu przez perseweracyjną sonoryzację lsk > lzg61. ŽD 227 nie dostrzega 

neopwk. bals-, ani derywacji bals- ⇒ bals-k-; wychodzi od *balt-gan-, a segment -s- uważa 

za przeniesiony analogicznie z syn. bals̃vas. Osobno zob. balžanas s.v. balž̃as. — Z 

uproszczenia grupy -lzg- w -lg- pochodzi war. bálganas 1 p.a. ʽbiaławy – o cielęciuʼ (Tas 

veršis bálganas, kaip ne mūsų karvių). — Drw. balzganìniai m.pl. bot. ʽpewien gatunek 

mchu, Leucobryaceaeʼ, balzganókas ʽnieco białawyʼ, balz̃ganos f.pl. ʽkurza ślepota, 

kuroślepʼ. Vb. denom. balz̃ganuoti ʽrobić się białawym – o niebie w porze świtania; płowieć 

– o odzieży; bieleć – o zbożu nadającym się do żęciaʼ. — Neoosn. balzg-: balz̃ginti, z prvb. 

pra-, už- ʽzabielać potrawę mlekiem, śmietanąʼ (Kiek čia to pieno – prabalz̃gini kruopas, ir 

nėr! ʽIleż tego mleka, tylko kaszę zabielisz i tyle!ʼ). N.rz. Bélzgys < *Balzgys (war. Belz̃gis, 

 
61 Paralele: 1. i̯sk > i̯zg w draiskýti > draizgýti ʽtargać, wichrzyćʼ; pleiskãnės > pleizgãnės f. pl. ʽłupież we 

włosachʼ, 2. i̯st > i̯zd w graistė́ti > graizdė́ti ʽmówić niewyraźnie, pleść głupstwaʼ; *žaista > žaizdà (zob.).  
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Belzgỹs). 

 balz̃ginti, bálzginti gw. ʽstukać do drzwi, łomotaćʼ — wywodzi się chyba przez 

dysymilację -zg- < -zd- z *balzdinti < *bals-din-. Chodzi tu o drw. intensywny od neopwk. 

bals- (⇐ bils), jak w balsnóti ʽlekko zastukać, np. w oknoʼ, bálsterti ʽstuknąćʼ, balstinė́ti 

ʽtłuc się, hałasować; włóczyć sięʼ, jak też w bals̃as. O tym zob. s.v. bìlti. — Prawdopodobnie 

takie same zmiany fonetyczne ukształtowały czas. balz̃gyti, -iju, -ijau ʽpaplać; szczekać w 

dokuczliwy sposóbʼ, subalz̃gyti ʽpowiedzieć coś niezrozumialeʼ. 

 balž̃as, -à 4 p.a. gw. ʽo niebie: jasny, czysty, pogodny, niebieskawyʼ (Toks balž̃as 

dangus, nė vieno debesio nesimato ʽTakie czyste niebo, nie widać ani jednej chmurkiʼ). Z 

innymi sufiksami: balža b.z.a. bot. ʽmodrak, Crambeʼ, bálžis ʽzwierzę o popielatej sierściʼ. 

Prawdopodobnie są to derywaty wsteczne od balžanas b.z.a. ʽbiaławy, niezupełnie biały, z 

odcieniem białymʼ (paralele: drãpana ⇒ drãpas; spalg̃ena ⇒ spalg̃ė). — Samo balžanas 

pochodzi ze zmiany *balžganas, co było wariantem fonetycznym do balz̃ganas ʽbiaławyʼ 

(zob.). Przymiotnik balžan- ukazuje się w nazwach kilku roślin, por. balžanoji trainė bot. ʽsit 

siny, Juncus glaucusʼ (por. traĩnė), balanda balžanoji bot. ʽkomosa sina, Chenopodium 

glaucumʼ (por. balánda), žliugė balžanoji bot. ʽgwiazdnica błotna a. sina, Stellaria glaucaʼ 

(por. temat žliug- s.v. žlùgti). 

 balžíena 1 p.a., balžienà 3 p.a. 1. ʽpodłużna belka brony, do której wbija się zębyʼ, 2. 

ʽnasad sań osadzony na tkwiących w sanicy słupkach, zwanych stramamiʼ (war. żm. 

balžė́nas). Z innym tematem: balžíenas 1. ʽkawałek drewna, zwykle brzozowego, służący do 

wyrobu narzędziʼ, 2. ʽpoprzecznik w bronie lub saniachʼ, 3. ʽuchwyt u kosyʼ. Odpowiedniki 

bałtyckie: łot. bàlziêns ʽdrążek poprzeczny łączący nasady sań; stram; grządziel pługaʼ (por. 

pabàlsts ʽpodpora, wspornik; poduszkaʼ), stpr. balsinis EV ʽpoduszka, Kussen [Kissen]ʼ (pb. 

*balžin-). Nawiązania w słowiańskim: 1. psł. *bolzina, por. słń. blazína m.in. ʽpoprzeczna 

belka w saniach; kłonica wozu; nasad pługa; legar, drewniany podkład pod ciężar; belka w 

dachu; poduszkaʼ, sch. blàzina ʽpierzyna, poduszkaʼ, 2. psł. *bolzĭno, por. ros. gw. bólozno 

ʽgruba deska; drewniana podstawa sochy, do której mocuje się soszniki i rączkiʼ, kasz. 

błozno ʽnasad sań, pozioma belka leżąca na stramach sań; płozaʼ (SŁPS 1, 314), 3. psł. 

*bolza, pol. przest. bułza ʽtorba skórzana, miech, gw. ʽmiech kowalskiʼ (⇒ bułzować, 

buzować ʽdmuchać w ogień z bułzy, tzn. z miechaʼ), por. Bańkowski I, 101. Rekonstrukcja 

pbsł. *balž-ei̯nā-/*balž-ĭna- (BSW 25n., LEW 33, ALEW 92). Derksen 2008, 54n.: pbsł. 

*bolźeiʔnaʔ, *bolźeiʔnos. Są to dewerbalne nomina na SO *balž- ⇐ *belž- od pie. *bhelǵh- 

ʽnabrzmiewać, wydymać się, puchnąćʼ, por. stir. bolgaim ʽpuchnęʼ, stisl. bolginn 

ʽnabrzmiałyʼ oraz nomina wed. barhíṣ- n. ʽściółka; ściółka ofiarnaʼ, upabárhaṇa- n. 

ʽwyścielenie, poduszkaʼ, aw. barəziš- n. ʽpoduszkaʼ, pers. bāliš ts. (IEW 122n., 125n., LIV
2 

73). Jeśli segment *-ǵh- jest rozszerzeniem pwk., to można pie. *bhel-ǵh- zestawiać z pie. 

*bhel-g-, odzwierciedlonym w stisl. bjalki m. ʽbelkaʼ, stwn. balko, nwn. Balken m. ts. (por. 

Kluge-Seebold 56, EWD 91, Kroonen 58). — Pwk. w SE *belž- jest kontynuowany w czas. 

łot. bel̂zt, -žu, -zu ʽpodpierać, wspieraćʼ (słabo poświadczone), od czego iter. bal̂stît, -u, -īju 

ʽpodpieraćʼ (*balž-stī-), refl. bal̂stîtiês ʽopierać się; dopomagać sobie, posuwać się, rozwijać 

się; kłębić się (o zawiei śnieżnej)ʼ. Derywatem od bel̂zt jest sb. bàlsts2, bal̂sts (*balž-tas), też 

f. balste 1. ʽwspornik, podpórka, podparcieʼ, 2. ʽrączka pługa, czepigaʼ, 3. ʽpodstawa sochy, 

w której tkwią czepigiʼ (war. z insercją k: balksts), 4. ʽdrewniany kołek pod lemieszemʼ. Do 

tego łot. gw. bolzdi pl. ʽnasada sań umieszczana na stramach płozyʼ (udźwięcznione z 

*balsti), war. z insercją g: balgzds ts. oraz vb. denom. bàlzît, -u, -īju 1. ʽzaopatrywać sanie w 

«balzieni»ʼ, 2. ʽpodpierać; owijać, zawijaćʼ. 

 bámba 1 p.a., bambà 4 p.a. 1. ʽpępek, umbilicusʼ, SD bumba «pępek» (war. m. bembas 

BRB), 2. ʽnarośl na drzewie, wybrzuszenie, zgrubienieʼ, 3. ʽdrzewo grube i krzyweʼ, 4. 
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ʽgrubszy, cięższy koniec dźwigni w żurawiu studziennymʼ, 5. ʽtłuczek do kaszy lub kartofliʼ. 

Odpowiednik łot. bam̃ba ʽkula, gałka; tłuczekʼ (⇒ bam̃buļi m.pl. ʽkartofleʼ). 

Prawdopodobnie postwerbalne, por. bam̃bti ʽgrubieć, pęczniećʼ. Zob. też LEW 33 i ALEW 92. 

— Drw. bam̃balis ʽbańka na mlekoʼ i ʽnaczynie na naftęʼ (war. bem̃balis), bamblỹs m.in. 

ʽkolanko, obrączkowata zgrubiałość w dźbłach roślin; kłos zgrubiały przed wykłoszeniem; 

trzonek liścia lub kwiatuʼ. 

 bambadiẽris 2 p.a., bambadiẽrius 2 p.a. gw. ʽprusak, owad z rzędu karaluchów, 

Blatella germanicaʼ — zmienione z *bambardieris przez dysymilację sekwencji r-r. Zapoż. z 

nwn. Bombardierkäfer m. Człon °käfer zastąpiono zakończeniem -is lub -ius. War. 

bambatíeras 1 p.a., bambatíerius 1 p.a. oraz bambatairis b.z.a. (Lietuvoje jį [rudąjį tarakoną] 

vadina prūseliu, prūsoku, bambatairiu). Zob. też prūsõkas. 

 bam̃balas 3 p.a. gw. 1. ʽgiez koński, ślep, Tabanusʼ, 2. ʽdzika pszczoła, Apis silvestrisʼ, 

3. ʽchrabąszcz, Melolontha melolonthaʼ, 4. ʽżuk gnojowy, Geotrupes stercorariusʼ, 5. przen. 

ʽdzwonʼ i ʽserce dzwonu, metalowy drążek wewnątrz dzwonuʼ — rzeczownik na -alas od 

osnowy bam-b-, pochodzącej od powtórzonego wykrzyknika, por. bám, bam̃ o ukłuciu gza 

(Gyliai gyliuoja, bam̃ bam̃ bam̃ – kramto karves ʽGzy tną «bam bam bam», kąsają krowyʼ), o 

odgłosie dzwonu (Varpas skamba bám bám), war. bámbt, bámpt o uderzeniu czym, o 

uderzeniu w dzwon (Bámbt bampterėjo varpan). Por. bim̃balas s.v. bim̃bti oraz garg̃alas s.v. 

gargė́ti. — Vb. bam̃binti a. bámbinti ʽbić, uderzać kogo czymʼ i ʽdzwonić, wzywać 

dzwonemʼ (Jau dvare bam̃bina prie darbo ʽJuż we dworze dzwonią, wzywając do robotyʼ. 

Reikia jau pietums bámbinti ʽTrzeba już dzwonić na obiadʼ). 

 bambė́ti, bambù (war. bámbu), bambė́jau 1. ʽstale na coś narzekać, zrzędzić, 

utyskiwać, gderaćʼ, 2. ʽniewyraźnie mówić, mamrotać, bąkaćʼ (atbambė́ti põterius ʽodklepać 

pacierzeʼ) — czasownik dźwiękonaśladowczy na -ė- od osnowy bam-b-, pochodzącej od 

powtórzonego wykrz. bam-bam, por., Bám bám, ir daugiau nieko nesako ʽ«Bam bam» i nic 

więcej nie mówiʼ; bámbtelėti ʽbąknąć, powiedzieć niewyraźnie, niezrozumialeʼ. Wtórny 

wykrz. bámbt ʽbuch! bach!ʼ. Paralela: pumpė́ti ⇐ pum-pum.— Z innymi sufiksami: bam̃bti 

ʽzrzędzić, gderać w dokuczliwy sposóbʼ (Nutilk, gana bam̃bti! ʽCicho już, przestań gderać!ʼ), 

bámbsėti ʽłomotać, stukać; mówić niskim, grubym głosem; gderać; poszczekiwaćʼ (por. 

bambsóti s.v. bam̃bti). Z jęz. łotewskiego por. bambât, -ãju ʽpukać, stukać, łomotać, 

hałasowaćʼ, bambêt ts. Por. LEW 33. — Drw. bam̃balas ʽgaduła, paplaʼ, bambãlius ʽzrzędaʼ, 

bambẽklis ts., bambẽzas ts.  

 bambìzas 2 p.a., bambỹzas 2 p.a. gw. pogardl. 1. ʽdziecko z wielkim brzuchemʼ, 2. 

ʽwyrostek nadający się już do roboty w gospodarstwieʼ, 3. ʽduchowny wyznania 

ewangelicko-reformowanego, niekatolikʼ. War. bambizà 2 p.a. Niejasne. Po pierwsze może 

to być dewerbalna formacja z ekspresywnym formantem -iz-/-yz- od bam̃bti ʽgrubieć, 

puchnąć, nadymać sięʼ, bámbėti ʽrosnąć wzwyż i wszerzʼ. Paralele: bambū̃zas ʽczłowiek z 

wielkim brzuchemʼ; vẽpiza ʽpaplaʼ ⇐ vėp̃ti; kernẽzas ʽczłowiek niepokaźny, kurdupelʼ ⇐ 

kernė́ti; plérza ʽgruby, ociężały człowiekʼ ⇐ plérti (ŽD 390, GJL II, § 368). Po drugie może 

to być zapożyczenie z pol. bombiza ʽniezgrabny, otyły człowiek, brzuchaczʼ, bambiza 

pogardl. ʽksiądz protestanckiʼ (to ma pochodzić ze szkolnej łaciny i stać w związku ze śrłac. 

bombizare ʽbyć nadętym, gadać górnieʼ, zob. SW I, 189). Błr. gw. bambíza ʽduży, niezgrabny 

człowiek; obibok, łobuzʼ jest raczej polonizmem niż lituanizmem; inaczej Urbutis 2010, 89, 

Laučjute 27, ĖSBM 1, 300. 

 bam̃bti, bambstù, bambaũ gw. 1. ʽgrubieć, nadymać się, puchnąć, pęczniećʼ, 2. 

ʽchciwie jeśćʼ, 3. ʽzdychaćʼ, 4. ʽzłościć sięʼ, nubam̃bti ʽnabrać ciała, przytyćʼ, też ʽschudnąćʼ, 

pribam̃bti wulg. ʽupić sięʼ, užbam̃bti m.in. ʽrozgniewać sięʼ — czasownik utworzony od 
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osnowy bam-b-, pochodzącej od powtórzonego wykrz. bam-bam, por. war. bámp-t, bam̃p-t o 

odgłosie uderzenia, trzaśnięcia, też o zwaleniu się, runięciu w dół (Bámpt apvirto lovon 

ʽ«Bampt» i zwalił się na łóżkoʼ). Paralele: pam̃pti, bim̃bti i maũmti. — Drw. bámbėti, -ju, -

jau ʽrosnąć wzwyż i wszerz, przybierać większe rozmiaryʼ (nubámbėti ʽnabrać ości – o 

kłosach jęczmieniaʼ), war. bémbėti (zob.), bambsóti ʽspędzać czas na leżeniu, wylegiwać się; 

stać długo i bezczynnie, sterczećʼ. — Nomina: bámba (zob.), bam̃balas ʽdziecko grube, 

tłuściutkie; człowiek niewysoki, lecz krępyʼ, bam̃balas ʽserce dzwonu; dzwonʼ (por. wykrz. 

bam-bam), bámbingas ʽz wielkim brzuchemʼ, bámbinis, -ė ʽkurdupelʼ, bambìzas (zob.), 

bamblỹs m.in. ʽdziecko z wielkim brzuchem; człowiek krępyʼ, też ʽsamiec pszczół, truteń; 

giezʼ (wykrz. bam̃-bam̃ m.in. o ukąszeniu gza), bámbotas a. bámbuotas ʽbrzuchatyʼ. Z jęz. 

łotewskiego por. bam̃buļi pl. ʽkartofleʼ oraz bum̃ba ʽkula, gałkaʼ, bumbul(i)s ʽmiękkie 

nabrzmienie, obrzęk; bryłka, grudka; narośl na drzewieʼ, pl. bumbuli ʽkartofleʼ (por. 

Niedermann 1956, 105n.). 

 bandà I 4, 2 p.a. 1. ʽbydło, stado bydła rogategoʼ (DP ʽbydło, bydlętaʼ, kitai bandai 

ʽinszym bydlętomʼ), 2. ʽstado całej wsiʼ (syn. kaĩmenė) — choć uchodzi za apofoniczne 

nomen typu τομή od zanikłego SE *bend- (por. GJL II, § 43), może równie dobrze być 

interpretowane jako sb. postverbale od *bandyti, zanikłego iter.-caus. na SO i z suf. -y- od 

pb. *bend- ʽwiązać, pętaćʼ < pie. *bhendh- ʽwiązać, łączyćʼ (LIV
2 75), por. wed. badhnā́ti 

ʽwiążeʼ, aor. ábadhnāt, goc. bindan, nwn. binden ʽwiązaćʼ. Paralele: dangà ⇐ dangýti; 

klampà ⇐ klampýti; sklandà ⇐ sklandýti. Brak odpowiednika łot. †buoda (zob. też niżej 

bandà III). Litewski SE jest poświadczony derwerbalnym przym. beñdras (zob.). Rozwój 

znaczeniowy wyrazu bandà pozostaje niepewny: ʽstado spętaneʼ (?), ʽstado trzymane w 

miejscu ogrodzonymʼ (?). Zob. też LEW 34, ALEW 93: «Keine sichere Etymologie» (tu nie 

odróżnia się bandà III od bandà I). — Zapoż. litewskie w błr. gw. bónda m.in. ʽzwierzę 

hodowlane (krowa, cielę, owca) dawane pannie młodej w posaguʼ (PZB 1, 204). Też zapoż. 

w jid. bande ʽstadoʼ (Lemchenas 67). — Drw. bandýkštis (zob.), bandìnė ʽogrodzenie dla 

krów; pastwisko odległe od gospodarstwa; poczęstunek urządzany przez pastuchów w 

Zielone Świątkiʼ, bandìnga ʽcielna – o krowieʼ, bandiniñkas ʽobora, chlew dla bydłaʼ, 

bandìnis ʽstarszy pastuchʼ, bandìšius ʽpastuchʼ, bañdžius (zob.). Cps. bandãganis a. bañd- 

ʽpasterz bydłaʼ (por. gãnas), bandódaržis ʽmiejsce ogrodzone, w którym zamyka się w lecie 

krowy, tzw. letnikʼ, war. bandãdaržis, bañd.daržis > bañdaržis (por. darž̃as), bandókiemis ts. 

(por. kíemas), bandótakis ʽdroga, którą pędzi się bydło na pastwisko, wygonʼ (por. tãkas), 

war. kontrahowany: bañtakis (*bant-takis); bañdšunis ʽpies pasterskiʼ (por. šuõ), liúosbandė 

(zob. liúosas). Vb. denom. bandáuti ʽsłużyć jako pastuchʼ, refl. pasibandáuti ʽzarobić sobieʼ, 

prasibandáuti ʽwzbogacić sięʼ. 

 bandà II 4 p.a. 1. ʽbułka, zwykle pieczona razem z chlebemʼ (Iškepė tris kepalus 

duonos ir dvi bandàs ragaišiaus ʽUpiekła trzy bochenki chleba i dwie «bandos» ciastaʼ), 

zdrob. bandẽlė, bandáitė, bandùtė i bandžiùkė, 2. ʽplacek z tartych ziemniakówʼ (Bulbas 

tarkuojam ir bañdą kepam ʽTrzemy kartofle i pieczemy «banda»ʼ), 3. ʽwykrojony kawałek 

torfu, klocek torfowyʼ (Vyrai veža, moterys bandàs daro ʽMężczyźni wożą, kobiety robią 

klockiʼ). Zdaniem LEW 34 bandà II jest wyrazem identycznym z bandà I. — Zapoż. 

litewskie w błr. bónda ʽbochenek; bułka; poczęstunek ze świeżego mięsaʼ (Urbutis, Balt V:1, 

1969, 50 = Urbutis 2009, 357n.) oraz pol. gw. bonda ʽwielki bochen chlebaʼ, bondka ʽmała 

bułeczka, kukiełka, z resztek ciasta przy chlebie dla dzieci wypiekanaʼ (SGP I, 104). Zob. też 

Lučjute 9n. 

 bandà III 4 p.a. przest. 1. ʽziarno siewne dla parobka lub syna gospodarza, tzw. 

przysiewekʼ, 2. ʽżniwo z kawałka ziemi przysianego na gospodarskiej roli ziarnem parobka 

jako wynagrodzenie w naturze; wszelka zapłata w naturze dla parobkaʼ, 3. ʽprzydzielana 
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bliskim członkom rodziny działka ziemi dla jej użytkowaniaʼ (GJL II, § 43; autor utożsamia 

to użycie z bandà I ʽstado bydła rogategoʼ), 4. ʽdodatek do zapłatyʼ, 5. SD «obrywka» 

[ʽdodatkowy, uboczny dochódʼ, SPXVI], 6. ʽstan posiadania, majątekʼ (Praleidžiau visą savo 

bandą ʽRoztrwoniłem cały swój majątekʼ), ʽoszczędnościʼ (Bobutė turi susidėjus didelę 

bandą ʽBabcia zgromadziła duży majątekʼ). Trudne. Zwrot stpr. ni enbāndan adv. 

ʽniepotrzebnie, bez potrzeby, nicht vergeblichʼ sugeruje obecność rzeczownika pb. *banda o 

znacz. ʽpożytek, korzyśćʼ. Dalszy wywód niejasny. — Wyraz litewski został przejęty do jęz. 

łotewskiego jako bañda, zwykle pl. bañdas 1. ʽprzydzielony parobkowi kawałek ziemi albo 

ziarno do zasiania go, tzw. przysiewekʼ, 2. ʽdodatkowy zarobekʼ, 3. ʽzysk, korzyśćʼ, por. ME 

I, 261, Būga, RR III, 664. Tu też lituanizm w postaci pol. gw. bonda ʽsianie zboża na cudzej 

ziemi z ustępstwem pewnej części plonuʼ (Siać zboże na bondzie), por. SGP I, 104, Urbutis, 

Balt V:1, 1969, 50 = Urbutis 2009, 357n. — Vb. denom. bandótis ʽkorzystać z przysiewkuʼ, 

bandúotis ʽuzyskiwać dochód z przysiewkuʼ. 

 bandýkštis, -ščio 1 p.a. stlit. ʽbydlę, bydlątkoʼ (Ar brangesnis ir bandykštis neg žmogus 

DP 28124 ʽBo azali droższe jest bydlę niźli człowiekʼ). Brzmienie to ustaliło się w 

następstwie insercji k przed grupę st (*bandy-k-stis) oraz zmiany ks > kš. Formą wyjściową 

było tu bandystis, -sčio b.z.a. ʽbydlęʼ: drw. z suf. -i̯a- od neoosn. bandyst-, którą 

wyabstrahowano z collectivum lub abstractum na -yst-, *bandysta a. *bandystė ʽstado bydłaʼ 

(to od bandà, zob. bandà I). Znaczenie bandystis należy więc sprecyzować jako 

syngulatywne: ʽsztuka bydłaʼ. Poza tym jest war. bandysčias, -io XVIII w. ʽbydlę, bydlątkoʼ 

(Zinkevičius 2004, t. IV, 241). Jego osnowa bandysč̓ - wskazuje na urobienie od formy 

gen.sg. bandysčio, czyli na decasuativum. — Co do suf. -yst- por. stlit. karalysta a. karalystė 

ʽkrólestwoʼ ⇐ karãlius; draugysta ʽmałżeństwoʼ ⇐ draũgas; kunigỹstė ʽpańszczyznaʼ ⇐ 

kùnigas m.in. ʽpanʼ. Derywację suf. -i̯a- od osnowy na -yst- zaświadcza również namýkštis 

(zob.) < *namystis ⇐ namystà a. namỹstė. Gdy bandýkštis znalazło wtórną motywację 

słowotwórczą w sb. bandà ʽstado bydłaʼ, to doszło do wyabstrahowania -ykšt- jako 

neosufiksu. Jego funkcję można określić jako singulatywno-deminutywną, por. kiaulýkštis 

ʽprosiaczekʼ ⇐ kiaũlės; šunýkštis ʽpiesekʼ ⇐ šùnes. O przymiotnikowym neosuf. -ykšt- zob. 

s.v. naminýkštis. 

 bandýti, bandaũ, bandžiaũ ʽpróbować, badaćʼ, pabandýti ʽspróbowaćʼ (stpr. perbānda 

ʽkusi, versuchtʼ) — iterativum na -y- z innowacyjnym SP/SO band- od neopwk. *bind- lub 

*bend- ⇐ prs. infigowane *bindu/*bendu ʽpróbujęʼ ⇐ ʽpróbuję, badam kłując, nakłuwając 

cośʼ (por. bedù, bèsti). Paralele: brandìnti ⇐ brindù/brendù (zob. brìsti); slam̃pinti ⇐ slimpù 

(zob. slìpti). W starolitewskim dotworzono do bandýti war. bandavoti, podobny do rūkavoti 

⇐ rūkýti (por. ŽD 515). Znacz. ʽpróbować, badaćʼ jest przenośne, podobnie jak w wypadku 

stpol. badać ʽszukać, pytać, dowiadywać się, zgłębiaćʼ wobec badati ʽkłuć rogamiʼ innych 

języków słowiańskich (iter. na WSO *ō do bodǫ, bosti ʽbóśćʼ). — Drw. bandinỹs ʽpróbka, 

np. wodyʼ. Neoosn. bandy-: bañdymas ʽpróba, doświadczenie, eksperymentʼ (⇒ bandymìnis 

ʽdoświadczalnyʼ). 

 bañdorius, -iaus 1 p.a. gw. ʽbednarz, rzemieślnik wyrabiający naczynia klepkoweʼ, 

war. beñdorius — zapoż. ze stbłr. bondarъ, bondarь, por. błr. bóndar, -a, ros. bóndarь (LEW 

34). War. bandõrius 2 p.a. został pod względem akcentowym upodobniony do nazw 

zawodów na -õrius, por. staliõrius, šinkõrius i zvanõrius. Por. też blekõrius obok blė́korius, 

blẽkorius (⇐ błr. bjláxar).  

 bañdžius, -iaus 2 p.a. gw. 1. żm. ʽstarszy pasterzʼ, 2. ʽparobek, sługaʼ, 3. ʽkto skupuje 

bydło, zboże, lenʼ, 4. ʽkolega, przyjacielʼ — denominativum na -ius od bandà I ʽstado bydła 

rogategoʼ. Znacz. etym. nomen agentis ʽkto zajmuje się stademʼ albo ʽkto pasie bydłoʼ. 

Nazw. Bañdžius, Bandžiùkas, Bandžiùlis. Paralele: kerd̃žius ʽgłówny pasterzʼ ⇐ *kerdā (scs. 



126 

na prawach rękopisu 

črěda ʽtrzodaʼ); jaũčius ʽpastuch wołów, wolakʼ ⇐ jáutis; bìčius ʽpszczelarz, bartnikʼ ⇐ bìtė 

(GJL II, § 107). — Drw. bandžiùlis ʽkolega, współpracownikʼ (por. bičiùlis ⇐ bìčius), też 

ʽkrętacz, oszustʼ, bañdžiuvienė ʽkoleżankaʼ. Vb. denom. bandžiáutis a. bandžiúotis 

ʽkolegować ze sobąʼ (⇒ bandžỹstė ʽkoleżeństwoʼ). 

 bangà 4 p.a. 1. ʽfalaʼ (war. bangė), 2. ʽnagłe uderzenie deszczu, śnieguʼ (Uterninke kas 

buvo bangà – snigo, lijo! ʽWe wtorek jak było załamanie pogody, nagle śnieg, deszcz!ʼ), 3. 

ʽkoniecʼ, 4. przen. ʽmnóstwo, chmara, rójʼ; z obocznym tematem: bañgas 1. ʽgwałtowny 

deszcz, burzaʼ, 2. ʽfala; sztormʼ, 3. przen. ʽmnóstwo, chmaraʼ — rzeczowniki postwerbalne 

od zanikłego *bangyti, co było iteratywem na SO do beng-/bing-, por. beñgti ʽkończyćʼ ⇐ 

*ʽprzerywać, łamaćʼ (zob.), nubiñgti ʽpobić, zwyciężyć kogoʼ. Z uwagi na innowacyjny 

charakter osnowy beng- (zob. beñgti) mało jest prawdopodobny wywód bangà wprost z pie. 

*bhong-áh2-, co proponują NIL 6, przyp. 4 i Kroonen 51 (por. też BSW 26). — Drw. bangùs 

ʽo deszczu: ulewny, rzęsisty, obfityʼ (por. klampùs ⇐ klampà), cps. bangólaužis ʽfalochronʼ 

(dosł. ʽfalołamaczʼ, por. láužti). Vb. denom. bangóti a. bangúoti ʽfalować, wznosić się i 

opadaćʼ, war. bangióti. — Formacje prefigowane: ãbangos f.pl. ʽzakończenie, koniecʼ < *ap-

bangos (Urbutis 1981, 103), núobangos f.pl. 1. ʽresztki, resztki ziarnaʼ (syn. núobaigos), 2. 

ʽzakończenie dłużej trwającej pracy, np. dożynki po sprzęcie zboża; poczęstunek po 

zakończeniu wspólnej pracyʼ (syn. núobaigos), ⇒ nuobangùs ʽo deszczu: ʽrzęsisty, obfity; 

długotrwałyʼ; pabangà ʽzakończenie, koniecʼ (syn. pabaigà), DP ʽskończenie, dokończenie, 

ostatek, skutek, dokonanie, koniec, doskonałośćʼ, prabangà ʽprzepych, zbytekʼ, SD prabunga 

«nadmiarz» (syn. prabingimas), «zbytek, niemiara, zbyteczność», prãbangas DP ʽzbytekʼ, 

też ʽwszeteczeństwo; powściągliwość; skutekʼ (⇒ prabangystos MOP ʽrozpustnościʼ, 

prabangùs ʽzbytkowny, wystawnyʼ), užbangà ʽkoniec, kresʼ (syn. užbaigà), be užbangõs 

adv. ʽbez przerwyʼ. — bangtas CGL ʽburza, Ungestümʼ, bangtos jūrų CGL ʽnawałnica, 

sztorm, Ungewitterʼ. 

 bangìnis, -io 2 p.a. ʽwieloryb, Balaenaʼ — neologizm nawiązujący do wyrazu bangà 

ʽfalaʼ, prawdopodobnie na tle homofonii wyrazów lit. vãlas ʽfalaʼ (z nwn. die Welle) i *valas 

ʽwielorybʼ (z nwn. der Wal). Szczegóły pozostają niejasne, zob. LEW 34. Por. stpol. wielko-

ryb, dziś wielo-ryb, będące kalką ze śrwn. wal-visch (stwn. hwal-fisc), z ludowo-

etymologicznym zastępstwem nwn. wal- przez pol. wielo, wielko-. Por. także didžuvis. NB. 

W dawnych tekstach litewskich w znacz. ʽwielorybʼ ukazuje się velbliū̃das (zob.). 

 bangtas BRB ʽwaga, Waageʼ (glosa do vaškas), zob. ALEW 94. Niejasne.  

 banìtyti, banìtiju, banìtijau gw.: išbanìtyti ʽwyganiać, wypędzać; zwymyślaćʼ 

(Išbanitytas, išvytas iš savo namelio ʽWyrugowany, wypędzony ze swego domkuʼ. Iškeikė, 

išbanìtijo ʽZwymyślał, wygnałʼ), war. banỹtyti — prawdopodobnie z suf. -yti jako 

substytucją za -ovati (*banitavoti), zapożyczone ze stbłr. XVI w. banitovati ʽkarać 

wygnaniemʼ (⇐ pol. przest. banitować ʽskazywać na wygnanie, wypędzać z krajuʼ, drw. od 

banita ʽwygnaniecʼ ⇐ śrłac. bannitus, zob. SW I, 94, Bańkowski I, 31). LKŽ nie zaznacza 

obcości tego wyrazu. Zwraca uwagę brak lit. poświadczeń dla rzeczowników *banita 

ʽwygnaniecʼ (stbłr. banitъ) oraz *banitija ʽwygnanie, banicjaʼ (stbłr. banicija, baniceja). — 

War. išbenìtyti ʽzłajać kogo, zwymyślaćʼ; z dysymilacją samogłosek n̓ i > n̓ u: baniùtyti 

ʽmęczyć (konia), dręczyć (psa), znęcać sięʼ, išbaniùtinti ʽz krzykiem wypędzićʼ, nubaniùtinti 

ʽzabić (psa)ʼ. 

 bánkietas 1 p.a., bañkietas 1 p.a. ʽuczta, biesiada, bankietʼ — zapoż. ze stbłr. banketъ, 

bankėtъ ⇐ pol. XVI w. bankiet (⇐ nwn. Bankett n. ʽuroczysty posiłekʼ, tu z włos. 

banchetto), por. Bańkowski I, 31, EWD 95, ALEW 94 (wprost z pol.). — War. bankiẽtas 2 p.a. 

⇐ ros. bankét. 
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 bankrutkà 2 p.a., gen.sg. bankrùtkos gw. ʽpapieros skręcony w palcachʼ (Duok 

tabokėlės bankrùtkai susisukti ʽDaj tytoniu, skręcę sobie bankrutkęʼ) — zapoż. z pol. przest. 

bankrutka (POLŽ 27; brak w LEW). War. bankrùtkė KRŽ. 

 barabãnas 2 p.a., barabõnas 2 p.a. gw. 1. ʽbębenʼ, 2. przen. ʽbrzuchʼ — zapoż. z błr., 

ros. barabán, -a (por. ZS 9). — Vb. denom. barabãnyti ʽbić w bęben; bębnić palcamiʼ ⇐ błr. 

barabánicь, -nju ʽbębnić; stukać, walić, tłucʼ, atbarabãnyti ʽ(kazanie) szybko wypowiedziećʼ 

⇐ ros. otbarabánitь ʽwykonać co niedbaleʼ (por. pol. odbębnić ts.), pabarabãnyti ʽzastukać 

do drzwiʼ, užbarabãbyti ʽzabić, zatłucʼ. Zob. też bū̃binas. 

 barãgas 2 p.a przest., gw. 1. ʽbróg, przenośny, umocowany na czterech drągach daszek, 

który osłania przed deszczem stóg siana, słomy albo torfuʼ, 2. ʽprzybudówka z dachem dla 

osłonięcia kieratuʼ, 3. ʽszopaʼ — zapoż. ze stbłr. borogъ ʽstóg siana przykryty daszkiemʼ, 

por. błr. abaróh, -a, ukr. gw. boríh, boroha b.z.a. ʽstóg przykryty daszkiem; prymitywna 

stodołaʼ. Zob. Būga, RR III, 758, SLA 38, LEW 34, ALEW 94, ĖSBM 1, 44, SŁPS 1, 322. Por. 

traktowanie form ruskich z -oro- w karabijà, karãlius i pãramas. Zob. też brãgas. — N.m. 

Barãginė 2x, Baragìnė. 

 baránka 1 p.a. gw. 1. ʽobarzanek, wyrób z ciasta skręconego w kółkoʼ, 2. ʽspleciony z 

wikliny wianek, służący do połączenia kołków w płocieʼ, 3. stlit. ʽpatelniaʼ (ZS 9) — zapoż. 

z błr. baránka, -i (ros. baránka, zwykle pl. baránki ʽobarzankiʼ), co jest wariantem z aferezą 

wobec abarának, -nka, stbłr. abaranokъ ⇐ pol. obarzanek (to z obwarzanek, bo zrobiony z 

ciasta obwarzanego, tj. parzonego przed pieczeniem, por. MSJP). Zob. też ĖSBM 1, 43, 

Anikin 2, 198n. War. akc. barankà a. baronkà 2 p.a. oraz abaronkà 2 p.a. (LzŽ). Zob. też 

beĩgelis. 

 barankas stlit. ʽbaranek, młody baran, jagnię-samiecʼ (Barankų tavo pekaus eš 

nevalgiau BRB ʽBaranków z twej trzody ja nie jadłemʼ) — zapoż. z błr., pol. baranek, -nka, 

por. SLA 38, LEW 35, ALEW 95. Zob. też barankienas i barõnas. 

 barankienas, -a stlit. ʽtrąba zrobiona z baraniego roguʼ: o sekmą dieną teima plebonai 

septynes trūbas [glosa: barankienas] BRB ʽa siódmego dnia niechaj kapłani wezmą siedem 

trąbʼ (zob. PAŽ 57, ALEW 95) — substantywizacja przymiotnika na -ien- od osnowy barank- 

jak w barankas (zob.). Por. kiaulienà mėsà ʽmięso z kościąʼ, naktìs mėnesíena ʽnoc 

księżycowaʼ oraz kiáulienas ʽwieprz, tucznikʼ (ŽD 287). 

 bãras 4 p.a. 1. ʽprzestrzeń pola zajmowana przez uczestników żęcia zboża, koszenia 

siana, rwania lnuʼ62, 2. ʽgromada ludziʼ, 3. przen. ʽpole działania, dziedzina twórczościʼ. 

Odpowiednik łot. bars 1. ʽpokos, tyle ile obejmuje jeden zamach kosyʼ (lielu, platu baru 

dzinu ʽkoszę dużym, szerokim pokosemʼ), 2. ʽtrawa, zboże leżące wałem szerokości pokosuʼ 

(baru iziet ʽskosić pokos do końcaʼ, baru siet ʽzwiązać zboże leżące w pokosieʼ, baru vest 

ʽprzewodzić w koszeniuʼ)ʼ, 3. ʽlinia, według której odbywa się rwanie lnuʼ, 4. ʽkupa, 

gromada, stadoʼ. Izolowane, bez alternantów apofonicznych w porównywalnych 

znaczeniach. Przyjęte za Būgą (RR II, 294) objaśnienie mówi, że bãras jest derywatem na 

SO bar- od beriù, bert̃i ʽsypać, prószyćʼ (por. atbaraĩ m.pl. ʽpośladʼ). Znacz. etym. ʽtaka 

przestrzeń roli, którą można obsiać za jednym zachodemʼ. Por. BSW 31, LEW 34 n. — Nie 

jest jednak wykluczone, że bãras należy do innego pierwiastka niż *bher- (beriù). Może ono 

reflektować formację na SO *bhorH-o- od zanikłego pwk. *bēr-C < pie. *bherH- ʽrobić 

ostrym narzędziemʼ (zob. LIV
2 80 oraz s.v. bárti), skąd ʽciąć, ścinaćʼ. Krótkość w bar-a- 

można wytłumaczyć zanikiem laryngalnej w pozycji przed sufiksem samogłoskowym. 

 
62 Por. w słowniku JUŠK (1904, 192): «gon, gony, polosa pokosa, pašni, vъ odinъ prijemъ obrabatyvajemaja; 

zajęcie w rozsypce pewnej przestrzeni w żęciu, rwaniu». 
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Podobny wywód można zastosować do wyrazu núobara ʽrunoʼ (zob.). — Drw. barẽlis ʽrządʼ 

(LKŽ ʽeilėʼ): Nedaug to[je] daržinėje šieno: viename gale trys barẽliai i kitame trys 

ʽNiewiele tego siana w stodole: w jednym końcu trzy «bareliai» i w drugim trzyʼ, pabarė ̃

ʽmiejsce przy polu, gdzie się żnieʼ (Rugiapjūty iš pabarės̃ kiti ir naktį grįžta ʽW czasie żniw 

inni [niektórzy?] nawet nocą wracają z «pabarė»ʼ). Cps. bar(a)vedỹs ʽten, kto przewodzi 

żęciu zboża, koszeniu trawy, rwaniu lnuʼ (por. vèsti).  

 baravỹkas 2 p.a. bot. 1. tikrìnis baravỹkas ʽprawdziwek, borowik, Boletus edulisʼ, 2. 

rudakepùris baravỹkas ʽpodgrzybek brunatny, Boletus badiusʼ — zapoż. ze stbłr. XVII w. 

borovikъ, baravikъ, błr. baravík, -á (SLA 39, ZS 9, LEW 35, ALEW 94n.). Stąd też łot. 

baravĩka (barvĩka, bervīka). — Drw. baravykỹnė ʽmiejsce, gdzie rosną prawdziwkiʼ, cps. 

baravỹkdantis ʽczłowiek o słabych zębachʼ (por. dantìs). Vb. denom. baravykáuti ʽzbierać 

prawdziwkiʼ, užsibaravykáuti ʽzarobić sobie zbieraniem grzybów (nie koniecznie 

prawdziwków)ʼ. — Nazw. Baravỹkas. N.m. Baravỹkai 5x, Baravykỹnė 3x. N.rz. Baravykìnė. 

 baravìnkos, -ų 1 p.a. f.pl. gw. 1. ʽpewna odmiana jesiennych jabłekʼ, 2. bot. ʽpomocnik 

baldaszkowy, Chimaphila umbellataʼ — zapoż. z ros. borovínka (zob. REW I, 109, ĖSBM 1, 

307). 

 barbarìsas 2 p.a. ʽkrzew berberys zwyczajny, Berberis vulgarisʼ, też pl.t. barbarìsai 

(Barbarìsai auga pakelėse ir patvoriuose ʽBerberys rośnie przy drogach i pod płotamiʼ) — 

zapoż. z ros. barbarís, błr. barbarýs ʽberberysʼ (zob. REW I, 54, ĖSBM 1, 312). 

 barborà I 2 p.a., gen.sg. barbõros gw. 1. ʽdrewniany młot do wbijania paliʼ (drw. 

barbùtė ts.), 2. ʽpowróz służący do cumowania tratwyʼ, 3. ʽbicz z plecionego rzemienia, 

kańczugʼ (war. barboras b.z.a.). Slawizm, który ma trzy źródła, por. 1° błr. gw. barbára 

ʽdrąg używany przez flisaka do popychania tratwyʼ (ĖSBM 1, 311: zapoż. z pol.), 2° stbłr. 

barbara, pol. gw. barbara ʽgruba i długa lina przy przewozach na rzekachʼ (SGP I, 7963, SW 

I, 97; nazwa przedmiotu pochodzi od imienia Barbara; św. Barbara to patronka żeglarzy i 

flisaków), 3° pol. XVIII w. barbara ʽbiczʼ (por. Brückner 15: «nahajską barbarą bije 

Potocki»). Pominięte w POLŽ. 

 barborà II 2 p.a., gen.sg. barbõros; barb̃ora 1 p.a. gw. bot. ʽrabarbar, Rheumʼ — 

zapoż. z błr. gw. bárbara, -y, to z niemorfologicznego skrócenia formy *rėbarbara, 

*rabarbara (⇐ pol. przest. rebarbara, rabarbara ʽrabarbarʼ, por. Brückner 456), zob. ĖSBM 

1, 311. Obcięcie początkowej sylaby przy zapożyczaniu ilustrują takie np. wyrazy, jak 

lisapiẽdas i verỹkai. Osobno zob. rabárbaras. 

 barb̃ti, barbiù, barbiaũ gw. ʽwydawać dźwięk, brzmieć, dzwonić, brzękać, szczękać; 

paplać, trajkotaćʼ, užbarb̃ti ʽzachrypnąćʼ — czasownik od osnowy bar-b-, pochodzącej od 

powtórzonego wykrz. bar-̃bar ̃ o pukaniu w szybę, do drzwi. Paralele: parp̃ti ⇐ par-̃par;̃ 

kvark̃ti ⇐ kvar-kvar. — Drw. barbénti ʽstukać, pukaćʼ, barbė́ti, barb̃a a. bárba, -ė́jo ʽstukać, 

turkotać; zrzędzić, gderać; klepać pacierze (o żebrzącym)ʼ, užbarbė́ti ʽpokryć się lodem (o 

szybie podczas silnego mrozu)ʼ, bárbinti a. barb̃inti ʽstukać, pukać, kołataćʼ, bárbintis 

ʽtelepać się (chłopskim wozem po wyboistej drodze)ʼ. Nomina: barb̃alas ʽbrzękadło, 

klekotka na szyi krowyʼ (syn. barš̃kalas), c. ʽgadułaʼ, barbãlius c. ʽgaduła, paplaʼ. Neoosn. 

barbal-: barb̃aliuoti a. barbaliúoti ʽbrzękać, grzechotać; mamrotać; paplać, pleśćʼ; z 

nieorganicznym -k-: barbakliúoti ʽmamrotać pod nosemʼ. 

 barbùkas 2 p.a. gw. 1. ʽbiedronka, Coccinella septempunctataʼ, 2. przen. ʽmałe 

dzieckoʼ — zapoż. z błr. gw. barbúxa (por. PZB 1, 169, ĖSBM 1, 312). Z obocznym 

sufiksem: barbùtė ʽbiedronkaʼ. Bańkowski I, 41 jest zdania, że z barbùtė łączy się polski 

 
63 Por. cytat: Każda wicina zaopatrzona jest w dwie liny: grubszą, «barbarę» i cieńszą, tralówkęʼ.  
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prowincjonalizm berbeć – pieszczotliwie o dziecięciu (1861, z Wileńszczyzny). 

 barčià 4 p.a. wsch.-lit. 1. ʽkłoda z wydrążonym otworem dla roju, barćʼ (war. berčià), 

2. ʽdziupla z gniazdem pszczółʼ — zapoż. z błr. gw. bórcja, -i ts. (PZB 1, 207), por. stbłr. 

bortь ʽbarćʼ. Mylny jest wywód z pol. barć w LKŽ I, 656. — War. m. barčiùs 4 p.a.: Pjovė 

tokias kalades ir darė barčiùs ʽRznęli takie kłody i robili barcieʼ. 

 bardãvas, -à 4 p.a. wsch.-lit. ʽbordowy, ciemnoczerwony, np. o tkaninieʼ (DVŽ) — 

zapoż. z błr. bardóvy ⇐ pol. bordowy ʽciemnoczerwonyʼ (dosł. ʽw odcieniu wina 

bordoskiegoʼ, drw. od bordo ʽwino z Bordeauxʼ [błr. bardó], zob. Bańkowski I, 67). 

 bardìšius, -iaus 2 p.a. 1. stlit. ʽtopór bojowy z szerokim obosiecznym ostrzem, 

umocowanym na długim drzewcu, berdyszʼ (SD
1 «halabarda»), 2. gw. ʽtępe narzędzie (kosa, 

siekiera, nóż)ʼ. 3. gw. ʽktoś nadmiernie wysoki, dryblas, drągalʼ — zapoż. ze stbłr. bardyšъ, 

bardišъ (berdišъ) ⇐ pol. przest. bardysz (por. ros. berdýš, bérdyš, błr. bjardýš, jak też węg. 

bárd ʽtopór ciesielskiʼ, Bańkowski I, 41). War. bartìšius: <bartißus> LEX ʽHellepartʼ 

[ʽHellebardeʼ]. Zob. SLA 39 i ALEW 95 (tu rozważa się źródło dolnoniemieckie, 

odpowiadające niderl. bardezaan m. ʽberdyszʼ). 

 bardokšė́ti, bardókšiu, bardokšė́jau ʽtrzaskać, łomotać, robić hałasʼ — czasownik na -

ė- od wykrz. bardókš(t) o upadku, spadnięciu, przewróceniu się (war. bardýkšt, bardìnkšt). Z 

obocznym sufiksem: bardakšóti ts. ⇐ *bardakš (war. do bardaškái, bardaškỹ). 

 barg̃as 4 p.a. stlit., gw. ʽpożyczka, kredytʼ, ant bargo imti ʽwziąć na dług, na kredytʼ — 

zapoż. ze stbłr. XVI w. borgъ, borkgъ (reči... na borkgъ vzjatye, HSBM 2, 147) ⇐ pol. przest. 

borg/bórg, wziąć co na borg (⇐ śrwn. borg m. ʽAnleiheʼ, zob. Bańkowski I, 71). War. f. 

bargà 2 p.a., ant barg̃os ʽna kredytʼ. Por. SLA 39, LEW 35, ALEW 95. Osobno zob. bùrgas. — 

Vb. denom. bargáuti ʽpożyczać, brać co na kredytʼ (kalka z pol. przest. borgować ⇐ śrwn. 

borgen), barg̃inti a. barg̃yti ʽdawać komu co na kredytʼ, bargúoti ts. 

 bargždáuti, bargždáunu, bargždavaũ gw. ʽobcować płciowo, spółkowaćʼ [inaczej LKŽ: 

«ištvirkauti», ʽżyć rozpustnieʼ], por. Ana ant nora ne tiktai su vyru sava, ale ir su kitais 

bargždáuna JU ʽOna jak ma ochotę, to nie tylko z mężem swym, lecz i z innymi spółkujeʼ. 

Sekwencja -rgžd- pochodzi z perseweracyjnego udźwięcznienia -rkšt-, podobnie jak w 

garg̃ždas, šiurgšdùs i urgždỹnė. Pierwotne *barkštauti należało do serii onomatopeicznych 

czasowników, utworzonych od interi. bárkšt, bark̃št o pukaniu, stukaniu, brzęku, szczęku, 

turkocie i grzechocie (por. bárkščioti itp. s.v. barškė́ti). Przenośne użycie lit. czasownika 

przypomina pol. pot. puknąć ją ʽo kobiecie: mieć z nią stosunekʼ : pukać ʽlekko stukać, 

kołataćʼ, przest. ʽhałasowaćʼ (za onomatopeiczny uważa ten czasownik Bańkowski II, 964). 

 barìlka 1 p.a. gw. ʽniewielka beczka do przewożenia piwa, miodu, wódkiʼ — zapoż. ze 

stbłr. XVI w. barilka, borilka, por. błr. barýlka, -i ⇐ pol. baryłka. Zob. też LEW 35, ĖSBM 1, 

320. 

 barìšius, -iaus 2 p.a. gw. ʽlitkup, zapijanie wódki po dobitym targu, po zakupie konia, 

krowyʼ — zapoż. ze stbłr. baryšъ, boryšъ, błr. barýš, -ú ʽlitkup; zyskʼ. Zob. ZS 9, 89, ĖSBM 

1, 321 (brak w LEW). Por. ros. barýš ʽzyskʼ (od XVIII w.), tu zapożyczone z osm.-tur. barış 

ʽzgoda; pokójʼ, krym.-tat. baryš ʽzysk, korzyśćʼ (zob. REW I, 58, Anikin 2, 238n., 

Stachowski 54n.). — Warianty: barýšas, barỹšius, też pl.t. barỹšiai, barỹščiai, wsch.-lit. 

borỹšas a. borỹšis ZTŽ, borỹšius LzŽ. Zob. też magarỹčios. 

 bárkanas 1 p.a. ʽwłochata tkanina lniano-bawełnianaʼ — zapoż. ze stbłr. XVI w. 

barxanъ, borxanъ ⇐ pol. barchan (⇐ stczes. barchan, parchan ⇐ stwn. barchan(t), tu ze 

śrłac. barrac(h)anus, por. Rejzek 70, Bańkowski 32). Co do akutu por. zapoż. bárža, kárdas i 

márgas. Polonizmem jest też ros. barxan b.z.a. (Anikin 2, 235). 
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 barkū̃nas 2 p.a. bot. ʽnostrzyk, Melilotusʼ (Barkū̃nas geltonai žydi, skaniai kvepia, į 

taboką deda aną JU ʽNostrzyk ma żółte kwiaty, miły zapach, jest dodawany do tytoniuʼ) — 

zapoż. z błr. barkún (por. PZB 1, 170, ĖSBM 1, 315). 

 barñis, -io 2 p.a. ʽkłótnia, sprzeczkaʼ. War. barnỹs. Wtórne masculinum na -i̯a-, które 

wyparło stlit. femininum o temacie na -i-, por. barnìs, -iẽs f. 4 p.a. ʽkłótnia, zwadaʼ. DP 

ʽswar, nieprzyjaźń, spory, zwady, roznice, rostyrki, spieranieʼ, SD
1 «hadrunek; krnąbrność» 

(syn. paikystė), «poswar» (syn. vaidas), «rostyrk», SD «hadrunek, spor» (syn. nedermė), 

«swar, zwada, poswarek». Analiza: bar-ni-, dewerbalne abstractum od bártis ʽkłócić sięʼ 

(zob. bárti), z metatonią. Paralelna budowa w ašnìs, šlaunìs, vilnìs. — Stlit. bar-ni- ma 

dokładny odpowiednik w psł. *bornĭ, -ni f., tj. w abstractum motywowanym czasownikiem 

*borti, *borjǫ ʽmocować się, walczyćʼ, por. scs. branĭ ʽbój, bitwa, walkaʼ, sch. brȃn ʽwalkaʼ, 

słń. brȃn ʽobronaʼ, strus. boronь ʽwalka, zmaganie się; przeszkodaʼ, ros. gw. bóronь ʽwalka, 

przeszkodaʼ, boronьbá ʽobronaʼ (cerkiewizm branь ʽwymyślanie, ubliżanie, wyzwiskaʼ), 

stczes. braň ʽoręż, zbrojaʼ, pol. broń ʽoręż, narzędzie walkiʼ, < pbsł. *bar-ni- < pie. *bhor-ni- 

(formacja na SO do *bher- ʽrobić ostrym narzędziemʼ). Zob. BSW 27, LEW 35n., ESJS 76, 

Boryś 40. — W starolitewskim ukazują się war. barnià WP, PK i barnė ̃ BRB, BRP (gw. 

barm̃ė), należące do produktywnych odmian żeńskich, por. Ambrazas 1993, § 71. War. m. 

barñius, barniùs ʽkłótniaʼ. — Neoosn. barn-: barnikas a. barnykas ʽkłótnik, Zänkerʼ w BRB 

<Ne buk barnikas> ʽSey nicht zenkischʼ; barninỹkai DP m.pl. ʽswarliwiʼ, barninykas SD 

«warchoł» (syn. vaidinykas), dziś barniniñkas ʽkłótnikʼ, barñius ts. 

 barõnas 2 p.a. stlit., gw. 1. ʽbaran, samiec owcyʼ, 2. ʽ(piękna) skóra barania z kudłamiʼ, 

3. przen. ʽhebel z dwoma uchwytamiʼ — zapoż. ze stbłr. boranъ, baranъ, por. błr. barán, -á 

(SLA 39, LEW 35; por. ĖSBM 1, 308). Zob. też barankas. — Drw. barõnai pl.t. ʽdługi kożuch 

barani, baranicaʼ (por. kailiniaĩ, kaž(i)ùkai), baroníena ʽbaraninaʼ, baronuõtis ʽktoś odziany 

w kożuch baraniʼ. — N.m. Barõnai 3x, Baronėl̃iai 3x. 

 barstýti, barstaũ, barsčiaũ ʽsypać, rozsypywać, posypywać (piaskiem)ʼ, kẽlią rõžėmis 

barstýti ʽusłać drogę różamiʼ, sáujomis pìnigus barstýti ʽszastać pieniędzmiʼ (dosł. 

ʽrozrzucać garściamiʼ). Odpowiednik łot. bãrstît, -u, -ĩju ʽposypywać, rozsypywaćʼ. Cps. 

išbarstau SD «rospędzam, rozganiam, rospraszam, rozsypuię». Refl. išsibarstýti 1. 

ʽrozproszyć sięʼ, SD «rospierzchnąć się», 2. ʽporonić (o świni, owcy)ʼ, 3. ʽroztrwonić 

(pieniądze, majątek)ʼ. Analiza synchroniczna: bar-sty-ti, frq. na -sty- i SO bar- ⇐ ber-, por. 

bert̃i ʽsypaćʼ. Analiza diachroniczna: barst-y-ti, caus. z suf. -y- i SP barst- od neopwk. birst-, 

por. bìrsta ʽsypie się, wysypuje sięʼ (zob. bìrti). Paralele: markstýti ⇐ mirk̃st(a); tvárstyti ⇐ 

tvìrst(a); lankstýti ⇐ liñkst(a). — Neoosn. barst-: barstinė́ti ʽpo trochu posypywać, 

wysypywaćʼ (⇒ barstiniaĩ m.pl. ʽosypka, mąka grubo mielona, dawana jako pokarm 

zwierzętom domowymʼ). Nomina: bars̃talas ʽmieszanka ziarna i grubo mielonej mąki jako 

pokarm dla zwierzątʼ (⇒ barstalìnis ʽo mące: do zasypywania karmy zwierzęcejʼ, vb. 

denom. barstalióti ʽrozsypywać ziarno, mąkęʼ, war. bars̃taloti), barstùs ʽktóry się sypie, 

rozprasza (m.in. o krótkim sianie)ʼ, ìšbarstos f.pl. ʽpośladʼ, pabarstaĩ (zob.). Por. łot. bārstes 

f.pl. ʽrozsypane zbożeʼ, bārstaļa c. ʽkto wszystko rozsypuje, rozsiewa, wszystkim prószyʼ, 

izbārstas f.pl. ʽcoś rozsypanegoʼ. — Neoosn. barsty- (⇐ barstý-ti): barstỹklė ʽsłomiany kosz, 

z którego się wysiewa żytoʼ, barstỹlai m.pl. ʽosypkaʼ (syn. bars̃talas), barstytùvas neol. 

ʽprzyrząd do rozsiewaniaʼ. — Neoosn. bars- (⇐ *bars-sty- albo SP/SO do birs- ⇐ bìrsta): 

barsnóti, np. Paukščiams javų barsnók ʽRozsyp ptakom (trochę) zbożaʼ (por. gabsnóti, 

kapsnóti). 

 barsùkas 2 p.a. ʽjaźwiec, borsuk, Meles meles, Meles taxusʼ — zapoż. ze stbłr. 

borsukъ, błr. barsúk, -á ⇐ ros. barsúk, borsúk, -á (tu zapożyczone z osm.-tur. borsuk, por. 

tur. borsuq ob. porsuq, tatar. bursyq), zob. REW I, 57, Anikin 2, 234, Stachowski 83n., ĖSBM 
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1, 318, ALEW 96. Wbrew LEW 35 wydaje się, że lit. akcent sufiksalny wyklucza pol. borsuk 

jako źródło (jest to rutenizm). War. borsukas CHB ⇐ błr. barsúk; z wtórną palataliacją 

osnowy: barsiùkas, borsiùkas (ZS 9, 92). Zob. też opšrùs. — Drw. barsukìnė ʽtorba z 

borsuczej skóry, noszona przez swataʼ. Proporcja analogiczna asilùkas : ãsilas = barsùkas : x 

wytworzyła neologizm bars̃as, por. Niedermann 1956, 174, Urbutis 1978, 291, 

Kabašinskaitė 12. — N.m. Barsùkai, Barsiùkai, Barsukìnė 8x. W nazwach terenowych 

Barsùkai itp. alternują z osnowami Bursuk- i Bursiuk- (zob. LVŽ I, 383, 633). Bursuk- 

przypomina tatar. bursyq (jak też bg. bursúk jako obocznik borsúk), zob. Anikin, l.c.). 

 barš̃čiai, -ių 2 p.a. m.pl. 1. bot. ʽbarszcz zwyczajny, Heracleum sphondyliumʼ, 2. ʽzupa 

z czerwonych buraków, barszczʼ, 3. ʽkiszone buraki wraz z kwasemʼ — zapoż. ze stbłr. 

borščъ, por. błr. boršč, barščú – nazwa rośliny i potrawy (SLA 39, LEW 35; por. ĖSBM 1, 

372). War. barz̃džiai, -ių – zmienione na skutek adideacji do barzdà ʽbrodaʼ (?); barš̃tis, -

ščio bot. ʽburak czerwony, Beta rubraʼ. SD: <barśćiey> «barscz, acanthus...», barštis «barscz, 

acanthus», tolygus barščių SD «barsczowy» (syn. žalias); z insercją k: bark̃ščiai. Slawizmami 

są też łot. bārkšķes, bārkšes, bārkši, barkšķi (ME I, 274). — Drw. barštìnė ʽbeczułka do 

kiszenia burakówʼ, barš̃tinykas ʽgarnek do gotowania barszczuʼ. Cps. bùlviabarščiai ʽbarszcz 

z kartoflamiʼ (por. bùlvės), šaltìbarščiai (zob.), žaliãbarščiai (zob. žãlias). Por. też palaidì 

barš̃čiai pot. ʽbałaganʼ. 

 barškė́ti, bárška (war. barš̃ka), barškė́jo 1. ʽturkotać (o wozie), grzechotać, bębnić (o 

deszczu, gradzie uderzającym w szyby); szczękać zębami (z zimna, w gorączce)ʼ, 2. przen. 

ʽtrajkotać, paplać, pleśćʼ — czasownik na -ė-, utworzony od interi. bárkšt, bark̃št m.in. o 

odgłosie pukania, kołatania, szczękania. Paralele: braškė́ti, dardė́ti, tarškė́ti. Z innymi 

sufiksami: bárkščioti ʽwydawać brzękiʼ (metateza šk-V > kš-C), subarškénti ʽzapukać do 

drzwi, w szybęʼ, bárškinti ʽpukać, uderzać (palcami o stół), opukiwać (pacjenta)ʼ, 

pabárškinti į durìs ʽzapukać do drzwiʼ. Zob. też bargždáuti < *barkštauti. — Drw. barš̃kalas 

a. bárškalas ʽbrzękadło, kołatka na szyi krowyʼ (syn. barb̃alas), też c. ʽpapla, pleciugaʼ, 

barškatà c. ʽgadatliwy człowiekʼ (por. blàzgata, sùrgata), barškesỹs ʽszczęk, turkotʼ (por. 

braškesỹs ʽtrzask, chrzęstʼ), barškùlis a. barškùtis ʽdzwonek lub kołatka u pasących się 

zwierzątʼ (zapoż. litewskie w błr. gw. barškúlь, por. PZB 1, 172). — Neoosn. barškėj-: 

barškėjimas šarvų SD «chrzęst, crepitus armorum» [ʽszczęk orężaʼ]. 

 bárta 1 p.a., bartà 4 p.a. gw. ʽsiekiera o szerokim ostrzuʼ (syn. skliùtas), por. Bárta 

mietams tašyti yra geriau, kaip kitas kirvis ʽBarta lepiej nadaje się do obciosywania pali niż 

inna siekieraʼ. Zapożyczenie, ale dwuznaczne. Może pochodzić bądź ze stbłr. barta, barda 

ʽtopór, halabardaʼ (Sěčivo: Barta, toporъ, sokira, HSBM 1, 198) ⇐ pol. przest. barta, barda 

ʽrodzaj siekiery o szerokim ostrzu, topórʼ (germanizm, zob. SW I, 100, POLŽ 227), bądź też z 

prus.-niem. barte ʽBeilʼ (GL 29). — War. sufiksalny: barstvà ʽsiekiera ze szczeliną służącą 

do wyciągania gwoździʼ (por. zakończenie w brastvà, brąstvà, ląstvà). — Z innym 

wokalizmem: bortà 2 p.a. ʽbartaʼ, drw. bortùkė ʽsiekierka do żłobienia korytʼ (syn. vedegà). 

 bartà 4 p.a. gw. 1. ʽw stodole: ścianka oddzielająca sąsiek od boiska, klepiskaʼ (Rugių 

jie tik ligi bartõs teprivežė ʽZboża przywieźli na razie tylko [tyle, ile sięga] do bartaʼ), 2. 

ʽburta łodziʼ, 3. ʽskraj łóżkaʼ, 4. ʽbariera mostuʼ — zapoż. z prus.-niem., śrdn. bōrt m.f. (GL 

29, LEW 35), por. nwn. Bord m. ʽbrzeg, skraj; burta łodzi, statku; pokładʼ. 

 bárti, prs. barù (war. bariù), prt. bariaũ (war. baraũ, bóriau) ʽganić, łajać kogo, 

wymyślać komuʼ, DP barti ʽstrofować, karać, gromić, fukaćʼ. SD baru «fukam; gromię kogo; 

strofuię o co kogo». Cps. išbárti DP ʽpokarać, zgromićʼ, nubárti ʽzwymyślaćʼ, subárti 

ʽsfukać, pogderać; zwymyślać, złajaćʼ, subaru SD
1 «sfukam» (syn. sujudu, sunieku). Refl. 

bártis ʽsprzeczać się, kłócić sięʼ, baruosi SD «sprzeczam się, swarzę się, wadzę się, 
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hadrunkuię», pasibárti a. susibárti ʽpokłócić sięʼ (Susiẽdai pazbórė ir neū̃tarija su saimì LZŽ 

ʽSąsiedzi pokłócili się i nie rozmawiają ze sobąʼ). Odpowiednik łot. bãrt, baŗu, bãru ʽłajać, 

besztać, wymyślaćʼ. Podobny paradygmat zdarza się w gwarach lit.: bárti, bariù, baraũ (por. 

gw. prt. malaũ do málti). Czasownik quasiprymarny. Wokalizm a w powiązaniu z formacją 

praesens na -i̯a- w łotewskim i słowiańskim przemawiają na rzecz pierwotnego iteratywu na 

SO: *bar(i)ù, *barýti ⇐ *bhorH-ei̯e-, urobionego od pwk. pie. *bherH- ʽrobić ostrym 

narzędziemʼ. Paralele: lit. kalù zam. *kaliu (por. łot. kaļu); kasù zam. *kasiu (por. łot. kašu); 

malù zam. *maliu (por. łot. maļu). Interpretacja ta nawiązuje do ujęcia Stanga 1942, 39n., 

106n. Inaczej LIV
2 80, który widzi w barù refleks prs. reduplikowanego na SO pie. *bhé-

bhorH-. Por. SE łac. feriō, -īre ʽbić, uderzać, razić, kłuć, dotykać, ciąć, rozbijać; ugodzić 

(mieczem, siekierą), ranić, zabić; tłoczyć, kuć, wybijaćʼ, wed. bhṛṇāti ʽgrozi, lżyʼ. — 

Również w słowiańskim brak jest refleksów SE. I tam ukazuje się formacja quasiprymarna 

na SO, por. scs. borjǫ, brati ʽbić się, zmagać się, walczyćʼ, pobrati ʽzetrzeć się w bojuʼ, ros. 

borjú, borótь ʽprzemagać w zapasach, pokonywać w walceʼ, refl. borjúsь, borótьsja 

ʽmocować się, walczyćʼ, pol. gw. bróć się ʽiść w zapasy, walczyćʼ. Nawiązanie w łac. forō, -

āre ʽwiercić, wywiercić, przewiercićʼ < *forai̯e- < pie. *bhorH-i̯e- (de Vaan 235n.) oraz w 

germ. *barjan- ʽwalczyćʼ, stisl. berja ʽbić, uderzaćʼ, stwn. berjan ʽbić, walić, tłucʼ. Zob. BSW 

27, LEW 35n., ALEW 96n., Boryś 40, Derksen 2008, 57n., Kroonen 53. — Postverbalia: 

barlỹvas ʽkłótliwy, swarliwyʼ: Kas liūbija bartis, tas barlỹvas JU ʽKto lubi się kłócić, jest b.ʼ 

(neosuf. -lyv-), barñas ʽgniewny, złyʼ (nebarnus SD «niesporny»), barñis (zob.), barimas SD
1 

«łaianie» (syn. lojojimas), bársenos KRŽ f.pl. ʽkłótniaʼ, bártinas ʽzły, niedobryʼ (znacz. 

etym. ʽzasługujący na naganę, nagannyʼ), bartỹnės f.pl. ʽkłótniaʼ (neosuf. -tyn-, por. 

muštỹnės, peštỹnės), barū̃nas ʽkłótliwy, swarliwy człowiekʼ (Toks barū̃nas, ir nenusibosta 

jam bartis), barus SD «fukliwy» [ʽsrogi, opryskliwy, gniewnyʼ, SPXVI] (syn. judus), ižbartas 

SD «zhukany», núobara ʽzganienie, przyganaʼ, subarnùs ʽswarliwy, kłótliwyʼ ⇐ susibárti 

(od tego drw. wsteczne deprefigowane: barnùs, barñas ts.). — Niewykluczone, że refleksem 

na SZ bur- ⇐ *ber-/bar- jest tu sb. burnà 3 p.a. ʽusta; twarzʼ (zob.).  

 bartìs f. 4 p.a., bart̃is m. 2 p.a., bartỹs 4 p.a. ʽuschłe, spróchniałe drzewo z gniazdem 

pszczółʼ — zapoż. z błr. borcь, -i. — Drw. bart̃nykas ʽbartnikʼ ⇐ błr. bórtnik, -a. 

 barvà 4 p.a., bárva 1 p.a. 1. ʽbarwa, kolor tkaniny, czapki, wełnyʼ, 2. ʽkolor w kartachʼ, 

3. pl.t. barṽos ʽubiór jednolitej barwy, garniturʼ (Vestuvininkai apsirengė naujomis barvomis 

ʽWeselnicy ubrali się w nowe garnituryʼ), stlit. borvà 4 p.a. (DP) — zapoż. ze stbłr. XVI w. 

barva ʽkolor tkaniny; ubiór z kosztownej tkaniny; uniform, liberiaʼ, por. błr. bárva, -y ⇐ pol. 

barwa (⇐ stczes. barva ⇐ śrwn. varwe f.). Por. LEW 36, ALEW 273, POLŽ 228. Forma pl.t. 

barṽos ʽubiór jednolitej barwyʼ – stoi w związku z pol. barwy m.in. ʽumundurowanie, 

uniformʼ (por. Oddział w barwach Radziwiłłów, MSJP), też o ʽliberii, ubiorze dla służbyʼ. 

War. z anaptyktycznym a: bãrava 1 p.a. ʽrodzaj, gatunek sukna, niciʼ (Tie visi siūlai vienos 

baravos ʽWszystkie te nici są jednego gatunkuʼ), por. Maskavà, kãzalas (LD § 150). — War. 

bórma ʽFarbeʼ (LEW 52; brak w LKŽ) oddaje formę stbłr. barma, borma ʽbarwaʼ (HSBM). 

Osobno zob. farba i kvorbà. 

 barvička stlit. ʽszminkaʼ: pirgdama zerkolus... brindas, barvičkas MOP ʽkupując 

zwierciadłka, ... bryndy [błyskotki], barwiczkiʼ — zapoż. z pol. barwiczka (barwica) przest. 

ʽkosmetyk do malowania twarzy, bielidło, blansz a. róż, rumienidłoʼ (SW I, 101). Zob. też 

SLA 39, LEW 36, ALEW 273 (s.v. farba), POLŽ 28. LKŽ i POLŽ piszą ze znakiem akcentowym 

barvìčka (na jakiej podstawie?). 

 barzdà 4 p.a. 1. ʽzarost na dolnej części twarzy, na brodzieʼ, 2. ʽdolna część twarzy, 

brodaʼ (syn. smãkras), 3. ʽobwisłe płatki skóry pod szczękami koguta, tzw. dzwonki, puckiʼ 

(syn. burzdùklai, makabárdai), 4. ʽpióro kluczaʼ, 5. barz̃dos pl.t. ʽkiełki na cebuli lub 
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kartofluʼ, 6. ʽprzedmiot przypominający brodęʼ. War. gw. barzà (rzd > rz). Odpowiedniki 

łot. bā̦̀ rda ʽbrodaʼ oraz scs. brada ʽbrodaʼ (sch. bráda, ros. borodá, czes. brada, pol. broda) 

wskazują jednoznacznie na prototyp bałto-słowiański *bardā, nie zaś *barzdā (zob. BSW 27; 

Derksen 2008, 55: *bordáʔ). Por. też łac. barba ʽbrodaʼ (zam. *forba) < pie. *bhardh-eh2-
64. 

Wydaje się, że refleks barzdà, który wyróżnia się grupą -zd- na miejscu -d-, da się wyjaśnić 

stosunkami intralitewskimi. Za punkt wyjścia weźmiemy denominatywny pdg. bars̃ti, 

barstù, sùbarzdau ʽobrastać brodą, obrastać włosami na brodzieʼ. Grupę -zd- w formie 

praeteriti °barzdau można objaśnić w powiązaniu z praesens na -st-, które urobiono od 

rzeczownika o postaci *barda ʽbrodaʼ. Praforma *bard-stu wydała przypuszczalnie dwa 

kontynuanty fonetyczne: 1° *bart-stu > *barsstu i w końcu *barstu jak w świadectwie gw. 

barstù przy inf. bars̃ti (por. GJL II, § 538), 2° *barstu > *barzdu, a to na skutek 

perseweracyjnego udźwięcznienia ze strony resonantu, rst > rzd (paralele: brunstù > 

brunzdù; spùrstu > spùrzdu; drumstýti > drumzdýti). Refleks *barzdù dał najpierw osnowę 

odnowionej formie prt. °barzdau (zamiast *bardau), po czym uległ dominacji wariantu 

barstù i zanikł. Skutkiem takiego rozwoju jest nieregularny dytematyzm barst-/barzd-. Wiele 

przemawia za tym, że barzdà jest neologizmem powstałym drogą przekształcenia rzecz. 

*barda pod naciskiem vb. denominativum *barzdù, sùbarzdau. — Inne objaśnienia barzdà 

podają ŽD 99 (*bard-dā-; wątpliwy suf. -dā-) i LEW 36 (tu sekwencję lit. -rzd- porównano z 

wed. -ṛst- w bhṛṣṭí- f. ʽostry koniec, szpicʼ; to porównanie traci jednak na ważności w świetle 

nowej etymologii wedyckiego wyrazu w EWAIA II, 273: ma to być derywat od pwk. *bhraś- 

ʽostrzyćʼ). PKEŽ 1, 151 zakładał kontaminację formy plit. *bardā z bałtyckim 

odpowiednikiem wyrazu psł. *borzda ʽbruzda, podłużny rowek w ziemiʼ (wątpliwe, bo jaki 

miałby być motyw dla takiej kontaminacji?). W końcu por. rekonstrukcję pie. *bhar(s)dh-

o/eh2- w NIL 4 (gdzie segment -s- nie został uzasadniony). Zob. też ALEW 97. — Drw. 

barz̃dė bot. ʽmech zwojek, Barbulaʼ, barzdylà ʽbrodaczʼ (gw. barzylà, war. barzylas CGL), 

barzdótas a. barzótas ʽbrodatyʼ, barzdõtės f.pl. ʽodmiana ziemniaków o długich korzeniachʼ, 

barzdùkas ʽgnom, karzeł podziemiaʼ, barz̃džiai m.pl. bot. ʽbarszcz zwyczajny, Heracleum 

sphondyliumʼ (przekształcone z barš̃čiai ʽbarszczʼ na skutek adideacji), barz̃džius ʽbrodaczʼ 

(m.in. SD), bebarz̃dis ʽnie mający brody, zarostuʼ, SD «gołowąs, młodzik». Cps. 

barzdãplaukis ʽwłos z brodyʼ (por. pláukas), barzdaskutỹs ʽgolibroda, fryzjerʼ (por. skùsti), 

barz̃dskutis a. -skutỹs ʽbrzytwaʼ, DP <bârskutis> ts. (por. skùsti). Osobno zob. makabárdai. 

Vb. denom. apibarzdė́ti a. apibarzdýti ʽzarosnąć brodąʼ, barz̃ti, barztù, barzdaũ ʽobrastać 

włosami, brodąʼ, ⇒ apibarzdęs jaunikaitis ʽbrodaty młodzieniecʼ, subarzdęs vyras ʽbrodaty 

mężczyznaʼ. — Nazw. Barzdà (⇒ pol. Barzdo), Barzà, Barzdỹs, Barz̃dis, Barz̃džius, patron. 

Barzdáitis, Barzdẽvičius, Barzdónis, Barzūnas b.z.a. N.m. Barzdaĩ, Barzdžiaĩ 4x, 

Bebarz̃džiai.  

 bárža 1 p.a. ʽbarka towarowa używana na Niemnieʼ — zapoż. z ros. bárža, -y ʽbarka 

wiosłowa; barka towarowa bez żagla i wioseł, ciągnięta przez parowiecʼ (⇐ ang. barge, fr. 

barge, por. łac. bārca, Anikin 2, 217). Co do akutu por. zapoż. márgas, skárbas, tárka. 

 basanýčia adv. gw. ʽboso, na gołe nogi (obuwać się)ʼ. War. basenýčia, basanýčiom. 

Formacja dwuznaczna. Pierwsza analiza: basan-ýčia, drw. o charakterze pierwotnie 

żartobliwym, urobiony od neoosnowy wyabstrahowanej z basanãgis, -ė ʽo koniu: 

niepodkuty, na miękkich kopytachʼ. Chodzi tu o zreinterpretowanie złożenia, basa-nagis, 

na drw. sufiksalny na -agis (por. melãgis), i dołączenie neosuf. -yčia (por. motnyčia od 

 
64 Germański pokazuje formę rodzaju męskiego: stwn. bart, ags. beard ʽbrodaʼ, stnord. barð ʽróg, skrajʼ < 

pgerm. *barda- < pie. *bhorzdh-o- (Kroonen 54). — Zakończenie -us w stpr. bordus EV ʽbroda, Bartʼ może 

być objawem dostosowania stpr. formy do męskiego rodzaju odpowiednika niemieckiego. Inaczej PKEŽ 1, 

151: bordus ma być błędem pisownianym zam. <bordo>. 
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motnià). Paralela: cps. šìla-gėlė ⇒ šìlag-ėlė ⇒ šilag-à. Druga, mniej prawdopodobna, 

analiza to bas-anýčia, por. osnowę w bãsas ʽbosy, bosonogiʼ i neosuf. -anyčia, który można 

było wyodrębnić w takiej opozycji jak np. jupanyčia : jupà. 

 bãsas, -à 4 p.a. 1. ʽbosy, bosonogiʼ (łot. bass ts.), 2. ʽniepodkuty – o koniu, o saniachʼ 

— wyraz spokrewniony z psł. *bosŭ ʽbosyʼ (strus. bosŭ, ros. bos, bosój ʽbosonogiʼ, pol. 

bosy) oraz stisl. berr ʽobnażony, goły; o koniu: nieosiodłany; o słowach: jasny, wyraźnyʼ, 

stwn. bar ʽnieokryty, goły, ubogi, prosty, czystyʼ (bara-fuozi ʽbosonogiʼ), ang. bare ʽgołyʼ, < 

pgerm. *baza- ʽentblößtʼ (zob. Heidermanns 1993, 121). Formacja dewerbalna na SO, pie. 

*bhos-o- ʽobnażony, ogołoconyʼ, znacz. etym. ʽzeskrobany, startyʼ. Por. pwk. *bhes- 1. 

ʽścierać, zamiataćʼ: stwn. besmo m. ʽmiotłaʼ; 2. ʽrozcierać w zębach, żućʼ: wed. bábhasti 

ʽżuje, przeżuwaʼ. Zob. BSW 28, LIV
2 82, LEW 36, NIL 34n., ALEW 97n. Por. basanýčia. — 

Drw. basatà ʽbrak obuwiaʼ (⇒ basatùkas ʽcałkiem bosyʼ), bãsius ʽbosonogi; biedakʼ, basùtės 

f.pl. ʽsandały damskieʼ. Cps. basakõjis ʽbosonogi; niepodkutyʼ (por. kója), basamìnčia adv. 

ʽ(obuć się) na gołe nogi, bez onuc, skarpet, pończochʼ (por. įsimìnti s.v. mìnti), war. 

basamìndis, basamiñdžio adv. ʽna gołą nogęʼ (udźwięcznienie nt > nd, por. kandãbyti, 

rándas), też basamýna (DVŽ I, 53), basanãgis ʽo koniu: niepodkuty, na miękkich kopytachʼ 

(zob. nagà), basaučiaĩ adv. ʽna gołą nogęʼ (od *basautis ⇐ *bas-autas, por. aũti), basnìrta a. 

-nìrčia adv. ʽna bose nogiʼ, war. besnìrta, war. zdysymilowane: basmìrta, basmìrda (por. 

įsinìrti ʽwsunąć nogi w drewniaki, chodakiʼ); war. basnìrtas a. basnìrčias; bãsspiras (por. 

įsispìrti ʽwsunąć nogi w drewniakiʼ). Vb. denom. 1. basė́ti: nubasė́ti, -ju, -jau ʽzużyć obuwie 

i zostać bosymʼ, 2. basinė́ti, -ju, -jau ʽchodzić bosoʼ, 3. bãsintis: nusibãsinti ʽrozzuwać sięʼ. 

 basedlà 2 p.a., gen.sg. basẽdlos gw. ʽinstrument smyczkowy używany w kapeli 

ludowej, tzw. basyʼ — z udźwięcznienia tl > dl w *basetla, co było wariantem formy 

basetlià, zapożyczonej z pol. basetla, -i (⇐ nwn. Bassettel n. ʽkontrabasʼ ⇐ włos. bassetto, 

zob. POLŽ 229). Por. białoruski polonizm basétlja (gw.). 

 baslỹs 4 p.a., bãslis 2 p.a., -io 1. ʽkół, zaostrzony na końcu kawał drewna, pal, kół w 

płocieʼ (Besk baslį, baslyk basliùs, smeik mietus JU ʽWbijaj kół, koły, paleʼ. Sukalė basliùs, 

tvers tvorą ʽWbił koły, będzie stawiał płotʼ), 2. ʽżerdź, tykaʼ. SD «koł» (syn. tuinas) — 

dewerbalna formacja z suf. -li̯a- od neopwk. bas-, na SO do bes- ⇐ bèsti ʽkłuć, wtykaćʼ, por. 

įbèsti ʽwetknąć (kołek w ziemię), wbić (pal)ʼ. Paralele: kaslỹs ⇐ kàsti; kvieslỹs ⇐ kviẽsti i 

piršlỹs ⇐ pirš̃ti. W sprawie SO w neopierwiastku na -s- por. bastýti oraz krams- ⇐ krims- w 

kramslỹs i smars- ⇐ smirs- w smársas. Ambrazas 1993, 191 umieszcza baslỹs w rubryce 

sufiksu -slys, z czego wniosek, że suponuje praformę *bad-slys. Trzeba jednak pamiętać, że -

slys jest neosufiksem, więc jako taki nie może pociągać za sobą apofonii. Pominięte w GJL II 

i ŽD. — Vb. denom. bãslyti ʽwbijać koły, paleʼ, pribãslyti: pribãslijo ʽzbił kogo kołkiemʼ, 

war. nu-, pribasliúoti. 

 bastýti, bastaũ, basčiaũ ʽwtykać tyki, wbijać kołki, słupy, paleʼ, refl. bastýtis ʽtułać się, 

włóczyć się bez zajęciaʼ — frequentativum o budowie *bas-sty-, gdzie bas- jest SO od 

neopwk. bes- jak w bèsti m.in. ʽwtykać, wbijać kółʼ. Por. apofonię w mastýti ⇐ mèsti; 

spą́styti ⇐ spę́sti; sprą́styti ⇐ sprę́sti, która nie różni się od lakstýti ⇐ lėk̃ti lub dangstýtis ⇐ 

deñgti. War. z insercją k: bakstýtis (zob.). Odpowiednik łot. bastīt ʽwyrzucać, wykluczaćʼ, 

też z insercją k: bakstît ʽdłubać w czymʼ. — Neoosn. bast-: bàstelėti ʽkolnąć, lekko ubóść; 

zastukać kijemʼ, bastinė́ti ʽkłuć po trochu, bóść lekko (o krowach)ʼ, bastinė́tis ʽobijać sięʼ, 

nomina: bastū̃nas ʽobibok, włóczęgaʼ (por. lakstū̃nas ⇐ lakstýti), stlit. pabastūnas BRB 

ʽwłóczęga, wagabundaʼ (por. n.m. Bastū́nai 2x), bastuõklis ʽkoczownikʼ. Tu też interi. bãst, 

bàst o mocnym uderzeniu czymś ostrym (rogiem, łopatą). — Neoosn. basč̓ - (⇐ basčiaũ): 

basčióti ʽkłuć po trochuʼ, nomen: basčiūvà ʽobibok, włóczęgaʼ, z rzadkim suf. -ūv- (Bastės, 

bastės, ė ant galo atsibastė par mus itas basčiūvà ʽTułał się, tułał, aż w końcu dowlekł się do 
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nas ten włóczęgaʼ). — Reanaliza bas- + -čióti, uwarunkowana odniesieniem iteratywu do 

czas. prymarnego bès(ti), z jednej strony umożliwiła emancypację neosuf. -čio- (por. neol. 

besčióti ʽkłuć po trochuʼ; poza tym: dvė́sčioti, dribčióti, stabčióti itp.), z drugiej strony 

usamodzielniła neoosnowę bas-, o czym świadczy neol. basnóti ʽbóść rogiem; szturchać 

łokciemʼ (inaczej ŽD 511: autor milcząco zakłada praformę *bad-sno-). NB. Równoznaczne 

z basnóti formy baksnóti i bakšnóti nie są wariantami do bas- z insercją k, lecz derywatami 

od wykrzykników bàkst (zob. bàkstelėti) i bàkšt (zob. bakštýti).  

 bašlìkas 2 p.a., bãšlikas 1 p.a. gw. ʽrodzaj ciepłego kaptura o długich patkach do 

zawiązywania dokoła szyiʼ (Šiandien labai pusto, užsidėk bašliką ʽDzisiaj bardzo wieje, włóż 

baszłykʼ) — zapoż. z błr., ros. bašlýk, -á (⇐ tur. başlık ʽrodzaj nakrycia głowyʼ, osm.-tur. 

başlık), por. ZS 9, REW I, 65, Anikin 2, 310n., Stachowski 62. 

 bašmãkas 2 p.a. ʽlichy butʼ, zwykle pl. bašmãkai — zapoż. z błr. bašmák, ros. bašmák 

ʽtrzewik, butʼ, por. stbłr. XVI w. bačmakgъ, bačmagъ. Wyraz orientalny, por. tatar. bašmaq, 

tur. bašmaq (Anikin 2, 311n.). 

 bataréika 1 p.a., batareikà 2 p.a. pot. ʽlatarka na baterię (ręczna, kieszonkowa)ʼ, war. 

bataráikė — zapoż. błr. batarė́jka, -i ⇐ ros. bataréjka (od bataréja, -i ʽbateriaʼ). Brak w 

LKŽ. 

 bãtas 2 p.a., zwykle pl. bãtai ʽbuty, obuwieʼ — zapoż. z błr. bot, -a, pl. bóty, -aŭ, por. 

stbłr. bot, boty (SLA 39, LEW 36, ĖSBM 1, 372). Por. čebãtas, čeverỹkas. — Drw. batúotas ʽw 

butach, obutyʼ, cps. bãtraištis ʽsznurowadłoʼ (por. raĩštis), batsiuvỹs ʽszewcʼ (por. siū́ti). Vb. 

denom. apibatúoti ʽobuć nogi; kupić komu butyʼ. 

 batvìnis, -io 2 p.a. gw. ʽboćwina, Beta vulgaris, odmiana buraka uprawiana dla 

korzenia i liściʼ — zapoż. ze stbłr. botvinьe, botьvinne, por. błr. bacvínne, -nja ʽliście 

buraków; gotowana kapusta; barszczʼ (por. ZS 8, ĖSBM 1, 328; nieco inaczej LEW 36). Stąd 

też łot. batviņi m.pl. ʽboćwinaʼ. — Drw. batvìniai m.pl. ʽkwas z boćwiny, zupa na nim 

gotowana, boćwinkaʼ. — N.m. Batvìniškės 2x. 

 baũ ptk. pytajna stlit., gw. ʽczy; czy to, czy teżʼ: Bau aš tau nesakiau? ʽCzy to (też) ja 

ci nie mówiłem?ʼ. Bau tiki ing Dievą Tėvą? MŽ 1095 ʽCzy wierzysz w Boga Ojca?ʼ War. 

biau: Biau maki paterį bylati? MŽ 1021 ʽCzy umiesz zmówić pacierz?ʼ — Jak war. 

apofoniczny wygląda stlit. bu, por. Bu girdi DP 6521 ʽA słyszyszʼ. Bu dera subatoje ižgydyť 

DP 33911 ʽJeśli się godzi w Sobotę uzdrawiaćʼ. Tu też wsch.-lit. bù, np. Nuveik ir pasižiūrėk, 

bu yra ʽPójdź i zobacz, czy [on] jestʼ. Bù tu ten ir buvai? ʽCzy ty tam rzeczywiście byłeś?ʼ 

Pochodzenie tych partykuł jest wciąż przedmiotem dyskusji, zob. Hermann 1926, 305, 341n., 

GJL III, § 801, LEW 37, ALEW 143. 

 baũbas 4 p.a. 1. ʽto, co budzi strach, straszydłoʼ (Vaikus gąsdina baubu ʽStraszą dzieci 

«baubasem»ʼ), 2. ʽwzbudzony w kimś lęk, postrachʼ — war. fonetyczny rzadkiego wyrazu 

baũgas ts., należącego jako sb. postverbale do czas. baugìnti ʽwzbudzać w kim strach, 

przerażać kogoʼ. War. f. baubà. Por. babaũšis, bùbas II, jak też maũmas. — Drw. baũbinas 

ʽstraszydłoʼ (Vaikai, baũbinas ateina ʽDzieci! Idzie «baubinas»ʼ). Vb. denom. baũbinti 

ʽstraszyć dziecko «baubasem»ʼ i w ogóle ʽstraszyćʼ. 

 báubėti, báubėja, báubėjo gw. 1. ʽchwytać, wzmagać się – o mrozie; pokrywać się 

lodem – o szybie w oknieʼ, 2. ʽpuchnąć, brzęknąć, wzbierać, narywać – o wrzodzieʼ, 3. 

ʽrosnąć, przybierać na cieleʼ. War. baũbėti. Niejasne, pewnie formacja derywowana od 

wykrzyknika, podobnie jak baũbti. 

 baũbti, baubiù, baubiaũ 1. ʽbuczeć, ryczeć – o wołachʼ (syn. maũmti), 2. ʽbąkać, 

wydawać głos podobny do głosu ptaka bąkaʼ. SD: baubiu «bąkam» (syn. būbiju), «beczę, 
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bekam», atbaubiu «odryknąć»; odpowiednik łot. baubt ʽryczećʼ — czasownik o osnowie 

bau-b-, wywodzącej się od powtórzonego wykrz. baũ-baũ: Baũ baũ baubia jaučias ʽ«Bau 

bau» ryczy wółʼ (paralele s.v. bėb̃ti ⇐ bė-̃bė)̃. Z innymi sufiksami: báubčioti ʽryczeć od 

czasu do czasu, porykiwaćʼ, baubénti ʽryczeć; powodować ryk, drażnić wołuʼ, baubóti 

ʽryczeć; głośno płakać; raczkować – o dziecku; szastać pieniędzmiʼ, baũbterėti: SD 

<baubteret> «zaryczeć, zaryczał... etc. woł». — Drw. baubinas SD «beczenie, bek» (syn. 

maumimas, jaučio bliūvis), baublỹs 4 p.a. ʽptak bąk, Botaurus stellarisʼ (por. kranklỹs ⇐ 

krañkti), ⇒ baublỹnė ʽmiejsce, gdzie trzymają się bąkiʼ. Nazw. Baublỹs. N.m. Baubliaĩ 7x, 

Baũbliškiai. — War. monoftongiczny: bū̃bti, būbiù, būbiaũ ʽbuczeć, ryczeć «bū bū» ⇐ bū-b- 

⇐ wykrz. bū-bū; drw. bū̃bė ʽkrowa – w języku dzieciʼ, būblỹs ʽptak bąkʼ, SD «bąk ptak 

naski» (syn. dūkas). Z innymi sufiksami: bū́bauti ʽbuczeć, ryczeć – o bydleʼ, bū́byti, -iju, -

ijau ts., SD būbiju «bąkam» (syn. baubiu), būbóti ts. 

 baudà 4 p.a. 1. ʽkara pieniężna, grzywna, mandatʼ (syn. núobauda), 2. ʽlanie, cięgiʼ 

(war. pabaudà) — wtórne sb. simplex wynikłe z deprefigowania abstraktów núobauda i 

pabaudà, pochodzących od czas. złożonych nubaũsti, pabaũsti (zob. baũsti). — Drw. 

baudaĩs (zob.), baudimas SD «katowanie» [ʽtorturowanie, męczenie, fizyczne znęcanie sięʼ, 

SPXVI], baudinỹs neol. ʽrzut karny (w meczu piłkarskim)ʼ, baũdžiava (zob.). cps. savabaũdis 

ʽswawolny, nie liczący się z innymi; samodzielny, niezawisłyʼ (por. sãvas).  

 baudaĩs adv. żm. w zwrotach z czas. nueĩti ʽpójśćʼ i išeĩti ʽwyjśćʼ przysłówek ten 

oznacza ʽ(pójść) na marneʼ, ʽ(skończyć się) niczymʼ, np. Man išėjo baudaĩs tų ausų gydymas 

ʽNa nic mi się zdało to leczenie uszuʼ. Należy do sb. baudà ʽkara, cięgiʼ (zob.). Znacz. etym. 

ʽ(skończyło się) karąʼ? Por. bliskoznaczne káislais. 

 báudinti, báudinu, báudinau gw. ʽpobudzać, zachęcać, namawiać, poduszczać; 

przynaglać, popędzaćʼ. War. baũdinti, baudìnti, báudyti. Formy te wywodzą się z 

pierwotnego pdg. *baudžiù, *baudžiaũ, *baudýti (*pie. *bhou̯dh-éi̯e-). Było to causativum na 

SO baud- ⇐ bud- w stosunku do vb. ingressivum bundù, bùsti ʽbudzić się ze snu, ocucać sięʼ 

oraz względem vb. durativum budė́ti ʽnie spać, być czujnymʼ (por. ALEW 99n.). Akut 

metatoniczny, zob. Derksen 1996, 310n. Po ukształtowaniu się quasiprymarnego pdg. 

baudžiù, baũsti (zob.) formacja *baudyti (wraz z jej wariantem na -in-) przybrała funkcję 

iteratiwu do baũsti, mianowicie w znacz. przenośnym: ʽpobudzać, wywoływać pewne stany 

psychiczne, pewne reakcjeʼ. Odpowiedniki bałtyckie: łot. baũdît, bàudît, -u, -ĩju ʽpróbować, 

sprawdzać, kosztować, spożywaćʼ (refl. ʽpróbować sił, mierzyć się z kim, stawać do 

zapasówʼ), stpr. *et-baud-int ʽobudzićʼ: wissans aulauūsins etbaudinnons wirst ENCH 

ʽwszystkich umarłych wskrzesi, alle Todten aufferwecken wirdʼ, etbaudints ʽobudzony, 

aufferwecketʼ (zob. LAV 126). Pb. *bau̯d-ī- jest pod względem historycznym porównywalne 

ze słowiańskim bud-i- ʽbudzić ze snu, przerywać czyjś senʼ, mianowicie jako causativum do 

bŭděti scs. ʽnie spać, czuwaćʼ, por. scs. vŭzbuditi, -buždǫ ʽobudzićʼ, słń. budíti, budím, ros. 

budítь, bužú, pol. budzić, budzę. 

 baũdžiava 1 p.a., baudžiavà 3 p.a. hist. ʽpańszczyzna, obowiązek bezpłatnej pracy na 

gruntach pańskich, ciążący na chłopach w epoce feudalnejʼ. War. sufiksalne: baũdžiuva, też 

baudžiamà i baudimà (DVŽ). Pod względem opisowym jest to dewerbalny rzeczownik z suf. 

-av- od baudžiù, baũsti m.in. ʽnapominać, żądać czego od kogoʼ. Por. gãniava ⇐ *ganiù, 

ganýti; karšiavà ⇐ karšiù, karš̃ti. Pod względem historycznym jest to postwerbalny drw. na -

ā- od neoosn. baudžiav-, wyabstrahowanej z formy prt. *baudžiavo, inf. *baudžiauti 

ʽ(biciem) pędzić do robotyʼ (por. baudžiu SD
1 «biczuię»). Formacja na -au- była intensivum 

do baudžiù, podobnie jak rė́kauti do rėkiù i stū́gauti do stáugiu. Paralele: kariavà ⇐ kariãvo 

(kariáuti); broliavà ⇐ broliãvo (broliáuti). Inaczej LEW 37, który odsyła aż do budė́ti 

ʽczuwaćʼ. ALEW 100 rozważa powiązanie z pwk. ʽbić, schlagenʼ: pie. *bheu̯d- lub *bheh3ud-. 
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— Drw. baudžiáunykas, baudžiáuninkas ʽchłop pańszczyźnianyʼ, viẽčninkas baudžiáuninkas 

NDŽ ʽwieczny (na całe życie) poddany, lebenslänglicher Leibeigenerʼ. Vb. denom. 

baudžiavoti b.z.a. ʽodrabiać pańszczyznęʼ. Dzisiejsze baudžiáuti ts. (Ir mano tėvelis pas tą 

poną baudžiãvo) jest chyba neologizmem. Zob. też põnščina.  

 baugìnti, bauginù, bauginaũ ʽwzbudzać w kimś strach, straszyć, przestraszać, 

przerażać, zastraszaćʼ — causativum z suf. -in- i SO baug-. Formant wtórny, zam. *baugýti 

⇐ pie. *bhou̯g-éi̯e-. Znacz. etym. ʽzmuszać do ucieczkiʼ. Por. jaukìnti zam. *aukýti (scs. 

učiti), báudinti ob. báudyti. War. fonetyczny: baigìnti (LKŽ I, 560; inaczej Leskien 1884, 

271: do łot. baigi pl. ʽzłowieszcze znaki na niebieʼ). Pwk. pie. *bheu̯g- (LIV
2 84), por. gr. 

φεύγω, aor. ἔφυγον ʽrzucić się do ucieczki, uciekać; unikać, wystrzegać się, wzdragać się, 

lękać się; uciekać z kraju, uchodzić z ojczyznyʼ, łac. fugiō, -ere, fūgī ʽuciekać, umykać; 

ustępować, cofać się; iść na wygnanieʼ, tr. ʽszukać ucieczki; odrzucać, gardzić, nie znosićʼ. 

Praesens prymarne plit. *biaugù ʽuciekamʼ ⇐ pb. *beu̯g-e- < pie. *bheu̯g-e- zanikło, nie 

pozostawiając śladów innych niż w derywatach apofonicznych. — Drw. baugštýti (zob.), 

baugėlė ̃ʽstrach na wróbleʼ, baugulỹs ʽdreszczʼ, baugùs ʽstrachliwy, tchórzliwy, płochliwy (o 

koniu); wątły, nieodpornyʼ. — SZ bug- (innowacja, zob. s.v. bū́gti). 

 baugštýti, baugštaũ, baugščiaũ gw. ʽstraszyć, przestraszać, płoszyćʼ (war. akc. 

báugštyti) — ze zmiany baugstýti (ks > kš); frequentativum na -sty- do baugìnti ʽstraszyćʼ 

(zob.). ALEW 105 niesłusznie przyjmuje adi. baugùs ʽstraszny; strachliwyʼ za podstawę 

derywacji. — Neoosn. baugšt-: pabaugšténti ʽpostraszyć kogoʼ, baugštìnti ʽpłoszyć, straszyć, 

przerażaćʼ (įbaukštinti DP 732 nom.pl.m. ʽprzerażeniʼ). Nomina: baugštùs ʽlękliwy, 

bojaźliwyʼ, war. baũgštas (por. mankštùs ⇐ mankštýti), nebaugštùs ʽnieustraszonyʼ, cps. 

baugštašird̃is ʽtchórzʼ (dosł. ʽo lękliwym sercuʼ, por. širdìs). — Neoosn. baugšč̓ - (⇐ 

baugščiaũ): baũgščioti a. báugščioti ʽstraszyć, przestraszaćʼ, intr. ʽbać sięʼ.  

 baũras 2 p.a. przest. ʽbogaty chłop, zamożny gospodarz (w Litwie pruskiej)ʼ — zapoż. 

z nwn. Bauer m. (Čepienė 146). Starszą pożyczką jest tu bū̃ras (zob.). 

 baus, neopierwiastek wyabstrahowany z formy inf. baũsti (zob.). Drw. bauslỹs 

ʽprzykazanie, rozkazʼ, bausmė ̃1. ʽkaraʼ (kū́no bausmė ̃ʽkara cielesnaʼ, mirtiẽs bausmė ̃ʽkara 

śmierciʼ), 2. ʽgroźbaʼ (Bausmė ̃yra tai bauginimas), baustojas bibl. ʽten, kto karciʼ, baustùvė 

ʽwięzienieʼ, SD «katownia». — baustýtis ʽszykować się, wybierać się; zanosić się, zbierać się 

na deszcz – o chmurachʼ < *baus-sty- (por. glaustýtis < *glaus-sty). 

 baũsti, baudžiù, baudžiaũ 1. ʽpobudzać, zachęcaćʼ, 2. ʽnapominać, nalegać, żądać, 

grozić, wzbudzać strachʼ, 3. ʽkarcić, karać, wymierzać karęʼ. SD baudžiu «biczuię» (syn. 

plaku, klesčiu, genėju), «katuię» (syn. buzavoju). Refl. baũstis, baudžiúosi ʽzamierzać coś 

robić, zamyślać, szykować się do czegoʼ, prisibaũsti ʽprzygotować sięʼ, susibaũsti ʽsprzysiąc 

się, spiskowaćʼ. Pdg. quasiprymarny na miejscu iter.-caus. *baudýti, *baudžiù ⇐ pie. 

*bhou̯dh-éi̯e-. Brak jest praesens prymarnego lit. *bjaudu, które byłoby odpowiednikiem scs. 

bljudǫ, bljusti ʽzważać na co, przestrzegać czegoʼ, ros. bljudú, bljustí ts. (iter. nabljudátь 

ʽspostrzegać, uważaćʼ), z pie. *bhéu̯dh-e- ʽbyć obudzonym, czuwaćʼ. Por. sti. bódhati ʽpilnuje 

czegoʼ, aw. baoδaite ts., gr. πεύθομαι ʽdowiadywać sięʼ (πευθήv, -ῆνος m. ʽszpieg, 

zwiadowca; wypytujący, ciekawskiʼ, πευθώ, -οῦς f. ʽnowość, wiadomośćʼ), goc. anabiudan 

ʽżądać, rozkazywaćʼ, stwn. biotan ʽzaofiarować, nastręczyćʼ, nwn. bieten. Por. LIV
2 82, BSW 

32n., LEW 62, Stang 1942, 34, Orel 43, Kroonen 61. ALEW 100 rozważa powiązanie z pwk. 

ʽbić, schlagenʼ: pie. *bheu̯d- lub *bheh3ud-. — Zob. też báudinti. 

 bazãras 2 p.a. LZŽ ʽtarg, targowiskoʼ — zapoż. z błr. bazár, -u, ros. bazár, -a. 

 baziliškas stlit. ʽbazyliszek, rodzaj jaszczurkiʼ, SD žaltys baziliškas vadinamas, pačiu 

pavyzdėjimu akių, žmogų ažumuša «bazyliszek» [dosł. ʽwąż zwany bazyliszkiem samym 
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spojrzeniem człowieka zabijaʼ] — zapoż. z pol. bazyliszek 1. ʽrodzaj jaszczurkiʼ, 2. 

ʽmityczny potwór (pół smok, pół kogut) zabijający wzrokiemʼ, 3. bibl. w Starym 

Testamencie: ʽmityczne, groźne stworzenie (wąż latający, wąż lub smok wodny itp.)ʼ (por. 

SPXVI), w polskim ze stczes. bazilišek ⇐ nwn. Basilisk ⇐ śrłac. basiliscus (Machek 49, 

Bańkowski I, 37). Por. SLA 40 i ALEW 100. 

 bãžytis, bãžijuosi, i bãžijausi stlit., gw. ʽkląć się, zaklinać się, przysięgać, dawać 

zapewnienie bijąc się w piersiʼ (Kas pasibažija ant Altariaus BRB ʽKto przysięga na ołtarzuʼ. 

Bãžijasi, net krūtinė pyksi ʽBije się w piersi, aż piersi trzeszcząʼ) — zapoż. ze stbłr. božitisja, 

por. błr. bažýcca ʽzaklinać się, przysięgaćʼ, prs. 1 sg. bažúsja, 3 sg. bóžycca (por. ros. 

božítьsja ts.), znacz. etym. ʽprzysięgać na Boga, świadczyć się Bogiemʼ. Akcent lit. wzoruje 

się na białoruskiej formie 3 sg. prs. (por. dỹvytis, jõvytis, ùčytis). Zob. ZS 9, SLA 40, LEW 37. 

— Drw. užbažyti stlit. ʽzaprzysiąc kogoʼ, pasibažydinti ts., por. Plebonas tur... tą moteriškę 

užbažyti (glosa pasibažydinti) BRB ʽKsiądz winien tę kobietę zaprzysiącʼ (por. ALEW 100).  

 bãžmas (p.a. nieoznaczony) stlit., gw. ʽmoc, mnóstwoʼ, por. idanť toksai bažmas 

žmonių galėtų būť girioje pasotintas DP 12446 ʽżeby taka wielkość ludzi mogła być na 

puszczy nasyconaʼ. Štai tuo bãžmas sukviestų svečių susirinko ʽOto zebrało się mnóstwo 

sproszonych gościʼ (Donełajtis). War. f. bãžma ʽmnóstwo, liczba niezliczonaʼ (JU): Bažmos 

javų sudėtos ʽMnóstwo zbóż złożonych [w stodołach]ʼ. Dewerbalne formacje na -ma- i -mā-, 

utworzone od băž-, innowacyjnego SZ do pwk. *bāž- jak w łot. bâzt, bâžu, bâzu ʽwtykać, 

wpychać; upychać siano w stodoleʼ (baznīca cilvēku kā bāztin piebāzta ʽkościół nabity 

ludźmiʼ), refl. bâztiês ʽwciskać się; wtrącać się w cudze sprawy, narzucać sięʼ (bâslis ʽkto się 

komu narzuca; stręczycielʼ), iter. bâzît, -u, -ĩju ʽwpychać, napychaćʼ. Nomina na SZ *băž-: 

łot. baža ʽmienie, Habeʼ, bažiņas f.pl. ʽzabawkiʼ. Por. ME I, 276, LEW 38, ALEW 100. 

Apofonię *bāž- ⇒ băž- można porównać do *drāž- ⇒ *drăž- (dróžti : łot. draza) oraz *plāk- 

⇒ plăk- (plókščias : plàkti, plãkanas). Znacz. etym. bãžmas wypada odtworzyć jako ʽtłum, 

tłok, ściskʼ65. Pierwiastek poza bałtyckim nie reprezentowany. Transponat ie. *bheh2ǵ
h- 

(struktura podobna do *bheh1ǵ
h- ʽrozzłościć sięʼ, por. LIV

2 68). — Drw. bãžmastis, -ies f. 

ʽwielka liczba, mnóstwoʼ (por. ŽD 366; sufiks przypomina pol. -ość w mnogość, wielość). 

 bažnýčia 1 p.a. ʽkościółʼ. DP ʽkościoł, cerkiew, bożnicaʼ. SD: bažnyčia «kościoł 

materialny, dom Boży», bažnyčia vyriausia «tum» [ʽkościół katedralnyʼ], bažnyčia seno 

testamento «kościoł starego zakonu, synagoga», gudų bažnyčia «cerkiew, templum 

Russicum, ecclesia Russorum». War. akc. bažnyčià, -iõs, -iõje, -iõn DP 4 p.a. (por. Skardžius 

1935, 104). Zapożyczenie ze strus. bož(ĭ)nica, -y ʽtemplumʼ, z substytucją suf. -ica ⇒ lit. -

yčia. Por. ros. gw. božníca ʽmały kościół, kaplicaʼ, stbłr. božnica ʽświątynia pogańska, 

świątynia innowiercówʼ, błr. bažníca, -y ʽpółka z obrazami świętymi, ikonami; świątynia 

jakiegokolwiek wyznaniaʼ (ĖSBM 1, 274). Akut w sylabie wewnętrznej ma paralele w zapoż. 

asilýčia, palýčia, važnýčia i Velýkos. Ze staroruskiego źródła pochodzi również łot. baznîca 

ʽKircheʼ (ME I, 269 wywodził z ros. božníca). Zob. Būga, RR III, 775n. Inaczej SLA 40, LEW 

38 i ALEW 101: forma źródłowa to stbłr. bož(ь)níca albo stpol. bożnica. ZS 9: zapoż. z błr. 

bažníca. — War. z perseweracyjnym n w sufiksie: bažnìnčia gw. ʽkościółʼ (odpowiednik łot. 

gw. bazninca, por. Būga, RR III, 192, LD § 250), ⇒ bažninčìnis a. bažnintìnis ʽkościelnyʼ. — 

Drw. od neoosn. bažnyč-: bažnyčinykas SD «kościelny», bažnýčinis ts. (por. pol. kościel-ny), 

bažnýčiškas ʽkościelny, związany z kościołemʼ, SD
1 «kościelny» [ʽten, kto posługuje w 

kościeleʼ]. Zdrob.: bažnyčáitė a. bažnyčiùkė, bažnyčėlė SD
1 «kościołek», SD «kaplica» (syn. 

koplyčia), bažnyčikà ʽkościółekʼ. — Drw. od neoosn. bažnyt- (z -t- jako alternantem -č̓ -, 

 
65 Por. grū́snis ʽkupaʼ ob. grūstìs ʽścisk, tłokʼ i grūsmė ̃ts. Inne paralele: kamšà ⇐ kemšù; sprūstìs ⇐ sprū́sti; pol. 

ciżba, stpol. ciszczba ʽścisk, tłokʼ od ciskać, ściskać; ros. tolpá ʽtłumʼ : lit. telpù, tilp̃ti.  
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zob. GJL I, § 486): bažnýtinykas sb. ʽkościelny, posługujący w kościeleʼ, SD «kościelny» 

(syn. bažnyčios priveizdėtojas), bažnýtininkas CGL ʽten, kto uczęszcza do kościoła, 

Kirchgängerʼ, bažnýtinis ʽkościelnyʼ, skraistė kunigų bažnytinė SD «kapa kościelna, 

kapłańska», bažnýtiškas ʽkościelny, związany z kościołemʼ (war. bažnýčiškas), bažnytùžė 

gw. ʽkościół protestanckiʼ, príebažnytis ʽprzedsionek kościelnyʼ. Cps. bažnýtkaimis a. 

bažnýčkiemis ʽwieś kościelna, parafialnaʼ (por. káimas), war. bažnýtkiemis (por. kiẽmas), 

bažnýtkelis ʽdroga prowadząca do kościołaʼ (por. kẽlias), bažnýtpinigiai, °piningiai ʽpodatek 

na rzecz kościołaʼ (por. pìnigas; syn. klebonpenigai, liùterpiningiai), bažnýttakis ʽścieżka, 

którą się chodzi do kościołaʼ (por. tãkas). — DP arcibažnykas ⇐ pol. XVI w. arcybożnik 

ʽprzełożony bożnicy żydowskiejʼ L. Hapaks arcibažnyčnykas DP 36839 ts. jest neologizmem 

Daukszy i polega na wymianie segmentu °bažnyk° (pol. °bożnik) na °bažnyčnyk°, a to przez 

nawiązanie do °bažnyč° w bažnýčia. SLA 33 niepotrzebnie przyjmuje †arcybożnicznik jako 

polskie źródło. — N.m. Bažnýtgiris, Bažnýtkaimis. — Vb. denom. atsibažnyčiúoti przest. ʽo 

kobiecie: być wprowadzoną do kościoła po urodzeniu dzieckaʼ (por. įvadỹnos, įvedýbos).  

 bè I praep. z gen. ʽbez; oprócz; poniżej, mniej; przedʼ (SD «krom»), np. Atėj̃o be 

kepùrės ʽPrzyszedł bez czapkiʼ. be manę̃s ʽbeze mnieʼ. be tõ ʽprócz tegoʼ. Be penkių̃ lìtų 

negáusi ʽPoniżej pięciu litów nie dostanieszʼ. Pasikė́lė be dienõs ʽWstał jeszcze przed 

świtemʼ (dosł. ʽprzede dniemʼ). Be porýt numìrėlio neláidosime ʽPrzed pojutrzem 

nieboszczyka nie pochowamyʼ. Por. łot. gw. be ʽbezʼ, stpr. bhe ʽohneʼ. Uderza brak końcowej 

spółgłoski w porównaniu z odpowiednimi formami łot. bez, słow. bezŭ (z gen.), bez- ʽbez, 

bez-ʼ oraz wed. bahíṣ adv. ʽna dworze, z zewnątrz, pozaʼ, < pie. bhe-ǵh-. Zob. GJL III, §§ 

701n., Derksen 2008, 38, ALEW 107. 

 bè II ʽczyʼ, ptk. wyrażająca pytanie lub wątpliwość, np. Bè tù nežinaĩ? ʽCzy ty nie 

wiesz?ʼ. Potocznym wariantem do bè jest bà ʽczyʼ: Bà tiktaĩ bùvo taĩp? ʽCzy tylko było tak 

(jak mówisz)?ʼ. Stoi w apofonii do ba, por. złożenia arbà, juobà. Zob. też ALEW 101. — 

Formy rozszerzone: 1° be-gi, apokopowane bèg ʽczy, czyżʼ, np. Bèg būsi mano žentas? ʽCzy 

będziesz moim zięciem?ʼ Beg ne tujai, martele, vakar turguj buai, turguj turgavojai? ʽCzyż 

[to] nie ty, synowo, byłaś wczoraj na targu, na targu targowałaś?ʼ, 2° be-gù ʽczyʼ: Nežinaũ, 

begù suláuksiu kitų̃ mẽtų ʽNie wiem, czy doczekam następnego rokuʼ, 3° bè-ne, be-nè ʽczy, 

czy to, czy może, czyżbyʼ: Bène tu buvaĩ miestè? ʽCzy byłeś w mieście?ʼ Benè iš káimo 

parvažiavaĩ? ʽCzy może ze wsi przyjechałeś?ʼ Benè jìs ką̃ žìno? ʽCzy on coś wie?ʼ / ʽCzyżby 

on coś wiedział?ʼ (GJL III, § 801). — Ze skróconej formy ben powstał przez asymilację b-n > 

m-n war. meñ, np. Meñ buvai Salantūs? ʽCzy byłeś w [miasteczku] Salantaĩ?ʼ 

 be ptk. łączona z przymiotnikami i czasownikami; uwydatnia trwanie właściwości albo 

czynności. Np. Ar ̃besveĩkas, ar ̃begývas? ʽCzy nadal jesteś zdrów i ruszasz się?ʼ Besė́dint 

šálta ʽGdy się siedzi, [to jest] zimnoʼ. — W złożeniu z czasownikiem ma be wartość 

partykuły o różnych znaczeniach przysłownych, por. 1° ʽjeszczeʼ, np. Kõ bereĩkia? ʽCzego 

jeszcze trzeba?ʼ, 2° ʽtylkoʼ, np. Lašẽlis belìko ʽKropelka tylko zostałaʼ, albo ʽjeszcze tylkoʼ, 

np. Tìk tõ ir ̃bereikė́jo ʽTylko tego jeszcze trzeba byłoʼ, 3° przy czasowniku zaprzeczonym: 

ʽjuż więcej nieʼ, np. Nebereĩkia ʽJuż więcej nie trzebaʼ. Nebeàtmenu ʽJuż nie pamiętamʼ. 

Nebelỹja ʽJuż nie pada (deszcz)ʼ. Nebegreĩt pasimatýsim ʽNieprędko się zobaczymyʼ. — 

Nebėrà lub nebėr̃ ʽWięcej (już) nie maʼ [przedtem było] — zrost połączenia wyrazowego 

*ne be yra (por. yrà). — Połączenie nè-be ptk. ʽjuż nie, więcej nieʼ, np. Jis jaũ nèbe vaĩkas 

ʽOn już nie jest dzieckiemʼ. Osobno zob. te-be. — Pochodzenie ptk. be pozostaje otwartym 

zagadnieniem, zob. Hermann 1926, 334n., 339n., 362n., GJL III, §§ 801n. 

 bebẽkai 2 p.a., bèbekai 1 p.a. m.pl. gw. 1. ʽwnętrzności, kiszkiʼ, 2. przen. ʽrzeczy 

bezwartościowe, zużyte, znoszone, stareʼ (Susirink visus bèbekus ir kraustykis lauk! 

ʽZabieraj wszystkie swoje b. i wynoś się!ʼ) — zapoż. z pol. bebechy m.pl. ʽwnętrzności, 
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kiszkiʼ, z k na miejscu pol. ch (pominięte w POLŽ). War. babãkai. Drugie z wymienionych 

znaczeń ma uzasadnienie w polskim idiomie kupić/sprzedać kogo z bebechami MSJP 

ʽkupić/sprzedać cały jego dobytekʼ. Por. też błr. gw. bė́baxi, babuxí ʽwnętrzności; znoszona 

odzież, łachmanyʼ (ĖSBM 1, 258, 433).  

 bebèžė 2 p.a., bèbežė 1 p.a. pot. 1. ʽropuchaʼ, 2. ʽweszʼ — pewnie onomatopeiczne, 

por. osnowę bė-b- w czas. bėb̃ti ⇐ bė-̃bė.̃ 

 bẽbras 2 p.a. ʽbóbr, Castor fiberʼ. War. bebrùs 4 p.a. (m.in. SD), bèbras, bèbrius, 

bėb̃ras, bėb̃rus, bėbrùs, nadto vẽbras, vėb̃ras; war. zdysymilowane: dẽbras, dãbras. 

Odpowiedniki bałtyckie: łot. be̦brs ʽbóbrʼ, stpr. bebrus EV ʽBewer [Biber]ʼ. Najbliższym 

krewniakiem jest germańskie *ƀeƀru- ʽbóbrʼ, stwn. bibar, nwn. Biber, śrdn. bēver, stang. 

beofer, ang. beaver, stisl. bjōrr (Kluge-Seebold 82). Pie. *bhe-bhru-, formacja reduplikowana 

od pwk. *bher- ʽbrązowy, brunatnyʼ, por. wed. babhrú- ʽczerwonobrązowy, brązowy, 

brunatnyʼ obok aw. baβra- m. ʽbóbrʼ, łac. fiber, -brī m. ʽbóbrʼ (pital. *fifro, *fefro-, de Vaan 

217). Znacz. etym. wyrazu bẽbras to ʽzwierzę o brunatnym futrzeʼ. Osobno zob. bė́ras. — 

Słowiański pokazuje przeważnie wokalizm o, por. rcs. bobrŭ (war. bebrŭ), strus. bobrŭ, 

stczes. bobr, pol. bóbr, bobra, ros. bobr, bobrá, błr. babër, babrá, ukr. bibr, bobrá. Zob. 

BSW 28n., LEW 38, ALEW 102, SŁPS 1, 290n., Derksen 2008, 34. NB. Lit. gw. bãbras, babrỹs 

jest zapożyczeniem ze stbłr. bobrъ. Od tego nazw. Babráitis, Babráuskas, Babrãvičius oraz 

n.m. Babraĩ 2x, Babrìnė i Babrìškės 2x. — Drw. bebrenà ʽskóra bobraʼ, bẽbrenos f.pl. ʽfutro 

bobroweʼ, bebriniñkas ʽpolujący na bobryʼ, bebriùkas ʽmałe bobra, bobrekʼ. — Nazw. 

Bė́bra, Bebráuskas, Bebrãvičius. N.rz. Babrùngas, Bẽbrė, Bẽbrujis (neosufiks jak w typie 

vidùjis, viršùjis), Debrė́stis a. Debrė́stas, n.jez. Bẽbrujis a. Bebrùjis, Bebrusaĩ, Bebrū́tis. N.m. 

1. Bẽbrai, Bẽbrikai, Bebriniñkai, Bebrùjai, 2. Vebrìškis, Vebrónys, 3. Vėbriaĩ, Vėb̃riškiai, 4. 

Dãbrai. Zob. też nerìs s.v. nérti I. 

 bėbrė ̃(p.a. nieoznaczony, z Ruhiga) ʽbrzeczka, wyciąg ze słodu, z którego za pomocą 

fermentacji wyrabia się piwoʼ. Niejasne. Por. misà. 

 bėb̃ti, bėb̃ia, bėb̃ė gw. 1. ʽo owcy: beczeć, wydawać przeciągły głosʼ (Avis bėb̃ia, ožka 

mekena), 2. ʽo dziecku: płakać, beczećʼ — czasownik o osnowie bė-b-, pochodzącej od 

wykrz. bė-̃bė ̃ (Bė ̃bė ̃– rėkia arba bėbia avis). War. be-b-: bẽbioti ʽbeczeć – o jagnięciuʼ. 

Przejście od bė-bė do osnowy werbalnej bė-b- można nazwać morfologizacją powtórzonego 

wykrzyknika. Następuje to przez dołączenie do wykrzyknika – o formie zakończonej na 

samogłoskę, dyftong albo spółgłoskę – początkowej spółgłoski powtarzanego segmentu. Por. 

blab(ė́ti) ⇐ blà-blà; gag(énti) ⇐ gà-gà; vyv(ė́ti) ⇐ vý-vý; baũb(ti) ⇐ baũ-baũ; vaiv(óti) ⇐ 

vaĩ-vaĩ; ziñz(ti) ⇐ ziñ-ziñ; zirz̃(ti) ⇐ zir-̃zir.̃ — Postverbalia: bẽbas a. bėb̃ė c. ʽczłowiek 

nierozgarnięty, gapaʼ (⇒ bẽbelis ts.), bebẽkas ʽjąkałaʼ (⇒ bebekúoti ʽjąkać sięʼ). Zob. też 

bė́kauti. 

 bėdà 4 p.a. ʽbieda, niedola, nieszczęście, niepowodzenieʼ (Bėda bėdą gena, vargas 

vargą spiria) — zapoż. ze stbłr. běda, beda, por. błr. bjadá, -ý, ros. bedá (ZS 10). Stąd też 

łot. bè̦̦da. Mniej prawdopodobne są dwie hipotezy zakładające, że wyraz lit.-łot. jest 

odziedziczony: 1° bēd- jako wzdłużony SE w apofonii do SO bad- jak bãdas ʽgłódʼ (pwk. 

*bhedh- ʽkłuć, ryć ziemięʼ, zob. bèsti, LEW 38). 2° bēd- jako refleks pie. *bheh1d
h- ʽnapierać, 

pchać; uciskać, dręczyć, gnębićʼ, por. wed. bā́dhate ʽnapiera, uciska, dręczyʼ, jñubā́dh- 

ʽpadający na kolanaʼ (LIV
2 68). Zob. też ALEW 102n. — Drw. bėd̃inas ʽbiedny, 

nieszczęśliwyʼ (por. stbłr. bědnyj, scs. bědĭnŭ ⇐ běda), bėdlỹvas ʽbiedny, ubogiʼ (neosuf. -

lyv-, zob. GJL II, § 163), bėdõkas ʽbiedakʼ (⇐ błr. bjadák, bedaká), bėdù adv. ʽz biedą, od 

biedy, trudnoʼ (bėdžiaũ ʽtrudniejʼ, bėdžiáusia ʽnajtrudniej, najgorzejʼ), bėdùlis a. bėduõlis 

ʽbiedakʼ (war. z ie: biedulis DP ʽnędznik, nędzniczekʼ), bėdžiùlis ʽbiedakʼ (⇒ bėd̃žius, f. 
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bėd̃žiuvienė). Vb. denom. bėdóti (zob.). Zob. też biẽdnas. 

 bėdóti, bėdóju, bėdójau stlit., gw. ʽbiadać, skarżyć się, lamentować, wylewać żale, 

biadolićʼ (m.in. WP) — vb. denom. od bėdà ʽbieda, niedola, nieszczęścieʼ (zob.). Por. łot. 

bèdât ʽmartwić sięʼ. Cps. atbėdóti ʽznieść, przecierpieć biedęʼ, išbėdóti ʽwydobyć się z 

biedyʼ, refl. pasibėdóti ʽposkarżyć się komuʼ. Z obocznymi sufiksami: bėdáuti, wsch.-lit. 

bėdavóti a. bėd̃avoti (por. stbłr. bedovati, błr. gw. bjadavácь ʽcierpieć biedęʼ), bėdinė́ti 

ʽwciąż skarżyć się, biadolićʼ, też ʽbiedniećʼ. Zob. też bedùiti. — Caus. bėd̃inti ʽwtrącić w 

biedę; trapić, męczyć kogoʼ, subėd̃inti ʽzbić do krwi, zranićʼ. 

 bedõvas (p.a. nieoznaczony) wsch.-lit. ʽdzielny – o chłopcu, o koniuʼ (ZS 9, 82) — 

zapoż. z ros. bedóvyj ʽdziarski, chwackiʼ (por. błr. bjadóvy ts.). Brak w LKŽ. 

 bẽdrė 2 p.a. gw. 1. ʽdółʼ, 2. ʽdziura wybita w nawierzchni drogi, wybójʼ, 3. 

ʽgrzęzawisko, błoto, topielʼ (Pakliuvau į bẽdrę ligi kaklo ʽWpadłem w topiel po szyjęʼ). Z 

obocznym tematem na -ā-: bėdros b.z.a. f.pl. ʽgrzęzawisko, błotoʼ. Odpowiednik łot. bedre 

ʽdół, jama, gróbʼ. Formacja dewerbalna na -r- od bedù, bèsti m.in. ʽkopać, ryćʼ (pie. *bhedh-). 

Znacz. etym. ʽdół wykopany, wyrytyʼ. Paralela: dubrė/̃dubrà ⇐ dùbti. Związek z psł. *bedro 

lub *bedra ʽokolica kości biodrowejʼ: scs. bedra, sch. bèdro, bȅdra, ros. bedró, słc. bedro, 

pol. biodro, stpol. biodra f. (por. Derksen 2008, 35) nie został na razie uprawdopodobniony. 

— Drw. bẽdrekis ʽdół na pomyje; wykopany przy oborze dół na gnojówkę; błoto, 

grzęzawicaʼ (por. suf. -ek- w lydẽkis, lydekà), bedrýnas ʽdół na pomyjeʼ. — N.m. Bẽdrės, 

Bedriaĩ, n.rz. Bẽdrė 2x. 

 bedùgnė 2 p.a., bedùgnis, -io 2 p.a. ʽbezdeń, otchłań, przepaśćʼ, dosł. ʽto, co nie ma 

dnaʼ — substantywizacja zwrotu przyimkowego be dùgno ʽbez dnaʼ, zob. dùgnas. — Drw. 

bedùgnis, -ė ʽnie mający dna, dziurawy (o naczyniu); bezdenny (o jeziorze, morzu)ʼ, 

bedugnis SD «bezdenny row, woda» (syn. gilus), giluma bedugnė SD «przepaść» [dosł. 

ʽgłębia bezdennaʼ], ⇒ bedugnybė SD «bezdenność» (syn. giluma), padugnės f.pl. MT ʽosad 

denny, Grundsuppeʼ. — N.jez. Bedùgnis 30x, Bedugnỹs 2x, n.rz. Bedùgnė 3x, n.m. Bedùgnė 

2x.  

 bedùiti, bedùju, bedùjau wsch.-lit. ʽbiadać, skarżyć się, lamentowaćʼ (Nuvẽjus 

pabedùjo ZS 9 ʽPoszedłszy, wylewała żaleʼ) — prawdopodobnie kalka z pol. bieduje, 

biedować ⇐ bieda lub biadać ⇐ biada. Z uwagi na to, że polskiemu biada/bieda odpowiada 

lit. bėdà (zob.), należy krótkowokaliczne bed- zakwalifikować jako wypadek neoapofonii ė 

(SP) ⇒ ĕ (SZ). Paralele: česaĩ : čės̃as; mekỹnos : mėkỹnos i pažẽras : pažėr̃as. Otrębski 

widział tu raczej neoapofonię ie ⇒ e, por. ZS 82. Zob. też biẽdnas. 

 begáltis, -ė 1 p.a. gw. ʽczłowiek nienasycony, któremu wciąż małoʼ (Kurs besotis, tas 

begáltis JU). Niejasne, pominięte w ŽD. Może denominalny drw. na -ti- (⇒ -ti̯a-) od begalỹs, 

-ė ̃ ʽżądny bogactwaʼ (Begalỹs žmogus norėjo daug turto turėti). Człon °galtis ukazuje się 

jeszcze w cps. badgáltis ʽczłowiek zagłodzony, głodomór; skąpiec, skneraʼ (war. bedgáltis, 

badgáldis). 

 bėgìnti, bėginù, bėginaũ 1. ʽ(konia) skłonić do bieguʼ (por. łot. bêdzinât), 2 ʽrozlać, 

wylać płyn, sprawić że coś cieknie, płynieʼ, 3. ʽkierować, sterować statkiemʼ — causativum z 

suf. -in- do bė́gti (zob.), znacz. etym. ʽzmusić kogo do biegu, sprawić, że biegnieʼ. Paralela: 

dangìnti ⇐ déngti. Osobno zob. bogìnti. Cps. išbėgìnti ʽdoprowadzić (mleko, kaszę) do 

wykipieniaʼ (niejako ʽsprawić, że wybiegaʼ), pabėgìnti ʽdać (koniowi) pobiegać; 

doprowadzić zwierzę do kopulacjiʼ (Ta karvė jau pabėgìno ʽTa krowa została już pokrytaʼ), 

subėgìnti ʽzlać, przelać (wino z gąsiora do butelek)ʼ. 

 begỹs, -io 4 p.a. gw. ʽniemowa, głuchoniemyʼ (Jis begỹs – negirdi ir nekalba) — bez 
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etymologii. 

 *bėgstyti, *bėgstau, *bėgsčiau ʽbiegaćʼ — frequentativum na -sty- od bė́gti ʽbiec, 

biegaćʼ. Formacja porównywalna z grė́bstyti ⇐ grė́bti; dė́stytis ⇐ dė́tis; klóstyti ⇐ klóti. 

Powód dla takiej rekonstrukcji daje kilka wyrazów, które zostały utworzone od neoosn. 

bėgst- (war. bėgšt-) pochodzącej z metanalizy frequentativum. Przykłady: 1. pabėgstaĩ, -ų̃ 3 

p.a. m.pl. ʽkrótkie odwiedziny w bliskim sąsiedztwie, wyjazd z domu na krótko; odwiedziny 

u sąsiadów w dzień świąteczny po obiedzieʼ, ⇐ pabėgst- ⇐ *pabėgstyti (por. pabėg̃ti 

ʽpobiec, oddalić się, uciec, zniknąćʼ). Paralele: pagrė́bstai ʽzgrabki, resztki kłosówʼ ⇐ 

pagrėbst- ⇐ pagrė́bstyti; núograibstos ʽzgrabione resztki siana, słomyʼ ⇐ nuograibst- ⇐ 

nugraibstýti. — 2. bėgštà a. bėgštė ̃ʽbieg koniaʼ, CGL ʽucieczka, Fluchtʼ, ⇐ bėgšt- (kšt z kst 

przez persewerację) ⇐ *bėgstyti; drw. bėgštùs ʽo koniu: rączy, chyżyʼ, bėg̃štena ʽbieg 

koniaʼ. Paralele: júosta ʽpasʼ ⇐ júostyti ʽnosić pasʼ, to z *juos-styti (frq. do juosė́ti); 

graĩbštas ob. graĩbstas ʽczerpak, sak na rybyʼ ⇐ graibstýti ʽzbierać z powierzchni płynuʼ. — 

3. bėgsnóti a. bėgšnóti ʽo koniu: lekko biec; o wodzie: wolno ciecʼ, ⇐ bėgs- ⇐ *bėgs-styti 

(restytucja granicy morfemowej uwarunkowana prawem degeminacji, por. wyżej júostyti i 

niżej maĩstas, raĩstas). — Wyraz pabėgstaĩ ma war. pabėgsmaĩ (> pabėgšmaĩ). Budowa: 

pabėgs-mai, drw. od neoosnowy pochodzącej z metanalizy pabėgs-tai. — Nomina 

postverbalia od frq. na -sty- są dość liczne w jęz. litewskim. Na marginesie tej klasy plasują 

się derywaty wyizolowane na skutek zatraty osnownego czasownika na -sty-, takie właśnie, 

jak pabėgstaĩ, bėgštà itp. Oto inne wypadki zatraty motywacji: láikštis ʽdostatek, dobrobytʼ 

⇐ *laikstyti (por. laikýti); maĩstas ʽpożywienieʼ ⇐ *maistytis ʽodżywiać sięʼ < *mais-sty- 

(por. mìsti); plãkštas ʽchłosta; kij, pałkaʼ ⇐ *plak-styti (por. plàkti); raĩstas ʽmiejsce 

błotniste, bagnisteʼ ⇐ *raistyti, to z *rais.styti < *rait-sty- (por. raitýti). Do tego przymiotniki 

na -sčias: guls̃čias ⇐ *gulsčiau, *gul-sty-; klùpsčias ⇐ *klupsčiau, *klup-sty-; kniū̃psčias ⇐ 

*kniūbsčiau ⇐ *kniūb-sty-. 

 bė́gti, bė́gu (stlit. bė́gmi), bė́gau 1. ʽbiec, biegaćʼ, 2. ʽuciekać, pierzchać, ratować się 

ucieczkąʼ, 3. ʽszybko iść, spieszyćʼ, 4. ʽpłynąć, toczyć swe wody – o rzeceʼ (Kur bėga 

Šešupė, kur Nemunas teka ʽGdzie płynie [dosł. bieży] Szeszupa, gdzie Niemen płynieʼ), 5. 

ʽpłynąć – o łodziʼ, 6. ʽlać się, wypływać (o krwi, łzach, smarkach)ʼ, 7. ʽo dachu: przeciekaćʼ, 

8. ʽkipieć, przelewać się przez brzegʼ (púodas bė́ga ʽgarnek kipiʼ). Cps. išbė́gti ʽwybiec, 

uciec, wykipieć, wyciec z garnkaʼ, pabė́gti ʽuciec skąd, zbiec; móc biecʼ (võs pabė́gu ʽledwo 

biegnę, nie mogę biecʼ), pabėgu SD «zbiegam od pana», prabė́gti ʽprzebiecʼ, pribė́gti 

ʽprzybiec, podbiecʼ, subė́gti ʽzbiec się, zbiegać się (o ludziach, drogach, rzekach)ʼ. Refl. 

pasibė́gti ʽpolecieć gdzie biegiemʼ, ʽo krowie: zostać zapłodnioną, zajść w ciążęʼ 

(Nepasibėgo karvė, tai atidavė į mėsinyčią ʽKrowa nie zaszła w ciążę, więc oddali [ją] do 

rzeźniʼ), susibė́gti ʽzbiec sięʼ. Odpowiada łot. bêgt, bêgu, bêgu a. bêdzu ʽbiecʼ i psł. *běgǫ, 

*běgti ʽbiecʼ, strus. běgu, běči, ukr. bižú, bíhty. Cps. pabė́gti ʽuciecʼ utrzymuje pierwotne 

znaczenie odziedziczonego pwk. *bhegu̯- (LIV
2 67), por. gr. φέβομαι ʽuciekać, ze strachu, 

umykać, pierzchaćʼ, SO φοβέω caus. ʽzmusić do ucieczki, spłoszyć, przerazić, odstraszyć, 

grozić czymʼ, < *bhogu̯-éi̯e-. Długowokaliczna postać pwk. bsł. *bēg- tłumaczy się formacją 

prs. akrostatycznego, z charakterystycznym dlań st. wzdłużonym: *bhēgu̯-ti (paralela: ė́du s.v. 

ė́sti). Inaczej Derksen 2008, 39n.: ma to być efekt fonetyczny tzw. prawa Wintera. Obie 

możliwości dopuszcza teraz ALEW 103n. — Drw. werbalne: bėgdinė́ti iter. ʽbiegaćʼ, bėgdìnti 

a. bė́gdinti caus. ʽskłonić, zmusić do bieguʼ (pabėgdìnti ʽdoprowadzić do kopulacjiʼ), 

°bėgėti: pabėgė́ti (zob.), bėginė́ti iter.-demin. ʽbiegaćʼ, pabėginė́ti ʽ(o stadzie) rozbiec się, 

rozproszyć sięʼ, bėgìnti (zob.), bėgióti: subėgióti ʽpobiec, polecieć, skoczyć po coʼ (neosuf. -

io-, w odróżnieniu od suf. -o- w ėdžióti, mė́čioti), *bėgstyti (zob.). — Drw. nominalne: 

bėgčià a. bėgčiomìs adv. ʽbiegiemʼ, bėg̃ė ʽbieg koniaʼ (Geros bėg̃ės kumelė ʽKobyła o 

dobrym chodzieʼ), bė́genos f.pl. ʽtrepy, chodakiʼ, bėgìkas ʽbiegacz; koń szybko biegnącyʼ, 
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bėgìmas ʽbieg, ucieczkaʼ, bėg̃inas adi. ʽbiegnącyʼ (Mergaitė nubėgo bėginà namo 

ʽDziewczynka biegiem pobiegła do domuʼ. Tekina bėgina visas dienas ʽCałymi dniami bez 

przerwy latam [jestem zagoniona]ʼ), bėg̃ine adv. ʽbiegiemʼ (Bėk bėg̃ine į kaimynus parnešti 

druskos ʽPobiegnij do sąsiadów przynieść soliʼ), bėg̃is ʽbieg konia; przeciąg czasu; tor 

kolejowy, szyna kolejowa; płoza, łyżwaʼ (⇒ pãbėgis ʽpodkład pod szyną kolejowąʼ), bėgỹs 

ʽumocowany w podwoju wałek, na którym obracają się drzwi, tzw. biegunʼ, zwykle pl. 

bėgiaĩ 4 p.a. (Durys an bėgių̃ ʽDrzwi na biegunachʼ), bėglỹs ʽzbieg, uciekinierʼ, bėglùs 

ʽchyży (koń), zręczny, pracowityʼ, bė́gsena 1. ʽbieg konia, sposób bieganiaʼ, war. bė́gšena 

(por. neosufiks w eĩsena, trỹpsena), 2. ʽwygięcie płóz w saniachʼ, bėgū̃nas ʽkto szybko 

biegnie, rączy koń, koń wyścigowyʼ66, bėgùs ʽrączy, prędkiʼ, SD
1 «pierzchliwy», į́bėgis 

ʽujście rzeki, dopływ; rozpędʼ, ìšbėginis (zob.), ìšbėgos f.pl. ʽto, co wykipiałoʼ, pãbėga m.in. 

ʽpłoza sań; przednia wygięta część płozyʼ, pãbėgė ʽpłoza; podkowaʼ, pabė́gėlis (zob. 

pabėgė́ti), pabėgìmas: kalinių̃ pabėgìmas ʽucieczka więźniówʼ, pãbėgis m.in. ʽbiegun, wałek 

obrotowy u wrótʼ (por. wyżej bėgỹs), pabėgomìs adv. ʽw pośpiechu, śpiesznieʼ, pabėgūnas 

SD «zbieg» (por. pabėgu SD «zbiegam od pana»), póbėgis ʽbieg konia; obowiązek 

dostarczenia wozu z zaprzęgiem i furmanem na wezwanie dworuʼ (Kitąkart varė į póbėgį, 

važiavo į póbėgį), też ʽodwilżʼ (syn. pólaidis), prabėgomìs adv. ʽmimochodem, pobieżnie, 

powierzchownieʼ, príebėga ʽschronienie, przytułekʼ, sámbėgis (zob.). — Neoosn. bėginėj-: 

tunkus oran bėginėjimas SD «biegunka» (dosł. ʽczęste na dwór wybieganieʼ). — Cps. 

bė́gratis gw. ʽrowerʼ (kalka nwn. Fahrrad n., por. rãtas), trumpabėg̃is: trumpabėg̃ės rãgės 

f.pl. ʽsanie o krótkich płozachʼ (por. trum̃pas). — Neoapofonia *bēg- ⇒ *bāg-: bogìnti (zob.; 

tam też o refleksach pb. *bōg-). 

 bėgū̃nas 2 p.a. stlit., gw. ʽzbieg, uciekinier, dezerterʼ, SD
1 «zbieg» — zapoż. ze stbłr. 

běgunъ m.in. ʽgoniec, posłaniec; uciekinier, włóczęgaʼ, por. błr. bjahún, behuná m.in. ʽzbieg, 

uciekinierʼ. Drw. pabėgūnas SD «zbieg» (zob. s.v. bė́gti). 

 beĩ I spójnik ʽiʼ, łączący styczne ze sobą pojęcia, np. tė́vas beĩ mótina ʽojciec i matkaʼ, 

dienà beĩ naktìs ʽdzień i nocʼ, beĩ àš, beĩ tù ʽi ja, i tyʼ (GJL III, § 803). Stlit. też beĩgi ʽi, teżʼ 

(m.in. MŽ). Zob. wyżej ptk. bè obok begù, benè. Takie formy, jak neĩ ʽniʼ obok nè ʽnieʼ oraz 

néi obok negì, negù sugerują wywód beĩ z *be + *i. Por. bèt < *be-ti. Zob. LEW 41, ALEW 

104.  

 beĩ II ptk. pytajna gw. ʽczyʼ, np. O gyvolius beĩ pašėrė? ʽA zwierzęta (bydło) czy 

nakarmił?ʼ Užmirštus daiktus beĩ atidavei kam reikiant? ʽCzy oddałeś zapomniane rzeczy 

komu trzeba?ʼ. Zob. beĩ I. 

 beĩcas 2 p.a., béicas 1 p.a. 1. ʽśrodek do gruntowania drewna pod farbę a. polituręʼ, 2. 

ʽśrodek do dezynfekcji ziarna siewnegoʼ, 3. ʽśrodek do trawienia metaluʼ — zapoż. z pol. 

bejc, co jest wariantem do bejca (⇐ nwn. Beize f.), por. SW I, 111, Bańkowski I, 39. Brak w 

POLŽ. — Vb. denom. beicúoti ʽpokrywać bejcą, gruntować; dezynfekować ziarno; 

wytrawiaćʼ ⇐ pol. bejcować (⇐ nwn. beizen). 

 beĩgelis 1 p.a., też f. beĩgelė gw. ʽobwarzanek, precelʼ — zapoż. z jid. béygele, zdrob. 

od beygl (por. pol. przest. bàjgiełe, bèjgiełe ʽobwarzanek kręcony żydowskiʼ, SW I, 84). Zob. 

też baránka. 

 bejè adv./ptk. ʽa więc, a właśnie, rzeczywiście, prawda; między innymiʼ. Np. Beje, 

 
66 NB. bėgū̃nas w znacz. ʽczop zawiasowy drzwi, wrótʼ może być zapożyczeniem albo kalką znaczeniową ze 

stbłr. běkgun lub pol. biegun. Por. Mūsų klojimo durų bėgūnas gana geras, dėl to ir durys gerai vaikščioja 

ʽBiegun w drzwiach naszej stodoły jest dość dobry, to i drzwi dobrze chodząʼ. Nudilo bėgū̃nas, ir durės 

iškrito ʽBiegun zgnił i drzwi wypadłyʼ. Jis sukasi ir sukasi kaip vartai ant bėgūno ʽKręci się, kręci się jak 

wrota na biegunieʼ. 
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būčiau užmiršęs – kada važiuosit į miestą? ʽA właśnie, byłbym zapomniał, kiedy jedziecie do 

miasta?ʼ Rudenį ir žiemą stotkus, arba baldus, ir kitą namų padarynę, beje: žambius, ekėtes 

ant sulos kamara sukeltus laikė ʽJesienią i zimą sprzęty domowe, meble i narzędzia 

gospodarskie, między innymi radła, brony trzymali wysoko zawieszone w komorzeʼ. War. 

béigos: Tai, béigos, Juozą šaukia ʽTo widocznie/właśnie Józefa wołająʼ. Niejasne. Pominięte 

w LEW. ALEW 101 nie oddziela bejè od bè, begù i biau. 

 bė́kauti, bė́kauja, bė́kavo gw. ʽwydawać przeciągły głos, beczeć – o owcyʼ — 

czasownik dźwiękonaśladowczy na -au-, por. interi. *bėk, *bek (ob. bė,̃ zob. bėb̃ti ʽbeczećʼ). 

Podobnymi formacjami są pol. beczeć, czes. bečet i sch. béčati, zob. Boryś 24. Z innymi 

sufiksami: beksė́ti, bẽksi a. bėksóti, bėk̃so ʽbeczeć cicho i krótkoʼ. 

 bẽkėrė 1 p.a. m. przest. ʽpiekarzʼ (m.in. u Donełajtisa) — zapoż. z prus.-niem. bekər 

(GL 29, Čepienė 129), por. nwn. Bäcker m. Zakończenie -ėrė powraca w bùtkėrė, dìšėrė i 

klẽknėrė. War. bẽkėris, bèkeris. — Vb. denom. bekėriáuti a. bẽkėrauti ʽbyć piekarzemʼ, dosł. 

ʽpiekarzyćʼ. — Nazw. Bèkėrė, Bèkėris/Bèkeris, Bekeráitis. 

 bèkešas 1 p.a. gw. ʽwierzchnie okrycie zimoweʼ (Ana, ir jis pasisiuvęs bèkešą!) — 

zapoż. z błr. gw. bekéš (ĖSBM 1, 343), por. błr. liter. bekéša, -y ʽpłaszcz męski dawnego kroju 

wcięty w taliiʼ ⇐ pol. bekiesza ʽdługi płaszcz, najczęściej męski, szamerowany, dopasowany 

w talii, zwykle na futrzeʼ (MSJP). Według Bańkowskiego I, 39 jest to XVII-wieczny drw. 

wsteczny od bekieszka ʽkosztowna odzież zwierzchnia, węgierskiego krojuʼ (SPXVI). Por. 

zapożyczenie stbłr. bekeška (1605). Nazwa okrycia pochodzi prawdopodobnie od jego 

nosiciela, Kacpra Bekiesza (1520-1579) = węg. Bekes, słynnego pułkownika na służbie króla 

Stefana Batorego, zob. Anikin 3, 56n. (omawia również ros. bekéš, bekéška i ukr. bekéša 

oraz zestawia literaturę). Por. pol. batorówka ʽczapka kształtu czapki Batoregoʼ i ʽszabla z 

czasów Batoregoʼ ⇐ Batorowa (SW I, 105). — Czy tu drw. bekẽšius 2 p.a. gw. ʽliche 

zwierzę; biedakʼ? 

 belaĩsvis, -ė 2 p.a., beláisvis, -ė 1 p.a. ʽjeniecʼ, SD «niewolnik» — drw. od zwrotu 

przyimkowego be láisvės ʽbez wolnościʼ (zob. laĩsvas). Paralele: berañkis, besarmãtis. — 

Drw. beláisvė a. belaĩsvė ʽniewolaʼ (Pakliuvau beláisvėn ʽDostałem się do niewoliʼ), 

belaisvė SD «niewolnica». 

 bélsti, béldžiu, béldžiau ʽpukać, kołatać (do drzwi), stukać w okno, walić w co 

pięściamiʼ. War. bels̃ti, -džiù, -džiaũ. Odpowiada łot. bel̂zt, bel̂žu, bel̂zu ʽwymierzyć cios, 

uderzyć; bić w dzwonʼ (płot. *beldu). Prs. pb. *bēld-i̯a- utworzono od osnowy *bēld- ⇐ pie. 

*bhelH-dhe- (transponat). Inaczej ALEW 104: pwk. pie. *bheld- ʽklopfenʼ; tutaj akut tłumaczy 

się tzw. prawem Wintera. Drw. beldénti ʽpukać, stukaćʼ, béldėti ʽstukać, hałasowaćʼ (⇒ 

beldesỹs ʽhałas, odgłosʼ), béldinti a. beldìnti ʽstukać, hałasowaćʼ. — SO bald-: báldyti (zob.). 

— SZ bild-: bildė́ti (zob.).  

 belž̃ti, belžiù, belžiaũ gw.: susibelž̃ti ʽzmoczyć się, zlać się (w pościeli)ʼ. Niejasne. Brak 

alternantów †bilž-/†bulž, †balž-. Por. syn. telž̃ti. 

 bembrotas b.z.a. przest. ʽzupa zrobiona na piwie, eine Biersuppeʼ (Litwa pruska) — z 

dysymilacji *berbrotas, co zapożyczone ze śrdn. bērbrōt n. ʽBier mit Brot; Brot in Bier, 

eine Biersuppeʼ (GL 30; brak w LKŽ). 

 bémbėti, bémbėju, bémbėjau gw. 1. ʽrosnąć, rozrastać się, stawać się większym niż 

poprzednioʼ, 2. ʽmocniećʼ, 3. ʽtwardnieć; wysychaćʼ, nubémbėti ʽprzestać się rozwijać, 

mizernieć (o prosiętach). Jest war. bámbėti ⇐ bámbt (zob.), co sugeruje onomatopeiczny 

charakter pierwiastka. — Drw. bemberė ̃3 p.a. 1. ʽgłówny korzeń drzewaʼ (syn. ridìkas), 2. 

przen. ʽbrzuchʼ (Guli bemberę išvertęs), z obocznym tematem: bemberỹs 1. ʽkorzeń drzewaʼ, 
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2. ʽłodyga rośliny; sucha łodyga, badylʼ, 3. przen. ʽbrzuchʼ, 4. przen. ʽgrubianinʼ; bemblỹs i 

bamblỹs m.in. ʽzgrubienie na łodydze, gdzie odrastają liście; nierozwinięta pochwa kłosa; 

łodyga; ogonek liściaʼ, bambõrė ʽpączek liściaʼ. 

 beñdelis, -io 1 p.a. gw. ʽbelka dźwigająca krokwieʼ — zapoż. ze śrdn. bendel 

ʽdźwigarʼ (GL 30). Łot. bendele ⇐ śrdn. bendel (Jordan 54). 

 beñdras, -à 4 p.a. ʽwspólny; ogólnyʼ, DP ʽspolny, społeczny, uczestnik, wzajemny, 

pospolityʼ. SD bindras «społeczny», bindras gyvenimas SD «bursa». Odpowiada 

rzeczownikowi łot. bìedrs ʽtowarzysz, kolegaʼ, bìedre ʽtowarzyszka, przyjaciółkaʼ (mūža 

biedre ʽtowarzyszka życia, małżonkaʼ), biedrū a. biedrumis adv. ʽwspólnie, razem, 

pospołuʼ. War. kuroń. bęñdrs ʽrówieśnik; towarzysz, partner; druga część w parze, np. 

druga rękawiczkaʼ. — SO band-: bandà (zob.). — Formacja dewerbalna pie. *bhendh-ro- 

ʽzwiązany z kim, przywiązany do kogośʼ. Pwk. *bhendh- ʽwiązać, łączyćʼ, por. goc. bindan, 

stwn. bintan ʽwiązaćʼ, wed. ábadhnāt ʽzwiązałʼ (LIV
2 75, BSW 30, LEW 39, ALEW 104). Z 

innymi sufiksami: gr. πενθερός ʽojciec żony, teśćʼ (pie. *bhendh-ero-), sti. bándhu- m. 

ʽpowiązanie, pokrewieństwo, powinowactwo; krewniak ze strony matki; mąż; przyjacielʼ 

(pie. *bhendh-u-). — Drw. bendraĩ adv. ʽwspólnie, wzajemnie, ogólnie, razemʼ, beñdra: Aš 

su jaĩs neturiù niẽko beñdra ʽJa z nimi nie mam nic wspólnegoʼ, beñdras sb. ʽkolega, 

przyjaciel, wspólnikʼ, giñklo beñdrai m.pl. ʽtowarzysze broniʼ (por. wyżej łot. bìedrs), 

bendratìs f. gram. ʽbezokolicznikʼ (neol.), beñdrė gw. ʽwspólna łąka, wspólne poleʼ, 

bendrijà ʽwspólnotaʼ, bendrinykas DP ʽuczestnikʼ, bendrìnis ʽwspólny, ogólny, społecznyʼ, 

bendrystà DP ʽspołecznośćʼ, bendrỹstė ʽwspólnota, koleżeństwoʼ, SD «obcowanie z kiem, 

społeczność, ucześnictwo», bendróvė ʽwspólnotaʼ, przest. ʽrodzina wraz z czeladziąʼ, 

bendrúomenė ʽwspólnotaʼ. Cps. bendraam̃žis ʽrówieśnikʼ (por. ámžius), bendrabūstimė 

ʽspołistnośćʼ (zob. bū́stimas), bendrãbutis neol. ʽdom studencki, hotel robotniczyʼ (por. 

bùtas), bendradarb̃is neol. ʽwspółpracownikʼ (por. dárbas), ⇒ bendradarbiáuti 

ʽwspółpracowaćʼ; bendrakeleĩvis ʽtowarzysz podróżyʼ (por. keleĩvis), bendražỹgis 

ʽwspółbojownikʼ (por. žỹgis), bendravard̃is ʽimiennikʼ (por. vard̃as), SD <byndrawardis> 

«drużba, cognominis» (syn. vienavardis), žydbendras (zob. žỹdas). Vb. denom. bendráuti a. 

beñdrauti ʽkolegować, współpracowaćʼ, beñdrinti ʽłączyć w jedno, scalaćʼ, apibeñdrinti 

ʽuogólniać, dokonywać uogólnieńʼ.  

 beñgti, bengiù (war. bengù), bengiaũ żm. ʽkończyć, doprowadzać do końcaʼ (Aš jau 

bengù darbą ʽJa już kończę pracęʼ. Aš bengu amžį ʽJa już kończę [swe] życieʼ. Beñgas 

rugpjūtis, o da rugiai nepjauti ʽWrzesień się [już] kończy, a żyto jeszcze nie zebraneʼ), 

nubeñgti ʽukończyć, skończyćʼ, pabeñgti ʽskończyćʼ, DP ʽdokonać, dokończyć, skończyć, 

wykonaćʼ, pribeñgti DP ʽdopełniać; dobijaćʼ. Refl. nusibeñgti ʽskonać, zdechnąćʼ, dosł. 

ʽskończyć sięʼ (por. ros. skončátьsja ʽskonać, umrzeć, wyzionąć duchaʼ), pasibengti DP 

ʽspełnić się, skończyć sięʼ. Porównywalne formy z infigowanym allomorfem na SE, np. 

brendù, gendù, senkù, przemawiają za starszeństwem formy praesentis z suf. -a-, tj. bengù. 

Analiza: be-n-g-a-, temat praesentis, kiedyś należący do pwk. *beg- < pie. *bheg- ʽłamaćʼ, 

por. wed. bhanákti ʽłamie, kruszyʼ oraz stir. do-beig ʽłamieʼ (LIV
2 66, Matasović 60). Po tym 

pierwiastku pozostały w jęz. litewskim dwa ślady: SZ typu TeT ⇒ TiT o postaci big- (por. 

nubiñgti ʽpobić, zwyciężyćʼ s.v. biñgti) oraz innowacyjny SP/SO baig- (zob. baĩgti). 

Znaczenie lit. ʽskończyćʼ wywodzi się ze ʽzłamaćʼ przez fazę pośrednią ʽurwać, przerwaćʼ 

vel sim. Zob. też ALEW 106. Nieco inaczej Urbutis 1981, 98, który wychodził od pierwiastka 

z determinatywem *-g-: *bhei̯-g-/*bhi-g- ʽbić, wbijać, przeszywaćʼ; u tegoż autora na s. 100 

są paralele semazjologiczne ilustrujące kształtowanie się znacz. ʽskończyćʼ. — Drw. 

beñgiamas ʽostatni, najgorszyʼ, beñgsena ʽostateczny koniec, śmierćʼ (war. beñgšena), 

bengtùvės f.pl. ʽpoczęstunek na zakończenie wspólnej pracyʼ, pabengėjas DP ʽskończyciel 
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(Jezusa)ʼ. Zapis SD <prabynkte> «zbytek, niemiara, zbyteczność» może oddawać tak 

prabengtė (zob. ALEW 105), jak i prabingtė (zob. biñgti). — SO bang-: įbangėti, -ju, -jau 

ʽnapełnić sięʼ (pilni ir imbangėję visokio neteisumo DP 28017 ʽpełni są wszelakiej 

nieprawościʼ; rzadki typ iterativum na -ė-, zob. GJL II, § 622), bangstýti frq. ʽkończyć, 

wykańczaćʼ (war. bangštýti). Postverbalia z bang- zebrano s.v. bangà. W kwestii osnowy 

werbalnej stpr. bang-in- ʽporuszyć, pobudzićʼ w asmai pobanginnons ENCH ʽpobudziłem 

kogo do czego, ich habe bewegtʼ, zob. LAV 268 i Dini, Balt LII:2, 2017, 325-340 

(«Lehnschöpfung»). 

 beñkartas 1 p.a. stlit., gw. 1. ʽnieślubne dziecko, bękartʼ (m.in. CHB), 2. ʽwyrodek, 

zwyrodniała, nieudana roślina a. zwierzę; dziki pędʼ, 3. obelżywe określenie zwierzęcia (Tie 

beñkartai ėriukai vėl į rugieną! ʽTe jagnięta bękarty znowu w żyto weszły!ʼ) — zapoż. ze 

stbłr. benkartъ, bėnkartъ ʽnieślubne dzieckoʼ ⇐ pol. bękart < stpol. bąkart, bankart 

ʽnieślubne dzieckoʼ (⇐ śrwn. banchart m., znacz. etym. ʽdziecię poczęte na ławie (a nie w 

łożku)ʼ, por. nwn. Bankert m.). Zob. LEW 39, EWD 95, Bańkowski I, 45, POLŽ 705, WDLP, 

s.v. bękart. War. stlit. bankartas, beñkortas (SLA 38, 40). Por. syn. baistrùkas i bõstras. — 

Drw. wsteczne: benkus b.z.a. (Sakiau: Tu benkau! JU ʽPowiedziałem: Ty bękarcie!ʼ), binkỹs 

(od wsch.-lit. biñkartas). Vb. denom. benkartáuti ʽpróżnować, wałęsać sięʼ, benkartė́ti 

ʽwyradzać się, (o roślinach, zwierzętach) tracić wartościowe cechy wskutek krzyżowania w 

bliskim pokrewieństwieʼ, por. Tojė ̃ giminė benkartė́te išbenkartė́jo, t.y. iš benkartų tik 

benkartos gimsta, išėjo į benkartas JU ʽTen ród całkiem się wyrodził, tj. z bękartów tylko 

bękarci się rodząʼ. Išbenkartė́jo tos mano obelys, nė vienos doros nebeliko ʽWyrodziły się te 

moje jabłonie, ani jedna dobra nie zostałaʼ. — Nazw. Beñkus (⇒ Benkusas), Binkỹs, Bìnkis, 

Biñkus i Bònkartas. N.m. Benkártai, nazwy terenowe: Benkártai, Benkartupis b.z.a, Benkarto 

kalnas b.z.a., Benkartų krūmai b.z.a., Bìnkas (LVŽ I, 433, 485). 

 beñkis, -io 2 p.a. gw. 1. ʽławka, siedzenie dla kilku osóbʼ (Atnešk beñkį dėdei atsisėsti 

ʽPrzynieś ławkę, żeby wujek mógł usiąśćʼ), 2. ʽtrójnóg do postawienia wiadraʼ (Pastatyk 

kibirą ant beñkio ʽPostaw wiadro na «benkis»ʼ) — ze zmianą rodzaju zapożyczone z prus.-

niem. bęnk f. (GL 30; brak w LEW), por. nwn. Bank f. Jest war. biñkis (KRŽ). Urbutis 2009, 

296 zwraca uwagę na drugie źródło pożyczki, mianowicie łot. beņķis ʽławkaʼ ⇐ śrdn. benke. 

 beñt, bént, beñ adv. ʽprzynajmniej, choć, chociażʼ, SD «przynaimniey», por. Kad tavè 

beñt víenas pagìrtų ʽŻeby ciebie choć jeden pochwaliłʼ. Taĩ beñt výras! ʽTo przynajmniej 

mężczyzna!ʼ Ben vienų kartų SD «Aby raz». — War. rozszerzony beñt-gi, stąd uproszczone 

beñgi, béngi, np. Bengi paliauk su pasaka savo! ʽSkończyłbyś [już] swą opowieść!ʼ Toks tai 

béngi vyras! ʽTaki to przynajmniej [jest] mężczyzną!ʼ Złożenie członów *ben i *ti. W *ben 

może tkwić morfem negacji (*be-ne). Rozszerzające *ti jak np. w bèt, beti, nèt. Por. GJL III, 

§§ 825, 837, Hermann 1926, 336n., LEW 28, ALEW 106. Zob. bè II. — W DP ukazuje się 

war. peñt ʽaby, acz nicʼ [ʽprzynajmniejʼ], pen̓  ʽabyʼ. Według GJL III, § 825 łączy się z 

występującymi u Daukszy przysłówkami atpęť ʽna wsteczʼ i atpę́cz ʽwzajemżeʼ. Osobno zob. 

nebeñt. 

 benzìnas 2 p.a. ʽbenzynaʼ — zapoż. z ros. benzín. War. bendzìnas ZTŽ (wstawne d do 

grupy n-z, podobnie jak w An-d-zelmà i ven-d-zènija, LD § 241), bildzìnas ZTŽ < *bindzinas 

(l-n z dysymilacji n-n). 

 bẽragas 3 p.a. wsch.-lit. ʽbrzeg rzekiʼ (LZŽ, brak w LKŽ) — zapoż. ze stbłr. berogъ 

(war. do beregъ), por. błr. bérah, -a. LZŽ 35 niesłusznie odtwarza -ere- w hasłowej formie 

bẽregas. — War. bẽravas LZŽ (Un upės bẽravo stou pirkẽlė ʽNa brzegu rzeki stoi chałupkaʼ. 

Prikrus bẽravas ʽStromy brzegʼ) pokazuje spółgłoskę v wypełniającą hiat *bera.as po zaniku 

spirantu γ w formie źródłowej *beraγas ⇐ błr. bérah. Paralele: avurk̃as, bavótas, brovà. NB. 
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LZŽ 35 odtwarza wyraz hasłowy jako bẽrevas, jakkolwiek już Būga, RR I, 349 pisał bẽravas 

(pominięte w LKŽ). 

 bėr̃alas 3 p.a. 1. ʽziarno zbożowe z plewami, ziarno nie wianeʼ, 2. ʽmąka lub ziarno, 

którym zaprawia się żarcie dla świńʼ, 3. ʽporcja ziarna wysypanego do suszeniaʼ — formacja 

z suf. -al- i WSE bėr- ⇐ ber-, zob. beriù, bert̃i ʽsypaćʼ. Znacz. etym. ʽto, co się sypie; to, 

czym się coś posypujeʼ. Paralele: srėb̃alas ⇐ srebiù, srėb̃ti; gėr̃alas ⇐ geriù, gérti. 

Odpowiednik łot. gw. bë̦̄ rals ʽnieprzewiane ziarno zbożoweʼ, bë̦̄ rala ʽziarno z plewami; 

mieszane ziarno dla bydła; chleb razowy. Por. LEW 40, ALEW 106. — Drw. bėraliẽnė ʽchleb 

z mąki razowejʼ [tj. raz mielonej, nie odsiewanej, zawierającej otręby], duona bėralienė SD 

«borys» [ʽchleb razowyʼ], duona šiu[r]kšti, bėralienė SD «chleb gruby» [ʽrazowyʼ], bėralìnis 

ʽrazowy, zrobiony z bėralasʼ. — Zapoż. litewskie w błr. przest. berelo, berъlo, berlo ʽziarno 

nie wiane, nieczysteʼ, błr. gw. beral, bérlica ts., bjarlóvyj a. berlóvy ʽchleb z nie wianego 

ziarnaʼ (Laučjute 35n.). 

 bė́ras, -à 3 p.a. ʽo maści końskiej: gniady, kasztanowaty, koloru jasnobrunatnegoʼ (SD 

«gniady») : łot. bẽ̦rs ʽbrązowy, gniadyʼ, < pb. *bēra- < pie. *bhērH-ó- (transponat). Formacja 

vṛddhi od pie. *bherH- ʽbłyszczący; jasnobrązowyʼ. Por. *bherH-on- w pgerm. *ƀeran-

/*ƀerōn- ʽniedźwiedźʼ, stnord. bjǫrn (bera f. ʽniedźwiedzicaʼ), stwn. bero, pero, nwn. Bär, 

ang. bear. Znacz. etym. ʽbrązowy, ciemnobrązowy, der Brauneʼ. Zob. IEW 136, BSW 30, 

LEW 39, EWD 97, Kluge-Seebold 59, Orel 43, Kroonen 59, ALEW 107. — Drw. apýbėris ʽnie 

całkiem gniadyʼ, bėràsis ʽkoń gniady, gniadoszʼ (syn. bėrìnas, bėriõkas, bė́ris, bėruõlis), 

bėróji f. ʽgniada kobyła, kasztankaʼ, bėrekšlà c. ʽczłowiek o śniadej cerzeʼ (por. verkšlà, 

šmė́kšla), bėrvas b.z.a. (Kumelė mano bėrvalėl̃ė ʽKobyła moja [jest] nieco kasztanowataʼ). 

Cps. bė́rlašis ʽbiały z brązowymi plamami – o krowie, koniuʼ (dosł. ʽbrązowo nakrapianyʼ, 

por. lãšinti, lãšas), bė́rširvis ʽgniadosiwyʼ (por. šìrvas), júodbėris ʽczarnogniadyʼ (por. 

júodas). — N.rz. Bėr̃ė a. Bėrė,̃ Bė́rupis 2x, Bėrupỹs (por. łot. Bērupe).  

 bèregint adv. ʽw jednej chwili, zarazʼ. Analiza: be-regi-nt, skostniała forma ptc. prs. 

act. od regė́ti, rẽgi ʽwidzieć, uważaćʼ. Paralele: bemãtant, nedels̃iant, negaĩštant (zob. GJL 

III, § 671).  

 bėrgeltė b.z.a. przest. ʽnapiwek, Trinkgeldʼ, war. m. bìrgiltas — zapoż. z prus.-niem., 

śrdn. bērgelt n. ʽakcyza na piwoʼ i ʽnapiwekʼ (GL 30, Čepienė 188; brak w LKŽ). 

 berg̃žti, bergždžiù (war. bergždù, bergžtù), bergždžiaũ 1. ʽbyć niezapłodnioną, jałową 

(o krowie, kobyle, owcy)ʼ, 2. ʽdojrzewać (o zbożu, o roślinach), twardnieć (o ziarnie)ʼ, 3. 

ʽpozbawiać się czegoś, ogołacać sięʼ, išberg̃žti ʽwyjałowieć (o krowie, o ziemi); dojrzeć; 

roztrwonić (majątek, pieniądze)ʼ, paberg̃žti ʽdojrzećʼ. Forma czasownika uległa zmianie na 

skutek insercji g, por. war. berž̃ti, beržtù, beržaũ ʽdojrzewać (o zbożu)ʼ. Oboczne praesentia 

berg̃žda i berg̃žta mogą być starsze od berg̃ždžia. Wywodzą się odpowiednio z *berž-da- 

(stativum) i *berž-sta- (inchoativum). Bez wyraźnych nawiązań ie. Transponat ie. 

*bherǵ(h)67. — Nomen postvb. berždžia karvė SD «krowa iałowa», berždinė, berždžia, telyčia 

SD «iałowica» [ʽmłoda krowa, która jeszcze nie rodziłaʼ]. Inaczej ALEW 109, gdzie 

rekonstrukcja pbsł. *bhersd(i)i̯ā. Dziś z insercją g: bergždžià a. bergždė ̃ ʽ(krowa, owca) 

jałowa, (kobieta) bezpłodna, bezdzietnaʼ, przen. berg̃ždžios vìltys f.pl. ʽpłonne nadziejeʼ, 

berg̃ždžias dárbas ʽdaremny trudʼ; berg̃ždinė ʽjałówkaʼ, bergždinỹs ʽzwierzę bez potomstwa; 

człowiek bezdzietnyʼ, bergždýtė ʽjałówkaʼ. Vb. denom. bergždáuti a. bergždúoti ʽo samicy: 

 
67 Inaczej jest zbudowany przymiotnik psł. *berd-i̯ā- (pie. *bherd-i̯eh2-), por. rcs. brěžda ʽciężarnaʼ, ros. gw. 

beréžaja, berëžaja ʽbrzemienna, źrebna (o kobyle)ʼ, ukr. beréža ʽcielna, źrebnaʼ, sch. brȅđa ʽcielnaʼ, czes. 

březí ʽbrzemiennaʼ. — Osobno stoi też łac. forda f. ʽcielna krowaʼ < *forida < pie. *bhori-d- ʽbirther, who 

gives birthʼ (pwk. *bher- ʽnosić, nosić brzemięʼ), zob. de Vaan 232. 
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być niezapłodnioną, jałową, nie mieć potomstwa, o ludziach: być bezdzietnym; być starą 

panną a. starym kawaleremʼ, też ʽżyć rozwiąźle, nierządnieʼ. 

 bė́ringės, -ių 1 p.a. f.pl. przest., gw. ʽwiecha, poczęstunek z okazji zatknięcia pęku 

zieleni na budującym się domuʼ — zapoż. z prus.-niem. bēring (GL 30). Por. akut w zapoż. 

fė́lingas i kė́žas. 

 berklaĩ 3 p.a. m.pl. wsch.-lit. ʽkładka, zwykle zrobiona z żerdziʼ, por. Per upę yra 

berklaĩ pereiti ʽJest kładka [do przejścia] przez rzeczkęʼ. Zdaniem Urbutisa 1981, 128n. ma 

to być derywat na -kl- od zanikłego czas. *berti [ściślej *bérti], który był kontynuacją pie. 

*bher- ʽobrabiać ostrym narzędziemʼ [obecna rekonstrukcja: *bherH- ʽmit scharfem 

Werkzeug bearbeitenʼ, zob. LIV
2 80]. Znacz. etym. ʽkonstrukcja ze ściętych drzewʼ vel sim. 

Etymologia zaakceptowana przez Ambrazasa 1993, § 284. Innym śladem po pwk. *bherH- 

jest czas. bárti (zob.). Zob. też bérklauti. 

 bérklauti, bérklauju, bérklavau ʽwyjmować wnętrznościʼ, zwykle z prvb.: išbérklauti 

ʽrozebrać ubitą świnię wykrawając mięsoʼ, przen. ʽroztrwonić majątekʼ. Struktura bérkl-au-, 

vb. denominativum na -au- od nomen instrumenti *bér-kla- ʽnarzędzie do cięcia, rozcinania, 

wykrawania mięsaʼ vel sim. Plit. pwk. *bér-C < *bēr-C jest kontynuacją pie. *bherH-C 

ʽobrabiać ostrym narzędziemʼ, zob. LIV
2 80. Znacz. etym. ʽrobić przy użyciu narzędzia 

zwanego «berklas»ʼ. Takie objaśnienie wysunął po raz pierwszy Urbutis, Balt III:1, 1967, 94 

(przedruk w Urbutis 1981, 128n.). Brak w LEW. Zob. też berklaĩ. — War. sufiksalne: 

bérkloti (Meitelį bérkloti), bérklioti (Išbérkliok žuveliokus). — War. z udźwięcznieniem -rkl- 

> -rgl-: bérglauti, bérgloti (por. sonoryzację w eiglùs i vórtinglė); z przygodnym 

uproszczeniem grupy -rkl-: bérlauti. 

 bérnas 3 p.a. 1. ʽmłodzieniec, kawalerʼ, 2. ʽparobek, najmowany na rok młody robotnik 

rolnyʼ, 3. MŽ, DP ʽsługaʼ, 4. DP, SD «pacholę», SD
1 «chłopiec». Odpowiednik łot. bḕrns 

ʽdzieckoʼ, pupa bērns ʽosesekʼ, dosł. ʽdziecko przy piersiʼ (por. pups ʽpierś kobiecaʼ). Jeśli 

wyraz lit.-łot. istotnie odpowiada orm. ber̈̄ n, gen.sg. ber̈̄ in ʽciężar, brzemięʼ, SO goc. stisl. 

barn n. ʽdzieckoʼ, stang. barnum dat.pl. ʽdzieciʼ, alb. barrë ʽciężarʼ (por. LEW 40), to jest to 

refleks praformy ie. *bher-no- ʽbrzemię, płódʼ. Rozwój znaczeniowy: ʽciężar płoduʼ ⇒ ʽpłódʼ 

⇒ ʽdzieckoʼ (ALEW 107: znacz. etym. ʽAusgetragenesʼ). Formacja oparta na pwk. pie. *bher- 

ʽnieść, przynieśćʼ, zob. bert̃i. Por. jeszcze gr. φερνή f. ʽwiano, posagʼ (Beekes 2010, 1562). 

— Z innym sufiksem: psł. *bermę, *ber-men-e ʽciężar niesiony, noszonyʼ, scs. brěmę, -mene 

ʽciężar, ładunekʼ, ros. przest. berémja ʽciężar, tobół; brzemienność, ciążaʼ, czes. břímě, 

břemene ʽbrzemię, ciężarʼ (⇒ břemeno ts.), pol. brzemię ʽciężarʼ, stpol. wstąpić w brzemię 

ʽzajść w ciążęʼ. — Z uwagi na aniṭowy charakter pierwiastka akut litewski stanowi pewną 

trudność. Żeby ją przezwyciężyć, trzeba przypuścić, że intonacja jest wtórna, mianowicie jest 

ona następstwem wzdłużenia zastępczego w sylabie podakcentowej, do czego doszło po 

synkopowaniu zawartej w sufiksie samogłoski. To prowadzi do wywodu bérnas via *bēr.nas 

z *bẽrinas (por. šérnas z *šẽrinas; kélnės z kẽlinės), a więc z praformy o suf. *-ino-, pie. 

*bher-ino- (transponat). Mielibyśmy więc po stronie litewskiej wariant różniący się od *bher-

no- innych języków ie. (zob. wyżej). Inaczej Derksen 1996, 216, 229, który zakłada 

metatonię akutową (za nim idzie ALEW 107). Zob. jeszcze uwagę do lit. tárnas. — Drw. 

bebérnė DP ʽniepłodnaʼ (⇒ bebernỹstė DP ʽniepłodnośćʼ, bebernumas ts.), bernáitis 

ʽchłopiecʼ, berñė ʽkobieta lgnąca do mężczyznʼ (Kad, sako, ji labai berñė), bernėk̃as 

ʽchłopakʼ (⇒ bernėkáitis ʽchłopczykʼ), bernẽlis ʽmłodzieniec, chłopak, kawalerʼ, bibl. 

ʽdzieciątkoʼ (por. kūdikėl̃is), SD
1 «chłopiec, chłopiątko, chłopiaszek; dziecię» (syn. vaikelis), 

SD «dziecię, dziecina, dziecko» (syn. vaikelis), bernijà ʽchłopcy, gromada chłopcówʼ (por. 

mergijà; syn. bernavà, bernỹnė), bernýnas ʽchłopaczynaʼ, berniõkas ʽpodrosły chłopak, 

parobekʼ, bernỹstė ʽstan i okres życia kawalera; służba parobkaʼ (DP <bérnistes> gen.sg. 
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ʽdzieciństwoʼ pokazuje akut na pierwiastku, zob. Skardžius 1935, 112), bérniškas 

ʽmłodzieniecʼ, bernìškė DP ʽdzieciństwoʼ, berniùkas ʽchłopiec, chłopczyk; walet w kartachʼ 

(por. pol. chłopak w znacz. ʽwaletʼ), bernuõlis ʽparobczakʼ (neosufiks jak w vargũolis). Cps. 

bernū́rakis (zob. rãkas), bùdelbernis ʽpomocnik kataʼ (por. bùdelis), sénbernis (zob.). Por. 

łot. bērnaukle ʽniańkaʼ, bērnmāte ʽkobieta spodziewająca się dzieckaʼ. — Vb. denom. 

bernáuti ʽbyć w stanie kawalerskim; być u kogoś parobkiem; szukać sobie parobkaʼ (zob. 

bernavà), ⇒ bérnautinis a. bernáutinis, -ė ʽodnoszący się do kawalerskich czasów, do czasu 

sprzed ożenkuʼ, np. Šitoji mano kepurė dar bérnautinė ʽTa moja czapka to jeszcze z 

kawalerskich czasówʼ (por. mártautinis s.v. martì); berninė́ti ʽo dziewczynie: szukać 

kawaleraʼ, bérnintis ts. 

 bernavà, -õs 3 p.a. ʽgromada chłopców, kawalerówʼ — rzeczownik zbiorowy na -ā-, 

utworzony od neoosn. bernav-, pochodzącej z resegmentacji formy bernãvo, prt. do bernáuti 

ʽbyć w stanie kawalerskimʼ (⇐ bérnas). Paralele: broliavà ʽbracia, ogół braciʼ ⇐ broliáuti 

ʽbyć bratemʼ; kariavà ʽspory, niezgodaʼ ⇐ kariáuti ʽwojować, walczyćʼ. Synchroniczne 

odniesienie bernavà do bérnas spowodowało wyodrębnienie -ava jako neosufiksu; widać go 

w coll. šunavà, velniavà i knýpava, kelmavà. 

 bérštas 1 p.a. ʽszczotka (do ubrania, do butów)ʼ — zapoż. z prus.-niem. bęršt (GL 30), 

por. nwn. Bürste f. Co do akutu por. zapoż. péršas i lérmas. 

 bértainis, -io 1 p.a., bertaĩnis 2 p.a., bérteinis1 p.a. gw. ʽćwierć, czwarta część wagi, 

miaryʼ — zapoż. z prus.-niem. bertel ʽViertelʼ (LEW 40, Čepienė 170n.), z zakończeniem 

dostosowanym do nazw miar typu ketvirtáinis, ašmáinis i ãktainis (zob. GJL II, § 347). 

 bert̃i, beriù (zam. *berù), bėriaũ 1. ʽsypać, prószyćʼ, 2. ʽwiać zboże, tj. oddzielać 

zanieczyszczenia z omłóconego ziarnaʼ. Cps. imberiu SD «wsiepać», išbert̃i ʽrozsypać, 

wysypaćʼ, subert̃i ʽzsypać (w jedno miejsce)ʼ, užbert̃i ʽzasypać, posypaćʼ. — Wsch.-lit. bérti, 

beriù, bė́riau : łot. bẽrt, beŗu, bẽru ʽsypaćʼ zwykle tłumaczy się analogią do akutowanego 

prs. intr. bìrsta-, łot. birs̃t, zob. Derksen 1996, 285; 2015, 88. W ujęciu niniejszego słownika 

będzie to raczej neoapofonia īRT ⇒ ēRT: bìr(sta) ⇒ bér(ti), podobnie jak rìm(sta) ⇒ rém(ti) i 

mìr(šta) ⇒ mér(dėti). — Odpowiednik scs. berǫ ʽbiorę, zbieramʼ (inf. bĭrati) przemawia za 

rekonstrukcją pbsł. prs. na -e/o-, lit. *berù < pbsł. *berō < pie. *bhér-o-h2. Por. BSW 31, LEW 

40, Stang 1942, 35. Pwk. *bher- ʽnieść, przynosićʼ, por. wed. bhárti a. bibhárti ʽniesieʼ, 

tematyzowane: wed. bhárati ʽniesie, przynosiʼ, aw. baraitī ts., gr. φέρω ʽniosęʼ, łac. ferō ts., 

goc. bairan ʽnosić, rodzićʼ (LIV
2 76)68. ALEW 108 zwraca uwagę na możliwość połączenia 

bert̃i via s-mobile z pwk. pie. *(s)ber-, mianowicie w nawiązaniu do gr. σπείρω ʽsiać, 

rozsiewaćʼ i het. isparnu- ʽrozsypaćʼ. — Drw. berd̃inti a. berdýti ʽsypać (ziarno), 

wysypywaćʼ, berénti, užberénti ʽposypywać (solą, cukrem)ʼ. Neopwk. ber̓ - (⇐ beriù): 

berióti ʽsypać po trochuʼ, išberióti ʽwysypywać po trochuʼ. — Nomina: berlùs ʽsypki – o 

ziarnie przedwcześnie się sypiącymʼ, bérnas (zob.), bertuvė ̃ʽwiejaczka, wialnia; naczynie do 

przenoszenia ziarna a. mąkiʼ. Por. łot. be̦ri m.pl. ʽdanina zbożowaʼ, beres f.pl. ts. — WSE 

bėr-: bėriaũ (prt.), drw. bėr̃alas (zob.), bėrãtė ʽziarno niewiane; ziarno suszone w piecu; 

mąka do zasypywania żarcia świńskiegoʼ (paralele: lakãtė, lesãtė, plakãtė), bėrìmas 

ʽsypanie; porcja ziarna przeznaczona do suszenia w piecu; wianie ziarnaʼ, cps. žolbėrė ̃

ʽdziewczynka rozsypująca kwiaty podczas procesji religijnejʼ (por. žolė)̃. Por. z jednej strony 

łot. bērẽjs ʽgrabarzʼ, bẽres ʽpogrzebʼ, z drugiej strony scs. brěmę ʽciężar, ładunekʼ, ros. 

 
68 Obok bert̃i jest dobrze zaświadczony wariant akutowany bérti. Trudno go wytłumaczyć jakimiś czynnikami 

analogicznymi. Być może doszło na gruncie litewskim do zmieszania się refleksów dwóch pierwiastków pie., 

mianowicie *bher- ʽnieść, przynosićʼ i *bherh2- ʽszybko, energicznie się poruszaćʼ (por. LIV2 81). Ten drugi, 

używany np. w odniesieniu do wiania zboża, mógł wydać lit. bér-C. 
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berémja ʽciężar; ciążaʼ, wed. bhā́rman loc.sg. ʽprzy ofiarowaniuʼ (*bhēr-men-, NIL 16), stwn. 

bāra f. ʽnosze dla zmarłych, maryʼ (*bhēr-ah2-, NIL 17). — SZ bir-: birė́ti (zob.), bìrti (zob.). 

— SO bar-: barstýti (zob.). Nomina: atbaraĩ a. ãtbaros pl. ʽpoślad, ziarno gorszego gatunku 

oddzielone podczas czyszczenia zbożaʼ (łot. atbaras), ìšbaros f.pl. ʽpośladʼ (Papilkit 

kiaulėms išbarų ʽSypnijcie świniom pośladuʼ). Por. łot. atbaras a. pl. atbari ʽmiara ziarna 

oddawana pastorowi przez gospodarza, Kirchenkornʼ (syn. bērība), bars ʽnaniesiona przez 

wodę ławica piasku przy ujściu rzekiʼ, bārņi m.pl. 1. ʽżużelʼ, 2. ʽmąka podsypywana pod 

kładziony na łopatę bochenek chlebaʼ. Osobno zob. bãras, sámbaris. — Neoapofonia SE 

bėr-⇒ SO bor-: bórauti (zob.). 

 béržas 3, 1 p.a. bot. ʽbrzoza, Betula albaʼ. War. beržỹs 3 p.a. Odpowiedniki bałtyckie: 

łot. bẽ̦rzs (war. bẽ̦rza, bẽrze), stpr. berse EV ʽBirkeʼ. Z innym tematem: psł. *bērz-ā-, sch. 

brȅza, ros. berëza, ukr. beréza, błr. bjaróza, stczes. břieza, czes. bříza, dłuż. brjaza, pol. 

brzoza (por. łot. bẽ̦rza, lit. n.jez. Bérža). Pbsł. *bērž-ă- m. lub *bērž-ā- f. (por. BSW 32; 

Derksen 2015, 88: pie. *bherHǵ-o-). — Z uwagi na czasownik wed. bhrā́jate ʽbłyszczy, 

jaśniejeʼ, aor. ábhrāt, który pokazuje SP w postaci pie. *bhréh1ǵ- ʽerstrahlen, glänzenʼ (LIV
2 

92; por. *brėž- s.v. brė́kšti), wypada drw. *bērž-ă/ā- zakwalifikować jako formację vṛddhi, 

którą dotworzono do SZ *bīrž- (zob. bìržė) < pie. *bhṛh1ǵ-, tj. do formy słabej dawnego pdg. 

apofonicznego (por. wed. bhūrjá- m. ʽgatunek brzozyʼ)69. Podobnym nowotworem ma być 

stang. beorc ʽbrzozaʼ, stisl. bjǫrk ts. (*ƀerkō f., zob. Orel 43). W naszej terminologii 

będziemy mówić o neoapofonii īRT ⇒ ēRT, podobnie jak przy dìrg(stu) ⇒ dérg(ti) i ìr(stu) 

⇒ ér(dėti). Przyjmuje się, że nazwa brzozy wiąże się semantycznie z połyskującą, bielejącą 

korą drzewa, por. alb. bardhë ʽbiałyʼ < pie. *bhṛh1ǵ-. Zob. też ALEW 108. LEW 40 rozważa 

pokrewieństwo béržas z berž̃ti ʽdojrzewaćʼ (zob. berg̃žti), co wydaje się mniej 

prawdopodobne. — SZ birž-: bìržė (zob.). — Drw. od berž-: beržýnas ʽbrzezina, las 

brzozowyʼ (⇒ beržynáitis ʽmłodniak brzozowyʼ), beržìnė a. béržinė ʽrózga brzozowaʼ, 

beržìnė kõšė ʽchłosta, batyʼ, beržỹnė ʽbrzeźniakʼ, beržinis CGL ʽmiesiąc majʼ (por. csł. 

brězenъ ʽkwiecieńʼ, stczes. břězen ts., stpol. brzezień ʽmarzecʼ), beržinùkas bot. ʽgrzyb 

kozak, koźlarz, Boletus versipellusʼ, beržýtė ʽmłodniak brzozowyʼ (n.rz. Beržýtė), béržta 

ʽgleba brzozowa, na której rosną brzozyʼ (n.m. Béržtai 2x, n.jez. Béržtas, n.rz. Béržtalis : łot. 

birztala, birztaļa ʽzagajnik brzozowyʼ; Béržtupis 3x), béržtva ob. béržva ʽlas brzozowy, 

brzeźniakʼ (n.m. Béržtvos, por. šìrtva ⇐ šìrtas; brastvà ⇐ brastà), beržtvýnas ts., pabéržis 

bot. ʽpodgrzybek, Boletus scaberʼ. — Nazw. Béržas, Beržáitis, Beržẽlis, Beržìnis. N.m. 

Beržaĩ 2x, Béržė 3x, Béržėnai 5x, Beržijà, Beržýnai, Beržýnas, Béržiniai 2x, Beržìniai 3x, 

Béržininkai 5x (por. stpr. Bersenik, Barsenik, Bersnickenn, AON 19), Beržýtė 11x, Pabéržė 

13x, Pabéržiai 10x, cps. Béržpelkis, Naujãberžė, Šlapãberžė, Tribéržiai 2x (⇒ Antãtriberžis). 

N.rz. Béržas, Béržė, Beržė,̃ Beržíena, Beržuonà (war. Beržūnà; por. Agluonà, Viržuonà), 

Béržupis 8x, n.jez. Bérža, Béržinis, Beržìnis 3x, Béržoras (sufiks jak w n.rz. Líeporas, 

Liepóra, Vanagas 62, 190; zob. też ŽD 307).  

 besiedà 2 p.a., gen.sg. besiẽdos stlit., gw. 1. ʽuroczysty posiłek dla wielu osób, 

biesiada, uczta, bankietʼ (ne besiedose, nei girtavimuose MOP ʽnie w biesiadach, ani 

pijaństwachʼ), 2. ʽludzie zebrani w jednym miejscuʼ (Visa besiedà jau susirinko ʽWszyscy 

już się zebraliʼ) — zapoż. ze stbłr. běsěda, beseda ʽrozmowa; biesiada, ucztaʼ, por. błr. 

bjaséda, -y ʽzebranie towarzyskie z poczęstunkiemʼ (por. SLA 40, TSBM, ALEW 109). War. 

m. besiẽdas. Lit. ie za błr. e też w patiekà/paciekà. Wyraz słowiański pozostaje niejasny: 

 
69 Paralele: jáunas, žéntas, a także diẽvas, dienà, žiemà. — Formacją vṛddhi jest również nazwa drzewa psł. 

*bērstŭ ʽbrzostʼ < ie. *bherh1ǵ-to-, por. słń. brēst (ob. brȅst), chorw. brijȇst, serb. brȇst, ros. bérest, czes. 

břest, pol. brzost. Znacz. etym. ʽdrzewo o połyskującej korzeʼ. Nieco inaczej Snoj 2003, 57, Derksen 2008, 

37 n. 



151 

na prawach rękopisu 

ʽPrzypuszcza się, że istnieje związek z siedzieć, ale nie wiadomo, jak objaśnić bie-ʼ 

(Mańczak 7). 

 beskuõ adv. ʽoto dlaczegoʼ: Tai ir pats tenai buvai – beskuõ taip gerai žinai ʽTo sam 

tam też byłeś – oto dlaczego tak dobrze wieszʼ. War. beskõ, beskõg, beskám, beskõm, beskuñ, 

z samogłoską ė: bėskù, z dyftongiem ie: bieskù, bieskuõ. Bez dobrego objaśnienia, zob. 

przegląd literatury w LEW 41. 

 besogai b.z.a. m.pl. gw. ʽplecak; grzbiet, plecyʼ (Litwa pruska, Kurschat) — zapoż. ze 

stbłr. bisaga (visaga) ʽtorba przerzucana przez plecyʼ ⇐ pol. XVI w. biesaga, f.pl. biesagi 

ʽworek podwójny z podłużnym otworem w środku długości przewieszany na piersi i plecy; 

juki zwieszające się po obu stronach grzbietu zwierzęciaʼ (SPXVI; SGP I, 81). Por. Bańkowski 

I, 50. 

 bespiẽčnas, -à 4 p.a. stlit., gw. ʽbezpieczny, spokojnyʼ, por. z BRB: Eš bespiečnas esmi 

ʽJestem bezpiecznyʼ, busit bespiečni ʽbędziecie bezpieczniʼ (z glosą spakaini) — zapoż. ze 

stbłr. bezpečnyj, bėspečnyj, por. błr. bjaspéčny ⇐ pol. bezpieczny ʽtaki, któremu nic nie 

groziʼ (od zwrotu bez pieczy ʽbez opieki, nie wymagający opiekiʼ, Boryś 26). Por. SLA 40, 

LEW 867, ALEW 109. ĖSBM 1, 439 (s.v. bjaspéka ignoruje zapożyczenie). — Drw. 

bespiečnastis BRB ʽbezpieczeństwoʼ ⇐ stbłr. bespečnostь, bezpėčnostь. — Simplex 

spiẽčnas: spiečni būtų BRB ʽaby byli bezpieczniʼ (z glosą pakajuje), zob. SLA 204. Pochodzi 

z metanalizy be-spiẽčnas, uwarunkowanej obecnością lit. prepozycji bè, be- ʽbezʼ (beglõbis 

ʽbez opiekiʼ, bemiẽgis ʽbezsennyʼ). Podobne derywacje to paspalstva ⇒ spalstva; nevãdas ⇒ 

vãdas. 

 bèsti, bedù, bedžiaũ 1. ʽkłuć czymś ostrym, wkłuwać, wtykać, wbijać kółʼ (Kuolą 

reikia kalt, baslį best), 2. przest. ʽkopać, ryć ziemię rydlemʼ (SD bedu «kopam, kopię»), 3. 

ʽpędzić, posyłać do robotyʼ. Cps. įbèsti ʽwetknąć, wbić, np. kołek w ziemię, igłę w tkaninęʼ 

(akìs įbèsti ʽutkwić wzrokʼ), išbèsti ʽwykopać studnię; wybić okoʼ, nubèsti m.in. ʽwykopać 

burakiʼ, subèsti ʽwbić w ziemię (widły); uszyć co naprędceʼ. Refl. įsibèsti ʽwbić się, wryć się 

(w ziemię)ʼ. Odpowiada łot. best, prs. będu a. bežu, prt. bedu ʽkopać dół, zakopywać, 

grzebać nieboszczykaʼ (bȩdama diena ʽdzień pogrzebuʼ). Z jęz. staropruskiego można 

przytoczyć jedynie formę peryfrastyczną embaddusisi ENCH ʽtkwi/tkwią, steckt/steckenʼ, 

stojącą na miejscu spodziewanej formy <embaddūsist>, z <ū> jako abrewiaturą dla un, czyt. 

<embadduns ist> (ist to niemiecka kopula ʽestʼ, użyta w zamian stpr. ast), por. participium 

prt. act. lit. į-si-bed-us- od įsibèsti ʽwbić się w co, utkwić w czymʼ (zob. LAV 103n.). 

Bałtycki pwk. bed- kontynuuje pie. *bhedhh2- ʽbóść, kłuć, wtykaćʼ, por. na SO: het. paddai 

ʽkopie, grzebieʼ (*bhódh2-ei), łac. fodiō, -ere ʽkopać, kłuć, przebijaćʼ oraz scs. bodǫ, bosti 

ʽbóśćʼ. Zob. LIV
2 66, BSW 29, LEW 41, ALEW 110 i Kloekhorst 654n. — St. zanikowym do 

bed- było kiedyś bid- (typ TiT ⇐ TeT), por. łot. bikstît ʽkłuć po wielekroć, dziurawić; 

kłuciem poganiać bydlęʼ (ME I, 295), z insercją k z *bistīt, to z *bis.stī- < płot. *bid-stī-. — 

Nomina: bedėjas SD «kopacz», syn. kuris beda kų, kasėjas, kastojas (por. łot. bedẽjs 

ʽgrabarzʼ), bedìklis ʽmotyka; kopaczʼ (por. łot. bedeklis ʽkretowiskoʼ), bẽdrė (zob.), priebedė ̃

ʽkół wbijany obok innego, który okazał się za krótkiʼ. Cps. mólabedis a. mólbedis (> 

mólmedis) ʽmiejsce, gdzie się kopie glinę, gliniankaʼ (por. mólis), war. moliabedỹs, f. 

mólbedė (> mólmedė); žembedỹs (zob. žẽmė). N.rz. Sùbedis (z *Sub.bedis < *Sud-bedis, por. 

n.rz. Sudotà; albo z *Sūd-bedis, por. n.rz. Sū̃dupis, n. góry Sū̃dkalnis). — Neopwk. bes- ⇐ 

bès(ti): besčióti: išbesčióti ʽkopać ziemię dla jej spulchnieniaʼ, bestìnis ʽo lodzie: rąbanyʼ (w 

przeciwieństwie do pjautìnis ʽcięty piłąʼ), n.jez. Bestìnis 3x, bestùkas ʽmotyczka do kopania 

kartofli, bestùvas ʽoskard do kopania glinyʼ. Tu też człony kompozycyjne °bestė (móliabestė 

ʽgliniankaʼ, por. mólis), °bestis (móliabestis ts., por. syn. mólkasis) i °bestys (molbestỹs ts.). 

— Neoosn. bedž̓ - ⇐ bedžiaũ: bedžióti iter. ʽwtykać tyczki, spulchniać ziemięʼ (nie można tu 
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jednak wykluczyć zmiany samogłoski z badžióti ts., por. bredžióti ob. bradžióti), sb. 

bedžiùkšlis ʽto, co kłuje, np. o krzewie jałowcaʼ. — SO bad-: badýti (zob.). — Neoapofonia 

bes- ⇒ SO bas-: bastýti (zob.), baslỹs (zob.). — Neoapofonia bed- ⇒ SZ bid- ⇒ SP/SE bied-

: biẽsti (zob.). 

 bèstija 1 p.a., stlit. DP bẽstija 1 p.a. i bestijà 4 p.a. (Skardžius 1935, 104) ʽdziki zwierz, 

bestiaʼ — zapoż. ze stbłr. bestija, bestyja, por. błr. bė́stija, -i (⇐ pol. XVI w. bestyja). Por. 

SLA 40, ALEW 110. — KRŽ notuje bestijà w znacz. ʽbezwstydnik, krętacz, oszustʼ, zaś DVŽ 

w znacz. ʽniedołęgaʼ (tu też besta b.z.a. jako drw. wsteczny). 

 bẽsveikas, -a 1 p.a., besveĩkas, -à 4 p.a. gw. 1. adi. ʽzdrówʼ, por. Ar ̃ besveĩkas, ar ̃

begývas? ʽCzy nadal jesteś zdrów i ruszasz się?ʼ (zob. ptk. be), 2. zaimek 2 os. ʽtyʼ, por. Ką 

besveikas pasakysi? ʽCo ty powiesz?ʼ Ką bẽsveikas dirbi dabar? ʽCo ty teraz robisz?ʼ (zob. 

sveĩkas III). 

 bèt I 1. spójnik przeciwstawny ʽlecz, aleʼ, np. Ne báltas, bèt júodas ʽNie biały, lecz 

czarnyʼ. Nórs stìpsi, bèt žmonė́m neįtìksi ʽChoćbyś zdechł, to (lecz) ludziom nie dogodziszʼ 

(por. łot. bet ʽale, leczʼ). 2. spójnik przyczynowy ʽbo, ponieważʼ, np. Nespjáuk į ̃vándenį, bèt 

pàts sugérsi ʽNie pluj do wody, bo sam ją pić będzieszʼ. DP betag ʽaleʼ obok beti (labiaus) 

ʽale (raczej)ʼ. Też betai-gi DP ʽaleʼ i batai-g PK ʽaleʼ. Praforma nie jest jednoznaczna: *be-ta, 

*ba-ta, *be-ti, *ba-ti? Niejasna jest długość w bėt̃ (przypomina to pary bès i bės̃; nès i nės̃). 

ALEW 119 uważa zawarte w betaĩg betaĩ za analogiczne do adv. čionaĩ i nūnaĩ. — W 

gwarach bèt ukazuje się w połączeniu ze slawizmem àle, alè: alè bèt ʽjednakʼ, bèt àle ts. 

 bèt II 1. ptk. ʽprzynajmniej, choć, choćby; jednakʼ (war. bẽt), np. Pasidarýsim alaũs, 

bèt bùs linksmiaũ ʽZrobimy sobie piwa, przynajmiej będzie weselejʼ. Nàgi dár pasėdė́kim – 

bẽt greičiaũ dienà išeĩs ʽPosiedźmyż jeszcze – przynajmniej dzień szybciej minieʼ. 2. ptk. 

nieokreśloności, por. bet kàs ʽbyle kto, ktokolwiekʼ, bet kóks ʽbyle jakiʼ; bet kadà 

ʽkiedykolwiekʼ, bet kaĩp ʽjakkolwiekʼ, bet kur ̃ʽgdziekolwiekʼ. Zob. bèt I. 

 bevéik adv. 1. ʽprawie, niemalʼ, 2. gw. ʽszybko, wkrótceʼ. Ze skrócenia bevéikiai ts., 

por. Ar bevéikiai pasimatysim? ʽCzy szybko się zobaczymy?ʼ. Podobny skrót w véik ʽprędko, 

szybko; prawie, niemalʼ < véikiai. Połączenie adv. véikiai ⇐ vb. veĩkti (zob.) z ptk. bè, por. 

bemàt, bèregint. Wtórny war. beveĩk. 

 bẽzdas 4 p.a., pl. bezdaĩ gw. bot. 1. ʽkrzew bez, Sambucusʼ (Jau bezdaĩ pražydo ʽJuż 

bzy zakwitłyʼ), 2. ʽlilak, Syringaʼ — zapoż. z pol. gw. bezd, bezdu (obok best, bestek, por. 

SGP I, 67) lub błr. gw. bezd (por. SLA 41, ZS 10, LEW 41n., ĖSBM 1, 434, Urbutis 2009, 421). 

War. bẽzas, pl. bezaĩ 4 p.a., też z długością: bėz̃das, pl. bėz̃dai 2 p.a. Grupa -zd- odpowiada 

rodzimej zbitce -zd-, która pojawia się między samogłoskami, por. lìzdas, bezdù. ZS 88 

stwierdził, że oddawanie słowiańskiego z litewskim -zd- zachodziło tylko wtedy, gdy to z 

było głoską końcową w odpowiednich wyrazach słowiańskich. Por. vėz̃das, zóvezdoms. Zob. 

też ALEW 111, gdzie mówi się o ʽwzmocnieniuʼ sekwencji VzV przez VzdV. 

 bezdė́ti, bezdù, bezdė́jau gw. 1. ʽwydalać gazy z jelit, puszczać wiatry, psuć powietrzeʼ, 

wulg. ʽbździeć, pierdziećʼ, 2. ʽwydawać zapach – o woni wydzielanej przez płonące łuczywoʼ 

(Balana degdama bẽzda). War. gw. bezė́ti (por. spurzė́ti, veizė́ti). Nawiązanie łot. bezdêt, -u, 

ēju ʽbździećʼ. Odpowiednik łac. pēdō, -ere ʽpuszczać wiatryʼ < *pezdō < pie. *pesd-e/o- 

(por. LIV
2 477) dowodzi tego, że bezdù powstało z udźwięcznienia nagłosu w starszym 

*pezdù. Podstawa ostatecznie onomatopeiczna, podobnie jak w wypadku syn. pérsti (zob.). 

Zob. BSW 221 (tu niedokładna rekonstrukcja pbsł. *pizdīti ʽfistetʼ), LEW 42, de Vaan 454n, 

ALEW 120. — Z inną apofonią: gr. βδέω ʽpuszczać wiatry; cuchnąćʼ < *bzdeō < *psd-éi̯e- 

(por. GEW I, 230). — Drw. bezdalaĩ m.pl. ʽbździnyʼ (⇒ bezdãlius ʽkto bździ, bździochʼ, por. 

spjaudãlius, smirdãlius), bezdìnė ʽtyłekʼ (por. łac. pōdex, -icis m. ʽtyłekʼ, co bywa 
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wyprowadzane z pēdō, zob. IEW 829; inaczej de Vaan 455). — SZ typu TiT ⇐ TeT: lit. bizd, 

pbsł. *pĭzd, por. subįzdù (*binzdu), -bizdaũ, -bìzti ʽzabździećʼ, bìzdas ʽtyłekʼ (⇒ vb. denom. 

bizdinė́ti ʽchodzić wystawiwszy tyłʼ). Por. gis- ⇐ ges- (gèsti); piš- ⇐ peš- (pèšti). Cps. 

šikìbizda c. ʽsrajdaʼ (por. šìkti), žìlbizdis (zob. žìlas). Odpowiednik psł. *pĭzděti, por. słń. 

pəzdéti, pəzdím, po udźwięcznieniu: *bĭzděti, por. sch. bàzdjeti, ros. bzdetь, bzdít, pol. przest. 

bździeć, bżdżę (gw. bździć), czes. bzdít, bzdím (stczes. pezd, gen. pzda/bzda ʽtyłekʼ)70. Zwraca 

uwagę brak refleksów SO †bazd. 

 bezliepyčios, -ių 1 p.a. f.pl. SD 1. «bayki, plotki, brednie» (syn. niekai, tušti žodžiai, 

paklaidos, sapnai), 2. «błazeństwo» (syn. niekai) — zapoż. ze stbłr. bezlěpica 

ʽniedorzecznośćʼ (por. ros. bezlépica; syn. nelépica, nelépostь). — War. bezliẽpyčia gw. 1. 

ʽchytrość, fortelʼ, 2. ʽniedołęga, człowiek bezwartościowyʼ. Zob. też SLA 41 i ALEW 112. 

 bezmėñas 2 p.a., bezmė́nas 1 p.a. przest. 1. ʽwaga przesuwnikowa bez szal, bezmianʼ, 

2. przen. ʽniedołęgaʼ — zapoż. ze stbłr. bezměnъ, bezmenъ ʽbezmian; miara wagiʼ, por. błr. 

bjazmén, -a, ros. bezmén, ukr. bezmín. War. z dysymilacją m-n > v-n: bezvėñas (ZS 10). 

Slawizmem jest też łot. be̦zme̦ns ʽbezmianʼ (war. ve̦zmēns). Zob. SLA 41, REW I, 69n., ĖSBM 

1, 437. ALEW 112 (zwraca uwagę na zapożyczenie słowiańskie w śrdn. besemer, war. 

bisemer, desem(er)). — Nazw. Bẽzmėnas, Bẽzmenas, Bẽzminas. 

 beždžiõnė 2 p.a. ʽmałpa, Simiaʼ, to z bezdžiõnė przez asymilację z-ǯ > ž-ǯ (war. 

bizdžiõnė). Starszy temat na -ā-: bezdžiona SD «małpa» — przekształcenie stlit. beziona 

CHB, czyt. [bezi.jõna]. Zapożyczenie ze stbłr. obezъjana, obezъana, błr. abezzjána, -y 

ʽmałpaʼ (por. ros. obezьjána), zmienione 1° przez aferezę a- (por. barãgas), 2° przez 

adideację do czas. bezdė́ti ʽpedereʼ (SLA 41, LEW 42, Kabašinskaitė 23). Zob. też málpa. — 

Drw. bezdžionkà, beždžionkà gw. ʽmałpaʼ (typ čigonkà, susiedkà, zob. GJL II, § 455). Vb. 

denom. beždžioniáuti ʽbezmyślnie naśladować, małpowaćʼ. — NB. Z hapaksem 

Chylińskiego koresponduje kontrahowana forma wsch.-lit. bezionà 2 p.a. ʽmałpaʼ. Jest ona 

trójzgłoskowa, ponieważ w odpowiednim dialekcie funkcjonuje opozycja fonemów /z̓ / : /z/, 

umotywowana licznymi pożyczkami leksykalnymi ze słowiańskiego.  

 Býbelės, -ių 1 p.a. f.pl. przest. ʽBibliaʼ (Litwa pruska) — zapoż. z nwn. Bibel f. (GL 

31). Forma pl.t. przypomina knygẽlės (zob.). Co do akutu por. zapoż. býlė i blýkė. — Lit. 

liter. Bìblija 1 p.a. ⇐ pol. przest. Biblija. Zwraca uwagę akcentuacja według 4 p.a. w DP: 

biblijà, biblijãs, biblijõj (zob. Skardžius 1935, 102). 

 bỹbis, -io 2 p.a., bybỹs, -io 4 p.a. wulg. ʽczłonek męski, penis, chujʼ (Guli merga jaujoj, 

turi bỹbį saujoj ʽLeży dziewczyna w suszarni, trzyma penis w garściʼ, por. Otrębski 1934, 

228, przyp. 2). War. z samogłoską krótką: bìbas (LEW 42). Odpowiednik łot. bĩbis 1. ʽpenisʼ, 

2. przen. ʽczłowiek nierozgarniętyʼ, 3. nazwa straszydła, którym się grozi niegrzecznym 

dzieciomʼ, 4. ʽw języku dzieci: obcy, przybysz, gośćʼ (bība puisis ʽobcy chłopiecʼ, bība 

meita ʽobca dziewczynkaʼ). Z uwagi na reduplikację uchodzi za wyraz powstały w języku 

dzieci, zob. LEW. Tymczasem trzeba zwrócić uwagę na to, że obok bỹbis istnieje osnowa z 

bezdźwięcznym szkieletem spółgłoskowym pyp- albo pip-: pỹpas ob. pìpis (drw. pìpelis) i że 

ta osnowa, rozumiana jako py-p-, pi-p-, wywodzi się od powtórzonego wykrzyknika pi-pỹ, 

 
70 Za tym, że istniało kiedyś iterativum o formie *pizdati (pwk. na st. wzdłużenia, suf. -ā), przemawia drw. 

postwerbalny pol. pizda, czes. pízda, ros. pizdá ʽcunnusʼ, pierwotnie ʽanus, otwór odbytnicyʼ, znacz. etym. 

ʽto, czym się bździʼ. Inaczej objaśnia ros. pizdá REW II, 355. — Z jęz. rosyjskiego pochodzą zapożyczenia 

lit. pizdà ʽvagina, cunnusʼ, pyzdà ts., łot. pĩzda ts. — NB. Ukazujący się w słowniczku Grunaua wyraz stpr. 

pisda ʽtyłek, Arschʼ (ob. peisda ts., war. zdyftongizowany) jest najprawdopodobniej polonizmem, a nie 

krewniakiem psł. *pizda. Inaczej PKEŽ 3, 244 n., który suponuje pbsł. *peizdā ʽcunnusʼ. Przemienność 

znaczeń ʽanusʼ i ʽvagina, cunnusʼ nie jest rzadkością, por. np. niderl. kont ʽanusʼ : ang. cunt ʽvaginaʼ.  
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*pi-pi, który nazywa oddawanie moczu, sikanie w wypowiedzi skierowanej do dziecka, por. 

Na, vaikuti, pipy! ʽSikaj, dziecino!ʼ i czas. pipė́ti, -ju ʽsikaćʼ. Wolno wobec tego założyć dla 

pỹpas, pìpis znacz. etym. ʽorgan służący urynowaniuʼ. W tym świetle formy bìbas, bỹbis 

wyglądają na wtórne, zmienione przez sonoryzację (por. šãpas > žãbas; tutùtis > dudùtis). — 

Oprócz tego jest nazalizowany war. pimp-, por. pim̃palas, pim̃pelis, pim̃pilas ʽpenisʼ. Od 

niego drw. wsteczne: pìmpa, pim̃pis ts. (war. pìmpas, w obelżywym zwrocie do mężczyzny); 

też pìmpė ʽcunnusʼ. Vb. denom. pim̃pioti ʽlżyć kogoʼ, dosł. ʽnazywać go «pimpa»ʼ. — 

Zapoż. litewskie w pol. gw. bibis, bibas ʽpenisʼ (Zdancewicz 337). — Drw. bybùkas KRŽ 

ʽchujekʼ, cps. aštrabybẽlis gw. ʽten, kto ma penis o ostrym końcuʼ (por. ãštras) – epitet 

małego chłopca (Otrębski 1934, 203n.). — War. nazalizowany: bim̃bas: Tavo bim̃bas kap 

noragas LZŽ. — N.jez. Bìbiškis ma w osnowie bib- jak w bìbas (tak Vanagas 63 za B. 

Savukynasem). 

 bìčyti, bìčiju, bìčijau gw. ʽbić batem, biczemʼ — paradygmat zbudowany wokół formy 

prs. bìčiju, oddającej błr. bičúju ze zmianą ču na či. Por. stbłr. bičovati, bičevati, -uju, błr. 

bičavácь, -úju, 3 sg. -úje – vb. denominativum od bič, -á m.in. ʽbat, biczʼ. War. sufiksalny: 

bìčinti, -inu: Jis labai piktas, jei gyvulys jo nepaklauso, tai ir bìčina ʽJest bardzo zły, gdy 

zwierzę nie jest mu posłuszne, to [je] bijeʼ. — Również wsch.-litewski pdg. bičiùiti, -iùju, -

iùjau (ZS 12) ma za podstawę błr. prs. bičúju (por. bušùitis s.v. bušavóti). 

 bičiùlis, -io 2 p.a. 1. ʽten, z kim dzieli się barć, z kim wspólnie trzyma się pszczołyʼ, 2. 

ʽdobry kolega, przyjacielʼ, 3. ʽkrajan, ziomekʼ. JU bičiùlis «wspólnik co do pszczół»: Su 

kuriuomi bičiulauni, vadinas bičiulis ʽTen, z którym dzielisz pszczoły, nazywa się 

«bičiulis»ʼ71. Drw. na -ulis od bìčius ʽpszczelarzʼ, SD «bartnik», to od bìtė ʽpszczołaʼ. — 

Pochodne: bičiùlė euf. ʽniedźwiedźʼ, bičiulíenė ʽbartniczka; przyjaciółkaʼ, euf. ʽniedźwiedźʼ, 

bičiulỹstė ʽprzyjaźńʼ, bičiùliškas ʽprzyjacielski, przyjaznyʼ. Nazw. Bičiùlis, Bičiuláitis (obok 

Bìčius). — Vb. denom. bičiuliáuti a. bičiuláuti 1. ʽmieć z kimś wspólne pszczoły lub jakieś 

zwierzę domoweʼ, 2. ʽprzyjaźnić się, kolegowaćʼ, bičiuliúoti ts. — War. sufiksalny: bičiuõlis 

ʽten, z kim trzyma się wspólne pszczołyʼ, drw. bičiuolijà ʽludzie, którzy dzielą z sobą barćʼ. 

Vb. denom. bičiuoliúotis ʽmieć z kimś wspólne pszczoły; przyjaźnić sięʼ.  

 býdyti, býdau, býdžiau gw. ʽzmuszać bydło do powstaniaʼ, por. Karvė įklimpo balon – 

býdžiau býdžiau, bet pati neatsikelė ʽKrowa ugrzęzła na bagnie, zmuszałem ją do powstania, 

ale sama się nie podniosłaʼ; išbýdyti ʽwypędzić, wygnać (świnię z barłogu), wypędzić kogo z 

domuʼ, pribýdyti ʽpostawić na nogi, zmusić do powstaniaʼ. Drw. býda ʽbicie, targanieʼ, ⇒ 

býdaliuoti ʽbić targając, szarpiącʼ. Urbutis 1981, 109 zaproponował przekonującą analizę by-

dy-, mianowicie w nawiązaniu do czasownika łotewskiego bĩdît, -u, -ĩju ʽsunąć, pchać 

suwając, popychać, upychać, napychaćʼ (ME I, 303). Chodzi tu o causativum-iterativum z 

suf. -dī-, utworzone od pwk. pbsł. *bī-, który zanikł w jęz. litewskim, ale utrzymał się w 

łotewskim i słowiańskim. Por. z jednej strony łot. przest. bīt, bît ʽschieben, sunąćʼ (ME I, 304 

nie wymienił form prs. i prt.), z drugiej strony psł. *biti, *bĭjǫ ʽbić, zadawać razy, ciosyʼ, scs. 

biti, bĭjǫ (wtórnie bijǫ), sch. bȉti, bȉjēm, słń. bíti, bȋjem, ros. bitь, bьju, stczes. bíti, biú (biem, 

bieš), czes. bít, biji, pol. bić, biję (zamiast *bję). Paralele: gýdyti, lýdyti, rýdyti. — 

Rozszczepiony refleks pbsł. *bī-C/*bii̯-V jest kontynuacją pie. *bhiH-C/*bhiH-V jako st. 

zanikowego do *bhei̯H- ʽbić, uderzaćʼ, zob. LIV
2 72, HL 14, Anikin 3, 214n. Por. isl. bjá ʽbić 

się, walczyćʼ, stir. benaid ʽuderzyć, trafićʼ, śrbret. benaff ʽuciąćʼ (Kroonen 64). — SO-V 

*bai̯-a- (*bhoi̯H-o-): scs. razbojĭ m. ʽnapaść, rozbójʼ, ubojĭ m. ʽmord, zabójstwoʼ, pol. bój, 

 
71 Paralele semazjologiczne z jęz. niemieckiego: 1. niem. Genosse m. ʽtowarzysz, towarzysz broniʼ, stwn. ginōʒ, 

znacz. etym. ʽten, z kim dzieli się stado, bydłoʼ (por. stnord. naut ʽbydło rzeźne lub pociągoweʼ), 2. niem. 

Geselle ʽczeladnik, towarzysz, kompanʼ, znacz. etym. ʽten, z kim dzieli się mieszkanieʼ (por. śrwn. sal, niem. 

Saal).  
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boju ʽstarcie zbrojne, walkaʼ, czes. boj ʽbitwaʼ. — WSZ-V *bīi̯-ā-: scs. ubijati ʽzabijaćʼ 

(wtórnie ubivati ts.) ⇐ ubijǫ (*ubĭjǫ), ubiti ʽzabićʼ. — Z nominów należą tu 1. psł. *bidlo < 

pie. *bhiH-dhlo- ʽprzyrząd do bicia, do uderzaniaʼ, por. stpol. bidło ʽbeleczka brony, w której 

są gwoździeʼ, pol. bidło ʽpłocha w krosnach, przybijaczkaʼ, czes. bidlo ʽdrągʼ, ros. bílo 

ʽtłuczekʼ (BSW 33, Olsen 1988, 13), 2. stwn. bīhal, śrwn. bīl(e), nwn. Beil n. ʽtopórʼ < pie. 

*bhiH-tlo- ʽnarzędzie do obróbki drewnaʼ (Kluge-Seebold 71), stisl. bíldr ʽgrot strzałyʼ < 

pgerm. *bī-ðlá- (Olsen, ibid.), 3. gr. φιτρός m. ʽkloc drzewa, kłodaʼ, skrócone z *phītros < 

pie. *bhiH-tro- (por. GEW II, 1021, Beekes 2010, 1574), 4. prawdopodobnie też łac. fīnis, -is 

m.f. ʽgranica, linia granicznaʼ < pie. *bhiH-ni-, znacz. etym. ʽwbity w ziemię przedmiot 

będący znakiem granicznymʼ (por. de Vaan 222). 

 bidzénti, bidzenù, bidzenaũ pot. ʽbiec z wolna małymi krokami, truchtem (o koniu, 

psie, dziecku)ʼ — czasownik na -en-, utworzony od interi. bìdz (bidzì) o wolnym biegu, por. 

Arklys bìdz bìdz bìdz bidzena ʽKoń «bidz bidz bidz» powoli idzieʼ. Por. bliskoznaczne 

bìksėti, bikšė́ti, digénti i dzigénti. — Drw. bidznà ʽwolny bieg krótkimi krokami, powolny 

kłusʼ (Kiaulės iš žingsnio įėjo į bidzną, toliau į tikrą riščią ʽŚwinie [najpierw] szły, potem 

przeszły w b., w końcu niemalże w galopʼ), ⇒ vb. denom. bidznénti ʽbiec powolnym 

kłusemʼ. 

 biẽdnas, -à 4 p.a., bíednas 3 p.a. stlit., gw. 1. ʽbiedny, ubogiʼ, 2. ʽo koniu: wychudły, 

źle karmionyʼ, 3. ʽniedomagający, choryʼ (Ji ant akių biednà ʽOna niedowidziʼ, dosł. ʽjest 

chora na oczyʼ) — zapoż. ze stbłr. bědnyj, por. błr. bédny, ros. bédnyj, ukr. bídnyj (SLA 41, 

LEW 38, ALEW 112). — Drw. biednẽlis ʽbiedakʼ, biẽdnykas a. biẽdninkas ʽczłowiek biedny, 

biedak, nędznikʼ (⇐ stbłr. bědnikŭ), biedningas gyvenimas BRP ʽbiedne życieʼ, biedniõkas 

(zob.), biẽdnitkas ZTŽ ʽbardzo biednyʼ, biednuõlis ʽbiedakʼ, pãbiednas a. pabiẽdnas ʽdość 

biednyʼ (Pabiednì buvom, ejom [!] an zarabotko ʽByliśmy dość biedni, chodzilśmy na 

zarobekʼ). Vb. denom. biednė́ti, -ju, -jau ʽbiednieć, ubożećʼ (⇐ błr. bjadnécь, -éju), biẽdnyti, 

-iju, -ijau ʽklepać biedęʼ, nubiẽdninti ʽwpędzić kogo w nędzęʼ. Zob. też bedùiti. — 

Intralitewska alternacja ie : ė łączy biẽdnas z bėdà ʽbiedaʼ (zob.). Paralele: sierà ob. sėrà; 

víeža ob. vė́ža i biedulis ob. bėdùlis). 

 biedniõkas 2 p.a., f. biedniõkė 2 p.a. gw. ʽczłowiek niezamożny, ubogi, biedakʼ — 

zapoż. z błr. bjadnják, bednjaká, f. bjadnjáčka (por. stbłr. bednikъ). LKŽ I, 806 mylnie 

wymienia na pierwszym miejscu pol. †biedniak jako źródło. — Drw. biedniokijà neol. 

ʽbiedotaʼ. Drw. wsteczne: biẽdnis ʽbiedakʼ (por. žebrõkas ⇒ žẽbris), biẽdnius ts. 

 bielas stlit. ʽwapno, Kalkʼ (didžius patiesk akmenis, ir anus bielu aptepk BRB ʽwznieś 

wielkie kamienie i pokryj je bielą (wapnem). Soltu grosse Steine auffrichten, vnd sie mit 

kalck tünchenʼ) — ze zmianą rodzaju zapożyczone z pol. biel, -i XVI w. m.in. ʽbiały 

barwnik, biała farbaʼ. Por. stpol. biel, -i m.in. ʽbielidło, skwara ołowiana, carussaʼ (SSTP I, 

88). NB. ALEW 112 omyłkowo podał formę męską †biel (niby stpol.) jako źródłową. Por. 

jeszcze SLA 41: «[aus] wr. bělъ od. p. bieł». — Tu też gw. bielà 4 p.a. ʽbiała glinka używana 

do pobielania drewnianych ścian domuʼ (Parvežk prikasęs bielõs, baltinsim trobą ʽNakop i 

przywieź białej glinki, [to] pobielimy chałupęʼ). — Coll. biẽliai, -ių 2 p.a. m.pl. ʽbiałe nici 

bawełnianeʼ ⇐ pol. przest. biel, -i coll. ʽnici najcieńsze, bardzo białeʼ, szyć bielą (SW I, 150). 

Zob. też biẽlyti. 

 bielčiùkas 2 p.a. gw. ʽwydrążony z drewna czerpak z trzonkiemʼ — zapoż. z błr. gw. 

*belčúk lub *belčúx; stąd przejęte również do polskiego w postaci bielczuk gw. ʽnalewka 

drewniana półgarncowa, osadzona na długiej rączce drewnianej, inaczej zwana „czerpakiem” 

a. „czerpaczką”ʼ (ustnie z Litwy, zob. SGP I, 82). — Drw. wsteczny: belč̃ius 2 p.a. 1. 

ʽnaczynie drewniane o pojemności 1-2 lʼ, 2. ʽchochlaʼ (Man įpilk tris balčiùs kruopų ʽNałóż 
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mi trzy chochle kaszyʼ). Różnica ie : e niewyjaśniona; powtarza się w surietė́ti ob. suretė́ti 

m.in. ʽo kości: zrosnąć sięʼ.  

 biẽlyti, biẽliju, biẽlijau gw. 1. ʽbielić izbę wapnemʼ (ant išbielytos sienos BRB ʽna 

pobielonej ścianieʼ), 2. ʽzdzierać skórę, oprawiać (zająca, owcę)ʼ, 3. ʽzdzierać korę z pnia 

drzewaʼ, 4. ʽogolić głowę do łysinyʼ — zapoż. ze stbłr. běliti, beliti, por. błr. bjalícь, bjaljú, 3 

sg. bélicь ʽbielić; wybielać płótno na słońcu; zdzierać skórę, zdzierać koręʼ TSBM. Akcent lit. 

bazuje na białoruskiej formie 3 sg. prs. (por. čiẽpyti, mõnyti i slū̃žyti). Zob. też LEW 43. 

ALEW 112 niesłusznie wywodzi ze stpol. bielić. War. biẽlinti, -inu (Tėvas papjovė avį ir 

dabar biẽlina ʽOjciec zarżnął owcę i teraz ją oprawiaʼ). 

 bíesas 1, 3 p.a. stlit., gw. ʽzły duch, szatan, diabełʼ (velinas biesas čertas a pikulas WP) 

— zapoż. ze stbłr. XVI w. běsъ, besъ ʽzły duch, diabeł; bóstwo pogańskieʼ (HSBM 1, 290), 

por. strus. běsŭ ʽdaemon, diabolusʼ, scs. běsŭ ʽdaemonium, daemonʼ, ros. bes, bésa, ukr. bis, 

bísa (ĖSSJ 2, 88n.). W nowszych czasach całkiem rzadkie na Białorusi (wyparte przez čort); 

może być zapożyczeniem z ros. lub ukr., por. ĖSBM 1, 347. Zob. też SLA 41n., LEW 43, 

Derksen 2015, 77. ALEW 112 wychodzi od pol. bies (ale zob. niżej). Co do akutu por. zapoż. 

svíetas i príetelius. NB. Pol. bies zamiast spodziewanego *bias jest rutenizmem (Boryś 28). 

— Drw. biesė́nas: Tai biesė́nai paršeliai – neėda be pieno ʽTo wściekłe (?) prosięta – bez 

mleka nie żrąʼ. Forma przywodzi na myśl przymiotnik stbłr. běsenъ ʽszalony; wściekły (o 

psie)ʼ. Ten sam przymiotnik, transponowany na lit. *biesinas, tkwi chyba w drw. biesináitis, 

opisanym w LKŽ jako ʽdziecko diabłaʼ. Inne drw.: biesinýčia c. ʽopętany przez diabłaʼ, 

biesiū́kštis, -ė ʽdiabełek – o dziecku lub cielęciuʼ. Vb. denom. įsibíesyti, -ju, -jau ʽrozgniewać 

się, wpaść we wściekłośćʼ, DP įsibiesiję nom.pl. m. ʽzbiesiwszy sięʼ (kalka ze stbłr. běsitisja 

lub pol. z-bies-ić się). 

 biẽsti, biedžiù, biedžiaũ gw., zwykle z prewerbiami: įbiẽsti ʽutkwić (wzrok), wlepić 

(oczy)ʼ, nubiẽsti ʽuderzyć czym, przetrącić (psu nogę)ʼ — paradygmat zbudowany na 

alternancie bied-, wytworzonym neoapofonią SZ bid- ⇒ SP bied-. SZ bid- to redukcja 

starego SP bed- jak w bedù, bèsti ʽwkłuwać, wtykać, wbijać (kół)ʼ (zob.), mianowicie wedle 

reguły TeT ⇒ TiT, uogólnionej z typu ReT ⇒ RiT. Paralele: pakìbti ⇒ pakiẽbti; stib- (stỹbti) 

⇒ stiẽbti(s); stìpti ⇒ stiẽptis i *tis- ⇒ tiẽsti (por. tesė́ti). 

 bifštèksas 2 p.a. ʽbefsztyk, plaster smażonego mięsa wołowegoʼ — zapoż. z ros. 

bifštéks, -a (⇐ ang. beef-steaks pl., zob. Anikin 3, 216n.). 

 bìgas, -à 4 p.a. gw. 1. ʽkrótki, mały (o palcu, ogonie)ʼ, 2. ʽtępy (o ostrzu)ʼ — formacja 

na SZ big- do pb. pwk. *beg- (typ TiT ⇐ TeT) < pie. *bheg- ʽłamaćʼ, zob. baĩgti. Znacz. 

etym. ʽułamany, skrócony przez ułamanieʼ. Urbutis 1981, 95n., 97 przyjmuje derywację od 

czas. *bigti ʽbić, uderzaćʼ, który miał zostawić ślad w takich derywatach, jak 1. lit. nubìginti 

gw. ʽzłamać (nóż), ociosując skrócić (kół)ʼ, 2. łot. bidzît ʽgrzebać w ogniu, w piecu; pchać, 

popychaćʼ i 3. łot. bidzinât ʽkłuć ościeniem, dawać bodźca, szczuć; grzebać w piecuʼ (por. 

ME I, 293). Plit. *bigti wywodzi on z pie. *bhei̯-g-/*bhi-g- ʽbić, wbijać, przeszywaćʼ (Urbutis, 

o.c., 98). Rekonstrukcja taka jest dyskusyjna. — Drw. bìgė ʽmarny, tępy nóż, krótki nóż z 

ułamanym końcem lub bez trzonka (syn. bigẽlė); ucięty ogon; krótki warkocz; kikut dłoni; 

krótkie odzienie, kamizelka; wiejska potańcówkaʼ, bìgelis ʽmałe dzieckoʼ, bìgis ʽtępy nóż; 

przedmiot krótki, ucięty, ułamany; ręka bez palcaʼ, bìgis, -ė ʽmający krótki ogon (pies, kura); 

w krótkiej sukience (dziewczyna)ʼ : łot. biģis ʽdiabełʼ (uzasadnienie rozwoju znaczenia w 

kierunku ʽdiabełʼ podał Urbutis 1981, 96). Cps. biguodẽgis ʽo krótkim ogonieʼ (por. uodegà). 

— Nazw. Bigà, Bìgas, Bìgata, Bigū́nas. N.rz. Bigùlis. — Obocznym do big- st. zanikowym 

było bug- ⇐ *beg-, por. bùgius, -ė ʽten, kto nie ma palca lub palcówʼ. 

 bìgosas 2 p.a. ʽbigos, potrawa z kiszonej kapusty, duszonej wraz z kawałkami 
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różnorodnego mięsaʼ — zapoż. ze stbłr. XVII w. bigosъ (bikasъ) ⇐ pol. bigos XVI w. 

ʽpotrawa z siekanego lub krojonego mięsa, później z kapustąʼ (⇐ nwn. Beguß m. 

ʽÜbergießen mit Wasserʼ, WDLP; inaczej Brückner 27, który wskazywał nwn. Bleiguss 

«kawałeczki ołowiu» jako źródło). Por. ukr. bíhos ʽkapusta smażona na słoninieʼ (z pol.). 

Zob. też ĖSBM 1, 348. — War. bìguzas 3 p.a. 1. ʽpotrawa z chleba wkruszonego do 

osłodzonej wodyʼ, 2. gęsta zupaʼ (por. łot. biguze, biguzis ʽpotrawa z mąki, mleka, słoniny i 

cebuli, spożywana z kartoflamiʼ, ME I, 293n.), 3. ʽliche, zwietrzałe piwoʼ, 4. ʽgruby snop 

marnego zbożaʼ ⇐ błr. gw. bihús. Drw. biguzỹnė ʽpotrawa z kawałków mięsaʼ. 

 bỹgzti, bỹzgia, bỹzgė 1. ʽbrzęczeć, bzykać (o osie); świstać (o kuli)ʼ, 2. ʽdrażnić krowy 

słowem ʽbiz bizʼ, ʽbizz bizzʼ, naśladującym odgłos lecącego gza (o pastuchach)ʼ, 3. 

ʽpopłakiwać, marudzić (o dziecku)ʼ, iter. byzginė́ti ʽbrzęczećʼ — czasownik utworzony od 

interi. *byzg, por. biz biz, bizz bizz, biziñ, biziñg o bzyczeniu lecącego owada. Osobno zob. 

bìzas ʽgiezʼ. — Też z krótkim bizg-: bizgė́ti, bìzga, -ė́jo ʽbrzęczeć, bzykaćʼ. Por. 

bliskoznaczne czas. zirz̃ti, zỹzti, zurg̃ti, zurg̃zti. — Drw. byzgėlė ̃ʽgiez końskiʼ (war. byzdėlė)̃. 

Vb. denom. bỹzgauti ʽhuczeć – o pszczołach w uluʼ. 

 bijóti, bijótis, bijaũ(s), bijójau(s) ʽbać się, obawiać sięʼ, SD bijótis ʽbać się, lękać się, 

uciekać, odtrącać sięʼ, SD bijausi ko «boię się; obawiam się czego», niẽko nesibijójo ʽniczego 

się nie bałʼ. Odpowiedniki bałtyckie: łot. bijâtiês, -ãjuôs ʽbać się, czcićʼ, stpr. biātwei, czyt. 

[bi.já:tvei] ʽbać się, foerchtenʼ, 3 os. bia, czyt. [bi.ja] ʽboją sięʼ. Durativum stanu z suf. -ā- od 

pwk. *bī-C/*bii̯-V (i̯ jest wypełniaczem hiatu laryngalnego, HL 13n.) < pie. *bhih2- (pwk. 

*bhei̯h2-, LIV
2 72n.). Antekonsonantyczny refleks SZ *bī-C został utrzymany w jęz. 

łotewskim: bîtiês, bîstuôs (prt. bijuôs) ʽbać sięʼ, drw. bîdinât ʽprzestraszać, płoszyć; 

napominaćʼ, nomina: bīles f.pl. ʽstrachʼ, pãrbīlis ʽwielki strach, panikaʼ. Por. wed. bhā́- f. 

ʽstrachʼ, bhiyás-/bjīṣ- ts., bhītá- ʽprzestraszonyʼ, bhīmá- ʽstraszny, przerażającyʼ. Zob. LEW 

43, LEGR § 614, LAV 50-54, ALEW 113. — Drw. od bij-: bìjinti caus. ʽwprawiać w strach, 

straszyćʼ, nebì (skrócone z nebijók): Nebì, ir tù susénsi! LZŽ ʽNie bój się, ty też się 

zestarzejesz!ʼ. Nomina: bijõklė ʽmiejsce, gdzie straszyʼ (syn. baidyklà), c. ʽbojaźliwy 

człowiekʼ (syn. bailỹs), bijõnė ʽbojaźń, obawaʼ, cps. dievonesibijąs CGL ʽbezbożnik, 

Gottloserʼ (dosł. ʽnie lękający się Bogaʼ, por. diẽvas). Por. stpr. sen biāsnan dat.sg., czyt. 

[bi.já:snən] ʽz bojaźnią, mit furchtʼ. — Neoosn. bijoj- (⇐ bijójau): bijójimas ʽbojaźń, lęk, 

obawaʼ, bijójimasis SD «obawianie się», cps. dievobijąs DP ʽbogobojnyʼ (dosł. ʽbojący się 

Bogaʼ), dievobijojimas DP ʽpobożnośćʼ, dosł. ʽstrach przed Bogiemʼ (kalka z nwn. 

Gottesfurcht f. ʽbojaźn bożaʼ, por. diẽvas). — Alternant na SE, pie. *bhei̯h2- ʽzlęknąć się, 

przestraszyć sięʼ, wed. bháyate ʽlęka sięʼ (LIV
2 72), odzwierciedla się być może w łot. biêdêt, 

-ẽju ʽstraszyć, wzbudzać strach, napawać strachem, przerażać kogoʼ – o ile jest to drw. na -ē- 

od prs. intransitivum *biêdu ʽboję sięʼ < pb. *bēi̯-de- < pie. *bhei̯h2-d
he- (por. łot. ziêdu, 

ziêdêt ʽkwitnąćʼ ⇐ pie. *ǵei̯H-dhe-). — Neopwk. bied- ⇒ biêdinât ʽgrozić, ostrzegaćʼ, 

biêdêklis ʽkukła dla odstraszania ptakówʼ, biedi m.pl. ʽstraszydło, zmoraʼ. — Do formy SZ 

bij-V dotworzono SP/SO w dwóch postaciach, por. 1° baj-V: bajà ʽstrach, bojaźńʼ (Rėza), 

bajùs ʽbojaźliwyʼ (zob.), 2° bai-C: baidýti (zob.). Na temat frq. *bai-sty- zob. s.v. baikštùs. 

Nomina: báilė (zob.), báimė (zob.). Dotychczasowy wywód pbsł. allomorfów *baj-V/*bai-C 

z formacji pie. perfectum *bhe-bhói̯h2-e (zob. Stang 1942, 24, 146, Stang 1966, 324, Vaillant 

III, 392) wydaje się mniej prawdopodobny. 

 bijū̃nas 2 p.a., bijū́nas 1 p.a. bot. ʽkwiat ogrodowy piwonia, Paeoniaʼ — z 

przekształcenia zapożyczenia pivõnija, przest. pivanija (SD <piwania> «piwonia») ⇐ pol. 

piwonia ʽPaeoniaʼ. Z jednej strony nastąpiła tu ludowo-etymologiczna adideacja do czas. 

bijótis ʽbać sięʼ, z drugiej strony wyraz otrzymał suf. -ūn-, właściwy dla dewerbalnych 

nomina agentis (por. ŽD 277n., LEW 43). Zmianę j > ľ widać w war. bìliūnas KRŽ, por. 



158 

na prawach rękopisu 

sienójis > sienólis. Osobno zob. pinavijà. 

 bikerėlis, -io stlit. ʽmały kubekʼ: hapaks zaświadczony w SD s.v. «kruż, krużyk»: 

<kauśielis, bikierelis, taurele> — zapoż. z pol. przest. becherek ʽmały kubekʼ, zwł. ʽkubek 

służący do mieszania kostek w czasie gry w kościʼ (SPXVI II, 38), co jest zdrobnieniem od 

becher przest. ʽkubek, puchar, kielichʼ (⇐ śrwn. becher ⇐ śrłac. becarius). Analiza: *beker-

ėlis, gdzie suf. -ėl- zastępuje pol. -ek (por. SLA 40). Nieakcentowane e > i (por. vedegà > 

vedigà). Odpowiednik łot. biķeris ʽkubek, kielichʼ ⇐ śrdn. bēker (Jordan 22, 55); zdrob. 

biķeriņš. — Urbutis 2009, 418 z powodu łot. paraleli skłonny jest uznać bikerėlis za drw. od 

prymarnego germanizmu *bikeris. ALEW 113 pisze wyraz hasłowy w postaci bikierelis, 

przez co mylnie sugeruje obecność dyftongu [ie] w osnowie, jak też krótkiego [e] w sufiksie.  

 bìksvės, -ų 2 p.a., bùksvos, -ų 2 p.a. f.pl. gw. ʽspodnie; gacie noszone pod spodniamiʼ 

(war. bìkšvės, bùksvės, bùksos) — przekształcenie za pomocą suf. -v- form *biksės, bìkšės a. 

bùksos, które oddawały zapożyczenie nwn. gw. Büxen pl. ʽspodnieʼ (samogłoski i/u są 

dwojaką substytucją za nwn. ü). Lit. i za niem. ü widać też w fìrštas, knìpelis i lìmelis. Por. 

GL 31. Cps. prišikbuksvis b.z.a. wulg. ʽkto wypróżnił się w portkiʼ (por. šìkti; war. 

prišiktakelñis). Odpowiednik łot. biksas obok bikses f.pl. ʽspodnieʼ ⇐ śrdn. büxe (Jordan 55). 

— Lit. gw. bikšios f.pl. ʽgacieʼ ⇐ łot. bikses, gen.pl. bikšu (Urbutis 2009, 296). 

 bikšė́ti, bikšiù (3 os. bìkši), bikšė́jau gw. ʽchodzić małymi krokami, dreptaćʼ — 

czasownik na -ė- utworzony od interi. bìkš o szybkim chodzie małymi krokami, por. Bìkš 

bìkš ir nubikšė́jo nė žodžio nesakęs ʽPodreptał szybko, nie powiedziawszy ni słowaʼ. Por. 

bliskoznaczne bidzénti. — Z innymi sufiksami: bikšénti ʽiść w pośpiechu małymi krokami, 

biec truchcikiemʼ, bikšinė́ti ʽchodzić bez celu, obijać się, próżnowaćʼ. — Od pokrewnego 

wykrz. bìks, bìkst (o dreptaniu) pochodzą czas. bìksėti ʽiść raźno, lekko i szybkoʼ oraz 

biksnóti ʽbiec, lecieć (o psie, koniu)ʼ. 

 bylà 4 p.a. ʽmowa, mówienieʼ, 2. ʽprzemowa, oracjaʼ, 3. ʽopowieść, historiaʼ, 4. ʽproces 

sądowy; akta sprawyʼ (ažusakau bylas SD «sądy zapowiedzieć» [ʽpodać do publicznej 

wiadomościʼ]), 5. ʽsprawa, to, co dotyczy kogo lub czego; to, co kogo obchodziʼ, 6. ʽczas, 

pora jakiegoś zdarzeniaʼ (Vestuvių bylõj gera ir pasigerti ʽNa weselu dobrze jest upić sięʼ. 

Nakties bylõj visaip atsitinka ʽNocną porą różne rzeczy się zdarzająʼ), 7. ʽzwyczajʼ (Žinai, 

miestelio bylõj, prisirinko visokių žmonių ʽWiesz, jak zwykle w miasteczku, zeszli się różni 

ludzieʼ). DP ʽprawo, powieść, sprawa, mowa, rozmowa, rzeczʼ. Dewerbalna formacja z suf. -

ā- i SW byl- ⇐ bil-, zob. bìlti ʽzacząć mówićʼ (prabìlti ʽprzemówićʼ). Paralele: pylà ⇐ pìlti; 

vymà ⇐ vémti. — Drw. bylinỹkas DP ʽwymowcaʼ, BRB ʽgaduła, Schwetzerʼ (SD
1 bylinykas 

«prawny»), dziś byliniñkas ʽpieniacz, kto się procesuje z byle powoduʼ, bylùs ʽrozmowny, 

wymownyʼ, nebylỹs a. nẽbilis ʽniemowaʼ, nebylkà c. ʽniemowaʼ (⇒ nebylkas WP, nebylkis 

CGL ob. nebìlkis), nebylùs, -ì ʽniemy, milkliwyʼ, núobylis DP ʽumowaʼ, prãbylis DP 

ʽprzedmowaʼ, SD
1 ts. NB. War. z bil- pochodzą z neoapofonii SP ī ⇒ SZ ĭ. — Cps. bylãvietė 

(por. vietà): bylavietė, tiesavietė, kurion kas priguli, ir kurioj kas bylinėja su kuo SD 1. 

«forum czyie, kędy stanie u prawa», 2. «grod» (por. vietà), gerabylis DP ʽdobromowcaʼ [ʽten, 

co dobrze mówi o bliźnichʼ, kalka z pol. dobro-mówca, por. gẽras], gražbylỹs neol. 

ʽkrasomówca, orator; gaduła, paplaʼ (dosł. ʽkto pięknie mówiʼ, por. gražiaĩ), niekabylos 

mokslas SD «kuglarska nauka, kuglarstwo», niekabylys SD «kuglarz, figlarz, skoczek» (por. 

niẽkai), piktabylis DP neol. ʽzłomowcaʼ [ʽten, co źle mówi o drugich, oszczercaʼ, kalka z pol. 

zło-mówca, por. pìktas]. — Vb. denom. 1. byláuti ʽmówić, prawićʼ, refl. byláutis ʽprawować 

sięʼ, cps. niekabylauju SD «kugluię» (syn. pamėmi), 2. bylinė́ti ʽprawować się, toczyć spór 

sądowyʼ — rzadki wypadek, gdy czas. na -inė- pochodzi od rzeczownika, por. darbinė́ti (GJL 

II, §§ 689, 693), DP ʽpozywać, prawowaćʼ, SD bylinėju «prawuię się z kiem; rozpieram się z 

kiem; wadzę się z kiem» (syn. vaidinuosi), refl. bylinė́tis ʽprawować się, procesować sięʼ (nei 
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bártis, nei bilinė́ť DP ʽani swarzyć, ani prawować sięʼ), 3. bylóti (zob.). — Od cps. gražbylỹs 

urobiono vb. denom. gražbyliáuti ʽwygłaszać oracje, mowy, perorować; bajdurzyć, 

wygłaszać piękne frazesyʼ. 

 bilbti, bilbiu, bilbiau b.z.a. gw. ʽmówić niewyraźnie; zacinać się, jąkać sięʼ (JU) — 

czasownik o osnowie bil-b-, pochodzącej od powtórzonego wykrz. *bil-bil. Por. prabìlti 

ʽprzemówić, odezwać sięʼ s.v. bìlti. 

 bildė́ti, bìlda, bildė́jo ʽstukać, kołatać; jechać z turkotem, hałasemʼ — durativum z suf. 

-ė- i SZ bild- do beld-, zob. bélsti ʽpukać, kołataćʼ. — Drw. bildénti ʽpostukiwaćʼ (war. 

baldénti), bìldinti ʽstukać, kołatać; jechać z turkotem; pędzić bydło z hałasemʼ, išbìldinti 

ʽwybić (szyby), wytrzepać (kurz), złoić (skórę)ʼ, nomen: bildesỹs ʽstukot, turkot; harmider 

powodowany przez dzieciʼ. Tu też wykrz. bildái, bildù, bildū̃. — Vb. inchoat. bils̃ti, bils̃ta 

(*bild-sta), bild̃o, zwykle subils̃ti ʽzastukaćʼ. Wykrz. bìlst, bils̃t, býlst, z insercją k: bìlkšt, 

bilk̃št, býlkšt. — Neopwk. bils-: bils-nó-ti ʽstuknąć, zastukaćʼ (Kažkas skubiai prabilsnojo 

šaligatviu ʽKtoś szybko przeszedł chodnikiem stukając obcasamiʼ), por. kresnóti ⇐ krės̃(ti). 

ŽD 511 i GJL II, § 582 mówią o suf. -sno- (*bild-sno-), co nie jest ścisłe, ponieważ -sno- jest 

w zasadzie neosufiksem, por. np. dulksnóti ⇐ dulk̃ti; kalsnóti ⇐ kálti. — SO bald-: báldyti 

(zob.). 

 býlė 1 p.a. gw. ʽsiekiera ciesielska o szerokim ostrzuʼ (syn. skliùtas) — zapoż. z prus.-

niem. bīl (GL 31, Čepienė 93, 228), por. nwn. Beil n. ʽtopórʼ. Co do akutu por. zapoż. blýkė, 

dýselis i klýnės.  

 bylóti, bylóju (war. bylaũ), bylójau ʽmówić, gawędzić, obwieszczać; podawać sprawę 

do sąduʼ, DP ʽmowić, mieć rzecz, radzić, powiadać, wyznawać, rzec, wymowić, powtarzać, 

poświadczyć, świadczyć, podnosićʼ. Oboczne prs. bylaũ, SD <tunkiei biłau> «mawiam» 

(syn. kalbinėju, dažnai kalbu). Cps. išbylóti ʽwygrać sprawę w sądzieʼ, DP ʽwymówić, 

wysłowićʼ, nubylóti DP ʽpoślubićʼ, pabylóti ʽporozmawiać, naradzić sięʼ. Jest także 

poświadczony rzadki war. býloti, z akcentem na pierwiastku. Forma dwuznaczna. Po 

pierwsze prs. bylaũ (m.in. MŽ, DP, SD
72) obok inf. na -oti przemawia za zaliczeniem bylóti 

do klasy deverbatiwów, mianowicie czasowników stanu typu žinóti (por. Stang 1966, 324) 

albo też – uwzględniając st. wzdłużony w pierwiastku – do klasy statiwów typu brýdoti (por. 

GJL II, § 567n.). Paralele: dýroti, glū́doti, tū́noti (por. wyżej war. akc. býloti). Po drugie, jeśli 

prs. bylaũ jest innowacją na miejscu bylóju, to trzeba bylóti traktować jako vb. 

denominativum od sb. bylà m.in. ʽmowaʼ (zob.), por. stokóti ʽodczuwać brakʼ ⇐ stokà, 

išsišakóti ʽrozgałęziać sięʼ ⇐ šakà. Z innym sufiksem: byláuti (s.v. bylà). — Refl. bylótis 

ʽprawować się, procesować sięʼ, bylójos DP ʽrzekło sięʼ. — Neoosn. bylo-: bylósena 

ʽprzewód sądowyʼ (neol., por. galvósena, vartósena). — Neoosn. byloj-: nubylójimas DP 

ʽzrękowanieʼ [ʽzaręczynyʼ]. 

 bìlti, bìlstu (*bylstu < *bįl-stu; war. bylù < *bįlu < *bi-n-lu), bilaũ ʽzacząć mówićʼ, 

zwykle prabìlti ʽprzemówić, odezwać sięʼ. Odpowiednik łot. bil̂st (zam. *bil̂t), bil̂stu, bil̂du 

ʽpowiedzieć, mówić; starać się o rękęʼ. Czasownik bazuje na SZ *bīl-C < pie. *bhḷH-C od 

*bēl-C < pie. *bhelH- ʽwydawać dźwięk, brzmiećʼ (LIV
2 74, ALEW 114n.), por. stang. bellan 

ʽryczećʼ, stwn. bellan ʽszczekaćʼ (-ll- z *-lH-), toch. A pällātsi ʽchwalić, wielbićʼ. — Drw. 

typu bil-C: bil-dė́ti ʽstukać, kołataćʼ (zob.). Odpowiednik łot. bil̂dêt, bildu, bildẽju ʽmówić, 

powiedziećʼ, przest. ʽprzemawiaćʼ, atbil̂dêt ʽodpowiedziećʼ, pìebildêt ʽwspominać, 

 
72 Por. Už tiesos bylau jumus MŽ 12211 ʽZaprawdę mówię wamʼ. — Knygelės pačias byla Lietuvyninkump ir 

Žemaičiump MŽ 82 ʽKsiążeczka sama mówi do Litwinów i Żmudzinówʼ. — Jei jumus tiesą bylaũ, kodrin 

man netikite? DP 12835 ʽJeśli wam prawdę mowię, czemu mi nie wierzycie?ʼ — SD bylau «mowię» (syn. 

kalbu, tariu, išžundu žodį), tunkiai bylau «mawiam» (syn. kalbinėju, dažnai kalbu). 
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napomykać o czymʼ (⇒ iter. bil̂dinât ʽprzemawiać, pozdrawiać; mówić dużo i długoʼ). — 

Drw. typu bil-V: prt. bilaũ, drw. bìlinti caus. ʽwszczynać rozmowę, zagadywaćʼ, bilùs 

ʽrozmownyʼ. — W stpr. ENCH są dwie kontynuacje pwk. bil-, obie w czas. sekundarnym. 

Por. 1° z suf. -ī- (*-ē-), por. billīt a. billītwei ʽmówić, powiedzieć, sprechen, sagenʼ, prs. 3 os. 

billi ʽmówiʼ (z *bilija) lub bille ob. billē ts. (z *bileja < *bilija; inf. *bilīt < *bilēti), od tego 

abstr. na -snā-: billijsnans obl.pl. ʽpowiedzenia, Spruechenʼ, preibillīsnai nom.pl. ʽobietnice, 

die Verheyssungeʼ (od *prei-billīt ʽobiecywaćʼ, kalka z nwn. ver-heissen); 2° z suf. -ā-, por. 

billa ob. billā ʽmówiʼ (z *bilāja, inf. *bilāti). Por. LAV 54n., 444, 451. — WSZ byl-: bylà 

(zob.). — Formacja prs. bìlstu uległa dwojakiej reanalizie: 1° na bilst-u, stąd neopwk. bilst-, 

por. bils̃čius ʽzgiełk, wrzawaʼ (por. smals̃čius ⇐ įsmálsta; sõpsčius ⇐ sõpsta), 2° na bils-tu, 

stąd neopwk. bils-: bìlsčioti ʽstukać, np. w ścianęʼ, bilsdénti ʽlekko stukać, pukać do drzwiʼ, 

bilsnóti ʽtrzaskaćʼ, bils̃mas ʽstuk, turkotʼ, bìlstelėti ʽstuknąć, zastukać, np. w szybęʼ. Tu też 

n.jez. Bils̃as, n.rz. Bils̃inyčia. — Od neopwk. bilst- urobiono SO balst- (por. typ birst- ⇒ 

barst-, barstýti), stąd drw. balsterėti b.z.a. ʽzastukaćʼ, bálsterti ʽstuknąćʼ i balstinė́ti ʽtłuc się, 

obijać się, włóczyć sięʼ. — SO bals- od neopwk. bils-: balsnóti ʽlekko zastukać, np. w oknoʼ. 

Tu też sb. bals̃as (zob.). 

 bim̃bti, bimbiù, bimbiaũ 1. ʽbrzęczeć, wytwarzać brzęk – o musze, pszczoleʼ, 2. 

ʽpłakać, beczećʼ, 3. ʽskomleć, skowyczećʼ, išbim̃bti ʽszybko wyjśćʼ, išsibim̃bti ʽwyprosić co 

płaczemʼ — czasownik o osnowie bim-b-, pochodzącej od powtórzonego wykrz. bim-bim, 

por. bìmbt, bim̃bt m.in. o brzęczeniu owada, o odgłosie płaczu; bìm-bám o dzwonieniu. Por. 

LEW 33, ALEW 115. — Drw. bimbė́ti, bim̃bia, -ė́jo ʽbrzęczećʼ, bimbė́ti, bìmba, -ė́jo ʽpaplać; 

poruszać się ze spętanymi nogamiʼ. Nomina: bim̃balas 1. ʽgiez koński, ślep, Tabanusʼ, 2. 

nazwa niektórych żuków i chrząszczy, 3. peior. ʽdzieckoʼ, bim̃bikas ʽleń, obibokʼ (⇒ vb. 

denom. bim̃bikauti ʽobijać się bez zajęciaʼ), bim̃bilas ʽgiez, ślepʼ, peior. ʽmałorolny chłop, 

bezrolny chłop, komornik; batʼ, bìmbolas ʽbrzęczący owadʼ, przen. ʽfrędzla; wyrostek; 

obibokʼ. — Wyraz bim̃balas przybiera również przenośne znacz. ʽdzwonʼ, mianowicie w 

zapiskach roboczych Chylińskiego na ostatnich stronach rękopisu NT: Puzymas pliaupia, 

velėkite bimbalą «Osieć gore [płonie, pali się], biycie we dzwon» (A. Holvoet, p.l.). ALEW 

115 zniekształcił to zdanie, opuszczając słowa we dzwon. W następstwie tego przypisał on 

bimbalas znacz. ʽgiezʼ zamiast ʽdzwonʼ. NB. Synonimiczny rzeczownik z wokalizmem a, 

bam̃balas ʽgiez; dzika pszczoła; żuk gnojnyʼ, ukazuje się również w przenośnym znacz. 

ʽdzwonʼ, por. Bam̃balas skamba ʽDzwon dzwoni/brzmiʼ. 

 bindõlikai 1 p.a. pl.t.m. gw. ʽczepek noszony przez zamężne kobiety, zakrywający 

czoło i sięgający do uszu, ozdobiony błyskotkamiʼ (Jaunamartės nešiodavo bindõlikus 

ʽMłode mężatki nosiły b.ʼ). Stlit. bindolikas ʽozdobna opaska na czołoʼ (CHB). Zapożyczenie 

z pol. XVII w. bindalik, co było zdrobnieniem od bindał ʽprzepaska, opaska, taśmaʼ (⇐ 

śrwn. bendel, nwn. Bändel n.). Por. SW I, 155n., Brückner 27 (s.v. binda), SLA 42, ALEW 

115, POLŽ 234. Zob. też bramka. 

 bindõsas 2 p.a., bindãsas 2 p.a. gw. 1. ʽsiekiera z wąskim ostrzem do drążenia koryt, 

uliʼ (syn. vedegà), 2. ʽsiekiera z szerokim ostrzem do rąbania drzewa, kościʼ — zapoż. z pol. 

przest. bindas, war. bindasz ʽsiekierka ciesielska do wydrążania w drzewie fug, dziur itp.ʼ 

(L., SW I, 156 i 333, s.v. cieślica; Brückner 27: ʽkilofʼ: bindasami dziurawią mury Kozacy; z 

nwn. Bindaxt f.). Miejsce akcentu jak w białoruskim polonizmie bindás gw. ʽsiekiera 

ciesielska; długa siekieraʼ (por. PZB 1, 187, ĖSBM 1, 350); ze znacz. ʽkilofʼ ukazuje się stbłr. 

bindasъ 1584. Zob. też POLŽ 234. — Drw. bindãšius ʽmarna siekieraʼ (por. pol. XVI w. 

bindasz ʽczłonek męskiʼ). — Zamianę zakończenia -osas na -okas widać w wariancie 

bindõkas 1. ʽsiekiera do rąbania drzewʼ (syn. skliùtas), 2. ʽsiekiera do wydrążania ulaʼ (syn. 

vedegà), 3. ʽkilof, oskardʼ. Vb. denom. bindokúoti ʽrąbać siekierą zwaną b.ʼ (Atsinešk 
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bindoką ir bindokúok). 

 biñdzinti, biñdzinu, biñdzinau gw. ʽiść wolno, leniwie, niemrawoʼ (war. biñdzyti), 

bindzinė́ti ʽwałęsać się bez zajęcia, próżnowaćʼ — czasowniki na -in-, -y-, -inė- od wykrz. 

bìndz, bindzì, biñdzi o powolnym chodzie, o dreptaniu. Paralele: bistinė́ti ⇐ bìst; bikšinė́ti ⇐ 

bìkš, bìkšt; dilbinė́ti ⇐ dilbý, dilb̃i. — Postverbalia: bindzõkas a. bìndzolas, bìndzuolas 

ʽwałęsa, próżniak, leńʼ. — War. ze zmianą bindz- ⇒ bind-: bindinė́ti ʽo starcu: chodzić 

wolno, snuć się po kątachʼ, ⇒ sb. bìnda c. peior. ʽstaruchʼ. 

 biñgti, bingiù, bingiaũ, gw., zwykle z prvb. nu-: ʽpobić, zwyciężyć kogo; zatłuc, zabićʼ, 

refl. nusibiñgti ʽprzepracować sięʼ. — Intr. biñgti, biñgsta, biñgo ʽwzmagać się, przekraczać 

miarę; nabierać ciała (o zwierzęciu), stawać się dorodnym, silnym, mocniećʼ, įbiñgti ʽwzmóc 

się (o chorobie), zakorzenić się, umocnić się; rozswawolić sięʼ, prabiñgti ʽrozszaleć się (o 

burzy), przekroczyć zwykłą miaręʼ. Osnowa bing- została wyabstrahowana z formy 

pierwotnego prs. infigowanego w paradygmacie *bingù, *bigaũ, *bìgti. Podstawą był tu 

neopwk. big-, wcześniej funkcjonujący jako allomorf słaby w pdg. apofonicznym *beg-

/*big- ⇐ pie. *bheg-/*bhg- ʽłamaćʼ (por. LIV
2 66, LEW 34, ALEW 116). Znacz. ʽpobić, 

zwyciężyćʼ czas. nubiñgti można więc interpretować jako przenośne w stosunku do 

znaczenia fizycznego ʽzłamaćʼ. Por. nomen bìgas ʽkrótkiʼ itp. oraz wywody Urbutisa 1981, 

102n. — Obok SZ bing- istnieje refleks SE beng- (zob. beñgti) oraz SO bang- (zob. bangà). 

— Przy big- pojawił się innowacyjny SP/SO baig- (zob. baĩgti). — Drw. bingęs DP ʽzbytni, 

zbyteczny, obrzydły, tęgi, mierzionyʼ, biñgtas ʽładny, piękny, dorodny, urodzajny, wytworny 

(o stroju); wyniosły, zarozumiałyʼ, bingùs ʽpiękny, dorodny (o koniu), bujny (o lnie); 

okrutnyʼ73, bingusiai DP adv. ʽuprzejmie, usilnie, nazbyt, hardzie, naderʼ, prabingęs DP 

ʽzbytni, zbyteczny, niezmierny, nad miaręʼ, įbingėti, -ja, -jo DP ʽzmocnić sięʼ, prabingėtas 

SD «rozrzutny; zbyteczny, bezmierny» (syn. prašmotingas), prabingtė SD «rozrzutność; 

zbytek, niemiara, zbyteczność». 

 birb̃ti, birbiù, birbiaũ 1. ʽbrzęczeć, bzyczeć, bzykać (o lecących owadach), wydawać 

świst, świstać (o strzale, pocisku)ʼ, 2. ʽburczeć w kiszkachʼ, 3. ʽmuczeć (o głodnej lub 

spragnionej krowie)ʼ, 4. ʽwarczeć (o psie)ʼ, 5. ʽbeczeć (o dziecku)ʼ, 6. ʽfurczeć, huczeć (o 

kołowrotku, maszynie)ʼ, apibirb̃ti ʽo muchach: brudzić, zanieczyszczaćʼ (Uždenk mėsą, kad 

musės neapibirb̃tų ʽPrzykryj mięso, żeby muchy nie narobiłyʼ), išbirb̃ti ʽwymłócić 

młockarnią; wyjechać z turkotemʼ — czasownik od osnowy bir-b-, pochodzącej od 

powtórzonego wykrz. bir-̃bir.̃ Paralele: burb̃ti, barb̃ti, pirp̃ti, parp̃ti. Zob. też LEW 43n., 

ALEW 116. — Z sufiksami sekundarnymi: bìrbauti ʽbzykać; popłakiwać; grać na trąbceʼ, 

birbčióti ʽz rzadka muczeć; popłakiwać, kwilićʼ, bìrbčioti ʽpobrzękiwaćʼ, birbė́ti, bìrba, -ė́jo 

ʽbrzęczeć, dzwonić – o szybieʼ (Žemė dreba, sienos virpa, langai birba, naktį užmigt 

negalima); atbirbė́ti ʽprzyjechać z turkotemʼ, užbirbė́ti ʽo szybie: pokryć się szronem, 

lodemʼ. Nomina: birb̃alas a. bìrbalas ʽsłabe, piwo, cienkuszʼ (Maniau gero alaus pasidaryti, 

o išėjo tikras birb̃alas), syn. birg̃alas; birb̃alė ʽsamogonʼ, birb̃ilas ʽcienkuszʼ, birbỹnė a. 

birb̃ynė ʽpiszczałka zrobiona z kory olchowej a. wierzbowej, słomy, trzcinyʼ (syn. bìrbė); 

ʽfujarkaʼ (⇒ łot. gw. birbĩne ʽfujarkaʼ), też ʽpusty koniec ptasiego pióraʼ, przen. ʽpłaksaʼ. 

 birė́ti, bìra, birė́jo ʽsypać się (o piasku, ziarnie), lać się (o mleku, o łzach)ʼ — 

durativum z suf. -ė- do bìrti ʽsypać sięʼ (zob.). Lit. osnowa *bir-ē- ma paralelę w psł. *bir-ā- 

(iter.), por. scs. bĭrati ʽbraćʼ, sch. brȁti, ros. bratь, czes. bráti, pol. brać. — Drw. bìrdinti 

iter.-caus. ʽsypać (piasek, ziarno); kazać sypaćʼ : łot. bird̃inât ob. birdît, -u, -īju ʽrozsypywać, 

wylewaćʼ. Nomina: biralaĩ m.pl. ʽotręby, wszystko co sypkieʼ (biralìnė dúona ʽchleb z 

 
73 Z uwagi na innowacyjny charakter osnowy bing- (neopwk.) mało prawdopodobny wydaje się wywód bingùs z 

praformy ie. *bhṇg-ó- w NIL 6, przyp. 4.  
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otrębówʼ), bìralas ʽsłabe, liche piwoʼ (syn. birb̃alas, birg̃alas), birdà ʽrzadkie błoto na 

drodze; rzadka, marna zupaʼ, bìrenos f.pl. ʽdrzazgiʼ, birùčiai a. birùkai m.pl. ʽgatunek 

zbożaʼ, birùlė bot. ʽmak ogrodowy, Papaver somniferum; mak polny, Papaver rhoeasʼ (war. 

biruõlė), birùliai m.pl. ʽgorsze ziarnoʼ, birùlis ʽczłowiek małego wzrostuʼ, birùs ʽsypki, 

dający się sypać; plenny, wydajny – o życieʼ (war. birlùs, birnùs), ⇒ birùtis, -ė ʽdrobnej 

budowy ciałaʼ; birùtė bot. ʽdziki mak, Papaver rhoeasʼ, ìšbiros a. pãbiros f.pl. ʽpoślad, 

gorsze ziarnoʼ (syn. atbaraĩ), cps. kiáurbira (zob. kiáuras). — WSZ byr-: byrė́ti, bỹra, -ė́jo 

ʽsypać się, opadać, spadać; rodzićʼ (Rugiaĩ nebỹra ʽNie ma się co spieszyćʼ, dosł. ʽŻyto 

jeszcze się nie sypieʼ), subyrė́ti ʽrozsypać się, rozbić się, roztrzaskać sięʼ i ʽurodzić dzieckoʼ 

(Šiandien susiedė subyrė́jo, dukterį susilaukė ʽDzisiaj sąsiadka urodziła, doczekała się 

córkiʼ). Paralele apofoniczne: kylė́ti, tylė́ti, dūžė́ti (ŽD 526). Nomen: byrà ʽplon, urodzajʼ 

(znacz. etym. ʽwysypʼ). — W słowiańskim por. WSZ bir- ⇐ bĭr- w scs. sŭbirati iter. 

ʽzbierać, gromadzićʼ : stpol. -birać, pol. -bierać (o-, roz-, wy-, z-), sb. stpol. obirki 

ʽobierzyny, łupinyʼ, pol. obierki. 

 birg̃alas (p.a. nieoznaczony) gw. 1. ʽnieudane piwo, słabe piwo; lichy, niesmaczny 

napójʼ, 2. ʽmarna zupaʼ. War. sufiksalne: birg̃elas, birg̃elis i birg̃ilas. Fakt, że synonimiczny 

wyraz birb̃alas ʽliche piwoʼ ma za podstawę onomatopeiczny czas. birb̃ti (zob.), pozwala na 

przypuszczenie, że birg̃alas należy do zaginionego czas. *birgti. Por. interi. bìri bìri o 

sypaniu do worka, birỹ birỹ o spadaniu (jabłek), o wysypywaniu się (ziarna). LEW 44 

przytacza (za Perssonem) zbliżenie birg- ze sti. bhuráti ʽniespokojnie się poruszaʼ i łac. 

fretum, -ī n. m.in. ʽwzburzone fale morskieʼ; to wydaje się mniej prawdopodobne. 

 birg̃elis 1 p.a. przest. ʽobywatel, Bürgerʼ (Kurschat) — z dysymilacją r-r > r-l w 

*birgeris, co oddawało zapożyczenie nwn. Bürger m. (GL 31). War. z u za niem. ü: burg̃elis 

ts. < *burgeris (GL 39). Por. raĩtelis ʽjeździec, kawalerzystaʼ < *raiteris. 

 birg̃zti, birzgiù, birzgiaũ 1. ʽbrzęczeć, bzyczeć, bzykać (o lecących owadach), 2. 

ʽwydawać świst, świstać (o lecącej kuli, kamieniu), 3. ʽturkotać (o wozie na drodze)ʼ, 4. 

ʽmuczeć (o krowie)ʼ, 5. ʽfurczeć, huczeć (o maszynie, motocyklu)ʼ, 6. ʽtrajkotaćʼ, parbirg̃zti 

ʽprzybiec z pastwiska – o krowach kąsanych w upalny dzień przez gzyʼ, subirg̃zti ʽzłajać, 

zwymyślać kogoʼ. Dźwiękonaśladowczy pwk. birzg-. Por. synonimiczne czas. bim̃bti, birb̃ti i 

zirz̃ti. — Drw. birzgénti ʽcicho brzęczeć, bzyczećʼ, birzgė́ti 1. ʽmruczeć z niezadowolenia, 

burczeć, gderać, zrzędzić; płakać – o dzieckuʼ, 2. ʽwydawać dźwięk syczący, trzeszczący 

podczas smażenia, skwierczeć – o tłuszczu na patelniʼ, bìrzginti a. birz̃ginti ʽpowodować 

brzęk, rzępolić (na skrzypcach); wysmażać słoninę na skwarki; przynaglać, popędzaćʼ. 

Nomina: birzgėlė ̃1. ʽgiez, ślep, Oestrusʼ, 2. ʽzabawka dziecinna wprawiana w ruch wirowy, 

bąkʼ, 3. c. ʽgorączka – o człowieku zapalczywym, popędliwymʼ, bìrzgelis ʽmusujący chło-

dzący napój wyrabiany z chleba, tzw. kwas; woda sodowaʼ, birzginỹs ʽskwarek jako okrasa 

do kaszy; człowiek gorączkaʼ, birzgùs, -ì – takim przymiotnikiem określa się mężczyznę 

lgnącego do kobiet lub kobietę lgnącą do mężczyzn. 

 bìrka 1 p.a. gw. 1. ʽdrewienko z wyrzniętym nacechowaniem, służące za znak 

rozpoznawczy skóry owczej oddawanej do garbarzaʼ, 2. ʽdrewienko z nacięciami używane 

do losowaniaʼ, 3. przen. ʽpenisʼ — zapoż. ze stbłr. birka, por. błr. bírka, -i ⇐ pol. birka, 

bierka ʽmarka dawana przez rzemieślnika jako dowód na wręczony mu przedmiotʼ (SGP I, 

83). Zob. ZS 12, ĖSBM 1, 351. 

 bìrkavas 1 p.a. przest. ʽ(rosyjska) miara wagi równa dziesięciu pudom [160 kg], 

bierkowiecʼ, łot. birk̃avs ts. — prawdopodobnie drw. wsteczny od *birkaviškis, formy 

oddającej zapożyczone ze stbłr. birkoviskъ, berkoviskъ ʽbierkowiecʼ, por. strus. bĭrkovĭskŭ 

lub berkovĭskŭ, to z elipsy wyrażenia *bĭrkovĭskŭ pǫdŭ ʽmiara wagi miasta Björkö na 



163 

na prawach rękopisu 

jeziorze Mälarʼ (por. stszw. biærkö), ros. przest. bérkovec ʽdziesięć pudówʼ (gw. bérkov, 

berko), błr. bérkavec, ukr. bérkovecь. Por. Būga, RR III, 750n., 765, ZS 12, REW I, 78n., LEW 

44, ĖSBM 1, 346 (brak w ALEW). War. f. bìrkava, bìrkuva. Ze zmianą v > l: bìrkolas (por. 

ãtvapas > ãtlapas; atvašà > atlašà). Alternatywą dla hipotezy derywatu wstecznego jest 

hipoteza Anikina 3, 132n., zwł. 134, według której wyrazy lit. bìrkavas i łot. birk̃avs są – 

jako pożyczki – pamiątką po zaginionym rzeczowniku strus. *bĭrkovĭ. — Cps. pùsbirkavis 

ʽpięć pudów, np. sianaʼ, por. pùsė (Otrębski 1934, 280). 

 birk̃štas 2 p.a. gw. ʽmały las, zagajnikʼ (Nueik birkštañ šluotų ʽPójdź do zagajnika po 

pręty na miotłyʼ. Tuoj ir mūsų birkštè atsiras grybų ʽWkrótce i w naszym zagajniku pojawią 

się grzybyʼ). Może z insercją k z *birštas, to zaś z *birž-tas ʽzagajnik brzozowyʼ? Por. bìržtva 

ʽbrzezinaʼ obok bìržė ts.  

 birmavóti, birmavóju, birmavójau stlit., gw. ʽbierzmować, udzielać sakramentu 

bierzmowaniaʼ (vaikeliùs krìkštijo, birmavójo DP 44347 ʽdziatki chrzczono, bierzmowanoʼ) 

— zapoż. ze stpol. birzmować, -uję (⇐ stczes. biřmovati ⇐ śrwn. firmen < firmōn, to z łac. 

firmāre ʽutwierdzać, umacniaćʼ, zob. Sławski I, 33). Zob. też SLA 42, LEW 44, ALEW 116, 

POLŽ 31n. War. dirmavóti (dysymilacja b-m > d-m, por. bẽbras > dẽbras). — Wsch.-lit. 

bermùiti ʽbierzmowaćʼ opiera się na formie 3 sg. prs. bermùja ⇐ pol. bierzmuje (inf. 

bierzmować), por. ZS 10, 114 (pominięte w LKŽ). — birmavõnė 2 p.a ʽsakrament 

bierzmowania; uroczystość bierzmowaniaʼ ⇐ stpol. birzmowanie. 

 bìrti, prs. bỹra (*bįra < *bi-n-ra; war. bỹrna74, bìrsta, bìra), prt. bìro ʽsypać się, 

rozsypywać się, rozpraszać się; opadać (o czymś miałkim, drobnym)ʼ, nubìrti ʽopaść (o 

liściach, kwiatach)ʼ. Akut bez historycznego uzasadnienia. Odpowiednik łot. birt̃, birs̃tu, biru 

ʽspadać, opadać; ciec (o łzach), lać się (o pocie)ʼ. Prs. intranzytywne utworzono drogą 

infigowania SZ bir- ⇐ ber-, zob. bert̃i. Formację prt. bìro < pbsł. *bir-ā- można przyrównać 

do scs. bĭr-a-ti inf. ʽbraćʼ. Por. LEW 40, ALEW 116 oraz Stang 1966, 342. — Drw. birénti 

ʽsypać coś miałkiego, drobnego; posypywać prósząc; prószyć – o śniegu, deszczuʼ, birė́ti 

(zob.), bìrinti ʽsypaćʼ, išbìrinti ʽwysypać; wybić (szybę, zęby)ʼ, birnóti ʽsypać się po trochuʼ 

(Rugiai jau birnója ʽŻyto już się sypieʼ). — Neopwk. birst- ⇐ prs. bìrst(a): birsténti ʽsypać 

po trochuʼ, pabirsténti ʽposypać trochę (mąką)ʼ (por. blėsténti ⇐ blė́sta, rūksténti ⇐ rū̃ksta), 

bìrstinti ʽsypać po trochu, posypywaćʼ, refl. bìrstintis a. apsibìrstinti ʽposypywać się 

(popiołem)ʼ, nomina: birstùs ʽsypki – o ziarnie za wcześnie sypiącym się z kłosówʼ, birstva 

b.z.a. ʽsypanie się zbożaʼ. Tu też interi. bìrst o sypaniu niewielkiej ilości ziarna, mąki. — 

Neoapofonia SZ birst- ⇒ SP barst-: barstýti (zob.). — Neopwk. birs- ⇐ prs. bìrs(ta): 

bìrsčioti ʽsypać pomału, po trochuʼ, intr. birsnóti ʽsypać się po trochu – o ziarnieʼ, pabirsnóti 

ʽpoprószyć – o śnieguʼ. — WSZ byr-: byrė́ti (zob. birė́ti). 

 birvė ̃4 p.a. gw. ʽbrewʼ (JU), pl. birvės — zapoż. pol. brwi f.pl., por. Būga, RR II, 294. 

Zob. bruvìs, gdzie też o brivaĩ. — N.m. Bebirvaĩ 2x (od n.os. *be-birvis ʽten, co nie ma 

brwiʼ, por. n.m. Bebarz̃džiai ⇐ bebarz̃dis).  

 bìržė 1 p.a. gw. ʽbrzezina, zagajnik brzozowyʼ — drw. kolektywny z suf. -ė-, urobiony 

od *bīrž- ʽbrzozaʼ, formy prawdopodobnie starszej od béržas (zob.). Odpowiedniki 

łotewskie: birz̃s, birzis, birze ʽbrzezina; lasek liściastyʼ. Zob. LEW 41, ALEW 117, Derksen 

2015, 88, 91). — Drw. birž̃lis ʽgałąź brzozyʼ (por. ū̃glis ʽpędʼ), bìržtva żm. ʽbrzezina; krzaki, 

zaroślaʼ (war. béržtva, béržva), biržùkas ʽmały zagajnik brzozowyʼ, biržùklė a. biržū́klis 

ʽrózga do smaganiaʼ (właśc. ʽrózga brzozowaʼ). Zob. też birk̃štas. Tu może też biržẽlis 

 
74 Tak jak svỹrna ʽnachyla się, zwisaʼ zakłada svirña < *svinra (zob. svìrti), tak też bỹrna wymaga pośrednictwa 

formy *birna < *binra. Dalsze paralele: skỹlna ob. skilña (skìlti), svỹlna ob. svilña (svìlti), šỹlna ob. šilña 

(šìlti). 
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ʽmiesiąc czerwiecʼ, stlit. beržẽlis ʽmiesiąc kwiecień, maj lub czerwiecʼ (Skardžius, RR 4, 29). 

— N.m. Báltabiržis, Pabìržė 4x (por. Pabéržė 13x), Pabìržiai 2x (por. Pabéržiai 10x). N.jez. 

Bìržulis, n.rz. Biržẽlis, Biržupỹs, Vilkabìržė. Ze staropruskiej onomastyki por. n.jez. Birsuke, 

n.m. Birselauken ob. Berselaukin (AON 19, 21). — Nazwa miasta Bìržai m.pl. (pol. Birże) 

została zdaniem Vanagasa 2004, 38n. przekształcona z formy nom.pl. *Biržes (końcówka 

atemat.); historyczną formę masculini uważa on za wtórną, dotworzoną do gen.pl. Bìržų. 

Nazwa drzewa jest również bazą takich toponimów, jak Ažuolaĩ (właśc. ʽDębyʼ) i Alksniaĩ 

(właść. ʽOlchy, Olszeʼ). 

 birž̃ė 2 p.a., biržė ̃ 4 p.a., bìržė 1 p.a. 1. ʽwiecha, pęk gałęzi lub słomy, gałązki, które 

zatyka się na polu, aby było wiadomo, dokąd padło ziarnoʼ, 2. ʽwiecha rozgraniczająca 

sąsiednie polaʼ, 3. ʽoznaczony wiechami zagon, który się zasiewa za jednym zachodemʼ, 4. 

ʽnieszeroki pas ziemiʼ (Mano dirva dviejų birž̃ių pločio ʽMoja rola jest szeroka na dwie 

«biržės»ʼ), 5. ʽpewna część lasu przeznaczona do wyrębu, spuszczenia żywicy itp.ʼ, 6. ʽpas 

wyrąbany w lesie, porębaʼ. War. biržìs 4 p.a., bìržis 1 p.a., birž̃is 2 p.a. Odpowiednik łot. 

bìrze a. birzs, birzis 1. ʽbruzdaʼ, 2. ʽograniczony bruzdami zagon, który siewca obsiewa 

jednym zamachemʼ, 3. ʽkawałek pola przydzielony komuś do zoraniaʼ, 4. ʽnierówno zasiane 

pasmo roliʼ. Objaśnienie niepewne. Po pierwsze może tu chodzić o wiechę zrobioną z gałęzi 

brzozy, por. bìržė ʽzagajnik brzozowyʼ (birž̃ė byłaby formą metatoniczną). Po drugie, jeśli 

pierwotnym znaczeniem wyrazu było ʽbruzdaʼ (por. łot. bìrze), to wchodzi w grę związek z 

pierwiastkiem pie. *bherǵh- ʽpodnosić, podwyższaćʼ (LIV
2 78), por. gr. φράσσω ʽogrodzić, 

otoczyć naokoło, otoczyć wałem, oszańcowaćʼ. Inaczej LEW 44n.: do pie. *bhors- jak w scs. 

brašĭno ʽjadło, pokarmʼ, ros. gw. bórošno, borošnó ʽmąka, zwł. żytniaʼ (*bhorsino-). Jeszcze 

inaczej Derksen 2008, 59: powiązanie z psł. *borzda ʽbruzdaʼ, scs. brazda, ros. borozdá 

(rekonstrukcja *bh(o)rs-d(h)-; zob. też ESJS 78). — Drw. biržìkas ʽkto idzie za siewcą i 

oznacza wiechą miejsce, dokąd pada ziarnoʼ, sámbiržė ʽmiejsce przez pomyłkę nie obsianeʼ 

(war. sánbiržė). Vb. denom. birž̃yti, -iju, -jau ʽoznaczać linię zasianego pola; iść, zdążać 

dokąd; smagać rózgąʼ, refl. ʽbić sięʼ, birž̃ioti ʽoznaczać granicę zasiewuʼ. Tu też birž̃ti, -iù, -

iaũ ʽryć nogą w roli wgłębioną linię dla zaznaczenia szerokości zasiewuʼ (Kur tu biržì, 

veizėk, kur grūdai krimta ʽGdzież ty ryjesz, uważaj, gdzie pada ziarnoʼ). 

 bisas stlit. ʽrodzaj drogocennej tkaninyʼ, DP ʽbisiorʼ (vilkė́jo purpura ir bisu DP 2695 

ʽobłoczył się w pawłokę y w bisiorʼ) — zapoż. z pol. XVI w. bis (bissus, byssus) ʽdroga, 

miękka tkanina, najczęściej lniana, biała, niekiedy barwna i dekoracyjna służąca do 

zdobienia strojuʼ, syn. bisior (SPXVI), ⇐ śrłac. byssus ⇐ gr. βύσσος f. ʽlen, lniane płótno; 

bawełna; jedwabʼ. Zob. Bańkowski I, 53, ALEW 117, POLŽ 705.  

 bìskis, -io 2 p.a., bìškis gw. ʽtrochę, niedużo, nieco, odrobinęʼ — zapoż. z prus.-niem. 

beske, biške (GL 32, LEW 45, Čepienė 66), por. nwn. ein bißchen. — Zdrob. ʽtroszeczkę, 

odrobinkęʼ: biskeláitį, biskẽlį, biskučiùką, biskutėl̃į, biskùtį, biškilẽlį. Vb. denom. biskinė́ti 

ʽwałęsać się, chodzić bez zajęciaʼ, biškénti ʽiść drobnym krokiem, dreptaćʼ. 

 býskupas 3 p.a. stlit. ʽbiskupʼ (m.in. MŽ i DP) — zapoż. ze stbłr. biskupъ (od XV w.), 

por. błr. bískup, -a ⇐ pol. biskup. Współczesną formą literacką jest výskupas (zob.). — Drw. 

byskupystà 2 p.a. (DP) lub býskupystė 1 p.a. (MŽ, DP) ⇐ pol. biskupstwo (kalka hybrydalna). 

— Stpr. ENCH biskops ʽBischoffʼ, dat.pl. steimans bīskopins ʽdla biskupów, den Bischoffenʼ 

⇐ pol. biskup (Trautmann 1910, 312), por. też n.m. Byskopniken, Biskopenik (AON 21). Łot. 

bīskaps ⇐ śrdn. bischop (Jordan 55). 

 bìsrė 2 p.a. ʽsprzeczka, kłótnia, niezgodaʼ (Pakilo tarp jų bìsrė, t.y. zurga, barnis JU). 

Niejasne. 

 bìsterti, bìsteriu, bìsterėjau gw. ʽkrótko popracować (o obiboku)ʼ, bistinė́ti ʽspędzać 



165 

na prawach rękopisu 

bezczynnie czas, próżnowaćʼ — derywaty na -er- i -inė- od wykrz. bìst, bìst-bìst m.in. o 

powolnym biegu konia, o krzątaniu się; o osunięciu się. 

 bìstras, -à 4 p.a. gw. ʽbystry, szybki, wartki, szparki, gwałtowny (ogień)ʼ, przen. 

ʽsprytny, zdolny, mądryʼ, war. bistrùs— zapoż. ze stbłr. bystryj, bystrij, por. błr. býstry, ros. 

býstryj. — Vb. denom. išbistrė́ti ʽzmądrzećʼ, prabistrė́ti ʽwzmóc sięʼ, bìstrinti ʽpopędzać, 

przynaglaćʼ (war. bìstryti, -iju), refl. pasibìstrinti ʽpospieszyć sięʼ, bìstrytis ʽstroić sięʼ. 

 bìtė 2 p.a., bitė ̃ 4 p.a. ʽpszczoła, Apis mellificaʼ. War. bitìs, -iẽs f. Odpowiedniki 

bałtyckie: łot. bite, stpr. bitte EV ʽpszczoła, Bene [Biene]ʼ. Pb. *bi-t-i- (*bit-i-i̯ā-?) różni się 

od psł. *bĭ-k-el-ā-, por. cs. bĭčela ob. scs. bŭčela, sch. pčèla, ros. pčelá, stpol. pczoła (pol. 

pszczoła), czes. słc. včela oraz od stir. bech m. ʽpszczołaʼ (*bhi-ko-), łac. fūcus m. ʽtruteńʼ 

(*bhoi̯-ko-). Pochodzenie onomatopeiczne, zob. LEW 45, 1329, Boryś 501, de Vaan 245, 

Matasović 65. — Drw. bičiùlis (zob.), bìčius ʽpszczelarzʼ (nazw. Bìčius, Býčius, Bičiū́nas, 

Bìčiušas, Bičiùžas), gw. ʽpszczołaʼ, bičių priveizdėtojas SD «bartnik» (syn. bičius), bìtinas 

ʽkrólowa/matka u pszczółʼ (SD «pszczoł matka»), bitýnas ʽpasiekaʼ, bitinėl̃is 1. ʽmatka 

pszczółʼ (syn. motinėl̃ė), 2. ʽsamiec pszczół, truteńʼ, bìtnykas a. bìtininkas ʽpszczelarzʼ, por. 

łot. bitinieks (⇒ bitininkỹstė ʽpszczelarstwoʼ), bitìnis ʽpszczeliʼ: vynas bitinis SD «muszkatela 

wino» – przekład łac. apianum vinum [ʽwino deserowe, słodkie, aromatyczne o korzennym 

zapachu zbliżonym do zapachu gałki muszkatołowejʼ, SPXVI]; bitýtis, zwykle pl. bitýčiai 

ʽzarodki pszczółʼ. Zob. też íeškonės. — Lit. bìtnykas zostało zapożyczone do błr. gw. bítnik 

ʽpszczelarzʼ (Laučjute 27), pol. gw. bitnik ʽmający cudze pszczoły u siebie na przechowaniu, 

jako wspólnik do połowy miodu i rojów z nich zahodowanychʼ (SGP I, 87). — Cps. bìtaulis 

ʽul pszczeli; gruby, tęgi człowiekʼ (por. aulỹs), bìčėda ʽptak pszczołojad, Merops apiasterʼ 

(por. ė́sti, złożenie typu pel-ė́da), bìčkopis a. bìtkopis ʽpodbieranie miodu, miodobranieʼ (por. 

kópti), bitgurbas (zob. gurb̃as), bìtkoris ʽplaster miodu; spróchniałe drzewoʼ (por. korỹs), 

bìtlesis ʽptak pszczołojadʼ (dosł. ʽktóry zbiera pszczoły dziobemʼ, por. lèsti), bìtvagis ʽptak 

pszczołojadʼ (dosł. ʽzłodziej pszczółʼ, por. vagìs). — N.rz. Bìtė, Bità, cps. Bìčlaidis, Bìčupis, 

Bičiupỹs, Bìtlaistis, Bìtupis, Bitupỹs, n.jez. Bitinėl̃is, Bìtežeris. N.m. Bitẽlė, Bitinaĩ 2x, 

Bìtininkai, Bìtlesiai. Por. stpr. nazwę bagna Bitpelkis, Bitpelki (AON 21; por. lit. pélkė). 

 bìti, bìt 3 os. prt. ʽbył, byliʼ (ZTŽ), por. Pas juos bìti tokis paprotys ʽOni mieli taki 

zwyczajʼ [dosł. ʽu nich byłʼ]. Vaikai manip maži bìt ʽDzieci moje były małeʼ [dosł. ʽu mnie 

byłyʼ]. Ze starolitewskiego por. np. Apaštalai biti prasti žmonės buvę BRP ʽApostołami byli 

prości ludzieʼ. Analiza: bi + ptk. -ti, -t. Forma bi pochodzi z apokopowania formy 3 os. prt. 

*bijā ʽbył, byliʼ, która była dokładnym odpowiednikiem łotewskiej formy bija ʽbył, byliʼ (1 

sg. biju, 2 sg. biji). Litewski pdg. *bijau, *bijai, *bijā jest uchwytny jedynie w paradygmacie 

conditionalis, por. w starolitewskim: 1 sg. -tum-biau, 2 sg. -tum-bei, 3 os. -tum-ø; 1 pl. -tum-

bi-me, 2 pl. -tum-bi-te. Wymienione zakończenia przedstawiają zrost formy supini na *-tun 

(war. *-tum, -tų) z czasownikiem posiłkowym -biau, -bei, -bi-, por. bū́tumbiau ʽbyłbymʼ, 

bū́tumbei, bū́tų, bū́tumbime, bū́tumbite. Copula stojąca w pozycji posttonicznej względem 

supinum osłabiła się do postaci jednozgłoskowej z jednej strony przez kontrakcję lub 

synkopowanie i (-biau, -bei), z drugiej strony przez apokopę (-bi- < *bijā). Zob. Smoczyński 

2001, 224n., tam też krytyka wcześniejszych objaśnień.  

 bizà I 4 p.a., też bìzė 2 p.a. gw. 1. ʽwarkocz włosów; warkocz okalający głowęʼ, 2. 

przen. ʽwarkocz cebuliʼ — zapoż. z łot. biza, bize (⇐ dn. bise ʽwarkoczʼ), por. ME I, 302, 

LEW 45, Urbutis 2009, 296. War. m. bìzas: Ana į du bizù plaukus supynė JU ʽSplotła włosy w 

dwa warkoczeʼ. 

 bizà II 4 p.a. gw. ʽkwas chlebowyʼ — prawdopodobnie war. fonetyczny do buzà (zob.). 

— Drw. bìzalas ʽniesmaczny napój, liche piwoʼ, war. bỹzalas (syn. skiñkis, šỹvas). Vb. 
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denom. bìzyti, -ju, -jau ʽpić z ochotą (wodę, mleko, piwo)ʼ, bỹzoti, -au, -ojau ʽleżeć jak pijany 

pod płotem; leżeć plackiem, wylegiwać sięʼ. 

 bìzas 4 p.a. gw. ʽgiez, owad pasożytujący na różnych zwierzętachʼ — derywat od 

interi. bìz bìz, bizz bizz, oddającej bzyczenie komara, gza, bąka. War. bizỹs. — Drw. biznà 

ʽogonʼ (por. uodegà : úodas). Vb. denom. bỹzinti 1. ʽo pastuchach: zmuszać krowy do biegu 

wezwaniem biz bizʼ (war. bìzinti), 2. ʽpopędzać konia, drażnić psaʼ, 3. ʽiść leniwie, ociężaleʼ, 

bizóti ʽo krowach: gzić się, biegać wskutek bólu wywołanego ukąszeniem owadaʼ. — 

Oprócz tego jest bìzdas ʽgiezʼ: Šiandien užėjo karvėms bìzdas – labai daug gylių skraido 

ʽDzisiaj na krowy napadają gzy, bardzo dużo ich lataʼ. W kwestii grupy -zd- zob. s.v. bẽzdas. 

Vb. denom. bizdė́ti, bìzda, -ė́jo ʽśpieszyć się, gnać, biegać, gorączkować sięʼ (Bìzda kaip 

byzdėlė ʽPędzi jak giezʼ). Por. interi. bizdái o szybko wykonywanej robocie, o szybkim 

chodzie. — Drw. bizdėlė,̃ byzdėlė ̃ ʽgiez, bąkʼ (⇒ vb. denom. bizdėlióti a. byzdėlióti ʽgzić 

sięʼ), bìzdinas ʽgiez, ślepakʼ. Por. byzgėlė ̃s.v. bỹgzti. 

 bizū̃nas 2 p.a., bizū́nas 1 p.a. gw. 1. ʽbicz w postaci pęku rzemieni spiętych na krótkim 

trzonkuʼ, 2. przen. ʽwłóczęga, biedakʼ, 3. bot. ʽgroszek leśny, Lathyrus silvestrisʼ — zapoż. z 

błr. bizún, -á (ZS 12, LEW 45; por. ĖSBM 1, 348). NB. Wymienione w LEW 45 war. bisūnas, 

bezūnas ʽbiczʼ nie zostały potwierdzone w LKŽ.  

 bjaurùs, -ì 4 p.a., bjaũrus 2 p.a. 1. ʽbrzydki, brudny, plugawy, odrażający, obrzydliwy, 

wstrętnyʼ, 2. ʽnikczemny, niecnyʼ, 3. ʽo mrozie, upale: wielki, silnyʼ. SD biaurus «brzydki» 

(syn. dargus), «niecnotliwy» (syn. piktas, dargus), «nierządny, wszeteczny75; plugawy; 

sprośnik, sprosny», biaurus darbas SD «niecnota» (syn. piktybė, biaurybė, pagadas), bjaurùs 

šuõ ʽzły piesʼ. Z obocznym tematem: bjaũras. Odpowiednik łot. bļaũrs ʽbardzo zły, straszny, 

odrażającyʼ. Z formalnego punktu widzenia segment -r- stanowi sufiks (transponat *bheu̯-r-). 

Wyraz nie ma ustalonej etymologii, por. przegląd hipotez w LEW 42n. (tu m.in. o zbliżeniu 

ze scs. burja ʽburzaʼ). ALEW 117n. jako obiecujące wskazuje porównanie z gr. φύρω 

ʽzmieszać coś suchego z czymś mokrym, zmoczyć; zabrudzić, splamić; wprowadzić w 

zamieszanieʼ. Tymczasem GEW 1054n. o lit. bjaur-/bjur- zupełnie nie wspomina. Z kolei 

Beekes 2010, 1599 wyklucza etymologię ie. i kwalifikuje wyraz jako ʽPre-Greekʼ. W tym 

stanie rzeczy nasuwa się przypuszczenie, że osnową omawianych wyrazów może być wykrz. 

*bjau (*bheu?), wyrażający wstręt, odrazę. Por. wykrzykniki pol. fuj/pfuj (nwn. pfui) oraz 

fe/pfe w podobnym użyciu. — Drw. bjáuras c. ʽniegodziwiec, nikczemnik; niewybredny w 

słowachʼ, bjauratìs, -iẽs f. ʽplucha, chlapa, szarugaʼ (por. sausatìs ⇐ saũsas), bjaurastìs ts., 

bjaurýbė ʽnieczystość, paskudztwo, obrzydliwośćʼ, SD «sprosność», bjaũrie adv. ʽw porze 

pluchyʼ (Kur tu eisi tokiẽ bjaũrie), bjaurumà ʽsłota, plucha; błotniste miejsce (na drodze)ʼ. 

Por. łot. bļauris ʽzłośliwy człowiekʼ. — Vb. denom. 1. bjaurė́ti ʽbrzydnąć, stawać się 

wstrętnym, przykrym; o pogodzie: psuć sięʼ, refl. bjaurė́tis DP ʽbrzydzić się, zbraniać się; 

być mierzionym, być nieprzyjaznym; gardzićʼ, pasibjaurė́ti (3 os. pasibjaũri) ʽbrzydzić się 

czym, odczuwać wstrętʼ (⇒ neoosn. bjaurė-: bjaurė́tinas DP ʽbrzydliwyʼ, bjaurė́tuvas DP 

ʽbrzydliwy; brzydliwośćʼ, biaurėtuvė SD
1 «plugawiec; wszetecznik»), 2. bjaũrinti ʽszpecić, 

zanieczyszczać, brudzić, kalaćʼ (war. bjáurinti), išbjaurinu SD «gwałcę» (syn. pasiliju), 

subjaũrinti ʽoszpecićʼ, 3. bjauróti ʽszpecić, psuć wygląd; zanieczyszczać, paskudzićʼ, intr. ʽo 

pogodzie: psuć sięʼ, išbjauróti ʽzwymyślaćʼ. — Neoapofonia bjaur- ⇒ bjur-: bjùrti (zob.). 

 bjùrti, bjū̃ra (*bjųra < *bju-n-ra; war. bjùrsta < *bjųr-sta), pabjùro 1. ʽpogorszyć się, 

zepsuć się (o pogodzie), rozmięknąć, stać się błotnistym, grząskim (o drodze po deszczu, po 

topnieniu śniegów)ʼ, 2. ʽpaskudzić się, źle się goić (o ranach)ʼ, 3. ʽbyć niegrzecznym (o 

 
75 Por. Nepapildyk grieka bjauraus PK 10825 ʽNie popełnisz cudzołostwaʼ. — Ne dirpk ghreka tu biauraia MŽ 

414 ʽNie czyń grzechu Sodomskiegoʼ. 
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dziecku)ʼ, atbjùrti ʽsprzykrzyć się, obrzydnąćʼ (Atbjùro man miestas, grįšiu sodžiun 

ʽZbrzydło mi miasto, wrócę na wieśʼ), subjùrti m.in. ʽzacząć łajać, fukać, kłócić się; wzmóc 

się, zaostrzyć się (o chorobie)ʼ, też ʽdostać biegunkiʼ. Inchoativum z infiksem -n- względnie 

suf. -sta-, zbudowane na neopwk. bjur-. Ten ostatni wyderywowano przy udziale 

neoapofonii SP au ⇒ SZ u z przym. bjaurùs, bjaũras (zob.). Stosunek bjaur- ⇒ bjur- ma 

paralele w kiáuras ⇒ kiùrti i máuras ⇒ mùrti; inne: spjáudyti ⇒ spjudóti; gáudyti ⇒ įgùsti. 

— Jest dublet fonetyczny ze zmianą bj- > bľ-: bliùrti, bliū̃ra (war. bliùrsta), pabliùro, np. 

Kad lietus didis, oras bliū̃ra, daros bjaurus JU ʽGdy deszcz [jest] duży, pogoda się psuje, 

robi się paskudnaʼ. Patižo visi keliai, pabliuro dirvos, paplūdo pelkės ʽRozmokły wszystkie 

drogi, rozmiękły role, błota zalane wodąʼ. Por. łot. bļuris ʽzłośliwy człowiek, Boshafter, 

Fürchterlicherʼ. — Drw. bjùrinti caus. ʽbrudzić, szpecićʼ (syn. bjaũrinti), DP ʽkalać, 

plugawić, szpecić, szkaradzićʼ (pabjùrinais̓  ʽsplugawiłeś sięʼ), ⇒ išbjùrintas DP 

ʽzeszpeconyʼ, nepabjùrintas DP ʽniepokalanyʼ.  

 blabė́ti, blabù, blabė́jau gw. 1. ʽbuchać – o ogniuʼ, 2. ʽbulgotać – o wodzie, parkotać – 

o kaszy w garnkuʼ, 3. ʽmówić dużo i bez potrzeby, paplaćʼ (syn. plepė́ti) — czasownik o 

osnowie bla-b-, pochodzącej od powtórzonego wykrz. blà-blà– o turkocie, o dźwięku 

towarzyszącym wrzeniu, o buchnięciu ognia. Paralele s.v. plepė́ti i blibnóti. — Drw. blãbinti 

caus. 1. ʽdokładać do ognia, podsycać płomieńʼ, 2. ʽzagadywać, wszczynać rozmowęʼ. 

Nomina: blãbinas ʽpapla, pleciugaʼ, blãbis ts. 

 blagaslõvyti, blagaslõviju, blagaslõvijau gw. ʽbłogosławićʼ (Pablagaslõvijo tėvai, į 

šliūbą išleisdami ʽPobłogosławili rodzice, wyprawiając [ją] do ślubuʼ) — zapoż. ze stbłr. 

blagosloviti, blagoslaviti, por. błr. blahaslavícь, -slaŭljú, 3 sg. -slavícь. Por. LEW 45. Zob. 

też bagaslóvyti (różnica akcentuacji niewyjaśniona). 

 blagnas, -a stlit. ʽnieodpowiedni, niegodny, złyʼ, por. karališkoj garbėje sėdės žmogus 

niekam ne hadnas (glosa: blagnas) BRB ʽw królewskiej godności zasiądzie człowiek tego 

niegodny, der wird in königlichen ehren sitzen, wie ein Schergeʼ. Analiza: blag-nas, drw. 

denominalny z suf. -na- od blõgas ʽzłyʼ (zapoż. ze stbłr. blagij). Przyczyną zróżnicowania 

wokalizmu jest neoapofonia SP *ā ⇒ SZ ă (odwrócenie stosunku ă ⇒ *ā). Paralele wśród 

slawizmów: slãbnas ob. slõbnas (z błr. sláby), zgrãbnas ob. zgrõbnas (z pol. zgrabny), 

prãšmatas ob. prãšmotas (drw. od šmõtas). Por. też rodzime derywaty z ă: drabùžis ob. 

drobùžis; ãtlašas ob. ãtlošas; ãtkalas ob. atsikõlęs; blaškiù ob. blõkšti. W świetle 

powyższego nie da się utrzymać hipotezy LEW 46 o prapokrewieństwie lit. blagnas z ros. 

blagój, ani też wysuniętego w ALEW 119 twierdzenia, jakoby blagnas było zbudowane na 

temacie przypadków zależnych od pie. nomen pierwiastkowego, rzekomo odzwierciedlonego 

w gr. βλᾱ́ξ, βλᾱκός m./f. ʽgłupi, tępyʼ (NB. Beekes 2010, 218 daje rekonstrukcję *mlh2(e)k- 

ʽsłabyʼ, przy czym opatruje ją znakiem zapytania: «IE?»). — Vb. denom. blãgnytis, -ijasi, -

ijosi gw. ʽo niebie: rozpogadzać sięʼ, przen. ʽzdrowieć; trzeźwieć, przytomniećʼ. Neoosn. 

blagnij-: su didžiu blagnijimu MT ʽz wielką lekkomyślnościąʼ. 

 blaikstýtis, blaĩkstosi, blaĩkstėsi gw. 1. ʽprzygasać i na nowo się rozżarzać – o węglach, 

żarzeʼ, 2. ʽo niebie: rozpogadzać się; o świetle: przedzierać się przez obłokiʼ. Oboczna forma 

blaistýtis (išsiblaistýti ʽrozproszyć się – o chmurach, przejaśnić sięʼ) przemawia za analizą 

*blais-sty-, frequentativum zmienione przez insercję k. Osnowa werbalna na SO blais- od 

blis- (zob. blìsti), por. bláisėti a. bláisioti ʽgasnąć, dogorywaćʼ. War. blaikštýtis ʽprzejaśniać 

sięʼ pokazuje kš ze zmiany ks (por. lakštýti < lakstýti; balk̃šta < balk̃sta). Całkiem inaczej 

LEW 46: blaikštýtis ma stać w apofonii do blỹkšti (zob.). 

 blaivùs, -ì 4 p.a. 1. ʽblady, białawy, wyblakły, spłowiały, jasny; o niebie: niebieskawy, 

pogodny, bezchmurnyʼ, 2. przen. ʽtrzeźwy, nie pijanyʼ, 3. przen. ʽrozsądny, rozważnyʼ. War. 
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blaĩvas, -à 4 p.a. (m.in. SD). Z inną budową: blaisvas b.z.a. ʽblady; trzeźwyʼ; derywacja 

wymienna z neosuf. -svas (por. bliesvas jako war. do bliẽdnas). — Sporne. Dotychczasowe 

zestawienie ze słow. blědŭ ʽbladyʼ, stang. blāt ʽblady, wyblakłyʼ, stwn. bleizza ʽsiniakʼ (LEW 

46, SŁPS 1, 260, Derksen 2008, 43, ALEW 120: pie. *bhlai̯do- albo *bhloi̯do-) jest o tyle 

trudne do przyjęcia, że prowadzi do rekonstrukcji plit. *blaid-vas (por. Otrębski, Lingua 

Posnaniensis I, 122), czyli do założenia zmiany dv > v. Taka rekonstrukcja jest sprzeczna z 

faktami, por. erd̃vas, nie †ervas; išdvérti, nie †išverti; vaĩdvilkis, nie †vaivilkis. BSW 34 s.v. 

*blaida- zestawiał scs. blědŭ jedynie ze stang. blát < *blaita-. Heidermanns 1993, 128, s.v. 

*blaita- ʽblaßʼ wywodzi blaisvas za LEW z praformy *blaid-svas (pie. *bhloi̯d-; wątpliwe, 

zob. wyżej o neosuf. -svas). W materiale litewskim nie ma formy, która by wskazywała 

bezpośrednio na -d- jako segment składowy, dlatego zamiast *bhloi̯do- przyjmiemy praformę 

*bhloi̯-u̯o-. Z niej to bez problemów wywodzi się lit. blaĩvas z jednej strony i stang. blēo 

ʽbarwa, kolor, jakość skóry twarzy, ceraʼ, śrniderl. blie ʽceraʼ z drugiej strony (zob. Kroonen 

69, s.v. *blīwa- 1 n.). — Prawdopodobnie zachodzi związek apofoniczny między 

neoosnowami blaiv- i blyv- jak w gwarowym czas. blývoti, -ju, -jau ʽbyć nieprzytomnym, 

być w agoniiʼ (Ilgai blývojęs, vėl atsigavo ʽDługo był nieprzytomny, znowu się ocknął / 

przyszedł do siebieʼ). blývoti może być vb. denominativum od adi. *blyvas ʽjasny, pogodny, 

trzeźwyʼ, podobnie jak gývoti ʽżyćʼ od gývas ʽżywyʼ. Przyjąwszy kierunek derywacji SP 

blaiv- ⇒ SZ blyv-, można mówić o odwróceniu reguły apofonicznej SZ y ⇒ SP ai. Ta 

ostatnia wiąże w pary takie formy, jak gývas i gaivìnti; atlýgti i atlaigà oraz gnýbti i gnáibyti. 

— Vb. denom. 1. blaivė́ti, -ja, -jo ts., prablaivė́ti ʽ(o niebie) rozjaśniać sięʼ, prasiblaivėt SD 

«wytrzeźwieć, roztrzeźwieć», 2. blaivýtis ʽo niebie: rozjaśniać się, przejaśniać sięʼ, przen. ʽo 

pijanym: trzeźwiećʼ, prasiblaivýti ʽrozpogodzić się; wytrzeźwiećʼ (Kroonen 69 niepotrzebnie 

sprowadza to do pie. *bhloi-u-éie-), blaĩvinti caus. ʽcucić, trzeźwić; uczynić pogodnym, 

rozchmurzyć, rozweselićʼ. — Neoosn. blaivy-: blaivýbė ʽtrzeźwośćʼ, blaivyklà ʽizba 

wytrzeźwieńʼ, blaivỹstė ʽtrzeźwośćʼ (m.in. SD). 

 blakà adv. gw. ʽobok, przyʼ (syn. gretà): Jis eina blakà su kuo nors ʽIdzie razem z 

kimśʼ. Aštuoniais arkliais blakà važiavome ʽJechaliśmy w osiem koni narazʼ (były one 

sprzężone w dwie czwórki) — skostniała forma instr.sg.f. od *blaka. War. blakù, pablakù 

ʽciasno obok siebieʼ – skostniała forma instr.sg.m. od *blakas (por. łot. blaks ʽrówny, 

gładkiʼ). Odpowiednik łot. blaku, blakum, blakām ʽobok siebie, z bokuʼ (war. blakiem, 

blakis, blakus). Zob. ME I, 308, jak też Leskien 1891, 175, 214, LEW 47. Etymologia 

niejasna. Leskien powołuje się na termin tkacki lit. blakà ʽskaza w tkaninie, gdzie nić 

rozszczepiła się na dwie równoległeʼ. — Adv. pãblaka 1. ʽ(siedzieć) z wyciągniętymi 

nogami, (usiąść) wyciągnąwszy nogiʼ, 2. ʽo roślinie: piąć się po powierzchni ziemi, płożyć 

sięʼ. War. pãblaku adv. 1. ʽ(siedzieć) z wyciągniętymi nogamiʼ, 2. ʽjeden obok drugiegoʼ 

(war. pablakiuĩ). Drw. pablakìnis ʽniewysoki, chylący się ku ziemi (o drzewie); niski (o 

saniach)ʼ. 

 blãkė 2 p.a. 1. ʽpluskwa, owad Cimex lectulariusʼ, 2. ʽmotylica wątrobowa, Fasciola 

hepaticaʼ, 3. ʽwrzosowiec cienkoskrzydełkowy, Corispermumʼ, 4. ʽwioślak, Corissa 

geoffroyiʼ, 5. ʽwarzywnica kapustna, Eurydema oleraceaʼ. Oboczność form łot. blakts i 

plakts ʽpluskwaʼ (z *plakutis, zob. plàkti) nasuwa podejrzenie, że grupa bl- w nagłosie 

litewskim jest wtórna, i że powstała drogą sonoryzacji: blãkė z *plakė jak blusà ʽpchłaʼ z 

*plusa (zob.). Motywujący przymiotnik jest zachowany w łot. plaks obok plakans ʽpłaski, 

gładkiʼ i lit. blãkas, blãkanas ʽrówny, gładki (o powierzchni morza, łąki)ʼ. Znacz. etym. 

ʽowad o płaskim kształcieʼ. Podobnie utworzone nazwy ʽpluskwyʼ to pol. gw. płoszczyca od 

przym. płoski stpol. ʽpłaski, spłaszczonyʼ (ukr. ploščýca ʽwesz łonowa, Pthirus pubisʼ) i pol. 

pluskwa, ukr. gw. pljúšča od przymiotnika typu ukr. gw. pljuskýj ʽpłaski, równyʼ, psł. 

*pljuskŭ (zob. Boryś 442) oraz ang. bed-bug. Etymonem ʽpłaskiʼ operowali już LEW 47 i 
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ALEW 120. Wątpliwe jest zestawienie pb. *blak-ti-, łot. blakts, pl. blaktis ʽpluskwaʼ z łac. 

blatta f. ʽmól, ćma, karakonʼ < *blakta (?) w BSW 34. Wyraz łaciński nie ma pewnej 

etymologii (w słowniku de Vaana 2008 został pominięty). Mało przekonująca jest 

rekonstrukcja pie. *blak(u̯)ī- przy pomocy pasztuńskiego brez f. ʽpluskwaʼ (pirań. *bračī) u 

Witczaka, Balt XLV:2, 2010, 301n. — Drw. blakė́tas ʽzapluskwiony (o pomieszczeniu)ʼ, 

blakỹnė ʽmiejsce zapluskwioneʼ, blakìnis ʽzapluskwiony; o zapachu pluskiewʼ, blãkutė, 

blakutė ̃ʽpluskwaʼ lub blãkūtė ts. (⇒ blakučiū́tė ʽmała pluskwaʼ). Cps. blakiažolė b.z.a. bot. 

ʽtobołki polne, Thlapsi arvenseʼ (por. žolė)̃, blakiažudė b.z.a. bot. ʽpluskwica, świecznica, 

Cimifugaʼ (dosł. ʽziele tępiące pluskwyʼ (?), por. žudýti; war. blaknė). Vb. denom. blakinė́ti 

ʽszukać pluskiew; chodzić bez zajęcia, obijać sięʼ. — Obok blãkutė, blãkūtė powstała 

ekspresywna nazwa osoby: blakūtà, blakū̃tas ʽkto się wałęsaʼ (por. lemtūtà), od tego vb. 

denom. blakutinė́ti, blakūtinė́ti ʽwałęsać sięʼ. 

 blaksė́ti, blàksi, blaksė́jo gw. 1. ʽbłyskać, migotać – o płomieniuʼ (Prie blakčiojančios 

žvakės sunku skaityti ʽPrzy migoczącym płomieniu trudno się czytaʼ), 2. ʽłopotać (o 

chorągiewce)ʼ, 3. ʽmrugać76, poruszać powiekamiʼ (Pablakčiók, ir praeis akys skaudėti 

ʽPomrugaj, to oczy przestaną [cię] bolećʼ). Z innymi sufiksami: blakčióti ʽmigać, błyskaćʼ, 

blakstýti (zob.). Osnową wymienionych czasowników jest wykrzyknik, por. blàk lub blàks o 

pełgającym lub gasnącym ogniu, blàkst ts. (też o zamykaniu się, np. drzwi), blàkt o 

rozbłysku płomienia, o nagłym ustaniu, zakończeniu czegoʼ. Osobno zob. blazgė́ti i bliksė́ti. 

 blakstíenos, -ų 1 p.a. f.pl. 1. ʽrzęsy u powiekʼ, 2. ʽpowiekiʼ, 3. ʽbrwiʼ. War. z -kšt-: 

blakštienos SD «powiek włosy». Z innymi tematami: blakstíenai a. blakstienaĩ ʽrzęsyʼ, łot. 

blakstiņi ob. plakstiņi m.pl. ts. (drw. wsteczne: plaksts, plakste). Etymologia sporna. Dotąd 

wskazywano na związek z adi. blãkas lub blãkanas ʽrówny, gładki (o powierzchni jeziora, 

morza przy bezwietrznej pogodzie)ʼ, łot. blaks ts. (por. LEW 47), ignorując przy tym fakt, że 

w repertuarze lit. sufiksów nie ma -stien-, ani -stin-. Wydaje się, że lepiej będzie wyjść od 

zwrotu blakstíenas sudė́ti ʽzmrużyć oczyʼ, który świadczy o związku nazwy ʽbrwiʼ z 

mruganiem, czyli ʽporuszaniem powiekamiʼ. Wtedy będzie można ująć blakstiena jako drw. 

na -ienā- od neoosn. blakst- ⇐ frq. blakstýti (zob.). Znacz. etym. ʽto, czym się mrugaʼ. 

Wynika z tego, że początkowo wyraz musiał się odnosić do ʽpowiekiʼ, a nie do jej 

owłosionego brzegu zwanego ʽrzęsąʼ. Co do derywacji sufiksem -n- od neoosnowy 

zakończonej na -st- por. lakstū̃nas od lakst- (lakstýti); lamstìnis od lamst- (lámstyti); páistena 

od paist- (páistyti). Nieco inaczej ALEW 120, gdzie mówi się o derywacie «aus der 

Wortfamilie von lit. blàsterti ʽkurz aufflammen, flackern; blinzelnʼ».  

 blakstýti, blakstaũ, blaksčiaũ gw. 1. ʽbłyskać (światłem lampy) po nocyʼ, 2. 

išsiblakstýti ʽrozbiec się, rozproszyć sięʼ (Visi jo vaikai išsiblakstė po visus kraštus; syn. 

išsiblaškyti) — vb. frequentativum na -sty- od onomatopeicznego pwk. blak- jak w blakčióti 

a. blaksė́ti m.in. ʽbłyskać, migotaćʼ (analiza: blak-sė- albo blaks-ė-). Por. interi. blàk, blàks i 

blàkt o migotaniu płomienia; o mrużeniu oczu i przymykaniu powiek. 

 blandýtis, zwykle w 3 os. blañdosi, blañdėsi 1. ʽściemniać się, zmierzchać, chmurzyć 

sięʼ, 2. ʽrozjaśniać się, wypogadzać sięʼ, 3. ʽtrzeźwieć – o pijanym; odzyskiwać przytomność 

– o chorymʼ, 4. ʽtułać sięʼ, 5. ʽszybować – o ptakuʼ. War. blandìntis. Cps. apsiblandýti 

ʽzachmurzyć się; stać się sennymʼ, išsiblandýti ʽwypogodzić się; oprzytomnieć po śnie, 

wytrzeźwieć, przyjść do siebie (po chorobie)ʼ, tr. išblandýti ʽocucić kogo, wytrzeźwić; 

zbudzić, wybić ze snuʼ — iterativum z suf. -y- i SO bland- do blend-/blind-, por. blę̃stis 

ʽmętnieć; chmurzyć sięʼ, blįs̃ti ʽzmierzchać sięʼ. Starsze prs. iterativum na -i̯a-, blañdžiasi, 

dało początek quasiprymarnemu pdg. blą̃stis, blañdžiasi, blañdėsi 1. ʽzasnuwać się 

 
76 Por. pol. gwiazdy mrugają. 
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chmurami, chmurzyć sięʼ, 2. przen. ʽcierpieć na zatrucie alkoholoweʼ. ALEW 120n. 

przyjmuje st. zanikowy blind- jako osnowę tego iterativum. — Nawiązania na SO: 1. łot. gw. 

sabluodîtiês ʽzbłądzić, zabłąkać sięʼ (łot. liter. blàndîtiês jest kuronizmem, zob. Karulis I, 

131n.), 2. scs. blǫždǫ, blǫditi ʽmylić drogę, błąkać się; popełniać błąd; żyć rozpustnieʼ ⇐ 

blęsti, blędǫ ʽpaplać, bredzićʼ, 3. stang. blendan ʽoślepić, pozbawić wzrokuʼ, śrdn. blenden, 

blinden ts., stwn. blenten ts. (Orel 47). Por. BSW 35, LEW 47, Derksen 2008, 47. — 

Postverbalia: blandà 4 p.a. 1. ʽzachmurzenie; mgłaʼ, 2. ʽzaprawa mączna w potrawieʼ (war. 

blandaĩ), blañdas ʽzamglenie oczu, zaćmienie umysłuʼ; prefigowane: apýblanda ʽprzedświt, 

półmrok, zmierzchʼ, príeblanda ʽpomrok, zmrok, zmierzchʼ. Adi. blandùs (⇐ blandà) 

ʽzmierzchający, pochmurny, mrocznyʼ, blandì sriubà ʽzupa zawiesista, gęstaʼ (por. łot. 

bluožs ʽgęsty, zwarty, szczelnyʼ). Vb. denom. blañdotis, -jasi, -josi ʽchodzić w stanie 

półprzytomnym, błąkać się; trzeźwieć po pijaństwieʼ, blandúotis ʽchmurzyć się – o niebie, 

psuć się – o pogodzieʼ. 

 blánka 1 p.a. gw. ʽgruba deska, deska na poszycieʼ (Šitas tiltas padarytas iš gerų 

blánkų ʽTen most został zrobiony z dobrych desekʼ) — zapoż. ze śrdn. blanke f., por. nwn. 

Planke f. ʽbal, dyl, deska poszyciaʼ. — War. plánka 1 p.a. (Išsipjovėm plankų, galėsim 

šuliniui rentinį sudėti ʽWyrznęliśmy sobie grube deski, będziemy [teraz] mogli zbudować 

cembrowinę studniʼ) ⇐ prus.-niem. planke f.; pruska «planka» była długa na 30 stóp i miała 

2 cale grubości, zob. GL 101. Co do akutu por. zapoż. dránka, šmánta i gángos. NB. W LKŽ 

I, 884 mylnie wskazano na pol. blanki m.pl. ʽparkany drewniane na wałach obronnychʼ jako 

źródło. 

 blañkti, blankstù, blankaũ 1. ʽstawać się bladym, blednąć (z głodu, choroby, gniewu, 

lęku)ʼ, 2. ʽtracić barwę, płowieć (o tkaninie)ʼ, 3. o łuczywie: dopalać się, dogasaćʼ; przen. ʽo 

człowieku: dogorywać, umieraćʼ, 4. ʽdnieć, świtaćʼ (Diena jau blañko), cps. apiblañkti 

ʽstracić rumieńce, poblednąćʼ, nublañkti a. prablañkti ʽprzejaśnić się (o niebie)ʼ — 

paradygmat oparty na neopwk. blank-, który został wyabstrahowany z prs. infigowanego 

*bla-n-ka do *blakti, *blako. Por. pwk. blak- w blaksė́ti, blakčióti ʽmigać, błyskaćʼ. Por. też 

bluk- (s.v. blùkti) jako ewentualny refleks SZ do pwk. blak- (typ TuT ⇐ TeT/TaT). Dalsze 

objaśnienie niepewne. Zob. LEW 50, s.v. blinksė́ti. Būga, RR I, 434; III, 780 wysunął 

przypuszczenie o prapokrewieństwie blank- ze słowiańskim *blǫk- w *blǫkati sę płn.-psł. 

ʽchodzić bez celu, błądzićʼ (pol. błąkać się, czes. gw. blúkať se, ukr. blukáty, gw. blukátysja). 

Brak wzmianki o tym w LEW, l.c. Brak jest hasła *blank- w BSW. — Drw. blankìnti 

ʽdoprowadzać do pobladnięciaʼ, blañkterti ʽprzejaśnić się (o niebie)ʼ, nomina: blankà 

ʽzmierzch, mrokʼ, blañkas ʽrówny, gładki, m.in. o powierzchni morzaʼ (syn. blãkas), blankùs 

ʽblady, zamglony, mętny, szary; wyblakły; nieciekawyʼ.  

 blàstelėti, blàstelėja (war. blàstelia), blàstelėjo 1. ʽrozbłysnąćʼ (Blàstelėjo žvakė ir 

užgeso ʽŚwieca rozbłysnęła i zgasłaʼ), 2. ʽzatrzymać się na czas jakiś, ustać, przestaćʼ 

(Blàstelėjo lietus, reik skubytis namo ʽDeszcz ustał, trzeba spieszyć się do domuʼ) — 

czasownik momentalny na -elė- od interi. blàst ʽo płomieniu: buchnąć, błysnąć, zgasnąć; o 

człowieku: wyzionąć ducha; o ptaku: zatrzepotać skrzydłami; też o mrugnięciu powiekamiʼ. 

Z innymi sufiksami: blàsterėti, blàsterti ʽbuchnąć – o ogniuʼ. Drw. blàsterėjimas: reikia 

didžio blàsterėjimo, didžio tylėjimo DP 377 ʽtrzeba wielkiego uciszenia, wielkiego milczeniaʼ 

(ALEW 121). Tu też blastė́ti, blàsta, -ė́jo ʽlśnić, połyskiwać (o jedwabiu); ulatywać (o duszy 

konającego)ʼ. 

 blaškýti, blaškaũ, blaškiaũ 1. ʽrzucać, ciskać; o wietrze: miotać czym na stronyʼ, SD 

blaškau «szamocę», 2. ʽganiać, pędzać (gęsi), odpędzać (muchy)ʼ, 3. ʽtargać, wichrzyć 

włosyʼ, 4. ʽsprzątaćʼ, 5. ʽtrwonić pieniądzeʼ. Refl. blaškýtis ʽrzucać się, miotać się (o 

chorym); pierzchać, rozbiegać się; tułać się, poniewierać się; o krowie: biegać sięʼ, 
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išsiblaškýti ʽrozpraszać sięʼ — iterativum na -y- od SZ blašk- ⇐ *blāšk-, zob. blõkšti (tam też 

etymologia). W kwestii neoapofonii ă ⇐ ā por. plàkti/plókščias; šakùs/šókti; vagiù/võgti. 

Gwarowe prs. blaškiù, ukazujące się przy inf. blõkšti (zob. LD § 598), kiedyś 

prawdopodobnie należało do iter. blaškýti. — Z innymi sufiksami: išblaškė́ti ʽulec 

rozproszeniu, rozproszyć się, np. o rodzinieʼ, refl. išsiblãškėti ʽrozpraszać się, nie móc się 

skupić na jednej rzeczyʼ (⇒ išsiblãškėlis ʽczłowiek roztargniony, zapominalski, 

roztrzepaniecʼ), caus. išblaškìnti ʽo wietrze: rozproszyć, rozpędzić chmuryʼ. — Drw. blaškaĩ 

m.pl. ʽwytrzepane/obite snopy żyta lub pszenicy, przeznaczone na pokrycie dachuʼ (war. f. 

blãškės, blãškos).  

 bláudžioti, bláudžioju, bláudžiojau ʽbłąkać się, chodzić bez celu, włóczyć sięʼ. Z uwagi 

na stlit. blaudyti ʽbłądzićʼ (por. hapaks blaudant- w Atmesk mokslus netikruosius, ir priversk 

visus blaudančius PK 1183-4 ʽOddal nauki fałszywe, nawróć błędne i złościweʼ) wypada 

analizować blaudži-oti — drw. intensywny na -o- od neoosn. blaudž̓ - jak w blaudžiau, prt. 

do blaudyti. Osnowę blaud-/blaudž̓ - wytworzyła neoapofonia SZ ū ⇒ SP au, a jej punktem 

wyjścia było blūd- jak w slawizmie blū̃dyti ʽbłądzićʼ (zob.). Paralele apofoniczne: maulióti 

ob. mùlti; sriaũbti ob. sriubčióti; łot. brauzdêt ob. bruzdêt (s.v. bruzdė́ti). LEW 48 

nieprzekonująco łączył blaud- z pwk. blaus-/blus-. Uwaga o innowacyjnej naturze blaud- 

widnieje już w ALEW 725, s.v. pablū̃sti. — Drw. blaũdžius ʽkto chodzi bez celu, włóczy się, 

włóczęgaʼ. Vb. denom. bláudžiukoti, -ju, -jau ʽchodzić bez celu z miejsca na miejsceʼ 

zakłada n.agt. *blaudžiukas jako ogniwo pośrednie.  

 bláustis, bláusiasi, bláusėsi (war. blaũstis) ʽchmurzyć się, zasnuwać się chmuramiʼ 

(Dangus bláusiasi, bus lietaus ʽNiebo się chmurzy, będzie deszczʼ), apsiblaũsti ʽzachmurzyć 

się; zacząć niedowidzieć; stawać się sennym; stawać się chmurnym, posępnym, markotnymʼ, 

užsibláusti ʽpokryć się chmuramiʼ — formacja na st. pełnym blaus- w stosunku do blus-, zob. 

blùsti ʽprzymykać powieki, mrużyć oczy, wpadać w drzemkęʼ. — Drw. bláusėtis ʽbyć 

sennym, rozespanymʼ (išsibláusėti ʽpozbyć się ochoty do spaniaʼ, nusibláusėti ʽoprzytomnieć 

po śnie, rozczmychać sięʼ), blausóti, -o, -ójo ʽmrużyć oczy, mrugać oczamiʼ (*blaus-só-), 

blaustýtis ʽchmurzyć sięʼ (*blaus-sty), blausùs: blausùs óras ʽpochmurna pogodaʼ, blausùs 

stìklas ʽzamglone szkłoʼ, blausùs véidas ʽposępna, ponura twarzʼ, blaũsios ãkys ʽsenne oczyʼ. 

 blauzdà 4 p.a. 1. ʽgoleń, podudzieʼ (palaužė blauzdas DP ʽpołamali golenieʼ), SD
1 

«goleń», 2. ʽłydkaʼ, SD «łyst mięsisty, pęga» (syn. pablauzdys). War. blauzà (por. lazà ob. 

lazdà). Pl.t.m. blauzdaĩ 1. ʽgoleńʼ, 2. ʽprzedramięʼ (Rankos blauzdaĩ beliko, pirštus atpjovė 

mašina ʽZostało tylko przedramię, palce obcięła maszynaʼ). Całkiem izolowane i niejasne. 

Porównanie z blùzgana ʽłupieżʼ (zob. LEW 48) niewiele tu wyjaśnia, ponieważ grupa zd 

zwykle nie alternuje swobodnie ze zg. Obecność -zd- może prowadzić do przypuszczenia, że 

chodzi tu o udźwięcznienie -st- praformy *plausta (por. grùzdas z *krustas). Pod względem 

formalnym chciałoby się wstawić blauzdà w związek z czas. pláustyti ʽpławić w wodzie, 

płukać, prać, myćʼ (intens. do pláudžiu, pláusti ʽpłukaćʼ), ale znaczeniowa strona tego 

zestawienia wymaga jeszcze badania. Zob. też ALEW 121n. — Drw. blauzdìnė ʽto, co chroni 

goleń, nagolennikʼ, blauzdìnės f.pl. ʽskarpety lub pończochy okrywające łydki, 

podkolanówkiʼ (por. sufiks w kójinės), blauzdinės veltos f.pl. SD «suleiaty» [ʽpilśniowe buty 

okrywające łydkęʼ, SW], syn. apavis sruoguotas. Cps. blaũzdlauža a. blauzdlaužà ʽpora roku, 

gdy pokryty lodem grunt dopiero zamarza, zapada się pod kołami wozu, raniąc nogi koniʼ 

(por. láužti, dosł. ʽpora łamania goleniʼ), war. blaũzlauža; blauzdìkaulis ʽkość goleniowaʼ 

(por. káulas, syn. stibìkaulis). — N.rz. Blauzdà, Blauzdẽlė. N.m. Vilkablaũzdė. 

 blazgė́ti, blazgù, blazgė́jau 1. ʽbuchać, wystrzelać – o ogniuʼ, 2. ʽtrzepotaćʼ, 3. ʽdużo i 

bez potrzeby mówić, paplaćʼ (por. blabė́ti ts.) — sonoryzowany wariant do *blaskėti < 

plaskė́ti ʽpłonąć, pałać; dużo mówićʼ (zob.). Por. blizgė́ti ob. pliskė́ti; blazdė́ti ob. plazdė́ti. — 
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Z innymi sufiksami: blazgénti ʽstukać, kołataćʼ, pablazgénti ʽzapukać do drzwiʼ, blãzginti ʽo 

wietrze: poruszać, miotać czym, blãzginti liežùvį ʽstrzępić sobie język, mówić za dużo i 

niepotrzebnieʼ. — Nomina: blàzgata c. ʽkto pyskuje, złorzeczy, używa przekleństwʼ, ⇒ vb. 

denom. blazgãtyti ʽprzeklinaćʼ, išblazgãtyti ʽzwymyślać kogoʼ. 

 blažeikas stlit. ʽpoświęcona świecaʼ (padėk jamui ant afieros ne gramnyčią, ne 

blažeiką MOP ʽpołóż mu na ofiarę nie gromniczkę, ani błażejkaʼ) — zapoż. z pol. XVI w. 

błażejek, -ejka ʽświeczka poświęcona w dniu św. Błażeja, którą okrążano szyję przy bólu 

gardłaʼ (SPXVI). Wyraz jest zdrobnieniem od imienia Błażej ⇐ łac. Blasius (SLA 42, ALEW 

122, POLŽ 32). Por. odpowiednik nwn. Blasiuskerze f. 

 blėd̃is, -ies 2 p.a. f. 1. stlit. ʽkrzywdaʼ (Tegul tokie tegėdis, kurie man darė blėdis KN 47 

ʽNiechaj wstydzą się tacy, co wyrządzili mi krzywdyʼ), 2. gw. ʽszkoda w uprawie 

wyrządzona przez zwierzętaʼ, np. Žiūrėk, tavo arkliai kokią man blėdį padarė, visus kopūstus 

išėdė ʽZobacz, jaką szkodę wyrządziły mi twoje konie, wyżarły całą kapustęʼ — zapoż. ze 

stbłr. bljadь m.in. ʽkłamstwo, krętactwoʼ, por. strus. bljadь ʽoszustwoʼ, c. ʽoszustʼ (SLA 42, 

LEW 48; brak w ALEW). — SO blod- na mocy neoapofonii ė ⇒ o (por. typ sodìnti): blódėti, 

blódėju (war. blódu, blódžiu), blódėjau gw. ʽo dzieciach: szaleć, dokazywać; mówić 

głupstwa; psuć, niszczyćʼ (por. łot. blãdêt, -u, -ẽju ʽmówić głupstwaʼ), iš-, sublódėti 

ʽzadeptać, stratować (zboże, grządki)ʼ. Z obocznym sufiksem: blódyti, -iju, -ijau.  

 bléika 1 p.a., bleikà 2 p.a. gw. ʽklipaʼ (Otrębski 1934, 20), ʽgra chłopięca polegająca na 

podbijaniu kijkiem klinowato zaostrzonego drewienkaʼ, też nazwa takiego drewienka (syn. 

čýžikas). Niejasne, pominięte w LEW. 

 blė́ka 1 p.a., blėkà 2, 4 p.a. gw. 1. ʽcienki płat metalu, blachaʼ (Surūdijo blė́ka ʽBlacha 

zardzewiałaʼ), 2. ʽpłaskie naczynie blaszane do pieczeniaʼ — zapoż. ze stbłr. bljaxa, błr. 

bljáxa, -i (⇐ pol. blacha, tu ze śrwn. blëch, nwn. Blech n.). War. blėchos DP f.pl. Lit. lė za 

błr. lja jak w blėk̃ai, plėškà. Por. SLA 42, ZS 10, LEW 48, ĖSBM 1, 365. Zob. też blė́ta, blẽkis i 

blekõnas. — N.agt. blė́korius a. blẽkorius ʽblacharzʼ ⇐ błr. bljáxar, gw. bljaxár. 

 blėk̃ai, -ų 2 p.a. m.pl. przest., gw. 1. ʽflaki, jelita zwierzęceʼ, 2. ʽpotrawa z siekanych 

jelit bydlęcych, flaczkiʼ (blėkai SD «flak, flaki») — zmienione z plėk̃ai (gw.) przez 

sonoryzację pl > bl. Por. blazdė́ti ob. plazdė́ti; ãblikas ob. ãplikas. Wyraz zapożyczony ze 

stbłr. fljaki, -ovъ ⇐ pol. flaki, -ów ʽkiszki, jelita; flaczkiʼ (⇐ śrwn. vlëc, vlëcke ʽkawałekʼ, 

nwn. Flecke m.pl. ʽflakiʼ), por. błr. gw. pljáxi m.in. ʽjelita zwierzęceʼ. Lit. lė za błr. lja jak w 

blėk̃a/blėkà, lėlė ̃ i plėškà. Zob. ĖSBM 9, 248, Bańkowski I, 374, Urbutis 2009, 422. SLA 42, 

za nim LEW 49 wskazywali na polskie źródło. — War. plėk̃ai (Litwa pruska) ⇐ prus.-niem. 

fläk (GL 102), por. nwn. die Flecke. Rodzimy odpowiednik to žarnõkai, zob. žárnos. — Drw. 

blėkiẽnė a. plėkiẽnė ʽflaczki, zupa z flakówʼ (Blėkus pataisai, supjaustai, išverdi blėkiẽnę), 

plėkỹnė ts.  

 blẽkis, -io 2 p.a. gw. 1. ʽblachaʼ, też f. blẽkė 2 p.a. (Visi jo namai blekè dengti 

ʽWszystkie jego budynki są pokryte blachąʼ), 2. ʽblaszana osłona drewnianej osi kołaʼ (Mano 

medinašiams kalvis uždėjo naujus blekiùs ʽNa moje osie kowal założył nowe blachyʼ), 3. 

ʽnaczynie blaszane do pieczeniaʼ, 4. ʽblaszana odznakaʼ (syn. blė́tė) — zapoż. z prus.-niem. 

bläk, śrdn. blek (GL 32, LEW 48n., Čepienė 104). — Drw. blẽkorius a. blekõrius ʽblacharzʼ. 

Łot. blekis ʽblacha; blaszane naczynieʼ ⇐ śrdn. blek (Jordan 56). Zob. też blė́ka i blekõnas. 

 blekõnas 2, 4 p.a. wsch.-lit. ʽblaszana bańka na mlekoʼ (Pienų lãjam blekuonañ ir 

stãtom undeniñ LZŽ ʽMleko zlewamy do baniek i wstawiamy do [zimnej] wodyʼ) — zam. 

*bliakõnas, co zapożyczone z błr. gw. bljaxán ʽkanister; bańka na mlekoʼ (PZB 1, 198). Brak 

w LKŽ. Por. blėk̃a. 



173 

na prawach rękopisu 

 blendė ̃4 p.a. ʽdrążek, poprzeczka; grzęda dla kurʼ. War. zdysymilowany: blengė ̃(por. 

brangvỹnas, gonkvinė). Bez etymologii.  

 blė́sti, blė́sta (*blės-sta), blė́so 1. ʽprzygasać – o ogniu, pokrywać się popiołem – o 

żarachʼ, 2. przen. ʽprzemijać (o urodzie), ochłonąć (z gniewu)ʼ, atblė́sti ʽostygnąć – o piecuʼ, 

užblė́sti ʽo ogniu: przestać płonąć; o płomieniu: zgasnąć, zniknąćʼ. Dwuznaczne: 1° pwk. 

blės- może być z pochodzenia wykrzyknikiem, por. blė́st, blės̃t o nagłym zniknięciu 

płomienia, wygaśnięciu ognia; o otwarciu lub zamknięciu powiek, 2° blės- można uważać za 

WSE do *bles-, kontynuującego pie. *bhles- ʽbłyszczeć, glänzenʼ, por. za IEW 158: śrwn. 

blas ʽłysy, bladyʼ, sb. n. ʽłuczywo; paląca się świecaʼ, stwn. blas-ros ʽzwierzę z gwiazdką na 

łbieʼ, ang. blaze ʽbuchać płomieniemʼ. ALEW 122: ʽEtymologisch isoliertʼ. — Neoapofonia 

bles-/blės- ⇒ blis-: blìsti (zob.). — Drw. blė́sčioti 1. ʽprzygasać, migotać (o ogniu)ʼ, 2. 

ʽprzewracać oczamiʼ, blėsčioja SD «miga się co, migoce» (syn. mirga, blizga, plesta), 

blė́sėti, -ja, -jo ʽpowoli dogasać, pełgać (o ogniu na żarach)ʼ, išblėsìnti ʽdoprowadzić do 

wygaśnięcia ognia w paleniskuʼ. — Neopwk. blėst- (⇐ blės̃ta): blė́stauti ʽpalić się słabym 

ogniemʼ (por. pýkstauti, vargstáuti), blėsténti ʽdogasaćʼ, blė́stelėti 1. o niknącym blasku 

ognia (Ugnis blėstelėjo ir užgeso ʽOgień zamigotał i zgasłʼ), 2. ʽspojrzeć, zerknąćʼ, blė́sterėti 

ʽrzucić okiemʼ (tego rodzaju derywaty omawia Pakerys, Balt XLII:3, 2007, 390). 

 blęs̃ti, blendžiù (zam. *blendu?), blendžiaũ 1. ʽzaprawiać zupę mąkąʼ (bleñdalas ʽmąka 

do zabielenia potrawyʼ), 2. ʽmieszać, mącić wodęʼ, 3. ʽkarać (dziecko) biciemʼ, 4. ʽspaćʼ, 5. 

ʽmówić głupstwaʼ, refl. blę̃stis ʽchmurzyć się, zbierać się na deszcz; przejaśniać sięʼ. Pod 

względem formy odpowiada z jednej strony łot. bliêzt, bliêžu, bliêzu, łot. kuroń. blenst, 

blenžu, blendu a. blenzu ʽledwo widzieć, być krótkowidzem, patrzeć, wypatrywać, 

szpiegować, czyhać; mówić głupstwaʼ, z drugiej strony scs. blędǫ, blęsti ʽbłądzić, mylić się; 

paplaćʼ. Por. Stang 1942, 34, LEW 47n. Do pie. *bhlendh- ʽzmącić sięʼ, co jest pierwiastkiem 

ograniczonym do bałto-słowiańskiego i germańskiego, por. goc. blinds ʽślepyʼ, stisl. blindr, 

stwn. blint ts. (pgerm. *ƀlenđa-), nwn. Blendling m. ʽmieszaniecʼ, SZ stisl. blunda ʽspać, 

drzemaćʼ (właśc. ʽmieć oczy zamknięteʼ), blundr ʽdrzemkaʼ. Zob. BSW 34n., Stang 1972, 15, 

Heidermanns 1993, 133n., LIV
2 89, Orel 47n., ALEW 123n. — SZ blind-: blįs̃ti (zob.). — SO 

bland-: blandýtis (zob.). 

 blė́ta 1 p.a., blėtà 4 p.a. przest. 1. ʽcienki płat metalu, blachaʼ (Pirkau tris lapus blėtõs 

ʽKupiłem trzy arkusze blachyʼ), 2. ʽpłaskie naczynie blaszane do pieczenia lub suszeniaʼ, 3. 

ʽblacha zasłaniająca otwór pieca chlebowegoʼ, 4. ʽżelazny blat paleniska kuchennegoʼ, war. 

blė́tė m.in. ʽblaszana odznaka żandarmaʼ — zapożyczone częścią z prus.-niem. plāt, por. 

nwn. Platte f. (tak GL 32), częścią z pol. blat m.in. ʽrzecz płaska i cienka, płyta; blacha 

zewnętrzna pieca; brytwannaʼ (SW I, 163). Zob. też blė́ka i blẽkis. 

 blevyzgà 2 p.a., blevýzga 1 p.a. ʽmowa nieprzyzwoita, sprośna, wulgarnaʼ, 2. c. ʽten, co 

takiej mowy używaʼ. War. blevyzà c. ʽkto nie przebiera w słowachʼ zaleca analizę blevyz- + -

ga. Z uwagi na to, że pisownia <ev> alternuje czasem z pisownią <iav> (por. ševelỹs ob. 

šiavà; grevà < *griava [por. łot. gŗavât], plevénti < *pliaventi), można suponować pierwotne 

brzmienie *bliavyzga (neosuf. -yzg-) i związek etymologiczny z czas. bliáuti m.in. ʽkląć, 

przeklinać, bluźnićʼ (zob.). Por. też bliaũgzti. Z inną argumentacją LEW 49. — Paralelne 

formacje: blevėz-gà ʽkto używa wulgarnego językaʼ (brak †blevėza, por. plevėzà ts.), blevūz-

gà ts. (brak †blevūza, por. arkliūzà, lojū̃gas). — Vb. denom. blevỹzgoti ʽkląć, przeklinać, 

używać plugawych słówʼ, blevỹzoti ts., blevū̃zgoti ts.  

 blezdingà 3 p.a. żm. ʽjaskółka, Hirundoʼ. War. blẽzdinga, blẽzdingė, blezdingė;̃ z 

insercją g: blegzdinga (Bretkun). Leksem blezd- stoi w zupełnej izolacji. Jeśli założymy, że 

blezd- pochodzi ze zmiany plezd- (udźwięcznienie pl- > bl, jak np. w blãkė, blusà), to 
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otworzy się możliwość nawiązania nazwy jaskółki do czas. plezdù, plezdė́ti ʽtrzepotać, 

uderzać skrzydłami; szybować po niebie, lataćʼ; stanowi on war. czas. plazdù, plazdė́ti (zob.). 

Por. zdania: Kregždės plẽzda padangėse ʽJaskółki szybują pod niebemʼ. Kregždės plãzda, bus 

lietaus ʽJaskółki szybują/latają, będzie deszczʼ. Kregždės taip aukštai plãzdi ʽJaskółki tak 

wysoko szybująʼ. Rekonstrukcja: *plezd-ing- < *plazd-ing-, znacz. etym. ʽptak szybującyʼ. 

Suf. -ing- powraca w kregždingà ʽjaskółkaʼ (zob. kregždė)̃ i kúolinga ʽkulikʼ. — Łot. 

bezdelîga ʽjaskółkaʼ uchodzi za przekształcenie formy *blezdīga (= lit. blezdingà) pod 

wpływem adideacji do czas. bezdelêt ʽwiederholt ein wenig fisten, popierdywaćʼ. Osłabia tę 

hipotezę brak poświadczeń dla czas. †plezdēt, †plazdēt. Zob. też LEW 49. 

 bliaũbti, bliaubiù, bliaubiaũ gw. 1. ʽgłośno płakać, szlochaćʼ, 2. ʽgłośno pić, pić 

gulgoczącʼ. Prawdopodobnie drw. od interi. *bliaub (por. bliáuk s.v. bliaũkti).  

 bliaũgzti, bliauzgiù, bliauzgiaũ gw. 1. ʽmiotać przekleństwa, bluzgać; mówić 

głupstwaʼ (Kad pradėjo bliaũgzti, tai nebuvo ko klausyti ʽJak zaczął kląć, to nie było czego 

słuchaćʼ), 2. ʽciosać, ociosywaćʼ (Apbliaũgzk klumpes ir padžiauk ʽOciosaj drewno na 

kłumpie i wysuszʼ) — czasownik oparty na wykrz. *bliauzg, podobnie jak np. bliaũkti ⇐ 

bliáukt (zob.). Podobieństwo bliauzg- i psł. *bľuzgati ʽchlustaćʼ (Anikin 3, 273) może być 

przypadkowe. — Zapoż. litewskie w pol. gw. blazgać ʽpleść głupstwa, opowiadać świństwa, 

paplaćʼ (Zdancewicz 337). — Drw. bliauzgė́ti a. bliauzgóti ʽopowiadać głupstwa, andronyʼ 

(war. bliaũzyti). 

 bliaũkti, bliaukiù, bliaukiaũ 1. ʽciec (o ślinie, krwi), lać się (o łzach, pocie), wylewać 

się, padać (o deszczu)ʼ, 3. ʽpalić się mocnym ogniemʼ, 4. ʽpłakać, szlochaćʼ, 5. ʽbluzgać 

przekleństwamiʼ, pribliaũkti ʽzanieczyścić wymiocinamiʼ. Prawdopodobnie drw. od interi. 

bliáukt o wulgarnym odezwaniu się; o odgłosie wymiotowania. — Drw. bliaukóti ʽlać, padać 

(o deszczu); płakać; przeklinaćʼ, bliauksė́ti ʽryczeć z przerwami; wymiotować – o kocieʼ, 

bliáuktelėti ʽzaryczeć; powiedzieć coś niepotrzebnie, chlapnąćʼ. Nomina: bliáuka c. ʽkto 

używa plugawego językaʼ (por. łot. bļauka ʽpłaczliwe, niespokojne dzieckoʼ), bliáuketos f.pl. 

ʽwulgarne wyrażeniaʼ. 

 bliáuti, bliáuju (war. bliáunu), blióviau 1. ʽryczeć, beczeć (o zwierzętach)ʼ, 2. ʽpłakaćʼ, 

3. ʽporykiwać przy śpiewieʼ, 4. ʽkląć, przeklinać, bluźnićʼ, 5. ʽpleść bzdury, mówić o byle 

czym, paplaćʼ. Najbliższe odpowiedniki to z jednej strony łot. bļaût, bļaûju a. bļaûnu, bļâvu 

ʽryczeć, beczećʼ, atbļaût ʽkrzyknąć w odpowiedzi (o nawoływaniu się w lesie)ʼ, pìebļaût 

ʽprzywołać krzykiemʼ, z drugiej strony scs. bljujǫ, bljĭvati ʽwymiotowaćʼ (bljĭv-V z *bli̯uu̯-

V), stpol. bluję, blwać ts. Pbsł. *bli̯āu̯-i̯e/a-, SZ *bli̯uu̯-ā- (HL 51n.). Prawdopodobnie należy 

do pwk. pie. *bhleu̯H-/*bhluH- ʽüberströmen, przelewać sięʼ (LIV
2 90), por. gr. φλέει ʽjest 

dosyć, jest w obfitościʼ, SZ φλύει ʽprzelewa się, tryska, wybucha; zalewa potokiem słów, 

paplaʼ, φλύος, -εος n. ʽpróżne gadanie, paplanina, głupstwaʼ, łac. fluō, -ere ʽpłynąć; ociekać 

czymś; opływać w coś, obfitować; spływać, zwisać, spadaćʼ (*fluu̯ō < *bhluH-e/o-). ALEW 

134 sceptycznie ocenia stronę semantyczną tego zestawienia. — War. z przygodną 

monoftongizację au > o: blióti, -ju, -jau ʽo zwierzętach: ryczeć, beczećʼ (por. aumuõ > 

omuõ). — Zapoż. litewskie w pol. gw. blać ʽbeczeć – o owcach; płakać – o dzieciachʼ 

(Zdancewicz 337). — SZ bliū-C/bliuv-V: bliū́ti (zob.). — SO *bláu-C/*blav-V 

niezaświadczony. — WSO *blov-V < *blāv-V został zastąpiony przez bliov-: prt. blióviau, 

drw. bliovìmas ʽbeczenieʼ (SD
1 «ryk»), n.m. Bliovaĩ. Tu też łot. bļâvinât ʽdoprowadzać kogoś 

do krzykuʼ, bļàvât2 ʽpaplaćʼ, bļâva ʽkrzykaczʼ. 

 blibnóti, blibnóju, blibnójau gw. ʽpełgać – o słabym płomieniuʼ — czasownik na -no- 

od onomatopeicznej osnowy bli-b-, pochodzącej od powtórzonego wykrz. blì-blì (Liepsna 

kyšt, ugnelė bli bli bli). Wariantami do blì są blì-ks, blì-kt, blý-kt, blỹ-kš, blý-kšt i bli-blýkt. 
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Podobne derywacje: blabė́ti ⇐ bla-b-; brabnóti ⇐ bra-b-; pliupčióti ⇐ pliu-p-. 

 bliẽdnas, -à 4 p.a., blėd̃nas, -à 4 p.a. ʽblady, pobladły; chudyʼ, 2. ʽdosyć jasny (o 

przedmiocie, o niebie)ʼ, 3. ʽo ziemi: nieżyznyʼ — zapoż. z błr. blédny, drw. od bljadý ʽbladyʼ 

(stbłr. bledyj, bljadyj). Oboczność ie : ė jak w kliẽtas : klė́tas i strielà : strėlà. 

 bliežti, bliežiu, bliežiau b.z.a. gw. ʽcisnąć, rzucićʼ. Odpowiednik łot. bliêzt, bliêžu, 

bliêzu ʽbić, uderzać, rąbać, targać; szybko i energicznie pracować; iść z trudem, ociężaleʼ. 

Litewsko-łotewski czasownik prymarny kontynuuje osnowę pbsł. *blei̯ž- < pie. *bhlei̯-ǵ- 

ʽuderzaćʼ (LIV
2 88n.). Najbliższe nawiązanie w łac. flīgō, -ere ʽbić, uderzyć, zwł. powalić na 

ziemięʼ, afflīgō ʽrzucić o ziemię, powalić, rozbić, uszkodzićʼ < pie. *bhléi̯ǵ-e- (flictus, -ūs 

ʽuderzenie, zderzenieʼ, cōnflictus, -ūs ʽzderzenie dwóch rzeczy; starcie orężne; spór przed 

sądemʼ). De Vaan 226 zwraca uwagę na to, że w innych językach ie. na miejscu *-ǵ- ukazują 

się odmienne rozszerzenia, mianowicie *-gu̯- w gr. φλίβω ʽgnieść, ściskaćʼ oraz *-H- w goc. 

bliggwan, stwn. bliuwan ʽbić, uderzaćʼ (pgerm. bliwwan < *bhliH-u̯-?). — SZ *bliž-: żm. 

blìžė ʽradło zrobione z rozgałęzionego drzewaʼ. Tu też łot. blizas f.pl. ʽruinyʼ. — WSZ 

*blīž-: blýžoti, -o, -ojo intr. ʽo ciężko chorym: leżeć bezwładnie, bez ruchu, nie wydając z 

siebie głosuʼ (znacz. etym. ʽleżeć jak zabityʼ), gw. blyžinti b.z.a. ʽiśćʼ (por. łot. bliêzt ʽiść z 

trudemʼ). Nomina: blyžė ̃4 p.a. ʽskaza na płótnie lnianym, skaza w tkaninieʼ (⇒ blyžiúotas 

ʽze skazamiʼ; brak vb. *blyžiúoti), blyžótojas ʽciężko choryʼ. Por. łot. blîznis ʽwiatrołom, 

drzewa powalone przez wichurę w lesieʼ. — SO blaiž-: bláižyti ʽścierać, łuskać, usuwać 

skórkę, łuskęʼ : łot. blaîzît, blaĩzît, -u, -īju ʽuderzać o co, rzucać, gnieść, zgniatać; naciskać; 

pocierać, masowaćʼ. — W odróżnieniu od bałtyckiego w słowiańskim brak jest refleksów 

werbalnych, poświadczone są tylko nomina o osnowie *bliz- (psł. i z pbsł. SE *ei̯ lub WSZ 

*ī? Beekes 2010, 1579 dopuszcza pwk. seṭowy pie. *bhliH-ǵ-). Por. 1° rzeczownik z suf. *-

nā-, psł. *bliz-na: sch. blȉzna ʽskaza w tkaninie; ślad po zagojonej ranieʼ, ros. gw. blizná 

ʽskaza w tkaninie; ślad po ranieʼ (war. bljuzná), pol. blizna ʽślad po ranie; znamię, piętnoʼ 

(znacz. etym. ʽślad po uderzeniu, po rąbnięciuʼ), 2° przymiotnik scs. strus. blizŭ ʽbliskiʼ, ⇒ 

*blizŭ-kŭ: ros. blízkij ʽnieodległy w przestrzeniʼ, czes. blízký (znacz. etym. ʽzbity, ściśnięty, 

przyległy, stycznyʼ, zob. Mańczak 8). Drw. *bliz-ĭnĭ, pol. bliźni, stpol. blizny. Por. LEW 46 

(s.v. bláižyti), REW I, 92n., Boryś 29n. Brak w BSW. 

 blýkė 1 p.a. gw. 1. ʽłąka (nad rzeką), na której bieli się płótno i tkaniny płócienne, tzw. 

blechʼ (Nešk pas blýkę audeklus ʽZanieś tkaniny na blechʼ), war. m. blýkis, 2. ʽbielone 

płótnoʼ (Jau bąla blýkė ʽJuż bieleje b.ʼ), 3. ʽsproszkowany środek do bielenia a. prania tkanin 

i wełnyʼ, 4. ʽkobieta lekkich obyczajówʼ — zapoż. z prus.-niem. blīk ʽmiejsce do bielenia 

płótna, bieliznyʼ (GL 33; brak w LEW), por. nwn. Bleiche f. Ze względu na akut por. zapoż. 

býlė, krýklė i pýpkė. — Wariant z wokalizmem ie: blíekis, -io 1 p.a. 1. ʽczas bielenia płócienʼ, 

2. ʽbielizna, przędza lub tkaniny rozłożone do bieleniaʼ, 3. ʽłąka nadrzeczna, blechʼ (Kožną 

metą tame blieky turi kas nuskęsti ʽKażdego roku musi ktoś utonąć na tym blechuʼ) — zapoż. 

z prus.-niem. blēk f. (GL 32). Co do akutu por. zapoż. kíelė, kíežas i ríera. Zob. GL 32, 

Čepienė 227n. NB. Z uwagi na to, że lit. k nierzadko zastępuje obcy spirant x, nie można 

wykluczyć, że blíekis jest równocześnie slawizmem, mianowicie oddającym stbłr. blěchъ 

ʽmiejsce do bielenia płótnaʼ, por. błr. gw. blex ts. (⇐ pol. blech, zob. ĖSBM 1, 359). 

 blỹkšti, blykštù (*blykš-stu), blyškaũ 1. ʽstawać się bladym, blednąć – o twarzyʼ (Nuo 

ligos visi pablỹkšta ʽWszyscy bledną na skutek chorobyʼ), SD ižblykštu «blednieię» (syn. 

balkstu), ižblyško «nabladł» (ižblyškįs «blady», por. išblyškusi BRB ʽpobladłaʼ), 2. stlit. 

ʽumieraćʼ (CGL ißblykßtu ʽsterbenʼ), 3. gw. ʽdnieć, świtaćʼ (Jau diena blykšta ʽJuż dniejeʼ) 

— czasownik o pwk. blykš-C-/blyšk-V i funkcji ingresywnej został urobiony od interi. blýkšt 

o błyśnięciu (słońca, błyskawicy), o nagłym poblednięciu, o spojrzeniu spode łba. Jest też 

war. blýkšti (Ilgai sirgau ir išblýškau ʽDługo chorowałem, więc wybladłemʼ), z akutem jak w 
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wykrz. blýkšt. — Z innym sufiksem: blykšóti, -o, -ójo ʽświecić bladym światłem; patrzeć 

spode łbaʼ. — Drw. blyškùs ʽświecący bladym światłem; blady (o niebie); nienasycony (o 

barwie), wybladły, spłowiałyʼ, ižblyškimas SD «bladość». — LEW 46 (s.v. blaikštýtis) nie 

docenia kluczowej pozycji wykrzyknika w grupie wymienionych tu form i niepotrzebnie 

forsuje ich zbliżenie z jednej strony z blizgė́ti (zob.), z drugiej strony – za BSW 34 – z rodziną 

cs. blěskŭ ʽblaskʼ, blĭštati ʽbłyszczećʼ. Podobnie Orel 49, Derksen 2008, 48n. oraz Kroonen 

69 (tu wątpliwy wywód blyškė́ti z *bliǵ-sk-eh1-, w nawiązaniu do pgerm. *blīkan ʽświecić, 

błyszczećʼ, stang. blīcan, śrwn. blīchen). Zob. też ALEW 135. 

 blỹnas 2 p.a., blýnas 1 p.a. 1. ʽblin, rodzaj naleśnika z mąki (gryczanej, żytniej, 

pszennej) lub z tartych kartofliʼ, 2. ʽgotowany placekʼ; SD blynai pl. «kręple, ciasto 

smażone», 3. przen. ʽpłaski przedmiotʼ, 4. ʽkrąg na wodzieʼ — zapoż. z błr. blin, -á (SLA 42, 

ZS 10, LEW 50; por. ĖSBM 1, 360). 

 bliñdė 2 p.a., blindė ̃4 p.a. bot. ʽwierzba iwa, Salix capreaʼ. SD blindė «wierzba» (syn. 

gluosnis, žilvitis). War. blìnda 1 p.a., blindìs 4 p.a., ze zmianą bl- > gl-: gliñdė 2 p.a. Łączy 

się z czas. blįs̃ti, bliñdo m.in. ʽzmierzchać; tracić blask, blednąćʼ. Znacz. etym. ʽdrzewo o 

bladej matowej korze – w przeciwieństwie do jasnożółtej barwy młodych jego pędówʼ (?). 

LEW 49, s.v. blendìs odtwarza znacz. etym. «die Blendende». Sceptycznie Gliwa 32 i ALEW 

123: «Etymologisch dunkel». — Do blind- jest alternujący refleks SZ blund-: blùndė, bluñdė 

bot. ʽSalix capreaʼ (Būga, RR II, 541, z paralelami). Oboczne nazwy z wokalizmem SE: 

bleñdė, blengė,̃ blendìs, blendkarklis bot. ʽSalix capreaʼ (por. kark̃las). — Zapoż. litewskie w 

błr. gw. blínda a. blíndzja ʽgatunek łozy, wierzbyʼ (PZB 1, 194, LEW 49, por. ĖSBM 1, 361), 

stąd dalej do pol. gw. blindzia ʽwierzba iwaʼ (SW). Zob. też Urbutis, Balt V:1, 1969, 50 = 

Urbutis 2009, 357. — Drw. blindynas SD «wierzbina, wierzbowy gaiek», blindìnis 

ʽwierzbowy, z drzewa wierzbowego zrobionyʼ. — Nazw. Blìnda, Blìndas, Bliñdžius. N.m. 

Bliñdžiakupstis. N.rz. Blendà, Bleñdžiava, Blindà, Blindãjus, Bliñdupis, n. jez. Blénda (gw. 

Blìnda). Por. łot. n.m. Blìdiene, 1272 Blidenen (Būga, RR III, 256, 734). Tu też polska n.m. 

Blenda, Błęda, 1607 Blinda w Suwalskiem (NMP I, 213). 

 blingys, -ė 3 p.a., blìngis 1 p.a. ʽniedowidzący, ślepyʼ, użyte jako obelga: Eik tu, 

blingy! — zapoż. z prus.-niem. blinger ʽślepiecʼ (GL 33), por. nwn. Blinder. 

 blinksė́ti, blìnksi, blinksė́jo gw. 1. ʽrzucaćʼ, 2. ʽtrzaskać drzwiamiʼ, 3. ʽkołysać się, 

dyndaćʼ, 4. ʽbłyskać, połyskiwaćʼ — czasownik na -sė- od interi. blìnkt o rzuceniu, o upadku, 

o szybkim spojrzeniu. — Neoosn. blinks-: blìnksterti ʽnagle upaść, spaść w dółʼ, BRB 

ʽbłysnąćʼ, zob. ALEW 123. 

 blìsas, -à 4 p.a. ʽo zwierzęciu: mający białą plamę na łbieʼ (Blìsas arklys ʽEin Pferd mit 

einer Blässeʼ) — według GL 33 jest to derywat od sb. blisė ⇐ prus.-niem. bliss f. ʽbiała 

plama na łbie konia a. krowyʼ, por. nwn. Blässe f. War. blèsas, -à. — Drw. blìsis, -ė ʽkoń, 

kobyła z białą plamą na łbieʼ, war. blisius, cps. blìskaktis, -ė ts. (por. kaktà). Vb. denom. 

blìsti, blỹsta (*blįsta ⇐ *blinsa), blìso ʽrobić się «blisas», stawać się białoszarym, siwiećʼ 

(Pablisaĩ ir tu, sūneli, paširvėjai ʽI ty, syneczku, trochę posiwiałeśʼ). 

 blìsti, prs. blỹsta (*blįsta < *blins-sta; war. bliñsa), prt. blìso gw. 1. ʽściemniać się, 

zmierzchaćʼ, SD <blista> «mierzcha się, mrok pada» (syn. timsta), 2. ʽprzygasać – o świecy, 

lampieʼ, 3. ʽpokrywać się popiołem – o węglach, żarzeʼ77 — prs. ingressivum na -sta- od SZ 

 
77 Por. Lempa bliñsa, gal žibalo nebėr ʽLampa przygasa, chyba nie ma już naftyʼ. Žiemą labai anksti blỹsta 

ʽZimą bardzo wcześnie zapada zmierzchʼ. Jo žvakė pribliso, bet neužgeso visai ʽJego świeca przygasła, ale 

całkiem nie zgasłaʼ. Diena visai priblìso ʽDzień całkiem zgasłʼ. Seniai pasikūrenę, jau ir žarijos užblisę 

ʽDawno [temu] sobie napalili, żary pokryły się już popiołemʼ. 
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blis-, pochodzącego z neoapofonii blės- ⇒ blis-/blys-, zob. blė́sti ʽprzygasaćʼ. Por. brėž- ⇒ 

bryž-; plėš- ⇒ plyš-; rėž- ⇒ ryž-. Prezentalny formant -sta- odnowił tu starszą formację 

infigowaną *bli-n-sa78. — Neoapofonia SZ blis- ⇒ SP blais-: bláisėti, -ja, -jo ʽo ogniu: 

dogasać, gasnąćʼ, bláisioti, -ja, -jo ts. (Žarijos bláisioja ʽŻar dogasaʼ), blaikstýtis (zob.). 

Nomen: blaisvas b.z.a. ʽblady, białawyʼ. Paralele apofoniczne: gais- ⇐ gis- (s.v. gèsti II); 

rais- ⇐ rìsti; švais- ⇐ švìsti. 

 blįs̃ti, blįs̃ta (*blind-sta), bliñdo 1. ʽzmierzchać sięʼ, 2. ʽmętnieć (o wodzie)ʼ, 3. 

ʽzastygnąć, zgęstnieć (o kaszy)ʼ, 4. żm. ʽwycierać się, cienieć, dziurawieć (o tkaninie)ʼ, 5. 

ʽtracić blask a. rumieniec, blednąćʼ, 6. ʽpsuć się (o drodze)ʼ. W części użyć przedstawia 

inchoativum na SZ blind- ⇐ blend- do blendžiù, blę̃sti (zob.). Odpowiednik łot. kuroń. 

blinst, blinstu, blindu ʽpołyskiwać, zmierzchać sięʼ, blin̂dêt, -u, -ẽju ʽbłyszczeć, migotaćʼ. 

Por. Lew 47, ALEW 123n. — Drw. bliñdė (zob.), príeblinda ʽpomrok, zmrok, zmierzchʼ. Por. 

łot. bliñda c. ʽkrótkowidz, kto niedowidzi; kto się błąka, wałęsa, obibokʼ. — Z prs. blįs̃ta 

wyabstrahowano neopwk. blįs- (pis. blys), por. blýsti, blýsta, blýso 1. ʽrozwidniać się, 

świtaćʼ, 2. ʽbieleć (od słońca)ʼ, 3. ʽ(o węglach) przestać się żarzyć, dogasaćʼ, 4. ʽzmierzchaćʼ 

(Parėjau jau visai beblystant ʽGdy wróciłem, był już zmierzchʼ), išblýsti ʽpoblednąć, 

zblednąćʼ. — NB. Bliskoznaczny pwk. z krótkim i, blis, nie należy tutaj, lecz do rodziny 

blė́sti (zob. blìsti). 

 bliū̃das 2 p.a. stlit., gw. ʽmisa, miska (gliniana, blaszana, cynkowa)ʼ, SD: bliūdas «misa 

spora głęboka», laižytojas bliūdų «polizacz misek» [ʽwylizujący miski, talerzeʼ] — zapoż. ze 

stbłr. bljudo, -a, por. błr. bljúda, -a n. ʽmisa, miskaʼ, ros. bljúdo n. ʽpółmisek; potrawa, 

danieʼ. Stąd też łot. bļuõda. Zob. SLA 43, ZS 10, LEW 50, ALEW 124, ĖSBM 1, 364. — Drw. 

bliūdelis SD «miseczka», bliūdỹnė ʽnaczynie do pieczenia mięsaʼ, bliū̃dinis ʽobwoźny 

sprzedawca misek, garnków i drobnych przedmiotów gospodarstwa domowegoʼ, bliū̃džius 

ʽkto sprzedaje naczynia i je naprawiaʼ (nazw. Bliū̃džius). Cps. bliū̃dlaižis 1. ʽpalec służący do 

wylizywania, smakowania; palec wskazującyʼ (por. laižýti, laĩžius), 2. ʽłakomczuch, łasuchʼ 

(Bliū̃dlaižis laižo bliūdus ʽŁasuch wylizuje talerzeʼ), 3. ʽten, kto ostatni przychodzi do stołuʼ, 

bliū̃dlaižė wulg. ʽgębaʼ, pùsbliūdis ʽpółmisekʼ m.in. DP (por. pùsė). Vb. denom. bliūdáuti 

ʽzbierać naczynia ze stołuʼ. — N.jez. Bliūdẽlis 8x, Bliūdẽnis, Bliū̃dinis, Bliūdỹs, n.rz. 

Bliū̃das, Bliūdãlis. 

 bliùgti, bliungù, bliugaũ gw. ʽo twarzy: brzęknąć, puchnąć; o brzuchu: powiększać sięʼ. 

Niejasne. 

 bliùkis, -io 2 p.a. gw. 1. ʽdrewniany wał do ugniatania i wyrównywania gruntuʼ, 2. 

ʽgruby i mocny mężczyznaʼ. Z zastępstwem obcego o przez lit. u zapożyczone z prus.-niem. 

blok (GL 33). Por. też pol. przest. blok ʽdrzewo grube, nieociosane, klocʼ ⇐ śrwn. bloch ʽkloc 

drewnaʼ, nwn. Block m. (por. SW I, 168). — War. z depalatalizowanym nagłosem: blùkis a. 

blukỹs ʽgruby kawał drewna, kloc; kłoda; drewno zawieszane na karku świniʼ, blùkas ʽkloc 

drewna, polano, kłodaʼ (blukẽlis ʽtalia kartʼ), blùkė ʽkloc drewna do rozłupaniaʼ. 

 bliū́kšti, bliū́kšta (*bliųkšta < *bliųkš-sta), bliū́ško ʽzapadać się, wklęsać, zmniejszać 

się (o brzuchu), tęchnąć (o obrzęku, puchlinie), kurczyć się, cienieć, opadać z ciała, 

chudnąćʼ, też z krótkim u: bliùkšti, bliū̃ška (*bliųška, war. bliuñška), bliùško ts. — 

 
78 Kumulacja infiksu i suf. -sta- w formie praesentis zachodzi również w następujących wypadkach: drỹksta 

(drìkti), drįs̃ta (drįs̃ti), dvỹsta (dvìsti), gỹbsta (*gibti), gỹžta (gìžti), įgrỹsta (grìsti II), krỹpsta (krìpti), klỹpsta 

(klìpti), lýsta (lìsti, zob. lýsti), mỹšta (mìšti), nỹksta (nìkti), skýsta (skìsti),sklýsta (sklìsti), slỹpsta (slìpti), 

stýgsta (stìgti), švỹsta (švìsti), tỹžta (tìžti), trýkšta (trìkšti), vỹksta (*vikti), vỹsta (vìsti) oraz — z wokalizmem 

ū — blū̃sta (blùsti), dų̃sta (dùsti), dū̃žta (dùžti), grū́sta (grùsti), trū́ksta (trùkti). — Praesentia tworzone od 

pwk. na SE: gę̃sta (gèsti II), glę̃žta (glèžti), tę̃žta (tèžti). Zob. GJL II, § 535 n., Stang 1966, 342. 
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sonoryzowane warianty do czasowników pliū́kšti, pliùkšti, utworzonych od wykrz. pliū́kšt o 

chluśnięciu, o plaśnięciu, klaśnięciu i pliùkšt o chluśnięciu, o zapadnięciu się, opadnięciu, o 

upadku czegoś miękkiego. Por. blùkti ob. plùkti, blizgė́ti ob. pliskė́ti itp. (GJL I, § 453). 

Inaczej LEW 50. Zob. też bliùgti. 

 bliū́ti, prs. bliūvù = *bliųvu < *bliu-n-vu (war. bliūjù, bliūnù, bliū́stu), prt. bliuvaũ 

ʽryczeć, beczeć (o zwierzętach)ʼ, cps. prabliū́ti 1. ʽzacząć ryczeć, zacząć wrzeszczeć, 

strofować plugawymi słowamiʼ, 2. ʽo ropniu: pęknąć i rozlać sięʼ, išbliū́ti ʽo piaście koła: 

rozklapać się, rozluźnić sięʼ. Pwk. bliū- funkcjonuje jako st. zanikowy do SE bliau- (zob. 

bliáuti). Palatalizowany nagłos bľ- rozpowszechnił się kosztem refleksu fonetycznego bl- 

(*blū́ti) drogą wyrównania do SE bľau̯-. Paralele: džiū́ti jak džiáuti, griū́ti jak griáuti, *pjū́ti 

(pjūdýti) jak pjáuti. — Drw. od bliū-C: bliū́dyti caus. ʽdoprowadzać kogo do płaczu, krzykuʼ 

(war. bliudýti; neoapofonia SP ū ⇒ SZ ŭ, por. typ žudýti). Odpowiednik łot. bļûdinât 

ʽdoprowadzać do krzykuʼ. — Drw. od bliuv-V: bliuvóti ʽryczeć, buczećʼ, nomina: bliùvas 

ʽkrowa, która dużo ryczy; dziecko płaksa; krzykacz; papla, gadułaʼ (nazw. Bliùvas, 

Bliuváitis, war. Bliváitis). N.m. Bliuvaĩ, Bliuvìškiai, Bliuvónys. N.rz. Blivõkas (*Bliuvokas). 

— WSZ bliūv-: bliū́vauti ʽporykiwać (o bydle), pokrzykiwać (o ludziach)ʼ, pabliūvóti 

ʽporyczeć przez pewien czasʼ, nomina: bliū́va 1. ʽpłacz, rykʼ, 2. ʽpłaksa, beksaʼ, bliū̃vis ʽryk, 

ryczenieʼ, jaučio bliūvis SD «beczenie, bek» (syn. maumimas, baubimas), bliūvõkas ʽkto 

ryczy (o cielęciu)ʼ. 

 bliuzniẽrius, -iaus stlit. (m.in. DP) ʽbluźnierca, człowiek, który bluźni Bogu lub 

rzeczom świętymʼ (war. bliužniẽrius) ⇐ stbłr. bljuznerъ, por. błr. bljuznér, -a ⇐ stpol. 

bluźnierz. NB. SLA 44 ignoruje palatalną wartość pol. grafemu <l> i forsuje formę hasłową 

bluzniẽrius. Tak samo Kruopas 1970, 91. Brak w ALEW. — Drw. wsteczny bliùznius (por. 

žalniẽrius ⇒ žalnius). — Neoosn. bliuznier-: bliuznierstva DP ʽbluźnierstwoʼ (war. 

bliužnierstva MŽ) ⇐ stbłr. bljuznerstvo (bljuznirstvo) ⇐ pol. bluźnierstwo.  

 bliùznyti, bliùzniju, bliùznijau 1. stlit. ʽbluźnić, znieważać słowami Boga lub świętych; 

ubliżać czemuś, co jest związane z wiarą i religiąʼ, 2. gw. ʽurągać czemu, kląć, przeklinać, 

złorzeczyć, pyskowaćʼ — zapoż. ze stbłr. bljuzniti (bluznyti) ⇐ pol. bluźnić, 3 sg. bluźni, por. 

błr. bljúznicь, -nju, 3 sg. -nicь (por. LEW 52; brak w ALEW). NB. SLA 44 ignoruje palatalną 

wartość pol. grafemu <l> i forsuje formę hasłową blùznyti. War. z zastępstwem -zn- ⇒ -žn-: 

bliùžnyti (m.in. MŽ, por. blõžnas, važnýčia), blùznyti (m.in. Donełajtis). SD zastępuje ten 

czasownik peryfrazą: piktai prieš Dievų kalbu «bluźnię». — Drw. bliuznostva a. bluznostva 

BRB ʽbluźnierstwoʼ; neosuf. -ostva zastępuje pewnie pol. -ierstwo (SLA 44). Osobno zob. 

bliuzniẽrius. — Neoosn. bliuzny-: bliùznytojai DP ʽbluźniercyʼ (por. mū̃čytojas ⇐ mū̃čyti). — 

Neoosn. bliuznij-/bliužnij-: bliùznijimas DP ʽbluźnierstwoʼ, bl(i)užnijimas (por. mūčijimas 

SD
1 ⇐ mū̃čija). 

 blyvitas b.z.a. przest. ʽtakiej barwy jak biel ołowiowaʼ — transpozycja złożenia prus.-

niem. blīwit ʽbleiweißʼ (por. GL 33; pominięte w LEW i LKŽ). Por. nwn. Bleiweiß n. ʽbiel 

ołowiowaʼ. Formacja bly-vitas, imitująca blī-wit, uległa reinterpretacji na formację 

przyrostkową: blyv-itas, por. sãvitas ⇐ sãvas. Następną zmianą była derywacja wsteczna 

wydająca adi. simplex blývas, -à 3 p.a. przest. ʽkoloru lila, jasnofioletowy, veilchenblauʼ 

(GL, l.c.). Paralela słowotwórcza: cps. piẽt-vėjis ⇒ simplex piẽtv-ėjis ⇒ piẽtv-is. NB. Nie 

dostrzega tych niuansów Orel 50, który utrzymuje, jakoby lit. blývas było formacją 

identyczną z germańską nazwą ʽołowiuʼ, por. stisl. blí, stfryz. blī, stwn. blīo, < pgerm. 

*ƀlīwan n. 

 blizgė́ti, blìzga, blizgė́jo ʽświecić odbitym światłem, jaśnieć blaskiem, błyszczeć, 

świecić się, lśnićʼ (SD blizga «miga się, migoce»). War. z grupą žg: bližgė́ti (por. łot. bližģêt 
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ʽbłyszczećʼ). Grupy zg nie da się wytłumaczyć odziedziczoną sekwencją dźwiękową. 

Najprawdopodobniej pojawiła się ona w następstwie sonoryzacji grupy sk. Po pierwsze 

można w blizgė́ti widzieć wariant do pliskė́ti m.in. ʽbłyszczeć, połyskiwaćʼ (zob. plyksė́ti). 

Paralele: blazgė́ti ob. plaskė́ti; dvazgė́ti ob. tvaskė́ti (GJL I, § 453). Po drugie można w 

blizgė́ti widzieć wariant do bliskė́ti (blìska, -ė́jo) ʽbłyskać – o błyskawicyʼ, co z kolei jest 

obocznikiem częstszego czas. bliksė́ti (blìksi, -ė́jo) ʽbłyskać – o błyskawicy; świecić słabym 

światłem, połyskiwaćʼ. Osnową tego ostatniego była interi. blìks o rozbłysku światła, o 

zgaśnięciu świecy (syn. blàst, pliū́pt). Odpowiednie intensivum brzmi blýks, od tego blyksė́ti 

ʽbłyskać – silnie, mocno, bez ustanku (o błyskawicy)ʼ. Jak widać, chodzi tu o grupę 

spółgłoskową sk(V), pochodzącą z metatezy grupy ks, grupy charakterystycznej z jednej 

strony dla wykrzyknika, z drugiej strony dla czasownika przybierającego sufiks 

konsonantyczny, por. bliẽskia ʽpali się wielkim płomieniem; błyska sięʼ, ale inf. bliẽksti. Do 

tego jest zresztą war. dźwięczny zg(V)/ks(T), por. bliẽzgia, inf. bliẽgzti. Inaczej LEW 46 (s.v. 

blaiškýtis). Mało przekonujące jest zbliżenie blizg- do pie. *bhlei̯g- ʽbłyszczeć, lśnićʼ i 

uznanie prapokrewieństwa ze scs. blĭštati sę ʽjaśnieć blaskiem, błyszczećʼ (psł. *blĭščati) w 

ALEW 124. — Drw. blìgzti, blỹzga (*blįzga < *blinzga), blìzgo, zwykle z prvb. pa-, pra-, su- 

ʽzacząć błyszczećʼ; bligznóti ʽbłyskać, połyskiwaćʼ; blìzginti ʽpucować, polerować, 

glancować (buty); świecić (w oczy)ʼ. Nomina: blìzgalas ʽświecąca ozdoba, błyskotkaʼ, blìzgė 

ʽryba słonecznica, owsianka, Leucaspius delineatus; błyszczka na ryby; cienki płatek kory 

brzozowej; chorągiewʼ, blizgesỹs ʽbłysk, połyskʼ, blizgùlis, blizgulỹs ʽświecidełko, 

błyskotkaʼ, też ʽpadalec, Anguis fragilisʼ (por. syn. žibulỹs), blizgùs ʽbłyszczący, 

połyskującyʼ. 

 blõgas, -à 4 p.a. 1. ʽniedobry, zły, marnyʼ, 2. ʽchudy, lichy (o koniu), słaby (o 

chorym)ʼ, 3. gw. ʽdziurawy; odwrotny; lewyʼ — zapoż. ze stbłr. blagij, blagyj ʽlichy, marny, 

złyʼ, por. błr. blahí ʽzły, nie odpowiadający potrzebom; moralnie zły; chory; budzący 

niesmak, plugawy (o słowach)ʼ. Stąd też łot. blāgs ʽsłaby, wyczerpany chorobą; zły (o 

człowieku, o niegrzecznym dziecku), kłótliwy; lichy (o drodze)ʼ. Zob. SLA 43, ZS 10, LEW 

46, ĖSBM 1, 355. Neoapofonia *ā (SP) ⇒ ă (SZ) wytwarza war. blãgnas (por. slõbnas ⇒ 

slãbnas; zgrõbnas ⇒ zgrãbnas). — Drw. apýblogis ʽdość marny, niemal zły; chudawy, 

słabowityʼ, blogumà ʽniedogodność, trudnośćʼ (Dabar bus pati blogumà ʽTeraz będzie 

najgorszeʼ [tj. największa trudność]), blogùmas ʽniedobry, zły stanʼ, cps. blõgmetis ʽciężki 

czas, kryzysʼ (por. mẽtas). Vb. denom. pablõgti, -blõgsta, -blõgo ʽpogorszyć się, pogarszać 

sięʼ (Rùdenį oraĩ pablõgsta ʽJesienią pogarsza się pogodaʼ), też ʽnieco schudnąć, 

zmizerniećʼ, blogė́ti ʽpogarszać się, chudnąć, słabnąć (o chorym), blõginti ʽwycieńczać 

(konia)ʼ, pablõginti ʽpogorszyć coʼ, blogúoti ʽźle się czuć, niedomagaćʼ. 

 blõkšti, bloškiù (war. blaškiù), bloškiaũ ʽmłócić, trzepać, rzucać na ziemię, miotaćʼ. 

SD: blaškiu «młocę», bloškiu žemėn «obalam kogo; uderzam kogo o ziemię». Cps. apiblõkšti 

ʽobijać snopy zboża dla wymłócenia z nich ziarnaʼ, nublõkšti ʽzrzucić, strącić na ziemię; 

odrzucić, odtrącićʼ, nublõkšti nuo árklio ʽzrzucić kogo z koniaʼ. Leksem blokš-C jest 

neopierwiastkiem, który został wyodrębniony przez metanalizę z formy prs. *blokštu. To 

praesens było fonetyczną kontynuacją *blókstu < *blā́g-stu, formacji opartej na pwk. pb. 

*blāg- < pie. *bhleh2g- ʽbić, uderzaćʼ, por. łac. *flāgō ⇒ flāgitāre ʽdomagać się usilnieʼ. Zob. 

LIV
2 87, de Vaan 224, ALEW 125. Antewokaliczny allomorf blošk-V stał się punktem wyjścia 

dla nowego st. zanikowego blašk- (neoapofonia *ā ⇒ *ă), zob. blaškýti. Inaczej LEW 51, 

który daje pierwszeństwo zestawieniu blašk-/blošk- z łac. flagrum ʽbicz, kańczugʼ, flagellum 

ts., też ʽlatorośl; macki polipaʼ oraz stisl. blaka ʽuderzać, wymierzać ciosy, bić, bić 

skrzydłamiʼ. 

 blõmas 2 p.a. gw. 1. ʽwycinek przestrzeni, kawałek ziemi, lasuʼ (Didelis blõmas girios 
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išdegė ʽSpory kawał lasu się spaliłʼ. Kur sniegas ilgiau pastovėjo, rugiai blõmais išgedo 

ʽGdzie śnieg dłużej poleżał, żyto miejscami wygniłoʼ), 2. ʽpłat tkaninyʼ (Atsirėžiau audeklo 

blõmą ir pasisiuvau kvartūgą ʽOderżnąłem sobie płat materii i uszyłem sobie fartuchʼ), 3. 

ʽnaręcze, np. słomyʼ, 4. ʽpokład, warstwa czego zalegająca pewną przestrzeńʼ (Blõmais buvo 

druskos – smiltį nukask, ir druska ʽWarstwami leżała sól – odkop piasek, i [masz] sólʼ). — 

War. f. bloma (p.a. nieoznaczony) 1. ʽkawałek jako całośćʼ, por. Mano žemė vienõ blomõ, 

t.y. vienam daikte, ne mišru su kitais JU ʽMój grunt jest w jednym kawałku, tj. nie jest 

przemieszany z innymiʼ; takie samo znaczenie ma zwrot vienõ(̃j) lentõ(j)), od lentà ʽdeskaʼ), 

2. ʽbłam, sztuka futraʼ, por. Vebrų, sabalų, kiaunių ir ūdrų, audinių blomas leido į svetimus 

kraštus (Dowkont) ʽBłamy bobrowe, sobolowe, kunie oraz z wyder i gronostajów wysyłano 

do obcych krajówʼ. To ostatnie użycie prowadzi do wniosku, że mamy przed sobą 

transpozycję starobiałoruskiego wyrazu blamъ ʽsztuka futraʼ, por. Blamъ futra kunьego za 

dvadcatь kopъ grošej Litovskixъ, 1596 (HSBM 2, 50). Wyraz ten jest polonizmem, por. pol. 

błam ʽsztuka futra najczęściej zszyta z mniejszych futerek lub ich częściʼ. Znacz. ʽzłożona z 

części sztuka futraʼ przesunęło się na gruncie litewskim w kierunku ʽkawałek jako część 

pewnej całościʼ. Brak w LEW i ĖSBM. NB. Postać pol. błam jest wtórna, zastąpiła stpol. i pol. 

XVI w. błan (⇒ stbłr. blanъ). Ta forma sg. została dotworzona do pl. błany; to z kolei jest 

pożyczką ze stczes. blány ʽkożuch, futroʼ ⇐ blána ʽwyprawiona skóra z sierściąʼ (por. pol. 

błona ʽpowłoka naturalna, skóraʼ). Zob. Machek 55, Bańkowski I, 59.  

 Bloviẽščius, -iaus 2 p.a. przest., gw. ʽświęto Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, 

25.III.ʼ (Po Blovieščiaus jau būdavo šilta ʽPo Zwiastowaniu już bywało ciepłoʼ) — ze 

zmiany *blāvieščius, to z kontrakcji w *bla(γ)avieščius, tj. w zapożyczeniu ze stbłr. 

*blahověščie < blagověščie (blagověščenьe), por. błr. blahavéščanne, ros. blagovéščenie. 

Zob. Būga, RR I, 348n., SLA 43 (brak w ALEW), Anikin 3, 226n. — War. Bloviẽščiai, -ų 

m.pl. (Blaviẽščiai DVŽ), Bloviẽščios, -ų f.pl. Por. ant dienos Błowießcziu DP ʽna dzień 

Zwiastowaniaʼ. Per Blovieščiùs vėža pradeda krypt ʽPo Zwiastowaniu psuje się/kończy się 

sannaʼ. 

 blõznas 2 p.a. gw. 1. ʽkilkunastoletni chłopiec, wyrostek, smarkaczʼ, 2. ʽniepoważny, 

ośmieszający się człowiekʼ, 3. ʽstary i słaby człowiekʼ, 4. stlit. ʽbłazen, figlarz, żartownik; 

głupiecʼ, 5. stlit. ʽupiór, straszydłoʼ — zapoż. ze stbłr. blazenъ, blazėnъ, por. błr. blázan a. 

blázen, -zna (SLA 42n., ZS 10, ĖSBM 1, 356). War. z zastępstwem -zn- ⇒ -žn-: stlit. bložnas 

MOP (por. bliùžnyti). — Drw. blõznas, -à 4 p.a. adi. ʽnieletni, młodyʼ (Blõznas tebesi, o taip 

daug žinai! ʽMłody jeszcze jesteś, a tak dużo wiesz!ʼ), też ʽsłaby, mizerny; niezdatnyʼ, 

bloznysta ʽżart, figielʼ, bloznystė ʽniedorzeczność, bredniaʼ. Nazw. Bloznẽlis. — Vb. denom. 

bloznyti ⇐ stbłr. blazniti ʽoszukiwaćʼ, pol. XVI w. błaźnić kogo ʽzwodzićʼ, refl. bloznytis 

ʽwyśmiewać się, szydzić, drwićʼ ⇐ pol. XVI w. błaźnić ts. — Z obocznym wokalizmem ă: 

blazenstva: ant tų blazenstvų tavo MOP ʽna ty błazeństwa twoieʼ (ALEW 122) ⇐ stbłr. 

blazen(ь)stvo ʽbłaznowanie, zachowanie właściwe błaznowiʼ (błr. blázenstva, -a n.). 

Prawdopodobnie wypadek neoapofonii ā ⇒ ă, por. blõgas ⇒ blãgnas; koliekà ⇒ kaliẽkas; 

zopõsas ⇒ zapõsas. 

 blū̃das 2 p.a. 1. stlit., gw. ʽbłąd, mylne mniemanie; błądzenie, szaleństwo, obłędʼ (DP 

ʽbłądʼ). 2. gw. ʽpostrzeleniec, wariat; rozpustnikʼ — zapoż. ze stbłr. bludъ (bljudъ) ʽbłąd, 

pomyłka; rozwiązłość. rozpustaʼ, por. błr. blud, -u (SLA 44, ZS 10, LEW 51). — Vb. denom. 

blū̃sti, blūstù (*blūd-stu), blūdaũ ʽdostawać zawrotu głowy, głupieć; przejawiać gwałtowne 

uczucia, szaleć, wariowaćʼ, pablūsti BRP ʽpobłądzić, zgubić sięʼ (ALEW 725). Por. blū̃dnas. 

 blū̃dyti, blū̃diju, blū̃dijau stlit., gw. ʽbłądzić, chodzić bez celu, błąkać się; majaczyć w 

gorączceʼ — zapoż. ze stbłr. bluditi, por. błr. bludzícь, bludžú, 3 sg. blúdzicь. Akcent lit. 

wzoruje się na białoruskiej formie 3 sg. prs. (podobnie w mū̃tyti, siū́lyti i slū̃žyti). Zob. SLA 
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44, ZS 10, LEW 51, ĖSBM 1, 362 (brak w ALEW). — Drw. apsiblū̃dyti ʽomylić sięʼ, sublū̃dyti 

ʽzgłupieć, zwariowaćʼ, blūdinė́ti iter. ʽbłąkać się, błądzićʼ. Ingress. blū̃sti, blūstù (*blūd-stu), 

blūdaũ, z prvb. iš-, pa- ʽstracić głowę, zmieszać się, zgłupiećʼ, pablū̃sti ʽzgubić drogę, 

zbłądzićʼ (m.in. w BRP, zob. ALEW 725). Zob. też blū̃das i blū̃dnas. — Neoapofonia blūd- ⇒ 

SP blaud-: bláudžioti (zob.).  

 blū̃dnas, -à 4 p.a. stlit., gw. 1. ʽbłędny, mylny, fałszywy, zwodniczyʼ, 2. ʽogłupiałyʼ, 

war. blūdnùs — zapoż. ze stbłr. bludnyj, por. błr. blúdny ʽktóry się błąka, nie znajduje 

miejsca dla siebie; błędny, mylnyʼ. Por. SLA 44. Drw. blū̃dnastis ʽodurzenie, otumanienieʼ, 

blūdnumà ʽczas budzący niepokój, przygnębienie; miejsce w lesie, gdzie ludzie tracą 

orientację i błądząʼ. — Krótkowokaliczne dublety blùdnas lub bludnùs 4 p.a. są przejawem 

neoapofonii ū (SP) ⇒ ŭ (SZ), Paralele: trū̃pas ⇒ trùpas; būgštùs ⇒ bugštùs. 

 blùkti, bluñka, blùko ʽpłowieć na słońcu, blaknąć, odbarwiać się, tracić intensywność 

barwyʼ (syn. plùkti). Caus. blùkinti ʽczynić wypłowiałymʼ (Saulė ir lietus blukina drapaną 

ʽOdzież płowieje od słońca i deszczuʼ), blùktena ʽwypłowiałe ubranieʼ, blukùs ʽspłowiałyʼ. 

Sporne. LEW 51 wywodził lit. bluk- z wątpliwej praformy ie. *bḷk-. IEW 159n. odtwarzał 

*bhleu̯-k- jako rozszerzenie pwk. *bhel- ʽbłyszczećʼ. Heidermanns 1993, 136 zestawiał z 

blùkti przymiotnik śrwn. blūc, bliuge ʽnieśmiały, bojaźliwyʼ (< pgerm. *blūga-). Obecnie 

LIV
2 91, s.v. *bhleu̯k- ʽblaknąćʼ porównuje lit. bluk- z walij. blyng- ʽrozzłościć sięʼ. 

Niewykluczone, że bluk- jest oboczną do blik- (bliksė́ti) formą st. zanikowego od pwk. 

*blek-/blak-, zob. blañkti m.in. ʽtracić barwę, płowiećʼ, blankùs ʽblady, mętnyʼ, blaksė́ti 

ʽmigać, błyskaćʼ. Por. też wykrz. blùkt o szybkim zgaśnięciu płomienia, ognia, blū́kt o 

chwilowym pojawieniu się płomienia (Ugnis blūkt blūkt blūkt, blū́kčiojo blū́kčiojo, kol 

užgeso ʽPłomień migotał «blūkt blūkt blūkt», nim [całkiem] zgasłʼ). Chybiona wydaje się 

próba powiązania blùkti z rodziną bálti ʽstawać się białym, bielećʼ w LEW 51. — 

Dewerbalnym derywatem od blùkti może być blukūnas CGL ʽobłudnik, lizus, Schleicherʼ 

(hapaks); jego znaczenie wymaga jednak jakiegoś uzasadnienia (zob. ALEW 125). 

 blúostas 1 p.a. ʽkrótki sen, drzemkaʼ, blúostą sudė́ti ʽzasnąć na chwilę, zapaść w krótki 

senʼ. War. z insercją k: blúokstas. Z innym sufiksem: blúosnis, blúosnį sudė́ti. Brak form 

werbalnych o pwk. bluos- skłania do przypuszczenia, że wymienione nomina są derywatami 

od blus- jak w blùsti ʽprzymykać powieki, być sennym, wpadać w drzemkęʼ. Stosunek blus- 

⇒ bluos- polega najprawdopodobniej na neoapofonii u (SZ) ⇒ uo (SP), por. gulė́ti ⇒ guõlis, 

jak też oboczności blùzganos i bluõzganos, stùburas i stuobrỹs. NB. Neoapofonia u ⇒ uo 

funkcjonuje równolegle z u (SZ) ⇒ au (SP), por. blùsti ⇒ blausė́tis ʽbyć sennym, 

rozespanymʼ (blausùs: blaũsios ãkys ʽsenne, zamglone oczyʼ), blausóti ʽmrużyć oczy z 

powodu sennościʼ. LEW 48 wiązał blùsti, bláustis i blúostas z czas. blaudýti ʽprzymykać 

powieki, mrużyć oczy (w stanie senności)ʼ, co wydaje się mniej prawdopodobne. ALEW 125, 

s.v. blùsti nie wymienia blúostas. 

 blusà 2 p.a. ʽpchła, owad Pulex irritansʼ (łot. blusa). Formacja identyczna z psł. *blŭxa, 

por. rcs. blŭxa, ros. bloxá, ukr. bloxá (gw. blyxá), sch. bùha (pl. bȕhe), stczes. blcha, czes. 

blecha, pol. pchła (z metatezy *płcha, to z *błcha), < pbsł. *blus-ā- (por. BSW 35). Z innym 

sufiksem: blusia SD
1 «pchła», mažos blusios SP I, 3168 ʽmałe pchłyʼ. — Porównanie z wed. 

plúṣi, orm. low (pie. *plus) zaleca przyjąć sonoryzację *pl- > *bl- w pbsł. nagłosie 

(paralela: blužnìs). Jeszcze inna konstelacja spółgłosek w odpowiednikach gr. ψύλλα ʽpchłaʼ 

(*psul) i łac. pūlex, -icis m. ʽpchłaʼ (*pusl-ek, metateza pie. *plus). Por. LEW 51n., ALEW 

125, IEW 102, de Vaan 496. — Nawiązanie na st. pełnym w germańskim: stisl. vló, stang. 

fleā, stwn. flōh ʽpchłaʼ, < pgerm. *flauhō- < pie. *plouk-eh2- (por. Kluge-Seebold 222, 

Kroonen 145). — Drw. blusė́tas šuõ ʽzapchlony piesʼ, blusìnės f.pl. ʽpokrzywka, wysypka na 

skórzeʼ (war. blusìniai), blùsius ʽpchlarzʼ. — Vb. denom. blusáutis ʽiskać się, szukać pchełʼ, 
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blusinė́ti ʽszukać pcheł, łowić pchłyʼ, przen. ʽdoszukiwać się czego, czepiać sięʼ. 

 blū́sčioti, blū́sčioja, blū́sčiojo ʽo płomieniu: ukazywać się i niknąć, palić się chwiejnie; 

pełgaćʼ, np. Žvakė nuo vėjo blū́sčioja ʽPłomień świecy pełga na wietrzeʼ — czasownik 

utworzony od interi. blū́st, blū̃st o nagłym ukazaniu się, buchnięciu płomienia, ognia (por. 

pol. buch), np. Blū́st ugnis į linus, ir įsigavo ʽPłomień buchnął w len i zajęło sięʼ. Por. 

blū́sčioti ʽprzymykać powiekiʼ, wymienione s.v. blùsti. Zob. też blusénti. 

 blusénti, blusẽna, blusẽno ʽpalić się słabym płomieniem, tlić sięʼ (Da žarijos blusẽna, 

o tu jau jušką uždarei ʽŻar się jeszcze tli, a ty już szyber zasunąłeśʼ) — czasownik 

utworzony od interi. blùst o buchnięciu ognia, por. Blùst liepsna iš pečiaus ʽPłomień buch z 

piecaʼ. Równoznaczny wykrzyknik to pliù (brak *bliu), por. Tik pliu pliu pliu mėlyna liepsna 

ʽTylko «pliu pliu pliu» [błysnął/ukazał się] błękitny płomieńʼ). Jest też war. blì, np. Blì blì blì 

nublizgėjo ugnis, pinigams degant ʽ«Bli bli bli» rozbłysnął płomień od palących się 

pieniędzyʼ. Osobno zob. blū́sčioti. 

 blùsti, prs. blū̃sta (*blųsta < *bluns-sta; war. blū̃sa < *blųsa < *blu-n-sa), prt. blùso 

ʽprzymykać powieki, mrużyć oczy, stawać się sennym, wpadać w drzemkęʼ, apiblùsti ʽstać 

się sennym, rozespać sięʼ (apiblùsęs ʽsennyʼ), SD <abbłust> «osowieć» [ʽposmutnieć, wpaść 

w przygnębienieʼ], <abbłusis> «osowiały, niewesoły, melancholik», priblùsti ʽzapaść w 

drzemkęʼ — pwk. werbalny blus- pochodzi od interi. blùst (war. blū́st, blū̃st, syn. blàst), 

opisującej mgnienie powiek, moment zapadnięcia w sen lub moment otwarcia oczu, np. 

Vaikas blùst ir užmigo ʽDziecko «blust» i zasnęłoʼ. War. z niejasnym -š-: blùšti, blū̃šta, blùšo 

ʽstawać się sennymʼ. Inaczej LEW 48: uważa blus- za apofonicznie powiązane z blaud- jak w 

bláudžioti ʽbłąkać sięʼ. ALEW 125 przyjmuje dla blū̃sta kontaminację form prs. blū̃sa i 

*blùsta, jak się zdaje niepotrzebnie. — Drw. blùstelėti a. blùsterėti ʽna krótko, na chwilę 

zasnąćʼ ⇐ interi. blùst. — SO blaus-: bláustis (zob.). — WSZ blūs- (por. interi. blū́st): 

apsiblūsė́ti ʽstawać się sennymʼ, blū́sčioti ʽmrużyć oczy, przymykać powiekiʼ. Nomen: blūsà 

f. ʽchęć spania, sennośćʼ, c. ʽospały człowiekʼ. Vb. denom. blūsúoti ʽspać niespokojnie, z 

przerwamiʼ (Blūsúoti yra ne vienu trūkiu migti ʽ«Blūsuoti» znaczy nie spać jednym 

ciągiemʼ), ʽospale pracować; obijać się bez pracy; chmurzyć się; wypogadzać sięʼ. Patrząc 

historycznie, mamy tu do czynienia z neopwk. blūs-. Wyabstrahowany z formy prs. blū̃sta 

(zob. wyżej), stał się oparciem dla obocznego względem blùsti paradygmatu blū́sti, blū́sta, 

blū́so, por. priblū́sti ʽzdrzemnąć sięʼ, užblū́sti ʽzasnąć na krótko, zadrzemaćʼ. Zob. paralele 

s.v. blìsti. — Prawdopodobna jest neoapofonia SZ u ⇒ SP uo, zob. blúostas. 

 blùzganos, -ų 1 p.a., blū̃zganos 1 p.a., też blùzgenos 1 p.a. 1. ʽłupież, choroba skóry na 

głowieʼ (war. blìzganos), 2. ʽpłatki łuszczącego się naskórka na głowie; płatki kory 

brzozowejʼ, 3. ʽrybia łuskaʼ, 4. ʽłuski z owsaʼ — prawdopodobnie drw. dewerbalny. 

Najbliższe comparandum to blùzginti a. blū́zginti ʽpowiewać na wietrze, m.in. o złuszczonej 

korze brzozyʼ: Vė[ja]s tošį blùzgin; bluzgénti ʽo wietrze: poruszać z pewnym odgłosem 

rozwieszoną na sznurze bielizną, wprawiać ją w łopotʼ. — War. z wokalizmem uo, 

bluõzganos ʽłupieżʼ, można zakwalifikować jako wypadek neoapofonii SZ u ⇒ SP uo, por. 

dùbti ⇒ duobė;̃ gult̃i ⇒ guõlis; spùgti ⇒ spúogas. Równolegle do u ⇒ uo funkcjonuje 

neoapofonia u ⇒ au, por. bluzg- ⇒ blauzgaĩ ʽłupieżʼ jak np. blus- ⇒ blausà, blaũsas 

ʽsennośćʼ (zob. s.v. blúostas). — Drw. wsteczne: bluzgà/blūzgà ʽłupieżʼ, blùzgas/blū̃zgas ts. 

(por. drãpanos ⇒ drãpas), blùzgis ts. Vb. denom. įbluzgė́ti ʽdostać łupieżuʼ. 

 blužnìs, -iẽs 4 p.a. f. 1. ʽśledzionaʼ, 2. gw. ʽpłucaʼ. Z innym tematem: blužnė SD 

«śledziona, słodzona», stpr. blusne EV ʽśledziona, Milcze [Milz]ʼ (zakończenie <-e> 

dwuznaczne). Odpowiedniki łot. bluzne, bluzna, blužņa. Rekonstrukcja: plit. *plužnis (*pl > 

bl jak w blusà) < pb. *(s)plužnis (s- mobile) < pb. *(s)pulžnis (metateza *pul > *plu). 
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Formacja o temacie na -i-, *(s)pulžn-i-, pochodzącym z przekształcenia osnowy 

spółgłoskowej *(s)pulž-en-. Praforma ie. *(s)pḷǵh-ēn/*-en-. Odpowiedniki: sti. plīhán- m. 

ʽśledzionaʼ, aw. spərəzan- ts. (indo-ir. *(s)pḷǰh-an-), gr. σπλήν, σπληνός m. ts. — może ze 

*σπληχ-ήν (por. GEW II, 770, Beekes 2010, 1385). — Łac. liēn, -enis m. ʽśledzionaʼ zakłada 

pital. *liχēn < *liǵh-ēn. Zmianę nagłosu i wokalizm i tłumaczy się mutylacją tabuistyczną, 

por. de Vaan 340. Ten sam czynnik odpowiada być może za przekształcenie pie. *spḷǵh-ēn w 

*selǵh-en- > *selž-en-, stanowiące osnowę refleksu psł. *selzen- (niedokładnie Boryś 615). 

Od tego derywat na -ā-, psł. *selzena-, por. cs. slězena ʽσπλήν, śledzionaʼ, sch. slezȅna, czes. 

slezina (gw. slezena), stpol. słozona (war. słodzona), drw. ros. selezënka, ukr. selezínka ts. 

Zob. IEW 987, BSW 256, LEW 52, ALEW 126, REW II, 605. — Drw. blužnùtė bot. 

ʽśledziennica, Chrysospleniumʼ (ziele leczące niedomaganie śledziony), cps. blužnãžolė bot. 

ʽśledziennicaʼ (por. žolė)̃, blužnpapartis b.z.a. bot. ʽzanokcica, Aspleniumʼ (por. papart̃is). 

 bóba 1 p.a. 1. peior. ʽstara kobieta, babaʼ (por. stbłr. baba ts.), 2. ʽmatka matki, babkaʼ 

(por. stbłr. baba ʽmatka babki a. matkiʼ), 3. ʽzamężna kobieta wiejskaʼ, 4. pot. ʽżonaʼ (por. 

stbłr. baba ʽżonaʼ), 5. ʽkobieta pomagająca przy porodachʼ (por. stbłr. baba ts.). SD vetuša 

boba «baba» (syn. žmona sena). Z obocznym tematem: bõbė. Odpowiada łot. bãba ʽstara 

kobieta; znachorka, czarownicaʼ (por. stbłr. baba ʽznachorka, czarownicaʼ). Por. słow. baba 

ʽmatka ojca lub matki; stara kobieta; czarownicaʼ (scs. ʽmamkaʼ). Twór oparty na 

reduplikacji, por. BSW 23 («Ursprünglich Lallwort»), LEW 52, Boryś 19. Nie sposób 

wykluczyć slawizmu po stronie bałtyckiego. — Drw. bóbautinis, -ė ʽdziecko urodzone w 

konkubinacieʼ (Du bóbautinius vaikus turėjo), zob. niżej bobáuti/bóbauti; bobẽlė ʽkowadełko 

do klepania kosy; obuszekʼ (por. pol. babka ts.), bobijà ʽmiejsce, gdzie mieszkają same 

kobietyʼ (por. błr. pot. babʼë coll. ʽbaby, kobietyʼ), bobiñčius (zob.), bobỹstė ʽporódʼ: Šaukia 

bobutę bobỹstėsan, jau gims ʽWołają akuszerkę do porodu, [kobieta] zaraz będzie rodzićʼ; 

bóbiškas ʽbaba, kobietaʼ (por. móteriškas, merg̃iškas), bobýna ʽbabinaʼ (por. diedýna), bobkà 

LZŽ ʽwiejska akuszerkaʼ, bõbšė ʽstarucha, babsko, babsztylʼ (por. merg̃šė), ⇒ neoosn. bobš-: 

bõbškė ʽbabskoʼ, bõbštė 1. ʽstaruchaʼ, 2. ʽakuszerkaʼ (⇒ cps. bõbšta-gara ʽbaba stara i złaʼ, 

dosł. ʽbabsko-piekłoʼ, por. pragarà jako war. do prãgaras), bobùtė ʽbabka, babunia; akuszer-

kaʼ, eĩti į bobùtės ʽiść do poroduʼ, eĩti bobutỹstėn ts. (⇒ vb. denom. bobučiáuti a. bobutáuti 

ʽbyć akuszerkąʼ, apsibobutáuti ʽokutać się, opatulić sięʼ). — Cps. bobaburñis a. bóbaburnis 

ʽmężczyzna bez zarostu; mężczyzna o twarzy kobietyʼ (por. burnà), bóbaturgis ʽtarg w porze 

sianokosów, na który zjeżdżają się same kobietyʼ (war. bóbturgis, por. turg̃us), bobaũsis bot. 

ʽgrzyb jadalny piestrzenica kasztanowata, Gyromitra esculentaʼ (por. ausìs; pol. odpowiednik 

to babieusz a. babie uszy), war. z wtórnym -š-: bobaũšis; bobkalỹs a. bóbkalis stlit. ʽten, kto 

poślubił wdowęʼ, gw. ʽczwarty mąż wdowyʼ (II człon do kálti, znacz. etym. ʽprzykuty do 

(starej) kobietyʼ; war. kalìboba ʽczwarty mąż wdowyʼ, zob. Būga, RR I, 212, LEW 20979), 

bóblaižis ʽtłuczek do kartofliʼ: Paduok bóblaižį, reikia bulves sugrūsti ʽPodaj tłuczek, trzeba 

rozgnieść kartofleʼ (por. laižýti), bóblaužis a. -lauža ʽuwodziciel, kobieciarz, rozpustnikʼ 

(dosł. ʽten, co łamie kobiety, por. láužti), bóbliežuvis ʽten, co nie umie dochować tajemnicyʼ 

(dosł. ʽbabski językʼ, por. liežùvis), bóbmergė ʽpanna z dzieckiemʼ (por. mergà), bobmuderė 

(zob.), bóbponė ʽbaba panią udającaʼ (por. ponià), bóbturgis ʽtarg przed zapustamiʼ (por. 

turg̃us), bóbvyris ʽzniewieściały mężczyznaʼ (por. výras), bóbžolės f.pl. ʽzioła leczniczeʼ 

(por. žolė)̃, pùsbobė ʽwyswatana dziewczyna, gotowa do zamążpójściaʼ, peior. ʽzniewieściały 

mężczyznaʼ, dosł. ʽpółbabaʼ (por. pùsė), žõlbobė ʽbaba lecząca ziołamiʼ (por. žolė)̃. — Vb. 

denom. bobáuti a. bóbauti ʽbyć akuszerkąʼ (por. pol. gw. babczyć a. babkować ts.)80, bobė́ti: 

 
79 Por. następujące określenia mężczyzn: Pirmas – vyras, antras – užkurys, trečias – užtupys, kervirtas – 

bobkalys, penktas – bobos baigys ʽPierwszy [z mężczyzn to] mąż, drugi – užkurys, trzeci – užtupys, czwarty – 

bobkalys, piąty – bobos baigysʼ.  
80 Rzecz. bóbautinis, -ė ʽdziecko urodzone w konkubinacieʼ każe przypuszczać, że czas. bóbauti oznaczał kiedyś 
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įbobė́ti ʽo młodej kobiecie: upodobnić się do baby, roztyć sięʼ, subobė́ti ʽo mężczyźnie: 

zniewieściećʼ; bobsė́ti a. bóbsėti ʽczęsto używać wyrazu «boba»; żyć jak babaʼ, bobúoti 

ʽnazywać babąʼ, apibobúoti ʽprzyjąć rodzące się dzieckoʼ (Boba nuvėjo, apibobãvo, vaiką 

pakrikštijo ir grįžo ʽBaba poszła, przyjęła poród, ochrzciła dziecko i wróciłaʼ). — N.m. 

Bóbaraistis, Bóbkalnis, Bóblaukis 3x. 

 bobiñčius, -iaus 2 p.a. ʽbabiniec, przedsionek kościoła, w którym przesiadują baby 

kościelneʼ — zapoż. ze stbłr. babinecъ, por. błr. babínec, -nca pot. ʽprzedsionek cerkwiʼ 

(TSBM), pol. przest. babiniec, -ńca. Rzadki war. bobỹrius. — W wyrazach zapożyczonych 

suf. -inčius jest formą transpozycyjną polskiego suf. -iniec/-ińca oraz -eniec/-eńca 

(zastępstwo pol. c przez lit. č̓ ), por. GJL II, § 409. Poza tym -inčius funkcjonuje jako 

neosufiks (por. gudriñčius ⇐ gudrùs). Powstał on w wyniku resegmentacji dewerbatiwów na 

-čius typu karšiñčius (od prs. káršina) i misliñčius (od prs. mìslina). — Nazwy terenowe: 

Bobiñčius, Bobiñčiškis i Babinčiškė b.z.a., por. PVŽ I, 285, 529. — Jako ʽReimwortʼ do 

bažnýčia powstało bob-nýčia 1 p.a., por. Atein kunigas per bažnyčią, o jo tarnas per 

bobnyčią ʽKsiądz wchodzi przez kościół, a jego sługa przez babiniecʼ. 

 bobiznà 2 p.a., bobyznà 2 p.a. gw. 1. ʽuboga kobieta utrzymująca się z datków lub 

posług przy kościeleʼ, 2. ʽwiedźmaʼ — zapoż. z pol. przest. babizna m.in. ʽstan żebraczki 

pod kościołemʼ (SW I, 78; brak w POLŽ). War. synkopowany: bobznà 4 p.a. 

 bobmuderė b.z.a. przest. ʽkobieta (baba) pomagająca przy porodach, akuszerka, 

położnaʼ — złożenie tautologiczne członów lit. bóba (zob.) i muderė ʽakuszerkaʼ ⇐ dn. 

mudder (por. GL 33, 88). — War. bobmuterė ⇐ prus.-niem. bademutter, z adideacją I członu 

bad- do rodzimego bóba ʽbaba; akuszerkaʼ (Čepienė 147). Łot. bādmuodere, bāmuodere 

ʽakuszerkaʼ ⇐ śrdn. bādemōder ʽHebammeʼ (GL, l.c., Jordan 54). 

 bočià, -ios/-iõs 2, 4 p.a. wsch.-lit. rzadkie ʽojciecʼ — zapoż. z błr. bácja, -i m. ʽojciecʼ, 

por. stbłr. batьko, batko (ĖSBM 1, 335n., LEW 52). Por. Bùvo bočiàp víenas sūnùs LZŽ 

ʽOjciec miał jednego synaʼ. To bernùko bočià bùvo kvãras ʽOjciec tego chłopca był choryʼ, 

bočià krìkštytas ʽojciec chrzestnyʼ. Częściej używany jest temat na -iu-: bõčius, -iaus. 

Rzadsze war. to bõčias, bõčis i bočỹs. LKŽ wymienia przy bõčius poboczne znaczenia: 2. 

ʽojciec ojca/matki, dziadekʼ, 3. ʽstarzecʼ oraz 4. ʽprzodekʼ. — Forma pluralis bõčios ma 

wartość eliptyczną: ʽojciec i matkaʼ (⇒ ʽrodziceʼ), podobnie jak np. pol. gw. ojce ʽojciec i 

matkaʼ ⇒ ʽrodziceʼ. Por. Kap manì bõčios bùvo, tai vìsa lietùviškai ū̃tarijo LZŽ ʽJak 

[jeszcze] moi rodzice żyli, to wszystko mówili po litewskuʼ. Odpowiednio dla bõčius 

utworzono eliptyczne pluralis o formie bõčiai, por. Kab dar manì bõčiai bìt, tai visì 

lietùviškai mokė́j ZTŽ ʽKiedy jeszcze moi rodzice żyli, to wszyscy mówili po litewskuʼ. 

Wzorem strukturalnym dla bõčios/bõčiai było białoruskie pl. bacьkí, -óŭ ʽojciec i matkaʼ. — 

Decasuativa: bočiõsis adi. ʽojcowskiʼ (od formy gen.sg. bočiõs + jìs), np. Im bočiõsius 

čabatùs LZŽ ʽWeź buty ojcaʼ (por. adi. selõsis ʽwiejskiʼ s.v. selà); bočių̃jis adi. ʽnależący do 

rodzicówʼ (od formy gen.pl. bočių̃ + jìs), np. Kiẽnas tu vaĩkas? – Bočių̃jis LZŽ ʽCzyjeś ty 

dziecko? – Rodzicówʼ (por. typ mū́sųjis). — Pozostałe derywaty: bočẽlius ʽdziadekʼ, 

bõčiškai adv. ʽjak stary człowiek, nie spiesząc się (pracuje)ʼ, bočiùlis ZTŽ 1. zdrob. ʽtatuśʼ, 2. 

ʽświekr, teśćʼ, prãbočiai a. prabõčiai m.pl. ʽprzodkowie, pradziadowieʼ, war. próbočiai (por. 

syn. prótėviai, próseniai): prãbočių šalìs ʽziemia przodkówʼ, ji bajoraitė iš bõčių prãbočių 

ʽona jest szlachcianką z dziada pradziadaʼ. — Nazw. Bõčius, Bočiùlis, Bočiū́nas. 

 bõčyti, bõčiju, bõčijau gw. 1. ʽpatrzeć, obserwowaćʼ, 2. ʽwybaczyćʼ (Bõčyk man už tai 

ʽWybacz mi toʼ) — zapoż. z błr. báčycь, báču, 3 sg. báčycь (⇐ pol. baczyć, por. ĖSBM 1, 

 

m.in. ʽżyć w konkubinacieʼ.  
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337). Z prewerbiami: įsibõčyti ʽzapamiętać sobieʼ, išbõčyti ʽwybaczyćʼ (Išbõčykit, sveteliai, 

gal kas ir ne taip buvo ʽWybaczcie, mili goście, nawet jeśli coś było nie tak [jak trzeba]ʼ), 

prabõčyti ʽprzebaczyćʼ, refl. prisibõčyti: Prisibõčijau, kad tu neeini bažnyčion ʽZauważyłem, 

że ty nie chodzisz do kościołaʼ. Zob. też bočnastis. 

 bočnastis, -ies MOP ʽbaczenie, roztropnośćʼ — zapoż. ze stbłr. bačnostь ʽrozum, 

mądrość; spryt, pomysłowośćʼ (⇐ pol. baczność f. ʽuwaga, wzgląd, baczenie na co, 

ostrożnośćʼ. Zob. też SLA 44, ALEW 126). Adi. lit. *bočnas (⇐ stbłr. bačnyj, błr. báčny) 

przypadkiem nie zostało poświadczone. Por. mõrnastis ⇐ mõrnas; viẽrnastis ⇐ viẽrnas. 

Zob. też bõčyti. 

 boderius, -iaus LEX ʽutrzymujący łaźnię, łaziebnik, Baderʼ, boderis, -io CGL ʽBaderʼ 

— zapoż. z nwn. Bader m. (GL 34, ALEW 126). 

 bodė́tis, bodžiuõs (3 os. bõdisi, war. bódisi), bodė́jaus ʽczuć niechęć do kogo lub czego, 

brzydzić sięʼ (Jis manimi bõdisi ʽOn się mną brzydziʼ), ʽczuć obrzydzenie, wstrętʼ (Bodė́tis 

kurio valgio ʽMieć wstręt do jakiejś potrawyʼ), DP ʽbrzydzić się, odbywać, mierzić, tęsknić 

sobie, gardzić, zbywaćʼ. SD: bodžiuosi «mierżę się czym» (syn. dygiuosi), «przekwintuię» 

[ʽwybredzamʼ], bodžiuosi iš ko «przykro mi, ciężko mi». Niezwrotne: atbodė́ti ʽobmierznąć, 

sprzykrzyć sięʼ, bodė́ti ʽcierpieć głód, przymierać głodemʼ (SD bodžiu «mrę głod», co zostało 

wymienione w SD wraz z baduoju i badu kinčiu jako synonimami). Tu może należeć bãdas 

ʽgłódʼ, mianowicie jako rzeczownik postwerbalny z neoapofonią SP ā ⇒ SZ ă. — Formację 

bod-ė- można opisać jako durativum w stosunku do prs. inchoativum na -sta-, °bóstu (*°bod-

stu), zwykle z prewerbiami at-, į-, nu-, pa-, per- i pra- (zob. pabósti). — Neoosn. bost- (⇐ 

bóstu): bostus SD «mierziony» [ʽprzykry, nudnyʼ], bostu mi unt tavįs, bostus esi mań SD 

«markotno mi, niemiło mi» (syn. įbosta mań); adv. bosčiai SD «niechętnie» (syn. be noro, su 

nuobodu, nenuoširdžiai). — Refleks bod- < *bād- najprawdopodobniej nie jest fonetyczny 

(brak nawiązań w zakresie pie. *bheh2d
h-). Takie wypadki, jak bog- zam. buog- (s.v. bė́gti), 

slog- zam. sluog- (s.v. slė́gti) oraz sod- zam. suod- (s.v. sėdė́ti) każą liczyć się z 

analogicznym zastępstwem fonetycznego refleksu *buod- przez lit. bod-, mianowicie na 

mocy neoapofonii bałt. *ē ⇒ *ā, która wzoruje się na stosunku *e ⇒ *a wśród samogłosek 

krótkich. Jeśli założymy wyjściowe *buod-, to będzie można je objaśnić jako alternant na 

SO, pb. *bōd- < pie. *bhoh1d
h-, i powiązać z pwk. *bheh1d

h- ʽdręczyć, gnębić, bedrängenʼ 

(zob. LEW 29), por. wed. bā́dhate ʽprze, naciska, piliʼ, abībhatsata ʽpoczuł wstrętʼ, scs. běda 

ʽnędza, bieda, cierpienie, niedolaʼ (zob. lit. bėdà). LIV
2 68, s.v. *bheh1d

h- nie wymienia lit. 

bodė́tis, bósti. — Drw. atbódus dárbas ʽobmierzła robota, pracaʼ, bodùs ʽprzykry, nudny, 

dokuczliwy, uciążliwyʼ (DP ʽmierzionyʼ), núoboda (zob.), nuobostis SD
1 «przykrość». Vb. 

denom. bodáuti ʽnudzić sięʼ. — Neoosn. bodėj- (⇐ bodė́jaus): bodė́jimas ʽzniechęcenie, 

znużenieʼ, bodėjimasis SD «mierziączka, obida» [ʽobrzydzenie, niesmak, wstrętʼ] (syn. 

dygėjimasis, nuoboda).  

 bogìnti, boginù, boginaũ gw. 1. ʽnieść, ciągnąć coś ciężkiego, niewygodnego, taszczyć, 

nieść a. ciągnąć w pośpiechuʼ, 2. ʽprzywodzićʼ: Ans tamsius rūkus padangiems bogina KN 

2478 ʽon ciemne chmury na niebo przywodziʼ, 3. ʽpędzić, biec dokądśʼ. War. bõginti. Cps. 

įbogìnti ʽwwlec, wtaszczyć do środkaʼ, išbogìnti m.in. ʽspowodować wykipienie gotującego 

się płynuʼ (syn. išbėgìnti), ʽporonićʼ, pabogìnti ʽzmusić kogo do ucieczkiʼ (pabogintas DP 

ʽporwanʼ), prabogìnti ʽprzewietrzyć (piec)ʼ. Refl. atsibõginti ʽprzynieść sobieʼ, nusiboginu 

przest. ʽoddalam się, wynoszę sięʼ. War. sufiksalny: bogénti, -enù, -enaũ. Drw. boginėj̃as a. 

bogìntojas ʽwoźnicaʼ, bogūnas DP ʽzbieg, zbiegłyʼ (por. bastū̃nas, bėgū̃nas). Czas. bogìnti 

stoi zapewne na miejscu *bogyti ʽwprawić w ruchʼ, co było caus.-iter. do bė́gti ʽbiecʼ. 

Morfem bog- jest produktem neoapofonii *bēg- ⇒ *bāg-. Paralele: sė́sti ⇒ sodìnti; slė́gti ⇒ 

slogìnti. Stary refleks st. o do bėg- brzmiałby *bōg- (lit. †buoginti), o czym świadczą 
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pokrewne formacje łotewskie, por. 1° buôdzinât ʽzmusić kogo do ucieczki; ukryć, schowaćʼ 

< *buog-inā-, 2° buôkstîtiês ʽbłąkać się, włóczyć sięʼ < *buog-stī- (dalej por. buoguļuôt 

ʽuciekaćʼ, buogulêt ʽszukać schronienia, kryjówkiʼ, vb. denom. od neoosn. buog-ul-, zob. 

Endzelīns, Archivum Philologicum 5, 1935, 10n.). Por. też LEW 38, ALEW 126n. — Czas. 

bõglinti, -inu, -inau ʽiść z trudem, wlec sięʼ wygląda jak vb. denominativum od sb. *bog-la c. 

ʽten, co się wleczeʼ. Osobno zob. bėgìnti i bokštavimas. 

 bognà 4 p.a. gw. ʽbłoto, bagno; błoto przy bagnie; miejsce grząskie, trudne do przejścia 

i do przejechania wozemʼ — zapoż. ze stbłr. bagna, bakgna (bagno, też bagonъ), por. błr. 

báhna, -y f. War. m. bõgnas może oddawać pol. bagno, -a n. — War. z asymilacją b-n > m-

n: mõgnas (Karvė įlindo į mõgną ir negali atsikelti ʽKrowa wlazła do bagna i nie może się 

podnieśćʼ). Tu też mõgžnas ʽ(głębokie) błoto na drodze, dziury wypełnione wodąʼ, z 

udźwięcznionym -gžn- z *mog-šnas, to od neoosn. mog- ⇐ mõg-nas. — Neoapofonia SP *ā 

⇒ SZ ă wytworzyła oboczniki bagnà 2, 4 p.a. oraz bãgnas 4, 2 p.a. War. ze zmianą gn > gm: 

bagmà, bãgmas; ze zmianą b-n > m-n: magnà (por. mõgnas). Neol. bagnà tak się ma do 

bognà jak blãgnas do blõgas, stãtas do stóti i jak plãkštas do plókščias. — Drw. od bag-: 

bagnýnas ob. bagmýnas ʽokolica bagiennaʼ (war. magnỹnė), bagnótas ʽbłotnisty, grząskiʼ 

(Taip bagnótas kelias, kad net arkliai gula ʽTak grząska droga, że nawet konie się kładąʼ), 

mãgnija ʽbagniste miejsceʼ (Tokiuose mãgnijose nei žolė želia, nei medis auga, nei gyvuliai 

užeina – tik paukštis teprilekia ʽW takich błotach ani ziele się nie zieleni, ani drzewo rośnie, 

ani zwierzę zachodzi – tylko ptak przylatujeʼ).  

 bókštas 1, 3 p.a. ʽwieża zamkowa a. kościelna; wieża ciśnieńʼ, przen. ʽwieża w 

szachachʼ, stlit. bakšta BRB ʽwieża, Turmʼ (wraz z vežė stanowi glosę do turmas) — zapoż. z 

pol. baszta ʽwieża obronnaʼ (⇐ czes. bašta ⇐ włos. bastia, por. Brückner 18, Rejzek 72, 

Bańkowski I, 35), z insercją k i – w części wypadków – ze zmianą rodzaju na męski. Por. 

SLA 37, LEW 30, 52, ALEW 87. W kwestii insercji k por. zapoż. krìkštolas < *krištolas ⇐ pol. 

kryształ; šekštarñė < šeštarñė ⇐ błr. šestérnja; šiùrkštainis < *šiurštainis. Co do akutu por. 

zapoż. pópiežius, stórasta. — Nazw. Bãkštas, Bókštas, Bokštỹs. N.rz. Bókštupis a. 

Bókštupelis (por. ùpė). — Zapoż. litewskie w błr. bákšta (od XVI w.) ʽwieża zamkowa; 

więzienieʼ, stukr. bakšta ts. (Laučjute 93, ĖSBM 1, 284). 

 bókštavimas stlit. hapaks ʽucieczkaʼ, por. O teip melskite Dievą (bylo Viešpatis 

Christus) idant jūsų bókštavimas ne būtų žiemą, arba dienoje Subatos DP 37442 ʽA tak 

proście Boga (mowi Pan Chrystus) aby wasza ucieczka nie przypadła zimie, albo w dzień 

Sobotniʼ — pochodzi od czas. *bokštauti ʽuciekaćʼ (por. bū́kštavimas ⇐ bū́kštáuti), który był 

intensivum do *bokštyti. To ostatnie z *bokstyti (kš < ks, por. lakštýti < lakstýti), w końcu z 

*bāg-sty-ti, frq. z apofonią *bāg- ⇐ *bēg-, por. bė́gti ʽbiec, uciekaćʼ. Refleks *bāg- widać też 

w bogìnti m.in. ʽpędzić, biec dokądś (zob.). Oparciem dla podanej interpretacji jest budowa 

odpowiednika łot. buôkstîtiês ʽbłąkać się, włóczyć sięʼ. Pochodzi on z frq. *bōg-stī-, 

wytworzonego z udziałem starszej apofonii *bēg- ⇒ *bōg-. Por. lit. sėd- ⇒ suod-, młodsze 

sėd- ⇒ sod- s.v. súodžiai, sodìnti. Zob. też ALEW 126n. 

 bólada 1 p.a., bòlada 1 p.a. c. gw. ʽgadula, paplaʼ (Neklausyk tos bobos, ji plepa kaip 

bólada) — prawdopodobnie sb. postverbale od baladóti m.in. ʽmówić głupstwa, paplaćʼ, 

urobione z udziałem neoapofonii a ⇒ ā. Paralele: gõktos ⇐ gãktos ʽprzód sańʼ; orìmnykas ⇐ 

arìmnykas ʽkoń do orkiʼ. 

 bolkà 2 p.a., gen.sg. bõlkos przest., gw. ʽbelka; pozioma belka wiążąca konstrukcjęʼ 

(syn. sijà) — zapoż. ze stbłr. balka, balьka ⇐ stpol. bałka (bałk, bałek), por. błr. gw. bálьka, 

-i (ZS 9). Błr. liter. bė́lьka, -i ⇐ pol. przest. balka. ZTŽ zaświadcza chwiejność wokalizmu: 

bolkà i balkà, bálka. Z innymi tematami: bõlkė, bõlkis. — War. boľkà: Pirkių jau surumbijo 
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ir boľkàs padėjo LZŽ ʽWykonano wiązanie chałupy, położono belkiʼ. War. bõlika 1 p.a. 

(Užmesk virvę už bõlikos ir pririšk ʽZarzuć sznur za belkę i przywiążʼ) pokazuje zastąpienie 

obcej zbitki ľk sekwencją lik, gdzie i jest samogłoską anaptyktyczną. Paralele: dỹvnas ⇒ 

dỹvinas; krivda ⇒ krìvida. W kwestii depalatalizacji ľk > lk por. zapoż. kulkà, liùlka. Według 

SLA 44 bolkà ma być zapożyczeniem ze stpol. balka. Zob. też bálkis. 

 bónė 1 p.a., bonė ̃4 p.a. gw. ʽkolej żelazna; pociągʼ — zapoż. z prus.-niem. bōn (GL 

34), por. nwn. Bahn f. 

 bonė ̃4 p.a., bõnė 2 p.a. gw. 1. ʽpękate naczynie wyplecione ze słomyʼ, 2. ʽdzbanek z 

wąską szyjąʼ (Nunešk piemeniui su bonè pieno ʽZanieś pastuchowi mleka w «bonė». Su 

bonelè valgyti neša artojui ʽW dzbanku noszą jedzenie oraczowiʼ), 3. CGL ʽżelazny garnek, 

Grapenʼ, 4. przen. ʽcebulasta wieża cerkwi a. kościołaʼ, war. bonià, bónia — zapoż. ze stbłr. 

banja ʽwielkie naczynie do przechowywania płynów i substancji sypkichʼ. 

 bonià 2 p.a., gen.sg. bõnios wsch.-lit. ʽłaźniaʼ (Un visõs selõs bùvo liš vienà bonià LZŽ 

ʽByła tylko jedna łaźnia na całą wieśʼ) — zapoż. ze stbłr. banja ʽłaźnia (nad brzegiem 

jeziora)ʼ, por. błr., ros. bánja, -i. — Bez substytucji dla słow. a: bãnė, bãnia ZTŽ. 

 bonkà 2 p.a., gen.sg. bõnkos przest., gw. 1. ʽbańka, naczynie kuliste ze szkła, blachy a. 

glinyʼ, 2. ʽbańka lekarskaʼ, 3. ʽbutelkaʼ — zapoż. ze stbłr. banka, por. błr. bánka, -i ʽbańkaʼ, 

pl. bánьki, -nek ʽbańki lekarskieʼ (⇐ pol. bańka, pl. bańki), por. SLA 45 i LEW 53 i ALEW 

127. 

 bórauti, bórauju, bóravau gw. ʽposypywać, obsypywać czym (solą, mąką, cukrem)ʼ, 

war. bóroti, -ju, -jau — czasowniki sekundarne z neoapofonią ā (o) ⇐ ē. Pwk. bor- 

przedstawia apofoniczny SO *bār- do bėr- jak w bė́riau, prt. do beriù, bert̃i ʽsypaćʼ. Paralele: 

bogìnti ⇐ bė́gu; sodìnti ⇐ sė́du i rópti ⇐ rė́pti. Sb. postverbale od bórauti może być borùžė 

ʽbiedronkaʼ. 

 borùžė 2 p.a. ʽbiedronka, Coccinella septempunctataʼ. Bez etymologii. Por. może pwk. 

bor- w czas. bórauti a. bóroti ʽposypywać, obsypywać (solą, mąką, cukrem)ʼ.  

 bõsas II 2 p.a. przest., gw. ʽbeczka, wielka beczkaʼ (też f. bosà 4 p.a. ZTŽ) — zapoż. z 

nwn. Faß n. (GL 34, LEW 52n., Čepienė 72). GL 34 zwraca uwagę, że w słownikach z Litwy 

pruskiej ukazują się jeszcze war. z nagłosem bl-: blasas i blosas b.z.a., ale ich nie objaśnia. 

Zob. też bačkà. — Drw. bõsius ʽbednarzʼ, cps. drùskbosis ʽbeczka na sólʼ (por. druskà), 

silk̃bosis ʽbeczka na śledzieʼ (por. silk̃ė i silb̃ačkė). — Nazw. Bõsas, Bosỹs, Bosáitis. N.m. 

Bosaĩ. 

 bóskoti, bóskoju, bóskojau gw. ʽgadać, rozmawiaćʼ, np. Bóskojom, bóskojom apie 

praėjusius laikus, kad nusibodo ir pasakoti ʽGadaliśmy, gadaliśmy o minionych czasach, 

[tak] że aż znudziło się opowiadaćʼ. Ateik, pabóskosma, vis bus ramiau ʽPrzyjdź, pogadamy, 

zawsze będzie spokojniejʼ. Niejasne. 

 bõstras 2 p.a. stlit., gw. ʽnieślubne dziecko, bękartʼ, SD «bękart» (syn. betėvis) — 

zapoż. z pol. przest. baster, -tra (por. śrłac. bastardus ʽdziecko z nieprawego łożaʼ), por. 

polonizm stbłr. bastrja, błr. bastrúk, bajstrúk (ĖSBM 1, 281). Zob. LEW 53, ALEW 127, POLŽ 

28. War. bàstras, bastrỹs. Zob. też baistrùkas, bakùras i beñkartas. — Neoosn. bost-: 

bõstarka ʽbękartkaʼ (Litwa pruska), z zakończeniem przypominającym -alka w žydálka (por. 

ŽD 161). 

 botãgas 2 p.a. 1. ʽbicz, batʼ, 2. przen. ʽwąski i długi pas ziemiʼ — zapoż. ze stbłr. 

batógъ (SLA 45, ZS 9, LEW 53, ALEW 127, ĖSBM 1, 329), por. błr. batóh, batahá. War. 

vatãgas, votẽgas. War. żm. votãgas, uotàks. SD: botagas drūtas «korbacz» [ʽbicz rzemienny, 
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bykowiecʼ, SPXVI], botagas šikšninis gali švinų turįs, kiestenius «basałyk» [ʽbicz zakończony 

kulą ołowianąʼ, SPXVI], botagas totoriškis «nahayka» [ʽkrótki bicz z grubych rzemieniʼ, 

SPXVI]. — Drw. botãgaitis ʽrękojeść bicza, biczyskoʼ, botagýkštis a. botagýkščias ts. Cps. 

bõtkotis ʽbiczyskoʼ — z kontrakcji lub skrótu haplologicznego formy *botago-kotis ⇐ 

botãgo kótas (por. kótas, ŽD 427), war. botãkotis, botãgotis. Vb. denom. 1. botãgyti, -iju, -

ijau ʽbić batemʼ, išbotãgyti ʽtkać nierówno, tak że jedno pasmo robi się grubsze, inne 

cieńszeʼ, subotãgyti ʽzaciąć konia batemʼ, 2. botagúoti ʽbiczować, batożyćʼ. — Nazwy 

terenowe: Botãgai, Botãgas, Botagėl̃is, Botagìnė (LVŽ I, 541). 

 bõtas 2 p.a. stlit., gw. ʽłódź, lekka łódź żaglowaʼ — zapoż. ze śrdn. bōt (⇐ śrang. bōt, 

por. EWD 158). Zob. GL 34, LEW 53, ALEW 127n. SLA 45 dopuszczał zapoż. z pol. XVI w. 

bat, zwykle f. bata ʽlekka łódź żaglowaʼ (to ostatnie ukazuje się w pożyczce stbłr. bata, 

HSBM). 

 bõvelna 1 p.a. gw. ʽbawełnaʼ — zapoż. ze stbłr. bavelna, por. błr. gw. bavė́lna ⇐ pol. 

bawełna. (Postaci stbłr. bavolna i błr. liter. bavóŭna zostały zmienione skutkiem adideacji do 

błr. vóŭna ʽwełnaʼ, zob. ĖSBM 1, 260). — War. bõvilna (Litwa pruska) pokazuje wpływ sb. 

vìlna ʽwełnaʼ. SD wymienia s.v. bawełna na pierwszym miejscu vilna ant medžio augunti, tj. 

ʽwełna na drzewie rosnącaʼ, na drugim zaś neologizm medžia-vilnė, odpowiadający złożeniu 

nwn. Baum-wolle f., dosł. ʽwełna drzewnaʼ. Ustalona przez purystów forma literacka to 

mẽdvilnė. Zob. LEW 53. Zob. też germanizm bùmvulė. 

 bõvytis, bõvijuos, bõvijaus refl. stlit., gw. ʽbawić się, zabawiać sięʼ — zapoż. z błr. 

bávicca, báŭljusja, 3 sg. bávicca, pol. bawić się (SLA 45, LEW 53, ALEW 128). Por. pribõvyti. 

— Drw. wsteczny: bõvas ʽzabawa, rozrywkaʼ (ŽD 22; por. dabóti ⇒ dabà). 

 božóti, božóju, božójau gw. ʽkroić chleb na grube pajdyʼ — wygląda jak vb. 

denominativum od niejasnej osnowy bož-. Zob. s.v. bãžmas ʽmoc, mnóstwoʼ, gdzie baž- 

ujęto jako formę na SZ względem *bāž- w łot. bāzt ʽwtykać, wpychaćʼ. 

 brabnóti, brabnóju, brabnójau gw. ʽwydawać chrobot, chrzęstʼ — czasownik na -no- 

od onomatopeicznej osnowy bra-b-, pochodzącej od powtórzonego wykrz. brà-brà. Paralela: 

blibnóti ⇐ bli-b- ⇐ blì-blì. 

 bràce, brãce interi. ʽbracie!ʼ jako poufały, koleżeński zwrot do mężczyzny lub chłopca 

— zapoż. z błr. bráce! (TSBM) albo pol. bracie! (Nie masz, bracie, pojęcia, co się stało!). 

War. bràče, bračè (Jų, bràče, tai arkliai! ʽOni, bracie, to mają konie!ʼ. Bračè, tu jau cielas 

vyras užaugai ʽTy, bracie, wyrosłeś już na prawdziwego mężczyznęʼ). Skrócone war. 

bràc/brãc i bràč, drw. bračáiti, bračẽli i brãčeliau (por. jerg̃uteliau s.v. jerg̃utalis). Zob. też 

bró, brõ s.v. brólis. — Oboczną osnowę słow. brat- widać w war. bràt, drw. bratùk (Tai, 

bratùk, kas jam atsitiko! ʽOto, bracie, co mu się przydarzyło!ʼ) i bratùlku (Žinai, bratùlku, 

vakar pas mane vagis įsikraustė ʽWyobraź sobie, braciszku, wczoraj do mnie złodziej się 

wprowadziłʼ). 

 brãčikas (p.a. nieoznaczony) wsch.-lit. ʽministrantʼ — według Otrębskiego (ZS 10) 

zapożyczone z błr. brátčyk, -a. Znaczenia formy błr. autor nie podaje. Prawdopodobnie 

chodzi o błr. gw. bráččyk ʽmnich, zakonnikʼ (PZB 1, 217), co ze stbłr. bratčikъ ʽczłonek 

bractwa cerkiewnego, mnichʼ (pomenenyj otecъ i bratčikъ našъ, 1623, HSBM 2, 208). Por. 

jeszcze sufiks w błr. brácik, -a ʽbraciszekʼ (TSBM). Brak w LKŽ. 

 bradà 4 p.a. 1. ʽwielkie błoto na drodzeʼ, 2. ʽgrząska droga w porze roztopówʼ, 3. ʽbród 

na rzece, mieliznaʼ, 4. ʽbrodzenie z brodniąʼ, 5. ʽślad wydeptanyʼ. Z innym tematem: brãdas 

ʽbród na rzeceʼ (Arkliai paupy tiẽs bradù ganosi ʽKonie pasą się nad rzeką przy brodzieʼ), też 

ʽbłoto na podwórzu, na drodzeʼ i ʽłowienie rybʼ, bradaĩ m.pl. ʽwielka sieć ciągniona z dwóch 
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łodziʼ (syn. bradìnė) — postwerbalne nomina z suf. -ā-/-a- od bradýti, co jest apofonicznym 

iterativum od bredù, brìsti ʽbrnąćʼ. Derywacja prymarnych nominów od pwk. bred- jest tu 

mniej prawdopodobna. Odpowiedniki bsł.: łot. brads ʽbródʼ i psł. *brodŭ ts., cs. brodŭ, sch. 

brȏd, ros. brod, bródu, pol. bród, brodu. — Formacje prefigowane: atãbrada ʽpłycizna u 

brzeguʼ (war. atãbradė), atãbradas ʽpłycizna u brzegu jeziora a. rzekiʼ (war. atóbradas), 

atóbrada ʽtwarde dno broduʼ, im̃bradas ʽsieć zwana brodniąʼ < *in-bradas (drw. od įbrìsti 

ʽwejść brodzącʼ, por. imb w imbuvỹs), išbradà ʽpłycizna z twardym dnem u brzegu jezioraʼ, 

núobradas ʽbród, płytkie miejsce w rzece a. jeziorzeʼ, nuobrãdas ʽzuchwalec, natręt, 

arogantʼ (war. nobrãdas, por. norýt), núobrada c. ʽwłóczęgaʼ (z tym por. ros. s-uma-sbród 

ʽnarwaniec, szaleniecʼ). — Inne drw.: bradíena ʽczas, gdy drogi są nieprzejezdne; zła drogaʼ, 

bradmà ʽbrodzenie, brnięcie przez śniegʼ, bradinỹs ʽbrodniaʼ (por. łot. bradenis ts.), bradesỹs 

ts., bradùs, -ì ʽtaki, który nie boi się wejść w bród (o koniu, krowie)ʼ ⇐ bradà, brãdas. 

Osobno zob. brastà. — Cps. dvìbradis 1. ʽbrodnia wleczona przez dwóch ludziʼ, war. 

dvìbredis, dvìbridė, 2. ʽrozdwojone, wyrastające z jednego pnia drzewoʼ (por. dvi°), trìbradis 

a. trìbradas ʽbrodnia wleczona przez trzech ludziʼ, war. trìbredis a. trìbridė (por. tri°). — 

N.rz. Brãdas 2x, Bradẽliai, Bradesà, Brãdumas 2x (por. łot. bradumi ʽbródʼ). N.jez. 

Brãdesas, Bradesėl̃is, n.jez. Im̃bradas. N.m. Bradesaĩ, Bradẽsiai, Bradìškės, Pabradė ̃ (pol. 

Podbrodzie 1744), Pãbradumė, Ùžbradumė, cps. Ilgabradà, Ilgabradaĩ, Ìlgabradė, 

Ìlgabrados. 

 bradýti, bradaũ, bradžiaũ ʽbrodzićʼ, SD «brodzę po wodzie» (syn. brindu, bredžioju) 

— iterativum z suf. -y- i SO brad- ⇐ bred-, por. bredù (brendù), brìsti ʽbrnąćʼ. Paralele: 

kratýti, prašýti i slapýti. Odpowiedniki łotewskie: bradît, -ĩju ʽprzechodzić w bródʼ, częściej 

bradât, -ãju ʽbrodzić po wodzie, błocie; deptać, tratować, np. zasiewʼ, izbradât ʽpodeptaćʼ. 

Do bradýti i łot. bradît nawiązuje psł. *broditi, *brodjǫ ʽbrodzićʼ, por. cs. broditi, broždǫ, 

sch. bròditi, bròdīm, ros. brodítь, brožú, pol. brodzić, brodzę, czes. broditi, brodím [ʽpławić 

konieʼ], < pbsł. *brad-ī -. ALEW 142 odtwarza pie. *bhrodh-éi̯e/o-. — Neopwk. bradž̓ - (⇐ 

bradžiaũ): bradžióti, -ju, -jau ʽbrodzićʼ, DP ʽbroićʼ (wtórnie bredžióti, typ nešióti). Paralele: 

badžióti ⇐ badžiaũ; ganióti ⇐ ganiaũ. ŽD 516 niepotrzebnie postuluje werbalny suf. *-i̯ā- i 

praformę *bradjātei. — Z innymi sufiksami: bradìnti caus. ʽzmuszać bydło, konie do 

brnięcia, do brodzeniaʼ (zob. też °brandìnti), łot. bražât, -āju ʽbrodzić; chodzić bez celuʼ. 

Postwerbalne nomina z brad- zestawiono s.v. bradà. — Neoapofonia brid- ⇒ braid-: 

braidýti (zob.). 

 brãgas 4 p.a. gw. 1. ʽbróg, umocowany na czterech drągach przenośny daszek, który 

osłania przed deszczem stóg siana, słomy lub zbożaʼ, 2. ʽstóg siana lub słomyʼ, 3. ʽmendelʼ 

(Tai paderėjo rugiai – pilnas laukas bragų̃ ʽŻyto bardzo się udało – pole pełne mendliʼ), 4. 

przen. ʽparasolʼ (Užsiskleisk brãgą, juk matai, kad lietus lyja ʽOtwórz parasol, widzisz 

przecież, że deszcz padaʼ) — zapoż. ze stbłr. brokgъ (brokъ) ⇐ pol. XVI w. brog 

ʽpomieszczenie na siano lub zboże, składające się z ruchomego daszka i czterech drągów; 

stodoła, szopa; zboże lub siano ułożone w brogu; stóg. stertaʼ (SPXVI), pol. bróg, brogu ts. 

NB. LKŽ I, 983, ani LEW 34 nie odróżniają brãgas od barãgas (zob.). Brak w POLŽ. — Drw. 

bragẽlis ʽmały domek, szopkaʼ, też ʽbaldachimʼ (Valančius) i ʽparasolka dla kobietʼ (KRŽ). 

Nazwa łąki Brãglankis, n.rz. Brãglankis (Vanagas 69, bez objaśnienia).  

 braidýti, braidaũ, braidžiaũ 1. ʽbrnąć, brodzićʼ, 2. ʽchodząc po zbożu, trawie deptać je, 

tratowaćʼ — iterativum z suf. -y- i innowacyjnym SP/SO braid- ⇐ brid- ⇐ bred-, por. brìsti 

ʽbrnąćʼ (zob. Stang 1966, 121 i ALEW 129). Paralele: draiskýti ⇐ drisk-/dresk-; glaižýti ⇐ 

gliž-/glež-; raitýti ⇐ rit-/*ret-. Iter. braidýti odnowiło odziedziczoną formację na SO brad-, 

bradýti (zob.), która była odpowiednikiem słow. broditi ʽbrodzićʼ. — Z innymi sufiksami: 

braidìnti, z prvb. į- caus. ʽwpędzić bydło w błoto, bagnoʼ (znacz. etym. ʽsprawić, żeby 
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brnęło, brodziłoʼ; por. įbrandìnti ʽwpędzić bydło do broduʼ ⇐ brindù), braidinė́ti intens. 

ʽdeptać, tratować uprawęʼ. — Sb. postvb. braidà ʽbródʼ (Braidõs neradau, negalėjau 

perbristi ʽNie znalazłem brodu, nie mogłem się przeprawićʼ), braĩdomai adv. ʽdużo, w bród 

(o pieniądzach)ʼ. Zob. też bríedis. — Neoosn. braidž̓ - (⇐ braidžiaũ): bráidžioti a. braĩdžioti 

ʽbrodzić w wodzie, po błocie, zbożu, rosieʼ (por. °bráižioti ⇐ bráižiau; ráičioti ⇐ raičiaũ). 

Inaczej ŽD 516: bradžióti miało zostać przekształcone w bráidžioti przez analogię do 

dráikioti itp. W kwestii akutu zob. Būga, RR II, 475n. 

 braizgýti, braizgaũ, braizgiaũ ʽplątać, wikłać, supłaćʼ, išbraizgýti a. subraizgýti 

ʽpodeptać, stratować (zboże)ʼ, zwykle refl. braizgýtis 1. ʽplątać się – o niciach, przędzy; 

motać się, obwijać się wokół czego (o przydługiej spódnicy)ʼ, 2. ʽkręcić się, krążyć w 

pobliżu kogośʼ, 3. ʽnatrząsać się, szydzić z kogośʼ, pasibraizgýti ʽobstrzępić się (o skraju 

odzieży)ʼ. Leksem braizg- jest alternantem na SO do brizg- jak w brìzgo, brìgzti ʽstrzępić 

sięʼ (zob.), z kolei brizg- jest SZ do brezg- jak w brezgo, bregzti ʽrwać, rozrywaćʼ (por. WSE 

brė́zgia, brė́gzti ʽmówić głupstwaʼ). Neoapofonia brizg- ⇒ braizg- ma paralele w drìsk(o) ⇒ 

draiskýti; mìzg(o) ⇒ maizgýtis i rìzg(o) ⇒ raizgýti. We wszystkich tych przykładach st. 

zanikowy typu RiC został wytworzony ze (starego) st. pełnego typu ReC, por. dreskiù, 

drėk̃sti, mezgù, mègzti i rezgù, règzti. — Z obocznymi sufiksami: braizgótis ʽstrzępić sięʼ (⇒ 

braizgòlis ʽstrzęp oddarty do zawiązania czegoʼ), bráizgėti, -ja, -jo ʽstrzępić sięʼ, braĩzgintis 

ʽprzywdziewać postrzępione ubranieʼ, braĩzginti ʽmówić niewyraźnie, mamrotać pod 

nosemʼ. — Nomina postverbalia: atbraizgà a. ãtbraizgas ʽstrzęp, łachmanʼ (war. ãtbraiskas, 

z grupą -sk- na miejscu -zg-: Slinko debesų atbraiskaĩ ʽPrzesuwały się [po niebie] strzępy 

chmurʼ), braĩzgas ʽstrzęp, odkrawek, oddarty kawałek do zawiązania czegoʼ, przen. ʽnicpoń, 

niedołęgaʼ (por. braizà a. breizà ʽten, kto plecie bzduryʼ, od tego polskie nazw. Brejza?). — 

Na podstawie prt. braizgiaũ do braizgýti (= intensivum do brìgzti) ukształtował się 

quasiprymarny pdg. braĩgzti, braizgiù, braizgiaũ ʽmówić niewyraźnie, bezładnie, 

niezrozumiale, mamrotać; mówić w niezrozumiałym dla innych językuʼ. Znacz. ʽmówić 

niewyraźnie, bezładnieʼ itp. wywodzi się z ʽplątać się, wikłać sięʼ (por. pol. plątać się w 

odpowiedziach, zeznaniach). 

 bráižyti, bráižau, bráižiau 1. ʽdrapać, trzeć, rozdzierać grudę (o zębach brony)ʼ, 2. 

ʽpocierać zapałkęʼ, 3. ʽkreślić (ołówkiem, piórkiem), rysowaćʼ (war. braižýti), refl. bráižytis 

ʽrobić hałas, tłuc się w nocyʼ, pasibraižýti ʽweselić się, zabawiać się wieczoramiʼ — 

iterativum z suf. -y- i innowacyjnym SP/SO braiž-, utworzonym od SZ briž-/*bryž- ⇐ brėž-, 

por. brė́žti ʽrznąć, drapaćʼ. Paralele apofoniczne: pláišyti ⇐ plyš- ⇐ plėš- (plė́šti); ráižyti ⇐ 

ryž- ⇐ rėž- (rė́žti). Dalej por. braidýti ⇐ brid- ⇐ bred-. — Postwerbalne nomina: apýbraiža 

ʽzarys, kontur, szkicʼ, braĩžas ʽkresa, rys; zagon; charakter pismaʼ, braižinỹs ʽrysunek, 

wykresʼ, pabráiža c. ʽpsotnik, urwisʼ, pabraižaĩs adv. ʽpo ciemku, gdy jest mrok, nocʼ, 

pabraižmaĩs ts. — Neoosn. braiz̓ - (⇐ bráižiau): išbráižioti ʽrozdzielić; pokryć bruzdami, 

zmarszczkamiʼ, subráižioti ʽskreślić piórem, spisaćʼ. — Neoosn. braižy-: braižýtojas 

ʽkreślarzʼ (por. raižýtojas ⇐ ráižyti). 

 brãjyti, brãjiju, brãjijau stlit., gw. ʽdokazywać, zbytkować, swawolić, szaleć (zwykle o 

dzieciach i małych zwierzętach)ʼ — zapoż. ze stbłr. broiti ʽpopełniać coś złego, dopuszczać 

się bezeceństw; awanturować się, swawolićʼ, por. błr. gw. bróicь, -ju, pol. XVI w. broić, -ję 

m.in. ʽpopełniać coś złego, pastwić się, znęcać się nad kimśʼ (SPXVI). War. brãjinti, brajóti. 

Zob. SLA 45, ZS 10, ALEW 129, ĖSBM 1, 380 (brak w LEW). — Drw. braĩnas ʽskory do 

brojenia, do wybrykówʼ (Jų vaikai tai visi brainì ʽWszystkie ich dzieci są «braini»). Zob. też 

zbraĩnas. 

 brãkas 4 p.a. gw. ʽw wozie: żelazny hak do umocowania orczyka, drążka pooprzecznie 

zawieszanego, do którego końców przyczepione są postronki dla zaprzężenia koniaʼ, war. 
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brãkis 2 p.a., bràkis 2 p.a. — zapoż. z prus.-niem. brak (GL 34), por. nwn. Bracke f. Por. syn. 

brañktas. — Drw. brakaĩ 4 p.a. ʽorczyki, do których zaprzęga się konieʼ (Man beariant 

rugienas, sulužo brakaĩ ʽGdy orałem żytnisko, złamały [mi] się orczykiʼ), brakẽliai m.pl. 

ʽprzywieszane do głównego orczyka mniejsze orczyki, przy pomocy których koń ciągnieʼ 

(Prie akėčių pirm yra pridėtas brakas, prie brako prikabinami brakẽliai, už kurių arkliai 

traukia). Zob. też brakìnti. 

 brakìnti, brakinù, brakinaũ gw. ʽszyć byle jak, niestarannie, ścibolićʼ — synonim 

braklìnti ⇐ braklì-braklì (zob.) przemawia za wywodem od wykrz. bràkt. Z prewerbiami: 

pribrakìnti ʽuwiązać, przywiązać (kobyłę do płotu)ʼ, subrakìnti ʽmocno związać; spętać 

(nogi krowy)ʼ.  

 braklìnti, braklinù, braklinaũ gw. ʽmocno zawiązać; nieść z trudem, taszczyć; wciskać, 

wpychać; łomotać do drzwi; szyć nieumiejętnie, ścibolićʼ, atbraklìnti ʽotworzyć (drzwi), 

przyjechać (wozem ciężkim, uginającym się)ʼ, išbraklìnti ʽz trudem wydobyć, np. kamień z 

jamyʼ, užbraklìnti ʽmocno zawiązać (worek, pęto)ʼ — czasownik oparty na neoosn. brakl-, 

wyabstrahowanej z interi. braklì-braklì o szybko i byle jak wykonywanej czynności (por. 

pol. łapu capu). Niewykluczone oddziaływanie semantyczne czas. brakìnti (zob.). 

 brakoniẽrius, -iaus 2 p.a. ʽkłusownik, człowiek zajmujący się bezprawnym łowieniem 

na cudzym łowiskuʼ — zapoż. z ros. brakonьér (⇐ fr. braconnier od braconner ʽpolować na 

cudzym bez pozwoleniaʼ, zob. Anikin 4, 150). Por. lit. przest. medijė s.v. medė́jas. 

 brámbyti, brámbiju, brámbijau gw. ʽbrzdąkać, grać byle jak na strunachʼ (Ka grajyt 

nemoki, tai nebrámbyk po ausia!) — czasownik na -y- od osnowy bram-b-, pochodzącej od 

powtórzonego wykrz. bram̃-bram̃ o trącaniu napiętej struny (I nenusibost par dienų dienas 

bram̃ bram̃ bram̃). Por. pam̃-p-ti ⇐ pam̃-pam̃. 

 bramka BRB ʽprzepaska na czoło u kobiet, tzw. czółko, Stirnbandʼ, war. bromka MOP 

— zapoż. z pol. przest. bramka ts., drw. od brama ʽozdobne obszycie, obicie, bramujący 

szlakʼ (⇐ wcznwn. brame, bräme f. ʽbrzeg, skraj [szaty]ʼ, por. Bańkowski I, 72). Zob. SLA 

46, ALEW 129; brak w LKŽ. Zob. też brė́mas i bindõlikai. 

 brandà 4 p.a. 1. ʽurodzaj zbóż, żniwoʼ (Šįmet gera brandà rugių ʽTego roku jest dobry 

urodzajʼ. Kviečiai šįmet neturi brandõs ʽPszenica tego roku nie udała sięʼ), 2. ʽdojrzałość 

człowiekaʼ (brandõs atestãtas ʽświadectwo dojrzałościʼ), 3. bot. ʽbuławinka czerwona, 

Sclerotium clavusʼ — sb. postverbale na -ā- od zanikłego intens. *brandyti ʽdojrzewaćʼ, por. 

brandìnti ʽsprawiać, że dojrzewaʼ. Znacz. etym. ʽdojrzewanieʼ (por. też brę́sti I, brį́sti). 

Paralele: blandà ⇐ blandýti; dangà ⇐ dangýti; sklandà ⇐ sklandýti. — Z innymi sufiksami: 

brandìs f. ʽplon, urodzajʼ, brañdis m. ts. Por. łot. bruôds ʽpąk, pączekʼ. — Drw. brandìngas 

ʽdojrzałyʼ, brandùs ʽdojrzały, jędrny, stwardniały; żyzny; dobrze odżywiony, tłustyʼ (SD
1 

brundus «iędrny; plenny», SD nebrundus «nieplenny»). Odpowiednik łot. bruôžs ʽgruby, 

krępy, mocny, solidny; o deszczu: obfityʼ < pb. *brand-i̯a-. — Inne: brándalas przest. i gw. 

ʽjądro orzecha, zawartość pestkiʼ, SD brundalas «jądro, nucleus» (war. brandalỹs), brándė 

ʽdojrzały strąk grochu a. bobuʼ (⇒ brandáuti ʽzbierać strąkiʼ, brandíena ʽzupa ze strąkówʼ), 

brándulas a. brandulỹs gw. ʽjądro owocuʼ, branduolỹs ʽjądroʼ (ríešuto branduolỹs ʽjądro 

orzechaʼ, atòmo branduolỹs ʽjądro atomoweʼ). — Zapoż. litewskie w błr. gw. brandúk ʽjądro 

orzechaʼ (PZB 1, 213). — Vb. denom. brándėti, -ja, -jo ʽo roślinach: zawiązywać, utworzyć 

zawiązki kwiatów, owocówʼ, pribrandė́ti ʽdojrzećʼ, refl. apsibrandė́ti ʽstawać się 

postrzępionymʼ. Tu też stpr. pobrandīsnan steise powaisemnen ENCH ʽobciążenie sumienia, 

beschwerung des Gewissensʼ ⇐ *pa-brand-īt ʽobciążyć, uczynić ciężkimʼ, pobrendints 

ʽobciążony, beschweretʼ ⇐ *pa-brand-int ʽobciążyćʼ (por. LAV 268). Pod względem budowy 

odpowiada lit. brandìnti. 
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 brandìnti, brandinù, brandinaũ 1. ʽo zbożu: nie żąć, pozwolić mu dojrzeć, czekać, aż 

dojrzejeʼ (też o owocach), 2. ʽsuszyćʼ, nubrandìnti ʽrobić, żeby dojrzało; wysuszyć kartofle 

przed kopcowaniemʼ — causativum z suf. -in- i SO brand- od brę́stu, bréndau, zob. brę́sti I 

ʽnabierać soków, dojrzewaćʼ. Paralele: skandìnti ⇐ skę̃sti; gramzdìnti ⇐ grim̃zti. Drw. 

brandà (zob.). 

 °brandinti: įbrandìnti gw. ʽwpędzić bydło do broduʼ, išbrandìnti ʽprzeprawić bydło 

przez bródʼ (Išbrandìno karves per upį) — causativum z suf. -in- i SP/SO brand- od neopwk. 

brind-, wyabstrahowanego z prs. brindù do brid-/bred-, por. brìsti, bridaũ ʽbrnąćʼ. Paralela: 

grąžìnti ʽzwrócić, zwracaćʼ, caus. na SO *granž- od neopwk. *grinž- jak w grįžtù (por. grįž̃ti 

ʽwrócić, wracaćʼ). Neoapofonię typu aN (SP/SO) ⇐ iN (SZ) zaświadczają również czas. 

klampìnti ⇐ klimpù (klìpti), slampìnti ⇐ slimpù (slìpti) oraz lámstyti ⇐ lìmstu (lìmti). 

 brangà 4 p.a. przest. ʽwręga, poprzeczne żebro usztywniające kadług łodzi, die 

Schiffsrippeʼ — zapoż. ze śrdn. wrange f. (GL 34). Zob. też kumbrỹs. 

 brangùs, -ì 3 p.a., brángus 1 p.a. ʽdrogi w cenie, kosztownyʼ, DP też ʽwiele ważący, 

ważny, nieoszacowany, dostojny, znamienity; zacny, poczciwy, śliczny, miły, czysty; 

szlachetny; świętyʼ. Nawiązanie łot. kuroń. brañgs, bràngs2 ʽwspaniały, dorodny (o koniu); 

tłusty, korpulentnyʼ. Bez ustalonej etymologii, zob. przegląd literatury w LEW 53. Mało 

prawdopodobne jest zestawienie z nwn. Prunk m. ʽprzepych, okazałośćʼ w ME I, 324 (EWD 

1055 wiąże Prunk z czas. prangen ʽlśnić, błyszczećʼ, niepewnego pochodzenia). ALEW 130 

poprzestaje na stwierdzeniu, że brangùs jest ʽregularną formacją typu τομός od brìngti 

ʽdrożećʼʼ. Nowa próba bierze za punkt wyjścia formę pwk. *brig-, która tkwi w prs. brìngsta 

ʽdrożeje, zyskuje na wartościʼ. Formacja na -sta- odnawia tu prs. infigowane *bri-n-ga, które 

kiedyś współtworzyło paradygmat razem z prt. *brigo i inf. *brigti. Czym jest to *brig-? 

Hipoteza st. zanikowego do *breg- raczej nie wchodzi w grę, ponieważ taki pierwiastek nie 

jest reprezentowany w materiale litewskim. Nietrudno natomiast wyobrazić sobie metatezę r 

zmieniającą *brig- w birg-. Taką formę pierwiastkową zaświadcza czas. bìrginti ʽoszczędnie 

wydzielać – paszę, żywnośćʼ (Bìrgina gyvuliams šieną), birgénti ʽoszczędnie zużywaćʼ oraz 

išsibìrginti ʽprzeżyć na granicy wyczerpania zapasuʼ (Beturiam tik pūdą rugių, ale prė bulbių 

gal išsibìrginsim ʽMamy jeszcze tylko pud żyta, ale na kartoflach może jakoś 

przebiedujemyʼ). Oszczędza się to, co jest trudno dostępne, czego jest mało, co jest drogie. 

Wydaje się, że styk znaczeniowy form birg- i bring-/brang- jest dość prawdopodobny. 

Dalszy wywód prowadzi do *girb- jako formy SZ od gerb-, por. gerb̃ti ʽszanować, poważać, 

czcićʼ. Wymaga to założenia metatezy skrajnych spółgłosek pierwiastka, czyli *girb- > birg-. 

— Drw. brangenýbė ʽprzedmiot drogocenny, klejnot; drożyznaʼ (neosuf. -enybė, zob. GJL II, 

§ 384), brangýbė a. brangỹbė ʽdrożyzna; rzecz drogaʼ, SD
1 brungybė «cena; szacunek», 

brángumas DP ʽpoważność, ważność, waga; drogość, cena; zacność; szlachectwoʼ, 

brangumýnai m.pl. ʽkosztownościʼ (neosuf. -umyn-, zob. GJL II, § 332). Cps. brángakmenis 

ʽdrogocenny kamieńʼ (por. akmuõ), brangýmetis ʽdrożyzna, okres drożyznyʼ (por. mẽtas). 

Vb. denom. brángsta, brángo, brángti ʽdrożećʼ, brangìnti ʽwysoko wyceniać, podawać 

wysoką cenę; cenić, szanować; oszczędzaćʼ (⇒ brungintojas SD «szacownik»), brangìntis 

ʽcenić się, wynosić się, nie dawać się uprosićʼ. — SZ bring-: brìngti, brìngsta, brìngo 

ʽdrożeć – o żywności, paszyʼ, zwykle z prvb. pa- lub su- ʽzdrożećʼ. 

 brangvỹnas 2 p.a. ʽwódkaʼ — z dysymilacji nd > ng w formie *brandvynas, oddającej 

zapożyczenie śrdn. brant-wīn. Por. gonkvinė < gontvinė ʽgwóźdź do gontówʼ; blengė́ < 

blendė ̃ ʽdrążek, poprzeczkaʼ. Mniej jest prawdopodobne, że zmianę wywołała adideacja do 

zwrotu lit. brangùs vỹnas ʽdrogie winoʼ, co przyjmują GL 34, LEW 54 i Kabašinskaitė 23n. 

 branksóti, brañkso, branksójo 1. ʽwystawać ponad jakąś powierzchnię, sterczeć, np. o 
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kamieniuʼ (Akmuo ant dirvos brañkso, t.y. guli JU ʽKamień sterczy na roliʼ), 2. przen. ʽtkwić 

w miejscu, siedzieć bezczynnieʼ (Brañkso per visądien ʽSiedzi, leży cały dzień, nic nie 

robiʼ). War. ze zmianą ks > kš: brankšóti: Arklys visai sukūdo, vieni kaulai brañkšo ʽKoń 

całkiem wychudł, same kości stercząʼ. Analiza: brank-so-, stativum z suf. -sā- i SO brank- ⇐ 

brink-, por. brìnkti, -sta ʽpęcznieć, brzęknąćʼ (war. briñkti). Znacz. etym. ʽbyć napęczniałym, 

spuchniętymʼ. Z takim samym suf.: kumpsóti ʽwystawać, sterczećʼ, pampsóti ʽleżeć wydętym 

od przejedzenia lub przeżarcia sięʼ, pūpsóti ʽbyć wydętym, wypchanym (o kieszeni)ʼ, zob. 

GJL II, § 576. St. apofoniczny o ma paralele w klaksóti ⇐ kleñka; kanksóti ⇐ keñkia; 

vampsóti ⇐ vem̃pa. 

 brañktas 2 p.a. 1. ʽorczyk, poziomo zawieszony drążek u wozu lub pługa, na końcach 

którego zaczepia się postronki dla zaprzężenia koniaʼ, 2. ʽpolano zawieszane na szyi owcom 

i świniom a mające utrudnić im bieganieʼ, 3. ʽdrewno ze sznurami do uwiązywania bydła za 

szyjęʼ, 4. ʽdrążek do zawieszenia sprawianego zwierzęciaʼ, 5. stlit. ʽbodziec, zaostrzony kijʼ 

(duotas est man brangtas kūne ʽdan mi jest bodziec ciała mego, ist mir gegeben ein Pfahl ins 

Fleischʼ (ALEW 130). War. brañktis, też brañtas (Urbutis 2009, 358). Odpowiednik łot. 

brankts adi. ʽciasny, gładki, ściśle przylegającyʼ. Niejasne. LEW 54 wskazywał nawiązania 

germańskie: goc. anapraggan ʽbedrängen, dręczyć, gnębićʼ, śrdn. prangen ʽściskać, 

krępowaćʼ, pranger ʽpręgierzʼ (podtrzymał to Kroonen 399; wywód z pie. *brongh-e-). 

ALEW 130 dodał do tego gr. βρόγχος ʽtchawica; gardłoʼ, βρόγχια ʽoskrzela; chrząstki 

tchawicyʼ, βράγχος ʽchrypka; pewna choroba świńʼ, βράγχια ʽskrzela rybʼ i wysunął 

praformę ie. *brangh-. Z uwagi na sb. brank-lỹs ʽkawałek twardego drewna używany do 

skręcania sznura, powrozaʼ można analizować brañk-tas i włączyć oba wyrazy na st. o do 

rodziny czas. brìnkti m.in. ʽpęcznieć, twardniećʼ (zob.). Zob. też brãkas i võrčikas. ʽorczykʼ. 

— Drw. branktẽlis ʽkołeczek do zapinania odzieży; wieszak na ubranieʼ. — Zapoż. litewskie 

w błr. gw. bronkt, brunkt ʽorczykʼ, war. brúnkta, brúnta (PZB 1, 218, 221), brunta b.z.a. 

ʽczęść uprzężyʼ (Laučjute 42, Urbutis 2009, 358), pol. gw. bronkt ʽdrewno ze sznurami na 

końcach, do uwiązywania bydła za szyjęʼ (z Litwy, SGP I, 120), też bronkć ʽorczykʼ ⇐ lit. 

brañktis. 

 brántas 1, 3 p.a. 1. bot. ʽkanianka, Cuscuta, roślina pasożytująca na koniczynie, lnie, 

konopiachʼ (syn. márnaka), 2. bot. ʽpowój, Convolvulusʼ, 3. ʽgangrenaʼ. Pl.t. brántai 1. 

ʽwysypka na skórzeʼ, 2. ʽkiła, syfilisʼ (SD «franca, lues venerea»), 3. ʽpewna choroba drzewʼ. 

Wyraz ten uchodzi za zapożyczenie z nwn. gw. Brant m. ʽchoroba roślinʼ (GL 34n., LEW 54). 

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że w części użyć forma brant- mogłaby być alternantem 

na st. o od pwk. brent-, zob. brę̃sti, breñto ʽbutwieć, gnićʼ. — Drw. brančius: brunčius SD
1 

«francowaty» (syn. bruntus turįs); brántėtas 1. ʽogarnięty kaniankąʼ, 2. ʽchory na kiłę, 

syfilitykʼ, brantúotas ts., brantiẽliai m.pl. ʽwysypkaʼ, brantū́čiai m.pl. bot. ʽkaniankaʼ, cps. 

brántrugis bot. ʽsporysz, grzyb pasożytujący na kłosach żyta i wielu traw, Claviceps 

purpureaʼ (por. rugỹs), brántšašiai m.pl. ʽtrąd, lepraʼ (por. šãšas). 

 brántūzė 1 p.a. gw. ʽgorzelniaʼ — zapoż. z prus.-niem. brant-hūs n. (GL 35, Čepienė 

114; brak w LEW), por. nwn. Brandhaus n. Człon °hūs niemieckiego złożenia został 

zastąpiony zakończeniem lit. -ūzė (podobnie w cùktūzė). Ze względu na akut por. zapoż. 

dránka, gángos. Zob. też brangvỹnas. 

 brarìkai, -ų 2 p.a. m.pl. przest. ʽpoły kamizelkiʼ (Ruhig). Niejasne. 

 brastà 4, 2 p.a. 1. ʽbród w rzeceʼ (m.in. SD), 2. ʽgrząska, błotnista droga albo łąkaʼ. Z 

obocznym tematem: stlit. brastas BRB ʽbródʼ. War. sonoryzowany: brazda LEX ʽbródʼ (por. 
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grebėz̃das, plazdė́ti oraz -zg- w drìzgas, drùzgas)81. Analiza synchroniczna: bras-tà, drw. z 

suf. -tā- przy neopwk. na SP/SO bras- ⇐ bris-, por. brìsti ʽbrnąć, brodzićʼ, brasvà ʽbródʼ. 

Paralele: kramsė́ti : krim̃sti; plaskė́ti : pliskė́ti; tvaskė́ti : tviksė́ti; krañtas : krintù. Analiza 

diachroniczna: brast-a, sb. postvb. od neoosnowy wyabstrahowanej z *brastyti ʽbrodzićʼ < 

*bras-sty-, frq. z pwk. na SO od bris- jak w brìsti. Paralele: lakstà ⇐ lakstýti; ląstà ⇐ *ląstyti 

< *ląs-sty-; mastà ⇐ mastýti < *mas-sty-. — Neoosn. brast-: brastìngas ʽo jeziorze: z 

wieloma brodamiʼ, SD «brodzisty, brod maiący; zbrodzony» (syn. perbredamas); brastvà 

ʽbródʼ, por. šìrtva ⇐ šìrtas, bùrtvos ⇐ bùrtai (inaczej ŽD 378: brastà miałoby pochodzić z 

uproszczenia brastvà jak w liẽkarsta < liẽkarstva; LD § 254: v-mobile). NB. Lit. przest. 

brasla b.z.a. ʽbródʼ (Miežinis) jest letonizmem ⇐ łot. gw. brasla (liter. brasls), zob. Urbutis 

2009, 276. Drw. na -l- od neopwk. bras-. — Neoosn. brastv-: brastvãlis ʽbłotnista droga 

przez lasʼ (por. sufiks w duburkãlis, kurpãlis, GJL II, § 182), n.rz. Ìlgbrastvis. — N.rz. Brastà 

9x (war. Brazdà 1x), Brastẽlė 4x, Brãstlaukelis; Brastvà 5x. N.m. Brastà 3x, Pabrasčiaĩ, 

Ùžbrasčiai, Užùbrastis, cps. Ìlgbrastė, Šventýbrastis, Vilk̃abrastis, Žỹdabrastis. Nazwa 

bagna Gìlbrastis (dosł. ʽGłęboki Bródʼ, por. gilùs I), ⇒ n.rz. Pagìlbrastis. — AON wymienia 

staropruskie nazwy brodów: Balkombrastum ob. Galkobrastum, Gintebrast, -brost, -brust, 

Cucenbrast, Chucunbrasth, Singurbrast (por. singuris EV ʽszczygieł, Stegelicz [Stieglitz]ʼ), 

Stabobrast, Stababras (dosł. ʽKamienny Bródʼ, por. lit. stãbas), Wolbrost. 

 braškė́ti, brãška, braškė́jo 1. wydawać odgłos na skutek pękania, łamania się, 

rozrywania się, trzeszczeć, chrzęścićʼ, SD braška «trzeszczy», brašku «trzaskam czym» (syn. 

pliaukšiu), 2. ʽchwytać – o silnym mrozieʼ (Dieną teška, naktį brãška, t.y. šąla JU ʽW dzień 

kapie, w nocy chwyta mrózʼ), 3. przen. ʽmęczyć się, cierpiećʼ; įbraškė́ti ʽwjechać z 

łoskotemʼ. Obok tego war. brakš-: brakšė́ti, bràkši, brakšė́jo ʽtrzeszczeć, skrzypieć, 

chrzęścićʼ. Czasowniki z suf. -ė-, utworzone od wykrz. bràkš, bràkšt o pękaniu, łamaniu sięʼ 

(wtórne formy: braškì-braškì, brãšku-brãšku). Por. šmižė́ti ⇐ šmìži-šmìži. ALEW 130n. 

nieprzekonująco łączy brašk-/brakš- z pie. *bhreǵ- ʽłamaćʼ jak w łac. frangō i goc. brikan. 

Zob. też barškė́ti. — Drw. brãškinti ʽpowodować trzaskʼ, przen. ʽz trudem wieźć; przeklinać; 

besztać kogoʼ. Nomina: braškėjimas SD «trzeszczenie» (por. barškėjimas šarvų SD «chrzęst 

[oręża]»), brãškės f.pl. ʽtruskawki, Fragariaʼ (por. sprãgės ⇐ spragė́ti), braškesỹs ʽtrzask, 

chrzęstʼ (por. barškesỹs ʽszczęk, turkotʼ), braškùčiai m.pl. ʽkruche ciastka smażone, 

faworkiʼ. — War. brakš-: bràkštelėti ʽzatrzeszczećʼ, bràkšterti (Brakšt brakšt bràkšteri, bet 

nelūžta ʽ«Brakš brakš» trzeszczy, ale się nie łamieʼ). Nomen: brãkšmas ʽtrzaskʼ.  

 braũkti, braukiù, braukiaũ 1. ʽ(z)garnąć, (z)mieść, trzeć, pocierać (palcem), wycierać, 

kreślić, wykreślaćʼ, 2. ʽtrzepać len, paździerze; dziergać, przeciągać len po dziergaczceʼ, 3. 

ʽzgarniać całą garścią (jagody, borówki, porzeczki)ʼ, 4. prãkaitą braũkti ʽpracować w pocie 

czołaʼ (dosł. ʽocierać potʼ), 5. przen. ʽjechać szybko, mknąć, pędzić, leciećʼ, SD
1 braukiu 

«mknę»; skubiai braukiu SD «bieżę wskok, lecę, pędzę» (syn. skubinomis braukiu, tekinomis 

eimi, šokinomis teku). Cps. įbraũkti ʽnakreślić; zapalić zapałkę; coś wsunąć; wjechaćʼ, 

išbraũkti ʽprzekreślić, skreślićʼ, nubraũkti ʽzamieść, wytrzeć; odziergać lenʼ, pabraũkti 

ʽprzeciągnąć (ręką po włosach), przetrzeć (szmatką), podkreślić (ołówkiem)ʼ, refl. 

nusibraũkti ʽzedrzeć sobie skórę, zdrasnąćʼ, pasibraũkti ʽnaostrzyć sobie (kosę)ʼ. 

Odpowiednik łot. bràukt, bràucu ʽtrzeć, pocieraćʼ, przen. ʽjechać, wieźć sięʼ. Brak refleksu 

SE *bri̯au̯k- < pie. *bhreu̯k- skłania do przypuszczenia, że chodzi tu o czasownik 

quasiprymarny, którego paradygmat opiera się na braukiù jako praesens z pochodzenia 

iteratywnym, kiedyś należącym do inf. braukýti. — SO brauk-: braukýti, -aũ, -iaũ ʽpociągać, 

pocierać czym, kreślić, ścierać, przecierać; masować ciałoʼ (braukau SD «kreszę, kreślę»), 

 
81 Tu też n.rz. Brazdà (Papìlė, rej. Akmẽnė), ponieważ jest to odosobniony wariant do Brastà 9x. U Vanagasa 70 

figuruje wątpliwy wywód od czas. brazdė́ti ʽszurać, chropotać; turkotaćʼ. 
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nubraukýti ʽzgarnąć, zmieść; poskreślaćʼ. Neoosn. brauky-: imbraukymas SD «dylowanie» 

[ʽogrodzenie, parkan z dylów, tj. z grubych desek lub paliʼ, SPXVI] (por. vaĩkymas ⇐ vaikýti). 

— Pie. *bhreu̯k-/*bhruk- ʽpocieraćʼ (LIV
2 97: tylko bsł.). Por. ros. brykátь ʽwierzgać (o 

koniu), brykaćʼ ⇐ WSZ *brūk-ā-. Co do struktury pierwiastka por. bliskoznaczne *bhreu̯ḱ- 

ʽskrobać, zdzieraćʼ (LIV
2 97), SO psł. *brus-: słń. obrúsiti ʽobtoczyć dokołaʼ, sch. brúsiti 

ʽdrapać, strugać, ścierać, ostrzyć, szlifowaćʼ, rcs. obrusiti ʽotrzećʼ, ros. gw. obrusítь 

ʽoberwać, oskubaćʼ, ukr. brusýty ʽostrzyć kamieniemʼ, czes. brousit ʽocierać, wygładzaćʼ, 

pol. brusić ʽostrzyć kosę osełką, szlifowaćʼ, gw. ʽmleć na żarnachʼ (pie. *bhrou̯ḱ-éi̯e-). — 

Postverbalia: braukà ʽżelazne okucie płozyʼ: braũkis ʽpociągnięcie, np. szmatą po stoleʼ, 

kirčio braukis SD «cios», brauktùvai m.pl. ʽcierlica do lnuʼ, brauktuvė ̃ ʽtrzepaczka do 

wybijania kostry ze lnuʼ, SD «kopystka» [ʽłopatka, którą się miesza w naczyniuʼ], brauklỹs 

ʽdrewniany rygiel u drzwiʼ (nazw. Brauklỹs), imbraukas SD «dyl», núobraukos f.pl. 

ʽzdziorki, odpadki włókniste konopi przy międleniu lub czesaniu, używane na powrozyʼ 

(Šlapelis 256), užùbraukas ʽboczna deska w wozie do gnoju, gnojnicaʼ. Cps. rasabraukỹs 

(zob. rasà), šalìbraukas ʽgnojnicaʼ (por. šalìs). — W związku z interi. bráukš(t), braũkšt (o 

nagle, szybko następującej czynności) stoją takie formy, jak braukšė́ti ʽzamiatać, myć 

(okna)ʼ, braukšlė ̃ ʽzasuwa do zamykania okien; międlicaʼ, braũkšmas ʽjechanie wozemʼ 

(Vienu braukšmù važiuosime visi ʽJednym jechaniem pojedziemy wszyscyʼ). — SZ bruk-: 

brùkti (zob.). — WSZ brūk-: brū̃kis (zob. brùkti).  

 braũžti, braužiù, braužiaũ gw. ʽtrzeć, wycierać; drzeć, zdzieraćʼ — prawdopodobnie 

spokrewnione z brúožti m.in. ʽdrapać, drzećʼ na mocy neoapofonii uo ⇒ au. Paralela: 

stuobrỹs ⇒ staubrỹs. Zob. też alternant brūž- w brū́žinti ʽtrzeć, wycieraćʼ. 

 brãvoras 3 p.a. 1. stlit. ʽbrowarʼ, 2. gw. ʽgorzelniaʼ — zapoż. ze stbłr. brovarъ 

(provarъ), por. błr. bróvar, -a ʽgorzelniaʼ (⇐ pol. browar, to ze zmiany pol. XVI w. browarz 

ʽczłowiek warzący piwo, piwowarʼ ⇐ śrwn. brūwer, por. Bańkowski I, 79). POLŽ 241: 

wprost z polskiego. War. brãvoris, brãvaras. — Są liczne nazwy terenowe o osnowach 

Bravor- i Bravar-, zob. LVŽ I 552n. — Z hiatem po zaniku -v-: gw. brãoras lub brãoris 

ʽgorzelniaʼ (por. Tavõšius ʽTeodorʼ > Taõšius, LD § 222). Osobno zob. prãvoras I i brū́žė. 

 brãzdas 4 p.a. ʽmiąższ, miazga drzewa, tkanka twórcza, leżąca między łykiem a 

drewnemʼ (SD
1 «miazga»). Pl.t. brazdaĩ ʽsok drzew; tarte owoceʼ. Z innym tematem: brazdà 

1. ʽmiazga drzewaʼ, 2. ʽ(gęsty) sok uzyskany z nacięcia pnia drzewaʼ, 3. ʽczas na wiosnę, 

kiedy drzewa obficie wydzielają sokiʼ (Medžius nereikia į brãzdą kirsti ʽNie należy wycinać 

drzew w porze wydzielania sokówʼ). Są też warianty bez segmentu -d-: brãzas i brazà 4 p.a. 

Niejasne. Związek z dźwiękonaśladowczym czas. brazdė́ti (zob.) wydaje się mało 

prawdopodobny z uwagi na brak punktów stycznych między znaczeniami ʽmiazga drzewa, 

sok z drzewaʼ i ʽszurać, chrobotaćʼ. LEW 55 rozważał pokrewieństwo brãzdas z pewnymi 

czasownikami germańskimi: stisl. bresta, stang. berstan, stwn. brastōn ʽpękać, łamać sięʼ 

(podtrzymał to ALEW 132). Hilmarsson, Balt 20:1, 1984, 40-45 próbował powiązać brãzdas 

na gruncie apofonii z nazwami ʽwrzosu, Callunaʼ: birzdis, brizdis (które pozostają 

etymologicznie ciemne). Doprowadziło go to do rekonstrukcji pwk. pie. *bhṛsdh- i do 

zbliżenia z het. paršdu- ʽmłody pęd, latoroślʼ (raczej ʽliśćʼ, zob. Kloekhorst 645n.). Rzekoma 

różnica apofoniczna ra : ir/ri nie została jednak przekonująco uzasadniona przez autora. — 

Zapożyczenie litewskie w błr. gw. brazdý ʽstarte ziemniaki, z których smaży się plackiʼ (PZB 

1, 211). — Drw. brazdùs ʽzawierający dużo soku, soczystyʼ. Vb. denom. brazdáuti 

ʽspuszczać sok z drzew, brazdúoti ʽnacinać korę drzew dla spuszczenia soku; zdejmować 

miąższ, korę, obdzierać (brzozę, olchę), trzeć (ziemniaki na tarce); obgryzać młode drzewka 

(o zającach)ʼ.  

 brazdė́ti, brãzda, brazdė́jo ʽszurać, chrobotać (o myszy); turkotać (o wozie); trzaskać 
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drzwiami; mówićʼ, też ʽbyć w ciążyʼ (Bobos šneka, kad ji brãzda), subrazdė́ti ʽzałomotać, 

zatrzeszczećʼ — czasownik na -ė- od osnowy onomatopeicznej jak w wykrz. brazdì, brazdỹ, 

brazdù, brazdū̃ na oznaczenie odgłosu szurania, chrobotania itp. Por. braškė́ti, bruzgė́ti i 

terškė́ti. — Z innymi sufiksami: brazdénti a. brãzdinti ʽszurać, chrobotać; turkotać; mówić na 

próżnoʼ. — Drw. brazdesỹs ʽchrobot, szuranieʼ, cps. storabrãzdis ʽktoś głośno mówiący; ktoś 

gruboskórnyʼ (por. stóras). — WSO brozd- < *brāzd-: brozdáuti ʽstukaćʼ, brozdė́ti, brózda, -

ė́jo ʽstukać, trzaskać, turkotaćʼ (łot. brãzdêt, -u, -ẽju ʽhałasować, szumieć, huczeć, trzaskaćʼ), 

brózdinti ʽrobić hałas, trzaskać czym, pędzić z hukiem; ocierać o co, kaleczyćʼ, išbrózdinti 

ʽwywlec, wynieść coś ciężkiegoʼ, pabrózdinti ʽzastukać do drzwiʼ. Por. brošk- ob. brašk- s.v. 

braškė́ti. 

 brėd̃yti, brėd̃iju, brėd̃ijau gw. ʽoszukiwać; drażnić, wyśmiewać; nieprzyzwoicie, 

sprośnie się wyrażaćʼ — zapoż. ze stbłr. brěditi, brediti ʽkłamać, bredzićʼ, por. błr. gw. 

brė́dzicь ʽkłamać; oczerniaćʼ (ĖSBM 1, 394), ros. bréditь ʽbredzić, majaczyć, nieprzytomnie 

mówićʼ. 

 bredžióti, bredžióju, bredžiójau gw. ʽbrodzić; chodzić po kałużach – o dzieciachʼ 

(Visus upelius išbredžiójo ʽWybrodził wszystkie kałużeʼ), SD bredžioju «brodzę po wodzie» 

— iterativum na -io-, ze SE bred- pochodzącym z wyrównania do prymarnego bredù ʽbrnęʼ 

(zob. brìsti). Paralele: bedžióti ⇐ bèsti; sekióti ⇐ sèkti; vedžióti ⇐ vèsti. Starsza jest tu 

formacja ze SO: bradžióti, drw. od bradžiaũ (zob. bradýti). — Caus. brẽdinti 

ʽprzeprowadzać kogo w bród przez rzekęʼ (Aš bredu ir kitą brãdinu per upį ʽJa brnę w 

wodzie i drugiego przeprowadzam przez rzekęʼ) – nieapofoniczny wariant do bradìnti, zob. 

bradýti. — Nomina ze SE bred-: brẽdas ʽkałużaʼ, bredẽnė ʽuciążliwa wędrówka po 

rozmiękłej drodzeʼ, bredmà a. bredmù adv. ʽw bród, brodzącʼ, bredūnėl̃is ʽpastuszek po 

błocie brodzącyʼ (z dajny), breduvà ʽgrzęzawisko, topielʼ, perbredamas SD «zbrodzony, 

brod maiący, brodzisty» (syn. brastingas). 

 brega stlit. hapaks ʽbrzeg (morza)ʼ, por. Kaip ir Bregos [glosa: marių kraštai] padrebės 

BRB ʽDas auch die Anfurt erbeben werdenʼ (ALEW 132) — zapoż. z pol. brzeg (SLA 46, LEW 

55). Rodzaj żeński pożyczki nie został wyjaśniony. Zob. też bẽragas. 

 brẽkis, -io 2 p.a. gw. ʽszyszkaʼ (Žiemą voverys minta eglių ir pušų brẽkiais ʽZimą 

wiewiórki żywią się szyszkami świerków i sosenʼ). War. f. brẽkė. Bez etymologii. 

 brė́kšti, brė́kšta, brė́ško gw. 1. ʽświtać, dniećʼ, 2. ʽzmierzchaćʼ, prabrė́kšti ʽrozedniećʼ, 

subrė́kšti ʽzmierzchaćʼ. Drw. nominalne: apýbrėkšmis (zob.), brė́kšma ʽbrzask, świt; 

zmierzchʼ, brėkštà lub brė́kšta ʽczas przed świtaniem, przedświtʼ, núobrėškos (żm. 

nū́brėškos) f.pl. ʽzmrok, zmierzchʼ, prabrė́kštant, DP pratebrė́kštant adv. ʽo świtaniuʼ 

(skostniała forma datiwu sg. od participium prs. act. do prabrė́kšti), prãbrėškis ʽbrzaskʼ, 

sámbrėškis ʽzmrokʼ. Allomorfy brėkš-C/brėšk-V dadzą się wytłumaczyć reanalizą formy 

praesentis brė́kšta jako brė́kš-ta, czyli jako prs. na -ta- (por. aũšta ʽświtaʼ wobec prt. aũšo, 

inf. aũšti). Z historycznego punktu widzenia chodzi tu o neopierwiastek, który zajął miejsce 

odziedziczonego pwk. *brėž- < pie. *bhreh1ǵ- ʽświecić, jaśnieć blaskiemʼ, por. wed. bhrā́jate 

ʽbłyszczy, lśniʼ (aor. ábhrāṭ), aw. brāzaiti ʽlśniʼ, < *bhreh1ǵ-e- (LIV
2 92, ALEW 133). 

Zastępstwo *brėž- przez brėkš- nastąpiło przy pośrednictwie urobionej od *brėž- formy 

praesens na -sta-: *brė́ž-sta ʽświta, dniejeʼ (prt. *brė́žo, inf. *brė́žti). Dalszy rozwój 

fonetyczny tej formy polegał na asymilacji: *brė́šta i insercji k: *brė́šta > brė́kšta. Zmiany te 

doprowadziły do zatarcia granicy morfologicznej i do zerwania więzi z pwk. *brėž- (prt., 

inf.). To pociągnęło za sobą resegmentację brė́kš-ta i dotworzenie nowych form dla 

infinitiwu (brė́kš-ti) i dla praeteritum (brė́šk-o). Oparciem dla tej innowacji były takie 

paradygmaty, jak trókšti, blýkšti i rýkšti. Por. też inf. balkšti ⇐ prs. balkšta (to ze zmiany 
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balk̃sta < bals̃ta). — Wywodzenie prs. brė́kšta wprost z praformy ie. *bhṛh1ǵ-sḱé- (LIV
2 92, 

Kroonen 78) lub z bsł. *breʔź-sk- (Derksen 2008, 61; 2015, 99) wydaje się 

nieporozumieniem, tym bardziej że pie. typ praesentis o suf. *-sḱe/o- nie pozostawił w 

językach bałto-słowiańskich żadnych śladów. Wątpliwa jest też rekonstrukcja *brēška- jako 

osnowy pbsł. w BSW 37. 

 brė́mas (p.a. nieoznaczony) przest. ʽobrąb, szlak, obszycie, bramowanie, np. u czapkiʼ 

— zapoż. z prus.-niem. brēm ʽrondo kapeluszaʼ (GL 35; pominięte w LEW). Zob. też bramka. 

 breñgzti, breñzgia (war. brę̃zgia), breñzgė gw. ʽwarczeć, huczeć; stukać, tłuc się, 

wszczynać hałasʼ. Onomatopeiczny pwk. brenzg-. Por. infigowany temat prs. brinzg- s.v. 

brìgzti oraz brend- s.v. brę́sti II. Por. bliskoznaczne bruñgzti. Próbowano ustanowić 

pokrewieństwo z psł. *bręzg, ukazującym się w refleksie ros. brjázgatь ʽbrzęczeć, brzdąkać, 

stukać; dzwonić, terkotać; paplać trzy po trzy; wymyślać, łajaćʼ (⇒ brjázgi m.pl. ʽiskry, 

bryzgi, odpryski; plotki, kalumnie; niesnaski, kłótnieʼ), zabrjázgatь ʽzacząć dzwonić, 

brzęczećʼ. Zob. Būga, RR I, 435, BSW 37, REW I, 131n., LEW 56, Anikin 4, 315n. — SO 

*branzg-: brązgė́ti, brą́zga, -ė́jo ʽtrzeszczeć, chrzęścić (np. o ziarnie rozcieranym na żarnach), 

pasibrą́zginti ʽzastukać do drzwiʼ. — SZ brinzg-: brìngzterėti ʽbrzęknąć, zadzwonićʼ. 

 brẽnyti, brẽniju, brẽnijau gw., zwykle z prvb. nu- ʽzranić, skaleczyćʼ (war. brẽninti). 

WSE brėn-: brė́nyti, z prvb. nu- ʽzadrapać, skaleczyćʼ. Z innym sufiksem: brė́nioti, -ju, -jau 

ʽpsuć, deptać, tratować (o koniach), ryć (o świniach)ʼ. Bez etymologii. — WSZ bryn- ⇐ 

*brin-: brýnas ʽbiedny, bez pieniędzy, bez pracyʼ (Nudegęs paliko brýnas, kur ans bedings? 

ʽPo pożarze został biedakiem, gdzie on się podzieje?ʼ. Ana yra visiškai brýna, netur 

užsiėmimo ʽOna jest bez pieniędzy, nie ma zajęciaʼ). — Neoapofonia SZ *brin-/bryn- ⇒ 

SP/SO brain-: bráinioti ʽdeptać, tratowaćʼ, nubráinioti ʽzdeptać trawę (o gęsiach); zerwać 

dach (o wietrze)ʼ. Por. gáinioti ⇐ giñti; páinioti ⇐ pìnti. 

 brę́sti I, brę́stu (*brend-stu), bréndau ʽnabrzmiewać, nabierać soków, dojrzewać – o 

roślinach, owocach, ludziachʼ, subrę́sti ʽdojrzeć, dorosnąćʼ. Drw. bréndėti, -ju, -jau 

ʽdojrzewaćʼ. Odpowiedniki bałtyckie: łot. briêst, prs. briêstu a. briêžu, prt. briêdu 

ʽnabrzmiewać, pęcznieć, grubiećʼ (lit. przest. briesti ts. u Miežinisa jest letonizmem, zob. 

Urbutis 2009, 276) oraz stpr. ENCH pobrendints ʽobciążony (grzechem), beschwertʼ, sen 

brendekermnen ʽciężarna, schwangerʼ < *sen brenden kermnen, dosł. ʽz ciężkim brzuchemʼ. 

Do pie. *bhrend- ʽwzbierać, tryskaćʼ (LIV
2 95), por. SZ stir. do:e-prinn ʽwytryska, kipiʼ. Akut 

lit. musi być wtórny. — SO brand-: brandìnti (zob., tam też nomina z brand-). — SZ brind-: 

brį́sti (zob.). — Drw. augilà nebreñdila ʽczłowiek rosły, lecz umysłowo niedorozwiniętyʼ, 

subréndėlis, -ė ʽczłowiek dojrzały, dorosłyʼ (por. suáugėlis). Por. łot. briêdêt, -ēju caus. 

ʽpowodować dojrzewanie, wzrostʼ, briêdinât ts., nomina briêda ʽbrzęknięcie, wzrost, 

dojrzewanieʼ, briêdîgs ʽszybko rosnący, dorodny, wydajny, obfityʼ.  

 brę́sti II, bréndžia, bréndė gw. ʽzgrzytać, skrzeczeć – o głosie derkaczaʼ. Pwk. brend- 

onomatopeiczny, por. brenzg- (s.v. breñgzti), brumzd- (s.v. brum̃zti). Głos derkacza oddają 

wykrz. brèsk, brẽst (Brę́slė brendžia brèsk brèsk brèsk) oraz brìz, brỹz (⇒ bryzgėlė ̃

ʽderkaczʼ). Nie wiadomo, jak wyjaśnić homofonię z leksemem brend- w formie brę́sti I 

ʽnabrzmiewać, dojrzewaćʼ. — Neopwk. bręs-: brę́slė ʽderkacz, Crex crexʼ, war. brę́zlė (por. 

kramslė ̃ > kramzlė)̃, bręsliùkas ʽpisklę derkaczaʼ oraz brę́snė ʽderkaczʼ, war. brę́znė (por. 

skriaũsnas > skriaũznas). Inne war. brieslỹs, briezlỹs, briežlė ̃(oboczność -zl-/-žl- przypomina 

-sl-/-šl-). 

 bręs̃ti, brę̃sta, breñto gw. ʽnasiąkać wilgocią, butwieć (o drewnie, zbożu), murszeć, 

gnić (o kartoflach)ʼ, por. Utarai subreñto ir dugnas iškrito ʽWątory zgniły i dno [naczynia] 

wypadłoʼ. Bez alternantów apofonicznych (por. może brant- s.v. brántas). Bez etymologii.  
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 brė́žti, brė́žiu, brė́žiau 1. ʽdrapać, drapać pazuramiʼ, 2. ʽkreślić linię w ziemiʼ, 3. 

ʽpocierać siarkę zapałkąʼ, pabrė́žti ʽpodkreślić, np. ołówkiemʼ, przen. ʽuwydatnić, położyć 

nacisk na co, zaakcentowaćʼ. Refl. atsibrė́žti ʽoddzielić się, odgraniczyć sięʼ, susibrė́žti 

przest. ʽzranić się, skaleczyć sięʼ. Brak odpowiedników ie. Transponat ie. *bhreh1ǵ
h-. IEW 

167 umieścił brė́žti s.v. pie. *bhrei̯-ǵ-, zapewne na skutek mylnej oceny dyftongu w 

innowacyjnej formie iter. braižýti (zob.). ALEW 133 utrzymuje, że pierwiastek czasownika 

brė́žti powraca w formie ʽmorfologicznie rozszerzonejʼ w brezgė́ti ʽchrobotaćʼ, nie mówi 

jednakże, w jaki sposób pogodzić brėž- z brezg-. NB. Wymieniona w LEW 56 dyftongiczna 

ʽforma obocznaʼ bríežti nie figuruje w LKŽ. — Drw. brė́žčioti ʽdrapać, skrobaćʼ, brėžė́ti, -i, -

ė́jo ʽo kocie: drapać pazurami; o myszy: chrobotaćʼ, brė́žyti iter. ʽdrapać, rysowaćʼ, brė́žtelėti 

ʽdrasnąć; zapalić zapałkęʼ. Nomina: brėžinỹs ʽrysunek technicznyʼ, brėž̃is ʽdraśnięcie, rysa, 

szrama, blizna; wykresʼ (z metatonią, por. ėd̃is, gėr̃is, rėž̃is), brėž̃tas ʽrylec stolarzaʼ, 

brėžtùkas ʽzapałka; rylecʼ, brėžtùvas ʽcyrkielʼ, brėžùkas a. brėžùkė ʽzapałkaʼ, pãbrėža 1. 

ʽkłamcaʼ, 2. nazwa pewnej rośliny leczniczej (nazw. Pãbrėža). — SO bruož- < *brōž- 

(*bhroh1ǵ
h-): brúožti (zob.). — Młodszy SO *brāž- ⇐ *brēž-: bróžti (zob.). — SZ bryž- ⇐ 

brėž-: brỹžis a. bryžỹs ʽzakreślona liniaʼ (syn. rėž̃is), drw. bryžiúota lentà ʽdeska, na której 

coś rznięto, porysowanaʼ. Paralele: plė́šti ⇒ plýšti i rė́žti ⇒ rýžti. — Neoapofonię ilościową 

bryž- (SP) ⇒ briž- (SZ) zaświadcza brìžterėti ʽpotrzeć, drasnąć zapałką, szurnąć nogąʼ. Por. 

dýgti ⇒ dìgterėti. — Neoapofonia bryž- ⇒ braiž-: bráižyti (zob.). 

 briaunà 4 p.a. 1. ʽkant, wąska, ostra krawędź przedmiotu; gzyms piecaʼ, 2. ʽgrań, 

kalenicaʼ, 3. ʽtępa strona nożaʼ (SD briauna peilio «tylec noża»), 4. ʽpiętka chlebaʼ. Pl. 

briaũnos peĩlio ʽtrzonek nożaʼ. W apofonii do SE briau(n)- stoi SZ bru(n)-, por. brùnės f.pl. 

ʽgrzbiet noża a. kosyʼ, też sg. (Dalgio brùnė stora ʽ«Brunė» kosy jest grubaʼ), war. brunìs f. 

(Buvo gers dalgis, o daba brunìs įtrūko ʽByła dobra kosa, a teraz «brunis» pękłaʼ). Niejasne. 

NIL 44, przyp. 7 wywodzi od czas. briáutis ʽwciskać sięʼ. Z kolei LEW 57 łączy z bruvìs 

ʽbrewʼ, powołując się na fakt, że gw. brùnės oznacza zarówno ʽtępą stronę nożaʼ, jak i ʽbrwiʼ 

(zob.). Orel 60 zbliża briaunà do stisl. brún ʽostrzeʼ i stir. brú ʽskraj, brzegʼ. Zob. też ALEW 

133n. — Drw. briaunaĩnis ʽwielościanʼ (neol.), briaunótas ʽgraniastyʼ, cps. daugiabriaũnis 

ʽo wielu krawędziachʼ (por. daũg).  

 briáutis, briáunuosi (war. briáujuosi), bróviausi gw. ʽwciskać się, wdzierać się, leźć 

przemocąʼ, įsibriáuti ʽwedrzeć się (do środka), wleźć, wcisnąć się, wtarabanić sięʼ, 

išsibriáuti ʽwyleźć z trudem (np. z tłumu)ʼ, prasibriáuti ʽprzecisnąć się (przez tłum)ʼ, 

prisibriáuti ʽstłoczyć się w jednym miejscu; dopchać się, docisnąć się (do czego)ʼ, pribriáuti 

ʽprzyprzeć (do ściany), przycisnąćʼ. Częstszym wariantem jest bráutis ts., z r niepalatalnym, 

uogólnionym pewnie z prs. bráujuosi, gdzie doszło do dysymilatywnego zaniku i̯ przed suf. -

i̯a-, por. gáuju s.v. gáuti (tam też dalsze paralele). Lit. briáu-C jest refleksem pie. *bhreu̯H- 

ʽwyłamywać, wyważaćʼ (LIV
2 96), por. stisl. brjóta ʽłamaćʼ, śrwn. briezen ʽpęcznieć, pękać – 

o pąkachʼ (Stang 1972, 16, Orel 56). — SZ *bruH, por. 1° brū-C: gw. brū́dyti ʽwysyłać 

spiesznie do roboty, ponaglać kogoʼ – caus. na -dy- od *brūti (por. pū́dyti ⇐ pū́ti) albo też 

caus. na -y- do prs. *brūda ʽpcha się, spieszy sięʼ, inf. *brūti (por. sū́dyti ⇐ *sūda, *sūti). 2° 

*bruv-V, wzdłużone w brūv-V: brūvė́ti, brūviù, 3 os. brū̃vi a. bruvė́ja ʽharować, ciężko 

pracować, męczyć sięʼ (por. durativa typu būvė́ti : bùvo; pūvė́ti : pùvo). 3° Z prs. 

infigowanym *brunù < *bhru-n-H-é- może być związany czas. brùnyti, -ija, -ijo ʽ(o 

chomącie) ocierać kark końskiʼ (por. dùna, -ė́ti, trùna, -ė́ti), jak też rzecz. brùnės (zob.). — 

SO brau-: łot. braũnât, -ãju ʽskrobać, drapaćʼ, refl. ʽdrapać się; zrzucać skóręʼ (iter. do 

zanikłego *bŗaũt), braũna ʽstrup, łuska ryby, skóra zrzucona przez wężaʼ. Por. jeszcze SO w 

psł. *brujǫ, *brujiti 1. ʽbrzęczeć, szemraćʼ, 2. ʽpłynąć, ciecʼ: ros. gw. bruítь ʽszybko płynąćʼ, 

brúitь ʽpłynąć zakolami, wić się (o rzece)ʼ, błr. brúicь ʽoddawać mocz, sikać; moczyć się 

podczas snuʼ (Anikin 4, 263), jak też nomen psł. *brȕja < *bráu̯-i̯ā ⇐ pie. *bhrou̯H-i̯eh2- 
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(transponat): sch. gw. brȕja m.in. ʽzgiełk, wrzawaʼ, ukr. gw. brúja ʽbystry prąd w rzece; 

gwałtowny prąd powietrza, przeciągʼ, ros. gw. brúja ʽdrobne fale powstałe na skutek 

bystrego prądu lub ruchu statkuʼ. 

 bričkà 2 p.a., gen.sg. brìčkos gw. 1. ʽlekki wóz, np. do wyjazdów w gościʼ — zapoż. z 

pol. bryczka, błr. brýčka (por. POLŽ 241). Dalszy wywód sporny, zob. Brückner 43 

(uwzględnia nwn. Pritsche f. ʽprycza, naryʼ), Bańkowski I, 82 (ma to być zdrob. od bryka). 

 brỹdis, -džio 2 p.a. gw. ʽchwila, momentʼ (Dar brỹdis truks, kol aš ateisiu ʽJeszcze 

chwilę potrwa, nim ja przyjdęʼ) — zapoż. z łot. brìdis ʽWeile, kurze Zeitʼ, por. Bērtulis, 

Kalbotyra XIV, 1966, 45-50, Urbutis 2009, 293n. 

 brìdyti, brìdiju, brìdijau wsch.-lit. ʽbrzydzić, budzić w kim wstręt, niechęć do czegoʼ 

— zapoż. ze stbłr. briditi, por. błr. brýdzicь, brýdžu, 3 sg. brýdzicь. Z innym sufiksem: 

brìdinti, -inu, -inau (Nebrìdink manęs prie stalo, reikia valgyt ʽNie obrzydzaj mi przy stole, 

trzeba jeśćʼ). — Refl. brìdytis ʽbrzydzić się, czuć wstręt, odrazęʼ ⇐ błr. brýdzicca, brýdžusja, 

3 sg. brýdzicca, np. Daug suvalgiau, ir man pasbrìdino ʽDużo zjadłem i zrobiło mi się 

niedobrzeʼ. Radęs bliūde musę, susibrìdino ʽZnalazłszy muchę w potrawie, poczuł 

obrzydzenieʼ. Zob. też bridkùs. 

 bridkùs, -ì 4 p.a., brìdkas, -à 4 p.a. (pisane też britkùs, brìtkas) wsch.-lit. 1. ʽnieładny, 

brzydkiʼ (Anà jaunà ir nebritkì ZTŽ ʽOna [jest] młoda i niebrzydkaʼ), 2. ʽbudzący 

obrzydzenie, odrażający, wstrętny; sprośnyʼ, 3. ʽzły (o psie)ʼ — zapoż. ze stbłr. bridkij, 

brydkij, brytkij ʽbudzący obrzydzenie, nieprzyzwoityʼ, por. błr. brýdki ʽnieładny, brzydki; 

nieprzyjemny, wstrętny, ohydnyʼ, ros. gw. bridkój ʽostry, przenikliwy (o wietrze)ʼ, ukr. 

brydkýj ʽwstrętny, bezczelnyʼ. Por. LEW 59, ĖSBM 1, 386n. Zob. też brìdyti. — Drw. 

bridkýbė ʽrzecz wywołująca obrzydzenieʼ (por. stbłr. bridkostь). Vb. denom. brìdkinti 

ʽobrzydzaćʼ, refl. susibrìdkinti ʽnabrać obrzydzenia, poczuć wstrętʼ (Jis tep negražiai valgo, 

ka net sisibrìdkinau ʽOn tak brzydko je, że nawet nabrałem obrzydzeniaʼ), brìdkytis: Rupūžės 

visi brìdkijasi ʽWszyscy brzydzą się ropuchyʼ. 

 bríedis, -džio 1 p.a., briedỹs 3 p.a. 1. ʽłoś, Alces alcesʼ, 2. przen. ʽwielki, silny 

mężczyznaʼ (Sūnai tokie bríedžiai, kam tau bedirbt!). Odpowiedniki: łot. briêdis ʽjeleń, 

Cervus elaphusʼ, stpr. braydis EV ʽłoś, Elint [Elch]ʼ. Stpr. refleks przemawia za 

rekonstrukcją pb. *brai̯d-i̯a- (por. lit. ie z pb. *ai̯ w íena, iẽšmas, sniẽgas). Zdaniem Gliwy 61 

briedis < *braidis może być formacją postwerbalną do braidýti ʽbrodzićʼ (zob.). Znacz. etym. 

ʽzwierzę brodząceʼ, co jest w zgodzie z faktem, że łoś zamieszkuje przeważnie bory 

bagienne i podmokłe lasy (por. Briedžių̃ y an pelkės. Briedỹs moka gerai plaukti). Starsza 

liter. w LEW 57 i ALEW 134 (tam też o alb. bri ʽrógʼ i messap. βρένδον ʽjeleńʼ itp.). — Drw. 

bríedė ʽłosica, łoszaʼ, briedžiùkas ʽłosię, łoszakʼ, cps. bríedgauris bot. ʽbliźniczka 

wyprostowana, Nardus strictaʼ (por. gaũras), briedmušỹs ʽkłusownikʼ. Czy tu briedėl̃is a. 

briedẽlis bot. ʽgrzyb jadalny smardz, Marchellaʼ? — Nazw. Bríedis, Briedáitis, Briedẽlis, 

Briedùlis. N.m. Bríedžiai, Briedžiaĩ, Bríedinė 2x, Bríediškė, cps. Bríedlaukis, Bríedpjaunis. 

N.rz. cps. Bríedupis 6x, Bríedžiupis, Bríedžragis, Bríedžvertis, n.jez. Bríedžežeris82. — NB. 

Sb. bríekla 1 p.a. c. ʽwysoki, wielki człowiek lub końʼ (war. bríeklis) może być derywatem 

na -kl- od pwk. bríe-, wytworzonego skrótem hipokorystycznym od bríedis, znacz. etym. 

ʽwielki jak łośʼ. Paralela: brólis ⇐ bró-. 

 briesma b.z.a. przest. ʽprzerażenie, grozaʼ (Miežinis) — zapoż. z łot. briẽsma, zob. 

Urbutis 2009, 276. 

 
82 Por. ewentualnie stpr. n.jez. Preydazare, Predazare < *Breid-azar-, *Braid-azar-? Inaczej AON 134. Jest też 

stpr. n.jez. Bredyn i n.m. Broiden, n. lasu Broide, co AON 23 zestawia z braydis ʽłośʼ.  
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 brìgis, -io 2 p.a. gw. 1. ʽpodłoga w stajni wyłożona drewnianą kostką; legowisko 

koniaʼ, 2. ʽporęcz mostuʼ, 3. ʽporęcz/stojak do uwiązywania koniʼ (war. brìgė) — zapoż. z 

prus.-niem. brig ʽmostʼ (GL 35n.), por. śrdn. brügge, nwn. die Brücke. AON 208 dopuszcza 

war. birg- z metatezy dn. brig ʽmostʼ w stpr. n.m. Wose-birgo, Wose-birge (I człon do stpr. 

wosee ʽkozaʼ). — War. z transpozycją lit. u za niem. ü: brùgis, -io 2 p.a. 1. ʽkamienny most, 

Steinbrückeʼ, 2. ʽpomost, platforma z desek stawiana podczas powodzi dla bydła, aby 

uchronić je przed utonięciem (Užėjus tvanui, dedami gyvuliai ant brùgio ʽW czasie powodzi 

bydło trzyma się na «brugis»ʼ). Vb. denom. brùgioti ʽbudować «brugis» dla bydłaʼ. 

 brìgzti, brỹzga (zam. brįz̃ga, war. briñzga), brìzgo 1. ʽstrzępić się – o rękawie, brzegu 

ubraniaʼ, 2. ʽtępieć; szczerbić się – o ostrzuʼ, apibrìgzti ʽwystrzępić sięʼ, pabrìgzti m.in. 

ʽpopękać – o wargach, o skórze palcówʼ, užbrìgzti ʽwystrzępić się, porwać się; o kosie: 

stępiećʼ. Pwk. brizg- jest formą st. zanikowego typu RiT ⇐ ReT od brezg-, por. bregzti, 

brezga, brezgo b.z.a. ʽrwać, rozdzieraćʼ, brezgas a. brezgẽlis ʽkawałek mięsa, okrawekʼ. 

Paralele: mizg- ⇐ mezg-; rizg- ⇐ rezg-. NB. Wątpliwe jest zestawienie brizg- z pwk. pie. 

*bhrei̯H- jak w łac. friō, -āre ʽkruszyć, rozcierać, rozdrabniaćʼ [i słow. briti ʽgolićʼ] u Būgi, 

RR I, 281n. (ponowione w LEW 59, s.v. brỹzas). — Drw. brizgė́ti (zob.). Nomina: atbrizgaĩ 

m.pl. ʽstrzępy u rękawówʼ, ãtbrizgos f.pl. ts., brìzgalas (zob.), brìzgas a. brizgà ʽstrzęp, 

gałganʼ, brìzgė ʽtępa, wyszczerbiona kosaʼ, brizgulys ʽstrzępʼ (zapoż. litewskie w pol. gw. 

bryzgul ʽstrzęp wiszący przy ubraniuʼ, Zdancewicz 337, Laučjute 42n.; błr. gw. bryzgúlь 

ʽdrewniany guzik przy kożuchuʼ, PZB 1, 227), núobrizgos f.pl. ʽstrzępyʼ — WSZ bryzg-: 

apsibryzgė́ti ʽwystrzępić sięʼ, bryzgà ʽstrzępʼ, brỹzgalas ʽkawałek, np. słoninyʼ, bryzgė ̃

ʽoddarty kawałek płótna do zawiązania czego, do owinięcia ranyʼ. — WSE brėzg-: brė́zgis 

ʽodkrojony kawałek, np. słoninyʼ. Tutaj też brė́zgiu, brė́gzti ʽmówić głupstwa, pleść bzduryʼ 

(co do znaczenia por. alternant braizg- s.v. braizgýti). — Spodziewany w SO refleks *brazg- 

(por. draskýti ⇐ dresk-) został zastąpiony przez braizg- na skutek neoapofonii ai ⇐ i, 

mającej punkt wyjścia w SZ brizg-, zob. braizgýti. — Nowy SP/SE breizg- ⇐ brizg-: 

bréizgėti, bréizga ʽstrzępić się, rozłazić się – o brzegach tkaniny, odzieżyʼ (syn. brizgė́ti). Na 

temat akutu zob. Būga, RR II, 463. Paralele apofoniczne: dréiskėti ⇐ drisk- (dresk-); kréitėti 

⇐ krit- (kret-); tréikėti ⇐ trik- (trek-). — Nowy SP/SE briezg- ⇐ brizg-: briẽgztis ʽuginać się 

– o ostrzuʼ, atsibriẽgzti ʽstępić się; ułamać sobie, np. paznokiećʼ, briezgaĩ m.pl. ʽstrzępy, 

oddarte kawałkiʼ, syn. atbrizgaĩ (Jo drabužiai vieni briezgaĩ ʽJego ubranie to same strzępyʼ), 

briẽzgenos f.pl. ʽnierówności na ostrzu kosy; strzępyʼ. Paralele: riet- ⇐ rit- (riẽsti); skried- ⇐ 

skrid- (skriẽsti); stieb- ⇐ stib- (stiẽbti). 

 brikà 2 p.a., gen.sg. brìkos gw. 1. ʽdwukonny wóz do przewozu ciężkich ładunkówʼ, 2. 

ʽlekki wóz do wyjazdów w gości i do miasteczkaʼ — zapoż. z pol. bryka (co jest drw. 

wstecznym od bryczka, zob. s.v. bričkà). War. brìkė, m. brìkas. Brak w POLŽ. — Drw. 

brikẽlė a. brikẽlis ʽbryczkaʼ (Tekėdama gavo dar arklį ir naują brikẽlę ʽWychodząc za mąż 

dostała jeszcze konia i nową bryczkęʼ). 

 briksė́ti, briksiù, briksė́jau gw. ʽdrapać, drzeć, rwać; trzeszczeć; turkotać; skrzypieć (o 

nowych trzewikach); świecić (o błyskawicy); wierzgać (o krowie)ʼ — czasownik na -ė- od 

onomatopeicznej osnowy brìks jak w wykrz. brìks, brìkst. War. bryksė́ti ⇐ wykrz. brýkst. — 

Drw. briksà c. ʽbeksa, płaksaʼ. 

 brilà 2 p.a., gen.sg. brìlos gw. ʽwielki kawał, odłamany kawałek; skraj, brzeg czegośʼ, 

też z długą samogłoską: brỹlas ʽbryła ziemiʼ — najprawdopodobniej zapożyczenie z pol. 

bryła ʽgruby, nieforemny kawałʼ (por. bryła ziemi, gliny, bryła lodu), a nie wyraz 

prapokrewny z płn.-psł. *bryla < pbsł. *brūlā. — Derywację apofoniczną i ⇒ ai poświadcza 

ãtbraila a. atbráila 1. ʽbryła zeschłej ziemi, grudaʼ (Įdžiuvus žemė – plyšta atbráilom, negali 

arti ʽGdy ziemia wyschnie, to rozpada się na bryły, nie daje się oraćʼ), 2. ʽwielki kawałʼ 
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(Kam tokiom didelėm atbrailom pjaustot tuos medžius? ʽDlaczego piłujecie te drzewa na 

takie wielkie kawały?ʼ). Paralele: dìlti ⇒ dáilyti; smìlti ⇒ smailùs.  

 brỹlius, -iaus 2 p.a. stlit., gw. 1. ʽsłomiany kapelusz o dużym rondzieʼ (SD «kapelusz»), 

2. karės brylius ʽhełmʼ (Dowkont, dosł. ʽwojskowy kapeluszʼ), 3. ʽbrzeg kapelusza, rondoʼ, 

4. ʽgórna część grzyba, główkaʼ, 5. ʽabażur lampyʼ (syn. šìrmas). Zapożyczone w części z 

pol. przest. bryl, -a ʽkapelusz słomianyʼ (por. <brilus> SD
1 «kapalusz», SD «kapelusz»), w 

części zaś z ros. brylь, -ljá (tu z pol. bryl, zob. Anikin 4, 295n.). Por. SLA 46, ZS 11, LEW 58, 

ALEW 134n. (tu uwaga, że pol. bryl może być zapoż. z włos. ombrello m. ʽparasolʼ; nie jest 

to pewne), POLŽ 242n. War. brỹlis, brylỹs, brìlius, też f. brýlė. — Drw. ãtbryla ʽgzyms 

piecaʼ (Degtukai yra padėti ant ãtbrylos ʽZapałki leżą na gzymsieʼ), brylelius SD «jamułka» 

[ʽmała okrągła czapeczka nakrywająca tylko wierzch głowy, myckaʼ, SPXVI], brỹliai 2 p.a. 

lub briliaĩ 4 p.a. m.pl. ʽbrzegi kapelusza, rondoʼ (Tavo skrybėlės brỹliai labai platūs ʽBardzo 

szerokie jest rondo twego kapeluszaʼ), brỹlikas LZŽ ʽdaszek u czapkiʼ, bryliúotas ʽw 

kapeluszu, z kapeluszem na głowieʼ. — Neoapofonię SZ bryl- ⇒ SP brail- poświadcza sb. 

atbrailà (ãtbraila, atbráila) ʽrondo, brzeg kapelusza okalający jego główkę; gzyms pieca; 

karniszʼ. Paralele dla stosunku y ⇒ ai: atlygà ⇒ atlaigà; gývas ⇒ gaivìnti; plýšti ⇒ pláišyti. 

Vb. denom. brailúoti JU ʽzaginać w dół lub w górę brzeg kapeluszaʼ. 

 brìndos, -ų 1 p.a. f.pl. stlit., gw. 1. ʽkoronka, ażurowa tkanina ze splotów nici, służąca 

do przybrania bielizny, odzieży, obrusaʼ, 2. ʽlamówka, obszywka, obramowanie brzegów 

tkaninyʼ, 3. przen. ʽsadło zebrane z kiszekʼ (por. syn. į́snauja, zdõrus) — zapoż. z błr. gw. 

brýndy f.pl. ʽozdobne obszycie, bramowanie szerokich rękawów lub brzegów sukni; 

zmarszczki, szerokie fałdyʼ (polonizm, por. ĖSBM 1, 390) albo wprost z pol. przest. bryndy 

⇐ brynda f. m.in. ʽozdoba stroju kobiecegoʼ (SPXVI). Nieprawdopodobne jest 

pokrewieństwo z czas. brę́sti, brę́sta ʽnabrzmiewać, nabierać soków, dojrzewaćʼ, co przyjęto 

w ALEW 135. — Forma sg. brìnda a. brindà występuje w znaczeniach 1. ʽkoronka, 

lamówkaʼ, 2. ʽfałdy skóry na szyi krowyʼ, 2. ʽbrzeg, skraj czegośʼ, 3. ʽnierówność, 

wybrzuszenie na ostrzu kosyʼ. — Drw. brìndžios f.pl. ʽzmarszczki u rękawów i u spodu 

sukni kobiecejʼ, su brìndžiom ʽze zmarszczkamiʼ (Otrębski 1934, 24). Vb. denom. brìndotis 

refl. ʽidąc po błocie zabrudzić sobie poły, spód ubraniaʼ, išsibrìndoti ʽubłocić sięʼ, brindúoti 

ʽobszywać lamówką; robić fałdyʼ. 

 brìnkšterėti, brìnkšteriu, brìnkšterė́jau przest. ʽprztyknąć z odgłosem palcami 

(kciukiem i palcem wskazującym), dać komu prztyka, szczutka, np. w nosʼ, SD brinkšteriu 

pirštu «szczudłek daię» — czasownik na -erė- od interi. brìnkšt o odgłosie prztyknięcia 

palcami. Paralela: pliáukšterėti ⇐ interi. pliáukšt. Por. ALEW 135. — Drw. brinkšterėjimas 

SD «szczudłek». 

 brìnkti, brìnksta, brìnko (war. briñkti) 1. ʽpęcznieć – o grochu, kaszyʼ, SD «pęcznieię», 

2. ʽbrzęknąć, nabrzmiewać, puchnąć, np. o nodze, o wrzodzieʼ, SD pribrinkįs «nabrzmiały», 

3. ʽtwardnieć, obsychać – o błotnistej drodzeʼ, 4. ʽwzbierać wodą – o rzece, jeziorzeʼ, 

pabrìnkti ʽnabrzmieć, opuchnąć; obeschnąć – o drodze; wezbrać – o rzeceʼ, pabrinko grūdas 

SD «rospęczniało ziarno», subrìnkti ʽnapęcznieć, nabrzęknąćʼ, užbrìnkti ʽuszczelnić się przez 

pęcznienie (o zamoczonej beczce, o naczyniu z klepek)ʼ. W podobnym zakresie 

znaczeniowym używa się czas. brę́sti (zob.). — SO brank-: brankýti, częściej brankìnti caus. 

ʽmoczyć w wodzie (groch), by napęczniał; parzyć wrzątkiemʼ (war. brinkìnti ts.), branksóti 

(zob.). Postverbalia: brankà, -õs ʽpęcznienie, obrzękʼ, SD <brunka> «nabrzmiałość» (syn. 

pribrinkimas)83, branklỹs ʽkawałek twardego drewna używany do skręcania sznura, 

powrozaʼ, brañktas (zob.). — SZ brink- ma odpowiednik w psł. *bręk-, por. *bręknǫ, 

 
83 ALEW 130 mówi tu raczej o prymarnym rzeczowniku apofonicznym typu τόμος lub τομός. 
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*bręknǫti (por. BSW 36, ALEW 135): pol. brzęknę, brzęknąć ʽnabrzmiewać, pęczniećʼ 

(nabrzękły ʽnabrzmiałyʼ), ros. gw. brjáknutь ʽprzesiąkać wilgocią, moknąćʼ, ros. liter. 

nabrjáknutь ʽnapęcznieć pod wpływem wilgoci, powiększyć sięʼ, ukr. brjáknu, brjaknúty 

ʽpęcznieć – o nasionach, pąkach drzewʼ, słń. nabrékniti, -brȇknem ʽnapuchnąćʼ, zabrékniti 

ʽzapuchnąćʼ. Dalsza etymologizacja sporna. Dotąd pbsł. *brink- wywodzono z pie. *bhrṇk- 

⇐ *bhrenk- ʽbrzęknąć, nabrzmiewaćʼ ze wskazaniem na stisl. bringa ʽpiersi, klatka 

piersiowaʼ, por. LIV
2 95 (tylko germ. i bsł.), LEW 53n. (s.v. brangùs), Derksen 2008, 62. Nie 

całkiem to zadowalające. Po pierwsze wygłos -Vnk- jest charakterystyczny raczej dla 

tematów infigowanych niż dla pierwiastków elementarnych. Po drugie rekonstrukcja 

*bhrenk- wyklucza możliwość uznania lit. akutu za fakt historycznie umotywowany 

(†bhrenHk- nie wchodzi w grę). Dlatego lepiej byłoby przyjąć, 1° że lit. brìnk- jest z 

pochodzenia neopierwiastkiem, który wyabstrahowano z prs. infigowanego *brī-n-k-ō, 2° że 

takie praesens należało kiedyś do pdg. SZ *brīk- : SP *brēi̯k-, wywodzącego się z pie. SZ 

*bhriHk- : SP *bhrei̯Hk- a. *bhri̯eHk- ʽstroszyć sięʼ (por. LIV
2 93: tylko gr. i celt.). St. 

zanikowy *bhriHk- znajduje się w czasowniku gr. φρī́σσει ʽjest chropowaty, nierówny (o 

powierzchni), jest nastroszony, jeży się, staje dęba (o włosie, grzywie, szczecinie), marszczy 

się, burzy się (o powierzchni wody)ʼ. Gdy pójdzie się tą drogą, to pozostanie tylko do 

wyjaśnienia różnica znaczeniowa dzieląca czasowniki bsł. i grecki. 

 brìsterti, brìsteriu, brìsterėjau gw. ʽzdechnąćʼ (Kad nedaugį, tai mūs arklys būt 

brìsteręs), wulg. ʽumrzećʼ (Kol anas, tai tu pirma brìstersi) — czasownik na -er-, utworzony 

od wykrz. brìst o upadnięciu, przewróceniu się (Brist ir guli kap negyvas).  

 brìsti, brendù (war. bredù, brindù), bridaũ 1. ʽbrnąć, iść w wodzie, bagnie, śnieguʼ 

(Karvės breñda per upę ʽKrowy brną przez rzekęʼ. Tyčiomis purvus tuos breda BRP 

ʽNaumyślnie brną po tym błocieʼ), 2. ʽłowić ryby brodniąʼ, 3. ʽmoczyć buty, odzież podczas 

brodzeniaʼ, 4. ʽpowoli posuwać się naprzódʼ, 5. ʽo słońcu, księżycu: przesuwać się po 

niebieʼ. SD bredu «brnę, brodzę». Cps. ažubrist toli vundenin SD «zabrnąć w wodę», įbrìsti 

ʽbrodząc wejśćʼ (įbrìsti į skolàs ʽzabrnąć w długiʼ), perbredu SD «przebrnąć». Formacja 

praesentis z infiksem wstawionym do pierwiastka na st. e należy do serii beñga, geñda, 

kem̃ša, mę̃ža, peñta, reñta, señka, skreñda, smeñga, streñga. Odpowiednik łot. brist, prs. 

brìedu (por. lit. brendù) ob. brìdu (por. lit. brindù), prt. bridu ʽbrnąćʼ. Nawiązanie 

słowiańskie: psł. *bredǫ, *brĭsti ʽbrnąć, brodzićʼ, por. cs. bredǫ, bresti, ros. bredú, brestí, 

czes. przest. bředu, břísti (stczes. brdu, břísti), kasz. břëdǫ, břësc. Pdg. pbsł. *bred-/*brid-, 

zam. starszego *bred-/*bird-, jest kontynuacją pie. *bhred(h)-/*bhṛd(h)- ʽbrnąćʼ. Odpowiednik 

zewnętrzny jedynie w alb. bredh ʽskacze, podskakujeʼ < *bred-a-. Por. BSW 37, LEW 58, 

Machek 74, Boryś 39n., ESJS 537 (s.v. neprěbredomъ), LIV
2 91, ALEW 135n. — SZ brid-: 

gw. brindù (SD «brodzę po wodzie»), por. Aš brindù, t.y. užkliudau kojas ir pavirstu ant 

žemės JU ʽBrnę, tj. potykam się i upadam na ziemięʼ; brìdinti caus. ʽzmusić do brnięcia, 

pędzić bydło przez bród; rzucić kogo na kolanaʼ (war. z apofonią: °brandìnti, zob.). — 

Forma brid- stoi na miejscu refleksu fonetycznego *bird- (pie. *bhṛd(h)-), który może być 

dochowany w sb. birdà 4 p.a. ʽrzadkie, grząskie błoto na drodzeʼ, łot. birda ʽdrobny deszcz 

a. śnieg, mżawkaʼ (inaczej LEW 40: do birdenti ʽsypaćʼ). Wtórna sekwencja ri wzoruje się 

na re, sekwencji właściwej dla st. pełnego bred-. Por. proporcję analogiczną eR : iR = Re : x 

(x = Ri). Podobnie rik- zam. *irk- (zob. rìkti), trim- zam. *tirm- (zob. trìmti), trip- zam. 

*tirp- (zob. trepénti), tris- zam. *tirs- (zob. trìsti). Inaczej rozumie ri Stang 1966, 33. — 

Drw. na SE bred-: bredžióti (zob.), nomina: brẽdas ʽkałużaʼ, bredẽnė ʽuciążliwa wędrówka 

po rozmiękłej drodzeʼ, bredmà a. bredmù adv. ʽw bród, brodzącʼ, bredūnėl̃is ʽpastuszek po 

błocie brodzącyʼ (z dajny), breduvà ʽgrzęzawisko, topielʼ, perbredamas SD «zbrodzony, 

brod maiący, brodzisty» (syn. brastingas). Nazwy terenowe: Brẽdai, Bredamà, Bredamóji, 

Brẽdumas (LVŽ I, 558n.). — Drw. na SZ brid-: atãbrida a. atãbridas ʽpłycizna u brzegu 
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jeziora a. rzeki, bródʼ, bridà 1. ʽślad wydeptany w zbożu, trawieʼ, 2. ʽbród rzecznyʼ, 

3. ʽbłoto, topielʼ (por. pãkritos ⇐ kret-, ligà ⇐ *leg-), brìdė ʽsieć rybacka, którą dwóch ludzi 

włóczy brodząc, tzw. brodniaʼ, bridìmas ʽbrodzenie, bródʼ, ìšbrida ʽścieżka wydeptana w 

zbożuʼ, cps. dvìbridė ʽbrodnia włóczona przez dwóch ludziʼ (por. dvi°), trìbridė ʽbrodnia 

włóczona przez trzech ludziʼ, war. trìbridis (por. tri°). — N.rz. Brideĩkis, Brìdžintakis, n.jez. 

Brìdvaišis. N.m. Bridaĩ, Bridžiaĩ 2x, Kálnabridžiai 2x, Kuliabridà. Por. łot. bridinât 

ʽbrodzićʼ, bridenis ʽbrodnia; siatka do łapania rakówʼ, bridiêns m.in. ʽwielka ilość, bardzo 

dużoʼ (por. pol. grzybów było w bród, tj. bardzo dużo). — SZ psł. *brĭd-: rcs. pribrĭde aor. 

ʽprzebrnąłʼ, cs. neprěbrĭdomŭ ʽἀπέραντος, nie do przebrnięciaʼ < *brida-ma-. Por. też psł. 

*brĭdnǫti w pol. przebrnąć, zabrnąć (*brid-ne-) obok brdać: brda się komuś w głowie 

ʽprzywiduje sięʼ, ubrdać sobie co ʽuroić sobie, wymyślić sobieʼ (*brid-ā-). — Neopwk. bris-

: brisnóti ʽpowoli brnąćʼ (por. girsnóti, krisnóti), nomina: brìstinė ʽbrodniaʼ, bristùs 

ʽgłębokiʼ. Neoapofonia bris- ⇒ bras-: frq. *brastyti, zob. brastà.— WSZ bryd-: brydóti 

ʽwszedłszy do wody, stać w niejʼ (Žlugtą skalbiant, vandenyje brýdo, t.y. stovi įsibridęs 

ʽGdy pierze bieliznę, stoi w wodzieʼ JU), pabrydė́ti ʽpobrodzić przez jakiś czasʼ (por. 

pagynė́ti, palypė́ti). Nomina: brydė ̃ a. brydà ʽślad wydeptany przez zboże lub łąkęʼ (war. 

brỹdis), też ʽbrodzenie; bródʼ. Ze słowiańskiego por. *brīd- w stczes. břísti ʽbrnąć, brodzićʼ 

(prs. brdu zam. bředu), czes. břísla ve vodě gw. ʽbrnęła przez wodęʼ jako WSZ do *brĭd-, 

inf. *brĭsti, słc. brsť gw. ʽbrnąćʼ (Machek 74). — SO brad-: bradýti (zob., tam też nomina z 

brad-). — Neoapofonia brid- ⇒ braid-: braidýti (zob.). — Neoapofonia brend- ⇒ brand-: 

°brandìnti (zob.). 

 brį́sti, brį́sta (*brind-sta), brìndo (gw. brįdo) gw. 1. ʽpęcznieć – o grochu, sznurze, 

drewnieʼ 2. ʽnabrzmiewać, brzęknąć, puchnąć – o palcu, nodze; zaokrąglać się – o twarzy, o 

kobiecie w ciążyʼ, 3. dojrzewać – o ziarnie w kłosachʼ, 4. ʽwysychać – o błocie na drodzeʼ. 

Ingressivum na -sta- od SZ brind- do brend, por. brę́sti I ʽnabierać soków, dojrzewaćʼ. — 

Drw. briñdė ʽtwardy bolesny guzek na stopie lub dłoni, odcisk; bolesny obrzękʼ, subrìndimas 

ʽnapęcznienie (drzwi, które się nie otwierają); guz w mięsieʼ. — Neopwk. brįs-: brį́stelėti 

ʽtrochę posunąć się w dojrzewaniuʼ. — Od brįs- lub bręs- utworzono SO brąs, stąd drw. 

brąsà ʽurodzaj, plonʼ i brąs-và ts. (⇒ adi. brąsvus bibl. ʽurodzajny, plennyʼ, brąsvìngas ts.), 

brąs-tvà ʽurodzajʼ. Paralele dla SO: ląs- (ląstà), mąs- (mąstýti), spąs- (spą́styti). 

 brìšas I, -à 4 p.a. gw. ʽo maści końskiej: płowy, myszaty; rudawyʼ: Nusipirko brìšą 

kumelę ʽKupił sobie płową kobyłęʼ. Sb. brìšis, -ė ʽkoń/kobyła myszatej maściʼ. Jest war. 

brẽšas. Możliwa neoapofonia SP breš- ⇒ SZ briš-. Pochodzenie niejasne.  

 brìšas II, -à 4 p.a. gw. ʽświeżo zrobiony, świeży – o chlebie, maśle, mięsieʼ — ze 

zmianą br- < pr- zapożyczone z nwn. frisch (GL 35; brak w LEW). Por. blėk̃ai ob. plėk̃ai. — 

War. brišùs, -ì 4 p.a. 1. ʽświeży, orzeźwiający – o powietrzuʼ, 2. ʽżwawy, dziarskiʼ (Brišùs 

tebėra senis, o aštuntą dešimtį jau įkabino ʽStarzec jest wciąż żwawy, a przekroczył już 

osiemdziesiątkęʼ). — Nagłos pr- < nwn. fr- jest utrzymany w war. prišùs, -ì 4 p.a. ʽżwawy, 

dziarski, energicznyʼ (Iš to vaiko užaugs prišùs vyras ʽZ tego dziecka wyrośnie dziarski 

mężczyznaʼ); LKŽ nie zaznaczył obcości tego przymiotnika. Por. pol. przest. frysz ʽładny, 

tęgi, żwawy, chwacki, dziarskiʼ (WDLP). Zob. też prýštiekis. 

 brìšius, -iaus 2 p.a. 1. ʽwielki, kudłaty pies, brytanʼ (Tokį brìšių turint, nė vagių 

nebaisu ʽJak się ma takiego brysia, to i złodzieje nie [są] straszniʼ), 2. przen. peior. ʽrosły 

wyrostek, parobek; leńʼ — zamiast *brisius, co zapożyczone z pol. bryś 1. ʽmały brytanʼ (L.: 

«miano, które się psom daje, może zdrobniałe od słowa brytan»), 2. przen. ʽgbur, prostakʼ 

(SW). Wyraz polski ma budowę bry-ś i pochodzi od pwk. hipokorystycznego bry-, 

wytworzonego drogą niemorfologicznego (mutylacyjnego) skrócenia formy brytan ʽduży 

silny piesʼ. Por. pol. kuś od ku- ⇐ kutas ʽpenisʼ oraz imiona własne Krzyś od Krzy- ⇐ 
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Krzysztof; Zbyś od Zby- ⇐ Zbygniew. Zob. też Bańkowski I, 83 i POLŽ 33. NB. Polonizmem 

jest też błr. brysь ʽrosły, mocno zbudowany mężczyna; zdrowy, rumiany mężczyznaʼ (ĖSBM 

1, 392). Osobno zob. britõnas. 

 britõnas 2 p.a. 1. ʽrasa psów odznaczająca się mocną budową ciała i dużą głowąʼ84, 2. 

przest. ʽpies łańcuchowyʼ (CGL Brittónas ʽKetten-Hundʼ), 3. ʽpies myśliwski na niedżwie-

dzieʼ (Ruhig Brittónas ʽBaerenhundʼ) — zapoż. ze stbłr. brytannъ, britanъ, por. błr. brytán, 

-a ʽpies rasy angielskiejʼ, przen. ʽtłuścioch; rosły, mocno zbudowany mężczyznaʼ (zob. 

Urbutis 2009, 459). Z kolei w białoruskim jest to pożyczka z polskiego, por. brytan ʽrodzaj 

psa myśliwskiegoʼ, dawniej ʽduży, silny piesʼ (SPXVI); «Brytany, psy wielkie, z wielką 

głową, trzymają się pospolicie przez dzień na łańcuchach, na noc się spuszczają» (L.). 

Uniwerbizacja zamiast pies brytyjski, według łac. Britannus od Britannia – tak Bańkowski I, 

83. Zob. też Brückner 1877, 73, SLA 46, LEW 59, ALEW 136, POLŽ 242 oraz ĖSBM 1, 392. 

Odpowiedni slawizm łotewski brzmi britans, britāns ʽwielki pies; wielka tłusta świnia lub 

inne zwierzęʼ (ME I, 333, z błr. brytán). — War. akc. brìtonas 1 p.a. oddaje pol. brytan. — 

War. żmudzkie britvõnas, brìtvonas są – zdaniem Urbutisa (2009, 459n.) – przypadkowo 

zbieżne z równobrzmiącym wyrazem lit. britvõnas ʽkuchenne naczynie do pieczeniaʼ (zob. 

s.v.); w rzeczy samej zawierają one wtórny segment v, dla którego autor upatruje paralele w 

żmudzkich wariantach brastvà (do brastà), gráižtvos (do gráižtos) i lýsvė (do lýsė). Zob. też 

brìšius. — Rzadkim synonimem do britõnas jest medelenkas (zob.). 

 britvà 2 p.a., gen.sg. brìtvos przest., gw. ʽbrzytwaʼ — zapoż. ze stbłr. britva, brytva, 

por. błr. brýtva, -y, pol. brzytwa (SLA 46, ZS 11, LEW 59, ALEW 136). — Vb. denom. brìtvyti, 

-ju, -jau ʽostrzyćʼ, nubrìtvyti a. subrìtvyti ʽzganić, zwymyślaćʼ. 

 britvõnas 2 p.a. gw. ʽpłaskie blaszane naczynie kuchenne do pieczenia ciasta i mięsa, 

brytfannaʼ (war. brìtvonas 1 p.a., britvònas 2 p.a.) — zapoż. ze stbłr. britvanъ (war. 

britvanna), por. błr. brytván, co ze zmianą rodzaju przejęte z pol. przest. brytwanna (⇐ nwn. 

Bratpfanne f.), por. ĖSBM 1, 393. Inaczej POLŽ 242: zapoż. wprost z pol. (LKŽ I, 1061, s.v. 

miesza ʽbrytfannęʼ z ʽbrytanemʼ). Łot. gw. brìtans ʽblaszane naczynie do pieczenia w piecuʼ 

(Urbutis 2009, 460). Zob. też vonià. 

 brìzgalas 3 p.a. ʽstrzęp, gałgan, ścierka (do stołu), szmatka do zawinięcia a. związania 

czegośʼ. War. brỹzgalas 3 p.a. ʽpodłużny kawałek słoninyʼ. Dewerbalny drw. na -alas od 

brizgė́ti ʽstrzępić sięʼ (zob.). Z innym sufiksem: brizgulỹs ʽstrzępʼ. — Zapoż. litewskie w błr. 

gw. bryzgúlь ʽpałeczka używana przy wiązaniu snopów; kołeczek do zapięcia ubraniaʼ 

(ĖSBM 1, 388) i pol. gw. bryzgul ʽstrzęp wiszący przy ubraniuʼ (Zdancewicz 337). — Na 

gruncie etymologii ludowej pojawiła się reanaliza brìz-galas, brỹz-galas (rzekome złożenie z 

II członem ʽkoniecʼ). Dowodem na neoosn. bryz- są derywaty wsteczne bryzà ʽkawałekʼ i 

brỹzas ʽwąski podłużny kawałek słoniny, mięsa, skóry; odkrawek suknaʼ, brỹzas žẽmės 

ʽszmat ziemiʼ (rzadki war. brìzas). Por. srãvažolė ⇒ sravaĩ.  

 brizgė́ti, brìzga, brizgė́jo ʽstrzępić sięʼ, išbrizgė́ti ʽstępić się; wyszczerbić sięʼ — 

durativum na -ė- od brìgzti, brìzgo ʽstrzępić sięʼ (zob.). — Zapoż. litewskie w pol. gw. 

bryzgać się ʽstrzępić sięʼ (Zdancewicz 337). 

 brìzgilas 3 p.a., też pl.t. brizgilaĩ 1. ʽwędzidło, kiełznoʼ, 2. ʽuzda, ogłów wraz z 

wędzidłemʼ. Odpowiednik stpr. brisgelan EV ʽuzda, Czom [Zaum]ʼ (prawdopodobnie forma 

acc.sg. na -an). Należy do czas. brizgė́ti ʽstrzępić sięʼ, podobnie jak brìzgalas ʽstrzępʼ (zob.). 

Znacz. etym. ʽuzda zrobiona ze sznurka vel sim.ʼ. ALEW 136n. rozważa ewentualną kalkę ze 

 
84 SD s.v. Brytan, Molossus figuruje swojskie wyrażenie <Szuo didis> czyli ʽwielki piesʼ. W SD1 nie ma lemmatu 

Brytan. 
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stwn. brittil, brīdil m. ʽuzdaʼ (pgerm. *brigdila-). 

 brìzinti, brìzinu, brìzinau gw. 1. ʽrobić nieostrym narzędziem (nożem, sierpem, kosą, 

siekierą, piłą)ʼ, 2. przen. ʽnie dawać spokoju, uporczywie nagabywać, gderaćʼ, atbrìzinti 

ʽstępićʼ, pabrìzinti ʽnaostrzyćʼ — czasownik na -in- od interi. brìzi brìzi o odgłosie rznięcia, 

piłowania, brỹzy brỹzy ts., brìzu brìzu ts. Por. pol. pilić ʽrobić piłąʼ, przen. ʽnaglić, 

przynaglać, popędzać kogo do czegoʼ. — Z innymi sufiksami: brìzyti (-iju, -ijau), brỹzinti, 

bryzúoti. — Od równoznacznej interi. brìži brìži utworzono czas. brìžinti, -inu, -inau ʽrobić 

nieostrym narzędziem; rzępolić na skrzypcach; gderaćʼ. 

 brogà 2, 4 p.a. gw. 1. ʽzacier przeznaczony do fermentacji alkoholowejʼ (Be brogų 

arielkos neišvarys ʽBez zacieru alkoholu nie wypędziszʼ), 2. ʽmieszanina śrutu słodowego z 

wodą w pierwszym etapie produkcji piwaʼ, 3. ʽliche piwoʼ, 4. ʽgąszcz pozostały po 

wypędzeniu piwa lub wódkiʼ — zapoż. z ros. brága (zob. Anikin 4, 140, REW I, 116) lub ze 

stbłr. braga ʽnapój alkoholowy domowego wyrobuʼ (LEW 59: z błr. bráha). War. m. brõgas 

⇐ ros. gw. brog. Z rosyjskiego też łot. brãga, brãgs. — Drw. bragãmušis ʽten, kto 

nielegalnie pędzi wódkę, bimbrownikʼ (por. mùšti). Vb. denom. brõgyti 1. ʽrobić piwoʼ, 2. 

ʽnadużywać alkoholuʼ. — Wsch.-lit. brovà 2 p.a. (Brõvų išlėj, kacilų pavogė LZŽ ʽZacier 

wylali, kocioł ukradliʼ) pokazuje -v- w roli wypełniacza hiatu po zaniku spirantu -γ- w 

pierwotnej formie *brāγa ⇐ błr. bráha, -y. Podobne zjawisko we wsch.-lit. refleksach 

pasovà, avurk̃as i bẽravas. 

 brõkas 2 p.a. stlit., gw. 1. indecl. w funkcji predykatywnej ʽbrakuje, braknieʼ (Pinigų 

jam ne brõkas, gerai uždirba ʽPieniędzy mu nie brakuje, dobrze zarabiaʼ), 2. sb. m. 

ʽniedobór, niedostatek czegoʼ, 3. ʽbrak, wada, defekt, skaza, feler (u konia)ʼ, 4. ʽprzedmiot z 

wadą, brakiemʼ — zapoż. ze stbłr. brakъ, błr. brak, -u ⇐ pol. brak (⇐ śrdn. brak ʽubytek, 

wada towaruʼ). War. z a: brãkas ZtŽ. Por. SLA 46, ZS 10, LEW 59; Bańkowski I, 72, Anikin 

4, 148. Mańczak 11 zauważa, że w polskim «doszło do rozszerzenia znaczenia wyrazu, gdyż 

brak oznacza także ʽniedostatek czegośʼ». — War. f. bróka 1 p.a.: Pirkau puodą su bróka, 

buvo pigiau ʽKupiłem wybrakowany garnek, było taniejʼ. Por. syn. fė́lė, vodà II. — Vb. 

denom. brokavóti ʽprzebierać, wybierać, wybrakowaćʼ (ZTŽ brakavóti), brõkyti, -iju, -ijau, 

zwykle z prvb. iš- ʽwybrakować, oddzielić lepsze od gorszego; odrzucić, nie przyjąćʼ (Jo 

kariuomenėn nepriėmė, išbrõkijo ʽNie wzięto go do wojska, uznano za niezdolnego do 

służbyʼ). Neoosn. brokavoj-: Poniep ne est nejoksai brokavojimas asabų MOP ʽu Pana nie 

jest żadne brakowanie osobʼ (por. ALEW 137). Inchoativum brõkti, -sta, -o ʽbraknąć, 

zabraknąćʼ (Ar nepribrõko jums kartais duonos? ʽCzy nie zabrakło wam czasami chleba?ʼ). 

Osobno zob. brokaũnas. 

 brokaũnas, brakaũnas, -à 4 p.a. gw. ʽo koniu: mający wadę, felerʼ (znacz. etym. 

ʽpochodzący z wybrakowaniaʼ) — zapoż. z błr. brakóŭny, por. ZS 10. Zob. też brõkas. 

 brõkšti, broškiù, broškiaũ 1. ʽubijać masłoʼ (m.in. BRB), 2. ʽuderzać dłonią, trzepaćʼ 

— czasownik od wykrz. *brokšt (por. bràkšt s.v. braškė́ti). War. prs. braškù, por. Sviestą 

susibraška, o eit ant turgaus ʽUbija sobie masło i idzie na targʼ. Inaczej LEW 59: łączył 

brošk- z brauk- (braũkti), ale bez uzasadnienia. Zob. też ALEW 137. — Nomina: brõkštas a. 

brókštas ʽmaselnicaʼ, brokštẽlis ts., brokštùvas lub brokštùvis CGL ts. (por. syn. brūkštùvas 

od wykrz. brū́kšt), cps. akìbrokštas ʽwyrzut, reprymendaʼ, żm. akýbrokštas ʽwstyd komu 

zadany, obelgaʼ (por. akìs).  

 brólis, -io 1 p.a., brolỹs 3 p.a. 1. ʽbratʼ, 2. ʽdrużba na weseluʼ, 3. ʽbrat zakonnyʼ, 4. 

ʽczłowiek, z którym jest się związanym przyjaźnią, bliskimi stosunkami, wiarąʼ (Braliai, 

seserys, imkiet mani ir skaitykiet MŽ 84 ʽBracia, siostry, weźcie mię i czytajcie!ʼ. Čia broliai 

artojai lietuviškai šneka ʽTu bracia oracze po litewsku mówiąʼ). Odpowiednik łot. brãlis 
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ʽbratʼ. Mamy tu derywat na -lis od pwk. hipokorystycznego *brā ʽbracie!ʼ, por. formy bró!, 

brõ!, brā́! gw. ʽbracie!ʼ, też brà, brá, brã (por. LKŽ oraz Zinkevičius 1980, § 302), to ze 

skrócenia formy vocatiwu sg. plit. *brāter. Otrębski (GJL II, § 198) nazywa suf. -lis 

strukturalnym. Inaczej LEW 59, gdzie mówi się o ʽwewnętrznym skróceniuʼ («innere 

Kürzung») formy zdrob. broterėl̃is ʽbraciszekʼ (podobnie ALEW 138: «verkürztes 

Diminutivum»). Formacja bró-lis przypomina polski i czeski derywat bra-ch ʽbratʼ (voc.sg. 

brachu!), oparty na pwk. hipokorystycznym *bra, pochodzącym ze skrócenia wyrazu 

*bratrŭ, por. scs. bratrŭ, czes. bratr, głuż. bratr, dłuż. bratš (por. Machek 64). Temat pbsł. 

*brā́-ter- < pie. *bhréh2-ter- (BSW 36, IEW 163n., NIL 38n.). Por. sti. bhrā́tar- ʽbratʼ, łac. 

frāter, -tris (umbr. frater nom.pl., -trum gen.pl.), goc. brōþar, stir. bráthir (stbret. brotr, 

śrwalij. brawt), toch. A pracar, toch. B procer ts. oraz gr. φράτηρ, joń. φρήτηρ, -τερος, też 

φράτωρ, -τορος ʽczłonek bractwa, tzw. fratriiʼ (pl. ʽczłonkowie tego samego rodu, klanuʼ). 

— W językach bałtyckich temat *brāter- utrzymuje się głównie w formie zdrobnienia 

broterėl̃is (zob.), ukazującego się tylko w dajnach. Temu odpowiada łot. brātarītis 

ʽbraciszekʼ, z suf. -īt- i osnową brātar- zamiast brāter- (por. Karulis I, 140). Poza tym por. 

osnowę broter- w broterỹstė gw. ʽbraterstwoʼ, vb. denom. susibróterauti gw. ʽzbratać sięʼ. 

— Stpr. zwrot mīlai bratrīkai ENCH voc.pl. ʽmili bracia! lieben Brueder!ʼ poświadcza 

osnowę *brā-tr-, czyli z sufiksem na SZ do -ter-. — Drw. od osnowy brol-: brólainis 1. ʽsyn 

brata, bratanekʼ, 2. ʽdrużbaʼ, brólaitė 1. ʽżona brata, bratowaʼ, 2. ʽcórka brata, bratanicaʼ, 3. 

ʽkuzynkaʼ, 4. ʽdrużkaʼ, brólaitis, broláitis 1. ʽbratanekʼ, 2. ʽdrużbaʼ, brolė́čia ʽsyn brata, 

córka brataʼ, SD «bratanka; synowica», brolelis 1. SD «braciszek» (por. Borowska 322n.), 2. 

bot. ʽfiołek trójbarwny, bratek, Viola tricolorʼ, brolė́nas ʽbratanek, kuzynʼ (por. łot. brãlēns 

ʽbratanek, siostrzeniec; kuzyn; brat przyrodniʼ), SD «bratanek; synowiec» (por. seserė́nas), 

brolėnai SD
1 «stryieczne dzieci», brolýčia ʽcórka brataʼ, brólienė ʽżona brataʼ (war. 

brolíenė), brolijà 1. ʽbracia i siostry, rodzeństwoʼ, 2. ʽbractwo, stowarzyszenieʼ, brolìkas 

ʽbratanek, kuzynʼ, brolykas LEX ʽsyn brataʼ (ŽD 131), bróliškas ʽbraterski, bratniʼ (SD 

«fraternus», tj. ʽnależący do bractwaʼ, syn. broliškas), brolýtis ʽbratanek; braciszekʼ (por. łot. 

brālītis ʽbraciszekʼ), broliū́nas ʽkuzynʼ, į́brolis ʽprzybrany bratʼ. — Cps. broliãvaikis 

ʽbratanek, bratanica (dla wuja, wujenki)ʼ, broliãvaikiai m.pl. ʽdzieci dwóch, trzech braci 

względem siebie, bracia stryjeczni, kuzyniʼ (por. vaĩkas), brolžudỹs ʽbratobójcaʼ (por. 

žudýti), ⇒ brólžudiškas ʽbratobójczyʼ; pùsbrolis ʽkuzyn, brat przyrodniʼ (dosł. ʽpółbratʼ, por. 

pùsė, nwn. Halbbruder m.), sámbrolis ʽwspółbrat; członek bractwaʼ (kalka z nwn. Mitbruder 

m.), war. sánbrolis. — Vb. denom. broliáutis ʽbyć bratem; być drużbą; kolegować, 

przyjaźnić sięʼ, pabroliáuti ʽzostać drużbą, wejść w rolę drużbyʼ, susibroliáuti ʽzbratać się, 

zaprzyjaźnić sięʼ, atsibroliáuti ʽzerwać przyjaźń z kimʼ, susibrólinti DP ʽzbracić sięʼ (syn. 

susibrótyti). — Neoosn. broliau-: broliavà ʽbracia, dzieci braci; bractwoʼ (war. brolavà ⇐ 

broláutis ʽbratać sięʼ), por. bernavà ⇐ bernáuti. Inaczej ŽD 379 i GJL II, § 131, gdzie analiza 

brol-iava, brol-ava i wywód od sb. brólis ʽbratʼ; jest to słuszne tylko z synchronicznego 

punktu widzenia (neosuf. -iava). 

 bromà 2 p.a., gen.sg. brõmos stlit., gw. ʽbrama; zwieńczone daszkiem słupy, do 

których umocowane są wrotaʼ, anų dvylikos bromų DP 59535 ʽonych dwanaście bramʼ — 

zapoż. ze stbłr. brama, błr. bráma, -y ⇐ pol. brama (XVI w. brana ⇐ stczes. brána ʽgłówna 

brama warownaʼ, z psł. *borna, por. Boryś 37n., Rejzek 89, Mańczak 11). Por. brona. Zob. 

też SLA 46, ZS 11, LEW 59, ALEW 138n. — War. m. brõmas (Vilniaus mieste žali brõmai ʽW 

mieście Wilnie bramy są czerwonawej barwyʼ). Zob. też brona. 

 brona b.z.a. stlit. ʽbramaʼ (m.in. BRB) — zapoż. ze stbłr. brona ⇐ stpol. brana a. 

brona ʽbramaʼ. Zob. SLA 46, LEW 59, ALEW 139 (brak w LKŽ). Por. bromà. 

 brosis, -io b.z.a. stlit., gw. ʽkuzynʼ, CGL ʽVetter, Patruelisʼ (war. brožis). Fem. brõsė 
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ʽkuzynka; ciotka; koleżanka, przyjaciółkaʼ, BRB ʽMuhmeʼ. Osnowa bros- została 

wyodrębniona prawdopodobnie drogą derywacji wstecznej z *bros.seserė, formy żeńskiej 

pochodzącej z cps. *brot-seserė ʽkuzynka ze strony brata lub siostryʼ. Odpowiednie złożenie 

przetrwało w nazwie rośliny: bróseserė a. brótseserė ʽbratek, fiołek trójbarwny, Viola 

tricolorʼ – I człon do brótis (zob.), II człon do sesuõ ʽsiostraʼ (por. brolẽlis w znacz. ʽViola 

tricolorʼ). ALEW 139 przytacza ros. matь-i-máčexa ʽpodbiał pospolity, Tussilago farfaraʼ jako 

paralelę semazjologiczną. Zob. też LEW 160. — W dajnach ukazują się drw. brosutėl̃is 

ʽbraciszekʼ (neosuf. -utėl-, por. sesiutėlė ʽsiostrzyczkaʼ) oraz brosvaikelis cps. ʽsynek brataʼ 

(por. vaĩkas), ⇒ neoosn. brosv-: brosvutėl̃is gw. ʽbraciszekʼ. — War. z bras°: brasùtis, 

brasutėlis (brasvutėl̃is), zaświadczają neoapofonię ilościową *ā (SP) ⇒ ă (SZ). Por. drabùžis 

ob. drobùžis; slãbnas ob. slõbnas i spàgti ob. spógti. 

 brostvà 2 p.a., gen.sg. brõstvos stlit., gw. 1. ʽbractwo, Bruderschaftʼ, 2. ʽbractwo 

różańcowe, kółko religijneʼ, 3. ʽdewocjonalia (medalik, szkaplerz, różaniec)ʼ — zapoż. ze 

stbłr. bratstvo, bracstvo, bractvo, por. błr. bráctva, -a n. ⇐ pol. bractwo (por. ZS 11, 97n.; 

ALEW 139: zapoż. ze staropolskiego). War. broctva. — Vb. denom. susibróstvinti 

ʽzaprzyjaźnić sięʼ, bróstvintis ʽtłoczyć sięʼ, prisibróstvyti ʽprzylgnąć do siebie, pokochać sięʼ. 

— Neoosn. brost-: brostautis b.z.a. ʽobcować, przestawać z kimʼ. — Neoosn. bros-: 

brosáuti(s) ʽprzyjaźnić się, kolegowaćʼ, brosas b.z.a. ʽkochanek; kobieciarzʼ. 

 broterėl̃is, -io 2 p.a. gw. ʽbraciszekʼ, war. broterẽlis — derywat deminutywny z suf. 

‑ėl- lub -el-, który zaświadcza utrzymanie archaicznej osnowy broter- ʽbratʼ < pb. *brā-ter- < 

pie. *bhréh2-ter- (zob. s.v. brólis). Wyraz ukazuje się tylko w dajnach, por. Kelkit, bročiai, 

broterėliai, balnokit žirgeľ ʽWstawajcie, bracia, braciszkowie, siodłajcie rumakiʼ. Ir išėjo 

broterẽlis, ir pažino vainikelį ʽI wyszedł braciszek, i rozpoznał wianuszekʼ. Išjojo broterėlis į 

didįjį krygelį ʽPojechał braciszek na wielką wojnę [dosł. wojenkę]ʼ. War. żm. bruoterėlis ts. 

(Vitkauskas, ALL LX, 2009, 130). 

 brotijà 2 p.a. gw. ʽbraciaʼ (Du arba daug brotų bus brotijà JU ʽDwóch lub więcej braci 

[to] będzie «brotija»). Na pierwszy rzut oka wygląda to jak collectivum na -ija od brótis 

(zob.), a więc jak formacja typu brolijà ⇐ brólis. W rzeczywistości jest to forma przejęta ze 

stbłr. bratьja, bratija (brattja) coll. ʽbraciaʼ, por. np. Ja knjaz velikij Vasilej, i moja bratьja 

molodšaja, 1449 (HSBM 2, 210). Por. błr. brácija, -i ʽmnisi jednego klasztoruʼ, przen. ʽbrać, 

kompania, ludzie połączeni wspólnymi interesami, ludzie pewnego kręguʼ (TSBM). 

 brótis, -čio 1 p.a. żm. ʽbratʼ. Wyraz poświadczony tylko w dajnach. Formę nominatiwu 

sg. dotworzono prawdopodobnie do formy vocatiwu bróti ʽbracieʼ (por. voc.sg. bróli od 

brólis). Paralela: stpr. Mijls Brāti ENCH voc.sg. ʽMiły bracie! Lieber!ʼ, brote EV nom.sg. 

ʽbrat, Bruderʼ. Podstawą słowotwórczą jest tutaj neoosn. *brāt-, wyodrębniona drogą 

metanalizy formy *brāter- (pie. *bhréh2-ter-) ⇒ *brāt- + -er-. Por. neoosn. *brā- s.v. brólis. 

Zob. też ALEW 137n. — Zdrobnienia: brotaitis, brotelis, brotukas ʽbraciszekʼ, brotulėlis 

b.z.a. (z dysymilacją l-l > l-r: broturėl̃is ts.). — Inne drw.: brotainis b.z.a. ʽsyn brata, 

bratanekʼ, brotùšė ʽcórka brataʼ, brotùšis ʽsyn brataʼ (sufiks jak w tėtùšis), brotùžis ʽkuzynʼ 

(war. brožis b.z.a., por. LEW 60). N.m. Brotỹkai (rej. Skuõdas na Żmudzi), por. sufiks w 

brolykas LEX ʽsyn brataʼ (ŽD 131). — Czas. brótautis a. brotáutis ʽblisko się przyjaźnićʼ, 

susibrotáuti ʽzaprzyjaźnić sięʼ, susibrótyti, -iju DP ʽzbracić sięʼ (syn. susibrólinti) – zapoż. ze 

stbłr. bratatisja, pol. bratać się. War. brotintis b.z.a. ʽbratać się, zbliżać się; zalecać się do 

kogoʼ, susibrotinti ʽzakochać się, spowinowacić sięʼ, ⇒ brotinėl̃is ʽbraciszekʼ (w dajnach; 

war. do broterėl̃is). Osobno zob. brosis. 

 bróžti, bróžiu, bróžiau gw. ʽprzesuwać coś ze szmerem, powodować szmer ocierając 

się o co, szurać, szurgotać, szurać nogamiʼ. Odpowiednik łot. brãzt, brãžu, brãzu (war. brâzt) 
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intr. ʽszaleć, huczeć, szumieć; pędzić dokądś, szybko jechać, biecʼ, tr. ʽporuszać, sunąć, 

miotać, ciąć, rąbaćʼ. Pb. *brāž- przedstawia innowacyjny alternant na SO od pwk. *brēž- jak 

w brė́žti ʽrznąć, drapaćʼ. Neoapofonię *ā ⇐ *ē potwierdzają glóbti ⇐ glė́bti; rópti ⇐ rė́pti i 

slógti ⇐ slė́gti. Starsza apofonia w brúožti (zob.). — Drw. brõžintis ʽlgnąć do kogo (o 

dziewczynie)ʼ, brõžyti, -iju, -ijau ʽgnać, pędzićʼ. Por. łot. brāzêtiês ʽhuczeć, szumieć – o 

drzewachʼ, nomina: brâze ʽwielki tłokʼ, brâziens ʽhuk, trzask, łomot, łoskot; nagana, 

skarcenieʼ, brāzma ʽścisk, tłok; impet, gwałtowność; uderzenie wiatruʼ, bràža2 ʽbezładna 

kupa chrustuʼ, bràžņa2 ʽtłok, ciżbaʼ (por. lit. kamšà ⇐ kemšù). 

 brubnóti, brubnóju, brubnójau gw. ʽo odległym odgłosie, warkocieʼ (Brubnó tolybėse, 

bene lėktuvai) — czasownik na -no- od onomatopeicznej osnowy bru-b-, pochodzącej od 

powtórzonego wykrz. brù-brù. Paralele: brabnóti ⇐ bra-b- ⇐ brà-brà; blibnóti ⇐ bli-b- ⇐ 

blì-blì. 

 brū̃das 2 p.a., brùdas 4 p.a. gw. 1. ʽbrud, brak czystościʼ, 2. coll. ʽowady, wszyʼ 

(Dabar miške gyvulius labai brùdas kanda ʽTeraz w lesie owady bardzo tną zwierzętaʼ) — 

zapoż. ze stbłr. brudъ, błr. brud, -u, por. pol. brud, -u. Drw. brudijà coll. ʽludzie żyjący w 

brudzie, zawszeniʼ, też ʽzłodziejeʼ, brudìngas ʽzawszonyʼ, brùdmas ʽbrudʼ. Vb. denom. 

brùdyti, -iju lub brùdinti, -inu ʽbrudzić, zanieczyszczaćʼ, brū̃dyti, -iju ʽwyrażać się 

nieprzyzwoicie, ordynarnieʼ (por. błr. brúdzicь, -džu ʽbrudzić; znieważać, oczerniać kogoʼ). 

— Adi. brū̃dnas, -à 4 p.a., brùdnas, -à 4 p.a. stlit., gw. ʽbrudny, nieczysty; o pogodzie: 

brzydkiʼ (por. stlit. paspalitomis [glosa brudnomis], tai esti, nemazgotomis rankomis BRB) ⇐ 

błr. brúdny (brak w HSBM), pol. brudny. Por. LEW 60, SLA 47, ALEW 139. — Drw. wsteczny: 

brùdas, -à ʽmarny, lichy, zły; mizernyʼ, ⇒ adv. brudaĩ ʽźleʼ, brudžiaũ ʽgorzejʼ, brudỹn: Ta 

boba kuo senyn, tuo brudỹn ʽTa kobieta im starsza, tym gorszaʼ.  

 brùgzti, brūzgù (*brųzgu), bruzgaũ ʽfurczeć – o kołowrotkuʼ, subrùgzti ʽzatrzepotać 

się – o szczupaku w sieciʼ — od wykrz. *bruzg (to może z udźwięcznienia w *brusk, por. 

wykrz. bruñks, brùnkšt). Długość w prs. brūzgù wskazuje na rozwój od *brųzgu < *brunzgu, 

a więc jest śladem po prs. infigowanym. Uogólnienie wtórnej długości widać w obocznym 

pdg. brū̃gzti, brūzgiù, -iaũ ʽfurczeć – o kołowrotkuʼ. Drugim śladem po prs. *brunzgu jest 

pdg. bruñgzti, brunzgiù ʽszumieć, huczećʼ (zob.). — Neoosn. bruzg-: bruzgė́ti, bruzgù, -ė́jau 

ʽruszać się powodując szmer, szelest; chrobotaćʼ, bruzgimas, bruzga SD «szmer», vb. denom. 

bruzgauju SD «szmer czynię». — Neoosn. brūzg-: brū́zgauti ʽhuczeć – o wietrzeʼ oraz 

ʽkręcić się koło panny, zalecać sięʼ (⇒ brū́zganas ʽkawalerʼ). 

 brùižti, brùižiu, brùižiau gw. ʽpędzić precz, przepędzaćʼ, išbrùižti ʽwypędzić, wygnaćʼ, 

subrùižti ʽspędzić w jedno miejsceʼ — prawdopodobnie od interi. *bruiž. Drw. bruĩštas 

ʽrózga, witka do poganianiaʼ. — War. z insercją k: bruĩkšti, bruiškiù, bruiškiaũ ʽpędzićʼ, 2. 

ʽwsuwać, wtykaćʼ, išbruĩkšti ʽwypędzić, wygnaćʼ – pewnie od interi. *bruikšt. Drw. 

bruĩkštas ʽrózga, witka do pędzeniaʼ.  

 brūkà 2 p.a. gw. ʽpraca, robotaʼ, por. Brūkos arklys ʽKoń roboczyʼ. Pri brūkos, pri 

darbo esu dienas naktis ʽPrzy pracy jestem dnie i noceʼ. Niejasne. Por. brūk- s.v. brùkti. 

 brūkanas lub brukanas stlit. ʽtrzeźwy, niepijanyʼ, przymiotnik poświadczony tylko u 

Daukszy, por. Ir S. Hieronimas rašo, jog mergos apsigėrusios juokės ižg brūkanų, kurios 

negeriančios buvo vyno DP 13945 ʽI święty Hieronim pisze, że panny opiłe naśmiewały się z 

trzeźwich, ktore nie pijały winaʼ. Bez etymologii, por. ALEW 140 (brak w LEW). Suf. -an- 

ukazuje się zarówno przy deverbativum (por. álkanas : álkti; plãkanas : làkti), jak i przy 

denominativum (por. ū́kanas : ū̃kas; varg̃anas : varg̃as). Zestawienie z brùkti ʽwsuwać, 

wpychaćʼ (zob.) napotyka trudności znaczeniowe. — Drw. w DP: brūkanai adv. ʽtrzeźwieʼ, 

brūkanumas ʽtrzeźwośćʼ. 
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 brùkas 2 p.a. stlit., gw. ʽbruk, nawierzchnia ulicy lub drogi wyłożona kamieniemʼ 

(Brùkas ratus tranko ʽBruk sprawia, że wóz się trzęsieʼ). War. brùkis, też f. brukà 2 p.a. 

(Brùkai reikia daug akmenų ʽNa bruk trzeba wiele kamieniʼ). Zapożyczenie ze stbłr. XVI w. 

brukъ, por. błr. bruk, -u ʽbrukʼ ⇐ pol. bruk ʽpodłoga, posadzka kamienna; bruk ulicznyʼ. 

Wyraz polski jest germanizmem. Brückner 42 wywodzi go z nwn. Brücke f. «trotuar». To 

kiedyś oznaczało ʽbelkowanie, umocnienie brzegu rzeki, drewniany pomostʼ i ʽmost nad 

wodąʼ (EWD 174, Mańczak 13), por. ros. mostovája ʽulica brukowanaʼ. Z kolei Bańkowski I, 

80 widzi etymon w śrwn. bruch m. ʽodłamek kamieniaʼ. Zob. też LEW 60, Čepienė 107, 

ALEW 140, POLŽ 244. Por. jeszcze brùgis s.v. brìgis. — Vb. denom. brukúoti ʽbrukowaćʼ. 

War. brukavóti ⇐ błr. brukavácь (z pol.). 

 brùknės, -ių 2 p.a. f.pl. bot. ʽborówki czerwone, brusznice, Vaccinium vitis idaeaʼ. 

War. brùknios 2 p.a., brùknys 4 p.a. Leksem bruk- jest alternantem na SZ do brauk- jak w 

braũkti m.in. ʽzbierając zgarniać całą garścią (jagody, borówki, orzechy laskowe, porzeczki, 

szyszki chmielu)ʼ. Por. nubrùkti ʽzedrzećʼ s.v. brùkti. Znacz. etym. ʽowoce, które się zrywa 

garściąʼ. Nazwa owoców została widocznie przeniesiona na nazwę rośliny. Podobnie w 

wypadku płn.-prasłowiańskiego wyrazu *brusnica ʽjagoda brusznicaʼ, por. ros. gw. brusníca, 

czes. brusnice, pol. gw. bruśnica – drw. od dewerbalnego przymiotnika *brusĭnŭ ʽzwiązany 

ze ʽzrywaniem, zgarnianiemʼ ⇐ psł. *brusiti ʽzrywać owoce; ostrzyć osełką; mleć na 

żarnachʼ (Boryś 41), ros. gw. brusnútь ʽzrywać z gałązki (liście, jagody), zrywać całą 

garściąʼ (Anikin 4, 282). — Drw. brukniẽnė ʽkonfitura z borówekʼ (⇒ bruknienójas 

ʽkrzewina borówkiʼ), bruknójas ts. Vb. denom. brukniáuti ʽzbierać borówkiʼ.  

 brūkšė́ti (*brūkš-sė-ti), brū́kšiu, brūkšė́jau ʽwycierać nos; szurać nogamiʼ — formacja 

z suf. -sė- od wykrz. brū́kš(t), brū̃kš(t), opisującego energiczny, zamaszysty ruch po jakiejś 

powierzchni, pociągnięcie, szarpnięcie itp. Z innym sufiksem: brū̃kšėti, -ju, -jau ʽostrzyć 

kosęʼ. Paralela: būbsė́ti ⇐ bū̃bt. — Neoosn. brūkš-: brūkšelė, brūkšelis SD «kreska, linia», 

brūkšis SD «cios; kreska, linia», brū̃kšmas a. brū́kšmė ʽrysa, plama; przerwa, miejsce rzadkie 

w tkaninieʼ, brūkšnỹs ʽlinia; wąski skrawek, pas, pasmo; myślnik, znak pauzyʼ, war. 

brū̃kšmis ʽrysa, liniaʼ; brūkšnẽlis m. ʽw interpunkcji: kreseczka, łącznikʼ, brūkštùvas 

ʽprzyrząd do bicia masłaʼ. NB. LEW 54 włączył wymienione tu formy do lemmatu braũkti 

(hipoteza apofonii brūk- : brauk-?). 

 brùkti, brukù (war. brunkù), brukaũ (war. brukiaũ) 1. ʽwsuwać, wciskać, wpychaćʼ, 2. 

ʽtrzepać oczyszczając (len z paździerzy)ʼ, 3. ʽodpędzać bydło, konieʼ, cps. atbrùkti ʽodegnać, 

odpędzić; stępić siekieręʼ, įbrùkti ʽwcisnąć komu coʼ, išbrùkti ʽwygnać, wypędzić, wygonić; 

wycisnąćʼ, stlit. ʽwydać drukiem, wydrukowaćʼ: [Knygelės] išbruktas Karaliaučiuj MŽ 7921 

ʽ[Książeczki] wydrukowane w Królewcuʼ; nubrùkti ʽzedrzeć, zerwać; zapchać, zadziaćʼ, stlit. 

ʽzabićʼ (akmenimis nubrukti WP ʽzabić kamieniami, ukamieniować), pribrùkti ʽnapchać 

worek; nawieźć drzewa; załadować wózʼ, subrùkti ʽwtłoczyć, wepchnąć, wbićʼ, refl. 

atsibrùkti ʽprzyjechać, przybyć niespodzianie, napatoczyć sięʼ, įsibrùkti ʽwleźć gwałtem, 

wcisnąć sięʼ, užsibrùkti ʽzaczepić się (o sieci pod lodem); wleźć na piecʼ. Odpowiednik łot. 

brukt, brùku (*brunku), bruku ʽschodzić z powierzchni, odpadać, łuszczyć sięʼ, tr. ʽzginać, 

łamaćʼ. Alternant bruk- jest st. zanikowym do brauk- jak w braũkti m.in. ʽgarnąć, mieść, 

trzepaćʼ (zob.). Por. LEW 54, ALEW 141. — Drw. brùktelėti ʽwsunąć, wcisnąć, wetknąćʼ, 

brū́kstelėti ʽpociągnąć miotłą; szarpnąćʼ. Nomina: brùkana ʽpęk splątanych pakuł; lichy, tani 

towarʼ, brùknės (zob.), bruktuvė ̃ ʽcierlica do lnuʼ. — WSZ brūk-: brū̃kis ʽpociągnięcie 

(miotłą, grabiami, piórem)ʼ, 2. ʽpasmo, ślad, linia; pasmo niezorane, niebronowane, 

niezgrabioneʼ (por. n.m. Vilkabrukiaĩ), brūklỹs a. brū́klis ʽkij, patyk, gruby kij, laska; zasuwa, 

rygielʼ. Z jęz. łotewskiego por. brùce, brûce ʽszrama, blizna, ranaʼ, też ʽszew stebnowyʼ, 

brūkle, częściej brùklene ʽborówka, brusznicaʼ (por. lit. brùknės). W słowiańskim jest 
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osnowa werbalna *brūk-ā-, por. ros. brykátь ʽo koniu: podskakiwać i wierzgaćʼ, ukr. brykáty 

ts. (stąd zapożyczone pol. brykać ts.).  

 brukúoti, brukúoju, brukavaũ, też brūkúoti 1. ʽo gołębiach: gruchaćʼ, 2. ʽo 

niemowlętach: gaworzyć, wydawać pierwsze dźwiękiʼ (Jau brukúoja mūs vaikas ʽJuż 

gaworzy nasze dzieckoʼ), 3. przen. ʽo zakochanych: okazywać sobie czułość, flirtowaćʼ. SD
1 

brukuoju «grucham», SD brukuoja karvelis «grucha gołąb» — czasownik utworzony od 

interiekcji naśladującej głos gołębia: brùkū, brū́ku, brūkū̃ albo brū́kuo, brūkuõ. Por. syn. 

burkúoti ʽgruchaćʼ ⇐ burkū̃, burk̃ū. 

 brum̃zti, brum̃zdžia, brum̃zdė gw. ʽwydawać świst, świstać – o szybko lecącym 

przedmiocieʼ — czasownik onomatopeiczny, utworzony od interi. *brumzt. Neopwk. brumz-

: brum̃zinti ʽpowodować świstʼ. Por. bliskoznaczne czas. breñgzti i bruñgzti. 

 brū̃nas, -à 4 p.a. gw. 1. ʽo siermiędze: brązowawy, brunatnyʼ, 2. ʽwiśniowyʼ (Vyšnių 

uoga išsirpusi yra brūna JU ʽDojrzała wiśnia [tu: jagoda wiśni] jest brūnaʼ), 3. ʽo maści 

konia: ciemnogniady, juodbėrasʼ (Turime keturis arklius: du bėru, vieną raudą ir brū̃ną 

ʽMamy cztery konie, dwa gniade, jednego kasztana i b.ʼ; drw. brū̃nasis) — zapoż. z prus.-

niem. brūn, brǖn ʽbrązowy, brunatnyʼ (GL 35, LEW 60). — War. briū́nas, -à 3 p.a. 

ʽciemnogniadyʼ (Jų eržilas nei bėras, nei juodas, toks briū́nas ʽIch ogier nie jest ani gniady, 

ani czarny, taki ciemnogniadyʼ). Lit. sekwencja riū może być uwarunkowana przez niem. rǖ. 

Por. dublety brùvėlė ob. briùvėlė, brū́žė ob. briū́žė. 

 brùnės, -ių 2 p.a. f.pl. gw. 1. ʽbrwiʼ (war. bruniaĩ 4 p.a. m.pl., sg. brunỹs), 2. ʽtępa 

strona noża, brzytwy, kosyʼ (war. brunìs f.). Pwk. brun- może być formą SZ do briaun-, por. 

briaunà m.in. ʽtępa strona nożaʼ. Dalszy wywód niejasny, zob. LEW 57, s.v. briaunà. Por. 

może czas. brùnyti ʽo chomącie: ocierać kark końskiʼ, wymieniony s.v. briáutis. — Drw. 

brunė́tas, -a ʽz wydatnymi brwiamiʼ. 

 bruñgzti, brunzgiù (war. brungzdžiù), brunzgiaũ (war. brungzdžiaũ) ʽszumieć, huczeć; 

świstać – o lecącym kamieniu; skrzypieć – o drzwiachʼ, też przen. ʽokazywać 

niezadowolenie, szemrać, sarkaćʼ — pdg. zbudowany na starszym prs. *brunzgu do brùgzti, 

bruzgaũ (zob.). — Z innymi sufiksami: brunzgė́ti ʽwydawać dźwięk (o strunie basetli, o 

maszynie); szeleścić, chrzęścićʼ, brùnzginti ʽwytwarzać dźwięki, powodować odgłosy, 

hałasować; młócić przy pomocy młockarniʼ, parbrùnzginti ʽprzypędzić (krowy do domu)ʼ, 

subrùnzginti ʽspędzić bydło w jedno miejsceʼ, nomen: bruñzgynė ʽwiatrak, młyn napędzany 

wiatremʼ. Tu też wtórne wykrz. bruñgzt, brùngzt. 

 brúožti, brúožiu, brúožiau (war. bruõžti) gw. 1. ʽdrapać, kreślić, robić znaki, oznaczać 

coʼ, 2. ʽdrzeć, zdzierać (obuwie)ʼ, 3. przen. ʽszybko iśćʼ — pdg. quasiprymarny, powstały 

wokół formy prs. *brúožiu, kiedyś należącej do iteratywu na SO *brúožyti. Pwk. bruož- < 

*brōž- jest alternantem w st. o do brėž- jak w brė́žti ʽrznąć, drapaćʼ. Z innym sufiksem: łot. 

bruõšâtiês ʽocierać się o jakiś przedmiotʼ zam. *bruožaties. Zob. też ŽD 534. Młodsze reguły 

apofoniczne wytworzyły war. bróžti (zob.) i braũžti (zob.). — Sb. postvb. brúožas 1, 3 p.a. 

ʽpasmo, rys, linia, kresa; cecha, właściwośćʼ. Por. slúogas ⇐ *sluogyti (łot. sluôdzît). — 

War. sufiksalny: brúožtas, używany, tylko w zwrocie vienu brúožtu ʽjednym ciągiem, bez 

przerwyʼ (Kad pradėjo, tai vienu brúožtu ir varo). Nie ma pewności, czy brúožtas powstało z 

brúožas drogą derywacji wymiennej (-tas na -as), czy też jest sb. postvb. na -as od frq. 

*bruožtyti < *bruož-sty- (typ lãkštas ⇐ lakštýti < *lakš-sty-). Tu też brúokštas 3 p.a. 

ʽnarzędzie do zacinania miejsca, w którym jedna belka ma się złączyć z drugąʼ – z insercją -

k- z *bruoštas (brúožtas), por. plúokštas ob. plúoštas.  

 brū̃sas 2 p.a., brùsas 2 p.a. gw. 1. ʽdrzewo budulcowe, kłoda gładko ociosana z 

czterech bokówʼ (Brūsas yra ronas nutašytas JU), 2. ʽkamień do ostrzenia, osełkaʼ, 3. 



211 

na prawach rękopisu 

ʽprzedmiot w kształcie ociosanego kloca, np. kawał mydłaʼ (ZS 11) — zapoż. ze stbłr. brusъ 

ʽkloc z czterech boków opiłowany albo ociosany; czterograniasty kawałek, np. soli, mydłaʼ 

(HSBM). Por. pol. brus ʽkamień do ostrzenia; kloc drzewa budulcowego, do piłowania, belka, 

piłowiec, tramʼ (SW). Zob. też brūsõkas. 

 brūsõkas 2 p.a. gw. ʽosełka, brusekʼ — zapoż. z błr. brusók, -ská (PZB 1, 222). Por. 

brū̃sas. 

 brūtė b.z.a. gw. ʽnarzeczona, panna młodaʼ (Mano brūtė yra per jauna, dar mudu 

negaliva ženytis ʽMoja narzeczona jest za młoda, jeszcze nie możemy się żenićʼ) — zapoż. z 

prus.-niem. brūt, por. nwn. Braut f. (GL 36, LEW 60). — Sb. brū́tka 1 p.a. ʽnarzeczona, panna 

młodaʼ wygląda na pierwszy rzut oka jak lit. derywat na -k- od brūtė, ale tu nie można 

wykluczyć zapożyczenia z pol. przest. brutka ʽoblubienica, narzeczona, sponsaʼ 

(zaświadczenia od XV w., zob. SSTP I, 167, SPXVI II, 460) ⇐ śrwn. brūt f. ʽpanna młoda w 

dniu ślubuʼ. Zob. też brū́tkonas. 

 brū́tkonas 1 p.a. gw. ʽnarzeczony, pan młodyʼ — zapoż. z prus.-niem. brūtgǫm, por. 

nwn. Bräutigam m. (GL 36, LEW 60). Por. łot. brũtgãns ⇐ śrdn. brūdegam. Na gruncie 

litewskim niemieckie złożenie zostało zreinterpretowane jako brūtk- + -on-, tj. jako drw. 

sufiksalny od brū́tka (zob. s.v. brūtė). Por. nazwy osób na -on-: laigõnas, tėvõnas (ŽD 272n., 

GJL II, § 336). 

 brùvėlė 1 p.a., briùvėlė 1 p.a. m. przest. ʽpiwowarʼ — z dysymilacją na odległość w 

*bruvėrė, co zapożyczone z prus.-niem. bruwer, bruere, por. śrwn. briuver/brū(w)er, nwn. 

Brauer m. (GL 36, LEW 55, ALEW 141). Zdaniem ALEW, l.c. wolno tu zakładać transpozycję 

z długim lit. -ū-, por. łot. brũvelis, brũveris ʽpiwowarʼ ⇐ śrdn. brūwer (Jordan 58). Podobnie 

zbudowane germanizmy na -ėrė wymieniono s.v. bùtkėrė. — Nazw. Brùveris, Brū́veris, 

Brū̃velaitis. 

 bruvìs, -iẽs 4 p.a. f. stlit., gw. ʽbrewʼ (war. brùvė), SD bruvis «brew». Temat na -i- 

pochodzi z reanalizy formy acc.sg. brùvį < pbsł. *bruu̯-in, kiedyś należącej do nom.sg. *brū-

s. Podobnie w słowiańskim ustalił się nom.sg. scs. brŭvĭ f. ʽbrew; powiekaʼ na miejscu psł. 

*bry (gen. *brŭve, acc. *brŭvĭ). Por. ros. brovь85, bróvi, stczes. brev, brve (czes. brva), pol. 

brew, brwi. Zob. BSW 38, REW I, 124, LEW 57 (s.v. briaunà), ALEW 141, ESJS 83, Derksen 

2008, 66. Inne odpowiedniki ie.: wed. bhrū́- f., acc.sg. bhrúvam, gr. ὀφρῦς f., gen.sg. 

ὀφρύ(Ϝ)ος, acc.sg. ὀφρύ(Ϝ)α < pie. *h3b
hruH-s, acc.sg. *h3b

hruH-ṃ. Pierwotny pdg. ie. 

odtwarza się w postaci nom.sg. *h3b
hrēu̯H-s (por. stwn. brāwa, stisl. brá ʽbrewʼ), gen.sg. 

*h3b
hruH-os, zob. Beekes 2010, 1135. — Cps. juodabrùvis ʽktoś o czarnych brwiach, brunetʼ 

(por. júodas), juodbruvỹs ʽktoś o ciemnej cerze, o czarnych włosach, brunetʼ, war. z metatezą 

r: juodaburvỹs. — Wsch.-lit. brivìs, -iẽs f. (Brivìs apsvilo iš karštumo ʽBrew osmaliła się z 

gorącaʼ), z wtórnym tematem na -a-: brivaĩ, -ų̃ 4 p.a. m.pl. ʽbrwiʼ (ZTŽ, LD § 66: brìvai). 

Brzmienie briv- jest dwuznaczne. Po pierwsze może oddawać błr. gw. bryvá ʽbrewʼ (war. do 

bryvó, -á), por. ukr. brová, czes. brva ʽbrewʼ. Po drugie może pochodzić ze zmiany 

fonetycznej w *briuv- (war. palatalizowany). Na to wskazuje oboczność w drw. pabruvėl̃iai i 

pabriuvėl̃iai m.pl. ʽozdobna, wyszywana opaska zawiązana na czole [dosł. przy brwiach] 

zamężnej kobietyʼ (syn. añtkakčiai); drw. wsteczne: pabruviaĩ, pabriuviaĩ i pabriviaĩ ts. 

Paralela fonetyczna: srib- (sribsnóti, n.rz. Srìbulis) obok sriub- (sriubsnóti, sriubà) i srub- 

(srubýti, srubà); jest też dwoistość sriū́btelėti i srýbtelėti ʽsiorbać po troszeʼ. — NB. Stpr. 

hapaks wubri EV ʽrzęsa, Wimperʼ był przez Endzelina 1943, 277 zestawiany z lit. bruvìs 

kosztem emendacji <bruwi>. Zakładana przy tym metateza spółgłosek jest bez paraleli, poza 

 
85 Zapożyczeniem z rosyjskiego jest łot. łatg. brava ʽbrewʼ. Breidaks I, 228 niesłusznie traktuje brav- jako 

apofoniczny alternant litewskiego bruv-.  
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tym znacz. ʽrzęsaʼ nie pokrywa się z lit. ʽbrewʼ. W EV spotyka się wypadki opuszczania 

przez kopistę znaków abrewiacyjnych kładzionych nad literami samogłoskowymi (por. DLA 

217, przyp. 328). To sprawia, że można sobie wyobrazić pisownię <wubri> na miejscu 

*<wȗbri>, co było skrótowym zapisem dla *<wunbri>, to z kolei z przeinaczenia 

pierwotnego *<wımbri>. Brzmienie *wimbri oddawało sprutenizowaną postać wyrazu śrwn. 

vinbrā f. ʽrzęsaʼ (zob. SBS II, 21n.). Por. abrewiacyjny zapis stpr. silkasdrȗb̓  EV ʽjedwabne 

okrycie, Sydenslewirʼ, skomentowany s.v. šilk̃as.  

 bruzdė́ti, bruzdù, bruzdė́jau 1. ʽruszać się, wiercić się, niepokoić sięʼ, 2. trudzić się, 

pracować, krzątać sięʼ, 3. ʽburzyć się, buntować się, wywoływać niepokój, rozruchyʼ, 

įbruzdė́ti ʽwjechać (na podwórze) z hałasem, turkotemʼ. Odpowiednik łot. bruzdêt, -u, -ēju 

ʽterkotać, turkotać, klekotaćʼ — durativum na -ė- do inchoat. brùzti, brūzdù (*brųzdu < 

*brunzdu), bruzdaũ: subrùzti ʽporuszyć się, zakrzątnąć się, szybko zabrać się do czego, 

pospieszyć się z robotąʼ. War. ze spalatalizowanym nagłosem i -z- na miejscu -zd-: briùzti, -

ù, -aũ ʽspieszyć sięʼ (Na, tik subriùzkim, i baigsim! ʽNo, tylko się pospieszmy, i 

skończymy!ʼ). — Alternacja między brūzd- (prs.) i bruzd- (non-prs.) jest związana z 

infiksacją, por. gw. prs. subrunzdù. — Kłopotliwą grupę zd można wyjaśnić asymilacją 

perseweracyjną nst > nzd, zaszłą w formie prs. na -sta-. Rekonstrukcja: prs. brunzdù < 

*brunstu : prt. *brudau, inf. *brusti. Prs. *brunstu pochodzi z *brund-stu, które odnowiło 

starszą formację *bru-n-du, opartą na SZ *brud- do pwk. *bri̯au̯d- (transponat ie. *bhreu̯d(h)-, 

por. IEW 169; brak w LIV
2). Leksem bruzd- jest neopierwiastkiem, który został 

wyabstrahowany z prs. -brunzdù. Gdy chodzi o perseweracyjną asymilację nst > nzd, to 

mogła jej sprzyjać styczność znaczeniowa neopwk. bruzd- z dźwiękonaśladowczym czas. 

brazdė́ti ʽszurać, chrobotać, turkotaćʼ, por. interi. brùzdu brãzdu. Inaczej ŽD 527, który dla 

wyjaśnienia -zd- na granicy morfologicznej ucieka się do rekonstrukcji *brud-dėti > bruzdė́ti 

(zestawia to z érdėti i mérdėti). — Neopwk. brūzd- (por. subrūzdù) dał podstawę formacji na 

-i̯a-: prs. brūzdžiù (war. brūziù), prt. brūzdžiaũ a. brūziaũ, inf. brū̃zti ʽpracować na polu, 

krzątać się w gospodarstwieʼ, też o ruchu pszczół. Nomen: į́brūzdis, -džio: Pačiame darbo 

į́brūzdy lietus ėmė lyti ʽW samym szczycie prac polowych zaczął lać deszczʼ. — Drw. bruzdà 

ʽkrzątanina, pośpiech, np. przed wyjazdem z domuʼ), bruzdalas b.z.a. ʽczłowiek niecierpliwy, 

kłótliwyʼ, bruzdesỹs ʽrwetes, krzątanina, rozruchyʼ, bruzdulỹs ʽpośpiech, gorączkaʼ, bruzdùs 

ʽprędki, ruchliwy, obrotny, pilnyʼ. Osobno zob. brùzduklis. — Neoosn. bruzdėj-: bruzdė́jimas 

ʽbunt, rozruchyʼ. — Jak metatetyczny wariant do bruzdė́ti wygląda bliskoznaczny czas. 

burzdė́ti, burzdù, -ė́jau 1. ʽporuszać się (niespokojnie), rzucać się całym ciałem, miotać się, 

trzepotać się, wyrywać się (z uchwytu, z klatki, sieci)ʼ, 2. ʽstukać, turkotaćʼ, 3. ʽtokować (o 

cietrzewiu)ʼ, 4. ʽmówić niewyraźnie, mamrotaćʼ. Drw. bùrzda ʽniespokojne dziecko, 

wiercipiętaʼ, burzdùkas ts., burzdùlis ʽczłowiek żywy, żywotny, ruchliwyʼ, burzdùs 

ʽruchliwy, żwawyʼ (zob. wyżej bruzdùs). Wobec wtórności postaci lit. burzd- wątpliwe jest 

przyjmowane za BSW 40 pokrewieństwo burzdùs z psł. *bŭrzŭ ʽszybki, prędkiʼ, por. sch. bȓz 

ʽszybki, skory, żwawy, bystryʼ, ros. bórzyj, borzój ʽszybki, rączyʼ, czes. brzý ʽszybki, prędkiʼ, 

stpol. barzy ʽszybki, prędki; popędliwy, gwałtownyʼ (IEW 143 umieścił psł. *bŭrzŭ s.v. pie. 

*bher-es-). NB. Rekonstrukcja psł. *bŭrzdŭ, z grupą spółgłoskową *rzd (zob. BSW 40, Boryś 

21), nie ma uzasadnienia w materiale słowiańskim. Rzadko ukazująca się grupa rzd, np. w 

błr. bórzda ʽszybkoʼ, sch. brzdìca ʽmiejsce w potoku, gdzie woda wartko spływa po 

kamieniachʼ (war. brzìca), zawiera ʽepitetycznąʼ zwartą d, która służyła zdysymilowaniu 

grupy r.z (płynna + spirant). Z kolei dz jak w pol. bardzo pochodzi z insercji d do grupy r.z 

(por. stpol. barzo ʽszybko, prędko; całkowicieʼ), zob. Boryś 21n. — Neoapofonię SZ bruzd- 

⇒ SP brauzd- poświadcza łot. brauzdêt, -u, -ēju ʽstukać, łomotać, hałasowaćʼ (ob. bruzdêt 

ʽturkotaćʼ). Por. łot. zùdu, zust ʽginąćʼ ⇒ zàudêt ʽtracić, przegrywaćʼ, jak też lit. blū̃dyti ⇒ 

bláudžioti (zob.) i mùlti ⇒ maulióti (zob.). 
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 brùzduklis 1 p.a., bruzdùklis, -io 2 p.a. gw. 1. ʽkołek służący do skręcenia, zaciśnięcia 

powroza, wiązaniaʼ, 2. ʽkołeczek do zapinania odzieżyʼ (war. brūzùklis), 3. ʽprzyrząd do 

zaciśnięcia pyska świni przed jej zakłuciemʼ, 4. ʽpolano przywiązywane do szyi świni, aby 

jej utrudnić ucieczkęʼ, 5. ʽrozszczepiony kijʼ, 6. ʽdrewno służące do unoszenia lub 

opuszczania kamienia żarenʼ (syn. bruzdìklis, brūzgùlis), 7. stlit. ʽuzdaʼ (KN 8021) — analiza: 

bruzd-uklis, nomen instrumenti z neosuf. -ukl- (zob. kabùklas). Osnowę bruzd- chciałoby się 

na pierwszy rzut oka zidentyfikować z czas. bruzdė́ti ʽruszać się, krzątać sięʼ (zob.), ale temu 

sprzeciwiają się względy semazjologiczne. Lepiej jest uznać brùzduklis za wyraz 

niemotywowany, oparty na innym bruzd- niż w bruzdė́ti, mianowicie na pbsł. *bruzd- 

(Berneker I, 92n., BSW 38). Por. odpowiednik psł. *brŭzda w scs. brŭzdy f.pl. ʽwędzidło 

końskie; uździenica, uzdaʼ, słń. bŕzda ʽwędzidło, uzda; hamulecʼ, ros. brozdá, -ý ʽuzda, 

wędzidłoʼ (częściej brazdá, pl. brazdý ts.), jak też śrir. brot ʽoścień, bodziecʼ, stsisl. broddr 

ʽkolec, szpicʼ, stwn. brort ʽostrzeʼ (por. Orel 59). Dalsza etymologizacja pozostaje niepewna, 

zob. LEW 60, REW I, 125, SŁPS 1, 402, Snoj 62 (rekonstrukcja pie. *bhrezdh-), Matasović 80 

(rekonstrukcja *bhrosdhh1o-). Pewne inne możliwości objaśnienia *brŭzda referuje ESJS 83. 

— Warto zauważyć, że w słowiańskim obok *brŭzda ukazują się refleksy na SO: *borzda, 

por. ros. gw. borozdílka ʽpałka a. żelazny pręt, służący do kierowania sankami przy 

zjeżdżaniu z góryʼ, połab. brözďėl m. ʽklin w radle a. pługuʼ, czes. nábrazdník ʽklin w 

pługuʼ, ros. zaborozénnik, zaboróznik ʽklin do regulowania szerokości a. głębokości orkiʼ, 

ros. gw. borozdítь ʽpowstrzymywać konia wędzidłemʼ (wszystko za SŁPS 1, 402). 

 brū̃zgas 2, 4 p.a. 1. ʽrzadki las z niskimi drzewamiʼ (Miškas resvas ir mažo ūgliaus 

vadinasi brūzgas), 2. ʽpręt, patykʼ, pl. brū̃zgai 2 p.a., brūzgaĩ 4 p.a. ʽgęste zarośla, krzaki, 

gąszczʼ. War. brùzgas 4 p.a. Nawiązanie w stpr. brusgis EV ʽbat, Geisel [Geißel]ʼ. Niejasne. 

Zdaniem LEW 61 stoi w związku z onomatopeicznym czas. bruzgė́ti ʽruszać się powodując 

szmerʼ (zob. s.v. brùgzti). Orel 59 zestawia brū̃zgai z norw. brusk ʽkrzakʼ < pgerm. *bruskaz 

m. Według ALEW 142 brūzga mogło pierwotnie odnosić się do szelestu powodowanego 

przez zwierzę a. człowieka przedzierającego się przez zarośla. — Drw. brūzgùlis ʽkij, pałka; 

kołeczek do zapinania odzieży; przyrząd służący do zaciśnięcia pyska świni przed jej 

zakłuciem; kawał drewna służący do zawieszenia sprawianej owcy a. świni; zbity z trzech 

drewien trójkąt, który zawiesza się na szyi świni, aby ograniczyć jej ruchy; rozszczepiony 

kij; drewno służące do unoszenia lub opuszczania kamienia żarenʼ (por. lituanizm błr. 

bryzgúlь ʽdrewienko ułatwiające zawiązanie snopa; kołeczek u ubraniaʼ, war. brėzgulь, 

ĖSBM 1, 388, 394). — W SD <bruzgulis> oznacza ʽkostkę do gryʼ (pominięte w LKŽ), por. 

<kaułalis źaislinis, bruzgulis> «kut do grania», <kaułeleis źaidźiu, bruzguoleys źaidźiu, 

bruźoiu> «kuty gram» [ʽgram w kościʼ], <źaislas bruzguleys> «kutow gra, kuty» (wyraz kut 

nie jest notowany w SPXVI). 

 brū́žė 1 p.a., briū́žė 1 p.a. gw. ʽbrowarʼ — zapoż. z prus.-niem. brū-hūs n. (GL 36, 

Čepienė 107; brak w LEW), por. nwn. Brauhaus n. Zakończenie -ūžė powraca w bakū̃žė i 

rõtūžė. Oboczna substytucja °hūs ⇒ °ūzė ukazuje się w cùktūzė (zob.). Co do akutu por. 

zapoż. krū́zas, šiū́lė i šiū́rė. Inne nazwy ʽbrowaruʼ to brãvoras i prãvoras I. 

 brū́žinti, brū́žinu, brū́žinau ʽtrzeć, pocierać o co, wygładzać, wycierać, szorować, 

piłowaćʼ, refl. ʽłazić bez celu, kręcić się, obijać się bez zajęciaʼ, išbrū́žinti ʽwymaglować 

bieliznę; wymieśćʼ, nubrū́žinti ʽotrzeć, np. skórę na cieleʼ, pabrū́žinti ʽwyszorować 

(podłogę)ʼ. War. brū̃žinti, brùžinti. War. sufiksalny brū́žyti, -iju, -ijau ʽtrzeć, ocieraćʼ, przen. 

ʽciężko pracowaćʼ. Formalnie biorąc, brūž- przedstawia wzdłużony SZ do *brŭž- ⇐ brauž- 

(zob. braũžti, brúožti). Por. krótką samogłoskę pwk. w bružė́ti, bružù, bružė́jau ʽiść, jechać z 

hałasemʼ, łot. bružât, -ãju ʽtrzeć, wycierać; (ubranie) niszczyć przez używanieʼ (obok 

brũžļât, -ãju ʽtrzećʼ). Możliwe jednak, że mamy tu do czynienia z neoapofonią ilościową ū ⇒ 
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ŭ, por. būgštùs ⇒ bŭgštùs; drū̃čkis ⇒ drùčkis i kliū́ti ⇒ kliudýti (por. łot. kļũdît). — Różnica 

bałtycko-słowiańska co do wygłosowej spółgłoski pwk., zaświadczona w parze ãvižos : 

*ovĭsŭ ʽowiesʼ, otwiera drogę dla zestawienia brūž- z psł. *brys- (⇐ *bryz-?). Por. scs. 

sŭbrysati, -ajǫ ʽzeskrobaćʼ, bg. gw. briša ʽocierać, ścieraćʼ, słń. brísati ʽwycierać, zacierać, 

ścieraćʼ (pot. ʽbić, tłucʼ), nebo se briše ʽprzejaśnia sięʼ, sch. brȉsati ʽwycierać, szorować; 

przekreślać; ścinać z nóg, kosićʼ (gw. ʽzamiataćʼ), połab. bråi̯še ʽskrobie (rybę)ʼ. Z kolei lit.-

łot. *brŭž- można zestawić z psł. *brŭs- w prymarnym vb. *brŭsnǫti, por. cs. brŭsnuti ʽgolić, 

skrobaćʼ, bg. brъsna se ʽgoli się; linieje (o bydle)ʼ, ros. gw. brosnútь ʽ(len, konopie) 

oczyszczać z główek przez trzepanie; zrywać (jagody) całą garścią, zgarniaćʼ. Zob. SŁPS I, 

399, 405 (gdzie jednak preferuje się zrównanie etym. z lit. brùkti ʽtrzepać lenʼ, nubrùkti 

ʽzedrzećʼ). Zob. też LEW 54n., ALEW 142n. — Drw. brū́žas a. brūžẽklis ʽpilnikʼ, brū̃žė ʽtarka 

do prania bieliznyʼ, brū̃žkos f.pl. ʽmagielʼ (⇒ brūžkúoti ʽwygładzać, maglowaćʼ, subrūžkúoti 

ʽspulchniać ziemię za pomocą widełʼ), brūžùklis ʽkto za pomocą piły wycina deski, traczʼ, 

brūžuõklė ʽpilnikʼ. Tu prawdopodobnie też stlit. brūžas SD
1 i SD «frant» (dotąd czytane 

raczej bružas, zob. LKŽ I, 1103, s.v. 1 bružas i PAŽ 69), znacz. etym. ʽkto obija się bez 

zajęciaʼ. Vb. denom. brūžúoti a. brūžáuti ʽtrzeć, szorowaćʼ, refl. ʽtrzeć się o siebie, ocierać 

sięʼ, przen. ʽłazić bez celu, kręcić się, pętać sięʼ, SD brūžoju «kuty gram» [ʽgram w kościʼ]. 

 bùbas I 4 p.a. (w języku dzieci) ʽwszelki okrągły przedmiot: jabłko, kartofel, jajko, 

ziarno grochu, bobu, jagodaʼ. Niejasne. 

 bùbas II 2 p.a. gw. ʽistota z bajki, którą straszy się dzieciʼ. War. bùbis ts., przen. 

ʽsmarki w nosieʼ. — bubãlis postać mityczna: ʽmieszkający w dębie opiekun bydła i 

pasterzyʼ. — bùbilas postać mityczna: ʽbóg mioduʼ, 2. w zagadkach: ʽwielki gruby 

człowiekʼ. Niejasne.  

 būbelnykas SD «bębennica» [ʽbębnista, bijący w bębenʼ, SPXVI], też w MOP: 

Geresnis... skripyčnykas, būbelnykas... negu ans Lozorius biednas ʽPłatnieyszy... skrzypiec, 

bębennica... niźli on Łazarz nędznyʼ (ALEW 143) — 1° synchronicznie: nomen agentis na -

elnyk- od neoosn. būb- ⇐ bū̃binas ʽbębenʼ, bū̃bnyti, SD būbniju «bębnię» (zob. bū̃gnas), 

podobnie: mūčélnykas ⇐ mū̃čyti, 2° diachronicznie: būbel.nykas to zdysymilowany refleks 

zapożyczenia *būben.nykas, gdzie zakończenie °nnykas oddawało °nnik polskiej podstawy 

bębennik XVI w. ʽbębnista, bijący w bębenʼ. Formacja hybrydalna z substytucją bęb° przez 

būb° (por. stbłr. bubennica ʽbębnistaʼ). Zdysymilowana grupa ln < nn ukazuje się również w 

učelnykas (zob.) i pavilñas (zob.). Wskazana dysymilacja wprowadziła pożyczkę do serii 

slawizmów z suf. -elnyk-, por. karabélnykas, metélnykas i pūstélnykas. 

 bū̃binas 3 p.a. gw. ʽbębenʼ — przekształcone z bū̃bnas ⇐ stbłr. bubenъ (zob. bū̃gnas) 

przez wsunięcie samogłoski i celem rozbicia zbitki -bn-. Por. dỹvinas < dỹvnas; krìvida < 

krivda. — Neoapofonia ū (SP) ⇒ ŭ (SZ): bùbinas 3 p.a. ʽbębenʼ, też ʽczęść młockarni; 

odkładnica pługa; kolor w kartach; truteńʼ (por. blū̃dnas ⇒ blùdnas; ū̃žas ⇒ ùžas). Z powodu 

ŭ zapożyczenie włączono do rodziny czas. bùbinti ʽbębnić, dudnićʼ. Zob. też barabõnas i 

būbelnykas. 

 bùbinti, bùbinu, bùbinau ʽbić w bęben, bębnić; bić, uderzać kogo; robić coś z użyciem 

siły, energicznie; młócić cepami; (wóz) wysoko załadowaćʼ — czasownik na -in- od interi. 

bùbt, bū̃bt m.in. o odgłosie uderzenia, zdzielenia. — Z innymi sufiksami: bubčióti ʽo 

odgłosie spadających jabłekʼ, bubénti ʽdudnić (o bębnie, odgłosie burzy, armaty), o głosie 

cietrzewiaʼ, bubė́ti, bùba, -ė́jo ʽdudnić; huczeć – o ogniu; mamrotać, natrętnie prosićʼ, bùbyti, 

-ija, -ijo ʽstukać, kołatać, grzmieć, strzelać, trzaskać, młócić, rąbać, kopać głęboko, 

napychać, ładować ponad miaręʼ, bubiju SD «bąkam» (war. z bib-: nubìbyti ʽzastrzelićʼ), 

bubsė́ti (zob.). 
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 bubsė́ti, bùbsi, bubsė́jo 1. ʽwydawać odgłos przy uderzaniu (np. cepami) lub przy 

upadaniuʼ (Kai kūlikai su spragilais kulia, tai iš tolo girdėt, kaip spragilais bùbsi ʽGdy 

młocarze młócą cepami, to z daleka słychać, jak cepy «bubsi»ʼ), 2. ʽmamrotać, bąkaćʼ (Jei jis 

ką pasakoja, tai bùbsi bùbsi, žodį po žodžio traukdamas ʽJak on coś opowiada, to mamrocze, 

ciągnąc słowo po słowieʼ). SD bubsiu «bełkocę, glukam» — czasownik na -sė- od interi. 

bùbt, bū̃bt m.in. o odgłosie upadku, przewrócenia się, uderzenia (por. pol. bęc). Zob. pupsė́ti 

⇐ pùpt, pū́pt. 

 bùcai, -ų 2 p.a., m.pl. ʽbuty do gry w piłkę nożną, tzw. korkiʼ — zapoż. z ros. bútsy a. 

búcy, gen. pl. buts, bútsov a. búcev (⇐ ang. boots, zob. Anikin 5, 224n.), por. błr. búcy, -aŭ (z 

ros.). 

 bùce ptk. stlit., gw. ʽrzekomo, podobno, nibyʼ, np. žodžiais buce geidžia atajimo 

Christaus DP 38342 ʽi słowy wrzkomo żądają przyszcia Chrystusowegoʼ — zapoż. z błr. gw. 

búcca ʽniby, jakoby, podobnoʼ, por. ros. búdto ts. Zob. też ĖSBM 1, 432, s.v. býccam. War. 

gw. bùceg (*buce-gi), np. Eina pro šalį ir bùceg nemato ʽIdzie mimo i niby nie widziʼ. Inne 

war. bùcegu, bùcegum, bùcegos. War. bùcem oddaje zapożyczone błr. gw. búccam ʽjakobyʼ. 

Zob. też ALEW 144. NB. LEW 61, za nim LKŽ I, 1115 wskazywali mylnie na pol. boć jako 

formę źródłową. 

 bučiúoti, bučiúoju, bučiavaũ ʽcałowaćʼ (łot. bučuôt ts.) — czasownik denominatywny 

na -uo- od wykrz. bùč nazywającego cmoknięcie, odgłos przy całowaniu. Por. bùčiū – 

skierowane do dziecka wezwanie do pocałowania: Bùčiū dėdei ranką! ʽCmoknij wuja w 

rękę!ʼ. Podobnie LEW 61. Dźwiękonaśladowczą osnowę *bu- widać też w takich nazwach 

pocałunku, jak ang. przest. buss, nwn. Bussi n., nwn. bawarskie Busserl n., szw. puss, hiszp. 

buz, włos. bacio (łac. bāsium), zob. Kluge-Seebold 116, de Vaan 69. Dalej por. pol. dać buzi 

ʽpocałować, dać się pocałowaćʼ (buzia ʽusta dziecka a. kobiety; policzki, twarzʼ), ros. datь 

búsju ʽpocałowaćʼ, błr. dacь búsьki ts., búsja, búsi ʽcałus (w języku dzieci)ʼ ⇒ búsjacь 

ʽcałowaćʼ. — Neoosn. buč-: bùčtelėti ʽpocałować szybko, krótkoʼ, nomina: rankų 

bučiavimas ʽcałowanie rąkʼ, bučiavimasis: Aplink tik sveikinimasis, bučiavimasis ʽDookoła 

tylko witanie się, całowanie sięʼ, bučinỹs ʽpocałunekʼ, bučiùkas ts., bùčkis pot. ʽcałus, 

całusekʼ (por. łot. buča ʽpocałunekʼ). 

 bùčius, -iaus 2 p.a. gw. 1. ʽwiklinowy kosz w formie stożka, obciągnięty siecią, do 

łowienia mniejszych rybʼ, 2. ʽkosz wiklinowy do przechowywania żywych ryb w wodzie, 

sadzʼ, 3. ʽbeczka upleciona ze słomy (na zboże, mąkę itp.)ʼ. War. bùčias, bùčas, bùčis, 

bučỹs. LEW 61 uważał za zapożyczenie z łot. gw. bucis ʽkosz wypleciony z wiklinyʼ; wyraz 

łotewski ma być jego zdaniem spokrewniony z (rzadkim) lit. bùkis ʽkosz rybacki zwany 

buczemʼ86. Nie jest to prawdopodobne, ponieważ bùčius sięga daleko na południe od granicy 

łotewskiej. Niewykluczone, że jest to slawizm, mianowicie transpozycja formy *bučь ʽrodzaj 

kosza rybackiegoʼ, którą utworzono od czasownika psł. dial. *butjǫ, *butiti. Por. błr. buč, -a 

ʽwiklinowy kosz rybacki; wielki pojemnik ze słomyʼ, ros. gw. buč ʽkosz rybacki; przyrząd 

do łowienia rakówʼ obok bučú, butítь ʽuderzać, bić, walić (powodując odgłos, łoskot)ʼ, też 

ʽzapędzać ryby w sieci przy pomocy drąga rybackiego; mącić wodęʼ (Anikin 5, 218n.), słń. 

bútiti, bȗtim ʽuderzyć, walnąćʼ, sch. gw. bȕtiti ʽbić; ubijać masłoʼ (SŁPS I, 454). NB. Urbutis, 

Balt V:1, 1969, 51 = Urbutis 2009, 358n. i Laučjute 28 ujmowali błr. buč, pol. przest. i gw. 

bucz jako lituanizm. Podobnie Anikin 5, 253 w odniesieniu do ros. gw. buč. — Drw. bučẽlis 

ʽklatka w kształcie bucza do suszenia serówʼ, bùčinas ʽkosz rybackiʼ, bučiõnė ʽsiatka 

rozpięta na koszu rybackim; siatka do przenoszenia sianaʼ. — N.m. Bučiaĩ 3x, Bučẽliai. 

 
86 Według LKŽ I, 1140 wyraz bùkis występuje również w znaczeniach 1. ʽręka bez dłoni, bez palców, kikutʼ, 2. 

ʽzbite jajkoʼ i 3. ʽszary dzięcioł, Sitta europaeaʼ.  
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 bučnas stlit. ʽpostawny, okazałyʼ (BRB; bučnas i strapus [lub strāpus] są glosami do 

adi. stiprus w zwrocie stiprus ricerius ʽein weidlicher Manʼ) — zapoż. z pol. XVI w. buczny 

ʽdumny, okazały, pyszny, zarozumiałyʼ (zob. SLA 47, ALEW 144, POLŽ 245). War. z 

dysymilacją bu > bi: bìčnas, bičnùs. — Gw. bùčnas, -à 4 p.a. ʽtęgi, tłusty – o wieprzuʼ (Tai 

bùčnas meitėlis, tiek į storį, tiek į plotį ʽTęgi to wieprz, i gruby i szerokiʼ) jest raczej 

zapożyczeniem z błr. bučný, -ája ʽo roślinie, zbożu: bujnie rosnący, rozrastający się; o 

deszczu: ulewny, obfityʼ (war. akc. búčny). Błr. wyraz uchodzi za polonizm, zob. ĖSBM 1, 

428. 

 būdà 4, 2 p.a. 1. ʽbuda z desek a. gałęzi, szałas z chrustu, namiot; buda pastucha, stróża 

w sadzieʼ, 2. ʽpsia budaʼ, 3. SD
1 «kucz» [ʽchata, szopa, budkaʼ, SPXVI], 4. ʽbuda mieszkalna 

umieszczona na wozie cygańskimʼ, 5. marna chata, chałupaʼ, 6. ʽklatka do przewozu świńʼ, 

7. ʽrząd snopków konopnych tak ustawionych, aby je wiatr środkiem przewiewałʼ — zapoż. 

ze stbłr. buda ʽszałas, buda smolarza, popielarzaʼ, por. błr. búda, -y (polonizm, por. ĖSBM 1, 

398) albo też wprost z pol. buda (⇐ stczes. búda ⇐ śrwn. buode f. ʽbuda, szałas, namiotʼ). 

Zob. SLA 47, LEW 61, ALEW 144n., Bańkowski I, 50. Por. łot. bũda ʽszałas, chataʼ ⇐ ros. 

búda (ME I, 357). — Drw. būdẽlė ʽustęp, wygódkaʼ, stlit. <budełe> SD
1 «kuczka» [zdrob. od 

kucza ʽchata, buda, szałas, namiotʼ, SPXVI], ⇒ būdélninkas ʽrobotnik leśny, smolarz nocujący 

w budzieʼ; bū̃dinykas, bū̃dininkas 1. ʽkto mieszka w budzieʼ (por. stbłr. budnikъ ʽsmolarzʼ), 

2. dawniej ʽkramarz, sprzedawca w budzie jarmarcznejʼ (⇐ stpol. budnik ʽkramarzʼ). — 

Nazw. Bùdnikas (krótkość wtórna), Bū̃dvietis. N.m. Būdà 18x, Bū̃dos 19x, Būdaĩ 8x, Būdẽlė 

3x, Bū̃dininkai, Būdininkaĩ, Bū̃dninkai, Bùdninkai, cps. Būdãviečiai, Bū̃dbaliai, Bū̃dežeriai 

2x, Bū̃dviečiai 12x, Bū̃dvietis 6x oraz Grìškabūdis (por. nazw. Griškà), Jurgbūdžiaĩ (por. 

imię Jùrgis), Júodbūdis, Senãbūdis, Valãkbūdis, Varñabūdė. 

 bū́damas, -à 3 p.a. ʽbędący, obecny gdzieʼ (Àš, tavimì bū́damas, taĩp nedarýčiau ʽJa, 

będąc tobą, tak bym nie robiłʼ. Visì, būdamì paténkinti, tuõj ėm̃ė delnaĩs plóti ʽPonieważ byli 

zadowoleni, wszyscy zaczęli zaraz klaskaćʼ), nebū́damas stlit. ʽnieobecnyʼ. Analiza 

synchroniczna: bū-dama-s, tzw. participium contemporale na -dama-, tworzone od inf. bū́ti 

ʽbyćʼ. Analiza diachroniczna: *būda-ma-s, participium prs. pass. na -ma- od intranzytywnego 

praesens z suf. -da-, pb. *bū́da ʽjest, istnieje, bytujeʼ, < pie. *bhuh2-d
he- (transponat). Zob. 

bū́ti, bū́davo, jak też vérda. Kompleks sufiksalny *-da- + -ma- pokazują również takie formy, 

jak eĩdamas (por. eidinė́ti), jódamas (por. jódyti) i pū́damas (por. pū́dyti). Por. GJL III, § 

598n., SBS II, 44n. (z literaturą; tam też o prs. *bu-n-dō ⇐ *būd- jako praformie dla praesens 

scs. bǫdǫ ʽbędęʼ). 

 bū̃das 2 p.a. 1. ʽcharakter ludzki, usposobienieʼ, 2. ʽsposób, forma wykonania, ujęcia 

czego; to, co umożliwia uzyskanie, wykonanie czegoʼ (jókiu būdù adv. ʽw żaden sposóbʼ, SP: 

ypačiu būdu «osobliwym obyczajem», tūlais būdais «rozmaitymi sposoby»), pabū̃das 

ʽcharakter ludzki; wygląd, rysy twarzy; jakość skóry twarzy, cera; kształt, forma 

przedmiotuʼ. DP bū̃das ʽsposob, obyczaj, miara, porządek, prawo, umysł, pilnośćʼ. SD būdas 

«sposób, obyczaj, powod do czego, obrząd, ceremonia, model, nota (pieśni)», būdai geri 

«obyczayność» (syn. viežlyvystė), būdump prigulįs «obyczaiowy», būdas tiesos «postępek 

prawny», moterišku būdu imuosi «niewieścieię» — sb. postverbale na -a- od būd- jak w czas. 

būdaũ, prt. do būstù, bū̃sti ʽnawykaćʼ (zob.). Nie do przyjęcia jest analiza bū̃-da-s ⇐ bū́-ti 

ʽbyć, istniećʼ, wysunięta w ALEW 145 (w ŽD brak tego wyrazu). Formant -das nie jest 

odziedziczony. Jest to neosufiks, który został wyabstrahowany z rzeczowników 

postwerbalnych utworzonych od czasowników na -dy-, -dė-, -din- i -dinė-. Jako taki nie jest 

on zdolny do tworzenia nominów od pierwiastków87. — Drw. būdìngas ʽcharakterystyczny, 

 
87 Paralela w postaci sb. klõdas, rozumianego jako klo- + -das ⇐ klóti (zob. ŽD 99, ALEW 145) jest fałszywa. 
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szczególny, właściwy dla kogo, czegoʼ, póbūdis ʽcharakter, wygląd, aparycja, temperamentʼ. 

Cps. bū̃dvardis gram. ʽprzymiotnikʼ (neol., por. vard̃as), lengvabū̃dis ʽlekkoduchʼ (por. 

leñgvas), savabū̃dis ʽktoś niepodobny do innych członków rodziny; człowiek niezależnyʼ 

(por. sãvas). — Vb. denom. bū̃dinti DP ʽćwiczyć, budzićʼ, refl. bū̃dintis ʽćwiczyć się, 

wprawiać się w czymʼ (por. baudžiù, baũsti m.in. ʽpobudzać, zachęcaćʼ. Zdaniem 

Otrębskiego (GJL II, § 681) bū̃dinti tak ma się do bū̃das (m.in. ʽsposóbʼ) jak pol. przest. 

sposobić ʽrobić sposobnym, przysposabiaćʼ do sposób. 

 bū́davo ʽbywałoʼ. Nieosobowo używana forma 3 os. prt. od inf. *bū́dauti. Por. Mano 

brolis, kai bū́davo susirgęs, iš namų niekur neĩdavo ʽMój brat, gdy bywało zachorował, 

nigdzie z domu nie wychodziłʼ. Būdavo, visus iki ašarų prijuokindavau ʽBywało, że 

wszystkich do łez potrafiłem rozśmieszyćʼ. Formy kontrahowane: 1° bū́dau, por. Bū́dau, 

pasrebi juodų barščių ir dirbi dvare per dieną ʽBywało, popijesz czarnego barszczu i 

pracujesz we dworze przez [cały] dzieńʼ, 2° bū́do, por. Kur, bū́do, velniai vaikus veda, ten 

šiandien laukai tyso ʽGdzie diabli, bywało, dzieci uprowadzają, tam dziś zboże wylegaʼ. — 

Wciąż niewyjaśniona pozostaje geneza wariantu płd.- i wsch.-lit. bū́lavo ʽbywałoʼ < *būlavā 

(skrócone bū́lau DVŽ). Być może chodzi o to, że sekwencja sylab *la-vā powstała drogą 

metatezy z *vā-lā, przy czym wyjściową formą litewską było *būvāla, oddające zapożyczone 

błr. gw. buvála (por. Sloŭnik Sennenščyny I, Minsk 2013, 68), to z *buvalo. Inaczej GJL III, § 

499, który mówi o fonetycznej zmianie v w l. Ze skrzyżowania bū́davo i bū́lavo powstał war. 

stlit. būdlavo (MT). Zob. też bū́lokščias. — Wspomniany wyżej inf. *būdauti został 

utworzony od neopwk. būd-, który wyabstrahowano z formy prs. *būda ʽjest, istniejeʼ 

(transponat ie. *bhuh2-d
he-). O rekonstrukcji plit. praesens *būda przesądza obecność takich 

form pochodnych, jak 1. bū́damas ʽbędącyʼ (zob.), 2. bū́dyti (zob.), 3. būdinė́ti ʽbywaćʼ (Kap 

manę nebūdinė́ja namie, tai anas man ir karvelę palaidžia, ir laukan išleidžia ʽJak mnie nie 

ma [dosł. ʽnie bywaʼ] w domu, to on i krówkę wydoi, i na dwór wypuściʼ) – iter. na -inė-; 

atbūdinė́ja ʽubywa, zmniejsza sięʼ, pribūdinė́ja ʽprzybywaʼ. — Jest prawdopodobne, że 

wyodrębnienie -dav- jako sufiksu prt. frequentativi nastąpiło drogą resegmentacji formy prt. 

bū́davo z chwilą odniesienia tej ostatniej do inf. bū́ti. Inaczej Otrębski (GJL III, § 499), który 

zakłada analogię słowotwórczą wychodzącą od czas. dúodavo, który mógł być rozumiany 

jako pochodnik zarówno od praesens dúoda, jak też od infinitiwu dúoti. Za nim Ostrowski 

2006, 84, przyp. 66. 

 budavóti, budavóju, budavójau stlit., gw. ʽbudować, wznosić budowlęʼ — miejsce 

akcentu przemawia na rzecz zapożyczenia z błr. budavácь, budúju, 3 sg. budúje (stbłr. 

budovati, buduvati), a nie wprost z pol. budować, jak to podają SLA 47, LEW 61, LKŽ I, 

1119, ALEW 145 i POLŽ 246. Wyraz polski pochodzi ze śrwn. būden, buoden ʽstawiać 

budęʼ, por. Sławski I, 48, Bańkowski I, 90, WDLP s.v. budować. — Neoosn. budavo-: 

budavótojas DP ʽbudownikʼ. Neoosn. budavoj-: budavójimas DP ʽbudowanieʼ. — 

Zapożyczeniami białoruskimi są też 1. budaunỹkas ʽbudowniczy, rzemieślnik budowlany, 

Baumeisterʼ, war. budauniñkas (Kas namą budavo[ja], tas budauniñkas) ⇐ stbłr. 

budovnikъ, błr. budaŭník, -á (⇐ pol. XVI w. budownik), 2. budavõnė ʽbudowanie; budynekʼ 

⇐ błr. budavánne n. (⇐ pol. budowanie) i 3. budiñkas ʽbudynekʼ ⇐ stbłr. budynokъ, 

budynekъ, błr. budýnak, -nka (⇐ pol. budynek, por. dn. buding). 

 budė ̃4 p.a. gw. 1. ʽgrzyb niejadalnyʼ (war. bùdė 2 p.a.), 2. ʽhuba drzewnaʼ. Z innym 

tematem: budìs, -iẽs 4 p.a. f. ʽpewien gatunek grzybówʼ. Leksem bud- pojawia się również w 

derywacie płn.-słowiańskim *bŭd-(ŭ)la ʽgrzyb, zwłaszcza niejadalnyʼ, por. stpol. bdła 

 

Patrząc historycznie, chodzi tu o klõd- + -as, czyli o sb. postverbale na -a- od neoosn. klod- (klod-ýti z klo-

dýti przez metanalizę). Zob. też uwagi s.v. paklõdas. 



218 

na prawach rękopisu 

ʽgrzyb blaszkowaty trujący lub gorszy jadalnyʼ, w XVI w. też ʽhuba lekarska, Polopyrus 

officinalisʼ, pol. gw. bdły a. bedły ʽgrzyby niejadalneʼ (zdrob. bedłka, pot. betka m.in. 

ʽpieczarkaʼ), czes. gw. bedle pl. ʽgatunek grzybówʼ, ros. gw. blícy ʽwszystkie grzyby prócz 

białychʼ. Por. BSW 39 (pbsł. *budi̯ā- ob. *budulā-), SŁPS 1, 459n., Bańkowski I, 38. — Drw. 

kiaũliabudė ʽświński grzyb, Ithyphallus impudicusʼ (por. kiaũlė), põniabudė ts. (por. ponià), 

šìlabudė ʽborowik, grzyb biały, Boletus edulisʼ (por. šìlas). Vb. denom. budžiáuti ʽzbierać 

grzybyʼ: Ame šilan budžiáut ʽChodźmy do lasu na grzybyʼ (por. grybáuti ⇐ grỹbas). 

 bùdė 2 p.a., budė ̃ 4 p.a. 1. ʽosełka do ostrzenia kosyʼ, 2. ʽpochwa na osełkęʼ. Vb. 

denom. budénti dalg̃į ʽostrzyć kosęʼ, bùdyti, -iju, -ijau ʽostrzyćʼ. Ciemne. Według LEW 62 

ma to być rzeczownik postwerbalny od budė́ti ʽczuwać, być czujnymʼ (zob.), zwłaszcza w 

sensie ʽmieć wyostrzone zmysłyʼ. Mało to przekonujące. Synonimy: brukštė ̃ a. brukštìs, 

delnỹkas, pustỹklė a. pùstas (LEEŽ 228). Zob. też aslà II. — Jest alternant z początkowym g-: 

gùdė żm. ʽosełkaʼ (⇒ gùdėti ʽostrzyć osełkąʼ). Oboczność b-/g- powtarza się w budė́ti : 

gudė́ti ʽczuwać przy nieboszczykuʼ oraz budrà : gūdra ʽśrodek nocyʼ. 

 bùdelis, -io 1 p.a. 1. ʽkat, wykonawca wyroków śmierci, dawniej także kar cielesnych, 

tortur; oprawca, dręczycielʼ, 2. przen. ʽdiabeł, czortʼ — zapoż. z prus.-niem. bodel, dn. 

boddel ʽkatʼ (stąd też łot. budēlis, budelis ts.). Por. nwn. Büttel m. ʽsiepaczʼ (od czego pol. 

XVI w. butel ts.). Zob. GL 37, LEW 62, Čepienė 129. — Drw. bùdeliškas ʽbezlitosny, 

okrutnyʼ. — N.m. Bùdeliai, Bùdelkiemis. 

 budė́ti, budžiù (war. budù, budė́ju), budė́jau 1. ʽnie spać, być czujnym, czuwaćʼ, 2. 

ʽdawać baczenie, pilnować; dyżurowaćʼ, 3. ʽczuwać przy umarłymʼ (w tym znaczeniu jest 

synonimem gudė́ti). Odpowiada stpr. budē ʽoni czuwają, sie wachenʼ oraz scs. bŭděti, bŭždǫ 

ʽnie spać, czuwaćʼ, ros. bdetь, bžu, bdiš ʽczuwaćʼ, sch. bdjȅti, bdȋm ts., stczes. bdieti, bzu 

(pobdieti ʽbyć świadomym, zdawać sobie sprawęʼ), czes. bdíti, bdím ʽczuwaćʼ. Por. BSW 33, 

REW I, 66n. Pbsł. durativum stanu na SZ *bud-ē- do *bi̯au̯d-e- < pie. *bhéu̯dh-e- ʽbyć 

obudzonym, czuwaćʼ (LIV
2 82), zob. baũsti. Osobno zob. bùsti. — Drw. bùdinti caus. 

ʽbudzić ze snuʼ (pabùdinti DP ʽobudzić, wzbudzić, wskrzesićʼ) : łot. budît, -u, -īju ts. 

Odpowiednik scs. buditi ʽbudzićʼ wskazuje na to, że chodzi tu o zastąpienie plit. *baudyti, 

które kontynuowało pbsł. *bau̯d-ī- < pie. *bhou̯dh-éi̯e- (por. BSW, l.c., LEW 62). Bałtycki SO 

na -ī- utrzymał się w pewnych derywatach, por. lit. báudyti ʽzachęcać, namawiać do czegoʼ 

s.v. baũsti. Od neoosn. budin- pochodzi iter. *budinoti, zaświadczone w formie prt. 

pabudinojo stlit. ʽobudziliʼ (odpowiednik łot. budinât), por. *dalinoti, *deginoti (ŽD 512n.). 

— Nomina: budỹnės (zob.), budrùs (zob.). — Neoosn. budė-: budė́tojas 1. ʽdyżurnyʼ, 2. ʽkto 

czuwa przy umarłymʼ, budė́tuvės f.pl. ʽczuwanie przy umarłymʼ (Vadinas budė́tuvės, kol 

lavonas guli arba sėdi namuose, lydėtuvės kelyje, laidotuvės – kapuose ʽObrzęd nazywa się 

b., póki trup leży lub siedzi w domu, lydė., gdy jest w drodze na cmentarz [i] laido., gdy jest 

na cmentarzuʼ); drw. wsteczny bùdės: Bùdėse buvau, t.y. prie mirusio budėjau ʽCzuwałem 

przy umarłymʼ (por. įkurtùvės ⇒ įk̃urės). Można tu zestawić osnowę psł. *bŭd-ě-: czes. bdělý 

ʽbaczny, czujny – o śnieʼ. — Neoosn. budėj-: budė́jimas ʽczuwanie, pilnowanie, dyżurʼ (SD 

«czułość»). 

 budỹnės, -ių 2 p.a. f.pl. ʽczuwanie przy zmarłym z modlitwami i śpiewemʼ, war. 

budỹnė (por. łot. budine ts.) — nomen actionis z neosuf. -yn- od bud- jak w budė́ti ʽnie spać, 

czuwaćʼ. Por. lindỹnė ⇐ lindė́ti; stovỹnė ⇐ stovė́ti. War. sufiksalny: budynià (KRŽ). — Drw. 

wsteczny bùdės: Į budès susiėjo pilna troba žmonių ʽNa czuwanie przy zmarłym przyszło 

dużo [pełny dom] ludziʼ). Por. tryškỹnė ⇒ tryškà. Zob. też budė́tuvės s.v. budė́ti. 

 bū́dyti, prs. bū́dau (war. bū́diju), prt. bū́džiau (war. bū́dijau) ʽpozostawić coś, 

przetrzymać coś w pewnym miejscu, aby nabrało pożądanych właściwościʼ, 1° o wędzonym 



219 

na prawach rękopisu 

mięsie, wędlinie, rybie (Bū́do mėsą, žuvis ʽWędzą mięso, rybyʼ. Būdyta, rūkinta mėsa 

ʽWędzone mięsoʼ; būdyčia CGL ʽPeckel, mięso peklowaneʼ), 2° o lnie w moczydle (Aš 

bū́dau linus marko[je] įmerkus, o mėsą kamine, t.y. laikau JU ʽ«Būdau» len w moczydle, zaś 

mięso w kominie, tj. trzymamʼ), też o lnie rozesłanym w tym celu, żeby włókna oddzieliły 

się od kostryʼ (Parbūdžiau linus, ir paliko minkšti). Historycznie biorąc, bū́dyti jest 

causativum na -y- od neopwk. būd-, wyodrębnionego z prs. intrancitivum *bū́du, 3 os. *bū́da 

ʽjest, istniejeʼ (inf. bū́ti ʽbyćʼ). Znacz. etym. ʽsprawić, żeby coś było takim, jak trzebaʼ. Caus. 

bū́dyti ⇐ *bū́da tak się ma do bū́ti jak pū́dyti ʽdoprowadzić do gniciaʼ ⇐ *pūda ma się do 

pū́ti ʽgnićʼ. Zob. też bū́damas i būdinė́ti. — Od tego samego neopwk. *būd- pochodzi caus. 

bū̃dinti a. bū̃dyti ʽwprawiać kogo w czym, wdrażać kogo do czego, ćwiczyćʼ, por. Bū̃dink 

savo brolį rašyti ʽWprawiaj swego brata w pisaniuʼ. mokė idant juos pirmʼ mokslu ir 

pavaizdu savuoju... juos gerai imbūdytų ir impratintų DP 37827 ʽuczył, aby je pierwej nauką i 

przykładem swym... dobrze wprawił, i owszem pierwej ich dobrze wyćwiczyłʼ. Jis yra 

pribū̃dytas ʽOn jest przyzwyczajony (doświadczony)ʼ. 

 budrùs, -ì 4 p.a. 1. ʽczujny, dobrze słyszący (o psie), baczny (o stróżu)ʼ, DP ʽczujnyʼ, 

SD «czuiący, czuyny», 2. ʽspostrzegawczy, przezornyʼ, 3. ʽżywotny, w pełni siłʼ. War. 

bùdrus, stlit. też budras, -a (DP, CHB) — dewerbalny przymiotnik na -r- od SZ bud- ⇐ 

baud-, zob. báudinti (bùsti, budė́ti). Paralele: gùdras ob. gudrùs ⇐ gùsti; sùkras ob. sukrùs ⇐ 

sùkti (GJL II, § 237). War. sufiksalny budnùs ʽczujnyʼ (Ot budnùs – tik skrebterėjo, ir jau 

gyvas! ʽAleż on czujny – coś zaskrobało [o myszy], a on już na nogach!ʼ), adv. budniaĩ 

ʽczujnie (spać)ʼ. — War. bùdras znajduje nawiązanie w scs. bŭdrŭ ʽπρόθυμος, czujny, 

żwawy, żywy, chętnyʼ (drw. bŭždrĭ ʽczujnyʼ, bŭdrŭlivŭ ts., por. czas. bŭděti ʽnie spać, 

czuwaćʼ), sch. bȁdar ʽżwawy; wrażliwy, czułyʼ, strus. bŭdryi ob. bodryi ʽczuwający, nie 

śpiący; gorliwy, gotów do czego; wytrwały, śmiałyʼ, ros. bódryj ʽrześki, krzepki, pełen sił, 

energiiʼ, przest. ʽśmiały, odważny, mężnyʼ, ros. gw. ʽwesoły; dumny, pysznyʼ (SRNG), stukr. 

bodryj ʽczujny, żwawy, rączyʼ, błr. badzëry, -aja ʽżwawy, żywotny; wesołyʼ. Zob. Berneker 

I, 105n., BSW 33, REW I, 100, SŁPS 1, 461, NIL 36n., ALEW 146n. — Ros. bódryj zostało 

zapożyczone do: czes. bodrý ʽdobroduszny, dobrotliwyʼ (wyparło *bedrý, zob. Machek 59), 

słc. bodrý ʽwesoły, bystry, ruchliwyʼ, słń. przest. bóder, -dra ʽżwawy, wesołyʼ, sch. bȍdar a. 

bòdar m.in. ʽsilny, odważny; żwawy, ruchliwyʼ, bg. bodъr ʽrzeźki, pełen życia, żwawy; 

czujnyʼ, maced. bodar a. boder ts. — Berneker, l.c. jako odpowiednik pbsł. *bud-ra- 

wymienił mław. °buδra- ʽczujnyʼ: zaēni-buδra- ʽgorliwie czuwający, eifrig wachendʼ, za nim 

np. ESSJ 90, NIL 37, ALEW 147. — Drw. budrà ʽw zimie: czas poprzedzający wstawanie ze 

snuʼ (Rytoj išvažiuosime dar prieš bùdrą ʽJutro wyjedziemy jeszcze przed «budra»ʼ), ʽśrodek 

nocyʼ (syn. gūdra, gū́sras); budrỹstė ʽczujnośćʼ, didį bùdrumą DP ʽwielką czuynośćʼ. Vb. 

denom. 1. budráuti ʽnie spać, czuwaćʼ, 2. ze wzdłużeniem: bū́drauti ʽspać niespokojnie, 

budząc się; nie móc zasnąć, cierpieć na brak snuʼ, 3. budrė́ti, bùdri, -ė́jo DP ʽczuć, czuwaćʼ, 

⇒ neoosn. budrėj-: budrė́jimas DP ʽkarność, czujność, pilnośćʼ. Nazw. Budrỹs, Budrà, 

Bùdrius, Budreikà, Bùdrikas, patron. Budráitis, Budrẽvičius (⇒ pol. Budrewicz), Budriónis i 

Budriū́nas. Spolszczona nazwa osobowa Budrys ukazuje się w tytule ballady Adama 

Mickiewicza Trzech Budrysów (1829). 

 bùginti, bùginu, bùginau gw. ʽnieść, przenosić, ciągnąć, wieźć coś ciężkiego, 

niewygodnego, taszczyćʼ. Jest synonimem bogìnti (zob.), ale różnica wokalizmu u : o (*ā) 

jest tego rodzaju, że wyklucza wywód z jednego pierwiastka. Z innym sufiksem: bugénti: 

atbugénti ʽprzynieść, np. wodyʼ, nubugénti ʽzanieść co komu; wywieźćʼ. — Drw. bugdénti: 

išbugdénti ʽwynieść, zabrać (o złodzieju)ʼ, refl. išsibugdẽno ʽwyprowadził sięʼ, bugdýti, -aũ, 

-iaũ ʽtaszczyć; pędzić gdzieʼ: atbugdýti ʽprzynieść z trudem, przytaszczyć; przypędzić bydło, 

owceʼ, įbugdyti ʽwnieść z trudem (wiadro wody); wpędzić (w błoto, bagno)ʼ, pribugdýti 

ʽnapchać, napełnić z czubem, naładować wózʼ, war. bugdìnti. — SO baug-: išbaugìnti 
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ʽdoprowadzić, np. mleko do wykipieniaʼ (niejako ʽdoprowadzić do wyniesienia sięʼ). Sufiks 

kauzatywny jak w syn. išbėgìnti (por. Išbėginaĩ púodą ʽDoprowadziłeś garnek do 

wykipieniaʼ). 

 bū̃gnas 2 p.a. ʽbębenʼ — ze zmiany stlit. bū̃bnas (Garbinkit jį būbnais, strūnomis ir 

vargonais PK 1025 ʽChwalcie go w huczne bębny, w struny i w organyʼ), to zapożyczone z 

błr. búben, -bna (SLA 47, LEW 61). Zmiana bn > gn jak w dùgnas, lùgnios. Zob. też bū̃binas. 

— Drw. būgnẽlis ʽbębenek w uchuʼ, bū̃gnininkas ob. bū̃bnininkas ʽbębnista, doboszʼ. Vb. 

denom. bū̃gnyti, -iju, -ijau ob. bū̃bnyti ʽbębnićʼ (por. błr. bubnícь ts.). — Pl. bū̃gnai, -ų ʽkarty 

do gry oznaczone czerwonym rombem, dzwonki, karoʼ (Aš einu su bū̃gnais ʽWychodzę z 

karoʼ) – kalka z ros. búbny pl.m. ʽdzwonki, karoʼ. Zob. też barabõnas i būbelnykas. 

 būgštùs, -ì 4 p.a. ʽlękliwy, bojaźliwy, strachliwyʼ — dewerbalny przymiotnik na -u- od 

neopwk. būgšt-; to z metanalizy formy prs. bū́gšta ʽtrwoży się, lęka sięʼ, która jest wariantem 

do bū́gsta (št < st po k), zob. bū́gti. — Inne pochodniki od būgšt-: bū́gščiomis adv. ʽze 

strachem, w strachuʼ (bū́gščiomis pabė́gom ʽpobiegliśmy wystraszeniʼ), būgštà 4 p.a. 

ʽstrachʼ, bū́gštainis ʽlękliwy – o koniuʼ, būgštù adv. ʽstrasznieʼ (Per vasarą vištos būgštù 

dėjo, bet dabar išsidėjo ʽPrzez lato kury strasznie się niosły, ale teraz przestałyʼ). Vb. denom. 

bū́gštauti ʽbać sięʼ (⇒ bū́gštavimas ʽstrach, obawaʼ), bū́gštelėti: Bene bū́gstelėjai biškį? 

ʽCzyż nie przestraszyłeś się trochę?ʼ, bū́gštinti ʽpędzić wprawiając w strach, popłochʼ (Aš 

tave nubūgštinsiu toli nuo čia JU ʽJa cię odpędzę daleko stądʼ). — Z uwagi na brak 

litewskich refleksów *bŭg-, które by pochodziły wprost z pie. *bhug- ⇐ *bheu̯g-, 

krótkowokaliczne formacje typu bugštùs ʽlękliwy, bojaźliwyʼ uznamy za wtórne wobec 

būgštùs, mianowicie wytworzone neoapofonią ū ⇒ ŭ (por. būgùs ⇒ bugùs s.v. bū́gti). Inne: 

bugštìnti a. bùgštinti ʽbudzić lęk, strach, płoszyćʼ. Reanaliza bugš-tùs prowadzi do neol. 

bugš-nùs ʽbojaźliwyʼ. 

 bū́gti, bū́gstu (war. bū́gštu), bū́gau ʽtrwożyć się, lękać sięʼ, įbū́gti a. pabū̃gti ʽzlęknąć 

się, przestraszyć sięʼ. Neopwk. būgšt-: būgštùs (zob.). Drw. bū́gauti intens. ʽbać się, lękać 

sięʼ, DP nebū́gaukime ʽnie trwóżmy sięʼ (⇒ bū́gavimas ʽtrwoga, lękʼ), būgdýti caus. 

ʽstraszyć, płoszyćʼ, nomina: bū̃gis ʽstrachʼ, būgùs ʽlękliwy, bojaźliwyʼ. Por. łot. gw. būgns 

ʽstraszny; bojaźliwyʼ, bûgnums ʽstrachʼ. NB. Takie nazwisko jak Būgà może być drw. 

wstecznym od czas. bū́gauti, użytym jako przezwisko osoby nieśmiałej, bojaźliwej (takiej, 

która bū́gauja). Od tego n.m. Būgaĩ. Litewsko-łotewskie būg- należy do pwk. pie. *bheu̯g- 

ʽuchodzić, uwalniać się; entfliehen, freikommenʼ (LIV
2 84n.), por. gr. φεύγω, aor. ἔφυγον 

ʽrzucić się do ucieczki, uciekać; wzdragać się, lękać się; uciekać przed czymś, unikać 

czegośʼ, sti. bhujáti ʽzginaʼ, łac. fugiō, -ere, fūgī ʽuciekać, umykać; pierzchać, odlatywaćʼ, 

goc. biugan ʽpochylić, zgiąćʼ (LEW 37, Orel 43). W jęz. litewskim brak jest refleksów ze st. 

pełnym *biaug-. Pie. pwk. jest aniṭowy, więc nie może nas nie dziwić fakt, że na miejscu 

spodziewanego SZ *bŭg- < pie. *bhug- znajdujemy długowokaliczne i akutowane *būg-. Z 

uwagi na akut hipoteza st. wzdłużonego *bhug- ⇒ *bhūg- wydaje się raczej wykluczona. 

Beekes 2010, 1564 (s.v. φεύγω) widzi w būg- produkt fonetyczny tzw. prawa Wintera. Gdy 

jednak porównuje się systematycznie akutowane długości typu bū́gti z ich aniṭowymi 

odpowiednikami w innych ie. językach, to staje się widoczne, że nie chodzi tu o prawo 

fonetyczne, lecz o pewną innowację morfologiczną dokonującą się w pralitewskim praesens. 

Chodzi o proces, który prowadzi do powstania paradygmatu scharakteryzowanego długością 

o charakterze morfonologicznym. W punkcie wyjścia oparty na pie. *bhug- paradygmat 

*bungu, *bugau, *bugti został odnowiony przez sufigowanie -sta-, por. *bung-stu. To 

pociągnęło za sobą traktowanie fonetyczne, mianowicie kilkustopniowe: */bunkstu/ > 

*/bųkstu/, skąd */būkstu/ w następstwie denazalizacji. W fazie */būkstu/ formacja praesentis 

uległa analogii typu seṭowego i otrzymała akut jako dodatkową charakterystykę, stąd 
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/bū́kstu/ <bū́gstu> jak np. bū́stu. Ostatnia faza to uogólnienie długości i akutu poza praesens, 

stąd inf. bū́gti jak np. bū́ti. W myśl opisanego scenariusza ukształtowało się kilkanaście 

innych paradygmatów, por. np. lū́žti, plū́sti, rū́gti, slū́gti, tū́žti, žū́ti. — W gnieździe 

etymologicznym bū́gti nie ma refleksów *bŭg-, które można by uznać za kontynuujące 

wprost pie. *bhug- jako SZ od *bheu̯g-. Obecne w materiale formacje z lit. bŭg- trzeba więc 

uznać za innowacje apofoniczne, wytworzone regułą SP ū ⇒ SZ ŭ (odwrócenie reguły SZ ŭ 

⇒ WSZ ū), np. būgùs ʽlękliwy, bojaźliwyʼ ⇒ bugùs ts. Dalsze formy z bŭg-: buglùs ʽbojący 

się zimna (o roślinie)ʼ, vb. denom. bugìnti ʽstraszyć, przestraszać, przerażaćʼ, bugterėti b.z.a. 

ʽwzdrygnąć się, żachnąć sięʼ. Porównywalne derywacje ze SZ ŭ to lūkė́ti ⇒ lùktelėti; sū́rsta 

⇒ sùrstelėti i žū́dyti ⇒ žudýti. — SO baug- ⇐ bug-: baugìnti (zob.), baugštýti (zob.). 

 budùkas 2 p.a. gw. ʽszyszka sosnowaʼ: Budùkai auga tik ant pušų; ant eglių auga 

šìškos ʽ«Budukai» rosną tylko na sosnach; na jodłach rosną «šiškos»ʼ. Bez etymologii. 

 bùilė 1 p.a. gw. 1. ʽkartofelʼ, zwykle pl. bùilės, 2. pewna roślina bagienna, 3. bot. 

ʽszczwół plamisty, Conium maculatumʼ, 4. bot. ʽszalej jadowity, Cicuta virosaʼ — zapoż. z 

błr. gw. bylь (LEW 62n.). Lit. ui za słow. y też w muilas, smuikas, tuinas. Zob. też buĩliai. — 

Drw. builỹnė ʽkartoflanka z mięsemʼ, cps. builãkasis ʽpora kopania kartofliʼ (por. kàsti). 

 buĩliai, -ių 2 p.a., builiaĩ 4 p.a. m.pl. przest., gw. ʽszczypiorek, Allium schoenoprasumʼ 

— zapoż. z błr. býlle, -lja; byllë, -ljá n. (por. ALEW 147, ĖSBM 1, 432; inaczej SLA 48). War. 

builas CGL ʽLauchʼ. Zob. też bùilė. 

 buĩlis 2 p.a., builỹs, -io 4 p.a. gw. 1. bot. ʽtrybula ogrodowa, Anthriscus cerefoliumʼ, 2. 

ʽryba kur diabeł, Myoxocephalus scorpiusʼ. Niejasne. 

 buinùs, -ì 4 p.a., buĩnas, -à 4 p.a. 1. stlit. ʽgwałtowny, popędliwy, mający silny popęd 

płciowy, jurnyʼ, 2. ʽpełen sił żywotnych, dorodny, tłustyʼ, 3. ʽo zbożu: bujnie rosnący; o 

ziarnie: pełneʼ — zapoż. ze stbłr. bujnyj ʽwielkich rozmiarów; silny, gwałtowny; niemądryʼ 

(błr. bujný, -ája), pol. XVI w. bujny m.in. ʽpełen temperamentu, mający silny popęd płciowy; 

gwałtowny; zuchwały, zarozumiały; wspaniale rozwinięty, dorodny, wybujały, wypasiony; 

okazały, ogromnyʼ (SPXVI). Zob. SLA 48, LEW 63, ALEW 147, ĖSBM 1, 403n. Zob. też bujóti. 

 buitìs, -iẽs 4 p.a. f. ʽbyt, bytowanie, życie, sposób życiaʼ (war. buĩtis), DP ʽistność, 

bytność, siła, stanʼ. SD <buytis>: 1. «bytność rzeczy» (syn. būtybė, esybė, sunčius, būklė), 2. 

«jestestwo» (syn. esybė, buitis, sunčius), 3. «obecność»88 (syn. būmenia, būkla), 4. «żywot, 

życie, pobyt na świecie» (syn. gyvenimas). Forma buitìs jest wariantem do būtìs, -ies 4 p.a. f. 

ʽbyt, bycie, życie, egzystencjaʼ (m.in. MŽ), kontynuującego pie. *bhuh2-ti-, abstractum z suf. 

-ti- i SZ od pwk. *bhu̯eh2- m.in. ʽstawać sięʼ (LIV
2 98; zob. też bū́ti). Odpowiedniki ie.: wed. 

bhūtí-, bhū́ti- f. ʽpomyślność, dobrobyt, mocʼ, stisl. búð f. ʽchałupa; pobyt gdzieʼ, scs. zabytĭ 

f. ʽzapomnienieʼ (por. NIL 47). — Drw. nebuitis SD
1 «niebytność», pribuitis kur SD 

«rezydencya plebana, starosty etc.» (syn. gyvenimas), nepribuitis SD «nieprzytomność» 

[ʽnieobecnośćʼ]. — Neoosn. bui-: buišà ʽistnienie, życieʼ (syn. būšà, por. GJL II, § 370), ⇒ 

vienbuišis, -ė BRB ʽsamotny, einsamʼ. — Dyftong ui̯ jest wtórny. Powstał na miejscu ū 

wskutek antycypowania miękkości spółgłoskowej (ť) w formie [būťis]. W zakresie czas. bū́ti 

najbliższą paralelą jest forma ipv. buik ʽbądź!ʼ, wielokrotnie ukazująca się w WP – z 

apokopy buiki, to zaś z bū́ki ʽbądź!ʼ. Dalej por. z tegoż zabytku wtórny dyftong ai w formach 

imperatiwu od czasowników na -āti: bylaik ʽmów!ʼ < bylā́ki, dūmaik ʽpomyśl! uważaj!ʼ < 

dūmā́ki, saugaik ʽstrzeż się! waruj się!ʼ < saugā́ki. Dalsze paralele: mùistytis ob. mū́stytis; 

ščiùiti ob. ščiū́ti; też w sufiksie: mergùitis ob. mergū́tis. Innego zdania był Būga, RR I, 294: 

 
88 Por. kur Dievas ypačiu būdu savo buitį tūlais žinklais rodydavo SP I, 4119 ʽgdzie Bog osobliwym obyczajem 

znaki rozmaite swej obecności pokazowałʼ. 
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«ui vm[esto] ū vvedeno, povidimomu, iz praes. *bujù ʽbųvùʼ» (za nim LEW 68). Zob. też 

ALEW 147n. 

 bujėk̃as 2 p.a. LZŽ ʽbyk rozpłodowy, buhajʼ — zapoż. z błr. gw. buják, -á (PZB 1, 

249). Por. bùlius. 

 bujóti, bujója, bujójo stlit., gw. 1. ʽbujnie rosnąć, rozwijać się – o zbożu, o 

warzywachʼ, 2. ʽużywać, hulać, dbać o przyjemności i rozkoszeʼ — zapoż. ze stbłr. bujati, 

por. błr. bujácь, -áju ʽbujnie rosnąćʼ, pol. XVI w. bujać ts. Zob. też SLA 48, LEW 63, ĖSBM 1, 

430n., ALEW 148. Por. buinùs. 

 bū́k ptk. ʽjakoby, niby, podobnoʼ (por. ros. búdto ts.), np. Jis dėjosi, būk eiti norįs 

ʽUdał, jakoby chciał iśćʼ. Z pochodzenia jest to forma 2 sg. ipv. ʽbądź!ʼ do bū́ti. Por. bùce. — 

SD būk tai, būk štai «bądź to, bądź owo» – kalka przytoczonego zwrotu polskiego. Por. būk 

gera būk pikta BRB ʽbądź dobrze, bądź źle, es sei gut oder böseʼ. — War. buik < *būki 

ʽbądź!ʼ (zob. buitìs). 

 bùkas I 2 p.a. ʽdrzewo buk, Fagusʼ — zapoż. z prus.-niem. buk (GL 37, LEW 63), por. 

nwn. Buche f. ʽbukʼ. Osobno zob. bū̃kas. — Drw. bukýnas ʽlas bukowy, buczynaʼ, bukùtis 

ʽszyszka; bazia na wierzbieʼ (czy tutaj też bukùtis ʽptak kowalik, Sitta europaeaʼ?). 

 bùkas II (p.a. nieoznaczony) gw. 1. ʽsamiec sarny, koziołʼ (Nušovė didelį bùką 

ʽUpolował wielkiego kozłaʼ), 2. przen. ʽsiedzenie dla woźnicy na wozie konnym, koziołʼ, 3. 

przen. ʽdrewniany trójnóg do podparcia łodziʼ — zapoż. z dn. buck, nwn. Bock m. ʽkoziołʼ 

(por. Čepienė 114; brak w LEW). Łot. buks ʽkoziołʼ ⇐ śrdn. buk ʽBockʼ (Jordan 58). — Drw. 

bùkiai, -ių 2 p.a. ʽkozły do piłowania drzewa; pewien przyrząd wstawiany do sań przy 

przewożeniu kłódʼ (GL 37). 

 bùkas, -à 4 p.a. ʽnieostry, nienaostrzony, tępyʼ. War. bukùs, -ì. Etymologicznie ciemne. 

Brak stopni pełnych *biauk- i *bauk- w porównywalnych znaczeniach. — Drw. buksà c. 

ʽczłowiek bez palców; człowiek ze zdrętwiałymi palcami; partaczʼ, ⇒ bùkstis ʽdłoń bez 

palców, kikut; niezaostrzony kół; tępe narzędzieʼ. Cps. bukagalṽis ʽtępakʼ (por. galvà), 

bukakójis ʽczłowiek o krótkich i grubych nogachʼ (por. kója), bukanõsis ʽo płaskim nosieʼ, 

war. buknosà c. (por. nósis), bukaprõtis ʽczłowiek nierozgarniętyʼ (por. prõtas), bùkgalis 

ʽtępy koniecʼ (por. gãlas). Vb. denom. bùkti, buñka, bùko ʽtępieć, tracić na ostrościʼ (syn. 

šìpti, por. Ašmenys peilio buñka, kirvis šim̃pa ʽOstrze noża tępieje («bunka»), [zaś] siekiera 

«šimpa»ʼ). Caus. atbukénti a. atbùkinti ʽstępićʼ. 

 bū̃kas 4 p.a. gw. 1. bot. ʽdrzewo buk, Fagusʼ, 2. bot. ʽkrzew bez czarny, Sambucus 

nigraʼ. Długość ū wskazuje na zapożyczenie z błr. buk, -a/-u albo z pol. buk. Poza tym jest 

germanizm bùkas (zob.). — Drw. būkẽlis a. būkẽlė ʽszyszkaʼ, znacz. etym. ʽszyszeczka 

bukowaʼ (por. bukùtis ʽszyszkaʼ s.v. bùkas). — Od būkẽlis pochodzi drw. wsteczny: bū̃kas 

ʽszyszkaʼ (Šiandie važiuosme girion būkų̃ rinkt ʽDziś pojedziemy do lasu zbierać szyszki 

bukoweʼ). Por. erẽlis ⇒ ẽras; kuodẽlis ⇒ kuõdas. 

 bukčióti, bukčióju, bukčiójau gw. 1. ʽjąkać, mówić coś niewyraźnie, niepłynnie; jąkać 

się, zacinać się w mówieniuʼ, bukčioju SD
1 «zaiąkam się», 2. susibukčióti ʽsplątać sięʼ 

(Arkliui kojos susbukčiójo, ir pargriuvo ʽNogi koniowi się splątały i zwalił sięʼ) — 

czasownik na -čio- od interi. bùk m.in. o zająknieniu: Bùk bùk – ir neturi, kas sakyt ʽ«Buk 

buk» i nie ma co powiedziećʼ. Por. trū́kt ⇒ trū́kčioti; trìnkt ⇒ trìnkčioti (ŽD 519). War. 

bukčiúoti (m.in. u Kurschata) polega na wymianie -o- na -uo-. LEW 63 chciał powiązać 

bukčióti z bùkti ʽtępiećʼ, co z semantycznego punktu widzenia nie jest przekonujące. Z kolei 

ALEW 148 myślał o podstawie nominalnej *buk-ta-. — Drw. bùkčius ʽjąkałaʼ, nazw. Bùkčius. 

 bùkinti, bùkinu, bùkinau 1. ʽbić, tłuc, okładać pięściamiʼ, 2. ʽwpychać w otwór, 
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napychać wór, pięścią ugniatając jego zawartośćʼ, cps. atbùkinti ʽobić (boki)ʼ, išbùkinti 

ʽwymłócićʼ, užbùkinti ʽzabićʼ. Stlit. zaświadczenia ma subùkinti ʽzbić, stłucʼ, por. subukinu 

SD «obijam komu gębę» (syn. sukulu burnų) oraz veidas... kumsčiomis subukintas ir 

susruvintas SP II 19924 ʽtwarz... pięściami potłuczona i zekrwawionaʼ. Pwk. buk- nie ma 

alternantów apofonicznych. Synonimiczny pwk. bak-, który ma charakter onomatopeiczny 

(por. bàkinti s.v. bàkioti), nasuwa wywód bùkinti od wykrz. bùk, war. bùkt m.in. o uderzeniu, 

o wpadnięciu do wody. Por. jeszcze bùkš o zderzeniu się głowami, rogami, bùkšt o 

uderzeniu, budùkš a. budìkš o uderzeniu rogami. Z innymi sufiksami: bùkyti, -iju, -ijau 

ʽuderzać, młócić; wyrabiać, wygniatać ciastoʼ, bùkterėti trącić, uderzyćʼ, war. bū́ktelėti89. 

 bū́klė 1 p.a., būklė ̃ 4 p.a. 1. ʽbyt, stan rzeczy, położenieʼ, SD «bytność rzeczy» (syn. 

buitis, būtybė, esybė, sunčius), 2. ʽżycieʼ (Apie savo bū̃klį aš nenoriu dudenc DVŽ ʽO swym 

życiu nie chcę mówićʼ), 3. ʽmiejsce (urząd) przez kogoś zajmowaneʼ: vietinykas, unt būklės 

kieno essųs pastatytas SD «namiestnik». Z innym tematem: bū́kla ʽbyt, życie; miejsce 

pobytu, siedziba; miejsce po dawnej siedzibieʼ, SD «obecność» (syn. buitis, būmenia). Pl.t. 

bū́klės a. bū́klos ʽmiejsce po starym domostwie, po dawnej siedzibieʼ (Savo namų senąsias 

bū́kles pažinau iš užsilikusių pamatų akmenų ʽSwoje stare domostwo poznałem po 

kamieniach pozostałych z fundamentuʼ). Por. n.m. Bū́klės 2x, Bū́kliškė. — Z obocznym 

rodzajem męskim: būklas SD «łożysko, legowisko» (syn. guolis žvėrų), mergų būklas SD 

«frauc[y]mer mieysce» [ʽpoczet kobiet stanowiący najbliższe otoczenie, dwór królowej lub 

innej możnej pani; panny dworskie, dwórkiʼ, SPXVI] (syn. moterų gyvenimas, mergavietė), 

pabū̃klas (zob.). Analiza: bū-kl- < *bū-tl- (pie. *bhuH-tlV-), nomen instrumenti lub nomen 

loci (būklas) od pwk. bū-, por. bū́ti ʽbyć, istnieć, przebywaćʼ. Paralele: sė́kla ⇐ sė́ti; dėk̃las a. 

dė́klė ⇐ dė́ti; pjū́klas ⇐ pjū́ti. Odpowiednik zachodnio-prasłowiański: *bydlo < *bū-tlo-m, 

por. czes. bydlo ʽbyt, życie; mieszkanie, domekʼ, słc. bydlo ʽmieszkanie, dom; majątekʼ, pol. 

bydło ʽzwierzęta domoweʼ, stpol. też ʽposiadłość; żywotʼ (zob. BSW 41, LEW 68, Boryś 48, 

Derksen 2008, 70). Por. też stisl. ból ʽzagroda; siedzibaʼ, stang. bold ʽbudynek, domʼ, stfryz. 

bodel ʽdobro ruchomeʼ, < pgerm. *buþlan n. (Orel 64). 

 buklùs, -ì 4 p.a. ʽchytry, przebiegły, podstępny, cwany, wykrętnyʼ, war. bùklus DP 

ʽchytryʼ — przymiotnik na -u- od rzecz. buklė ̃ʽchytrość, podstępʼ (por. girklùs ⇐ girk̃las). 

Prawdopodobnie dyferencjacja znaczeniowa względem bū́klė ʽbyt, stan, położenieʼ ⇐ bū́ti 

(zob. LEW 68). Jeśli tak, to dla wytłumaczenia pierwiastkowej krótkości trzeba przyjąć 

neoapofonię SP ū ⇒ SZ ŭ. Paralele: bū́ti ⇒ bùtas; drū̃čkis ⇒ drùčkis; žuklė ̃⇒ žuklė.̃ — Drw. 

bukliai adv. SD «sztucznie» (syn. dailiai), buklỹstė ʽpodstęp, zdradliwość, obłudaʼ, buklùmas 

a. bùklumas ʽchytrośćʼ, DP ʽzdrada, fortel, chytrość, sztuczki; najazdʼ. — N.m. Bùkliškiai. 

 buksà I 2 p.a., gen.sg. bùksos gw. ʽstalowa tuleja dopasowana do końca osi i wbita w 

piastę kołaʼ (Iškrito buksà, ir negaliu važiuoti ʽWypadła «buksa» i nie mogę [dalej] jechaćʼ). 

Zapożyczenie dwojakiego pochodzenia: 1° ze stbłr. buksa (buksa do kola, 1685), por. búksa 

PZB 1, 235 ⇐ pol. buksa ʽrura żelazna dopasowana do końca osi i wbita w piastęʼ (SW, z 

nwn. Buchse f.), 2° w Litwie pruskiej – z prus.-niem. buxe (GL 37), nwn. Buchse. War. bukšà 

(kš < ks), bukšìs; z wymianą suf. -a na -va: buksvà, bukšvà 2 p.a. (por. vapsvà ob. vapsà). — 

War. m. bùksas 2 p.a. (bùkšas) jest polonizmem. por. pol. gw. buks ʽgruba blacha żelazna, 

zwinięta w trąbkę, którą wbija się w piastęʼ (SGP I, 135). 

 buksà II 2 p.a., gen.sg. bùksos gw. 1. ʽbezroga krowaʼ, 2. ʽczłowiek bez palcówʼ — 

zapoż. z błr. búksa ʽbezroga krowaʼ (⇐ pol. buksa ʽbezroga krowaʼ, zob. SW). Por. ĖSBM 1, 

405n. Brak w LEW. — Drw. bùksas, -à ʽbezrogi; bez palcówʼ, war. bùkšas, -à (Šita karvė 

 
89 Łot. bukât ʽuderzać pięściąʼ, buõkât ʽüberdreschen, um die Hülsen und Hacheln abzudreschenʼ może być 

zapożyczeniem z dn. bōken ʽuderzać, pukaćʼ, zob. LEW 63, s.v. bukùs. 
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bukšà ʽTa krowa nie ma rogówʼ).  

 bùlbė 1 p.a., zwykle pl. bùlbės gw. ʽkartofleʼ (war. bùlbia, pl. bùlbios) — zapoż. z błr. 

búlьba, pl. búlьby (stąd też łot. gw. buļbi m.pl. ʽkartofleʼ), por. ĖSBM 1, 410. LEW 63 daje 

pierwszeństwo źródłu pol. bulba. — Drw. bulbienójai m.pl. ʽłęciny kartoflaʼ, bulbójai a. 

bulbojaĩ ts. (por. łot. bùļbãji ts.). Cps. bùlbakasis a. bulbãkasis ʽpora kopania kartofliʼ, war. 

bulbiãkasis, bùlbiakasis, bùlbkasis (por. kàsti), bulbiãbarščiai m.pl. ʽbarszcz z kartoflamiʼ 

(por. barš̃čiai), war. bùliabarščiai (b-b > ø-b); bulbiãduobė ʽziemianka, dół na kartofleʼ (por. 

duobė)̃, bulbnosà c. ʽczyj nos jest podobny do kartoflaʼ (Ano vaikai tokie bulbnõsos, nežinau, 

į ką ir atgimė ʽJego dzieci to takie bulbnosos, nie wiem, w kogo się wdałyʼ, por. nósis). — 

Vb. denom. bulbáuti ʽszukać kartofli, prosić (wiosną) o kartofleʼ, bulbiáuti ʽkopać kartofleʼ. 

Osobno zob. bùlvės. 

 bulìs, -ies 4 p.a. f. gw. 1. ʽjeden z pośladkówʼ, 2. przen. ʽgrubszy koniec igły, ucho 

igielneʼ (įveriu siūlų bulin adatos SD «nawłoczę igłę, zawłaczam», dosł. ʽwnizuję nić w ucho 

igłyʼ. Ji jau siūlo buliñ nepataiko ʽOna już nie jest w stanie trafić nitką w ucho igłyʼ), 3. 

przen. ʽgłówka gwoździa, kołka, sworzniaʼ, 4. przen. ʽpewna część w kołowrotkuʼ. LEW 63n. 

ujmuje bul- jako refleks SZ do pie. *bheul-/*bul- ʽpuchnąć, nabrzmiewaćʼ, por. IEW 99. 

ALEW 149 przypomniał o dawnym zrównaniu bulìs ze sti. buliḥ f. ʽbuttocks, vulvaʼ, buriḥ f. 

ʽvulvaʼ; są to wyrazy późno poświadczone, bez odpowiedników w wedyckim (por. cyg. bul 

f., pl. buľá ʽpośladki; odbytʼ, uwaga M. Osłona, p.l.). Mimo to ALEW l.c. ryzykuje 

rekonstrukcję pie. *buli- f. ʽKörperöffnung im Unterleib, After, Vulvaʼ. Podobnie Orel 65, 

s.v. pgerm. *būljō(n). — Drw. ãtbulas ʽporuszający się tyłem do przoduʼ (zob.), bùlys f.pl. 

ʽpośladki, tyłek, dupaʼ (Nuo staigio kalno nušliaužė bulimìs ʽZe stromej góry zjechał na 

tyłkuʼ), gw. bùlė, bulė ̃a. bulià 4 p.a. ʽzad, tylna część ciała; pośladek, biodro; uszko w igleʼ, 

bulìnė ãdata ʽigła z wielkim uchemʼ, pabuliai BRB, CGL m.pl. ʽwysypka skórna w postaci 

czerwonych plam, Feigwarzeʼ, pabulỹs 1. ʽrzemień uprzęży końskiej biegnący pod ogonem, 

tzw. podogonieʼ, 2. ʽpieluchaʼ (Į pãbulius vaikus įvynioja ʽW pieluchy dzieci zawijająʼ).  

 bùlius, -iaus 2 p.a. ʽbuhaj, byk rozpłodowyʼ (Vedu karvę pas bulių ʽProwadzę krowę 

do bykaʼ) — zapoż. z prus.-niem. boll, bull (GL 37, LEW 64), por. nwn. Bulle m. War. buĩlis. 

Łot. bull̃is ʽbykʼ ⇐ śrdn. bulle (Jordan 58). Por. bujėk̃as. — Drw. buliavà ʽopłata za pokrycie 

krowyʼ (por. sufiks w gỹliava, pỹliava), bulìnas ʽbyczekʼ, bulìnė ʽkawałek ziemi 

przeznaczony dla tego, kto trzyma buhaja na użytek całej wsiʼ, bùliškas ʽtaki jak u byka, 

buhajaʼ, pabulỹs ʽkastrowany byk; rozpustnikʼ, cps. bùliaragis ʽzrobione z rogu naczynie do 

moczenia osełki, noszone na pasie kosiarzaʼ (dosł. ʽbyczy rógʼ, por. rãgas). Vb. denom. 

buliáuti ʽbyć nieżonatym, trwać w kawalerskim stanieʼ, įbuliúoti ʽnastręczyć komu, skłonić 

kogo do kupna krowy, koniaʼ (Perkupčius įbuliãvo, ir nupirkau dvėseną karvę ʽPrzekupień 

nastręczył i kupiłem mizerną krowęʼ), buliúotis: apsibuliúoti, pasibuliúoti ʽo krowie: gonić 

się, odczuwać lub zaspokajać popęd płciowyʼ. 

 bùlka 1 p.a. ʽbiałe pieczywo pszenneʼ — zapoż. z błr. búlka, -i ⇐ pol. bułka, zdrob. od 

buła ʽokrągły bochenek białego chlebaʼ (Bańkowski I, 95). 

 bū́lokščias, -ia 1 p.a. LZŽ ʽbyły, miniony, dawnyʼ (Bū́lokščiai žmonės itai sakė 

ʽDawniej ludzie tak mówiliʼ) — przymiotnik urobiony neosufiksem -kščias od gwarowej 

formy prt. frq. bū́lo LZŽ, DVŽ ʽbyło, bywałoʼ < bū́lavo (Būlo, pas mus visi lietuviškai ūtarijo 

ʽBywało, że wszyscy u nas mówili po litewskuʼ). Zob. bū́davo. — Na wzór przymiotników 

dabarýkščias ʽteraźniejszyʼ i nūnýkščias ʽdzisiejszy, obecnyʼ od neoosn. būl- utworzono 

būlýkščias DVŽ ʽdawny, staryʼ (Būlýkščiai darbai tai ne dabarýkščiai). 

 bulvarkas stlit. ʽwał ochronny, umocnienie, bastion fortyfikacjiʼ (m.in. BRB), 

bulverkas CHB, gw. bùlvarkis — zapoż. ze stpol. bulwark, bulwerk ʽbaszta, narożnik, 
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twierdza, warowniaʼ ⇐ śrwn. bolwerk (SLA 48, LEW 64, ALEW 150, WDLP), por. nwn. 

Bollwerk n. GL 38 przyjmuje zapożyczenie z prus.-niem. bulwerk (śrdn. bolwerk). War. 

metatetyczny: burvalkas BRB ʽprzedmieście, Vorstadtʼ. — War. bolvarkas BRB jest chyba 

germanizmem, por. Urbutis 2009, 418, który w odróżnieniu od SLA 45 wskazuje nwn. 

Bollwerk jako formę źródłową.  

 bùlvės, -ių 1 p.a. f.pl. bot. ʽkartofle, Solanum tuberosumʼ — zapoż. z błr. búlьvy (ĖSBM 

1, 410), pol. bulwy f.pl. Por. łot. gw. bùļvas2 a. bùļvi2 ts. Zob. Niedermann 1956, 38 i 78n., 

LEW 63. — Drw. bulvienà ʽkartoflisko, pole po ziemniakachʼ, bulviẽnė ʽzupa kartoflankaʼ, 

bulvienójas ʽłodyga kartofla, nać, łęcinaʼ. Cps. bùlviakasis ʽpora kopania kartofliʼ, war. 

bulvãkasis (por. kàsti), bùlviabarščiai m.pl. ʽbarszcz z kartoflamiʼ (por. barš̃čiai). — 

Przekształcone przez dysymilację są formy gw. bùliava ʽkartofelʼ z *bulviava (ø-v z v-v), 

buliãvis ʽkto lubi kartofleʼ z *bulviavis — derywaty od neoosn. bulviav- jak w prt. bulviãvo 

⇐ bulviáuti ʽprosić o kartofleʼ (GJL I, § 340 niesłusznie upatrywał w bùliava epentetyczne -

a). Osobno zob. bùlbės, bùilė. 

 bumaškà 2 p.a., gen.sg. bumãškos gw. ʽpapierowy pieniądz, banknotʼ (Už viską 

sumokėjo naujomi[s] bumaškomi[s] ʽZa wszystko zapłacił nowymi banknotamiʼ, por. ZS 11) 

— zapoż. z ros. bumážka ʽpapierekʼ i ʽasygnataʼ ⇐ bumága ʽpapierʼ. War. rozpodobniony: 

gumaškà (g-m < b-m). Co do etymologii zob. Anikin 5, 131n. 

 bumãšnykas, bumãšninkas 2 p.a. gw. ʽportmonetkaʼ (Suplyšo bumãšninkas, ir pinigai 

išbyrėjo ʽRozdarła się portmonetka i pieniądze się wysypałyʼ) — zapoż. z błr., ros. bumážnik 

ʽportfel na banknotyʼ, z -š- jak w bumaškà ʽbanknotʼ (zob.). 

 bumbė́ti, bumbù (war. bùmbu), bumbė́jau ʽmówić niewyraźnie, mamrotać; stale na coś 

narzekać, zrzędzić, gderać; dudnić (o bębnie)ʼ, atbumbė́ti ʽodeprzeć napaść słowną, odciąć 

się, odgryźć sięʼ — czasownik na -ė- od osnowy bum-b-, pochodzącej od powtórzonego 

wykrz. bum-bum m.in. o mówieniu niskim głosem, o mamrotaniu pod nosem. Por. pum-p-ė́ti 

⇐ pum̃-pum̃. — Z innymi sufiksami: bùmbčioti ʽbębnić, dudnićʼ, bùmbinti ʽszemrać, 

zrzędzić; bić; iść z trudemʼ, bumbsė́ti 1. ʽbębnić, dudnić – o odgłosie młockarni, o 

spadających jabłkach (Obuoliai iš medžio bùmbsi), 2. ʽodzywać się z rzadka grubym 

głosemʼ. Zob. też bum̃bulas. — Neoosn. bumbėj-: bumbėjimas SD
1 «puk» [ʽpukanie, 

puknięcie, huk, stukʼ]. 

 bum̃bulas 3 p.a. 1. ʽgruby węzeł, np. na sznurzeʼ (war. bumbólas 1 p.a.), 2. ʽwłosy 

upięte z tyłu głowy w węzeł, kokʼ, 3. ʽguz na cieleʼ, 4. ʽowalny, okrągły przedmiot, gałkaʼ, 5. 

ʽpąk, pączek, zarodek liścia, kwiatuʼ (syn. bum̃buras, pum̃puras), 6. przest. ʽbąbel na 

wodzieʼ (syn. burb̃ulas), 7. ʽzgrubiałość na źdźble rośliny, kolankoʼ (syn. bum̃buras). Z 

innymi sufiksami: bum̃balas ʽokrągły przedmiot; pęcherz; węzełʼ, bumblỹs ʽzgrubiała część 

łodygi podziemnej niektórych warzyw, bulwa; pochwa kłosa; pień drzewa; mały snopek 

słomy w strzeszeʼ (syn. bamblỹs), ⇒ bumbliùkas c. ʽniewyrosłe dzieckoʼ; bumbùlis ʽpąk; 

bańka na wodzie; małe dzieckoʼ, też bot. ʽrdest kolankowy, Polygonum nodosumʼ. Vb. 

bum̃bti, -sta, -o ʽrosnąć wszerz, nabierać brzucha, zaokrąglać sięʼ. Podstawą tej grupy 

wyrazów jest osnowa bum-b-, pochodząca od powtórzonego wykrz. bum-bum (zob. 

bumbė́ti), por. też wtórne formy bùmbt a. pùmpt o odgłosie uderzenia, upadku, spadnięcia na 

ziemię. Inaczej ALEW 150. — Podobnie brzmiąca jest formacja psł. *bǫbŭljĭ ʽpęcherzyk na 

wodzie, na skórzeʼ, por. sch. bȗbalj ʽpęcherz na wodzieʼ, czes. boubel ʽpęcherz; guz na 

cieleʼ, pol. bąbel ʽpęcherzyk na wodzie, na skórzeʼ (por. LEW 64, Boryś 24). BSW 39 poszedł 

chyba za daleko, postulując tu wspólną innowację pbsł. *bumbula-.  

 būmenis, -ies f. stlit. ʽistnośćʼ [ʽistnienieʼ], hapaks z DP, por. tad tikrai du tur būt, 

Tėvas ir Sūnus, tai yra dvi perskirti personi, o ne viena pati persona, kuryji kartą būtų Tėvu, 
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kartą Sūnumi, o kartą Dvasia S. kaip atmainantis būtų natūra būmenies Dievo DP 4419 ʽtedyć 

pewnie dwaj być muszą, Ojciec i Syn, to jest dwie rozdzielne personie, a nie jedna sama 

persona, ktoraby raz była Ojcem, raz Synem, a raz Duchem S. jakoby odmienna była natura 

istności Boskiejʼ. — Z innymi tematami: būmenė: potam būmenė SD «potomność, potomny 

czas», būmenia SD «obecność» (syn. buitis, būkla), BRB też ʽschronisko, namiotʼ (glosa do 

šėtras, zob. ALEW 154). Trzy te wyrazy są neologizmami języka teologicznego. Pod 

względem słowotwórczym są to formacje na -i-, -ė-, -iā- oparte na neoosn. būmen-. Tę 

ostatnią wyodrębniono z odmienianej atematycznie formacji *būmuo, *būmen-s, *būmen-į 

ʽbyt, istotaʼ – abstractum na -men- od pwk. bū- jak bū́ti ʽbyć, istniećʼ. Porównywalne 

derywaty to stlit. pjūmenis, pjūmenė ob. pjūmuõ ʽżniwoʼ; armenà ob. armuõ ʽzorana warstwa 

glebyʼ; reĩkmenė ob. reikmuõ ʽpotrzebaʼ. Inaczej ŽD 237, GJL II, § 311 i Ambrazas 1993, 55. 

Zamiast neoosnowy na -men- (būmen-), rozszerzonej sufiksem fleksyjnym, wszyscy ci 

autorzy przyjmują neosuf. -men- (-menis, -menė, -mena, -menia), który rzekomo dołącza się 

do pwk. werbalnego. Jest to nieporozumienie, przynajmniej w odniesieniu do tych tematów 

samogłoskowych, które – jak būmenis, pjūmenė, armenà i būmenia – są niewątpliwymi 

derywatami od rzeczowników o osnowie spółgłoskowej na -men-. Użycie terminu ʽneosuf. -

men-ʼ powinno być ograniczone do rzeczowników na -menė, -mena, -menia, -menas, -menis, 

które nie mają lub wedle wszelkiego prawdopodobieństwa nigdy nie miały morfologicznych 

poprzedników z odziedziczonym suf. -men-. Por. dla przykładu nešmẽnė (brak †nešmuo), 

puošmenà (brak †puošmuo), eimenas (brak †eimuo) i pùtmenys (brak †putmuo). 

 bùmvulė 1 p.a. gw. ʽbawełnaʼ (Litwa pruska) — zapoż. z prus.-niem. būmwol, būmwul 

f. (GL 38; brak w LKŽ), por. nwn. Baumwolle. War. bùmbulė i bùmbalas. Zob. też bõvelna. 

 bū̃na 3 os. ʽzwykle jest, bywaʼ (1 sg. būnù, 2 sg. būnì) — praesens habitualne do bū́ti, 

prt. bùvo. Por. za NDŽ I, 92: Žiemà bū̃na teñ šaltà ʽZima bywa tam chłodna (ostra)ʼ. Tebū̃na 

Diẽvo valià! ʽNiech się dzieje wola boska!ʼ per ̃ dvejùs metùs bū̃nant kalė́jime ʽpodczas 

dwuletniej bytności w więzieniuʼ. Drw. pabū̃namas: Trióbos pabū̃namos ʽChaty, w których 

da się jeszcze mieszkaćʼ. W przeciwieństwie do bū́sta (zob.) cyrkumflektowana forma bū̃na 

wyklucza wywód z osnowy inf. bū́-. Brak akutu łączy bū̃na z równoznacznym – ale 

starszym – prs. bū̃va, pochodzącym z formacji infigowanej *bųva < *bu-n-va. Por. Stang 

1966, 353: «Formen wie lỹna, bū̃na sind gewiss später Ersatz für lįj̃a, bų̃va». Wydaje się, że 

przy bū̃na chodzi o derywację za pomocą suf. -na od neopwk. bū̃-, który wyodrębniono z 

bū̃va, rozumianego jako bū- + -va, czyli jako praesens o cesze -va (por. typ šlỹva ob. šlỹna 

⇐ šlýti). Gdy chodzi o formant -na, to został on przeniesiony z formacji praesentis typu 

aũna, jaũna, eĩna90. Pierwiastki dyftongiczne z au, ei są, jak wiadomo, ściśle związane z 

pierwiastkami o wokalizmie ū, ī. Prs. bū̃na, odnawiające formę bū̃va, należy do jednej serii 

z formami džiū̃na, griū̃na, kliū̃na, žū̃na, które odnowiły starsze praesentia džiū̃va, griū̃va, 

kliū̃va, žū̃va (na miejscu jeszcze starszych *džiųva, *griųva, *kliųva, *žųva). Proces 

reanalizy kontynuantów prs. infigowanego i następnie substytuowania wykładnika -na w 

miejsce -va można obserwować również przy pierwiastkach z y < *iH-C, zob. uwagę o gỹna 

s.v. gýti. 

 bùntas 1 p.a., buñtas 2 p.a. 1. ʽpęk, wiązka (siana, słomy, drewna, chrustu)ʼ, 2. ʽkupka, 

stosʼ — zapoż. z prus.-niem. bunt, śrdn. bunt, gebunt, por. nwn. Bund m. (GL 38, LEW 64). 

 buñtas 2 p.a., bùntas 1 p.a. 1. ʽbunt, sprzeciw, protestʼ (Pasikėlė buñtai ʽPowstały 

buntyʼ), 2. ʽzatarg, niezgoda, waśńʼ (Koks čia bùntas tarp jūsų ʽCo to za zatarg między 

wami?ʼ) — zapoż. ze stbłr. XVI w. buntъ ʽbunt, podburzanie do buntuʼ, błr. bunt, -u ⇐ pol. 

 
90 Nie można więc zgodzić się z Otrębskim (GJL II, § 534), ani Sennem 1966, 288, którzy twierdzili, że prs. bū̃na 

zostało utworzone od osnowy inf. bū́ti. 
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bunt ʽwystępowanie przeciw ustalonemu porządkowi; spisek, sprzysiężenie; przymierze, 

związek, stronnictwoʼ, tu przejęte ze śrwn. bund ʽzwiązek, przymierzeʼ. Por. ZS 11, LEW 

64, Bańkowski I, 96, Anikin 5, 137n. — Drw. buntauniñkas ʽbuntownikʼ ⇐ stbłr. 

buntovnikъ (por. błr. buntaŭščýk, buntár ts.). Vb. denom. buntavóti ʽbuntowaćʼ ⇐ stbłr. 

buntovati, błr. buntavácь, -úju, -úje. 

 búomas 1, 3 p.a. ʽdrąg do podważania i toczenia kamieni, pni; drąg do zapierania 

drzwi; grubsza żerdź, na której się staje przy układaniu strzechy; pawąz na wozie siana; 

szlaban do uwiązania konia, do zamknięcia drogiʼ, war. bū́mas 1 p.a. — zapoż. z prus.-niem. 

bōm (GL 38, LEW 64n., Čepienė 94, 111). Por. łot. buõmis ʽdrąg do podnoszenia ciężarów; 

pawązʼ ⇐ śrdn. bōm (Jordan 58). 

 búožė 1 p.a., buožė ̃ 4 p.a. 1. ʽgałka jako zakończenie laskiʼ, 2. ʽpałka z grubszym 

końcemʼ, 3. ʽnarzędzie do młócenia (bijak w cepach), do zgniatania, ubijania, miażdżeniaʼ, 

4. ʽmaczugaʼ, 5. ʽkolba karabinuʼ, 6. ʽpastorał, buławaʼ, 7. ʽbezmian, waga przesuwnikowaʼ, 

8. przen. ʽkułak, bogaty gospodarzʼ. SD «buława; maczuga», buožė gelažinė trumpų kotų 

turinti SD «kijec» [ʽkrótka żelazna buławka używana zwł. przez Mazurówʼ, SPXVI]. 

Odpowiednik łot. buõze, buozis ʽkij, pałka, maczuga; bezmian; barć leśna na uciętym pniu 

drzewaʼ. — Drw. buožẽlė ʽbijak cepów; wałek do tarcia maku; ruchoma część maselnicy; 

zawiązek owocuʼ, SD «pałka do bębna». Cps. buožgalṽis ʽkijanka, larwa żabyʼ, war. 

buožgalṽė, buodžgalṽė (por. galvà, syn. kū́jagalvis), buožgalṽis, buodžgalṽis ʽmający wielką 

głowęʼ (przezwisko, obelga). — Jest to jeden z takich wypadków, kiedy hiperpoprawny 

dyftong uo ukazuje się na miejscu samogłoski lit. o < pbałt. *ā (paralele: kuõlas, stuogas, 

stuomuõ). Rekonstrukcja: plit. *bóžė < *bāž-ii̯ā — drw. od wyrazu pb. *bāžu- < pie. 

*bhāǵhu- < *bheh2ǵ
h-u- ʽramię, łokieć mierniczyʼ. Por. wed. bāhú-, aw. bāzu- ʽramię; 

przednia łapa zwierzątʼ, gr. πῆχυς, eol. πᾶχυς m. ʽramię, łokieć mierniczyʼ, toch. A poke, 

toch. B poko ʽramięʼ, stnord. bógr ʽramięʼ, stwn. buog ts. łac. tri-fāx, -fācis f. ʽrodzaj 

pociskuʼ (znacz. etym. ʽbroń na trzy łokcie długaʼ). SZ stisl. bunga ʽwzniesienie, 

wypukłośćʼ, śrdn. bunge ʽbębenʼ, stwn. bungo ʽbulwaʼ, < pgerm. *ƀunʒōn (Orel 62). Motyw 

dla bałtyckiego rozwoju znaczeniowego: kość z przedniej łapy upolowanego zwierzęcia była 

widocznie używana jako pałka, maczuga. Por. dyferencjację znaczeniową przy wyrazie 

šónas. — Neoapofonia ilościowa SP buož- ⇒ SZ buž- wydała kilka derywatów: bužỹs ʽpałka 

z grubszym końcem używana przy zapędzaniu ryb do sieciʼ, bùžmas ʽmatnia sieciʼ, bužólas 

ʽguz na pałceʼ, bùžulas ʽgałka na lasceʼ, też ʽduży węzeł, supełʼ, vb. denom. bužiúoti ʽza 

pomocą bužys zapędzać ryby do sieciʼ. Por. kukà, kùkė ʽpałka, maczugaʼ ob. kúoka, kúokas 

ʽkij, pałkaʼ. Niejasne jest zakończenie -un° I członu bužun° w złożeniu bužùngalvis ʽkijankaʼ 

(por. buož-galṽis ts.). Neoapofonia uo ⇒ u jest mniej wydajna niż au ⇒ u, por. áugti ⇒ 

ugdýti; láukti ⇒ lùktelėti; daugsus ⇒ dugsus. 

 bū̃ras 2 p.a. przest. 1. ʽchłopʼ (m.in. u Donełajtisa); bogaty chłop, 2. hist. ʽLitwin, 

chłop litewski zamieszkujący w Litwie pruskiej, tj. w b. Prusach Wschodnichʼ (w 

odróżnieniu od Niemca, mieszkańca miasta, mieszczanina), 3. ʽw płn. Żmudzi: człowiek, 

ciemny, zabononnyʼ — zapoż. z prus.-niem. būr ʽchłopʼ (GL 39, LEW 65, Čepienė 129n., 

138). Młodszą pożyczką jest tu baũras (zob.) ⇐ nwn. Bauer m. — Drw. bū̃riškai adv. ʽpo 

litewskuʼ (dosł. ʽpo chłopskuʼ): Matyk, ir vokytis moka bū̃riškai kalbėti ʽPatrz, i Niemiec 

umie mówić po litewskuʼ); būrkà ʽchłopkaʼ (por. sufiks w brū́tka), cps. bū̃rvaikis ʽchłopski 

synʼ (por. vaĩkas). — Nazw. Bū́ras (⇒ pol. Buras), Būráitis. Okręg Kłajpedy nazywa się po 

żmudzku Būrijà 2 p.a. (KRŽ). 

 burbė́ti, burb̃a a. bùrba, burbė́jo 1. ʽmówić niewyraźnie, mamrotać, mruczeć, jąkać 

sięʼ, SD burbu «blekocę» [ʽmówić niewyraźnie, bełkotać, seplenićʼ] (syn. burbekluoju, 

stenekliju), 2. ʽszemrać, sarkać, burczeć z niezadowoleniaʼ, 3. ʽtokować (o cietrzewiu), 
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gulgotać (o indyku)ʼ, 4. ʽbulgotać (o źródle, o wrzącej wodzie)ʼ, 5. ʽrobić co z hałasem, 

turkotaćʼ, 6. ʽpalić się mocnym ogniemʼ, 7. ʽbujnie rosnąćʼ — czasownik na -ė- od osnowy 

bur-b-, umotywowanej powtórzonym wykrz. bur-̃bur,̃ bùr-bùr. Paralele: birbė́ti ⇐ bir-̃bir;̃ 

virvė́ti ⇐ vir-̃vir.̃ — burb̃ti, burbiù, burbiaũ ʽbrzęczeć, bzykać; mamrotać, bąkaćʼ (syn. 

birb̃ti), także ʽbrudzić, zanieczyszczać (o muchach na szybie)ʼ. Wtórna postać wykrzyknika: 

bùrb-t, burb̃-t o bulgocącym albo lejącym się płynie, o bzykaniu owada, o mamrotaniu (Apie 

tai niekam nė burbt ʽO tym nikomu ani mru mru!ʼ), też o pogrążeniu się w w wodzie, błocie. 

Inaczej BSW 39, LEW 43n. (s.v. birb̃ti) i ALEW 151 (łączy burb- z birb̃ti ʽbzykać, bzyczećʼ i 

jakkolwiek to ostatnie pochodzi niewątpliwie od wykrz. bìrbt, nie przyznaje tym 

czasownikom genezy onomatopeicznej). Paralele: łot. burbêt ʽdużo i bez potrzeby mówić, 

paplać; sarkaćʼ, psł. *bṛbati ʽwydawać niewyraźne, burkliwe, bulgocące odgłosyʼ (czes. gw. 

brbat, słń. bȓbati, sch. bȑbati, ros. gw. bórbatьsja), por. SŁPS 1, 414. Zob. też burgė́ti. — 

Drw. bùrbinti ʽw pośpiechu, jak popadnie tłuc, wpychać, nalewać; tłuc (szyby)ʼ, burbinu 

vundenį, burbuoles darau SD «bęblę w wodzie» [ʽbęblić, poruszać wodą, powodując 

powstawanie bąbli, pęcherzyków powietrzaʼ], burblénti ʽmamrotać pod nosem, bełkotać; 

mruczeć, szemraćʼ, też ʽcicho szumieć – o źródle, rzeczceʼ (syn. čiurlénti), burbsė́ti 

ʽbulgotać – o bagnie, o fermentującej kapuście; chlupać – o wodzie w butachʼ, burbsóti ʽbyć 

złym, posępnym, milczącymʼ. Postverbalia: añtburbos f.pl. ʽzamarzły wylew wody przy 

przeręblu lub studniʼ (syn. ántburgos), bùrba c. ʽgadułaʼ, burbẽklis ʽgderliwy człowiek, 

zrzędaʼ, burblỹs ts. (por. łot. bur̂ba ʽgaduła, pleciuchʼ), burb̃ulas a. bùrbulas ʽbańka, bąbel na 

wodzie, bańka mydlanaʼ, burbùlis 1. ʽbańkaʼ, 2. ʽcietrzewʼ, 3. ʽkto ma pulchne policzki, jest 

pucołowaty lub grubyʼ (zapoż. litewskie w ros. gw. burbúlь ʽbańka na wodzieʼ, drw. 

búrbolka ts., zob. Anikin 5, 149), burbuolė ̃ ʽkuliste zakończenie, gałka; pompon u bata; 

pączek; bańka na wodzieʼ, też ʽszyszka; lilia wodnaʼ, burbuolė SD «bąbel, bąbol, bańka na 

wodzie», pãburblės f.pl. ʽniedojedzona zupa, resztki zupyʼ, pabùrblis, -io ʽgrząskie miejsce; 

źródło bijące na błotachʼ. — Nazw. Bùrba (⇒ pol. Burba, Burbo), Burbáitis, Burblỹs, 

Burb̃ulas, Burbùlis. — Vb. denom. burbuliúoti ʽukazywać się (o bańkach na wodzie), 

puszczać bańki; chlupotać, bulgotać; gulgotać (o cietrzewie, indyku); mamrotać, narzekać, 

utyskiwać, gderać; przymilać się, zalecać sięʼ, burbuoliuoja vanduo SD «bąbele się czynią na 

wodzie» (syn. kunkaluoja vanduo). — Zapoż. litewskie w błr. gw. burbulécь ʽmocno 

gotować sięʼ, burbólicь ʽbulgotaćʼ (Urbutis, Balt V:1, 1969, 51 = Urbutis 2009, 358).  

 burdiẽlius, -iaus (p.a. nieoznaczony) gw. ʽwiejska zabawaʼ — zapoż. ze śrdn. burdēl 

ʽTanzabend auf dem Dorfeʼ (GL 39; brak w LKŽ), por. nwn. Bordéll n. ʽdom publiczny, 

burdelʼ. 

 bùrė I 2 p.a. gw. ʽowcaʼ (w języku dzieci), zdrob. burýtė, buriùtė — od zawołania na 

owce burè, burè, buriùk. Vb. denom. burénti 1. ʽbeczeć (o owcy)ʼ, 2. ʽzwoływać owceʼ. Poza 

tym bùrė oznacza ʽszyszkęʼ (Voverė burès yra išaižiusi ʽWiewiórka wyłuszczyła szyszkiʼ). 

Niejasne. Por. LEW 65. Paralele słowiańskie (zob. SŁPS 1, 477, s.v. *byrъ) przemawiają za 

onomatopeicznym pochodzeniem wyrazu. 

 bùrė II 2 p.a. 1. ʽżagiel na maszcieʼ, 2. ʽpłócienne pokrycie skrzydeł wiatrakaʼ — 

zapoż. z łot. buŗa, które ze swej strony jest pożyczką fińską, por. fiń. purje ʽżagielʼ, est. puŕje 

ts. (LEW 65). Zob. też žėg̃lis. — Drw. burìnis laĩvas ʽstatek żaglowyʼ, cps. bùrlaivis 

ʽżaglowiecʼ (por. laĩvas), bùrpila (zob.), bùrstiebis ʽmaszt żaglowyʼ (por. stíebas), bùrvilkis 

ʽlina służąca do wciągania żagla na maszt, tzw. szotʼ (por. vilk̃ti). — NB. W czasach 

Szyrwida wyraz bùrė wciąż jeszcze nie był znany we wschodniolitewskim. Por. takie zwroty, 

jak drobė eldijinė SD «żagiel do naw», kartis drobės eldijinės SD «żaglowy drąg».  

 bùrgas 2 p.a. przest., gw. ʽpożyczka, kredytʼ, ant bùrgo imti/dúoti ʽwziąć/dać na dług, 

na kredytʼ (Žyčiju iš ko, ant burgo imu ʽPożyczam od kogoś, na kredyt bioręʼ. Ką ant bùrgo 
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duoti ʽDać co na kredytʼ) — z uwagi na wokalizm u jest to zapewne zapoż. z pol. przest. 

bórg (gen.sg. borgu; forma nom.sg. borg jest młodsza od bórg, zob. s.v. barg̃as), wziąć/dać 

co na borg ⇐ śrwn. borg ʽAnleiheʼ. Zob. Brückner 36, LEW 35, Bańkowski I, 71. GL 39 

niesłusznie wyprowadza bùrgas wprost z nwn. Borg m. Brak jest wzmianki o bùrgas w 

POLŽ 226 (s.v. barg̃as). — War. f. burgà 2 p.a., ant burg̃os im̃ti/dúoti ʽwziąć/dać na dług, na 

kredytʼ (Jei neturi pinigų, tai pas mane gali imti ant burg̃os ʽJak nie masz pieniędzy, to u 

mnie możesz wziąć na kredytʼ). — Vb. denom. burgúoti ʽpożyczać, brać/dawać co na 

kredytʼ (kalka z pol. przest. borgować ⇐ śrwn. borgen), np. Kiek tu jam burgúosi? ʽIle ty mu 

pożyczysz?ʼ. Też refl.: Burgúojuos, burgavaũs ką nuo ko ʽPożyczam, pożyczyłem co od 

kogoʼ). Forma prewerbialna paburgúoti ukazuje się już u Mażwida, por. <Paburguk ßijczik 

bei gelbek> MŽ 41112 ʽdawaj na kredyt, pożyczaj i ratujʼ, por. Urbas 254 (o tym brak 

wzmianki w SLA, LEW i ALEW). 

 burgė́ti, bùrga, burgė́jo 1. ʽo wodzie: wydobywać się z głębi, tryskać, o źródle: bić, 

bulgotaćʼ (šaltìnis bùrga), 2. ʽmamrotać, zrzędzićʼ, 3. o kiszkach: pilve bùrga ʽw brzuchu 

komuś burczyʼ (por. burbė́ti); z inną budową burgti, burgia a. burga, burgė b.z.a. — od 

wykrz. bùrg o wodzie wypływającej z przerębla, bùrgt, burg̃t o wpadającym do wody 

kamieniu, wiadrze. Paralele: gurgė́ti, burk̃šti i burk̃tis. Por. LEW 66. — Drw. ámburgos 

(zob.), burg̃ė 1. ʽbłoto, grzęzawiskoʼ, 2. ʽrzadka, licha zupaʼ, 3. ʽsamogonʼ (por. pliurz̃alas, 

šliùkaras), burgẽsas ʽkto ciągle mruczyʼ, išburgos b.z.a. f.pl. ʽujście rzeki, ujście Niemna do 

morzaʼ (Dowkont). — N.jez. Bùrgis, Burgãlis, n.rz. Burgẽlis, Burg̃upelis. — Por. łot. 

burgutiņa ʽbąbel na wodzieʼ.  

 būrỹs 4 p.a. 1. ʽgromada ludzi, grono; stado zwierząt; chmara ptakówʼ, 2. ʽpluton 

wojskaʼ, 3. gw. ʽprzeciąg czasu, okresʼ (Vilniuj ilgą bū̃rį gyvenau ʽDługo mieszkałem w 

Wilnieʼ), 4. gw. ʽuderzenie deszczu, śniegu, wichru; zamieć śnieżnaʼ. War. bū̃ras ʽmała 

chmura deszczowaʼ (Kad ir mažas bū̃ras, bet prilijo daug ʽChoć chmura była mała, to 

deszczu spadło sporoʼ). Odpowiednik łot. bũris ʽmnóstwo, tłum, ciżbaʼ; też bũra ʽkupa, stosʼ. 

Może to być derywat na -i̯a- od prymarnego przymiotnika *bū́ras < pie. *bhuh2-ró, znacz. 

etym. ʽliczny, mnogi, rozmnożonyʼ ⇐ ʽurodzonyʼ (por. bū́ti ʽbyć, istniećʼ, pwk. pie. 

*bhu̯eh2). Por. Būga, RR I, 305n., BSW 40, LEW 66. Tymczasem NIL 47 widzi tu refleks 

derywatu rzekomo już pie., rekonstrukcja *bhuh2-r-ii̯o-. Z innym sufiksem: wed. bhū́ri- 

ʽliczny, mnogi, wielki, potężnyʼ, aw. būiri- ts. < *bhuh2r-i- (NIL, l.c., tak też ALEW 171). 

Paralela znaczeniowa: gr. φῦλον ʽród, plemię, szczep, klan, rasa; naród, ludʼ, φυλή ʽgrupa 

ludzi powiązanych węzłami krwi, plemię, fylaʼ : φύω ʽpłodzić, rodzić, wydawać na światʼ. — 

Drw. būrẽlis ʽkółko (literackie), gromadka (dzieci)ʼ, bū̃rininkas ʽplutonowyʼ, pabūrỹs ʽspora 

gromada, gromadkaʼ (Pãbūrį vaikų turėjo, o pabiednas buvo ʽMiał sporą gromadkę dzieci, a 

był dość biednyʼ), sámbūris ʽzebranie się, zbiegowisko; stowarzyszenieʼ (od vb. cps. 

susibùrti, por. sámbėgis), cps. bùrvalkis ʽścieżka wydeptana przez bydłoʼ (por. valk). Adv. 

būriaĩs ʽczasami, chwilami, z przerwami; miejscamiʼ (war. bū̃rais), kìtą bū̃rį a. kitù būriù 

ʽinnym razemʼ. Vb. denom. 1. bū́rautis, susibū́rauti ʽzejść się w gromadę; ożenić sięʼ, 2. 

būriúotis ʽskupiać się, gromadzić się, zrzeszać sięʼ, 3. bùrti, buriù, bū́riau, z prvb. su- 

ʽskupiać, łączyć się (w stado); plątać (nici, sznury)ʼ, refl. susibùrti ʽskupić się, zejść się w 

gromadęʼ.  

 bùrka 1 p.a. gw. ʽdługie obszerne okrycie wierzchnie, uszyte z suknaʼ — zapoż. z błr. 

búrka, -i (LKŽ I, 1188, por. ĖSBM 1, 417).  

 burkantai, -ų b.z.a. m.pl. przest. bot. ʽpasternak, roślina warzywna o jadalnych 

korzeniach, Pastinaca sativaʼ, SD burkuntai «pasternak» — przekształcenie na wzór 

rzeczowników na -ant- formy *burkanai, która oddawała zapożyczony wyraz strus. bŭrkanŭ 

(SLA 48; por. ros. borkán REw I, 108). Z tego samego źródła pochodzi łot. burk̃ãns 
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ʽmarchewʼ (ME I, 353), zob. s.v. burk̃onas.  

 bū̃rkis LKŽ, burk̃is, -io GL (p.a. nieoznaczony) przest. ʽklatka dla ptakówʼ — zapoż. z 

prus.-niem. burke ʽVogelbauerʼ (GL 39), drw. od śrdn. būr n. ʽklatkaʼ, śrwn. būr m. ʽklatka 

na ptakiʼ (EWD 106, s.v. 2Bauer). — Drw. būrkùtis ts.: Paukštį į būrkùtį įkišti ʽWsadzić ptaka 

do klatkiʼ. Gw. burk̃inas 1 p.a., bùrkinas 3 p.a. ʽklatka dla gołębi; budka dla szpakówʼ jest 

według LKŽ, s.v. zapożyczeniem z łot. burķins. 

 burk̃onas 1 p.a. gw. bot. ʽmarchew, Daucus carotaʼ (Šįmet mūsų burk̃onai nesaldūs 

ʽTego roku nasza marchew nie jest słodkaʼ), war. burkū́nas — zapoż. z łot. burk̃ãns ʽdie 

Burkane, Mohrrübeʼ (ME I, 353). 

 burk̃šti, burškiù, burškiaũ gw. ʽzapładniać owcę, kozęʼ: Ožys ožką, tekis avį burškia JU 

ʽKozioł kozę, tryk owcę zapładniaʼ, nuburk̃šti a. paburk̃šti ʽzapłodnićʼ, refl. burk̃štis ʽparzyć 

się – o owcach, kozach, wilkach, królikachʼ — czasownik utworzonу od interi. bùrkšt 

opisującej wytryśnięcie (strugi wody, piwa) lub wysypanie się (ziarna)ʼ, war. pabū́rkšt. 

Znacz. etym. ʽwtrysnąć nasienie – o samcuʼ. Por. LEW 66. — Drw. burk̃štinas ʽsamiec owcy, 

baran rozpłodowy, trykʼ, cps. burk̃šmetis ʽruja, okres aktywności rozrodczej ssakówʼ (por. 

mẽtas). — Synonimem czas. burk̃štis jest burk̃tis ʽparzyć sięʼ ⇐ interi. bùrkt o wytryśnięciu 

krwi, o wpadnięciu kamienia do wody. — Podobnie brzmiące wykrzykniki leżą u podstawy 

polskich czasowników gw. barkać się ob. parkać się, parchać się ʽparzyć sięʼ (zob. SGP IV, 

39). 

 burk̃štinas 3 p.a. gw. 1. ʽbursztyn, skamieniała żywica drzew iglastych używana do 

wyrobu przedmiotów ozdobnychʼ (Vienas žmogus ardamas rado diktą šmotą burk̃štino 

ʽPewien człowiek wyorał spory/duży kawałek bursztynuʼ), 2. przenośnie o kimś zdrowym, 

rumianym, pełnym na ciele (Petriukas toks burk̃štinas – pilnas, raudonas, tik juokiasi 

ʽPiotruś jest jak b., pełny, rumiany, wciąż się śmiejeʼ) — brzmienie zmienione insercją k z 

burš̃tinas 1 p.a. ʽbursztynʼ (por. krìkštolas < krìštolas), to zapożyczone z pol. bursztyn (od 

XIV w.), co zmienione z burnsztyn ⇐ wschśrn. burnstein, bornstein (WDLP), por. nwn. 

Bernstein m. Zob. też Brückner 50, Bańkowski I, 97n. 

 burkúoti, burkúoju, burkavaũ 1. ʽo gołębiu: gruchaćʼ, 2. ʽo kocie: mruczećʼ, 3. przen. 

ʽo ludziach: obcować w przyjazny sposóbʼ (Suseis, tai neatsišneka, neatsiburkúoja ʽJak się 

zejdą, to nie mogą się nagadać, nacieszyć sobąʼ), 4. ʽo zakochanych: okazywać czułość, 

flirtowaćʼ, susiburkúoti ʽzaprzyjaźnić sięʼ, 5. suburkúoti svíestą ʽubić masło w maselnicyʼ — 

czasownik utworzonу od interi. naśladującej głos gołębia: burkū̃, burk̃ū. Por. syn. brukúoti ⇐ 

brùkū, brū́̃kuo, brūkuõ. — Drw. burkuõlis ʽpewna rasa gołębiʼ, burkuõnas ʽgołąbekʼ, zdrob. 

burkuonėl̃is a. burkūnėl̃is ʽgołąbeczekʼ, burkùtis, burkùtė ʽgołąb, gołębicaʼ. 

 bùrlas (p.a. nieoznaczony) gw. ʽbłoto, rzadkie błoto, miejsce rozdeptane kopytami 

zwierzątʼ (Arkliai, inpuolę į tokį mulkasį, paneria į burlą iki ausių ʽKonie, wpadłszy w takie 

błoto, zapadają się aż po uszyʼ). Trudne. W wypadku analizy bur-las (por. grùblas ⇐ grùbti; 

aũlas ⇐ aũti; siū́las ⇐ siū́ti) leksem bur- pozostaje w zupełnej izolacji. Z tego względu lepiej 

poniechać zestawienia z psł. *bŭrl-ogŭ ʽlegowisko zwierząt, barłógʼ (rcs. bŭrlogŭ, sch. bŕlog, 

ros. berlóga, ukr. barlíh, gw. berlíh, berlóha, czes. brloh), które wysunął Būga, RR I, 435, a 

podjęli REW I, 80 i LEW 66. W BSW brak jest odpowiedniego zestawienia. Boryś 22 

wywodzi pol. barłóg (stpol. barłogo n. ʽlegowisko zwierzątʼ) z psł. *bṛlogŭ. Alternatywą dla 

analizy bur-las może być burl-as, sb. postverbale od burl̃yti ʽo zwierzętach: zamiast żreć 

mieszać żarcie pyskiem i zapaskudzać korytoʼ (zob.). — Drw. burlegà ʽbłoto, grzęzawisko; 

marna polewka; niesmaczne zsiadłe mlekoʼ, burlià c. ʽkto jedząc zanieczyszcza siebie i stółʼ, 

przen. ʽtłusty człowiekʼ, burlýnas a. burlỹnė ʽbłoto, błockoʼ, burlìngė ʽprzekwaszone mleko; 

niesmaczna zupaʼ, burliūgà ʽrzadkie błoto; marna polewkaʼ, burliuñgė ts., burliuñgis 
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ʽtłuścioch o nalanej twarzyʼ (na temat suf. -iung- zob. GJL II, § 508), stlit. burliungis CGL 

ʽbłotniste miejsce, Qvebbeʼ (zob. ALEW 152). — NB. Z uwagi na podobieństwo formalno-

znaczeniowe takich form, jak burlià (zob.) i murlià ʽgrzęzawisko, błotoʼ, burliuñgis i 

murliuñgis ʽtłuściochʼ, nasuwa się pytanie, czy bùrlas nie może być fonetycznym wariantem 

do *murlas, zob. mùrla, mùrlė, murlià s.v. mùrti ʽmoknąć, rozmakaćʼ (na temat oboczności 

b/m zob. GJL I, § 459).  

 burliõkas 2 p.a. gw. ʽ1. Rosjanin starowierca, filiponʼ (burliõkų bùrtai ʽpaplanina, 

bzduryʼ, NDŽ), 2. ʽtęgi mężczyzna o rumianej twarzyʼ (Raudonas, toks burliõkas ʽCzerwony, 

taki «burliokas»ʼ). Rzadszy war. burlõkas 1. ʽRosjanin starowiercaʼ, 2. ʽRosjanin najmowany 

do kopania rowów melioracyjnychʼ (ZS 11). Zapoż. z ros. burlák, -á ʽflisak wołżański 

ciągnący łodzie pod prąd rzekiʼ, też ʽnieżonaty, samotny mężczyzna; bezdomny, włóczęga; 

nieokrzesaniecʼ (por. REW I, 148). Przesunięcie znaczenia w kierunku ʽRosjanin starowiercaʼ 

nie zostało na razie wyjaśnione, zob. Anikin 5, 172n. LKŽ nie potwierdza użycia burlõkas w 

znacz. ʽrussischer oder poln[ischer] Herrʼ, co podawali Berneker I, 102 i za nim Bender 1921, 

27. Palatalizacja osnowy (burľ) jest prawdopodobnie następstwem ludowo-etymologicznego 

skojarzenia wyrazu zapożyczonego z rodziną czas. burl̃yti (zob.). Rusycyzmami są też łot. 

bùrlaks ʽkto zajmuje się rozbojem na drodze, rozbójnik, bandytaʼ i fiń. purlakka ʽwłóczęga; 

nieżonaty mężczyznaʼ. Por. LEW 66. 

 burl̃yti, burl̃ija, burl̃ijo wsch.-lit. 1. ʽo zwierzętach: zamiast pić/żreć mieszać płynne 

żarcie pyskiem, puszczać bańki, zapaskudzać koryto a. wiadro; niechętnie pić/żrećʼ, 2. ʽo 

kopytach zwierząt: mieszać błoto, robić błotoʼ (Gyvoliai burl̃ija balą, t.y. balą daro 

ʽZwierzęta zamieniają ziemię w błotoʼ), 3. ʽo nurkujących kaczkach: puszczać bańkiʼ — 

prawdopodobnie zapoż. z błr. burlícь, -ljú, 3 sg. -lícь ʽbulgotać, gulgotać – wydawać dźwięk 

towarzyszący laniu się, przelewaniu płynu, wrzeniuʼ. Por. też ros. burlítь m.in. ʽtryskać 

strumieniem; szybko mieszać (płyn, coś rzadkiego; przelewać z głośnym odgłosem; 

powodować bulgotanie; burczeć – o odgłosie we wnętrznościach; bełkotać (o pijanym)ʼ. 

Podstawa zapewne onomatopeiczna. Mało prawdopodobne jest pokrewieństwo litewsko-

słowiańskie, które z powodu refleksu sch. bŕliti dopuszcza – z pewną rezerwą – Anikin 5, 

175. Z innymi sufiksami: burl̃inti ʽmącić wodę kijemʼ (refl. ʽpluskać się – o kaczkachʼ), 

burlióti, -ja, -jo ʽrozrzucać żarcie pyskiemʼ (Paršai ėdalą išburliójo ʽŚwinie rozrzuciły 

(rozpryskały) żarcieʼ). 

 bùrmistras 1 p.a., burmìstras 2 p.a. ʽurzędnik stojący na czele rady miejskiej, 

burmistrzʼ, DP ʽburmistrz, bormistrz, borgmistrzʼ — zapoż. ze stbłr. burmistrъ ⇐ pol. XVI w. 

burmistrz (bormistrz, borgmistrz) ʽnajwyższy urzędnik miejski sprawujący władzę 

administracyjną, policyjną, sądowąʼ (SPXVI). Wyraz polski jest pożyczką ze śrwn. 

burgmeister < burgermeister, z wyrównaniem członu °meister do stpol. mistr, mistrz (por. 

stlit. mìstras). — War. burgamistras BRB; burgmistras BRP ⇐ stbłr. burkgimistrъ (⇐ pol. 

burgmistrz). War. zdysymilowany: bùlmistras, bulm̃istras. W Litwie pruskiej: burgemeisteris 

⇐ prus.-niem. burgemeister (GL 39). Zob. też SLA 48 i LEW 65. 

 burnà 3 p.a., bùrna 1 p.a. 1. ʽusta, jama ustnaʼ, 2. ʽtwarz, gęba, pyskʼ, 3. przen. 

ʽkieliszek, miarka wódki wypijana jednym haustemʼ (Išmeskim po bùrną ʽWypijmy po 

kieliszkuʼ). SD: burna «gęba; pucki», kraipau burnų «wykrzywiam gębę», sukuliu burnų 

«obijam komu gębę», ažudungtė burnos moterų «zatyczka niewieścia» [ʽzasłona 

białogłowska na twarzʼ, L.]. Odpowiedniki łotewskie: pur̂na a. pur̂ns ʽpysk, morda (psa); 

szpic stopy, butaʼ (por. łot. pãls ob. bãls ʽbladyʼ). Wokalizm ùrC wskazuje na seṭowy st. 

zanikowy, pie. *bhṛH-néh2-. Wiąże się z orm. beran ʽustaʼ, śrir. bern(a) ʽprzepaść, otwórʼ, 

stwn. bora ʽdziuraʼ i łac. perforāre ʽprzedziurawićʼ, por. LEW 66. To prowadzi do pwk. 

*bherH- ʽrobić ostrym narzędziemʼ (LIV
2 80), por. materiał ie. przytoczony s.v. bárti. BSW 40 
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w ślad za artykułem Mladenova (Indogermanische Forschungen 35, 134) zestawił burnà z 

bg. gw. bъrna ʽwargaʼ, trzeba jednak zauważyć, że izolowany charakter bułgarskiego 

świadectwa pozbawia je siły dowodowej. Zob. też dyskusję w ALEW 152. — Drw. apýburnis 

ʽmiejsce koło ustʼ, burnius SD
1 «gębiasty», pabùrnis (zob.), víena bùrna adv. ʽjednym 

głosem, zgodnieʼ, visà bùrna adv. ʽna cały głosʼ (dosł. ʽcałą gębąʼ). Cps. bobaburñis (zob. 

bóba), kraivaburnis SD «krzywogęby» (por. kreĩvas), nepraus(ta)burñis ʽten, kto się 

nieprzyzwoicie wyrażaʼ (por. nẽpraustas ʽniemytyʼ), píenburnis (zob.), stačiaburñis ʽkto 

mówi prosto z mostu, bez ogródekʼ (por. stãčias), šùnburnis 1. ʽistota bajkowa o psim 

pyskuʼ, 2. ʽkto się nieprzyzwoicie wyrażaʼ (por. šuõ). Zwraca uwagę człon złożeniowy bur-, 

nie burn-, w pilvaburỹs ʽbrzuchomówcaʼ (por. pilṽas, syn. pilvakalbỹs). Vb. denom. 

burniúoti ʽgderać, zrzędzić, sprzeciwiać sięʼ, suburniúoti ʽzwymyślaćʼ, burnóti, -ju, -jau 

ʽpyskować, wymyślać, złorzeczyćʼ.  

 burnõsas 2 p.a. przest. ʽdługie szerokie okrycie (płaszcz) z grubego samodziału 

domowej robotyʼ (Buvo miliniai burnõsai, šiltūs LZŽ) — zapoż. z błr. burnós. War. bùrnosas 

a. burñosas ⇐ pol. burnus. 

 burnotinas stlit. ʽpurpurowyʼ, SD «brunatny, purpureus» — ze zmiany *brunotinas 

przez metatezę ru > ur; zapożyczenie ze stpol. brunatny ʽszkarłatny, koloru krwiʼ, z suf. -

inas zastępującym pol. -ny. W kwestii metatezy por. juodbruvỹs > juodburvỹs. Zob. też SLA 

48 i POLŽ 36 (brak w LEW i ALEW). 

 burõkas 2 p.a. bot. ʽburak czerwony, Beta vulgarisʼ (m.in. SD) — zapoż. ze stbłr. 

burakъ, błr. burák, -á (⇐ pol. burak, stpol. borak ʽogórecznik, ʽBorago officinalisʼ ⇐ śrłac 

borāgo, borrāgo ts.). Przeniesienie nazwy z gatunku ʽBoragoʼ na ʽBetaʼ. Zob. też SLA 48, ZS 

11, LEW 67, Sławski I, 50. War. synkopowany: brõkai ZTŽ (por. šilumà > šilmà, LD § 146). 

Niejasny war. barõkai. Zob. też ruñkelis. — Pl.t. burõkai, -ų ʽzupa buraczana, barszczʼ ⇐ 

błr. burakí, -óŭ (por. ĖSBM 1, 413). 

 bùrpila 1 p.a. gw. ʽdrewniany czerpak używany przez rybaków do zraszania 

naprężonego żaglaʼ (war. bùrpilė, °pilas, °pilis) — złożenie członów bùrė ʽżagielʼ i pil° jak 

w pìlti ʽlać, rozlewaćʼ; znacz. etym. ʽzraszacz żagla, Segelbenetzerʼ, por. LEW 65. Tam, 

gdzie bùrė było wyrazem nieznanym, cps. burpil° zmieniało się na gruncie etymologii 

ludowej w gū̃rpilas i vùrpilis, zob. co do szczegółów LEW 65 i Kabašinskaitė 30, 83. 

 bursà 4 p.a. stlit. DP ʽtowarzystwo; społka; społeczność; gminʼ — zapoż. ze stbłr. 

bursa ⇐ pol. XVI w. bursa ʽinternat, wspólne miejsce zamieszkania uczącej się młodzieży; 

bractwo, cech; towarzystwoʼ (SPXVI), tu ze śrwn. burse f. ʽsakiewka na pieniądze; wspólna 

kasa bractwa, cechu; cech, bractwoʼ, nwn. Börse f. (Bańkowski I, 97). Zob. też SLA 49, LEW 

67 (brak w ALEW), Urbas 69, Skardžius 1935, 87, 89. — Vb. denom. bursauti BRB (⇒ 

bursaujimą MŽ ʽobcowanieʼ), bursyti MŽ, DP ʽobcowaćʼ. 

 bursavóti, bursavóju, bursavójau stlit. DP ʽobcować, towarzyszyćʼ — zapoż. ze stbłr. 

bursovati ⇐ pol. XVI w. bursować m.in. ʽprzestawać, obcować, zadawać sięʼ (SPXVI). Gw. 

bursavóti ʽpodburzać, podjudzaćʼ, np. Ana bursavója vyrą mano, kad mane muštum, t.y. 

primoko JU ʽTamta podjudza mojego męża, żeby mnie biłʼ. Pribursavójo visą kaimą, 

nebegaliu nė pasirodyti ʽPodburzyła całą wieś, nawet nosa nie mogę z domu wystawićʼ. Por. 

SLA 49 (brak w ALEW). 

 bursinỹkas 2 p.a. stlit. DP ʽtowarzysz; społsługaʼ — zapoż. ze stbłr. bursnikъ ⇐ pol. 

XVI w. burśnik ʽwspółtowarzysz; żołnierz należący do tej samej rotyʼ (SPXVI). War. 

bursenykas BRP. Suf. -inyk-/-enyk- na miejscu słow. -nik-. Por. SLA 49 (brak w ALEW), 

Skardžius 1935, 54. 
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 bùrta 1 p.a. 1. ʽczworoboczny kawałek drewna; kawałek (mydła, słoniny, mięsa)ʼ, 2. 

ʽlos ciągniony, sorsʼ, SD «los, losowanie» (burtas metu SD «losuię»), 3. ʽsześcianek do gry w 

kościʼ, 4. przest. ʽczaryʼ91, 5. ʽczęść, udział w czymʼ. Odpowiednik łot. bur̂ta2 ʽnacięcie, 

karb; spisʼ. Dewerbalny rzeczownik na -tā- od bùrti ʽrzucać losyʼ (por. GJL II, §§ 392, 395). 

— Drw. burtelė SD
1 «los», burteles metauju SD

1 «losuię», per burteles kų daliju SD «losuię», 

bùrtos f.pl. ʽprzesąd, zabobonʼ. — War. m. bùrtas ʽlos, kostka, gałka do losowania; bilet 

loteryjnyʼ (m.in. DP), pl. bùrtai 1. ʽlosyʼ: mèsti bùrtus ʽrzucać losyʼ, tráukti bùrtus ʽciągnąć 

losyʼ, 2. ʽwróżby, czaryʼ (m.in. DP), 3. ʽprzesądyʼ. Odpowiednik łot. burts ʽZeichen eines 

Zauberers, Wahrsagers; der Buchstabeʼ. — Zapoż. litewskie w pol. przest. burty pl. ʽczaryʼ 

(Bednarczuk 1999, 155). — Drw. bùrtininkas ʽczarownik, wróżbitaʼ, SD burtinykas 

«wieszczek, wrożek» (por. łot. burtnieks ts.), bùrtvos f.pl. ʽwróżby, czaryʼ (⇒ vb. denom. 

bùrtvėti ʽwróżyćʼ). Cps. burtametys SD «losownik» [ʽco losy puszcza, rzucaʼ, L.] (por. 

mèsti), burtãžodis ʽczarodziejskie słowo, zaklęcieʼ (por. žõdis). Por. łot. bùrvis ʽczarownikʼ 

(⇒ bùrvîgs ʽczarodziejskiʼ, bùrvība ʽczaryʼ), cps. burtsmetis ʽlosującyʼ. 

 bùrti, buriù, bū́riau 1. ʽrzucać losy, losowaćʼ, 2. ʽodprawiać czary, praktykować 

magięʼ, 3. ʽwróżyć, odgadywać i przepowiadać przyszłośćʼ. SD buriu «wieszczę, wrożę». 

Odpowiednik łot. burt̃, buŗu, bũru ʽczarować, uprawiać czary; guzdrać sięʼ. Bez pewnej 

etymologii. BSW 40: do gr. φάρμακον n. ʽlek, lekarstwo; trujące ziele; napój zaczarowanyʼ, 

pl. φάρμακα ʽczary, uroki, gusłaʼ (zob. też GEW II, 992n.; tymczasem Beekes 2010, 1554 

określił φάρμακον jako wyraz pregrecki). ME I, 354 rekonstruuje znacz. etym. ʽrobić znaki 

bartnicze, klejmaʼ, czego śladem ma być sb. psł. *bŭrtĭ ʽbarćʼ. Podobnie Jēgers 1966, 38n.: 

ʽrobić nacięcia jako znaki tajemneʼ. LEW 67: bùrti należy do rodziny ros. bortь ʽbarćʼ. — 

Drw. burimas SD «wieszczba, wieszczenie; wrożba, wrożenie», bùrta (zob.).  

 bùrvalakas 1 p.a. gw. 1. ʽgołe, niczym nie porośnięte wzgórzeʼ (Ant bùrvalako niekas 

neauga ʽNa «burvalakas» nic nie rośnieʼ), 2. ʽnasyp ziemny, wałʼ (Lauką skiria nuo kelio 

ilgas bùrvalakas ʽPole oddziela od drogi długi wałʼ), 3. ʽpryzma śnieguʼ — może być 

zapożyczeniem z błr. gw. burválak ʽwzgórek, suche miejsce na nizinieʼ (zdaniem ĖSBM 1, 

414 ma to być zdrobnienie od rzecz. *burvál, związanego z buravál i ros. burevál 

ʽwiatrołom, las zwalony przez burzęʼ). 

 burválka 1 p.a. gw. 1. ʽkawałekʼ: Sarmata ant stalo nešti, tokia graži mėsa, o 

burválkom supjaustyta ʽWstyd nieść na stół, takie piękne mięso, a [zostało] pokrojone na 

kawałkiʼ, 2. przen. ʽtęgi człowiek; tłuściutkie dzieckoʼ. Niejasne. Por. kaválkas. — 

Lituanizmem może być błr. gw. burválak ʽkawałek drewnaʼ i ʽprzysadzisty człowiekʼ (por. 

ĖSBM 1, 414). 

 burvis, -io b.z.a. gw. ʽczarownikʼ (Miežinis) — zapoż. z łot. burvis (Urbutis 2009, 

276n.). — Drw. u Miežinisa: burvystė ʽczaryʼ, burviškas ʽczarodziejski, magicznyʼ. 

 būsià ptk. gw. ʽjakoby, niby, rzekomo, podobnoʼ, np. Būsia kits iš tenai kunigas 

persikels čia ʽPodobno (jakiś) inny ksiądz stamtąd przeniesie się tutajʼ. War. do bū́sią II 

(zob.). Por. bùce, bū́k. 

 bū́sią I sb. SD <busiu> «potomni», SD <potam busiu> «potomni ludzie, potomkowie» 

— skostniała forma nominatiwu pl.m. od participium fut. act. bū́siąs ʽtaki, który będzieʼ (inf. 

bū́ti). 

 bū́sią II ptk. ʽjakoby, nibyʼ, np. Dar, mat, būsią nežinanti Lazdienės liežuvio ʽOna 

 
91 Por. su burtinyke ant burtos veizdėdavau MŽ 114 ʽz czarownicą na czary patrzyłemʼ. — Netikėkime 

žynavimump, žolinėjimump, bùrtump, velniump, praktikoriump kokiuose norint privalymuose mūsų DP 48331 

ʽNie uciekajmy się do czarow, do czartow, do praktykarzow w jakichkolwiek potrzebach naszychʼ.  
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widocznie jeszcze nie poznała języka [osoby nazwiskiem] Lazdienėʼ. Skostniała forma 

nominatiwu pl.m. od participium fut. act. bū́siąs ʽtaki, który będzieʼ (inf. bū́ti). Syn. būsiam, 

bū́sint (por. nórint), bū́sis. 

 bùsilas 3 p.a. gw. ʽbocian, Ciconiaʼ (Bùsilas parlėkė, jau pavasaris bus ʽBocian 

przyleciał, będzie już wiosnaʼ), bùselas 1, 3 p.a. (LZŽ) — zapoż. ze stbłr. buselъ, por. błr. 

búsel, -sla, ukr. búsel (búsьko), ros. gw. búsel, búselь (búsol). Suf. -el- zastąpiony przez -il- 

(powód niejasny). Zob. Niedermann 1956, 28n., LEW 67, ĖSBM 1, 423. Dalsza etymologia 

sporna, przegląd stanowisk daje Anikin 5, 205n. — War. bùsela (LZŽ); synkopowane bùslas 

(Zíetela, LD § 146). LKŽ nie potwierdza war. busėlas, który pojawia się u Niedermanna i w 

LEW. Por. synonimy gañdras, garnỹs, gužùtis i stark̃as. — Drw. busilėl̃is ʽjakaś roślina polna 

i roślina łąkowaʼ, busiliùkas ʽmłode bocianaʼ. — Nazw. Bùsilas, Bùsila, Buslỹs, Bùslius. 

N.m. Busilaĩ, n.jez. Busilų̃ ẽžeras, liczne nazwy terenowe, w tym Bùsializdis – przez 

haplologię albo kontrakcję z *Bùsilia-lizdis (zob. LVŽ I, 635n.).  

 bùsokas 1 p.a., bū̃sokas 1 p.a. gw. 1. ʽbosak, długi drąg drewniany, na którym 

osadzone jest stalowe okucie z ostrzem i hakiemʼ, 2. ʽżerdź do płoszenia rybʼ (Bebaidant 

žuvis, nulūžo bùsokas ʽPrzy płoszeniu ryb złamał się bosakʼ) — zapoż. z prus.-niem. 

bōshaken (GL 39, LEW 67), por. nwn. Bootshaken m. ʽdrąg do odpychania łodziʼ. Zob. też 

slawizm busõkas.  

 busõkas 2 p.a. wsch.-lit. ʽbosakʼ — zapoż. z błr. busák, -á (⇐ pol. gw. bósak < bosak 

⇐ nwn. Bootshaken, WDLP). War. basõkas ⇐ błr. gw. basák (PZB 1, 246). Zob. też 

germanizm bùsokas. 

 bū́sta 3 os. prs. gw. ʽmieszka, przebywa gdzie; bywa, zdarza sięʼ (Mano teta bū́sta 

Vilniui penkiasdešimt metų ʽMoja ciotka mieszka w Wilnie pięćdziesiąt latʼ. Prieg dukterei 

bū́stu ʽU córki mieszkamʼ. Visaip jau čia bū́sta ʽRóżnie tu bywaʼ. Apsibū́sta ʽPrzyzwyczaja 

sięʼ) — praesens utworzone sufiksem -sta- od inf. bū́ti ʽbyćʼ. Podobny pdg.: plū́sta, plùvo, 

plū́ti. Por. bliskoznaczne praesentia bū̃na i bū̃va. — Neopwk. būst-: bū́sti inf. ʽżyćʼ (ZTŽ), 

bū́stimas (zob.). 

 bùsti, bundù, budaũ ʽbudzić się ze snu, ocucać sięʼ, zwykle z prvb.: atbùsti ʽprzestać 

spaćʼ, įbùsti ʽwyrosnąć, dojrzećʼ (Visi trys vaikai buvo nemaži, jau inbudę), nubùsti ʽzbudzić 

się; dojrzeć umysłowo, stać się świadomym czegoʼ, pabùsti ʽzbudzić się, oprzytomniećʼ, SD 

pabundu «ocucam się» (syn. pagirstu), subùsti ʽzbudzić się po kolei, jeden po drugimʼ 

(Subùdo, suskelė visa šeimyna). Odpowiednik łot. bust, bùdu (*bundu, war. būstu), budu 

ʽbudzić się ze snuʼ. Formacja na SZ bud- od niezaświadczonego SE *bi̯au̯d- < pie. *bheu̯dh- 

ʽczuwać, być obudzonymʼ (LIV
2 82, BSW 33), por. scs. bljudǫ, bljusti, gr. πεύθομαι (s.v. 

baũsti). Formacja infigowana spełniała rolę inchoativum lub ingressivum w stosunku do dur. 

budė́ti (zob.). Por. Vaillant III, 236. Temat *bhundh- też w gr. πυνθάνομαι ʽdowiadywać się, 

rozpytywać się o co; wiedzieć, słyszeć o czymʼ. — Neopwk. bus- (⇐ bùsti): atbusčiaĩ m.pl. 

ʽprzerwy we śnieʼ (por. rẽgzčiai ⇐ règzti), bùsterėti ʽprzebudzić się na chwilęʼ. — Neoosn. 

bund- (⇐ bundù): prasibundinė́ti ʽprzebudzać sięʼ, pabundinti b.z.a. ʽbudzić kogoʼ (por. 

prijuñdinti ⇐ jundù; jùnkinti ⇐ jùnkiu). — Odpowiednik z sufiksem nosowym: psł. *bŭd-nǫ, 

scs. vŭzbŭnǫ, -bŭnǫti ʽocknąć się, obudzić sięʼ (aor. vŭzbŭde), strus. vozbnu, vozbnutь. 

Sufigowane *bŭdnǫ tak się ma do infigowanego lit. bundù jak *dŭxnǫ ʽtchnę, oddychamʼ do 

dunsù i *sŭxnǫ ʽschnęʼ do sunsù. — WSZ būd-: bū̃dytis, -ijas DP, później bū̃dintis, -inas 

ʽćwiczyć się, wprawiać się w czym, pobudzać się do czegoʼ (sb. postvb. bū̃dijimas a. 

įbū̃dijimas DP ʽćwiczenieʼ). Sb. postvb. bū̃das (zob.). Nawiązanie psł. *byd-a- < pbsł. *būd-

ā-: scs. vŭzbydati iter. ʽocykać sięʼ. — SO baud-: báudinti (zob.). 

 bū̃sti, būstù, būdaũ gw. ʽwyknąć, nawykaćʼ, įbū̃sti ʽwprawić się w czym, nabrać 
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wprawyʼ, pribū̃sti ʽprzywyknąć (do jakiejś pracy), nabrać doświadczeniaʼ, pribū̃dęs: Ką čia 

kalbėti, jis pribū̃dęs žmogus – ir šilto ir šalto ragavęs ʽCo tu [dużo] mówić, to doświadczony 

człowiek, popróbował i gorącego i zimnegoʼ. Trudne. Po pierwsze būd- może być 

alternantem na st. wzdłużonym do bud- (*bhudh), jak w bundù, bùsti ʽbudzić się ze snuʼ. Po 

drugie būd- może być neopierwiastkiem, mianowicie takim, jaki widać w bū́davo (zob.). 

Wtedy prs. būstù < *būd-stu ʽoswajam się, nawykamʼ byłoby drw. inchoatywnym od prs. 

statywnego *būdu ʽistniejęʼ (zob. bū́damas). 

 bū́stimas DP ʽistnośćʼ [istnienie], war. bū́stimė a. būstimė ̃DP ʽistność [łac. essentia], 

istotność, bytność, postawa, postać, istotaʼ (Nesa viena yra Dievystė, vienas būstimas, ir 

natūra, viena galybė, amžinumas... DP 21829 ʽAbowiem jedno jest Bostwo, jedna istność, i 

natura, jedna możność, wieczność...ʼ. — bet viena yr, ir ne kita visų trijų personų Dievystė, 

viena būstimė, ir natūra viena DP 26123 ʽale jedno jest, a nie insze wszytkich trzech osob 

bostwo, jedna istność, i natura jednaʼ) — abstracta na -im- od neopwk. būst-, 

wyabstrahowanego z prs. bū́sta ʽmieszka, bywaʼ (zob.). Por. siuvìmas ʽszycieʼ od siuv- jak 

siùva ʽszyjeʼ (siùvo). W kwestii akcentuacji zob. Skardžius 1935, 44, 108. Fakt, że nie ma 

drugiego przykładu na użycie suf. -im- przy osnowie prezentycznej na -sta92, skłania do 

przypuszczenia, że būst-im- to jeden z Daukszowych neologizmów. — Podobny charakter 

ma złożenie bendra-būstimė (nie odnotowane w LKŽ), oddające w DP pol. społistność przest. 

ʽfakt bycia tejże samej istoty, co i drugiʼ (por. beñdras)93 ⇐ społ-istny przest. ʽjednej z 

drugim istotyʼ (np. Chrystus jest społistny Ojcu swemu, L. z Wujka). — Inne drw. od būst-: 

bū́stinė 1 p.a. lub bū́stynė 1 p.a. ʽsiedziba, kwatera, miejsce stałego pobytuʼ (Čia mano 

bū́stinė ʽTo jest moje miejsceʼ), bū́stymas ZTŽ ʽżycieʼ. Od tego drw. wsteczne: bū́stas 

ʽmiejsce przebywania, mieszkanieʼ, bū̃stė ʽpewien stan, sposób byciaʼ (šventės bū̃stė 

ʽświętowanieʼ). Paralele: avìkinė ⇒ avìkė; grum̃dynė ⇒ grum̃dė. 

 bušavóti, bušavóju, bušavójau LZŽ ʽszaleć – o buhajuʼ — zapoż. z błr. bušavácь, -úju, 

3 sg. -úje. — War. bušùitis, bušùjuos, bušùjaus (ZS 11) 1. ʽo dzieciach: szaleć, hałasowaćʼ 

(Nesbušùik, tėvelis miega ʽNie hałasuj, tatuś śpiʼ), 2. ʽwywoływać burdy podczas wesela a. 

zabawyʼ – paradygmat oparty na białoruskiej formie 3 sg. prs. bušúje, stąd też akcentuacja 

(por. bičiùiti ⇐ błr. bičúje). 

 būt-, neoosnowa wyabstrahowana z formy bū́tas ʽtaki, który stał się, który byłʼ, 

participium prt. pass. do bū́ti ʽbyćʼ (zob.), por. też nebū́tas ʽniebywały, nieistniejący, 

fantastycznyʼ (Nebū́tus daiktus/dalykus pasakoti ʽOpowiadać niebywałe, niestworzone 

rzeczyʼ). — Derywaty: 1. būtýbė a. būtỹbė ʽistota żywa, stworzenieʼ, SD «bytność rzeczy» 

(syn. buitis, esybė). — 2. bū́tinas, -à ʽkonieczny, nieodzowny, istotny, ważnyʼ94, SD
1 

«doskonały» (syn. suvisu, visiškas, tobulas), SD «ważny, przyiętny», būtinas daiktas «ważno 

co iest, waży co», ⇒ būtinaĩ adv. ʽkoniecznieʼ, DP bū́tinai ʽzgoła [ʽzupełnieʼ], istotnieʼ; ⇒ 

būtinýbė ʽkonieczność, nieodzownośćʼ. — 3. būtingas SD «istotny» (syn. esingas). — 4. 

bū́tinė a. būtìnė ʽmiejsce pobytu, zamieszkaniaʼ. — 5. būtóvė ʽprzeszłość; nauka o 

przeszłości, historiaʼ, neologizm z formantem -ovė, jak np. senóvė ʽstarożytnośćʼ. — 6. 

 
92 Tak np. prs. plū́sta ʽpłynieʼ (*plūd-sta) od plū́sti nie prowadzi do †plūst-imas, ani †plūst-imė. Odpowiednie 

abstractum brzmi plūdìmas, paplūdìmas ʽrozlanie sięʼ, jest więc derywatem od osnowy prt. plū́do. Podobnie 

w takich razach jak ėmìmas ʽbranie, wzięcieʼ ⇐ ėm̃ė (por. prs. ìma), gėrìmas ʽpicieʼ ⇐ gė́rė (prs. gẽria), 

bliovìmas ʽbeczenie, bekʼ ⇐ blóvė (prs. bliáuna), pylìmas ʽlanie, sypanieʼ ⇐ pýlė (prs. pìla). 
93 Jest to hapaks, por. griųva klajojimas bedievių Naujakrikščių, prieš tikrą Dievystę ir pirmamžinavimą, ir 

bendrabūstimės su Tėvu Sunaus Dievo DP 34921 ʽUpada błąd niezbożnych Nowochrzczeńcow, przeciw 

prawemu Bostwu a przedwieczeństwie, a społistności z Ojcem Syna Bożegoʼ. 
94 Podobną budowę ma przymiotnik rcs. bytĭnŭ ʽἐπιούσιοςʼ, strus. bytnyjь ʽpowszedni, codziennyʼ (o chlebie), 

ros. gw. býtnyj ʽprzeszły, byłyʼ i ʽzdrowy, krzepki, dorodnyʼ, słń. bíten ʽistotny, ważnyʼ, stpol. bytny, bytni 

ʽistniejący, istotnyʼ.  
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bū́tuvė, būtuvė,̃ būtùvė ʽbyt, życieʼ (Ot, kokia mūs būtuvė ̃LZŽ ʽTakie oto [jest] nasze życieʼ), 

ʽmiejsce zamieszkaniaʼ (por. virtùvė ⇐ vìrtas). Por. eit-, mirt-. 

 bū́ta — ptc. prt. pass. n. od bū́ti ʽbyćʼ. Jest konstruowane z agensem o formie genetiwu, 

np. Kienõ čià bū́ta? Čià Jõno bū́ta ʽKto tu był? Tu był Janʼ. Mat, ir svečių bū́ta ʽWidać, że 

byli (tu) gościeʼ. Por. też bū́ta kõ ʽnic się nie stało, nie ma sprawyʼ. 

 bùtas 2 p.a. 1. ʽdom mieszkalny, chataʼ, 2. ʽbudynek gospodarskiʼ, 3. ʽdom z 

podwórzem i zabudowaniami gospodarskimi, obejścieʼ, 4. ʽmieszkanie złożone z jednego lub 

wielu pokoiʼ, 5. ʽsień w chłopskiej chacie, zwykle z paleniskiem do gotowaniaʼ. DP 

ʽprzybytekʼ [ʽmiejsce stałego pobytu; miejsce do którego się przybywa na krótki pobytʼ]. SD 

moterų butas «frauc[y]mer mieysce» [ʽkobiety należące do pocztu dworskiego, panny 

dworskie, dwórkiʼ, SPXVI] (syn. moterų gyvenimas, mergų būklas). Z obocznym tematem: 

butà 2 p.a. ʽdom, chata, mieszkanie; dom wraz z całym gospodarstwem rolnym, obejścieʼ, 

SD «pokoy, budowanie» [ʽwnętrze domuʼ] (syn. gyvenimas). Odpowiednik stpr. buttan 

acc.sg. ʽdom, Hausʼ, gen.sg. buttas; botte GRG 26 «Haus», z postgeminacją <tt> wskazującą 

na krótkość u. Rzecz. bùtas, butà różnią się iloczasem od ptc. bū́tas ʽtaki, który się stał, 

gewesenʼ (por. bū́ta, bū́ti). — Wydaje się, że najlepszym sposobem wytłumaczenia 

derywacji nominów bùtas, butà od czas. bū́ti ʽbyćʼ jest neoapofonia SP ū ⇒ SZ ŭ. Paralele: 

bū́klė ⇒ buklė;̃ tū́las ⇒ tulkus i trū̃tas ⇒ trùtas. Stosunek ū ⇒ ŭ ma oparcie w ī ⇒ ĭ (np. 

rýdyti ⇒ ridýti), ė ⇒ ĕ (np. sė́sti ⇒ sèstelti) oraz ā ⇒ ă (np. plókštas ⇒ plãkštas). Również 

Petit (Baltic Linguistics 6, 2015, 251) uważa bùtas za neologizm, z tym że wyprowadza go z 

proporcji analogicznej: *stā-ti : *sta-ta- = *bū-ti- : X (X = *bu-ta-). Zob. też LEW 6895. 

Paralele spoza bałtyckiego: psł. *bŭtŭ ʽłodyga, nać roślinyʼ (ros. gw. bot, -a), psł. *bŭty, 

*bŭtŭve (słń. betva, ros. botvá), zob. SŁPS 1, 466; gr. φυτός ʽwydający owoce, urodzajny; 

ukształtowany przez naturę, bez sztukiʼ, φυτόν n. ʽroślina, stworzenie, potomekʼ, φύτλον 

ʽroślinaʼ : stang. botl, bold ʽdomʼ, stisl. ból ʽmiejsce zamieszkania, obózʼ (pgerm. *buþla- < 

pie. *bhu-tlo-96, por. NIL 49); stir. both f. ʽchałupaʼ, śrwalij. bod f. ʽmiejsce zamieszkania, 

domʼ (pcelt. *butā); φύσις, -εος f. m.in. ʽurodzenie, pochodzenie, początek; wzrost; 

przyroda; byt, wszechświat, rzeczywistośćʼ < pie. *bhu-ti- wobec wed. bhūtí- f. 

ʽpomyślnośćʼ, lit. būtìs (zob. buitìs) < pie. *bhuh2-ti- (NIL 47). — Drw. butãlis żm. ʽlicha 

chałupaʼ (KRŽ), butẽlis ʽmały domek przeznaczony dla bezrolnego chłopaʼ (⇒ butélninkas 

ʽchłop bezrolny mieszkający kątem w cudzej chacie, na komornymʼ, por. trobẽlė ⇒ 

trobélninkas), bùtininkas ʽlokator; właściciel domu; robotnik budowlanyʼ, butùkas ʽsień, 

przedpokójʼ, pabučiais stlit. adv. ʽ(o domokrążcach: chodzić) od domu do domuʼ (PAŽ 287), 

pributis przest. ʽsąsiad, współmieszkaniecʼ – kalka z nwn. Beiwohner m. (por. pri-, prie-), 

príebutis ʽganek, przedsionekʼ (por. prie-), ùžbutis ʽczęść domu znajdująca się za sienią, 

zwaną «butas»ʼ. Cps. bùtangė ʽróg domuʼ (por. angà), bùtkručis ʽzłodziej okradający 

mieszkaniaʼ (por. krùčas), bùtpinigiai m.pl. ʽdieta na hotel, dodatek mieszkaniowyʼ (por. 

pinigaĩ), bùtšaknis ʽsyn dziedziczący gospodarstwo po ojcuʼ (por. šaknìs ʽkorzeńʼ), bùtvietė 

ʽmiejsce, gdzie stał domʼ (por. vietà), krosbutis LEX ʽfarbiarnia, Farb Haußʼ (por. krosà), 

viẽšbutis ʽhotelʼ (por. viẽšis), viršùbutis ʽpoddasze, strychʼ (por. viršùs). Vb. denom. butáuti 

ʽszukać mieszkaniaʼ. — N.m. Balb̃utai (por. balà). 

 bùtelis, -io 1 p.a. ʽbutelkaʼ — zapoż. ze stbłr. *butelь, por. błr. gw. bútėlь, błr. bútalь f. 

 
95 Derksen 2015, 107 poprzestaje na stwierdzeniu, że krótka samogłoska formy bùtas jest problematyczna, z 

kolei ALEW 153 widzi w bùtas prabałtyckie zapożyczenie z jakiegoś dialektu kontynentalno-celtyckiego. W 

tym kontekście warto dodać, że Matasović 85 nie uważa pcelt. *butā za wyraz odziedziczony, lecz za 

pożyczkę z nieznanego bliżej języka (nazwy szałasów i chat są – jego zdaniem – nierzadko wyrazami 

wędrownymi). 
96 Z tym kontrastuje refleks lit. bū́kla m.in. ʽmiejsce pobytu, siedzibaʼ < pie. *bhuh2-tleh2-, zob. hasło bū́klė. 
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ʽbutelkaʼ, błr. bútalь, -t(a)lja m. ʽwielka butelkaʼ (por. ukr. bútelь, -tlja m. ts.) ⇐ pol. XVII 

w. butel f. (⇐ nwn. Buttel f. ⇐ fr. bouteille, por. Bańkowski I, 100, EWD 180). War. akc. 

butelỹs 3 p.a., butẽlis 2 p.a. Drw. buteliùkas ʽpółlitrowa butelka wódki; szklana osłona w 

naftowej lampie, kloszʼ. — War. butélka a. butélkė ⇐ pol. butelka (zdrobnienie od butla 

XVIII w., które weszło na miejsce starszego butel f.). War. butelkà 3 p.a. obok butìlka 1 p.a. 

(ZTŽ). Zob. LEW 68, POLŽ 252. Por. łot. budele, butele, pudele ʽbutelkaʼ ⇐ dn. Buddel f. 

 bū́tent ʽmianowicie, w szczególności, to jestʼ, wyraz, który poprzedza wymienienie 

przedmiotów, o których mowaʼ, np. trys daiktai... būtent netikėjimas in Kristų, apteisinimas 

paties žmogaus, bei piktasis sūdas BRP ʽTrzy rzeczy... mianowicie niewiara w Chrystusa, 

osądzenie samego człowieka i sąd ostatecznyʼ. Daug lapuočių auga mūsų krašte, būtent 

ąžuolai, beržai, klevai ir kt. ʽDużo drzew liściastych rośnie w naszym kraju, mianowicie 

dęby, brzozy, klony i inneʼ. Zapewne stoi w związku z ptc. necessitatis na -tin-: bū́tinas ʽten, 

co ma/winien byćʼ (SD
1 «doskonały»). Dalsza analiza niepewna (czym jest zakończenie -

ent?). Zob. Specht, IF 61, 249n., LEW 68 i ALEW 154, gdzie też wzmianka o war. stlit. 

<butinte>: Ach beda butinte WP. 

 buterbròdas 2 p.a. pot. ʽkromka chleba z masłem, serem itp., kanapkaʼ — zapoż. z ros. 

buterbród, -a, przest. buterbrót (⇐ nwn. Butter-brot n. ʽchleb z masłemʼ). Przesunięcie 

niemieckiego akcentu na II człon złożenia ma paralelę w brzmieniu takich germanizmów 

rosyjskich, jak vunderkínd ʽcudowne dzieckoʼ, lejtmotív ʽmotyw przewodniʼ i gastarbájter 

ʽrobotnik sezonowyʼ (S. Łaszyn, p.l.)97. Zob. też REW I, 153, Anikin 5, 217. Puryści zalecają 

zastąpienie tego rusycyzmu przez sumuštìnis (por. sumùšti ʽzbićʼ, tu ʽzłożyć razem – o dwu 

kromkach chlebaʼ). 

 bū́ti, prs. esù (3 os. yrà; bū̃va, bū̃na), prt. buvaũ ʽbyć, istnieć; znajdować się gdzie; 

przebywać; bywaćʼ. Forma 3 os. prt. bùvo zmienia się w gw. buõ/buã, bū̃ (przez kontrakcję) 

lub bù (przez apokopę). Por. LD § 136. Cps. atbū́ti m.in. ʽodwzajemnić (pomoc sąsiedzką), 

odpracowaćʼ, išbū́ti ʽprzebyć, odbyć; wytrzymaćʼ, DP ʽstrawićʼ, nubū́ti ʽwytrzymać, 

usiedzieć (w domu); zapomnieć; pozbyć się; ubyćʼ, pabū́ti ʽpobyćʼ (pabùvęs ʽniemłody, 

leciwyʼ), prabū́ti ʽprzebyć, przebywać gdzieʼ, pribū́ti (zob.), užbū́ti ʽzatrzymać się gdzie 

dłużej; zapomnieć; zapłacić, wynagrodzićʼ. Refl. apsibū́ti ʽzostać na miejscu, zamieszkaćʼ, 

atsibū́ti ʽodleżeć się (o lnie na polu)ʼ, įsibū́ti ʽprzebyć gdzie dłuższy czas i przyzwyczaić się, 

zakorzenić sięʼ, užsibū́ti ʽzabawić gdzie (dłużej); zajść w ciążęʼ. Odpowiedniki bałto-

słowiańskie: łot. bût ʽbyćʼ, stpr. būton (też boūt, boūton, baūton), scs. byti ts. Refleks SZ pb. 

*buH-C < pie. *bhuh2-C od *bhu̯eh2- ʽrosnąć, stawać sięʼ (LIV
2 98)98. Allomorf *bhuh2- był z 

pochodzenia aorystyczny, por. wed. á-bhū-t ʽstał się, powstałʼ, gr. ἔφυν. Lit. formy inf. bū́ti i 

prt. buvaũ są supletywne względem praesentiów es- (zob. esù) oraz yrà (zob.). Podobnie w 

słowiańskim: scs. byti ʽbyćʼ, zabyti ʽzapomniećʼ : ptc. pass. za-bŭv-enŭ ʽzapomnianyʼ. 

Allomorfizm lit. buv-/bū-, słow. bŭv-/by- (pbsł. *buu̯-V : *bū-C) jest konsekwencją zatraty 

spółgłoski laryngalnej w dwóch zróżnicowanych pozycjach, por. 1° *bhuh2-V – zanik 

antewokalicznej laryngalnej pociąga za sobą tzw. hiat laryngalny (zob. buv-), 2° *bhuh2-C — 

zanik antekonsonantycznej laryngalnej powoduje wzdłużenie zastępcze samogłoski u. Zob. 

HL 55n. Osobno zob. bū̃na, bū̃va, bū́sta, bū́damas, bū́davo oraz esù, yrà. — Drw. bū́klė, 

bū́kla (zob.), būmenis (zob.), būtìs, -ies (zob. buitìs). 

 bùtkėrė 1 p.a. m. przest., gw. ʽbednarz, rzemieślnik wyrabiający naczynia klepkowe, 

 
97 Por. też brzmienie zruszczonych nazwisk niemieckich Šumáxer ⇐ Schuhmacher i Vassermán ⇐ Wasserman.  
98 Wtórną postacią st. pełnego jest *bheu̯h2-, por. wed. bhávati ʽstaje się, jestʼ. Tu też WSO *bhōu̯h2- w psł. 

*baviti, por. scs. izbaviti ʽuratować, uwolnićʼ, ros. bávitь ʽprzedłużać, zwiększaćʼ, pol. bawić m.in. 

ʽprzebywać gdzieʼ (por. rekonstrukcję pbsł. *bōu̯ei̯ō w BSW 41).  
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obręczowe (beczki, kubły drewniane, balie)ʼ — zapoż. z prus.-niem. butker (GL 40, Čepienė 

130, ALEW 155), por. nwn. Böttcher m. War. bùtkėrius. Co do zakończenia -ėrė (śrdn. -ere) 

por. bẽkėrė, dìšėrė, klẽknėrė. — Nazw. Bùtkera, Bùtkiera, Bùtkeris, Butkėráitis, Butkeráitis, 

Butkieráitis. 

 butvė́ti, butvė́ja, butvė́jo LZŽ ʽo drewnie: butwieć, murszeć, gnićʼ — zapoż. z błr. 

bucvécь, -éje. War. butnė́ti. 

 buv-: neopierwiastek wyodrębniony drogą reanalizy formy prt. bùvo ʽbyłʼ, to z pb. 

*buu̯-ā- < pie. *bhuh2-eh2- (transponat). Zob. bū́ti. Sekwencja uv-V na miejscu pie. *uh2-V, 

zawiera v jako wypełniacz hiatu laryngalnego, zob. HL 55. Formant *-ā- tworzył niegdyś 

imperfectum. Por. nieco odmienny od bałtyckiego rozwój w łacinie: -bam (amābam 

ʽkochałemʼ, docēbam ʽuczyłemʼ) wywodzi się z *bhu̯ām < *bhu.ām < *bhuh2-eh2-m (Weiss 

2009, 414). — Derywaty werbalne: bū̃va (zob.), buvinė́ti iter. ʽbywaćʼ (atbuvinė́ti ʽodbyć co, 

odrobić, odpracowaćʼ, pérbuvinėti przest. ʽprzebywać, obcować z ludźmiʼ, bùvinti a. buvìnti 

ʽzachęcać kogo do pozostania w gościnieʼ (Kol bùvinom, tol jis dar prieg mūs laikės ʽDopóki 

go zachęcaliśmy, to pozostawał w gościnieʼ), refl. ʽzadomowić sięʼ, buvóti, -ju, -jau ʽbyć 

nieraz, wielokrotnie, bywać; zdarzać się; dawać dobry urodzajʼ (por. sufiks w słow. byvati). 

Niejasna jest sekwencja uj zam. uv w išsibujóti ʽprzebywać za długo w gościnieʼ (nie ma vb. 

†buiti, prt. †bujau). — NB. Takie rzeczowniki, jak buvė́jas, nebùvėlis, pribuvė́ja (zob. niżej) 

uprawniają do rekonstrukcji zanikłego czas. *buvėti ʽbywaćʼ, o strukturze paralelnej do 

pluvė́ti : plū́ti, plùvo. Por. niżej SW pabūvė́ti. — Derywaty nominalne: buveĩnė ʽmiejsce 

pobytuʼ, buvė́jas ʽbywalecʼ, buvìmas ʽistnienieʼ, buvinỹs ʽzajście, zdarzenie; byt, życie; 

miejsce pobytuʼ, buvỹs, -ė ̃ ʽmieszkaniec związany z daną miejscowością, miejscowy, 

tutejszyʼ (Jis ne čia buvys ʽOn nie jest stądʼ. O čia visi buviaĩ ʽA tu wszyscy są tutejsiʼ), 

buvõčius ʽczłowiek w wielu miejscach bywały, bywalecʼ (por. SD visur buvįs «bywalec, 

bywały»), buvõlas ts. (por. zakończenie w pol. bywały), buvõvas ʽbywalecʼ, buvūnas b.z.a. 

ts., imbuvỹs a. įbuvỹs ʽkto nie ma własnego mieszkania i mieszka kątem w cudzej chacie, na 

komornym; lokatorʼ (por. syn. įnamỹs), nebùvėlis ʽkto dawno lub nigdy nie był (jako gość), 

ktoś dawno niewidzianyʼ, SD «niebywały» (syn. nebuvįs), war. nẽbuvėlis; nebuvótas ʽdawno 

niewidzianyʼ (w dajnie), netebuvis SD
1 «niebytny» [ʽnieobecnyʼ], pabùvus adv. ʽnieco 

później, potemʼ (skostniała forma participium prt. act. do pabū́ti ʽpobyć gdzieśʼ, por. 

netrùkus, išskýrus, GJL III, § 671), pribuvė́ja ʽakuszerka, położnaʼ, war. pribuvėjà 4 p.a. 

(zob. pribū́ti, por. sufiks w priėmė́ja), pribuvimas SD
1 «obecność; przytomność». — Cps. 

čiãbuvis (zob.), kerd̃buvis ʽbyły przełożony pastuchów, były kerdžiusʼ (por. kerd̃žius), 

kùnigbuvis ʽbyły ksiądzʼ (por. kùnigas), sénbuvis ʽstary, dawny mieszkaniecʼ (por. sẽnas), 

švogerb̃uvis (zob. švógeris), žémbuvis ʽczas, gdy pracuje się w polu, na roliʼ (por. žẽmė). — 

Trudny do oceny jest hapaks <tebuwis> SD
1 «obecny» (syn. <essus>). Por. SD <tinay> 

«tam»). — Słowiańskim nawiązaniem do buv-V jest osnowa bŭv- w scs. zabŭvenŭ 

ʽzapomnianyʼ (⇒ zabŭvenije ʽzapomnienieʼ), ros. nezabvénnyj ʽniezapomnianyʼ. — WSZ 

būv- (⇐ buv-V): pabūvė́ti, 3 os. pabū̃vi ʽpobyć w jakimś miejscu, zostać gdzieś na krótkoʼ, 

nomina: bū̃vas SD «osiadłość», bū̃vis ʽbyt, istnienie, egzystencja; stan rzeczy, położenie; 

miejsce pobytu, siedzibaʼ (mało prawdopodobna jest identyfikacja ze stisl. býr ʽmiasto, wieś, 

zagrodaʼ < pgerm. *ƀūwiz w Orel 65), būvỹs, -ė ̃ ʽmiejscowy, tutejszy mieszkaniecʼ (Jis to 

kaimo būvys, ne svetimas ʽOn jest z tej wsi, tutejszy, nie obcyʼ. Ji to krašto būvė ̃ʽOna jest z 

tych stron, tutejszaʼ), por. wyżej buvỹs; póbūvis ʽprzyjemne spędzanie czasu w towarzystwie, 

zabawa, rozrywkaʼ, sámbūvis ʽwspółistnienieʼ (por. sámpūva, krūvà). Odpowiednik słow. 

byv-V ʽbywaćʼ, por. scs. prěbyvati ʽprzebywać, trwać w jakimś miejscuʼ, sŭbyvati sę 

ʽurzeczywistniać sięʼ, zabyvati ʽzapominaćʼ, pol. bywać ʽbyć często, zdarzać sięʼ, ros. byvátь 

ts., zabyvátь ʽzapominaćʼ, < pbsł. *būu̯-ā- (iteratyw z suf. -ā- i WSZ *būu̯- ⇐ *bŭu̯-V). 

Derksen 2015, 108 ignoruje sekundarny charakter SZ pbsł. *bŭu̯-V i łączy lit. buvóti ze scs. 
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byvati (przemilczając przyczynę rozbieżności w wokalizmie). Bezpodstawnie łączy on też lit. 

bùvinti z psł. *baviti, rzekomo z pie. *bhoh2u-ei̯e-. 

 bū̃va 3 os. prs. ʽzwykle jest, bywa, trwaʼ (1 sg. būvù, 2 sg. būvì) — praesens habitualne 

do bū́ti ʽbyćʼ, prt. bùvo. Por. np. Nuėjo ir ilgai bū̃va ʽPoszedł i długo go nie maʼ (właśc. 

ʽdługo gdzieś bawiʼ). Mėnesį bū̃va gerai iškepta duona ʽDobrze wypieczony chleb trzyma się 

[nadaje się do spożycia] nawet przez miesiącʼ. Grỹbai neilgaĩ tepabū̃va ʽGrzyby [po 

zebraniu] szybko się psująʼ. Współczesna pisownia <būva> zastępuje uzasadnioną 

historycznie pisownię <bųva>. Długie ū wywodzi się z nosowego ų przez konwersję cechy 

nazalizacji w cechę przedłużonego trwania. Chodzi tu o formację praesentis, którą utworzono 

od osnowy praeteriti buv- przy użyciu infiksu: *bu-n-va. Tak samo zbudowane i tak samo 

akcentowane są formy prs. griū̃va, kliū̃va, žū̃va, stojące obok prt. griùvo, kliùvo, žùvo. Innego 

pochodzenia jest natomiast długie ū, ukazujące się w inf. bū́ti, griū́ti, kliū́ti, žū́ti. Intonacja 

akutowa zaleca tu wywód ū́(C) z prajęzykowej sekwencji ze spółgłoską lrg.: *uH(C), zob. 

HL 55, 61, 63, 104. Błędne wydaje się twierdzenie Otrębskiego (GJL II, § 534) i Senna 

(1966, 288), jakoby prs. bū̃va zostało utworzone od osnowy inf. bū́ti. Osobno zob. bū̃na. — 

Prs. gw. būvóju ʽbywamʼ utworzono sufiksem iteratywnym -o- od neoosn. būv-, pochodzącej 

z reanalizy būv-ù. — Prs. gw. būmù ʽbywamʼ (2 sg. būmì, 3 os. bū̃ma) polega na 

analogicznym wyrównaniu formy habitualnej būvù do prs. esmù ʽjestemʼ (2 sg. esmì). — Prs. 

gw. bū́ti 3 os. ʽbywaʼ (Zíetela) derywowano od osnowy inf. bū́ti przy użyciu końcówki -ti, 

przeniesionej z równoznacznej formy ẽsti ʽbywaʼ. Por. LD § 620. 

 buzà 4 p.a. 1. ʽzaprawiony mąką napój dla cieląt a. prosiąt; płynny pokarm dla psaʼ, 2. 

ʽmarna zupa; rzadka kaszaʼ, 3. ʽbłoto, błockoʼ — zapoż. z pol. buza ʽkaszka mączna 

rzadkawa, rozmieszana i rozgotowana; breja, szumowinyʼ (SW). War. z wtórnym dyftongiem 

ui: buizà, buizė,̃ buĩzė. Por. LEW 63. O tureckiej filiacji wyrazu buza (ros. buzá) zob. teraz 

Anikin 5, 62n. — Drw. buziščià ʽsamogonʼ, buziùkas a. buziùlis ʽcielęʼ, cps. tẽliabuzė (zob. 

tẽlias). Vb. denom. buzóti, -ju, -jau ʽchlapać płynnym jedzeniem, paprać, zanieczyszczać 

buzą (serwetę, stół); jeść chciwie, łapczywie, w sposób nieapetycznyʼ. 

 bužỹs 4 p.a., būžỹs 4 p.a. 1. ʽowadʼ (Pagauk itą bùžį ir išmesk oran ʽZłap tego owada i 

wyrzuć za oknoʼ), 2. ʽrobakʼ (Pavasarį visi būžiaĩ išlenda iš žemės ʽNa wiosnę całe robactwo 

wyłazi z ziemiʼ), 3. ʽwesz (w języku dzieci)ʼ, war. bùžė, bužė ̃ (Eikš, pažiūrėsiu, ar neturi 

galvoj būžių̃ ʽChodź, zobaczę, czy nie masz wszy na głowieʼ), 4. ʽszyszkaʼ, 5. ʽbazia, np. na 

wierzbieʼ, 6. ʽcoś, czym straszy się dzieciʼ. Odpowiednik łot. buza a. būza ʽweszʼ, buzis ts. 

Etymologia nieustalona, zob. LEW 29, s.v. babaũžė. Witczak, Balt XLVI:1, 2011, 79n. 

zaproponował powiązanie lit.-łot. wyrazów z pie. *bhuǵos m. ʽkoziołʼ, *bhuǵā f. ʽkozaʼ (por. 

orm. buc ʽjagnię; koźlę; dzieckoʼ obok bcic ʽweszʼ; aw. būza- m. ʽkoziołʼ, pers. buz ʽkozaʼ). 

Zakłada on następujący rozwój znaczeniowy: 1. ʽkozioł, kozaʼ ⇒ 2. ʽskaczące dzieckoʼ ⇒ 3. 

ʽskaczący owadʼ ⇒ 4. ʽweszʼ (⇒ 5. ʽowadʼ). 
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C 
 cabóti, cabója, cabójo gw. ʽo krótkotrwałym deszczu: spadać wielkimi rzadkimi 

kroplamiʼ — z *capóti, od interi. càp, opisanej s.v. capė́ti. 

 cackà 2 p.a., gen.sg. cãckos gw. 1. ʽzabawka, dziecinna zabawka; błyskotkaʼ, war. 

cãckė — zapoż. z błr. cácka, -i f. ⇐ pol. cacko n., w XVII w. czaczko, zdrob. od stpol. czacze 

n. ʽokup za pozwolenie spokojnego przejazduʼ (Bańkowski I, 106); inaczej Sławski I, 54: 

wyraz mowy dziecinnej. War. m. cãckis, càckis. — Wsch.-lit. cėckà (Duo vaiku cėc̃kų, kad 

neverkt LZŽ ʽDaj dziecku «cėcka», żeby nie płakałoʼ). — Drw. wsteczny: cacà ʽzabawka; 

lalkaʼ, war. cãcė (por. błr. cáca, -y). Vb. denom. cãckintis ʽstroić się, malować się, upiększać 

się przed lustremʼ ⇐ pol. cackać się ʽobchodzić się z kim/czym ostrożnie, czule, delikatnie, 

pieszczotliwieʼ (błr. cáckacca, -ajusja). War. cãckytis, cackiúotis. Zob. też cecėlė. 

 caksė́ti, càksi, caksė́jo 1. ʽtykać – o zegarzeʼ (Laikrodis càksi ʽZegar tykaʼ), 2. ʽkapać 

kroplami, kropićʼ (Càksi vandens lašai ʽSłychać spadające krople wodyʼ) — czasownik na -

sė-, utworzony od interi. càk, càkt 1. o tykaniu zegara (por. pol. tykać ⇐ tyk), 2. o odgłosie 

spadającej kropli, o ukąszeniu (owada, żmii). Paralele: cvaksė́ti, capsė́ti. 

 cãpas 4, 2 p.a. gw. 1. ʽszpunt, czop, którym zatyka się otwór w beczceʼ, 2. ʽlejkowate 

zakończenie dzbanka (wiadra), dzióbekʼ — zapoż. z prus.-niem. zape ʽczop, Zapfenʼ (GL 40, 

Čepienė 72, LEW 6999). Por. ros. cápfa ʽczop, trzpieńʼ ⇐ nwn. Zapfen m. 

 capénti, capenù, capenaũ ʽiść lub biec drobnym krokiemʼ (war. cupénti), capìnti ʽiść 

pomału, wlec sięʼ, capinė́ti ts., parcapsė́ti ʽprzyjść truchcikiemʼ — czasowniki na -en-, -in-, -

inė- i -sė-, utworzone od wykrzykników opisujących chód a. bieg (càp, capù) oraz powolny, 

ociężały chód (capì, capù lapù). — Ze zmianą ts- w s-: sapénti ʽiść chwiejąc się, zataczając 

się, jak pijanyʼ), sapinė́ti ʽiść pomału, wlec sięʼ (por. wtórne s- w sìbulis, sicilìkas, sukérka). 

 capė́ti, cãpa, capė́jo ʽkapać z dachuʼ, capsė́ti, càpsi, -ė́jo ts. (Nuo stogų càpsi ʽZ 

dachów kapieʼ) — czasowniki na -ė- i -sė-, utworzone od interi. càp, càpt o spadającej kropli 

(Klausau – tik càp càp, žiūrau – per lubas teka ʽSłyszę tylko «cap cap», patrzę, [a tu] z sufitu 

kapieʼ). Paralele: caksė́ti i cvaksė́ti. Osobno zob. cabóti. — Drw. cãpas ʽspadająca kropla; 

sopel lodu; smark z nosaʼ, caplỹs ts., też ʽsmoczekʼ. 

 cãras 4 p.a. ʽmonarcha rosyjski lub bułgarski, carʼ — zapoż. ze stbłr. carъ (war. do 

carь), por. błr. car, -á (por. LEW 69). Osobno zob. cėr̃ius i ciẽsorius. 

 cèberas 1 p.a., cẽberis a. cėb̃eris 1 p.a. gw. ʽszerokie naczynie z klepek o dwóch 

uchach, ceberʼ — zapoż. ze stbłr. ceberъ ⇐ pol. ceber, -bra (stpol. cebr, czber ⇐ czes. čber), 

por. błr. cébar, -bra. War. z wtórnym -a-: cãbaras 3 p.a. Od błr. osnowy oblikwu cebr- 

pochodzą war. cèbras i cẽbras 2 p.a. Nieściśle LEW 69. — Zdrob. cabark̃as ob. ceberk̃as ⇐ 

błr. cabérak, -rka (por. pol. cebrzyk). 

 cecelė: SD cecelės vaikų f.pl. «czaczko» [ʽzabawka dziecięcaʼ, SPXVI] — ze zmiany 

formy *cėcelė lub *cacelė, co zapożyczone z pol. cacko (zob. s.v. cackà), przy czym 

zakończenie pol. -ko zostało zastąpione sufiksem lit. -elė. Brak w SLA, LEW i ALEW.  

 cecerùkas 2 p.a. ZTŽ ʽcietrzewʼ — zapoż. z błr. cecjarúk, -á. 

 
99 Wszyscy troje autorzy dopuszczają ewentualność przejęcia pol. wyrazu cap ʽczop, kołekʼ ⇐ nwn. Zapfen m. 

(WDLP). Nie jest to pewne uwagi na fakt, że pol. cap nie zostało poświadczone w znacz. ʽszpuntʼ, zob. SW I, 

255. 
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 cèchas 2 p.a. 1. hist. ʽstowarzyszenie samodzielnych rzemieślników jednego lub kilku 

pokrewnych zawodówʼ, 2. ʽoddział produkcyjny lub naprawczy w fabryce, hala fabrycznaʼ 

— zapoż. z ros. cex, -a (⇐ pol. cech, zob. REW III, 291). Por. LEW 69. Starszym 

zapożyczeniem jest tu ciekas (zob.). 

 cẽdelis 1 p.a., cedelỹs 3 p.a. gw. 1. ʽkartka, świstekʼ, 2. ʽznaczek przypinany do 

ubraniaʼ, 3. ʽblaszka rejestrowa u obroży psaʼ — zapoż. z prus.-niem. zedel, por. nwn. Zettel 

m. (GL 40, LEW 69). 

 cedras stlit. ʽdrzewo cedrʼ ⇐ zapoż. ze stbłr. cedrъ (⇐ pol. cedr; por. błr. kedr). War. 

cėd̃ras (Kurschat), cedrus (MOP). Łot. ciedris ⇐ śrdn. cēder. Zob. też SLA 49 (brak w 

ALEW). 

 ceglà 4, 2 p.a. gw. 1. ʽcegła, foremny budulec wypalony z glinyʼ — zapoż. ze stbłr. 

cegla, cekgla, cėkgla (błr. cė́hla, -y) ⇐ pol. cegła (⇐ stczes. ciehla ⇐ śrwn. ziegel, nwn. 

Ziegel m.). Z obocznym tematem: cẽglė 2 p.a., ceglė ̃4 p.a. Zob. też cýgelis oraz plytà. — 

Drw. cegelñė 2 p.a. ⇐ pol. cegielnia ʽwytwórnia cegiełʼ; ceglìnis pẽčius ʽpiec ceglanyʼ. 

 cė́kis, -io 1 p.a. gw. ʽmieliznaʼ (tylko z Palangà) — prawdopodobnie z wtórnym c- na 

miejscu s- wywodzi się z *sėkis, co było drw. wstecznym do sėk̃lis lub sėk̃lius ʽmieliznaʼ 

(zob. s.v. seklùs). Por. kablỹs ⇒ kabỹs; ùblas ⇒ ùbas. 

 ceklėrius a. ceklerius, -iaus stlit. ʽpachołek miejski, siepaczʼ (kaip ceklerius sugauna jį 

ir suriša, ir paduost Dievui unt koronies SP II, 1597 ʽjako ceklarze, albo łapacze chwytają go 

i wiążą, i podają Bogu na karanieʼ) ⇐ zapoż. ze stbłr. cekljarъ ʽpachołek straży miejskiej, 

m.in. w Wilnieʼ, też ʽpomocnik kataʼ (HSBM) ⇐ pol. XVI w. ceklarz ʽpachołek miejski, 

pełniący funkcję kata, oprawcy, siepaczaʼ, to z rozpodobnienia w cerklarz, cerklerz – zapoż. 

z czes. XVI w. cerklíř ʽnocny stróżʼ (⇐ nwn. Zirkler m. ʽstróż krążący nocą po mieścieʼ, od 

czas. zirkeln ʽchodzić w koło, krążyć, circareʼ), zob. Brückner 57, Machek 84, Bańkowski I, 

111). Zob. też SLA 49 (wprost z pol.). Brak w LEW i ALEW. 

 cėl̃ius, -iaus 2 p.a. gw. ʽcal, miara długości równa 25,4 mmʼ — zapoż. z pol. cal, -a. 

Różnica rodzaju raczej wyklucza wywód z błr. cálja, -li f., zob. ZS 12. Por. transpozycję 

cėr̃ius ⇐ ros. carь. Osobno zob. cólis. 

 ceñtneris, -io 1 p.a. ʽcentnar, jednostka wagi = 100 funtów (50 kg)ʼ — zapoż. z nwn. 

Zentner m. (GL 40). Z innym tematem: ceñtnėrius; z dysymilacją ntn > nkn: ceñknėrius. — 

War. centnoras ⇐ stbłr. centnarъ, pol. centnar (SLA 49). 

 cepelìnai, -ų 2 p.a. m.pl. pot. ʽpotrawa z tartych ziemniaków, nadziana mielonym 

mięsem a. twarogiem i uformowana w kształt grubego cygara, przypominającego niemiecki 

sterowiecʼ. Z początku nazwa żartobliwa, przeniesiona z cepelìnas ʽsterowiec, statek 

powietrzny o powłoce wypełnionej gazemʼ ⇐ nwn. Zeppelin m. Od nazwiska niemieckiego 

konstruktora hrabiego Ferdinanda von Zeppelin. Puryści żądają zastąpienia przez 

dìdžkukuliai (por. kukùliai s.v. kùkulis). 

 ceratà 2 p.a., gen.sg. cerãtos 1. ʽtkanina pokryta z jednej strony nieprzemakalną 

błyszczącą powłoką; płótno lniane woskowane jako nakrycie stołu, obicie kanapy itp.ʼ, 2. 

ʽkawałek materiału gumowego, podkładany pod pieluszki niemowlątʼ (Įklok į lopišį cerãtą, 

ir neparšlaps kiaurai) — zapoż. z pol. XVII w. cerata 1621 (⇐ włos. tela incerata ʽpłótno 

woskowaneʼ, por. łac. cērāta ʽrzeczy powleczone woskiem, cēraʼ, Bańkowski I, 115). — 

War. gw. ciratà ⇐ błr. cyráta, -y. War. ze zmianą ts- > s-: siratà (por. cibùlis > sibùlis). 

 ceremònija 1 p.a., ceremõnija 1 p.a., ceremonijà 4 p.a. (tak m.in. w DP, zob. Skardžius 

1935, 102) ʽceremoniaʼ — zapoż. ze stbłr. ceremonija (ceremoneja) ⇐ pol. XVI w. 
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ceremonija. Por. SLA 49 (brak w ALEW). 

 cėr̃ius, -iaus 2 p.a. gw. ʽmonarcha rosyjski lub bułgarski, carʼ — zakończenie -ius 

przemawia za zapożyczeniem formy stbłr. cjarъ lub carь (war. do carъ), por. ros. carь, 

gen.sg. carjá wobec błr. car, -á. Podobna transpozycja fleksyjna w ciẽsorius ⇐ stbłr. cesarь i 

karãlius ⇐ stbłr. korolь. Nieco inaczej ZS 12 i LEW 69. Osobno zob. cãras.  

 cerk̃vė 2 p.a. ʽcerkiew, świątynia wyznania prawosławnegoʼ — zapoż. ze stbłr. cerkva 

(war. cerkovь, cėrkovъ, cerkevъ, čerkovь), por. błr. carkvá, -ý (pl. cérkvy, -aŭ), jak też ros. 

gw. cérkva, -y. Inaczej LEW 69: z ros. cérkovь, -kvi. — War. cerkvà 4, 2 p.a., carkvà ⇐ błr. 

carkvá (ZS 12, LZŽ). War. żm. cìrkva 1 p.a. wywodzi się według Būgi, RR III, 765 z formy 

stbłr. cĭrk(ŭ)va i ma być starszy od wsch.-lit. cerk̃vė (por. jednak stpol. cyrkiew). — NB. W 

SD s.v. cerkiew, templum Russicum, ecclesia Russorum figuruje zwrot gudų bažnyčia, dosł. 

ʽruski kościółʼ. 

 cėta I stlit. ʽliczba parzystaʼ: w zwrocie cėta lyka SD «cetno licho, gra» (zapytanie 

używane przy grze w kości). Drw. cėtas ʽparzysty, równyʼ (Litwa pruska). Możliwe, że jest 

to zapożyczenie polskiego zwrotu cetno czy licho (ale por. polonizm stbłr. cetno est ʽjest 

równo, zgadza sięʼ, HSBM). LEW 69: z błr. *cata; POLŽ 38: z pol. gw. cetka ʽliczba parzystaʼ. 

— War. ze zmianą ts- > s-: sėta ir lyka SD
1 «cetno czy licho», dziś gw. sėtà (Ar lyka, ar 

sėta?). Zob. też ZS 49. Por. lyka. 

 cėta II stlit. ʽzłota lub srebrna blaszka nabita na pas jako ozdobaʼ (SD «cętka») — 

zapoż. ze stbłr. XVI w. cata ts. Por. ros. cáta m.in. ʽoprawa ikony; stara monetaʼ, strus. cęta 

ʽdrobna moneta; ozdobaʼ, scs. cęta ʽδηνάριονʼ (REW III, 283n.). Por. SLA 50, LEW 69. 

Odpowiednik stpol. cętka ʽdrobna, cienka moneta, mała blaszka okrągła albo guzik mosiężny 

używane do ozdoby stroju, pasów, końskiej uprzężyʼ, por. Bańkowski I, 120. — War. ze 

zmianą ts- > s-: sėta SD «pukiel na rzędzie końskim, na pasach cętka», sėta auksina SD 

«zaponka». Zob. też čėta. 

 chalãtas 2 p.a. ʽchałat, szeroka, wierzchnia odzież sięgająca stóp; odzież noszona przez 

chorych; fartuchʼ — zapoż. z ros. xalát ʽszlafrok, kapota, kitel; fartuchʼ. 

 chãmas 2 p.a. 1. ʽczłowiek ordynarny, grubiański, gburʼ, 2. dawniej o człowieku nie 

należącym do szlachty, głównie o chłopie — zapoż. z ros. xam, pol. cham (od imienia syna 

Noego, hebr. Chām). 

 charãkteris, -io 1 p.a. ʽzespół cech psychicznych właściwych danemu człowiekowiʼ 

(Tvirto charãkterio žmogus ʽCzłowiek silnej woliʼ. Žmogus be charãkterio ʽCzłowiek bez 

charakteruʼ), war. karãkteris — zapoż. z ros. xarákter (⇐ pol. charakter, REW III, 230n.). — 

War. karãktorius LZŽ ⇐ błr. xaráktar, -u. 

 chòras 2 p.a. ʽchórʼ (výrų chòras ʽchór męskiʼ. dainúoti chorè ʽśpiewać w chórzeʼ) — 

zapoż. z ros. xor, -a. — Drw. chorù adv. ʽchórem, tj. jednocześnie, razem, zbiorowoʼ. Zob. 

też kuõras II. 

 cibántas 1 p.a. gw. ʽżelazny pręt przyczepiony jednym końcem do osi koła, drugim do 

dyszlaʼ (Sutaisiau cibántus ratams) — zapoż. z błr. gw. cybánt, pl. cybánty (PZB 5, 367). — 

Brzmienie obocznego cýbantas 1 p.a. wskazuje na polskie źródło, por. pol. przest. cybant 

ʽżelazna klamra spinająca pękniętą obręczʼ ⇐ nwn. Ziehband (por. K. Długosz-Kurczabowa, 

Poradnik Językowy 1988, zesz. 1, s. 47; WDLP, s.v. cybant). Zob. też ùrvantas. 

 cìbas, -à 4 p.a. gw. ʽkrótki, kusyʼ. Bez etymologii. Onomatopeiczne? — Drw. cìbis, -ė 

ʽzwierzę z krótkim ogonemʼ, nazw. Cìbas, Cìbis (⇒ pol. Cybis). Vb. denom. cìbti, cimbù, 

cibaũ: nucìbti ʽskrócić się, opuścić się; zmizernieć, zbiedniećʼ, pricìbti ʽzabraknąć (o chlebie, 
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paszy); przymierać głodemʼ (war. cìpti, cimpù). 

 cìbė 2 p.a., cibà 2 p.a. pot. 1. ʽkoza, Capraʼ, 2. przen. ʽlekkomyślna dziewczyna a. 

kobietaʼ — rzeczownik utworzony od wykrz. cìb-cìb, cibà-cibà, cibù-cibù, będących 

zawołaniami na kozy. — Drw. cibãvas a. cibãvos f.pl. 2 p.a. ʽpodatek od pastwiska płacony 

przez bezrolnych, komornikówʼ (por. sufiks w pol. rogowe ʽpodatek od rogaciznyʼ), cìbkė 

ʽuparta, rozzłoszczona kobietaʼ, cps. cibakõjis ʽzwierzę o cienkich nogachʼ (por. kója). Vb. 

denom. cibénti a. cibnóti ʽzwoływać kozyʼ. — Ros. gw. cýba ʽkozaʼ, pol. gw. cyba ts. to 

niezależne twory onomatopeiczne, por. REW III, 294. 

 cibùkas 2 p.a. gw. ʽcybuch w fajceʼ — zapoż. z błr. gw. cybúk, -á ⇐ pol. cybuch, -a 

(od XVII w., zapoż. z osm.-tur. çibuk, çubuk m.in. ʽcienka turecka fajkaʼ, zob. Stachowski 

113). Por. też Brückner 1877, 76, SLA 51, ZS 12, LEW 69. War. akc. cìbukas 1 p.a. 

odpowiada pol. cybuch (por. POLŽ 256). 

 cibùlis, -io 2 p.a. pot. ʽcebulaʼ, też pl.t. cibùliai ts. — zapoż. z błr. cybúlja, por. pol. 

przest. cybula, ze zmianą rodzaju na męski (por. syn. svogū̃nas). War. cibùlė, cibulià oraz 

čibùlis, čibùliai; ze zmianą ts- > s-: sibùlis, sìbulis (por. sėta, sukérka); niejasne pozostaje 

zibùlis. Por. SLA 51, LEW 69, POLŽ 30. W środowisku dzukskim ukazuje się hiperpoprawna 

forma tibùliai ʽcebulaʼ (Zinkevičius, Balt XLV:2, 2010, 300). — Drw. cibulaĩnė ʽpotrawa 

cebulowa (sos, zupa)ʼ, cibùlius ʽkto lubi jeść cebulęʼ, cps. cibùlakis ʽkto ma wielkie oczyʼ 

(dosł. ʽoczy jak cebuleʼ, por. akìs), war. cibùliakis. 

 cìcas (p.a. nieoznaczony) gw. ʽperkal, tkanina bawełniana podobna do płótnaʼ — 

zapoż. z pol. przest. cyc, -u ʽrodzaj tkaniny bawełnianejʼ ⇐ nwn. Zitz m. (SW I, 357). 

 cìceliai, -ių 1 p.a. m.pl. gw. ʽfrędzle plecione z nitek i przywiązane do czterech rogów 

chusty modlitewnej, tałesu, element rytualnego stroju żydowskiegoʼ (Žydas nekalba poterių 

be cicelių ʽŻyd nie odmawia modlitw bez «ciceliai»ʼ) — zapoż. z pol. cycełe, cycele ⇐ 

zdrob. od jid. cices (zob. POLŽ 40; brak w LEW). Por. błr. gw. cýcali m.pl. (PZB 5, 373), war. 

cýcaly. 

 cicilìstai, -ų 2 p.a. m.pl. gw. ʽsocjaliściʼ — zapoż. z błr. gw. cycylísty (por. ZS 13, 109, 

gdzie błędna forma błr. cicilísty, później powtórzona w LEW 69). War. ze zmianą ts- > s-: 

sicilìstai (por. sìbulis, sapénti, sukérka). — Neoosn. cicil-: cicilìkas ʽsocjalistaʼ (ZS 13), war. 

sicilìkas (por. katilìkas jako war. do katalìkas). 

 cickà 2 p.a., gen.sg. cìckos stlit., gw. 1. ʽpierś kobiecaʼ (Vaikų atjunkėm nuog cìckos 

LZŽ ʽOdstawiliśmy dziecko od piersiʼ), 2. ʽsutek na piersi; brodawka sutkowa u zwierząt 

dojnychʼ, 3. ʽsmoczekʼ — zapoż. ze stbłr. cycka, cicka, por. błr. cýcka, -i, ukr. cýcja, cýcьka. 

Wyraz białoruski może też być zapożyczeniem z pol. gw. cycka (drw. od cyc ⇐ nwn. Zitz m., 

Zitze f. < śrwn. zitze ʽpierś kobieca; brodawka piersiowaʼ, por. Boryś 89, WDLP, s.v. cyc). 

War. cìckė, cìckis. Pominięte w ALEW. Mylne jest wskazanie na pol. cycka jako wyraz 

źródłowy w SLA 51, LEW 69 i LKŽ II, 21. — Drw. wsteczny: cicà a. cìcė ʽpierś kobieca; 

dójka krowy; smoczekʼ (por. smūtkà ⇒ smūta; ū̃turka ⇒ ū̃tura). 

 cycúoti, cycúoju, cycavaũ gw. ʽciągnąć za uchoʼ (Senis vaikui ausį cycúoja) — 

czasownik na -uo- od wykrz. cycū. 

 ciekas stlit. ʽcech, stowarzyszenie samodzielnych rzemieślnikówʼ (m.in. DP) — zapoż. 

z pol. cech, -u (⇐ śrwn. zeche f.). Dyftong ie za pol. e też w cviẽkas i cukíerka. War. cèchas 

(zob.). Por. SLA 51 (nieściśle LEW 69, brak w ALEW).  

 ciekãvas, -à 4 p.a. gw. 1. ʽciekawy, interesujący się wszystkim wokółʼ (Ot, ciekãvas, 

viską nori žinoti! ʽOt, ciekawy, wszystko chce wiedzieć!ʼ), 2. ʽo koniu: uważny, 
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spostrzegawczyʼ (Ciekãvas arklys kad ir tamsią naktį nepames kelio ʽ«Ciekavas» koń nawet 

ciemną nocą nie zgubi drogiʼ) — zapoż. z pol. ciekawy ʽcuriosusʼ, wcześniej ʽskłonny do 

biegania, szybko biegającyʼ (m.in. o psie dobrze tropiącym a. goniącym), od ciekać ʽbiegaćʼ 

(zob. Bańkowski I, 179). W kwestii ie za pol. e por. ciekas. Z wymianą sufiksu: ciekaũnas 

(por. liúosas ⇒ liuosnas). — Vb. denom. ciekãvytis ⇐ pol. ciekawić się; war. ciekavótis. 

 cieksė́ti, cíeksiu, cieksė́jau gw. ʽkwilić – o pisklętachʼ — czasownik na -sė- od wykrz. 

cíek, cíekt (Cikuliukai cíek cíek cieksi). — War. cíepsėti, cíepsiu, cíepsėjau, war. ciepsė́ti 

ʽkwilić – o pisklętachʼ – od wykrz. cíep, cíept (Vištalūtis, brisdanas par rasas, cíep, cíep, 

cíep). — War. čiepsė́ti a. číepsėti ʽpiszczeć, popiskiwać, kwilićʼ, SD čiepsiu «piskam, 

pisnąć» – od wykrz. číep (Číep číep číep – číepsi viščiukai, atsiskyrę nuo močios). Paralela: 

piepsė́ti. Por. LEW 70, ALEW 162n. — Adv. čiepsiotinai SD «piskliwie» zakłada vb. 

*čiepsioti. 

 ciẽlas, -à 4 p.a., cíelas 3 p.a. stlit., gw. ʽcały, nienaruszony, zupełnyʼ — zapoż. ze stbłr. 

cělyj, cėlyj, celyj (por. błr. cė́ly, ros. célyj, ukr. cílyj). War. čiẽlas, -à ts. Oboczność c̓ -/č̓ - jak 

np. w cienà/čienà. Zob. SLA 51, 57, LEW 70, ALEW 156. — SD: cielas «cały», kanapų cielų 

neperskeltų «kopyt całych, okrągłych, nierozdwoionych» (wydawca SD czyta čielas, choć na 

fotografii widać raczej <c> niż <ć>). — Drw. cielaĩ/čielaĩ adv. ʽcałkiem, zupełnieʼ, cielybė 

SD «całość», cielumas DP ʽzupełnośćʼ. Cps. čielãžemis (zob.), čieliãliniai m.pl. ʽlen jeden 

tylko raz czesanyʼ (por. linaĩ). 

 ciẽlyna 1 p.a. gw. ʽziemia dziewicza, uprawiana po raz pierwszy, nowiznaʼ — zapoż. z 

ros. celiná, -ý (por. błr. caliná, -ý). War. z č-: čielenà, čiẽlena. Lit. ie za słow. e też w ciẽlas, 

kiẽlikas i miẽstas. — Drw. cielinỹkas ʽmiejsce w polu nie poruszone (wskutek pomyłki) przy 

oraniuʼ (ZS 13). 

 ciẽlius, -iaus 2 p.a. stlit., gw. 1. ʽcel, obiekt, do którego się mierzyʼ (Einam pašaudyti į 

ciẽlių ʽChodźmy postrzelać do celuʼ. Pakliuvo ciẽliun ʽTrafił w celʼ), 2. stlit. ʽto, do czego 

się zmierza, dąży, celʼ (m.in. DP, SD
1) — zapoż. ze stbłr. celь, cėlь m. (⇐ pol. cel, -u m., 

stpol. cyl, to ze stczes. cíl m. ⇐ śrwn. zil n., por. nwn. Ziel n., WDLP, Bańkowski I, 111). Por. 

błr. cėlь, -i f. Zob. też SLA 51, ZS 13, ALEW 156 (z pol.). — Vb. denom. ciẽlyti ʽcelowaćʼ, 

celiúoti ts. Wsch.-lit. cieliùju, inf. cieliùiti – od pol. formy prs. celuję (ZS 13 tymczasem 

wskazuje na błr. célicca). 

 ciẽnis, -io 2 p.a. ZTŽ ʽciemięʼ — zamiast *ciemis, co zapożyczone z błr. cémja, cémeni n. 

 ciẽsorius, -iaus 1 p.a. stlit., gw. ʽcesarzʼ (m.in. SD) — zapoż. ze stbłr. cesarь (war. 

cesarъ, cėsarъ), por. błr. césar, -a (strus. cěsarĭ). Zob. SLA 51, LEW 69. Lit. ʽdyftong 

graficznyʼ <ie> na miejscu słow. e też w sliẽsorius, ziẽgorius. — War. z asymilacją c-s > c-c: 

ciẽcorius. — Drw. ciesorienė SD «cesarzowa» (por. stbłr. cesarevaja), ciesorystė SD 

«cesarstwo» (por. stbłr. cesarьstvo), ciesoriškas SD «cesarski» (por. stbłr. cesarьskij).  

 cýgelis 1 p.a., cìgelis, -io 1 p.a. przest. ʽcegłaʼ — zapoż. z nwn. Ziegel m. (GL 41). War. 

f. cygelė. Zob. też ceglà. 

 cikòrija 1 p.a., cikórija 1 p.a. 1. bot. ʽcykoria, Cichorium intybusʼ, 2. ʽwyprażony i 

utarty na proszek korzeń cykorii, używany jako domieszka do kawy zbożowej albo jej 

surogatʼ — zapoż. z błr. cykóryja, -i (⇐ pol. cykoryja XVII w. ⇐ nwn. Zichorie f. ⇐ śrłac. 

cic(h)orea, forma pl.n. do łac. cichōrium ⇐ gr. κιχόριον). Termin naukowy: cikòrija. — 

War. cukòrija, cukõrija oraz sukõrija (Sukõrijos pasisėsiam, džiovysiam po duonkepiu 

ʽPosiejemy sobie cykorii, wyprażymy [ją w piecu] po pieczeniu chlebaʼ). Oboczny wokalizm 

-u- pochodzi z adideacji do wyrazu ʽcukierʼ (por. lit. gw. sukõrius). Nagłos w war. ciukõrija 

ʽcykoriaʼ (ZS 13) przypomina stbłr. cjukorъ jako obocznik do cukorъ ʽcukierʼ (HSBM). Inne 



245 

na prawach rękopisu 

paralele: pol. przest. cukorja ʽcykoriaʼ (por. cukier), śrdn. suckereye (por. sucker), niderl. 

suikerij ob. cichorei (por. suiker), ang. succory ob. chicory (por. shugar), zob. EWD 1606.  

 cimbõlai, -ų 2 p.a., cimbólai, -ų 1 p.a. m.pl. 1. stlit., gw. ʽcymbałyʼ (Garbinkite jį ant 

cimbolų, kurie skamba PK 1028 ʽChwalcie go na cymbalech, ktore głośno brzęcząʼ) — zapoż. 

ze stbłr. cimbaly, cymbaly, por. błr. cymbály, -aŭ (⇐ pol. cymbały, -ów ʽnazwa instrumentu 

muzycznego, przez którą rozumiano właściwe cymbały, a także psalterium, klawesyn, 

dzwoneczki itp.ʼ (SPXVI). Zob. też SLA 51, ZS 13, LEW 70; brak w ALEW. — Sg. cimbalas 1. 

SD «cymbał, cymbalum, sistrum» (syn. kunkliai), 2. gw. ʽbrzękadło, dzwonek na szyi 

zwierzęciaʼ, 3. gw. ʽserce dzwonuʼ, 4. przen. ʽpodrostek; obibokʼ (⇒ cim̃baliuoti ʽchodzić 

bez celu, szwendać sięʼ). — Nazw. Cim̃balas, Cim̃balis, Cimbõlas, Cimbolà. N.m. 

Cimbalìškė, Cimbolaĩ. — War. cim̃belis 1 p.a. (Litwa pruska) ⇐ nwn. Zimbel f. (GL 41). 

 cimentorius, -iaus stlit. ʽcmentarzʼ: o didžturis palaidotas yr pragare ant velino 

Cimentoriaus DP 27139 ʽa bogacz pogrzebion iest w piekle, na dyablim cmyntarzuʼ — zapoż. 

ze stbłr. cmentarь, cmentarъ (⇐ pol. XVI w. cmentarz ob. cmyntarz). Anaptyktyczna 

samogłoska i rozwiązuje obcą zbitkę nagłosową, podobnie jak w kimỹnai, minỹkas i mìšios. 

Brak w SLA, LEW i ALEW. Zob. też šventõrius. 

 cìmerninkas 1 p.a. gw. ʽcieślaʼ (Litwa pruska, Kurschat), war. z č-: čìmerninkas — 

zapoż. z nwn. Zimmerer m., z zakończeniem lit. -ninkas za niem. -er. — War. sufiksalny: 

cìmermonas 1 p.a. ⇐ nwn. Zimmermann m. (por. stbłr. cimermanъ ʽcieślaʼ). Zob. Prellwitz 

1891, 59, GL 41. — Drw. cimerninkystė b.z.a. ʽrzemiosło ciesielskie, ciesiołkaʼ. Cps. 

cìmermedis 1 p.a. ʽdrzewo nadające się do ciosaniaʼ (war. z č-: čìmermedis) – kalka z nwn. 

Zimmerholz n. ʽbudulec, drzewo ciosaneʼ (por. mẽdis ʽdrzewo; drewnoʼ). Vb. denom. 

cimerninkáuti ʽzajmować się ciesielstwemʼ. Tutaj też čimielius b.z.a. ʽtracz piłujący kłody na 

deskiʼ. 

 cimùsas 1 p.a. pot. 1. ʽcoś najistotniejszego, coś najlepszego; śmietanka towarzyskaʼ 

(Visas cìmusas susirinko), 2. LZŽ ʽkartofle duszone z mięsemʼ — zapoż. z błr. cýmus, -u 1. 

ʽcoś najciekawszego; istota rzeczyʼ, 2. ʽsłodka potrawa z marchwiʼ (TSBM), tu z jid. cymes 

ʽcoś dobregoʼ. Por. pol. cymes, -u ʽcoś najlepszego; rarytas, przysmak, smakołykʼ (SW I, 

360), nwn. gw. Zimmes ʽprzekąskaʼ < ze imbiz (Kluge-Seebold 327, s.v. Imbiß). 

 cinabras SD <cynabras> «cynobr, cinnabaris» — zapoż. z pol. XVI w. cynober, cynobr 

ʽczerwona farba różnego pochodzenia, cynober, miniaʼ (SPXVI). Co do etymologii zob. 

Bańkowski I, 210. — War. cinóberis 1 p.a. (Kurschat) ⇐ nwn. Zinnober n. (GL 41, LEW 70; 

por. akut w švógeris), cinõbaras 1 p.a. (Baranauskas). 

 cinãmonas 1 p.a., cinamõnas 2 p.a., cinamònas 2 p.a. ʽcynamon, suszona kora gałązek 

cynamonowca (Cinnamomum), używana jako przyprawaʼ — zapoż. ze stbłr. cynamonъ, 

cinamonъ ⇐ pol. cynamon. War. cinamomas SD
1 «cynamon, cynnamomum, cynnamum», 

žievė medelio cynnamomo SD «cynamon» (por. pol. XV w. cynamom ⇐ łac. cinnamōmum). 

Por. SLA 51 (brak w ALEW). 

 cìnas 4 p.a. ʽstop cyny i ołowiuʼ (war. z č-: čìnas), też f. cinà 4 p.a. (Nupirk cinõs, 

reikia užtaisyti viedrui dugną ʽKup cyny, trzeba naprawić dno w wiadrzeʼ), SD: cina iž 

Anglijos labai gera «kontryfał, cyna przednia, abo Angielska» — zapoż. ze stbłr. cynъ a. 

cyna (⇐ pol. cyna ⇐ nwn. Zinn n.). — Vb. denom. cinúoti ʽcynować, zalewać cyną dla 

uszczelnieniaʼ (Prakiuro puodas, reik užcinúot ʽGarnek się przedziurawił, trzeba 

zacynowaćʼ). 

 cỹpė 2 p.a., cìpė 2 p.a. pot. ʽwięzienieʼ (Dviejus metus vienoj cỹpėj išbuvau ʽDwa lata 

w pewnym więzieniu spędziłemʼ), ʽaresztʼ (KRŽ) — ze zmiany *ciūpė, *ciupė, co 
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zapożyczone z pol. pot. ciupa ʽmały, ciemny pokoikʼ, przen. ʽwięzienieʼ (siedzieć w ciupie). 

Zob. SW I, 341, LEW 70, Sławski I, 105 (ze śrłac. cuppa ʽwięzienieʼ?); Bańkowski I, 194n.: 

drw. wsteczny od ciupka ʽizdebkaʼ ⇐ nwn. Stübchen n. Por. perseweracyjną palatalizację ʼu 

> ʼi w čiprynà, žipõnas i žìpsnis. Błędnie POLŽ 42: zapoż. z pol. cipa (ten wyraz w znacz. 

ʽwięzienieʼ nie jest używany). 

 cỹpti, cỹpia, cỹpė ʽwydawać cienki, ostry głos, wydawać pisk, piszczeć (o myszy, 

szczurze, kurczęciu)ʼ (pelė ̃sùcypė ʽmysz pisnęłaʼ). War. čỹpti: SD čypiu «piszczę». Formacja 

na st. wzdłużenia w stosunku do cip- w sucìpti, -cim̃pa, -cìpo inchoat. ʽpisnąćʼ (drw. cipùkas 

ʽkurczęʼ, cipùlis ʽkurczę świeżo opierzoneʼ). Odpowiednik łot. cipt, cìept ʽpiszczećʼ. 

Dźwiękonaśladowcze, por. interi. cìp(t), cỹp(t) (LEW 70, ALEW 163). — Drw. cýpauti 

ʽpiszczeć, kwilić (o myszach)ʼ, cýpčioti ts., cýpdyti a. cýpinti ʽpowodować pisk, zmuszać do 

piskuʼ, cypsė́ti, cýpsi ʽpiszczeć, kwilićʼ, cýptelėti ʽpisnąćʼ. Nomen: cypỹnė ʽpiszczałkaʼ, 

cyplỹs ʽpiszczek, płaksaʼ.  

 ciravóti, ciravóju, ciravójau ʽcerować, naprawiać dziury w tkaninie, pokrywając je 

ceramiʼ — zapoż. z błr. cyravácь, -úju, 3 sg. -úje (⇐ pol. przest. cyrować, od cyra ʽzaszycie 

dziury ściegiem tkackimʼ, to z śrwn. ziere f. ʽozdobaʼ, zob. Bańkowski I, 115, 117). War. 

čiravóti, čìravoti. Z uproszczeniem ts- > s-: siravóti (por. sìbulis, sukérka, sùkras). 

 cirp̃ti, cirp̃ia, cirp̃ė ʽćwierkać (o świerszczu), kwilić (o niemowlęciu), beczeć (o 

jagnięciu)ʼ. Dźwiękonaśladowcze, por. interi. cìrpt. — Drw. cìrpauti ʽświergotać, 

szczebiotaćʼ. 

 cirùlninkas 1 p.a. gw. ʽfryzjer, cyrulikʼ — zapoż. ze stbłr. cyrulьnikъ (cirjulьnikъ) 

ʽcyrulik, lekarzʼ, błr. cyrúlьnik, -a ʽfryjerʼ, to z przekształcenia za pomocą suf. -nik- starszej 

postaci stbłr. cyrulikъ, cirulikъ (war. curulikъ) ⇐ pol. cyrulik ʽfryzjer, który jest jednocześnie 

felczeremʼ (MSJP), przest. ʽchirurg, felczer; balwierz, golibrodaʼ (SW), pol. XVI w. ʽlekarz, 

felczerʼ (zam. *cyrulgik ⇐ śrłac. cirulgicus < cirurgicus ⇐ minister chirurgicus ʽpomocnik 

chirurgaʼ, Bańkowski I 211). Polonizmem jest też ros. przest. cyrjúlьnik ʽfryzjer, łaziennik, 

felczerʼ, 1696 cyrjulik (REW III, 296). — War. čerulninkas przest. ʽchirurgʼ (Litwa pruska) 

ma e jak w war. stbłr. cerulikъ, celjurikъ ⇐ pol. przest. cerulik ʽlekarz akuszerʼ (SW). Por. 

SLA 55, LEW 73. 

 cìtvaras 1 p.a. bot. ʽcytwar, Artemisia cinaʼ — zapoż. ze stbłr. cytvarъ (⇐ pol. cytwar 

⇐ nwn. Zitwer m.). Wysuszony korzeń tej rośliny stosuje się m.in. jako środek przeciw 

robakom jelitowym, por. Duokit cìtvaro nuo kirmėlių vaikam ʽDajcie dzieciom cytwaru na 

robakiʼ. — War. citvõras 2 p.a. ⇐ błr. cytvór (ZS 13). Zob. też činčìberas. 

 ciùcė, čiùčė 2 p.a. ʽpiesʼ w języku dzieci (Neliesk ciucės, įkąs! ʽNie dotykaj psa, ukąsi!) 

— od onomatopeicznej osnowy ciu-c-, čiu-č-, pochodzącej od powtórzonego wykrz. ciù-ciù, 

čiù-čiù (zawołanie na psa). Obok tego ciucė ̃a. ciùcis – pieszczotliwie ʽświniaʼ. 

 cizõrikas 1 p.a., cizòrikas 1 p.a. gw. 1. ʽmały nóż, nożykʼ (Išgaląsk cizoriką, eisime 

paršų guldyt ʽNaostrz sobie nożyk, pójdziemy kastrować prosiętaʼ), 2. przen. ʽpodrostekʼ — 

zapoż. z pol. scyzoryk ʽskładany nożyk kieszonkowyʼ (żartobliwy drw. na -yk od *scyzor ⇐ 

łac. scissor, -ōris ʽsługa, który kraje potrawy na stole, krajczyʼ, od scindere). Stąd też 

zapożyczone błr. cyzórek ʽskładany nóżʼ. Uproszczenie nagłosu sc- > c- jest znane także na 

gruncie polskim, por. gw. cyzoryk (SW VI, 52). Zob. też POLŽ 261. 

 cnatà 2 p.a., gen.sg. cnãtos stlit. ʽcnota, Tugendʼ, np. su visomis gamtomis (glosa: 

cnatomis) DK ʽze wszytkimi cnotamiʼ — zapoż. ze stbłr. cnota ⇐ pol. cnota XVI w. 

ʽzacność, prawość, szlachetność, dodatnie cechy moralne; zaleta, przymiot właściwy danemu 

gatunkowiʼ, SPXVI (ze stpol. czsnota, drw. od czsny ʽcnotliwy, uczciwy, moralnie dobryʼ, 
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zob. Bańkowski I, 198). Por. SLA 52, LEW 70, ALEW 156, POLŽ 261n. Zob. też cnatlỹvas. 

 cnatlỹvas, -à 4 p.a. stlit. ʽcnotliwy, moralnie czysty, poczciwy, prawyʼ (Bernalei 

cnatlyvi sėdės staliepi PK 9515 ʽSynowie cnotliwi do stołu siędąʼ. Tu vyre necnatlyvas BRB 

ʽTy mężu niecnotliwy. Du loser Manʼ) — zapoż. ze stbłr. cnotlivyj, por. błr. cnatlívy (⇐ pol. 

cnotliwy XVI w. ʽpełen cnót, zalet, dobry, uczciwy; szlachetny, wartościowy, znakomity, 

sławnyʼ, SPXVI). Por. SLA 52, 203, ALEW 156, POLŽ 262. Osobno zob. cnatà. — War. 

snatlỹbas: snatlybas vyras BRB ʽpoczciwy mążʼ, snatlyvai gyventi BRB ʽżyć cnotliwieʼ. 

Zmiana tsn- > sn- jest regulacją fonotaktyczną (por. sìbulis, sukérka). Zmiana v > b 

przypomina senývas > senýbas (s.v. sẽnas). — Drw. necnatlyvastis ⇐ pol. niecnotliwość. 

War z suf. -yst-: necnatlyvystė BRB ʽvntugentʼ (glosa: piktenybė). Zob. też cnatlavystė. 

 cnatlavystė CGL ʽcnotliwość, Tugendʼ — rzadkie użycie neosuf. -avyst-, w tym 

wypadku przy neoosn. cnatl- wyodrębnionej z przym. cnatlỹvas (zob.). Źródłem neosufiksu 

mogła być reanaliza wyrazu išdavỹstė ʽzdradaʼ jako išd- + -avyst-, mianowicie na mocy 

resegmentacji motywującego czas. išdúoti, ìšdaviau ʽwydać, zdradzićʼ jako išd- + -uo- (wzór 

klasy -uoti). Podobne wypadki to atadúoti ⇒ atad-à i pardúoti ⇒ pard-à. 

 coliáuka 1 p.a. gw. 1. ʽdeska gruba na cal, calówkaʼ (Mes lentas pjovėmė coliáukomis 

ʽCięliśmy deski grube na calʼ), 2. ʽskładana linijka z podziałką calowąʼ (Pamieruok su 

coliáuka ʽZmierz calówkąʼ) — zapoż. z pol. calówka (drw. od cal, zob. cólis). Por. 

zakończenie w paliáuka i paniáuka. 

 cólis, -io 1 p.a. ʽcal, miara długości równa 25,4 mmʼ (Penkių cólių ilgas ʽDługi na pięć 

caliʼ) — prawdopodobnie zapożyczone z pol. cal, -a (⇐ nwn. Zoll m. ʽein kleines 

Längemaßʼ, WDLP). Por. akut w póras i zóga. Brak w POLŽ. GL 41 i Čepienė 171 uważają 

cólis za pożyczkę niemiecką. Osobno zob. cėl̃ius i coliáuka. — Drw. cólinis ʽcalowy, na cal 

grubyʼ, cps. dvicõlis, -ė ʽdwucalowy (gwóźdź, deska)ʼ.  

 cudzalažyti, cudzalažiju, cudzalažijau stlit. ʽcudzołożyć, adulterareʼ (WP, CHB) — 

zapoż. ze stbłr. cudzoložiti (cužoložiti, cužožyti) ⇐ pol. cudzołożyć. Wprost z polskiego 

wywodzą SLA 52, ALEW 156 i POLŽ 43 (brak w LEW). — Drw. cudzalažnykas ʽadultorʼ ⇐ 

stbłr. cudzoložnikъ, pol. cudzołożnik; cudzalastva MOP ʽadulteriumʼ ⇐ stbłr. cudzolostvo, 

pol. XVI w. cudzołostwo. — Dysymilację afrykat ts-dz > k-dz poświadczają warianty WP: 

kudzalnykas i kudzalastva, kudžiavalnystė (zob. PAŽ 207). 

 cū̃gas 2 p.a., też f. cūgà 2 p.a. gw. ʽpara koni jednej maściʼ, por. Ponas nupirko cū̃go 

arklius ʽPan kupił konie do cuguʼ. Cūgoms jojom ʽJechaliśmy parą koniʼ — zapoż. ze stbłr. 

cugkъ, cugъ ʽzaprząg składający się z trzech par koniʼ (cukgъ pošosnyj) ⇐ pol. XVI w. 

ʽzaprząg konny, składający się z kilku par koniʼ (⇐ śrwn. zuc, zug, nwn. Zug m. ʽciągʼ, drw. 

od ziehen ʽciągnąćʼ, por. Bańkowski I, 203n., EWD 1625). Por. błr. cuh, -a ʽdługi szereg 

ptaków a. zwierząt idących jedno za drugimʼ, 2. ʽzaprząg, w którym konie (lub woły) idą 

rzędem, jeden za drugimʼ, cúham adv. 1. ʽgęsiegoʼ, 2. ʽcugiem, tj. w zaprzęgu złożonym z 

dwóch lub trzech par koniʼ. — War. z palatalizowanym nagłosem: ciū̃gas ʽrząd, sznur 

idących gęsi, kaczekʼ, ⇒ ciūgù adv. ʽgęsiego, jeden za drugim (iść, jechać)ʼ, ciū̃gais ts. — 

Drw. cū̃ginis: Cū̃giniai arkliai m.pl. ʽKonie cugoweʼ, ciū̃glis ʽpara koni jednej maściʼ, 

ciū̃glius: ciū̃gliais adv. ʽgęsiego; (o ptakach) kluczem, kluczamiʼ (Gervės rudenį ciū̃gliais 

skrenda šiltuos kraštuos ʽJesienią żurawie kluczami przelatują do ciepłych krajówʼ). 

 cū̃gliai, -ių 2 p.a. m.pl. wsch.-lit. ʽwędzidło, kiełznoʼ — zapoż. ze stbłr. cukgelь, 

cugelь, błr. cúgli, -jaŭ pl. ʽwędzidłoʼ, to ze zmianą znaczenia z pol. XVI w. cugiel, pl. cugle 

ʽlejceʼ, tj. ʽpasy rzemienne połączone z wędzidłem, za pomocą których jeździec kieruje 

koniemʼ (⇐ śrwn. zügel, nwn. Zügel m., od ziehen ʽciągnąćʼ). War. zùgliai m.pl. ʽwędzidło, 

kiełznoʼ (Duoja dantysna arkliu zugliùs ZTŽ ʽWkładają koniowi do pyska kiełznoʼ). 
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 cùkernyčia 1 p.a. gw. ʽnaczynie na cukier, cukiernicaʼ — zapoż. z pol. cukiernica, 

które pod względem akcentowym dostosowano do błr. cúkarnica, -y. Jest war. akc. 

cukernýčia 1 p.a. Z kolei war. cùkrinyčia a. cukrinýčia 1 p.a. jest rodzimym derywatem od 

cùkrus (zob.) z użyciem neosuf. -inyčia (por. medinýčia). 

 cukíerka (cukérka) 1 p.a., cukierkà 2 p.a. gw. ʽcukierekʼ — zapoż. z błr. cukérka, -i. 

War. z palatalizowanym nagłosem: ciukerkà DVŽ (por. stbłr. war. cjukorъ ʽcukierʼ). War. z ts 

> s-: sukérka (por. sėta, sìbulis). Wahanie ie/e jak np. w arielkà ob. arelkà i kvatíerka ob. 

kvaterkà. NB. LKŽ II, 48 i POLŽ 260n. wskazują raczej na pol. cukierek, -rka m. jako źródło.  

 cùkrus, -aus 2 p.a. ʽcukierʼ, stlit. cùkras (m.in. SD) — zapoż. ze stbłr. cukorъ, por. błr. 

cúkar, -kru ⇐ pol. cukier, -kru (⇐ śrwn. zucker ⇐ włos. zuccero, Bańkowski I, 204). Por. 

SLA 52, LEW 70, ALEW 156n. War. z palatalizacją: ciùkrus (por. stbłr. cjukorъ); cùkrius (LD 

§ 173); ze zmianą ts- > s-: sùkras, żm. sùkrus, sùkrius; sukõrius. Drugą pożyczką jest tu 

sokoras (zob.). — Drw. cukraĩnė ʽcukierniaʼ, cùkrinė 1. ʽcukiernicaʼ (syn. cùkrinyčia), 2. 

ʽcukierniaʼ, 3. ʽsamogon pędzony z cukruʼ, cùkrinis ʽburak cukrowyʼ. Cps. cùkraliga 

ʽcukrzycaʼ (por. ligà), cùkrašvendrė ʽtrzcina cukrowaʼ (por. švéndras), sukrãvagis ʽkto 

kradnie cukierʼ (por. vagìs). Vb. denom. cukrúoti ʽcukrzyć, posypywać cukremʼ (war. 

cùkrinti, sùkryti), refl. sucukrúotis ʽo miodzie: scukrzyć się, zmienić konsystencję na 

krystalicznąʼ. — War. cùkaras, cùkorius (m.in. LEX) wskazują na źródło niemieckie, nwn. 

Zucker m. (zob. Urbutis 2009, 418). Por. jeszcze łot. cukurs a. sukurs ⇐ śrdn. sucker (Jordan 

59).  

 cùktūzė 1 p.a., cukthuzė 1 p.a. gw. ʽwięzienieʼ — zapoż. z prus.-niem. zuht-hūs n. (GL 

42, Čepienė 111; brak w LEW), por. nwn. Zuchthaus n. ʽwięzienie; dom poprawczyʼ (pol. 

XVII w. cuchtauz, cuchthaus ts., WDLP). Niemiecki człon °hūs został zastąpiony litewskim 

zakończeniem -ūzė (por. brántūzė). War. cùktūžė pokazuje ž zamiast z jako przejaw dalej 

posuniętej lituanizacji: zakończenie -ūzė zreinterpretowano na suf. -ūžė (por. rùpūžė, jak też 

zapożyczenia rõtūžė i bakū̃žė). Substytucję niemieckiego zakończenia widać w cuktusas i 

cuktusė (Čepienė, l.c.). — War. šìktūzė ʽposterunek policji, aresztʼ (GL 125); zastępstwo cikt- 

⇒ šikt- tłumaczy się ludowo-etymologicznym (żartobliwym) nawiązaniem do czas. šìkti 

wulg. ʽsraćʼ. Zob. też kaliū́zė. 

 cvaksė́ti, cvàksi, cvaksė́jo ʽstukać obcasami (na bruku)ʼ, 2. ʽo zegarze: tykać, wydawać 

cichy, miarowy odgłosʼ (war. caksė́ti), 3. ʽuderzać, bić – o tętnie, sercuʼ, 4. ʽkiwać się; 

merdaćʼ, 5. ʽspadać kroplami, kapać z dachuʼ (war. caksė́ti, capsė́ti) — czasownik na -sė- od 

interi. cvàkt o odgłosie uderzenia, o stuku młotka, o odgłosie chłeptania (war. cvìk), o 

użądleniu, cvàk o tykaniu zegara. Neoosn. cvaks-: cvàksyti, -ija ʽtykaćʼ, cvaksóti ʽwisieć, 

zwisaćʼ. — Z innymi sufiksami: cvãkinti ʽchłeptaćʼ (war. cvìkinti), cvaknóti ʽtykaćʼ, 

cvàktelėti a. cvàkterėti ʽzdzielić, uderzyć; ukłuć, ukąsićʼ. — Interi. dzvàkt: dzvàktelėti a. 

dzvàkterėti ʽuderzyć, zaciąć koniaʼ. — War. nazalizowany cvá-n-kt, ⇒ cvángt, cvánkšt, 

dzvángt: cvángtelėti, cvángtelti, cvángterti a. dzvángterti ʽzdzielić, uderzyćʼ. — Interi. cvìngt 

a. dzvìngt: cvìngtelėti a. dzvìngterti ʽzdzielić, uderzyćʼ; sb. cvìnglis ʽrodzaj tańca z 

przytupamiʼ (syn. primuštinis); cvìngt zakłada *cvi-n-kt jako nazalizowaną wersję do cvìk, 

cvìkt. — Czas. cvìngšyti, -iju ʽbić, uderzaćʼ zakłada ⇐ *cvingš, *cvingšt (por. wyżej 

cvánkšt). Zob. też LEW 116. 

 cvẽkas 4 p.a. gw. ʽgwóźdź, gwóźdź żelazny z szeroką główką, ćwiekʼ — zapoż. z 

prus.-niem. zweck (GL 42, LEW 71), por. nwn. Zwecke f. ʽszewski sztyft do przybijania 

podeszwyʼ. Zob. też cviẽkas. 

 cviẽkas 4 p.a., čviẽkas 4 p.a. gw. ʽgwóźdź żelazny z szeroką lub wypukłą główką, 

ćwiekʼ — zapoż. ze stbłr. cvekъ, cvexъ (cvjakъ), co jest polonizmem, por. pol. ćwiek, -a (⇐ 
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stczes. cvek, cvok ⇐ śrwn. zwëc m. ʽgwóźdź drewniany a. żelaznyʼ, WDLP, s.v. ćwiek). Por. 

ZS 13, LKŽ II, 52. Zob. też cvẽkas. — Niejasne zmiany pokazuje war. čvelk̃is 2 p.a. 

ʽdrewniany sztyft do przybijania podeszwyʼ. 

 cvìkis, čvìkis, -io 2 p.a. gw. ʽszpunt, czop do zatkania otworu w beczceʼ — zapoż. z 

prus.-niem. zwicke (GL 42, LEW 78). War. f. cvìkė. — Jest też war. svìkis, którego nagłos 

odpowiada źródłu dn. svik (Prellwitz 1891, 59). Stąd też łot. sviķis ʽszpuntʼ (Jordan 99). 

 cvìklas 2 p.a. gw. ʽćwikła, gatunek buraka, Beta cicla; burak czerwony, Beta vulgarisʼ, 

war. cvìklis — ze zmianą rodzaju zapożyczone z pol. ćwikła. Starsza postać zapożyczenia to 

svìklas (zob.). Por. łot. svikls ʽćwikłaʼ. Zob. SLA 59, 212, LEW 71. War. čvikla b.z.a., sviklà, 

svìklis, zob. POLŽ 47. 

 cvìlikas 1, 3 p.a. przest. ʽkraciasty materiał tkany dwiema nićmi (czerwoną a. modrą 

oraz białą), używany jako nakrycie lub poszwa na pościel, poduszkęʼ — zapoż. ze stbłr. XVI 

w. cvilixъ ʽtkanina lniana z podwójnej osnowyʼ ⇐ pol. cwilich ʽrodzaj płótnaʼ (XVI w. 

cwelich ʽlniana, gruba tkaninaʼ), przejęte ze śrwn. zwil(i)ch, nwn. Zwillich, Zwilch m., 

częściowy przekład łac. bilīx, -līcis ʽtkany podwójnieʼ (zob. EWD 1631, Bańkowski I, 205). 
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Č 
 čáika 1 p.a. gw. ʽłódź, łódkaʼ (Su didele čáiką gali drąsiai važiuot per didžiausią ežerą 

ʽDużą łodzią możesz płynąć przez największe jezioroʼ) — zapoż. z błr. čáika, -i ʽłódź o 

płaskim dnieʼ (TSBM). Co do akutu por. báika, náika, váiskas. Wyraz błr. może być pożyczką 

z pol. czajka (od XVI w.) ʽwiosłowo-żaglowa łódź kozacka, używana podczas wypraw 

wojenno-grabieżczychʼ. Ostatecznie zapożyczone z osm.-tur. şayka ʽmały statek, z kilkoma 

działami i załogą, używany na Morzu Czarnymʼ, zob. Stachowski 116 (tu też o wahaniu č-/š- 

w jęz. tureckim), Bańkowski I, 213. 

 čáižyti, čáižiju, čáižijau ʽchłostać, smagać (batem), biczowaćʼ (war. čaižýti, też šaižýti). 

Drw. čaižùs ʽostry, przenikliwy – o wietrze, o głosieʼ, pačáižos f.pl. ʽwióry, heblowiny; 

drzazgiʼ. Formacja na SO čaiž- ⇐ čiež, por. číežti, číežiu, číežiau ʽzacinać – o deszczuʼ, 

įčíežti ʽzbić, zlać kogoʼ, nučíežti ʽzgonić, zmęczyć (konia)ʼ, pričíežti ʽzmoczyć pościel (o 

dziecku)ʼ. Prawdopodobnie dźwiękonaśladowcze. — WSZ čyž-: čýžti, čýžiu, čýžiau ʽchłostać, 

smagać, siecʼ. 

 čakšnóti, čakšnóju, čakšnójau gw. ʽrąbać siekierą; kuć dziobem (o dzięciole)ʼ — 

czasownik na -no- od wykrz. čàkš (čãkš, čákš), čàkšt, który jest wariantem do čàk-čàk o 

rąbaniu siekierą, o dziobaniu (⇒ čàkterėti). — Z metatezą kš > šk-V: čaškinti b.z.a. ʽrąbać 

drewno; smagać batemʼ (por. čẽškinti s.v. češkė́ti). — Do čàk-čàk jest war. čèk-čèk (⇒ čèkt, 

čèkšt), zob. čėk̃oti. 

 čalnà, čelnà 4 p.a. gw. ʽczółno, łódź wydrążona z jednego pnia; łódź w ogóleʼ — 

zapoż. z błr. gw. čalná, čólna (PZB 5, 399; war. m. čólan, por. błr. liter. čóven, čóŭna). — 

Wtórny nagłos w ščelnà. 

 čebãtas 2 p.a. stlit., gw. ʽbut z cholewąʼ, zwykle pl. čebãtai (m.in. DP ʽbotyʼ) — ze 

zmiany *čiabatas = /č̓ abatas/, co zapożyczone ze stbłr. čobotъ (war. čobutъ). Szyrwid 

wyraża palatalne /č̓ a/, [č̓ e] polską pisownią <ćzia> lub <czie>, gdzie i jest literą 

diakrytyczną: <cziebatay>, zob. niżej. Podobne przykłady: čẽpas = /č̓ apas/ ⇐ stbłr. čopъ; 

černas = /č̓ arnas/ ⇐ stbłr. čornyj. Por. błr. gw. čóbat, nom.pl. čóbaty lub čóboty (PZB 5, 

424), loc.pl. v čabócjax, ros. čóbot, ros. gw. čebótja (nom.pl.), ukr. čóbit, -ota (loc.pl. v 

čobótjax). Ostatecznie ze sttatar. čabata ʽłapeć z łykaʼ, czuwaskie śəbaDa ts., zob. REW III, 

346.100 — SD
1: <ćiabatay> «skorznie», SD: <czebatay> m.pl. «bot, boty», też «skornie» 

[ʽobuwie na goleń zachodzące, sztyble, kamaszeʼ, L.], <cziebatay karieywiu> čebatai 

kareivių «nagolenice żołnierskie». War. čebẽtai: Šitie čebetai valyvi avėt ʽTe buty wygodnie 

się nosiʼ. Zob. syn. čeverỹkas. — Drw. čebačiùkai a. čebatėl̃iai m.pl. bot. ʽtojad, mordownik, 

Aconitumʼ, čebačiùsai m. ʽw butach z cholewamiʼ (LZŽ), čebatėl̃is bot. ʽostróżeczka polna, 

Delphinium consolidaʼ, čebatúotas ʽw butach z cholewamiʼ (LEX ʽgestiefeltʼ). Cps. 

čebãt(a)laižis ʽpochlebca, lizusʼ (por. laižýti). — Nazw. Čẽbatas, Čebatãvičius, Čebatónis, 

Čebatulis b.z.a. Mikrotoponimy z Čebat- wymienia LVŽ II, 35. Zob. też čebatõrius. 

 čebatõrius, -iaus 2 p.a. stlit., gw. ʽszewcʼ, SD <ćiebatorius> «szwiec» — ze zmiany 

*čiabatorius (por. SD
1 <ćiabatay> «skorznie»), co zapożyczone ze stbłr. čobotarъ. Por. 

čiãdas, čiart̃as. Inaczej SLA 53: z błr. čebotárь (HSBM tego nie potwierdza). Osnowa na -iu- 

 
100 SLA 53 wywodzi čebãtas jako zapożyczenie z błr. čebótъ, pl. čebotý, ale nie wskazuje źródła cytowanych 

form. TSBM ich nie zna. HSBM s.v. čobotъ wymienia war. čebotъ jako rzadki. Za SLA idą LEW 71 (z błr. 

čebot) i ALEW 157 (ze wsch.-słow. *čebotъ). 



251 

na prawach rękopisu 

jak w cėr̃ius i ciẽsorius. — Drw. čebatorinė SD «szewski warsztat», čebatorystė SD 

«szewstwo». — Nazw. Čebatõrius, Čebatoriū́nas. N.m. Čebatõriai 2x, Čebatoriaĩ, 

Čebatõriškiai. Mikrotoponimy z osnową Čebator- wymienia LVŽ II, 35n. 

 čėb̃ras 2 p.a. gw. bot. ʽcząbr ogrodowy, Satureia hortensisʼ (Reikia ant žarijų uždėti 

čėbrų ar kitų žolių ʽTrzeba dawać na żar cząber lub inne zieleʼ) — zapoż. z błr. čabór, 

gen.sg. čabarú ʽcząbr; macierzankaʼ (SLA 53, ZS 14, LEW 71). Osobno zob. čiõbras. — Drw. 

čėbrẽliai m.pl. ʽcząbrʼ (čėbrẽlių arbota ʽherbata z cząbruʼ), čėbrùkai ts. War. z krótkim e: 

čebrõnai.  

 čečénti, čečenù, čečenau gw. 1. ʽszumieć, szemrać (o deszczu)ʼ, 2. ʽćwierkać, 

świergotaćʼ, 3. ʽłuskać (o myszach)ʼ, 4. ʽchrupać (o robakach, owadach, prosiętach)ʼ — 

czasownik na -en- od osnowy če-č-, pochodzącej od powtórzonego wykrz. čè-čè (o szumie, 

szeleście, chrzęście, o ćwierkaniu). Paralele: čiu-č-énti, čiau-č-énti, čir-č-énti. — War. či-č- 

od powtórzonego wykrz. čì-čì: čičénti ʽświergotać, skrzeczeć (o sroce)ʼ. 

 čėd̃as 4 p.a. gw. 1. ʽczad, trujący tlenek węglaʼ (Neaždarai kamino, bus čėd̃as LZŽ ʽNie 

zasuwaj komina, [bo] rozejdzie się czadʼ), 2. ʽwoń spalenizny, swądʼ (Kaip užsidegė taukai, 

pasidarė pilnas namas čėd̃o ʽGdy zapalił się tłuszcz, swąd wypełnił cały domʼ) — zapoż. z 

błr. čad, -u. Stosunek lit. čė : słow. ča jak np. w čėb̃ras, čėra, čėr̃ai i čės̃as. Zob. też smalk̃ės. 

— Warianty pisane čiãdas lub čẽdas wskazują na /č̓ adas/, czyli na oboczne zastępstwo błr. 

ča litewskim /č̓ a/. Por. čert̃as ob. čiart̃as = /č̓ artas/. — War. čãdas ⇐ pol. czad. 

 čėd̃yti, čėd̃iju (war. -yju), čėd̃ijau (war. -yjau), war. ščėd̃yti stlit., gw. 1. ʽoszczędzać, 

oszczędnie używać, oszczędnie spożywać (o chlebie)ʼ, 2. ʽszanować, okazywać 

uszanowanieʼ (SD
1 <ćiediiu> «szanuię»), ʽkłaniać sięʼ (Nusilenkiu jam, čėdiju jį ʽKłaniam się 

mu, szanuję goʼ), 3. SD <ćiediju> «folguię komu» (syn. praleidžiu), 4. ʽlubićʼ (Kas ką čėdija, 

o cigonas visumet lašinius ʽKto co lubi, lecz Cygan zawsze słoninęʼ. Kurs miegą čėd̃yja, tas 

miegalius ʽKto sen lubi, ten śpiochʼ) — zapoż. ze stbłr. ščaditь, -žu, por. ukr. ščadýty, ros. 

ščadítь. Z obocznym sufiksem: čėd̃inti. Zob. SLA 53, LEW 72, ALEW 157. — Drw. čėd̃ytinai 

adv. ʽna zapasʼ (Sudėjau sūrius čėd̃ytinai, t.y. ant tolesnio laiko JU ʽZłożyłam sery na zapas, 

tj. na poźniejʼ), čėdlỹvas ʽoszczędnyʼ, čėdùs ts. (Motynos vis yr čėd̃žios ʽKobiety są zawsze 

oszczędneʼ), čėdùtis, -ė ʽktoś przesadnie oszczędnyʼ. 

 čėj̃us, -aus (p.a. nieoznaczony) gw. ʽherbataʼ — zapoż. z błr. čaj, -u, ros. čaj, -a/-u (ZS 

14; pominięte w LKŽ). Zob. też arbatà. 

 čėk̃as, -à 4 p.a. ʽsrokaty – o koniu, krowieʼ — zam. *šekas, co zapożyczone z nwn. 

schekig (GL 42). Zmiana š- > tš- też w čerk̃šnas i čėt̃ras. — Drw. čẽkis, -ė ʽkoń, krowa 

srokatej maściʼ. 

 čėk̃oti, čėk̃oju, čėk̃ojau (war. čekóti) gw. 1. ʽgryźć, zżerać ziarno – o myszachʼ, 2. 

ʽsiekać kapustęʼ, 3. ʽjeść niechętnie, bez apetytuʼ, refl. čėk̃otis ʽnaśmiewać się, naigrawać 

sięʼ — czasownik na -o- od wykrz. čèk-čèk o odgłosie siekania, żęcia, też o żrących 

świniach. Błędnie LEW 72: zapoż. z ros. sečь, sekátь, pol. siec, siekać. — Z innymi 

sufiksami: čekénti ʽmlaskaćʼ, čeknóti ʽw łaźni: chlastać się chwostakiemʼ. Zob. też čeksė́ti. 

— Drw. čekõnas, čekõnė ʽtasak do siekania warzyw lub mięsaʼ? Niewykluczone, że chodzi 

tu o pożyczkę (stbłr. čekanъ ʽbroń w kształcie osadzonego na lasce toporaʼ), która wtórnie 

uzyskała motywację w czas. čekóti. 

 čeksė́ti, čèksi, čeksė́jo 1. ʽcykać, tykaćʼ (syn. caksė́ti, capsė́ti), 2. ʽmlaskać, jeść 

mlaskającʼ, čeksénti ʽmlaskać, jeść mlaskającʼ — czasowniki na -sė-, -(s)en-, utworzone od 

interi. čèkš a. čèkšt o odgłosie cięcia, żęcia, też o szeleście, np. Čèkš čèkš čèkš, čeksi kaip ir 

kiaulė prie lovio ʽ«Čekš čekš čekš», mlaskasz jak świnia przy korycieʼ (syn. čepsė́ti). 
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 čelėd̃is, -ies 1 p.a. f. wsch.-lit. ʽczeladź, parobcy dworscyʼ (Itieką turi čẽlėdį ʽMa tylu 

parobkówʼ) — zapoż. ze stbłr. čeljadь, čėljadь, čeledь, čėledь coll. ʽsłużba u magnatów i 

szlachty, czeladźʼ, por. błr. čė́ljadzь, -i ʽsłużba dworskaʼ (ZS 14, LEW 72). — War. čẽleda 1 

p.a. coll. 1. ʽparobcy, sługiʼ (Kaimynas su savo visa čẽleda atvažiavo ʽSąsiad ze wszystkimi 

swoimi parobkami przyjechałʼ), 2. ʽkolędnicy, pomocnicy kolędującego księdzaʼ, 3. 

ʽgromada ludziʼ. Forma ta nie ma odpowiednika białoruskiego, musi więc być lit. 

nowotworem. Możliwe, że jest to drw. wsteczny od *čelėdka, co oddawało stbłr. čeljadka 

coll. ʽsłużba, poddaniʼ (čeljadka panskaja, čeljadka domovaja, HSBM). Derywację *čelėdka 

⇒ čẽleda można porównać do pahonkà ⇒ pahona; pečiùrka ⇒ pečiūrà i smūtkà ⇒ smūta. 

Zob. też čelėd̃nykas. 

 čelėd̃nykas 1 p.a. 1. wsch.-lit. ʽparobek, najemny robotnik w gospodarstwie rolnymʼ 

(Šiems metams neimsiu čelėd̃nyko ʽTego roku nie wezmę parobkaʼ), 2. przest. ʽgiermekʼ — 

zapoż. ze stbłr. čeljadnikъ, čelednikъ, por. błr. čaljádnik, -a (ZS 14, SLA 53, LEW 72). War. z 

dysymilacją dn > rn: čelėr̃nykas ʽparobekʼ. 

 čelės̃nykas 1 p.a. gw. ʽrama żelazna stanowiąca oprawę czeluści pieca, tzw. czeluśnikʼ 

(Pastumk puodus už čelės̃nyko ʽPosuń garnki [dalej] za czeluśnikʼ) — zapoż. ze stbłr. XVII 

w. čelesnikъ (za čelesnikъ do peči izbjanoj, HSBM). Por. błr. gw. čalésnik, čaléšnik (PZB 5, 

398) obok polonizmu čaljúsnik, čaljúsniki (ibid.) 

 čemárka 1 p.a. gw. ʽnazwa pewnego okrycia wierzchniegoʼ — zapoż. z błr. gw. 

čamárka ʽdługie okrycie kobieceʼ (por. POLŽ 266). War. čimárka. HSBM wymienia čemara 

jako wariant do čamara XVII w. ʽsuknia kobieca zapinana pod szyjęʼ. Co do akutu por. 

zapoż. varánka i zagárkas. Wyraz białoruski jest pożyczką z pol. czamarka (Chodził w 

krakowskiej sukmanie, to jest czamarce, SW I, 368,), co jest zdrobnieniem od czamara przest. 

ʽrodzaj sukni męskiej zapinanej pod szyjęʼ (por. Brückner 72, Bańkowski I, 214). LEW 72 

podaje čemárka w innym znaczeniu: ʽBluse, welche die poln. Aufständischen des Jahres 

1863 trugenʼ [bez wskazania źródła]; nie zostało to odnotowane w LKŽ. — Gw. čemõras 1. 

ʽsukienka dla dziewczynkiʼ, 2. ʽszeroka spódnica kobiecaʼ. Do tego čemorà c. ʽniechluj, 

brudasʼ. 

 čemčióti, čemčióju, čemčiójau gw. ʽjeść chciwie, łapczywie, nieapetycznie, jak świniaʼ 

(Čemčiója kaip kiaulė) — czasownik na -io- od osnowy čem-č-, pochodzącej od 

powtórzonego wykrz. čem-čem. Por. čė́pčioti oraz bim̃bti, pam̃pti. — Są jeszcze 

współrdzenne czasowniki o wyglądzie denominatiwów: čem-ẽs-yti ʽszybko jeśćʼ, čem-ẽž-inti 

ʽjeść, chrupać, żrećʼ, čẽm-ul-ti ʽssaćʼ. 

 čemerýčia 1 p.a., čemeryčià 2 p.a. gw. bot. ʽciemierzyca, [wtórnie:] ciemiężyca biała, 

Veratrum albumʼ (roślina trująca, lecznicza) — zapoż. ze stbłr. čemerica, por. błr. 

čamjarýca, -y, stpol. czemierzyca. Zob. SLA 53, ZS 14, LEW 72, Bańkowski I, 181. Osobno 

zob. čemerỹs. — Pl.t. čemerýčios ʽkłącze ciemierzycy, Rhizoma veratri i lekarstwa z niej 

wyrabianeʼ. War. čemeryčiai b.z.a. 

 čemerỹs 3 p.a., čẽmeris 1 p.a. bot. ʽciemierzyca, [wtórnie:] ciemiężyca biała, Veratrum 

albumʼ (roślina trująca, lecznicza), 2. bot. ʽgoryczka, Gentianaʼ, 3. przen. ʽdiabełʼ w 

złorzeczeniach, np. Kad tave čemerỹs! ʽNiech cię diabli!ʼ (por. Piktas kaip čemeryčia ʽZły 

jak ciemierzycaʼ) — zapoż. z błr. čė́mer, -u (brak w stbłr.), błr. gw. čė́mjar (PZB 5, 446). 

War. čẽmeras, čẽmerės (Karčios kaip čẽmerės ʽGorzkie jak č.ʼ), pl.t. čemeriai SD 

«ciemierzyca». Por. SLA 53, LEW 72. Zob. też čemerýčia. — Drw. čemerýtis ʽciemierzycaʼ, 

čẽmeržin interi. ʽnie wiadomo, diabli wiedząʼ (por. žinóti): Čẽmeržin, kas čia dabar bus! 

ʽDiabli wiedzą, jak to teraz będzie!ʼ. Nazw. Čẽmeras, Čemerỹs. 

 čemodãnas 2 p.a. wsch.-lit. ʽwalizkaʼ — zapoż. z błr. čamadán, -a, ros. čemodán. War. 
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čimadãnas i čiumadãnas, čiumadõnas (ZS 15). Znany jest też rosyjski war. gw. čumadán 

(M. Osłon, p.l.). LKŽ II, 67 omyłkowo wskazywał pol. czemodan jako źródło pożyczki. 

 čémpės 1 p.a. f.pl. 1. ʽmiękkie pantofle domowe zrobione na drutach z grubych niciʼ 

(Kojas žiemą audavo vyžais ar čempėmis), 2. ʽobuwie do trumnyʼ, syn. čiùrkės, čiùrkos 

(LEEŽ 96), 3. przen. ʽkobieta niska i krępaʼ. Niejasne. Por. čėpkės i čiùlkės. — Vb. denom. 

čem̃pinti ʽwchodzić w zabłoconych butach walając podłogęʼ, čempinė́ti ʽchodzić w 

walonkachʼ, čempóti ʽiść powoli, z trudemʼ (syn. čėpóti), pričempóti ʽwejść ze śniegiem i 

zanieczyścić klepiskoʼ. 

 čė́pčioti, čė́pčióju, čė́pčiójau gw. čė́pčioti ʽjeść powoli, niechętnie (o dziecku), jeść 

mlaskającʼ — czasownik na -io- od osnowy čėp-č-, pochodzącej od powtórzonego wykrz. 

*čėp-čėp. Por. čemčióti ⇐ čem-čem. Od współrdzennego wykrz. čèp pochodzi czas. čepsė́ti 

(zob.). — Drw. čė́pla c. ʽten, kto je powoli i mlaszczeʼ (Tas čė́pla vis dvi valandas valgo), ⇒ 

vb. denom. čėp̃loti 1. ʽjeść powoli, jak bezzębny człowiek, pomlaskującʼ (war. čė́plioti i 

čẽplėti), 2. ʽchwytać, macać brudnymi palcamiʼ, 3. ʽrobić co powoli, guzdrać sięʼ. — Vb. 

čė́pkoti a. čėp̃koti ʽjeść powoli, niechętnie, mlaszczącʼ zakłada zanikłe n.agt. *čėp-ka(s). 

 čẽpčius, -iaus 2 p.a. stlit., gw. ʽczepiec, dawne kobiece nakrycie głowy z płótna, 

zawiązywane pod brodą, noszone przez mężatkiʼ, SD «czepiec» — zapoż. z pol. czepiec, -

pca. War. čèpčius, čãpčius; z dysymilacją č-č > š-š: šẽpšius, šėpšius, šẽpšis. — Słabiej 

poświadczony jest war. trójzgłoskowy: čepečius BRB (SLA 53, LKŽ II, 69) ⇐ stbłr. čepec, 

por. błr. čapéc, -pcá. Zob. też LEW 72, ALEW 157n. (pomija čepečius). 

 čepelà 3 p.a. gw. ʽwidły służące do wyjmowamia garnków, patelni z pieca chlebowegoʼ 

(Čepelà reikalinga skarvadai pakelc DVŽ ʽ«Čepela» jest potrzebna do podniesienia patelniʼ; 

zob. rycinę w LEEŽ 55), czyt. čiapialà — zapoż. z błr. čapjalá, -ý. War. čẽpalas 3 p.a., 

čẽpelas 3 p.a., čepỹlas 2 p.a. Neoosn. čepel-: čepelýkštė, čepeliõkas. Neoosn. čepl-: čeplỹs 

(Paduok čẽplį, blynai dega ʽPodaj «čeplys», bliny się przypalająʼ). Por. syn. kepõrius, kvotai. 

 čėpkės b.z.a. f.pl., čėpkiai b.z.a. m.pl. gw. ʽmiękkie pantofle domowe zrobione na 

drutach z grubych niciʼ. Niejasne. Por. syn. čémpės. 

 čė́plia 1 p.a., čėplià 2 p.a. gw. ʽczapla, Ardea cinereaʼ — zapoż. ze stbłr. čaplja, błr. 

čáplja, -i. Z innym tematem: čė́pla. Lit. čė za błr. ča też w čės̃as i čėd̃yti. Co do akutu por. 

prė́slas, nedė́lia. — Drw. čėplýnas ʽmłode czapliʼ. Nazw. Čėpla b.z.a. (⇒ pol. Czepła, 

Czepło), patron. Čepláitis (⇒ pol. Czepłojć). 

 čepsė́ti, čepsiù (3 os. čèpsi, čẽpsi), čepsė́jau ʽmlaskać, pomlaskiwać, cmoktaćʼ, 2. 

ʽczłapaćʼ — czasownik na -sė- od interi. čèp, čèpt (Žiūrėk, mergyte, kaip kiaulytė čepsi – čèpt 

čèpt ʽPatrz, dziewczynko, jak świnka mlaszcze «čept čept»ʼ). Paralele: čeksė́ti, čiaupsė́ti. Z 

innym sufiksem: čė́poti ʽjeść powoli, niechętnieʼ (syn. čiaumóti). Zob. też čė́pčioti. 

 čėra stlit. ʽszklane naczynie do picia, czara, kielichʼ — zapoż. ze stbłr. čara, por. błr. 

čára, -y, pol. czara, ros. čára (SLA 54, LEW 72, ALEW 158). Zob. też čėrkà. — War. SD
1 

<ćiera> «czasza» (syn. kūbkas, taurė) oddaje /č̓ ara/. Digraf <ie> nie oznacza zatem dyftongu 

/ie/, lecz allofon samogłoski /a/ w pozycji po miękkiej spółgłosce, oddany w konwencji 

polskiej ortografii. Por. <ćierai> s.v. čėr̃ai. 

 čėr̃ai, -ų 2 p.a., čeraĩ, -ų̃ 4 p.a. m.pl. przest., gw. ʽczaryʼ, SD
1 <ćierai, pikti darbay> 

«gusła vel gusły» — zapoż. ze stbłr. čary, čari, por. błr. čáry, -aŭ, pol. czary, -ów. Por. SLA 

55, ZS 14, LEW 72, ALEW 158. — Vb. denom. čerė́ti, -ju, -jau ʽodczyniać, odprawiać czaryʼ 

(Boba mok čerė́ti ʽBaba potrafi odczyniaćʼ). Zob. też čiustai.  

 čėráunykas 1 p.a. przest., gw. ʽczarownikʼ, SD
1 <ćieraunikas> «guślarz» — zapoż. ze 
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stbłr. čarovnikъ, por. błr. čaraŭník, -á, ukr. čarivnýk. War. čėráuninkas, čeráuninkas. Por. 

SLA 54, ZS 14, LEW 72, ALEW 158. Zob. też čėravóti. 

 čė́rauti, čė́rauju, čė́ravau przest. ʽspożywać, zjadaćʼ (Litwa pruska, m.in. CGL, 

Donełajtis) — z substytucją č- za c- (cė́rauti, Prellwitz 1891, 59, GL 40) zapożyczone z nwn. 

zehren i wprowadzone do klasy czasowników na -au- (por. krỹgauti ⇐ nwn. kriegen). Zob. 

też PAŽ 77, 157, GL 40, 42 (brak w LEW i ALEW). Por. też čė́ringė. 

 čėravóti, čėravóju, čėravójau przest., gw. ʽczarować, odprawiać czaryʼ, SD
1 

<ćierawoiu> «guślę» — zapoż. ze stbłr. čarovati, por. błr. čaravácь, -úju, -aváŭ. War. 

čėr̃avoti, wsch.-lit. čerùiti, -ùju (⇐ błr. čarúju). Zob. też čėráunykas. 

 čẽrepas 3 p.a. wsch.-lit. 1. ʽczaszkaʼ, 2. ʽgliniane naczynie kuchenneʼ (Čarapì bundàs, 

pauciẽnį kẽpėm LZŽ ʽW «čerepas» piekliśmy bułki / placki, jajecznicęʼ) — zapoż. ze stbłr. 

čerepъ ʽczaszka; gliniana skorupaʼ, por. błr. čė́rap, -a, ros. čérep ʽczaszka, czerepʼ. Brak w 

LKŽ. Zob. też čérpė. 

 čerepyčia b.z.a. przest. ʽcegła, kafel pieca ogrzewczegoʼ, SD <ćierepićia> «kachel» — 

zapoż. ze stbłr. čerepica, por. błr. čarapíca, -y, ros. čerepíca ʽdachówkaʼ. War. 

synkopowany: čerpyčia ʽdachówka, kafelʼ, SD
1 <ćierpićia> «kachel». Por. SLA 54, LEW 73. 

Zob. też čérpė, kakalỹs i kõklis. 

 čerepõkas 2 p.a. gw. ʽżółw, Testudoʼ (Išsiskėtęs kaip čerepõkas ʽRozkraczony jak 

żółwʼ), war. f. čerepokà 2 p.a. (LZŽ) — zapoż. ze stbłr. čerepaxa, por. błr. čarapáxa, -i, ros. 

čerepáxa. Inne war.: čerapõkas, čerapãkas, čerepãkas. Sekwencja lit. -ere- jak w čerẽslas, 

čerẽšnė, čerevỹkai i terẽbyti (por. Būga, RR III, 758n.).  

 čerẽslas 2 p.a. przest., gw. ʽtrzos, skórzany pas podróżny na pieniądzeʼ — zapoż. ze 

stbłr. čereslo n., por. strus. čeresla pl. ʽlędźwieʼ, ros. gw. čerésla, čéresla pl. ʽkrzyże, pas w 

cieleʼ, stpol. trzosła pl. ʽlędźwie, udaʼ (znacz. etym. ʽto, co opasuje lędźwieʼ). — War. 

čerãslas, SD <ćieraslas> «trzos» ⇐ stbłr. čeroslo, čeraslo ʽtrzosʼ. Zob. też SLA 54, LEW 72. 

 čerẽšnė 2 p.a., čerèšnė 2 p.a. gw. bot. ʽczereśnia, Prunus aviumʼ, war. čerešnios f.pl. SD 

«trześnia, cerasia» — zapoż. ze stbłr. čerešnja (ob. terešnja), por. błr. čaréšnja, -i (SLA 54). 

War. z insercją k: čerẽkšnė, čerèkšnė (por. kaniū̃kšnė, makšnà, lokšnùs). War. kontrahowany: 

čẽsnės ʽczereśnieʼ (por. pol. trześnie). Zob. też trẽšnės. 

 čerevỹkai, -ų 2 p.a. m.pl. stlit., gw. ʽtrzewiki, buty uszyte ze skóryʼ101 — zapoż. ze 

stbłr. čereviki, por. błr. čaravíki, -aŭ (sg. čaravík, -a). Sekwencja lit. -ere- jak w čerepãkas i 

čerẽslas (Būga, RR III, 758n.). War. metatetyczny: čeverỹkas, m.in. SD «trzewik» (syn. 

kurpė). Zob. też SLA 54, 57, ZS 14, 96, LEW 73 (brak w ALEW). — Niezwykłym 

neologizmem jest gwarowy war. verỹkai, por. Čia verỹkai tavo ʽOto twoje trzewikiʼ. 

Kurpãlius kurpinėja veryką, uždėjęs ant kurpalio ʽSzewc szyje trzewik, nałożywszy skórę na 

kopytoʼ. Drw. verykúotas ʽobuty w trzewikiʼ. Innowację zapoczątkowała reanaliza synonimu 

čebãtai ʽbuty z cholewąʼ jako compositum če° + °batai (por. bãtai ʽbutyʼ). To pociągnęło za 

sobą proporcję analogiczną če-bãtai : bãtai = če-verỹkai : x (x = verỹkai). W przyszłości 

pozostanie jeszcze wyjaśnić, jak mówiący interpretowali segment če° w mniemanym 

złożeniu z °bãtai. Czy jako przysłówek čià ʽtuʼ? Por. čiãbuvis, čiãgimis. — N.m. Čeverỹkinė. 

Mikrotoponimy z Čeveryk- wymienia LVŽ II, 60. N.rz. Čeverỹk-traukis (por. tráukti), dosł. 

ʽtaka rzeka, co wciąga trzewikiʼ (czy dlatego, że ma grząskie dno?), por. Vanagas 77. 

 čė́ringė, cė́ringė 1 p.a. przest. 1. ʽstrawne, kwota wypłacana służbie na wyżywienie, na 

 
101 Por. darydamasis ne vertu kojump jo pult ir ižrišt šikšnelį čerevykų jo SP I, 1413 ʽczyniąc się niegodnym 

upaść do nog jego i rozwiązać rzemyk u trzewika jegoʼ. 



255 

na prawach rękopisu 

koszty utrzymania w podróżyʼ, 2. ʽdrobne pieniądze; napiwekʼ ⇐ prus.-niem. zērunge, nwn. 

Zehrung f. (Prellwitz 1891, 59, GL 40). Zob. też čė́rauti i šė́ringė. 

 čėrkà 2 p.a., čerkà 2 p.a., čérka 1 p.a. 1. ʽkieliszek, zwł. kieliszek do wódkiʼ (Išverskim 

po čérką, kad sušiltųmėm! ʽWychylmy po kieliszku, żeby się rozgrzać!ʼ), 2. ʽznikoma ilość, 

np. mlekaʼ — zapoż. ze stbłr. XVI w. čarka ʽkielich, kieliszekʼ, por. błr. čárka, -i (ZS 15). 

War. čierkà. Zob. też čėra. 

 čerk̃šti, čerš̃kia, čerš̃kė gw. ʽskrzeczećʼ (Šárka ùžčerškė ʽSroka zaskrzeczałaʼ), też 

ʽszczękać, terkotać, miarowo stukaćʼ — derywat od wykrz. čérkš, čérkšt o szczęku, trzasku 

(LEW 72). War. z metatezą kš > šk-V: čerškė́ti (zob.). — Drw. čérkštelėti ʽszczęknąć, 

trzasnąćʼ. Nomina: čerkšlė ̃ʽkos, Turdus merulaʼ, čerkšlỹs ʽdrozd, Turdus viscivorusʼ – ptaki 

tak nazwane od trzeszczącego głosu (zob. Urbutis 1981, 47n.). Paralele: trakšlỹs ⇐ traškė́ti, 

trakšė́ti (interi. tràkš, tràkšt); čežỹs ⇐ čežė́ti (interi. *čež). 

 černas, -a stlit. ʽbiedny, ubogiʼ w zwrocie černos žmonės f.pl. ʽludzie ubodzy, biedotaʼ 

(BRB, zob. SLA 54, PAŽ 78) — kalka ze stbłr. ljudi čornyje ʽludzie najniższego stanu, 

biedota; poddaniʼ (por. HSBM 17, 183; 37, 6, LEW 72n.). Zob. też černis. 

 černyčià 2 p.a., gen.sg. černỹčios LZŽ bot. ʽczarna jagoda, borówka czarna, Vaccinium 

myrtillusʼ — zapoż. z błr. čarníca, -y (por. ros. černíka, -i).  

 černỹlas 2 p.a. 1. stlit. ʽatramentʼ (m.in. BRB), 2. gw. ʽczarna pasta do butówʼ — 

zapoż. ze stbłr. černilo n. (SLA 54, ALEW 158), por. błr. čarníla, -a n. War. černilà ʽatramentʼ 

(ZS 14). Zob. też inkaustas i tìnta. Zdaniem LEW 73 wyabstrahowany stąd neosuf. -ylas 

znalazł zastosowanie w neol. juodỹlas ʽczarna farba, czernidło, atramentʼ (zob.). 

 černis, -io stlit. ʽprosty lud, czerń, tłuszcza, Pöbelʼ (Pritar jiemus svietas [glosa: černis] 

BRB) — ze zmianą rodzaju zapożyczone ze stbłr. černь, -i f. (ljudъ prostyi i ćernь i popy 

nevedomye i glupye prostaki poburivši..., HSBM 36, 355), por. błr. čė́rnь, -i. NB. Pol. XVI w. 

czerń, -i f. m.in. ʽchłopstwo, pospólstwoʼ (SPXVI) jest rutenizmem, por. Brückner 72, 

Bańkowski I, 226. Zob. też SLA 54, LEW 72. Por. černas. 

 čérpė 1 p.a., čerp̃ė 2 p.a. 1. ʽskorupa garnkaʼ, 2. ʽdachówkaʼ, 3. ʽkafel w piecuʼ, 4. 

ʽwgłębienie w ścianie pieca, schowanko na zapałkiʼ, 4. ʽmakutra; naczynie glinianeʼ — 

derywat od *čérpas, formy przekształconej przez synkopowanie rutenizmu čẽrepas (zob.). 

Por. SLA 54, LEW 73. W kwestii synkopy i akutu por. šérnas < šẽrinas i kélnės < kẽlinės. 

Temat na -ė- może się wzorować na rodzimym syn. šùkė. Zob. też čerepyčia. 

 čerp̃ės, -ių 2 p.a. f.pl. ʽpleśniawki, choroba błony śluzowej jamy ustnej, objawiająca się 

białoszarymi nalotamiʼ: Vaikas čerpès įgavo ʽDziecko dostało pleśniawekʼ. Nie można 

odrywać od kérpės 1 p.a. ʽafty; pleśniawkiʼ obok kérpė ʽkrótki mech, porost na korze a. 

kamieniuʼ, przy czym w przyszłości trzeba będzie jeszcze wyjaśnić różnicę č-/k- w nagłosie i 

brak intonacji. Znacz. etym. ʽnalot w jamie ustnej, który wyglądem przypomina porost/mech 

na korze drzewʼ. — Vb. denom. čérpėti, -ja, -jo ʽpokrywać się nalotemʼ: Burnoj kūdikio 

praded čérpėti, t.y. augti varškė burno[je] ʽW ustach niemowlęcia pojawia się 

[przypominający twarożek] nalotʼ. 

 čerpõkas 2 p.a. wsch.-lit. 1. ʽwiadro na żerdzi u studziennego żórawiaʼ, 2. ʽczerpak, 

chochla do zupyʼ, 3. ʽnarzędzie rybackieʼ (Žuvis ir vėžius gaudo samčiais ir čerpokais) — 

zapoż. z błr. čarpák, -á, ros. čerpák (por. błr. čėrpácь, ros. čérpatь ʽczerpać, nabieraćʼ). 

 čers̃tvas, -à 4 p.a. wsch.-lit. ʽo pieczywie: czerstwy, suchy, nieświeżyʼ (Čers̃tvų duonų 

valgyc sveika un pilvo LZŽ ʽCzerstwy chleb jest zdrowy na żołądekʼ) — zapoż. z błr. čė́rstvy, 

ros. čërstvyj. — Vb. denom. čerstvė́ti, -ju ʽczerstwieć, twardniećʼ ⇐ błr. čarstvécь, -éju, ros. 
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čerstvécь. 

 čerškė́ti, čérška, čerškė́jo ʽbrzękać, dzwonić (kluczami), szczękać (o podkowach, 

szabli), wydawać głos (o derkaczu, sroce), mówić dużo i głośnoʼ — czasownik na -ė- od 

wykrz. čérkš, čérkšt (o szczęku łopaty, kosy; o głosie jastrzębia), z metatezą kš > šk-V. War. 

bez metatezy: čerkš-ė́-ti, čérkši, -ė́jo ʽszczękać, trzeszczeć, trzaskaćʼ. War. bez -k-: SD čerši 

svirplys «cwierka swiercz». Z innym sufiksem: čérškinti ʽwytwarzać brzęk (o monetach, 

ostrogach, talerzach)ʼ. — Syn. čarškė́ti, čárška ʽbrzękać, dzwonić (o ostrogach), zgrzytać (o 

nożycach), trzeszczeć, skrzypieć, chrzęścić (o śniegu pod nogami); wydawać szmer (o 

sypiącym się ziarnie), też o głosie drozdaʼ — od wykrz. čárkš, čárkšt z metatezą kš > šk-V. Z 

innym sufiksem: čárškinti ʽo gradzie: dzwonić o szybyʼ (Kruša čárškina į langus). 

 čert̃as a. čiart̃as 2 p.a. gw. ʽdiabeł, szatanʼ — zapoż. z ros. čërt, -a, pl. čérti. Zob. też 

SLA 55, ZS 14, LEW 71. Osobno zob. čiart̃as, jak też bíesas i šatõnas. 

 česaĩ, -ų̃ 4 p.a. m.pl. gw. ʽzegarekʼ (Po česaĩs váikščioja ʽChodzi z zegarkiem na rękuʼ) 

= /č̓ asaĩ/ — zapoż. z ros. časý, -óv (ZS 14; pominięte w LKŽ). Zob. też zagárkas. 

 čės̃as 2, 4 p.a. przest., gw. 1. ʽczasʼ, 2. ʽpora, chwila stosowna do czegoʼ (prieg ta čėsa 

MŽ 442 ʽprzy tej chwiliʼ. Jau čės̃as eiti gulti ʽJuż czas spaćʼ), 3. ʽgodzinaʼ (Jau aštuoni čėsaĩ 

ʽJuż ósma godzinaʼ) — zapoż. ze stbłr. časъ, por. błr. čas, -u (SLA 55, ZS 15, LEW 73, ALEW 

159). Epitetyczne -t- pokazuje war. čės̃tas, por. abrū̃stas, zopõstas (Būga, RR II, 671). — 

Drw. be čės̃o adv. ʽza wcześnieʼ (por. be laĩko), čės̃ai m.pl. ʽmiesiączkaʼ (Jai čės̃ai ʽMa 

miesiączkęʼ) – odpowiada rodzimemu laikaĩ; čės̃ais, čėsaĩs adv. ʽczasami, czasem; 

przypadkiem, możeʼ, čėsìngas ʽczasowy, tymczasowy; który ma dużo czasuʼ, čėsìnga 

móteris ʽkobieta w ciążyʼ (por. zwrot prie čės̃o bū́ti ʽbyć bliską poroduʼ), čės̃iškai adv. bibl. 

ʽw życiu doczesnymʼ (čėsiškai ir amžinai MŽ 1389), čėsù adv. ʽna czas, o właściwej porzeʼ 

(Geriau čėsu skatikas, negu po čėso rublis ʽLepszy grosz na czas niż rubel po czasieʼ), por. 

rodzime laikù; čės̃umais adv. ʽczasem, przypadkiem, możeʼ (Ar čės̃umais nepasitaikė arklių 

matyti? ʽCzy przypadkiem nie zdarzyło się widzieć koni?ʼ), čėsùs, -ì ʽwczesnyʼ (⇒ čės̃iai 

adv. ʽwcześnieʼ, čėsiaũ adv. ʽwcześniejʼ). — Cps. anuõčės adv. ʽtamtym razemʼ, kuõčės a. 

kuočės̃ adv. ʽco pewien czas, czasamiʼ (Kuõčės mus aplanko svečiai, viešnios ʽOd czasu do 

czasu odwiedzają nas gościeʼ) – z kontrakcji kuo čėsù; nečės̃as ʽnieodpowiedni czasʼ, pl. 

nečės̃ai ʽbrak wolnego czasuʼ, nečės̃ėlis (zob.), vìsačės adv. ʽciągle, cały czasʼ (DRUŽ; por. 

vìsas oraz anañčės, tañčės). 

 čẽslas 2 p.a. wsch.-lit. ʽdata dziennaʼ (Kataro čẽslo? ʽKtórego [jest] dzisiaj?ʼ, tj. ʽjaki 

dziś dzień miesiąca?ʼ) — zamiast *čislas, co zapożyczone ze stbłr. čislo, čyslo ʽliczba, wynik 

liczenia; stan liczebny; dzień w porządku bieżącego miesiącaʼ, por. błr. čysló, -á n. ʽdata, 

termin kalendarzowyʼ (por. ZS 14; pominięte w LKŽ). Zmiana samogłoski i na e pozostaje 

niejasna. 

 česnãkas 2 p.a., też pl.t. česnãkai bot. ʽczosnek, Allium sativumʼ, SD
1 česnakai 

«czosnek» — zapoż. ze stbłr. česnokъ, por. błr. časnók, časnakú (war. stbłr. čosnokъ). Zob. 

SLA 55, ZS 14, LEW 73 (brak w ALEW). Liczne war. česnãgas, češnãgas; šašnãgas (brak 

†šašnãkas), šešnãkas i šešnãgas, šišnãkas i šišnãgas, čišnãgas (por. -g- w lenciū̃gas), 

šisnãkas. Żm. šišnãkas ukazuje się w zapożyczeniu z łot. šišņaks, šišnaks (ME IV, 19, LEW 

991). — Drw. česnakìnė bot. ʽroślina tobołki polne, Thlaspi arvenseʼ, česnakìniai m.pl. 

ʽprzyprawy ziołowe do szkiłądziaʼ, česnakìnis, -ė: česnakìniai dañtys m.pl. ʽząbki w główce 

czosnkuʼ, česnakūnė b.z.a. bot. ʽczosnaczek pospolity, Alliaria petiolataʼ. 

 *čẽsnas, -à — zapoż. z błr. čė́sny, -aja ʽuczciwy, szlachetny, prawy, cnotliwyʼ (por. 

ros. čéstnyj). Zaświadczone tylko w stlit. derywatach, por. 1. česnis ʽcześć, szacunek; uczta, 

bankietʼ; ze zmieszania z syn. čẽstis (zob.) pochodzi war. čestnis LEX ʽuczta, Gelage, 
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Gastereyʼ, 2. česningas ʽczcigodnyʼ; ze zmieszania z syn. čestingas pochodzi war. čestningas 

KN ts., 3. vb. denom. česnavóti ʽczcić, szanować; ucztowaćʼ; ze zmieszania z syn. čestavóti 

(zob.) pochodzi war. čestnavoti LEX ʽucztować, bankettieren, schmausenʼ. 

 čestakãlas 2 p.a., čestakõlas 2 p.a. wsch.-lit. ʽpłot wyplatany z prętówʼ (LZŽ) — zapoż. 

z błr. gw. častakól ʽpłot z kołków lub żęrdzi; płot z desekʼ (PzB 5, 415), por. pol. przest. 

częstokół ʽogrodzenie z drewnianych, zaostrzonych u góry pali (dawniej część 

obwarowania)ʼ. Brak w LKŽ. 

 čėstavoti lub čestavoti, -ju, -jau 1. stlit. ʽczcić, szanowaćʼ (Cziastawaki tewa ir matina 

tawa MŽ 195 ʽCzcij ojca i matkę twąʼ), 2. stlit., gw. ʽczęstować czymʼ — zapoż. ze stbłr. 

čestvovatь (SLA 56), por. ros. čéstvovatь, čéstvuju ʽokazywać szacunekʼ, błr. častavácь, 

častúju ʽczęstować okazując szacunekʼ. — Wsch.-lit. čestùja 3 os. ʽczęstujeʼ (inf. čestùiti) ⇐ 

błr. častúje, zob. ZS 14, 114.  

 čės̃tis I, -ies 2 p.a., čẽstis, -ies 2 p.a., čestìs, -iẽs 4 p.a. f. 1. stlit., gw. ʽcześć, szacunekʼ, 

2. stlit. ʽuczta, bankietʼ, 3. gw. ʽpoczęstunekʼ — zapoż. z błr. čė́scь, -i (strus. čĭstĭ), pol. 

cześć, czci. Zob. SLA 56, ZS 14, LEW 73, ALEW 159n.  

 čės̃tis II, -ies 2 p.a. stlit., gw. ʽszczęście, powodzenieʼ — ze zmiany ščės̃tis (zob.), co 

zapożyczone z błr. ščásce, -cja n. (SLA 56, LEW 73, ALEW 160).  

 češkė́ti, čẽška, češkė́jo gw. ʽo deszczu: padaćʼ (por. teškė́ti), ʽo trawie: wschodzić, 

rosnąćʼ, atčeškė́ti ʽodrosnąć – o wierzbie po odcięciu gałęziʼ (Jau man nupjautas gluosnis 

àtčeška), też ʽwezbrać mlekiem – o wymieniuʼ — czasownik na -ė- od wykrz. čèkš, čèkšt 

m.in. o uderzaniu, ucinaniu, rąbaniu, z metatezą kš > šk-V. Por. čerškė́ti i čėš̃koti. — Z innym 

sufiksem: čẽškinti ʽciąć, rąbaćʼ (syn. čaškinti). 

 čė́škoti, čė́škoju, čė́škojau gw. ʽo człowieku: łuskać w zębach pestki słonecznika i 

zjadać nasionaʼ, też ʽo myszach: zżerać ziarnoʼ (Pelės aruode grūdus čė́škoja), ʽo koniach: 

zżerać zboże na pniuʼ — czasownik na -o- od wykrz. čėkš (čėkšt), z metatezą kš > šk-V (por. 

češkė́ti). 

 čėta stlit. ʽkolczykʼ — ze zmiany cėta (zob.). Por. SLA 56. 

 čėt̃ras 2 p.a. 1. stlit. ʽnamiotʼ, 2. gw. ʽpłótno rozpięte na skrzydłach wiatrakaʼ, 3. ʽwoalʼ 

— ze zmianą nagłosu zapożyczone ze stbłr. šaterъ, -tru ʽnamiotʼ, por. błr. šacër, gen.sg. 

šatrá (SLA 56, LEW 73, brak w ALEW). — War. f. čėtrà 2 p.a.: Čėtroj savoj mane laikys PK 

5316 ʽW namiecie mię swym zachowaʼ, čėtrų ištiesiu, pastatau SD «rozbijam namiot 

woienny». Starszą postacią tego zapożyczenia jest šėtrà, šėt̃ras (zob.). Zastępstwo š- > tš- 

widać też w takich zapożyczeniach, jak šėprõnas > čėprõnas i šiškà > čiškà > čičkà. 

Przykład rodzimy: šerk̃šnas, šerkšnà > čerk̃šnas, čerkšnà. 

 četverg̃as 2 p.a. przest., gw. ʽczwartekʼ — zapoż. ze stbłr. četvergъ, por. błr. čacvér, 

gen.sg. čacvjarhá. Por. Būga, RR III, 772, 774, SLA 56, Borowska 352, LEW 73; brak w 

ALEW). Oboczna pisownia stlit.: <ćiatvergas>, SD <ćietwiergas> – w obu wypadkach chodzi 

o sekwencję /č̓ a/, zapisaną przy użyciu (polskiej) litery diakrytycznej <i> (por. čiart̃as). — 

Žalias četvergas ʽWielki Czwartekʼ. War. f. četverga: četvergos diena. Jest też nazw. 

Četverg̃as. Osobno zob. ketverg̃as. — NB. Hapaks stpr. <ketwirtire> EV ʽczwartek, 

Donirstag [Donnerstag]ʼ stanowi problem paleograficzny. Zwykle poprawia się to na 

*ketwirtice i interpretuje jako kalkę hybrydalną (suf. -ik-) z pol. czwartek, zob. Trautmann 

1910, 357. Inaczej PKEŽ 2, 180, który poprawia <ketwirtire> na *ketwirtixe, co ma być 

zmianą ze starszego *ketwirtix, oddającego prapruskie *ketvirtikas. 

 čẽžena 1 p.a. čeženà 3 p.a. gw. 1. ʽto, co zostało wyłuskane, porzucona łuska, łupina; 
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niezżarte resztkiʼ, por. Kevalas grūdo, nuo pelės išėstas, bus čẽžena JU ʽŁuska po ziarnie 

zjedzonym przez mysz będzie č.ʼ, 2. przen. čẽženos pl. ʽkawałki, ułamki, szczątki; strzępy 

ubraniaʼ (Arklys pasibaidė ir brika sulakstė į čẽženas ʽKoń się spłoszył i bryka rozleciała się 

doszczętnieʼ) — rzeczownik na -ā-, utworzony od osnowy werbalnej čežen- jak w čežénti 

(zob. čežė́ti), por. war. čẽžinti m.in. ʽwydziobywać zboże; wygryzać (o myszach)ʼ. — Vb. 

denom. čẽženoti ʽwydobywać z łuski, skorupyʼ, iščẽženoti ʽwyłuskać (orzech, bób)ʼ, 

iščẽženota – o dziewczynie, która przedwcześnie straciła wianek, por. Mergė [nuo] visų 

vaikių iščẽženota, t.y. išbrokyta, išpeikta, nė vienas jau nenori (JU). 

 čežė́ti, čẽža, čežė́jo 1. ʽcicho trzeszczeć, szeleścić, szemraćʼ, 2. ʽo ptaku: ćwierkać, 

świergotaćʼ, 3. ʽmówić, paplaćʼ — czasownik dźwiękonaśladowczy na -ė- od wykrz. čèž. 

Paralela: šežė́ti ⇐ šèž. — Z innymi sufiksami: čežénti – o szmerze padającego deszczu, 

čẽžinti ʽszeleścić, szemraćʼ, też ʽwydziobywać (zboże), wyłuskiwać, wygryzać (o myszach); 

kołatać, stukać, dzwonićʼ, čẽžyti, -ija, -ijo ʽlać – o obfitym, długotrwałym deszczuʼ (Kad 

čẽžija, tai čẽžija, visur užtvino ʽJak leje, to leje, wszędzie zalaneʼ). — Nomina: čẽžena (zob.), 

čežỹs gw. ʽptak kos, Turdus merulaʼ (zdaniem Urbutisa 1981, 45 nazwa stoi w związku z 

trzeszczącym głosem tego ptaka; paralela: trakšlỹs ʽkosʼ ⇐ traškė́ti, trakšė́ti). — Tu też čèžti, 

čę̃žta (*čenž-sta), čẽžo gw. ʽnie rosnąć jak trzeba, marnieć, niszczećʼ, nučèžti ʽzmarnieć; 

zmoknąć na deszczuʼ, sučèžti ʽzmarnieć (o drzewach), porowacieć (o lodzie), rozlecieć się (o 

wozie)ʼ. War. z insercją g: čègžti, čẽgžda, čẽgždo.  

 čià 1. adv. ʽtu, w tym miejscu, tutajʼ, 2. ptk. ʽtoʼ, np. Kàs čia yrà? ʽCo to jest?ʼ Kóks 

čia dárbas! ʽCo to za robota!ʼ. Refleks plit. *ti̯ā, morfemowo *t-i̯ā, przy czym na rzecz 

długości *-ā świadczy war. čionaĩ < *ti̯ā-nai. Przysłówek utworzony od zaimka 

wskazującego tàs ʽten tuʼ. Zob. GJL III, § 662, LEW 1064, ALEW 161. Inaczej Ostrowski, 

LingVaria XII, 2017, 168: *tj-ā́, z fuzji zaimka wskazującego *ti i postpozycji ʽallatywnejʼ 

*ā. — War. šià (zob.) i šìčia (zob.). — Drw. čiàgi, čiàg DP ʽtuże, tużʼ, čiais ʽtuʼ (Čiais 

rugius sėsime ʽTu posiejemy żytoʼ), čianaĩ, čianaĩs/čianáis ʽtu, tutajʼ, čia pàt ʽtuż obok, 

blisko; od razu, zaraz, wnetʼ, čionaĩ ʽtutajʼ, skrócone čiõn (⇒ čionýkštis a. čionỹkštis 

ʽtutejszy, miejscowyʼ, por. tenýkštis), iš čià ʽstądʼ. Cps. šičia DP ʽtuʼ, šikčia BRB ts., šičionai 

MŽ ts. 

 čiãbuvis, -io 1 p.a., čiabùvis 2 p.a., čiabuvỹs 3 p.a. ʽtubylec, od dawna zasiedziały, stały 

mieszkaniec jakiegoś miejsca, autochtonʼ, SD
1 <ćiabuwis> «obywatel» (syn. gyventojas), SD 

<ćiabuwis> «obywatelski; rodzic z tąd, tuteczny» (syn. čiagimis). Por. Jis čiãbuvis, ne 

atėjūnas ʽOn tutejszy, nie przybyszʼ. Iš niekur nekilęs – čiabuvỹs ʽZnikąd nie pochodzi – 

tubylecʼ. Tik du čiabùviai gyvena ʽMieszka [tu] tylko dwóch starych mieszkańcówʼ. 

Nečiãbuvis ʽktoś nietutejszy, kto przybył z innych stronʼ. Złożenie adv. čià ʽtuʼ z 

dewerbalnym tematem buv-i̯a- ʽbywałyʼ, może od ptc. prt. act. buvęs (zob. buv-). Formacja 

podobna do pol. tu-byl-ec, gdzie II człon do był, były ʽktóry byłʼ (por. pol. bywal-ec ⇐ 

bywały). Paralela: čiãgimis (zob.).  

 čiãgimis, -io 1 p.a., čiagimỹs 3 p.a. ʽtu urodzony, tutejszyʼ, SD <ćiagimis> «rodzic z 

tąd, tuteczny» (syn. čiabuvis). Złożenie adv. čià ʽtuʼ z dewerbalnym tematem gim- 

ʽurodzonyʼ (por. gìmęs, gìmti). Paralela: čiãbuvis. Por. też gr. αὐθι-γενής ʽtu urodzony, 

krajowy; szczery, prawdziwyʼ, z I członem αὖθι ʽtu, tutaj, na miejscuʼ, wywodzącym się 

przez haplologię z *autóthi.  

 čiart̃as 2 p.a., war. čiert̃as PK, čert̃as DP, KN, czyt. [č̓ ertas] = /č̓ artas/ stlit., gw. 

ʽdiabeł, szatanʼ — zapoż. ze stbłr. čortъ, por. błr. čort, -a, ros. čërt, -a, pl. čérti. (SLA 52, 55, 

ZS 14, LEW 71; brak w ALEW). Por. stlit. pisownie <śiarnas> dla šérnas; <źianklas> lub 

<źienklas> dla žénklas oraz <giaras> lub <gierump> dla gẽras. — Młodsze warianty z 
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samogłoską o i literą diakrytyczną i: čiòrtas 1 p.a., čiõrtas 2 p.a. DVŽ, ZTŽ ⇐ ros. čërt. — 

War. čart̃as MŽ ⇐ stbłr. čortъ, błr. čort, pol. czart. Zob. też bíesas i šatõnas. 

 čiaũčyti, čiaũčiju, čiaũčijau gw. 1. ʽszczekać cienkim głosemʼ (syn. čiaurénti), 2. 

przen. ʽmówić głupstwaʼ — czasownik na -y/-ij- od osnowy čiau-č-, pochodzącej od 

powtórzonego wykrz. čiaũ-čiaũ o szczekaniu, mówieniu, ćwierkaniu. Z innymi sufiksami: 

čiaučénti ʽłuskać orzechy (o myszach); mówić, opowiadaćʼ, čiáučėti ʽugniatać po trochu 

(ciasto)ʼ. Paralele: čin-č-ė́ti, čir-č-énti, čiu-č-énti. — Nomen: čiáučės f.pl. ʽresztki żarcia w 

korycieʼ. 

 čiáudėti, prs. čiáudžiu (3 os. čiáudi, war. čiáusti, čiáuda, čiáudėja), prt. čiáudėjo 1. 

ʽkichaćʼ, 2. przen. ʽskarżyć się, narzekaćʼ. War. s-mobile: wsch.-lit. sčiáudėti/ščiáudėti, SD 

sčiaudmi «kicham, parskam» (syn. sčiaudau), SD
1 sčiaumi ts. Z innym sufiksem: čiáudyti, -

au, -iau ʽkichaćʼ, SD sčiaudau «kicham, parskam» (syn. sčiaudmi). Dźwiękonaśladowcze, 

podobnie jak synonimiczne czas. čiū́sti, čiū́ti, priáusėti, skiáudėti i łot. šķaũdît (šķaût). Zob. 

LEW 74, ALEW 161. — Zwraca uwagę innowacyjna apofonia SP au ⇒ SZ ŭ: čiùdinti caus. 

ʽpobudzić do kichnięcia, np. przez zażycie tabakiʼ. Paralele: kliáudėti ⇒ kliudýti; spjáudyti 

⇒ spjudóti; áugti ⇒ ùgdyti, ugdìnti. — Drw. čiaudulỹs ʽkichnięcieʼ: Čiaudulỹs ìma ʽChce mi 

się kichaćʼ. — Z atematycznej formy 3 os. prs. čiáusti ʽkichaʼ wyabstrahowano neopwk. 

čiaust-, czego dowodem jest drw. susičiáustėti ʽkichnąć sobie, wykichać sięʼ. Zob. Pakerys, 

Balt XLII:3, 2007, 393. 

 čiáukščioti, čiáukščioju, čiáukščiojau 1. gw. ʽtrzaskać z bicza, powodować powstanie 

silnego odgłosuʼ, 2. SD čiaukščiaju «chechocę się» [ʽśmiać się, przeważnie mocno, głośnoʼ, 

SPXVI] — czasownik na -čio-, utworzony od interi. čiáukš, čiáukšt m.in. o uderzeniu, ucięciu 

czego, o zacięciu konia. Paralele wymienia ŽD 519. Zob. też ALEW 161n. 

 čiaumà 4 p.a. c. gw. 1. ʽkto się krępuje, wstydzi; kto się zagapiaʼ, 2. ʽbrudas, flejtuchʼ 

— nomen utworzone sufiksem -mā- od wykrz. čiaũ, omówionego s.v. čiaũčyti. Por. čė́pla ⇐ 

čėp (s.v. čė́pčioti); dū́kšta ⇐ dùkšt. — Vb. denom. čiáumoti a. čiaumóti 1. ʽjeść pełnymi 

ustami, chciwie, nieapetycznieʼ, 2. ʽbrudzić, walaćʼ. Wtórny wykrz. čiaumù: Padaviau 

lašinius, tuoj čiaumù čiaumù sučiaumojo ʽPodałam słoninę, od razu całą spałaszowałʼ. — 

Neoapofonia SP au ⇒ SZ ū: čiū́moti (ap-, iš-, su-) ʽzabrudzić, powalaćʼ, też čiū́mauti ts. (nie 

ma rzecz. *čiūma). 

 čiáupas 3 p.a. 1. ʽkran do wodyʼ, 2. ʽnaczynie z dziubkiemʼ, 3. ʽrynienka do 

spuszczania soku z drzewʼ — sb. postvb. do čiáupti ʽzaciskać, zamykaćʼ (zob.). 

 čiáupti, čiáupiu, čiáupiau 1. ʽzaciskać, zakręcać (kran)ʼ, 2. ʽzamykać usta; cmokaćʼ, 

sučiáupti lū́pas ʽścisnąć, zacisnąć wargi, ustaʼ, užčiáupti ʽzamknąć usta, stulić (komuś) gębę, 

zakneblowaćʼ — czasownik urobiony od wykrzyknika *čiaupt, por. syn. čepsė́ti. Drw. 

čiaupýtis ʽkrzywić się; krygować się, mizdrzyć sięʼ, pasičiaupýti ʽprzeżuwać pokarm w 

bezzębnych ustachʼ, przen. ʽnaśmiewać się, kpić z kogoʼ, čiaupsė́ti, čiáupsiu ʽmlaskać przy 

jedzeniu, cmokaćʼ. — SO taup-: lū́pas taupýti ʽzaciskać ustaʼ (zob. taupýti).  

 čiaurénti, čiaurenù, čiaurenaũ gw. 1. ʽszczekać cienkim głosem, kwilićʼ, 2. ʽmówić 

niewyraźnie, mamrotać, bełkotaćʼ, refl. pasičiaurénti ʽcicho, szeptem rozmówić sięʼ — 

czasownik na -en- od osnowy čiau-r-, pochodzącej od wykrz. čiaũ-riaũ-riaũ o szczekaniu 

lub skomleniu psa (por. gáuginti ⇐ gaũ-gaũ). Z innym sufiksem: čiauróti ʽmówić 

niewyraźnie, niezrozumiale, bełkotać – o pijanymʼ. 

 čiauškė́ti, čiáušku (war. čiauškù), čiauškė́jau 1. ʽćwierkać, świergotaćʼ, 2. ʽszczebiotać; 

trajkotaćʼ (war. čiaukšė́ti) — czasownik na -ė-, utworzony od wykrzyknika, por. čiáukš, 

čiaũkš o machnięciu kosą, batem, o uderzeniu siekierą. Z innymi sufiksami: čiauksė́ti, 
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čiáuksi, čiauksė́jo ʽćwierkać, świergotaćʼ, też ʽkłapać szczękami, szczękać zębami; ciąć 

batemʼ, to ze zmiany *čiaukš-sė-; čiáukščioti ʽszczebiotaćʼ. — Nomina: čiauškùs 

ʽszczebiotliwy – o dzieckuʼ, čiauškùtis ʽgaduła, paplaʼ, čiauškùtė ʽszczebiotkaʼ, pačiáuška 

ʽszczebiotka, trzpiotʼ. 

 čičénti, čičenù, čičenaũ gw. ʽćwierkać, świergotać; skrzeczeć (o sroce); szczebiotać, 

mówićʼ — czasownik na -en- od osnowy či-č- z powtórzonego wykrz. *či-či. Por. čečénti ⇐ 

čè-čè, a także wykrz. čičỹ o targaniu za włosy, čičir ̃ o skrzypieniu, čičýrykšt o cykaniu 

świerszcza. — War. nazalizowany či-n-č- ⇐ čič-: činčė́ti ʽbiednieć, marnieć; namolnie 

prosićʼ, iščiñčti a. iščinčė́ti ʽwychudnąć, zmizerniećʼ, nučiñčti ʽzmarnować sięʼ, činčyti, -iju 

ʽskąpić, oszczędzaćʼ. Por. wykrz. čiñ-čiñ o dzwonieniu. Postverbalia: čiñčaras ʽrzecz 

bezwartościowaʼ, činčìkas ʽskąpiec, skneraʼ (war. čìnčė, činčỹs), čiñčilas ʽcwaniakʼ, čìnčiras 

ʽskąpiecʼ. 

 čielãžemis 1 p.a. gw. ʽten, kto gospodarzy na niepodzielonym, dziedzicznym areale 

ziemiʼ, dosł. ʽna całej ziemiʼ. Złożenie hybrydalne z I członem przymiotnikowym: čiẽlas a. 

ciẽlas ʽcałyʼ (rutenizm) i członem II žẽmė ʽziemiaʼ. War. cielãžemis oraz čiẽlažemis, 

čielažẽmis. Określenia čielãžemis używano dla odróżnienia względem mniejszego 

gospodarza, tzw. połownika (zob. pùsinykas). Być może na skutek atrakcji słowotwórczej na 

miejscu złożenia z °žemis pojawił się drw. na -inyk- (-inink-): čiẽlinykas (-ininkas), ciẽlinykas 

(-ininkas). 

 čienià 4 p.a., cienià 4 p.a. przest., gw. 1. ʽcena; ustalona opłata, taksa; wartośćʼ, 2. 

ʽmiara, umiar (np. w jedzeniu)ʼ, adv. pačioj čienioj ʽw miarę, w sam razʼ — zapoż. ze stbłr. 

cěna, cena, por. błr. caná, -ý (pl. cė́ny, cėn). Zob. SLA 57, ZS 13, LEW 75. Oboczność č̓ /c̓ - 

powraca w čiẽlas/ciẽlas. Przydział pożyczki do osnów na -i̯ā- nie został wyjaśniony. Rzadsze 

warianty to číenė 1 p.a. ʽsuma pieniędzy; przydzielone komuś zadanieʼ oraz čienà 4 p.a. 

ʽcena, wartośćʼ.  

 čiẽpas 4, 2 p.a. stlit., gw. 1. ʽszczep, drzewo szczepione, sadzonkaʼ (SD «szczep»), 2. 

bibl. ʽzadatek, skłonność ludzka, która może się rozwinąćʼ — zapoż. z pol. szczep. War. 

ščiẽpas i šiẽpas (Jeigu jau šiepiji, ta gerais šiepaĩs ʽJeśli już szczepisz, to dobrymi 

szczepamiʼ). Zob. SLA 57, 214, LEW 75, ALEW 162, POLŽ 161n. Osobno zob. čiẽpyti. — 

Drw. ščiepelis ʽszczepekʼ: tava vaikeliei kaip alyvas ščiepeliei MŽ 3868 ʽtwoje dzieci jako 

szczepki oliwkiʼ. įskelt jon ščiepelius visokių gamtų šventųjų DP 9639 ʽszczepić w niej 

szczepki [ʽzadatkiʼ] wszelakich cnot świętychʼ. 

 čiẽpyti, čiẽpiju, čiẽpijau stlit. ʽszczepić, uszlachetniać drzewa i krzewy owocowe przez 

przeniesienie gałązki rośliny szlachetnej na roślinę uszlachetnianąʼ — z uproszczeniem 

nagłosu ze ščiẽpyti, co zapożyczone ze stbłr. ščepiti (sčepiti) ⇐ pol. szczepić, -ię, -isz. Por. 

błr. pryščapícь, -pljú, 3 sg. -ščė́picь ʽprzeszczepić, zaszczepićʼ. War. sčiẽpyti (įsčiepyti PK 

2456 ʽwszczepieniʼ) i šiẽpyti. Miejsce akcentu lit. jest zgodne z pol. szczepić oraz z błr. formą 

3 sg. prs. ščė́picь (por. biẽlyti i griẽšyti). Zob. SLA 57, 214, ZS 55, LEW 75, ALEW 162. 

Osobno zob. čiẽpas. — Neoosn. čiepy-: čiepytojas SD «szczepnik» [ʽten, kto szczepi 

drzewaʼ]. 

 čigõnas 2 p.a. ʽCyganʼ — forma z substytucyjnym č- zastąpiła starsze cigõnas, por. 

<cygonas> SD «Cygan, Cyngarus», co zapożyczone ze stbłr. cyganъ, ciganъ, por. błr. cyhán, 

-á. Por. SLA 51, ZS 13, LEW 70. Fem. čigonkà, -õs ʽCygankaʼ ⇐ błr. cyhánka, -i. Stąd też łot. 

cigāns, čigãns, čigainis. — W Dziewieniszkach wymawiane z białoruska ciγõnas traci 

interwokaliczne γ i brzmi *ci.onas, po kontrakcji ciõnas, od tego forma żeńska *cionka ⇒ 

drw. cionkáitė DVŽ ʽCygankaʼ. Por. čiū̃nas s.v. čigū̃nas. — Drw. čigoníenė ʽżona Cyganaʼ, 

čigonýnas ʽdziecko cygańskieʼ, čigõniškas 1. ʽcygański, jak u Cyganówʼ, 2. ʽwielki, 
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niezwykłyʼ, cigoniùkas ʽdziecko cygańskieʼ. Nazw. Čigõnas ob. Cìganas. N.m. z osnową 

čigon-: Čigõnai, Čigõniškė. N.m. z osnową cigon-: Cigonãliai, Cigõniškiai 3x. 

 čigonė́nai 2 p.a. m.pl. pot. ʽKaraimowieʼ — derywat na -ėn- od čigõnas (zob.). 

Vitkauskas 2006, 74 poprawił zapis LKŽ II, 106, gdzie figurowało čigonėñai. 

 čigū̃nas 2 p.a. gw. 1. ʽżelazo lane, żeliwoʼ, 2. ʽżeliwny sagan z dwoma uchwytamiʼ, 3. 

ʽszlak kolejowyʼ — zapoż. z błr. čyhún, -á/-ú (por. ZS 15, TSBM). — Po zaniku błr. γ między 

samogłoskami (*či.γū.nas) ustala się kontrahowany war. čiū̃nas, por. Pilnų čiū̃nų bulbių 

kožnadzien seėma kiaulės LZŽ ʽPełny sagan kartofli zjadają świnie każdego dniaʼ. Por. 

ciõnas i cionkáitė s.v. čigõnas. — War. z obocznym wokalizmem: čiugū̃nas ʽsagan żeliwnyʼ 

⇐ ros. čugún, -á ʽżeliwoʼ (pożyczka turko-tatarska, zob. REW III, 351).  

 čiksė́ti, čìksi, čiksė́jo 1. ʽćwierkać, świergotaćʼ, 2. ʽcykać, o zegarzeʼ — czasownik na -

sė-, utworzony od interi. čìk. Z innymi sufiksami: čikénti ʽcykać – o koniku polnym, 

świerszczuʼ, čìkoti ʽpiszczeć; cykać – o zegarzeʼ (Dziẽgorius aĩma ir čìkoja čìk čìk čìk LZŽ 

ʽZegar chodzi i cyka cyk, cyk, cykʼ). 

 čìlinti, čìlinu, čìlinau ʽostrzyć, trzeć, pocierać; dzwonićʼ — dźwiękonaśladowczy 

czasownik na -in- od interi. čìli, čilì, imitującej odgłos tej czynności. 

 čimbùryti, čimbùriju, čimbùrijau gw. ʽuderzać powrozemʼ (Tinginį čimbùryti yra 

mušti su pančiu JU) — vb. denominativum od zapomnianego sb. *čimburas, co zapożyczono 

ze stbłr. XVI w. čimburъ ʽsznur, powrózʼ. 

 čìnas 2 p.a. przest. ʽstopień, ranga urzędniczaʼ — zapoż. ze stbłr. činъ «pasada, san; 

rang» (HSBM) albo z ros. čin. Zob. też čináunykas. 

 čináunykas 1 p.a., čináuninkas 1 p.a. przest. ʽurzędnikʼ — zapoż. z ros. činóvnik. Zob. 

też čìnas. 

 činčìberas 1 p.a., činčìbėras 1 p.a. przest. bot. ʽkulczyba wronie oko, Strychnos nux-

vomicaʼ (roślina drzewiasta o właściwościach trujących i leczniczych). War. činčìbaras, 

činčìbieras, činčìbiris, čiñčibiriai, činkibaras b.z.a. i kinčibaras b.z.a. Zapożyczenie z 

nierozpoznanego źródła. SLA 57, za nim LEW 75 zestawiają z ukr. dzindziver ʽMalva 

mauritaniaʼ i łac. zingiber ʽimbirʼ. Neoosn. činčib-: činčibùkas. Zob. też kilčìbaras 

(kilčibùkas).  

 čìnšas 1 p.a. hist. ʽpodatek pieniężny za użytkowanie ziemi wnoszony przez chłopa na 

rzecz panaʼ — zapoż. ze stbłr. čynšъ, činšъ (⇐ pol. czynsz, stpol. cynsz ⇐ stczes. cinže ⇐ 

śrwn. zins, por. nwn. Zins m.). Por. SLA 57, POLŽ 266n. i Bańkowski I, 241. Brak w LEW i 

ALEW. War. z asymilacją č-š > č-č: čìnčas. Z obocznymi tematami: činšius SD
1 «czynsz» 

(syn. donis), war. čìnčius; f. činšė BRP. Zob. też čýžė. 

 čiõbras 2 p.a. stlit., gw. bot. ʽcząbr ogrodowy, Satureia hortensisʼ, SD
1 <ćiabrai> m.pl. 

«cząbr», SD: čiobrai m.pl. «cząbr ziele», čiobrai laukiniai «macierzanka» — zapoż. z błr. 

čabór, gen.sg. čabarú ʽcząbr; macierzankaʼ, por. rcs. čabĭrŭ, ros. čabér, čabór (drw. čabréc), 

ukr. čabér, -brá. Por. SLA 57, LEW 71, REW III, 297. War. čėb̃ras (zob.). Brak w ALEW. Drw. 

čiobrẽlis a. čiobrẽliai bot. ʽmacierzanka, tymianek, Thymusʼ. — Łot. cēberiņš i cēbriņs 

ʽBohnenkrautʼ (też f. cēberiņa, cēbrene ts.), cēbriņš ʽeine Art Strauchweideʼ, cēberīte 

ʽThymianʼ, cèbrene2 ʽeine Pflanze mit violetten Blütenʼ, ⇐ ros. čabér (ME I, 376). 

 čiõkšti, čioškiù, čioškiaũ gw. 1. ʽszybko biec, toczyć sięʼ, 2. ʽo deszczu: lać się 

strugami, obficieʼ, 3. ʽszczać, urynować (o kobyle)ʼ — od interi. čiókš(t) o smagnięciu rózgą, 

batem, o uderzeniu siekierą. Z innymi sufiksami: čiókštelėti ʽdać klapsa dzieckuʼ, čiókšterti: 

Kaip čiókšterė kirviu kojon! ʽJak nie rąbnie siekierą w nogę!ʼ — Od wykrzyknika pochodzi 
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też czas. čióžti, -iu, -iau ʽsiec/smagać batemʼ (też o ulewnym deszczu).  

 čìpčiai 2 p.a. m.pl. gw. 1. ʽszczypce do węgliʼ, 2. ʽszczypce do gaszenia świecʼ — 

zapoż. z błr. gw. čypcy (< ščypcy, por. ros. ščipcý). 

 čìpti, čim̃pa, atčìpo gw. 1. ʽo ostrzu: tracić ostrość, tępiećʼ (Atčìpo žirklės ʽNożyce się 

stępiłyʼ), 2. ʽo podkowach: ścierać sięʼ (Su kaštanu negali važiuot, jam padkavos sučipę 

ʽKasztanką nie można jechać, jej podkowy się starłyʼ), 3. ʽo zębach: cierpnąć, doznawać 

oskomyʼ (Nuo rūgščių obuolių dantes čim̃pa ʽOd kwaśnych jabłek zęby cierpnąʼ) — 

czasownik utworzonу od interi. čìpt, por. Kaip patraukiau an geležį, peilis tik čìpt čìpt ir 

atčipo ʽJak pociągnąłem po żelazie, to nóż tylko čipt čipt i stracił ostrośćʼ. — War. ze zmianą 

č̓ i > č̓ u: čiùpti, por. Dalgis visai atčiùpo ʽKosa całkiem stępiałaʼ. Nuo rūgštų obulų dantys 

čium̃pa ʽOd kwaśnych jabłek cierpną zębyʼ. Por. wtórne č̓ u w čiurbė́ti i čiumadãnas. — 

Wiele wskazuje na to, że również šìpti (zob.) jest wariantem od čìpti. 

 čirčénti, čirčenù, čirčenaũ gw. ʽklepać biedęʼ (Tik ką gyva boba, kaip tik čirčẽna) — 

czasownik na -en- od osnowy čir-č-, pochodzącej od powtórzonego wykrz. čir-̃čir.̃ Por. 

čirénti m.in. ʽtrzeszczeć, skrzypiećʼ, čýrauti ʽtrzeszczećʼ. Paralele: čečénti, čiučénti. 

 čirk̃šti, čirš̃kia, čirš̃kė ʽćwierkać, świergotaćʼ (SD žiogas čirškia «cwierka swiercz»); 

zgrzytać w zębach; trzeszczeć, chrzęścić; cykać (o świerszczu, zegarze); brzęczeć, dzwonić; 

tryskać (z rany); skwierczeć (na patelni)ʼ — derywat od wykrz. čìrkš, čìrkšt. Paralela: čerk̃šti 

⇐ čérkš, čérkšt. — Z innymi sufiksami: čìrkščioti ʽćwierkać, cykać; tryskać, pryskaćʼ, 

čirkšė́ti, čìrkši ʽćwierkać, świergotaćʼ, čirkšnóti ʽz rzadka ćwierkaćʼ. Nomen: čirkšlỹs 

ʽświerszcz; płaksa; swarliwy człowiekʼ. — Od osnowy čiršk-: čìrškinti ʽrzępolić na 

skrzypcach; skwarzyć, piecʼ, nomina: čirš̃kalas ʽświergotʼ, ʽten, kto krzyczy lub śpiewa 

cienkim głosem; paplaʼ, čirškùčiai m.pl. ʽskwarkiʼ, čirškùtis ʽkrzykaczʼ. — Oboczny wykrz. 

čìrkšt dał osnowę czas. čìrkštelėti m.in. ʽćwierknąć, zaskrzypieć, trysnąć ślinąʼ, čìrkštauti 

ʽćwierkaćʼ i rzecz. čirkštùkas ʽpipetaʼ. 

 čỹrulis 1 p.a., čỹrulỹs 3 p.a., čyrùlis 2 p.a. ʽskowronek, Alauda arvensisʼ — nomen 

agentis na -ul- od onomatopeicznej osnowy čyr-, por. interi. čir ̃vir vir, čỹrū vỹrū, čiru viru o 

głosie, śpiewie skowronka (por. mùkulis ⇐ mùkti; murmùlis ⇐ murmė́ti, GJL II, § 215). — 

Vb. denom. čiruliúoti, čyrúoti a. čirúoti – o śpiewie skowronka, też ʽskrzypieć; rzępolić; 

piłować tępym narzędziemʼ. — War. z nagłosem c-: cỹrulis, cirulỹs, cyrùlis. Zob. też syn. 

vieversỹs, vyturỹs. 

 čirvañčius, -iaus 2 p.a. gw. ʽzłota monetaʼ, ZTŽ čirvùncas — zapoż. z błr. čyrvónec, -

nca ʽzłota moneta o wartości pięciu i dziesięciu rubli, używana w przedrewolucyjnej Rosjiʼ 

(TSBM), por. ros. červónec ʽzłota dziesięciorublówka, czerwoniecʼ. Zob. ZS 15 (tu mylnie 

akcentowana forma čyrvanéc). Podobnie zbudowane slawizmy to gagañčius i ražañčius. Por. 

też raudõnčius s.v. raudónas. 

 čìrvas 1 p.a., čirṽas 2, 4 p.a. 1. ʽkolor w kartach, oznaczony czerwonymi serduszkami, 

czerwień, kierʼ, 2. ʽblin w kształcie sercaʼ — zapoż. z błr. čýrva, -y, pl. čýrvy, -aŭ ʽkieryʼ. 

War. f. čìrva, pl. čìrvos. Por. ros. čérvi ts. 

 čỹstas, -à 4 p.a. stlit., gw. ʽczystyʼ — zapoż. ze stbłr. čistyj, čystyj, por. błr. čýsty, -aja 

(SLA 58, ZS 15, LEW 75, ALEW 163). Por. čỹstyti. — Drw. čystatà ʽczystośćʼ ⇐ stbłr. čistota, 

čystota; čỹstitkas ZTŽ ʽczyściuteńkiʼ. 

 čỹstyti, čỹstiju, čỹstijau stlit., gw. ʽczyścić; kastrowaćʼ — zapoż. ze stbłr. čistiti, čystiti, 

por. błr. čýscicь, čýšču, 3 sg. čýscicь (SLA 58, LEW 75, ALEW 163n.). — War. ze zmianą č̓ i > 

č̓ u: čiùstyti, -iju, -ijau ʽczyścić, czyścić zgrzebłem; jeść z apetytemʼ (por. ščilnùs > ščiulnùs 

ʽszczelnyʼ), apčiùstyti ʽuporządkować; oporządzić (nieboszczyka)ʼ, też ʽokraśćʼ (znacz. 
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etym. ʽogołocićʼ ⇐ ʽoczyścić z czegoʼ), pasičiùstyti ʽoczyścić się; przyozdobić się czymʼ. 

Por. čỹstas. 

 čỹsčius, čỹščius, -iaus 2 p.a. stlit., gw. ʽczyściec, purgatoriumʼ — zapoż. z błr. čýscec, -

stca (⇐ pol. czyściec, -śca/-śćca ⇐ stczes. čistec, -stca, czes. očistec, zob. Sławski I, 132, 

Machek 104). Por. SLA 58, ZS 15, LEW 75, ALEW 163 (POLŽ 267: wprost z pol.). — War. s-

mobile: stlit. sčyščius MT (por. sčiáudėti ob. čiáudėti). 

 čitóti, čitóju, čitójau gw. ʽczytaćʼ — zapoż. ze stbłr. čitati, por. błr. čytácь, -áju. War. 

suf. čitúoti. NB. Lekcja čytóti (LEW 75) nie ma potwierdzenia w LKŽ. 

 čiučénti, čiučenù, čiučenaũ gw. 1. ʽwołać, wzywać psaʼ, 2. ʽszeleścić; szeptaćʼ, 3. 

ʽkołysać, nosić dzieckoʼ — czasownik na -en- od osnowy čiu-č-, pochodzącej od 

powtórzonego wykrz. čiù-čiù, co jest m.in. zawołaniem na psa. Z innym sufiksem: čiučiúoti 

a. čiūčiúoti ʽwołać psaʼ. Paralele: čiau-č-énti, če-č-énti, dže-dž-énti. — Nomen: čiučià, čiùčė 

ʽpies – w języku dzieciʼ (war. ciùcė). 

 čiū̃das 2 p.a. stlit., gw. 1. ʽdziw, cudʼ, 2. przen. ʽwielka ilość, mnóstwoʼ — zapoż. ze 

stbłr. čjudo, por. błr. gw. čud (SLA 58, ZS 15, LEW 76; brak w ALEW). — War. cū̃das (Likau 

gyvas per cū̃dų LZŽ ʽCudem żyję!ʼ) ⇐ pol. cud, -u ʽmiraculumʼ. War. z asymilacją c-d > dz-

d: dzūdas ʽcudʼ, hapaks z BRB: Visus didžius dzūdus pono regėję buvo ʽWszystkie cudy Pana 

widzieliʼ (brak w SLA, PAŽ i ALEW). Zob. też čiustai i dỹvas. 

 čiùika 1 p.a. gw. 1. ʽdługie wierzchnie okrycie z samodziału, siermięgaʼ, 2. przen. 

ʽrozwiązła kobietaʼ — zapoż. z błr. čújka, -i, ros. čújka (zdaniem REW III, 353 związane z 

čugá ʽdługi kaftanʼ). 

 čiūkà 2 p.a. pot. ʽświniaʼ, war. čiū̃kas, čiùkė a. čiū̃kė ts. — od zawołania na świnie čiùk, 

čiū́k, čiū̃k lub čiùka čiùka, čiùku čiùku. Paralele: čiúotė, jùkšė. — Drw. čiùklė ʽświniaʼ, 

čiùklis ʽprosięʼ, čiuklùs ʽdorodny (o dziecku, o prosięciu)ʼ, čiukùkas a. čiukùtis ʽprosię, 

prosiaczekʼ. Vb. denom. čiukénti a. čiūkénti ʽzwoływać świnieʼ, čiuknóti a. čiūknóti ts. — 

War. čiugà a. čiūgà ʽświniaʼ – od zawołania na świnie čiugà čiugà, čiùga čiùga. Drw. 

čiùgana ʽświniaʼ, čiùglis ʽprosięʼ, čiūgãlis ts. 

 čiuksė́ti, čiuksiù, čiuksė́jau gw. 1. ʽszurać obuwiem, posuwać ze szmeremʼ, 2. ʽstrzelać 

z biczaʼ (syn. čiáukščioti), 3. ʽszczękać podkowąʼ, 4. ʽmlaskaćʼ, 5. o odgłosie parowca, 6. 

sučiuksė́jo o głosie cietrzewia — czasownik na -sė- od wykrz. čiùk m.in. o człapaniu, 

szuraniu. Z innymi sufiksami: čiukénti ʽchodzić drobnym krokiemʼ, čiukinė́ti ʽpowoli 

chodzić, krzątać się (przy chorym)ʼ. — Od współrdzennego wykrz. čiùkš, čiū̃kš pochodzą: 

čiū́kščioti ʽstąpać szurając (o dziecku zaczynającym chodzić)ʼ, čiukšė́ti ʽszurać, powłóczyć 

nogami; mlaskać; chrzęścić; gulgotać, tokować (o cietrzewiu)ʼ. 

 čiùkuras 3 p.a. 1. ʽgrzbiet dwuspadowego dachuʼ (syn. kraĩkas, šelmuõ), 2. ʽpoddaszeʼ, 

3. ʽtrójkątny otwór dymny w szczycie kurnej chatyʼ (Nėra kamino, dūmai rūksta pro čiùkurą 

ʽNie ma komina, dym uchodzi przez «čiukuras»ʼ), 4. ʽwylot kominaʼ, 5. ʽzasuwa pieca 

chlebowego, szyberʼ, 6. wierzchołek góryʼ — zapewne derywat od interi. *čiuk (por. čiùkš o 

ześlizgnięciu się), z suf. -ur- jak w kùkšturas ʽgrzbietʼ, gùburas ʽwzgórze, pagórekʼ i 

kaũkuras ʽszczyt góryʼ. War. čiùkaras ʽgrzbiet dachuʼ. Por. łot. čukur(i)s ʽpęk; wzgórek, 

szczyt domu; wnętrze kominaʼ. LEW 76 wiązał čiùkuras raczej z czas. čiū̃kšti, čiū̃kščia, 

čiū̃ško ʽpodnosić się, jeżyć się – o włosachʼ. 

 čiūlė́ti, čiūlė́ju, čiūlė́jau gw. 1. ʽgnieść, ugniatać, miętosićʼ, 2. ʽdługo przeżuwaćʼ, 3. 

ʽcierpieć długotrwały bólʼ — czasownik na -ė- od wykrz. čiūl, który jest obocznikiem čiùl. Z 

innymi sufiksami: čiū́lauti ʽropiećʼ, čiū́lioti ʽpieścić; kołysać w ramionachʼ. — Drw. čiūlė ̃

ʽbryła ciasta, gałka, kulka śnieżnaʼ, garšvų̃ čiūlė ̃ʽniechlujʼ.  
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 čiùlkės, -ių 1 p.a. f.pl. gw. 1. ʽpończochyʼ, SD «pończochy, nagolenice» (čiulkė drobinė 

«szkarpetka»), 2. ʽmiękkie pantofle domoweʼ (por. dróbė), čiulkės megztos SD f.pl. «kapcie» 

(por. mègzti) — zapoż. z błr. gw. čúlki f.pl. ⇐ ros. čulkí, -ók ʽpończochyʼ (por. SLA 58n.). — 

Warianty ze zmianą lk > ŋk > mk: čiùnkės, čiùmkės 1. ʽwełniane pantofle z nici, zrobione na 

drutachʼ, 2. ʽkapcie splecione ze sznurkaʼ, 3. ʽuszyte z płótna obuwie do trumnyʼ (tu ze 

zmianą lk > rk war. čiùrkės, čiùrkos). 

 čiulp̃ti, čiulpiù, čiulpiaũ (war. čilp̃ti) 1. ʽssać sutekʼ (łot. čulpt ʽssaćʼ), 2. ʽgłośno 

wsysać płyn, cmokaćʼ (SD čiulpiu «sarkam» [ʽgłośno wciągać nosem lub ustami, siorbaćʼ]), 

3. ʽcmokać przywołując zwierzętaʼ, 4. ʽcmokać fajkęʼ — czasownik utworzony od wykrz. 

čiùlpt o ssaniu sutka, palca; o cmokaniu na konia. War. z š-: šiulp̃ti ʽwsysać, siorbaćʼ. War. 

ze zmianą č̓ u > č̓ i: čilp̃ti. — Prostszą formą wykrzyknika jest čiùl o świniach chłepczących 

wodę; o głosach rozmawiających; war. šiùl o ssącym cielęciu. Od tego: čiuldė́ti ʽo głosach 

ptasich; o młodych kobietach: szczebiotać, paplać, trajkotaćʼ (⇒ čiùldė c. ʽkto niewyraźnie 

mówiʼ), čiulénti ʽssać sutek; cmokać; pykać fajkęʼ, čiùlinti ʽpieścić dziecko, tuląc je i 

całującʼ (war. čiū́lioti). Zob. też LEW 71, 76, ALEW 164. — Drw. od čiulp-: čiulpsė́ti ʽcmokać 

na koniaʼ, čiùlpstytis ʽoblizywać sięʼ, čiùlptelėti ʽcmokać na koniaʼ. Nomina: čiulpaĩ m.pl. 

ʽszpik kostnyʼ (Nemėtyk kaulų su čiulpaĩs, iščiulpk! ʽNie wyrzucaj kości ze szpikiem, wyssaj 

[szpik]!ʼ), čiulp̃as 1. ʽszpikʼ (znacz. etym. ʽto, co się wysysa z kościʼ), 2. ʽsmoczekʼ, 3. 

ʽskręt, papieros skręcony w palcachʼ. Inne nazwy ʽsmoczkaʼ: čiùlpė, čiulpìkas, čiulp̃is, 

čiulpõkas, čiulptùkas, čiulpùkas, čiulš̃kis (zob. też tùškas). — Perseweracyjne 

udźwięcznienie lp > lb daje war. čiulbė́ti, -a/-i ʽo ptakach: ćwierkać, świergotać, kląskaćʼ, też 

ʽmówić przymilnieʼ (ze zmianą lb > rb: čiurbė́ti ts., čiurb̃aloti ʽssać kawałek mięsaʼ); čiùlba 

c. ʽptak śpiewającyʼ. — War. čilb-: čilbė́ti ʽćwierkać, świergotaćʼ (Čìlba vìlba girelės 

paukšteliai), war. čirbė́ti; čilbùtis ʽptak ćwierkającyʼ. 

 čiùntai, -ų 1 p.a., čiuñtai, -ų 2 p.a. m.pl. gw. ʽstrzępy, szczątki, ułamki, kawałkiʼ, np. 

Maišas – vieni čiùntai ʽWorek w strzępachʼ. Ledas susproginėjęs į čiùntus ʽLód popękał na 

kawałyʼ. Didis vaiskas į čiuntus sumuštas tapęs ʽWielkie wojsko zostało doszczętnie 

rozbiteʼ. War. f. čiùntos 1 p.a.: Nukrito puodas nu stalo i suejo į čiùntas ʽSpadł garnek 

[gliniany] ze stołu i rozpadł się na kawałkiʼ. — Leksem čiunt- pochodzi przez uproszczenie 

nagłosu ze *ščiunt- (por. čės̃tis ze ščės̃tis, čiẽpas ze ščiẽpas itp.). To *ščiunt- było 

transpozycją polskiego szcząt- = [ščont-], mianowicie w gwarowym war. [ščunt-], por. 

szczątek, -tku, gw. szczuntek, -tku ʽdrobna resztkaʼ (to zamiast stpol. szcządek, -dku, zob. 

Boryś 594). Pominięcie w transpozycji pol. segmentu -ek świadczy o tym, że w rozumieniu 

Litwinów szczątek, szczuntek było zdrobnieniem o suf. -ek/k-. Podobna reinterpretacja legła u 

podstawy pewnych przekształceń formacji na -el- i -uk-, por. gizẽlis (z niem.) ⇒ gìzas; 

kuodẽlis (z błr.) ⇒ kuõdas oraz barsùkas (z błr.) ⇒ bars̃as. NB. LKŽ II, 159 i za nim POLŽ 

162 wskazują na polskie brzmienie szczęt jako źródło čiunt-; nie jest to przekonujące, 

ponieważ nie sposób pogodzić lit. unT z pol. enT. Por. też błr. polonizm daščė́ntu adv. ʽdo 

cna, doszczętnieʼ (TSBM). — Zmiana wokalizmu č̓ u > č̓ i (por. čiuprynà > čiprynà) 

wytworzyła war. čìntai, -ų 1 p.a., np. Kad krito puodas nuo lentynos, tai į čìntus subiro ʽJak 

garnek spadł z półki, to rozbił się doszczętnie (na drobne ułamki)ʼ. Kad dar metus tą ploščių 

panešios, parvarys čintan ʽJak [on] ten płaszcz jeszcze rok ponosi, to zedrze [go] do cnaʼ. Tu 

należy też słabo udokumentowany zwrot lìgi ščìntu ʽdo szczętu, doszczętnieʼ: Ana sudraskys 

dubą, gyvenimą ligi ščintu JU ʽOna zniszczy doszczętnie [swoje] gospodarstwo [i] życieʼ. 

Ten przysłówek może oddawać błr. daščė́ntu ʽdo cna, doszczętnieʼ (zob. wyżej).  

 čiúotis, -čio 1 p.a. gw. ʽwieprz, tucznikʼ, f. čiúotė ʽświniaʼ — rzeczownik utworzony od 

zawołania na świnie čiúot. Paralele: jùkšė ⇐ jùkš; čiūkà ⇐ čiū́k/čiū̃k. — Cps. čiuõtmergė 

ʽniechlujna dziewczynaʼ (por. mergà). 
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 čiuprynà 2 p.a., gen.sg. čiuprỹnos gw. ʽbujne włosy na głowie, czuprynaʼ — zapoż. ze 

stbłr. *čjupryna (por. čjuti ob. čuti ʽsłyszećʼ), błr. čuprýna, -y (ZS 15, LEW 76). War. ze 

zmianą č̓ u > č̓ i: čiprynà (por. čiupinė́ti > čipinė́ti). — Drw. wsteczne: čiuprà, čiùprė (por. 

budỹnės ⇒ bùdės). 

 čiùpti, čiumpù, čiupaũ ʽchwytać, łapać, chwytać za narzędzie (zabierać się do roboty); 

łapać się (za głowę); kraść; zaskakiwać (o burzy, deszczu)ʼ, apčiùpti ʽnamacać (żyłę); 

zaskoczyć gdzie (i złapać)ʼ, pačiùpti ʽzłapać (mysz, o kocie)ʼ, pričiùpti ʽzmusić kogo do 

czegoʼ — czasownik oparty na interi. čiùp, čiùpt (čiū́pt) ʽłap, cap, chapʼ o pochwyceniu 

czegoś, o złapaniu za włosy, za połę, o ujęciu. War. čiupì, čiupý ʽchapʼ, też o czynności, 

pracy powoli wykonywanej. Por. LEW 74, ALEW 164. Podobnie pol. capnąć, cupnąć – o 

nagłym schwytaniu ⇐ interi. cap, cup (por. Sławski I, 110). — Z innymi sufiksami: čiupčióti 

ʽmacać, obmacywaćʼ, čiupénti ʽguzdrać się, marudzić z robotąʼ, čiupinė́ti ʽmacaćʼ (war. ze 

zmianą č̓ u > č̓ i: čipinė́ti (por. čiuprynà > čiprynà), čiupinė́tis ʽcackać się; marudzić z 

robotąʼ, čiupnóti 1. ʽmacać, obmacywaćʼ, 2. ʽrobić coś powoli, guzdrać sięʼ (war. čipnóti), 

čiùptelėti ʽcapnąć, chapnąćʼ, čiupúoti ʽrobić coś powoli, guzdrać sięʼ, čiupúotis ʽcackać się, 

marudzićʼ (war. čiū̃poties KRŽ). — Postverbalia: apčiupomìs adv. ʽpo omackuʼ, čiupáila c. 

lub čiū̃palas ʽmaruda, guzdrałaʼ (⇒ čiūpalẽlis), drw. wsteczne: čiupà a. čiūpà ts.; čiupìklis 

ʽczułek owadaʼ, čiuplùs ʽchwytliwy, porywający, kradnący; zręczny, zdolny do różnych 

pracʼ, čiuptùkas ʽmacka, czułekʼ. — Neoapofonia čiup- (SZ) ⇒ čiuop- (SP): čiúopti, -iu, -iau 

(war. čiuõpti) ʽchwytać, macaćʼ, apčiúopti ʽnamacać i chwycić, ująćʼ, DP ʽdotykaćʼ (⇒ 

neapčiúopiamas ʽnieuchwytny, niedostrzegalnyʼ), iščiúopti ʽwykraśćʼ, pačiúopti ʽpochwycić 

(o lisie i gęsi); okraść; zastać, przeszedłszy gdzie, spotkać tam kogoʼ, sučiúopti ʽschwytać, 

ująć (złodzieja); pojąć, zrozumiećʼ. Por. LEW 71, 74, 1067 i ALEW 164 (nazywa wokalizm uo 

w čiúopti ʽnieregularnymʼ).  

 čiurà 4 p.a. gw. ʽsukaʼ (Kãlė ir čiurà sãkėm, ìtai víentara LZŽ ʽMówiliśmy «kalė» i 

«čiura», to wszystko jednoʼ). Niejasne. — Zdrob. čiuráitė ʽsuczkaʼ.  

 čiùras (p.a. nieoznaczony) przest. ʽposłaniec, chłopiec na posyłkiʼ — zapoż. z pol. 

ciura przest. ʽczłowiek należący do czeladzi obozowej, luzak wojskowyʼ (MSJP) albo pol. 

gw. ciur ʽparobczak powolny, nie wesoły, nie raźnyʼ, ciura ʽchłopak po czterech latach; 

chłopiec do lat dwunastuʼ (SGP I, 242). Por. LEW 76, POLŽ 45n. Zapewne 

dźwiękonaśladowcze, por. Brückner 65: «ciura, ciora, obelżywe, na ʽobozowych 

pachołkówʼ i na ʽpsówʼ..., por. ciurkiem, ciurczeć, ciurkać, ciurknąć, o ʽpowolnem 

cieczeniuʼ». 

 čiurénti, čiurena, čiurẽno 1. ʽciec, płynąć powoli – o wodzie, ciurkaćʼ, 2. ʽsikaćʼ, 3. 

ʽszeleścić – o liściach na wietrzeʼ, 4. ʽszczebiotać, świergotaćʼ — czasownik na -en- od 

wykrz. čiur ̃o lejącej się wodzie, mleku, urynie. Por. kiurk̃ti ʽlać się ciurkiemʼ ⇐ kiùrkt. — 

Od powtórzonego wykrz. čiur-̃čiur ̃(Ar nenori čiur ̃čiur?̃ ʽCzy nie chcesz siusiu?ʼ) pochodzi 

osnowa čiur-č-, por. čiurčýčių indecl. ʽsiusiuʼ, čiurčiùkų ts. (zdrob. na -yt-, -uk- pod formą 

gen.pl.), nučiurčénti ʽwysadzić dzieckoʼ, nusičiùrčyti: Guldydama vesk vaiką nusičiùrčyti 

ʽKładąc dziecko spać, daj mu się wysikaćʼ. — Drw. čiurà a. čiūrà c. ʽkto moczy się w 

pościeli, szczylʼ, też o kimś brudnym, zarośniętym, čiū̃rynė ʽstruga lejąca się z dachu, struga 

potuʼ, też ʽszpara; vaginaʼ, čiùris ʽpenisʼ, čiurùlis ʽstruga z dachuʼ. Vb. denom. čiurúoti 

ʽmoczyć się (o dziecku)ʼ. Tu też čiū́rauti ʽpopłakiwać, pochlipywaćʼ. — čiurl̃as a. čiurlė ̃

ʽstruga, potokʼ, zdrob. čiurlẽlis ʽstrużka, rzeczułkaʼ, ⇒ vb. denom. čiurlénti ʽciec, sączyć się 

wśród kamyków, szemrać – o strumykuʼ, war. čiurvénti ts. (por. eikvóti ob. eiklóti); čiurl̃inti 

ʽprać byle jakʼ, apsičiurl̃inti ʽumyć się byle jakʼ. Tu też čiurliõkas ʽwyrostek, młokosʼ, 

znacz. etym. ʽszczyl, szczochʼ (por. čiurúoti). 
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 čiùrkos 1 p.a. f.pl. gw. ʽobuwie do trumny uszyte z czarnej materiiʼ (Seniau kojas 

apaudavo čiùrkomis). LEEŽ 55, s.v. čémpės wymienia jeszcze war. čiùrkės, a ponadto 

čiùlkės, čiùnkės i čiùmkės ʽsplecione na drutach miękkie pantofle z nici wełnianych, kapcie; 

obuwie uszyte do trumnyʼ. Jest prawdopodobne, że formą osiową była tu čiùlkės 

ʽpończochy; kapcieʼ (zob.) wraz z rzadszym war. čiùlkos (Numezgiau tau gražias vilnones 

čiùlkas). Wokół niej powstały warianty zróżnicowane fonetycznie przez lk > rk, lk > nk oraz 

nk > mk. 

 čiurk̃šti, čiurškiù, čiurškiaũ ʽciec, wypływać (o wodzie z naczynia, o krwi z żyły); 

moczyć się (o dziecku), zlać (o deszczu)ʼ — od wykrz. čiùrkšt m.in. o tryskającej wodzie, 

strudze, o sikającym psie, dziecku. — Drw. čiurkšlỹs ʽstruga, strumień; fontannaʼ, ciurkšlė ̃a. 

čiurk̃šlius ʽstrugaʼ, čiurk̃šliumis adv. ʽstrugamiʼ. 

 čiùrna 1 p.a., čiurnà 4 p.a. gw. 1. ʽnadgarstekʼ (syn. ríešas), też ʽczęść rękawicy, która 

go okrywaʼ, 2. ʽu konia: pęcina, część nogi pomiędzy kopytem a nadpęciemʼ (syn. garšvà, 

pleksnà). War. f. čiurnìs 2 p.a., ciùrnis 1 p.a.; też m. čiùrnis 1 p.a., čiurnỹs 4 p.a. Bez 

etymologii. LEW 77 widział w čiùrna dewerbalny rzeczownik od (su)čiùrti ʽzabrudzić sięʼ, 

mianowicie przy założeniu dla niego znacz. etym. ʽbłoto, Kotʼ. Tertium comparationis 

między znaczeniami ʽbłoto, Kotʼ i ʽpęcina, Kot am Fuße des Pferdesʼ miałoby być ʽbryła, 

gruda, Klumpenʼ. 

 čiùrti, čiū̃ra (*čiu-n-ra, war. čiùrsta), čiùro: sučiùrti 1. ʽzabrudzić się, wysmolić się, 

poczerniećʼ, 2. ʽo ubraniu: znosić się, złachmanić sięʼ, 3. przen. ʽzbiednieć, zubożećʼ — vb. 

denominativum od nomen *čiurV, należącego do rodziny čiurénti (zob.). Por. LEW 77. — 

Drw. sučiùrinti ʽpobrudzić, powalać (ubranie); znosić, zedrzeć (ubranie)ʼ, sučiuróti ts. 

 čiustai, -ų m.pl. SD «czarowanie; czary» (syn. nuodai) — rzeczownik postwerbalny od 

čiùstyti, -iju, -ijau ʽczarowaćʼ, apčiustiju SD «oczarować», atčiustiju SD «odczarować». Ten 

czasownik był zapewne iterativum-causativum na -y- od zanikłego prs. *čiusta ʽrobi się 

dziwnie, staje się cudʼ, zam. *čiūsta < *čiūd-sta (prt. *čiūdo, inf. *čiūsti), temu z kolei dał 

podstawę rzecz. čiū̃das ʽdziw, cudʼ (zob.). Por. LEW 77 (brak w ALEW). Zob. też dỹvas. — 

Drw. čiùstininkas ʽczarownikʼ, SD čiustinykas «czarownik» (syn. nuodinykas), čiustinykė 

«czarownica» (syn. nuodinykė). — Tutaj może też stlit. čiùsta ptk. ʽjakoby, rzekomo, ponoćʼ, 

DP ʽwrzkomoʼ, SD «rzkomo, wrzkomo, jakoby» (znacz. etym. ʽcudemʼ, por. pol. pot. jakimś 

cudem ʽnie wiadomo jakʼ). 

 čiū́sti, čiundù, čiū́dau gw. ʽzacząć kichaćʼ (Aš čiundù, išgirdęs bečiaudant ʽZaczynam 

kichać, gdy usłyszę kichającegoʼ). Dźwiękonaśladowcze, podobnie jak syn. čiū́ti i čiáudėti. 

 čiū̃tė 2 p.a. gw. 1. ʽszyszka świerkowa, sosnowaʼ (war. čiūtė ̃3 p.a.), 2. ʽzawiązywane 

na postronku kolczaste drewno dla oddzielenia idących w parze koniʼ. Bez etymologii. 

Związek z gw. čečkà ʽszyszkaʼ (zob. LEW 72) nie jest oczywisty.  

 čiū́ti, čiūnù (war. čiūvù), čiuvaũ gw. ʽkichać, czchaćʼ — onomatopeiczne, podobnie jak 

syn. čiū́sti i čiáudėti. War. s-mobile: sčiū́ti, ščiū́ti. Zob. też ALEW 165. — Drw. čiuvimas 

BRB ʽkichanie, kichnięcie, Niesenʼ, sčiuvimas SD
1 «parskanie». 

 čiùžas II, -à 4 p.a. gw. ʽniekrewny, obcy, cudzyʼ — zapoż. ze stbłr. čjužyj, por. błr. 

čužý, ros. čužój (ZS 15). — Drw. čiùža n.: Kur ̃čiùža, teñ šiùža ʽGdzie obco, tam szorstkoʼ 

(Wśród obcych człowiek czuje się nieswojo). 

 čiùžas II, -à 4 p.a. adi. gw. ʽniekrewny, obcy, cudzyʼ — zapoż. ze stbłr. čužyj, por. błr. 

čužý, ros. čužój (ZS 15). — Drw. čiùža: Kur ̃ čiùža, teñ šiùža ʽGdzie obco, tam szorstkoʼ 

(Wśród obcych człowiek czuje się nieswojo). 
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 čiužė́ti, čiùža, čiužė́jo ʽszeleścić (o suchych liściach, o sianie, słomie); stukać, pukać; 

skrzypieć, zgrzytać (w zębach)ʼ — czasownik na -ė- od wykrz. čiùž o pełznięciu, o szybkim 

ruchu, čiùžt o pośliznięciu się, čiū́žt a. čiū̃žt o pośliznięciu się i upadku, o laniu wody; wtórny 

wykrz. čiužu čiužu o ślizganiu się. Ze zmianą nagłosu č̓ - na š̓ -: šiužė́ti; š̓ - > s̓ -: siužė́ti. — Z 

inną budową: čiùžti, čiū̃žta, čiùžo: nučiùžti ʽzmoknąć; schudnąć, zmarnieć; o wietrze: 

ucichnąćʼ, sučiùžti ʽzrobić się bezużytecznym, zmarnować sięʼ, čiùžti, čiū̃ža, čiùžo ʽleżeć w 

łóżkuʼ; čiužénti ʽszeleścić, szemraćʼ, čiužinė́ti ʽślizgać się, jeździć na łyżwachʼ. Nomina: 

čiužesỹs ʽszelest, szmerʼ, čiužyklà ʽślizgawkaʼ, čiùžos f.pl. ʽźdźbłaʼ (zob. też čiužinỹs), čiužùs 

ʽłatwy do powożeniaʼ. — WSZ čiūž-: čiū̃žti, -iù, -iaũ ʽślizgać się; mieść (o miotle)ʼ, nučiū̃žti 

ʽześliznąć się z dachu (o topniejącym śniegu)ʼ, susičiū̃žti ʽzlać się, zmoczyć sięʼ, čiū́žaloti, -

ju, -jau ʽślizgać sięʼ (Vaikas lėkdamas, kur ledas, čiū́žaloja ʽDziecko biegnie i gdzie lód, to 

się ślizgaʼ), čiū́žauti ʽszurać (nogami, butami)ʼ, čiū́žčioti ʽślizgać sięʼ (Čiū́žčioja kojos ant 

ledo ʽŚlizgają się nogi na lodzieʼ), čiū̃žinti ʽpowoli iść, wlec się noga za nogąʼ, čiū́žtelėti 

ʽpośliznąć sięʼ. Nomina: čiū́ža c. ʽkto ledwo powłóczy nogami, idzie z trudem, wlecze sięʼ, 

čiūžė ̃1. ʽślad w trawie, zbożu, w śnieguʼ (Nuo lapės uodegos ant sniego paliko čiūžė ̃ ʽNa 

śniegu pozostał ślad lisiego ogonaʼ), 2. ʽdrewniane płozy, sanki do przeciągania pługa lub 

brony na poleʼ (syn. čiūžlà), čiū́žis ʽsiennikʼ, pačiū́ža ʽłyżwaʼ. — SO čiauž-: čiaũžti, -iù, -iaũ 

ʽślizgać się; czołgać się, pełzać; o dziecku: moczyć sięʼ, iter. čiaužýti ʽślizgać sięʼ. — 

Neoapofonia čiuž- (SZ) ⇒ čiuož- (SP): čiuõžti, -iù, -iaũ ʽślizgać się, jechać (na łyżwach)ʼ, 

čiuõžti pačiū́žomis ʽjeździć na łyżwachʼ, nučiuõžti ʽześliznąć się, pojechać ślizgając sięʼ, frq. 

čiuožinė́ti ʽślizgać się, jeździć na łyżwachʼ. Nomina: čiuožė́jas a. čiuožìkas ʽłyżwiarzʼ, 

čiuožyklà ʽślizgawka, lodowiskoʼ. Paralele: rušė́ti ⇒ ruõštis (starsze rauš-: ráušės); sušùkti 

⇒ šuokterėti (starsze šauk-: šaũkti). Zob. też ALEW 164. 

 čiužinỹs, -io 3 p.a. 1. ʽsiennik, służący do spania wór napchany słomą, sianem lub 

plewamiʼ, 2. ʽmateracʼ, 3. ʽwypchany słomą worek jako siedzenie na wozieʼ — 

substantywizowany przymiotnik na -in-, który utworzono od nomen typu čiùžos f.pl. 

ʽźdźbła, resztki słomyʼ (zob. čiužė́ti). Por. lekìnė ʽsiennik napchany plewamiʼ ⇐ lẽkės, lẽkiai. 

Zob. też LEW 74, s.v. čiaũžti. — War. čiū́žis 1 p.a. ʽsiennikʼ (Čiū́žis prakiuro – lekių pilna 

gryčia ʽSiennik się rozerwał, cała izba w plewachʼ) może być wypadkiem neoapofonii u 

(SZ) ⇒ ū (SP). Paralele: duburỹs ⇒ dūburỹs; gruzdaĩ ⇒ grūzdaĩ; pódukra ⇒ pódūkra. 

 čivỹlis, -io 2 p.a. ʽptak makolągwa, Cannabina a. Carduelisʼ — utworzone sufiksem -lis 

od wykrz. čivì-čivì (war. čìv-čìv), imitującego głos tego ptaka (Urbutis 1981, 46). Podobne 

nazwy to kikìlis (zob.), kikùtis (zob.) i tikùtis (zob.). 

 čýžė 1 p.a. hist. ʽczynsz, opłata za dzierżawioną ziemięʼ, SD «czynsz; pobor» (syn. 

doklė, donis) — zapoż. ze stpol. czyża, ciża (⇐ śrwn. zise ⇐ śrłac. accisia). Por. SLA 59, 

LEW 78, POLŽ 46 (brak w ALEW)102. Ze względu na akut por. zapoż. brýlė, ýnis i mlýti. — 

Wariant z niemieckim digrafem <ie> dla ī: ir tapo tarnu, czießę duodančiu BRB ʽi został 

sługą czynsz płacącymʼ. Zob. też čìnšas. — Drw. čyžinykas SD «czynszownik; dannik» (syn. 

doklinykas), cps. čýžgrašis (zob. grãšis), čýžjavai m.pl. ʽczynsz spłacany zbożemʼ (por. 

javaĩ). Vb. denom. čyžiúoti ʽpłacić czynszʼ. 

 čìžti, prs. čỹžta (*činž-sta, war. čiñža), prt. čìžo: įčìžti ʽo paździerzach przywierających 

do włókien lnu: zbić się, przylegać, przywierać (przez co len staje się trudny do trzepania i 

przędzenia)ʼ, pričìžti ts., por. Linai pričìžę, vieni spaliai, ką už juos gausi! ʽLen zbity, same 

paździerze, co (ty) za niego dostaniesz!ʼ. Linai gerai atidirgo, nepričìžę ʽLen dobrze się 

odleżał, nie jest zbityʼ. Bez etymologii. Pwk. dźwiękonaśladowczy? — Drw. čìžas 1. 

 
102 Nietrafne było przypuszczenie Būgi (RR II, 654) o čýžė jako zdenazalizowanej kontynuacji *čįžė, 

pochodzącej rzekomo z nwn. Zins(e) m.  
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ʽpaździerze przywierające do włókien lnianychʼ (Kokie čia linai, tik vienas čìžas! ʽCo to za 

len, same paździerze!ʼ), 2. ʽkupa szeleszczących liści, odpadkówʼ. — WSZ čyž-: čýžti, čýžiu, 

čýžiau (war. čýžau) ʽuderzać, bić kogo; nękać (o pchłach)ʼ, też o ulewnym deszczu (Lytus 

čýžia ʽDeszcz lejeʼ), nučýžti ʽzbić, obić; wpędzić w nieszczęścieʼ, užčýžti ʽzdzielić (batem), 

zlać (o deszczu)ʼ. Drw. čỹžis ʽuderzenie, smagnięcie (batem)ʼ. Vb. denom. čyžyti, -iju (-yju), -

ijau (-yjau): Aš čyžmą čyžyju dvare kaip vergas ʽJa we dworze odrabiam pańszczyznę jak 

niewolnikʼ, čyžma ʽrobota pod chłostąʼ: Čyžyti čyžmą dvare ant lažo ʽOdrabiać pod chłostą 

pańszczyznę we dworzeʼ. 

 čvarõkai, -ų 2 p.a. ZTŽ m.pl. ʽbudynek na cztery rodziny przeznaczony dla służby 

folwarcznejʼ — zapoż. z pol. czworaki, -ów m.pl. — Od tego singulativum čvarõkas ZTŽ 

ʽrobotnik folwarczny; chłop odrabiający pańszczyznęʼ (čvarokañ nuvėjo pas poną). 

 čvérkis, -io 1 p.a. gw. ʽciemna chmura deszczowa, burzowaʼ (KRŽ). Niejasne.  

 čvértis, -ies 1 p.a. f. stlit., gw. ʽczwarta część całości, ćwierć, ćwiartkaʼ — zapoż. ze 

stbłr. čvertь, por. błr. čvėrcь, -i, pol. ćwierć, -i (SLA 59, ZS 14, LEW 78). War. čvirtis LEX 

ʽViertelʼ ⇐ stbłr. čvirtь, stpol. ćwirć. Por. rodzime ketvirt̃is, -čio s.v. ketvirt̃as. Włączenie 

pożyczki do klasy femininów na -(t)i- widać też w páltis, čės̃tis i mostìs. W kwestii akutu 

por. zapoż. péršas i stérva. — Drw. čveŕtinė ʽczwarta część roku, kwartałʼ; čvertkà a. čvértka 

ʽćwierć rubla (25 kopiejek); ósma część garnca jako miara ziarnaʼ ⇐ stbłr. čvertka, błr. 

čvė́rtka. Vb. denom. čvertavóti ʽrozcinać na ćwierci, ćwiartować mięsoʼ ⇐ stbłr. čvertovati, 

błr. čvartavácь.  

 čvìčyti, čvìčiju, čvìčijau gw. ʽbić, chłostać, smagać (rózgą, batem)ʼ, por. Čvìčija su 

botagu per kinkas ʽSmaga batem po łydkachʼ — z asymilacją č-č < c-č zapożyczone ze stbłr. 

cvičiti, cvičyti, por. pol. ćwiczyć. Refl. čvičytis stlit. ʽćwiczyć sięʼ: Musijo pilnai čvičytis, 

mokytis, rūpintis MOP ʽMusieli się pilnie ćwiczyć, uczyć, troszczyćʼ. Z obocznym sufiksem: 

užčvìčinti ʽzlać, zalać – o ulewnym deszczuʼ. War. z uproszczeniem tšv > šv: švìčyti ʽbić, 

chłostać; ostrzyć (nóż); glansować, pucować (buty); chciwie jeść, żrećʼ, sušvìčyti ʽudać się 

gdzie, pojechaćʼ (Aš du kartus sušvìčijau į Salantus ʽDwa razy pojechałem do [miasteczka] 

Salantaiʼ). War. vìcyti: išvìcyti ʽwyćwiczyć kogo, wprawić do wykonywania różnych 

czynnościʼ – z pewnej zmiany zaszłej między członami cps. *iš-čvič-. 

 čviẽrytis, čviẽrijuos, čviẽrijaus, war. čviẽrintis gw. 1. ʽprzesadnie się stroićʼ, 2. 

ʽmizdrzyć się, wdzięczyć sięʼ (syn. máivytis), 3. ʽwzdragać się, opierać się, ceremoniować 

sięʼ (Valgykit, sveteliai, nesičviẽrykit, nėr ko čia čviẽrytis), įsičviẽryti ʽbyć przymilnym, 

chcieć się komu przypodobaćʼ — zapoż. z pol. przest. ćwierzyć się ʽmiżdrzyć się, trzepiotać 

sięʼ (SW I, 418). Por. starsze znaczenia pol. ʽudawać ważniejszego, chełpić się przesadnieʼ 

(Bańkowski I, 247), czwierzący się ʽudający znawcę, popisujący się, wymądrzający sięʼ 

(SPXVI), stpol. ćwierzyć się ʽzabawiać się, cieszyć sięʼ, oćwierzyć się ʽudawać, maskować 

sięʼ. LEW 78 niesłusznie łączył z ros. čvánitьsja ʽpysznić się, chełpić sięʼ, które miało doznać 

kontaminacji z vierà ʽwiaraʼ. — Drw. čviẽras a. pračviẽras c. 1. ʽkto stroi się przesadnieʼ, 2. 

ʽstraszydłoʼ. 
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D 
 dabà 4 p.a. żm. ʽzwyczaj, sposób bycia, postępowaniaʼ (Dowkont), gerà dabà adv. ʽpo 

dobremuʼ, gražià dabà ts. War. dãbas ʽzwyczaj; urodaʼ. Nie ma pewności, czy to wyraz 

odziedziczony, czy też jedno z zapożyczeń łotewskich Dowkonta. Odpowiedniki bsł.: łot. 

daba ʽsposób bycia, nawyk, zwyczaj (vęcā dabā ʽstarym zwyczajemʼ), natura, charakter 

ludzkiʼ; psł. *doba ʽodpowiedni, sprzyjający czasʼ, por. sch. dȍba indecl. ʽwiek, pora, czas; 

starośćʼ, czes. doba ʽokreślony czas, pora; okres, epokaʼ, stczes. też ʽwiek ludzki, lata; to, co 

komuś odpowiada, na czym komuś zależyʼ, pol. doba ʽokres dnia i nocy; czas, pora, epokaʼ 

(inny sufiks w stpol. dob̓  f.: tą dobią adv. ʽwtedy, wtenczasʼ), scs. tylko z przedrostkiem: 

podoba jestŭ ʽgodzi się, wypadaʼ (podobĭno vrěmę ʽstosowny czasʼ). Por. BSW 42, Sławski I, 

150, Boryś 115. Rekonstrukcja pbsł. *dab-ā-. Praforma ie. jest sporna: 1° *dhabh- 

ʽdopasowywać; stosowny, odpowiedniʼ (IEW 233), por. goc. gadaban ʽbyć stosownym; 

zdarzać sięʼ (pf. gadob ʽjest odpowiedni, pasujeʼ), 2° *dheHbh-/*dhHbh- ʽpasować, być 

stosownym, odpowiednimʼ (LIV
2 135n.), co jest mniej prawdopodobne z uwagi na brak 

refleksów *dheHbh- i fakt, że łac. faber, -brī m. ʽrzemieślnik, kowal, cieślaʼ może mieć inną 

podstawę niż *dhHbh-ró- (zob. niżej). Kroonen 86 operuje pwk. pie. *dhebh-/*dhobh- ʽto fitʼ. 

— Adi. dabnùs ʽozdobny, strojny, ładnyʼ (znacz. etym. ʽodpowiedni, dobrany, dopasowanyʼ) 

– można zestawić z psł. *dob-ĭnŭ, por. stczes. dobný ʽdogodny, stosowny, korzystnyʼ, słń. 

dôben ʽodnoszący się do okresu czasu, doby, epokiʼ, sch. dȍban ts., też ʽleciwy, wiekowyʼ, 

głuż. zdobny ʽstosowny, odpowiedniʼ (SŁPS 3, 329). — Z kolei lit. dabùs ʽstrojny, ładnyʼ ma 

nawiązanie w scs. udobŭ ʽłatwy, lekkiʼ (ros. udóbnyj ʽdogodny, wygodny; odpowiedni, 

właściwyʼ), ros. gw. dob ʽdobry, silny, zdrowyʼ, cps. dob-zdorov ʽcałkowicie zdrowy, 

krzepkiʼ (⇒ sb. dob ʽrozpieszczony człowiekʼ); strus. době adv. ʽbardzo, nadzwyczajnieʼ, 

dłuż. gw. dobosć ʽczas, poraʼ. Tu też stpol. n.os. Dobo-sław, Brzez-dob (por. SŁPS 3, 318; 

brak wzmianki o formach lit.). — Formację przymiotną na -l- od daba zaświadcza łot. dabls 

ʽszczupły, mocnyʼ, nedabls ʽtrującyʼ, nedablas zâles f.pl. ʽtrujące ziołaʼ (zob. Endzelīns, DI 

II, 160), cps. lab-dabls ʽdobrego gatunku, np. grochʼ, drw. dabļš ʽmocny, bujny, wyrośniętyʼ, 

gw. dabļis ts., na SW dàbls ʽbujnie wyrosłyʼ. — Jako równoległą do łot. dabls < *dab-la- 

należy oceniać formację psł. *dob-rŭ ʽodpowiedni, stosowny, właściwy, taki, jaki być 

powinien, należyty, dobrze czyniącyʼ itd., por. scs. dobrŭ, bg. dóbъr, sch. dȍbar, słń. dóber, 

ros. dóbryj, czes. dobrý, pol. dobry (SŁPS 3, 310). Jedyne nawiązanie bałtyckie stanowi tu 

człon złożenia łot. dabravecis ʽdzielny, roztropny człowiekʼ (ME I, 428). Rekonstrukcja pbsł. 

*dab-ra-s. — Jeśli należy tu łac. faber ʽkowal, cieślaʼ, jak się ogólnie przyjmuje, to pbsł. 

*dabras i łac. faber dadzą się połączyć w praformie ie. *dhabh-ro-s, por. IEW 233, SŁPS 3, 

316, de Vaan 197. Beekes, HS 109, 1996, 230 uznał pwk. *dhabh- za nieindoeuropejski. — 

Inne nomina od dab-: dabità a. dabìšius ʽstrojniś, modniśʼ, dabšnùs ʽozdobny, pięknyʼ. — 

Vb. denom. dabìnti 1. ʽszykować, przygotowywaćʼ, SD dabinu «gotuię» (syn. prirėdau, 

surinku), «kształtuię» (syn. muntumi darau), 2. ʽozdabiać czym, stroićʼ, refl. ʽstroić się, 

ubierać się ładnie, upiększać sięʼ, išdabìnti ʽwystroićʼ, SD
1 išdabinu «wystrychnę, 

wystrychuię» [ʽwygładzić, wygłaskać, wystroićʼ], SD: išdabinti namai «budowny dom» 

[ʽdobrze, okazale zbudowany, obszernyʼ, SPXVI], išdabintas lubas «strop wytworny», 

išdabintai «kosztownie, z kosztem; kształtownie». Z innym sufiksem i odległym 

znaczeniem: łot. izdabât, -ãju ʽbyć uczynnym, miłym dla kogoʼ (znacz. etym. ʽdostosować 

sięʼ, por. ME I, 428). — Odpowiednik słowiański z prefiksem po-: scs. podobajetŭ 3 sg. prs. 

ʽwypada, godzi się, przystoi, trzebaʼ, ros. podobájet ts., pol. podobać się ʽprzypadać do 

gustu, być komuś miłymʼ (stpol. też ʽbyć podobnymʼ), czes. podobati se ʽmieć wspólne 
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cechy z kim, czymʼ (przest. ʽudawać sięʼ) – jest drw. na -ati od sb. *podoba ʽpodobieństwo, 

odpowiedniość, upodobanieʼ, por. SŁPS 3, 286, Boryś 452. 

 dabar ̃ 1. adv. ʽteraz, obecnie, współcześnieʼ, 2. dãbar ptk. ʽjeszczeʼ (Dabar notajo 

adyna mano ʽJeszcze nie przyszła godzina mojaʼ. Dãbar sūnus nesiženija ʽSyn jeszcze się 

nie żeniʼ). War. dabà, dãba. Stlit. DP dãbar a. dabar ̃ʽjeszcze, dopiero, teraz, dziś, owszem, k 

temu, tedy, nad to, przedsię, odtądʼ. SD dabar 1. «dopiero; jeszcze; k temu, ku temu» (syn. 

priegtam, top, vėl), 2. «nad to» (syn. unt to, vėl, per tai, liš to), 3. «teraz» (syn. nu, nū), 

dabarne SD
1 «ieszcze nie» (brak w LKŽ), dabar essųs SD «ninieyszy, teraźnieyszy». 

Odpowiednik stpr. dabber ʽnoch, jeszczeʼ. Nie ma ustalonej etymologii. Zapewne z 

adwerbializacji nomen o suf. -ar- (por. *dabara jak np. ãšara, vãsara albo *dabaras jak np. 

mãtaras, žãgaras), które było derywatem rzeczownika dabà (zob.). Zob. LEW 79, ALEW 

165n. — Warianty przysłówka ʽterazʼ: dabà, dabaraĩ, dabarč̃ios, dabargi, dabarg̃ a. dãbarg 

(DP), dãbargu (DP), dabarjan (CHB), dabark̃ai ob. dark̃ai (LZŽ), dabarõs, dabartėl̃ (SD też 

«dopiero», SD
1 «dopieruczko»), dabartėl̃ei, dabartėl̃enai, dabartėl̃ės, dabartėl̃ios, dabart̃ės, 

dabartis (b.z.a.). — Forma kontrahowana: gw. dar ̃ a. dár ʽterazʼ < dãbar, np. Kur dár tu 

buvai? ʽGdzie ty teraz byłeś?ʼ. Bus ji dar ̃mano žmona ʽOna będzie teraz moją żonąʼ. — 

Drw. dabart̃is, -ė ʽteraźniejszyʼ (⇒ dabartýkštis, -ė ts.), dabartìs, -iẽs f. ʽteraźniejszość, 

współczesnośćʼ (⇒ dabartìnis ʽteraźniejszy, dzisiejszy, współczesnyʼ, ⇒ gw. dabartìniškas 

ts.), dabarýštis > dabarýkštis ʽteraźniejszyʼ (⇒ dabarýščias > dabarýkščias ts.), dabarìnis ts. 

(⇒ dabarinýkščias ts., po synkopowaniu i: dabarnýkščias ts.). Por. ŽD 373. Drw. wsteczny: 

dãbaras, np. Seniau moterys nenešioj kelinių, tik dabarì moda tokia DVŽ ʽDawniej kobiety 

nie nosiły spodni, dopiero teraz taka modaʼ. 

 dabóti, dabóju, dabójau 1. ʽpilnować, doglądać kogo, czegoʼ, 2. ʽuważać na co, 

zwracać na co uwagę, troszczyć się o coʼ (Dabók ant kūdikio ʽUważaj na dziecko / Pilnuj 

dzieckaʼ) — transpozycja czasownika stbłr. dbati, tbati ⇐ pol. dbać XVI w. ʽtroszczyć się, 

starać się, mieć wzgląd; przestrzegać, przywiązywać do czego wagęʼ (SPXVI, zob. też ĖSBM 

3, 129n.). Anaptyksa samogłoski a rozwiązuje obcą grupę nagłosową db- (por. GJL I, § 340) i 

zarazem włącza pożyczkę do serii form z prvb. da- (dadúoti, daeĩti, daviẽryti). Por. protezę 

a- i prvb. at- w atbóti (adbóti) ʽunikać czego, bać sięʼ oraz atbõlas ʽdbały; bacznyʼ. — 

Innowacje lit.: 1° formacje prewerbialne, np. apdabóti ʽobejrzeć, obrządzić; spostrzec, 

zauważyćʼ, padabóti ʽprzypilnować; spojrzeć, popatrzeć na coʼ, pradabóti ʽprzejrzeć na 

oczyʼ, uždabóti ʽzadbać o co; zauważyć, zobaczyćʼ, też ʽznieść, ścierpiećʼ (Negaliu šitos 

bobos uždabot ʽNie mogę ścierpieć tej kobietyʼ), 2° formacja zwrotna dabótis ʽuważać na coʼ 

(Dabókis, kad šuo neįkastų ʽUważaj, żeby pies [cię] nie ukąsiłʼ), DP ʽobaczyć się, baczyć 

(się), patrzać, dojźrzeć, uważać, widziećʼ, įsidabóti ʽwejrzeć, przypatrzyć się komu, czemuʼ 

(osobno zob. pasidabóti). — Na skutek reanalizy da-bóti pojawiło się vb. simplex bóti, -ju, -

jau ʽzwracać na co uwagę, troszczyć sięʼ, też ʽbać się czegoʼ (Jis nebója nei lietaus, nei 

šalčio ʽNie boi się ani deszczu, ani mrozuʼ). Nowe formy prewerbialne: pabóti żm. ʽzwracać 

uwagę, zauważaćʼ, subóti ʽzmizernieć, schudnąćʼ (Besirgdamas drūtai subójo ʽBardzo 

schudł w chorobieʼ), refl. apsibóti ʽprzyzwyczaić sięʼ. 

 dadė́ti, dãda, dadė́jo gw. ʽo gęsi: wydawać głos «da da», gęgaćʼ (Žąsys dãda, o žąsinas 

taraliuoja) — czasownik onomatopeiczny o osnowie da-d-, pochodzącej od powtórzonego 

wykrzyknika (por. dardė́ti ⇐ dar-̃dar;̃ dundė́ti ⇐ duñ-duñ). — Z innymi sufiksami: dadénti 

ʽgęgaćʼ, dadnóti ʽgęgać; paplaćʼ, dadóti ʽo niemowlętach: gaworzyć; mówić niewyraźnie, 

niezrozumialeʼ. W użyciu literackim ustaliły się formy gagė́ti, gagénti. 

 dagà 4 p.a. 1. ʽupał, gorąco, skwar letniʼ (por. łot. daga ʽpogorzeliskoʼ), 2. ʽplon, 

urodzaj, żniwoʼ (Rugiai žyd, veikiai dagà bus ʽŻyto kwitnie, wnet będzie plonʼ). 

Prefigowane: ìšdaga a. išdagà ʽmiejsce wypalone przez słońce, tzw. płonia; wypalenisko w 
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lesieʼ, ìšdagos f.pl. ʽwypalenisko w lesie, resztki spalonych drzewʼ (por. n.m. Ìšdagos) — 

rzeczowniki postwerbalne na -ā- od *dagyti ʽpalić, spalaćʼ, caus.-iter. na SO do degù, dègti 

ʽpalić sięʼ (por. dagióti ⇐ *dagyti). Z innymi tematami: dãgas ʽżniwaʼ (m.in. BRB), 

vynodagas BRB ʽwinobranie, Weinernteʼ; stpr. dagis EV ʽlato, Somer [Sommer]ʼ103. Mniej 

jest prawdopodobne, żeby dagà kontynuowało prymarne nomen actionis, podobne do wed. 

nidāghá- m. ʽskwar, gorąca pora rokuʼ i pgerm. *daga-/*đaʒaz m. ʽdzieńʼ (goc. dags, stnord. 

dagr, ang. day, nwn. Tag), śrir. daig ʽogieńʼ, < pie. *dhogu̯h- (por. LIV
2 133, Orel 66). Zob. 

też LEW 85n., ALEW 167. — Vb. denom. dagóti (zob.), dagúoti ʽzbierać plon, zbożeʼ. 

 dagìlis, -io 2 p.a. ʽptak szczygieł, Carduelis carduelisʼ, SD
1 1. «czyż, czyżyk», 2. 

«szczygieł» — stoi w związku z dagìlis bot. ʽoset, Carduusʼ, zob. s.v. dagỹs. — Nazw. 

Dagìlis, Dagìlius. N.m. Dagìliai 4x, Dagilỹnė 2x, Dagìliškės. 

 dagióti, dagióju, dagiójau ʽpodpalać, zapalać (np. świece), spalaćʼ — iterativum z suf. 

-o- od neoosn. dag̓ - jak w *dagiau, prt. od *dagyti, *dagiu, zanikłego iter.-caus. do degù, 

dègti ʽpalić sięʼ. Podobnie odnowione iteratiwy to lándžioti ⇐ landýti, lasióti ⇐ lasýti i 

ránkioti ⇐ rankýti. Wtórny wokalizm w degióti (typ nešióti). Można rozważać kontynuację 

morfologiczną *dagyti ⇐ pie. *dhogu̯h-ei̯e-, por. łac. foveō, -ēre ʽgrzać, ogrzewać; 

wysiadywać jaja; schlebiać, sprzyjać, popieraćʼ, wed. dāháyati ʽpali, spalaʼ (LIV
2 133, de 

Vaan 237). — Z innymi sufiksami: daginė́ti ʽpowoli palić, spalaćʼ, dagstýti: uždagstýti: 

Uždagstýk šviesą ʽZapal światło!ʼ. — Postverbalia z dag-: ažudagas SD «podpały woienne» 

[ʽpociski zapalająceʼ], ažudagas akių SD «zapalenie oczu», dagà (zob.), dãgas ʽhubka w 

krzesiwieʼ (dosł. ʽzapalaczʼ), dagìlis (zob.), dãgtis m. lub dagtìs f. ʽżegadło do wypalania 

dziur w drzewieʼ, dãgtis ʽknot w świecy, w lampie naftowejʼ, dãglas ʽłaciaty, z łatami koloru 

spaleniznyʼ, dãgšlas i dãgšnas (zob. s.v. dẽglas), dagùs ʽłatwopalny; palący, przykry w 

smakuʼ (war. degùs), į́dagas ʽwypalony znakʼ, pradagà ʽgrzęzawiskoʼ (co do znaczenia por. 

dėg̃lė ʽna bagnie: miejsce grząskie, głębokieʼ; n.jez. Prãdagas). Cps. anglãdagis ʽten, kto 

wypala węgiel drzewnyʼ (por. anglìs), smaldagỹs ʽsmolarz, dziegciarzʼ (por. smalà), 

žémdagas (zob.). — N.m. Dagià 3x, Dagiaĩ 3x, Išdagaĩ 4x, Iždagaĩ, Padagaĩ 3x, Paiždagiaĩ 

(por. Paištakiaĩ), cps. Dãglaukis. N.jez. Dãgas, Daglėj̃as, Daglė́jus, n.rz. Dagià. — WSO 

dog- < *dāg-: atúodogiai (zob.), dogmė ̃(zob.). 

 dagỹs, -io 4 p.a., dãgis, -io 2 p.a. bot. ʽoset, Carduusʼ (łot. dadzis), drw. dagìlis ts. — 

formacja z innowacyjnym SP dag-, utworzonym od SZ dyg- jak w dýgti ʽkiełkować; o 

zębach: wyrzynać sięʼ. Osobno zob. dãgtis. Znacz. etym. ʽroślina o kłujących liściachʼ (por. 

dỹgas, dỹgis, dyglỹs oraz cs. osŭtŭ, pol. oset s.v. ašutaĩ). — Neoapofonię ī ⇒ a poświadcza 

też dýžti ⇒ dãžnas. Równolegle obserwuje się neoapofonię dyg- ⇒ deg-, zob. degetė.̃ 

 dagóti, dagóju, dagójau 1. ʽsprzątać zboże, zbierać żniwo, plonʼ (Ką pasisėjai, tą ir 

dagósi ʽCo sobie zasiałeś, to też zbierzeszʼ), 2. ʽotrzymywać zapłatęʼ (Jie dagos savo 

pelnytą algą ʽDostają swoją zasłużoną zapłatęʼ), nudagóti intr. ʽdobrze wyrosnąć, dać dobry 

urodzajʼ, tr. ʽsprzątnąć zbożeʼ — vb. denominativum na -o- od dagà m.in. ʽplon, urodzaj, 

żniwoʼ; znacz. etym. ʽrobić żniwaʼ, niejako ʽżniwowaćʼ. — Neoosn. dago-: dagotuvės b.z.a. 

f.pl. ʽdożynkiʼ. Neoosn. dagoj-: miežių dagojimas CGL ʽzbiór jęczmienia, Gersten = Erndteʼ.  

 dãgtis, -čio 2 p.a. 1. ʽszpila lub zaostrzony pręt do zamocowania kądzieli, czyli pęku 

lnu lub wełny na kołowrotkuʼ (Kitą kartą šváiką dagčiù vadino ʽKiedyś szpilę nazywano 

«dagtis»ʼ), 2. ʽwidelec, sztuciec z zębamiʼ. Tu też – w fonetycznej pisowni – dãktis a. daktìs 

f. ʽżerdź z gwoździem na końcu służąca do podawania snopów na góręʼ, syn. dãsčius (zob. 

 
103 Złożenia stpr.: dagagaydis EV ʽpszenica jara, Somerweyse [Sommerweizen]ʼ (por. gaydis EV ʽpszenica, 

Weyse [Weizen]ʼ), dagoaugis EV ʽlatorośl, Somirlatte [Sommersproß]ʼ (por. lit. auglỹs ʽpęd, latoroślʼ s.v. 

aúgti). Pod względem struktury złożenia stpr. odpowiadają oryginałom niemieckim, zob. Larsson 2010, 43n. 
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LEEŽ 61; brak w LKŽ). Por. z inną apofonią: łot. daiga ʽdługi cienki pręt, tykaʼ. Morfem dag- 

reprezentuje apofoniczny st. o utworzony od st. zanikowego wedle reguły TaT ⇐ TiT/TyT, 

wzorowanej na TaR ⇐ TiR. Znaczy to, że mamy przed sobą drw. od SZ dyg- jak w dýgti 

ʽkiełkować, wschodzić, wyrzynać się – o zębachʼ (por. też dygsė́ti ʽkłućʼ, dýgčioti ts. i dygùs 

ʽkolącyʼ). Odpowiedni SP to dieg- jak w díegti ʽkłuć ziemię, sadzić rośliny do kiełkowaniaʼ. 

— Jest prawdopodobne, że kilka formacji o pwk. dag-, które dotąd zaliczano do rodziny 

degù, dègti ʽpalić (się)ʼ, w gruncie rzeczy pochodzi od pwk. dyg- ʽkłućʼ. Są to 1. adi. dagùs 

ʽkolący, ostry, przenikliwy – o wietrzeʼ (por. dygùs ʽkolącyʼ), 2. sb. dagà ʽkiełkowanie, 

wschodzenie roślinʼ (syn. daigà), por. Kai užlyja, tai geresnė dagà ʽJak jest deszcz, to i 

szybsze kiełkowanieʼ, 3. sb. dagỹs ʽosetʼ (zob.). 

 dáigas 3 p.a., daĩgas 2 p.a. 1. ʽkiełkowanie, wschodzenie roślin; wschodzące zboże, 

ruńʼ, 2. ʽkiełekʼ, 3. ʽsadzonka, rozsadaʼ — rzeczownik postwerbalny na -a- od dáigyti (zob.), 

por. dýgti ʽkiełkować, wschodzićʼ. Formalnie bliskie jest łot. daîgi m.pl. ʽnosze ciężarowe 

składające się z dwóch połączonych ze sobą żerdzi lub drągówʼ (znacz. etym. ʽżerdzieʼ, por. 

lit. dãgtis, dãktis). Por. ALEW 167. — Z innym tematem: daigà 4 p.a. ʽkiełkowanie, 

wschodzenie roślinʼ (por. laidà ⇐ laidýti; našà ⇐ *našyti), ìšdaiga ʽkiełek na rżyskuʼ, 

padáiga ʽformująca się stosina pióra ptasiego; cienkie włoski na skórze człowiekaʼ, war. 

padáigos. Nawiązanie łot. daiga ʽdługi, cienki pręt, tyka, wędziskoʼ. Tu też išdáiga 1. ʽfigiel, 

żartʼ (war. išdáigai), 2. ʽzłe zachowanie powodujące szkodę lub nieszczęścieʼ. — Od dáigas 

lub daigà pochodzi adi. daigùs 1. ʽtaki, co szybko kiełkujeʼ (Miežiai nedaigūs, salyklas 

nedygsta ʽJęczmień nie wschodzi szybko, słód nie kiełkujeʼ), 2. ʽostry, kolącyʼ (Ėgliai 

daĩgūs, duria ʽJałowce są kolące, kłująʼ), 3. ʽuszczypliwy, zgryźliwyʼ (daigūs žodžiai 

ʽprzykre słowaʼ). Całkiem inaczej ALEW 167n.: daigùs ma być derywatem na SO od pwk. 

dieg- jak w czas. díegti (jakkolwiek wiadomo, że sufigowanie -u- nie jest sprzężone z 

apofonią). — Synonimem daigùs jest gw. deigšlùs (Deĩgšlūs grūdai ʽZiarno, które 

dobrze/szybko kiełkujeʼ), co z *daig-šlus (ei wtórne, jak np. w deirýtis); inaczej ŽD 166: 

*deig-slus. — Vb. denom. dáigėti, -ja, -jo ʽpuszczać kiełki, kiełkowaćʼ. 

 dáigyti, dáigau, dáigiau 1. ʽkłuć, wtykać, bóśćʼ (daigau SD «kolę»; erškečiai, kurie jį 

dáigo DP 15336 ʽciernie, ktore go bodąʼ), 2. ʽo komarach: kłuć, ciąćʼ, 3. ʽo mrozie: szczypać, 

piecʼ (właśc. ʽsprawiać wrażenie czegoś kłującegoʼ), 4. ʽo dzieciach: biegać, lataćʼ (Dáigė 

vaikai per visą dieną, dabar guli kaip papjauti) — iterativum z suf. -y- i SP/SO daig- od SZ 

dyg-, zob. dýgti. War. akc. daigýti. Odpowiednik łot. daidzît, -u, -īju ʽszyćʼ (dosł. 

ʽprzekłuwać igłąʼ), przen. ʽszybko biecʼ. Neoapofonię ai ⇐ y potwierdzają dairýtis ⇐ dyrė́ti; 

paikstýti ⇐ pỹkti (por. dáigstyti) oraz gaivìnti ⇐ gývas. ALEW 167 mylnie wywodzi daigýti 

od adi. daigùs ⇐ díegti. — Z innymi sufiksami: dáigčioti intr. ʽodczuwać kłujący ból (w 

boku, w sercu)ʼ, daigìnti caus. ʽsadzić, by kiełkowało, doprowadzać do kiełkowania, 

hodować na rozsadęʼ (syn. dygénti), išdaigìnti 1. ʽwydawać, rodzić plon (o ziemi)ʼ, 2. 

ʽusuwać (chwasty), wydalić, wyrzucić kogoʼ, sudaigìnti ʽdoprowadzić do kiełkowaniaʼ, 

daigóti ʽzabijać, mordować, niszczyćʼ (nudaigóti ʽuśmiercić, ukatrupić; podziać, zadziać, 

zgubićʼ), refl. daigótis ʽkłócić sięʼ; dáigstyti (zob.). — Neoosn. daig̓ - (⇐ dáigiau): daigioti 

b.z.a. ʽo ziemi: wydawać plonʼ. — Postverbalia: dáigas (zob.), daigimas SD «kłocie w ciele, 

bol» (syn. diegimas), daĩgius ʽpęd, rostek, latoroślʼ (por. vaĩsius, valk̃ius), daĩglius ʽlatoroślʼ 

(neosufiks jak w derl̃ius), dáiktas (zob.), išdaigyta DP ʽutrapionaʼ. 

 dáigstyti, dáigstau, dáigsčiau 1. ʽkłuć, nakłuwaćʼ, 2. ʽzaobrębiać, stebnować, 

fastrygować, szyć rzadkim ściegiemʼ, 3. ʽsadzić do kiełkowaniaʼ — frequentativum z suf. -

sty- i SP/SO daig- od SZ dyg-, zob. dýgti. War. akc. daigstýti. Paralele: pláišyti ⇐ plýšti; 

pasiváistyti ⇐ išvýsti. — Analiza etymologizująca: daigst-y-, drw. od neopwk. dygst- 

(dýgsta, prs. do dýgti) z udziałem neoapofonii y ⇒ ai. Por. páikstyti ⇐ pỹksta. — 
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Postverbalia z neoosn. daigst-: dáigstas 1. ʽsadzonka, rozsadaʼ, 2. ʽścieg, sposób szyciaʼ, 

war. daĩgstas (por. laĩstas ⇐ laistýti; spą́stai ⇐ spą́styti). — Neoosn. daigs- (⇐ *daigs-sty-): 

daĩgslis ʽżerdź do przewracania moczącego się lnuʼ (war. daĩgštis), ʽtyczka do podawania 

snopów na góręʼ, daigslỹs ʽsadzonkaʼ, daigslùs ʽszybko kiełkującyʼ (war. daigšlùs). 

 daiktaras SD
1 «dziełopisek, chronographus, historiographus» [recte: dzieiopisek] — 

przez degeminację z *daikt-taras. Wyraz ten jest kalką złożenia pol. dziejo-pisek ʽhistorykʼ 

(SPXVI), z II członem °taras w roli nomen agentis substytuującego pol. °pisek (por. tart̃i) 

oraz I członem od daiktai SD «dzieie» (por. dáiktas).  

 dáiktas 3, 1 p.a., daĩktas 4 p.a. 1. ʽprzedmiot, rzeczʼ, 2. ʽsprawaʼ (Seniai būti dáiktai, 

jau ir aš užmiršau ʽDawne sprawy, już i ja [o nich] zapomniałemʼ), 3. ʽmiejsceʼ (Turguje už 

daiktą reiks mokėti ʽNa targu za miejsce trzeba będzie zapłacićʼ), war. dáitas ZTŽ, 4. ʽgospo-

darstwoʼ (Ir vyras gražus, ir daĩktas geras ʽI mężczyzna piękny, i gospodarstwo ładneʼ), 5. 

SD «skutek» (syn. padaras), žiestas daiktas SD «garnczarska robota». Odpowiedniki 

bałtyckie: łot. daîkts2 ʽrzecz, przedmiot, narzędzieʼ, daîkti2 m.pl. ʽowady, insekty; wężeʼ, 

daikši m.pl. ʽrzeczy drobne, drobiazgi; śmieciʼ, stpr. deickton ʽcoś, etwasʼ, steison deicktas 

gen.sg. ʽczegoś, des etwasʼ. Założywszy, że znacz. ʽmiejsceʼ jest najstarszym wśród tu 

wymienionych, można odtworzyć *daig-ta- jako sb. postverbale od dáigyti ʽkłuć, wtykaćʼ. 

Budowa jak w laĩtas ⇐ *lajyti ⇐ lejù (war. laistýti) i saĩtas ⇐ *sajyti ⇐ sejù (war. saistýti). 

Znacz. etym. ʽmiejsce nakłute, tj. oznaczone przez wetknięcie w nie tyczki, kołka, pala, 

gałęziʼ. Por. łac. punctum, które należy do pungō ʽkłuć, ranić, przeniknąć w głąbʼ i oznacza z 

jednej strony ʽukłucieʼ jako czynność, z drugiej strony wynik czynności: ʽślad po ukłuciuʼ 

(⇒ ʽkropka, cętka, oczko na kości do gryʼ). Dalej por. śrwn. stich ʽukłucie, przekłucie (igłą), 

przeszycie (szpadą)ʼ, które ma znacz. poboczne ʽmiejsce spadziste, strome wzniesienieʼ. 

Inaczej LEW 79, ALEW 168, gdzie zakłada się derywację przez *-to- wprost od prymarnego 

czas. díegti (trudne z punktu widzenia apofonii). — Drw. daiktai m.pl. SD
1 «dzieie» (syn. 

darbai, veikalai), dáiktais adv. ʽmiejscamiʼ, nuo dáikto adv. ʽpo koleiʼ (Kàsk bùlves nuo 

dáikto ʽKop kartofle po koleiʼ), daiktìnis, -ė ʽczłowiek, który pozostał na swoim miejscu po 

nowym podziale gruntówʼ, dáiktuotas ʽnierówny – o powierzchni stołu; zafarbowany – o 

bieliźnieʼ (czas. †daiktuoti nie jest poświadczony). Cps. daiktãdėtis ʽskrzynia do składania i 

przechowywania rzeczyʼ (neol., por. dė́ti), dáiktapalaikis ʽprzedmiot niepotrzebny, 

małowartościowy, gratʼ (por. pãlaikas), daiktaras (zob.), daiktãvardis gram. ʽrzeczownikʼ 

(neol., por. vard̃as). — We wsch.-litewskim forma loc.sg. daiktè ulega 1° leksykalizacji jako 

przysłówek ʽrazem, w kupie, w jednym miejscuʼ (Gyvename daiktè ʽMieszkamy w jednym 

miejscuʼ), 2° gramatykalizacji jako przyimek z gen. ʽzamiastʼ (por. Daiktè cukro dėjom 

medaus in bruknes ʽZamiast cukru dodawaliśmy miodu do brusznicʼ). Do tego adv. tuo 

daiktu SD «tędy». — Neoosn. daik-: łot. daiceklis ʽmanatki, bambetleʼ, daikari m.pl. ʽgraty, 

rupiecieʼ. 

 dailė ̃4 p.a. stlit. ʽrzemiosło, zwł. ciesielskieʼ, DP ʽsztuka, robotaʼ. SD: dailė pramonios 

«figiel, fabrica ars, techna» [ʽchytrość, sprawka, sztuczka diabelska, pokusaʼ, SPXVI], namų 

dailė «budowniczego urząd». Nowolit. ʽrzemiosłoʼ i ʽumiejętność artystyczna, sztukaʼ (war. 

dailà) — postwerbalny rzeczownik od dáilinti, dáilyti ʽgładzić, heblowaćʼ, co jest 

apofonicznym iteratywem od dil-, por. dìlti ʽwycierać się, zmniejszać sięʼ. Wywód dail- z 

dil- prowadzi do zaprzeczenia tożsamości lit. °daila i słow. °dělja (por. scs. strus. drěvodělja 

ʽcieślaʼ). Nieporozumieniem wydaje się odniesienie wyrazu dailė ̃ do sti. dīdyati ʽświecą, 

błyszczą, lśniąʼ, pie. *dei̯h2- (zob. LEW 80) albo też do słow. dělo ʽczyn, dziełoʼ, pie. *dheh1- 

ʽkłaść, stawiaćʼ. Zob. Būga, RR II, 487, LEW 80, Skardžius, RR 4, 696, NIL 112, przyp. 56. 

— Cps. z dailia°: dailiadarb̃is ʽten, kto umiejętnie, wprawnie wykonuje swą pracęʼ (por. 

dárbas), daĩliamalkės f.pl. ʽdobre, ładne drewnoʼ (por. málka), dailiãvietė ʽpiękna okolicaʼ 



274 

na prawach rękopisu 

(por. vietà). Cps. z °daila, °dailė, °dailis o znacz. ʽrzemieślnikʼ: auksãdailis ʽzłotnikʼ, ⇒ 

auksadailė SD «złotnictwo», dr(i)aučiadailis SD «kopiynik, co kopije robi» (por. driaũčius), 

nazw. Každáila (*Kaš-daila, zob. kãšė), ratadáila ʽkołodziejʼ, SD ratadailė ts., ratadailis ts. 

(por. rãtas, rãtai), n.m. Radailiaĩ (*Rat(a)-dailiai), nazw. Skridáila (*Skrit(a)-daila, por. 

skriẽti), staludailis SD «stolarz» (por. stãlas). — Vb. denom. sudailauti stlit. ʽzłączyć, 

połączyć (o członkach ciała)ʼ. 

 dailìdė 2 p.a. 1. ʽcieślaʼ, 2. ʽstolarzʼ, 3. ʽrzemieślnikʼ (akmenų dailidė BRB 

ʽkamieniarzʼ). DP ʽbudownik, budowniczy, rzemieślnik, cieślaʼ. SD «budownik; cieśla», 

valdžia unt dailidžių «budowniczego urząd» [dosł. ʽzwierzchność nad cieślamiʼ] (syn. namų 

dailė). Warianty o znacz. ʽcieślaʼ: dailýdė 1 p.a., dailýda 1 p.a., dailýdžia 1 p.a., dailỹdė 2 

p.a. Dewerbalne nomen agentis utworzone neosuf. -idė od dáilinti ʽgładzić, wyrównywać, 

heblowaćʼ (pierwotnie dáilyti ⇐ dìlti). Objaśnienie -idė jako wykładnika n.agt. nastręcza 

jednak trudność, bo -idė jest w zasadzie związane z nomina loci, w szczególności nazywa 

pomieszczenia dla zwierząt domowych (zob. GJL II, § 448). Nasuwa się pytanie, czy dailìdė 

nie było pierwotnie formacją kolektywną, która oznaczała zespół robotników, mianowicie 

ʽcieśleʼ. Funkcja singulativum, ʽcieślaʼ, może tu być wtórna. LEW 79n. umieścił dailìdė 

wśród derywatów od sb. dailė ̃ʽrzemiosłoʼ. Czy słusznie? — Neoosn. dailid-: dailidėlė SD
1 

«ciesielczyk», dailidỹstė ʽciesiołka, rzemiosło ciesielskieʼ, SD «ciesielstwo», dailìdiškas 

ʽciesielskiʼ (m.in. SD), dailydžiukas SD «ciesielczyk». Vb. denom. dailidáuti ʽzajmować się 

ciesielstwemʼ, dailidžiáuti ts. — Zapoż. litewskie w stbłr. dojlidъ a. dojlida, dajlida, błr. gw. 

dójlid a. dajlíd ʽbudowniczy, architekt, cieśla, stolarzʼ, przest. dojlida (war. dovlidъ), stąd 

pol. gw. dojlid, dojlida ʽcieślaʼ, por. Urbutis, Balt V:1, 1969, 56 = Urbutis 2009, 365, 

Laučjute 36. — Nazw. Dailìdė, Dailỹdė, Dailidà, Dailydà, Dailìdis, Dailydáitis, Dailidė́nas, 

Dailidónis, Dailidkà ob. Dailitkà. N.m. Dailìdės 5x, Dailidùkas 2x, Dailìdžiai. Nazwa bagna 

Dailydai b.z.a., od tego n.jez. Dailydùkas (LVŽ II, 103). 

 dáilinti, dáilinu, dailinau 1. ʽgładzić, wygładzać heblem, heblowaćʼ (war. dáilyti), 2. 

ʽozdabiać, upiększać, przystrajaćʼ, 3. ʽżywić, karmićʼ (sudáilinti arklį ʽodkarmić, odpaść 

koniaʼ) — causativum z suf. -in-/-y- i innowacyjnym SP/SO dail- od SZ dil- jak dìlti 

ʽwycierać się, zmniejszać sięʼ (zob.). Refl. dáilintis ʽstroić się; łasić się, przymilać sięʼ, 

prisidáilinti ʽprzypodobać sięʼ, susidáilinti ʽschudnąć, spaść z ciałaʼ. Neoapofoniczny SP 

typu ai(R) widać też w gaimìnti ⇐ gim̃ti; gaivìnti ⇐ gyv- i káirinti ⇐ kir-/kyr-. — Drw. 

dailìdė (zob.), dailùs (zob.). Neoosn. dailin-: dailintùvas a. dáilintuvas ʽnóż do strugania, do 

wygładzaniaʼ. 

 dailýti, dailaũ, dailiaũ wsch.-lit. ʽdzielić na części, dawać komu częśćʼ (Laukus dailỹs 

ZTŽ ʽBędą dzielić polaʼ. Razdaĩlė žemę an sūnų ZTŽ ʽPodzielił ziemię między synówʼ) — 

war. fonetyczny do dalýti, -aũ, -iaũ ts. (zob.), powstały na skutek antycypowania miękkości 

spółgłoskowej (ľ) w brzmieniu [daľīťi]. Paralele dla wtórnego dyftongu ai: klaistýti < klastýti 

ʽmieść, zamiataćʼ, pažaistìs < pažastìs ʽpachaʼ, pìlstailioti < pìlstalioti ʽprzesypywać piasekʼ 

(poza tym por. lãšleidis ʽsopelʼ < *laš-ledis i buitìs < būtìs ʽbytʼ). Fakt, że forma dailýti jest 

ograniczona do jednej gwary wsch.-litewskiej, nasuwa wątpliwość co do jej starożytności i 

stawia pod znakiem zapytania zrównanie z jednej strony z psł. *děliti ʽdzielićʼ (zob. Būga, 

RR I, 326 i 436, za nim BSW 43), z drugiej strony z goc. gadailjan ʽdzielić, przydzielać 

komuʼ, stwn. teilen ts. < pgerm. *đailjanan (zob. Orel 67). 

 dailùs, -ì 4 p.a. ʽwyrównany, pozbawiony chropowatości, gładkiʼ, przen. ʽładny, 

piękny, przystojny, wystrojonyʼ, DP ʽozdobny, subtylnyʼ, SD «sztuczny» [ʽkunsztowny, 

misterny, foremnyʼ, L.] (por. łot. dàiļš ʽdelikatny, subtelny, miły, ładnyʼ) — przymiotnik 

postwerbalny od dáilinti ʽgładzić, heblowaćʼ, gdzie dail- pochodzi z neoapofonii SZ i- ⇒ 

SP/SO ai, por. dìlti ʽwycierać się, zmniejszać sięʼ. Znacz. etym. ʽwygładzonyʼ. Paralele: pìlti 
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⇒ paĩlinti; įkìrti ⇒ káirinti; spìrti ⇒ spairìnti. ALEW 169 inaczej ocenia wokalizm ai w 

dailùs; ma to być ʽzleksykalizowana formacja typu τομόςʼ, utworzona wprost od pwk. dìl-C. 

— Drw. dailitelỹs ʽniezwykle piękny, urodziwyʼ (⇒ dailiteláitė – o bardzo ładnej 

dziewczynce), dailùmas ʽładność, piękno, zgrabność, wdzięk, przystojnośćʼ, DP ʽozdoba, 

misterstwoʼ (⇒ dailuméinia ʽprzystojność u mężczyznyʼ), dailutėl̃is ʽbardzo, niezwykle 

pięknyʼ, cps. nedail-dirbà ʽkto robi coś nieudolnie, źle, partaczyʼ (por. dìrbti). Por. łot. 

dailums ʽdelikatność, zgrabność, gracja, wdziękʼ. Vb. denom. dáilinti o znacz. ʽozdabiać, 

upiększać; karmić, uczyćʼ – z czasem zlało się zupełnie ze starszym dáilinti ʽgładzić, 

wyrównywaćʼ104. 

 dainà 4 p.a., dainà 3 p.a., acc.sg. dáiną 1. ʽpieśń świeckaʼ (w odróżnieniu od giesmė ̃

ʽpieśń kościelna; pieśń uroczystaʼ), 2. ʽpiosenkaʼ. War. dainė ̃ 4 p.a., dáina a. dáinė 1 p.a. 

Odpowiednik łot. daĩņa ʽpiosenka ludowa, Volksliedʼ, różniący się sufiksem (*-i̯ā- wobec *-

ā-) koresponduje pod względem akcentowym z lit. dáina, -ė. Śladem po lit. temacie na *-i̯ā- 

jest vb. denom. dainiúoti: Daines dainiúo[ja] ʽŚpiewają dajnyʼ. Trudne. Spośród 

wcześniejszych prób etymologicznych, zreferowanych w ME I, 432 i LEW 80, najbardziej 

przekonujące wydaje się stanowisko Solmsena, który powiązał leksem dai- z łotewskim pwk. 

werbalnym die- w diêt (diêt2, dìet2), prs. deju 1. ʽskakać, tańczyćʼ, 2. ʽśpiewaćʼ (por. ME I, 

483n.). To prowadzi nas do odtworzenia dla lit. dáina i łot. daĩņa znacz. etym. ʽpiosenka 

śpiewana do tańca lub w tańcu, Tanzliedʼ. Budowa wyrazu dainà: formacja z suf. -nā- i 

SP/SO dai̯- od SZ *dii̯-V. War. akutowany dáina (wraz z łot. daĩņa) zakłada derywację od 

antekonsonantycznego SZ *dī-C (por. łot. dĩdît, -du, -dīju ʽwziąć kogo do tańcaʼ)105. 

Allomorfy pb. *dii̯-V/*dī-C reprezentują dwojaką realizację st. zanikowego od pwk. 

seṭowego pie. *dei̯h1-/*dih1- ʽszybko się poruszać, pędzić przed siebieʼ (LIV
2 107), por. gr. 

δίενται 3 pl. prs. ʽpędzą, spieszą sięʼ (*dih1-entoi̯), δῑνέω ʽkręcić, obracać w kołoʼ, pass. 

ʽtoczyć się, obracać się, wirować; włóczyć sięʼ (*dih1-néu̯-), wed. dī́yanti ʽlecą, frunąʼ. Zob. 

też LEW 80, ALEW 169, HL 18n. — Dla aniṭowej formy dainà możliwy jest też inny wywód, 

mianowicie z neoosn. *din- ⇐ prs. infigowane *dinu < pie. *di-n-h1-o-h2. Od st. zanikowego 

*din- nominalnym st. pełnym będzie dain-, a sufiksem *-ā-: dainà. — Refleksami starego SE 

są formy łotewskie deju (*dei̯h1-V), diêt (*dēi̯-C < *dei̯h1-C), apdiêt ʽtańczyć w koło; 

obtańcowywaćʼ. Od neopwk. dej- (⇐ deju) urobiono łotewskie deja ʽtaniecʼ (⇒ dejuôt 

ʽtańczyćʼ ⇒ dejuotājs ʽtancerzʼ), dejums ʽtańczenie, taniecʼ, jak też deinis ʽtancerz, skoczekʼ. 

— Drw. bedaĩnis, -ė ʽten, kto nie umie śpiewać, kto nie ma głosuʼ (por. begerklis), dainýnas 

ʽśpiewnikʼ, daininiñkas ʽśpiewakʼ, dainõrius gw. ʽpieśniarz, śpiewak dajnʼ (por. sufiks w 

giedõrius), daĩnius: tautõs daĩnius ʽpiewca narodowyʼ (por. nazw. Daĩnius), dainuškà 

ʽniepoważna piosenkaʼ (co do sufiksu por. ros. častúška ʽprzyśpiewkaʼ). Vb. denom. 

dainúoti ʽśpiewać piosenkiʼ (⇒ pol. gw. dejnować ʽśpiewać półgłosem, podśpiewywaćʼ, por. 

Zdancewicz 338). Por. n.rz. Dainavà, Dainỹs, Dainẽlė, Daĩnupis.  

 dairýtis, dairaũsi, dairiaũsi 1. ʽrozglądać się, oglądać się na stronyʼ, 2. ʽszukać kogoś 

wzrokiemʼ (gw. deirýtis), apsidairýti ʽobejrzeć sięʼ. Odpowiedniki bałtyckie: łot. daĩrîtiês 

ʽrozglądać się, stać w zakłopotaniu, krępować się, obawiać sięʼ (daĩri adv. ʽniesamowicie, 

strasznieʼ), stpr. endeirīt ob. endyrītwei ʽspojrzeć, popatrzeć, ansehenʼ, endirīs ʽspójrz! sieh 

an!ʼ. Analiza: dair-y- ⇐ dyr-, formacja intensywna z innowacyjnym SP/SO dair- od dyr- jak 

w dyrė́ti (zob.). Paralele apofoniczne: łot. dairîtiês ʽ(o drewnie) rozszczepiać się, rozłupywać 

sięʼ ⇐ dir- (lit. dìrti), lit. nairýtis ⇐ nyr-. Osobno zob. zdairýti. Por. LEW 90, LAV 84, 107n., 

 
104 Por. LKŽ II, 225, gdzie na pierwszym miejscu wymieniono znacz. ʽczynić pięknym, upiększać, ozdabiaćʼ, nie 

zaś ʽgładzić, wygładzaćʼ.  
105 Por. gýdyti ⇐ gý-ti : gij-aũ (SO gaj-ùs). — Z suf. -nā- i SO por. mainà ʽzamianaʼ < *mai̯-nā-, od *mii̯-V jak 

w łot. miju, prt. do mît ʽwymieniać, handlowaćʼ, mîtiês ʽwymieniać sięʼ.  
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ALEW 169n. — Drw. dairinė́tis iter. ʽrozglądać sięʼ, dairinoti stlit. ʽgodzić, jednać ludziʼ 

(zwykle z prvb. su-). Postverbalia: apýdaira ʽdoglądanie domu, obejścia; gospodarstwo 

domoweʼ (⇒ drw. wsteczny: dairà ʽobrządzanie gospodarstwaʼ), SD apydaira «ostrożność» 

(syn. pasarga), apdairùs ʽbaczny, oględny, przezornyʼ (por. SD apydairus «baczny; 

ostrożny», syn. apivaizdus), apdairiaĩ adv. ʽostrożnie, uważnieʼ, atódaira ʽwzgląd na coś lub 

na kogoś, oglądanie się, liczenie się z kim/czymʼ, ⇒ be atódairos adv. ʽbez względu, nie 

zważając na coʼ (⇒ beatódairiškas ʽbezwzględnyʼ), dairùs ʽbaczny, uważnyʼ, dairù adv. 

ʽnieswojoʼ (Mišku eiti dairù ʽStrasznie [jest] iść przez lasʼ), nesudairingas stlit. 

ʽnieprzejednany, nieubłaganyʼ, nopdairus SD «niebaczny» (syn. nopvaizdus, nopžvalgus, 

zob. nop-), padairà ʽwidziana przestrzeń, widok; krajobraz, pejzażʼ (war. padeirė b.z.a., z ei 

jak w deirýtis). Por. łot. daĩras f.pl. ʽuczucie strachu, grozyʼ, daĩri adv. ʽstrasznie, 

niesamowicieʼ.  

 dakščióti, dakščiója, dakščiójo gw. ʽspadać, kapać z dachu wielkimi rzadkimi 

kroplamiʼ — czasownik na -čio- od interi. *dakš albo na -io- od interi. dàkšt o spadającej 

kropli (Klausau – tik dàkšt dàkšt kažin kas varva ʽSłyszę – coś tylko «dakšt dakšt» kapieʼ). 

— Pokrewna interi. tàkšt (Tàkšt tàkšt, stogas kiauras, i laša ʽ«Takšt takšt», dach jest 

dziurawy, to kapieʼ) dała osnowę czas. takščióti ʽcykać – o zegarzeʼ, zaś tákščioti ʽtrzaskać z 

bataʼ. Zob. też tėk̃šti. 

 dãktaras 3, 1 p.a. 1. ʽdoktor jako tytuł naukowyʼ, 2. stlit. ʽuczony w Piśmie św., 

teologʼ, 3. DP ʽkaznodziejaʼ, 4. stlit., gw. ʽlekarzʼ — zapoż. ze stbłr. doktorъ ⇐ pol. doktor. 

War. dãktaris, dãktoris, dãktorius. Por. POLŽ 270n. (brak w SLA, LEW i ALEW). — Wsch.-lit. 

dõktorius, -iaus ʽdoktor, lekarzʼ ⇐ błr. dóktar, -a, z sufiksem wzorowanym na typie 

kañtorius, pãktorius (por. ZS 16, 105). — Drw. apdaktarỹs, -ė ʽznachor, znachorkaʼ. Vb. 

denom. daktaráuti a. dãktarauti ʽbyć lekarzemʼ, refl. daktaráutis ʽchodzić po lekarzach, 

leczyć sięʼ. — Nazw. Dãktaras, Dãkteris, Daktaráitis, Daktarãvičius.  

 dálba 1 p.a. ʽżerdź, drąg, dźwigniaʼ (Su dálbomis akmenis rita ʽPrzy pomocy dalbos 

toczą kamienieʼ). War. dáuba (por. aukū́nė ob. alkū́nė, máukna ob. málkna, GJL I, § 461). 

Odpowiednik łot. dalb̃a ʽpień drzewa; tyczka do płoszenia ryb; żerdź do popychania łodziʼ. Z 

innym sufiksem: stpr. dalptan EV ʽprzebijak do metalu, Durchslagʼ, co koresponduje z 

prasłowiańskim *dolb-to ʽdłuto, narzędzie do żłobieniaʼ, por. bg. dlató, sch. dlijèto, ros. 

dolotó, czes. dláto, pol. przest. dłóto (stpol. dłoto XIV w. ʽtoporek o wąskim ostrzuʼ). 

Formacja na SO dalb- ⇐ delb-, por. delb̃ti, -iù, -iaũ ʽspuszczać (oczy, głowę, ogon)ʼ, łot. 

de̦lbs ʽramięʼ. Pwk. pie. *dhelbh- ʽkopać, wydrążaćʼ (LIV
2 143), por. stwn. bitelpan ʽgrzebać, 

zakopywaćʼ, stang. delfan ʽkopać, grzebaćʼ. Podwójny refleks SZ dilb-/dulb-: zob. dilb̃ti. 

Por. Leskien 1884, 323, BSW 54, LEW 81.  

 dalg̃is, -io 2 p.a. ʽkosaʼ. War. f. dalg̃ė 2 p.a. (delg̃ė), dalgė ̃ 4 p.a. Odpowiednik stpr. 

doalgis EV ʽSenze [Sense]ʼ (digraf <oa> ma wartość krótkiego /a/ również w hapaksach 

moargis i poalis, zob. DLA 70n.). Łot. daļģis a. daļģe ʽkosaʼ jest lituanizmem (zob. ME I 

436). Prawdopodobnie chodzi tu o rzeczownik postwerbalny od zanikłego iteratywu na SO, 

*dalgiù, *dalgýti ʽuderzać ostrym narzędziem, kosićʼ, < pie. *dolgh-éi̯e-. Por. stisl. telgja 

ʽociosywać, przycinać (drewno, kamień)ʼ, ir. dluigim ʽrozszczepiamʼ. SE pie. *delgh- 

ʽspalten, behauenʼ (LIV
2 113). Inaczej BSW 44 i LEW 81. Leskien 1884, 323 postuluje 

apofoniczne pokrewieństwo dalg- z dilg-, por. dìlgti ʽoparzyć się na pokrzywieʼ (zob. 

dilgė́ti). Kroonen 525 wywodzi dalg̃is wprost z pie. *dolgh-i-. ALEW 170 odtwarza pie. 

*dhalgh- f. ʽsierp; kosaʼ, mianowicie na podstawie zestawienia z łac. falx, -cis f. m.in. ʽsierp, 

kosa, nóż ogrodniczyʼ [można do tego dodać śrdn. dalgen ʽbić, uderzaćʼ i stwn. tolc ʽranaʼ]. 

— Drw. dalgelė SD «koseczka, mała kosa», dalgenà ʽduże pióro kogucieʼ (znacz. etym. 

ʽkosiste pióroʼ), dalgìnis SD «kosisty, iako kosa krzywy», pradalgė ̃(zob.). Cps. dalgiãkirvis 
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ʽberdysz, topór bojowy na długim drzewcuʼ (por. kirṽis), dalgiãkotis a. dalg̃iakotis ʽtrzonek 

kosy, kosiskoʼ (por. kótas), war. dalg-ù-kotis LZŽ; war. kontrahowany: dalk̃otis < *dalk.kotis 

< *dalg-kotis (GJL I, § 524), vilkdalgis a. vilkdalgỹs bot. ʽkosaciec, Irisʼ i ʽtatarak zwyczajny, 

Acorus calamusʼ, dosł. ʽwilcza kosaʼ (por. vilk̃as). — N.m. Dalgaĩ, Dalgìnė. 

 dalìs, -iẽs 4 p.a. f. 1. ʽczęść, dola, udział w dziedzictwie, spadkuʼ, 2. ʽposagʼ, 3. 

ʽszczęście lub nieszczęście, dola, losʼ, 4. ʽoddział wojskaʼ. DP ʽczęść, cząstka, uczestnictwo, 

sztukaʼ. Formacja na SO i z suf. -i-, *dal-i- < pie. *dolh1-i-, znacz. etym. ʽodcięty kawałek 

czegoś, część oddzielonaʼ, por. sti. dalí- ʽskibaʼ. Pwk. pie. *delh1- ʽciosać, rozszczepiaćʼ 

(LIV
2 114), por. lit. praesens delù s.v. dìlti ʽwycierać się, zmniejszać sięʼ, łac. dolō, -āre 

ʽociosać, obrobić, wygładzićʼ < *delh1-i̯e- (⇒ dolābra ʽnarzędzie żelazne do cięcia i 

rozbijania, rodzaj kilofaʼ, dolābella ʽsiekierkaʼ), sti. dálati ʽpęka, rozpada się na kawałkiʼ, 

dala- n. ʽczęść, kawałekʼ, SO dalayati caus. ʽrozszczepia, rozłupujeʼ < pie. *dolh1-éi̯e-. Por. 

BSW 44, LEW 81 — Z innym tematem: dalià, -iõs ʽczęść, porcja; udział w spadkuʼ, też ʽdola, 

losʼ (Tavo tokia dalià skirta ʽTobie taki już los przeznaczonyʼ, Otrębski 1934, 111). SD: 1. 

dalia svieto akims regima «kray świata, ktory okiem obeyrzeć może», 2. kapoju ing dalias 

«sztukuię», 3. «obrok». Lit. dalià ma odpowiednik z jednej strony w łot. daļa ʽczęść, udziałʼ 

< pb. *dali̯-ā-, z drugiej strony w psł. *dolja (ros. błr. ukr. dólja, pol. dola) ʽczęść 

przypadająca komu w udzialeʼ, przen. ʽlos przypadający komu w udziale, położenie, sytuacja 

życiowaʼ. — Płd.-słowiańskie dola ʽczęśćʼ < *dal-ā-, por. stsch. tri doli zlata, śrbg. tri doly 

zlata ʽtrzy jednostki wagi złotaʼ. — Drw. bedãlis ʽnieszczęśliwy, nieszczęsnyʼ (por. błr. 

bjazdólьny, ros. bezdólьnyj; pol. niedola ʽnieszczęścieʼ), dalẽlė ʽcząstkaʼ (m.in. DP), dalelýtė 

gram. ʽpartykułaʼ (neol.), dalìnė dúona przest. ʽdzienna porcja żywności, zapłata za pracęʼ, 

dalìnis ʽczęściowyʼ, SD «obroczny» [ʽżywność będąca wynagrodzeniem za pracęʼ, SPXVI], 

dalinỹs ʽoddział wojskaʼ, dališkas MT ʽczęściowy, cząstkowy, particularisʼ (o obietnicy 

łaski). Cps. daliaėmys stlit. ʽuczestnikʼ – kalka z nwn. Teilnehmer m. Vb. denom. dalýti 

(zob.). — N.m. Dalià, cps. Naujãdalis 2x.  

 dalýti, dalijù (war. dalyjù), dalijaũ (war. dalyjaũ) 1. ʽdzielić, rozdzielać, rozkładać 

całość na częściʼ, 2. ʽudzielać, dawać komu część, rozdawać częściami, po trochuʼ, atidalýti 

ʽoddzielić; oddać częśćʼ, išdalýti ʽrozdzielić, rozdaćʼ (iždalyk elgetomus DP ʽrozdaj 

ubogimʼ). Refl. atsidalýti ʽoddzielić się, odłączyć sięʼ, nusidalýti ʽzbiednieć na skutek 

dzielenia ziemiʼ, pasidalýti ʽpodzielić się, np. ziemiąʼ, susidalýti ts. SD: per burteles kų daliju 

«losuię» (syn. burtas metu), nudaliju «udzielam komu czego» — vb. denominativum na -y-/-

ij- od dalìs ʽczęść, dolaʼ (zob.); znacz. etym. ʽkawałkować, dzielić całość na częściʼ (niejako: 

ʽczęściowaćʼ). Wtórny war. dyftongiczny: dailýti (zob.). Jest oboczny pdg. dalýti, dalaũ, 

daliaũ. — Odpowiednik stpr. dellieis, czyt. [deli.jeis] ʽniech użycza, niech udziela, teileʼ < 

*dalijais (LAV 83n.)106. — Z innym sufiksem: dalìnti; war. ze zmianą l > v: davìnti (por. 

eiklóti > eikvóti; čiurlénti > čiurvénti). — Od neoosn. dalin- pochodzi iter. *dalinoti, 

zaświadczone w formie prt. dalinójo gw. ʽdzielili (ziemię, las)ʼ; dalinykas DP ʽuczestnikʼ, SD 

«ucześnik» (syn. bindrinykas), daliniñkas ʽwspólnikʼ. — Formacje postwerbalne z dal-: 

atãdalas ʽoddział; sąsiek w stodoleʼ, atadalõm adv. ʽoddzielnieʼ ⇐ *atadalyti; ãtdalas, -à 

ʽoddzielny, osobny (o polu)ʼ, atdalės f.pl. ʽotrębyʼ ⇐ atidalýti, dalmuõ ʽilorazʼ (neol.), dalùs 

ʽdający się podzielić, podzielny – o liczbieʼ (neol.), nedalùs ʽniepodzielnyʼ. — Neoosn. daly-

: dalýba ʽrozdawanie (kart)ʼ : łot. dalība ʽudziałʼ; pl. dalýbos ʽpodział dziedzictwa, majątkuʼ, 

dalỹkas ʽczęść składowa, pewna ilość; udział w dziedziczeniu; przedmiot, rzecz, sprawaʼ 

 
106 W słowiańskim od dolja urobiono vb. denom. 1. *dolěti, scs. odolěti a. sŭdolěti, -dolějetŭ ʽzdołać, przemóc, 

zwyciężyćʼ, ros. odolétь ts., 2. *dolati, ukr. doláty ʽpokonywać, zwyciężaćʼ, stczes. dolati ʽodpierać, bronićʼ 

(dolati se ʽwalczyć z czymʼ), pol. podołać, zdołać ʽdać sobie radę, potrafić coś zrobićʼ, znacz. etym. ʽdążyć 

do zdobycia swego udziału, swej doliʼ. Nieco inaczej Boryś 453, s.v. podołać. 



278 

na prawach rękopisu 

(odpowiednik stpr. dellijks, dellijcks, dellīks ʽartykuł wiary, Artikelʼ i ʽczęść, stueckʼ), 

dalýtojas DP ʽrozdawcaʼ, dalyva SD
1 «dzielnik» [ʽczłowiek, który coś dzieli, zwł. 

przeprowadza podział majątkuʼ], SD też «miernik» [ʽczłowiek zajmujący się pomiarem i 

podziałem gruntów, geometraʼ] i «obroczny» [ʽzarządzający żywnościąʼ], dalývas DP 

ʽszafarz; uczestnikʼ. — Neoosn. dalij-: dalijimas DP ʽrozdawanie (kart)ʼ, SD «dział, 

rozdzielenie, podział». — Neoosn. dalyv-: dalỹvis, -io 1. ʽuczestnikʼ, 2. gram. ʽimiesłów, 

participiumʼ (neol.), vb. denom. dalyváuti ʽbrać w czym udział, uczestniczyćʼ, nedalyvauju 

SD «niespołkuję» [ʽnie biorę udziałuʼ]. 

 dalmõnas 2 p.a. przest., gw. ʽkieszeńʼ (war. delmõnas, telmõnas ʽkieszeń; sakiewkaʼ) 

— prawdopodobnie zapożyczenie z ros. dolmán, dolomán ʽkurtka husarska, kurtka kroju 

węgierskiego, szamerowana, obszyta futrem; kaftan wkładany na inne okryciaʼ ⇐ pol. przest. 

dołman, dołoman (⇐ osm.-tur. doloman ʽsuknia turecka noszona pod futremʼ). Por. SLA 61, 

REW I, 360, LEW 87, Stachowski 152 (POLŽ 49 uważa dalmõnas za polonizm). Zob. też 

karmõnas. 

 damaĩ 4 p.a. pl.t. gw. ʽklej pszczeliʼ: Bitys su damaĩs uždamyja plautus avilių JU 

ʽPszczoły uszczelniają klejem drzwiczki ulaʼ — sb. postvb. na -as od dãmyti, -iju, -ijau 

ʽzaklejać, uszczelniać otwór/wylot ulaʼ (Koriai pilni medaus uždamyti ʽZaklejone plastry są 

pełne mioduʼ); jest to przenośne użycie czas. dãmyti ʽsypać/kłaść groblęʼ (zob. dãmas). 

 dãmas 2, 4 p.a. gw. ʽgrobla, tamaʼ (Su damù, t.y. pyla, pylimu, damyk upį, ravą, prūdą, 

kad vanduo atspistum į pievas JU ʽPrzy pomocy grobli, tj. nasypu, wału [ziemnego] spiętrz 

wodę w rzece, rowie, sadzawce, żeby rozlała się na łąkiʼ) — zapoż. z prus.-niem. damm (GL 

42), por. nwn. Damm m. — Drw. padamỹs ʽobszar przyległy do grobliʼ. Vb. denom. dãmyti, 

-iju, -ijau ʽsypać/kłaść groblęʼ, przen. ʽuszczelniać wylot ulaʼ. 

 dambrà 4 p.a. gw. 1. ʽprzyrząd do grania, zrobiony przez pasterza z wygiętego 

kawałka drewna, na którym rozpięto kilka woskowanych niciʼ, 2. ʽharmonijka ustnaʼ (war. 

m. dam̃bras) — zapożyczenie ze strus. domra ʽstrunowy instrument muzyczny podobny do 

bałałajkiʼ (⇐ tatar. dumbra, osm.-tur. dumru), por. ros. dómra. Zob. też REW I, 361, LEW 82 

(s.v. dam̃bras) i Stachowski 155. — Stlit. dumbra ʽpewien instrument muzycznyʼ (por. 

Giedokiat ponui su liaupsė, chvolą duokiat nū jam dumbros balse MŽ 2419 ʽŚpiewajcie Panu, 

cześć mu oddajcie głosem «dambra»ʼ). Sekwencja umC ze zmiany amC. 

 dam̃pis, -io 2 p.a., dámpis 1 p.a. przest., gw. ʽmłockarniaʼ — ze skrócenia do I członu 

złożenia nwn. Dampf-maschine f. ʽsilnik parowy służący do napędu maszyn, zwł. rolniczychʼ 

(GL 43). Paralela: viñkelis ⇐ nwn. Winkel-eisen n. War. f. dampà. 

 dañdaras 3 p.a. gw. ʽbicz, batʼ — nomen z suf. -ar- od osnowy dan-d-, pochodzącej od 

powtórzonego wykrz. dañ-dañ m.in. o odgłosie rąbania (Dañ dañ kerta [malkas], blinksi). 

Paralele: diñdaras ʽleńʼ ⇐ diñ-diñ; čiùkaras ʽgrzbiet dachuʼ ⇐ čiùk. 

 dangà 4 p.a. 1. ʽokrycie, odzieżʼ, 2. ʽprzykrycie, pokrycie dachuʼ, 3. ʽokrycie na konia, 

derkaʼ, 4. ʽpokrywa na dzieżę wypleciona ze słomy a. wiklinyʼ, 5. ʽprzykrycie ulaʼ — 

dwuznaczne: albo sb. postverbale od dangýti (zob.), albo apofoniczne n.act. *dang-ā- ⇐ 

deng-, por. deñgti ʽprzykryćʼ. War. metatoniczny gw. dánga 1 p.a. ʽprzykrycieʼ 

(Klimavičius, LKK XII, 1970, 192), liter. dángos 1 p.a. f.pl. ʽprzeponaʼ. — Formacje 

prefigowane: apdangà ʽnakrycie, okrycie, pokrycie, pokrywaʼ (⇒ ãpdangalas ts.), atãdanga 

ʽodkrycieʼ, SD atadunga ts. (syn. atadingimas), padangà ʽopona kołaʼ, príedanga 

ʽkryjówkaʼ, ùždanga ʽkurtynaʼ. — Drw. dañgalas ʽokrycieʼ, SD dungalas arklio brungus 

«czaprag» [ʽozdobna kapa na koniaʼ], dangóvė coll. ʽodzież, tkaniny odzieżoweʼ (por. 

daržóvė ⇐ darž̃as). Cps. šãšdanga ʽmycka, jarmułkaʼ (por. šãšas, šašbaudà). Por. łot. kuroń. 

dañdzis ʽobręcz kołaʼ. — Odpowiednik słow. *dǫga ʽsklepienie, coś łukowato wygiętegoʼ, 



279 

na prawach rękopisu 

por. rcs. duga ʽłuk, tęczaʼ, sch. dúga ʽtęczaʼ, dȕga ʽklepkaʼ, ros. dugá ʽłuk, kabłąk do 

jednokonnego zaprzęguʼ, ukr. duhá ts., też ʽtęczaʼ, stpol. dęga ʽpręga na niebie, tęcza, łukʼ, 

pol. gw. dęga ob. dąga ʽpręga na skórze szrama; klepka beczki; coś wygiętego w łukʼ. Por. 

BSW 45, Sławski I, 145, Bańkowski I, 270. 

 dangýti, dangaũ, dangiaũ ʽokrywać, przykrywać, nakrywać, zasłaniać (twarz)ʼ — 

iterativum na -y- ze SO dang- ⇐ deng-, por. deñgti ʽprzykryć, nakryćʼ. Paralele: rangýti ⇐ 

rengiù; lankýti ⇐ lenkiù; grándyti ⇐ gréndžiu. Z innym sufiksem: dangstýti (zob.). — 

Postverbalia: atdangtė: SD <adunkte> «szpunt», ažudungtė burnos moterų SD «zatyczka 

niewieścia» [ʽwelonʼ], dangà (zob.), dañgtis 1. ʽpokrywa, wiekoʼ, 2. ʽdach, strzechaʼ, 3. 

ʽoboraʼ (SD šiaudų dungtis «poszycie na domie», por. zwrot padingiu šiaudais «poszywam 

chałupę»), dangùs (zob.), išdangaĩ m.pl. ʽprzeponaʼ, príedangtis ʽdaszek u czapkiʼ. — 

Neoosn. dangt-: ìšdangčiai a. išdañgčiai m.pl. ʽprzeponaʼ (por. dángos, išdangaĩ), cps. 

akìdangčiai m.pl. ʽklapy oczne w uprzęży końskiejʼ (por. akìs). 

 dangstýti, dangstaũ, dangsčiaũ 1. ʽokrywać, przykrywać, nakrywać, zakrywać, 

zasłaniać (twarz)ʼ, 2. ʽukrywać, zatajać (np. przestępstwo)ʼ. SD apdungstau «ochylam co, 

kogo» [ʽukrywam, zatajamʼ], nudangstýti ʽpoodkrywać, pozdejmować pokryciaʼ. Refl. 

dangstýtis ʽprzykrywać się, np. kocem; ukrywać sięʼ, DP 1. ʽopponować, szczycić sięʼ 

[ʽbronić się przed czymʼ, 2. ʽszczycić się, chlubić się czymʼ107. Analiza synchroniczna: dang-

sty-, frq. z suf. -sty- i SO dang- ⇐ deng-, por. deñgti ʽprzykryć, nakryćʼ (zob.). Analiza 

diachroniczna: dangst-y-, caus. z suf. -y- i SO dangst- od neopwk. dingst-, por. prs. intr. 

diñgsta do diñgti ʽpodziać się, zniknąćʼ (zob.). Paralele: lankstýti ⇐ liñkst(a); markstýti : 

mirk̃st(a); tvárstyti : tvìrst(a). Znacz. etym. ʽsprawić, że coś znika; sprawić, że czegoś nie 

widaćʼ ⇒ ʽzasłonić, zakryćʼ. — Sb. postvb. dañgstis ʽpokrywa garnka, wiadra; wieko 

trumny; dach, strzecha; tarczaʼ, DP ʽszczytʼ [ʽtarczaʼ], ze zmianą ks > kš: dañgštis. 

 danguję́jis, -ji 1 p.a. stlit. ʽbędący w niebie, niebieski, niebiański; wiecznyʼ (kurią 

vierniemus saviemus ant palinksminimą tėvas danguję́jis duosti PK 178 ʽktorego wiernym 

swym ku wszelakiemu pocieszeniu dawa Ociec niebieskiʼ. Angelai danguję́ji DP 1420 

ʽAniołowie niebiescyʼ) — przymiotnik decasuatywny utworzony od formy locatiwu sg. 

dangùj, danguĩ ʽw niebie, na niebieʼ za pomocą neosuf. -ęjis. Ten ostatni wyabstrahowano w 

typie dienoję́jis (zob.). Paralele: duobėjęjis, naktyjęjis, pragarę́jis. — War. stlit. dangujęsis 

ʽniebieskiʼ (Karaliau dangujęsis MŽ 2497 voc.sg. ʽKrólu niebieskiʼ) zawiera na miejscu -jis 

zakończenie -sis. Wprowadzono je przez analogię do anaforyzowanych przymiotników typu 

geràsis108. — War. stlit. dangùjis ʽniebieskiʼ (Radyk mums tėvą dangujį MŽ 481 ʽPokaż nam 

ojca niebieskiegoʼ) jest dwuznaczny. Po pierwsze może pochodzić z haplologicznego 

skrócenia formy danguję́jis. Po drugie może być derywatem od formy loc.sg. danguĩ 

(*dangui + jis). 

 dangùs, -aũs 4 p.a. ʽnieboʼ — z substantywizacji przymiotnika na -u-, utworzonego od 

abstr. dangà m.in. ʽprzykrycieʼ (zob.). W szczegółach inaczej Petit, Balt LVI:2, 2021, 197-

219. War. metatoniczny: DP <dą́gus, -aus> = dángus, -aus 1 p.a. (Klimavičius, LKK XII, 

1970, 191). Wtórny wokalizm w dengùs (por. kantrùs ⇒ kentrùs). Odpowiednik stpr. dangus 

EV 1. ʽniebo, Hemel [Himmel]ʼ, 2. ʽpodniebienie, Gume [Gaumen]ʼ, acc.sg. dangan, dengan 

ʽniebo, Himmelʼ. Od tego odchyla się pod względem sufiksu psł. *dǫga (zob. dangà). Wyraz 

 
107 Por. O teip tuo te ne dągstais [oryg. dagstais] girtuoklės, bet pametę piktuosius būdus svietiškus..., tegyvena 

brūkanai... ant to pasaulio DP 7252 ʽA tak niechaj się tym nie szczycą pijanice, ale opuściwszy złe obyczaje 

świeckie..., niechaj trzeźwie... żyją na tym świecieʼ. NB. Z powodu pisowni <dagstais> zam. <dągstais> 

Kudzinowski I, 135 stworzył niepotrzebne lemma dagstytis ʽszczycić sięʼ. 
108 Mniej prawdopodobna jest hipoteza Skardžiusa (ŽD, 66 n.) o ʽkontaminacyjnejʼ konstrukcji *dangujęjis + 

esąs, która miała zostać zinterpretowana jako dangujè esą̃s ʽw niebie będącyʼ.  
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dangùs oznaczał pierwotnie ʽprzykrycie ziemi, sklepienie niebieskieʼ109. Nowe znaczenie 

chrześcijańskie to ʽmiejsce wiecznej szczęśliwościʼ (Borowska 323). — Drw. danginiai: SD 

dunginiai «niebiescy» (syn. <dunguy essu ßwyntiey>, dosł. ʽświęci będący w niebieʼ), 

dañgiškas lub dángiškas 1. ʽkoloru nieba; niebieskiʼ (dañgiškos ãkys ʽniebieskie oczyʼ), 2. 

ʽwłaściwy niebu, niebiańskiʼ, 3. przen. ʽzachwycający, rozkosznyʼ, SD dungiškas «niebieski, 

cœlestis», dangójas a. dangójis ʽciało niebieskieʼ (neol.), danguję́jis (zob.), dangulỹs gw. 

ʽchmuraʼ, padángė ʽniebiosa, przestworza niebieskieʼ. — Dungun įėmimas P. Marios SD 

«Wniebowzięcie Panny Mariey» – kalka z pol. (Borowska 334). Dziś zastąpione 

neologizmem Dañginė ʽświęto Wniebowzięcia N.M. Panny, 15.VIII.ʼ (por. Žolìnė). 

 dantìs, -iẽs 4 p.a. m./f. ʽząbʼ (Ot tai drūtas žmogus: danties nė vieno neišmetė, su 

dantims mirė ʽOto zdrowy człowiek: ani jednego zęba nie stracił [tu: nie wyrzucił], z zębami 

umarłʼ). War. dañtis, -čio 2 p.a., dantỹs 4 p.a. Odpowiednik stpr. dantis EV ʽCzan [Zahn]ʼ. 

Tematyzowana przez -i- osnowa spółgłoskowa (por. gen.pl. dantų̃). Jak często w tematach na 

-i- forma nominatiwu sg. została dostosowana do formy accusatiwu, w tym wypadku dañtį < 

*dant-i-n, to z pie. *h1dónt-ṃ. Od neoosnowy dant- (⇐ dantų̃) pochodzi gw. pdg. na -a-: 

dañtas, pl. dantaĩ 4 p.a. Wyraz ʽząbʼ polega na substantywizacji formy participium prs. act. 

*h1d-ónt- do pwk. *h1ed- ʽkąsać, jeśćʼ (zob. ė́sti). Znacz. etym. ʽkąsającyʼ, por. NIL 210, 216, 

BSW 45, LEW 82, ALEW 175. Odpowiedniki ie.: wed. dán, dántam, gr. eol. ἔδοντες m.pl. 

ʽzębyʼ (klas. ὀδών, gen. ὀδόντος, acc. ὀδόντα ʽząbʼ, gdzie o-o z asymilacji e-o), stwn. zand, 

zan, nwn. Zahn. — Z sufiksem na SZ: łac. dens, dentis, dentum, stir. dét n., goc. -tunþus, 

orm. atamn (*atann) < pie. *h1d-ṇt- (por. wed. d-at-áḥ, gen.sg. do dán). Inaczej de Vaan 166: 

pie. *h3d-ṇt-. W bałtyckim brak śladu po osnowie słabej †dint-. Natomiast alternant *dunt- 

jest poświadczony w łot. gw. duntas a. duntes f.pl. ʽdziąsłaʼ (por. ME I, 518). — Drw. 

bedañtis ʽbezzębnyʼ (⇒ n.m. Bedañčiai 2x), dañčius: SD <dunćius> «zębaty, zębal» 

[ʽczłowiek kłótliwy, swarliwyʼ], dañtenos f.pl. ʽdziąsłaʼ, dantýtas ʽzębaty, z zębami (klucz, 

gardziel szczupaka)ʼ, pãdančiai m.pl. ʽchoroba zębówʼ, pradañtė a. prãdantė ʽszczerba w 

zębach, w grzebieniu; rzadsze miejsce w tkaninieʼ, pródantis ʽprzerwa między zębamiʼ. NB. 

dantìstas ʽdentystaʼ jest zapożyczeniem z ros. dantíst (⇐ fr. dentiste). — Cps. dančiakalys: 

SD <dunćiakalis> «konował» (por. kálti), dantìraštis ʽpismo klinoweʼ (neol., por. rãštas), 

dañtratis ʽkoło zębateʼ (por. rãtas), kaltadañtis ʽktoś o wydatnych, szerokich zębachʼ (por. 

kálti), šùndantis bot. ʽpsiząb liliowy, Erythronium denscanisʼ (por. šuõ, šuñs), raktas 

vienaduntis SD «wytrych, klucz iednozębny» (por. víenas). Por. stpr. dantimax EV ʽdziąsło, 

Czanfleysch [Zahnfleisch]ʼ (por. lit. mãkas, omówione s.v. makštìs). — Vb. denom. dantìnti 

a. dantýti ʽzaopatrzyć w zęby, np. grabie; naostrzyć zębate narzędzie, np. sierpʼ. — NB. W 

słowiańskim zamiast *dǫtĭ : *dęt- (por. ros. desná, stczes. dásno, pol. dziąsła, pol. gw. 

dziąsny ʽfauces, gingivaʼ) jest neologizm zǫbŭ scs. ʽdensʼ. Jego formalnym odpowiednikiem 

jest lit. žam̃bas (zob.). 

 dãpas 2 p.a., zwykle pl. dãpai gw. ʽpowódź, woda powodziowaʼ — z deprefigowania 

formy *padãpas, to z kolei ze zmiany patãpas (pãtapas) ʽpotopʼ, zob. s.v. Paralele: mãčyti ⇐ 

pamãčyti; žỹčyti ⇐ pažỹčyti. — N.jez. Dãpai, n.rz. Dapiškis b.z.a. 

 dár adv. ʽjeszczeʼ — z kontrakcji w formie dãbar ʽterazʼ (zob.). Por. GJL I, § 578 (w 

kwestii zaniku -b- autor porównuje pol. gw. trza < trzeba), LEW 79. 

 dárbas 3 p.a. ʽpraca, robota; czynʼ, SD «robota» : łot. dar̂bs ʽpracaʼ — przyjmuje się, 

że jest to prymarne nomen z suf. -a- i SO darb- ⇐ dirb-, por. dìrbti ʽrobić, pracowaćʼ; znacz. 

etym. n. act. ʽrobienie, pracaʼ. Paralele: maršas ⇐ mirš̃ti; smardas ⇐ smirdė́ti. Por. LEW 82, 

 
109 Podobną nazwą jest niem. Himmel m. ʽnieboʼ < *hem-ila, od pwk. *ḱem- ʽprzykryć, zasłonićʼ. Tu też niem. 

Hemd n. ʽkoszulaʼ < *hamiþja-, znacz. etym. ʽokrycieʼ. Por. EWD 541, 530 n.  
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ALEW 176. Tymczasem takie stosunki, jak karp̃as, núokarpa : karpýti albo dargà : dargýti 

skłaniają do alternatywnej hipotezy, mianowicie że dárbas jest sb. postverbale od zanikłego 

*darbyti, tj. od iterativum na SO darb- do dìrbti (por. karpýti ⇐ kirp̃ti; dargýti ⇐ sudìrgti). 

— Drw. bedarb̃is, -ė ʽbezrobotnyʼ (⇐ be dárbo ʽbez roboty, pracyʼ), darbìngas ʽzdolny do 

pracy; pracowity, wydajnyʼ, darbinỹkas DP ʽrobotnik, sprawcaʼ, SD «robotnik», później 

darbiniñkas ts., darbỹsai čės̃as LZŽ ʽczas/okres sianokosów lub prac polowychʼ (por. typ 

didỹsai ⇐ dìdis), darbštùs (zob.), darbùs ʽpracowityʼ, SD «robotny człowiek, pracowity», 

ìšdarbis ʽwyrób; odrobienie zgodnie z zobowiązaniem; zarobekʼ (por. GJL II, § 22), 

nedárbas ʽbezrobocieʼ, nuodarbė ̃ ʽto, co zostało zrobione, wyrób, dzieło; robota w polu; 

obrabianie ziemi za zapłatą; zarobek, wynagrodzenieʼ, nuodarbiaĩ adv. ʽstopniowo, konse-

kwentnieʼ, DP ʽskutecznieʼ (od adi. *nuodarbus, dziś nuodarbùs ʽsprzyjający pracom polo-

wym; szybko pracującyʼ), príedarbas ʽszopa, dach na słupach do przechowywania sprzętu 

gospodarskiego i wozuʼ, príedarbis ʽdodatkowy zarobekʼ (por. ìšdarbis), ùždarbis (zob.). — 

Cps. darbãdienis ʽdniówka, dzień pracy zarobkowejʼ (por. dienà), darbýmetis, -metė ʽczas 

sianokosów i żniw, tj. okres głównej pracy rolnikaʼ (por. mẽtas, syn. darbýlaikis), darbyvietė 

SD «warstat» (kalka z nwn. Werkstatt), darbyvietė, kur kaliniei dirba SD «kierat, gdzie 

więźniowie robią w więzieniu, abo w gorach kamiennych, kruszcowych» (por. vietà), 

darbóvietė ʽmiejsce pracyʼ (por. vietà)110, darbótvarkė ʽporządek dziennyʼ (por. tvarkà), 

juodadarb̃is (zob.), pãtadarbė ʽokres naglących prac polowychʼ (człon I zapewne do pàts 

ʽsamʼ, por. Dirbome iki pat vakaro ʽPracowaliśmy do samego wieczoraʼ). Niejasny jest war. 

kãtadarbė ts. — Vb. denominativa: 1. darbáuti ʽpracować; zarabiaćʼ, 2. darbinė́ti DP ʽpra-

cowaćʼ – rzadki wypadek, gdy czasownik na -inė- został utworzony od rzeczownika (para-

lela: bylinė́ti, zob. GJL II, § 693; por. dirbinė́ti), 3. darb̃yti, -iju ʽpracowaćʼ, 4. dárboti, -ju 

ʽpracowaćʼ (apsidárboti ʽobrobić się, skończyć robotęʼ), 5. darb̃uiti, -uju ʽrobić, pracowaćʼ 

(m.in. DP), war. darbùiti (sufiks przeniesiony ze slawizmów typu dėkùiti, zob. Zinkevičius 

1981, 93), 6. darb̃uliuoti ʽwykonywać drobne praceʼ, SD darbuliuoju «narabiam czym» 

[ʽposługiwać się czymʼ, SPXVI] (syn. dažnai darau kų ʽczęsto coś robięʼ) – vb. denom. od sb. 

*darbulis ʽrobótkaʼ, 7. darbúotis refl. ʽpracować, trudzić sięʼ (⇒ darbúotojas ʽpracownikʼ), 

8. na zanikłe sb. *darbalas ʽpracaʼ wskazuje darbaluoju: SD <darbałuoiu> «bawię się tym»; 

por. też dárbaliuoti ʽpracowaćʼ i darb̃alioti ʽrobić po trochuʼ, 9. darb̃ti, darbstù (war. darbù), 

darbaũ ʽrobić, pracowaćʼ (Oi, kiek aš įdarbaũ, kol šitą kerą išlupiau ʽOj, ileż ja się 

narobiłem, zanim ten krzak wykarczowałemʼ). — N.m. Darbãlaukis. 

 darbštùs, -ì 4 p.a. ʽpracowity, kto lubi pracować, nie leni sięʼ — zwykle jest ujmowane 

jako denominativum z neosuf. -štus od dárbas ʽpracaʼ (zob. ŽD 333, z paralelami). Ale to jest 

opisowy punkt widzenia. Neosuf. -štus jest fonetycznym wariantem do -stus, zaś co do 

pochodzenia jest ściśle związany z postwerbalnymi nominami tworzonymi od frekwen-

tatywów na -sty-. Tak np. przy kvapstýti ʽciężko dyszeć, tracić oddechʼ (frq. do kvėp̃ti) 

powstały takie nomina, jak z jednej strony kvãpst-as ʽoddychanie, oddechʼ, kvapst-ìs f. 

ʽzapach, wońʼ i z drugiej strony kvapšt-ùs ʽpilny, pracowityʼ, co zakłada pośrednictwo war. 

*kvapštyti, scharakteryzowanego przez fakultatywną asymilację pst > pšt. Osnowy kvapst- i 

kvapšt- ustaliły się w następstwie zreanalizowania frq. na -sty- według wzoru iteratywów na -

y-; dlatego należy je nazywać ʽneoosnowamiʼ. W chwili, gdy postverbalia kvãpstas, kvapstìs 

i kvapštùs zostały odniesione do czas. prymarnego kvep- (kvepiù, kvėp̃ti) jako formy 

nadrzędnej (motywującej), segmenty -stas, -stis i -štus zyskały walor neosufiksów. W tym 

 
110 NB. Człon złożeniowy darby° jest najprawdopodobniej pochodzenia werbalnego, por. wyżej *darbyti. 

Podobnie darbo° w darbóvietė stoi w związku z dárboti. Jeśli przy pewnych innych członach, wyraźnie 

nominalnych, pojawia się -y- jako ʽsamogłoska łącznikowaʼ, to należy w tym widzieć działanie analogii do 

werbalnego typu darby°. Por. karštýmetis (kárštas), meškerýkotis (meškerìs), saldýmetis (saldùs) i stibýkaulis 

(stìbis). Nie dostrzega tego Skardžius, zob. ŽD 420n. 
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kontekście wolno darbštùs analizować nie jako darb-štùs, lecz jako darbšt-ùs i postulować 

dlań osnowę w postaci *darbštyti < *darb-sty-ti, czyli frq. na SO darb- do dìrbti ʽrobić, 

pracowaćʼ (zob.). Por. vaikštùs ⇐ váikšt-yti; bėgštùs ⇐ *bėgst-yti i graikšt-ùs ⇐ graistýti. — 

Drw. darbštìngas ʽpracowityʼ, darbštùkas ʽczłowiek pilnie pracującyʼ, darbšùs ʽpracowityʼ 

(wymiana suf. -štus na -šus). Vb. denom. darbštúoti ʽpracowaćʼ (⇒ darbštuõlis ʽktoś pilnie 

pracujący; pracuśʼ). 

 dardė́ti, dard̃a (war. dárda), dardė́jo ʽturkotać, wydawać odgłos podobny do 

wydawanego przez koła wozu toczące się po twardym podłożu, podskakujące na wybojachʼ 

(vẽžimas dárda ʽwóz turkoczeʼ), sudardė́ti ʽzajeżdżać z turkotemʼ (Visi sudardė́jo į kiemą 

ʽWszyscy z turkotem zajechali na podwórzeʼ) — czasownik na -ė- od osnowy dar-d-, 

pochodzącej od powtórzonego wykrz. dar-̃dar.̃ Odpowiednik łot. dardêt, częściej dãrdêt 

ʽtrzeszczeć, skrzypieć, hałasować; gęgać, kwakać; paplać, trajkotaćʼ, ratu dārde ʽturkot kółʼ. 

Paralele: durdė́ti ⇐ dur-̃dur;̃ dundė́ti ⇐ duñ-duñ. Zob. też syn. barškė́ti, gragė́ti i tarškė́ti. — 

Drw. dárdinti ʽtoczyć beczkę (po kamieniach)ʼ. Nomina: dardà c. ʽgaduła, paplaʼ, dardesỹs 

ʽturkotʼ, dardùlis ʽgaduła; żartowniśʼ. 

 dargà 4 p.a., dárga 1 p.a. 1. ʽdżdżysta pogoda, słota, pluchotaʼ (Kokia dargà užpuolė! 

ʽJakaż słota nastała!ʼ), 2. gw. ʽmoczenie lnu w moczydleʼ (Linai da reikalingi dargõs ʽLen 

musi się jeszcze moczyćʼ), 3. przen. ʽobmowa, oszczerstwo, potwarzʼ — postwerbalne 

abstractum z suf. -ā- od *dargyti, dárginti (zob.) ⇐ derg-/dirg-, por. dérgti ʽpadać – o 

deszczu, pluchać – o śniegu z deszczemʼ, sudìrgti ʽnastać – o słocie jesiennejʼ. — Berneker I, 

212 przyrównał do dargà wyraz strus. pa-doroga ʽniepogoda, zamieć śnieżnaʼ, ukazujący się 

w zdaniu: izutra byla padoroga velika, zamjatnja, sněgъ, a v obědechъ bylo vedro ʽZ rana 

była wielka niepogoda, zamieć, śnieg, a koło obiadu wypogodziło sięʼ. On też zwrócił uwagę 

na słń. gw. sódraga ʽśnieg z deszczemʼ (do tego ze SZ drg-: sódrga ʽgradʼ, por. wyżej 

sudìrgti). Podtrzymali to REW II, 300 i LEW 103 (s.v. drė́gti). Być może należałoby 

postulować wspólny derywat pbsł. *darg-ā-. Brak tego w BSW. Derksen 2008, 389 odtwarza 

jednak pbsł. *dorʔgaʔ. ALEW 176n. nie wyklucza związku padoroga z ros. doróga ʽdrogaʼ i 

jako paralelę przytacza ros. raspútica ʽplucha, Matschwetterʼ od putь ʽdrogaʼ. — Drw. 

dárgana ʽniepogoda, słotaʼ (adi. dárganas, -à ʽsłotny, dżdżystyʼ, darganótas ts.), dargùs a. 

dárgus ʽsłotnyʼ, przen. dargùs ʽoszczerczyʼ, DP ʽszpetny, sprosny, wszeteczny, nieczysty, 

szkaradny, niezbożnyʼ (⇒ dargùmas ʽszkaradność, sprosność, sprosna rozkosz, plugastwo, 

niezbożnośćʼ), SD dargus «bezecny; brzydki; niecnotliwy; nierządny, wszeteczny». 

 dárginti, dárginu, dárginau (war. dargìnti) 1. gw. ʽtrzymać len w moczydle lub w 

stanie rozłożonym na łąceʼ, 2. przen. ʽpsuć, rozpuszczać dziecko zbytnim pobłażaniemʼ — 

causativum z suf. -in- i SO darg- ⇐ derg-/dirg-, por. dérgti, dìrgti oraz typ nartìnti ⇐ nirs̃ti. 

Z obocznym suf. -y-: dárgyti ʽpotwarzać, lżyć, oczerniaćʼ; do tego jest war. darkýti (zob.). — 

Inchoat. na -sta-: darg̃ti, darg̃sta, darg̃o ʽrozmakać, psuć sięʼ, atidarg̃ti ʽo lnie: odmoczyć 

sięʼ, išdarg̃ti ʽstać się wybrednym, rozpuścić się; odleżeć się – o lnieʼ, sudarg̃ti ʽzmoknąć, 

przemoknąćʼ. — Sb. postvb. dargà (zob.). — N.m. Dárgiai 3x, Dargiaĩ 4x. 

 dary-, neoosnowa wyabstrahowana z inf. darýti (zob.). Drw. darýdinti 1. ʽdać do 

zrobieniaʼ, 2. ʽdać do wykastrowaniaʼ (por. sakýdinti ⇐ sakýti). Nomina: darýba: žõdžių 

darýba gram. ʽsłowotwórstwoʼ, ⇒ darýbinis 1. gram. ʽsłowotwórczyʼ, 2. gram. ʽprzechodni 

(o czasowniku)ʼ; daryklà ʽwytwórnia, fabryka; browarʼ, dãrymas ʽczynienieʼ (SD «robienie 

czego wielkiego», darymas daiktų SD «sprawowanie rzeczy», medaus darymas SD «miodu 

robienie w ulach»), darynė kareivinė SD «taran woienny», darynė pakasynose dėl didžiūnų 

SD «katafalk», darýtinis ʽsztucznyʼ, SD «niesamorodny, manu factus» (darýtinis píenas 

ʽsztuczne mlekoʼ, darýtinis véikslas gram. ʽstrona czynnaʼ), darýtojas DP ʽsprawca, 

czyniciel, stworzycielʼ, SD «autor; sprawca», indarymas sienosna lintų SD «futrowanie ścian 
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drzewiane», indarystė SD
1 «dostoyność y dostoieństwo; dzielność», padãrymas ʽwykonanieʼ, 

padarỹnė (zob. pãdaras), žodýno sudarýtojas ʽten, kto ułożył słownikʼ. Cps. ganadarymas 

DP ʽdosyć uczynienieʼ (kalka z pol., por. ganà), geradãrymas DP ʽdobrodziejstwoʼ (por. 

gẽras), piktadãrymas DP ʽzłoczyństwoʼ (por. pìktas, piktadarỹs). 

 darýti, daraũ, dariaũ 1. ʽrobić, wytwarzać co, czynić, sprawiaćʼ, 2. ʽzbierać pieniądze; 

zbierać z polaʼ, 3. ʽodziewać, ubieraćʼ, 4. ʽnapychać, nadziewać kiszkę robiąc kiełbasyʼ, 5. 

ʽsprawiać, patroszyć rybę, wieprzaʼ, 6. ʽfarbować, malowaćʼ, 7. ʽkastrowaćʼ, 8. ʽzaprawiać 

potrawę, krasić mlekiem, tłuszczemʼ — causativum z suf. -y- i SO dar- ⇐ der-, por. derù, 

derė́ti ʽnadawać sięʼ (LEW 83, ALEW 180). Odpowiednik łot. darît, -u, -īju ʽrobić, 

wytwarzaćʼ. Etymologicznym znaczeniem formacji było ʽczynić odpowiednim, 

użytecznymʼ. Odpowiedniki indo-irańskie wskazują na pie. *dher- ʽtrzymać mocno, 

przytrzymywaćʼ, por. wed. dhāráyati ʽprzytrzymuje, podpieraʼ, aw. dāraiiat̰ ts. < pie. *dhor-

éi̯e- (LIV
2 145). — Cps. apdarýti ʽodziać, ubrać; pofarbowaćʼ, atidarýti (zob.), ažudarau SD 

«przyprawiam potrawę, trunek», įdarýti ʽwprawiać (okna), oprawiać (obrazy), nadziewać 

(kaczkę), zamarynować; usmolić sięʼ, indarau SD «wprawiam co», nudarýti ʽźle zrobić, 

sknocić; sprzątnąć (z pola, ze stołu), sprawić rybęʼ, padarýti ʽzrobić, wykonać, wywrzeć 

(wrażenie, wpływ), sprawić, zrządzićʼ, pérdaryti ʽprzerobić, zrobić na nowoʼ, pradarýti 

ʽ(drzwi) przemknąć, uchylić; zakrasić nieco potrawęʼ, pridarýti ʽnarobić, nawarzyć; 

przymknąćʼ, pridarau SD «przyprawiam co», sudarýti ʽutworzyć, stworzyć, zawrzeć umowę, 

ułożyć plan; zaprawić potrawęʼ, uždarýti ʽzamknąć, zamykać drzwi, osadzić w więzieniu; 

zakrasić potrawęʼ. Refl. nusidarýti impers. ʽprzejaśnić się, wypogodzić sięʼ, SD nusidaro 

«wyiaśnia się» (por. łot. dãrs m.in. ʽpogodnyʼ). — Z innymi sufiksami: darinė́ti iter. 

ʽwyrabiać; otwierać i zamykaćʼ, też ʽpatroszyć świnięʼ (por. łot. darinât iter. ʽrobić, 

wykonywać; warzyć piwo; ociosywać drzewo; ostrzyć siekierę; dziergać koronki; szykować 

posagʼ, refl. darinâtiês ʽstroić sięʼ), dárstyti ʽotwierać i zamykać – drzwi, oknaʼ (sufiks jak w 

syn. várstyti), ⇒ neoosn. darst-: dárstelėti ʽnieco uchylićʼ (por. dė́stelėti, dúostelėti). — 

Postverbalia: ãpdaras ʽubiór, ubranie; okucie, oprawaʼ, apdariai SD «kształtownie», 

apydariai SD «ostrożnie», darà ʽnadziewanie kiszkiʼ, darnà ʽład, harmoniaʼ (⇒ darnùs 

ʽpasujący, zgodny, harmonijnyʼ), darsvà ʽurodzajʼ (Kas bus iš mūsų tos darsvõs, kad lietaus 

nėra? ʽCo będzie z tym naszym urodzajem, jak nie ma deszczu?ʼ), por. neosufiks w gausvà, 

nausvà; daruláitis ʽwykastrowany samiecʼ (od *darulis), darùs gram. ʽproduktywny (o 

afiksie słowotwórczym)ʼ, į́daras ʽnadzienie, farsz; opakowanie, taraʼ, įdarus: indarus SD
1 

«sposobny; dzielny; dostoyny», indarus esmi SD «godzę się na co» (syn. patogus esmi), 

ìšdaras (zob.), neapdarus SD «niewypolerowany» (syn. neapšveistas), «niewytworny», 

pãdaras (zob.), prãdaras (zob.), priedarus SD
1 «przyzwoity», ùždaras (zob.), uždarmė ̃3 p.a. 

1. ʽtwierdza, zamekʼ, 2. NDŽ ʽwięzienie, loch, Verließʼ (por. sufiks w dermė)̃. Cps. aludaris 

SD «piwowar» (por. alùs), geradarỹs ʽdobroczyńcaʼ (por. gẽras), juokdarỹs (zob. juõkas), 

naujãdaras gram. ʽnowotwór, neologizmʼ, dosł. ʽnowozrobionyʼ (NB. LKŽ VIII, 582 nie 

odróżnia tego od naujãdaras ʽgrunt świeżo wykarczowanyʼ, gdzie °daras należy do dìrti 

ʽdrzećʼ), puotadarys SD «biesiadnik, co ucztę sprawuie» (por. púota), pùsdaris, -ė ʽprawie 

ubrany, prawie gotowyʼ (por. pùsė). — Neoosn. dary- (zob.). — WSO dor- < *dār-: dõras 

(zob.), ùždoris a. uždorỹs ʽzamek, zamknięcie; zagroda, przegrodaʼ. 

 darkýti, darkaũ, darkiaũ 1. ʽkaleczyć, partaczyć, psuć, zniekształcaćʼ, 2. ʽgardzić, 

lekceważyćʼ, sudarkýti ʽoszpecić, zeszpecić; zepsuć, zniszczyćʼ (Raupai jo veidą sudark̃ė 

ʽOspa zeszpeciła jego twarzʼ), uždarkýti ʽzaśmiecaćʼ — iterativum z suf. -y- i SO dark- ⇐ 

derk-, por. derk̃ti m.in. ʽbrudzić, plugawić; psućʼ. Paralele: taršýti ⇐ terš̃ti; varžýti ⇐ verž̃ti. 

Refl. darkýtis ʽpsuć się – o pogodzie; brzydko się ubierać; wymyślać komu; szaleć, 

wygłupiać się, błaznowaćʼ, išsidarkýti ʽzmieniać się, psuć się – o pogodzieʼ, susidarkýti ʽo 

dziewczynie, pannie: puścić się i zajść w ciążęʼ (Susidark̃ė merga, t.y. paliko vaikmergė JU). 
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NB. ALEW 176 (s.v. dargà) traktuje formy z osnownym dark- w obrębie pwk. derg-. — 

Neoosn. dark-: darkãčius ʽpartaczʼ (⇒ darkãčyti ʽrobić coś źle, nieumiejętnie, partaczyć, 

psuć; szarpaćʼ), dárkčioti ʽpsuć, kaleczyć, zniekształcać, szpecićʼ, DP ʽkatowaćʼ (⇒ dark̃čius 

ʽpartaczʼ), išdarkčioti DP ʽsfałszować; zeszpecićʼ (⇒ išdarkčiótas DP ʽzeszpecone – o cieleʼ), 

darkóti ʽhańbić, lżyć, szpecićʼ, darkštýtis refl. ʽobrzucać się obelgamiʼ (z *dark-sty-, kš z ks). 

Inne nomina: dark̃šas ʽbrudas; leńʼ, darktùvas ʽkto klnie, przeklinaʼ, darkùs ʽniechlujny, 

brudny, szpetny, zepsuty; dżdżystyʼ. — Neoosn. darky-: kalbõs dark̃ymas ʽkaleczenie 

językaʼ, sudark̃ymas ʽzepsucie; partactwo – o robocie krawieckiejʼ. 

 darm̃as, -à 4 p.a. gw. 1. ʽdaremny, bezskuteczny, niepotrzebnyʼ, 2. ʽdarmowy, 

otrzymywany za darmo, bezpłatnyʼ, war. z o: dõrmas — forma przymiotnikowa dotworzona 

do przysłówka darmaĩ, war. dõrmai 1. ʽdaremnie, niepotrzebnie, na próżnoʼ (war. darmaĩs, 

dòrmais), 2. ʽza darmo, bezpłatnieʼ ⇐ błr. darmá, dárma (TSBM), por. ros. gw. darmó, 

darmá. Lit. przymiotnik odpowiada funkcjonalnie błr. darmavý a. darmóvy (które łączy w 

sobie funkcje polskich przymiotników daremny i darmowy). War.: darmùs, -ì, adv. darmiaĩ; 

dormùs, -ì, dormiaĩ. NB. Nie jest jasne, czy różnica między darm° i dorm° pochodzi z 

dwojakiego traktowania słowiańskiego a (starsze lit. o, młodsze lit. a?), czy może jest 

objawem neoapofonii SZ ă ⇒ SP ā (por. gõktos, korūnà i kõnčyti). — Wsch.-lit. dormanaĩ 

adv. ʽdarmo, za darmoʼ: Ãnas dormanaĩ nieko neduoma LZŽ ʽOn niczego za darmo nie dajeʼ. 

Budowa: dorman-aĩ, od adi. *dorm-anas ⇐ dõrmas. Formacja na -an- wzoruje się na syn. 

dóvanas ʽdaremnyʼ, adv. dovanaĩ ʽza darmo; daremnie, na próżno, niepotrzebnieʼ.  

 darž̃as 4 p.a. 1. ʽpas ziemi przy domu, gdzie sadzi się warzywa, ogród warzywnyʼ 

(Kasu ežias darži SD «gracuię ogrod»), 2. ʽsad owocowyʼ, 3. ʽnieduży kawałek ziemi 

uprawnejʼ, 4. ʽzagrodzone miejsce dla bydłaʼ, 5. stlit. ʽrajʼ, m.in. DP (por. SD daržas ramus 

pirmo žmogaus «ray», dosł. ʽszczęśliwy ogród pierwszego człowiekaʼ), 6. przen. ʽhalo, 

świetlisty pierścień wokół księżycaʼ. Odpowiednik łot. dā̦̀ rzs ʽogród, ogrodzenie; krąg 

dokoła księżyca a. słońca; przepona; pęcherzykʼ. Osnowa darž- nie jest jasna. Formalnie 

biorąc, wygląda jak refleks SO darž- ⇐ dirž-, por. dirž̃as ʽpas skórzany, rzemieńʼ (Leskien 

1884, 324 ze znakiem zapytania; BSW 45). Rozważano też ewentualność metatezy skrajnych 

spółgłosek: darž- z žard- (zob. žárdas m.in. ʽzagroda, okólnik dla bydłaʼ, LEGR § 110). 

Przeciw temu LEW 83 i ALEW 181; ten ostatni zakłada pwk. pie. *derǵh- ʽobjąć czym, 

zagrodzić, einfassen, umschließenʼ, SO *dorǵh-o- ʽEinfassungʼ, powołując się na stwn. zarga 

f. ʽRand, Seiteneinfassung, Wandʼ. — Zapoż. bałtyckie w fiń. tarha ʽpłot, ogródʼ (Stang 

1966, 23). — Drw. daržẽlis 1. ʽogródek kwiatowy; ogrodzenie wokół grobuʼ, 2. ʽposłanie z 

żerdzi na saniachʼ, 3. vaikų̃ daržẽlis ʽprzedszkoleʼ – kalka z ros. détskij sád(ik) (⇐ nwn. 

Kindergarten m.; drw. darželinùkas ʽprzedszkolakʼ), daržinė ̃ ʽszopa a. stodoła na siano, 

paszę lub zbożeʼ (SD «szopa»), ʽplewnik obok chlewu; rozporek w spodniachʼ, przest. 

ʽobora, stajniaʼ: daržinėj guli PK 15321 ʽw stajni leżyʼ, darž̃ininkas 1. ʽogrodnikʼ (SD 

daržinykas «ogrodnik»), 2. ʽchłop małorolny, nie mający ziemi, ani bydłaʼ, daržóvė coll. 

ʽjarzyny, warzywaʼ, też pl. daržóvės ts. (⇒ daržóvinis ʽwarzywny, jarzynowyʼ). — Zapoż. 

litewskie w błr. gw. daržýna a. daržénь ʽoboraʼ (Laučjute 44), dóržnik ʽzagroda dla bydła w 

polu lub w lesieʼ (Urbutis, Balt V:1, 1969, 56n. = Urbutis 2009, 363n.), pol. gw. dorżyń 

ʽzagrodzone miejsce dla bydłaʼ (SGP I, 354). — Cps. bandódaržis (zob. bandà I), diẽndaržis 

ʽzagroda dla bydła pod gołym niebem, tzw. dziennikʼ (por. dienà), też ʽogrodzenie dla kurʼ. 

— Nazw. Dáržininkas (łot. Dārznieks). N.m. Daržaĩ, Daržẽliai, Daržiniñkai 4x, Darž̃iškės, 

cps. Daržbalỹs, Daržiãpievė, Daržupỹs oraz Nedė́ldaržis 2x, Vilk̃daržė. N.jez. Daržinėl̃ė. 

 dastainas, -a stlit. ʽgodzien czegośʼ (Kurie kaplanai gerai valda, dvejapas čiestis 

dastaini tur būti MŽ 319 ʽKapłani, którzy dobrze rządzą, niech będą godnymi dwojakiej 

czciʼ) — zapoż. z pol. XVI w. dostojny 1. ʽpełen chwały, powagi, czcigodnyʼ, 2. ʽgodzien 
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czegoś, wart, zasługujący na cośʼ (SPXVI). Por. SLA 61, ALEW 182. 

 dastýti, dastaũ, dasčiaũ gw. ʽszastać (pieniędzmi)ʼ, išdastýti ʽrozdawać, rozdzielać 

(pieniądze)ʼ — refleks praformy *das.styti < *dat-sty- < *dad-sty-, gdzie sufiks dołączono do 

neopwk. dad- ⇐ ded- (por. dedù s.v. dė́ti). Paralele: bastýtis ⇐ bèsti; klastýti ⇐ kles- (s.v. 

klės̃ti); mastýti ⇐ mèsti. Jest też nominalny drw. na SO dad-: ìšdada (s.v. ìšdedis). — 

Neoosn. dasč̓ - (⇐ dasčiaũ): dasčióti ʽdawać po trochuʼ, išdasčióti ʽrozdawaćʼ, nomina: 

dãsčiai m.pl. ʽnosidła na słomę zrobione z dwu żerdzi powiązanych sznurkamiʼ (por. 

graĩbsčiai, grėbsčiaĩ), dãsčius ʽwidły na długim drzewcu albo tyczka z gwoździem na końcu 

do podawania snopów na góręʼ (Trumpas dãsčius, sunku per virdį perduoti ʽ«Dasčius» jest 

[za] krótki, trudno się na górę podaje ʽ), war. dãštis (Kad nebepasieki paduoti, pasiimk dãštį 

ʽJeśli już nie sięgasz [nie możesz podać], to weź sobie «daštis»ʼ). Paralele: klãsčius ⇐ 

klasčiaũ (klastýti); pùsčius ⇐ pusčiaũ (pustýti). 

 dasū̃žas, -a 4 p.a. LZŽ ʽwszystko wiedzącyʼ (Itas laukis dasū̃žas, anas visa žino) — 

zapoż. z błr. dasúžy ʽobrotny, zdolny, sprytny, zdatnyʼ. 

 daubà 4 p.a. ʽparów, wąwóz, jar w lesieʼ — formacja z suf. -ā- i SO daub- od pwk. 

*džiaub- (SE) : *dub- (SZ). Por. dùbti m.in. ʽwklęsać, zapadać sięʼ. Paralele apofoniczne: 

naudà ⇐ *niaud-/*nud-; našà ⇐ neš-; spandà ⇐ spend-. Odpowiednik stpr. padaubis EV 

ʽdolina, Talʼ111 oraz n.jez. Dauben, Douben, n.m. Doubeniken (AON 26, 30, 232). 

Transponat ie. *dhou̯b-ah2-, por. toch. B taupe ʽkopalniaʼ, toch. A top m. ts. < *dhou̯b-o- 

(NIL 122). Zob. też LEW 108n., PKEŽ 1, 176n.; ALEW 182n. (pwk. *dheu̯bh-). Oprócz tego 

jest wariant z innowacyjnym wokalizmem uo: duobė ̃ (zob.). — Drw. daubótas ʽ(obszar) 

pokryty wąwozamiʼ, dauburỹs ʽparów, wąwóz; głębia wodnaʼ, ⇒ dauburiúotas ʽ(obszar) 

pokryty parowamiʼ. — Zapoż. litewskie w błr. gw. daŭburý m.pl. ʽpołożone między polami 

parowy, w których zbiera się sianoʼ (Urbutis, Balt V:1, 1969, 54 = Urbutis 2009, 363, 

Laučjute 66). — N.m. Daubà, Daũbos, Daũbiškiai, Daubãrai 2x, Daubaraĩ, cps. 

Daubakiaĩ, Vilk̃daubis (ob. Vilk̃duobė). N.rz. Daubà 6x, Daũbas, Daubùlis 3x, Daubùtė 2x, 

Šulnéldaubis, n.jez. Dauburỹs. 

 daũg adv. ʽdużo, wiele, siła, mocʼ — przez apokopę ze stlit. i gw. daugi DP adv. 

ʽdużoʼ (wtórnie daugia, przez wyrównanie do antonimu mãža ʽmałoʼ, por. GJL III, § 643). 

Odpowiednik łot. daũdz < *daudza (por. stlit. daugia). — Stopień wyższy: daugiaũ 

ʽwięcejʼ, dawniej daugiaũs DP (por. romiaus DP ʽspokojniejʼ ⇐ *romiai). Obok tego stlit. 

daugesnis DP adi. ʽobfitszyʼ, daugesni adv. ʽwięcejʼ, apokopowane daugesn ts. 

(<ketweriopay daugiesn> SD «czwornasob» [ʽw poczwórnej ilości, liczbieʼ]112), ⇒ 

daugèsniai ʽwięcejʼ. Niejasny jest war. daugèst ZTŽ ts. — Odpowiednik słowiański dug-, 

por. adi. strus. dužii ʽmocny, silny, potężnyʼ, ros. gw. dúžij (ros. pot. djúžij) ʽsilny, zdrowy, 

mocnej budowy ciała, dorodnyʼ, ukr. dúžyj ts., pol. duży ʽdość wielkiʼ; forma zaprzeczona: 

scs. nedǫgŭ ʽniemoc, chorobaʼ, bg. nedăg, ros. nedúg ts. (zob. też Sławski I, 181n.). Znacz. 

ʽsilny, mocnyʼ wywodzi się z ʽliczny, mnogi, obfityʼ (tak w bałtyckim). Pbsł. *dau̯g- jest 

refleksem st. o od pie. *dheu̯gh- ʽdotykać, cisnąć, pocierać (doić); dawać korzyśćʼ (IEW 271, 

LIV
2 148), por. gr. τεύχω ʽprzygotowywać, sprawiać, przyrządzaćʼ, goc. daug ʽnadaje sięʼ, 

stwn. touk ʽjest zdatny, ma siłę, przydaje się na coʼ (nwn. taugen). Zob. też LEW 84, ALEW 

 
111 W słowiańskim zamiast spodziewanego *duba < *dau̯bā jest *dupa ʽwgłębienie, wydrążenie, dziura; spód, 

tyłʼ, por. pol. dupa ʽspód czegoʼ, też ʽanus; cunnusʼ, pol. gw. dupa snopa ʽspód snopaʼ, dupa wozu ʽtył 

wozuʼ, dupka ʽwyżłobienie w żarnach do sypania ziarnaʼ (scs. dupina ʽdziura, otwórʼ). Psł. *dup-ja adi.f. 

ʽwydrążonaʼ rozwinęło się w nazwę ʽdziupli, otworu w drzewieʼ, por. ros. daw. dupljá, sch. dúplja, stczes. 

dúpě, stpol. dupel (pol. dziupla ma dź- przez upodobnienie do syn. dziura). BSW 45 postuluje oboczność pbsł. 

*dau̯bā/*dau̯pā- ʽHöhlungʼ. 
112 LKŽ II 320, s.v. daugíesu czyta lemma Szyrwidowe ketveriopai daugiesu. 
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184. — Drw. daugẽlis (zob.), daugeriópas (zob.), daugetas przest. ʽwiele, mnóstwoʼ (CHB), 

daugýbė ʽmnóstwo, wielka ilośćʼ, DP ʽwielość, mocʼ (por. galýbė ʽmoc, potęgaʼ), SD
1 

«gmin, plebs...» (syn. tūlybė žmonių), «mnostwo, moc», daugíese adv. ʽw wielkiej liczbieʼ 

(por. dvíese, kelíese), daugíesu ts., daugimas ʽwielośćʼ: toji buvo užėjusi daugime dienų DP 

4910 ʽta była zaszła w wielu dniowʼ, daugỹn adv. ʽcoraz więcejʼ (Tas muses naikini, o jų vis 

daugỹn ir daugỹn ʽTępisz te muchy, a ich wciąż więcej i więcejʼ), daũgis ʽwielośćʼ, DP 

ʽwiele, wiela, niemałoʼ: daugiu geresnʼ ʽdaleko lepiejʼ, daugmuõ ʽmnożnaʼ (neol.), daugsus 

(zob.), daugumà ʽwiększośćʼ, daugùs przest. ʽliczny, mnogiʼ. Adv. daugmàž adv. ʽmniej 

więcejʼ, panedaugì ʽpo trochu; pomału, z wolnaʼ, dosł. ʽpo-nie-dużoʼ (⇒ panedaugutì ts.), 

per ̃ daũg adv. ʽza wieleʼ. — Drw. od osnowy daugia-: daũgiur adv. ʽw wielu miejscachʼ 

(por. kur)̃, cps. daugiamẽtis ʽwieloletniʼ (por. mẽtai), daugianõris ʽczłowiek zachłanny, 

chciwiecʼ (por. norė́ti). — Vb. denom. daugė́ti ʽprzybywać – o wodzie; powiększać się, np. 

o rodzinie, rosnąćʼ, dáuginti caus. ʽmnożyć, pomnażać, rozmnażać, rozpleniaćʼ (zob. też 

dáugsinti s.v. daugsus). — N.m. Daũgai (?), cps. Daugãliai 2x (*Daug-galiai, zob. gãlas), 

Daũglaukis, Daugmaũdžiai, Daugùdžiai (*Daug-gudžiai, zob. gùdas). 

 daũgelis, -io 1 p.a. 1. ʽmnóstwo, wiele, wieluʼ (daũgelis iš mū́sų ʽwielu z nasʼ. Terpu 

daugelio visokių atsiranda ʽMiędzy wieloma różni mogą się znaleźćʼ), 2. ʽgromadaʼ, SD 

«gromada» (syn. minia, krūva), daugelis piktadėjų SD «łotrowstwo», daugelis šaknių SD 

«korzenistość» [ʽmnogość korzeniʼ, L.], nedaũgelis, -io ʽniewiele, niedużo, trochęʼ, DP 

ʽmaluczkoʼ — rzeczownik na -el-, utworzony od przysłówka daũg ʽwiele, dużoʼ (zob.). — 

Różne formy przypadkowe tego rzeczownika uległy adwerbializacji, por. daũgely, daugelỹ 

ʽw kilku, gromadnieʼ, daugelýse a. daugelíese ʽw kilku mężczyzn (koszą żyto)ʼ, war. 

daugeliuõs (por. daugíese ts.); daugelióse ʽw kilka kobiet (rwano len, śpiewano)ʼ. — 

Apokopowanie formy daũgelis dało war. daũgel ʽdużo, wieleʼ (Daũgel dūmų, mažai ugnies 

ʽDużo dymu, mało ogniaʼ). 

 daugeriópas, -a 1 p.a., DK daugerópas ʽwieloraki, różnorakiʼ — przymiotnik z neosuf. 

-er(i)op-, utworzony od przysłówka daũg ʽdużo, wieleʼ. W kwestii formantu zob. s.v. 

penkerì. Paralele: tūleriópas, visokeriópas. — Drw. wsteczny: daugeras: stlit. daugera žvėrių 

BRB ʽrozmaitość zwierzątʼ (ALEW 183). Por. suf. -op- w dvejópas ⇐ dvejì. 

 daugsus, -i stlit. ʽmnogi, liczny, obfityʼ (Ir vaisius jūsų j[u]o didesnis a daugsesnis 

idant būtų WP 7739 ʽI oby owoc wasz był tym większy i obfitszyʼ) — dublet do daugùs ts., 

utworzony neosuf. -sus, który został wyodrębniony z równoznacznego przym. gausùs drogą 

metanalizy: gau- + -sus, por. gáuti (pierwotnie: gaus- + -us, drw. od gausà). Paralela: gaisùs 

ob. gajùs. — Na wzór stosunku gausùs ⇒ gaũsinti dotworzono do daugsus vb. denomi-

nativum dáugsinti stlit. ʽpomnażać, powiększaćʼ (refl. dáugsintis ʽmnożyć się, rozmnażać 

się, powiększać się, obfitować w coʼ). Jest ono dubletem do dáuginti (zob. daũg). Akut bez 

historycznego uzasadnienia. — Neoosn. daugsin- w prt. na -ojo: <wissa lobij Joba 

dauksinoya> MŽ 43912 ʽcały majątek Joba pomnożyłʼ, por. z MŽ <garbinoija> ʽczciłʼ, 

<paschlowinoya> ʽpobłogosławiłʼ (Ostrowski 2006, 54, ALEW 183n.). — Neoapofonia SP 

au ⇒ SZ u wytwarza stlit. duksus jako wariant do daugsus; dùksesnė teisýbė DP ʽobfitsza 

sprawiedliwośćʼ. Od tego drw. dukslùs (zob.) i vb. denom. dùgsinti ʽpomnażać, powiększaćʼ. 

Paralele apofoniczne: draũgas, draũgti ⇒ sudrùgti; siaũras ⇒ susiùro i máuras ⇒ mùrti 

(murdė́ti). 

 daũsos, -ų̃ 4 p.a. f.pl. 1. stlit. ʽoddech, wydychane powietrze, Atemluftʼ, 2. ʽprzestwór, 

powietrzeʼ, 3. ʽciepłe krajeʼ, 4. ʽkraj błogiego spoczynku, rajʼ (CGL ʽLufft, so der Mensch 

auß dem Munde gehetʼ). War. dausà, daũsės, daũsios. Por. Nemirsi: su varnom į dausès lėksi 

ʽNie umrzesz, polecisz z wronami do ciepłych krajówʼ. Rengiasi kaip varnos į dausiàs lėkti 

ʽSzykują się jak wrony do wylotu do ciepłych krajówʼ. Drw. padausės stlit. ʽfirmamentʼ. 
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Formacja typu vṛddhi: *dau̯sā- < *dhou̯sah2- < *dheu̯s-eh2-, utworzona od pie. SZ *dhus-, 

pwk. *dhu̯es- ʽoddychaćʼ (lit. dùsti, dvės̃ti). Zob. BSW 65, LEW 115 (s.v. dvės̃ti), ALEW 184n. 

LIV
2 160, przyp. 1 i Orel 71 wymieniają paralelne vṛddhi z germańskiego: goc. dius ʽdzikie 

zwierzę, bestiaʼ, stisl. dýr i stang. deór ts., < pgerm. *deuza- < pie. *dheu̯s-ó- (znacz. etym. 

ʽistota z oddechem, oddychająca, mit Atem versehenʼ). Stronę semazjologiczną tej 

etymologii skomentował Heidermanns 1993, 155. — Podobną formacją jest scs. duxŭ m. 

ʽπνοή, πνεῦμα, ψυχή, oddech, tchnienie, wiatr, duszaʼ, < pbsł. *dau̯s-a- < pie. *dhou̯s-o- ⇐ 

*dhus-. Z tym wiąże się drw. słowiański duša ʽduszaʼ, por. scs. ʽψυχή, πνεῦμα, anima, 

animusʼ, sch. dúša, ros. dušá < *dau̯s-i̯ā- (por. BSW 65). Motywacja znaczeniowa jest tu 

podobna do wypadku gr. θυμός ʽdech, oddechʼ, przen. ʽduch, usposobienie, umysł, duszaʼ 

wobec cs. dujǫ, duti ʽdąć, dmuchaćʼ (pwk. *dheu̯h2-, zob. dū́mai). — Vb. denom. dausióti, -

ju, -jau ʽchodzić bez celu, wałęsać się; chodzić w dalekie stronyʼ. 

 daužýti, daužaũ, daužiaũ ʽbić, uderzać, burzyć; tłuc, rozbijać na kawałkiʼ, daužau 

mūrus SD [ʽburzę muryʼ] s.v. «biję z dział do miasta» (syn. grauju), apdaužýti ʽpoobijać, 

poobtłukiwaćʼ, apdaužau SD
1 «otrącam», sudaužau SD

1 «drobię» (syn. trupinu, smulkinu), 

«podruzgam, podruzgotawam» (syn. sutrupinu), «rostrącam». Refl. daužýtis ʽbić się, tłuc się, 

kołatać; obijać się (m.in. o ptaszku w klatce)ʼ, przen. ʽchodzić bez zajęcia, wałęsać sięʼ, 

daužausi SD «błąkam się; gachuię, po nocy chodzę szaleiąc; tłukę się; tułam się», įsidaužyti 

DP ʽwtrącać sięʼ. Odpowiednik łot. daũzît, -u, -īju ʽbić, uderzaćʼ, war. dàuzît EH (zob. 

Derksen 1996, 311), daũzîtiês ʽokładać się, awanturować się; dręczyć się. Pochodzenie 

dwuznaczne. Z jednej strony może to być iteratyw na SO dauž- od *džiauž-; to by zakładało 

zanik prymarnego czas. *džiaũžti (transponat ie. *dheu̯ǵh-); w braku nawiązań 

pozabałtyckich pokrewieństwo ie. pozostaje niejasne, zob. LEW 84, ALEW 185; brak w IEW). 

Z drugiej strony może to być kauzatyw na SO dauž- od duž- jak w dùžti ʽpękać, tłuc sięʼ 

(por. láužyti ⇐ lū́žti). — Prócz tego jest pdg. daužiù, -iaũ, daũžti (war. dáužti) ʽtłuc, bić, 

uderzać (o piorunie, o cepach); mówić, wymawiaćʼ, z odpowiednikiem łot. dauzt, -žu, -zu 

ʽrozbić, stłuc, zdruzgotaćʼ. Cps. išdaužiu iš runkų SD «wytrącam co z ręki», nudaũžti 

ʽuderzyć, zdzielić, rąbnąć, utrącić, złamać; ukraśćʼ, nudaužiu SD «utrącam co», perdaužiu SD 

«przetłukiwam co, przetrącam», sudaũžti m.in. intr. ʽzgadzać się ze sobąʼ (Jie nuo seniai 

gerai sudaũžia ʽOni od dawna dobrze się rozumiejąʼ), uždaũžti ʽzatrzasnąć drzwi; zabićʼ, 

refl. nusidaũžti ʽoddalić się; podziać się, zniknąć; zająć się czymśʼ. Ten pdg. wygląda na 

quasiprymarny, powstały wokół iteratywnego prs. na -i̯a-, kiedyś należącego do inf. daužýti. 

Paralelne czas. quasiprymarne to braũkt̃i, kaũpti i plaũkti. — Inne czas. sekundarne o pwk. 

dauž-: dáužėti, -ėja, -ėjo ʽtłuc się (o szkle), pękać (o skórze rąk, butów, o wargach), znaszać 

się, strzępić się – o odzieżyʼ (rzadki typ iter. na -ė-, por. tyrė́ti, veržė́ti), daužáuti ʽ(w 

zabawie) zderzać, zbijać ugotowane na twardo jajko innym jajkiemʼ, dáužterėti ʽuderzyć, 

zdzielićʼ. — Nomina: daužìklis ʽprzymocowany do żerdzi kloc służący do ubijania ziemiʼ 

(por. łot. daũzeklis 1. ʽniespokojne dziecko; gwałtowny człowiekʼ, 2. ʽto, o co można się 

potknąć, czym można się zgorszyćʼ), daužỹstė gw. ʽzłodziejstwoʼ, daũžtinės f.pl. ʽstuknięcie 

się kielichami przy toaścieʼ, padáuža (zob.) — Neoosn. daužy-: apdaužytas SD «okrzosany» 

[ʽobcięty, przycięty – o gałęziachʼ], daužýtojas ʽkto tłucze kamienie, kamieniarzʼ (por. 

tapýtojas), sudaũžymas DP ʽzburzenie, stłuczenie, rozbicieʼ. 

 dav-: neopierwiastek wyabstrahowany z formy prt. daviaũ ʽdałemʼ, dãvė ʽdałʼ do dúoti 

(zob.). Drw. davinė́ti iter. ʽdawać, rozdawaćʼ (kontrahowane war. dainė́ti i daunė́ti ZTŽ), 

atidavinė́ti DP ʽoddawać, mścić sięʼ, išdavinė́ti ʽwydawać, przydzielać co komu; donosić, 

denuncjowaćʼ (por. łot. dãvât ʽdawaćʼ)113. — Nomina: apdavìkas ʽten, kto kogoś urzeka; ten, 

 
113 NB. Wsch.-lit. davóti, -ju, -jau LZŽ ʽdawaćʼ jest hybrydą, której sufiks -o- pochodzi ze slawizmu dõvoti 

ʽdawaćʼ (zob.). Wokalizm pierwiastkowy ă można interpretować jako neoapofonię SP ā ⇒ ă, mianowicie w 
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kto kogoś truje, trucicielʼ (por. apdúoti), apdavaĩ (zob.), atidavė́jas DP ʽoddawca, 

zemścicielʼ, davė́jas ʽdawcaʼ (w SD jest synonimem duotojas), pãdava (zob. padavìmas), 

pardavė́jas ʽsprzedawcaʼ (drobės pardavėjas SD «płociennik, co płotno przedaie»), davinỹs 

ʽporcja jedzenia, prowiantuʼ (maĩsto davinỹs ʽracja żywnościowaʼ), įdavìkas ʽdonosicielʼ, 

ìšdava ʽwynik, rezultatʼ, išdavìkas ʽzdrajcaʼ (⇒ išdavìkiškas ʽzdradzieckiʼ), išdavỹstė, 

išdavystà ʽzdradaʼ (por. sufiks w apgavỹstė ʽoszustwoʼ); nuodavà ʽwydanie córki za mążʼ (⇐ 

nudúoti), parsidãvėlis ʽsprzedawczykʼ, uždavinỹs ʽzadanieʼ. Cps. vietadavys SD «miesca 

rozdaiący na vcztach, widokach» (por. vietà). 

 davãdzija wsch.-lit. ʽdogląda, hoduje; doprowadza do porządku; pieściʼ z *da.ã.dzija 

⇐ błr. dahódzicь 3 sg. prs. ʽdogadzaʼ, inf. dahadzícь (zob. ZS 16). Lit. transpozycja pokazuje 

spółgłoskę -v-, która wypełnia hiat po zaniku błr. spirantu γ. Podobne wypadki to avurk̃as, 

bẽravas i bavótas. 

 davãliai adv. gw. ʽdo woli, wystarczająco dużo, w znacznym stopniuʼ (Pieno davãliai, 

gali kiek nori valgyti ʽMleka jest do woli, możesz jeść, ile chceszʼ) — ze stbłr. dovoli, por. 

błr. davóli, pol. do woli. War. davãlios. Obok tego są litewskie kalki: iki vãliai, ikvãliai oraz 

ligvaliaĩ, ligvaliaĩs (por. valià, ikì, lig) . Tworem hybrydalnym jest ligdavãliai ʽdo woli, ile 

tylko chciećʼ, apokopowane ligdaval b.z.a. 

 davatkà 2 p.a., gen.sg. davãtkos c. peior. ʽdewot a. dewotka, człowiek przesadnie 

pobożny, obnoszący się ze swą pobożnościąʼ — zmienione z *devatka, co zapożyczone z 

pol. dewotka (drw. od dewot ⇐ fr. dévot, f. dévote ⇐ łac. dēvōtus, por. LEW 84, Bańkowski I, 

269). Por. Jurgis tikras davatkà ʽJurgis to prawdziwy pobożniśʼ. Ūkei trys nenaudingi 

daiktai: vaikis muzikantas, arklys drigantas, merga davatkà ʽTrzy rzeczy nie służą 

gospodarstwu: syn muzykant, koń stadnik, córka dewotkaʼ. War. devetka b.z.a., wsch.-lit. 

davutkà, dau̯utkà ZS 101 ʽkobieta niezamężna o wielkiej pobożnościʼ ⇐ błr. gw. davútka 

PZB 2, 11 ʽstara pannaʼ. — Drw. apdavatkỹs, -ė ̃ lub apýdavatkis, -ė ʽosoba skłonna do 

dewocjiʼ, davatkė́nas ʽdewotʼ, cps. šùndavatkė pogardl. ʽkobieta na pozór pobożnaʼ (por. 

šuõ, šuñs). Vb. denom. davatkáuti ʽbyć dewotkąʼ (Geriaus devatkáuti, nekaip blogą vyrą 

gauti ʽLepiej już być dewotką niż złego męża dostaćʼ), davatkúoti ʽbyć dewotkąʼ 

(Davatkúojančios bobos ir už velnią baisesnės ʽKobiety-dewotki gorsze są nawet od diabłaʼ). 

 dažìnkai 1 p.a. m.pl. wsch.-lit. ʽdożynki, uroczystość po sprzęcie zbożaʼ (DVŽ) — 

zapoż. z błr. dažýnki, -nak, pol. dożynki, -nek. War. ažiñkai 2 p.a. DVŽ. 

 dažýti, dažaũ, dažiaũ 1. ʽmoczyć, zamaczać (chleb w tłuszczu, oleju, śmietanie, 

miodzie)ʼ, 2. ʽzamaczać (tkaninę, jaja) w farbie, farbowaćʼ, SD dažau «farbuię» (syn. 

krosiju), 3. ʽmalować ścianyʼ, 4. ʽlać świece z woskuʼ (syn. lýdyti), 5. przen. ʽpopijać 

wódkęʼ; cps. nudažau SD «farbuię», padažýti ʽzmoczyć, zamaczać (chleb w tłuszczu, 

miodzie)ʼ, uždažýti ʽzamalować (plamy); zabarwić (płyn, wódkę)ʼ, refl. nusidažýti ʽupić sięʼ 

— formacja iteratywna lub kauzatywna z suf. -y- i SO daž- od niezachowanego pwk. *dež-

/*diž-. Por. z jednej strony darýti ⇐ derù; ganýti ⇐ genù, z drugiej strony kasýti ⇐ *kesù; 

prašýti ⇐ *prešù. Etymon nierozpoznany. Por. LEW 84. ALEW 186 zestawia ze stir. deug, 

acc.sg. dig f. ʽnapój, trunekʼ, śrwalij. diawd f. ʽnapójʼ. Transponat ie. *deǵh- lub *dheǵh-. — 

Drw. postwerbalne: dažaĩ m.pl. ʽfarbaʼ, pãdažalas (zob.). Cps. mìldažis ʽten, kto zajmuje się 

farbowaniem suknaʼ (por. mìlas), stogdažė ̃ ʽsopel zwisający z dachuʼ, por. stógas; 

stógžvakė). — Neoosn. dažy-: dažỹlai m.pl. ʽfarba do farbowaniaʼ (por. rūkỹlas ⇐ rūkýti; 

taškỹlas ⇐ taškýti), dažynė SD «farbierstwo», dažýtojas ʽfarbiarzʼ (SD «farbierz»), dažytùvė 

ʽfarbiarniaʼ (SD «farbiernia»), dažỹvės f.pl. ʽfarby do farbowania (wełny, lnu)ʼ (por. gimdỹvė 

 

paraleli do blõgas ⇒ blãgnas i šmõtas ⇒ prãšmatas.  
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⇐ gimdýti).  

 dãžnas, -à 4 p.a., dažnùs, -ì 4 p.a. 1. ʽczęstyʼ (dãžnas lietùs ʽczęsty deszczʼ, dãžnas 

svẽčias ʽczęsty gośćʼ), SD dažnas «częsty» (syn. tunkus), 2. ʽniejedenʼ, por. Dãžnas taĩp 

pasãko ʽNiejeden tak mówiʼ. Mes dãžnas taip pašnekam ʽNiejeden z nas tak mówiʼ. Analiza: 

pb. *daž-na-, por. trãknas ʽzmięty, zgniecionyʼ, skalñas ʽdłużnyʼ. Pokrewne formy bałtyckie: 

łot. dažs ʽniejeden, niektóry, pewien; rozmaityʼ (z pb. *daž-i̯a-), dažs labs ʽinnyʼ, dažu labu 

reizi ʽkiedy indziej, innym razemʼ, dažas dienas vēlāk ʽkilka/parę dni późniejʼ, dažuos 

gadījumuos ʽw niektórych wypadkachʼ, drw. dazums ʽwielka ilośćʼ, daždažads ʽrozmaity, 

różnorodnyʼ; stpr. kudesnammi joes puietti (prey mayian minisnan) ENCH adv. ʽjak często 

pijecie (na moją pamiątkę), so oft jhrs trincket (zu meinem gedechtnis)ʼ, war. kodesnimma. 

— Pwk. daž- nie ma alternantów †dež- (transponat pie. *dheǵ-), ani †diž-, †*duž-. Stpr. °des° 

pochodzi najprawdopodobniej ze zmiany *daz-, por. dellīks : lit. dalỹkas; kadegis : lit. 

kadagỹs; °sentismu : stlit. santį; por. też zmianę lit. dažnaĩ > dežnaĩ. W braku 

odpowiedników pozabałtyckich przynależność etymologiczna pierwiastka pozostaje 

nieznana, zob. LEW 84n., Karulis I, 204n., ALEW 186. Por. syn. tánkus, tirš̃tas. — Drw. 

dažnaĩ adv. ʽczęstoʼ (war. dežnaĩ): Dažnaĩ jis čia ateina ʽOn często tu przychodziʼ, 

dažnėliaũ: Pirmiau dažnėliaũ ateidavo ʽKiedyś trochę częściej zachodziłʼ, dažniáusiai 

ʽzwykleʼ, dažnókai ʽdosyć częstoʼ. Vb. denom. dažnáuti: Nors jis man artimiausias susiedas, 

bet nelabai aš dažnáuju pas jį ʽChoć on jest moim najbliższym sąsiadem, ja nie za często do 

niego zachodzęʼ, dažnė́ti, -ja, -jo ʽstawać się częstym lub częstszymʼ (Į rudenį lietūs dažnė́ja 

ʽPod jesień deszcze stają się częstszeʼ), też o przyspieszonym pulsie. 

 dė-, derywaty od pwk. dė- jak w dė́ti ʽkłaść, położyćʼ. 1° Drw. werbalne: (su)dėdénti 

caus. ʽsprawić, żeby kury się niosły w pewnym miejscuʼ (syn. dẽdinti), dėdinė́ti iter. 

ʽskładać, gromadzić, wykładać; znosić jajaʼ, nusidėdinė́ti ʽgrzeszyćʼ, dėlióti (zob.), dė́styti 

(zob.). Metanaliza: dėd- + -inė́ti ⇒ neoosn. dėd-: dė́dinga ʽo kurze: która znosi wiele jajʼ, 

dėdlióti (zob.), dė́dyti lub dėdýti: padė́dyti ʽpomagaćʼ, prasidė́dyti ʽzaczynać sięʼ, susidė́dyti 

ʽskładać sobie (drewno)ʼ. — 2° Drw. nominalne: dė́tis, -ies (zob.), dėk̃las (zob.), dėlė ̃(zob.), 

dėl̃is ʽniesienie się kur, znoszenie jajʼ (Prastos vištos, menkas dėl̃is ʽMarne kury [to i] marne 

noszenieʼ), dėmuõ, dė́menį ʽczęść składowa, składnikʼ, dėtùvai m.pl. 1. ʽmiejsce a. naczynie 

do złożenia (mięsa do solenia)ʼ, 2. SD
1 «tworzydło» [ʽdrewniana forma do wyciskania 

serówʼ], indė́tuvė (zob. ìndėlis), išdėtuvė SD «schowanie», pódėlis (⇐ padė́ti) 1. ʽmiejsce do 

położenia, postawienia czegoʼ (syn. padėlỹs, padėl̃is), 2. ʽskład żywności, spiżarniaʼ, 3. ʽjajo 

pozostawione w miejscu, gdzie się kura niesieʼ (syn. padėlỹs, padėl̃kas). Cps. pirmadėlỹs a. 

pirmãdėlis cps. ʽpierwsze zniesione jajkoʼ (por. pìrmas), šáukštdėtė 1. ʽdrewniana półeczka 

do zatknięcia łyżek, łyżnikʼ, 2. ʽpółka na naczyniaʼ (por. šáukštas). Osobno zob. hasło dėj-. 

 debesỹlas 2 p.a. bot. ʽoman wielki, Inula heleniumʼ (roślina z rodziny astrowatych o 

wielu zastosowaniach leczniczych) — ze zmiany devesỹlas (gw., zob. DVŽ), co zapożyczone 

z ros. devjasíl, -a (por. błr. dzivasíl, -u) ʽdziewięćsił przyziemny, Carlinaʼ. Zmianę v > b 

spowodowała adideacja do debesìs ʽobłok; nieboʼ (zob. SLA 62, Kabašinskaitė 29). — War. 

f. debesylà 2 p.a. Z obocznym zakończeniem: debesynas b.z.a. 

 debesìs, -iẽs 3 p.a. f./m. ʽchmura, obłokʼ, pl. dẽbesys (stlit. debeses, gen.pl. debesų̃, 

zob. Kazlauskas 1968, 285). Odpowiednik łot. debesis ʽchmura, obłokʼ, debess f. ʽniebo; 

niebo chrześcijańskieʼ, pl. debesis ʽniebiosaʼ, gen.pl. dębęsu, debešu. Młodsza formacja o 

temacie -i̯a-: debesỹs, -io ʽchmuraʼ. Litewsko-łotewskie debes- pochodzi z *nebes- przez 

asymilację na odległość *n-b > d-b114. Kontynuuje formację pie. neutrum *nébh-os, *nebh-és-

os. Odpowiedniki ie.: scs. nebo, nebese ʽnieboʼ, pl. nebesa ʽniebiosaʼ, wed. nábhaḥ, 

 
114 Coś podobnego zaszło też w luw.-klin. tapass- ʽnieboʼ < pie. *nebhes-, luw.-hier. tipas- ts. < pie. *nēbhes-. 
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nábhasaḥ ʽwilgoć, chmuraʼ, gr. νέφος, νέφεος ʽchmura; rzesza, gromadaʼ, het. nepis- = 

[nēbis-] ʽnieboʼ, loc.sg. nepisi ʽw niebieʼ (por. NIL 499n., Kloekhorst 603, ALEW 186n.). 

Stüber 2002, 131 przypisuje formie pie. *nébh-os znacz. ʽniebo zasnute chmurami, 

zachmurzoneʼ, mianowicie w opozycji do *di̯ēu̯s ʽpogodne niebo dzienneʼ. — Z innym 

sufiksem: gr. νεφέλη f. ʽchmura, obłok; mrok śmierci; zamglenie wzrokuʼ, łac. nebula, 

śrwalij. nyfel ʽchmuraʼ < pie. *nebh-el-eh2-, por. stisl. njól f. ʽmrok, ciemnośćʼ, stwn. nebul, 

nwn. Nebel m. ʽmgłaʼ < pgerm. *nebVl-. — Drw. debesaĩnis ʽchmuraʼ (⇒ debesaĩnis, -ė ʽo 

ubraniu: ciemneʼ), debesė ̃ ts., debesė́tas dangùs ʽpochmurne nieboʼ, debesìnas ʽniewielka 

chmuraʼ, debesuo ʽchmuraʼ. Zdrob. debesėl̃is ʽchmurka, obłoczekʼ oraz debesáitis, 

debesiū́kštis. Vb. denom. debes(i)úoti(s) ʽchmurzyć sięʼ (⇒ debes(i)úotas dangùs 

ʽpochmurne nieboʼ). 

 dėb̃ti, dėbiù, dėbiaũ, zwykle z prvb.: įdėb̃ti ʽutkwić wzrok, wlepić oczyʼ — czasownik 

utworzonу od interi. dė́bt, dė́pt o spojrzeniu, o złym spojrzeniu (Dėbt marti su akimi kaip su 

peiliu ant anytos ʽSynowa przeszyła teściową złym spojrzeniemʼ, dosł. ʽprzeszyła spojrze-

niem jak nożemʼ). Inaczej LEW 89, s.v. dė́pčioti (niewiarygodne zestawienia z gr. τάφος, 

θάμβος itp.). — Drw. dė́bčioti a. dė́pčioti ʽpatrzeć złowrogo, krzywo, ze złościąʼ, dė́bsėti a. 

dė́psėti ʽpatrzeć spode łba, złowrogo, ponuroʼ, dėbsóti a. dė́bsoti ʽpatrzeć krzywo, posępnie, 

ze złością; sterczeć, stać bez zajęciaʼ, dė́btelėti ʽspojrzeć ze złością, ponuroʼ (war. dė́pterėti). 

 dẽcmonas, tẽcmonas (p.a. nieoznaczony) przest. ʽpodatek na rzecz kościoła w Litwie 

pruskiejʼ — zapoż. z prus.-niem. tętsem, tętsen, zaopatrzone w lit. zakończenie -onas (por. 

GL 43, 141). Prus.-niem. wyraz powstał przez skrócenie złożenia, które było 

odpowiednikiem nwn. Kirchen-dezem n. ʽdziesięcina kościelnaʼ (por. łac. decem ʽdziesięćʼ). 

Zob. też bažnýtpinigiai, klebonpenigai i liùterpiningiai. 

 dėd̃ė 2 p.a., dėdė ̃ 4 p.a. 1. ʽbrat ojca lub matki, stryj lub wujʼ, 2. ʽw języku dzieci: 

każdy starszy mężczyznaʼ — zapoż. ze stbłr. djadja, por. błr. dzjádzja, ros. djádja (ZS 17). 

Samogłoska ė jest substytucją za błr. ʼa również w lėlė,̃ mėsà, mėtà. Por. tėt̃ė : ros. tjátja 

ʽtatuśʼ. LEW 85 dopuszcza niezależne w obu językach pojawienie się «Lallwörter» dėd̃ė i 

djádja. — Drw. dėdėnas SD «wuieczny» [ʽsyn wujaʼ], dėdėnai SD
1 m.pl. «wuieczne dzieci». 

Osobno zob. dėd̃ina. 

 dẽdervinė 1 p.a. ʽliszaj, chorobowy wykwit na skórze, Herpesʼ. War. akc. dedérvinė 1 

p.a., dedervinė ̃ 3 p.a., dedervìnė 2 p.a. Z obocznym tematem: dedervinas LEX ʽFlechteʼ. 

Pokrewne łot. dedere, dederene, gw. dederve, dedervine ts. Bez pewnej etymologii. LEW 85 

zestawiał z reduplikowanymi formacjami wed. dadrùs f. ʽwypryski na skórzeʼ, stang. teter 

ʽliszajʼ, jak też z walij. tarwed pl. ts. Tak też ALEW 187. Etymon werbalny: dìrti (zob.). — 

Vb. denom. dederviniúoti ʽpokrywać się liszajemʼ.  

 dėd̃ina 1 p.a., dėd̃yna 1 p.a. ʽwujenka, stryjenkaʼ (SD «stryienka; wuienka») — zapoż. 

ze stbłr. djadina, por. błr. dzjádzina, -y (SLA 62, ZS 17, LEW 85, s.v. dėd̃ė). — Z innym 

sufiksem: dėdíenė ʽwujenka, stryjenka; ciotka; starsza kobietaʼ, też żartobl. ʽtyłekʼ (Oi, plati 

tavo dėdíenė! ʽOj, szeroki [ten] twój tyłek!ʼ). 

 dẽdinti, dẽdinu, dẽdinau ʽpilnować, żeby kura niosła się w pewnym określonym 

miejscuʼ, por. Vištas dẽdinu mediniuose tam tyčia padirbtuose lizduose ʽKury sadzam do 

niesienia w zrobionych w tym celu drewnianych gniazdachʼ. Vos vos išdẽdinau vištą ʽZ 

trudem zdołałam zmusić kurę do niesienia jajʼ, sudẽdinti ʽo jajach: zebrać, zgromadzićʼ — 

causativum z suf. -din- od neopwk. ded-, który wyabstrahowano z formy prs. dẽda ʽniesie 

się, znosi jajaʼ (do dė́ti). — Drw. dẽdalas ʽznoszenie jajʼ, też ʽprowiant dawany na drogęʼ 

(war. dėd̃alas), dedlyva višta ʽdobrze niosąca się kuraʼ. Osobno zob. ìšdedis, SO ìšdada. — 

War. z wokalizmem infinitiwu dė́ti: dė́dinti a. dėdénti ʽsadzać kury do niesienia, pilnować, 
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żeby się niosłyʼ, z odpowiednikiem w łot. dêdinât ts.  

 dėdlióti, dė́dlioti, -ju, -jau gw. ʽkłaść, składać, wkładać; nadawać (imię); (o kurze) 

nieść się rzadkoʼ, atidėdlióti ʽodkładaćʼ, įdėdlióti ʽwkładać do czegoʼ — czasownik 

iteratywno-deminutywny na -lio-, utworzony od neoosn. dėd-, wyodrębnionej ze starszego 

iter. dėdinė́ti ʽkłaść, składaćʼ; pierwotnie dė-dinė́-, por. dė́ti. Paralela: dúod-lioti ⇐ 

duod(inė́ti) ⇐ duo-dinė́ti, por. dúoti. Mniej jest prawdopodobna analiza dė-dlio- (zob. 

Leskien 1891, 471, Pakerys, Balt LII:2, 2017, 303), a to dlatego, że -dlio- jest nieporównanie 

rzadszym neosufiksem niż -lio-. — Neoosn. dėdl-: dėdlénti ʽkłaść, składaćʼ, dėdlinė́ti ts., 

nomen: dėdlìnga vištà ʽdobrze niosąca się kuraʼ. 

 dẽgalas 3 p.a. ʽpaliwo; knot; głownia, pochodniaʼ (n.rz. Dẽgalas), pl. degalaĩ ʽpaliwoʼ 

— dewerbalny rzeczownik na -al- od dègti ʽpalić sięʼ (por. žìbalas ⇐ žibė́ti; rūkalaĩ ⇐ 

rūkyti). Drw. wsteczny: dẽgas ʽgłownia, knotʼ (por. pãmušas ⇐ pãmušalas). — Z innymi 

sufiksami: degatìs f. ʽupał, skwarʼ (por. kepatìs ⇐ kepù), degės̃iai (zob.), degìmas ʽpalenie 

się; wypalanie cegieł, garnków; pogorzeliskoʼ, SD «pałanie»115, vundenio iš žolių degimas SD 

«wodek palenie» [ʽpędzenie wódkiʼ], degỹmė ʽpogorzeliskoʼ (n.m. Degìmai 8x, Pãdegimė), 

dẽglas neol. ʽpochodniaʼ, dẽgsnė (zob.), degùklas ʽkaganek oliwnyʼ, deguonìs a. deguõnis 

ʽtlenʼ, degùs ʽłatwo, dobrze się palącyʼ, degùtas (zob.), núodega ʽniedopałek papierosaʼ, 

nuodeglis SD
1 «głownia», nuodeglis ažugesįs SD «głownia gaszona», nuodeglis degųs SD 

«głownia żarzysta», padegė́jas ʽpodpalaczʼ, padẽgėlis ʽpogorzelecʼ (⇒ pãdegis ts.), 

padegimas SD «pogorzelisko; pożog», uždegìmas ʽzapalenieʼ (⇒ uždegìminis ʽzapalnyʼ). — 

Cps. dẽgligė ʽoparzelina – choroba drzewʼ (por. ligà), dẽgmetis ʽupał, skwar letniʼ (war. 

degmatìs, -iẽs f.116). — N.m. Degiaĩ, Dẽgulės, Deguliaĩ (⇒ n.jez. Degulėl̃is), cps. 

Anglãdegiai, Baldegiaĩ. N.rz. Degė,̃ Deguvà a. Dẽguva, cps. Dẽgupis. 

 degės̃iai, -ių 2 p.a. m.pl. ʽzgliszczaʼ, padegės̃iai m.pl. ʽpogorzeliskoʼ, degės̃is ʽgłownia; 

spalone drzewoʼ, też ʽnazwa miesiąca sierpniaʼ (zob. Skardžius, RR 4, 29), SD degėsis 

«pogorzelec». War. z -es-: degesỹs ʽmiejsce wypalone; oparzelina na skórzeʼ, degesiaĩ m.pl. 

ʽzgliszczaʼ. Konkretyzowane nomina actionis na -ės-/-es- od dègti ʽpalić sięʼ (o sufiksie zob. 

ŽD 312n.). Paralele: tinės̃iai ⇐ tìnti; svilės̃iai ⇐ svìlti. — N.m. Degẽsiai 2x, Degės̃iai 4x. 

 degetė ̃ 3 p.a., degẽtė 2 p.a. gw. ʽzaostrzona tyczka zatknięta w dnie rzeki dla 

umocowania więcierza zwanego «varža», por. Upėn varžas statant, reikia degečių̃ ʽGdy się 

stawia «varžos», potrzebne są «degetės»ʼ. Jest jasne, że ze względów semazjologicznych 

pwk. deg- tej formacji nie może być wiązany z rodziną degù, dègti ʽpalić (się)ʼ. Jego 

pochodzenie musi być inne. Wydaje się, że mamy tu innowacyjny SE deg-, który 

dotworzono do SZ dyg- ʽkiełkowaćʼ (SP díegti ʽkłuć ziemię, sadzić rośliny do kiełkowaniaʼ; 

łot. diêgt ʽkłuć, przebijać, przeszywaćʼ). Hipotezę neoapofonii dyg- ⇒ deg- popierają takie 

derywacje, jak miž- (SZ do *mei̯ž-) ⇒ mež-, skąd prs. męžù (zob. mỹžti) oraz rid- (SZ do 

*rei̯d-) ⇒ red-, skąd prs. rendù (zob. rèsti). — WSE dėg- ⇐ deg-: dėg̃lis, -io: Pasmailink 

dėg̃lį ʽZaostrz tyczkęʼ (por. dyglỹs ʽkolec, cierńʼ). Zob. też innowacyjny SO dag- ⇐ dyg- s.v. 

dagỹs i dãgtis. 

 dẽglas, -à 4 p.a. ʽo świni: łaciaty, łaciasty, pokryty plamami, podpalanyʼ (por. łot. de̦gls 

ts.) — dewerbalny przymiotnik na -las od degù, dègti ʽpalić sięʼ, znacz. etym. ʽpodpalanyʼ. 

— Drw. dẽglis a. deglỹs ʽłaciaty wieprz a. prosięʼ, f. dẽglė a. deglóji ʽłaciata świniaʼ (Deglóji 

bulbas iškniso). — Osnowę na SO dag- jak w dagióti ʽpodpalać, zapalaćʼ pokazują: 1. 

 
115 Por. łot. dedzieda ʽugór, odłóg zarastający dziką roślinnościąʼ > dzedzieda ts. Co do motywacji znaczeniowej 

por. ros. ugór ⇐ gorétь ʽgorzećʼ. Może tu chodzić o obszar z roślinnością celowo wypaloną dla użyźnienia 

gleby. Zob. też Boryś 664.  
116 Por. a < e w nẽgaras < nẽgeras; našpãrai < nešpãrai; saklyčià < seklyčià.  
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dãglas, -à ʽłaciaty, z łatami koloru spaleniznyʼ, SD «morąg» [ʽz ciemnymi pręgami na 

sierści, skórze, piórachʼ], znacz. etym. ʽpodpalanyʼ, 2. dãgšlas a. dãgšnas ʽznamię na skórze, 

pieprzyk, pieg, piegaʼ (Jos visa burna nuėjo dagšlaĩs) – z neosuf. -šl-, -šn-; znacz. etym. 

ʽmiejsce opalone, wypaloneʼ. Por. dėg̃is ʽsparzone a. przypalone miejsce na skórzeʼ, iñtapas 

ʽpieprzykʼ (znacz. etym. ʽmiejsce zaplamione a. zabrudzoneʼ). 

 dẽgsnė 2 p.a. lub degsnė ̃ 4 p.a. gw. 1. ʽmiejsce wypalone w lesie a. ma łące; miejsce 

spalone przez słońceʼ, 2. ʽpogorzeliskoʼ, 3. bot. ʽjaskier, Ranunculusʼ — konkretyzacja 

dewerbalnego abstractum na -snė od dègti. War. degsnìs f., degsnỹs (por. GJL II, § 295). 

Paralela łot. degsnis, de̦gsna, degšņa ʽpogorzelisko, wypalony las a. bagno; nisko położony 

las iglasty; młody lasʼ. — Z pokrewnym sufiksem: degsmė ̃ʽwypalone miejsce, pogorzeliskoʼ 

(por. versmė)̃. — Drw. degsnýnas ʽsuche, piaszczyste poleʼ. — N.rz. Dẽgsnė 2x, Degsnìs, 

Degsnỹs. N.m. Dẽgsnė 8x, Degsniaĩ 4x.  

 degt-, neoosnowa wyabstrahowana z formy dègtas ʽpalonyʼ, ptc. prt. pass. do dègti 

(zob.). Drw. degtìnė, ZTŽ degtìnia ʽwódkaʼ, SD «akwawita» (syn. arielka), ⇒ degtìndaris 

cps. ʽbimbrownikʼ (por. darýti), war. dekìnė, gekìnė: Dartes visi dekìnį (gekìnį) geria DVŽ 

ʽTeraz wszyscy wódkę pijąʼ; degtùkas 1. ʽczłowiek zapalczywy, gorączkaʼ, 2. ʽzapałkaʼ 

(neol.), degtūnėl̃is ʽświatełko (domostwa)ʼ – zdrob. od *degtūnas (tylko w dajnie, por. Vai 

žiba žiburėlis, vai dega degtūnėl̃is, tenai laukia manęs močiutė ʽOto świeci się ogienek, 

świeci się światełko, tam czeka na mnie mamusiaʼ; por. saldūnėlis ⇐ saldū̃nas), degtùvas 

ʽzapalnikʼ (neol.), degtuvė ̃ ʽgorzelniaʼ (neol.), pradegtinė, pradeginta kūno vieta dėl 

dregnumo ižtekinimo SD «kauterium» [ʽprzepalenie jako zabieg leczniczyʼ, SPXVI]. Paralele 

s.v. girt-, imt-, jungt-, plakt. 

 dègti, degù (war. dengù), degiaũ 1. intr. ʽpalić się, stać w ogniu, płonąć, gorzeć; palić, 

grzać (o słońcu); być gorącym (o kaszy, herbacie); gnić (o wilgotnym ziarnie, koniczynie)ʼ, 

DP ʽgorzeć, gorać, pałaćʼ, 2. tr. ʽpalić co, zapalać, wypalać (cegły, garnki, wapno); palić 

tytońʼ. Odpowiednik łot. degt, de̦gu/de̦dzu, degu intr. ʽpalić się, stać w ogniuʼ, tr. ʽpalić co, 

spalaćʼ. SD: degù «gorę» (syn. liepsnoju), «pałam» (syn. liepsnuoju, žerplu, karščiuoju), 

degu karščiais «gorączkę mam»; ažudegu SD «podpalam, zapalam co», ažusidegu SD 

«zapalam się», išdègti intr. ʽspalić sięʼ, SD «wygorzeć», tr. ʽwypalić, np. cegłyʼ, przen. ʽudać 

się, powieść sięʼ (niẽkas neìšdegė ʽnic się nie udałoʼ), nudègti ʽnadpalić się; opalić się; 

oparzyć sięʼ, nudega šalčiu, ugnim SD «odmarza co», padègti ʽogorzeć; podpalićʼ, sudègti 

ʽspalić sięʼ, sudegu SD «zgorywam», uždègti ʽzapalić coʼ. W gwarach też prs. infigowane 

apdeñga ʽopala sięʼ, įdeñga ʽrozpala sięʼ (paralele s.v. gèsti I). — Pb. *deg- należy do pwk. 

pie. *dhegu̯h- ʽtraktować ogniem, palićʼ (LIV
2 133), por. wed. dáhati ʽpali, spalaʼ, mław. 

dažaiti ts., nomen gr. τέφρα, ep. τέφρη f. ʽpopiółʼ (też o stosie pogrzebowym). Zob. też BSW 

49, LEW 85, ALEW 189. — Formacje sekundarne: dẽginti caus. 1. ʽpalić ogniem, podpalaćʼ, 

2. ʽtrzymać coś zapalonego, płonącego (np. łuczywo), oświetlaćʼ, 3. ʽopalać (o słońcu)ʼ, 4. 

ʽpalić fajkęʼ, 5. ʽmieć uczucie pieczenia; palić (o zgadze, wódce, lekarstwie)ʼ, 6. ʽparzyć, 

dotykać czym gorącymʼ, 7. ʽmieć gorączkęʼ, 8. ʽszczypać, piec (o mrozie, pokrzywie)ʼ, 9. 

ʽcisnąć, uciskać (o butach)ʼ, indeginu SD «smelcuię» [ʽna gorąco pokrywać metal emalią, 

glazurąʼ], nudẽginti ʽsparzyć wrzątkiem; udusić, np. kapustęʼ. Refl. dẽgintis ʽodczuwać 

popęd płciowy – o kobyleʼ (dosł. ʽpalić się do czegoʼ), įsideginti DP ʽrozpalić sięʼ. Por. łot. 

dedzît ʽpalić, puszczać iskryʼ. Neoosn. degin-: deginė́ti iter. ʽzapalać, podpalaćʼ (łot. 

dedzinât), išdeginojo BRB ʽspalili (miasta)ʼ (por. prt. *budinojo, *dalinojo). Causativum na 

SE deg- i z suf. -in- zastąpiło odziedziczone *dagyti ⇐ pie. *dhogu̯h-ei̯-, por. wed. dāháyati 

ʽpali, podpalaʼ, łac. foveō, -ēre ʽgrzać, ogrzewaćʼ, toch. A tsäk- ʽspalićʼ, tsāk- ʽoświetlić, 

świecićʼ. — Formacja na -čio- ulega zróżnicowaniu na podstawie neoapofonii deg- ⇒ dėg-: 

degčióti to ʽpalić się powoliʼ, zaś dė́gčioti to ʽchwilami palić się płomieniemʼ (Veizu, kad ten 
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ugnis dė́gčioja). — Nomina na SE: degùs ʽpalny, łatwopalnyʼ. Osobno zob. dẽgalas, 

degės̃iai, dẽglas, dẽgsnė, degùtas. Cps. dervadegỹs ʽsmolarzʼ (por. dervà), kalkdegỹs ʽten, 

kto praży wapnoʼ (por. kálkės), plytdegỹs ʽceglarzʼ (por. plytà), smaldegỹs ʽsmolarz, 

dziegciarzʼ (por. smalà). — SO dag-: dagióti (zob., tam też nomina z dag-). — Neoapofonia 

deg- ⇒ dig-: dignà (zob.). — Pbsł. *deg-/*dig- uległo w słowiańskim asymilacji 

antycypacyjnej w *geg-/*gig-, skąd psł. *žeg-/*žĭg-, por. scs. žešti, žegǫ ʽpalićʼ, ipv. žьdzi 

ʽpal!ʼ. Starszy pdg. słowiański łączył w sobie SE infinitiwu *žegti i SZ praesentis *žĭgǫ 

(*gig- z *dig-), por. pol. żec, żgę, żżesz, głuż. žec, žhu, ros. žečь, žgu. W scs. jest žĭgǫ 

rzadkim wariantem do žegǫ ʽpalęʼ. Dalej por. ros. žgut, žgutá ʽpochodnia skręcona z konopi i 

umoczona w smoleʼ, < *žĭg-ǫt-, osnowa partycypialna jak w ros. žgúčij ʽpiekącyʼ, stpol. 

żgący ʽpalącyʼ. — WSE dėg-: dė́gčioti (zob. wyżej), dėg̃urti ʽpalić się powoli, słaboʼ. 

Nomina: dėg̃ė ʽłuczywo używane przy łowieniu ryb nocąʼ, dėg̃is ʽsparzone, przypalone 

miejsce na skórze; wypalona dziuraʼ; idiom it iš ugniẽs dėg̃io adv. ʽbardzo prędkoʼ, dėgla 

b.z.a. ʽhuba, czyreń ogniowy, Polyporus igniariusʼ, dė́glas 1 p.a. ʽgrzyb na spróchniałym 

drzewieʼ, dėg̃lė ʽgrząskie, głębokie miejsce na bagnieʼ (por. łot. de̦glāji ʽnisko położone 

miejsce wypaloneʼ), nuodė́gulis (zob.), padėg̃ėlis ʽpogorzelecʼ. Por. też n.m. Padėg̃iai. 

Słowiańskim odpowiednikiem dėg- jest *žag- (z *žēg- < *gēg- < *dēg-), por. ros. gw. žagátь 

ʽspalaćʼ, czes. žáhat ʽpalićʼ, głuż. žahać ʽsmalić, palićʼ < *žagati (iter. na -ā-), nomen stpol. 

żagiew f. ʽto, co służy do wzniecania ognia, próchno, hubkaʼ, pol. ʽpłonący kawał drewna, 

głownia; huba drzewna, grzyb Polyporusʼ, głuż. žahow m. ʽhubka w krzesiwieʼ, ukr. gw. 

žahvá ʽhubkaʼ (por. Boryś 750, s.v. żagiew). — WSO dog- < *dāg-: atúodogiai (zob.), 

dogmė ̃ (zob.). Odpowiednik psł. *gag- < *dāg- utrwalił się w nazwie ʽzgagiʼ, tj. ʽuczucia 

pieczenia w przełykuʼ, por. słń. izgȃga, ros. gw. izgága (też ʽmdłościʼ), czes. žáha < žháha, 

przest. zháha, pol. zgaga, < psł. *jĭzgaga – sb. postvb. od psł. *jĭz-gagati (*gāg-ā-) lub *jĭz-

gažati (*gāg-ē-). Por. lit. gõrė ʽzgagaʼ ⇐ gorė́ti. 

 degùtas 2 p.a. ʽdziegieć, smoła (oleista czarna ciecz otrzymywana podczas suchej 

destylacji drewna), używana do smarowania osi kół i skóry butów, a także w leczeniu chorób 

skóryʼ. Por. Mūsų tėvai degùtą degdavo ratams tepti ʽNasi ojcowie wypalali dziegieć do 

smarowania kółʼ. Seniau ir čebatus degutù tepė ʽDawniej nawet buty smarowano dziegciemʼ. 

SD degutas «dziegieć». War. dagùtas (m.in. u Donełajtisa). Odpowiednik łot. de̦guts ʽsmoła 

z brzozy, Birkenteerʼ (> ģe̦guts), war. de̦guta, de̦guots (> ģe̦guots). Analiza: degu-ta-, drw. 

od przymiotnika na -u-, por. degùs ʽdobrze się palącyʼ (zob. dègti, pie. *dhegu̯h-). Z formacją 

litewsko-łotewską jest prawdopodobnie spokrewnione psł. dial. *degŭtĭ ʽsmoła brzozowaʼ: 

ros. dëgotь, dëgtja, ukr. dьóhotь, błr. dzióhacь, -hcju, stczes. dehet, -hte, pol. dziegieć, -gciu 

(brak w płd.-słow.; słń. degét jest czechizmem). Budowa jak w *nogŭtĭ ʽpaznokiećʼ, *olkŭtĭ 

ʽłokiećʼ. Por. BSW 49, LEW 86, Sławski I, 194, Derksen 2008, 98. Fakt, że pbsł. *deg- 

ʽpłonąćʼ (lit. dègti) jest kontynuowane w prasłowiańskim przez *geg- > *žeg- (por. scs. žegǫ, 

žešti, nie zaś †degǫ, †dešti), dał powód do przypuszczenia, że płn.-słowiańskie refleksy 

praformy *degŭtĭ nie odzwierciedlają stanu sprzed zmiany *deg- > *geg-, lecz świadczą 

raczej o zapożyczeniu wyrazu bałtyckiego, dokonanym jeszcze w epoce przedhistorycznej. 

Kwestii tej nie da się na razie rozstrzygnąć. Przegląd literatury dają REW I, 335, Sławski, l.c., 

Urbutis, Balt V:1, 1969, 55 = Urbutis 2009, 363n. i Laučjute 12. — Drw. degùčius 1. ʽkto 

zajmuje się wyrobem dziegciu, dziegciarz, smolarzʼ, 2. ʽktoś umazany dziegciemʼ, 3. nazwa 

żuczka Carabus, degutėl̃is ʽdziegieć do leczenia ran skóry u zwierząt; farba dziegciowa, 

czarna farbaʼ, degùtinė ʽjama, w której pędzą dziegiećʼ (syn. degùt-duobė ts.), degutinykas 

SD
1 «dziegciarz», degùtininkas ʽdziegciarzʼ (zapoż. litewskie w jid. degutnik ʽdziegciarzʼ, 

por. Lemchenas 73), degùtis, -čio ʽdziegciarzʼ. — Nazw. Degùtas, Degùtis (spolszczone 

Deguć). N.m. Degùčiai 17x, Degutãliai, Degutėl̃iai, Degùtinė, Degutìnė, Degùtiškė 2x, 

Degùtiškės 2x, cps. Degùtgiris. N.rz. Degùtė, Degùtinė, cps. Degùtintakis.  
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 deĩmantas 1 p.a. ʽdiamentʼ — niejasne (ei) przekształcenie brzmienia diẽmantas (gw.), 

które oddawało zapożyczone pol. przest. djamant, z zamianą pol. [di̯a] na lit. [di̯e]. War. 

deĩmentas ma °ment według pol. diament. Dawna polska forma djamant, djament wywodzi 

się z dyjamant, dyjament XVI w., co transponowało śrwn. dīamant ⇐ stfr. diamant. W DP 

jest poświadczona odpowiednia czterozgłoskowa forma [dijamentas], pis. <diamentas>. 

Pisownia <dia> oddaje /dija/, podobnie jak w <diablas> = dijablas i <diakas> = dijakas. Por. 

nazwiska Dijãmentas i Dijãkas. Zob. SLA 122, ALEW 204, POLŽ 276. — Z Litwy pruskiej 

poświadczony jest germanizm dėmantas i dymantas ⇐ prus.-niem., śrdn. dēmant (GL 43n., 

autor pisze ė́ i ý; brak w LEW), por. nwn. Diamánt m. Zob. też adamantas. — Drw. 

wsteczny: deimas (w dajnie: deimo žiedužėlis ʽdiamentowy pierścionekʼ), por. rabañtai ⇒ 

rãbos; tū́kstantis ⇒ tū̃kstas. 

 deĩvė 2 p.a., deivė ̃ 4 p.a. ʽboginiʼ (m.in. SD) — forma żeńska do diẽvas ʽbógʼ, 

scharakteryzowana suf. -ė- i neoapofonią ie ⇒ ei. Por. sviẽkas, łot. sviêks ob. sveĩkas; spíegas 

ob. spéigas oraz miẽšti ob. meĩšti. Brak neoapofonii w war. diẽvė, dievė,̃ jak też w łot. dìeve. 

Inne ujęcie wokalizmu ei dają Kuryłowicz 1956b, 119 i Stang 1966, 58, 63. Oboczność ei/ie 

powraca w deiváitis : dieváitis; deivỹstė : dievỹstė oraz deĩvinti : diẽvinti oraz deivotas ob. 

dievótas. 

 deivóti, deivóju, deivójau gw. ʽczcić kogo, ubóstwiaćʼ (Žmonės kuone deivoja tą 

garbės vertą senelį ʽLudzie nieomal ubóstwiają tego czcigodnego starcaʼ). Brak jest 

dawnych poświadczeń; stlit. ptc. deivotas, użyte w znacz. ʽpobożnyʼ (BRB Christus... dėlei 

mūsų ne Deivatų numirė ʽChristus ... ist fur uns Gottlosen gestorbenʼ, zob. ALEW 208), jest 

wariantem zwykłego dievótas ʽpobożny, nabożnyʼ (zob.). Ten fakt zdaje się przemawiać za 

wtórnością wokalizmu ei. Jego źródłem jest neoapofonia ie ⇒ ei, zob. s.v. deĩvė. — N.B. Nie 

należy tu deivóti w znacz. ʽżegnać się, mówić na pożegnanie «sudiẽu», «sudiẽ»ʼ, ponieważ 

jest to drw. wsteczny od atsideivóti ʽpożegnać sięʼ, co z kolei jest obocznikiem atsidievóti 

(zob. dievótis). 

 dėj-, neopierwiastek wyabstrahowany z dė́jo, formy praeteriti do dė́ti ʽkłaść, położyćʼ. 

Drw. atidėjìmas ʽodroczenie (w czasie)ʼ, dėjà ʽodcisk palcaʼ, dėjamas: kaulelis dėjamas 

darbi kokiami SD «kostka w robocie sadzoney», dė́jymė ʽznak zrobiony palcem (plama, 

wgłębienie)ʼ, dėjinė́ti iter. ʽskładać, przekładać; rzadko znosić jajaʼ, dėjinỹs ʽjajko 

nadzwyczaj małe, zniosekʼ (syn. ìšdėlis), išdėjimas aba pakasimas žmagaus numirusio SD
1 

«pogrzeb» (syn. pralydėjimas), išdėjimas SD «pogrzeb» (syn. pakasynos), padėjė́jas 

ʽpomocnikʼ, DP ʽwspomożycielʼ, padėjė́ti ʽo kurze: przez jakiś czas znosić jajkaʼ, padėjėja 

DP ʽorędowniczkaʼ ⇐ padėj- (por. typ sėjė́jas). Cps. geradė́jas (zob.), piktadė́jas (zob. 

pìktas). — Por. łot. dēj-: dẽjala a. dẽjele ʽwydrążone drzewo przeznaczone na barćʼ (por. 

duori dēt, dravu dēt ʽdziać barćʼ), dêjẽjs ʽkto kładzie, stawiaʼ, dējēja vista ʽkura często 

znosząca jajaʼ. Osobno zob. hasło dė-. 

 dejà I interi. ʽniestetyʼ, DP ʽniestety, niestetysz; biada, biadażʼ (wyraz uwydatniający, 

że coś nie jest po myśli mówiącego), np. Dejà, šiandien negalė́siu ateiti ʽNiestety, dziś nie 

będę mógł przyjśćʼ. Por. też Deja aba bėda, kurie namus namamus pristato aba prigretina SP 

I, 33413-14 ʽBiada, ktorzy przyłączacie dom do domuʼ. Zob. dejà II. 

 dejà II 4 p.a. sb. f. ʽbieda, nieszczęścieʼ, np. Apsakyk jai mano dejas ir sunkų vargelį 

ʽOpowiedz jej o moich nieszczęściach i ciężkim losieʼ. Linksmybei svieto amžiną deją V. 

Dievas žada DP 2148 ʽWeselu świeckiemu wieczną biadę Pan Bog opowiadaʼ. 

Substantywizowany wykrzyknik, zob. dejà I. LEW 80, 86 stawiał pytanie, czy dejà nie jest 

spokrewnione z dainà ʽpiosenkaʼ (za nim teraz ALEW 189). — Vb. denom. dejúoti ʽbiadać, 

utyskiwać, użalać się, lamentowaćʼ, DP ʽnarzekaćʼ. Stlit. sb. dejojimas ʽlament, biadanie, 
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narzekanie, skargaʼ wskazuje na zanikłe vb. denom. *dejoti, -ju. Neoosn. dejo- widać w gw. 

dejõnė ʽbiadanie, narzekanieʼ (por. vajõnė ⇐ vajóti; medžiõnė ⇐ medžióti). 

 dėkà adpozycja o znacz. ʽdziękiʼ, rządząca formą genetiwu, która staje zwykle w 

postpozycji, np. Nè tàvo dėkà taĩp atsitìko ʽNie dzięki tobie tak się stałoʼ. Tàvo pagálbos 

dėkà ʽDzięki twej pomocyʼ. Skostniała forma rzeczownika dėkà, -õs ʽdzięki, 

podziękowanieʼ, który zapożyczono ze stbłr. djaka (błr. dzjáka, -i) ⇐ pol. przest. dzięka, pl. 

dzięki, tu ze stwn. denke pl. ʽpodziękowaniaʼ (por. nwn. Dank m.). Zob. GJL III, § 779, Boryś 

144 (znacz. ʽodczuwać wdzięcznośćʼ wywodzi się z ʽmyśleć [denken] o doznanym 

dobrodziejstwieʼ, zob. Bańkowski I, 331, Mańczak 47, EWD 202. Synchroniczny opis użycia 

sb. dėkà daje Vaičiulytė-Semėnienė, ALL 75, 2016, 89-114. — Pl. dėk̃os ʽpodziękowanie, 

wdzięcznośćʼ, SD dėkos «dzięka, dziękowanie, dziękczynienie» (syn. dėkavojimas). Osobno 

zob. padėkà. — Drw. dėkìngas ʽwdzięcznyʼ (⇒ dėkingystė LEX ʽwdzięcznośćʼ). Vb. denom. 

dėkóti, -ju, -jau ʽdziękowaćʼ, war. dėkúoti (⇒ dėk̃uo żm. interi. ʽdzięki!ʼ); padėk̃auti 

ʽpodziękowaćʼ (ZS 18). Osobno zob. dėk̃ui. 

 dekãnas 2 p.a. ʽw katolickiej organizacji kościelnej: duchowny sprawujący nadzór nad 

określonym okręgiem – dziekanatemʼ, SD
1 «dziekan, decanus» — stbłr. dekanъ, djakanъ ⇐ 

pol. XVI w. dziekan (⇐ łac. decānus ʽdziesiętnikʼ, zob. Bańkowski I, 324). — Drw. 

dekanystė SD
1 «dziekaństwo, decanatus». 

 dėk̃avoti, dėk̃avoju, dėk̃avojau stlit., gw. 1. ʽdziękować, wyrażać wdzięczność, składać 

podziękowanieʼ (SD dėkavoju «dziękuię»), atidėk̃avoti ʽpodziękowaćʼ, przest. ʽzwolnić kogo 

ze służby, z urzęduʼ, 2. ʽbłogosławićʼ (Mażwid) — zapoż. ze stbłr. djakovati, por. błr. 

dzjákavacь, dzjákuju, ukr. djákuvaty, djákuju. Akcentuacja czasownika wskazuje na 

intrabiałoruską derywację denominatywną od rzecz. stbłr. djaka, błr. dzjáka (uwaga M. 

Osłona, p.l.). Zob. też SLA 62, LEW 86 i ALEW 190. — Neoosn. dėkavoj-: dėkavojimas SD 

«dzięka, dziękowanie, dziękczynienie» (syn. dėkos), seimo atdėk̃avojimas ʽrozwiązanie 

sejmuʼ (Kurschat). Neoosn. dėkav-: nedėkavystė stlit. ʽniewdzięcznośćʼ (syn. nedėkingỹstė), 

dėkavõnė przest. ʽpodziękowanieʼ. Literacki odpowiednik brzmi dėkóti (zob. s.v. dėkà).  

 *dėkla lub *dėklas hist. ʽdziakło, danina zbożowa w dawnej Litwie; miara ziarnaʼ (LKŽ 

II 388, Skardžius, RR 4, 383n., 727n.). Jak wskazują gwiazdki, nie są to brzmienia 

historycznie przekazane, lecz rekonstrukcje. Oparciem dla nich są zapisy białoruskiego 

lituanizmu, por. stbłr. djaklo 1444; w tekstach łacińskich dyaclo 1387 ʽdanina zbożowa i 

siennaʼ (HSBM 9, 135), błr. dzjakló, dzjákla, por. Laučjute 36. — Urbutis, Balt V:1, 1969, 55 

(= Urbutis 2009, 364n.) w odróżnieniu od LKŽ i LEW 91 odtworzył oryginalny wyraz 

litewski w formie rodzaju męskiego *dėklas, mianowicie jako dewerbalne nomen instrumenti 

na -kl- od dė́ti ʽkłaśćʼ. Jego znaczenie etymologiczne ustalił – odpowiednio do budowy – 

jako ʽnaczynie do składania i przechowywania ziarnaʼ. Wynika z tego, że nazwa dziakła jako 

daniny (zbożowej, siennej itp.) wywodzi się koniec końców od nazwy pojemnika na ziarno. 

NB. Pol. dziakło ʽdawna danina zbożowa na Litwieʼ, por. To, co nazywało się w Polsce 

«pomocne», miało w Litwie imię «dziakła» (zob. SW I, 633), też m. dziakieł, f. dziakła, jest 

pożyczką białoruską, nie litewską. Dowodzi tego charakterystyczna zmiana błr. dja w dzja, 

zaszła ok. XIV w. W tym sensie trzeba sprostować orzeczenie Bednarczuka 1999, 154, który 

zaliczył dziakło do najstarszych zapożyczeń litewskich w jęz. polskim. 

 dėk̃las 2 p.a. 1. ʽpochwa, futerał, kaburaʼ, 2. ʽplecakʼ, padėk̃las ʽmiejsce, gdzie się coś 

kładzie, taca, podstawka, podkładkaʼ — dewerbalne nomen instrumenti albo nomen loci, 

utworzone suf. -kl- od dė́ti ʽkłaśćʼ (zob.), padė́ti ʽpołożyćʼ. Paralele: dóklas, bū́kla (GJL II, § 

223). — Z innym tematem: dė́klė a. dėklė ̃1. ʽplecakʼ, 2. ʽkieszeńʼ, 3. ʽmiejsce w piecu do 

przechowywania ciepłych potraw, duchówkaʼ. Metatonia cyrkumfleksowa jak np. w būklė ̃
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(ob. bū́klė), pabū̃klas. Osobno zob. *dėkla. 

 dėkudiẽ interi. gw. ʽdzięki Bogu!ʼ (Šiemet, dėkudiẽ, viską nuo laukų gražiai nuėmėm 

ʽW tym roku, dzięki Bogu, wszystko z pól na czas sprzątnęliśmyʼ), war. dėkudiev b.z.a. — 

zrost wyrażenia dėk̃ui diẽvui, zredukowany drogą nieregularnego rozwoju fonetycznego. 

Paralele s.v. diẽ.  

 dėk̃ui interi. ʽdziękuję!ʼ — zapoż. ze stbłr. *djákui, to z apokopowania formy 1 sg. prs. 

stbłr. djakuju (*djákuju). Por. błr. dzjákui < dzjákuju. Zob. też s.v. dėk̃avoti. — Forma dėk̃ui 

jest używana również jako przyimek z datiwem, por. dėk̃ui Diẽvui ʽdzięki Boguʼ. — Od 

interi. dėk̃ui pochodzi delokutywny czas. dėkùju (⇒ dėkùjau, dėkùiti) ʽdziękowaćʼ (por. 

pilniùiti s.v. pilñas). — Ze skrzyżowania war. dėk̃u z syn. lit. ãčiū powstało dėkùčiu. 

 dėl̃ praep. z gen. ʽdla, na czyjąś korzyść, z powodu, w celuʼ (por. łot. dẽļ, deļ) — 

skrócenie z dėl̃ei (m.in. DP), co jest właściwie notacją allofoniczną dla formy dėl̃iai (por. łot. 

gw. dēļi). W pierwiastku jest zgodne z postpozycją scs. dělja, dělĭma ʽdlaʼ, stpol. dziela ts. 

Pod względem etymologicznym było łączone z sb. scs. dělo ʽdziełoʼ (dělĭma – 

spetryfikowana forma instr.du.?), por. Berneker I, 195, BSW 48, LEW 86 n., GJL III, § 704 n., 

ESJS 128, ALEW 191. Derksen 2008, 102n. nie wyklucza zapożyczenia słowiańskiego w 

bałtyckim (ale też nie podaje uzasadnienia). — Praep. dėl̃ tworzy złożenia z genetiwem 

zaimków kàs, tàs, por. kodėl̃ ʽdlaczegoʼ (DP kodêlig ʽczemużʼ), todėl̃ ʽdlategoʼ (DP todêlig 

ʽprzetożʼ, todéleig ʽstądżećʼ). W gwarach skraca się do kõde (kõd, kõl), tõde. Formy 

analityczne: dėl kõ ʽdlaczegoʼ, dėl tõ ʽdlategoʼ, zrost dėltõ ʽjednakʼ (por. łot. tā dēļā 

ʽdlategoʼ). Zob. też drin. 

 delčià 4 p.a. ʽpomniejszające się światło księżyca, ostatnia kwadra księżyca, tzw. stary 

księżycʼ. Analiza: *delč̓ -ā-, drw. na -ā- od tematu fleksyjnego delč̓ -, ukazującego się w 

alternacji z delt- w odmianie wyrazu deltìs 4 p.a. ʽostatnia kwadra księżycaʼ, por. dat.sg. 

delč̃iai. Paralela: dėčià 4 p.a. ʽokres noszenia jajʼ ⇐ dėč̓ - jak w dat.sg. dė́čiai (dė́tis ts.). Jak 

widać, dla objaśnienia zakończenia -čia w delčià, dėčià nie sięgamy po hipotezę suf. -čia < 

*-tjā, której używał ŽD 332. W danym wypadku segment -č̓ - należy do osnowy, nie zaś do 

sufiksu. Por. niżej neoosn. delč-. — Wracając do deltìs, trzeba uznać starszeństwo 

apofonicznego war. diltìs (wsch.-lit.), ponieważ sufigowanie -ti- wymaga w zasadzie st. 

zanikowego, nie zaś pełnego, w pierwiastku (zob. GJL II, § 402). Por. Mėnulis baigia dìlti 

ʽKsiężyc przestaje się zmniejszaćʼ. Kiaulės reikia diltỹ skerst, kad mėsa nekirmytų ʽŚwinię 

należy zarzynać podczas «diltis», aby mięso nie robaczywiałoʼ. SZ jest w diltìs (3 p.a.) taki 

sam, jak w inf. dìlti (*dḷh1-C), zob. s.v. W gwarach, które miały przy dìlti prs. na SE, dẽla 

ʽściera się, zmniejsza sięʼ (*delh1-e/o-), doszło do analogicznego wyrównania wokalizmu w 

drw., stąd deltìs zam. diltìs, i delčià zam. dilčià. — Sb. diltìs to dewerbalne abstractum na -ti- 

do dìlti m.in. ʽzmniejszać się – o tarczy księżycaʼ. Znacz. etym.: nomen actionis ʽubywanieʼ 

⇒ nomen concretum ʽzmniejszająca się tarcza księżycaʼ. Pwk. pie. *delh1-C/*dḷh1-C 

ʽbehauen, spaltenʼ (LIV
2 114). Zob. Vijūnas, Balt XLVI:2, 2011, 185-200, ALEW 191. 

Paralele semazjologiczne: pãraižos ⇐ paraižýti; strus. ščĭpŭ a. ščĭnenije ʽzmniejszanie się 

tarczy księżycaʼ ⇐ ščĭnuti sja ʽubywać, zmniejszać sięʼ < psł. *ščĭp-nǫ-ti (por. REW III, 453), 

znacz. etym. ʽpomniejszenie przez szczypanie, skubanieʼ. — Neoosn. delč- (⇐ delčià): delčė ̃

ʽostatnia kwadra księżyca; księżycʼ, delč̃is a. delč̃ius ts. (SD mėnuo delčius «księżyc po pełni, 

na schodzie»), cps. gãladelčis ʽostatnia kwadra księżycaʼ (por. gãlas), adv. gãladelčio: 

Reikia šiandie kiaulė pjaut – gãladelčio, mėsoj kirmelių nebus ʽTrzeba dziś zarżnąć świnię, 

[bo] księżyc w ostatniej kwadrze, [więc] nie będzie w mięsie robakówʼ. — W SD ukazuje się 

jeszcze <menuo dilstus> «księżyc po pełni, na schodzie» – z formą participium prs.act. 

dìlstųs < dìlstąs od dìlsta (inf. dìlti).  
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 delčius, -iaus SD 1. «dzielca» [ʽten, co dzieli, rozdzielaʼ] (syn. dalyva), 2. «miernicki, 

miernik» [ʽten, co zajmuje się pomiarem i podziałem gruntów, geometraʼ] (syn. dalyva) — 

zapoż. ze stbłr. delьčij, delčij ʽsędzia polubowny; pośrednik lub świadek przy podziale 

majątku i gruntówʼ (HSBM). Zob. też SLA 63 (pominięte w LEW i ALEW). 

 dėlė ̃ 4 p.a. 1. ʽpijawka, Hirudo medicinalisʼ, 2. ʽpijawka końska, Aulastomum guloʼ 

(Negaudyk šitų dėlių̃, čia netikros, čia kumelinės ʽNie łap tych pijawek, to nie takie jak 

trzeba, to [są] końskieʼ), 3. ʽpijawka rybia, Piscicola geometraʼ, 4. ʽsoliter pasożytujący w 

jelitach człowiekaʼ, 5. ʽślimakʼ, 6. ʽstrużka krwiʼ (Eina kraujų dėlė per kaklą iš galvos 

ʽStrużka krwi cieknie z głowy po szyiʼ), 7. ʽkrwawa pręga na skórze od uderzenia batemʼ 

(Arklys po dėlėm̃ ʽKoń z podbiegłymi krwią pręgamiʼ). Warianty gw.: 1. gėlė,̃ gėla b.z.a., o 

nagłosie dostosowanym – na gruncie etymologii ludowej – do czas. gélti m.in. ʽżądlić kłućʼ 

(por. LEW 87, Kabašinskaitė 56), 2. dielė ̃4 p.a. ʽpijawka; tasiemiec; ślimakʼ (n. rz. Diẽlupis). 

— Odpowiednik łot. dêle ʽpijawkaʼ, drw. dêlene ʽpijawkaʼ, dêline ts., me̦lnā dēlene ʽpijawka 

końskaʼ. Pochodzi z pb. *dēl-ii̯ā-, drw. od adi. vb. *dē-la- ʽssącyʼ. To ostatnie znajdujemy w 

postaci substantywizowanej w łot. dê̦ls ʽsynʼ, znacz. etym. ʽosesek, ssakʼ (por. łac. fīlius < 

*fēlios ⇐ fēlāre ʽssać pierśʼ; umbr. feliuf acc.pl. ʽlactantesʼ). — Drw. dėlė́tas ʽpełen pijawek 

(o miejscu, wodzie)ʼ, cps. kuméldėlė ʽpijawka końska, Aulastomum guloʼ (por. kumẽlė). Vb. 

denom. dėliáuti ʽłapać, zbierać pijawkiʼ. Osobno zob. dėlė́ti. — Osnowa werbalna utrzymana 

w łot. dêt, dêju, dêju ʽssać pierś matkiʼ < pb. *dē-i̯e-, od pwk. pie. *dheh1- (LIV
2 138: 

*dheh1(i̯)- ʽ(Muttermilch) saugenʼ). Por. wed. dháyati ʽssie pierśʼ (*dhh1-éi̯e-), SE wed. 

dhārú- ʽkarmiąca piersiąʼ, gr. θήσατο aor. ʽssałʼ, θηλή ʽpierś kobiecaʼ, stang. delu f. 

ʽbrodawka piersiowaʼ, stwn. tila ts. (pgerm. *dēlō). Tu jeszcze łot. przest. Dēkla f. ʽbogini 

mająca pieczę nad oseskami i dziećmi w kołyskachʼ, analiza: dē-kla < pb. *dē-tlā-. Osobno 

zob. pirmadėlė.̃ — SZ-C *dī-: łot. dīle ʽssące cielę, źrebię a. prosięʼ. Zob. BSW 51, LEW 87, 

ALEW 191. — W słowiańskim por. scs. dojiti ʽdoić pierś (o osesku)ʼ. SO doi̯-V został 

utworzony od zanikłego SZ-V *dii̯-V (por. scs. napojiti ʽnapoićʼ ⇐ pĭjetŭ ʽpijeʼ, inf. piti). — 

Neopwk. dēj- (⇐ dêju): łot. dêjals a. dêjala ʽmleko matki; mlecz rybyʼ, dējuolis ʽsyneczekʼ 

(por. wyżej dê̦ls). — N.jez. Dėlỹs, Dėlỹnas, Dėlìnė, Dėlìnis 17x.  

 delénka 1 p.a. gw. ʽczęść lasuʼ — zapoż. z błr. dzjaljánka, -i ʽdziałka, dzielnicaʼ, ros. 

deljánka, -i ʽto, co podlega podziałowi; część z podziałuʼ (⇐ ros. przest. deljána, -y m.in. 

ʽczęść lasu przeznaczona do wyrębuʼ), zob. SRNG 7, 348. War. dalénka 1. ʽczęść lasuʼ, 2. 

ʽporcja mięsa, porcja jedzeniaʼ. 

 dėlė́ti, dėlė́ju, dėlė́jau gw. ʽbić konia batem w taki sposób, że powstają na jego skórze 

krwawe pręgiʼ, np. Visas arklys sudėlė́tas ʽKoń cały w krwawych pręgachʼ. Vb. denom. na 

ėti od dėlė ̃m.in. ʽkrwawa pręgaʼ (zob.). 

 dėlióti, dėlióju, dėliójau 1. ʽkłaść, układać (np. karty)ʼ, 2. ʽrozkładać, rozkładać po 

trochuʼ, 3. ʽnakładać (do zjedzenia)ʼ, 4. ʽo kurach: nieść się, często znosić jajaʼ, 5. ʽnadawać 

komu imię, przezwiskoʼ, 6. ʽiść, kroczyćʼ, 7. ʽopowiadać, zmyślaćʼ, war. dė́lioti — 

iterativum-deminutivum utworzone neosuf. -lio- od dė́ti ʽkłaśćʼ (zob.). Paralele: imlióti ⇐ 

im̃ti; kráulioti ⇐ kráuti; rėplióti ⇐ rė́pti (GJL II, § 590n.). Cps. apdėlioti ʽobkładaćʼ, atidėlióti 

ʽodkładać, odraczać w czasieʼ, sudėlióti ʽskładać, ustawiać, np. książki na półce; składać z 

części; zrobić nieco seraʼ, refl. susidėlióti ʽcudzołożyć, zdradzać męża, żonęʼ (dosł. ʽpokładać 

się z kimʼ). — Drw. neatidėliótinas ʽpilny, naglący, nie cierpiący zwłokiʼ. 

 délnas 3 p.a. ʽdłoń otwarta, wyprostowanaʼ. SD delnas «dłoń spodnia, vola manus» 

(syn. plaštaka «dłoń, palma»). War. f. délna 1 p.a. Odpowiednik łot. de̦lña ʽwewnętrzna 

strona dłoni, otwarta dłońʼ. Rekonstrukcja *dēl-nă-, *dēl-nā- < pie. *delH-no/eh2-. Por. strus. 

dolonĭ ʽdłońʼ, ros. gw. dolónь (z metatezą d-l > l-d: ros. liter. ladónь) < pbsł. *dāl-ni- < *pie. 



298 

na prawach rękopisu 

*dolH-ni. Formacja dewerbalna w stosunku do lit. délti, dẽliù ʽścierać, gładzićʼ (zob. s.v. 

dìlti). Tam też o pwk. pie. *delh1-/*dḷh1- lub *delH-. Fakt, że w jęz. rosyjskim przy dolónĭ 

obok znacz. ʽdłońʼ pojawia się znacz. ʽmiejsce równe na klepisku; boisko do młóceniaʼ, 

nasuwa przypuszczenie, że pojęcie dłoni jest styczne z pojęciem ʽpłaszczyzna równa i 

gładkaʼ, mianowicie w przeciwieństwie do pięści (tj. dłoni zwiniętej, skurczonej) lub garści 

(tj. dłoni złożonej do objęcia czegoś). Zob. Berneker I, 208, BSW 51, LEW 87n. Kroonen 513 

(s.v. *telda- ʽdrape, tentʼ) sprowadza délnas do pwk. *delH- ʽrozpościerać, rozszerzaćʼ. 

Tymczasem ALEW 191 sięga do porównania z gr. θέναρ, -αρος n. ʽdłoń; podeszwaʼ (*dhenṛ) i 

stwn. tenar, tenra ʽdłoń, hohle Handʼ (*denara-), a to prowadzi go do rekonstrukcji pdg. pie. 

*dhólnṛ, gen.sg. *dheln-nés. Niepewne. — Drw. į́delnis ʽłata ze skóry lub tkaniny naszywana 

na dłoń rękawicyʼ.  

 dels̃ti, delsiù, delsiaũ ʽzwlekać, ociągać się, marudzić, odkładać na później, 

powodować opóźnienieʼ, uždels̃ti ʽzwlekać, odwlekać coʼ. Drw. nedels̃iant adv. ʽnie 

zwlekając, niezwłocznieʼ (typ negaĩštant, bèregint). Odpowiednik łot. dèlst2, dèlšu2, dèlsu2 

ʽmówić, opowiadaćʼ, war. dèlzt, dèlžu, dèlzu ʽmówić bez ustanku, paplać, pleśćʼ 

(perseweracyjna asymilacja ls > lz); drw. delsêt ʽmówić, opowiadaćʼ, adv. dęlsu dęlsumis 

ʽpotykając sięʼ. Etymologia niepewna. Mimo różnicy spółgłoski -s- w pierwiastku było 

zestawiane z psł. *dĭl, por. scs. prodĭliti ʽprzedłużyćʼ, ros. dlítьsja ʽtrwać, przewlekać sięʼ 

(LEW 88). — SO dals-: dalsùs ʽkto zwleka, ociąga się, mitręży czasʼ. — SZ duls- (przy braku 

†dils): dulsùs m.in. ʽwolno pracujący, leniwyʼ. NB. Na rzecz prs. *dulsta < *duls-sta 

ʽzwleka, marudziʼ przemawia neopwk. dulst, widoczny w pochodnym czas. dulsčiù, 

dulsčiaũ, duls̃ti ʽzwlekać, marudzićʼ. 

 deluntas, -a stlit. ʽdelikatny, subtelny, zartʼ: Ale ana labai buva laiba [glosa: delunta] 

ir graži BRB ʽOna jednak była bardzo subtelna i piękna. Sie war aber sehr zart und schöneʼ. 

Analiza del-untas sugeruje formację dewerbalną o pwk. del- jak w prs. dẽla gw. ʽściera się, 

zużywa sięʼ, zob. dìlti. Por. LEW 82 i ALEW 192. Znacz. etym. ʽgładki, który został 

wygładzony, pozbawiony nierówności, chropowatościʼ (paralela: dailùs). Co do sufiksu por. 

nusiųsk vienuntą BRB ʽprzyślij choć jednegoʼ, vienuntas BRP ʽjedynyʼ (zob. ŽD 375, GJL II, 

§ 446). 

 dem̃bti, dembiù, dembiaũ gw., zwykle z prvb. į- ʽnapiąć, zgiąćʼ, por. Bėgi ir bėgi, 

indem̃bęs kuprelę ʽBiegniesz i biegniesz zgarbiony/skulony)ʼ. Brzmienie demb-V pochodzi z 

udźwięcznienia temp-V jak w tem̃pti, -iù, -iaũ ʽciągnąć, napinać, naprężaćʼ (zob.). Por. 

dribnóti ob. tripnóti; žlegiù ob. šlekiù. — Drw. demblỹs 1. ʽłodyga; kolanko w słomieʼ, 2. 

ʽwłókno, łykoʼ, 3. ʽpokrywa upleciona ze słomy lub łykaʼ, 4. ʽplecionka z łyka lipowego; 

słomiankaʼ, 5. ʽpierwszy, spodni rząd snopków w strzeszeʼ, 6. ʽdeska przybita na skraju 

dachu dla zabezpieczenia strzechy przed wiatremʼ (w tymże znaczeniu war. dambliaĩ: Nuo 

vėjo saugo stogą dambliaĩ ʽDach chronią przed wiatrem d.ʼ). Użycie drw. demblỹs w 

znaczeniach 3, 4 i 6 pozwala sądzić, że osnowny czas. dem̃bti był używany m.in. jako 

synonim czasownika ʽpleść, splatać, wiązać, mocowaćʼ. Wbrew LEW 88 nie ma potrzeby 

wiązać dem̃bti z dùmti ʽdąć, dmuchaćʼ. — Alternant na SO damb-: dam̃blis, damblỹs 1. 

ʽsnopek wzmacniający skraj strzechy, okapʼ (Surišk dar kelis dambliùs ʽPrzywiąż/umocuj 

jeszcze parę d.ʼ), 2. ʽdeska mocująca strzechęʼ.  

 dėmė ̃4 p.a. 1. ʽskaza, plama; miejsce zabrudzoneʼ, 2. przen. ʽgrzechʼ — drw. wsteczny 

deprefigowany od sb. núodėmė ʽgrzechʼ, SD mirtina nuodėmė SD «śmiertelny grzech, 

mortale peccatum». To ostatnie miało budowę núodė-mė ⇐ neoosn. nudė-, z reanalizy vb. 

cps. nu-si-dė́ti ʽprzewinić, zgrzeszyćʼ, ze zwykłym w deverbativach pominięciem partykuły 

zwrotnej. Paralela: nuodžià ʽwystępek, grzechʼ ⇐ nud- ⇐ nusidė́ti. — Drw. dėmesỹs ʽuwaga, 

bacznośćʼ (neol.). Vb. denom. dėmė́ti, -ju, -jau ʽplamićʼ, refl. dėmė́tis, dėmiúos, dėmė́jaus 
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ʽuważać, zapamiętywaćʼ, įsidėmė́ti ʽzapamiętać, zwrócić uwagęʼ, ⇒ įsidėmė́tinas ʽgodny 

uwagi, pamiętnyʼ. Por. LEW 92, ALEW 202. Zob. też domė́tis. 

 demi stlit. 1 sg. prs. ʽkładęʼ < pb. *ded-mi — praesens atematyczne do dė́ti, oparte na 

neopwk. ded, wyabstrahowanym z prs. dedù. Por. SD: demi «nastawiam» (syn. guldžiu, 

statau), demi kų kami «kładę», iždemi «chowam» (syn. laikau, pakuopiu, peniu, mitinu) i 

«kryię co» (syn. ažuslepiu, ažumetu, apvožiu), iždemi numirusį «grzebię kogo» (syn. pakasu), 

pademi «forytuię kogo» (syn. tikinu kų), «galę co komu, podeymuię co, podziewam co gdzie, 

pomagam komu, ratuię kogo», sudemi SD «składam co pospołu z drugim». Refl. demiesi kur 

«podziewam się gdzie», nusidemi «grzeszę; przewiniam co; występuię, wykraczam», 

prasidemi SD
1 «zaczynam się», SD «wynikam» (syn. pasirodžiu). Przekształcenia tematyczne 

formy 1 os. demi: demù, dė́mu (ė z inf. dė́ti). — 3 os. desti ʽkładzieʼ < pb. *ded-ti. Skrócone 

dest. Por. SD: desti višta «niesie się kokosz», padest «pomaga co do czego». Refl. pra-desti-si 

MŽ ʽzaczyna sięʼ, pra-si-dest SD «wszczyna się co». Przekształcenia tematyczne formy 3 os. 

desti: desčiù, 3 os. dẽsti, dė́sčiu, 3 os. dė́sti (ė z inf. dė́ti). 

 démžti, démžiu, démžiau gw. 1. ʽbić, uderzaćʼ, 2. ʽiść dokądʼ — czasownik o 

pierwiastku demž- powiązanym apofonią ze stopniami zanikowymi dimž- i dumž- w użyciu 

onomatopeicznym, por. 1° wykrz. dìmži-dìmži o powolnym chodzie, dìmš-dìmš o szybkim 

chodzie, o bieganiu, dìmšt-dìmšt o szturchaniu, dìmšt o pchnięciu (drzwi), ⇒ dìmšėti 

ʽszturchaćʼ, dìmštelėti ʽuderzyć kułakiemʼ, 2° wykrz. *dumži ⇒ dùmžinti ʽiść z trudem, wlec 

sięʼ, dumžúoti ts., do tego sb. dùmža c. ʽmężczyzna wysoki i tęgiʼ (war. dùmza ʽtęgi, 

nieruchawy człowiek; stary człowiekʼ). 

 déngti, déngiu, déngiau (war. deñgti, -iù, -iaũ) pot. 1. ʽrobić coś szybko i energicznieʼ, 

2. ʽszybko iść, biec, jechaćʼ, 3. ʽuderzać, bićʼ, 4. ʽjeść, pić z apetytemʼ (Išdengė visą bliūdą 

ʽZjadł z apetytem całą miskęʼ),2 nudéngti ʽzdzielić, uderzyć; oszukać; ukraśćʼ, pardéngti 

ʽszybko skądś powrócićʼ, pridéngti ʽupić sięʼ. Odpowiednik łot. diêgt, diêdzu, diêdzu ʽiść 

szybko, wielkimi krokami; biecʼ, gw. diekt, prt. diecu ʽszybko biecʼ (Skardžius, RR 4, 340). 

Są też ekspresywne war. z nagłosową afrykatą: dzéngti ʽszybko iść, leciećʼ i džéngti ts. (por. 

žeñgti). — SZ ding-: padiñgti a. pradiñgti ʽzapodziać się, przepaść, zginąćʼ. — SO dang-: 

dangìnti a. dánginti: išdangìnti ʽwynieść lub wywieźć coś ciężkiego, wytaszczyć; wysiedlić 

kogoʼ, nudangìnti ʽprzynieść, przytaszczyć; ukraść; zabićʼ, DP ʽprzyprowadzićʼ, pérdanginti 

ʽprzenieść, przeprowadzićʼ, refl. dangìntis ʽprzenosić się, przeprowadzać się, przesiedlać 

sięʼ. Tu też sb. łot. kuroń. dànga2 ʽkij, pałkaʼ (por. wyżej nudéngti). Etymologia 

niezdecydowana. Nie wyklucza się, że punktem wyjścia specjalizacji znaczeniowej mógł być 

czas. deñgti ʽprzykrywaćʼ, zob. LEW 88n. Z drugiej strony trzeba przypomnieć starą 

hipotezę, że dangìnti(s) może być sekundarną postacią starszego *dangyti(s), to z kolei może 

być formacją identyczną z psł. płn. *dǫžiti, por. błr. dúžycь ʽpokonywać w walce; nabierać 

sił, wracać do zdrowiaʼ, czes. gw. dužit ʽczynić silnym, mocnymʼ, pol. dążyć ʽiść, zmierzać 

w określonym kierunku, chcieć osiągnąć wytknięty celʼ, por. Būga, RR I, 358, ĖSSJ 5, 100. 

Dla słowiańskiego przyjmuje się znacz. etym. ʽmocować się, przemagać, przezwyciężać 

cośʼ, stąd ʽchcieć coś osiągnąć, zmierzać do czegośʼ, zob. Boryś 111, s.v. dążyć. Do pary 

dangìnti : *dǫžiti Orel 68 dołącza jeszcze stisl. dengja ʽbić młotem, stang. dencʒan ʽuderzać, 

walićʼ, śrwn. tengen ʽuderzać, razićʼ, < pgerm. *đanʒwjanan. 

 deñgti, dengiù, dengiaũ ʽprzykryć, nakryćʼ, apdeñgti ʽokryć, pokryć czymʼ, DP 

ʽprzyodziać, okryćʼ, SD «nakrywam, okrywam co» (manteliu apdingtas SD «płaszczem 

odziany»), atideñgti ʽodkryć, odsłonićʼ, SD atadingiu «odkrywam co», SD atdingiu 

«odsłaniam co», nudeñgti ʽodkryć, zdjąć okrycieʼ, pradeñgti ʽodkryć nieco, uchylić 

(pokrywkę)ʼ. Do pie. *dhengh- m.in. ʽprzykryć, zakryćʼ (IEW 250), obecnie *dhengu̯h- (LIV
2 

Add., z uwagą, że nie wszędzie da się odgraniczyć od *dhengh-), por. norw. dyngja ʽkupa 
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gnojuʼ, stwn. tung m.f. ʽpodziemne pomieszczenie dla tkaczekʼ, stisl. dyngja ʽkupa; 

podziemne pomieszczenie dla kobietʼ, śrwn. tunc m.f. ʽziemianka przykryta warstwą gnoju, 

jama podziemnaʼ (EWD 252, s.v. Dung). Zob. też LEW 88n., ALEW 193. Kroonen 109 

odtwarza czas. pgerm. *dungon- ʽto cover (?), pour over (?)ʼ na podstawie farerskiego dunga 

ʽzwalać na kupę; mocno śnieżyćʼ, szw. dunga ʽzmoknąć, przemoknąćʼ, przest. ʽpadać, lunąć 

– o deszczuʼ, śrdn. dungen ʽnawadniaćʼ, < pie. *dhṇgh-neh2-. — Drw. dengė́ti, dengiù, -ė́jau 

ʽbyć czymś okrytym, być ubranym, odzianymʼ. Neoosn. dengėj-: dengė́jas 1. ʽkto kogoś 

odziewaʼ (Penki vyrai namuos, o viena tik dengėjà [kuri suverpia, suaudžia ir visus apsiuva] 

ʽPięciu mężczyzn w domu, a jedna tylko «dengėja» [która uprzędzie, utka i wszystkich 

obszyje]ʼ), 2. ʽkto kryje dach, pokrywa go strzechąʼ, dengėjà ʽdrewniany przyrząd służący do 

równania słomy na strzeszeʼ (syn. dengtuvė,̃ plaktuvė,̃ tãpšė). Por. ekėjà, tekėjà. — Nomina 

od deng-: apdingtė SD «nakrywka» (syn. apdunga), ažudingtė nuog šviesos SD «ciennik» 

[ʽzasłona od upału słonecznego, od światłaʼ, L.], deñgalas przest., gw. ʽzasłona; okrycie, 

szata; kryjówka; osłona, ochronaʼ, dengė́jas a. dengìkas ʽkto pokrywa dachy, dekarzʼ, dengtė 

ʽprzykrycieʼ, dengtùvas ʽpokrowiecʼ, pridengtėlė: <pridyngtełe kieliko> SD «pala ołtarzowa» 

[ʽpłócienna, sztywna i kwadratowa przykrywka na kielich, używana podczas mszy św.ʼ, 

SPXVI]. Cps. stógdengtė ʽprzyrząd do równania słomy na strzeszeʼ, por. stógas I (syn. 

dengėjà, dengtùvas, dengtuvė)̃, stogãdengis a. stogdengỹs ʽkto kryje dach strzechąʼ (syn. 

stogãklojis). — Podwójny SZ ding-/dung-: diñgti (zob.) obok apduñgti, -sta, -o ʽo niebie: 

zasnuć się chmurami, zachmurzyć sięʼ, drw. dungsnóti a. dungsnótis ʽchmurzyć sięʼ. 

Stosunek diñgti : duñgti (SE deñgti) przypomina lìmti : nulùmpti (do lémti), sliñkti : sluñkinti 

(do slenkù) oraz ìngti : ùngti (do éngti). — SO dang-: dangýti (zob., tam też nomina z dang-), 

dangstýti (zob.). 

 dẽnis, -io 2 p.a. ʽpokład statkuʼ, też f. dẽnė 2 p.a. — zapoż. ze śrdn. dene, skąd również 

łot. dene, -is (LEW 89). 

 derẽšis, -ė 2 p.a., derẽšius 2 p.a. ʽdereszowatyʼ, sb. ʽkoń maści czerwono-biało-szarejʼ 

(też o innych zwierzętach domowych) — zapoż. z błr. gw. dė́reš (liter. dė́raš), to zaś z pol. 

deresz lub ukr. déreš (⇐ węg. deres ló ʽkoń szronowatyʼ, deres adi. ʽpokryty szronemʼ, por. 

Sławski I, 144, Bańkowski I, 266, ĖSBM 3, 181). War. darãšis, -ius. 

 derė́ti, derù (war. deriù), derė́jau 1. ʽtargować się, spierać się o cenę przy kupnieʼ, 2. 

ʽzakładać sięʼ, 3. ʽbyć w zgodzie z kimʼ, 4. ʽpasować, odpowiadać, nadawać się na coś; być 

do twarzyʼ (3 os. dera DP ʽgodzi się, słuszaʼ, SD «godzi się»), 5. ʽurosnąć, urodzić się (o 

urodzaju), być urodzajnym, dawać owoc, dawać dobry plonʼ. Refl. derė́tis ʽtargować się, 

uzgadniać, negocjowaćʼ. Odpowiednik łot. derêt, -u, -ēju ʽzawrzeć umowę; targować się; 

zaręczyć się; założyć się; pasować, odpowiadać; nadawać się, służyć do czegoʼ — stativum z 

suf. -ė- od pwk. *der-/*dir- < pie. *dher-/*dhṛ- ʽmocno trzymać, przytrzymywać, mocowaćʼ. 

Por. aw. dərətā ʽutrzymujeʼ, wed. dādhā́ra pf. ʽpodtrzymuje, wspieraʼ, SO dhāráyati 

ʽprzytrzymuje, podpieraʼ (LIV
2 145), nomina: łac. firmus ʽsilny, mocny, trwałyʼ < *fermos 

<pie. *dher-mo- (de Vaan 223), wed. dhárman- n. ʽoparcie; utrwalony porządek, prawoʼ. 

Zob. też LEW 83 (s.v. darýti), ALEW 194n. — Cps. inderu SD «godzę się na co» (syn. 

indarus, patogus esmi, paderu unt ko, susieimi), išderė́ti ʽwytargowaćʼ, nuderė́ti ʽutargować, 

wytargowaćʼ, paderu unt ko SD «godzę się na co» (zob. wyżej inderu), ⇒ paderus SD 

«sposobny do czego» (syn. patogus), gw. paderùs ʽchętny do pomocyʼ (paderìngas ts.); 

priderė́ti (zob.), suderė́ti ʽumówić się, zgodzić się, zawrzeć umowęʼ, suderu su kuo SD 

«przeiednywam kogo», ne sudera SD «rozrożnili się, rozerwali», užderė́ti ʽdobrze wyrosnąć, 

dać dobry urodzajʼ. Z innym sufiksem: dẽrinti (zob.). — Nomina: dẽramas ʽodpowiedni, 

stosowny, należytyʼ (⇐ participium prs. pass.), derýbos f.pl. ʽtargowanie sięʼ (užmokė́ti bè 

derýbų ʽzapłacić bez targówʼ), też ʽrokowania, pertraktacje, układyʼ (por. łot. derība ʽzakładʼ, 



301 

na prawach rękopisu 

pl. derības ʽzaręczynyʼ), derl̃ius (zob.), dermė ̃ ʽzgoda, zgodność, ład; pokójʼ, też ʽurodzajʼ, 

derñas ʽprzyzwoity, ładny; zgrabny, harmonijnyʼ, inderus SD «grzeczny» (syn. patogus, 

mundagus, munus), nederlà c. ʽten, kto grymasi, wybredzaʼ, nedermė ̃ʽniezgoda; nieurodzajʼ, 

SD «spor, waśń» (syn. barnis), «zaście nieprzyiazne» (⇒ nedermingas SD
1 «sporny»), 

nesudermė SD
1 «rożnica», SD «rokosz» [ʽzbrojne wystąpienie szlachty przeciw królowiʼ], 

padermė ̃(zob.), príedermė ʽobowiązek, powinnośćʼ (⇐ priderė́ti), sudermė SD
1 «przymierze; 

zgoda». — Neoosn. derė-: derė́dinti ʽnegocjować, nakłaniać do czegoʼ, nomina: derė́tinės 

f.pl. ʽzakład o coʼ, derė́tuvės ʽnarady w sprawie małżeństwaʼ. — Neoosn. derėj-: derė́jimasis 

ʽtargowanie się, negocjacjeʼ (por. domė́jimasis), derėjimas javų SD «buyność; obrodzenie; 

zboża obfitość, urodzaj» (por. judė́jimas ⇐ judė́jau), nederėjimas javų SD «nieurodzaj». — 

WSE dėr-: sándėris ʽumowa, np. handlowa, transakcja; akt spisanyʼ (⇐ suderė́ti). — SO dar-

: darýti (zob.). — WSO dor- < *dār-: dõras (zob.), sándora (zob. sándara)117.  

 dérgti, dérgiu, dérgiau (war. derg̃ti) 1. ʽpadać – o deszczu, pluchać – o śniegu z 

deszczemʼ, 2. ʽplugawić, zanieczyszczać, walać, brudzićʼ, 3. ʽpsuć, niszczyćʼ, 4. przen. ʽlżyć, 

znieważać słowami, szkalować, potwarzaćʼ, refl. susiderg̃ti ʽwypróżnić sięʼ. Osobno zob. 

derk̃ti. Odpowiedniki bałtyckie: łot. dèrgtiês, de̦rdzuôs z dat. ʽbudzić wstręt, odrazęʼ, np. 

glaimi man de̦rdzas ʽrażą mnie pochlebstwa, brzydzę się pochlebstwemʼ; stpr. ENCH dergē 

ʽnienawidzą, sie hassenʼ, ast dergēuns ʽnienawidził, hat gehasstʼ, erdērkts ʽzatruty, vergiftetʼ 

(derg- może pochodzić z darg-, zob. LAV 84n., 121). Czasownik ten zawiera nowy SE 

*dērg-, który dotworzono do formy SZ *dīrg-, pochodzącej z pie. *dhṛh2g
h- (zob. dìrgti), to z 

redukcji pwk. *dhreh2g
h- «aufgewühlt werden, in Aufruhr geraten» (LIV

2 154). Paralela: 

peršù zamiast *prešù, SE dotworzony do formy SZ pirš-, pirš̃ti < *pṛḱ- (pie. SE było *preḱ-). 

Całkiem inaczej LEW 103, s.v. drė́gti oraz Orel 71 i Kroonen 93, gdzie wskazano na 

możliwość pokrewieństwa dérgti ze stir. derg ʽczerwony jak krewʼ, stang. deorc ʽciemny, 

mrocznyʼ, ang. dark ts. (< pgerm. *derka- < pie. *dherg-o-), vb. denom. śrwn. terken 

ʽbrudzićʼ, verterken ʽzasłaniać, zaciemniaćʼ. Zob. też Heidermanns 1993, 153, Matasović 96, 

ALEW 196. — Drw. dérgėti, -ju, -jau ʽpsuć, marnować, trwonić; potwarzaćʼ (war. dergė́ti), 

sudérgėti ʽznosić, zedrzeć (ubranie)ʼ, też intr. ʽrozpaść się – o kamieniuʼ. Por. łot. der̂dzêtiês, 

-ẽjuos ʽkłócić sięʼ. Nomina: dergýbė ʽobmowa, oszczerstwoʼ, derglà c. ʽktoś nierozgarnięty, 

niedołęga, niezguła; partaczʼ : łot. derglis ʽbrudas, niechluj; ktoś niegrzecznyʼ (⇒ vb. denom. 

derglióti ʽbrudzić, paskudzić; lżyć, potwarzać kogoʼ, por. derklióti), dérgna a. dergnà 

ʽpluchaʼ (⇒ vb. denom. sudergnóti ʽzlać, zmoczyć – o deszczu; zepsućʼ), derg̃štas ʽpartacz, 

fuszer; brudasʼ. Dziwna jest negacja w nèderga, nẽderga ʽbrudas, niechlujʼ. — Neoosn. 

dergė-: dergė́jas ʽpartacz, potwarca, oszczercaʼ, dergė́tuvas ʽpartacz, fuszerʼ, DP ʽsprośny, 

wszetecznikʼ, dergė́tuvė c. ʽpartacz, ten, kto wszystko psujeʼ. — SZ dirg-: dìrgti (zob.). — 

SO darg-: dárginti (zob.). 

 dẽrinti, dẽrinu, dẽrinau 1. ʽdostosowywać, przymierzać, dopasowywać (deski, ramę, 

klucz)ʼ, 2. ʽdogadzać komuʼ (Jau ką anagi jam dẽrina! ʽAleż tamta mu dogadza!ʼ), 3. 

ʽzamierzać, mieć zamiarʼ, 4. ʽstroić (skrzypce), zestrajać (głosy)ʼ, 5. ʽgodzić, doprowadzać 

do porozumieniaʼ, 6. ʽtargować cenęʼ, 7. ʽumawiać się z kim o pracęʼ, sudẽrinti ʽdopasować, 

dobrać (np. kolor); uzgodnić, uładzić; pogodzić (skłóconych)ʼ. Stlit. ʽjednoczyć, łączyćʼ (kad 

žodis tavo prieg mumus būtų, o mus su tavim visad derintų PK 18517 ʽby słowo twoje w nas 

miejsce miało, a nas z tobą zawsze zjednaczałoʼ), SD derinu «jednam» [ʽdoprowadzam do 

zgodyʼ], suderinti DP ʽpojednaćʼ. Causativum od der- jak w derù, derė́ti m.in. ʽbyć w 

zgodzieʼ. Znacz. etym. ʽczynić zgodnym, uzgadniaćʼ. Brak apofonii (†darinti, por. gamìnti ⇐ 

 
117 Nie zyskała uznania próba J. Zubatego powiązania lit. dor- z psł. *dar-i-, jak w czes. zdařiti se, podařiti se 

ʽudać się, powieść sięʼ, pol. zdarzyć się, zob. LEW 83, s.v. darýti. Czasownik zach.-słowiański jest raczej 

denominativum pochodnym od darŭ ʽdar, donumʼ, zob. Boryś 109, s.v. darzyć.  
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gem-) i użycie suf. -in- (zam. -y-) przemawiają za innowacyjnym charakterem formacji. 

Starszym kauzatywem do derė́ti było darýti (zob.). Podobną budowę widać w tẽkinti ʽtoczyćʼ 

⇐ tekė́ti, które zajęło miejsce *takyti (por. scs. točiti ⇐ tekǫ). — Tylko w starolitewskim jest 

poświadczone caus. sudairinti BRB ʽdoprowadzić do zgody, pojednać, versöhnenʼ. 

Utworzono je na gruncie neoapofonii SZ *dir- ⇒ SP/SO dair-; paralele: gir- ⇒ gáirinti; kir- 

⇒ káirinti. — Drw. dẽrintis refl. ʽzalecać się, umizgać sięʼ (Anas in Tapilę [in Tapylę?] 

dẽrinas ʽTamten zaleca się do Teofiliʼ, por. błr. Tapílja). Nomina: derinỹs ʽzgoda, zgodność, 

zestawienie, kompozycjaʼ, dẽrintojas ʽstroiciel, nastawiaczʼ, SD
1 «iednacz; pośrzednik», 

suderinamas a. suderėtinas SD «przeiednany». Por. łot. derinât ʽprzekonywać, namawiać 

kogo; zaręczaćʼ. — Causativum od dẽra, derė́ti ʽrodzi się (o zbożu), owocuje, daje plonʼ 

przybiera również postać dẽrinti ʽsprzyjać urodzajowiʼ, por. Šįmet, kaip matyt, javų visai 

nederina ʽTego roku, jak widać, zboża zupełnie nie dają plonuʼ. Dabar kviečiukus pasėjom, 

tegul dievas dẽrina ʽTeraz posialiśmy pszenicę, oby Bóg dał plonʼ. 

 deriūgà, gen.sg. deriū̃gos 2 p.a. gw. c. ʽleniuch, próżniakʼ (JU), też m. deriū̃gas 

ʽniezgrabiaszʼ (Tas deriūgas užkabino su koja puodynę, kebėkšt, ir nebėra) — ze zmianą 

znaczenia zapożyczone z ros. gw. derjúga, -i ʽzabijaka, awanturnikʼ (pskowskie, SRNG). 

Stwierdzenie pożyczki dezaktualizuje obszerne wywody apofoniczne i porównawcze w LEW 

89n. — Wyabstrahowany z ruskich pożyczek suf. -iūg- spotyka się m.in. w pejoratywnych 

nazwach osób, por. gerkliū̃gas, seiliū̃gas a. seiliūgà, smaliū̃gas oraz vyliū̃gas a. vyliūgà (GJL 

II, § 501). 

 derk̃ti, derkiù, derkiaũ gw. 1. ʽpsuć porządek, zostawiać co w nieładzie; psuć, szpecićʼ, 

2. ʽbrudzić, zanieczyszczać (odchodami), plugawićʼ, 3. ʽznieważać słowami, lżyć, szkalo-

waćʼ, 4. ʽudawaćʼ, cps. išderk̃ti ʽzwymyślać kogo; roztrwonić (pieniądze)ʼ, išsiderk̃ti 

ʽwypróżnić sięʼ, nuderk̃ti ʽzrobić coś byle jak, połowicznieʼ, suderk̃ti ʽzepsuć coś w trakcie 

robienia, zmarnowaćʼ. Leksem derk- przedstawia prawdopodobnie wyspecjalizowany 

znaczeniowo war. fonetyczny do dérgti (zob., por. zmianę drė́gsta w drė́ksta). — Drw. 

derksė́tis ʽsiedzieć w nieprzyzwoitej pozieʼ, derksóti ʽsiedzieć a. leżeć rozwaliwszy sięʼ. 

Nomina: derklà ʽpotwarz, obmowa; brudas; leńʼ (⇒ vb. denom. derklióti ʽlżyć, szkalowaćʼ, 

war. derglióti; derklótis ʽobrzucać się obelgamiʼ; derkliū̃gas ʽrozpustnikʼ (w kwestii suf. -iūg- 

zob. deriūgà), derkmė ̃ʽskaza, wadaʼ, derk̃štas ʽbrudas, niechlujʼ. — SO dark-: darkýti (zob.). 

— SZ dirk- jest słabo poświadczony, por. dirk̃ti, -sta, -o ʽpsuć sięʼ, sudirk̃ti ʽzepsuć się – o 

pogodzieʼ (Kažkodėl šiandien sudirko oras ʽCzemuś dziś popsuła się pogodaʼ). Por. dirg- s.v. 

dìrgti. 

 derl̃ius, -iaus 2 p.a. ʽurodzaj, plonʼ. Dwuznaczne: 1° może być denominalną formacją 

na -i̯u- od osnowy der-l- ⇐ derlùs ʽurodzajny, żyzny, plenny; bujnie rosnący, dorodny; tęgi, 

zdrowyʼ (por. ìšteklius ⇐ išteklùs); 2° może być formacją dewerbalną od derù, derė́ti ʽbyć 

urodzajnymʼ z neosuf. -lius (por. aũglius ⇐ áugti; spiẽtlius ⇐ spiẽsti; stìglius ⇐ stìgti. — 

Drw. derliava b.z.a. ʽurodzajʼ, derlìngas ʽurodzajnyʼ (derlìngi mẽtai ʽurodzajny rokʼ), 

nederl̃ius ʽlichy urodzaj, nieurodzajʼ, nederliaũs indecl. ʽtaki, co nie rośnie, nie rozwija się (o 

człowieku, zwierzęciu, roślinie)ʼ, np. Tie mūs ėriukai šįmet visai nederliaũs: antai vienas vos 

parėplioja ʽTe nasze jagniątka tego roku wcale nie rosną, oto jeden [co] ledwo raczkujeʼ. Vb. 

denom. suderlė́ti, -ju, -jau ʽnabrać ciała, utyćʼ. — Od przym. derlùs urobiono dérliega c. 

ʽczłowiek wysoki, smukłyʼ (por. kaklėgà) i derliū̃gas ʽczłowiek dorodny, postawny, tęgiʼ 

(por. galiū̃gas).  

 derna przest. ʽgruba deskaʼ (CGL) — całkiem izolowane, więc nie do końca jasne. 

ALEW 196 dopuszcza formację dewerbalną z suf. -nā- (por. ŽD 218, 470n.) od der- jak w 

żmudzkim prs. derù do dirt̃i ʽdrzeć, zdzierać, łupićʼ (por. scs. derǫ do dĭrati ts.). Jako 

paralelę typologiczną ALEW przytacza stpol. dranica 1437 ʽrodzaj deski do pokrywania 
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dachuʼ (SSTP II, 177). Bańkowski I, 295 uściśla, że chodzi o ʽdeskę dartą, łupaną (a nie 

piłowaną)ʼ, co wynika to z derywacji od osnowy dran- jak w drany ptc. prt. pass. do stpol. 

drać ʽdrzeć, targać, szarpać; zabierać, grabićʼ (prs. dziorę, dzierzesz).  

 dėr̃ti, dėr̃sta, dėr̃o, zwykle padėr̃ti gw. 1. ʽnieruchomieć, słupieć (o oczach pijanego, 

chorego, umierającego)ʼ, 2. ʽkleić się (o powiekach kogoś sennego)ʼ, 3. ʽchmurzyć się, 

posępniećʼ, 4. ʽmizernieć, chudnąć; marnieć (o zbożu)ʼ, 5. ʽnastroszyć się (o piórach)ʼ. — SZ 

dyr-: dỹrti, dỹrsta, padỹro ʽmętnieć, zamglić się, stępieć (o wzroku kogoś sennego, 

gorączkującego a. pijanego)ʼ. Bez nawiązań zewnętrznych. Trudne. LEW 89 (s.v. deriūgà) 

łączył dėr- z dyr- (zob. dyrė́ti) oraz z duor- (zob. duõrti). — Takie formacje, jak dìrsčioti 

ʽspoglądać, zerkaćʼ (por. žiùrsta ⇒ žiùrsčioti), dìrstelėti ʽzerknąć, spojrzeć, wyjrzeć (przez 

okno)ʼ obok dýrstelti ʽspojrzećʼ nasuwają przypuszczenie, że leksem dyr- można było 

wyabstrahować z prs. dỹrsta, które ze swej strony miało za osnowę interi. dìrst, dirs̃t o 

szybko rzuconym spojrzeniu. Jeśli tak, to alternant dėr- przedstawiałby nowy st. e, 

dotworzony do dyr-. Neoapofonię iR (SZ) ⇒ eR (SP) popierają takie paralele, jak dìrgti ⇒ 

dérgti oraz ìrti ⇒ érdėti. — Drw. dyrinė́ti ʽchodzić ze spuszczoną głową, włóczyć się bez 

zajęciaʼ, dỹrinti ts., dyrúoti ʽpatrzeć tak, jakby chciało się coś ukraść; próżnować; żyć w 

biedzieʼ. Nomen: dỹrinas ʽstojący ze spuszczoną głową, zawstydzonyʼ. 

 dervà 3, 4 p.a., acc.sg. dérvą/derṽą (war. dérva 1 p.a.) 1. ʽszczapa smolna, smolny 

kawał sosny, łuczywoʼ, 2. ʽkarcz, pień, z którego wypala się smołęʼ, 3. ʽżywicaʼ, 4. ʽsmoła, 

dziegiećʼ. Z innym tematem: dervė ̃ 3 p.a. ʽdrzewo smolne, smolaczekʼ (m.in. SD s.v. 

smolny). Zapoż. bałtyckie w fiń. terva ʽsmoła, dziegiećʼ (LEW 90). Lit. dervà jest refleksem 

pb. *deru̯ā ⇐ *deru̯a- (pie. *deru̯-ó-) adi. ʽz drzewa, drzewnyʼ. Derywat typu vṛddhi, 

utworzony od sb. pie. *dru- (por. gr. δρυ-τόμος m. ʽdrwal, ścinający drzewaʼ, IEW 214). W 

słowiańskim paralelną derywację poświadcza rzeczownik scs. drěvo n. ʽdrzewo, drewnoʼ 

(psł. *deru̯o-), zaś w germańskim stang. teoru n. ʽsmoła drzewnaʼ (ang. tar), stisl. tjara f. ts., 

< pgerm. *terwa/ōn-. Por. BSW 52n., LEW 90n., Kroonen 514, ALEW 181, 196, REW I, 342. 

Derksen 2008, 99 nie wspomina o vṛddhi. — Lit. dervà jest pamiątką po nomen pie., które 

miało pdg. apofoniczny: *dór-u, gen.sg. *dr-éu̯-s, por. wed. dā́ru, dróḥ n. ʽdrzewoʼ (EWAIA I, 

721), gr. δόρυ, δόρατος n. ʽpień, drzewo; drzewce włóczniʼ (obok *dr-u-: δρῦς, δρυός f. 

ʽdrzewo; dąbʼ). Fortson 2005, 108 rekonstruuje pdg. akrostatyczny: pie. *dóru, gen.sg. 

*déru-s; uważa on gen.sg. wed. dróḥ < *dr-éu̯-s za innowację (typ proterokinetyczny). Zob. 

też drevė ̃ jako kontynuację osnowy *dr-eu̯-. Z synchronicznego punktu widzenia dervà 

należy do grupy derywatów na -va, por. dirvà, kalvà (ŽD 377n.). — Drw. dervė́tas ʽsmolny, 

smolistyʼ, derṽinas ts., dervìngas ʽżywicznyʼ – o drzewie, sośnieʼ, dervìnis ʽo dziegciu: 

wypalony ze smolnej sosnyʼ, dervókšlis a. dervókšnis ʽpolano ze smolnego drzewa, drzazga 

na podpałkęʼ. Cps. dervãsiūlis ʽdratwa szewskaʼ, tj. nić konopna nasycona smołą (por. 

siū́las). — Alternant na SO (osnowa *dor-u-?): wsch.-lit. darvà ʽszczapa smolna, łuczywo; 

smołaʼ (⇒ darvingas SD «smolny»), darvókšlis ts., darvokšnė b.z.a. ʽświatło łuczywaʼ. 

Odpowiednik łot. dar̂va ʽsmołaʼ, drw. dar̂vāksnis ʽsmolne drzewoʼ, dar̂vaîns ʽpomazany, 

ubrudzony smołąʼ, dar̂vene ʽbeczka na smołęʼ. ALEW 181 podejrzewa w oboczności derv-

/darv- ʽwarianty pisownianeʼ. — Nazwy własne: 1° od derv-: n.jez. Dervìnis, n.rz. Dérvelis 

a. Dervelỹs, Sudervė ̃(od tego n.m. Sudervė,̃ pol. Suderwia f. lub Suderwie n. w XVII w., dziś 

Suderwa) – zapewne cps. *Sud-dervė, por. n.rz. Sudotà i cps. Medérva (*Med-derva), 2° od 

darv-: n.rz. Sudarvė ̃(war. do Sudervė)̃. 

 déržti, déržiu, déržiau gw. ʽszybko iść, pędzićʼ (war. derž̃ti) — formacja na SE do 

dirž, zob. dirž̃ti. Akut wtórny, niewyjaśniony. Formalnie bliskie łot. derža 1. ʽkrótki bicz; bat 

z długim biczemʼ (por. lit. dirž̃as ʽpas, rzemieńʼ), 2. przen. ʽchłop pańszczyźniany; kto 

wykonuje ciężkie roboty; grubianin, głupiecʼ, 3. ʽpańszczyzna, ciężka pracaʼ. Bez jasnych 
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nawiązań ie. Transponat ie. *dherǵh-/*dhṛǵh-. Por. IEW 254. LEW 106 proponował zbliżenie z 

dróžti ʽstrugaćʼ, co wydaje się mało prawdopodobne. — Drw. derž̃inti a. derž̃yti, -iju, -ijau 

ʽnadążać za kim (w chodzie, podczas pracy)ʼ, np. Šitokie kirtikai, kas gali derž̃inti griebti 

ʽTacy [z nich] kosiarze, że ledwo można za nimi nadążyćʼ. 

 desentinà 2 p.a., gen.sg. desentìnos hist. ʽdawna rosyjska miara powierzchni ziemi = 

ok. 1,1 ha, dziesięcinaʼ — zapoż. z błr. gw. dzesjancína ⇐ pol. dziesięcina (ZS, DVŽ, LZŽ). 

War. desintinà, też m. desintìnas. W mikrotoponimii poświadczone są Desencinà i 

Dzesincinà ob. Desentinà; Desincinà ob. Desintinà (LVŽ II, 208n., 444). Zob. też desėtynà. 

 desėtynà 2 p.a., gen.sg. desėtỹnos stlit. ʽdziesięcina, dawny podatek na rzecz kościoła, 

wynoszący dziesiątą część zbiorówʼ — zapoż. ze stbłr. desjatina (SLA 63, LEW 91), por. błr. 

dzesjacína, -y. Z innym tematem: desėtinė, pl.t. desė́tinės. Zob. też desentinà oraz rodzime 

dešimtìnė (s.v. dešim̃tas). 

 desėt̃kas 2 p.a. przest., gw. 1. ʽdziesiątek, grupa złożona z dziesięciu (osób lub 

rzeczy)ʼ, 2. ʽdziesięć wspartych o siebie snopków lnuʼ — zapoż. ze stbłr. desjatokъ, -tka 

(SLA 63), por. błr. dzesjátak, -tka.  

 dė́snis, -io 1 p.a. 1. ʽprawo natury, zasada, która rządzi procesami przyrodyʼ, 2. 

ʽformuła naukowa opisująca pewną prawidłowość (prawo fizyki, językowe)ʼ. Budowa 

dwuznaczna: albo formacja utworzona neosuf. -snis od dė́ti ʽkłaśćʼ, albo formacja na -nis od 

neoosn. dės- (por. dės̃lės, dėslì s.v. dė́styti). Pod względem formalno-znaczeniowym dė́snis 

jest kalką terminu nwn. Gesetz n. ⇐ setzen. Podobną kalką jest łot. likums ʽGesetzʼ ⇐ likt 

m.in. ʽpołożyć, kłaśćʼ. Por. LEW 91, ME II, 470.  

 dẽstis, -ies f. 2 p.a. gw. (żm.) ʽzdarzenie, wypadek, przygodaʼ, pl. ʽżyciowe losyʼ (Bet 

netikima destis juos sugaišino ʽAle niespodziewane zdarzenie ich opóźniłoʼ. Ilgai šnekučiavo 

tarp savęs, pasakodami vienas kitam savo destis ʽDługo ze sobą rozmawiali, jeden drugiemu 

opowiadając swoje losyʼ) — abstractum na -ti-, utworzone od neopwk. des-, pochodzącego z 

z reanalizy atematycznego prs. dẽstis ʽzdarza sięʼ, stlit. pra-des-ti-si ʽzaczyna sięʼ, pra-si-

dest ʽwszczyna się coʼ (zob. s.v. demi). Znacz. etym. ʽdzianie sięʼ. — Skutkiem wyrównania 

do prymarnego czas. dė́tis ʽdziać sięʼ jest war. dė́stis, -ies f. 1 p.a. ʽzdarzenie, wypadekʼ (Kas 

čia do dėstis galėjo būti, nieks nesuprato, t.y. kas dedas JU ʽCo to mógł być za wypadek, nikt 

nie rozumiał [co się dzieje]ʼ). — Neopwk. des- ukazuje się poza tym w dẽsnė 2 p.a. 

ʽnieoczekiwane zdarzenie, wypadekʼ, por. Kas ten do dẽsnė, kad klebonijo merga pagimdė 

vaiką JU ʽCo to za zdarzenie, że dziewczyna z plebanii urodziła dzieckoʼ. Por. sufiks w 

apgaunė, barnė (ŽD 223; brak tu dẽsnė). 

 dẽstis adv. ʽzależy, zależnie, w zależności od czego, je nachdemʼ, np. Pievą gali 

nušienauti du vyrai, dẽstis kaip dirba ʽŁąkę mogą skosić dwaj mężczyźni, zależy [od tego] 

jak pracująʼ. Ar brangiai moka kiaulėms? Dẽstis kokios kiaulės ʽCzy świnie drogie? Zależy 

jakie świnieʼ. Skostniała w funkcji przysłówka forma zwrotna 3 os. prs. atemat. dẽstis ʽdzieje 

się, zdarza sięʼ. Por. LEW 91. 

 dė́styti, dė́stau, dė́sčiau ʽskładać, wykładać, rozkładać, układaćʼ, przen. ʽtłumaczyć, 

wyjaśniać; wykładać, mieć wykłady, nauczaćʼ : łot. dèstît, -stu, -ĩju ʽsadzić rośliny; dziać 

barć, drążyć drzewo na barćʼ — frequentativum na -sty- od dė́ti ʽkłaśćʼ (zob.). Paralele: 

dúostyti ⇐ dúoti; klóstyti ⇐ klóti; máustyti ⇐ máuti. — Zwraca uwagę trojaka metanaliza 

formy inf. Po pierwsze: dėst-yti, drw. dė́stelėti ʽdodać nieco (przyprawy); o kurach – nieść 

się przez pewien czas i przestaćʼ (por. dúostelėti), dėstinė́ti ʽpo trochu, pomału kłaść, 

składać; mówić powoliʼ (⇒ dėstinė́tojas ʽskładacz, zecer w drukarniʼ), nomen: łot. dēsts 

ʽroślina, sadzonka; inspektʼ. Po drugie: dėsty-ti, por. dė́stytojas ʽwykładowcaʼ (por. 

kùrstytojas ⇐ kùrstyti). Po trzecie: *dės-sty-ti (na mocy prawa degeminacji), neoosn. dės-, 
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por. dės̃lės a. dės̃los f.pl. ʽjajowisko u kuryʼ, dėslì a. dėsnì ʽo kurze: nośna, znosząca wiele 

jajʼ (inaczej GJL II, § 297: dė-slì, dė-snì), sb. dė́snis (zob.). Czas. dė́slioti a. dėslióti 

(Išsidė́sliojo vìštos, nebded ʽKury przestały się nieśćʼ. Tė́vas po skatìką sudėsliójo pìnigus 

ʽOjciec grosz do grosza uskładał/uciułał pieniądzeʼ) jest dwuznaczny: 1° może być iter.-

demin. na -lio- jak dėdlióti, dė́lioti lub duolióti, 2° może być denominatywem na -o- od dėsľ- 

jak w dėslì, desliõs (zob. wyżej). — Neoosn. dėsč̓ - (⇐ dėsčiau): dė́sčioti ʽukładać, 

rozkładać, przekładać; mówić powoli, jak starzec; udawać, symulowaćʼ (por. nė́čioti ⇐ 

mė́čiau, mė́tyti). Alternatywne objaśnienie: drw. z neosuf. -čio- od neoosn. dės- (tak ŽD 519). 

 dešim̃tas, -à 4 p.a. ʽdziesiątyʼ, liczebnik porządkowy do dešimtìs ʽdziesięćʼ. 

Odpowiedniki bałtyckie: stpr. dessimts ob. dessympts, łot. desmitaĩs ʽdziesiątyʼ. Pb. *dešim-

ta- < pie. *deḱṃ-to- (IEW 192), por. gr. δέκατος, goc. taíhunda oraz scs. desętŭ ʽdziesiątyʼ 

(które dało osnowę nowemu card. desętĭ, -i ʽdziesięćʼ). Łac. decimus i sti. daśamáḥ 

ʽdziesiątyʼ kontynuują starszy prototyp z suf. *-h2o, pie. *deḱṃ-h2ó, por. Meiser 1998, 175. 

Inaczej Weiss 2009, 374, który sądzi, że decimus jest formą analogiczną na miejscu 

*dekentos < pie. *deḱṃ-to-. — Drw. dešimtìnė hist. 1. ʽdziesięcina, podatek wynoszący 

dziesiątą część zbiorówʼ, 2. ʽdziesięcina jako miara pola w Rosji carskiejʼ, dešim̃tinykas stlit. 

1. ʽdziesiętnik, dowódca dziesiątki żołnierzyʼ (SD «dziesiątnik, decurio»), 2. ʽurzędnik 

wybierający dziesięcinęʼ.  

 dešimtìs, -tiẽs 3 p.a. f. ʽdziesięćʼ. Stlit. też dešimts, np. Dešimts šventų priesakymų, 

kurius davė Pons Dievs MŽ 38713 ʽDziesięcioro świętych przykazań, które dał Pan Bógʼ. 

Stlit. pdg. atematyczny, por. gen.sg. dešimtès DP, gen.pl. dešimtų̃ DP (Kazlauskas 1968, 251, 

254). Gw. dẽšimts ob. dešim̃ts, też m. dẽšimtis, -čio (Nei dẽšimčio kiaušinių nebuvo ʽAni 

dziesiątka [tych] jaj nie byłoʼ). Inne warianty: dẽšimt, dešim̃s (m.in. SD
1 «dziesięć, 

dziesięcioro») oraz dešim̃, dẽšim. Odpowiednik łot. desmit, desmits (z metatezą simt > smit). 

Są to refleksy pbsł. indecl. *dešint, które zostało przekształcone w temat na -i-, następnie na -

i̯a-. Z innym tematem: psł. *desę, gen.sg. *des-ęt-e ʽdziesięćʼ (scs. desętĭ, sch. dȅsēt, ros. 

désjatь, czes. deset, pol. dziesięć). — Praforma bsł. *dešin < pie. *deḱṃ (zob. SBS I, 81n.). 

Odpowiedniki ie.: gr. δέκα, łac. decem (umbr. desen-duf ʽdwanaścieʼ), wed. dáśa, goc. 

taíhun, stang. tīen (*tihun-i). Por. IEW 191n., EIEC 403, LEW 91, ALEW 198n., Toporov I, 

332n. — Odmienna jest formacja stpr. dessimton, por. Stai Dessimton Pallaipsai ENCH 

ʽDziesięcioro Boże Przykazanie, Die Zehen Gebotʼ, gdzie zakończenie -on jest 

wykładnikiem rodzaju nijakiego. Obok tego dessimpts a. dessempts ʽdziesięcioroʼ < *desimts 

(końcówka -s; wstawne p), dat.pl. dessimtons ts. — Liczebniki dziesiątkowe wywodzą się ze 

zrostów wyrażeń dwuczłonowych o znacz. ʽdwa dziesiątkiʼ, ʽtrzy dziesiątkiʼ itd. 

Współcześnie są to zakończone na -dešimt indeclinabilia z członem początkowym o formie 

acc.pl.f. odnośnego liczebnika jednostkowego, por. dvìdešimt ʽ20ʼ, trìsdešimt ʽ30ʼ, 

kẽturiasdešimt ʽ40ʼ, peñkiasdešimt ʽ50ʼ, šẽšiasdešimt ʽ60ʼ, septýniasdešimt ʽ70ʼ, 

aštúoniasdešimt ʽ80ʼ, devýniasdešimt ʽ90ʼ. — Podczas gdy liczebniki dziesiątkowe na -

dešimt są nieodmienne, nazwy dziesiątków utrzymują odmianę w obu członach, np. dvì 

dẽšimtys dosł. ʽdwie dziesiątkiʼ (nom.-acc.pl.f.), gen.pl. dviejų̃ dešimčių̃, dat.pl. dvíem 

dešimtìms, instr.pl. dviẽm dešimtimìs, loc.pl. dviejosè dešimtysè. — Drw. dešimtetas SD 

«dziesiątek żołnierzow, decuria, contuberium» – nieznana z innych źródeł formacja na -et- 

od dẽšimt ʽdziesięćʼ (por. sufiks w dvẽjetas, trẽjetas). Cps. dešim̃akė lub dešim̃takė ʽkarta z 

dziesięcioma oczkamiʼ (por. akìs), ⇒ drw. wsteczny: dešim̃tė, war. dešim̃kė i dešìmka (por. 

sufiks w aštuñkė, deviñkė); dešimtérgė ʽkarta dziesiątkaʼ, dešimtérgis, -ė ʽdziesięcioletnie 

zwierzę, np. wółʼ (war. dešimtélgis).  

 dẽšinas, -à 3 p.a. ʽprawyʼ — formacja z suf. -na- od adv. *deši < pie. *deks-i ʽz prawej 

strony, na prawoʼ, co było skostniałą formą locatiwu sg. od sb. *deks ʽprawa strona 
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(ciała)ʼ118. Paralelą dla lit. š z pie. *ks jest vešė́ti. W ten sposób wyraz litewski staje w 

jednym rzędzie z wed. dákṣinaḥ, aw. dašina- ʽprawyʼ. Zob. IEW 190, Fraenkel 1950, 110, 

LEW 91, ALEW 199. Z innymi sufiksami: gr. myk. de-ki-si-wo /deksiu̯os/ ʽprawyʼ, gr. δεξιός 

ʽprawy; zręczny, sprytny, bystry, składny; uprzejmyʼ, δεξίτερος ʽprawyʼ. Zob. Beekes, Orbis 

37, 1994, 87-96. — Odpowiednik scs. desnŭ ʽprawyʼ (bg. désen, sch. dȅsan, do tego scs. 

desnica ʽprawicaʼ) sugeruje praformę *deš-na-, czyli derywację wprost od pie. nomen *deks, 

podobnie jak to jest przy łac. dexter i goc. taíhswa ʽprawyʼ. Por. BSW 53n., Rew I, 345n., de 

Vaan 168. Derksen 2008, 100 postuluje pbsł. *deś(i)nos z pie. *deḱs-(i)no-. — Drw. dešinė ̃

1. ʽprawa ręka, prawicaʼ (Tegul nežino kairė tavo, ką daro dešinė SP II, 3931 ʽNiechaj nie wie 

lewica twoja, co czyni prawica twojaʼ), 2. ʽprawa stronaʼ (Po dešinės̃ bėrą arklį, o po kairės̃ 

juodą pakinkyk ʽPo prawej zaprzęgnij gniadego, a po lewej karego koniaʼ), dešinỹs, -ė ̃

ʽprawy; prawicowyʼ (dešinių̃jų pažiūrų̃ žmogùs ʽczłowiek o prawicowych przekonaniach 

politycznychʼ). Vb. denom. dešinė́ti, -ju, -jau ʽprzesuwać się na prawo (w polityce)ʼ. 

 dešrà 4, 2 p.a. 1. ʽkiełbasa, kiszka nadziana mięsem, kaszą a. kartoflamiʼ, 2. ʽsłomiana 

podkładka pod chomątoʼ, 3. ʽpręga na skórze po zdzieleniu batemʼ. SD
1 dešra «kiszka». SD 

dešra raumeninė «kiełbasa», dešra drūtinė «maciek, kiszka gruba» [ʽkiszka gruba 

wieprzowaʼ, L.]. War. z insercją k: dekšrà DRUŽ (por. mìkšras ob. mìšras). Odpowiednik łot. 

de̦sa ʽkiszka, kiełbasaʼ (gluma de̦sa ʽpodpuszczkaʼ, putraimu de̦sa ʽkaszankaʼ, de̦su puolis – 

o bardzo upartym człowieku) sugeruje analizę deš-rà, czyli formację denominalną typu 

taukrà ⇐ taukaĩ. Z drugiej strony obecność gwarowej formy dešerà 3 p.a., dẽšera 1 p.a. 

nasuwa myśl, że dešrà może pochodzić z synkopowania formacji na -er-. Por. kauprà, 

kaũpras ob. kaũparas ʽpagórekʼ; skiedrà ob. skiedarà ʽdrzazgaʼ. Pochodzenie osnowy deš- 

pozostaje zagadką. Wciągano tu do rozważań wyraz dedešrà bot. ʽślaz, Malvaʼ, war. 

dedešvà, łot. de̦de̦sa a. de̦de̦ss ʽkwiat łąkowy, Lathyrus pratensisʼ (por. LEW 85, s.v. 

dedešrà), mimo to trzeba powiedzieć, że budowa wyrazu pozostaje nadal nieokreślona. 

ALEW 200 rozważa powiązanie z pwk. pie. *deḱ- ʽaufnehmen, przyjmowaćʼ i rozwój 

znaczeniowy w kierunku ʽBehälter, pojemnikʼ ⇒ ʽDarm, kiszkaʼ. — Drw. dešrẽlė ʽparówka, 

kiełbaskaʼ, dešrìnė ʽwędliniarniaʼ, dešrinykas SD «kiełbaśnik» (por. łot. desinieks, desenieks 

ʽkiełbaśnikʼ od de̦sa), później dẽšrininkas ts. Cps. subindẽšrė ʽodbytnica u świniʼ (por. 

sùbinė). — N.m. Pusdešriaĩ (por. pùsė). 

 dė́ti, dedù, dė́jau 1. ʽkłaść, położyćʼ, 2. ʽpodziać, pomieścićʼ (Nebėra kur dẽda ʽNie ma 

już miejscaʼ), 3. ʽładować, pakować, składać (w stodole)ʼ, 4. ʽdokładaćʼ, 5. ʽwstawiać oknaʼ, 

6. ʽskładać/znosić jajaʼ. Warianty formy 3 os. prs.: dẽsti, dė́sti, dẽma, dė́ma. Odpowiedniki 

bsł.: łot. dêt, dêju ʽskładać jajaʼ (vista dēj uolas), psł. *děti, *dedi̯ǫ ʽpołożyć, postawić; 

zrobić, wykonaćʼ, por. scs. vŭz-děti, -deždǫ ʽpodnieść, wznieśćʼ, strus. děti, dežu ʽpomieścić, 

podziać; czynić, robićʼ, stczes. dieti ʽpołożyć, schowaćʼ, stpol. dzieci się ʽpodziać sięʼ (pol. 

dziać < dziejać, dzieję ʽwyrabiać na drutach, szydełkiemʼ, gw. ʽnadziewaćʼ < iter. *dēi̯-ā-). 

— Cps. atidė́ti ʽpołożyć z powrotem, odłożyć, odroczyć w czasieʼ, įdė́ti ʽwłożyć do środka; 

wstawić, wprawić; umieścić (w gazecie), ulokować (kapitał); wsadzić do więzienia; 

zadenuncjować, oskarżyćʼ, indė́ti ʽwłożyć (do środka)ʼ, indemi SD «fasuię» (syn. inkrauju kų 

stovinyčion), «nakładam czego; wbijam w pamięć co» (syn. įspaudžiu širdin), išdė́ti ʽwyjąć 

wszystko (z czegoś); wyłożyć pieniądze, ponieść koszt; znosić jaja (o kurze, gęsi); schować; 

pochować, pogrzebać (išdėti grabe); opowiedziećʼ, nudė́ti ʽsprzątnąć, podziać, zawieruszyć, 

zgubić; zabić, położyć trupemʼ, padė́ti (zob.), pérdėti ʽprzełożyć, przekładać (z ręki do ręki); 

kłaść na wskroś, przerzucać kładkę; dać za dużo czegoʼ, przen. ʽprzesadzić, przesadzać; 

opowiedzieć, wyłożyćʼ, pradė́ti (zob.), pridemi SD
1 «przyczyniam» (syn. dauginu), sudė́ti 

 
118 Por. gr. ἀντί, łac. ante ʽprzedʼ, właśc. loc.sg. *h2ent-í ʽw obliczu (czego)ʼ, het. ḫanti ʽnaprzeciw; zamiastʼ : 

ḫant- ʽprzód, czołoʼ.  
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ʽzłożyć w jednym miejscu, ułożyć, znieść jajko, złożyć ręce (na piersiach), składać siano w 

kopki; złożyć rzeczy do skrzyni; zrobić ser, kiełbasęʼ (sūris sudėtas SD «podpuszczany 

ser»)ʼ, uždė́ti ʽnałożyć, nasadzić, założyć, włożyć czapkę; nasadzić na trzonekʼ, SD uždemi, 

užmauju kirvį, kūjį unt koto «nasadzam siekierę, młot». Refl. dė́tis 1. ʽudawaćʼ, 2. prs. 

dẽdas(i) ʽdzieje sięʼ (Nežinau, kas ten dẽdas ʽNie wiem, co tam się dziejeʼ), prt. dė́jos(i) 

ʽstało sięʼ, war. gw. prs. dẽstas, dẽstis, też dẽmas (Nėr kur dẽmas ʽNie ma się gdzie 

podziaćʼ), 3. impers. dẽdas ʽzdaje sięʼ, apsidė́ti 1. ʽokryć się przed zimnem; obrosnąć mchem 

(o dachu), obrosnąć słoniną (o świni)ʼ, 2. ʽudać, postąpić nieszczerzeʼ, atsidė́ti ʽpoświęcić się 

czemuʼ, įsidė́ti ʽnałożyć sobie; zacząć się nieść (o kurach); udawać; założyć się; zapamiętać 

sobie; wdać się w coʼ, nusidė́ti (zob.), prasidė́ti (zob. pradė́ti), susidė́ti ʽzłożyć sobie co; 

składać się z czego; współżyć bez ślubu, żyć w konkubinacieʼ. — Drw. werbalne i 

nominalne od pwk. zebrano s.v. dė-. — Prs. atematyczne stlit. demì ʽkładęʼ, 3 os. dest (zob. 

demi). — Na podstawie świadectwa staroindyjskiego rekonstruuje się dla prajęzyka 

atematyczne prs. reduplikowane z apofonią SO : SZ w pwk., por. wed. dádhāti ʽkładzie, 

stawiaʼ, staw. dadāiti < pie. *dhé-dhoh1-ti : 3 pl. wed. dádhati, staw. dadaitī < pie. *dhé-dhh1-

ṇti (EWAIA I, 783, zwł. 786)119. SE: wed. aor. ádhāt < pie. *é-dheh1-t (por. gr. aor. ἔ-θη-κ-ε). 

Najprawdopodobniej z reduplikowanej formy słabej 3 pl. *dhé-dhh1-ṇti > pbsł. *dedinti 

ʽkładąʼ został wyabstrahowany neopwk. pbsł. *ded-, który stał się podstawą prs. 

tematycznego: z jednej strony lit. ded-ù ʽkładęʼ < *ded-e-, z drugiej strony scs. deždǫ ts. < 

*ded-i̯e-, deždeši (zam. *dedǫ, *dedeši?). Por. BSW 47, LEW 91n., ALEW 202n. oraz W.P. 

Schmid, Studies in Baltic and Indo-European Linguistics in honor of William R. Schmalstieg, 

ed. by P. Baldi & P.U. Dini, 2004, 166n. — Neopwk. ded- (⇐ dedù): dedì f. ʽo kurze: nośnaʼ 

(Tokią dẽdžią vištą sudraskė vanagas), dẽdinti (zob.), ìšdedis (zob.). Drw. na SO dad- ⇐ 

ded-: dastýti (zob.), ìšdada (zob. ìšdedis). — Neopwk. dėj-: zob. dėj-. — Na temat 

ewentualnego refleksu SO *dā- ⇐ *dē- zob. s.v. dóklas. — Ze złożeniami typu prvb. + dė- 

łączy się proces morfologicznej metanalizy, który wytwarza neoosnowy kończące się na -d-, 

takie jak apd-, ind-, išd-, nuod-, pad-, prad-, prid-, užd-. Zob. hasła ãpdas, iñdas, ìždas, 

nuõdai, nuodžià, pãdas, pradžià, priẽdas, ùždas. 

 dė́tis, -ies 1 p.a. f. 1. ʽokres noszenia jajʼ, 2. ʽjaja z jednego zniesieniaʼ (Tie kiaušiniai 

yra antros dėties ʽTe jaja są z drugiego niesieniaʼ), 3. ʽjajowisko u kury, gęsi, miejsce gdzie 

rosną jajaʼ (Žąsies dė́tis pasileido, tuo dės pautus ʽJajowisko gęsi opuściło się, zaraz złoży 

jajaʼ), 4. przen. ʽzanadrze czymś wypełnioneʼ (Vaikas su dėtimi eina, t.y. už ančio pilna 

riešutų, obalių neša JU ʽDziecko idzie z zanadrzem pełnym orzechów, jabłekʼ)120. 

Konkretyzowane nomen actionis na -ti- od pwk. dė-, por. dė́ti m.in. ʽznosić jajaʼ. Paralele: 

sprū́stis ʽścisk, tłokʼ ⇐ sprū́sti; vìltis ʽnadziejaʼ ⇐ vìlti. — Drw. dė́tys 1 p.a. f.pl. ʽjajowisko u 

ptakówʼ. Od neoosn. dėč̓ - (⇐ dė́čiai dat.sg., dė́čių gen.pl.) utworzono suf. -ā- 1° dėčià 4 p.a. 

ʽokres noszenia jajʼ, 2° dė́čios 1 p.a. f.pl. ʽjajowiskoʼ. Nie do przyjęcia jest analiza dė-čia i 

hipoteza odziedziczonego suf. -čia < *-tjā w ŽD 332. — Nawiązania ie. dla lit. dė-ti-: psł. 

*dětĭ: scs. blagodětĭ ʽdobrodziejstwo, miłość, łaskaʼ, aw. niδātay- ʽzłożenie, schowanieʼ, 

pgerm. *dēdi-: ang. deed ʽczyn, uczynekʼ, śrdn. dāt, nwn. Tat ʽczynʼ, goc. missa-deþs 

ʽprzestępstwo, Missetatʼ, < pie. *dhēti- < *dhéh1-ti- (por. IEW 237, BSW 48, ESJS 130, EWD 

 
119 Część współczesnych badaczy sądzi, że gr. τίθημι ʽstawiam, kładę, umieszczamʼ nie jest refleksem 

fonetycznym (pie. *dhí-dheh1-mi), lecz wytworem proporcji analogicznej, mianowicie δίδομεν ʽdajemyʼ : 

δίδωμι ʽdajęʼ = τίθεμεν : x (x = τίθημι), zob. LIV2 136 n. 
120 NB. To przenośne użycie wyrazu dė́tis (ʽjajowiskoʼ ⇒ ʽzanadrzeʼ) zostało w BSW 48 oddane za pomocą 

mylnej definicji znaczeniowej ʽLast, ciężarʼ. Stąd znacz. ʽLastʼ zostało przejęte przez inne słowniki 

etymologiczne i – co gorsza – bywa podawane jako jedyne znaczenie wyrazu dė́tis (por. np. IEW 237, de 

Vaan 217: dė́tis ʽLastʼ). Czasem ukazują się nieuzasadnione rozszerzenia znacz. ʽLastʼ, por. GEW I, 667: 

dė́tis ʽLadung, Lastʼ; EWD 1415: dė́tis ʽLast, Ladung, Frachtʼ.  
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1415). 

 dẽtlas 2 p.a. ZTŽ ʽdzięciołʼ, czyt. /ďatlas/ — zapoż. ze stbłr. djatelъ, -tla, por. błr. 

dzjácel, dzjátla, ros. djátel, -tla. 

 dėvė́ti, dėviù (3 os. dėṽi, war. dėṽia, dėvė́ja), dėvė́jau 1. ʽmieć na sobie ubranie, być 

odzianym, ubranym, nosić ubiór a. nakrycie głowyʼ (DP ʽobłoczyć się, nosićʼ), 2. ʽużywać 

czegoʼ, 3. intr. ʽżyć w dobrobycieʼ, cps. išdėvė́ti ʽprzez jakiś czas (prze)nosić ubranie, butyʼ 

(Išdėvė́jau taĩs bãtais visùs metùs ʽPrzez cały rok chodziłem w tych butachʼ), nudėvė́ti a. 

padėvė́ti ʽpozbawić życia, zabićʼ, padėvė́ti ʽponosić (ubranie) przez pewien czasʼ, pardėvė́ti 

ʽznosić (czapkę)ʼ, refl. nusidėvė́ti ʽzedrzeć się, zużyć się przez noszenie (o ubraniu, czapce)ʼ. 

Odpowiednik łot. dẽvêt, -ēju różni się znaczeniem: ʽnazywać, podawać za kogo/coʼ (dēvēt 

par muļki ʽnazywać głupcemʼ). Por. scs. dějǫ ʽmówięʼ, inf. děti, współistniejące z dějǫ 

ʽdziałam, czynięʼ, inf. dějati a. děti. — Nomina: dėviniaĩ m.pl. ʽubranie noszone na codzieńʼ, 

ìšdėvos f.pl. ʽubranie całkiem znoszone, łachmanyʼ, príedėva a. príedėvas ʽubranie na 

codzień, ubranie roboczeʼ. — Neoosn. dėvė-: dėvė́tinis, -ė ʽ(ubiór) noszony na codzieńʼ (Su 

dėvė́tine suknele atėjo į pašokį ʽPrzyszła na potańcówkę w znoszonej sukienceʼ). — Wbrew 

rozpowszechnionemu poglądowi (por. LEW 92, Stang 1966, 321) nie ma żadnego związku 

genetycznego między segmentem v lit. dėviù i cechą -u̯- w formie perfecti sti. dadháu 

ʽpołożył, nałożyłʼ. Każda z tych formacji jest produktem niezależnych od siebie innowacji. 

Na temat wed. dadháu zob. teraz Kümmel 2000, 270n., LIV
2 137. — dėvė́ti przedstawia sobą 

vb. denominativum tego samego typu, co stovė́ti ʽstaćʼ od *stóvas i norė́ti ʽchciećʼ od nóras. 

Osnowę dało mu nomen *dē-u̯a- < pie. *dheh1-u̯o- o znaczeniu adi. vb. ʽodziany, okryty 

czymʼ względnie sb. ʽodzienie, ubiórʼ (w następstwie substantywizacji). Pwk. *dē- < pie. 

*dheh1- jak w dė́ti ʽkłaśćʼ, zwłaszcza apsidė́ti ʽubrać się, okryć się (przed zimnem), włożyć 

czapkęʼ121. Odpowiednie nomen utrzymało się w słowiańskim. Por. z jednej strony stpol. 

odziew, -a ʽodzież, odzienie, ubranie, szatyʼ < *oděvŭ, od vb. cps. o-dě-ti, odeždetŭ scs. 

ʽodziać, ubraćʼ (znacz. etym. ʽobłożyć, otoczyć czymʼ, por. wyżej lit. apsidė́ti), z drugiej 

strony oparte na *oděvŭ vb. denominativum scs. oděvati ʽubiera, przyodziewaćʼ, sch. słń. 

odévati, ros. odevátь, stpol. odziewać, czes. odívat (stczes. odievati)122. Jak widać, w 

derywacji denominatywnej słowiański używa suf. -ā- (*dēu̯-ā-), który jest izofunkcyjny z 

suf. -ē- formacji lit. dėvė́ti < *dēu̯-ē-. Por. ALEW 203, gdzie również przyrównano devė́ti do 

stovė́ti. Osobno zob. syn. dyvė́ti.  

 devynì, f. devýnios 3 p.a. ʽdziewięćʼ : łot. deviņi, deviņas (ob. devīņi, devīņas) ts. Obok 

tego scs. devętĭ (sch. dȅvȇt, ros. dévjatь, czes. devět) zam. psł. *nevę a. *nevĭ. Zakończenie -

yni lit. formy męskiej jest wtórne. Chodzi tu o przekształcenie praformy *devin (indecl.), 

pochodzącej z *nevin < pbsł. *neu̯in < pie. *h1neu̯ṇ. Zob. SBS I, 79n. Odpowiedniki ie.: gr. 

ἐννέα (Rix 1976, § 185), orm. inn, wed. náva, toch. AB ñu, łac. novem (zam. *nōn < *noven, 

por. nōnus ʽdziewiątyʼ, nūn-dinae f.pl. ʽdzień targowyʼ, por. Meiser 1998, 172), stir. nōi, goc. 

ni.un, ags. nigun, ang. nine (pgerm. *newun). Bsł. nagłosowe d- liczebnika ʽdziewięćʼ 

tłumaczy się atrakcją do formy ʽdziesięćʼ, por. pbsł. *dešin < pie. *deḱṃ. Zob. też IEW 318n., 

LEW 92, ALEW 203n. — Drw. devýnė ʽdziewiątka w kartachʼ, devýnetas coll. ʽdziewięcioroʼ, 

devyníese adv. ʽw grupie dziewięciu osóbʼ (war. devyniesu, devynìsu, devyniuõs). — Cps. 

devýnakė 1. ʽkarta z dziewięcioma oczkami, dziewiątkaʼ, 2. ʽłapeć z łykaʼ (por. akìs), 

devynbals̃ė ʽpokrzewka, gajówka – ptak śpiewający Sylviaʼ (por. bals̃as), devyniasū̃nis ʽten, 

 
121 Suf. -u̯o- przy st. e widać też w łot. stãvs ʽstojący, wyprostowany, stromy; krnąbrnyʼ < pie. *steh2-u̯o- (obok 

tego lit. stóras ʽgruby, tęgiʼ, scs. starŭ ʽstaryʼ, stisl. stórr ʽwielkiʼ < pie. *stéh2-ro-); lit. tę́vas ʽcienkiʼ < pie. 

*ténh2-u̯o-. 
122 W systemie słowiańskim oděvati funkcjonuje jako imperfectivum (iterativum) w stosunku do oděti jako 

perfectivum. 
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co ma dziewięciu synówʼ (por. sūnùs), devynmotẽrius ʽkobieciarzʼ (dosł. ʽżyjący z 

dziewięcioma kobietamiʼ, por. móteris), devyniatė́vis ʽnieślubne dziecko, bękartʼ (dosł. 

ʽdziecko mające dziewięciu ojcówʼ, por. tė́vas), war. devýntėvis, -tė́vis; devynvỹrė ʽrozwiązła 

kobietaʼ (dosł. ʽżyjąca z dziewięcioma mężczyznamiʼ, por. výras). — Neoosn. dev- (⇐ 

devýnė): devė ̃ʽdziewiątka w kartachʼ, devẽklė ts.  

 deviñtas, -à 4, 2 p.a. ʽdziewiątyʼ, liczebnik porządkowy do devynì ʽdziewięćʼ. Wraz z 

łot. devîtaĩs i scs. devętŭ123 (sch. dèvȇtȋ, ros. devjátyj, czes. devátý, pol. dziewiąty) kontynuuje 

pbsł. *deu̯in-ta-. To zamiast pbsł. *neu̯in-ta- (stpr. newīnts ʽdziewiątyʼ) na skutek 

upodobnienia nagłosu *n- do liczebnika dešim̃tas ʽdziesiątyʼ. Zob. SBS I, 92n. Praforma ie. 

*h1neu̯ṇ-to- ʽdziewiątyʼ, por. gr. ἔνατος, goc. niunda, ags. nigundo, nwn. neunter. — Drw. 

deviñkė ʽdziewiątka w kartachʼ < *devint-kė (por. dešim̃kė, aštuñkė), deviñtinės f.pl. 

ʽwspominki za zmarłego urządzane dziewiątego dnia po pogrzebieʼ, Deviñtinės f.pl. ʽświęto 

Bożego Ciałaʼ (syn. Devintìnis, scil. četvergas ʽdziewiąty czwartek po Wielkanocyʼ). Por. 

nazwy świąt Sekmìnės, Šeštìnės.  

 dėžė ̃4 p.a. 1. ʽkróbka z kory do przechowywania drobnych przedmiotówʼ, 2. ʽpudło, 

skrzyniaʼ, 3. šiùkšlių dėžė ̃ ʽkosz na śmieciʼ — zapoż. ze stbłr. děža, por. błr. dzjažá, -ý 

ʽdzieża chlebowaʼ, ros. gw. déža, dežá. Por. LEW 92. Osobno zob. diežà i diečkà. — Drw. 

dėžùtė ʽpudełko, skrzynkaʼ. 

 diaumylė́k interi. ʽBoże, zmiłuj się!ʼ < *dieumylėk — z przekształcenia zwrotu dieve 

mylėk. Zob. diẽ. 

 dybà, -õs 4 p.a. 1. stlit. ʽpręgierz, słup przy którym wymierzano karę chłostyʼ, SD
1 

«dyba», 2. gw. ʽsłup przydrożnyʼ (Ko stovi kaip dybà ant grįžkelės? ʽCzego [tak] stoisz jak 

słup na rozstaju?ʼ) — zapoż. z pol. przest. dyba 1. ʽsłup, przy którym smagano złoczyńcówʼ, 

2. ʽdyby, dwie sztuki drewna z wyżłobieniem na nogi i ręce branego w dyby więźniaʼ. Por. 

też strus. dyba ʽkłoda jako narzędzie tortur: dwa wkopane słupy połączone u góry 

poprzecznym drągiemʼ, ros. przest. dýba ʽnarzędzie męki, na którym rozciągano ciało 

męczonegoʼ (SPSŁ V, 196n.). — War. m. dỹbas: Kaltininkus, prie dybo pririšusys, plakindino 

ʽPrzestępców chłostano, przywiązawszy ich do pręgierzaʼ. Por. SLA 64, LEW 93 (brak w 

ALEW i POLŽ). Osobno zob. dìbkos. — Polski wyraz i jego słowiańskie odpowiedniki nie 

mają zdecydowanej etymologii, zob. próby zreferowane przez Sławskiego I, 184 i REW I, 

384. Wydaje się możliwe nawiązanie psł. *dyb- < *dūb- do pwk. pie. *dheu̯bh- ʽdłubać, 

żłobić w drewnieʼ (zob. IEW 267 i s.v. dùbti). Rekonstrukcja: *dyb-a ⇐ *dybati, 

postwerbalne nomen actionis lub collectivum, urobione od iterativum na SW, pbsł. *dūb-ā- 

ʽżłobićʼ. Znacz. etym. ʽcoś wyżłobionegoʼ, stąd ʽotwory w kłodzieʼ ⇒ ʽdybyʼ (por. Boryś 

136). — Vb. denom. dybavóti 1. ʽchłostać kogo przy pręgierzuʼ, 2. ʽkarać dzieckoʼ, 3. 

ʽstrofować, udzielać napomnienia, np. pastuchowiʼ, refl. dybavótis ʽwysilać się przy ciężkiej 

pracy, mordować sięʼ. 

 dibinas b.z.a. przest. ʽbezdeń, głębiaʼ (Miežinis) — zapoż. z łot. dibe̦ns, dibins ʽgrunt, 

dno, głębiaʼ, zob. Urbutis 2009, 291. 

 dìbkos, -ų 2 p.a. f.pl. gw. 1. ʽkłoda z otworami na nogi do sadzania przestępcówʼ, por. 

Gerai apmušė ir į dibkas įdėjo ʽMocno obili i wsadzili w dybyʼ. Už padarytus zbitkus suded 

mumis į dibkas ʽZa dokonane wykroczenia (wybryki) sadzają u nas w dybyʼ, 2. ʽobuwie 

wystrugane z drzewa, chodakiʼ: Ne kiekvienas padaro smagias dibkutès ʽNie każdy potrafi 

zrobić wygodne drewniakiʼ. Zapożyczenie z pol. przest. dybki, -bek f.pl. ʽmałe dybyʼ (tj. 

tylko na ręce albo tylko na nogi), co jest zdrobnieniem od dyby, -ów. Por. pol. gw. dybka 

 
123 Od tego urobiono nowe card. devętĭ ʽdziewięćʼ. Zastąpiło ono psł. *devĭ, -i ⇐ *nevĭ, -i z pie. *h1neu̯ṇ. 
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ʽwyżłobienie w żarnach, w które się sypie zbożeʼ (SGP I, 407). Starszym od dìbkos 

zapożyczeniem jest dybà (zob.). Różnica wokalizmu i : y nie została wyjaśniona. Pominięte 

w LEW i POLŽ. 

 dibnóti, dibnóju, dibnójau ʽbiec drobnym krokiemʼ — czasownik na -no- od wykrz. 

dìb, dìbt (Dìb dìb ir nubėgo pas tėvą skųstis). Z innymi sufiksami: dibénti, dibsė́ti ts. Por. 

syn. bidzénti ⇐ bìdz; biksė́ti ⇐ bìks(t). — Od wykrz. dyb pochodzą: dỹbinėti ʽstąpać powoli i 

szeroko (o bocianie)ʼ, dỹbinti ʽchodzić jak na szczudłachʼ i dỹbsturti ʽchodzić na palcachʼ. 

 dìcinas 1, 3 p.a. gw. ʽwielki nóż – do krojenia chleba, do zarzynania świniʼ. LKŽ 

sugeruje zapożyczenie z łot. dicins, ale w słowniku ME takiego wyrazu nie widać. Jest tam za 

to dūcis ʽnóż rzeźniczyʼ, co zdaniem ME I, 515, 523 stoi w związku z war. duñcis, dun̂cis 

ʽein dolchartiges Messerʼ oraz duñce̦ns, duncenis ʽein Messerʼ. Jeśli lit. dìcinas ma być 

letonizmem, to trzeba pewnie wychodzić od dūcis i uwzględnić mutację wokalizmu (por. 

bizà ob. buzà) oraz sufigowanie -in- jako zmiany adaptacyjne. 

 dìčkas I, -à 4 p.a. ʽdość wielkiʼ, dìčkis, -ė 2 p.a. ʽwielki, niemałyʼ, sb. 1. ʽwyrostek, 

kilkunastoletni chłopiec (zdolny już do pracy w polu)ʼ, 2. ʽpalec środkowyʼ — pochodzą z 

*dit-kas, *dit-kis < *did-kas, *did-kis ⇐ dìdis ʽwielkiʼ drogą zastępowania zwartych t, d 

afrykatami č, dž w pozycji przed morfemami zaczynającymi się od spółgłoski zwartej. Nieco 

inaczej GJL I, § 487, II, § 455: *did-itkas > *ditkas > dìčkas. War. dzukskie z -c-: dìckas, 

dìckis (por. n.m. Dìckaimis < *Dick-kaimis). — Drw. dìčkus 1. ʽdziecko większe od innych; 

dryblasʼ (nazw. Dìčkus, Dičkáitis), 2. ʽpróżniak, obibokʼ; dìčkuvienė ʽtęga kobietaʼ (por. 

rėč̃iuvienė, výriuvienė). Vb. denom. dičkavóti JU ʽnarzucać komu ciężką robotęʼ (niejasnym 

wariantem jest tu dìčnyti JU). — NB. Nazw. Dìčius, w LPŽ uznane za niejasne, może być 

drw. wstecznym od Dìčkus (por. smìčius ʽsmyczekʼ od *smičkas lub *smičkus). 

 dìčkas II, -à 4 p.a. ZTŽ ʽo drzewie owocowym i jego owocach: dziki, nieszczepionyʼ 

(O itai girinė, dičkà grūšė ʽA to polna, dzika gruszaʼ) — zapoż. białoruskie, por. sb. dzíčka, -

i m. ʽdzika jabłońʼ (PZB 2, 57), drw. od przym. dzíki ʽdzikiʼ. Zob. też dỹkas. — 

Białorutenizmem jest też pol. gw. dziczka ʽdzika, nieszczepiona grusza, drzewo i owocʼ (SGP 

I, 426, z Litwy). 

 dìdelis, -ė lub -ė ̃ 3 p.a. 1. ʽznacznych rozmiarów, duży, wielki, wysokiʼ, 2. ʽsilny, 

znaczny, potężnyʼ, 3. ʽdorosły, dojrzałyʼ (Už stalo susėdo dideli vyrai, o prie galo vaikai ʽZa 

stołem usiedli dorośli mężczyźni, a u końca [stołu] dzieciʼ), 4. ʽliczny (np. o stadzie bydła)ʼ 

— drw. na -el- od dìdis ʽwielkiʼ (zob.). War. didalis SD, żm. didilỹs, didlỹs (KRŽ). — Adv. 

dìdeliai ʽwielce, bardzo, niezwykleʼ (żm. dìdiliai, dìdliai). Cps. didélbarzdis ʽktoś mający 

gęstą brodęʼ (por. barzdà; akut wskazuje na synkopowanie samogłoski łącznikowej złożenia, 

por. kélrodis z keliãrodis; kélduobė z *keliaduobė). — Nazw. Dìdelis, Didẽlis, Didelẽvičius i 

Didilẽvičius. 

 didìčnas, -à 4 p.a. gw. ʽpyszny, wyniosłyʼ — formacja hybrydalna złożona z dìdis 

ʽwielkiʼ (zob.) i neosuf. -čnas (por. akìčnas, kadìčnas, stavìčnas). Por. jeszcze pìčnas s.v. 

pišnùs. 

 dìdis, -džio 4, 2 p.a. ʽwielkiʼ, f. dìdė (war. didė,̃ didì, didžià). DP m.in. ʽwielki, bardzo 

wielki, obfity, stateczny; bogaty; hojny; ślachetny, główny, znamienity, sławny, przedniʼ, SD 

«wielki, wspaniały», PK też ʽmocnyʼ (Aš esmi Pons Dievs tavo didis PK 10717 ʽJam jest 

bowiem Pan Bog twoj mocnyʼ). SD: didė žuvis «wieloryb» (zob. didžuvis), arklys didis 

totoriškas «bachmat, caballus Scyticus» [dosł. ʽkoń wielki tatarskiʼ], didis jaučias «czaban, 

bos grandis Podoliensis» [dosł. ʽduży wół podolskiʼ], didis kunigaikštis «car, magnus dux», 

tinklas didis «niewod», didyn eimi «podrastam» (syn. augu). Odpowiednik łot. kuroń. dižs 

ʽwielkiʼ < *didi̯as, f. diža. — Izolowane na gruncie bałtyckim did- może być wypadkiem 



311 

na prawach rękopisu 

neoapofonii *dyd- ⇒ did-124, można bowiem wyobrazić sobie osnowę przymiotnikową *dyd- 

(ʽjaśniejący, widocznyʼ) jako derywat od prs. na -d-, *dýda lub *díeda ʽjaśnieje, jest 

widocznyʼ, < pie. *d(e)ih2-d
he- (transponat). Por. gr. hom. δέατο ʽukazał sięʼ (pie. *dei̯h2-), 

δῆλος ʽwidoczny, wyraźnyʼ (z *déalos), wed. dīdā́ya ʽświeciʼ (LIV
2 108). Rozwój znacze-

niowy: ʽwidocznyʼ ⇒ ʽokazałyʼ ⇒ ʽwielkiʼ (por. ALEW 204n., LEW 93). Paralela semazjo-

logiczna: ros. vídnyj 1. ʽwidoczny, dostrzegalnyʼ, 2. ʽpostawny, okazałyʼ, 3, ʽwybitny, 

znakomityʼ. — Drw. apýdidis ʽdosyć dużyʼ, dìdelis (zob.), didýbė ʽwielkośćʼ (por. aukštýbė), 

didìčnas (zob.), didìkas, -ė ʽwielmoża, magnatʼ (por. šventìkas ⇐ šveñtas), didìngas 

ʽmajestatyczny, okazałyʼ, dỹdis ʽwielkość, rozmiarʼ, dìdmenos f.pl. ʽhurtʼ od *didmuo, *-

mens (⇒ didmenìnė prekýbaʽhandel hurtowyʼ), didókas ʽdość duży (np. dom); nieco za duży 

(np. but)ʼ, n.jez. Didóvas, didúomenė (zob.), didùs ʽwielki, bogaty (posag); pyszny, 

wyniosłyʼ, didžiùlis ʽwielki, ogromny; doniosły, wielkiʼ (n.jez. Didžiùlis 3x), didžiū̃nas 

ʽmagnat, możnowładca, dostojnikʼ, SD «wielmożny» (syn. dauggalis), viešpates didžiūnai 

m.pl. SD «panowie przedni», ìšdidis ʽdość wielkiʼ, išdidùs (zob.), pódidis ʽdość duży, nie taki 

mały; nieco za dużyʼ. — Cps. 1° z I członem did°: didašva (zob. ašva), dìdmeistris 

ʽarcymistrzʼ (por. méistras), didpãpė ʽkobieta o wielkich piersiachʼ (por. pãpas), didū̃sis 

ʽktoś z dużymi wąsamiʼ (por. ū̃sai), war. didžiū̃sis, dìdvyris ʽbohaterʼ (por. výras), didžuvis 

(zob.), 2° z I członem didž°: dìdžbajoris (zob. bajõras), dìdžponis ʽwielki panʼ (por. põnas), 

didžtùris ʽbogaczʼ, DP ʽbogacz, bogaty, możnyʼ (por. turė́ti), didžturt̃is ʽbogaczʼ (por. turt̃as), 

3° z I członem didžia°: didžiagerk̃lis ʽkrzykacz, krzykałaʼ (por. gerklė)̃, dìdžiasviestis (zob. 

svíestas), didžiaturis SD «bogacz» (por. turė́ti), didžiaturt̃is ʽbogaczʼ (por. turt̃as), didžiavyris 

SD «bohatyr» (zob. wyżej dìdvyris). — Vb. denom. didė́ti ʽpowiększać się, zwiększać sięʼ, 

didìnti ʽpowiększać, zwiększaćʼ, DP ʽwielbić; ważyćʼ, didžiáuti ʽwynosić się, wywyższać się 

ponad innychʼ, inchoat. dìsti, dỹsta (*dind-sta, war. diñda, dìda), išdìdo ʽpysznić się, 

wynosić się nad innych; stawać się wielkimʼ. Refl. didintis DP ʽprzybywać; wielmożyć sięʼ, 

didinuosi SD «kokoszę się» [ʽpysznić się, wynosić sięʼ], didžiauju SD «kokoszę się» (syn. 

pasipučiu, didinuosi), «pysznię się», didžiúotis ʽpysznić się, chełpić sięʼ (⇒ didžiuõklis 

ʽpyszałek, zarozumialecʼ, didžiãvimas DP ʽpycha, duma, powaga, nadętośćʼ). — Nazw. 

Didžiùlis, Didžiū́nas, cps. Dìčbarzdis i Didžbarzdis b.z.a., Dìčpetris i Dìdžpetris, 

Dičpinigáitis, Dìdjurgis, Didvỹžis, Dìdžgalvis, Dìdžiakis (por. didžia-ãkis ʽo wielkich 

oczachʼ). N.m. Didė́ja 3x, Didė́nai, złożenia: 1° z członem Dìdžia°: Dìdžiabalis, 

Didžiãdvaris, Dìdžiagraščiai, Didžiãkaimis, Dìdžialaukis 2x, Didžiãlaukis, Dìdžiasalis 2x, 

Didžiãsalis 3x, Didžiãšilis, 2° z członem Did°: Dìdkiemis, Dìdkiškė, Dìdlapiai, Dìdlaukė, 

Dìdlaukis, Dìdmedžiai, Dìdsodė, Didšiliaĩ, Dìdvėjis, Dìdviečiai, Didvyžiaĩ, 3° z członem 

Didž°: Dìdžprūdžiai, Didžprūdėl̃iai. 

 didỹsis ʽten wielkiʼ, f. didė́ji a. didžióji ʽta wielkaʼ — anaforyzowane formy 

przymiotników dìdis i dìdė/didì ʽwielki, -aʼ. Np. Výtautas Didỹsis ʽWitold Wielkiʼ, n.jez. 

Didỹsis, n.m. Didỹsis Raĩstas 3x. SD: driežas didysis, didalis «smok», kunigas didysis 

«prałat», tetervinas didysis «bażant». War. dìdysai (n.rz. Dìdysai upẽlis), dìdžiasis, dìdžiasai. 

— Fem. didžióji raidė ̃ ʽwielka literaʼ, n.m. Didžióji Riešė ̃ 6x, Dìdžiosios Lãpės 6x; gw. 

didė́ja, n.rz. Didė́ja, SD višta didėja «kokosz». — NB. Długość samogłoski sufiksalnej -y- w 

didỹsis – kontrastująca z krótkością w ramùsis i geràsis – pozostaje kwestią niewyjaśnioną. 

Niejasna jest też budowa superlatiwu gw. diduõstis 2 p.a., dìduostis 1 p.a. ʽnajwiększyʼ. 

 didúomenė 1 p.a., diduomenė ̃ 3 p.a., dìduomenė 1 p.a. ʽwielcy panowie, magnateria; 

rządzący, władzaʼ — collectivum utworzone neosuf. -uomen- od przym. dìdis ʽwielkiʼ. 

Formant służy w jęz. literackim do tworzenia odprzymiotnikowych rzeczowników 

 
124 Neoapofonię ī (SP) ⇒ ĭ (SZ) ilustrują m.in. nebylkà ⇒ nebilkis; vytìs ⇒ vitìs; rýdyti ⇒ ridýti, też w pożyczce: 

grỹbas ⇒ grìbšis. 
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oznaczających odłamy społeczeństwa według jakiejś charakterystycznej właściwości, por. za 

GJL II, § 312: aukštúomenė ʽarystokracjaʼ, šviesúomenė ʽwarstwa ludzi wykształconychʼ, 

prastúomenė prosty, nieuczony ludʼ, jaunúomenė ʽmłodzieżʼ, visúomenė ʽogół 

społeczeństwaʼ. Neosuf. -uomen- pochodzi z kontaminacji segmentów -uo (jak np. w 

nominatiwie sg. typu reikmuõ) i -men- (jak w przypadkach zależnych reikmeñs, reĩkmenį). 

Inaczej GJL II, l.c., gdzie formację na -uo-menė ujęto jako collectivum dotworzone do 

rzeczownika na -uo-lis, np. prastuõlis ʽprostaczekʼ ⇒ prastúo- + -menė ʽprosty ludʼ. 

Nieprawdopodobne jest paralelizowanie -uomen- z gockim suf. -ōmin w typie aldómin 

dat.sg. ʽstarośćʼ, o czym ostatnio Ambrazas 2000, § 127. — Drw. wsteczny diduom(is) b.z.a. 

⇐ diduom(enė) (neologizm Dowkonta) pełni funkcję singulativum ʽmagnat, wielmożaʼ. Por. 

visúomenė ⇒ visuõmis. NB. Būga, RR II, 338, za nim Skardžius, ŽD 215, 237 niesłusznie 

wywodzili diduomis od zanikłego rzecz. *didúomas (znaczenia nie podano). 

 didžiaĩ adv. ʽwielce, bardzoʼ (Didžiaĩ nusistebė́jo ʽBardzo się zdziwiłʼ) — formacja 

przysłówkowa na -iai do did, zob. dìdis. War. stlit. i gw. dideĩ, np. Didei esme sugriešiję MŽ 

45318 ʽBardzośmy zgrzeszyliʼ. — Stopień wyższy didžiaũ ʽwięcej, bardziejʼ, stlit. didžiaũs, 

np. Nes žmones yra piktop didžiaus pažvilę, o neg gerop DP 9039 ʽBo ludzie są do złego 

skłonniejsi aniż do dobregoʼ (por. daugiaũs DP ʽwięcejʼ od daũg). Stopień najwyższy 

didžiáusiai, np. Nes žaizdos buvo... ant vietų... kurios didžiausiai sopa pažeistos DP 17627 ʽBo 

rany były... na mieścach... ktore nabardziej bolą obrażoneʼ. 

 didžuvis, -ies f. stlit. ʽwieloryb, Balaena mysticetusʼ: Ir sutverė Dievas didžius 

didžuvius CHB ʽI stworzył Pan Bóg wielkie wielorybyʼ. LKŽ notuje też przest. dìdžuvė i 

współczesny literacki neologizm didžiažuvė b.z.a. Złożenia te wywodzą się z grupy 

atrybutywnej, zaświadczonej np. u Szyrwida: didė žuvis SD «wieloryb», dosł. ʽwielka rybaʼ 

(por. žuvìs). Niewykluczony jest wpływ słowotwórczy złożenia pol. XVI w. wielko-ryb, war. 

wielgoryb ʽBalaenaʼ, por. wielki «didis», ryba «žuvis». NB. Starsze od wielkoryb jest stpol. 

wieleryb, będące zapewne kalką ze stczes. velryb (por. czes. velryba). Człon wiele° pochodzi 

od stpol. wieli ʽwielkiʼ, tak jak stczes. vel° od velí ʽwielkiʼ (por. ros. przest. velij, scs. velijĭ, 

bg. vélij ʽwielkiʼ, ⇐ psł. *velĭ). Zob. REW I, 180n., Machek 682, Rejzek 705, Boryś 694. 

Zob. też bangìnis. 

 diẽ, Diẽ ʽBoże!ʼ — skrócona postać vocatiwu sg. diẽve od diẽv-a-s ʽbógʼ. Por. Tù Põne 

Diẽ šventàsis! ʽBoże wszechmogący!ʼ Diẽ dúok! ʽDaj Boże!ʼ (obok Dúok Diẽve! ts.). SD: 1. 

<Diebesaugay> «Boże uchoway» = Die, besaugai (por. sáugoti), 2. <Diebeganay> «Boże 

uchoway» = Die, beganai (por. ganýti). — Forma nom.sg. diẽs (Kad diẽs duot! LZŽ ʽDałby 

Bóg!) jest dwuznaczna: może pochodzić z kontrakcji dieũs < diẽvas albo też została 

dotworzona do voc.sg. diẽ ʽBoże!ʼ Wszystko to są wypadki nieregularnego rozwoju 

fonetycznego, spowodowanego częstością użycia wyrazów i zwrotów. Dokładniej o tym 

Mańczak 1977, zwł. s. 55-56. Zob. też dėkudiẽ, diaumylė́k, diedúok a. dúokdie, diepadė́k, 

diežmõ, giñdie, padė́kdievs, sudiẽ, žegnódie, jak też dieutiesà.  

 diečkà 2, 4 p.a. przest., gw. 1. ʽstągiewʼ, 2. ʽmała dzieża do rozczyniania ciasta na 

chlebʼ — ze zmiany dieškà (gw.), SD <dießka> «dzieża, koryto do ciasta», to zapożyczone ze 

stbłr. dežka, dežьka ʽdzieża chlebowaʼ, por. błr. dzéžka, -i (SLA 64, ZS 18, LEW 92). Zob. też 

diežà i dėžė.̃ — N.rz. Diẽčkė.  

 diẽdas 4 p.a., díedas 1 p.a. przest., gw. ʽdziad, dziadek; starzecʼ. SD «dziad, oycow abo 

matczyn ociec, dziadek» — zapoż. ze stbłr. dědъ ʽojciec ojca lub ojciec matkiʼ (SLA 64, ZS 

18, LEW 85, s.v. dėd̃ė), por. błr. dzed, -a, ros. ded, pol. dziad. Zob. też pródiedas. — Drw. 

andiẽdas ʽdziad zgrzybiały, starowinaʼ, diedavà ʽgrupka, towarzystwo starszych mężczyznʼ 

(por. typ bernavà), diedẽlis ʽkowadełko do klepania kosyʼ (dosł. ʽdziadekʼ), diedeliùkas bot. 
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ʽświetlik łąkowy, Euphrasia officinalisʼ, diedýnas a. diedýna ʽdziadowina, starowinaʼ (por. 

bobýna), diẽdinis ʽjak u dziada, żebraczyʼ, SD «dziadowski», diedùkas ʽdziad, dziadek; 

starzecʼ, przen. ʽpierwszy a. ostatni snop zboża; główny snop w mendlu; kupa zerwanych 

konopiʼ. 

 diedúok ptk. ʽbodajʼ, SD dieduok «boday» (syn. Dieve duok) — ze ściągnięcia często 

używanego zwrotu Diẽ dúok!, to zaś z Diẽve dúok! ʽDaj Boże!ʼ. Szyk odwrócony: dúokdie. 

Por. pol. bodaj ptk. ʽniechby, oby, przynajmniejʼ < stpol. bogdaj ⇐ Bog daj ʽniech Bóg daʼ. 

Zob. diẽ, gdzie też podano formy paralelne. 

 díegti, díegiu, díegiau, war. diẽgti 1. tr. ʽkłując ziemię sadzić rośliny do kiełkowaniaʼ, 

2. ʽhodować na rozsadęʼ (syn. daigìnti), 3. intr. ʽboleć, mocno bolećʼ (Diegia mane visą ʽBoli 

mnie całegoʼ / ʽWszystko mnie boliʼ), įdíegti ʽzasadzićʼ, przen. ʽwdrożyć co, wprowadzićʼ, 

nudíegti ʽukłuć, zaboleć przeszywającoʼ, przen. ʽzastrzelić (ptaka, zająca)ʼ. Refl. įsidíegti 

ʽukłuć się (igłą)ʼ, przen. ʽbrać się za bokiʼ. Por. łot. diêgt, diêdzu ʽkłuć; przebijać, uderzać; 

szyć, cerować, spinać, sczepiaćʼ (⇒ caus. diêdzêt a. diedzinât ʽdoprowadzać do 

kiełkowaniaʼ). Z pb. *dēi̯g- < pie. *dhei̯Hgu̯- ʽwetknąć, przeszyć, przebićʼ (LIV
2 142). Por. SZ 

w łac. arch. fīvō, klas. fīgō, -ere ʽprzymocować, przybić, umocnić; przebić, przekłuć, trafić, 

ubićʼ, fībula ʽklamra, sprzączkaʼ, < *fīu̯- < pie. *dhiHgu̯-. Zob. BSW 49n., LEW 93 (s.v. 

díegas), ALEW 205, de Vaan 219. — Nomina: díegas 1. ʽkiełekʼ (war. dáigas), 2. ʽmała ilość, 

trochęʼ (neĩ díego adv. ʽani trochęʼ), diegimas SD «kłocie w ciele, bol» (syn. daigimas), 

dieglỹs ʽkłucie, kłujący ból (w jelitach, nerkach, sercu), kolkaʼ, łot. diêglis ʽkolkaʼ (war. 

dīglis), ⇒ dieglinis SD «kolikowy». — N.m. Diegliaĩ 2x, Dieglẽliai. — SZ dyg-: dýgti (zob.). 

— SO daig-: dáigyti (zob., tam też nomina z daig-), dáiktas (zob.). 

 diẽmedis 1 p.a., diemedỹs 3 p.a., -džio bot. ʽbylica boże drzewko, krzew Artemisia 

abrotanumʼ — złożenie o formie uproszczonej wskutek dysymilatywnego zaniku spółgłoski 

w cps. diẽvmedis (v.m > m), to z dieva-medis (gw., b.z.a., por. SD <dieue-medis> «boże 

drzewko») przez synkopowanie samogłoski łącznikowej (zob. diẽvas i mẽdis). Inaczej GJL I, 

§ 561, gdzie mowa o zaniku sylaby -va-. — Adv. dieũtiesa a. dieutiesà ʽnaprawdę!ʼ (Itai 

dzieuciesa, nemeluoju! LZŽ ʽNaprawdę, nie kłamię!ʼ) jest kontrahowaną formą zwrotu diẽvo 

tiesà ʽboża prawdaʼ. 

 dienà 4 p.a. ʽdzieńʼ. Labà dienà a. Lãbą diẽną ʽDzień dobry!ʼ. Odpowiedniki bałtyckie: 

łot. dìena, stpr. deinan acc.sg. ʽdzieńʼ, acc.pl. tans deinans noūson gijwis ENCH ʽdni naszego 

życia, die Tage unsers Lebensʼ. Refleks formacji tematycznej z wokalizmem na SP, pb. 

*dei̯n-ā-. W słowiańskim tymczasem widać refleks formacji na st. zanikowym *din-: scs. 

dĭnĭ ʽdzieńʼ, gen.sg. dĭne < *din-es (por. Vaillant II:1, 193n.). Do formacji słowiańskiej na 

SZ nawiązuje z jednej strony łac. din- w peren-dinus ʽpozajutrzejszyʼ, nūndinae, -ārum ʽtarg 

odbywany co dziewięć dniʼ (*nou̯eno-dino-, por. de Vaan 415), z drugiej strony złożenia 

wedyckie: puru-dína- ʽwielodniowyʼ, su-dína- ʽpogodnie dniejącyʼ, madhyám-dina- m. 

ʽpołudnie, środek dniaʼ (por. scs. polu-dĭne ʽw południeʼ). — Tu też zach.-germańska nazwa 

ʽwiosnyʼ, pochodząca od złożenia *langa-tin(a)-, dosł. ʽdługi dzieńʼ lub ʽdługie dniʼ, stąd 

ʽczas, kiedy dni stają się długieʼ ⇒ ʽwiosnaʼ, por. stang. lencten, stwn. langez, skrócone 

lenzo, śrwn. lenze, nwn. Lenz m. (dziś ukazuje się jako war. poetycki obok Frühling). Zob. 

Kluge-Seebold 438, EWD 791n. — W przeciwieństwie do dĭnĭ wyraz lit. dienà nie ma 

nawiązań w językach starożytnych. Wokalizm *ei̯ tego wyrazu odpowiada zasadzie derywatu 

vṛddhi (por. Kuryłowicz 1956a, 151, NIL 70; paralela: žiemà < *ǵhei̯éh2-, zob. ALEW 207). 

Jeśli przyjmiemy, że dienà stoi w związku z przymiotnikiem *dei̯n-ó- ʽdziennyʼ, to 

przeciwstawność *dei̯n-ó-/*din- da się wyjaśnić paralelnie do *dei̯u̯-ó- ʽbóg nieba 

dziennegoʼ (wed. deváḥ, lit. diẽvas) : *diu̯- ʽniebo dzienneʼ, mianowicie jako derywacja od 

nomen atematycznego *di̯-en-/*di-n- ʽdzieńʼ (gen.sg. *dinós a. *dinés). Por. wed. adyá adv. 
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ʽdziśʼ < *h1e-di̯-e-. Podczas gdy scs. dĭne można uznać za bezpośredni ślad po takim nomen 

pie., to lit. dienà jest produktem kilku przekształceń: 1. *din- ⇒ 2. *dei̯n-ó- (insercja e) ⇒ 3. 

*dei̯n- + -eh2- (mocja) ⇒ 4. substantywizacja. Inaczej Rau 2010, 315n., który wychodzi od 

rzeczownika pierwiastkowego pie. *dei̯-/di- ʽdzieńʼ i zakłada, że utworzono odeń locativus 

sg. przy użyciu postpozycji *en: *di̯-én ʽza dnia, w dzieńʼ (za nim Villanueva Svensson, Balt 

L:1, 2015, 166). — Drw. apýdienis ʽprzedświt, półmrokʼ (por. apývakaris), dienì (zob.), 

dienýnas ʽdziennik lekcyjnyʼ, dienìnis ʽdzienny, codziennyʼ (odpowiednik stpr. deininan 

ʽcodzienny, powszedni, teglichʼ; podobna budowa w scs. dĭnĭnŭ ʽτῆς ἑμέρας, dzienny; 

καθημερινός, codziennyʼ), dienoję́jis (zob.), diẽnos f.pl. 1. ʽciąża, koniec ciążyʼ, 2. 

ʽmiesiączkaʼ, kiek̓  dienõs adv. DP ʽco dzieńʼ, padiẽnis ʽdniówkowy (o robocie)ʼ, sb. m. 

ʽrobotnik dniówkowyʼ, padieniuĩ adv. ʽco drugi dzieńʼ, pradieniuĩ adv. ʽco drugi dzieńʼ (por. 

pramečiuĩ), príešdienis ʽprzedświtʼ. — Cps. diẽndaržis (zob. darž̃as), diẽngalis a. dienùgalis 

ʽkto znajduje się na schyłku życiaʼ (por. gãlas), dienóraštis ʽdziennik w formie pamiętnika; 

dzienniczek uczniaʼ (por. rãštas), dienóvidis ʽpołudnieʼ (war. vidùdienis, dosł. ʽśrodek dniaʼ, 

por. vidùs; n.m. Dienóvidžiai), diẽnpelnis ʽwyrobnik, robotnik dniówkowyʼ (kalka nwn. 

Tagelöhner m., por. pelñas), diẽnpinigiai m.pl. ʽkoszty dziennego utrzymania, dietyʼ (por. 

pinigaĩ), diẽnraštis ʽdziennik, gazeta codziennaʼ (kalka nwn. Tageszeitung f., por. rãštas), 

nedienà (zob.), savadiẽnė gw. ʽpańszczyznaʼ: Dar mano motulė savadiẽnę ejo [!] ʽJeszcze 

moja mamusia chodziła na pańszczyznęʼ (por. sãvas ʽswójʼ; związek z dienà niejasny), 

šiokiãdienis ʽdzień powszedniʼ (por. šióks), vidùdienis ʽpołudnieʼ (war. dienóvidis, por. 

vidùs, ŽD 437), vienądien adv. 1. ʽjednego dniaʼ (Víenądien dirba, kìtądien namo būna 

ʽJednego dnia pracuje, drugiego jest w domuʼ), 2. ʽpewnego dniaʼ (Víenądien išėjo ir 

neparėjo ʽPewnego dnia wyszedł i [już] nie wróciłʼ), vienadiẽnis ʽjednodniowy; urodzony 

tego samego dnia; kto żyje dniem bieżącym i nie troszczy się o przyszłośćʼ. Por. stpr. 

Steimans... Deinā-algenikamans bhe Dīlnikans ENCH dat.pl. ʽwyrobnikom [dosł. 

ʽpracującym za dniówkęʼ] i robotnikom dniówkowym, Den... Tagloenern vnd Arbeiternʼ (I 

człon *deina, zob. wyżej; II człon alg-enik- do ālgas gen.sg. ʽzapłataʼ, por. lit. algà). — Vb. 

denom. dienagóti ʽspędzać czas na przędzeniu, robieniu na drutach itp.ʼ (neosuf. -goti), 

diẽnytis, -ijas, -ijos ʽświtać, dniećʼ, išsidiẽnyti a. prasidiẽnyti ʽrozpogodzić sięʼ, dienóti 1. 

ʽdnieć, świtaćʼ, 2. ʽo słońcu: topić śniegʼ (Dieną dienója, naktį šąla ʽW dzień słońce topi 

śnieg, w nocy chwyta mrózʼ), 3. ʽspędzać gdzie dzieńʼ, 4. ʽspędzać dzień na zbiorowym 

przędzeniu lub robieniu na drutachʼ, įdienóti ʽzaświtać; przygrzewać – o słońcuʼ. 

 dienì 4 p.a. f. ʽbrzemienna, ciężarna – o krowie, klaczy, owcyʼ (Mano karvė dienì, t.y. 

bus vesianti, turėsianti JU ʽMoja krowa jest cielnaʼ). War. dienė ̃ 4 p.a. Analiza: *dien-ī. 

Zakończenie jak w martì, patì (-ì z pie. *-ih2). Osnowa jak w wyrazie dienà ʽdzieńʼ, o czym 

świadczy obecność formy pl.t. diẽnos o znacz. ʽciąża, okres ciąży, koniec ciążyʼ (Reikėjo 

rugius pjauti, o dienų̃ gale buvau ʽTrzeba było żąć żyto, a ja byłam na końcu ciążyʼ). Por. 

zwrot móteris dienosè ʽkobieta ciężarnaʼ (dosł. ʽtaka, która na dniach będzie rodzićʼ). Inaczej 

LEW 87 (s.v. dėlė)̃: do sti. dhénā-, dhenú ʽkrowa mlecznaʼ. Zdaniem Liukkonena 1999, 142n. 

dienì ma odpowiednik w fiń. tiine, co ma być zapożyczeniem bałtyckim. — Drw. dienìnga f. 

ʽbędąca w ostatnim stadium ciążyʼ, dienùlė ʽkobieta w ciążyʼ. Cps. dienagãlė a. diẽngalė 

ʽciężarna bliska rozwiązaniaʼ, dienógalė ʽ(o kobyle) bliska oźrebienia sięʼ, dienùgala 

ʽkobieta w ostatnim miesiącu ciążyʼ (por. gãlas). — Nawiązanie łot. atdiene ʽkrowa, która 

cieli się już w drugim roku życiaʼ, atdienĩte ts. War. gw. atdieņi, adieņi, adiņi, adaîne. ME I, 

154 łączył z pie. *dhēi̯- ʽssać pierśʼ, łot. dêju, dêt ʽssaćʼ. 

 dienỹkas 2 p.a. ʽzagroda dla bydła pod gołym niebemʼ (Gyvulius in nakties dienỹkan 

suvarydavo ʽBydło na noc zapędzali do «dienykas»ʼ) — ze zmianą miejsca akcentu 

zapożyczone z błr. gw. dzénnik (Svini ŭ dzenniku stajacь, PZB 2, 42), por. błr. dzjánnik. 

Rodzimy synonim to diẽndaržis. 
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 dienoję́jis, -ji 1 p.a. stlit. ʽdziennyʼ, np. Norite grašio dienoję́jo be darbo DP 48436 

ʽŻądacie grosza dziennego bez robotyʼ. Kurie est ant adynų kanonikiškų, taip naktyjęjų, kaip 

ir dienoję́jų DP 26833 ʽKtórzy bywają na godzinach Kanoniczych, tak nocnych jako i 

dziennychʼ. Rekonstrukcja: *dienāi̯ēn-i̯is, drw. z postpozytywnym zaimkiem 3 osoby od plit. 

formy loc.sg. *dei̯n-āi̯-ēn ʽw dniuʼ, por. lit. dien-oj-è do dienà (jest to przykład tzw. formacji 

decasuatywnej). Forma loc.sg. zawiera postpozycję *ēn, która rozszerzyła wcześniejszą 

formę locatiwu z zakończeniem *-āi̯ (por. łac. Romae ʽw Rzymieʼ, scs. rǫcě ʽw ręceʼ). W 

podobny sposób powstała forma adess.sg., por. np. šakái-pi ʽprzy/na gałęziʼ od loc.sg. *šakāi̯ 

: šakà. NB. Reanaliza dienoj-ę́jis dała początek neosuf. -ęjis, zob. danguję́jis, naktyjęjis, 

pragarę́jis. 

 diepadė́k, diepadė́ interi. ʽdopomóż Boże!ʼ — zrost wyrażenia diẽ(ve) voc.sg. ʽBoże!ʼ i 

padė́k ʽpomóż!ʼ (ipv. od padė́ti). Por. pol. Tak mi Panie Boże dopomóż! Z innym szykiem 

składników: padė́kdievs. Paralele s.v. diẽ. 

 díeržas (p.a. nieoznaczony) gw. ʽdorsz, wątłusz, Gadus morhuaʼ — zapoż. z prus.-

niem. dörš, derš, por. nwn. Dorsch m. (GL 44; brak w LKŽ i LEW). Ze względu na akut por. 

zapoż. blíekis, kíežas i ríera. 

 dievagótis, dievagójuos, dievagójaus ʽzaklinać się, świadczyć się bogiemʼ: Dievagójasi 

lỹg nekáltas avinėl̃is ʽZaklina się jak niewinny baranekʼ. Wygląda na złożenie z vb. góti 

(zob.), znacz. etym. ʽuchodzić za pobożnegoʼ (?). Por. svárdagoti ʽczuć się ni to chorym ni to 

zdrowymʼ (dosł. ʽchwiać się, wahać sięʼ). Zob. też dievótis, bãžytis. 

 dieváitis, -čio 1 p.a., dievaĩtis 2 p.a. gw. 1. ʽpiorunʼ (Dievaitis jį numušė ʽPiorun go 

zabiłʼ), 2. ʽksiężyc, księżyc w pełni, pełniaʼ (Pjauna rugius po dievaičiù ʽŻną żyto w czasie 

pełniʼ. Mojaus dievaĩtis šiltas buvo ʽMajowa pełnia była ciepłaʼ), 3. ʽmiesiącʼ (Šešius 

dievaičiùs prabuvau, pradrebėjau namie ʽSześć miesięcy przetrwałem w strachu w domuʼ), 

4. hist. ʽbożyszcze, bożek pogański lub jego posągʼ125 — drw. na -ait- od diẽvas ʽbógʼ (zob.). 

Z innymi sufiksami: łot. dievelis ʽbożekʼ, dìeveklis, dìeviņš ts. Jest też war. z ei w osnowie: 

deiváitis, deivaĩtis ʽpiorunʼ (m.in. CGL), por. oboczność ie/ei s.v. deivė.̃ — NB. Spolszczone 

brzmienie Dewajtys ukazuje się w tytule powieści Marii Rodziewiczówny (1888).  

 diẽvas 4 p.a. ʽbógʼ, gw. diẽus (LZŽ), diẽs (LD § 223). Stlit. też deivas ʽbóg; bożekʼ, 

BRB ʽGott; Götze, Abgott (?)ʼ, zob. ALEW 207. Odpowiedniki bałtyckie: łot. dìevs 1. ʽnieboʼ 

(Saule nuoiet dievu/dievā), 2. ʽbóg w niebieʼ, stpr. deywis EV ʽbóg, Got [Gott]ʼ, ENCH: deiws, 

obl.sg. deiwan, acc.pl. deiwans; Dewes GRG 1 «Gott», dewus GRA 1 «goth», Dewus GRF 7 

«Deus». Voc.sg. lit. diẽve ʽBoże!ʼ, stpr. deiwe, deiwa; skrócone diẽ (zob.). Pb. *dei̯u̯-a-. 

Wraz z łac. deus ʽbógʼ, łac. arch. deiuos (por. dīvus ʽboski, niebiański, ubóstwionyʼ), oskij. 

deívaí ʽdeaeʼ, stir. día (*dēu̯o-), stisl. tívar pl. ʽbogowieʼ (*tei̯u̯a-) odzwierciedla formację 

vṛddhi: pie. *dei̯-u̯-ó- od *di-u̯- ⇐ *di̯-eu̯- ʽniebo dzienneʼ. Por. Kuryłowicz 1956a, 151, NIL 

72, de Vaan 167n., ALEW 207n. Porównywalne formacje z vṛddhi to dienà, žiemà, dervà, 

béržas, žéntas. Znacz. etym. przymiotne: ʽzwiązany z niebem dziennymʼ. Zapoż. bałtyckie w 

fiń. taivas ʽnieboʼ (LEW 94, Stang 1966, 54). — Lit. diẽvas i łac. deus nawiązują do wed. 

deváḥ < *dai̯u̯-á-, prymarnie adi. ʽniebiańskiʼ, sekundarnie sb. ʽbógʼ, por. aw. daēuua- 

ʽdemonʼ, tj. ʽzły bógʼ (NIL 69n., 72). Osnowny rzeczownik pie. *di̯-ēu̯-s, *di-u̯-ós typu wed. 

dyáuṣ, diváḥ ʽniebo, bóg na niebieʼ, gr. Ζεύς, Διός ʽZeusʼ, het. sius, siunas, siunan ʽbógʼ 

(por. EWAIA I, 750n., NIL 70) nie jest w jęz. litewskim kontynuowany. — Drw. bedievis SD 

«bezbożny, niepobożny», sb. bediẽvis ʽbezbożnik, ateistaʼ, przest. ʽniezbożnikʼ (Bedievį 

 
125 Por. ir sakos regėjįs bažnyčioj vyrus garbinunčius svetimus dievaičius, a moteris verkiunčias Adonideso 

paganiško dievaičio SP I, 4227n. ʽi powiada, iż widział w kościele męże chwalące cudze bożki pogańskie a 

białegłowy płaczące Adonidesa bożka pogańskiegoʼ. 
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neteisybės jo sugauna ir nutveria, ir virvėmis nusidėjimų savo susiriša SP II, 15725 

ʽNieprawości jego pojmają niezbożnika, a powrozami grzechow swych związan bywaʼ), ⇒ 

bedievystė SD «niezbożność», dievaĩ: Dievaĩ jõ nemãtę! ʽBóg z nim!ʼ. Kàd jį ̃ dievaĩ! ʽA 

niech go diabli!ʼ, dieváitis (zob.), dievãliau! interi. ʽo Boże!ʼ (nom.sg. dievãlis), dievažáitis 

zdrob. ukazujące się w dajnie (Oi dievuliau, dievažaiti, ant ko aš antgersiu?), dievystà 

ʽbóstwoʼ, DP, SD «bostwo», dievingas SD «boski», syn. dieviškas (por. łot. dìevîgs ʽboski; 

świetny, wspaniałyʼ), dievystė DP, SD ʽbostwoʼ (war. deivỹstė DP), diẽviškas ʽboskiʼ (por. 

scs. bož-ĭskŭ ts. ⇐ bogŭ), dievonis stlit. ʽsyn bożyʼ, dievõp adv. (skostniała forma allatiwu 

sg.): Dievõp nueĩti ʽodejść do Bogaʼ, dievótas (zob.), dievùkas ʽbożek pogańskiʼ, dievùli! 

interi. ʽo Boże!ʼ (⇒ vb. denom. dievuliúoti ʽbiadolić wykrzykując «dievuli!»ʼ, ⇒ 

dievuliãvimas ʽbiadolenieʼ), *dievulėlis: dievulėl̃iau! ʽo Boże!ʼ, dievùlis (zob.), dievùtis: 

Dievùtis bãras ʽBozia się gniewaʼ – mówi się do dzieci, gdy podczas burzy biją piorunyʼ 

(Otrębski 1934, 120), pradievai (zob.). — Od formy gen.sg. diẽvo, używanej atrybutywnie, 

pochodzi decasuatywny drw. diẽvojis gw. ʽboży, boskiʼ (por. žmoniū̃jis gw. ʽludzkiʼ). — 

Cps. diẽmedis (zob.), dievadirbỹs ʽświątkarzʼ (por. dìrbti), diẽvnamis ʽdom boży, 

Gotteshausʼ (por. namaĩ), dievabaĩmis ʽbogobojnyʼ DP, SD (por. bijóti), ⇒ dievabaimingai 

SD «bogoboynie», dievegìn interi. ʽbroń Boże!ʼ (⇐ Diẽve, gìnk!), dievmýlėk, diemýlėk a. 

die(v)mylỹ interi. ʽzmiłuj się, Boże!ʼ, dievobáimingas ʽbogobojnyʼ; dievamūkà a. dievamunkà 

ʽkrucyfiksʼ (dosł. ʽBoża mękaʼ, por. mūkà), dievobijąs DP ʽbogobojnyʼ (por. bijóti), 

dievogarbis SD «nabożny» (por. garbė;̃ syn. maldingas), dievogindyvė (zob.), dievomeldis SD 

«bogomodlca» [ʽczłowiek pobożny, religijny, bogobojny, sługa bożyʼ, SPXVI], II człon do 

mels̃tis ʽmodlić sięʼ – przekład ruskiego wyrazu bogo-molec ʽθεοσεβήςʼ (Borowska 333), 

dievotarnystė (zob. tarñas), garbėd̃ieu (zob. garbė)̃, klystdievas (zob. klýsti), tridieviaĩ (zob.). 

— Vb. denom. diẽvinti ʽczcić jako bogaʼ, przen. ʽubóstwiać, uwielbiaćʼ : łot. dìevinât (war. z 

wtórnym ei: deĩvinti), dievótis (zob.), dievúotis ʽprzysięgać, kląć się na Bogaʼ, padeĩvinti DP 

ʽuwielbićʼ. 

 dievažì, dievàž ʽnaprawdę! dalibóg! słowo daję!ʼ — wykrzyknik mający potwierdzić 

prawdziwość tego, co się mówi, np. Dievažì, nemelúoju! ʽDalibóg nie kłamię!ʼ. Dievažì, jìs 

tõ nepadãrė ʽSłowo daję, on tego nie zrobiłʼ. Z uniwerbizacji zwrotu diẽvas žìno ʽBóg wieʼ 

(GJL I, § 578, Mańczak 1977, 55, 150). Por. dievažiñ. — Odpowiedni zwrot z ptk. gi, dievaži 

gi, ulega kontrakcji w diežgì. — Neoosn. dievaž-: dievãžytis, -ijasi, -ijosi ʽzaklinać się, 

przysięgać na Boga, twierdzić coś (mało wiarygodnego), mianowicie przy użyciu 

wykrzyknika «dievaži»ʼ. 

 dievažiñ adv. ʽnie wiadomoʼ (Dievažiñ, kur ̃ jìs išė́jo ʽNie wiadomo, dokąd on 

wyszedłʼ) — z uniwerbizacji zwrotu diẽvas žìno ʽBóg wieʼ (GJL I, § 578, Mańczak 1977, 55, 

150, por. śrwn. got weiz, goteweiz, Weinhold 1967, § 326). Kontrakcje prowadzą do diẽvžin 

(Diẽvžin, kaĩp teñ bùvo ʽNie wiadomo, jak tam [naprawdę] byłoʼ) i diẽžin (Rýt taĩ diẽžin, kàp 

bùs ʽJutro to nie wiadomo, jak będzieʼ). Z tym por. diežmõ. 

 dieverìs 3 p.a., gen.sg. dieveriẽs, gw. dievers̃, dieverès i díeverio, acc.sg. díeverį 3 p.a. 

m. ʽbrat męża, dziewierz, szwagierʼ. SD
1, SD dieveris «dziewierz». War. díeveris, -io, 

dieverỹs -io; díeveras, díeverus, díeverius; z wtórnym v: dievervìs (Buivydienė 1997, 103n.). 

Atematyczne formy nom.pl. gw. díeveres, gen.pl. gw. dieverų̃ (Buivydienė, l.c., Stang 1966, 

224126). Odpowiednik łot. diẽveris ʽbrat mężaʼ. — Kontynuuje wraz z prasłowiańskim 

*děverĭ, *děveri albo *děverja, por. sch. djȅvēr, djȅvera, rcs. děverĭ, ros. déverь, ukr. díver, 

czes. deveř, stpol. dziewierz ʽbrat mężaʼ (zdrob. dziewiorek) praformę bałto-słowiańską 

 
126 Błędne są informacje NIL 58 o rzekomo u Daukszy występujących formach díeveres, dieverų̃. Zob. LKŽ II, 

519, Kazlauskas 1968, 250 n. Palionis 1967, 213 cytuje dieveris tylko z Biblii Bretkuna (BB Tob. 1414). 



317 

na prawach rękopisu 

*dāi̯u̯er- (por. BSW 43, SŁPS 3, 179). Długi dyftong pojawił się w następstwie metatezy 

spółgłoski laryngalnej: *aHiC > *ai̯HC (inaczej Kuryłowicz 1958, 214, który zakładał 

metatonię akutową). Pbsł. *dāi̯.u̯er- wywodzi się kolejno z *dai̯h2.u̯er- < *da.h2i.u̯er- < pie. 

*deh2i-u̯er- (por. Mayrhofer 1986, 162). Na skutek wspomnianej metatezy litewska osnowa 

akutowana díever- różni się od takich refleksów, jak sti. devár- (deváram, devṛ́ṣu) ʽbrat 

męża, szwagierʼ, gr. δαήρ (δαερός, δαέρα, δαιρί) ts. i stwn. zeihhur ʽszwagierʼ, stang. tācor, 

tācur ts. (pgerm. *tai̯kura-, *taikwer-), które wszystkie zakładają prajęzykowy dyftong 

krótki. Paralelną metatezą laryngalnej objaśnia się akut w osnowie lit. píemenį, zob. 

Rasmussen 1989, 272. Inaczej LEW 94, który za Endzelinem (DI III:2, 520) podnosił 

wtórność wokalizmu ie, tłumacząc go adideacją †daiveris do wyrazów diẽvas, łot. dievuojs. 

Bezkrytycznie powtarza to dziś NIL 60. Według ALEW 209 powstanie akutu pozostaje 

niewyjaśnione. — Drw. dieveráitis ʽsyn brata mężaʼ, díeverė a. dieverė ̃ 1. ʽsiostra mężaʼ 

(syn. móša), 2. ʽżona brata mężaʼ, 3. ʽteściowaʼ, dieverė́čia ʽcórka brata mężaʼ (por. sufiks w 

brolė́čia, dukterė́čia, seserė́čia), dieverėnas, -ė b.z.a. ʽdziecko brata mężaʼ (por. brolė́nas, 

seserė́nas), díeverienė ʽżona brata męża, szwagierkaʼ, dieveríenė ʽsiostra mężaʼ (por. łot. 

dieverene ʽcórka brata mężaʼ). Zob. Buivydienė 1997, 107n.  

 Dievogindyvė SD «Bogarodzica, Deipara» (brak w LKŽ) — ze zmiany złożenia *dievo-

gimdyvė (md > nd), por. diẽvas ʽbógʼ, gimdývė ʽrodzicielka, matkaʼ (od gimdýti ʽrodzićʼ). 

Wyraz ten jest kalką staropolskiego boga-rodzica, zrostu z formą gen.sg. w I członie. Por. 

Borowska 334. — Od Baranauskasa pochodzi neologizm Dieva-gim̃dė ʽBoża Rodzicielka, 

Matka Boskaʼ (Dievagim̃dei žodžiais savo tokią garbę pranašavo ʽSwoimi słowami 

przepowiedział taką chwałę Matce Boskiejʼ). Analiza: dievagimd-ė, to z resegmentacji 

*dievagimd-yvė. Por. derywację vėtỹ-klė ⇒ vėt-yklė ⇒ vėt̃ė. 

 dievótas, -a 1 p.a. 1. ʽpobożny, nabożnyʼ (Ans dievótas, ale ir velnią myli ʽOn jest 

pobożny, ale kocha też diabłaʼ), 2. ʽniezły, znośnyʼ (Dar čia dievótas kelias ʽTu jeszcze 

droga znośnaʼ). Dwuznaczne. Albo przymiotnik na -otas do diẽvas ʽbógʼ (panująca opinia), 

albo też deverbativum od zanikłego czas. *dievoti ʽczcić boga, oddawać cześć boguʼ. 

Rekonstrukcja plit. *deiu̯ātas. Por. stlit. deivātas: Christus... delei musų ne Deiwatų numire 

BRB ʽChrystus... umarł z powodu nas bezbożnych, Christus... ist fuer vns Gottlosen 

gestorbenʼ (ALEW 208). Tylko w słownikach ukazuje się war. sufiksalny dievúotas (Lalis, 

Šlapelis). Odpowiednikiem staropruskim jest deiwuts, deywuts (*deiu̯-āt-), ale ma ono 

odmienne znaczenie: ʽzbawiony, seligʼ. Stpr. drw.: deiwūtiskan ʽboży, zbawienny, goettlich, 

seligʼ, deiwutiskai a. deiwūtiskan ʽzbawienie, Seligkeitʼ, vb. denom. epdeiwūtint 

ʽuszczęśliwić, beseligenʼ. 

 dievótis, zwykle z prvb. at-: atsidievóti, atsidievóju, atsidievójau ʽpożegnać sięʼ, dosł. 

ʽodbożyć sięʼ (Atsidievójo Petras su giminėmis ir išvažiavo namo ʽPiotr pożegnał się z 

krewnymi i pojechał do domuʼ) — vb. denominativum z suf. -o- od diẽvas ʽbógʼ; znacz. 

etym. ʽpowiedzieć sudieu (z Bogiem) przy rozstaniuʼ. War. z °deiv°: atsideivóti (zob. deĩvė, 

deivóti). — Młodsza wersja: atsisudievóti (Neužmirš̃k atsisudievóti ʽNie zapomnij pożegnać 

sięʼ) ⇐ wykrz. sudiẽu (zob. sudiẽ). 

 dievùlis, -io 2 p.a. ʽbożek pogański; posążek bóstwaʼ — zdrob. do diẽvas (zob.). — 

Drw. dievùldirbis ʽświątkarz, rzeźbiący wizerunki bogaʼ (por. dìrbti, syn. dievadirbỹs). 

 diežà 2 p.a., gen.sg. diẽžos ZTŽ ʽdzieża chlebowaʼ — zapoż. ze stbłr. děža, por. błr. 

dzjažá, -ý. — Wokalizm wariantu dežà ZTŽ ʽdzieżaʼ zdradza, że to młody rusycyzm, por. 

ros. gw. dežá. Zob. też dėžė ̃i diečkà. 

 diežmõ gw. ʽdziękuję!ʼ — z uniwerbizacji zwrotu *diẽve užmók ʽBoże zapłać!ʼ. Por. 

mokė́ti II. Zob. też diẽ, diedúok. 
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 digénti, digenù, digenaũ ʽbiec drobnym krokiem – o dziecku, kobyłceʼ, išdigdénti 

ʽszybko wyjśćʼ, dignóti: nudignóti ʽpobiecʼ, padignóti ʽo deszczu: popadaćʼ — czasowniki z 

sufiksami -en-, -den- i -no-, utworzone od interi. dìg o szybkim biegu (Dìg dìg dìg atbėga nuo 

kalno), war. dìgs, dìgt, digù. Por. bliskoznaczne bidzénti. Szybki chód lub bieg oznaczają też 

wykrzykniki z długą samogłoską: dygi, dygo, dygù.  

 dygė́tis, dygiúosi (3 os. dỹgisi), dygė́jausi ʽodczuwać wstręt, brzydzić się czymʼ, 

dygiuosi kuo SD
127 «mierżę się czym» (syn. bodžiuosi) — przenośne użycie czasownika o 

treści ʽdoznawać bólu wskutek ukłuciaʼ, por. dygė́ti, dỹgi, dygė́jo 1. ʽodczuwać kłucie w 

ciele, kłujący bólʼ, 2. ʽpuszczać kiełki, kiełkowaćʼ (łot. dîdzêt ts.). Dalsze szczegóły s.v. 

díegti, dýgti. — Neoosn. dygėj-: dygėjimasis SD «mierziączka, ohida» [ʽwstrętʼ] (syn. 

bodėjimasis). 

 dỹglė 2 p.a., dyglė ̃ 4 p.a. ʽryba ciernikʼ (war. dỹgė, dýgė) — denominalny drw. od 

dyglỹs m.in. ʽkolec, cierńʼ; znacz. etym. ʽryba z kolcamiʼ. Por. pol. gw. kolka ʽciernikʼ : 

kolec. Nazwa zoologiczna: dỹglė trispỹglė ʽGasterosteus aculeatusʼ, dosł. ʽciernik 

trójkolczastyʼ (por. tri° ʽtrzyʼ, spyglỹs ʽkolec, cierńʼ), nawiązuje do charakterystycznych dla 

tej ryby trzech kolców, znajdujących się na grzbiecie i w płetwach brzusznych. Por. syn. 

rãgė i stėk̃is. 

 dyglỹs 4 p.a. 1. ʽcierń, kolec (róży, ostu, też jeża, ryby)ʼ, 2. ʽżądłoʼ, 3. ʽkolka w bokuʼ. 

War. dỹglis 2 p.a. Odpowiednik łot. dîglis ʽkiełekʼ. Dewerbalny drw. na -li̯a- od dyg, por. 

dýgti ʽkiełkowaćʼ, dygė́ti ʽkłućʼ. — Drw. dỹglė (zob.), dygliúotas ʽkolczasty, ciernistyʼ, 

dyglùs ʽostry, kolący, kłującyʼ. Cps. dỹgliakaulė zool. ʽjeżozwierz, Hystrix cristataʼ (war. 

dyglỹs, por. kiaũlė), dygliãžolė bot. ʽostropest plamisty, Silybium marianumʼ (por. žolė)̃. Vb. 

denom. dýglinti a. dỹglinti ʽkłuć, przeszywaćʼ, też ʽwolno iść, wlec sięʼ. 

 dignà 4 p.a. 1. ʽhalo, świetlisty pierścień wokół księżyca lub słońcaʼ, 2. ʽtęczaʼ, 3. 

ʽaureolaʼ, 4. gw. ʽpręga na skórzeʼ — dewerbalny drw. na -nā- od dig-, co jest st. zanikowym 

typu TiT do deg-, por. degù, dègti ʽpalić się, płonąćʼ. Znacz. etym. ʽpłonący krągʼ. Brak w 

ŽD. Paralele ze SZ: kilnà ʽwynoszenie sięʼ, n.act. do kìlti ʽwznosić sięʼ, dusnà ʽdychawiczna 

istotaʼ ⇐ dùsti ʽdusić sięʼ; prùsnos f.pl. ʽpyskʼ ⇐ praũstis ʽmyć sięʼ (por. GJL II, § 289; 

dignà tu nie uwzględniono). SZ typu TiT ⇐ TeT w pierwiastkach na obstruent jest 

innowacją, która wzoruje się na formie SZ typu RiT ⇐ ReT pierwiastków z resonantem (deg- 

⇒ dig- jak np. bred- ⇒ brid-, bredù, bridaũ). LEW 105, za nim ALEW 209 nieprzekonująco 

wywodzą dig- z uproszczenia drig- jak w drìgnė bot. ʽszalej czarnyʼ (zob.). — Warianty z 

innymi tematami: dìgnas ʽhaloʼ, SD «koło iasne w około miesiąca», dignià 4 p.a. i dignìs f. 4 

p.a. ts. War. ze zmianą gn > gm: dìgmas 2 p.a. (Apie mėnesį didelis dìgmas – bus šaltis 

ʽWokół księżyca wielkie halo – będzie mrózʼ). War. dzukski dzignà 4 p.a. ʽmróz; tęcza; halo; 

pręga od zdzielenia biczemʼ. — Jeszcze innym wariantem jest dygìmas ʽhalo wokół 

księżycaʼ (Matyti dygìmas aplink mėnesio). Ten derywat na -im- ma za osnowę dyg-, 

wytworzone z dig- neoapofonią ĭ (SZ) ⇒ ī (SP). Por. glìsti ⇒ glysčióti; snìgti ⇒ snỹgulti, 

snỹgis. NB. LKŽ II, 525 nietrafnie zalicza dygìmas ʽhaloʼ do pwk. dýgti ʽkiełkować, 

wschodzićʼ. 

 dýgti, dýgsta, dýgo ʽo roślinach, nasionach: wypuszczać kiełki, kiełkować, wschodzićʼ 

(SD <diksta> «wschodzi zboże»), išdýgti ʽwykiełkować; pojawić się, powstaćʼ (DP ʽwzniść, 

wschodzić, wyróśćʼ), padýgti ʽo zębie: wyrznąć sięʼ, uždýgti 1. ʽzarosnąćʼ, 2. ʽzagłuszyć inną 

roślinęʼ (Usnės javus uždygo ʽOsty zagłuszyły zbożeʼ). Refl. įsidýgti ʽująć się pod bokiʼ. 

Odpowiednik łot. dîgt, dîgstu, dîgu ʽkiełkowaćʼ. Paradygmat oparty na neopwk. dyg-, który 

 
127 LKŽ II, 524 pisze błędnie dyguosi kuo. 
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wyabstrahowano z formy prs. dýgstu ⇐ dį́gstu < *ding-stu, to zamiast prs. infigowanego *di-

n-gu (paralele: svýsti oraz klỹpti, krỹpti, slỹpti). Mniej jest prawdopodobne, żeby dyg- było 

refleksem SZ *dīg- od pb. *dēi̯g- < pie. *dhei̯Hgu̯- ʽwetknąć, przeszyćʼ (zob. LEW 93, s.v. 

díegas, ALEW 210). Por. SE lub SZ w odpowiedniku łac. arch. fīvō, klas. fīgō, -ere, fīctus 

ʽprzymocować, przybić; przebić, przekłućʼ (LIV
2 142, de Vaan 219). — Drw. werbalne: 

dygė́ti, dygiù (3 os. dỹgi, też dýga), dygė́jau dur. 1. ʽkłuć – o bólu kłującym; bolećʼ (osobno 

zob. dygė́tis), 2. ʽwschodzić, wypuszczać kiełkiʼ, dýgčioti ʽkłuć – o bóluʼ (šóne dýgčioja 

ʽkłuje w bokuʼ), dygdinė́ti ʽwschodzić (o lnie, seradeli)ʼ, dygénti a. dygìnti caus. ʽsadzić, by 

kiełkowałoʼ, salýklą dygénti ʽdoprowadzać słód, ziarna jęczmienia do kiełkowaniaʼ, dygsė́ti 

ʽkłuć – o bólu w piersiach, o ukłuciu w stopęʼ, dygsóti ʽkłuć w boku; być bez zajęciaʼ, 

dýgtelėti a. -terėti – o wrażeniu nagłego ukłucia, nagłego bólu (np. zęba). — Prócz tego jest 

alternant dig-, którego wokalizm można tłumaczyć bądź neoapofonią ī ⇒ ĭ, bądź 

ekspresywnym skróceniem w czas. deminutywnym, por. dìgtelėti a. dìgterėti ʽpoczuć lekkie 

ukłucie (w boku, w sercu)ʼ, digčióti, -ja, -jo – o krótkotrwałym kłującym bólu, digsė́ti, dìgsi, 

-sė́jo ts. Paralele: mýgti ⇒ migsė́ti; rýdyti ⇒ ridýti; sė́sti ⇒ sèstelti. Por. jeszcze interi. dìg o 

kłującym bólu: Dìg dìg dìg nutirpusi koja ʽ«Dig dig dig» zdrętwiała [mu] nogaʼ (poczuł 

mrowienie w nodze). — Drw. nominalne: dỹgas bot. ʽoset, Carduusʼ (por. łot. dīgs ʽpęd, 

kiełekʼ, dīgnis ts.), dỹgė 1. bot. ʽagrest, Ribes grossulariaʼ, 2. bot. ʽmech mokradłosz 

olbrzymi, Calliergon giganteumʼ, dygìmas a. dýgimas ʽkiełkowanie; wysyp grzybów; 

wyrzynanie się zębów; miejsce, w którym przerzyna się szyję szlachtowanej świniʼ, dỹgis 

ʽkolecʼ, dyglỹs (zob.), dỹgsnis ʽściegʼ, dygulỹs ʽcierń, kolecʼ i ʽkłucie w boku, kolkaʼ, dygùs 

ʽkłujący, kolącyʼ, SD «kolący; ościsty; ostry». Pokrewne sb. w stisl. díki ʽrów, kanałʼ, stwn. 

tīh ʽsadzawkaʼ, nwn. Deich m. ʽgrobla, wał przeciwpowodziowyʼ (Orel 72). — SE dieg-: 

díegti (zob.). — SO daig-: dáigyti (zob.), dáigstyti (zob.). 

 dijablas: stlit. <diablas> ʽdiabełʼ — zapoż. ze stbłr. dьjabelъ, dъjabolъ, diabolъ ⇐ pol. 

XVI w. dyjabeł (por. SLA 64, Urbutis 2009, 423; brak w ALEW). — War. synkopowany: 

*djablas, pis. djėb̃las ZTŽ, dėb̃las i dẽblas ZTŽ (czyt. /ďablas/). Zob. też šatõnas i šėtõnas. 

 dijakonas: stlit. <diakonas> ʽdiakon, duchowny uprawniony do pomocniczych 

czynności kultowychʼ — zapoż. ze stbłr. dьjakonъ, dyjakonъ ⇐ pol. XVI w. dyjakon ʽsługa i 

pomocnik kapłana przy mszy św. i kościelnych czynnościach...ʼ (SPXVI). Por. SLA 64, 

Urbutis 2009, 419 (brak w ALEW). Zob. też dijõkas. 

 dijõkas 2 p.a. ʽpisarz, kancelistaʼ (NDŽ), stlit. <diakas> = [dijākas] ʽpisarz, sekretarzʼ, 

por. Sūnūs Sifo buvo diakais BRB ʽSynowie Seta byli pisarzamiʼ — zapoż. ze stbłr. dьjakъ, 

dijakъ, dyjakъ ʽpisarz władcy; psalmistaʼ (por. strus. dijakъ ⇐ śrgr. διάκος; ros. dьják, pol. 

XVI w. dyjak. Zob. SLA 64, LEW 94n., REW I, 386, ĖSBM 3, 136n. (brak w ALEW). — War. 

kontrahowany: džiõkas ZTŽ ʽdiakon, pisarzʼ ⇐ błr. dzjak, -á z d(ь)jakъ. — Nazw. Dijõkas, 

Dijókas, Dijokẽvičius; Dijãkas, Dijakáuskas, Dijakẽvičius. Zob. też dijakonas. 

 dỹkas, -à 4 p.a. 1. ʽpusty, próżny, wolny od czegoʼ, 2. ʽniczym nie zajęty, bezczynnyʼ, 

3. ʽdarmowy; daremnyʼ, 4. ʽprawdziwy, szczery, istotnyʼ, 5. ʽnamiętnyʼ. SD: dykas «dziki; 

prożnuiący» (syn. pateikųs), dyka žemė «odłogiem leży pole», šaknis dyka vyno «macica 

winna dzika». Nawiązanie łot. dīks (dĩks, dìks) ʽpusty, próżny; wolny od pracyʼ, dĩkã adv. 

ʽnadaremno, na próżnoʼ. Z uwagi na brak akutu wyraz ten jest raczej zapożyczeniem ze stbłr. 

dikij ʽdziki, nieoswojonyʼ (por. błr. dzíki, ros. díkij, ukr. dýkyj) niż wyrazem odziedziczonym, 

prapokrewnym z psł. płn. *dikŭ ʽnieoswojony, niedomowy, nieuprawnyʼ (pol. dziki 

ʽnieoswojonyʼ, kasz. ʒëḱi ʽdziki, niedomowy, nieuprawny, leśny, polnyʼ). Inaczej BSW 54, 

SLA 17, LEW 95, ALEW 211. Zob. też dzičkà. — Drw. apýdykis ʽpustawy, niepełny, dosyć 

wolnyʼ (⇒ apýdykiai adv. ʽprawie próżnoʼ), dỹkė ʽdzika świnia, samica dzikaʼ, dykrà 

ʽpustkowie, odludzieʼ (por. kauprà, šutrà, taukrà), dykumà ʽpróżnia; pustkowie, pustyniaʼ 



320 

na prawach rękopisu 

(por. n.m. Dykumà), dykū̃nas ʽdarmozjad, próżniak; swawolnikʼ (por. lėtū̃nas ⇐ lėt̃as), 

padỹkėlis ʽpsotnik, łobuzʼ. — Cps. dykaduõnis ʽdarmozjad, wałkońʼ (por. dúona), dỹkametis 

ʽczas wolny od pracyʼ (por. mẽtas), dykažẽmis ʽkto nie uprawia posiadanej ziemiʼ (žẽmė), 

dỹkbandė ʽstado młodego bydłaʼ (por. bandà I), dỹkmalkis ʽzamiłowany próżniakʼ (II człon 

do málka?), dỹksmiltė ʽpiaszczysta glebaʼ (por. smiltìs), dỹkvietė ʽpustkowie, szczere poleʼ 

(por. vietà). — Vb. denom. 1. dykáuti ʽnic nie robić, próżnować, swawolićʼ, SD dykauju 

«prożnuię» (syn. pateikiu), SD
1 «kawęczam», išdykáuti ʽdokazywać, swawolić, psocićʼ, 

paišdykáuti ʽposwawolić, pofiglowaćʼ, 2. dykavóti a. dỹkavoti ʽdokazywać, swawolićʼ, 3. 

dỹkinti ʽopróżniać, zbierać z polaʼ. — dỹkti, dykstù, dykaũ 1. ʽstawać się pustym, pustoszećʼ, 

2. ʽdziczeć (o kocie, psie)ʼ, 3. išdỹkti ʽstać się swawolnym, rozpuścić się, rozhultaić się, 

zepsuć się w sensie moralnym; rozleniwić sięʼ (por. łot. dīkt ʽlenić się, próżnowaćʼ), išdykstu 

SD «dziczeię; zalegam się, zależał się» (syn. iždrykstu), <iźdigstu> SD «pustoszeię» (išdỹkęs 

vaĩkas ʽrozpuszczone dzieckoʼ, išdỹkęs DP ʽrozpustnyʼ (rata išdykusiujų žalnierių 16950 ʽrota 

rospustnych żołnierzowʼ), SD <iźdikis> «zdziczały»; ìšdyka c. ʽhultaj, łobuz, nicpońʼ, 

išdỹkėlis ts.), 4. ʽstawać się prawdziwym pod jakimś względemʼ (Aš dykstù, t.y. daraus dykas 

žemaitis: užmirštu ir lenkiškai, ir gudiškai JU ʽStaję się prawdziwym Żmudzinem: 

zapominam [jak się mówi] po polsku i po białoruskuʼ). 

 dìktas, -à 4 p.a. gw. 1. ʽmocny, silnyʼ, 2. ʽniemałej objętości, spory, wielkiʼ, 3. ʽtęgi, 

tłustyʼ, 4. ʽo głosie: niski, grubyʼ — zapoż. z prus.-niem. dicht (GL 44, LEW 95). Por. łot. 

dikts ʽgłośny, silny; bardzoʼ ⇐ śrdn. dichte ʽścisły, szczelnyʼ (Jordan 60). — Drw. dìkčiai, 

dikčiaĩ adv. 1. ʽdużo, pełno; bardzo, silnieʼ, 2. ʽdobrzeʼ (dìkčiai dìrbti ʽdobrze pracowaćʼ), 3. 

ʽbardzoʼ (dìkčiai daũg ʽbardzo dużoʼ). Vb. denom. įdiktė́ti, -ju, -jau ʽwzmocnić sięʼ, padiktė́ti 

ʽprzytyć, utyćʼ, sudiktė́ti ts.  

 dỹkti, dykstù, dykaũ gw. 1. ʽtracić dech, dostawać zadyszkiʼ, 2. ʽbardzo chcieć, pragnąć 

czegoʼ (pérdykti ʽstracić ochotęʼ). Niejasne. Przynajmniej dyk- w 1. znaczeniu może 

oddawać jako zapożyczenie błr. dyx-, por. dýxacь ʽciężko oddychać, dyszećʼ. 

 dilb̃ti, dilbstù, dilbaũ 1. ʽspuszczać oczyʼ, 2. ʽpodkradać się, czyhać na kogoʼ, SD 

dilbstu «godzę na co» (syn. tykau ko, tikinu kur, dilbinėju), 3. ʽchodzić bez zajęcia, unikać 

robotyʼ, 4. ʽo odzieży: niszczyć się od używaniaʼ, 5. ʽo pocie: wsiąkaćʼ, nudilb̃ti ʽspuścić 

oczyʼ, žiū̃ri iš padìlbų ʽpatrzy spode łbaʼ. Czas. pochodne: dilbinė́ti 1. ʽchodzić oczy 

spuściwszy, chodzić bez zajęciaʼ, 2. SD dilbinėju «godzę na co» i «podstrzegam kogo» 

[ʽobserwować, śledzić, chcieć przyłapać na czymśʼ, SPXVI], dilb̃inti ʽiść ze spuszczoną 

głowąʼ, dilbsė́ti ʽpatrzeć spode łbaʼ, dilbsóti ʽstać i patrzeć, utkwiwszy wzrokʼ. Nomina: 

dìlba c. ʽponury, mający oczy spuszczone; kto patrzy spode łba; leniuchʼ, dìlbas, -à ʽtępy – o 

ostrzu siekiery, kosyʼ, dilb̃inas ʽkto patrzy spode łbaʼ (por. skùbinas, tẽkinas), dìlbis a. dilb̃is 

ʽręka od dłoni do łokcia, przedramię, antebrachiumʼ (por. łot. de̦lbs ʽramię, Oberarmʼ), 

dilbõnas przest. ʽobłudnik, lizusʼ, dilb̃ša ʽczłowiek nadmiernie wysoki, dryblas, drągalʼ. — 

Na zanikłe frq. *dilbstyti wskazują derywaty z z neoosn. dilbsč̓ - i dilbst-: dìlbsčioti 

ʽspoglądać ukradkiem na kogoʼ, dil[b]sčius SD «podstrzegacz» [ʽpodglądacz, szpiegʼ], syn. 

dilbinėtojas; dilbstinė́ti ʽdoglądać gospodarstwa (o gospodyni)ʼ. — Oboczny refleks SZ dulb-

: dùlbis ʽczłowiek powolny, nieudolnyʼ, łot. dulb̃s ʽtępy, głupi; głuchyʼ, dulbur(i)s ʽczłowiek 

roztargniony, dystraktʼ. Tu też cs. dlŭbǫ, dlŭbsti ʽdłubać, wyżłabiać, wydrążaćʼ, sch. dúbēm, 

dúpsti, ros. dolbljú, dolbítь, pol. dłubię, dłubać. — SZ dilb-/dulb- stoi w apofonii do delb-, 

por. delb̃ti, -iù, -iaũ 1. ʽopuszczać (głowę, ogon), spuszczać (oczy, wzrok), patrzeć w dółʼ, 2. 

ʽkrzywić, wykrzywiaćʼ, 3. ʽbić, uderzaćʼ, nudelb̃ti ʽo roślinach: rosnąc uniemożliwiać wzrost 

innym roślinom, zagłuszać jeʼ (Avižos žirnius nudelbs ʽOwies zagłuszy grochʼ), < pie. 

*dhelbh- ʽkopać, drążyćʼ (LIV
2 143). Zob. też Leskien 1884, 323, BSW 54, LEW 81, ALEW 

211. — Drw. délba 1. ʽdźwignia, drągʼ (syn. dálba), 2. c. ʽczłowiek ponury, patrzący spode 
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łbaʼ (syn. dìlba), delb̃tas, -à ʽkrzywy, skrzywionyʼ. Por. łot. de̦lbs ʽramięʼ. — SO dalb-: 

dálba (zob., tam też stpr. dalptan). 

 dìldyti, dìldau (war. dìldžiu), dìldžiau 1. ʽujmować przez tarcie, ścierać, wygładzać 

pilnikiemʼ (war. dìldinti), 2. przen. ʽłagodzićʼ (Laikas dìldo nuoskaudas ʽCzas łagodzi 

poczucie krzywdyʼ), 3. ʽmarnować czyj czas, przeszkadzać w pracyʼ, išdìldyti ʽzetrzeć; 

zniweczyć, zmarnowaćʼ; dìldyti nagùs ʽpiłować paznokcieʼ, dìldyti liežùvį ʽpaplać, dużo 

mówićʼ (dosł. ʽścierać językʼ, por. pol. idiom strzępić język), neišdìldomi į́spūdžiai 

ʽniezatarte wrażeniaʼ, refl. dìldytis, dìldžiasi ʽzmniejszać sięʼ — causativum z suf. -dy-/-din- i 

SZ dil- ⇐ del- (pie. *delh1-), por. dìlti, dylù, dilaũ ʽwycierać się, zmniejszać się na skutek 

tarciaʼ. Paralele apofoniczne: gìrdyti : gérti; kìldyti : kélti; vìrkdyti : verk̃ti. — Neoosn. dild- 

(⇐ dìldyti): dildinė́ti ʽstale dłubać przy czymʼ, nomina: dìlda c. ʽktoś nieruchawy, niezbyt 

pracowityʼ, dìldė ʽpilnikʼ (por. klõdė ⇐ klódyti), dildẽklis ts. — Neoosn. dildž̓ - (⇐ dìldžiau): 

dildžià 4 p.a. ʽostatnia kwadra księżycaʼ: Dabar pati dildžià (co do motywacji znaczeniowej 

zob. delčià). — Neoosn. dildy-: dìldytojas ʽten, kto niszczy, marnujeʼ, dildýtuvas ʽpilnikʼ. 

 dìlė 2 p.a. gw. 1. ʽgruba deska, deska w poszyciu mostuʼ (Viena dìlė tilto įlūžo, reikia 

naują įdėti), 2. ʽdulki, osada wiosła na burcie łodziʼ (Irklų dìlė šit išklibo) — zapoż. ze śrwn. 

dil, dille f. ʽdeska; w łodzi: deska poszycia burtowego, pokładʼ (por. GL 44). Z innymi 

tematami: dilià, dilìs, też m. dilỹs, dìlius (por. stbłr. dylь ʽdeskaʼ ⇐ pol. dyl). — War. z 

samogłoską długą: dỹlė ⇐ nwn. Diele f. ʽpodłoga, dyl, bal; deska podłogi, ścianyʼ (por. 

Čepienė 111n.). — War. dielė ̃ʽdeskaʼ (Dielès pjauti sunkus darbas) – neoapofonia i ⇒ ie (?), 

por. palipaĩ : liepsnà; praìrti : praíerka. Zob. też tìlės. 

 dilgėlė ̃3 p.a., dilgẽlė 2 p.a. bot. ʽpokrzywa, Urticaʼ — rzeczownik dewerbalny z suf. -lė 

od dilgė́ti m.in. ʽswędzieć, piecʼ (zob.). War. zdysymilowany: dirgėlė.̃ Zob. LEW 81, ALEW 

211. — Neoosn. dilgėl-: dilgėlýnas a. dilgýnas ʽmiejsce porośnięte pokrzywamiʼ, dilgėlìnė 

ʽpokrzywka, wysypka pokrzywkowaʼ. — Drw. wsteczny: dìlgė ʽpokrzywaʼ (por. kirmėlė ̃⇒ 

kirmė;̃ kumẽlė ⇒ kùmė). Od tego dilgienójas ʽłodyga pokrzywyʼ (z neosuf. -ienoj-, 

wyabstrahowanym w typie pupienójai), dilgỹnė a. dilg̃ynė ʽzarośla pokrzywy, pokrzywaʼ, 

dilgỹnės DP ʽpokrzywyʼ. Vb. denom. dilgiáuti ʽzbierać pokrzywyʼ. — N.m. Dìlgiai, Dilgìnė 

(może też Dirgė́lai). N.jez. Dilgìnė.  

 dilgė́ti, dìlga, dilgė́jo 1. ʽświerzbieć, swędzieć, piecʼ, 2. przen. ʽmieć chęć na coʼ, 3. 

przen. ʽkorcić, nie dawać spokoju, kusić, nęcićʼ. Z formalnego pumktu widzenia dilg- jest 

kontynuacją SZ *dḷgh- do pie. *delgh- ʽspalten, behauenʼ (LIV
2 113n.; por. SO dalg- s.v. 

dalg̃is). Ale pod względem semantycznym lepsze wydaje się zestawienie z dìlgti, įdìlgti 

ʽoparzyć się na pokrzywieʼ. Inaczej ALEW 211: do pie. *dhelg- ʽkłuć, przekłuwać, stechenʼ. 

— Drw. dìlgčioti ʽćmić (o bólu), pobolewać; kłuć w bokuʼ, dìlginti ʽparzyć – o pokrzywie, 

swędzić, drażnićʼ, įdìlgyti ʽsparzyć – o pokrzywieʼ, dilgsė́ti ʽkłuć (często), strzykaćʼ. 

Nomina: dilgėlė ̃ (zob.), dilgùs ʽostry, kolącyʼ. Tu też interi. dìlgt o nagłym kłującym, 

przeszywającym bólu. 

 dìlti, prs. dỹla (*dįla < *di-n-la, war. dìlsta; o prs. dẽla zob. niżej), prt. dìlo (war. dìlė) 

1. ʽubywać przez tarcie, wycierać się, zużywać się przez ścieranie, zmniejszać się – o 

drewnianej części narzędzia, urządzenia, też o ostrzu noża, sierpa, kosyʼ (Nekaustytos 

pavažos greit dỹla ʽNiepodkute płozy szybko się ścierająʼ), 2. ʽniszczeć, marnieć, 

przepadaćʼ, 3. ʽstawać się niewidocznym, nieobecnym; przestawać istnieć, zanikaćʼ (Kur tu 

taip ilgai dilaĩ? ʽGdzieś ty był tak długo?ʼ), 4. ʽżyć w nędzyʼ. Oboczny pdg. gw.: dilt̃i, prs. 

dẽla (war. dils̃ta, dilña, dỹlna), prt. dìlo (war. dìlė). Cps. išdìlti ʽwytrzeć się, zetrzeć się, 

zatrzeć się (w pamięci); zniknąć (o bólu); nie odbyć się (o weselu)ʼ, išdilsta SD «wyciera się 

co» (syn. išsitrina kas), ⇒ išdilįs «wyrobiony, robotą wytarty», pardìlti ʽzetrzeć się, zużyć 
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sięʼ, pradìlti ʽprzetrzeć się (o ubraniu), przedziurawić sięʼ, sudìlti ʽzetrzeć się, zniszczeć, 

stępić sięʼ, pãdai sudìlo ʽpodeszwy zdarły się, zużyły sięʼ, peĩlis sudìlo ʽnóż stępił sięʼ. 

Odpowiednik łot. dilt̃ a. dil̂t, prs. dilstu a. de̦lu, prt. dilu ʽzużywać się, zmniejszać się, 

cienieć; tępieć (o ostrzu)ʼ. — Możliwe, że należy tu – jako war. v-mobile – dvìlti, dvỹla (-

sta), -o ʽubywać, znikaćʼ, zwł. o nałogu, por. Jau dvỹla iš manęs koks įlogimas, arba 

įpratimas, vogimo, gėrimo JU ʽJuż opuszcza mnie zły nawyk (nałóg) złodziejstwa i 

pijaństwaʼ. — Drw. dìldyti (zob.), dilénti ʽpowoli rżnąć nieostrym nożem a. sierpem; 

rozgrzewać dłonie przez pocieranie ich o siebie; próżnować, włóczyć sięʼ, dìlinti ʽtrzeć, 

ostrzyć, ścierać, gładzić pilnikiemʼ, apdìlinti ʽzetrzeć, zużyćʼ, atidìlinti ʽstępić (kosę)ʼ, 

išdìlinti ʽwyrobić dziurę w blaszeʼ, SD «wygłodać», sudìlinti ʽzedrzeć (trepy, płozy sań), 

przetrzeć (spodnie na kolanach)ʼ. Por. łot. dilinât ʽzużywać, ścierać, tępić ostrzeʼ. — Nomina 

z dil-V: dilìkas a. dìlikas ʽmały sierpʼ (Iš vieno pjūklo pasidirbau du dìliku ʽZ jednego sierpa 

zrobiłem sobie dwa sierpikiʼ), też ʽstępiony nóżʼ, dìlius ʽnóż a. kosa o zużytym ostrzuʼ, dilùs 

ʽszybko się ścierający (o ostrzu)ʼ, ìšdila ʽznoszone ubranie; zużyty nóż, kosaʼ, też ʽwrzódʼ, 

pérdila ʽzużyty, wytarty materiałʼ, cps. pùsdilis ʽo ostrzu: połowicznie zużyteʼ (por. pùsė). — 

Neopwk. dyl- (⇐ dỹla): pùsdylis ʽostatnia kwadra księżycaʼ (Paskui stos pusdylis, paskui 

senas mėnuo, arba delčia ʽPotem będzie «pusdylis», potem stary księżyc albo wiotekʼ). — 

SE del-V: prs. gw. dẽla lub dẽlia, nudẽlėti, -ja, -jo ʽzetrzeć się, stępić sięʼ, deluntas (zob.). SE 

dēl-C: délti (inf.), délnas (zob.), delčià (zob.). — WSE dēl-: dė́liau prt. do délti (Bernas dėlė 

dėlė akmenelį ʽChłopak gładził kamyczekʼ), łot. dèlît ʽścierać, zużywać; dręczyćʼ, dèlîtiês2 

ʽmęczyć się, mozolić się; kłócić sięʼ, dèldêt, -ēju ʽzużywać, ścieraćʼ, caus.-iter. dèldinât ts. 

— Wymienione formy należą do pwk. pie. *delh1- ʽciosać, obrabiać ostrym narzędziemʼ 

(LIV
2 114) albo – co mniej prawdopodobne – do pie. *delH- ʽrozpościerać, rozszerzaćʼ 

(Kroonen 513, s.v. *telda-). Por. łac. dolō, -āre ʽociosać, obrobić, wygładzić; wyciosać, 

przez ciosanie utworzyćʼ < *delai̯e- < pie. *delh1-i̯e-, SO łac. doleō, -ēre ʽczuć ból, cierpieć, 

chorować, odczuwać przykrość, niechęćʼ < *dolei̯e- < pie. *dolh1-ei̯e-, dolor, -ōris m. ʽból, 

smutek, troska, męka, uraza, obrazaʼ < pie. *dolh1-ōs. Zob. LEW 81n., de Vaan 176n., ALEW 

245n. — Apofonia SE del- ⇒ SO dal-: dalìs (zob.), dalýti (zob.). Możliwa apofonia *dēl- ⇒ 

*dōl-: iter. *dúolyti ⇒ duõlas (zob.). — Lit.-łot. alternacja iloczasowa w SZ dīl-C/dil-V stoi 

w związku z prajęzykową spółgłoską laryngalną w składzie pierwiastka. Wychodząc od pie. 

*delh1-, zrekonstruujemy: 1. SE dẽla, łot. de̦lu < pb. *delH-e/a- < *delh1-e/o- (zanik lrg. 

przed samogłoską), 2. SZ-V dìlo, łot. dilu < pb. *dilH-e/a- < *dḷh1-e/o- (zanik lrg. przed 

samogłoską), 3. SZ-C dìlti, łot. dilt̃ < pb. *dīl-C < *dilH-C < *dḷh1-C; wzdłużenie *il < pie. 

*ḷ, które nastąpiło po zaniku lrg. przed spółgłoską (objaw kompensacji fonologicznej). — 

Neoapofonię SZ dil-/dyl- ⇒SP deil- poświadcza gwarowy czas. déilėti: išdéilėti ʽo materii: 

przetrzeć się, ścieniećʼ, sudéilėti ʽo ostrzu kosy: stępiećʼ (por. wyżej nudẽlėti). Paralela: 

plýšti ⇒ pléišėti. 

 dimà 4 p.a., częściej m. dìmas, pl. dimaĩ 4 p.a. gw. ʽpewien sposób tkania; wzór na 

tkaninie utkanej z dwóch albo czterech niciʼ — ze zmianą znacz. zapożyczone z pol. przest. 

dyma ʽtkanina bawełniana lub bawełniano-lnianaʼ (SW I, 616) ⇐ osm.-tur. dimi ʽdrelich, 

gruby materiał wełniany; płótno na poszewkę, barchanʼ, tu z kolei przejęte z gr. δίμιτο(ν) 

ʽbarchanʼ, od δίμιτος ʽo podwójnej niciʼ (Stachowski 158n.). 

 dim̃nas, -à 4 p.a. (war. dimnùs), dỹmnas 4 p.a. (war. dymnùs) gw. ʽdziwny, niezwykły, 

nadzwyczajnyʼ — ze zmiany *diu̯nas, co oddawało zapożyczone stbłr. divnyj (błr. dzíŭny), 

zob. dỹvnas. Zmiana grupy u̯n w mn polega na antycypacyjnej asymilacji resonantów pod 

względem sposobu artykulacji (a nie na «odosobnionej zmianie spółgłoski v (ew. b.-r. ŭ) w 

m», jak to ujmował Otrębski, zob. ZS 86). Taką samą asymilację przeszło pracim̃nas (zob.). 

— Dalsze war. dzim̃nas ⇐ błr. dziŭný (ZS 18); z substytucją afrykaty dz- przez dž- (*džimnas) 

i zanikiem zwarcia: žim̃nas, por. Kokìs tu žim̃nas, žimnẽliau tù! ʽJakiś ty dziwny, dziwaku 
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ty!ʼ (ZS 18). 

 dimsta w zwrocie gw. dimsta man b.z.a. ʽzdaje mi sięʼ. Grupa m-st jest wynikiem 

zdysymilowania sekwencji [ŋ-st] w starszej formie dingsta man ʽzdaje mi się, sądzęʼ. Zob. 

dingė́ti, mandìng. 

 dimstis, -ies b.z.a.128 f. przest. 1. ʽpodwórzeʼ (Anksti rytą kėliau, dimsties vartus vėriau 

ʽWcześnie rano wstałem, bramę na podwórze otworzyłemʼ), 2. ʽobejście, dwór jako 

gospodarstwoʼ (Nuėjo į kokią dimstį ir tapo ten užveizdų ʽPoszedł do jakiegoś dworu i został 

tam nadzorcąʼ), 3. stlit. ʽdziedziniec, przedsionek, Hof, Vorhofʼ, por. Išveskite ją iš namų ant 

dimsties [glosa: aikštėna, ant aikštės] BRB ʽWyprowadźcie ją z domu na dziedziniecʼ). 

Izolowane, niejasne. Było dotąd analizowane *dim-st-i- i uważane za refleks złożenia pie. 

*dṃ-sth2-í-, z I członem w SZ do *dem-/*dom- (por. gr. δάπεδον ʽpowierzchnia ziemi, 

grunt; podłogaʼ) i II członem w postaci SZ do *steh2- ʽstanąćʼ, zob. ALEW 212 (*dim-stis 

ʽHaus-standʼ, tj. ognisko domowe, rodzinaʼ). Por. stpr. n.m. Dymsteyne, Dymsteines (AON 

28; nie można jednak wykluczyć, że w II członie tej nazwy tkwi rzeczownik nwn. Stein m. 

ʽkamieńʼ). Zob. BSW 44, LEW 95, NIL 637. Por. apýdamė. 

 dìmžakas 1 p.a., dimšãkas 1 p.a. gw. ʽwielka kieszeń w ubraniu; kieszeń w wozieʼ — 

ze zmiany form *dibžakas i *dibšakas, które oddawały zapożyczone nwn. Diebsack m. (GL 

44, Čepienė 65). Por. žãkas ʽwór, worekʼ ⇐ prus.-niem. sack. 

 dindė́ti, dìnda (war. dìndi, diñdi), dindė́jo gw. ʽturkotać, grzechotać, dzwonićʼ — 

czasownik na -ė- od osnowy din-d-, pochodzącej od powtórzonego wykrz. diñ-diñ o 

dzwonieniu (syn. dziñ-dziñ). Z innym sufiksem: dìndinti ʽdzwonić, dźwięczećʼ. Por. łot. 

dindêt(iês) ʽgrzmieć, dudnićʼ, dìndaļi ʽdzwonki na szyi konia; ozdobyʼ (LEW 95). — 

Postverbalia: diñdaras a. diñderis ʽleń, próżniak, wałęsaʼ, diñdilas a. dindìras ts. Drw. 

wsteczny: dìnda c., ⇒ vb. denom. dìnduoti ʽpróżnowaćʼ. Zapożyczone do białoruskiego jako 

dýnda i dýndacь (PZB 2, 113, ĖSBM 3, 172). Wtórne są wykrz. dindaraĩ i dinderiaĩ o 

próżnowaniu, wałęsaniu się. 

 dìngėti, dìngi (war. dìnga), dìngėjo gw. ʽzdawać się, wydawać sięʼ, war. dingė́ti, diñga, 

dingė́jo, zwykle w zwrocie dìnga man lub man dìngi ʽzdaje mi sięʼ. Zob. też dìmsta, 

mandìng. — dingti, dingsta, dingo b.z.a. 1. ʽwydawać się, sądzićʼ (Man dingst(a). Kas 

dingsta tau?), 2. ʽpodobać sięʼ (Ar tai tau dingsta?), dìngoti, -ja, -jo ʽwydawać się, wyglądać 

jakoś w czyichś oczach, nasuwać przypuszczenieʼ, dingsė́ti ʽtkwić w głowie – o myśliʼ 

(Galvoje vis dìngsi mintis ʽWciąż chodzi mi po głowie myślʼ). Pwk. dìng- jest alternantem na 

SZ w stosunku do déng- jak w déngti ʽszybko iść, szybko biec, jechaćʼ (zob.), por. LEW 88n. 

Osnową wymienionych czasowników mógł być wykrz. dìngt o nagłym przebłysku myśli, o 

niespodziewanym uprzytomnieniu sobie czegoś (Tik dìngt ir atsiminiau). Inaczej ALEW 212: 

pod względem morfologicznym ma się pokrywać z diñgti ʽprzepaść, zniknąćʼ. — Neopwk. 

dings- (⇐ dingsta): dingstìs f. lub dìngstis m. ʽnagły przebłysk myśli; powód, przyczyna, 

okazja, pretekst; domysłʼ (tà pačià dingstimì adv. ʽz tego samego powoduʼ), dìngstelėti o 

nagłym wrażeniu, o przebłysku myśli.  

 diñgti, dingstù, dingaũ 1. ʽzostać zagubionym, zawieruszyć się, podziać się, przepaść, 

zniknąć, ulotnić sięʼ (Nežinau, kur peilis diñgo, pradingo, prapuolė, pražuvo ʽNie wiem 

gdzie się podział nóż, przepadł, zniknął, zginąłʼ), 2. ʽskończyć sięʼ (Nejutom, kaip vasara 

dingo ʽNie spostrzegliśmy jak skończyło się latoʼ), 3. ʽznaleźć sobie miejsce, podziać sięʼ 

(Ak, kur dingtų ponai, kad jie būro netektų! ʽAch, co by poczęli panowie, gdyby stracili 

chłopa!ʼ), padiñgti a. pradiñgti ʽzapodziać się, przepaść, zginąćʼ (Kur tu buvai pradiñgęs? 

 
128 Nie wiadomo, z jakiego lit. źródła pochodzi akcentowana forma dimstìs, przytoczona w NIL 637.  
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ʽGdzieś ty przepadł?ʼ). Formacja ingresywna na -sta- od SZ ding- ⇐ deng-, por. deñgti 

ʽprzykryć, nakryćʼ (por. LEW 88, ALEW 212). — Oboczny refleks SZ dung- ukazuje się w 

apduñgti, -sta, -o ʽo niebie: zasnuć się chmurami, zachmurzyć sięʼ (Šiandien giedros neverta 

laukti, visas dangus apduñgęs ʽDzisiaj nie ma co liczyć na pogodę, całe niebo 

zachmurzoneʼ). — Neoapofonia SZ ding- ⇒ SP/SO dang-: *danginti znacz. etym. caus. 

ʽprzenosić z miejsca na miejsceʼ, por. išdanginti DP ʽwywodzićʼ, nudanginti DP 

ʽprzyprowadzić; zatrwożyćʼ, pérdanginti DP ʽprzenieśćʼ, refl. dangintis DP ʽprzenosić sięʼ, 

⇒ persidanginimas SD «przeprowadzanie się». Trochę inaczej ALEW 172n., który łączy 

dangintis wprost z dangýti ʽprzykrywać, okrywaćʼ i przypuszcza, że znacz. ʽfortschaffen, 

wynosićʼ wywodzi się z ʽverbergen, ukrywać, chowaćʼ. 

 dynià 4 p.a. (ZTŽ 2 p.a.) bot. ʽdynia, Cucurbita pepoʼ, SD «korbas, bania» — zapoż. z 

błr. dýnja, pol. dynia (por. SLA 64, Sławski I, 186, ĖSBM 3, 173, LEW 95). War. dynė, też m. 

dynỹs 4 p.a. (rodzaj męski wzorowany na rodzimym moliū́gas). 

 dìrbti, dìrbu, dìrbau ʽpracować, wykonywać co, robić, produkować; (skórę) 

wyprawiać, garbowaćʼ. Odpowiednik łot. dir̂bt ʽszybko biec; iść powolnym krokiemʼ. Cps. 

atidìrbti ʽodrobić, robotą odpłacićʼ (war. atadìrbti), dadirbu SD «dorabiam czego» (syn. 

baigiu darbų), įdìrbti ʽusprawnić, ulepszyć; zanieczyścićʼ, įšdìrbti ʽwyrobić; wyprawić 

(skórę); powalać, zanieczyścićʼ, nudìrbti ʽzrobić, wykonać, skończyć robotęʼ, sudìrbti 

ʽwybrudzić, zabrudzić (ubranie)ʼ, uždìrbti ʽzarobićʼ. Refl. apsidìrbti ʽobrobić się, doprowa-

dzić do końca robotę w obejściuʼ, dasidirbu SD «dorabiam się» (syn. dirbu darbų, įgiju kų), 

dìrbk ʽrób!ʼ, dìrbkis ʽradź sobie!ʼ (por. žinókis). Do pwk. pie. *dherHbh-/*dhṛHbh- ʽpracowaćʼ, 

który pozostawił ślad również w językach germańskich: ags. deorfan ʽpracować; ginąć, 

przepadaćʼ (gedeorf n. ʽpraca, trud, znójʼ), śrdn. vorderven, śrwn. verderben ʽzginąć, 

umrzećʼ, tr. ʽzepsućʼ, por. IEW 257, LEW 82 (s.v. dárbas), Kroonen 93, ALEW 213. Liv2 121 

wywodzi dìrbti z pie. *derbh- ʽwiązać razem, splataćʼ (ze znakiem zapytania). — Drw. 

dìrbdinti ʽzamawiać wykonanie; robić, budowaćʼ, padirbė́ti ʽpopracować (trochę, przez 

pewien czas)ʼ, dirbinė́ti ʽwykonywać drobne prace, porabiaćʼ (išdirbinė́ti ʽwyprawiać skóryʼ, 

uždirbinė́ti ʽzarabiaćʼ). Nomina: atódirbis ʽodrobek, odrabianie w polu należności za dzierża-

wioną ziemięʼ (od atadìrbti), dìrbama (ptc. prs. pass.): Čià žmonių̃ dìrbama ir nórima dìrbti 

ʽTu ludzie pracują i chcą pracowaćʼ, dirbė́jas ʽrobotnik, wykonawcaʼ, dirbyklà ʽwytwórnia, 

fabryczkaʼ, dirbinỹs ʽwyrób, wytwórʼ (neol.), dìrbsena żm. ʽpracaʼ (por. neosuf. w beñgsena, 

eĩsena, jósena), į́dirbis ʽnakład pracyʼ, ìšdirba (zob.), dìrbtas arklỹs ʽkoń roboczyʼ (Dirbtais 

arkliais nevažiuoja turgun ʽNa targ nie jeździ się końmi używanymi do robotyʼ). Cps. 

dievadirbỹs ʽświątkarz, kto rzeźbi wizerunki świętychʼ (por. diẽvas), kailiadirbỹs ʽkto szyje 

futra, kuśnierzʼ (por. káilis), odadirbỹs ʽgarbarzʼ (por. óda), pečdirbỹs ʽrzemieślnik 

stawiający piece, zdunʼ (por. pẽčius), plytdirbỹs ʽceglarz, strycharzʼ (por. plytà), rãtadirbis a. 

ratdirbỹs ʽrzemieślnik wyrabiający koła, stelmachʼ (por. rãtas oraz polskie cps. koło-dziej : 

dziać), žemdirbỹs ʽrolnikʼ (por. žẽmė). — Neoosn. dirbt- (od ptc. prt. pass. dìrbtas ʽrobionyʼ): 

dirbtìnis ʽsztuczny, nienaturalnyʼ (⇒ dirbtinaĩ adv. ʽsztucznie, nienaturalnieʼ, por. būtinaĩ), 

dirbtùvė ʽpracownia, warsztat, np. stolarskiʼ. — SO darb-: darbinė́ti DP ʽ(ciężko) pracowaćʼ, 

dárbas (zob.). 

 dyrė́ti, dyriù, dyrė́jau 1. ʽsterczeć i patrzeć wytrzeszczonymi oczami, spoglądać, 

oglądać się, wypatrywać; siedzieć ze spuszczonymi oczymaʼ (Gana dyrė́ti, eik dirbti! ʽDość 

sterczenia, do roboty!ʼ), 2. ʽtrwać gdzie bez zajęciaʼ. Obok dýroti, dýrau, dýrojau ts. Dalej 

por. dyráuti ʽstać i podpatrywaćʼ (por. tyráuti ⇐ tìrti), dyrúoja, dyrúoti ʽzerka nim ukradnie; 

rozgląda się (chodząc bez zajęcia); klepie biedęʼ. Formacja na -ė- ma odpowiednik w stpr. 

endyrītwei ʽspoglądać na co, ansehenʼ, endeirīt ts., endirīs ʽspójrz, popatrz, siehe anʼ < *dīrē-

. Wchodzą tu w grę dwie etymologizacje. Po pierwsze może to być vb. denominativum od 
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zanikłego adi. vb. *dýras < *dih2-ró- ʽświecący, błyszczącyʼ. Pwk. *dei̯h2- ʽoświetlać; 

pokazywać sięʼ, por. wed. dīdā́ya ʽświeci, oświetlaʼ, gr. hom. δέατο ʽukazał sięʼ129. Paralela 

formalna: styrė́ti ob. styróti. Po drugie dyr-ė-/-o- mogło zostać wyderywowane z neopwk. 

dyr- jak w padỹrti ʽzamglić się, stępieć – o wzrokuʼ (zob. s.v. dėr̃ti). ĖSSJ 5, 31 na podstawie 

refleksów bg. dírja ʽszukać, śledzićʼ, maced. diri ʽiść w ślad za kimʼ i sch. gw. dȉriti ʽszukać, 

tropićʼ rekonstruuje psł. *diriti i wskazuje dyrė́ti jako jedyne comparandum; wspólnym 

mianownikiem ma tu być pie. *der- ʽdrzeć, rozrywaćʼ (por. lit. dìrti, scs. dĭrati). Mniej 

prawdopodobne wydaje się zrównanie dyrė́ti z pgerm. *tīrēn- ʽmigotać, błyszczeć sięʼ (norw. 

tira) < pie. *diH-r-eh1- u Kroonena 518 (zob. też Stang 1972, 18n., Derksen 2015, 131). — 

Neoapofonia dyr- ⇒ dair-: dairýtis (zob.). 

 dìrgti (war. dirg̃ti), zwykle w 3 os. dìrgsta, dìrgo 1. ʽwilgotnieć, moknąćʼ, 2. ʽspadać z 

ciała, chudnąć, mizerniećʼ, 3. ʽjałowieć – o nienawożonej roliʼ, 4. ʽsłać się – o lnie 

pozostawionym w czasie słoty na łące, aby włókna odstały od kostryʼ, apdìrgti stlit. 

ʽznienawidziećʼ, atidìrgti ʽo lnie: odleżeć się; wymoczyć się (w moczydle)ʼ, išdìrgti 

ʽrozpuścić się, wpaść w niesubordynacjęʼ (išdirgęs DP ʽmierziony, sprośnyʼ, išdirgus DP 

ʽmierzionyʼ), nudìrgti ʽschudnąć; skruszyć się – o włosachʼ, sudìrgti ʽnastać – o słocie 

jesiennej; rozmoknąć; zepsuć się, rozstroić się – o nerwachʼ — prs. inchoativum z suf. -sta- i 

SZ dirg- do dérgti (zob.). Por. ALEW 231. Lit. dìrg- < pb. *dīrg- przedstawia 

prawdopodobnie refleks pie. *dhṛh2g
h-, st. zanikowego do *dhreh2g

h- ʽaufgewühlt werden, in 

Aufruhr geratenʼ (LIV
2 154). Odpowiedniki: gr. θράσσω, aor. ἐθράχθη ʽmącić, niepokoić; 

niszczyćʼ, ταράσσω, aor. ἔθραξα, ἔθάραξα ʽporuszać, mącić, wzburzaćʼ, intr. ʽbyć w 

nieładzie, w zgiełku, zamieszaniuʼ. SP pie. *dhreh2g
h- wydałby pbsł. *drāg-. Jego 

kontynuacją może być litewska osnowa drog- w sb. drõgnys, drõgnės f.pl. ʽchoroba odraʼ 

(por. LEW 96, Būga, RR II, 220). Czasownik scs. razdražǫ, -dražiti ʽrozdrażnić, rozzłościćʼ 

uważa się za refleks pbsł. SO *drōg- < pie. *dhroh2g
h-éi̯e- (por. LIV

2 154). Lit. *druog- < 

*drōg- nie zostało poświadczone. W rozwoju litewskim nowy SP/SO utworzono na 

podstawie SZ dirg-, jest nim darg- w dárginti (zob.). — Drw. dìrginti caus. ʽdrażnić, 

pobudzać, podniecaćʼ, įdìrginti a. sudìrginti ʽrozdrażnić, zirytować, zdenerwowaćʼ, dirgénti 

ʽ(dzieci) rozpuszczaćʼ, nomina: dirgìklis ʽbodziec, podnietaʼ, dirglùs ʽdrażliwy, pobudliwyʼ, 

išdirgimas DP ʽszkaradnośćʼ. — NB. BSW 55 n. i LEW 96 łączyli lit. dìrginti raczej z czas. 

psł. *dĭrgati (*dĭrgnǫti) ʽtargać, drzeć, zrywaćʼ, por. słń. dŕgati ʽtrzec, pocierać, szorować, 

zamiataćʼ, ros. dërgatь ʽszarpać, targać; dokuczać komuʼ, czes. gw. drhat péří ʽdrzeć pierzeʼ, 

pol. dziergać ʽobszywać brzeg tkaniny ściegiem; robić na drutachʼ, pol. gw. dzierzgać 

ʽzdzierać z łodyg główki lnuʼ, dłuż. źergać ʽoczyszczać len przez międlenie; zrywać liście; 

robić pętle, węzłyʼ. Ostatnio przychylili się do tego Boryś 141, Derksen 2008, 135n. 

(rekonstrukcja pbsł. *dirʔg-, pie. *drHǵh-, por. stang. tiergan ʽdrażnićʼ, nwn. gw. zergen 

ʽdokuczaćʼ), ESJS 921 i Mańczak 45. 

 dìrsė I 1 p.a. 1. bot. ʽstokłosa, Bromus secalinus, roślina z rodziny traw, rosnąca przy 

drogach, w rowachʼ (m.in. BRP), 2. bot. ʽkostrzewa, Festuca, roślina z rodziny trawʼ. War. 

dìrsa, SD dirsa «kostrzewa». Odpowiedniki łot.: dirsa ʽPanicum silvestre, Bromus 

secalinusʼ, dirši m.pl. ʽBromus secalinusʼ, dirš̃as f.pl. ts. — War. ze zmianą ď > g̓ : gìrsa, 

gìrsė, drw. pagìrsiai m.pl. ʽziarno zmieszane ze stokłosą; poślad, ziarno gorszego gatunkuʼ. 

— LEW 96 uważał dìrsė za spokrewnione z nwn. Dort f., stwn. turd, turth, durd ʽchwast 

zbożowyʼ. Według ALEW 213 wzajemny stosunek tych form pozostaje niejasny. — Cps. 

 
129 W podobny sposób na podstawie łacińskiego vb. denom. migrāre ʽzmieniać miejsce, wędrowaćʼ odtwarzamy 

zanikły przymiotnik *migrus < pie. *h2migu̯-ró- ʽzmieniający miejsceʼ. Pwk. *h2mei̯gu̯-, por. gr. ἀμείβω 

ʽzamieniać, wymieniać, zmieniać miejsceʼ, SO ἀμοιβή ʽodpłata, zapłata, zadośćuczynienie; wymiana, 

zamianaʼ  
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šùndirsės a. šùndirsiai ʽzboże zachwaszczone stokłosąʼ (por. šuõ). — Zapoż. litewskie w błr. 

gw. gírsa, girsá ob. dýrsa, dzírsa ʽBromusʼ, ukr. dýrza, týrsa, ros. gw. gírsa ʽpewien 

chwastʼ, pol. gw. girsa obok przest. dyrsa ʽkostrzewaʼ (por. Urbutis, Balt V:1, 1969, 53 = 

Urbutis 2009, 361n., GJL I, § 92, ĖSBM 3, 87, Laučjute 12, Anikin 10, 245n.), a także w jid. 

dirse ʽmarne żytoʼ (Lemchenas 74). — Nazw. Dìrsa, Dìrsė, Dirsáitis (por. nazw. pol. 

Stokłosa, Kostrzewa). N.m. Dirsiaĩ, Girsiaĩ.  

 dìrsė II 1 p.a. gw. ʽtyłek, dupaʼ. Odpowiada łot. dirs̃a ts., co jest umotywowane 

utrzymanym w jęz. łotewskim czas. dìrst, dìršu (war. dìrsu), dìrsu (ā) ʽwypróżniać się, sraćʼ 

(LEGR 572, 591). Dalszy wywód sporny, zob. LEW 96. 

 dìrti, diriù, dýriau 1. ʽdrzeć, odzierać, zdzierać skórę, łupić kogoʼ (SD
1 «łupię»), 2. 

ʽbić, uderzać, siecʼ, nudìrti ʽzedrzeć skórę; zżąć żyto; zbić dzieckoʼ, uždìrti ʽzadrzeć w górę 

(głowę, nogi)ʼ, uždìrti kójas ʽumrzeć, zdechnąćʼ, dosł. ʽzadrzeć nogiʼ. Jest też oboczny pdg. 

aniṭowy: żm. dirt̃i, derù, dyriaũ (Būga, RR II, 249). Wraz ze scs. derǫ, dĭrati (pbsł. *dir-ā-) 

ʽzdzierać, obdzierać ze skóry; drzeć, rwać, skrobaćʼ oraz cs. dĭrǫ, drěti (*derti) ʽłupić, 

rabowaćʼ kontynuuje pie. *derH-/*dṛH-, por. gr. δέρω lub δείρω ʽobdzierać ze skóry, 

odrywać; złoić skórę, oćwiczyćʼ, pf. δέδαρμαι, orm. ter̈̄ em ʽzdzieram skóręʼ, wed. darayat 

ʽprzełamujeʼ, dīrṇá- ʽrozdarty, rozerwany, rozszczepionyʼ, śrwalij. darn ʽkawałek, częśćʼ (fr. 

darne ʽdzwonko rybyʼ ⇐ galij. *darnā). Por. IEW 206n., BSW 52, LEW 96n., ALEW 214, 

Kroonen 513, s.v. *teran-, Matasović 90; LIV
2 119: pie. *der- ʽzerreißen, zerspringenʼ. — 

Pbsł. SE ukazuje się w dwóch pozycjach, 1° w praesens żm. derù : scs. derǫ ʽdręʼ < pie. 

*derH-e-, 2° w infinitiwie cs. drěti ʽdrzećʼ < *dēr-C < pie. *derH-C. — Podwójny refleks SZ 

dir-/dur-. 1. SZ dir-: dìrti < *dīr-C < pie. *dirH-C, drw. dìrdinti ʽkazać zedrzeć skóręʼ, refl. 

dìrdintis ʽzdychaćʼ, nusidìrdinti ʽzdechnąćʼ, dirinė́ti ʽzdzierać skóręʼ, dìrinti ʽzdzierać skórę; 

strzyc włosy; zdzierać ubranieʼ. Nomina: dirìkas ʽkto zdziera skórę; kto szybko zdziera 

ubranieʼ, dirvà (zob.), cps. kailiadirỹs a. káiliadiris ʽkto zdziera skórę, oprawia zwierzętaʼ 

(zob. káilis). Tu też ros. dërn ʽdarńʼ, strus. dĭrnŭ ʽprzysięgaʼ – od zwyczaju kładzenia darni 

na głowie przysięgającego (por. REW I, 343n.). — 2. SZ dùr-C: dùrti (zob.). — Słabo 

poświadczony iteratyw łot. dirât ʽzdzierać skórę, schindenʼ (ME I, 469) nawiązuje do psł. 

*dĭr-a-, por. scs. dĭrati ʽdrzećʼ, razdĭrati ʽrozerwaćʼ, ros. dratь (derú), stpol. drać (dziorę, 

dzierzesz, dzierze) ʽdrzeć, targać, szarpaćʼ. Nomen scs. razdĭranije ʽrozbrat, rozłam; strzęp, 

kawałekʼ. — WSZ dyr-: kailių dyrėjas ʽkto oprawia zwierzętaʼ ⇐ iter. *dīr-ē-. Z obocznym 

sufiksem: *dīr-ā-, por. łot. dìrât, -āju ʽzdzierać skóręʼ, war. dìŗât (⇒ dìrātājs ʽhycel, 

Abdecker, Schinderʼ) oraz scs. razdirati ʽrozdzierać, rozrywaćʼ, ros. razdirátь ts. Sb. postvb. 

scs. dira ʽσχίσμα, dziuraʼ, sch. dìra, ros. gw. dirá (liter. dyrá), czes. díra ts. (por. REW I, 353, 

Boryś 145). — SO dar-V < pie. *dorH-V: naujãdaras ʽgrunt świeżo wykarczowanyʼ (zob.), 

núodaras ʽodpadki z łykaʼ (łot. nuõdaras f.pl. ts.), łot. darījums ʽmiejsce wykarczowane na 

łąkę lub pastwiskoʼ. — Nowy SO dair- ⇐ dir-: łot. dairîtiês ʽrozszczepiać się, rozłupywać 

sięʼ (brak odpowiednika lit.; w sprawie apofonii zob. dairýtis), sb. postvb. dairas f.pl. ʽ(duże) 

szczapy drewnaʼ. — WSO *dōr-, psł. *dar-: scs. udariti ʽuderzyć, stuknąć, porazićʼ, ros. 

udáritь ʽuderzyć, palnąć; ukarać; nastaćʼ, sb. postvb. sch. ȕdār ʽcios, uderzenie, zamach, 

porażenieʼ, ros. udár ʽuderzenie, cios; porażenie, udar mózguʼ; pol. udar ʽuderzenie 

narzędziem; porażenieʼ uchodzi za rusycyzm (zob. Boryś 662). 

 dirvà 2, 4 p.a. ʽgleba, grunt, ziemia uprawna; rola, pole orne, działka ziemiʼ. SD «grunt, 

plac, rola», gryna dirva «płonny» [ʽnieurodzajny gruntʼ], išarta dirva «uprawna rola, 

uprawiona, sprawiona» — dewerbalna formacja z suf. -va i metatonią cyrkumfleksową od 

dìrti, diriù ʽdrzeć, zdzieraćʼ (zob.). Odpowiedniki łotewskie zostały zróżnicowane na skutek 

dwojakiej refleksacji *ṛ, por. 1° dìrva2 ʽpole zasiane; łan zbożaʼ (war. metatetyczny: driva 

ʽpole, rola, Ackerʼ), 2° *durva, co przez metatezę r zmieniło się w druva (Glück druve) ʽpole 
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zasiane, pole uprawneʼ, też ʽpole leżące odłogiemʼ (ME I, 466, 500, 501)130. Znacz. etym. 

ʽziemia przez karczowanie pozyskana do uprawyʼ. Paralele semantyczne: łot. plêsums 

ʽziemia orna, rolaʼ ⇐ plêst ʽdrzeć, rwaćʼ; łot. tĩrums ʽrola, poleʼ ⇐ tīrît ʽoczyszczaćʼ; ros. dor 

ʽrolaʼ ⇐ derú, dratь m.in. ʽrwać, zdzieraćʼ. Por. jeszcze SO dar- ⇐ dir- w naujãdaras ʽgrunt 

świeżo wykarczowanyʼ (zob.). Zob. Būga, RR II, 253, BSW 56, ME I, 470, Endzelīns, DI II, 

648, LEW 97131. Kroonen 514 łączy dirvà z jednej strony z germańską nazwą ʽwykiʼ (pgerm. 

*terwōn- f. ⇐ pie. *der-u̯eh2-), z drugiej strony ze sti. dū́rvā- bot. ʽPanicum dactylonʼ. — Tu 

też ros. derévnja ʽwieśʼ, gw. ʽpole uprawneʼ (por. strus. pašetъ derevnju ʽorze poleʼ) – 

refleks *dĭrvĭnja, drw. od adi. *dĭrv-ĭn- ʽwykarczowanyʼ; znacz. etym. ʽziemia 

wykarczowana pod uprawęʼ. Nieco inaczej REW I, 341n., BSW 56. — Drw. dirvãlė KRŽ 

ʽmałe, liche poletkoʼ, dirvelė SD
1 «rolka, roleczka», dirvinykas SD

1 «rolnik», dirvinystė SD
1 

«rolnictwo», dirvókšlis a. dirvókšnis ʽniewielki kawałek uprawnej ziemi, zwykle marnejʼ 

(neosuf. -okšl-, -okšn-), dirvónas (zob.), dirvuõlė bot. ʽrzepik, Agrimonia eupatoriaʼ, pódirvis 

ʽpodglebieʼ, príedirvis ʽwzniesione miejsce na łące tuż przy roliʼ (por. príekelis). Cps. 

dirt̃arpis ʽpoletko otoczone łąkąʼ – ze zmiany *diru̯tarpis < *dirva-tarpis (por. tárpas), 

dirvãžolė ʽtrawa pastewnaʼ (por. žolė)̃, dirvóžemis ʽziemia pod uprawę, pole uprawne, gleba, 

gruntʼ (por. žẽmė), dirvóžemio vanduõ ʽwoda gruntowaʼ. — N.m. Dirvė́nai, Dirvãliai, 

Dirṽupiai (n.rz. Dirvupė). N.jez. Dirvìnis. 

 dirvónas 1, 3 p.a. ʽodłóg, pole przez dłuższy czas nieuprawiane, zapuszczone, porosłe 

dziką roślinnością (SD «odłog, niesprawianie ziemie»). Odpowiednik łot. dirvāns pokazuje 

nieznaczne przesunięcie znaczenia: ʽnowizna, ziemia uprawiana po raz pierwszy po dłuższej 

przerwieʼ. Synchronicznie: formacja na -onas od sb. dirvà ʽrola, pole orneʼ. Diachronicznie: 

*diru̯ā-na-, formacja przymiotna od rzeczownika na *-ā-, tego typu, co geltónas ʽżółtyʼ od 

geltà ʽżółtośćʼ i vìlnonas ʽwełnianyʼ od vìlna (vìlnos) ʽwełnaʼ, por. GJL II, § 335n. Znaczenie 

etymologiczne pozostaje do ustalenia. Na przykład może chodzić o przymiotnik w formie 

pierwotnie zaprzeczonej, *nedirvonas ʽnieoranyʼ, który do momentu substantywizacji 

funkcjonował w grupie atrybutywnej *nedirvonas laukas ʽnieorane poleʼ. Paralelą na 

zjawisko substantywizacji może być vìlnonas ʽwełniana tkanina; wełniane ubranieʼ (Per 

vìlnoną gyvatė neparkanda ʽPrzez wełniane ubranie żmija nie ukąsiʼ). Zob. też atlaišaĩ. —

Vb. denom. dirvonúoti ʽleżeć odłogiemʼ. — Zapoż. litewskie w błr. przest. dirvanъ, dyrvanъ, 

błr. dzirván ʽpole nieuprawne, zarosłe zielskiem; ziemia uprawiana po raz pierwszy, 

nowiznaʼ (war. gw. dzerván, dzjarván, dyrván), ros. gw. dyrván ʽodłógʼ, pol. przest. dyrwan 

ʽpole nieuprawne, odłógʼ (gw. ʽperz, darninaʼ, Zdancewicz 339). Por. GJL I, § 92, Urbutis, 

Balt V:1, 1969, 55 = Urbutis 2009, 364, Laučjute 29n. — N.m. Dirvónai 10x, Dirvonaĩ 7x 

(też n.jez.), Dirvonė́nai 2x, Dirvóniškės 6x, Dirvóniškis 6x, Dirvónakiai 2x.  

 dirž̃as 4, 2 p.a. 1. ʽpodłużny pas wykrojony ze skóry, rzemieńʼ, 2. ʽpas do 

przymocowania czegoʼ, 3. przen. ʽpas ziemi długi a wąskiʼ (por. rėž̃is, šlejà i šniū̃ras w ts. 

znaczeniu). Odpowiednik łot. dir̂ža ʽpas skórzany, rzemieńʼ (z powodu ž może być 

lituanizmem). Pozostaje w niejasnym stosunku semantycznym z dirž̃ti (zob.). BSW 56, LEW 

 
130 Por. gìrtas : gurklỹs; kirp̃ti : kùrpė (łot. kurp̃e); širm̃as : šurmaĩ. — Odmienne ujęcie w LEGR 34, gdzie driva 

wyprowadza się z druva, ale bez objaśnienia tego ostatniego.  
131 W ME I, 505, Karulis I, 234 i BSW 56 niesłusznie połączono lit. dirvà, łot. dìrva2 z łot. druva ʽzasiane pole, 

łan zboża; ugórʼ. Wziąwszy pod uwagę fakt, że druva ma obok siebie vb. denominativum druvât a. druvuôt 

ʽkosić zboże i zwozić do stodołyʼ, wolno postulować związek łot. druv-V z pierwiastkiem pie. *dreu̯H- / 

*druH- ʽżąć, ścinaćʼ, por. wed. drūṇāná- ʽścinający, żnącyʼ, druṇāti ʽszkodziʼ, śrpers. drūn- ʽżąć, kosićʼ 

(LIV2 129, ale bez form łot.). Łot. druv-ā- byłoby refleksem pb. *dru-u̯-ā- < pie. *druH-eh2-, z u̯ jako 

wypełniaczem hiatu wywołanego zanikiem spółgłoski laryngalnej. Por. lit. bùvo ʽbyłʼ z pb. *bu-u̯-ā- < pie. 

*bhuh2-eh2-. — Tymczasem ALEW 215 (s.v. dirvà) uważa druva za metatetyczny wariant do *dur-va, 

utworzonego od czas. durt̃ ʽkłuć, przekłuwaćʼ (lit. dùrti).  
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97 łączyli z aw. dərəz- f. ʽwstęga, pętoʼ i czas. darəzayeiti ʽprzywiązuje, pętaʼ < pie. *dherǵh- 

ʽmocno trzymać, festhaltenʼ (zob. IEW 254). ALEW 215 proponuje alternatywny wywód od 

pie. *derǵh- ʽobjąć, zagrodzić, einfassen, umschließenʼ (jak w łot. derža ʽbat z krótkim lub 

długim biczem; pańszczyznaʼ, SO lit. darž̃as). — Drw. dirželiai, kuriais plakasi m.pl. SD 

«dyscyplina, ktorą się biczuią» (syn. rykštės, šniūreliai), dirž̃ovės f.pl. ʽrzemienie, uprząż, 

rząd końskiʼ. 

 dirž̃ti, diržtù (*dirž-stu), diržaũ 1. ʽpokrywać się twardą łuską (o grochu, o kartoflach 

podczas gotowania)ʼ, 2. ʽtwardnieć, sztywniećʼ, 3. ʽstawać się ciągliwym, niełamliwymʼ 

(Būga, RR I, 601), 4. ʽzamierać (o sercu)ʼ, 5. ʽwiędnąćʼ, 6. ʽkisnąć (o piwie)ʼ, įdirž̃ti 

ʽstwardniećʼ, sudirž̃usios rañkos f.pl. ʽstwardniałe dłonieʼ. — Drw. apdiržė́ti ʽstwardnieć, 

stać się nieczułymʼ, przen. ʽnieco się zestarzećʼ. Nomina: dirž̃as (zob.), diržìngas ʽtwardy, nie 

dający się łupać (o drewnie), mocny, silny, wytrzymały, tęgi; leniwyʼ, diržùs ʽnie dający się 

rozszczepiać, niełupliwy, łykowatyʼ, sudirž̃ėlis ʽpostarzały człowiekʼ. — SE derž-: déržti 

(zob.). — Bez jasnych nawiązań ie. Transponat ie. *dherǵh-/*dhṛǵh- ʽmocno trzymać, 

festhaltenʼ, por. IEW 254. 

 dýselis, -io 1 p.a., dyselỹs 3 p.a. gw. ʽdyszel u wozuʼ (Arklys pasibaidė ir dýselį nulaužė 

ʽKoń się spłoszył i złamał dyszelʼ) — zapoż. z prus.-niem. dīsəl, śrdn. dīsle (GL 45, Čepienė 

91), por. nwn. Deichsel f. Co do akutu por. zapoż. ýzbukas, rýkamas i šýberis. Tu też łot. 

dīsele ʽdyszelʼ ⇐ śrdn. dīssel, dīsle (Jordan 60). War. dìselis, diselỹs mają -ĭ- zapewne pod 

wpływem slawizmu dìšlius ʽdyszelʼ (zob.). Por. armaĩ. 

 diskà 2 p.a., gen.sg. dìskos 2 p.a. gw. 1. ʽdziesiątka w kartachʼ, 2. ʽmoneta 

dziesięciogroszowaʼ — zapoż. z pol. przest. dyska ts. (⇐ fr. dix ʽdziesięćʼ), dziś dycha, zob. 

SW I 623, POLŽ 51. 

 dìšėrė, dìšerė 1 p.a. m. przest. ʽstolarzʼ — zapoż. ze śrdn. discher, disker (GL 45, 

Čepienė 130n., ALEW 215), por. nwn. Tischler m. Co do zakończenia rodzaju męskiego -ėrė 

por. bẽkėrė, bùtkėrė, klẽknėrė. — Nazw. Dišėraitis, Dišeraitis (b.z.a.). 

 dìšlius, -iaus 2 p.a. gw. ʽdyszelʼ (Dìšlius ilgas, tai sunku ir apsigręžt ʽDyszel długi, 

więc też trudno się obrócićʼ) — zapoż. ze stbłr. dyšelь, dyšelъ, por. błr. dýšalь, -šlja (tu z pol. 

dyszel, -szla, XV w. dysiel, -śla m. ⇐ śrwn. dīhsel f., śrdn. dīssel f., por. nwn. Deichsel f., 

WDLP). Zob. też ZS 17, POLŽ 278, Bańkowski I, 319, EWD 209. Z obocznym tematem: dìšlis, 

-io. Zob. też dýselis. 

 ditkà 2 p.a., gen.sg. dìtkos 2 p.a., war. dìtkė 2 p.a. przest., gw. ʽdawna moneta o 

wartości sześciu groszy polskichʼ (Jis nė dìtkos nevertas ʽNie jest wart złamanego groszaʼ) 

— zapoż. z prus.-niem. ditke ʽmoneta 10-fenigowaʼ, dütken n. ʽmała moneta, moneta o 

wartości trzech szylingów, 1/16 talaraʼ (GL 45, Čepienė 188), por. nwn. Düttchen n. Ten 

niemiecki wyraz jest zdaniem Brücknera 103 (s.v. dudek) polonizmem, por. «Orła na 

drobnych monetach polskich, zygmuntowskich, przezywano żartobliwie dudkiem, więc 

monetę samą tak nazywano [...]; z polskiego dudka wzięli Niemcy Düttchen, co wróciło do 

nas jako dytek, dydek (ʽsześciogroszówka dawna; dwa grajcaryʼ).» SW I 611n.: pol. przest. 

dydek, dytek ts. ⇐ dn. dütke, dittke ʽdrobna moneta srebrnaʼ. NB. POLŽ 51 uważa ditkà za 

pożyczkę polską, przy czym nie odnosi się do GL 45, ani do Čepienė 188. 

 dỹvas 2, 4 p.a. przest., gw. ʽdziw, cud; coś, co wywołuje zdziwienieʼ (używane też jako 

pl.t. dỹvai) — zapoż. ze stbłr. divъ m. lub divo n. ʽdziw, cudʼ, por. ros. dívo, ukr. dývo, błr. 

dzíva, -a n., pl. dzívy, dziŭ. Zob. SLA 64, ZS 18, LEW 98 i ALEW 215n. Por. syn. čiū̃das, 

čiustai. — Drw. dỹvinas ʽdziwny, nadzwyczajny, niezwykły; zadziwiający; cudownyʼ (typ 

áuksas ⇒ áuksinas). Zob. też dỹvytis, dỹvnas i dim̃nas. 



329 

na prawach rękopisu 

 dyvė́ti, dyviù (3 os. dỹvi), dyvė́jau gw. ʽnosić ubranie a. nakrycie głowyʼ, np. Keturi 

ponaičiukai viena kepure dėvi (dyvi) ʽCzterech panków jedną czapkę nosiʼ (Jablonskis). 

Wziąwszy pod uwagę, że dyvė́ti jest synonimem dėvė́ti (zob.), wypada przypuszczać, że do 

osnowy dėv- dotworzono na gruncie neoapofonii ē ⇒ ī (wzorującej się na ĕ ⇒ ĭ) formę st. 

zanikowego o postaci dyv-. Paralele: atlė́gti ⇒ atlýgti; plė́šti ⇒ plýšti i rė́žti ⇒ parýžti. — 

Drw. dỹvelėti ʽnosić ubiórʼ, nudỹvelėti ʽznosić, zużyć, zedrzeć, np. spodnie, czapkęʼ, 

nudỹveliuoti ts. 

 dỹvytis, dỹvijuos (war. dỹvyjuos), dỹvijaus (war. dỹvyjaus) przest., gw. ʽdziwić się, 

okazywać zdziwienieʼ (Nedỹvykis, ir pačiam gal taip atsitikti ʽNie dziw się, i tobie może się 

to przytrafićʼ) — zapoż. ze stbłr. divitisja, por. ros. divítьsja, ukr. dyvýtysja, błr. dzivícca, 

dziŭljúsja, 3 sg. dzívicca (SLA 65, ZS 18, LEW 98, ALEW 216). Akcent lit. stosuje się do 

białoruskiej formy 3 sg. prs. (podobnie w žỹvytis, jõvytis i bãžytis). — Z innymi sufiksami: 

dỹvintis, dyvótis (por. stbłr. divovatisja ʽdziwić sięʼ). Neoosn. dyvo-: dyvósenos f.pl. KRŽ 

ʽpodziwʼ. — Forma niezwrotna oznacza m.in. ʽrzucić urok, zauroczyćʼ, por. Paršus gal 

nudỹvijo kas, kad nebauga ʽChyba prosięta coś zauroczyło, bo już nie rosnąʼ. Bene tave kas 

padỹvijo ʽCzyżby cię ktoś zauroczyłʼ. Zob. też dỹvas, dỹvnas i dim̃nas. 

 dỹvnas, -à 4 p.a. stlit., gw. ʽdziwny, niezwykły, nadzwyczajnyʼ (m.in. MŽ, CHB) — 

zapoż. ze stbłr. divnyj (por. ros. dívnyj, ukr. dývnyj, błr. dzíŭny). War. prefigowany: indyvnas 

ʽcudownyʼ MŽ, BRP (PAŽ 137). Por. SLA 65, 84n., ALEW 215n. Zob. też dỹvas, dỹvytis i 

dim̃nas. 

 divõnas 2 p.a. LZŽ ʽwzorzysta tkanina służąca za kapę na łóżkoʼ — zapoż. z błr. gw. 

dyván, -á (por. PZB 1, 111: Pascelь nakryvajecca kapaj abo dyvanom). War. akc. dìvonas 3, 

4 p.a., dìvanas 3 p.a. 

 dýžti, dýžiu, dýžiau pot. 1. ʽzdzierać skórę ze zwierzęciaʼ, 2. ʽzdzierać (ubranie, buty), 

niszczyć ciągłym używaniemʼ, 3. ʽdziobać, grzebać pazurami (o kurach)ʼ, 4. ʽtrzeć na tarce 

do praniaʼ, 5. ʽchłostać, smagać rózgą; bić, uderzaćʼ, 6. ʽkopać, ryć w ziemiʼ, 7. ʽo deszczu: 

padać ulewnieʼ, 8. ʽpokonać pieszo znaczną odległośćʼ (Toks vyras už pusę dienos gali į 

Kalvariją nudýžti ʽTaki mężczyzna może za pół dnia dojść do Kalwariiʼ. Naktį liuob du kartu 

sudyš į Prūsus ʽW nocy potrafi [nawet] dwa razy pójść do Prus [i z powrotem]ʼ). Cps. išdýžti 

ʽwysiorbaćʼ, nudýžti ʽzedrzeć skórę; zrobić coś szybko, energicznieʼ, padýžti ʽstępić (ostrze); 

ukraśćʼ, pridýžti ʽzbić (psa, żonę)ʼ, refl. dýžtis ʽtroszczyć się, martwić sięʼ. Odpowiednik 

łotewski ma formację sekundarną z suf. -ā- i odmiennym znaczeniem: dĩžât ʽugniatać 

stopami, ubijać nogami, udeptywaćʼ, przen. ʽpodrygiwać; niepokoić sięʼ. — Drw. dýžinti 

ʽbićʼ, nudýžinti káilį ʽzłoić skóręʼ, nomina: dyžà 1. ʽbicie, lanieʼ, 2. ʽdeszcz, ulewaʼ, dỹžalas 

ʽpolewka, sosʼ, dỹžis ʽbicie, chłostaʼ. — Neoosn. diž-: dìžyti, -iju, -ijau ʽiść, chodzić (do 

szkoły w chłodzie, podczas niepogody)ʼ; wypadek neoapofonii ilościowej y ⇒ ĭ, por. mýgti 

⇒ migsė́ti; rýdyti ⇒ ridýti. — Z uwagi na fakt, że lit. dyž- ukazuje się m.in. w znacz. 

ʽchłostać, smagać rózgą; bić, uderzaćʼ, a łot. dīz- w znacz. ʽugniatać stopamiʼ, nasuwa się 

hipoteza o wzdłużeniu SZ *diž- od pwk. *dei̯ž- ʽugniatać glinę, smarować glinąʼ, < pie. 

*dhei̯ǵh-/*dhiǵh- ʽsmarować (gliną), gnieść, miesić (glinę)ʼ. Por. wed. úd dihanti ʽukładają 

warstwamiʼ, goc. digan ʽlepić z glinyʼ, łac. fingō, -ere ʽobrabiać, formowaćʼ. Zob. LEW 98, 

1307, LIV
2 140. — SE pb. *dei̯ž- jest w bałtyckim kontynuowany w formie metatetycznej 

*žei̯d-, zob. žiẽsti. — Słabo poświadczony alternant na SE diež-, nudíežti káilį ʽzłoić komu 

skórę, zbić kogoʼ (por. nudýžinti káilį ts.), pochodzi prawdopodobnie z neoapofonii y ⇒ ie 

(por. mýgti ⇒ míegti; vỹkti ⇒ viẽkas; výti ⇒ vielà). Tu może również łot. diez- w diezêt 

ʽproponować komu zakup, towar, namawiać kogo na kupnoʼ.  

 dõ I: partykuła, która ukazuje się w zwrotach Kas tas dõ vienas? ʽCo to za jeden?ʼ. Kas 
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tai dõ žmogus ʽCo to za człowiek?ʼ. Ir kas dõ naktis (Maironis) ʽI co za noc!ʼ. Zaświadczenia 

sięgają epoki starolitewskiej, por. koksai tái do Karâlus ióia musump DP 231 ʽco to za Król 

jedzie do nasʼ. Według Augstkalnsa, Studi baltici 6, 1936-1937, 99n. zwrot kas do wywodzi 

się z kas zo [kaz zo] przez dysymilację z.z > z.d. War. kas zo jest rozpowszechniony w 

gwarach wschodniej i południowej Litwy, por. np. Kas čia zõ kaimas? ʽCo to za wieś?ʼ Kas 

gi te zõ paukštukas ʽCóż tam za ptaszekʼ, Kas ją žino, kas čia zõ žmonelė!? LKŽ ʽKtóż tam 

wie, co to za kobietka!?ʼ). Zwrot kas zo jest przekładem zwrotu polskiego co za (człowiek) 

lub rosyjskiego čto za (čelovek); te z kolei oddają nwn. was für ein? ʽco za jeden?ʼ. — 

Wariantem do dõ jest de: Kas jis de pons, kad nenori gyvolių ganyti ʽCo z niego za pan, że 

nie chce pasać bydłaʼ. Zob. też LEW 98. W GJL III, § 805 niesłusznie uznano dõ za przejęcie 

ruskiej ptk. da. 

 dõ II: partykuła ukazująca się w zwrocie stlit. kas tau do to?, który jest przekładem z 

pol. co ci do tego? ʽwas geht es dich an?ʼ. 

 dobilaĩ, -ų̃ 3 p.a. m.pl. bot. ʽkoniczyna, Trifoliumʼ. Odpowiedniki łot. dâbuols, dâbuls 

ob. âbuõls, âbuolis. Sufiks jak w stìbilas, spragilaĩ. Pwk. *dāb- pozostaje niejasny z uwagi 

na brak odpowiedników poza bałtyckim. Zob. LEW 99, ALEW 216. ME I, 446, za nim 

Derksen 2008, 25 dopuszczają zmieszanie wyrazów ʽkoniczynaʼ i ʽjabłkoʼ (por. obuolỹs). 

Podobnie sądzi Mažiulis (PKEŽ 4, 259) w odniesieniu do krewniaka stpr. wobilis EV ʽKleeʼ. 

— Drw. atãdobilis ʽpole po koniczynieʼ, dobilíena ts., dobiliùkas ʽbiała koniczynaʼ, cps. 

kiaũldobilis (dosł. ʽświńska koniczynaʼ, por. kiaũlė). N.m. Dobìliai 3x, Dobilijà, Dobilìnė, 

Dobilỹnė, Dobilỹniai, Dóbiliškis. 

 dóbti, dóbiu, dóbiau pot. ʽbić, uderzać, zabijać, mordować; odbierać możność, siłę; 

zwyciężyćʼ (W. Christus pergalėjo ir padobė... priesakus mūsų DP 20213 ʽP. Chrystus 

zwyciężył i poraził... nieprzyjacioły naszeʼ). W złożeniach z prvb. nu-, pa-, už- oznacza 

ʽzabićʼ. Odpowiednik łot. dâbt, -bju, -bu ʽuderzać, rąbaćʼ. Pb. *dāb-. Izolowane i sporne. 

Wymienia się tylko nawiązania germańskie, por. norw. dabba ʽbić, kopaćʼ, śrang. dabben 

ʽuderzaćʼ, ang. to dab ʽlekko uderzyćʼ, nwn. dial. tapfen, tappen ʽszukać po omackuʼ, < pie. 

*dheh2b
h-, zob. Kroonen 88. Tymczasem LIV

2 132n. zalicza dóbiu zam. *duobiu < *dhōbh-i̯e- 

jako wzdłużony SO (ze znakiem zapytania) do pwk. pie. *dhebh- ʽpomniejszać, vermindernʼ. 

ALEW 726 uważa długość pierwiastkową za problematyczną. 

 dõčius, -iaus 2 p.a. gw. ʽczłowiek hojny, szczodryʼ: Mūsų brolis buvo dõčius, viską 

išdalydavo ʽNasz brat był bardzo hojny, wszystko rozdawałʼ. Budowa: do-čius. Formacja 

utworzona drogą derywacji wymiennej, od osnowy wyabstrahowanej z adi. dosnùs ʽhojny, 

szczodryʼ (resegmentacja do- + -snus). Neosuf. -čius pochodzi z formacji typu lìkčius, 

sùkčius, które synchronicznie odnoszą się do inf. lìkti, sùkti. Może tu również należeć nazw. 

Dõčius, jakkolwiek LPŽ I, 509 wskazuje dlań odmienne źródła. 

 dogmė ̃ gw. ʽwypalone miejsce na łąceʼ, np. Pieva išdegė dogmėmis ʽŁąka miejscami 

wypalonaʼ. Analiza: *dāg-mė, drw. ze WSO *dāg- ⇐ dăg, por. degù, dègti ʽpalić się, 

płonąć, gorzećʼ. Por. -dog- w atúodogiai ʽżyto jareʼ. Znacz. przenośne ʽmiejsce wyróżniające 

się, odbijające od otoczenia, łata, plama (w zbożu, w trawie)ʼ pojawia się przy formach 

dogmė ̃ ʽżyzny kawał ziemiʼ, dognis a. dógsnis ʽłata (w zbożu)ʼ, dogniais a. dógsniais adv. 

ʽmiejscami, łatamiʼ, np. Avižos dogniais pjautinos, dogniais dar žalios ʽOwies miejscami już 

[nadaje się] do żęcia, miejscami jeszcze zielonyʼ. Pieva išėsta dógsniais ʽŁąka miejscami 

spasionaʼ. — Z wokalizmem wyrównanym do dègti: degmė ̃ ʽwypalone miejsce w lesieʼ, 

degsnė ̃a. degsnìs ʽmiejsce wypaloneʼ. 

 dõkas 2 p.a. gw. ʽdachʼ (Buvo dõkas su dokù čia žmonių ʽLudzi było tu dom przy 

domuʼ, dosł. ʽdach przy dachuʼ) — zapoż. ze stbłr. daxъ, błr. dax, -u (⇐ pol. dach ⇐ nwn. 



331 

na prawach rękopisu 

Dach n.). Zastępstwo k za χ jak np. w griẽkas. — Drw. padokė ̃ʽmiejsce pod strzechą, pod 

okapemʼ. Zob. też dõkauka i dõkorius. 

 dõkauka 1 p.a. gw. ʽdachówkaʼ (Dangtį dõkaukomis žada dengti ʽDach zamierzają 

pokryć dachówkamiʼ) — zapoż. ze stbłr. daxovka, por. błr. gw. daxóŭka, -i (PZB 2, 31) ⇐ 

pol. dachówka. Inaczej POLŽ 278: wprost z pol. — Warianty: dõchauka a. duchaukà (ZTŽ). 

dõkalka a. dókalka (oboczność l/u̯, zob. GJL I, § 461), dõkalta (adideacja do imiesłowu 

įkáltas ʽwbity, przybityʼ, por. kálti m.in. ʽwbijać gwoździeʼ). Zob. też dõkas i dõkorius. 

 dóklas 1 p.a. gw. 1. ʽwielki kosz na siano; dwa zaplecione sznurami łęki drewniane, 

pomiędzy które wsadza się siano a. słomę do przenoszeniaʼ, 2. ʽklatka do przewozu 

prosięciaʼ. War. dókla, dóklė, dóklis, doklỹs. Analiza: dó-klas < pb. *dā́-tla-, nomen instru-

menti porównywalne np. z dėk̃las i dė́klė od dė́ti ʽkłaśćʼ. Pwk. dopuszcza dwojaką analizę. 

Po pierwsze *dā- może być apofonicznym SO do *dē- (por. dė́ti ʽkłaść, wkładaćʼ), paralele: 

bogìnti ⇐ bė́gti; sodìnti ⇐ sė́sti. Po drugie *dā- może być refleksem pwk. pie. *deh2- 

ʽdzielić, rozdzielaćʼ (LIV
2 103: *deh2(i̯)- ʽteilenʼ), który tkwi m.in. w wyrazach dosnùs, 

dótilas i dóvanas. To pociąga za sobą rekonstrukcję n.instr. *deh2-tlo-. Paralele dla pwk. 

seṭowych 1° na SE: árklas, gérklos, sė́kla, žénklas, 2° na SZ: bū́klė, gìrklas, ìrklas, pjū́klas. 

— Resegmentacja dók-las legła u podstawy derywatu dókšė ʽkoszʼ, por. Atnešk dokšę šiaudų 

arkliam pakratyt ʽPrzynieś kosz słomy do rozesłania koniomʼ. Por. kum-ẽlė ⇒ kumel- ⇒ 

kumel-̃šė.  

 dõklė 2 p.a., doklė ̃4 p.a. hist. ʽdanina, podatekʼ. SD: doklė «czynsz» (syn. čyžė), «hołd» 

(syn. donis), «pobor» (syn. donis, čyžė), «podymne, łanowe, poradlne» (syn. donis), doklį 

atrinku «pobor odbieram», doklį duomi «pobor daię», doklės atrinkėjas «poborca». Może to 

być formacja paralelna do dóklas (pie. *deh2- ʽdzielić, rozdzielaćʼ), pokazująca metatonię 

cyrkumfleksową (paralela: dėklė)̃. Por. donìs ʽdaninaʼ. LEW 112 umieścił wyraz s.v. dúoti 

ʽdać, dawaćʼ. ALEW 216 mówi o «niejasnym» wahaniu wokalizmów o : uo w pierwiastku i 

odsyła do Stanga 1966, 41n. — Drw. doklinis SD «poborny, czynszowy» (syn. čyžinis), 

doklinykas SD «dannik; czynszownik». 

 dõkorius, -iaus 1 p.a. gw. ʽkto kryje dachy strzechą, dekarzʼ — zapoż. z pol. przest. 

dacharz (SW I, 420). Zob. też dõkas i dõkauka. 

 dóleris lub dòleris, -io 1 p.a., dólėris 1 p.a. ʽjednostka monetarna dolarʼ — zapoż. z dn. 

dōler (GL 45). — War. dólieris; ZTŽ: dolẽras, dalẽras, dalãras. 

 domė́tis, domiúos (3 os. dõmisi), domė́jaus ʽuważać, zwracać na co uwagę, ciekawić 

się, interesować sięʼ (Jis viskuo dõmisi ʽOn wszystkim się interesujeʼ), war. gomė́tis; 

susidomė́ti ʽzainteresować się czymʼ. Pwk. dom- jest najprawdopodobniej drw. 

apofonicznym od neopwk. dėm-, wyabstrahowanego z czas. dėmė́tis ʽuważać, zapamiętywaćʼ 

(zob.), įsidėmė́ti ʽzapamiętać, zwrócić na co uwagęʼ. Reguła neoapofonii SE ė ⇒ SO o jak 

np. w sėdė́ti ⇒ sodìnti, įsódas; sė́sti(s) ⇒ sóstas, sõstas. — Drw. dómautis ʽszukać czegoś 

lepszego, przebierać, być wybrednymʼ, dõminti ʽprzyciągać uwagę, zaciekawiać, zajmować, 

interesowaćʼ. Nomina: domė ̃ʽuwaga, koncentracja świadomościʼ (Visi tyli, domės̃ nieks į ją 

nekreipia ʽWszyscy milczą, nikt nie zwraca na nią uwagiʼ), war. doma b.z.a., domesỹs 

ʽzainteresowanieʼ (Nuo dėmesio reikia skirti domesys), domùs ʽuważny, zaciekawionyʼ, 

įdomùs ʽciekawy, interesującyʼ. — Neoosn. domėj-: domė́jimasis, -mosi ʽzainteresowanie się 

czymʼ (por. bodė́jimasis), susidomė́jimas ʽzainteresowanie czymʼ. 

 donìs, -iẽs 4 p.a. f. stlit., gw. ʽdanina, podatekʼ, DP ʽdań, czynsz, pobor, hołdʼ, SD donis 

«hołd» (syn. doklė), «pobor» (syn. doklė, čyžė), «podymne, łanowe, poradlne» (syn. doklė), 

donį kam moku «hołduię komu» (syn. doklį duomi) — zapoż. ze stbłr. danь, błr. danь, -i 

ʽdanina, podatekʼ (SLA 65, LEW 99, LEW 99, ALEW 216). Z innym tematem: donià 4 p.a. — 
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War. duõnis przest. ʽdaninaʼ pokazuje wtórny dyftong uo, dostosowany – na gruncie ludowej 

etymologii – do czas. dúoti ʽdaćʼ (zob. Urbutis 2010, 55). Nieporozumieniem jest więc 

postawienie duõnis na równi z łac. dōnum (de Vaan 179) jako kontynuacji pie. *doh3no- lub 

*deh3no-. — Drw. doninykas SD «hołdownik» [ʽosoba zobowiązana do składania daniny, 

płacenia podatkówʼ] (syn. doklinykas), doninis SD «hołdowny» (syn. doklinis). 

 dõras, -à 4 p.a, dóras, -à 3 p.a. 1. ʽdobry w sensie moralnym, porządny, przyzwoityʼ, 2. 

ʽtaki, jaki powinien być, jaki się należy, słuszny, należyty, odpowiedniʼ (Nebeturiu dorõs 

sveikatos ʽNie mam już dobrego zdrowiaʼ). Odpowiednik łot. dãrs ʽpogodny (o dniu), udany, 

mocny, solidny, pracowityʼ. Etymologizacja niepewna. Było analizowane jako WSO *dār- 

do dar- (darýti) ⇐ derė́ti ʽnadawać się na cośʼ, zob. LEW 83, ALEW 216n. Paralela: godùs : 

gedė́ti. Inna ewentualność to rekonstrukcja *dā-ra- < *deh2-ro- i nawiązanie tego 

przymiotnika do pwk. pie. *deh2- ʽdzielić, rozdzielaćʼ (LIV
2 103), por. wed. áva adāt 

ʽoddzieliłʼ. Znacz. etym. ʽtaki, który dzieliʼ ⇒ ʽtaki, który dzieli sprawiedliwieʼ? — Drw. 

dorà ʽcnota, moralność, porządekʼ, SD
1 daran nusidemi «popełniam» [ʽczynić, dopuszczać 

się czegoś – o złych, nagannych uczynkachʼ, SPXVI], doróvė ʽcnota, zacnośćʼ, dorúoju adv. 

ʽpo dobremuʼ, nedõras ʽniegodziwy, nieuczciwy, niecny, niemoralnyʼ (⇒ nedõrėlis 

ʽniegodziwiec, nikczemnikʼ), nepadorùs ʽnieprzyzwoityʼ, padõras ʽprzyzwoityʼ (rzadkie), 

padorùs ʽprzyzwoity; należyty; piękny, przystojnyʼ (DP padórus ʽsłuszny, porządny; 

podobnyʼ, por. Skardžius 1935, 146, Kudzinowski II, 11), adv. padõriai ʽnależycieʼ, DP 

ʽsłusznie, snadnie, skutecznieʼ, sándora ʽpokój, zgodaʼ (zob. sándara). Vb. denom. dõrinti 

ʽumoralniaćʼ, doróti, -ju, -jau 1. ʽuprzątać, porządkowaćʼ (doróti javùs ʽsprzątać zboże, 

urodzajʼ, parš̃ą doróti ʽpatroszyć prosięʼ), 2. ʽzwyciężać wrogaʼ, išdoróti ʽwydać za mążʼ, 

sudoróti ʽsprzątnąć, zebrać plon; wypatroszyć zabite zwierzę; zużyć cośʼ. 

 doravóti, doravóju, doravójau ZTŽ ʽdarować, przebaczyć, odpuścićʼ — zapoż. z błr. 

daravácь, -úju (por. pol. darować, -uję). 

 dosnùs, -ì 4 p.a. ʽszczodry, hojny, obfityʼ. War. dósnus, dõsnas, dósnas. Łot. dāsns 

ʽhojnyʼ (war. dãzns) odpowiada wariantowi lit. dósnas, ale z powodu małego zasięgu jest 

podejrzane o zapożyczenie z litewskiego (por. ME I, 449). Analiza: dos-na-, drw. od neoosn. 

dos-, którą wyabstrahowano z czas. *dostyti ʽrozdawaćʼ, rozumianego jako *dos- + -sty- 

(por. drw. od neoosn. *dost-: pardõstė DP ʽtargʼ). To *dostyti było kiedyś odpowiednikiem 

łot. dãstît, dâstît, -u, -ĩju ʽlekkomyślnie rozdawać, trwonićʼ, izdāstīt ʽroztrwonić (pieniądze, 

majątek)ʼ. Rekonstrukcja: pb. *dā-stī-. Pb. pwk. *dā- jest refleksem pie. *deh2- (*deh2-i̯-) 

ʽdzielić, rozdzielaćʼ (LIV
2 103), por. wed. áva adāt ʽoddzieliłʼ, dáyate ʽbierze sobie częśćʼ 

(*dh2-éi̯e-). Podobną do dāstīt i *dostyti budowę mają litewskie frq. klóstyti ⇐ klóti (pie. 

*kleh2-) oraz móstyti ⇐ móti (pie. *meh2-). Inaczej ŽD 166, który zamiast o neoosnowie na -

s- mówi o neosufiksie z -s- i segmentuje *do-snus. Hipoteza Būgi o pie. *dās- (RR I, 126) nie 

ostała się w nauce. — Wtórne nawiązanie dosnùs do czas. dúoti ʽdać, dawaćʼ wytworzyło 

neol. duosnùs ʽszczodryʼ (por. wtórne duõnis s.v. donìs). Nie dostrzega tego ALEW 218 i w 

konsekwencji traktuje do- na równi z duo- w ramach «niejasnego historycznie wahania» 

wokalizmów o i uo; kwestię formantu zbywa milczeniem. — Inne drw. od neoosn. dos-: 

atãdosis DP ʽodpłata, nagroda, oddawanieʼ (od tego drw. wsteczny dõsai m.pl. ʽdary dla 

panny młodejʼ, por. atãdvastis ⇒ dvastìs), doslùs ʽszczodryʼ, SD
1 «datny; hoyny, szczodry, 

uczynny» (⇒ doslybė SD
1 «hoyność», doslingiai SD «hoynie», doslystė SD

1 «szczodrość»). 

— NB. Stlit. pardõsas a. pard̃osas ʽsprzedażʼ oraz stpr. perdāsai ʽVerkaufʼ mogą być kalką 

hybrydalną ze stpol. przedaż (lit. -dosas za pol. -daż, z ludowo-etymologicznym 

nawiązaniem do adi. dosnùs ʽhojnyʼ, zob. LAV 80n.). Por. ant pardõstės DP ʽna targuʼ. 

 dõšyti, dõšiju, dõšijau wsch.-lit. 1. ʽdawać się we znaki, trapićʼ, 2. ʽzaczepiać, 

molestować dziewczętaʼ. Refl. dõšytis a. došýtis 1. ʽszaleć, dokazywać – o dzieciachʼ, 2. 
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ʽszaleć – o wichurze, o burzyʼ, 3. ʽciężko pracować, harowaćʼ — czas. denominatywny od 

osnowy *doš- nieustalonego pochodzenia. Z innym sufiksem: dõšintis ʽszaleć; ciężko 

pracować; (o krowie) biegać się, latować sięʼ. 

 dotilas: DP <dôtiłas, dótilų> ʽdatek, podatekʼ, SD «datek» (syn. duosnis) — 

denominativum na -la- od zanikłej osnowy *dāti-, *-ties < pie. *déh2-ti- f. ʽdola, część 

wydzielonaʼ. Pwk. pie. *deh2- ʽdzielić, rozdzielaćʼ (LIV
2 103), por. wed. áva adāt ʽoddzieliłʼ. 

— Resegmentacja dot- + -ilas otworzyła drogę do derywacji wymiennej, stąd war. żm. 

dõtalas ʽdar, podarekʼ (acc.pl. gerus dātalius WP). Por. łot. dãtali m.pl. ʽpodarkiʼ (o ile to nie 

lituanizm, zob. ME I, 449). Drw. wsteczny: dõtas ʽdar, podarekʼ. Zob. też dosnùs. ALEW 218 

ignoruje litewskie refleksy pie. *déh2- i uważa dõtas (war. duotas b.z.a. ⇐ dúoti ʽdaćʼ) za 

substantywizację participium prt. pass. od inf. *dāti (hipoteza oboczności *ā/o do *ō/uo). 

 dovanà 3 p.a., dóvana 1 p.a. 1. ʽrzecz podarowana, darʼ, 2. ʽdarowanie kary, amnestiaʼ, 

3. ʽofiara dla bóstwaʼ. SD dovana «podarek; pocześne, podarek panu; odużne», dovana 

paminėtinė SD «upominek», dovana vyro moteri duota SD «wiano». Z obocznym sufiksem: 

żm. dovenà 3 p.a. (Tą peilį dovenõms gavau ʽTen nóż dostałem w podarunkuʼ). Z prefiksem 

ata-: atadovanis DP ʽodpłataʼ. Odpowiednik łot. dâvana ʽdar, podarekʼ, war. dãvana, 

dãvâna, dàvana2. Analiza: dov-ana, rzeczownik utworzony od dewerbalnego przymiotnika 

*dóvas < *dāu̯a- ʽrozdzielający, dającyʼ, por. pie. *dah2-u̯o- < *deh2-u̯o- (transponat). Pwk. 

*deh2(i̯)- ʽdzielić, teilenʼ (LIV
2 103), por. z jednej strony wed. áva adāt ʽoddzielił, wydzieliłʼ, 

z drugiej strony łot. dāstît, -u, -īju ʽlekkomyślnie rozdawać, trwonićʼ < *dā-stī- (z insercją k: 

dākstît ʽdawać, wręczaćʼ; zob. s.v. dosnùs). Paralele: liẽkana ⇐ liẽkas; z obocznym suf. -en-: 

gyvenà ⇐ gývas; galvenà ⇐ galvà. Całkiem inaczej NIL 61 (rekonstrukcja pie. *doh3-u̯on-o- 

⇐ pwk. *deh3- ʽdawaćʼ) i ALEW 255 (dovanà ma być derywatem od dõvis ʽSchenkung, 

Gabe, Spendeʼ). Stang 1966, 381 przyjmował związek dov(ana) z formą praeteriti dãv(ė) 

ʽdałʼ. — Neoosn. *dāv- pochodzenia nominalnego ukazuje się również w łot. dãvât a. dâvât, 

-āju ʽdawać, dawać w darze, ofiarować swe usługiʼ, iter. dãvinât ts.132 — Drw. dovanaĩ adv. 

ʽdarmoʼ, DP dóvanai ʽproznoʼ, ne dóvanai ʽnie darmoʼ (skostniała forma datiwu sg. od sb. 

dovanà), dóvanas ʽdarmowyʼ, SD «daremny» (por. sufiks w dárganas ⇐ dárgana ⇐ dárga). 

Vb. denom. dovanóti ʽdarować, dawać w darzeʼ (war. dovenóti), SD
1 «daruię; nadarzam» 

(por. łot. dāvanât ʽobdarowywaćʼ), drw. neperdovanotas SD «nieprzedarowany» 

[ʽnieprzekupnyʼ]. 

 dõvytis, dõvijuos, dõvijaus wsch.-lit. ʽdławić się przy jedzeniu zbyt dużych kęsówʼ 

(Karvė a(ž)sidõvijo buľbom LZŽ ʽKrowa zadławiła się ziemniakamiʼ) — zapoż. ze stbłr. 

davitisja, błr. davícca, daŭljúsja, 3 sg. dávicca. Akcent lit. stosuje się do białoruskiej formy 3 

sg. prs. (por. jõvytis, bãžytis, dỹvytis). 

 dõvoti, dõvoju, dõvojau wsch.-lit. ʽdawać, zadawać paszęʼ — miejsce akcentu 

wskazuje na zapoż. z pol. dawać, daję (a nie błr. davácь, dajú). Cps. išdõvoti ʽwydawać, 

wypłacaćʼ, padõvoti ʽpodawać (siano na wóz)ʼ, pardõvoti ʽsprzedawaćʼ, refl. susidõvoti 

ʽzwidywać sięʼ (por. pol. zdawać się). — Zastępstwo do° przez duo° w nawiązaniu do dúoti 

ʽdaćʼ pokazuje war. dúovoti LZŽ ʽdawać za coś (tyle a tyle, przy uzgadnianiu zapłaty)ʼ. 

 drabà 4 p.a. gw. 1. ʽopad mokrego śniegu, śnieg z deszczem, pluchaʼ (Šįryt buvo tokia 

drabà ʽDziś rano była taka pluchaʼ), 2. ʽflegmaʼ (Drãbą drebiu, t.y. spjaunu skreplius JU 

ʽPluję flegmąʼ) — nomen actionis z suf. -ā- i SO drab- ⇐ dreb-, por. drebiù, drėb̃ti ʽbryznąć, 

rzucić czymś mokrym a gęstymʼ, frq. drabstýti. Niewykluczone, że drabà jest neosimplex, 

 
132 Bez związku z łot. dãvât jest osnowa dava- czasownika scs. razdavati ʽrozdawać, rozdzielaćʼ. Polega to na 

odnowieniu iter. razdajati (por. dajǫ, -eši ʽdajęʼ) za pomocą neosufiksu -vati. Ten ostatni został wydrębniony 

drogą metanalizy w typie -byvati, -kryvati (iter. do byti ʽbyćʼ, kryti ʽkryćʼ). Zob. uwagi s.v. buv- i krūvà. 
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wyabstrahowanym z cps. sniẽgdraba ʽdeszcz ze śniegiem, pluchaʼ (por. sniẽgas), šlãpdraba 

a. šlapdrabà ts. (por. šlãpias i syn. šlãpdriba). Odpowiednik łot. slapdrabs ʽopad mokrego 

śniegu, pluchaʼ (por. slapjš). Czy tu núodraba, żm. nū́draba c. ʽczłowiek rosły, postawny, 

wielkiʼ (por. typ núodvasa)? — Z innymi sufiksami: drabnà ʽopad mokrego śniegu na 

wiosnę, śnieg chwilowy; ciasto na placki ziemniaczane; bagno, grzęzawiskoʼ, drãbnas a. 

drabnùs ʽociężały, nieochoczy, ciężki (też o powietrzu)ʼ, rosły, tęgi, grubyʼ (por. drabìnti 

ʽrobić ociężałymʼ). — Stary SO jest poświadczony również w pgerm. *drab-, por. śrdn. draf, 

śrwn. treber n.pl. ʽwytłoczyny winneʼ (Heidermanns 1993, 160n.). 

 drabantas stlit. ʽżołnierz ze straży przybocznejʼ (m.in. BRB) — zapoż. ze stbłr. 

drabantъ (drabanъ) ⇐ pol. XVI w. drabant ʽżołnierz pieszy; strażnik, pachołek, sługa, 

członek straży przybocznejʼ (SPXVI). Zob. też Bańkowski I, 294. Brak w SLA i ALEW. — 

Gw. drabantas b.z.a. ʽnazwa pewnego tańca żmudzkiegoʼ ⇐ pol. drabant ʽnazwa tańca 

pośredniego między polonezem a mazurem, tańczonego na zakończenie weselaʼ (por. SW I, 

548). 

 drabas, drobas stlit. ʽżołnierzʼ (m.in. BRB) — zapoż. ze stbłr. drabъ ʽżołnierz pieszyʼ 

⇐ pol. XVI w. drab ʽnajemny żołnierz pieszyʼ (SPXVI). Por. SLA 66, Bańkowski I, 294 (brak 

w ALEW). 

 drãbnas, -à 4 p.a., drabnùs, -ì 4 p.a. wsch.-lit. ʽniewielki, mały, drobny, złożony z 

licznych małych cząstekʼ — zapoż. ze stbłr. drobnyj, por. błr. dróbny, ros. dróbnyj, pol. 

drobny. War. z asymilacją bn > mn: dramnaĩ adv. ʽdrobnoʼ, dramnus ʽdrobnyʼ (DVŽ). — 

Drw. drãbnickas ʽdrobniuteńkiʼ. 

 drabstýti, drabstaũ, drabsčiaũ 1. intr. ʽpadać – o śnieguʼ, 2. tr. ʽ(błotem) bryzgać, 

obryzgiwać; chlapać, rozchlapywaćʼ, 3. ʽrozrzucać gnójʼ, 4. ʽszastać pieniędzmiʼ. SD
1 

drapstau «płuszczę, płuskam» [ʽochlapywać czymś brudzącym, bryzgać, brudzićʼ, SPXVI] 

(syn. taškau), ažudrabstyt SD «zapluskać co» [ʽzachlapać, zabrudzićʼ] (syn. ažutaškyt), 

nudrabstýti ʽnachlapaćʼ, sudrapstýti DP ʽpopluskać (o szacie)ʼ — frequentativum z suf. -sty- 

i SO drab- ⇐ dreb-, por. drėb̃ti m.in. ʽbryznąćʼ (ŽD 537). Paralele: barstýti ⇐ bert̃i; lakstýti 

⇐ lėk̃ti; slapstýti ⇐ slėp̃ti. Drw. drapstymas SD
1 «płuskanie» [ʽbrudzenie, zanieczysz-

czanieʼ]. Inaczej ALEW 219, który zakłada apofonię SZ drìbti ⇒ SP drab-sty-. — Inne 

czasowniki o osnowie drab-: drabìnti ʽrobić ociężałym, zwiędłymʼ (refl. pasidrabìnti ʽzrobić 

się ociężałymʼ), drabsóti ʽbyć ociężałym, leżeć w stanie wyciągniętym, leżeć leniwieʼ (syn. 

drybsóti). — Neoapofonia drib- ⇒ draib-: draibstýti (zob.).  

 drabùžis, -io 2 p.a., drabū̃žis 2 p.a. 1. ʽodzież, ubranie, suknia, strójʼ, 2. ʽstrzęp, 

szmataʼ — należy do rodziny dróbė ʽpłótnoʼ (zob.). Potwierdza to war. gw. drobùžis, gdzie 

samogłoskę pierwiastkową wyrównano właśnie do dróbė. Objaśnienie wokalizmu drab- 

może być dwojakie. Po pierwsze, obecność takich synonimów, jak drãpanos f.pl. ʽodzież, 

bieliznaʼ i drãbanas ʽłachmanʼ obok drẽpenos f.pl. ʽznoszona odzież; łachmanyʼ, pozwala 

ująć drap-, wtórnie drab-, jako stary SO do pie. do pie. *drep- ʽoderwać, uciąćʼ (zob. LIV
2 

128: gr. δρέπω ʽzrywać, zbierać – owoce, kwiatyʼ). Zob. też ALEW 219, 221. Po drugie, 

można widzieć w drab- innowacyjny SZ, utworzony na podstawie SP pb. *drāb- (dróbė) 

według reguły *ā ⇒ *ă. Paralele: lajùs : lóti; šakùs : šókti; bãžmas : łot. bāzt. Osobno zob. 

drãpana. — BSW 61 i LEW 100 w ślad za Bernekerem I, 219 łączyli lit. drap-/drob- z głuż. 

draby ʽwszelka odzieżʼ, czes. zdraby ʽgałgany, łachmanyʼ. Zdaniem LEW 100 wyrazy te 

łączą się dalej z rodziną czas. dirt̃i, mianowicie na mocy hipotezy o rozszerzeniu -p-. Takie 

rozszerzenie widzi autor również w słow. drapati ʽkratzen, reißenʼ. — War. z samogłoską e: 

drebùžis ʽodzież, ubranieʼ. Jest on o tyle ważny, że ma odpowiednik w łot. drẽbe ʽsuknia, 

odzieżʼ, pl. drẽbes ʽbieliznaʼ (prawdopodobnie drw. wsteczny typu drãpas ⇐ drãpana). 
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ALEW 219 sądzi, że war. drebùžis pojawił się w wyniku adideacji do vb. drebė́ti ʽdrżećʼ. 

 drãčyti, drãčiju, drãčijau (war. dràčyti) gw. ʽpieścić, rozpieszczać dzieciʼ (Dràčyk 

vaikus, paskui anys tau akis plėšys ʽRozpieszczaj dzieci, potem ci one skoczą do oczuʼ) — 

zapoż. z błr. gw. dračýcь, dróčycь ʽpieścićʼ, por. ros. gw. dročítь a. dróčitь ts. — Refl. 

drãčytis ʽwszczynać kłótnie, awantury, bijatykę; robić hałasʼ (Vaikai, nesidràčykit, diržą 

paimsiu! ʽDzieci, nie kłóćcie się, pasa wezmę!ʼ) ⇐ błr. gw. dráčycca ʽkaprysićʼ, por. ros. gw. 

dročítьsja ʽbroićʼ. NB. Boryś 126, s.v. droczyć się niesłusznie podaje lit. dràčytis za wyraz 

prapokrewny z psł. *dročiti sę ʽdrażnić, jątrzyć, pobudzać do gniewu; miotać się, szalećʼ. 

 drãgės, -ių 2 p.a. f.pl. 1. stlit. ʽdrożdżeʼ (BRB, jako glosa do mielės ʽhefenʼ), 2. gw. 

ʽosad z topionego tłuszczu rybiegoʼ (Litwa pruska) — prawdopodobnie jest to zapożyczenie 

ze stpr. dragios EV ʽdrożdże, Heuen [Hefen]ʼ < *dragijās f.pl., drw. od *drag-, < pie. 

*dhrogh-/dhragh-. Por. Žulys, Balt I:2, 1966, 151n., PKEŽ 1, 217n., Urbutis 2009, 315. Do 

drugiego z litewskich znaczeń nawiązuje łot. dradži m.pl. ʽresztki wysmażonej słoniny, 

skwarkiʼ (Būga, RR III, 206: kuronizm), jak też jedno z użyć wyrazu słń. drȏzga (zob. niżej). 

Spoza bałto-słowiańskiego porównuje się stisl. dregg f. ʽmęty, szumowiny, osad; drożdżeʼ 

oraz łac. fracēs, -um f.pl. ʽwytłoczyny z oliwek a. winogronʼ, por. BSW 58, LEW 100, de 

Vaan 238, Orel 74, Kroonen 99. Dalszy wywód niepewny. Znacz. etym. ʽcoś 

rozdrobnionego, rozgniecionegoʼ vel sim. Wyraz pochodzenia nieindoeuropejskiego? (tak de 

Vaan, l.c.). ALEW 219n. wychodzi od pie. *dhroh1g
h-/*dhṛh1g

h- ʽosad denny; drożdżeʼ, 

jakkolwiek dla długości pochodzenia laryngalnego nie widać potwierdzenia w bsł. materiale. 

— Nieco odchyla się od tego psł. *drozga, por. słń. drȏzga ʽrozgniecione owoce, zwł. 

winogrona, zacier, brzeczka winna; osad z topionego tłuszczuʼ, sch. drȍzga ʽszlaka, żużel; 

osad, namuł, szlamʼ. Por. jeszcze drw. psł. *drozg-ĭja (*dhra/osgh-i̯eh2), scs. droždĭję f.pl. 

ʽzaczyn, zakwasʼ, ros. dróžži m.pl. ʽzaczyn, zakwas do chleba, zakwas piwny, zacierʼ, ros. 

gw. drožžá (*droždžĭja), pol. drożdże f.pl., stpol. drożdża sg. (REW I, 371, ESJS 149n., Boryś 

127). 

 dragma stlit. ʽdrachmaʼ: dvylika tūkstančių dragmų [oryg. dragnių, błędne <ni> zam. 

<m>133] DP 57422 ʽdwanaście tysięcy drachmʼ — zapoż. z pol. XVI w. dragma ʽjednostka 

wagi aptekarskiej równa jednej ósmej uncji, tj. jednej czwartej łuta (około 3 g); drachmaʼ 

(SPXVI). Polska grupa -gm- pochodzi z udźwięcznienia -km- w war. *drakma. Por. pol. XVI 

w. drachma ʽsrebrna moneta grecka o wadze 4,5 g i wartości denara rzymskiegoʼ ⇐ łac. 

drachma, -ae (tu z gr. δραχμή ʽjednostka wagi; moneta srebrnaʼ). Por. SLA 65 i POLŽ 712 

(brak w LEW i ALEW).  

 dragū̃nas 2 p.a. hist. ʽw przedrewolucyjnej Rosji: dragon, żołnierz lekkiej jazdyʼ — 

zapoż. ze stbłr. XVII w. drakgunъ (drakgonъ), por. błr., ros. dragún, -a. Por. ĖSBM 3, 147. 

 draibstýti, draibstaũ, draibsčiaũ gw. ʽiść po błocie rozchlapując jeʼ, apdraibstýti 

ʽzachlapać, ochlapać błotem a. gnojemʼ, nudraibstýti ʽbrudzić, zanieczyszczać odchodami (o 

kurach). Refl. draibstýtis ʽtułać się, nie móc znaleźć sobie miejscaʼ, išsidraibstýti 

ʽporozkładać się (po kątach do snu); wylegiwać sięʼ — frequentativum z suf. -sty- i 

innowacyjnym SP/SO draib- ⇐ drib- (⇐ dreb-, zob. drìbti, drėb̃ti). Por. stary SO drab- w 

drabstýti. Paralele apofoniczne: draiskýti ⇐ drisk- (⇐ SP dresk-; draskýti); klaistýti ⇐ *klist- 

(⇐ SP klest-; klastýti).  

 draikýti, draikaũ, draikiaũ ʽrozrzucać potrząsając (siano, słomę) na widłach; 

roztrzepywaćʼ, išdraikýti ʽrozrzucać słomę, sianoʼ (⇒ łot. izdraiķît ʽporoztrząsać, 

porozrzucaćʼ), uždraikýti ʽzasypać, zasypywaćʼ. Refl. draikýtis 1. ʽrozwichrzyć się, 

 
133 Hasło dragnės u Kudzinowskiego I, 173 należy zastąpić przez dragma.  
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rozczochrać sięʼ, 2. ʽo suce: ciekać się, być w ruiʼ, draikausi SD «błąkam się», išsidraikýti 

ʽrozleźć się, rozwiać się, rozpostrzeć sięʼ — iterativum na -y- ze SO draik- ⇐ driek-/drik-, 

zob. driẽkti, drìkti. Paralele apofoniczne: graibýti ⇐ griẽbti/grìbti; kraipýti ⇐ kreĩpti/krìpti. 

— Neoosn. draik̓ - (⇐ draikiaũ): dráikioti ʽwikłać, plątaćʼ, dráikiotis 1. ʽo dziewczynie, 

kobiecie: zadawać się z mężczyznamiʼ (Su visais bernais dráikiojas to merga ʽTa 

dziewczyna zadaje się ze wszystkimi chłopakamiʼ), 2. ʽo suce: ciekać sięʼ: kalė ̃dráikiojas; 

išdraikstýti ʽrozrzucać, roztrzepywać; rozwichrzyć włosyʼ. Por. bráidžioti ⇐ braidýti 

(braidžiaũ). — Postverbalia: draikà ʽruja, cieczkaʼ, draĩkalas ʽcoś splątanego, splątane nici, 

przędza, lenʼ, draĩkčius ʽwłóczęgaʼ (SD «biegun, błąkacz», syn. klaidūnas, padaužuo), 

draĩkos f.pl. ʽpaprochy słomy, siana; rozrzucone śmiecie; cienkie gałązkiʼ, padráika 

ʽwłóczęgaʼ, padráikos (zob.). Cps. šùndraika a. šundráika bot. ʽwidłak, Lycopodiumʼ (por. 

šuõ; war. apofoniczne šundríeka, dríeka, syn. riẽtena). 

 draiskýti, draiskaũ, draiskiaũ ʽrozrzucać, targać, wichrzyćʼ (por. łot. draĩskât, -āju 

ʽrwać, rozrywać; szaleć, dokazywaćʼ) — causativum z suf. -y- i innowacyjnym SP/SO 

draisk- od SZ drisk- ⇐ dresk- (zob. Leskien 1884, 325). Por. refleksy starego SE w dreskiù, 

drėk̃sti, SZ w drìksti oraz SO w draskýti. Paralele dla neoapofonii ai ⇐ i: maizgýti ⇐ mizg- 

(pwk. mezg-); raizgýti ⇐ rizg- (pwk. rezg-); tráiškyti ⇐ trišk- (pwk. trešk-). War. z 

sonoryzacją i̯sk > i̯zg: draizgýti ʽtargać, wichrzyćʼ, draizgóti ʽstroić żartyʼ. Z obocznym 

sufiksem: łot. draiskât ʽrwać, szarpaćʼ (por. SZ drisk- w driskât). Inaczej LEW 101 (s.v. 

draskà). — Drw. draĩskalas peior. ʽpodarte ubranie, strzęp, łachman, gałganʼ (⇒ draiskãlius 

ʽobdartus, łachmaniarzʼ, war. z ei: dreiskãlius), draiskū̃nas ʽten, kto szybko niszczy ubranieʼ. 

Por. łot. draĩska c. ʽten, kto szybko zdziera ubranieʼ, draiskas f.pl. ʽszmatyʼ, draiski bērni 

m.pl. ʽdokazujące dzieciʼ. — Neoapofonia drisk- ⇒ dreisk-: dréiskėti, -ėja, -ėjo ʽrwać sięʼ, 

DP ʽtargać sięʼ (w kwestii akutu zob. Skardžius 1935, 231, 236). Paralele: bréizgėti ⇐ brizg- 

(brezg-); kréitėti ⇐ krit- (kret-); tréikėti ⇐ trik- (trek-). Zob. też ALEW 227.  

 drãkas I 2 p.a. stlit. ʽsmokʼ (m.in. BRB, PK) — dwuznaczne: 1° zapoż. z nwn. Drache 

m. ʽsmokʼ (śrwn. trache), 2° drw. wsteczny od drakõnas (zob.; por. balvõnas ⇒ balṽas). 

Inaczej SLA 65, który przyjmuje zapożyczenie ze strus. drokŭ (⇐ gr. δράκος); nie jest to 

pewne z uwagi na brak ros. kontynuantów. Pominięte w ALEW. 

 drãkas II 2 p.a. gw. 1. ʽawantura, kłótnia; bójkaʼ, 2. ʽmiejsce w polu spustoszone przez 

bydło, szkodaʼ — ze zmianą rodzaju zapożyczone z błr., ros. dráka, -i (⇐ drátьsja ʽbić sięʼ). 

Błędnie LEW 101: *dr- + -aka-, od dìrti ʽdrzeć, łupićʼ. Por. polski rusycyzm draka ʽawantura, 

bójkaʼ. 

 drakõnas 2 p.a., drakònas 2 p.a. gw. ʽsmokʼ — zapoż. z błr., ros. drakón, -a (⇐ łac. 

dracōnem acc.sg. ʽsmokʼ), por. REW I, 367, ĖSBM 3, 147n. 

 dramb- gw.: drambà ʽślad w stratowanym zbożuʼ, drambalaĩ m.pl. ʽosad, męty, gąszcz 

(w płynie)ʼ, drambaliẽnė ʽsłota, pluchaʼ (syn. drabà), drambãlius ʽgrubas, brzuchacz; 

dziecko umorusaneʼ, drambãlinti a. drambãlyti ʽrozdeptywać, tratować – o koniach, bydleʼ 

(syn. drem̃bti), drambãžius ʽgrubas, brzuchaczʼ, dramblė ̃ ʽwielki brzuchʼ, dramblỹs 1. 

ʽczłowiek ociężały, nieruchawy, grubas, brzuchaczʼ (por. zapoż. łot. dramblis ʽżarłokʼ), 2. 

ʽsłoń, Elephasʼ. Por. Kabašinskaitė 50: sprzeciw wobec próby wyprowadzenia dramblỹs 

ʽsłońʼ z zapożyczenia nwn. Dromedar, Trampeltier. Wszystkie wymienione wyrazy są 

postverbalia i mają za osnowę neopwk. dramb- (caus.-iter. *drambyti, *drambinti); ten z 

kolei jest neoapofonicznym derywatem (SP/SO) od neopwk. drimb-, por. drimbù, prs. infig. 

do drìbti ʽpadać, osuwać się, zwisać, stawać się ochlapłym, wątłym, miękkimʼ, też ʽpadać – o 

śnieguʼ (por. ALEW 220). Zob. też drem̃bti. Paralele: gramb- ⇐ grimb- (s.v. grìbti); kramt- ⇐ 

krimt- (s.v. krim̃sti); slamp- ⇐ slimp- (s.v. slėp̃ti). 
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 drañčyti, drañčiju, drañčijau gw. ʽdręczyć, męczyć kogoʼ, refl. drañčytis ʽszaleć, np. o 

wietrzeʼ (Vėjas drančijos kiauras dvi naktis), z obocznym sufiksem: drañčintis ʽo dzieciach: 

dokazywać, swawolićʼ — ze zmiany *drenčyti, co zapożyczone z błr. gw. drė́nčycь ʽmęczyć, 

nie dawać spokojuʼ ⇐ pol. dręczyć (por. ĖSBM 3, 157). — Drw. dránča c. ʽten, kto dokazujeʼ 

(Nusiramink tu, dránča!). 

 dránga 1 p.a. gw. 1. ʽdrąg, długa gruba żerdź, używana do podważania a. toczenia 

ciężaru – kamienia, belki, beczkiʼ (war. drañgas 2 p.a.), 2. ʽjeden z bocznych drągów wozu 

drabiniastegoʼ, 3. ʽboczna deska w łóżkuʼ — zapoż. z pol. drąg ze zmianą rodzaju pod 

wpływem rodzimego syn. dálba. Co do akutu por. zapoż. pastrángas, varánka. NB. Pol. 

drąg zapożyczono też do jęz. białoruskiego, mianowicie w formach drongkъ (stbłr.), drong, 

dronk i drónak, pl.t. dróngi, zob. ĖSBM 3, 152n., PZB 2, 91. — Wbrew BSW 59 nie widać 

podstaw do przyjęcia prapokrewieństwa dránga z psł. *drǫgŭ, por. scs. drǫgŭ ʽkij, pałka, 

drągʼ, strus. drugŭ, słń. drȏg, czes. gw. drouh ts. Ostatnio ESJS 150 powraca do starego 

zrównania lit. dránga ze scs. drǫgŭ, co więcej opisuje dránga jako drw. apofoniczny od 

dréngti ʽdrzeć, zdzierać, zużywać, np. o odzieżyʼ (zob.). Do tego Orel 74 i Kroonen 99n. 

dodają jeszcze stisl. drangr m. ʽturnia skalna, skalny słupʼ. — Drw. drangaĩ 4 p.a. m.pl. 

ʽwóz drągowy, tj. mający po bokach dwa grube drągi, a między nimi deskę, służący do 

przewożenia kłód lub kamieni; wóz drabiniastyʼ, drángos 1 p.a. f.pl. 1. ʽboki wozu (drabiny, 

deski)ʼ, war. dránkos ʽwóz drabiniastyʼ (Be dránkų šiaudus vežti nėra kaip ʽBez «drankos» 

nie sposób wozić słomęʼ), 2. ʽgórna część wozu (bez kół)ʼ, 3. ʽwóz a. sanie do gnojuʼ, 4. 

ʽtylna część wozuʼ, drangìnis vežìmas ʽwóz drągowyʼ. 

 dránka 1 p.a. gw. 1. ʽpłynne żarcie dla świń; pomyjeʼ, 2. ʽnaczynie (beczka, ceber, 

wiadro), w którym miesza się żarcie dla świńʼ (war. dránkos pl.t.) — zapoż. z prus.-niem. 

drank ⇐ śrdn. drank m. ʽnapój; żarcie dla świńʼ (GL 45, brak w LEW). Co do akutu por. 

zapoż. blánka, gángos, gálgės. — Cps. dránkkubilis ʽnaczynie na żarcie dla świń lub krówʼ 

(por. kùbilas). 

 drãpana 1 p.a. pot. ʽodzienie, ubiór; szataʼ, DP ʽsuknoʼ, pl. drãpanos ʽchusty; bieliznaʼ. 

drapana nekaltybės PK ʽszata niewinnościʼ, velėju drapanas SD «pierzę vel piorę chusty». 

Paralele: gárbanos, spùrganos, strãzdanos. War. drẽpenos f.pl. ʽznoszona odzież, łachmany; 

bieliznaʼ < *drep-enā-. Nie wiadomo, czy to apofonia, czy zmiana fonetyczna z *drapenā- 

(por. drebùžis ob. drabùžis). — War. z suf. -an- i dźwięcznym wygłosem pwk.: drãbanas, pl. 

-aĩ ʽłachman, strzępʼ: Drabanaĩ yra smulkmenos drabužių, skarmalai ʽD. to strzępy odzienia, 

łachmanyʼ. — Są to deverbativa od pb. *drep-/*drap- < pie. *drep-/*drop- ʽodciąć, uciąć, 

oderwaćʼ (LIV
2 128), por. gr. δρέπω ʽzrywać, zbierać (owoce, kwiaty); używać, korzystaćʼ, 

δρέπτω ʽzrywać, zbieraćʼ, wed. drāpí- m. ʽpłaszcz, szataʼ, łac. drappus m. ʽścierka, szmataʼ, 

stnord. trǫf n.pl. ʽrąbek, strzępʼ. Zob. też LEW 100, s.v. drabùžis, ALEW 220n. Osobno zob. 

dróbė. — Drw. añdrapanės a. añtdrapanės f.pl. ʽmiesiączkaʼ, añtdrapaniai m.pl. ts. (dosł. 

ʽto, co na bieliźnie, plamy krwi na bieliźnieʼ, por. zwrot Merga ant drapanų turi), drw. 

wsteczny: drapãnės f.pl. ʽmiesiączkaʼ; drapãnė ʽpomieszczenie do przechowywania 

odzieżyʼ. — Drw. wsteczny: drãpas ʽgrube okrycie wełnianeʼ (por. łot. drẽbe ʽsuknia, 

odzieżʼ, pl. drẽbes ʽbieliznaʼ; lit. spalg̃ena ⇒ spalg̃ė). — Cps. drapánkubilis ʽkosz/kufer 

posażnyʼ, war. drabánkubilis (por. kùbilas; syn. kraĩtkubilis), drãpanpalaikė ʽznoszone 

ubranieʼ (por. pãlaikas). 

 drapõčius, -iaus 2 p.a. LZŽ ʽmotyka do okopywania ziemniakówʼ — zapoż. z błr. gw. 

drapáč (PZB 2, 87). Por. zapoż. kapõčius i karbõčius. 

 draskýti, draskaũ, draskiaũ ʽdrzeć, rozdzierać; szarpać, rozszarpywać; drapaćʼ (akìs 

draskýti ʽskakać do oczuʼ), DP też ʽtargać, łupićʼ, SD draskau «drapię co, drę» (syn. plėšau), 
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«szarpam co», cps. apdraskýti ʽodrapać, obszarpać, wystrzępić, zrywać liścieʼ, nudraskýti 

ʽpoobrywać, poobdzieraćʼ, pradraskýti ʽprzedzierać, rozdrapywaćʼ — iterativum na -y- ze 

SO drask- do dresk-, zob. drėk̃sti, drìksti (LEW 101, ALEW 221). Paralele: kratýti ⇐ krečiù, 

krės̃ti; slapýti ⇐ slepiù, slėp̃ti. Odpowiednik łot. drašķît, -īju ʽrozłupywać, rozszczepiaćʼ, 

refl. ʽszarpać sięʼ. Z obocznym sufiksem: łot. draskât, -āju ʽrozrywać, zdzierać, skrobaćʼ. 

Nie można wykluczyć, że psł. dial. *draskati, *drasknǫti jest refleksem wzdłużonego SO, 

pbsł. *drāsk-ā- ⇐ *drask-, por. bg. dráskam ʽdrapać, skrobaćʼ ob. drásna ʽpodrapać; 

nabazgraćʼ, słń. drásati ʽrozwiązywać, rozplątywać; rozpruwaćʼ, czes. drásat ʽszarpać, 

skubać, rozdzieraćʼ, pol. gw. draskać ʽkrzesać; zapalać zapałkęʼ ob. drasać ts. oraz drasnąć 

ʽzadrapać, skaleczyćʼ (z *drasknąć). Zob. Boryś 123; brak w BSW. — Neoapofonia drisk- ⇒ 

SP/SO draisk-: draiskýti (zob.). Neoapofonia drisk- ⇒ SP/SE dreisk-: dréiskėti (zob. s.v. 

draiskýti). — Drw. draskinė́ti ʽrozdzierać (starą koszulę); drapać (drzwi, o kocie), 

rozdrapywać (strupy)ʼ. Sb. postverbale: draskà ʽszczapa, wiórʼ, SD draska gelažinė «łuska 

żelazna», ⇒ draskus SD «łupieżny» (syn. lupus, plėšus)134, drãskana ʽpodarte ubranie; ten, 

kto szybko zdziera ubranie; ktoś skory do bitkiʼ (por. sufiks w gãbana, drãpanos). — 

Neoosn. drasky-: apdraskytojas SD
1 «odzierca» [ʽten, kto zabiera przemocą cudze mienie...ʼ, 

SPXVI; syn. plėšytojas], draskymas SD «drapiestwo, drapież; łupiestwo, ździerstwo, łupienie» 

(syn. plėšymas), «szarpanina», draskytojas SD «drapieżca; łupieżca; szarpacz» (syn. 

plėšytojas). 

 drąsùs, -ì 4 p.a. ʽśmiały, odważny, dzielny w bojuʼ (war. drą̃sus 2 p.a.). SD <drusus> 

«śmiały». Analiza: drąs-u-, przymiotnik na -u- od abstr. drąsà ʽśmiałość, odwagaʼ (por. 

rąžùs ⇐ rąžà; alsùs ⇐ alsà; tamsùs ⇐ tamsà). Odpowiednik łot. drùoss albo drùošs 

ʽodważny, dzielny; bezpieczny, pewnyʼ (zob. LEGR § 319). Abstr. drąsà było formacją 

postwerbalną od zanikłego *drąsyti, iterativum-causativum na SO *drans- od neopwk. 

*drins-, zob. drįstù, drįs̃ti ʽśmieć, ośmielać sięʼ (pwk. pie. *dhers-, SZ *dhṛs-). Paralela: rąžà 

a. rą̃žas ʽsenność, skłonność do przeciągania sięʼ ⇐ rąžýtis (zob.) ⇐ rỹža (*rinža, zob. s.v. 

rýžtis i réižtis). Inaczej ŽD 56: drąs-us, rzekomo drw. z apofonią od dręsù, drįs̃ti; tak też 

ALEW 222. Z kolei NIL 122n., przyp. 12 podaje nieprawdopodobny wywód drąsùs z prs. 

infigowanego pie. *dhre-n-s-e/o-. Bez objaśnienia budowy: LEW 101n. i Karulis I, 231. — 

Derywaty od neoosn. drąs-: drąsà adv. ʽśmiało, odważnieʼ (Donełajtis), drąseikà ʽśmiałekʼ, 

drąsybė DP ʽśmiałośćʼ, SD <drusibe> «śmiałość dobra», drąsmė ̃ ʽśmiałość, odwagaʼ (por. 

tankmė ̃ ⇐ tankùs), drąsuõlis ʽśmiałekʼ (sufiks jak w narsuõlis). Vb. denom. 1. drąsáuti 

ʽnadrabiać śmiałością, ryzykowaćʼ (por. budráuti ⇐ budrùs; narsáuti ⇐ narsùs, narsà), 2. 

drąsė́ti ʽnabierać śmiałości, odwagiʼ, 3. drą́sinti: įdrą́sinti ʽośmielić, pobudzić do śmiałościʼ, 

SD įdrųsinu «ubespieczam kogo» (por. gárdinti ⇐ gardùs; kártinti ⇐ kartùs). — War. stlit. 

dręsus ʽśmiały, odważnyʼ: Buvo dręsus ans pranašas tarp smarkių žvėrų įmestas PK 13712 

ʽBył przespieczen Prorok święty miedzy srogiemi źwierzętyʼ – wobec braku abstr. *dręsa 

wypada łączyć wprost z innowacyjnym prs. dręsù ʽśmiem, ośmielam sięʼ (zob. drįs̃ti).  

 dratavóti, dratavóju, dratavójau gw. ʽniszczyć co depcząc nogami, kopytami, 

tratować; rozdeptywać zasiew, poleʼ (Arkliai išdratavójo visus javus ʽKonie stratowały całe 

zbożeʼ), refl. apsidratavóti ʽo koniach: podeptać się wzajemnieʼ — zapoż. z błr. dratavácь, -

úju, 3 sg. -úje ʽtratowaćʼ (⇐ pol. tratować, tretować, -uję ⇐ śrwn. treten, tretten ʽdeptać, 

kopać; tupać, ciężko stąpaćʼ, WDLP). Por. ĖSBM 3, 149. 

 dratvė́ti, dratvė́ju, dratvė́jau ZTŽ ʽdrętwiećʼ (zwykle z prvb.: Sadratvė́jau ir išsigandau 

ʽZdrętwiałem ze strachuʼ) — ze zmiany *drantvė́ti, co zapożyczone z błr. gw. drantvécь 

 
134 ALEW 221 niesłusznie bierze draskà za nomen prymarne, wytworzone apofonią a ⇐ e z dresk- jak w dreskiù 

(drėk̃sti). Pominięte w Ambrazas 1993. 
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ʽdrętwieć, tracić czucie, np. w ręceʼ (PZB 2, 86; war. drancvécь ĖSBM 3, 148) ⇐ pol. 

drętwieć. Por. zanik n w pliudrà ⇐ pliùndra. 

 draũgas 4, 2 p.a. ʽprzyjaciel, kolega, towarzysz, druhʼ (f. draũgė a. draugė)̃, DP 

ʽgamrat, miłośnikʼ, SD «drużba», nedraũgas ʽwróg, nieprzyjacielʼ. Wtórny nagłos w 

driaũgas (LD § 173). Odpowiedniki bałtyckie: łot. dràugs ʽtowarzysz, kolega; człon paryʼ (f. 

dràudzene ʽprzyjaciółkaʼ), stpr. tylko jako człon złożenia: ENCH draugiwaldūnen acc.sg. 

ʽwspółdziedzic, Miterbeʼ, sendraugiwēldnikai nom.pl. ʽwspółdziedzice, Miterbenʼ. Wraz ze 

scs. drugŭ ʽprzyjacielʼ, nedrugŭ ʽnieprzyjacielʼ, drugŭ druga adv. ʽjeden drugiego, 

nawzajemʼ (ros. drug drúga), drw. scs. drugyjĭ ʽdrugi, innyʼ (ros. drugój) kontynuuje pbsł. 

*drau̯g-a- < pie. *dhrou̯gh-o- (BSW 59, IEW 255), por. goc. gadrauhts ʽżołnierzʼ (*ga-druhta-), 

stang. gedrēag ʽgospodarzʼ (*ga-drauga-). W językach bałto-słowiańskich należy się liczyć z 

zanikiem czas. *dri̯au̯gti, który był odpowiednikiem goc. driugan ʽzbierać się na wyprawę 

wojennąʼ (drauhtinon ʽuczestniczyć w wyprawie wojennej, należeć do jednego oddziału 

wojskowegoʼ), stisl. drýgja ʽpopełnić czynʼ, stang. drēogan ʽrobić, pracować; znieść, 

ścierpiećʼ, śrang. drīen ʽspełnić, wykonać; przeżyć, doznać; pogodzić się z czym, znosićʼ, < 

pie. *dhreu̯gh- (LIV
2 157: ʽGefolgschaft leistenʼ). Zob. też Kroonen 102 (pgerm. *dreugan- 

ʽspełniać obowiązekʼ), Orel 75n. Etymologicznym znaczeniem *drau̯g-a- mogło być 

ʽczłonek drużyny, oddziału wojskowego, towarzysz na wyprawie wojennejʼ. Por. LEW 102, 

ALEW 224, PKEŽ 1, 221n., REW I, 373, ESJS 151. Por. slawizm wsch.-lit. drū́gas (ZTŽ). — 

Drw. draugà ʽkoleżanka, przyjaciółkaʼ, draũgalas ʽtowarzysz, drużba, rozpustnikʼ, SD 

«cudzołożnik», SD
1 «kurwiarz, kurewnik», draugalà 1. ʽdruhna, drużkaʼ, 2. ʽżonaʼ, DP 

ʽnałożnicaʼ, 3. SD «cudzołożnica» (por. łot. draugala a. draugaļa ʽprzyjaciółka, kochankaʼ), 

⇒ vb. denom. draugaláuti DP ʽnieczystotę płodzićʼ, SD «cudzołożyć»; draugė ̃ DP 

ʽtowarzystwo, rzesza, poczet, społeczność, pospolstwo, rotaʼ, SD «bractwo; cech» (por. łot. 

dràudze ʽgmina, Gemeindeʼ), draugė kelinga SD «komitywa, towarzystwo podrożne», 

draugè adv. ʽrazem, wspólnie, łącznieʼ, drauge vienas untram SD «wzajem» (por. 

przysłówek strus. drugŭ ʽrazem, jednocześnieʼ, ros. vdrug ʽwtem, nagle, niespodzianie, 

znienackaʼ), draugẽlė a. draugelė ̃ pot. ʽłajno krowie, krowieniecʼ, draugėtai adv. SD 

«pacholczno» [ʽmając wielu pachołków, w towarzystwie wielu pachołkówʼ, SPXVI], 

draugyba przest. ʽtowarzystwo; przyjaźńʼ (por. łot. dràudzĩba ʽprzyjaźńʼ), draugijà 

ʽtowarzystwo, stowarzyszenieʼ, drauginykas SD «towarzysz» (syn. sėbras), draugystà przest. 

ʽobcowanie (świętych)ʼ, gw. ʽpara małżeńskaʼ, draugỹstė ʽprzyjaźń, koleżeństwo; 

towarzystwo; wspólnota wiernychʼ, też ʽrodzina pszczelaʼ, drauguõlis, -ė ʽmałżonekʼ (⇒ 

drauguolystà ʽmałżeństwoʼ), draugùs ʽprzyjazny, łatwo nawiązujący przyjaźńʼ, nedraũgas 

(zob.), nedraugìngas ʽnietowarzyskiʼ. — Zgodność słowotwórcza łączy derywat lit. 

draugìnis ʽwspólny (np. zarząd); zbiorowy (liczebnik); towarzyskiʼ z psł. *družĭnŭ, por. cs. 

družĭnŭ, ros. drúžnyj ʽprzyjacielskiʼ, < pbsł. *drau̯g-ina- (BSW 59). — Należące tu złożenia 

są kalkami pewnych formacji niemieckich, np. draũgbrolis ʽwspółbratʼ (ob. sámbrolis) 1. 

ʽwspółbratʼ, 2. ʽczłonek bractwaʼ ⇐ nwn. Mitbruder m.; draugmiesčionis DP 

ʽwspółmieszczaninʼ ⇐ nwn. Mitbürger m.; draũgsąnaris ʽwspółczłonekʼ ⇐ nwn. Mitglied 

n.; draũgtarnis ʽwspółsługaʼ (DP draugiatarnis ʽspołsługaʼ) ⇐ nwn. Mitknecht m. – 

wszystko książkowe. — Vb. denom. draugáuti ʽkolegować, przyjaźnić się z kimʼ, stlit. 

ʽobcowaćʼ (SD «cudzołożyć»), draũgti, -iù, -iaũ DP ʽobcowaćʼ, draũgti, -stù, -aũ ʽstawać się 

kolegąʼ, susidraũgti ʽzwąchać się, zadać się z kimʼ (Jis buvo susidraũgęs su blogais vaikais). 

— Ciekawe, że do draug- istnieje krótkowokaliczny alternant drug-: sudrugti, -stu, -au 

ʽzłączyć się, przystać do kogoʼ, mianowicie w stlit. poświadczeniu z BRB: geresne man jį 

savęspi atvodyti, nei jis Alexandrap sudrugsta ʽLepiej go przyciągnąć do siebie niż żeby on 

przystał do Aleksandraʼ (por. ALEW 988). Jest to przykład neoapofonii au ⇒ ŭ, por. bjaurùs 

⇒ pabjùrti; siaũras ⇒ susiùrti; daugsus ⇒ dugsus. Równoległą regułę uo ⇒ u ilustruje 
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juõkas ⇒ sujùkti. LEW 102, ani Pakalniškienė 2018, 78 nie komentują pochodzenia ŭ. ALEW 

988 uważa, że bezpośrednią osnową dla °drugti było vb. draũgti, -iù, -iaũ. 

 drausmė ̃ 4 p.a. ʽdyscyplina (pracy), karność (żołnierska), rygor (więzienny)ʼ — 

dewerbalne abstractum na -mė, utworzone od neopwk. draus- ⇐ inf. draũsti ʽzabraniaćʼ 

(zob.). Paralele: bausmė ̃⇐ baũs(ti); grėsmė ̃⇐ grės̃(ti); reikšmė ̃⇐ réikš(ti). Inaczej ŽD 206 i 

GJL II, § 275 (postulują suf. -smė). — Neoosn. drausm-: drausmus SD «karny» (syn. 

nuodraudus). Paralela: grausmė ̃⇒ grausmus. 

 draũsti, draudžiù, draudžiaũ 1. ʽzakazywać, zabraniać, wzbraniać, karcićʼ, DP też 

ʽhamować, przestrzegać, odwodzićʼ, 2. ʽnamawiać do pozostania w pewnym miejscuʼ (Manè 

draũdžia dár pasilìkti ʽNamawiają mnie, żebym pozostałʼ), SD
1 draudžiu «hamuię, nie 

dopuszczam, powściągam» (nuog pikto draust SP ʽod złego hamowaćʼ). War. z 

palatalizowanym nagłosem: driaũsti (zob. Karaliūnas 1987, 21). Cps. apdraũsti ʽubezpieczyć 

(dom przed pożarem)ʼ, ažudraust SD «zatrącam, zatrącić kogo» [ʽzdzielić kogo, np. kijemʼ] 

(⇒ ažudraustas «zakazany»), nudraũsti ʽodzwyczaić karcąc, zabraniającʼ, sudraũsti ʽskarcić, 

zgromić, skrzyczeć, ukarać; uspokoić, powstrzymaćʼ, sudraudžiu SD
1 «pohamuię», uždraũsti 

ʽzabronić, zakazaćʼ. Refl. draũstis ʽwzbraniać sobieʼ, stlit. ʽpowściągać się, temperować sięʼ, 

apsidraũsti ʽubezpieczyć sięʼ. Pdg. quasiprymarny, wywodzi się z iteratywnego prs. 

draudžiù do *draudýti (por. draũdinti ʽkarcić, karaćʼ, iter. draudinė́ti ts.). Paralele: baudžiù 

do baũsti; daužiù do daũžti. — Odpowiedniki bałtyckie: dràudêt, -u, -ẽju ʽgrozićʼ (drausma 

ʽgroźba, strachʼ), stpr. ENCH ni draudieiti ʽnie wzbraniajcie! wehret nicht!ʼ, czyt. [ni 

draudi.jeiti], forma imperatiwu od *draudijāt, 3 os. prs. *draudijai (paralela: klausieiti 

ʽsłuchajcie! gehorchet!ʼ). Czasownik bałtycki nie ma jasnych nawiązań ie. ALEW 225 

zakłada tożsamość pierwiastka w draũsti i w drovė́tis ʽwstydzić się, krępować sięʼ (zob.). — 

Neopwk. draus-: drausmė ̃ (zob.). — SZ drud-: łot. gw. drudêt ʽzadowalać się czymʼ. — 

WSZ *drūd-: łot. drūsme ʽnagana, karaʼ (z insercją k: drūkste ts.), drūsmîgs ʽokropny, 

odrażającyʼ.  

 drebė́ti, drebù, drebė́jau ʽtrząść się, drgać, drżeć, dygotaćʼ. DP też ʽbyć zatrwożonym, 

uciekaćʼ. SD drebu «boię się; drżę; trzęsę się», padrebė́ti ʽzachwiać sięʼ. Odpowiada łot. 

drebêt, -u, -ēju ʽdrżeć, trząść sięʼ. Durativum stanu na -ė- od pwk. dreb, zob. drėb̃ti, drìbti 

(por. LEW 104, ALEW 226). — Neoosn. drebėj-: drebė́jimas ʽdrżenie (rąk), dygotanie (z 

zimna)ʼ, DP ʽdrżenie, trzęsienie, wstydʼ, SD «drżenie» (syn. drebulys), «trzęsienie czego» 

(syn. kratymas), žẽmės drebė́jimas ʽtrzęsienie ziemiʼ (por. judė́jimas, kalė́jimas). — Caus. 

drẽbinti ʽwstrząsać, potrząsać, wprawiać w drżenieʼ (por. łot. drebinât ts., też ʽdrżeć; biec 

drobnym kłusemʼ), war. z -p-: drẽpinti m.in. ʽprędko jechać wierzchemʼ (zob.). — Nomina z 

dreb-: dreblỹs ʽplucha, opad mokrego śnieguʼ, drebùčiai m.pl. ʽgalareta, zimne nóżkiʼ, 

drebulė ̃ ʽosika, Populus tremulaʼ (⇒ n.m. Drebuliaĩ, Drebulìnė, Drebulỹnė 2x), drebulỹs 

ʽdreszcz; drżenie (z zimna, strachu), drżączka; trzęsienie (ziemi)ʼ, też ʽgalaretaʼ, SD 

«drżenie» (syn. drebėjimas), «trzęsawica choroba» (por. łot. dre̦bulis ʽdreszcz, drżenieʼ), 

drebulỹs, -ė ̃ ʽczłowiek, który drży, trzęsie się; zmarźluchʼ, ⇒ drebulingai adv. SD 

«boiaźliwie» (syn. baikščiai, bailiai), drebùs ʽbojaźliwyʼ, SD «drżący», drebutíena a. 

drebutiẽnė ʽgalaretaʼ, drebùtis bot. ʽgrzyb trufla rzekoma, Tremellodonʼ, drebužė ̃ ʽosikaʼ. 

Cps. drebarañkis ʽten, komu trzęsą się ręce, drżą palceʼ (por. rankà). — SO drab-: drabìnti 

ʽwstrząsać ciałem (o gorączce, febrze)ʼ, drabùs ʽtrząski, drżący (o liściach osiki)ʼ.  

 drẽbezgai 1 p.a., drèbezgai 1 p.a. m.pl. gw. ʽrozerwane lub potłuczone kawałkiʼ 

(Žiurkės kailinius sukapojo į drẽbezgus ʽSzczury rozszarpały kożuch na strzępyʼ. Aš tave 

sumušiu į drèbezgus ʽZbiję cię na kwaśne jabłkoʼ) — zlitewszczone ros. drébezgi, -ov pl.t. 

ʽdrobne kawałkiʼ, por. razbítь(sja) v mélkie drébezgi ʽpotłuc (się) na drobne kawałki / w 

drobny makʼ. Z innymi tematami: drẽbezgiai, f. drẽbezgės a. drẽbezgos; to ostatnie ma war. 
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drẽbezos, por. Perniai mūs̈̄ ų arkliai pasiuto ir ratus sudaužė į drẽbezas ʽW zeszłym roku 

nasze konie oszalały i roztrzaskały wóz na szczątkiʼ. — War. z samogłoską -ė-: drebėz̃gai 2 

p.a. 1. ʽrozerwane a. potłuczone kawałkiʼ, 2. ʽmałe kawałki mięsa; podrobyʼ (Drebėz̃gai yra 

jaknos, plaučiai, blužnis, širdis, inkstai, grobai ʽPodroby to wątroba, płuca, śledziona, serce, 

nerki, jelitaʼ), 3. ʽdrobne rybyʼ (syn. maĩlius), war. drebėz̃nos 2 p.a. Niejasna przesuwka 

akcentu w stosunku do rosyjskiego oryginału. Czy to wpływ bliskoznacznego polskiego 

wyrazu drobiazgi ʽmałe przedmioty codziennego użytkuʼ? — War. drèvezgai 1 p.a. ʽstrzępy 

ubraniaʼ: Šuo man kelnes sudraskė į drèvezgus ʽPies rozszarpał mi spodnie na strzępyʼ; 

zmiana b > v jak w votãgas i výskupas.  

 drėb̃ti, drebiù, drėbiaũ 1. ʽbryznąć, np. błotemʼ, 2. ʽrzucać czymś mokrym i gęstym 

(np. tynkiem), chlastać, uderzać z pluskiem, chlupotemʼ, 3. ʽobrzucać (ścianę) mokrą glinąʼ, 

4. intr. ʽpadać – o mokrym śnieguʼ, 5. przen. ʽwypróżniać sięʼ, 6. ʽzdzielić, uderzyćʼ, 7. ʽrobić 

coś byle jak, niedbaleʼ, 8. ʽszorstko, niegrzecznie odpowiadaćʼ. Cps. išdrėb̃ti ʽwychlupnąć, 

wychlusnąćʼ, nudrėb̃ti ʽulepić z gliny; zrzucić, cisnąćʼ, padrėb̃ti ʽchlasnąć czymś gęstym, 

rzucić (narzędzia) gdzie popadnieʼ, pardrėb̃ti ʽrzucić, powalić kogoś lub coś miękkiego, 

otyłegoʼ, sudrėb̃ti ʽwrzucić (kaszę do miski); ulepić z gliny (ścianę)ʼ, refl. atsidrėb̃ti ʽpołożyć 

się rozciągnąwszy się w niedbałej pozie, rozwalić się (w krześle)ʼ. Odpowiednik łot. drêbt, 

drēbju, drēbu ʽpadać – o mokrym, lepkim śniegu podczas kurniawyʼ. Do pie. *dhrebh- ʽsich 

ausscheiden, sich niederschlagen, gerinnenʼ (LIV
2 153), por. gr. τρέφω, ἔτραφον, τέτροφα 

ʽzgęszczać, ścinać, powodować krzepnięcie, zsiadanie się czegoś; żywić, karmić, 

utrzymywaćʼ (LEW 104, Beekes 2010, 1505). — Drw. drebė́ti (zob., tam też nomina z dreb). 

— WSE drėb-: drėbiaũ (prt.), drėb̃ulti, prs. drėb̃ula ʽpada śnieg mokry i rzadkiʼ, nomina: 

drėb̃alas ʽglina zmieszana ze słomą (do obrzucania ściany); nieudane masło, nieudana 

konfituraʼ, drėbė́jas ʽtynkarzʼ, drėb̃las ʽmokry, dżdżysty, jak podczas pluchyʼ, drėbtìnis 

ʽulepiony z glinyʼ. — SZ drib-: drìbti (zob.). — SO drab-: drabstýti (zob.), drabà (zob.). — 

Nowy SO draib-: draibstýti (zob.). — WSO drob- < *drāb-: drõblis (zob.). 

 drė́gnas, -à 3 p.a., drėg̃nas 4 p.a. ʽmokry (śnieg, ubranie), rozmokły (o drodze), 

wilgotny, nasycony wilgociąʼ. War. drėgnùs 4 p.a. ʽwilgotny, słotny, dżdżysty (o jesieni)ʼ, 

SD «iłowaty, wilgotny» (syn. šlapias). Odpowiednik łot. drêgns ʽmokry, wilgotnyʼ (też drēgs 

ʽsłota, pluchaʼ, drēgzna ʽpora zimna i wilgotnaʼ). Inne nomina: apýdrėgnis ʽmokrawyʼ, 

drėgnà ʽwilgoćʼ, drėgnatìs, -iẽs f. ʽdżdżysta pogoda, słotaʼ (war. metatetyczny: drengatìs), 

drėgnùmas ʽwilgoćʼ, SD «ił, wilgotność, wilgoć» (syn. šlapuma, drėgnyba), drėgnumas kūno 

vanduoto SD «flegma», drėgnumas vienas terp keturių tulžis SD «kolera». Vb. denom. 

drė́gninti ʽzwilżać (ziemię)ʼ, SD drėgninu «odwilżam», drėgnýti, -ija, -ijo ʽwilgnąć, nabierać 

wilgociʼ, drėgnóti ʽmżyć, popadywać; padać – o deszczu ze śniegiemʼ. — Vb. drė́kti, 

drė́ksta, drė́ko intr. ʽwilgotnieć, nasiąkać wilgocią, moczyć sięʼ (ze zmiany drė́g-sta), 

atadrėkstu SD «wilgnę, wilgotnieię, wilżeię», atidrė́kti ʽzawilgnąć (o ziarnie, prochu), nabrać 

wilgociʼ, pridrė́kti ts., sudrė́kti ʽzmoknąć (o sianie, lnie), zamoknąć (o zapałkach)ʼ. 

Pierwotny pdg. jest poświadczony gwarowo: drė́gti, -sta, -o ʽwilgotnieć, tajać – o odwilżyʼ. 

Caus. drėgìnti ʽwilżyć, wilgocićʼ. ALEW 227 widzi w drė́gti vb. denom. od zanikłego nomen 

typu łot. drēgs ʽsłota, pluchaʼ. To nomen ma być refleksem pb. *drēga- < *dhréh1g
ho-, to jest 

formacji vṛddhi od pwk. pie. *dhroh1g
h-/*dhṛh1g

h- (zob. drãgės). — Neopwk. drėk- (z 

metanalizy prs. drė́ksta): drėk̃ti, -ia, -ė ʽpadać – o deszczu lub śnieguʼ, sudrėkìnti ʽzwilżyć, 

zwilżaćʼ. Nomina: drėkà ʽwilgoćʼ, ⇒ drėkvà ʽwilgoć; słota, pluchaʼ (por. niżej drigvà); 

drėkùs ʽwilgotnyʼ (⇒ vb. denom. drėkúoti ʽwilgotnieć – o śniegu; nasiąkać wilgocią – o 

drewnianych ścianach; następować – o odwilżyʼ. — Neoosn. drėg-: atãdrėgis ʽodwilżʼ (łot. 

atdrēǵis), atdrėgimas SD «odmiękcz» [ʽocieplenie w zimie połączone z topnieniem śniegu, 

odwilżʼ, SPXVI], atódrėgis ʽodwilżʼ, SD
1 <atadregis> «wilgotność», war. atãdrėkis a. 

atódrėkis ⇐ atadrėgstu; drėgmė ̃ʽwilgoćʼ (⇒ drėgm-atìs f. ʽdżdżysta pogodaʼ). — SZ drig-: 
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wsch.-lit. drignà a. drigvà ʽsłota, plucha, niepogodaʼ (Drignà kap drigvà, negódnas óras 

LZŽ), drìgvas, -à ʽwilgotny, mokryʼ. Litewskie zapożyczenie w błr. gw. dryhvá, dryhbá 

ʽtrzęsawisko, grząskie bagno, topielʼ (PZB 2, 96). — Ocena drėg- jest trudna. Forma drė́gnas 

mogła się ustalić na miejscu starszego *drógna- < *drāg-na- < pie. *dhreh2g
h-no- przez 

dostosowanie wokalizmu do osnownego czas. dérgti (zob.). Por. też dìrgti, dárginti. LEW 

103 łączył drėg- z dérgti, jak też ze strus. padoroga ʽniepogoda, słotaʼ. Kroonen 103 w 

wątpliwy sposób sprowadza lit. drė́gti do pie. *dhreg- i łączy z pgerm. *drinkan ʽpićʼ, goc. 

drigkan, stang. drincan, stwn. trinkan (*dhré-n-g-e-). 

 drėk̃sti, dreskiù, drėskiaũ 1. ʽdrapać, skrobaćʼ, 2. ʽdrzeć na kawałkiʼ, 3. przen. ʽzedrzeć 

z kogo, wziąć więcej pieniędzy, niż się należyʼ, cps. atadreskiu SD «oddzieram co», 

ažudrėkst SD «drasnąć kogo» (syn. numaukt truputį kūno), nudrėk̃sti ʽzedrzeć, zerwać, 

zdrapaćʼ, pradrėk̃sti ʽprzedrzeć, rozedrzeć, przerwać, rozerwać, zadrapaćʼ — czasownik 

pochodzenia onomatopeicznego, por. interi. drèks o nagłym ruchu, drẽkst o spadaniu, drė́kst 

o rwaniu, darciu, drapaniu, drýkst ts. Inaczej LEW 101, s.v. draskà (rzekomo rozszerzenie 

pwk. pie. *der- ʽdrzećʼ jak w dirt̃i). W ALEW 228 wysunięto zestawienie ze scs. dręzga ʽlasʼ, 

ros. gw. drjazg ʽchrustʼ, co nie przekonuje (zob. niżej drùzgai). — WSE-V drėsk-: drėskiaũ 

(prt.), drw. drėskė ̃ ʽdziura wydarta w odzieniuʼ, drėskė́jas ʽrabuś, łupieżcaʼ, drėskimas DP 

ʽdrapiestwo, łupiestwoʼ (atdrėskimas SD «oddarcie»), WSE-C drėks-: drėk̃sti (inf.), drw. 

drėkstinė linta SD «dranica» (syn. plėštinė linta), drėkstùvas ʽhebel zdzierakʼ. — SZ drisk-

V/driks-C: drìksti (zob.). — SO drask-: draskýti (zob.). — Neoapofonia drisk- ⇒ draisk-: 

draiskýti (zob.). 

 drem̃bti, drembiù, drembiaũ gw. 1. ʽpadać – o deszczu ze śniegiem, o mokrym śnieguʼ 

(syn. sniẽgas drim̃ba), 2. ʽrozdeptywać, tratować (o koniach, bydle)ʼ, 3. ʽdoprowadzać do 

nieładuʼ, 4. ʽnieudolnie coś robić, partaczyć, psućʼ, 5. ʽszybko rosnąćʼ — alternant dremb- 

jest prawdopodobnie neopierwiastkiem, który został dotworzony jako SP/SE do osnowy 

infigowanej drimb- jak w prs. drimbù m.in. ʽopadać pod własnym ciężaremʼ135. Prymarny 

pwk. dreb-/drib-, zob. drėb̃ti, drebė́ti i drìbti. — Obocznikiem pwk. dremb- jest tremp-, por. 

trem̃pti m.in. ʽdeptać, tupać; zadeptywać, tratowaćʼ (zob.). — Innowacyjny SO dramb- ⇐ 

dremb-/drimb- (zob. dramb-). — Drw. drémbėti ʽszybko rosnąćʼ, dremblỹs ʽktoś nieudolny, 

niezdarnyʼ (por. dramblỹs ʽktoś ociężały, otyłyʼ), dremblius MT ʽbezkształtna masaʼ. 

 drémžti, drémžiu, drémžiau gw. 1. ʽzdzierać odzież, obuwie, czyli niszczyć długim 

używaniemʼ, 2. ʽocierać się o drzewo (o koniu), drapać się z powodu swędzeniaʼ, 3. ʽchrupać 

suche siano (o koniu)ʼ, 4. ʽo wodzie deszczowej: żłobić wgłębienia, rowkiʼ, padrémžti 

ʽnaostrzyć (nóż)ʼ, pridrémžti ʽnapiłować drewʼ, sudrémžti ʽzedrzeć ubranie, butyʼ. Nomen: 

drémžė ʽdziura wyżłobiona przez wodę deszczowąʼ, dremžìkas ʽkto szybko zdziera ubranieʼ. 

— War. drę̃žti, dręžiù, dręžiaũ gw. ʽnosić odzież, ubranieʼ (też drę́žti, -iu, -iau), nudrę̃žti a. 

sudrę̃žti ʽzedrzeć odzież, obuwieʼ (Taip greit nudręžei naujus puspadžius ʽTak szybko zdarłeś 

nowe półbutyʼ. Nespėju siūti, greit sudrę́žia ʽNie nadążam z szyciem, [tak] szybko zdziera 

[ubrania]ʼ). W parze dremž- : dręž- druga forma jest refleksem fonetycznym z plit. 

samogłoską nosową (por. dręžiù jak np. męžù, rę́žiuos), natomiast pierwsza powstała przez 

restytuowanie spółgłoski nosowej w sekwencji *enž (czy nastąpiło to pod wpływem syn. 

dréngiu, dréngti?), po czym doszło do asymilacji *enž w emž. Czas. dremž-/dręž- nie ma 

etymologii. Z formalnego punktu widzenia można tu mówić o neopwk. *drenž-, 

wyabstrahowanym z osnowy prs. infig. *dre-n-ža do pwk. *drež- lub *drēž- ʽtrzeć, ścierać, 

zdzieraćʼ (por. syn. dréngiu ⇐ *drēg- s.v. dréngti). — SZ *drinž- można odtworzyć na 

podstawie prs. drỹžta < *drinšta < *drinž-sta (⇐ *dri-n-ža), wokół którego powstał pdg. 

 
135 Por. wtórny SP/SE w °steñga (pristẽngti) ⇐ pristiñga oraz smeñga (smègti) ⇐ smiñga.  
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drỹžti, prt. dryžaũ ʽzdzierać sięʼ, też tr. ʽzdzierać (odzież, buty)ʼ. Drw. drỹžulti, -ù, -aũ ʽtrzeć, 

pocieraćʼ (Primygo petį prie pečiaus ir drỹžula kaip kiaulė šoną į sąspara ʽPrzywarł plecami 

do pieca i ociera się o niego jak świnia [ociera swój] bok o węgieł domuʼ), pradrỹžulti 

ʽprzeprać bieliznę bez mydła, samym tarciemʼ. — Oboczny SZ *drunž- wolno odtworzyć z 

czas. drum̃žti, -iù, -iaũ ʽo lnianej koszuli: ocierać skórę, gryźćʼ, nudrum̃žti ʽwytrzeć, wycierać 

(zabrudzoną powierzchnię)ʼ: Stalą gerai nudrum̃žk virkščiom su smėliu, tai bus baltas ʽStół 

dobrze przetrzyj grochowiną z piaskiem, to będzie białyʼ. — Brak refleksów SO †dramž-, 

†dranž-, †drąž-. Niewykluczone jednak, że sb. draždžià 2 p.a. c. gw. ʽkto szybko zdziera 

ubranieʼ (Jis plėšia drabužius kaip draždžià ʽOn niszczy ubrania jak [jakiś] draždžiaʼ) 

zawiera samogłoskę a pochodzącą ze skrócenia ą. Wtedy możliwy byłby wywód z *drąždžia 

< *dranždž-ia, sb. postvb. od prt. *dranždžiau do *dranž-dyti ʽzdzierać ubranieʼ. 

 drẽnas, -à 4 p.a. gw. ʽzły, lichy, marny; brzydki – o dniu niepogodnymʼ (Ka sveikata 

drenà, drẽna gyventie ʽJak zdrowie liche, to źle się żyjeʼ) — zapoż. z błr. drė́nny, -aja (por. 

ros. drjannój ʽlichy, marny, kiepskiʼ). Brak w LEW. — Adv. drenaĩ: Sėdi diedas vyžas 

apsiavęs, drenaĩ apsivilkęs ʽSiedzi dziad obuty w łapcie, marnie odzianyʼ. 

 dréngti, dréngiu, dréngiau (war. dreñgti) ʽdrzeć, zdzierać, zużywać – odzież, kożuch, 

butyʼ, atidréngti ʽodedrzeć (kawałek); przybiecʼ, nudréngti ʽznosić, zedrzećʼ, pradréngti 

ʽprzetrzeć (spodnie na kolanach)ʼ. Brak pewności co do refleksów na SO (zob. s.v. dránga), 

jak też na SZ (zob. drìngti s.v. °drinkti). Būga, RR II, 191 pierwszy wskazał na związek z 

ros. drjagátь, gw. też drjágatь ʽszarpać się, targać się; mieć drgawki, konwulsjeʼ, drjagá 

ʽskurczʼ, drjágva ʽbłotoʼ, drjagvá ʽgalaretaʼ oraz słń. dregati, drȇgam ʽpchać, szturchać; 

tupotaćʼ, chorw. izdregati ʽzdeptać, stratowaćʼ < psł. *dręgati. Podtrzymał to LEW 103n. 

(REW I, 375, s.v. drjagá o lit. dréngti nie wspominał). Daje to pewne widoki na 

rekonstrukcję pbsł. leksemu *drēng-. Byłby to skostniały temat praesens infigowanego od 

pwk. *drēg- (transponat ie. *dreH-gh-). Koniec końców spokrewnione z pie. *derH- ʽdrzeć, 

zdzieraćʼ, zob. dìrti. 

 dreñgti, dreñgia, dreñgė ʽpadać – o deszczu ze śniegiem, o mokrym śnieguʼ (syn. 

drem̃bti). — SO drang-: drangà 4 p.a. ʽbrzydka dżdżysta pogoda trwająca dłuższy czas, 

deszcz ze śniegiem, słota, pluchaʼ: Baisi drangà drengia ʽStraszna pluchaʼ. Visas ruduo 

drañgos ir drañgos ʽPrzez całą jesień plucha i pluchaʼ. Drw. drangõnė gw. ʽdżdżysta 

pogoda, pluchaʼ, drangùs (⇐ drangà) ʽdżdżystyʼ, CGL ʽlau, letni, ciepławyʼ. Leksem dreng- 

pochodzi pewnie z infigowania pwk. *dreg-. Por. bliskoznaczne drėg- w drė́gnas. — 

Podwójny refleks SZ dring-/drung-. 1° SZ dring-: drìngti, drìngsta, drìngo 1. ʽmięknąć, np. 

o rozmarzającym mięsieʼ (Mėsa sušalusi, į šilumą įnešta, drìngsta, t.y. atsileidžia JU 

ʽZamarzłe mięso, wniesione do ciepłego [pomieszczenia], mięknieʼ), 2. ʽo chorobie: 

łagodnieć, ustępowaćʼ, 3. ʽprzywykać do czego, znosić (mróz, upał)ʼ (Aš drìngstu su šalčiu, 

t.y. prigundu šaltį ʽPrzyzwyczajam się do mrozuʼ), por. stlit. įdrinkti BRB ʽnawyknąćʼ. 2° SZ 

drung-: druñgti ʽocieplać się, ogrzewać się, stawać się ciepławym, letnimʼ, atdruñgti 

ʽzagrzać się, rozgrzać sięʼ, įdruñgti ʽoziębić się, ochłodzić sięʼ (Apsivilk šilčiau, į vakarą gali 

įdrungti ʽUbierz się cieplej, pod wieczór może się ochłodzićʼ), druñginti caus. ʽrobić letnim, 

lekko podgrzewać, ogrzewaćʼ. Nomen: druñgnas (zob.).  

 drẽpinti, drẽpinu, drẽpinau żm. 1. ʽrozchlapywać błoto, bryzgać błotem – o pędzącym 

koniuʼ (syn. drabstýti), 2. śnieżyć (o dużych płatkach mokrego śniegu)ʼ, 3. ʽnalewaćʼ, 4. 

ʽhojnie dawać, rozdawaćʼ (por. drèpti, -ù, -iaũ ts., drabstýti ʽszastać pieniędzmiʼ), 5. ʽprędko 

jechać konno, szybko biecʼ. Z innym sufiksem: drẽpyti, -iju, -ijau ʽzacinać deszczem ze 

śniegiemʼ (syn. drabstýti). Pwk. drep- jest fonetyczną odmianką do dreb-, zob. drebiù, 

drėb̃ti. Tego drep- nie należy mieszać z drep- pochodzącym ze zmiany trep-, zob. drepóti 

ʽdeptaćʼ. — WSE drėp-: drėp̃oti ʽrozchlapywać błoto, bryzgać błotem; brnąć w błocie; robić 
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coś nieładnie, nieumiejętnie; bazgraćʼ, pridrėp̃oti ʽzadeptać podłogę (zabłoconymi 

drewniakami)ʼ, drėplóti ʽbryzgać, rozchlapywać jedzenie, brudzić; robić coś nieumiejętnie; 

powoli iść, dreptaćʼ, išsidrėplóti ʽzałatwić się, oddać kałʼ. War. drėb-: drė́bstyti 

ʽrozchlapywać błoto, bryzgać błotemʼ. — SO drap-: išdrapóti ʽrozrzucić gnójʼ, pridrapóti ʽo 

świniach: rozchlapując porozrzucać żarcieʼ. NB. LKŽ II, 640 nie odróżnia homofonicznych 

czas. drapóti ʽmindytiʼ (zob. drepóti) od drapóti ʽdrabstytiʼ. 

 drepóti, drepóju, drepójau ʽdeptać, tratowaćʼ (Visus rugius išdrepójo [karvės] ʽcałe 

żyto stratowały [krowy]ʼ). Z innymi sufiksami: dreplénti ʽudeptywać, dreptaćʼ, sudreplénti 

ʽzadeptać, stratowaćʼ (war. treplénti), drepsė́ti ʽtupaćʼ (war. trepsė́ti). Pwk. drep- jest 

fonetyczną mutacją bliskoznacznego pwk. trep- (zob. trepénti), < pie. *trep-/*tṛp- ʽstąpać, 

deptaćʼ (LIV
2 650). — SO drap-: drapóti, -ju, -jau ʽdeptać; o zwierzętach: tratować łąkę, 

zasiewʼ (war. dràpoti), išdrapóti ʽo koniach: stratować zbożeʼ. Z innymi sufiksami: 

drapãlinti ʽdeptać, tratowaćʼ, išdrapãsyti ʽstratować, wygnieść (łąkę, ogród)ʼ, nudrapãsyti ts. 

Por. prymarny refleks SO trap- w trapinė́ti ʽdeptać, tupaćʼ. 

 drevė ̃ 4 p.a. 1. ʽdziupla, otwór wygniły, wypróchniały w drzewie stojącym 

(zamieszkały przez pszczoły, ptaki, wiewiórki)ʼ, 2. ʽgruba sosna z uciętym wierzchołkiem i 

otworami wydrążonymi dla umieszczenia roju pszczółʼ. War. drẽvė, drevà, m. drẽvas, jak też 

drẽsvė (n.rz. Drẽšvos); z-mobile: zdrẽvė, por. Zdrėṽėj špoko gūžta susinešta ʽW dziupli [jest] 

gniazdo zrobione przez szpakaʼ; war. metatetyczny: dervė ̃3 p.a. (Dervė ̃medyje – skylė, kur 

geniai peri ʽDziupla w drzewie, otwór gdzie wylęgają się dzięciołyʼ); war. ze wzdłużeniem: 

drėvė ̃ 4 p.a. Odpowiednik łot. dreve ʽdrzewo z barciąʼ. Pochodzi z *dreu̯-ii̯ā-, formacji 

opartej na temacie pie. sb. *dr-éu̯- (por. sti. dróḥ, gen.sg. do dā́ru n. ʽdrzewoʼ), który 

pozostawał w alternacji z *dr-u- (por. gr. δρῦς, δρυός f. ʽdrzewo; dąbʼ, cps. δρυ-τόμος 

ʽdrwalʼ, dosł. ʽpowalający drzewaʼ) i SO *dór-u- (por. gr. δόρυ, δόρατος n. ʽpień, drzewo; 

drzewce włóczniʼ, sti. dā́ru n. ʽdrzewoʼ), zob. IEW 214, EWAIA I, 721. Osobno zob. dervà. — 

Drw. drevìnis: drevìnės bìtės f.pl. ʽpszczoły bartneʼ, drẽvininkas ʽbartnikʼ. N.rz. Drẽvės ùpis, 

Drẽverna (na temat sufiksu zob. GJL II, § 352). Vb. denom. drevė́ti, -ja, -jau 1. ʽ(o drzewie) 

gnić, gnić od środkaʼ, 2. ʽwyjmować miód z barciʼ (por. łot. drevêt, -ẽju ʽpodbierać miód; 

wspinać się na drzewaʼ). — SO drav-: dravė ̃ a. dravìs ʽdziupla, barćʼ : łot. drava a. dravs 

ʽbarćʼ (zob. ALEW 225), stpr. drawine EV ʽBoete [Beute, hölzernes Bienenfaß]ʼ (Trautmann 

1910, 323); drãvas ʽtruteń, samiec pszczółʼ, syn. trãnas (⇒ vb. denom. draváuti ʽo trutniu: 

szukać miejsca na osadzenie rojuʼ). N.rz. Drãvinė a. Dravìnė, Sandravà, cps. Sausdrãvas, 

Sausdrãvė, n.m. Sausdravaĩ (⇒ Sausdravė́nai). — WSO drov- < *drāv-: drovà a. drovė ̃

ʽwygniły otwór, dziuplaʼ, por. łot. drāva ʽwnętrze barciʼ, drāvas kuoks ʽdziupla zamieszkała 

przez pszczoły, barćʼ. O nazwach ʽdziupliʼ i ʽbarciʼ pisał Būga, RR II, 62n. 

 drežė́ti, drežù, drežė́jau żm. ʽniechętnie dawać, żałować komu czego, skąpićʼ. — SZ 

driž- (typ RiT ⇐ ReT; refleksem fonetycznym byłoby *dirž- < pie. *dṛǵh). Por. drìžti, prs. 

dryžtù (*dryž-stu, war. dryžù < *drįžu < *dri-n-žu), prt. drižaũ ʽbać się, obawiać się, 

krępować sięʼ, dur. drižė́ti, drižiù (3 os. drìži), -ė́jau 1. ʽkrępować sięʼ, 2. ʽżałować komu 

czego, skąpićʼ, 3. ʽlenić się; być nieruchawymʼ (Taip aš drižiù eiti ʽTak nie chce mi się iśćʼ). 

— WSZ dryž-: drỹžti, dryžiù, dryžiaũ ʽz trudem nieść (coś ciężkiego)ʼ (znacz. etym. ʽwlec, 

ciągnąćʼ?). Brak refleksów SO †draž-. Zestawiano ze stisl. trega ʽzasmucać, martwićʼ < pie. 

*dreǵh- ʽbetrüben, zasmucaćʼ, por. LEW 106, LIV
2 125, Kroonen 521. 

 driáubti, driáubiu, driáubiau stlit., gw. 1. ʽzrywać niedojrzałe owoceʼ, 2. ʽmiąć, 

miętosićʼ, 3. ʽzadeptywać zasiewʼ. — SO draub-: draũbinti ʽmerdaćʼ (Šuo draubina uodegą 

ʽPies merda ogonemʼ). Niejasne. — Drw. padriaũbėlis ʽrozpustnikʼ, SD «nałożnik» (syn. 

palaiduo), padriaũbėlė ʽrozpustnicaʼ, SD «nałożnica» (syn. paleistuvė), war. padraũbėlis. 
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 driáučius, -iaus 1 p.a. stlit., gw. 1. ʽgruby pień drzewaʼ, 2. ʽdrzewce chorągwi, 

sztandaruʼ, 3. ʽwłócznia, kopiaʼ (SD
1 «kopya») — zapoż. z pol. XVI w. drzewce, -a n. 

ʽrodzaj broni w postaci drążka odpowiedniej długości i grubości zaopatrzonego na końcu w 

metalowe ostrze, włócznia, dzida, kopia, oszczepʼ (SPXVI). Obok tego draučius SD «kopija 

żołnierska» (por. n.m. Draučiaĩ). Palatalizacja r̓  wtórna, podobnie jak w driaũgas, triobà i 

triūbà. Por. SLA 65 (brak w ALEW i POLŽ). — Drw. driaučinykas SD «husarz; kopiynik» 

obok draučinykas SD «kopiynik», <draućiadailis> SD «kopiynik, co kopije robi» (LKŽ czyta 

to draučiãdailis). — Jest war. driáutis, -čio 1. krỹžiaus driáutis ʽtrzon krzyżaʼ, 2. ʽdrzewce 

chorągwiʼ (Laikyk stipriai driáutį, vėjas nuvers ir karūną, ir tave ʽTrzymaj mocno drzewce, 

[bo] wiatr przewróci i chorągiew i ciebieʼ). 

 drìbzantas 1 p.a. żm. ʽosuwający się piasek, lotny piasekʼ (KRŽ) — zapoż. z prus.-

niem. drīwsant (GL 46), por. nwn. Treibsand m. Człon drib- za niem. drīw- na skutek 

adideacji do czas. drìbti ʽosuwać się, spadać pod własnym ciężaremʼ (nie odnotowane u 

Kabašinskaitė 1998). Do tego hybryda drìb-smėlis ts. (por. smėl̃is). 

 drìbti, drimbù, dribaũ 1. ʽopadać/spadać pod własnym ciężarem, zsuwać się (z łopaty, 

łyżki – o cieście, kaszy), osuwać się; wysuwać się, zwisać z nosa (o smarkach)ʼ, 2. ʽopadać, 

zwieszać się, zwisać; stawać się ochlapłym, wątłym, miękkimʼ, 3. ʽlinieć – o kurachʼ, 4. 

ʽznosić miękkie jaja (o chorej kurze)ʼ, 5. ʽpadać – o śnieguʼ: sniẽgas drim̃ba ʽśnieg (gęsto) 

padaʼ. Cps. apdrìbti ʽpokryć się wilgotnym śniegiemʼ, įdrìbti ʽwpaść (do studni)ʼ, išdrìbti 

ʽwywalić się, wywrócić się (o rzeczy dość gęstej, ciężkiej); pochylić się ku ziemi (o zbożu); 

wstać z łóżka; utyć, przytyćʼ, nudrìbti ʽzwalić się, zwisnąćʼ (nudrìbti nuo arklio ʽspaść z 

koniaʼ), padrìbti ʽpołożyć się spać; osunąć się w dół; skończyć sięʼ, pardrìbti ʽzwalić się (o 

czymś miękkim, grubym)ʼ, sudrìbti ʽupaść, zwalić się; położyć się (spać); zwiędnąć na 

słońcu; osłabnąć; rozchorować się – o kurzeʼ. Prs. infigowane o funkcji ingressivum do 

drebė́ti ʽtrząść się, drżećʼ albo też o funkcji intransitivum do drebiù, drėb̃ti m.in. ʽrzucać 

czymś mokrym i gęstymʼ. Pierwiastek na SZ drib- stanowi alternant do dreb- (typ RiT ⇐ 

ReT). Z uwagi na to, że drebiù odzwierciedla pie. *dhrebh-, spodziewamy się w st. 

zanikowym *dirb- < *dhṛbh-, z CirC jako zwykłą (fonetyczną) kontynuacją *CṛC. Wynika z 

tego, że para dreb-/drib- zastępuje odziedziczoną alternację dreb-/*dirb- na skutek 

wyrównania formy SZ do formy SP. Podobne wyrównania to brid-/bred- (zob. brìsti), trim-

/trem- (zob. trìmti) i trip-/trep- (zob. trepénti). Innowacyjny charakter morfemu drib- 

wyklucza jego etymologiczne powiązanie z goc. dreiban ʽpędzić, gnaćʼ, stisl. drífa i stwn. 

trīban ts., co przyjmuje np. Orel 76. — Drw. dribčióti ʽbryzgać; dreptać, człapaćʼ, dribsė́ti 

ʽzwisać i trząść sięʼ, drìbtelėti ʽzsunąć się, spaść; nałożyć dużo (jedzenia)ʼ. Nomina: drìbšas 

ʽczłowiek ociężały, leniwy; fujara, niezdaraʼ (⇒ drìbšius ʽktoś tęgi, gruby, z trudem się 

poruszający, idącyʼ), sudrìbęs ʽciężki, ociężałyʼ (por. syn. drãbnas s.v. drabà), sudrìbėlis 

ʽniedołęga, niezdaraʼ. Cps. šlãpdriba ʽdeszcz ze śniegiem, pluchaʼ (por. šlãpias; syn. 

šlãpdraba). Por. łot. dribinât ʽwstrząsnąć, wprawić w drżenieʼ, dribulis ʽniespokojny 

człowiekʼ. Tu też stpr. sen dirbinsnan ʽz drżeniem, z trwogą, mit zitternʼ – drw. na -sna- od 

czas. *dribint (metateza r). — Neopwk. drimb- (⇐ prs. drim̃ba): drìmba a. drimbà c. 

ʽczłowiek wysoki i tęgiʼ, drimbáila c. ts., drim̃balas ʽczłowiek niezgrabny, nieruchawyʼ (⇒ 

pol. gw. drymbał ts., por. Zdancewicz 338), dribznà ʽniedołęgaʼ. Cps. drìbsmėlis ʽosuwający 

się piasekʼ (por. smėl̃is), drìbzantas — Nowy SP/SE dremb- ⇐ drimb-: drem̃bti (zob.). — 

Nowy SP/SO dramb- ⇐ drimb- (zob. dramb-). — WSZ dryb-: drýboti, -ja, -jo ʽobwisaćʼ, 

drybsóti a. drýbsoti ʽleżeć wyciągnąwszy się, być wygodnie na czymś rozłożonym, leżeć 

leniwie, wylegiwać sięʼ (por. dryksóti ⇐ drìkti; stypsóti ⇐ stìpti). Stlit. drýbso ʽcoś ciąży 

komu, jest dla kogo ciężaremʼ, por. skola tačiuog̓  mumus ant kaklų drýbso DP 36022 ʽdług 

przedsię nam na szyjach leżyʼ (por. ALEW 228). — Nowy SP/SO draib- ⇐ drib-: draibstýti 

(zob.). 



346 

na prawach rękopisu 

 driẽkti, driekiù, driekiaũ 1. ʽciągnąć wzdłuż, rozciągać, snuć (o pająku), prząśćʼ, 2. 

ʽsłać, rozpościeraćʼ, 3. ʽrozpraszać, roztaczać, rozwichrzaćʼ, 4. ʽodzierać drzewa z koryʼ, 

išdriẽkti ʽrozciągnąć, roztrzepaćʼ, padriẽkti ʽrozesłać (słomę), rozrzucić (zboże do 

młócenia)ʼ. Refl. 3 os. drẽkiasi 1. ʽwycieka ciągnąc się (ślina z ust, smarki z nosa, miód z 

łyżki)ʼ, 2. ʽpłoży się (roślina rozrastająca się nisko przy ziemi, np. widłak zwany «drieka»); 

pnie się (o chmielu)ʼ. Nomina: dríeka 1. ʽwłóknoʼ (Šįmet linai neturi geros dríekos, t.y. 

skaros JU ʽTego roku len nie ma dobrych włókienʼ), 2. ʽgarść włókien, niciʼ, 3. bot. ʽwidłak, 

Lycopodiumʼ (roślina nazwana tak od płożących się pędów), drw. driekana ts. (syn. riẽtena, 

pãtaisas); dríekos f.pl. 1. ʽpakuły, krótkie włókna lnu a. konopiʼ, 2. ʽmleko krowy po 

ocieleniu się, siaraʼ, driekės f.pl. ʽdługie wióry, heblowinyʼ. Cps. šundríeka bot. ʽwidłak, 

Lycopodiumʼ (por. šuõ, war. šùndraika). Rekonstrukcja *drei̯k-/*drik-. Etymologia 

nieustalona. Nie przekonuje zbliżenie ze słc. driek m. ʽpień drzewa; tułów człowiekaʼ (BSW 

59, ALEW 403), ponieważ inne języki słowiańskie nie znają takiego wyrazu. LEW 101, s.v. 

draĩkas podtrzymał to zbliżenie. IEW 276 umieścił driẽkti pod rekonstrukcją pie. *dhrei̯gh-

/*dhrigh- ʽwłos, szczecinaʼ (gr. θρίξ, τριχός), dopuszczając widocznie war. z bezdźwięczną 

spółgłoską w wygłosie: pie. *dhrei̯kh-. — SZ drik-: drìkti (zob.). — SO draik-: draikýti 

(zob.). — Nowy SP/SE dreik-: zob. drìkti. 

 dríežas 3 p.a., driẽžas 4 p.a. ʽjaszczurka, Lacertaʼ. SD driežas didysis, didalis «smok» 

[dosł. ʽwielka jaszczurkaʼ]. Niejasne. War. na SZ drýžas gw. ʽjaszczurkaʼ podsuwa myśl o 

ewentualnym związku z sb. drỹžas ʽsmuga, pręga, pas w tkaninieʼ, por. Leskien 1884, 272, 

LEW 104n., ALEW 229. Znacz. etym. ʽzwierzę o pręgowatej skórzeʼ (?). — Zapoż. litewskie 

w błr. gw. drė́žynь ʽjaszczurkaʼ (PZB 2, 97). — Drw. driežavà coll. ʽdzieci, wyrostki; drobne 

zwierzęta (prosiaki, koty, szczeniaki)ʼ, też ʽrozpuszczone dzieckoʼ, driẽžinas ʽsamiec 

jaszczurkiʼ, driežiū́kštis ʽmałe dziecko lub zwierzątkoʼ, dríežlas ʽjaszczurkaʼ, driežlė ̃ ts., 

driežlỹs ts. (⇒ driežliena b.z.a. ʽmięso jaszczurekʼ), z insercją g: gw. driegžlỹs ʽjaszczurkaʼ 

(por. druõgžlės). Cps. driežlakỹs ʽuparciuch – o dzieckuʼ (por. lėk̃ti). — N.m. Driežaĩ, 

Drỹžiai. 

 drigañtas 2 p.a. gw. 1. ʽogier, stadnik, nietrzebiony samiec koniaʼ (war. drigõntas), 2. 

przen. ʽchłopak, który uwija się koło dziewczynʼ, 3. przen. ʽniespokojne dziecko, psotnik, 

urwisʼ, 4. bot. ʽżółty goździkʼ — zapoż. ze stbłr. drykgantъ, drygantъ ʽogierʼ (⇐ pol. XVI w. 

drygant ʽogier zdolny do rozpłodu, stadnikʼ, przen. ʽbałamut, lowelasʼ (SW I, 568). Por. pol. 

przest. drygać ʽdrgać, trząść sięʼ (o czym wspomniano s.v. drugỹs). Zob. też SLA 66, LEW 

105, POLŽ 280n. — Drw. diẽvo drigañtas ʽżebrakʼ, drigantiẽnė ʽpewna odmiana zupy 

kartoflankiʼ, drigantìnis ʽwielki – o gruszce, o muszeʼ (⇒ drigantìniai m.pl. ʽwielkie słodkie 

gruszkiʼ). Vb. denom. drigañtyti ʽo ogierze: zapładniaćʼ, refl. pasidrigantúoti ʽo kobyle: 

pokopulować sobie z drygantemʼ. — N.rz. Drigañtas, n. łąki Drigañtai, n. góry 

Drigañtkalnis (por. kálnas). — War. gw. dragañtas ʽogierʼ powstał zdaniem LEW, l.c. przez 

adideację do drag- jak w drãgoti, dragóti ʽrobić coś nieporządnie, psuć, niszczyćʼ, refl. 

drãgotis ʽdokazywać – o dzieciachʼ. 

 drignė ̃ I 4 p.a., drìgnė 2 p.a. 1. bot. ʽszalej czarny, lulek czarny, Hyoscyamus nigerʼ 

(SD «szaley»), war. drignìs, -iẽs f., 2. ʽkasza z tartych kartofliʼ, 3. c. ʽktoś niespokojny, 

wiercipiętaʼ (⇒ drìgnius ts.); drignès sė́ti ʽswawolić, psocićʼ. Odpowiednik łot. driģenes, 

driģeles pl.t. ʽszalejʼ. Drw. drìgnius ʽktoś niespokojnyʼ. Wychodząc od faktu, że wywar z 

szaleju powoduje pobudzenie ruchowe, można postulować analizę drig-nė, gdzie drig- jest 

obocznikiem do drug- jak w drugỹs ʽdreszcz, gorączka z dreszczamiʼ (por. LEW 105). Postać 

drig- można było dotworzyć do drug- przez analogię do takich par jak rim-/rum- (rìmtas, 

rùmtas) i triš-/truš- (trìšti, trùšti). Inaczej ALEW 229, gdzie postuluje się związek z drignė ̃II 

(zob.); łot. driģene miało powstać przez dysymilację z *drignene. 
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 drignė ̃II 4 p.a., drìgnė 2 p.a. wsch.-lit. 1. ʽhalo, świetlisty pierścień wokół księżyca lub 

słońcaʼ, 2. ʽtęczaʼ. War. drignà, drìgnas, drìgnis, drignỹs. Niejasne przekształcenie 

równoznacznego wyrazu dignà (zob.). Por. nieorganiczne -r- w vėz̃dras, mėtrà (LD § 248). 

Zob. też LEW 105. ALEW 229 nieprzekonująco łączy drìgnė z drìbti m.in. ʽopadać, zwisaćʼ, 

zakładając, że istniała forma pośrednia *dribnė. 

 drìksti, prs. drỹska (zam. *drįska < *dri-n-ska; war. drỹksta < *drįsk-sta), prt. drìsko 

ʽrwać się, drzeć się, strzępić się, siepać się – o brzegu tkaniny, o ubraniuʼ, apdrìksti 

ʽobedrzeć się, znosić sięʼ, įdrìksti ʽnaderwać sięʼ, nudrìksti ʽoberwaćʼ, pradrìksti ʽprzedrzeć 

sięʼ, perdriksti DP ʽrozedrzeć sięʼ, sudrìksti ʽporwać się, zniszczyć sięʼ. Alternanty drisk-

V/driks-C są formami st. zanikowego do dresk-, zob. drėk̃sti i SO draskýti. Zob. też ALEW 

230. — Jest war. sonoryzowany: drìgzti, drỹzga (zam. *drįzga), drìzgo ʽdrzeć się, strzępić 

sięʼ (Visos kelnės nudrìzgo), z udźwięcznienia w formie prs. *drįska > *drįzga (⇒ drw. 

drìzgas ʽstrzępʼ, zwykle pl. drizgaĩ ). — Drw. driksčióti ʽrwać się po trochuʼ, tr. ʽdrapać 

pazurami (o kocie)ʼ, driksė́ti (*drisk-sė-), drìksi, -sė́jo ʽrwać się, drapać sobie (o kocie); 

głośno puszczać wiatry; wrzeszczeć przenikliwym głosemʼ, drìkstelėti ʽpęknąć, rozedrzeć się 

(o spodniach); zaciąć (konia batem); upić sięʼ. Por. łot. driskât, -āju ʽrwać, rozrywać; biegać 

tam i z powrotemʼ (refl. ʽzachowywać się niespokojnie, hałasować, szalećʼ) : lit. driskóti 

ʽpierdzieć głośno i długoʼ. Nomina: drìkšlis ʽstare, znoszone ubranie, łachmanʼ, drìskalas 

ʽłachman, strzępʼ, drìskius ʽłachmaniarzʼ, ìšdriskos f.pl. ʽłachy, szmatyʼ, nudrìskėlis a. 

sudrìskėlis ʽobdartus, oberwaniecʼ, cps. skaradrìskis (zob. skarà). Por. łot. drisku drasku adv. 

ʽna strzępy, na kawałkiʼ, drišķêt ʽstrzępić sięʼ. — WSZ drysk-/dryks-: drýskoti ʽpierdzieć 

głośno i długoʼ, dryksė́ti, drýksi, -ė́jo ʽgrzebać pazurami (o kurze), trzeć, pocierać (zapałkę); 

ostro a głośno pierdziećʼ, drýksėti, drýksi, -ėjo ʽskakać, podskakiwaćʼ, išdrýksėti ʽwybiec w 

podskokach – o źrebięciuʼ, drýkstelti ʽwydać dźwięk, jaki bywa przy pierdnięciu, rozerwaniu 

się tkaniny, ubrania; zaciąć konia batem, skosić, np. trochę koniczynyʼ. Z pochodzenia drysk-

/dryks- jest neopierwiastkiem, por. wyżej drỹska z *drįska; drỹksta z *drįsk-sta. — Na 

gruncie neoapofonii do SZ drisk- dotworzono SE dreisk- i SO draisk-, zob. s.v. draiskýti. 

 drìkti, driñka, drìko 1. ʽwikłać się, plątać się (o włóknach lnu rozłożonego do bielenia, 

o niciach, włosach)ʼ, 2. ʽrozpierzchać się, rozpraszać sięʼ, išdrìkti ʽodmotać się, zwisnąć i 

rozciągnąć się wzdłuż (o łodydze, słomie, niciach)ʼ, padrìkti ʽrozpostrzeć się, rozesłać się, 

rozciągnąć sięʼ, sudrìkti ʽsplątać sięʼ — prs. inchoatywne z infiksem nosowym i SZ drik- ⇐ 

driek-, por. driẽkti m.in. ʽrozpraszać, rozwichrzaćʼ. Podobna budowa w czas. riñka ⇐ riẽkti; 

miñga ⇐ miẽgti i šviñta ⇐ šviẽsti. — Drw. atãdrikas ʽotwarty, rozwartyʼ, drikà ʽosnowa 

nici, nawicie; sieć, siatkaʼ, coll. ʽstrzępy, szmatyʼ, drìkas ʽspodnia warstwa słomy w 

strzeszeʼ, drikìs, -iẽs f. bot. ʽwierzba płożąca, Salix repensʼ, ìšdrikas ʽwyciągnąwszy się, 

wyciągnięty wzdłuż, rozwalony (na łóżku); wyuzdany, rozpasanyʼ (war. ìštrikas 

ʽrozchełstany, niezapięty, bez wierzchniego ubrania, w koszuli i gaciachʼ, ìštrikinas ʽna wpół 

ubranyʼ), pãdrika 1 p.a. ʽsposób zaprzęgania koni jeden za drugimʼ (In pãdriką kinko tris 

arklius po kits kito JU), adv. pãdrika a. pãdriku ʽjeden za drugimʼ, pãdrikas ʽrozwlekły, 

rozpostarty, rozrzucony, niepowiązany, luźny; rzucony nieporządnie, bezładnieʼ, pãdrikis 

ʽwysoki i chudyʼ, padrikùs ʽżywy, ruchliwy (o dziecku), skoczny (o koniu); wysoki i chudyʼ. 

— Od ìšdrikas pochodzą išdrikai adv. DP ʽwszetecznieʼ i išdrikùmas ʽwyuzdanieʼ, DP 

ʽwszeteczeństwo, rospustaʼ (znacz. etym. ʽrozpuszczenie, rozwiązanieʼ ⇒ ʽrozwiązłośćʼ). — 

WSZ dryk-: drỹkti, drỹksta, drỹko ʽwypływa ciągnąc się (o ślinie, białku jajka), wyciągać się 

wzwyż, rozciągać się, rozpościerać sięʼ, išdrykti: išdrykstu SD «zalegam się, zależał się» 

[ʽzgnuśnieć, rozleniwić się od leżeniaʼ]. Rekonstrukcja pdg.: prs. *drįksta < *drink-sta ⇐ 

*dri-n-ka, prt. *drìko, inf. *drìkti. W kwestii denazalizacji į > y, kumulacji infiksu i suf. -sta- 

w formie praesentis, zob. s.v. blìsti. — W słowiańskim można porównać infigowany temat 

nominalny *dręsk- (por. lit. driñska ⇐ drìksti), sonoryzowany w *dręzg-: scs. dręzga ʽlasʼ, 
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strus. drjazga ts., ros. drjazg m. ʽwiatrołom, chrust, drewno spływające wodąʼ, pol. gw. 

drzęzg ʽdrzazga, trzaska, mały kawałek drzewaʼ ob. drzęzgać, drzezgać ʽdruzgotać, łamaćʼ 

(SGP II, 383), stczes. dřízhati ʽrąbać drzewo na opałʼ. — Neoapofonia SZ drik- ⇒ SP/SE 

dreik-: dreĩkti, -iù, -iaũ ʽroztrząsać, rozpraszać, rozrzucaćʼ, pridreĩkti kiẽmą ʽzaśmiecić 

podwórze, zaprószyć źdźbłamiʼ; nudreikiu žievį medžio SD «odzieram drzewo» [dosł. 

ʽzdzieram korę z drzewaʼ]. Nomen: dréika c. ʽgapaʼ. Paralele: ìžti ⇒ eĩžti; klìpti ⇒ kleĩpti; 

švìsti ⇒ šveĩsti. — Neoapofonia drik- ⇒ draik-: draikýti (zob.). 

 drìlius, -iaus 2 p.a. ʽświder, wiertłoʼ — zapoż. z błr. drylь, -ja ⇐ pol. przest. dryl, -a 

ʽrodzaj świdra do wiercenia w metalachʼ (SW I, 569), tu z nwn. Drillbohrer m. (WDLP). War. 

drỹlius, drỹlis. — Vb. denom. driliúoti a. dryliúoti ʽwiercić, świdrowaćʼ (Geležį driliúoja 

drilium), war. driliavóti (LZŽ), drỹlyti. 

 drin stlit. adv., praep. z gen. ʽdla, z powoduʼ, por. następujące zrosty z DP: kódrin 

ʽczemuʼ, kodrînag ʽczemużʼ (por. kodêlig ʽczemużʼ s.v. dėl̃), tôdrin ʽdla tego; dlatego, 

przetoʼ, todrînag DP ʽprzetożʼ (por. todêlig ʽprzetożʼ s.v. dėl̃). Obok tego drînag to DP 

ʽprzetożʼ, tonugidrin WP ts., todring XVII w. Wsch.-lit. dreñ ʽdlaʼ, drentõg a. drentòg 

ʽdlategoʼ (DVŽ). Ze zmieszania drin i syn. dėl̃ (zob.) powstał war. dril, por. stlit. kodrilei, 

todrilei (Willent). Pochodzenie niejasne, zob. ALEW 230. Z uwagi na postać przysłówka żm. 

darin ʽdlategoʼ (tylko u Dowkonta) było łączone z czas. darýti ʽrobić, czynićʼ, por. LEW 83.  

 °drinkti: įdrinkti stlit. ʽprzyzwyczaić się, nawyknąć do czegoʼ (BRP) — war. 

pisowniany do gw. drìngti, -stu, -au: apdrìngti ʽprzyzwyczaić sięʼ, pridrìngti ts., por. Aš 

drìngstu su šalčiu, t.y. prigundu šaltį JU ʽPrzyzwyczajam się do mrozuʼ. Pwk. drink-/dring- 

wygląda jak refleks st. zanikowego do dreng-, zob. dréngti. Por. ALEW 387n. 

 drįs̃ti, drįstù (*drįs-stu ⇐ *drinsu), drįsaũ ʽśmieć, mieć śmiałość, ośmielać się, ważyć 

sięʼ, įdrįs̃ti ʽnabrać śmiałości, rozzuchwalić sięʼ. SD įdrįstu «ochynąć się» [ʽzanurzyć się, 

wpaść do wodyʼ, SPXVI]. Stlit. drįsus ʽodważnyʼ (syn. drąsùs), drįsai adv. ʽodważnieʼ. 

Odpowiednie prs. łot. drìstu ʽśmiemʼ < *drīstu < *drins-stu (war. z insercją k: drìkstu 

ʽśmiemʼ). Lit.-łot. *drins- jest neopierwiastkiem, który wyabstrahowano z prs. *drinsu < 

*dri-n-s-ō (prt. *drisau, inf. *dristi). — Postać pwk. *dris- tłumaczy się metatezą r zaszłą w 

refleksie pbsł. *dirs- < pie. SZ *dhṛs- ⇐ *dhers- ʽośmielić sięʼ (LIV
2 147), por. wed. dhṛṣṇóti 

ʽośmiela się, ma odwagęʼ, pf. dadhárṣa ʽjest odważnyʼ, gr. θρασύς ʽśmiały, ufny; pochopny, 

ryzykownyʼ, wed. dhṛṣṇú- ʽśmiałyʼ (zam. *dhṛṣ-ú-), śrwn. türre, dürre ʽśmiały, zuchwałyʼ 

(pgerm. *durzu-), < pie. *dhṛs-ú- (zob. NIL 120, Heidermanns 1993, 167n.). Dla bałto-

słowiańskiego *dirs- por. 1. stpr. dyrsos ʽdzielny, tüchtigʼ, dīrstlan ʽokazały, postawny, 

stattlichʼ, nazwy osobowe Dirse, Dirsune (Trautmann 1925, 24n.), 2. psł. *dĭrs- ⇒ *dĭrz-, 

scs. drŭzŭ itd. (zob. niżej). Metateza irC > riC znajduje paralelę w formie prs. trinù ʽtrę, 

nacieramʼ, z *tirnù < pie. *tṛ-n-h1-é- (zob. trìnti). Inaczej Vaillant III, 239, który postuluje 

alternację *dris-/*dres-, rzekomo «pour la commodité de lʼinfixation, et en généralisant 

lʼinfixe nasal». Kroonen 111 daje wywód drįstù z nieprawdopodobnej praformy ie. *dhr-n-s-

s-ske-. — Neopwk. drįst- (⇐ drįst-u): drįstė́ti, -ju, -jau ʽśmieć, mieć śmiałość, odwagęʼ. 

Odpowiednik łot. drìstêt, z insercją k: drìkstêt, -u, -ẽju ʽśmieć, ważyć sięʼ. Paralele: rūkstė́ti 

⇐ rū̃ksta; várgstėti ⇐ varg̃sta; łot. smilg̃stêt ʽskomleć, skowyczećʼ do smil̂gstu, sũrstêt 

ʽbolećʼ do sūrstu (zob. Ostrowski 2006, 31, Pakerys, Balt XLII:3, 2007, 392). — Do st. 

zanikowego *drins- ⇐ *dris- (< *dirs-) zostały dotworzone dwa neoapofoniczne st. pełne: 1° 

SP/SE *drens- w prs. dręsù ʽśmiem, mam śmiałośćʼ136, 2° SP/SO *drans- w adi drąsùs 

 
136 Por. Nedręsu kalbėt patis ižg save, bet ižg rašto kalbu DP 49026 ʽNie śmiem mowić sam z siebie, ale z pisma 

mowięʼ. — kadąg tokios pavargusios personos dažnai abydos savos skųstis nedręsa DP 3367 ʽgdyż takie 

ubogie persony częstokroć się krzywdy swej uskarżyć nie śmiejąʼ. Podobnie w w PK, zob. Kruopas 1970, 94. 
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ʽśmiałyʼ (zob.). — Infigowanemu prs. pb. *dri-n-su odpowiadało w prasłowiańskim 

sufigowane prs. *dĭrs-nǫ (SZ *dirs-). Udźwięcznienie s w otoczeniu resonantów (r-s-n > r-z-

n) doprowadziło do *dĭrz-nǫ, por. scs. drŭznǫti ʽośmielać sięʼ, ros. derznútь, stczes. drznúti, 

stpol. darznąć ʽśmiećʼ137. Zob. BSW 60, LEW 101n., ALEW 231, Derksen 2008, 137.  

 drìvyti I, drìviju, drìvijau gw. 1. ʽdrwić, kpić z kogo, szydzić, wyśmiewaćʼ, 2. 

ʽwymyślać komu, ganić, besztaćʼ, 3. ʽzachowywać się nieprzyzwoicie; dokazywać, psocićʼ, 

išdrìvyti ʽskrzyczeć, zwymyślaćʼ, sudrìvyti ʽponiżyć, zawstydzićʼ — zapoż. z pol. drwić, 

drwię ʽszydzić, kpićʼ, pol. XVI w. ʽmówić od rzeczy, pleść, gadać głupstwaʼ, drwić się ʽrobić 

głupstwa; błądzić, mylić sięʼ (por. Boryś 129n.). Z obocznymi sufiksami: drìvinti, drìvoti a. 

drivóti. 

 drìvyti II, drìviju, drìvijau wsch.-lit. ʽmajaczyć w gorączce, bredzićʼ (Vaikíep dzìdelis 

põlas, ãnas drìvija LZŽ ʽDziecko ma wysoką gorączkę, ono majaczyʼ) — zapoż. z błr. gw. 

dryvécь m.in. ʽmajaczyćʼ (PZB 2, 95; brak w ĖSBM). Por. s.v. drìvyti I: pol. XVI w. ʽmówić 

od rzeczy, pleść, gadać głupstwaʼ. 

 drỹžas 4, 2 p.a. 1. ʽpasmo, smuga, pręga, pas w tkaninieʼ, 2. ʽodzież w pasy, pasiakʼ, 3. 

ʽpas ziemiʼ, 4. przen. ʽwłóczęgaʼ (Ko valkiojies kaip drỹžas? ʽCzemu się pałętasz jak 

włóczęga?ʼ) — formacja na SZ lub WSZ dryž- *driž- od driež-, które ukazuje się w słabo 

poświadczonym czas. dríežti, -iu, -iau ʽdrzeć, znaszać – o ubraniuʼ, por. LEW 104. Jest też 

war. drūž-, zob. drūžė.̃ — Obok tego przym. drýžas, -à (3, 1 p.a.), drỹžas, -à (4 p.a.) ʽw pasy, 

pasiasty, wielobarwny (o tkaninie, ubraniu); w pasy, z plamami, pstry (o prosięciu)ʼ, też o 

oczach kogoś sennego (Vaiko jau akys dryžos, tegul eina miegoti ʽOczy dziecka już się kleją, 

niech idzie spaćʼ) lub pijanego (Negerk daugiau, jau ir taip akys dryžos ʽNie pij więcej, [bo] 

i tak jesteś już pijanyʼ), su dryžomìs akimìs adv. ʽw pijanym stanieʼ.  

 dróbė 1 p.a., drõbė 2 p.a. 1. ʽtkanina z czesanego lnu, płótnoʼ, 2. przen. ʽobraz 

namalowany na płótnieʼ, 3. gw. ʽostrze kosyʼ (Siaura dalgio drobė ʽOstrze kosy jest 

wąskieʼ). Pl. dróbės ʽposzewka pościelowaʼ. SD: «płotno», drobė eldijinė «żagiel do naw» 

(por. eldijà), drobė labai plona «bisior» [ʽdroga, miękka tkanina, najczęściej lniana, biała...ʼ, 

SPXVI], drobė plona «płotno cienkie», drobė rinktinė «cwelich» [ʽlniana, gruba tkaninaʼ, 

SPXVI], suskutos iž drobės «fleytuch» [ʽzwitek szarpi, służący do opatrywania ran, tamponʼ, 

SPXVI], drobės pardavėjas «płociennik, co płotno przedaie». Poza tym drobė ukazuje się w 

SD s.v. «bielony wosk» jako synonim do išbaltintas vaškas. — Drw. drobẽlė ʽcienkie płótno 

domowej roboty; płótno na koszule, bluzkiʼ, dróbinas adi. ʽpłóciennyʼ (por. geležìnas, 

pliẽninas, kiẽminas), dróbinas sb. ʽtkanina lnianaʼ, drobiniaĩ lub dróbiniai m.pl. ʽpłócienne 

części ubrania, koszule, bielizna pościelowaʼ, drobìnis a. dróbinis ʽutkany z lnu, płócienny; 

blady jak płótnoʼ, apvalakas kunigų ilgas drobinis SD «alba kapłańska», drobùlė ʽkawał 

płótna; płachta do przenoszenia paszy, drewna; chusta zarzucana na plecy; prześcieradło; 

obrus; całunʼ (⇒ łot. drābule ʽprześcieradłoʼ). Cps. drobiabal[t]is SD «blecharz» 

[ʽrzemieślnik, który wybiela płótnoʼ, SPXVI] (emendacja <°balis> na <°baltis> za LKŽ II, 

739), por. báltas; ⇒ drobiabaltynė, vieta, kur drobį baltina SD «blech, solarium» (syn. vieta 

kur drobį baltina) [ʽmiejsce, gdzie się bieli płótnoʼ, SPXVI], dróbšarkis ʽrodzaj lnianej 

 

— NB. LKŽ II, 726 wymienił obok prs. drę̃sa gwarowy war. drẽsa, jednakże Vitkauskas (ALL LX, 2009, 

130) prostuje, że taki wariant nie istnieje. 
137 Por. sonoryzację w łot. sakārznis ʽobalone drzewo wraz z korzeniamiʼ < *sakār-snis. — Wtórna sekwencja r-

z ukazuje się również w adi. psł. *dĭrzŭ(kŭ), por. scs. drŭzŭ ʽθρασύς, odważny, śmiałyʼ, bg. drъzъk 

ʽnieustraszony, zuchwały, bezczelnyʼ, słń. gw. dȓz, przest. dŕzek ʽzuchwałyʼ (potem dŕzen), ros. dérzok, 

dérzkij ʽgrubiański, bezczelny; zuchwały, śmiałyʼ (gw. derzkój ʽodważny, dzielnyʼ), czes. drzý a. drzký 

ʽzuchwały, śmiały, odważnyʼ, stpol. darski, darzki ʽdzielny, śmiałyʼ (ob. dziar.zy; później dziarski i zmiana 

znacz. na ʽrześki, żwawyʼ). Por. BSW 60, REW I, 343, Boryś 138. 
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tkaniny z dodatkiem wełnyʼ (por. šark̃as). — W obrębie pierwiastka alternuje zarówno 

wokalizm (a/o, a/e), jak i konsonantyzm (b/p): drab-, drāb-, dreb- oraz drap-, drep-. Por. 1. 

drãbanas ʽstrzęp, łachmanʼ, łot. drẽbe ʽtkaninaʼ, drẽbes f.pl. ʽbielizna, sztuka odzieżyʼ, 2. 

drabùžis (zob.), 3. drãpana (zob.). Pwk. pb. *drep-/*drap- kontynuuje pie. *drep-/*drop- 

ʽodciąć, oderwaćʼ (LIV
2 128), por. gr. δρέπω ʽzrywać; używać, korzystaćʼ, δρέπτω ʽzrywać, 

zbieraćʼ. WSO *drōp-: gr. δρώπαξ m. ʽplaster smołowyʼ (Beekes 2010, 353). Por. jeszcze 

SW wed. drāpí- m. ʽpłaszczʼ (EWAIA I, 758). LEW 100 (s.v. drabùžis) sięgnął do porównania 

z psł. *drapati, ros. drápatь ʽczmychaćʼ, gw. ʽskrobać, drzeć pazuramiʼ, pol. drapać 

ʽskrobać, pocierać, szarpać czymś ostrym, zwł. paznokciami, pazuramiʼ, < pbsł. *drōp-ā-. 

Zob. też ALEW 231. — N.m. Drõbai, Dróbiškiai 2x. N.rz. Drobū́kštis, Drobãlieknis. 

 drobỹnos, -ų 2 p.a. f.pl. gw. 1. ʽdrabinaʼ (war. sg. drobynà), 2. ʽwóz drabiniastyʼ, 3. 

ʽwielki wóz do przewozu siana, zbożaʼ, 4. ʽżłóbʼ — zapoż. ze stbłr. drabiny, por. błr. 

drabíny, -ín, pol. drabiny. War. drebynà LZŽ ʽdrabinaʼ. Zob. też léiterės i liesvyčios. 

 drõblis, -io 2 p.a., droblỹs 4 p.a. gw. ʽplucha, śnieg z deszczemʼ. War. drõblius, 

drobliùs. Z uwagi na syn. drabà (⇐ šlapdrabà) ʽopad mokrego śnieguʼ trzeba drob- ująć 

raczej jako *drāb-, czyli wzdłużony st. o niż jako neoapofonię *drēb- ⇒ *drāb-. Pwk. 

elementarny ma postać dreb-, por. drėb̃ti m.in. ʽpadać – o mokrym śnieguʼ. WSO widać też 

w przymiotniku pgerm. *drōba- ʽmętny; zagmatwany; speszonyʼ, por. stang. drōf ʽmętny, 

zmącony; zmieszany, zakłopotanyʼ, stwn. truobi ʽmętny, nieprzejrzysty (o wodzie, winie); 

smutny, zmartwionyʼ, nwn. trübe (Heidermanns 1993, 160n.). 

 drõčius, -iaus 2 p.a. gw. ʽrobotnik, który piłuje kłody na deski, traczʼ (Pasamdė 

dročiùs rąstams pjauti ʽNajął traczy do piłowania kłódʼ) — ze zmiany trõčius (tr > dr przez 

antycypację, por. tripnóti > dripnóti). Zapożyczone z pol. tracz, -a (nomen agentis od psł. 

*tĭrati ʽpiłować, rżnąćʼ, por. lit. tìrti). Por. nazw. Dračiū́nas (LPŽ nie notuje war. Droč°). 

Zob. też POLŽ 282. — Vb. denom. dročiáuti ʽbyć traczem, piłować kłodyʼ.  

 drõgai, -ų 2 p.a. m.pl. gw. 1. ʽnosze, nosidłaʼ. 2. ʽkosz z żerdzi wstawiany na sanie przy 

przewożeniu słomyʼ, war. drõkai — zapoż. z prus.-niem., śrdn. drōge ʽnoszeʼ, por. nwn. 

Trage f. (GL 46). War. drėg̃ės, drėg̃iai (wokalizm niejasny). 

 drõnčkos, -ų 2 p.a. f.pl. przest. ʽlekki powóz dla ludzi, dorożkaʼ (Atvažiavo su 

drončkom) — ze zmiany *dronškos, co zapożyczone z pol. gw. drążki, -ek m.pl. ʽdorożkaʼ 

(por. drążek, drw. od drąg ʽkij długi i grubyʼ). Zmiana nš > ntš jak w stánčka i riñčvynis. 

Wyraz polski jest pożyczką z ros. dróžki, -ek f.pl. przest. ʽdorożkaʼ, to z kolei jest 

zdrobnieniem od drógi pl. ʽdługi wóz bez nadwozia, którego przednia część jest połączona z 

tylną drągamiʼ, gw. ʽlekki wóz do wyjazdów w poleʼ. Brzmienie drążki zam. *drożki 

tłumaczy się przekładem ros. drogá, gw. dróga ʽdrąg łączący przednią część wozu z tylną, 

rozworaʼ, zob. Boryś 119, s.v. dorożka. NB. LKŽ II, 742 mylnie wskazuje †drączek jako 

polskie źródło. 

 drõnyčia 1 p.a., dronyčià 2 p.a. stlit., gw. 1. ʽcienka, wąska deska; deska do pokrycia 

dachuʼ (Pirkia buvo dronỹčiom dengta), SD
1 <dronićia> «dranica» (syn. łynta), 2. ʽboczna 

deska w wozieʼ, 3. ʽdrewniana okładzina ścian, boazeriaʼ — zapoż. ze stbłr. dranica (błr. 

draníca, -y), pol. XVI w. dranica ʽdeska łupana albo darta, łata drzewna do pokrywania 

dachuʼ (SPXVI). Zob. też SLA 66; brak w ALEW. 

 drótas 1 p.a. gw. 1. ʽdrut metalowy; drut w pysku prosięcia, świniʼ, 2. ʽdratwa, nić 

szewska nasycona smołą, Pechdrahtʼ — zapożyczenie, które częścią pochodzi z prus.-niem. 

drōt (GL 45n., LEW 106), a częścią z błr. drot, drótu (⇐ pol. drót, por. ĖSBM 3, 153). Co do 

akutu por. zapoż. póras, ókas i stópa. War. f. dróta 1 p.a., drótis 1 p.a., drotìs 4 p.a. War. o 

nagłosie wtórnie palatalizowanym: driótis, drióta 1 p.a. — Z obocznym wokalizmem: drãtas 
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4 p.a., dratà 4 p.a. ⇐ nwn. Draht m. Łot. drãte, drãts ⇐ śrdn. drāt (ME I, 494, Jordan 60). — 

Vb. denom. dratavóti ʽdrutować gliniane garnkiʼ (syn. aprazgióti, sutóšėti), įdratavóti 

ʽwkłuwać drut w pysk prosięciaʼ. Natomiast sudratavóti ʽmocno skręcić (bicz, powróz)ʼ 

może być denominatywem od obcej podstawy, por. błr. dratavány ʽo biczu: ściśle skręcony z 

cienkich pasków rzemieniaʼ (TSBM). 

 drótva 1 p.a., drotvà 2 p.a. gw. ʽdratwa, nić szewska nasycona smołąʼ — zapoż. ze 

stbłr. dratva, błr. drátva, -y (⇐ pol. dratwa, por. ĖSBM 3, 149) albo wprost z polskiego (tak 

POLŽ 280). Co do akutu por. zapoż. tróptas, šópa i vóga. Zob. też drótas. — Bez substytucji 

dla słow. a: dratvà.  

 drovė́tis, droviúos (3 os. drõvisi), drovė́jaus ʽwstydzić się, krępować się, nie śmiećʼ 

(Nesidrovė́k, valgyk! ʽNie krępuj się, jedz!ʼ. Ji vyrų drõvis ʽOna wstydzi się mężczyznʼ). 

Postverbalia: drovà a. drovė ̃ ʽnieśmiałość, skrępowanie, wstydʼ, ⇒ bedrõvis, -ė ʽczłowiek 

bezwstydnyʼ (syn. begė́dis); drõvastis a. drovastìs f. ʽwstydliwość, wstydʼ, drovùs 

ʽnieśmiały, krępujący sięʼ. Paralele w postaci gė́dėtis ʽwstydzić sięʼ ⇐ gė́da, bodė́tis ʽnie 

znosićʼ ⇐ bodùs oraz atgyvė́ti ʽodżyćʼ ⇐ gývas pozwalają dopatrywać się w drovė́tis vb. 

denominativum. Jego osnową mogło być adi. vb. *dróvas ʽbojaźliwy, wstydliwyʼ < pb. 

*drāu̯a- < pie. *dreh2-u̯o-. Znacz. etym. ʽtaki, który ucieka, uciekającyʼ. Pwk. pie. *dreh2- 

ʽuciekaćʼ (LIV
2 127), por. gr. ἀποδιδρā́σκω ʽuciec, umknąć, zwł. ukradkiemʼ, ἀπέδρāν aor. 

ʽuciekłemʼ, wed. drā́tu ʽniech biegnieʼ, dadrur pf. ʽwybiegli, rozbiegli sięʼ138. ME I, 494 

wysunął przypuszczenie, że drovė́tis wraz z łot. dravêt i drauvêt ʽgrozićʼ może być 

zapożyczeniem ze śrdn. drouwen ʽgrozićʼ. Podczas gdy łotewskie czasowniki istotnie 

odpowiadają niemieckiemu, to o litewskim nie można tego powiedzieć. Trudno jest znaleźć 

wspólny mianownik dla znaczeń ʽwstydzić się kogoʼ i ʽgrozić komuʼ. Mimo to ALEW 232 

przyjmuje, że drovė́ti może być zapożyczone z niemieckiego albo z łotewskiego. Jako 

alternatywę dopuszcza połączenie z draũsti ʽzakazywać, zabraniaćʼ. — Neoosn. drovėj-: dėl 

drovėjimo mergystės DP ʽdla wstydu panieńskiegoʼ. 

 drõždžios, -ių 2, 4 p.a. ZTŽ f.pl. ʽdrożdżeʼ — zapoż. z pol. drożdże, -y. 

 dróžti, dróžiu, dróžiau 1. ʽstrugać, heblować; trzeć na tarceʼ, 2. ʽwyrzynać z drewnaʼ, 

3. ʽbić, uderzać, smagać, zacinać koniaʼ. Cps. išdróžti ʽwystrugać, wyrznąć; wypalić gardło 

(o spirytusie); wypalić komu (prawdę prosto w oczy)ʼ, nudróžti ʽzastrugać, wystrugać; 

zedrzeć (spodnie)ʼ, przen. ʽpomknąć dokądʼ, sudróžti ʽzestrugać; uderzyćʼ, uždróžti 

ʽuderzyć, zdzielićʼ. SD: drožiu dłubię co; hebluię; ryię, rzeżę obrazy» (syn. rėžiu), «strugam 

co», eldija išdrožta SD «komięga» [ʽrodzaj dużej tratwy używanej do spławiania zbożaʼ, 

SPXVI], nudrožiu SD «skrobię co iako drzewo» (⇒ nudrožimas «skrobanie drzewa»). Refl. 

nusidróžti ʽzaostrzyć sobie, zatemperować sobie; upić sięʼ. Odpowiednik łot. drāzt, drāžu, 

drāzu ʽstrugać, chłostać, smagać rózgą, bić, uderzać, rzucać, ciskać, lać; biecʼ, atdrãzt 

ʽodciąć; szorstko odpowiedziećʼ, ìedrāzt ʽwpaść jak burza, wedrzeć się; zadać ciosʼ, refl. 

drãztiês ʽzaczepiać kogo, szukać zwady, nacierać na kogoʼ. Litewsko-łotewski czasownik nie 

ma nawiązań zewnętrznych, por. LEW 106. Transponat ie. *dhreh2ǵ-. W kwestii struktury 

pierwiastkowej por. pie. *dhreh2g
h- ʽrozdrażniać, podniecaćʼ, m.in. w scs. razdražǫ, -dražiti 

ʽrozzłościćʼ (LIV
2 154). Na podstawie tej rekonstrukcji ALEW 232 ostrożnie sugeruje 

pokrewieństwo litewsko-słowiańskie. — Drw. drožimo žinia SD «sznicerstwo», drožėjas 

n.agt. SD «dłubacz, snycerz», drožinỹs ʽrzecz wystruganaʼ (por. typ rentinỹs), drožtìnis 

ʽstrugany, tarty (o potrawie z tartych kartofli)ʼ, SD «sznicerski», drožtùvas ʽnożyk do 

struganiaʼ, SD «dłubaczka ogrodnicza» i «rzezak, strug», drožlaĩ m.pl. ʽwiórkiʼ, drõžlės f.pl. 

 
138 Adi. lit. drovùs ʽnieśmiały, wstydliwy, krępujący sięʼ mogło otrzymać 4 p.a. w momencie zastąpienia *dróvas 

1 p.a. przez formację u-tematyczną. Paralela: gw. storùs ⇐ stóras.  



352 

na prawach rękopisu 

ts. Z jęz. łotewskiego por. drāztît, -u, -iju ʽskrobać, zdrapywać, strugaćʼ < *drāž-stī-, refl. 

drāztîtiês ʽbyć niesfornym, niegrzecznym, niespokojnymʼ. Nomina: drãzts ʽprzyrząd do 

struganiaʼ, też ʽczłowiek szukający zaczepkiʼ, drãzlis ʽstrużyna, heblowinaʼ, dràza2 ʽtłok, 

ciżbaʼ (znacz. etym. ʽnapór, ściskʼ, por. lit. grūstìs, sángrūdis, sprūstìs). Od neopwk. drās- 

(⇐ drāzt) utworzono drw. dràslis2, drãstaļa ʽniepohamowany, nieopanowany człowiek; 

niegrzeczne dzieckoʼ, drāsme ʽszrama, bliznaʼ. — Neoapofonia *drāž- (SP) ⇒ *drăž- (SZ): 

łot. draza ʽskrawek, ścinekʼ, pl. ʽwszelkie odpadki drewna, drzazgiʼ. Por. šókti ⇒ ãtšakas; 

*plokti (plókščias) ⇒ plàkti. Osobno zob. druožlė.̃ — Alternant z dyftongiem uo: druõžti, 

druožiù, druožiaũ ʽzdzierać (odzież, obuwie), znaszać ubranieʼ (druožlės SD «heblowiny; 

strużyna») jest dwuznaczny, może polegać bądź na neoapofonii o ⇒ uo (zob. Būga, RR II, 

343), bądź na hiperpoprawnym zastępstwie o ⇒ uo. Podobna niepewność dotyczy kuõpti ob. 

kõpti; stuomuõ ob. stomuõ i žúobris ob. žóbris. 

 drū̃čkis, -ė 2 p.a. pot. ʽgruby i niski (człowiek lub zwierzę)ʼ — ze zmiany *drūt-iškis, 

drw. urobionego od adi. drū́tas m.in. ʽgruby i niskiʼ (zob.). Nieakcentowana samogłoska i w 

suf. -išk- została synkopowana, stąd *drūt.škis, następnie drū̃čkis po ściągnięciu tš w afrykatę 

(por. vẽčas z *vetšas). Paralelny rozwój widać w dìčkis ʽwyrostekʼ < *dit.škis < *didiškis ⇐ 

dìdis (por. vìškai z vìsiškai). — War. liter. drùčkis, -ė pokazuje krótkość, która pochodzi z 

neoapofonii ū ⇒ ŭ, obserwowanej przy derywacji od neoosnów: drūčk- ⇒ dručk- jak np. 

bū́klė ⇒ buklùs. Por. też łot. drūkts ⇒ drukts s.v. drū́ktas. Tu też n.m. Dručkaĩ (⇒ Dručkų̃ 

ẽžeras). 

 drū́gas 1 p.a. wsch.-lit. ʽprzyjaciel, kolegaʼ (ZTŽ) — zapoż. ze stbłr. drugъ, por. błr. 

druh, -a, ros. drug, -a. Zob. też draũgas. 

 drugỹs, -io 4 p.a. 1. ʽdreszcz, gorączka z dreszczami, febra, ograżkaʼ (SD «zimnica, 

febra, gorączka zimna»), 2. ʽgatunek motylaʼ (SD
1 «motyl, papilio»), 3. drùgio dóbilas bot. 

ʽbobrek trójlistkowy, Menyanthes trifoliataʼ. Odpowiedniki bałtyckie: łot. drudzis ʽgorączka, 

zimnicaʼ (drudzîgs ʽwstrząsany dreszczami i gorączkąʼ, drudžuôt ʽgorączkowaćʼ), drudzi 

m.pl. ʽmole, geflügelte Mottenʼ), tu też stpr. drogis EV ʽtrzcina, Ror [Rohr]ʼ, por. łot. 

drudzene ʽZittergrasʼ (ME I, 502). Praforma *drug-ii̯a-. Odpowiednik psł. *drŭg-ĭ-, por. ros. 

drožь, dróži f. ʽdreszczʼ, pol. dreszcze pl. (zamiast *dreżce f.pl. od *dreżca ʽdreszczʼ < *drĭž-

ĭca, Bańkowski I, 297). Wymienione rzeczowniki są motywowane pwk. *drug- ʽdrżeć, 

dygotaćʼ, utrzymanym w słowiańskim, por. 1. psł. *drŭžati < *drug-ē-, prs. *drŭžǫ < *drug-

i̯e-: ros. drožátь, drožú, pol. drżeć, drżę, 2. psł. *drŭgati iter. ʽdrgać, dygotaćʼ < *drug-ā-: słń. 

drgati, czes. drhati, pol. drgać (BSW 61, Boryś 125, 131). Do tego perfectivum na -nǫ-: scs. 

sŭdrŭgnǫti sę ʽzlęknąć się, przestraszyć sięʼ, ros. drógnutь ʽdrgnąć, zadrżećʼ, pol. drgnąć 

ʽzatrząść sięʼ (ESJS 921). Do pie. *dhreu̯gh-/*dhrugh- ʽtrząść się, kurczyć sięʼ (IEW 275, brak 

w LIV
2 157), por. ags. driogan ʽoszukiwaćʼ, SZ wed. drúhyati ʽkrzywdziʼ. — WSZ *drūg-: 

łot. drũdzêt ʽz zimna dygotać, z zimna drętwieć, kostniećʼ. Nawiązanie w słowiańskim dryg-, 

por. ros. drýgatь ʽmachać, wymachiwać (nogami, ogonem)ʼ, drýgatьsja ʽszamotać sięʼ, gw. 

drýgatь ʽdrżeć; rzucać się w konwulsjach; bać sięʼ, gw. drygátь ʽdrżć; kulećʼ, ukr. gw. 

dryháti ʽmłócićʼ, pol. przest. drygać ʽdrgać, trząść sięʼ, wzdrygać ʽwstrząsać, wzruszaćʼ, 

wzdrygać się ʽgwałtownie drgać; nie chcieć czegoś robić, wzdragać się przed czymʼ, por. 

ukr. zdryhátysja ʽwzdragać sięʼ. Zob. też drigañtas. 

 drū̃gzti, drū̃zgia, drū̃zgė gw. — o buczeniu kołowrotka; o dźwięku wydawanym przez 

płozę sań trącą o ziemię; o szczęku żaren, do których dostał się kamyk. 

Dźwiękonaśladowcze. Por. syn. brū̃gzti. 

 drukavóti, drukavóju, drukavójau stlit. ʽdrukowaćʼ — miejsce akcentu wskazuje na za-

pożyczenie ze stbłr. drukovati, por. błr. drukavácь, -úju, 3 os. -úje (⇐ pol. drukować, -uję). 
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SLA 66 i ALEW 233 niesłusznie zakładają polską formę źródłową (brak w LEW). — Sb. 

drukárnia a. drukárnija, też drukárnė ʽdrukarniaʼ ⇐ stbłr. drukarnja, por. błr. drukárnja, -i, 

pol. drukarnia (natomiast war. drukarija b.z.a. u Kurschata oddaje nwn. Druckerei f.). — 

N.agt. drukõrius ʽdrukarzʼ (SD
1 drukariaus «drukarski») ⇐ stbłr. drukarъ, por. błr. drukár, -á 

(ĖSBM 3, 154n.). — Neoosn. drukavo-: drukavodinti MT ʽoddać do druku, doprowadzić do 

wydrukowaniaʼ. 

 drū́ktas, -à 3 p.a. gw. 1. ʽgruby i niski, przysadzisty, krępyʼ, 2. ʽsilny, krzepkiʼ — 

żmudzki odpowiednik auksztajckiego drū́tas (zob.), pozbawiony świadectw starolitewskich. 

Ma nawiązanie w łot. drūkts ʽgruby, mocnyʼ (rzadkie), jak też w stpr. *drūkt(a)s, od czego 

adv. drūktai, drūcktai ʽmocno, festʼ. Pochodzenie wyrazu nie zostało dotąd wyjaśnione. 

Zinkevičius (LD § 245) widział w drū́ktas wstawne k, podobnie jak w pirktìs i žalktỹs. Tego 

rodzaju paralele nie są jednak zadowalające, ponieważ opiewają na insercję k w pozycji po 

spółgłosce, podczas gdy w drū́ktas k następuje po samogłosce139. Heidermanns 1993, 160 

przypuszcza, że drū́ktas i drū́tas należą do osobnych pie. pierwiastków, przy czym drū́ktas 

ma być spokrewnione z pgerm. *dreuga- ʽfesthaltendʼ, por. stnord. drjúgr ʽwydajny, obfity, 

wystarczającyʼ, stang. drēog, -drēohra ʽpoważny, trzeźwy, roztropnyʼ. Tytułem próby 

wysuniemy hipotezę, że drū́ktas powstało jednak w rozwoju intrabałtyckim. Punktem 

wyjścia mogło być prs. denominativum drū́sta (*drūt-sta) do drū́sti ʽmocnieć, grubiećʼ, które 

w pewnym momencie doznało insercji k i przybrało postać *drūksta, postać porównywalną z 

balk̃sta < bals̃ta ʽbielejeʼ (prt. baḷto) albo tìlksta < tìlsta ʽucicha, milknieʼ (prt. nutìlo). 

Resegmentacja *drūk- + -sta pociągnęła za sobą nową formę prt. *drūko (por. tìlko) i inf. 

*drūkti (por. tìlkti), w końcu również *drūk-tas jako ptc. prt. passivi. — Drw. drū́ktainis, -ė 

ʽgrubasʼ (por. sufiks w slìnkainis), drū̃ktis m. ʽgrubośćʼ, nazw. Drūktẽnis. Neoosn. drūk-: 

drūkšlỹs, -ė ̃ʽczłowiek lub bydlę grubeʼ < *drūklys (š wsunięte po k jak w pinõkšlis, vìkšras). 

Cps. drūktãrietis (zob. ríetas), drū́ktgalis ʽgrubszy koniecʼ, war. żm. drū́galis < *drūk-gal- 

(por. gãlas), drūktnõsis ʽktoś o grubym, pękatym nosieʼ (war. drūtanõsis, por. nósis). — Vb. 

denom. drūktė́ti ʽnabierać ciała, grubiećʼ, padrū́ktinti ʽwzmocnić; umocnić w wierzeʼ (por. 

stpr. podrūktinai ʽpotwierdzam, bestetigeʼ, właśc. ʽumacniamʼ). — Neoapofonia ū ⇒ ŭ 

wydała krótkowokaliczny war. drukt-, por. łot. drukts ʽtęgi, ociężałyʼ, częściej drukns 

ʽkrępy, przysadzisty, tęgi, mocnyʼ. Drw. wsteczne: druķis ʽkrępy człowiekʼ (⇒ druķîgs 

ʽkrępy, przysadzistyʼ), jak również lit. drùklis ʽtłuścioch, grubasʼ (war. metatetyczny: 

drùlkis). Por. jeszcze lit. nazw. Drukteĩnis, Druktẽnis oraz apelatyw drùčkis s.v. drū̃čkis. 

 drumstýti, drumstaũ, drumsčiaũ: sudrumstýti ʽzmącić (wodę), zakłócić (spokój)ʼ, 

dawne prs. drumsčiu SD «mącę», drumsčiu alų, vynų SD «kłocę piwo, wino», drumsčiasi 

alus SD «burzy się piwo» (war. sonoryzowany sudrumzdýti, por. subrunstù) > subrunzdù — 

frequentativum z suf. -sty- do zanikłego vb. prymarnego *drumti, gdzie drum- jest st. 

zanikowym do *drem- < pie. *dhrem- (transponat). Paralele: dùrstyti ⇐ dùrti; kùrstyti ⇐ 

kùrti. Odpowiednik łot. drùmstît, -stu, -stīju ʽkruszyć, drobićʼ. Obecność typu apofonicznego 

barstýti ⇐ bert̃i; drabstýti ⇐ drėb̃ti; graistýti ⇐ griẽti pozwala przypuszczać, że drumstýti 

zajęło miejsce starszej formacji na SO, czyli *dramstyti. — Jest też pdg. quasiprymarny: 

drum̃sti, -sčiù, -sčiaũ ʽmącić (wodę, płyn)ʼ, oparty na prs. drumsčiù, które kiedyś należało do 

inf. drumstýti. War. sonoryzowany: drumzdžiù a. drumzdù, drumzdžiaũ, drum̃zti ʽmącićʼ, 

refl. drum̃zdžias a. drum̃zdas ʽo niebie: chmurzy się, ma się na deszczʼ. Refl. su-si-drum̃zti 

ʽzmącić się, zmętniećʼ zmienia się w *suzdrumzti, skąd neosimplex zdrum̃ztis (paralele: 

zgèsti, zgrìbti i zgáudytis). — Neoosn. drumst-: atadrumstis SD
1 «odmęt» [ʽgłęboka, często 

zmącona woda, wirʼ, SPXVI], drum̃stas a. drumstùs ʽmętny (o wodzie, piwie); zamglony, 

 
139 Internacjonalizmy reguliãktorius i revoliùkcija (LD § 245) trzeba z dyskusji wyłączyć z uwagi na ich młody 

wiek.  
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zachmurzonyʼ, drumstė́jas ʽkto mąci, zakłóca spokójʼ, sudrumstingos arba sudrumsčiamos 

širdies SD «namiętny» (syn. geidulingas), drum̃ztis ʽmętnieć – o wodzie, samogonieʼ. Por. 

łot. drum̃stala ʽdrobina, okruch, strzępʼ, ⇒ drumstalât ʽkruszyć, np. chlebʼ. — Neopwk. 

drums- (⇐ drums-(s)ty-): łot. drum̃sêt, -ēju ʽmącićʼ, drum̃sinât ts., nomina: drum̃sla ʽokruch, 

strzępʼ (war. drum̃psla, drumska, drum̃zaka), ⇒ drumslât ʽkruszyćʼ. Zob. też ALEW 233n., 

gdzie jednak przemilczano procesy resegmentacji, których wytworem są neoosnowy drumst- 

i drums. — Neopwk. drumz- (⇐ drumzdù): drum̃zlės f.pl. ʽmęty, osadʼ140. Ze zmianą mz > 

mž: drum̃žlės; drumzlùs ʽmętnyʼ, war. drumžlùs. Por. łot. drumzêt ʽgnieść, miąć, miętosićʼ. 

— Neoosn. drumzl-: drumzlė́ti, -ja, -jo ʽmętniećʼ, war. drumžlė́ti (⇒ drumzlė́tas ʽmętny, 

mętnawyʼ), drum̃zlinas ʽmętny, zachmurzonyʼ, war. drum̃žlinas (⇒ drumzlinaĩ m.pl. ʽmętyʼ, 

drum̃zlinti ʽmącićʼ). 

 druñgnas, -à 4 p.a., drungnùs, -ì 4 p.a. 1. ʽani ciepły, ani zimny, ciepławy, letniʼ, 

druñgnas vanduõ ʽletnia wodaʼ, 2. ʽzmętniały – o źrenicyʼ, 3. przen. ʽnieczuły, obojętnyʼ 

(war. druñgas, drungùs) — dewerbalny przymiotnik od drung-, co jest infigowaną postacią 

st. zanikowego drug- do *dreg-, por. 1° SE dreñgti ʽpadać – o deszczu ze śniegiem, o 

mokrym śnieguʼ, 2° SZ druñgti ʽocieplać się, ogrzewać się, stawać się ciepławym, letnimʼ, 

atdruñgti ʽzagrzać się, rozgrzać sięʼ. Odpowiednik łot. kuroń. drungans ʽciepławy, letniʼ – 

przypomina litewski war. druñganas ts. Zob. też LEW 107 i ALEW 220, 234. NB. War. 

drangùs ʽciepławyʼ może być hiperpoprawną restytucją formy drungùs, podejrzewanej o 

pochodzenie wschodnio-litewskie (zob. LKŽ II, 638). — Drw. vasárdrung(n)is ʽciepławy, 

letni – o wodzieʼ (por. vãsara ʽlatoʼ). Vb. denom. druñginti a. drungìnti ʽzagrzać, podgrzać 

(wodę, mleko, potrawę)ʼ. 

 druožlė ̃ 4 p.a. gw. ʽstrużynaʼ, zwykle pl. druõžlės f.pl. ʽheblowiny, strużyny, wióry, 

drzazgiʼ (SD «heblowiny; strużyna»). War. drūžlė.̃ War. z insercją g: druõgžlės gw. ʽwióry, 

drzazgiʼ (por. driegžlỹs ob. driežlỹs). Odpowiednik łot. druõztala, druoztele ʽskrawek, 

ścinek, sztuka, kruszyna, drobinaʼ, ⇒ vb. denom. druoztalât, druoztelêt ʽdrobno krajać, 

siekaćʼ. Obok druožlė ̃jest war. drožlė ̃ʽstrużynaʼ, który ma jasną motywację w czas. dróžiu, 

dróžti ʽstrugaćʼ (pb. *drāž- < *dhreh2ǵ-). To skłania do przypuszczenia, że forma 

dyftongiczna z uo może być neologizmem, podobnie jak stuomuõ obok starszego stomuõ 

(pb. *stā- < *steh2-); stuogas ob. stógas stõgas (pb. *stāg- < *steh2g-); žúobris obok žóbris 

(pwk. žab-) itp. Szerzenia się uo kosztem o dowodzą również zapożyczenia, por. nuodieja 

ob. nodiejà; špúokas ob. špókas; stúopa ob. stópa itd. W tym kontekście mniej 

prawdopodobną alternatywą byłaby hipoteza apofonicznego archaizmu, mianowicie wywód 

druožlė ̃ z praformy *drōž-, reflektującej pwk. na st. o, pie. *dhroh2ǵ- ⇐ *dhreh2ǵ- (brak 

spodziewanego †drúož-!). Por. klúonas ob. klóti i súodys ob. sodìnti (Stang 1966, 43). W 

ujęciu Būgi (RR II, 342n.) druožlė ̃należy do 17 przykładów, w których «Dvibalsis uo yra 

tam tikras laipsnis iš pagrindinio o (= la. ā)» ʽDwugłoska uo przedstawia pewien stopień 

[apofoniczny] od podstawowego o (= łot. ā)ʼ. Autor postuluje więc apofonię lit. uo : o, czyli 

stosunek pie. *ō : *ā < *oH : *eh2, co jednak z porównawczego punktu widzenia jest trudne 

do zaakceptowania. NB. W pewnym innym miejscu Būga (RR II, 366) wymienia druožlė ̃

jako alternant drūž- w drūžė ̃ʽpas, pręgaʼ. 

 drùpai, -ų 2 p.a. gw. ʽkrople, lekarstwo odmierzane po kropliʼ (drùpai pro skilvį 

ʽkrople na żołądekʼ) — zapoż. z prus.-niem. drope m. ʽkroplaʼ, por. nwn. Tropfen m. (GL 

46). War. f. drùpės. 

 druskà 2 p.a. ʽziarnko soliʼ, pl. drùskos ʽsólʼ. SD druska «sol». Odpowiednik łot. 

druska ʽokruchʼ (drusku adv. ʽtrochęʼ, drusciņ ʽtroszeczkęʼ), druskas f.pl. ʽokruchy, 

 
140 Możliwy jest też wywód z *drumslės, przez zmianę msl > mzl jak w kremzlė.̃  
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kruszynyʼ. Pb. *drus-kā-, formacja dewerbalna o budowie podobnej do spėkà ⇐ spė́ti; trìnka 

⇐ trìnti. Pwk. drus- jest refleksem SZ *dhrus- od pie. *dhreu̯s- ʽrozpadać się, odpadać, 

kruszyć sięʼ (LIV
2 157), por. goc. driusan ʽspadaćʼ (draúhsnos f.pl. ʽokruchyʼ), walij. dryll 

ʽdrobina, okruchʼ (*dhrus-lio-)141. Znacz. etym. ʽdrobina, kruszynaʼ. Por. LEW 107, ALEW 

234. Brak form na SE †driaus-, SO †draus-. Osobno zob. drùzgai. — Wyraz lit. jest 

neologizmem na miejscu zanikłego sb. *sólis ʽsólʼ, które było odpowiednikiem łot. sā̦̀ ls, 

acc.sg. sàli f.m. ʽsólʼ < pb. *sāl- (zob. sólymas). — Drw. drùskė bot. ʽsolanka, Salsolaʼ, 

drùskinė a. druskìnė ʽsolnica, solniczkaʼ, drùskinis: drùskinis maĩšas ʽworek na sólʼ, drùskinė 

bačkà ʽbeczka na sólʼ (medžiaga unt druskinių, unt aludžių SD «klepki» [do wyrobu 

beczek]), druskinyčia stlit. ʽsolnicaʼ, visotimės druskinyčia SD «komora rzeczypospolitey 

solna» (suf. słowiański, por. akstinyčia), drùskininkas ʽsolarz, kto warzy sól, kto handluje 

soląʼ, drùskius ʽsolarz; kto lubi jeść słonoʼ (por. šluõčius, mės̃ius). Cps. druskakalnis SD 

«solna gora» [ʽkopalnia soliʼ] (syn. druskos kalnas, por. kálnas), druskavietė SD «żupa» (por. 

vietà), ⇒ vyresnis druskavietės SD «żupnik»; druskažolė b.z.a. bot. ʽświbka błotna, 

Triglochin palustrisʼ, drùskbosis ʽbeczka na sólʼ (por. bõsas II). Vb. denom. drùskinti ʽsolić, 

np. mięsoʼ, druskúoti ʽsypać sól, posypywać soląʼ. — N.m. Drùskiai 3x, Drùskininkai 3x 

(pol. replika Druskieniki, Druskienniki). 

 drustas b.z.a. żm. ʽplaster mioduʼ. Niejasne. Jeśli ze zmiany *trustas < *(s)trud-ta- (s-

mobile), to por. psł. *strŭdĭ f. ʽmiód w plastrzeʼ, strus. strŭdĭ ob. stredĭ ʽmiódʼ, słń. stȓd, strdȋ 

ʽmiód w plastrzeʼ, stpol. stredź, strdzi ʽmiódʼ (uwaga A. Bańkowskiego p.l.). Por. korỹs. 

 drū́tas, -à 3 p.a. 1. ʽgruby i niski, przysadzisty, krępyʼ, 2. ʽotyły, tęgiʼ (SD też 

«pękaty»), 3. ʽkrzepki, mocnyʼ (balsas drūtas SD «bas w śpiewaniu»), 4. ʽtwardy, stały; 

głęboki (sen)ʼ. War. z palatalnym r̓ : driū́tas (por. driūžė ̃ ob. drūžė)̃142. Bez dobrego 

objaśnienia. Transponat ie. *d(h)ruH-tó- ⇐ pwk. *d(h)reu̯H-. Było porównywane ze sti. 

dhruvá- ʽmocny, krzepki, trwałyʼ, stpers. duruva- ʽzdrowyʼ, goc. triggws ʽwiernyʼ, jak też ze 

stpr. druwis ʽwiara, Glaubeʼ, druwīt ʽwierzyć, glaubenʼ, zob. BSW 61, LEW 107. Należy 

dodać, że są również litewskie świadectwa dla allomorfu druv-V < *d(h)ruH-V (gdzie v 

powstało w hiacie laryngalnym), jakkolwiek są one ograniczone do materiału 

onomastycznego, por. 1° n.jez. Drùvetas (spokrewnione z łotewską n.rz. Druve i n.jez. 

Druvas-ęzars, zob. Vanagas 92, s.v. Drujà), 2° n.rz. Drubìnga, war. Drubéngis, gdzie drub- 

ze zmiany druv-, podobnie jak np. kẽbetas < kẽvetas (zob. GJL I, § 458); tego Vanagas, l.c. 

nie bierze pod uwagę, jakkolwiek leksem drub- nie ma żadnego oparcia w lit. materiale 

apelatywnym. Być może należy tu jeszcze polska n.rz. Drwęca (prawy dopływ Wisły w 

pobliżu Torunia) < *Drŭvętja, którą Rozwadowski [1897] 1961, 171 wywodził z pie. 

*druu̯entī i łączył z czasownikiem sti. drávati ʽbiec, spieszyć, spływaćʼ. — Według ALEW 

235 drū́tas ma być drw. od nominalnego pdg. pie. *dóru-/*dreu̯- n. ʽdrzewo, drewno; pień 

drzewaʼ; znacz. etym. ʽmit Holzʼ, skąd ʽgruby, tęgi, mocnyʼ. War. drū́ktas (zob.). — Drw. 

drūtinis ʽgrubyʼ: dešra drūtinė SD «maciek, kiszka gruba», drūtìs, -iẽs f. 1. ʽmoc, siłaʼ, 2. 

ʽsytość, uczucie zaspokojenia głoduʼ obok drū̃tis, -čio 1. ʽgrubośćʼ (Kiek ilgio, tiek drūčio 

ʽIle długości, tyleż grubościʼ), 2. ʽmoc, siłaʼ (Otrębski uważa osnowę na -i̯a- za odnowienie 

osnowy na -i-, zob. GJL III, § 43), drūtį įgyju SD «mięszszeię, grubieię», drūtyn eimi SD 

«mięszszeię, grubieię; mocnieię, mocnię się, dużeię» (syn. drūstu), drūtùlis ʽczłowiek gruby, 

 
141 LEW 107 wymienia w tym kontekście jeszcze łac. frustum, -ī ʽkawałek, kąsekʼ (pie. *dhrus-to-). Tymczasem 

WH I, 553 daje tu pierwszeństwo rekonstrukcji *bhrus-to-, pwk. *bhreu̯s- ʽtłuc, rozbijaćʼ. Tak też LIV2 97, 

przyp. 1.  
142 Za tym, że istniał kiedyś oboczny temat na -u-, *drūtus, przemawia przysłówek drū̃čiai, drū́čiai ʽmocno 

(trzymać, związać), silnie (padać)ʼ, też ʽbardzoʼ (Jis drūčiai gražiai kalbėjo ʽOn bardzo ładnie mówiłʼ), 

ʽdużo bardziejʼ (Tu drū̃čiai senesnis už mane ʽTy jesteś dużo starszy ode mnieʼ), ʽdo syta (najeść się)ʼ. Por. 

też cps. drūčgalỹs obok drūtgalỹs ʽgrubszy koniecʼ, n.rz. Drū́čiupis.  
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otyłyʼ (syn. storùlis). Osobno zob. drū̃čkis. Cps. drūtgalỹs ʽgrubszy koniecʼ (por. gãlas), do 

tego: war. z dysymilacją dwu zwartych dg > džg: drūčgalỹs a. drū́čgalis (pisownia 

etymologiczna); drū́tmedis ʽdrzewo o twardym drewnie, np. dąb, bukʼ (por. mẽdis). Nazw. 

Drūẗ̄ỹs, Drūteikà, n.m. Drūtū́nai (od nazw. *Drūtūnas?). — Vb. denom. drū́sti, drū́stu 

(*drūs.stu < *drūt-stu), drū́tau, war. drū̃sti (por. kū̃sti). SD drūstu «mięszszeię, grubieię; 

mocnieię, mocnię się, dużeię» (syn. drūtu tumpu, drūtį įgyju); drūtė́ti ʽgrubieć, krzepnąćʼ, 

drū́tinti (zob.). 

 drū́tinti, drū́tinu, drū́tinau 1. ʽczynić krzepkim, mocnym, umacniać, wzmacniaćʼ, 2. 

przest. ʽdodawać sił organizmowi, posilać, sycićʼ (nedrūtinųs, nesotinųs penukšlas SD 

«nieposilny pokarm, napoy»). DP ʽutwierdzać, dowodzić, potwierdzaćʼ, drūtinu SD 

«twierdzę» — denominatywne causativum na -in- od drū́tas (zob.). Refl. drū́tintis DP 

ʽutwierdzać sięʼ, drūtinuosi SD «czerstwieię; jędrnieię; krzepię się».  

 drùzgai, -ų 2 p.a., druzgaĩ, -ų̃ 4 p.a. m.pl. ʽpokruszone, drobne cząstki czego, paprochy, 

źdźbła, szczapki, drzazgi, chrust; kawałki rozbitego naczynia; śmiecieʼ. War. z ū: drū̃zgai, 

drūzgaĩ. Prawdopodobnie z sonoryzacji sk > zg w praformie *druskai, pokrewnej wyrazowi 

druskà (zob.). Paralele: duzgénti ob. tuskénti; dvazgė́ti ob. tvaskė́ti; vizgė́ti ob. viskė́ti (por. 

BSW 61n., GJL I, § 453). — Vb. druzgė́ti, drùzga, -ė́jo ʽkruszyć się, rozpadać się na częściʼ, 

sudruzgė́ti ʽrozbić się, rozpaść się na kawałkiʼ. Zob. LEW 107 (s.v. druskà), gdzie porównano 

lit. druzgė́ti z pol. przest. druzgać ʽłamać z trzaskiem, kruszyć, tłucʼ oraz sch. drȕzgati 

ʽgnieść, wytłaczać; rozdrabniać, kruszyćʼ. Osobno zob. drū̃gzti. 

 družbóntas 1 p.a. (DVŽ), družbõntas 2 p.a. (LZŽ) wsch.-lit. ʽdrużba, towarzysz 

nowożeńca na weseluʼ — zapoż. z błr. gw. družbánt (PZB 2, 92), co jest przekształceniem 

wyrazu družbá na wzór imion cerkiewnych na -ant, np. Mamánt, Nifánt. Jako polski 

białorutenizm drużbant ukazuje się w powieści ʽNad Niemnemʼ E. Orzeszkowej, por. SGP I, 

376. Zob. też drū̃žkas i družynà. 

 drūžė ̃4 p.a. 1. ʽpas, pasmo w tkaninieʼ, 2. ʽpas ziemiʼ. War. driūžė,̃ druožė ̃(por. Būga, 

RR II, 366). Niejasne. Por. syn. drỹžas. — Drw. drūžaĩnis ʽtkanina w pasy, pasiakʼ (syn. 

dryžaĩnis). Vb. denom. drūžė́ti, -ju, -jau ʽtkając robić barwne pasmaʼ. 

 družynà 2 p.a., gen.sg. družỹnos ZTŽ 1. ʽorszak pana młodego i panny młodej, 

drużbowie i druhnyʼ, 2. ʽdrużyna domowa: rodzina wraz z domownikamiʼ — zapoż. z pol. 

družyna weselna, drużyna domowa (SGP I, 377n.). Por. družbóntas i drū̃žkas. 

 drū̃žkas a. drū̃čkas 4 p.a. gw. ʽdrużba weselnyʼ — zapoż. z pol. gw. drużek, -żka (SGP 

I, 377). Por. družbóntas. — Fem. drūžkà (družkà) a. drūčkà 4 p.a. ʽdruhna weselnaʼ ⇐ pol. 

gw. drużka (SGP I, 377). Zob. też družynà. 

 drùžti, prs. drūžtù (*drunž-stu; war. drūžù < *drunžu), prt. družaũ gw. 1. ʽopadać z sił, 

słabnąć; zelżeć (o mrozie)ʼ, 2. ʽustawać, przestawaćʼ, nudrùžti ʽobedrzeć się, wystrzępić się; 

przestać, zaniechać (np. palenia tytoniu), ustać (o deszczu), ucichnąć (o wietrze)ʼ, padrùžti 

ʽpadać z osłabienia, z głoduʼ i ʽbyć pozbawionym władzy w kończynieʼ (Ans padrùžęs, t.y. 

nevaldo nė vieno šlonko ʽOn jest sparaliżowany, nie włada żadną kończynąʼ). Izolowane. 

Wziąwszy pod uwagę brak refleksów †drauž, †driauž, warto może podtrzymać hipotezę 

Fraenkla (LEW 107), że druž- jest obocznikiem driž- w realizacji st. zanikowego od pwk. 

drež, por. drežė́ti ʽniechętnie dawać, skąpićʼ. Paralele: trùšti ob. trìšti (⇐ trèšti); drūžė ̃ ob. 

drỹžas. — Drw. drùžnas, zwykle o oczach: drùžnos ãkys ʽzmętniałe oczy, niedowidzące 

oczyʼ (niejasny jest war. blùžnos akys ts.), cps. družnãkis ʽniedowidzący; krótkowidzʼ (por. 

akìs). Por. sufiks w alp̃nas ʽsłaby, omdlewającyʼ, silp̃nas ʽsłabyʼ, šùtnas ʽparnyʼ. Z innym 

sufiksem: łot. gw. družiņš ʽczłowiek małego wzrostuʼ, družiņi m.pl. ʽniskie rośliny; krótki 

lenʼ. Zob. też ALEW 235. 
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 dù m. ʽdwaʼ — ze zmiany pb. *du̯u < *dvuo < *du̯ō < pie. *du̯-o-h1 (nom.du. m.). Por. 

dolnołot. duo ʽdwaʼ (duotiek ʽdwa razy tyleʼ, abu duo ʽobydwajʼ). Odpowiedniki ie.: wed. 

dvā́/dváu ʽdwaʼ, gr. δώ-δεκα ʽdwanaścieʼ (*du̯ō). — Obok tego jest postać dwuzgłoskowa: 

łot. divi ʽdwaʼ ze zmiany *duvi (wtórna końc. pl. -i), łot. gw. dui (gen. duju), to z 

pierwotnego *duu̯u (końc. du. -u), por. LEGR 357143. Odpowiedniki: scs. dŭva, sti. duváu, gr. 

hom. δύω, łac. dŭŏ z *duu̯ō < pie. *duu̯-o-h1 ʽdwaʼ. — Nieoczekiwany jest dyftong w stpr. 

dwai ʽdwaʼ, por. dwai dellīkans acc.pl. ʽdwie częściʼ, dwai grijkans acc.pl. ʽdwa grzechyʼ. 

Najwidoczniej nawiązuje on do dyftongu odpowiednika nwn. zwei. — Żeńska forma dvì 

ʽdwieʼ pochodzi ze skrócenia *dvie, to z pbsł. *du̯ai̯ < pie. *du̯eh2-ih1 (z końcówką nom.du. 

f.) albo pie. *du̯o-ih1 (z końcówką nom.du. n.), por. wed. dvé/duvé f.n., scs. dŭvě f.n., sch. 

dvȉje. ALEW 237 sądzi jednak, że dvì może być młodą formacją, opartą na formie masculini 

*dvu, zanim ta ostatnia zmieniła się w dù. — W wyrazach złożonych pojawia się alternant 

dvi° (zob.) < pie. *du̯i- ʽdwaʼ. Segment *-i- jest bądź samogłoską łącznikową złożeń, bądź 

segmentem wtórnym, dodanym przez analogię do sąsiedniego liczebnika *tri- ʽtrzyʼ (por. de 

Vaan 71, s.v. bi). — Długość dvy- w dvýlika ʽdwanaścieʼ tłumaczy się upodobnieniem do 

formy try- w sąsiednim liczebniku trýlika ʽtrzynaścieʼ. Wtórne y widać również w dvỹnas 

(zob.). — Formy emfatyczne z ptk. -ai: dùjai, f. dvìjai, por. Ašiai, tujai – bernai dùjai ʽJa, ty 

– chłopaki dwaʼ. Tik dvìjai uogas teradau ʽTylko dwie jagody znalazłamʼ. Inne war.: 

dùjainos, dvìjainos, dùjan, dvìjan, dùjanai, dvìjanai, dùjanos, dvìjanos. Tu też adv. dvìjai 

DVŽ ʽwe dwóch młócić cepamiʼ. — Ordinale ʽdrugiʼ ma formę añtras (zob.). 

 dubà I 4 p.a. gw. 1. ʽdziupla, miejsce wygniłe w stojącym drzewieʼ (Išdubęs medis bus 

duba), 2. ʽsuszarnia zboża i lnuʼ, 3. ʽchata, chałupaʼ, 4. ʽgospodarstwo rolne, obejścieʼ (Tėvas 

dubõs neskirstys ʽOjciec gospodarstwa nie podzieliʼ. Žemę ir dubą paveldi paprastai 

vyriausiasis sūnus ʽZiemię i gospodarstwo dziedziczy zwykle najstarszy synʼ), 5. c. ʽżarłokʼ 

(Tas duba ėda už du). W znacz. ʽdziuplaʼ należy do dùbti ʽzapadać się, wklęsaćʼ. Dla 

pozostałych użyć nie widać jasnej motywacji. 

 dubà II (p.a. nieoznaczony) gw. ʽwłóka, 30 morgówʼ (Šlapelis 55; brak w LKŽ). 

Niejasne. Por. 4. znaczenie s.v. dubà I. 

 dū̃bai, -ų 2 p.a. m.pl., też f. dū̃bos 2 p.a. gw. ʽkora (różnych drzew) używana do 

sporządzenia kwasu garbarskiego; kwas garbarski, garbnik służący do wyprawiania skórʼ 

(Dū̃bai yra raugai, kur dirba garboriai ʽDąb to kwas używany przez garbarzyʼ. Iš dū̃bų 

išėmė skūras, t.y. iš raugų JU ʽWyjęli skóry z dębu, tj. z garbnikaʼ) — zapoż. z ros. gw. dub, 

-a/-u ʽkora niektórych gatunków drzew (dębu, brzozy, sosny, wierzby) używana do garbo-

wania i barwienia skórʼ (SRNG), też f. dúba, -y ʽkora wierzbowa do barwienia skórʼ (SRNG). 

Forma pl.t. polega na dostosowaniu do rodzimego syn. raugaĩ ʽkwas garbarskiʼ. — War. sg. 

dū̃bas ʽkora drzew, łub; kwas garbarski; znoszona odzież; stary człowiekʼ. — Wypadek 

alternowania ū z uo: duobai ʽGerberloheʼ (Brodowski), por. druožlė,̃ kruõpos i trúotas. 

 dū̃bas (p.a. nieoznaczony) gw. ʽnaczynie z drewna, misaʼ — zapoż. z ros. gw. dubás 

ʽkoryto wyżłobione z dębowego drzewaʼ (SRNG). 

 dubeltáuka 1 p.a. ʽstrzelba myśliwska o dwóch lufach, dwururkaʼ (Paimk dubeltáuką, 

eisim į girią laukt slankų) — zapoż. z pol. dubeltówka (⇐ fuzja dubeltowa, zob. Bańkowski 

I, 308). Por. polonizm błr. dubalьtóŭka. 

 dubeltãvas, -à 4 p.a. gw. ʽpodwójny – o drzwiach, oknie na zimęʼ (Kai įsidėsime 

dubeltavus langus, nebebus taip šalta troba) — zapoż. z pol. dubeltowy ʽpodwójny; wielki, 

 
143 Człon du- w łot. kuroń. ducele cps. ʽdwukołowy wózʼ pochodzi z dui̯- (por. dui̯desmit ʽdwadzieściaʼ, 

dui̯pacmit ʽdwanaścieʼ), to zaś z *duju < *duvu ʽdwaʼ. Zob. LEGR 358.  
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tęgi, porządny, prawdziwy, co się zowieʼ, sporadycznie dupeltowy (SW I, 576), najpierw o 

piwie: dupeltowe ʽdwa razy mocniejsze od zwyczajnegoʼ ⇐ nwn. doppelt ʽpodwójnyʼ, z 

gedoppelt ʽpodwojonyʼ, ptc. od doppeln ʽpodwoićʼ (por. EWD 238, Bańkowski I, 308). — 

Warianty: *dupultavas > dubultãvas, wstecznie dùbultas (⇒ dvìbultas, por. dvì ʽdwieʼ). Por. 

trìbultas. — dubaltãvas, duboltãvas ZTŽ ⇐ błr. dubalьtóvy (to z pol.). — dùbeltas, dùbiltas 

⇐ prus.-niem. dobelt ʽdoppeltʼ (GL 46). — Drw. dubeltavaĩ adv. ʽpodwójnie, dwa razyʼ 

(war. dùbultai, dvìbultai), dubeltū̃nė bot. ʽdwurząd murowy, Diplotaxis muralisʼ, vb. denom. 

sudubeltavóti ʽzdwoić, podwoićʼ. 

 dū̃bliai, -ių 2 p.a., dūbliaĩ, -ių̃ 4 p.a. m.pl. gw. ʽwnętrzności, narządy wewnętrzne 

zabitego zwierzęciaʼ (war. dùblys, dūblos f.pl.), dūblỹs 4 p.a. ʽbrzuch; wnętrznościʼ, ⇒ 

dūblỹs, -ė ̃ ʽktoś o wielkim brzuchu (człowiek, krowa)ʼ. Dotąd uważane za niejasne, por. 

ALEW 237 (brak w LEW). Swego czasu Gauthiot 1903, 93n. dopuszczał jednak związek 

dūblỹs ʽbrzuchʼ z czas. dumbù, dùbti ʽzapadać się, stawać się wklęsłymʼ. Jest to całkiem 

prawdopodobne, mianowicie w świetle faktu, że z pwk. dub- związane są pokrewne 

znaczeniowo wyrazy o osnowie dugn-: gw. dugnõlis ʽjelito grube; ślepa kiszka; tyłekʼ i gw. 

dugnõlius JU ʽkiszka końcowaʼ, ostatecznie od dùgnas ʽdnoʼ < *dubnas (zob.). Paralelę 

semazjologiczną w postaci bg. dănjak ʽślepa kiszkaʼ ⇐ dăno ʽdnoʼ wskazał Būga, RR I, 438. 

Znacz. etym. ʽto, co się zapadło; to, co wypełnia dno ciałaʼ vel sim. Różnica iloczasu między 

dub- i dūb-l- tłumaczy się neoapofonią SZ ŭ ⇒ SP ū, podobnie jak w dubrà ⇒ dūbra; 

gruzdaĩ ⇒ grūzdaĩ i mùšti ⇒ mū̃šis. — Drw. dūblingė CGL ʽżołądek, Magenʼ, gw. ʽjelito 

grubeʼ i ʽślepa kiszkaʼ. 

 dubrà 4 p.a. gw. ʽzapadlisko, parów w lesieʼ — dewerbalny drw. na -r- od pwk. dub- 

jak w dumbù, dùbti ʽzapadać się, wklęsaćʼ (zob.). Odpowiednik łot. dubra ʽbłoto, 

grzęzawiskoʼ, pl. dubras ʽrozjeżdżone koleinyʼ. Z innym tematem: dubrė ̃ ʽprzesieka leśnaʼ 

(por. bẽdrė ⇐ bedù). Formacja na -r- ma charakter bałto-słowiański, por. psł. *dŭbra: pol. 

przest. debra ʽzarośla, zarosłe nierówności terenu; parów, jarʼ, debry pl. ʽkamieniołomyʼ, słc. 

gw. debra ʽrów wymyty przez wodę deszczową; parów, wąwóz, dółʼ, ukr. gw. débra ʽjar, 

parów, kotlinaʼ, błr. gw. dziebra ʽdolina między górami; potok, strumyk między góramiʼ 

(SŁPS 5, 147). Lepiej jest poświadczone psł. *dŭbrĭ, -i f. ʽwąwóz, parów, jar, dół, dolina 

porośnięta lasemʼ, np. rcs. dŭbrĭ, ros. débrь, -i, pl. débri, błr. gw. dobrь, stpol. debrz, dbrzy. 

Zob. SŁPS 5, 147, BSW 46, ALEW 278. Tu też toch. B tapre ʽwysokiʼ < pie. *dhub-ró-. Por. 

zestawienie lit. kaũpras z psł. *kuprŭ. — Drw. dubrãvas a. dubravà ʽdziura wybita na 

drodze; koleinaʼ (Ant kelio vieni dubravaĩ, t.y. išdubę ravai JU), dubrỹs ʽwgłębienie, jama, 

parów; głębia w rzece, jeziorzeʼ. N.m. Dùbriai, n.rz. Dubravà, Dubrỹs, Dùbrius. Tu też 

nazwa miasta ros. Brjansk nad Desną < *dŭbrjanĭskŭ (por. Anikin 4, 320). — Neoapofonia ŭ 

⇒ ū: dūbra b.z.a. ʽbród wymoszczony gałęźmi i kamieniamiʼ (por. dū̃bliai, pódūkra, pū̃škis). 

 dùbti, dumbù, dubaũ 1. ʽstawać się wewnątrz pustym, wklęsłym, zapadać sięʼ (łot. 

dubt, dubu, dubu ts.), 2. ʽgrzęznąć (w błocie, śniegu)ʼ, 3. ʽwalić się, rwać się, pękaćʼ, 4. 

przen. ʽzapadać się – o policzkach, oczach starego, choregoʼ (Į senatvę skruostai ima dùbt). 

Cps. įdùbti ʽwklęsać, dołkowaciećʼ, išdùbti ʽwypróchnieć; wklęsać, zapadać sięʼ (mẽdis 

išdùbęs), ʽdziurawieć – o rękawicachʼ, neišdùbęs, SD neišdubįs «niedrożony» (syn. 

neišdrožtas), sudùbti ʽosiąść, opuścić się w dół, zapaść się, wklęsnąćʼ. Inchoativum z prs. 

infigowanym od osnowy na SZ dub- ⇐ *džiaub-. Pwk. pie. *dheu̯bh-, SZ *dhubh- (IEW 267; 

brak w LIV
2). Por. goc. diups ʽgłębokiʼ (*deu̯pa-), daupjan ʽzanurzać, chrzcićʼ, ags. dūfan 

ʽzanurzać sięʼ, SZ stir. dub ʽczarny, ciemnyʼ, dobur ʽmrocznyʼ, sb. m. ʽwodaʼ, walij. dwfr m. 

ts. (por. lit. dubùs) rcs. dŭno ʽdnoʼ, scs. bezdŭna ʽbezdeń, otchłańʼ (zob. dùgnas, bedùgnė). 
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W jęz. litewskim brak jest refleksu SE *džiaub-144. ALEW 237 rekonstruuje przymiotnik pie. 

*dhubhu- i proponuje ująć dùbti jako vb. denominativum od dubùs (zob.). — Nomina od SZ 

dub-: dubà (zob.), dùbė ʽzagłębienie, dolina; barćʼ, dubinỹs ʽmiskaʼ, dubuõ (gen.sg. dubeñs, 

acc.sg. dùbenį) ʽmisa, miska; miednica jako część szkieletu, pelvisʼ (⇒ dùbenis ʽgliniana 

misa zawierająca wspólny posiłek wieśniakówʼ), dubrà (zob.), duburỹs (zob.), dubùs (zob.), 

į́duba ʽwgłębienie, wybój, dziuplaʼ, ìšduba ʽotwór w drzewie, dziuplaʼ. Por. łot. dubenis 

ʽwgłębienieʼ, dubļi m.pl. ʽbłoto, moczarʼ, dubums ʽdziuplaʼ. Cps. dubadegỹs ʽpodpalacz; 

roztrwonicielʼ (por. dubà), dùbaklonis ʽgłęboka dolinaʼ (por. klónis). Vb. denom. dubė́ti, -ju, 

-jau intr. ʽwklęsać, dołkowaciećʼ, tr. ʽbić, robić kilofem, rąbaćʼ, przen. ʽciężko pracować, 

harować, mordować sięʼ (war. dūbė́ti), dùbinti ʽżłobić (koryto), wybijać otwory (dla pszczół) 

w drzewie, drążyćʼ. — WSZ dūb-: dūbsóti ʽstać w stanie spróchniałym (o dębie, o chacie); 

leżeć a. siedzieć rozleniwionymʼ. Nomina: dū̃bas ʽmisa, miednicaʼ, dūbra b.z.a. (zob. 

dubrà). Odpowiednikiem słowiańskim może tu być dyb-, por. strus. dyba ʽkłoda, narzędzie 

torturʼ, ros. dýba ʽnarzędzie tortur, na którym rozpinano skazańcaʼ, pol. dyby f.pl. ʽkłody z 

otworami, w które zamykano ręce i nogi więźniaʼ. Znacz. etym. ʽcoś wydłubanegoʼ, por. pol. 

gw. dyby ʽobuwie wydłubane w drewnieʼ. Osobno zob. dùgnas, dum̃blas i dumbrà. — SO 

daub-: daubà (zob.). 

 duburỹs 3 p.a., dùburas 3 p.a. 1. ʽkotlina, wądółʼ, 2. ʽdół wybity w nawierzchni drogi, 

wybójʼ, 3. ʽzapadlisko w dnie rzeki, głębina w rzece, jeziorzeʼ — rzeczownik z suf. -r-, przy 

czym osnowa jest dwuznaczna: 1° denominalna: przym. dubùs ʽwklęsłyʼ (por. vidurỹs ⇐ 

vidùs), 2° dewerbalna: por. dumbù, dùbti ʽzapadać się, wklęsaćʼ. Podobna dwyznaczność 

dotyczy np. skiedarà (s.v. skiedrà). War. dumburỹs ʽwybój na drodze; zapadlisko w dnie 

rzeki; sadzawkaʼ ma za osnowę dumb- jak w prs. dumbù. Odpowiedniki łot. duburs ʽdość 

głębokie i szerokie miejsce w rzece; dziuplaʼ, łot. gw. duburis ʽubogie gospodarstwo z 

zapadającymi się budynkami i marną ziemią uprawną; narzędzie rybackieʼ. Neoapofonia ŭ ⇒ 

ū: dūburỹs, dū̃buras. Zob. też dubrà. — N.m. Duburiaĩ 3x, Duburáitis 3x, cps. 

Karviãdūburis (nazwa pewnego miejsca w rzece), n.jez. i n.rz. Duburỹs (Būga, RR III, 956). 

— Neoosn. dubur-: duburk̃is ʽwybój; zagłębienie wymyte na łące przez wodę; dół 

wypełniony wodą, zapadlisko w dnie rzeki a. jeziora, głębia; miejsce do prania bieliznyʼ 

(war. duburk̃as, duburk̃ė), ⇒ duburkãlis ʽźle utrzymany stawʼ (suf. -al- jak w brastvãlis). 

 dubùs, -ì 4 p.a. 1. ʽwklęsły, zapadłyʼ, 2. ʽrozjeżdżony (o drodze)ʼ, 3. ʽgłęboki (o 

talerzu)ʼ, 4. ʽz dziuplą (o drzewie)ʼ. SD «biorący w się» (syn. daug imųs), «dołkowaty» (syn. 

duobėtas, kraupus) — przymiotnik dewerbalny na -u- od dùbti, dumbù ʽzapadać się, 

wklęsaćʼ (zob.). Nawiązanie apofoniczne w germańskim *deu̯pa- (SP) ʽgłębokiʼ, por. goc. 

diups, stisl. djūpr, stang. dēop, ang. deep, stwn. tiuf, nwn. tief; na SZ: stir. domain, walij. 

dwfn ʽgłębokiʼ, < pie. *dhubh-ni-. Por. BSW 46, LEW 108, Heidermanns 1993, 153n., NIL 122, 

Kroonen 94. — Drw. dubakà ʽjar, parówʼ (por. sufiks w ašakà), dublùs ʽwklęsły, zapadłyʼ 

(⇒ dublỹs a. dublià ʽdziupla w drzewieʼ), dubrà (zob.), dubulė ̃ʽdziura na drodze powstała po 

odwilżyʼ, n.m. Dubùliai (⇒ dubuliúoti ʽo drodze: robić się wyboistą a. grząską; o tkaninie: 

marszczyć sięʼ), dubumà ʽzapadlina, wklęsłośćʼ, war. metatetyczny: bùdumas. Osobno zob. 

dùgnas. — N.rz. Dubãkė 2x (też n.jez.), Dùbė, Dùbis, Dubijà, Dubingà, Dubióji 2x, Dubýsa 

a. Dubysà, Dubýsas (por. GJL II, § 367), cps. Dubaũs-upis (z formą gen.sg. w I członie; od 

tego decasuativum: n.rz. Dubaũsis 3x), n.jez. Bùdasas < *Dub-asas, Dubẽlė, Dubióji 2x, 

Dubùkas, Dubùklis 2x. N.m. Dùbės 2x, Dùbiai, Dubiaĩ 2x, Dùbos, cps. Dubõsgiris, 

Padubysỹs 12x. Neoosn. Dubl- (⇐ dublùs): n.jez. Dublià, n.rz. Dùblis, Dubluñgė. 

 dùcas 2 p.a. przest. ʽtuzin, dwanaście sztukʼ — zapoż. z prus.-niem. dutz (GL 46), por. 

 
144 Bez związku z tym jest džiaũbti, džiaubiù, dziaubiaũ ʽchodzić z nosem zwieszonym na kwintęʼ. 
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nwn. Dutzend n. ze śrwn. totzen (⇐ stfr. dozaine ⇐ łac. duodecim, por. EWD 257). Zob. też 

tùzinas. 

 duchas, dūchas stlit. ʽduch, zwł. Duch Świętyʼ — zapoż. ze stbłr. dux, por. błr. dux, -

u/-a, pol. duch, -a. Zob. też dū̃kas II. Por. SLA 66, ALEW 238.  

 duchaũnas, -à, dukaũnas 4 p.a. (możliwa też lekcja z -ū-) stlit. 1. adi. ʽduchowy, 

duchownyʼ, 2. sb. ʽksiądz, zakonnikʼ (Dukaũnieji turi sergėtis moterų DP 1625 ʽDuchowni 

mają się strzedz niewiastʼ) — zapoż. ze stbłr. duxovnyj, por. błr. duxóŭny, pol. duchowny. — 

Coll. duchavenstva DP ʽduchowieństwoʼ (brak w LKŽ) ⇐ stbłr. duxovenstvo, por. błr. 

duxavénstva, pol. duchowieństwo. Zob. też SLA 66 i ALEW 238.  

 dūdà 2 p.a., gen.sg. dū̃dos, też pl.t. dū̃dos ʽdudy, dęty instrument muzyczny składający 

się ze skórzanego mieszka i piszczałekʼ, vargõnų dū̃dos ʽpiszczałki organoweʼ (sg. dūdà 

ʽfujarka; trąbaʼ). SD
1 <duda> «dudy; gaydy» [ʽdęty instrument muzycznyʼ] — zapoż. ze stbł. 

duda, zwykle pl. dudy, por. błr. dudá, -ý (SLA 66, LEW 84). Z innym tematem: dū̃dė, dūdė.̃ 

Wątpliwy jest postulat praformy bsł. *dau̯dā- ʽPfeifeʼ (Būga, RR I, 327, za nim BSW 46n.), 

oparty na izolowanym comparandum daud- w postaci lit. gw. daudýtė ʽfujarka wystrugana z 

drzewa brzozowegoʼ. — Drw. dū̃dmaišis ʽkobzaʼ (por. maĩšas). Vb. denom. dūdúoti ʽgrać na 

dudach, grać na fujarce, trąbceʼ, dū̃dyti, -iju, -ijau ts. 

 dudénti, dudẽna, dudẽno 1. ʽstukać, np. kijem w klepiskoʼ, 2. ʽgrzmieć z lekka, 

pogrzmiewaćʼ (Perkūnas da toli, tik dudẽna ʽPiorun jeszcze daleko, tylko pobrzmiewaʼ), 3. 

ʽdudnić (o odgłosie bębna), huczeć (o ogniu w piecu, o ruchu pojazdów)ʼ, 4. wsch.-lit. 

ʽmówićʼ: Aš suprantu, bet dudént nemoku ʽRozumiem, ale nie mówię [tym językiem]ʼ. 

Dudẽna visì kiemaĩ lietùviškai, põterus kalb̃a lìnkiškai DVŽ ʽWszystkie wsie mówią po 

litewsku, [tylko] pacierze odmawiają po polskuʼ. Nepagirsi kitaip dudẽnant ʽInnej mowy nie 

usłyszyszʼ). Refl. pasidudénti ʽpogadać sobieʼ, susidudénti: Nesusidudẽna su paliokais ʽNie 

dogaduje się z Polakamiʼ. Czasownik z suf. -en- i osnową du-d-, którą motywuje powtórzony 

wykrz. dù-dù o pukaniu, stukaniu, turkotaniu wozu itp., też o mówieniu, o klepaniu pacierzy 

(Dù dù dù dudnoja poterius ʽ«Du du du» klepie pacierzeʼ). Podobnie w dadénti i gagénti 

ʽgęgaćʼ, gdzie da-d- i ga-g- odpowiednio od powtórzonych wykrz. dà-dà i gà-gà. Obok dù-

dù są bliskoznaczne du-dùn, du-dùk i du-dùlkt. — Osnowa du-d- ukazuje się poza tym w 

dudė́ti, -a ʽdudnićʼ (Tik du du du sududė́jo kažin kas už durų) i dudnóti ʽgrzmieć w oddali; 

mówić powoli, cichoʼ (dudulis b.z.a. ʽgrzmot, piorunʼ). Osobno zob. dundė́ti ʽdudnićʼ. 

Oboczny war. dūd-: dū̃dinti ʽiść powoli, wlec sięʼ. — Odniesienie dudénti wprost do wykrz. 

dù skutkuje wyodrębnieniem -den- jako neosufiksu (por. pūdénti, rydénti, spėdénti; w ŽD 

548n. nie widać przykładów tego rodzaju). 

 dūdkavoti, -ju, -jau stlit. ʽokazywać komuś uniżonośćʼ (Tu tačiau negali iškęsti, idant 

neužbėginėtumbei dūdkavodamas jiemus MOP) — zapoż. z pol. XVI w. dudkować, -uję 

ʽkłaniać się, okazywać komuś uniżoność, czapkować, pochlebiać, podlizywać sięʼ (SPXVI). 

Por. SLA 66, PAŽ 101 (brak w LEW, ALEW). 

 dudùtis, -čio 2 p.a. ʽptak dudek, Upupa epopsʼ — derywat od interi. dù dù, 

naśladującej m.in. głos dudka, por. Dudùtis gieda dù dù dù. Z innym sufiksem: dudùkas. 

Zob. też synonimy kukùtis, lupùtis i tutùtis. — Niezależna od litewskiej jest formacja 

prasłowiańska *dudŭkŭ ʽUpupa epopsʼ, por. czes. dudek, pol. dudek, ukr. gw. dudók. Obok 

tego interi.: czes. dudú, pol. gw. dudu o głosie dudka (zob. Boryś 131). Por. jeszcze ros. udód 

ʽdudekʼ, ukr. údid, udóda, słń. vdòd, bg. vdod ts. 

 dùgnas 4 p.a. 1. ʽdno, dolna powierzchnia, spód rzeki, jeziora, morzaʼ, 2. ʽspód 

naczyniaʼ, 3. ʽpokrywa, przykrywka garnkaʼ, 4. ʽtyłekʼ, 5. ʽodległa okolica, zabity kątʼ, 6. 

przen. ʽistota, podstawa czegoʼ — przez zmianę *bn > gn z plit. *dubnas, pbsł. *dub-na-. 
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Także łot. dube̦ns ʽdno, grunt, głębiaʼ zostało przekształcone z *dubna- (z kolejną zmianą ub 

> ib: dibęns ts.). Pokrewne psł. *dŭno z *dŭb-no, por. rcs. dŭno, bg. dăno, sch. słń. dnȍ, ros. 

dno (zdrob. dónce, stczes. dence < *dŭnĭce), pol. dno (zdrob. denko < *dŭnŭko), zob. 

Berneker I, 245n., BSW 46. Paralela słowotwórcza: scs. sŭnŭ ʽsenʼ < *sup-nó- (zob. sãpnas). 

Transponat ie. *dhub-nó-, por. galij. dubno-, dumno- ʽświat, ziemiaʼ, stir. domun m. ʽświatʼ, 

śrwalij. dwfn adi. ʽgłębokiʼ, m. ʽświatʼ. Zob. IEW 267, NIL 122, LEW 108, ALEW 238). 

Leksem czasownikowy *dub- jak w dùbti ʽwklęsać, zapadać sięʼ. Znacz. etym. adi. ʽtaki, co 

się zapadł, wklęsłyʼ, substantywizacja: ʽwgłębienieʼ (zob. dubùs). — Drw. be dùgno a. iki 

dùgno adv. ʽbez liku, bardzo dużoʼ (Be dùgno durnių yra ʽGłupców jest bez likuʼ), bedùgnė 

(zob.), dugnẽlis ʽdeska do krojenia i ubijania mięsaʼ, też ʽpokrywkaʼ (SD
1 «denko»), 

dugnìnės žùvys f.pl. ʽryby denneʼ, dugnõlis żm. ʽjelito grube; ślepa kiszka; tyłekʼ, dugnõlius 

JU ʽkiszka końcowaʼ (Būga, RR I, 438 wskazał paralelę semazjologiczną w postaci bg. 

dănjak ʽślepa kiszkaʼ ⇐ dăno ʽdnoʼ; zob. też dū̃bliai), pãdugnės f.pl. ʽmęty, fusy, osad 

dennyʼ, też ʽmęty społeczneʼ. — N.m. Dugnaĩ 4x, Dugnẽliai, Dugnẽlis. N.jez. Dugnẽlis, n.rz. 

Dugnų̃ upẽlis. 

 dū̃gzti, dū̃zgia, dū̃zgė ʽbrzęczeć, bzykać (o owadach), huczeć (o żarnach), stukać (o 

krosnach)ʼ — czasownik onomatopeiczny, por. interi. dùzgu-dùzgu. — Czas. sekundarne: 

dūzgénti ʽstukać do drzwi, pukać, opukiwać; brzęczeć (o pszczole)ʼ, dūzgė́ti ʽstukotać, 

turkotać; brzęczeć; mówić, paplaćʼ (ALEW 251). Alternacja gz-C : zg-V współistnieje z 

jednostajnym ks-C/V w syn. tuksnóti ʽgłośno stukaćʼ, tuksénti ʽpostukiwaćʼ. Zob. też ALEW 

245, s.v. dungzti. 

 duĩdė 2 p.a. gw. ʽgłupia kobietaʼ (Su tokia duidè nėr ko kalbėt) — derywat od 

onomatopeicznej osnowy dui-d-, powstałej z powtórzonego wykrz. duĩ-duĩ o pośpiechu, 

bieganiu (Tas duĩ lėkt, o anas vyt ʽTen rzucił się lecieć, a tamten gonić [go]ʼ). Paralele: 

čiaumà ⇐ čiaũ; čiurlė ̃⇐ čiur.̃ Zob. też czas. dùiti, zwł. apdùiti ʽulec zamroczeniu, zgłupiećʼ. 

 duinas, -a b.z.a. gw. ʽo nurcie rzeki: bystry, szybkiʼ (w dajnie: Nunešk [vainikėlį], 

dukrele, duinon upelėn, paleiskie vandenėlin ʽZanieś, córeczko, [wianuszek], do bystrej 

rzeczki, upuść go do wodyʼ145) — przymiotnik na -n-, który mógł zostać utworzony bądź od 

czas. dùiti (zob.), bądź wprost od wykrz. duĩ o szybkim ruchu, pośpiechu. Zob. też duĩdė. 

 dùiti, dujù (war. dūjù < *du-n-ju; duistù), dujaũ pot. ʽbiec szybko, lecieć, pędzićʼ (Dùja 

ir dùja be poilsio), cps. apdùiti ʽzamglić się, zaparować – o szybie; ulec zamroczeniu, wściec 

się, zgłupieć, stracić rozsądekʼ (apdùjėlis ʽotępiały człowiekʼ), išdùiti ʽwybiec, popędzićʼ, 

padujusių akių esmi SD
1 «niedoyrzę» [dosł. ʽmam zamglone oczyʼ] — czasownik 

onomatopeiczny, por. interi. dùi, duĩ o szybkim ruchu, zwł. o bieganiu, pośpiechu (Apsidairė, 

ir dùi bėgt ʽObejrzał się i w nogi [szybko uciekł]ʼ). — Postverbalia: dujà 1. ʽdrobny deszczʼ, 

2. ʽmgłaʼ (⇒ dujóti ʽokrywać się mgłą; mżyć; być widocznym jak przez mgłęʼ; por. plujóti 

od plujà), 3. ʽsypka ziemia, pyłʼ, 4. ʽzetlały, zbutwiały materiał, przedmiotʼ, 5. ʽśmietanka na 

mlekuʼ, 6. ʽtorf, torfowiskoʼ, dujẽlė ʽdrobina, odrobinaʼ, dùjos f.pl. ʽgaz, gazyʼ (znacz. etym. 

ʽpył, kurzʼ). Odpowiednik łot. dūju spalvas ʽpierze, puchʼ ma ū zam. ŭ pod wpływem syn. 

dũnas f.pl. ʽpuch, pierzeʼ (zapoż. ze śrdn. dūn, por. Jordan 61); łot. gw. duis ʽmętny (o 

wodzie), bury, brudnoszaryʼ, dujans ʽnieokreślonej barwyʼ, duins ʽmglisty, niewyraźny, 

mętny, ciemnyʼ. Osobno zob. duinas i dúojai. — Alternatywna analiza: pdg. zbudowany 

wokół neopwk. duj-, pochodzącego z resegmentacji prs. na -i̯e/o-, *dui̯e- < *dhu-i̯e- (por. 

gùiti ⇐ gujù; plùiti ⇐ plujù; zùiti ⇐ zujù). Być może do pwk. pie. *dheu̯-/*dhu- ʽbiec, 

spieszyć sięʼ (LIV
2 147), por. wed. dhávate ʽpędzi, gnaʼ, gr. θέω ʽbiec, spieszyćʼ < *dheu̯-e-, 

 
145 Na podstawie przytoczonego zdania LKŽ II, 798 przypisał duinas znaczenia «gilus ir platus, vandeningas 

(?)». Nie wydaje się to trafne. 
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ep. θείω ts. < *dheu̯-i̯e-, SZ θύνω ʽrzucać się gwałtownieʼ. Inaczej ALEW 239: rekonstrukcja 

pie. *dhuh2-i̯é/ó- ʽdymić, Rauch machenʼ, por. łac. suffiō, -īre ʽokadzać, oczyszczać przez 

kadzenieʼ (SE *dhu̯eh2- ʽdymić, kadzićʼ). Kroonen 91: pie. *dhuh2-i̯eh2. — Być może, że w 

łotewskim czas. žautiês, žaujuos (war. žaunuôs), žāvuôs m.in. ʽszaleć, dokazywać; przeć 

naprzód; upadać, walić sięʼ tkwi refleks pb. SE, *ǯi̯au̯- z *di̯au̯- < pie. *dheu̯-. 

 dū̃kas I 2 p.a. stlit., gw. ʽptak brodzący, Botaurus stellaris, wydający głos podobny do 

głuchego płaczuʼ (Dū̃kas kaip arklys žvengia ʽ«Dūkas» jak koń rżyʼ. Dū̃kas dideliuos 

miškuos kaip žmogus dejuoja ʽ«Dūkas» w wielkich lasach jak człowiek pojękujeʼ), SD «bąk 

ptak naski» — stoi w związku z łot. dùkt, -cu ʽgłucho brzmieć; brzęczećʼ (⇒ dũka 

ʽpiszczałka, piszczałka w organachʼ), por. ALEW 239. Ostatecznie onomatopeiczne, tak jak w 

wypadku syn. būblỹs i baublỹs (zob. baũbti). 

 dū̃kas II 2 p.a. 1. stlit. ʽduch, spiritusʼ, 2. gw. ʽzapach, zaduch, smród; oddech, 

tchnienie, zadyszkaʼ — zapoż. ze stbłr. duxъ, błr. dux, -u/-a (SLA 66, ZS 17). Zob. też 

duchas/dūchas. — Drw. víenu dūkù adv. ʽduszkiem, jednym łykiem (wypić)ʼ, nė ̃dū̃ko adv. 

ʽani śladu (nie zostało)ʼ, dosł. ʽani zapachuʼ. 

 dùknos, -ų 2 p.a. f.pl. ʽpierzynaʼ (Žiemą po dùknomis nešalta ir klėtyje miegoti ʽZimą 

pod pierzyną można spać nawet w spichrzuʼ), SD
1 duknas «pierzyna» — forma pl.t. 

utworzona od *dukna, co zapożyczone z pol. przest. duchna ʽduża poduszkaʼ (XVI w. 

ʽnocny czepek podbity puchemʼ). Por. formę pl.t. w rodzimym patalaĩ ʽpierzynaʼ oraz w 

zapoż. pūkaĩ ʽpuchʼ (⇐ błr. pux). Zob. LEW 109, POLŽ 54, Boryś 454 (s.v. poduszka). 

 dukrà 2 p.a. ʽcórkaʼ — prawdopodobnie neosimplex, powstałe drogą deprefiksacji. 

Stanęło obok takich form, jak į́dukra a. ìšdukra ʽcórka przybranaʼ, pódukra ʽpasierbicaʼ, war. 

podukrė SD (por. stpr. poducre EV ʽStiftacht [Stieftochter]ʼ). Praforma: *duk-tr-ā, z sufiksem 

w st. zanikowym (paralele s.v. duktė)̃. — War. ze wzdłużoną samogłoską ū: dūkrà ʽcórkaʼ, 

pódūkra ʽcórka męża lub żony z poprzedniego małżeństwa, pasierbicaʼ. Nie można 

wykluczyć neoapofonii ilościowej SZ ŭ ⇒ SP ū, por. np. dūžùs ob. dužùs, pū̃škis ob. pùškis i 

klū̃psčias ob. klùpsčias. — Drw. dukráitė a. dūkraitė ʽcórka syna a. córki, wnuczkaʼ, dùkrė a. 

dukrė ̃ ʽcórkaʼ, dukrijà ts., dukrýna ts. Zdrob. dukrẽlė, dukrýtė (⇒ dukrytėl̃ė, dukrytužėl̃ė), 

dukrùžė (⇒ dukružėl̃ė). 

 duksė́ti, duksė́ju (war. duksiù), duksė́jau stlit., gw. 1. ʽoddychać, wzdychać, dyszećʼ, 2. 

ʽufać, mieć zaufanie, dowierzać, nie wątpićʼ146. Refl. atsiduksė́ti ʽodetchnąć, zaczerpnąć 

powietrza; westchnąć, jęknąć, zajęczećʼ (Toks tvañkas, negal atsidūksėti ʽTaka duchota, że 

nie można odetchnąćʼ), išsiduksė́ti ʽzwietrzeć; wyschnąć – o sianie, przejść, ustać – o bóluʼ, 

prasiduksė́ti ʽo izbie: przewietrzyć sięʼ. Z opisowego punktu widzenia jest to formacja z 

neosuf. -sė-, dołączonym do pwk. duk-, który jest st. zanikowym typu saṃpras. do *dvek- jak 

w dvekiúos, dvėk̃tis ʽoddychać, dyszećʼ. Paralele: dus- ⇐ dves- (dùsti, dvės̃ti); dulk- ⇐ dvelk- 

(dulkė́ti). — WSZ dūk-: stlit. dūksė́tis (3 os. prs. dūksis) DP ʽufać, dufać, kochać się, wspierać 

sięʼ, dūksiuosi SD «ufam». Z uwagi na to, że litewski pwk. dvek-/duk- nie ma – w 

przeciwieństwie do jego synonimu dves-/dus- (zob. dvės̃ti, dūsė́ti) – oparcia porównawczego, 

wysunięto hipotezę o neopwk. *dvek-/*duk-, którego segment -k- jest z pochodzenia 

spółgłoską wstawną, zob. LEW 115. Por. ámsėti ⇒ amksė́ti; *ausas ⇒ áuksas; *švysoti ⇒ 

švyksóti. Takie ujęcie wydaje się prawdopodobne i zasługuje na uszczegółowienie. Źródło 

insercji welarnej trzeba prawdopodobnie upatrywać w formie dūsė́ti(s), skąd dū-k-sė́ti(s). 

Akcentowany suf. -ė- dołącza się do pierwiastka na wzdłużonym st. zanikowym ū również w 

 
146 Por. jai... su vierna širdžia duksite šventai mielaširdystei jo PK 21124 ʽjeśliże... z wiernym sercem ufacie 

świętemu miłosierdziu jegoʼ. — nes mes savo piktybes regim, vienok loskoj tavo mes duksim PK 21124 ʽboć 

my nasze złości baczemy, wszakże w łasce twej nie wątpiemyʼ. 
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dūžė́ti, kūpė́ti, lūkė́ti, rūpė́ti i žiūrė́ti (zob. ŽD 522n.). Suf. -ė- ma obok siebie izofunkcyjny 

neosuf. -sė- (ŽD 527n.), wobec czego można sobie wyobrazić, że nowopowstałe dūksė́ti(s) 

zostało zanalizowane na dūk- + -sė-, a to było równoznaczne z emancypacją neopwk. dūk-. 

Takie wytłumaczenie dūk- będzie więc alternatywą dla hipotezy wzdłużenia duk- jako SZ od 

dvek- i pozwoli traktować dūksė́ti jako war. fonetyczny od dūsė́ti. Krótkowokaliczne duksė́ti 

wraz z derywatami od duks- mogą być produktami analogii do synonimicznego dusė́ti (zob. 

s.v. dùsti) albo też neoapofonii ū ⇒ ŭ.— Neoosn. dūks- (⇐ dūks-ė́ti): dū́ksauti a. dūksáuti 

ʽdyszećʼ (syn. dū́sauti ob. dūsáuti), dūksúoti ʽdyszeć, oddychać szybko, ciężkoʼ (syn. 

dūsúoti). Nomina: dūksus, -i ʽobfityʼ – adi. poświadczone tylko formą comparatiwu stlit. 

dūksesnė147 (⇒ vb. denom. padūksinti DP ʽuwielbić, rozmnożyćʼ), dūksė PK ʽnadziejaʼ (brak 

w LKŽ) obok dūksis PK ʽufność, ufanieʼ148, padūksis DP ʽnadzieja, ufność, dufanieʼ (SD 

«ufność, ufanie»), PK ʽufanie, pociechaʼ (Mes tavimp padūksį turim, kad malonę tavo 

apturėsim PK 13722 ʽMy w tobie pewne ufanie mamy, że łaskę twą otrzymamyʼ), SD «ufanie, 

ufność», też padūksė PK ʽpociecha, ucieczkaʼ149. — Neoosn. dūksėj-: dūksėjimas DP ʽufność, 

ufanie, nadziejaʼ. 

 dukslùs, -ì 4 p.a. 1. ʽszeroki, obszerny, luźny (o ubraniu, obuwiu), 2. ʽbarczysty, tęgi, 

przy kości, otyłyʼ. SD
1: dukslus «ogromny» [ʽdużych rozmiarów; budzący strach, trwogęʼ], ⇒ 

adv. duksliai «ogromnie» [ʽstraszliwie, przerażającoʼ, SPXVI]. Analiza: *dugs-lus, 

denominalny drw. od neoosn. *dugs- ⇐ dugsùs ʽmnogi, liczny, obfityʼ (zob. s.v. daugsus). — 

War. dùkslas, ze zmianą ks > kš: dùkšlas, dukšlùs. War. sufiksalne powstałe przez wymianę 

suf. -las 1° na -tas: dukstas b.z.a. (por. n.jez. Dū́ksta, nazwa lasu Dū̃kstė, LVŽ II, 379), 2° na -

vas: dùksvas i 3° na -nus: dukšnùs. — Vb. denom. dùkslinti ʽposzerzać, powiększaćʼ, 

nudùkslinti ʽzrobić (uszyć) zbyt szerokim, zbyt obszernymʼ. 

 dūksóti, dūksaũ (war. dūksóju), dūksójau wsch.-lit. 1. ʽwietrzeć (o piwie), ulatniać się 

(o zapachu)ʼ, 2. ʽciężko oddychać, dyszećʼ, 3. ʽwidnieć, majaczyć w oddali, jak we mgleʼ 

(syn. dunksóti), 4. ʽstać, sterczeć, być bezczynnym, tkwić gdzie nic nie robiącʼ (syn. riogsóti, 

zauksóti), cps. išdūksóti a. nudūksóti ʽo piwie: wywietrzećʼ, refl. atsidūksóti ʽodetchnąć, 

odpocząćʼ — formacja z suf. -so- od WSZ dūk- (por. dū̃kti), paralelna do dūksė́ti (zob.). Por. 

oboczności typu mirksóti : mirksė́ti; tvyksóti : tvyksė́ti i typu styróti : styrė́ti. 

 dū́kšta 1 p.a. gw. ʽwiecha, tyczka z zatkniętym na niej pękiem słomy, wyznaczająca 

miejsce rozgraniczenia gruntówʼ (Pamierčiai, matuodami žemę, stato dūkštas, t.y. kartes su 

šiaudais ant viršūnės JU ʽGeometrzy dokonujący pomiarów gruntu stawiają wiechy, tj. tyczki 

z pękiem słomyʼ) — osnowa dūkšt- pochodzi ze wzdłużeniem samogłoski od interi. dùkšt o 

szturchnięciu, ukłuciu, por. dùkšterti ʽukłuć igłą, przeszyć szydłemʼ, np. Dùkšterti adata. Yla 

iš užpakalio dukšterk. Znacz. etym. ʽto, co wbito/wkłuto w ziemięʼ. Tu też n.jez. Dū́kšta, 

Dū́kštas, n.rz. Dūkštà. Od wykrzykników pochodzą np. čė́pla, duĩdė i dañdaras. — NB. W 

jęz. litewskim nie ma takiego terminu fizjograficznego jak łot. dùksts ʽbagno, błoto; kałużaʼ, 

od którego pochodzą nazwy łąk Dūkstāji, Dùkste, Dùkstene, Dùkstpļaviņa i n.jez. Dùkstiņa 

(zob. Vanagas 95, LVŽ II, 379n.). 

 duktė ̃ 3 p.a. ʽcórkaʼ, acc.sg. dùkterį, gen.sg. dukters̃. Odpowiedniki bsł.: stpr. duckti 

ʽcórka, Tochterʼ (nieznane są formy przypadków zależnych); z pisownią upodobnioną do 

 
147 Por. idant būtų dūksesnė teisybė mūsų, neg anų Daktarų ir Veidmainių Žydiškų DP 31335 ʽaby była obfitsza 

sprawiedliwość nasza, niżli onych Doktorow i Licemiernikow Żydowskichʼ.  
148 Por. nes amžinop džiauksmop tamui nėra dūksės PK 14022 ʽBo k wiecznej radości nie masz w nim nadziejeʼ. 

— užtaryk mus tarnus tava, tavimp dūksį guldinčius PK 17324 ʽbądź przyczyńcą ludu twego, tobie ufającegoʼ. 
149 Por. ant padūksės artimų mūsų PK 3218 ʽku pociesze bliźnich naszychʼ. — o tegul tava avelės netur kitos 

padūksės, tiktai tavimpi Pone PK 17926 ʽA niechaj twoje owieczki nie mają inszej ucieczki, nad cię Pana 

swojegoʼ. NB. LKŽ IX, 59 pisze paduksė.  
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niemieckiego odpowiednika: dochti GRA 23 «tochtir», Dochti GRF 14 «Filia» i Docki GRG 

54 «tochter» (opuszczona litera <t>); scs. dŭšti, gen.sg. dŭš-ter-e, acc.sg. dŭš-ter-ĭ, sch. kćȋ, 

kćȅri, słń. hčȋ, hčȇre, ros. dočь, dóčeri, stczes. dci, dceře, stpol. dca. Rekonstrukcja: pbsł. 

nom.sg. *duk-tēr-ø, acc.sg. *duk-ter-in (por. BSW 62), < pie. *dhugh2-tēr-ø, acc. *dhugh2-ter-

ṃ (z późniejszym zanikiem spółgłoski laryngalnej między obstruentami). Odpowiedniki ie.: 

goc. daúhtar, stisl. dottir, stang. dohtor, dohter, stwn. tohter (pgerm. *duhter- f.), galij. 

duχtir, oskij. futír (pital. *fuχtēr, *fuχtros), aw. dugədā (gatyckie), duγδa, acc.sg. duγδarəm, 

śrpers. duxt, orm. dowstr, toch. A ckācar, toch. B tkācer (gen.sg. tkātre). Obok tego gr. 

θυγάτηρ, θυγάτερα, θυγατρός, wed. duhitā́, duhitáram, duhitúḥ, gdzie w zbitce CHC w 

pozycji po laryngalnej pojawiła się samogłoska anaptyktyczna gr. a lub wed. i 

(*dhugh2
vter). Por. LEW 110, IEW 277, NIL 126n., de Vaan 253, ALEW 240n. Osobno stoją 

lyk. kbatra- ʽcórkaʼ i luw.-hier. tuwatra/i- ts., gdzie pierwiastek może być na SP: *du̯etr- < 

*du̯ektr- < pie. *dhu̯egh2-tr; acc.sg. *dhugh2-tér-ṃ, gen.sg. *dhugh2-tr-ós (zob. Kloekhorst 9, 

902n.). — Formacją vṛddhi jest pgerm. *deuhtra- n. ʽwnukʼ: śrwn. diehter, tiehter, nwn. gw. 

Tichter, < pie. *dheu̯gh2-tro- (Kroonen 93 n.). — Apofonia sufiksalna -ter- : -tr- została w 

bałto-słowiańskim usunięta na korzyść st. pełnego -ter-, zob. dukter-. Reliktem tematu *duk-

tr-, gdzie sufiks pojawia się w SZ (por. oskij. futreí, fuutreí dat.sg. ʽcórceʼ, gr. θυγατρός 

gen.sg.) jest z jednej strony lit. duktrýčia ʽcóreczkaʼ, z drugiej strony osnowa dukr-, 

pochodząca z uproszczenia duktr- (zob. dukrà). — Zdrobnienia od dukt-: dukčiū́tė, duktùika 

(neosuf. -uika pochodzi z typu sesùika ⇐ *sesūj ʽsiostraʼ). 

 dukter-: neoosnowa wyodrębniona z formy acc.sg. dùkterį do duktė ̃ ʽcórkaʼ (zob.). 

Drw. dukterė ̃a. dùkterė gw. ʽcórkaʼ (por. móterė ⇐ móterį, sẽserė ⇐ sẽserį), dukterìs ʽcórkaʼ 

(por. móteris, seserìs), dukterė́čia ʽcórka brata lub siostryʼ, dukterė́nas ʽsyn córki, wnukʼ 

(neol.), ʽmąż córkiʼ (neol.), į́dukterė a. ìšdukterė ʽprzybrana córkaʼ (drw. wsteczny 

deprefigowany: duktẽrė ts.). 

 dū̃kti, dūkstù, dūkaũ 1. ʽwściekać się, złościć sięʼ, 2. ʽo dzieciach: szaleć, swawolić, 

dokazywaćʼ, 3. ʽwietrzeć, ulatniać sięʼ (znacz. etym. ʽzacząć sapać, szybko oddychać w 

gniewieʼ, por. duksė́ti, dūksóti). SD padūkstu «głupieię» (syn. pasvaigstu), ⇒ caus. padūkinu 

SD «głupiem czynię» [ʽogłupiamʼ] (syn. pasvaiginu kų). Odpowiednik łot. apdūkt, -stu a. -ku 

ʽzachmurzyć się – o niebie; wpaść w oszołomienie, zgłupiećʼ. Formacja na wzdłużonym SZ 

dūk- ⇐ *duk-, od *dvek-, por. dvėk̃tis ʽoddychać, dyszećʼ. — Drw. padūkėlis SD «głupiec», 

padūkimas SD «głupstwo; szaleństwo; zapamiętanie się, odeście od siebie». Zob. też ALEW 

241n. 

 dukurỹs 3 p.a. gw. ʽbrodnia, sieć rybacka rozpięta na pałąkach, którą łowi się brodząc 

w rzece lub jeziorzeʼ — prawdopodobnie letonizm, por. łot. dukurs I ts., dukurs II ʽpotrzask, 

sidła na ptakiʼ (por. duklas f.pl. ts.), zob. ME I, 512 (bez etymologii). Dalej por. dukuris 

ʽoścień rybacki; żerdź do płoszenia ryb; tłuczek do kartofliʼ, vb. denom. dukurêt, -êju ʽmącić 

żerdzią wodę i napędzać ryby do sieci zwanej «dukurs»ʼ (ibid.). Z onomastyki por. n.jez. 

Dukurñis na Żmudzi i nazwy terenowe Dukùrniai, Dukurñiai, Dukurñis (LVŽ II, 380). 

 dulà 4 p.a. gw. ʽdrewniana osada wiosła na burcie łodzi, służąca za oparcie podczas 

wiosłowania, tzw. dulka lub dulkiʼ (Į dulų̃ tarpą įdeda irklą ʽMiędzy dulki wkłada się 

wiosłoʼ) — zapoż. z nwn. gw. Dulle f. Brak w GL. Zob. też prū̃tas. 

 dulb̃ti, dulbiù, dulbiaũ gw. ʽpowoli wykonywać drobne praceʼ — prawdopodobnie od 

onomatopeicznej osnowy dulb-. Wprawdzie wśród wykrzykników takiej nie widać, jednakże 

obecność podobnego wykrz. dùbli, dūblì (o powolnym chodzeniu) pozwala suponować 

przestawkę dubl- w dulb-. — Z sufiksami sekundarnymi: dulbėti, -u, -ėjau ʽstarzeć się, 

niedołężniećʼ, dulb̃inti ʽchodzić powoli, z trudem, ciężkoʼ, dulbinė́ti ʽchodzić doglądając 
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pszczółʼ; dulbstýtis ʽgrzebać się, marnować czasʼ. — Neoosn. dulbst-: dulb̃sti, dulbsčiù, war. 

-ščiù, dulbsčiaũ, war. -ščiaũ (wtórny inf. dulb̃šti) ʽpowoli wykonywać drobne praceʼ, refl. 

dulb̃stis, dulb̃štis ʽrobić co powoli i długo, guzdrać sięʼ (Ką tu čia taip ilgai dulbsties – 

pasiskubink, pasimiklink! ʽCo ty się tak długo grzebiesz, pospiesz się!ʼ). — Postverbalia od 

dulb-: dùlbis a. dulb̃is ʽgamoń; próżniak, leń; głupiecʼ, dulb̃kus ʽkto pracuje powoli, grzebie 

sięʼ; od dulbst-/dulbšt-: dulb̃stė ʽkobieta, której niesporo idzie robotaʼ, dulbštùs ʽtaki, co lubi 

pracowaćʼ (Prie gyvenimo reik dulbštaũs gaspadoriaus, tai nebus apleistas). 

 duldė́ti, dùlda, duldė́jo gw. ʽstukać – o odgłosie uderzających o siebie skrzyń na wozieʼ 

(Dùlda bilda skrynelės, dulda bilda margosios) — czasownik na -ė- od osnowy dul-d-, 

pochodzącej od powtórzonego wykrz. *dul-dul o stukocie. Zaświadczone dùl-dùl i dulì-dulì 

opisują powolny, ciężki chód. Paralele: dundė́ti ⇐ duñ-duñ; dardė́ti ⇐ dar-̃dar;̃ dadė́ti ⇐ dà-

dà. Niewiarygodne jest zestawienie z rzeczownikami gr. θύελλα f. ʽhuragan, burza, 

nawałnicaʼ i θολός m. ʽbłoto, mułʼ w LEW 110. 

 dū̃lė 2 p.a., dūlė ̃ 4 p.a., dū́lė 1 p.a. 1. ʽgrusza, Pirus communis – drzewo i owocʼ, 2. 

ʽziemniak, kartofelʼ (war. dùlė, dū́lis), 3. ʽnawóz końskiʼ, 4. ʽuderzenie kciukiem w głowęʼ 

(syn. grūšià), 5. ʽtyłekʼ, 6. ʽfiga, nic, pięść z kciukiem umieszczonym między palcami jako 

gest oznaczający: nie, nic z tegoʼ (Te tau dū́lę! ʽNa ci figę!ʼ) — zapoż. ze stbłr. XVII w. 

dulja, por. błr. dúlja, -i (⇐ pol. dula < gdula ʽgatunek gruszkiʼ, stpol. też ʽpigwa, Cydoniaʼ, 

Sławski I, 269 n.). Zob. też SLA 66, LEW 110 i ĖSBM 3, 163. War. dūlià 2 p.a., dū́lia 1 p.a., 

SD <dula> «gruszka drzewo». Zob. też grūšià. 

 dūlė́ti, dūlė́ja (war. dū̃la, dū̃li), dūlė́jo 1. ʽgnić, butwieć, próchniećʼ, 2. ʽo mokrym 

drewnie: palić się powoliʼ, 3. prs. dū̃li ʽrysuje się w oddali, majaczy, nie jest wyraźnie 

widoczneʼ — pwk. dūl- przedstawia wzdłużenie dul-, st. zanikowego typu saṃpras. od dvel-, 

por. dulė́ti ʽgnić, butwiećʼ, dulénti ʽlekko śnieżyćʼ : dvélti ʽuderzaćʼ. Odpowiednik łot. dũlêt 

a. dūļât ʽpodkurzać pszczoły; łowić ryby lub raki z pochodniami; pracować do późna w 

nocyʼ. Młodsza postać SZ: dvil-, por. łot. dvīļi m.pl. ʽkurz, prochʼ. — Drw. dūlúoti ʽz dala 

widzieć jak we mgleʼ. Nomina: dū́lė ʽpróchno do podkurzania pszczół; zjawa, maraʼ, dūlės̃iai 

m.pl. ʽpróchnoʼ, dū́lia 1 p.a. lub dūlià 2 p.a. ʽpróchno; dym; mgłaʼ (⇒ vb. denom. dū̃linti, 

dū́linti ʽpokurzać pszczołyʼ, dū̃lioti ʽo mgle: stać, opadać; mżyć, siąpićʼ), dū̃liava ʽmgła z 

mżawkąʼ, dū́lis 1 p.a., dū̃lis 2 p.a., dūlỹs 4 p.a. 1. ʽmgła; gęsty dymʼ (z powodu akutu nie 

można wykluczyć zmieszania z pwk. *dhu̯eh2-/*dhuh2- ʽwydzielać dym, kadzićʼ, zob. dū́mai), 

2. ʽpróchno do podkurzania pszczół; porcja dymu wpuszczona do ula; garść słomy do 

osmalenia wieprzaʼ, 3. ʽpodkurzacz do pszczółʼ, dūlùs ʽszybko butwiejący, ulegający 

rozkładowiʼ (por. łot. dūls ʽciemnej barwy, brązowawyʼ). Inaczej BSW 62, który zestawia 

dūl° z wed. dhūnóti ʽpotrząsaʼ itp. (pie. *dheu̯H-) i de Vaan 248, który zbliża łac. fūlīgō, -inis 

f. ʽsadzaʼ z lit. dū́lis (praforma ie. *dhuh2-lo- ʽsmoking, dustyʼ). 

 dùlkė 1 p.a. 1. ʽdrobina kurzu, prószynkaʼ, 2. ʽpyłek kwiatowyʼ, 3. ʽtrochę, odrobina 

czegoʼ (Sviesto nė dùlkės nėra ʽNie ma ani odrobiny masłaʼ), DP ʽproch, proszekʼ, SD
1 

«proch, proszek» — rzeczownik postwerbalny od dulkė́ti (zob.). Odpowiednik łot. duļķe, pl.t. 

duļķes ʽdrobiny słomy a. plew; osad denny, szlam; mętne piwo; kałuża, błotoʼ jest litua-

nizmem, zob. ME I, 513, LEW 109, ALEW 242. — Pl. dùlkės, -ių 1. ʽpył, kurzʼ, ZTŽ ʽdrobiny 

słomy lnianej a. konopnejʼ, 2. ʽpyłek kwiatowyʼ, 3. ʽnawóz sztucznyʼ, 4. ʽproszek, np. do 

praniaʼ, SD «kurzawa» (syn. rūkai), «kurzawa sucha z ziemie; proch». Cps. žiedãdulkės f.pl. 

ʽpyłek kwiatowyʼ. N.m. Dùlkiai, Dulk̃iškė, Dùlkiškiai 2x. — Zapoż. litewskie w błr. dúlьki 

pl. ʽkurz powstający przy międleniu słomy lnianej lub konopnejʼ, stąd pol. gw. dulki ʽkurzʼ 

(por. Urbutis, Balt V:1, 1969, 57 = Urbutis 2009, 367, Laučjute 44). 

 dulkė́ti, prs. dùlka 1. ʽkurzy się, jest dużo kurzu, pyłuʼ, prt. dulkė́jo, 2. ʽo deszczu: 
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mżyćʼ, SD dulka «mży, deszcz drobny pada», 2. pot. ʽszybko się poruszać (iść, biec, jechać)ʼ 

— durativum na -ė- w stosunku do dùlkti, -sta, -o inchoat. ʽwzbijać się, unosić się – o kurzu 

na drodzeʼ, dulk̃ti, -ia, -ė ʽo deszczu: mżyćʼ. Z innymi sufiksami: dulkénti intr. ʽmżyćʼ, SD 

dulkena «mży» (syn. dulka), tr. ʽwzniecać kurz, kurzyćʼ, dùlkinti ʽkurzyć, wzniecać kurzawę, 

podnosić tumany kurzu; o owadzie: zapylić roślinę; o kogucie: zapłodnićʼ, SD dulkinu 

«kurzę, kurzawę czynię; proszę, prochem posypuię», apdulkinu kų «kurzę co», dulksnóti 

ʽpadać – o drobnym deszczu a. śnieguʼ. — Nomina: dulk̃as ʽmgłaʼ (⇒ dulk̃ų dulk̃ais adv. 

ʽbardzo mocnoʼ ), dùlkė (zob.), dulksnà ʽmżawkaʼ (por. skursnà, rėksnà). Tu też interi. dùlkt, 

opisująca powstawanie obłoku kurzu (Vieškelis tik dulkt dulkt dulka), war. dùlk. — Pwk. o 

postaci dulk- jest formą SZ typu saṃpras. do dvelk-, por. dvelk̃ti, -iù, -iaũ ʽo wietrze: 

łagodnie, słabo wiać; o zapachu: rozchodzić sięʼ (war. dvélkti), dvelkénti ʽsłabo wiaćʼ. Por. 

ALEW 242. — Młodszym od dulk- st. zanikowym jest dvilk- (⇐ dvelk-), por. dvìlkčioti ʽz 

lekka wiać, powiewaćʼ, dvìlksnoti ts. Paralele dla alternacji ul-/el-/il-: dul-/dvel-/dvil- (zob. 

dūlė́ti) i urk-/verk-/virk- (zob. verk̃ti). — Z punktu widzenia gniazda etymologicznego, do 

którego należą dvelk-/dulk-, chodzi tu o neopierwiastek wyabstrahowany z vb. 

denominativum powiązanego z nomen na -k-. To ostatnie było derywatem od pwk. *du̯el-

/*dul-, zob. dvélti. W szczegółach inaczej BSW 62. 

 dūmà 2 p.a., gen.sg. dū̃mos stlit. ʽmyśl, myślenie, rozum; radaʼ, DP ʽmyśl; zmysł; rada; 

duma; mniemanie; rozum; pomyślenieʼ — zapoż. ze stbłr. duma, błr. dúma, -y. Por. SLA 

66n., ESBM 3, 163, ALEW 243 (tu wskazano stpol. duma jako źródło). Slawizmem jest też łot. 

duõma ob. duoms ʽmyśl, mniemanieʼ (LEW 110). Zob. też dū́moti. 

 dū́mai, -ų 1 p.a. m.pl. ʽdymʼ (łot. dũmi ts.). Sg. dū́mas oznacza 1. ʽdymʼ, 2. 

ʽjednorazowe zaciągnięcie się dymem przez palaczaʼ i 3. ʽdym jako dom zamieszkały, 

podlegający opodatkowaniuʼ (por. pol. podymne ⇐ po dymu, Bańkowski II, 673). 

Odpowiednik stpr. dumis EV ʽdym, Rouch [Rauch]ʼ. Odpowiada scs. dymŭ, sch. dȉm ʽdymʼ, 

czes. dým (BSW 62n., LEW 110, ALEW 243). Refleks pbsł. *dū́-ma-, to z pie. *dhúh2-mo-. 

Wyraz ten przedstawia substantywizację adi. vb. *dhuh2-mó- ʽdymnyʼ, utworzonego od pwk. 

*dhu̯eh2- ʽwydzielać dym, dymić, kadzićʼ, to może ze starszego ʽtchnąć, chuchaćʼ. 

Odpowiedniki ie.: dhūmáḥ ʽdymʼ, gr. θυμός m. ʽoddech, tchnienie, siła życiowaʼ150, łac. 

fūmus ʽdym, oparʼ; na SO: stwn. toum ʽpara, opar, wyziew, zapachʼ < *dhouh2-mo-. Zob. 

EWAIA I, 795, LIV
2 158, de Vaan 249, Kroonen 90. Motywujące czasowniki: het. tuḫḫae- 

ʽdymić, kadzićʼ (zob. Kloekhorst 886n.), gr. θύω ʽofiarować przez spalenieʼ, τύφω, τέτυφα 

intr. ʽwywoływać dym, dymićʼ, tr. ʽwykadzić, wykurzyć dymemʼ; łac. suffiō ʽkadzić, 

okadzać; przebłagaćʼ < *dhuh2-i̯é- (por. słń. díjem, díti ʽdąć; pachnieć; dyszećʼ ⇐ psł. *dyjǫ, 

zob. Bezlaj, ESSJ I, 102). — SO: cs. dujǫ, duti ʽdąć, dmuchaćʼ (w infinitiwie zlewa się z 

refleksem dǫti od *dhṃH-C ts., zob. dùmti). — Możliwe, że na st. e należy tu vb. lit. džiáuti 

ʽsuszyćʼ (zob.). — Drw. dū̃mas, -à ʽkoloru dymu – o maści wołu, krowyʼ, dū́minė 

ʽpodkurzacz do pszczółʼ (syn. rūklỹs), dūmìnė pirkià ʽkurna chataʼ, dūmìnė ʽwędzarnia; 

spiżarniaʼ, też ʽpodkurzacz do pszczółʼ (syn. rūklỹs). Cps. dūmakẽlė ʽmgłaʼ, dosł. ʽmgła 

spowijająca drogęʼ (por. kẽlias), dūmalãkas a. dū́mlakas ʽkomin; kłęby dymu; żagiew 

służąca do przenoszenia ogniaʼ (por. lak-). Decompositum: dū́mak-a ʽmgła, opar; mrokʼ — 

po reanalizie dūmak- + -elė (paralele: šilagà, kuméldena). — Vb. denom. dū́myti, -iju, -ijau 

ʽdymić (o piecu), wypuszczać dym; palić fajkę, papierosa; wędzić mięsoʼ, uždū́myti 

ʽnapełnić dymem, zadymićʼ, war. dū́minti. — N.m. Dūmẽliai, Dūmìškės, Padū́mė, Padūmỹs, 

cps. Dùmlaukiai, Laukóduma (skrócenie ū). N.jez. Dū́mas, n.rz. Dū̃mė, Dūmė,̃ Dū́mešis. 

 
150 Barytoneza refleksów bałto-słowiańskich ma prawdopodobnie związek ze zjawiskiem substantywizacji 

pierwotnego przymiotnika na *-mo-, zob. Kabašinskaitė i Klingenschmitt, Balt XLI:2, 2006, 175.  
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 dum̃blas 4, 2 p.a. ʽosad wody błotnej, muł, szlamʼ (V. Dievas padarė pirmą Adomą ižg̓  

dumblo žemės DP 44149 ʽPan Bog stworzył pirwszego Jadama z mułu ziemieʼ), SD «muł co 

się na dnie w rzeczach rzadkich ustawa; kał [ʽbłotoʼ]». War. z uproszczeniem mbl > ml: 

dumlas SD «kał» [ʽbłotoʼ], drw. dumleliai b.z.a. m.pl. ʽszlamʼ. Por. łot. gw. dum̃bla ʽmułʼ. 

Dewerbalna formacja na -la- od neopwk. dumb-, wyabstrahowanego z dumbù, prs. infig. do 

dùbti ʽwklęsać, zapadaćʼ. Znacz. etym. ʽto, co zapadło, opadło na dnoʼ vel sim. Z innym 

sufiksem: dumbrà ʽgłębina w rzeceʼ (zob.). Por. LEW 108, ALEW 243. — Pochodne: dum̃blė 

a. dumblė ̃ ʽgrunt namułowy, grząskie miejsceʼ, dum̃bliai m.pl. ʽglony, algiʼ, dum̃blinas, -à 

ʽmulisty, szlamowatyʼ, dumblýnas a. dumblỹnė ʽmiejsce zamulome, zamuł, grzęzawiskoʼ, 

Vb. denom. dumblė́ti ʽpokrywać się mułem, iłowaciećʼ, dumblóti ʽbrodzić w muleʼ, 

dumblúotis ʽmętnieć (o wodzie, niebie), o niebie: zasnuwać się chmurami, mieć się na 

deszczʼ (⇒ dumblúotas ʽuwalany w muleʼ, ʽmętny – o samogonieʼ, SD «mulisty od mułu»). 

— N.rz. Dum̃blė 5x, Dumblỹs 9x (też n.jez.), n.jez. Dum̃blis 11x, Dumblẽlis 6x. N.m. 

Dum̃blė 2x, Dum̃blės, Dumblỹnė 5x, Dumblỹs, cps. Dum̃blaukė (*Dumbl-laukė), Padumblė ̃

3x, Padumbliaĩ 2x.  

 dumbrà 2 p.a. gw. 1. ʽgłębina w rzece, odmętʼ (syn. sietuvà), 2. ʽstaw, sadzawkaʼ. 

Odpowiednik łot. dùmbra2 ʽwielka kałuża; błotnista, grząska łąkaʼ, dumbras f.pl. ʽmiejsce, 

gdzie są liczne źródła, quellige Stellenʼ (por. ME I, 514). Z innymi sufiksami: dumbravà 

ʽgrunt miękki, grząski, stratowany kopytami zwierzątʼ (łot. dumbrava ts.), też ʽwyboje na 

drodze, koleinyʼ (poświadczone również w mikrotoponimach, zob. LVŽ II, 391), dumbrė ̃

ʽwybój na drodzeʼ, dumbrùs ʽgrząski; wilgotnyʼ : łot. dum̃brs ʽbagnisty, grząskiʼ (sb. m. 

ʽbłoto, bagnoʼ). N.m. Dumbriaĩ. Są to derywaty na -r- od dumb-, osnowy prs. infigowanego 

dumbù do dùbti (zob.). Osobno zob. dum̃blas i dumburỹs (s.v. duburỹs). — Pod względem 

słowotwórczym można dumbrà i łot. dum̃brs zestawiać z prasłowiańskim *dǫb-r-ŭ ʽlas 

dębowyʼ, por. śrbg. dǫbrŭ ʽlasʼ, stczes. dúbra ʽpastwisko w dolinie górskiejʼ. Drw. psł. 

*dǫbr-ov-a: scs. dǫbrova ʽlasʼ, sch. dȕbrava ʽlas, gajʼ, ros. dubróva poet. ʽlas liściastyʼ, czes. 

doubrava ʽlas dębowyʼ, stpol. dąbrowa ʽnie zagospodarowany las liściasty lub zarośla z 

przewagą dębówʼ, pol. ʽlas dębowy, dębinaʼ. Zob. Sławski I, 140n. Inaczej Boryś 110, który 

powraca do starego zestawienia *dǫbrŭ ze sti. dhūm-rá- ʽkoloru dymu, szary, ciemnyʼ. 

 dumčià 4 p.a. gw. ʽmiech przy palenisku kowalskimʼ (Dumčià dumia ugnį ʽMiech 

rozdmuchuje ogieńʼ) — rzeczownik dewerbalny, utworzony neosuf. -čia od dumiù, dùmti 

ʽdąć, dmuchaćʼ. Neosufiks został wyodrębniony w typie dėčià (zob. dė́tis), gdy derywat 

został wtórnie odniesiony do czas. dė́ti. Por. też dilčià : dìlti; rangčia : rángtis. — Neoosn. 

dumč̓ -: dumčius b.z.a. ʽmiechʼ. 

 dum̃čius, -iaus 2 p.a. 1. stlit., gw. ʽmędrzec; doradcaʼ, 2. ʽzwierzchnikʼ — zapoż. ze 

stbłr. *dumecъ, -mca, por. ros. przest. dúmec ʽmyśliciel, mądry człowiek; człowiek; doradca; 

członek Dumyʼ (pl. dúmcy). Wspomniane w SLA 67 oraz LKŽ II, 840 błr. dúmčij, jak i pol. 

†dumiec raczej nie wchodzą w rachubę jako formy źródłowe. Grupa lit. -mč̓ - jako 

substytucja za słow. -mc- jest normalna, por. niẽmčius ⇐ błr. némec, -mca. — Vb. denom. 

dumčiavóti a. dum̃čiavoti ʽrozmyślać, zastanawiać sięʼ. 

 dū̃moti, dū̃moju, dū̃mojau stlit., gw. ʽmyślećʼ, DP ʽmyśleć, pomyśleć; rozmyślać; 

uważać; starać się; dbać; obmyślać coʼ — zapoż. ze stbłr. dumati ʽmyśleć, sądzićʼ, por. błr. 

dúmacь, -aju, ros. dúmatь, -aju (pol. dumać). War. z akcentem sufiksalnym, dūmóti, wzoruje 

się na rodzimym syn. galvóti (por. też akcent w mąstýti). Cps. apdū̃moti DP ʽobmyślaćʼ, 

nudūmojau PK ʽumyśliłemʼ, padū̃moti DP ʽpomyśleć, umyślićʼ, pérdūmoti DP ʽnadmyślićʼ, 

pridūmóti gw. ʽskłonić do czego, namówićʼ, uždū́moti gw. ʽpostanowić (o ożenku)ʼ, 

uždū̃motas DP ʽrozważonyʼ. Refl. išsidū́moti DP ʽrozmyślić sięʼ. Por. łot. duõmât ʽmyśleć, 

mniemaćʼ. — Neoosn. dūmoj-: dūmojimas DP ʽrozmyślanieʼ, didždūmójimas DP 
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ʽwielgomyślnośćʼ (kalka z pol., por. dìdis), dievodūmojąs DP ʽbogomyślnyʼ (kalka z pol., 

por. diẽvas i dievobijąs), dievodūmojimas DP ʽbogomyślnośćʼ. Zob. też dūmà. Por. SLA 67, 

LEW 110 i ALEW 244. — Lit. ŭ za błr. u: pridumlióti LZŽ ʽwymyślać cośʼ ⇐ błr. 

prydumljácь. 

 dum̃pis, -io 2 p.a. gw. ʽzamęt, wzburzenie, buntʼ, dumpỹs żm. ʽchaos, nieporządekʼ — 

zapoż. z łot. dum̃pis (Būga, RR III, 199), u Elgera dumpnis ʽtumultusʼ (ME I, 515). 

 dum̃plekė 1 p.a. żm. ʽboczna deska w wozie do przewożenia gnoju, gnojnicaʼ, zwyle 

f.pl. dum̃plekės a. dùmplekės ʽwóz do gnojuʼ — ze zmiany *dunplek-, co było substytucją 

zapożyczenia nwn. gw. dunflecht, to z dunkflecht f. «Seitenbrett eines Mistwagens, 

Arbeitswagens» (GL 47). Zob. też LKŽ II, 844 (brak w LEW). Por. Ant ratų uždėk dum̃plekes, 

šiandien vešim mėšlus ʽZałóż d., dziś będziemy wozić gnójʼ. War. z metatezą l: dum̃peklė a. 

dùmpeklė ʽgnojnicaʼ (Dum̃peklė dirbama iš dviejų siaurų lentų su protarpiu ʽD. robi się z 

dwóch wąskich desek z odstępem/prześwitemʼ), dum̃peklės f.pl. ʽwóz do gnojuʼ. War. 

dum̃peklis, dum̃plikės. Zob. też kárkluba. 

 dùmplės, -ių 1 p.a. f.pl.t. ʽnarzędzie z desek i skóry do tłoczenia powietrza: 1. miech 

kowalskiʼ, 2. ʽmiech w organachʼ. Ze zmiany *dumlės f.pl. przez epentezę p do grupy m-l 

(por. imlióti > imblióti; kamlỹs > kamblỹs). Nomen instrumenti na -lė- od czas. dumiù, dùmti 

ʽdąć, dmuchaćʼ (zob.). Por. zwroty dùmples pū̃sti a. dùmples dùmti ʽdąć w miechyʼ, dùmples 

mìnti a. dùmples spáusti ʽdeptać/naciskać miechyʼ. Osobno zob. dumčià i dùmtuvės. Paralele 

słowotwórcze: templė ̃ ʽcięciwaʼ ⇐ tem̃pti; stemplė ̃ ʽprzełykʼ ⇐ *stem̃pti; rẽplės ʽszczypceʼ 

⇐ *rep-. Por. LEW 88, ALEW 244. — War. gw. dū́plės ʽmiechyʼ (Kalvis pirko dū́ples ʽKowal 

kupił miechyʼ) zakłada nazalizację *um(p) > *ų(p) i następnie denazalizację *ų(p) > ū(p). — 

Vb. denom. dumplénti ʽpykać fajkęʼ, dumplinė́ti a. dum̃plinti ʽiść powoli, leniwie, wlec sięʼ, 

dumpliúoti ʽdąć w miechy, dymać; ciężko oddychać; mocno kaszleć; zaciągać się 

papierosem, palić papierosaʼ, też ʽszybko iśćʼ (por. pol. pot. dymać ʽszybko iśćʼ). — Od 

zanikłego czas. *dumplioti pochodzi n.agt. *dumpliokas, tkwiące w osnowie vb. 

denominativum dumpliuokúoti ʽiść powoli, drobnym krokiemʼ, por. Žiūriu – jau per laukus 

jis ir dumpliokúoja ʽPatrzę, a on już [tam] przez pola idzie drobnym krokiemʼ. — Zwrot 

dùmk dùmples ʽdmij w miechyʼ zmienił się przez atrakcję w dùmpk dùmples, stąd neologizm 

dùmpti, -iu, -iau ʽdąć w miechyʼ (Orel 68 niesłusznie przyjmuje pokrewieństwo dùmpti ze 

śrwn. dimpfen ʽwytwarzać parę, parować, dymić sięʼ, SO stwn. dampf ʽparaʼ < pgerm. 

*đampaz m.). Neoosn. dump-: dumpìkas n.agt. ʽten, co dyma miechami przy organach, tj. 

pompuje powietrzeʼ, dum̃pis ʽrozdmuchiwanie ogniaʼ. 

 dùmti, dumiù (zam. *dumù? por. stumù), dū́miau 1. ʽdąć, silnie dmuchaćʼ (SD 

«wachluię»), 2. ʽdąć w miechy, deptać miechyʼ, 3. ʽciężko oddychać, dyszeć – o koniuʼ 

(Arklys sunkiai dū́mė ʽKoń ciężko dyszałʼ), 4. pot. ʽnałogowo palić tytoń, często sięgać po 

papierosaʼ, 5. ʽpodkurzać pszczołyʼ, 6. ʽszybko się poruszać (iść, biec, jechać)ʼ, įdùmti 

ʽwpaść, wleciećʼ, uždùmti ʽzabiec, zaleciećʼ. Wraz z psł. *dŭmǫ, *dǫti (to z *dųti przez 

obniżenie artykulacji *ų > *ǫ), por. scs. dŭmǫ, dǫti ʽdąć, wiaćʼ, sch. dmȇm, dȕti, ukr. dmu, 

dúty, pol. dmę, dąć przedstawia refleks pbsł. SZ *dūm-C (BSW 63, LEW 88, s.v. demblỹs, 

ALEW 244). Praforma ie. *dhṃH-C ⇐ *dhmeH-. Odpowiedni st. zanikowy zaświadcza wed. 

dhamitá- ʽnadętyʼ (pie. *dhṃH-tó-), dhámanti 3 pl. ʽdmuchająʼ, zam. *dham-ánti < pie. 

*dhṃH-énti (do formy 3 pl. dostosowała się forma 3 sg., stąd dhámati ʽdmieʼ), zob. LIV
2 153. 

St. pełny pie. *dhmeH- (wed. adhmā́sam 1 sg.aor. ʽzadąłemʼ, dhmā́tṛ- ʽten, kto dmieʼ) nie 

pozostawił refleksów w bałto-slowiańskim. Zob. też ALEW 244. — Nomina na SZ-C: dumčià 

(zob.), dùmplės (zob.), dumslės f.pl. BRB ʽmiechy, Blasbalckʼ – formalmie odpowiada stpr. 

dumsle EV ʽpęcherz moczowy, Bloze [Harnblase]ʼ (neosuf. -slė-, zob. komentarz 

słowotwórczy do pūslė)̃; dùmtuvės (zob.). Ze zmianą ms > mš należy tu jeszcze dùmšlė a. 
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dumšlė ̃ ʽzgrubienie, nierówność, wybrzuszenie, zmarszczka (w tkaninie, suknie)ʼ, znacz. 

etym. ʽwzdęcie, pęcherzʼ. Por. pol. miechur przest. ʽworeczek na tytoń; pęcherz moczowyʼ. 

— SZ-V: cs. nadŭmenŭ ʽnadęty, napuszonyʼ, ros. nadménnyj ʽwyniosły, nadętyʼ. — WSZ 

*dūm-V: scs. nadymati sę ʽnadymać się, pysznić sięʼ (por. cs. sypati ʽsypaćʼ < *sūp-ā-), pol. 

dymać ʽdmuchać przy użyciu miecha kowalskiegoʼ, nadymać, odymać (usta). 

 dùmtuvės, -ių 1, 3 p.a. f.pl.t. przest., gw. 1. ʽmiech kowalskiʼ (war. dùntuvės), 2. 

ʽmiech w organachʼ; SD «miech skorzany do podymania» i «wachel, wachlarz», 3. 

ʽpodkurzacz do pszczółʼ (syn. rūklỹs) — dewerbalne nomen instrumenti na -tuv- od dumiù, 

dùmti ʽdąć, dmuchaćʼ. War. sg. dumtuvė ̃3 p.a., dùmtuvė 1 p.a. Por. kártuvės ⇐ kárti; kultuvė ̃

⇐ kùlti (GJL II, § 144). Współczesny odpowiednik literacki to dùmplės (zob.). 

 dundė́ti, dùnda (war. duñda), dundė́jo 1. ʽwydawać silny, głuchy odgłos, grzmieć, 

dudnić, huczeć (o grzmocie burzy, wystrzału)ʼ, 2. ʽturkotać (o wozie)ʼ, 3. ʽgłośno mówić, 

grzmiećʼ. SD dundu «hukam, huczę» — czasownik na -ė- od osnowy dun-d-, pochodzącej od 

powtórzonego wykrz. duñ-duñ, dun-dùn o dudnieniu, kołataniu, turkocie. Nawiązanie w łot. 

duñdinât ʽgrzmieć, huczeć, dudnićʼ. Paralele: duldė́ti ⇐ *dul-dul; dardė́ti ⇐ dar-̃dar.̃ War. z 

dysymilacją nd > md: sudumdėti ʽzagrzmiećʼ. — Z uwagi na suf. -ė- (nie -dė-) wywód od 

pwk. pie. *dhun-/*dhu̯en- ʽbrzmieć, dźwięczećʼ (zob. LEW 110n., ALEW 244) nie może być 

prawdopodobny. Typologicznie podobne: pol. dudnić a. dudnieć ʽwydawać głuchy odgłos, 

grzmiećʼ, ukr. dudníty, bg. dúdna (zob. Sławski I, 178). — Z innymi sufiksami: dundénti 

ʽdudnić, huczeć; paplaćʼ, dùndinti ʽgrzmieć, dudnić; turkotać; stukać, kołatać do drzwi; 

wieźć co z turkotemʼ. — Postverbalia: duñdė ʽkobieta z wielkim tyłkiemʼ, dundùlis ʽgrzmot, 

piorun; wir wodnyʼ (⇒ dunduliúoti ʽgrzmieć; zbijać się w chmarę (o owadach; rozmawiać, 

paplaćʼ), dundulỹs m.in. ʽhałas, łomotʼ i ʽrój, kłąb pszczółʼ.  

 dunė́ti, dùna (war. dunė́ja), dunė́jo. Praesens zwykle z prewerbiami, np. ìšduna, 

nùduna ʽo sianie, piwie: wietrzeje, traci zapach wskutek dostępu powietrzaʼ — refleks 

formacji z infiksem nosowym: dùna < *dhu-n-H-é/ó-. Pwk. pie. *dhu̯eh2-/*dhuh2- ʽwydzielać 

dym, dymić, kadzić; tchnąć; wydzielać wońʼ (por. LIV
2 158) jak w sb. dū́mai. Por. 

współrdzenny pwk. *dhu̯e-k- s.v. dvėk̃tis. — Metanaliza dun- + -a wytworzyła 

neopierwiastek widoczny w formach prt. i inf. oraz w drw. dundė́ti a. dùndėti ʽpróchnieć, 

murszeć; rozłazić się (o znoszonej odzieży)ʼ. Paralela: łot. dunêt ʽtęchnąć, pleśnieć (o 

ziarnie, mące)ʼ. Neopwk. dun- stoi na równi z trun-, zob. trunė́ti.  

 dunksė́ti, dùnksi, dunksė́jo 1. ʽpukać, stukać, kołatać, łomotać, walićʼ, 2. ʽmajaczyć, 

ukazywać się niewyraźnie, mgliścieʼ — czasownik na -ė- od interi. dùnks, duñks, opisującej 

odgłos stuknięcia, uderzenia, łomotu; też o kołataniu serca (war. dùnkst, duñkst). Por. tiksė́ti 

⇐ tìks; tuksė́ti ⇐ tùks. Z innymi sufiksami: dùnksčioti, dunksénti, dunksnóti ʽpukać, kołataćʼ; 

dunksóti ʽmajaczyć w oddali, ukazywać się niewyraźnieʼ; dùnkstelėti a. dùnksterėti ʽstuknąć, 

zastukać; mocniej zabić – o sercu; zaświtać komu w głowieʼ. — Oboczna osnowa dunsk- 

(metateza ks > sk): dunskénti a. dùnskinti ʽpukać, stukaćʼ. War. sonoryzowany dunzg-: 

dunzgė́ti, dùnzga, -ė́jo ʽdudnić, turkotać (o jadącym wozie)ʼ, dùnzginti ʽpięścią łomotać w 

drzwi, dobijać się (o pijanym)ʼ. Por. dūzgė́ti. 

 duobė ̃ 4, 3 p.a. 1. ʽjama, dółʼ, 2. ʽgrób, mogiłaʼ, 3. ʽdół na kartofleʼ, 4. przen. 

ʽwgłębienie w cieleʼ (akių̃ duõbės ʽoczodołyʼ), 5. ʽsadzawkaʼ, 6. ʽgłębina w rzeceʼ, 7. ʽwybój 

na drodzeʼ, 8. ʽmiejsce, do którego zgarnia się żar, popielnikʼ. DP ʽdoł; padoł; ostre mieśceʼ. 

War. gw. dvabė ̃ (GJL I, § 246). Z obocznym tematem: dúoba a. duobà ʽdziupla; część 

stodoły, gdzie się suszy zboże, lenʼ (por. linãduobė), też ʽwgłębienie u dołu klatki 

piersiowejʼ. Odpowiednik łot. dùobe ʽjama, grządka, grób; głębina w rzeceʼ. Alternantem 

duob- jest daub-, zob. daubà. — Osnowa werbalna dub- jak w dùbti, dumbù m.in. ʽwklęsaćʼ 
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(por. LEW 108, s.v. dùgnas). W związku z paralelizmem fonologicznym dyftongów ie 

(przedni) i uo (nieprzedni) pozostaje pewna innowacja litewsko-łotewska. Otóż na wzór 

stosunku apofonicznego ai : ie (np. snaĩgė : sniẽgas) pojawiło się zróżnicowanie au : uo, 

objawiające się współistnieniem synonimów jak daubà i duobė.̃ Zdaniem Kuryłowicza 

1956b, 123n. alternanty z uo ukazują się przeważnie w derywatach produktywnych (duobė)̃, 

podczas gdy au cechuje derywaty nieproduktywne (daubà)151. Z historycznego punktu 

widzenia wokalizm au w daubà przedstawia stary SP do u (dùbti), natomiast wokalizm uo 

reprezentuje neoapofonię u ⇒ uo, mianowicie dotworzony do dub- nowy SP duob-. Tego 

rodzaju derywację potwierdzają spùgti ⇒ spúogas (starsze spáugas), rušė́ti ⇒ ruõštis (starsze 

ráušės), jak też gult̃i ⇒ guõlis. Trudna do przyjęcia jest wyrażona w ALEW 245 hipoteza o 

duob- jako refleksie formacji vṛddhi, rzekomo utworzonej od daubà. W naszym rozumieniu 

vṛddhi od daubà wydałoby *dāuba, czyli akutowane lit. †dáuba. — Drw. duobėjęjis DP 

ʽdolnyʼ (por. danguję́jis, dienoję́jis), duobẽlė: Reikia duobẽlė patept po krutinę ʽTrzeba 

posmarować dołek pod piersiąʼ, duobelė SD
1 «dołek», duobiaũ adv. ʽgłębiejʼ, duobytáitės 

f.pl. ʽdołeczki w policzkachʼ (brak †duobytė; jest zdrob. duobiõtė ʽdołek, dołeczekʼ). Cps. 

degùtduobė ʽjama, w której pędzą dziegiećʼ (por. degùtas), duõbiakelė ʽwyboista drogaʼ (por. 

kẽlias), duobakasỹs a. duobkasỹs ʽgrabarzʼ (dosł. ʽkopidoł, ten co kopie dół, gróbʼ, por. 

kàsti). Por. łot. duôbjš ʽgłęboki, niski – o głosieʼ. — Vb. denom. duõbti, -iù, -iaũ ʽrobić 

zagłębienie, żłobić, drążyćʼ (por. łot. dùobt, -bju, -bu ts., ⇒ duôbjš ʽwydrążonyʼ; iter. dùobît2 

ʽwydłubywać, drążyćʼ), duobė́ti, -ja, -jo ʽczynić wyboistymʼ, ⇒ duobė́tas ʽwyboisty, 

dołowaty, jamistyʼ, SD «dołkowaty» (syn. dubus, kraupus). — N.m. Duobiaĩ 2x, Duobìniai 

3x, Duobùliai, Duobùžiai, cps. Vilkaduobė,̃ Vilk̃duobė (ob. Vilk̃daubis). N.rz. Duobė,̃ 

Duõbinis a. Duobinỹs, Duobùlis, cps. Duõbupis, Dúobupis, Duobùpis (ze zmianą b-p > d-p: 

Dúodupis a. Duodùpis). N.jez. Duobỹs 2x, Dúobenas, Duobýtė, cps. Dúobeižis (por. eĩžti), 

Duobžerỹs (z *Duob-ežerys). 

 dúodlioti, duodlióti, -ju, -jau gw. ʽdawaćʼ — czasownik iteratywno-deminutywny na -

lio- od neoosn. duod-, którą wyodrębniono ze starszych iter. dúo-dyti, duo-dinė́ti ʽdawaćʼ 

(por. neosufiks w duolióti ts.). Podobna struktura w dėdlióti ⇐ dėd-inė́ti (wcześniej dė-dinė́- 

⇐ dė́ti). Mniej jest prawdopodobna analiza duo- + -dlio- (Leskien 1891, 471, Pakerys, Balt 

LII:2, 2017, 303), ponieważ -dlio- jest nieporównanie rzadziej spotykane niż -lio-.  

 dúodu prs. 1 sg. ʽdajęʼ. Wywód lit. duod- < pb. *dōd- z pie. *dóh3-dh3-, mianowicie w 

nawiązaniu do praesens na SO i z pierwiastkiem jak w gr. δίδωσι : wed. dádāti, aw. daδāiti 

ʽdajeʼ, < pie. *dé-doh3-ti (zob. LIV
2 105), jest niesprawdzalną hipotezą. Bardziej wiarygodne 

wydaje się przypuszczenie, że *dō-d- jest innowacyjną osnową powstałą w epoce prabałto-

słowiańskiej. Utworzono ją przez analogię do osnowy *de-d-, która ukazuje się w 

reduplikowanej osnowie prs. ʽkładęʼ. Por. proporcję dė́ti : dedù = dúoti : x (x = dúodu). Na 

wyodrębnionej z dúodu neoosn. duod- zbudowano formy prs. atematycznego, por. stlit. 

dúomi ʽdajęʼ < *duod-mi, dúosi ʽdajeszʼ < *duod-si, pl. 1. dúome < *duod-me ʽdajemyʼ, 2. 

dúoste < *duod-te ʽdajecieʼ, 3 os. dúosti < *duod-ti ʽdaje, dająʼ (ir duosti mumus liudijimą 

per žodį Dieva PK 1715 ʽi dawa nam świadectwo przez słowo Bożeʼ), często apokopowane: 

duost (por. stpr. dāst ʽdaje, dają, gibt, gebenʼ). Podobnie w odpowiedniku słowiańskim, por. 

scs. damĭ < *dad-mĭ, 3 sg. dastŭ < *dad-tŭ, 3 pl. dadętŭ 3 pl. ʽdająʼ (sch. dádȇ, stczes. dadie, 

ukr. dadútь. — Drw. duodinė́ti iter. ʽdawaćʼ, paduodinėju SD
1 «wzdawam, powzdawam» 

(por. dėdinė́ti), wsch.-lit. dúodyti a. duodýti iter. ʽdawaćʼ (pardúodyti ʽsprzedawaćʼ, 

 
151 Alternację au/uo dokumentują następujące pary allomorfów: aug-/uog-, blaus-/bluos-, čiaup-/čiuop-/tuop-, 

daub-/duob-, dauž-/duož-, gauž-/guož-, graub-/gruob-, graud-/gruod-, kaup-/kuop-, plaud-/pluod-, raup-

/ruop-, rauš-/ruoš-, saup-/suop-, saus-/suos-, skaud-/skuod-, spaug-/spuog-, sriaub-/sriuob-, šiauš-/šiuoš-, 

šlau-/šluo-, šliauž-/šliuož-, taup-/tuop-. 
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prisidúodyti ʽprzywidywać sięʼ), dúodlioti (zob.). Nomina: duodimas SD
1 «danie, danina», 

dúodingas ʽchętnie dający, hojnyʼ, dúodinga kárvė ʽmleczna krowaʼ. 

 dúojai, -ų 1 p.a. m.pl. przest., gw. ʽpuch, pierzeʼ (Iš baltų patalynės duojų 

suskambėdavo garsus vaiko juokas ʽSpod białej pierzyny dochodził głośny śmiech dzieckaʼ), 

LEX ʽFlaum=Feder oder Daunchenʼ — drw. od neopwk. duj-, który wyodrębniono z prs. 

dujù do dùiti (zob.). Por. łot. SW dūju spalvas ʽpierze, puchʼ. To, co wyróżnia sb. dúojai, to 

neoapofonia SZ u ⇒ SP uo. Paralele: blùsti ⇒ blúostas; gùlti ⇒ guõlis; sušùkti ⇒ šuokterėt. 

Inaczej ALEW 245, gdzie sięga się do porównania germańskiego ze stnord. dúnn, dýnn ʽpuch, 

pierzeʼ (pgerm. *dūni-) i postuluje pwk. pie. *dheu̯H-. 

 dúokš, duokšén ipv. 2 sg. ʽda(wa)j tu!ʼ (Na, duokš ranką, sudieu! Duokšén peilį!) — z 

kontrakcji zwrotu ipv. dúok ʽdaj!ʼ + adv. šę̃/šeñ ʽtu, tutajʼ. Od tego 2 pl. duokšén-ki-t 

ʽda(wa)jcie tu! «duokite šen!»ʼ (Kas turit mano peilį, duokšénkiat!). War. duokitš: Duokitš 

savo arklius! Podobne uniwerbizacje to eĩkš ʽchodź tu!ʼ (2 pl. eikšeñkite) i neč ʽdaj tu!ʼ (2 pl. 

nečte). 

 duõlas, -à 4 p.a. ʽo zwierzęciu: bez rogówʼ — sb. postverbale od zanikłego *duolyti, 

iterativum o znacz. ʽzgładzać, ścieraćʼ, gdzie *duol- < *dōl- jest alternantem na st. o do *dēl- 

jak w prymarnym czas. délti, -iù ʽzgładzać, ścieraćʼ (zob. dìlti). Znacz. etym. ʽtaki, któremu 

starto (usunięto) rogiʼ. Tak samo łot. duoļš ʽhornlosʼ (war. tùols) może być sb. postvb. do 

*duolīt ⇐ dèlît ʽzgładzać, ścieraćʼ, war. dèldêt. Przyjęte tu objaśnienie nawiązuje do 

interpretacji takich postverbaliów, które mają wiarygodne osnowy iteratywne z apofonią o, 

dla przykładu *ruožyti (słow. raziti) ⇒ rúožas/ruõžas lub *sluogyti (łot. sluõdzît) ⇒ slúogas. 

Nie dość ściśle LEW 111: «Wohl Dehnstufe zu lit. dìlti (delù) ʽsich abscheuern, abnehmen, 

schwinden, vergehenʼ, lett. dil̂t ʽverschleißen, abnehmen, stumpf werdenʼ». Zob. też syn. 

baũžas, šmùlas. 

 dúona 1 p.a. 1. ʽchlebʼ, 2. ʽjedna dzieża ciasta chlebowego, jedno zarobienie ciastaʼ (Iš 

šitų rugių bus kokios trys dúonos ʽZ tego żyta będą jakieś trzy chlebyʼ), 3. ʽbochenek chlebaʼ 

(Didelė dúona kepa tris valandas, nedidelė – dvi ʽWielki chleb piecze się trzy godziny, 

niewielki – dwieʼ), 4. ʽzboże chlebowe, żytoʼ, 5. ʽpożywienie, źródło utrzymaniaʼ, 6. 

ʽekscepcja, dożywotnie utrzymanie, zagwarantowane rodzicom przez dzieci przejmujące ich 

gospodarstwoʼ (Mano tėvai sau užsirašo duoną ʽMoi rodzice zapisali sobie dożywocieʼ), 7. 

ʽpyłek kwiatowy znoszony do plastra przez pszczoły, tzw. pożytekʼ. SD: duona kvietienė 

«chleb pszenny», duona rugienė «chleb pospolity», duona šiurkšti, bėralienė «chleb gruby» 

[ʽchleb razowyʼ], duona pašvįstytinė «opłotek, oblatio». Por. jeszcze dalìnė dúona przest. 

ʽdzienna porcja żywności; żywność będąca wynagrodzeniem za pracęʼ. Uždarbiai buvo 

menki, bet sudurdavau duoną su duona ʽZarobki były marne, ale wiązałem koniec z 

końcemʼ. — W jęz. łotewskim wyraz duõna przybrał sekundarne znacz. ʽkromka chleba, 

piętkaʼ. Stało się tak na skutek pojawienia się neol. màize ʽchlebʼ (zob. miẽžiai). 

Rekonstrukcja: pb. *dōnā ʽchlebʼ (BSW 58) < pie. *dhoH-neh2- ʽziarno zbożoweʼ (NIL 125, 

ALEW 246), por. wed. dhānā́- f. ʽprażone ziarno; ziarno siewneʼ, toch. A tāṃ, toch. B tāno f. 

ʽziarno, ziarno siewneʼ. Zob. też LEW 111, Karulis I, 223, 560n. Bałtyckie znacz. ʽchlebʼ 

wywodzi się ze znacz. ʽziarno zbożoweʼ. Por. ros. zernь ʽzbożeʼ ob. zernó ʽziarnoʼ. — Drw. 

duoninykas SD «piekarz», dúoninis a. duonìnis ʽna chleb (mąka, ciasto); z chleba (potrawa); 

do krojenia chleba (nóż)ʼ, duõnius ʽpiekarz; kto przywozi chleb na weseleʼ, duoniẽnė ʽzupa 

na cieście chlebowym; chleb zmieszany z wodą, mlekiem a. kwasem, potrawa zwana 

«mutinys»ʼ. Formacje zdrobniałe duonáitė, duonẽlė, duonìkė oznaczają ʽlepszy chleb z mąki 

drobno mielonejʼ; duonẽlė to też ʽtaniec polkaʼ. — Cps. beduõnė ʽczas głodu, kiedy nie ma 

chlebaʼ (por. bè), ⇒ beduõnis ʽbiedakʼ (Tas beduõnis tik bulvėmis minta ʽTen biedak żywi 

się tylko kartoflamiʼ), dykaduõnis ʽdarmozjad, wałkoń, próżniakʼ (por. dỹkas), duonamaišỹs 



372 

na prawach rękopisu 

ʽkto zarabia, miesi ciastoʼ (por. maišýti), dúondengtė a. -dengtis ʽpłótno do przykrycia dzieży 

z ciastemʼ (por. deñgti), dúonėdis a. duonėdỹs ʽdarmozjadʼ (por. ė́sti), SD <duonedis> 

«pasorzyt, pasobrzuch» (syn. pilvapenys), dúongeldė ʽdzieża na ciasto chleboweʼ (por. 

gélda), dúonkepis a. -kepė ̃ ʽpiec chlebowy; dzieżaʼ, duonkepỹs ʽpiekarzʼ (por. kèpti), 

dúonkubilis ʽdzieżaʼ (por. kùbilas), dúonlovis ʽkoryto do wyrabiania ciastaʼ (por. lóva), 

dúonmaišis ʽdzieżaʼ (por. maišýti), war. dúomaišis < *duom.maišis (por. wyżej n.agt. 

duonamaišỹs); dúonmilčiai m.pl. ʽmąka na chlebʼ (por. mìltai), duonpelnỹs ʽwyrobnik, 

człowiek wynajmujący się do pracyʼ (dosł. ʽzarabiający na chlebʼ, por. pelnýti), duonraikỹs 

ʽkto kraje chleb, kto wydziela chlebʼ (por. raikýti), dúonriekis ʽnóż do krajania chlebaʼ (por. 

riẽkti), dúontiesa (zob. tiẽsti), dúonvabalis ʽmącznik, Tenebrio molitor; chrząszcz, którego 

larwy żyją w mące i otrębachʼ (por. vãbalas), lengvaduõnis ʽnierób, próżniakʼ (por. leñgvas). 

N.jez. Šventaduõnis. — Vb. denom. duonáuti 1. ʽprosić o chleb, prosić o jałmużnę, żebraćʼ, 

2. ʽkupować zbożeʼ, refl. apsiduonė́ti ʽo nożu: oblepiać się (świeżym) chlebemʼ. Por. jeszcze 

vb. denom. duoneliáuti ʽprosić o chleb, żebraćʼ, od duonẽlė. 

 duõrti gw.: paduõrti, paduorstù, paduoraũ 1. ʽzmizernieć, wyblednąćʼ, 2. ʽzgłupieć, 

oszalećʼ, duoras b.z.a. ʽgłupi, głupiecʼ. Niejasne. Wątpliwa wydaje się przyjęta przez LEW 

89n. (s.v. deriūgà) apofonia duor- ⇐ dėr, por. padėr̃ti ʽsłupieć, nieruchomieć – o oczach 

chorego, pijanegoʼ. Może tu raczej chodzić o refleks WSO *dōr- do der-/dir-. Zob. dìrti, 

gdzie też o ros. u-dár-itь ʽuderzyć, palnąćʼ.  

 dúostyti, dúostau, dúosčiau gw. ʽdawać, wydawać, rozdawaćʼ, atidúostyti ʽoddawaćʼ, 

išsidúostyti ʽrozdawać (swoje rzeczy)ʼ — frequentativum z suf. -sty- od dúoti ʽdaćʼ (zob.). 

Paralele: šlúostyti ⇐ šlúoti; klóstyti ⇐ klóti; dė́styti ⇐ dė́ti. Z uwagi na atematyczne prs. 

duost(i) ʽdajeʼ (zob. dúodu) nie można tu jednak wykluczyć derywacji dúost-yti, czyli suf. -y- 

od neopwk. duost- (por. sárgstyti ⇐ sérgsti). — Neoosn. duost- (⇐ dúost-yti) jest widoczna 

w drw. dúostelėti ʽdać trochę, nieco, np. tytoniuʼ, duosturti b.z.a.: Duosturti ligoniui vaistą 

ʽDać choremu lekarstwoʼ. Tu też duostė stlit. ʽdarʼ (Katechizm Belarmina: O duostes cielas 

5220 ʽO wszystkie dary!ʼ) jako rzeczownik postwerbalny152. Paralele: šluõstė ⇐ šlúostyti; 

kaũstė ⇐ káustyti; klõstė ⇐ klóstyti. — Na skutek resegmentacji *duos-(s)tyti pojawił się 

neopwk. duos-, od którego utworzono: dúosena ʽdawanie; uderzenie (deszczu); 

dokazywanie; podobieństwoʼ, duoslùs a. duosnùs ʽhojny, chętnie dającyʼ (por. syn. doslùs, 

sosnùs), duosna stlit. ʽofiara, żertwaʼ, duosnis SD «datek» (syn. dotilas). 

 dúoti, prs. dúodu (war. duomi, dúomu, dúoju), prt. daviaũ (war. deviaũ) ʽdać, dawaćʼ. 

Odpowiedniki bałtyckie: łot. duôt, duôdu (duômu), devu ʽdaćʼ, stpr. dāt, dāton, dātwei ʽdać, 

gebenʼ; tematyczne praesens [da:ja], zaświadczone pośrednio formami ipv. dais ʽdaj, 

pozwól, gib, lasseʼ, dāiti ʽdajcie, pozwólcie, gebet, lassetʼ (ma ono odpowiednik w 

gwarowym praesens lit. dúoju, jak też w pol. daję); prt. [da:ja:]: dai ʽdałʼ; fut. dāsai, dase 

ʽdałby, da, gebeʼ (zob. LAV 72n.). Na temat praesens atematycznego lit. duost(i) ʽdajeʼ zob. 

s.v. dúodu. Wsch.-litewski inf. dúosti (dúosc LZŽ) ma zakończenie -sti, które jest 

analogiczne do bèsti, kàsti, vèsti. — Cps. apdúoti ʽurzec, oczarować, otrućʼ, ataduomi SD 

«nagradzam co komu; wracam co komu», atidúoti ʽoddać, np. długʼ, atduomi SD «oddaię», 

ažuduomi SD «naymuię komu», daduomi SD «nadążam; naddawam», SD «dodaię; nadążam 

komu» (syn. sutinku kam), įdúoti ʽwręczyć, donieść na kogo, zadenuncjować kogoʼ, išdúoti 

ʽwydać, zdradzićʼ (SD išduomi dukterį ažu vyro «wydaię corkę za mąż»), nudúoti ʽwydawać 

za mążʼ (syn. nuléisti), padúoti ʽpodać, podawać, złożyć (podanie)ʼ, paduomi SD «poddaię 

co komu», pardúoti ʽsprzedaćʼ (zob.), pérduoti ʽpodać, oddać, doręczyćʼ, pradúoti 1. 

 
152 Brak w LKŽ II, 876. — Ambrazas 1993, 44, przyp. 36 wywodzi duostė wprost z atematycznej formy 3 os. prs. 

dúosti ʽdajeʼ. 
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ʽokrasić jedzenieʼ, 2. ʽdać zadatek, zaliczkęʼ (zob. praduõtkas), uždúoti diržù ʽzdzielić 

pasem, spuścić lanieʼ. Refl. dúotis ʽdać się, pozwolićʼ, atsidúoti ʽpachnąć (zwykle 

nieprzyjemnie), trącić czym, cuchnąćʼ, atsiduomi kuo SD «pachnę czym», įsidúoti ʽwdać się, 

wziąć w czym udział, wmieszać się do czego, wplątać się w co, zadać się z kimʼ153, 

insiduomi pražuvon SD «wdaię się w niebespieczeństwo», įsiduost SD
1 «powodzi się» (syn. 

sekasi), nusidúoti DP ʽudać się, powieść się, ułożyć sięʼ, nusiduomi SD
1«udawam się» (kalka 

z pol.), pasidúoti ʽpoddać się, ustąpićʼ, pasiduomi SD
1 «hołduię» [ʽskładać hołd jako akt 

wyrażający zależność wobec swego zwierzchnika lennegoʼ, SPXVI]. — Pbsł. inf. *dō-C ⇐ 

pie. *doh3-C < *deh3-C. Por. praesens gr. δίδωσι : wed. dádāti, aw. daδāiti ʽdajeʼ < pie. *dé-

doh3-ti (formacja reduplikowana z pwk. na SO, por. LIV
2 105), aor. wed. ádāt ʽdałʼ < pie. *é-

deh3-t. Ze zmianą *dō- > *dā- dochodzą tutaj: stpr. dāt ʽdaćʼ i psł. *dati, scs. dati, sch. dȁti, 

pol. dać ts. (⇒ scs. darŭ ʽδῶρον, darʼ, por. BSW 57). Osobno zob. dúodu. — Budowa 

praeteritum lit. daviaũ ʽdałemʼ (łot. devu ts.) stanowi wciąż niewyjaśnioną zagadkę. Por. GJL 

III, § 486, Stang 1966, 380n., LEW 111n., de Vaan 182 (s.v. duim). LIV
2 107 proponuje 

wywód *dau̯- < *dou̯- z pie. *doh3u-C, czyli z formy supletywnej do duo- (*deh3-). Geneza 

gwarowego prt. deviaũ ʽdałemʼ jest również sporna. Szczegółowy przegląd stanowisk w 

kwestii daviaũ, dãvė dał ostatnio Villanueva Svensson, Balt XLVIII:2, 2013, 226n. — Za 

pierwotnym prt. *davē przemawia drw. na st. wzdłużonym (iter.) w łot. dãvât, -āju 

ʽczęstować, proponowaćʼ154. — Wyabstrahowany z dãvė neopwk. dav- stał się osnową 

niejednego derywatu. Oboczny neopwk. dav̓ - (⇐ daviaũ) tkwi w davióti ʽdawaćʼ (por. 

šlavióti przy šlúoti). — Często używany ipv. dúok ʽdajʼ, padúok ʽpodajʼ skraca swój 

wokalizm w gwarowych formach dùk (Dùk šen pabengsu, ko tu čia steni!) oraz dàk, padàk 

(Padàk tą šaukštą! ʽPodaj tę łyżkę!ʼ). — Iteratywy od dúoti opierają się na trzech osnowach: 

1° infinitivi: dúo-styti ʽdawaćʼ (zob.), 2° praesentis: duod-inė́ti ʽdawaćʼ i 3° praeteriti: dav-

inė́ti ʽdawać, rozdawaćʼ (war. dainė́ti, daunė́ti ZTŽ). Znaczenie iteratywno-deminutywne ma 

duolióti gw. ʽdawać po trochu; oferować cenę za coʼ (por. neosuf. -lio- w dėlióti, kráulioti; 

zob. też dúodlioti). — Nomina od pwk. duo-: dúoklė ʽdanina; porcjaʼ, duotojas SD «dawca» 

(syn. davėjas), ažuduotojas SD «naymacz» [ʽten, który coś wynajmujeʼ, SPXVI] (syn. 

pasumdytojas), nuduotinės DP f.pl. ʽoddawinyʼ, nuduotuvės DP f.pl. ʽślubʼ, užduotìs f. 

ʽzadanieʼ. NB. Z rodziną dúoti wiąże się także kilka derywatów wstecznych, które urobiono 

od złożeń z rozmaitymi prewerbiami, zob. hasła atadà, pardà i prãdai. Podobne nowotwory 

stwierdza się również przy złożonych z prewerbiami czasownikach dė́ti i stóti. 

 dùpinas 3 p.a. gw. ʽżerdź z grubszym końcem, którą zapędza się ryby do sieciʼ (syn. 

bužỹs, pavarìkas, spùrgas). Całkiem odosobnione, niejasne. Było zestawiane z dn. duven 

ʽbić, uderzaćʼ (Būga, RR I, 359) lub łot. dupêtiês ʽgłucho brzmiećʼ (zob. LEW 112). Może to 

być drw. na -inas od interi. *dup, por. dū́pterėti ʽuderzyć, zdzielićʼ. Dalej por. interi. tùp a. 

tū́p m.in. o nagłym ruchu, działaniu. Zob. również baltõkas. 

 duplià 2 p.a., gen.sg. dùplios wsch.-lit. ʽdziuplaʼ (Dupliõj bitės vedasi LZŽ ʽW dziupli 

trzymają się pszczołyʼ) — zapoż. z błr. gw. dupljá, -í (PZB 2, 106). 

 dùrdyti, dùrdau, dùrdžiau gw. ʽkłuć, nakłuwaćʼ, atidùrdyti ʽzrobić krótszym a 

grubszym (o przedmiocie z drewna)ʼ, nudùrdyti ʽdomyślać się, orientować sięʼ, sudùrdyti 

 
153 Też jako kalka z pol. wdać się w kogoś ʽwrodzić się (w ojca, matkę), odziedziczyć po kimś jakieś cechy 

wyglądu, charakteruʼ. 
154 Trzeba się przy tym zastrzec, że zewnętrzne podobieństwo łot. dãvât do strus. davati, -aju iter. ʽdawaćʼ jest 

złudne. Słowiańskie *davati nie jest formacją odziedziczoną, lecz polega na odnowieniu starego *dajati (= 

*daj-ati ⇐ *da-jǫ) przy użyciu neosufiksu -vati; ten ostatni dołączono do *da- wytworzonego resegmentacją 

*da- + -jati, por. prymarne da-ti (zob. HL 121n.). — NB. Wsch.-lit. dõvoti, -ju ʽdawać, zadawać paszęʼ jest 

pożyczką z błr. gw. davácь, -áju. 
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ʽzwichnąć, (palec, nogę) wybić ze stawuʼ. Refl. dùrdytis ʽstykać się z czym, sięgać czegoʼ 

(Stukiai dirvos dùrdos į girią, t.y. baigias ties mišku ʽKawałki roli stykają się z lasem, tj. 

kończą się pod lasemʼ) — iteratyw z suf. -dy- od dùrti ʽkłuć, przeszywaćʼ (zob.). Paralele: 

grùmdyti ʽściskać, miętosićʼ ⇐ grùmti; pìldyti ʽnapełniaćʼ ⇐ pìlti. Brak apofonii odróżnia te 

przykłady od typu spárdyti ⇐ spìrti, tvárdyti ⇐ tvérti. — Neoosn. durdy-: durdỹklė ʽoścień, 

trójząb do łowienia rybʼ (dosł. ʽnarzędzie do kłucia, przekłuwaniaʼ). Por. šaudỹklė ⇐ šáudyti; 

žardyklė ̃⇐ žardýti. 

 dùrys, -ų 2 p.a. f.pl. ʽdrzwiʼ. Dawny temat na spółgłoskę: dùres (gw., też SD
1). 

Odpowiedniki bałtyckie: łot. gw. duris, gen.pl. przest. duru, liter. dùrvis, -vju ʽdrzwiʼ (drw. 

od *dur-u-), stpr. dauris EV ʽwrota, Grosthorʼ (z *duris przez dyftongizację u > au). Dwa 

źródła morfologiczne wchodzą tu w grę. Pierwszym jest forma dualis pie. *dhur-ih1, dosł. 

ʽdwa skrzydła drzwiʼ, poświadczona w językach germańskich, por. stisl. dyrr n.pl., stsaks. 

duri f., stwn. turi f.pl. (zob. Orel 79n., Kroonen 110). Drugim jest rzeczownik o temacie 

spółgłoskowym i paradygmacie apofonicznym: pie. SO *dhu̯or- : SZ *dhu̯ṛ-C/*dhur-V, por. 

wed. nom. du. dvā́rā ʽdrzwiʼ, pl. dvā́raḥ (dv- zamiast *dhv- przez adideację do dváu ʽdwa, 

dwojeʼ?), acc.pl. dúraḥ (dalsze refleksy w NIL 130n.). Z takiego paradygmatu oprócz dùrys 

(ob. dùres, gen.pl. dùrų) i gr. θύρα f., joń. θύρη ʽdrzwi, brama (temat na *-h2-), θύραζε adv. 

ʽdo drzwi; za drzwiʼ < *thurăs-de (por. Beekes 2010, 565n.), wyodrębniły się dwie inne 

jeszcze formacje: 1° na SP scs. dvorŭ ʽpodwórzeʼ (znacz. etym. ʽmiejsce przed drzwiamiʼ, 

zob. dvãras), por. aw. duuar- ʽdrzwiʼ, łac. forēs, -ium f.pl. ʽpodwoje, drzwiʼ, forīs adv. ʽna 

dworze, z dworuʼ, forās adv. ʽprecz za drzwiʼ; toch. B twere m. ʽdrzwiʼ, 2° scs. dvĭri pl. 

ʽdrzwiʼ, ros. dverь f. – o budowie wskazującej na pierwotny sufiks spółgłoskowy: *du̯ir-i̯a- 

(por. čet-vĭr-tŭ, lit. ket-vir-̃tas ʽczwartyʼ obok lit. ket-ur-ì ʽczteryʼ). Paralelnym derywatem od 

antekonsonantycznej postaci SZ jest gr. homer. θαιρός m. ʽzawiasy, na których obracają się 

skrzydła drzwi lub bramy; oś rydwanuʼ, z pgr. *thu̯ari̯ós < *dhu̯ṛ-i̯ó- adi. ʽdla drzwi, 

drzwiowyʼ. Por. BSW 63, LEW 112n., ALEW 248n., GEW I, 647. Dziwne, że Beekes 2010, 

529, s.v. θαιρός nie wspomina o słowiańskim comparandum. — Drw. durinykas SD 

«odźwierny» (syn. vartinykas), później dùrininkas ʽodźwierny, portierʼ, príeduris ʽmiejsce 

przy drzwiach wejściowych; część stodoły przy wrotachʼ, uždurỹs a. ùžduris ʽmiejsce za 

drzwiamiʼ, uždurėl̃is ʽtylne wejście do chaty; miejsce osłonięte od wiatruʼ.  

 dū̃ris, -io 2 p.a. 1. ʽukłucie, nakłucie; miejsce ukłuciaʼ (SD «sztych, ictus», pažeizda 

nuog dūrio SD «sztychowa rana»), 2. ʽnazwa pewnego ścieguʼ — nazywająca wynik 

czynności formacja z suf. -i̯a- i st. wzdłużonym dūr- od dùrti ʽkłuć, bóśćʼ (zob.), z metatonią 

cyrkumfleksową. Paralele: bėg̃is ⇐ bė́gti; šõkis ⇐ šókti; ū̃gis ⇐ áugti. Zob. też ALEW 249. 

— Z inną budową: sándūra ʽzetknięcie się, styk, połączenieʼ (⇐ sudùrti), cps. moldūrỹs 

ʽgliniankaʼ (por. mólis). Por. łot. dùre ʽpięść; siekiera do lodu, łom; wielkie dłuto do drążenia 

barci; płaskie dłutoʼ (war. dûris2), dũriêns ʽsztych, raz, uderzenie pięściąʼ, dũrums ts. — 

N.jez. Dūriaĩ. N.m. Antãdūrė, Antãdūris (LVŽ I, 112). 

 dùrklas 1 p.a. gw. 1. ʽrożenʼ, 2. ʽwiosłoʼ, 3. ʽsztylet, puginałʼ, 4. ʽkieł, np. u słoniaʼ. 

Odpowiednik łot. durkls ʽostro zakończone żelazo służące do dziurawienia, do zatknięcia 

łuczywaʼ. Nomen instrumenti na -klas od dùrti m.in. ʽkłuć, bóśćʼ (zob.). Paralele: pjū́klas ⇐ 

pjáuti; giñklas ⇐ gìnti; ìrklas ⇐ ìrti (ŽD 193n., GJL II, § 223). — Z innymi sufiksami: durk̃lė 

ʽbodąca krowaʼ, durklỹs ʽżelazny łom do kruszenia lodu; bosak strażacki; bagnet; narzędzie 

do kopania torfuʼ, też bot. ʽpoziewnik szorstki, Galeopsis tetrahitʼ. Por. drw. łot. durklis 

ʽzakończona żelaznym zębem tyczka, używana do chodzenia po lodzieʼ. 

 durm-: dewerbalna neoosnowa na -m- ukazująca się w przysłówkach urobionych od 

złożonych z praeverbiami form czasownika duriù, dùrti ʽkłuć, przeszywać; biec, pędzićʼ, 

zob. odpowiednie złożenia s.v. dùrti. Przykłady: įdùrmais oraz įdùrmu, įdurmui ʽw ślad za 
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kim/czym; tuż za, z tyłuʼ (por. įdùrti), padùrmais ʽz tyłu, w ślad za, tuż zaʼ, padùrmu ʽw ślad 

za; wszyscy razem, kupą, gromadą, hurmem; nagle, gwałtemʼ (por. padùrti), pridùrmais 

ʽjeden po drugim, tuż za, zaraz po kimʼ, pridùrmu ʽszybko, natychmiastʼ (por. pridùrti). — 

Do padùrmu jest gwarowy war. pabùrmu ʽwszyscy razem, naraz, wspólnieʼ (Pabùrmu imkite 

risti akmenį, t.y. visi sykiu JU), z kolei obok padùrmais pojawia się war. paburmiai ʽszybko, 

żwawoʼ (u Dowkonta). W świetle badania Urbutisa z 2000 r. (przedruk w Urbutis 2009, 37-

64) chodzi tu o wtórną dyferencjację fonetyczną, a jej istotą jest antycypacyjna asymilacja na 

odległość d-m > b-m (o.c. 54). Porównywalna dwoistość zachodzi między pabármu JU 

ʽtanio, za pół darmoʼ i darmaĩ(s) ʽza darmo; na próżnoʼ. Autor słusznie odrzuca wcześniejsze 

zbliżenia bur-m- z lit. būrỹs ʽgromadaʼ i psł. *burja ʽburzaʼ. 

 durñas, -à 4 p.a. przest., gw. ʽgłupiʼ — zapoż. ze stbłr. durnyj, por. błr. durný (stąd też 

łot. durñs ʽsmutny; oszołomiony; o koniu: narowistyʼ). Por. SLA 67, ZS 16, LEW 113. — 

Drw. durnybė SD «głupstwo», durnỹstė a. durnystà ʽgłupotaʼ (por. stbłr. durnostь, 

durnovstvo), durnãropė (zob. rópė). Vb. denom. durnavóti, -ju, -jau przest. ʽgłupieć; szaleć, 

awanturować się, hałasowaćʼ i ʽnazywać kogo durniemʼ (SLA 67 niesłusznie wywodzi to ze 

stbłr. †durnovátь; brak w HSBM). — durnavótas, -a gw. ʽmający w sobie coś z głupcaʼ ⇐ błr. 

durnaváty. — Neoosn. dur-: dùrti, -stu, -au ʽgłupiećʼ (z prvb. ap-, pa‑, su-), war. akc. durt̃i 

LZŽ. 

 durnė́ti, durnė́ju, durnė́jau gw. ʽgłupiećʼ (zwykle z prvb. ap, iš, su) — zapoż. z błr. 

durnécь, -éju. 

 durñius, -ė 2 p.a. przest., gw. ʽgłupiec, dureńʼ — zapoż. ze stbłr. durenь, por. błr. 

dúranь, dúrnja (por. SLA 67, LEW 113, ESBM 3, 165). 

 dùrpės, -ių 1 p.a. f.pl. ʽtorfʼ — zmienione z tùrpės w następstwie adideacji do czas. 

dùrti ʽkłućʼ. Zapożyczenie z dn. turf (por. nwn. Torf m.), zob. LEW 113, Kabašinskaitė 82. Z 

innymi tematami: dùrpos/tùrpos f.pl., też sg. dùrpa/tùrpa; tùrpai m.pl. — Drw. durpė́ta 

dirvà ʽtorfiasta glebaʼ, durpýnas/turpýnas ʽtorfowiskoʼ, durpỹnė/turpỹnė ʽdół na torfowiskuʼ, 

dùrpinė/tùrpinė sb. ʽmiejsce, gdzie kopie się torfʼ, dùrpinis ʽtorfowy, (worek) na torf, 

(spódnica) koloru torfuʼ, sb. ʽten, kto kopie torfʼ. Cps. durp(i)akasỹs a. durpkasỹs ʽkopacz 

torfuʼ (por. kàsti), dùrpšiūrė (zob. šiū̃rė), dùrpžemis ʽziemia z przymieszką torfuʼ (por. 

žẽmė). — N.m. Durpė́nai, Dùrpinė. — Z pol. torf m. pochodzą war. tõrpas, tòrpas, pl. tórpės 

(rodzaj żeński dostosowany do dùrpės). Drw. torpýnas ʽtorfowiskoʼ, cps. torpãėmis ʽczas 

kopania torfuʼ, torpėmỹs ts. (por. ėmiaũ). 

 durp̃ti, durpstù, durpaũ gw. ʽrobić coś opieszale, marudzić, guzdrać sięʼ (Jūs čia ilgai 

nedurp̃kit, matot, lietus užeina ʽWy tu długo nie marudźcie, bo ma się na deszczʼ). Niejasne. 

Szkielet spółgłoskowy nasuwa przypuszczenie, że może to być formacja ekspresywna, 

utworzona w opozycji do dìrbti ʽpracowaćʼ przez zmianę ir na ur. — Drw. 1. durpsà 

ʽobibok, leńʼ, ⇒ vb. denom. durpsóti ʽtrwać w bezczynnościʼ (Durp̃so sau pašaly, tarytum 

jau darbo nebeturi ʽObija się w kącie, jakoby nie ma już zajęciaʼ), durpsinė́ti ʽmarnować 

czas przeznaczony na pracę, próżnowaćʼ, 2. *durplys ʽleń, próżniakʼ, ⇒ vb. denom. dùrplėti, 

-ju, -jau ʽchodzić bez zajęcia, obijać sięʼ, durplinė́ti ts., dùrplioti, -ju, -jau ts., durp̃lyti, -iju, -

ijau ʽrobić coś powoli, guzdrać sięʼ. — Od war. *durblys ʽpróżniakʼ pochodzi vb. denom. 

dùrblioti, -ju, -jau ʽobijać się bez pracy, próżnowaćʼ (Anas pradùrbliojo visą dieną ʽOn cały 

dzień spędził na próżnowaniuʼ). 

 dùrstyti, dùrstau, dùrsčiau (war. durstýti) 1. ʽprzeszywać, kłuć, -kłuwaćʼ, 2. ʽrobić 

dziury, dziurawićʼ, 3. ʽzszywać z części, sztukowaćʼ, 4. ʽbudować byle jak, klecićʼ 

(sudurstau trobelį SD «klecę»), 5. ʽgrzebać w ogniu, poprawiać ogieńʼ, 6. ʽszukać 

przewracającʼ. Refl. dùrstytis, durstýtis: Citaũ suzdurs̃tė ʽTylko się wzdrygnął – o koniu, 
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który chciał ominąć przeszkodęʼ (Otrębski 1934, 345). Odpowiednik łot. durs̃tît, -u, -īju 

ʽprzeszywać; grzebać w ogniu; szwankować, jąkać się; potykać sięʼ — frequentativum na -

sty- do dùrti ʽkłuć, przeszywaćʼ (zob.). Por. kùlstyti ⇐ kùlti; kùrstyti ⇐ kùrti. — Neoosn. 

durst-: interi. dùrst, durs̃t, dū́rst m.in. o kłuciu, kaleczeniu; dùrstelėti ʽkolnąć, ukłuć; o myśli: 

przyjść do głowyʼ, durstinė́ti ʽwiązać, splatać; lepićʼ. — Neoosn. dursč̓ - (⇐ dùrsčiau): 

dùrsčioti ʽchodzić i dotykać jakby czegoś szukającʼ. Gdy dùrsčioti zostało odniesione do 

prymarnego dùrti, doszło do wyodrębnienia się -sčio- jako neosufiksu. Widać go np. w 

kìlsčioti ⇐ kìlti; máusčioti ⇐ máuti; sémsčioti ⇐ sémti; társčioti ⇐ tart̃i. — Neoosn. dursty-: 

sudurstymas trobelės SD «kleć, kletka» [ʽbyle jak zrobiona budka, nędzny domek; klatkaʼ, 

SPXVI]. 

 dùršliokas 1 p.a., durš̃liokas 1 p.a., duršliõkas 2 p.a. 1. ʽłyżka dziurkowana do 

zbierania piany z płynów i do cedzeniaʼ, 2. ʽkonewka do podlewania roślinʼ — zapoż. z pol. 

durszlak (⇐ nwn. Durchschlag m.). Por. POLŽ 285. Liczne war.: dùršlakas, duršlėk̃as, 

duršlikas b.z.a. i déršliakas. — Natomiast dùršliokas w znacz. ʽprzebijak, narzędzie do 

przebijania otworów, dziurʼ jest germanizmem, ⇐ nwn. Durchschlag, por. Nusikaldinau 

gerą durš̃lioką ʽWykułem sobie dobry przebijakʼ. War. z insercją k: Paduok man durkšlioką, 

noriu pradurti skylę ʽPodaj mi d., chcę przebić otwórʼ. Por. pirkšlỹs ob. piršlỹs. 

 dùrti, duriù (zam. *durù?), dū́riau tr. 1. ʽkłuć, przeszywaćʼ, SD duriu «kolę» (syn. 

badau, daigau), 2. ʽbóśćʼ (Jáutis dùria ʽByk bodzieʼ), 3. ʽkłuć igłą, szyć, przyszywać, 

sztukowaćʼ, 4. ʽzdzierać darńʼ, 5. ʽkłuć, bolećʼ (Šóną dùria ʽKłuje w bokuʼ), 6. intr. ʽbiec, 

gnać, pędzićʼ (Ka dū́rė jis per laukus – tiek jį matei ʽJak pobiegł przez pola, to tyle go 

widziałeśʼ). Cps. atidùrti ʽkłuć do twardego dnaʼ, įdùrti ʽukłućʼ, išdùrti ʽwykłuć, wybić 

(szybę); ukraśćʼ, išduriu akis SD «wykalam oczy», nudùrti ʽzakłuć, kłując zabićʼ, padùrti 

ʽprzebić, przekłuć (nogę), wbić (na widelec); ukraśćʼ, pérdurti ʽprzekłuć, przebićʼ, DP też 

ʽprzebośćʼ, SD «przekałam, przeszywam szydłem», pridùrti ʽdodać, (o odzieży) 

dosztukowaćʼ, też ʽnastępować, iść lub jechać za kimʼ, sudùrti ʽzłączyć, związać; ledwo 

dawać sobie radęʼ (sudùrti gãlą su galù ʽzwiązać koniec z końcemʼ). Refl. atsidùrti ʽznaleźć 

się gdzieʼ, susidùrti ʽzejść się niespodzianie, zderzyć sięʼ, przen. ʽzetknąć się z czymʼ. 

Odpowiednik łot. durt̃, duŗu, dũru ʽkłuć, uderzać, trącaćʼ, egli, priedi durt ʽwydrążać pień na 

barćʼ. Dotąd przyjmowano, że lit.-łot. dur- przedstawia SZ typu ūrC < *ṛHC do pie. *derH-C 

(plit. *dérC), przy czym ūrC uchodziło za intralitewski obocznik īrC w dìrti ʽdrzeć, 

zdzierać"155 (por. LEW 113, ALEW 249n., LIV
2 120, przyp. 1). Trzeba jednak zwrócić uwagę 

na możliwość przydzielenia dùrti do innego pierwiastka ie. niż *derH-. Można mianowicie 

ująć dùr-C jako refleks pie. *durh1-C, tj. st. zanikowego typu saṃpras. do pie. *dhu̯erh1- 

ʽuszkodzić, zranićʼ, por. het. duu̯arnanzi prs. 3 pl. ʽłamiąʼ < pie. *dhu̯ṛ-n-h1-enti. Zob. LIV
2 

160, przyp. 1, Kloekhorst 907 (inaczej Kroonen 89, który operuje pwk. *dherh3-). Przy takim 

ujęciu SZ dùrti należałby pierwotnie do dvérti (zob.). — Drw. dùrdyti (zob.), dùrstyti (zob.). 

— Nomina na SZ dur-: dùrklas (zob.), pridurk̃as (zob.), priedurà ʽprzybudówka; podpora, 

zapomogaʼ, prieduraĩ m.pl. ʽdolna część sukni, brzeg sukniʼ, príeduras ʽdosztukowana część 

ubioru; dodatek; pochwa, nasadkaʼ. — Neoosn. durm- (zob.). — Neoosn. durt- (⇐ dùrtas): 

durtinai SD adv. «sztychem, punctim», durtìnė žaizdà ʽrana kłutaʼ, durtinỹs ʽsurdutʼ, 

dùrtuvas a. durtùvas ʽbagnetʼ. — WSZ dūr-: dū́riau (prt.), drw. dūrė́ti, dū̃ri (war. dū̃ria, -

ė́ja), -ė́jo ʽwystawać, sterczeć; czaić się, podkradać się; czyhać, czekać w ukryciu z 

zamiarem kradzieżyʼ, išdūrė́ti ʽdotykać nogami do dna, gruntowaćʼ, padūrė́ti ʽukraśćʼ, 

dūrinė́ti ʽszukać czego, myszkować po kątach; obijać się bez zajęcia; być pogrążonym w 

pracyʼ, dū̃rinti ʽiść ze spuszczonym nosem, ze wzrokiem utkwionym w ziemięʼ, dū́roti, -ju, -

jau ʽmieć wzrok utkwiony w ziemi, patrzeć spode łba, ponuro; być zamyślonymʼ (Dūronas 

 
155 Por. oboczności gir- / gur- (s.v. gérti); mirk̃ti / murknà; skìlbti / łot. skulbêt; skìrti / skùrti; tilž̃ti / tulž̃ti.  
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žemyn akis įdūręs, pasikvempęs dūro, t.y. mislyja, rymo JU ʽD. utkwił wzrok w ziemi, 

pochyliwszy się dumaʼ). Nomen dū̃ris (zob.). 

 dūsė́ti, dūsiù (3 os. dū̃si, war. dū̃sa, dūsė́ja), dūsė́jau ʽdyszeć, ciężko oddychać; mieć 

zadyszkęʼ, refl. atsidūsė́ti ʽodetchnąć, odpocząćʼ, DP atadūsė́tis ʽwestchnąć, wdychaćʼ — 

intensivum z suf. -ė- i wzdłużonym st. zanikowym dūs- od dus- jak w dūstù, dusaũ, dùsti 

ʽtracić oddechʼ (SP dvės̃ti; pie. *dhu̯es- ⇒ *dhus-). Paralele dla WSZ: glūdė́ti ʽtkwić w 

ukryciuʼ, kūpė́ti ʽkipieć, bujnie rosnąćʼ, žiūrė́ti ʽpatrzeć, oglądaćʼ. — Z uwagi na nawiązanie 

słowiańskie, por. cs. dyšǫ, dyšati ʽoddychać głośno, z trudemʼ, sch. dȉšēm, dȉšati, ros. dyšú, 

dyšátь, czes. gw. dyšeť, pol. dyszę, dyszeć, wypada postulować praformę bałto-słowiańską 

*dūs-ē-. — Z innymi sufiksami: dū́sauti a. dūsáuti ʽwzdychać; narzekać, użalać sięʼ, dūsauju 

SD
1 «wzdycham» (por. syn. dū́ksauti a. dūksáuti ʽdyszećʼ), dūsoti b.z.a. ʽdyszećʼ (z *dūs-so- 

przez degeminację, por. syn. dūk-só-ti), dūsúoti ʽdyszeć, sapaćʼ, dūsuoju SD
1 «dycham, 

dyszę» (syn. kvepuoju, dvėsuoju). Osobno zob. dūksė́ti. — Nomina: atódūsis ʽoddech, 

westchnienie; wytchnienie, odpoczynek po pracyʼ, war. atãdūsis, ãtdūsis ob. ãtdūksis, 

atódūstis (por. atókvėpis). — Rodzimość formy łot. dũša ʽdas leibliche und seelische 

Befindenʼ jest kwestią sporną. Nie można wykluczyć zapożyczenia z ros. dušá, acc.sg. dúšu 

ʽdusza, Seeleʼ, por. ME I, 530 (zob. też lit. dūšià). 

 dùsti, prs. dūstù (*dųstù < *duns-stu; war. dunsù, dunstù156), prt. dusaũ 1. ʽo chorym: 

tracić oddech, zadyszeć się, zadusić sięʼ, 2. ʽo ogniu: zgasnąćʼ, 3. ʽo rybach: snąćʼ, 4. ʽo 

mięsie: tęchnąć, psuć sięʼ. Refl. atsidùsti ʽwetchnąć; odetchnąć, odpocząćʼ, atsidųstu SD
1 

«westchnę» — formacja inchoatywna z suf. -sta- i SZ typu saṃpras. dus- od dves- < pie. 

*dhu̯es- (por. LIV
2 160, ALEW 250). Zob. SP dvės̃ti, WSZ dūsė́ti. Niewiarygodny jest wywód 

dūstù u Kroonena 111 z rzekomo pie. praesens *dhus-ske-. — Odpowiednik łot. dust, dušu, 

dusu ʽciężko oddychać, ziajaćʼ, pìedust ʽo powietrzu przed burzą: stać się dusznym, parnymʼ, 

drw. dusêt, -u, -ẽju ʽsapać, dyszeć; drzemać, wypoczywaćʼ, atdusêtiês ʽodetchnąć, nieco 

odpocząćʼ, sadusêt ʽspleśnieć (o sianie, mące)ʼ. Dubletem do dus- jest łot. tus-: tust, tušu, 

tusu ʽsapać, dyszeć, ziajać, stękać, jęczećʼ (SP tvest ts.). — Drw. dusė́ti, -iù, -ė́jau gw. 

ʽchrząkać, kaszlećʼ (znaczenie wtórne w porównaniu z łot. dusêt ʽsapać, dyszećʼ, zob. wyżej; 

por. dūsė́ti), dùsinti lub dùsyti caus. ʽściskać za gardło, tłumić oddech, dusić (o kaszlu); 

cisnąć, uciskać, gnębić kogo; dusić w naczyniu (ziemniaki, rybę)ʼ, apdusinu arklį SD 

«ochwacić konia» [ʽkonia nabawiać ochwatu, przesypać koniaʼ, L.], uždùsinti ʽzadusić na 

śmierćʼ, rzadziej dusénti ʽtłumić oddech, dusićʼ. Nomina: duslùs ʽzduszony, przytłumiony, 

niewyraźny (głos), głuchy (odgłos)ʼ, gram. ʽo spółgłosce: bezdźwięcznyʼ (war. metatetyczny: 

dulsùs ʽzduszony, głuchyʼ), dusnà c. ʽkto cierpi na zadyszkęʼ, dusulỹs ʽdychawica, astma; 

zadyszkaʼ (syn. sintìs f.), SD «dychawica; ochwat bydlęcy» (⇒ dusulìngas ʽcierpiący na 

zadyszkę, dychawicznyʼ), uždùsėlis ʽczłowiek zadyszany, szybko się męczącyʼ, por. łot. 

sadusējis gaiss ʽzaduch, duszne powietrzeʼ. Por. nomina łacińskie furvus ʽciemny, czarny; 

złowróżbnyʼ < pie. *dhus-u̯o-, fuscus ʽciemny, czarniawy; opalony, ogorzały; przytłumiony – 

o dźwiękuʼ < pie. *dhus-ko- (de Vaan 252). — Ze słowiańskiego por. formację prs. 

inchoatywnego z sufiksem nosowym: *dus-ne/o-, scs. vŭz-dŭx-nǫ-ti ʽwestchnąćʼ, ros. 

doxnútь ʽtchnąćʼ, pol. westchnąć ʽgłęboko i głośno odetchnąćʼ, odetchnąć, stczes. dchnúti 

ʽwydawać dech, oddychaćʼ (por. Vaillant III, 236). Podobna różnica między sufiksem i 

infiksem nosowym zachodzi w parach scs. vŭzbŭnǫ ʽbudzę sięʼ : lit. bundù oraz scs. sŭxnǫ 

ʽschnęʼ : lit. sunsù. — WSZ dūs-: dūsė́ti (zob.). 

 dūšià 2 p.a., gen.sg. dū̃šios stlit., gw. 1. ʽdusza, duchʼ (SD «duch», pagavimas dūšios 

«zachwycenie»), 2. SD paminėjimas dūšių numirėlių «zaduszny dzień» — zapoż. ze stbłr. 

 
156 Na temat kumulacji infiksu i suf. -sta- w formie prs. zob. przypis s.v. blìsti. 
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duša, por. błr. dušá, -ý. Inaczej SLA 68 i LEW 114: z pol. dusza. Brak w ALEW. — Z jęz. 

polskiego pochodzi staropruskie zapożyczenie dusi EV ʽdusza, Sele [Seele]ʼ, obl.sg. dūsin 

(Trautmann 1910, 325); war. z dyftongizacją ū > au, ou: daūsin, doūsin. — Cps. bedū̃šis 

ʽbezduszny, nieczułyʼ, dūšiagūbis (zob.), dūšiažudys (zob.), dū̃šmišė ʽmsza za zmarłegoʼ, 

dosł. ʽmsza za duszęʼ (por. mìšios), šiaudadū̃šis (zob. šiáudas), Uždūšìnės (zob.). N.m. 

Šiaudadū̃šė (por. šiáudas). 

 dūšiagūbis, -io stlit. ʽzbójca, mężobójcaʼ: terp dūšiagūbių PK 9019 ʽmiedzy zbojcyʼ, 

gimdytojų ir vyresnių neklausančių, kaujančių, dūšiagūbių aba razbainykų, ir kitų piktybes 

visokias mylinčių PK 20824 ʽrodzicow i przełożonych nieposłusznych, zdrajcow, mężobojcow 

albo zabijakow, i innych rosterki wszelakie miłującychʼ. Kalka złożenia stbłr. dušegubъ (por. 

SLA 68; pominięte w LKŽ i ALEW). Por. dūšià. 

 dūšiažudys SD «kacerz» [ʽheretykʼ] — kalka złożenia pol. przest. duszobojca 

ʽczłowiek powodujący utratę zbawienia – o heretykachʼ (SPXVI). Formacja paralelna do 

broliažudys SD «bratoboyca». Por. dūšià ʽduszaʼ, žudýti ʽzabijać, zgładzaćʼ. Wyraz ten 

figuruje w SD obok syn. heretikas ʽkacerzʼ, tiesos priešinykas ʽprzeciwnik prawdyʼ oraz 

obok peryfrazy puikas naujų mokslų krikščionystėj sakytojas ʽzuchwały głosiciel nowych 

nauk pośród chrześcijanʼ. Zob. też ALEW 1329.  

 dùšnas, -à 4 p.a., dušnùs, -ì 4 p.a. gw. ʽutrudniający oddychanie, duszący, parny 

(dzień), niewietrzony (pokój)ʼ — zapoż. z błr. dúšny, por. ros. dúšnyj, pol. duszny. War. 

sufiksalny: dušlùs (por. rodzime duslùs). — Drw. dušnà a. dušrà ʽduchota, gorące i wilgotne 

powietrzeʼ (Baisi dušnà – bus perkūnijos ʽStraszna duchota, będzie burzaʼ), dušnatìs f. 

ʽzaduchʼ, dušnùmas ʽduszność, parnośćʼ. Zob. też dùšnykas. 

 dùšnykas 1 p.a. gw. ʽszyber w piecu; wywietrznikʼ — zapoż. z błr. dušník, -á, ros. 

dušník. Por. syn. juškà i šýberis. 

 dùžas, -à 4 p.a. stlit., gw. 1. ʽdobrze zbudowany, odznaczający się dużą siłą fizyczną 

(mężczyzna, koń)ʼ, 2. ʽduży, wielki, gruby – o człowiekuʼ (Dùžas vyras, tikras kubilas 

ʽWielki mężczyzna, istny «kubilas»ʼ), 3. dužà ʽciężarnaʼ (Nugi žiūrėk, jau ta moteriškė 

dužà ʽNo popatrzże, ta kobieta już w ciążyʼ) — zapoż. ze stbłr. dužij, dužyj, por. błr. dúžy 

ʽsilny, zdrowy, wytrzymałyʼ, pol. duży ʽznacznych rozmiarów, wielki pod względem ilości, 

siłyʼ. War. dužùs, -ì. Użycie dùžas w znacz. ʽponad miarę, za dużyʼ (Per dùžos rankovės 

ʽZa długie rękawyʼ. Man šitie batai dužì ʽTe buty są na mnie za dużeʼ) odpowiada wzorowi 

pol. za duży, zbyt duży (brak w POLŽ). Por. SLA 68; brak w ALEW. — Drw. dužybė ʽmoc, 

siłaʼ (PK), dužingas b.z.a. ʽdobrze zbudowany, silnyʼ, dùžnas, -à ʽrosły, mocno 

zbudowanyʼ, m.in. BRB (Merga dužnà, t.y. dideliai stambi JU ʽRosła dziewczynaʼ), war. 

dužnùs, -ì. Vb. denom. dužė́ti ʽnabierać ciała, stawać się tęższym, rosnąćʼ (Arklys lig 

penkerių metų dužė́ja), įdužė́ti ʽzyskać tężyznę, zmężniećʼ (Pabuvo metus vaiske, tai tep 

inaugo, indužė́jo ʽPobył rok w wojsku, to zaraz zmężniałʼ), padùžinti ʽpowiększyć, 

poszerzyć coʼ, sudužóti ʽnabrać ciała, przytyćʼ, susidužóti ʽwzmocnić się po chorobieʼ. — 

Neoapofonia ŭ ⇒ ū: war. dūžùs, -ì: Daili, dūžì kumelė ʽDorodna, dobrze zbudowana 

kobyłaʼ. Por. čiū̃žis ob. čiužinỹs; dū̃bliai ob. dublỹs i pū̃škis ob. pùškis. 

 dùžti, dū̃žta (*dųžta < *dunž-sta ⇐ *dunža), dùžo 1. ʽpękać, tłuc się, rozbijać sięʼ (por. 

łot. duzt, dūztu, duzu ʽrozbijać sięʼ), 2. ʽpękać, dziurawieć, drzeć sięʼ — praesens ingresywne 

z suf. -sta-, odnawiającym prs. infigowane *dunža od SZ duž- ⇐ dauž-, zob. daužýti (nieco 

inaczej ALEW 252, który wychodzi od st. pełnego w postaci daũžti). — Drw. dužė́ti, -ja, -ja, 

z prvb. iš-, su- ʽwyszczerbić się, postrzępić sięʼ, sudùžinti caus. ʽstłucʼ. Nomina: dùženos f.pl. 

ʽodłamki (szkła, naczynia), szczątki, resztkiʼ, dužùs ʽkruchy, łamliwyʼ. Por. łot. duzêtiês, -

ējuos ʽmartwić sięʼ, duzât, -āju ʽbyć zasmuconym, przybitymʼ. — WSZ dūž-: dū̃žis 
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ʽszczerba; uderzenie, razʼ. — Na mocy neoapofonii u ⇒ uo (zob. duobė,̃ guõlis) należy tu 

jeszcze drw. dúožis, -ies f. ʽpęknięcie, np. w kielichuʼ. 

 dvailì arkliaĩ 4 p.a. m.pl. SD «podwoyne konie», dvaili SD «cug koni podwoyny». Dziś 

gw. dvaĩlas, -à 4 p.a. ʽpodwójnyʼ, dvailaĩ, -ų̃ sb. ʽpara koniʼ (árklius į dvailùs sukinkýti 

ʽsprząc konie w paręʼ, dvailaĩs važiúoti ʽjechać parą koniʼ), dvaĩlis ʽbliźniakʼ. Leksem dvail- 

ma gwarowy obocznik dveil-: dveilaĩ, dveĩlis. Obie postaci sprowadzają się do złożenia, z 

jednej strony dvi-eĩlis ʽnależący do pary, stający z kim w jednym rzędzieʼ, z drugiej strony 

dvi-aĩlis ts., z gwarowym refleksem ai- < ei-. Por. dvieĩliai rãtai ʽwóz zaprzężony w parę 

koniʼ. W pierwszym członie złożenia tkwi liczebnik ʽdwaʼ (zob. s.v. dù), w drugim sb. eilė ̃a. 

eilià ʽrząd, kolejʼ. Granica morfologiczna uległa zatarciu na skutek elizji i w hiacie oraz w 

następstwie kontrakcji (por. vieneĩlis < viena.eĩlis ʽjednorzędowyʼ). Por. trailaĩ. Zob. też 

ALEW 251. — Vb. denom. dvaĩlinti ʽpodwoić; przyprząc koniaʼ, pridvaĩlinti: Vienas arklys 

tokiam kely nepatrauks ratų, pridvaĩlink kitą arklį ʽJeden koń po takiej drodze wozu nie 

pociągnie, przyprzęgnij drugiego koniaʼ, sudvaĩlinti ʽzdwoić; (konie) sprzęgnąć w paręʼ, 

susidvaĩlinti ʽułożyć się, umówić się z kim; zwąchać sięʼ; dvaĩlyti, -iju, -ijau 1. ʽsprzęgaćʼ, 2. 

ʽtłuc, siec, bićʼ, dvailiju SD
1 «chłostam» (syn. plaku), išdvailiju SD «wzbieram kogo», 

pridvaĩlyti ʽprzyprzącʼ, sudvaĩlyti ʽzaprząc parę koniʼ, przen. ʽzjednoczyć, spoić, zdwoićʼ; 

sudvailúoti ʽ(konie) spętać w parę (żeby nie skakały przez płot)ʼ. Neoosn. dvaily-: 

išdvailymas SD «bicie» (syn. mušimas, mūšis, plakimas, plaktė, išbaudimas). — N.m. 

Dvailìniai. 

 dvãnas gw. ʽparaʼ, też f. dvana b.z.a. ts. (Miežinis) — zapoż. z łot. dvans, f. dvana 

ʽDunst, Dampfʼ, zob. Urbutis 2009, 291. 

 dvãras 4, 2 p.a. 1. ʽdziedziniec, podwórzeʼ, 2. ʽwiejska siedziba właściciela majątku 

ziemskiego, dwórʼ (ZTŽ dvãris), 3. ʽpałacʼ (war. synkopowany: dvárs, GJL I, § 172) — 

zapoż. ze stbłr. XVI w. dvorъ ʽdom mieszkalny i budynki gospodarcze; majątek szlachecki; 

pałacʼ, por. błr. dvor, dvará, pol. dwór, dworu ʽmajątek ziemski wraz z obszernym domem 

mieszkalnymʼ. Zob. BSW 63, LEW 112 (s.v. dùrys), ESJS 156. Por. należące do tego samego 

pola znaczeniowego slawizmy dvarč̃ius, dvarionìs i dvaronka. Inaczej NIL 131, 135, przyp. 

32 i ALEW 252, którzy widzą w dvãras raczej refleks pie. *dhu̯ór-o-m (ALEW sądzi, że 

interferencja słowiańska dotyczy tylko strony semantycznej). — Drw. dvaringas SD
1 

«dworny» (syn. viežlyvas), dvariniñkas a. dvãrininkas 1. ʽwłaściciel dworuʼ, 2. ʽchłop 

pańszczyźniany do dworu przypisanyʼ, dvarystà ʽpańszczyznaʼ (syn. kunigystà, lažystà), 

dvarỹstės a. dvarỹstos f.pl. ʽpańszczyznaʼ, dvarystė SD
1 «dworstwo» [ʽżycie dworskie, u 

dworu; grzeczność, uprzejmośćʼ], dvãriškas, -a ʽnależący do dworu, dworskiʼ, SD
1 

«dworski», SD «nadworny», dvarìškis, -ė ʽchłop pańszczyźniany; sługa we dworze; dworakʼ, 

dvárnykas a. dvárninkas ʽchłop pańszczyźnianyʼ (od tego należy odróżniać dvárnykas 

ʽdozorca, stróż wiejskiʼ ⇐ stbłr. dvornikъ ʽdozorca, stróżʼ). Cps. dvárbernis < dvãrabernis 

ʽparobek dworskiʼ (por. bérnas), dvárlaukis < dvãralaukis ʽpole dworskieʼ (por. laũkas), 

dvárponis ʽwłaściciel dworu, obszarnikʼ (por. põnas), dvárvietė ʽmiejsce, gdzie kiedyś stał 

dwórʼ (por. vietà). — W SD s.v. dwor, aula znajdujemy takie odpowiedniki lit., jak 

didžianamė, sėnys, gyvenimas didžiūnų. Osobno zob. dvarč̃ius. — N.m. Dvãras, Dvarãlis 2x, 

Dvarẽliai 3x, Dvarẽlis 2x (⇒ Dvarẽliškiai 4x), Dvarýkščiai 5x, Dvarýkščius 2x obok 

Dvarỹščiai (insercja k przed šč), Dvariniñkai, Dvãriškiai 2x, Dvarìškiai 4x, Dvariū̃kai 2x, 

cps. Dvaralaũkiai, Dvarãmiškis, Dvarapíevis, Dvargaliaĩ, Dvárkeliai, Dvárlaukis, Dvarpẽlis, 

Dvártiškiai, Dvárviečiai 13x oraz Aukštãdvaris 10x, Laukdvariaĩ, Pū̃sdvaris (*Pūsta-dvaris), 

Senãdvaris 4x, Sendvariaĩ. 

 dvarč̃ius, -iaus 2 p.a. SD 1. «dwor we wsi», 2. «folwarek» — z wtórną grupą rč na 

miejscu rc (gw. dvarc̃ius ʽfolwarkʼ) zapożyczone ze stbłr. dvorecъ, -rca, błr. dvarė́c, -rcá ⇐ 
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stpol. dworzec, -rca ʽgospodarstwo rolne; folwark i dom mieszkalny do niego należącyʼ. 

War. akc. dvárčius 1 p.a. Zob. SLA 68. Por. oboczność c/č w palõcius/palõčius i traĩcė/traĩčė. 

— Drw. dvarčėlius SD
1 «folwarczek», SD «folwarczyk» (por. stbłr. dvorčikъ, dvorčykъ). — 

N.m. Dvárčiai, Dvarč̃iai 2x, Dvarčiaĩ, Dvárčius 2x, drw. Dvárčėnai, Dvarčė́nai, Dvárčinė, 

Dvárčininkai 3x, Dvarčìškiai 2x. 

 dvarionìs, -iẽs 3 p.a. m. 1. ʽwłaściciel dworu, ziemianinʼ, 2. hist. ʽdworzaninʼ (SD
1 

<tarnas dwarianis> «dworzanin»), 3. ʽczłowiek należący do czeladzi dworskiej, służącyʼ. 

Formacja ta jest singulativum utworzonym od pl. dvarionys ʽdworzanieʼ. To ostatnie było 

transpozycją formy kolektywnej stbłr. dvorjane, -rjan (paralela: bajõras). Stąd pochodzi 

różnica dzieląca lit. dvarionìs i stbłr. dvorjaninъ (por. ros. dvorjanín, ukr. dvorjanýn). — W 

epoce po depalatalizacji błr. ŕ > r forma coll. dvaráne, -rán ʽdworzanieʼ została ponownie 

zlitewszczona, przybierając tym razem postać pl. dvaronys. Od niej to urobiono formę 

singulatywną dvaronìs, -iẽs m. ʽdworzaninʼ (por. n.m. Dvarónys). Później do dvaronìs 

dotworzono war. sufiksalny na -onas: dvarõnas gw. ʽdworzaninʼ. SLA 69 i LEW 114 nie 

uwzględniają opisanego porządku przekształceń. Zamiast tego sugerują oni skrócenie – w 

procesie transpozycji – źródłowej formy błr. dvoran(inъ), co z morfologicznego punktu 

widzenia jest hipotezą ad hoc. ALEW pominął dvarionìs. 

 dvarñas, -à 4 p.a. 1. ʽnależący do dworu, dworski (pole, pastuch, karczma)ʼ, 2. ʽtak 

wielki jak we dworzeʼ (Dvarñas kluonas ʽStodoła wielka jak dworskaʼ) — zapoż. ze stbłr. 

dvornyj, por. błr. dvórny, -aja, pol. przest. dworny (por. ZS 17; brak w LEW i ALEW). 

 dvaronka 1. stlit. ʽmłoda kobietaʼ (CHB), 2. gw. dvaranka ʽżona właściciela dworu, 

ziemiankaʼ — zapoż. z błr. dvaránka, -i ʽżona lub córka właściciela dworu, ziemianinaʼ. 

Błędny jest wywód z pol. †dworzanka w SLA 69 (brak sprostowania w LEW 114). War. 

dvarionka nawiązuje swym palatalnym ŕ do wyrazu dvarionìs (zob.). 

 dvasas SD 1. «dech, tchnienie, duch» (syn. kvapas), 2. «duch, rozumna bez ciała 

rzecz», dziś dvãsas 4 p.a. ʽcherlak, zdechlakʼ, pìktas dvãsas ʽdiabełʼ (dosł. ʽzły duchʼ) — 

dewerbalne nomen z suf. -a- i SO dvas- ⇐ dves-, por. dvesiù, dvės̃ti. W kwestii znacz. ʽduchʼ 

zob. Borowska 324. Por. też ALEW 252. Z uwagi na lit. motywację werbalną mniej 

prawdopodobny jest wywód dvãsas wprost z pie. *dhu̯os-o- u Kroonena 112. — Drw. 

atdvasingas SD «oddechowy», ãtdvasis ʽoddech; w miechach: otwór dla powietrzaʼ, 

bedvãsis, -ė ʽmartwyʼ (dosł. ʽbez tchu, nie oddychającyʼ), bedvãsis žmogùs ʽbezduszny 

człowiekʼ (zob. też. atódvastis), dvasìngas ʽduchowy, uduchowiony, mający duszęʼ (⇒ 

dvasingystė SD «duchowieństwo, stanu duchownego ludzie», syn. dvasingo gyvenimo 

draugė, kunigų stono žmonės), dvãsinis ʽduchowny, np. o seminariumʼ (⇒ dvãsininkas 

ʽosoba duchownaʼ), dvãsiškas ʽduchowy, dotyczący duchaʼ (⇒ dvasìškis, -io ʽosoba 

duchownaʼ), dvasnà ʽzdychanie, konanie; zdechlak, nędzne stworzenie; padlinaʼ, dvasùs 

ʽszybko zdychający (o robactwie, które się tępi), ìšdvasa c. ʽcherlak, zdechlakʼ, też o 

chudym, słabym zwierzęciu ⇐ ìšdvesiu (syn. ìšdvėsa, išdvės̃ėlis), núodvasa c. ʽzdechlakʼ ⇐ 

nùdvesiu (por. núogara, núotrauka), padvasà a. pãdvasa c. ʽwychudzony, słaby człowiek a. 

zwierzęʼ. Cps. baddvasà c. ʽgłodomórʼ, por. bãdas (⇒ baddvàskis ʽcherlak, zdechlakʼ), 

bãdadvastis ʽczas głodu, pomoruʼ (por. neoosn. dvast- w atódvastis). — Vb. denom. dvasáuti 

ʽprzymierać głodemʼ (Boba, turėdama visokio valgio, dvasáuna, t.y. maž ir prastai teėd, 

valgo JU ʽKobieta, choć ma dość jedzenia, «dvasauna», tj. je mało i lichoʼ), SD dvasauju 

«tchnę», syn. dvėsuoju (⇒ dvasavimas SD «tchnienie»), dvasìnti ʽmorzyć kogo głodemʼ, refl. 

dvasìntis ʽumartwiać się, oddawać się ascezieʼ: Dvasinas davatka, norėdama dangaus 

ʽUmartwia się dewotka pragnąca [dostać się do] niebaʼ, išdvasióti ʽzdychać, wymieraćʼ, 

dvasúoti: SD dvasuoju «dyszę, dycham» (syn. kvėpuoju).  
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 dvasià 2 p.a., gen.sg. dvãsios 1. ʽdech, oddechʼ (gáudyti dvãsią ʽchwytać dech, łapać 

oddechʼ, be dvãsios ʽbez tchuʼ), ʽtchnienieʼ (išléisti paskutìnę dvãsią ʽwydać ostatnie 

tchnienieʼ), 2. ʽduch, właściwości psychiczne człowieka, świadomośćʼ (tvirtà dvasià ʽmocny 

duchʼ, kélti dvãsią ʽpodnieść na duchuʼ), 3. ʽduszaʼ (Dvasià kūno ir kraujo neturi ʽDusza nie 

ma ciała, ani krwiʼ), bibl. Šventóji Dvasià ʽDuch Świętyʼ (war. Šventà Dvãsė) — 

denominalna formacja na -i̯ā- od dvãsas (zob.). Odpowiednik łot. dvaša ʽduch, tchnienie, 

oddech, para, oparʼ. Nieprawdopodobny jest wywód dvasià wprost z pie. *dhu̯os-i̯eh2- u 

Kroonena 112. — Z obocznym tematem dvãsė 1. ʽtchnienie, dechʼ, 2. ʽduchʼ, piktà dvãsė 

ʽdiabełʼ (dosł. ʽzły duchʼ).  

 dveigỹs, -io 4 p.a. ʽdwuletnie zwierzę domowe, dwulatekʼ, treigỹs ʽtrzylatekʼ — 

prawdopodobnie z przekształcenia pierwotnych brzmień *dveikys, *treikys. Morfologicznie 

były to formacje z suf. -k-, dołączonym do osnów liczebnikowych dvej- i trej-, por. dvejì 

mẽtai ʽdwa lataʼ, trejì mẽtai ʽtrzy lataʼ. Na granicy morfologicznej i̯-k doszło do 

perseweracyjnygo udźwięcznienia spółgłoski obstruentowej (i̯k > i̯g), takiego jak w formach 

kraĩgas < kraĩkas i tváigas < tváikas. Podobną zmianę obserwuje się w otoczeniu resonantów 

płynnych, por. lk > lg w mainélga, vertélga; rk > rg w aštuonérgis, ketvérgė, vienérgis. BSW 

64, za nim LEW 108 odtwarzają pbsł. *du̯ei̯ga- ʽmający dwa lataʼ, mianowicie na mocy 

zestawienia dveigys ze stsch. dviz ʽdwuletniʼ (XVI w.), ⇒ sb. dvȋze, gen.sg. dvȉzeta n. 

ʽdwuletnia owcaʼ. Wyraz chorwacki nie ma jednak odpowiedników w innych językach 

słowiańskich, nie ma też dobrego objaśnienia na gruncie rodzimym. Skok I, 464n. 

rekonstruuje pie. *du̯ei̯gho- i twierdzi, że formant -z jest kontynuacją prajęzykowego suf. *-

gho-, zmienioną na skutek trzeciej palatalizacji. Tymczasem nie można wykluczyć, że dviz 

jest derywatem wstecznym od złożenia *dvi-zim- ʽzwierzę, które przeżyło dwie zimyʼ 

(paralela: łac. bīmus ʽdwuletniʼ < *du̯i-χimo- ʽhaving two wintersʼ, zob. de Vaan 71). Zob. 

dviergis i triergis. 

 dvejì, f. dvẽjos 4 p.a. ʽdwoje, dwójkaʼ (dvejì marškiniaĩ ʽdwie koszuleʼ, dvẽjos žìrklės 

ʽdwoje nożycʼ), n. dvẽja ʽdwojeʼ, dvẽja tíek adv. ʽdwa razy tyleʼ — formacja kolektywna do 

dù, dvi ʽdwaʼ. Postać dvej- pochodzi ze zmiany *dvaj-, za czym przemawiają takie 

odpowiedniki ie., jak scs. dŭvojĭ ʽpodwójny, dwojakiʼ (psł. *dvojĭ), gr. δοιοί, du. δοιώ ʽobaj, 

dwajʼ, wed. dvayá- ʽpodwójny, w parzeʼ, < pie. *du̯oi̯-ó- (IEW 228). Chodzi tu o drw. na SO 

od alternantu *du̯i-, zob. dvi°. Nie wiadomo, czy zmiana lit. *dvaj- > dvej- polega na 

wyrównaniu do sąsiedniego coll. trejì ʽtrojeʼ, czy też na tendencji fonetycznej (por. aj > ej w 

sejonas oraz ai > ei w skreidìnti, šeivà). — Drw. dvejerì coll. ʽdwojeʼ, f. dvẽjerios (por. 

vienerì); dvẽjetas ʽdwojeʼ z *dvej-atas (por. suf. -at- w łot. divatā, gw. dujatā ʽwe dwojeʼ, jak 

też w lit. vienatìs ʽsamotnośćʼ). Kontrahowany war. żmudzki brzmi dvéitas (dvêc) ʽdwoje, 

dwójkaʼ, przy czym akut tłumaczy się wzdłużeniem w następstwie kontrakcji. Zob. LD § 

146, Zinkevičius 1981, § 511. Niejasny jest wokalizm we wsch.-lit. dvẽtas DVŽ (por. trẽtas 

s.v. trejì). — Inne drw.: dvejaĩp adv. ʽdwojakoʼ, dvejópas ʽdwojaki, dwoistyʼ, SD
1 «sowity», 

⇒ dvejopiai adv. «dwoiako». W SD dvejopas ma obok siebie polonizm dvejókas, zaś adv. 

dvejopiai polonizm dvejokai (por. trejókias ʽtrojakiʼ); ⇒ dvejóktas (DVŽ). — Adv. dvejuosù 

ʽwe dwoje, we dwójkęʼ (war. dvejuõs). — Vb. denom. dvẽjinti ʽpodwajaćʼ, SD ing dvi dali 

skiriu, dvejinu «dwoję, dzielę na dwie części» (⇒ dvejinimas «zdwoienie, dwu rzeczy 

złączenie»), dvẽjintis ʽdwoić się, np. w oczachʼ, dvejóti ʽwątpić, wahać sięʼ, syn. abejóti (por. 

nwn. zweifeln). 

 dvejopiniai, -ių m.pl., stlit. hapaks DP ʽDwojczacyʼ [ʽwyznawcy odłamu arian, 

uznającego bóstwo tylko Boga Ojca i Ducha Świętego; dyteistaʼ, SPXVI], por. Ir tuo vėl 

išpažinimu skiriamės nuog Žydų, Turkų ir Naujakrikščių, ir kitų Heretikų, kurie arba vieną 

personą dievystėje dest, kaip Žydai, Turkai, Naujakrikščiai, arba tiektai dvi, kaip Agarėnai ir 
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Dvejopiniai šiuo amžiu DP 25749 ʽA tym też wyznanim jesteśmy rożni od Żydow, Turkow i 

Nowochrzczeńcow; i innych heretykow, ktorzy albo tylko jedną osobę w bostwie kładą, jako 

Żydzi, Turcy, Nowochrzczeńcy, abo tylko dwie, jako Agarenowie i Dwojczacy tych 

czasowʼ. Rzeczownik dvejopinis (⇐ adi. dvejópas ʽdwojakiʼ, zob. dvejì) jest kalką z pol. 

przest. dwojczak (⇐ sb. dwojca ʽliczba dwaʼ), por. SPXVI, s.v. Zob. ALEW 236. Brak w SLA i 

LEW. 

 dvėk̃tis, dvėkiúos, dvėkiaũs gw. ʽoddychać, dyszećʼ: Aš dvėkiúos atsistojęs, ir tu 

atsidvėk̃, kad pailsai ʽJa dyszę wstawszy, i ty odetchnij, abyś odpocząłʼ, drw. dvėkúoti 

ʽoddychać, dyszećʼ. Morfem dvėk- stanowi WSE do *dvek-, podobnie jak dvės- do dves- 

(zob. dvės̃ti), drėb- do dreb- (zob. drėb̃ti). Bez nawiązań zewnętrznych. Pod względem 

budowy można pwk. *du̯ek- opisać jako zawierający rozszerzenie *-k-, *dhu̯e-k-, i porównać 

z pie. *dhu̯e-h2- ʽwydzielać dym, dymić; wydzielać wońʼ (LIV
2 158)157. Zob. dū́mai, dunė́ti. 

— SZ typu RiT ⇐ ReT, dvik-: padvìkti, -dvìksta, -dvìko ʽzacząć cuchnąć, śmierdziećʼ: Kaip 

tik linus ištraukia, tai oras per penkis viorstus padvìksta ʽJak tylko wyciągają len [z 

moczydła], to powietrze na pięć wiorst cuchnieʼ. Paralela: dvis- ⇐ dves- s.v. dvės̃ti. — SO 

dvak-: zanik czas. sekundarnego typu *dvakyti, *dvakoti. Por. išdvakė́ti, -ja, -jo ʽstracić 

zapach, moc, zwietrzeć (np. o piwie)ʼ. Postverbalia: apdvãkėlis ʽosobnik przygłupiʼ, 

ãtdvakas ʽoddech, wydech, zapach z czegoś bijący (np. z beczki)ʼ, dvãkas ʽciężkie powietrze, 

zaduch, smródʼ, przen. ʽgłupiecʼ (war. duõkas, duõgas, por. Karaliūnas, LKK XII, 1970, 

180), dvãklas ʽosobnik głupi, półgłówekʼ, dvaknà ʽznoszone, zużyte odzienieʼ, przen. 

ʽgłupiecʼ, dvãknos f.pl. ʽpierzyna mało piór w sobie mającaʼ, padvãkėlis ʽpostrzeleniec, 

narwaniecʼ, cps. avìdvakas ʽniedołęga, głupiecʼ (por. avìs). — Vb. denom. 1. dvàkti, dvankù, 

dvakaũ ʽbzikować, głupiećʼ (por. àkti, šlàpti), 2. dvakénti ʽiść, biec nic nie widząc, na oślep, 

jak szalonyʼ, 3. dvakinė́ti ʽchodzić, biegać tu i ówdzie bez celuʼ, 5. dvaknóti ʽbiegać co tchu 

przy robocie; powiewać na wietrze (o odzieniu)ʼ. — WSO dvok- < *dvāk-: dvõkti (zob.). — 

SZ saṃpras. duk- ⇐ *dvek-: duksė́ti (zob.). 

 dvélti, dveliù, dvė́liau gw. 1. ʽuderzać, bićʼ, atidvélti ʽzbić (psa)ʼ, 2. uždvélti ʽzepsuć 

powietrzeʼ (por. dū́lį paléisti). Pwk. pb. *du̯el-/*dul-. Bez przekonujących nawiązań ie., zob. 

LEW 109 (s.v. dujà). Orel 81 wymienia dvélti w związku z isl. dulinn ʽzarozumiałyʼ, stang. 

ʒe-dwolen ʽbłędny, przewrotnyʼ, stwn. twelan ʽzostawać w tyle, nie nadążaćʼ. — WSE dvėl-: 

dvėlúoti ʽdyszeć, sapać; łopotać na wietrzeʼ, dvėlė ̃ʽdusza, dusza umarłegoʼ (syn. vėlė)̃158. — 

SO dval-: dvalúoti ʽcuchnąć wódkąʼ. — SZ typu saṃpras. dul-: dulénti ʽlekko śnieżyć, 

drobno śnieżyćʼ. Czy tu również dùlas ʽsiwawy, popielaty, żółtawy, czerwono-żółtyʼ? Por. 

jeszcze apdulà c. ʽosobnik przygłupiʼ (war. apdulỹs). Stosunek pb. *du̯el- : *dul- można 

porównać do pie. *dhu̯es-/*dhus-, zob. dvės̃ti. Osobno zob. dvỹlas. — WSZ dūl- ⇐ dul-: 

dūlė́ti (zob.). Czy tutaj jeszcze łot. dvīļi m.pl. ʽkurz, prochʼ, dvĩlis ʽpara, oparyʼ? 

 dvérti, dvęra (*dve-n-ra, war. dvérsta), dvẽro gw. ʽo otworze w drewnianym 

przedmiocie: zbytnio się rozszerzać pod naciskiem tkwiącego w tym otworze drewnaʼ. Np. o 

piaście koła, w której tkwią szprychy, mówi się Stebulė dvérsta, t.y. didelė kiaurymė darosi, 

pladarojas JU ʽPiasta ma luz, tj. robi się wolna przestrzeń i [ona] klekoceʼ; išdvérti 

ʽrozszerzyć sięʼ (Skylė išdvẽro, reikia taisyti ʽOtwór się wyrobił, trzeba naprawićʼ), ʽrozpiąć 

się, rozchełstać sięʼ (Vaikas išdvẽręs, t.y. nesusisagstęs ʽDziecko rozchełstaneʼ). Dotąd było 

łączone z dùrys ʽdrzwiʼ, mianowicie przy założeniu, że dur- stanowi SZ typu saṃpras. do 

 
157 Wymiana spółgłoski zwartej i laryngalnej w wygłosie bliskoznacznych pierwiastków pie. zachodzi np. w 

wypadku 1. *ḱleu̯-k- (zob. šliaũkti) : *ḱleu̯-H- (zob. šlúoti, šlavù) : *ḱleu̯-d- (gr. κλύζω ʽoblać, opłukaćʼ), 2. 

*bhlei̯-ǵ- (zob. bliežti) : *bhli-H- (goc. bliggwan, stwn. bliuwan) : *bhli-gu̯- (gr. φλίβω).  
158 LEW 114, który nie uwzględnił rodziny czasownikowej dvel-/dul-, objaśniał dvėlė ̃jako produkt kontaminacji 

wyrazów vėlė ̃i dvasià. Powtórzyła to Kabašinskaitė 72.  
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*dhu̯er- ʽotwierać sięʼ, por. LEW 112. Przy tym ujęciu akut dvér-C pozostawał niewyjaśniony. 

Jako alternatywa nasuwa się powiązanie z pwk. pie. *dhu̯erh1- ʽuszkodzić, zranićʼ (lit. dvér-C 

z pb. *du̯ēr-C). Por. het. duu̯arnanzi prs. 3 pl. ʽłamiąʼ < pie. *dhu̯ṛ-n-h1-enti (LIV
2 160, przyp. 

1, Kloekhorst 907. Zob. też dùrti. 

 dvèsti, dvę̃sta (*dve-n-sta), dvẽso gw. ʽgasnąć, dogasać – o ogniu, żarze, świetle 

lampyʼ, por. Jau ugnis visai išdvẽsus ʽOgień już całkiem zgasłʼ. Uždvẽso ugnis ʽZgasł ogieńʼ. 

Lempa pradėjo dvẽsti ʽLampa zaczęła przygasaćʼ. Neologizm oparty na formie SE dves-, 

wyabstrahowanej z pdg. dvės̃ti ʽzdychaćʼ (zob. tam znacz. 3. ʽgasnąćʼ). 

 dvės̃ti, dvesiù, dvėsiaũ 1. ʽo zwierzętach: zakończyć życie, zdechnąć, zdychaćʼ (też 

wulgarnie o ludziach), 2. ʽcierpieć głód, głodować, spadać z ciała, chudnąćʼ, 3. ʽo żarze: 

przygasać, gasnąćʼ (Nedėk juškos – žarijos dar neapdvės̃usios ʽNie zasuwaj szybra, żary 

jeszcze nie wygasłyʼ). Cps. išdvės̃ti ʽwywietrzeć, zwietrzećʼ (išdvėsęs DP ʽzdechłyʼ), nudvės̃ti 

ʽzdechnąćʼ, padvės̃ti ʽzdechnąć, paśćʼ. Refl. atsidvės̃ti ʽzaczerpnąć powietrza (o człowieku), 

nabrać powietrza (o beczce z piwem); odetchnąć, odpocząćʼ. Odpowiednik łot. dvèst a. dvest, 

dvešu, dvesu ʽtchnąć, chuchać, oddychać, tracić dech, ciężko oddychać, stękaćʼ. Tu też war. z 

tv-: łot. tvest, tvešu, tvesu ʽsapać, dyszeć, ziajaćʼ. Pbsł. *du̯es-/*dus, refleks pie. *dhu̯es-

/*dhus- ʽoddychaćʼ. Por. BSW 64n., LEW 115n., ALEW 298, LIV
2 160. — SE dves-: dvesiù 

(zob. wyżej), drw. dvesė́ti, -ju, -jau ʽłapać powietrze, sapać, dyszeć; źle się czuć, 

niedomagaćʼ – odpowiada łot. dvesêt, -ēju ʽkaszleć, sapać, dyszećʼ. Refl. atsidvesė́ti przest. 

ʽodetchnąć, odpocząćʼ, dvesénti caus. ʽdoprowadzać do zdechnięciaʼ. Nomina: dvẽsas 

ʽcherlak, zdechlakʼ, dvẽsena gw. ʽpadlina, ścierwoʼ (suf. -ena, por. ės̃ena, jaũsena), dveskà c. 

ʽzdechlakʼ (por. vepskà). Nawiązanie łot. dvese ʽciężki oddechʼ, dveselis ʽdychawiczny 

człowiekʼ. — WSE dvės-: dvėsiaũ (prt.), drw. dvės̃ti, -sta, -o ʽwietrzeć, tracić zapach, moc (o 

piwie)ʼ, apdvės̃ti ʽzatęchnąć, pokryć się pleśnią (o mięsie)ʼ, nudvės̃ti ʽzdechnąćʼ, sudvės̃ti 

ʽzaśmierdnąć – o mięsieʼ; dvė́sčioti ʽoddychać czymʼ (m.in. DP), też ʽpowoli zdychaćʼ, 

dvėsìnti ʽgłodzić, morzyć głodemʼ. Nomina: atãdvėsis ʽoddech, tchnienie; odpoczynek, 

przerwaʼ , bãdadvėsis ʽczas głodu, pomoruʼ (war. bãdadvastis, por. bãdas), dvėsà c. ʽchudy 

człowiek a. zwierzę, zdechlakʼ, dvės̃ena ʽpadlina; zdechlakʼ, dvės̃eliena a. dvės̃elena ts. (brak 

formacji pośredniej *dvėsel, por. łot. dvẽsele ʽoddech, dusza, duchʼ), dvėskà c. ʽzdechlakʼ 

(por. ėskà, saũskė), dvėslà c. ʽzdechlakʼ, nudvės̃ėlis ʽzdechlakʼ. — SZ ma dwojaką postać: 1° 

dus- (typ saṃpras., lit.-słow.), zob. dùsti, 2° dvis-: zob. dvìsti. — WSZ dūs-: dūsė́ti (zob.). — 

SO dvas-: zob. dvãsas, dvasià, atódvastis. 

 dvi° ʽdwu-ʼ — forma I członu złożeń z liczebnikiem dù ʽdwaʼ, dvì ʽdwieʼ. Por. cps. 

dvìakė ʽdwójka w kartachʼ (por. akìs), dvią̃sis ʽo dwóch uchach (dzban)ʼ (por. ąsà), 

dviaũkštis ʽdwupiętrowyʼ (aũkštas), dvigalṽis ʽdwugłowy, np. orzełʼ (por. galvà), dvigrùtis 

ʽpodwójnyʼ (por. grùtė), dvìgubas ts. (zob. gùbti), dvikart̃is ʽdwukrotny, podwójnyʼ, DP też 

ʽdwoistyʼ, dvikarč̃iai adv. ʽsowicieʼ (por. kart̃as), dvikiñkis ʽdwukonnyʼ (por. kinkýti), 

dvikõjis ʽdwunożnyʼ : kója (por. pie. *du̯i- w wed. dvipā́t, gr. δίπους, łac. bipēs, IEW 229), 

dvìkova ʽpojedynekʼ (por. kovà), dvìlinkas ʽwe dwoje złożony, podwójnyʼ (por. liñkti), 

dvilỹpis ʽpodwójny, dwoisty; obłudny, fałszywyʼ (por. lìpti I), dvimẽtis ʽdwuletniʼ (por. 

mẽtas), dvirãtis (zob.), dvìsėda adv. ʽwe dwóch, we dwoje (np. jechać na koniu)ʼ (por. sėd-), 

dvišãkis ʽrozdwojony, rozwidlony, widlasty, rosochatyʼ (por. šakà), dvišãlis ʽdwustronny, 

obustronnyʼ (por. šalìs), dvitrỹnis ʽ(jajko) z dwoma żółtkamiʼ (por. trynỹs), dvìvamzdis 

ʽdwururka, dubeltówkaʼ (por. vam̃zdis), dvìvėrės dùrys f.pl. ʽdwuskrzydłowe drzwiʼ (por. 

vérti). — Oboczna forma dvie°: dvierãtis gw. ʽmający dwa kołaʼ (dvierãtis vežìmas) może 

być skrótem z dviẽja ʽdwaj, we dwóchʼ. — N.m. Dvikãpiai, Dvilìkiai, Dvirėž̃iai. 

 dvìdešimtis, -ies 1 p.a. f. cardinale ʽdwadzieściaʼ — innowacyjny temat na -ti-. 

Warianty zredukowane: dvìdešimts, dvìdešims, dvìdešimt, dvìdešimti (Mes buvome dvìdešimti 
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tenais JU ʽNas było tam dwudziestuʼ) i dvìdešim. Z uniwerbizacji grupy dvì dẽšimti ʽdwie 

dziesiątkiʼ, której oba człony kiedyś się odmieniały. Gdy doszło do apokopowania 

zakończenia -i (z pochodzenia końcówka nom.-acc. du. *-ī < pie. *-i-h1), wyraz stał się 

nieodmienny. — Ordinale brzmi dvidešim̃tas, -à ʽdwudziestyʼ, por. Aš buvau eilioj koks 

dvidešim̃tas ʽJa byłem jakiś dwudziesty w kolejceʼ. Jau dvidešimtì metai, kaip attekėjau ʽJuż 

dwudziesty rok, jak przyszłam [tu] za mążʼ. War. dvidešim̃tis, -ė. 

 dvíejau adv. gw. ʽwe dwóchʼ, war. dvíeja, dvíejo, dvíeju. W ujęciu Eichnera 1982 

(nieopublikowana rozprawa habilitacyjna), które zreferował EWAIA I, 762, lit. dvíejau ma 

przedstawiać adwerbializację formy locatiwu dualis pb. *du̯āi̯au̯, będącego kontynuacją 

praformy ie. *du̯ói̯h1-ou̯ (por. lit. dù ʽdwaʼ < pie. *du̯o-h1). Odpowiednik wed. dváyoṣ 

(końcowe *-s wtórne, por. scs. dvoju). Nieco inaczej Weiss 2009, 210: końcówka gen.-

loc.du. *hxou(s). — Wsch.-lit. dzvìjai DVŽ ʽwe dwóchʼ (war. dzviẽju) ma -ij- na wzór trìju, 

trìjuo ʽwe trzechʼ. 

 dviergis, -io stlit. ʽmający dwa lata, dwulatek (o jagnięciu)ʼ: Du jėrelių dvejų metų 

(glosa: dviergių) afieravok BRB ʽDwoje jagniąt dwuletnich (glosa: dwulatków) ofiarujʼ. 

Formacja analogiczna do triergis ʽtrzyletni, trzylatekʼ, wytworzona proporcją tri° : tri.ergis = 

dvi° : x (x = dvi.ergis). Por. tri.eĩlis jak dvi.eĩlis. Lekcja trójzgłoskowa, [tri.er.gis], pojawiła 

się w wyniku morfologicznej reinterpretacji formy fonetycznej [tri̯er.gis], która kontynuuje 

jeszcze starsze trejergis BRB ʽmający trzy lata, trzylatekʼ, morfemowo: trejer-gis, por. trejerì 

mẽtai ʽtrzy lataʼ (zob. hasło triergis). Podczas gdy coll. trejerì ma obok siebie derywat na -

gis, to coll. dvejerì ʽdwojeʼ ⇐ dù, dvì ʽdwaʼ nie ma obok siebie †dvejergis. Ten właśnie fakt 

zmusza do uznania dviergis za wytwór proporcji analogicznej. Inaczej ALEW 265: dviergis 

ma być urobione od liczebnika dvi f. ʽdwieʼ neosufiksem -erg-. 

 dvíese adv. ʽwe dwóchʼ (Dvíese pjovėme šieną ʽWe dwóch kosiliśmy sianoʼ), starszy 

war. dvíesu (gw.) — skostniała forma dawnego locatiwu pl. liczebnika dù m. Rekonstrukcja: 

*du̯āi̯se, starsze *du̯āi̯su < pie. *du̯ói̯h1-su. Dzisiejszy loc.pl. brzmi dviejuosè, f. dviejosè 

(por. GJL III, § 383, Zinkevičius 1981, § 486). Wtórne są zakończenia w war. dvíesa i dvíeso. 

— War. dvisù ʽwe dwóchʼ ma i przez wyrównanie dvíesu do trisù ʽwe trzechʼ, zob. 

Zinkevičius 1980, § 308. 

 dvỹlas, -à 4 p.a., dvýlas 3 p.a. 1. ʽo bydle: ciemnobrązowy, czerwonawy, krasyʼ 

(Dvýlasai su dvylą́ja ʽKrasy z krasąʼ), 2. ʽo twarzy: śniady, smagłyʼ (Tėvas dvỹlas, ir vaikai 

visi tokie dvyliùkai ʽOjciec śniady i dzieci wszystkie takie «dvyliukai»ʼ). Trudne. Z 

formalnego punktu widzenia można dvyl- ująć jako wzdłużenie *dvil- na mocy neoapofonii 

SZ ĭ ⇒ SP y (por. glìsti ⇒ glysčióti). SZ *dvil- może być młodszym obocznikiem do SZ typu 

saṃpras. dul- ⇐ *dvel- (zob. dvélti). Por. dùlas ʽsiwawy, popielaty, żółtawy, czerwonożółtyʼ 

– z odpowiednikiem w łot. duls ʽciemnej barwy, brązowawy, gniady – o koniuʼ (cps. 

dulibẽrs ʽciemnobrązowyʼ, dulumęlns ʽczarniawyʼ). dvil- tak się ma do dul- jak dvilk- do 

dulk- (SP dvelk̃ti) i jak virk- do urk- (SP verk̃ti). ALEW 254: ʽNicht sicher erklärtʼ. — Drw. 

dvỹlis, -ė 1. ʽbyk, krowa krasej maściʼ, 2. ʽczłowiek o śniadej cerze, o ciemnych włosachʼ, 3. 

ʽczłowiek o ponurym wejrzeniuʼ (syn. dvỹlius, dvýla c.), dvylumà ʽciemne, mroczne 

miejsceʼ, cps. dvylmargis, -ė b.z.a. ʽkrasopstry byk, krowaʼ (por. márgas). Osobno zob. 

dvìlkšis.  

 dvilksė́ti, dvìlksiu, dvilksė́jau ʽkrzywo, spode łba patrzeć, spoglądać ze złościąʼ — 

czasownik na -sė-, utworzony od interi. dvìlkt o szybko rzuconym spojrzeniu, o krzywym 

spojrzeniu (Dvìlkt akimis pažiūrėjo marti, t.y. prošalį eidama, paveizdėjo skersomis JU 

ʽDvilkt spojrzała synowa, tj. przechodząc mimo popatrzyła krzywoʼ). Podobna budowa w 

dilbsė́ti (⇐ dìlbt) i žvilgsė́ti (⇐ žvìlgt). Nie przekonuje LEW 109 (s.v. dùjos), który wiąże 
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dvilksė́ti z czas. dvélkti ʽsłabo wiaćʼ itp. (zob. s.v. dulkė́ti). 

 dvìlkšis, -ė 1 p.a. gw. ʽczłowiek o ciemnych włosach, szatynʼ (Man dvìlkšiai patinka 

ʽMnie podobają się szatyniʼ). Analiza: *dvil-šis. Forma zmieniona na skutek insercji k w 

pozycji po płynnej a przed š (paralele: kulk̃šis ob. kùlšis ʽudo; biodroʼ, łot. plàukši obok 

plàuši ʽpłucaʼ). Sufigowanie -š- ma paralelę w laũkšis, -ė ʽ(wół, krowa) z białą gwiazdą a. 

łysiną na łbieʼ ⇐ laũkas (ŽD 316). Odwołując się do takich przykładów, jak grỹbas ⇒ grìbšis 

lub nebylkà ⇒ nebilkis (neoapofonia SP y ⇒ SZ i) można przyjąć derywację dvyl- ⇒ dvil-, 

czyli wywód od dvỹlis, -ė 2 p.a. m.in. ʽczłowiek o śniadej cerze, o ciemnych włosachʼ (zob. 

dvỹlas). 

 dvỹnas, -à 4 p.a. adi. ʽbliźniaczyʼ: Jie dvynì ʽOni są bliźniakamiʼ. Tos seserys dvỹnos 

ʽTe siostry to bliźniaczkiʼ. Homofoniczne sb. dvỹnas ʽbliźniakʼ, war. dvynỹs (por. łot. dvìnis), 

pl. dvynaĩ ʽbliźniętaʼ (m.in. SD), dziś dvyniaĩ ts. Osobliwa morfologia: dvy- jak w cps. 

dvýlika ʽdwanaścieʼ (gdzie y nie jest pierwotne, zob. dù) oraz neosuf. -na-. Por. segment n w 

łac. bīnī adv. ʽpo dwóchʼ, też ʽdwaj, paraʼ, < *du̯is-no- (de Vaan 72). Por. trynaĩ. — Neoosn. 

dvyn-: dvynùkai m.pl. ʽbliźnięta, dwojaczkiʼ, gw. dvynìckai a. dvynìckiai ts. Cps. pusiadvynis 

SD «bliźniak» ob. dvynapusis ʽjedno z bliźniątʼ (neol., por. pùsė).  

 dvirãtis, -ė 2 p.a. ʽmający dwa koła, dwukolnyʼ — złożenie członów dvi° ʽdwa, dwu°ʼ 

(zob.) i rãtas ʽkołoʼ. Substantywizacje: 1. dvìratis m. ʽwóz na dwóch kołach; rowerʼ (war. 

dvierãtis), 2. dvìračiai 1 p.a. lub dvirãčiai 2 p.a. m.pl. ʽwóz dwukołowy; przednie koła wozu 

wraz z osią, przodek wozuʼ. Vb. denom. dviračiáuti ʽpowozić dwukołowym wozemʼ, 

išdviračiáuti ʽtakim wozem wywozić siano z błotʼ (Į tokią balą neįvažiuosi, geriausia bus 

išdviračiáuti visą šieną ʽNa takie błota nie wjedziesz [zwykłym wozem], najlepiej będzie 

wywieźć całe siano dwukółkąʼ). 

 dvìsti, prs. dvỹsta (*dvįs̃ta < *dvins-sta; war. dviñsa), prt. dvìso 1. ʽzaśmierdzieć się, 

zepsuć się – o mięsie, kiełbasieʼ, 2. ʽpalić się bez płomienia, tlić się; przygasaćʼ, apdvìsti 

ʽstęchnąć, zacząć trącić, cuchnąćʼ, išdvìsti ʽzwietrzeć, wywietrzeć; zgasnąćʼ, uždvìsti ʽzepsuć 

się – o mięsie, o wodzie w zamkniętej studni; zgasnąćʼ. Prs. ingressivum na -sta- od SZ dvis- 

⇐ dves- (typ RiT ⇐ ReT), zob. dvesiù, dvės̃ti ʽzdychaćʼ. Suf. -sta- dołączono tu do neoosn. 

*dvins-, należącej do prs. infig. *dvi-n-sa (por. prt. dvìso, inf. dvìsti). Na temat kumulacji 

infiksu i suf. -sta- w praesens zob. przypis s.v. blìsti. — Drw. dvisė́ti, dvìsi, -ė́jo ʽtrącić czym, 

cuchnąć, śmierdzieć; stawać się zepsutym, tęchnąć; bić stęchlizną – o niewietrzonej izbieʼ, 

dvìsinti: uždvìsinti ʽzgasić, stłumić ogieńʼ. Nomina: dvisà ʽcuch, nieprzyjemny zapach 

(niektórych roślin)ʼ, cps. baddvisà a. bãddvisa c. ʽwygłodniały człowiekʼ (war. baddvasà, 

bãddvesa), bãddvisis ʽczas głoduʼ (por. bãdas). — Neoapofoniczny SP/SE dveis- ⇐ dvis-: 

gw. dveĩsti, -iù, -iaũ, zwykle z prvb. ap- ʽnachmurzyć się, nadąsać się, zasępić sięʼ (Kažin 

kas jai yra, vaikšto apdveisus ʽNie wiadomo, co jej jest, chodzi nadąsanaʼ). Paralele: kleĩpti 

⇐ klip- (klep-); kreĩkti ⇐ krik- (krek-); smeĩgti ⇐ smig- (smeg-). 

 dvõkti, prs. dvõkia (war. dvõksta, też dvãkia), prt. dvokiaũ (war. dvõko) ʽśmierdzieć, 

cuchnąć; psuć się, gnić, wydając przykrą woń; dąć, dmuchać (o wietrze)ʼ, cps. apdvõkti 

ʽzamroczyć się, odurzyć sięʼ, išdvõkti ʽzwietrzeć, stracić moc i woń (o piwie)ʼ, padvõkti ʽstać 

się śmierdzącym, zaśmierdzieć się (o mięsie)ʼ. Pb. *dvāk-i̯e/a, formacja pochodna od *du̯ēk- 

(zob. dvėk̃tis), wytworzona innowacyjną apofonią *ē ⇒ *ā. Paralele: glóbti ⇐ glė́bti; slógti ⇐ 

slė́gti. Gwarowe prs. dvãkia jest być może śladem po zanikłym pdg. iteratywnym *dvakia, 

*dvakė, *dvakyti. Por. gw. blãškia : blaškýti. — Drw. dvoksóti, dvõkso, -ójo ʽzalatywać 

czym, wydzielać jakąś wońʼ. Nomina: apdvõkėlis ʽosobnik przygłupi; zwietrzałe piwoʼ, 

dvõkas ʽsmród, fetorʼ, dvókla a. dvoklà c. ʽniedołęga, niezdaraʼ, dvokulỹs ʽsmródʼ, dvokùs 

ʽcuchnący, smrodliwyʼ, cps. avìdvokas ʽniedołęga, głupiecʼ (por. avìs, war. avìdvakas). 
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 dvórnykas 1 p.a. wsch.-lit. ʽstróżʼ — zapoż. z błr. dvórnik, -a, ros. dvórnik ʽdozorca 

domowy, stróżʼ (ZS 17). 

 dzagnóti, dzagnóju, dzagnójau gw. ʽpowoli jechać wierzchem, drobnym kłusem, 

truchtemʼ (war. zagnóti), dzagóti ʽlekko podrzucać dziecko na kolanach naśladując jazdę 

wierzchemʼ, dzàkoti ʽbiec – o koniu, kozieʼ — czasowniki na -no- i -o- od wykrz. dzàg-dzàg, 

dzàk-dzàk, dzadzàkt o głuchym, rytmicznym odgłosie kopyt biegnącego konia, o tętencie. — 

Neoosn. dzagn-: dzagnyti, -iju b.z.a. ʽpaplać, pleść bzduryʼ (war. zãgnyti). 

 dzigdzénti, dzigdzenù, dzigdzenaũ gw. ʽpowoli jechać konno, wozemʼ — czasownik na 

-en- od osnowy dzig-dz- z powtórzonego wykrz. dzìg-dzìg o jeździe na koniu. — Od 

prostego dzìg pochodzi dzigénti ʽjechać konno; biec powolnym truchtemʼ (syn. bidzénti). 

Por. dzagnóti. 

 dzim̃bti, dzimbiù, dzimbiaũ gw. ʽwydawać świst – o pocisku, strzaleʼ (Strėla sudzimbė 

ore) — czasownik utworzony od wykrz. dzìmbt o świstaniu (por. dzim o brzęczeniu owada). 

— War. v-mobile: dzvim̃bti (dzvem̃bti) lub zvim̃bti ʽświstać; dzwonić w uszachʼ. — Drw. 

dzim̃binti ʽchodzić powoli, leniwie, wlec sięʼ, dzimbinė́ti ʽchodzić bez zajęcia, obijać się, 

próżnowaćʼ (Dzimbinė́ja be darbo iš kampo kampan). 

 dzìndra 1 p.a. (zwykle pl. dzìndros), war. dzindrà 2 p.a. gw. 1. ʽw kuźni: iskry 

wylatujące spod młota kującego rozpalone żelazo; drobne blaszki odlatujące od żelaza 

podczas kucia, tzw. młotowinyʼ, 2. ʽpozostałości w palenisku po spaleniu węgla, żużel; 

szlakaʼ (war. zìndra, zìnzdra), 3. ʽwszelki stwardniały przedmiotʼ — zapoż. z pol. gw. 

dzyndra, to ze zmiany zendra, zędra ʽżużle w kuźni; iskra od żelazaʼ (SGP VI, 366). Idiom: 

dzìndromis nuėj̃o lub ant dzìndrų nuėj̃o ʽposzło na marneʼ. Ze względu na akut por. zapoż. 

dzìngelis, jacìntas i tìnkas. Zob. też syn. gargãžė i žiùželis. 

 dziñgelis 1 p.a., dzìngelis 1 p.a. gw. bot. ʽdzięgiel leśny, Angelica silvestrisʼ — zapoż. 

z pol. dzięgiel, -gla. Co do akutu por. zapoż. dzìndra, jacìntas i tìnkas. 

 dzìrinti, dzìrinu, dzìrinau gw. 1. ʽpiłować tępym narzędziemʼ, 2. ʽo świerszczach: 

cykać, graćʼ — czasownik na -in- od wykrz. dzir-̃dzir ̃(o piłowaniu). War. dzỹrinti, dzyrúoti 

⇐ wykrz. dzỹrū-dzỹrū. — Prócz tego džìrinti ʽtrzeć, szorować; pocierać struny smyczkiemʼ 

⇐ džir.̃ Od powtórzonego džir-džir pochodzi dzirdž- w džirdžinti b.z.a. ʽpiłować piłąʼ. 

 džãbyti, džãbiju (-yju), džãbijau (-yjau) gw. 1. ʽo deszczu: mocno padać, laćʼ (war. 

džãdytii, dzãbsėti), 2. ʽbić, smagać batem, rąbaćʼ (war. džãblyti), 3. ʽchciwie jeć, dużo 

zjadaćʼ (war. džãglyti) — czasownik na -y-/-ij- od wykrz. *džab, który był obocznikiem do 

džèb-t (podobnie jak džà do džè o deszczu i kapaniu). Paralele: džandžė́ti, džedžyti. Wtórne 

wykrz. džabárkšt, džabaránkšt o biciu. — Sb. postvb. džabà a. džãbas ʽbicie, cięgi, lanieʼ. 

 džandžė́ti, džañdža, džandžė́jo gw. ʽświstać – o kosie tnącej trawęʼ: Kad pjauna vyrai 

šieną, net dalgės džañdža ʽGdy mężczyźni koszą trawę [tu: siano], to aż kosy świszcząʼ — 

czasownik na -ė- od osnowy džan-dž-, pochodzącej od powtórzonego wykrz. džañ-džañ. 

War. džendžėti b.z.a. ʽbrzękać – o ostrogachʼ ma osnowę džen-dž- ⇐ džeñ-džeñ. Paralele: 

čin-č-ė́ti, džin-dž-ėti. 

 džèbti, džembù, džebaũ gw. ʽopadać z sił, cherlać, być bliskim śmierciʼ (Jis labai 

nudžẽbęs, ilgai negyvens ʽJest bardzo wycieńczony, długo nie pożyjeʼ) — czasownik 

utworzony od wykrz. džèbt m.in. o upadku. Tutaj też džebsė́ti ʽrąbać drewnoʼ.  

 džedžénti, džedženù, džedženaũ gw. 1. intr. ʽo wodzie deszczowej: obficie lać się, 

spływać (z dachów)ʼ, 2. tr. o dziecku z upośledzeniem mownym: Kūdikis džedžẽna, t.y. 

neištaria žodį (JU); pridžedžénti ʽo deszczu: wodą wypełnić rowy; o koniach: zostawić na 
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podwórzu kałużę moczuʼ — czasownik na -en- od osnowy dže-dž-, pochodzącej od 

powtórzonego wykrz. džè-džè. Z innym sufiksem: džedžyti, -iju, -ijau b.z.a. 1. ʽbić kogo 

mocno, laćʼ (syn. džãbyti), 2. ʽpadać mocno, laćʼ. Paralele: če-č-énti, dži-dž-énti, čiùr-č-yti. 

— Nomen: džedžìkas ʽkto ma wadę wymowyʼ (Žmogus, kurs džedžen, tas džedžìkas JU). 

 džežyti, džežiju, džežijau b.z.a. gw. ʽo ulewnym deszczu: uderzać z mocą w szyby, 

bębnić w szybyʼ, džẽžinti ʽmocno padać; rąbać lasʼ — osnowa dže-ž- jest uproszczonym 

wariantem do dže-dž- (zob. džedžyti s.v. džedžénti). 

 džiaũgtis, džiaugiúos, džiaugiaũs ʽcieszyć się, radować sięʼ, atsidžiaũgti ʽnacieszyć 

sięʼ, pasidžiaũgti ʽucieszyć sięʼ. Odpowiednik łot. žaudzîtiês, žauguôs, žaudzĩjuôs ʽnarzucać 

się, przymilać się, glaskać, pieścić, obejmować, całowaćʼ (por. ME IV, 790). Bez ustalonej 

etymologii. Rozważano powiązanie 1° z łot. gw. ģaũgtiês ʽpieścićʼ (nagłos zmieniony pod 

wpływem vb. ģaũbt ʽcieszyć sięʼ) < płot. *di̯augtis (ME I, 694, LEW 116n.), 2° z adv. daũg 

ʽdużoʼ i vb. łot. padūgt ʽzdołaćʼ (Kazlauskas 2000, II, 171n.). Referat innych prób 

etymologicznych w LEW, l.c i ALEW 254. Według Bammesbergera, Balt, Priedas IV, 1994, 

13n. pwk. džiaug- może być refleksem pie. *dheu̯gh- ʽtreffenʼ (LIV
2 148n.), 

odzwierciedlonego m.in. w gr. τεύχω ʽzrobić, wykonać; wywołać, spowodowaćʼ, SZ τυχ, 

τυνχάνω, aor. ἔτυχον ʽprzypadkiem być na miejscu, być obecnym przy czymś; zdarzyć się (o 

wypadkach); osiągnąć cel, mieć szczęście, powodzenie; trafić, ugodzić, dobrze utrafić; trafić 

na coś; otrzymać to, co trzeba, dostać, uzyskać od kogośʼ. W związku z tym warto rozważyć 

możliwość wyprowadzenia lit. znacz. ʽucieszyć sięʼ (por. nudžiùgti) z pierwotnego znacz. 

ʽosiągnąć cel, dobrze utrafićʼ. — Drw. džiaũgsmas ʽradośćʼ, DP też ʽpociecha, dobra myśl, 

ochotaʼ. — SZ džiug-: džiùgti (zob.). 

 džiáuti I, džiáunu (war. džiáuju), džióviau gw. ʽbiec, szybko iśćʼ, por. Žiūrėk, kokia 

žmogysta džiáuna tiesiai an mūs ʽPatrz, jakiś człowiek pędzi wprost na nasʼ. Džiáuk greitai 

namo, ten tėvas tavęs laukia ʽIdź (leć) szybko do domu, tam ojciec na ciebie czekaʼ. 

Odpowiednik łot. žaûtiês, žaunuôs, žãvuôs ʽiść szybko, nie zważając na przeszkody, biegać, 

szalećʼ. Lit. džiau- i łot. žau- kontynuują pb. *di̯au̯- < pie. *dheu̯- ʽbiecʼ, por. wed. dhávate 

ʽbiegnie, przybiegaʼ, gr. θέω, ep. θείω ʽbiecʼ (*dheu̯-i̯e-, por. lit. džiáuju), SO wed. dhāváyati 

ʽpowozi wozemʼ (znacz. etym. ʽwprawia w ruch, biegʼ). Zob. ME IV, 793; LIV
2 147n. (tu 

brak form bałt.). Akut pochodzenia analogicznego. NB. LEW 117 nie uwzględnił faktu, że lit. 

džiáuti ukazuje się m.in. ze znacz. ʽbiecʼ.  

 džiáuti II, džiáunu (war. džiáuju), džióviau gw. 1. ʽz mocą, energicznie coś robićʼ, 2. 

ʽbić, uderzać, ciąć batemʼ, 3. ʽstrzelaćʼ, atidžiáuti ʽodrąbać (palec)ʼ, nudžiáuti ʽzabićʼ. 

Odpowiednik łot. žaût, žaûju a. žaûnu, žâvu ʽbić, uderzać, wymierzyć silny cios; lać – o 

ulewnym deszczuʼ. Refleks pb. *di̯āu̯-C, co wygląda jak kontynuant pie. *dheu̯H- 

ʽgwałtownie się poruszać, potrząsaćʼ (LIV
2 149n.), por. gr. θύνω ʽgwałtownie rzucać sięʼ, 

θυίω ʽszaleć, być w proroczym natchnieniuʼ, θū́ω ʽszaleć; wrzeć; gorąco pragnąćʼ, wed. 

dhā́vati ʽwyciera, spłukujeʼ, dhūnóti ʽpotrząsaʼ. NB. LEW 117 nie odróżnia džiáuti 

ʽerschlagen, totschlagenʼ od džiáuti ʽzum Trocknen aufhängenʼ (zob. niżej džiáuti III). — 

Zapożyczeniem litewskim może być pol. gw. dziażyć skórę ʽbić, batożyćʼ (ze Żmudzi), 

dziażyć ʽchłostaćʼ (SGP I, 426). Zakończenie -żyć tłumaczy się wyrównaniem do syn. batożyć. 

 džiáuti III, džiáunu (war. džiáuju), džióviau ʽwieszać do suszenia, suszyćʼ, nudžiáuti 

ʽzdjąć coś suszącego się; ukraśćʼ. Odpowiednik łot. žaût, žaûju a. žaûnu, žâvu ʽwieszać do 

suszeniaʼ. Refleks pb. *di̯āu̯-C, co wygląda jak formacja vṛddhi, *dheu̯h2-, od pie. *dhuh2-. 

Por. pie. *dhu̯eh2- ʽdymić, kadzić, Rauch machenʼ (LIV
2 158). Odpowiedni SZ *dū-C < pie. 

*dhuh2-C widać w sb. dū́mai ʽdymʼ (zob.). Inaczej LEW 117 i ALEW 255, gdzie zestawienie 

ze stwn. touwen ʽumieraćʼ, stisl. deyja ts. — Drw. džiáustyti frq. ʽsuszyćʼ, apdžiáustyti 
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ʽpozawieszać w koło do suszeniaʼ (paralela: kráustyti ⇐ kráuti). Pod względem 

etymologicznym džiáust-y- może być apofonicznym causativum do praesens intr. džiū́sta 

ʽschnie, wysychaʼ (por. baugstýtis ⇐ įbū́gsta ʽtrwoży się, lęka sięʼ). Z obocznym suf. -dē-: 

łot. žaûdêt ʽsuszyć (ryby, mięso, zboże, siano, bieliznę)ʼ ⇐ žaût. — Postverbalia: džiáuklai 

m.pl. ʽtyczki używane do rozwieszania sieciʼ (war. džiáutos), džiáuta a. džiáutas ʽprzedział w 

suszarni zboża; podwieszany pod powałą kosz do suszenia serówʼ, džiautìs, -iẽs f. ʽbielizna 

przeznaczona do rozwieszeniaʼ, cps. káildžiautis ʽwidły do suszenia skóryʼ (por. káilis), 

sū́rdžiautė ʽkosz do suszenia serówʼ (por. sū́ris). Z łotewskiego por. žaûtuve ʽmiejsce, gdzie 

coś rozwieszono do suszeniaʼ, žautris ʽdrążek do zawieszania suszonych rzeczyʼ. Neoosn. 

žaud-: žaude ʽsuszarnia ziarnaʼ. — WSO džiov-: łot. žãvu (prt.); džiovìnti caus. ʽsuszyć 

(siano, grzyby, ryby)ʼ, przest. ʽwędzićʼ, džiavinu SD «ożdżę słod; wędzę mięso, ryby», 

džiovinu SD «osuszam; suszę co». Odpowiedniki łotewskie: žâvinât ʽsuszyć; wędzićʼ, žâvêt, -

ẽju ts., žāvât ʽprzewracać siano do suszeniaʼ (syn. valstît, vāļuot). Postverbalia: džiovà a. 

džióva 1. ʽsusza, suchośćʼ, 2. przest. ʽsuszarnia lnu, zbożaʼ (por. łot. žâva ʽsuszarnia zbożaʼ), 

3. ʽgruźlica, suchotyʼ (⇒ džiõvininkas ʽsuchotnik, gruźlikʼ), džiovienė SD «grzanka» (syn. 

riekelė duonos džiovintos), džiovyklà ʽsuszarnia ryb, lnuʼ (neosuf. -ykl- jak w pjovyklà, 

stovyklà). —SZ džiū-C: džiū́ti (zob.). 

 džidžénti, džidženù, džidženaũ gw. ʽmoczyć się w posłaniuʼ (w języku dzieci) — 

czasownik na -en- od osnowy dži-dž-, pochodzącej od powtórzonego wykrz. džì-džì. 

Paralela: dže-dž-énti. 

 džindžėti, džindža, džindžėjo b.z.a. gw. ʽbrzmieć, dźwięczećʼ, sudžindžėti ʽo dźwięku: 

rozlec się, wybrzmiećʼ — czasownik na -ė- od osnowy džin-dž-, pochodzącej od 

powtórzonego wykrz. džiñ-džiñ. Paralele: džan-dž-ė́ti, čin-č-ė́ti. — Nomen: džindžìkas 

ʽczłowiek kłótliwy, wiecznie niezadowolonyʼ. 

 džilénti, džilenù, džilenaũ gw. ʽrznąć piłą, piłowaćʼ — czasownik na -en- od interi. džìli 

džìli o odgłosie piłowania. Paralele: čiaurénti ⇐ čiaũ riaũ riaũ; čiulénti ⇐ čiùl i plesténti ⇐ 

plèst. 

 džiùbė 2 p.a. gw. ʽtorba na obrok końskiʼ — wariant formy žiùbė ts., z wtórną afrykatą 

na miejscu spirantu ž-. Podobne wypadki to džvìkė ob. žvìkė i džiogỹs ob. žiógas. Pwk. žiub- 

jest wariantem do žib- ⇐ žeb-. Por. oboczność žiubìkas/žibìkas ʽtorba na obrokʼ, odnotowaną 

s.v. žėb̃ti. 

 džiùgti: nudžiùgti, -džiungù, -džiugaũ ʽucieszyć się, uradować się, rozweselić sięʼ, 

pradžiùgti ʽzacząć się cieszyćʼ, refl. prasidžiùgti DP ʽuradować się, wyskoczyć z radościʼ — 

inchoativum z infiksem -n- od džiug-, czyli od st. zanikowego do džiaug-, por. dziaũgtis 

ʽcieszyć sięʼ. Praesens odnowione sufiksem -sta: džiūgstù (zam. *džiųgstu < *džiung-stu). 

Postać SZ džiug- ustaliła się na miejscu *dug- (pie. *dhugh-) drogą wyrównania nagłosu do 

formy SE z ǯ̓ -. — Czas. pochodne: džiugė́ti, -ù, -ė́jau ʽcieszyć sięʼ, džiugu SD
1 «rzechocę» 

(⇒ džiugėjimas SD
1 «rzechotanie»), refl. pasidžiugė́ti ʽucieszyć się czymʼ; džiùginti 

ʽsprawiać komu radość, radować, cieszyć kogoʼ, džiugsėti MŽ ʽradować sięʼ, refl. 

pasidžiugsėti MŽ (⇒ neoosn. džiugs-: padžiugsnis MŽ ʽradośćʼ, por. mirksė́ti ⇒ mirks- ⇒ 

mìrksnis). — Nomina: džiugesỹs ʽradośćʼ, džiugulis SD «wesołek», džiugùs ʽradosny, 

rozradowanyʼ, SD «rzechotliwy». Nazwy roślin (b.z.a.): džiugma juodoji ʽpsianka czarna, 

Solanum nigrumʼ, džiugma roputė ʽziemniak, Solanum tuberosumʼ, džiugūnė ʽprosienicznik, 

Hypochaerisʼ. Cps. niekdžiugỹs a. niẽkdžiugis ʽkto się cieszy z byle czegoʼ (por. niẽkai). 

Niejasne jest znaczenie przysłówka džiugais b.z.a. ʽgrupamiʼ (Eina žmonės džiugais ʽIdą 

ludzie grupamiʼ). — WSZ džiūg-: džiū́gauti ʽbardzo się cieszyć, radować się, weselić sięʼ: 

Ko taip džiū́gauji? ʽZ czego się tak cieszysz?ʼ (por. dū́sauti ⇐ dùsti), drw. džiūgautinės 
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b.z.a. ʽtriumfʼ (neol.), džiū́gavimas ʽwielka radośćʼ. 

 džiū́ti, prs. džiū́sta (war. džiū̃sta, džių̃va, džiū̃na), prt. džiū́vo (war. džiū̃vo, džiùvo) 

ʽschnąć, wysychaćʼ, SD džiūstu «suchoty mam», pridžiū́ti DP ʽprzywrzećʼ — formacja 

inchoatywna z suf. -sta- i SZ džiū́-C ⇐ džiáu-C, por. džiáuti ʽwieszać do suszeniaʼ. 

Odpowiednik łot. žût, žûstu, žuvu ʽschnąćʼ. Pochodne sb. dū́mai (zob.) przemawia za tym, że 

pierwotną formą st. zanikowego było dū- (< pie. *dhuh2-C, por. LIV
2 158). Palatalne ǯ̓  

musiało zostać uogólnione ze SE džiáuti. — Cyrkumflektowane formy praesentis 

sprowadzają się do prs. infigowanego *džiųva, które wydało džiū̃va, a po resegmentacji 

neopwk. džiū̃-; od tego ostatniego utworzono neologizmy džiū̃na i džiū̃sta (por. objaśnienie 

form bū̃va i bū̃na, jak również griū̃na i griū̃sta przy inf. griū́ti). — Drw. nudžiūdinė́ti ZTŽ 

intr.: Nelyja, tai nudžiūdinė́ja viskas ʽNie ma deszczu, więc wszystko wysychaʼ, 

paišdžiūdinė́ti tr.: Balos paišdžiūdinė́jo ʽBłota powysychałyʼ, džiū́dinti caus. ʽsuszyćʼ. 

Nomina: džiūsnà 1. ʽgruźlicaʼ, 2. ʽczłowiek lub bydlę wychudłe, wyschłeʼ (por. lūšnà, 

rėksnà), war. džiū́sna; džiū́tis f. ʽposucha, spiekotaʼ, SD «suchoty choroba» [ʽgruźlicaʼ]. — 

Neopwk. džiūs- (⇐ džiū́sta): džiū̃skis ʽchudzielecʼ (por. snū́skis) oraz džiūsnà, džiū́sna, 

džiū̃snius ts. Neoapofonia ū (SP) ⇒ ŭ (SZ) wprowadziła tu jeszcze war. dziusnà, dziùsnis 

oraz dziusrà, dziùsris, dziùsrius, jak też drw. wsteczny dziùsas. — SZ-V džiuv-: ažudžiuvo 

pažeizda SD «zapiekła się rana», džiuvìnti caus. ʽsuszyćʼ (Saulė kaitina, šieną džiuvina 

ʽSłońce dogrzewa, siano wysuszaʼ). Nomina: džiuvės̃is ʽzeschła kromka chleba; człowiek 

wychudły, wysuszonyʼ, džiuviẽnis ʽchudzielecʼ, džiuvìmas ʽsuszenieʼ (war. liter. džiūvìmas), 

džiuvinỹs ʽto, co przeznaczone do suszenia; to, co wysuszonoʼ. — Brak śladów po SZ *duu̯-

V (*dhuh2-V), który kiedyś pewnie alternował z *dū-C (*dhuh2-C), zob. HL 57n. 

Niewykluczone, że gwarowe prt. džiùvo (łot. žuvu) i caus. džiuvìnti weszły na miejsce 

starszych form *duvo i *duvinti (*duvyti). — WSZ-V džiūv-: nudžiū́vo ʽwysechłʼ, 

išdžiū́vėti, -ėja ʽ(powoli, stopniowo) wysychać, chudnąćʼ, išdžiūvinė́ti ZTŽ ʽwysychaćʼ. 

Nomina: džiūvà ʽupał, skwar; suchotyʼ, džiūvãtė ʽsusza, posuchaʼ (por. alk̃atė, mėžãtė), 

džiūvė ̃ ʽposucha; suchotyʼ, džiūvės̃is ʽsucharekʼ, sudžiū́vėlis ʽktoś zmizerniały, cherlakʼ, 

džiūvìmas ʽschnięcieʼ. 
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E Ė 
 ėd-: nomina urobione od czas. ė́du, ė́sti ʽjeść, żrećʼ: apìėdos f.pl. ʽresztki jedzenia, 

paszyʼ (na temat hiatu zob. s.v. àkti), ė́da gw. ʽjedzenie, żarcieʼ (por. stpr. īdai ʽjedzenieʼ: 

kērmeniskai īdai bhe poūton ʽcielesne spożywanie i picie, leiblich Essen und Trinckenʼ), 

ėd̃alas a. ėd̃elas ʽjadło, zwł. żarcie świńʼ (⇒ vb. denom. ėd̃alioti a. ė́delioti ʽżreć po trochuʼ, 

> ėdailióti ʽjeść często po trochuʼ, por. pìlsta(i)lioti), ėdẽlės f.pl. ʽdrabinki na siano w stajniʼ, 

ėdesỹs a. ėd̃esis ʽpokarm, pasza; jedzenie, jadło, strawaʼ, ėdìkas ʽciemiężca, gnębicielʼ, 

ėdìmas ʽjedzenie, żarcie, karma, paszaʼ, ėdinỹs ts., ėd̃is ʽżarcie dla bydła, świńʼ (z metatonią, 

por. brėž̃is, gėr̃is, rėž̃is), ėdìšius ʽżarłok (człowiek a. zwierzę)ʼ, ė́dmenys (zob.), ėdrà (zob.), 

ėdū̃nas ʽżarłokʼ, ėduõ, ėdeñs m. ʽzanokcica, panaritiumʼ, ėduonìs, -iẽs m. ʽpróchnienie kości, 

zanokcica; próchnica zębówʼ (por. łot. ēduons ʽzastrzał, bolesne obrzmienie końców 

palcówʼ, ēduonis ʽkłótliwy człowiekʼ), ìšėda c. ʽten, co zjada resztkiʼ, ìšėdos f.pl. ʽresztki 

jedzeniaʼ (por. łot. izêdas ʽresztki żarciaʼ), neprìėda c. ʽnianasyceniec, żarłokʼ, paėdà 

ʽszybkie spożycie, szybkie zużycieʼ, c. ʽskarżypytaʼ (por. nazw. Pajedà, Pajiedà), pãėdis, -

džio ʽwyżywienieʼ (Dirbk tik už pãėdį! ʽPracuj tylko za wyżywienie!ʼ), pãėdos a. paėd̃os f.pl. 

ʽresztki jedzenia a. paszy; mąka pozostawiona przez kornikaʼ, ùžėdis a. ùžėdžiai ʽjasła, żłóbʼ. 

— Cps. abrãkėdis (zob. abrãkas), dúonėdis (zob. dúona), ìrmėdė, -ėdis (zob. ìrmos), 

karvélėdis (zob. karvẽlis), n.m. Kiaũlėdžiai (dosł. ʽświniojadyʼ, por. kiaũlė), lašìnėdis ʽkto je 

słoninę, kto lubi słoninęʼ (por. lašiniaĩ), mės̃ėdis (zob.), mėsėd̃is (zob.), pačiaėdžiai m.pl. SD
1 

«samojad, samojedź, ant[h]ropophagus» [ʽkanibalʼ, dosł. ʽzjadający samego siebieʼ] (por. 

patìs), ūmėdė ̃(zob.), žmogėdžiai m.pl. SD «samoiedź, anthropophagi» (por. žmogùs), žolėd̃is 

(zob. žolė)̃. Por. łot. pusêdā adv. ʽw połowie posiłkuʼ. Zob. też człon -ėda w cps. bìčėda, 

pelė́da, šūdė́da, ùtėda, vyrė́da, žuvė́da. 

 ėdaĩ, ėdái gw. ʽjedz!, żryj!ʼ — forma imperatiwu z ptk. -ai dodaną do pierwiastka 

czasownika ė́sti (zob.). Np. Kol turi – ėdái, nebeturi – kentái ʽPóki masz – jedz, jak już nie 

masz – cierpʼ. Nu, šunie, ėdaĩ ėdaĩ ʽTeraz, psie, żryj żryjʼ. 

 ė́dmenys, -ų̃/-ių̃ 3 p.a. m.pl. 1. peior. ʽgęba, pysk, jadaczka; zębyʼ, 2. ʽżywność, 

prowiantʼ, ėdmẽnė ʽwiktuały, prowiant, zapas jedzenia na drogęʼ. Są to derywaty na -ys i na -

ė od neoosn. ėdmen-, którą wyabstrahowano z form odmiany *ėdmen-s, *ėdmen-į, 

należących do spółgłoskowca *ėdmuo ʽjedzenie, żarcieʼ – dewerbalne abstractum na -men- 

od ėd- jak w ė́sti ʽjeść, żrećʼ. Por. rė́muo ⇐ *rėti, sėmuo ⇐ sė́ti. — Neoosn. ėdm-: ė́dmalis 

ʽdrobny pokarm rybʼ (por. sufiks w sargãlis). 

 ėdrà 4 p.a. 1. ʽpasza, karmaʼ, 2. ʽapetytʼ, 3. ʽułożenie zębów szczęki i żuchwy, zgryzʼ 

— drw. na -rā- od ė́du, ė́sti ʽżrećʼ. Por. deverbativa aušrà, giedrà, kantrà. — Drw. ėdrãšas 

ʽżarłokʼ (por. lavãšas ʽślamazaraʼ), ėdrū̃nas ʽżarłok, obżartuchʼ, ėdrùs ʽniewybredny w 

jedzeniu, żarłoczny, łakomy, łapczywy; jadalny, strawny (o trawie)ʼ, SD «strawny, 

esculentus». Vb. denom. ėdráuti a. ėdróti ʽżreć po troszeʼ, ėdrinė́ti ts. Osobno zob. cps. 

pelė́dra, žuvė́dra. 

 ėdžióti, ėdžióju, ėdžiójau ʽgryźć, kąsaćʼ, suėdžióti ʽzdzielić, uderzyćʼ. Dwuznaczne: 1° 

może być deverbativum na -o- od neopwk. ėdž̓ - jak w ė́džiau, prt. do ė́sti ʽjeść, żrećʼ 

(paralele: vedžióti ⇐ vedžiaũ, vèsti; mė́čioti ⇐ mė́čiau, mė́tyti), 2° może być denominativum 

na -o- od neoosn. ėdž̓ - jak w ė́džia ʽjadło, paszaʼ (tak ŽD 516, przy czym autor zakłada suf. -

jo-, nie -o-). — W znacz. przenośnym i z odmiennym akcentem: ė́džioti DP ʽstrofować, 

fukać, karać, łajaćʼ. — Sb. ė́džia ʽjadło, pasza; próchnica zębówʼ, n.agt. ʽżarłok, pasożyt, 
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darmozjadʼ jest również dwuznaczne: 1° może być dewerbalnym nomen actionis *ēdi̯ā (por. 

1. łot. êža ʽjedzenie; żłób w oborzeʼ i ʽżarłokʼ, 2. stpol. jedza ʽjedzenie, pokarmʼ, ros. gw. éža 

a. ežá (liter. edá), cs. jažda ts.), 2° może być sb. postverbale od ėdžióti (paralele: lándžioti ⇒ 

lándžia; valdžióti ⇒ valdžià). Por. jeszcze ė́džia c. ʽciemiężca, gnębiciel; ten, kto trwoni 

pieniądzeʼ oraz ė́džios f.pl. ʽżłób, jasłaʼ, też ʽniesprzątnięte resztki jedzenia (na stole, w 

garnkach)ʼ. 

 ẽglė 2 p.a., eglė ̃4 p.a. 1. bot. ʽświerk, Piceaʼ, 2. bot. ʽjodła, Abiesʼ. SD eglė «jedlina», 

sakai eglių «pokost». War. ãglė ʽjodłaʼ. Odpowiednik łot. egle ʽświerkʼ. Pochodzi z pb. *edl-

ii̯ā- przez zmianę dl > gl. Nazwa spokrewniona z jednej strony ze słow. *edl-ā-/*edl-i- ʽjodła, 

świerkʼ, por. cs. jela ʽświerkʼ, czes. jedle, słc. jedľa ʽjodłaʼ, pol. jodła obok stpol. gw. jedl, 

stczes. jedl, ros. jelь ʽjodłaʼ (BSW 66, LEW 117 n.), z drugiej strony z łac. ebulus, -ī f. ʽdziki 

bez, bez karłowaty, Sambucusʼ, z *eþlo- < pie. *h1edh-lo-. Zob. de Vaan 185, Derksen 2008, 

139. Było łączone z przymiotnikiem pie. *h1edh- (*edh-) ʽostro zakończony, spiczastyʼ (zob. 

IEW 289 n.) i tym samym z lit. ãdata ʽigłaʼ (zob. LEW 118, z liter., ALEW 256n.). — Zapoż. 

litewskie w pol. gw. jegla ʽświerkʼ, jeglina ʽzielone gałązki świerkoweʼ (Zdancewicz 340). 

— NB. Stpr. addle EV ʽjodła, Tanne [Fichte]ʼ jest prawdopodobnie polonizmem, por. pol. 

jodła. Wskazuje na to z jednej strony grupa dl (por. maddla ʽprośbaʼ ⇐ stpol. modła), z 

drugiej strony afereza j- (por. assanis EV ʽHerbist [Herbst]ʼ zam. *jasanis ⇐ pol. jesień). 

Inaczej Trautmann 1910, 296 i PKEŽ 1, 48. — Drw. egláitė ʽświerczekʼ (LZŽ ʽskrzyp, 

Equisetumʼ), eglyčià LZŽ ʽgatunek skrzypuʼ, eglìkė ʽskrzyp polny, Equisetum arvenseʼ, 

eglýnas ʽświerczyna, las świerkowyʼ, eglìnis ʽświerkowyʼ, SD «jedlinowy», eglìnės málkos 

f.pl. ʽdrwa świerkoweʼ, eglùtė ʽświerczek, jodełka, choinkaʼ. — N.m. Ẽgliai, Egláitė, 

Eglýnai, Eglìnė 2x, Eglỹnė 2x, Eglìniai, Eglýtė, cps. Eglýnlaukis. N.rz. Agluonà 7x, Agliuonà 

(sufiks jak w Apsuonà, Beržuonà i Viržuonà), Ẽglė, Eglesỹs 2x, Eglỹšė, Ẽglupis. — WSE ėg-

: ėg̃lis, ė́glis, ėglỹs ʽjałowiec, Iuniperusʼ, war. ėg̃lius, ė́glius, jėglỹs, jėglius (por. łot. paegle, 

paeglis, paērglis ʽjałowiecʼ, war. paēgle, paēglis), ⇒ ėglýnas ʽkrzaki jałowca, lasek 

jałowcowyʼ (por. łot. paegliêns ʽkrzak jałowcaʼ), ė́glištis ʽwielki, rozrośnięty jałowiecʼ. 

Uwzględniając wahanie nagłosu ė-/jė-, trzeba tu dołączyć jė́glė ʽcis, Taxus baccataʼ. Zob. 

Gliwa, Balt XLIV:1, 2009, 77n., ALEW 257. — Nazw. Eglýnas, Ẽglis, Eglìškis, Ẽglytis. N.m. 

Ėgliškiai 4x, cps. Ėgliabaliai, Ėglupiai, Ėglupis.  

 egzèkvijos, -ų 1 p.a. f.pl. 1. ʽnabożeństwo za zmarłego odprawiane w katolickim 

kościele w rocznicę śmierciʼ, 2. ʽprzyjęcie urządzane w domu po takim nabożeństwieʼ (Daro 

alų zèkvijom) — zapoż. ze stbłr. eksekvije ⇐ pol. XVI w. egzekwije pl.t. ʽnabożeństwo 

żałobne lub jego część; prowadzenie do grobu, chowanie umarłego (⇐ śrłac. exsequiae). Gw. 

agzèkvijos LZŽ. War. pozbawione początkowej sylaby: zèkvijos, zàkvijos (Po vyri zèkvijas 

noriu užpirkt), por. vangelìkas, Zabèlė (LD § 145). 

 éibė 1 p.a. 1. ʽmoc, mnóstwo, wieleʼ (war. áibė, áimė), 2. ʽszkoda, strata; krzywda; 

błądʼ (Áudra padãrė daũg éibių ʽBurza wyrządziła dużo szkódʼ). War. jéibė. Bez dobrej 

etymologii. LEW 118 łączył z czas. eĩti ʽiśćʼ. Analiza *ei-bė jest jednak o tyle 

problematyczna, że suf. -bė, w odróżnieniu od -ba (por. svarbà, paliáuba, GJL II, § 380), w 

zasadzie nie pojawia się w derywacji dewerbalnej. Zob. też báimė. — Drw. éibininkas 

ʽszkodnik, psotnikʼ.  

 eĩdamas, -à participium contemporale ʽidący, idącʼ (Pamaži eidamas, nepavargau 

ʽPowoli idąc, nie zmęczyłem sięʼ, stlit. Eidami mokykiat visas žmones MŽ ʽIdąc, nauczajcie 

wszystkich ludziʼ) — z pochodzenia jest to participium passivi na -ma- od zanikłej formy 

praesentis *eida 3 os. ʽidzieʼ < *h1ei̯-dhe-/-o-. Odpowiednie prs. na -d- utrzymuje się w 

słowiańskim, por. scs. idǫ ʽidęʼ (izidǫ ʽwychodzęʼ, vŭnidǫ ʽwchodzę, wstępujęʼ), czes. jdu 

ʽidęʼ, najdu ʽznajdęʼ < psł. *jĭdǫ (inf. czes. jíti), pol. idę, iść (inf. stpol. ić). Rekonstrukcja 



392 

na prawach rękopisu 

prs. *h1ei̯-dhe-/o- lub *h1i-d
he-/-o-. Por. Vaillant III, 175, GJL I, § 599, SBS II, 44 n., Babik 

2009, 74159. Paralele: bū́damas, jódamas, pū́damas. — Resegmentacja *eida-mas ⇒ eid-

amas (por. nẽšamas ʽniesionyʼ od nèšti) wytworzyła neopwk. eid-, por. eidinė́ti iter. 

ʽchodzićʼ, sueidinė́ti ʽschodzić się, zbierać sięʼ (osobno zob. eĩdinė), eĩdinti caus. ʽzmuszać 

do chodzeniaʼ, nueĩdinti ʽkazać pójść, kazać odejśćʼ, eidýti iter. ʽchodzićʼ: apeidýti 

ʽobchodzić coʼ, išeidýti ʽwschodzić – o gwieździeʼ, péreidyti ʽprzechodzić, przekraczać 

(rzekę)ʼ, sueidýti ʽschodzić się, obcować, utrzymywać stosunkiʼ, refl. apsieidýti ʽobchodzić 

się, np. z pszczołamiʼ160. — W chwili, gdy pierwotna struktura *eida-mas weszła w 

zależność motywacyjną od inf. eĩti, doszło do resegmentacji eĩ-damas, a następstwem tego 

była emancypacja -dam- jako neosufiksu (por. nẽš-damas, f. neš-damà ʽniosąc-ʼ ⇐ nèšti). 

Funkcjonalne tło zróżnicowania form prezentalnych eĩti i *eida pozostaje wciąż 

niewyjaśnione.  

 eĩdinė 1 p.a., eidinė ̃3 p.a. 1. ʽinochód, bieg konia odznaczający się tym, że stawia on 

obie prawe nogi na przemian z obiema lewymiʼ, 2. gw. ʽstęp, krocz, najpowolniejszy, 

miarowy chód koniaʼ (Važiuoja per tiltą eĩdine ʽJedzie przez most krokiem eidinėʼ). Przest. 

eidena: Arklys turi gerą eideną ʽKoń ma dobry krokʼ. Por. eidinė SD «jednochoda», <eydiny 

iot> SD «stępią iachać». Formalnie jest to nomen na -ė, derywowane od neoosn. eidin- ⇐ 

eĩdinti ʽkazać iść, zmuszać do chodzeniaʼ; synchronicznie: caus. na -din- od inf. eĩti; 

etymologicznie: caus. na -in- od prs. *eida (o czym s.v. eĩdamas). — Inne derywaty od 

neoosn. eidin-: eidinykas SD «jednochodnik, stępak», liter. eidiniñkas ʽinochodziecʼ (por. 

stłot. eidenieks ʽstępakʼ, łot. aĩdeniẽks, aidiniẽks; stłot. eideniski iet ʽiść stępaʼ, łot. aĩdeniski 

iet). Zob. też jodiniñkas. — Neopwk. *eid- (⇐ prs. *eida) stał się też osnową intensivum na -

au-, mianowicie *eidauti, *eidauna ʽchodzić vel sim.ʼ Pośrednio świadczy o tym nomen 

agentis na -ink-, urobione od prs. *eidauna: eidauniñkas a. eidáuninkas ʽjednochodnik, 

stępakʼ, analiza: eidaun-ink- (nie eid-aunink-, jak w ŽD 148). Paralele: stlit. kariaun-ykas ⇐ 

kariáuna; stlit. kekšaun-ykas ⇐ kekšáuna. 

 eidžiùkas 2 p.a. przest. ʽmoneta trzygroszowaʼ. Niejasne. Por. pelìkis.  

 eigà 4 p.a. 1. ʽchód, sposób chodzeniaʼ, 2. przen. ʽproces, tok pracy, bieg sprawyʼ — 

prawdopodobnie jest to drw. wsteczny od formacji prefigowanych, takich jak: apeigà a. 

ãpeigos f.pl. ʽobchód, rewir leśniczego; obrzęd (weselny, religijny), obrzędyʼ, SD apeiga 

«obchod; obchodzenie», apìeiga ʽdoglądanie domu i dobytku; zachowanie ludzkieʼ, ataiga 

SD «przyście; przyiazd», ažueiga SD «zaście w drogę» [ʽzastąpienie komu drogiʼ] (syn. 

ažuėjimas), ìšeiga (zob.), pareigà ʽobowiązek, powinność, pełniona funkcjaʼ, war. pareikà 

(por. pareĩna), SD «odeście», pereiga DP i SD «przeście», praeiga SD
1 «przechod», SD 

«przemijanie; przeminienie», prìeiga a. prieigà ʽdojście do czego, dostęp; schronienie; czyjeś 

towarzystwo; doglądanie chorego, obrządzanie bydła; dorywcza pracaʼ (war. preigà 

ʽprzednia część piecaʼ), DP ʽprzystęp do kogoʼ, SD
1 «przystęp; ucieczka», sáneiga ʽzejście 

się, spotkanie; zebranie wiejskieʼ (por. DP są́eiga ʽschadzkaʼ), sùeiga (zob.), užeiga SD 

«nadeście» (syn. užėjimas). Pod względem opisowym są to dewerbalne abstracta z neosuf. -

 
159 Wcześniej segmentu *-dh- nie łączono z formantem prezentalnym. Widziano tu raczej partykułę pie. *dhi, 

stanowiącą formant imperatiwu: *(h1)i-dhi ʽidźʼ > psł. *jĭdĭ : wed. ihí ʽidźʼ, gr. ἴθι ts., por. Vaillant III, § 348. 

Slawiści przyjmują, że na podstawie rozkaźnika *jĭdĭ rozwinęło się prs. *jĭdǫ, scs. idǫ ʽidęʼ. Na to trzeba 

powiedzieć, że nie znamy żadnych innych form indicativi praesentis, które by zawdzięczały swą formę 

pierwotnemu imperatiwowi. Poza tym jest godne uwagi, że jęz. litewski, który rozporządza specyficznie 

prezentalną osnową ei-da-, nie zna ani jednej formy imperatiwu, w którego składzie występowałaby 

partykuła pie. *dhi.  
160 ALEW 260 wymienia tu jeszcze eidùkas przest. ʽAngehöriger der Landwehr, Wybrantzʼ. Niesłusznie, bo 

chodzi tutaj o wtórne eid-, wynikłe ze zmiany aid- w prymarnej formie aidùkas (zob.). 
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gā-, dołączanym do czas. złożonych z pwk. ei- jak w eĩti ʽiśćʼ (por. LIV
2 297, przyp. 1). 

Nietypowy charakter formantu -gā- skłania jednakże komparatystów do hipotezy, że segment 

-g- nie jest składnikiem sufiksu, lecz należy do pierwiastka, mianowicie pie. *h3ei̯gh- 

ʽodchodzić, oddalać się, (fort)gehenʼ, zob. LIV
2 296n. W takim ujęciu eigà ma pochodzić ze 

zmiany *aiga (pb. *aigā-), które kontynuowało pie. derywat na SO, *h3oi̯gh-ah2-, zob. NIL 

370 i ALEW 257n. Na rzecz pie. *h3ei̯gh- świadczą gr. οἴχομαι ʽodchodzić, wyruszaćʼ, οἰχνέω 

ʽudać się dokądś; przybyć gdzieʼ (zam. *ἰχνέω < *h1ig
h-néu̯-, zob. LIV

2, l.c.), ἴχνος, -εος n. 

ʽślad, trop; podeszwa stopyʼ oraz stir. óegi m. ʽgośćʼ < *oi̯g-et- znacz. etym. ʽwędrowiec, 

podróżnyʼ (zob. Matasović 304). Skojarzenie wyrazu *aiga – na gruncie etymologii ludowej 

– z pwk. ei- ʽiść, chodzićʼ (SO *ai-) pociągnęło za sobą metanalizę *aig-ā- ⇒ *ai-gā-, co 

skutkowało wyłonieniem neosuf. -gā-. — Przeciwieństwem hipotezy porównawczej będzie 

identyfikacja formantu -gā- z sufiksem -kā-, mianowicie przy założeniu wtórnego 

udźwięcznienia k w g między samogłoskami. To prowadzi do praformy *ei-kā (drw. od eĩti), 

po sonoryzacji eigà. W następstwie metanalizy ei- + -ga ustala się neosuf. -ga jako dublet 

starego -ka (por. np. núostoga ob. stokà; nespėgà ob. spėk̃as). — Neoosn. eig-: eĩgastis, -ies 

f. lub -sčio m. ʽchód, sposób chodzeniaʼ (por. bjaurastìs ⇐ bjaurùs), eigulỹs ʽleśnikʼ, eiguvà 

ʽrewir leśny, leśnictwoʼ. Ze zmianą ei- > ai-: gw. aĩgis ʽchód, Gangʼ, aĩgystė ʽsposób 

chodzenia, Gangartʼ (Būga, RR III, 326). Cps. savaeĩgis ʽsamobieżny – o kombajnieʼ (por. 

sãvas), tiesiaeĩgis ʽprostolinijnyʼ (dosł. ʽprosto chodzącyʼ, por. tiesùs). 

 eiklùs, -ì 4 p.a. gw. 1. ʽszybki, prędki, rączy; wytrzymałyʼ (Eiklùs arklys – eina ir eina 

ir vis nepriilsta ʽDzielny koń – idzie i idzie, a mimo to nie męczy sięʼ. Jo arkliai labai eĩklūs 

ʽJego konie są bardzo szybkieʼ, eĩklūs žingsnẽliai m.pl. ʽszybkie krokiʼ), 2. ʽktoś ruchliwy, 

energiczny, będący ciągle w ruchuʼ. Dwuznaczne. Po pierwsze może to być drw. dewerbalny 

od eĩti ʽiśćʼ utworzony neosuf. -klus (tak ŽD 194). Źródłem -klus są formacje denominalne 

typu girklùs ʽkto się chwali, przechwalaʼ ⇐ girk̃las ʽchwalenie; pochwałaʼ, które 

zreinterpretowano jako dewerbalne, w tym wypadku: gir-klùs ⇐ gìrti ʽchwalićʼ. Jest war. 

sonoryzowany: eiglùs ʽszybki, prędkiʼ (por. žirk̃lės > žirg̃lės). Po drugie może to być drw. 

denominalny: eikl-ùs od neoosnowy wyabstrahowanej z sb. *eikla/*eiklas ⇐ eĩti. Paralele: 

gìnklus ⇐ giñklas; girklùs ⇐ girk̃las. — Vb. denom. eĩklinti ʽujeżdżać konie, układać je do 

bieguʼ, eiklóti, -ju, -jau ʽprzepuszczać, trwonić pieniądze, majątekʼ (Bankietus, gėrimus 

tankius kelia, turtą savo eiklója ʽCzęsto urządzają bankiety, pijatyki, majątek swój 

przepuszczająʼ), znacz. etym. ʽwprawiać w szybki ruchʼ (paralela: pol. szastać 1. ʽprzesuwać 

szybko, energicznieʼ, 2. przen. ʽtrwonić pieniądzeʼ). Zob. osobno eikvóti. 

 eĩkš interi. ʽchodź tu!ʼ — z apokopy eĩkše, to z *eikšę < eĩk-šen (ipv. ʽidź, chodźʼ do 

eĩti + adv. šeñ ʽdo tego miejscaʼ) przez nieregularny rozwój fonetyczny zwrotu często 

używanego (por. Mańczak 1977, 137). — War. monoftongiczny àkš < akšę́ (akšì) < akšén z 

aik-šen. Zob. też dúokš ʽdaj tu!ʼ. — Formy 2 pl. ipv. eik-šę̃-kit(e) ʽchodźcie tu!ʼ, eik-šeñ-

kit(e) i ak-šén-kit mają zakończenie -kit(e), które przejęto z ipv. eĩ-ki-t(e) ʽidźcie!ʼ. War. 

eikšėk̃ite, eikšìte, eikšte, eikšta ʽchodźcie tu!ʼ.  

 eikštė ̃3 p.a. gw. ʽbródʼ, np. Čia mūsų eikštė ̃par upę, t.y. mes vis čia einame JU ʽTu 

[jest] nasze przejście przez rzekę, my tu zawsze przechodzimyʼ. Ze zmianą ks > kš z *eikstė 

(k wsunięte przed grupę st, por. ėkštùs < *ėkstus < *ėstus). To z *eist-ė ʽprzejście, przechódʼ, 

gdzie eist- jest neoosnową wyabstrahowaną z *ei-styti ʽchadzaćʼ, vb. frq. do eĩti. Paralele: 

kaustė ̃ ⇐ kaust- (káustyti); smaĩgstė ⇐ smaigst- (smaigstýti); lakštà ob. lakstà ⇐ lakst- 

(lakstýti). 

 eikvóti, eikvóju, eikvójau 1. ʽnieoszczędnie używaćʼ, 2. ʽwydawać nieoględnie, trwonić 

(pieniądze, majątek), marnotrawić, przepuszczać, tracićʼ (war. aikvóti). SD eikvoju «szafuię 

czym», išeikvot «wyszafować co» [ʽszafując wydać, rozdając wyczerpaćʼ] (syn. išrast). Bez 
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ustalonej etymologii. War. eiklóti ʽszastać, trwonićʼ, analiza: eikl-oti (⇐ eiklùs, zob.), nasuwa 

pytanie, czy eikvóti nie jest alternantem uwarunkowanym wymianą spółgłosek v i l (por. 

čiurvénti ob. čiurlénti; davìnti ob. dalìnti). Inna ewentualność to założenie formy wyjściowej 

*eikúoti, mianowicie jako vb. denom. na -uo- od sb. *eika ʽkolejność, porządekʼ (por. syn. 

eilė)̃. Spirantyzacja ślizgu u̯(o) > vo jak w duobė ̃> dvabė.̃ Inaczej Karaliūnas, Balt XXVIII:1, 

1994, 67 n.: eikvóti pochodzi z *eiktvóti, czas. denominatywnego urobionego od 

przymiotnika *eik-tu- «išdykėlis, padauža, nenuorama...»; pwk. pb. *aik-/*eik- ʽporuszać się, 

być niespokojnymʼ. Zob. też ALEW 258n., gdzie wzmianka o ewentualnej filiacji 

umbryjskiej. — Neoosn. eikvo-: eikvojimas SD «szafowanie», eikvotojas SD «szafarz». 

 eilė ̃4 p.a. 1. ʽrząd, szeregʼ, 2. ʽwarstwa, pokładʼ, 3. ʽkolej, kolejnośćʼ, 4. ʽpokolenie, 

generacjaʼ, 5. ʽlinia, porządek, szykʼ, 6. ʽsąsiek w stodole; urodzajʼ. War. eilà, eilià 4 p.a. — 

SD: eilia «rząd, szyk», eilia unt ko «koley na kogo», eilia giminės «linia rodu, familiey», 

eilia namų «pierzeia, połać», eilios ne laikau «wykraczam, ustępuię z porządku», eilių darau 

«szykuię», be eilios «nieporządnie; nieuszykowany» (syn. be rėdo). War. z gwarową zmianą 

ei- > ai-: ailė b.z.a., ailià, ailà ʽrząd, szeregʼ. Odpowiedniki łotewskie: 1. eila ʽrząd, szeregʼ, 

2. aila, aile, aiļa ts., 3. ìela ʽulicaʼ (właśc. ʽrząd domówʼ), też ʽrząd snopów; stos drewnaʼ. 

Wymienione wyrazy są derywatami na -l- od czas. eĩti ʽiśćʼ (łot. iêt, iẽt). Co do strony 

semazjologicznej por. gr. στοῖχος ʽrząd, warstwa (ułożonego kamienia), szereg (żołnierzy), 

szyk wojenny (okrętów), rząd pali, tyczek do rozpinania sieciʼ jako drw. od czas. στείχω ʽiść, 

kroczyć, przychodzićʼ. — Drw. apieilia SD
1 «obrząd, ceremonia», beeilė SD «nierząd» 

[ʽnieład, nieporządek, anarchiaʼ] (syn. nestraka), beeĩlis 1. ʽniewypadający po kolei, 

nadzwyczajnyʼ (Beeĩlis darbas dvaruose seniau buvo gvoltais vadinamas ʽNadzwyczajne 

(naglące) roboty we dworach były dawniej nazywane «gvoltai»ʼ), 2. ʽo kartoflach: beeĩlės 

bulvės ʽnie w rzędach rosnąceʼ, 3. ʽtaki, co wtrąca się do czyjejś rozmowyʼ (Beeĩlis žmogus), 

beeilis SD «nieporządny», eilalė perbraukta SD «linia», eilẽlė ʽcienka warstwa gnoju, śmieci; 

lekkie kobiece odzienie z jednego kawałka materiału na cały wzrostʼ (Otrębski 1934, 135), 

eilìnis adi. ʽkolejnyʼ, sb. m. ʽszeregowiecʼ, eilùtė ʽrządek, werset, linijkaʼ, też ʽgarnitur, 

ubranieʼ, išeĩliai a. išeiliaĩ adv. ʽkolejno, po koleiʼ (⇐ iš eilės̃ ts.), neeilià ʽ(czyjaś) winaʼ, 

neeilìnis ʽnieprzeciętny, niepospolity, nadzwyczajnyʼ, paeiliuĩ adv. ʽkolejno, po kolei, 

według kolejnościʼ. Cps. eilė́raštis ʽwierszʼ (por. rãštas), eilė́dara ʽwersyfikacjaʼ (por. 

darýti), ⇒ eiliadarỹs ʽwierszokletaʼ, SD «sporządziciel», eiliakalỹs ʽwierszokletaʼ (por. 

kálti), eiliu padėtas SD «sporządzony», pirmãeilis ʽpierwszyzna, np. ugór orany po raz 

pierwszyʼ (por. pìrmas). — Vb. denom. eĩlyti, -iju, -ijau: eiliju SD «sporządzam co», eiliju 

karių SD «szykuię woysko», sueiliju SD
1 «porządzam» (syn. eilių, parėtkų darau), 

nopeilytinai SD «nieokreśnie»; apeilioti: neapeiliotas SD «nieokreszony, nieopisany». Zob. 

też dvailì. 

 eimena przest. ʽrzekaʼ — prawdopodobnie dewerbalna formacja na -men- do eĩti ʽiśćʼ. 

NB. War. eumenas LEX zawiera błędne <eu> zam. <ey>, czyt. eimenas, zob. Urbutis 2009, 

202. 

 eĩnamas, -à ʽtaki, który służy do chodzenia; bieżącyʼ — participium prs. pass. do einù 

ʽidęʼ (zob. eĩti). Np. Čià kelẽlis pėsčių̃ eĩnamas ʽTu [jest] dróżka, którą chodzą piesiʼ. Dùrys 

visiem eĩnamos ʽDrzwi, przez które wszyscy przechodzą, tj. przez wszystkich używaneʼ. Jos 

tada buvo dienos einamos ʽJej wtedy wypadały dni, w które musiała chodzićʼ (do roboty, na 

pańszczyznę). Zob. war. ejamas s.v. eĩti. — Drw. einamàsis viẽtininkas ʽmiejscownik 

oznaczający cel ruchu, illativusʼ, einamóji są́skaita ʽrachunek bieżący (w banku)ʼ, išeinamoji 

b.z.a. ʽustęp, wygódkaʼ; od tego neoosn. einam-: einamõkas ʽkto nigdzie nie zagrzewa 

miejsca, kto przenosi się z miejsca na miejsceʼ (por. einõkas); neprieĩnamas ʽniedostępny, 

nieprzystępny, (rzecz) nie do zdobyciaʼ, péreinamas ʽprzechodni, przejściowyʼ ⇐ péreina 
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ʽprzechodziʼ. 

 eĩnelis, -io 1 p.a. gw. ʽpieniądz o najmniejszej wartościʼ (Aš neduočiau už tokį berną nė 

vieno eĩnelio ʽJa nie dałbym złamanego grosza za takiego parobkaʼ) — z *eineris przez 

zmianę n-r > n-l. Jest to zapożyczenie z nwn. Einer m. ʽjednostka czego; jedynkaʼ (Čepienė 

191). 

 éinėti gw.: išéinėti, išéinėju, išéinėjau ʽryć w czym, gmerać, rozgrzebywać coʼ (Išéinėjo 

visa ir paliko ʽRozgrzebał wszystko i zostawiłʼ). Z innymi sufiksami: éinelioti, -ju, -jau 

ʽgrzebać w jedzeniu, jeść od niechceniaʼ (Kam tu taip išéineliojai mėsą, kad valgai, tai 

valgyk ʽCzemu tak rozbabrałeś mięso, jak [już] jesz, to jedzʼ), išéinioti, -ju, -jau ʽrozgrzebać, 

rozbabrać jedzenie – o dzieciachʼ (Vaikai išéiniojo, o man reikia valgytie ʽDzieci rozbabrały, 

a ja muszę [to] jeśćʼ). Niejasne. Prawdopodobnie od neopwk. ein-, wyabstrahowanego z 

formy prs. eĩna ʽidzie, chodziʼ, išeĩna ʽwychodziʼ (akut wtórny), por. ateininė́ti 

ʽprzychodzićʼ, péreininėti ʽo czasie: przechodzić, mijaćʼ. 

 éinis, -io 1 p.a. 1. ʽptak brodzący drop, Otis tardaʼ, 2. ʽptak hubarka długoczuba, Otis 

tetraxʼ — formacja na -i̯a- od adi. einùs, -ì ʽszybko chodzącyʼ; to ostatnie miało za podstawę 

neopwk. ein- ⇐ prs. eĩna ʽidzie, chodziʼ (zob. eĩti, éinėti). Znacz. etym. ʽptak szybko 

chodzącyʼ. Akut metatoniczny (por. éinėti). Nieco inaczej Urbutis 2009, 158: z neosuf. -nis. 

Por. fakt, że psł. *dropĭ m. ʽOtis tardaʼ (pol. drop ob. dropia, czes. drop, sch. drȍplja) jest 

wywodzone od pwk. pie. *dr-ep- ʽbiec, biegaćʼ, por. sti. drāpáyati ʽzmusza kogo do bieguʼ. 

— N.rz. Eináutas (por. Víešnautas i moliáutas w kwestii neosufiksu), cps. Eĩnupis. 

 eĩsena 1 p.a. 1. ʽchodzenieʼ, 2. ʽsposób chodzenia, charakterystyczny chódʼ, 3. ʽpochód, 

procesjaʼ — dewebalne abstractum na -sena od eĩti ʽiść, chodzićʼ (por. ŽD 234). War. eĩšena 

(analogiczne do bė́gšena < bė́gsena ʽbieg, bieg koniaʼ). O resegmentacji eis-ena, 

umotywowanej oddziaływaniem wzoru abstractów na -ena, świadczą takie neologizmy, jak 

eisà ʽchód, sposób chodzeniaʼ, eĩsetis ts., eĩsinė ts., eisnìs ts. oraz eislùs ʽlubiący chodzić, 

spacerować; szybko chodzącyʼ (war. aislùs), eĩsmas a. eismė̃161 ʽporuszanie się, ruch pieszy, 

kołowyʼ, eĩsmo taisỹklės ʽprzepisy ruchu drogowegoʼ. 

 eit, neoosnowa pochodząca z resegmentacji formy eĩtas, participium prt. pass. od eĩti 

ʽiśćʼ (zob.). Drw. apeitas SD
1 «obeszły», ⇒ apeitojas SD «zasadnik» [ʽzasadźca, kto się na 

kogo zasadzaʼ]; eĩtena c. ʽkto szybko chodziʼ, eitìnė ʽchód; piosenka marszowa (w wojsku)ʼ, 

eitỹnės f.pl. ʽzawody w chodzieʼ (por. lenktỹnės), też ʽpochód, procesjaʼ, eitinóji a. eitinója 

ʽczas pójścia dokądś, udania się w drogęʼ (Ar reiks Jurgiui kariuomenėn eiti? – Kad bus 

eitinóji, tai eis ʽCzy Jurgis będzie musiał iść do wojska? – Jak przyjdzie taki czas, to 

pójdzieʼ) ⇐ eĩtinas ʽtaki, który wymaga pójściaʼ (por. mirtinóji). Paralele s.v. būt, mirt, vėt-. 

— Vb. denom. eitinė́ti, -ju, -jau ʽchodzić, spacerowaćʼ. 

 eĩta participium prt. pass. rodzaju nijakiego do eĩti (zob.) w konstrukcji z podmiotem o 

formie genetiwu, np. Čia nesenai žmogaus eĩta ʽTędy niedawno szedł człowiekʼ. — Inne 

formy rodzajowe: Čia mano eĩtas kelias, eità vieta ʽTo droga, którą szedłem; to miejsce, 

przez które szedłemʼ. 

 eĩti, einù, ėjaũ 1. intr. ʽiść, chodzićʼ, 2. tr. ʽwypełniać pewną rolęʼ, np. eĩti pãreigas a. 

pareigų̃ kẽlią eĩti ʽpełnić obowiązkiʼ, mokslùs eĩti ʽuczyć sięʼ, eĩti sargýbą ʽstać na warcieʼ. 

Cps. anteĩti żm. ʽwejść, nadejść, natrafić na co, znaleźć; zająć, okupowaćʼ, apeĩti ʽobejść; 

oporządzić bydłoʼ, apeimi SD «obchodzę co; obstępuię kogo» (syn. apstoju), «okrążam; 

otaczam, obskakuię», ateĩti ʽprzyjść, nadejść, dojrzećʼ (į metùs ateĩti ʽosiągnąć dojrzałośćʼ), 

też ʽwyzdrowiećʼ įeĩti ʽwejść, wchodzićʼ, išeĩti ʽwyjść, wystąpić (z brzegów), ruszyć, ukazać 

 
161 Inna ewentualność to przyjąć neosufiks, mianowicie -sm-, por. riesmė ̃⇐ ríeti, ūksmė ̃⇐ ū̃kti. 
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się drukiem, przejść (dobrą szkołę)ʼ, nueĩti ʽpójść, dojść, przejść, odejść, odjechać, zejśćʼ, 

pareĩti ʽprzyjść (do domu), wrócić (z wojny)ʼ, przen. ʽzależeć, być zależnymʼ (Šìs dalỹkas 

nuo manę̃s nepareĩna ʽTa sprawa nie ode mnie zależyʼ), péreiti ʽprzejść, przechodzićʼ, SD 

pereit «schodzić pola, lasy», praeĩti ʽprzejść, przechodzić; minąć – o upływie czasuʼ, praeimi 

SD 1. «mijam co, przemijam, omijam» (syn. apilinkiu), 2. «celuię, przodkuię» 

[ʽprzewyższać, prześcigaćʼ, SPXVI], praeimi kitų SD «przewyższam, celuię», sueĩti ʽwejść w 

całej grupie; skończyć się, minąć; schodzić się, stykać się, graniczyć; krzyżować sięʼ, užeĩti 

ʽzajść (z tyłu), zarosnąć (chwastami)ʼ, przen. ʽnastąpić, zacząć sięʼ (užėj̃o šalč̃iai ʽchwyciły 

mrozyʼ). Refl. eĩtis (zob.). — Zwraca uwagę brak refleksów na SO, *ai̯-C/*aj-V, jak też na 

SZ *i-C (możliwe, że ślad *i-C zawiera się w czas. paystė́ti ʽzrobić parę krokówʼ (zob.). 

Wymienione na początku trzy formy paradygmatu są innowacjami. Prs. tematyczne z suf. -

na- zastąpiło odmienianą atematycznie formację na SE (zob. niżej). Reanaliza formy eĩna 

wydała neopwk. ein-, por. gw. ateininė́ti ʽprzychodzićʼ, pereininėti b.z.a. ʽprzechodzić, mijać 

(o czasie)ʼ, einùs ʽkto szybko chodzi; kto nie usiedzi w jednym miejscuʼ, ⇒ einõkas ʽkto 

chodzi a. przenosi się z miejsca na miejsceʼ (syn. einamõkas). — Prt. otrzymało formację z 

suf. -ā- (por. gw. ejaũ), w części gwar i w jęz. literackim dodatkowo scharakteryzowaną st. 

wzdłużonym: ėjaũ (zob.). — W infinitiwie oczekuje się alternantu na SZ i-, lit. †iti, por. sti. 

ití- ʽchódʼ, łac. itio, -ōnis f. ʽchodzenieʼ. Litewski SP ei- został uogólniony na inf. z formy 

prs. — W jęz. starolitewskim prs. miało pdg. atematyczny: DP eĩmi, eĩsi, eĩt – kontynuacja 

pie. *h1éi̯-mi, *h1éi̯-si, *h1éi̯-ti (LIV
2 232 n.), por. wed. émi, éṣi, éti (gr. εἶμι ʽpójdęʼ), stpr. ēit 

ʽidzie, gehtʼ. Przekształcone z atematycznych są takie formy gwarowe, jak eimù ʽidęʼ = eim- 

+ -u (eim- z reanalizy 1 sg. eimi ⇒ eim-i; por. gw. esmù ʽjestemʼ), eitù ʽidęʼ = eit- + -u (eit- 

po reanalizie 3 os. eiti ⇒ eit-i). — W kwestii ptc. prs. act. *i̯-ant- zob. hasło ent-. — Pdg. 

łotewski odchyla się od litewskiego w kilku punktach. Prs. ma postać tematyczną iêmu a. 

eĩmu, z dyftongiem i̯e uogólnionym z inf. iêt a. iẽt. Stosunek obu tych form pozostaje 

niewyjaśniony, por. Stang 1966, 59, Stang 1970, 138 n.162. W łotewskim jęz. literackim 

forma prs. brzmi obecnie eju. — Odpowiednia formacja tematyczna musiała przez czas jakiś 

istnieć również w jęz. litewskim, skoro są poświadczone następujące formy starolitewskie: 

1° ptc. prs. pass. eja-ma-, por. ejamas SD
1 «drożysty» [ʽz drogami, mający drogiʼ] (syn. 

kelingas), ejamas kelias SD
1 «gościniec» (syn. viešas kelias), nepriejamas SD

1 

«nieprzystępny», SD «niedostępny; nieprzystępny» (nepriejamoj šviesybėj DP 250 ʽw nie-

przystępnej światłościʼ), perejamas SD «przebyty, przebytny», praejamas SD
1 «przecho-

dzisty» [ʽz drogamiʼ] (por. łot. izejams ʽwyjściowyʼ), 2° ptc. prs. act. ejant- ʽidącyʼ, ẽjąs DP, 

nom.pl. m. ẽją DP, praejunt SD «przemijaiąc», praejunčių gen.pl. SD (s.v. «nadprzyro-

dzonych rzeczy nauka»). Zob. Zinkevičius 1981, 146, Petit 2004, 241. Wreszcie por. 

łotewskie nomina eja ʽścieżka, chód, krokʼ, ateja ʽustępʼ i izeja ʽwyjścieʼ, do których 

nawiązuje lit. przysłówek perejaĩ ʽna wskrośʼ (zob.). — Stlit. forma 1 pl. prs. notaime PK 

19325 ʽnie przychodzimyʼ powstała z ne atejame przez fazy *na ataj(a)me i *nātaime (zob. 

not-). — Łotewskie praeteritum jest supletywne, por. gãju ʽposzedłemʼ (zob. góti). — Drw. 

ze SP ei-C: apeigà (zob. eigà), ateinà gw. ʽprzyszłośćʼ, ateitìs, -iẽs f. 1. ʽprzyszłośćʼ, 2. gw. 

ʽstrona, z której się przychodziʼ163, eĩdamas (zob.), eimùs ʽdobry, odpowiedni, zdolny, 

zręczny, wprawnyʼ (DP aimus ʽcelny, trafnyʼ, zob. ALEW 24), eĩnamas (zob.), eĩsena (zob.), 

eislùs ʽlubiący chodzić; szybko chodzącyʼ (war. aislùs), eisnìs f. ʽchódʼ, išeitìs, -iẽs f. 

ʽwyjścieʼ, išeĩvis (zob. atéiva), praeitìs, -iẽs f. ʽprzeszłośćʼ, sùeiga (zob. eigà), sueitìs, -iẽs f. 

ʽzebranieʼ, 2. ʽstosunek płciowyʼ (kalka łac. coitus). Osobno zob. hasło eit-. — W gwarach 

 
162 Por. oboczność dyftongów ei / ie w speĩsti / spiẽsti; streĩgti / striẽgti; méilė / míelas; téisė / tiesùs; eilė ̃: łot. 

ìela, geĩbti (łot. ģeibt) : łot. ģiebt. 
163 Por. Jis gyvena nuog mūs ateities trečiam namie ʽOn mieszka w trzecim domu, licząc od nasʼ, dosł. ʽkiedy się 

przychodzi z naszej stronyʼ. 
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występują drw. na SP ej-V, por. ejìmas ʽchódʼ (liter. ėjìmas), ejõkas ʽprędki – o koniuʼ, 

ejū̃kas ʽ(dobry) piechurʼ, ejū̃tė ʽchodzenie pieszo; droga do pokonania pieszoʼ. Por. wyżej 

gw. prt. ejaũ. — WSE ėj-: prt. ėjaũ (zob., tam też drw.). 

 eĩtis, eĩnas, ėj̃os ʽpowodzić sięʼ — formacja zwrotna do eĩti ʽiśćʼ (zob.). Np. Kaip 

eĩnasi? ʽJak się masz?ʼ (dosł. ʽJak się chodzi? Jak idzie?ʼ). Nesieĩna gyventi ʽNie sposób żyć 

/ Nie da się żyćʼ. Man nesieĩna kiaulės – vis serga ir serga ʽNie wiedzie mi się ze świniami – 

wciąż chorują i chorująʼ. Tinginiui visi darbai neĩnas ʽLeniowi nie idzie [nie udaje się] żadna 

robotaʼ. Cps. apsieĩti 1. ʽoporządzić (zwierzęta)ʼ, 2. ʽobejść się bez kogo, czegoʼ: apsieimi be 

to SD «obchodzę się bez tego» (kalka pol. reflexivum), war. elidowany: apseĩti; atsieĩti 

(zob.), prisieĩti ʽnachodzić sięʼ, przen. ʽtrafić się, zdarzyć sięʼ, DP też ʽtknąć się, ściagać się, 

przynależeć, dotyczyćʼ, susieĩti ʽzejść się, zetknąć się, połączyć się, spotkać się; graniczyć z 

sobąʼ, susieimi SD «godzę się na co» (syn. inderu; indarus, patogus esmi; paderu unt ko).  

 eĩžti, eižiù, eižiaũ gw. ʽłuskać, wyłuskiwać; rozgrzebywać, grzebać w czym w 

poszukiwaniu czegoʼ (war. éižti), išeĩžti ʽrozerwać, rozszarpaćʼ (Vilkas šunį išéižė ʽWilk 

rozszarpał psaʼ. Išéižė kaip ežys varlę ʽRozerwał jak jeż żabęʼ) — ten czasownik jest 

scharakteryzowany neoapofonią SZ iž- ⇒ SP/SE eiž- w stosunku do starszego st. pełnego 

iež-, widocznego w išiẽžti ʽwyłuskać, wydobyć z łuski (ziarno, groch, fasolę)ʼ. Por. SZ iž- w 

ìžti ʽłuszczyć sięʼ. Podobna neoapofonia w klìpti ⇒ kleĩpti-; krìkti ⇒ kreĩkti- i spìsti ⇒ 

speĩsti. — Stativum z suf. -ė- i metatonią akutową: éižėti, éiži (war. éižėja), éižėjo ʽpękać – o 

ziemi, lodzie, kamieniu, desceʼ, suéižėti ʽpopękać, spękać, pokryć się rysamiʼ. Paralele: 

brizg- ⇒ bréizgėti; drisk- ⇒ dréiskėti i snìgti ⇒ snéigėti. — Sb. postvb.: éižena ʽodłamek, 

łupinaʼ (⇒ vb. denom. éiženoti ʽpękaćʼ), n.jez. Dúobeižis (por. duobė)̃. 

 ėjaũ ʽszedłem, poszedłemʼ — quasisupletywna forma praeteriti do prs. einù (zob. eĩti). 

Na pierwszy rzut oka wygląda jak alternant apofoniczny ze WSE ėj-V. W istocie jest to 

jednak produkt reanalizy zwrotu z negacją, por. *ne ejau ʽnie szedłemʼ (prt. gw. ejaũ), po 

kontrakcji: nėjaũ, resegmentacja: ne + ėjaũ. Paralele: *ne emiau ʽnie wziąłemʼ > nėmiaũ ⇒ 

ne + ėmiaũ; *ne esu ʽnie jestemʼ > nėsù ⇒ ne + ėsù. Por. LD § 130, Zinkevičius 1981, 110, 

Petit 2004, 266, przyp. 379. — Neoosn. ėj-: paėjė́ti, paėjù, paėjė́jau ʽpójść, przejść nieco 

drogiʼ, refl. pasiėjė́ti, ʽpójść, podejść kawałek drogiʼ, prisiėjė́ti: Jau aš prisiėjė́jau ik valiai 

ʽJuż ja się nachodziłem do woliʼ (paralele: pasėkė́ti, pavėdė́ti, pasibėgė́ti), ėjinė́ti ʽchodzić 

często po troszeʼ (por. bėginė́ti, jojinė́ti). Nomina z ėj-: apėjimas SD «zasadzka, zasacka» 

(darau kam apėjimų SD «zasadzam na kogo»), atėj̃ėlis ʽprzybysz, przychodzieńʼ, atėjìmas 

ʽprzyjścieʼ, atėjū̃nas przest. ʽprzybyszʼ (por. bastū̃nas, klajū̃nas), atėjuonìs, -iẽs ts.164, ėjė́jas 

ʽpiechurʼ, ėjìkas ʽkto wytrwale chodzi piechotą; piechurʼ, ėjìmas ʽchódʼ (paskui ėjimas SD
1 

«naśladowanie», tolin ėjimas SD «postępek w czym»), ėjõtė ʽchód, chodzenieʼ (O kokia 

dabar ėjõtė, virsk ir kelkis! ʽCo to za chodzenie teraz, padaj i wstawaj! (o gołoledzi)ʼ, ėjū̃nas 

ʽwałęsa, włóczykijʼ, įėjìmas ʽwejścieʼ, išėjėlis b.z.a. ʽwychodźca, emigrantʼ, išėjìmas 

ʽwyjścieʼ, išėjùs ʽkto często wychodzi, rzadko bywa w domuʼ, pérėja ʽprzejście; przełęczʼ, 

pérėjūnas ʽwłóczęga, nicpońʼ, suėjaĩ adv. ʽoszczędnie, tyle ile się zużyjeʼ, suėjū̃nai m.pl. 

ʽprzybysze, obcyʼ, užėjėjas DP ʽnastępcaʼ, užėjimas SD «nadeście» (syn. užeiga), užėjūnas 

KN ʽwysłannikʼ. 

 eketė ̃ 3 p.a. ʽprzerębel, otwór wyrąbany w lodzieʼ. Ze zmiany aketė ̃ (brak opozycji 

samogłosek /e/ : /a/ na początku wyrazu, zob. Girdenis 1995, 62). War. eketìs, eketỹs oraz 

 
164 Gdy chodzi o oboczną neoosnowę ataj-: SD1 <ataiuo> «przychodzień», gw. atajuonìs, -iẽs c. ʽprzybyszʼ, to 

można jej źródło upatrywać w formie prt. *atajau ʽprzeszedłemʼ, pochodzącej z elizji w *ata-ajau < *ata-ejau 

(por. gw. prt. ejaũ; ata-aj z asymilacji perseweracyjnej). Por. metas ataigos SP I, 13129 ʽczas przyściaʼ, co już 

Skardžius wywodził z *ata-eiga (ŽD 102).  
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ãketis, aketìs, akėtỹs. Jest to drw. z suf. -et- od akìs ʽokoʼ (zob. LEW 120, ALEW 261). 

Odpowiedniki łotewskie: akacis, zwykle akate a. akata ʽnapełniona wodą jama na bagnieʼ, 

akace a. akata ʽprzerębel do łowienia ryb; zagłębienie w rzece lub jeziorzeʼ. — Drw. 

wsteczne: akà a. ãkas ʽprzerębel do czerpania wody lub łowienia rybyʼ (por. alkà ⇐ alk̃atis, 

alk̃atė). Tu też łot. aka ʽstudniaʼ. Mało prawdopodobne wydaje się twierdzenie Schmalstiega, 

Balt XXXVI:1, 2001, 20n., jakoby ãkas było archaizmem, zgodnym co do formy i znaczenia 

ze scs. oko ʽokoʼ. Zepchnięcie ãkas do funkcji sekundarnej ʽoko w lodzieʼ (⇒ ʽprzerębelʼ) 

miało nastąpić z chwilą pojawienia się neologizmu akìs, o formie derywowanej od akì 

(nom.du.) i o rodzaju żeńskim wzorowanym na sb. ausìs ʽuchoʼ. Schmalstieg nie wypowiada 

się na temat akà jako obocznika do ãkas. Tymczasem tego rodzaju dwoistość formy nie jest 

w derywacji wstecznej niczym niezwykłym, por. np. aũgas i aũgė od augmuõ; blùzgas i 

bluzgà od blùzganos; žiaũbas i žiaubė ̃ od žiauberė.̃ — Kontaminacja z czas. kertù, kirs̃ti 

ʽrąbaćʼ wydała war. ekertė ̃ob. akertė;̃ ẽkertis ob. akertìs, por. Žiemą kerta ẽkertes vandeniui 

semt, velėt, galvijams girdyt ʽZimą wyrębują przeręble, przeręble, żeby czerpać wodę, prać, 

poić bydłoʼ. Zob. Kabašinskaitė 85. — N.rz. Eketė,̃ Eketìs, Eketỹs. 

 ėkštùs, -ì 4 p.a. 1. ʽwybredny w jedzeniu; niejadek; łasy, łakomyʼ, 2. ʽnieodporny (na 

zimno zimowe)ʼ. Grupa kš(t) tłumaczy się perseweracyjną zmianą z *ks(t), zaś -k- jest 

spółgłoską wstawną. Rekonstrukcja *ės-tùs, drw. od neopwk. ės- ⇐ ė́sti ʽjeść, żrećʼ (brak w 

ŽD, LEW i Ambrazas 1993). Inne utworzone od ės- nomina wymieniono s.v. ėskà. — Drw. 

ėkštùmas ʽwybrednośćʼ. Vb. denom. ėkštauti b.z.a. ʽbyć wybrednym, przebierać w czymʼ. 

 eldijà 3 p.a., acc.sg. éldiją 1. ʽczółno, łódź wydrążona z jednego pniaʼ, 2. stlit. ʽwszelka 

łódź, też z żaglemʼ. DP ʽłódź, łódkaʼ, SD «bat[a]» [ʽlekka łódź żaglowaʼ, SPXVI], «czołn; 

nawa», 3. przen. ʽcoś wielkiego, wielki przedmiotʼ (zob. áldija). Forma eldijà pochodzi ze 

zmiany aldijà (zob., por. alk̃snis > elk̃snis). Wyraz prapokrewny ze scs. alŭdii ob. ladii, bg. 

ládja, sch. lȃđa, strus. lodьja ʽłódźʼ, ros. gw. lodьjá, lódьja (ladьjá), stpol. łodzia, pol. łódź, 

łodzi. Stoi w związku z germańską nazwą ʽkorytaʼ, por. norw. gw. olda, olle f. < pie. *aldh- 

(IEW 31 n.). Obecnie ALEW 20 proponuje rekonstrukcję cps. pie. *ol-dhh1-, znacz. etym. ʽto, 

co służy do przeprawy, Mittel zum Übersetzenʼ. Zob. też BSW 6 (pbsł. *aldii̯ā-), LEW 120, 

REW II, 52, s.v. lódka (psł. *oldī), Boryś 303 (psł. *oldьji), Kroonen 21 (pie. *Holdh-ih2-, 

gen.sg. *-i̯eh2-s). — Dalsze zaświadczenia z SD: eldija didė «okręt», eldija išdrožta 

«komięga» [ʽstatek czworoboczny do spławiania zbożaʼ, SPXVI], eldija pridingta «korab, 

arca Noë» (syn. skrynia Noes), eldija su irklais «galera, triremis», eldijos sukulimas 

«rozbicie nawy», dugnas eldijos «naw dno», pirmagalis eldijos «naw przodekʼ [ʽdziób 

statkuʼ], paskuigalis eldijos «naw zadek» [ʽrufa statkuʼ], pratiesas eldijos vytinės «maszt» 

(dosł. ʽmaszt na szkucieʼ). — Drw. eldijėlė SD «łodź, łodka mała» (syn. luotelis), eldijėlė 

rūkylinė «czołnek do kadzidła», eldijinis SD «okrętowy, żeglarski», drobė eldijinė SD «żagiel 

do naw», kartis drobės eldijinės SD «żaglowy drąg» [ʽmaszt do żagliʼ].  

 elefantas stlit. ʽsłońʼ, por. ir sostas jo iž kaulų aba iž ilčių straigio aba elefanto 

padarytas SP I, 18425 ʽi stolica jego z kości słoniowej uczynionaʼ, SD «słoń, elephas, 

elephantus», kaulas elefanto «słoniowa kośćʼ, nosis elefanto «słoniowa trąba» — zapoż. z 

pol. XVI w. elefant ʽsłońʼ (SPXVI) ⇐ łac. elephantus, por. nwn. Elefant m. Zob. też SLA 70 

(brak w LEW, ALEW).  

 elg̃eta 1 p.a. c. ʽubogi, żebrakʼ — formacja dewerbalna od elg̃tis (zob.), co obok 

podstawowego znacz. ʽzachowywać sięʼ miało dawniej także znacz. ʽprosić o jałmużnę, 

ʽżebraćʼ (zob. Būga, RR I, 118n.). Suf. -et- charakteryzuje m.in. pejoratywne nazwy osób, np. 

raũketa ʽzłośnikʼ, válketa ʽwłóczęgaʼ, varg̃eta ʽbiedakʼ (GJL II, § 416). NB. Ukazujący się w 

dawnych słownikach (Nesselmann, Kurschat) war. elgėta, z rzekomo długą samogłoską 

sufiksu, jest fikcją, zob. Būga, RR I, 115n. — Drw. elgė́tinas ʽżebrakʼ, elgetis SD «żebranie; 
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żebractwo, żebranina, żebraczy żywot» (syn. elgetavimas), elgetinis SD «żebraczy». Vb. 

denom. 1. elgetáuti ʽżebraćʼ ob. elg̃etauti DP ʽżebrzećʼ, daiktas iželgetautas SD «żebranina, 

to co się wyżebrało», ⇒ elgetáutojas ʽżebrakʼ, 2. elgetė́ti: nuelgetė́ti ʽzostać żebrakiemʼ, 3. 

elg̃etoti a. elgetóti DP ʽżebrzećʼ (⇒ neoosn. elgetoj-: elgetojas b.z.a. ʽżebrakʼ). 

 elg̃tis, elgiúos, elgiaũs 1. ʽpostępować, sprawować się, zachowywać sięʼ, DP 

ʽsprawować się, obchodzić się, używać, zachowywać sięʼ, 2. stlit. ʽprosić o jałmużnę, 

żebraćʼ, 3. ʽposługiwać się czymʼ, 4. ʽzadawać się z kim, obcować, przestawaćʼ, 5. ʽtrudzić 

się, pracowaćʼ, pasielg̃ti ʽobejść się z kimʼ. SD
1 elgiuosi 1. «gnaruię się» [ʽskromnie żyć, 

poprzestawać na małymʼ, SPXVI], 2. «haruię» [ʽpędzić kogo do pracy, zmuszać do wysiłku, 

ćwiczyćʼ, SPXVI] (syn. vargstuoju), 3. «wyżebrzam», ⇒ pasielgimas PK ʽpożywienieʼ. 

Odpowiednik łot. elgtiês, eldzuôs ʽnatrętnie prosić; wytrzymać, opanowywać sięʼ, elgt, eldzu 

ʽnarzucać się, natrętnie prosićʼ. ALEW 262 za pierwotne uważa znacz. ʽżebraćʼ. Z niego 

można wyprowadzić z jednej strony ʽnatrętnie prosićʼ, z drugiej strony ʽzachowywać się 

przesadnie pobożnieʼ. Dalsza etymologizacja niepewna. Było łączone z wyrazem algà 

ʽzapłataʼ (pie. *h2elgu̯h-eh2, zob. LEW 7, ALEW 262), co jednak pociągało za sobą trudności 

natury znaczeniowej. Martirosyan 37 zestawia z elg̃tis orm. ałkałk ʽubogi, biedny, nędznyʼ. 

— Drw. elgìmasis ʽzachowanie, postępowanieʼ, elg̃sena ts. (Savo elg̃sena jis visiems 

pavyzdys ʽJego zachowanie jest dla wszystkich przykładem/wzoremʼ). 

 ė́lkoka 1 p.a. przest. ʽwyciśnięte w formie placka nasiona oleiste, tzw. makuchʼ — 

zapoż. z prus.-niem. ēlkōke (GL 48), por. nwn. Ölkuchen m. ʽmakuchʼ. W kwestii akutu por. 

zapoż. álzdokas, fė́lė i kė́žas. Zob. też makùkas. — Złożenie niemieckie uległo redukcji do II 

członu w war. kóka: linsėmenių kóka ʽmakuch z siemienia lnianegoʼ. 

 élnis, -io 1 p.a., elnỹs 2 p.a. ʽjeleń, Cervus, Cervus elaphusʼ. Stlit. forma trójzgłoskowa 

elenis, -io (Kaip elenis šaukia šviežio vandenio BRB ʽWie der Hirsch schreiet nach frischem 

Wasserʼ, f. elinė BRB ʽłania, Hindinʼ) przemawia za tym, że élnis zawdzięcza swój akut 

synkopie i wzdłużeniu zastępczemu: e.le.nis > ēl.nis = élnis165. Z nagłosem a- dochodzą tu 

lit. álnė ʽłaniaʼ, łot. al̂nis ʽłoś, Alces alcesʼ (Būga, RR III, 780), jak też stpr. alne EV ʽzwierz, 

Tyerʼ (rozszerzenie znaczenia: ʽjeleńʼ ⇒ ʽdziki zwierzʼ). — Temat na -i̯a- formy 

standardowej élnias jest prawdopodobnie analogiczny. Uwzględniwszy te zmiany, można 

zestawić pb. *elen-i̯a- z pol. jeleń, jelenia, ros. olénь, olénja, gdzie temat również był kiedyś 

spółgłoskowy: psł. *elenĭ, gen.sg. *el-en-e (por. Vaillant II:1, 197 n.). Pbsł. *elen- (BSW 68) 

< pie. *h1el-en-/-on- (por. ALEW 262). Derksen 2008, 140 rekonstruuje *h1el-h1en-i. W 

innych językach sufiks ukazuje się w st. zanikowym (IEW 303 n.): gr. ἔλαφος m.f. ʽjeleń, 

łaniaʼ (*h1el-ṇ-bhos) obok ἐλλος m. ʽjelonek, cielę jeleniaʼ (*h1el-n-o-), orm. ełn, gen.sg. 

ełin. Por. jednak war. gr. ἔνελος·νεβρός Hes., co z metatezy spółgłosek w *elen- (Beekes 

2010, 403). — Gdy chodzi o nazwę ʽłaniʼ, to refleksy słowiańskie cs. alŭniji, stczes. laní 

(czes. laň), stpol. łani (pol. łania) sugerują praformę *ālnī, czyli femininum na SO, pie. 

*h1ol-Hn-ih2, por. Derksen 2008, 368 n. Nieco inaczej BSW 69: pbsł. *ēlnī- ob. *ālnī-. — 

N.m. Élniškiai, cps. Élniakalnis, Elñiakampis, Elm̃iškis (< *Elm-miškis < *Eln-miškis). 

 ėmiaũ ʽwziąłemʼ (3 os. ėm̃ė) — forma praeteriti do praesens imù, zob. im̃ti. Z 

opisowego punktu widzenia: forma wyglądająca jak apofoniczny alternant na st. wzdłużenia 

ėm- ⇐ em- (pie. *h1em-), por. emù gw. ʽbioręʼ do im̃ti. Pochodzenie wzdłużenia pozostaje 

kwestią sporną. Ostatnio Meiser 2003, 152, przyp. 3 podniósł podobieństwo ėmiaũ, ėm̃ė do 

 
165 Dalsze przykłady akutu, który jest świadectwem wzdłużenia kompensującego zanik sylaby wewnętrznej: 1. 

gélžį < gẽležį acc. sg. do geležìs f. ʽżelazoʼ, 2. šùlnį < šùlinį acc. sg. do šulinỹs ʽstudniaʼ (od šùlas ʽsłup, 

klepka z cembrowiny studziennejʼ), 3. kélnės obok kẽlinės pl.f. ʽspodnieʼ (drw. do kẽlis ʽkolanoʼ), 4. vélnas 

przest. ʽdiabełʼ < vẽlinas (drw. do velė ̃ʽdusza umarłegoʼ).  
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perfectum łac. ēmī, wywodzącego się – jego zdaniem – z praformy ie. *h1e-h1m- (sylaba 

reduplikacyjna plus pwk. w st. zanikowym). Zob. też Petit 2010, 135, który trafnie zauważył, 

że w lit. kontynuacji pie. *h1eh1m- należałoby oczekiwać refleksów akutowanych †ė́miau, 

†ė́mė. Najprostszym wyjściem wydaje się tu hipoteza o resegmentowaniu formy 

zaprzeczonej: *ne.emiaũ ʽnie wziąłemʼ. Drogą kontrakcji zmienia się ona w nėmiaũ, co 

następnie zostaje zinterpretowane na ne + ėmiaũ. Paralele: *ne.ejau ʽnie szedłemʼ ⇒ nėjaũ ⇒ 

ne + ėjaũ; *ne.esù ʽnie jestemʼ ⇒ nėsù ⇒ ne + ėsù (por. LD § 130). — Neoosn. ėmʼ- (⇐ 

ėmiaũ): ėmióti ʽwybierać miódʼ, išėmióti ʽwybierać, np. konie dla wojska; po trochu 

wyjmować (np. pieniądze z oszczędności)ʼ. Por. gėrióti ⇐ gė́riau. — Neoosn. ėm-: ėminė́ti 

iter. ʽ-bieraćʼ (Ką čia ėminė́ji po žiupsnelį, pasisemk [aguonų] visą saują). Nomina: ėmìmas 

ʽbranie, wzięcie; sprzątanie zboża z polaʼ – abstractum typu atėjìmas ʽprzyjścieʼ (por. jeszcze 

gėrìmas ⇐ prt. gė́rė; pylìmas ⇐ prt. pýlė), ìšėma ʽwycięcie, wykrój; wgłębienieʼ, išėm̃us DP 

ʽwyjąwszy, oprocz; chybaʼ, priėmė́jas ʽprzyjmującyʼ, priėmė́ja pot. ʽakuszerka, położnaʼ 

(por. syn. pribuvė́ja), suėmėjas SD «ceklarz» [ʽpachołek miejski, pełniący funkcję kata, 

oprawcy, siepaczaʼ, SPXVI], suėmìmas ʽaresztowanieʼ. Cps. medùėmis ʽwybieranie mioduʼ 

(por. medùs), torpãėmis, torpėmỹs ʽczas kopania torfuʼ (por. dùrpės). War. °jėm°: kaklo 

ažujėmimas SD
1 «ślinogorz» [ʽdawica, wrzód, który gardło zalegaʼ, L.], nujėmimas SD 

«uyma, ubliżenie» (ob. nuimu «uymuię czego»), prijėmimas: mokestis ažu prijėmimų 

miesčionystėn SD «mieyskie, wkupne do miasta» (w kwestii sandhi por. pàjemu, sùjemu s.v. 

im̃ti). — W pewnych gwarach spotyka się praeteritum na SZ im-, urabiane od osnowy 

prezentalnej jìma ʽbierzeʼ i używane zwykle z prepozycjami, por. páimė ʽwziąłʼ (prs. páima), 

néimė ʽnie wziąłʼ (prs. néima), zob. LD § 127. Akut, którego LD nie komentuje, ma 

wytłumaczenie we wzdłużeniu zastępczym po synkopowaniu samogłoski -i- w 

nieakcentowanej sylabie wewnętrznej: *pāimė (*pāima) z *pàjimė (*pàjima) oraz *nēimė 

(*nēima) z *nèjimė (*nèjima). LD, l.c. zamiast o synkopie mówi o kontrakcji po zaniku 

interwokalicznej joty. 

 éngti, éngiu, éngiau 1. ʽzdzierać skórę (z owcy, psa)ʼ, 2. ʽskrobać, zeskrobywaćʼ, 3. 

ʽznosić, zdzierać (odzież)ʼ, 4. przen. ʽciemiężyć, wyzyskiwać, uciskać, dręczyćʼ, 5. ʽbić 

kogo; ostro komu wymyślaćʼ. W sprawie etymologii zob. ìngti. — Drw. engė́jas ʽciemiężca, 

wyzyskiwaczʼ, engìkas ʽkto szybko zdziera odzież a. butyʼ. — SO ang-: ángyti m.in. 

ʽzdzierać skóręʼ (zob.), ánkstyti ts. < *ang-sty- (zob. ánkštis) — Podwójny refleks SZ ing-

/ung, zob. ìngti ob. uñkšti. 

 eñtį, f. eñčią — stlit. formy accusatiwu sg. dla participium prs. act. ʽidącego, idącąʼ. 

Pełne pdg. masculini i feminini podaje Zinkevičius 1981, § 614. Osnowa ent- została 

wyabstrahowana z jednego ze złożeń prewerbialnych, najprawdopodobniej z išentį 

ʽwychodzącegoʼ. išentį daje się zinterpretować jako forma przekształcona ze starszej *išiantį, 

czyt. [iš̓ antį], na mocy neutralizacji opozycji /a/ : /e/ w pozycji po palatalizowanej 

spółgłosce (por. Girdenis 1995, 172). Palatalizowane š̓ (a) wywodzi się prawdopodobnie z 

prajęzykowego sandhi *iš + *i̯ant-, gdzie składnik *i̯ant- był refleksem pie. *h1i̯-ónt- ʽidący, 

chodzącyʼ, participium prs. act. od pwk. *h1ei̯-/*h1i- ʽiść, chodzićʼ (nieco inaczej Rix 1976, § 

257: *ə1i̯-ént-s, *ə1i̯-ṇt-ós). Plit. *i̯ant- było odpowiednikiem participiów gr. ἰών ʽidącyʼ 

(*ii̯ōn) i wed. yán (gen.sg. yatáḥ) ts. W sprawie łac. iēns zob. ostatnio Petit 2004, 244. Cechy 

apofoniczne participium prs. act., mianowicie pierwiastek na SZ i sufiks na SO, znajdują 

potwierdzenie w budowie takiej formacji, jak stlit. sant- (zob.) < pie. *h1s-ónt-. Mniej 

prawdopodobna wydaje się hipoteza Zinkevičiusa (1981, § 614), w myśl której forma 

prewerbialna typu *pri-i̯ent- miała tracić jotę drogą ʽkontrakcjiʼ. — Od neoosn. ent- urobiono 

szereg złożeń prewerbialnych, por. stlit. at-ent-: atentį ʽprzychodzącegoʼ, pa-ent-: paenčią 
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ʽpochodzącegoʼ166, paenčios ʽidącej, zdążającejʼ, pra-ent-: praenčią ʽprzechodzącąʼ; 

prientiemus ʽprzychodzącymʼ. — Słabo reprezentowany nominativus sg. eñtis, f. entì 

ustępuje przed innowacyjnymi formami ejant- i einant-, por. nom.sg. ẽjąs, f. ẽjanti, acc.sg. 

ẽjantį, ẽjančią, gen.sg. ẽjančio, ẽjančios; eĩnąs, f. eĩnanti; eĩnantį (por. Zinkevičius, l.c., Petit 

2004, 240 n.). — Dwuznaczny jest war. atant- ʽprzychodzącyʼ, por. DP atañtį, atañčio, 

atañčius, f. atañčią, atañčios. Można go tłumaczyć bądź zmianą ate w ata (por. stlit. ataivis, 

ataiga obok ateĩvis, ateigà), bądź wpływem praeverbium o formie ata- (*ata-ent-, por. 

Zinkevičius, ibid.). 

 ércikis 1 p.a., hercikis, -io stlit. ʽksiążęʼ — zapoż. z prus.-niem. hertzig m. (por. śrdn. 

hertoch, nwn. Herzog m.) albo pol. XVI w. hercyk ʽksiążę, władca jednego z księstw 

niemieckichʼ (SPXVI). War. ercekis BRB, hercekis BRP. Por. GL 56, LEW 121, Čepienė 125 

(brak w ALEW). — Drw. ércikaičia przest. ʽcórka księcia, księżniczkaʼ, ercikáitis przest. ʽsyn 

księciaʼ, hercekysta BRB, hercikystė BRP ʽksięstwoʼ. Młodszą pożyczką jest hèrcogas (zob.). 

Zob. też fìrštas. 

 ė́rčiukai 1 p.a. m.pl. gw. ʽkartofle, ziemniakiʼ — zapoż. z prus.-niem. ērtšok (GL 48; 

Niedermann 1956, 65n.; brak w LEW), por. nwn. gw. Erdschocke f. ʽkarczochʼ (< 

Artischocke). Niemieckie złożenie zostało zreanalizowane na *ērč-ok, po czym segment °ok 

zastąpiono litewskim suf. -uk-. War. jerčiukai, jėrčiukai, jerčikai i irčiukai; z zatratą r: 

jėčiukai (wszystko b.z.a., za Niedermannem).  

 érdėti, érdėja (war. érdi), érdėjo 1. ʽpękać (o ziemi podczas suszy, o wargachʼ), 2. 

ʽrwać się, pruć się (o szwie, o swetrze), strzępić się (o brzegu tkaniny, rękawa)ʼ, 3. ʽpsuć się 

(o zdrowiu)ʼ, išérdėti ʽrozleźć się, wystrzępić się; zrobić się dziurawymʼ. Odpowiednik łot. 

ḕrst, ḕržu (*erd-i̯e-), ḕrdu ʽrozłączać, rozdzielaćʼ (ērda zeme ʽpulchna ziemiaʼ, ērdi adv. 

ʽluźno, luzemʼ). Opisowo biorąc, mamy tu formację na -dė- od pwk. ìr-C jak w ìrti II ʽpruć 

się, rozpadać sięʼ, < *h2ṛH-C (por. LIV
2 271). Paralele: mérdėti : mirt̃i; svérdėti : svert̃i. 

Natomiast ze stanowiska historycznego jest to drw. duratywny na -ė- od neopwk. erd-, 

pochodzącego z resegmentowania praesens na -d-, *érda ʽpruje się, pękaʼ. Prs. *érda tak się 

ma do inf. ìrti jak vérda do vìrti. NB. Z uwagi na to, że pierwiastek w st. pełnym pie. *h2erH- 

musiałby wydać w bałtyckim *ārd- (zatarcie różnicy między SE i SO), trzeba postulować 

pierwotne formacje litewskie z samogłoską a w pierwiastku: *árdėti, prs. *árda. Lit. érdėti 

musi więc być formą analogiczną. Kontrast wokalizmu e : a między intr. érdėti i caus. ardýti 

przypomina skéldėti : skáldyti i veldė́ti : valdýti. Z drugiej strony nie można tu wykluczyć 

neoapofonii, mianowicie wytworzenia formy SP/SE na podstawie SZ: ìrC ⇒ érC, por. dìrgti 

⇒ dérgti; nirš̃ti ⇒ nerš̃ti. Chodziłoby tu o odwrócenie stosunku SP erC ⇒ SZ irC, 

widocznego np. w vérd(a) ⇒ vird(inė́ti), vìrd(inti). — Inne drw. od erd-: erdinė́ti (suerdinė́ję, 

išerdinė́ję kailiniaĩ ʽrozłażący się, postrzępiony kożuchʼ). Osobno zob. ardýti. 

 erdvùs, -ì 4 p.a. ʽprzestronny, nieciasny (np. pokój)ʼ, 2. ʽobszerny, nieciasny (np. o 

ubraniu)ʼ, 3. ʽszerokiʼ (erd̃vūs vart̃ai ʽszeroka brama, szerokie wrotaʼ). War. ertvus b.z.a. Z 

obocznym tematem: erd̃vas (SD
1 «przestworny»). Odpowiednik łot. ā̦̀ rdavs ob. ērdavs 

(ērdīgs) 1. ʽzręczny, biegły, wprawny, płynny (w mowie)ʼ, 2. ʽprzestronny, wygodnyʼ. 

Formy o nagłosie e- są młodsze od stlit. i gw. form z a-: ard̃vas, -à (ardvas kelias DP 

ʽszeroka drogaʼ, durys ardvos ʽdrzwi szerokieʼ, batai ardvi ʽbuty za duże, za luźneʼ). Por. 

wtórne e- w erčià i erž̃ilas. Budowa: ard-va-, przymiotnik dewerbalny, utworzony od 

neoosn. ard-, wyabstrahowanej z czas. ardýti ʽburzyć, rozbierać, rozpraszać, rozkładać na 

częściʼ. Suf. -v- jak np. w gývas ⇐ gýti. Por. LEW 15 n. GJL II, § 119 przemilcza obecność 

 
166 Tikime ing Dvasią šventą, nuog Dieva tėva paenčia, ir nuog Sūnaus ją imame PK 11111 ʽWierzymy w Ducha 

świętego, od Ojca pochodzącego, i od Syna go bierzemyʼ.  
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war. ard̃vas i sprowadza erd̃vas do érdėti ʽpruć sięʼ; sugeruje on przekształcenie starszego 

tematu na *-u- (*erd-u-s) drogą tematyzacji. ŽD 376 wywodził erd̃vas od érdėti, zaś ard̃vas 

od ardýti. ALEW 264 dodaje odmienne pod względem budowy łot. ērds m.in. ʽluźny, 

wygodnyʼ ⇐ ērst, -žu, -du ʽpruć się, rozpadać sięʼ. — Drw. od erdv-: erdvė ̃ ʽprzestrzeń, 

przestworzeʼ (war. erdmė)̃, erdvybė SD «przestwor», erdvumas SD
1 «przestwor, 

przestworność». — Drw. od ardv-: ard̃vinti ʽczynić przestronnym, poszerzyć (otwór)ʼ.  

 erẽlis, -io 2 p.a. ʽorzeł, Aquilaʼ (Erelis augščiaus skradžioja DP 4324 ʽOrzeł wyższej 

lataʼ). War. arẽlis (m.in. SD). Odpowiednik stpr. *arelis, pis. <arelie> EV ʽorzeł, Are 

[Adler]ʼ, zob. Būga, RR II, 508, Endzelīns 1943, 143, PKEŽ 1, 90. Odpowiednik łot. przest. 

ereļi m.pl. ʽorłyʼ, łot. liter. ērglis ʽorzeł; sokółʼ – z insercją g do *ērlis, to z synkopowania 

*erelis (por. insercję g do grupy r-l w lit. kárla > kárgla; varlė ̃> varglė;̃ inaczej LEGR 176: 

ērglis < *ēr-d-lis < *ērlis). — Nagłosowe e- literackich form litewskiej i łotewskiej jest 

wtórne, podobnie jak e- w wyrazach eldijà, erž̃ilas, ešerỹs (zob. uwagę fonologiczną s.v. 

eketė)̃. N.m. Erẽliškės. Inne odpowiedniki: z jednej strony scs. orĭlŭ ʽorzełʼ, sch. òrao, òrla, 

ros. orël, orlá, pol. orzeł, orła (por. BSW 13, LEW 122, ALEW 264n.), z drugiej strony goc. 

arans nom.pl. ʽorłyʼ (pie. *h3ér-on-es), nwn. Aar, het. ḫāraš ʽorzełʼ (pie. *h3érōs), acc.sg. 

ḫār-an-an (pie. *h3ér-on-ṃ) oraz gr. hom. ὄρνεον n. ʽptakʼ, klas. ὄρνις, ὄρνιθος m.f. ts. < pie. 

*h3er-n- (Kloekhorst 301 n., Beekes 2010, 1106). Dane porównawcze wskazują na pierwotny 

rzeczownik atematyczny o suf. -en/n- i o nagłosie *o- z pie. *h3e-. Dla prasłowiańskiego 

trzeba przyjąć osnowę *ar-il- (*h3er-ḷ-C), zaś dla prabałtyckiego *ar-el- (starsze *ar-il-?). 

Powiązanie osnowy bałto-słowiańskiej na -l- z osnową na -n- innych języków jest możliwe 

na gruncie hipotezy o pie. paradygmacie heteroklitycznym, który był scharakteryzowany 

alternacją sufiksów -l- (nom.sg.) i -n- (obl.). Por. oboczność sufiksów *-u̯el- : *-u̯en- w 

nazwie ʽsłońcaʼ (s.v. sáulė). Derksen 2008, 376 zrekonstruował pbsł. *or-il-o- obok *er-el-

io-. — Drw. arelaitis SD «orlę», arelinis SD «orli» (LKŽ II, 1140 wbrew świadectwu 

Szyrwida pisze wszędzie e- zamiast a- i dodaje znaki akcentowe: erẽlis, ereláitis, erelìnis), 

erẽliškas ʽorliʼ, ereliùkas ʽorzełek, orlę, orlikʼ. N.m. Arẽliškės. — Produktem derywacji 

wstecznej są formy ẽras ob. ãras ʽorzełʼ (por. kuodẽlis ⇒ kuõdas; dilgėlė ̃⇒ dìlgė; kumẽlė ⇒ 

kùmė).  

 érgti, érgu (war. érgiu), érgiau gw. 1. ʽuderzać w twarzʼ, 2. ʽzdzierać, zdrapywać, 

zeskrobywaćʼ, išérgti ʽzbić, wygrzmocićʼ, nuérgti ʽzedrzeć, stłucʼ, refl. susiérgti ʽzbić sobie 

(nos)ʼ. Formalnie odpowiada łot. er̂gt, -dzu ʽszczerzyć zębyʼ: suns e̦rdz zuobus, iter. erģ̃ît 

zuobus ts., refl. erģîtiês ʽprzekomarzać się, drażnić się, kłócić sięʼ (por. ME I, 570 n., bez 

etymologii). — SO arg-: argóti, -ju, -jau ʽbić, uderzaćʼ, pérargoti ʽprzebić rogamiʼ (Man 

jautis su ragais perargojo visą šoną ʽMnie byk przebił rogami cały bokʼ), suargóti ʽzedrzeć, 

znosić (odzież)ʼ. — LEW 16 łączył érgti z arkýti ʽpsuć, kaleczyćʼ, to jednak pozostaje 

etymologicznie ciemne (zob.). Przypuśćmy, że postać pwk. erg- jest młodsza od arg- albo 

nawet nie jest z nim etymologicznie powiązana. Wtedy argóti będzie można będzie ująć jako 

iterativum na -o- od czas. prymarnego *argu, *argti, zbudowanego na pwk. arg-, który 

wywodzi się z pie. *org- < *h3erg-167. Taki pwk. jest zaświadczony w następujących 

refleksach: het. ḫarakzi, ḫarkanzi ʽzginąć, przepaść, zniknąćʼ (pie. *h3érg-ti, *h3ṛg-énti), 

caus. ḫarnikzi ʽniszczy, burzy, unicestwiaʼ, orm. harkanem ʽbiję, walęʼ, stir. orgaid ʽzabić, 

zniszczyć, splądrowaćʼ, con·oirg ʽuderzyć, porazićʼ, zob. LIV
2 301, Kloekhorst 306 (w obu 

dziełach brak wzmianki o lit. arg-). 

 érkė 1 p.a. ʽkleszcz, pasożyt ludzi i zwierząt, Ixodesʼ (SD «kleszcz robak»). 

 
167 Por. wtórny nagłos lit. a- w takich formach na st. e, jak akì < pie. *h3eku̯ih1, arẽlis < pie. *h3er-el- (scs. orĭlŭ) 

oraz arž̃ilas < pie. *h3erǵ-i-.  
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Odpowiednik łot. ẽrce ʽkleszczʼ (ẽrcis ʽjałowiec, Juniperusʼ, ẽrc̃ietis ʽkrzak dzikiej różyʼ). 

Niejasne. Proponowano nawiązanie apofoniczne do (SZ) ìrti ʽpruć się, pękaćʼ oraz do (SO) 

ardýti ʽpruć, burzyćʼ, znacz. etym. «Spaltendes, Zernagendes, Beschädigendes» (zob. LEW 

122). Wziąwszy pod uwagę fakt, że ìrti jest refleksem pie. *h2ṛH- (zob. ìrti II), trzeba by 

uznać érkė za formę zmienioną z árkė (gw.)168 < pie. *h2arH- < *h2erH- (por. LIV
2 271). Czy 

jest to formacja z suf. -k- przy pierwiastku na SE (por. spėkà ⇐ spė́ti)? Inna ewentualność to 

połączenie érkė z psł. *orkŭ ʽrak, Astacusʼ (sch. rȁk, ros. rak, pol. rak), zob. Boryś 509, 

Derksen 2015, 155, ALEW 265. — Drw. erkùtė: wyraz ten z dodaniem przydawek kriaušinė, 

liaukinė, sodinė, žemuoginė oznacza różne gatunki pajęczaków. — N.m. Érkšva, cps. 

Érkiasalė. — War. kerė ̃ 4 p.a. (Čiulpia kraują kaip kerė ̃ ʽSączy krew jak kleszczʼ) 

poświadcza niezwykłą metatezę spółgłosek: erk > ker (Otrębski 1934, 421). Zdaniem 

Kabašinskaitė 32 powodem zmiany miało być ludowo-etymologiczne skojarzenie érkė z 

kẽras ʽkrzak, pieńʼ. 

 erškėt̃is, -čio 2 p.a., erškėtỹs 3 p.a. bot. ʽgłóg, dzika róża, krzew kolczasty, Rosaʼ, DP 

ʽcierńʼ, SD «głog, Oxycantha, Pina alba», uogos erškėčio SD f.pl. «jeżyny owoc», erškė́čiai 

SD m.pl. «ciernie» (erškėčiais karūnavotas SP «cierniem koronowany»). Analiza: erškėt-i̯a-, 

drw. od adi. *erškėtas, to z kolei urobione od sb. *erškė. Por. łot. ẽršķis ʽkrzak tarninyʼ (war. 

ẽrkšis, ẽrkšķis). Paralele: šukėt̃is, -čio ʽprzedmiot wyszczerbionyʼ ⇐ šukė́tas ʽszczerbatyʼ ⇐ 

šùkė ʽszczerbaʼ; lapėč̃iai m.pl. ʽlisia skóraʼ ⇐ lapė́tas ʽlisiʼ ⇐ lãpė ʽlisʼ. Wynika z tego, że 

sb. *erškė mogło kiedyś oznaczać ʽcierń, roślinę z cierniamiʼ, zaś *erškėtas adi. ʽciernistyʼ. 

Osnowa eršk- pozostaje na razie bez dobrego objaśnienia (por. LEW 122 n.)169. ALEW 265n. 

rozważa połączenie z łot. ẽrcis m. ʽjałowiec, Juniperusʼ oraz ẽrce ʽkleszcz, Ixodesʼ. — Jest 

prawdopodobne, że pod wpływem eršk- ʽcierńʼ wyraz stlit. ešketras ʽwielka ryba, wielorybʼ 

(odpowiednik nwn. Walfisch), znany jedynie z BRB, przybrał obecną postać erškẽtas [lit. 

znaczeniem jest ʽjesiotr, Acipenser sturioʼ] (war. erškė́tras, eršketras b.z.a.). Por. Būga, RR I, 

328 i ALEW 266. Žulys, Balt I:2, 1966, 153 uważał ešketras za zapożyczenie ze 

staropruskiego, por. stpr. esketres EV ʽjesiotr, Stoerʼ. — War. erškėtỹs, érškėtis, też z krótkim 

e w sufiksie: erškẽtis, eršketỹs, éršketis (wypadek neoapofonii?). — Drw. erškėtýnas 

ʽmiejsce zarosłe głogiem, zarośla dzikiej różyʼ, SD
1 «cierniewisko», SD «ciernisko; jeżyny, 

Rubus», erškėt̃inis ʽcierniowy, zrobiony z cierni; kolczasty – o drucieʼ, erškėt̃inis vainìkas 

ʽkorona cierniowaʼ (ob. erškėč̃ių vainìkas ts.), erškė́tra ʽkrzak głoguʼ, cps. erškėt̃rožė bot. 

ʽdzika róża, Rosa caninaʼ (por. rõžė), erškėt̃uogė ʽowoc dzikiej różyʼ (por. úoga). — N.rz. 

Erškėtỹnė, Erškėtupỹs. Tu też n.jez. Reškẽtis – z metatezy r w *Eršketis (por. wyżej erškẽtis); 

n.rz. Rešketà, Rešketėl̃ė (inaczej Vanagas 276: do rėk̃šti ʽzrywaćʼ). 

 érštas 1 p.a., erš̃tas 2 p.a. gw. ʽprzywódca złych ludzi, przywódca złoczyńcówʼ (Na, ir 

pats érštas ateina – bus muštynių ʽNo, przychodzi sam herszt, będzie bójkaʼ) — zapoż. z pol. 

herszt (< stpol. herst ⇐ śrwn. hērst ʽnajpierwszyʼ, zob. Sławski I, 417n.). War. árštas, arš̃tas. 

Por. POLŽ 216. 

 ert̃as, -à 4 p.a. ʽmający dużą objętość, przestronny, obszerny (dom, pokój), szeroki (o 

wrotach, o drodze)ʼ. Stlit. ertas WP ʽszeroki – o drodzeʼ. Odpowiednik łot. ẽ̦rts ʽprzestronny; 

poręczny, wygodny, przytulnyʼ. Niejasne. LEW 15 łączył z pwk. ir- (*īr-C) jak w ìrti, SO 

ardýti. Zob. też ALEW 267. Por. syn. erdvùs ob. ertvus. — Drw. ertmė ̃2 p.a. 1. ʽpusta/wolna 

przestrzeń, puste/wolne miejsceʼ, 2. ʽjamaʼ: pìlvo ertmė ̃ ʽjama brzusznaʼ. Por. łot. ẽrtĩba 

ʽwygodaʼ. Vb. denom. ert̃inti, z prvb. pra-, iš- ʽposzerzyć, rozszerzyćʼ. 

 
168 Paralele: érmenys < ármenys; erž̃ilas < arž̃ilas; erdvùs wobec (przest.) ard̃vas, jak też ermaĩ < armaĩ ʽosada 

dyszlaʼ. 
169 Brak analizy słowotwórczej wyrazu erškėt̃is u Skardžiusa (ŽD) i u Ambrazasa 2000, § 321 (-ėtis).  
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 erzė́ti, érzu (war. érziu), erzė́jau 1. ʽszybko i niewyraźnie mówićʼ (Negali suprasti – 

érza ir érza ʽNie można zrozumieć [bo ten] «erza i erza»ʼ. Neerzė́kit visi vienu kartu! ʽNie 

mówcie wszyscy na raz!ʼ), 2. ʽrozmawiać ze sobą dla rozrywki, gadaćʼ (Susėjom į būrį ir 

erzė́jom visą vakarą ʽZeszliśmy się [całą] gromadą i gadaliśmy [ze sobą] cały wieczórʼ. Apie 

ką čia érzate? ʽO czym tu gadacie?ʼ), 3. ʽzrzędzić, gderać na wszystkich, okazując swe 

niezadowolenieʼ, 4. ʽgłosem wyrażać złość, warczeć; o psie: warczećʼ (war. erzdė́ti: Šuo 

erzdė́damas kanda ʽPies warcząc kąsaʼ), cps. paerzė́ti ʽporozmawiać, pogadaćʼ (Žmogus su 

žmogum susėjęs nori paerzė́ti ʽCzłowiek, zszedłszy się z drugim, chce [sobie] pogadaćʼ, 

suerzė́ti ʽpowiedzieć co niewyraźnie, wymamrotaćʼ. — Z innym sufiksem: érzinti 1. 

ʽwyśmiewać, szydzićʼ, 2. ʽdrażnić, złościć, denerwowaćʼ (war. érzdinti: Šunį erzdyk, ne 

mane! ʽDrażnić to możesz psa, nie mnie!ʼ), 3. ʽpodjudzać, siać niezgodęʼ, 4. ʽo otoczeniu: 

drażnić (oczy, słuch)ʼ, paérzinti ʽrozdrażnić kogoʼ, suérzinti ʽrozzłościć, zdenerwowaćʼ. 

Każda z wymienionych form ma gwarowy dublet z arz-, przy czym nie chodzi tu o apofonię, 

lecz o wahanie e-/a- w nagłosie. — Formy pierwiastkowe irz- i urz- wyglądają jak SZ do erz-

, por. 1° irz̃ti, irztù (*irz-stu), irzaũ ʽniecierpliwić się, złościć się, być niespokojnym, 

denerwować sięʼ (⇒ irzlùs ʽłatwo wpadający w gniew, zirytowanyʼ, irzùs ʽdrażliwy, 

niecierpliwy, podenerwowany, złyʼ), 2° urz̃ti, urz̃ia (war. urz̃da, urz̃džia), urz̃ė (urz̃dė) 1. ʽo 

psie: warczeć, burczećʼ, 2. ʽo maszynie: warkotaćʼ. Warianty z insercją -k/g-: urk̃šti, urš̃kia 

ts., urg̃zti, urz̃gia ts. — Pochodzenie pierwiastka pozostaje niejasne, zob. LEW 123. Obcy 

segment z przemawia na rzecz jego charakteru ekspresywnego albo obcego (por. błr. ërzacь 

ʽniespokojnie siedzieć, wiercić sięʼ, ros. ërzatь ts. NB. ĖSBM 3, 188 dopuszcza tu 

zapożyczenie z bałtyckiego, nie na odwrót). — Drw. érza c. ʽzrzędaʼ, erzatìs f. ʽzgiełk 

rozmów; kłótniaʼ, érzelis ʽzgiełk, wrzawa, hałasʼ (⇒ erz̃eliuoti ʽhałasować, kłócić się; 

szczekaćʼ), erz̃eta c. ʽczłowiek drażniący innych, działający im na nerwyʼ. 

 erž̃ilas 3 p.a. ʽogier, stadnikʼ, veĩslinis erž̃ilas ʽogier rozpłodowyʼ. SD
1 eržilas 

«drygant», SD «stadnik koń». Z obocznym sufiksem: łot. ērzelis ʽogierʼ (różnica -ilas : -elis 

przypomina stosunek lit. erẽlis/arẽlis i psł. *orĭlŭ, scs. orĭlŭ, ros. orël, orlá). Świadectwo 

porównawcze (zob. niżej) wskazuje na to, że nagłos e- pochodzi ze zmiany a-, por. gw. 

arž̃ilas ʽogierʼ oraz ardvùs > erdvùs; arẽlis > erẽlis; ãsilas > ẽsilas. Zob. też uwagę 

fonologiczną s.v. eketė.̃ Inaczej BSW 71 (pbsł. *eržila-), LEW 123. Nagłos a- ma też przym. 

aržùs ʽnamiętny, jurnyʼ (zob.). — Pokrewny wyraz ìšarža m. ʽsamiec jednostronnie 

wytrzebiony, wnętrʼ (war. ìštarža, ìštaržas, ìštarša – z niejasnym segmentem -t-170) 

przemawia za tym, że osnowa arž- stoi w związku z pie. nazwą ʽjąderʼ. Por. gr. ὄρχις, -εως 

m. ʽjądroʼ, zwykle pl. ὄρχεις, orm. orjik̒  (pl.), het. arki-, stir. uirge < pie. *h3orǵhi-. Pwk. 

*h3erǵh- ʽo samcu: pokrywać samicę, kopulowaćʼ, por. het. ark- ʽwspinać się, wskakiwać na 

samicę, kopulowaćʼ, ros. ërzatь, gw. rzadkie erzátь ʽkręcić się w miejscuʼ, SO gr. ὀρχέομαι 

ʽtańczyćʼ < *h3orǵh-éi̯e-. Por. Kloekhorst 203 n., tam też sprostowanie rekonstrukcji *h1erǵh-, 

figurującej w LIV
2 238. — Budowa wyrazu lit.: *arži-la-, drw. od sb. *aržis, pl. *aržys 

ʽjądraʼ. Znacz. etym. ʽ(zwierzę) mające jądra, (zwierzę) używane do rozpłoduʼ. Por. łot. 

paut-turis ʽniekastrowany bykʼ s.v. pū̃sti. Paralelą semazjologiczną może tu być stosunek 

form śrwn. geil m.in. ʽpożądliwy, jurnyʼ : geile ʽjądraʼ (nwn. aufgeilen ʽpodniecić się 

seksualnieʼ, Geilheit ʽpodniecenie płcioweʼ), zob. LEW 123, ALEW 267. NB. GJL II, § 202 

porównuje zakończenie lit. -ilas z psł. *-ĭlŭ w wyrazach scs. kozĭlŭ ʽkoziołʼ i orĭlŭ ʽorzełʼ. 

 esą̃ ptk. ʽrzekomo, niby, jakobyʼ, używane na wyrażenie znaczenia ewidencjalnego, < 

*es-ant-. Por. np. Jì esą̃ niẽko nežìnanti ʽOna jakoby nic nie wieʼ. Skostniała forma 

nominatiwu sg.n. od participium act. do prs. esù ʽjestemʼ (GJL III, § 671). — Forma 

 
170 Jest też war. inštaras b.z.a. ʽwnętrʼ, którego nagłos został widocznie upodobniony do bliskoznacznego *inštas 

ʽkastrowany ogier, wałachʼ, wyrazu zapożyczonego ze stbłr. inštъ (⇐ pol. przest. hinszt).  
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zaprzeczona nesą̃, gw. nėsą̃ (< *ne-esant-), por. np. Pirktų̃ šuvà mės̃ą, bèt pinigų̃ nės̃ą 

ʽKupiłby pies mięsa, lecz ponoć nie ma pieniędzyʼ. 

 ėskà 2, 4 p.a. 1. ʽżarcie, żer, pokarm dla zwierzątʼ, 2. żm. ʽchęć do jedzenia, żarcia, 

apetytʼ — dewerbalna formacja z suf. -k- od neopwk. ės- ⇐ ė́sti ʽżrećʼ (zob.). War. gw. jėskà 

⇐ jė́sti (Jis menkos jės̃kos ʽNie ma apetytu / Mało jeʼ). Por. łot. ēška ʽżarłok; kłótliwy 

człowiekʼ, drw. ēšķis ts. Paralele: dvėskà, saũskė, ỹžkės171. Osobno zob. pérėskas i ėkštùs 

(*ės-tu). — Neoosn. ėsk-: ės̃kena ʽapetytʼ (Ligonė lepna, mažos ės̃kenos, t.y. mažai, 

patikimaĩs tevalgo JU ʽChora jest wątła, nie ma apetytu, tj. je mało, je tylko czasamiʼ), ėskùs 

ʽżarłocznyʼ (odmienna analiza *ėd-skus w ŽD 124; Ambrazas 1993, § 271 nie uwzględnia 

ėskùs), ės̃kus, -ė ʽkto często i dużo jeʼ, ės̃kuvienė ʽdziewczyna o wielkim apetycieʼ. — Inne 

drw. od neopwk. ės- to ėsamas CGL ʽpokarm, pożywienie, Speiseʼ, ės̃ena ʽjedzenie; żarcie 

dla zwierzątʼ (por. dvės̃ena ⇐ dvės̃ti), ės̃lės f.pl. LZŽ ʽjasłaʼ, ėsnùs ʽżarłoczny, niewybrednyʼ 

(por. neosufiks w kalbnùs, nagnùs; odmienna analiza w ŽD 225 i GJL II, § 297: *ėd-snus), 

ėstùvai m.pl. ʽjasłaʼ (por. psł. *ěsli f.pl. ʽjasła, żłóbʼ ⇐ *ěsti ʽjeść, żrećʼ: scs. jasli, sch. jȁsli, 

słń. jȃsli, ros. jásli, stczes. jěsli, stpol. jaśli), ėstùvas ʽżarłokʼ, suėstìs f. ʽnieszczęścieʼ 

(Papuolė mergelei suėstis ʽPannę spotkało nieszczęścieʼ [urodziła dziecko]). 

 esle ptk. przest. ʽniech będzieʼ (Klein) — możliwa analiza: es- jak w ẽsti ʽjest, bywaʼ + 

ptk. °le jak w łot. jele ʽjednak, choć, przynajmniejʼ, nule ʽwłaśnieʼ, nele ʽa już wcale nieʼ, 

por. ALEW 268. Jeśli jednak pisownia <esle> oznacza eslia, to trzeba postulować partykułę o 

formie °lia; jej związki zewnętrzne nie zostały rozpoznane. 

 esmė ̃4 p.a. ʽistota, sedno sprawy/rzeczy, meritumʼ — dewerbalna formacja z suf. -mė- 

od osnowy es- jak w prs. esù ʽjestemʼ, ẽsti ʽbywaʼ (zob. esù). — Neoosn. esm-: esmìngas 

ʽistotnyʼ (Aš tik teištiriu tat, kas esmìnga ʽJa badam tylko to, co jest istotneʼ), esmìnis 

ʽistotny, zasadniczy, podstawowyʼ, ẽsmiškas ʽistotny, merytorycznyʼ (Ẽsmiškas klausimo 

sprendimas ʽIstotne/rzeczywiste rozwiązanie zagadnieniaʼ). 

 ė́sti, ė́du, ė́džiau 1. ʽo zwierzętach: żrećʼ (Ėda gyvolys, valgo žmogus ʽŻre bydlę, je 

człowiekʼ), 2. stlit., gw. ʽo ludziach: jeśćʼ (ėme ir geriame net ik̓  apsirijimui ir girtavimui DP 

48838 ʽjemy i pijemy do obżarstwa i pijaństwaʼ). Cps. suė́sti 1. ʽzjeść, zeżrećʼ, 2. ʽprzeżrećʼ 

(Gẽležį rū̃dys suė́dė ʽRdza przeżarła żelazoʼ), atė́sti ʽzjeść, zeżreć częśćʼ, przen. ʽstępić 

kosęʼ, praė́sti DP ʽpotrawićʼ, priė́sti DP ʽnajeść się; dojeśćʼ. Refl. apsiė́sti ʽobjeść się, 

obeżreć sięʼ, pérsiėsti ʽprzeżreć sięʼ, užsiė́sti ʽzawziąć się na kogoʼ. Dawne prs. atematyczne: 

1 sg. ėmi ʽjemʼ < *ēd-mi (tematyzowane: ė́mu, jė́mu), 1 pl. ėme < *ēd-me), 3 os. ėsti, ėst, gw. 

jė́st(i), < *ēd-ti. Por. stlit. dažnai ėmi SD «iadam» (syn. valginėju), kirmėlės mani ėsti SD 

«robacy mię toczą», aplaidžiame savą tikrąjį valgymą, ir ėme apipenus tos žemės DP 4045 

ʽopuszczamy swoy własny pokarm, a pożywamy trucizny tey ziemieʼ. Odpowiedniki bsł.: 

łot. êst, prs. ēdu a. ēmu, prt. ēdu (przest., gw. êžu) ʽjeść, żreć, pochłaniaćʼ, stpr. īst a. istwei 

ʽjeśćʼ, īdeiti a. idaiti ʽjedzcie, essetʼ, scs. jasti ʽjeśćʼ, prs. jamĭ, jasi, jastŭ, 3 pl. jadętŭ (z *i̯ād- 

< *i̯ēd- < *ēd-172). Pbsł. *ēd- < pie. *h1ēd- przedstawia derywat na st. wzdłużonym w 

stosunku do pwk. pie. *h1ed- ʽkąsać, jeśćʼ (zob. LIV
2 230). Wzdłużenie stanowiło zapewne 

nacechowanie praesens atematycznego zwanego Nartenowskim: 3 sg. *h1ḗd-ti, 3 pl. *h1ḗd-

ṇti. Paralela: bė́gu ⇐ pie. *bhegu̯-. Inaczej NIL 209, przyp. 43: wzdłużenie fonetyczne *h1ed- 

 
171 Błędna jest analiza *ėd-skā w ŽD 124 (fikcyjny suf. -skā-). Ambrazas 1993, § 271 pominął ėskà, choć przy 

vepskà wymienił paralelę w postaci łot. êška ʽżarłokʼ. — Zbieżność ėskà z łac. ēsca, -ae ʽjadło, pokarm, 

przynętaʼ jest dziełem przypadku (przeciwnego zdania jest Weiss 2009, 295). 
172 Nastąpiła tu jotacja nagłosowego *ē-. Jota pojawiała się — w charakterze wypełniacza hiatu — w pozycji po 

praeverbium zakończonym na samogłoskę, np. po-j-asti ʽpojeśćʼ, u-j-asti ʽujeść, wyżrećʼ (por. też cps. suxo-

j-adĭcĭ ʽkto pości, kto je niewieleʼ). Gdy natomiast praeverbium kończyło się spółgłoską, to ě pozostawało 

bez zmiany, por. iz-ěsti ʽwyjeśćʼ, ob-ěsti sę ʽobjeść sięʼ, sŭn-ěsti ʽzjeśćʼ.  
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> *h1ēd- na mocy tzw. prawa Wintera. Zob. też ALEW 270. Niektóre odpowiedniki ie.: wed. 

átti, 3 pl. adánti, het. e-za-az-zi, 3 pl. a-da-an-zi, gr. ἔδμεναι (ἔδομαι ʽbędę jadłʼ), łac. edō, 

ēs, ēst, 3 pl. edunt (inf. ēsse; w kwestii ē- zob. Meiser 1998, 223 n., Weiss 2009, 431), goc. 

itan (pf. et), stang. etan, stwn. ezzan. St. wzdłużony: stwn. ās n. ʽpadlinaʼ, toch. B yetse 

ʽwierzchnia strona skóryʼ, < pie. *h1ēd-so-. — Deverbativa: ėdė́ti: paėdė́ti ʽtrochę zeżreć, 

trochę popaść sięʼ, ėdinė́ti iter. ʽjeść często po trochu, żrećʼ, ėdìnti caus. ʽdawać jeść, żreć, 

karmić; wytrawiaćʼ, ėdóti ʽzacinać, smagać batemʼ, ėdžióti (zob.). — Drw. nominalne od ėd- 

zebrano s.v. ėd-. — Neopwk. ės- (⇐ ė́sti): ė́sdinti caus. ʽdać żreć, nakarmićʼ, pérėsdinėti 

ʽprzeżuwać pokarm – o krowieʼ, ėstyti (*ės-sty-): išėstyti b.z.a. gw. ʽwyżeraćʼ (Tieji šašai 

visą žmogaus kūną ėste išėstydavo iki gyslų ʽTe rany całe ciało człowieka wyżerały aż do 

kościʼ [dosł. ʽaż do żyłʼ]), frq. do ė́sti (por. láistyti, páistyti, pustýti). Nomina: ėskà (zob.), 

ės̃nos f.pl. ʽdziąsłaʼ, ėsnùs ʽżarłoczny (o świni, krowie)ʼ, priėstinõ adv. ʽdo sytaʼ (Aš arklį 

šeriu nepriėstinõ, ažtai i arklys nepavaromas ʽJa karmię konia aż do syta, toteż nie muszę go 

popędzaćʼ), prawdopodobnie od *pri-ės-tinas ʽtaki, co winien się nażrećʼ. Por. łot. ēsti m.pl. 

ʽdokuczliwy (dosł. żrący) bólʼ, ēstes f.pl. ts. Osobno zob. ėkštùs. — Neoosn. ėst- (⇐ ėstyti): 

išėstóti, np. Reikė daugiau buvo man miško išėstóti ʽTrzeba mi było więcej lasu wyrąbaćʼ. 

 esù 1 sg. prs. ʽjestem, istniejęʼ, 2 sg. esì, 1 pl. ẽsame, 2 pl. ẽsate. Odpowiedniki 

łotewskie: esmu (gw. ęsu), esi, ęsam, ęsat (zob. LEGR § 601). W 3 os. pojawia się forma 

supletywna yrà ʽjest, sąʼ (zob.), łot. ir. Participium prs. pass. ẽsamas ʽbędący; teraźniejszyʼ, 

bẽsama impers. ʽjest, sąʼ < *be ẽsama (Anojè ùpės pùsėje gerų̃ bẽsama ganỹklų ʽPo tamtej 

stronie rzeki są dobre pastwiskaʼ). — W jęz. starolitewskim praesens miało odmianę 

atematyczną, por. esmi, esi, est(i) < pie. *h1es-mi, *-si, *-ti (Aš esmi Panas Dievas tava MŽ 

2010 ʽJa jestem Pan, Bóg twójʼ. Jeig tu esi Christus DP 17234 ʽJeśliś ty iest Chrystusʼ. Ir 

gadnas esti darbinykas algas sava MŽ 3112 ʽAlbowiem godzien jest robotnik zapłaty swejʼ). 

Formy zaprzeczone: nėsù ʽnie ma mnieʼ – z kontrahowania *ne esù (gw. nesù, przez elizję); 

nės̃ti ʽnie jest, nie maʼ z ne esti. Wtórny nagłos a- pokazują formy stpr. asmai/asmau 

ʽjestemʼ, assai (war. essei) ʽjesteśʼ, ast (war. est) ʽjest, sąʼ, pl. asmai ʽjesteśmyʼ, asti/astai 

(war. estei) ʽjesteścieʼ. — Odpowiedniki ie.: strus. esmĭ ʽjestemʼ (esi, estĭ), scs. jesmĭ ts. (jesi, 

jestŭ), wed. ásmi, gr. εἰμί = [ėmí] ts. Por. LIV
2 241 n. Cps. išesti ʽabest, jest nieobecnyʼ, por. 

metų ne priesť, bet visada nuesť žmogui DP 58036 ʽlat nie przybywa, ale zawsze ubywa 

człowiekowiʼ. — Zastępstwo esmi przez esù polega na tematyzacji pwk. es- przy użyciu suf. 

*-e/o-. W gwarach spotyka się jeszcze inne refleksy, np. esiù ʽjestemʼ (suf. *-i̯o-), ėsù ts. 

(drw. wsteczny od cps. nėsù, por. LD §§ 130 i 617). — Tematyzacja neoosn. esm- (⇐ esmi) 

wydaje formy esmù, esmiù ʽjestemʼ. Tematyzacja apokopowanej formy 3 os. est prowadzi do 

estù ʽjestemʼ i dalej esčiù. — Neopwk. es-: esýbė ʽistota żywa; byt, egzystencjaʼ, SD 

<essibe> 1. «bytność rzeczy» (syn. buitis, būtybė, sunčius, būklė), 2. «istność» (syn. 

prigimimas, prigimtis), 3. «jestestwo» (syn. buitis, sunčius), esimas BRB ʽistnienie, 

egzystencjaʼ, esingas SD «istotny» (dziś esmìngas), esmė ̃(zob.). Cps. senaesiaĩ m.pl. ʽtutejsi, 

zasiedziali mieszkańcyʼ (syn. sénbuviai, čiãbuviai), visuresąs, acc.sg. visuresantį a. 

visursantį DP ʽpowszechny, universalisʼ (neol., dosł. ʽwszędzie obecny, istniejącyʼ, por. 

visur)̃. — Pierwiastek w st. zanikowym s- przetrwał w formie participium prs. act. sant- 

(zob.) < pie. *h1s-ónt-. — Obok prs. esù stoi supletywne prt. buvaũ ʽbyłemʼ, inf. bū́ti ʽbyćʼ 

(pie. *bhu̯eh2-/*bhuh2-), zob. bū́ti, buv-. 

 ešė b.z.a. przest. ʽryba jelec, Leuciscus leuciscusʼ — zapoż. z prus.-niem. äsche pl. (GL 

49, LEW 125). Nie można wykluczyć derywacji wstecznej od nwn. Escher m. ʽryba 

słodkowodna podobna do pstrągaʼ. 

 ešerỹs, -io 3 p.a. ʽokoń, Perca fluviatilisʼ, SD «okuń» — ze zmiany ašerỹs (gw.), co 

potwierdza odpowiednik łot. aseris, asaris (gw. asers, asars). Praforma bałtycka *aš-er- < 
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pie. *h2eḱ-er- (por. LIV
2 261: *h2eḱ- ʽbyć ostrym, scharf seinʼ). Wyraz należy do rodziny 

przym. aštrùs ʽostryʼ. Motywem nazwania mogła być ciernista (kolczasta) płetwa grzbietowa 

okonia lub jesiotra. Por. BSW 14, LEW 125, ALEW 270n. NB. Nie ma pewności, czy należy tu 

zestawiać pol. gw. jesiory gw. ʽości, kości rybieʼ (zob. SGP II, 256), a to dlatego, że wyraz 

nie jest znany poza obszarem języków lechickich. — N.jez. Ẽšeras a. Ešeráitis, Ešerėl̃is, 

Ešerìnė 2x, Ešerìnis, też n.rz. (łącznie 26x), ⇒ Ešerinėl̃is, Ešeriniùkas. N.m. Ešerìnė 2x. 

Nazwy terenowe wymienia LVŽ II, 495n. 

 ètmonas 1 p.a. hist. ʽnajwyższy dowódca wojskowy w Wielkim Księstwie Litewskim 

lub w Koronieʼ, stlit. DP hetmonas, SD
1 <hetmanas> (syn. kariavedys) — zapoż. ze stbłr. 

hetmanъ XVI w. (⇐ pol. hetman ⇐ czes. hejtman), por. błr. hétman, -a (ĖSBM 3, 80). SLA 

83, LEW 180 i POLŽ 325 wskazywali na pierwszym miejscu pol. hetman jako źródło 

pożyczki (brak w ALEW). — Vb. denom. hetmanyti: hetmaniju SD
1 «hetmanię» (brak w 

LKŽ), później hetmonauti b.z.a. ʽbyć hetmanem, naczelnym wodzemʼ.  

 ėvelis, -io b.z.a. przest. ʽhebelʼ (Miežinis), ė́velis 1 p.a. (LKŽ) — zapoż. z łot. ẽvelis, 

ēvele (⇐ śrdn. hövel, hōvel), zob. Urbutis 2009, 297, Jordan 62. Zanik h- też w ércikis i 

ètmonas. 

 ẽžeras 3 p.a. ʽjezioroʼ (SD <eźiaras>), gw. ãžeras, ãžaras. Odpowiedniki bałtyckie: łot. 

e̦ze̦rs, e̦zars ʽjezioro; jaz przy młynieʼ; stpr. assaran EV ʽjezioro, Seeʼ, z onomastyki por. 

n.jez. Aschar, n. błota Azara oraz złożone nazwy jezior Lawkaser, Loucasir (cps. z laucks 

ʽpoleʼ), Medyonazara (por. median ʽlasʼ), Ringazer (por. lit. ringė ̃ʽskręt, zakrętʼ), zob. AON 

12, 83, 96, 142. Wyraz spokrewniony z psł. *ezero, por. pol. jezioro, ros. ózero (BSW 73: 

pbsł. *ežera- ob. *ažera-). W braku wyraźnych nawiązań ie. dalsza etymologizacja nie jest 

możliwa. LEW 125 łączył z ežė ̃ ʽmiedzaʼ i orm. ezr, gen.sg. ezer ʽskraj, brzegʼ. Zob. też 

ALEW 271. Transponat ie. *Heǵh-ero-? *Hoǵh-ero-? Derksen 2008, 148: *h1eǵh-(e)ro-. 

Przeciw zbliżeniu z gr. Ἀχέρων (zob. LEW, l.c.) opowiedział się Beekes 2010, 182. — Drw. 

ežerýnas ʽpojezierzeʼ, gw. ʽwyschłe jezioroʼ (ŽD 267), ežerókšnė ʽzanikające, zarastające 

jezioro; okno w bagnieʼ, ežerū́klis ʽzarastające jezioroʼ, paežerė ̃ʽmiejsce przy jeziorzeʼ (war. 

kontrahowany: požerė,̃ acc.sg. póžerę), ùžežerė ʽmiejscowość za jezioremʼ. Cps. ẽžervietė a. 

ežér- ʽmiejsce, gdzie było kiedyś jezioroʼ (por. vietà). — N.jez. Ẽžeras 5x, Ežeráitis 3x, 

Ežerãlis 2x, Ežerýnas 2x, Ežeryščia b.z.a., Ẽžeruona. N.rz. Ežerėl̃is 5x, Žerẽlis (z Ežer- przez 

aferezę). — Według Būgi (RR III, 279) n.jez. Zãrasas w rej. Zarasaĩ (⇒ Zarasáitis) pochodzi 

z aferezy *Azãrasas, to zaś ze zmiany *Ezerasas. W tej nazwie tkwi derywat na -asas od 

selońskiego wyrazu *ezer(a)s ʽjezioroʼ (por. sufiks w n.jez. Čẽdasas, Svė́dasas i Laũkesas). 

Od nazwy jeziora urobiono nazwę miasta: *Azarasaĩ, skąd Zarasaĩ, gw. Zerasaĩ. Jej polski 

odpowiednik brzmi Jezior-os-y i stoi bliżej etymonu niżeli dzisiejsza nazwa litewska. 

Skardžius, RR 4, 432 rekonstruuje *Ezer-esas, zaś Vanagas 393 *Ežerasas. — N.m. Ežeraĩ, 

Ežeráičiai 3x, Ežerėl̃iai 2x, Pã.ežerė 3x, Pa.ežerė ̃2x, Pa.ežeriaĩ 15x, Póžerė 3x (z *Pāžerė < 

*Pa.ažerė < Pã.ežerė), Užù.ežerė 3x, cps. Naujãžeris (z *Naujã.ežeris drogą elizji), 

Tarp̃ežerė, Terp̃ežeriai. 

 ežgė ̃ 4 p.a. ʽryba jazgarz, Acerina cernuaʼ. War. ežgỹs ob. ažgỹs, egžlỹs i ežegỹs. 

Niejasne. Leksem można sprecyzować jako ežg-, mianowicie na mocy porównania z 

odpowiednikiem psł. *ězg- (wzdłużony SE), por. stpol. jazgierz, pol. gw. jazgar, jazgier, ukr. 

gw. jázhar, jázhir, błr. gw. jažhúr, jadžhár (obok tego psł. *ězg-jĭ w pol. jażdż, jaszcz 

ʽjazgarzʼ, czes. słc. ježdík ts.). Z uwagi na kolczastą płetwę grzbietową jazgarza łączono te 

wyrazy z nazwą ʽjeżaʼ, ežỹs, ažỹs (jakkolwiek ta nie zawiera segmentu g). Por. BSW 73: pbsł. 

*ežgi̯a-. Derksen 2008, 156: pbsł. *egź-i̯o-, *eźg-i̯o-, *ēźg-i̯o-. Zob. też ALEW 271n. — 

Wariant z segmentem -eg-/-ag- w części sufiksalnej, por. ežegỹs, ažegỹs ʽjazgarzʼ, n.rz. 

Ãžagis a. Ažagỹs, n.jez. Azãgis w rej. Léipalingis (z ʽjaćwięskimʼ -z-, por. Vanagas 54, LVŽ I, 
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249), n.m. Ažagaĩ. Do tego nawiązuje stpr. assegis EV ʽokoń, Persk [Barsch, Perca 

fluviatilis]ʼ, por. złożone nazwy jezior Asege-wad, Asige-wadde, Asege-wayde (AON 11). 

Zagadkowe są war. ãčgaras, ãdžgaras, wymienione w LEW 118. War. juodžgoris b.z.a. może 

być przekształconą pożyczką z błr. gw. jadžhár (a nie z pol. jazgarz, jak chciał Būga, RR II, 

155). Zob. też pūgžlỹs. 

 ežià 2, 4 p.a. 1. ʽmiedza rozgraniczająca pola uprawneʼ, 2. ʽgrzęda, grządkaʼ (w tych 

gwarach, które nie znają wyrazu lýsė, lýsia lub lýsvė). SD ežia «kopiec na roli», «miedza», 

ežia daržo «grządka w ogrodzie zioł», atariu ežių «odorać miedzę», kasu ežias darži 

«gracuię ogrod». War. ežė,̃ ažià. Odpowiedniki bałtyckie: łot. eža ʽgrzęda; miedzaʼ (*ezi̯ā-), 

stpr. asy EV ʽmiedza, Reen [Rain]ʼ. Rekonstrukcja pb. *ež-i̯ā-. Etymologizacja niepewna. 

Dopuszczano derywację od pie. nomen radicale *Heǵh-/*Hēǵh-, czyli pokrewieństwo z 

ẽžeras ʽjezioroʼ (por. np. LEW 125). Wbrew BSW 73 nie należy tu cs. jazŭ ʽcanalisʼ (o tym 

zob. s.v. ìžti). Do tego zestawienia powraca teraz ALEW 271 i rekonstruuje pie. *i̯eǵh- dla 

bałtyckiego oraz pie. *i̯ēǵh- dla słowiańskiego. — Jeśli damy pierwszeństwo nagłosowi a- 

jak w gwarowym wariancie ažià (por. aketė ̃ > eketė)̃, to pojawi się możliwość nawiązania 

osnowy až- ʽmiedzaʼ do zanikłego wyrazu pb. *až-ras ʽpoleʼ, < pie. *h2eǵ-ro-, por. gr. ἀγρός, 

wed. ájraḥ, łac. ager, agrī, goc. akrs ʽpole, rolaʼ (zob. NIL 268). — Drw. añtežis a. ántežis, 

antežỹs ʽmiejsce, gdzie łąka przylega do roli, wzniesienie między rolą i łąkąʼ (Pašalys ežės 

vadinas antežis ʽSkraj miedzy nazywa się antežisʼ), ⇒ paantežỹs ʽmiejsce na pagórku łąki 

przy samej roliʼ (Šlapelis 286), ežìnis ʽo polu: styczne z innym, graniczące przez miedzęʼ (SD 

ežinis «miedzny, na miedzy stoiący»), sánežis ʽwspólna miedzaʼ, sùežis ts., tarp̃ežis 

ʽpodłużny rowek między skibami, zagonami, bruzdaʼ (por. tarp̃). Cps. ẽžgalis ʽkoniec 

grządki, krótka grządkaʼ (do gãlas, por. łot. ežmala, ežmalis ʽmiedza, skraj polaʼ). — N.m. 

Terpežỹs, n.rz. Ẽžupis. 

 ežỹs 4 p.a. ʽjeż, Erinaceusʼ (war. ažỹs, ėžỹs) : łot. ezis, -ža ts. — refleks pb. *ežii̯a- < 

pie. *h1eǵhi-i̯o-. Odpowiednik psł. *eži̯a- (synkopowanie i?), por. serb.-cs. ježĭ ʽἐχῖνοςʼ, sch. 

jȇž, jéža, ros. ëž, ežá (strus. ožĭ ma o- na wzór zdrobnienia *ožikŭ, REW I, 392), ukr. jižák 

(již), pol. jeż, a. Pierwotna osnowa na -i, pie. *h1eǵhi, por. gr. ἔχις, -εος m. ʽżmijaʼ. Do 

porównania stoją: 1° germański drw. na -l-: stwn. igil, nwn. Igel ʽjeżʼ (pgerm. *egila), 2° 

grecki drw. na -n-: ἐχῖνος m. ʽjeż, jeżowiec morskiʼ < *h1eǵhi-Hno- (nawiązanie 

apofoniczne: orm. ozni ʽjeżʼ < *h1oǵhiHn-i̯o). Por. BSW 73, LEW 1330, ALEW 272, GEW I, 

601 n., Derksen 2008, 149. 
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F 
 fãbrikas 3 p.a. ʽfabrykaʼ, gw. pãbrikas — z uwagi na miejsce akcentu zapożyczone z 

błr. fábryka, -i (⇐ pol. fabryka), ze zmianą rodzaju. War. f. pãbrika oraz fabrìkė, pabrìkė (z 

akcentem typu polskiego). 

 falešnykas MOP ʽkłamcaʼ (nuog tokių falešnykų ʽod takowych fałesznikowʼ) — zapoż. 

z pol. XVI w. fałesznik ʽczłowiek głoszący fałsz, przewrotny, kłamliwy; odstępca od wiaryʼ 

(por. SLA 70, ALEW 273). 

 falgavóti, falgavóju, falgavójau stlit. ʽpobłażać, być wyrozumiałymʼ, DP ʽfolgowaćʼ — 

zapoż. z pol. XVI w. folgować m.in. ʽsprzyjać, być życzliwym, wspierać; pobłażać, być 

wyrozumiałym, rozgrzeszać, przebaczać; ulegać, ustępowaćʼ SPXVI; vb. denominativum od 

folga ʽposłuch, pójście za czymś; pobłażanie, ustępstwo, ulga; niedbalstwo; skutek, 

następstwoʼ, co jest kalką stosunku śrwn. volgen ⇐ volge f.). Por. SLA 70, ALEW 272, WDLP, 

POLŽ 62 (brak w LKŽ i LEW). 

 falšavóti, falšavóju, falšavójau stlit., gw. ʽfałszowaćʼ, SD
1 «fałszuię» — zapoż. ze stbłr. 

falšovati ⇐ pol. XVI w. fałszować, -uję ʽpodrabiać, nadawać czemuś pozór wartości, której 

ono nie posiada; oszukiwać; przekręcać, przeinaczaćʼ (vb. denominativum od fałsz, 

wzorowane na śrwn. valschen ⇐ valsch m., por. nwn. fälschen). Zob. też SLA 70, ALEW 272, 

WDLP. — Palatalna osnowa falšiavóti (DP <falßewodami> ʽfałszującʼ) wskazuje na 

intralitewską derywację od falš̃ius (zob.). POLŽ 292 nieprzekonująco tłumaczy pisownię z 

<e> ʽkontaminacjąʼ z wyrazem falšerstva ⇐ pol. fałszerstwo. — Zmianę lš > lč pokazuje 

war. sufalčiavoti WP ʽsfałszowaćʼ. — Warianty z chv- i kv-: chvalčiavoti BRB, kvalčiavoti 

MT, CGL (svartį kvalčiavoj ʽfałszuje na wadzeʼ) i kvolčiavoti ʽfałszowaćʼ (Nesselmann), 

świadczą o pośrednictwie stbłr. xvalьšovati (por. błr. xvalšavácь, xvalčavácь). 

 falšerius, -iaus, falšierius stlit. ʽfałszerzʼ, SD
1 «falszerz» (syn. neteisinykas) — zapoż. 

ze stbłr. falьšerъ ⇐ pol. XVI w. fałszerz ʽten, który fałszuje, podrabia, kłamca, oszust, 

oszczercaʼ (⇐ śrwn. valschære, nwn. Fälscher m.). Dwoistość e : ie także w 

kùčeris/kùčierius i šùleris/šùlierius. Zob. SLA 70, LEW 126, ALEW 272n., POLŽ 292. Zob. też 

falš̃ius. 

 falš̃ius, -iaus 2 p.a. stlit., gw. ʽfałsz, nieprawda, kłamstwo; herezjaʼ, falšius ir vylius DP 

ʽfałsz i zdradaʼ, SD
1 «fałsz» (syn. neteisė) — palatalna osnowa przemawia na rzecz 

zapożyczenia ze stpol. falsz, -u (⇐ śrwn. valsch m.; w kwestii -ls- por. także łac. falsum). 

Jako drugie źródło wchodzi w grę stbłr., błr. falьš, -u ⇐ stpol. falsz (stąd też ros. falьšь, -i f.). 

Nowopolska sekwencja -łsz- (fałsz, fałszywy) jest młodsza od -lsz-; prawdopodobnie ustaliła 

się ona dopiero pod wpływem -łż- w rodzimym syn. łżywy (zob. Bańkowski I, 358). Por. SLA 

50, 70n., LEW 126, ALEW 273, REW III, 200n. — Inne war. fálšus 1 p.a. (Kurschat) ⇐ stbłr. 

falšъ; folšius CHB; kvalčius a. kvolčius b.z.a. ʽbłąd, wada; feler u zwierzęciaʼ, np. Gera būtų 

karvė, tik su kvolčium ʽKrowa byłaby dobra, tylko ma felerʼ, ⇐ błr. gw. xvalьč, -u (ltš z lš 

przez insercję zwartej). Zob. też falšavoti. 

 falšỹvas, -à 4 p.a. stlit., gw. ʽfałszywy, nieprawdziwyʼ, DP ʽfałszywy, fałeszny, proznyʼ 

— zapoż. ze stbłr. falьšivyj, błr. falьšývy (SLA 71, 72, LEW 126). Drw. wsteczny: fálšas, -à 3 

p.a. ʽfałszywyʼ (Kurschat), por. príešava ⇒ príešas. — War. stlit. chvalšyvas ⇐ stbłr. 

xvalьšivyj, gw. kvalšỹvas, kvalčỹvas (por. SLA 50, ALEW 273), gw. palšỹvas (ZS 39). Zob. też 

falš̃ius i falšavoti. 
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 falvarkas stlit. ʽfolwark, część majątku ziemskiego z zabudowaniami, ziemskie 

gospodarstwo szlacheckieʼ, por. muitus, karčemas, falvarkus... arendavoja DP 2941 ʽczła, 

karczmy, folwarki... arendująʼ — zapoż. ze stbłr. folьvarkъ, folьvarokъ ⇐ pol. folwark (stpol. 

forwark ⇐ śrwn. vorwërc n. ʽpodmiejskie gospodarstwo rolne, podmiejski majątekʼ, por. 

WDLP, s.v. folwark, Sławski I, 233n.). Zob. też SLA 71, ALEW 273, POLŽ 293. War. 

parṽelkas 1 p.a. (Parvelkiùkas toks buvo šešiasdešimt aktarų ʽBył taki folwarczek 

sześćdziesięciohektarowyʼ). Osobno zob. palivárkas. 

 famìlija 1 p.a. stlit. ʽród, rodzina, krewniʼ, DP ʽfamiliaʼ — zapoż. ze stbłr. familija, błr. 

famílija, -i ⇐ pol. XVI w. familija ʽród, ludzie jednego nazwiska, wywodzący się od jednego 

przodka, dom, rodzinaʼ (SPXVI). Zob. też SLA 71, ZS 39, LEW 535, PEŽ 293n. (brak w 

ALEW). War. z p-, pamìlija: Nedidelė jų pamìlija, išsidalins lengvai! ʽIch rodzina jest 

niewielka, łatwo się podzielą [spadkiem]ʼ. — Drw. familijañtas 2 p.a. gw. ʽkrewnyʼ (Reik 

sukviesti familijantus ʽTrzeba sprosić krewnychʼ) ⇐ pol. przest. familiant ʽherbowny, do 

herbu jakiego należący; zacnego znakomitego rodu, czyli domuʼ (L.). 

 fanabèrija 1 p.a. gw., fanabẽrija 1 p.a. 1. ʽnieuzasadnione niezadowolenie, fochy; 

wyniosłość, pycha, zadzieranie nosaʼ, 2. ʽchusteczka w butonierceʼ — zapoż. z błr. 

fanabéryja, -i (⇐ pol. fanaberie f.pl. ⇐ jid. fajne berjes ʽtęgie zuchyʼ, por. SW I, 718, 

Sławski I, 218).). War. gw. panabèrija, panebèrija, panabẽrija. — Drw. fanaberìstas 4 p.a. 

ʽdumny, wyniosły, nieprzystępny; o koniu: narowisty, upartyʼ (Kad anas nebūt panaberìstas, 

aitau už jo ʽGdyby on nie był [taki] pyszny/wyniosły, wyszłabym za niegoʼ. Jo kumelė tai 

fanaberistà ʽNarowista ta jego kobyła!ʼ), panaberìstas ⇐ pol. fanaberzysty (por. odmienne 

miejsce akcentu w błr. fanabérysty, PZB 5, 262). — War. panaberñas ʽwyniosły, nadęty, 

pysznyʼ ⇐ błr. fanabė́rny (POLŽ 491: z pol. gw. fanaberny). 

 fántas 1 p.a. ʽw grze towarzyskiej: przedmiot składany do wykupu za uchybienie 

jakiemuś z przepisów gry, zastawʼ (Ar išpirksi savo fántą? ʽCzy wykupisz swój fant?ʼ) — 

zapoż. z pol. fant, -u m.in. ʽzastawʼ (⇐ śrwn. pfant, por. nwn. Pfand n.). Ze względu na akut 

por. zapoż. lénkas, stánčka i šántos. Por. POLŽ 295. Zob. też pántas II. 

 farba stlit. 1. ʽfarba do farbowaniaʼ, 2. stlit. ʽmaść końskaʼ; war. forba CHB, też SD 

(«maść, color», syn. krosa, kvorba) — zapoż. ze stbłr. farba ⇐ pol. farba (⇐ śrwn. varwe, 

var f. ʽbarwa czego, barwa skóry; farba do malowaniaʼ, zob. WDLP, s.v. farba). Por. SLA 72, 

ALEW 273n., POLŽ 295. Zob. też barvà i kvorbà. — Vb. denom. farbavoti, forbavoti 

ʽzabarwiać, nasycać farbąʼ ⇐ pol. farbować, błr. gw. farbavácь. 

 farbatkos f.pl. stlit. ʽkoronkiʼ (paprovydama farbatkas MOP, zob. SLA 71, POLŽ 62) — 

zapoż. z pol. XVI w. forbotki m.pl., co jest zdrobnieniem od forbot m. lub forbota f. 

ʽkoronka z nitek złotych, srebrnych lub jedwabnych, zdobiąca strój; ozdoba przy rzędzie 

końskimʼ (SPXVI). Zdaniem Brücknera 125 jest to pożyczka z hiszp. farpado ʽz frędzlamiʼ. 

HSBM poświadcza polonizm tylko w postaci niezdrobniałej: farbota, forbota. Brak w LKŽ, 

LEW i ALEW. NB. SD s.v. «forboty» ma swojskie mazgeliai gale rūbų ižsiuvinėtų (zob. 

mãzgas, mazgýti). — Gw. war. z dysymilacją f-b > k-b: karbãtkos 2 p.a., też m. karb̃atkai 1 

p.a., karbãtkai 2 p.a. Zob. też karùnkos. 

 faritavóti, fariravóju, faritavójau DP ʽforytowaćʼ — zapoż. z pol. XVI w. forytować, -

uję ʽpopierać; bronić, sprzyjać, faworyzować, dawać pierwszeństwo; oskarżać, donosićʼ 

SPXVI, co jest vb. denom. od terminu prawniczego forytarz ʽpoplecznik, protektor, obrońca; 

oskarżyciel, denuncjatorʼ (spolszczone z wcznwn. Vorreder, zob. WDLP, s.v. forytarz I). Por. 

SLA 71; brak w ALEW. 

 fariziẽjus, -iaus 2 p.a. ʽfaryzeusz; obłudnikʼ — zamiast *farisiejus, co zapożyczone ze 

stbłr. farisej, farysej (por. ros. fariséj, -ja). — Starolitewski odpowiednik brzmi farizeušas 
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(Anuo metu bylojo Jezus vyresniemus Kunigamus ir Pharizeušamus DP 35025 ʽCzasu onego 

mowił P. Jezus Książętom Kapłańskim y Pharyzeuszomʼ) i jest transpozycją z pol. XVI w. 

faryzeusz. Z tej stlit. formy pochodzi spółgłoska -z-, która zastąpiła -s- we współczesnym 

odpowiedniku fariziẽjus. Przestarzałe war.: pariziẽjus oraz parizeùšas i paryzijū̃šis. — W DP 

jest ponad 20 miejsc, gdzie na miejscu <z> ukazuje się oboczna pisownia <ż>, np. 

Phariżéusz, Phariżéuszai, Phariżéuszamus. Niewykluczone, że ta pisownia zdradza obecny 

w języku Daukszy war. ze spółgłoską ž, farižeušas, odpowiadający polskiemu rzadkiemu 

faryżeusz (2x) zob. SPXVI VII, 37n.173. Dublety z ž <ż> ukazują się w DP m.in. przy zõkonas i 

zõkonykas. — Użyty w DP akcentogram ma jednostajną postać <é> (zob. Kudzinowski II, 

496), co świadczy o utrzymaniu w pożyczce polskiego akcentu, por. [faryzé.uš]. Zob. też 

SLA 71 oraz POLŽ 62n. Brak w LEW i ALEW. 

 farma SD
1 «forma na dzwon, działo» [ʽprzyrząd, urządzenie do nadawania kształtuʼ, 

SPXVI], war. forma: pavéikslas ir formà DP 9447 ʽobraz i kształtʼ (SLA 72, ALEW 275) — 

zapoż. z pol. forma. Osobno zob. kvarmà. — Vb. denom. farmavoti ob. formavoti ʽnadawać 

formę, kształtʼ, SD
1 farmavoju «formuię, kształtuię» ⇐ pol. formować, -uję (por. kvarmavóti 

s.v. kvarmà). 

 fartūchas MOP ʽfartuchʼ — zapoż. z pol. fartuch (⇐ nwn. Vortuch, WDLP), por. SLA 

71, ALEW 274, PAŽ 110 (pominięte w LKŽ). 

 febra DP ʽfebra, gorączkaʼ — zapoż. ze stbłr. febra ⇐ pol. XVI w. febra ʽgorączka z 

dreszczami; choroba typu malarycznego; dreszcz, strachʼ SPXVI (tu z włos. febbre f. ⇐ łac. 

febris, -is f. ʽgorączka, febraʼ, Bańkowski I, 363). Zob. też SLA 71, ALEW 274, POLŽ 298. 

 felč̃eris, -io 1 p.a. ʽpomocnik lekarza, felczerʼ — zapoż. z pol. felczer, -a (⇐ nwn. 

Feldscher m. ʽchirurg polowy, wojskowy, Heereswundarztʼ, zob. Sławski I, 226, WDLP). 

Brak w POLŽ. Inaczej Čepienė 140: zapoż. niemieckie. War. pelč̃eris i pelč̃erius (ZS 42; brak 

w LKŽ). — War. pìlčėrė, fìlčėrė ⇐ dn. fellschēr (Čepienė 143). Zakończenie m. -ėrė też w 

bẽkėrė, dìšėrė i klẽknėrė. 

 fė́lė 1 p.a. gw. ʽwada, brak, feler (gdy mowa o zwierzęciu domowym, np. Mūsų karvė 

jokios fė́lės neturi ʽNasza krowa nie ma żadnej wadyʼ) — zapoż. z prus.-niem. fēle, por. nwn. 

Fehler m. (GL 49; brak w LEW). War. pė́lia JU może oddawać pol. przest. fela, co było 

wariantem do feler ⇐ nwn. Fehler (zob. Brückner 117; brak w WDLP). Co do akutu por. 

zapoż. šė́pis. Zob. też brõkas, kvolčius i vodà II. — Drw. fė́lingas ʽmający wadę, felerʼ (Tas 

arklys fė́lingas, su viena akimi ʽTen koń ma feler, brak mu jednego okaʼ). 

 feravoti, feravoju, feravojau stlit. ʽorzekać, ogłaszać wyrok, dekretʼ (DP, MOP) — 

zapoż. ze stbłr. ferovati ⇐ pol. XVI w. ferować ʽwydawać, ustanawiać, ogłaszać (dekret, 

sentencję) SPXVI, od łacińskiego zwrotu prawniczego sententiam ferre ʽwydawać orzeczenieʼ 

(Bańkowski I, 364, POLŽ 298). Zob. SLA 71; brak w ALEW. 

 ferñicas 1 p.a., férnicas 1 p.a., też pérnicas 1 p.a. ʽpokost, werniksʼ — zapoż. z prus.-

niem. fernitz m., por. śrwn. vernīʒ (⇐ stfr. verniz ⇐ włos. vernice, EWD 347), nwn. Firnis m. 

Zob. GL 50, 99. 

 fygà 2 p.a., figà 2 p.a., gen.sg. fỹgos, fìgos bot. ʽfiga, Ficus caricaʼ. SD <figa medźias> 

«figa drzewo», <figa wayśius> «figa owoc», <figa neiźnokusi> «figa nie doyrzała», <figa 

sausa> «figa sucha» — zapoż. ze stbłr. fikga, figa ʽdrzewo i owoc figiʼ (⇐ pol. figa ⇐ śrwn. 

 
173 Oprócz tego są w SPXVI dwa derywaty z pisownią <ż>: faruż ʽfaryzeuszʼ 13x i faryż ts. 1x. Sekwencję ž-š 

można rozumieć jako wynik antycypacyjnej asymilacji w z-š. Wyrównanie w odwrotnym kierunku (z-s) 

poświadcza polski war. faryzeus 9x.  
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vīge ⇐ łac. fīcus). Por. SLA 71, LEW 126. Zob. też kvygà i špygà. 

 figliorius, -iaus CGL ʽpochlebca, Schmeichlerʼ — zapoż. z pol. XVI w. figlarz 

ʽzwodziciel, matacz, oszust, krętacz; aktor, kuglarz, mimʼ (SPXVI). Por. SLA 71; brak w 

ALEW. 

 figlius, -iaus MOP ʽpodstęp, wybiegʼ — zapoż. ze stbłr. figelь ʽpodstęp, oszustwoʼ, pol. 

XVI w. figiel, -gla ʽniegodziwy czyn, sprawka; chytrość, sztuczka diabelska, pokusa; 

podstęp, wybieg, fortel, sposóbʼ (SPXVI). Zob. SLA 71, ALEW 274, POLŽ 300. Na temat 

niepewnej etymologii pol. wyrazu zob. Bańkowski I, 366n. Zob. też piglius. — Drw. 

figliavoti: su tuo velnu teip norėjo figliavot MOP ʽz tym diabłem tak chciał figlowaćʼ ⇐ pol. 

XVI w. figlować, -uję ʽużywać wybiegu, wykrętu; używać podstępu, oszukiwać; rozprawiać, 

wdawać się w rozmowyʼ (SPXVI). 

 fijolka stlit. bot. ʽfiołek, Violaʼ, SD
1 <fialka> «fiołek», SD <fijołka> «fijołek» — 

zapoż. ze stbłr. fijalka, fialka, por. błr. fijálka, -i (⇐ stpol. fijałka, fijołka ʽViolaʼ). Kuriozalny 

jest wywód fijálka w TSBM wprost z łac. viola. Zob. też pijolkà. 

 filiõrius, -iaus DP ʽfilarʼ — zapoż. z pol. XVI w. filar ʽpionowa podpora 

architektoniczna, rodzaj słupa, kolumnyʼ SPXVI (z niem.-łac. filar < stwn. phīlāri, śrłac. 

pīlāre, Bańkowski I, 368). War. gw. piliõrius. Łot. pĩlãrs, pĩlieris ⇐ śrdn. pīl(e)re, pīlar, por. 

nwn. Pfeiler (Jordan 81). Zob. też SLA 71, LEW 590; brak w ALEW.  

 firánka 1 p.a. gw. ʽzasłona na okno, firankaʼ — zapoż. z pol. firanka, stpol. firank, 

firhank m. (⇐ śrwn. vürhanc, nwn. Fürhang m. ʽzasłonaʼ, WDLP). Z uwagi na akut por. 

zapoż. balánka, varánka. — War. firámka, z dysymilacją ŋk > mk (por. jùmkytojas, 

šim̃korius); fėránka, fė́ranka.  

 fìrštas 1 p.a. przest. ʽksiążęʼ — zapoż. z prus.-niem. firšt (GL 51, 101, Čepienė 140; 

brak w LEW), por. nwn. Fürst m. War. pìrštas. Por. akut w zapoż. kìrkė, šìrma(s), vìrtelis. 

Zob. też ércikis. — Drw. fìrštienė ʽksiężnaʼ. 

 forta stlit. ʽwejście, przejścieʼ (jog ankšta yr forta ir siauras kelias, kursai veda 

gyvatosp amžinosp DP 3878 ʽiż ciasna jest fortka i wąska droga, ktora wiedzie do żywota 

wiecznegoʼ) — zapoż. ze stbłr. forta ⇐ pol. XVI w. forta ʽwejście, przejście, drzwi do 

budynku, brama w murach miejskich, zamkowych, klasztornychʼ (SPXVI), tu zapoż. ze śrwn. 

phorte ⇐ łac. porta ʽbrama, wejścieʼ, por. nwn. Pforte f. ʽ(małe) drzwi, wejścieʼ. Por. 

Bańkowski I, 394n., EWD 999; SLA 72, POLŽ 302 (brak w LKŽ, LEW i ALEW). — Drw. 

fortkelė ʽfurtka, Pförtchenʼ (BRB, MOP), drw. na -el- od fortka ⇐ stbłr. fortka, to z pol. XVI 

w. fortka ʽwejście, przejście, drzwi do budynku, w ogrodzeniu, w murach miejskichʼ 

(SPXVI). Zob. też fùrtka. 

 fortelius MOP ʽfortelʼ — zapoż. z pol. XVI w. fortel (fortyl, fortejl) ʽnieuczciwy 

sposób osiągnięcia czegoś, podstęp, wybieg, chytry postępek, zdrada; korzyść, pożytek; żart, 

psikus; sztuka czarodziejskaʼ SPXVI (to ze śrwn. vorteil ʽkorzyść; korzystniejsze od cudzych 

położenie; środek do uzyskania korzyściʼ, nwn. Vorteil m., Bańkowski I, 381). Por. SLA 72; 

brak w ALEW. 

 fortūna stlit. ʽzrządzenie losu, fatum; szczęścieʼ (ne fortūna, bet Dievas DP 33518 ʽnie 

fortuna, ale Bogʼ) — zapoż. z pol. XVI w. fortuna ʽlos, przeznaczenie, przypadek, ślepy traf; 

powodzenie, sukces, pomyślność; majętność, bogactwoʼ SPXVI (⇐ łac. fortūna, -ae ʽlos, 

dolaʼ). — War. chvartūna lub kvartūna BRB, też m. kvartūnas CGL ⇐ stbłr. xvortuna (⇐ pol. 

fortuna), por. błr. fortúna, -y. — Drw. fortūningas: metus laimus ir fortūningus DP 5735 ʽrok 

fortunny a szczęśliwyʼ. Por. SLA 50, 117, LEW 50, 72, 177, ALEW 275, Bańkowski I, 382. 
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 fotogrãfija 1 p.a. ʽfotografiaʼ — zapoż. z pol. fotografia. War. gw. patagrãpija, 

potigrãfija (ZTŽ). 

 fundameñtas 2 p.a. ʽfundamentʼ, DP ʽfundament, gruntʼ, SD «grunt» (syn. padas, 

pamatas) — zapoż. z pol. XVI w. fundament, -u ʽpodstawa, podpora, podwalina, posada; 

dolna część budowyʼ, por. błr. fundáment, -a/-u. Lit. akcentuacja odpowiada łac. 

fundamentum i niem. Fundament n. Por. SLA 73, ALEW 276, POLŽ 303n. Osobno zob. 

kundãmentas. — Warianty: pundameñtas, pundãmentas; z dysymilacją n-m > ø-m: 

pudameñtas, pudãmentas, też pūda° (por. aguonà z *maguona, éndrė z néndrė), później 

zmienione przez asymilację a-e > e-e: pudemeñtas, pudẽmentas. — Drw. pudamentìnė 

ʽprzepicie wódki z okazji położenia fundamentówʼ. — Ludowo-etymologiczna adideacja do 

wyrazu pãdas m.in. ʽpodwalina domuʼ pociągnęła za sobą wariant z pada° na miejscu 

punda°, funda°, por. padameñtas, pãdamentas 1. ʽfundamentʼ, 2. ʽpierwsza belka 

spoczywająca na fundamencieʼ. Niejasne jest pale° w war. palemeñtas (Palementą pakasus 

arba paplovus, troba sugriūti tur ʽGdy się fundament podkopie albo podmyje, budynek musi 

runąćʼ). — Nieregularna kontrakcja formy padamentas prowadzi do wariantu stlit. pamentas 

WP (tak LKŽ IX, 293, tymczasem J. Karaciejus, wydawca WP, daje na s. 283 odczyt ant 

Panumenta (ant Aslas) WP 1958). — Na gruncie adideacji do púodas m.in. ʽkafelʼ 

pund(a)meñtas zmieniło się w puodmentas LEX ʽpodstawa pieca kaflowego, Kachelofenfußʼ 

(brak tego przykładu u Kabašinskaitė 1998). 

 fundavoti, fundavoju, fundavojau stlit. ʽkłaść podwalinę, fundament; postawić, 

zbudować, np. kościółʼ, DP ʽfundować, nadawaćʼ — zapoż. ze stbłr. fundovati ⇐ pol. XVI w. 

fundować ʽkłaść fundament; zorganizować, urządzić, ustanowić; postawić, wznieść, 

zbudowaćʼ (SPXVI). Por. SLA 73, ALEW 275n., POLŽ 304. 

 funtas SD «funt, libra», funtų sveriųs «funtowy» — zapoż. z pol. XVI w. funt 

ʽjednostka wagi odpowiadająca 12 uncjom (funt aptekarski) lub 16 uncjom (funt kupiecki)ʼ 

SPXVI (⇐ śrwn. phunt, por. nwn. Pfund n.). Por. SLA 73. Zob. też pùndas. 

 furija DP ʽfuriaʼ — zapoż. z pol. XVI w. furyja ʽgniew srogi, niepohamowany, 

popędliwośćʼ SPXVI (⇐ łac. furia ʽjędza, furiaʼ, przen. ʽszaleństwo, wściekłość, zaślepienie, 

namiętnośćʼ, od furō, -ere ʽpopadać w obłęd, odchodzić od zmysłówʼ). Por. SLA 73; brak w 

ALEW. Zob. też furijotas. 

 furijotas DP ʽfuriatʼ — zapoż. z pol. XVI w. furyjat ʽczłowiek skory do gwałtownego 

gniewu, popędliwy, zapalczywyʼ SPXVI (⇐ łac. furiātus ʽdoprowadzony do szaleństwa, 

szalony, obłąkanyʼ, od furiāre ⇐ furia, zob. furija. Por. SLA 73; brak w ALEW. Zob. też 

varijõtas. 

 fùrmonas 1 p.a. przest., gw. ʽpowożący końmi, woźnicaʼ (SD
1 «furman»), pùrmonas 

— zapoż. z pol. furman (⇐ nwn. Fuhrmann m. ʽpłatny woźnica, przewoźnikʼ, WDLP). Por. 

POLŽ 304n. War. furmõnas ⇐ błr. furmán, -á (stbłr. furmanъ), churmõnas ⇐ błr. gw. 

xurmán (stbłr. xurmanъ). Osobno zob. kùrmonas i kùčierius. — Drw. furmonystė SD
1 

«furmaństwo», gw. purmonỹstė ts. Vb. denom. purmonáuti, pùrmonauti ʽfurmanić, powozić 

końmiʼ. — Nazw. Fùrmanas, Fùrmonas, Furmanãvičius, Furmonãvičius.  

 fùrtka 1 p.a. gw. ʽlufcik, mała szybka w oknie w oddzielnej ramce, dająca się 

oddzielnie otwierać, wietrznikʼ (Atidaryk furtką, jau per šilta ʽOtwórz lufcik, jest już za 

gorącoʼ), war. fùrtkė — zapoż. z błr. fórtka, fúrtka ʽlufcik; bramkaʼ ( ⇐ pol. przest. furtka 

ʽlufcik w oknie, okienko; mała bramka, np. w płocieʼ – drw. od furta ʽbramaʼ ⇐ śrwn. phorte 

⇐ łac. porta ʽbrama, wejścieʼ), por. nwn. Pforte f. ʽ(małe) drzwi, wejścieʼ. War. fùrtkė. 

Osobno zob. forta oraz kvartkà i liùpcikas. 
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 futrà 2 p.a., gen.sg. fùtros przest., gw. ʽodzienie wierzchnie podbite futremʼ, SD
1 

«futro», futru pamušu «futruię» [ʽpodbijam futremʼ] — zapoż. ze stbłr. futro, xutro ⇐ pol. 

futro n. (⇐ śrwn. vuoter, nwn. Futter n. ʽpodszewka ubraniaʼ, zob. WDLP, s.v. futro I). Zob. 

POLŽ 305. — War. putrà ʽodzienie sukienne podbite futremʼ (Šiltą pùtrą pasisiuvai ʽCiepłe 

futro sobie uszyłeśʼ). Zob. też pabū́teris. 

 fùšeris, -io 1 p.a. przest. ʽkiepski rzemieślnik, partaczʼ — zapoż. z pol. fuszer ʽten, kto 

trudni się rzemiosłem bez zezwolenia cechuʼ (od końca XVIII w.), też ʽpartacz, kiepski 

robotnikʼ ⇐ nwn. Pfuscher m. (WDLP). 
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G 
 gãbalas 3 p.a. 1. ʽkawał, kawałek, bryła, część jakiejś masy, całościʼ, 2. ʽkawał drogi 

(do przebycia)ʼ; odpowiednik łot. gabals ʽkawałek, sztuka; odległość, okolica; poraʼ — sb. 

postverbale na -al- od czas. *gabyti, który został odnowiony przez gabìnti i gabénti 

ʽprzenosić, przewozićʼ (zob.). Paralele: pãdažalas ⇐ padažýti; bars̃talas ⇐ barstýti. Znacz. 

etym. ʽczęść przemieszczona z miejsca na miejsce, przedmiot dostarczonyʼ ⇒ ʽczęść jakiejś 

całościʼ vel sim. — War. gãbalis 1. ʽkawał, kawałek (chleba, ryby, słoniny)ʼ, 2. przen. ʽkawał 

drogiʼ; war. metatetyczny: bãgalis ʽwielki kawał czegoʼ (Dešra viename bãgaly, t.y. luite JU 

ʽKiełbasa w jednym kawałkuʼ) < gãbalis (por. gerb̃ti < *bergti i blìžas < žlìbas). — Drw. 

gabalìnis cùkrus ʽcukier w kostkachʼ (dosł. ʽpokawałkowanyʼ). — Inne postverbalia: gãbana 

(zob.), gabulỹs ʽbryła; kłąb siana; zwój, zawiniątko, tobołek, pakunekʼ, gãbužas a. gabùžis 

ʽgarść, wiązkaʼ; gabìžalas ʽkawał soli kamiennej odłupany ze słupkaʼ – drw. na -al- od 

jakiegoś *gab-iž- (por. gãbužas). Bardzo rzadki suf. -iž- jest w zasadzie poświadczony tylko 

w hydronimii, por. n.rz. Gabìžius a. Gabìžis. Obok tego -yž-: n.rz. Gumýža (Vanagas 127 

łączył tę nazwę z sb. gùmulas m.in. ʽkawał, bryłaʼ).  

 gãbana 1 p.a., gabanà 3 p.a. gw. 1. ʽpęk, wiązka, garść (siana, słomy, grochowin, lnu)ʼ, 

por. Glėb̃is šieno tarp rankų, gabana po pažaste, našta ant pečių nešama ʽNaręcze siana, 

glėbys, niesie się w rękach, gabanę pod pachą, a naštę na plecachʼ, 2. ʽciężar niesionyʼ (SD 

«brzemię», syn. glėbys). Odpowiednik łot. gabana ʽnaręcze; kopka sianaʼ, gabane ʽsnopʼ — 

rzeczownik postwerbalny z suf. -an- (ŽD 226n.) od osnowy gab- jak w czas. *gabyti, który 

został zluzowany przez gabìnti i gabénti ʽprzenosić, przewozićʼ. Zob. gebė́ti i góbti. Znacz. 

etym. ʽto, co chwycono rękomaʼ. Por. LEW 126n., ALEW 276 (odnosi gãbana wprost do 

góbti). Zob. też gãbalas. — Vb. denom. gãbanoti a. gabanóti ʽskładać sobie naręczeʼ.  

 gabénti, gabenù, gabenaũ ʽprzenosić, przewozić, transportować, dostarczaćʼ, cps. 

įgabenti DP ʽprzyprowadzićʼ, nugabenti DP ʽzanieść, przenieść, domieścićʼ, pargabénti 

ʽprzynieść, przywieźć (do domu), dostarczyćʼ, pérgabenti DP ʽprzenieść, przeprowadzićʼ, 

sugabénti ʽznieść na kupę, zgromadzić w jednym miejscuʼ, užgabénti ʽzanieść; zaprowadzić 

gdzieʼ174. Refl. gabéntis ʽprzeprowadzać się w inne miejsceʼ (m.in. DP), gabenuosi SD
1 

«prowadzę się» (syn. prasikeliu) ob. gabinuosi SD «prowadzę się, przeprowadzam się» (⇒ 

gabenimasis SD
1 «prowadzka», atsigabénti ʽprzywieźć z sobąʼ, persigabenu SD

1 

«przeprowadzam się». War. ze zmianą énT > éi̯T: gabéiti (por. LD § 151). Z obocznym 

sufiksem: įgabìnti ʽprzynieść; oszczędzać chleb; wabić zwierzę do obory; wbić szpony w 

ofiarę (o jastrzębiu)ʼ. Formacje dewerbalne z sufiksami -en-, -in- i SO gab- ⇐ geb- < pie. 

*ghebh- ʽchwycić, wziąć; daćʼ (LIV
2 193), zob. gebė́ti. Paralele apofoniczne: laménti, lamìnti 

⇐ lémti, lìmti; tapénti, tapìnti ⇐ tèpti. Nieco inaczej LEW 126n. (s.v. gabanà). — Na 

istnienie frequentativum na -sty-, *gabstyti ʽchwytaćʼ, wskazują nomina od dwóch neoosnów 

z niego wyabstrahowanych, mianowicie 1° gabst-, por. gabstà ʽgarść, garstka (siana, 

słomy)ʼ, ⇒ vb. denom. gabstáuti ʽbardzo chcieć, pragnąć, pożądaćʼ (typ žangstáuti, 

žargstáuti); ze zmianą ps > pš175: gãbštas c. ʽchciwiec, skneraʼ, gabštùs ʽzręczny; chciwy, 

pazernyʼ (⇒ gabštáuti ʽpragnąć za dużo, być chciwymʼ), 2° gabs- (reanaliza *gabs-sty-): 

gabsnóti ʽzbierać, skupiaćʼ (⇒ gabsnẽlė ʽgarstka siana, koniczynyʼ. — Wziąwszy pod uwagę 

znaczenie, wypada sb. gãbas ʽchciwiec, skneraʼ uznać za drw. wsteczny od gãbštas ts. (por. 

 
174 Por. Tuosgi nusidėjėlius... savisp pašaukia, ir karalystėn umžinon užgabena SP I, 18330 ʽTychże grzesznych 

ludzi... do siebie powoływa i do krolestwa wiecznego zaprowadzaʼ  
175 Por. graibštýti ob. graibstýti; kapštýti ob. kapstýti; krapštýti z *krapstýti. 
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makštìs ⇒ mãkas, mãkis). — WSO gob- < *gāb-: żm. gobinti b.z.a. ʽnosić, przenosićʼ 

(Pasienais daug yra žmonių nešėjų, kurie gobina į Žemaičius kantrobantus ʽNa pograniczu 

jest wielu przemytników, którzy przenoszą kontrabandę na Żmudźʼ). Osobno zob. gobė́tis, 

góbti. 

 gablỹs 4 p.a. CGL ʽżartownik, kpiarzʼ — zapoż. z dn. Jabbel f. ʽwygadanie, 

gadatliwość, loses Mundwerk, Freude am Redenʼ, przy czym lit. g może być 

hiperpoprawnym zastępstwem za dn. j, zob. ALEW 276. — Vb. denom. gablioti CGL 

ʽwyśmiewać, drwićʼ. 

 gabùs, -ì 4 p.a. 1. ʽzdolny, sprytnyʼ (war. gabštùs), 2. ʽchciwyʼ (war. gãbas, gobùs) — 

przymiotnik na -u- od abstr. *gaba ⇐ gebė́ti m.in. ʽpotrafić, umieć, mócʼ. Paralele: alsùs ⇐ 

*alsa; dangùs ⇐ dangà; taikùs ⇐ taikà. — Drw. gabùmas ʽzdolność, uzdolnienieʼ. 

 gãdina 1 p.a. gw. ʽżmijaʼ, używane m.in. jako przekleństwo skierowane do krowy: Stoj 

tu gãdina! ʽStój, ty gadzino!ʼ (ZS 18) — zapoż. ze stbłr. gadina ʽzwierzę budzące wstrętʼ, 

bez substytucji słow. a (por. baránka, rãbinas). — War. ze spodziewaną samogłoską o: 

õdina, LZŽ õdzina ʽżmijaʼ ⇐ błr. hádzina, -y (zanik h- jak w adynà). 

 gadýnė 1 p.a., gadỹnė 2 p.a. przest., gw. 1. ʽczas, poraʼ (Išaušo gera gadýnė vaikščioti 

po sodą ʽPrzyszedł czas, aby zakrzątnąć się w sadzieʼ), 2. pikta gadynė SD
1 «głod, fames» 

(syn. badas), 3. ʽgodzinaʼ (war. gadynà, hadyna), 4. ʽdobry czas, czas dostatku, 

bezpiecznego bytowaniaʼ (Vasarą visiems gadýnė – šilta, gera! ʽLato to dobry czas dla 

wszystkich, jest ciepło, przyjemnie!ʼ) — zapoż. ze stbłr. godina, -y, por. błr. hadzína, -y 

(SLA 73, LEW 127). W odróżnieniu od bliskoznacznego adynà (zob.) wyraz został 

zapożyczony przed błr. spirantyzacją g w γ. Būga, RR I, 440 sądził, że wyraz litewski jest 

spokrewniony ze słowiańskim. 

 gadìnti, gadinù, gadinaũ ʽpsuć, niszczyć, uszkadzać, demoralizować; kalać, 

zanieczyszczaćʼ — causativum z suf. -in- i SO gad- ⇐ ged- do gendù, gèsti ʽpsuć sięʼ. 

Paralele apofoniczne: alsìnti ⇐ ils̃ti; dangìnti ⇐ déngti; kankìnti ⇐ keñkti. War. gadýti, -aũ, -

iaũ ʽpsuć, niszczyćʼ. — SD: gadinu «fałszuię; gwałcę» (syn. ižbjaurinu, pasyliju), «psuię co; 

pustoszę co» (syn. niekinu), gadinųs SD
1 «zaraźliwy, razisty» (syn. prisimetųs), pagadìnti 

ʽzepsuć, popsuć, uszkodzićʼ, ⇒ pagadinamas SD «skazitelny», pagadìntas ʽzepsutyʼ, SD
1 

«zapowietrzony» (syn. maran įžeistas), SD «skażony, zepsowany», pergadinti DP 

ʽprzeszkadzać, przekazić, szkodzićʼ, gadint giminį SD «kazirodztwem kogo zelżyć», ⇒ 

gadinimas giminės SD «kazirodztwo» (prawdopodobnie kalka z pol. kazirodztwo, por. giminė ̃

ʽródʼ). Refl. vočiu vežiu gadinuosi SD «kanceruię się» [ʽw kancer się obracaćʼ, L.]. — Od 

pagadìnti pochodzi sb. postvb. pagadas (zob.) — Iter. na -inė-: pergadinėti DP 

ʽprzeszkadzaćʼ. 

 gãdyti, gãdiju, gãdijau przest., gw. ʽgodzić skłóconych, doprowadzać do 

porozumienia; dać, pożyczyćʼ, išgãdyti ʽpożyczyć, użyczyć komu czegoʼ (Išgãdykit man 

dalgės, eisiu šėko pasišienauti ʽPożyczcie mi kosy, pójdę kosić «šėkas»ʼ), pagãdyti 

ʽdogadzać komu; pożyczać komu; jednać skłóconychʼ, refl. gãdytis ʽdochodzić do 

porozumienia (po sprzeczce), jednać się z kim; nadawać się, być odpowiednim do czego; 

wypadać, być stosownymʼ, susigãdyti ʽzgodzić się (np. na cenę); pogodzić sięʼ — zapoż. ze 

stbłr. goditi(sja), por. błr. hadzícь, hadžú, 3 sg. hódzicь, refl. hadzícca, hadžúsja, 3 sg. 

hódzicca (por. SLA 73n., LEW 127). Akcent lit. bazuje na białoruskiej formie 3 sg. prs. (por. 

tãčyti, mõnyti). 

 gãdnas, -à 4 p.a. stlit., gw. 1. ʽgodny, wart czego, zasługujący na coʼ (Ir gadnas esti 

darbinykas algas sava MŽ 3112 ʽI godzien jest robotnik zapłaty swejʼ), 2. ʽstosowny, 

odpowiedni, właściwyʼ, 3. ʽdobryʼ (Nóru, kad būtaĩ tu gãdnas LZŽ ʽChcę, żebyś ty był 
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dobryʼ) — zapoż. ze stbłr. godnyj, por. błr. hódny, pol. godny (SLA 74, LEW 1, 127, ALEW 

277n.). Z innym tematem: gadnùs: gadnus makyti MŽ 2913 ʽku nauczaniu sposobnyʼ (o 

biskupie). — Warianty: z nagłosem h-: hadnas, hadnus (m.in. BRB); z zanikiem h-: adnas 

BRB, LEX (por. adynà); z samogłoską pierwiastkową o: gõdnas ob. gòdnas LZŽ (por. zdõrus 

⇐ błr. zdor). — Drw. gadnystė, hadnystė lub adnystė ʽgodnośćʼ, gadnumas lub adnumas ts. 

— negãdnas, nehadnas (m.in. WP) ʽniegodnyʼ ⇒ negadnystė a. nehadnybė ʽniegodziwość, 

nieprawośćʼ, war. nehadnastis (neosuf. -astis, por. bočnastis, kornastis). 

 gadzìnkos, -ų 1 p.a. f.pl. gw. ʽu katolików: poranne nabożeństwo do Matki Boskiejʼ 

(davatkų gadzinkos ʽgodzinki dewotekʼ. Rėk: šalin karunkos ir gadzinkos! ʽKrzyknij: precz z 

koronkami i godzinkami!ʼ) — zapoż. z pol. godzinki, -nek f.pl. (POLŽ 362n.; brak w LEW). 

 gagė́ti, gãga, gagė́jo ʽo gęsiach: gęgaćʼ (Žąsys kieme gãga ʽGęsi gęgają na podwórzuʼ) 

— czasownik o osnowie ga-g-, motywowanej przez powtórzony wykrz. gà-gà. Paralela: 

kagénti. — Z innymi sufiksami: gagénti (Ko gi ten žąsys pas duris gagẽna? ʽCzemu tam gęsi 

[tak] gęgają pod drzwiami?ʼ), gagìnti, gagnóti, gãgoti, gagúoti (⇐ gàgu gàgu). Por. syn. 

dadė́ti, dadénti oraz gargė́ti, gargsė́ti. — Postverbalia: gãgalis ʽgęsiorʼ, gãganas a. gãganis 

ts.; drw. wsteczny: gãgas. 

 gaidė ̃4 p.a. gw. peior. ʽpanna z dzieckiemʼ. Niejasne. 

 gaĩdgystė 1 p.a. ʽpora piania kogutów, świtʼ (war. gaĩdgysta). Forma kontrahowana z 

gaĩdžiagystė, co jest złożeniem członów gaidỹs ʽkogutʼ i -gystė ʽpianieʼ, przy czym to 

ostatnie przedstawia nomen actionis na -tė od neopwk. gys- ⇐ gýsti (por. typ pagaũtė, 

paslaptė)̃. SD <gaydźiagiste> «kuropoy, czas ktorego pieją koguty». — Gdy złożenie 

gaĩdžiagystė zostało zinterpretowane na sufigowane simplex (gaĩdžiag-ystė), pojawiły się 

dwa drw. wsteczne: gaĩdžiagė (też pl. -ės) i gaidžiãgis (Trečiame gaidžiãgy reikdavo jau 

keltis ʽPo trzecim pianiu należało już wstawaćʼ). — War. z metatezą -g-: gaĩdygstė, 

gaĩdykstė; z uproszczeniem grupy -dg-: gaĩdysta, gaĩdystė. 

 gaidỹs, -džio 4 p.a. 1. ʽkogut, kurʼ, 2. przen. ʽsłaby człowiekʼ (Ką toks gaidys gal 

padirbti! ʽCo taki kogut potrafi zrobić!ʼ, 3. przen. ʽzadziorny człowiek, zawadiakaʼ, 4. ʽkurek 

na dachuʼ, 5. ʽkurek przy kotle, kranʼ, 6. ʽkurek w karabinieʼ. SD: gaidys «kogut, kokot, kur», 

giesti gaidys «pieie kur», gaidys romytas «kapłun» [ʽmłody kogut kastrowanyʼ]. Pb. *gai̯d-

ii̯a-, formacja postwerbalna od zanikłego iteratywu na SO, *gaidyti ʽśpiewaćʼ (por. krapštỹs 

⇐ krapštýti; inaczej ŽD 64). Pwk. gied-/gyd- w giedóti ʽśpiewaćʼ i pragýsti ʽzapiać, 

zaśpiewaćʼ (paralele apofoniczne: gráižyti ⇐ gríežti; snaĩgala ⇐ snaigýti ⇐ snìgti). Znacz. 

etym. ʽptak piejący, śpiewającyʼ (por. gaida przest. ʽśpiewak w kościele, kantorʼ). Paralele 

onomazjologiczne: ros. petúx ʽkogutʼ ⇐ petь ʽśpiewaćʼ; błr. pévenь, péŭnja ʽkogut; śpiewakʼ 

⇐ *pěvati ʽpiaćʼ; pol. gw. piejak ʽkogutʼ ⇐ *piejać ʽpiaćʼ; nwn. Hahn, goc. hana ʽkogutʼ ⇐ 

pie. *kan- (łac. canō, -ere ʽśpiewamʼ, stir. canim ts.). — Drw. gaidelis SD «kurczak, kurek», 

gaidelis unt viršaus bažnyčios SD «kurek na kościele», gaidelis ručnyčios SD «kurek v 

rusznice»; gaidẽlis bot. ʽgrzyb kurka, pieprznik, Cantharellus cibariusʼ (syn. gaĩdkojis), 

gaidùkas 1. bot. ʽgrzyb kurkaʼ, 2. bot. ʽrdest wężownik, Polygonum bistortaʼ, 3. bot. 

ʽostróżeczka polna, Delphinium consolidaʼ, 4. zool. ʽptak błotny batalion, Philomachus 

pugnaxʼ (zapoż. litewskie w błr. gw. hajdúk ʽbatalion, kulikʼ, por. PZB 1, 404), gaidė́nas 

ʽkogucikʼ, gaĩdžius ʽzawadiaka, awanturnikʼ. Cps. gaĩdakienė ʽniedowidząca kobietaʼ (por. 

akìs), gaidãpešis ʽktoś nierozgarniętyʼ (dosł. ʽten, co skubie kogutyʼ, por. pèšti), gaidapirštis 

(zob. pirš̃tas), gaidašiùris ʽgapa, gamońʼ (por. šiùrti), gaĩdgystė (zob.), gaĩdkojis bot. 1. 

ʽgrzyb kurka, pieprznikʼ (dosł. ʽkogucia nogaʼ, syn. žỹdgrybis), gaĩdmigis ʽkrótki senʼ (dosł. 

ʽsen taki jak u kogutaʼ, por. mìgti), gaĩdvištė ʽkura o cechach koguta, kura dwupłciowa, która 

nie znosi jaj i nie pieje, tzw. kurzajaʼ (Nededa, musėt, būs gaĩdvištė ʽNie niesie się, chyba 
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będzie to «gaidvištė»ʼ (por. vištà i vìštgaidis), gaidžiorýt (zob.). — Odpowiednik łot. gaîlis 

ʽkogutʼ (właśc. ʽśpiewakʼ) jest trudny do analizy, ponieważ pwk. †gai- nie ma oparcia w 

materiale bałtyckim. Być może chodzi tu o przekształcenie formacji typu lit. gaidỹs drogą 

skrótu hipokorystycznego (⇒ gai-) i dołączenie suf. -lis, mianowicie jak w łot. brālis, lit. 

brólis ʽbratʼ (por. ME I, 585). — Nazw. Gaidỹs, Gaidẽlis, Gaidùkas (⇒ Gaidukónis), 

Gaidùlis (⇒ Gaidulẽvičius), Gaidžiū́nas, cps. Gaĩdjurgis (por. Jùrgis ʽJerzyʼ). N.m. Gaidžiaĩ 

3x, Gaidẽliai 7x, Gaideliaĩ 2x, Gaidelìškės 2x, Gaĩdžiupės. N.rz. i n.jez. Gaidỹs, n.rz. 

Gaĩdžiupis. 

 gaidžiorýt gw. adv. ʽpopopojutrzeʼ, tj. za cztery dni — przysłówek wymieniony przez 

Otrębskiego (1934, 421) wraz z dwoma podobnymi: kakorýt ʽpopojutrzeʼ i vištosrýt ʽza pięć 

dniʼ. Złożenie z I członem gaidỹs ʽkogutʼ w formie gen.sg. i II członem rýtas ʽjutroʼ. Motyw 

onomazjologiczny niejasny.  

 gaĩgalas 3 p.a. 1. ʽkaczor, samiec kaczkiʼ, 2. ʽburczenie – o odgłosie dochodzącym z 

wnętrzności biegnącego koniaʼ (Šitam arkliui bėgant muša gaĩgalas ʽTen koń, gdy biegnie, 

wydaje odgłos z wnętrznościʼ), 3. przen. ʽpodobny do rozprysku ślad powstający po 

uderzeniu kamieniem w lódʼ (Kokį gražą gaĩgalą užmušiau ant ledo! ʽJakiego pięknego 

«gaigalas» wybiłem w lodzie!ʼ), 4. ʽczłowiek wątły, chuderlawyʼ — formacja na -al- od 

onomatopeicznej osnowy gai-g- ⇐ interi. *gai-gai (brak czas. *gaigėti, *gaigti). Pierwotnie 

zapewne nazwa czynności, podobna np. do plẽpalas ʽpaplaninaʼ ⇐ plepė́ti ʽpaplaćʼ lub 

čirš̃kalas ʽświergotʼ ⇐ čirk̃šti ʽświergotaćʼ (por. GJL II, § 175). Semantyczna konkretyzacja 

w postaci nazwy ptaka ma paralele w bim̃balas ʽgiez, ślepʼ (⇐ bim̃bti ʽbrzęczećʼ) i tarš̃kalas 

ʽgrzechotkaʼ (⇐ tarškė́ti ʽturkotać, terkotaćʼ). Nawiązanie łot. gaĩgala a. gaîgala, też m. 

gaigals ʽptak nurekʼ, gaigulis ts., gaigale ʽgatunek mewyʼ. Od tego odchyla się z powodu 

wokalizmu e stpr. gegalis EV ʽpewien ptak wodny, Kleinetuecher [kleiner Taucher, 

Colymbus minor]ʼ (Trautmann 1910, 336, PKEŽ 1, 335n.). LEW 128 wciąga do porównania 

ros. gógolь ʽptak wodny nur, Bucephalaʼ, pol. przest. gogół, gogoła ʽnurʼ (SW I, 866), ale 

tutaj może chodzić o twór od bałtyckiego niezależny. Zob. też ALEW 279. — Osnowa gaig- 

ukazuje się również w czas. gaigoti b.z.a. ʽbiadać, utyskiwać, żalić sięʼ i przym. gaigùs 

ʽwybredny, kapryśny; o koniu: niewydolny, słabyʼ (⇒ gaĩgaras ʽkapryśny człowiek lub 

zwierzę; wątła roślinaʼ, gaigena b.z.a. c. ʽcherlawy człowiek a. zwierzęʼ; por. gaĩžena ⇐ 

gaižùs). — Vb. denom. gaigalúoti 1. ʽwydawać głos podobny do głosu kaczora, płakaćʼ, 2. 

ʽo biegnącym koniu, z którego wnętrzności wydobywa się odgłos zwany «gaigalas»ʼ. 

 gailė́ti, gailiù, gailė́jau ʽżałować, litować się, współczućʼ, pagailė́ti ʽpożałować, utulić 

w żaluʼ, pagailiu SD
1 «luto mi» [ʽżałujęʼ]. Refl. gailė́tis ʽżałować, kajać sięʼ, gailiuosi SD

1 

«kaiam się», gailiuos ažu nusidėjimus SD
1 «pokutuię», pasigailė́ti ʽpożałować, okazać komu 

litość; ułaskawić przestępcęʼ (Pasigailėk teip sunkios tarnų mardavonios PK 1142 ʽUżal się 

tak ciężkiego sług mordowaniaʼ), DP ʽużalić się, użałować się, mieć lutość, być poruszonym 

miłosierdziemʽ, pasigailiu SD «lituię się nad kiem, lito mi kogo, żal mi go», syn. susimilstu 

unt ko (por. łot. gaîlêt albo gaîlêtiês ʽżarzyć się, jarzyć się; żartować, figlowaćʼ) — 

czasownik denominatywny od rzecz. gaĩla ʽżal, litość, szkodaʼ (Mán jõ gaĩla ʽŻal mi goʼ. 

Kaĩp gaĩla! ʽJaka szkoda!ʼ). Z innymi tematami: gaĩlas sb. ʽból, żalʼ, gailė ̃SD «pokuta». Por. 

LEW 128n., ALEW 280n. — Czasowniki z innymi sufiksami: gáilinti caus. ʽrozżalać, 

rozrzewniać, zasmucać kogo; współczuć komuʼ (įgailintas SD «rozdrażniony»), pagailóti 

ʽpogładzić, popieścićʼ. — Inne nomina: gailesỹs a. gaĩlesis ʽżal, skruchaʼ, gáilesta a. 

gaĩlestis, gáilestis f. ʽżalʼ (⇒ gailestáuti ʽżałować, boleć nad czym, ubolewaćʼ), gailìngas 

ʽmiłosierny, litościwy; żałosnyʼ, gailinykė SD «jędza, lamia» (syn. gaila žvėris), gáilysta 

ʽżałość, pokutaʼ, gailystė SD «żal», SP «pokuta» (⇒ gáilystoti ʽżałowaćʼ, gailystoju ko SD 

«żałuię czego»), gailius przest. ʽpokutaʼ, pagailà ʽpolitowanie, litośćʼ (⇒ pagaĩliai adv. 
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ʽżałośnieʼ), pasigailė́tinas ʽpożałowania godny, budzący litośćʼ. Cps. gailiašird̃is 

ʽmiłosierny, litościwy, współczującyʼ (por. širdìs). 

 gaĩlis, -io 2 p.a., rzadziej gaĩlė 2 p.a. bot. ʽLedum palustre, bagno zwyczajne, rozmaryn 

leśny, roślina o białożółtych kwiatach rosnąca w bagiennych lasach i na torfowiskachʼ. Obok 

tego gailios f.pl. b.z.a. ʽciemiężyca biała, Veratrum albumʼ. Według trafnej etymologii 

Ademollo Gagliano, Studi linguistici e filologici per Carlo Alberto Mastrelli, Pisa 1985, 3-13 

lit. gaĩlis jest spokrewnione ze stpr. gaylis EV ʽbiały, Wyes [weiss]ʼ oraz z łot. gaiļi ʽroślina o 

białych kwiatachʼ, gàile ʽżar, das Glimmen, die Glutʼ (ME I, 584n. nie odnotował związku ze 

stpr. gaylis). Zob. też Schmalstieg 2015, 280. Brak w LEW. PKEŽ 1, 312n. na pierwszym 

miejscu daje zestawienie gaylis ze stpr. gaydis ʽpszenicaʼ i lit. giẽdras ʽpogodnyʼ i 

rekonstruuje pb. *gai-la- jako drw. od pwk. pie. *ghei- ʽpromieniować, świecićʼ. Z kolei 

ALEW 281n. łączy gaĩlis, gaĩlė z przym. gailùs ʽcierpki, gorzkiʼ. Zob. też bagū̃nas i pūkaĩ. 

 gailùs, -ì 4 p.a. 1. ʽcierpki, gorzki (o pieprzu), jadowity, piekący, gryzący (o dymie, 

mydle), palący (o słońcu, cebuli, rzodkiewce)ʼ, 2. ʽchłodny, zimny (o rosie, o poranku)ʼ, 3. 

ʽmściwyʼ. War. akc. gáilus, -i 1 p.a. SD
1 gailus «dziki» (syn. smarkus). Z odnowienia 

formacji o suf. -a-: stlit. gaĩlas, -à, m.in. SD «jadowity; okrutny; rozjadły; srogi, surowy», DP 

ʽżałosny, szkodliwyʼ. Spokrewnione z przysłówkiem psł. *dzělo ʽmocno, silnieʼ, por. scs. 

dzělo, zělo ʽσφόδρα, λίανʼ (strus. zělŭ ʽsilny, gwałtownyʼ), słń. zelȏ ʽbardzoʼ, ros. przest. 

zeló, stczes. zielo ts., < pbsł. *gai̯la- (BSW 75, LEW 128n.). Wyraz prabałto-słowiański 

kontynuuje pie. *ghoi̯-lo-, por. stwn. geil ʽzuchwały, gwałtowny, aroganckiʼ < pgerm. *gaila-

. Zob. IEW 452, REW I, 452, Heidermanns 1993, 226, Snoj 853, Orel 122, Derksen 2008, 138. 

— Drw. gailinykas SD «okrutnik» (syn. baisinykas, smarkinykas), gailúokim adv. < gailù 

akìm, dosł. ʽoczom przykroʼ = ʽpali w oczyʼ, np. od zapachu cebuli, chrzanu (Otrębski 1934, 

426). Vb. denom. gailauti: gailauju SD «bestwię się; srożeię», gailė́ti (zob.), gáilintis: 

gailinuosi unt ko SD «okrutnieię» (syn. baistu), «pastwię się nad kiem; srożę się». 

 gaimìnti, gaiminù, gaiminaũ gw. ʽdopomagać do wzrostu, do rozwoju; hodować, 

chować – o dziecku, bydlęciu, o lesieʼ — causativum z suf. -in- i innowacyjnym SP/SO 

gaim- ⇐ SZ gim- (⇐ gem- ʽrodzić sięʼ), zob. gìmti. Paralele apofoniczne: dáilinti ⇐ dil-/del-; 

gáirinti ⇐ *gir-/*ger-; spairìnti ⇐ spir-/sper-. — įgaimìnti ʽzasadzić, żeby rosłoʼ, apgaimìnti 

ʽutuczyć (gęś)ʼ, atgaiminti stlit. ʽożywićʼ: atgaiminąsis tikėjimas DP ʽożywczyʼ (o wierze w 

Boga). Refl. gaimìntis ʽrozmnażać sięʼ, įsigaimìnti ʽzaopatrzyć się w coś, nabyć, sprawić 

sobie cośʼ, nusigaimìnti ts. Nomen: gaĩmaras ʽkto marudzi, mitręży czas; niejadek, 

zdechlakʼ.  

 gáinioti, gáinioju, gáiniojau ʽpędzać, ganiaćʼ (war. gainióti), išgáinioti ʽrozpędzić, 

rozegnaćʼ, nugáinioti ʽodegnać; zmęczyć ciągłym popędzaniem; zgubićʼ, sugáinioti 

ʽzapędzić bydło do obórʼ, przen. ʽpojąć, zrozumiećʼ, refl. gáiniotis ʽo dzieciach: ganiać siebie 

wzajemnie, jeden drugiegoʼ — iterativum z suf. -o- i neoapofonią SP/SO gain̓ - od neopwk. 

gin̓ - jak w giniaũ (prt. do giñti ʽpędzić, gnaćʼ). Odpowiednik łot. gaĩņât, -ãju ʽpędzać, 

ganiać, odganiaćʼ; z innym sufiksem: gaînît, -u, -ĩju ts. (Endzelīns, DI II, 644n.). Akut 

analogiczny, wzorowany na typie seṭowym páinioti ⇐ pýniau (pìnti), tráinioti ⇐ trýniau 

(trìnti)176. Odmienna analiza: gain-io- w ŽD 517n. i GJL II, § 586. Zdaniem Būgi (RR I, 295) 

gainióti ma być utworzone od giñti jak trainióti od trìnti. Jest war. z ei < ai: geinióti ʽpędzać, 

ganiaćʼ (por. skreidìnti, šeivà, teiráutis). Zob. też geinỹs. — Dyftongiczny SP/SO gain- 

stanął obok starszego SO gan- jak w ganýti, ganiaũ (⇒ gani-óti). W obrębie pierwiastków 

typu TeR/TiR najbliższą paralelą dla gáinioti będzie skráidžioti ⇐ skraidžiaũ (skraidýti); tu 

 
176 Inaczej Būga, RR II, 475n. i Derksen 1996, 298n., gdzie się mówi o ʽakucie metatonicznym w tematach prs. 

na *-i̯āi̯aʼ. 
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starszym SO jest skrad- jak w *skradyti, ⇒ skradži-óti.  

 gáirinti, gáirina, gáirino ʽ(o wietrze) mocno dąć, wiać świszcząc, wyćʼ (syn. gãrinti, 

zob. s.v. gãras), išgáirinti ʽ(o wietrze) rozruszyć, rozwiać, przewrócić, powalić; (izbę) 

wywietrzyć, wystudzićʼ, nugáirinti ʽwywiać, wywiewaćʼ (nugáirintas véidas ʽtwarz ogorzała 

od wiatruʼ) — formy prewerbialne wskazują na causativum z suf. -in- i neoapofonią SP/SO 

gair- od *gir- (SZ do *ger-/*gar-), zob. garė́ti ʽparowaćʼ, atgarà ʽpęd wiatruʼ. Dyftongiczna 

postać gair- ma oparcie w serii gaimìnti ⇐ gim-; káirinti ⇐ kir- i spairìnti ⇐ spir-. — 

Postverbalia: vė́jo ãtgairė a. ãtgaira ʽstrona, z której wieje wiatr, nawietrznaʼ (niejasny jest 

war. z -ž-: ãtgaižas ts. KRŽ), vė́jo pagáira ʽpodmuch wiatruʼ, vė́jo pagáirė ʽmiejsce na 

wietrzeʼ (stovė́ti vė́jo pagáirėje ʽstać na wietrzeʼ, por. ant vėjo atgarõs stovėti ʽstać na 

wietrze a. w przeciąguʼ), gáirė a. gaĩrė ʽwiecha, tyczka (na polu, łące); wzniesienie; wieża 

widokowa; miejsce na wietrze; powiew wiatru, przewiew, przeciąg, wydmuchʼ (zapewne jest 

to drw. wsteczny od formacji prefigowanej), ùžgairė ʽmiejsce osłonięte od wiatruʼ (Kai šalta, 

tai i zuikiai lenda į ùžgaires ʽJak [robi się] zimno, to i zające włażą do «užgairė»ʼ). — 

Zdaniem Kabašinskaitė i Klingenschmitta (Balt XXXIX:1, 2004, 77-84) osnową rzecz. gáirė 

miał być przymiotnik pb. *gai-ra- < pie. *ghai̯-ro-, spokrewniony ze stir. gaith ʽwiatrʼ < 

*gai̯tā- < pie. *gh(h2)ái̯-tah2- (por. gr. χαίτη f. ʽdługie, luźne, rozpuszczone włosy; grzywa 

koniaʼ).  

 gaĩsas I 4 p.a., gáisas 1 p.a. 1. ʽłuna wschodzącego lub zachodzącego słońca; łuna 

pożaru na niebie, na horyzoncieʼ (oboczne tematy: gaisà 4 p.a., gáisa 1 p.a.), 2. ʽpożarʼ 

(Vyrai, einam gaĩso gesint! ʽLudzie, chodźmy gasić pożar!ʼ), 3. ʽzorza polarnaʼ (Kai kada 

žemiuose pasirodo gaĩsas ʽCzasem na północy ukazuje się zorza polarnaʼ). Formacja 

dwuznaczna: 1° sb. postvb. *gais-a/ā- od gaisinti stlit. ʽgasićʼ (zob.), 2° z degeminacji w 

*gais.sas, to z asymilacji w sb. denom. *gait-sas < *gaid-sas (osnowa gaid- jak w gaidrùs, 

gaidrà), por. ŽD 310 i LEW 128. — Drw. gaĩsras (zob.). N.B. Sb. gaisma b.z.a. ʽświatło, 

jasnośćʼ u Miežinisa jest letonizmem ⇐ gàisma (Urbutis 2009, 277). 

 gaĩsas II 2 p.a. ʽprzestwór, powietrzeʼ — zapoż. z łot. gàiss ʽpowietrze, atmosfera; 

pogodaʼ (war. gàikss), gaisā adv. ʽw powietrzu, nad ziemiąʼ (zob. Urbutis 2009, 294). DLKŽ 

160 niesłusznie włączył gaĩsas II do hasła gaĩsas I. 

 *gáisas, *gáisa — rzeczowniki, które są poświadczone pośrednio przez zwroty 

przysłówkowe, por. 1. gw. vienu gáisu ʽjednym tchem (przybiec), bez wytchnienia, bez 

przerwy, bez ustanku, ciągle (płakać, o dziecku); od razu, za jednym zamachemʼ (skostniała 

forma instrumentalu sg. m. od *gáisas), 2. gw. visa gáisa ʽw pośpiechu, bez wytchnieniaʼ 

(skostniała forma instrumentalu sg.f. od *gáisa). Osnowne rzeczowniki miały budowę *gái-

sas, *gái-sa, podobną do łot. gàita, gaĩta ʽchód, sposób chodzenia, bieg (koński)ʼ, od czego 

adv. vienā gaitā ʽza jednym zachodem, za jednym razem; ciągle, ustawicznieʼ. Ponieważ w 

wypadku gàita chodzi o derywat od neopwk. gāi- ⇐ prs. gãju (zob. góti), przyjmiemy, że i 

na gruncie litewskim funkcjonował neopwk. gāi-, pochodzący od prs. góju < *gāi̯ō. Jako 

znaczenie etymologiczne *gái-sas można przyjąć ʽtok, bieg, ciąg (czynności), trwanie 

(stanu)ʼ. Por. gausà ⇐ gáuti (GJL II, § 355). — Synonimami zwrotu víenu gáisu są formacje 

z neosufiksami -sm- i -st-, por. víenu gáismu ʽw jednej chwiliʼ (Vienu gáismu atsudūriau 

namie ʽW jednej chwili byłem w domuʼ), víenu gáistu ʽwnet, od razu; bez przerwyʼ (Vienu 

gáistu jis atbėgo ʽOn od razu przybiegłʼ). 

 gaisinti, gaisinu, gaisinau hapaks stlit. ʽtłumić, gasićʼ, por. Širdis mūsų piktąsias 

sutrinki, akmeningas tu pats išmankštinki, ir erškėčiai vietos te neturi, kurie gaisina mūsp 

tava žodį PK 18426-27 ʽOpokę serca naszego wyraź, namiętności nasze też w nas zagaś, i 

ciernie ono niech miejsca nie ma, ktore nasienie twe w nas potłumiaʼ — formacja kauza-
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tywna z suf. -in- i innowacyjnym SO gais- od gis- (SZ do ges- ʽgasnąćʼ, zob. gèsti II). 

Paralele apofoniczne: maitìnti ⇐ mit-; kaišýti ⇐ kiš-; páišyti ⇐ piš-. 

 gaisma b.z.a. żm. ʽśpiew, śpiewanieʼ (Dowkont) — analiza: gais-ma. Sufiks jak w 

vėsmà ⇐ vė́s(ti), prasmà ⇐ pràs(ti). Morfem gais- stanowi alternant na SO do neopwk. gies- 

jak w gíesti ʽśpiewaʼ (por. też giesmė ̃i giẽsena). Neoapofonię ie ⇒ ai poświadczają również 

šviẽsti ⇒ švaisà; sniẽgas ⇒ snaĩgala. Natomiast starszy allomorfizm gied- : gaid- zachodzi 

między gíedu ʽśpiewamʼ (zob. giedóti) i derywatami gáida ʽmelodiaʼ, gaida przest. ʽśpiewak 

w kościeleʼ. 

 gaĩsras 4 p.a., gáisras 1 p.a. 1. ʽpożar, palenie się budynku, lasuʼ, 2. ʽłuna 

wschodzącego lub zachodzącego słońcaʼ, 3. ʽpoświata księżycowa, noc księżycowaʼ (war. 

gáisras 1 p.a.) — rzeczownik denominatywny na -r- od neoosn. gais- jak w gaĩsas ʽłuna na 

niebie, łuna pożaruʼ (zob. s.v.; por. Būga, RR I, 283). Osnowę gaĩsas przyjmuje również 

ALEW 282. Inaczej ŽD 301: analiza *gaid-sras (do pwk. gied-/gaid- jak w giẽdras, gaidrùs; 

wątpliwy suf. -sr-). — Z innymi tematami: gaisrà ʽłuna, zorzaʼ, gaĩsrės f.pl. ʽłuna brzasku 

lub zachodu słońca; łuna pożaruʼ. — Neoosn. gaisr-: gaĩsrana bot. ʽfirletka chalcedońska, 

Lychnis chalcedonica; firletka kwiecista, Lychnis coronariaʼ, gaĩsrininkas ʽstrażakʼ, gaisrùs 

ʽpłonący; czerwonyʼ, cps. gaisrãvietė ʽpogorzeliskoʼ (por. vietà). Por. n.m. Gaisriaĩ 2x. — 

War. 1° z insercją t do grupy s-r: gaĩstras ʽpożarʼ, ⇒ gaistrìnis vė́jas ʽtrąba powietrzna, 

bardzo silny wir powietrzny, zrywający dachyʼ (por. auštrà, saustrà), 2° z udźwięcznieniem 

i̯-st-r > i̯zdr: gaĩzdras ʽłuna pożaruʼ (por. žaĩzdras < *žaistras z *žais-ras; plėz̃dras < 

plės̃tras), od tego vb. denom. gaizdrė́ti ʽświecić, lśnić, błyszczećʼ. Inaczej ŽD 301 i Urbutis 

1981, 105: gaĩzdras < pb. *gaid-dra- (wątpliwy suf. -dr-; pewnie w ślad za Būgą, RR I, 283, 

który rekonstruował nawet pie. *ghais- + -dhro-). 

 gaisùs, -ì 4 p.a. gw. ʽodznaczający się szybkim wzrostem – o drzewie, krzewieʼ 

(Puraškai labai gaisùs medis ʽPorzeczka jest bardzo «gaisi»ʼ) — przymiotnik denominalny 

na -sus od neoosn. gai-C, alternującej z gai-V (zob. gajùs w ts. znaczeniu). Paralela: daugsus 

⇐ daugùs. Formant należy oznaczyć jako neosufiks. Wyabstrahowano go z takich wyrazów 

na -sus, które powstały jako przymiotniki na -u- do abstraktów z suf. -sā-, np. baisùs ⇐ baisà 

(por. bijóti); gausùs ⇐ gausà (por. gáuti) i tamsùs ⇐ tamsà (por. témti).  

 gaišìnti, gaišinù, gaišinaũ 1. ʽprzeszkadzać komu, zabierając mu czasʼ, 2. ʽzużywać 

bez potrzeby (np. sól), marnować, trwonić pieniądze, majątekʼ, 3. ʽzgubić, zapodziaćʼ, 4. 

ʽpsuć, niszczyćʼ, 5. ʽtępić (owady, szkodniki)ʼ, 6. ʽdoprowadzać do poronienia, usuwać 

ciążęʼ, 7. ʽmorzyć głodemʼ. DP ʽzburzyć, zniszczyć, zgładzić, spustoszyć, rozszafować, 

rozproszyć, wytracić, wyniszczyćʼ. SD gaišinu metų «trawię czas darmo», gaišinu gyvenimų 

kami «kawęczę» [ʽprzebywam próżnując w domuʼ, SPXVI]. Odpowiednik łot. gàisinât, -ãju 

ʽmarnotrawić, trwonićʼ. Synchronicznie: caus. na -in- od gaĩšti ʽniknąć, zdychaćʼ (czas. 

quasiprymarny). Diachronicznie: caus. na SO, *gaišyti, do *giš-/*geiš-. Por. alsìnti ⇐ ils̃ti; 

jaukìnti ⇐ jùkti; naikìnti ⇐ nỹkti. W kwestii wymienności sufiksów -y- na -in- por. gesìnti i 

gesýti; dalìnti i dalýti, a także jaukìnti wobec scs. učiti (GJL II, § 685). — Drw. gaišinimas 

SD «niszczenie» (syn. gaiščius, naikinimas), gaišinųs SD «niszczący» (syn. naikiųs), 

gaišintojas SD «niszczyciel», išgaišinỹs ʽdziecko niedonoszone, wcześniakʼ. 

 gaĩšti, gaištù (*gaiš-stu), gaišaũ 1. intr. ʽmdleć, zdychać, padać; niknąć, znikać; 

chudnąć, mizerniećʼ, gaištu SD «ponikam» (syn. nykstu), «niszczeię» (syn. nykstu), 2. tr. 

ʽmarnować, trwonić; mitrężyć, tracić czas na darmoʼ, gaištu SD «bawię się długo» (syn. 

trunku ilgai). Odpowiednik łot. gàist, gàistu, gàisu ʽznikać, przechodzić, przemijaćʼ. Cps. 

apgaĩšti DP ʽomdlewaćʼ, apgaištu SD «mdleię, mdło mi, omdlewam» (syn. apalpstu), išgaĩšti 

DP ʽzginąć, zniknąć, zniszczećʼ, nugaĩšti ʽzdechnąćʼ, pragaĩšti ʽ(czas) zmarnować, stracićʼ, 
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DP ʽzaginąć, zginąćʼ, sugaĩšti ʽzmitrężyć czas, zmarnieć, zdechnąćʼ. Brak alternantów SE 

†gieš-/†geiš-, SZ †giš-/†guš-. Najprawdopodobniej jest to czas. quasiprymarny z 

wokalizmem ai uogólnionym z praesens iter.-caus. do *gaišyti, zob. gaišìnti (por. baĩgti ⇐ 

*baigyti; káišti ⇐ *kaišyti). Bez jasnych nawiązań zewnętrznych. Por. LEW 129, gdzie 

sprzeciw wobec zestawienia z łac. haereō, -ēre ʽtkwić w czym, przylegaćʼ (wyraz łaciński 

nadal czeka na objaśnienie, zob. de Vaan 278). Wspólny z haereō etymon postuluje na nowo 

ALEW 283. — Drw. gaišìnti (zob.). Nomina: vė́jo ãtgaiša ʽpodmuch wiatruʼ, ãtgaišis 

ʽwietrzne miejsce, przeciągʼ, gaĩšas ʽmitręga, strata czasuʼ, gaišatìs f. ts. (por. degatìs, 

genatìs), gaĩšelyna LZŽ ʽpadlinaʼ (neosuf. -elyn-), gaĩšena a. gaišenà 1. ʽzdychanie, 

zdechnięcie (zwierzęcia)ʼ, 2. ʽpadlinaʼ (syn. dvės̃ena, stìpena), 3. ʽbardzo wychudzone, 

chude zwierzę a. człowiek, zdechlakʼ (syn. stìpena), gaišmà ʽpowolność w ruchach (o 

starcu)ʼ (por. bradmà, plikmà, šarmà), gaištùvas ʽkto mitręży, traci czasʼ, geišamà ʽkoniec, 

śmierćʼ (z *gaišamà), išgaišimas DP ʽspustoszenieʼ, išgaištis DP ʽniedostatekʼ, negaĩštant 

adv. ʽniezwłocznie, bezzwłocznieʼ (skostniałe participium prs. act.). Cps. žąsógaiša bot. 

ʽknieć błotna, kaczeniecʼ (dosł. ʽśmierć/pomór gęsiʼ, por. žąsìs). — Kilka derywatów od 

neoosn. gaišč̓ -/gaišt- jest śladem po zanikłym frq. *gaištyti (*gaiš-sty-), *gaištau, *gaiščiau, 

por. gáiščioti ʽurywczo wdychać powietrze, łkać, szlochać; konać, umieraćʼ (paralele: 

basčióti ⇐ basčiaũ; ráiščioti ⇐ raiščiaũ; sámsčioti ⇐ sámsčiau; inaczej ŽD 519: suf. -čio-, 

nie -o-). Nomina postvb.: gaiščius SD «niszczenie» (syn. gaišinimas, naikinimas), gaiščių 

kam ažuduomi SD «bawię kogo długo» (syn. trukinu, trukdžiu kitų, gaišinu, karšinu), por. 

wyżej gáiščioti; gaĩštas ʽstrata czasu, mitręga, zwłokaʼ, gaĩštis m. lub gaištìs f. ts. (Ne tiek 

ten darbo, kiek gaišto ʽNie tyle tam pracy, ile mitręgiʼ), gaištųs SD «niszczeiący», pragaištìs, 

-iẽs f. ʽnieszczęście, zguba, klęskaʼ (por. grastìs ⇐ grastýtis; kvapstìs ⇐ kvapstýti; várstis ⇐ 

várstyti; inaczej ŽD 326, 330: suf. -stis/-štis).  

 gaivénti, gaivenù, gaivenaũ gw. ʽcucić zemdlałego, pijanego, pobitegoʼ, por. Girtą 

gaivẽna ʽCucą pijanegoʼ. Teip buvo primuštas, kad vos beatgaivẽno ʽBył tak pobity, że 

ledwo go ocuciliʼ. Refl. atsigaivénti ʽocknąć się, oprzytomniećʼ (Abu vyru atsigaiveno ʽObaj 

mężczyźni ocknęli sięʼ), išsigaivénti: tuo išsigaivenu SD «wychowam się tym, wyżywię się» 

(syn. pasipeniu). Jest to paralelny do gaivìnti (zob.) derywat od neoosn. gaiv-. Por. 

oboczność sufiksalną graudénti : graudìnti ʽwzruszaćʼ, šokénti : šokìnti ʽbrać do tańcaʼ. 

 gaivìnti, gaivinù, gaivinaũ ʽcucić, przywracać do przytomności, orzeźwiaćʼ (Gaivink 

apalpusį, apraudok numirusį ʽOcuć omdlałego, opłakuj umarłegoʼ). DP ʽuzdrawiać, uleczyćʼ 

(idant... gaivintų ir ižgydytų jį ʽaby... go uleczyliʼ), gaivinu SD «czerstwię», atgaivìnti 

ʽożywić, wskrzesićʼ, DP ʽożywić, ożywiaćʼ, SD «krzezwię» (ze zmianą ai > ei: gw. 

atgeivìnti, DK atgeivint). Refl. gaivinuosi SD 1. «czerstwieię» (syn. drūtinuosi, stropstu, 

stropyn eimi), 2. «żyię czym, żywię się», ⇒ gaivinimas SD «czerstwienie», atsigaivinu SD 

«odżywiam się». Czas. gaivìnti nie może stać w związku z prymarnym gýti ʽgoić się, 

zdrowiećʼ, ponieważ sufiks kauzatywny ma postać -in-, nie -vin-. W takim razie segment -v- 

musi należeć do osnowy. Wypada przyjąć, że pierwiastkiem jest gaiv- i że jego dyftongiczna 

postać pochodzi z derywacji apofonicznej SP/SO od SZ gyv- jak w przym. gývas ʽżywyʼ 

(resegmentacja etymologicznej struktury gý-vas < pie. *gu̯ih3-u̯ó-). W podobny sposób 

sprowadzimy łot. dzîvinât ʽcucićʼ do neoosn. dzīv-, dzīvu ʽżyjęʼ ⇐ dzîvs ʽżywyʼ. Znacz. 

etym. ʽsprawić, żeby odżył, żeby żył, żeby był żywymʼ. Dla dyftongicznego SP gaiv- 

paralelami są gaimìnti ⇐ gim-; káirinti ⇐ kir- i spairìnti ⇐ spir-177. — Porównywalną 

 
177 Brak wzmianki o czas. gaivìnti w ŽD i w LEW 154, s.v. gýti (tu wspomniano tylko gaivė́tis, gaivùs, gaivìngas, 

ale bez komentarza słowotwórczego). — GJL II, § 680 wymienia gaivìnti z uwagą: «Niewątpliwie o tym 

samym pierwiastku, co w gyvénti m.in. ʽżyćʼ». Z kolei gyvénti GJL II, § 675 opisuje jako derywat od gýti, 

argumentując, że bezpośrednią osnową była nie forma infinitiwu, lecz forma praesentis z suf. -va-, *gyva 



423 

na prawach rękopisu 

neoapofonię SZ *gīv- ⇒ SP *giev- zaświadcza łot. gw. dzievât ʽżyćʼ, co jest wariantem do 

dzîvât dur. ʽżyćʼ ⇐ prs. dzīvu ʽżyjęʼ : dzît (zob. LEGR § 610)178. Por. również łotewską 

derywację SZ dzī- ⇒ SP dzie- w caus. dziêdinu, -inât ʽleczę, uzdrawiamʼ (wariant do 

dzîdzînât, zob. LEGR, l.c.), znacz. etym. ʽsprawiam, że ktoś żyjeʼ. W jęz. litewskim nie ma 

†giedinti, jest tylko gýdinti ʽleczyćʼ, częściej gýdyti. Ale są inne apofoniczne paralele, por. 

mýgti ⇒ míegti i výti ⇒ vielà. — Od neoosn. gaiv- pochodzą również: atgaivė́ti ʽodżyćʼ (war. 

atgáivėti, z wtórnym ei: atgéivėti), gaivė́tis refl. ʽożywać, wracać do przytomnościʼ (war. 

gáivėtis, géivėtis), atsigaivė́ti ʽodżyćʼ; gaĩvelėti ʽdawać (słabe) oznaki życiaʼ (Papjautas 

gaidys vos gaivelėja ʽZarżnięty kogut jeszcze się ruszaʼ), atgaĩvelėti ʽocucićʼ, atsigaĩvelėti 

refl. ʽocknąć się, oprzytomnieć, ożywić sięʼ; gaivénti (zob.), gaivinė́ti, -ju, -jau ʽchodzić 

ledwie żywym, niedomagającʼ, gaivóti ʽdawać oznaki życiaʼ. — Drw. nominalne: atgaivà 

ʽodrost, odroślʼ, atgaivìngas ʽorzeźwiającyʼ, atgaivinimas SD «wskrzeszenie umarłego», 

ažgaivintas SD «ożyły, zmartwychwstały», gaivà ʽożywienie wiosenne; żywotność ciała, 

zdrowie organizmuʼ, też bot. ʽłoczyga pospolita, Lapsanaʼ, gáivala c. ʽnędzarzʼ (Tokie 

gáivalos – neturi ko valgyti, o tingi dirbti ʽTacy nędzarze, nie mają co jeść, a pracować nie 

chcąʼ), gaĩvalas ʽżywe stworzenie; słaba istota; siła przyrody, żywioł; środowisko życioweʼ, 

gamtõs gaivalaĩ pl. ʽżywioły naturyʼ, patámsių galvalaĩ pl. ʽmęty społeczneʼ (⇒ gaĩvališkas 

ʽżywiołowy, spontanicznyʼ), gaĩvastis ob. gaĩvestis ʽżycieʼ (Nebe kiek to gaĩvasčio jam 

beliko ʽNiewiele mu już tego życia zostałoʼ; por. sufiks w syn. gývastis f., gývasta), gaĩvena 

c. ʽchuda, mizerna istotaʼ, gaivìnamas ʽorzeźwiający, ożywczyʼ (ptc. prs. pass. na -ma-), 

gaivìngas ʽożywczy, np. promień słońca, deszczʼ, gaivỹs: Galvijų gaivỹs, t.y. būrys JU ʽStado 

bydłaʼ, gaivystė SD «czerstwość», gaivùmas ʽożywienieʼ, gaivùs ʽrzeźki, ożywczy, 

orzeźwiający; żwawy, dziarski, pełen życiaʼ, SD «czerstwy»179, pagáiva a. pagáivė 

ʽgwałtowny prąd powietrza, przewiew, przeciągʼ (por. pagáira). Cps. gaĩvakaras ʽsłabowity, 

wątłyʼ (por. kárti I), ze zmianą ai > ei: geĩvakaras c. ʽsłaby, ledwie żywy, prawie trupʼ, 

kontrahowane geĩvaras (syn. gývakaras), negéiva c. ʽdziecko niejadekʼ (zam. *negaiva; 

możliwe, że zakończenie dostosowano do pejoratywnych nazw osób na -eiva, np. gudréiva, 

mušéiva, nevaléiva).  

 gaĩžės, -ių 2 p.a. f.pl. przest., gw. ʽgacie, kalesony, Unterhosenʼ. Niejasne. Por. ALEW 

284. Zob. też góčės. 

 gáižėti, gáižėja, gáižėjo gw. ʽzanieść się płaczem, płakać do utraty tchu, stracić oddech 

(o bezdechu dziecinnym)ʼ, np. Vaikas gáižėti užgáižėjo, t.y. užsirėkė, užgarėjo, uždyko, kad 

nuomaris užpuolė JU ʽDziecko tak zaniosło się płaczem, że aż przestało oddychaćʼ. Por. 

gáižinti ʽo wietrze: dmuchać, dąćʼ. Dalej niejasne. Czy łączy się z giẽžti, -iù, -iaũ ʽpiec, palić, 

drapać – w ustach, w gardleʼ, SO gaiž-: gaižė́ti, -ja, -jo ʽpalić, drapać w gardleʼ? Zob. też 

syn. kukčióti, užsikatė́ti, kriõkti. 

 gaižùs, -ì 4 p.a. 1. ʽniesmacznie kwaśny, cierpki, gorzki, mdłyʼ, 2. ʽgryzący, np. o 

 

ʽżyjeʼ, porównywalna ze scs. živǫ do žiti, stpol. żywę do żyć (wcześniej już Endzelin, LEGR § 610 pisał o prs. 

na *-u̯o-, powołując się na łot. dzīvu ʽżyjęʼ). Trzeba stwierdzić, że prs. o postaci *gy-va nie znajduje 

potwierdzenia w materiale bałto-słowiańskim; podejrzewane o to formy należy raczej wywodzić z 

metanalitycznej osnowy gyv- ⇐ gývas, łot. dzīv- ⇐ dzîvs, scs. živ- ⇐ živŭ. — Leskien 1884, 273 niesłusznie 

utrzymywał, że gaivìnti ma za osnowę adi. gaivùs ʽrzeźki, ożywczy, orzeźwiającyʼ (sam ten przymiotnik jest 

dwuznaczny: albo postverbale od gaivìnti albo denominativum od gaivà, atgaivà, zob. niżej).  
178 W LEGR § 610 w przyp. 2 figuruje porównanie dzievât do stlit. atgeivint DK ʽwskrzesićʼ, co sugeruje, jakoby 

łot. dziev- i lit. geiv- wywodziły się z pb. *gei̯u̯-. To nie jest możliwe, bo ei w atgeivint nie jest 

odziedziczone, lecz wtórne, ze zmiany ai (zob. wyżej). 
179 Monografia Ambrazasa 2000 uwzględnia jedynie trzy spośród wymienionych tu nominów, mianowicie 

gaĩvalas (§ 404), gaĩvastis (§ 51) i gaĩvestis (§ 56). I wszystkie trzy traktuje jako formacje denominalne 

odpowiednio na -al-, -ast-, -est-, ni słowem nie napomykając o tym, skąd się wzięła osnowa gaiv-. 
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dymieʼ, 3. ʽwybredny w jedzeniu, kapryśnyʼ (war. gaižas), 4. ʽzgorzkniały, zniechęcony, 

złyʼ, įgaižùs ʽnaprzykrzający się, dokuczliwyʼ — denominalny przymiotnik na -u- od abstr. 

*gaiža (typ klaidùs ⇐ klaidà) ⇐ giž-/giež-, por. gìžti ʽgorzknieć, kisnąć, kwaśniećʼ, giẽžti 

ʽpiec, palić w ustachʼ. Odpowiednik łot. gaizs ʽnieprzyjemny, gorzki, gryzący, kwaśny, o 

złym smakuʼ (z innym sufiksem gaisls ʽwściekły – o psieʼ). Paralele: bangùs ⇐ biñgti; našùs 

⇐ nèšti; smarkùs ⇐ smerk̃ti. — Drw. gaĩžalas ʽcierpki, kwaśny, niesmaczny płyn a. 

jedzenieʼ, gaĩžena c. ʽdziecko niejadek; niedomagający, słaby człowiekʼ, gaižulỹs ʽgorzkość, 

gorycz; mdłościʼ (Gaižulỹs mane paėmė ʽDostałem mdłościʼ), gaižuõklis ʽdziecko niejadek; 

ktoś wybredny, kapryśnyʼ, pagáiža ʽzłość, kłótniaʼ. — Vb. denom. gaĩžti, gaĩžta (*gaiž-sta), 

apgaĩžo ʽrobić się gorzkim – o mlekuʼ, gaižė́ti, -ja, -jo ʽpalić, drapać w gardle od goryczkiʼ, 

apgaižė́ti ʽskwaśnieć, zgorzkniećʼ, gaižúoti ʽokazywać upór, kaprysić, grymasićʼ. 

 gajòvas 2 p.a. ZTŽ ʽgajowyʼ (Jos bočis bit gajòvas ʽJej ojciec był gajowymʼ) — zapoż. 

z pol. gajowy ʽczłowiek pilnujący lasu, strażnik leśnyʼ. 

 gajùs, -ì 4 p.a. 1. ʽszybko gojący sięʼ (gajì ronà ʽszybko gojąca się ranaʼ), 2. ʽo 

chorym: szybko zdrowiejącyʼ, 3. ʽodznaczający się dobrym zdrowiem, dużą żywotnością, 

wytrwałością (człowiek, zwierzę), szybkim wzrostem (drzewo, krzew, roślina)ʼ, 4. ʽżywotny, 

nie dający się łatwo zabićʼ (Gaji kaip gyvatė – galvą nukirsi, uodega dar kruta ʽ«Gaji» jak 

żmija, utniesz głowę, a ogon mimo to się ruszaʼ). Zgodnie z hipotezą sformułowaną na temat 

strukturalnie podobnego przymiotnika sajùs (zob.) trzeba gajùs ująć jako gaj-ùs, tj. derywat 

od neoosn. gaj- jak w *gaja ʽgojenie się, zdrowienie; rośnięcieʼ, por. atgajà a. ãtgaja 

ʽorzeźwienieʼ i ʽto, co odrosło, odroślʼ, atãgaja ʽodroślʼ, też bot. ʽrozchodnik wielki, Sedum 

maximumʼ. Paralele: rajùs ⇐ °raja, prarajà jak np. drąsùs ⇐ drąsà; talpùs ⇐ talpà. Nomen 

actionis *gaj-a było drw. apofonicznym na SO od gij-V jak w gijaũ, prt. do gýti ʽgoić się, 

zdrowiećʼ. Paralele: bajùs ⇐ bajà ⇐ bij- (bijóti); rajùs ⇐ °raja, atrajà ⇐ rij-, rijaũ (rýti). 

Nieścisłe jest stwierdzenie w ALEW 284, jakoby gajùs było derywatem od gýti, ponieważ nie 

chodzi tu o osnowę gy-, lecz o allomorf antewokaliczny gij-V, który ukształtował się w 

warunkach hiatu laryngalnego (zob. HL 20, 39). Wątpliwy wydaje się też wywód gajùs 

wprost z prajęzykowej formacji na SO, *gu̯oi̯h3-ó-, co proponują NIL 185 i Derksen 2008, 

173 (rekonstrukcja: *gu̯h3oi-o-?). — Inne formacje o osnowie gaj-V: ãtgajis bot. ʽrozchodnik 

wielki, Sedum maximumʼ, ãtgajus a. atgajùs ʽprzewiew; otwór do wietrzenia (piwnicy, 

beczki); świeże powietrzeʼ, be jokio atgajaũs adv. ʽbez żadnej przerwyʼ, atgajùs ʽświeży (o 

powietrzu), orzeźwiający (o wietrze); odporny, wytrzymałyʼ, gajùkas 1. ʽmała rybka a. robak 

jako przynęta na szczupakaʼ, 2. bot. ʽkocanki piaskowe, Helichrysum arenariumʼ (o 

leczniczych właściwościach), gãjus 1. ʽokres bujnego wzrostu (zboża)ʼ, 2. bot. ʽaloes, Aloeʼ 

(o zastosowaniu leczniczym). — Vb. denominativa: atsigajė́ti ʽwrócić do (pełni) sił, do 

zdrowiaʼ (išgajė́ti ʽwygłodniećʼ, gajė́ti ʽgłodowaćʼ), caus. užgãjinti ʽwycieńczyć zwierzę 

(marnym żywieniem)ʼ. — W słowiańskim odpowiednikiem osnowy gaj-V jest *gojiti caus. 

ʽpowodować, że ktoś/coś żyje, umożliwiać życieʼ ⇐ *žiti ʽżyćʼ, por. sch. gòjiti ʽkarmić, 

odżywiać, tuczyćʼ (gw. ʽleczyć, uzdrawiaćʼ), ros. gw. góju, góitь ʽleczyć rany, otaczać 

troską, dobrze karmićʼ, czes. hojím, hojiti ʽleczyć, zwł. ranyʼ, pol. goję, goić ʽleczyć, 

opatrywać rany, wrzody, powodować zabliźnienie się miejsc skaleczonychʼ (przest. też 

ʽkarmić, tuczyćʼ), por. BSW 75, REW I, 284, Boryś 170. Nie wiadomo jednak, czy chodzi tu o 

formację odziedziczoną (causativum o formie pie. *gu̯oi̯h3-éi̯e- nie ma nawiązań poza 

słowiańskim, zob. LIV
2 215), czy raczej o innowację wewnętrzną, mianowicie drw. 

apofoniczny od antewokalicznego SZ jak w psł. praesens *žĭj-ǫ ʽgoję sięʼ (por. orm. keam 

ʽżyjęʼ < *gii̯āmi). 

 gãladas 3 p.a. wsch.-lit. ʽgłód, klęska głoduʼ (LZŽ, ZTŽ) — zapoż. ze stbłr. golodъ, 

por. ros. gólod, błr. hólad. Brak w LKŽ. — Młodszy war. ãladas (LZŽ, ZTŽ) ⇐ błr. hólad, -u. 
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Por. ãlasas ob. gãlasas. 

 gãlas 4 p.a. ʽkoniec, kres, zakończenie; śmierćʼ, gãlą gáuti ʽzginąć, umrzeć; skończyć 

sięʼ, gãlą padarýti ʽwykończyć, zabićʼ, Eĩk po galaĩs! ʽIdź do diabła!ʼ Odpowiedniki 

bałtyckie: łot. gals ʽkoniec, szpic, wierzchołekʼ, też ʽokolicaʼ (mūsu galā ʽw naszej okolicyʼ); 

stpr. gallan obl.sg. ʽśmierć, Todʼ, golis EV ʽTot [der Tod]ʼ. Rekonstrukcja: *gu̯olH-o-, drw. 

na st. o od pie. *gu̯elH- ʽprzeszywaćʼ (LIV
2 207), zob. gélti. Etymologicznym znaczeniem 

wyrazu gãlas było pewnie ʽspiczasty, zaostrzony koniec, kłujący czubekʼ, por. łac. punctum 

ʽukłucie, punktʼ ⇐ pungō ʽkłuć, ranićʼ. Zob. BSW 83, LEW 130. — Drw. atãgalias 

ʽodwrotnyʼ, atgal ̃ (zob.), ãtgalis ʽresztkaʼ (⇒ atgalìnė dešrà ʽkiełbasa zrobiona z resztek 

mięsaʼ), atgalỹs ʽdrobiazg; marny kawałek gruntuʼ, begál adv. ʽbardzo wiele, bardzo dużoʼ – 

z apokopowania zwrotu be gãlo ʽbez końcaʼ (⇒ bẽgalė ʽbezmiar, ogromna ilośćʼ, begalìnis 

ʽnieskończony, bezkresnyʼ, begalỹs ʽkto bez końca coś robi, mówiʼ, por. łot. bezgalis 

ʽczłowiek nienasycony, żarłokʼ), galiáusias ʽkońcowy, ostatni, ostatecznyʼ, galinis SD «palec 

mały», galóp a. galõp adv. ʽku końcowi, pod koniec, w końcuʼ (dawniej all.sg. galópi ʽku 

końcowiʼ), galù a. galuĩ praep. ʽna końcuʼ, galùtinas ʽkońcowy, ostatecznyʼ, galutìnis 

ʽbędący na końcu; ostateczny, nieodwołalnyʼ, DP iki gali adv. ʽaż do końcaʼ, SD ne iki gali 

adv. «nie do końca», negalas SD «nieskończoność» (por. łot. negals ʽnieskończoność, 

ostateczność; nieszczęścieʼ), nẽgalės f.pl. żm. ʽwielka ilość czego, mnóstwo, masaʼ (Musių 

nẽgalės priviso ʽMuch namnożyło się co nie miaraʼ), nuogaliaĩ adv. ʽjedno po drugim, po 

kolei, nic nie opuszczając; stale, wciążʼ, pagaliaũ adv. ʽnareszcie, wreszcie, w końcuʼ (por. 

niżej galiagaliaĩ), pagalỹs (zob.). — Cps. aščiagaliaĩ (zob.), drūtgalỹs ʽgrubszy koniecʼ (por. 

drū́tas), gãladelčis (zob. deltìs), galadiẽnis a. gãladienis ʽkto dożywa swych dni, starzecʼ, 

dosł. ʽten, kto jest u końca swych dniʼ (por. dienà), przen. ʽleńʼ, gãlamaišis ʽto, co pozostało 

na dnie worka; niewielka ilośćʼ (por. maĩšas), gãlavagis ʽniezorany koniec pola; poprzeczna 

bruzda na końcu roli do odprowadzania wody, tzw. podpaskaʼ (por. vagà), galùdirvis ʽskraj 

polaʼ (por. dirvà), galùgalvis ʽwezgłowie łóżkaʼ (por. galvà), galùkaimis ʽskraj, koniec wsiʼ 

(por. káimas), kójagalis a. kójgalis ʽczęść łóżka, gdzie kładzie się nogiʼ (por. kója), 

laibagalỹs ʽcieńszy koniecʼ (por. láibas), pastùrgalis ʽtył, tylna częśćʼ (por. pãsturas s.v. 

pãstaras), pirmagalỹs a. pirmãgalis ʽprzód, przednia część, przodek wozuʼ (por. pìrmas; war. 

pìrmgalis a. -galỹs, pìmgalis a. -galỹs), senagalỹs 1. ʽksiężyc w ostatniej fazie, tzw. stary 

księżycʼ, 2. ʽgrubszy koniec, np. drzewaʼ (por. sẽnas), storagalỹs ʽgrubszy koniec, np. kłody, 

belkiʼ (por. stóras), tvirtagalỹs ʽdolna część włókna lnianegoʼ (por. tvìrtas). Złożenie 

tautologiczne: galiagaliaĩ adv. ʽwreszcie, w końcu, koniec końcówʼ. — Vb. denom. 1. 

galaútis ʽmęczyć sięʼ, išgaláuti ʽwykończyć, wykarczowaćʼ, nugaláuti ʽzabićʼ (dosł. 

ʽwykończyćʼ), nusigaláuti ʽzamęczyć się, skonać, zdechnąćʼ), 2. negaláuti stlit. 

ʽniedomagać, być chorym, cherlaćʼ, 3. galúoti ʽmęczyć, dręczyć, mordowaćʼ, galúotis 

ʽmęczyć się, mordować sięʼ (nusigalúoti ʽzamęczyć sięʼ), negalúoti ʽniedomagaćʼ. — Z 

innym sufiksem: stpr. gallintwei ʽzabić, toedtenʼ (dosł. ʽuśmiercićʼ) ⇐ gallan ʽśmierć, Todʼ 

(por. żm. nugãlinti ʽzabić zwierzęʼ). — N.jez. Begãlis. N.m. Galaĩ 3x, Galẽliai 2x, Galìniai 

15x, cps. Galãlaukis 2x, Gãležeriai, Galùlaukiai, Galùlaukis oraz Ariógala 2x, Daugãliai 2x 

(*Daug-galiai), Daukšiógala (por. Daũkšiagirė), Dvargaliaĩ (por. Dvárviečiai), Gùdgaliai 

(zob. gùdas), Keliùgala, Latvýgala, Máišiagala, Šìlagala, Šilagalỹs, Šilgaliaĩ. Por. stpr. n.m. 

Kappegalin, Coppigal (AON 56, 231). Człon °gala w typie Ariógala mógł oznaczać 

ʽmiejscowośćʼ, por. łot. gals m.in. ʽokolica, Gegendʼ (Būga, RR I, 251n., Skardžius, RR 4, 

845). 

 galą́sti, galándu, galándau 1. ʽostrzyć (nóż, siekierę, kosę)ʼ, SD galundu «ostrzę», 2. 

ʽdąć, wiać – o silnym wietrze powodującym szkodyʼ, atgalą́sti ʽstępić ostrzeʼ, išgalą́sti ʽo 

ostrzu: naostrzyć; o wietrze: wywiać ciepło, wyziębić izbęʼ, nugalą́sti ʽzetrzeć, pomniejszyć 

tarciem, szlifowaniem; o wietrze: wywiać, zmieść, znieśćʼ, pagalą́sti ʽnaostrzyćʼ, 
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pagalą́stas ʽdoświadczonyʼ (Tu manęs nemokyk – aš esu pagaląstas ʽTy mnie nie pouczaj, 

ja mam swoje doświadczenieʼ180), sugalundu SD
1 «zaostrzam», užgalą́sti ʽstępićʼ. — Z 

wtórnym wokalizmem e: gelą́sti, gelándu (war. gelándžiu), gelándau ʽostrzyć; dąć – o 

wietrzeʼ, też gelę́sti, geléndu (war. geléndžiu), geléndau ʽostrzyć; dąć – o wietrzeʼ. Por. 

garánkštis > geránkštis. — Iterativum na -y-: galándyti, -dau, -džiau ʽostrzyćʼ (war. -iju, -

ijau). — W jęz. łotewskim odpowiednikiem galand- jest galuod-, por. galuôda ʽosełkaʼ, 

war. galuods, galuode. Etymologia nie do końca jasna. Z uwagi na brak starych 

poświadczeń dla formy galą́sti i zarazem obecność dwuzgłoskowej formy stlit. gląsti, 

glanda (war. glandžia), glando (war. glandė) ʽostrzyćʼ, u Bretkuna glandžia (syn. aštrina) 

obok gland w znacz. ʽostrzą (języki)ʼ, wchodzi w grę zastąpienie pierwotnej formy *glą́sti 

przez galą́sti na podstawie ludowo-etymologicznego nawiązania do czas. gáldyti, -au, -iau 

ʽtrzeć, pocieraćʼ. Sugerowana przez LEW 130 adideacja do sb. gãlas ʽkoniecʼ (ʽostry koniec, 

szpicʼ) wydaje się mniej prawdopodobna. — Wokalizm a w gland- wskazuje na czas. 

quasiprymarny, tj. utworzony na osnowie prs. glandžia, które należało pierwotnie do 

iteratiwu *glandyti ʽdoprowadzać do połyskuʼ vel sim. (por. rángiu, rángti; blandžiúosi, 

blą̃stis). Postać pb. pierwiastka na SE można odtworzyć jako *glend-, refleks pie. *ghlendh- 

1. ʽpatrzećʼ, 2. ʽbłyszczeć, lśnić, świecić sięʼ (zob. LIV
2 200). Por. łot. kuroń. glendi 

ʽszukaj!ʼ (ipv. do *glendēt), nùogleñst ʽujrzeć, spostrzecʼ (przekazane bez form 

osobowych), psł. *ględěti, stpol. ględzieć ʽpatrzećʼ, czes. hledět, ros. gljadétь ts. obok 

iterativum scs. ględati ʽpatrzećʼ, sch. glȅdati ts., ros. gw. gljádatь ʽobejrzećʼ, stpol. ględać 

ʽpatrzeć, wypatrywać czegoʼ (pol. oglądać ʽprzypatrywać się czemuʼ), czes. hledat ʽszukaćʼ. 

Dalej por. śrwn. glinzen ʽpołyskiwać, lśnićʼ (⇒ śrwn. adi. glanz ʽjasny, błyszczącyʼ ⇒ sb. 

glanz ʽblask, błyskʼ), szw. glänta ʽprzejaśniać się (o niebie)ʼ, norw. gletta ʽpatrzeć, 

spoglądaćʼ (zob. BSW 92, LEW 130). — Neoosn. galąs(t)-: galą́styti, -iju, -ijau (też -o, -ė) 

ʽostrzyćʼ, galą́stuvas ʽosełka do kosy, szlifierka, toczydłoʼ, SD <gałustuwas> «osła», ⇒ SD 

<gałustuwelis> «osełka» , war. geláistuvas ZTŽ. 

 galbū́t ptk. ʽchyba, być może, możliweʼ — z uniwerbizacji zwrotu gãli bū́ti ʽmoże 

byćʼ. Por. synonimy turbū́t, žūtbū́t. Zob. też mõbūt. W pewnej gwarze dzukskiej pojawia się 

w tym znaczeniu gálkiba (Pùnskas), formacja złożona z gãli (por. galė́ti) i zapożyczonej 

partykuły kìba ⇐ błr. xíba, pol. chyba; można ją nazwać złożeniem tautologicznym. 

 gáldyti, gáldau, gáldžiau gw. ʽtrzeć, pocierać, szorowaćʼ, nugáldyti ʽzetrzeć, oczyścićʼ 

(por. łot. galdît ʽłuskać, łuszczyćʼ) — intensivum na -dy- od zanikłego czas. *galyti 

ʽobdzierać, obierać z czegoʼ, znacz. etym. ʽogołacaćʼ. Akut wtórny. Z etymologicznego 

punktu widzenia *galyti było vb. denominativum od pbsł. adi. *gala- ʽgołyʼ, por. psł. *golŭ, 

scs. golŭ ʽnagiʼ, ros. gólyj ʽnagi, niczym nie pokryty, pusty; biednyʼ, czes. holý ʽłysy, 

nieporośnięty, niczym nieosłoniętyʼ, pol. goły (por. BSW 76). Inaczej Būga, RR I, 601 i LEW 

131, którzy przyjmują derywację przez -dy- wprost od nomen. Jednak na to nie ma paralel. 

Suf. -dy- jest używany wyłącznie w derywacji dewerbalnej (zob. np. GJL II, § 640n; ŽD 

pomija gáldyti). 

 galė́ti, galiù (3 os. gãli), galė́jau ʽmóc, zdołać, być w stanieʼ, cps. apgalė́ti ʽpokonać, 

zwyciężyćʼ, apgaliu SD «podbiiam pod moc; zwyciężam kogo» (syn. pergaliu), apgaliu kų 

sau SD «zniewalam kogo sobie, zwyciężam», įgalė́ti ʽbyć w stanie, czuć się na siłachʼ, 

išgalė́ti ʽpotrafić, móc, być w stanie, zdołaćʼ, ižgaliu SD
1 «zdążam», ižgalįs SD «zdolny», 

negalė́ti ʽnie móc, nie potrafić; niedomagać, chorowaćʼ, nugalė́ti ʽzwyciężyć, pokonaćʼ, 

pagalė́ti ʽpotrafić, zdołać, mócʼ, DP ʽzwyciężyć, przezwyciężyćʼ, pérgalėti ts., DP też 

 
180 Por. takie zwroty, jak aptìlkęs žmogùs, ros. gw. tolóčnyj párenь, nwn. durchtriebener Mensch – o człowieku 

doświadczonym. 
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ʽzdziałać, przekonać, przewyższyć, wygraćʼ. Odpowiednik łot. galêt, -ẽju ʽskończyć, 

pokonać trudności, podołać, wytrzymaćʼ. Pierwiastek lit.-łot. gal- jest apofonicznym SO-V 

do pie. *gelH- ʽzyskać moc, władzę nad kimʼ, por. śrwalij. gallu ʽbyć w stanie, mócʼ, śrir. 

gal f. ʽduch walkiʼ (por. LIV
2 185n.). Brak alternantów apofonicznych *gel-, *gil-, *gul-. — 

W słowiańskim por. pwk. gol- w rcs. golěmŭ ʽwielki, wysokiʼ, bg. goljám ʽwielkiʼ, sch. 

gòlem, stczes. holemý ts. – zapewne drw. na -m- od psł. *golěti, co było odpowiednikiem lit. 

galė́ti (paralele apofoniczne: *gorěti, *polěti, *bojěti sę). Do tego ros. gw. goljámo adv. 

ʽwiele, bardzoʼ, strus. golomja ts., ros. gw. ogolómja ʽbezsilność, omdlenieʼ. Zob. LEW 131, 

BSW 77, REW I, 290, ALEW 288n. oraz Anikin 10, 44. Inaczej Rikov (Linguistica Baltica 4, 

1995, 131n.), który widzi w psł. *golěmŭ derywat od przysłówka *golě (⇐ loc.sg. od *gola; 

bez wzmianki o znacz. etym.). — Forma 3 os. gãli ʽmożeʼ przechodzi przez apokopę w gál 

adv. ʽbyć możeʼ. — Drw. galinė́tis ʽmocować sięʼ, ⇒ galỹnės f.pl. ʽzapasy, walka wręczʼ. 

Participium prs. pass. gãlimas ʽmożliwyʼ, negãlimas ʽniemożliwyʼ, gãlima adv. ʽmożnaʼ 

(skostniała forma rodzaju nijakiego), negãlima ʽnie można, nie wolnoʼ, nenùgalimas 

ʽniezwyciężony, nieprzeparty (o chęci)ʼ. — Inne nomina: galià (zob.), galiñčius (zob. 

galiū̃nas), galỹnės f.pl. ʽzapasyʼ, galìngas ʽsilny, potężnyʼ (⇒ galingùmas ʽsiła, potęgaʼ), 

galinykas SD «tyran», galiū̃nas (zob.), į́galė: visa į́gale adv. ʽz całej siłyʼ, ìšgalė ʽmożność, 

zdolność; wypadek, zdarzenie; szczegół, drobiazg, okolicznośćʼ, SD ižgalė «przemożenie, 

możność» (syn. ižgalėjimas), «zdolność», ìšgalės f.pl. ʽmożliwości, możności, siłyʼ (pagal ̃

ìšgales adv. ʽw miarę możnościʼ), ìšgaliai a. ìšgalės pl. ʽszczegóły, okoliczności czegoʼ, 

pérgalė ʽzwycięstwoʼ. Cps. visagãlis bibl. ʽwszechmocny, -mogącyʼ – drw. na -is od 

participium prs. act. visagãlįs a. -gãlintis (por. vìsas; Tikiu ing Dievą Tėvą visagalintįjį); 

substantywizacja: visagãlįsis ʽWszechmogącyʼ (m.in. u Donełajtisa). — Neoosn. galė-: 

negalėtuvė SD «szpital chorych» (por. czes. nemocnice ʽszpitalʼ ⇐ nemoc ʽchorobaʼ). 

Paralele: gulė́tuvė, lydė́tuvės, penėtuvė. — WSO gol- < *gāl-: gõlė ʽsiła, mocʼ, goliū̃gas 

ʽsiłacz, mocarzʼ, goliū̃nas ts. (por. galiū̃nas). 

 gálgės, -ių 1 p.a. f.pl. gw. ʽszubienicaʼ — ze zmianą rodzaju zapożyczone z nwn. 

Galgen m. Akut przypadkowy, por. zapoż. bálkis, kálkės, gángos. War. gálgis 1 p.a. lub 

galg̃is 2 p.a. Użycie wyrazu jest w zasadzie ograniczone do złorzeczeń, por. Kad tave gálgis! 

ʽNiech cię diabli!ʼ. Eik po gálgiais! ʽIdź do diabła!ʼ Galg̃is žino, kur jis naktimis vaikšto ir ką 

dirba ʽDiabli wiedzą, gdzie on po nocach chodzi i co robiʼ. Zob. też vìselica. 

 galià 2 p.a. ʽmoc, siła, ważność czego; zdrowieʼ — dewerbalne abstractum na -i̯ā- od 

galė́ti ʽmócʼ. Por. dvasià ⇐ dvės̃ti, valdžià ⇐ veldėti (GJL II, § 89). — Vb. denom. galióti 

ʽmieć moc, być ważnym, obowiązywaćʼ, negalióti ʽbyć nieważnym, nieprawomocnymʼ. — 

negalià ʽniedomaganie, choroba, słabośćʼ, nẽgalė a. negalė ̃ ts., negãlė DP ʽniemoc, 

niedostatek, choroba, krewkośćʼ (⇒ vb. denom. negálti, -gálstu, sunegalaũ ʽzachorowaćʼ, 

negalúoti ʽniedomagaćʼ; negalãtė ʽniedomaganieʼ). 

 galijõtas 2 p.a. ʽolbrzym, siłaczʼ (Nu, bra, toks galijõtas ir nepakels trijų pūdų ʽNo, 

bracie, taki [z ciebie] Goliat, a nie podniesie trzech pudówʼ) — ironicznie użyte imię własne 

biblijnego Filistyna – wielkoluda, por. hebr. Goliath. — Ukazujące się w MOP imię 

Golijošius ʽGoliatʼ (SLA 76) pochodzi z pol. Goljasz (zob. SW I, 867). 

 galiõnas 2 p.a. 1. ʽgalon, bramowanie, tasiemka ze złotej a. srebrnej lamy, służąca do 

obszywania ubiorów; taśma przy meblach, portierachʼ (war. galiònas), 2. ʽozdobny czepek 

kobiecy z brokatuʼ — zapoż. z błr. gw. halёn (PZB 1, 411; por. błr. liter. halún), tu z pol. 

galon ⇐ fr. galon. War. gãlionas 1 p.a. odpowiada pod względem akcentu pol. galon. Zob. 

też trẽsas i žẽsnės. 

 galiū̃nas 2 p.a. przest., gw. ʽsiłacz, mocarzʼ — nomen agentis na -ūnas od galė́ti ʽmóc, 
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zdołaćʼ. Paralele: klajū̃nas ⇐ klajóti; žiniū̃nas ⇐ žinóti. War. z pwk. gol-: goliū̃nas. — Z 

innymi formantami: galiñčius ʽsiłacz, mocarzʼ (neosufiks jak w gudriñčius, por. karšiñčius), 

war. sonoryzowany: galiñdžius (ntš̓  > ndž̓  przez persewerację); galiū̃gas ʽmocarzʼ – z 

sufiksem ruskiego pochodzenia (tak GJL II, § 501, ze wskazaniem na rosyjskie wyrazy typu 

žadnjúga, pьjančúga, xitrjúga). 

 galvà, acc.sg. gálvą 3 p.a. 1. ʽgłowaʼ, 2. ʽjednostka, indywiduum; sztuka – o 

zwierzęciuʼ, 3. gyvà galvà ʽżycie, istnienieʼ181. Odpowiedniki bałyckie: łot. gal̂va, stpr. 

glawo EV ʽgłowa, houpt [Kopf]ʼ, emendowane na <galwo>; galbo GRA 45 «hauptt», GRF 45 

«Caput» (war. gaulko GRG «Heupt» może być błędem odpisu zamiast <glauko>, co 

zapożyczone ze stpol. głowka), gallū ENCH ʽHauptʼ (por. jeszcze n.jez. Ilgolwen < *Ilg-

golwen, dosł. ʽDługie Głowyʼ, AON 49). Formacja galvà jest zgodna z psł. *golva, por. scs. 

glava, sch. gláva, acc.sg. glȃvu, ros. golová, acc.sg. gólovu, czes. hlava, pol. głowa < pbsł. 

*gāl-u̯ā (BSW 77). Możliwe, że ten wyraz jest spokrewniony z przymiotnikiem scs. golŭ 

ʽgołyʼ. Znacz. etym. ʽłysinaʼ. Rozwój ku znacz. ʽgłowaʼ na zasadzie pars pro toto. Zob. LEW 

131n., REW I, 286 (tu m.in. o ewentualnym pokrewieństwie ze strus. želvĭ ʽguz, obrzękʼ), jak 

też ALEW 290, gdzie na podstawie porównania z orm. glowx, gen.sg. glxoy ʽgłowa; czubek, 

koniecʼ, przen. ʽdowódcaʼ dopuszcza się kontynuację wyrazu już pie. Por. stwn. calua 

ʽłysinaʼ, kalo ʽgoły, łysyʼ < zach.-germ. *kalwa- (Kluge-Seebold 346n.); paralela 

typologiczna: łac. calva, -ae ʽczaszkaʼ – z substantywizacji zwrotu *calva testa ʽłysa głowaʼ 

⇐ calvus ʽłysyʼ (WH I, 143). W tradycyjnym ujęciu pbsł. *gālu̯ā stanowi zastępstwo za 

odziedziczoną nazwę ʽgłowyʼ typu *ḱerh2- ʽgłowaʼ, zob. širšuõ. — Drw. apìgalvis (zob.), 

galvìngas ʽwielkogłowyʼ, SD «głowiasty; głowny», galvelė SD «głowka czosnku, cebule» 

(syn. skiltis), galvenà a. gálvena 1. ʽgłówka nasion lnuʼ (war. z -an-: galvanà, gálvana), 2. 

ʽskóra z głowy zwierzęcia domowegoʼ (por. žándenos), galvìjas (zob.), galvius SD «głowacz, 

wielkogłowys» (syn. didžiagalvis), galvõkas ʽwgłębienie w kapeluszu; niewielka chmura 

(deszczowa)ʼ, galvõnas ʽprzełożony, zwierzchnik, naczelnikʼ (m.in. u Bretkuna), żm. 

ʽchmura kłębiastaʼ, galvõsas ʽniewielka czarna chmuraʼ (por. sufiks w ragõsas), pagálvė 

(zob.), príegalvis (zob.). Zdrob. galvẽlė, galvìkė, galvùtė ʽgłówkaʼ. — Cps. galvadingtė SD 

«kaptur» (syn. galvos dungalas), por. deñgti; galvãpinigiai m.pl. hist. ʽpodatek pogłówny, 

pogłówneʼ (por. pinigaĩ), war. galvpenigai (por. nwn. Kopfgeld n.), galvažudỹs (zob. žudýti), 

galvókartas (zob.), galvósūkis ʽłamigłówka; zagadkaʼ (por. sùkti), galvótrūkčiais (bė́gti) adv. 

ʽ(biec) na złamanie karku, na łeb na szyjęʼ (por. trū́kti), galùgalvis ʽwezgłowie łóżkaʼ (por. 

gãlas), war. galvùgalis a. galvū́-, galvùgalė (⇒ galvū́galyje ʽu wezgłowiaʼ, por. kojū́galis), 

galvóviršis ʽczubek głowy; ciemięʼ (war. viršùgalvis, por. viršùs, ŽD 437), kógalviai (zob.), 

pramušt(a)galṽis ʽktoś lekkomyślny, skory do bójkiʼ (por. pràmuštas ʽprzebityʼ, galvà 

pramuštà ʽten, kto ma pociąg do czegośʼ), pùsgalvis ʽpółgłówekʼ (por. pùsė), strìmagalviais 

(zob.), trūkčiagalṽiais adv. ʽna złamanie karkuʼ (por. wyżej galvótrūkčiais), ūžiãgalvis (zob. 

ū̃žti). Por. stpr. galwas-dellīks ʽgłówna częśćʼ, gdzie I człon ma formę gen.sg. na -as (kalka z 

nwn. Haupt-stück n.). — Vb. denom. galvóti (zob.). 

 galvìjas 2 p.a. ʽbydlę, zwierzę domowe, zwykle rogate (wół, krowa)ʼ, przen. o 

człowieku: ʽbydlęʼ. W DP galvijas jest rzeczownikiem zbiorowym ʽbydłoʼ, por. jog būdamas 

padarytas ant patogumo Dievo, tapė po tam patogumi galvijui neišmintingam DP 48230 ʽże 

będąc stworzony na podobieństwo Boże, sstał się potym podobien bydłu sprosnemuʼ. W jęz. 

literackim odpowiednią funkcję spełnia forma nom.pl. galvìjai ʽbydlęta; bydłoʼ, zob. GJL II, 

§ 100. Drw. na -ijas od wyrazu galvà ʽsztuka bydłaʼ, por. Karvių su telyčiom peržiem 

aštuonios gálvos reiks išliuobti ʽKrów z cielętami trzeba będzie przez zimę wykarmić osiem 

 
181 Por. ant mótinos gyvõs galvõs ʽza życia matkiʼ, prie màno gyvõs galvõs ʽza mojego życia, jak długo ja żyjęʼ. 

Kas bùs po tàvo galvõs? ʽCo będzie po twej śmierci?ʼ.  
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sztuk (dosł. głów)ʼ. — Neoosn. galvij-: galvijė́ti ʽstawać się podobnym do bydlęciaʼ, 

galvijúoti ʽwymyślać komu od bydlątʼ. — Od neoosn. galv- utworzono galvìdė ʽobora, 

chlewʼ.  

 galvókartas 1 p.a. DP ʽzelżywość [zniewaga, wstyd, hańba]; lekkość; potwarz; 

pohańbienieʼ, por. bet ne mažesnė abyda ir galvokartas top priėjo DP 17637 ʽale nie mniejsza 

krzywda i zelżywość k temu przystąpiłaʼ. O čia kiek vienas ižtikįsis, pavartok tą gėdą ir 

galvokartą Viešpaties ižganytojo savo DP 1687 ʽA tu każdy wierny, uważ tę sromotę i 

zelżywość Pana Zbawiciela swegoʼ — zagadkowe złożenie, którego podstawą jest zwrot 

*galvą kirsti dosł. ʽgłowę ciąć, uderzaćʼ, por. ALEW 290. 

 galvóti, galvóju, galvójau ʽmyśleć, rozmyślać, zastanawiać sięʼ — vb. denominativum 

na -o- od galvà ʽgłowaʼ. Por. pol. głowić się ʽzastanawiać się, łamać sobie głowęʼ ⇐ głowa 

(GJL II, § 572), pol. pot. główkować ʽmyśleć nad czymʼ ⇐ główka. — Neoosn. galvo-: 

galvõčius ʽczłowiek mądry, inteligentny, mędrzecʼ, galvósena ʽsposób myślenia, myślenieʼ 

(por. vartósena ⇐ vartóti), galvótas ʽrozumny, rozsądnyʼ, galvótojas ʽmędrzec; mądralaʼ. 

 gãmalas 2 p.a. gw. 1. ʽkawałek (chleba, mięsa)ʼ, 2. ʽgałka ze śniegu, ciastaʼ, 3. ʽkulista 

bryła (masła, sera)ʼ. Odpowiedniki prasłowiańskie: *gomola i *gomolja ʽugnieciona bryłaʼ, 

por. cs. gomola ʽbrył, grudaʼ, strus. gomola a. gomolja ts., słń. gomólja ʽbryła (sera, masła)ʼ, 

pol. gw. gomoła ʽkulista bryła (masła, gliny, błota)ʼ, czes. homole f. ʽścięty stożek; kopulasty 

wierzchołek góryʼ, drw. homolka ʽbryłka (suszonego) seraʼ, pol. gomółka ts., też ʽkulista 

bryłka (masła, błota)ʼ. Formacje na SO pie. *gom- od *gem- ʽścisnąć w garści, zgnieść; 

chwycićʼ, por. γόμος m. ʽładunek okrętowy; jukiʼ (do γέμω ʽbyć pełnym, ładownymʼ), umbr. 

gomia, kumiaf ʽciężarna, prośna – o świniʼ (*gom-i̯ā-). Z innymi sufiksami: gamãkas 

ʽkawałʼ, gãmulas ʽbryłka, gałkaʼ, gamulỹs ʽkawałek, grudka, gałkaʼ, gàmužas a. gãmužas ts. 

Por. LIV
2 186, BSW 88, LEW 132, Boryś 171. Derksen 2008, 177 odtwarza pbsł. *gomolos, 

*gomulos. — WSO gom- < *gām-: gomùs (zob.). — SZ gum-: gùmulas (zob., tam też o 

słow. žĭmǫ, žęti). 

 gamìnti, gaminù, gaminaũ ʽwytwarzać, produkować, robić, gotować (obiad); zarabiać, 

zapracowywaćʼ — causativum na SO gam- od gem-/gim- (por. gìmti ʽrodzić sięʼ), z suf. -in- 

odnawiającym starsze -y- (*gamyti). Odpowiednik stpr. gemin- < *gamin-: ainangeminton 

acc.sg. ʽjednorodzony, eingeborenʼ. SD iždų krauju, gaminu «skarbię» [ʽzbierać pieniądze, 

gromadzić bogactwaʼ], įgaminti DP ʽnabywać, zniewolić sobieʼ, nugamìnti ʽzrobić, 

wykonaćʼ, DP ʽotrzymaćʼ, pagamìnti ʽprzyrządzić, przygotować, zrobićʼ, sugaminu SD 

«gromadzę» (syn. surinku, sukrauju, sudėmi), «kupię, gromadzę» (syn. krauju, sukrauju, 

sumetu kruvų, sunešu), sugaminta SD «gotowo» (syn. pririnkta, prirėdyta). Refl. įsigamìnti 

ʽzrobić sobie, sporządzić sobie; zaopatrzyć się w co, nabyćʼ, išsigamìnti gw. ʽumrzećʼ. — 

Drw. ãpgamas (zob.), gamýba ʽzorganizowana wytwórczość, produkcjaʼ, gamyklà ʽfabrykaʼ, 

gaminỹs ʽwyrób, produktʼ, gamtà (zob.). 

 gamtà 4 p.a. 1. ʽprzyroda, naturaʼ, 2. ʽród, pokrewieństwo; pochodzenieʼ, 3. DP ʽcnotaʼ 

— formacja z suf. -tā- od dwuznacznej osnowy gam-: 1° wyodrębnionej z iter.-caus. *gamyti 

(zob. gamìnti; por. slaptà ⇐ slapýti), 2° należącej do prymarnego nomen *gam-tā- ⇐ gem-

/gim- (por. gemù, gìmti ʽrodzić się, powstawaćʼ). — Drw. negamta DP ʽniecnotaʼ. Neol. cps. 

gamtãmokslis ʽnauka przyrodnicza, przyrodoznawstwoʼ (por. mókslas), gamtótyra ts. (por. 

tìrti), gamtóvaizdis ʽkrajobrazʼ (por. vaĩzdas). 

 ganà, gañ adv. ʽdość, dosyć; starczyʼ. Odpowiednik łot. gana, gan. DP ganag < *gana-

gi; gw. ganatè, ganàte ʽdość już, dość tegoʼ (Eikit pietų, ganatè dirbti) < *gana + teñ, tę̃ 

ʽtamʼ? ALEW 292 uważa ganà, za Forssmanem, za skostniałą formę nom.sg. rzeczownika 

*gan-ā- (⇐ ganė́ti ʽstarczaćʼ), znacz. etym. ʽwystarczająca ilośćʼ. Zestawia się scs. goněti 
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ʽwystarczaćʼ, gonějetŭ ʽἀρκεῖʼ, sti. ghaná- ʽzbity, zwarty, ścisły, gruby, tęgiʼ, āhaná- ʽpełny 

czego, tryskający czymʼ, < pie. *gu̯hen- ʽbić, uderzaćʼ (zob. LEW 132n., LIV
2 218). — Drw. 

gangreĩt adv. ʽprawie, omalʼ (por. greĩtas), ganolė LEX ʽobfitość, Fülleʼ, ganoliai CGL adv. 

ʽdostatecznie, wystarczająco, genügendʼ. Vb. denom.: 1. ganė́ti, -ja, -jo ʽstarczać, 

wystarczaćʼ (ganė́tinas ʽwystarczającyʼ), 2. gandė́ti ʽmieć dość czegoʼ (zob.). 

 ganãbyti, ganãbiju, ganãbijau gw. ʽdręczyć (zwierzęta lub ludzi), znęcać się, męczyć, 

uciskać, ciemiężyćʼ, užganãbyti ʽzabićʼ (war. ganãbinti) — zapoż. ruskie, por. ros. gw. 

gonóbitь ʽrobić coś mozolnie, powoli; usilnie się starać; zbierać, oszczędzaćʼ (SRNG), też 

gnobítь ʽmęczyć, nużyćʼ (Anikin 11, 206), ukr. h(o)nobýty ʽuciskać, ciemiężyćʼ; brak w błr. 

(odpowiada stpol. gnąbić, pol. gnębić ʽuciskać, dręczyćʼ, czes. hanobiti ʽźle się z kim 

obchodzićʼ, zob. Sławski I, 300n.). — War. kontaminacyjne: 1. galãbyti – przez adideację do 

zwrotu galą °daryti ʽwykańczać, zabijaćʼ (por. gãlas), 2. ganùbyti, por. ros. ubítь ʽzabićʼ 

(LEW 133), 3. galùbyti – ze skrzyżowania 1 i 2. Niejasny jest war. galdãpyti. 

 gãnas 4 p.a. gw. ʽpasterzʼ, łot. gans ts. — dwuznaczne: 1° drw. sekundarny, 

mianowicie sb. postvb. na -a- od ganýti ʽpędzać po pastwisku, paść, wypasaćʼ, 2° drw. 

prymarny, nomen agentis na SO gan- ⇐ gen-, por. genù, giñti ʽgnać, pędzićʼ. Obok tego 

nomen instrumenti: arklãganas ʽrękojeść u sochyʼ (por. árklas). Formalnie odpowiada 

nomen pie. *gu̯hón-o-, por. sti. °ghanaḥ ʽzabijający, uśmiercającyʼ, gr. φόνος m. 

ʽmorderstwo, zabójstwo; przelana krewʼ (pwk. *gu̯hen-, por. LIV
2 218, LEW 152n.). Paralele: 

nãras, sãkas, vãdas. — Refleksy prasłowiańskiego *gonŭ mają częścią znaczenie nomen 

actionis, por. ros. výgon ʽwypędzenie bydłaʼ, czes. výhon ʽwypędzenie bydłaʼ, a częścią 

znaczenia konkretne, por. ros. výgon ʽpastwiskoʼ, pol. wygon ʽwspólne pastwisko 

gromadzkie, droga na pastwiskoʼ, stpol. zgon ʽkoniec, kresʼ, kasz. zgon ʽostatnie 

zapuszczenie sieci do głębiʼ, błr. zhon ʽmiejsce na gromadzenie się; wielka ilośćʼ (*sŭ-gonŭ). 

— Inne nomina z osnową gan-: atãgana ʽmiejsce spasione przez konia uwiązanego na 

postronkuʼ, ìšgana ʽdroga, którą prowadzi się bydło na pastwisko, wygonʼ (war. ìšgena, 

išginà), ʽogrodzone pastwisko; spasiona łąka, nie nadająca się już do koszeniaʼ (war. 

išganià), paganà ʽpastwisko; paszaʼ (war. paganià), užúogana ʽzagonʼ. — Drw. ganõvas 

ʽpoganiacz; goniący, ścigający złodziejaʼ: Ganõvai, kurie ginės bėgantį vagį ʽ«Ganovai», 

którzy będą ścigać uciekającego złodziejaʼ (o sufiksie zob. s.v. vadõvas), pãganas ʽpomocnik 

pasterza, pastuszekʼ, ⇒ paganìkas ʽpomocnik pasterza; ten, co pędzi zwierzę na targʼ (z suf. -

ik-, który charakteryzuje z jednej strony zdrobnienia, z drugiej strony nomina agentis, por. 

kulìkas, laužìkas), paganìkis ʽpomocnik pasterzaʼ. Por. łot. ganeklis ʽstado; wygon; rózga 

pastuchaʼ, ganekles f.pl. ʽpastwiskoʼ. — Sb. pãganas ukazuje się również w znaczeniach 1. 

ʽtymczasowe pastwisko, ugórʼ (por. paganà), 2. pãgano vieta ʽmiejsce odpoczynku, przerwa, 

postój (podczas przemarszu wojska)ʼ. — W jakimś związku z tym stoi gw. paganaĩs adv. 

ʽrzadko, w dużych odstępachʼ, por. Pasėjo grūdus paganaĩs: kur vienas, kur kitas ʽPosiał 

ziarno w dużych odstępach, tu jedno, tam drugieʼ. 

 gandė́ti, gandù, gandė́jau gw. ʽmieć dość czego, mieć pod dostatkiem, być 

zadowolonymʼ, DP negandė́jo ʽnie powiodło sięʼ. Refl. gandė́tis ʽchciećʼ, atsigandė́ti ʽstracić 

ochotę, znudzić się czymʼ (Tą darbą atsigandė́jau bedirbti ʽZnudziła mi się ta robotaʼ). 

Temat gandė- powstał z połączenia neosuf. -dė- z osnową gan- jak w adv. ganà ʽdośćʼ 

(zob.). Wyodrębnienie neosuf. -dė- umożliwiły opozycje formalne typu mérdėti : merė́ti, 

mirt̃i; érdėti : ìrti i svérdėti : svert̃i. Inaczej Heidermanns 1993, 232, który włączył do 

rozważań przymiotnik pgerm. *ganta- ʽzdrowy, całyʼ, stwn. ganz, ganzo i operował dwiema 

odziedziczonymi osnowami, pie. *ghon-d- (lit. gand-) i pie. *ghon- (lit. gan- jak w ganà). — 

Neoosn. gand-: atgandùs ʽnudny, dolegliwy, trudny do wytrzymaniaʼ, gañdas ʽzadowolenieʼ 

(Gañdas tau, o man ne gañdas ʽTy jesteś zadowolony, a ja nieʼ), gandžiaũs adv. DP ʽraczej, 
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owszemʼ, nẽganda a. negandà 1. ʽwielka bieda, troska, zmartwienie, nieszczęścieʼ; wstyd, 

hańba, nieprzyjemnośćʼ, nẽgandas ʽkłopot, bieda, nieszczęście; błąd, grzechʼ, negandaĩ m.pl. 

DP ʽkłopotyʼ, PK ʽzbytek, przesadzenie miaryʼ (ne pasiputime, ne neganduose PK 2373 ʽnie w 

pysze, nie w zbytkuʼ), nẽgandžia c. ʽdiabełʼ (Nẽgandžios čia juos visus ir sunešė ʽKi diabeł 

ich tu wszystkich sprowadziłʼ). Vb. denom. negandóti DP ʽkłopotać sięʼ, nẽgandotis ʽbać się, 

trwożyć sięʼ, negandótis DP ʽkrępować się, wstydzić się, lękać sięʼ, nẽganduotis ʽbyć 

niezadowolonym, gryźć sięʼ.  

 gandė́tis, gandė́juos (3 os. gandė́jasi), gandė́jaus gw. ʽbać się, lękać sięʼ, pasigandė́ti 

ʽprzestraszyć sięʼ, nesigandė́k ʽnie bój sięʼ. Z innym sufiksem: gandéntis ʽbać sięʼ. — Caus. 

gañdinti ʽstraszyć, przestraszaćʼ, DP išgañdinti ʽprzestraszyć, przerazićʼ. Inchoat. gą̃sti, 

gąstù (*gand-stu), gandaũ (zob.). — Czas. gandė́tis uchodzi za drw. od zaprzeczonego czas. 

negandė́ti ʽnie mieć dość, nie mieć czego pod dostatkiemʼ, por. gandė́ti. Znacz. etym. 

ʽobawiać się niedostatkuʼ vel sim. Zob. LEW 138n., s.v. gą̃stas. NB. Łot. gañdêtiês ʽpsuć się, 

gnić (o sianie)ʼ jest lituanizmem (ALEW 292). — Drw. núoganda, żm. nū́ganda ʽprzestrach; 

nieszczęścieʼ, nuogandùs ʽbudzący strach; strachliwy, bojaźliwyʼ. 

 gañdras 2 p.a. ʽbocian, Ciconiaʼ — zapożyczone z prus.-niem. ganter ʽgąsiorʼ (śrdn. 

gante, śrwn. ganze ʽgąsiorʼ) jako *gantras i zmienione przez sonoryzację n-t-r > n-d-r; 

zmiana znacz. ʽgąsiorʼ na ʽbocianʼ. Por. LEW 133, ALEW 292; brak w GL. W kwestii 

sonoryzacji por. vórtinklė > vórtinglė i tamprùs > tambrùs. Lituanizmem jest natomiast łot. 

gw. gañdrs, gan̂dris2, por. ME I, 599, Niedermann 1956, 181n. — Drw. gandráitis a. 

gandriùkas ʽmłode bocianieʼ, gandrìnė ts., gandrýnas ʽstado bocianówʼ, cps. gandrãlizdis 

ʽbocianie gniazdoʼ (por. lìzdas). Vb. denom. gandrinė́ti ʽchodzić w poszukiwaniu czegoʼ, 

gañdrinti ʽchodzić jak bocianʼ. — N.m. Gañdrỹnė. 

 gángos, -ų 1 p.a. f.pl. gw. ʽgaleria w kościele, chór; miejsce przy organachʼ — zapoż. z 

nwn. Gang m. (GL 52, LEW 133, Čepienė 107). Łot. gaņģis ⇐ śrdn. ganc (Jordan 62). Zob. 

też gõnkas, vìškos, žãlabas. 

 *gangstytis, -ausi, -iausi stlit. ʽtułać sięʼ — frequentativum na -sty-, wnioskowane z 

hapaksu SD <gungstausi> «tułam się» (syn. daužausi). Pwk. gang- powraca w czas. gángytis 

ʽruszać się, poruszać się (o koniach)ʼ. Do tego sb. postverbale gánga ʽkij z zagiętym końcem, 

laskaʼ wraz z drw. *gang-la, który odzwierciedla vb. denom. gañglinti ʽiść z trudemʼ. Dalsza 

analiza niepewna. — War. *ga(n)gstinėtis jest zaświadczony jako hapaks w SD
1 

<gagstineiuosi> «tułam się». Jest to drw. z suf. -inė- od neoosn. *gangst- jak w *gangstyti 

(⇒ <gagstineiusis> «tułacz»). ALEW 278 dopatruje się tu związku z czas. gagė́ti, gagénti ʽo 

gęsiach: wydawać głos, gęgaćʼ, co nie jest przekonujące. Raczej por. wykrz. gang o 

dzwonieniu, oddźwięku rzuconej monety (syn. dangt, dadañgt). 

 gãniava 1 p.a., ganiavà 3 p.a. 1. ʽzielona pasza na łące, pastwiskuʼ (Gãniavos šįmet 

mažai, nėra lytaus, išdžiūvę ʽPaszy w tym roku mało, nie ma deszczu, wyschłoʼ), 2. 

ʽpastwiskoʼ (Ten ne ariama žemė, tai buvo tik ganiavà, krūmokšniai ʽTam nie ma ornej 

ziemi, to było pastwisko, zaroślaʼ), 3. ʽczas pasienia bydłaʼ (Nuo gãniavos dainas dainavo 

boba, t.y. ką išmoko ganydama JU ʽBaba śpiewała dajny, których się nauczyła, pasąc bydłoʼ), 

4. ʽwygon, droga, którą prowadzi się bydło na pastwiskoʼ, 5. ʽwielkie stado bydłaʼ. Formacja 

nie jest jednoznaczna. Może to być: 1° drw. na -ava od neoosn. gan̓ - jak w prt. ganiaũ do 

ganýti ʽpaśćʼ (zob.), 2° drw. na -ava od neoosn. gan̓ - jak w zanikłym prs. *ganiu ʽpasęʼ do 

ganýti (por. scs. gonjǫ, goniti); za tym przemawiają takie paralele, jak karšiavà ⇐ karšiù lub 

baũdžiava ⇐ baudžiù, 3° formacja utworzona neosuf. -iava od pwk. gan- (tak ŽD 380; tu też 

o gõniava). Synonimem gãniava jest paganià ʽpasza; pastwiskoʼ, atãgania ʽpasienie w 

lepszym miejscuʼ, por. Miškas – gera paganià gyvuliam ʽLas jest dobry do pasienia bydłaʼ. 



432 

na prawach rękopisu 

Bus paganiõs gyvuliam – žolė gerai želia ʽBędzie dość paszy dla bydła, trawa dobrze rośnieʼ. 

— War. sufiksalne: gãnėva ʽganiavaʼ (por. suf. -ėvė w n.rz. Gynė́vė, Šešėṽė), wsch.-lit. 

gãniva ob. gánva DVŽ ʽganiavaʼ (akut w gánva reflektuje wzdłużenie zastępcze po 

synkopowaniu samogłoski sufiksalnej, podobnie jak np. w pámšalas i páltas). 

 ganýti, ganaũ, ganiaũ ʽpędzać po pastwisku, paść, wypasaćʼ, ganau pekų SD «pasę 

bydło», przen. ʽchować dzieciʼ, refl. ganýtis ʽpaść się; popasać w drodzeʼ — iterativum na -

y- ze SO gan- ⇐ gen-, por. genù, giñti m.in. ʽpędzić bydłoʼ. Odpowiednik łot. ganît, -u, -ĩju 

ʽpaść, pilnowaćʼ. Paralele apofoniczne: manýti ⇐ menù; lankýti ⇐ lenkiù; kamšýti ⇐ kemšù. 

Cps. atganýti ʽodpaść wychudłe zwierzęʼ, išganýti ʽpasąc zachować (drób, bydło), wypaśćʼ, 

nuganýti ʽzmarnować, stracić sztukę podczas wypasuʼ, nuganau SD «spasam bydłem», refl. 

atsiganýti ʽodpaść się, odkarmić sięʼ. Zob. też išganýti. — Lit.-łot. osnowa gan-ī- ma 

odpowiednik w słow. gon-i-, por. scs. goniti, gonjǫ ʽprześladować, dążyć do czegoʼ, ros. gw. 

gonítь, gonjú ʽpędzić, biec za kimśʼ (liter. gnatь, gonjú), pol. gonić, gonię ʽpodążać za kimś, 

aby go dopędzićʼ, czes. honít ts. < pbsł. *gan-ī- ⇐ pie. *gu̯hon-éi̯e- (BSW 85, LIV
2 218). 

Porównanie z formą prs. scs. gonjǫ nasuwa przypuszczenie, że ganaũ może pochodzić z 

odnowienia odziedziczonego prs. *ganiù. — Zdrob. paganinė́ti ʽtrochę, przez jakiś czas 

popaśćʼ. — Neoosn. gan̓ - (⇐ ganiaũ): ganióti ʽpędzać, ganiaćʼ (war. genióti, typ nešióti). — 

Neoosn. gany-: ganýba ʽpasienie bydłaʼ (por. dalýba ⇐ dalýti) : łot. ganības f.pl. ʽpastwisko; 

gromada, stado, np. wilkówʼ; ganyklà ʽpastwiskoʼ (war. ganinklà), SD ganyklos f.pl. 

«pastwisko» : łot. ganīkla, ganīkle ʽpastwisko; stadoʼ; ganýtojas ʽpasterzʼ (m.in. SD). Por. 

słowiańską neoosn. goni- w pol. gonitwa ʽgonienie, ściganie sięʼ, przest. ʽludzie goniący, 

pogońʼ, czes. honitva ʽobwód, diecezjaʼ, honitba ʽpolowanie, teren myśliwski, rejon 

łowieckiʼ, ukr. honýtva ʽpościg, szybka jazdaʼ (Boryś 171). — WSO *gān-: gon- (zob.). 

 gántas 1 p.a. gw. ʽtrójwarstwowy zestaw sieci, na który składają się dwie naprężone 

sieci rzadkie (grubookie) z zewnątrz i luźno między nimi zawieszona sieć gęsta 

(drobnooka)ʼ. Pochodzenie niejasne. — Zapoż. litewskie w pol. gw. ganta ʽcienka sieć 

rybackaʼ (Zdancewicz 339). Por. syn. strigtìnis i triū̃bnyčia. — Vb. denom. gantáuti a. 

gantúoti ʽnapędzać ryby do sieci zwanej g.; łowić ryby za pomocą g.ʼ. 

 garãdyti, garãdiju, garãdijau gw. ʽgrodzić, stawiać płot, ogrodzenieʼ (Daržą 

užgarãdijom ʽOgrodziliśmy ogródʼ) — zapoż. ze stbłr. goroditi, por. błr. haradzícь, -džú, 3 

sg. haródzicь, ros. gorodítь. Sekwencja lit. -ara- jak w varãžyti i barãgas, nãravas (zob. 

Būga, RR III, 758n.). Akcent lit. stosuje się do białoruskiej formy 3 sg. prs. (por. varãžyti i 

zalãtyti). — Postverbalia: garãdas 2 p.a. ʽkół, pal w ogrodzeniu; żerdź w płocieʼ (war. 

garadà, garãdė), pl. garãdai ʽpłot z żerdziʼ (war. garadà).  

 garánkštis, -ies 1 p.a. f., garánkštė 1. ʽnierówno skręcone miejsce w niciach, 

powrozach, pętelka od skręcenia się nitek, supeł, węzełʼ (Vijurkas išvaro garankštis), 2. 

ʽzmarszczka w szyciuʼ (Negerai pasiuvo – garankštys darosi), 4. ʽtrzonowy ząbʼ, 5. ʽkorzeń 

zębaʼ. War. garañkščiai m.pl. ʽrośliny wijące się, pnące sięʼ. Bez dobrego objaśnienia. Może 

złożenie z °ankštis, należącym do adi. añkštas ʽciasnyʼ? Dla członu gar- nie znaleziono 

dotąd nawiązania. Por. LEW 134, ALEW 293. — Zmienność w II członie: garánkšna, 

garánkšnė, garánkšnis oraz garánkšlė lub gerañkšlė (zakończenie dostosowane do syn. 

raukšlė ̃ʽzmarszczkaʼ). Do garánkštis ʽząb trzonowyʼ są war. geránkštis i gerúokštas. 

 gãras 4 p.a. 1. ʽpara, mgłaʼ, 2. ʽswąd, dusząca woń wydzielająca się z czegoś 

smażonego, zapach spaleniznyʼ, 3. gw. ʽpragnienie, wielka chęćʼ, 4. gw. ʽkaptur pieca 

chlebowegoʼ. SD garas 1. «kopeć» (syn. rūkas), 2. «kurzawa mokra z wody», 3. «para» (syn. 

kvapas). Odpowiedniki bałtyckie: łot. gars ʽpara, gęsta gorąca para w łaźni; oddech, 
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tchnienie; duch, siła życiowa; dusza182; zapach, wońʼ, stpr. goro EV ʽpalenisko, Vuerstant 

[śrwn. viurstat]ʼ (Trautmann 1910, 341). Dwuznaczne. Albo odziedziczone nomen prymarne 

na SO: pie. *gu̯hor-o- ⇐ *gu̯her- ʽzagrzać sięʼ (LIV
2 219n., NIL 196) albo też intralitewskie 

nomen postvb. od garė́ti ʽparowaćʼ (zob.). — Drw. garaĩnė ʽmiejsce wyżej położone na 

polu, gdzie nie udaje się zbożeʼ, garìnė ʽwywietrznikʼ, garìnis, -ė ʽparowyʼ. Vb. denom. 

garénti ʽpowiewaćʼ, gãrinti ʽtrzymać w parze lub nad parą; dmuchać, dąć (o wietrze); iść 

gdy jest wietrznie; puścić z dymemʼ, gãrintis ʽparzyć się w łaźniʼ, garúoti ʽparować – o 

wodzieʼ (por. łot. garuôt ts.), SP «kurzyć się» – o woni, nugarúoti a. sugarúoti ʽzaczadzić 

sięʼ. Por. jeszcze łot. gar̂me ʽumiarkowane ciepłoʼ, stpr. gorme EV ʽgorąco, Hiccze [Hitze]ʼ : 

sti. gharmá- m. ʽżar, gorącoʼ. — Cps. gárlaivis ʽstatek parowy, parowiecʼ, por. laĩvas (kalka 

z nwn. Dampfschiff n. lub Dampfboot n.), gárlaidė ʽdymnikʼ (por. láidyti), gármetis 

ʽnaczynie drewniane z jednym uchem do polewania rozpalonych kamieni w łaźniʼ – wraz z 

łot. garmetis jest kalką z nwn. Dampfwerfer m. (por. gãras, mèsti), garvežỹs, acc.sg. gárvežį 

ʽparowózʼ (por. vèžti), gárvilka a. gárvilkas ʽdymnik, wywietrznikʼ : łot. garvilka (por. 

vilk̃ti), war. gárvilkis, war. metatetyczny: gálvirkis; we wszystkich tych wypadkach akut gár-

C jest następstwem synkopowania formy czterozgłoskowej, por. gãralaivis, gãralaidė, 

*gãrametis, *garavežỹs, *gãravilka; karčiãgariai m.pl. ʽczadʼ (człon karčia° niejasny). 

 gárbana 1 p.a., garbanà 3 p.a. ʽpasmo wijących się włosów, lok, kędzior, pukielʼ, pl. 

gárbanos ʽkędziory, lokiʼ. Suf. -an- jak w plãskanos ʽłupieżʼ, strãzdanos ʽpiegiʼ. Z innym 

formantem: garbiniaĩ m.pl. ʽkędziory, lokiʼ (war. gerbiniaĩ). Znacz. etym. ʽto, co urosłoʼ (?), 

mianowicie z uwagi na SZ gurb-, który ukazuje się w pokrewnym czas. gurb̃ti, gurb̃sta, 

gurb̃o ʽpoprawiać się, przybierać na wadze, mocniećʼ (zob.). Brak alternatywnego refleksu 

*girb-. Dalsze związki niepewne. Por. może hapaks stpr. garbis EV ʽgóra, Bergʼ (pis. grabis) 

oraz nazwy geograficzne złożone z II członem -garb-: Gailgarben (z glosą «auf deutsch 

Weissenberg», tj. ʽBiała Góraʼ), Laygegarbe, Letogarbe (jako wariant do Leke-garge), 

Mantegarbs, Wenegarbis, Waitegarben, zob. Trautmann 1910, 341, AON 35, 80, 86, 94, 192, 

199, PKEŽ 1, 324. — LEW 135 i PKEŽ, l.c. łączyli gurb̃ti z psł. *gŭrbŭ ʽwypukłość, 

wzniesienieʼ, por. cs. gŭrbŭ ʽgrzbiet górskiʼ, bg. gŭrb ʽplecyʼ, ros. gorb ʽwypukłość na 

plecach lub klatce piersiowej, garb; plecyʼ, czes. hrb ʽgarbʼ, pol. garb ts., stpol. też ʽgruczoł 

na szyi, wole; sękʼ. Zob. też Boryś 155. — Drw. garbãnius ʽkędzierzawy człowiekʼ, 

garbanótas ʽkędzierzawyʼ (war. gerbanótas), cps. garbangalṽis ʽktoś kędzierzawyʼ (por. 

galvà). Od garbiniaĩ pochodzi drw. wsteczny: garbaĩ m.pl. ʽkędziory, lokiʼ (por. marškiniaĩ 

⇒ marškiaĩ). Vb. denom. garbanóti pláukus ʽkręcić lokiʼ, garbanótis ʽkędzierzawić się, wić 

się (o włosach, roślinach)ʼ. 

 garbė ̃4, 3 p.a. ʽchwała, sława; honor, cześćʼ, DP ʽchwała, cześć, poczciwość, poczet, 

smak, pokłon, waga, służbaʼ (balvonų garbė ʽbałwochwalstwoʼ), negarbė ̃ʽhańba, wstydʼ; z 

obocznym tematem: garbà ʽcześć, chwałaʼ, Dievo garba SD
1 «nabożeństwo», SD 

«pobożność» (⇒ dievogarbis SD
1 «nabożny»), garba Dievui priderunti SD «pokłon Boski», 

pagarbà ʽcześć, sława, honoryʼ — rzeczowniki postwerbalne na -ė- i -ā- od *garbyti 

ʽpoważać, czcićʼ, zanikłego iterativum na SO od gerb̃ti ʽpoważać, szanować, czcićʼ. Iter. 

*garbyti zostało zastąpiony częścią przez gárbinti (zob. s.v. gerb̃ti), częścią przez garbstýti 

(zob.). Por. neoosnowę garby- w stlit. garbykiem MŽ 4814 ipv. ʽczcijmyʼ i garbymas SD 

«szanowanie kogo» (ALEW 294). Całkiem inaczej ŽD 466: analiza gar-bė, gar-ba, gdzie gar- 

ma być drw. na SO od gir- jak w gìrti ʽchwalićʼ; bez paraleli słowotwórczej i 

 
182 Paralela semazjologiczna: gr. θυμός m. (pie. *dhuh2-mó-, zob. s.v. dū́mai) ma z jednej strony znacz. ʽoddech, 

dechʼ, z drugiej strony znacz. ʽsiła życiowa; pożądanie, pragnienie, ochota, apetyt; usposobienie, duch, wola; 

umysł, dusza jako siedlisko myśliʼ. 
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apofonicznej.183 — W materiale staropruskim osnowa garb° ukazuje się w dwuczłonowym 

imieniu Wisse-garbe. Jest ono kalką hybrydalną ze stpol. Wysze-sław (°sław ⇐ sława ʽgloria, 

lausʼ). Do tego imiona skrócone: Garbeike, Garbute (Trautmann 1925, 28, 119) i Garpse 

(AON 36). — Drw. garbìngas ʽzaszczytny, chlubny, czcigodnyʼ, DP ʽchwalny, chwalebnyʼ 

(⇒ garbìngai adv. ʽchlubnie, z honoremʼ), garbùs DP ʽchwalebny, uczciwy, poczciwyʼ (⇒ 

garb̃iai adv. DP ʽchwalebnie, uczciwie, poczciwieʼ), SD garbus «czci godny», dziś 

ʽhonorowy, zaszczytnyʼ, gw. też ʽschludny, porządnyʼ. Zrost garbėd̃ieu interi. < garbė ̃diẽvui 

ʽchwała Bogu!ʼ (por. diẽvas). Vb. denom. garbavóti a. garb̃avoti 1. ʽokazywać cześć, 

wspominać dobrym słowem; wychwalać nieboszczyka nad grobemʼ, 2. ʽznieważać, 

szkalować; przeklinać kogo za coʼ. 

 garbõrius, -iaus 2 p.a., garb̃orius 1 p.a. ʽgarbarzʼ — zapoż. ze stbłr. kgarbarъ, 

garbarъ, por. błr. harbár, -á (⇐ pol. garbarz ʽrzemieślnik zajmujący się wyprawianiem skórʼ 

⇐ śrwn. gerber, gerwer, nwn. Gerber m., Sławski I, 256, ĖSBM 3, 56). — Drw. garborijà 

ʽgarbarniaʼ. — garbarnià a. garbarñė ts. ⇐ błr. harbárnja, -i ʽgarbarniaʼ. 

 garbstýti, garbstaũ, garbsčiaũ 1. ʽczcić, wielbić, otaczać czciąʼ, 2. ʽwychwalać 

nieboszczyka nad grobemʼ (Mirusį sūnų motina garbsto ʽMatka wychwala umarłego synaʼ), 

3. ʽszkalować; przeklinać kogo a coʼ (Jis toks žmogus, visi jį garb̃sto ʽTo [już] taki człowiek, 

że wszyscy go przeklinająʼ) — frequentativum z suf. -sty- i SO garb- ⇐ gerb-, zob. gerb̃ti 

ʽpoważać, czcićʼ (tam też o gárbinti i łotewskich odpowiednikach na SO). Paralele: svarstýti 

⇐ svert̃i; tvárstyti ⇐ tvérti. — Neoosn. garbst-: garbstà ʽpochwała umarłegoʼ (co do budowy 

por. gabstà ⇐ gabstýti; co do znaczenia por. mastà ⇐ mastýti), ⇒ vb. denom. garbstavóti 

ʽwychwalać kogośʼ. 

 gard̃as 4 p.a. 1. ʽogrodzenie w chlewie dla drobnych zwierzątʼ, 2. ʽczęść chlewu 

znajdująca się pod gołym niebemʼ, 3. ʽogrodzona część wygonu lub podwórza, przeznaczona 

dla bydła i koni, okólnikʼ, 4. przest. ʽstado całej wsi; gromada zwierząt domowych, trzoda; 

zgromadzenie wiernychʼ184 (DP ʽowczarniaʼ), 5. ʽkoszar na polu lub pastwiskuʼ, 6. ʽzbita z 

żerdzi lub desek klatka do przewozu świńʼ. Odpowiednik łot. gãrds ʽzagroda dla świńʼ. 

Zapoż. bałtyckie w fiń. karsina ʽprzegroda, ogrodzenieʼ (por. niżej lit. gardinỹs), zob. LEW 

136, Stang 1966, 23. Lit. gard̃as ma odpowiedniki przede wszystkim słowiańskie (por. BSW 

78n., Derksen 2008, 178). Z jednej strony jest to cs. ogradŭ ʽφραγμός, κῆποςʼ, ros. ogoród 

ʽogródek; ogrodzenie z żerdziʼ, ukr. horód ʽogródʼ, sch. zágrad ʽogrodzenie, płotʼ, słń. ogràd 

ʽogrodzone miejsce, ogród warzywnyʼ, czes. ohrad ʽogródʼ, stpol. ʽogrodzony kawał ziemi w 

pobliżu zabudowań gospodarskich; gospodarstwo zagrodnikaʼ, pol. ogród, ogrodu ʽmiejsce 

pod uprawę warzyw, ziół, kwiatówʼ. Z drugiej strony jest to scs. gradŭ ʽmiasto, twierdza; 

wał, mur obronnyʼ, sch. grȃd, -a, słń. grȃd, -a ʽmiastoʼ, ros. górod, ukr. hórod ts., czes. hrad 

ʽzamek; przegroda na rzeceʼ, pol. gród, grodu ʽwarowna siedziba (księcia)ʼ. Poza tym por. 

alb. gardh m. ʽpłotʼ. Praforma bsł. *gard-a- < pie. *ghordh-o-, znacz. etym. ʽmiejsce 

ogrodzoneʼ. Jest to drw. na SO gard- ⇐ *gerd- od niezachowanego czas. †gersti, który 

kontynuował pwk. pie. *gherdh- ʽgrodzić, otaczać płotemʼ (LIV
2 197, IEW 444), por. goc. 

gairda f. ʽpasʼ, ⇒ bigairdan ʽopasać, otoczyćʼ. W bałtyckim znacz. ʽogrodzenieʼ uległo 

zwężeniu do ʽzagroda dla zwierząt domowychʼ. Por. BSW 78n., LEW 135n., REW I, 297, 

Boryś 181. Zwraca uwagę brak w bałtyckim vb. denominativum typu psł. *gorditi ʽgrodzić, 

stawiać ogrodzenieʼ, por. ros. gorodítь ʽogradzaćʼ, czes. hradit ʽumacnieć, odgradzaćʼ, pol. 

 
183 Spekulatywny charakter ma rekonstrukcja pie. *gorH-bheh2 u Yamazaki, JIES 37, 2009, 445. Opiera się na 

dwóch założeniach: 1° że garbė ̃należy do seṭowej rodziny gìrti ʽchwalićʼ, 2° że *gorHbheh2 utraciło segment 

laryngalny na mocy tzw. efektu de Saussureʼa. 
184 Nesang daug neprietelių pasikelė prieš mus. Mums gardui tava grumzdžia PK 14119-20 ʽBoć siła nieprzyjacioł 

już powstała wzgorę. Nam trzodzie twojej grożąʼ.  
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ogrodzić, zagrodzić. — Odpowiedniki nominalne w germańskim: goc. gards m. ʽdom; 

podwórze, dziedziniecʼ, garda m. ʽstajnia, obora dla bydłaʼ, stisl. garðr m. ʽogrodzona rola, 

grunt; ogrodzenie, podwórze; miejsce umocnioneʼ, ags. gard ʽogrodzona parcelaʼ, stdn. gard 

ʽogrodzenie, zagrodaʼ, stang. geard ʽogrodzone pole, podwórze; dom wraz z gospodarstwem 

rolnymʼ, ang. yard ʽpłot, ogrodzenie, zagroda, domostwoʼ (zob. IEW 444, Orel 126). Na 

temat form gr. χόρτος i łac. hortus < pie. *ghorto- zob. odpowiednio Beekes 2010, 1644n. i 

de Vaan 290n. W kwestii zestawienia wyrazów lit. gard̃as i žárdas zob. Matasović 2005, 

368. — Drw. na SO gard-: apýgarda ʽokręg, obwód administracyjnyʼ (por. apýlinkė), 

gardẽlė ʽprzenośne ogrodzenie, np. dla prosiakaʼ, gardinỹs ʽkoszar, okólnikʼ, gardìs (zob.). 

Por. N.m. Gardẽliai, Pãgardė. — SZ *gird-: psł. *žĭrdĭ f. ʽżerdź, długi, cienki drąg, służący 

np. do budowy ogrodzeniaʼ, por. scs. žrĭdĭ ʽkij, pałka, drągʼ, słń. žȓd, strus. žĭrdĭ ʽżerdź, drągʼ 

(⇒ est. hirś ʽżerdź płotuʼ, fiń. hirsi ʽbelkaʼ), ros. žerdь (gw. žéredь), stpol. żyrdź, pol. żerdź, 

czes. žerd (BSW 79, REW I, 419, Boryś 754). Pbsł. *gird- łączy się ze stisl. gyrða ʽopasaćʼ 

(*ghṛdh-i̯e-), goc. ufgurdans ʽopasany, gotowyʼ oraz wed. gṛhá- ʽdomostwo, domʼ, aw. 

gərəδa- ʽsiedziba demonówʼ, < pie. *ghṛdh-ó-. 

 gardìs, -iẽs 4 p.a. f. ʽjeden z boków wozu drabiniastegoʼ (war. gard̃ė). Pl. gard̃ys a. 

gard̃ės ʽdrabiny wozuʼ, ė́damosios gard̃ys ʽjasła drabiniasteʼ. Należy do rodziny gard̃as 

(zob.), a to z uwagi na fakt, że boki wozu drabiniastego stanowią swego rodzaju ʽogrodzenieʼ 

dla przewożonego nim ładunku siana, słomy itp. — Drw. gardiniñkai m.pl. żm. ʽwóz 

drabiniastyʼ (Jis į mugę su gardininkai važiuoja ʽOn jedzie na targ drabiniastym wozemʼ). 

 gardùs, -ì 3, 4 p.a. 1. ʽsmaczny, smakowity, apetycznyʼ, 2. ʽmiły, przyjemny (zapach, 

sen)ʼ (war. gárdas 3 p.a.), gardùs kąsnẽlis ʽsmaczny kąsekʼ, gardùs kvãpas ʽprzyjemny, 

apetyczny zapachʼ. Odpowiednik łot. gar̂ds ʽsmaczny, przyjemnyʼ (gardu muti a. ar gardu 

muti ēst, dzert ʽz wielkim apetytem jeść, pićʼ). Brak form apofonicznych *gerd-, *gird-

/*gurd-. Etymologia niepewna, zob. LEW 136, ALEW 297. Obecność akutowanego war. 

gárdas zachęca do szukania związków z pwk. pie. *gu̯erh3- ʽpochłonąć, połknąćʼ, por. lit. 

gérti ʽpićʼ. W grę wchodzi dewerbalny drw. na SO, *gārd-a-, utworzony od prezentalnej 

osnowy na -d-, *gēr-da ʽpołykaʼ < *gu̯erh3-d
he-. Znacz. etym. ʽjadalny, pitnyʼ. — Drw. 

gardės̃is ʽsmakołyk, delikatesʼ, gardýbė ts., SD «smak» (syn. gardumas), gard̃is ʽsmak, 

dobry smak (jedzenia, napoju)ʼ, gardulỹs ʽsmakołykʼ, SD «przysmak mokry, sok do potraw; 

smak, smaku czucie», gardùmas ʽsmak czegoʼ (por. łot. gar̂dums ʽprzyjemny smak; 

przysmakʼ), gardumýnai m.pl. ʽsmakołykiʼ, DP ʽprzysmakiʼ (neosuf. -umyn-, zob. GJL II, § 

332), gardžiaĩ adv. ʽsmacznie, smakowicie, apetycznieʼ (por. łot. gardi adv. ʽsmacznie, ze 

smakiemʼ, ka ne gārds adv. ʽile dusza zapragnieʼ). Vb. denom. gárdinti ʽprzyprawić potrawę, 

polepszyć jej smakʼ (por. łot. gar̂dinât ts.), gardžiúotis ʽsmakować z przyjemnością, 

delektować się, rozkoszować sięʼ, pagars̃ti, -gars̃ta, -gard̃o 1. ʽzrobić się smacznymʼ 

(Kartais ir juoda duona pagars̃ta ʽNiekiedy nawet czarny chleb jest przysmakiemʼ), 2. 

ʽnabrać ochoty do jedzeniaʼ (Visi valgo valgo, ir man pagard̃o ʽGdy wszyscy jedzą, to i mnie 

się zachciałoʼ).  

 garė́ti, gariù (3 os. gãri, war. garė́ja), garė́jau ʽzamieniać się w parę, parować (o 

zupie); tracić zapach (o piwie)ʼ, išgarė́ti ʽwyparowaćʼ, przen. ʽwyginąć, zniknąć, paść (o 

kurach)ʼ, nugarė́ti ʽwyschnąć; zdechnąćʼ, pragarė́ti ʽprzestygnąćʼ, przen. ʽzginąć, przepaść, 

zbiedniećʼ, tr. ʽroztrwonić (dorobek ojca)ʼ, užgarė́ti ʽwyginąćʼ, refl. ušsigarė́ti ʽo dziecku: 

tracić dech w spazmatycznym łkaniuʼ (Kūdikis rėkdamas užsigarė́ja ʽNiemowlę traci dech w 

łkaniuʼ). Odpowiedniki bsł.: łot. izgarêtiês ʽwypalić się – o piecuʼ oraz scs. gorěti, gorjǫ, 

goritŭ ʽgorzeć, palić się, płonąćʼ, razgorěti sę ʽzapalić się, zapłonąć płomieniemʼ, ros. gorétь, 

gorjú ʽpalić się, płonąćʼ (ugorétь ʽzaczadziećʼ, iter. ugorátь ʽulegać zaczadzeniuʼ, por. lit. 

gãras ʽswądʼ), pol. gorzeć, -eję ʽpalić się, płonąćʼ (gorący ʽsilnie grzejący, upalnyʼ, z psł. 



436 

na prawach rękopisu 

*gor-ǫt), czes. hořet ʽpalić sięʼ, horoucí ʽgorącyʼ. Pbsł. *gar-ē- jest formacją na SO, *gu̯hor-

eh1, od pie. *gu̯her- ʽzagrzać sięʼ (por. BSW 79, LEW 134n., LIV
2 219n.). — W formie 3 sg. 

prs. uderza różnica wokalizmu między końcówkami lit. gãri i scs. goritŭ (niewyjaśnione). — 

Drw. išgãrinti pirt̃į caus. ʽupuścić nieco pary z łaźniʼ, išgãrinti vándenį ʽgotowaniem 

doprowadzić do wyparowania wodyʼ (w części użyć gãrinti może być vb. denom. od gãras 

ʽparaʼ). Nomina: atgarà ʽpęd wiatruʼ, ant vė́jo atgarõs stovė́ti ʽstać na wietrze, stać w 

przeciąguʼ, gãras (zob.), núogara c. ʽzdechlak; niewdzięcznikʼ (por. nugarė́ti), cps. 

šunagarỹs ʽniedołęgaʼ (por. šuõ). — W językach bsł. brak jest wyraźnego refleksu SE 

*gu̯her, por. gr. θέρομαι ʽogrzać sięʼ, θερμός ʽgorącyʼ, orm. ǰer̈̄ aw ʽogrzał sięʼ (LIV
2 219). Nie 

ma pewności co do adi. psł. *žer-javŭ ʽrozżarzonyʼ (stczes. žeřavý ob. řeřavý, słń. žerjàv ts.; 

stpol. żerzawie ʽzarzewieʼ), ponieważ część refleksów wskazuje na osnowę žar- (WSE 

*gēr), por. strus. žarjavyj ʽżarzący się, palący sięʼ ob. žeravyj ʽgorący, rozpalonyʼ (por. 

Boryś 730). Zob. jeszcze gẽras. — WSE *gēr-: psł. *žariti ʽsprawiać, że się pali, żarzyʼ, sch. 

žáriti ʽżarzyć, rozżarzać; piec, palićʼ, ros. žáritь ʽsmażyć, piec; palić, prażyć, suszyćʼ; *po-

žariti ʽzapalićʼ (ros. požáritь ʽupiec, usmażyćʼ), ⇒ sb. postvb. sch. pȍžār, ros. požár ʽpalenie 

się czegoś, pożogaʼ, cs. požarŭ ʽincendiumʼ; sch. žȃr, žȃra ʽżar ognia, rozżarzone węgleʼ, 

czes. žár ʽwielkie gorąco; ogień, pożar; mocny blask; rumieniecʼ, pol. żar, -u rozżarzone 

węgle, gorąco, upałʼ, stpol. żary pl. ʽmiejsce po wypalonym lesieʼ. — WSO gor- < *gār-: 

gorė́ti ʽpalić w gardleʼ (zob.). — SZ gr-V < *gu̯hr-V: psł. *grěti, *grějǫ ʽczynić ciepłym, 

grzaćʼ, ros. gretь, gréju, pol. grzać, grzeję, ukr. hranь ʽżarʼ. Tu też nomen łot. grēmens 

ʽzgaga, pieczenie w gardleʼ (Berneker I, 351, ME I, 652). — W st. zanikowym 

antekonsonantycznym spodziewamy się refleksu *gir- lub *gur- < *gu̯hṛ-C. SZ *gur- jest 

potwierdzony tylko dla słowiańskiego, por. psł. *gŭr-nŭ, rcs. strus. gŭrnŭ ʽpalenisko, 

ognisko; piec; naczynie z rozżarzonym węglemʼ, ros. gorn, loc.sg. v gornú ʽpalenisko w 

kuźni, piec kowalski lub hutniczyʼ, gorný m.pl. ʽdolna część pieca z paleniskiem; piec na 

podwórzu do gotowania latem pod gołym niebemʼ, sch. gŕno gw. ʽpalenisko, w którym się 

otrzymuje metal z rudyʼ, ros. gw. gornó m.in. ʽpiec do wypalania glinianych naczyńʼ (BSW 

102, REW I, 296)185. Por. SZ w łac. fornus m. ʽpiecʼ, furnus m. ʽpiec piekarskiʼ, sti. ghṛṇá- m. 

ʽżar, gorącoʼ < pie. *gu̯hṛ-no- (de Vaan 235). — Takie derywaty, jak dair- ⇐ dyr- (zob. 

dairýtis) oraz žair- ⇐ žir- (zob. žairà, žairià s.v. žert̃i) nasuwają przypuszczenie, że SZ lit. 

*gir- (z pie. *gu̯hṛ) pozostawił ślad w neoapofonicznym pochodniku gair, zob. gáirinti. 

 gargãžė 2 p.a. 1. ʽżużel, szlaka z ogniska kowalskiegoʼ (Kalvis išėmė iš žaizdros 

gargãžę ʽKowal usunął żużel z ogniskaʼ), 2. ʽzwęglone zakończenie knota, powodujące 

kopcenie naftowej lampyʼ (Nukirpkit gargãžę, ir nebesmilks ʽUtnijcie «gargažė», to [lampa] 

przestanie kopcićʼ), 3. przen. ʽwęzełek, nierówność, zgrubienie w niciachʼ — dewerbalna 

formacja z neosuf. -až- od garg- jak w gargóti ʽpokrywać się warstwą sadzyʼ (por. ŽD 391) i 

prigargė́ti m.in. ʽpokryć się kopciem, sadząʼ. Ostatecznie onomatopeiczne, zob. gargė́ti. — 

Obecność sufiksalnych wariantów gargõžė i gargõžis ʽżużelʼ przemawia za tym, że najpierw 

na neoosnowie werbalnej gargo- ustalił się drw. na -ž-: -ož-, a następnie do niego 

dotworzono wariant na -až-, mianowicie drogą neoapofonii -ož- (SP) ⇒ -až- (SZ). Pochodny 

wokalizm ă pokazują również suf. -az- (pilvãzas ⇐ pilvõzas, por. pilvótas) i -akl- (pinãklis ⇐ 

pinõklis, por. pinóti). 

 gargė́ti, garg̃a (war. gárga), gargė́jo 1. ʽo gęsiach: gęgaćʼ, 2. ʽbulgotać, gulgotać – o 

odgłosie gotującej się wodyʼ, 3. ʽchrypieć, chrapaćʼ, 4. apgargė́ti m.in. ʽpokryć się (błotem, 

śniegiem, lodem, sadzą, nalotem)ʼ, 5. prigargė́ti ʽo gęsiach: nadejść gęgającʼ, także 

 
185 Derywatami od *gŭrnŭ ʽpiec garncarskiʼ są nazwy ʽwypalonego naczynia glinianegoʼ, z jednej strony psł. 

*gŭrn-ŭk-: pol. garnek, garnka, ros. przest. gornokŭ, maced. garnók, z drugiej strony psł. *gŭrn-ĭk-: cs. 

grŭnĭcĭ, rcs. gŭrnĭcĭ, stpol. garniec, garnca, czes. hrnec, hrnce (por. Sławski I, 259 n., Boryś 156).  
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ʽzapleśnieć (o nieumytym naczyniu); pokryć się kopciem (o powale, strzesze), wypełnić się 

sadząʼ (o kominie, syn. apgargóti), 6. sugargė́ti m.in. ʽzmarznąćʼ (Sušalau, sugargė́jau kaip 

šuo, kol parvažiau ʽZmarzłem jak pies nim [tu] dojechałemʼ), ʽzamarznąć – o płynie, 

kapuście w beczceʼ — durativum na -ė- do garg̃ti, -iù, -iaũ ʽchrypieć, chrapać, charczećʼ. 

Odpowiednik łot. gãrdzêt, -u, -ẽju (⇐ gãrgt, -dzu) ʽchrypieć, chrapać; charczeć, rzęzić; 

mówić głupstwa, kłócić sięʼ. Osnowa dźwiękonaśladowcza gar-g- pochodzi od 

powtórzonego wykrz. gar-̃gar ̃lub gár-gár o gęganiu gęsi (Gár gár gárgščioja žąsys, kad kas 

pabaido), o chrypieniu, charczeniu (Gar ̃gar ̃garg̃ia jau visiškai senis), o gulgotaniu płynu, o 

skrzypieniu kół wozu. Paralele: gagė́ti ⇐ ga-g-; girgė́ti ⇐ gir-g-; kvaksė́ti ⇐ kva-k-. Wtórne 

postaci wykrzyknika: garg̃t, gárgt o chrapaniu, girgu gargu o gęganiu gęsi. — Z innymi 

sufiksami: gargóti ʽpokrywać się sadząʼ, gargsė́ti, gárgsi, -ė́jo ʽo gęsi: gęgać; o kurze: 

gdakać; ciężko dyszeć, charczećʼ. Zob. też gargždė́ti s.v. girgždė́ti. — Drw. garg̃alas 

ʽcharczenie, chrypka; zadyszkaʼ (⇒ gargaliúoti ʽcharczeć, chrypieć; gulgotać, płukać 

gardłoʼ), gargãlis a. gargãlius ʽkrzykacz, płaksaʼ, gargãžė (zob.), gargõlė ʽsamogonʼ, 

gargõnas ʽgęsiorʼ i ʽpewien gatunek gęsiʼ. 

 garmė́ti, garmù, garmė́jau 1. ʽhurmem, kupą iść, biec i hałasowaćʼ, 2. ʽgrzęznąć, 

pogrążać się, zatapiać się (w bagnie, topieli)ʼ, 3. ʽszemrać (o wodzie); mruczeć, mamrotaćʼ, 

įgarmė́ti ʽzajechać z hukiem przed dom (o wozach pełnych ludzi), wejść z hałasemʼ, 

išgarmė́ti ʽwyjść tłumnie, hurmemʼ, nugarmė́ti ʽrunąć, spaść w dół (z drzewa, ze schodów); 

utopić sięʼ. Pwk. garm- stanowi prawdopodobnie war. metatetyczny do gram-, por. gramė́ti 

m.in. ʽzapadać się, grzęznąćʼ oraz grìmti ʽzapaść się, ugrzęznąćʼ. Inaczej LEW 137; odsyła do 

grim̃zti (SO gramzdýti), ale nie wyjaśnia, jaką rolę miałby spełniać dodatkowy segment -z-. 

— Drw. garm̃alas ʽwrzask, krzykʼ, ⇒ garmãlius ʽkrzykacz, płaksa – o dzieckuʼ, ⇒ vb. 

denom. garmaliúoti ʽbulgotać, gulgotać, perkotać – o wrzącej wodzie, o gotujących się 

ziemniakachʼ (syn. kunkuliúoti, parpė́ti), ʽo chlupocie wody pod stopami idącego; o 

gulgotaniu płynu podczas płukania gardłaʼ. 

 garnỹs, -io 4, 3 p.a. ʽczapla, Ardeaʼ — ma odpowiednik w łot. gar̂nis ʽbocian, Ciconiaʼ 

oraz gārnis, gãrnis ʽczapla; bocianʼ; do tego war. gw. guoris ʽczaplaʼ < *ganris, co z *garnis 

przez metatezę. Por. lit. n.m. Garnỹs, Garniaĩ 3x, Garnìškiai, n.rz. Garnỹs, Garñupis, 

Garnupỹs, Garnū́.upis. Wyraz lit.-łot. czeka wciąż na swą etymologię. ALEW 297 nie 

wyklucza pokrewieństwa z gr. γέρανος f./m. ʽżurawʼ, a to prowadzi go do pdg. 

akrostatycznego pie. *górh2-n-, *gérh2-n-. Próba połączenia garnỹs z gérvė ʽżurawʼ w LEW 

137 wydaje się trudna do przyjęcia ze względów głosowych. — Urbutis 1981, 18, przyp. 1 

wskazał na możliwość zinterpretowania gar- w garnỹs jako stopnia o do ger- w znacz. etym. 

ʽpochłaniać, pożeraćʼ (zob. s.v. gérti). Jako paralele autor przytoczył gwarowe pragarñas 

ʽżarłocznyʼ i garnyti, -iju, -ijau ʽżreć, pochłaniaćʼ oraz łot. gw. garñis ʽżarłoczny człowiekʼ 

(ob. garlis ʽmała czeluść, przepaśćʼ). Etymologicznym znaczeniem wyrazu garnỹs byłoby 

zatem ʽżarłok, pożeracz (ryb)ʼ. Por. też lit. prãgaras. Paraleli semazjologicznej dostarcza tu 

słc. gw. hltavica a. hltavka ʽczaplaʼ ⇐ hltať ʽżreć, pożeraćʼ. Zob. jeszcze žùgara. 

 garončkà 2 p.a., gen.sg. garõnčkos ZTŽ ʽgorączkaʼ — zapoż. z pol. gorączka 

ʽpodwyższenie temperatury ciałaʼ. 

 gars̃as 4, 2 p.a. 1. ʽdźwięk dzwonu, dzwonka, instrumentu, głosuʼ (Kad dainúo, 

zvanija, gars̃as eina ʽKiedy śpiewają, dzwonią, rozbrzmiewa / rozchodzi się dźwiękʼ), 2. 

ʽodgłos, echoʼ (Girioje gars̃as nuaidėjo ʽW lesie zabrzmiało echoʼ. Be garso ir miškas 

kurčias ʽLas bez echa jest głuchyʼ), 3. przen. ʽwieść, pogłoska, plotkaʼ (eĩna gars̃as ʽkrąży 

plotkaʼ; negars̃as ʽzła wiadomośćʼ, por. typ nedienà), 4. gram. ʽgłoskaʼ, 5. ʽrozgłos, sławaʼ 

— formacja dewerbalna na SP/SO gars- od neopwk. girs-, który został wyabstrahowany z 

inf. išgirs̃(ti) ʽusłyszećʼ lub z prs. išgirs(tù), zob. girs̃ti. Paralelne formacje na SO to bals̃as 
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ʽgłosʼ ⇐ bìls(tu), nars̃as a. narsà ʽzłość, gniewʼ ⇐ sunirs̃(ti), sunirs(tù); karsà ʽnoraʼ ⇐ 

kirs̃(ti), zob. Smoczyński, ALL 49, 2003, 122. Inaczej ŽD 310 i GJL II, § 355: *gard-sas (za 

nimi ALEW 29); LEW 153 nie komentuje budowy wyrazu. — War. ze zmianą rs > ls: gals̃as 

ʽechoʼ (por. pìlšys < pìršys; mùlti < mùrti). LEW 131 niesłusznie uznał gals̃as za wyraz 

odziedziczony, rzekomo spokrewniony z psł. *golsŭ ʽgłosʼ (scs. glasŭ, ros. gólos, czes. hlas, 

pol. głos). Ten błąd powraca u Borysia 163, s.v. głos. — Neoosn. gars-: garsùs ʽgłośny, 

donośny, dźwięcznyʼ, przen. ʽszeroko znany, słynny, sławnyʼ (typ tamsùs ⇐ tamsà; drąsùs 

⇐ drąsà), gars̃iai adv. ʽgłośno, donośnieʼ (war. gals̃iai – o rżącym koniu), garsýnas gram. 

ʽogół dźwięków jakiegoś języka, system dźwiękowyʼ, gars̃mas ʽdźwięk; pogłoska, plotkaʼ, 

eĩna gars̃mas ʽkrąży plotkaʼ (inaczej ŽD 203: *gard-sma-; autor przemilcza fakt, że alternant 

*gard-, w przeciwieństwie do gars-, nie jest w ogóle dany w materiale). Vb. denom. garsė́ti, 

-ja, -jo 1. ʽbrzmieć, rozbrzmiewaćʼ, 2. ʽzdobywać rozgłos, stawać się sławnymʼ, gársinti 

ʽogłaszać; o prasie: rozpowszechniać wiadomościʼ (apgársinti ʽobwieścić, ogłosićʼ), 

gársinas refl. ʽdaje o sobie znaćʼ (Ne tiek gali, kiek gársinas ʽNie tyle może, co udaje [że 

może]ʼ).  

 garsõtys 2 p.a., garsõtės 1 p.a. f.pl. gw. ʽbrud, który przywarł do skóry człowiekaʼ 

(Ilgai nebuvo pirty, o dabar garsõtys kad eina, tai eina. Nutrink man nuo nugaros garsotès) 

— złożenie członów gar° jak w gãras ʽparaʼ i sot° jak w sótus ʽsytyʼ, sótinti ʽsycić, nasycaćʼ, 

z tym że semantyka pozostaje do wyjaśnienia. NB. Złożenie o odwróconym porządku 

członów, sót-garis 1 p.a., oznacza ʽparę sprężoną w silniku lokomobiliʼ. 

 garstyčià 2 p.a., garstýčia 1 p.a. 1. bot. ʽgorczyca, Sinapisʼ, 2. ʽprzyprawa sporządzona 

z nasion gorczycy, musztardaʼ (zwykle w formie pl.t. garstýčios) — przekształcenie formy 

garčyčià, garčýčia, która oddawała zapożyczone stbłr. gorčica, gorčyca, por. błr. harčýca, 

pol. gorczyca (SLA 74, ZS 18, LEW 138). Ze zmianą č > š: garšyčià. Młodszy war. arčicà 

LZŽ ⇐ błr. harčýca. Zob. też zem̃pės. — Pod wpływem wyrazu garšvà ʽpodagrycznikʼ 

pojawiły się kontaminacyjne war. garsvyčià, garsvýčia (m.in. SD <garswićia> «gorczyca») 

oraz garstvyčia b.z.a., por. LEW, Kabašinskaitė 33, 83. 

 garšvà 4 p.a., gáršva 1 p.a. bot. ʽpodagrycznik pospolity, Aegopodium podagrariaʼ, 2. 

ʽdzięgiel, Angelica silvestrisʼ. War. geršvà, też m. garšvas SD
1 «giersz, olus atrum» 

[ʽpodagrycznikʼ], LEX ʽGierschʼ. Z inną budową: garš̃as gw. ʽpodagrycznik; dzięgielʼ, łot. 

gãrsa ts. (war. gârsa2, gârse2, gars̃e, też f.pl. gāršas, m.pl. gārši). Formacje z suf. -v- są 

prawdopodobnie młodsze; przemawiają za tym takie derywacje, jak brastà ⇒ brastvà; vapsà 

⇒ vapsvà i šìrtas ⇒ šìrtva. — Słowiańskim odpowiednikiem garš̃as jest *gorxŭ ʽgroch, 

roślina strączkowa Pisum sativumʼ, por. sch. grȁh, słń. gràch, ros. goróx, ukr. horóx, czes. 

hrách, pol. groch. Rekonstrukcja pbsł. *garš-a- /-ā- < pie. *ghors-o-/-ā-. Por. BSW 79n., LEW 

138, REW I, 297, Derksen 2008, 179. Zmiana *rs na rš jak w pirš̃tas, verš̃is, viršùs. Pwk. pie. 

*gher-s- ʽtrzeć, ucieraćʼ, por. z jednej strony wed. nigharṣati ʽucieraʼ, sti. gharṣati ʽtrzeʼ, 

ghṛṣṭá- ʽstarty, roztartyʼ (por. IEW 440, EWAIA I, 513n.), z drugiej strony stwn. girs, gers 

ʽMeisterwurz, Peucedanum ostruthiumʼ, nwn. Giersch m. ʽpewien chwastʼ, które zdaniem 

ALEW 298 jest najbliższym krewniakiem wyrazów bałto-słowiańskich (zob. też Kluge-

Seebold 267). Motywacja werbalna wskazuje na roślinę, której owoce były użytkowane po 

potłuczeniu w stępie, moździerzu lub też po roztarciu. Rozbieżność znaczeń między lit. 

garš̃as i psł. *gorxŭ nie została dotąd wyjaśniona. Podobną różnicę stwierdza się przy takim 

stosunku, jak lit. žìrniai, łot. zirņ̃i ʽgrochʼ i psł. *zĭrno ʽziarno, nasienie zbóżʼ, por. sti. jīr-ṇá- 

ʽrozdrobniony, spróchniałyʼ ob. jūr-ṇá- ʽzbutwiały, spróchniałyʼ. NB. REW I, 297 podaje 

zestawienie łac. pisum n. ʽgrochʼ z czas. pīnsō, -ere ʽtłuc, rozcieraćʼ jako paralelę 

semazjologiczną. To nieporozumienie; pisum nie jest drw. od pīnsere, lecz zapożyczeniem z 

gr. πίσος m. ʽgrochʼ (zob. WH II, 311). — Nazw. Garšvà, Garšà, patron. Garšváitis (z 
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polskim sufiksem: Garšáuskas, Garšvìnskas). N.rz. Garšvà, Garš̃vė, n.m. Garšviaĩ 3x, 

Garšvìnė 2x, Garšviniaĩ 2x, Garš̃viškės. — N.rz. Garš̃as, Gáršupis, Garš̃pelkis, n.m. 

Garš̃pjaunis. 

 gãsas 2 p.a. wsch.-lit. ʽnafta do lampyʼ (Lémpon gãso prìpila ir žìbina DVŽ ʽNalewa 

nafty do lampy i świeciʼ) — zapoż. z błr. gw. haz (PZB 1, 403). Zob. też gãzas. 

 gą̃sdinti, gą̃sdinu, gą̃sdinau ʽwprawiać w strach, straszyć, zastraszaćʼ — causativum na 

-din- od neopwk. gąs, który wyabstrahowano z formy inf. gą̃sti lub formy prs. gąstù (*gand-

stu) ʽpoczuć strach, przerazić sięʼ (zob. gą̃sti). War. sufiksalny: gą̃sdyti, -au ʽstraszyćʼ, gw. 

gáisdyti (ZTŽ, por. LD § 151). Paralela słowotwórcza: sių̃sdinti ʽtroszczyć się, aby coś lub 

kogoś wysłanoʼ ⇐ sių̃sti (siunčiù) ʽsłać, posyłaćʼ. Dalsze szczegóły s.v. gandė́tis. 

 gaspadà 2 p.a., gen.sg. gaspãdos przest., gw. 1. ʽdom zajezdny, karczmaʼ (Nebuvo 

aniems vietos gaspadoj), 2. ʽdom, mieszkanieʼ (m.in. u Donełajtisa), 3. ʽobejście, 

gospodarstwoʼ (Vaito graži gaspadà) — zapoż. ze stbłr. gospoda, pol. XVI w. gospoda, por. 

błr. przest. haspóda, -y ʽdom gospodarzaʼ (SLA 74, LEW 138, ALEW 298). War. ze zmianą s > 

ts: gacpadà.  

 gaspadarñas, -à 2 p.a. gw. ʽumiejący dobrze gospodarować, skrzętnyʼ (Gavo 

gaspadarñą marčią) — zapoż. z pol. gospodarny. War. gaspadoraũnas ⇐ gaspadoráuti 

(zob. gaspadõrius). 

 gaspadìnė 2 p.a. przest., gw. 1. ʽgospodyni, żona gospodarzaʼ, 2. ʽpomoc domowa, 

gosposia; kucharka na weselach lub chrzcinachʼ — zapoż. ze stbłr. gospodynja, kgospodynja. 

Ze zmianą s(p) > c(p): gacpadìnė. Por. SLA 74, ZS 18, LEW 138. — Wsch.-lit. aspadìnė a. 

aspadinià (LZŽ) ⇐ błr. haspadýnja, -i. — Drw. gaspadináitė 1 p.a., gaspadinaĩtė 2 p.a. 

ʽcórka gospodyni, gospodarzaʼ. Vb. denom. gaspadináuti ʽbyć gospodynią; być gosposią w 

cudzym gospodarstwie domowymʼ.  

 gaspadõrius, -iaus 2 p.a. przest., gw. 1. ʽgospodarz, właściciel gospodarstwa 

wiejskiegoʼ, 2. ʽrządca w majątku ziemskimʼ, 3. przen. ʽpierwszy snop zboża przynoszony 

do domu na znak rozpoczęcia żniwʼ — zapoż. ze stbłr. gospodarъ, kgospodarъ. War. 

gacpadõrius. Por. SLA 74, ZS 18, LEW 138, ALEW 298. — Wsch.-lit. aspadõrius ⇐ błr. 

haspadár, -á. — Drw. gaspadoráitis ʽsyn gospodarzaʼ (por. stbłr. gospodarevičъ ʽsyn 

władcyʼ), gaspadorỹstė ʽgospodarstwo, gospodarkaʼ (por. stbłr. gospodarstvo). Vb. denom. 

gaspadoriáuti ʽprowadzić gospodarstwo rolne, gospodarowaćʼ, war. gaspadoráuti (⇒ 

gaspadoraũnas ʽgospodarnyʼ).  

 gą̃sti, gąstù (*gand-stu), gandaũ gw. ʽpoczuć strach, przerazić sięʼ, SD <gustu> «lękam 

się» (syn. baidausi), zwykle z prvb. ap-, iš-, nu-, refl. išsigą̃sti ʽprzestraszyć sięʼ (SD 

<iźsigustu> «przelęknąć się»), pérsigąsti ts., susigąsti ts. — formacja inchoatywna na -st- od 

gand- jak w gandė́tis ʽbać sięʼ (LEW 138n., ALEW 299). — Neopwk. gąs- (⇐ gą̃sti): gą̃sdinti 

(zob.), gąslùs ʽlękliwy, bojaźliwyʼ, ⇒ gąslỹvas ts. — Neopwk. gąst- (⇐ gąstù): gąstáuti 

ʽlękać się, niepokoić sięʼ (por. pýkstauti, vargstáuti)186, gąstýtis ʽbać sięʼ (por. baustýtis, 

glaustýtis), išgąstė́tis ʽwystraszyć sięʼ. Nomina: gą̃stas ʽstrach, przestrachʼ, išgąstìngas 

ʽlękliwy, strachliwyʼ, ìšgąstis ʽprzestrach, przerażenieʼ, DP ʽstrach, zlęknienie, trwoga, 

przestrachʼ, SD <iźgustis> «przelęknienie», nuogąstùs ʽbudzący strach, grozęʼ, ⇒ nuogąstvùs 

ts. — Dwuznaczna jest forma gą́sčioti intr. ʽobawiać się, lękać sięʼ (war. gąsčióti, gansčióti), 

tr. ʽwprawiać w strach, straszyć czym (np. dziecko)ʼ: 1° gąs- + -čio-, 2° gąsč̓ - + -o- (por. 

gąsčiaũs, prt. do gąstýtis). 

 
186 Por. Pakerys, Balt XLII:3, 2007, 390.  
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 gãšytis, gãšijuos, gãšijaus gw. ʽstroić sięʼ, išsigãšyti ʽwystroić sięʼ (Jis išsigašijo nuo 

galvos lig kojų ʽWystroił się od stóp do główʼ) — zapoż. z ros. gošítьsja ʽszykować się, 

przygotowywać się (do drogi, do podróży)ʼ. War. gãšintis, gašautis b.z.a. Inaczej LEW 139, 

który sugerował odziedziczony charakter pwk. gaš- i porównywał go z oset. γazun, gazin 

ʽspielenʼ oraz orm. gazan ʽdzikie zwierzęʼ. — Drw. gãšas ʽstrój, elegancki ubiórʼ, gašỹvas 

ʽwystrojony, eleganckiʼ, gašùs a. gašnùs ʽstrojny, pięknyʼ. 

 gašlà 4 p.a. gw. ʽżądza, pożądanie, popęd płciowyʼ — drw. na -lā- od pwk. gaš-, 

zapewne werbalnego. ME I, 109 zestawiał z łot. gašs ʽcierpki, gryzącyʼ (znacz. etym. 

ʽpalącyʼ?). Brak alternantów †geš-, †giš-, †guš-. Bez dobrej etymologii. LEW 139 łączył z 

gãšytis ʽstroić sięʼ (zob.). Zob. też ALEW 299. — Drw. gašlỹs, -ė ̃ ʽlubieżnik, rozpustnikʼ, 

gašlùs ʽchętny, ochoczy, rwący się do roboty, zapalony do czego, pilny, gorliwyʼ (gašlùs 

arklỹs ʽkoń, który ciągnie ze wszystkich siłʼ), ʽprzywiązany do kogo; namiętny, pożądliwy, 

lubieżnyʼ (gašlì mergà ʽnamiętna dziewczynaʼ; gašliaĩ adv. ʽpożądliwieʼ), gašlùmas ʽżądza, 

pragnienieʼ. Vb. denom. gašláuti ʽoddawać się rozpuście, prowadzić rozwiązłe życieʼ. 

 gãtavas, -à 3 p.a. przest., gw. ʽgotowy, wykonany, skończonyʼ (DP ʽgotow, gotowany, 

w pogotowiuʼ), np. Esu gãtavas tau padėti ʽJestem gotów ci pomócʼ. Nebenueikit toli – 

pietūs gatavì! ʽNie odchodźcie [już] za daleko, obiad gotowy!ʼ — z uwagi na miejsce 

akcentu zapożyczone raczej ze stpol. gotow, gotowy (SLA 74n., LEW 139) niż z błr. hatóŭ, 

hatóvy (stbłr. gotovyj), za czym opowiadał się ZS 18. Zob. też ALEW 300. Slawizmem jest też 

łot. gatavs ʽgotowy, dojrzałyʼ. Osobno zob. gatãvyti. — Drw. gatavaĩ adv. ʽcałkiem, 

zupełnie; od razu, wnetʼ, gatavẽckas a. gatavìckis ʽkto lubi przychodzić na gotoweʼ (por. 

sufiksy antroponimiczne słowiańskiego pochodzenia -eck-, -ick-, nazw. Kavẽckas, Savìckas), 

gatavìkas 1. ʽwdowiec, który ożenił się z wdowąʼ (CGL ʽWittwerʼ), 2. ʽmąż idący na 

gospodarkę żonyʼ (syn. užkurỹs), gatavutėl̃is: Guli g. ʽLeży umierający, konającyʼ. Cps. 

gatauduõnis ʽleń, darmozjadʼ (dosł. ʽkto przychodzi na gotowy chlebʼ, por. dúona).  

 gatãvyti, gatãviju, gatãvijau przest., gw. ʽprzygotowywać, szykowaćʼ — dwuznaczne: 

może być drw. denominatywnym od adi. gãtavas ʽgotowyʼ (zob.), albo też zapożyczeniem ze 

stbłr. gotoviti, stpol. gotowić (za tym opowiada się SLA 75), por. błr. gw. hatóvicь, -vlju 

(ĖSBM 3, 71n.). Zob. też ALEW 300. — Z innym formantem: gatãvinti ʽprzygotowywaćʼ, 

refl. susigatãvint ʽprzygotować sięʼ (por. stpol. zgotowić się). — Stpr. pogattawint sien 

ʽprzygotować się, sich bereytenʼ ⇐ adi. *gataws ⇐ stpol. gotow, gotowy. Z innym sufiksem: 

łot. gatavuôt ʽprzygotowywaćʼ. 

 gatavóti, gatavóju, gatavójau przest., gw. ʽgotować, warzyćʼ, išgatavóti ʽugotować 

jedzenieʼ — zapoż. ze stbłr. gotovati, por. błr. hatavácь, hatúju.  

 gãtvė 2 p.a. 1. ʽdroga między domami, ulicaʼ, 2. gw. ʽwygon dla bydłaʼ. 

Przekształcenie za pomocą suf. -vė wyrazu *gatė, który najprawdopodobniej został 

zapożyczony ze śrdn. gāte f. ʽwąskie przejście ograniczone domami, droga wiejska, 

niebrukowanaʼ (to w odróżnieniu od śrdn. strāte [nwn. Straße f.] ʽdroga bita, brukowanaʼ, ⇐ 

późnołac. via strāta). Co do formacji por. lýsvė ob. lýsė, lýsia; brastvà ob. brastà. — 

Podobne było traktowanie śrdn. gate w jęz. łotewskim: z jednej strony prosta transpozycja, 

por. gate ʽdroga między dwoma płotamiʼ (Jordan 62), z drugiej strony derywacja sufiksalna, 

por. gatva, gatve a. gatuve ʽdroga z obu stron ogrodzona, wygon dla bydła; ulica, alejaʼ, 

gatva ʽbródʼ. Wciąganie do rozważań formy goc. gatwo f. ʽπλατεῖα, ulicaʼ (por. Būga, RR II, 

136n., LEW 139), która ma innowacyjną formację z neosuf. -wōn- (zob. Casaretto 2004, 163), 

nie wydaje się potrzebne. NB. Wyraz przejęty z nwn. Gasse f. ʽulicaʼ ustalił się w Litwie 

pruskiej w formie transponowanej gasà ʽulica, drogaʼ lub gãsas ts. (por. GL 53, Čepienė 

104). Gwarową nazwą ʽulicyʼ jest slawizm ū̃lyčia (zob.). 
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 gaũbti, gaubiù, gaubiaũ ʽotulać, owijać, spowijać, okrywaćʼ, cps. apgaũbti ʽokryć, 

otulić (ze wszystkich stron)ʼ, įgaũbti ʽwgnieśćʼ, išgaũbti ʽwygiąć do góry, uwypuklićʼ, 

nugaũbti ʽzdjąć okrycieʼ, sugaũbti délnus ʽzwinąć dłonie w trąbkęʼ, sugaũbti javùs ʽzebrać 

zboże z polaʼ. Refl. gaũbtis, gaubiúos, gaubiaũs ʽokrywać się, zawiązywać sobie chustkę; 

zwijać się w głowę (o kapuście)ʼ. Pwk. pie. *g(u̯)eu̯bh- lub *g(u̯)heu̯bh- ʽgiąć, zginaćʼ (LIV
2 

188, przyp. 1). Zupełny brak refleksów SE *gi̯au̯b- nasuwa podejrzenie, że mamy tu do 

czynienia z czas. quasiprymarnym, którego paradygmat zbudowano wokół praesens na SO, 

gaubiù, kiedyś należącego do iteratywnego inf. *gaubýti. Por. 1° gaubýtis refl. ʽzawiązywać 

sobie chustkę, okrywać się czymʼ : scs. pogubiti ʽἀπόλλυμιʼ, ros. gubljú, gubítь ʽniszczyć, 

psućʼ, pol. gubię, gubić ʽtracić przez nieuwagę; doprowadzać do zatraty, do zniszczenia; 

pustoszyć, burzyć, zabijaćʼ (caus. do SZ *gŭbnǫ), 2° gaubė́ti, gaubiù (3 os. gaũbi), -ė́jau 

ʽnosić chustkę na głowieʼ, 3° gaubstýti ʽowijać czym, zawijać (w pieluchę)ʼ. Inaczej BSW 

100, LEW 140. — Nomina na SO gaub-: gaubė́ja ʽkobieta, która w czasie wesela 

przyozdabia głowę panny młodejʼ, gaũbtas a. gaubtùvas ʽkapturʼ, przen. ʽabażurʼ, įg̃aubtas 

ʽwklęsłyʼ, ìšgauba ʽwypukłośćʼ. W słowiańskim por. 1. scs. sugubŭ ʽpodwójnyʼ (znacz. 

etym. ʽzgięty we dwojeʼ, por. SZ w odpowiedniku lit. dvìgubas), 2. ros. gw. gubá ʽzatoka 

wcinająca się w lądʼ (por. nwn. Bucht f. ʽzatokaʼ : biegen ʽgiąćʼ), 3. pol. przegub ʽprzegięcie 

(ręki), stawʼ, kasz. gub ʽfałdʼ, 4. słń. gúba ʽfałd, zmarszczkaʼ. — SZ gub-: gùbti ʽwklęsać, 

zapadać sięʼ (zob. s.v.; tam też o WSZ gūb-). — Z uwagi na to, że pwk. *gheu̯bh- ma 

kontynuację ograniczoną do bałto-słowiańskiego, bierze się pod uwagę ewentualność, że 

*gheu̯bh- pochodzi z *bheu̯gh- przez metatezę skrajnych spółgłosek pierwiastka: bh-gh > gh-bh 

(paralela: žiedžiù, žiẽsti), por. LIV
2 188, przyp. 1, Kroonen 61n. — Pwk. pie. *bheu̯gh- ʽzginać 

sięʼ dokumentują takie refleksy, jak goc. biugan ʽgiąć się, zginaćʼ, stang. būgan, stwn. 

biogan, nwn. biegen ts., wed. paribhuját ʽobejmuje, bierze w objęciaʼ, być może też ros. 

bgatь ʽgiąćʼ (WSZ *būg-ā-: ros. gw. obygátь iter. ʽowijać, otulaćʼ, sb. postvb. obýga gw. 

ʽciepła odzieżʼ). 

 gáudinti, gáudinu, atgáudinau gw. ʽ(chorego) przywracać do zdrowia, do siłʼ (war. 

gaudìnti) — causativum z suf. -din- od gáutis refl. ʽmocnieć, zdrowieć, wracać do siłʼ (zob. 

gáuti). Np. Gáudinu ligónį ʽDoprowadzam chorego do zdrowia, do siłʼ. Išnešė bobą negyvą 

ir jau nebeatgaudìno ʽWynieśli babę nieżywą i już jej do życia nie przywróciliʼ. — 

prigáudinti iter. ʽoszukiwaćʼ ⇐ prigáuti ʽoszukaćʼ, refl. apsigáudinti ʽdać się oszukaćʼ. 

 gáudyti, gáudau, gáudžiau 1. ʽchwytać, łapaćʼ, 2. ʽłowić zwierzęta a. ptakiʼ, 3. ʽzbierać 

i chwytać trawę (o owcy)ʼ, 4. przen. ʽoszukiwaćʼ. SD: gaudau «chwytam» (syn. saikau, 

grėbstau), «imam kogo» (syn. nutveriu), gaudau paukščius «łowię ptastwo» (syn. 

paukštauju), gaudau žvėris «łowię zwierz, poluię» (syn. medžioju). Refl. gáudytis ʽganiać 

się, bawić się w łapanegoʼ. Odpowiada łot. gaudît, -u, -ĩju ʽchwytać, łowićʼ. Cps. apgáudyti 

ʽłowiąc ryby obejść, np. dwa jeziora; popielić (grządki), pozdejmować (pajęczyny)ʼ, 

atgáudyti ʽocucić (topielca), odkarmić (prosię)ʼ (zob. gáudinti), pagaudyti DP ʽpojmać, 

połowićʼ, sugáudyti ʽzłapaćʼ, przen. ʽpojąć, zrozumiećʼ, užgáudyti ʽbić, uderzaćʼ. Refl. 

atsigáudyti ʽprzyjść do siebieʼ, susigáudyti ʽuświadomić sobie, zorientować sięʼ (por. pol. 

połapać się), war. synkopowany: suzgáudyti, ⇒ neosimplex gw. zgáudytis ʽpołapać sięʼ, refl. 

raz-si-zgáudyti ts. (z obcym prvb. raz-, por. ros. razobrátьsja). Oboczny pdg. na -in-: gw. 

gáudyti, -ina, -ino, iter. gaudinė́ti, frq. gáustyti, -ina, -ino (ZTŽ 197 n.). — Możliwe są dwie 

etymologizacje: 1° gáu-dyti, formacja intensywna na -dy- od gáuti ʽdostać, otrzymaćʼ 

(paralele: spjáudyti ⇐ spjáuti; šáudyti ⇐ šáuti), 2° gáud-yti ⇐ prs. *gáuda ʽdostaje, 

otrzymujeʼ, causativum-iterativum na -y- od niezachowanego praesens z suf. -da- (paralele: 

skáldyti ⇐ skélda : skìlti, skélti; skárdyti ⇐ skerd̃žia : skérti). — Neoosn. gaud-: gaũdelėti 

ʽzbierać po trochuʼ (por. sufiks w bãdelėtis), atsigáudelėti ʽwracać do zdrowiaʼ, gaũdelioti a. 

gáudelioti 1. ʽzbierać (chrust, siano, zioła)ʼ, 2. ʽwykradać, podkradaćʼ (por. sufiks w 
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bãdelioti), °gaudinė́ti: apgaudinė́ti ʽoszukiwaćʼ (⇒ ãpgaudas ʽoszustwoʼ), gáudinti (zob.), 

°gaudlioti: užgaudlioti b.z.a. ʽobrażaćʼ (neosufiks jak w užgaulióti ts.). Cps. šungaudỹs (zob. 

šuõ), žvirblãgaudis (zob. žvìrblis). — Neoosn. gaudy-: gaudyklà ʽpułapka, potrzaskʼ, 

gaudyklė SD «łapaczka, samołowka» (syn. spųstas), gaudyklė žodyj SD «łapaczka w mowie» 

[ʽpułapka, podstęp, oszustwoʼ, SPXVI]. 

 gáuginti, gáuginu, gáuginau ʽłaskotaćʼ (Gau gau gau! Tu mane negáugink!) — 

czasownik na -in- od osnowy gau-g-, wywodzącej się od powtórzonego wykrz. gau-gau (por. 

baũbti ⇐ baũ-baũ i bėb̃ti ⇐ bė-̃bė)̃. Tu pewnie też gaugénti ʽmówić głupstwa, paplaćʼ (⇒ 

n.agt. gaugà c. ʽpaplaʼ, gaugnà ts.). 

 gaũras 4 p.a., gáuras 3 p.a. 1. ʽwłos na cieleʼ (Kūnas gaurais, galva plaukais apžėlusi 

ʽNa ciele rosną «gaurai», na głowie włosyʼ), 2. ʽwłókno (lniane, konopne)ʼ. Pl. gauraĩ 

ʽkudły, sierść psa, wilka, niedźwiedziaʼ (war. kauraĩ). Odpowiednik łot. gauri m.pl. 

ʽowłosienie łonoweʼ. Formalnie należy jako SO gaur- do pwk. gur-, zob. gùrti ʽkruszyć sięʼ 

(por. LEW 140), ale strona znaczeniowa tego zbliżenia wymaga jeszcze badania. Por. łot. 

gaurs ʽpulchnyʼ, gaura zeme ʽpulchna ziemiaʼ. Co do apofonii por. maul- ⇐ mul- s.v. mùlti. 

BSW 80 zestawiał z sch. gȕra ʽgarbʼ, zaś ALEW 300n. ze śrir. gúaire ʽsierść, szczecinaʼ, 

norw. gw. kaur ʽlekko wijąca się wełnaʼ i mław. gaona- ʽwłos zwierzęcyʼ (możliwy 

pochodnik od pie. heteroklitykonu). — Drw. gaũrius ʽczłowiek o mocno owłosionym cieleʼ, 

užgaurė́tas ʽkędzierzawy, kudłaty (o owcy, o wełnie)ʼ, cps. plaukgaurỹs (zob.). — Vb. 

denom. gaurióti a. gáurioti 1. ʽkosić z wierzchu, nierówno, nieumiejętnieʼ, 2. ʽplewić z 

grubszaʼ, 3. ʽpleść głupstwaʼ, gaurúoti 1. ʽpokrywać się kudłamiʼ, 2. ʽsunąć, pojawiać się – o 

chmurach kłębiastychʼ, ⇒ gaurúotas ʽkosmaty, kudłatyʼ. — Neoosn. gauruot-: gauruõčius 

ʽczłowiek mocno owłosionyʼ, gauruotìnė ʽskóra pokryta kudłatą sierścią, zwł. skóra 

niedźwiedziaʼ, cps. gaurúotkiunkis 1. ʽkartofle gotowane w łupinach i po przepołowieniu 

podane na stółʼ, 2. ʽgotowane w łupinach kartofle zmieszane z grochemʼ (por. kiuñkė, kiuñkis 

ʽpotrawa z kartofli gotowanych/duszonych razem z grochemʼ, war. kiuñgis). — N.m. Gaũrė 

2x, Gaurẽliai.  

 gausà 4 p.a. 1. ʽto, co ktoś otrzymuje, dostaje od kogoś, np. pożywienieʼ, 2. ʽwszystko, 

co się ma; cały dobytek, majątekʼ (Visą gausą atnešiau, t.y. ką tiktai turiu JU ʽPrzyniosłem 

wszystko, co mamʼ), 2. ʽobfitość, mnogość; nadmiar, zbytekʼ — dewerbalne nomen z 

neosuf. -sā- od gau-, tj. od wariantu aniṭowego do gáuti ʽdostać, uzyskaćʼ (ŽD 310 stawia 

gausà na równi z baisà, brąsà i narsà). Odpowiednik łot. gaũsa ʽpożywność, 

Nahrhaftigkeitʼ. — Neoosn. gaus-: gáusena 1 p.a. ʽotrzymanie, dostanie czegoʼ, gausùs 

ʽobfity, licznyʼ, SD «dostatni, dostateczny; sowity» (syn. skalsus), «spory» : łot. gaũss 

ʽobfity; powolnyʼ (por. drąsùs ⇐ drąsà; narsùs ⇐ narsà); gausýbė ʽmnóstwo, moc, hukʼ, SD 

«dostatek» (syn. sutektė, apstas, skalsybė), gausìngas ʽobfity, licznyʼ, gausvà ʽobfitość, 

mnogość czegoʼ (nieprawdopodobna analiza *gausu̯-ā- w ŽD 378: ma to być drw. od osnowy 

na -u-, gausu-), zob. uwagę do brastvà s.v. brastà. N.rz. Gausañtė, Gausutė b.z.a. — Vb. 

denom. gausė́ti ʽpowiększać się, mnożyć sięʼ, gaũsinti a. gáusinti ʽpomnażać, powiększaćʼ, 

SD gausinu «obfito czynię» (syn. skalsinu). Por. łot. gaũsît ʽpomnażaćʼ, gaũsinât ʽobdarzać, 

przysparzaćʼ.  

 gaũsti, gaudžiù, gaudžiaũ 1. ʽgłośno brzmieć (o dzwonach, organach)ʼ, 2. ʽwydawać 

(żałosny) odgłos, szumieć, wyć (o wietrze)ʼ, 3. ʽbrzęczeć (o owadach)ʼ, 4. ʽjęczeć, płakać, 

szlochać, opłakiwać (umarłego)ʼ. Odpowiada łot. gaũst, gaũžu, gaũdu ʽjęczeć, użalać się, 

lamentowaćʼ, refl. gaũstiês ts. Jeśli prs. gaũdžia ustaliło się na miejscu *gauda, to byłby to 

przykład intranzytywnego prs. na -da- do gauti b.z.a. ʽwyć jak wilkʼ, zaświadczonego w CGL 

s.v. Heulen wie die Wölff: Gauju, jau, su, ti (por. Urbutis 1981, 29). Pwk. gau- jest 

dźwiękonaśladowczy, por. łot. gavilêt, -ẽju ʽjodlowaćʼ, też o śpiewie słowika, jak też zebrane 
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niżej derywaty. Z uwagi na to niepewne jest pokrewieństwo z czasownikiem scs. gǫdǫ, gǫsti 

ʽgrać na instrumencie strunowymʼ, stpol. gędę, gąść ts., ros. przest. gudú a. gužú, gustí ts., też 

ʽgłośno brzmieć (o dzwonie)ʼ. Por. BSW 80, LEW 140n., Boryś 159 (s.v. gęśle), Derksen 

2008, 183, ALEW 301. — Drw. gaudóti, -ja, -jo ʽbrzmieć, szumieć, huczećʼ : łot. gàudât, -ãju 

ʽbiadać, lamentować; wyć (o psie)ʼ, gaudêt, -u, -ẽju intr. ʽ(o wietrze jesiennym) huczeć, 

wyćʼ, gaudêt, -ẽju tr. ʽzasmucać, doprowadzać do płaczuʼ, gaudêtiês ʽlamentować, biadać 

nad czymʼ. Nomina: gaudesỹs ʽodgłos dzwonuʼ, gaudìmas ts., gaũduonė ʽpewien brzęczący 

owadʼ, war. gaudõnė (por. gaudóti), gaudùs ʽdźwięczny, donośny; smutny, ponuryʼ. — 

Neopwk. gaus- (⇐ gaũsti): gaũsmas ʽhuk, szumʼ (por. jaũsmas, griaũsmas). — Jako refleks 

st. zanikowego gūd- może tu należeć gūdùs, -ì 4 p.a. ʽprzejmujący, pełen grozy, 

niesamowityʼ, zob. LEW 141. 

 gáuti, gáunu (war. gáuju), gavaũ (war. góviau) 1. ʽotrzymać, dostać, uzyskaćʼ, 2. 

ʽzdołać, zdążyćʼ, 3. ʽpocząć, zajść w ciążęʼ, 4. ʽmusiećʼ (Gausi važiuoti į namus ʽBędziesz 

musiał pojechać do domuʼ), 5. tr. ʽchwycić, złapać; zebrać plon; dotknąć kogo (o chorobie)ʼ. 

Odpowiedniki bałtyckie: łot. gaut, prs. gaunu a. gauju, prt. gavu a. gāvu tr. ʽłapać, łowić, 

starać się dostaćʼ187; stpr. ENCH pogaūt ʽprzyjąć (z podziękowaniem), (mit dancksagung) 

empfahenʼ, kas pogauts ast ʽktóry się począł (z Ducha św.), der empfangen ist (vom 

Heyligen Geist)ʼ, engaunai a. engaunei ʽotrzymuje, das entpfaheʼ, wīrst gauuns 3 pl. fut. 

ʽotrzymają, dostąpią, sie werden empfahenʼ. Pwk. pie. *g(u̯)eu̯H-/*g(u̯)uH- ʽosiągnąć, uzyskaćʼ 

(LIV
2 189: tylko bałtyckie; etymologia nieustalona). ALEW 303 przytoczył jako pokrewne 

nomina: mław. gaona- m. ʽzysk, Gewinnʼ, gr. γυῖον n. ʽręka; całe ciałoʼ, γυῖα n.pl. ʽczłonkiʼ, 

ἐγγύη ʽrękojmia, poręka; zaręczynyʼ (pominąwszy niepewne mław. gauua- m. ʽrękaʼ). — 

Pdg. gáuti pojawił się prawdopodobnie na miejscu *giáuti < pie. *g(u̯)eu̯H-. Allomorf gau- 

ustalił się najpierw w formacji prs. gáuju, wywodzącej się z *giáuju < *gi̯ā́u̯-i̯ō. Tutaj, w 

kontekście suf. -i̯e/o-, nastąpił zanik pierwiastkowego i̯ przez dysymilację. Paralele: káuju, 

máuju, pláuju, šáuju, nomina: kraũjas, naũjas. — Nowsze prs. na -nu, lit. gáunu, łot. gaunu, 

każe liczyć się z oddziaływaniem formacji infigowanej *gunù < pie. *g(u̯)u-n-H-é-. Jej 

śladem może być neopwk. gun- w gùndyti ʽwystawiać kogo na pokusęʼ (zob.). — Cps. 

apgáuti ʽoszukaćʼ, apgaun[u] SD «oszukiwam kogo» (syn. priviliu), atgáuti 1. ʽotrzymać z 

powrotemʼ, 2. przest. ʽmścić sięʼ, SD atgauiu «mszczę się z czego y nad kiem» (syn. kerštų 

darau), atgaunu SD
1 «mszczę się; pomszczę się» (syn. atakes darau), įgáuti ʽnabrać (smaku, 

zapachu, obawy, strachu, rozsądku); nabawić się chorobyʼ, išgáuti ʽz trudem odzyskać 

(dług); wywabić z domuʼ, pagáuti ʽzłowić, złapać, pochwycić, porwać; wziąć, przejąć; 

ogarnąć (o strachu); uchwycić sensʼ, prigáuti ʽoszukaćʼ (DP też ʽomylić sięʼ), ʽuwieść 

dziewczynę; dosięgnąć, pochwycićʼ, adv. pagautaĩ a. pagáutai DP ʽniedbale, obłudnie, ladaʼ 

(por. typ nelauktaĩ); sugáuti ʽschwytać, złapaćʼ, DP ʽpojmać, uchwycić, ułowićʼ, užgáuti 

(zob.). Refl. gáutis ʽmocnieć, zdrowieć, wracać do siłʼ, atsigáuti 1. ʽpoprawić się, wzmocnić 

sięʼ, 2. ʽocknąć się, oprzytomniećʼ, išsigáuti ʽwydostać się skądʼ, przen. ʽwydobyć się z 

biedy; poprawić się, wrócić do zdrowiaʼ, nusigáuti ʽdostać się dokądś, dotrzeć; wyrwać się z 

czego; skorzystać z dogodnej chwiliʼ (por. núogūsis), prasigáuti ʽprzemknąć się 

niezauważonymʼ, parsigáuti ʽprzywlec się, z trudem wrócićʼ, užsigáuti ʽuderzyć się; obrazić 

sięʼ. — SZ pokazuje dwie postaci, gū-C i guv-V. Por. 1° gū-: atgū́ti ʽodzyskać głosʼ (zob.), 

łot. gũt, prs. gũstu, gūju a. guju, prt. guvu ʽłowić, łapać, chwytaćʼ, iter. gũstīt, -u, -ĩju, nomen: 

gũsts ʽten, co chwyta, łapieʼ. 2° guv-: atgùvo prt. ʽodzyskał głosʼ, drw. guvùs ʽpojętny, 

zaradny, sprytny; żywotny, prędkiʼ (znacz. etym. ʽszybko chwytającyʼ), ⇒ vb. denom. 

gùvinti ʽuczyć zaradnościʼ, išgùvinti ʽwprawić, wytresować koniaʼ. Por. łot. guvẽjs ʽten, co 

 
187 Z prs. inchoat. gaustu, które kiedyś należało do inf. gaut, został wyabstrahowany neopwk. gaus-, por. pdg. 

łot. gaũst, gaũstu, gaũsu ʽdostać, otrzymaćʼ. 
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coś pochwycił, dostałʼ, guvums ʽzdobycz; łupʼ. — SO gau-C: gáudinti (zob.), gáudyti (zob.), 

gaulióti ʽotrzymywać po trochuʼ (por. duolióti, raulióti). Nomina: apgáulė a. ãpgaulė 

ʽoszustwoʼ (⇒ ãpgaulius ʽkrętacz, oszustʼ), atgautojas SD «mściciel» (syn. kerščius, 

kerštadarys), gaujà ʽgromada, sfora, stado, zgraja, szajkaʼ : łot. gauja ʽtłumʼ; lit. n.rz. Gaujà : 

łot. Gaũja; gausà (zob.), pagaulùs ʽpojętny, wygodny w użyciuʼ (⇒ pagaulybė SD 

«poiętność rozumu», syn. supratybė), pagautinis SD
1 «więzień» (⇐ pagáutas), znacz. etym. 

ʽosoba schwytana, złapanaʼ; pasigautìnis a. susigautìnis ʽnieślubne dzieckoʼ (por. pasigáuti 

a. susigáuti ʽzłowić sobie, złapać sobieʼ), war. pagautìnis, sugautìnis; prigautojas SD 

«zdrayca», užgáulė (zob. užgáuti). — SO gav-V (⇐ guv-V): gavaũ prt. (zob. wyżej), 

apgavìkas ʽoszustʼ, apgavỹstė ʽoszustwoʼ (por. išdavỹstė), atgavėjas SD
1 «pomściciel», 

atgavimas SD
1 «pomsta», SD «oddanie wet za wet», gavìmas ʽwydobywanie; odbiórʼ, gavùs 

ʽkto potrafi szybko chwytać, łapaćʼ, pagavà ʽpojmowanie, postrzeganie, percepcjaʼ (⇒ 

pagavùs ʽpojętnyʼ), pagavėjas SD «podchwytacz, posłuchywacz». — WSO *gāu̯-V: góviau 

(prt.), drw. govijà 3 p.a. ʽzgraja, szajka; tłumʼ; govijà tak się ma do gáuti jak papjovà do 

pjáuti i šovà do šáuti.  

 gavėnià 2 p.a., gen.sg. gavėñios ʽsurowy post, Wielki Postʼ (okres od Popielca do 

Wielkiej Soboty przed Wielkanocą). DP ʽpostʼ, SD «post wielki 40 dni» — zapoż. ze stbłr. 

gověnie, govenie ʽpostʼ, por. błr. havénne, -ja n. ʽrozpoczynanie postu, poszczenieʼ. Stąd też 

łot. gavẽnis ʽpostʼ, gavēņu laiks ʽokres postuʼ (ME I, 614). Z obocznym tematem: gavėñė 2 

p.a. Por. SLA 75, ZS 19, LEW 142 (brak w ALEW). — Drw. gavėñinis a. gavėñiškas ʽpostnyʼ. 

— Ùžgavėnės f.pl. ʽostatni wtorek przed Wielkim Postemʼ, dawniej ʽostatni tydzień przed 

Wielkim Postem, zapustyʼ – kalka hybrydalna ze stbłr. zagoveny, zagoviny (błr. záhaviny, -

vin, por. ros. zágoviny, zágovenьe). SD: ažugavėnios f.pl. «mięsopust, zapust» (syn. 

pralaidimas mėsiedo, mėsėdrynės), ⇒ ažugavėtinis «mięsopustny», ažugavėtinė sereda 

«wstępna środa». Cps. pusiáugavėnis ʽpółpost, środek postuʼ (DP ʽśrzodopostnyʼ, por. 

pusiáu), drw. wsteczny pusiáugavis; vidùgavėnis ʽśrodek postuʼ (por. vidùs), drw. wsteczny 

vidùgavis, war. vidū́gavis. Vb. denom. gavėnióti gw. ʽpościćʼ (Jis tai dažnai ir be gavėnios 

gavėniója). Por. łot. gavēņuôt ts. Zob. też gavė́ti i pãsnykas. 

 gavė́ti, gaviù (gavė́ju; 3 os. gãvi, gãvia), gavė́jau ʽpościć; głodowaćʼ — zapoż. ze stbłr. 

gověti, goveti, por. błr. havécь, -éju (SLA 75, LEW 142). Stąd też łot. gavêt, -ẽju ʽpościćʼ. — 

Drw. atgavė́ti ʽzakończyć postʼ (por. ros. otpostítьsja), gãviamas: Nu yra gaviamas laikas 

ʽTeraz jest czas postuʼ, užgavė́ti ʽpo raz ostatni jeść mięsną potrawę przed postemʼ (ażugaviu 

SD «zapuszczam»), ⇒ užgavė́tojas DP ʽzapustnikʼ [ʽzapusty czyli mięsopust obchodzącyʼ, 

L.]. Iter.-dur. gavėdinė́ti, z prvb. iž-, už- ʽpościćʼ (ZTŽ). Zob. też gavėnià. 

 gãzas 2 p.a. LZŽ, też f. gazà ZTŽ ʽgaz ziemny używany w kuchniʼ (Mumi gãzų 

atveždžinėja balònosa iš Iujõs LZŽ ʽNam gaz dowożą w butlach z Iwiaʼ) — zapoż. z błr. haz, 

ros. gaz. Zob. też gãsas. 

 gazietà 2 p.a., gen.sg. gaziẽtos przest. ʽgazetaʼ — zapoż. z ros. gazéta, pol. gazeta (od 

2. połowy XVIII w.). Z czasem zastąpione neologizmem laĩkraštis, który jest kalką z nwn. 

Zeitschrift f., właść. ʽczasopismoʼ (por. laĩkas i rãštas). Tu też łot. laĩkraksts ʽgazetaʼ, por. 

laiks ʽczasʼ i raksts ʽpismoʼ. Zob. LEW 332. 

 gẽbenė I 1 p.a., gebenė ̃ 3 p.a. żm. 1. ʽbąbel, pęcherz, pryszcz, krosta, wysypkaʼ, 2. 

ʽmały przedmiot, drobiazgʼ. Izolowane, niejasne. LEW 142 porównywał ze stpr. gabawo EV 

ʽropucha, Crothe [Kröte]ʼ i nawet z psł. *žaba ʽKröte, Froschʼ < *gēbā-. — Vb. denom. 

nugẽbenėti ʽpokryć się krostami, pryszczamiʼ, ⇒ gebenė́tas a. gẽbenėtas ʽpryszczaty, 

krostowatyʼ. 

 gẽbenė II 1 p.a. bot. ʽbluszcz, Hederaʼ, żm. gẽbinė ts. Niejasne. LEW 142 uważał za 
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identyczne z gẽbenė I. 

 gebė́ti, gebù, gebė́jau ʽpotrafić, móc, mieć zwyczaj, lubićʼ (Aš nègebu eiti su kurpėmis į 

miestelį, t.y. neturiu papročio JU ʽNie zwykłem chodzić w drewniakach do miasteczkaʼ), cps. 

įgebė́ti ʽumieć, potrafićʼ, pagebė́ti ʽmieć zwyczaj, mieć w zwyczajuʼ (Mes nepàgebame eiti į 

karčemą ʽNie mamy zwyczaju chodzić do karczmyʼ), sugebė́ti ʽumieć, potrafić, zdołać, mócʼ 

(Ar sugebė́si tai padaryti? ʽCzy będziesz umiał to zrobić?ʼ). Stativum na -ė-, geb-ė- 

kontynuuje w pwk. pie. *ghebh- ʽchwycić, wziąć; daćʼ (LIV
2 193), por. goc. giban ʽdaćʼ, SO 

gaf ʽdałʼ. Por. BSW 74, LEW 126 (s.v. gabanà), Orel 3003, 130. — Drw. od geb-: sugèbti, -

gembù inchoat., np. Ta merga viską sugẽbo dirbti ʽTa dziewczyna wszystko umiała robićʼ, 

nomina: gẽbulas ʽkawałek, kęsʼ (syn. gãbalas, por. też gabulỹs), pagebšnùs ʽzręczny, zdolny, 

pojętnyʼ (Dowkont, NDŽ), war. gebšnùs. Neoosn. gebėj-: gebė́jimas ʽumiejętność, zdolnośćʼ. 

— WSE gėb-: apgėb̃ti, -gėbiù, -gėbiau ʽ(o kwoce) wziąć pisklęta pod skrzydła, ogarnąć jeʼ, 

refl. apsigėb̃ti ʽotulić się (kożuchem)ʼ, atsigėb̃ti ʽprzyjść do siebie, odżyćʼ, sugėb̃ti ʽ(spadek) 

zagarnąć, przywłaszczyć sobieʼ. Paralelne czasowniki ze WSE: lėp̃ti ⇐ lep-, plės̃ti ⇐ plet-, 

slėp̃ti ⇐ slep-, srėb̃ti ⇐ sreb-. — SO gab-: gabénti (zob.), nomina: gãbalas (zob.), gãbana 

(zob.), gabùs (zob.). — WSO gob- z *gāb-: góbti (zob.). 

 gė́da 1 p.a., gėdà 3 p.a. ʽwstyd, hańbaʼ, DP ʽwstyd, sromota, niesławaʼ. Odpowiednik 

stpr. gīdan acc.sg. ʽwstyd, Schandeʼ, nigīdings ʽbezwstydny, schamlosʼ (zmiana ē > ī). 

Prapokrewne z psł. *žada < *gēda ʽodraza, wstrętʼ, od czego wywodzą się takie drw., jak 

stpol. żadny ʽwstrętnyʼ, żadać się ʽbrzydzić się, czuć wstrętʼ, < pbsł. *gēd-ā- < pie. *gu̯eh1d
h-. 

Por. BSW 81; IEW 484: *gu̯ēdh-; brak w LIV
2. Dalej por. stwn. quāt, nwn. Kot m. ʽbłoto; kałʼ, 

śrwn. quāt ʽzłyʼ, niderl. kwaad ts., śrang. cwēd ʽzły, odrażającyʼ (LEW 142). ALEW 304 sądzi, 

że pierwotnym znaczeniem pierwiastka było ʽczuć wstręt, brzydzić się czymʼ. — SO *gōd- 

⇐ *gēd-: psł. *gad-i- ⇐ pie. *gu̯oh1d
h-éi̯e, por. cs. gaditi, gaždǫ ʽdetestari, vituperareʼ, rcs. 

gaditi ʽlżyć; bluźnićʼ, słń. gáditi przest. ʽobrzydzać, budzić wstrętʼ, sch. gȁditi ʽobrzydzać; 

hańbić, znieważaćʼ, ros. gáditь ʽsrać; umyślnie szkodzić komu; kalać, psućʼ, ros. gw. 

gáditьsja ʽkląć; brzydzić się; psuć sięʼ. Drw. postvb.: psł. *gadŭ ʽto, co budzi obrzydzenie, 

wstrętʼ (⇒ ʽgad, wążʼ, pod wpływem tabu), por. scs. gadŭ ʽgad, płaz; szkodliwe robactwoʼ, 

sch. gȁdovi ʽwszystko to, co wywołuje wstręt, brud; brzydotaʼ, coll. ʽrobactwo; myszy, 

jaszczurki, żaby, wężeʼ, ros. gad m.in. ʽszkodliwe zwierzęta i owadyʼ, czes. had ʽwąż, żmija; 

podły, nikczemny człowiekʼ. Por. Sławski I, 247, Boryś 153. — Drw. begė́dis ʽbezwstydnikʼ 

(n.m. Begė́džiai), gė́dingas ʽhaniebny, sromotny, niecnyʼ, gė́diškas ʽplugawy, sprośny (o 

słowach), hańbiącyʼ, DP ʽsromotny, szkaradny, wszeteczny, sprośny, gamrackiʼ. Vb. denom. 

gė́dėtis (zob.). 

 gedė́ti, prs. gedžiù (3 os. gẽdi, war. gẽda, gẽdžia), prt. gedė́jau ʽżałować w myśli, 

tęsknić, odczuwać stratę, żal po zmarłym, tęsknić po drogiej osobie, opłakiwać; nosić żałobę, 

chodzić w żałobieʼ. SD <giedet> «żałobę nosić». Durativum stanu na -ė-/-i- do gendù, gèsti 

ʽpsuć sięʼ, zob. gèsti I. Paralele: kežė́ti, merė́ti, perė́ti. — Refl. pasigèsti ʽspostrzec się, że 

brak kogoś, czegośʼ, ⇒ pasigedė́ti ʽzatęsknićʼ, war. pazgedė́ti: Nėr mano vaikų, pazgedė́jo 

jis, t.y. pasizgedo JU. — Drw. gẽdulas a. gedulỹs ʽżałobaʼ, gẽdulas ʽżałobny, pogrzebowyʼ, 

DP ʽżałosny, żałobnyʼ, ⇒ gedulìngas ts., SD «żałobę noszący; żałobny», giedulìngos mìšios 

pl.f. ʽmsza żałobnaʼ; giesmė gedula SD «pogrzebna piosnka», geduli rūbai SD pl. «żałoba, 

ubior żałobny» (por. sufiks w stebulas, tóbulas), gedùlis ʽżałobnikʼ. — Neoosn. gedėj-: 

gedė́jimas ʽżałobaʼ, SD «żałoba, ceremonia po śmierci» (por. stenė́jimas ⇐ stenė́jau; 

judė́jimas ⇐ judė́jau). 

 gė́dėtis, prs. gė́džiuos (3 os. gė́disi, war. gė́džiasi, gė́dasi, gė́dėjasi), prt. gė́dėjaus 

ʽwstydzić sięʼ — vb. denominativum od gė́da ʽwstydʼ (zob.). Paralele: gėrė́tis ⇐ gėr̃is; 

laimė́ti ⇐ láimė; gobė́tis ⇐ gõbis. Jest war. gė́dytis, -ijuos. SD: gėdžiuosi «wstydzę się, 
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sromam się» (w SD
1 wymienione wraz z syn. kūviuosi), ⇒ nesigėdžiųs SD «niewstydliwy». 

— Drw. gė́dinti caus. ʽzawstydzaćʼ, DP ʽsromocić, lżyćʼ, ažugėdinu SD
1 «zasromywam», 

ižgėdinu SD
1 «pohańbiam; zelżę», SD «lżę kogo, łaię sromotnie, szkaluię» (syn. kolioju, 

lojoju, sarmatiju, peikiu, gėdų darau kam), też gė́dyti, -iju, -ijau ʽzawstydzać kogo, ganićʼ; 

inchoat. gė́sti, gė́stu, gė́dau, DP sugė́sti ʽzawstydzać sięʼ, refl. susigė́sti ts.  

 gẽgnė 2 p.a., zwykle pl.t. gẽgnės, -ių 1. ʽkrokwie, belki w wiązaniu dachowym 

podtrzymujące pokrycie dachuʼ, 2. ʽkrzyżaki do przytrzymywania słomy na strzeszeʼ, 3. 

ʽrosocha do suszenia koniczynyʼ, 4. ʽdrewniany pałąk sieciʼ, 5. ʽrodzaj sieci rybackiejʼ, 6. 

ʽczęść jarzmaʼ (war. dẽgnė, dysymilacja g-g > d-g jak w degužė)̃, 7. ʽczęść krosienʼ. Łot. 

dzęgas f.pl. ʽgzymsʼ, dzęguļi m.pl. ʽozdoby ciesielskieʼ (*geg-ul-). Pochodzenie niejasne, 

zob. LEW 142, ALEW 305. Może z sonoryzacji *kek-nė, por. kek- w kẽkė ʽkiść, grono; gałąźʼ. 

— Zapoż. litewskie w błr. gw. héhni, héhli ʽsieć rybacka; część jarzmaʼ (ĖSBM 3, 76). — 

Drw. gegnìnis ʽbelka na murze, na której spoczywa wiązanie dachu, tzw. leżnia, murłatʼ, 

pagegnìnis ʽbelka, na której spoczywają krokwieʼ (syn. ilgìnis). Vb. denom. gegnáuti ʽłowić 

za pomocą sieci zwanej «gegnė»ʼ. Por. syn. krakaĩ, kreklaĩ. 

 gegužė ̃ I 3 p.a., gegùžė 2 p.a. ʽkukułka, Cuculus canorusʼ, SD gegužė «gżegżołka». 

War. degužė ̃ (dysymilacja g-g > d-g). Odpowiedniki bałtyckie: łot. dze̦guze ʽkukułkaʼ (war. 

dze̦gûze, dze̦guôze i dze̦guse, dze̦gusis), stpr. geguse EV ʽKukug [Kuckuck]ʼ. 

Dźwiękonaśladowcze. Według BSW 81 można zrekonstruować praformę bsł. *geguži̯ā- 

[lepiej: pb. *geguž-i̯ā- obok psł. *geguž-], mianowicie przy uwzględnieniu pewnych 

refleksów słowiańskich, które sprowadzają się do *žegŭza. Są to ros. gw. žegóžka, zagóska i 

zagzica, czes. žežhule i ukr. zezúlja, zazúlja. Sławski I, 388n. podziela ten pogląd i dodaje do 

materiału strus. žegŭzulja, žegozulja, ukr. zozúla oraz stpol. żeżoliczka [ʽrodzaj storczykaʼ], 

żegżuliczne ziele ts., pol. gżegżółka ʽkukułkaʼ (brak refleksów płd.-słow. ). Zob. też ALEW 

305. — Za zapoż. bałtyckie uchodzi fiń. käki ʽkukułkaʼ, est. kägi ts. (zob. LEW 142n., Stang 

1966, 31). — N.m. Gegùžiai 3x, Gegužìnė 10x, Gegužìškis 2x, Gegùžkalnis. — Drw. 

wsteczne: gegà, gegė,̃ gėg̃ė (⇒ zdrob. gegùlė, gegùtė). Zapoż. litewskie w pol. gw. gieguć 

przezwisko chłopa mówiącego po litewsku lub z litewska (Święciańskie, SGP II, 73). N.m. z 

osnową geg-: Pagė́giai 3x, Gegùtė 2x, Gegùtės. 

 gegužė ̃ II 3 p.a. ʽmiesiąc majʼ (przest. ʽmiesiąc kwiecieńʼ), gegužės̃ pirmóji ʽpierwszy 

majaʼ. Do gegužė ̃I. Znacz. etym. ʽmiesiąc kukułkiʼ stoi w związku z okresem godowym tych 

ptaków. Zob. Skardžius, RR 4, 29n., LEW 142n. — Drw. gegùžis ʽmajʼ, gegužìnė ʽmajówkaʼ. 

 geĩbti, geibstù (war. geibiù), geibaũ (war. geibiaũ) ʽcherlać, słabnąć, niedomagać; 

zdychać, padać, umieraćʼ. Odpowiednik łot. ģeibt, -bstu, -bu ʽginąć, padać (o zwierzętach)ʼ. 

Brzmienie geib-V wynikło prawdopodobnie z sonoryzacji keip-V, zob. s.v. kaĩpti. Tam też 

uwaga etymologiczna. Bez związku z łac. gibber, -eris m. ʽgarbʼ ⇐ *gīf-ro, co de Vaan 

259n. wywodził za IEW 354 z pie. *geibh-. LIV
2 nie notuje takiego pwk. — Drw. géibėti, -ju, -

jau ʽmęczyć się w agoniiʼ, nugeibénti ʽzdechnąćʼ. Nomina: geibà c. ʽcherlak, zdechlakʼ, 

geĩbšas ts., geibùs ʽnie mający sił, zdrowia, wątły, chorowityʼ. — Jest alternant łotewski z 

dyftongiem ie: ģiebt, -bju, -bu ʽsłabnąć, blednąćʼ, nomina: ģiebs ʽblady, słabowity człowiekʼ, 

ģiebulis a. ģieblis ʽchorowite dziecko, cherlak, mizerakʼ (por. łot. iêt, iẽt : lit. eĩti, jak też 

oboczności łot. ķèipt2 ʽgrabić, plądrować, kraśćʼ i nuo-cìept ʽukraśćʼ; tèikt ʽpowiedziećʼ i 

tìekt, tiẽkt ʽsięgnąćʼ). — SZ *gib-: łot. ģibt, -bstu, -bu ʽzapadać się, wklęsać (o ziemi); 

pochylać się, garbić sięʼ (ģibis ʽgarbatyʼ). — WSZ gyb-: gỹbti (zob.). — SO gaib-: łot. gaibs 

ʽlekkoduchʼ (brak refleksów lit. †gib, †gaib). 

 geidulỹs, -io 3 p.a. ʽżądza, pożądanie, namiętnośćʼ. DP ʽpożądliwość, żądza, chuć, 

chciwość, roskoszʼ, geidulys piktas SD «pożądliwość» — nomen actionis z suf. -ul- od. 
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geidžiù, geĩsti ʽchcieć, pragnąćʼ (zob.). Paralele: dusulỹs ⇐ atsidùsti; kosulỹs ⇐ kósėti; 

sopulỹs ⇐ sopė́ti. — Drw. geidulìngas ʽpożądliwy, lubieżny, pełen chuciʼ, SD «namiętny» 

(syn. sudrumstingos arba sudrumsčiamos širdies), įgeiduliai DP m.pl. ʽpożądliwościʼ. Vb. 

denom. geiduliáuti ʽchcieć, pragnąćʼ (war. geĩduliauti). 

 geinỹs 4 p.a., geĩnis, -io 2 p.a. gw. 1. ʽzrobione ze sznurów łaziwo, na którym bartnik 

wspina się do umieszczonej na drzewie barci, Beutnerstrickʼ (odpowiednik łot. dzèinis), 2. 

ʽosnowa tkaninyʼ (łot. dzèinis), 3. ʽzagięty kij do podbijania klipy, kij do poganiania swińʼ, 4. 

ʽzbity z cienkich drzew pomost, do którego przybijają tratwyʼ. Etymologia sporna. Wcześniej 

łączono geinỹs z gijà ʽnićʼ < pie. *gu̯(h)iH-éh2 (zob. LEW 143n., ALEW 305), ale to nasuwa 

trudności apofoniczne, por. st. pełny pie. *gu̯i̯eH-. Założywszy wtórność dyftongu ei, można 

rozważyć praformę *gainys. Byłby to drw. postwerbalny od gáinioti, gainióti ʽpędzać, 

ganiaćʼ, które ma oboczną postać z ei, geinióti. Por. wtórne ei w géivėtis < gáivėtis; reitóti < 

raitóti; teiráutis < tairáutis. Na ustalenie się wokalizmu ei mogło też mieć wpływ brzmienie 

synonimu genỹs (łot. dzenis) ʽłaziwo bartnikaʼ (zob.). 

 geĩsti, geidžiù, geidžiaũ ʽchcieć, pragnąć, domagać się, usilnie żądaćʼ. SD: geidžiu 

«chcę» (syn. noriu), apturėt geidžiu «domagam się czego» (syn. įgyt rūpinuosi), geidžiu kam 

«życzę komu czego». Refl. įsigeĩsti ʽnabrać wielkiej ochotyʼ, SD ažusigeidė ko «zachciało się 

komu czego». W czas. prymarnym spodziewalibyśmy się raczej formy pierwiastkowej *gied-

, prs. *giedù (ie regularnie z pb. *ei), Nie jest więc wykluczone, że geidžiù wywodzi się 

fonetycznie z *gaidžiù, i że mamy przed sobą pdg. quasiprymarny na miejscu pdg. 

intensywnego na SO *gaidžiù, *gaidýti ʽpragnąć, spodziewać sięʼ (por. niżej odpowiednik 

łot. gàidît). Potencjalne paralele to kreipiù < *kraipiù (do kraipýti), teisiù < *taisiù (do taisýti) 

i veikiù < *vaikiù (do vaikýti). Prymarne prs. *giedù należało do pwk. pie. *ghei̯dh- 

ʽoczekiwać, spodziewać się, życzyć sobieʼ, zob. LEW 144 (LIV
2 196: tylko bsł. i germ.). Por. 

scs. židǫ ʽczekamʼ < *gei̯d-e- (por. Stang 1942, 34), stang. gītsian ʽżądać, domagać sięʼ, 

stwn. gīt m. ʽchciwość, żądzaʼ. — Drw. od neopwk. geid-: geidìmas ʽpragnienie, żądanieʼ, 

įgeidìmas DP ʽpożądanie, żądza, pożądliwość, chciwośćʼ, geidulỹs (zob.), geidžiamóji 

núosaka gram. ʽtryb życzenia, optativusʼ, pageidimas SD «afekt» (syn. noras, geidulys, 

širdies pakrutinimas), pageidimai m.pl. SP ʽpożądliwościʼ. — SZ gid-: gìdis ʽchciwy czegoʼ, 

nẽgidis JU ʽniepożądliwyʼ. Tu też psł. *žĭd-, por. scs. žĭdati, žĭdǫ ʽczekaćʼ (oboczne prs. židǫ), 

słń. ždéti, ždím ʽsiedzieć nieruchomo, cicho, czyhaćʼ, ros. ždatь, ždu ʽczekaćʼ, stczes. ždáti, 

ždu ts., stpol. żdać, żdał, żdali ʽczekać, wyczekiwaćʼ (por. BSW 82, REW I, 413). — WSZ 

*gīd-: stpr. ENCH sengijdi ebsignāsnan ʽoby otrzymał błogosławieństwo, das erlange Segenʼ, 

sengijdaut ʽotrzymać, erlangenʼ (znacz. etym. ʽdoczekać się czegoʼ). — SO gaid-: 

łotewskiemu gàidît, -u, -ĩju ʽczekać, oczekiwać, wyglądać czegoʼ odpowiadało kiedyś lit. 

*gaidyti (zob. wyżej). Pośrednim tego świadectwem są lit. derywaty postwerbalne, por. 

gaĩdas ʽpragnienie, pożądanieʼ, įg̃aidas ʽwielka chęć, pożądanieʼ, ùžgaidas ʽzachcianka, 

chętka, kaprysʼ. Z jęz. łotewskiego dochodzą: gaĩdĩbas f.pl. ʽoczekiwanie narodzin dziecka, 

końcowy okres ciążyʼ (por. pol. zwrot przy nadziei ʽw ciążyʼ), gaidîšana ʽczekanie, 

oczekiwanieʼ. Vb. denom. gáidauti a. gaidáuti ʽpragnąć, mieć pragnienie, ochotę na coʼ ⇐ 

gaĩdas (por. maldáuti ⇐ maldà łącznie z przypisem). War. geidáuti ma ei z ai (por. typ 

teiráutis) albo z wyrównania do geidžiù. — Ślad osnowy na SO *gaid- znajdujemy też w jęz. 

staropruskim. Jest to prs. *gaidija, przekształcone przez zmianę ai > ei i apokopę w formach 

giēidi lub gēide ENCH 3 pl. ʽoczekują, spodziewają się, sie wartenʼ (LAV 146n.). 

 gėlà 4 p.a. 1. ʽsilny, kłujący ból, kolka; suchy ból w kościachʼ, 2. stlit. ʽbiegunka; 

czerwonka, dyzenteriaʼ (war. gėlė)̃, 3. ʽzmartwienieʼ — rzeczownik postwerbalny na -ā- od 

gélti m.in. ʽmocno bolećʼ albo też decompositum (zob. niżej złożenia z II członem °gėla). 

Formalnie bliska jest formacja strus. žalĭ ʽżal, uczucie urazy, smutkuʼ, jak też stang. quāla f. 
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ʽagoniaʼ, stwn. quāla, chuāla f. ʽmęczarnia, cierpienieʼ, nwn. Qual f. ʽmęka, męczarniaʼ. 

Zob. BSW 83, LEW 145, ALEW 307, Kroonen 316. — Z inną budową: apgėlaĩ (zob.), łot. 

dzêle2 ʽczłowiek o ostrym, kąśliwym językuʼ, dzêlîgs ʽkłujący, gryzący, kąśliwyʼ, dzêlums 

ukłucie, ukąszenieʼ. — Cps. dantìgėla ʽból zębaʼ (por. dantìs), saũsgėla ʽreumatyzmʼ (por. 

saũsas), šìrdgėla ʽból serca, żal, zmartwienieʼ (por. širdìs). Z inną apofonią: šìrdgila a. 

šìrdgilas (zob. gìlti). 

 gėl̃as, -à 4 p.a., gė́las 1 p.a. gw. ʽniesłony, niekwaśny, przaśny (syn. prė́skas), słodki (o 

wodzie), niegotowany (o mleku)ʼ. Prawdopodobnie ze zmiany *jėlas, co szczątkowo 

zachowane w gw. jėlas b.z.a. w zmienionym znacz. ʽpozbawiony skóryʼ (Jėla mėsa ʽMięso 

bez skóryʼ)188, por. łot. jêls ʽniegotowany, niedojrzałyʼ. Zwarty obstruent g na miejscu ślizgu 

j ukazuje się też w lit. gė́ras ʽjagnięʼ (z jė́ras) i łac. geminus ʽbliźniaczy, podwójnyʼ (z 

*ieminus, por. wed. yamá-, de Vaan 256). — Pb. *i̯ēl-a- odpowiada psł. *jělŭ > *jalŭ, co 

zawarte w derywacie *jalovŭ ʽjałowy, nieurodzajny, bezpłodny – o samicyʼ (por. scs. istovŭ 

ʽprawdziwyʼ ⇐ istŭ), odpowiedniki: sch. jȁlov, ros. jálovyj, czes. jalový, pol. jałowy (por. 

BSW 107; inaczej LEW 193). Dalsze objaśnienie, zwłaszcza w odniesieniu do WSE *i̯ēl-, jest 

trudne. Zestawienie z gr. ἅλιος ʽpróżny, bezowocny, bezużytecznyʼ (< *i̯al-ii̯o-?) stoi pod 

znakiem zapytania, bo wyraz ten nie ma pewnej etymologii (por. Beekes 2010, 69). — Drw. 

gėliẽnė ʽpotrawa niesłona, niekwaśnaʼ, też o takim chlebie. Vb. denom. gėl̃inti ʽodsalać wodę 

morskąʼ. 

 gélbėti, prs. gélbėju (war. gélbu, gélbiu, gélbstu, 3 os. gélbi, gelbti, gelbsti), prt. 

gélbėjau 1. ʽratować, ocalać, wybawiaćʼ, 2. ʽpomagać, wspieraćʼ (⇒ łot. ģelbêt, -ẽju, ģelbt, -

bju ts.). DP ʽzbawić, wspomagać, uchować, ratować, wybawić, założyć niedostatku, 

żałowaćʼ, gelbiu SD «ratuię kogo» (syn. pademi kam). Cps. išgélbėti ʽwybawić, uratowaćʼ, 

ižgelbu SD
1 «wyswobodzam, wyświebodzam», ižgelbiu iž nelaisvės SD «wyzwalam kogo», 

pagélbėti ʽpomóc, pomagaćʼ. Refl. gélbėtis ʽdawać sobie radę, obchodzić się bez czegoʼ. 

War. akc. gelbė́ti, -ju, -jau (JU). W starolitewskim praesens odmieniało się atematycznie: 3 

os. gelbti, gelbt ʽwybawia, ratujeʼ (Kodrin mūsų negelbsi MOP ʽCzemu nas nie ratujesz?ʼ). 

Od neoosn. gelbs- urobiono nową postać 3 os. gelbsti (Kazlauskas 1968, 313, 315). Bez 

dobrej etymologii. Jeśli akut jest wtórny (por. niżej gilb̃ti), to czasownik może stać w 

związku z pie. nazwą ʽłona, macicyʼ, pie. *gu̯elbho-: wed. gárbha- m., gr. δελφύς, -ύος f. 

(IEW 473), po litewsku *gelb̃-. Wówczas można by przy takim verbum jak išgélbėti 

ʽuratowaćʼ założyć znacz. etym. ʽpomóc przy wyłonieniu się płoduʼ vel sim. Byłoby to więc 

denominativum. Inaczej LEW 144: gelbė́ti ma stać w związku z galė́ti ʽmócʼ; IEW 359n.: do 

pie. *gleb(h)- ʽzusammenballenʼ. ALEW 307 konstatuje brak związków pozabałtyckich i nie 

etymologizuje gelb-. — Z uwagi na obecność synonimicznego czas. šelp̃ti pomagać, 

wspieraćʼ (zob.) i na alternację spółgłosek š/k (zob. GJL I, § 467) można spekulować na 

temat dubletu fonetycznego *šelp-/*kelp- i ewentualnej kontynuacji *kelp- w 

udźwięcznionej postaci *gelb-. — Drw. gelbus: est... pasauliui didžiaus gelbus DP ʽjest... 

światu zbawienniejszeʼ. — Neoosn. gelbė-: gélbėtojas ʽratownikʼ, DP gelbėtojis ʽzbawicielʼ. 

Neoosn. gelbėj-: gélbėjimas ʽratowanie, ratunekʼ, SD
1 <gialbeimas> «ratunek» (syn. 

<padeimas>). — SZ gilb-: gilb̃ti, gilbstù, gilbaũ, zwykle z prvb. pa- stlit. i gw. ʽwracać do 

zdrowia, mieć się lepiejʼ; pragilb̃ti gw. ʽprzetrwać, przecierpieć (jakiś czas o głodzie)ʼ. — 

SO galb-: brak iter. *galbyti, por. postverbalia: pagálba ʽpomocʼ (deprefigowane gálba, por. 

pašalpà ⇒ šalpà), stlit. pagalbė ts., pagálbinykas ʽpomocnikʼ, pagalbnykas BRB ts. (por. 

stpr. pogalbenix ʽzbawiciel, Heilandʼ). — Stlit. hapaks priegalba ʽłożnicaʼ, tj. ʽłoże, łóżkoʼ 

(por. kadang įsčia jos buvo priegalba apžieduotinio DP 62439 ʽponieważ żywot jej był 

 
188 Wymienione w LKŽ IV, 339 dwa dalsze znaczenia: ʽnutrintasʼ i ʽskaudusʼ (ʽotartyʼ i ʽbolesnyʼ) mogą należeć 

do innego przymiotnika, mianowicie *jėlas < *gėlas, por. gėlà ʽbólʼ.  
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łożnicą oblubieńcaʼ) – sb. postvb. od *prigelbėti (por. príeglauda ⇐ priglaũsti). — 

Nawiązanie w stpr. ENCH: galbimai 1 pl. ʽpomagamy, das wir helffenʼ, galbsai, galbse ʽracz 

pomóc, hilffʼ, pogalban acc.sg. ʽpomoc, Gehuelffenʼ (zob. LAV 138n.). 

 gélda 1 p.a. 1. ʽnieckaʼ, 2. korytoʼ — wraz z łot. ģe̦lda, stpr. galdo EV ʽniecka, Muldeʼ 

zapożyczone ze śrwn. gelte (LEW 144). Cps. dúongeldė ʽdzieża na ciasto chleboweʼ (por. 

dúona). — N.m. Géldai, Geldė́nai. 

 gėlė ̃ 4 p.a. ʽkwiat doniczkowy; kwiat w ogródku; kwiat w ogóleʼ. SD gėlės f.pl. 

«podlaszczki» [ʽfiołek błotny, Viola palustrisʼ]; gėlė ̃ʽchoroba żółtaczkaʼ — formacje na st. 

wzdłużonym do gel- jak w gelt̃as ʽżółtyʼ (zob.). Por. LEW 144, ALEW 308. — Drw. gėlė́tas 

ʽkwiecistyʼ, gėlýnas ʽmiejsce obsadzone kwiatami, kwietnikʼ. 

 geležìs, -iẽs 3 p.a. f. 1. ʽżelazoʼ, 2. ʽostry przedmiot (nóż, sierp)ʼ, stlit. ʽmieczʼ, 3. 

ʽłyżwaʼ, 4. pl.t. gẽležys ʽpłyta kuchennaʼ (Nuimk puodą nuo geležų̃ ʽZdejmij garnek z płytyʼ). 

War. gelažìs, geližìs. SD: gelažis 1. «żelazo», materia gelažies «żelazna ruda, materya», 2. 

«żelazne naczynie», badoma gelažis kareivių «koncerz» [ʽdługi, prosty, ostro zakończony 

miecz służący do przebijania przeciwnikaʼ, SPXVI]. Por. zakończenia wyrazów rekẽžis ʽcoś 

rozkraczystegoʼ, kerė́ža ʽdrzewo gałęziasteʼ. Odpowiednik wsch.-łot. dzelezs. Literackie 

formy łotewskie dzèlz(i)s a. dzèlze ʽżelazoʼ powstały przez synkopowanie samogłoski 

sufiksalnej e. Podobne zjawisko widać w odpowiedniku żm. gelžìs (acc.sg. gélžį < gẽležį), 

jak też w stpr. gelso EV ʽżelazo, Ysen [Eisen]ʼ. Por. LEW 144, ALEW 308. — Prasłowiańskie 

*želězo (scs. želězo, sch. žèljezo, ros. želézo, czes. železo, pol. żelazo) odchyla się od 

litewskiego refleksu na skutek wzdłużenia samogłoski sufiksu, por. pbsł. *gel-ēža- (BSW 83). 

Rekonstrukcja pie. *ghel-eǵh- (IEW 435) odwołuje się do hipotezy, według której gr. χαλκός 

m. ʽmiedź, brąz, spiżʼ wywodzi się z *χαλχός przez dysymilację. Dalsze szczegóły pozostają 

niejasne. — Drw. gelažinas DP ʽżelaznyʼ (war. geležìnas), ⇒ gelažinykas kariautojas SD 

«kiriśnik» [ʽżołnierz ciężko zbrojny, konny lub pieszyʼ, SPXVI]; geležìnis ʽżelazny, z żelazaʼ, 

gw. gelažìnis, koštuvis varinis, gelažinis SD «durszlak», serdokas gelažinis, srieguotas SD 

«karacena», gelẽžė ʽpadalec, beznoga jaszczurkaʼ (por. varìnė), gelẽžė a. gelẽžtė ʽostrze 

noża; nóż nieoprawiony, ostrze bez trzonka, bez rękojeściʼ (war. gelẽkštė, np. Kriaunos ir 

gelẽkštė lenktinio peilio ʽOprawa i ostrze składanego nożaʼ), też ʽzużyty nóżʼ, geležìnis 

ʽżelazny naróg u sochyʼ, geležýna ʽbyle jaki nóżʼ, geležìniai pl.t. ʽokowy, kajdanyʼ, gelẽžius 

ʽkowal; sprzedawca żelazaʼ, gelẽžnis ʽmały palecʼ, geležójas neol. ʽminerałʼ, gẽležuonės 

(zob.), gélžininkai pl.t. ʽwóz z żelaznymi osiamiʼ (por. gelžìs). Cps. akmuo gelažiatraukis SD 

«magnet» [ʽmagnesʼ] (por. tráukti), gelažiavietė SD «żelazne gory, huty» (por. vietà), 

geležgalỹs a. gelžgalỹs ʽkawałek żelazaʼ (por. gãlas), geležìnkelis ʽkolej żelaznaʼ (kalka z 

ros. želéznaja doróga, por. kẽlias), war. gelž̃kelis. Vb. denom. geležė́ti ʽtwardnieć, mocniećʼ, 

gelẽžyti, -ija, -ijo ʽo silnym mrozie: trzymaćʼ, apsigelẽžyti ʽpokryć się warstwą żelazaʼ, 

przen. ʽzahartować sięʼ (Iš pradžių buvo šalta, o paskui rankos apsigelẽžijo ʽZ początku było 

zimno, a potem ręce/dłonie się zahartowałyʼ), užsigelẽžyti ʽuprzeć się, zawziąć sięʼ (dosł. 

ʽzatwardziećʼ), geležóti: apgeležóti ʽokuć żelazem, np. skrzynięʼ. — N.m. Gelẽžiai 6x, 

Geležìnė, Geležìniai 3x; z synkopowaniem samogłoski sufiksalnej: Gelž̃ė, Gelžiaĩ, Gelžýčiai 

2x, Gelžìniai. N.jez. Geležìnis, n.rz. Gelẽžė, Gelẽžis, Gelẽžius, cps. Gelẽžupis, Geležùpis, 

synkopowane: Gélžupis, Gelž̃upis. 

 gẽležuonės, -ių 1 p.a. f.pl. ʽnosacizna, zaraźliwa choroba bakteryjna, występująca m.in. 

u koni; objawia się m.in. wrzodziejącym zapaleniem nosa i obrzękiem węzłów chłonnych 

żuchwowychʼ (Arklys susirgo gẽležuonėm) — denominalna formacja na -uon- (neosufiks), 

utworzona od geležìs f. ʽżelazoʼ. Prawdopodobnie chodzi tu o kalkę z ros. gw. želézo n. 

ʽobrzęk na szyi, pod pachą, w gardleʼ (SRNG), które ma homofon w postaci wyrazu želézo 

ʽżelazoʼ. Por. jeszcze ros. gw. železovánьe n. ʽchoroba źrebiąt objawiająca się m.in. 
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obrzękiem gruczołów szyjnychʼ, železjánka ts. (SRNG). Inaczej BSW 84, REW I, 415 i LEW 

144, którzy zakładają prapokrewieństwo litewsko-słowiańskie, wskazując na (rzekome) 

odpowiedniki w strus. želoza, žoloza i ros. železá ʽgruczołʼ, czes. žléza ʽmięso z podgardlaʼ i 

pol. zołza, zwykle pl. zołzy ʽchoroba młodych koni: gruźlica węzłów chłonnych, skrofułyʼ 

(zam. *żołza). — Z innym tematem: gẽležuonys f.pl. Z innymi sufiksami: gẽležaunės, 

gẽležaunys, geležū́nės, geležū́nys oraz gẽležinės.  

 gelmė ̃ 4 p.a. ʽgłębina, najgłębsze miejsceʼ. Odpowiednik łot. dzel̂me ʽgłębia, zwł. w 

rzece; głębokie oko wodne na bagnieʼ, też ʽwydrążony otwór, np. w barciʼ, ⇒ dzel̂menis 

ʽgłębokośćʼ, dzel̂mîgs ʽbardzo głęboki, przepastnyʼ. Analiza: gel-mė. Formacja z 

wyjątkowym st. apofonicznym gel-, który stoi obok zwykłego gil-, zob. gilùs ʽgłębokiʼ, 

gilmė ̃ ʽgłębia, głębinaʼ. Suf. -mė jak w lygmė ̃ ʽmiejsce równeʼ ⇐ lygùs; tankmė ̃ ʽgąszcz, 

gęstwina leśnaʼ ⇐ tankùs (ŽD 205n., GJL II, § 273, ALEW 309). W kwestii różnicy 

akcentowej litewsko-łotewskiej zob. Derksen 1996, 59, 61n. — Z innym sufiksem: łot. 

dzel̂ve ʽoko wodne na bagnie; moczydło do lnuʼ, n.jez. Dzelṽe. Tu pewnie też litewskie n.jez. 

Gélvis i n.rz. Gelṽė (zob. Vanagas 111). 

 gelnìs, -iẽs 4 p.a. f. gw. ʽczęść składowa tratwy, tzw. gąskaʼ: Tas sielius turi penkiolika 

gelnių̃ JU ʽTa tratwa ma piętnaście gąsekʼ. War. gelñė. Niejasne. LEW 145 łączył z gelmė ̃

ʽtopiel, głębinaʼ (zob.), co nie całkiem przekonujące. 

 gelt̃as, -à 4 p.a. 1. ʽżółtawy, żółtyʼ, 2. ʽo maści konia: bułanyʼ. Odpowiada łot. dze̦lts 

ʽżółtyʼ < pb. *gel-ta-. Alternant na SZ *gil-ta- ukazuje się w słowiańskim, por. cs. žlĭtŭ 

ʽżółtyʼ, sch. žȗt, f. žúta, ros. žëlt, f. želtá, czes. žlutý. Do pwk. pie. *gu̯hel-/*ǵhel-, por. łac. fel, 

fellis n. ʽżółć, gorycz, truciznaʼ, gr. χολή ʽżółć; czarna ciecz sepiiʼ (χολαί pl. ʽworeczek 

żółciowyʼ), χόλος m. ʽżółć; gniew, oburzenie, złość; goryczʼ, aw. zāra- ʽżółćʼ (zob. IEW 

429n., BSW 83n., LEW 145). Zob. želt̃as. — Drw. gelč̃ius ʽkoń jasnogniady, bułanyʼ (co do 

suf. *-i̯u-, zob. ŽD 79), geltà ʽżółtość, żółć; żółtaczkaʼ, geltàsis, -óji ʽbułany koń, klaczʼ, 

gelt̃is ʽbułany końʼ, gelt̃ė ʽbułana klaczʼ, geltónas (zob.), geltuõklė bot. ʽwarzywo wężymord 

czarny korzeń, Scorzoneraʼ. Cps. gelt̃ligė ʽżółtaczkaʼ (por. ligà), geltpiẽnė bot. ʽrydz, 

Lactarius deliciosusʼ (por. piẽnė ʽmleczʼ), gelt̃smiltė ʽżółty piasekʼ (por. smiltìs), gelt̃žolė bot. 

ʽniezapominajka, Myosotisʼ. Niejasny jest hapaks z BRB odczytywany jako 1° geltukulis 

ʽżółtko jaja, Dotterʼ (LKŽ), 2° geltukotis ts. (PAŽ 118). — SZ gil-: gilnà ʽżołna; drozdʼ 

(zob.). — Stpr. <gelatynan> EV ʽżółty, Gel [gelb]ʼ poprawia się na geltaynan i objaśnia jako 

drw. z suf. -ain-, odpowiadający łot. dze̦ltains ʽżółtyʼ (zob. Endzelīns 1943, 176). Por. sufiks 

w žydraĩnis. — Vb. denom. gels̃ti ʽżółknąć, żółciećʼ (łot. dzelst), gels̃ta (*gels.sta < *gelt-

sta), išgelt̃o, SD <giełstu> «płowieię»; geltúoti ʽżółknąć (o zbożu, o skórze)ʼ. — Neopwk. 

gels-: gels̃telėti ʽpożółknąć, zżółknąćʼ, gelstà ʽżółtaczkaʼ, gelsva b.z.a. ts., gels̃vas ʽżółtawyʼ 

(por. bals̃vas, juõsvas, raũsvas), ⇒ cps. gelsvaplaũkis ʽpłowowłosy, jasnowłosyʼ (por. 

pláukas); gels̃ganas a. gelz̃ganas ʽżółtawyʼ (w kwestii neosufiksu zob. balz̃ganas). — 

Neoosn. gelsv-: vb. denom. gelsvė́ti, -ja, -jo ʽżółknąćʼ, gelsvúoti ʽżółcić sięʼ. — WSE gėl-: 

gėlė ̃(zob.).  

 gélti, gẽlia, gė́lė 1. ʽzapuszczać żądło, żądlić; kłuć (o owadach, o żmii)ʼ, 2. ʽboleć, 

mocno bolećʼ, ãkį gélti ʽzazdrościćʼ (Visiems gelia akį, žiūrint į tokį arklį ʽWszystkich 

ogarnia zazdrość, gdy patrzą na takiego koniaʼ), 3. ʽprzenikać, przejmować – o zimnie, 

mrozie, szczypać – o mrozieʼ (znacz. etym. ʽsprawiać wrażenie czegoś kłującegoʼ), atgélti 

ʽodrętwieć; odmrozić sobie (ręce, nogi)ʼ, įgélti ʽużądlić, ukłuć, urazićʼ, išgélti ʽwypsuć się (o 

zębach)ʼ, pagélti ʽnieco poboleć (o zębie); zmarznąć aż do bóluʼ, sugélti 1. ʽukłuć, użądlić; 

zakłuć; nagle zabolećʼ (dañtį sugė́lė ʽzabolał ząbʼ), 2. ʽzapaść na zdrowiu, rozchorować sięʼ, 

užgélti ʽużądlić (śmiertelnie), zmarznąć aż do bóluʼ, refl. įsigélti 1. ʽrozboleć (o zębie)ʼ, 2. 

ʽnie ustawać, trzymać (o mrozie)ʼ. Odpowiednik łot. dzel̂t, dzeļu, dzêlu ʽkłuć, żądlić, kąsać, 
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parzyćʼ, iter. dzel̂dêt a. dzel̂dît, też dzel̂stît. Do pie. *gu̯elH- ʽprzeszywać, zadawać bólʼ, por. 

stang. cwelan ʽcierpieć, psuć się, umieraćʼ, stisl. kvelia ʽmęczyć, dręczyćʼ, stir. at-baill 

ʽumrzećʼ, walij. aballu ts. Zob. LIV
2 207, BSW 83, LEW 145, ALEW 309n. — Nomina: 

gélmenis ʽwielki, siarczysty mrózʼ (syn. spéigas), gelmuõ ʽmrózʼ, gélsena ʽból (głowy, 

serca)ʼ, gelumà ʽsilny mrózʼ, geluonìs (zob.), pagelà a. pãgelas (zob.). — WSE gėl-: gė́lė 

(prt.), drw. gėlà (zob.), gėlimas vidurių SD «gryzienie» [ʽostry, samorzutny ból jako objaw 

chorobyʼ, SPXVI], gėluõ ʽżądłoʼ (wariant do geluõ), įgėlìmas ʽużądlenieʼ, pagėlaĩ (zob. 

pagelà), sugė́lėlis ʽten, kto się rozchorował, choryʼ (por. sugélti). — SO gal-: gãlas (zob.). 

— Podwójny refleks SZ gil-/gul-. 1. SZ gil-: gìlti (zob.). 2. SZ gul-: stpr. gulsennin, 

gulsennien acc.sg. ʽból, Schmerzʼ (zob. LAV 167). Por. dwoistość milž-/mulž- s.v. mìlžti.  

 geltónas, -a/-à 1, 3 p.a. ʽżółty, płowyʼ (łot. dze̦ltãns ts.), SD <giełtanas> 

«żołtoczerwony, żołtogorący», liga geltana SD «żołta choroba, żołtaczka» — denominalny 

przymiotnik o strukturze *geltā́-na-, utworzony od abstr. geltà ʽżółtość, żółć; żółtaczkaʼ (por. 

raudónas ⇐ raudà; vìlnonas ⇐ vìlnos itp., ŽD 273). — Drw. geltonóji ʽżółtaczkaʼ, 

geltonókas ʽżółtawyʼ (SD «żołtawy, żołtoblady»). Vb. denom. geltonýti ʽżółknąć, np. o 

dojrzewających pomidorachʼ, stlit. też przechodnie ʽżółcićʼ: SD geltoniju «żołcę co». 

 gelumbė ̃ 3 p.a., acc.sg. gẽlumbę 1. ʽsukno domowej roboty; sukno fabryczneʼ. SD: 

gelumbė «sukno», gelumbė burnātina arba mėlyna «granat, purpura violacea aut cærulea», 

gelumbė mėlyna «lazur sukno, pannus cæruleus», gelumbės darymas «sukiennictwo», 

rietimas gelumbės «postaw sukna», 2. ʽbarwa tkaninyʼ: rūbai iž gelumbės vienokios SD 

«barwa» (syn. vienoveidė), lėta gelumbė SD «kir»189. Sporne. Było łączone ze słowiańskim 

przymiotnikiem typu stpol. gołęby lub gołębi ʽniebieskawy, taubenblauʼ (por. scs. golǫbĭ 

ʽgołąbʼ), ale to zbliżenie nie zostało dostatecznie uzasadnione, por. LEW 146, ALEW 310. NB. 

Łot. ģęlumbe ʽnajlepsze sukno, ubranieʼ jest lituanizmem (ME I, 695n.). Pożyczką jest też 

stpr. golimban EV ʽniebieski, Blow [blau]ʼ – oddaje stpol. gołęby a. gołębi. Derksen 2008, 

175 opowiedział się za prapokrewieństwem lit. gelumbė,̃ stpr. golimban i psł. *golǫbŭ 

ʽniebieskiʼ, co wydaje się problematyczne. — Drw. gelumbė́tas a. gelumbiúotas ʽw 

sukiennym ubraniuʼ, gelumbinykas SD «sukiennik» (kalka z pol.), później gelumbiniñkas ts., 

gelumbìnis ʽsukiennyʼ (m.in. SD), gelumbìnė sermėgà ʽsiermięga uszyta z suknaʼ. 

 geluonìs, -iẽs 3 p.a. f. 1. ʽżądło pszczoły, osyʼ, DP ʽjad wężaʼ, 2. ʽkoniuszek języka 

żmiiʼ (Gyvatės geluonis dvišakas ʽJęzyk żmii jest rozwidlonyʼ), 3. ʽrdzeń wrzodu, 

najtwardsza część ropnia, czyrakaʼ. War. gẽluonis, -io. Odpowiednik łot. dze̦luonis a. 

dze̦luone ʽżądło; jad, truciznaʼ. Osnowa scharakteryzowana samogłoską -i-, geluon-i-, została 

wyabstrahowana z formy accusatiwu sg. *gelōnin, gdzie *-in było refleksem prajęzykowej 

końcówki *-ṇ (pie. *-ṃ). Z pochodzenia była to formacja dewerbalna, urobiona od pwk. gel- 

(zob. geliù, gélti m.in. ʽżądlićʼ) sufiksem apofonicznym *-on-/-en-. Pierwotny paradygmat 

miał charakter alternacyjny: nom.sg. *gel-ōn-ø wobec acc.sg. *gel-en-in (paralela: širšuõ, 

šìršenį ʽszerszeńʼ). Ten paradygmat uległ ujednostajnieniu przez zastąpienie accusatiwu sg. 

*gel-en-in formą dostosowaną do nominatiwu, tj. *gel-ōn-in, lit. gẽluonį. Podobnej budowy 

są auguonìs, gyvuonìs, landuonìs. — Starsza forma nominatiwu sg. jest zaświadczona jako 

geluõ m.f. gw. ʽżądłoʼ, m.in. SD <giełuo> «żądło», stlit. też ʽjadʼ, por. Vienok tavęs tas geluo 

neingils PK 7921 ʽTobie przedsię ten jad nie zaszkodziʼ. — Drw. geluotas: SD <giełuotas> 

«żądłowaty, aculeatus» [ʽna kształt żądła, z żądłem, żądlisty, żądlastyʼ, L.]. — War. gėluõ m. 

ʽżądło; język żmii; rdzeń wrzoduʼ, gėluonìs f. ts. mają samogłoskę długą ė, zapewne z 

wyrównania do formy prt. gė́lė od gélti ʽużądlićʼ (por. drw. įgėlìmas ʽużądlenieʼ). 

 
189 Por. jeszcze Tapom kaip nečysti visi mes, ir kaip gelumbė menėsinės žmonos, visos teisybės mūsų SP I, 1299 

ʽZstaliśmy się my wszyscy nieczyści, i jako szmat miesięcznej niewiasty, wszytkie sprawiedliwości naszeʼ.  
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 gémbė 1 p.a. 1. ʽdrewniany kołek w ścianie służący do wieszania ubrań, do skręcania 

sznurów i do uwiązywania bydłaʼ, 2. ʽnarośl na drzewieʼ, 3. ʽczęść krosienʼ, 4. ʽzakręt, 

zakole rzekiʼ (Upė gémbėm eina ʽRzeka płynie zakolamiʼ), 5. pl. gembės anglių BRB 

ʽkleszcze, szczypce do węgli, Kreuelʼ — z udźwięcznienia w *kémbė, por. kembė b.z.a. 

ʽdrewniany kołek w ścianie, wieszakʼ. Drw. od osnowy kemb- jak w prs. infigowanym 

kembù do kèbti ʽbyć zaczepionym, zwieszać się, zwisaćʼ (SZ kìbti ʽzaczepiać się, zahaczać 

sięʼ). Akut niejasny. Paralele na udźwięcznienie konsonantyzmu: géngė ob. kéngė, gaũgaras 

ob. kaũkaras, gúoga ob. kúoka. LEW 146n. zakłada pokrewieństwo ze scs. gǫba ʽgąbkaʼ, ros. 

gubá ʽhuba na drzewieʼ, czes. houba ʽgrzyb; hubaʼ, < psł. *gǫba. Zob. ALEW 310n. Por. też 

gum̃bas. — Drw. gem̃bas ʽbardzo chudy człowiekʼ, gémbinė ʽwieszak z rzędem kołków do 

wieszaniaʼ (syn. gembinýčia), gembinėl̃ė ʽhaczyk u wędkiʼ, cps. gembanõsis, -ė ʽczyj nos jest 

zakrzywionyʼ (syn. vanagnõsis, por. nósis). Vb. denom. gémbėti ʽwić się; iść zataczając sięʼ, 

pérsigembėti ʽprzechylić się (o żurawiu studziennym)ʼ. 

 gemýnė 1 p.a. przest. ʽgmina; parafiaʼ — zapoż. z prus.-niem., śrdn. gemēne 

ʽwspólnotaʼ (GL 53), por. nwn. Gemeinde f. Co do akutu por. zapoż. klýnės i tramýnas. 

 gendrõlius, -iaus 2 p.a. gw. ʽgenerałʼ — ze zmiany *genrõlius, co zapożyczone z prus.-

niem. genrōl (por. GL 53, Čepienė 140). Wstawne d do grupy n-r też w Gañdrikas ⇐ 

Geñrikas (LD § 243). Z innym tematem: gendrolas b.z.a. Zob. też generõlas. 

 generõlas 2 p.a. ʽgenerałʼ — zapoż. z ros. generál. Gw. ginirõlas (LZŽ, ZTŽ). Zob. też 

gendrõlius. 

 genė́ti, prs. geniù (3 os. gẽni, war. gẽnia, genė́ja), prt. genė́jau 1. ʽobcinać gałęzie na 

zrąbanym pniu drzewa, krzesać; wycinać krzakiʼ, 2. ʽzrywać część liści (na warzywach)ʼ, 

išgenė́ti ʽprzycinać gałęzie, trzebić, przerzedzaćʼ. W SD jest prs. genėju «biczuię» (syn. 

baudžiu, klesčiu, plaku), apgenė́ju «obcinam drzewo» (syn. apkertu). Odpowiednik łot. 

dzenêt, -ēju ʽobcinać gałęzieʼ ob. dzęnât, -āju ʽpędzać, ganiać; szukać (złodzieja); polować 

na co; obcinać gałęzieʼ. Brak alternantów apofonicznych na SO i SZ (podobnie przy ketė́ti, 

penė́ti i peršė́ti). Lit. pierwiastek na SE gen- jest refleksem pie. *gu̯hen- ʽbić, uderzaćʼ (LIV
2 

218) i stoi w związku z atematycznym pdg. praesentis wed. hánti ʽbije, zabijaʼ, 3 pl. ghnánti 

: het. kuenzi = [gu̯ēntsi] ʽbijeʼ, 3 pl. kunanzi = [gu̯nantsi], < pie. *gu̯hén-ti, * gu̯hn-énti. Dalej 

por. orm. ǰnem ʽuderzamʼ, scs. ženǫ, gŭnati ʽgnać, pędzićʼ (zam. *gnati = *gn-a-ti, por. pie. 

*gu̯hn-eh2-), stpol. żonę, żeniesz, gnać ʽpędzić przed sobą, gonić, ścigaćʼ. — Pod względem 

tematyzowanej osnowy prs. geniù odpowiada gr. θείνω ʽbiję, rażę, siekę, zadaję cios, 

przeszywam (bronią)ʼ z *theni̯ō < pie. *gu̯hén-i̯ō. Inaczej jest zbudowane prs. łac. dēfendō, -

ere ʽbronięʼ, offendō ʽuderzam czymś o coś, ranięʼ, < pie. * gu̯hen-d(h)e/o-. W jęz. litewskim 

doszło do zwężenia pierwotnego znaczenia do ʽuderzać ostrym narzędziemʼ. Osobno zob. 

giñti ʽgnać, pędzićʼ. — Neoosn. genė-: nopgenėtas SD «nieokrzesany». Neoosn. genėj-: 

apgenėjimas šakų SD «obcinanie» (syn. apkirtimas). — Inne drw.: genỹs (zob.), genùs ʽo 

drzewie: łatwe do krzesaniaʼ, ìšgenos f.pl. ʽobcięte drobne gałęzieʼ, cps. šãkgenis ʽsiekiera do 

obcinania gałęziʼ (por. šakà). — N.m. Geniaĩ 8x, Genìškiai, Gẽniakalnis.  

 genỹs I, -io 4 p.a. ʽumocowany do buta hak, umożliwiający bartnikowi wspinanie się 

po drzewieʼ. Odpowiednik łot. dzenis ts. Zdaniem Būgi jest prapokrewne z ros. gw. ženь 

ʽsznurowa drabinka, służąca bartnikowi do wspinania się po drzewie do barciʼ i błr. gw. ženь 

ts. (Būga, RR I, 494; II, 683). Zob. też REW I, 419. NB. ĖSBM 3, 270, s.v. ženь podaje 

fałszywe zestawienie z lit. geinỹs i łot. dzeinis ʽłaziwo bartnikaʼ. Rekonstrukcja: pbsł. *gen-

i̯a- (brak w BSW). Dewerbalne nomen od pwk. *gen- < pie. *gu̯hen- ʽbić, uderzaćʼ (LIV
2 218), 

por. lit. genù, giñti ʽgnać, pędzić, odpędzaćʼ. Pod względem etymologicznym może być 

formacją identyczną z genỹs II, ponieważ nietrudno wyobrazić sobie przeniesienie nazwy 
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ʽdzięciołaʼ na hak wbijany w pień drzewa (nogą wspinającego się bartnika). Zob. też geinỹs. 

 genỹs I, -io 4 p.a. ʽdzięcioł, Picusʼ. Odpowiedniki bałtyckie: łot. dzenis ts., stpr. genix 

EV ʽSpechtʼ. Zwykle łączone z genỹs I i z genė́ti ʽobcinać gałęzieʼ przy założeniu znaczenia 

etymologicznego ʽ(dziobem) uderzający, bijącyʼ, zob. LEW 152, ALEW 311. A. Bańkowski 

p.l. zwrócił mi uwagę na to, że pod względem semantycznym bardziej przekonujące byłoby 

zbliżenie z ginù, gìnti ʽbronićʼ, ponieważ «dzięcioł słynie u ludu jako srogi i czujny strażnik 

lasu, ostrzegający inne ptaki przed niebezpieczeństwem (np. grożącym ze strony kuny)». 

 gentìs, -iẽs 4 p.a. f. 1. coll. ʽkrewni, ród, powinowaciʼ (Suvažiavo visa gentis ʽZjechali 

się wszyscy krewniʼ), 2. hist. ʽplemięʼ, 3. singulativum: stlit. ʽprzyjaciel, przyjaciółka, 

powinowaty, krewnyʼ. SD
1 <gintis> «przyiaciel» (syn. prietelius), SD <gintis> 1. «krewność, 

powinowactwo z iednej krwie» (syn. gintystė), 2. «rodzina». Por. syn. giminė.̃ (Łot. ģente 

ʽpokrewieństwoʼ jest lituanizmem, zob. ME I, 696). Liczne poświadczenia sb. gentis w DP 

pozwalają stwierdzić, że wyraz ten był dwojako akcentowany: z jednej strony gentìs, gen.sg. 

gentiẽs, acc.sg. geñtį, gen.pl. genčių̃ (4 p.a., jak obecnie), z drugiej strony géntis, acc.sg. 

géntį, nom.pl. géntis a. géntes, gen.pl. génčių (1 p.a.). Por. Kudzinowski I, 220n., Skardžius 

1935, 117. — Jeśli wzór akutowy jest starszy, to powstaje pytanie, czy géntis nie pochodzi z 

*žéntis < *žēnti- < pie. *ǵénh1-ti- ʽnarodzinyʼ itp. (por. NIL 140)190, z g- zam. ž- na skutek 

wtórnego odniesienia wyrazu do czas. gìmti ʽrodzić sięʼ. ALEW 312 z powodu nagłosowego 

g- dopuszcza wywód od gìmti z uwzględnieniem asymilacji mt > nt. — Drw. genčia stlit. 

ʽkrewny, powinowatyʼ (CHB) — drw. na -ā- od neoosn. genč̓ - (por. dat.sg. geñčiai oraz typ 

dėčià ob. dė́tis), gentáinis a. gentaĩnis ʽkrewny, krewniakʼ, gentaitis b.z.a. ʽrodakʼ, geñtinas 

ʽkrewnyʼ, gentystà a. gentỹstė ʽpokrewieństwo, powinowactwoʼ, SD <gintiste> «krewność, 

powinowactwo z jednej krwie», geñtiškas ʽrodowy, plemiennyʼ. Vb. denom. genčiotis: 

susigenčioti CHB ʽspowinowacić się, stać się komuś powinowatymʼ, apsigentauti LEX 

ʽzaprzyjaźnić sięʼ sugentáuti ʽspowinowacić sięʼ, susigéntinti ʽspokrewnić sięʼ, sugentúoti 

ʽzaprzyjaźnić sięʼ, apsigentúoti ʽspowinowacić sięʼ, inchoat. gę̃sti, gęstù, gentaũ 

ʽpowinowacić sięʼ, sugę̃sti ʽzaprzyjaźnić się; wejść w związek intymny, zakochać sięʼ. 

 geradė́jas, -a 1 p.a. stlit. ʽdobrodziej, ten, który zrobił komuś coś dobregoʼ. W jęz. 

starolitewskim ukazuje się pod formą rodzaju wspólnego: geradė́ja c. DP ʽdobrodziejʼ 

[ʽdobroczyńca, opiekunʼ, SPXVI], SD «chlebodawca; dobrodziej». Kalka słowotwórcza 

złożenia pol. dobro-dziej, błr. dabra-dzéj (por. SLA 75). Człon I gera- jak w gẽras ʽdobryʼ. 

Człon II przedstawia derywat od neopwk. dėj- jak w formie prt. dė́jau ʽpołożyłemʼ od dė́ti 

(zob. hasło dėj-). Z faktu, że człon pol. -dziej stoi w związku etymologicznym z 

czasownikiem stpol. dziejać ʽrobićʼ (por. Sławski I, 151), zaś ten ostatni nie ma 

odpowiednika litewskiego (†dėjoti), wynika wniosek, że zastąpienie -dziej formą -dėja(s) 

polega na substytucji dźwiękowej, nie znaczeniowej. Nieco inaczej LEW 147. Zob. też 

geradãris oraz piktadė́jas, piktadarỹs. — Drw. stlit. geradėjysta a. geradėjỹstė 1. 

ʽdobrodziejstwoʼ (Dėl to... širdingai Ponui Dievui už tokias jo geradėjystes dėkavokime PK 

173 ʽPrzetoż... serdecznie dziękujmy Panu Bogu za takowe dobrodziejstwo jegoʼ), 2. SD 

«dobroczynność» (por. piktadėjystė s.v. pìktas). — Neoosn. gerad- (⇐ gerad-ė́jas): geradžia 

(zob.). 

 geradėstnykas SD «man, lennem prawem co trzymaiący» [ʽwasal, lennik, hołdownikʼ, 

SPXVI]. Nieregularne ściągnięcie formy *geradėjyst-nykas (por. geradėjystninkas hist. 

ʽlennikʼ w słowniku Kurschata). Nazwa osoby na -nykas, urobiona od abstr. geradėjỹstė 

ʽdobrodziejstwo, dobroczynnośćʼ (zob. geradė́jas). — Drw. geradėjystnybė SD «maństwo, 

lenno, lenne prawo» – abstractum na -ybė, utworzone od neoosn. geradėjystn- ⇐ 

 
190 Por. st. pełny przed suf. -tor-: gr. γενέτωρ ʽrodzicʼ = wed. jánitar-, łac. genitor (*genător) z pie. *ǵénh1-tor-. 
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*geradėjyst-nykas ʽlennikʼ. 

 geradžia stlit. hapaks ʽdobrodziejstwoʼ, por. Už didį tai geropadarymą [glosa: 

geradžią] galėtų būť priskaityta DK 16211 ʽZa wielkieby to dobrodziejstwo mogło być 

poczytanoʼ (brak w LKŽ) — analiza: geradž-ia, drw. na *-i̯ā- od neoosn. gerad-, którą 

wyabstrahowano ze struktury gerad-ė́jas w następstwie zinterpretowania cps. gera-dė́jas 

ʽdobrodziejʼ (zob.) na formację sufiksalną z -ėj- (por. n.agt. davė́jas ʽdawcaʼ, DP ʽsprawcaʼ, 

padėjė́jas DP ʽwspomożycielʼ). Z uwagi na odpowiedniość sufiksów lit. -ia : pol. -stwo 

można tu mówić o skalkowaniu polskiego abstr. dobrodziej-stwo. Słowotwórcza 

reinterpretacja złożenia na nomen simplex ma paralelę np. w dūma-kẽlė ⇒ dūmak-ẽlė ⇒ 

dūmak- ⇒ dū́mak-a. 

 gẽras, -à 4 p.a. ʽdobry, przyjemny, przyjazny; udany, dogodny, odpowiedni, należytyʼ, 

geras su visu žmogus SD «cnotliwy»; geraĩ gẽras ʽbardzo dobryʼ, pàts geràsis ʽnajlepszyʼ, 

visų̃ geriáusias ʽ(ze wszystkich) najlepszyʼ. Neutrum gẽra: Gẽra semti iš pilno aruodo 

ʽDobrze jest czerpać z pełnego sąsiekaʼ. Negẽra yra žmogui vienam būti ʽNiedobrze jest 

człowiekowi być samemuʼ. Užteks to gẽro ʽDość tego dobregoʼ. Zwraca uwagę użycie gẽras 

w SD
1 w znacz. «osobliwy», czyli w roli synonimu do ypatùs (nie odnotowane w LKŽ III, 

241n.). Lit. gẽras było dotąd łączone z czas. gìrti ʽchwalićʼ (zob.), mianowicie jako formacja 

na SE, *gu̯erH-o- ʽszanowany, chwalonyʼ, por. łac. grātus ʽprzyjemny, miły; kochany, drogiʼ 

< pie. *gu̯ṛhx-to- (zob. LEW 154, Weiss 2009, 100, ALEW 313n.). Równie dobrze można 

jednak brać pod uwagę rekonstrukcję *gu̯her-o- adi. ʽgorący, ciepłyʼ, w sensie fizycznym lub 

przenośnym (mán gẽra ʽdobrze miʼ ⇐ znacz. etym. *ciepło mi), do pwk. *gu̯her- ʽocieplić 

się, zagrzać sięʼ (zob. garė́ti). — Substantywizacja: gẽras ʽdobro; dobro posiadane, majątekʼ, 

svẽtimas gẽras ʽcudze dobroʼ. — Drw. apýgeris ʽdość dobryʼ, gerėliaũ adv. ʽnieco lepiejʼ, 

geriaus stlit. adv. ʽraczejʼ, gerýbė ʽdobroćʼ, SD «cnota; dobroć; ludzkość» (syn. žmogystė, 

geras noras), germ̃ena (zob.), gerókas ʽdość dobry, porządny, znacznyʼ, geróvė ʽdobrobyt, 

dostatekʼ, gerùlis ʽdobry człowiekʼ (por. nazw. Gerùlis, Geruláitis, Gerulẽvičius, Gerùlskis), 

negẽras a. nẽgeras 1. ʽnieszczęścieʼ, 2. ʽdiabełʼ, war. ze zmianą ge > ga: nẽgaras ʽdiabełʼ (Ot 

nẽgaras prakeiktasiai!), negeràsis ʽdiabełʼ, negẽrėlis ʽdiabeł; zły człowiekʼ, negeróji f. 

ʽchoroba, nieszczęście; zły duch, diabełʼ, negeróvė ʽniedociągnięcie, wada, niedostatekʼ, 

gerỹn eĩna ʽidzie ku dobremu, polepsza sięʼ. Cps. gerabū̃dis ʽdobrodusznyʼ (por. bū̃das), 

geradãris, -darỹs ʽdobroczyńca, dobrodziejʼ, por. darýti (kalka pol. dobro-czyńca?), neoosn. 

geradar-: geradarystė SD
1 «dobrotliwość»; geranõris ʽżyczliwy, przychylnyʼ (por. norė́ti), 

gerašird̃is ʽdobroduszny, dobrotliwy, serdecznyʼ (por. širdìs). Osobno zob. geradė́ja(s). Vb. 

denom. gerė́ti, -ja, -jo ʽpoprawiać się, polepszać sięʼ. — WSE gėr-: gėrýbė ʽdobro 

(materialne), bogactwoʼ, DP ʽrozkoszʼ (obok gerýbė ʽdobroćʼ, zob. GJL II, § 384), gėr̃is 

ʽdobroć, dobroʼ (gėr̃is ir ̃ blõgis ʽdobro i złoʼ), gėr̃ius gw. ʽdobroćʼ, SD «krotofila» (syn. 

linksmybė); «roskosz» (syn. mėgumas); «uciecha» (syn. džiaugsmas), ⇒ gėrūnas SD 

«roskosznik, pieśćliwy» (syn. lepūnas). Cps. gérgėris (zob.). Vb. denom. gėrė́tis, gėriúos (3 

os. gėr̃isi), gėrė́jaus ʽzachwycać się, napawać się, rozkoszować się, znajdować w czym 

radość, przyjemnośćʼ (war. pasigėrẽti), gėrauti DP ʽroskoszować sobieʼ, ⇒ gėráutojai DP 

ʽroskosznikiʼ. — Neoosn. gėrė-: gėrėtinai adv. SD «roskosznie, delikacko» (syn. su gėrium), 

gėrėtojasis SD «krotofilny» (por. typ kalbė́tojas). — Neoosn. gėrėj-: gėrė́jimasis 

ʽzadowolenie, zachwytʼ, SD
1 «roskosz» (syn. mėgumas), gėrė́jimas DP ʽroskosz, kochanieʼ 

(por. dygė́jimasis, stenė́jimas).  

 gerb̃ti, gerbiù, gerbiaũ 1. ʽszanować, poważać, czcićʼ, SD gerbiu «szanuię kogo», SD
1 

gerbiu «mniemam» (syn. regimisi, tariuosi), 2. żm. ʽsprzątać, czyścićʼ. Cps. apgerb̃ti żm. 

ʽdoprowadzić do ładu, sprzątnąć, wyczyścić, oporządzić (izbę), obrządzić (krowę, konia)ʼ, 

atgerb̃ti ʽpomścićʼ, pagerb̃ti ʽuczcićʼ (⇒ pagerbtaĩ DP ʽuczciwie, chwalebnieʼ), prigerb̃ti 
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ʽpomówić kogo o co, rzucić na kogo podejrzenieʼ. Refl. gerb̃tis ʽchwalić sięʼ, DP ʽzalecać 

sięʼ, gerbiuosi SD
1 «domnimawam się» (syn. tariuosi; drw. gerbimasis SD

1 «domniemanie», 

syn. nutartis), apsigerb̃ti ʽumyć się, czysto się ubrać, odziać; ozdobić sięʼ (zapożyczeniem z 

dialektu żmudzkiego jest łot. ģērbt, -bju, -bu ʽdoglądać, ubierać, stroićʼ, ME I, 698), 

atsigerb̃ti ʽodżyć, podnieść się – o roślinie po deszczuʼ, nusigerb̃ti: Nusìgerbė karvė 

apsiveršiavusi, t.y. nusivokė, apsičystijo JU ʽKrowa oczyściła się po ocieleniuʼ (⇒ żm. 

nū́gerbos f.pl. ʽłożysko z pępowiną, błony płodowe, tzw. popłódʼ191, por. syn. ìšvalos, 

núovalos, żm. nū́greibos), prisigerb̃ti ʽprzypodobać się, przypochlebiać się, przymilać sięʼ. 

Lit. gerb- było dotąd wywodzone z pie. *gerbh- ʽnacinać, robić karbyʼ (por. LEW 147n., 

ALEW 314, LIV
2 187), co jednak wydaje się trudne ze względów znaczeniowych. Może 

raczej gerb- wywodzi się przez metatezę skrajnych spółgłosek z *berg-, to zaś z pie. *bhergh- 

ʽchronić, zachowywaćʼ? Por. z jednej strony goc. bairgan ʽchować, chronićʼ, stwn. bergan, 

nwn. bergen ʽukrywać, chronić, ratowaćʼ, z drugiej strony psł. *berg-ti, scs. brěgǫ, brěšti 

ʽdbać, troszczyć sięʼ, ros. beregú, beréčь ʽstrzec, chronić, pilnować; oszczędzać, szanowaćʼ, 

refl. ʽwystrzegać się, pilnować się, unikaćʼ (LIV
2 79, BSW 31, REW I 76, ALEW 314, Orel 42, 

Kroonen 60). Stan sprzed metatezy dokumentuje lit. SZ birg- < pie. *bhṛgh-, por. bìrginti 

ʽoszczędnie wydzielać – paszę, żywnośćʼ (Bìrgina gyvuliams šieną), birgénti ʽoszczędnie 

zużywaćʼ, išsibìrginti ʽprzeżyć na granicy wyczerpania zapasuʼ (Beturiam tik pūdą rugių, ale 

prė bulbių gal išsibìrginsim ʽMamy jeszcze tylko pud żyta, ale na kartoflach może jakoś 

przebiedujemyʼ). Metatezę skrajnych spółgłosek pierwiastka można podeprzeć takimi 

paralelami, jak kepù < *pekù, tulžìs < *žultìs oraz žiedžiù < *diežiù. — SZ *girb-: bìrginti 

(jak wyżej). — SO garb-: gárbinti DP ʽchwalić, wysławiać, wyznawać, czcić, wielbićʼ, SD 

garbinu «czczę», dziś ʽczcić, wielbić, rozsławiaćʼ (pagárbinti ʽpozdrowić, pochwalićʼ), 

liaupsinoja ir garbinoja BRP ʽchwalą i czcząʼ, garbstýti (zob.). Por. refleksy łot. garbât 

ʽczyścićʼ, częściej na SW: gārbât ʽrobić coś w pośpiechu; doglądać, pielęgnować; mieć 

pieczę, zajmować się, obrządzaćʼ, gārbêt ʽdobrze traktować, ochraniać, oszczędzaćʼ. — 

Nomina z garb-: garb̃as ʽsprzątanie (pokoju); okrycie, strójʼ, garbė ̃(zob.)192.  

 gerdas stlit. 1. DP ʽnowinaʼ, 2. DP ʽposelstwoʼ, 3. SP ʽżartʼ193 — nomen z suf. -a- i SE 

gerd-, stojącym w alternacji z gird-, zob. girdžiù, girdė́ti ʽsłyszećʼ. Drw. gerdnešys BRB 

ʽherold, Ehrnholdʼ [glosa do šaukėjas] (por. nèšti). — Vb. denominativa: 1. gerdauti 

ʽżartowaćʼ, SD negerdauju «nie żartuię» (syn. nesijuokiu), 2. gerdenti: gerdenu SD «głoszę, 

rozgłaszam», «obwieszczam co komu» (syn. našinu), refl. gerdenasi SD «rozgłasza się co» 

(syn. našinasi). Postverbalia: gerdenimas SD «rozgłoszenie», nopgerdentas SD 

«nieopowiedny» (syn. neapsakytas), < *ne-ap- (zob. nop-), gerdinykas SD «frant» 

[ʽżartownikʼ] (syn. šūtas, brūžas). Zob. LEW 153, ALEW 314n. — Osnowę na SP gerd- 

zaświadcza również denominatywny czasownik stpr. gerdaut ʽpowiedzieć, sagenʼ, por. stai 

quai stan Ebangelion pogerdawie ENCH ʽci, którzy głoszą ewangelię, die das Euangelium 

predigenʼ (*pa-gerdauja), preigerdawi ʽobiecuje, er verheystʼ (*prei-gerdauja), as gerdawi 

iūmans ʽmówię wam, ich sage euchʼ (*gerdauja), ipv. gerdaus ʽpowiedz! sage!ʼ, engerdaus 

 
191 Zob. Vitkauskas 2006, 34, 173, który zwrócił uwagę na brak potwierdzenia dla postaci †núogerbos, 

figurującej w LKŽ. 
192 NB. Znaczenie form stpr. gērbt, gerbt ʽmówić, sprechenʼ, SZ gīrbin acc.sg. ʽliczba, Zahlʼ (ENCH) przemawia 

za innym ich zaszeregowaniem, mianowicie do pwk. pie. *gerbh- ʽnacinać, robić karbyʼ (LIV2 187). Por. 

znaczenie refleksów gr. γράφω ʽwyskrobać, wydrapać znaki, pisaćʼ, γραφίς, -ίδος f. ʽrylec do pisania na 

woskowych tabliczkach, igła do haftowaniaʼ, ⇐ SZ pie. *gṛbh-, por. stang. ceorfan ʽucinaćʼ. Inaczej LAV 149 

n. 
193 Por. Nes Bažnyčia... šiomis dienomis mųsto ape sopulius Christaus Viešpaties savo... Bažnyčia ape ašaras, a 

Sūnūs ape juokų, gerdus, šutus SP I, 36113 ʽBo kościoł... w te dni rozmyśla o boleściach Chrystusa Pana 

swego... Kościoł o łzach, a synowie o śmiechu, żartach, szyderstwachʼ.  
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ʽwyznaj grzech! erzele suende!ʼ. Zob. PKEŽ 1, 353n.; 3, 306, 349, jak też LAV 150n. 

 gerdinė́ti, gerdinė́ju, gerdinė́jau stlit., gw. ʽpić po trochuʼ, pragerdinė́ti ʽpo trochu 

przepijać (zarobek, posag)ʼ — iterativum z neosuf. -dinė- do gérti ʽpićʼ. Paralele: 

ataduodinė́ti DP ʽoddawaćʼ ⇐ dúoti; ištremdinė́ti DP ʽwyganiaćʼ ⇐ trem̃ti (zob. GJL II, § 

691). — Na skutek reanalizy gerd-inė́ti, indukowanej przez synonimiczny czas. gėrinė́ti 

ʽpijać, od czasu do czasu się upijaćʼ, pragėrinė́ti ʽpo trochu przepijaćʼ, pojawiła się neoosn. 

gerd-. Widać ją w derywacie gerdauti przest. ʽpić, biesiadować, ucztować; godowaćʼ (od 

XVII w., zob. PAŽ 121), gdzie sufiks jest ten sam, co w synonimach gė́rauti, gėráuti (zob. 

s.v. gérti). Inaczej Pakerys, Balt LII:2, 2017, 307, który operuje neosuf. -dau- i postuluje 

analizę ger-dau-ti (segment -dau- pozostawia bez objaśnienia). 

 gérgėris, -ė 1 p.a. ʽnajlepszy, najcenniejszyʼ, sb. gérgėriai m.pl. ʽrzeczy najcenniejszeʼ 

(Čia mano gergėriai sudėti ʽTu są złożone moje najcenniejsze rzeczyʼ) — złożenie 

tautologiczne, które łączy w sobie alternanty ger- (SE) i gėr- (WSE) przymiotnika ʽdobryʼ, 

zob. gẽras. Paralele: mãžmožis, skánskonis. Zakwalifikowanie takich formacji do 

«reduplikacji» (zob. ŽD 23, ALEW 315) nie wydaje się trafne. 

 gėrióti, gėrióju, gėriójau iter.-demin. ʽpopijać, pić po trochu; łykać lekarstwaʼ — 

synchronicznie jest to drw. na -io- (neosufiks) od pdg. gėr-/ger- (zob. gérti), natomiast 

diachronicznie: drw. na -o- od długowokalicznej i palatalizowanej osnowy gėr̓ - jak w 

gė́riau, prt. do gérti (por. ėmióti ⇐ ėm̃iau : im̃ti; pỹlioti ⇐ pýliau : pìlti). — Neopwk. gėr-: 

gė́rauti DP ʽstale pić, pijać, upijać się, ucztowaćʼ, pagė́rauti ʽczęsto się upijaćʼ, gėrinė́ti 

ʽpopijać, pić po trochuʼ, pragėrinė́ti ʽpo trochu przepijaćʼ. — Nomina: gėr̃alas ʽnapójʼ, gw. 

ʽpoidło, koryto dla krówʼ (por. srėb̃alas), gėrãtė ʽnapójʼ (por. lakãtė, lesãtė, plakãtė), gėrė́jas 

ʽpijący, pijakʼ, gėrìmas ʽpicieʼ (abstractum z suf. -im- i SW w pierwiastku, por. ėmìmas ⇐ 

ėm̃ė; pýlimas ⇐ pýlė; bliovìmas ⇐ blióvė), gėrìngas ʽchętnie lub dużo pijący (o człowieku, o 

koniu)ʼ, gėr̃is ʽnapójʼ, m.in. SD (co do metatonii por. ėd̃is, brėž̃is, rėž̃is), gėrõvas ʽkto potrafi 

wiele wypić; pijakʼ (sufiks analogiczny do žinõvas itp.), gėrùs ʽdobry do picia, o dobrym 

smaku (woda)ʼ, prãgėros a. pragėr̃os f.pl. ʽprzepicie wódki z okazji zaręczyn, postanowienia 

o małżeństwieʼ (war. pragėr̃ai m.pl.), syn. pragertùvės, užgertùvės (zob. s.v. gérti), 

prasigė́rėlis ʽpijak, pijaczynaʼ, ùžgėros f.pl. ʽprzepicie wódki z okazji zaręczyn, raz u pana 

młodego, raz u panny młodejʼ (syn. ùžgirės). 

 gerklė ̃ 3 p.a., acc.sg. gérklę ʽgardło, przełyk, tchawicaʼ. SD: gerklė 1. «gardło» (syn. 

gurklis), 2. «krtań, gardziel, rura do płuc oddechowa, głosowa» (syn. stemplė) — ze zmiany 

*gertlė < pb. *gēr-tl-, dewerbalne nomen instrumenti do gérti ʽpićʼ, znacz. etym. ʽto, czym 

się chłonie, pochłania pokarmʼ. Z innymi tematami: gérklos f.pl. ʽkrtań; paszczaʼ, gerklas 

CHB ʽnapójʼ (war. gìrklas); z inną apofonią: gurklỹs (zob.). Por. sufiks w aũklė, kárklės, 

ríeklės (GJL II, § 232). Odpowiednik łot. dzerklis ʽnapojone cielę lub jagnięʼ (lituanizmem 

jest natomiast ģerkle ʽgardło, przełyk; wąska przestrzeń między ścianami; najwęższe miejsce 

na rzece; lejkowate zwężenie w sieciʼ, zob. ME I, 697). Odpowiednik psł. *ger-dlo, por. 

strus. žerelo ʽujścieʼ, ros. gw. žereló ʽotwór, ujście, przełykʼ, czes. zřídlo ʽfonsʼ, pol. źródło. 

— Drw. begerklis a. begérklis ʽkto ochrypł, stracił głosʼ (por. bedaĩnis), gerklìnė ʽchoroba 

gardłaʼ (por. kraujìnė), gerklìngas ʽo donośnym głosie; wrzaskliwy, krzykliwyʼ, gerklìnis 

ʽgardłowy (o głosie)ʼ, gerklìnis sb. ʽkrzykaczʼ, też ʽosobnik lubiący wypićʼ (por. gérti), 

gerkliū̃gas ʽkrzykaczʼ (por. vyliū̃gas), įg̃erklis 1. ʽgrdyka, jabłko Adamaʼ, 2. przen. ʽszyja 

więcierza; wąskie, ciasne miejsceʼ, ìngerklis ʽsadz, skrzynka do trzymania złowionych ryb w 

wodzieʼ (war. iñgirklis). Cps. išverstagerk̃lis ʽkrzykacz, płaksaʼ (por. typ išverstãkis), 

storagerk̃lis a. storagérklis peior. ʽktoś zamożny, bogatyʼ (dosł. ʽktoś z tęgą szyjąʼ, por. 

stóras). Vb. denom. gerklė́ti ʽkrzyczeć na całe gardłoʼ (por. pol. gardłować ⇐ gardło). — 

N.rz. Gerklė ̃3x, Gérklės, Gerklãlė, Gerklìkė. N.m. Gerklìnė, Vìštagerklis.  
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 germ̃ena 1 p.a. ʽnajlepsza część czegoʼ (Jis sau išsirinko germ̃enas, o man paliko 

išskyras ʽWybrał sobie najlepsze, a mnie zostawił wybierkiʼ) — formacja utworzona neosuf. 

-mena od osnowy przymiotnej ger- jak w gẽras ʽdobryʼ. Paralele: plonmenà ʽnajcieńsza 

część czegośʼ ⇐ plónas; retmenà ʽmiejsce bardzo rzadkie w zbożuʼ ⇐ rẽtas; smulkmenà 

ʽdrobiazg, drobnostkaʼ ⇐ smulkùs. — Neosuf. -mena pochodzi z tematyzowania za pomocą -

ā- sufiksu -men-, który ukazuje się w odmianie rzeczowników na -muo. Por. np. armuõ, ar-

meñ-s, ár-men-į ʽwarstwa orna glebyʼ, od czego drw. armen-à ts. W następnej fazie 

resegmentacja ger-̃mena ⇒ germ̃-ena; ret-menà ⇒ retm-enà pociągnęła za sobą zakończone 

na -m- neoosnowy germ- i retm-. Od nich to utworzono takie nowotwory, jak germė ̃

ʽnajlepsza część (roli, łąki); lepszy kąsekʼ (Germès suvalgęs, prie stalo vadina ʽZjadłszy co 

lepsze, woła do stołuʼ) i retmė ̃ ʽrzadkie miejsce w zbożuʼ. Ambrazas 2000, § 150 nie 

dostrzega innowacyjnego charakteru osnów na -m- i w konsekwencji stawia formacje z suf. -

ė typu retmė ̃na jednej płaszczyźnie chronologicznej z formacjami o suf. -mena (retmenà). 

Przykład germė ̃ został zresztą przez autora oderwany od retmė ̃ i umieszczony w 

poświęconym sufiksowi -mė § 59. 

 germkas stlit. ʽchłopiec noszący tarczę, oręż za rycerzem, Waffenträgerʼ: umai 

atvadino jaunikaitį [glosa: Waffentreger, Skydnešys, Germkas] kuris jo šarvą nešė BRB 

ʽnagle wezwał chłopca, który niósł jego zbrojęʼ — zapoż. z pol. XVI w. giermek 

ʽmłodzieniec do osobistej obsługi rycerza, paź; sługa, armigerʼ (SPXVI); tu z węg. gyermek 

ʽdzieckoʼ. Według Bańkowskiego (I, 423n.) słowo to mogło najpierw odnosić się do paziów 

królowej Jadwigi (1384-1399) «albo innej Węgierki na tronie polskim, bo tylka ta się mogła 

w Polsce zwracać tym węgierskim słowem do swoich paziów». Zob. też Brückner 140, SLA 

75, ALEW 315 (w PAŽ 121 figuruje błędny odczyt gernikas). 

 géršė 1 p.a. gw. 1. ʽczapla, Ardea cinereaʼ, 2. ʽżuraw, Grus cinereaʼ. Najprościej byłoby 

wytłumaczyć géršė jako drw. od gérvė ʽżurawʼ, z wymianą suf. -vė na -šė (por. dókšė ob. 

dóklas, skẽpšė ob. skepetà, grìbšis ob. grỹbas ʽgrzybʼ). Trudność stanowi tylko brak paraleli 

na przejście znaczeniowe od ʽżurawʼ do ʽczaplaʼ. — Łotewskim odpowiednikiem może być 

dzēse, zmienione z *dzērse przez zanik tautosylabicznego r po długiej samogłosce. — N.rz. 

Geršõkas, Géršupis. — Gw. nazwa ʽczapliʼ, gę́šė a. génšė, ze zmianą nš > nž: génžė, jest 

chyba pochodzenia dźwiękonaśladowczego (por. pol. gęgać – o głosie gęsi). — N.m. Genčaĩ, 

Genčų̃, Génžgirė (też n.rz.). — Hapaks stpr. geeyse EV ʽczapla, Reeger [Reiher]ʼ doczekał się 

trzech interpretacji: 1° emendacja <y> na <r>: <geerse> – dla uzgodnienia z odpowiednikiem 

lit. géršė (Trautmann 1910, 336, Endzelīns 1943, 175n.), 2° emendacja <y> na <n>: 

<geense> – dla uzgodnienia z odpowiednikiem lit. génšė a. génžė (Būga, RR I, 306), 3° lekcja 

zapisu <geeyse> jako [geisē] a. [geizē] i wywód z osnowy onomatopeicznej *gei-/*gai- 

(PKEŽ 1, 334). 

 gérti, geriù, gė́riau 1. ʽpićʼ, 2. ʽpić alkohol, upijać się; przepijać do kogoʼ, 3. ʽpróbować 

smakiem, kosztować napojuʼ (geriu kitop SD «kredencuię komu»), 4. ʽzażywać tabakiʼ 

(Ignasius taboką gerdavo ʽIgnaś zażywał tabakiʼ), 5. ʽtonąćʼ, 6. ʽgnić od nadmiaru wody (o 

kartoflach)ʼ, 7. ʽdąć, dmuchać (o wietrze)ʼ, 8. ʽdziobać, wydziobywać (o ptakach)ʼ. Cps. 

atgérti ʽupić nieco, wypić swoją porcję; odświętować piciem (wesele, kupno)ʼ, įgérti: įgeriu 

kų savisp SD «nabieram w się czego», pagérti ʽmóc wypić (o wódce)ʼ, pragérti ʽprzepićʼ, 

sugérti ʽnapić się, wypić do dnaʼ, ʽpić, pijać wódkę, sięgać po kieliszekʼ (Ne tep jau labai, 

bet sùgeria ir anas ʽOn też lubi wypić, choć nie tak częstoʼ), też ʽuzgodnić zamążpójście 

córkiʼ (Taip ir sutarė, sugė́rė mane ʽUzgodnili, przepili za moje zamążpójścieʼ. Sugerta 

mergà), užgérti ʽpopić nieco, popić lekarstwo; wypić za czyjeś zdrowieʼ. Refl. ažusigeriu SD 

«zapiiam się», įsigeriu SD
1 «siąknę», nusigérti ʽupić sięʼ, išsigérti ʽpodchmielić sobie, 

podpić sobieʼ, pasigeriu SD «podpijam sobie; upijam się», SD
1 «podrzepielam» [ʽpofolgować 
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sobie w piciu, podchmielić sobieʼ, SPXVI], persigėrė SD «rozmarzyło go piwo, wino» (syn. 

apsilakė), prisigérti ʽupijać się; nasiąkać (o gąbce)ʼ, susigérti m.in. ʽwpić się, wessać się; 

wsiąknąć, wsiąkaćʼ (Lietaus vanduo susigė́rė į žemę ʽWoda deszczowa wsiąkła w ziemięʼ), 

też ʽwypić na zgodęʼ. — Odpowiedniki bałto-słowiańskie: łot. dzer̂t, dzeŗu, dzêru ʽpićʼ oraz 

psł. *žerti, scs. požrěti ʽpołknąć, pożrećʼ (BSW 89, LEW 148n., ALEW 316). Akutowane lit. 

gér-C odzwierciedla st. pełny pie. *gu̯erh3-C ʽpochłaniać, połykaćʼ (LIV
2 211), por. wed. 

garan 3 pl. coni. ʽwinni pożrećʼ (zam. †jaran), orm. eker ʽpożarłʼ; stwn. querdar m.n. 

ʽprzynętaʼ, nwn. Köder m. ts. (*gu̯erh3-tro-); SZ gr. ἔβρως ʽpożarłeśʼ (*gu̯ṛh3-C), prs. 

βιβρώσκω ʽzjadamʼ. Wynika z tego, że znaczenie lit.-łot. ʽpićʼ polega na zwężeniu 

ogólniejszego znacz. ʽchłonąć, połykaćʼ. — Słowiańskie prs. na SZ i z suf. *-e/o-, scs. žĭrǫ 

ʽpołykamʼ, ros. žru, žratь wraz z odpowiednikiem wed. girati/gilati ʽpożeraʼ sugerują, że 

prabałtycki mógł znać formację *girō, lit. *girù. Kiedyś należała ona do serii seṭowej minù 

(scs. mĭnǫ), pinù (scs. pĭnǫ), gw. pilù, stumù. Wokalizm ĕ w geriù zdradza w każdym razie 

innowacyjną budowę, por. neriù wobec cs. vŭ-nĭrǫ; veržiù wobec scs. po-vrŭzǫ. Gdyby prs. 

na *-i̯e/o- było dawne, to musiałoby przybrać postać †gė́riu (pwk. na SE) lub †gýriu (pwk. na 

SZ). — Drw. na SE: geravoti przest. ʽpić po trochu, popijaćʼ (rzadkie przy deverbativum 

użycie suf. -avo-, por. minavoti), gerdinė́ti (zob.), išgérdinti ʽwypijaćʼ, gerė́ti, -ju, -jau ʽpić 

(na zdrowie)ʼ, pagerė́ti ʽupijać sięʼ. Nomina: geriamas SD «pity, co się godzi pić», gerklė ̃

(zob.), gérklos (tamże), gertinas SD «pijalny», gertùvė ʽkarczmaʼ, m.in. SD (⇒ gertuvnykas 

«karczmarz»), też ʽnaczynie do przechowywania zapasu wody, manierkaʼ, gertùvės f.pl. 

ʽucztaʼ, išgertùvės ʽpijatyka, popijawaʼ, pragertùvės ʽzapijanie zaręczyn ze swatemʼ 

(Pragertuvės mergos, t.y. sugertuvės prieš davimą užsakų JU ʽP. to jest wypitka przed 

daniem na zapowiedziʼ), priegerà ʽnapiwekʼ (syn. arbãtpinigiai), sugertùvės ʽpoczęstunek z 

piciem dla swatów po uzgodnieniu małżeństwaʼ. — WSE gėr-: gė́riau (prt.), drw. gėrióti 

(zob., tam też nomina na WSE gėr-). — SO gar-: zupełnie brak gar- w czas. sekundarnym: 

zam. *gardyti jest gìrdyti ʽpoićʼ (por. nárdyti, táldyti). Nomina: prãgaras (zob.), žùgara 

(zob.). — SO-C gar-: garmà c. ʽżarłokʼ (por. sukmà, šleimà), ⇒ garm̃alas 1. ʽgardłoʼ, 2. 

ʽżarłoczne zwierzę albo ptakʼ194 (⇒ garmalìnė ʽgardłoʼ), nazw. Garm̃us, Garmuva b.z.a., 

Germ̃us; pragarmė ̃3 p.a. ʽprzepaść, głębia bez dnaʼ (zamiast *pragármė ⇐ *gu̯orh3-men-?). 

— Neoapofonia gar- ⇒ *gār-: gõrė a. gorė ̃ ʽkarczmaʼ, pragorė ̃ ʽczeluść, przepaśćʼ (por. 

prãgaras; por. õrė ⇐ ariù; gõlė ⇐ galiù), cps. gõrgelis (zob.). — SZ-C *gu̯ṛh3-C wydaje 

refleks podwójny, gìr-C i gùr-C (zob. gurklỹs). SZ gir-C: apgìrti, -stu, -au ʽupić sięʼ (⇒ 

neopwk. girs-: zob. girsnóti), gìrdyti (zob.). Nomina: gìrklas przest. ʽnapójʼ (m.in. PK, SD), 

gw. ʽcienkie piwoʼ, gìrtas I ʽodurzony alkoholem, pijanyʼ : psł. *žĭrtŭ, pol. nażarty, co 

odpowiada gr. βρωτός ʽjadalny, do jedzeniaʼ < pie. *gu̯ṛh3-tós (z innym sufiksem: wed. 

gīrṇá- ʽpołkniętyʼ) – osobno zob. hasło girt-; gìrtas II 1. ʽmocny – o piwie, winieʼ, 2. DP 

ʽpijanyʼ [o napoju: ʽpowodujący stan nietrzeźwościʼ]. Por. jeszcze stosunek łot. dzirklis 

ʽszyja w saku na rybyʼ : psł. *žĭrdlo ʽźródłoʼ, ros. žerló ʽujścieʼ, ukr. žorló, głuż. žorło 

ʽźródłoʼ. — SZ gir-V: giráuti iter. ʽpijać, zwł. alkoholʼ, girauju SD «napijam się», girinė́ti 

ʽpopijać, pić z przestankami, po trochuʼ (war. gėrinė́ti). Źródłem krótkiego gir- było 

zapewne prymarne prs. *girù ʽpijęʼ < *gu̯ṛh3-e/o-. Nomina: girà (zob.), pãgirios (zob.), 

ùžgirės f.pl. ʽpijatykaʼ (⇐ užgìrti ʽwypić, zapićʼ). — WSZ gyr-V: gyra a. gyrė b.z.a. ʽbiesiada 

z piciem, pijatykaʼ : łot. dzīra, zwykle pl. dzîras ʽbiesiada z piciem, np. z okazji wesela, 

chrzcinʼ (war. dzîŗas, dzìres), ⇒ vb. denom. dzìruôt, dzīŗuôt ʽbiesiadować, ucztowaćʼ. W 

słowiańskim por. osnowę czas. žir-a- (*gīr-ā-): scs. požirati iter. ʽpożerać, połykaćʼ (⇒ 

požirateľĭ ʽpożeraczʼ). Sb. postverbale psł. *žirŭ ʽpożeranie, żarcie, pokarmʼ, scs. žirŭ 

ʽpastwiskoʼ, ros. žir ʽtłuszczʼ, czes. žír ʽżarcie, zjadanie, pokarm; tuczenieʼ, stpol. żyr, pol. 

 
194 Od tego należy oddzielić garm̃alas ʽwrzask, krzykʼ, co jest sb. postvb. do garmė́ti ʽiść kupą hałasującʼ. 
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żer ʽżarcie, pożeranie, pożywienie zwierzątʼ195. 

 gerúokštas 1 p.a. gw. ʽząb trzonowy, służący do rozcierania pokarmówʼ, stlit. 

geruokštis. War. żm. gerū́kštis świadczy o alternacji uo : ū w sufiksie (por. ligúostas ob. 

ligū́stas ⇐ ligà). Odpowiednik łot. dze̦ruoksnis ob. dze̦rūkstis. Synonim lit. brzmi geránkštis 

a. garánkštis. Bez dobrej etymologii, zob. próby zreferowane w LEW 134, s.v. garánkšta. 

ALEW 316n. dopatruje się tu złożenia członów gẽras ʽdobryʼ i drw. od áukštas ʽwysokiʼ, co 

wydaje się wątpliwe pod względem tak formalnym jak i semantycznym. 

 gérvė 1 p.a., gervė ̃4 p.a. ʽżuraw, Grus grusʼ (SD «żoraw ptak, grus»). Odpowiedniki 

bałtyckie: łot. dzẽrve ts., stpr. gerwe EV ʽżuraw, Kranch [Kranich]ʼ. Pb. *gēru̯-ii̯ā, derywat 

od pie. *gerh2-u-. Różni się osnową i sufiksem od strus. žeravlĭ, sch. žȅrȃv, pol. żóraw, 

wtórnie żuraw, < *ger-āu̯-i̯a- < pie. *gerh2-ōu̯-. Nieco inaczej BSW 87: pbsł. *gēru̯i̯ā- f., 

*gerōu̯i̯a- m. Spółgłoskę laryngalną odtwarza się w oparciu o litewski akut, a jej jakość (*h2) 

precyzuje przy uwzględnieniu refleksu (r)a(n) w gr. γέρανος ʽżurawʼ, < pie. *gerh2-no-, por. 

Beekes 1969, 196, Schrijver 1991, 246, ALEW 317. Specjalnie na temat ie. nazw ʽżurawiaʼ 

zob. Gąsiorowski, Studia Etymologica Cracoviensia 18, 2013, 51-68. — Pierwiastek na SZ 

ukazuje się w łac. grūs, gruis f. ʽżurawʼ, gdzie ūC < *uh2C pochodzi z metatezy spółgłoski 

laryngalnej w praformie *gṛh2-u-s (Schrijver, l.c., de Vaan 274). — Drw. gervẽlė 

ʽrączka/uchwyt narzędzia, kopaczka do kartofli, klin do szczepania drewnaʼ, gerṽinas ʽżuraw 

– samiecʼ, gerṽinas, -à ʽniebieskawo-szary (o upierzeniu gęsi, kury)ʼ, gerviùkas ʽpisklę 

żurawia; motyka do kopania kartofliʼ, gervõkas ʽkopaczka do kartofliʼ. Cps. gérvuogė, 

gerṽuogė ob. gérvia- bot. ʽżurawina, Oxycoccosʼ (por. úoga). — N.m. Gérviai 2x, Gervẽlės, 

Gervẽliškė 2x, Gervė́čiai, Gérviškė, Pagérvė, Pãgerviai, cps. Gérvaraistis, Gérviečiai 

(*Gerv-viečiai). N.rz. Gérvė 3x, Gervė́čia, Gervýnas, Gervardė ̃(< *Gerv-vardė, por. verd-), 

Gérvupis, n.jez. Gervėt̃is. — N.m. Gervinaĩ, Gervìnė, Gervìniai, Pãgervinė. N.rz. Gerṽinas 

4x, Gervìnkelis. 

 gesìnti, gesinù, gesinaũ 1. g. ùgnį ʽgasić ogieńʼ, 2. g. kálkes ʽgasić wapno, tj. rozrabiać 

wodą wapno paloneʼ, 3. ʽrozcieńczać (ocet, spirytus)ʼ, 4. ʽspłacać (długi)ʼ, 5. ʽbić, uderzaćʼ 

(užgesìnti ʽzaciąć konia batemʼ) — causativum na -in- do gèsti ʽgasnąćʼ. Zamiast *gasinti, 

por. alsìnti, gadìnti, grasìnti. Brak alternantu na SO polega na wyrównaniu do czas. 

prymarnego. Podobnie w dẽginti ⇐ dègti; kẽpinti ⇐ kèpti i tẽkinti ⇐ tekė́ti. Na temat 

słowiańskiego caus. gasiti zob. uwagę s.v. gèsti II. — Jest też intransitivum: gesìnti ʽszybko 

iść, biec, gonićʼ, por. Aš atsisuku, o jis kad gesìna, tai gesìna paskui mane ʽJa odwracam się, 

a on biegnie za mną jak może najszybciejʼ. — Z innym sufiksem: stlit. i gw. gesýti, -aũ, -iaũ 

ʽgasić ogieńʼ zam. *gasyti (dawne prs. gesiù, por. vanduo gesia karštą ugnį DP), też intr. 

ʽszybko iśćʼ (Kas te gẽso keliu? ʽKtóż tam pędzi drogą?ʼ). Refl. gesýtis ʽbronić się; leczyć 

się, kurować się, np. ziołamiʼ. — SZ gis-: wsch.-lit. gisýti ʽgasićʼ (zob. gìsti). — Drw. 

gesìklis ʽgaśnicaʼ, gesintùvas ts., cps. ugniagesỹs ʽstrażakʼ (por. ugnìs). 

 gèsti I, gendù, gedaũ 1. ʽpsuć się, marnieć, gnićʼ, 2. ʽwściekać sięʼ, 3. ʽronić, poraniaćʼ, 

4. ʽmdleć, obumieraćʼ. Temat infigowany gend-196 ma odpowiednik w psł. *žędjǫ, por. scs. 

žęždǫ, žęždeši ⇒ inf. žędati ʽmieć pragnienie, tęsknić za czymʼ; ukr. žadáty ʽżyczyć sobie, 

żądać; pragnąć, łaknąćʼ, czes. žádat ʽżądać, domagać sięʼ; prosićʼ, stpol. żądać ʽbardzo 

chcieć czego, pragnąćʼ (pol. ʽostro domagać się czegoʼ). Do tego sb. postvb. scs. žęžda ʽδίψα, 

pragnienieʼ, sch. žȇđa, strus. žaža ts., pol. żądza ʽusilne, gorące pragnienieʼ (zob. Vaillant III, 

 
195 Mniej pewne jest paralelizowanie žirŭ z pirŭ ⇐ piti i wywód z pie. *gu̯ih3-ró- ʽto, co służy do życiaʼ, por. 

wed. jīrá- ʽżywy, żywotny, żwawy, prędkiʼ (pwk. *gu̯i̯eh3- ʽżyćʼ, zob. gýti, gývas). 
196 Paralele na infigowanie pierwiastka w st. e: prs. 3 os. breñda, deñga, geñda, gę̃sa (geñsa), kem̃pa, kem̃ša, 

keñda, reñta, señka, skreñda, smeñga, stem̃ba, šneñka.  
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325n.). Pwk. pie. *gu̯hedh- ʽżyczyć sobie, prosić o coʼ, por. gr. ποθέω ʽtęsknić, odczuwać 

brak, pragnąćʼ. Zob. LIV
2 217, BSW 84n., LEW 149n., ALEW 318. — Cps. apgèsti DP 

ʽnarzekaćʼ, išgèsti ʽwypsuć sięʼ, nugèsti ʽnadpsuć się; zanieść się (od płaczu)ʼ, pagèsti 

ʽzepsuć się, oszaleć, pomieszać się (o rozumie)ʼ, w DP też tr. ʽzepsować, zakazićʼ. Refl. 

pasigèsti, -gendù, -gedaũ ʽspostrzec się, że brak czegoś lub kogośʼ (Pasigẽdo laĩkrodžio 

ʽSpostrzegł, że nie ma zegarkaʼ), war. pazgèsti (zob. zgèsti). — Na SE ged- mamy jeszcze: 

gedė́ti (zob.), gedáuti ʽtęsknić, odczuwać stratę, szukaćʼ, pagedáuti ʽwspominać, odczuwać 

brak kogośʼ, refl. pasigedáuti ʽszukać, poszukiwaćʼ, war. pazgedáuti (zob. zgedáuti). 

Nomina: gendąs SD <gindus> «skazitelny» (syn. pagadinamas), negendąs: SD <negindus> 

«nieskazitelny», <nepagiadas> «nieskazitelność», pagẽdėlis ʽczłowiek zepsuty, szalony; 

niegodziwiecʼ, pageñdasis DP ʽskazitelny (o ciele)ʼ, sugẽdėlis 1. ʽto, co się zepsuło, co nie 

działaʼ, 2. ʽczłowiek zepsutyʼ (Yra gerų žmonių, yra ir sugedelių ʽSą dobrzy ludzie, są też 

zepsuciʼ). — SO gad-: gadìnti (zob.). — WSO god- < *gād-: godùs (zob.). — SZ *gid- (typ 

TiT ⇐ TeT): łot. kuroń. ģinstu, ģindu, ģinst ʽginąć, marnieć, popadać w nędzę, stawać się 

żebrakiemʼ (por. ME I, 699). Pierwotny pdg. *gindu, *gidau, *gisti został tu zmieniony drogą 

uogólnienia tematu infigowanego.  

 gèsti II, prs. gę̃sta (*gens-sta, war. gę̃sa, geñsa), prt. gẽso 1. ʽgasnąć, przygasać, 

wygasaćʼ, 2. ʽsłabnąć, zanikaćʼ. SD gįstu «gasnę», nuodeglis ažugesįs «głownia gaszona». 

Odpowiedniki łot.: dzist, dzìestu, dzisu intr. ʽgasnąćʼ; dzèst a. dzest, prs. dzešu a. dzèšu, prt. 

dzèsu a. dzesu tr. ʽgasićʼ. Paralele na infigowanie SE wymieniono s.v. gèsti I. Lit. ges-, łot. 

dzes- jest refleksem pie. *(s)gu̯esh2- ʽgasnąćʼ (LIV
2 541), tradycyjnie: *(s)gu̯es- (IEW 479, 

Beekes 2010, 1314). Por. wed. jásate ʽmdleje, jest wyczerpanyʼ, toch. A, B käs- ʽgasnąćʼ, 

gr. σβέννυμαι ʽbyć zgaszonym, zgasnąć, zniknąć, umrzeć; wyschnąć; ucichnąć, uspokoić 

sięʼ, σβέννυμι tr. ʽzgasić, stłumić, uśmierzyć, uciszyć; wysuszyćʼ, aor. ἔσβη hom. ʽzgasłʼ 

(*e-sgu̯esa-t < *e-sgu̯esh2
a-t), ἄ-σβεσ-τος hom. ʽnieugaszonyʼ (zam. *ἄ-σβα-τος), goc. qist f. 

ʽzniszczenieʼ, ⇒ fraqistnan ʽzepsuć sięʼ, usqistjan ʽzniszczyć, zabićʼ. Zob. BSW 86, LEW 

149, ALEW 319. — Drw. gesìnti (zob.), nomina: gesmė ̃ ʽpełgający ognik, ledwo tlący się 

żarʼ, gẽsulas ʽgłowniaʼ, łot. dze̦sna ʽzmrokʼ, war. dziẽsna ʽzmierzch, przedświtʼ, dziezna 

ʽłuna na niebieʼ (znacz. etym. ʽgasnące światłoʼ). Nie widać refleksów na SO *gas-. — W 

słowiańskim brak zarówno SE *žes- (†žesnǫ), jak i SO *gos- (†gositi). Jest za to WSO 

*gōs-: strus. gašǫ, ugasiti caus. ʽgasić ogieńʼ < *gu̯ōs-éi̯e-, scs. negasimyjĭ ʽnie do 

ugaszeniaʼ (typ kaziti ʽpowodować zniszczenieʼ ⇐ *koz- ⇐ čeznǫ ʽginąć, znikaćʼ < pbsł. 

*kež-, zob. kežė́ti). — Neoapofonia ges- ⇒ gis-: gìsti (zob.). 

 gėsúoti, gėsúoju, gėsavaũ stlit., gw. ʽusilnie chcieć, pragnąć czegoʼ (m.in. KN). War. 

gėsáuti. Brak czas. prymarnego z gės-. Bez etymologii. Por. ALEW 319 (brak w LEW). 

 gė́velis, -io 1 p.a., gevelỹs 3 p.a. gw. 1. ʽszczyt dachu, górna trójkątna płaszczyzna ścian 

budynku, podtrzymująca dachʼ, 2. ʽkrzyżaki umacniające grzbiet dwuspadowego dachu, 

lemiążeʼ (war. gėbelis) — zapoż. z prus.-niem. gēwel, gēbel, śrdn. gēvel (GL 53, Čepienė 

107n., 112), por. nwn. Giebel m. Co do akutu por. zapoż. bė́ringės i ė́lkoka. 

 gi ptk. uwydatniająca, podkreślająca, np. Aš gì ne vagìs! ʽJażem nie złodziej!ʼ. Dėl kõ 

gì tu taĩp daraĩ? ʽDlaczegoż ty tak robisz?ʼ. Būkik (z būki-gi) dešinė mūsų priešgi jų baisybę 

PK 14310 ʽBądźże prawicą naszą przeciw ich srogościʼ. Partykuła ta wzmacniała też rozmaite 

wyrazy nieodmienne, por. 1. przyimki iñg ob. į,̃ nuõg ob. nuõ, priẽg ob. priẽ (-g z 

apokopowania -gi w enklizie), 2. przysłówki kaĩpgi ʽjakżeʼ, kurg̃i ʽgdzieżʼ, 3. spójniki, np. 

arg̃i ʽczyżʼ (por. stlit. argu ts.), 4. ptk. nàgi ʽnużeʼ (por. negù ʽniż, niżeliʼ). Por. łot. nedz 

ʽund nichtʼ, nedz... nedz ʽani... aniʼ (LEGR § 587), stpr. ni... neggi ʽnicht... nochʼ. — Niektóre 

zrosty z ptk. gi uległy leksykalizacji, por. irg̃i ʽtakże, równieżʼ ob. ir ̃ʽiʼ; nègi ʽczyż, czyżbyʼ 

ob. nè ʽnieʼ (Nègi tu nesuprantì? ʽCzyżbyś ty nie rozumiał?ʼ). — Wokalizm i nie jest jedyny 
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przy ptk. g. Oprócz niego ukazuje się u (zob. hasło gu), a w stlit. -ga (Hermann 1926, 103n.) 

oraz e, mianowicie w słowiańskim (scs. že, ros. že, -ž, czes. že, pol. -że, -ż, < psł. *ge), co ma 

nawiązania w gr. γε i sti. ha (*ghe). Zob. Hermann 1926, 106-171, GJL III, § 807n., LEW 126, 

ALEW 319n.  

 gỹbti, gybstù, gybaũ gw. 1. ʽpodupadać na zdrowiu, cherlać, marnieć; usychać (o 

kwiatach)ʼ, 2. ʽzdrowieć, wracać do siłʼ, cps. apgỹbti ʽzemdlećʼ, atgỹbti ʽwyzdrowieć, wrócić 

do siłʼ, nugỹbti ʽschudnąć, zmarnieć; uschnąć (o roślinach); zdechnąć (np. o koniu)ʼ, 

pragỹbti ʽdorabiać się, bogacić sięʼ, drw. gỹbena ʽcherlak, mizerakʼ. Wychodząc od 

praesentiów na -sta- z pierwiastkowym y, które ukazują się obok infinitiwów z 

pierwiastkowym i, np. blystù : blìsti, dvystù : dvìsti, można utrzymywać 1° że gybstù należało 

pierwotnie do inf. *gibti, 2° że gybstù pochodzi z denazalizacji w formie *gįbstu < *gimb-

stu, która odnowiła starsze prs. infigowane *gi-m-bu. Paralela: klypstù s.v. klỹpti. SZ *gib- 

od geib- (zob. geĩbti) jest dany w jęz. łotewskim, por. ģibt, ģibstu, ģibu ʽzapadać się, wklęsać 

(o ziemi); pochylać się, garbić sięʼ. Do tego WSZ gīb- w łot. ģìbt a. ģĩbt, ģībstu, ģību 

ʽomdleć, dostać zawrotu głowy; pożądać czegoʼ (ģība ʽomdlenieʼ, c. ʽcherlak, słabeuszʼ). 

 gýdyti, gýdau (war. gýdžiu), gýdžiau ʽleczyćʼ, DP ʽuzdrawiać, leczyć, uleczyć, 

opatrzyćʼ, atgýdyti ʽożywićʼ, DP ʽobżywiać, ożywiać, wskrzesićʼ, PK ʽobżywićʼ (taipa būsim 

atgydyti, būdam Christu pasotinti PK 1317 ʽtak będziemy obżywieni, będąc Chrystem 

nasyceniʼ), pagýdyti ʽwyleczyćʼ. Dawne praesens brzmiało gýdžiu, por. SD «goię; leczę», 

ižgydžiu «uzdrawiam», ižgydžiamas «uleczony, zleczony», neižgydžiamas «nieuleczysty»197. 

Biorąc synchronicznie, gýdyti jest causativum na -dy- od pwk. seṭ gýti ʽgoić się, zdrowiećʼ 

(zob.). Paralele: lýdyti, rýdyti. Natomiast z diachronicznego punktu widzenia chodzi tu o 

causativum na -y-, utworzone od neopwk. gyd- ⇐ prs. intr. *gyda ʽgoi się (o ranie); 

zdrowieje (o chorym)ʼ; transponat pie. *gu̯ih3-d
he- ⇐ *gu̯i̯eh3- (LIV

2 215). Podobnie należy 

oceniać np. caus. gimdýti (zob.). Zwraca uwagę brak refleksu na SO †gaidyti. — Rzadki jest 

war. gýdinti ʽleczyć, uzdrawiaćʼ. Neosuf. -dinė-: stlit. atgydinėti ʽożywać, stawać się 

żywymʼ, por. ir žmonės ant dūšios numirę, pradėjo kilotis ir atgydinėt per pažinimą piktybės 

savos DP 18132 ʽi ludzie na duszy umarli, poczęli powstawać i ożywiać przez uznanie złości 

swejʼ. — W jęz. łotewskim na osnowie odpowiedniego neopwk. dzīd- (dzîdinât ʽleczyćʼ) 

powstał nowy SP/SE dzied-, por. dziêdêt, -ẽju ʽleczyćʼ, dziêdinât ts. (⇒ dziedîgs ʽleczniczyʼ). 

Neoapofonia ī ⇒ ie ma paralele w lit. dýžti ⇒ díežti; mýgti ⇒ míegti i nỹkti ⇒ níekti. — 

Nomina: gýdomasis ʽleczniczyʼ, gýdomosios žolės f.pl. ʽzioła leczniczeʼ, pagýdomas 

ʽuleczalnyʼ. Neoosn. gydy-: gydyklà ʽlecznica, sanatorium, kurortʼ, gýdymas ʽleczenieʼ (m.in. 

SD), gydymai SD
1 m.pl. «lek, lekarstwo», gýdytojas ʽlekarzʼ, SD «cyrulik; lekarz, doktor, 

medyk» (syn. vaistytojas), arklių gydytojas SD «konował» [ʽweterynarzʼ] (syn. arkliogydis), 

gydytuvė SD «lekarnia» [ʽlecznicaʼ]. 

 giedóti, gíedu (war. gíestu, gíemu, giemi), giedójau 1. ʽśpiewać pieśni kościelne, 

nabożne, uroczyste (np. hymn)ʼ, 2. ʽo ptakach: ʽśpiewać, piaćʼ, išgiedot giesmį SD 

«wyśpiewać pieśń». Odpowiednik łot. dziêdât, dziêdu, -āju ʽśpiewaćʼ. Prs. gíedu jest 

 
197 Paralele starolitewskie i gwarowe dla prs. iteratywnego z suf. -i̯a- przy infinitiwie na -yti: gẽsia ʽgasiʼ, 

gim̃džia ʽrodzi, wydaje na światʼ, gìrdžia ʽpoi, napawaʼ, guld̃žia ʽkładzie, nastawiaʼ, gùndžia ʽkusiʼ, atjùnkia 

ʽodzwyczaja od ssaniaʼ, pakiñkia ʽzaprzęgaʼ, pakìrdžia ʽbudziʼ, kliudžia ʽzawadza komu, przeszkadzaʼ, 

láidžia ʽpuszczaʼ, lódžia ʽrozdrażnia psyʼ, lópia ʽłata odzież a. butyʼ, mìgdžia ʽusypia dzieckoʼ, mirk̃ia 

ʽmoczy, zamaczaʼ, mókia ʽuczy, nauczaʼ, mìnkia ʽciśnie, miesiʼ, mókia ʽuczyʼ, pìldžia ʽnapełnia, pełniʼ, 

pjū́džia ʽszczuje; podjudza, podburzaʼ, plùkdžia ʽspławia drewnoʼ, pū́džia ʽgnoiʼ, ródžia ʽpokazujeʼ, rū̃gia 

ʽkwasiʼ, rū̃kia ʽkurzyʼ, parū̃kia ʽpodkurza pszczoł)ʼ, ažušáldžia ʽzamrażaʼ, šìldžia ʽgrzeje, ogrzewaʼ, témdžia 

ʽzaciemniaʼ, užū̃gia ʽwychowujeʼ, vald̃žia ʽrządzi, panujeʼ, vė́čia ʽwieje zbożeʼ, vė́džia ʽstudzi, oziębiaʼ, 

pavýčia ʽususzaʼ, vìrkdžia ʽdoprowadza do płaczuʼ, suvýsčia ʽzawija w pieluchyʼ, žìndžia ʽkarmi piersiąʼ, 

žùdžia ʽzatracaʼ. Zob. też Zinkevičius 1966, § 614; 1981, § 549, Ostrowski 2006, 46, przyp. 31. 
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formacją z suf. -d- i SE: pb. *gēi̯-dō, transponat pie. *g(u̯)ei̯H-dhe-. Z porównawczego punktu 

widzenia *gēi̯-C jest neopierwiatkiem. Derywowano go od formy SZ *gī-C < pie. *g(u̯)iH- 

(por. wed. gītá- ʽśpiewanyʼ), która wywodzi się przez metatezę spółgłoski laryngalnej ze SZ 

pie. *g(u̯)Hi- ⇐ SE *g(u̯)eHi̯- (LIV
2 183), to z kolei z reanalizy praesens na -i̯e-, por. wed. 

gā́yati śpiewaʼ, strus. gaju, gajetŭ, gajati ʽkrakaćʼ < pie. *g(u̯)éH-i̯e-. Pierwiastkiem 

elementarnym było tu pie. *g(u̯)eH-, jak np. w wed. gā́ti ʽśpiewaʼ, gātú- ʽśpiewʼ. Por. BSW 

76, LEW 150, Alew 320n., REW I, 251. — Spotykane w tekstach starolitewskich formy 

atematyczne 1 sg. giemi ʽśpiewamʼ < *gied-mi, 3 os. gíesti, giest < *gied-ti są innowacjami, 

opartymi na tematycznej formacji praesens z suf. -d- (por. 1 sg. gíedu). 1 sg. giemi została 

zastąpiona przez gw. gíemu (por. esmù zam. esmì), war. gíevu (Lazū́nai, LD § 627). — Drw. 

gíedinti caus. ʽkazać komu śpiewać, zachęcić kogo do śpiewaniaʼ, np. Gíedink juosius, lai 

gieda, kad nebūtų tylu ʽKaż im śpiewać, niech śpiewają, żeby nie było [tu tak] cichoʼ (por. 

łot. dziêdinât ʽzachęcać do śpiewuʼ). Nomina: giẽdalas ʽmarny, nieudolny śpiewʼ, giedõrius 

a. giẽdorius ʽśpiewak pieśni nabożnychʼ, por. sufiks w dainõrius (Mano tėvas buvo garsus 

giedorius, be jo nė vienas pagrabas neapsieidavo ʽMój ojciec był znanym śpiewakiem, bez 

niego nie obchodził się żaden pogrzebʼ). — Neopwk. gies- (⇐ 3 os. prs. gíesti ʽśpiewaʼ, por. 

SD giesti gaidys «pieie kur»): giesmė ̃ (zob.), giẽsena (zob.). — Neoosn. giedo-: giedódinti 

caus. ʽkazać śpiewać, zachęcać do śpiewuʼ (Saulė giedodina paukštelius ʽSłońce skłania 

ptaki do śpiewuʼ), nomina: giedósena ʽsposób śpiewaniaʼ (neosuf. -sena, por. vartósena), 

giedótojas ʽśpiewak kościelny, kantorʼ, giedótinės mìšios f.pl. ʽmsza śpiewanaʼ (giedótinis ʽo 

tekście: wykonywany śpiewemʼ). — Neoosn. giedoj-: giedójimas ʽśpiewanie, śpiewʼ 

(giedójimų knỹgos f.pl. ʽśpiewnikʼ). — SZ gyd-: gýsti (zob.). — SO gaid-: gaidà a. gáida 

ʽmelodia; nuta; sposób śpiewaniaʼ (gaidų žaidėjai MŽ ʽmuzykanciʼ), gaida przest. ʽśpiewak 

w kościele, kantorʼ, gaidỹs (zob.), príegaidė gram. ʽintonacja jako dźwiękowa cecha 

prozodycznaʼ, sángaida ʽzgodność tonówʼ. Najprawdopodobniej są to wszystko rzeczowniki 

postwerbalne od zanikłego iteratywu na SO *gaidyti ʽśpiewaćʼ ⇐ gied- (por. typ apofoniczny 

gráižyti ⇐ griež-). Paralela: gaĩdas ʽpragnienieʼ ⇐ *gaidyti (łot. gàidît) ⇐ geid-. Osobno 

zob. gaisma. 

 giẽdras, -à 4 p.a. 1. ʽsłoneczny, jasny, pogodny, bezchmurnyʼ (SD
1 «iasny; pogodny»), 

2. ʽprzeźroczysty, czysty (o wodzie)ʼ, 3. ʽdobry, ostry (o wzroku)ʼ. Z obocznym tematem: 

giedrùs, też gíedrus 1 p.a. Odpowiednik łot. dziedrs ʽbłękitny jak niebo; jasny, świeży; o 

powietrzu: rzeźwy, orzeźwiającyʼ (lituanizmem jest natomiast ģìedrs2 ʽpogodnyʼ, ME I, 701). 

Jedynym ie. comparandum jest tu greckie adi. φαιδρός ʽjasny, promienny, świecącyʼ, przen. 

ʽpromieniejący radością, pogodny, zadowolonyʼ. Wyprowadza się to z pragr. *gu̯hai̯d-ro-, 

formacji dewerbalnej na -r- od SP pie. *gu̯heh2id- (zob. Beekes 2010, 1544; brak w NIL i 

LIV
2)198. Dla uzgodnienia φαιδρός z giẽdras konieczne są dwie hipotezy: 1° że giẽdras 

reflektuje pb. *gaid-ra- (a nie *geid-ra-), 2° że dyftong ai pochodzi z pierwotnej sekwencji 

dwusylabowej *eh2id > *ah2id > *ai̯d, gdzie doszło najpierw do przebarwienia e > a, potem 

do zaniku spółgłoski lrg. i kontrakcji. Przejście pb. dyftongu *ai w lit.-łot. ie (*gaid- > gied-) 

potwierdzają refleksy iẽšmas z *aišma- (pie. *h2ei̯ḱs-m-), iesmė ̃z *aisii̯a- (pie. *h2ei̯dh-) oraz 

sniẽgas z *snaiga- (pie. *snoi̯gu̯h-). — Materiał grecki nie zna kontynuantów na st. 

zanikowym pie. *gu̯hh2id- (pgr. *φιδ-), wobec tego należy odnotować całkowitą izolację 

formy łot. dzidrs ʽjasny, pogodnyʼ < *gid-ra- (archaizm? brak w lit.). Oprócz tego litewsko-

łotewski pokazuje refleksy z długim ī, *gīd-r-, por. lit. żm. prógydra ʽprzejaśnienie niebaʼ 

(war. deprefigowany gydrà), łot. dzĩdrs ʽo niebie: błękitny, lazurowy; jasny, przeźroczysty, 

 
198 Przedlaryngalistyczna rekonstrukcja: *gu̯hoi̯d-ro-, por. IEW 488. BSW 75 i LEW 128 dają pierwszeństwo 

refleksowi gaidrà przed giẽdras i sugerują sekundarną apofonię lit. ai ⇒ ie. Obecnie ALEW 321 operuje 

rekonstrukcją «uridg., idg. *gu̯hai̯d-ro-». 
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przejrzysty; o powietrzu: rzeźwyʼ, dzīdrums ʽpogodne nieboʼ. Z synchronicznego punktu 

widzenia *gīd-r- przedstawia st. wzdłużony do *gĭd-r- (neoapofonia). Tymczasem ze 

stanowiska historyczno-porównawczego długość *gīd- można oceniać jako refleks 

fonetyczny, mianowicie uwarunkowany metatezą spółgłoski lrg. w sąsiedztwie i: pie. 

*gu̯hh2id- > *gu̯hih2d- > *gu̯hīd- > pb. *gīd-. Ta okoliczność każe inaczej spojrzeć na *gĭd- w 

dzidrs (innych drw. niż na -r- nie ma). Taką formę można było dotworzyć – jako dublet do 

dzĩdrs – na gruncie łotewskiej neoapofonii ilościowej SP ī ⇒ SZ ĭ. Paralele: mýlas (*mih1-lo-

) ⇒ pamìlo; rýdyti (*rih2-C) ⇒ ridýti. — Drw. z gied-: giedrà ʽpogoda, pogodny czas, okres 

słonecznej pogodyʼ, giedrùtis bot. [nazwa pewnego kwiatu ogrodowego], prógiedris ʽokres 

dobrej pogodyʼ (war. prógydra), prógiedrulis ʽprzejaśnienieʼ (war. prógiedruolis), cps. 

giedrãvalkis ʽzaćma, kataraktaʼ (syn. akìvalka, por. vilk̃ti). Vb. denom. giedrė́ti, -ja, -jo 

ʽprzejaśniać się, wypogadzać sięʼ, giẽdrytis, -ijas, -ijos ts., išgiedróti ʽwyschnąć od upałuʼ i 

tr. ʽwysuszyć, wypalić – o słońcuʼ, nugiedróti ʽrozpogodzić sięʼ. — Drw. z gyd-: prógydronė 

ʽprześwit w lesie, przecinka w lesieʼ, żm. prógydrulis, prógydrūlis ʽprzejaśnienie, okres 

mniejszego zachmurzenia; prześwit w ścianie lasuʼ. — Drw. z osnową gaidr- to gaidrùs i 

gaidrà. Są to rzadsze warianty do giẽdras i giedrà, zróżnicowane przy użyciu neoapofonii ie 

⇒ ai. Por. láibas ob. líebas; stráipsnis ob. stríepsnis. — Vb. denom. gaĩdrytis ʽwypogadzać 

sięʼ (Jau gaidrijasi iš vakarų pusės, nebebūs lytaus ʽJuż przejaśnia się od zachodu, nie będzie 

już deszczuʼ), stlit. prs. -gaidro: nusigaidro SD «wyiaśnia się, wypogadza się» (syn. 

nusidaro). Zob. też gaĩsas I. 

 giẽsena 1 p.a. gw. ʽśpiew, śpiewanieʼ (JU) — dewerbalny rzeczownik na -ena, 

utworzony od neopwk. gies- ⇐ gíes(ti) prs. atemat. 3 os. ʽśpiewaʼ (Smoczyński, ALL 49, 

2003, 127). Zob. giedóti. Paralele: ės̃ena ⇐ ė́s(ti); jaũsena ⇐ jaũs(ti). Trudna do przyjęcia 

jest wysunięta przez Būgę analiza *gied-sena ⇐ gíedu, zakładająca przejście *gietsena > 

*gies.sena > giẽsena (RR II, 402; podtrzymane przez Skardžiusa w ŽD 234.). Założone 

zmiany dźwiękowe, datowane na czasy przedhistoryczne, stoją w sprzeczności z 

innowacyjnym charakterem suf. -sena, który pojawia się w rozkładzie komplementarnym ze 

starym suf. -ena (por. dvės̃ena ⇐ dvės̃ti; krẽkenos ⇐ krekė́ti), poza tym stanowi 

nacechowany ekspresywnie wariant do -ena, por. np. stìpsena wulg. ʽśmierćʼ obok stìpena 

ʽzdechlakʼ ⇐ stìpti. Suf. -sena derywuje zwłaszcza abstracta od czasowników sekundarnych 

(por. kalbė́sena ⇐ kalbė́ti; laikýsena ⇐ laikýti; giedósena ⇐ giedóti). — Būga (l.c.), za nim 

ŽD 234 uważali -sena za kontynuację formantu pb. *-si̯anā, por. łot. -šana. Tymczasem z 

uwagi na brak refleksu lit. †-siana nie można wykluczyć, że rozwój litewski był odmienny od 

łotewskiego. Por. siaučiù : łot. šàušu; dvesiù : łot. dvešu; rausiù : łot. ràušu. W ujęciu 

niniejszego słownika zakończenie -sena dewerbalnych abstraktów (np. dúosena, jósena, 

eĩsena) traktuje się jako neosufiks, który został wyabstrahowany z formacji na -ena, 

urobionych od neopierwiastków z wygłosową spółgłoską -s-. 

 giesmė ̃3 p.a., acc.sg. gíesmę 1. ʽśpiew; pieśń, piosenka (weselna, żołnierska)ʼ, 2. ʽpieśń 

chóralna zwana «sutartinė», 3. ʽpieśń pogrzebowa zwana «rauda», 4. ʽpieśń uroczystaʼ 

(tautõs giesmė ̃ʽhymn państwowyʼ), 5. ʽpieśń religijnaʼ. SD: giesmė «pieśń, piosnka»: giesmė 

gedula «pogrzebna piosnka», giesmė svodbinė «weselna piosnka». Odpowiada łot. dziêsma, 

dziêsme ʽpieśń, pieśń religijnaʼ. Analiza: gies- + -mė,̃ formacja od neopwk. gies-. Ten ostatni 

został wyodrębniony drogą metanalizy z formy atematycznego prs. 3 os. gíesti ʽśpiewaʼ, o 

czym zob. s.v. giedóti199. Por. derywaty dúosena, duoslùs, duosnùs od neopwk. duos- ⇐ 

 
199 Dotąd stosowano tu analizę etymologizującą: *gied-smė, por. ŽD 206, GJL II, § 275, Ambrazas 1993, 56. W 

ujęciu niniejszego słownika -smė nie jest odziedziczonym sufiksem, lecz neosufiksem, por. np. deg-smė ̃⇐ 

dègti; lénk-smė ⇐ leñkti. Neosuf. -smė został wyabstrahowany z formacji na -mė utworzonych od osnów na -

s-. Zostało to umożliwione przez prawo degeminacji działające na granicy morfemów, por. np. giesmė ̃ = 
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dúosti ʽon dajeʼ. Inne formacje na -mė od neopierwiastka na -s- to bausmė ̃ ⇐ baũs(ti), 

drausmė ̃⇐ draũs(ti) i grėsmė ̃⇐ grės̃(ti). Zob. Smoczyński, ALL 49, 2003, 107n., 127. — 

Drw. giesmýnas ʽśpiewnikʼ, giesmìngas ʽmelodyjnyʼ (m.in. SD), giesminykas SD «muzyk, co 

uczy muzyki», giesminykas vyresnis SD «muzyk reient» [ʽprzewodnik chóruʼ], giesminiñkas 

ʽśpiewak; ptak śpiewający; autor pieśniʼ, knygos giesminykų SD «partesy» [ʽkartki z zapisem 

nutowym, partyturaʼ, SPXVI] (por. łot. dziêsminieks ʽpoeta, śpiewakʼ), giesminis SD 

«muzyczny» (syn. giedotinis), giesminės knygos SD «żołtarz» [ʽzbiór psalmów, psałterzʼ]. 

 giẽžti, giežiù, giežiaũ 1. ʽpiec, palić, drapać – w ustach, w gardle; odczuwać goryczʼ 

(Gerklėj giežia gaižulys ʽGorycz pali w gardleʼ. Man giežia burnoj ʽPiecze mnie w ustachʼ), 

2. ʽbardzo chcieć, pragnąć; prosić, natrętnie prosićʼ, 3. ʽzłościć się, gderać, wyładowywać 

gniew, ostrzyć ząbʼ, giẽžti ãpmaudą ʽżywić urazęʼ, apgiežti DP ʽnarzekaćʼ, atgiẽžti ʽzemścić 

sięʼ. Refl. giẽžtis ʽnaprzykrzać sięʼ. Etymologia nieustalona, zob. LEW 129. Transponat ie. 

*ghei̯ǵh- ʽłaknąć, pragnąćʼ, por. wed. jeh- ʽdyszeć z otwartymi ustamiʼ, goc. faihugeigan 

ʽpożądaćʼ, gageigan ʽuzyskaćʼ, stwn. gingo m. ʽpragnienie, staranie, dążenie do czegoʼ, zob. 

ALEW 321. — War. v-mobile: gviẽžtis a. gviẽštis ʽpalić się do czego, mieć chęć na co, 

pragnąć, pożądać; łakomić się, nie móc się czemu oprzećʼ (Jis nesìgviešė garbės ʽOn nie 

pragnął zaszczytówʼ. Vagys pasigviešė bičių avilių ʽZłodzieje połakomili się na pszczele 

uleʼ). Por. gveĩbti ob. geĩbti; skverb̃ti ob. skerb̃ti (Urbutis 2009, 90). — Neoapofonia ie ⇒ ė: 

gvėž̃tis (Pasigvėžė eržilas ant kumelės ʽZapragnął ogier kobyłyʼ), war. pasigvėš̃ti; 

pasigvė́šėlis ʽkto czegoś zapragnął i natrętnie o to prosiʼ. Paralela: rėt̃as ob. parietė ̃ (do 

riẽsti). — Drw. giežà c. ʽtaki, co chowa urazęʼ, giežùs ʽniezadowolony, zrzędliwy; o dziecku: 

marudzący, grymaśnyʼ, pagíeža a. pagiežà ʽzłość, uraza, nienawiść; żądza zemsty, zemstaʼ 

(⇒ vb. denom. pagíežėti ʽmścić się, zemścić sięʼ, pasigiežėti BRB ʽpałać chęcią zemstyʼ), ⇒ 

pagiežiąsis LEX ʽmściciel, Racherʼ, pagiežìkas ts., pagiežimas ʽzemstaʼ (Willent), 

pagiežìngas ʽzły, zirytowany; mściwyʼ; giežulỹs ʽdrapanie w gardleʼ. Pożyczką litewską jest 

łot. ģieza c. ʽten, kto kręci, zmyśla, kłamieʼ (ME I, 701). — SZ giž-: gìžti (zob.). — SO gaiž-: 

gaižùs (zob.). — Neoapofonia giž- ⇒ geiž-: geĩžti (zob. gìžti). 

 gifánga 1 p.a. gw. ʽwięzienieʼ (KRŽ) — zapoż. z nwn. Gefängnis n. GL 53 tego nie 

notuje, choć ma drw. gifangininkas b.z.a. ʽwięzieńʼ. 

 gigėl̃is 2 p.a. gw. bot. ʽskrzyp, Equisetum arvenseʼ, war. gegėl̃is. Bez etymologii. 

Nazwą literacką jest asiū̃klis. — Zapoż. litewskie w błr. gw. gigélь, m.pl. gigjalí ʽskrzypʼ 

(PZB 1, 442), gihallé, dzjáhillja ʽłodygi i liście ziemniakaʼ (ĖSMB 3, 81n., 136) oraz w łot. 

gw. ģeģēles f.pl., ģēģele2 ʽskrzypʼ (Urbutis, Balt V:1, 1969, 53 = Urbutis 2009, 361). 

 gijà 4 p.a. 1. ʽprzędza, nić przędzy, nić niekręconaʼ (Gijà nesukta, o siūlas suktas 

ʽ«Gija» to nić niekręcona, zaś «siūlas» to nić kręconaʼ), 2. ʽnić w wątku, w osnowie tkaninyʼ. 

Odpowiednik łot. dzija ʽnić przędzy; używany przez bartnika sznur do wspinaniaʼ. Z pb. 

*gi.Hā < pie. *gu̯(h)iH-éh2. Interwokaliczne j wypełniło hiat powstały na skutek zaniku 

spółgłoski laryngalnej między samogłoskami. Formacja na SZ-V od pie. *gu̯i̯eH-. Por. wed. 

jyā́- f. ʽcięciwa łukuʼ (EWAIA I, 603). Podobnie do gijà są zbudowane: gr. hom. βιός m. ʽłuk; 

cięciwaʼ < *bi.i̯ó- < pie. < *gu̯iH-ó-, znacz. etym. ʽ(pręt) zaopatrzony w cięciwęʼ (Beekes 

2010, 215), aw. jiiā- ʽcięciwaʼ < piir. *ǰiHaH-. — Z sufiksem spółgłoskowym: gýsla (zob.), 

pbsł. *gī-kā-, psł. *žica, por. cs. žica ʽnervus, ścięgnoʼ, sch. žȉca ʽnić, dratwaʼ, ros. gw. žíca 

ʽprzędza czesankowaʼ (BSW 87, REW I, 424, 426, LEW 150, ALEW 322)200. — Drw. pagijaĩ 

 

*gies-smė; versmė ̃= *vers-smė.  
200 Por. jeszcze psł. adi. *židŭkŭ, błr. žýdki ʽcienkiʼ (stpol. żydki ʽcienki – o prętach, rózgachʼ jest rutenizmem), 

które zostało prawdopodobnie utworzone od prs. *židetŭ < pbsł. *gī-de-, znacz. etym. ʽjest taki, że daje się 

naprężać (jak cięciwa), splatać (jak witka, rózga)ʼ.  
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adv. ʽnanizując po jednej niciʼ. Por. łot. dzijēklis ʽsplątana, zawęźlona przędzaʼ.  

 gìlė 2 p.a., gilė ̃4 p.a. 1. ʽżołądź, owoc dębuʼ, 2. gilė kvepiunti SD «muszkatowa gałka» 

(syn. riešutis kvepiųs). Pl. gìlės ʽżołędzie, trefle w kartachʼ (gìlių karãlius ʽkról żołędny, 

treflowyʼ). Oboczny temat na -i-: gilìs, -iẽs f. ʽżołądźʼ. War. z długim y: gỹlė, gylė.̃ 

Odpowiedniki bałtyckie: stpr. gile EV ʽżołądź, Echele [Eichel]ʼ, łot. zĩle, zìle ts. (*dzīle). 

Odosobniony jest war. z ė: gėlė ̃ 4 p.a. (wsch.-lit.). — Z innymi sufiksami: gr. βάλανος f. 

ʽżołądź; daktyl; glans penisʼ (pgr. *gu̯al-ano- < pie. *gu̯ḷh2-eno-), orm. kałin, kałnoy ʽżołądźʼ 

(pie. *gu̯ḷh2-eno-), łac. glāns, glandis f. ʽżołądź; pocisk ołowiany; przednia część męskiego 

członkaʼ (*glānd-i- < pie. *gu̯ḷh2-nd(h)-i-). Por. Beekes 1969, 195, Schrijver 1991, 223, EIEC 

404, de Vaan 263n. — Słowiański pokazuje pwk. na st. pełnym *gel-: psł. *želǫdĭ m. 

ʽżołądźʼ, rcs. želudĭ, ros. žëludь, sch. žȅlūd, słń. žélod, czes. žalud, pol. żołądź, żołędzia, < 

pbs. *geland-i- < pie. *gu̯elh2-e/ond(h)-i-. Formacja typu vṛddhi? Dalsze objaśnienie 

niepewne. Zob. BSW 82, LEW 151, ALEW 322n., Boryś 755n. Na tym tle można gìlė 

objaśniać dwojako. Po pierwsze jako drw. wsteczny od odziedziczonej osnowy *gil-end-

/*gil-and- (pie. *gu̯ḷh2-e/ond(h)-?). Por. ùžlanda ⇒ ùžlos; rabañtai ⇒ rãbos. Śladem po 

osnowie na *-e/and- jest drw. na -r-: lit. gw. giléndra, giléndrė ʽurodzaj na żołędzie, orzechy, 

jagody i grzybyʼ. Po drugie jako refleks pb. *gil-ii̯ā-, drw. od SZ *gil-V < pie. *gu̯ḷh2-V. — 

Vb. denom. gilė́ti, -ja, -jo ʽrodzić żołędzieʼ. 

 giliùkis, -io 2 p.a. gw. ʽszczęście, powodzenie, pomyślnośćʼ — zapoż. z prus.-niem. 

gelöck (GL 53), por. nwn. Glück n. War. giliùkas (giliùko vaĩkas ʽdziecko szczęściaʼ), 

geliùkas. — Drw. negiliùkis ʽnieszczęścieʼ (por. nwn. Unglück n.), giliukìngas ʽszczęśliwyʼ. 

 gilnà (p.a. nieoznaczony) gw. 1. ʽptak żołna, Meropsʼ, 2. ʽdrozd, Turdusʼ (LKŽ nie 

oznaczył p.a.). Por. łot. dzil̂na ʽdzięcioł, Picusʼ (war. dzilnis), me̦lnā dzilna ʽczarny dzięcioł, 

Picus martiusʼ, zilā dzilna ʽniebieski dzięciołʼ. Wyraz lit.-łot. ma odpowiednik w psł. *žĭlna 

ʽżołnaʼ, por. rcs. žlŭna, sch. žúna, ros. želná, ukr. žóvna [ʽdzięcioł zielonyʼ, gw. ʽwilgaʼ], 

czes. žluna, pol. żołna < pbsł. *gil-nā- — formacja na SZ pie. *gu̯hḷ- ⇐ *gu̯hel- ʽżółty, zielonyʼ 

(zob. gelt̃as). Nazwa ptaka stoi w związku z jego żółtozielonym upierzeniem. Por. BSW 88, 

LEW 146 (s.v. gélti), REW I, 416, Boryś 756. — W języku czeskim obok žluna ʽdzięcioł, 

Picusʼ ukazuje się žluva ʽwilga, Oriolus oriolusʼ < psł. *žĭlva < pbsł. *gil-u̯ā- (por. BSW 88, 

Machek 729n.).  

 gìlti, gìlia (war. gỹla < *gįla < *ginla), gýlė (war. gìlo) tr. ʽo owadzie: kłuć, żądlićʼ 

(Gero žmogaus bitės negỹla), įgìlti ʽukłuć żądłem; o żmii: ukąsićʼ, sugìlti ʽużądlić – o wielu 

pszczołachʼ (Man sugìlo ranką). Obok tego intr. gìlti, gìlsta, gìlo ʽzacząć bolećʼ, zwykle z 

prvb. pra-, su- (Gìlsta širdis mano, ir akys sugìlo JU). Formacje na SZ gìl-C ⇐ gél-C, por. 

gélti ʽzapuszczać żądło; bolećʼ, pie. *gu̯elH-/*gu̯ḷH- ʽquälen, stechenʼ (LIV
2 207). Zob. też 

BSW 83, LEW 145n., ALEW 323n. — Oboczny refleks SZ gul-C: stpr. gulsennien acc.sg. ʽból, 

Schmerzʼ (Būga, RR II, 261; tam też paralele na oboczność uR : iR). — Drw. gìldyti caus. 

ʽpowodować, wywoływać bólʼ, sugìldyti šìrdį ʽzłamać serceʼ. Nomina: gìlė ʽdrewniany 

gwóźdźʼ, giltinė ̃ a. gìltinė ʽśmierć wyobrażona pod postacią kościotrupa z kosą, kostuchaʼ 

(Jam giltinė ̃ jau dalgę gelanda ʽNa niego kostucha już kosę ostrzyʼ), SD giltinė «śmierć» 

(zapożyczone do łotewskiego jako ģiltene, ģiltenis ʽkościotrup, szkieletʼ), giltìnis ʽwielki, 

silny (o pragnieniu)ʼ, gilumas CHB ʽhaftka, spinkaʼ, gilùs ʽbolesny, przykryʼ, įgilùs ʽkąśliwy, 

złośliwy, zjadliwyʼ. Cps. šìrdgila a. šìrdgilas ʽból serca, zmartwienieʼ (war. do šìrdgėla). — 

WSZ gyl-: gýliau, gýlė (prt. dotworzone do prs. gỹla), drw. gylà ʽbólʼ, gylelis b.z.a. ʽkij o 

zaostrzonym końcu służący do poganiania wołów, ościeńʼ, gyluonìs ʽżądłoʼ (war. do 

geluonìs), gylỹs 1. ʽżądłoʼ, 2. ʽgiez, bąk bydlęcyʼ (SD
1 «gies»), 3. ʽościeńʼ, gỹlius ʽpora 

gżenia sięʼ. Vb. denom. gylióti ʽo bydle: zachowywać się niespokojnie wskutek bólu 

zadawanego przez kąsające gzy, gzić sięʼ, ⇒ neoosn. gylioj-: gyliojimas pekaus SD «gies, 
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gżenie»; gyliúoti ʽgzić sięʼ, ⇒ neoosn. gyliav-: gỹliava żm. ʽpora, kiedy bydło się gziʼ. — 

Zapoż. litewskie w błr. gw. gilь ʽgiezʼ, giljavacь ʽgzić sięʼ oraz pol. gw. gil ʽgiezʼ, gilować 

ʽopędzać się od gzów, bąków, uciekać przed nimiʼ (por. Urbutis, Balt V:1, 1969, 53 = 

Urbutis 2009, 361, Zdancewicz 339). 

 gilùs, -ì 4 p.a. ʽgłębokiʼ. Odpowiedniki bałtyckie: łot. dziļš, -ļa ts. (drw. na *-i̯a), stpr. 

ainan gillin maiggun acc.sg. ʽgłęboki sen, einen tieffen Schlaffʼ. Bez ustalonej etymologii, 

por. LEW 151, ALEW 324, Pkež 1, 363n. Może *gil-u- < pie. *gu̯ḷH-u- od pwk. *gu̯elH- 

ʽprzeszywać, przebijaćʼ (LIV
2 207), zob. gélti, gìlti. Znacz. etym. ʽwydrążony (w drzewie)ʼ. 

Por. łot. dzel̂me m.in. ʽwydrążony otwór barciʼ obok dzel̂mîgs ʽprzepastny, bardzo głębokiʼ. 

— Drw. gilýbė ʽgłębokość, np. studniʼ, gilỹnė ʽtopiel, głębiaʼ, gilmė ̃ʽgłąb, głębinaʼ, gilumà 

ts., giluma bedugnė SD «przepaść, hiatus». Vb. denom. gìlti, gỹla, gìlo ʽrobić się głębokim, 

wzbierać – o rzeceʼ, gìlinti: pagìlinti ʽpogłębićʼ. — N.rz. Gilánda, Gilándė, Gilasỹs, Gilijà, 

Gilùsis, Gilùvė, Gìlupis 3x, n.jez. Gìlis 2x, Gìlius, Gìlujis, Gilándis, Gilaũšis, Gilùitis (z 

*Gilū́tis, por. dyftong w paukštùitis < paukštū́tis, ui̯ na skutek antycypowania zmiękczenia w 

spółgłosce ť), Gilū́šis 6x (ob. tego Gilùišis 2x, gdzie ui̯ stoi w związku z miękkością 

następującego š̓ ), Gilū́tas 2x. N.m. Gilánd-viršiai. — WSZ gyl-: gylė ̃ a. gỹlė ʽgłębia w 

jeziorze a. rzece; wytyczona droga wodna, farwaterʼ : łot. dzīle ʽgłębia, topiel, otchłańʼ; gỹlis 

ʽgłębokośćʼ (por. dỹdis, slỹdis). — SE gel-: gelmė ̃(zob.). 

 gimakas stlit. ʽdom, pomieszczenie w domu, mieszkanieʼ (BRB, zob. PAŽ 122) — z 

anaptyksą i dla usunięcia zbitki gm-201 zapożyczone z pol. XVI w. gmach, -u ʽbudynek, 

budowla, dom; mieszkanie, pokój, pomieszczenieʼ (⇐ śrwn. gemach ʽspokój, wygoda; 

miejsce wygodnego odpoczynku; pokoj, komnataʼ, por. nwn. Gemach n. ʽpokój; spokój, 

wygodaʼ, zob. Sławski I, 297, Bańkowski I 440n.). Brak w SLA, LKŽ i ALEW. — Użycie gw. 

gmãkas w sensie przenośnym ʽmnóstwo, kupa, wielka liczba a. ilośćʼ (Šitokis gmãkas žmonių 

suvažiavo ʽCałe mnóstwo ludzi się zjechałoʼ) wzoruje się na polskim gw. gmach ludzi ʽdużo, 

kupa ludziʼ (SGP II, 91, z Litwy), por. pol. gmach ʽbudynek wielki, okazałyʼ. Utrzymanie 

obcej zbitki gm- też w gminà. 

 gimdýti, gimdaũ, gimdžiaũ ʽrodzić, wydawać na światʼ. War. gìmdyti – intonacja 

dostosowana do prymarnego prs. gìmstu (zob. gìmti). War. gémdyti DVŽ ma wokalizm i 

intonację wyrównane do gw. prs. gémstu. Dawne prs. iterativum na -i̯a-: gimdžiù (gindžiù), 

pagimdžiu SD
1 «porodzę», ptc. prs. act. DP <gimdżęntiii> f. ʽrodzącaʼ, gen.sg. DP 

gimdžiančiosios ʽrodzącejʼ (paralele s.v. gýdyti). Analiza synchroniczna: gim-dý-, caus. do 

gìmti ʽrodzić sięʼ, znacz. etym. ʽsprawić, aby coś się urodziłoʼ. Por. łot. przest. dzimdinât 

ʽspłodzićʼ ⇐ dzìmt. Analiza diachroniczna: gimd-ý-, caus. do neopwk. gimd- ⇐ prs. intr. 

*gimda ʽrodzi sięʼ (dosł. ʽprzychodzi na światʼ). Transponat pie. *gu̯ṃ-dhe- ʽprzychodziʼ, od 

pwk. *gu̯em- (LIV
2 209), zob. gìmti. Brak alternantu na SO (†gamdyti, por. lámdyti, rámdyti, 

trámdyti) przypomina guldýti, tvìndyti i vìmdyti. — Neoosn. gimd-: gimdà ʽmacicaʼ, cps. 

pirmagimdė ̃ ʽkobieta pierwszy raz rodzącaʼ, SD «pierwiastka krowa, owca» (por. pìrmas), 

vaikagimdė SD «położnica» (por. vaĩkas). — Neoosn. gimdy-: gimdyklà ʽizba porodowaʼ, 

gim̃dymas ʽporódʼ (SD priimu vaikų gimdymi «babię» [ʽprzyjmuję poródʼ]), gimdýtoja 

ʽrodzicielkaʼ, gimdýtojai m.pl. ʽrodziceʼ, gimdyva PK ʽmatkaʼ, gimdỹvė ʽpołożnicaʼ, SD 

gimdyvė «rodzicielka» (por. áugyvė ⇐ *augyti); war. z asymilacją md > nd: gindyvė SD 

«rodzicielka» (por. gindžiù), Dievogindyvė (zob.); vaikagimdystė SD «połog» (por. vaĩkas). 

— Neoosn. gimdyt- (⇐ gimdýtas): gimdytinis SD «rodzayny, co się rodzić może». 

 giminė,̃ -ės̃ 3 p.a. 1. coll. ʽogół krewnych, rodzeństwo, rodzina, ródʼ (Jõ giminė ̃dìdelė 

ʽWielka jest jego rodzinaʼ), aukštos giminės SD «urodzony zacnie» [ʽszlachetnego roduʼ], 2. 

 
201 Por. kimỹnai, minỹkas, mìšios. 
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bibl. ʽrodzaj ludzkiʼ, 3. singulativum ʽkrewnyʼ (Jis mán artimà giminė ̃ʽOn jest moim bliskim 

krewnymʼ). DP giminė ʽnaród, ród, rodzaj, pokolenie, ślachectwo, rodzinaʼ (por. su gimine 

žmonių DP ʽz narodem ludzkimʼ, ne prašoks toji giminė DP ʽnie przeminie ten narodʼ). SD 

«narod; plemię, narod; pokolenie; rod» (por. słow. narodŭ ʽnatio, generatioʼ ⇐ ʽto, co się 

narodziłoʼ, sb. postvb. od naroditi sę). Budowa dwuznaczna. Z jednej strony, wychodząc od 

tego, że suf. -in- tworzy przeważnie przymiotniki od rzeczowników (zob. GJL II, § 320n.), 

wypadałoby gim-in-ė ujmować jako substantywizację adi. gim-in-, opartego na sb. gim- 

ʽnarodzinyʼ vel sim. Z drugiej strony, obecność jawnie dewerbalnej formacji gw. apgiminė ̃

ʽczerwone znamię na skórzeʼ ⇐ apsigìmti ʽurodzić się z jakąś szczególną właściwością lub 

wadąʼ, zachęcałaby do wywodu giminė ̃wprost z gìmti ʽrodzić sięʼ (paralele: kalinė ̃⇐ kalė́ti; 

rū̃kinė ⇐ rūkýti). Brak objaśnienia w ŽD, LEW, ALEW i Ambrazas 1993. — Drw. gimináitis 

a. giminaĩtis ʽkrewny, krewniakʼ (formant jak w saváitis), giminėtas SD
1 «powinowaty» (syn. 

artimas), SD «krewny, z iedney krwie powinowaty», giminiẽtis ʽkrewniakʼ, gimininis SD 1. 

«herbowy» [ʽnależący do jednego herbu, roduʼ] (syn. vienožymis), 2. «narodowy», giminỹstė 

ʽpokrewieństwoʼ, giminùs ʽspokrewniony, powinowatyʼ; gadinimas giminės SD 

«kazirodztwo» (zob. gadìnti). Vb. denom. gimináutis a. giminiúotis ʽbyć w pokrewieństwie, 

spokrewniać się, pielęgnować związki pokrewieństwaʼ, przen. ʽprzyjaźnić sięʼ. 

 gimt-, neoosnowa wyabstrahowana z formy gim̃tas, participium prt. pass. do gìmti 

ʽrodzić sięʼ (zob.). Drw. gimtãdienis cps. ʽdzień urodzinʼ (por. dienà), gim̃tinas ʽnaturalny, 

wrodzonyʼ, gimtìnė, gim̃tinė, gimtinė ̃ 1. ʽmiejsce urodzenia, wieś rodzinna, ojczyzna, 

ojczysty krajʼ (Čia mano gimtinė, čia bus ir mirtinė), 2. ʽnarodziny, urodzenieʼ, 3. ʽmacicaʼ 

(por. łot. dzimte ʽmacicaʼ, dzìmtene ʽmiejsce urodzin, mała ojczyzna, Heimat; pierwszy 

puszek – u ptakówʼ), gimtìnis ʽojczysty, przyrodzonyʼ (gimtìnis krãštas ʽojczyznaʼ, gimtìnė 

kalbà ʽojczysty językʼ), gimtystė SD «powinowactwo», gimtóji f. ʽdzień urodzin, urodzinyʼ 

(syn. gimtãdienis), gimtùvė a. gimtuvė ̃ ʽmiejsce urodzenia, strony rodzinneʼ, gimtùvės f.pl. 

ʽporód, dzień narodzin; macicaʼ, prigimtas SD «własny, właściwy», prigimtìnis ʽnaturalny, 

przyrodzonyʼ. Por. būt-, degt-, gint-, imt-. 

 gìmti, gìmstu (war. gimstù), gimiaũ ʽrodzić się, przychodzić na świat; powstawać, 

pojawiać sięʼ. Gwarowe pdg.: gim̃ti, gemù (war. gemstù), gimiaũ albo gim̃ti, gimù, gimiaũ 

(zob. LD § 597). Stlit. prs. gemù ʽrodzę sięʼ ma odpowiednik w łot. dzęmu. Lit. prt. gimau 

(Mielcke) ma odpowiednik w łot. dzimu (zob. Stang 1966, 379). Cps. atgìmti ʽurodzić się na 

nowo; urodzić się podobnym do kogoś, wdać się w kogoʼ, įgìmti ʽwrodzić się, nabyć jakichś 

właściwości przy urodzeniuʼ (įgimęs DP ʽwrodzonyʼ), przen. ʽzacząć się, rozpocząć sięʼ 

(Gruodinis įgema. Mėnuo įgema), išgìmti ʽurodzić się niepodobnym do rodziny, wyrodzić 

sięʼ (ižgimu SD
1 «odradzam się»), prigìmti ʽurodzić się jako nie pierwsze dzieckoʼ. Refl. 

apsigìmti 1. ʽurodzić się z jakąś właściwością, z jakąś wadąʼ (Jìs jaũ tóks apsigìmęs ʽJuż taki 

się urodziłʼ), 2. ʽurodzić się jako ktoʼ (Apsigìmę bùvo tikraĩs žemaĩčiais ʽByli urodzonymi 

Żmudzinamiʼ), įsigìmti ʽurodzić się podobnym do kogoś, wdać się w kogoʼ, išsigìmti 

ʽwyrodzić się, stracić cechy typowe dla jakiejś rodzinyʼ, išsigemu SD «wyradzam się od 

przodkow swych», nusigìmti ʽzwyrodniećʼ. — Odpowiedniki bałtyckie: łot. dzìmt, prs. 

dzęmu a. dzìmstu, prt. dzimu ʽrodzić sięʼ, stpr. ENCH gemton ʽrodzić dzieci, geberenʼ, 

participia: gemmans, gemmons ʽurodzony, geborenʼ, nauna-gimton ʽnowo narodzony, 

neugeborenʼ, ainan-gimmusin acc.sg. ʽjednorodzony, eingeborenʼ (por. lit. viengìmusį ts.). 

Lit. prs. gìmstu jest nowotworem, który wyparł gemù, formację o odziedziczonej strukturze 

tematycznej, por. sti. gámati ʽprzychodziʼ. Ten nowotwór wzoruje się na antonimie mìrštu 

ʽumieramʼ, który sam zresztą nie jest formą odziedziczoną, lecz zastępstwem za *mirù (por. 

odpowiednie prs. scs. mĭrǫ; zob. GJL III, § 474). Etymologicznym znaczeniem bałtyckiego 

pwk. gem-/gim- było ʽprzyjść, przychodzićʼ (scil. na świat), a to z uwagi na fakt, że ten pwk. 

kontynuuje pie. *gu̯em-/*gu̯ṃ- ʽprzyjśćʼ (LIV
2 209n., BSW 84, LEW 151, ALEW 327n.). 
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Comparanda ie.: wed. ágan aor. ʽposzedł, przyszedłʼ, gr. hom. βάτην ʽposzliʼ < pie. *é-gu̯em- 

(por. gemù), SZ-V wed. ágman aor. ʽposzli, przyszliʼ (*e-gu̯m-ent), SZ-C wed. gácchati 

ʽidzie, przychodziʼ, aw. jasaiti (*gas-), gr. βάσκε ʽchodź! przyjdź!ʼ (*gu̯ṃ-sḱé-), łac. veniō 

(*gu̯ṃ-i̯ō), gr. βαίνω (*bani̯ō < *bami̯ō). Por. synonimiczny pwk. *gu̯eh2- s.v. góti. 

Villanueva Svensson, Balt LII:2, 2017, 281 sądzi, że prs. gemù jest innowacją, że weszło ono 

na miejsce *gimiu, tj. formacji na -i̯a-, zgodnej z gr. βαίνω i łac. veniō. — Akut prs. gìmstu 

jest – w odróżnieniu od gimstù – analogiczny, wzorowany na prezentiach z suf. -sta- od pwk. 

seṭowych (np. dìlstu, lìmstu, spìrgstu). To samo odnosi się do prezentiów mìrštu, rìmstu i 

vìrkstu, należących do typu aniṭ. Trochę inaczej Būga, RR II, 247, który mówi o metatonii 

akutowej pierwiastków cyrkumflektowanych w sytuacji, gdy przybierają one suf. -sta-. — 

Drw. od gim-: gimdýti (zob.). Nomina: apgimỹs a. apgymỹs ʽwrodzona właściwość; znamię 

na skórzeʼ (por. apsigìmti), apgimtìs f. ʽwrodzony talentʼ, gim̃čius gw. ʽgenitaliaʼ, gimìmas 

ʽnarodzenie, narodziny; charakter ludzkiʼ, DP ʽrodzaj, ródʼ, PK ʽplemię ludzkie, ludʼ, giminė ̃

(zob.), gimtìs (zob.), gimulỹs ʽnoworodek; zarodek, embrion, płódʼ (war. gymulỹs), įg̃imtas 

ʽwrodzony (talent, wada, choroba)ʼ, išgìmėlis a. išsigìmėlis ʽwyrodekʼ, ižgimis SD 

«wyrodek» (syn. ižgamas), ìšgimulis ʽostatnie dziecko, wyskrobekʼ, prigimìmas ʽnatura, 

cechy wrodzoneʼ, sángimis ʽbliski krewnyʼ (neol.). Cps. čiãgimis (zob.), negyvagimis SD 

«pomiotek, martwe dziecię, porzutek» (dosł. ʽkto się nieżywy urodziłʼ, por. gývas), 

pirmgimulis BRB ʽpierworodny, Erstgeborenerʼ (por. pìrmas), víenagimis bibl. DP 

ʽjednorodny, jednorodzonyʼ (por. víenas), SD «jednorodny», synkopowane víengimis. 

Neoosn. gimst- (⇐ gìmsta): gimstìs f. ʽłono, macica; łożysko, błony płodoweʼ (por. sõpstis ⇐ 

sõpsta). — Ze staropruskiego ENCH POR. pra stan etgimsannien acc.sg. ʽprzez odrodzenie, 

durch die Widergeburtʼ, aina Spigsnā steise naunan gimsenin ʽkąpiel narodzenia się na 

nowo, ein Bad der newen geburtʼ, sen wissans pērgimmans dat.pl. ʽze wszystkimi 

stworzeniami, sampt allen Creaturenʼ. Zob. też hasło gimt-. — WSZ gym-: apgymỹs (zob. 

wyżej apgimỹs), gymẽlis ʽżółte ciałko jajaʼ, gỹmis stlit. ʽtwarz, oblicze; rysy twarzy, wygląd, 

cera, obraz; cechy wrodzone, charakter ludzki, naturaʼ, SD
1 «lice, oblicze» (łot. ģĩmis ts. jest 

lituanizmem), gymulỹs (war. do gimulỹs), pagỹmis ʽpostawa, wygląd po kimś 

odziedziczonyʼ, war. pagỹmas, pagỹmius. — SE gem-: prs. gemù (tak w DP wyłącznie), 

nomina: gema CGL, LEX 1. ʽprzedwczesny poródʼ, 2. ʽwcześniakʼ, gẽmalas ʽzarodek, 

zalążek; bakteriaʼ. NB. Łot. caus. dzèmdêt ʽrodzićʼ nasuwa hipotezę o prs. z suf. -da-: *gem-

da ʽrodzi sięʼ (por. łot. grèmdêt s.v. grìmti; rèmdêt s.v. rem̃ti). Inne łotewskie drw. od 

neoosn. dzemd-: dzèmdinât ʽrodzićʼ, dzèmde ʽmacicaʼ, dzèmdĩbas f.pl. ʽpołógʼ. — SO gam-: 

gamìnti (zob.). Nomina zebrano s.v. ãpgamas. — Neoapofonia gim- ⇒ gaim-: gaimìnti 

(zob.). Ten drw. apofoniczny wniósł do szeregu gem-/gim-/gam- alternant dyftongiczny, 

którego wcześniej tam nie było. Podobne przykłady to bráidžioti (brìdo) i gáinioti (gìnė). Te 

innowacje zostały zidentyfikowane po raz pierwszy przez Stanga (1966, 121). 

 gimtìs, -iẽs 4 p.a. f. 1. ʽnarodziny, urodzinyʼ, 2. ʽ ʽprzyroda, naturaʼ (Nėra daikto 

gražesnio prieš gimtį ʽNie ma rzeczy piękniejszej niż przyrodaʼ), 3. ʽorgany płciowe, 

genitaliaʼ, 4. ʽmacica, uterusʼ, 5. ʽpłeć, sexusʼ, 6. ʽrodzaj gramatycznyʼ. Por. łot. dzìmts, -s 

ʽródʼ. Budowa: gim-ti, dewerbalne abstractum z suf. -ti- i SZ od gem, por. gemù, gim̃ti 

ʽrodzić sięʼ. Formalne odpowiedniki ie.: gr. βάσις ʽkroczenie, krok; stopa, nogaʼ (πρόβασις 

ʽposuwanie się naprzód; inwentarz żywyʼ), sti. gáti- m.in. ʽprzyjścieʼ, < pie. *gu̯ṃ-ti-. 

Paralele litewskie: mintìs ⇐ men-; mirtìs ⇐ mer-; viltìs ⇐ vel-. — Z prefiksami: įgimtìs f. 

ʽnatura, cechy wrodzone; charakter, usposobienieʼ, prigimtìs f. ʽnatura, cechy wrodzoneʼ. 

 gimžėti, gimža, gimžėjo b.z.a. ʽroić się, mrowić sięʼ: Miestuose gimžėjo pilna žmonių 

ʽW miastach roiło się od ludziʼ. Z sonoryzacji spółgłosek w praformie *kimšėti ʽgromadzić 

się, tłoczyć sięʼ, co było drw. duratywnym na -ė- od kim̃štis m.in. ʽpchać się gromadnie, 

tłoczyć sięʼ, DP ʽgarnąć się, wdzierać się, cisnąć sięʼ (zob. kim̃šti). Paralele fonetyczne: 
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dvazgė́ti ob. tvaskė́ti; gližaũ ob. kližaũ (klìšti); gulb̃ė z *kulpė (por. kasz. kiełp, sch. kȗp ob. 

gȗb). — Zapoż. litewskie w pol. gw. gimżeć ʽroić się, mrowić sięʼ: Ludzi aż gimże ʽJest 

mnóstwo ludziʼ (SGP II, 75). Zdancewicz 340 zanotował war. gimżdżeć ʽbyć w wielkiej 

liczbie, będąc w wielkiej liczbie wydawać charakterystyczny szmer (o owocach, rakach w 

worku)ʼ. Zbitka -żdż- jest tu objawem upodobnienia do syn. gnibżdżeć ʽroić się wydając 

szmerʼ (⇐ lit. knibždė́ti). Zob. też Laučjute 77. 

 giñdie interi. gw. ʽbroń Boże!ʼ, war. ginkdieũ ts. — zrost wyrażenia gìnk Diẽve, 

zredukowany na skutek nieregularnego rozwoju fonetycznego, por. war. Diẽve gìnk. Zob. 

gìnti, diẽvas. Paralele s.v. diẽ.  

 gynė́ti, gyniù (3 os. gỹni, war. gynė́ja), gynė́jau gw. 1. ʽpędzić, popędzaćʼ (Tinginį 

gynė́k, miegantį žadink ʽLeniwego pędź [do roboty], śpiącego budźʼ), 2. ʽkończyć coʼ (Jau 

gỹni siūti ʽOna już kończy szyćʼ. Rū́mas seniai jau pastatyta, ale nėra kam gynėt ʽBudynek 

dawno już postawiony, ale nie ma komu skończyćʼ. Gyniù gyvenimą ʽKończę życieʼ). Refl. 

ʽkończyć sięʼ, np. Gỹnisi mano gyvenimo dienos ʽKończą się dni mego życiaʼ, pasigynė́ti DP 

ʽskończyć sięʼ. Obecność derywacji deprewerbialnej typu paskrydė́ti ⇒ skrydė́ti; pasvyrė́ti ⇒ 

svyrė́ti skłania do uznania gynė́ti za wtórne vb. simplex, wywodzące się z vb. cps. pagynė́ti 

ʽpognać nieco; dogonić kogoʼ (DP ʽdokończyć, skończyć, dokonaćʼ), dagynė́ti ʽdokończyćʼ, 

užgynė́ti ʽskończyćʼ. Tu też refl. pasgynė́ti DVŽ ʽumrzećʼ, kalka z ros. skončátьsja. St. 

wzdłużony gyn- ⇐ gin- jest charakterystyczną cechą odnośnej klasy czasownikowej, zob. 

GJL II, § 616. — Neoosn. pagynė(j)-: paginėjimas stlit. ʽkoniecʼ, por. ik pagynėjimi svieta 

WP ʽdo końca świataʼ, pagynė́tuvės f.pl. ʽzakończenie większych prac polowych (żniw, 

wykopków); uczta z tej okazjiʼ (syn. pabaigtùvės, pabengtùvės). — Neoosn. pagyn-: pagynà 

3 p.a., pãgyna 1 p.a. ʽkoniec, zakończenieʼ (syn. pabaigà), też ʽśmierćʼ, gw. sviẽto pagynatìs 

ʽkoniec świataʼ (por. ŽD 337). 

 giñklas 2 p.a., gìnklas 3 p.a. 1. nomen actionis stlit. ʽobronaʼ, SD apginklas «obrona» 

(⇒ adv. su apginklu «obronno»), 2. nomen agentis stlit. ʽobrońcaʼ, 3. nomen instrumenti 

ʽoręż, broń; narzędzia (majstra)ʼ, też pl. giñklai, ginklaĩ. Z pb. *gin-tla- < pie. *gu̯hṇ-tlo- (SE 

pie. *gu̯hen- ʽbić, razićʼ), zob. gìnti, genė́ti. Paralela: apiginklas SD
1 «oganka» ⇐ apiginu 

«oganiam». Formacja pokrewna z prrasłowiańskim *žędlo < pbsł. *gin-dla-/*gin-tla- n.instr. 

ʽnarząd kłujący owadów; kolec, cierńʼ, por. scs. žęlo ʽκέντρονʼ, słń. žélo, ros. žálo, czes. gw. 

žádlo, pol. żądło (por. gw. żądło żelazne ʽosadzony w drewnianej rączce półokrągły nóż 

sierpaʼ, SGP VI, 435). — Drw. begiñklis ʽbezbronny, nieuzbrojonyʼ, apginklė SD «twierdza» 

(syn. pilis), ⇒ apginklus SD «obronny, warowny», miestelis apginklus SD «miasteczko 

obronne, castellum»; ginklelis SD
1 «deczka, sicula» [ʽmały mieczyk na obie strony ostryʼ, 

SPXVI], ginklingas BRB ʽuzbrojony, zbrojnyʼ (syn. sbrainas). 

 gint-, neoosnowa wyabstrahowana z formy gìntas, ptc. prt. pass. do gìnti ʽbronićʼ, 

gìntis ʽbronić się, zaprzeczać, nie przyznawać się, zapierać sięʼ. Drw. giñčas < *gint-šas 1. 

ʽspór, spieranie się, sprzeczka, zatargʼ, 2. c. ʽczłowiek lubiący się sprzeciwiać, sprzeczać, 

przechernikʼ (ściągnięcie t-š w afrykatę č zaszło też w gùčas, krùčas, snùčas, por. GJL I, § 

512 i II, § 369). Vb. denom. giñčyti, -iju, -ijau ʽdowodzić swego, obstawać przy swoim 

zdaniuʼ, užgiñčyti ʽzaprzeczyćʼ; susigiñčyti ʽposprzeczać się, wszcząć spór, sprzeczkęʼ; 

apgintinis SD «obronie służący», gintutis stlit. ʽczłowiek kłótliwyʼ, gintučiai m.pl. DP 

ʽuporniʼ, gintulỹs ʽprzechera, przekoraʼ (por. krutulỹs ⇐ krutė́ti). Vb. denom. giñtyti, -iju, -

ijau ʽspierać się, sprzeciwiać się, być spornymʼ (⇒ neoosn. gintij-: giñtijimas DP ʽspor, 

sprzeciwieństwoʼ). Por. gimt-, girt-, imt-, kirst-. 

 giñtaras 3 p.a. ʽbursztynʼ, gintãras 2 p.a. SD «bursztyn». Odpowiednik łot. dzĩtars 

(war. zītars), łot. kuroń. dziñtars (ME I, 552, 559). Forma latynizowana: gentarum (Būga, RR 
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III, 150). Z powodu braku odpowiedników pozabałtyckich nie ma etymologii. Może to być 

derywat na -aras albo też złożenie z II członem °taras. Fraenkel 1950, 22 i LEW 152 

zestawiał giñtaras z ros. jantárь, -rjá ʽbursztynʼ [strus. jentarь 1551], ale to nie jest wyraz 

prapokrewny, lecz zapożyczony z bałtyckiego, por. ALEW 328n. Ros. jantárь zakłada 

praformę ruską *jętar-, wywodzącą się ze źródłowej praformy bałtyckiej *intaras, 

ewentualnie z protezą: *jintaras. Por. REW III, 491 (bez komentarza odnośnie do stosunku 

jant- : lit. gint-). Z jęz. rosyjskiego jantárь przeszło do innych języków słowiańskich, por. 

ukr. i błr. jantár, dłuż. jantaŕ, głuż. jantar, czes. jantar, słc. jantár, sch. jȁntȃr, słń. jȃntar 

(zob. Urbutis, Balt V:2, 1969, 159 = Urbutis 2009, 396, Laučjute 26 z liter.); stąd też węg. 

przest. gyantár, gyentár ʽbursztynʼ. — Drw. gintarìnis ʽbursztynowyʼ. Vb. denom. gintaráuti 

ʽzbierać bursztynʼ. 

 gìnti, ginù, gýniau 1. ʽbronić kogo, czegoʼ, 2. ʽzabraniać, zakazywaćʼ, SD ginu 

«odmawiam komu czego», apgìnti ʽobronićʼ, neginu SD
1 «dozwalam» (syn. perleidžiu), 

nugìnti ʽwyprzeć sięʼ, užgìnti ʽzabronić, zakazać; zaprzeczyć, wyprzeć się czego; odmówić, 

odrzucić (prośbę)ʼ. Refl. gìntis (zob.). Formacja na SZ gin- ⇐ gen- (zob. genė́ti). Do pie. 

*gu̯hen-/*gu̯hṇ- ʽuderzać, razićʼ, zob. LIV
2 218, BSW 85, LEW 152. Akut gìn-C sekundarny, 

zob. giñti. Znacz. etym. ʽuderzeniem odpierać napaśćʼ, stąd ʽbronić się, bronić czegoʼ (por. 

ALEW 331). — Drw. giñklas (zob.), gìntojis gw. ʽobrońcaʼ, gintùvė a. gintuvė ̃ ʽtwierdza, 

fortecaʼ, SD «baszta murowana do obrony», nopgintas SD «nieobroniony» (por. nop-), 

príešgina c. lub ùžginas ʽczłowiek przekorny i uparty, robiący na przekór, na odwrót; 

uparciuchʼ. — Neopwk. gyn- (⇐ gýniau): gynė́ti (zob.). Nomina: gynìmasis ʽbronienie się, 

samoobronaʼ, gynýba ʽobronaʼ, cps. savìgyna ʽsamoobronaʼ (por. sãvas). — Neoopwk. gyn̓ - 

(⇐ gýniau): gỹnioti ʽbronićʼ, por. pỹlioti, pỹnioti, trỹnioti. Odmienna analiza gyn-io- w ŽD 

518 i GJL II, § 588.  

 giñti, genù, giniaũ 1. ʽgnać, gonić kogo, pędzić bydłoʼ, 2. ʽbiec, żeby dopędzić, ścigaćʼ, 

apgiñti ʽprzepędzićʼ (apiginu SD
1 «oganiam»), atgìnti ʽodpędzić, odegnaćʼ, įgiñti 

ʽprzymocować, przywiązaćʼ (Tinklą reik į virvę įgiñti, kad traukti galėtų ʽSieć trzeba 

przywiązać do powroza, żeby dało się [ją] ciągnąćʼ), pagiñti ʽprześcignąćʼ, prigiñti ʽdogonić; 

przygnać do pewnego miejsca; zgonić, zmęczyć (konia)ʼ, užgiñti ʽzagnać, np. na pastwisko; 

dogonić kogoʼ. Refl. giñtis ʽo krowach: odczuwać popęd płciowyʼ (Karvė gẽnas ʽKrowa 

goni się [za buhajem]ʼ; por. ros. gw. gonitьsja, Anikin 11, 203), nusigiñti ʽdogonić, np. 

złodziejaʼ. Odpowiednik łot. dzìt (dzĩt), dze̦nu, dzinu ʽgnać, pędzić; transportować; robić 

bruzdy; kosić; oddawać się czemuʼ, refl. dzìtiês ʽstarać się; posyłaćʼ. Pdg. alternacyjny gen-

/gin- < pie. *gu̯hen-/*gu̯hṇ- ʽuderzać, bić, razićʼ, por. het. kuenzi, kunanzi ʽbije, zabijaʼ, wed. 

hánti, ghnánti ts., scs. ženǫ ʽpędzęʼ (LIV
2 218). Znaczenie lit.-łot. ʽpędzić, wypędzaćʼ 

pochodzi ze znacz. ʽbiciem zmuszać do szybkiego ruchuʼ (zob. ALEW 329). Inf. giñti < 

*gu̯hṇ-t(e)i- jest porównywalny z psł. *žęti ʽuderzać ostrym narzędziemʼ ⇒ ʽścinać sierpemʼ 

(scs. žęti, ros. žatь, stczes. žieti, pol. żąć) oraz z wed. hatí- f. ʽuderzanie; uderzenie, ciosʼ, 

stnord. gunnr, guðr f. ʽwalka, bitwaʼ (gunnfani ʽchorągiew wojennaʼ, por. stwn. gundfano 

ts.). Inne odpowiedniki ie. wymieniono s.v. genė́ti. Zob. też BSW 85, LEW 152. — Drw. na 

SE gen-: genatìs f. ʽdrogą, którą się pędzi bydło na pastwisko, wygonʼ (por. degatìs ⇐ dègti; 

gaišatìs ⇐ gaĩšti); inne nazwy ʽwygonuʼ to genatỹs, genãtvė, genesỹs, genestỹs, genẽtė, 

genetỹs (BRB genitys, -i- wtórne, zob. ALEW 311), ìšgena, pragenà. Dalsze drw.: gẽninas 

ʽpędzący, pędzącʼ: ėj̃o žąsimìs gẽninas ʽszedł pędząc gęsiʼ (GJL II, § 316), genùlis 

ʽpastuszekʼ, genutỹs ʽzagroda dla bydłaʼ (por. n.rz. Genùtė), pragenaĩ m.pl. ʽpierwszy 

wiosenny wypas bydła; upominki wręczane z tej okazji pastuchomʼ. Por. łot. dze̦nât, -ãju 

iter. ʽpędzać, polować; szukać (złodzieja)ʼ. — Podwójny refleks SZ: gin- i gun-. 1° SZ gin-: 

išginà a. išginià ʽwygon, pastwiskoʼ, praginà a. praginià ts. Neopwk. gin̓ - (⇐ giniaũ): 

ginióti iter. ʽrozpędzać, rozganiaćʼ (podobnie kišióti, išmirióti). Por. łot. dzĩdinât ts., od 
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neopwk. dzī- < *dzin-C < *gin-C). Nawiązanie psł. *žĭnǫ, *žęti ʽżąć, ścinać sierpemʼ, por. 

scs. žĭnjǫ, žęti, ros. žnu, žatь, stczes. žnu (žňu), žieti, pol. żnę, żąć202. 2° SZ gun-: gunióti 

(zob.). — WSZ gyn-: gynė́ti (zob.). — SO gan-: ganýti (zob.), gãnas (zob.), praganà 

ʽwygonʼ (war. pragenà); pragãnas ZTŽ ʽwygonʼ ⇐ błr. prahón, -u. Nowy SP/SO gain- ⇐ 

gin-: gáinioti (zob.). — WSO gon- < *gān-: zob. gon-. — Usamodzielnionym derywatem 

prewerbialnym jest apgìnti ʽobronić, obronić sięʼ (znacz. etym. ʽopędzić sięʼ), z akutem 

metatonicznym. Wtórne simplex ginù, gìnti (zob.). Inaczej Derksen 2008, 561 (s.v. *žęti II), 

który przyjmuje pwk. ultimae laryngalis: pbs. *genʔ-/*ginʔ-. 

 gìntis, ginúos, gýniaus 1. ʽbronić sięʼ, 2. ʽzaprzeczać, nie przyznawać się, zapierać sięʼ, 

atsigìnti ʽopędzić się, np. od muchʼ, užsigìnti ʽzaprzeć się czegoʼ — forma zwrotna do gìnti 

ʽbronić kogo, czegoʼ (zob.). SD: ginuosi «prę się czego, zapieram się», ažusiginu «zapieram 

się czego» (por. užsìginu ts.), ažugina mi ko kas «odmawiaią mi».  

 girà 4 p.a. 1. ʽmusujący, chłodzący napój wyrabiany z żytniej mąki a. chleba, kwas 

chlebowyʼ (SD
1 «kwas, fermentum»), 2. c. ʽpijakʼ: Tai toks gira ʽTo taki pijakʼ (por. nazw. 

Girà, Giráitis). Ze zmianą g̓ i > g̓ u: giurà DVŽ ʽkwasʼ. Odpowiednik łot. dzira, dziŗa 1. 

ʽnapój dla bydłaʼ, 2. ʽkwas pitnyʼ. Czasowniki z sufiksami samogłoskowymi, giráuti ʽpijaćʼ i 

girinė́ti ʽpopijaćʼ, wskazują analizę gir-ā-: drw. od SZ gir-V do gérti ʽpićʼ (zob.). Podobna 

apofonia w ùžgirės f.pl. ʽpijatykaʼ. Zob. też kvõsas II. — Drw. girdarỹs ʽten, kto wyrabia 

«girę»ʼ (por. darýti). 

 girdė́ti, girdžiù (3 os. gird̃i, gird̃žia), girdė́jau 1. ʽsłyszećʼ, 2. wsch.-lit. ʽczuć, 

odczuwaćʼ (kalka semantyczna z błr. čucь, čúju ʽsłyszećʼ i ʽczuć, odczuwaćʼ). Odpowiedniki 

bałtyckie: łot. dzìrdêt, dzirdu (gw. dziržu), -ēju ʽsłyszećʼ, stpr. ENCH kirdīt ob. kirdītwei 

ʽsłyszeć, hoerenʼ, kīrdimai 1 pl. ʽsłyszymy, wir hoerenʼ, kirdijti 2 pl. ʽ(po)słuchajcie, hoertʼ. 

Przynależność etymologiczna osnowy gerd-/gird- pozostaje nadal kwestią nierozstrzygniętą. 

Łączono z jednej strony z lit. gìrti ʽchwalićʼ, zakładając neosuf. -dė- (LEW 153, 154), z 

drugiej strony z orm. kardam ʽwołam, nazywamʼ (pie. *g(u̯)er-dh-, LIV
2 187). ALEW 331 

rekonstruuje zwrot pie. *gu̯er(H)- + *dheh1- ʽdawać znać, Kunde gebenʼ. Zamiast analizy 

*gir- + -dė- zaproponujemy *gird- + -ė-. Byłaby to formacja duratywna na -ė- (ʽsłyszećʼ), 

utworzona od neoosnowy wyabstrahowanej z *girdyti (⇐ gìrti), tj. z causativum na -dy- o 

znacz. etym. ʽsprawiać, że się słyszy o kim/czymʼ. To causativum pochodziłoby z 

reinterpretacji *girdyti jako intensivum o znacz. ʽzachwalać kogo/co, nadawać rozgłosʼ. 

Opozycję dur. na -ė- : caus. na -y- przy neoosnowie na -d- można zilustrować takimi 

paralelami, jak murdė́ti : mùrdyti i pū́dėti : pū́dyti (z apofonią: skéldėti : skáldyti). — Drw. 

girs̃ti (zob.), girdénti: girdena SD «gruchnęło co» [ʽo wieściach: powstać, rozejść sięʼ, 

SPXVI] (syn. našina). Nomina: girdà ʽpogłoska, plotka; słuch, zdolność słyszeniaʼ (łot. dzìrde 

ʽsłuchʼ), gird̃as ʽwiadomość podawana z ust do ust, pogłoska, słuchyʼ (⇒ negirdomìs adv.: 

praléisti negirdomìs ʽpuszczać mimo uszuʼ), gird̃alas ts., girdùs ʽdobrze słyszący, o dobrym 

słuchuʼ, girdẽnis ʽkto dobrze słyszyʼ, nazw. Girdẽnis (por. sufiks w skendẽnis), nazw. 

Gird̃žius (⇒ patron. Girdžiónis, -iū́nas). Zwrot ar girdì? ʽczy słyszysz?ʼ ulega ściągnięciu w 

àgird i agì (por. GJL I, § 578). — Neoosn. girdė-: girdėlius b.z.a. ʽkto dobrze słyszy, kto ma 

dobry słuchʼ (wyraz występujący w zagadce), girdėliau b.z.a. adv. ʽgłośniejʼ (Kalbėk man 

girdėliau, ba nedagirdžiu! ʽMów głośniej, bo niedosłyszę!ʼ), girdė́tojas ʽsłuchaczʼ, girdė́styti 

ʽsłyszeć, znać ze słyszeniaʼ (Girdė́stytos žolės, bet nežinau, ką anos gydo ʽZioła [są mi] 

znane ze słyszenia, ale nie wiem, co one lecząʼ) – formacja na -sty-, która nie ma paraleli 

wśród werbalnych neoosnów na -ė-. — Neoosn. girdėt- (⇐ girdė́tas ʽsłyszanyʼ): girdė́tiškas, 

 
202 Wydaje się dziwne, że LIV2 215 zaliczył scs. žĭnjǫ, žęti do pwk. pie. *gu̯i̯eh3- ʽżyćʼ (por. scs. žiti, živǫ). Zob. 

również zastrzeżenia Derksena 2008, 561. 
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por. Jų vaikai nei svietiški, nei girdė́tiški (ŽD 157). — SE gerd-: gerdas (zob.). — Nie ma 

refleksów na SO *gard-.  

 gìrdyti, gìrdau (war. gìrdžiu), gìrdžiau 1. ʽdawać pić, poićʼ (trokštančių gìrdyt DP 

ʽpragnących napawaćʼ, įgìrdyti DP ʽwpoić komuʼ), 2. ʽupijać kogo, skłaniać do wypicia 

nadmiaru trunkówʼ, 3. ʽtopić kogo w wodzieʼ — causativum z suf. -dy- i SZ gir- ⇐ ger-, 

zob. gérti ʽpićʼ. Dawne praesens na -i̯a-: krauju savu gìrdžia DP ʽkrwią swą napawaʼ, girdžiu 

SD «napawam kogo». Cps. atgìrdyti ʽodkarmić cielę pojąc je mlekiemʼ, įgìrdyti 

ʽdoprowadzić kogo do stanu pijaństwaʼ, išgìrdyti ʽzużyć na pojenie (całą wodę), wypić (do 

dna)ʼ, nugìrdyti ʽdoprowadzić do gnicia (niewykopane kartofle na kartoflisku)ʼ, nugirdžiu SD 

«upaiam kogo, poię» [ʽupijamʼ], sugìrdyti ʽdać wszystko wypić; spoić kogoʼ. Refl. 

prisigìrdyti ʽutopić się; odebrać sobie życie przez utopienieʼ. Brak SO †gárdyti (por. 

spárdyti, tárdyti) przypomina takie wypadki, jak dìldyti, pìldyti, šìldyti. Odpowiednik łot. 

dzir̂dît ʽpoićʼ, dzir̂dinât caus.-iter. ʽpoić, częstować, gościćʼ. — Neoosn. gird-: girdùklis 

ʽosesek; małe cielę, które trzeba poić, bo nie ssie matkiʼ, girdùkšlis ʽdziecko sztucznie 

karmioneʼ, też o szczenięciu, prosięciu. — Neoosn. girdy-: girdyklà ʽwodopój, poidłoʼ, 

żartobl. ʽkarczmaʼ (łot. dzir̂dīkla2 ʽwodopójʼ), stlit. ʽnapójʼ, girdỹklas ʽpłynny pokarm dla 

zwierzątʼ, gìrdymas ʽpojenie koniʼ, SD «napawanie», girdysta BRB ʽpijaństwo, opilstwoʼ, 

girdytùvė ʽpoidłoʼ.  

 girgė́ti, gìrga, girgė́jo 1. ʽo gęsiach: gęgaćʼ, 2. ʽo drzwiach: skrzypiećʼ — czasownik 

na -ė- od osnowy gir-g-, pochodzącej od powtórzonego wykrz. gir-̃gir ̃o gęganiu. Paralele: 

ga-g-ė́ti, gur-g-ė́ti. Starszą postacią czasownika było pewnie kirkė́ti ʽgęgaćʼ ⇐ kir-k- ⇐ kir-̃

kir.̃ — Wtórne formy wykrzyknika: gìrkt (o gęsiach) oraz girg̃u girg̃u, girgu gargu i girg̃ū 

girg̃ū (o trzeszczeniu, skrzypieniu i gęganiu). — Z innymi sufiksami: girgénti, girgsė́ti, 

gìrgsėti (war. kirksė́ti), gìrginti (war. kìrkinti) oraz girgitúoti ZTŽ (⇒ girgitū̃nas ʽkto mówi 

niezrozumialeʼ). 

 girgždė́ti, gìrgžda (war. gìrgždi), girgždė́jo 1. ʽskrzypieć – o drzwiach, wrotach, łóżku, 

o butach, o śniegu pod butamiʼ, SD girgždžiu «skrzypię», 2. ʽtrzeszczeć – o suchym, 

kołyszącym się na wietrze drzewieʼ (Ne tas medis lūžta, kurs girgžda ʽNie to drzewo się 

łamie, co trzeszczyʼ) — z udźwięcznienia kš-d > gž-d w praformie *girkš-dė-ti, gdzie suf. -

dė- dołączył się do wykrz. gìrkš, girk̃š, gìrkšt, girk̃št o skrzypieniu (Gìrkš durys atsidarė 

ʽSkrzyp i drzwi się otworzyłyʼ). Tylko sufiksalnym segmentem -d- różni się *girkšdėti od 

syn. girkšė́ti ʽskrzypieć, trzeszczećʼ (Miške girkšėjo medžiai ʽW lesie trzeszczały drzewaʼ). 

Paralele: gurgždė́ti < *gurkš-dė-; kregždė́ti < *krekš-dė- i šnabždė́ti < *šnapš-dė-203. Zob. 

jeszcze girgė́ti. — Neoosn. girgžd-: gìrgždauti a. girgždáuti ʽskrzypieć ciągle, ustawicznieʼ, 

gìrgždinti ʽpowodować skrzypienie (drzwi, o wietrze)ʼ, gìrgžtelėti, gìrgžterėti ʽzaskrzypiećʼ. 

Wtórne postaci wykrzyknika: gìrgždu, gìrgždū, girgždū̃ (oraz papierowe gìrgž, napisane na 

wzór gìrkš). — Postverbalia: girgždà ʽradłoʼ, girg̃ždas a. gìrgždas 1. ʽstrzykanie w kościach, 

artretyzmʼ (por. łot. dzir̂kste), 2. ʽkawałek skóry wkładany do butów po to, by te skrzypiałyʼ, 

3. ʽżwir, piasek z kamyczkamiʼ, 4. bot. ʽjakieś zieleʼ, girgždesỹs ʽskrzypienieʼ. — 

Neoapofonia SZ girgžd- ⇒ SP/SE gergžd-: gergždė́ti, -džiù, -ė́jau ʽchrypieć, mówić głosem 

chrypliwym, skrzeczącym; charczećʼ. — Neoapofonia SZ girgžd- ⇒ SP/SO gargžd-: 

gargždė́ti, -ù, -ė́jau ʽmówić głosem chrypliwym, trzeszczącym; mówić niewyraźnieʼ, 

garg̃ždas ʽżwir, grunt zawierający żwir; żużel, szlakaʼ (por. łot. gargzda ʽpiaszczysta glebaʼ), 

⇒ drw. gargždýnas ʽwarstwa żwiru w gruncieʼ, gargždỹnė ʽżwirowata glebaʼ (por. 

žvirg̃ždas). Zob. też ALEW 332. N.m. Gargždaĩ 2x, Gargždẽlė, Garg̃ždupis. N.rz. Gerg̃ždas, 

 
203 ALEW 332 nie dostrzega wykrzyknika jako podstawy omawianej formacji i utrzymuje, że girgždė́ti bazuje – 

wraz z girgšė́ti – ʽna morfologicznie prostszym [czas.] girgė́tiʼ. Nie wiadomo wobec tego, czym miałyby 

być segmenty -ždė- i -šė-. 
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Gergždžiùkas.  

 girià 2 p.a. ʽwielki las, puszczaʼ. SD giria «pustynia, puszcza». War. gìrė. 

Odpowiedniki bałtyckie: łot. dziŗa, dzire ʽlasʼ, stpr. n. lasu Girgen, n.m. Auctigirgen, dosł. 

ʽWysoki Lasʼ (AON 13, 236). — Oboczna formacja na SO gar- ukazuje się w znacz. 

ʽdrzewoʼ: stpr. garian EV ʽdrzewo, Bom [Baum]ʼ, czyt. [gari.jən], tou assai īduns esse 

stesmu garrin ENCH ʽjadłeś z drzewa..., du hast gessen von dem Baum...ʼ. Por. gr. δρυμός 

ʽlasʼ obok δρῦς ʽdrzewoʼ. — Bałtyckie wyrazy stoją w związku z jednej strony ze SZ sti. 

girí- m. ʽgóra, wzniesienieʼ (pie. *gu̯ṛH-í-) i śrir. bairenn f. ʽlesista góraʼ (pcelt. *barinā), z 

drugiej strony ze SO w scs. gora ʽgóra, góra pokryta lasemʼ (bg., maced. gora ʽlasʼ) < pie. 

*gu̯orH-eh2-, jak też w odpowiednikach irańskich: aw. gairiš m. ʽgóra, góryʼ < *gu̯orH-i-, 

chotańskie gara-, sogdyjskie, paszto γar ʽgóraʼ < *gu̯orH-o-. Fakt, że dany wyraz oznacza 

zarówno górę, jak i las, Mańczak 58 tłumaczy tym, że «obszary o bardzo stromej 

powierzchni nie nadają się do przekształcania ich w pola uprawne i las na nich pozostaje». 

Por. BSW 78, LEW 153, ALEW 332n., PKEŽ 1, 326n., EWAIA I, 487, Matasović 57. NB. 

Formacja girià może pochodzić z przekształcenia starego f. *girì < pie. *gu̯ṛH-í-h2, por. 

pačià ⇐ patì ʽżona, małżonkaʼ < pie. *potih2; neptė ̃ ʽwnuczkaʼ ⇐ *neptì < pie. *neptih2 

(wed. naptī́). — Drw. girė́nas ʽczłowiek mieszkający w lesieʼ, girietis b.z.a. 1. ʽosiadły w 

lesie odludek, samotnikʼ, 2. SD
1 «puszczyk» [ʽptak Strix alucoʼ], girìngas ʽlesistyʼ, girinỹkas 

(zob.), gìrininkas ʽleśniczy; robotnik leśny; mieszkaniec lasuʼ, girìnis ʽleśny; dziki (jabłoń, 

grusza, świnia); gruboskórny, nieokrzesanyʼ, giriótas ʽlesisty (obszar, teren)ʼ, giriškas SD 

«pustelniczy», gìrnykas ʽczłowiek mieszkający na skraju lasuʼ, pagirỹs 1. ʽskraj lasuʼ (Jis 

gyvena pagirỹ, t.y. netoli girios JU ʽOn mieszka pod lasemʼ), 2. ʽpole pod lasemʼ (⇒ 

pagirùžis ts.), užùgiris ʽmiejsce za lasem, zalesieʼ, cps. vidùgiris ʽśrodek lasuʼ (por. vidùs). 

— N.m. Gìrė, Gìrios, Giráitė 7x, Girẽlė 23x, Girélka 3x, Gìrininkai 22x, Pagiriaĩ 27x, 

Ùžgiriai 6x, Užùgiriai, cps. Gìrialaukis oraz Šlãpgirė, Varñagiriai 2x. N.rz. Girãlė, Girẽlė, 

Girijà, Gìraudas a. Giraudà (*Gir-raud-, por. n.m. Raũdgiriai), cps. Girótakis, Gìrupis 8x. 

Por. stpr. n.m. Iwo-garge, Iwe-garge, z glosą «huwinboum»; I człon do lit. ývas ʽsowa 

puchaczʼ (AON 50, 233, PKEŽ 2, 59n.).  

 girinykas SD «pustelnik, eremita, anachoreta». Analiza: gir-inykas, por. girià ʽlas, 

puszczaʼ — jest to kalka staropolskiej formacji pustynnik, rozumianej przez Litwinów jako 

pustyn- + -nik. Por. stpol. pustynia ʽlas, bór; pustkowie, miejsce puste, bezludne; miejsce 

wygnaniaʼ, ⇒ adi. pustynny, ⇒ n.agt. pustynnik. To ostatnie zmieniło się w pustyl.nik przez 

dysymilację, następnie w pustelnik przez obniżenie samogłoski (por. pol. styr > ster; styrta > 

sterta). Zob. Bańkowski II, 966; nieco inaczej Boryś 504. Por. ros. pustýnnik ʽpustelnikʼ ⇐ 

pustýnnyj ʽpustynny, bezludnyʼ : pústynja, pústynь ʽbezludne miejsceʼ oraz ʽmiejsce, gdzie 

żyje pustelnik, pustelniaʼ. ŽD 144 i ALEW 332 (s.v. girià) niesłusznie uznali girinykas za 

banalny wariant formy gìrininkas ʽten, kto mieszka w lesie lub tam pracujeʼ. LEW i 

Ambrazas 2000 pominęli wyraz Szyrwidowy. 

 girkšė́ti, gìrkši, girkšė́jo stlit., gw. ʽskrzypieć, trzeszczeć (o drzewach), zgrzytać (o 

zębach)ʼ, DP ʽzgrzytaćʼ; gìrkšterėti a. gìrkštelėti ʽskrzypnąćʼ — czasowniki utworzone od 

onomatopeicznej osnowy girkš- jak w wykrz. gìrkš, gìrkšt. Por. bliskoznaczne girgždė́ti i 

grikšė́ti. 

 gìrkšnoti, gìrkšnoju, gìrkšnojau 1. ʽpić powoli, po trochu, popijać piwo, wódkęʼ 

(Susirinkę giminėlės gìrkšnoja), 2. ʽoddawać się pijaństwuʼ, war. girkšnóti — czasownik na -

no- od wykrz. gìrkš, gìrkšt o łykaniu napoju, o piciu duszkiem (por. gùrkšt s.v. gurksė́ti). Z 

innymi sufiksami: gìrkščioti, gìrkšterėti. Wykrz. gìrkš(t) da się wywieść z czas. girkšnóti, co 

ze zmiany gir-k-snóti < girsnóti (zob.).  
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 gìrnos, -ų 1 p.a. f.pl. ʽżarna kamienneʼ, przen. ʽtyłekʼ. Sg. gìrna ʽkamień mielący, tzw. 

biegun; żarna ręczne; jeden z kamieni młyńskich; tyłekʼ. Odpowiednik łot. dzirñas f.pl. 

ʽżarnaʼ. Pb. *gīr-nā-. Por. stisl. kvern ʽżarnaʼ, goc. asilu-qairnus ʽμύλος ὀνικόςʼ, stwn. 

quirn(a) ʽżarnaʼ. — Oboczna formacja pbsł. *gīr-nū-, por. łot. dzirñus ʽżarnaʼ : scs. žrŭny, -

ŭve ts., ukr. žórna ts., stpol. żarny ʽprasa do wyciskania wina, olejuʼ, pol. żarna ʽurządzenie 

do mielenia ziarnaʼ. Od tego derywat z pochodzenia przymiotny o suf. *-au̯a-, por. cs. 

žrŭnovŭ ʽkamień żarnowy, młyńskiʼ, stpol. żarnów ts. (⇒ pol. żarnowiec ʽkamień żarnowyʼ), 

ros. žërnov ʽżarnaʼ : łot. dzirñavas f.pl. ʽżarna, młynʼ, < pbsł. *gīrn-au̯a-. Staropruski hapaks 

girnoywis EV ʽżarna, Quirne [Handmühle]ʼ pozostaje niejasny w części sufiksalnej <-oywis> 

(PKEŽ 1, 372 czyta *girnavis). Formacja *gīr-nū-, prawdopodobnie starsza od *gīr-nā- (zob. 

BSW 89, LEW 153n.), odzwierciedla pie. *gu̯ṛh2-nuH- i należy do tej samej rodziny, co adi. 

pie. *gu̯ṛh2-ú-, por. wed. gurú- ʽciężki, ważkiʼ, gr. βαρύς ts. (brak lit. †girùs, †gurùs). Zob. 

ALEW 333n. — W jęz. łotewskim ukazuje się adi. grũts ʽciężki, trudny, mozolnyʼ, które jest 

pod względem budowy zbieżne z łac. brūtus ʽciężki, ociężały; tępy, głupiʼ, < pie. *gu̯ruh2-tó-

. Ten derywat ukształtował się przy udziale metatezy spółgłoski laryngalnej w pierwotnej 

formie *gu̯ṛh2utó- (⇐ *gu̯ṛh2-ú-), por. de Vaan 76. — St. pełny I *gu̯erh2-C dokumentuje wed. 

gárīyas- ʽcięższyʼ, gariman- n. ʽciężarʼ, zaś st. pełny II *gu̯réh2-C (tzw. ʽSchwebeablautʼ): 

wed. grā́van- m. ʽkamień prasy, kamień do tłoczenia somyʼ, stir. bró ʽżarnaʼ, < pie. *gu̯réh2-

u̯on- (EWAIA I, 508). — Drw. girnẽlė: kẽlio girnẽlė ʽrzepka kolanowa, łękotkaʼ (por. pol. gw. 

żarnówka), girñius ʽten, kto wyrabia żarnaʼ (por. nazw. Gìrnius, Girñius, Girnỹs, n.m. 

Girniaĩ), girnóvė ʽwarzęcha, duży ptak brodzący, Platalea leucorodiaʼ. Cps. gìrnakalis 

ʽrzemieślnik wykuwający żarnaʼ (por. kálti), war. girnãkolis; gìrnakmenis ʽkamień żarenʼ, 

girnū̃kalis ob. girnùkalis ʽten, kto wykuwa żarnaʼ (por. n.m. Girnakaliaĩ), gìrnkalis ts. (por. 

n.m. Girkaliaĩ 2x z *Girn-kaliai), por. łot. dzirñkalis ts.; gìrnakalis a. gìrnkalis ʽdłuto do 

wykuwania żarenʼ, girnãkūjis ʽmłotek do wykuwania żarenʼ (por. kū́jis), girnãkūlis ʽjeden z 

kamieni żarenʼ (por. kū̃lis), gìrnalovis a. girnãlovis ʽkrosna żaren, drewniany kadłub, w 

którym są one umocowane; skrzynka u żaren, do której sypie się mąkaʼ (por. lovỹs), 

gìrnapusė 1. ʽjeden z kamieni żarenʼ (dosł. ʽpołowa żarenʼ), 2. ʽkamień młyńskiʼ, girnãskylė 

ʽotwór w dolnym kamieniu żaren, w tzw. leżakuʼ, girnatraukis b.z.a. ʽmlon w żarnachʼ, 

pusiãgirnis ʽjeden z kamieni żarenʼ (por. pùsė; por. łot. pusdzirñavas f.pl.). 

 girsnóti, girsnóju, girsnójau 1. ʽpić po trochu, popijać (piwo, wódkę)ʼ, 2. ʽupijać się od 

czasu do czasuʼ (war. gìrsnoti), girsčióti ʽpopijać, pić po trochu, małymi łykami (o wódce), 

sączyć (piwo)ʼ — analiza: girs-no-, girs-čio-, derywaty od neopwk. girs-, który 

wyabstrahowano z formy prs. gìrstu (reanaliza *girs-stu), por. apgìrti ʽupić sięʼ, pragìrti 

ʽrozpić się, stać się pijakiemʼ. Alternant gìr-C stoi w apofonii do gér-C, zob. gérti ʽpićʼ. 

Porównywalne formacje to kilsnóti i kilsčióti ⇐ kìlstu (zob. kìlti). War. z insercją k: girksnóti 

> girkšnóti. Zob. też gìrkšnoti. 

 girs̃ti, girstù, girdaũ ʽzacząć słyszećʼ, zwykle z prvb.: atgirs̃ti ʽdowiedzieć sięʼ, išgirs̃ti 

ʽusłyszeć, dowiedzieć się, dostać wiadomośćʼ, SD «nasłychnąć, inaudire aliquid» (por. łot. 

izdzìrst, -stu, -du ʽdoznać, usłyszećʼ), pagirs̃ti ʽposłyszećʼ, SD «ocucam się, expergiscor, 

euigilo, excutior somno», pragirs̃ti ʽodzyskać słuchʼ — formacja inchoatywna na -sta- od SZ 

gird, zob. girdė́ti ʽsłyszećʼ. — Neopwk. girs-: girs̃las ʽgłos; wiadomość usłyszanaʼ, girs̃mas 

ʽgłos, odgłos rozmowyʼ. SO gars- ⇐ girs-: gars̃as (zob.). 

 girt-, neoosnowa wyabstrahowana z formy gìrtas ʽpijanyʼ, participium prt. pass. do 

gérti ʽpićʼ (zob.). Drw. werbalne: girtáuti ʽoddawać się pijaństwuʼ, DP ʽopijać sięʼ, SD 

«pijam» (⇒ girtãvimas ʽpijaństwoʼ), gìrtinti ʽupijaćʼ, girtúoti ʽupijać sięʼ. Do tego išgirtúoti 

ʽwytrzeźwiećʼ: Aš išgirtavaũ, t.y. išsipagiriojau JU ʽWytrzeźwiałemʼ. Też refl.: Išsigirtúoti 

yra išsipagirioti, išsiblandyti (Nežadink jo, teišsigirtúoja ʽNie budź go, niech sobie 
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wytrzeźwiejeʼ). Zob. też prasigirduoti. — Drw. nominalne: apýgirtis ʽpodpity, nieco pijanyʼ 

(por. girt̃is), apgirtỹs ts., girt̃ė ʽpicie, biesiadowanieʼ, SD «hoyne częstowanie», girtės namai 

SD «karczma», maršalka girtės SD «marszałek weselny, biesiadny» (syn. maršalka svodbos); 

girteiva b.z.a. ʽpijakʼ (por. mušéiva, nevaléiva), girtybė SD «opilstwo, upicie», girt̃is, -čio sb. 

ʽpijanyʼ (Nesuprantu, ar jis girtas, ar tik girčiù apsimetęs ʽNie rozumiem, czy on jest pijany, 

czy tylko takiego udajeʼ) – zapewne drw. wsteczny od apýgirtis; girtìtelis ʽpijaniusieńkiʼ (⇒ 

girtiteláitis ts.), girtókas ʽpodpity, podchmielonyʼ (girtoku darau kų SD «podpoić kogo»), 

girtukėl̃is ʽzupełnie pijanyʼ, girtū̃klė a. girtū̃klis ʽpijakʼ, girtùs ʽpijanyʼ, girtùtis ʽbardzo 

pijanyʼ, girtuvė ̃ ʽkarczmaʼ, ⇒ girtuvìnis ʽkarczemnyʼ, girtùvinykas ʽkarczmarzʼ. Cps. 

pùsgirtis ʽpodpityʼ (dosł. ʽna pół upityʼ, por. pùsė). Paralele s.v. būt-, degt-, imt-. — Neoosn. 

girtuo- (⇐ girtúoti): girtuoklė c. DP ʽpijanica, opiłyʼ, SD «kuflarz; opiły; piianica», girtuõklės 

f.pl. bot. ʽłochynie, borówki bagienne, Vaccinium uliginasumʼ (por. sūpuõklės ⇐ sūpúoti), 

girtuõklis ʽpijakʼ (⇒ vb. denom. girtuokliáuti ʽoddawać się pijaństwuʼ); neoapofonia 

sufiksalna wytworzyła tu dwa war. najpierw girtū̃klis ʽpijakʼ (-uokl- ⇒ -ūkl-, por. šykštū̃klis 

ob. šykštuõklis), potem girtùklis ts. (-ūkl- ⇒ -ukl-, por. šykštùklis). — Neoosn. girtut- (⇐ 

girtùtis): girtučiùkas ʽzupełnie pijanyʼ, girtutėl̃is ts., girtutùkas ts.  

 gìrti, giriù (zam. *giru?), gýriau ʽchwalić, zachwalaćʼ, DP też ʽwysławiać, zalecać, 

radzić, błogosławićʼ, įgirti ʽzalecaćʼ, išgirti ʽwysłowić, wychwalićʼ. Refl. gìrtis, giriúos, 

gýriaus ʽchwalić się, chełpić sięʼ (Tebesìgiria! ʽJeszcze się chwali!ʼ), pasigìrti ʽpochwalić 

sięʼ, užsigirti DP ʽzalecać sięʼ. SD
1 giriuos «wynaszam się», SD giriuosi «chełpię się». 

Odpowiedniki bałtyckie: łot. dzirt̃, dziŗu, dzĩru ʽchwalićʼ, refl. dziŗuôs, dzĩruôs, dzirt̃iês 

ʽprzechwalać się, chełpić się; przystępować do czego, mieć zamiar; obiecywać sobieʼ, stpr. 

ENCH girtwei ʽchwalić, lobenʼ, prs. 1 pl. girrimai (drw. wargan girsnan acc.sg. ʽzła opinia, 

boesen leumutʼ, pogirsnan, pogirschnan acc.sg. ʽpochwała, Lobʼ, pogirrien ts.). — Prs. na -

i̯a- jest prawdopodobnie młodszego pochodzenia: lit. giriù tak się ma do scs. žĭrǫ (žrěti) 

ʽskładać ofiaręʼ jak lit. diriù do scs. dĭrǫ (drěti) ʽdrzećʼ oraz lit. tiriù do scs. tĭrǫ (trěti) 

ʽtrzećʼ. Zob. Stang 1942, 30n., 35. Rekonstrukcja *gir-e- < pie. *gu̯ṛH-é- (por. LIV
2 210n.). 

— Ptc. prt. pass. pagìrtas ʽpochwalonyʼ odpowiada wed. gūrtá- ʽpozdrowionyʼ, łac. grātus 

ʽprzyjemny, uczynny, godny podziękowania, kochany, drogiʼ, < pie. *gu̯ṛH-tó-. — Pie. SE-V 

*gu̯érH-e-: wed. járate ʽśpiewa, opiewa, pozdrawiaʼ. SE-C: pbsł. *gērti > scs. žrěti ʽskładać 

ofiaręʼ. Por. BSW 88, LEW 154, ALEW 336. W bałto-słowiańskim brak jest śladu po prs. 

infigowanym *girnō ⇐ *gu̯ṛ-n-H-é- (por. wed. gṛṇā́ti ʽpozdrawia, wychwalaʼ). Nie ma też 

refleksów na SE (lit. *ger-V, *gér-C) i na SO (lit. *gar-V, *gár-C). — Drw. girk̃las 

ʽchwalenie, pochwała; samochwałʼ (*gīr-tla-), girs̃kus (zob.), cps. savìgira, savìgyra c. 

ʽsamochwałʼ, kontrahowane sáugira (por. sãvas). — Neoosn. girkl-: girklùs ʽkto przechwala 

się, chełpi sięʼ (por. apginklus ⇐ giñklas). — WSZ gyr-: gýriau (prt.), drw. gyrà ʽchwalenie 

się; samochwałʼ (por. nazw. Gyrà), gyrãstis ʽpochwałaʼ (por. GJL II, § 414), gyrė́jas 

ʽczłowiek, który chwali, chwalca, wielbicielʼ, SD «chwalca», gỹrius ʽchwalenie, chwalbaʼ, 

DP ʽchwała, chlubaʼ (por. myrius, vỹlius, vỹrius), gyrūnas SD «chełpliwy», pãgyros f.pl. 

ʽpochwała; zachwalanieʼ, pagyrìmas ʽpochwałaʼ, DP ʽchwała, zalecanie, błogosławieństwo, 

pochwała, pochwalenie, szczęścieʼ, pagyrū̃nas ʽosoba chwaląca samą siebie, samochwałʼ (⇒ 

pagyrū̃niškas ʽchełpliwyʼ), gyrpelnỹs ʽkto lubi się chwalićʼ (por. pelñas).  

 gýsla 1 p.a. ʽżyłaʼ. SD: gysla kraujo «żyła krewna», gysla plestinti «żyła pulsowa, 

oddechowa». Pl. gýslos ʽpulsʼ: plasta gyslos SD «bije puls». Z obocznym tematem: gýslė, 

gyslė.̃ Odpowiedniki bałtyckie: łot. dzîsla, dzîsle, z insercją k: dzîksla, dzīksle ʽżyła; cięciwa 

łukuʼ (war. dzîpsla), stpr. pettegislo cps. EV ʽżyła tętnicza na ramieniu, Ruckeoder 

[Rückenader]ʼ (por. lit. petỹs). Należy wraz ze scs. žila ʽvena, nervusʼ, sch. žȉla ʽżyłaʼ do 

pbsł. *gī-slā- < pie. *gu̯(h)iH-sleh2-, por. BSW 90, REW I, 426, LEW 150, ALEW 322. Sb. gýsla 

odzwierciedla – podobnie jak gijà (zob.) – formację na st. zanikowym do pie. *gu̯(h)i̯eH-, por. 
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wed. jyā́- f. ʽcięciwa łukuʼ. Suf. *-sl- ukazuje się również w orm. ǰil ʽścięgno, sznurʼ i łac. 

fīlum ʽnić, nitka; przędza; strunaʼ < pie. *gu̯(h)iH-(s)lo- (por. de Vaan 220). — Drw. gyslẽlė 

ʽżyłkaʼ, SD gyslelės lapo «żyłka w liściu», gỹslius ʽwychudły, słaby człowiekʼ (⇒ gỹslinti 

ʽiść – o chudym bydlęciu a. człowiekuʼ), gysločia SD bot. «babka ziele, Plantago» (neosuf. -

očia, por. niekočià), ⇒ gyslõtis bot. ʽbabka, Plantagoʼ, gyslõčius ʽczłowiek żylasty, silnyʼ, 

gyslótas ʽżylasty (o mięsie, buraku, liściu)ʼ, SD «żyłowaty». Cps. gýslapis bot. ʽbabka, 

Plantagoʼ – skrót haplologiczny z *gysla-lapis (por. lãpas), kraujãgyslė ʽnaczynie 

krwionośneʼ (por. kraũjas), saũsgyslė ʽścięgnoʼ (por. saũsas), viengỹslis ʽlichy, słaby – o 

koniuʼ (dosł. ʽz samymi żyłami, same żyłyʼ, por. víenas). — Vb. denom. gýslioti ʽwysilać 

się, napinać swoje siłyʼ (war. gýsloti), įgýslioti ʽz trudem wnieść (na górę, na wóz)ʼ, 

nusigýslioti ʽzmordować się (przy ciężkiej robocie)ʼ. Por. pol. żyłować kogo w pracy 

ʽwyciskać z kogo wszystkie siły, męczyć kogoʼ. 

 gìsti, gỹsta (*gįs̃ta < *gins-sta), užgìso wsch.-lit. ʽgasnąć – o ogniu, o węglachʼ (por. 

Otrębski 1934, 341, LZŽ) — formacja inchoatywna z suf. -sta- i neoapofonicznym SZ gis- ⇐ 

ges-, por. gèsti ʽgasnąćʼ. Odpowiednik łot. dzist, dzìestu, dzisu ʽgasnąćʼ, o tropie: ʽnagle 

urywać się, znikaćʼ. Pierwiastek na SZ gis- tak się ma do SP/SE ges- jak kis- do kes- (s.v. 

kàsti), tis- do tes- (s.v. tesė́ti) oraz tiž- do tež- (s.v. tèžti). — Caus. gisýti ʽgasićʼ (por. 

Otrębski 1934, 292). — Neoapofonia gis- ⇒ gais-: gaisinti (zob.). 

 gýsti, gýstu (*gyd-stu), gýdau ʽzacząć śpiewać, piaćʼ, zwykle z prvb.: pragýsti 

ʽzaśpiewać, zapiaćʼ (pirm neg gaidys du kartu pragys, tris kartus užsiginsi manęs DP 15915 

ʽpierwej niż kur dwakroć zapoje, trzykroć się mnie zaprzyszʼ), sugýsti ʽzapiaćʼ, atgýsti 

ʽzacząć na nowo śpiewać (o ptakach na wiosnę)ʼ. Inchoativum z suf. -sta- i SZ gyd- ⇐ gied, 

por. giedóti ʽśpiewaćʼ. — Drw. gýdauti ʽpiaćʼ, gỹdalas ʽpianieʼ, atógydis ʽefekt głosowy 

następujący po pianiuʼ (Šiąnakt girdėjau visus gýdavimus ir atógydžius ʽTej nocy słyszałem 

wszystkie odgłosy [wydobywające się z mej piersi]ʼ). — Neopwk. gys- (⇐ gýsti, gýstu): 

gysmas b.z.a. ʽśpiewanie, śpiew (ptaków)ʼ, cps. gaĩd-gystė (zob.).  

 gišèptas 2 p.a. gw. ʽinteres, transakcja handlowaʼ (KRŽ), gišeftas b.z.a. (GL 54) — 

zapoż. z jid. gišeft (por. nwn. Geschäft n.). 

 gýti, gyjù (*gįju < *ginju; war. gynù, gýstu), gijaũ 1. ʽo ranie: goić się, zabliźniać sięʼ, 

2. ʽo chorym: zdrowiećʼ, 3. ʽo roślinie: przyjmować sięʼ (Šiemet skiepintos obelaitės jau 

gỹja), 4. bibl. ʽżyćʼ: O Seth gijo šimtą ir penkeris metus ʽA Set żył sto i pięć latʼ. Cps. atgýti 

ʽodżyć; zmartwychwstaćʼ, atgyju SD «ożywiam» (atgijo SD «ożył, zmartwychwstał»), įgýti 

(zob.), nugyti DP ʽodnosić; zasłużyćʼ, prigýti ʽprzyjąć się, zakorzenić sięʼ, sugýti ʽzagoić sięʼ 

(Pirš̃tas sugìjo), też ʽodpocząć, odetchnąćʼ, užgýti ʽzagoić sięʼ (Žaizdà jaũ užgìjo). Odpo-

wiednik łot. dzît, dzîstu, dziju ʽgoić się, zdrowieć, odzyskiwać siłyʼ, izdzît ʽwyzdrowiećʼ. 

Paradygmat opiera się na SZ *gu̯ih3- od pwk. *gu̯i̯eh3- ʽżyćʼ (LIV
2 215, ALEW 336n.), por. gr. 

hom. βέομαι coni.-fut. ʽbędę żyłʼ < *gu̯ei̯h3-e-). Inf. gýti wraz ze scs. žiti ʽżyćʼ reflektuje 

*gu̯ih3-C. Rozbieżność znaczeń ʽżyćʼ (słow.) i ʽgoić się, zdrowiećʼ (lit.-łot.) polega na 

innowacji po stronie lit.-łot., gdzie pojawiły się nowotwory gyvénti i dzîvuôt na wyrażenie 

ʽżyćʼ (⇐ gývas, dzîvs ʽżywyʼ). — Prt. gijaũ zawiera -j-, które powstało w warunkach hiatu 

laryngalnego, < *gii̯-V z pie. *gu̯ih3-V (zob. HL 19). Neopwk. gij-: po atgijimui DP ʽpo 

zmartwychwstaniuʼ, ižgijimas SD «wzmaganie», pagìjėlis ʽozdrowieniecʼ (por. apsirìjėlis), 

łot. dzijeklis ʽlekarstwo na ranyʼ. — Caus. na -dy-: gýdyti (zob.). — Prs. gyjù < *gįjù < *gi-n-

i̯ō polega na infigowaniu osnowy *gii̯-V, widocznej w formie prt. Gdyby prs. infigowane 

miało formację dawną, to brzmiałoby *ginù < pie. *gu̯i-n-h3-V (por. sinù < pie. *si-n-h2-V; 

trunù < pie. *tru-n-H-V). — Prs. gw. gynù utworzono od neopwk. gy-, który został 

wyabstrahowany z formy prs. gyjù, gdy ta zajęła miejsce *gįjù. Tak w gynù, jak i gyjù 

pierwiastkowe y mają inną genezę niżeli y w inf. gýti; przejawia się to w różnicy intonacji. W 
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jednym szeregu z gynù, 3 os. gỹna stoją praesentia lỹna (lýti), pỹna (pýti) i rỹna (rýti), 

kontynuujące *lįna, *pįna i *rįna. — SP znany jest tylko w innowacyjnej postaci gaj-V ⇐ 

gij-V: gajùs (zob.). 

 gỹvalioti, gỹvalioju, gỹvaliojau ʽpędzić żałosny, marny żywot, wegetowaćʼ, stlit. 

atgyvalioti ʽożywić, wskrzesićʼ — vb. denominativum urobione neosuf. -alio- od gývas 

ʽżywyʼ. Por. typ sárgalioti ʽzapadać na zdrowiu, niedomagaćʼ ⇐ sargãlius. — Z wtórnym 

dyftongiem ai: gỹvailioti ʽwegetowaćʼ (aľo > ai̯ľo; i̯ wskutek antycypowania miękkości ľ). 

Por. neosuf. -ailio- w ėdailióti, kirtailióti i pìlstailioti. 

 gývas, -à 3 p.a. ʽżywyʼ. Odpowiedniki bałtyckie: łot. dzîvs ts., stpr. gijwans, geīwans 

acc.pl. ʽżywych, die Lebendigenʼ. Wraz ze scs. živŭ ʽζῶνʼ, ros. živój itd. jest kontynuacją 

dewerbalnego przymiotnika pbsł. *gī-u̯a- (por. gýti, scs. žiti). Reflektuje pie. *gu̯ih3-u̯ó- 

ʽżywyʼ ⇐ *gu̯i̯eh3-/*gu̯ih3- ʽżyćʼ, zob. LIV
2 215, NIL 185n., ALEW 339n. Odpowiedniki ie.: 

wed. jīvá-, łac. vīvus, stir. béo, śrwalij. byw, goc. qius itd. Por. budowę adi. sývas, šývas. — 

Drw. gývasta a. gyvastà ʽżycieʼ, gývastis, gyvastìs f. lub gývastis m. ʽżywe stworzenie; życie; 

wątła istotaʼ, gývis 1 p.a. ʽżywe stworzenie, żyjątkoʼ (SD «zwierzę»), ʽbydło, stado bydłaʼ 

(LZŽ), gỹvis m. 2 p.a. ʽżywośćʼ; sposób akcentowania uwydatnia różnicę między concretum i 

abstractum (por. sū́ris ob. sū̃ris ⇐ sū́ras); gyvatà (zob.), gyvãtė (zob.), gývyba gw. ʽżycie, 

żywotnośćʼ (por. łot. dzîvība ʽżycie; żywa istotaʼ), gyvýbė ʽżycie, istnienieʼ, SD «żywość», 

atim̃ti gyvýbę ʽpozbawić życiaʼ (⇒ gyvybìngas ʽżywotnyʼ, gyvýbinis ʽżyciowy, żywotnyʼ), 

gyvìngas ʽpełen życiaʼ, SD «żywotny», gyvystė SD «żywotność», gyvulỹs (zob.), gyvùmas 

ʽżywość, rzeźkośćʼ, SD «czerstwość» (syn. gaivystė), gyvuonìs, -iẽs f. ʽmiejsce pod 

paznokciem, wewnętrzna część rogu; żywe mięso; rdzeń wrzodu; żądło pszczoły lub osy; 

język żmiiʼ – z sufiksem jak w auguonìs, geluonìs (war. gyvuonỹs, gyvonìs, gývanis), 

negývėlis ʽumarłyʼ, niekù gyvù adv. ʽw żaden sposóbʼ. — Cps. gývakaras c. ʽsłaby, ledwie 

żywy – człowiek a. zwierzęʼ (por. geĩvakaras s.v. gaivìnti), gyvãklanis (zob. klãnas), 

gyvaladžià (zob. laid-), gyvãmėsė a. gývmėsė ʽżywe mięso w ranieʼ (por. mėsà), gyvanãstris 

ʽkto wrzeszczy na całe gardłoʼ (por. nasraĩ), gývanašlis (zob. našlė)̃, gyvãplaukiai (zob. 

pláukas), gývasakiai (zob. sakaĩ), gývagis (zob. võgti), gývnagis ʽmiejsce pod paznokciem, 

pod kopytem, pod rogiem; żywe mięsoʼ (por. nagà; war. gýnagis, zapewne przez fazę *gīu̯-

nagis i zanik ślizgu), gývragis ʽżywe mięso w roguʼ (por. rãgas; war. gýbragis, gýragis < 

gývaragis), gývrungis a. gývrungiai m.pl. ʽprzednia ruchoma część wozuʼ (por. rùngas), 

léisgyvis (zob.), pùsgyvis (zob. pùsė). — Vb. denom.: 1. gỹvalioti (zob.), 2. gỹvelėti, -ju, -jau 

ʽżyć jako tako, trzymać sięʼ, 3. gyvė́ti, -ja, -jo ʽożywiać sięʼ, pagyvė́ti ts., negyvė́ti: sunegyvė́ti 

ʽzrobić się nieżywym, zdechnąćʼ, užnegyvė́ti ʽzemdleć; umrzeć, zdechnąćʼ (por. pol. za-nie-

móc), 4. gývinti: pagývinti ʽożywić, ożywiaćʼ, 5. gývoti a. gyvóti, -ju, -jau ʽmieć się, żyćʼ : 

łot. gw. dzîvât, -āju ʽpracować, wykonywać robotę; żyćʼ, refl. dzîvâtiês ʽbawić się, np. o 

dzieciachʼ204; taki sam temat na -ā- widać w stpr. giwa ʽżyje, lebetʼ < *[gi:va:ja], war. giwe, 

gīwu, 1 pl. giwammai, giwemmai ʽżyjemy, wir lebenʼ), 6. gyvúoti ʽmieć się, żyćʼ (Kaĩp 

gyvúoji? ʽJak się masz?ʼ Tegyvúoja! ʽNiech żyje!ʼ, przest. Laĩ gyvúoja! ts.); odpowiednik łot. 

dzîvuôt ʽżyć, mieszkać, przebywać; pracować, być zajętymʼ, refl. dzîvuôtiês ʽbawić sięʼ. — 

Neoapofonię gyv- ⇒ gaiv- ilustruje gaivìnti (zob.). 

 gyvatà 2 p.a., gývata 1 p.a. przest. 1. ʽżycie, żywot; sposób życiaʼ (DP ʽżywot, życie, 

stadło, cnotaʼ), 2. ʽmiejsce zamieszkania, domostwo, gospodarstwoʼ — abstractum przy-

miotne na -atā- od gývas ʽżywyʼ. Paralela: sveikatà ⇐ sveĩkas (por. Kaip einasi gyvatà, 

sveikatà ʽJak zdrowie?ʼ). Odpowiednik stpr. giwato EV ʽżycie, Lebin [Leben]ʼ. Por. syn. 

 
204 Derywacja gývoti (dzîvât) od neoosn. gyv- ⇐ gý-vas (dzîvs) znajduje paralelę w łot. dãvât ʽdawać, dawać w 

darzeʼ od neoosn. *dāv- zanikłego przymiotnika *dā-vas ʽdający, rozdzielającyʼ ⇐ pie. *deh2-u̯o-. Ten 

ostatni zostawił ślad w sb. dovanà (dâvana) ʽdarʼ. 
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gyvastà, gyvastìs. — BSW 76, s.v. *gīu̯atā- zestawiał formację bałtycką z łac. vīta ʽżycieʼ, 

rozumianym przezeń jako refleks płac. *u̯īu̯etā. Dziś jednak vīta wyprowadza się – wraz z 

oskij. biítam ʽvitamʼ – z pital. *gu̯ītā- < pie. *gu̯ih3-teh2-, zob. Untermann 2000, 147. Z dru-

giej strony Meiser 1998, 92 i de Vaan 686 rozważają alternatywną rekonstrukcję *u̯ī́u̯ita < 

*u̯ī́u̯otā < pie. *gu̯iH-u̯o-teh2-. Por. jeszcze stir. bíad ʽpożywienieʼ < *biu̯oto- (Matasović 64). 

Osobno zob. gyvãtė, gyvẽnimas. — NB. War. stlit. gyvatas ʽżywotʼ może mieć zakończenie 

wzorowane na odpowiedniku słowiańskim, por. scs. životŭ ʽżycieʼ (⇐ živŭ ʽżywyʼ), ros. 

živót, -otá ʽbrzuchʼ, przest. ʽżycie, żywotʼ, błr. przest. žyvót, -atá ʽżycieʼ, pol. żywot ts.  

 gyvãtė 2 p.a. 1. ʽżmija, Vipera berusʼ, 2. przen. c. ʽobrzydliwiec, paskudnikʼ. SD
1: 1. 

«gadzina», 2. «wąż, żmiia» (urvas gyvačių SD
1 «nora» [dosł. ʽnora wężyʼ]). SD: 1. 

«padalec», 2. «wąż ziemny», 3. «żmija». War. gyvata WP ʽwążʼ. Concretum na -ė w 

stosunku do abstractum gyvatà ʽżycieʼ (zob.). Por. LEW 154n., ALEW 340. — Drw. gyvatė́nas 

a. gyvatíenas gw. ʽsyn gada, syn żmiiʼ (obelga; w przybliżeniu odpowiada ros. súkin syn, ukr. 

súčyj syn, dosł. ʽsyn sukiʼ, zob. Otrębski 1934, 116, przyp. 1), gyvãtinas – przekleństwo i 

obelga ʽłobuz, łotrʼ (od tego neoosn. gyvat-: gyvãčas – obelga (ze zmiany *gyvat-šas, por. 

giñčas, glìčas, trìčas), gyvatýnas a. gyvatỹnė ʽżmijowisko, gniazdo żmijʼ, gyvatìnė ʽnalewka 

na żmiiʼ, gyvatùkas ʽmaszyna do sortowania ziarna, tzw. żmijka; wężownicaʼ. Eufemizmy 

zastępujące gyvãtė to m.in. gimbatė b.z.a. i pãlaužė (Kai nenor ištarti gyvatės, sako pãlaužė, 

gimbatė ʽKto nie chce wymówić «gyvatė», mówi «palaužė, gimbatė»ʼ). — Cps. gyvãčbalė 

ʽbagno, gdzie bytują żmijeʼ (por. balà), gyvãtgalvis ʽmający głowę żmiiʼ (o złoszczącym się 

człowieku, też jako obelga), por. galvà; gyvãtklanis ʽmiejsce, gdzie wygrzewają się żmijeʼ 

(por. klãnas), gyvãtmušis ʽkto zabija żmijeʼ (por. mùšti), gyvãtvakaris ʽostatni wieczór przed 

ślubemʼ (por. vãkaras; znaczenie cps. niejasne). — Vb. denom. gyvačiáuti ʽwyszukiwać i 

zabijać żmijeʼ, išgyvatė́ti 1. ʽzłajać, zwymyślać kogoʼ (dosł. ʽnazywać kogo żmiją, gadzinąʼ), 

2. tr. ʽstawać się robaczywymʼ (bulvės išgyvatėja ʽkartofle robaczywiejąʼ). — N.m. Gyvatỹnė 

3x, Gyvãtiškės. N.rz. Gyvãtė, Gyvatinìkė, Gyvãtupis. 

 gyvẽnimas 1 p.a. 1. ʽżycieʼ, DP ʽżycie, żywotʼ, 2. DP ʽmieszkanie, przybytek, gospoda, 

przemieszkanie, obcowanieʼ — nomen actionis na -imas od gyvénti ʽżyćʼ. Paralele: 

kedẽnimas, kūrẽnimas, purẽnimas. — SD gyvenimas: 1. «mieszkanie», 2. «pokoy, 

budowanie» (syn. buta), 3. «rezydencya plebana, starosty» (syn. pribuitis kur), 4. «żywot, 

życie, pobyt na świecie» (syn. buitis), gyvenimas su kuo «obcowanie», bindras gyvenimas 

«bursa» (syn. vienovietė gyvenimo), moterų gyvenimas «fraucmer mieysce» (syn. mergų 

būklas, mergavietė). 

 gyvénti, gyvenù, gyvenaũ 1. ʽbyć żywym, żyć, istniećʼ, 2. ʽprzebywać w pewnym 

miejscu, mieszkaćʼ, 3. ʽutrzymywać się z czegoʼ (Iš rankų darbo gyvename ʽUtrzymujemy 

się z pracy rąkʼ), 4. ʽuprawiać, orać ziemięʼ (gyvenù laũką ʽuprawiam poleʼ, por. łot. dzîvuôt 

ʽpracowaćʼ), 5. ʽżyć w zgodzieʼ (Gyvénkim kaip broliai ʽŻyjmy [w zgodzie] jak braciaʼ), 6. 

ʽfermentować (o piwie, miodzie)ʼ. DP ʽżyć, mieszkać, przemieszkiwać, bywać, używać, 

obcować, przebywać, trwać, sprawować, zażywać, roskoszować, lostować, zachować się, 

obchodzić się, strawić, obierać sięʼ. War. gw. gyvéiti < gyvę́ti (LD § 151). — Cps. apgyvénti 

ʽzasiedlić; obrobić, zaorać (pole)ʼ, atgyvénti ʽprzeżyć się, wyjść z użyciaʼ, įsigyvenu kur ̃SD 

«obywam się», išgyvénti ʽprzeżyć, przemieszkać; wyrugować, wyrzucićʼ, pagyvénti ʽpożyć, 

pomieszkaćʼ (pagyvẽnęs žmogùs ʽczłowiek w podeszłym wiekuʼ), pragyvénti ʽprzeżyć, 

przemieszkaćʼ, sugyvénti ʽżyć w zgodzie, zgodnie współżyć; doczekać się (syna)ʼ, refl.: 

susigyvẽnęs žmogùs ʽczłowiek, który wzbogacił się własną pracąʼ, užgyvénti m.in. 

ʽzapracować, zarobićʼ. Refl. nusigyvénti ʽzbiednieć, zubożeć; zrujnować się, zbankrutowaćʼ, 

prasigyvénti ʽdorobić się, wzbogacić sięʼ. — Analiza: *gyven-ti, vb. denominativum od 

osnowy, jaką widać w sb. gyvenà ʽżycieʼ, abstractum na -en- od gývas ʽżywyʼ (por. maženà 



479 

na prawach rękopisu 

ʽmałośćʼ ⇐ mãžas ʽmałyʼ; retenà ʽrzadkośćʼ ⇐ rẽtas ʽrzadkiʼ). Inne abstracta utworzone od 

adi. gývas: ãtgyvena ʽprzeżytekʼ, pragyvenà ʽpoczątek nowego życia, zwł. życia w 

małżeństwieʼ (Aš tą parsivežiau ant pragyvenõs jaunajai ʽPrzywiozłem to dla panny młodej 

na początek nowego życiaʼ). Na skutek wtórnego odniesienia czas. gyvénti do przym. gývas 

doszło do emencypacji -enti jako neosufiksu. Zajął on miejsce obok -inti, głównie jako 

wykładnik funkcji kauzatywnej, np. graudénti, kedénti, kūrénti, pūdénti. Inaczej GJL II, § 

675: gyvénti ma się opierać na neopwk. gyv-, wyabstrahowanym z formy prs. *gyva ʽżyjeʼ 

(inf. gýti), która miałaby być odpowiednikiem praesens scs. živǫ ʽżyjęʼ (inf. žiti). — Neoosn. 

gyven-: apgyvéndinti ʽzasiedlićʼ, įgyvéndinti ʽurzeczywistnić, uskutecznić, wcielić w życieʼ, 

išgyvéndinti ʽwysiedlić; usunąć skądʼ; gw. gyvendinė́ti (LZŽ): dagyvendinė́ti ʽdogorywaćʼ (Aš 

jau ne gyvenu, ale dagyvendzinė́ju), razsigyvendinė́ti ʽ(wz)bogacić sięʼ. — Nomina: 

gyvenamas SD «mieszkaniu służący», gyvẽnamas jáutis ʽwół roboczy, używany do orkiʼ (syn. 

dìrbamas), gyvẽnimas (zob.), gyvénsena ʽtryb życiaʼ (neol.), gyvéntojas ʽmieszkaniecʼ, 

gyvéntuvė zach.-lit. ʽzamieszkałe miejsceʼ, wsch.-lit. ʽżycieʼ (Visų gyvéntuvį pragyvenau 

savoj seloj LZŽ ʽcałe życie przeżyłem w swojej wsiʼ), negyvẽnamas ʽniezamieszkały, 

bezludnyʼ, prigyvéntinis, -ė ʽkochanek, konkubentʼ, sugyvẽnamas ʽłatwy we współżyciu, 

zgodny, niekłótliwyʼ, sugyvéntinis, -ė ʽkochanek, konkubentʼ. Cps. gyvénvietė neol. ʽosiedle, 

miejscowośćʼ (por. vietà; zapewne kalka ros. žilíšče ʽmiejsce zamieszkaniaʼ). 

 gýviauti, gýviauju, gývavau gw. ʽo ptaku czajce: wydawać głosʼ — vb. denominativum 

na -au- od wykrz. gývi (Jau pempės rėkia raiste gývi gývi ʽJuż czajki krzyczą na bagnie 

«gyvi gyvi»). — Rozszerzone formy wykrzyknika to gyviki (por. čiùki ⇐ čiù), gyvikš oraz 

gyvikšt. Od gyvik(š) urobiono w gwarze Jiẽznas rzecz. gyvìklė ʽczajkaʼ (por. griežlė ̃⇐ griẽž; 

od wykrzyknika pochodzi również pémpė ʽczajkaʼ). Wykrz. gyvikšt jest uchwytny w vb. 

denom. gyvikščiúoti ʽkrzyczeć «gyvikšt»ʼ205. 

 gývolis, -io 1 p.a. żm. ʽżywe stworzenie, zwierzę, bydlęʼ (Gývolis yra: ašvienis, karvė, 

avis, ožka, kiaulė JU ʽBydlęciem jest koń, krowa, owca, koza, świniaʼ), rzadszy war. gyvolas 

CGL — rzeczownik dewerbalny od neoosn. gyvo- ⇐ gývoti ʽżyćʼ (zob. gývas). Paralele: 

kreivõlis ⇐ kreivóti; mazgõlis ⇐ mazgóti206. — N.m. Gyvoliaĩ.  

 gyvulỹs 3 p.a., acc.sg. gývulį ʽzwierzę, zwierzę domowe, bydlęʼ, pl. gyvuliaĩ — 

rzeczownik na -ul- utworzony od przym. gývas ʽżywyʼ. Jako drw. odprzymiotnikowy stoi 

obok godulỹs ʽchciwośćʼ ⇐ godùs; kartulỹs ʽzgagaʼ ⇐ kartùs itp. To nasuwa przypuszczenie, 

że gyvulỹs mogło być kiedyś abstractum porównywalnym np. z pol. gw. żywizna ʽbydło; 

rogacizna, nierogaciznaʼ (znacz. poboczne: ʽdomowe zwierzę: koń, bydlę, owcaʼ, por. SGP 

VI, 454), analiza: żyw-izna ⇐ żywy. Por. łot. dzīvuonis ʽżywa istotaʼ ⇐ dzîvs. Osobno zob. 

gývolis. — Drw. gyvulijà ʽfaunaʼ, gyvulìnis ʽzwierzęcy (np. tłuszcz), bydlęcy (np. wagon)ʼ, 

⇒ gyvuliniñkas ʽhodowca bydłaʼ ⇒ gyvulininkỹstė ʽhodowla bydłaʼ; gývuliškas ʽzwierzęcy 

(strach, zachowanie)ʼ, adv. gývuliškai ʽ(być) jak bydlę, zwierzęʼ. Vb. denom. sugyvulė́ti 

ʽzezwierzęciećʼ. — Wsch.-lit. gývis, -io ʽbydło, stado bydłaʼ (Anas gývį gano ʽOn pasie 

bydłoʼ) może być drw. wstecznym od gyvulỹs (abstr.) albo gyvuliaĩ (coll.). Por. vagiùlis ⇒ 

vãgius; krivū̃lė ⇒ krìvė. 

 gizẽlis, -io 2 p.a. przest. 1. ʽczeladnik w warsztacie rzemieślniczym, pomocnik majstra, 

 
205 Niedokładnie LKŽ III, 382: «rėkti gyvikš gyvikš».  
206 Inaczej ŽD 184 i Ambrazas 2000, 174, którzy ignorując osnowę werbalną z suf. -o- (gývoti), sprowadzają 

gývolis wprost do przym. gývas ʽżywyʼ, czyli traktują go na równi z dugnõlis (od dùgnas) i senõlis (od 

sẽnas). Wydaje się, że gývolis jest deverbativum o sufiksie -lis, podczas gdy dugnõlis i senõlis są 

denominatywami z neosufiksem -olis. — Patrząc historycznie, błędna analiza gývolis obciąża Būgę (RR I, 

123), ponieważ to on zestawił gyvo- z łac. °vıvā° w convīvālis ʽbiesiadnyʼ. [Łaciński przymiotnik pochodzi 

od rzecz. convīva c. ʽwspółbiesiadnik, gośćʼ ⇐ vīvō, -ere ʽżyćʼ, zob. de Vaan 685].  
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uczeń; pomocnik kowala; pomocnik młynarza; pomocnik kupca, ekspedient w sklepieʼ, 2. 

przen. ʽczłowiek nie umiejący usiedzieć spokojnie na miejscu, wiercipiętaʼ (war. gizelius 

b.z.a.) — zapoż. z pol. przest. gizel, giezel ʽkomisant handlowy, subjektʼ (SW I, 828), XVI w. 

gesel ʽtowarzyszʼ (SPXVI) albo też z prus.-niem. gesęl (za czym opowiadają się GL 54, LEW 

155 i Čepienė 131), por. nwn. Geselle m. ʽczeladnik; towarzysz, kompan; typ, osobnikʼ. War. 

z -ž- zam. -z-: gižẽlis. War. akc. gìzelis 1 p.a. — Drw. wsteczne: 1. gìzas, rzadziej gìzis 

ʽczeladnik, pomocnikʼ (Malūne būdavo už gìzą ʽWe młynie był za pomocnikaʼ), też gìžas, 

gìžis (Kur amatninkas, ten ir gìžas ʽGdzie majster, tam i czeladnikʼ. Ejo su šešiais gižaĩs, 

trobas dirbdamas ʽChodził z sześcioma czeladnikami budować domyʼ). Zdaniem 

Niedermanna 1956, 174 forma gìzas może być produktem proporcji analogicznej vaikẽlis : 

vaĩkas = gizẽlis : x. 

 gìzinti, gìzinu, gìzinau gw. 1. ʽpiłować nieostrym narzędziemʼ, war. gizénti, 2. ʽbiec 

truchcikiemʼ — czasowniki na -in-, -en-, urobione od wykrz. gizì (Gizì gizì pjauna), war. 

gizìkšt. Tu pewnie też gizinė́ti ʽchodzić bez zajęcia, obijać sięʼ. 

 gìžti, gỹžta (*gįžta < *ginž-sta ⇐ *ginža), gìžo ʽkisnąć, kwaśnieć; gorzknieć (o mleku, 

piwie)ʼ — formacja ingresywna z suf. -sta- i SZ giž- od giež-, zob. giẽžti. Por. Stang 1966, 

342, LEW 129, ALEW 340n. — Drw. gižénti a. gižìnti ʽdrapać w gardle (o wypitym płynie, o 

kurzu)ʼ, nomina: gižùs ʽnadkisły, nadgorzkły, cierpkiʼ, apgižįs alus SD «obrzaskowate 

piwo», apgižimas alaus SD «obrzask w piwie» [ʽcierpkość, kwaśnośćʼ, SPXVI]. N.m. Gižaĩ, 

Gižiaĩ, cps. Gižiemiaĩ (*Giž-žiemiai). — WSZ gyž- (właściwie neoosnowa wyabstrahowana 

z prymarnego prs. gỹžta): gỹžti, gỹžta, gỹžo ʽkisnąć, kwaśniećʼ (war. gýžti), apgýžti 

ʽskwaśnieć nieco, podkisnąćʼ, išgýžti ʽdać upust gniewowiʼ, gýžterėti ʽkwaśnieć ʽ. — 

Stativum gyžė́ti, -iù, -ė́jau ʽodczuwać cierpkość, palenie w ustach; kisnąć (o mleku)ʼ, atgyžė́ti 

ʽodpłacić pięknym za nadobneʼ. Caus. gyžìnti ʽkwasićʼ. Nomen: pagyžùs ʽnatrętny, 

uprzykrzonyʼ. — SO gaiž-: gaižùs (zob.). — Neoapofonia SZ giž-/gyž- ⇒ SP/SE geiž-: geĩžti, 

-iù, -iaũ ʽbyć złym, okazywać gniewʼ, nugéižėti, géiži ʽo mleku: całkiem skwaśniećʼ. Por. ìžti 

⇒ eĩžti; krìkti ⇒ kreĩkti; rýžti ⇒ réižtis. 

 glabóti, glabóju, glabójau 1. wsch.-lit. ʽgarnąć, zgarniać; sprzątać (siano, zboże)ʼ, 2. 

żm. ʽstrzec, opiekować sięʼ, 3. żm. ʽprosić, upraszać, błagaćʼ, suglabóti ʽschwytać, ująć 

(złodzieja)ʼ. Odpowiedniki bałtyckie: łot. glabât, -ãju ʽstrzec, chronić; doglądać, żywić; cho-

wać umarłegoʼ, stpr. poglabū dins ENCH prt. ʽobejmował ich, brał ich w ramiona, er hertzete 

sieʼ < *[paglaba:ja:]. Z uwagi na to, że nie ma SE *gleb- (zob. glė́bti), trudno byłoby postulo-

wać derywację apofoniczną *gleb- ⇒ glab-. Raczej chodzi tu o takie glăb-, które derywo-

wano od *glāb- jak w glóbti m.in. ʽbrać w ramiona, tulićʼ, czyli o neoapofonię ilościową ā ⇒ 

ă. Paralele: smõgti ⇒ smagiù; võgti ⇒ vagiù i lóti ⇒ lajùs. — Na sb. postvb. *glabestis, 

*glabastis ʽobjęcieʼ (por. gaĩlestis, gaĩlastis, ŽD 367) wskazują vb. denom. na -uo-: 

glabesčiúoti ʽbrać w objęcia, przytulaćʼ, war. glabėsčiúoti (-es/ės-) oraz glabasčiúoti (por. 

glėbesčiúoti s.v. glė́bti). — Z innym sufiksem: glabstýti ʽokrywać, zakrywać, zawijać w co, 

stulać; zbierać do kupy; tulić, osłaniać ramionami, chronić przed czymʼ, glapstydamas aną 

šventąjį kūdikėlį DP 43013 ʽobłapiając ono święte dziecięʼ (zob. też klapstýti ʽpielęgnowaćʼ). 

Wokalizm ă przy suf. -sty- też w kapstýti (kàpti) i krapštýti. — Neoosn. glabst-: prieglabstis 

f. ʽopieka, ochronaʼ, DP ʽłono matkiʼ (por. ALEW 341) ⇐ *priglabstyti.  

 glagė́ti, glagù, glagė́jau gw. 1. ʽgotować się z odgłosem, bulgotać, gulgotaćʼ, 2. ʽpaplać 

– o kobietachʼ — czasownik na -ė- od osnowy gla-g- z powtórzonego wykrz. *gla-gla. Por. 

blabė́ti ⇐ blà-blà; glargė́ti ⇐ *glar-glar. — War. nazalizowany: nuglangė́ti ʽwyjechać ze 

szczękiem, z hałasemʼ ⇐ glan-g- ⇐ glañ-glañ o brzęku, szczęku blachy (Viedras tik glañ 

glañ ir nusiritino ʽWiadro tylko «glan glan» i potoczyło sięʼ). 
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 glaistýti, glaistaũ, glaisčiaũ ʽrozcierać, rozcieniać, wałkować (ciasto), mazać, 

smarować (masłem), zalepiać dziury (gliną), lutować (garnki), tynkować (ściany)ʼ, refl. 

glaistýtis ʽlgnąć, przylepiać się, przylegać (do podniebienia, do podeszwy); łasić się, 

przymilać sięʼ (por. łot. glaĩmi m.pl. ʽpieszczoty, pochlebstwa, żartyʼ) — frequentativum z 

suf. -sty- i SO glai-C od neopwk. glej-V, por. gw. prs. glejù ʽmażę, smarujęʼ do gliẽti (zob.). 

Paralele apofoniczne: graistýti ⇐ grejù (griẽti) i skraistýtis ⇐ skrejù (skriẽti). — Neoosn. 

glaist-: glaĩstas ʽkit do uszczelniania szybʼ (por. laĩstas ⇐ laistýti; saĩstas ⇐ saistýti). — Z 

innym sufiksem: łot. glaidît ʽgłaskać, pieścićʼ.  

 glãjus, -aus 2 p.a. ʽlepka ciecz; lukier, polewa do ciast zrobiona z roztopionego cukruʼ 

(Pyragų viršus gali būti papuoštas glajumi ir uogomis ʽWierzch ciasta można ozdobić 

lukrem i jagodamiʼ) — dewerbalny rzeczownik na SO glaj-V ⇐ glej-V, por. gw. prs. glejù 

ʽmażę, smarujęʼ do gliẽti (zob.). Neoapofonię ai ⇐ ei ilustruje również šlãjus ⇐ šlejúos 

(šliẽtis), glaistýti ⇐ glejù i láistyti ⇐ lejù (líeti). 

 glamonė́ti, glamonė́ju, glamonė́jau ʽgładzić, obejmować, ściskać, pieścićʼ. Taki 

stosunek jak vakaronė́ti ⇐ vakarõnė (zob.) zaleca przyjęcie vb. denominativum od glamõnė 

ʽpieszczotaʼ, co jest motywowane czas. glamóti, -ju ʽgarnąć do siebieʼ (Glamója, kad tik jam 

daugiau tektų). Zob. paralele s.v. medžiõnė. LEW 156 łączył glam- w schemacie 

apofonicznym z glem- jak w sb. glẽmės ʽflegma; śluzʼ (to jednak ma charakter innowacji, 

zob. s.v.).  

 glámžyti, glámžau, glámžiau 1. ʽmiąć, gnieść, miętosićʼ, 2. ʽzsuwać, spychać (do 

kupy), stulać, otulaćʼ, 3. ʽtrzeć bieliznę podczas praniaʼ, 4. ʽściskać kogo, brać w objęciaʼ. 

War. akc. glamžýti. Synchronicznie: iteratyw na SO glamž- do glemžiù (zob. glem̃žti), 

porównywalny z kamšýti ⇐ kemšù i varžýti ⇐ veržiù. Diachronicznie: kauzatyw *glanžyti, z 

innowacyjnym SO *glanž- od neopwk. *glenž- jak w prs. infigowanym *glenžu ʽtracę 

sztywność, mięknęʼ ⇐ glež- (zob. glèžti). Zmiana *nž > mž jak np. w kem̃žti (zob.). Znacz. 

etym. ʽsprawiać, że coś traci sztywnośćʼ. — Postverbalia: glamžà ʽobejmowanie, tulenie 

kogoʼ, glamžùs ʽmnący się, gniotący sięʼ. — Zmienioną fonetycznie ma frq. na -sty-: 

glámzdyti ʽmiąć, gnieśćʼ, z *glamsty- (sonoryzacja), to z *glams-sty- (degeminacja) < 

*glamš-sty- (asymilacja) < *glamž-sty- (asymilacja). Akut wtórny, podobnie jak w glámžyti. 

Indukowane przez m udźwięcznienie widać też w drumzdýti (por. drumstýti) i gramzdýti 

(*gram-sty-, SO od grim- jak w grimstù). 

 glasẽlis, -io 2 p.a. gw. ʽkieliszekʼ (KRŽ) — zapoż. z nwn. Glas n., rozszerzone suf. -el- 

na wzór synonimów kūbkelis, stiklẽlis, taurẽlė. 

 gláuda 1 p.a. stlit. DP ʽdworność, żart; szeptyʼ, por. regėdamas, jog tatai jau ne gláuda, 

jog jį Viešpatis pavadino, jog jį žodžiais išjudėjo... DP 3082 ʽWidząc, że to już nie żart, że go 

pan zawołał, że go słowy skarał...ʼ. — ... arba glaudomis ir arkymais, arba indievomis 

pasakomis linksmina juos DP 16645 ʽ... abo żarty, błazeństwy, trafnymi powieściami, dobrą 

im myśl czyniąʼ. War. gliauda BRB jako glosa do juokimas, juokas ʽżart, Scherzʼ. Niezbyt 

jasne. Przyjęte dotąd porównanie z psł. *glumŭ ʽżartʼ, scs. bezŭ gluma ʽconstansʼ, ros. glum 

ʽżart, szyderstwoʼ < *glau̯ma- (BSW 91, REW I, 276, LEW 155) da się utrzymać tylko pod 

dwoma warunkami. Po pierwsze, że się uzna, iż lit. gláuda jest rzeczownikiem 

postwerbalnym od praesens na -d-, *gl(i̯)au̯-de/o-, które utworzono od inf. *gl(i̯)auti (pwk. 

*gli̯au̯-/*glau̯-*). Po drugie, że się przyjmie, iż psł. *glumŭ zostało urobione od tego samego 

pbsł. *glau̯- sufiksem *-ma- (por. lit. iẽšmas < *ai̯š-ma-, krū́mas ⇐ kráuti). ALEW 341n. 

rekonstruuje za IEW 451 pwk. pie. *ghleu̯(H)- ʽweselić się, żartowaćʼ i wymienia należące do 

niego nomina: gr. χλεύη ʽżart, dowcipʼ, stnord. glý n. ʽradośćʼ, glaumr m. ʽradosny zgiełkʼ, 

stang. glēow n. ʽwesołość, przyjemnośćʼ, glēam m. ʽgłośno okazywana radość, radosne 
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okrzykiʼ. — Drw. glaudingas a. gliaudingas stlit. ʽmiły, przyjazny; żartobliwyʼ. Vb. denom. 

gláudoti ʽżartowaćʼ, por. tu juokies, gláudoji, puotáuji DP 1025 ʽty się śmiejesz, żartujesz, 

biesiadujeszʼ. Odpowiednik łot. glaudât ʽscherzenʼ (Skardžius, Rr 4, 336n.). 

 gláunas, -à 3 p.a., glaũnas, -à 4 p.a. gw. 1. ʽbardzo dobry (np. o koniu), pełen zaletʼ, 2. 

ʽgłówny (np. o drodze)ʼ — zapoż. z ros. glávnyj ʽgłówny, podstawowy, najważniejszyʼ (ZS 

19, LKŽ III, 400). Co do akutu por. zapoż. driáučius, skáuka. 

 glaũsti, glaudžiù, glaudžiaũ 1. ʽzsuwać razem, zwierać, łączyć; ściskać razemʼ, 2. 

ʽtulić, otaczać opieką, chronićʼ, cps. priglaũsti ʽprzytulić dziecko do piersi; przygarnąć kogo, 

zaopiekować się kimʼ, priglaudžiu SD «przytulam», suglaudžiu SD «spaiam co; złączam co» 

(syn. sudemi, sujungiu, suneriu), suglaudžiamas SD «spoisty» (syn. sudedamas). Refl. 

glaũstis ʽtulić się, garnąć się, przywieraćʼ, prisiglaũsti ʽprzytulić się (do matki); znaleźć 

przytułek, opiekęʼ, susiglaũsti DP ʽzłączyć sięʼ. Etymologia nieustalona. LEW 155n. połączył 

glaud- z glod- (zob. glósti) na podstawie apofonii *au̯ : *ā, która wydaje się wątpliwa. 

Formalnie biorąc, paradygmat jest quasiprymarny, zbudowany wokół prs. glaudžiù, kiedyś 

iteratywnego, należącego do inf. *glaudyti, por. odpowiednik łot. glaũdît, -u, -ĩju ʽpocierać, 

gładzić, wygładzać; głaskać, pieścićʼ obok glaũst, -žu, -du ʽgładzić, wygładzać; głaskaćʼ. 

Paralele: braũkti ob. braukýti; daũžti ob. daužýti i kaũpti ob. kaupýti. Śladem po st. e 

*gli̯au̯d- < *ghleu̯dh- (transponat) może być czas. gliáudyti a. gliaudýti ʽłupać orzechy, łuskać 

ziarno, groch, fasolęʼ (zob.), SZ gliūdéntis: Jau riešutai gliūdẽnasi ʽOrzechy dają się już 

łupaćʼ. Formę prewerbialną išgliáudyti ʽrozłupaćʼ można rozumieć jako ʽrozewrzećʼ w 

stosunku do suglaũsti ʽzewrzećʼ. — Caus. glaũdinti ʽścieśniać, zacieśniaćʼ. Nomina: glaudùs 

ʽgładki, równy, ściśle przylegający, delikatny, łagodnyʼ, glaũdės f.pl. ʽkąpielówkiʼ, 

príeglauda (zob.), prisiglaũdėlis, -ė ʽkto znalazł czasowy przytułek w czyimś domu; 

konkubent, konkubinaʼ, suglaudimas SD «złączenie czego» (syn. sujungimas). — Neopwk. 

glaus- (⇐ glaũsti): glaustýtis iter. ʽprzytulać się, lgnąć; znajdować gdzieś schronienieʼ, z 

*glaus-sty- (por. baustýtis), nomina: glausmė b.z.a. ʽmiejsce, do którego coś się przysuwaʼ 

(Dowkont), glaũstas ʽściśnięty, zwarty; zwięzłyʼ, priglaustojas ʽten, który przytulaʼ (por. 

apléistojas, žáistojas), suglaustas SD «spoiony; złączony» (syn. sujungtas). Neoosn. glaust-: 

glausčiuoti b.z.a. ʽgłaskać, pocieszaćʼ. — SZ glud-: glùsti, glundù, gludaũ: priglùsti inchoat. 

ʽprzypaść, np. do ziemi; przywrzeć, przylgnąć (do ściany)ʼ, suglùsti ʽskulić sięʼ (Ko taip sėdi 

sugludęs? ʽCzemu siedzisz taki skulony/skurczony?ʼ). Nomina: glùdas bot. ʽroślina ozdobna 

nachyłek, Coreopsisʼ, glùdė ʽosełka do kosyʼ (łot. gluda), gludùs (zob.). — WSZ glūd-: 

glūdė́ti (zob.). 

 glėbỹs 4 p.a., glėb̃is, -io 2 p.a. 1. ʽobjęcie, ramiona obejmujące, trzymające coś w 

uściskuʼ (Jis mano glėbyjè numirė ʽUmarł na moich rękachʼ), 2. ʽnaręcze, trzymany w ręku 

płast (siana, słomy), zbity w kształcie poduszkiʼ (Glėb̃is šieno tarp rankų, gabana po 

pažaste, našta ant pečių nešama ʽNaręcze siana, «glėbys», niesie się w ręku, «gabanę» pod 

pachą, a «naštę» na plecachʼ), glėbys šieno SD «wiecheć siana», 3. przen. ʽdzieckoʼ (Merga 

su glėbiù ʽPanna z dzieckiemʼ. Trijų glėbių mama ʽMama trojga dzieciʼ), 4. ʽgrupa, 

gromadaʼ, 5. ʽodstęp między rączkami kosyʼ — konkretyzowane nomen actionis od glė́bti, -

iu ʽobejmować ramionamiʼ (zob.); drw. z metatonią. Jest war. klėbỹs obok czas. stlit. klėbti 

ʽglėbtiʼ. — Drw. glėbiadarỹs ʽten, kto zbija siano w naręcza, w płastyʼ (por. typ geradarỹs 

s.v. darýti).  

 glèbti, glem̃ba (war. glẽba, glebsta), glẽbo ʽtracić tęgość, sprężystość, twardość, 

mięknąć, wiotczeć, flaczećʼ. Infigowanie SE też w syn. glèžti. Drw. glẽbinti caus. ʽczynić 

wiotkim, sflaczałym, gnuśnym, ospałym, leniwymʼ. Nomina: glẽbnas ʽwątły, słaby, 

delikatny, nietęgiʼ, glẽbė bot. ʽgrzyb koźlak, Boletus luteusʼ, glebùs ʽśliski, rozmiękły, 

rozmokły (o drodze); słabowity (o dziecku)ʼ. Jest n.jez. Glẽbas. — SO glab-: brak refleksów. 
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— SZ *glib- (typ RiT ⇐ ReT) dany jest w glibti, glimba, -o b.z.a. ʽślepnąćʼ (Kossarzewski) 

oraz pośrednio w war. klib-, por. klìbti, klim̃ba, klìbo: išklìbti a. suklìbti ʽrozchwiać się, 

zacząć się ruszać (o zębach, o częściach drewnianych narzędzi i sprzętów, o nożu), stracić 

spójnośćʼ, przen. o człowieku: ʽkulawieć, zapadać na zdrowiuʼ. — Równoznacznym z klìbti 

jest czas. klèbti, klem̃ba, klẽbo (zob.). Jego znacz. ʽrozchwiać sięʼ stoi w oczywistym 

związku z właściwym dla glèbti znacz. ʽtracić tęgość, twardość, sprężystośćʼ. — Nowy SP 

gleib- ⇐ glib-: gleĩbti, apgleĩbsta, -gleĩbo ʽwiotczeć, więdnąć podczas upału (o liściach 

warzyw i drzew)ʼ. Por. dveĩsti ⇐ dvis-; greĩbti ⇐ grib-. — Nowy SP kleip- ⇐ klip-: kleĩpti 

ʽwykrzywiać (buty, kół, koło), wykoślawiaćʼ.  

 glė́bti, glė́biu, glė́biau 1. ʽobejmować ramionami, brać w ramiona, ogarniaćʼ, 2. 

ʽokrywać, otulać, chować pod przykryciemʼ. War. akc. glėb̃ti. War. sandhiczny: apklėpti 

stlit. ʽobjąć, ogarnąć wiarą, rozumem, pojąćʼ (por. klėpỹs ob. glėbỹs), zob. ALEW 49 i 342. 

Odpowiednik łot. glêbt, -bju, -bu ʽratować, chronićʼ. Innowacyjny czasownik bałtycki ze 

wzdłużonym SE do *glĕb- < pie. *gleb(h)- ʽzmiąć, zgnieść, zusammenballenʼ (IEW 359). 

Śladem po *glĕb- jest 1° neopwk. glemb- ʽgarnąć, zgarniaćʼ (zob. glem̃bti), 2° SO glab-: 

glabóti (zob.). De Vaan 264 dołącza tu – za IEW – łac. glēba ʽbryła ziemi, skiba, grudka; 

rola, ziemia uprawnaʼ. LIV
2 nie notuje pierwiastków *gleb-, ani *glebh-. ALEW 343 odtwarza 

pwk. ze spółgłoską laryngalną: pie. *gleh1b
h- ʽobejmować, umfassenʼ. Kroonen 309 dodaje 

refleksy germańskie na SZ *kulba(n)- ʽprzedmiot owalny, okrągłyʼ < pie. *gḷh1b
h-on- (?). — 

Drw. praglėbdinė́ti: Praglėbdinė́ju šakas, ažna paukštės lizdas ʽRozgarniam rękami gałęzie i 

oto gniazdo ptasieʼ. Praglėbdinė́ju paklotį, o anas guli grynas ʽOdkrywam pościel, a on leży 

nagiʼ. — Postverbalia: glėbesys b.z.a. ʽobejmowanie, objęcieʼ, glėbỹs (zob.), nopglėbimas SD 

«nieobiętość» (por. nop-). Vb. denom. glėbesčióti ʽbrać w ramiona, obejmować, tulić, 

przytulaćʼ, z neoosn. glėbesč̓ -: glėbesčiúoti (por. glabesčiúoti s.v. glabóti). — SO glob- < 

*glāb-: glóbti (zob.). 

 gléimos, -ų 1 p.a. f.pl. gw. 1. ʽśluz, lepka galaretowata substancja (np. na mięsie, na 

skórze ryby)ʼ, 2. ʽpleśń, np. na serzeʼ (war. gléimės), 2. bot. ʽgrzyb pleśniowy kropidłak, 

Aspergillusʼ — dewerbalna formacja z suf. -mā- i SP glei-, uogólnionym z pozycji 

antewokalicznej jak w prs. glejù do gliẽti ʽmazać, smarować, zalepiać glinąʼ (pie. *glei̯H-

/*gliH-, zob. LIV
2 190). Osobno zob. glìmti. Por. BSW 92, LEW 157. Vb. denom. gléimėti, -ja, 

-jo ʽpokrywać się śluzem, pleśniećʼ. Z innym sufiksem: gléivos (zob. s.v. gleĩvės). — 

Alternant z dyftongiem ie: łot. gliẽme ʽślimakʼ, gliemene ʽrobakʼ, gliemas ʽlepka cieczʼ, 

gliẽmezis ʽskorupiak; muszlaʼ, gliẽmis, gliẽms ʽrobak; ślimakʼ (por. pielà : peĩlis; spíegas : 

spéigas). — Alternant na SO *glai- jest poświadczony z jednej strony w lit. glãjus ʽlepka 

cieczʼ (zob.) i łot. glaims ʽprzymilny, pochlebnyʼ (LEW 157) < *glai̯-ma- (znacz. etym. 

ʽlgnący, lepkiʼ), z drugiej strony w podobnej formacji słowiańskiej, por. słń. glȇn ʽmuł; lepki 

osad w cieczy; rzęsa na stojącej wodzieʼ, strus. glěnĭ f. ʽwilgoć; sok; śluzʼ, czes. hlen ʽśluz, 

kleista wydzielinaʼ, pol. XVI w. glan ʽgęsta, śliska zawiesina w wodzie lub innym płynie; 

śluz, maźʼ (SPXVI), pol. gw. glan, glån ts., wtórnie pol. glon, zwykle pl. glony ʽrośliny 

wodne, algiʼ, < psł. *glěnŭ (por. Boryś 161, bez form bałtyckich) < pbsł. *glai̯-na- (brak w 

BSW). 

 gléinė 1 p.a. gw. ʽrozmokła glina, np. na drodzeʼ (Jei ne toj gléinė ant kelio, tai 

greičiau būtum nuvažiavę ʽGdyby nie ta «gleinė» na drodze, to byśmy szybciej dojechaliʼ). Z 

obocznym tematem: gléinia 1 p.a. ʽgliniasta rola; grunt gliniasty, błotnisty, grząskiʼ (Baisi 

gléinia, sunku ir paeiti ʽStraszna «gleinia», ciężko się idzieʼ) — najprawdopodobniej są to 

derywaty od czas. gliñti ʽmazać, smarować glinąʼ (zob.), utworzone z udziałem neoapofonii 

glin- (SZ) ⇒ glein- (SP). Z uwagi na gliñti w podstawie derywacji akut w gléinė może być 

wtórnego pochodzenia. Paralele: kreĩkti ⇐ krik- (ob. kriek-); pleik-, pléikti ⇐ plik- (ob. pliek-
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). Inaczej Derksen 2008, 164 (pie. *gleh1i-n-). — Neoosn. glein-: gleinùs ʽrozmiękły, 

ciągliwy (o glinie, grzybie); lepki, kleistyʼ. 

 gleĩvės, -ių̃ 4 p.a., gléivės 1 p.a. f.pl. 1. ʽśluz, ciągnąca się flegmaʼ (Iš burnos ėjo 

gleĩvės), 2. ʽlepki śluz na zleżałym mięsieʼ, 3. ʽosad na dnie koryta; pleśńʼ — dewerbalna 

formacja z suf. -vė- i SP glei-, uogólnionym z pozycji antewokalicznej jak w prs. glejù, 

należącym do inf. gliẽti ʽmazać, zalepiać przy pomocy glinyʼ (por. pie. *glei̯H-, *gliH-, LIV
2 

190). Z innym tematem: gléivos, też m. gleĩviai. Z innym sufiksem: gléimos (zob.). Drw. 

gleivìnė ʽbłona śluzowa, śluzówkaʼ, gleivus b.z.a. ʽlepki, śliskiʼ. Vb. denom. gleivė́ti 

ʽpokrywać się śluzem, pleśniąʼ, ⇒ gleivė́tas ʽoślizgły (o rybie, grzybie), śliski (o kładce)ʼ. Z 

inną apofonią: łot. glīve ʽśluz, rzęsa, szlamʼ. — Przy założeniu, że dyftong w litewskim glei- 

jest odziedziczony, od dawna przytacza się tu comparandum w postaci psł. *gli-va, rzekomo 

z pbsł. *glei̯-u̯ā-, por. strus. gliva ʽśluz, muł, iłʼ (por. błr. gw. hlivécь ʽmarznąć, kostnieć na 

zimnieʼ), sch. gljȉva ʽgrzybʼ, czes. hlíva ʽgatunek grzybaʼ (⇒ czes. gw. hliveť ʽżyć nędznie, 

wegetowaćʼ), głuż. hliwk ʽżywica drzew owocowychʼ, pol. gw. gliwa ʽrodzaj grzyba, huba 

drzewnaʼ207 (⇒ gliwieć ʽo białym serze: pokrywać się śluzem; o owocach: psuć sięʼ). Zob. 

BSW 92, ME I, 628 (s.v. glīve), REW I, 273 (tu też o glev, glevá ʽśluz na skórze rybyʼ), LEW 

157 (s.v. gliẽti), Boryś 161 (s.v. gliwieć), Derksen 2008, 165 (pbsł. *gleʔiwaʔ). Z dwóch 

względów wydaje się to wątpliwe. Po pierwsze lit. glei-C- jest innowacyjnym alternantem w 

stosunku do glie-C (por. brak refleksu †glíevės < *glei̯H-u̯-). Po drugie psł. *gliva objaśnia 

się bez trudu jako obocznik apofoniczny na SZ, mianowicie pbsł. *glī-u̯ā < pie. *gliH-u̯eh2- 

(transponat). Paralela: łot. glīve < *gliH-u̯- (zob. wyżej). Z innym sufiksem: psł. *glina 

ʽLehmʼ, ros. glína < pbsł. *glī-nā- < pie. *gliH-neh2- (transponat). Przyczyną 

nieporozumienia było ignorowanie spółgłoski laryngalnej w składzie omawianego 

pierwiastka (por. np. rekonstrukcję pie. *glei̯- u Borysia 161). 

 glem̃bti, glembiù, glembiaũ ʽgarnąć do kupy, ku sobie; chwytaćʼ, suglem̃bti ʽzagarnąćʼ. 

Pdg. oparty na neopierwiastku wyabstrahowanym z prs. infigowanego *gle-m-bu ⇐ *gleb-, 

zob. glė́bti. Paralele: glem̃žti, kem̃pti, stem̃bti. — Jako nomen postverbale należy tu stpr. 

glenptene EV ʽodkładnica pługa, Strichbret [Streichbrett am Pfluge]ʼ, [deska, która odgarnia 

podniesioną lemieszem ziemię], < *glemb-tin-. Por. sufiksalne <-en-> w stpr. warene EV 

ʽkocioł mosiężny, Messingkesselʼ wobec lit. varìnis ts. Do porównania stoją takie nazwy 

przedmiotów z neosuf. -tin-, jak lit. pintìnė, pìntinė ʽkosz wyplatany, kobiałkaʼ, strìgtinis 

ʽrodzaj sieciʼ, vilktìnis ʽwłók, niewódʼ. 

 glẽmės, -ių 2 p.a. f.pl. gw. 1. ʽflegma, gęstawa, lepka ciecz, wydzielana przez błony 

śluzowe gardła, krtani i oskrzeliʼ), 2. ʽśluz na mięsieʼ (Nugrandyk nuo mėsos tas glemès 

ʽZeskrob ten śluz z mięsaʼ). Leksem glem- jest neopierwiastkiem w SP, który utworzono 

prawdopodobnie od SZ glim-; ten należał pierwotnie do dyftongicznego pwk. gleim-, zob. 

glìmti, gléimos. Paralele dla neoapofonii e ⇐ i: atlẽpo od lèpti ⇐ lìpti (pwk. *leip-); nušvẽto 

od švèsti ⇐ švìsti (pwk. *šveit-). Inaczej LEW 156: glem- ma być tożsame z gleim- ʽśluzʼ; 

autor pisze: «glẽmės, glėm̃ės = gléimės, gléivės», ale nie mówi, jak rozumieć różnicę e : ei. 

— Drw. glemės̃iai m.pl. ʽśluz, pleśńʼ, war. glemežiaĩ; glemùs a. glėmùs ʽgęsty, ciągnący się, 

śluzowatyʼ, do tego łot. gle̦ma (gļe̦ma), też pl.t.m. gle̦mi ʽśluz; śluzowaty osadʼ, gle̦mi 

ʽSchleim der Schwangernʼ. — Vb. denom. 1. glemė́ti, -ja, -jo ʽpokrywać się śluzem, 

pleśniećʼ (łot. glemêt ts.), 2. glemóti ʽjeść w sposób nieapetycznyʼ, 3. glémti, glémsta, glẽmo 

ʽśluzowacieć, pleśniećʼ (akut związany z sufigowaniem -sta-). — WSE glėm-: glėm̃ės f.pl. 

ʽflegma; śluzʼ (łot. glë̦̄ma, glême ʽśluzʼ), glėm̃esos a. glėmės̃os f.pl. ʽśluz, pleśńʼ, glėmùs 

 
207 Bańkowski, ESJP I, 432 zaznacza, że o dawności tego gwarowego wyrazu świadczą nazwy osobowe Gliwic 

1366-1500, Gliwka 1485 oraz n.m. Gliwice 1276.  
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ciągnący się, śluzowatyʼ (war. glemùs), glėm̃oti ʽbrać jedzenie brudnymi palcami; 

zanieczyszczaćʼ (por. glemóti). NB. Do glėm̃ės jest dublet glėṽės, powstały drogą wymiany 

zakończenia -mės na -vės, mianowicie przez analogię do oboczności w synonimach gleĩvės : 

gleĩmės oraz gléivos : gléimos. 

 glem̃žti, glemžiù, glemžiaũ 1. ʽzgarniać (naręcze), garnąć do kupy, zagarniać ku sobie:, 

2. ʽsprzątaćʼ, 3. ʽłapczywie jeść, połykaćʼ, cps. apglem̃žti ʽobjąć ramionami, owinąć 

(głowę)ʼ, nuglem̃žti ʽporwać, ukraśćʼ, paglem̃žti ʽodebrać, przywłaszczyć sobie; wyciągnąć, 

porwać, pochwycićʼ, suglem̃žti 1. ʽpochwycićʼ, 2. ʽchwycić i zmiąć, zacisnąć w dłoniʼ, 3. ʽo 

spódnicy: przez gniecenie pozbawić gładkości, równościʼ, suglem̃žti turt̃ą ʽprzywłaszczyć 

sobie majątekʼ, refl. susiglem̃žti ʽzgnieść się; zgarnąć co sobie, do siebieʼ. Odpowiednik łot. 

glemzt, -žu, -zu ʽjeść/żreć powoli, w sposób nieapetyczny; mówić głupstwa; czyścić, 

sprzątaćʼ. Z pochodzenia jest glemž- neopierwiastkiem wyodrębnionym z prs. infigowanego 

*glemžu < *gle-n-žu ʽtracę sztywność, mięknęʼ ⇐ glež-, por. glèžti, glę̃žta ʽtracić sztywność, 

tęgość; mięknąć, więdnąćʼ. Podobne neopierwiastki z infiksem i wokalizmem e wymieniono 

s.v. glem̃bti. Inaczej LEW 156: rozszerzenie -ž- przy pwk. pie. *glem- jak w glẽmės f.pl. 

ʽflegma, śluzʼ. — Nomen: glémža c. ʽczłowiek chciwy, garnący do siebieʼ. Por. łot. glem̃ža c. 

ʽczłowiek leniwy, gnuśny; kto je powoliʼ, ⇒ vb. denom. glem̃žât, -ãju ʽrobić co powoli, 

guzdrać się, nie zdążać; jeść w sposób nieapetycznyʼ. — SZ glimž-: glìmžtelėti, glìmžterėti 

ʽszybko zgarnąć do siebieʼ, glìmžyti, -au, -iau ʽprać bieliznę, usuwać brud na mokroʼ (pranie 

bielizny na kamieniu, później na tarce, polega na tarciu jej posuwistym ruchem od siebie i do 

siebie), por. Glìmžiau, glìmžiau marškinius, ir vis juodi ʽPrałam, prałam [te] koszule, a one 

wciąż brudne [dosł. ʽczarneʼ]ʼ. Skaras nedaugi paglìmžiau ir pakoriau in tvoros ʽChusty 

trochę przeprałam i powiesiłam na płocieʼ; suglìmždyti 1. ʽzmiąć (czapkę w dłoni)ʼ, 2. 

ʽzamoczyć bieliznę przed praniemʼ, por. Iš vakaro tik suglìmždyk, o ryt gniaužysim 

ʽWieczorem tylko zamocz [bieliznę], a rano będziemy prały [dosł. ʽgniotły, wyciskały w 

wodzieʼ]ʼ. — SO glamž-: glámžyti ʽmiąć, gnieść, miętosić; trzeć bieliznę na tarceʼ (zob.). 

 gleñcius = /gľanc̓ us/, -iaus 2 p.a. przest. ʽblask, połysk, świecenie sięʼ — zapoż. z pol. 

glanc, -u (⇐ nwn. Glanz m., od śrwn. glinzen ʽbłyszczeć sięʼ), por. POLŽ 310n. — Vb. 

denom. glenc(i)avóti ʽnadawać połysk, glansowaćʼ = /gľanc-/ ⇐ pol. glancować. War. z -č-: 

glenčiavóti. Wsch.-lit. pdg. gliencùiti, -ùju ts. (Ató išsiglencùjus ʽPrzyszła wyglancowana 

(wyczesana)ʼ, ZS 19) został zbudowany na białoruskiej formie 3 sg. prs. hljancúje (⇐ pol. 

glancuje). 

 glėt̃oti, glėt̃oju, glėt̃ojau gw. 1. ʽsmarować, brudzićʼ (por. glėz̃oti), 2. przen. ʽmarudzić 

przy jedzeniu, niechętnie jeśćʼ, 3. przen. ʽrobić co powoli, nieudolnieʼ (por. glėz̃oti), suglėt̃oti 

ʽzabrudzić, poplamićʼ. Bez etymologii. 

 gleznoti, gleznoju, gleznojau CGL ʽmalować, Mahlenʼ, drw. gleznorius CGL ʽmalarz, 

Mahlerʼ (zob. PAŽ 125) — wygląda jak drw. z suf. -no- i neoapofonią ė ⇒ ĕ od glėz̃oti m.in. 

ʽsmarować, rozsmarowywaćʼ (zob.). Por. kesnóti ⇐ kėsnóti; žlègterėti ⇐ žlėg̃ti. — Drw. 

glẽznius ʽmaruda, ospalec; niechluj, brudasʼ (syn. glėzà), por. Ką tik paims, tai vis suteps – 

tikras glẽznius. — Zapoż. litewskie w łot. gle̦znuôt m.in. ʽmalowaćʼ, por. ME I, 626. Drw. 

gle̦zna ʽobraz namalowany, Gemäldeʼ, glezniẽcĩba ʽmalarstwoʼ, glezniķis ʽmarny malarz, 

Pinslerʼ, gle̦znuôtãjs ʽartysta malarzʼ. Zob. też maliavóti. 

 glėz̃oti, glėz̃oju, glėz̃ojau gw. 1. ʽsmarować, rozprowadzać lepką substancjęʼ, 2. przen. 

ʽwykonywać pracę niespiesznie, niechlujnie, brudno, źleʼ, apglėz̃oti ʽzanieczyścić, zabrudzić, 

powalaćʼ, išglėz̃oti ʽrozpaprać (np. kaszę w naczyniu)ʼ, suglėz̃oti ʽzaplamić tłuszczemʼ, 

užglėz̃oti ʽzasmarować, zalepić (szczelinę gliną)ʼ. Bez etymologii. Zob. też gleznoti i glėt̃oti. 

— Drw. glėzà a. glė́za c. ʽmarudaʼ (Koks iš jo šaučius – tikras glėzà), też ʽniechluj, brudasʼ, 
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war. glėznà.  

 glẽžnas, -à 4 p.a. 1. ʽmiękki, wiotki, niesprężysty, pozbawiony jędrnościʼ (Tas glẽžnas, 

kuris išglẽžęs, sudribęs, sutižęs, suliuršęs, štyvumo neturi, ant kojų nestovi kaip veršis naujai 

gimęs, girtas, popiera šlapia JU ʽTen jest «gležnas», który zwiotczał, jest pozbawiony 

sztywności, nie trzyma się na nogach, jak nowonarodzone cielę, pijany [albo] mokry 

papierʼ), 2. ʽdelikatny, słabyʼ (Motriška glẽžnas sutvėrimas ʽKobieta to słaba istotaʼ), 3. 

ʽwątły, mizernyʼ (Jau jis nuo mažumės tokis glẽžnas ʽOn już od małego taki wątłyʼ), 4. 

ʽwybredny w jedzeniu (o człowieku i zwierzęciu)ʼ. War. gležnùs 4 p.a., z insercją g: 

glẽgžnas, glegžnùs — dewerbalny przymiotnik z suf. -n- od glèžti ʽtracić sztywnośćʼ (zob.). 

Paralela semazjologiczna: gurñas ⇐ gùrti. Odpowiednik łot. gle̦zns ʽnie stawiający oporu, 

słabowity, cherlawy, wrażliwy; delikatny, pełen wdzięku, pięknyʼ. Por. ME I, 626, LEW 157, 

ALEW 343. — Nawiązanie słowotwórcze w prasłowiańskim *gleznŭ lub *glezno, *glezna, 

por. rcs. gleznŭ, glezna a. glezno ʽkostka u nogiʼ, bg. glèzen ts., sch. glȅžanj ts., ros.-cs. 

glëzna ʽgoleńʼ, ukr. przest. hłezna ʽkostka u nogiʼ, hłezno ʽgoleńʼ, stczes. hlezen, czes. hlezno 

ʽkostka u nogiʼ, stpol. pol. gw. glozn ts., pol. XVI w. glozna ʽkostka u nogiʼ oraz ʽgoleń; 

kość łokciowaʼ. Praforma bsł. *glež-na- (brak w BSW). Lit. comparandum pomijają również 

REW I, 272n., Sławski I, 286 i Bańkowski I, 432n. 

 glèžti, glę̃žta (*glenž-sta, war. gleñža), suglẽžo ʽtracić sztywność, tęgość, sprężystość, 

mięknąć, więdnąć, słabnąć; nie mieć tęgości, sprężystościʼ. Paralela słowotwórcza: tèžti, 

tę̃žta, sutẽžo. Obok tego jest praesens na -sta- od osnowy glež-: ìšglegždu rozchwiać sięʼ, z 

udźwięcznienia *išgle-k-štu < *iš-glež-stu, inf. išglèžti (Būga, RR I, 280; por. insercję 

welarną w glẽgžnas). W kwestii osnowy infigowanej *glenž- zob. glem̃žti. — Drw. gležė́ti, -

ė́ja, -ė́jo ʽo gruncie, drodze: rozmakać, robić się grząskimʼ, glẽžinti ʽczłapać, iść z trudem (po 

rozmiękłej drodze, po błocie)ʼ. Nomen: glẽžnas (zob.). LEW 157 postulował pokrewieństwo 

glež- z glẽmės, glem̃žti i gliẽti na podstawie wspólnego pwk. pie. *gel- ʽ(sich) ballen, 

Gerundetes, Kugeligesʼ. Mało to prawdopodobne. Z uwagi na wskazane ostatnio przez 

Kloekhorsta 428 comparandum hetyckie w postaci kalanki-i ʽuspokoić, ukoić, zadowolićʼ – 

caus. na SO *glo-n-ǵh-, można postulować pwk. pie. *gleǵh- o znacz. ʽstawać się słabym, 

wrażliwymʼ vel sim. (brak w LIV
2). Por. stnord. kløkkr ʽmiękki, giętki, wiotki; 

sentymentalnyʼ < *klinku̯az (IEW 401, s.v. *gleǵ-). Kloekhorst, l.c. odrzuca rekonstrukcję 

pie. *gleǵ- na podstawie argumentu, że sekwencja dwóch mediae (*g-ǵ) narusza 

ograniczenie fonotaktyczne nałożone na pie. pierwiastek. — SZ gliž- (typ RiT ⇐ ReT): glìžti, 

glỹžta (*glinž-sta, gw. gliñža), glìžo ʽpokryć się śluzem (o mięsie, serze); stać się śliskimʼ, 

įglìžti ʽprzypaść komu do serca, spodobać sięʼ, išglìžti ʽrozchwiać się, rozpaść sięʼ, suglìžti 

ʽzrobić się oślizłym, wiotkim, rozchwiać się, stać niepewnieʼ, gližùs ʽśliski, lepkiʼ. — WSZ 

glyž-: glỹžti, glỹžta, glỹžo ʽnie móc ustać na nogach; stawać się śliskim (o drodze)ʼ. — SO 

glaž-: išglažymas b.z.a. ʽzepsucie czegoʼ. Możliwe nawiązanie w słowiańskim, por. psł. 

*gloz-, pol. przest. głozn a. głozna ʽkostka u nogi; część nogi między stopą i kolanem, 

goleńʼ. O tym brak wzmianki w BSW. — Nowy SP/SO glaiž- ⇐ gliž-: glaižýti ʽlgnąć do 

czego, mieć wielką chęć na co, mieć pociąg do czegoʼ (Senis diedas glaĩžo prie arielkos 

ʽStary dziadek ma pociąg do kielichaʼ). Paralele: glaibýtis ⇐ glìbti (SE glèbti), graibýti ⇐ 

grìbti (SE grèbti), smaigýti ⇐ smìgti (SE smègti). 

 gliáudyti, gliáudau, gliáudžiau 1. ʽłupać orzechy, wydobywać z łuski (ziarno, groch, 

fasolę)ʼ, 2. przen. ʽroztrząsać, rozważaćʼ (war. gliaudýti). Budowa bliskoznacznych 

czasowników gvaldýti i gvìldyti zaleca analizę gliau-dyti, tj. iterativum-causativum z suf. -

dy- od niezaświadczonej osnowy prymarnej *gliau-. Dalszy wywód niejasny: pie. *gleu̯-dh-, 

*gleu̯-d-? Brak w IEW 362. LEW 180 porównywał bliskoznaczny pwk. pie. *gleu̯bh- 

ʽwycinać, rozszczepiaćʼ, por. gr. γλύφω ʽrzeźbić, drążyć, wyrzynać nożemʼ, pass. ʽbyć 
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wylęganymʼ, łac. glūbō, -ere ʽoczyszczać z kory (drzewa i rośliny), wyłuskiwać (ze strąków 

ziarna, nasiona); obdzierać ze skóryʼ, stwn. klioban ʽrozszczepiać, rozłupywaćʼ (zob. LIV
2 

190, de Vaan 266). ALEW 343: «Etymologisch dunkel». — Drw. gliáudas ʽskorupa 

(orzecha), łuska (ziarna)ʼ, gliaudė́lis ʽdojrzały orzech, który sam wypadł z łupinyʼ, war. 

gliaudėlỹs, gliaudẽlis, SD «wyłupek orzech, wyręblak». — Jest odpowiednik na (W)SZ 

gliūd-: gliūdénti ʽłupać orzechyʼ (sufiks jak w synonimach gliaudénti, gvildénti). 

 gliaumà 4 p.a., zwykle pl. gliaũmos 1. ʽkożuch na zsiadłym mleku lub śmietanieʼ, 2. 

ʽśluz na powierzchni mięsa, kamienia (w wodzie), pleśń na serzeʼ, 3. przen. ʽniechlujny 

człowiekʼ. War. gliaumė,̃ pl. gliaũmės; gliaũmas, pl. gliaumaĩ. Vb. denom. gliaumė́ti 

ʽpokrywać się śluzem, pleśniąʼ, gliaumýti, -ìja, -ìjo ts. (war. glaumyti b.z.a.). — SZ glum-: 

glùmės f.pl. ʽśluzʼ, drw. glumesỹs ʽzaschłe błoto (w sianie), osad denny, mułʼ, glumė́tas ʽlepki 

(o ziemi), oślizłyʼ, glumùs ʽlepki, pokryty śluzem, oślizły, śliski, grząskiʼ. Odpowiednik łot. 

glums ʽśluzowaty, oślizły, śliski; gładki, prawdziwyʼ. — SO glaum-: łot. glaũms ʽśliski; 

równy, równomiernyʼ. Nie ma dobrej etymologii. Transponat ie. *gleu̯-m- ⇐ *gel, por. IEW 

357, 361n. Por. bliskoznaczną osnowę gleim-: gléima. LEW 158 nieprzekonująco łączył z 

przym. glùmas ʽbez rogówʼ, stpr. glumbe ʽłaniaʼ. 

 glibỹs, -io 4 p.a. gw. ʽmający kaprawe, ropiejące oczyʼ; glibti, glimbu, glibau b.z.a. 

ʽślepnąć, tracić wzrokʼ (znane tylko z XIX-wiecznego słownika Kossarzewskiego). Sporne. 

ALEW 343 wskazuje na syn. žlìbis, žlibỹs ʽniedowidzący, ślepiecʼ i sugeruje zmieszanie žlib- 

z czas. glèbti ʽmięknąć, wiotczeć, flaczećʼ lub z adi. glitùs ʽoślizgły, miękki, lepkiʼ. Zdaniem 

Būgi, RR II, 244n. glib- ma być refleksem st. zanikowego do pwk. *glei̯b, który zachował się 

w słowiańskim, por. sch. glȋb ʽbłotoʼ, bg. glib ʽtrzęsawisko, moczar; lepkie błotoʼ < psł. 

*glibŭ < pbsł. *glei̯b-a-; drw. stpol. glibiel ʽtrzęsawisko; przepaść, otchłańʼ (war. gnibiel, 

gibiel) < psł. *glib-ělĭ; pol. przest. glipki ʽklejowatyʼ, gw. ʽzakalcowaty – o chlebieʼ < *glib-

uka-. Por. Būga, l.c., Berneker I, 310 (cytuje m.in. scs. uglĭbŭ ʽutkwiłemʼ, aor. do *uglĭběti), 

Sławski I, 283n. — Do tego dochodzą lit.-łot. refleksy czasownikowe, mianowicie 1. na SE 

glieb-: łot. gliêbtiês, gliêbjuos, gliêbuos ʽczepiać się czego lub kogo; przytulać się, lgnąć; 

bronić się, opędzać sięʼ (ME I, 628), 2. na SO glaib-: lit. glaibýtis, -aũs, -iaũs ʽukrywać się – 

o zbieguʼ (JU). Wszystkie wymienione formy należą do pwk. pie. *glei̯bh, por. stwn. klebēn, 

nwn. kleben ʽprzylepiać się, lgnąćʼ, SO stwn. kleiben caus. ʽprzylepiaćʼ (IEW 363; LIV
2 189: 

tylko germ. i bsł.). W BSW brak jest hasła pbsł. *glei̯b-/*glib-.  

 gliẽti, gliejù (war. glejù, glienù), gliejaũ ʽmazać, smarować, zalepiać gliną (szczeliny, 

dziury w ścianie, w piecu)ʼ, apgliẽti ʽposmarować (kromkę chleba, tłuszczem, śmietaną); 

oblepić się (gliną, o kole)ʼ, užgliẽti ʽ(dziurę) zalepić gliną, zatkać czymʼ. Refl. gliẽtis 

ʽprzylepiać się (o glinie, błocie, cieście); lgnąć do kogoʼ. Paradygmat ukształtował się wokół 

formy prs. glejù < pie. *glei̯H-e- (por. LIV
2 190), do której dotworzono aṇitowy infinitivus 

(zam. †glýti) i takież praeteritum (zam. †glijaũ < pie. *gliH-eh2-). — Śladem po dawnym 

prs. infigowanym *gli-n-H-é- jest glinù, gliñti (zob.). Być może, że prs. glienù polega na 

odnowieniu starszego glinù (por. sienù ob. sinù, siñti). Jest oboczna forma inf. glíeti. Czy to 

archaizm? (*glei̯H-C?). Akut powraca w derywatach gléima i gléivės (zob.). Zob. BSW 92, 

LEW 157. Pwk. pie. *glei̯H- ʽsmarować, nacierać, sklejaćʼ, por. za LIV
2 190 stir. -glen 

ʽprzywrzećʼ, stnord. klína ʽmazać, smarowaćʼ, stwn. klenan ʽnacierać, pocieraćʼ, SO śrdn. 

klei ʽglinaʼ (*gloi̯H-o-). — SZ gli-: glìtas (zob. glìsti I), gliñti (zob.). — SO glai-C: glaistýti 

(zob.), glaistýtis m.in. ʽłasić się, przymilać sięʼ. Por. łot. glaims ʽprzymilny, schlebiającyʼ 

(znacz. etym. ʽlepki, lgnącyʼ), glaĩmi m.pl. ʽpieszczoty, pochlebstwa, żartyʼ. — SO glaj-V ⇐ 

glej-V: glãjus (zob.). 

 glìmti, glìmsta, glìmo gw. ʽpokrywać się śluzem, pleśniąʼ, apglìmti ʽzakrzepnąć, 

stężeć, np. o galarecieʼ — ingressivum na -sta- od glim-, st. zanikowego, który został 
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dotworzony do gleim-, neopierwiastka wyabstrahowanego z gléimėti ʽpokrywać się śluzem, 

pleśniąʼ; z pochodzenia jest to vb. denominativum od gléima (zob.). — We wsch.-litewskim 

znany jest pdg. glim̃ti, gliẽma, glìmė (Liñkmenys, rej. Ignalinà). Prs. gliẽma przypomina 

gliẽna i gliẽja (zob. gliẽti). — Drw. glimėti, -ja, -jo b.z.a. ʽpokryć się pleśniąʼ, glimótas 

ʽspleśniały, zgliwiały – o serzeʼ (brak vb. †glimóti), glimùs ʽlepki, śliskiʼ. — Przy neopwk. 

glim- pojawił się nowy SP/SE glem-, zob. glẽmės. 

 glìnda 1 p.a. ʽjajko wszy przyczepione do włosa, gnidaʼ (Nešvari galva, pilna glìndų 

ʽBrudne włosy [dosł. ʽgłowaʼ], pełne gnidʼ. Kur vargas, ten glìndos ir ùtelės ʽGdzie nędza, 

tam [też] gnidy i wszyʼ), SD glinda «gnida». War. glìndis. Z uwagi na odpowiednik łot. 

gnĩda przyjęto, że lit.-łot. praforma mogła brzmieć *gninda i że z tego drogą dysymilacji n-n 

w l-n wyłoniło się lit. glinda (akut pozostaje problematyczny). Zob. IEW 437, LEW 157, 

ALEW 343n. Forma *gninda stoi jednak w izolacji, a jej struktura spółgłoskowa nie wygląda 

na odziedziczoną. Odpowiednik prasłowiański *gnida (sch. gnjȉda, ros. gnída, czes. hnída, 

pol. gnida) wywodzi się z ie. *ghnīdā (IEW 437), a zapożyczony do bałtyckiego brzmi lit. 

gnýda (a. gnydà, gen. gnỹdos) oraz łot. gnĩda. Tymczasem według ALEW 343n. należy łot. 

gnĩda postawić w jednym rzędzie z psł. *gnida, natomiast lit. glìnda traktować jak inny 

wyraz, mianowicie derywat od pie. *d(h)lṇd-, por. łac. lēns, lendis f. ʽgnidaʼ z pital. *dlind-? 

(tak de Vaan 334). Temu jednak sprzeciwia się brak paraleli na zmianę *dl > *gl w pozycji 

nagłosu wyrazowego. — Drw. glìndinis peiliùkas ʽnożyk do usuwania gnidʼ, glìnduotas 

ʽpełen gnidʼ, gliñdžius a. glìndžius ʽkto ma gnidy we włosach; małe dzieckoʼ. 

 gliñti, glinù, gliniaũ gw. ʽmazać gliną, smarować gliną, zalepiać dziury glinąʼ, por. 

Mūras pilnas plyšių, jau reiks kada glintienai ʽMur jest pełen szczelin, trzeba wreszcie 

kiedyś [je] zalepićʼ. Apgliñkit moliu, tai vanduo neis ʽZasmarujcie gliną, to woda nie 

wejdzieʼ. Pdg. quasiprymarny, podobnie jak grìnti, siñti i trìnti. Zbudowano go na neopwk. 

glin-, wyabstrahowanym z formy prs. glinù, kiedyś należącej do inf. *glýti (zob. gliẽti). To 

praesens reflektuje pie. formację infigowaną *gli-n-H-é- od *glei̯H- (LIV
2 190: ʽbestreichen; 

kleben bleibenʼ; brak wzmianki o formie lit.). Rekonstrukcja pdg.: *glinù, prt. *glijaũ < 

*gliH-eh2- (j jako wypełniacz hiatu laryngalnego), inf. *glýti. Podobne ukształtowanie 

pokazują formy prs. grinù, sinù i trinù, por. też trunù s.v. trunė́ti. — Neoapofonia i ⇒ ei 

wytworzyła drw. gléinė (zob.). — Długowokaliczny SZ *glī-C < pie. *gliH-C utrzymał się w 

derywacji. Por. z jednej strony glymai (b.z.a.) m.pl. ʽkrótki mech, porost; glony morskieʼ, łot. 

glĩme ʽzakalcowate, niedopieczone miejsce w chlebieʼ, glīve ʽśluz, rzęsa, szlamʼ, z drugiej 

strony psł. *glina ʽLehmʼ: ros. glína, czes. hlína (scs. glinĭnŭ ʽz gliny, glinianyʼ)208. Z innym 

sufiksem: psł. *gliva/*glivŭ, strus. gliva ʽśluz, muł, iłʼ (zob. s.v. gleĩvės). 

 glìsti I, gliñta, glìto 1. ʽstawać się śliskim, lepkim, np. o glinie po deszczuʼ (Palijus 

kelis glint ir daros paglitęs, t.y. slidus, tižus JU), 2. ʽpokrywać się śluzem, nalotem, pleśnią – 

o mięsie, kiełbasie, serzeʼ (Mėsa, sūde ilgai laikyta, gliñta ʽMięso długo trzymane w 

naczyniu pokrywa się śluzemʼ), 3. ʽrozkładać się jak stary grzybʼ — vb. denominativum 

utworzone od neoosn. glit-, którą wyabstrahowano z adiectivum verbale *glitas ⇐ *glei̯-, 

zob. gliẽti, gliñti. Por. LEW 157, ALEW 344. — Nomina: glìtas ʽklej tkackiʼ, glitùs ʽśliski na 

skutek zwilżenia (grunt, droga); pokryty pleśnią (o kiełbasie), pokryty śluzem, oślizgły (o 

maślaku, rydzu); lepki, lgnący (o cieście, glinie, błocie, roli); miękki (o wodzie z rzeki, o 

ługu), wodnisty (o kartoflu); gładki, równyʼ. SD «lipki, lepisty» (syn. limpus), glitu tumpu SD 

«lipnę, lipnieię» (syn. limpu). Nawiązania łotewskie: glita ʽśluzʼ, glits ʽoślizgły, śliski, 

miękkiʼ, gliti kartupeļi – o kartoflach zbyt wilgotnych po ugotowaniu. — Inne derywaty od 

 
208 Por. wsch.-lit. n.m. Aukštã-glynis 2x, formacja hybrydalna z członem I do áukštas ʽwysokiʼ i II członem glyn-

, oddającym zapoż. słow. glina. Wzorem mogła tu być n.m. Aukštã-šlynis, por. šlýnas ʽglina pewnego 

gatunkuʼ. 
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neoosn. glit-: gličiaĩ a. glitaĩ adv. ʽgładko (ociosać)ʼ, glìtė ʽwydzielina z nosa, smark, sopel; 

śluz, szlam; rybi mleczʼ, glitės f.pl. SD «kley ryb, gdy się trą;lipkość» (syn. glitumas), 

glitės̃iai m.pl. ʽśluz, lepka galaretowata substancja, szlamʼ, war. glitesiaĩ, glìtesos; glìtinas 

ʽze śluzem na palcach, śluzowatyʼ. Cps. glìtlaižis ʽkto liże smarkiʼ, por. laižýti (⇒ *glit-šas > 

glìčas ʽsmarkaczʼ (por. GJL II, § 369). — Vb. denom. glitė́ti ʽrobić się śliskim, lepkimʼ (łot. 

glitêt ts.), glìtinti 1. ʽrobić śliskim, smarować tłuszczem, smaremʼ, 2. ʽgładzić, polerowaćʼ, 

glitúoti ʽpokrywać się śluzem; gładzićʼ, glitúotis ʽkleić się, ciągnąć się (o substancji)ʼ. — 

WSZ glyt-: pérglyta żm. ʽcieńsze, słabsze miejsce w nici lub sznurze; nierówność; puste 

miejsce w kiełbasieʼ, przen. ʽprzerwa, odpoczynekʼ (zob. LEW 574), pérglytotas adi. ʽo 

kiełbasie: nierównej grubościʼ. Por. łot. glîts ʽczysty, zadbany, ładny, delikatnyʼ. — 

Neoapofonia glis- (SZ) ⇒ glys- (SP): glysčióti, -ju, -jau ʽ(ciasto) powlekać z wierzchu 

tłuszczem, białkiemʼ (por. snỹgulti a. snỹgurti ⇐ snìgti). 

 glìsti II, glỹsta, glìso gw. ʽo żarze: pokrywać się popiołem, przygasaćʼ. Jeśli glis- jest 

neopierwiastkiem, wyabstrahowanym z formy prs. glỹsta < *glins.sta < *glint-sta, to glìsti II 

jest odmianką glìsti I. Znacz. etym. ʽpokrywać się cienką warstwą jakiegoś osadu, pokrywać 

się nalotemʼ. 

 glóbti, glóbiu, glóbiau 1. ʽokrywać, otulać, zawijać niemowlęʼ, 2. ʽgłaskaćʼ, 3. ʽotaczać 

opieką, opiekować się, troszczyć się, chronićʼ, 4. ʽpielęgnować, leczyćʼ. Cps. apglóbti ʽwziąć 

w ramiona, objąćʼ, išglóbti 1. ʽuratowaćʼ (łot. izglâbt ts.), 2. ʽwyleczyćʼ, nuglóbti ʽzebrać pod 

dachem, złożyć w stodole (zboże, siano)ʼ, suglóbti ʽzawinąć w pieluchę; przygarnąć 

(pogorzelców); wyleczyć (chorego)ʼ. Odpowiednik łot. glâbt, -bju, -bu ʽratować kogoʼ. 

Leksem glob- < *glāb- to alternant na SO do *glēb- jak w glė́bti ʽbrać kogo w objęciaʼ. 

Przykład innowacyjnej apofonii ā ⇐ ē. Paralele: bróžti ⇐ brė́žti; rópti ⇐ rė́pti i slógti ⇐ 

slė́gti. Por. też sodìnti ⇐ sė́du. Zob. LEW 156, ALEW 344n. — Drw. globóti, -ju, -jau ʽotaczać 

opieką, opiekować sięʼ (⇒ globójimas ʽopieka, opiekowanie sięʼ, globótojas ʽopiekun, 

kuratorʼ), apglobóti ʽotulić, okryć ze wszystkich stronʼ. War. metatetyczny: goplóti, -ju, -jau 

ʽokazywać pomoc, pomagać, ratowaćʼ (na miejscu *gobloti, zob. ALEW 350). — Frq. 

glóbstyti ʽokrywać, osłaniać; obejmować, tulić w ramionachʼ (por. klóstyti ⇐ klóti; glóstyti 

⇐ glósti). Neoosn. globst-: príeglobstis, -sčio ʽłono matkiʼ (por. dañgstis ⇐ dangstýti; 

param̃sčiai ⇐ ramstýtis). Zob. też stlit. prieglabstis s.v. glabóti. — Nomina: globà ʽopieka, 

pieczaʼ (⇒ beglõbis ʽbez opieki, bez nadzoruʼ), globė́jas ʽopiekunʼ (por. łot. glâbẽjs 

ʽratownik, wybawicielʼ), príegloba ʽopieka; schronienie, przytułekʼ (por. príeglauda), 

suglobẽsnis ʽpomoc, opieka w chorobieʼ (por. kalb̃esnis, mókesnis). — Neoapofonia *glāb- 

⇒ glăb-: glabóti (zob.). — Nie wiadomo, co począć z dyftongicznym war. glaub- w 

bliskoznacznym czas. glaũbti, -iù, -iaũ ʽ(dziecko) tulić do łona, przyciskać do piersi; 

pieścićʼ, iter. glaubstýti, apglaubinėti b.z.a. ʽo bocianie: okrywać pisklęta skrzydłamiʼ. 

Apofonia ā : au jest w każdym razie wykluczona. LEW 155 proponuje powiązanie glaũbti z 

glaũsti, -džiù na gruncie rzekomo alternujących determinatywów pierwiastkowych *-b- i *-d-

, ale to nie wydaje się wiarygodne. Oboczność o : au też w stobúotis : staubúoti. 

 glodùs, -ì 4 p.a. ʽgładki, wygładzony, równy, dobrze przylegającyʼ (war. glõdnas, 

glodnùs) — formacja z suf. -u-, która ma odpowiednik w prasłowiańskim *gladŭ, por. scs. 

gladŭ-kŭ ʽgładki, bez nierówności, niechropowatyʼ, sch. glȁdak, ros. gládkij, czes. hladký, 

pol. gładki (o słowiańskim rozszerzeniu -kŭ zob. s.v. kartùs, raižùs, saldùs). Pbsł. *glād-u- 

jest kontynuantem pwk. pie. *ghleh2-d
h- ʽwygładzać, równaćʼ, czyli etymologicznego st. e 

(inaczej IEW 431: *ghlādh-, BSW 90, LEW 158). W językach pokrewnych ukazują się 

derywaty od st. zanikowego, por. 1. śrwn. glat ʽbłyszczący, równy, śliskiʼ, śrdn. glat ʽgładkiʼ, 

stisl. glaðr ʽbłyszczący, wesołyʼ, ang. glad ʽzadowolony, radʼ, < pie. *ghḷh2-d
hó-, 2. łac. 

glaber ʽgładki, bezwłosy, łysy, bez zarostuʼ, przen. ʽbezlistny, pozbawiony kłosówʼ 
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(glabrum ʽokolica pusta, nie porośnięta, kamienistaʼ) – z analogicznym ă zamiast *glāber < 

pie. *ghḷh2d
h-ró- (por. Schrijver 1991, 188, de Vaan 263, ALEW 345n.). Jęz. litewski nie zna 

refleksów SZ †gìld-, †gùld-, ani też †glăd- (por. typ plàkti). Osobno zob. glósti. — Obok 

glodùs istnieją synonimy z wokalizmem uo: gluodùs, gluodnùs a. gluõdnas ʽgładki, równyʼ, 

przest. gluodas SD «gładki» (syn. ištrintas). Vb. denom. gluõdinti ʽgładzić, czesać gładkoʼ, 

SD «gładzę» (⇒ gluodinimas SD «gładzenie», syn. ištrinimas). Dyftong uo tych wyrazów 

można interpretować dwojako. Po pierwsze z uwagi na refleks sch. glȁdak (zob. wyżej) nie 

można wykluczyć, że przymiotnik zapisany w SD jako <gluodas> był akutowany: glúodas 1 

p.a. W takim razie wolno w nim widzieć refleks apofonicznego st. o, czyli pb. *glōdas < pie. 

*ghlóh2d
h-o- (budowa jak w klúonas < pie. *kloh2no-, rúožas < pie. *u̯róh1ǵ-o-). Brak 

intonacji w war. gluodùs stanowi problem. Może to być objaw metatonii albo wyrównania 

akcentuacji do typu przymiotnikowego na -ùs. Po drugie można wokalizm uo ująć jako 

wypadek neoapofonii o ⇒ uo: glodùs ⇒ gluodùs jak np. dosnùs ⇒ duosnùs; dróžti ⇒ druõžti 

i stomuõ ⇒ stuomuõ. 

 glósti, glódžiu, glódžiau gw. ʽgładzić, wygładzać, usuwać nierównościʼ, susiglósti 

ʽwygładzić sobie włosyʼ — prawdopodobnie pdg. quasiprymarny, zbudowany wokół prs. 

glódžiu, kiedyś należącego do inf. *glodyti. To ostatnie było vb. denominativum od glodùs 

ʽgładkiʼ (zob.). Inaczej BSW 90, LEW 158. — Drw. glõdė ʽosełkaʼ, glodùs (zob.), cps. 

ledaglõdė (zob. lẽdas). — Neopwk. glos- (⇐ glósti): glóstyti frq. ʽgładzić dłonią, głaskać, z 

lekka dotykać, muskaćʼ (por. łot. glãstît ʽgładzićʼ), przez degeminację z *glos-sty-; SD
1 

glastau «mazgam» [ʽgłaskać, pieścićʼ, SPXVI], SD paglostau «pobłażam komu», paglostomas 

«pobłażanie». Nomina: glosnùs ʽłagodny, miły, przyjemnyʼ. Odpowiednik łot. glās-: glãsît 

ʽgłaskać, pieścićʼ (war. glāzît), glāsîgs ʽpieszczotliwyʼ. — Neoosn. glost- (⇐ glóstyti): 

glóstelėti ʽpogłaskaćʼ, glostinė́ti ʽgłaskać, gładzićʼ, glostìnis ʽgładzony, szlifowany, 

polerowanyʼ. Tu też łot. glãsts ʽgłaskanie, pieszczotaʼ oraz stpr. glosto EV ʽosełka, Wetsteyn 

[Wetzstein]ʼ (por. lit. glõdė ts.). 

 glotkas, -a stlit., gw. 1. ʽgładki, np. kamień, lód, drogaʼ, 2. ʽlśniący, błyszczący – o 

sierści koniaʼ — zapoż. ze stbłr. gladkij, por. błr. hládki, pol. gładki (SLA 75, ZS 19, ALEW 

345; brak w LEW). War. glotkùs 4 p.a., glõtkus 2 p.a., glodkus b.z.a. Por. rodzime glodùs i 

zapoż. glotùs. 

 glotùs, -ì 4 p.a. gw. ʽgładkiʼ — zapoż. z prus.-niem. glot (GL 54), por. nwn. glatt. 

Budowa i akcentuacja dostosowane do rodzimego odpowiednika glodùs. Warianty 

sufiksalne glõtnas i glotnùs zostały upodobnione do synonimów glõdnas i glodnùs.  

 glū̃das 1 p.a. gw. ʽśrodek nocyʼ: Buvo nakties glū́das, kad atvažiavo svetys, t.y. buvo 

gūdrumas nakties JU ʽBył środek nocy, kiedy przyjechał gośćʼ — formalnie wygląda jak 

rzeczownik postwerbalny od glūdė́ti ʽbyć przycupniętym, siedzieć, leżeć w ukryciuʼ (zob.), 

jednakże różnica między znaczeniami jest trudna do przezwyciężenia. — Drw. glūdumà a. 

glū́dumas ʽpóźna pora, spokój; północ, środek nocy; głębia, mrok (lasu, nocy); zakątek, 

zapadły kąt; otchłań (wieków)ʼ, glūdùs ʽniemiły, ponury; ustronnyʼ. Cps. naktìglūdu adv. ʽw 

środku nocyʼ (por. naktìs), war. naktìgūdu odpowiada zwrotowi naktiẽs glūdumojè ʽw głębi 

nocyʼ. Osobno zob. gū́das.  

 glūdė́ti, glūdžiù (3 os. glū̃di, glū̃džia), glūdė́jau ʽbyć przyczajonym, przycupniętym; 

stać, kucać, siedzieć lub leżeć w ukryciu; przeczekiwać co, schowawszy się, tkwić w 

ukryciuʼ, čià glū̃di pavõjus ʽtu czai się niebezpieczeństwoʼ. Z innym sufiksem: glū́doti, -au (-

óju), -ójau ʽbyć przycupniętym, ukrytymʼ (por. klū́poti, gū́žoti), ʽleżeć bez snu w pościeliʼ, 

stlit. ʽbyć przytulonym, spoczywać na czyichś piersiachʼ (zob. ALEW 345n.). Durativum 

stanu z sufiksami -ė-, -o- i WSZ glūd- ⇐ glud-, zob. glùsti s.v. glaũsti. Por. glaũstis 
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ʽprzywierać do czego, tulić sięʼ. — Drw. glū̃dinti ʽskradać się, czaić się; wlec się (do domu)ʼ. 

Osobno zob. glū̃das. 

 gludùs, -ì 4 p.a. 1. ʽgładki, równy (lód, pień)ʼ, 2. ʽdelikatny, łagodny; miły, przyjemnyʼ 

— dewerbalny przymiotnik z suf. -u- i SZ glud- od glaud-, por. glaũsti m.in. ʽzsuwać razem, 

zwieraćʼ, refl. ʽprzywieraćʼ. Znacz. etym. ʽściśle przylegającyʼ. Odpowiednik łot. gluds 

ʽgładki; śliski jak węgorz; równy, czystyʼ, gludęns ʽgładki, równyʼ. Czy należy tutaj glùda, 

glùds ʽglina niebieskawej barwyʼ? Osobno zob. glodùs. — Z innymi sufiksami: glùdnas 

ʽodpowiedni, poręczny, wygodny; miły, przyjemny, grzecznyʼ, war. gludnùs; Šlapelis 75: 

glùdnas, gludnùs ʽmiękki, dobrze przylegającyʼ; glùdickas LZŽ ʽgładziuteńki; ślicznyʼ. — 

Vb. denom. glùdinti ʽtoczyć, szlifować, polerowaćʼ (por. łot. gludinât ts.), sugludintis DP 

ʽspajać się, łączyć sięʼ. Por. n.rz. i n.jez. Glùdas. — WSZ glūd- ZTŽ: glūdùs a. glū̃das ZTŽ 

ʽgładki, równyʼ, adv. glū̃džiai a. glūdžiaĩ ʽgładko, płynnieʼ, glū̃ditkas ʽgładziuteńskiʼ (por. 

wyżej glùdickas). Vb. denom. glū̃dyti, -inu ZTŽ ʽgładzić, głaskaćʼ. 

 glùmas, -à 4 p.a. gw. ʽbez rogów, np. o krowie, wole, owcyʼ. War. glùmis, -ė 2 p.a. 

Sądzi się, że ten przymiotnik ma odpowiednik w rzeczowniku stpr. glumbe EV ʽłania, 

Hindeʼ, por. LEW 158, PKEŽ 1, 385n. Sporne. Znaczenie wyrazu uniemożliwia łączenie z 

glùmas ʽkręciek, zaćmienie umysłu, ogłupienie, otumanienieʼ (war. glū̃mas), co zapożyczone 

z błr. glum, -u. — Zakończenie war. gw. glum̃žas, -à ʽbez rogówʼ tłumaczy się chyba 

skrzyżowaniem glùmas z syn. bùžas, baũžas. 

 glū̃minti, glū̃minu, glū̃minau wsch.-lit. 1. ʽmęczyć, dręczyć, krzywdzić kogoʼ (Močeka 

glūmina našlaičius ʽMacocha dręczy sierotyʼ), 2. ʽo roślinach: zagłuszaćʼ — z 

substytucyjnym suf. -inti za -yti zapożyczone ze stbłr. glumiti, por. błr. hlumícь, hlumljú, 3 

sg. hlúmicь ʽznęcać się nad kim, pastwić sięʼ. Miejsce lit. akcentu stosuje się do białoruskiej 

formy 3 sg. prs. (podobnie mõnyti, slū̃žyti i sū̃dyti). — War. glùmyti, -inu ZTŽ oraz lū̃myti, -

iju LZŽ < *γlūmyti (brak w LKŽ; por. niẽvotis). 

 gluõdenas 3 p.a., też f. gluodenà ʽpadalec, beznoga jaszczurka Anguis fragilisʼ — 

rzeczownik na -en- od przym. gluodas, gluodùs ʽpłaskiʼ. War. z suf. -in-: gluõdinas (płd.-żm. 

glū̃dinas), gluodìnė, glodìnė. Znacz. etym. wyrazu wiąże się ze sposobem poruszania się 

padalca: ʽstworzenie, które się płaszczy, przypada do ziemiʼ. Por. pol. padalec ʽAnguis 

fragilisʼ ⇐ stpol. padały ʽtaki, co się padał, tj. pękał zmieniając skóręʼ (ptc. prt. act. od padać 

się), zob. Bańkowski II 484. Inne nazwy ʽpadalcaʼ to gelẽžė, gyvatė, sliminỹs, varìnė, žibulỹs 

i žilvitìnė. 

 glúosnis, -io 1 p.a., gluosnỹs (p.a. nieoznaczony) bot. ʽwierzba, Salixʼ, SD «wierzba» 

(syn. blindė, žilvitis). War. glúosna, glúosnė, glúosnis, -ies f., z insercją k: glúoksnis 1 p.a. 

Odosobniony jest war. glùnsnis. Niejasne. Może do gluod-, jak w gluodùs ʽgładkiʼ (zob. 

glósti) albo też do gluot-, jak w gluõtnas, gluotnùs ʽrówny, gładki; miłyʼ. NB. LKŽ III, 441 

przytoczył war. glúosis ʽwierzbaʼ z Jūžintaĩ koło Rõkiškis, żywo przypominający stpr. 

glossis EV ʽHorwyde [Haarweide, Salix vitellina]ʼ, < pb. *glōsis (por. Trautmann 1910, 340, 

PKEŽ 1, 384n.). Tymczasem Vitkauskas, ALL LX, 2009, 131 kwestionuje istnienie takiej 

formy (ALEW 346 tego nie uwzględnił). — Drw. gluosnýnas ʽwierzbina, zarośla wierzboweʼ, 

SD «wierzbina, wierzbowy gaiek», cps. glúosnagalvis ʽktoś nierozgarnięty, roztargniony, 

zapominalskiʼ (por. galvà), glúosnakarklis ʽgatunek wierzby, wierzba podobna do iwyʼ (por. 

kark̃las). 

 glū̃pas, -à 4, 2 p.a. stlit., gw. ʽgłupiʼ — zapoż. ze stbłr. glupyj, por. błr. hlúpy, pol. głupi 

(SLA 76, ALEW 346; brak w LEW). War. z palatalizowanym nagłosem: gliū̃pas (Kurschat). — 

Drw. glū̃pastis ʽgłupstwo; drobiazg, drobnostkaʼ (Prieš sveikatą turtas tik glūpastis), por. 

stbłr. glupostь); glūpỹstė ʽgłupotaʼ, glūpókas ʽgłupkowatyʼ. Por. kvailỹstė, kvailókas. — Vb. 
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denom. glupė́ti, -ju lub glupnė́ti, -ju ʽgłupiećʼ (ZTŽ) ⇐ pol. głupieć ʽstawać się głupim, tracić 

orientację, rozsądekʼ. 

 glùšinti, glùšinu, glùšinau gw. ʽgłuszyć, pozbawiać możności słyszenia, uniemożliwiać 

słyszenieʼ (war. glū̃šinti), zwykle z prvb.: apglùšinti 1. ʽogłuszyć, pozbawić chwilowo 

słuchuʼ (Didelis sprogimas apglušino žmones ʽWielki wybuch ogłuszył ludziʼ), 2. ʽpozbawić 

przytomnościʼ (Kaip davė kuolu galvon, ir apglùšino ʽJak walnął go kołkiem w głowę, to go 

ogłuszyłʼ), 3. ʽo chwastach: rosnąc nadmiernie uniemożliwiać wzrost innym roślinom, 

zagłuszać jeʼ (Žolės burokus visiškai apglùšino ʽChwasty zupełnie zagłuszyły burakiʼ), 

priglùšinti m.in. ʽłowić ryby ogłuszając je pod lodemʼ — zapożyczenie z pol. o-głusz-yć, za-

głusz-yć, być może przy współudziale odpowiednika błr. ahlušýcь, ahlušácь. — Drw. 

postwerbalny: glùšas, -à ʽgłuchy; tępy, nierozgarnięty, nieudolnyʼ. Od tego drw. glùšas c. 

ʽgłupiec, dureńʼ, glùšis a. glušỹs ts. Nieuzasadnione jest twierdzenie o etymologicznej 

tożsamości glùšas i psł. *gluxŭ ʽgłuchyʼ, scs. gluxŭ, ros. gluxój, pol. głuchy, zob. Sławski I, 

295n., LEW 159, ESJS 180, Boryś 165, Derksen 2008, 167 (pbsł. *gl(o)uṣos). — 

Nieprawdziwe jest też zbliżenie etymologiczne scs. gluxŭ ʽgłuchyʼ z lit. glusnùs 

ʽodznaczający się dobrym słuchem; posłusznyʼ oraz żm. klùsas ʽgłuchyʼ, zob. BSW 91. Gdy 

chodzi o glusnùs, to jest to – jak już odnotował Otrębski (GJL I, § 454) – gwarowy obocznik 

do klusnùs (zob. klùsti), powstały drogą sonoryzacji kl- > gl-. Z kolei klùsas jest 

najprawdopodobniej drw. wstecznym od *neklusas ʽniesłyszącyʼ (por. nẽvadas ⇒ vãdas). 

Gdyby słowiański przymiotnik istotnie miał litewski odpowiednik, to ten brzmiałby †glaušas 

lub †glausas. 

 gminà 2 p.a., gen.sg. gmìnos ZTŽ ʽgmina, urząd gminnyʼ (Iš kokios tu gmìnos?) — 

zapoż. z pol. gmina ʽjednostka administracyjna utworzona z jednej lub kilku sąsiednich wsiʼ 

(⇐ śrwn. gemeine f. ʽspołeczność, wspólnotaʼ, nwn. Gemeinde f. ʽgminaʼ). Utrzymanie obcej 

zbitki gm- też w gmãkas (ob. gimakas). 

 gnebti, gnemba, išgnebo b.z.a gw. ʽzwiotczeć, sflaczećʼ, drw. gnebinė́ti ʽskubać, 

urywać; wydobywać orzech (ze skorupy), dłubaćʼ, też ʽrobić co powoliʼ (syn. knibinė́ti). — 

WSE gnė́boti, -ju, -jau ʽbrać jedzenie po trochu (o chorym); wyskubywać (chleb z 

bochenka)ʼ. Chyba drw. od wykrzyknika. Por. bliskoznaczne czas. knèbti ⇐ interi. knė́pt 

(knė́pš(t), knèpšt; gnýbti ⇐ interi. gnýbt. — SO gnab-: gnãbas ʽskąpiecʼ, gnabùs ʽpracowity, 

zapobiegliwyʼ; sugnabelióti ʽścisnąć palcami (nici sieci)ʼ.  

 gniáužti, gniáužiu, gniáužiau ʽmiąć, gnieść, ściskać, zaciskać (w garści); tłumić, 

zapierać (dech)ʼ, apgniáužti ʽścisnąć w garściʼ, atgniáužti ʽrozewrzeć dłońʼ, išgniaužiu SD 

«wyżymam», sugniáužti kùmštį ʽzacisnąć pięśćʼ, refl. pérsigniaužti ʽścisnąć się pasemʼ. 

Odpowiednik łot. gnaûzt2, -žu, -zu, gw. gņaũzt ʽgnieść, ściskać, wyżymać; okładać, tłucʼ (z 

metatezą na odległość: žņaûgt, zob. žniáugti). — SO *gnauž-: łot. gnaũzît, -zu, -zīju iter. 

ʽgnieść, ściskać, wyżymaćʼ, nagus gnauzît ʽzałamywać ręceʼ. — Alternacja łot. gņauz-

/gnauz- odzwierciedla różnicę apofoniczną między SE i SO. W jęz. litewskim została ona 

zatarta na skutek uogólnienia alternantu na SE. Iter. gniáužyti ʽmiąć, gnieść, ściskać w rękuʼ, 

wsch.-lit. ʽprać bieliznęʼ (LZŽ) stoi prawdopodobnie na miejscu *gnaužyti (= łot. gnaũzît). 

— Nomina: gniaũžos f.pl. ʽwytłoczynyʼ, gniáužtas a. gniáužta 1. ʽgarść (ziarna, orzechów); 

miara grubościʼ, 2. ʽpięść, kułakʼ (Suėmė gniáužtus ir eina prie manęs ʽZacisnął pięści i idzie 

na mnieʼ), 3. przen. ʽucisk, gnębienie kogoʼ, gniaužtùvai m.pl. ʽimadło, kleszczeʼ, gniaužulỹs 

ʽnaręcze (siana)ʼ. — SZ gniuž- (zam. *gnuž-): gniùžti, gniū̃žta < *gniunž-sta, gniùžo ʽgiąć 

się, zginać sięʼ, sugniùžti ʽzwiotczeć, zmięknąć, oklapnąćʼ, gniuždýti ʽgnieść, spłaszczaćʼ. 

Nomina: gniùžulas ʽbryłka (chleba), kula, gałka (ciasta, masła, śniegu, papieru); pędʼ, 

gniužùs ʽdający się ugniatać, lepić (o śniegu)ʼ. — WSZ gniūž- (zam. *gnūž-): gniū̃žis 

ʽwiązka słomy; osełka masłaʼ, gniū́žtė a. gniūžtė ̃ʽkulka, gałka; garśćʼ, gniū́žtis f. ts. Por. łot. 
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gņūzt ʽzginać się, załamywać sięʼ. — Brak związków zewnętrznych. Bez przekonującej 

etymologii, zob. LEW 159. Struktura pierwiastka przemawia za derywacją od wykrzyknika, 

por. gniùžt, gniū́žt o zaciskaniu dłoni, pięści. Kroonen 298 dopuszcza pokrewieństwo z 

germańską nazwą ʽwiązki, pękuʼ (śrdn. knocke, knucke f. ʽpęk lnuʼ, nwn. gw. Knocke f. ts.) i 

sprowadza gniáužti do pie. *gneu̯ǵ-i̯e-. Osobno zob. žniáugti. 

 gnýbti, gnýbu (war. gnýbiu), gnýbau (war. gnýbiau) ʽszczypaćʼ — od interi. gnýbt o 

szczypnięciu (paralela: žnýbti ⇐ žnýbt). Inaczej BSW 93, LEW 159 i ALEW 347: pokrewne 

śrdn. knīpen ʽkneifen, szczypaćʼ, niderl. knijpen ts. — Nomina: gnỹbis 1. ʽuszczypnięcie, 

(siny) ślad po uszczypnięciuʼ, 2. ʽszczypta, kawałek, trochęʼ, gnýblės f.pl. ʽobcęgi, szczypceʼ 

(war. gnỹplės, gnỹplai), SD «kleszczki do orzechow» (syn. replėlės), gnýbliai m.pl. ʽszczypce 

rakaʼ, gnýbtas ʽzacisk, uchwytʼ, gnybtùvai m.pl. ʽkleszczki, szczypczyki do urywania 

zwęglonego knota świecyʼ, įgnybimas SD «uszczypliwość». Do tego łot. gnībeklis ʽdrewniane 

szczypce do łowienia rakówʼ. — SO gnaib-: gnáibyti a. gnaibýti 1. ʽszczypać (o gęsi, o 

owadach, o mrozie)ʼ, 2. ʽrobić zagięcia (na brzegach ciasta)ʼ, 3. ʽzrywać (owoce); wycinać 

(drzewa)ʼ, syn. žnáibyti; gnaibùs ʽłatwy do zrywaniaʼ. — Od interi. gnìbt (o szczypnięciu) 

pochodzi czas. z prs. infigowanym: gnìmbu ʽszczypięʼ, gnìmbau (zam. *gnibau), gnìmbti 

(zam. *gnibti). — Neopwk. gnimb-: gnìmbas ʽszczypta, odrobinaʼ, gnim̃bis ʽkawałeczekʼ 

(por. gum̃bas ⇐ gumbù; slìmpa ⇐ slimpù). 

 gniẽvas 4 p.a., też f. gnievà 2 p.a. gw. ʽgniew, wzburzenie, irytacja, złośćʼ (Su gnievù 

čia nieko nepadarysi ʽGniewem nic tu nie wskóraszʼ) — zapoż. ze stbłr. gněvъ, gnevъ, por. 

błr. hneŭ, hnévu, pol. gniew, -u. — Drw. gniẽvastis ʽniezgoda, wzajemna urazaʼ (Į gniẽvastį 

susiėjo kaimynai JU ʽSąsiedzi pokłócili się ze sobąʼ). Vb. denom. gniẽvyti, -iju, -ijau 

ʽgniewać kogo, wywoływać w kim gniew, złościć kogoʼ, užgniẽvyti ʽrozłościćʼ. Zob. też 

gniẽvotis. 

 gniẽvotis, gniẽvojuos, gniẽvojaus gw. 1. ʽgniewać się, złościć się, obrażać się na kogoʼ 

(Nezgniẽvoj koc tu un mani! LZŽ ʽPrzynajmniej ty się na mnie nie gniewaj!ʼ), 2. ʽmartwić się, 

gryźć sięʼ — zapoż. z błr. hnévacca, -ajusja (brak w HSBM), pol. gniewać się. — War. 

niẽvotis LZŽ ʽgniewać sięʼ, pasiniẽvoti LZŽ ʽpokłócić sięʼ. Por. uproszczenie nagłosu w 

niū̃sai, lū̃myti i riẽkas. Zob. też gniẽvas. 

 gniū̃sai 2 p.a., gnū̃sai, -ų 2 p.a. m.pl. ʽdrobne żyjątka: pasożyty, owady, muszki, 

komary, gzy, pchły, wszy; świerzbʼ — forma kolektywna na -ai od zapożyczenia stbłr. 

gnjusъ ob. gnusъ ʽpasożytyʼ, por. błr. hnjus, hnus, -u. Por. SLA 76, LEW 159, ALEW 347. — 

Młodszy war. niū̃sai m.pl. ʽmszyce, Aphis (szkodniki roślin)ʼ: Nuo tokių niū̃sų aptraukti 

lapai – morkai, pamidorai, kiaulpupės ʽLiście marchwi, pomidorów i wyki [są] pokryte 

takimi drobnymi owadamiʼ. Uproszczony nagłos *γn- wskazuje na błr. hnjus jako formę 

źródłową (por. niẽvotis, lū̃myti, riẽkas). 

 gobė́tis, gobiúos (3 os. gõbisi, war. gobė́jasi), gobė́jaus gw. ʽmieć ochotę na co, 

pragnąć, pożądać czego, łakomić sięʼ (syn. godė́tis) — durativum na -ė-/-i- od czas. 

prymarnego typu prisigóbti ʽnagarnąć sobieʼ, sugóbti ʽzagarnąć, zabraćʼ (zob. góbti), łot. 

gãbtiês ʽbrać sobie, garnąć do siebieʼ. — Z obocznym suf. *-ā-: psł. *gabati ʽchwytać, 

zagarniać, braćʼ, bg. gw. gábam ʽoszukiwaćʼ, błr. habácь ʽchwytaćʼ, ukr. gw. hábaty ts., 

czes. gw. habať ʽbrać, przywłaszczać sobieʼ, słc. habať ʽzagarniać, zabierać siłąʼ, stpol. 

gabać ʽchcieć coś zagarnąć; oskarżaćʼ, pol. gw. gabać ʽzaczepiać, niepokoićʼ, nagabać 

ʽprześladować, dręczyć, dokuczaćʼ, frq. nagabywać ʽzwracać się z żądaniem a. prośbąʼ. Por. 

BSW 74, Sławski I, 243, Boryś 347. Bałto-słowiańskie intensiva *gāb-ē- i *gāb-ā- oparte są 

na st. wzdłużonym od *găb-, por. gabénti ʽnieść, wieźć dokądś, przenosić, przewozićʼ. — 

Nomina: gõbis ʽchciwośćʼ, gõbšas ʽchciwiec, skneraʼ, gobšùs ʽłakomy, łapczywyʼ, gobštùs 
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ʽłasy, chciwyʼ (neosufiks jak w darbštùs ⇐ dárbas), gobùs ʽchciwy, gorliwyʼ (⇒ vb. denom. 

pragóbti, -stu, -au ʽstać się chciwym, rozchciwić sięʼ). Por. łot. gãbans ʽchciwiecʼ, gãbiķis 

ʽchciwiec, człowiek nienasyconyʼ, gãbšis ʽchciwyʼ. 

 góbti, góbiu, góbiau 1. ʽokrywać głowę chustką, związując jej końce pod szyjąʼ, 2. 

ʽgarnąć do siebie, tulić, chwytać, braćʼ, apgóbti ʽokryć (chustą, kożuchem), przykryć; objąć, 

ogarnąć; ożenić, wydać za mążʼ, išgõbti ʽwynieść sobie chyłkiem (np. rzeczy z 

mieszkania)ʼ, sugóbti ʽzagarnąć, zabraćʼ. Refl. góbtis, gãbias, góbės lub gõbtis, gãbias, 

gõbės DP ʽmieć się do kogo, uciekać się (do Boga o pomoc), garnąć się (do pasterza, o 

owcach)ʼ, gw. gõbtis ʽpojąć za żonęʼ (Negalėjo vesti, arba gobtis ʽNie mógł się ożenić / 

pojąć [jej] za żonęʼ), prisigóbti a. -gõbti ʽnagarnąć, nagromadzić sobie (czegoś, co cudze)ʼ. 

Odpowiednik łot. gãbtiês ʽbrać sobie, garnąć do siebieʼ. — Paradygmat stlit. łączył w sobie 

dwa tematy: temat na SO gab- w praesens (por. gãbias DP) i temat na WSO gob- < *gāb- w 

non-praesens. Paralele: blašk-/blošk- ʽrzucićʼ; dvak-/dvok- ʽśmierdziećʼ; kar-/kor- ʽwieszaćʼ; 

smag-/smog- ʽrzucać, uderzaćʼ; vag-/vog- ʽkraśćʼ. W jęz. litewskim doszło do uogólnienia 

WSO gob- w całym paradygmacie (por. utrzymanie gab- w derywatach gabénti, gãbana, 

gabùs). Z etymologicznego punktu widzenia należy parę gab-/gob- powiązać ze SE geb- w 

gebė́ti ʽpotrafić, móc, mieć zwyczaj, lubićʼ (zob.). Do pie. *ghebh- ʽchwycić, wziąć; daćʼ 

(LIV
2 193), por. goc. giban ʽdaćʼ, SO gaf ʽdałʼ. Inaczej ALEW 348, który wychodzi raczej od 

pie. *gheh2b- ʽchwycić, pochwycić, zabraćʼ (por. LIV
2 195: *gheHb-) i jako pokrewne 

wyrazy wymienia łac. habeō ʽmieć, trzymaćʼ, stir. gaibid ·gaib ʽwziąć, ująćʼ, goc. gabei f. 

ʽbogactwoʼ, gabeigs ʽbogatyʼ, stnord. gǫfugr ʽszanowany, czczonyʼ. Zob. LEW 127, jak też 

hasła gebė́ti, gobė́tis. — Pwk. *gāb- zaświadczony jest również w staropruskim ENCH, w 

zróżnicowanej pisowni <gob->, <gūb->, <gub-> i w znacz. ʽstąpać, kroczyć, iśćʼ. Por. 

zwroty peryfrastyczne z participium prt. act., które imitują odpowiednie konstrukcje 

niemieckie: unsey gobuns andangon, vnsei gūbans nadangon ʽwstąpił na niebiosa, 

auffgefaren gen himmelʼ, stwendau pergubuns wirst preileigi[n]twey..., stwendau wīrst 

pergūbons preilīginton... ʽstamtąd przyjdzie sądzić..., von dannen er kommen wird zu 

richten...ʼ, zob. PKEŽ 1, 419, LAV 165n. — Drw. góbstytis ʽokrywać się chustąʼ, nomen: 

gobtùvas neol. ʽokap pieca chlebowego; kaptur na głowę; klosz, abażurʼ.  

 góčės, -ių 1 p.a. f.pl. stlit., gw. 1. ʽspodnie męskieʼ, 2. ʽgacie, kalesonyʼ — zapoż. ze 

stbłr. kgači, gači ʽspodnieʼ ⇐ stpol. gace, gacie pl.t. ʽdolna część stroju mężczyznyʼ (SPXVI), 

por. strus. gači, ros. gw. gáči ts. (SLA 76, ALEW 348). Co do akutu por. zapoż. póvas, špókas 

i vóga. — War. góčios f.pl.: Ir padaryk jiemus drobinas Gočias BRB ʽVnd solt jnen leinen 

Niderkleid machenʼ. Baltom góčiom apsivilkęs išėjo pjauti ʽWłożywszy białe gacie, poszedł 

żąć (kosić)ʼ. Tu też SD
1 <gaćias> «famurał» [ʽspodnie okrywające biodra i uda, wkładane 

pod wierzchnią szatęʼ, SPXVI]. Brak w LKŽ. Osobno zob. gotkos. 

 gõdas 2 p.a., nazwa czterech roślin: 1. ʽłopian, Arctiumʼ, 2. ʽszczaw, Rumexʼ, 3. 

ʽczerwieniec, wołowy język, Anchusaʼ (LEX ʽOchsen Zungʼ), 4. ʽżmijowiec, Enchiumʼ. Bez 

etymologii. Por. ALEW 349. 

 godóti, godóju, godójau 1. ʽmyśleć, starając się przypomnieć coś sobieʼ, 2. ʽrozmyślać, 

rozważać; marzyćʼ, 3. ʽżałować kogo, współczuć komuʼ, 4. ʽtroszczyć się (o rodziców), 

szanowaćʼ, pagodóti ʽwspółczuć, okazywać współczucie, żałowaćʼ (Sotus alkanam 

nepagódo ʽSyty głodnemu nie współczujeʼ), 5. ʽpożyczaćʼ (Pagodók man kokį desėtką rublių 

ʽPożycz mi choć dziesięć rubliʼ). Odpowiednik łot. gãdât, -ãju ʽmyśleć, zastanawiać się; 

troszczyć się, starać się o co, próbowaćʼ. Refl. atsigodóti ʽprzypomnieć sobie kogoś; 

przypomnieć sobie, którą drogą pójśćʼ : łot. atgādāties ʽprzypomnieć sobieʼ (por. prymarne 

atsigõsti s.v. gõsti); prasigodóti ʽnabyć, kupić sobieʼ. — Sporne. Było oceniane jako 

zapożyczenie ze słow. gadati, por. cs. gadati ʽdomyślać się, przypuszczać, sądzićʼ, ros. 
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gadátь ʽwróżyć, przypuszczaćʼ, ukr. hadáty ʽmyśleć, sądzićʼ, stpol. gadać ʽrozmawiać, 

rozprawiać; zgadywać, przepowiadaćʼ, zob. Berneker I, 289, LEW 159n., Sławski I, 247n. Za 

rodzimością godóti opowiedzieli się m.in. Būga, RR I, 307 i Skardžius, RR 4, 597. Zob. też 

gõsti. — Z obocznym sufiksem: godyti, godau SD «rokuię» (syn. mųstau), «rozmyślam się, 

namyślam się» (syn. susimųstau), godau apie kų SD «radzę o kiem», refl. dasigodau SD 

«domyślam się czego» (syn. įspėju, numanau, supruntu). — Drw. žmogus nuogodus SD 

«rayca, radny pan» (syn. žmogus sumanus). — Neoosn. godo-: godotojas SD «radziciel» 

(syn. sumanytojas), dasigodotinai SD adv. «domyślnie» (syn. įspėtinai). — Neoosn. godoj-: 

dasigodojamas SD «domyślny» (syn. įspėjamas, įspėtinas), dasigod[oj]imas SD «domysł, 

dorozumienie się». 

 godùs, -ì 4 p.a. ʽnamiętnie czegoś pragnący, żądny, zachłanny, łakomy, chciwyʼ (Ne 

tur̓  būť... godūs kaip̓  vilkai DP 20939 ʽNie maią być... łakomi iako wilcyʼ), gõdžiai adv. 

ʽchciwie, łapczywie, zachłannie (jeść, żreć, pić)ʼ — dewerbalny przymiotnik na -u-, 

zbudowany na wzdłużonym SO *gād- (od *găd- ⇐ ged-), zob. gèsti I, gedė́ti m.in. ʽżałować 

w myśli, odczuwać stratęʼ, SO gadìnti ʽpsuć, szkodzić, niszczyćʼ. Tu też sb. gõdas stlit. 1. 

ʽłakomstwo, chciwośćʼ, 2. ʽten, kto się na co łakomi, łakomcaʼ, DP ʽłakomstwo; łakomy, 

chciwy; łakomca, łakomiecʼ. Prapokrewne z psł. *žęd-, por. scs. žędati, žęždǫ ʽpragnąć, 

tęsknić za czymśʼ (BSW 85). Por. LEW 149n., ALEW 348n. Zob. też priẽgnas. — Drw. 

godìngas DP ʽłakomyʼ, godlỹvas ʽchciwyʼ (por. bėdlỹvas ⇐ bėdà, GJL II, § 159), godulỹs 

ʽchciwośćʼ. Vb. denom. godė́ti, -ju, -jau ʽskąpić komu czego, żałowaćʼ, refl. godė́tis 

ʽłakomić sięʼ (m.in. DP), gosti, godžiu, godžiau b.z.a. ʽpragnąć, pożądaćʼ, ⇒ neopwk. gos-: 

goslùs ʽchciwy; pożądliwy, lubieżnyʼ (por. ràsti ⇒ raslùs; inaczej ŽD 166: *god-slus), ⇒ 

neoosn. gosl-: goslýba a. goslýbė ʽżądza, pragnienie czegoʼ. 

 gõjus, -aus 2 p.a. stlit., gw. 1. ʽgaj, niewielki lasek, zwykle liściastyʼ, 2. stlit. ʽmiejsce 

kultu pogańskiegoʼ, SD «gay, nemus, saltus, lucus» — zapoż. ze stbłr. gaj lub pol. gaj, -u 

(SLA 76, LEW 160, ALEW 349), por. błr. haj, háju. Temat na -u- też w zapoż. mõjus, rõjus. — 

Drw. gojýnas ʽgaj jako miejsceʼ (por. krūmýnas), ⇒ gojynėl̃is ʽgaikʼ (w dajnie: Eisime mudu, 

bernužėli, per tą žalią gojynėlį ʽPójdźmy, mój miły, [we dwoje] przez ten zielony gaik!ʼ), 

gõjinis ʽrosnący, żyjący w gajuʼ. — N.m. Gõjus 24x, Gojẽlis, Gõjiškis 3x, Ažùgojai, Pagojaĩ 

7x, Pagojė ̃11x, Pagojỹs 10x, Užùgojai, Ùžgojis, cps. Aukštagõjis (por. Aukštãgiris). 

 gókčioti, gókčioju, gókčiojau gw. 1. ʽodbijać się przed wymiotami (o wydobywaniu się 

przez usta gazów z żołądka)ʼ, np. Gókčioja, gókčioja, bet pravemti negali ʽOdbija mu się, ale 

zwymiotować nie możeʼ, 2. ʽłkaćʼ, 3. ʽłapczywie, brzydko jeść, żrećʼ — czasownik na -čio-, 

utworzony od interi. gókt, por. Tik gókt gókt ir pradėjo vemti ʽTylko gokt gokt i zaczął 

wymiotowaćʼ. Por. LEW 160n. — Od interi. gokšt pochodzi bliskoznaczny czas. gókšėti, 

gókšiu, gókšėjau ʽwydawać odgłos poprzedzający wymiotyʼ, np. Pársivalgęs gókši, t.y. nor 

vemti JU ʽPrzejadłszy się «gokši», to jest chce wymiotowaćʼ. Kas negali išvemti, tas gókši 

ʽKto nie może zwymiotować, to «gokši»ʼ. 

 gomurỹs 3 p.a., acc.sg. gómurį 1. ʽpodniebienieʼ, 2. wsch.-lit. ʽsklepienie pieca 

piekarskiegoʼ, 3. DP ʽusta, paszczekaʼ — refleks pb. *gām-ur-, por. odpowiednik łot. gãmurs 

ʽgardło; tchawica; woleʼ. Sufiks jak w duburỹs, kauburỹs i sūkurỹs, zob. ŽD 309. Z 

obocznym suf. -er-: gomerė,̃ gómerę ʽpodniebienieʼ. Zestawiano ze stisl. gómr m. 

ʽpodniebienie, szczęka, dziąsłaʼ, stwn. goumo m. ʽpodniebienie; nozdrzaʼ, nwn. Gaumen m. 

ʽpodniebienieʼ, zob. IEW 449, LEW 161, ALEW 350, Derksen 2015, 184. Transponaty ie. 

*gheh2-mr- (Kroonen xxv) i *gheh2-mn- (Beekes 2010, 1614, s.v. χάος). — Drw. gomurijà c. 

ʽkto się drze na całe gardłoʼ, gomurìnė ʽgardło, gębaʼ, paléisti gomurìnę ʽrozedrzeć się na 

całe gardłoʼ. Z obocznym sufiksem: gómarinis ʽczłowiek krzykliwy; człowiek żarłocznyʼ. — 

Neoapofonia *gām- (SP) ⇒ găm- (SZ): gamarìnė ʽgardło, gębaʼ, gamarijà ʽgardło; 
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krzykaczʼ. Paralele: ãtvakas (vókti), plãkanas (plókščias), rapùkas (rópė). 

 gomùs, -ì 4 p.a. gw. ʽchętny, ochotnyʼ (Būga, RR II, 456), NDŽ ʽwillig, bereit, geneigtʼ. 

Brak w LKŽ. Būga, l.c. powiązał pwk. gom- z jednej strony z rzecz. gomulỹs, gómulio wsch.-

lit. ʽugnieciona gałka; kłąbʼ, z drugiej strony z dwoma alternantami apofonicznymi: 1° na SO 

gam- ⇐ *gem- ʽgnieść, zgniataćʼ: gãmalas ʽkawał; gałka, kulaʼ, gãmas wsch.-lit. ʽkto dużo 

je, żarłokʼ (łot. gãma ts.), ʽkto pracuje ponad siłyʼ, 2° na SZ gum- ⇐ *gem- (łot. gumdît 

ʽpopędzać, gnaćʼ). W odniesieniu do gãmas Būga, l.c. sformułował etymologizującą 

parafrazę: «kas viską nori suimti, suglemžti», tj. ʽten, kto chce wszystko zgarnąć, żarłocznie 

zjeśćʼ. Etymologię Būgi rozwinął Urbutis 1981, 62n., dodając nowe przykłady dla każdego z 

wymienionych wyżej alternantów, por. 1° dla gom-: gomurà ʽczłowiek zachłanny, chciwiecʼ, 

begomãris, -ė lub begomùris, -ė ʽnienasyceniecʼ, gómarinis, -ė ʽżarłok, obżartuchʼ, także łot. 

gãma ʽobżartuchʼ, gãmars ts., gãmêt ʽgłodować; łaknąć; obżerać sięʼ, 2° dla gam-: gãmulas 

ʽkawał, bryłaʼ, gamaũnas ʽchciwyʼ, gamáuti ʽchcieć, pragnąćʼ, gamúoti ts. oraz 3° dla gum-: 

gumãras ʽzachłanny człowiekʼ, gumarñas a. gumarnùs ʽchciwyʼ, gumė́ti ʽpróbować, chciećʼ. 

Jednocześnie Urbutis, l.c. wykazał na wielu przykładach współzależność znaczeń ʽkawałʼ, 

ʽjeść wielkimi kęsami, chciwie, łapczywieʼ i ʽbyć wygłodniałymʼ (⇒ ʽłaknąć, chcieć, 

pragnąćʼ). LEW 149n. (s.v. gèsti 2.) wywodził gomùs z błędnej praformy *god-mu-, 

zbudowanej na godùs ʽchciwy, łakomyʼ. — Drw. įgomiaĩ valgyti ʽjeść z wielkim apetytemʼ, 

į́gomis ʽchęć do jedzenia, apetytʼ, gomù adv. ʽz ochotą, z przyjemnościąʼ. Vb. denom. 

įsigomė́ti ʽnabrać ochoty, apetytuʼ. 

 gon-, refleksy WSO *gān- od gan- jak w ganýti ʽpędzać po pastwisku, paśćʼ. Drw. 

atãgonis 1. ʽodpasienie chudego koniaʼ, 2. ʽdrugi pokos trawy, potraw, otawaʼ (Jau nuganėm 

ir antrą atãgonį ʽJuż spaśliśmy nawet drugi pokosʼ), gonà a. góna ʽgromada, tłum, stado; 

chmara, mnóstwoʼ (też m. gõnas ts.), gõniava ʽstado krów, owiec, gromada dzieci; mnóstwoʼ 

(zob. też gãniava), gonỹs a. gõnis ʽsalamandraʼ, LEX ʽWasser Eydexʼ. — Cps. arklìgonė 

ʽnocny wypas koniʼ (por. arklỹs), naktìgonė (zob.), žąsìgonis ʽpasący gęsiʼ, war. žąsiãgonis 

(por. žąsìs). — Odpowiednik słowiański gan- (pbsł. *gān-) widać 1° w scs. izganjati 

ʽwyganiaćʼ, ukr. hanjáty ʽgonić, prześladowaćʼ, czes. pohánet ʽpoganiać, popędzaćʼ, pol. 

ganiać, poganiać, wyganiać, 2° w zach.-słow. *ganiti, stpol. ganić ʽlżyć, zniesławiać; 

pozywać do sąduʼ, czes. hanit a. hanět ʽganić, potępiaćʼ (znacz. etym. ʽprześladować 

słowamiʼ). 

 gõnčas 2 p.a., gónčas 1 p.a. gw. ʽpies myśliwski używany do gonienia zwierzyny, 

gończy, ogarʼ (Gónčai paveja kiškį ʽ«Gončai» gonią zającaʼ), war. gõnčius — zapoż. z pol. 

przest. gończy, -ego m. ʽpies gończyʼ (por. SW I, 874). 

 gončius BRB ʽgoniec, Laufferʼ (ALEW 350: goñčius 2 p.a.) — zapoż. ze stbłr. gonecъ, 

kgonecъ ⇐ pol. XVI w. goniec, gońca ʽwysłannik, posłaniec wysyłany w określonej sprawie 

czy misjiʼ. Por. SLA 77 (gõnčius), LEW 161. 

 gõnyti, gõniju, gõnijau gw. 1. ʽganić, udzielać nagany, strofować, łajaćʼ, 2. ʽszpecić, 

kaleczyć, psuć, niszczyćʼ, war. gónyti — zapoż. ze stbłr. ganiti, kganitь, por. błr. gw. hánicь, 

hánju (PZB 1, 419) ⇐ pol. ganić ʽzarzucać coś komuś, potępiać, karcić, strofowaćʼ, gw. 

ʽpsuć, paskudzićʼ (zob. Sławski I, 254). Rutenizmem jest też łot. gànît, -u, -ĩju ʽganić, łajaćʼ. 

Por. LEW 161. — War. z zanikiem błr. γ-: õnyti LZŽ (por. õdina, õplikas, adnas). — Drw. 

sugõnyti ʽzłajać kogo, skaleczyć (palec), zranić (konia), stłuc (miskę)ʼ. 

 gõnkas 2 p.a., gónkas 1 p.a. przest., gw. ʽganek, przybudówka przed wejściem do 

domu; ganek oszklonyʼ, też pl.t. gõnkai, -ų — zapoż. ze stbłr. kganokъ, ganokъ (ganekъ), 

por. błr. hának, -nka ⇐ pol. ganek, na ganku (⇐ śrwn. ganc, -ges m.). Por. SLA 76, LEW 133. 

War. f. gonkà 2, 4 p.a., pl. gõnkos, -ų 2 p.a. (stiklìnės gõnkos ʽganek oszklony, werandaʼ). 
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War. z dysymilacją ŋk > mk: gõmkos (por. jùnkytojas > jùmkytojas). — Wsch.-lit. gañkas 

ʽczęść tratwyʼ (ZS 19). — Drw. príegonkis ʽmiejsce przed gankiem; schody prowadzące na 

ganekʼ (żm. prýgonkis), priešgonkỹs ʽmiejsce przed gankiemʼ. Zob. też gángos.  

 gõntas 2 p.a. gw. ʽgont, wąska cienka deseczka do pokrywania dachuʼ, np. Mūsų trobos 

stogas gõntais dengtas ʽDach naszej chałupy [jest] kryty gontamiʼ) — zapoż. ze stbłr. 

kgontъ, gontъ ⇐ pol. gont. — War. guñtas ⇐ stbłr. kguntъ. War. f. gontà 2 p.a. (Apdengė 

trobą su gõntomis ʽPokrył chatę gontemʼ) – może oddawać pol. przest., gw. gonta. Zob. też 

skiedrà i šiñdelis. — Cps. gonkvinė b.z.a. ʽgwóźdź do przybijania gontówʼ (z *gont-vinė 

przez dysymilację nt > nk; por. vinìs), gõntmedis ʽdrewno do wycinania gontówʼ (por. 

mẽdis). 

 gõrčius, -iaus 2 p.a. stlit., gw. 1. ʽgarniec, dawna miara objętości (owsa, piwa), 

zawierająca cztery kwarty (około trzech litrów); naczynie o takiej objętościʼ, 2. ʽwystająca 

część kapeluszaʼ (Pripylė riešučių pilną kepaliušo gorčių ʽNasypał orzechów, wypełniając 

cały kapeluszʼ) — zapoż. ze stbłr. kgarnecъ, garnecъ, por. błr. hárnec, hárca (⇐ pol. 

garniec, garnca). War. akc. gorč̃ius 2 p.a., górčius 1 p.a. Nieściśle LEW 161. — Drw. 

pùsgorčius ʽpół garnca: miara objętości ziarna a. płynu (piwa, wódki); naczynie o takiej 

objętościʼ (zob. LEEŽ 227). Zwraca uwagę alternująca z gorč̓ - osnowa gort-: pùsgortė, 

pùsgortis ʽpół garncaʼ. 

 gõrdyti, gõrdiju, gõrdijau stlit., gw. ʽgardzić, nie szanować, lekceważyćʼ — zapoż. ze 

stbłr. garditi, por. błr. hárdzicь, hárdžu (⇐ pol. gardzić). — Współrdzenne: pagõrdyti 

ʽpogardzaćʼ ⇐ stbłr. pogarditi, pogorditi (por. błr. pahardžácь); pagorda b.z.a. ʽpogardaʼ ⇐ 

pol. pogarda (por. błr. pahárda). Zob. też SLA 76, ZS 19, ALEW 350. 

 gorė́ti, gõri, gorė́jo gw. 1. ʽpalić w przełyku (o przyprawach, o zgadze)ʼ, 2. ʽbyć 

wygłodzonymʼ, išgorė́ti ʽprzetrwać jakiś czas bez jedzenia, wygłodzić sięʼ, refl. atsigorė́ti 

ʽwrócić do zdrowiaʼ (Gorė́te atsigorė́jo ligonis, t.y. atsigriebė, atsigavo JU ʽChory wrócił do 

zdrowiaʼ) — durativum z suf. -ė- i WSO gor- < *gār- od găr- (pie. *gu̯hor- ʽzagrzać sięʼ), 

zob. garė́ti, gãras. Por. apofonię w bodė́tis, drovė́tis i gobė́tis. — Nomina postverbalia: gorà 

ʽspalenizna, swąd w kuchniʼ, gõrė 1. ʽzgagaʼ, 2. ʽnaczynie z żaremʼ, 3. podkurzacz do 

pszczółʼ, 4. przest. ʽjadłodajnia, Garkücheʼ (LEX), ⇒ gorùs ʽostry, piekącyʼ (ALEW 351 

utrzymuje, że ten właśnie przymiotnik dał osnowę czas. gorė́ti). Vb. denom. gorúoti ʽbyć 

zaczerwienionym od gorąca; pilnie pracować; gorąco pragnąć (CGL ʽtrachtenʼ); o wietrze: 

wiać, hulaćʼ. Neoosn. gorav-: goravimas KN ʽpragnienie, pożądanieʼ. — War. goróti, -ju, -

jau ʽchcieć usilnie czego, dążyć usilnie do czego, pragnąćʼ. Zapewne tu też gõrinti 

ʽzachęcać, podniecać do czego; drażnić, kusić czymʼ (znacz. etym. ʽzagrzewać do czego)ʼ. 

Zob. też LEW 134n. — Litewskiemu gor- odpowiada w słowiańskim psł. *gar-a-, por. scs. 

izgarati, -ajǫ ʽgorzeć, płonąćʼ, sŭgarati ʽspalać się, dopalać sięʼ, sch. garati, czes. hárat 

ʽsilnie płonąć, palić sięʼ (⇒ oharek ʽgłownia, ożóg, niedopałekʼ), pol. dogarać ʽdopalać sięʼ, 

tr. ʽdopiekaćʼ (ogarek ʽnie dopalony kawałekʼ), ros. ugár ʽczad, zaczadzenieʼ, pьjányj ugár 

ʽzamroczenie alkoholoweʼ, ros. gw. gar, -a/-u ʽnieprzyjemny zapach; wypalona część lasuʼ 

(Anikin 10, 79), ukr. vyhár a. výhar ʽstrata metalu w procesie wytapiania, tzw. zgarʼ. Por. SO 

gor-: scs. gorěti ʽpalić się, płonąćʼ, ros. gorétь, gorít, pol. gorzeć, gore a. goreje ts. 

 gõrgelis, -ė 1 p.a. gw. ʽpijakʼ, z dysymilacji r-r > r-l w *gor-geris. Jest to złożenie 

tautologiczne o członach apofonicznie zróżnicowanych, por. gor- oraz ger- s.v. gérti. Model 

zrealizowany w takich złożeniach, jak mãgmogis, mãžmožis i skánskonis, kazałby oczekiwać 

raczej †ger-goris niż *gor-geris. Por. jednak žõlžalias, gdzie žol- jako st. wzdłużony 

koresponduje z gor-. 

 gõsti, gostù (*god-stu), godaũ gw., tylko z prvb.: atgõsti ʽodwyknąć, odzwyczaić sięʼ, 
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refl. atsigõsti 1. ʽoprzytomnieć, ocknąć się, przyjść do siebieʼ, 2. ʽprzypomnieć sobieʼ (Žiūriu 

ir neatsigostù ʽPatrzę i nie mogę sobie przypomnieć [czy znam spotkanego człowieka]ʼ), 

ʽuświadomić sobieʼ, susigõsti ʽzorientować sięʼ (Po valandėlės susigodo, bet jau buvo per 

vėlu ʽPo chwili zorientował się, ale było już za późnoʼ). Formacja *god-stu jest prs. 

inchoatywnym do czas. atsigodóti m.in. ʽprzypomnieć sobieʼ (zob. godóti). — Drw. atãgoda, 

gw. atógoda ʽprzytomność, pełnia władz psychicznych, świadomośćʼ (Ligonis jau nebeturi 

atógodos ʽChory jest już nieprzytomnyʼ).  

 gošlė ̃3 p.a., acc.sg. góšlę gw. ʽdziuplaʼ (Gošlėñ gyvena bitės ʽW tej dziupli mieszkają 

pszczołyʼ. Pušelė su góšle ʽSosenka z dziupląʼ) < *gāš-l-. Izolowane, niejasne. 

 góštautas 1 p.a., gõštautas 1 p.a., goštaũtas 2 p.a. bot. ʽfirletka chalcedońska, Lychnis 

chalcedonicaʼ. War. f. góštauta, ze zmianą auC > alC: góštalta (por. pelė́kaltai ob. 

pelė́kautai). Niejasne. Brak w LEW. Būga, RR I, 212 przyjmował, że podstawową postacią 

jest tu góstauta i że ta nazwa ʽfirletkiʼ jest tożsama z dwuczłonową nazwą osobową Góstauta 

a. Gostautà (obok tego m. Góstautas). Wynikałoby z tego, że warianty z I członem goš° są 

wtórne. Zastępstwo gos° przez goš° można tłumaczyć ludowo-etymologicznym 

skojarzeniem z czas. gõžti ʽrosnąć szeroko, rozrastać sięʼ. Na skutek tego również nazwiska 

Góstauta i Góstautas przybrały nową postać Góštauta i Góštautas (drw. Goštaltãvičius). — 

Neoosn. gošt-: góštalka, gõštelka ʽfirletkaʼ.  

 góti, góju, gójau wsch.-lit. ʽiść szybkim krokiem, spieszyćʼ (Žmonės, užmatę gaisrą, tik 

gója gója iš visų pusių ʽLudzie, ujrzawszy pożar spieszą [na pomoc] ze wszystkich stronʼ), 

cps. atgóti ʽprzyjść szybkoʼ, išgóti ʽwypłoszyćʼ (Visas vištas išgójo lapė iš diendaržio ʽLis 

wypłoszył wszystkie kury z zagrodyʼ), nugóti ʽodejść szybko; umrzeć, zdechnąć (np. o 

koniu)ʼ. Odpowiednik łot. gãju ʽposzedłemʼ, który jest supletywną formą prt. do iêmu ʽidęʼ, 

nasuwa przypuszczenie, że w bałtyckim doszło do specjalizacji znaczeniowej pwk. *gā- 

ʽpójśćʼ, kiedyś mającego wartość tylko aorystyczną, por. aor. wed. ágāt ʽwkroczył, poszedłʼ, 

gr. ἔβη ʽposzedłʼ od pie. *gu̯eh2- ʽpostawić stopę, stąpnąć, wkroczyć, wejśćʼ (LIV
2 205, BSW 

76, LEW 161n.). Pwk. *gu̯-eh2- ma alternanty *gu̯-em- (zob. gìmti) oraz *gu̯-eu̯- (por. analizę 

gr. πρέσβυς u Beekesa 2010, 12,32). — Tematyczne praesens lit. góju (por. stóju do stóti) 

kontrastuje z atematycznym prs. wed. jígāti ʽkroczyʼ ⇐ aor. gā-. Paralelne praesentia na -i̯e-, 

utworzone od pierwiastka z wokalizmem -o- < *-eh2-, zestawiono s.v. lóti. Por. jeszcze stir. 

baid ʽumieraʼ < pie. *gu̯h2-i̯e- ʽodchodziʼ (por. ang. to pass away), Matasović 52. — Sb. łot. 

gãtis nom.pl. ʽdroga; wlot a. wylot w ulu; zamknięcie w ulu; ściekʼ ma wygląd prymarnej 

formacji dewerbalnej na -ti-, < pie. *gu̯eh2-ti-, znacz. etym. ʽchód; przejścieʼ (por. NIL 174). 

Nawiązanie w psł. *gatĭ, por. strus. gatĭ f. ʽpomost lub nasyp przez bagno a. grząskie 

miejsce; grobla, tamaʼ, czes. hať f. ʽścieżka, droga na grząskim podłożu; faszyna do 

umacniania podłożaʼ, sch. gw. gat m. ʽprzejście przez rzekę, potokʼ, dłuż. gat m. ʽtama, 

groblaʼ, stpol. gać ʽjaz młyński z mostem na rzeceʼ, pol. gw. gać ʽmateriał do gacenia; droga 

wymoszczona faszynąʼ, czes. hať ʽścieżka, droga na grząskim terenie; faszyna do umacniania 

podłożaʼ. Nomina z innymi sufiksami: wed. gātú- m. ʽchód, drogaʼ, aw. gātu- ʽdrogaʼ < pie. 

*gu̯eh2-tu-, wed. gā́tra- n. ʽczłonek ciała, kończynaʼ < pie. *gu̯eh2-tro- (por. NIL 174). — Vb. 

denom. psł. *gatiti oznacza m.in. ʽprowadzić drogę przez bagna, błota, wyściełając ją 

kłodami, pniami, gałęziamiʼ (ros. gatítь, czes. hatit, pol. gacić), zob. Boryś 152. — W jęz. 

łotewskim z formy praesentis gãju wyabstrahowano neopwk. gāi̯- i na nim zbudowano takie 

derywaty, jak z jednej strony gãjẽjs ʽpieszy, przechodzień; wędrowiec; parobek, robotnikʼ 

(kaŗa gājējs ʽwojak, żołnierzʼ), gãjums ʽchód, droga, przebieg czego; rocznik (pisma); 

wynik, owoc, dorobekʼ, pãrgãjiêns ʽprzejścieʼ, z drugiej strony gàita, gaĩta ʽchód, sposób 

chodzenia, bieg (koński)ʼ, iet vēža gaitu ʽchodzić rakiemʼ, vienā gaitā adv. ʽza jednym 

zachodem, za jednym razem; ciągle, ustawicznieʼ, gaitā jāt ʽjechać stępa, tj. powoli, 
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miarowoʼ, iet gaitas ʽodrabiać pańszczyznęʼ, meža gaitas ʽdziczyzna; płody leśneʼ; gàitîgs 

ʽszybki, żwawy, zwinnyʼ. — Również dla jęz. litewskiego trzeba przyjąć resegmentację 

formacji z suf. -i̯-, mianowicie *gā-i̯ō (góju) ⇒ *gāi̯-ō. Świadczy o tym neopwk. gái-C, 

ukazujący się w zwrocie przysłówkowym víenu gáisu (zob. *gáisas). Nie ma natomiast 

nominów z goj-V. 

 gotkos, -ų f.pl. stlit. ʽczęść męskiej bielizny noszona pod spodniamiʼ (drobių Gotkas 

BRB acc.pl.f. ʽleinen Niderwandʼ) — zapoż. z pol. gatki pl.t. Por. SLA 76, ALEW 351. 

Osobno zob. góčės. 

 govaras b.z.a. wsch.-lit. 1. ʽczapla popielataʼ, 2. przen. ʽgapa, gamoń; człowiek bierny, 

obojętnyʼ. Nazwa nawiązuje zapewne do głosu wydawanego przez czaplę. Założywszy, że 

gov- może być refleksem WSO *gāu̯-, można za BSW 80n. i Urbutisem 1981, 29n. wciągnąć 

do porównania 1° SO w czasowniku lit. gauti b.z.a. ʽwyć jak wilkʼ, zaświadczonym w CGL 

s.v. Heulen wie die Wölff. Gauju, jau, su, ti. Interpretacja Urbutisa, l.c.: gáuju, góviau 

(WSO), gáuti, 2° refleks SO w psł. *gov-, por. scs. govoriti ʽrobić hałasʼ, cs. ʽmówićʼ, ros. 

govorítь ʽmówićʼ, stpol. goworzyć ʽmówićʼ, czes. hovořit ʽmówić, rozmawiaćʼ – vb. 

denominativum od psł. *govorŭ ʽwrzawa, zgiełkʼ, 3° refleks WSO psł. *gav- w pol. 

gaworzyć ʽwydawać pierwsze ciągi dźwiękowe (o niemowlęciu)ʼ, czes. havořiti ʽmówić, 

gwarzyć, czynić zgiełkʼ – vb. denominativum od psł. *gavorŭ ʽhałas, zgiełkʼ (por. REW I, 

282n.). Suf. -ar- ukazuje się w niejednym rzeczowniku, utworzonym od onomatopeicznego 

czasownika, por. kaũkaras ʽkto wyje, ryczyʼ ⇐ kaũkti; kìbaras ʽkto się czepiaʼ ⇐ kìbti; 

klẽgždaras ʽrozklekotany przedmiot, którego części nie są spójne ze sobą i o siebie uderzająʼ 

⇐ klegždė́ti ʽchwiać się; nie być w stanie zwartym, być obluzowanymʼ, plẽparas ʽpaplaʼ ⇐ 

plepė́ti (Urbutis, l.c.). 

 góvėda 1 p.a., gõvėda 1 p.a. gw. ʽgromada, gromada młodych ludzi, zwł. pijanych; 

zgraja złodziei, psów; tłum (gości)ʼ — prawdopodobnie zapoż. z pol. przest. gawiedź, -i (SW 

I, 810). Būga, RR I, 328 uważał govėda za wyraz prapokrewny z ros. gávedь. — War. 

govezda b.z.a. ʽgromada, zgrajaʼ ⇐ pol. gawiedź, z grupą zd jako substytucją afrykaty pol. dz 

(por. POLŽ 66; LKŽ III, 487 poprawia govezda na govėda).  

 góžti, góžiu, góžiau gw. 1. ʽpowalać drzewaʼ (medžius miške góžti ʽpowalać drzewa w 

lesieʼ), 2. żm. ʽlać, nalewać (mleko, piwo)ʼ, 3. ʽenergicznie chwytać, porywać, ukradkiem 

zabieraćʼ, 4. ʽbardzo pragnąć, pożądaćʼ, 5. ʽszybko iśćʼ (syn. góti). Cps. atgóžti ʽzaprawić 

potrawę, np. mlekiem; szybko nadejść, przyjśćʼ, išgóžti ʽwylać; szybko wyjśćʼ, refl. išsigóžti 

ʽwylewać się, wyciekać, np. o żywicyʼ. Odpowiednik łot. gâzt, gâžu, gâzu m.in. ʽprzewrócić, 

powalić drzewoʼ. Co do etymologii zob. gõžti. 

 gõžti, gožiù, gožiaũ 1. ʽo roślinach: rosnąć szeroko, rozrastać sięʼ, 2. ʽrozwijać się – o 

liściach kartofli, buraków, warzywʼ (war. góžti), 3. ʽzagłuszać cieniem inne rośliny; w ogóle: 

zasłaniaćʼ (war. góžti). Cps. apgõžti ʽzagłuszyć cieniem, zakryć, osłonić; pokryć liście (o 

robactwie)ʼ, prigóžti ʽnarosnąć (o drzewach w lesie)ʼ, užgõžti ʽzagłuszyć cieniemʼ. 

Odpowiednik łot. gâzt, gâžu, gâzu tr. 1. ʽlać, nalaćʼ, 2. ʽzwalić, przewrócić, powalić drzewoʼ, 

3. ʽrozrzucić (gnój)ʼ, 4. ʽskosić (łąkę, zboże)ʼ, intr. ʽlać, mocno padać; walić się, przewracać 

się – o drzewieʼ, izgâzt ʽwylać, zwalić, strącić, wypchnąćʼ, sagâzt ʽzrzucić na kupę, zwalićʼ, 

iter.-caus. gâzît, -ĩju ʽprzechylać na bok, chwiać czymś, chybotaćʼ. Lit.-łot. *gāž- jest 

spokrewnione ze słow. gaz-, por. sch. gȁziti, -im ʽstąpać po podłożu miękkim, płynnym; 

brnąć w błocie, śniegu, wodzie, trawie; rozgniatać (winogrona, śliwki); mocno stąpać, 

deptać, tratować, łamać; nie szanować, niszczyć; zapładniać (kurę, gęś)ʼ, przen. ʽdręczyć, 

uciskać, nękaćʼ, słń. gáziti, -im ʽbrnąć; rozdeptywać, rozgniataćʼ, rcs. izgaziti, -gažu 

ʽzniszczyćʼ. Przy uwzględnieniu czasownika sti. gā́hate ʽwkracza, wchodzi do wodyʼ, który 



500 

na prawach rękopisu 

się wywodzi od WSE pie. *g(u̯)ēǵh- ⇐ *g(u̯)eǵh- ʽwniknąć, wejść do wodyʼ, można tu przyjąć 

z jednej strony pbsł. *gōž- (sch. gȁziti) jako regularną kontynuację formacji na WSO, pie. 

*g(u̯)ōǵh- (por. LIV
2 183; tu brak form lit.-łot.), z drugiej zaś strony – po stronie bałtyckiego – 

odnowienie apofonii *gēž- ⇒ *gōž- (lit.-łot. †guož-) pod postacią *gēž- ⇒ *gāž- (łot. gāž-, 

lit. gož-). Paralele apofoniczne: glóbti, gróbti, bogìnti, sodìnti. Por. LEW 162. Zob. też SŁPS 

7, 78n. (z liter.), który na pokrewieństwo bałto-słowiańskie zapatruje się sceptycznie. Brak w 

BSW. Matasović 52 wychodzi od pie. *gu̯eh2-ǵ
h-, pozostającego w alternacji z pie. *gu̯eh2-d

h- 

(sti. gādhá- ʽbród, przeprawa przez rzekęʼ, stir. báidid ʽnurkuje, tonieʼ). — Drw. gožė́ti, gõži, 

-ė́jo ʽzagłuszać cieniem inne roślinyʼ, nugožė́ti ts., też intr. ʽosiąść na dnie naczynia (o pyle, 

fusach)ʼ, gõžinti ʽiść niespiesznie, leniwie, wlec sięʼ. Nomina: góželis ʽzapominalski, gapa, 

gamońʼ, góžena c. ts., gõžės f.pl. ʽłupiny; wytłoki (konopi, maku), używane na paszę; fusy, 

osad dennyʼ, núogožos ʽto, co osadziło się w cedzidleʼ (⇐ nugóžti), ùžgožis żm. ʽdrewniana 

półeczka z otworami do umieszczania łyżek, łyżnik; półka na talerze i naczyniaʼ, też ʽszopa 

przyległa do innego budynkuʼ, cps. kraujagoža b.z.a. ʽkrwiopijcaʼ (por. kraugerỹs). N.m. 

Góžiai, n.rz. Gožupỹs. — Nomina łot.: gâza a. gâze ʽpochyłość, spadek; spadek wody, 

wodospad; urwiskoʼ, gâziẽns ʽulewa, silny deszcz; uderzenie, razʼ (por. lit. šúoras ⇐ šérti), 

gâzma ʽwylew, ulewa; stok, zboczeʼ, gâzums m.in. ʽkarczunekʼ, gâžamais ʽpień; kij, laskaʼ 

(do prs. gâžu).  

 grãbas 4, 2 p.a. gw. 1. ʽtrumnaʼ, 2. stlit. ʽdół w ziemi, gdzie chowa się zmarłego, gróbʼ 

(DP ʽgrob, maryʼ). Zapoż. ze stbłr. grobъ w obu znaczeniach, por. błr. gw. hrob (zob. Būga, 

RR II, 192) albo z pol. przest. grob (zob. SLA 76n., ZS 19, Borowska 359). Zob. też kars̃tas, 

trūnà i rakštìs. — Gw. grabañ dẽdamas – mówi się o kimś, kto jest bardzo chudy (ZS 19), 

dosł. ʽdo trumny kładzionyʼ (por. kars̃tas ʽbardzo chudy człowiek a. zwierzęʼ). 

 grãbė 2 p.a. gw. ʽrówʼ — zapoż. z prus.-niem. grǫbe (GL 55, 94, LEW 162), por. nwn. 

Graben m. — Drw. grabkasỹs ʽkopacz rowówʼ (por. kàsti). 

 gracavóti, gracavóju, gracavójau gw. ʽoczyszczać z zielska grządki, ścieżkiʼ — zapoż. 

z pol. gracować ʽskrobać, oczyszczać za pomocą gracy [śrwn. kratze f.]; kopać, poruszać 

ziemię gracą; gracą lasować wapnoʼ (por. SW I, 894). War. gracevóti. 

 grãdas 4 p.a. ZTŽ ʽgradʼ — bez substytucji słow. a zapożyczone ze stbłr. gradъ, błr. 

hrad. — Obok tego grėd̃as ZTŽ, gdzie -ė- implikuje -ja-, a więc źródłowy wariant stbłr. 

*grjadъ, z wtórną palatalizacją (por. frjagъ ob. fragъ; cjukorъ ob. cukorъ).  

 grãfas 4 p.a. ʽhrabiaʼ — zapoż. ze stbłr. grofъ, grafъ, tu z pol. XVI w. grof, graf ʽtytuł 

możnego pana feudalnego w krajach Europy zachodniejʼ (SPXVI) ⇐ nwn. Graf m., śrwn. 

grāve. — War. gw. grãpas ⇐ błr. gw. grap (ZS 19): Apgriuvę grãpo palociai ʽZrujnowany 

pałac hrabiegoʼ. Grapo buvo ir Bukantiškės dvarelis ʽDo hrabiego należał też dworek w 

Bukantiškėʼ. Por. ros. graf ʽhrabiaʼ, co może być tak polonizmem jak i germanizmem (REW 

I, 304 optuje za nwn. Graf m., ale też nie zna XVI-wiecznych form polskich). — Drw. 

grafíenė ʽhrabinaʼ, grafỹstė ʽtytuł hrabiego; hrabstwo jako jednostka podziału terytorialnego 

w Angliiʼ, grapalė b.z.a. ʽcórka hrabiegoʼ, grapíenė ʽhrabinaʼ, grapỹstė ʽtytuł hrabiowski, 

bycie hrabiąʼ. 

 grafìnas 2 p.a. ʽkarafka, pękata butelka z wąską szyjkąʼ — zapoż. z ros. grafín (starsze 

karafín ⇐ nwn. Karaffine XVIII w. ⇐ włos. caraffina, zob. REW I, 304). Ten rusycyzm jęz. 

literackiego zastąpił polonizm karapà (karafà), jak też rodzimy odpowiednik rópinė 

(ropinìkė). Brak w LEW. 

 gragė́ti, grãga, gragė́jo gw. ʽo wozie: turkotać, jechać z turkotem podskakując na 

wybojachʼ (Kur aš ten su tuščiais ratais gragė́siu! ʽGdzie ja tam pustym wozem będę się 

telepaćʼ) — czasownik na -ė- od osnowy gra-g-, pochodzącej od powtórzonego wykrz. *gra-
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gra, por. gràk-t. Paralele: dadė́ti, dardė́ti i girgė́ti. — Z innymi sufiksami: atgragnóti 

ʽprzyjechać z turkotemʼ, grãginti ʽrżećʼ. — Z obocznym wokalizmem: gregė́ti, grẽga, -ė́jo 

ʽchrzęścić, cicho trzeszczeć – o kruszącym się lodzieʼ, gregnóti ʽo świniach: wydawać głos, 

chrząkaćʼ (brak wykrz. *gre-gre). 

 graibýti, graibaũ, graibiaũ 1. ʽchwytać, łapaćʼ, 2. ʽszukać lub znaleźć po omackuʼ, SD 

graibau «macam» oraz «zrozumieć chcę» (syn. čiupinė́ju), 3. ʽłowić w wodzie, płynie; 

zbierać z powierzchni płynuʼ, 4. przen. ʽnieco rozumieć obcą mowęʼ, pagraibýti ʽpogrzebać 

w czym; wybrać, wyłowić coś, np. z zupyʼ, sugraibýti ʽnamacać, ująć w ciemności, w 

wodzie; zebrać, zgrabić palcamiʼ — wygląda jak iteratyw na SO graib- ⇐ *grei̯b-, por. 

griẽbti ʽchwytać, zbierać z wierzchuʼ oraz paralelne kraipýti ⇐ kreĩpti; laižýti ⇐ liẽžti. Nie 

można jednakże wykluczyć, że graib- jest tworem świeżej daty, powstałym na mocy 

neoapofonii SZ grib- ⇒ SP/SO graib-, por. grìbti oraz braidýti ⇐ brìsti; klaipýti ⇐ klìpti 

jako paralele. — Z innymi sufiksami: graibalióti ʽmacaćʼ (por. kraipalioti ob. kraipýti), 

graibinė́ti ʽszukać po omacku, macać; zgarniać szumowinyʼ, graibstýti (zob.). Nomina: 

apgraibomìs adv. ʽpo omacku; powierzchownieʼ (por. apčiúopomis), graibùs ʽzręczny (o 

palcach), chwytliwyʼ, też ʽczuły, wrażliwyʼ (Arklys turi jautrias, graibias lūpas ʽKoń ma 

czułe, chwytliwe wargiʼ). 

 graibstýti, graibstaũ, graibsčiaũ 1. ʽchwytać, łapać; szukać lub znaleźć po omackuʼ, 2. 

ʽłowić w wodzie, płynie; zbierać męty, szumowiny z powierzchni płynu lub potrawyʼ — 

frequentativum z suf. -sty- i SO graib- ⇐ *grei̯b- albo grib-, zob. griẽbti, grìbti, graibýti. 

Paralele: graistýti, glaistýti, saistýti. — Neoosn. graibst-: graibstinė́ti ʽzgarniać, zbierać 

(śmietanę z mleka)ʼ, graĩbsčiai m.pl. ʽodwiewki, plewyʼ (Nugrėbstyk graibsčiùs nuo grūdų 

ʽPozbieraj plewy z ziarnaʼ), graibstas b.z.a. ʽczerpak, sak na rybyʼ, graibsteklis b.z.a. ts. 

(por. žarstẽklis ⇐ žarstýti), núograibstos f.pl. ʽszumowiny, piana na powierzchni gotującego 

się płynuʼ. — Ze zmianą ps > pš: graibštýti ʽchwytać, łapać, łowić; kraśćʼ, refl. atsigraibštýti 

ʽpodnieść się z choroby, ozdrowiećʼ (por. kapštýti z kapstýti). — Neoosn. graibšt-: graĩbštas 

1. ʽczerpak, sak na rybyʼ (war. graibstas), 2. ʽdziurkowana chochla kuchennaʼ, 3. ʽdrobny 

złodziej, złodziejaszekʼ, graibštùs ʽten, co szybko chwyta, pojmuje, orientuje się; kto sięga 

po cudzeʼ. — Neoosn. graibsč̓ - (⇐ graibsčiaũ): gráibsčioti, graibsčióti ʽłowić rybę 

podbierakiem przy brzeguʼ, por. láisčioti, °lauksčióti. 

 graĩkas, -ė 2 p.a. ʽGrek, Greczynkaʼ, pl. Graĩkai ʽGrecyʼ — nazwa uczona, której 

dyftong ai wskazuje na to, że została utworzona na wzór gr. Γραικός, pl. Γραικοί (por. 

transpozycję łac. Graecus, pl. Graeci oraz zapożyczenie łacińskie w etruskim creice, rum. 

grec). — Historycznie poświadczone nazwy Greków są pochodzenia polskiego lub 

niemieckiego. Por. 1° DP Grêkai, Grękai (= grẽkai) – zapoż. z pol. Grek, pl. Grecy, przest. 

Grekowie; od tego adi. DP Grêkiszkas ʽgreckiʼ (= grẽkiškas), adv. DP Grêkiszkai, Grékiszkai 

ʽpo greckuʼ (= grẽkiškai). Brzmienie pol. Grek jest uczoną transpozycją ze śrłac. Graecus = 

[grekus]. Ten latynizm wyparł odziedziczony refleks polski *Grzek, < psł. *grĭk- ʽGrekʼ, 

por. stczes. hřek, czes. řek (stczes. hřěčský > czes. řecký ʽgreckiʼ), ros. grek, -a ʽGrekʼ, sch. 

Gȑk : scs. grĭkŭ (zob. Berneker I, 359; REW I, 306). Osobno zob. grìkai. — 2° SD Grakas 

«Greczyn» – polonizm, zmieniony z grẽkas na skutek wsch.-lit. dyspalatalizacji re > ra (por. 

graytas SD «prętki» z greĩtas, zob. LD § 186). — 3° Grykas, -ko w XVIII w. w słownikach z 

Litwy pruskiej ⇐ nwn. Grieche m. (por. GL 55). 

 graikštùs, -ì 4 p.a. 1. ʽładny, ślicznyʼ (Kaip karalienė ji stovi graikštì ʽJak królowa stoi 

ona ślicznaʼ), war. stlit. graikštas ʽładnyʼ (m.in. BRB ʽschön, lieblichʼ), 2. ʽwybredny w 

jedzeniuʼ (Viena merga ėdri, o antra grakštì, t.y. jeb ką nenori ėsti, vis skaniai jajai duoti JU 

ʽJedna dziewczyna je chętnie, a druga jest wybredna, byle czego jeść nie chce, wciąż żąda 

czegoś smacznegoʼ), też o prosięciu (Pirkau paršą, bet labai graikštùs). Adv. graikštu b.z.a.: 
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Man pasidarė graikštu ʽZrobiło mi się mdłoʼ. Wydaje się, że dobrym tropem poszedł ŽD 

333, gdy zestawił graikštùs z czas. grajóti 1. ʽwyławiać w płynie lub z płynu (gąszcz)ʼ, 2. 

ʽzgarniać z mleka piankę, śmietankęʼ, 3. ʽprzewracać rzeczy w poszukiwaniu czego, 

przetrząsać, wyszukiwaćʼ. Poprawki wymaga tylko jego rekonstrukcja *grai-stus, ponieważ 

najprawdopodobniej nie chodzi tu o neosuf. -stus, lecz o suf. -us, mianowicie przystępujący 

do sekwencji -st-, będącej częścią osnowy. Proponowana teraz analiza: *graist-us, 

przymiotnik postwerbalny na -u- od neoosnowy wyodrębnionej z graistýti ʽzgarniać 

śmietankę; zgarniać szumy, szumować (zupę); zgarniać co na kupęʼ (zob.). Zmiana *graistus 

w graikštùs tłumaczy się insercją k przed st (*graikstus) i perseweracyjną asymilacją kst > kšt 

jak w typie krìkštyti (k wstawne) lub lakštýti z lakstýti (drw. lakštà < lakst-à). Znacz. etym. 

ʽzgarnięty (do czysta), ogarnięty, oczyszczonyʼ, na tym oparte przenośne znacz. ʽładnyʼ. 

Poboczne znacz. ʽwybrednyʼ pochodzi z ʽwybierający, wyławiającyʼ (zob. wyżej o grajóti). 

LEW 165 traktuje o graikštùs łącznie z grakštùs s.v. gražùs, z kolei ALEW 351n. stwierdza 

brak osnowy dla graikšt- («Ein passendes Grundwort liegt allerdings nicht vor»). — Drw. 

pagraikščia BRB ʽkolczykʼ (por. kumščia SD «kułak; pięść» ⇐ kùmštyti). Vb. denom. 

graikštáuti ʽwybredzać w jedzeniuʼ (ŽD 500), stlit. ʽchronić sięʼ (graikštauja nuog pavojuma 

MOP ʽchroni się od nawałności [przed niebezpieczeństwem]ʼ, zob. PAŽ 127), graikštintis 

b.z.a. ʽo kobietach: stroić sięʼ, graĩkštytis ʽwybredzaćʼ, mán susigraĩkštijo ʽzrobiło mi się 

mdłoʼ. 

 gráistėti, gráistu (war. gráisčiu, 3 os. gráisti), gráistėjo gw. 1. ʽmówić niewyraźnie, 

mówić głupstwaʼ, 2. ʽchodzić bez celu, błąkać sięʼ, 3. ʽumieć coś niecoś, powierzchownieʼ 

(war. graistė́ti) — formacja pochodna od neoosnowy graist, którą wyabstrahowano z czas. 

graistýti (zob.), używanego przenośnie m.in. w znacz. ʽmówić głupstwaʼ, por. Ką tu čia 

graistaĩ – nei teip buvo, nei ką! ʽCo za głupstwa tu opowiadasz – było inaczej!ʼ War. 

sonoryzowany: graizdė́ti, graizdù, graizdė́jau ʽmówić niewyraźnieʼ (i̯sd > i̯zd przez 

persewerację, por. spurzdė́ti ob. spurstė́ti). 

 graistýti, graistaũ, graisčiaũ 1. ʽzgarniać piankę, śmietankę z powierzchni mleka; 

zbierać męty, szumowiny z powierzchni gotujących się płynów lub potrawʼ, 2. ʽczerpać, 

nabierać łyżką, chochląʼ, 3. ʽzbierać, zgarniać na kupę (gałęzie, chrust)ʼ, 4. przen. ʽmówić 

niewyraźnie; mówić głupstwaʼ, apgraistýti ʽokraść kogoʼ, išgraistýti ʽwydziobywać (o 

kurach)ʼ, nugraistau SD «odszumować, szumuię co» — frequentativum z suf. -sty- i SO grai-

C od neopwk. grej-V, por. grejù do griẽti ʽzgarniać z powierzchni płynuʼ. Paralele 

apofoniczne: glaistýti ⇐ glejù (gliẽti); saistýti ⇐ sejù (siẽti) i skraistýtis ⇐ skrejù (skriẽti). 

Por. LEW 168, ALEW 352 (ʽiteratyw od griẽti, -ja, -joʼ, co nie jest ścisłe). Zob. też graikštùs. 

— Neoosn. graist-: gráistėti (zob.), nugraistinė́ti ʽzgarniać śmietankęʼ, graikštùs (zob.). — 

Neoosn. graisty-: nugraĩstymas smetõno ʽzgarnianie śmietanyʼ. 

 graištė: <graischte> BRB ʽwstążka do włosów, Haarbandʼ (zob. PAŽ 127). Taka 

paralela jak pol. krajka ʽodcięty pasek tkaniny, wstążkaʼ ⇐ krajać ʽciąć, rozcinać, odcinaćʼ 

(MSJP) nasuwa praformę *graiž-tė, sb. postverbale od gráižyti ʽrznąć, rozrzynaćʼ. Por. 

pisownię BRB <graischtais> dla graižtais instr.pl. ʽpiłamiʼ (s.v. gráižtai). 

 gráižyti, gráižau, gráižiau (war. graižýti) gw. 1. ʽrozrzynać w poprzek, rozcinać, krajać 

okrągłe przedmioty, ciąć w plastryʼ, 2. ʽwiercić dziuryʼ (syn. grąžýti), 3. ʽobrywać liście, np. 

z burakówʼ, 4. gráižyti rankàs ʽzałamywać ręceʼ (syn. grąžýti), išgráižyti ʽrozjeździć drogę, 

łąkęʼ — iteratyw z suf. -y- i SO graiž- ⇐ *grei̯ž-, por. gríežti, -iu, -iau ʽrznąć, ciąć, drążyćʼ. 

Odpowiednik łot. graîzît, -u, -ĩju ʽciąć, przycinać; mocno pocierać; biczować, chłostaćʼ, 

zuobiem graizīt ʽzgrzytać zębamiʼ. Paralele apofoniczne: dáigyti ⇐ díegti; sáikyti ⇐ síekti; 

láidyti ⇐ léisti. Bez dobrej etymologii, zob. LEW 169. — Nomina postverbalia: graižà a. 

gráiža ʽoderznięty kawał drewnaʼ, graižaĩ m.pl. ʽwątory, wgłębienia w dolnym brzegu 
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klepek, w które wchodzi kant dna naczynia, beczkiʼ (Reikia graižùs išrėžti ir dugnį dėti 

ʽTrzeba wyrznąć wątory i wstawić dnoʼ), graĩžas ʽobręcz sita, obręcz bębna; otok czapki; 

rondo kapelusza; brzeg naczyniaʼ, graižùs kẽlias ʽkręta drogaʼ. Por. łot. graize, zwykle pl. 

graîzes (war. graizas) ʽcięcie, rżnięcie; ból brzucha, kolkaʼ, graizes zāle bot. ʽśledziennica 

skrętolistna, Chrysosplenium alternifoliumʼ, graîzîgs ʽtnący, gryzący, kąśliwyʼ. Zob. też 

gráižtai. 

 gráižtai, -ų 1 p.a., graĩžtai 2 p.a., graižtaĩ 3 p.a. m.pl. ʽwątory, wgłębienia w dolnym 

brzegu klepek, w które wchodzi kant dna naczynia, beczkiʼ. Z innym tematem: gráižtos (war. 

gráižtvos). Z inną semantyką: stlit. graižtas ʽpiłaʼ: graischtais BRB ʽpiłami, mit Segenʼ. 

Formy te uchodzą za prymarne nomina na SO graiž- od griež- jak w gríežti ʽrznąć, ciąć, 

drążyćʼ (ŽD 320, LEW 169, ALEW 352). Ale przy takim ujęciu problemem staje się 

powiązanie apofonii (SO) z sufiksem o formie *-to/ā-. Alternatywne tłumaczenie odwołuje 

się do derywacji postwerbalnej: tak jak graižaĩ pochodzi od graižýti, tak też gráižtai, graižtaĩ 

– rozumiane jako graižt- + -a- wywodzi się od *graižtyti, zanikłego frq. *graiž-sty- ʽrznąć, 

krajaćʼ, gdzie graiž- jest SO od griež-. Paralela: grą̃žtas ʽświderʼ ⇐ *grąžtyti < *grąž-sty- 

ʽwiercić świdremʼ. Inne podobne wypadki to graĩbstas, graĩbštas ⇐ graibstýti; ãtklastas, 

núoklastos ⇐ klastýti. 

 grajavóti, grajavóju, grajavójau gw. ʽo prostytutce: włóczyć się, wałęsać sięʼ: Merga 

pludungė grajavó po miestą lig vėlumo, t.y. vadalojas JU ʽLatawica włóczy się po mieście do 

późnaʼ — czasownik na -avo- o charakterze ekspresywnego dubletu do grajóti m.in. 

ʽwyławiać w płynie lub z płynuʼ (zob.). Znacz. etym. ʽłowić klientówʼ.  

 grãjyti, grãjiju, grãjijau gw. 1. ʽgrać na instrumencie muzycznymʼ, 2. ʽgrać w kartyʼ, 

3. ʽdopiąć czego, uzyskać coʼ. Sposób odmiany wskazuje na zapożyczenie osnowy graj-, 

wyabstrahowanej ze stbłr. prs. graju do grati, por. błr. gw. hráju, -ješ, -je od hracь (liter. 

ihrácь). War. sufiksalny grãjinti, -inu, -inau. W LEW 162 figuruje nieprawdopodobny 

wywód grãjyti z pol. grać, gram. Zob. też gróti II. — Drw. grãjis a. grãjus ʽgra, zabawa 

dziecięcaʼ. 

 grajóti, grajóju, grajójau gw. 1. ʽwyławiać w płynie lub z płynuʼ, 2. ʽzgarniać piankę, 

śmietankęʼ, 3. ʽprzewracać rzeczy w poszukiwaniu czego, przetrząsaćʼ (war. grejóti, typ 

nešióti). — iterativum na -o- ze SO graj-V ⇐ grej-V, por. prs. grejù (gw.) do griẽti. Paralele 

apofoniczne: skrajóti ⇐ skrejù; vajóti ⇐ vejù. Błędna jest analiza *grai-joti w GJL II, § 587. 

— Drw. grajavóti (zob.). Nomina: nuograjaĩ m.pl. ʽśmietankaʼ, pagrajė ̃ʽśmietana rzadka i 

chudaʼ. — Do SO graj-V dotworzono war. antekonsonantyczny grai-C, stąd drw. graĩklis 

ʽpogrzebacz z zagiętym końcem do wyciągania pieczonych kartofli z piecaʼ. Sb. graĩmas 

ʽpianka na parzonym mlekuʼ można wprawdzie analizować grai-mas, ale bardziej 

prawdopodobny byłby wywód z *graj-imas przez kontrakcję (por. klaĩmas ob. klójimas). 

 grakštùs, -ì 4 p.a. ʽładny, śliczny, pełen wdziękuʼ, ⇒ grakščiaĩ adv. ʽz wdziękiemʼ. 

Obecność takich przymiotników postwerbalnych, jak baugštùs ʽbojaźliwyʼ od baugštýtis i 

mankštùs ʽgiętkiʼ od mankštýti, nasuwa przypuszczenie, że grakštùs mogło zostać 

wyderywowane suf. -u- od neoosn. grakšt-, którą wyabstrahowano z czas. *grakštyti ʽstroić, 

upiększaćʼ. Ten ostatni wywodzi się z insercją k z *graštyti. Struktura etymologiczna: *graž-

sty-ti, vb. denominativum od gražùs ʽładnyʼ (zob.). Pierwotnym znaczeniem grakštùs było 

pewnie ʽwystrojony, upiększonyʼ. Podobne objaśnienie, uwzględniające derywację suf. -sty- 

oraz insercję k, da się zastosować do przymiotników baikštùs (zob.) i graikštùs (zob.). ŽD 

333 nie analizuje grakštùs. Podobnie LEW 165, który odnotowuje jedynie insercję welarną 

(«mit Gutturaleinschub vor dem Zischlaut»). — Cps. undgrakšta b.z.a. bot. ʽżabiściek 

pływający, Hydrocharisʼ (por. żm. unduõ ʽwodaʼ).  
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 gramañtas 2 p.a. 1. ʽwielka bryła ziemi, gruda, kawałek (chleba, sera, mięsa)ʼ, 2. 

ʽczłowiek wielki, niezgrabnyʼ, 3. ʽwalające się rzeczy, rupiecieʼ. Analiza: gram-añtas, por. 

sufiks w lamañtas, ramañtas oraz n.rz. Ãlantas, Sãlantas, n.jez. Šlavañtas (ŽD 374n., GJL II, 

§ 446). Neoosn. gramant-: n.rz. Gramančià (Vanagas 120). — Z inną budową: gramãkas 

ʽchleb wkruszony do mleka albo posłodzonej wodyʼ, grãmatas gw. ʽgromada ludziʼ. Pwk. 

gram- jest spokrewniony ze słowiańskim grom- (BSW 94, LEW 162n.), por. sch. gròmada 

ʽwielki kawał czegoś; mnóstwoʼ, ros. gromáda ʽrzecz wielkich rozmiarów; mnóstwo czegoś, 

kupa; zebranie, tłumʼ, gw. ʽszum, hałasʼ, pol. gromada ʽgrupa ludzi, zebranie, mieszkańcy 

wsiʼ, stpol. ʽkupa, stos, pęk; tłum ludziʼ, wariant stpol. i gw. grumada też ʽkupa, stos 

kamieni, stos drewnaʼ (zob. Sławski I, 347n.). — Pbsł. *grem- można wywodzić bądź od pie. 

*ghrem- ʽwściekać się, krzyczeć; grzmiećʼ (por. lit. gramė́ti m.in. ʽpadać z trzaskiemʼ, LIV
2 

204), bądź od pie. *gu̯rem- ʽhuczeć, dźwięczećʼ, por. gr. βρέμω ʽryczeć, huczeć; dźwięczeć, 

chrzęścić; o ludziach: wściekać się, krzyczećʼ, SO βρόμος ʽhałas, trzask (ognia), huk 

(piorunu), ryk (morza)ʼ (por. LIV
2 216). Dla bsł. formacji na SO można przyjąć znacz. etym. 

ʽgromada ludziʼ, ⇒ ʽmnóstwo, mocʼ ⇒ ʽwielki kawał czegośʼ. — Słowiańskie znacz. 

ʽgromadaʼ można wyprowadzić ze znacz. ʽzgiełk, wrzawaʼ, por. czes. przest. hluk ʽgromada, 

zbiegowiskoʼ obok czes. hluk ʽhałas, wrzawaʼ (zob. Boryś 737, s.v. zgiełk). Por. też lit. 

sugrumė́ti ʽzejść się, zebrać się w zgiełkuʼ ob. grumė́ti ʽgrzmieć, dudnićʼ. — SZ grum-: 

grumañtas ʽbryła ziemi, grudaʼ, grùmulas ts. (synchronicznie są kojarzone z rodziną czas. 

grùmti ʽcisnąć, tłoczyćʼ). — N.m. Pãgramantė, Pãgramantis, Pagramantãlis. 

 gramatiẽjus, -aus 2 p.a. wsch.-lit. ʽczłowiek umiejący czytać i pisaćʼ (LZŽ) — zapoż. z 

ros. pot. gramotéj. Zob. też grãmatnas i grõmata. 

 grãmatnas, -à 3 p.a. wsch.-lit. ʽpiśmienny, umiejący czytać i pisaćʼ (Dabar 

negramatnų̃ nėra LZŽ ʽTeraz niepiśmiennych [już] nie maʼ) — zapoż. z ros. grámotnyj. Zob. 

też gramatiẽjus i grõmata. 

 grambýti, grambaũ, grambiaũ gw. 1. ʽchwytać po omacku, myszkować (w 

poszukiwaniu jedzenia)ʼ, 2. ʽchwytać trawę, zboże przez płot (o krowie, koniu)ʼ, 3. 

ʽzeskrobywać z dnaʼ, cps. pagrambýti ʽpogrzebać, np. w kieszeniʼ, sugrambýti ʽzebrać do 

kupyʼ. Refl. grambýtis ʽrzucać się w różne strony; chodzić bez zajęciaʼ. Stosunki takie, jak 

dramb- ⇐ drimbù; kramt- ⇐ krimtù; slamp- ⇐ slimpù przemawiają za ujęciem gramb- jako 

formy SO od neopwk. grimb, wyabstrahowanego z prs. infigowanego grimbù do grìbti 

ʽchwycić, złapaćʼ (por. SE s.v. grebóti). — Z innymi sufiksami: grámbautis ʽgrzebać, macać 

(w kieszeni), przeszukiwać, chodzić po omackuʼ, grambstýtis ʽsięgać do garnków (po 

jedzenie)ʼ. — Nomina: grambỹs zool. ʽchrabąszcz majowy, Melolontha melolonthaʼ, 

grambuolỹs zool. 1. ʽżuk gówniak, Geotrupes stercorariusʼ, 2. ʽchrabąszczʼ, war. gw. 

grámbuolė ʽchrabąszczʼ – z odpowiednikiem stpr. gramboale EV ʽżuk, chrząszcz, Webil 

[Käfer]ʼ (por. PKEŽ 1, 395); grambùs ʽszukający czegoś do zjedzeniaʼ. Cps. grambuoliaãkis 

ʽktoś o dużych, czarnych oczachʼ (por. akìs). Vb. denom. grambuoliáuti ʽszukać (ziół, jagód), 

zbieraćʼ, przen. ʽwałęsać się, obijać sięʼ. — Quasiprymarny jest czas. gram̃bti: išgram̃bti 

ʽwyjeść z apetytemʼ, sugram̃bti ʽzjeść, spałaszowaćʼ, oparty na prs. iter. grambiù do grambýti 

(por. rángti, rángiu ob. rangýti).  

 gramė́ti, gramù, gramė́jau gw. 1. ʽbiec na przełajʼ, 2. ʽpadać z trzaskiem (w dół, w 

głąb)ʼ, 3. ʽzapadać się, grzęznąćʼ, įgramė́ti ʽwpaść, wbiec z łoskotemʼ, nugramė́ti ʽprzebiec z 

hałasem; spaść (z drzewa)ʼ. Formacja na SO gram- od pbsł. *grem-/*grum- a. *grim- < pie. 

*ghrem-/*ghṛm-. Zob. LIV
2 204. Osobno zob. grumė́ti (tam też o łot. gremt). Nieco inaczej 

BSW 97, LEW 163. — W słowiańskim stoi do porównania dewerbalny rzeczownik na SO: psł. 

*gromŭ ʽgrzmot, huk piorunuʼ, scs. gromŭ ʽβροντή, grom, piorunʼ, sch. grȏm, -a, ros. grom, -

a, czes. hrom, pol. grom ts., < pbsł. *gram-a-. BSW 97 i GEW II, 1116 (s.v. χρεμετίζω) 
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porównują to z gr. gw. χρόμος Hes. ʽrżenie; szmer, trzaskʼ, stisl. stwn. gram ʽzły, gniewnyʼ, 

perskie γaram ʽzłość, wściekłośćʼ, < pie. *ghrom-o-. Paralela: psł. *brodŭ ʽbrodzenie, bródʼ 

od pbsł. *bred-/*brid- ʽbrnąć, brodzićʼ. — Metateza r wytworzyła war. garmė́ti (zob.).  

 grãmyti, grãmiju, grãmijau gw. ʽostro napominać, karcić, strofowaćʼ, zwykle z prvb. 

su ʽzgromić, złajać, skarcićʼ (Kai sugramijau, tuoj nutilo ʽJak skarciłem, zaraz się uciszyliʼ) 

— zapoż. ze stbłr. gromiti, kgromiti ⇐ pol. gromić ʽostro napominaćʼ. — War. z suf. -in-: 

grãminti, por. o kuls, gamins, o naikins anus karalius MOP ʽa będzie tłukł, gromił, a niszczył 

ony kroleʼ (ALEW 353). Sugrãmink tu jį, ko jis čia baras! ʽSkarć ty go, czemu on się tu 

kłóci!ʼ. — Ze zmianą gr- > dr- (por. gronyčià > dronyčià): drãmyti a. drãminti, np. Drãmyk 

jį, kad nebgertum, t.y. subark JU ʽNapomnij go, żeby nie pił już [wódki], tj. skarć [go]ʼ; 

sudrãminti ʽzbić, pobićʼ. 

 gramnyčià 2 p.a., gen.sg. gramnỹčios; gramnýčia 1 p.a. stlit., gw. ʽgruba świeca 

woskowa, poświęcana w kościele katolickim w dniu święta Oczyszczenia Najświętszej Marii 

Panny, zwanego «Gromnice»ʼ (dziś: Matki Boskiej Gromnicznej, 2.II.) — zapoż. ze stbłr. 

gromnica, -y ⇐ pol. gromnica (⇐ gromna świeca, zapalana w czasie burzy dla odwrócenia 

gromów, gradu i w ogóle dla odpędzenia złych mocy, więc także przy łożu umierającego, 

zob. Bańkowski I, 481n.). War. z asymilacją mn > mm (> m): gramyčià. War. z dysymilacją 

mn > bn: grabnyčià (dla Borowskiej 342 jest to raczej «przeróbka wyrazu słowiańskiego pod 

wpływem grãbas»). Zob. też SLA 77, LEW 162, ALEW 353, POLŽ 313, Kabašinskaitė 19. 

 Gramnỹčios, -ių 2 p.a., Gramnýčios, -ių 1 p.a. f.pl. gw. ʽświęto Matki Boskiej 

Gromnicznej, przypadające 2.II. u katolików, a 15.II. u prawosławnychʼ — zapoż. ze stbłr. 

gromnicy (majutь namъ datь na Gromnicy 1486; maetь byti vъ Vilьni o gromnicaxъ 1508, 

HSBM). Por. błr. hramnícy, -íc (ZS 19), pol. Gromnice f.pl. (na Gromnice, o Gromnicach, 

przed Gromnicami). Zob. Sławski I, 349. Zob. też gramnyčià. — War. z dysymilacją mn > 

bn: Grabnỹčios, -ýčios; z perseweracyjnym n: Gramniñčios (por. bažnìnčia); z zanikiem 

(błr.) γ- w nagłosie: Ramnỹčios ob. Rabnỹčios LZŽ (por. rabýtelis, rỹbas i riẽkas). Literackim 

odpowiednikiem są tu Graudulìnės (zob.). Zob. też Žvãkės. 

 gramulti stlit. ʽżuć, przeżuwaćʼ. LKŽ III, 513 przytacza tę formę infinitivi jako hapaks 

z SP, por. Jei penukšlu ir duona yra daiktai dvasingi, tada reikia jų sukramtinėt, gramult, 

nuryt ir viduriuose suvirint karščiu jų SP I, 1883-4 ʽJeżeli pokarmem y chlebem są rzeczy 

dochowne [!], tedyć trzeba ie żwać, połykać y strawićʼ. Do gramulti należy forma prs. 

gramuliu, w LKŽ, l.c. nie notowana, a poświadczona w SD, por. 1. <gramulu> «przeżuwa 

bydło», 2. <gramulu> «żuię» (syn. krumtau). Do tego abstractum na -im-: 1. <gramulimas> 

«przeżuwanie», 2. <gramulimas> «żwanie, żucie» (syn. sukrumtimas). NB. W indeksie do 

SD wydawca omyłkowo umieścił gramuliu s.v. gromulioti; z kolei gramulimas, mimo 

konsekwentnej pisowni <gram°>, znalazło się w indeksie s.v. gromulimas. Obecnie lekcję 

grom- przyjmuje również ALEW 370. — Oprócz stlit. formacji na -ul- jest zaświadczona 

gwarowa formacja na -uo-, por. gramúoti: Avis gramúoja ʽOwca przeżuwaʼ. Vakar karvė dar 

gramãvo ʽWczoraj krowa jeszcze przeżuwałaʼ (a dzisiaj jest chora). Sufiks wskazuje na vb. 

denominativum, por. gw. grãmas ʽżujkaʼ. Obecność form gwarowych z ă rozprasza 

wątpliwości co do lekcji przekazanych przez Szyrwida wyrazów. Etymonem opisanej grupy 

form jest prawdopodobnie wykrz. *gram, odnoszący się do odgłosu żucia, przeżuwania. Por. 

bliskoznaczne gram̃ w zdaniu Klauso, kas po kopūstus gram̃ gram̃ patamsiai gremžia 

ʽSłyszy, że ktoś po ciemku «gram gram» chrupie kapustęʼ. — W tym kierunku wskazuje 

również synonimiczny czas. stlit. grumulti ʽprzeżuwaćʼ (BRB), stojący w związku z interi. 

grum̃ o odgłosie gryzienia, kruszenia (kości) w zębach, por. Šuva kaulus grum̃ grum̃ ėda 

ʽPies «grum grum» gryzie kościʼ. Do tego sugrùmuluoti ʽpogryźć, przeżućʼ, por. Pilną burną 

prisikimšęs, kad negali nė sugrùmuluoti ʽNapchał sobie pełną gębę, tak że nie może nawet 
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przeżućʼ. — Na koniec przychodzą warianty z wokalizmem o: gw. grõmulti, -a, -o 1. ʽo kro-

wie a. owcy: przeżuwać żujkęʼ, 2. pagrõmulti ʽpogryźć, rozgryźć (o pestkach słonecznika)ʼ, 

gw. gromuoti b.z.a. ʽprzeżuwać żujkęʼ (por. wyżej gramúoti). Ujęcie różnicy grom- : gram- 

w terminach apofonii (st. wzdłużenia) wydaje się mało prawdopodobne. Podstawą mogła być 

interi. *grom (zob. s.v. gromulỹs). Osobno zob. žùika oraz žvokà, žvóti. 

 gramzdìnti, gramzdinù, gramzdinaũ 1. ʽpogrążać kogoʼ, 2. ʽprzyczyniać się do czyjejś 

zgubyʼ, DP ʽnarzać, pogrążać; potępiaćʼ (ing̓  geidulius..., kurie gramzdìna žmogų ing̓  

prapultį DP 16539 ʽw pożądliwiści..., ktore narzają człowieka w zatracenieʼ), nugramzdìnti 

DP ʽutopić; potępiaćʼ (por. też Laukia atvėsia dūšia nugramzdinta PK 10316 ʽCzeka ochłody 

dusza utrapionaʼ) — formacja na -in-, odnawiająca starsze gramzdýti, -aũ, -džiaũ ʽpogrążać, 

zatapiaćʼ (m.in. CGL); causativum na SO gramzd- od neopwk. grimzd-, o którego 

pochodzeniu zob. s.v. grim̃zti. Anticausativum: gramzdė́ti, gramzdù, -ė́jau ʽpogrążać się, 

grzęznąć, tonąćʼ. Postverbalia: gram̃zdis ʽkamień spuszczany na linie do wody celem 

zatrzymania łodziʼ, gramzdùs ʽszybko tonącyʼ. Neoosn. gramzdy-: gramzdyklė BRB ʽbezdeń, 

otchłań, przepaśćʼ. — Słowiański SO grǫz- ⇐ gręz-: scs. pogrǫziti, -grǫžǫ ʽzanurzyć, 

zagłębićʼ (refl. ʽutonąćʼ), ros. gruzítь, gružú ʽopuszczać na dno, zatapiać, zanurzaćʼ, ukr. 

hruzýty ʽzapadać się w rozmiękłej ziemiʼ, stpol. pogręzić a. pogrzązić ʽzanurzyćʼ (iter. 

pogrężać), pol. pogrążyć ʽzanurzyć, zagłębić w czymʼ, czes. hroužit a. hrouzit ʽzanurzać, 

zatapiaćʼ, zob. Boryś 456. 

 granatãvas, -à 4 p.a. gw. ʽbarwy ciemnoniebieskiejʼ — zapoż. z pol. granatowy (od 

XVIII w.; od granat, co było nazwą sukna takiej barwy, zob. Bańkowski I, 473).  

 grañdas I 4 p.a. 1. ʽgruba deska mostowaʼ, 2. ʽjedna z żerdzi tworzących pokład (tzw. 

ardaĩ) do suszenia lnu w łaźniʼ — rzecz. postwerbalny od *grandyti, iterativum na SO 

grand- od grend-, por. grendžiù, grę̃sti ʽkłaść podłogę, kłaść mostʼ. Paralela: grámdos od 

grándyti ⇐ gréndžiu. Pl. grandaĩ ʽsufit, strop z żerdzi; podkład z gałęzi, chrustu w miejscu, 

gdzie się składa zbożeʼ (por. n.m. Grandaĩ 2x) – ma odpowiednik w łot. gruõdi m.pl. 

ʽwymoszczenie mostuʼ, też ʽdrewno wzmacniające ściany studni, cembrowinaʼ. Z innym 

tematem: grandà ʽgruba deska mostowaʼ, SD grunda «piętro w budowaniu», pagrandà 

ʽwymoszczona kamieniami i gałęziami droga przez grząską łąkę, groblaʼ, SD pagrunda 

«bruk» (syn. kelias pagrįstas) ob. pogrunda «pokład w budowaniu». Możliwe, że bałtyckie 

*grand- ma odpowiednik w łac. grunda ʽdachʼ, suggrunda ʽokapʼ < *χrondā- < pie. 

*ghrondh-eh2- (por. de Vaan 273n.; tu lit. grandà nie wymieniono). Por. LEW 170, ALEW 

353n. — Współrdzenna formacja z suf. -i- to grandìs, -iẽs (gw. -ès) f. ʽgruba deska, balʼ, też 

ʽpodłogaʼ. Rozszerzenie tematu na -i- typu grandìs można podejrzewać w staropruskim 

hapaksie grandico EV ʽgruba i szeroka deska, Bole [Bohle]ʼ < *grandi-kā-. Inaczej Leskien 

1891, 513, który wychodził od *grandà i postulował zdrobnienie na *-ik-, niby ʽdeseczkaʼ 

(podtrzymali to Trautmann 1910, 342, Endzelīns 1943, 180 i Toporov II, 284, 287). Jeszcze 

inaczej Mažiulis, który rekonstruuje *grandikā, ze zmiany *grendikā – jako nomen agentis z 

pwk. *grend-/*grind- i suf. *-ik-, zob. PKEŽ 1, 396n. — N.rz. Pagrandà 3x, Pagrandẽlė. 

 grañdas II (p.a. niewiadomy) gw. ʽwyższe i suche miejsce wśród bagien; wzgórek na 

łąceʼ (Mažai šįmet šieno, grandėl̃iai visi išdego ʽMało w tym roku siana, słońce wypaliło 

wszystkie grądyʼ. Nuo grandukų parvežėm du vežimu dobilų ʽZ «grandukai» przywieźliśmy 

dwa wozy koniczynyʼ) — zapoż. polskie, por. stpol. grąd ʽmiejsce wśród bagien wyższe i 

suche, porośnięte lasemʼ (SSTP II, 488), pol. gw. grąd ʽmiejsce wzniosłe i suche pośród łąk 

błotnistychʼ (SGP II, 134, s.v. grunt). Zob. też POLŽ 67. 

 grandìs, -iẽs 4 p.a. f. ʽdrut zgięty w koło, kółko w łańcuchu, obrączka, metalowy 

krążek, pierścień, ogniwo; kolczyk w nosie świni; kolanko w słomce, w źdźbleʼ. SD grundis 
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1. «kolce u szuflad, u drzwi», 2. «obartuch» [ʽciasto kołowate z seremʼ, L.], grundis rato 

gelažinė «refa» [ʽżelazna obręcz kołaʼ]. War. z dysymilacją nd > md: gramdìs ʽmetalowa 

obrączka u kosyʼ (por. grámdyti ʽskrobaćʼ, siùmdyti ʽszczućʼ). Spokrewnione ze stpr. grandis 

EV ʽogniwo żelazne, Rincke [Ring]ʼ oraz z przymiotnikiem łot. grùods ʽtęgi, mocno 

skręcony (o nici, powrozie, sznurze), naprężonyʼ, gruods laiks ʽdługotrwała posuchaʼ. 

Pochodzenie niejasne. Dotychczasowe zestawienie grand- ze sti. granthí- ʽwęzełʼ i czas. 

grathnā́ti ʽwiąże, łączyʼ (BSW 94n., LEW 164) odpada, ponieważ formę tego ostatniego 

wywodzi się dziś od pwk. pie. *g(u̯)renth2- (zob. LIV
2 191). ALEW 354 dopuszcza 

pokrewieństwo pierwiastkowe ze stir. grinde m. ʽwiązka chrustu, faszynaʼ. — Drw. grandẽlė 

ʽkółko, małe ogniwoʼ, SD grundelė «obarzanek, spira», grundelės f.pl. SD «kolca do opon; 

kolca u szaty» (syn. ųselės), grundelės auksinos, sidabrinos SD «naramiennik męski», 

grandìnė ʽłańcuchʼ (neol.), kuolas grundinis SD «prąga, pręgierz» [ʽsłup, przy którym 

wystawiano przestępców na widok publiczny lub wymierzano im kary cielesneʼ, SPXVI]. — 

SZ grind-: grindìs, -iẽs f. ʽmetalowe kółko, obrączkaʼ. 

 grándyti, grándau, grándžiau 1. ʽskrobać, wyskrobywać, zeskrobywać to, co 

przywarło do dna garnka; zeskrobywać błoto z klepiska, z podeszwyʼ, 2. ʽwyrywać chwasty, 

plewić grządkiʼ, cps. atgrándyti ʽodskrobać, odszorować, odczyścićʼ, išgrándyti ʽoczyścić co 

od wewnątrz; wydobyć gnój z oboryʼ (Išgrándyk tvartus, mėšlą vežant), refl. atsigrándyti a. 

nusigrándyti ʽprzyjechać (z trudem) po złej drodzeʼ — iteratyw z suf. -y- i SO grand- od 

grend-, por. gréndžiu, grę́sti ʽskrobać, trzeć, drapaćʼ (zob.). Paralele: spándyti : spéndžiu; 

grąžýti : gręžiù; tąsyti : tęsiù. War. z dysymilacją nd > md: grámdyti (por. siùmdyti ob. 

siùndyti). — Nomina postverbalia: grámdos f.pl. ʽrozsypane resztki ziarnaʼ, grandìklis 

ʽskrobakʼ, pagrándėlis ʽbochenek upieczony z wyskrobków ciastaʼ, pagrandùkas ts., przen. 

ʽwyskrobek, ostatnie dziecko w rodzinieʼ (war. pagramdùkas). — Neoosn. grandy-: 

grandỹklė ʽzgrzebłoʼ (por. láidyti ⇒ laidỹklė), war. gramdyklė przest. ʽskrobak garbarza, tzw. 

mizdrownikʼ. — N.m. Pagrandà 4x, Pagrendà 2x, Pagrandaĩ, Pãgrandos, Pagrañdžiai 2x, z 

dysymilacją nd > md: Pagrámdai, Pagramdaĩ 2x, Pagramdìnė. 

 grantas b.z.a. gw. ʽgruby piasek, żwirʼ (Ant to kalniuko grantas, niekas neauga ʽNa tej 

górce jest żwir, [więc] nic nie rośnieʼ) — zapoż. z nwn. Grand m. ʽgruby piasek, grober 

Sandʼ (GL 55, LKŽ), co z kolei zostało w XVI w. przejęte z obszaru dolnoniemieckiego, por. 

śrdn. grant m. ʽżwir, Kiesʼ : stnord. grand ʽziarenko, odrobina, żwir; ławica piasku, 

mieliznaʼ, szwedz. grand ʽziarenko, pyłekʼ i w apofonii: niderl. grint, grind ʽżwirʼ (zob. EWD 

478, s.v. Grind; co do pwk. por. lit. grę́sti). — Ze wsch.-lit. zmianą anC w unC należy tu SD 

gruntas «gruz»: gruntais pamušu aslų «gruzem nabijam», pilnas gruntų «gruzowaty», 

gruntuotas «gruzłowaty». SLA 79 omyłkowo włączył ten wyraz s.v. gruñtas ʽGrund, Bodenʼ. 

Błąd ten powrócił teraz w ALEW 373. — Zwraca uwagę brak świadectw onomastycznych dla 

tego apelatywu. Drw. grantotas b.z.a. ʽo ziemi: z przymieszką żwiruʼ. Cps. grantkelis b.z.a. 

ʽdroga żwirowa, szutrowaʼ (por. kẽlias). Zob. też grùzdas II. — Bardzo ciekawą innowacją 

morfologiczną jest przesunięcie naszego germanizmu z tematów męskich na -a- do żeńskich 

na -(t)i-: war. grantìs, -iẽs 4 p.a. f. ʽżwir, szuterʼ, por. Parvežė ir supylė į balą tris vežimus 

grantiẽs ʽPrzywieźli trzy wozy żwiru i zsypali go do błotaʼ. Grantį pila ant kelio ʽSypią 

szuter na drogęʼ [ʽrobią szutrową nawierzchnię drogiʼ]. Powód jest nieodgadniony. Niech na 

razie wystarczy wskazanie paralel: klintìs, -iẽs 4 p.a. f. ʽkamień wapiennyʼ ⇐ śrdn. klint; 

maktìs, -iẽs 4 p.a. f. ʽmocʼ ⇐ nwn. Macht f. Takie wypadki spotyka się raczej wśród 

slawizmów, por. np. čės̃tis, čvértis, mostìs, páltis. 

 grãpkė 2 p.a. gw. ʽagrafkaʼ (KRŽ) — zamiast *agrapkė; z aferezą a- zapożyczone z 

pol. agrafka. Brak w LKŽ. 

 grasìnti, grasinù, grasinaũ ʽgrozić (palcem, ręką, kijem), zapowiadać coś złego, 
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straszyć (karą), wzbraniać; pod groźbą nakazywać milczenieʼ — causativum z suf. -in- i SO 

gras- ⇐ gres-, por. gresiù, grės̃ti ʽwzbudzać wstręt, odrażaćʼ. Paralele: grąžìnti ⇐ grę̃žti; 

alsìnti ⇐ ils̃ti. — Z obocznym sufiksem: grasýti, -aũ, -iaũ: atgrasýti ʽodpędzać, odstręczać, 

zrażać; oduczaćʼ, ižgrasau SD
1 «wyfukiwam» [ʽłajaniem wymóc, wypędzićʼ], nugrasau SD 

«oduczam kogo, odkładam kogo» (syn. nubaidau kų nuog ko, nujunkiu), pagrasýti ʽpogrozić, 

postraszyćʼ, sugrasýti DP ʽomierzić sobieʼ, užgrasýti ʽsurowo zakazać pod groźbą karyʼ. 

Odpowiednik łot. grasît albo grasât ʽgrozićʼ, ìegrasîtiês ʽzabierać się do czegoś, odgrażać 

sięʼ. Por. LEW 166n., Karulis I, 309, ALEW 354. — Nomina postverbalia: atgrasùs ʽwstrętny, 

nieprzyjemny, odpychającyʼ, grasà ʽgroźbaʼ, ⇒ grasùs ʽzagrażający, groźny; odrażający, 

odpychający, budzący obrzydzenie, plugawy (np. o mowie)ʼ; grasmė ̃ ʽrygor, karność, 

dyscyplinaʼ, war. ze zmianą sm > zm: grazmė,̃ grazmà (Nėr jokios grazmės – ką nori vaikai, 

tai daro ʽNie ma żadnej dyscypliny, dzieci robią, co chcąʼ). 

 grastìs, -iẽs 4 p.a. f. ʽsurowy zakaz; groźba; kara nakładana za wykroczenieʼ — 

postwerbalna formacja z suf. -i- od neoosn. grast-, wyabstrahowanej z frq. grastýtis ʽczuć 

wstręt, brzydzić sięʼ, atsigrastýti ʽpozbyć się czegoʼ. Rekonstrukcja *gras-sty-, por. SE gres- 

w gresiù, grės̃ti m.in. ʽgrozić czym, odstraszać, zakazywaćʼ. Porównywalne postverbalia na -

i- od neoosnów na -st- (-št-) to kvapstìs f. ʽzapach, wońʼ ⇐ kvapstýti; sárgstis f. ʽstraż, wartaʼ 

⇐ sárgstyti; malž̃tìs f. ʽpora dojeniaʼ ⇐ *malštyti z *malž-sty-. NB. ŽD 326 operuje sufiksem 

*-(s)ti-, rzekomo tworzącym dewerbalne abstracta z apofonią. Nieporozumieniem jest 

zbliżenie grastìs do śrdn. i śrwn. garst ʽzjełczałyʼ i stisl. gerstr ʽkwaśny, cierpki; smętny, 

ponuryʼ w Orel 127. 

 grãšis, -io 2 p.a. stlit., gw. 1. ʽgroszʼ, SD
1 «grosz, grossus, denarius», SD «grosz, 

nummus, numisma», vienas grašis auksinas DP 56151 ʽjeden grosz złotyʼ, war. f. grašė BRB, 

2. ʽpieniądz w ogóle, pieniądzeʼ (Pard̃au namùs, o grašùs pragė́rė, prabaliavójo LZŽ 

ʽSprzedał dom, a pieniądze przepił, przehulałʼ) — zapoż. ze stbłr. grošъ, por. błr. hroš, 

hróša, pl. hróšy, -aŭ (⇐ pol. grosz, -a, przez stczes. groš ʽdawny pieniądz srebrnyʼ ze śrłac. 

dēnārius grossus ʽgruby denarʼ – w odróżnieniu od cienkich monet z blachy, por. Rejzek 

189, Mańczak 59). Zob. też SLA 77, LEW 164, ALEW 354 i ĖSBM 3, 107. Inaczej Čepienė 

184: zapoż. niemieckie (śrwn. gros(se), nwn. Groschen m.). Łot. grasis ʽgroszʼ ⇐ śrdn. 

grosse (Jordan 62). — Drw. grašinis SD
1 «groszowy». Cps. čýžgrašis przest. ʽczynsz 

spłacany pieniędzmiʼ (kalka z nwn. Zinsgroschen, por. čýžė), grãšgalis ʽpieniądz o 

najmniejszej wartościʼ (por. gãlas; przypomina to polski zwrot za psi grosz ʽkupić, sprzedać 

bardzo tanio, za bezcenʼ, MSJP), trìgrašis: kìšti sãvo trìgrašį ʽwtrącać swoje trzy groszeʼ 

(por. trỹs). 

 Graudulìnės, -ių 2 p.a. f.pl. gw. ʽświęto Matki Boskiej Gromnicznej, 2.II.ʼ — formacja 

pluralna od (žvãkė) graudulìnė ʽ(świeca) gromnicznaʼ. SD: Švintė graudulinė «Gromnice 

święto», žvakė graudulinė «gromnica» (por. Borowska 342). Analiza: graudul-in-, drw. od 

graudulỹs ʽgrzmot, piorunʼ, co należy do rodziny griáusti (zob.). Zob. też Gramnỹčios.  

 graudùs, -ì 4 p.a. 1. ʽżałosny, rzewny, smutny, tkliwyʼ, 2. ʽsilny (deszcz), surowy, 

okrutny, srogi; nieprzyjemnyʼ, 3. ʽtwardy, niegiętki, łomki, łatwo pękający, kruchy (o 

drzewie, szkle, grzybie)ʼ. DP ʽkrewki [ʽkruchyʼ], słaby, mdły, żałosny, rzewnyʼ — 

przymiotnik na -u- od abstractum typu graudà, graudaĩ ʽból, żalʼ ⇐ *graudyti, zob. graũsti. 

Por. typ dangùs ⇐ dangà; taikùs ⇐ taikà. — Vb. denom. graudénti 1. ʽrozczulać, 

rozrzewniaćʼ, 2. ʽprzestrzegać przed czym, uprzedzać o czymʼ, graudìnti ʽrozczulać, 

rozrzewniaćʼ, stlit. ʽupominać, karcićʼ (mało prawdopodobny jest wywód tego czasownika z 

pbsł. *groud- u Derksena 2008, 193). 

 graugas b.z.a. gw. ʽkij, pałka z zakrzywionym końcemʼ (Jeigu pagalys tiesus, tai 
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vadinasi lazda, jeigu riestu galu – graugas). War. f. gráuga. Bez etymologii. 

 gráusti, gráudžiu, gráudžiau gw. ʽprzenosić, przewozić, dostarczaćʼ, por. Te gráudė, 

vežė be perstogės ʽPrzenosili, wozili tam bez przerwyʼ. Ingráudėm du vežimu šieno 

ʽPrzywieźliśmy dwa wozy sianaʼ; nugráusti ʽuprowadzić, ukraśćʼ: Vakar mūs arklį nugráudė 

ʽWczoraj ukradli nam koniaʼ. Niejasne. Wygląda jak quasiprymarny czasownik powstały na 

bazie iter. *graudyti.  

 graũsti, graudžiù, graudžiaũ ʽ(o sercu) krajać się z żaluʼ: Spaudžia, graũdžia širdis 

mano, baigias jaunos dienelės ʽSerce mi się kraje, kończą się dni mojej młodościʼ, refl. 

ʽżałować, boleć nad czym, ubolewaćʼ (Ji labai graũdžiasi, kam už jo tekėjo ʽOna bardzo 

żałuje, że za niego wyszłaʼ) — pdg. quasiprymarny, zbudowany wokół prs. graudžiù kiedyś 

należącego do iter. *graudyti, iteratywu na SO graud- ⇐ grūd-, por. grū́sti ʽrozczulać się, 

rozrzewniać sięʼ (zob.). Paralela: láužti ob. láužyti i lū́žti. — Postverbalia od *graudyti: 

graudà a. graudaĩ ʽból, żal, żałość, smutekʼ (war. graũdis), ⇒ graudùs (zob.); graudìmasis 

ʽskruszenie się, skruchaʼ, graudulỹs ʽżal, smutekʼ, graudumas DP ʽskruchaʼ.  

 gráužas 3 p.a., graũžas 4 p.a. 1. ʽodłamek (pękniętego) kamienia; żwirʼ, 2. ʽżwirowata 

glebaʼ, 3. ʽławica piasku (na Niemnie)ʼ, 4. ʽpiaszczysty lub żwirowaty brzeg rzeki a. jezioraʼ, 

5. ʽogryzek (jabłka a. gruszki)ʼ — sb. postvb. od graužyti a. gráužti (zob.). Odpowiedniki łot. 

grauzis ʽokruch, źdźbło, słomkaʼ, graužļi m.pl. ʽgruz, rumowiskoʼ. Suponuje się nawiązanie 

w psł. *gruzŭ ʽcoś rozkruszonego, rozdrobnionegoʼ, por. pol. gruz ʽodłamki rozkruszonego 

muru, cegieł, kamienia; luźny materiał skalnyʼ (stpol. też ʽzaprawa wapiennaʼ), pl. gruzy 

ʽrumowisko, ruinyʼ, kasz. gruz ʽgruz; bryła, grudaʼ (ukr. hruz ʽbita cegła, żwirʼ jest 

polonizmem), bg. gw. grúza ʽgomółka seraʼ. Por. Sławski I, 361, Boryś 183 (brak w BSW). 

Inaczej Bańkowski I, 489: pol. gruz jest zapożyczeniem z nwn. gw. Graus m. ʽgruby żwirʼ. 

— N.m. Gráužai 2x, Graužaĩ 4x, Gráužiai 4x, Graužiaĩ.  

 gráužti, gráužiu (zam. *graužu?), gráužiau 1. ʽgryźć coś twardego, np. kość, rzepę, 

brukiew, jabłko, suszony ser; miażdżyć zębamiʼ, 2. ʽo robactwie: obgryzać łodygi, korę 

drzewʼ, 3. ʽo wodzie: wdzierać się, podmywać brzeg, wypłukiwać jamęʼ, 4. przen. ʽo bucie: 

obcierać nogęʼ (dosł. ʽgryźć nogęʼ), 5. przen. ʽo dymie: gryźć w oczyʼ. Refl. gráužtis ʽgryźć 

się, kłócić się; martwić się czymʼ, įsigráužti ʽwgryźć się, zrobić dziurę, np. o myszyʼ, przen. 

ʽpogrążać się w smutku, gryźć sięʼ. Odpowiednik łot. graûzt, graûžu, graûzu ʽgryźć, 

ogryzać; trzeć (oczy), pocieraćʼ, izgraûzt ʽwygryźć dziurę; o wodzie: rwać brzegʼ. Prs. 

gráužiu (łot. graûžu) należało kiedyś do iteratywnego inf. *graužyti (por. graužyti b.z.a. ʽo 

robaku: gryźć, zżeraćʼ, apgraužau SD «nakęsuię»), a po dotworzeniu inf. gráužti nabrało 

charakteru formy quasiprymarnej (por. láužiu s.v. láužti; spáudžiu s.v. spáudyti). W ten 

sposób został wyparty pdg. griáužiu, -iau, -ti (gw.), oparty na SE *gri̯āu̯ž- < pie. *gu̯reu̯Hǵh- 

ʽdruzgotać, miażdżyć, gryźćʼ (transponat). Por. gr. βρύχω obok βρύκω ʽjeść chciwie, żreć, 

połykać; gryźć, kąsać; zgrzytać (zębami)ʼ od SZ pie. *gu̯ruHǵh- (GEW I, 272, Beekes 2010, 

244). BSW 100, LEW 164, Derksen 2008, 194 i Matasović 81 nie biorą pod uwagę alternantu 

griáužti i traktują grauž- jako pwk. prymarny. — Drw. graužinė́ti frq. ʽobgryzaćʼ, nomina: 

gráužas (zob.), graužatìs, -iẽs f. ʽzgryzota, zmartwienieʼ, grauženà ʽfiga, pięść z 

wystawionym kciukiemʼ, graužìkas ʽgryzońʼ, graužulỹs ʽzgryzota, zmartwienieʼ, graužùtis 

bot. ʽgłóg, Crataegusʼ, ìšgrauža ʽdziura zrobiona przez rwącą wodę, wyrwa, jamaʼ, 

pragraužà ʽrowek wydrążony przez wodęʼ (por. łot. graûze ʽkoleinaʼ, grauzis ʽokruch, 

źdźbło, słomkaʼ). Cps. graužavìrba (zob. virbė́ti), kirm̃grauža (zob. kirmìs). — Nomina od 

griauž-: griáužas ʽgruby żwir; nieurodzajna ziemiaʼ, też ʽspieczona skórka chlebaʼ, 

griaužìnis ʽ(o koniu) który ma skłonność gryźć drzewoʼ (syn. griaužėda b.z.a.). — Neoosn. 

graužt-: graužtùkas ʽogryzekʼ. — SZ grūž-, psł. *gryz- < pie. *gu̯ruHǵh-: scs. gryzǫ, grysti 

ʽgryźć, rozrywać zębamiʼ, sch. grízēm, grȉsti, ros. gryzú, gryztь, czes. hryzu, hrýzt, pol. gryzę, 
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gryźć. W litewskim widać tylko formy pochodne: grūžinė́ti ʽogryzaćʼ, sb. grū́žtis, -čio 1 p.a. 

m. ʽchrabąszcz, Melolonthaʼ (Grū́žčiai nuėdė gluosniam lapus ʽChrabąszcze zżarły liście na 

wierzbachʼ. Višta grū́žčių prilesė ʽKura nadziobała się chrabąszczówʼ), grū́žtis 1 p.a. f. 

ʽkłucie w brzuchu, boku, koło serca, kolkaʼ (częściej grūžtìs, -iẽs 4 p.a. ts.). Zob. też Stang 

1942, 35, Vaillant III, 145. — Neoapofonia SP grūž- ⇒ SZ grŭž-: gružénti ʽżreć po trochu, 

obgryzaćʼ (Avis ėda, gružena, šapena ʽOwca żre, gryzie, skubieʼ), gružinė́ti ʽobgryzać (liście, 

kość, jabłko)ʼ, gružìnti ʽpozwolić krowie w jakimś miejscu żreć trawęʼ, gružlóti ʽo krowie: 

żrećʼ (por. brū́žinti ⇒ brùžinti; dū́lėti ⇒ dulė́ti; kliū́ti ⇒ kliudýti). Nomina: grùžas, -à ʽkrótki, 

ogryzionyʼ, sb. grùžas ʽogryzek; niedogotowana kluska a. kartofel; miejsce na łące wyżarte, 

spasioneʼ, grùžė (zob.), gružinỹs ʽmiejsce na łące, gdzie krowa wyżarła już trawęʼ, gružlùs ʽo 

cieście: kruchy; o śniegu: dający sie sypać, sypkiʼ, grùžulas ʽogryzekʼ, gružùtis bot. ʽgłóg, 

Crataegusʼ. Tu też łot. gruži m.pl. ʽgruz, żwirʼ, gruzis ʽziarenko, drobinaʼ. NB. 

Konsekwencją ustalenia się nowego st. zanikowego gruž- jest to, że odziedziczony SZ grūž- 

(typ seṭ) nabiera charakteru st. wzdłużonego, por. brak intonacji w grū̃žulti ʽpowoli gryźć coś 

twardego (rzepę, brukiew, suszony ser, skórkę chleba)ʼ albo w sb. grūžtìs, -iẽs 4 p.a. f. 

ʽkłucie w brzuchu, bokuʼ.  

 grąž, postverbalia od grąžìnti (zob.) i grąžýti (zob.): grąžà 1. ʽzakręt na drodzeʼ, 2. 

ʽreszta wydana z wpłaconych pieniędzyʼ, grą̃žulas ʽdyszelʼ (SD grųžulas «dyszel, temo»), 

sángrąža ʽmiejsce, gdzie można zawrócić wózʼ (⇐ sugrįž̃ti), sángrąžos dalelýtė gram. 

ʽpartykuła zwrotna, refleksywnaʼ, sángrąžas ʽpowrót do domuʼ (⇐ sugrįž̃ti)209, sangražuĩ a. 

sangražaĩ adv. ʽ(tkać) w jodełkęʼ, dosł. ʽz nawrotamiʼ, sugrąžà ʽodwrótʼ, SD sugrųža 

«odwrot woienny», sugrą̃žtai a. sugrąžtaĩ m.pl. ʽodwiedzenie domu rodziców panny młodej 

w pierwszą niedzielę po weseluʼ, dosł. ʽpowrótʼ ⇐ sugrįž̃ti ʽwrócić, powrócićʼ (war. 

sugrąžaĩ, sū́grąžai, sugrąžỹnės, sugrąžtùvės, także sugręžtùvės i sugrįžtùvės, jak też 

atgrą̃žtai). Cps. saulė́grąža 1. ʽprzesilenie dnia z nocąʼ, 2. ʽsłonecznikʼ (por. sáulė). 

 grąžìnti, grąžinù, grąžinaũ 1. ʽzwrócić, zwracać, np. długʼ, 2. ʽprzywracać (do stanu 

uprzedniego)ʼ, 3. ʽkręcić (głową), załamywać (ręce)ʼ, 4. ʽzawracać kogo z drogi, pędzić 

(bydło) z powrotemʼ, 5. ʽskłaniać kogo do powrotuʼ — causativum z suf. -in- i SO grąž- ⇐ 

gręž-, zob. grę̃žti, grįž̃ti. War. grą́žinti. Z innym sufiksem: grąžýti (zob.). — Cps. atgrąžìnti 

ʽskierować (do wyjścia), oddalić (groźbę, zemstę)ʼ, stlit. ʽnawrócić (pogan)ʼ, ⇒ atgrąžinė́ti 

ʽnawracać (pogan)ʼ; sugrąžìnti ʽzawrócić kogo; zwrócić, oddać (dług)ʼ. Refl. susigrąžìnti 

ʽodzyskać coʼ. — Drw. grąžìntinė sumà ʽsuma zwrotnaʼ, sugrųžinimas SD «wracanie kogo», 

sugrųžintojas SD «przywrociciel». Nomina na SO grąž- ⇐ gręž-/grįž- zebrano s.v. grąž-. 

 grąžýti, grąžaũ, grąžiaũ 1. ʽwiercić świdrem, świdrować, robić otwór, dziuręʼ (war. 

grąžìnti), 2. ʽdrylować owoceʼ, 3. ʽwykręcać, załamywaćʼ (rankàs grąžýti ʽzałamywać ręce)ʼ. 

SD grųžau «kieruię czym, nawracam czego» (syn. grįžiu, linkiu). nugrąžýti ʽpowyżymać; 

poodwracaćʼ, išgrąžýti ʽwywiercić otwór, DP ʽwykręcaćʼ, nugrąžýti ʽwykręcać bieliznęʼ, 

pagrąžýti ʽodpędzić (świnie); zwrócić długʼ — iterativum-causativum z suf. -y- i SO grąž- ⇐ 

gręž-, zob. grę̃žti ʽzawracać; wiercićʼ, grįž̃ti ʽwrócićʼ. Odpowiednik łot. gruõzît ʽkręcić, 

obracać, zmieniać, przekręcać (słowa), wypaczaćʼ (galvu gruozīt ʽłamać sobie głowęʼ). 

Paralele: tąsýti ⇐ tęsiù; glamžýti ⇐ glemžiù; kamšýti ⇐ kemšù. Z innymi sufiksami: grąžìnti 

(zob.), wsch.-lit. grąžnáutis, -juos, -avaũs LZŽ ʽwracać, powracać do domuʼ (por. klū́snauti 

ʽnasłuchiwaćʼ); neoosn. grąžnav-: grąžnãvytis, -ijuos, -ijaus LZŽ ts. — — Neoosn. grąž̓ - (⇐ 

grąžiaũ): grąžióti ʽwiercić świdrem; wykręcaćʼ. — Postverbalia: grą̃žtas ʽświderʼ (*granž-ta-

) : stpr. granstis EV ʽświder, Nebiger [Bohrer]ʼ (*granž-ti-); išgrąžos f.pl. DP ʽwykrętyʼ.  

 
209 Por. Bus sángrąžas, kad atpent sugrįžta išėjęs ʽBędzie «sangrąžas», gdy po wyjściu wraca się z powrotemʼ. 

Su sángrąžais buvau, t.y. kelius sykius slūžijau pas jįjį ʽZ nawrotami [tam] byłam, tj. kilka razy byłam u niej 

służącąʼ.  
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 gražóti, gražóju, gražójau stlit., gw. ʽgrozić komu czym, zastraszać kogoʼ — forma 

simplex wyabstrahowana z vb. cps. pagražóti ʽpogrozić komu czymʼ, co zapożyczone z błr. 

pahražácь, -áju, -áje ʽgrozić komu czym, budzić strach, straszyć; zagrażać (zdrowiu)ʼ, 

iterativum do hrazícь, hražú, 3 sg. prs. hrózicь. Por. też polski temat graż-a- w odgrażać się, 

wygrażać komu, zagrażać. Z tego samego źródła łot. grazât ʽdrohenʼ (ME I, 641, 651; war. z 

wtórnym e: gre̦zuôt, grežuôt). Dotąd wymieniano gražóti jako formę spokrewnioną z psł. sb. 

*groza ʽto, co powoduje strach, przerażenieʼ i pochodnym vb. denom. *groziti, *grožǫ 

ʽbudzić grozę, zapowiadać coś złegoʼ, por. ros. grozá, grozítь, -žú, pol. groza, grozić, -żę. 

Zob. Būga, RR I, 284, BSW 95, REW I, 309, LEW 165, Sławski I, 353 i Derksen 2008, 191. 

NB. Po litewsku znacz. ʽgrozić komuʼ wyraża się formami pierwiastkowymi na -s-: grės- i 

gras-, por. grės̃ti, grasýti, grasìnti. — Neoosn. gražoj-: gražojimai m.pl. ʽgroźbyʼ (Willent, 

BRB). 

 gražùs, -ì 4 p.a. 1. ʽładny, piękny, ślicznyʼ (gražus ir lobįgas DP 2424 ʽpiękny i 

bogatyʼ), 2. ʽpogodny – czas, dzieńʼ, 3. ʽspory, licznyʼ, 4. ʽdobry, przyzwoityʼ, 5. ʽczysty, 

zadbanyʼ. DP ʽpiękny, czysty, szczyry, nadobny, roskoszny, święty, ślachetny, świetny, 

stateczny, cudnyʼ. SD ʽpiękny, czysty, szczyry, nadobny, roskoszny, święty, ślachetny, 

świetny, stateczny, cudnyʼ. SD
1 gražus «chędogi; cudny», «gładki» (syn. lygus), «krasny; 

kształtowny; nadobny», «ochędożny» (syn. viežlyvas), «ozdobny; piękny», «urodziwy» (syn. 

augalatas); SD «chędogi; ozdobny; piękny». — Warianty: z wtórnym e: stlit. grežus CHB. 

War. sufiksalne: grãžnas, gražnùs. War. kontaminacyjny: zgražùs, -ì DVŽ ʽzgrabnyʼ (zwykle 

o dziewczynie, kobiecie), o nagłosie zmienionym na wzór syn. zgrẽbnas, zgrėb̃nas DVŽ 

ʽzgrabnyʼ. — Wyraz nie ma nawiązań zewnętrznych, nie ma też solidnej etymologii, zob. 

LEW 165, ALEW 358. Na pierwszy rzut oka chciałoby się analizować graž-ù-s, drw. od 

osnowy graž-, która na wygląda jak alternant apofoniczny do *grež-, jednakże verbum o 

takim pierwiastku nie istnieje210. W tym stanie rzeczy sięgniemy po tłumaczenie odwołujące 

się do zapożyczenia ze słowiańskiego. Przym. krãsnas ʽładny, piękny, ślicznyʼ (zob.) 

przybiera następujące warianty fonetyczne: graznùs (przez udźwięcznienie)211 i grãžnas, 

gražnùs (przez dysymilację -zn- w -žn-). Na tej podstawie wolno utrzymywać, że gražùs 

może być formą innowacyjną w stosunku do wymienionych, mianowicie derywowaną od 

gražnùs (grãžnas) drogą wymiany sufiksów -nus (-nas) ⇒ -us. Por. oboczności 

kritnùs/kritùs, krušnùs/krušùs, lipnùs/lipùs. Formułę -nus ⇒ -us potwierdza wymiana -rus na 

-us, np. kantrùs ⇒ kantùs; mišrùs ⇒ mišùs; šveitrùs ⇒ šveitùs i žiaudrùs ⇒ žiaudùs. — Drw. 

gražéiva ʽstrojniśʼ (por. puošéiva), gražýbė a. gražùmas ʽpiękno, pięknośćʼ, gražylas SD 

«piękrzydło» [ʽszminkaʼ; por. krosỹlas ʽfarbaʼ], gražiulis SD
1 «gładyszʼ [ʽczłowiek piękny, 

urodziwyʼ, SPXVI] obok gražulis SD «galant» [ʽelegant, strojniśʼ, SPXVI], gražuõlis ʽpiękny 

mężczyznaʼ, gražiúoju a. gražuõ adv. ʽpo dobremu, polubownieʼ, gražutėl̃iai adv. ʽcałkiem, 

zupełnieʼ. Z jęz. staropruskiego por. n.os. Grassute < pb. *graž-ut-, która jest pewnie 

lituanizmem, por. lit. nazw. Gražùtis ⇐ Gražỹs. — Vb. denom. pagražė́ti, -ja, -jo 

ʽwyładnieć, wypiękniećʼ, grãžinti ʽrobić pięknym, upiększać, ozdabiaćʼ, też ʽkoronowaćʼ PK 

8322, gražinu SD «zdobię». Od gražùs w znacz. ʽczystyʼ pochodzi stlit. apgražinti PK 1298 

ʽoczyścićʼ, gwarowo też ʽwykastrowaćʼ (por. čỹstyti ʽkastrowaćʼ ⇐ čỹstas). Neoosn. gražin-: 

gražinimas SD «piękrzenie; zdobienie». — Nazw. Gražỹs, Gražė́nas, Gražùlis, Gražùtis. Tu 

też polskie imię chrzestne Grażyna, stworzone przez A. Mickiewicza (por. jego poemat 

epicki zatytułowany ʽGrażynaʼ, 1823). Powróciło ono na grunt litewski pod formami 

 
210 Wokalizm odpowiednika łot. gre̦zns ʽpiękny, wspaniały, zbytkowny, wytworny, luksusowyʼ jest 

prawdopodobnie wtórny w stosunku do war. grazns; ten ostatni odpowiada lit. grãžnas. Por. oboczność łot. 

grazât i gre̦zuôt ʽgrozićʼ : lit. gražóti. 
211 Tu pewnie też grazna LEX ʽPrungck, przepychʼ. 
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Gražinà lub Gražìnė. N.m. Gražìškiai 7x, Gražùliai 2x, Gražuõliai, cps. Gražiãvietė, 

Gražùpiai. — WSO grož- < *grāž-: grõžė ʽpięknoʼ, grõžis ʽpiękno, pięknośćʼ, DP ʽroskosz, 

zażycieʼ (por. lõbis ⇐ lab-, °možis ⇐ maž-, plõtis ⇐ plat-), ⇒ grožýbė ʽpiękno, pięknośćʼ. 

Vb. denom. grožė́tis, grõžisi ʽzachwycać się, lubować sięʼ, DP ʽkochać się w czym, mieć w 

czym upodobanieʼ (⇒ grožė́jimas DP ʽkochanie; roskosznyʼ), įsigrožė́ti DP ʽroskochać sięʼ, 

pasigrožė́ti ʽpozachwycać się, podziwiaćʼ. 

 grebės̃tas 2 p.a., grebė́stas 1 p.a. 1. ʽłata dachowa, długa listwa drewniana, przybijana 

w poprzek krokwi i służąca do umocowania słomy a. gontówʼ, 2. pl.t. grebės̃tai ʽwiązanie 

dachu, szkielet dachuʼ (war. grebė́styna ZTŽ), 3. pl. ʽżerdzie, pręty w suszarni, na których 

rozścieła się len, groch itp.ʼ, 4. przen. ʽprzedmiot bezwartościowy, niepotrzebny, grat, 

rupiećʼ. Pl. grebė́stai ʽgołe kości obgryzione przez wilki; szkielet zwierzęciaʼ (war. 

grabės̃tas) — formacja z rzadkim neosuf. -ėst-, tu użytym przy pwk. greb- (war. grab-), por. 

grebóti m.in. ʽchwytać, ujmowaćʼ, iter. grabstýti ts. Znacz. etym. ʽprzedmiot, który coś 

obejmuje i spaja, łączy, tu: położone obok siebie krokwieʼ. LEW 165 umieścił grebės̃tas s.v. 

grė́bti, ale różnicy wokalizmu nie skomentował. Tak samo ALEW 358. — Zapoż. litewskie w 

błr. XVII w. grabjasty, grebjasty, błr. gw. hrébest, hrebjást, ros. gw. grebjásta, pol. gw. 

grabiasta, -ast ʽłaty dachowe, na których leży strzechaʼ (por. Laučjute 11, SGP II, 114). — 

War. z udźwięcznieniem: grebėz̃das ʽłata dachowaʼ, też o człowieku: ʽniezdara, niedołęga, 

fajtłapaʼ (por. -zd- w ãgrazdas, brazdà, plazdė́ti), też gremėz̃das. War. sufiksalny: grebės̃as 

ʽłata dachowaʼ; przypomina on żm. skanės̃ai jako wariant do skanės̃tai ʽsmakołykiʼ (por. ŽD 

367, GJL II, § 420). — Dla objaśnienia neosuf. -ėst- ważne są takie przykłady, jak tekės̃tos 

f.pl. ʽzamążpójścieʼ i talkės̃tė ʽwzajemna pomoc w gospodarstwieʼ, akėstà ʽbronowanieʼ. 

Ponieważ pochodzą one od czasowników na -ė- (tekė́ti, talkė́ti, akė́ti), to naturalnie nasuwa 

się analiza tekė- + -sta, talkė- + -sta, akė- + -sta (por. neosuf. -st- w typie klõstas : klóti, 

który był wcześniej umotywowany przez vb. iter. klóstyti). Przemieszczenie segmentu -ė- z 

tematu werbalnego tekė- itd. do neosufiksu nastąpiło wtedy, gdy rzecz. tekės̃tos został 

zrelacjonowany do formy prs. tekù (zamiast do inf. tekė́ti). Omówione formacje na -ėst- 

zostały pominięte w monografiach słowotwórczych Ambrazasa 1993 i 2000. 

 grėblỹs 3 p.a., acc.sg. grė́blį ʽgrabie, narzędzie rolnicze i ogrodniczeʼ — dewerbalne 

nomen instrumenti na -lys od grė́bti, -iu ʽgrabić, zgarniać (siano, zżęte zboże, śmieci)ʼ. 

Paralele: kaslỹs ʽrydelʼ ⇐ kàsti; dyglỹs ʽkolec, cierńʼ ⇐ dýgti; kaplỹs ʽsiekieraʼ ⇐ kapóti 

(GJL II, § 170). — Drw. grėblẽlis ʽmałe grabieʼ, grėblelis gelažinis daržinykų SD «graca 

ogrodnicza», grėblýkštis ʽtrzonek grabiʼ (por. neosufiks w meškerýkštis ʽwędziskoʼ, co jest 

synonimem złożenia meškerýkotis), grėbliùkas ʽmałe grabie do podbierania zboża przy żęciu; 

motyka do kartofliʼ. Cps. bãdgrėblis ʽwielkie włóczone grabie, używane do oczyszczania 

ścierniskaʼ (por. badýti), grėbl(i)ãdantis ʽząb w grabiachʼ (por. dantìs), grėbl(i)ãkotis 

ʽtrzonek, trzymak u grabiʼ (por. kótas), rẽtgrėblis ʽgrabie z rzadkimi zębamiʼ (por. rẽtas). W 

grėbliavýkštis ʽtrzonek grabiʼ niezupełnie jasne jest pochodzenie II członu (zob. s.v. 

pečiavýkštis). 

 grebóti, grebóju, grebójau ʽchwytać, podnosić z ziemi; grabić grabiami, spulchniać 

ziemięʼ. Pwk. pie. *ghrebh2- ʽchwytać, ujmowaćʼ (LIV
2 201), por. wed. gṛbhṇā́ti ʽchwytaʼ, 

zam. *gṛbṇā́ti < *ghṛb-né-h2-ti (aor. ágrabhīt)212. W jęz. litewskim bardziej są 

 
212 Od grebóti należy oddzielić pwk. greb-, który ukazuje się w czas. łot. grebt, grebju, grebu ʽdrapać, żłobić, 

drążyćʼ. Ten ostatni pochodzi z pie. *ghrebh- ʽryć, kopaćʼ (stszw. grœva ʽkopać, grzebaćʼ, SO goc. graban ts., 

zob. LIV2 201) i ma nawiązanie w scs. grebǫ, greti ʽδάπτειν, robić wiosłemʼ, pogreti ʽpogrzebać, zakopaćʼ, 

ros. grestí ʽwiosłować, zgarniać na kupęʼ (gw. ʽchwytać, łapaćʼ), stpol. grzebę, grześć ʽgrzebać, kopaćʼ (SO 

scs. grobŭ ʽgrób, grobowiecʼ, stpol. grobia, pol. grobla ʽusypany wał z ziemiʼ). Tutaj brak jest odpowiednika 

litewskiego.  
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rozpowszechnione refleksy st. wzdłużonego grėb-, zob. grė́bti. — Nie wiadomo, czy SE 

reprezentuje czas. grebinė́ti, -ju, -jau ʽszukać po omackuʼ, ponieważ jest to wariant do 

grabinė́ti ʽszukać po omacku; łapać raki; zabierać, podkradaćʼ (ra > re?). — Inne formy ze 

SO grab-: grabalióti ʽszukać, chwytać po ciemku, po omacku; robić coś nieudolnie, byle jak, 

źleʼ, grabóti, -ju, -jau 1. ʽgrabić siano grabiamiʼ (LZŽ), 2. ʽiść po omacku; robić byle jak, 

źleʼ, grabstýti ʽchwytać, porywać, ściągać; podkradaćʼ (neoosn. grabst-: grabstáuti ʽkraśćʼ), 

war. ze zmianą ps > pš: grabštýti ʽkraśćʼ (neoosn. grabšt-: grabštáuti ʽkraśćʼ, grabštùs 

ʽzdolny do chwytania; umiejący ściągnąć, ukraśćʼ, grabštùkas ʽzłodziejaszekʼ). Nomina: 

grabìšius a. grãbšas ʽdrobny złodziej, złodziejaszekʼ, grablỹs LZŽ ʽgrabieʼ, grabùs ʽzręczny, 

o wprawnych palcach, chwytki; chętny do robotyʼ. — SZ grib- (typ RiT ⇐ ReT): grìbti 

(zob.). Oboczny SZ grub- (typ RuT ⇐ ReT): grumbýtis ʽprzetrząsać w poszukiwaniu czegoś; 

o zwierzętach: wychwytywać trawę przez płotʼ – iteratyw od prs. infigowanego *grumbu do 

*grubti (por. wyżej grimbù, grìbti). Zob. też grebės̃tas i griẽbti. 

 grė́bstyti, grė́bstau, grė́bsčiau ʽpowoli grabić, zgrabiać resztki (siana, słomy); chwytać, 

zabierać, podkradaćʼ, grėbstau SD «chwytam» (syn. gaudau, saikau) — frequentativum na -

sty- od grė́bti (zob.). — Neoosnowy grėbst- (⇐ grė́bstau) obok grėbsč̓ - (⇐ grė́bsčiau): 

grėbsčiaĩ a. grė́bsčiai m.pl. ʽzgrabki, zgrabione resztki (siana, słomy, większe plewy)ʼ, 

grėbstà ʽgrabienie sianaʼ, grėb̃stės a. grėb̃sčios f.pl. ts., grėbstùkai m.pl. ʽzgrabki, śmieciʼ, 

núogrėbstos f.pl. ʽzgrabki po skoszonym sianie, zbożuʼ, pagrėb̃stai ts. (⇒ vb. denom. 

grėbstinė́ti ʽzgrabiać resztki, pozostałości siana, słomyʼ). Paralele: graĩbstas ob. graĩbsčiai ⇐ 

graibstýti; slãstai ob. sū́rslasčiai ⇐ *slastyti. W ŽD 324 niesłuszny wywód wprost od grė́bti; 

zob. uwagę s.v. láikštė. 

 grė́bti, grė́biu, grė́biau 1. ʽgrabić grabiami, wyrównywać powierzchnię ziemi, zgarniać 

siano, zżęte zboże, śmieci, garnąć na kupęʼ (SD grėbiu «grabię siano, słomę»), 2. ʽchwytać 

rękoma koszone zbożeʼ, 3. ʽbrać przemocą jako zadośćuczynienie za długi lub szkodęʼ, 

prigrė́bti ʽnagrabić, zebrać grabiamiʼ. Pwk. grėb- jest alternantem na SW do greb- < pie. 

*ghrebh2- ʽchwytać, ujmowaćʼ (LIV
2 201), zob. grebóti. — Drw. grėbdinė́ti LZŽ ʽzgrabiać 

resztki siana, słomyʼ, grė́bstyti (zob.), grėbėjỹs ʽten, co grabi sianoʼ (por. kūlėjỹs, mėžėjỹs), 

grėb̃is ʽgrabienieʼ, grėblỹs (zob.), negrė́bša c. ʽktoś niezdarnyʼ, pagrėbimas SD
1 «grabież» 

(syn. sugrėbas). — Śladem po dawnym SO *grōb- jest prawdopodobnie grúobstas ʽgarść, 

naręcze (słomy, siana)ʼ, sb. postverbale od zanikłego frq. *grúobstyti ʽzgarniać do kupyʼ < 

pb. *grōb-sty-. Paralele: graĩbstas ⇐ graibstýti; dáigstas ⇐ dáigstyti. — Neoapofonia ē ⇒ ā 

wytworzyła nowy SO *grāb-, zob. gróbti. 

 grẽčnas, -à 4 p.a. przest. ʽnależyty, przyzwoity, dobry, dzielny (o koniu), ładnyʼ (LEX, 

Donełajtis), war. grečnus CGL — zapoż. z pol. XVI w. grzeczny, krzeczny ʽrozsądny, 

posiadający widoczne zalety; odpowiedni, stosowny, zdatny, nadający się; piękny, ładnyʼ 

(SPXVI), pol. grzeczny ʽuprzejmy, dobrze wychowanyʼ (zob. SLA 77, Bańkowski I, 495n.). 

War. gračnas, gračnus.  

 grė́dos, -ų 1 p.a. lub grėd̃os, -ų 2 p.a. f.pl., też m. grėd̃ai, -ų 2 p.a. m.pl. gw. 1. ʽdrążki 

poziomo ułożone i tworzące rusztowanie wzdłuż ścian izby, a służące do suszenia drewnaʼ, 

2. ʽdrążki do zawieszania odzieży i bielizny pod powałą izbyʼ, 3. ʽw oborze: rusztowanie z 

żerdzi do składania siana lub słomy; jasłaʼ, 4. ʽrusztowanie do suszenia lnu nad otwartym 

ogniemʼ, 5. (grėdà) ʽstos drew złożony pod strzechąʼ, 6. ʽułożone rzędem stosy drewna na 

podwórzuʼ, 7. (grėd̃as) ʽpodłoga mostuʼ, 8. ʽpodkład z żerdek i gałęzi, kładziony pod kupkę 

siana lub zboża dla zabezpieczenia przed podmoknięciemʼ, 9. ʽprycza do spaniaʼ, 10. 

ʽszkielet (zwierzęcia, chałupy)ʼ — zapoż. ze stbłr. grjada, por. błr. hradá, -ý ʽgrzęda, żerdź, 

drążekʼ, ros. grjadá ʽgrzęda w ogrodzie; pasmoʼ, ros. gw. ʽbelka, żerdźʼ. Zob. SLA 77, ZS 19, 

LEW 166. Tu też SD vištų grėda «kurnik, szopa, abo sadz szeroki na kury» (syn. vištinyčia, 
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sėdėlės).  

 greĩtas, -à 4 p.a. ʽprędki, rychły, szybki, chyży (o koniu)ʼ. War. ze zmianą (r)ei > (r)ai: 

graĩtas, tak też SD
1 «chutki, chybki, kwapliwy, prętki», SD «prętki» (syn. veikus, stropus), 

tuo graičiaus SP ʽtym prędzejʼ. Odpowiednik łot. greits ʽżwawy, zawzięty, dokuczliwy, 

gniewny, pijanyʼ jest pewnie lituanizmem, zob. ALEW 359. Analiza: grei-ta-, przymiotnik 

od neopwk grei̯-, wyodrębnionego z grejù, formy prs. do griẽti m.in. ʽpędzić. poganiać, 

wypędzać skądʼ. Znacz. etym. pasywne: ʽpędzony, poganianyʼ, stąd ʽspieszący sięʼ ⇒ 

ʽszybkiʼ. Por. łot. grieti adv. szybko, prędkoʼ. Inaczej LEW 166, który wychodzi od 

prymarnego użycia czas. griẽti w znacz. ʽzgarniać, zbieraćʼ i zakłada znacz. etym. 

ʽchwytający, zupackendʼ. — Drw. greĩčius ʽten, co energicznie, szybko pracujeʼ (por. 

pìkčius ⇐ pìktas), greĩt adv. ʽprędko, szybkoʼ, greitą́ja adv. ʽnaprędceʼ (GJL III, § 646), 

greitomìs adv. ʽw pośpiechu, z pośpiechemʼ, greitõsiomis ts., greitóji f. ʽbiegunkaʼ, 

greitúoju adv. ʽnaprędceʼ (GJL, l.c.), cps. gangreĩt adv. ʽprawie, nieomalʼ (por. ganà). Vb. 

denom. greĩsti, greistù (*greit-stu), -taũ ʽzacząć się ruszać, prędko ruszaćʼ. — Drw. z grait- 

w SD: pasiuntinys graitas «goniec» [ʽposłaniec, kurierʼ], cps. graitatikis «lekkowierny» 

[ʽłatwowierny, naiwnyʼ, SPXVI] (por. tikė́ti), ⇒ graitatikybė «lekkowierność» (syn. ūmas 

tikėjimas). 

 grėm̃enis, -io ZTŽ ʽkrzemieńʼ (Krėsivu kulia pie grėm̃enį ʽKrzesiwem uderza w 

krzemieńʼ) — z udźwięcznienia w *krėmenis (por. griẽti < kriẽti), to zapożyczone z błr. 

krė́menь, -mnju. Zob. też kremuõj.  

 grémžti, prs. grémžiu (war. grémdžiu, grémdu), prt. grémžiau (war. grémdžiau) 1. 

ʽstrugać, wydrążać (np. drewnianą łyżkę), żłobić, dłubaćʼ, 2. ʽdrapać, skrobać, obierać 

kartofleʼ, 3. ʽgolić brodęʼ, nugrémžti ʽoskrobać (np. marchew), obrać z łupinʼ. Odpowiednik 

łot. grem̃zt, -žu, -zu ʽgryźć, obgryzać; kąsać; korcić, trapićʼ (drw. grem̃zdêt ʽobgryzać słodką 

biel drzewaʼ, grem̃žât ʽżuć, przeżuwaćʼ). — Oboczny pdg. grémdžiu, grémdžiau – ze zmiany 

bliskoznacznych form gréndžiu, gréndžiau (zob. grę́sti) na podstawie dysymilacji nǯ̓  > mǯ̓ . 

Również formy grémžiu, grémžiau objaśniają się fonetycznie: ich -ž̓ - pochodzi z 

uproszczenia afrykaty -ǯ̓ -. Inf. grémžti stoi na miejscu spodziewanego grémšti. Całkiem 

inaczej LEW 167 i 172 (s.v. grõmulas), który sądzi, że chodzi tu o pwk. grem-, rzekomo 

rozszerzony o segment -ž- na skutek analogii do czas. gráužti ʽgryźćʼ. — SO gramž-: 

grámžyti, -au, -iau iter. ʽskrobać, wyskrobywaćʼ jest synonimem grámdyti, grándyti, 

iteratywu należącego do gréndžiu, grę́sti (zob. grándyti). — Pdg. grámžti, -iu, -iau 

ʽmiezdrzyć, oskrobywać wewnętrzną część skóry z mięsaʼ (Kailius avikailį grámžia JU 

ʽGarbarz miezdrzy skórę owcyʼ) jest quasiprymarny, zbudowany wokół prs. grámžiu, 

pierwotnie należącego do iter. grámžyti (i wypartego przez grámžau). 

 grėsmė ̃ 4 p.a. 1. ʽstan zagrożenia, groźba, niebezpieczeństwoʼ, 2. pot. ʽskarcenie, 

zwymyślanie kogo, ukaranieʼ — dewerbalne abstractum na -mė, utworzone od neopwk. grės- 

⇐ inf. grės̃ti ʽgrozićʼ (zob.). Paralele: drausmė ̃⇐ draũs(ti); reikšmė ̃⇐ réikš(ti); giesmė ̃⇐ 

prs. gíes(ti). Inaczej ŽD 206 i GJL II, § 275 (zakładają suf. -smė). — Neoosn. grėsm-: 

grėsmìngas ʽgroźny, zagrażającyʼ. 

 grę́sti, gréndžiu, gréndžiau 1. ʽskrobać, trzeć, drapać, zdzierać (korę, mech, strupy), 

obierać z łupin; drapać paznokciamiʼ, 2. ʽdłubać w nosieʼ, 3. ʽżłobić koryto (o rzece)ʼ, refl. 

apsigrę́sti ʽoczyścić się, obmieść koło siebieʼ, nusigrę́sti ʽzedrzeć sobie skórę (na plecach, na 

nodze)ʼ. Oboczny pdg.: grę́sti, gréndu, gréndau. Akut bez oparcia porównawczego. War. ze 

zmianą énS > éi̯S: gw. gréisti (por. LD § 151, z licznymi paralelami)213. Litewski pwk. grend- 

 
213 LD, l.c. umiejscawia tę zmianę w gwarach zach.-auksztajckich kowieńskich, zwł. na granicy z b. Prusami 

Wschodnimi. Moim zdaniem zjawisko litewskie ma odpowiednik w materiale staropruskim, mianowicie w 
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kontynuuje pie. *gu̯hren-d(h)- ʽrozcieraćʼ (LIV
2 204: *g(u̯)hrend- ʽ(zer)reibenʼ), por. łac. frendō, 

-ere ʽgryźć, miażdżyć zębamiʼ, przen. ʽzgrzytać zębamiʼ, stang. grindan ʽrozcierać, 

miażdżyć, mlećʼ, stwn. grint ʽżwirʼ, niderl. grind ts., nwn. Grind m. ʽstrup na ranieʼ, stisl. 

grandi ʽławica piasku, mieliznaʼ, goc. grundu- ʽgrunt, powierzchnia ziemiʼ. Zob. BSW 96n., 

LEW 167, de Vaan 241 (zwraca uwagę na różnicę sufiksów między bałtyckim *-d- i 

germańskim *-dh- przy prymarnym pwk. pie. *g(u̯)hren-), Kluge-Seebold 278 (s.v. Grind), 

280 (s.v. Grund). Osobno zob. grémžti. — SO grand-: grándyti (zob., tam też nomina). 

 gręs̃ti, grendžiù, grendžiaũ ʽkłaść podłogę, most, drogę; mościć drogę przez bagno; słać 

posłanie, łożeʼ, pagrę̃sti ʽrozłożyć, rozścielić coś pod czymśʼ, refl. susigrę̃sti ʽo powierzchni: 

pokryć się (warstewką lodu, śmietany). Odpowiednik łot. griest, griežu, griedu ʽbudować; 

kłaść podłogęʼ. Refleks pie. *ghrendh, jak w bsł. nazwie ʽbelki, grzędy dla ptakówʼ (IEW 459, 

BSW 98, LEW 170). — Drw. gréndymas a. gréndimas ʽklepisko w izbie lub stodoleʼ. War. z 

dysymilacją nd > md: grémdymas ʽklepisko w stodoleʼ (por. grándyti > grámdyti). — SO 

grand-: grañdas (zob.). — SZ grind-: grįs̃ti (zob.).  

 grės̃ti, gresiù, grėsiaũ 1. intr. ʽwzbudzać wstręt, odrażaćʼ, 2. intr. ʽgrozić, zagrażaćʼ, 3. 

tr. ʽgrozić czym, odstraszać, zakazywaćʼ, atgrės̃ti ʽodstraszyć, zniechęcić, odzwyczaić od 

czego, odstręczyć (np. od picia wódki)ʼ, įgrės̃ti ʽnaprzykrzyć się, znudzić sięʼ, nugrės̃ti DP 

ʽobrzydzić sobieʼ. Etymologicznie ciemne. Przy założeniu tzw. ʽSchwebeablautʼ próbowano 

nawiązywać lit. czasowniki do nominów stwn. gerstī ʽnienawiść, obrzydzenieʼ i nwn. garstig 

ʽszkaradny, szpetny, obrzydliwyʼ (pie. *ghers-/*ghres-), zob. IEW 445, BSW 95, LEW 166n. 

Inaczej ALEW 359: do pie. *ghres- ʽabschrecken, abstoßenʼ (orm. garš, gen.pl. garšic̒  

ʽczłowiek lub rzecz wstręt wzbudzającaʼ). — WSE grės-: grėsiaũ (prt.), drw. grėsmė ̃(zob.). 

— SZ gris- (typ RiT ⇐ ReT): grìsti II ʽstawać się przykrymʼ (zob.). — SO gras-: grasìnti 

(zob.), frq. *gras-sty-: grastýtis ʽczuć wstręt, brzydzić sięʼ, atsigrastýti pozbyć się czegoʼ 

(zob. grastìs). 

 gretà 4 p.a. gw. 1. ʽszereg, grono, gromadaʼ, 2. ʽsąsiedztwo, najbliższa okolicaʼ, 

suglaũsti gretàs ʽzewrzeć szeregiʼ, mū́sų gretosè loc.pl. ʽw naszym gronieʼ. Niejasne. 

Możliwa analiza: *gret-ā, drw. żeński od neoosn. gret-, którą wyabstrahowano z adi. grẽtas 

ʽsąsiedni, znajdujący się obokʼ. Analiza indoeuropeistyczna: gr-eta- < *h2gr-etó-, adi. vb. 

zbudowane na na st. zanikowym do pie. *h2ger- ʽzebrać razem, zgromadzićʼ (LIV
2 276). Por. 

gr. ἀγείρω ʽzbierać, zgromadzaćʼ (*h2gér-i̯e-), SZ gr. ἀγρέω ʽschwytać, wziąć, zdjąćʼ (*h2gr-

éi̯e-). Inne formacje lit. z suf. *-eto- przy st. zanikowym to mẽtas, stãtas, *slatas (zob. s.v. 

slãtyti) i *tvatas (zob. s.v. tvóti). Por. Būga, RR I, 109, LEW 167, ALEW 360. — War. gretė 

SD «przyległość», gretè adv. ʽobokʼ – skostniały instrumentalis sg. od gretė;̃ gretėj̃ adv. 

ʽobok, w pobliżu, niedalekoʼ – skostniały locativus sg. (Jų namai visai gretėj̃ ʽIch dom [jest] 

całkiem bliskoʼ), gretėj esųs SD «przyległy». — Drw. gretà adv. ʽobokʼ (Gretà stóvi ʽStoi 

obokʼ) i praep. z gen. ʽobokʼ (Stók gretà manę̃s ʽStań obok mnieʼ. Juõdu gretà víenas añtro 

bùvo ʽObaj, jeden obok drugiego, byliʼ) – skostniała forma instrumentalu sg. (war. 

apokopowany: grèt); gretùmais adv.: Namai jųjų gretùmais stovi, t.y. gretè JU ʽDomy ich 

obok siebie stojąʼ, pagrečiuĩ adv. ʽkolejno, po kolei; obok, razemʼ, šalìgrečiai (zob. šalìs). — 

Adi. grẽtimas ʽbliski, sąsiedniʼ, war. gretýmas (⇒ gretimìnis ʽprzyległy, równoległy, 

sąsiedniʼ, war. gretymìnis). Cps. lygiagrẽtis ʽrównoległy, paralelnyʼ (por. lýgus). — Vb. 

denom. grẽtinti ʽstawiać jedno obok drugiego, zestawiać, porównywaćʼ, prigrẽtinti 1. 

ʽprzybliżyćʼ, 2. ʽprzyłączyćʼ, sugrẽtinti ʽzestawić, porównaćʼ, przest. ʽzłączyć węzłem 

 

sporadycznej denazalizacji dyftongów nosowych *enC, *anC (> ei, ai), np. dīleitiskan ʽzajęcie, Hantierungʼ 

< *dīlantiskan (drw. od dīlants ʽrobotnik, Arbeiterʼ), sen wissan swaieis ʽze wszystkimi swoimi, mit allen der 

seinenʼ < sen swaiens, sen swaians ts., sindais ʽsiedzący, sitzendʼ < *sindans (war. syndens, sīdans ts.), zob. 

Smoczyński 1992, 48.  
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małżeńskim, zjednoczyć z kimʼ. Refl. grẽtintis ʽprzymilać się; lgnąć do czego; szukać 

okazjiʼ. — Od zanikłej osnowy *gret-ut- pochodzi adi. gretutìnis ʽprzyległy, sąsiedni, 

pobliskiʼ (por. vidutìnis, viršutìnis). — Innowacyjny SZ grut- zam. *gurt- (ru zastępuje ur, 

upodabniając się do sekwencji re jak w st. pełnym): grùtė ʽpara, dwójkaʼ, pl. grùtės ʽsposób 

pętania koni w paryʼ (Ašvienius sudėk į grutès ʽKonie spętaj w paryʼ), drw. grùčiai m.pl. ts. 

(Sudėk arklius į gručiùs), grutėl̃is ʽkawałeczek, odrobina czegoʼ, grutìnis ʽnależący do paryʼ, 

cps. dvigrùtis ʽpodwójnyʼ (por. dvi°). Vb. denom. grutėti b.z.a. ʽszczepić drzewa; pętać 

(konie) paramiʼ, grutúoti a. gručiúoti ʽłączyć w parę, np. konie; maszerować w szeregu (o 

żołnierzach)ʼ.  

 gręž̃ti, gręžiù, gręžiaũ 1. ʽzawracać (konia, wóz)ʼ, 2. ʽskręcać (powróz); wyżymać 

pranieʼ, 3. ʽwiercić dziurę, otwór, świdrowaćʼ, 4. ʽwydawać resztę pieniędzyʼ. SD grįžiu 

«kieruię czym, nawracam czego» (syn. linkiu), «wiercę co świdrem» (syn. grųžtu). Cps. 

apgrę̃žti ʽzawrócić, obrócićʼ, SD apgrįžiu «nawracam kogo» (zapożyczenie znaczeniowe z 

pol. nawracam, zob. Borowska 330), atgrę̃žti ʽodwrócić; zwrócić (dług)ʼ, išgrę̃žti 

ʽprzewiercić; wycisnąć, wyżąć (bieliznę)ʼ, nugrę̃žti ʽwykręcić, wyżąć (bieliznę), wygnieść; 

odwrócić (twarz)ʼ, pagrę̃žti DP ʽobrocić, nawrocić; udać się; użyć czego; naciągnąćʼ, 

pérgręžti: pergrįžt SD «przewiercieć». Refl. apsigrę̃žti ʽobrócić się; zamienić się w coʼ, 

atsigrę̃žti ʽodwrócić sięʼ, nusigrę̃žti ʽodwrócić sięʼ. Odpowiednik łot. grìezt, grìežu, grìezu 

ʽzawracać, skręcać, obracać, przewracać (siano), schodzić (z drogi), wyżymać (bieliznę), 

splatać, wić (gniazdo), łamać, międlić (len)ʼ, izgrìest tiltu ʽzwodzić mostʼ. Pb. *grenž-

/*grinž- < pie. *grenǵh-/*grṇǵh- ʽobracać, kręcićʼ, por. stang. cringan, crincan ʽto yield, fallʼ, 

śrniderl. kringhen ʽobrócić sięʼ, niderl. krengen ʽobrócić (łódź)ʼ (LEW 167, ALEW 360n., 

Kroonen 305; LIV
2 191: tylko germańskie i bałtyckie). — Nomina: gręžulė ̃ ʽdrogowskazʼ, 

łot. grìežams tilts ʽzwodzony mostʼ, mēness grieži ʽfazy księżycaʼ. — Tu chyba też stpr. 

greanste EV ʽpowrósło skręcone z giętkich gałązek, Witteʼ, por. lit. grįž̃tė ʽprzewiąsło, 

powrósło skręcone ze słomyʼ (Trautmann 1910, 342, PKEŽ 1, 404). — SZ grįž- < *grinž-: 

grįž̃ti (zob.). — SO grąž- < *granž-: grąžýti (zob., tam też nomina z grąž-), grąžìnti (zob.). 

 griáučias, -io 1 p.a. gw. ʽgruby, wysoki dąb (po ścięciu)ʼ. Izolowane zaświadczenie z 

okolic Panevėžys. Substantywizacja adi. vb. griáutas ʽpowalonyʼ od griáuti m.in. ʽobalać, 

powalaćʼ za pomocą suf. -i̯a-. Paralele: slãpčias ⇐ slãptas; stãčias ob. stãtas; pė́sčias ob. 

pė́stas. Podobnie w wypadku wyrazu griáučiai m.pl. ʽszkielet, kościecʼ analiza *griaut-i̯a- 

lub *griau-ti̯a- prowadzi do czas. griáuti (por. LEW 171, s.v. griū́ti), jednakże 

semazjologiczny aspekt takiej derywacji pozostaje niejasny. 

 griáusti, griáudžia, griáudė ʽgrzmieć, huczeć, rozlegać się (o huku)ʼ. Odpowiednik łot. 

graûst2, -žu, -du ʽgrzmieć, łoskotać (o grzmocie burzy)ʼ. Alternant griáud- przedstawia SE w 

stosunku do neopwk. grūd-, por. grū́sti, grū́du a. grū́džiu ʽtłuc, ucierać, ubijać, rozdrabniaćʼ 

< pie. *ghruH-dh-. Zob. też LEW 168, 173. — Drw. griáudėti, -ėja, -ėjo ʽgrzmieć, rozlegać się 

(o huku)ʼ. Nomen: griaudìmas ʽgrzmot, huk, trzaskʼ. Neopwk. griaus-: griaũsmas ʽgrzmot, 

grom, piorunʼ (⇒ griausmìngas ʽgrzmiący, huczny, burzliwyʼ), griaustìnis ʽgrzmot, grom, 

piorunʼ, cps. griáuspenis ʽstrzałka piorunowa, belemnitʼ – przez degeminację z 

*griaus.spenis (por. spenỹs). — SO graud-: gráusti, gráudžia, gráudė ʽgrzmiećʼ (Nuolat 

žaibavo ir graudė ʽWciąż błyskało się i grzmiałoʼ), SD graudžia «grzmi» (zamiast iter. 

*gráudyti, *gráudžia?). Odpowiednik łot. graust, graužu, graudu ʽgruchnąć, grzmiećʼ, drw. 

graudêt, -ẽju ʽhałasować; strącać (sadze z sufitu), wytrząsać (ziarno), trzepaćʼ, nomina: 

graudiens ʽuderzenie burzyʼ, graudums ʽgrzmot piorunaʼ. — Neopwk. graus- (⇐ gráusti): 

graũsmas ʽgrzmotʼ, SD «grom; ogrom», grausmė ̃stlit. ʽkarność, dyscyplinaʼ (m.in. DP), SD
1 

«groźba, karność», syn. grasmė ̃(be grausmės SD
1 «bezkarny»), ⇒ grausmus SD

1 «groźny» 

(syn. grumzdžiųs), grausmus SD «ogromny, srogi, straszny, wielki» (syn. baisus). War. z 
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udźwięcznionym obstruentem, u̯sm > u̯zm: graũzmas ʽgrzmot burzyʼ (por. skriaũsnas > 

skriaũznas). — Czas. sekundarny: graudénti ʽzadawać klęskę, zwyciężaćʼ. — Nomina: 

graudulỹs ʽgrzmot, piorunʼ (w LKŽ III, 526 niesłusznie złączone w jednym haśle z graudulỹs 

ʽżal, smutekʼ, žvãkė graudulìnė ʽgromnica, świeca zapalana podczas burzy; poświęcona 

świeca woskowa zapalana przy umierającym lub umarłymʼ (Lavoną padėjo ant lentos, 

galvose uždegė jam graudulinę žvakę ʽTrupa położyli na desce, w głowach zapalili mu 

gromnicęʼ), Graudulìnės (zob.). 

 griáuti, griáunu (war. griáuju), grióviau 1. ʽburzyć (dom), obalać, powalać (drzewa), 

wywracać, niszczyćʼ, 2. ʽgrzmiećʼ. Cps. apgriáuti ʽnieco obwalićʼ, įgriáuti ʽwnieść do 

wnętrza przedmiot wielkich rozmiarówʼ, nugriáuti ʽwywrócić i strącićʼ, pagriauju SD 

«obalam co, rozwalam, burzę (miasto)», pargriáuti ʽobalić, zwalić, przewrócić (na bok)ʼ, 

sugriáuti ʽzburzyć, rozebrać (piec, chatę)ʼ, przen. ʽzniweczyć, zburzyć (spokój, szczęście)ʼ. 

Refl. įsigriáuti ʽwedrzeć się gdzie, wtargnąć, włamać sięʼ, išsigriáuti ʽ(siłą) wydostać się 

skądʼ, parsigriáuti ʽskosić (łąkę); zarżnąć (świnię)ʼ. Odpowiednik łot. gŗaût2, gŗaûju, gŗâvu 

ʽwywracać, rozbijać, druzgotać; szybko i skutecznie działaćʼ. Lit. griáu-C odzwierciedla pie. 

*ghreu̯H-C, tj. formę st. pełnego, którą dotworzono do st. zanikowego *ghruh1-. Ten ostatni 

pochodził z metatezy *ghṛh1u- ⇐ SE pie. *ghreh1u̯- (LIV
2 202), por. łac. ingruō, -ere ʽwpaść, 

zwalić się; napaść na kogoʼ, congruō ʽzbiegać się, schodzić się, spotykać sięʼ (de Vaan 274), 

gr. ἔχραον aor. ʽnapadłemʼ. Taki innowacyjny SP miał oparcie w serii lit. bliáuti, briáutis, 

džiáuti, liáutis. Zob. też LEW 171, s.v. griū́ti. — Drw. griáudinti ʽkazać coś zburzyć, 

zrujnowaćʼ. Nomina: griáučias (zob.), griáumenys m.pl. ʽwiatrołom w gęstym lesieʼ, 

pagriautojas SD «obalacz», cps. griáumedis 1. ʽpowalone drzewoʼ (por. mẽdis), 2. ʽdrzewo 

kruche, niegiętkieʼ, 3. przen. ʽczłowiek wielkiego wzrostu, dryblas, drągal; niezdaraʼ. — 

Drw. z griau-V: łot. gŗava (war. grava) ʽparów, wąwóz o stromych stokachʼ, gravas pl. 

ʽrozjeżdżone doły na drodze; kupaʼ, ⇒ vb. denom. gŗavât ʽkopać doły, rowyʼ. Temu 

odpowiada lit. gw. grevà < *griava ʽłożysko rzeki, dolina, parówʼ (u Dowkonta), grẽvas < 

*griavas ʽniezgrabiaszʼ (Ė, grẽvas, kur eina, ten pargriūva ʽOt niezgrabiasz, gdzie pójdzie, 

tam się przewróciʼ), grevė́za ts. Por. n.m. Grevìškiai (rej. Rokiškis). Por. pisownię <ev> w 

lẽvas, plevénti i ševelỹs. — Neoapofonia grev- ⇒ grėv-: grė́va ʽniezgrabiaszʼ, grė́velis a. 

grė́vaiša ʽniezgrabny dryblasʼ (por. s(t)revùs ⇒ strėvùs; kerúotis ⇒ kėrúotis). — WSO griov-

V < *gri̯āu̯-V: grióviau (prt.); drw. zestawiono s.v. griov-. 

 grỹbas 2 p.a. ʽgrzybʼ (m.in. SD) — zapoż. ze stbłr. gribъ, grybъ, por. błr. hryb, -a (SLA 

77, ZS 20, LEW 168, ALEW 362). Stąd też łot. grība ʽborowik, prawdziwek, Boletus edulisʼ, 

grĩbas f.pl. ʽgrzyby niejadalneʼ. — War. rỹbas (Zíetela, Būga, RR III, 778; brak w ZTŽ), por. 

łot. gw. rĩbas f.pl. ʽborowikiʼ ⇐ błr. hryb. Brak śladu po błr. γ- też w riẽkas, niẽvotis, niū̃sai i 

lū̃myti. — War. f. grybà, grỹbė (Baravykas gera grỹbė ʽBorowik to dobry grzybʼ). — Drw. 

grybèkšis a. grybẽkšis ʽmarny grzybʼ, grybẽlis 1. bot. ʽkulczyba wronie oko, Strychnos nux 

vomicaʼ, 2. ʽgrzybicaʼ, 3. ʽmałżowina usznaʼ, 4. ʽczubek nosaʼ, grybiẽnė ʽzupa grzybowaʼ, 

grybijà ʽmiejsce, gdzie rośnie dużo grzybówʼ. — Neoapofonia ī ⇒ ĭ: grìbšis ʽmarny grzybʼ, 

por. dvỹlas ⇒ dvìlkšis; nebylkà ⇒ nebilkis i plỹtas ⇒ plìtas. — Vb. denom. grybáuti ʽzbierać 

grzybyʼ (⇒ grybáutojas ʽgrzybiarzʼ, grybãvimas ʽgrzybobranieʼ). — N.m. Grỹbai, Grybė́nai 

3x, Grỹbiškės 2x, Grỹbiškiai 2x, cps. Grỹblaukis, Grỹbtrakis, Grìbžinia. 

 grìbti, grimbù, gribaũ gw., zwykle z prvb. su- ʽchwycić, pochwycić, złapaćʼ, refl. 

susigrìbti ʽpołapać się, pojąćʼ (por. zgrìbti) — dwuznaczne. Synchronicznie: prs. 

inchoativum z infiksem nosowym przy SZ grib- do grieb- lub greib- (zob. griẽbti). 

Diachronicznie: grib- jest innowacyjnym SZ do monoftongicznego SP greb- (typ RiT ⇐ 

ReT), por. grebóti, grebinė́ti z odpowiednikami w łot. grebju, grebt oraz scs. grebǫ, greti. 

Paralele: brid- ⇐ bred- (brìsti), dvis- ⇐ dves- (dvìsti) i tris- ⇐ tres- (patrìsti). Por. prs. 
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infigowane w gr. χρίμπτω tr. ʽdotknąć lekko, musnąćʼ, intr. ʽzbliżyć się, tknąćʼ < *khrimph-

i̯e/o- ⇐ *ghri-m-bh-e/o- (Beekes 2010, 1650). — Drw. gribìšas a. gribìšius ʽzłodziejaszekʼ, 

grìbšnis ʽszczyptaʼ (war. metatetyczny: gìrbšnis), grìbšt interi. ʽchap! cap!ʼ, grìbštas 

ʽzłodziejaszekʼ (⇒ vb. denom. gribščióti ʽkraśćʼ). Tu też łot. gribêt, -u, -ẽju, ze zmianą 

znacz. ʽchwytaćʼ na ʽchcieć złapać, dostaćʼ ⇒ ʽchciećʼ. — Neopwk. grimb- (⇐ grimbù): 

grìmba c. ʽłakomy, chciwy człowiek, nielitościwy człowiekʼ. — Neoapofonia grib- ⇒ grieb-

/greib-?, zob. griẽbti. — Neoapofonia grib- ⇒ graib-?, zob. graibýti, graibstýti. 

 gryčià 2 p.a., gen.sg. grỹčios 1. ʽchałupa, chata wiejskaʼ, 2. ʽgorsza izbaʼ, 3. ʽczarna 

izba w kurnej chacieʼ — fonetycznie przekształcona postać wyrazu grinčià (zob.). — Drw. 

grỹčinykas a. grỹčininkas 1. ʽdomownikʼ, 2. ʽtrzymający się domu (o psie, kurze)ʼ, bìtės 

grỹčinykės f.pl. ʽpszczoły swojskie, nieżądląceʼ. Cps. viršùgrytis ʽpoddasze, strych w 

chałupieʼ, war. viršùgryčia, viršùgrytė (por. viršùs oraz syn. viršùbutis). 

 griẽbti, griebiù, griebiaũ 1. ʽchwytać, zbierać z wierzchu (śmietankę, tłuszcz, pianę)ʼ, 

2. ʽzbierać to, co skoszonoʼ, 3. ʽzaczynać (robotę)ʼ, 4. atgriẽbti ʽodzyskać (rzecz zgubioną, 

ukradzioną)ʼ. Refl. griẽbtis ʽchwytać się, porywać się, imać się czego, brać się do czegoʼ, 

atsigriẽbti ʽpoprawić się, wzmocnić się; odegrać się, wynagrodzić sobie, powetować sobie 

coʼ, nusigriẽbti ʽzebrać/zdjąć sobie z wierzchu (śmietankę, tłuszcz)ʼ. — War. żmudzki z ei: 

greĩbti, -iù, -iaũ ʽchwytaćʼ (paralele: dreikiù ob. driekiù; skleidžiù ob. skliedžiù; pléikiu ob. 

plíekiu), drw. nū́greibos żm. ʽpopłódʼ. Odpowiednik łot. greĩbt, -bju, -bu ʽchwycić, ująćʼ. 

Alternant łot. grieb- ukazuje się w nomen griẽpsta ʽochota, apetyt na cośʼ (Man uznāca 

griepsta pēc gaļas). — SZ grib-: grìbti (zob.) obok grub-: grumbýtis (zob. grebóti). — SO 

graib-: graibýti (zob., tam też nomina z graib-). — Do pie. *ghrei̯bh-/*ghribh-, por. goc. 

greipan ʽchwycićʼ, SO stisl. greipa ʽdopuszczać się czego, dokonywaćʼ (LEW 168, ALEW 

362, LIV
2 203). Z uwagi na ograniczenie pierwiastka do języków bałtyckich i germańskich 

LIV
2 dopuszcza możliwość ʽonomatopeicznego nowotworuʼ (zob. jednak nawiązanie gr. 

χρίμπτω s.v. grìbti). BSW 96 odtwarza pbsł. praesens *grei̯bi̯ō ʽgreifeʼ. Inna ewentualność 

jest taka, że alternant greib-/grieb- to nowy st. pełny, dotworzony do formy SZ grib-, która 

pierwotnie należała do pwk. greb- < pie. *ghrebh2- ʽchwytaćʼ (o tym zob. s.v. grebóti). — 

Drw. griebìkas, -ė ʽten, kto zbiera skoszoneʼ (CGL ʽsiepacz, Häscherʼ), griebštùs ʽskłonny do 

kradzieżyʼ (⇒ griebštùkas ʽzłodziejaszekʼ). 

 griẽkas 4, 2 p.a. stlit., gw. ʽgrzechʼ (war. griẽchas) — zapoż. ze stbłr. grěxъ, por. błr. 

hrėx, gen.sg. hraxú a. hrė́xu (SLA 77n., ZS 20, LEW 168, ALEW 363). Substytucja k za błr. x, 

por. kriẽnas, lénkas, pãrakas. Slawizmami są też łot. grè̦̦ ks i stpr. grīkan (greki GRG 29 

«Sunde», Grekoy GRA 54 «Peccatum»). — War. riẽkas pokazuje ø- na miejscu błr. spirantu 

γ- (podobnie w rabýtelis, Ramnỹčios i rỹbas). — Drw. griekenykas BRB ʽgrzesznikʼ (por. 

stpr. grīkenix), też griekinỹkas, później griekiniñkas ts., griekìngas ʽgrzesznyʼ. Cps. 

griẽkapierė przest. ʽofiara za grzechyʼ (kalka z nwn. Sündopfer), griẽktvanis przest. ʽpotopʼ 

(kalka z nwn. Sündflut). Vb. denom. griekáuti ʽwyznawać grzechy, spowiadać sięʼ (por. stpr. 

grikaut ʽbeichtenʼ), atgriekauti BRB ʽrozgrzeszyć kogoʼ – kalka z nwn. ent-sünd-igen (war. 

razgriešyti BRB), griekúotis ʽwyznawać grzechyʼ, atgriekúoti ʽodpuścić grzechyʼ. Zob. też 

griẽšyti.  

 grienka stlit. ʽopieczony kawałek chleba, grzankaʼ (aba žuvis, aba grienka MOP ʽabo 

rybka, abo grzankaʼ) — zapoż. ze stbłr. *grěnka, por. błr. hrė́nka, -i (SLA 78; brak w LKŽ). 

Lit. ie za słow. ě jak w griẽkas. ALEW 363 mówi o zapożyczeniu ze wsch.-słowiańskiego 

*grěnŭka. Niejasny jest wokalizm w grinka BRB ʽein geröstet Brotʼ. 

 griẽšyti, griẽšiju, griẽšijau stlit., gw. ʽgrzeszyćʼ — zapoż. ze stbłr. grěšiti, grěšyti, por. 

błr. hrašýcь, hrašú, 3 sg. hrašýcь a. hrė́šycь; ukr. hrišýty, ros. grešítь. Por. SLA 78, 187, LEW 
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168, ALEW 364. Akcent lit. bazuje na białoruskiej formie 3 sg. prs. hrė́šycь (por. biẽlyti, 

čėd̃yti i čiẽpyti). — Drw. dievãgriešis gw. ʽten, kto bluźni Boguʼ (por. diẽvas). — Jedynie w 

BRB: razgriešyti ʽodpuścić komu grzechyʼ ⇐ pol. rozgrzeszyć (HSBM ma tylko razgrěšati, 

rozgrešati), išsirazgrešyti ʽuwolnić się od grzechówʼ ⇐ pol. rozgrzeszyć się (zob. też PAŽ 

158). 

 griẽšnas, -à 4 p.a. stlit., gw. ʽgrzesznyʼ — zapoż. ze stbłr. grěšnyj, por. błr. hrė́šny, ukr. 

hríšnyj, ros. gréšnyj (SLA 78, ZS 20, LEW 168, ALEW 364). — Drw. griešningas ʽgrzesznyʼ, z 

dysymilacją n-n > -n-: griešingas BRB. Drw. wsteczny: griešas DK ʽgrzesznyʼ (por. brùdnas 

⇒ brùdas). 

 griẽšnykas, griẽšninkas 1 p.a. stlit., gw. ʽgrzesznikʼ — zapoż. ze stbłr. grěšnikъ, por. 

błr. hrė́šnik, -a, ukr. hríšnik, ros. gréšnik (SLA 78, LEW 168, ALEW 364). — War. z suf. -inyk-

: griešinykas BRB. 

 griẽti, prs. griejù (war. grejù214, grienù), prt. griejaũ (war. grėjaũ, griniaũ) 1. ʽzgarniać 

z powierzchni płynu (piankę, śmietankę, tłuszcz), zbieraćʼ, 2. ʽzagarniać ryby siecią, łowićʼ, 

3. ʽpędzić kogo do roboty; wypędzać z domuʼ, sugriẽti ʽzgarnąć, zebrać (o pieniądzach); 

złapać w wodzie, złowić; spędzić (ludzi do pracy)ʼ. Dwuznaczne. Po pierwsze może być 

fonetycznym wariantem do kriẽti (zob.) < pb. *krei̯H- < pie. *kreh1(i̯)- ʽprzesiewać, 

oddzielaćʼ, którego forma usamodzielniła się drogą sonoryzacji kr > gr w nagłosie. Po drugie 

grei̯-V, grie-C mogą kontynuować pwk. pie. *ghrei̯- ʽsmarować, nacierać maściąʼ (LIV
2 203, 

ALEW 364), por. gr. χρίω ʽnatrzeć, namaścić, pomazać (jako wybrańca); farbować, pokrywać 

czymśʼ. LEW 168 łączył m.in. z adi. grýnas i – nieprzekonująco – z vb. griẽbti. Osobno zob. 

grìnti. — Nomen na SE-V: greĩmas wsch.-lit. ʽkożuch na gotowanym mleku lub zupieʼ, 

ściągnięte z *grẽj-imas (por. klaĩmas ʽstodołaʼ z *klājimas), nazw. Greĩmas. — SE-C: grienà 

ʽśmietankaʼ, grienė ̃ʽstężała warstwa na powierzchni płynu, kożuch; cienki lódʼ, war. grynė ̃

(⇒ grienẽlė ʽcienka warstwa wierzchniaʼ, war. z ei: greinẽlė ʽniewielka ilośćʼ). — Neoosn. 

griet- (⇐ nugriẽtas ʽzgarnięty, zebranyʼ): grietinė ̃ (zob.), vb. denom. griẽstis, griẽčiasi, 

griẽtėsi ʽzbierać się, tworzyć się – o stężałej warstwie (śmietany, lodu) na powierzchni 

płynuʼ (Kai tik užsigriẽs [grietinė], tai ir nugriebk). — Neopwk. griej- (⇐ griejù): griejìmas 

ʽzdejmowanie pianki z mleka; pianka na mlekuʼ. — WSE grėj-V: grėjaũ (prt.), drw. grėjìmas 

ʽśmietanaʼ, znacz. etym. ʽto, co zgarniętoʼ ⇐ ʽzgarnianieʼ (por. atėjìmas ⇐ atėj̃au), grėjus 

przest. ʽobfity połów rybyʼ. NB. Gw. grėnẽlė ʽcienka warstewka – o śnieguʼ (Kiek čia to 

sniego – užmetė grėnẽlę, tai su rogėm nei nesirodyk ʽIleż tego śniegu – nawiało «grėnelė», 

więc nie ma po co wyciągać sańʼ) wygląda jak drw. od *grėna lub *grėnė215, to z 

kontrahowania formacji *grejena lub *grejenė. Por. syn. krėnà z *krejena. — SO graj-

V/grai-C: grajóti (zob.), graistýti (zob.). 

 grietinė ̃3 p.a., grietìnė 2 p.a. ʽśmietanaʼ (Griek griẽtinę nuo pieno ʽZgarnij śmietanę z 

mlekaʼ. Iš grietìnės sviestą muša ʽZe śmietany robią masłoʼ) — z substantywizacji 

przymiotnika na -in-, grietin-, utworzonego od neoosn. griet-, wyodrębnionej z formy 

griẽtas, nugriẽtas ʽzgarnięty z powierzchni płynu, zebranyʼ czyli participium prt. pass. do 

griejù, griẽti (zob.). Por. grietìnis píenas ʽmleko zbierane, tj. pozbawione śmietankiʼ. 

Porównywalne substantywizacje: griaustìnė a. griaustìnis ʽgrzmotʼ, vìrtinė ʽwianek 

nanizanych przedmiotówʼ, žlùgtinė ʽceber do zamaczania i ługowania bielizny (žlùgtas)ʼ, 

zob. GJL II, § 328. 

 
214 Por. gwarowe prs. glejù do gliẽti; lejù do líeti; rejù do ríeti; sejù do siẽti; skrejù do skriẽti oraz paralele 

łotewskie u Stanga 1966, 357.  
215 LEW 293, s.v. krėnà wymienił «grėnė ̃ aus *grejenė̃ ʽSahne, Rahmʼ», jednak LKŽ III, 565 nie potwierdził 

autentyczności takiej formy (LKŽ zna tylko grenė b.z.a., z krótkim e, opisane jako synonim do grienė)̃. 
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 gríežti I, gríežiu, gríežiau gw. 1. ʽrżnąć, wycinać, robić nacięcia, wątory; kosić (łąkę); 

siekać (słomę na sieczkę)ʼ, 2. ʽdrążyć, kreślićʼ, 3. ʽgrać na skrzypcachʼ, 4. ʽzgrzytać zębamiʼ 

(SD griežiu duntimis «zgrzytam»), 5. ʽboleć, doznawać bólu, być przyczyną bólu (o zębie, 

brzuchu)ʼ, atgríežti ʽoderżnąć, rżnąc odkroić, odciąćʼ. War. griẽžti. Odpowiednik łot. 

griêzt/griẽzt, -žu, -zu ʽrznąć, kroić (chleb), ciąć (papier); wyrzynać (figurki z drewna), 

strugać; zgrzytać (zębami), chrzęścić, skrzypieć, grać na skrzypcachʼ. Bez nawiązań 

zewnętrznych, zob. ALEW 364n. LEW 169 wiązał z grikšė́ti, co niemożliwe z powodów 

formalnych. Pwk. griež- jest prawdopodobnie derywatem neoapofonicznym, mianowicie na 

SP/SE od SZ griž-. Por. następujące formacje: grìžinti ʽciąć, rżnąć nieostrym narzędziemʼ, 

nomina: grìžas a. grìzas ʽból w stawachʼ (Grìžas įsimetė į alkūnę, tai negaliu kirsti ʽMam w 

łokciu «grižas», nie mogę żąć [zboża]ʼ), grìžas ʽkolka, kłujący ból w jelitachʼ, grižus b.z.a. 

ʽostry, cięty; surowyʼ. Do tego st. wzdłużenia gryž-: gryžinỹs żm. ʽodcięty kawałek (chleba, 

buraka)ʼ. Z uwagi na to, że grìžinti przedstawia fonetyczny wariant do grìzinti (zob.), a to 

ostatnie wywodzi się od wykrz. grizì-grizì (o rżnięciu, piłowaniu), nie jest 

nieprawdopodobne, że również pwk. griž- ma źródło w wykrzykniku, a jest nim *griži-griži. 

— Drw. od griež-: apgriežtaĩ adv. ʽw sam razʼ, griežė́jas ʽmuzykant, skrzypekʼ, griežìklis 

neol. ʽsmyczek skrzypkaʼ, griežìmas ʽzgrzytanie; drążenie; granie na instrumencieʼ, griežỹnė 

ʽskrzypceʼ, gríežtas ʽsurowy, srogi; ścisły, dokładnyʼ (znacz. etym. ʽrżnący, ostryʼ), ⇒ 

griežtùmas ʽsurowość, rygor, dyscyplinaʼ; griežtỹs ʽdłuto do żłobienia łyżekʼ, griežtùkas 

ʽskrzypekʼ, griežtùvas ʽskrzypceʼ. Por. łotewskie nomina griêze ʽpług z lemieszem 

przypominającym nóż, ein Abstechpflugʼ (syn. griezis), griêzenis ʽucięty kawałekʼ, griêzi 

m.pl. ʽściernieʼ, griêzîgs ʽtnący, ostryʼ, griêzne ʽścierńʼ (labības griezne ʽściernisko po 

zżętym zbożuʼ), griêznis ʽząb siekacz; szatkowana kapustaʼ. — Neoapofonia griež- ⇒ graiž-: 

gráižyti (zob.). 

 gríežti II, gríežiu, gríežiau gw. ʽzgrzytać, skrzeczeć – o głosie derkacza (łot. griêzt, -žu, 

-zu ts.) — czasownik utworzony od wykrz. griẽž (Griẽž griẽž griežlė)̃, który jest alternantem 

do griž, zob. gríežti I. — Drw. griežė ̃ ʽderkacz, chruściel, Crex crexʼ, SD «chrościel ptak», 

częściej griežlė ̃ (tak m.in. CGL), war. driežlė.̃ Od odpowiedniej interjekcji łotewskiej 

pochodzi griêze ʽchruściel, Schnarrwachtelʼ, war. griêza, griežņa. Zob. też brę́slė, brę́zlė s.v. 

brę́sti II. — N.rz. Griežà a. Griežià, cps. Griẽžpjaunis, Griežùpė, Griẽžupis.  

 grìkai, -ų 2 p.a., grikaĩ, -ų̃ 4 p.a. gw. m.pl. bot. ʽgryka, Fagopyrum esculentumʼ — 

zapoż. ze stbłr. grika, gryka (syn. grečka/grěčka, grečixa), ze zmianą rodzaju na męski. Por. 

ros. gréča, -y ʽgrykaʼ (drw. grečíxa ʽgrykaʼ, gréčnevyj ʽgryczanyʼ), gdzie refleks grek- < psł. 

*grĭk- jak w ros. grek, -a ʽGrekʼ (por. sch. Gȑk : scs. grĭkŭ). Inaczej SLA 78 i LEW 168: 

zapoż. z pol. gryka. — Drw. grìkiai m.pl. ʽgrykaʼ, SD «tatarka iarzyna», SD
1 «tatarka» 

[ʽgryka, hreczka, pogankaʼ, L.], grikiẽnė ʽkasza gryczanaʼ, grikìnis ʽz gryki, gryczany (blin, 

chleb, kasza)ʼ, grìkinis, -ė ʽosoba, która lubi potrawy z mąki lub kaszy gryczanejʼ. — Łot. 

griķi m.pl. ʽgrykaʼ (gw. kriķi, driķi) jest zapożyczeniem z lit. grìkiai, zob. Urbutis 2009, 318. 

Inaczej ME I 655: «griķi... Nebst oder durch li. grìkai aus poln. gryka [oder aus nd. grick...]»; 

tak też ALEW 365. — Zapoż. litewskie w błr. gw. hrýka (Urbutis, Balt V:1, 1969, 54 = 

Urbutis 2009, 362). — Również pol. gryka ʽFagopyrumʼ, znane od XV w., jest 

zapożyczeniem litewskim, z początku ograniczonym do Mazowsza (zob. Sławski I, 362n. z 

liter.). Od XVI w. szerzy się w jęz. polskim hreczka (reczka, greczka) ⇐ ukr. hréčka ʽgrykaʼ 

< *grĭčĭka (drw. od *grĭka), por. Sławski, o.c., 430. O związku ʽFagopyrumʼ z Litwą 

świadczy też polski wyraz litewka gw. ʽgryka, tatarkaʼ (por. SGP III, 41). — N.m. Grikiẽniai 

3x, Grikíenos 2x, Grikỹnė, cps. Grìkapėdis 2x, Grìkpėdžiai 2x. N.jez. Grìkis. 

 grikšė́ti, grikšiù, grikšė́jau 1. ʽod czasu do czasu zgrzytać zębamiʼ, 2. ʽchrupać, jeść coś 

twardego, kruchego, co powoduje odgłosʼ, 3. o kaszy: zgrzytać w zębach; o śniegu: chrzęścić 
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pod nogamiʼ, 4. sugrikšė́ti ʽzżąć z dużym wysiłkiemʼ (Tris kapas rugių̃ sugrikšė́jau) — 

czasownik na -ė- od wykrz. grìkš, grìkšt. Paralele: girkšė́ti ⇐ gìrkš(t), bárkšėti ⇐ bárkš(t). — 

Z innymi sufiksami: grikščióti ʽgryźć, kąsaćʼ i ʽskrzypiećʼ, grikšnoti b.z.a. ʽgryźćʼ, grìkšterėti 

ʽkrótko zachrzęścić, zazgrzytać; złamać sięʼ. LEW 169 niesłusznie wiązał z gríežti ʽrżnąć, 

drążyćʼ.  

 grìkti, grinkù, grikaũ gw. ʽstawać się nieżyczliwym, tracić ochotę, opuszczać sięʼ (JU), 

atgrìkti ʽstać się nieżyczliwymʼ (JU) — z nagłosem gr- pochodzącym z udźwięcznienia kr- 

stanowi wariant do krìkti ʽrozpraszać się, tracić wytrzymałość, psuć sięʼ (zob.). Paralele: 

grýtis < krýtis; griẽti < kriẽti. 

 grìmti, grimù, nugrimaũ gw. ʽzapaść się, ugrzęznąć, zanurzyć się, pogrążyć się, 

utonąćʼ, pagrìmti ʽwejść w zwyczaj, modęʼ. Drw. grimdìnti caus. ʽpogrążać, zanurzaćʼ; 

nomen: ãpgrimu adv. ʽw ogóle, ogółemʼ (syn. apskritaĩ). Odpowiednik łot. grimt (grim̂t2, 

grim̃t), grimstu, grimu ʽpogrążać się, tonąćʼ, caus. grìmdinât ʽpogrążać, zatapiaćʼ, grimdît, -

u, -ĩju ts. Pwk. grim- funkcjonuje jako st. zanikowy do pb. *grem- < pie. *grem- ʽbyć 

wilgotnym; zanurzać się, pogrążać sięʼ (por. IEW 405; brak w LIV
2). — Warto odnotować, że 

grim- jest formą analogiczną na miejscu fonetycznego refleksu †girm- < pie. *gṛm-. Podobny 

wypadek przedstawia brid- zam. †bird- przy bred-, zob. brìsti. — SE grem-: łot. gremdêt, 

ìegremdêt ʽzanurzyć, zatopićʼ jest kauzatywem na -dēt. Formant ten nasuwa przypuszczenie 

o ewentualnym prs. intransitivum na -d-, *grem-da ʽpogrąża się, tonieʼ (por. łot. dzèmdêt s.v. 

gim̃ti). — SO gram-: gramė́ti (zob.), garmė́ti (zob.). 

 grim̃zti, grimztù, grimzdaũ (war. grimzaũ) ʽgrzęznąć, zagłębiać się w czymś grząskim, 

błotnistym, zanurzać się, pogrążać się, zapadać się, tonąćʼ, DP ʽzanurzać sięʼ. Pisane również 

grim̃sti, grimstù, grimzdaũ, SD grimstu «grążę się» (syn. skįstu), nugrimstu «pogrążam się, 

tonę». Słowiański odpowiednik gręz-, scs. pogręznǫti ʽγεμίζομαι, zanurzyć się, pogrążyć 

sięʼ, pol. grzęznąć ʽpogrążać się (np. w błocie), zapadać sięʼ, stczes. hřáznúti, hřaznúti 

ʽupaść, pogrążyć sięʼ, ros. grjáznutь ʽgrzęznąćʼ, sugeruje rekonstrukcję st. zanikowego pbsł. 

*grimž- od pwk. *gremž- < pie. *grem-ǵh- (na temat pwk. elementarnego *grem- zob. s.v. 

grìmti). Co do rozszerzenia *-ǵh- por. grę̃žti < pie. *gren-ǵh-, verž̃ti < pie. *u̯er-ǵh-. Na tym 

tle należy lit. refleksy grimz- i grims- uważać za sekundarne, wprowadzone na miejsce 

*grimž- i *grimš- w warunkach asymilacji antycypacyjnej, mianowicie w takich formacjach, 

które zostały utworzone sufiksami dentalnymi. Refleks grimz- stoi prawdopodobnie w 

związku z prs. na -d- (*grimž-du), zaś refleks grims- z prs. na -sta- (grimstù < *grimž-stu). 

Postać z grupą dentalną -zd- (*grimzdu zam. *grimždu) ustaliła się przez analogię do -st- w 

formie prs. grimstù. Zestawienie grimztù/grimstù ze scs. °gręznǫti już u Bernekera I, 350 i 

Būgi, RR I, 284. Brak odwołania do plit. *grimž- w BSW 97 (pbsł. *grimstō), LEW 169 i 

ALEW 365n. — Reanaliza *grimzd-u wytworzyła neopwk. grimzd-, widoczny w prt. 

grimzdaũ ʽpogrążyłem sięʼ, jak też w drw. grimzdė́ti, grim̃zda/grim̃zdi, -ė́jo ʽbyć 

pogrążonym, zanurzonym; grzęznąć w błocieʼ, grimzdìnti caus. ʽzanurzać, pogrążać, 

zatapiaćʼ, stlit. grimzdyti: nugrimzdžiu SD «pogrążam co, kogo» (por. intr. nugrimstu SD 

«pogrążam się, tonę»). Postverbalia: grim̃zdas ʽgrąz, ciężarek nawlekany na dolny sznur sieci 

w celu jej obciążeniaʼ (war. grim̃zdė). N.m. Grimzdaĩ. — Neoapofonia SZ grimzd- ⇒ SP/SO 

gramzd-: gramzdìnti (zob.). — Neoapofonia SZ grimst- (grimzt-) ⇒ SP/SO gramst-: 

gramstýti iter. ʽzanurzać raz po razʼ (por. lìmsta ⇒ lámstyti; liñksta ⇒ lankstýti; mirk̃sta ⇒ 

markstýti). 

 grýnas 1 p.a., -à, grỹnas, -à 4 p.a.216 1. ʽczysty, bez domieszekʼ, 2. ʽszczery, 

 
216 Por. oboczności dvýlas i dvỹlas; dvýnas i dvỹnas; gíedras i giẽdras, przedyskutowane w rozprawie Būgi, RR 

II, 421.  
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prawdziwyʼ, 3. ʽdobry, wyborowy; wyborny, wyśmienityʼ, 4. ʽtłustyʼ, 5. ʽnagi, łysy, goły 

(bez roślinności), pustyʼ, 6. ʽbiedny, ubogiʼ, 7. ʽo roli: niepłodnyʼ (gryna dirva SD «płonny»), 

8. SD
1 «lichy». DP ʽubogi, upadły, prosty, podłyʼ. Odpowiednik łot. grĩns, grîns ʽmocny – o 

powrozie; srogi, surowyʼ. Niezbyt jasne. Przy założeniu pierwszeństwa war. grỹnas było 

łączone z vb. griẽti ʽzgarniać z powierzchni płynuʼ, zob. LEW 168, GJL II, § 287, ALEW 438. 

Formalnie biorąc, zestawienie z griẽti stoi w sprzeczności z seṭowym charakterem formy 

grýnas. — Drw. grynáila ʽłąka, na której mało trawy rośnieʼ (syn. grìnė), gryneilà 

ʽoblodzona droga; niepokryty śniegiem lódʼ, grynýbė ʽniewinność, czystość; ubóstwoʼ, 

gryníeji m.pl. ʽgotówkaʼ (mokė́ti grynaĩsiais ʽpłacić gotówkąʼ) – z substantywizacji 

anaforyzowanej formy przymiotnika; gryniñtelis ʽo chlebie: bez żadnych domieszekʼ (por. 

naujiñtelis), grynitelỹs ʽgoluteńkiʼ (por. jaunitelỹs), grỹnius ʽbiedakʼ, SD «gołota, nie 

osiadły», grynumà ʽto, co nagieʼ (Mán patì grynumà pakliùvo [przy podziale łąki] ʽMnie się 

dostało najbardziej gołe miejsceʼ, tj. najmniej porośnięte trawą), grynùmas ʽniedostatek, 

ubóstwoʼ (por. łot. grînums ʽsurowość, niegrzeczność, brak czułościʼ), grynuõlis ʽsamorodek, 

metal w stanie rodzimym, w postaci bryłkiʼ. Cps. grynakraũjis ʽczystej krwi, rasowy (koń, 

pies)ʼ (por. kraũjas), grýnledis ʽlód niepokryty śniegiem; mróz bez śnieguʼ (por. lẽdas), 

grýnašala ʽgołoledźʼ (por. šálti), war. grynšalà, grýnšala; grynašird̃is ʽszczery, 

dobrodusznyʼ (por. širdìs), grýnpinigiai m.pl. ʽgotówkaʼ (do pinigaĩ217), grynaveĩslis ʽczystej 

krwi, rasowyʼ (por. veĩslė). War. z niejasnym dyftongiem ui na miejscu y: gruinỹs przest. 

ʽłysy człowiek, Kahlkopfʼ (zob. Būga, RR I, 294; II, 263). — Vb. denom. 1. grynė́ti 

ʽprzejaśniać się; biednieć, ubożećʼ, 2. grýninti caus. ʽczyścić, oczyszczać, np. ziarnoʼ, przen. 

ʽogałacać z majątku przy podziale spadkuʼ, intr. ʽbyć jałowym, nieurodzajnymʼ, nugrýninti 

ʽopróżnićʼ, 3. grýnyti, -iju, -ijau ʽoczyszczać, np. mięso z tłuszczu; nie nawozić pola, 

wyjaławiaćʼ, nugrýnyti ʽokraść dom; wpędzić w nędzęʼ, 4. °grynti: stlit. nugrynti ʽzbiednieć, 

zubożećʼ, nugrynęs ʽnędznyʼ (nei ižg to, kas mumus liektis, nugrynusiemus nenorime atviržt 

DP 51240 ʽale ani z tego, co nam zbywa, ubogim nie udzielamyʼ), pagrynau SD 

«podupadam» (Pakalniškienė 2018, 73 zwraca uwagę na brak refleksu prs. *gryn-sta ʽpopada 

w nędzęʼ; por. lýgsta ⇐ lýgus; dỹksta ⇐ dỹkas). 

 grinčià 2 p.a., gen.sg. griñčios (też grìnčia 1 p.a.) gw. 1. ʽchałupa, chata wiejskaʼ, 2. 

ʽgorsza izba, czarna izba w kurnej chacieʼ — synkopowana postać wyrazu grinyčià 2 p.a. 

(war. grýnyčia 1 p.a., gryničia b.z.a.), SD grinyčia «izba czarna», który zapożyczono ze stbłr. 

*gridnica, por. stbłr. XVI-XVII w. gridnja, grydnja, -i ʽpomieszczenia mieszkalne dla 

czeladzi pańszczyźnianejʼ (gridnja dlja čeledi; čeledь svoju tamъ u gridni i u svetlici 

zostavila, HSBM 7, 160). Formację na -ica ma strus. gridĭnica ʽpomieszczenie dla gwardii 

przybocznej księciaʼ (REW I, 308), por. też błr. hrýdnica hist. ʽpomieszczenie na dworze 

książęcym dawnej Rusi, gdzie zamieszkiwała młodsza drużyna kniaziaʼ (TSBM). Por. SLA 78, 

LEW 169n. (brak w ALEW). NB. Ruskie zapożyczenie notuje również SPXVI VIII, 369: 

hrydnia ʽprawdopodobnie: kurna chata lub izba, zwana czarną, w której suszono zbożeʼ. 

Zob. jeszcze gryčià. — Drw. grinčiška troba b.z.a. ʽkurna chataʼ, grintelė b.z.a. ʽmała chata, 

chatkaʼ, cps. griñčpečis ʽpiec chlebowyʼ (dosł. ʽpiec stojący w czarnej izbieʼ, por. pẽčius). 

 grindìs, -iẽs 4 p.a. f. 1. ʽpojedyncza deska w podłodze lub w mościeʼ, 2. ʽpodłogaʼ 

(syn. grandìs), 3. ʽmrózʼ (Kol grindìs turi, galima ginti gyvulius per balas ʽPóki mróz 

trzyma, można pędzić bydło przez błotaʼ) — dewerbalny rzeczownik z suf. -i- i SZ grind- ⇐ 

grend-, por. grę̃sti i grįs̃ti. Według GJL II, § 65 jest to konkretyzowane nomen actionis 

ʽsłanie, rozściełanieʼ. Zob. też BSW 98. — Inaczej zbudowane nomina z grind-: grindà 

ʽpojedyncza deska podłogi lub mostu; podłoga z desek; gliniane klepiskoʼ (por. łot. grìda 

 
217 Dosł. ʽgołe pieniądzeʼ – kalka z nwn. Bargeld n. Stąd też pol. gotówka, przest. gotowizna ʽgotowe pieniądzeʼ, 

tj. będące pogotowiu ʽpod ręką, w pogotowiuʼ, zob. Bańkowski I, 463n.  
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ʽdeska; podłogaʼ, dēļu grīda ʽpodłoga z desekʼ), griñdas ʽdeska mostu, podłogi; podłoga z 

desek; strop z żerdzi w chlewie, oborzeʼ (por. łot. grīds ʽdeskaʼ), griñdys, -dų̃ f.pl. ʽpodłogaʼ 

(medìnės griñdys ʽpodłoga z desekʼ), pagrindỹs ʽmiejsce pod podłogąʼ, pógrindis ʽpiwnica, 

podziemieʼ, przen. ʽkonspiracjaʼ (pógrindžio organizãcija ʽorganizacja podziemnaʼ) – kalka 

z ros. podpólьe ʽpodziemieʼ (⇐ pol ʽpodłogaʼ). W kwestii psł. *gręda ʽbelka; grzęda dla kurʼ 

zob. s.v. grįs̃ti. — Cps. kelgrinda b.z.a. ʽwymoszczona drogaʼ < *kẽlia-grinda (por. kẽlias), 

kū̃lgrinda a. kūlgrindà ʽbruk; wymoszczone kamieniami przejście przez bagno; podwodna 

kamienna droga, utrzymywana w tajemnicy przed obcymiʼ (por. kū̃lis), žémgrindas, -grinda 

ʽwymoszczona drogaʼ (por. žẽmė, žẽmas). — Vb. denom. grindýti, -ijù, -ijaũ ʽwykładać 

deskami (podłogę, most)ʼ, por. łot. grīdît ts.; grìndyti, grìndau (war. grìndžiu), grìndžiau 

ʽkłaść podłogę, mostʼ, refl. apsigrìndyti ʽo powierzchni wody: pokryć się lodem, twardą 

skorupąʼ, ⇒ nomina: grindinỹs ʽbruk, bita drogaʼ, pagrindėjas kelių SD «brukarz». — N.m. 

Pagrindà, Peliagrindà, Žemgrindžiaĩ (⇒ Pãžemgrindis).  

 grìnti, grinù, griniaũ gw., zwykle z prvb.: išgrìnti ʽwygarnąć, wydostać skądʼ (Išgrìnk 

mėsą iš puodo ʽWygarnij mięso z garnkaʼ), nugrìnti ʽzaczerpnąć płynu, nabrać; ukraśćʼ, 

pagrìnti ʽpochwycić, wziąćʼ, też ʽwybrać drogęʼ (Inėjo miškan, pàgrinė keliūtę po tiesei 

ʽWszedł do lasu, wybrał dróżkę po prawejʼ), sugrìnti ʽchwycić, zgarnąć (pieniądze), zabraćʼ. 

Por. jeszcze atgrìnti ʽwziąć odwet, zemścić sięʼ (Aš jam nedovanosiu, atgrešiu už šitai ʽJa 

mu nie daruję, «odemszczę się» za toʼ. Paradygmat zbudowany na podstawie formy 

praesentis grinù, która wywodzi się przez udźwięcznienie z *krinu, a pod względem 

etymologicznym odzwierciedla formację infigowaną, pb. *kri-n-H-é/ó-, od pwk. pb. *krei̯H-

/*kriH- ʽgarnąć, zgarniać, zbieraćʼ. W kwestii sonoryzacji por. kriẽti z war. griẽti ob. kriẽti i 

drìnti ob. trìnti. Porównywalne formy quasiprymarne z metanalitycznym segmentem -n- to 

gliñti ⇐ glinù, siñti ⇐ sinù oraz trìnti ⇐ trinù.  

 grioti, grioju, griojau stlit.: 1. SD
1 <grioia> «kraczę, krakam», SD <groiu> «kraczę, 

krakam», 2. SD <grioiu> «kraczę na kogo» (syn. šaukiu unt ko). Drw. SD <grioimas> 

«krakanie». Onomatopeiczne, podobnie jak gróti, -ju, -jau ʽkrakać – o wronach; wyć – o 

wilkachʼ i gvóti, -ju, -jau ʽkrakaćʼ. NB. ALEW 366 nie odróżnia gróti ʽkrakać, wyćʼ od 

slawizmu gróti ʽgrać na instrumencie, grać w kartyʼ. 

 griov- < *gri̯āv-: derywaty od neopwk. griov-, wyabstrahowanego z formy grióviau, 

prt. do griáuti ʽburzyć, walić, wywracaćʼ (zob.): griovà ʽurwisko, urwisty brzeg rzeki; 

parów, wąwózʼ (war. grova CGL, grovė,̃ n.rz. Grovà), też ʽprzewrócone drzewo na bagnieʼ, 

grióva c. ʽkto łatwo upada, przewraca się; niezdara, niezgrabiaszʼ (war. grióba, b < v), 

griovỹs a. griovė ̃ ʽrów, kanałʼ (war. grovỹs), SD: mūrogriovis «kusza woienna wielka 

murowa» [ʽmachina oblężnicza do burzenia murówʼ] (por. mū́ras), <pagriavimas> 

«obalanie». Vb. denom. griovúoti ʽkopać rowy, kanały odwadniająceʼ (war. grioviúoti). Por. 

n.rz. Griovùtė, n.m. Grioviaĩ, cps. Griõvadvaris. Odpowiednik łot. gŗãvis ob. grãvis ʽrówʼ, 

⇒ gŗãvêt, grãvêt ʽkopać doły, rowyʼ. Paralele s.v. krov-. Zob. też ALEW 366. 

 griõzti, griozdžiù, griozdžiaũ 1. ʽprzetrząsać, przewracać w poszukiwaniu czegoʼ (gw. 

grõzti ts.), 2. gw. ʽzgrzytać, skrzypiećʼ, prigriõzti ʽzgromadzićʼ, sugriõzti ʽznaleźć, 

odszukaćʼ, užgriõzti ʽzatarasować (przejście, drogę)ʼ. Sb. griõzdas, gw. grõzdas 1. ʽrzecz 

sporych rozmiarów nie stojąca w swoim miejscu, zawadzającaʼ, 2. ʽstary mebel, grat, rupiećʼ 

(Griõzdais užverstas aukštas ʽStrych zawalony rupieciamiʼ), 2. ʽstary mebel, grat, rupiećʼ, 3. 

przen. ʽczłowiek wielki i niezgrabny, niezdarnyʼ (syn. grõzas). Vb. denom. griõzdinti, gw. 

grõzdinti ʽnosić przedmioty ciężkie, niewygodnych kształtów i rozmiarówʼ. Trudne. Grupa -

zd- wskazuje na ekspresywny charakter wymienionych wyrazów. LEW 170 sugerował 

powiązanie griozd- z grūd- w grū́sti ʽubijać, tłucʼ i graud- w graudùs m.in. ʽłomki, kruchyʼ, 

trzeba jednak zauważyć, że stosunek o (*ā) : au : ū jest całkiem izolowany na gruncie 
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apofonii litewskiej. Niejasne pozostają też synonimy griõzdas, mianowicie gramõzdas i 

gremėz̃das.  

 grìsti I, gridù, gridaũ stlit., gw.: nugrìsti DP ʽprowadzić, odwieść, odtrącić, przenieśćʼ. 

Refl. atsigrìsti: Atsigrìdo jis, t.y. būry su tumtu atėjo JU ʽPrzyszedł w gromadzie, z innymiʼ. 

Czas. sekundarny ukazuje się w dwóch postaciach: 1° na -ė-: grìdėti, -ju, -jau żm. ʽiść, 

chodzićʼ (Visą kelią lig pat Kretingos pėsčia grìdėjau ʽCałą drogę aż do Kretyngi szłam 

pieszoʼ. Kaip tu, mizerija, pargrìdėsi tokiu bjauriu oru? ʽJak ty, biedulo, wrócisz [do domu] 

w taką paskudną pogodę?ʼ), 2° na -y-: grìdyti, -aũ, -iaũ ʽbyć w drodze z dala od domu przez 

dłuższy czas, wędrowaćʼ (war. gridýti oraz grìdyti, -iju, -ijau), nugrìdyti ʽpójść dokądśʼ. DP: 

nugridyti ʽprzeprowadzić, zaprowadzićʼ, užgridyti ʽzanieść dokądśʼ. — W DP do grìdyti są 

dwie formacje praesentis: starsza grìdžia (por. kurie mokslus atgridžia 30424 ʽktorzy nauki 

przynosząʼ) i młodsza grìdo (por. dušias šventųjų gridomas dągun̓  19639 ʽdusze świętych 

niesione do niebaʼ), poza tym jest prt. na -ė-: grìdė (por. užgridė arba užnešė neť ik̓  dangui 

22938 ʽzaniosł aż do niebaʼ). — Neoosn. gridy-: nugridymas: nugridyme Babiliono DP 50134 

ʽw zaprowadzeniu do Babilonuʼ. — WSZ gryd-: išgrydýti ʽwynosić, powynosićʼ, np. Marti 

grydýte išgrỹdė visus daiktus iš namų, t.y. išnešė JU ʽSynowa powynosiła wszystkie rzeczy z 

domuʼ. — Infigowany SZ *grind- stanowi osnowę formacji prezentalnej w słowiańskim, por. 

scs. grędǫ ʽnadchodzęʼ (*grindō); stąd ę rozciągnięto na inf.: scs. gręsti ʽἔρχομαι, 

πορεύομαιʼ zam. *grĭsti (por. lit. grìsti). Tu też ros. grjadú, grjastí ʽzbliżać się, nadchodzićʼ 

(grjadúščij ʽprzyszłyʼ), słń. grė́m a. grȅm ʽidęʼ < *gręd-mĭ (drw. vȋgred, -i ʽwiosnaʼ < 

*vygrędĭ). Do pie. *ghrei̯dh- ʽkroczyćʼ, por. goc. grids ʽkrokʼ, śrwn. gritt ts., nwn. gw. gritten 

ʽrozkraczyć nogiʼ (LIV
2 203, Snoj 190, ALEW 367). Można postulować pdg. pbsł. *grindō, 

*gristi, z którego jęz. litewski uogólnił osnowę non-praesens *grid-, zaś słowiański osnowę 

praesens *grind-. Por. BSW 98, LEW 171, Skardžius, RR 4, 381n. Inaczej Kaukienė, Balt 

XXVIII:1, 1994, 80, która wychodzi od pwk. monoftongicznego *g(h)redh-. To, co nas uderza 

w materiale bałto-słowiańskim, to nieobecność form na SP †grei̯d-, lit. †gried-. 

 grìsti II, prs. grystù (*grįstù < *grins-stu, war. grinsù, grįsù), prt. grisaũ ʽstawać się 

przykrym, odrażającym, naprzykrzyć się, obmierznąćʼ (syn. krìgti), ʽdokuczać, dawać się we 

znakiʼ, atgrìsti ʽodzwyczaić się; odstąpić od kogo; zrazić się (do kogo, czego), porzucić co; 

odkochać się, odstręczyć się; sprzykrzyć sięʼ, įgrìsti ʽnaprzykrzyć się, zbrzydnąćʼ, nugrìsti 

ʽdokuczyć, obrzydnąćʼ — prs. inchoativum na SZ gris- ⇐ gres-, por. gresiù, grės̃ti 

ʽwzbudzać wstrętʼ. Suf. -sta- nawarstwił się tu na osnowę *grins- jak w prs. *gri-n-su. 

Rekonstrukcja pdg.: *grinsù, *grisaũ, *grìsti. Kumulacja infiksu -n- i suf. -sta- zachodzi 

również w takich formach, jak blystù do blìsti; dvystù do dvìsti i myštù do mìšti. Por. LEW 

167, ALEW 367, Stang 1966, 342n. — Drw. nugrisimas (°grįs°?) DP ʽobrzydzenie, 

omierzienieʼ. — SO gras-: grasìnti (zob.). 

 grįs̃ti, grindžiù (war. grendù), grindaũ (war. grindžiaũ) 1. ʽkłaść deski podłogi a. 

mostuʼ, 2. ʽkłaść bruk, brukowaćʼ, 3. ʽgacić: mościć pękami gałęzi drogę przez bagno; dla 

ochrony przed zimnem uszczelniać strop, ścianę mchem, paździerzamiʼ. SD: grindžiu kelių 

akmenimis «brukuię», grindžiu kelių raisti «gacę» [dosł. ʽkładę drogę na bagnieʼ]. Cps. 

pagrįs̃ti ʽnasłać, wybrukować, położyć nawierzchnię z desekʼ, przen. ʽugruntować, 

uzasadnićʼ (pagrįs̃ti įródymais ʽoprzeć na dowodachʼ). Refl. grįs̃tis ʽo lodzie: powstawać, 

tworzyć się na powierzchni wodyʼ (Griñdžiasi lytys, jau stos Nemunas ʽTworzą się kry, 

Niemen wkrótce stanie [zostanie skuty lodem]ʼ), susigrįs̃ti a. užsigrįs̃ti ʽpokryć się lodemʼ. 

Odpowiednik łot. grīst, grīžu, grīdu ʽkłaść podłogę; stawiać most, wyściełać most deskami; 

kłaść żerdzie na przęter; nakrywać do stołuʼ. Pwk. grind- jest refleksem SZ *ghrṇdh- do pie. 

*ghrendh- ʽkłaść belki, żerdzie; belkaʼ (por. IEW 459, BSW 98, LEW 170n., ALEW 368). — SE 

grend-: grendžiù, grę̃sti ʽkłaść podłogę, most, drogęʼ (zob.). — SO grand-: *grandyti iter., 
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sb. postvb. grañdas ʽgruba deska mostowaʼ (zob.). — Trudno zdecydować, jaki stopień 

apofoniczny odzwierciedla forma psł. *gręda, por. sch. gréda ʽbelka, kładkaʼ, rcs. grjada 

ʽbelkaʼ, ros. grjadá ʽgrzęda, żerdź; łańcuch górʼ, ukr. przest. hrjáda ʽdrąg, żerdźʼ, ros. 

grjádka ʽgrzęda w ogrodzieʼ, stczes. gw. hřada ʽbelka podtrzymująca stropʼ, czes. ʽgrzęda 

dla kurʼ, stpol. grzęda ʽżerdź, drążek, na którym odpoczywa ptactwo domowe; drążek do 

wieszania odzieżyʼ, gw. ʽdyszel pługaʼ, < pbsł. *grindā- lub *grendā- (BSW 98 odtwarzał 

pbsł. *grindā-). Dalej por. stisl. grind ʽkrata, ogrodzenieʼ, stwn. grintil ʽbelka, zasuwa wrótʼ. 

— Drw. grindìs (zob.), pãgrindas (zob.), pagrindimas kelia raisti SD «gać» [dosł. ʽpołożenie 

drogi przez bagnoʼ], pàgrįstas ʽuzasadniony, umotywowanyʼ, kelias pagrįstas SD «bruk», 

pagrįstas akmenimis SD «brukowany» [dosł. ʽwyłożony kamieniamiʼ]. — Neopwk. grįs-: 

grįs̃dinti ʽkłaść podłogę, mostʼ (w dajnach), grįslaĩ m.pl. ʽstrop z desek w chlewie, oborzeʼ, 

grįs̃mas ʽmiejsce wybrukowaneʼ. — Neoosn. grįst- (ptc. prt. pass. grįs̃tas ʽmoszczony, 

brukowanyʼ): grįs̃tas ʽbelka mostu, drogi, podłogi; piętro z żerdzi (w oborze, na słomę); 

wybrukowane miejsce przed drzwiami domu; schodki przed progiem drzwi wejściowychʼ, 

grįstinis ʽbrukʼ, grįstójis ʽbrukarzʼ. Cps. grįs̃takelis ʽwymoszczona bierwionami droga w 

podmokłym lesieʼ (por. kẽlias), n.m. Gristupỹs (*Grįst-upys).  

 griū́ti, prs. griūvù (*griųvu < *griu-n-vu; war. griūnù, griūstù), prt. griuvaũ 1. ʽwalić 

się na ziemię, upadać, runąćʼ, 2. ʽspadać z góryʼ, 3. ʽzapadać się, rozstępować się (o ziemi)ʼ, 

4. ʽpsuć się; zmniejszać się (o tarczy księżyca)ʼ, 5. ʽzwalić się (o nieszczęściu, chorobie)ʼ, 6. 

ʽginąć, umierać, zdychaćʼ. SD griūstu «walę się, upadam». Odpowiednik łot. gŗût a. grût, 

grûstu, gŗuvu ʽwalić się na ziemię; przewracać się, spieszyć sięʼ. Cps. įgriū́ti ʽwpaść (do 

dziury, do studni)ʼ, nugriū́ti ʽspaść (z wozu, z pieca)ʼ, pagriū́ti ʽprzewrócić się; rozmoknąć (o 

drodze); zdrzemnąć sięʼ, DP ʽupadaćʼ, pragriū́ti DP ʽzaginąćʼ, prigriū́ti ʽlicznie przyjść, 

przyjechaćʼ (Pilnas kiemas sviečių prigriùvo ʽPodwórze zapełniło się gośćmiʼ też o zbożu: 

ʽbujnie, obficie wyrosnąćʼ. — Neoosn. griuv- (⇐ griuvaũ): griùvena ʽobryw, zwał ziemi (np. 

na brzegu rzeki, drogi)ʼ, griùvenos f.pl. ʽzwalisko (domu, muru), ruinyʼ, griuvės̃iai m.pl. 

ʽruinyʼ (por. degės̃iai), núogriuva ʽurwisko, np. na brzegu rzekiʼ, war. núogriuvis; 

pagriùvimas DP ʽrozwalinaʼ. — Oboczne formy prs. griūnù, griūstù wywodzą się od 

neopwk. griū̃-, wyodrębnionego z prs. griūvù (por. uwagi s.v. bū̃va). Refleksy st. zaniko-

wego griū-C/griuv-V są innowacjami na miejscu *grū-C/*gruv-V < pie. *ghruh1- (SP pie. 

*ghreh1u̯-, LIV
2 202). Stan dawny w łot. gw. grût ʽwalić się; spieszyć sięʼ, gruveši m.pl. 

ʽruiny, zwaliska, gruzʼ, jak też w lit. gw. gruvės̃ai m.pl. ʽruinyʼ, grūvùs ʽwalący sięʼ (HL 61). 

Tu może też lit. n.jez. Grū̃tas, n.rz. Grūtà. Miękkie r̓  zostało w griū́ti uogólnione z formy SE 

*gri̯āu̯-C jak w griáuti ʽburzyć, obalaćʼ (zob.). Por. gw. žiùvo, žiū́ti ʽzginąłʼ obok žùvo, žū́ti. 

— SO grau-: gráuti, gráunu a. gráuju, prt. gróviau (iš vietos išgrauja PK 10514 ʽz gruntu 

wykorzeniaʼ, pagrauju SD
1 «obalam» (war. pagriauju SD). Nomina: graũmenys – war. do 

griáumenys (zob. griáuti), cps. graũmedis – war. do griáumedis (zob. griáuti). Por. n.rz. 

Graumuõ 2x, Graumenà, Graumenãlis.  

 Grýva 1 p.a. nazwa rzeki w rej. Kuršė́nai na Żmudzi — jest śladem po zanikłym 

apelatywie *grýva. Wyraz taki był odpowiednikiem łotewskiego grĩva ʽujście rzekiʼ, war. 

grĩve ʽujście rzekiʼ, grīva ʽujście Dźwiny do morza w Rydze; teren położony między dwiema 

rzekami; stare koryto rzekiʼ. Por. również łot. n.rz. Grĩva (Upes-grīva n.m. nad Zatoką 

Ryską), może też stpr. n.jez. Greywa, Greywo (AON 46). Zdaniem J. Zubatego należy tu 

jeszcze łot. grīvis ʽgruba długa trawaʼ, grīvja zāle ʽlicha trawa o grubych łodygach, rosnąca 

na obszarze często zalewanymʼ (zob. ME I, 658). — Wymieniony w słowniku Miežinisa 

wyraz lit. gryva ʽujście rzeki, deltaʼ jest letonizmem, zob. Urbutis 2009, 277. — Łot. 

apelatyw ma nawiązanie w psł. *griva ʽgrzywa, długie włosy pokrywające kark zwierzęciaʼ, 

por. sch. grȉva ʽgrzywaʼ, słń. gw. gríva ʽmiedza porośnięta trawąʼ, ros. gríva ts., też 

ʽpodłużna mielizna, podłużne wzniesienie o stokach pokrytych lasemʼ, błr. gw. hrýva 
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ʽmielizna w miejscu spływania dwu rzekʼ, pol. gw. grzywa m.in. ʽkępa trawy, zboża ominięta 

podczas koszenia; nie zaorany kawałek pola; podłużna wyniosłośćʼ (por. BSW 98 n.). 

Nawiązanie w wed. grīvā́- f. ʽkark, tylna część szyiʼ (grīva-baddhá- ʽzawiązany na szyiʼ), 

aw. grīuuā- ʽkarkʼ < pie. *gu̯riH-u̯eh2- (EWAIA I, 509). Wyraz wedycki skłania do 

przypuszczenia, że zarówno słowiańskie znacz. ʽwłosy rosnące na karkuʼ, jak i bałto-

słowiańskie znacz. topograficzne wywodzą się z anatomicznego znacz. ʽkark, szyjaʼ. Znacz. 

ʽkarkʼ prześwieca jeszcze w derywatach słowiańskich, por. 1° *grivĭnŭ: strus. grivnyj 

ʽzawieszany na karkuʼ, czes. hřívní sádlo ʽsadło z końskiego karkuʼ, słń. grívno pečenje 

ʽpieczeń z karkówkiʼ, 2° *grivĭna: csł. grivĭna ʽnaszyjnik, naramiennik; monetaʼ, sch. grȋvna 

przest. ʽnaszyjnik; srebrny pieniądzʼ, ros. grívna ʽdawna jednostka pieniężna; naszyjnikʼ, pol. 

grzywna ʽkara pieniężnaʼ, przest. ʽjednostka płatnicza w srebrzeʼ (por. Boryś 187). 

 grývenka 1 p.a., grývenkė 1 p.a. gw. 1. ʽpowrósło w kształcie pęta (opaski) ze 

skręconych witek brzozowych, wierzbowych, służące do spajania, mocowania przedmiotów 

(np. części brony)ʼ, 2. ʽpowrósło ze słomy o kształcie pętaʼ, 3. ʽwęzeł, supeł na niciʼ — 

zapoż. z błr. gw. hrývjanka, war. hryvénka, hryvénьka ʽpowróz skręcony z witek młodej 

brzozyʼ (PZB 1, 489). War. grývanka, grývankė. Historycznie poświadczone m.in. w CGL 

ʽKlaubeʼ [ʽKlemmring, Befestigungsklammerʼ] i LEX ts., zob. ALEW 368. Por. syn. kliū̃bai.  

 grìvina 1 p.a. 1. ʽw carskiej Rosji: moneta srebrna o wartości 10 kopiejekʼ, 2. ʽw Litwie 

pruskiej: marka lub 20 groszy pruskichʼ — zapoż. ze stbł. grivna, z insercją i dla rozwiązania 

obcej fonotaktycznie grupy vn, u̯n (por. SLA 79, LEW 171, ALEW 369). — Obok tego grivna 

DP ʽgrzywnaʼ (davė jiemus dešimtį ilgųjų arba grivnų DP 38220 ʽdał im dziesięć grzywienʼ). 

— Wsch.-lit. refleks grìunia ʽ10 kopiejekʼ (I tu su savo grìunia! ʽI ty ze swymi trzema 

groszami!ʼ, dosł. ʽz 10 kopiejkamiʼ) ⇐ błr. hrýŭnja (ZS 20, 86) pokazuje jednak utrzymanie 

dyftongu błr. iu̯. Zob. też s.v. pracim̃nas i papjū́kos. 

 grizatà, gen.sg. grizãtos 2 p.a. gw. 1. ʽzgryzota, zmartwienieʼ — zapoż. z pol. zgryzota 

ʽwielkie zmartwienie, troska, strapienieʼ, z uproszczeniem nagłosu zgr- > gr-. Warianty: 

grizeta b.z.a. (Su tokia grizeta tai geriau numirti), z nieorganicznym b: gryzbatà (Jis 

gryzbãtos apimtas, tik nenumirė). — Drw. wsteczny: grizà (Grizà naikina sveikatą; por. 

alk̃atis ⇒ alkà; pakramtà ⇒ pakramà), od tego vb. denom. susigrizénti ʽzmartwić sięʼ, 

susigrìzyti ʽzamartwiać sięʼ. 

 grìzinti, grìzinu, grìzinau gw. 1. ʽrżnąć, piłować nieostrym narzędziemʼ, 2. przen. 

ʽsuszyć komu głowę, natrętnie o co prosićʼ — czasownik na -in- od wykrz. grizì-grizì o 

rżnięciu, piłowaniu (war. grižì-grižì, zob. gríežti I). — Postverbalia: grizà c. ʽdokuczliwy 

człowiekʼ (war. grizatà), grìzas ʽjednoręczna piłaʼ i ʽkornik, Ipidaeʼ, grizlùs ʽdokuczliwy, 

gderliwy; o wietrze: przenikliwie zimnyʼ. Cps. grizãlindis ʽotwór wydrążony przez kornikaʼ 

(por. lendù, lįs̃ti), grizãmilčiai m.pl. ʽproszek ze stoczonego przez korniki drzewaʼ (por. 

mìltai). — Neoapofonia SZ griz- ⇒ SP gryz-: grýzoti ʽniespiesznie żąć sierpemʼ, grỹzas ob. 

grìzas ʽkornik; biały robak w kartofluʼ, gryzlė ̃ c. ʽdokuczliwy człowiekʼ. Por. glìsti ⇒ 

glysčióti. — Neoapofonia SZ griz- ⇒ SP/SE greiz-: greĩzoti LZŽ ʽniestarannie pisać, bazgrać; 

plamić w zeszycie szkolnymʼ (Ne rašo, o greĩzoja). Por. plìsti ⇒ pleĩsti; stìpti ⇒ stéipėti. 

 grįž̃ti, grįžtù (*grinž-stu), grįžaũ ʽwrócić, powrócić, powracać, zwł. do domuʼ — 

praesens z suf. -sta- i SZ grįž- < *grinž- < pie. *grṇǵh- ʽobracaćʼ (LIV
2 191). Zob. SE s.v. 

grę̃žti ʽskręcać, zawracaćʼ (LEW 167, ALEW 369). Cps. apgrįž̃ti DP ʽobrócić sięʼ, apsigrįžti SP 

ʽnawrócić sięʼ, pargrįž̃ti namõ ʽpowrócić do domuʼ, sugrįž̃ti namõ ts., sugrįštu SD «cofam 

się» (syn. atgrįštu), «wracam się». SO grąž- < *granž-: grąžýti (zob.). — Drw. angrįždinė́ti 

LZŽ ʽnaprawić (sanie)ʼ, atgrįždinė́ti LZŽ ʽzawrócić (stado)ʼ, refl. atsigrįždinė́ti LZŽ 

ʽodwracać się za siebieʼ, atsigrįžėti stlit. ʽodwrócić się do kogoʼ. Nomina: apgrįžimas SD
1 
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«odwrot», SD «nawrocenie», grįžìmas ʽpowrótʼ (SD «wiercenie» [np. świdrem]), grįž̃tė a. 

grįžtė ̃ʽprzewiąsło, powrósło skręcone ze słomy; naręcze, wiązka (lnu), warkocz cebuliʼ (por. 

łot. grīzta, grīzts ʽcoś skręconego, zwiniętego; coś potarganegoʼ), grįž̃ulas ʽdyszelʼ, przest. 

ʽujeżdżalnia koniʼ, SD <griźułas> 1. «koło, w ktorym konie do biegu ćwiczą», 2. «woz 

niebieski» [ʽWielki Wózʼ], grįžulė ̃a. gryžulė ̃ʽwiązka czesanego lnu złożona z kilku garściʼ, 

negrįžtamaĩ adv. ʽbezpowrotnieʼ, sugrįžtùvės f.pl. ʽodwiedzenie domu rodziców panny 

młodej w pierwszą niedzielę po weseluʼ (syn. sugrąžtùvės, sugrą̃žtai). Cps. grįž̃kelis ʽrozstajʼ 

(por. kẽlias). — N.m. Pagrįžaĩ. 

 gróbai, -ų 1 p.a. m.pl. 1. ʽkościec, szkieletʼ (war. grióbai), 2. ʽżebraʼ (sg. gróbas, war. 

grióbas), 3. ʽwnętrznościʼ (Žarnos, kepenos, širdis, blužnis, plaučiai yra vis gróbai, arba 

viduriai JU). Jest równoznaczna formacja z suf. -l-: gróblai, grióblai ʽkościecʼ, gróblas, 

grióblas ʽżebroʼ. Nawiązania staropruskie: grabwe EV ʽżebro, Ribbe [Rippe]ʼ; współrdzenne 

grauwus EV ʽbok ciała, Seyteʼ, czyt. [gra:vəs], co pewnie ze zmiany *[gra:bəs]; drw. 

grawyne EV 304 ʽboczna deska w wozie służącym do przewozu gnoju, Tuncbret 

[Dungbrett]ʼ. Wyraz nie ma etymologii. Zestawiano z czas. grė́bti ʽzgarniać, garnąć na kupęʼ 

oraz gróbti ʽchwytać, porywaćʼ, zob. LEW 165n., PKEŽ 1, 411n., ALEW 369. — Jest jeszcze 

żm. gróbas 1. ʽkiszkaʼ, 2. ʽżołądekʼ (to znaczenie można wyprowadzić z cps. sūra-gróbis, 

war. sū́rgrobis, sūrgróbis ʽwysuszona część żołądka cielęcego używana jako podpuszczka 

przy wyrobie serówʼ). Cps. subìngrobis ʽodbytnica, jelito prosteʼ (por. sùbinė). 

 grõblius, -iaus 2 p.a., gróblis, -io gw. ʽgrobla, wał usypany z ziemi, nasyp jako 

zabezpieczenie przed wylaniemʼ (Grõblių į salą per balą padarė ʽZrobili groblę do wyspy 

przez błotoʼ. Pavasarį Dubysa mūsų groblį nunešė ʽWiosną Dubissa zniosła naszą groblęʼ) 

— zapoż. z pol. gw. grobel, -bla (pol. liter. grobla). Por. strus. groblja ʽrów, fosa; nasyp, 

kopiecʼ < psł. *grobja ʽgrzebanieʼ ⇐ *grebti ʽgrzebaćʼ (Boryś 178). Brak w POLŽ. 

 gróbti, gróbiu, gróbiau 1. ʽchwycić, złapać (za rękę, za połę)ʼ, 2. ʽgwałtem zabierać, 

porywać; pozbawiać czego, grabićʼ (Kas grõbs – nepralõbs ʽKto zagrabi, nie wzbogaci sięʼ, 

por. pol. Kradzione nie tuczy), pagróbti ʽpochwycić, porwać, zagrabić, przywłaszczyć sobieʼ. 

Odpowiednik łot. grâbt, -bju, -bu ʽgrabić, zgarniać; chwytaćʼ, izgrâbt ʽwygrzebać, wygarnąć 

(np. popiół z paleniska)ʼ — refleks st. o, pb. *grāb, utworzonego od pwk. *grēb, por. grė́bti 

ʽgrabićʼ < pie. *ghrebh2- ʽchwytaćʼ. Paralele dla innowacyjnej apofonii ē ⇒ ā: glė́bti ⇒ 

glóbti; *gėž- ⇒ góžti; bė́gti ⇒ bogìnti (por. Kuryłowicz 1987, 359). Nawiązanie w iteratywie 

psł. *grabiti ʽzgarniać do siebie; rabowaćʼ (scs. grabiti ʽłupić, rabowaćʼ, ros. grábitь ts., gw. 

ʽchwytać rękamiʼ, pol. grabić ʽzgarniać grabiami; wyrównywać grabiami powierzchnię 

ziemi; zabierać siłą, rabować, łupićʼ). Z innym sufiksem: łot. grãbât ʽchwytać, łapaćʼ. 

Derksen 2008, 185 odtwarza pbsł. *groʔb-. — Drw. gróbstyti frq. ʽchwytać często, porywać, 

ściągać, kraśćʼ, prigróbstyti ʽzagarnąć, nachwytać, narabowaćʼ : łot. grâbstît, grãbstît 

ʽchwytać, grabić, zgrabiać (zboże, siano); sięgać po omackuʼ. Z innym sufiksem: łot. grãbât 

ʽchwytać, łapaćʼ. — Nomina: grõbšas 1. ʽkto potrafi szybko sprzątnąć zbożeʼ, 2. 

ʽłakomczuch, chciwiecʼ (⇒ vb. denom. grobšáuti ʽporywać, kraśćʼ), grobuonìs, -iẽs m. 

ʽdrapieżnik (zwierz a. ptak); rabuś, łupieżcaʼ. Por. łot. grâbeklis ʽgrabieʼ, grābiķis ts., grābs 

ʽzłodziejʼ. — Neoosn. grobst- (⇐ gróbstyti): grobstinė́ti ʽporywać, zabieraćʼ, grobstẽklis ʽkto 

kradnie od czasu do czasu, złodziejaszekʼ (neosuf. -ekl-), grobštùs ʽchciwy, kto się łakomi na 

cudzeʼ (ze zmianą ps > pš), ⇒ grobštùkas ʽzłodziejaszekʼ. Neoosn. grobsty-: gróbstytojas 

ʽgrabieżca, złodziejʼ (por. dė́stytojas, slapstýtojas). 

 grõmata 1 p.a. stlit., gw. ʽlist do kogo pisany, pismo urzędowe, oficjalny dokumentʼ, 

SD «list, pisanie od kogo przysłane» (war. grõmeta ʽlistʼ) — zapoż. ze stbłr. gramota 

ʽumiejętność czytania i pisania; oficjalny dokument; list do kogoʼ, por. błr. hrámata, -y ts., 

strus. gramota, ros. grámota m.in. ʽczytanie i pisanieʼ (⇐ gr. γράμματα n.pl. ʽpismo, list, 



528 

na prawach rękopisu 

umowa; księgaʼ). Stąd też łot. grãmata ʽksiążka; list; paszportʼ (por. ME I, 644). War. 

grõmeta ʽlistʼ (Litwa pruska). Por. SLA 79, LEW 172, ALEW 369n. Zob. też grãmatnas i 

gramatiẽjus. — Drw. gromatanešys SD «kursor, poseł listowny pieszy» (syn. lakštanešys 

pėsčias), war. gromatnešỹs, grõmetnešis; grõmetbogis przest. ʽarkusz/karta papieru 

listowegoʼ – kalka hybrydalna z nwn. Briefbogen m. (GL 55), grõmetskrynė ʽskrzynka na 

listyʼ (por. skrynià). 

 gromulỹs 3 p.a. 1. ʽżujka, pokarm, który zwierzę przeżuwające powtórnie przeżuwa po 

jego powrocie z żołądka do pyskaʼ (Karvės sugulusios grõmulį gromula ʽKrowy położyły się 

i przeżuwają żujkęʼ. Karvė grõmulį pametė ʽKrowa przestała przeżuwaćʼ [zachorowała]), 2. 

ʽtrawienieʼ. Z obocznymi sufiksami: grõmalas, grõmulas. Pierwotnie nazwa czynności na -

ul-, utworzona od interi. *grām grām oddającej odgłos przeżuwania. Por. grum̃ grum̃ o 

gryzieniu kości przez psa (Šuva kaulus grum̃ grum̃ ėda), grùmšt o miażdżeniu zębami czegoś 

twardego (zob. grum̃šti). Onomatopeiczną osnowę może mieć również czas. łot. gręmuôt 

ʽżuć, wolno jeść; przeżuwać – o bydleʼ. Inaczej LEW 172: grom- ma stać w apofonii do 

gram- jak w gramañtas ʽbryła, grudaʼ. ALEW 370 podnosi związek grom-/gram- ze stang. 

crimman ʽpchać, napychać, gnieśćʼ i stwn. gikrumman ʽnapchany, wypchanyʼ. Wydaje się, 

że w granicach pola znaczeniowego ʽprzeżuwanie pokarmu, żujkaʼ leksem grom-, z 

pochodzenia onomatopeiczny, łączy się w naturalny sposób ze swym synonimem gram-, por. 

gramulti stlit. ʽżuć, przeżuwaćʼ. Stosunek grom- : gram- sprawia na pierwszy rzut oka 

wrażenie pary apofonicznej (por. gomùs : gãmalas; prõtas : pràsti), lecz w gruncie rzeczy nią 

nie jest. Chodzi tu tylko o wariację o/a w wokalizmie wykrzykników. — Vb. denom. 

grõmuliuoti ʽprzeżuwać żujkę; gryźć; trawićʼ, war. grõmulioti. 

 gronyčià 2 p.a., gen.sg. gronỹčios stlit., gw. ʽgranica, linia oddzielająca; granica 

państwaʼ — zapoż. ze stbłr. granica, kgranica, por. błr. hraníca, -y, pol. granica, -y (SLA 79, 

ZS 19, ALEW 370). Z obocznym tematem: gronyčė b.z.a. War. ze zmianą gr- > dr-: dronyčià 

ʽgranica; miedzaʼ (por. grãmyti > drãmyti), też ściągnięte drončia b.z.a. — Wsch.-lit. ronyčià 

ʽścieżka przez poleʼ (Į vieškelį išeinam ana ronyčià ʽNa gościniec wychodzi się tamtą 

ścieżkąʼ) ⇐ błr. hraníca (por. zanik błr. h- w rỹbas ob. grỹbas; riẽkas ob. griẽkas). Drw. 

ažronyčià LZŽ ʽzagranicaʼ (kalka z br. zahraníca, pol. zagranica). Zob. też rubẽžius. 

 gróti I, grója, grójo 1. ʽo wronach: krakaćʼ (Varnos grója ʽWrony kracząʼ), 2. ʽo wilku: 

wyćʼ (Vilkai grója ʽWilki wyjąʼ). Onomatopeiczne. Por. grioti. 

 gróti II, gróju, grójau 1. ʽgrać na instrumencie muzycznymʼ, 2. ʽgrać w karty, brać 

udział w grzeʼ, 3. ʽrobić coś energicznie a. byle jakʼ. Sposób odmiany wskazuje na zapoż. ze 

stbłr. grati, graju (błr. gw. hracь, hráju), nie zaś z pol. grać, gram, jak to podał LEW 162. 

Zob. też grãjyti. 

 grõtos, -ų 2 p.a. f.pl. ʽkratyʼ — zapoż. ze stbłr. kgrata, grata ⇐ pol. XVI w. grata 

(rzadki wariant do krata; ⇐ śrłac. crata, grata ʽkrata, ogrodzenie, przegroda; rusztʼ, włos. 

grata ts.), por. LEW 172, Sławski III, 68n. Z innym tematem: grotys b.z.a., grõtai. Zob. też 

krõtos. — Drw. grotẽlės f.pl. ʽkratki z drewna a. metalu jako osłona czegośʼ. 

 grubijõnas 2 p.a. ʽczłowiek nieokrzesany, ordynarny, gbur, chamʼ — miejsce akcentu 

wskazuje na ros. grubiján jako źródło pożyczki (⇐ nwn. Grobian m., z adideacją do przym. 

grúbyj m.in. ʽniegrzeczny, nieokrzesany, grubiańskiʼ, por. REW I, 311n.). Por. pol. XVIII w. 

grubijan, wtórnie grubijanin, dziś grubianin (Bańkowski I, 485n.). — Vb. denom. 

grubijõnyti ʽzachowywać się po grubiańskuʼ. 

 grùbti, grum̃ba, grùbo ʽgrabieć (o palcach), drętwieć, kostnieć, chropowaciećʼ, 

nugrùbti ʽzgrabieć, zdrętwieć (o palcach, dłoniach, od zimna, mrozu, od pracy w ziemi)ʼ, 

sugrùbti ʽzgrabieć, zdrętwiećʼ — vb. denominativum od adi. grubùs (zob.); prs. infigowane 
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gru-m-b-a < pb. *gru-n-b-a. Drw. nugrùbnagis ʽktoś ze zgrabiałymi palcami, ktoś 

nieumiejętny w robocieʼ (por. nagaĩ). Odpowiednik łot. grumbt, -bju, -bu ʽmarszczyć sięʼ 

pokazuje uogólnienie infiksu n w całym paradygmacie. — Neopwk. grumb-: grum̃ba 

ʽzmarszczka, fałda; koleinaʼ, grum̃bulis ʽgarb, nierównośćʼ (por. runtùlis ⇐ *runta, rùntinti). 

— W słowiańskim z paralelnego do grumbù prs. infigowanego *grǫbǫ został 

wyabstrahowany neopwk. *grǫb-. Na nim zbudowano adi. *grǫbŭ, por. scs. grǫbŭ ʽἄγροικος, 

ἰδιώτης, nieuczony, nieokrzesanyʼ, słń. grȏb ʽszorstki; gruby, duży, poważnyʼ, pol. gw. 

gręby ʽmający zmarszczki; cierpkiʼ, kasz. grëbi ʽgruby; razowy, z grubo mielonego ziarna; 

zsiadły, gęsty – o mlekuʼ (Sławski I, 356). — O tym, że grùb(ti) było interpretowane jako 

neopierwiastek, świadczy obecność alternantu na SP/SO graub-, por. graublė ̃ ʽbłoto 

zamarzłe na drodzeʼ (obok gruoblė ̃ ts.). W słowiańskim por. psł. *grubŭ, ros. grúbyj 

ʽsurowy, nieobrobiony, szorstki, ostry; wulgarnyʼ, czes. hrubý ʽzłożony z większych części, 

gruby, niecienki, otyły; szorstki, chropowatyʼ, pol. gruby ʽniecienki; tęgi, otyły; 

przytłumiony (o głosie)ʼ. Por. BSW 99n., Sławski, l.c., Boryś 181.  

 grubùs, -ì 4 p.a. 1. ʽzgrabiały (o palcach)ʼ, 2. ʽniegładki, nierówny, chropowaty, 

szorstkiʼ, 3. ʽgrubo zmielony, grudkowaty (o mące)ʼ, 4. ʽniemiły, gburowatyʼ, 5. stlit. ʽostryʼ 

(grubumi ir ankštu keliu DP 9041 ʽostrą i ciasną drogąʼ) — przymiotnik z suf. -u- i SZ grub- 

od *gri̯au̯b-/*grau̯b-. Transponat ie. *ghreu̯-bh-. Brak jasnych nawiązań. Por. LEW 172, s.v. 

grùb(l)as. BSW 100 i LEW, l.c. zestawiali grubùs ze stwn. grob ʽgruby, tęgi, silnyʼ, śrdn. grof 

ts. Dziś jednak wyrazy niemieckie etymologizuje się inaczej, zob. EWD 479, ALEW 371. — 

Drw. grubà a. grùbas ʽdroga pokryta grudą, bryłami zamarzłej ziemiʼ (Niekur nevažuosim, 

grubà, arkliai kojas pasimuš ʽNigdzie nie pojedziemy, [jest] gruda, konie poobijają sobie 

nogiʼ), grùbežis ʽzamarzłe błoto, gruda na drodzeʼ, grùblas ʽkępa, kępka; gruda, grudka; 

zgrubienieʼ, grubiaĩ adv. ʽszorstko, po grubiańskuʼ, grublùs ʽszorstki, nierównyʼ (⇒ 

grublė́tas ʽchropawy, nierówny, zgrubiały – o skórze, szorstkiʼ), grùbslas ʽgrudka, bryłka 

ziemiʼ (war. grùbzlas), grùbstas ʽbryła wyschniętej, zbitej ziemi, gruda na roliʼ, grùbtas ts. 

(⇒ grubtỹnė ʽmiejsce pokryte zeschłymi grudami, z trudem dające się bronowaćʼ). Cps. 

grubaũsis ʽktoś przygłuchy; (owca) z krótkimi uszamiʼ (por. ausìs), grubnãgis ʽślamazara, 

niedołęga; człowiek o grubych palcachʼ (por. nagaĩ). Por. łot. grubulis ʽbryła zamarzłej 

ziemi; skorupa; rozwalina płotuʼ, grubuļi m.pl. ʽgruz, odłamki muru, cegieł, kamieniaʼ. Vb. 

denom. grùbti (zob.). — N.m. Grubaĩ 2x, Grùbos 3x, Grubýnai, Grubìškiai, Grùbiškis; 

Grubliaĩ. N.rz. Grùbė, Grùbintakis. — WSZ grūb-: grūbà ʽwzniesienie na bagnie, kępa 

porośnięta krzakami, brzeziną; pagórekʼ (Vieta lygi, nuotaki, kur-ne-kur iškilusios grūbos 

ʽMiejsce równe, łagodnie opadające, tu i ówdzie wznoszą się kępyʼ). 

 grùcė 2 p.a., grucė ̃4 p.a. stlit., gw. 1. ʽkasza z otłuczonych w stęporze krup żytnich, 

pęcak, grucaʼ (m.in SD), 2. ʽpolewka z takiej kaszyʼ — zapoż. z pol. gruca (⇐ śrwn. griuze 

n., por. nwn. Grüze f., Sławski I, 363, s.v. grys). Por. SLA 79, ZS 20, LEW 173, ALEW 371, 

POLŽ 315n. War. grucià, grùčė, grùčia. 

 grū́das 3 p.a. 1. ʽziarno siewneʼ (avižõs grū́das ʽziarno owsaʼ), zwykle pl. grūdaĩ 

ʽziarno, zbożeʼ, 2. ʽplon, urodzajʼ (Atrodo gera žemė, bet grūdo nedaug ʽWydaje się dobra 

ziemia, ale plonu niedużoʼ), 3. grūdẽlis laũko ʽskrawek pola, bardzo małe poleʼ. Odpowiada 

wsch.-łot. grûds ʽziarnoʼ (por. SO łot. graûds ʽziarnoʼ s.v. graudùs). Rzecz. postwerbalny od 

grū́sti, grū́du ʽtłuc, ubijać w stępieʼ (zob.). Pierwotnie oznaczał ʽziarno przetworzone, 

przeznaczone do spożyciaʼ (por. ALEW 371). — Drw. grūdiẽnė ʽowsiankaʼ, grūdijà coll. 

ʽplon w ziarnieʼ (Rugių ant šiaudijos daug, ant grūdijos maž šįmet ʽW tym roku żyta na 

słomę jest dość, [ale] ziarna małoʼ), cps. atãgrūdžiai m.pl. ʽziarno gorszego gatunku, 

przeznaczone na karmę dla zwierzątʼ (prepozycja ata- w funkcji prywatywnej), grūdgaliaĩ 

m.pl. ʽpośladʼ (por. gãlas), pipìrgrūdis ʽziarnko pieprzuʼ (por. pipìras), žiẽmgrūdžiai m.pl. 
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ʽoziminaʼ (por. žiemà). 

 grukšė́ti, grukšiù, grukšė́jau 1. ʽgryźć coś twardego, kruchego, chrupać, chrupotaćʼ, 2. 

ʽzgrzytać w zębachʼ, z innymi sufiksami: grukščióti, grukšnóti — czasowniki 

onomatopeiczne, bazujące na wykrz. grùkš, grùkšt. Paralela: grumšė́ti ⇐ grùmšt. 

 grùmada 1 p.a. 1. ʽgromada ludzi, tłumʼ, też grùmoda, grumodà — zamiast *gramada, 

co zapożyczone ze stbłr. gromada, por. błr. hramáda, -y. War. m. grùmodas, grumódas; 

grumadas CGL [ʽtowarzystwo w podróżyʼ], grãmatas; graumadas b.z.a. (dyftong niejasny). 

Wokalizm u zam. a jest następstwem adideacji do czas. grùmtis ʽcisnąć się, tłoczyć sięʼ, 

grùmdytis ʽpopychać sięʼ (Otrębski, Lingua Posnaniensis VII, 1959, 314; brak u 

Kabašinskaitė 1998). Mniej jest prawdopodobne, że grùmada to polonizm (tak chce POLŽ 

316). Zob. też ALEW 371n. — Vb. denom. grumãdytis ʽgromadzić sięʼ. 

 grùmdyti, grùmdau, grùmdžiau 1. ʽgnieść, miętosić, tłoczyć, gniotąc wpychać (do 

worka), aby jak najwięcej weszłoʼ, 2. ʽprać trąc w rękuʼ (war. grùndyti ʽpraćʼ, por. duntuvės, 

gindyvė), 3. ʽostrzyć, np. siekieręʼ. Cps. atgrùmdyti ʽ(wymię krowy) zmiękczyć masażemʼ, 

sugrùmdyti ʽwtłoczyć do worka, wepchnąć do pomieszczeniaʼ, refl. grùmdytis ʽpopychać się, 

szturchać sięʼ — intensivum z suf. -dy- do grùmti ʽcisnąć, tłoczyćʼ (zob.). Paralele: stùmdyti 

⇐ stùmti; dùrdyti ⇐ dùrti. Por. ALEW 372. — Neoosn. grumdy-: grumdỹklė ʽceber do 

zamaczania bielizny, do praniaʼ, grumdỹnė ʽtarka do praniaʼ (⇒ drw. wsteczny: grum̃dė ts., 

por. budỳnės ⇒ bùdės), grumdytùvė ts. — Odpowiedniki łotewskie: grumdît ʽpchać, trącać, 

odpychaćʼ (ob. grumît ts., refl. grumîtiês ʽpchać się, narzucać sięʼ; frq. na -stī-: grùmstît, 

grum̃stît, -u, -ĩju ʽzgarniać do kupy; potrząsać, pchaćʼ (⇒ grum̃slas f.pl. ʽresztki, okruchyʼ). 

Na zanikły odpowiednik lit. *grumstyti wskazuje kilka drw. postwerbalnych o osnowie 

grumst-, por. grum̃stas ʽgruda, bryła ziemi, gliny, zwł. twardaʼ (war. grum̃slas ʽgrudaʼ), 

druskos grumsteliai CGL ʽdrobiny soliʼ, grumstýnas ʽwyschnięty grunt glinianyʼ. 

 grumė́ti, grùma (war. grùmi), grumė́jo ʽgrzmieć, dudnić (o huku, odgłosie pioruna, 

armat), huczećʼ, įgrumė́ti ʽwejść, wjechać z hałasemʼ, sugrumė́ti ʽzejść się, zebrać się w 

zgiełkuʼ. Z innymi sufiksami: gruménti ʽgłucho dudnić (o odległych grzmotach)ʼ, tr. 

ʽnapominać, przestrzegać, grozić, odgrażać sięʼ, grumóti, -ju, -jau ʽgrozić, straszyć 

zapowiedzią czegoś złegoʼ. Nomen: stpr. grumins EV ʽdrobny deszcz, grzmot odległej burzy, 

Dunreyn [dünner Regen, der ferne Donner]ʼ (por. Trautmann 1910, 343, PKEŽ 1, 416n.). Tu 

chyba też łot. gruma ʽurazaʼ, grumu vilkt ʽżywić do kogo urazęʼ. Pwk. grum- to forma st. 

zanikowego do grem-, por. łot. gremt, gremju, grēmu ʽmruczeć; mówić podniesionym 

głosemʼ, refl. grem̃tiês, gremjûos, grẽmuôs m.in. ʽodgrażać się, grozićʼ. Pie. *ghrem-/*ghṛm- 

ʽhuczeć, dudnić, grzmiećʼ (Berneker I, 360, IEW 458n., LIV
2 204), por. aw. graməṇt- 

ʽszalejący, wściekłyʼ, gr. χρεμίζω ʽrżeć – o koniu; rwać się do kobiety – o mężczyźnieʼ (war. 

χρεμετίζω). Nieco inaczej BSW 97, LEW 163 (s.v. gramė́ti). Zob. też grum̃zti. — SO gram-: 

gramė́ti (zob., tam też o psł. *gromŭ). — WSZ grūm-: grūmóti, -ja, -jo ʽgrzmieć; grozić 

(palcem, pięścią)ʼ. — Alternant grum- stoi w oboczności do grim-, ukazującego się w takich 

formach, jak łot. grimts ʽgniewny, niemiły, nieprzyjaznyʼ, grima c. ʽnieznośny człowiek, 

zrzędaʼ oraz stpr. grīmons ʽzaśpiewaj! gesungen!ʼ (inf. *grimt), zob. LAV 164 (fakt 

przemilczany przez Derksena 2008, 195). Na rzecz datowania dwoistości *grim-/*grum- w 

prabałto-słowiańskim przemawia refleks psł. *grĭm-, por. scs. vŭzgrĭměti, -grĭmljǫ 

ʽzagrzmiećʼ, sch. gr̦̀meti, ros. gremétь, gremljú ʽgrzmieć, huczeć; głośno mówićʼ, błr. 

hrymécь, ukr. hrymíty, czes. hřměti a. hřmíti, -ím ʽgrzmiećʼ, pol. grzmieć ʽgłośno 

rozbrzmiewać; mówić głośno, dobitnieʼ. Por. podwójny refleks SZ w parach drìngti/druñgti; 

rìmtas/rùmtas. — WSZ *grīm-: psł. *grimati (iter.), pol. przest. pogrzymać ʽpogrzmiewaćʼ. 

NB. Spodziewanym refleksem st. zanikowego jest pb. †girm-/†gurm- < pie. *ghṛm-. 

Poświadczone formy grim-, grum- pochodzą z wyrównania sekwencji VR do sekwencji RV, 
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właściwej dla formy SE grem-. Podobnymi innowacjami apofonicznymi są grim- zam. 

†girm- (zob. grìmti), brid- zam. †bird- (zob. brìsti) oraz plit- zam. †pilt- (zob. plìsti). 

 grum̃šti, grumščiù, grumščiaũ gw. ʽwydawać charakterystyczny odgłos przy gryzieniu, 

chrupać (sucharki, orzechy, owies)ʼ, grumšė́ti, grùmši, -ė́jo ʽchrupać, chrupotać (o koniu, 

krowie), chrzęścić (o piasku, żwirze pod nogami), zgrzytać (o maszynie)ʼ — czasowniki 

utworzone od interi. grùmšt o miażdżeniu zębami czegoś twardego. War. sonoryzowany: 

grum̃ždžia ʽchrupie w zębachʼ. War. z epentezą p: grumpštauti, por. SD
1 <grumbßtauiu> 

«chrobocę» (brak w LKŽ). Por. stim̃ti > stim̃pti; tùmtas > tùmptas. Zob. też ALEW 371. 

 grùmti, grumiù, grū́miau gw. ʽcisnąć, gnieść, tłoczyćʼ, išgrùmti ʽwypędzić (z 

chałupy)ʼ, pagrùmti ʽpokonać, zwyciężyćʼ, sugrùmti ʽspędzić (bydło do obory); zgnieść, 

stratować; zjeść, zeżrećʼ. Refl. grùmtis ʽmocować się, walczyć; przedzierać sięʼ (por. łot. 

grum̂tiês2, grumjuôs ʽmocować sięʼ); prasigrùmti ʽprzecisnąć się, przedrzeć się (przez tłum)ʼ. 

Drw. grùmdyti (zob.). Etymologia nieustalona. Būga, RR I, 329 zestawiał lit. grùm-uta 

ʽkrzakʼ z psł. *grŭmŭ ts., scs. grŭmŭ ʽφυτόνʼ (zob. też Berneker I, 358). ALEW 371 uważa 

grum- za spokrewnione ze stang. croma, cruma m., śrdn. krome f. ʽokruszyna chlebaʼ. 

Niepewna jest alternacja apofoniczna grum- : graum- (przyjmowana przez Būgę, l.c.), 

ponieważ cytowany przezeń zwrot graumenys girių żm. ʽpuszcze wielkieʼ został w LKŽ III, 

527, 575 sprowadzony do griáumenys m.pl. 3 p.a. ʽgęsty las pełen powalonych przez wiatr 

drzewʼ, a to z kolei może być wykolejeniem griáu-medis ʽprzewrócone drzewo w lesieʼ (por. 

griáuti i mẽdis). — Nomina: grumañtas ʽbryła ziemi, grudaʼ (syn. gramañtas, por. sufiks w 

lamañtas, ramañtas), grum̃tas a. grum̃stas ʽbryła ziemiʼ, grumtỹnės a. grumtùvės f.pl. 

ʽzapasy, walkaʼ, grùmulas ʽbryła (gliny, błota, masła), kawał (chleba, ciasta), gałka (sera), 

garść (słomy), kłąb (dymu)ʼ, też ʽgruczołʼ (⇒ zapoż. litewskie w pol. gw. grumoł ʽkawał 

gęstej ropy z rany, rdzeń wrzodu; pęk szmat; kilka gęsto rosnących na jednej gałązce 

owocówʼ, por. Zdancewicz 340), grùmuta ʽkrzew, krzakʼ, grùmutas ʽkiść, grono, pęk 

(orzechów)ʼ.  

 grum̃zti, grumzdžiù, grumzdžiaũ stlit., gw. ʽgrozić, straszyć zemstą, zapowiadać coś 

złegoʼ (m.in. DP, BP, WP) — z uwagi na to, że zbitka -mzd- daje się wytłumaczyć 

perseweracyjmym udźwięcznieniem z *-mst-, wolno postulować *grum-sty-ti jako formę 

wyjściową o funkcji ʽgrozićʼ. Chodziłoby o frequentativum do pwk. grum- jak w grumė́ti 

ʽgrzmieć, dudnić – o niebie grzmiącym piorunamiʼ (por. scs. vŭzgrŭměti, ros. gremétь 

ʽgrzmiećʼ), gruménti ʽgłucho dudnić (o odległych grzmotach)ʼ i zwłaszcza grumóti lub 

grūmóti 1. ʽgrzmieć – o burzyʼ i 2. ʽgrozić czymʼ (Su lazda pagrumójo ʽPogroził kijemʼ. 

Valstietis grūmojo kumščiu ʽChłop pogroził pięściąʼ). Pod względem semantycznym wypada 

założyć przejście od ʽgrzmiećʼ ⇒ ʽzapowiadać burzęʼ do ʽzapowiadać coś złegoʼ, zwł. do 

ʽstraszyć kogoś zapowiedzią czegoś złego, czyli grozićʼ. Gdy chodzi o zmiany formalne, to 

1° pdg. *grumstyti, *grumstau, *grumsčiau wydał w następstwie sonoryzacji grumzdyti, -

zdau, -zdžiau ʽgrozićʼ (BRP, też liter. u Žemaitė), 2° wymiana sufiksu -y- na -in- dała war. 

pagrumzdìnti ʽpogrozićʼ, SD
1 pagrumzdinu «pograżam», 3° do formy prt. grumzdži-au 

zostały dotworzone nowe formy: najpierw prs. grumzdži-u, potem inf. *grumzd-ti, skąd 

grumzti. SD
1: grumzdžiu «grożę» (syn. grasau) i «przegrażam». — Drw. grumzda SP 

ʽgroźbaʼ, grumzdimas SD
1 «przegrożka» (nei prašimu, nei grumzdimu DP ʽani prośbą, ani 

groźbąʼ), grumzdùs ʽgroźnyʼ, grumzdžiai adv. SD «groźno». NB. Wydawca SD niesłusznie 

przytacza cytowane wyżej formy Szyrwidowe z sekwencją -am- zam. -um-; ten błąd 

poprawił już Palionis, Balt XVII:2, 1981, 203. Zob. też ALEW 373, gdzie zwraca się uwagę 

na prymarne łot. gremst, -žu, -du ʽgrozićʼ. 

 gruñtas 2 p.a., grùntas 1 p.a. 1. ʽwierzchnia warstwa ziemi nadająca się pod uprawę, 

gleba, rolaʼ, 2. ʽdno rzeki, jeziora, morzaʼ, 3. ʽtło na obrazie malarskimʼ, 4. przen. ʽpodstawa, 
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istota; powód czegoʼ — zapoż. ze stbłr. kgruntъ, kgrontъ ⇐ pol. grunt (⇐ śrwn. grunt, por. 

nwn. Grund m.). War. z dysymilacją nt > mt: grum̃tas (Prastas grum̃tas, prasti ir javai 

ʽMarna gleba, więc i zboże marneʼ). Odpowiednik łot. przest. grunte f. ʽgleba, rola; 

podstawaʼ ⇐ śrdn. grunt (Jordan 63). Zob. SLA 79, LEW 173, ALEW 373 (wywodzi z pol.). 

— Cps. geragrum̃tis, -ė ʽwłaściciel dobrego kawałka gruntuʼ (por. gẽras). — Adi. 

gruntaũnas a. gruntáunas gw. ʽsolidny, mocny, wartościowyʼ ⇐ stbłr. kgruntovnyj, pol. 

gruntowny. Vb. denom. gruntavóti a. grumtavóti ʽumacniać, utwierdzać; nakładać pierwszą 

warstwę farby; docierać do dna (rzeki, jeziora), wymierzać głębokość wodyʼ (por. stbłr. 

kgruntovati, pol. gruntować). 

 gruoblė ̃ 4 p.a. gw. ʽbłoto zamarzłe na drodze, gruda; nierównościʼ (Šiąnakt stipriai 

pašalo – kelias bus vienos gruõblės ʽTej nocy był silny mróz, na drodze będą same grudyʼ) 

— wariant wyrazu graublė ̃ ts. (Vakar labai pašalo, tai šiandien ant kelio didelės graublės 

ʽWczoraj był silny mróz, to dziś na drodze są wielkie grudyʼ). Analiza: graub-lė, drw. 

apofoniczny na SP od grub- jak w grùbti ʽgrabieć od chłodu, mrozu, kostniećʼ (zob. grubùs). 

Stosunek SZ u ⇒ SP au odnawia się pod formą u ⇒ uo, stąd dublet w postaci gruoblė.̃ Por. 

oboczność daubà i duobė ̃ przy osnowie dub- (dùbti). — Drw. gruoblė́tas ʽszorstki, 

chropawy, nierówny, wyboisty, sękaty (o kiju)ʼ, gruõblius ʽgruda, nierówna, wyboista 

drogaʼ. Por. też nugrúobėti ʽpokryć się naroślami, guzami (o pniu drzewa); zgrubieć (o 

skórze na dłoniach)ʼ. 

 grúodas 1, 3 p.a. gw. 1. ʽmróz bez śnieguʼ (Ne šalna, bet grúodas buvo ʽNie 

przymrozek, lecz mróz [to] byłʼ), 2. ʽsilny przymrozekʼ (Nušaldė gruodaĩ jurgilius 

ʽPrzymrozki zwarzyły dalieʼ), 3. ʽbłoto zamarzłe na drodze, ziemia stwardniała od mrozu, 

grudaʼ (Ant kelio didžiausi grúodai – negal pavažiuoti ʽNa drodze wielkie grudy, nie sposób 

jechaćʼ), 3. ʽwypryskowe zapalenie skóry w okolicy pęcin tylnych nóg (u koni, bydła)ʼ, 4. 

ʽparch, scabies, zapalenie skóry u zwierzątʼ. Formacja scharakteryzowana dyftongiem uo, 

którą można ująć jako drw. apofoniczny od au: gruod- ⇐ graud- < pie. *ghrou̯dh- (paralele 

s.v. duobė)̃. Najbliższy odpowiednik w słow. gruda ʽzbita bryła ziemi, błoto zamarzłe na 

drodzeʼ, przen. ʽzbita masa (masła, sera)ʼ, por. sch. grȕda, ros. grúda, czes. hrouda, pol. 

gruda, < pbsł. *grau̯d-ā-, por. Būga, RR I, 458, ESJS 199, ALEW 373. Dalej por. dyftong au w 

łot. graûds ʽziarnoʼ, lit. graudùs m.in. ʽtwardy i kruchyʼ oraz łac. rūdus, -eris n. ʽgruz, ruiny; 

zaprawa murarskaʼ (pie. *ghreu̯dos, zob. Weiss 2009, 163). Wysuwane wcześniej zrównanie 

grúodas ze słow. gradŭ ʽgrad, opad atmosferyczny w postaci kawałeczków loduʼ, które 

implikuje praformę bsł. *grōda- (zob. BSW 99, REW I, 302, Boryś 177), nie było trafne. Por. 

LEW 173: «Lit. grúodas etc. haben nichts mit lat. grandō, slav. gradъ, ai. hrādúni-... zu tun». 

Według ALEW 373 grúod- ma być stopniem vṛddhi do graud- jak w graudùs (4 p.a.); 

słownik nie daje jednak odpowiedzi na pytanie, jak się przechodzi od vṛddhi *grāud- do 

litewskiego brzmienia grúod-. — Drw. grúodis ʽmiesiąc grudzieńʼ, gw. ʽlistopadʼ. Z tym por. 

psł. *grudĭnĭ, strus. grudĭnĭ ʽlistopadʼ, ros. przest. grúdenь ʽgrudzień a. listopadʼ, stczes. 

hruden ʽczas między grudniem a styczniemʼ, pol. grudzień (stpol. też ʽlistopadʼ). Co do 

motywacji znaczeniowej por. ukr. gw. hrúdnoe vrémja ʽczas, kiedy ziemia pokryta jest 

grudamiʼ : hrudnýj gw. ʽwyboisty, nierówny (o drodze)ʼ, zob. Boryś 182. Cps. grúodšala a. 

grúodšalas ʽgołoledź, mróz bez śnieguʼ (por. šálti). Vb. denom. gruodénti ʽjechać po grudzie, 

po nierównej drodzeʼ, nugrúodėti ʽ(o koniu) pokryć się parchamiʼ, išgrúoduoti ʽ(o drodze) 

pokryć się grudą, stać się grudowatą, nierówną, wyboistąʼ. — N.m. Grúodžiai 3x, Grúodiškė 

2x, Grúodiškės. 

 grū́sti I, prs. grū́du (war. grū́džiu), prt. grū́dau (war. grū́džiau) 1. ʽtłuc w stępie, ubijać, 

ucierać, drobić, rozdrabniaćʼ, 2. ʽpchać, wpychać, upychaćʼ, 3. ʽbić kogoʼ, 4. ʽnieść, wieźć 

(na sprzedaż)ʼ, 5. ʽpędzić (gęsi, krowy)ʼ. SD grūdu «krupię, szrotuię, kruszę» (syn. plėšiu). 
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Cps. apgrū́sti ʽotłuc ziarno tłuczkiemʼ, ažugrūdžiu SD «lituię co», sugrū́sti ʽstłuc, rozbić; 

wtłoczyć do workaʼ, užgrū́sti ʽwepchnąć; zabić; zapędzić; (potrawę) zaprawić do smakuʼ. 

Refl. grū́stis ʽtłoczyć się, pchać się; o dzieciach: hałasować, dokazywać, brykać; parzyć się, 

np. o psachʼ, atsigrū́sti ʽnadejść niespodzianie gromadąʼ, įsigrū́sti ʽwłamać się, wedrzeć sięʼ, 

prasigrū́sti ʽprzepchać się, przedrzeć sięʼ, prisigrū́sti ʽdopchać się (do stołu)ʼ, też 

ʽzgromadzić się, stłoczyć się w pewnym pomieszczeniuʼ (Pilna pirkia prisgrū́do žmonių ʽW 

chacie jest tłoczno od ludziʼ), susigrū́sti ʽwtłoczyć sięʼ. Odpowiednik łot. grûst, grûžu, grûdu 

ʽpchać, popychać, bić, ubijać w moździeżu, otłukiwać konopie, ugniatać (kapustę w beczce); 

gorliwie pracowaćʼ. — Prs. grū́džiu należało kiedyś wraz z prt. grū́džiau do inf. *grū́dyti. 

Był to pdg. kauzatywny z suf. -dy- do vb. intransitivum *grū́ti ʽrunąćʼ : łot. gw. grût ʽwalić 

sięʼ (zob. griū́ti). Para grū́džia, *grū́dyti : griū́ti stała na równi z takimi, jak stlit. atgýdžia, 

atgýdyti ʽożywićʼ ⇐ atgýti ʽożyćʼ; žìndžia, žìndyti ʽkarmić własnym mlekiemʼ ⇐ žį́sti, žìnda 

ʽssaćʼ. Inaczej BSW 99, LEW 173n., ALEW 374 (refleks pie. *ghreu̯d-, *ghrud-). — 

Odpowiednik łot. grûdît, -u, -ĩju jest używany w znacz. ʽwtykać, wpychać; tłuc, ubijać; 

łuskać grochʼ, ale przede wszystkim oznacza ʽhartować żelazo przez zanurzanie go w 

wodzieʼ. Tak też lit. gw. grū́dyti, liter. grū́dinti ʽhartować żelazo, stalʼ, SD
1: grūdinu 

«hartuię», ažugrūdinimas «hart». — Neopwk. grūs- (⇐ grū́sti): grū́styti ʽtłuc po trochuʼ < 

*grūs-sty-, por. łot. grûstît ʽod czasu do czasu popychaćʼ. Nomina: grūsmė ̃ ʽścisk, tłokʼ, 

grū́snis, -ies f. ʽkupaʼ, grūstìs, -iẽs f. ʽścisk, tłokʼ (por. neopwk. būs-, džiūs-, plūs-, pūs-). — 

Neoosn. grūst-: grūstìnė ʽkasza tłuczona, krupyʼ, grūstùvas ʽtłuczek; wycior do lufyʼ, 

grūstuvė ̃ʽstępa, moździerzʼ. — Inne nomina: grū́das (zob.), grūdẽklis ʽtłuczekʼ (Su grūdekliù 

grūsk kanapius, miežius grūstuvėje ʽTłuczkiem ubija się [tu: ubijaj] w stępie konopie, 

jęczmieńʼ), grūdẽlis ʽziarnko; malutkie poletkoʼ, grūdìkas a. grūdìklis ʽstępaʼ, sángrūda 

(zob.), sūdas ant sugrūdimo SD
1 «moździeż», užgrū́dalas ʽto, czym zaprawia się potrawę dla 

poprawienia jej smakuʼ (⇐ užgrū́sti), cps. pipìrgrūdis ʽmoździerz do ucierania pieprzuʼ (por. 

pipìras). — N.m. Pagrūdaĩ. — SO graud-: łot. graûds ʽziarnoʼ, ⇒ grauduôt ʽwytrząsać 

ziarno z kłosówʼ (por. lit. grū́das); graušļi m.pl. ʽgruz, pokruszone odłamkiʼ, mīzalu graušļi 

m.pl. ʽpiasek w pęcherzu moczowymʼ. Dalej por. stisl. grautr m. ʽgrubo mielone ziarno 

zbożowe, kaszaʼ. Tu też należy przymiotnik pgerm. *grauta- ʽgrubo zmielonyʼ, od którego 

wywodzą się stang. grēat ʽmocny, gruby, wielkiʼ, ang. great ʽwielkiʼ, śrwn. grōʒ 

ʽrozciągniętyʼ, nwn. groß ʽwielkiʼ, por. Heidermanns 1993, 256, EWD 481 (s.v. groß) oraz 

486 (s.v. 1Grütze). 

 grū́sti II, grū́stu (*grūd-stu), grū́dau ʽrozczulać się, rozrzewniać się, roztkliwiać się, 

przejmować sięʼ — prs. intransitivum na -sta- do grūd- jak w grū́sti, grū́du ʽtłuc, rozcierać, 

rozdrabniaćʼ. Znacz. etym. ʽwzruszać sięʼ. Pod względem semazjologicznym por. pol. 

wzruszyć ʽporuszając przewrócić, spulchnić ziemięʼ, przen. ʽrozczulić, roztkliwić kogoʼ; scs. 

rušiti ʽburzyć, łamać, niszczyćʼ. — Dublet z samogłoską krótką ŭ: gw. grùsti, gruñda (war. 

grùdžia), grùdo ʽrozczulać się, smucić sięʼ tłumaczy się neoapofonią ū (SP) ⇒ ŭ (SZ). Por. 

stosunek grūž- ⇒ gruž-, zachodzący między grūžinė́ti (scs. gryzǫ) i gružénti. — SO graud-: 

graudùs (zob.), graũsti (zob.). 

 grūšià 2 p.a., gen.sg. grū̃šios gw. bot. 1. ʽgrusza, Pirus communis (drzewo i owoc)ʼ, SD 

«gruszka drzewo», 2. przen. ʽuderzenie kciukiem w głowęʼ — zapoż. ze stbłr. gruša, por. błr. 

hrúša, -y, też ihrúša. Inaczej SLA 79 i ALEW 374: z pol. grusza. — War. grū́ša, grū̃šė, m. 

grū̃šas; formy z palatalnym r̓ : griūšà, griū̃šė, m. griū̃šas przypominają kriáušė. — War. 

sufiksalny grūšnià (grū̃šnė, griū̃šnė) to pożyczka z błr. gw. hrúšnja, ihrúšnja (Būga, RR II, 

574, 689), a nie skutek wyrównania grūšià do formy vyšnià ʽwiśniaʼ (LEW 174).  

 grùzdas I 2 p.a., zwykle pl.t. grùzdai gw. ʽchrust jako gatunek ciastaʼ — z udźwięcz-

nienia konsonantyzmu w formie wyjściowej *krustas, oddającej pol. chrust, zwykle pl. 
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chrusty ʽkruche ciastka smażone w tłuszczu, faworkiʼ. Przyczyną sonoryzacji mogło być sko-

jarzenie zapożyczenia z rodzimym czas. grùzda m.in. ʽtrzeszczy, chrzęściʼ (zob. gruzdė́ti). 

Por. syn. traškùčiai s.v. traškė́ti. LEW 174 suponuje rodzimy derywat od czas. grū́sti, grū́du 

ʽtłuc w stępieʼ, co jednak pozostawia bez wytłumaczenia krótkość u w gruzd-. 

 grùzdas II 4 p.a. gw. ʽgruz, rumowisko, odłamkiʼ (war. grùzas, grūzdas) — zapoż. ze 

stbłr. gruzъ, kgruzъ ⇐ pol. gruz, -u. Lit. literackie gruzdaĩ a. grūzdaĩ 4 p.a. pl.t. ʽodłamki 

rozkruszonego kamienia, cegłyʼ. Grupa -zd- na miejscu -z- polega na dostosowaniu 

fonotaktycznym do rodzimej zbitki -zd- jak w typie lìzdas, bezdù. Paralele: bẽzdas, vėz̃das. 

Czasem zd wymienia się z z, np. bẽzdas/bẽzas, vėz̃das/vėz̃as, lazdà/lazà i barzdà/barzà. LEW 

174 suponuje rodzimy derywat od czas. grū́sti, grū́du ʽtłuc w stępieʼ, pozostawiając jednak 

bez wytłumaczenia krótkość u w gruzd-. 

 grùzdas III 4 p.a. LZŽ bot. ʽgrzyb bielak a. mleczaj biel, Lactarius piperatusʼ — zapoż. 

z błr. hruzd, -á, por. ros. gruzd(ь). War. z zanikiem błr. γ- w nagłosie: rùzdas LZŽ. 

 gruzdė́ti, grùzda, gruzdė́jo 1. ʽpalić się bez płomienia, tlić się (o mokrym drewnie, 

torfie), prażyć się (o ziarnie)ʼ, 2. ʽszeleścić, trzeszczeć, chrzęścićʼ, įsigruzdė́ti ʽzająć się, 

zacząć się palić; wdać się w kłótnięʼ, caus. grùzdinti ʽpodpiekać, podsmażać, prażyć, palić; 

zachęcaćʼ. Odpowiedniki łot.: gruzdêt, -u, -ẽju ʽtlić sięʼ, gruzdinât ʽopiekać na rożnieʼ. 

Oboczny czas. grùzti, grų̃zda, grùdo ʽtlić się; prażyć sięʼ (por. łot. grust, grùzdu, gruzdu 

ʽzapalać się; tlić się, jarzyć sięʼ) sugeruje, że gruzd- jest neopierwiastkiem związanym z 

formacją prs. *grunzda < *grunsta (udźwięcznienie nst w nzd) < *grund-sta (odnowienie 

*gru-n-da, por. prt. grùdo). Pwk. grud- stanowi SZ do griaud-, por. griaũsti, griaũsta, 

griaũdo ʽstawać się kruchym (o mięsie zająca), być podpiekanym, prażyć się, podsychać (o 

skórce chleba)ʼ, apgriaũdusi mėsà ʽopieczone mięsoʼ. Inaczej ALEW 375: caus. na -dė- do 

pierwiastka zawartego w apgriaũsti ʽopiekaćʼ. — Nomina: gruzdaĩ m.pl. ʽzgliszcza, 

pogorzeliskoʼ (war. grūzdaĩ), grùzdys f.pl. ʽtrocinyʼ, gruzdùs ʽłamliwy, kruchy (np. o serze, 

cieście); krótko ostrzyżonyʼ. — N.m. Gruzdžiaĩ 2x, Grùzdiškė, Grùzdiškis. — SO grauzd- ⇐ 

gruzd-: gráuzdėti, gráuzda, -ė́jo ʽpalić się bez płomienia, tlić sięʼ. Por. łot. gràuzdêt, -u, -ẽju 

ʽprażyć, opiekać na ruszcie; hartować w ogniuʼ (⇒ gràuzdi m.pl. ʽresztki smażeniny, 

stopiony tłuszczʼ). — War. grauz-: gráuzėti, gráuza, -ė́jo ts., įsigrauzénti ʽzacząć się tlić – o 

mokrym drzewie w ogniskuʼ (por. barzà < barzdà). Nomen: grauzdùs ʽtwardy (o drewnie); 

zły, surowy, szorstki, grubiańskiʼ. 

 grùžė 2 p.a., gružė ̃ 4 p.a. gw. ʽkiełb, mała ryba słodkowodna, Gobio gobio, Gobio 

fluviatilisʼ. War. grùžas, SD gružia «kiełb naski». Odpowiednik łot. gw. gruzis m. ʽkiełbʼ. 

Może być spokrewnione z grùžas, -à ʽkrótki; ogryzionyʼ, grùžas ʽogryzekʼ, łot. gruži m.pl. 

ʽgruz, żwirʼ, co stoi w apofonii do gráužti ʽgryźć, obgryzaćʼ, łot. graûzt ts. Znacz. etym. 

ʽistota gryzącaʼ (por. Urbutis 2010, 53). Zob. też LEW 164, Karulis I, 321, ALEW 375. — 

Drw. grùžlis a. gružlỹs ʽkiełbʼ.  

 gu ptk. 1° W użyciu starolitewskim uwydatniała pytanie, np. Tu-gu esi ansai, kursai 

turi ateiti? ʽTyżeś ów, który ma przyjść?ʼ Seniai-gu jau numirė ʽDawnoż już umarł?ʼ 

Klausiu jus, pa-gu-žįstat tą mokslą? ʽPytam was, znacież tę naukę?ʼ; ar-gu DP ʽczyżʼ (dziś 

ar-̃gi). 2° Obecnie tylko w zrostach jéigu ʽjeżeliʼ i negù ʽniżeliʼ. Odpowiednik słowiański w 

ptk. porównawczej scs. ne-gŭ-li ʽniżʼ. Zob. Hermann 1926, 171n., GJL III, § 808n., LEW 126, 

ALEW 375. Osobno zob. gi. 

 gubà 4 p.a., zwykle pl. gùbos 1. ʽmendel, zazwyczaj złożony z dziesięciu ustawionych 

razem snopówʼ, por. Gubàs stato dažniausiai dešimties pėdų ʽGubos stawiają zwykle z 

dziesięciu snopówʼ. Vėtra išvartė visas rugių gubàs ʽWichura wywróciła wszystkie mendle 

żytaʼ, 2. ʽkozły, np. o karabinach ustawionych po kilka tak, że jeden opiera się o drugiʼ. War. 
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gùbė. Formacja dewerbalna od pwk. gub- jak w gùbti ʽchylić się ku ziemiʼ (zob.). Znacz. 

etym.: ʽpochylone ku sobie snopy zbożaʼ. — Drw. gubẽlė ʽsnopek oziminy a. koniczyny; dwa 

wsparte o siebie snopki; motowidłoʼ, gubìniai m.pl. – mówi się o kurczętach i kaczętach, 

które się wylęgły wtedy, gdy żyto stało na polu w mendlachʼ (Gubìniai viščiukai, ančiukai 

ʽG. kurczęta, kaczętaʼ. Gubìnės vištytės geriausios – dėslios ʽKury g. są najlepsze, dobrze się 

niosąʼ). Vb. denom. gubóti ʽstawiać snopy w mendleʼ. 

 gū̃byti, gū̃biju, gū̃bijau stlit., gw. ʽdoprowadzać do zguby, niszczyć, tępić, krzywdzićʼ, 

išgū̃byti a. nugū̃byti ʽzabijać zwierzętaʼ — zapoż. ze stbłr. gubiti, -blju, por. błr. hubícь, 3 sg. 

húbicь (ukr. hubýty, ros. gubítь). Akcent lit. stosuje się do białoruskiej formy 3 sg. prs. (por. 

blū̃dyti, slū̃žyti i sū̃dyti). Zob. też SLA 80, LEW 174, ALEW 375. 

 gūbrỹs, -io 4 p.a. (war. gubrỹs) 1. ʽkurhan, kopczyk, kopiec mogilny; pryzma śnieguʼ, 

2. ʽwierzchołek wzgórza, góryʼ, 3. ʽgrzbiet, plecy człowiekaʼ, 4. ʽgrzbiet końskiʼ, 5. ʽszczyt 

dachu, kalenicaʼ, cps. kalnãgūbris ʽłańcuch górskiʼ (por. kálnas). Dewerbalny drw. na -ri̯a- 

od pierwiastka na st. wzdłużonym gūb- ⇐ gub, por. išgùbti ʽwygiąć się ku górzeʼ (zob. 

gùbti). Por. SO gaub- w war. gaubras b.z.a. ʽpagórekʼ, gaubrỹs ʽgórka, wzgórzeʼ (Kur 

gaubrẽliai, čia ir rugiai da matos ʽGdzie pagórki, tam i żyto jeszcze stoiʼ), drw. gaubriúotas 

ʽz pagórkami, pagórkowaty (o polu)ʼ. — Z innym tematem: gū̃bras ʽusypany kopiec; 

wzniesienie, pagórekʼ, ⇒ gūbrýnas ʽmiejsce z wieloma pagórkamiʼ. — Tu też gùrbautas 

ʽniewielkie wzniesienie; nierówność na drodzeʼ, ze zmiany *gūbr-autas drogą metatezy br > 

rb. Formant -aut- jest neosufiksem, który wyabstrahowano w typie móliautas ⇐ móliauti; 

panáutas ⇐ panáuti.  

 gùbti, gum̃ba, gùbo ʽchylić się (o ścianie), zapadać sięʼ, įgùbti ʽpochylić się ku ziemiʼ, 

išgùbti ʽzrobić się wypukłymʼ. Odpowiednik łot. gubt, gubstu, gubu ʽzginać się, pochylać 

się, krzywić sięʼ. Formacja inchoatywna z infiksem nosowym i SZ gub- do gaub-, por. 

gaũbti ʽotulać, owijaćʼ. Pwk. pie. *g(u̯)ubh- ʽgiąć, zginaćʼ (LIV
2 188). Zob. też BSW 100n., 

LEW 140. — Drw. susigubóti ʽzwijać się w kłęby – o zbożuʼ (Geri rugiai – susigubóję 

gubomis kaip verpetais ʽTo dobre żyto, skłębione jak wiryʼ). Por. łot. gubât ʽskładać siano w 

kopkiʼ, gubinât ʽzginaćʼ. Nomina od gub-: gubà (zob.), gùbė ʽgłęboki talerzʼ, gubrà 

ʽwybrzuszenie na drzewie; szczyt góryʼ, gubrỹs (zob. gūbrỹs), gùbulas ʽgałka, bryłka, kulkaʼ 

(⇒ vb. denom. gùbulti ʽzgniatać w gałkę, robić gałkiʼ), gubulỹs ʽduża porcja wody toczącej 

się po zboczu góry po deszczuʼ, gùburas a. gū̃buras ʽstos, kupa; pagórekʼ (war. guburỹs a. 

gūburỹs), gubùs ʽsprytny, zręczny, zwinny; oszczędnyʼ (znacz. etym. ʽgiętki, gibkiʼ, por. 

czes. hebký ʽgibkiʼ). Cps. dvìgubas ʽpodwójny, złożony we dwojeʼ, por. dvi° (⇒ vb. denom. 

padvìgubinti ʽpodwoićʼ, dvigubúoti ʽw dwójnasób oddawać to, co się pożyczyło, np. sianoʼ), 

víengubas ʽpojedynczyʼ. Por. stpr. dwigubbus teisis [gen.sg.] werts ʽgodni podwójnej czci, 

zwifacher Ehren werdtʼ (⇒ vb. denom. dwibugūt ʽwątpić, zweyffelnʼ, przez metatezę z 

*dvigubūt < *dvigubāt; kalka śrwn. zwīfelen, nwn. zweifeln), zob. LAV 99, ALEW 390. — W 

słowiańskim por. SZ gŭb- w scs. sŭgŭbati, -gŭbljǫ ʽzginaćʼ, sŭgŭnǫti < *-gŭb-nǫ- ʽzgiąć, coś 

prostego skrzywićʼ, ros. gnutь, gnu, pol. gnąć ⇒ giąć, gnę ts., czes. hnouti ʽporuszyćʼ, sch. 

gànuti ʽporuszyć, wzruszyćʼ. Obok tego SP w scs. (su)gubŭ ʽpodwójnyʼ, co pod względem 

znaczeniowym odpowiada lit. (dvì)gubas; znacz. etym. ʽzgięty we dwojeʼ. — Lit. n.rz. 

Gubesà, Gubinỹs, Gubupỹs. — WSZ gūb-: łot. gũbâtiês ʽpochylać się, garbić się, chować 

się, skrywać się, wynieść się cichaczemʼ, gũbât, -ãju ʽiść pochylonym, iść ociężale, kulić 

sięʼ. Odpowiednik psł. *gybati, por. scs. gybati, gybljǫ ʽἀπόλλυμαι, ginąćʼ, prěgybati 

ʽzginaćʼ, ros. gybátь a. gýbatь ʽlekko poruszać, kołysaćʼ, sgibátь ʽzginaćʼ, ukr. gw. hybáty 

ʽgnieść, miesićʼ, czes. hýbati ʽporuszaćʼ, pol. gibać, gibię ʽzginać, poruszać, chwiać, 

kołysaćʼ (zob. BSW 100n., Sławski I, 274n., Boryś 160). — W jęz. litewskim refleksy WSZ 

gūb- spotyka się tylko w nomen, por. gūbrà c. ʽktoś zgarbionyʼ, gūbrỹs (zob.). W 
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słowiańskim por. ros. izgíb, sgib ʽprzegubʼ, czes. ohyb ʽzgięcie, przegubʼ, záhyb ʽzagięcie, 

fałdʼ; psł. *gybŭkŭ: sch. gȉbak ʽgiętki, gibkiʼ, ros. gíbkij ʽgiętkiʼ, ukr. hybkýj ts., czes. hybký 

ʽruchliwy, zwinny, chyżyʼ, pol. gibki ʽgiętki, sprężysty, zwinny, zręcznyʼ (por. wyżej gubùs). 

— SO gaub-: gaũbti (zob.). 

 gùčas, -ė 2 p.a. gw. ʽsprytny, przebiegłyʼ, sb. ʽspryciarz, mądralaʼ (Žmogus gùčas, kurs 

išgudo ir gudrus ʽCzłowiek «gučas» to taki, co zmądrzał i stał się przebiegłyʼ) — pochodzi z 

*gutšas < *gud-šas, przez ściągnięcie zbitki t.š w afrykatę č. Derywat na -šas od osnowy 

gud-, por. 1° vb. gùsti, gundù, gudaũ ʽnawykać, wprawiać sięʼ, išgùsti 1. ʽnauczyć sięʼ, 2. 

ʽzmądrzećʼ, 3. ʽodwyknąć, odzwyczaić sięʼ (Mieste bebūdamas, išgùdo dirbti ʽŻyjąc w 

mieście, odwykł od pracy [rolnika]ʼ), 2° adi. gudrùs ʽchytry, przebiegłyʼ. Podobnie 

zbudowane formacje: krùčas ⇐ krutė́ti; snùčas ⇐ snū́sti (por. GJL I, § 512; II, § 369). 

 gùdas, -ė 4 p.a. przest., gw. 1. ʽBiałorusinʼ, 2. ʽRosjaninʼ218. Fem. gùdė ʽBiałorusinkaʼ. 

Pl. gudaĩ m.pl. ʽBiałorusiniʼ, DP Gudai ʽRuś, Rusacyʼ219. SD: Gudas «Rusin, Ruthenus», 

Gudai «Ruś kray, Russia», Gudų bažnyčia «cerkiew, templum Russicum, Ecclesia 

Russorum», papas Gudų, kunigas «pop Ruski», vyskupas Gudų «władyka, Episcopus 

Græcus». Pochodzenie etnonimu gùdas pozostaje niejasne. Wywodzą go od nazwy Gotów, 

mianowicie na podstawie hipotezy, że Bałtowie nazywali «Gudami» nie tylko Gotów, lecz 

również Słowian pozostających pod władzą Gotów, por. Būga, RR III, 124, 738, 782n., 

Fraenkel 1950, 23, LEW 174. — W gwarach nazwa gùdas uległa apelatywizacji i oznacza: 1° 

ʽczłowieka mówiącego jakąś inną gwarą litewskąʼ, np. Apie Gegužinę gudaĩ, jie kitoniškai 

kalba ʽKoło Gegužinė [są już] Gudowie, oni inaczej mówiąʼ, 2° ʽdziecko, któremu nie 

nadano jeszcze imieniaʼ, np. Mano broliukas da tebėr gùdas ʽMój braciszek jest jeszcze 

«gudas»ʼ. Šitas gùdas ir šnekėt dar nemoka ʽTen «gudas» nawet jeszcze nie mówiʼ. — Drw. 

gudijà ʽmiejsce, gdzie mieszka wielu Białorusinówʼ220, gùdiškas ʽbiałoruskiʼ (Pas mus ant 

rinkos gudiška vapa ʽU nas na targu białoruska rozmowaʼ), gùdiškai adv. ʽpo białoruskuʼ 

(Jau dar visi gùdiškai ūtarija LZŽ ʽJuż teraz wszyscy po białorusku mówiąʼ), gudõšius 

pogardl. ʽBiałorusinʼ. — Cps. skers̃agudis, -ė ʽktoś koszlawiący mowę litewską, mówiący z 

białoruska po litewskuʼ (por. skers̃as), baltgudỹs, báltgudis, -ė ʽBiałorusinʼ – kalka złożenia 

błr. bela-rús (war. balgudžiaĩ, balgudaĩ DVŽ ʽBiałorusiniʼ). Vb. denom. gudáuti ʽmówić po 

białoruskuʼ, išgudė́ti, -ju, -jau 1. ʽstać się Białorusinem, zruszczyć sięʼ, 2. ʽzacząć mówić 

inną gwarą, w rozmowie przechodzić na inną gwaręʼ, išgùdyti ʽzruszczyć kogoʼ, refl. 

susigùdyti ʽzruszczyć sięʼ. — N.m. Gudaĩ 5x, Gudáičiai 7x, Gudẽliai 31x, Gùdiškė 7x, 

Gudìškiai 3x, cps. Gùdakalnis, Gùdakampis, Gùdakiemis 2x, Gùdamedis, Gùdapievis, 

Gùdaraistis, Gùdgaliai 2x, Gudgalỹs 2x, Gùdirvės (*Gud-dirvės), Gùdkaimis, Gùdlaukis 2x, 

Gùdmiškė, Gùdravis oraz Daugùdžiai (*Daug-gudžiai), Pusgudžiaĩ. 

 gū́das 1 p.a. gw. ʽśrodek w odniesieniu do przedziału czasowego, sam środekʼ, np. 

naktiẽs gū́das ʽśrodek nocyʼ (Pačiame nakties gūde, t.y. nakties gūdrume, pasirodė ugnis JU 

ʽW samym środku nocy pojawił się ogieńʼ). Współrdzenne synonimy: gūdumà a. gū́dumas 

ʽśrodek nocy; środek zimyʼ, gūdra b.z.a. ʽśrodek nocyʼ (por. budrà ts. oraz oboczność g/b 

między gudė́ti ʽostrzyć osełkąʼ i budénti ʽostrzyć kosęʼ), ⇒ gū́drumas ʽśrodek (nocy, dnia, 

lata)ʼ, gūdrume nakties PK 15327 ʽo połnocyʼ. Podobną budowę ma gūsrumas b.z.a. ⇐ gū́sras 

 
218 W słowniku JU I, 485 jest definicja następująca: «rossjanin; chłop, robotnik rossyjski; białorus, pińczuk». 
219 Por. kaip pustelnykai girioj... ir ik šiai dienai Gudai ir Griekai daro DP 13937 ʽjako pustelnicy na puszczy... i 

po dziś dzień Ruś i Grekowie czyniąʼ. — Kaip ne per seniai Gudamus bei Padalionimus tikos DP 50946 ʽjako 

się niedawno Rusakom i Podolanom dostałoʼ.  
220 W słowniku JU I, 485 jest definicja następująca: 1. «zbiór rossjan», 2. «Piński kraj; ziemia rossyjska, Ruś». 

— Būga, RR III, 782 podawał, że dzukowie z okolic Marcinkónys nazywają ʽBiałoruśʼ gùdo šalìs. Dodał 

przy tym, że sam nigdy nie słyszał wersji gudų̃ šalìs.  
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ʽśrodek nocy, dniaʼ. Bez etymologii. Związek gūd- z czas. gaũsti ʽgłośno brzmieć; wydawać 

żałosny odgłosʼ (por. LEW 141, ALEW 375n.) wydaje się – z uwagi na znaczenie – 

problematyczny. Może gū́das da się wywieść fonetycznie z syn. glū́das ʽśrodek nocyʼ (zob.), 

mianowicie przez fazę pośrednią *gu̯ūdas i zanik u̯ przed ū (dysymilacja)? Zob. jeszcze 

gūdùs s.v. gaũsti. 

 gudrùs, -ì 4 p.a. ʽprzebiegły, sprytny, chytryʼ — z odnowienia starszej formacji gùdras 

ts. : łot. gudrs ʽmądry, rozsądny; chytry, przebiegły, podstępnyʼ, < pb. *gud-ra-. Prymarne 

adi. vb. od SZ gud, por. gundù, gùsti ʽwprawiać się w czymʼ; znacz. etym. ʽwprawny, 

umiejętny, doświadczonyʼ. Paralele: sùkras (sukrùs) ⇐ sùkti; mìšras (mišrùs) ⇐ mìšti; stìpras 

(stiprùs) ⇐ stìpti. LEW 141 zestawiał z gáuti ʽdostać, otrzymaćʼ, łot. gũt ʽchwytać, łapaćʼ. 

ALEW 383 podał to w wątpliwość i skonstatował brak etymologii. — Z innym sufiksem: 

išdugùs ʽchytry, przebiegłyʼ – z metatezy spółgłosek w praformie *iš-gud-us (zmiana g-d > 

d-g ma paralelę w k-t > t-k, por. plãštaka). Osobno zob. gùčas. — Drw. gudréiva c. ʽmądrala, 

mędrek, ktoś przemądrzałyʼ, gudriñčius ʽmądralaʼ (na temat neosuf. -inčius zob. bobiñčius), 

gudruõlis ʽmądrala, spryciarzʼ. Vb. denom. gudráuti ʽmądrzyć się, mędrkowaćʼ. 

 gugė́ti, gugù, gugė́jau gw. ʽdrżeć, trząść się, dygotać z zimnaʼ (Jis gugė́jo visą naktį 

ʽMiał dreszcze przez całą nocʼ. Visas gùga ʽCały dygoczeʼ) — czasownik na -ė- od osnowy 

gu-g-, pochodzącej od powtórzonego wykrz. gù-gù (por. ku-k-énti, čiu-č-énti). Wtórny 

wykrz. gugùnkt. Treść ʽtrząść się z zimnaʼ wyrażają podobnie zbudowane czas. tintė́ti ⇐ tiñ-

tiñ i tirtė́ti ⇐ tir-̃tir.̃ — Z innymi sufiksami: gugénti a. gugìnti ʽtrząść się z zimnaʼ (Kad ateis 

gruodis, tai gugensim ʽJak przyjdzie grudzień, to będziemy marzliʼ), gugénti ʽo koniu: z 

cicha rżećʼ (Arklys, norėdamas ėsti, gugẽna ʽKoń rży, gdy chce żrećʼ), war. kukénti ʽcicho 

rżeć – o koniu, gdy chce pićʼ, też ʽkukać; bulgotaćʼ; gugúoti ʽrżećʼ i ʽkukaćʼ. Czy tutaj gùgti, 

gungù, gugaũ ʽchylić się, pochylać sięʼ? — Neoapofonia SZ gug- ⇒ SP gaug-: gaũgaras 

ʽciarkiʼ, pagaugaĩ a. pagáugai m.pl. ʽciarki, mrowie, dreszczeʼ (Kūnas pagaugaĩs eina 

ʽDreszcz przenika ciałoʼ), war. f. pãgaugos. Tymczasem LEW 524 stwierdza, że lit. gaug- ma 

krewniaka w ros. gw. gug-, gúgatьsja ʽhuśtać sięʼ (por. gúgali pl.t. ʽhuśtawkaʼ). Z kolei 

Berneker I, 361 i za nim REW I, 317 widzą w słow. gug- twór języka dziecięcego.  

 gùirė 1 p.a. ʽkiełb, drobna ryba rzeczna, Gobio fluviatilisʼ (Pati mažiausia upės ar 

upelio žuvytė, kuri niekad didelė neužauga, vadinasi gùirė), war. m. guĩris. Bez etymologii. 

Należy do grupy wyrazów z problematycznym dyftongiem ui (zob. Būga, RR I, 295). Por. 

syn. grùžė. 

 gùiti, gujù (war. gùinu, guinù), gujaũ 1. ʽwypędzać, wyganiać skądʼ, 2. ʽpokrzykiwać, 

łajać, besztaćʼ (syn. ùiti), 3. ʽdybać, czyhać, czaić sięʼ (Jis gùja man atkeršyti ʽOn czyha, 

żeby się na mnie zemścićʼ), išgùiti ʽwygnać, wypędzićʼ. Refl. gùitis ʽtoczyć sięʼ, apsigùiti 

ʽobrobić sięʼ (Jis vienas neapsìguja ʽJemu jednemu/samemu trudno się obrobićʼ). Brak 

poświadczenia dla wykrz. †gui raczej nie zaleca wywodu paralelnego do zùiti ⇐ zùi! Jeśli 

prs. gujù jest formacją starą, to możliwa droga do jej wyjaśnienia prowadziłaby przez 

praformę *guH-i̯e- (por. dujù < *dhu-i̯e- s.v. dùiti) i hipotezę zaniku spółgłoski laryngalnej w 

pozycji przed i̯. Starym infinitiwem byłoby tu *guH-C, co widać w łot. gũt ʽganiać za czym, 

łapać, chwytać, łowićʼ, gũstît ʽchwytać, łowićʼ. Zob. gáuti, gdzie też mowa o SZ gū-, 

ukazującym się w atgū́ti. — Neopwk. guj- (⇐ prs. gujù): gujìkas ʽgoniący za czymʼ (por. 

zujìkas ⇐ zujù, zùiti). — Neopwk. guin- (⇐ prs. guinù): guinióti ʽganiać, pędzaćʼ, guĩnyti, -

iju, -ijau ʽpędzić, odpychać od siebieʼ, išguĩnyti ʽwynieść, ukraśćʼ. Paralele na reanalizę 

praesens z suf. -na-: einù ⇒ ein- (zob. eĩti), máunu- ⇒ maun- (zob. máuti), sienù ⇒ sien- 

(zob. siẽti). Inaczej Būga, RR I, 295: guinióti ma być kontaminacyjnym wariantem do 

gunióti, z i̯ jakoby przeniesionym z prs. gujù. Podobnie Endzelīns, DI II, 645. 
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 gukštinėti, -ėju, -ėjau stlit. ʽtułać sięʼ — czasownik znany z jednego tylko świadectwa, 

por. Teest motė našlystoj, vaikai pastumdėliais, tegukštinėja visada čia su pavargėliais PK 

8716-17 ʽNiech żona wdową będzie, dziatki sirotami. A niechaj się tułają miedzy żebrakamiʼ. 

Z wtórnym g- w nagłosie, jak np. w gaktà < kaktà; goserė ̃< koserė.̃ Rekonstrukcja: *kukšt-

inėti. Por. pakukštinė́ti ʽchodzić powoli, dreptaćʼ, np. Pakukštinėju dar aplink namus, bet 

toliau nenueinu ʽKrzątam się jeszcze koło domu, ale dalej już nie chodzęʼ. Osnowa 

onomatopeiczna, por. interi. kùkšt: Niekas nė nekùkšt ʽNikt nie idzie, ani nie jedzieʼ. Tai 

miške tyku, niekur niekas anei kùkšt ʽTak w lesie cicho, nigdzie nikt nie wydaje głosuʼ. 

Inaczej ALEW 376n., który zakłada skrzyżowanie dwóch czasowników: kukštinė́ti i 

gunginė́ti. 

 gul-, dewerbalne nomina pochodne od gulù, gult̃i ʽkłaść się, położyć sięʼ: apgulà 

ʽoblężenie twierdzyʼ, gulà adv. ʽleżącʼ (skostniała forma instrumentalu sg. od abstractum 

ʽleżenieʼ, por. rėplà), gulẽnė ʽleżenie; miejsce do leżenia, legowiskoʼ (por. perẽnė, plaukẽnė, 

sėdẽnė), gulyklà ts., kamara gulima SD «łożnica abo sypialna komora», syn. gulta (por. łot. 

guļamā istaba a. guļamistaba ʽsypialniaʼ), gulinỹs ʽ(w zbożu, trawie) miejsce, gdzie ktoś 

leżał, miejsce wygniecioneʼ, gulomìs adv. ʽleżąc, na leżącoʼ (skostniała forma instrumentalis 

pl., por. gulà), gulovà ʽżonaʼ (w dajnach), gulõvas ʽmąż; ten, kto się wyleguje, próżniakʼ (od 

vb. *gulóti, por. žinõvas ⇐ žinóti), gùlta ʽłoże, posłanieʼ, gulta naujovedeklių SD «łożnica 

nowożeńska abo małżeńska» (por. łot. gùlta ʽłoże dla jednej osobyʼ), gùltai m.pl. ʽława do 

leżenia, prycza, miejsce do leżenia w wagonie kolejowymʼ, gùltas ʽłoże, posłanieʼ (cps. 

vasaragultas kareivių SD «leża żołnierska letnia», žiemagultas kariaunykų SD «leża 

żołnierska zimna», gultė SD «legowisko» ( > gultinis SD «łożniczy, cubicularis», gultinykas 

SD «łożniczy, cubicularius»), į́gula a. įgulà 3 p.a. ʽzałoga (twierdzy, okrętu), garnizonʼ (⇒ 

į́gulininkas ʽczłonek załogiʼ), ìšgula ʽwywrócone w lesie drzewo, drzewo powałoweʼ (syn. 

ìšvala, ìšvarta), ʽzboże, które się pokładło; miejsce, gdzie leży powalone zbożeʼ, ìšgulos f.pl. 

ʽwyległe zbożeʼ, nẽgula a. nẽgulė ʽsiedzenie do późna w nocyʼ (dosł. ʽniekładzenie się 

spaćʼ), pãgulis a. pógulis ʽpoobiednia drzemka, odpoczynekʼ (atsigult̃i pógulio ʽzdrzemnąć 

się po obiedzieʼ), priegulà a. príegula 1. ʽpoobiedni odpoczynekʼ, 2. ʽkochanka, konkubinaʼ, 

3. ʽten, kto śpi obokʼ, príegulas a. priẽgulas 1. ʽten, kto leży, śpi obokʼ, 2. ʽkochanek, 

konkubentʼ, ⇒ prieguláuti ʽspać z kimś w jednym łóżku (z braku osobnego łóżka)ʼ; príegulė 

ʽnocne pasienie koniʼ (żm. prýgulė), príegulis ʽpoobiedni odpoczynekʼ, sángulas (zob.), 

sángulis (zob.). Cps. žemagulỹs (zob. žẽmė), žemgulỹs (zob. žẽmas). — Zapoż. litewskie w 

błr. gw. gúlta f. lub n. ʽlegowisko świni; miejsce, gdzie się niesie kuraʼ, war. gúlda, zob. PZB 

1, 500n., Urbutis, Balt V:1, 1969, 54 = Urbutis 2009, 363, Laučjute 65, 105. 

 gùlba 1 p.a., gulbà 4 p.a. żm. ʽwiąz, Ulmus; brzost, Ulmus montanaʼ — może być 

odpowiednikiem stisl. kolfr m. ʽnarośl na drzewie, pałka; serce dzwonu; tępa strzałaʼ, szw. 

kolv ʽgrubszy koniec strzałyʼ, stwn. kolbo ʽkolba (karabinu), kij z grubszym końcem, pałkaʼ, 

z pgerm. *kulb- < pie. *gḷHb(h)- do *gleHb(h)-. Por. IEW 359n., Karaliūnas, Balt XXV:1, 

1989, 53n. Zob. gúoba. 

 gulb̃ė 2 p.a., gulbė ̃4 p.a. ʽłabędź, Cygnusʼ. Warianty: gulbìs, -iẽs f. 4 p.a., SD gulbis 

«łabęć», SD
1 gulbies [gen.sg.] «łabęci» (por. ŽD 51n.); gulb̃is, -io; z niejasnym zanikiem g-: 

ulb̃ė (może wskutek adideacji do czas. ulbė́ti m.in. ʽgruchać – o gołębiu; gulgotać – o indyku, 

cietrzewiuʼ). Odpowiedniki bałtyckie: łot. gùlbis m. ʽłabędźʼ, stpr. gulbis EV ʽSwane 

[Schwan]ʼ. W gałęzi słowiańskiej jest obocznik *kulp-i̯a-, por. kasz. kiełp ʽłabędźʼ, głuż. 

kołp̓ , -pja, sch. kȗp, gw. gȗb ts., ros. gw. kólpica, kolpь, też kólpik ʽptak Platalea leucorodiaʼ 

(SRNG 14, 195). Innowacja leksykalna bsł., nie wiadomo tylko, której z dwu postaci dać 
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pierwszeństwo w rekonstrukcji221. BSW 101 odtwarzał dwie praformy bsł. *gulbi̯a- ob. 

*kulpi̯a- (ogniwem pośrednim między nimi mogło być *kulbi̯a-, z udźwięcznienia *lpi̯ > 

*lbi̯). Etymologia niepewna. LEW 175 rozważał – w ślad za slawistami (zob. np. REW I, 289) 

– powiązanie pierwiastka wyrazu gulb̃ė ze słowiańską nazwą ʽgołębiaʼ, psł. *golǫbĭ. Derksen 

2008, 261 zbliża ze stir. gulban m. ʽdziób; żądłoʼ, walij. gylfin m. ʽdziób; ryjʼ, co prowadzi 

go do wniosku, że sekwencja bsł. *ul nie może być refleksem pbsł. *ḷ. Wahanie spółgłosek 

k/g i p/b przemawia, zdaniem Derksena, na rzecz wyrazu substratowego, 

nieindoeuropejskiego pochodzenia. Zob. też ALEW 377, Derksen 2015, 192n. — Drw. 

gulb̃inas ʽłabędź samiecʼ (⇒ gulbinis SD «łabęci»). Od tego drw. wsteczne: gulb̃as ʽłabędź 

samiecʼ (Gulb̃as su gulbėmis plaukia) lub gulb̃is, -io (por. žą̃sas ⇐ žą̃sinas; kùrkis ⇐ 

kurk̃inas). — N.m. Gulb̃ės, Gulbinaĩ 6x, Didíeji Gulbinaĩ (por. spolszczoną wersję n.m. 

Gulbiny, od tego nazw. Gulbinowicz), Gulbìnė 4x, Gulbinìškiai 5x, Pagulb̃is. — Stpr. n.jez. 

Gulbig, n.m. Gulben, Gulbiten, Golbitten (AON 47). 

 guldýti, guldaũ (war. guldžiù), guldžiaũ 1. ʽkłaść, układać, wykładać; kłaść do snuʼ, 2. 

ʽpokładać (w kim nadzieję)ʼ, np. Jamimp visų akys paduksį guldžia DP 2072 ʽW nim oczy 

wszytkich nadzieię pokładaiąʼ, 3. ʽkastrowaćʼ, 4. przen. ʽprzekładać, tłumaczyćʼ (Iš vieno 

liežuvio į kitą guldyt) — formacja kauzatywna na -dy- do gult̃i ʽpołożyć sięʼ, gulė́ti ʽleżećʼ; 

znacz. etym. ʽsprawić, że ktoś się kładzieʼ (guldýti vaikùs į lóvą ʽkłaść dzieci spaćʼ). 

Pierwiastek apofonicznie sztywny, podobnie jak w gýdyti, pjū́dyti i gimdýti. Prs. stlit. i gw. 

guldžiu SD «nastawiam» (syn. demi, statau), marmuru guldžiu SD «marmuruię, marmurem 

pokładam» (syn. marmuru kloju). Odpowiednik łot. gùldît, -u, -ĩju, częściej gùldinât ʽkłaść 

do snu, dać odpocząćʼ. — Cps. ažuguldžiu padų, pamatų SD «zakładam budowanie», 

išguldýti ʽwyłożyć; powalić zboże (o wichurze, deszczu, gradzie)ʼ, notguldžiamas SD 

«nieodwłoczny» < *ne-at-guldžiamas (zob. not-), suguldýti ʽpołożyć, dać nocleg; przygiąć 

(zboże do ziemi)ʼ, suguldžiu SD «składam co pospołu z drugim» (syn. sudemi), užguldýti 

ʽoddać w zastaw, zastawićʼ. Refl. guldžiuosi SD «funduię się na czym» (syn. pasispiriu unt 

ko). — Neoosn. guld-: atguldinėju SD
1 «odwłaczam» (syn. trukinu), guldãvytis ZTŽ ʽkłaść 

się do snu; kłaść się [na pobyt] w szpitaluʼ. Sb. postvb.: pagulda SD «pokład» [ʽdepozytʼ], 

pagulda LEX ʽBeilageʼ, priegulda stlit. ʽłożnicaʼ [ʽłoże, łóżkoʼ], por. tad išėjo pasavintinis 

ižg prieguldos savos DP 338 ʽtedy wyszedł oblubieniec z łożnice swejʼ, ⇐ priguldýti ʽpołożyć 

obok kogoś, przy kimś innymʼ, sugulda SD «składność» (por. niżej suguldytinas). — 

Neoosn. guldy-: ažuguldytojas SD
1 «założyciel», ažuguldytinis «zakładnik, człowiek dany w 

zakładzie, w zastawie», guldýtuvės f.pl. ʽpokładziny, uroczyste wprowadzenie nowożeńców 

do sypialniʼ (war. gultùvės), paguldytuvė SD «skład, mieysce gdzie składaią», priguldymas 

PK ʽprzykładʼ (pewnie kalka z pol. przykład : przy-kład-ać), suguldymas: neteisus 

suguldymas SD
1 «potwarz» (por. neteisiai suguldinėju SD

1 «potwarzam»), suguldymas kalbos 

SD «rym, składność mowy», suguldytinas SD «składny». 

 guls̃čias, -à 4 p.a., war. gulš̃čias 1. ʽleżący, poziomyʼ (gluosnis gulsčiasis bot. ʽwierzba 

płożąca, Salix repensʼ), 2. SD «padaiący na twarz» (syn. kniū̃pščias), 3. ʽniewyprostowany, 

pochylony, pochyłyʼ. War. z insercją k: gulk̃ščias (por. pė́kščias ob. pė́sčias). Drw. 

gulsčiùkas ʽprzyrząd do ustalania poziomego położenia, poziomnicaʼ; gùlkščioja przest. 

ʽchodzą słuchyʼ. Tradycyjna analiza: *gul-sti̯a- ⇐ gult̃i (ŽD 332, GJL II, § 400), odwoływała 

się do prajęzykowego sufiksu o nieprawdopodobnej budowie. Dzisiaj można tę analizę 

 
221 W jęz. litewskim nierzadkie są dublety wyrazowe zróżnicowane dźwięcznym lub bezdźwięcznym 

konsonantyzmem, np. duzgẽna a. tuskẽna ʽkołaczeʼ, griñga a. kriñka ʽrozprasza sięʼ, gémbė a. kembė 

ʽdrewniany kołek na ubranieʼ, griaũnos a. kriaũnos ʽtrzonek składanego noża a. brzytwyʼ, gaũgaras 

ʽwierzchołek góryʼ obok kaũkaras ʽpagórekʼ, žãbas ʽrózgaʼ obok šãpas ʽsłomka, gałązkaʼ. Zob. Būga, RR I, 

448.  
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zastąpić rekonstrukcją *gulsč̓ -a-; formantem jest tu zwykłe -a-, a przystępuje ono do 

neoosnowy wyabstrahowanej z formy prt. *gulsčiau od *gulstyti. Niedochowane *gul-sty-ti 

było frequentativum do gult̃i ʽkłaść sięʼ, a odpowiadało – tak pod względem formy, jak i 

znaczenia – łot. guls̃tîtiês ʽczęsto się kłaść, polegiwać, zasypiać; leniuchowaćʼ (por. też tr. 

luopus gulstīt ʽpozwalać bydłu leżeć na pastwiskuʼ). — Przymiotniki lit. guls̃tinas ʽpoziomyʼ 

i gulstìnis ts. zakładają neoosn. gulst- ⇐ *gulstyti. Taka sama osnowa tkwi w czas. łot. gulst-

avât ʽspać o niezwykłych porach; zmieniać jedno posłanie na drugieʼ (co do formantu por. 

lit. kùrstavo jako prt. od kùrst-auti ⇐ kùrstyti : kùrti). — Tak jak guls̃čias zbudowane są dwa 

inne przymiotniki: klùpsčias ʽw pozycji klęczącej, klęczącʼ (war. klū́psčias) i kniū́psčias 

ʽleżący twarzą do ziemi, leżący na brzuchuʼ (war. kniū́bsčias). I tak jak guls̃čias są one 

pamiątką po zanikłych frekwentatywach, mianowicie *klupstyti i *kniupstyti (war. 

*kniubstyti). 

 gult̃i, gulù, guliaũ ʽkłaść się, położyć sięʼ. Oboczny pdg.: gult̃i, gūlù (*gųlu < *gu-n-

lu), gulaũ. SD: eimi gultų «kładę się spać» (z formą supini na -tų), apgulu kariu kų «oblegam 

kogo woyskiem», nugula mielės alaus «dostaie się piwo» (syn. nusistovi alus), užgulu 

«nalegam komu», pagulu SD
1 «polegam». Inne cps.: atgult̃i ʽpołożyć się; rozchorować sięʼ, 

nugult̃i ʽzgnieść, przygnieść i przydusić, przywalić; opaśćʼ (Dùlkės nùgula žẽmen ʽKurz 

opada na ziemięʼ), sugult̃i ʽpołożyć się spać; o zbożu: wylecʼ, užgult̃i ʽpołożyć się; 

zachorować; zadusić ciężarem własnego ciała; o roślinach: zagłuszyćʼ. Refl. atsigult̃i 

ʽpołożyć sięʼ. Odpowiednik łot. gult̃, prs. gulstu a. guļu, prt. gulu a. gūlu ʽkłaść się spać, 

rozbijać obózʼ. Morfem gul- jest refleksem st. zanikowego typu saṃpras. od pie. *gu̯el- 

ʽkłaść sięʼ (zob. LIV
2 192). Paralela: žul- ⇐ *žvel- (s.v. įžulnùs). Jako pokrewne wymienia 

się orm. kalał ʽpieczara, nora, barłógʼ, stszw. kolder ʽmiot, potomstwo pochodzące z jednej 

ciążyʼ (zob. LEW 175n., LIV
2, l.c., ALEW 379). — Nie ma kontynuacji SP *gvel-. — Młodsza 

postać st. zanikowego to gvil- < *gu̯ḷ-C: gvildýti ʽłuszczyć orzechyʼ (zob.). Paralela: žvil- ⇐ 

žvel- (s.v. žvìlti I). — Drw. werbalne: guldýti (zob.), gulė́ti (zob.), gulinė́ti iter. ʽpolegiwać, 

kłaść się na jakiś czas i znów wstawaćʼ, gùlinti ʽpozwolić komu położyć się, dać miejsce do 

spaniaʼ. Drw. nominalne zebrano s.v. gul-. — WSZ gūl-: łot. gũļât, -ãju iter. ʽ(cały dzień) 

leżeć w łóżku, wylegiwać się, leniuchować, przeciągać się, wyprężać się po śnieʼ. Nomen: 

sángūlis (zob. sangulis). — Neoapofonia SZ gvil- ⇒ SP/SO gval-: gvaldýti m.in. ʽskładać 

ściskając, ugniatającʼ (por. tìlti ⇒ táldyti). Nomina: gvalà adv. ʽobok siebieʼ (Ištisai suguldyk 

butelius gvalà prie kits kito JU ʽWszystkie butelki połóż na płask obok siebieʼ), gvalas stlit. 

ʽłóżkoʼ (žmonės jo... gvaluose brangiuose ieško DP 4139 ʽludzie go w... łożkach kosztownych 

szukająʼ), gvalìnis ʽpoziomy, leżącyʼ, gvalìnė tvorà ʽpłot z poziomo umocowanych żerdziʼ, 

gvalù adv. ʽpłasko, na płaskʼ (Gvalù sušlijo rugiai ʽŻyto wyległo na płaskʼ). Por. Būga, RR 

II, 261, ALEW 384. Na zanikłe frq. *gval-sty-, prt. *gvalsčiau wskazuje postwerbalny przym. 

gvals̃čias ʽleżący, poziomyʼ (por. guls̃čias). — Neoapofonia gul- ⇒ guol-: guõlis (zob.). 

 gum̃bas 4 p.a. 1. ʽguz, brodawka, narośl na łodydze, na pniu drzewaʼ (syn. gùnkla), też 

ʽsękʼ i ʽbrodawka na ogórkuʼ, 2. SD <uźuolin[i]s gumbas> «galas» [ʽnarośl na liściach dębu, 

dębiankaʼ, SPXVI], 3. ʽbulwa, zgrubiała część podziemnej łodygi kartofla, burakaʼ, 4. ʽguz 

na ciele ludzkim lub zwierzęcym; wrzódʼ, 5. SD «gruczoły» (syn. norikaulis), 6. ʽból 

brzucha, kolkaʼ, 7. ʽból macicyʼ, 8. ʽprzepuklinaʼ, 9. ʽniedomaganie śledzionyʼ — derywat 

od neopwk. gumb-, który został wyabstrahowany z prs. infigowanego gum̃ba do gùbti 

(zob.), por. išgùbti ʽrobić się wypukłym, wyginać się ku górzeʼ Paralele: jùngas ⇐ jùngiu; 

gnìmbas ⇐ gnìmbu; slìmpa ⇐ nuslimpù. Znacz. etym. ʽwypukłość, wybrzuszenieʼ. — Z 

innym sufiksem: łot. gum̃ba ʽnarośl, guz; wzniesienie, kupaʼ (*gumb-ā-), gum̃bulis ʽnarośl 

na drzewie; galas, dębiankaʼ. — Odpowiednik psł. *gǫba (ǫ z *ų, obniżenie samogłoski 

nosowej) < *gųba < pbsł. *gumb-ā-, por. scs. gǫba ʽgąbkaʼ, pol. gęba ʽtwarz, usta, pyskʼ 

(stpol. też ʽgąbka morska; grzyb truflaʼ), czes. houba ʽgrzyb, huba; gąbka morskaʼ, ros. 
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gubá ʽwarga; hubaʼ, gw. ʽnarośl na ciele; podbródek; krawędź, brzegʼ. Por. BSW 101 (pbsł. 

*gumba- m., bez objaśnienia budowy), LEW 176 (zestawienie ze stisl. kumpr ʽKlumpenʼ... 

albo ze stisl. kumbr ʽHolzklotzʼ; brak wzmianki o psł. *gǫba). Zdaniem Borysia 2005, 158 

w słowiańskim etymologicznym znaczeniem było z jednej strony ʽmięsista narośl na ciele 

ludzkim, zwierzęcym, na roślinieʼ, z drugiej strony ʽwypukła część ciała: warga, policzek, 

ustaʼ. Zob. też ALEW 379n., który zalicza tu jeszcze stlit. gumbė ʽpomór, zaraza, Pestʼ (m.in. 

BRB). — Drw. gumbìnė 1. ʽsękaty kijʼ, 2. ʽzapiecekʼ, 3. ʽspiżarniaʼ, gumbúotas ʽpokryty 

sękami, guzami, wrzodami, węzłami (o nici)ʼ, SD «gruczołowaty» (syn. norikaulotas). Cps. 

gumbanósis ʽkto ma guzowaty nosʼ (por. nósis), gumbasnãpis ʽz guzowatym dziobem – o 

gęsiʼ (por. snãpas). Vb. denom. gum̃bti, -sta, -o 1. ʽrosnąć, powiększać się – o guzie, o 

bulwieʼ, 2. ʽnabierać ciała – o dzieckuʼ. — Inne drw. od gumb-: gumbrỹs ʽczęść jarzma 

wokół szyi wołu; gniazdo, w którym jest osadzony ster tratwyʼ, gum̃buras ʽguz, wypukłośćʼ, 

gumbùtis bot. ʽpięciornik kurze ziele, Potentilla erectaʼ. 

 gùmulas 3 p.a. ʽkłąb, kłębek; gałka, kulka, bryłka; kawał, pajda chlebaʼ, war. 

sufiksalny: gùmuras ʽkłąbʼ — dewerbalne formacje na SZ gum- (⇐ SP *gem-, zob. niżej gr. 

γέμω), dochowanym w czasowniku łot. gùmt, gùmstu, gùmu ʽzginać się, uginać się; 

nabrzmiewać, grubiećʼ. Do tego gumstît frq. ʽściskać, gnieść; chwytać, łapać; po kryjomu 

łowićʼ, vistas gumstīt ʽłapać kuryʼ, nomina: gums ʽguz; pączekʼ, gùmza ʽostry zakręt, zgięcie, 

nierówność, fałdaʼ (gumzu gumzām iet ʽiść chwiejnym krokiemʼ). — N.rz. Gumýža (Vanagas 

127; zob. też s.v. gãbalas). — W prasłowiańskim obocznym do gum- refleksem st. 

zanikowego było *gim-, por. cs. žĭmǫ, žęti ʽgnieść, ściskaćʼ, scs. sŭžęti ʽścisnąćʼ, ros. žmu, 

žatь ʽściskać, wyciskać (sok), zgniatać, ugniataćʼ, pol. wyżmę, wyżąć ʽwycisnąć wodę z 

pranej bieliznyʼ, pol. przest. zeżmę, zżąć ʽścisnąć, zgnieść w garści; zmarszczyć czołoʼ. Z 

nominów por. np. ros. ukr. žménja ʽgarśćʼ (*žĭmĭnĭ), ros. žmína ʽgarść kłosówʼ. — WSZ 

*gīm-: scs. sŭžimati ʽściskać, zgniataćʼ, pol. wyżymać ʽwyciskać wodę z pranej bieliznyʼ 

(czes. ždímat ts.), zżymać się ʽobruszać się, reagować gniewnieʼ. Zob. BSW 88, REW I, 427n., 

LEW 132, Boryś 721, 748. — Podwójny refleks SZ pbsł. *gim-/*gum- jest kontynuacją pie. 

*gṃ- od *gem- ʽścisnąć w garści, zgnieść; chwycićʼ (LIV
2 186), por. gr. γέμω ʽbyć pełnym 

czego, być ładownym (o okręcie), być obciążonym, obładowanym (o zwierzętach 

jucznych)ʼ, γέμος n. ʽciężar, ładunek, brzemięʼ, śrir. gemel ʽpętoʼ, walij. gefyn ts., orm. čim, 

čem ʽuzdaʼ. NB. Wymieniane czasem w tym związku łac. gemō, -ere ʽwzdychać, jęczeć, 

stękaćʼ (por. LIV
2 186, przyp. 5) ma raczej inną filiację, zob. de Vaan 257. — SO gam-: 

gãmalas (zob.). — WSO gom-: gomùs (zob.). 

 gùndyti, gùndau (war. gundžiu), gùndžiau ʽkusić, wystawiać kogo na pokusę, 

namawiać, nakłaniaćʼ, gùndyti pažadaĩs ʽkusić obietnicamiʼ, gùndo eiti į šokius ʽkorci iść na 

tańceʼ, įgùndyti ʽskusić, namówić, skłonić, pobudzićʼ, DP ʽuwieśćʼ, pagùndyti DP 

ʽpoduszczyćʼ, pagundžiu SD
1 «poduszczam», refl. gundžiuosi apie kų SD «kuszę się o co», 

pasigùndyti DP ʽpokusić sięʼ. Odpowiednik łot. gundît ʽkusić do złegoʼ, częściej ìegumdît 

ʽskusić, zwieśćʼ (z dysymilacją nd > md, por. lit. grándyti > grámdyti). Z pochodzenia jest to 

kauzatyw na -dy- do dawnego prs. infigowanego *gunù ʽdostaję, otrzymujęʼ < pie. *g(u̯)u-n-

H-é- (które z czasem zostało zastąpione przez gáunu, zob. gáuti). Paralele: grùmdyti ⇐ 

grùmti; siùndyti/siùmdyti ⇐ sių̃sti; stùmdyti ⇐ stùmti. Tymczasem ALEW 380 wiąże gùndyti 

raczej z giñti ʽpędzić, doganiaćʼ. — Neoosn. gund-: gùnda ʽpokusa, pożądanieʼ, pagùnda ts. 

(vèsti į pagùndą ʽwodzić na pokuszenieʼ), gundininkas ʽkusicielʼ. — Neoosn. gundy-: 

gùndymas ʽpokusaʼ, gùndytojas ʽkusicielʼ, pagundytojas DP ʽkusicielʼ, SD «powod, author» 

(por. typ rašýtojas, tapýtojas). 

 gùngti, gùngiu, gùngiau a. guñgti, -iù, -iaũ gw. 1. ʽgarbić się, kulić sięʼ, 2. ʽiść 

zgarbionym a. skulonymʼ, 3. ʽkrzątać się, pracować; uginać się pod ciężaremʼ; oboczny pdg.: 
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gùngti, gùngstu, gùngau — czasownik utworzony od interi. gùngt gùngt, opisującej chód 

pochylonego, przygarbionego człowieka, por. Gùngt gùngt ir atgungė ʽPrzyszedł zgarbionyʼ. 

W tym znaczeniu także gùngi gùngi a. gungì gungì, por. Gungì gungì atgùnga senis, t.y. 

susilenkęs eina JU ʽ«Gungi gungi» przychodzi zgarbiony starzecʼ. — Inne formacje 

werbalne: gùnginti, -inu, -inau ʽiść – o człowieku przygarbionym, skulonymʼ, susigùnginti 

ʽskulić się, zewrzeć się stojąc na zimnie; spać zwinąwszy się w kłębekʼ, gunginė́ti ʽiść 

przygarbionymʼ, gungsóti a. gunksóti ʽtrwać w pozycji skulonej; sterczeć bezczynnieʼ, 

gungstytis: SD gungstausi «tułam się» (syn. daužausi), gùngtelėti ʽzgarbić sięʼ. Tu pewnie też 

gùngytis ʽdrapać się po cieleʼ. — Nomina: gùnga ʽkłębek jako pozycja ciała śpiącego 

dzieckaʼ (Vaikas į gùngą susigùnginęs miegojo ʽDziecko spało zwinięte w kłębekʼ), guñgas 

ʽniezgrabny człowiek, niezdaraʼ, guñgė c. ʽzgarbiony człowiekʼ, gunglỹs, -ė ̃ ʽzgarbiony 

człowiek; garbusʼ (⇒ guñglinti ʽiść zgarbionymʼ). — NB. Interi. gùngt gùngt stosuje się też 

do opisu kroczącej czapli: Garnys guñgija gùngt gùngt grýbšt ʽCzapla kroczy «gungt gungt 

grybšt»ʼ. Do tego gungãras ʽczłowiek bardzo wysoki, dryblasʼ (syn. gángė c., gángla c.). — 

LEW 134, s.v. gañgaruoti postuluje apofonię gung- : gang- i dołącza takie formy, jak 

gángytis ʽporuszać sięʼ i gánga ʽruchʼ. 

 gūnià 4, 2 p.a. stlit., gw. 1. ʽderka, gruby kosmaty koc, używany jako okrycie na konie, 

czaprak, SD gūnia «koc» (syn. dungalas varsuotas), 2. ʽnarzuta ma siedzenie w wozieʼ, 3. 

ʽsłomiana zasłona na okna i drzwi, chroniąca przed zimnemʼ, 3. ʽsplecione ze słomy 

przeciwdeszczowe okrycie dla pastuchaʼ — zapoż. ze stbłr. XVI w. gunja ʽkosmaty koc 

wełniany; stara, porwana odzież; kożuchʼ ⇐ pol. XVI w. gunia ʽproste, grube odzienie, 

noszone przez ubogich ludzi; gatunek grubego sukna, także okrycie z niego, derka, kocʼ, 

zdrob. guńka (SPXVI). Por. błr. húnьka, -i ʽderka na koniaʼ (stbłr. gunьka, gunka). Zob. SLA 

80, LEW 176, Sławski I, 378n., ĖSBM 3, 114, ALEW 381. War. gūnė,̃ gū̃nė. — Drw. gūnẽlė 

ʽkocyk, derkaʼ (m.in. SD «kocyk»). Vb. denom. gūnė́ti ʽprzykrywać konie derkąʼ, gūniúoti 

ts., apsigūnióti ʽowinąć się ciepłym okryciemʼ. 

 gunióti, gunióju, guniójau gw. ʽgonić, pędzać, pobudzać, zmuszać do bieganiaʼ — 

iteratyw na -io- od SZ gun-/gin- ʽgnać, pędzićʼ < pie. *gu̯hṇ-C (SE *gu̯hen-, zob. 

odpowiedniki ie. s.v. genė́ti)222. Z obocznym sufiksem: gunoti LEX ʽpolować, jagenʼ. Por. 

LEW 152, ALEW 381. Zob. też guinióti s.v. gùiti. Alternatywny refleks SZ gin- widać w iter. 

ginióti ʽrozpędzać, rozganiaćʼ (zob. giñti). — Scs. gŭnati inf. ʽgnaćʼ (prs. ženǫ), izgŭnati 

ʽwygnaćʼ nie może być formą odziedziczoną. W antewokalicznym SZ spodziewalibyśmy się 

refleksu *gn-V, nie gŭn-V, por. wedyckie prs. 3 pl. ghn-ánti wobec 3 sg. hán-ti ʽbije, zabijaʼ. 

Scs. gŭn-ati musiało więc wejść w miejsce psł. *gn-ati (pbsł. *gn-ā- < pie. *gu̯hn-eh2-). Ta 

innowacja polegała na przeniesieniu antekonsonantycznego allomorfu *gŭn-C (*gu̯hṇ-C) do 

pozycji antewokalicznej. Ze słowiańskiego punktu widzenia gŭnati jest iteratywem na -ati do 

zanikłego czas. prymarnego *gǫti < pbsł. *guntei, por. stpr. guntwei ʽuprawiać (niegodziwe 

zajęcie), treiben (unehrliche Hantierungʼ). Vaillant III, 208 postawił gŭnati pod względem 

apofonicznym na równi ze zŭvati ʽwołać, krzyczeć; nazywaćʼ. Z punktu widzenia teorii 

laryngalnych nie można tego zaakceptować: w pierwszym wypadku mamy pwk. aniṭowy 

(*gu̯hen-), w drugim pwk. seṭowy (*ǵhu̯eH-). SZ antewokaliczny od tego ostatniego miał 

postać *ǵhuH-eh2-, skąd przez fazę pbsł. *žuu̯-ā- refleks historyczny zŭvati. Jednakże 

sekwencja ŭv-a jest nieporównywalna z ŭn-a, ponieważ w pierwszym wypadku ŭ nie jest 

samogłoską anaptyktyczną wsuniętą przed resonant w SZ (por. guntwei), zaś v – w 

przeciwieństwie do n – nie jest etymologicznym składnikiem pierwiastka, lecz ślizgiem 

 
222 Wbrew zdaniu Būgi (RR I, 295) nie należy tu gùnyti, -iju, -ijau ʽgonić, ganiać, pędzać (bydło, świnie)ʼ, 

ponieważ jest to wariant do gònyti, -iju, -ijau – czasownika zapożyczonego z pol. gonić (substytucja ù w 

miejsce obcej samogłoski ò).  
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(glide *u̯), który pojawił się w sekwencji *CuH-V dopiero w następstwie zaniku spółgłoski 

laryngalnej, czyli w hiacie *u.V (zob. HL 106, 117). W kwestii stpr. guntwei zob. też PKEŽ 1, 

424. — Drw. pagunìkis, -ìkė ʽchłopiec, dziewczyna na posyłkiʼ. — Czy należą tu n.m. 

Gùniai, Paguniaĩ? 

 gúoba 1, 4 p.a. 1. bot. ʽwiąz, Ulmusʼ (Guobos medis labai diržingas ʽDrzewo wiązu 

jest twarde/niełupliweʼ. Iš gúobos karnas plėšia ʽZ wiązu zdzierają łubʼ), 2. ʽrusztowanie do 

suszenia sianaʼ (Pastovės porą dienų gúoboj ir išdžius ʽPostoi parę dni w g. i wyschnieʼ). 

War. dzukski gúobas. Odpowiednik łot. guôba. Bez etymologii. Dotychczasowe porównanie 

guob- < *gōb- z pol. gw. gab ʽwiązʼ (por. LEW 176n.) odpada w świetle faktu, że gab nie jest 

formą odziedziczoną, lecz zmienioną z *gabr, to zaś z prapol. *grabr < psł. *grabrŭ (por. 

Boryś 176). Zob. też gùlba. — Drw. gúoblas ʽdziuplaʼ, guobùkas ʽmłody wiązʼ (Iš jaunų 

guobùkų lenkia lankus ʽZ młodych wiązów robią obręcze/kabłąkiʼ). Czy tu guobštas b.z.a. 

ʽniewielki lasʼ? — Nazw. Gúoba (łot. Goba, Gobiņš). N.m. Guobaĩ, Guõbė, Guobìniai, 

Guõbos, Paguobỹs. N.rz. Gúoba, Gúobuva, Guopỹs (z synkopowania *Guopupỹs < *Guob-

upỹs). 

 guõbti, guobiù, guobiaũ gw. 1. ʽchwytać, zabierać sobie, zagarniać; zgarniać do kupyʼ 

(Marti išguobė visus daiktus ʽSynowa wyniosła/zabrała [z domu] wszystkie rzeczyʼ. Viso 

svieto turtų nesuguobsi ʽNie zagarniesz bogactw całego świataʼ), 2. ʽwydrążać w drewnie, 

żłobićʼ, syn. duõbti (Šita gelda labai dailiai išguobta ʽTa niecka została bardzo ładnie 

wyżłobionaʼ), 3. ʽtroszczyć się o kogo; karmić zwierzęʼ (syn. glóbti, globóti). Bez 

etymologii. — Nazw. Guobỹs, Guõbis. 

 gúogis, -io 1 p.a. wsch.-lit. 1. ʽnieproszony gość na weseluʼ (Buvom veselijon nuveję 

gúogiais ʽPoszliśmy nieproszeni na weseleʼ. Svečiai valgo, ė gúogiai šoka ʽGoście jedzą, a 

guogiai tańcząʼ), 2. ʽkto przyszedł na potańcówkę z innej wsiʼ. Z kuog- przez 

udźwięcznienie, por. war. kuõgis i kúogis: Kad nekvies, važiuosma kuõgiais ʽJeśli nas nie 

zaproszą, pojedziemy jako «kuogiai»ʼ. Kuogiu į vestuves aš jau neeisiu ʽNieproszony nie 

pójdę na weseleʼ. Por. kū́gis > gū́gis; koserė ̃ > goserė.̃ Etymologia synonimicznego 

określenia pušìnmindis (zob.) nasuwa przypuszczenie, że powinniśmy tu wyjść od starszego 

war. kúogis, kuõgis i przyjąć derywację od kúogė ʽniewielka spiczasta kopka siana; snopek 

owsa związany powrósłem u góryʼ. Znacz. etym. ʽktoś, komu nadano przezwisko 

pochodzące od kúogėʼ. LEW 311 zestawiał kúogis z czas. káuti ʽuderzać, wbijaćʼ, ale nie 

podał bliższego uzasadnienia. Otrębski, Balt V:1, 1969, 78 wywodził gúogis z *kuokis 

ʽtancerzʼ, mianowicie w nawiązaniu do wyrazu kuokìnė ʽpotańcówkaʼ (który nie ma pewnej 

etymologii). 

 guõlis, -io 2 p.a. 1. ʽlegowisko dzikiego zwierzęcia (niedźwiedzia, wilka, jelenia), 

barłógʼ, guolis žvėrų SD «łożysko, legowisko» (syn. būklas), 2. ʽmiejsce do spania, np. na 

podłodze, legowiskoʼ, 3. ʽposłanie, pościelʼ (Sutaisyk ir išvėdink mano guolį ʽZaściel i 

wywietrz moje posłanieʼ), 4. ʽobóz wojskowyʼ (zob. niżej). Odpowiednik łot. guõļa 

ʽgniazdo, obóz, muszla (ślimaka), jasła, żywopłotʼ. Litewsko-łotewska forma apofoniczna 

guol- stoi niewątpliwie w związku z alternantami gul- (SZ) jak w gult̃i ʽkłaść się, położyć 

sięʼ oraz gval- (SO) jak w gvaldýti ʽskładać ścieśniającʼ, gvalas ʽłóżkoʼ (po st. pełnym *gu̯el- 

nie ma śladu). Problemem spornym jest jednak zakwalifikowanie wokalizmu guol- w 

terminach stopni apofonicznych. ALEW 381 mówi o guol- jako st. wzdłużonym: 

«Dehnstufige Nominalbildung von gult̃i». Naszym zdaniem st. wzdłużony do gul- musiałby 

przybrać formę *gūl-. Skoro tak nie jest, proponujemy zakwalifikować derywację gul- ⇒ 

guol- jako neoapofonię, mianowicie wytworzenie nowego st. pełnego na podstawie st. 

zanikowego, a to w odróżnieniu od starego SP/SO gval-, który miał za podstawę SE *gu̯el-. 

Pwk. *gu̯el- ma dość rzadką strukturę TRER-, a to sprawia, że trudno jest znaleźć dokładną 
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paralelę dla wspomnianej neoapofonii. Na razie trzeba się zadowolić porównaniami z 

zakresu innych niż TRER typów pierwiastkowych, por. więc dùbti ⇒ duobė ̃(starsze daubà), 

spùgti ⇒ spúogas (starsze spáugas), rušė́ti ⇒ ruõštis (starsze ráušės). Stosunek u ⇒ uo łączy 

też izolowane nomina, por. np. lùbos i lúobas; stùburas i stuobrỹs; blùzganos i bluõzganos. 

W szczegółach inaczej BSW 93 i IEW 402. LEW 176 rekonstruuje pb. *gu̯ōl-, skąd *gōl- 

(guol-) drogą zaniku *u̯ jak w šuõ i dù. — Drw. guolỹnė ʽlegowisko (zająca)ʼ, príeguolis 

ʽkrótki odpoczynek, drzemkaʼ (syn. príegulis), cps. dviguõlis ʽłóżko dla dwóchʼ (por. dvi°), 

guoliãvietė ʽlegowisko przygotowane dla krowy, cielęciaʼ (por. vietà), vasaraguolis SD «leża 

żołnierska letnia» (syn. vasaragultas, por. vãsara), žiemaguolis SD «leża żołnierska zimna» 

(syn. žiemagultas, por. žiemà). — Vb. denom. guõliauti 1. ʽzdrzemnąć się, położyć się na 

krótki odpoczynekʼ, 2. ʽleżeć w chorobieʼ. 

 gúosti, gúodžiu, gúodžiau ʽpocieszać, okazywać współczucieʼ, pagúosti ʽpocieszać, 

dodawać otuchyʼ, refl. gúostis ʽużalać się, skarżyć się, szukać współczuciaʼ, iter. 

guõdžioti(s). Nie dość jasne. Būga, RR II, 352 łączył z gaudžiù, gaũsti ʽgłośno brzmieć; 

płakać, szlochaćʼ i łot. gaũžu, gaũst ʽjęczeć, żalić się, narzekaćʼ. LEW 159n. nawiązywał 

gúosti do godóti, -ju m.in. ʽżałować kogo, współczuć komuʼ, postulując apofonię uo (*ō) : o 

(*ā). Lepiej jednak pozostawić ten czasownik na boku, ponieważ zachodzi podejrzenie 

zapożyczenia ze słow. gadati. — SZ gūd-: gūdurti BRB ʽbiadać, lamentowaćʼ, ⇒ gū̃duriuoti 

ʽnarzekać, biadolić, lamentowaćʼ. — Próbna rekonstrukcja: gúodžiu, prs. causativum: 

ʽsprawiam, że ktoś jest zadowolonyʼ. Inf. *gúodyti ⇐ *gōd-ii̯e/a- < pie. *goh2d
h-ei̯e/o-. 

Formacja na SO od *geh2d
h- ʽbyć zadowolonym, cieszyć sięʼ. Por. gr. γηθέω, dor. γāθέω 

ʽcieszyć się, radować sięʼ (zob. LIV
2 184; bez wzmianki o formach lit.). — Drw. gúoda 

ʽwspółczucie, litośćʼ (⇒ gúodus ʽlitościwyʼ), pagúoda ʽpocieszenie, pociecha, otucha, 

ukojenieʼ, neguõdas ʽhańba, wstydʼ. 

 guõtas 2, 4 p.a., gúotas 1 p.a. stlit., gw. 1. ʽstado bydła, trzoda świn, ławica rybʼ, war. 

guota LEX, 2. gw. ʽgromada dzieciʼ, 3. gw. ʽniewielka grupka (drzew, krzaków, grzybów)ʼ. 

Adv. guõtais a. gúotais adv. ʽw gromadzie, gromadnie, w większej liczbieʼ. Dotąd przy 

założeniu pwk. pb. *gō- < pie. *gu̯eh3- ʽżywić, paść bydłoʼ przyjmowano pokrewieństwo 

gúotas z gr. βώτωρ ʽpastuchʼ, SZ βόσκω ʽpaść, hodować, karmićʼ (*gu̯h3-sḱe/o-), zob. LEW 

177, GEW I, 253, Beekes 2010, 227n. W szczególności można gúotas zrekonstruować na 

wzór gr. κοῖτος ʽmiejsce odpoczynku, łoże; chlew, stajniaʼ od κεῖμαι ʽleżeć, być 

rozciągniętym; spoczywaćʼ jako refleks formacji z suf. *-to- i pierwiastkiem na SO, por. pb. 

*gō-ta- < pie. *gu̯oh3-to- (zob. ALEW 381). Z kolei Būga, RR II, 353 postulował dla guotas 

podstawowe znacz. ʽstado bydłaʼ i zestawiał z łot. gùovs ʽkrowaʼ oraz takimi 

odpowiednikami ie., jak gr. βοῦς ʽbyk, wół; krowaʼ, wed. gáuḥ ts. i scs. govędo ʽbydłoʼ, < 

pie. *gu̯ou̯s < *gu̯eh3-u-s. Można do tego dodać, że LKŽ notuje z tekstu pewnej dajny wyraz 

gwarowy guõtė o znacz. ʽkrowaʼ (przen. ʽniechlujna kobietaʼ); od tego guõtena ʽmłoda 

krowaʼ. W jęz. łotewskim stoi do porównania guõtiņa ʽmłoda krowa, jałówkaʼ, pierwotnie 

może nie deminutivum, lecz singulativum (ʽpojedyncza krowaʼ, niekoniecznie młoda), por. 

typ cìemiņš ʽgośćʼ ⇐ cìems ʽgospodarstwo, Bauernhofʼ (ALEW 381; łot. guotas f.pl. ʽkrowyʼ 

ma być drw. wstecznym od guõtiņa). — Z drugiej strony w akutowanym war. gúotas można 

dopatrywać się refleksu innej praformy, mianowicie pb. *gō-ta- < pie. *gu̯oh2-to-. 

Chodziłoby o formację na SO od pwk. pie. *gu̯eh2- ʽstąpać, iśćʼ (zob. góti). Znacz. etym. 

ʽzejście się, zebranie się w jednym miejscuʼ, stąd ʽgromadaʼ itp. 

 guõtė 2 p.a. bot. ʽgrzyb jadalny wodnicha, Hygrophorusʼ. Obok tego guočià ʽgrzyb 

Armillaria melleaʼ, też ʽrydz, Lactarius deliciosusʼ, drw. guõtena bot. ʽHygrophorusʼ. Z 

uwagi na użycie wyrazu w takim zdaniu, jak Gúotais augančias budìs vadiname guõtėmis 

ʽGrzyby rosnące gromadnie nazywamy «guotės»ʼ (Būga, RR II, 353, LKŽ III, 740), jest 
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prawdopodobne, że nazwa grzyba stoi w związku z przysłówkiem gúotais ʽ(rosnąć) 

gromadnie, w wielkiej liczbie (m.in. o grzybach)ʼ, zob. guõtas. 

 gurà 4 p.a. gw. ʽwzniesienie, wzgórze, góraʼ (Ten, ant tos gurõs, javai visai neauga 

ʽTam, na tym wzgórzu, zboże zupełnie nie rośnieʼ. Ant tokios gurõs namą pasistatė ʽNa 

takim wzniesieniu dom sobie wybudowałʼ) — zapoż. ze stbłr. gura ʽgóra; wierzchʼ ⇐ pol. 

góra, czyt. [gura]. War. m. gùras. LKŽ nie zaznacza obcości tego wyrazu. 

 gū́ra 1 p.a. c. gw. ʽkto chodzi pochylony, zgięty wpół; dryblas, niezdarny dryblasʼ, 

pagūromìs, pagūrõm, pagū́romis adv. ʽpochylony ku ziemi i do przodu, zgięty wpół (iść, 

biec)ʼ — stoi w związku z czas. gūrė́ti ʽtrwać w stanie skulonym (o pastuchu stojącym na 

deszczu)ʼ, gūrinė́ti ʽchodzić schylonym, np. zbierając jagody, grzybyʼ, gū̃rinti ʽpowoli iść 

przygarbionym; iść ze zwieszoną głowąʼ (syn. gõrinti) i ma nawiązanie w łot. gûŗâtiês2 

ʽzgięty wpół robić coś (na roli)ʼ, gūrât a. gūrêt ʽukazywać się w oddali, poruszać się powoli; 

parzyć się – o psachʼ. Prawdopodobny jest związek osnowy gūr- z interi. gùr gùr o szybkim 

chodzie, biegu (Gùr gùr ir nugurẽno sau), por. gurénti ʽiść szybko drobnymi krokami; 

spieszyć sięʼ. — N.m. Gū̃rai 3x, Gū̃riai, Gū̃riškė. 

 gurbà 2 p.a., gen.sg. gurb̃os wsch.-lit. ʽzaspa powstała przez nawianie śnieguʼ (Išaĩc 

orañ nemòžna – víenos gurb̃os LZŽ ʽWyjść z domu nie można, wszędzie zaspyʼ) — zapoż. ze 

stbłr. *gurba (HSBM zaświadcza gurba m.in. w znacz. ʽkupa kamieni, gruzyʼ). — War. m. 

urb̃as 4 p.a., pl.t. urbaĩ (DVŽ) – ze zmianą rodzaju zapożyczone z błr. húrba, -y ʽzaspaʼ. 

Zanik h- jak w ùnaras i ū̃stas. 

 gurb̃as 4 p.a. stlit., gw. 1. ʽkosz upleciony z wikliny lub słomyʼ (war. gurb̃is), 2. ʽkosz 

wyściełający wnętrze wozu, tzw. wasągʼ, 3. ʽżłób, drabinka, za którą kładzie się paszę dla 

bydłaʼ, 4. ʽkojec dla ptaków domowych; miejsce znoszenia lub wysiadywania jajʼ, 5. ʽpsia 

budaʼ (war. gurbà 2, 4 p.a.), 6. ʽodgrodzona część w chlewie, przeznaczona dla drobnych 

zwierząt (owiec, prosiąt, cieląt)ʼ, 7. ʽchlew; oboraʼ, SD kiaulių gurbas «świnnik», 8. ʽklatka 

dla zwierząt; klatka dla ptakówʼ, 9. ʽkryty słomą ul pszczeliʼ, 10. ʽmotowidło, przyrząd do 

zwijania nici, przędzyʼ. Odpowiednik łot. gurbs, gurb̃a ʽbudka dla szpaków; klatka dla 

ptaków domowych; przepierzenie z desek w stajniʼ. Bez dobrego objaśnienia. Przyjęta w 

LEW 178 etymologia orzeka, że gurb- jest refleksem pie. *gṛ-bh-, gdzie pwk. *g(e)r- ʽsplatać, 

skręcaćʼ (por. IEW 385n.) jest rozszerzony ʽdeterminatywemʼ -bh-. W terminach apofonii lit.-

łot. gur(b)- kwalifikuje się jako formę na SZ *gṛ-C, którą można powiązać z innymi 

alternantami w językach pokrewnych. Z jednej strony jest to SO *gor- w refleksie stisl. norw. 

kass m. ʽkosz wiklinowyʼ < pgerm. *kársa- < pie. *gór-s-os. Z drugiej strony jest to SE *ger- 

w refleksach germańskich (stnord. kiarr n. ʽkrzakiʼ, szw. kärr n. ʽbagno, mokradłoʼ < pgerm. 

*kersá-), jak również w greckim: γέρρον n. ʽplecionka; tarcza z plecionki pokrytej skórą 

wołową; pleciony kosz we wnętrzu wozu; pal, tyczka; pocisk, strzałaʼ < *gerson < pie. *gér-

s-om. Zob. LEW 178, ALEW 382, GEW I, 300. Zwraca uwagę fakt, że etymologizacja gr. 

γέρρον w GEW obywa się bez lit. gurb̃as. Tak samo u Beekesa 2010, 268, który zresztą sądzi, 

że wyrazy germańskie i grecki nie są odziedziczone, lecz pochodzą – jako pożyczki – z 

substratu ʽeuropejskiegoʼ. — Fakt, że wyraz gurb̃as ukazuje się w prymarnym znacz. ʽkosz 

upleciony z wikliny lub słomyʼ, skłania do powiązania go z pewnymi wyrazami o zbliżonych 

znaczeniach, mianowicie: kurb̃as ts. (war. kurb̃is), też ʽżłób w oborze; kaganiec; ul; klatka 

dla ptakówʼ, karb̃as ʽkosz; kobiałka; siatka do przenoszenia karmy dla zwierzątʼ. Wszystkie 

te wyrazy zostały zapożyczone z prus.-niem. korb, korw (zob.). Wydaje się, że gurb̃as można 

interpretować jako wariant do kurb̃as (udźwięcznienie k- > g-). Porównywalne wypadki to 

galdū̃nai < kaldū̃nai (⇐ pol. kołduny) i gobtėr̃as < koptėr̃as (⇐ pol. kaptur). — Drw. gurbà 

ʽpsia budaʼ, gurbẽlis ʽkomórka; klateczkaʼ (SD
1 «chlewik»), gurb̃is ʽkosz, koszykʼ. Cps. 

bitgurbas CGL ʽul pszczeli, Bienen=Korbʼ (por. bìtė), gurbãvietė ʽmiejsce, gdzie stał chlew 



546 

na prawach rękopisu 

a. oboraʼ (por. vietà). — N.m. Gurb̃ai, Gurbaĩ, cps. Gurb̃šilis. Vb. denom. gurbúoti ʽobwijać 

(nici, przędzę) na motowidle, motaćʼ. 

 gurb̃ti, gurbstù, gurbaũ 1. ʽpoprawiać się, przybierać na wadze, mocnieć, wzmacniać 

sięʼ (Po ligai sesuo gurb̃sta, t.y. eina stipryn JU ʽPo chorobie siostra mocniejeʼ), 2. ʽroz-

pieszczać sięʼ, 3. ʽniedomagać, upadać na zdrowiu, cherlaćʼ (Jis visą laiką gurb̃o ir gurb̃o, iki 

numirė ʽOn cały czas cherlał i cherlał, aż umarłʼ), pragurb̃ti ʽpoprawić się (na ciele), polep-

szyć się; wzbogacić sięʼ, nugurb̃ti ʽzmarnieć, zmizernieć, uschnąć, zdechnąć, paśćʼ (ciekawe 

użycie prvb. nu- w funkcji prywatywnej). Zdaniem LEW 135, 178 SZ gurb- można powiązać 

z garb- jako refleksem SO, zob. gárbana ʽkędzior, lokʼ. — Drw. gurbė́ti, gurbiù, ė́jau 

ʽrozpieszczać się, psuć się od zbyt dogodnych warunkówʼ. Nomen: gurbùs ʽszybko, bujnie 

rosnący, urodzajny; dobrze odżywionyʼ, gurbiaĩ adv. ʽszybko, bujnie (rosnąć, rozwijać się)ʼ.  

 gurdùs, -ì 4 p.a. gw. ʽbezsilny, słaby; powolny, nieruchawy, marudny; nierozmownyʼ, 

łot. gurd̃s, gùrds2 ʽzmęczony, wyczerpany, wycieńczonyʼ — przymiotnik postwerbalny od 

neoosn. *gurd-, pochodzącej z resegmentacji czas. *gur-dy-ti, będącego iteratywem lub 

kauzatywem na -dy- do prymarnego gùrti ʽkruszyć się, sypać się, rozpadać sięʼ, przen. 

ʽsłabnąć, męczyć sięʼ, sugùrti m.in. ʽzmęczyć się, osłabnąćʼ (łot. pagurt̃ ts.). Paralele: ardùs 

⇐ ardýti (ìrti); nardùs ⇐ nárdyti (nérti, nìrti); skaldùs ⇐ skáldyti (skélti, skìlti). Analizę 

semantyczną daje Urbutis 2009, 172n. Brak w ŽD i Ambrazas 1993. Mniej jest 

prawdopodobne, żeby gurdùs reflektowało wprost pie. *gu̯ṛd-ú- jak w gr. βραδύς ʽpowolny, 

tępy na umyśle; leniwy, spóźnionyʼ, łac. gurdus ʽgłupi, niezdara, bałwanʼ (zob. LEW 178, de 

Vaan 275, Beekes 2010, 234). — Drw. gurdėl̃is ʽkto cherla, zdycha, kto ledwo żyjeʼ, 

gurdulỹs ʽkto się guzdrze przy robocieʼ, gurdėl̃is, -ė ʽpadłe zwierzęʼ, sugurdìmas 

ʽzmizernienie, zguba, strata, upadekʼ. Por. łot. gurd̃as ʽzmęczenieʼ, gurdelis ʽczłowiek 

zmęczony, słaby, chorowityʼ, gurd̃e̦ns ʽzmęczony; o wodzie: ciepławy, letniʼ, gur̂ste2 ʽleń, 

obibokʼ (war. gur̂kste2). Vb. denom. gurdìnti a. gurdénti caus. ʽgnębić, ciemiężyć; 

doprowadzać do czyjejś śmierci; dokuczać, przeszkadzaćʼ (Sūnus mirė, bado nugurdintas 

ʽSyn umarł zamorzony głodemʼ), gurs̃ti (zob.). Od neoosnowy łot. gurdul- pochodzi gw. 

gurd̃uļât ʽz powodu zmęczenia pracować mało wydajnieʼ (EH I, 420). 

 gurgė́ti, gùrga, gurgė́jo 1.ʽo strumyku: szemrać; o kiszkach: burczećʼ, 2. przen. 

ʽzrzędzić, gderaćʼ, cps. apgurgė́ti ʽpokryć się brudem, sadząʼ, nugurgė́ti ʽo wozie: 

zaturkotaćʼ, sugurgė́ti ʽprzyjść całą gromadąʼ — czasownik na -ė- od osnowy gur-g-, 

pochodzącej od powtórzonego wykrz. gur-̃gur,̃ gùr-gùr m.in. o szybkim ruchu (chodzie, 

biegu), o bulgotaniu, gulgotaniu, o burczeniu w kiszkachʼ. Por. murmė́ti ⇐ mur-̃mur;̃ kirk̃ti 

⇐ kìr-kìr. Paralela łotewska: gur̂dzêt ʽtrzeszczeć, skrzypiećʼ. — Z innymi sufiksami: 

gurgénti ʽo wodzie: wydawać szmer, szemraćʼ (išgurgénti ʽprzepić pieniądzeʼ), gurgìnti 

ʽwieźć, wozićʼ, sugùrginti ʽgrubo sprząść; zepsućʼ (gùrga ʽzgrubienie na nici, sznurzeʼ). 

Zob. też gurksė́ti. Prymarną postać ma gurg̃ti ʽbulgotać, gulgotać, burczeć w kiszkachʼ (por. 

typ bėb̃ti ⇐ bė-̃bė)̃. 

 gurgždė́ti, gurgždù, gurgždė́jau 1. ʽskrzypieć, zgrzytać, trzeszczeć, chrzęścić (pod 

nogami), 2. przen. ʽkłócić się; mruczeć z niezadowolenia, gderaćʼ — z udźwięcznienia w 

praformie *gurkš-dė-ti, gdzie suf. -dė- dołączył się do wykrz. gùrkš, gùrkšt, pociągając za 

sobą asymilację spółgłosek. Paralele: girgždė́ti od girk̃š, kregždė́ti od krẽkš i švagždė́ti od 

švàkš. — Z innymi sufiksami: gùrgždinti, gurgždóti. — Nomina z neoosn. gurgžd-: gùrgžda 

a. gùrgždula ʽsupeł na nici, sznurzeʼ, gurgždesỹs ʽchrzęstʼ, gurgždìs f. ʽskrzypienie butów; 

szelest jedwabiuʼ. 

 gurk̃las, gùrklas (bez oznaczenia p.a. w LKŽ) gw. bot. ʽogórek, Cucumis sativusʼ, 2. 

ʽmelon, Cucumis meloʼ — zapoż. z nwn. Gurke m. (stąd też łot. gur̂ķis ʽogórekʼ). Suf. -las 
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został dodany na wzór bliskoznacznego svìklas, cvìklas ʽćwikłaʼ (zob. LEW 178). Niejasne są 

segmenty va- w vagurk̃las oraz vor- w vorgurk̃las. Zob. też agurk̃as. 

 gurklỹs, -io 3 p.a., gùrklis 1 p.a. 1. ʽpodgardle, wole u ptakówʼ, 2. SD «wola u 

człowieka, skora pod gardłem wisząca», 3. ʽgrdyka, jabłko Adamaʼ (syn. gùrkšlis), 4. przen. 

ʽprzód wozuʼ, 4. ʽszyjka naczynia, szyjka butelkiʼ, 5. ʽchochla, warząchewʼ. War.: stlit. 

gurklė ʽgardło, szyjaʼ, SD <gurklis> «gardło» (syn. gerklė). Odpowiada z jednej strony łot. 

gurklis ʽwole, gardzielʼ223 i stpr. gurcle EV ʽgardziel, Gurgelʼ, z drugiej strony psł. *gŭrdlo n. 

ʽgardłoʼ, sch. gȑlo, rcs. grŭlo, ros. górlo, czes. hrdlo, pol. gardło (por. BSW 89n., LEW 

148n.). Morfem gur- wraz z obocznikiem gir- reprezentuje SZ do ger- ʽpić, chłonąćʼ, zob. 

gérti, gerklė.̃ Forma bałtycka na -kl- < *-tl- i słowiańska na -dlo pełniły funkcję nomen 

instrumenti ʽczęść ciała, którą pochłania się pokarmʼ. Derksen 2008, 198 odtwarza pbsł. 

*gúrʔtlo- < pie. *gu̯rh3-tlóm. Synchronicznie gurklỹs jest kojarzone z onomatopeicznym czas. 

gurk̃ti ⇐ gùrkt, gurk̃t, zob. s.v. gurksė́ti. — Drw. pagurklė SD «grzebień u kura spodni, pod-

gardłek», pagùrklis ʽpodbródek, podgardleʼ. — N.rz. Gurklỹs. N.m. Gurkliaĩ, Ántgurkliai. 

 gurksė́ti, gùrksi, gurksė́jo gw. ʽpić wydając odgłos gulgotaniaʼ — czasownik na -sė- od 

osnowy gurk- (interi. gùrkt, gurk̃t o połykaniu), będącej wariantem do gur-g- ⇐ interi. gur 

gur (zob. gurgė́ti). War. rozszerzone: gùrk-š, gùrk-št. Paralela: mulksė́ti ʽchciwie jeść, łykaćʼ 

⇐ mùlkt, mulk̃t. Tak jak od mùlkt utworzono quasiprymarny czas. mulk̃ti, -iù, -iaũ ʽchciwie 

jeść, pić, połykaćʼ, tak też obok gùrkt pojawił się czas. gurk̃ti, -iù, -iaũ ʽchciwie jeść, żreć, 

dziobaćʼ. Por. też gùrktelėti ʽpołknąć, przełknąćʼ (war. gìrktelėti). — Od interi. gùrkš(t), 

gùrkš gùrkšt ʽłyk łykʼ utworzono: gùrkščioti ʽłykać głośno, pić głośnoʼ, gùrkštelėti ʽłyknąćʼ i 

gùrkšterėti ts. (SD gurkšteriu «popijam sobie», gurkšteriu truputį «dotykam się kąsek», syn. 

paragauju), jak też sb. gùrkšnis 1 p.a. lub gurkšnỹs 3 p.a. ʽłyk, haustʼ (víenu gùrkšniu 

ʽjednym łykiem, haustemʼ), ⇒ vb. denom. gurkšnóti ʽłykać, pić małymi łykami, popijać 

sobieʼ. 

 gurñas 4 p.a. gw. 1. ʽkostka u ręki a. nogiʼ, 2. ʽpęcina w nodze koniaʼ, 3. ʽstaw, 

przegubʼ, 4. ʽbiodroʼ, 5. ʽkrzyż, lędźwieʼ (por. łot. gùrns ʽlędźwie, biodraʼ), drw. gurnẽlis 

ʽkostka u nogi; mały kawałek szynkiʼ. Bez ustalonej etymologii, zob. LEW 178n. Forma 

skłania do powiązania z czas. gùrti ʽkruszyć się, rozpadać się; psuć sięʼ. Jeśli założymy dla 

gurñas znacz. etym. ʽstaw, ruchome połączenie dwu lub więcej kościʼ, to naruszenie 

(ʽzepsucieʼ) tego połączenia można nazywać ʽzwichnięciem, skręceniemʼ. 

 gurs̃ti, gurstù (*gurd-stu), gurdaũ ʽmitrężyć, marudzić, marnować czas; słabnąć, 

marnieć; ginąć, zdychaćʼ — vb. denominativum na -sta- od przym. gurdùs ʽbezsilny, słabyʼ 

(zob.). Cps. išgurs̃ti ʽprzebyć gdzieś czas jakiś; wyginąć, pozdychać; rozzuchwalić się, 

rozwydrzeć się (o dzieciach)ʼ, nugurs̃ti ʽzmarnieć, zdechnąćʼ, pragurs̃ti ʽzmitrężyć, stracić 

czas; zmarnować się (o uprawach)ʼ, sugurs̃ti ʽzwlekać, mitrężyć, guzdrać się; zmarnieć, 

zmarnować się (o uprawach)ʼ, war. zgurs̃ti (zob.). — Drw. gurdìnti caus. ʽgnębić, ciemiężyć, 

powodować czyjąś śmierć; dokuczać, przeszkadzaćʼ (Sūnus mirė, bado nugurdintas ʽSyn 

umarł zamorzony głodemʼ). — Neopwk. gurs-: gurs̃tas ʽmitręga, strata czasuʼ, cps. 

gurstadiẽnis ʽkto marudzi z robotąʼ (por. dienà). 

 gùrti, prs. gū̃ra (*gųra < *gu-n-ra; war. gùrsta), prt. gùro 1. ʽkruszyć się, drobić się, 

rozpadać się, rozłazić się, sypać się, psuć sięʼ, 2. ʽsłabnąć, męczyć się, marnieć, wątlećʼ, 

aũsys gùrsta ʽdzwoni w uszachʼ, dosł. ʽuszy się psująʼ (dokładniej o tym Urbutis 2009, 

180n., z paralelami łotewskimi). Cps. išgùrti ʽrozproszyć sięʼ, pagùrti ʽosłabnąć, ucichnąć (o 

wietrze, burzy); znużyć sięʼ, prigùrti ʽosłabnąć (o wietrze)ʼ, sugùrti m.in. ʽpokruszyć się (o 

 
223 Nie należy tu wyraz łot. gur̂klas, pl. gurkli ʽżabia ikra, skrzekʼ; pochodzi on z sonoryzowania formy *kurklas, 

por. kurkļi m.pl. ʽskrzekʼ.  
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chlebie), stopnieć (o śniegu); zmęczyć się, osłabnąćʼ. Odpowiednik łot. gurt̃, gurs̃tu, guru 

ʽsłabnąć, marnieć, chudnąćʼ, izgurt̃ ʽosłabnąćʼ, pagurt̃ ʽznużyć się, zmęczyć sięʼ. Morfem 

gur- można zakwalifikować jako st. zanikowy typu saṃpras. do pwk. gver-/gvar-, por. 

gvérti, gvę̃ra (gvérsta), gvẽro ʽrozchwiać się (o wozie, o drewnianych przedmiotach), zbytnio 

się rozszerzyć (o otworze), obluzować się, rozklekotać sięʼ (syn. dvérti), też ʽzepsuć się; 

zgłupiećʼ, sugvérti ʽzestarzeć się, zepsuć sięʼ, caus. išgvẽrinti ʽdoprowadzić do rozchwiania, 

rozklekotać (wóz, rower); rozpuścić (dziecko)ʼ, išgvẽrėlis ʽniedołęga, gamońʼ. Paralele dla 

SZ saṃpras.: tur- ⇐ tver-; urk- ⇐ verk-; žul- ⇐ žvel-. Pwk. gver- może być innowacją, 

mianowicie st. pełnym dotworzonym analogicznie do SZ gur-. Rekonstrukcja pie. *gu̯ṛh2- ⇐ 

SP *gu̯erh2-/*gu̯reh2- ʽmleć na żarnachʼ (zob. gìrnos). W tym kierunku wskazuje przymiotnik 

pgerm. *kwerru- z pie. *gu̯erH-nu-, por. goc. qairrus ʽgentle, mildʼ, stisl. kvirr, kyrr ʽcalmʼ, 

śrdn. querre ʽtameʼ, śrwn. kürre ʽmildʼ (Kroonen 318). Inaczej LEW 179, gdzie uwydatniono 

raczej związek z łot. gaurs (zob. niżej). Urbutis 2009, 183n. podniósł kwestię oboczności gv- 

i dv-; jeśli dvérti jest starsze od gvérti, to wolno, jego zdaniem, postulować związek z czas. 

dùrti ʽkłuć, przeszywaćʼ. — Drw. gurė́ti, gùra, gurė́jo dur. ʽdrobić się, rozpadać się, kruszeć, 

stawać się pulchnymʼ, sugurė́ti ʽrozbić się, rozwalić się; połamać się, pokruszyć się na 

drobne kawałki; osłabnąćʼ. Caus. gùrinti ʽkruszyć, drobić, miętosić; załamywać (ręce); z 

trudem nieść, wlec, taszczyćʼ, išgùrinti ʽwybić (szybę), powykruszać, powybijaćʼ, pragùrinti 

ʽprzebić, rozwalić, rozbićʼ, sugùrinti ʽskruszyć, pokruszyć (chleb); stłuc, potłuc, rozbić, zbić 

(jajko); skruszyć (serce)ʼ, sugurinu miestų SD «burzę miasto» (syn. suardau, pagrauju 

miestų), refl. nusigùrinti ʽukruszyć się, sobieʼ. Nomina: gùras, -à ʽpulchny – o ziemiʼ (por. 

niżej gurùs), gurinỹs ʽokruch, kruszynaʼ (por. stpr. gurīns: As gurīns grīkenix ENCH ʽJa 

biedny grzesznik. Ich armer Suenderʼ), gurlùs 1. ʽdobrze wykarmiony, dorodny, tłusty (o 

dziecku, kurze, zwierzęciu); bujnie rosnącyʼ (syn. gurnùs), 2. ʽsłaby, oklapły, szybko się 

męczący – o koniuʼ (syn. gurnùs), gurlì dienà ʽdzień, kiedy człowiek czuje się słaby, 

apatycznyʼ (por. łot. gurls ʽzmęczony, słabyʼ), gùrulas ʽgałka, bryłka; trochęʼ, gurulỹs, 

zwykle pl. guruliaĩ ʽokruchyʼ, gurùs, -ì ʽkruchy (kamień, chleb, ser), sypki, pulchny (o 

ziemi)ʼ, guriaĩ adv. ʽgrubo (mleć)ʼ, gurùs, -aũs sb. ʽczarna, deszczowa chmuraʼ (war. gùras), 

gurutỹs ʽokruch, odrobinaʼ (por. sufiks w syn. truputỹs). — Czy tu n.m. Gùrai, Gùrios, 

Paguriaĩ, Paguĩriai (dyftong uir z sekwencji ur̓ V)? — Neoosn. gurv- (⇐ gurùs): gùrvelis 

ʽszmatka, gałganʼ, gurvõlis, gùrvolis ʽgałka, bryłka, kula (śniegu), bryła, gruda (ziemi)ʼ, 

gurvõlis ʽbryła, kula, grudaʼ, DP ʽguzʼ (Mes buvome tas gėdas, gurvoliùs... nupelnę DP 16126 

ʽMyśmyć byli te sromoty, guzy... zasłużyliʼ), gurvuõlis ʽgałka, bryłkaʼ. — WSZ gūr-: gūrė́ti 

(zob. gū́ra), susigūrinti DP ʽskruszyć sięʼ. — Neoapofonia SZ gur- ⇒ SP gaur-: gaũras 

(zob.). Por. łot. gaurs ʽpulchny (o ziemi)ʼ. — SO gvar-: ìšgvara c. ʽgapa, gamońʼ. — WSE 

gvėr-: gvė́ra c. ʽczłowiek nierozgarnięty, gamońʼ (⇒ vb. denom. gvėráuti ʽgapić się; paplać, 

trajkotać, mówić głupstwa; fałszywie śpiewaćʼ), gvėralaĩ m.pl. ʽgłupstwa, bzduryʼ, gvėrỹnė 

ʽotwórʼ.  

 gùsti, gundù, gudaũ ʽprzyzwyczajać się, wprawiać się, zaprawiać się w czymśʼ, cps. 

įgùsti ʽnawyknąć, wprawić się (w robocie), zdobyć doświadczenieʼ, išgùsti ʽwprawić się (np. 

w oraniu); zmądrzećʼ i ʽodwyknąć, odzwyczaić się (od ciężkiej pracy)ʼ, nugùsti ʽodwyknąćʼ, 

prigùsti ʽprzywyknąćʼ (Prigùsti lengviaũ kaĩp nugùsti ʽŁatwiej się przywyka niż odwykaʼ). 

Zdaniem ALEW 383 etymologia gundù pozostaje niejasna. LEW 141 wyraził przypuszczenie 

o pokrewieństwie z rodziną gáuti ʽotrzymać, dostać; zdołać, zdążyćʼ, choć nie zajął 

stanowiska wobec różnic dzielących gáu- i gud-. Kierunek poszukiwań został – zdaje się – 

trafnie wytknięty. Z uwagi na to, że segment -d- w gud-, gundù należy do pierwiastka, 

słuszniej będzie mówić tu o pokrewieństwie gud- z gáud- (nie zaś z gáu-). Chodzi tu o taki 

morfem gáud-, który jest produktem metanalizy, mianowicie: gáu- + -dy- ʽchwytać, łowićʼ 

(por. gáuti) ⇒ gáud- + -y-. Gdy chodzi o zintegrowanie w jednym paradygmacie seṭowego 
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SP (gáud-) i aniṭowego SZ (gud-) to wydaje się ono całkiem realne, ponieważ znane są takie 

wypadki, jak báudyti ʽzachęcać, poduszczać, przynaglaćʼ (por. stpr. etbaudints ʽobudzony, 

aufferwecketʼ, scs. vŭz-buditi ʽobudzićʼ), które współistnieje z aniṭowym bud- w bundù, bùsti 

ʽbudzić się ze snuʼ. Derywację gáud- ⇒ gud- można tłumaczyć dwojako. Po pierwsze: przy 

pomocy innowacyjnej reguły apofonicznej SP *āu ⇒ SZ *ŭ, por. spjáudyti (spjáuti) ⇒ 

spjudóti; kliáudėti (kliáutis) ⇒ kliudýti. Po drugie: jako produkt analogii, por. báudyti : bud- 

(bundù) = gáudyti : x, gdzie x = gud-, gundù. Jeśli przy gáudyti ʽłowićʼ pojawiło się 

inchoativum gundù, to prawdopodobnie miało ono znacz. etym. ʽzaczynam łowić, wprawiam 

się w łowieniuʼ. Generalizacja znaczenia, idąca w kierunku ʽwprawiam się w wykonywaniu 

jakiejkolwiek czynnościʼ, jest chyba łatwo zrozumiała. — Drw. gùdinti caus. ʽprzyuczać, 

oswajać (konia)ʼ, įgùdinti ʽprzyuczyć, przyzwyczaić do czegoʼ, nugùdinti ʽodzwyczaićʼ, 

pragudė́ti ʽpoduczyć się czegoʼ. Nomina: gùdas sb. ʽnawyk, wprawaʼ, gùdas adi. ʽnawykły 

do czego, doświadczony; łatwy w obejściuʼ, gudrùs (zob.), įgudìmas ʽnawykʼ. Osobno zob. 

gùčas. — WSZ gūd-: į́gūdis ʽnawyk, przyzwyczajenieʼ (por. įgùsti). 

 gùzikas 3 p.a., guzìkas 2 p.a. przest., gw. 1. ʽprzedmiot służący do zapinania odzieży, 

guzikʼ, 2. ʽwęzeł, supełʼ, 3. ʽfrendzelʼ — zapoż. ze stbłr. guzikъ (kuzikъ), por. błr. húzik ⇐ 

pol. guzik (ĖSBM 3, 112). Zob. też SLA 80, LEW 179, ALEW 383.  

 gužė́ti, gužù, gužė́jau ʽzbiegać się zewsząd, gromadnie, tłumnie i z hałasemʼ, įgužė́ti 1. 

ʽwejść do chaty szybko całą gromadąʼ, też o ptakach i zwierzętach, np. Žąsys, avys įgužėjo 

kieman ʽGęsi, owce wtargnęły na podwórzeʼ, nugužė́ti: Kaip žąsų pulkas nugužė́jo ʽJak stado 

gęsi szybko odeszliʼ, pragužė́ti: Pragužė́jo pulkas žąsų ʽPrzeleciało stado gęsiʼ, prigužė́ti 

ʽzebrać się w wielkiej liczbie (o dzieciach, gościach)ʼ, sugužė́ti ʽschodzić się w pośpiechu, 

zbiegać się tłumnieʼ, też o gęsiach: Į kiemą žąsys sugužė́jo ʽGęsi zeszły się na podwórzeʼ. 

Teoretycznie pwk. guž- mógłby być refleksem st. zanikowego pie. *g(u̯)huǵh- ⇐ *g(u̯)heu̯ǵh- 

ʽukryć, schowaćʼ (LIV
2 199), por. wed. guhas ʽukrywaszʼ, gū́hati ʽukrywaʼ (brak refleksów 

na SE, pbsł. *gi̯au̯ž-), ale w językach bsł. nie ma refleksów o żądanym znacz. ʽukryć, 

ukrywaćʼ. Z kolei Berneker I, 342n., za nim LEW 179 rozważali zbliżenie z ros. gw. guz 

ʽdolna część snopaʼ, gúzka ʽkuper u ptakaʼ itp., co jednak z semantycznego punktu widzenia 

jest mało prawdopodobne. W tych okolicznościach wolno porzucić obcojęzyczne filiacje i 

przedstawić możliwość wywodu gužė́ti od wykrz. guž/gūž. Por. 1° sytuację, gdy łapie się 

kurę, aby posadzić ją do niesienia: Guž guž guž ir prisìtūpė višta ʽ«Guž guž guž» i 

przykucnęła kwokaʼ. Gū̃ž gùž gùž, putytės! ʽ«Gūž guž guž», kurki!ʼ (ciekawa przemienność 

form gū̃ž i gùž). Gū̃ž, putiuke, gū̃ž, tu man sudėsi kiaušinuką ʽ«Gūž», kureńko, «gūž», ty mi 

zniesiesz jajeczkoʼ; war. guže: Guže, guže, gužute – capt ir pagavau! ʽ«Guže, guže, gužute», 

cap i złapałamʼ; war. gužu: Gužù gužù gužù, putyte! ʽ«Gužu gužu gužu», kureńkoʼ. Por. 2° 

sytuację, gdy biegnie dziecko przypominające pisklę swą sylwetką i ruchem: Gūžì gūžì bėga 

susigūžęs vaikas. Czas. gužė́ti ʽzbiegać się zewsządʼ mógł się pierwotnie odnosić nie do 

ludzi, lecz do ptactwa domowego. Mógł on nazywać sytuację, gdy ptactwo zbiega się w 

gromadę w chwili zadawania pokarmu (zobu) lub gdy pisklęta zbiegają się pod skrzydłami 

matki. — SPSŁ 8, 331 powołuje się na lit. gužė́ti jako interpretamentum dla psł. *gŭzŭ 

(zachodnie) i psł. *gyzŭ (północne) ʽgiez, owad pasożytujący na skórze bydłaʼ. Słownik ten 

przypisuje gužė́ti znaczenie ʽroić się, mrowić sięʼ. To użycie jest tylko starolitewskie i 

pochodzi zaledwie z jednego zabytku, por. Strovė [glosa: upė] varlėmis gužėte gužės BRB 

ʽStrumień [rzeka] zaroi się od żabʼ (zob. ALEW 383). Z kolei cytowane tam sb. guža b.z.a. 

ʽkupa robactwaʼ jest w LKŽ zaświadczone jednym jedynym wypisem ze słownika Ruhiga 

(1800). Wszystko to zaleca rezerwę wobec kombinacji słowiańsko-litewskiej. — Drw. 

gužùtis 1. ʽbocian, Ciconiaʼ, 2. ʽmałe bocianaʼ. Drw. wsteczny: gùžas ʽbocianʼ: Gùžas su 

gužučiais išlėkė iš savo gūžtos ʽBocian ze swymi małymi wyleciał z gniazdaʼ. N.m. Gužaĩ, 

Gužiniaĩ, Gužùčiai 3x, cps. Gùžupis. — WSZ gūž-: gū̃žti (zob.). — SO gauž-: susigaũžti, -
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gaužiù, -gaužiau ʽskurczyć się, skulić sięʼ. Nowym alternantem do gauž- jest guož-: įsigúožti 

ʽosiąść, usadowić się gdzieśʼ (syn. įsigū̃žti), susigúožti ʽskulić sięʼ (syn. susigū̃žti). Por. 

nusikuõpti ob. kaũpti, čiuõžti ob. čiaũžti oraz uwagę s.v. duobė.̃ 

 gū̃žti, gū̃žia, gū̃žė intr. ʽ(o kurach) osiadać, przykucaćʼ, tr. ʽtrzymać w ciepleʼ, apgū̃žti 

ʽ(o kurze, kwoce) okryć pisklęta skrzydłami i ogrzać je; okryć, otulićʼ, (syn. apgėb̃ti), 

prigū̃žti intr. ʽprzykucnąć (jak kura na widok koguta)ʼ, też o skradającym się wilku, sugū̃žti 

ʽosiąść w gnieździe, okryć pisklęta skrzydłamiʼ, refl. prisigūžiu SD ʽczaię sięʼ [ʽzasłaniać się, 

kryć sięʼ, SPXVI]. Sporne. Po pierwsze pwk. gūž- może uchodzić za wzdłużenie SZ guž- jak 

w gužė́ti, wywodzonym z pie. *g(u̯)huǵh- ⇐ *g(u̯)heu̯ǵh- ʽukryć, schowaćʼ (LIV
2 199), zob. 

wyżej. ALEW 383n. ocenia zestawienie gū̃žti z gužė́ti jako trudne do przyjęcia. Po drugie, 

można połączyć gū̃žti z wykrz. gū̃ž, udokumentowanym cytatami s.v. gužė́ti; ten etymon 

wydaje się lepszy od *g(u̯)huǵh-. — Drw. gū́žčioti, -ja, -jo 1. ʽwzruszać ramionami (na znak 

niewiedzy, obojętności, pogardy)ʼ, 2. ʽze strachu kurczyć się, kulić się w sobie, wzdrygać sięʼ 

(Vaikas labai bailus, gū́žčioja dėl mažo nieko ʽDziecko jest bardzo bojaźliwe, wzdryga się z 

byle powoduʼ), gūžė́ti, -ja, -jo ʽleżeć w cieple pod przykryciem, siedzieć pod skrzydłami 

matki, wygrzewać się w gnieździeʼ, gū́žoti ʽsiedzieć lub leżeć skurczywszy sięʼ, caus. 

pagūžýti 1. ʽposadzić (kwokę lub gęś) na jajachʼ, 2. ʽposadzić rozsadęʼ. Nomina: gūžỹs, 

acc.sg. gū́žį ʽgardziel ptasia, wole, (u ludzi) grdyka, wypukłość na przedniej stronie szyi, 

jabłko Adamaʼ, też ʽgłówka kapustyʼ (war. gū́žė, por. łot. gūza ʽwoleʼ, war. guza), gūžtà 1. 

ʽgniazdo lęgowe ptakaʼ (por. łot. gũsts ts.), 2. przen. ʽmelina złodziejskaʼ. Cps. ánčiagūžtis 

ʽgniazdo dzikiej kaczkiʼ (por. ántis), vìštagūžtė ʽmiejsce, gdzie kura składa jajaʼ (por. vištà). 

Vb. denom. gūžtáuti ʽszukać miejsca na gniazdo, wić gniazdoʼ. 

 gvagždė́ti, gvagždù, gvagždė́jau gw. 1. ʽchudnąć, mizernieć, usychaćʼ (Gyvoliai per 

žiemą išgvagždė́jo, t.y. išdžiūvo JU ʽZwierzęta przez zimę wychudłyʼ), 2. ʽskarżyć się na bólʼ 

(Senis vis gvãgžda, t.y. guodžias, kad jam skausta JU) — z udźwięcznieniem kš-d > gžd- z 

*kvakš-dė-ti, tj. formacji na -dė- od wykrz. *kvàkš, por. kvàkšt, kvàkt o głosie kwoki. 

Paralele: žvagždė́ti ob. švagždė́ti (švàkšt); žvabždė́ti ob. švabždė́ti (švàpšt). 

 gvaĩbti pot.: apgvaĩbti, -gvaibstù, -gvaibaũ ʽosłabnąć i zemdleć, stracić przytomnośćʼ 

— jest to sonoryzowany wariant do kvaĩpti224 (apkvaĩpti ʽstracić dechʼ), którego znaczenie 

przesunęło się od ʽstracić dechʼ ku ʽzemdlećʼ. Alternant kvaip- to forma nowego SP/SO do 

kvip-/kvep-, zob. kvėp̃ti ʽwciągać powietrzeʼ, atsikvėp̃ti ʽodetchnąć, zaczerpnąć powietrzaʼ. 

— Drw. gváibėti, gváibu, -ėjau ʽpadać z osłabienia, mdlećʼ, užgváibėti ʽwynędznieć (o 

krowie)ʼ. — War. ze zmianą ai > ei (?): gvéibėti, np. Ligonis nugvéibėjo ʽChory zemdlałʼ. — 

Inna ewentualność: gveib- jest wariantem v-mobile do geib-, por. geĩbti ʽcherlać, 

niedomagaćʼ, géibėti ʽmęczyć się w agoniiʼ; szereg paralel w rodzaju giẽžti(s) : gviẽžtis, 

gviẽštis; łot. zaigs, zaiguõt : zvaĩgala zestawił Urbutis 2009, 90. 

 gvaldýti, gvaldaũ, gvaldžiaũ 1. ʽłupać orzechy, łuskać, łuszczyć (ziarno, groch, 

fasolę)ʼ, 2. ʽskładać ściskając, ugniatającʼ (war. gváldyti), išgvaldýti ʽwyłuskać; dowiedzieć 

się, zbadaćʼ, sugvaldýti ʽzmieścić, umieścić w pewnym miejscuʼ (Kanklės nesugvaldýsi, t.y. 

nesudėsi, bus keblu vežti ʽKankli nie sposób upchnąć, niewygodnie będzie je wieźćʼ). 

Analiza: gval-dy-, caus. na SO gval-. Ten ostatni jest dwuznaczny: może być odziedziczony 

(*gu̯ol- ⇐ *gu̯el-/*gul) albo też dotworzony na mocy neoapofonii gvil- ⇒ gval- (zob. 

gvildýti i gult̃i). Znacz. etym. ʽkłaść, układać jedno blisko drugiegoʼ. Formacja złożona z 

prvb. iš, išgvaldýti ʽwyłuskiwaćʼ, mogła początkowo oznaczać ʽrozrywać to, co ściśle do 

siebie przylegaʼ. — Neoosn. gvald-: gvaldùs 1. ʽtaki, który się dobrze łupie, łuszczyʼ, 2. 

ʽzwarty, szczelny, ściśle przylegający, gęsty (o zbożu)ʼ, gvald̃žiai adv. ʽ(składać) ściśle, nie 

 
224 Paralele: gvãzdis < *kvastis; dribnóti < tripnóti; dvazgė́ti < tvaskė́ti; gaũgaras < kaũkaras.  
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pozostawiając luzówʼ. N.m. Gvaldaĩ. 

 gvãzdis, -džio 2 p.a. gw. ʽogonʼ (Paisyk, kaip mūs telyčiukė ažurietus gvãzdį ulioja 

ʽPopatrz, jak hula nasze cielątko, zadarłszy ogonʼ) — przez udźwięcznienie w *kvastis, co 

zapożyczone z błr. xvost, xvastá. Por. grùzdas < *krustas; gvaĩbti < kvaĩpti; gvalda b.z.a. < 

*kvalda (⇐ błr. gw. xválda ʽfałdaʼ, z pol.). 

 gvelb̃ti, gvelbiù, gvelbiaũ ʽbrać ukradkiem, przywłaszczać sobie, kraśćʼ (Kur jis 

pasisuka, čia gvelbia ʽGdziekolwiek się obróci, to kradnieʼ), išgvelb̃ti ʽwyłudzić (pieniądze); 

wyłuskać, wydobyć owoc z orzechaʼ, nugvelb̃ti ʽzdjąć (sandały); ukraśćʼ, sugvelb̃ti ʽzagrabić, 

zagarnąć (majątek)ʼ — plit. pwk. *gu̯elb-/*gu̯ḷb-. Niezrozumiałe jest zakwalifikowanie tego 

czasownika s.v. pie. *gleubh- w IEW 402. Por. też LEW 180. — SO gvalbýti ʽłuszczyć 

orzechy, groch; wydobywać pestki z wiśni, drylowaćʼ (przen. ʽrozpatrywać, analizowaćʼ), 

gvalbýti svetimą daiktą ʽprzywłaszczać sobie cudzą rzeczʼ, postverbalia: gvalbìklis ʽnarzędzie 

do drylowania wiśni, drylownikʼ, gvalbùs ʽdobrze łuszczący sięʼ. — SZ gvilb-: gvilb̃ti, -sta, -

o, z prvb. iš, pri- ʽdojrzewać – o orzechach, też o zbożu, ziemniakachʼ, pagvilb̃ti ʽwziąć 

ukradkiem, przywłaszczyć sobieʼ, prigvilb̃ti ʽwezbrać, narwać – o wrzodzieʼ (Skaudulys jau 

tavo prigvilb̃ęs, veikiai trūks ʽTwój wrzód już wezbrał, wkrótce pęknieʼ), gvilbýti caus. 

ʽłupać, łuszczyć orzechyʼ (syn. gvildýti), nomina: gvilb̃is ʽdojrzały orzechʼ (syn. gvild̃is), 

gvilbùs ʽdobrze łuszczący sięʼ.  

 gvìldyti, gvìldau, gvìldžiau ʽłupać, łuszczyć orzechyʼ, war. gvildýti — formacja na -dy- 

od SZ gvil- (transponat *gu̯ḷ-C) ⇐ pie. *gu̯el- ʽkłaść sięʼ, por. LIV
2 192 (gdzie zresztą brak 

wzmianki o gvil). Akut wtórny. Forma gvil, nawiązująca do SP, przedstawia odnowienie st. 

zanikowego gul- (typ saṃpras.), zob. gult̃i. Paralela: žvil- odnawiające žul- ⇐ *žvel- (zob. 

žvìlti, įžulnùs). Pod względem znaczeniowym gvìl-dy- dubluje SO gval-dý- (zob.). Osobno 

zob. gliáudyti. Por. LEW 180, ALEW 384. — Z innymi sufiksami: gvildénti 1. ʽłuszczyć 

orzechy; łuskać groch, fasolęʼ, 2. przen. ʽrozpatrywać, roztrząsać, rozważać, badaćʼ, gvils̃ti, 

gvils̃ta, gvild̃o ʽdojrzewać – o orzechachʼ, ⇒ gvild̃is ʽdojrzały orzechʼ. Nomina: gvìldas 

ʽmiseczka orzecha a. żołędziaʼ, gvildùkai m.pl. ʽkleszcze do orzechówʼ. N.m. Gvildžiaĩ. 

 gvõltas 2 p.a., gvalt̃as 2 p.a. stlit., gw. 1. ʽprzemoc, przymusʼ, 2. ʽhałas, krzyk, 

zamieszanieʼ (gvoltù šaũkia ʽwzywa pomocy, ratunkuʼ), 3. hist. ʽgwałt, tj. powinność 

robocizny ponad pańszczyznę, zwł. podczas żniwʼ — zapoż. ze stbłr. kgvaltъ, gvaltъ, kvaltъ 

ʽgwałt, przemoc, napaśćʼ (⇐ pol. gwałt ⇐ śrwn. gewalt, por. nwn. Gewalt f.). Zob. SLA 80, 

LEW 180, ALEW 385. War. f. gvoltà, gvaltà. — Vb. denom. gvoltavóti ʽgwałcić, zadawać 

gwałt, dopuszczać się gwałtu; naruszać zakazy, postʼ, por. pol. przest. gwałtować. War. 

gvõltyti, -iju, -ijau ⇐ pol. gwałcić (⇐ śrwn. gewalten, nwn. gewaltigen), išgvoltyti i ižgvoltyti 

DP ⇐ pol. zgwałcić (prvb. iš-/iž- oddaje pol. z-, por. ižgada), sugvoltyti CHB ts. — Nomina: 

gvoltaunykas MOP ⇐ pol. gwałtownik; gvoltinykas, SD
1 <gwaltinikas> «gwałtownik». 

Indecl. gvolt̃on: gvolt̃on rėkia ʽkrzyczy gwałtuʼ (ZS 20) oddaje stbłr. gvaltomъ, kvaltomъ adv. 

ʽsiłą, przemocąʼ (por. pol. gwałtem). Tu też wykrz. ugvált LZŽ ʽojej!ʼ (Bočią vaikų kalacija, 

o tas – ugvált!). 

 gvóti, gvóju, gvójau ʽkrakaćʼ — czasownik oparty na interi. gvã o głosie wrony (por. 

typ lóti). Paralela: gróti ʽkrakać; wyćʼ. Użycia pochodne: ʽwrzeszczeć, krzyczeć, wołaćʼ 

(Gvója an visos ūlyčios ʽWrzeszczy na całą ulicęʼ), ʽnatarczywie, natrętnie prosićʼ (Gvójo 

gvójo tol, kol išsigvójo ʽProsił prosił, aż wyprosiłʼ)225. — Neoosn. gvoj-: gvojà 4 p.a. 1. 

 
225 LEW 180 przytacza gvóti wyłącznie ze znacz. ʽiść, gehenʼ, a jako źródło tej informacji wskazuje gwarę 

Twerecza. Autor traktuje gvóti jako wariant czas. góti (zob. LEW 161). Jest to nieporozumienie, które 

wymaga sprostowania. Otrębski 1934, 34 podaje z Twerecza: «gvója, 3 praes. do inf. gvóć, ʽkraczeʼ (por. 

várna gvója ʽwrona kraczeʼ)». Zgadza się z tym świadectwo LKŽ III, 785, gdzie s.v. gvóti znacz. ʽiśćʼ nie 
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ʽkrakanie, wrzask wronʼ (Tokia varnų gvojà tai vėją su lietum pranašauja ʽTakie krakanie 

zapowiada wiatr z deszczemʼ), 2. c. ʽten, co bez ustanku mówi lub o coś prosiʼ, gvojìmas 

ʽkrakanieʼ. — Od pwk. gvo- utworzono nomina na -r-, -š- i -kl-, por. 1° gvóra 1 p.a., gvorà 3 

p.a. c. ʽkrzykacz; paplaʼ (⇒ gvorìšius ʽkrzykaczʼ, gvórauti ʽpleść bzduryʼ), też ʽczłowiek 

nierozgarnięty, gapa, niedołęgaʼ, 2° gvóša 1 p.a. c. ʽniedołęga, głupekʼ (⇒ gvošenà, gvošlỹs 

ts., gvóštelėti ʽnieco zgłupiećʼ) i 3° gvoklỹs ʽgapa, niedołęgaʼ (pierwotnie nazwa ptaka: 

ʽwrona, gawronʼ ⇒ ʽgapaʼ; neosufiks jak w kranklỹs, krauklỹs). Neoosn. gvokl-: gvoklinė́ti 

iter. ʽkrakaćʼ, gvoklóti ʽgapić się, bezmyślnie przyglądać się czemuʼ. — Reanaliza gvok- + -

lys otworzyła drogę dla drw. gvõkti ʽmówić dużo; pleść głupstwaʼ, pierwotnie ʽkrakaćʼ 

(Gvõkia ir gvõkia kaip varnos). 

 

 

zostało w ogóle wyszczególnione. Wypada się domyślać, że Fraenkel zrozumiał definicję Otrębskiego 

ʽwrona kraczeʼ opacznie jako wrona kroczy, inaczej mówiąc, omyłkowo odniósł ją do polskiego czas. 

kroczyć ʽiść, zwłaszcza wolno, dużymi krokamiʼ.  
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H 
 haldas stlit. ʽdanina, trybut na rzecz zwierzchnikaʼ: Kaip Moabitai Dovydui padonais 

tapa ir dovanas nešė [glosa atnešė haldą] BRB ʽJak Moabici stali się poddanymi [króla] 

Dawida i składali mu daniny [składali hołd]ʼ — zapoż. z pol. hołd ʽakt uległości lennika 

zwierzchniemu panuʼ (⇐ stczes. hold ⇐ śrwn. holde, hulde ʽoddanie, uległość, wierność 

swemu panuʼ, por. nwn. Huld f. ʽłaskawość, życzliwośćʼ). Por. SLA 81, ALEW 385, EWD 

560n., Rejzek 207. — Drw. aldaunỹkas ʽosoba zobowiązana do składania hołdu swemu 

zwierzchnikowi lennemuʼ, DP ʽhołdownikʼ ⇐ stbłr. goldovnikъ HSMB (⇐ pol. przest. 

hołdownik, SPXVI), por. SLA 27 i 81, ALEW 385. Vb. denom. haldavoti MOP ʽskładać komu 

hołdʼ ⇐ pol. przest. hołdować komu (SPXVI). 

 ham̃byti, ham̃biju, ham̃bijau stlit. ʽkarcić, strofować, zawstydzać; łajać kogo, 

wymyślać komuʼ — zapoż. z błr. gw. hámbicь, por. stbłr. hanbitь (⇐ stpol. gańbić, obok 

czego jest młodszy war. hańbić, z h- jako fonetycznym bohemizmem, zob. Boryś 192). War. 

hanbyti; z neosuf. -avo-: hambavoti BRB (SLA 81 niesłusznie wywodzi to z pol. †hańbować). 

Zob. też ALEW 386 (brak wzmianki o stpol. gańbić); POLŽ 322 (mówi o pożyczce z pol.). 

Osobno zob. ambyti. 

 hanba stlit. ʽhańba, wielki wstyd, niesławaʼ: Apsaugok mus nůgi ghrieku Giedas 

Hanbos Vgnis Mara MŽ 5922 ʽZachowaj nas od grzechu, wstydu, hańby, ognia [i] zarazyʼ 

(Urbas 144) — zapoż. ze stpol. hańba, co jest fonetycznym bohemizmem na miejscu stpol. 

gańba (zob. Boryś 192). Brak w SLA. — Wsch.-lit. onbà 2 p.a. ʽhańba, wielki wstydʼ (Iš 

oñbos ãnas čùc nepãmirė LZŽ ʽZe wstydu mało co nie umarłʼ). — NB. LKŽ I, 118 umieścił 

przytoczony wyżej cytat z MŽ s.v. ambà zam. s.v. hanba. — Gw. ámba ʽostre napomnienie, 

buraʼ (DRUŽ) ze względu na znaczenie trzeba uznać za intralitewskie sb. postvb. od ambyti 

ʽkarcić, strofowaćʼ (zob.). 

 hardà stlit. ʽhordaʼ: dabokimės čia nū, jog L[i]utheris ir su visa hardà sava yra falšivi 

pranašai DP 20418 ʽobaczmyż tu teraz, iż Luther i ze wszytką hordą swoją są fałszywi 

prorocyʼ — zapoż. z pol. XVI w. horda (orda) 1. ʽplemię lub szczep Tatarówʼ, 2. w pismach 

polemicznych religijnych pogardl. ʽtłum, gromada, zgrajaʼ (SPXVI). Por. SLA 82; brak w LKŽ 

i ALEW. 

 harnosas stlit. ʽzbrojaʼ (rūbus, harnosą, ir kvepalus CHB ʽodzienie, zbroję i perfumyʼ, 

SLA 82) — zapoż. z pol. XVI w. harnas, harnasz ʽpancerz rycerski, stalowa zbroja rycerza 

konnegoʼ (⇐ śrwn. harnasch, Bańkowski I, 522). Por. polonizm stbłr. harnoš, hornasz 

ʽpancerzʼ. Brak w LKŽ, LEW i ALEW.  

 hebelis, -io ʽprzyrząd stolarski strug, hebelʼ, m.in. LEX ʽHobelʼ — zapoż. z pol. hebel, -

bla od XV w. (⇐ dn. hövel, höbbel, por. nwn. Hobel m., WDLP). — Vb. denom. hebliavoti 

ʽgładzić heblem, heblowaćʼ (kurius remesnykai kaip būtų gražina, hebliavoja, aptašinėja, 

poleravoja DP 57542 ʽktore rzemieśnicy jakoby chędożą, heblują, ociesują, polerująʼ) — 

zapoż. z pol. heblować (drw. od sb. hebel; por. dn. höveln, nwn. hobeln ʽheblowaćʼ). War. 

hobliuoti BRB jest germanizmem, pochodzi z nwn. hobeln. Por. SLA 82, ALEW 386. 

 hektãras 2 p.a. ʽhektar, miara powierzchni równa stu aromʼ — zapoż. z ros. gektár 

(miejsce akcentu), pol. hektar (nagłosowe h-). War. gwarowe: aktãras, jektãras, kektãras i 

diktãras (najpierw *gektãras > *giktãras, potem gi > di).  

 hèrbas 1 p.a. 1. ʽherb, dziedziczne godło rodu szlacheckiegoʼ, 2. ʽgodło państwa, 
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ziemi, miasta, umieszczane na flagach, monetach i pieczęciachʼ — zapoż. z pol. herb (⇐ 

stczes. herb, erb ⇐ śrwn. erbe m. ʽspadkobiercaʼ, zob. Sławski I, 415, Bańkowski I, 525). 

War. erb̃as i arb̃as. Por. POLŽ 324. SD
1 ma herbas «herb, stemma, digma...». W SD zostało 

to zastąpione swojskim žinklas, žymė karalystės, bajorystės «herb, insigne, stemma».  

 hercieras stlit. ʽżołnierz straży przybocznejʼ (kurie jo hercierais [glosa zam. 

drabantais] buvo BRB ʽktórzy byli jego przybocznymiʼ, SLA 82) — zam. *harcieras, zapoż. z 

pol. XVI w. harcerz (arcerz) m.in. ʽżołnierz należący do przybocznej gwardii króla lub 

hermanaʼ (⇐ stczes. harcieř ⇐ śrwn. hartschier ʽczłonek cesarskiej gwardii przybocznej, 

Bańkowski I, 519). Brak w LKŽ, LEW i ALEW.  

 hèrcogas 1 p.a. hist. ʽksiążęʼ ⇐ nwn. Herzog m. Drw. hercogỹstė hist. ʽksięstwo; tytuł 

książęcyʼ. Zob. też ércikis i fìrštas. 

 heretìkas 2 p.a. DP (war. heretìkas 4 p.a., herètikas 1 p.a., hèretikas 1 p.a.) ʽheretyk, 

wyznawca poglądów religijnych uznawanych za błędne przez religię w danym środowisku 

panującą i przez jej wyznawcówʼ, DP też ʽodszczepieniec, kacerz, samowiernikʼ — zapoż. z 

pol. heretyk, zob. POLŽ 717 (brak w ALEW)226. W kwestii akcentuacji w DP zob. Skardžius 

1935, 51n. Lit. liter. erètikas DLKŽ. — Drw. arciheretikas DP ⇐ pol. arcyheretyk; heretickas 

DP ʽkacerskiʼ ⇐ pol. heretycki. Zob. też herezija i kocierius. 

 herezija stlit. ʽpogląd religijny będący odstępstwem od religii panującej, będący 

błędem ze stanowiska tej religiiʼ, SD <hereźia> «kacerstwo, hæresis», <mokitoias hereźios> 

«kacermistrz, hæresiarcha» — zapoż. z pol. XVI w. herezyja, zob. POLŽ 717 (brak w ALEW). 

Lit. liter. erèzija DLKŽ. Por. heretìkas. 

 hìmnas 1 p.a. ʽhymn, uroczysta pieśń świecka a. religijna; psalmʼ — zapoż. z pol. 

hymn, -u (POLŽ 718). Por. Prastosu dienosu vietoje antifonos giedok himną MŽ 4819 ʽW dni 

powszednie zamiast antyfony śpiewaj psalmʼ. 

 historija stlit. ʽdzieje; utwór historykaʼ, por. DP Skaitome historijose ʽCzytamy w 

historyjachʼ, SD knygas veikalų, historijos «dzieiow księgi» — zapoż. z pol. XVI w. 

historyja (POLŽ 718). Dziś zastąpione rysycyzmem istòrija 1 p.a. (DLKŽ). 

 hoitmanas stlit. ʽdowódca wojskaʼ (BRB) — zapoż. z nwn. gw. heutman m. (Čepienė 

126), por. nwn. Hauptmann m. ʽdowódca kompaniiʼ. Zob. też áukmonas. 

 hola, hala stlit. ʽjaskinia; lochʼ, por. 1° ne namuose Dievo, bet pakumpėse ir holose 

latrų daužosi SP I, 2553 ʽnie w domu Bożym, ale w kątach i w jaskiniach łotrowskich tułają 

sięʼ, 2° Tai darė ir Dovydas, pūstynioj ir halose slėpdamasis nuog Saulio SP I, 4112 ʽTo 

czynił i Dawid święty, na puszczy i w lochach kryjąc się przed Saulemʼ — zapoż. ze śrdn. 

hol. Brak w LKŽ i ALEW. Zob. zwykły wariant s.v. olà. 

 hosãna stlit. ʽhosannaʼ, DP <hosánna>, <hosânna> — zapoż. z pol. XVI w. hosanna 

(osanna) ʽokrzyk powitalny i modlitewny u Żydów w Starym Testamencie, używany także w 

liturgii chrześcijańskiejʼ (SPXVI). Brak w SLA, LKŽ i ALEW. 

 humerõlas DP ʽhumerałʼ [ʽszata naramienna arcykapłana w Starym Zakonieʼ] — 

zapoż. ze stbr. gumeralъ (umeralъ), tu z pol. XVI w. humerał m.in. ʽw liturgii kościoła 

rzymsko-katolickiego: biała chusta, którą kapłan przykrywa ramiona a czasem głowę przed 

włożeniem ornatuʼ (SPXVI) ⇐ łac. humerale scil. vestimentum (por. łac. humeralis 

ʽnaramiennyʼ, od humerus, -i ʽbarki, plecyʼ). Por. SLA 84, POLŽ 326; brak w LKŽ i ALEW. 

 
226 Por. SD s.v. «kacerz»: heretikas [ʽheretykʼ], puikas naujų mokslų krikščionystėj sakytojas [ʽzuchwały głosiciel 

nowych nauk pośród chrześcijanʼ], tiesos priešinykas [ʽprzeciwnik prawdyʼ], dūšiažudys [kalka z pol. XVI w. 

duszobojca]. 
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 husãras 2 p.a. ʽjeździec lekkiej kawaleriiʼ — zapoż. z błr. husár, -a, por. ros. gusár (⇐ 

pol. husarz, -a ʽrycerz służący w husarii, jeździec uzbrojony w półzbroję ze skrzydłami, 

szyszakiem i kopiąʼ). War. huzãras, usãras. Zob. też usõrius.  



na prawach rękopisu 

I Į Y 
 į,̃ przest. iñ, iñg < iñ-gi praep. z acc. ʽw, do, naʼ. Np. Sùk į dẽšinę ʽSkręć na/w prawoʼ. 

Atė́jo į svečiùs ʽPrzyszli w gościnęʼ. Į vãkarą ėm̃ė šálti ʽPod wieczór zaczął chwytać mrózʼ. 

Jìs į tė́vą panašùs ʽOn [jest] podobny do ojcaʼ. — Prvb. į-, np. įd̃eda ʽwkładaʼ, įbė́go 

ʽwbiegłʼ. — Prefiks nominalny 1° į́-/ìn- przy rzeczownikach: į́movas ʽfuterałʼ (z *im.movas 

< *in-movas), ìndėlis ʽwkład, wkładkaʼ, 2° į-̃ przy przymiotnikach: įp̃rastas ʽzwykłyʼ, 3° į-

/in- przy rzeczownikach: įsõdas ʽzięć przyjęty do domu teściówʼ, inkstìrai m.pl. ʽpryszcze, 

wągry (u bydła na grzbiecie)ʼ, obok iñ-/im̃-: iñtapas ʽznamię na skórzeʼ, im̃pilas ʽwsypa na 

pierzeʼ. Zob. Gjl III, §§ 706n. — Gdy chodzi o staropruską praep. en i prefiks en-, to należy 

się liczyć z dwojakim pochodzeniem tych form. W części oddają one pb. *in, zmienione 

fonetycznie w en, en-, w części zaś oddają zapożyczone morfemy nwn. an, an-, w 

szczególności w kalkowanych złożeniach werbalnych, np. enimt ʽannehmenʼ, endeirīt 

ʽansehenʼ, engemmons ʽangeborenʼ. — Słowiański ma praeverbium o postaci vŭn-, por. scs. 

vŭniti, vŭnidǫ ʽwejśćʼ (stpol. wniść, wnidę); vŭnimati ʽspostrzegać, zauważaćʼ. Wywodzi się 

ono z pbsł. *un-. Refleksy lit. in- i psł. *un- pokazują rozszczepienie refleksu st. zanikowego 

*h1ṇ- od pie. *h1en- ʽwʼ. Pie. allomorf na st. e jest kontynuowany w przyimku gr. ἐν, ep. ἐνί 

ʽwʼ, łac. in < stłac. en oraz goc. in, stwn. in < *en ts. Poza tym jest on widoczny w łot. 

prefiksie ìe-, por. ìekšas f.pl. ʽwnętrznościʼ (k wstawne do *iešās < pb. *en-ti̯ā-). — 

Słowiański w odróżnieniu od bałtyckiego zachowuje refleks apofonicznego SO, *ǫ- < pbsł. 

*an- < pie. *h1on-, por. złożenia nominalne typu psł. *ǫdolŭ ʽwąwózʼ (pol. wądół ʽdolina, 

wąwózʼ, czes. údol ts., scs. udolĭ f. ʽdolina, nizinaʼ), *ǫtŭkŭ ʽwątekʼ (ros. utók, czes. útek, 

pol. wątek ʽnici idące w poprzek osnowyʼ). Zob. BSW 69, LEW 188, de Vaan 306, Hill, Balt 

XLVIII:2, 2013, 199, ALEW 386n. 

 ýbiškė, į́biškė 1 p.a. bot. ʽprawoślaz lekarski, Althaea officinalisʼ — zapoż. z prus.-

niem. ībiš, por. stwn. ībisca, nwn. Eibisch f. ʽślazʼ (GL 56). 

 ìclius, -iaus 2 p.a. gw. 1. ʽrakarz, oprawca, hycelʼ (war. ìclis 2 p.a., ìcelis 1 p.a.), 2. 

przen. ʽpętelka wszyta przy kołnierzu i służąca do zawieszenia płaszczaʼ (Prisiūk ìclių, 

negalima paltas pakabinti ʽPrzyszyj pętelkę, nie można palta powiesićʼ) — zapoż. z błr. 

hícalь, -clja ʽrakarz, hycelʼ (stbłr. hicelь ʽpomocnik kataʼ) ⇐ pol. hycel, -cla 1. ʽłapacz psów 

bezdomnych, oprawcaʼ, 2. przen. ʽszelma, szubrawiec, łotr, hultajʼ (SW), w XVI w. hecel 

ʽcanicidaʼ. Zob. ZS 20, 90n., ĖSBM 3, 88, Bańkowski I, 535 (ʽmoże wstecznie od [czes.] 

héclikʼ) i Anikin 10, 253n. Brückner 174 dopuszcza źródło niemieckie w gwarowym śląskim 

hitzel ʽrakarzʼ (do nwn. hetzen ʽszczućʼ). Z polskiego pochodzą też ukr. hýcelь i ros. gícelь, 

zob. Anikin, l.c. — Użycie ìclius w znacz. ʽkrnąbrne, nieposłuszne dziecko, hultajʼ stoi w 

związku z pol. przest. hyclik – żartobliwe przezwisko dzieci i niedorostków (SW). 

 ýda 1 p.a. 1. ʽwada wrodzona, przywara, brak, usterkaʼ (Arklys su yda ʽKoń z feleremʼ. 

Puodas su yda ʽGarnek z usterkąʼ. Be kokios ydos ʽBez żadnej wadyʼ), 2. ʽzaczepka, pretekst 

do sprzeczkiʼ. War. ýdva. Niejasne. LEW 181 w nieprzekonujący sposób wiązał ýda ze 

slawizmem ỹdas ʽowad, pasożytʼ (zob.). — Drw. beỹdis a. beýdis ʽbez wadʼ, ýdingas, 

ydìngas ʽwadliwyʼ, ýdva ʽwadaʼ (wymiana sufiksu, por. uwagę do brastvà s.v. brastà). 

 idañt, idánt spójnik ʽaby, żebyʼ, który łączy się z orzeczeniem podrzędnym w formie 

conditionalis, np. Aš jam prisakiau, idant jis tai nedarytų ʽPrzykazałem mu, żeby tak nie 

robiłʼ. War. ìdant, ýdant, ydánt. Akut w idánt może być następstwem wzdłużenia 

zastępczego po synkopowaniu formy idantigi albo też po apokopowaniu zakończenia -igi. 
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War. skrócony: stlit. id227. Budowa nie została dotąd zadowalająco przedstawiona. Według 

LEW 182 lit. id- odpowiada sti. id- w idā́(nīm) adv. ʽteraz, obecnieʼ, przy czym i- jest 

elementem zaimkowym (demonstrativum). — W tekstach stlit. ukazuje się również war. z 

samogłoską a w pwk.: adañt, adánt ʽaby, żebyʼ, wsch.-lit. adunt, SD «aby, ut»228. Jest on 

zagadkowy. LEW, l.c. widział w nim osnowę zaimkową *o-/*e-. Podobnie ALEW 21 (tu 

porównanie z wed. ásya, ásmai). 

 ỹdas 2 p.a. przest., gw. ʽowad, pasożytʼ, pl. ydai ʽ(szkodliwe) robactwoʼ, SD ydai 

«owad» i «gadzina» (syn. žemaslunka) [ʽpełzający płaz lub gadʼ] — zapoż. z błr. gw. hyd 

ʽcoś budzącego odrazę, wstrętʼ, por. SLA 84, LEW 181. ALEW 387 przyjmuje zapoż. ze 

wsch.-słow. *gydŭ. Zastępstwo błr. γ przez lit. ø omówił ZS 90n. Zob. też POLŽ 77. — 

Neosemantyzmem M. Daukszy jest n.agt. ydas DP ʽmorderz, złośnik, kacerzʼ, por. ydai, 

tironai, ir kiti piktieji DP 45916 ʽkacerze, tyrannowie, i inszy złośnicyʼ (⇒ ydiškas ʽkacerskiʼ). 

 į́dėm adv. 1. ʽna pewno, umyślnie, celowoʼ, 2. ʽmianowicie, właśnieʼ. Przez apokopę z 

*įdė-mu (por. núodėm, nuõdėm ob. nuodėmu ⇐ nudė́ti; prãdėm ob. tuo prãdėmu ⇐ 

pra(si)dėti). Przysłówek z formantem -m-, utworzony od neoosn. įdė-, wyabstrahowanej z 

vb. cps. įsidė́ti ʽzapamiętać sobieʼ. Paralele: prãdėm ⇐ pra(si)dė́ti; nuodėmė ̃⇐ nusidė́ti. Por. 

Urbutis 2009, 44n. — Drw. įdėmùs 1. ʽuważny, czujny, skupiony, skoncentrowanyʼ, 2. 

ʽciekawy, godny uwagiʼ (por. atidùs ⇐ atsidė́ti), od tego adv. įdėmiaĩ ʽuważnie, z uwagąʼ; 

įdėm̃nas ʽprawdziwy, doskonałyʼ (syn. tóbulas), įdėmnaĩ adv. 1. ʽdokładnie, szczegółowo, 

wyraźnieʼ, 2. ʽumyślnie, celowo, specjalnieʼ. 

 iekà, jiekà 4 p.a. gw. ʽilość, wielkość, objętośćʼ. Mówi się o wezbranych wodach 

Niemna, które od pewnego czasu nie opadają: Nemunas tõ pačiõ iekõ albo Toj pačioj jiekõj 

Nemunas stovi, dosł. ʽNiemen pozostaje w tej samej wielkości (obfitości)ʼ. Prawdopodobnie 

pochodzi ze zmiany *kiekà (od kíekas, -a/-à ʽjak wielkiʼ), np. w warunkach sandhi typu 

*Žiūrė́k kiekà ùpė ʽPatrz, jak wielka [jest] rzeka!ʼ > *Žiūrė́k iekà ùpė. Zob. kíek. 

 íelaktis, -ies 1 p.a., ielaktìs, -iẽs 3 p.a. f. ʽhołobla sochy, którą ciągną woły; dyszel 

pługa; drewniana nogaʼ. War. jielaktìs, íelektis, jielektỹs. War. z grupą -kst, -kšt-: íelakstis 

(ielakstė)̃, íelakštis, íelekstis, íelekštis, íelikštis. Por. łot. ielukši m.pl. ʽrączki pługaʼ. Niejasne. 

Būga, RR II, 191 łączył z ìltis ʽkiełʼ, tak też LEW 184.  

 íena 1 p.a. ʽdyszelʼ, też pl.t. íenos ʽhołoble, podwójny dyszel, do którego wprzęga się 

koniaʼ. Drw. íeninis ʽpociągowy, dyszlowy – o koniuʼ, ienìkės f.pl. ʽsanie jednokonneʼ, 

íeninykai m.pl. ts., cps. íenavirvė ʽrzemień do umocowania dyszla w saniachʼ (por. virṽė), 

ilgaiẽnis ʽdługonogiʼ (por. ìlgas). — Rekonstrukcja *ai̯nā-. Na podstawie fiń. aisa ʽdrąg 

dyszlaʼ, uważanego za pożyczkę bałtycką, odtwarza się zanikły wyraz pb. *ai̯sā-. Gdy się 

uzna, że segment -s- jest w tej strukturze sufiksalny, to będzie można nawiązać z jednej 

strony do słń. ojȇ, gen.sg. ojȇsa n. ʽdyszelʼ < *ai̯-es- < pie. *h2ei̯H-es- (derywat ros. gw. vojë 

ʽdyszelʼ, gen.sg. vojá), z drugiej strony do het. ḫišša- c. ʽdyszelʼ i wed. īṣā́- f. ts., czyli do 

wyrazów, które przedstawiają pie. *h2iHs-eh2-, drw. od osnowy słabej *h2iH-s-. Por. Eichner 

1988, 132, EWAIA I, 208, Snoj 467, Kloekhorst 346. Inne rekonstrukcje w BSW 4. — W 

 
227 Por. Paremk Pone širdis mūsų, id valia tavo pildytų PK 206 ʽWesprzyj Panie serca nasze, aby wolę twą 

wypełniałyʼ. — Id mūsų mislis būtų danguj, nesang tujen mūsų šauki PK 18211 ʽBy nasza myśl była w niebie, 

bo nas tam wzywasz do siebieʼ. — Duok, id mes gerai gyventumbim, tavo norą pildytumbim KN 18826 

ʽSpraw, abyśmy cnotliwie żyli, wolę twoją wypełnialiʼ.  
228 Np. arba patys sau stebisi, ir unt rūbų dairosi, o adunt jų nesulaužytų arba nepateptų, rūpinasi SP II, 17620 

ʽalbo sami na się poglądają, albo aby szaty nie nadłamali, troszczą sięʼ. — kuris... alkanas tekėjo, adunt 

užumuštų artimų savo iž ūlyčios pagrėbtų, ir iždėtų SP II, 17728 ʽktory... na czczo biegł, aby zabitego 

bliźniego swego z ulice wziął i pogrzebłʼ.  
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związku z pb. *ai̯sā- wymienia się również gr. hom. οἰήιον n. ʽsterʼ, drw. na -i̯o- od *oi̯sā- < 

pie. *h2oi̯H-s- (pwk. na SO, por. też derywat na -āk-: οἴαξ, -ηκος m. ʽuchwyt steru, 

wrzeciono steroweʼ). Por. GEW II, 356. Na tym tle spodziewalibyśmy się w jęz. litewskim 

raczej †íesna lub †íešna niż íena. Ponieważ jednak -sn- nie mogło się tu uprościć w -n-, 

wypada przypuszczać, że wyraz litewski ma strukturę *h2ei̯H-n-eh2 lub *h2oi̯H-n-eh2, czyli 

że jest to derywat od tematu spółgłoskowego na -en-/-n-. Kroonen 13 rekonstruuje sb. o 

odmianie heteroklitycznej pie. *h3óiH-r, gen.sg. *h3éiH-n-s. Forma nominatiwu miałaby być 

kontynuowana w pgerm. *airō f. ʽwiosłoʼ (stnord. ár, stang. ār, ang. oar), zaś forma 

genetiwu w lit. íena. 

 iesmė ̃ 3 p.a., íesmė 1 p.a. ʽilość drew wkładana na jeden raz do pieca (w łaźni, w 

suszarni zboża, lnu)ʼ, por. Viena iesmė ̃jau perdegė, reikėtų dar ir kitą perleisti ʽJedna porcja 

drew już się przepaliła, trzeba by jeszcze jedną przepuścićʼ. War. íesmė 1 p.a. Drw. iesmẽlė 

1. ʽgarść chrustu na podpałkęʼ (Įmesk kokia iesmelę šakų, ir užteks pirčiai iškūrint ʽRzuć 

garstkę gałązek i wystarczy na rozpalenie łaźniʼ), 2. ʽpiecyk żelaznyʼ. Rekonstrukcja: pb. 

*ai̯sm-ii̯ā (BSW 3: *aismi̯ā-). Formacja oparta na osnowie nominalnej *ai̯d-sma-, por. aw. 

aēsma- m. ʽdrewno na opałʼ : stisl. eisa f. ʽogieńʼ, stir. áed ts. Lit. akut sekundarny. Pwk. pie. 

*h2ei̯dh- ʽzapalić, wzniecićʼ (LIV
2 259), por. wed. indhé ʽzapala sięʼ, édhate ʽpromienieje, 

świeciʼ (⇒ édha- m. ʽdrewno na opałʼ, por. stang. ād m. ʽstos całopalny, ogieńʼ < *aida-), gr. 

αἶθος ʽpożar, ogieńʼ (αἴθω ʽniecić ogień, zapalaćʼ, αἴθομαι ʽpłonąćʼ), ἰθαρός ʽgorący, 

pogodnyʼ; łac. aestus, -ūs m. ʽpożar, skwar, gorączka, namiętność, zmartwienieʼ, aestās, -ātis 

f. ʽupał letni, lato, rokʼ, aedes, -is f. ʽgmach, świątyniaʼ (znacz. etym. ʽmiejsce, gdzie 

znajduje się ołtarz do całopaleniaʼ); pgerm. *ai̯staz: stang. āst ʽpiecʼ, ang. oast ʽpiec do 

suszenia chmieluʼ. Zob. Būga, RR I, 328, BSW 3n. LEW 182: do psł. *ěstěja ʽpiecʼ, *vŭn 

ěstěje ʽdo piecaʼ (zdaniem Machka 1968, 399 słowiańskie nawiązanie nie jest pewne). Zob. 

też áidinti m.in. ʽpodburzać, buntowaćʼ oraz aistrà m.in. ʽnamiętność, zapałʼ. 

 íeškonės, -ių 1 p.a. f.pl. ʽzwiady wśród pszczół, pszczoły, które w czasie wyrojenia lecą 

szukać nowego siedliska, tzw. posłyʼ (Maniau – spiečius, o pasirodo – íeškonės ʽMyślałem, 

że to rój, a okazało się, że to [tylko] posłyʼ), war. íeškonys — derywat na -nė-, -ni̯a- od 

neoosn. ieško- ⇐ ieškóti ʽszukaćʼ. GJL II, § 337: «Rzeczowniki czasownikowego 

pochodzenia na -onis są bardzo rzadkie, ale przecież ich nie brak: pl. íeškonys». Zob. też 

zapoż. ỹskas i sakarai. War. z neoapofonią o ⇒ uo w sufiksie: ieškuõnės, íeškuonys (por. 

vóbolas i vóbuolas; visótinis i visúotinis). — Drw. wsteczny: íeškas ʽposłyʼ (Pas aną avilį 

buvo íeškas ʽW tym ulu były posłyʼ). Por. velỹs ⇐ veliónis. 

 ieškóti, íeškau (war. iešku, íeškoju), ieškójau ʽszukaćʼ, DP też ʽbadać, domagać się, 

nabywać, wyciągaćʼ. SD ieškau «szukam czego», SD
1 «szperam; szukam», SD ieškau javų, 

penukšlos kartui «picuię, żywność gromadzę». War. jieškóti (por. jievà ob. ievà). War. akc. 

íeškoti, -au, -ojau (m.in. DP). Niejasny jest war. júoškoti a. jū́škoti w ZTŽ. W pewnym 

zabytku z 1737 r. praesens przybiera formę iešku (jiešku?), co ma paralelę w algu do algoti i 

miegu do miegoti (zob. Stang 1966, 324, Zinkevičius 1981, 94). Cps. apieškóti ʽobszukaćʼ229, 

atieškóti ʽodszukaćʼ, atieškau SD «odyskuię co» [ʽodzyskujęʼ], paieškau unt tiesos 

«przezyskuię co na kiem» [ʽwygrywam z kim sprawę w sądzieʼ]. Refl. ieškótis ʽszukać sobie, 

dla siebieʼ (Rytój ieškósiuos bérno ʽJutro będę sobie szukał parobkaʼ). Odpowiednik łot. 

iẽskât, -ãju ʽiskać, wybierać robactwo z włosów, piórʼ, refl. iẽskâtiês ʽ(o ptakach) iskać sięʼ: 

vistas ieskājas. — Drw. ieškinė́ti ʽposzukiwaćʼ, BRB ʽdybać na czyje życieʼ, atieškinėju SD 

«upominam się czego», nomina: apieškus SD
1 «podstępny» (⇒ apieškingai adv. ʽpodstępnie, 

 
229 NB. Czas. apieškóti w znacz. ʽtäuschenʼ jest kalką pol. oszukać, oszukiwać, por. np. kaip savi patį apieško ir 

apgauna SP II, 5221 ʽjako samego siebie oszukiwaʼ.  
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oszukańczoʼ), ieškinỹs 1. ʽto, czego się szukaʼ, 2. ʽpowództwo, roszczenie strony w 

postępowaniu sądowymʼ. — Neoosn. ieško-: íeškonės (zob.), ieškonìs ʽzwiadowcaʼ, 

ieškótojas ʽposzukiwacz, badaczʼ, SD «szukacz», atieškotojas SD «komisarz», ieškõvas 

ʽpowód w sądzie, strona skarżącaʼ, ieškósena ʽpościg za złodziejemʼ. — Neoosn. ieškoj-: 

ieškójimas ʽszukanie, poszukiwanieʼ, atieškojimas SD «odyskanie». — Wydaje się, że 

formacja ieškóti jest z pochodzenia czasownikiem denominatywnym, utworzonym od 

zanikłego sb. *ieška < pb. *ai̯š-kā- ʽpragnienie, (po)żądanieʼ. Por. łot. ieska ʽpragnienie, 

ochota, apetytʼ. W kwestii formantu -kā- w dewerbatywach zob. spėkà, stokà (por. też scs. 

rěka, znakŭ). Pwk. pb. *ai̯š- < pie. *h2ei̯s- a. *h2oi̯s- ʽpragnąćʼ (LIV
2 260)230, ze zmianą *i̯s > 

*i̯š, jak w typie maĩšas. Por. SZ sti. iccháti ʽpragnie, stara sięʼ, aw. isaiti ts. < pie. *h2is-sḱé-ti 

(SP sti. eṣati ts.). Inaczej BSW 67, LEW 182. Inaczej też Kortlandt, Balt XXV:2, 1989, 104, 

który w odniesieniu do prt. ieškójo mówi o nawarstwieniu się dodatkowego formantu na 

sufiks aoristi *-ā-. Derksen 2008, 214 i Derksen 2015, 197 n. rekonstruuje pbsł. *(o)iʔskaʔ, 

zakładając zastąpienie suf. *-sk- przez *-Hsk-. Kroonen 13 zestawia łot. ieska ʽpragnienieʼ i 

stwn. eisca ʽżądanieʼ jako paralelne refleksy pie. *h2ois-sk-eh2-, czyli derywatu na *-eh2- od 

praesens z suf. *-sk-. — Postulowane wyżej dla bałtyckiego vb. denominativum znajduje 

paralelę w czasowniku stwn. eiscōn ʽbadać, pytać, żądać, wymagaćʼ, nwn. heischen – drw. 

od sb. eisca (stwn.). Por. Kluge-Seebold 302; LIV
2 260, przyp. 1. Przeciw temu Villanueva 

Svensson, Balt XLIV:1, 2009, 14. — Formacja scs. iskati, iskǫ (war. ištǫ) ʽszukaćʼ, iziskati 

ʽpozyskaćʼ (*jĭz-iskati), ros. iskátь, iščú ʽszukaćʼ, izyskátь ʽznaleźć, odzyskaćʼ, stpol. iskać, 

iszczę ʽszukaćʼ, odyskać ʽodszukaćʼ (od XVI w. ograniczone do znacz. ʽszukać i wybierać 

robactwo z włosów, piórʼ), pol. zyskać ʽuzyskać, osiągnąćʼ może pochodzić z psł. *(j)ĭskati < 

*ĭskā-, czyli z vb. denominativum, które miało za podstawę sb. *ĭs-kā- ʽpragnienieʼ (pwk. na 

SZ pie. *h2is-231). Inaczej REW I, 488, s.v. iskátь. Kontynuację pie. pie. *h2is-sḱé-ti (zob. 

wyżej sti. iccháti) przyjmuje dla bałto-słowiańskiego ALEW 389. — Temat iešk- jest w 

zasadzie apofonicznie sztywny, zgodnie ze swym denominatywnym pochodzeniem. Mimo to 

w pewnych gwarach pojawia się innowacyjny SZ išk-, analogiczny do starej apofonii ie ⇒ i 

(por. liekù ⇒ likaũ), zob. hasło suìkšti. 

 iẽšmas 2, 4 p.a. 1. ʽrożen do opiekania mięsaʼ (iešmas SD
1 «rożen», užmauju unt iešmo 

SD «zatykam na rożen pieczenią»), 2. ʽdzida, włóczniaʼ (syn. dùrtuvas), 3. ʽtyczka wbijana w 

dno rzeki przy stawianiu sieciʼ, 4. przen. ʽzwrotnica rozjazdu kolejowegoʼ. War. jiẽšmas; v-

mobile: viẽšmas. Odpowiedniki bałtyckie: łot. ìesms ʽrożenʼ, stpr. aysmis EV ʽdzida, rożen, 

Spis [Spieß am Bratspieß]ʼ (Trautmann 1910, 297, PKEŽ 1, 57n.). Analiza: iešm-a-, drw. 

wsteczny od neoosn. *iešm-en-, pochodzącej z reanalizy *ieš-men-, oblikwu do *iešmuo 

(por. n.rz. Jiešmuõ, gen.sg. Jiešmeñs). Drw. iẽšmas ma taki sam status jak tẽšmas ʽwymię 

krowyʼ ⇐ tešm-en-, wcześniej *teš-men- (nom.sg. tešmuõ). Pb. sb. *ai̯š-men-, SZ *ai̯š-mn- 

(brak śladu po suf. *-mn-). Rekonstrukcję dyftongu o barwie *ai̯ dyktuje odpowiednik gr. 

αἰχμή f. ʽgrot, ostrze włóczni; włóczniaʼ, gr. myk. /aiksmāns/ acc.pl. ⇐ pie. *h2ei̯ḱ-(s)-m-, 

 
230 W kontekście h2 brak jest odróżnienia form SE i SO. Podobnie jest w takich wypadkach, jak lit. iesmė ̃< *ai̯d- 

< pie. *h2ei̯dh- (zob. wyżej), iẽšmas < *ai̯š- < pie. *h2ei̯ḱs- (zob. niżej), jak też áugti ʽrosnąćʼ < pie. *h2eu̯g-, 

saũsas ʽsuchyʼ < pie. *seh2uso-, káulas ʽkośćʼ < *keh2ul-, algà ʽzapłata, zarobekʼ < pie. *h2elgwh-, árti ʽoraćʼ 

< pie. *h2erh3-.  
231 Fakt, że pie. *sḱ i pie. *ḱs są po litewsku kontynuowane jednostajnie jako š (nie zaś jako šk, ani kš), z kolei 

po słowiańsku jako s (nie zaś jako sk, ani ks) — zob. hasła ašìs, dẽšinas, iẽšmas, šešì — zniechęca do łączenia 

pierwiastka lit. iešk- z osnową *išk- praesens pie. *h2is-sḱé-ti (sti. iccháti), jak też do identyfikacji lit. iešk- z 

pierwiastkiem słow. isk- (por. praformę bsł. o nagłosie *ei̯-, *ei̯sk-, w BSW 67, który jest sprzeczny z 

nagłosem pie. *h2ei̯-). — Trzeba też odnotować istotny fakt morfologiczny, że mianowicie w językach bałto-

słowiańskich nie ma śladów po pie. formacji prezentalnej z suf. *-sḱe/o-, ewentualnie z wyjątkiem scs. pasǫ 

ʽpasęʼ, które może odzwierciedlać pie. *peh2-sḱe- na równi z łac. pāscō ʽpasęʼ, pāscor ʽpasę sięʼ (inaczej 

Villanueva Svensson, Balt XLIV:1, 2009, 16). 
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zob. Beekes 2010, 45n. Pwk. *h2ei̯ḱ- ʽprzebijać czym, nadziewać na coʼ (LIV
2 259), por. na 

SZ łac. īcō, -ere ʽbić, ciąć, rąbać, uderzać; kłuć, ranić, ugodzić, trafićʼ (z *h2i-*h2iḱ-e/o-, de 

Vaan 295). Brak jest w bałtyckim form na SZ typu łac. ictus ʽugodzony, dotknięty, nękanyʼ 

< pie. *h2iḱ-tó- (lit. †ištas). Zob. LEW 182 (gdzie też o żmudzkim war. veĩšmus; brak go w 

LKŽ oraz ALEW 389. — Drw. iešmelis SD «rożenek», iẽšmininkas ʽzwrotniczy na koleiʼ. — 

W hydronimach zdarza się oboczność protetycznych spółgłosek j- i v-, por. n.rz. Jiešmuõ ob. 

Viešmuõ, Jiešmenėl̃is ob. Viešmenėl̃is, n.rz. i n.jez. Jiešnãlis ob. Viešnãlis. Zob. Vanagas 

135n., jak też hasło viešmuõ. — N.m. Pajiešmẽniai. 

 íetis, -ies 1 p.a. f. ʽoszczep, włócznia, spisaʼ (war. jíetis). DP ʽwłoczniaʼ: šonas ietimi 

pradurtas DP 14522 ʽbok włocznią otworzonyʼ. nekurie ietimis perdurti DP 62148 ʽniektorzy 

włoczniami przebiciʼ. SD ietis «grot» i «spis żołnierski», medžias, kartis ilga, su ietim 

karionei vartojama SD «drzewce, drzewo». Bez etymologii. Hipoteza neoapofonii SZ y ⇒ SP 

ie (por. výti ⇒ vielà; mýgti ⇒ míegti) pozwalałaby połączyć íetis z wyrazem ýla ʽszydłoʼ. 

Teoretycznie możliwa byłaby prajęzykowa apofonia SZ *h1ih2- ⇒ SP/SO *h1oi̯h2- (zob. s.v. 

ýla), z tym że pożądany pierwiastek ie. nie ma oparcia w materiale (zob. ALEW 389). — 

Drw. ietinykai SD nom.pl. «spisnicy», ietinis SD «grot maiący». Cps. ietìgalis ʽgrotʼ (por. 

gãlas). 

 ievà 4, 2 p.a. bot. ʽczeremcha, Prunus padusʼ. War. jievà (łot. iẽva). Z uwagi na 

dwuznaczność refleksu ie (< *ei lub *ai) trzeba założyć dwie praformy: pb. *eiu̯ā lub *aiu̯ā. 

Pierwsza ma nawiązanie w psł. *iva ʽgatunek wierzbyʼ, ros. íva, sch. ȉva, czes. jíva ʽwierzba, 

Salixʼ, pol. iwa ʽgatunek wierzby, Salix capreaʼ (por. też stwn. īwa ʽcisʼ, nwn. Eibe f., 

Eibenbaum m. ts.). Druga nawiązuje do gr. οἴη f. ʽjarzębina, Sorbus domesticaʼ, ὄα n.pl. 

ʽjagody jarzębinyʼ, łac. ūva, -ae ʽgrono, winoroślʼ < *oi̯u̯ā < pie. *h1oi̯H-u̯eh2, por. de Vaan 

648, Beekes 2010, 1041n., ALEW 389n. Dalsze objaśnienie niepewne. Por. BSW 68 (odtwarza 

pbsł. *eiu̯ā, *ēiu̯ā, nie uwzględnia *aiu̯ā), LEW 183, Kluge-Seebold 167. — N.rz. Jievìnė, 

nazwy bagien Jievà, Jiẽvaraistis. — NB. LKŽ IV, 19 oprócz znacz. 1. ʽczeremchaʼ wymienił 

jeszcze następujące: 2. ʽrzemień przy chomącieʼ, 3. ʽskórzane wiązanie w cepachʼ i 4. ʽbiało 

wyprawiona skóraʼ. Na razie pozostają one niejasne. 

 į́gaunis, -io 1 p.a. ʽo koniu: taki, co ma wrodzoną wadęʼ (Kurs [arklys] graužia medį, 

tas yra į́gaunis ʽTaki [koń], który gryzie drzewo, jest «įgaunis»ʼ) — dewerbalny rzeczownik 

na -i̯a- od neoosn. įgaun- jak w prs. į́gauna do įgáuti m.in. ʽnabyć, nabawić się, np. chorobyʼ. 

Znacz. etym. ʽto, co nabyteʼ. Paralela: maũnas a. maunùs od maun- jak w máunu, por. máuti. 

 įgýti, įgyjù (*gi-n-ju), įgijaũ ʽnabyć, dostać, zdobyć, osiągnąćʼ, įgyju SD «dorabiam się; 

dostaię, dostawam czego; zdobywam się na co», brungiai to įgijau SD «kosztuie mię to» 

(syn. daug unt to ižmitau, ižradau), refl. įsigýti ʽnabyć co dla siebieʼ. Jedna z formacji 

prewerbialnych przy czas. gýti (zob.). — Neopwk. gij-: įgijė́jas ʽnabywcaʼ, įgijimas SD 

«nabycie, nabywanie czego» (syn. apturėjimas, gauklas), įgijinỹs ʽnabytek, sprawunekʼ (por. 

pagìjėlis s.v. gýti). 

 į́kandin a. įkandiñ 1. adv. ʽtuż za, tuż po, w ślad za, z tyłuʼ, np. Aš jam įkandin ėjau 

ʽSzedłem w ślad za nimʼ. Nors ir įkandin vijomės, bet vis tiek prapuolė ʽJakkolwiek 

goniliśmy tuż za nim, to jednak zniknął/przepadłʼ, 2. praep. z gen. ʽza kimśʼ, np. Aš einu 

įkandin jo ʽIdę za nimʼ. Įkandin jų ėjo ir kiti ʽZa nimi poszli też inniʼ. Zleksykalizowana 

forma illatiwu sg. do sb. į́kandis ʽukąszenieʼ (zob. s.v. ką́sti). Por. į́pėdin. Inne war. įkandinaĩ, 

į́kandinais, į́kandine, į́kandiniai, į́kandiniu, į́kandiniui. 

 ikì, ìk praep. z gen. (rzadko z dat.) ʽdo, aż doʼ, np. ikì vãkaro albo ikì vãkarui ʽdo 

wieczora, aż do wieczoraʼ. Vandeñs ikì kẽlių ʽWody do kolanʼ. Priválgiau ikì sóties 

ʽNajadłem się do sytaʼ. Susiriñko visì ikì víeno [albo] ikì vienám ʽZebrali się wszyscy co do 
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jednegoʼ. Łączy się z wyrazami nieodmiennymi: ikì čià ʽdo tego tu miejscaʼ, ikì kur ̃ʽdokąd, 

do którego miejscaʼ, ikì šiõl ʽdotądʼ (⇒ ikišiolìnis ʽdotychczasowyʼ), ikì teñ ʽdo tego tam 

miejscaʼ, ikì tõl ʽdo tego miejsca; do tego czasuʼ. Odpowiedniki bałtyckie: łot. ik ʽjak częstoʼ, 

ikãm spójnik ʽwährend, solange, bisʼ, stpr. ikai spójnik ʽob, wennʼ. Budowa nie do końca 

jasna. Segment i- należy prawdopodobnie do zaimka względnego *i̯o- < pie. *Hi̯os (zob. jìs), 

segment -k- przypomina słowiański przyimek kŭ, stpol. k ʽdo, ku czemuʼ. Por. LEW 183, GJL 

III, § 712. Porównanie stpr. ikai z łac. aequus ʽrówny, płaskiʼ (Trautmann 1910, 345) 

pozostaje w zawieszeniu z uwagi na to, że wyraz łaciński nie ma przekonującej etymologii 

(zob. Ernout-Meillet 11, de Vaan 27). — Drw. ikikarìnis ʽprzedwojennyʼ ⇐ ikì kãro adv. ʽaż 

do wojnyʼ (por. kãras). — Obok ìk jest forma z wokalizmem pełnym: gw. jíek < *iek ptk. ʽaż 

do, co do (jednego)ʼ, np. Brolis jíek skatiką parnešė, t.y. visus pinigus ʽBrat przyniósł co do 

grosza, tj. wszystkie pieniądzeʼ. Surinksi jíek mažiausią dainelę, žodį ʽZbierzesz najmniejszą 

choćby dajnę, wyrazʼ albo: ʽBędziesz zbierał nawet najkrótsze dajny, wyrazyʼ. Por. kíek : kàs; 

tíek : tàs; šíek : šìs (ALEW 391). 

 įk̃ypas, -à 3 p.a. ʽukośny, skośnyʼ (Audeklo raštas įk̃ypas ʽDeseń na tkaninie jest 

ukośnyʼ). Adv. įkypaĩ ʽukośnie, na ukosʼ (Pjauk lentą įkypaĩ ʽTnij deskę na ukosʼ). Jako 

przyimek z gen.: Eik įkypaĩ miško ʽIdź lasem na ukosʼ (dosł. ʽna ukos lasuʼ), zob. GJL III, § 

781. Osnowa kyp- należy do vb. kỹpti, kypstù, kypaũ ʽcherlać, niknąć, marniećʼ, zob. kaĩpti. 

— War. z s-mobile: skỹpas ʽukośny, krzywyʼ.  

 įkyrùs, -ì 4 p.a. ʽnatrętny, uprzykrzony, dolegliwy, dokuczliwy, nieznośny, trudny do 

wytrzymaniaʼ — dewerbalny przymiotnik utworzony od neopwk. kyr-. Ten ostatni 

wyabstrahowano z prs. įkyrù, należącego do pdg. įkìrti, -kiraũ, -kìrsiu ʽznudzić się, 

zbrzydnąć, dokuczyćʼ. Długie -y- pochodzi z denazalizacji į, to zaś świadczy o pierwotnej 

formacji infigowanej od kir-: *kinru > *kįrù (zob. niżej kìrinti). Obocznikiem do *kįrù jest 

prs. na -sta-, kìrstu. Causativum do -kìrti brzmi kìrinti ʽdrażnić, irytować, pobudzać do 

gniewuʼ (⇒ prakirà c. ʽten, co drwi, szydzi z kogoʼ). W kwestii wtórnego wokalizmu y por. 

czasowniki dýgti, klỹpti i slỹpti. — Drw. įkyrė́ti, -kyriù, -kyrė́jau ʽznudzić się, naprzykrzyć 

się, zbrzydnąćʼ. Nomina: atkýrus ʽdokuczliwy, przykryʼ, įkyrùmas ʽnatręctwoʼ, įkyruõlis 

ʽnatrętʼ, prakyrà ʽdokuczliwośćʼ, prakýra c. ʽczłowiek dokuczliwy, nieznośny, natrętnyʼ 

(drw. wsteczny deprefigowany: kýra; por. klė́tas, perša). — Wziąwszy pod uwagę obecność 

współrdzennych form ãtkaras a. atkarùs ʽkrnąbrny, nieprzyjemnyʼ (zob.), można pwk. kir- 

traktować jak SZ typu TiR ⇐ TeR do SP/SE ker-, jaki widać w czas. atkérti ʽodwisnąć, 

odchylić się, odstaćʼ (zob. kérti). SO kar-: kárti ʽzwisnąć, zwiesić się; wieszaćʼ. Powiązanie 

alternantów kir- (kyr-) z ker- i kar- wydaje się prawdopodobne przy założeniu, że znacz. 

ʽdrażnić kogoʼ da się wywieść ze znacz. ʽczepiać się kogoʼ. Por. paralelę w postaci kìbinti 

ʽdrażnić, nagabywaćʼ wobec pakìbti ʽzawisnąćʼ, prikìbti ʽprzyczepić sięʼ, SO kabinė́tis 

ʽchwytać się czegoʼ i ʽszukać zaczepkiʼ. — Neoapofonia SZ kir- ⇒ SP/SO kair-: káirinti 

(zob.). 

 ìkoti, ìkoju, ìkojau LZŽ ʽmieć czkawkę, czkaćʼ — zapoż. z błr. íkacь, -aju (por. ros. 

ikátь, ukr. ikáty, psł. *jĭkati). 

 ìkrai, -ų 2 p.a. m.pl. 1. ʽjajka rybie, ikraʼ (SD «ikra rybia»), 2. ʽłydki, Wadenʼ. 

Odpowiedniki bałtyckie: łot. ikri m.pl. ʽikra, skrzek żabi; łydkiʼ, stpr. yccroy EV ʽłydka, 

Wadeʼ. Nawiązanie w psł. *jĭkra, bg. gw. íkra ʽłydkaʼ, ros. ikrá ʽkawior; łydkaʼ, ukr. ikrá 

ʽjajka ryb; wymię krowyʼ, czes. jikra ʽikraʼ, pol. ikra ʽjajka ryb; mięsień na łydce, łydkaʼ < 

psł. *jĭkra. Z pbsł. *ikr-ă/ā-. Może to być drw. od pie. osnowy w SZ saṃpras. pie. *iku̯-, jak 

w formie gen.sg. *iku̯-n-és do *i̯eku̯-ṛ/*i̯ēku̯-ṛ n. ʽwątrobaʼ (por. śrir. iuchair, zwykle iuchra 

f.pl. ʽikraʼ). Zob. jẽknos. Por. NIL 393, Petit 2004, 106, 113n. (z rezerwą LEW 183). Znacz. 

etym. 1. ʽorgan wewnętrzny, który wyglądem przypomina wątrobęʼ (por. Petit, o.c., 102), 2. 
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ʽleberartige, weichliche Masseʼ (ALEW 391). Zob. też BSW 103.  

 įkurtùvės, -ių 2 p.a. f.pl. ʽuroczystość z poczęstunkiem z okazji wprowadzenia się do 

nowego mieszkaniaʼ (Sekmadienį įkurtuvès kursime, švęsime ʽW niedzielę urządzimy 

«įkurtuvės», będziemy świętowaćʼ) — rzeczownik postwerbalny na -tuv- od vb. cps. į-si-kùr-

ti ʽwprowadzić się, zamieszkać gdzieʼ. Zob. kùrti. — Zapoż. litewskie w pol. gw. 

inkurtowiny (por. nagłos w iñkilas), też z metatezą kur > kru: inkrutowiny, krutowniny 

ʽwnosiny, wprowadzinyʼ (SGP II, 207; zakończenie -owiny jak w ślubowiny, zrękowiny), ros. 

gw. ikurtúvi (Laučjute 58). — Drw. wsteczny: į́kurės a. įk̃urės f.pl. (Įkurės reikia kelti, kad 

įsikuria ʽGdy ktoś się wprowadza, to trzeba zrobić «įkurės»ʼ). Por. príešava ⇒ príešas. 

 ýla 1 p.a. 1. ʽszydło, narzędzie do nakłuwania, przeszywania, przebijania twardego 

materiałuʼ, 2. ʽgruba igła do szycia twardego tworzywa, np. skórʼ, SD «szwayca» [ʽrodzaj 

szydłaʼ]. Odpowiedniki bałtyckie: stpr. ylo EV ʽszydło, Ale [Ahle]ʼ, drw. łot. ĩle̦ns a. ĩlēns ts., 

gw. īlans, z metatezą: īnals; gw. ĩle jest lituanizmem (ME I, 836). Sporne. LEW 183 

przyjmował zapożyczenie z goc. *ēla (stwn. āla ʽszydłoʼ). Jeśli przyjmiemy na wzór form 

mig-là, as-là analizę ý-la, to otworzy się droga do rekonstrukcji *(H)iH-laH. Można ją 

sprecyzować jako *h1ih2-leh2-, tj. nomen instrumenti na SZ do pwk. *h1i̯eh2-, występującego 

w lit. jóti, łot. jât ʽjechać konnoʼ. Znacz. etym. ʽnarzędzie, którym się wjeżdża, którym się 

coś przeszywaʼ (por. lit. įbraukiù ʽwjeżdżamʼ ob. ʽwsuwam, wpycham cośʼ : łot. bràukt, 

bràucu ʽjechaćʼ). Osobno zob. iétis. Inne możliwości referuje ALEW 391. — Drw. ylẽlė 

ʽźrenicaʼ (dosł. ʽszydełkoʼ), ylìkė ʽmałe szydło, szydełkoʼ, ýlinas ʽostro zakończony, 

spiczasty (nóż, róg, hełm)ʼ, ỹlis ʽklinekʼ, ýliškas ts., ỹlius ʽostry kawałek żelaza wbity na 

końcu kijaʼ i ʽbosakʼ (syn. bùsokas, kẽkšis, prìkis), przen. ʽwścibski człowiek, natręt, taki, co 

się wszędzie wkręciʼ. Cps. ylarãgis ʽz rogami jak szydła, np. byk, wółʼ (por. rãgas), 

ylasnùkis ʽz szydłowatym ryjem – o świniʼ (por. snùkis), ýldagtis ʽżegadło do wypalania 

dziur w drewnieʼ (por. dagióti), war. ýldagis, ýldegis. Vb. denom. ýlinti: paýlinti ʽzaostrzyć 

(kół, klin)ʼ, praýlinti ʽprzebić szydłemʼ. — Nazw. Ýla (por. pol. Szydło), Iliónis, Ìlius, Ylónis. 

— N.m. Ŷliai 2x, Yliaĩ, Ýliškė, n.jez. Ylẽlis, n.rz. Ylyčià, Ýlupis. — Nazwa miasteczka Ylakiaĩ 

(pol. Iłłoki, Iłłaki ⇒ nazw. Iłłakowicz) pochodzi od n.os. Ýlakis, Ylakỹs, która kiedyś była 

przezwiskiem kogoś, obdarzonego przenikliwym, przeszywającym spojrzeniem: cps. *yla-

akis, dosł. ʽszydło-oki, mający oczy jak szydłaʼ. 

 ìlgainiui, ilgaĩniui adv. ʽz czasem, z biegiem czasu, po pewnym czasie, po jakimś 

czasieʼ. Przysłówki na -iui są zwykle złożeniami rzeczowników z przedrostkiem pa- (np. 

pasroviuĩ ʽz prądem, z biegiem rzekiʼ), rzadko pra-, zob. GJL III, § 642. Tymczasem w 

danym wypadku mamy do czynienia z simplex i to o osnowie przymiotnikowej (ìlgas 

ʽdługiʼ), nie rzeczownikowej, oraz o zakończeniu -niui, przypominającym pakalniuĩ ʽpod 

górę, z góryʼ i parudeniuĩ ʽpod jesieńʼ. To nasuwa przypuszczenie o innowacji analogicznej. 

Polegała ona na dołączeniu neosuf. -niui do przysłówka ilgaĩ ʽdługoʼ. Z innym 

zakończeniem: ìlgainiuo, ilgaĩniuo. Brak w ŽD i LEW. 

 ìlgas, -à 3 p.a. 1. ʽdługi, mający duży wymiar wzdłuż, daleko ciągnący sięʼ, 2. ʽo 

człowieku: wysokiego wzrostuʼ (ìlgas výras ʽwysoki mężczyznaʼ. Aš paėmiau pačią ilgą 

ʽPojąłem za żonę wysoką kobietęʼ), 3. ʽtrwający znaczny przeciąg czasu, długotrwałyʼ (Aš jį 

per ilgus metus nemačiau ʽJa go przez długie lata nie widziałemʼ). Odpowiedniki bałtyckie: 

łot. ilg̃s ʽdługotrwałyʼ, stpr. ilga a. ilgi adv. ʽdługo, langeʼ, kuilgimai adv. ʽdożywotnio, 

dozgonnie, lebenlangʼ, stu ilgimi adv. ʽaż, bisʼ. Forma zmieniona z *dìlgas przez zanik d- 

(por. różnicę lit. ãšara : gr. δάκρυ, stwn. zahar, LEW 184). Pbsł. *dīlga- (BSW 55), *dílʔgos 

(Derksen 2008, 133), < pie. dial. *dḷh1g
h-ó- ʽdługiʼ. Por. z jednej strony scs. dlŭgŭ ʽμακρόςʼ, 

sch. dȕg, ros. dólgij (dólog, dolgá, dólgo), czes. dlouhý, pol. długi, z drugiej strony wed. 

dīrghá-, aw. darəga-. Bez segmentu *-gh- ukazuje się psł. forma vb. denominativum *dĭliti 
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ʽtrwaćʼ, por. scs. prodĭliti slovo ʽprzedłużyć mowęʼ, udĭljenŭ ʽwydłużonyʼ. Dalej por. adv. 

scs. dĭlje ʽdłużejʼ, słń. dljè, czes. déle ts., sb. ros. dliná ʽdługośćʼ. — Poza bałto-słowiańskim 

i indo-irańskim trzeba się liczyć z innymi prototypami ie., por. z jednej strony het. daluki- < 

pie. *dólugh-i-, gr. δολιχός < pie. *doligho- lub *dolh1-i-g
ho-, z drugiej strony łac. longus, 

goc. laggs, stwn. lang, stisl. langr < pie. *dlongh-o-. Wzajemny stosunek osnów *dḷh1g
h-, 

*dolugh- i *dlongh- pozostaje zagadką. Możliwe, że chodzi tu o wyrazy złożone z I członem 

*del(h1)-, *dol(h1)- i II członem zawierającym segment *gh. Zob. Beekes 1969, 237n., Rix 

1976, 74, EWAIA I, 728n., de Vaan 348, Kloekhorst 820, ALEW 392n. — Drw. apýilgis ʽdość 

długiʼ (war. apìilgis), ilgaĩ adv. ʽdługoʼ (neužìlgai a. neužìlgo ʽwkrótceʼ), ilgas metas SD 

«chwila» (syn. valunda), ilgas lub ilgasis DP ʽgrzywna, stoʼ – oznaczenie monety o wysokim 

nominale (szczegóły zob. ALEW 391n.), ilgãtė ʽżmijaʼ (eufemizm dla gyvãtė), ilgìnis ʽdługi i 

prostyʼ (ilgìniai šiaudaĩ m.pl. ʽsłoma odpowiednia do krycia dachu, tzw. kulowaʼ), sb. ilgìnis 

ʽbelka, na której spoczywają krokwie, tzw. leżnia, murłatʼ (syn. pagegnìnis), ilgynių (zob.), 

ilg̃is ʽdługośćʼ, ilgóji euf. ʽżmijaʼ, dosł. ʽdługaʼ (por. ilgãtė oraz piktóji), ilg̃šas ʽczłowiek 

wysokiego wzrostuʼ, ìlgšis ʽdryblas, drabʼ, linaĩ ilgūnėl̃iai m.pl. ʽlen włóknistyʼ, ìšilgas 

(zob.), nožilgai (zob. nož-), paìlgas ʽpodłużnyʼ, ⇒ pailgaĩ adv. ʽpodłużnieʼ. Cps. ilgakójis 

ʽdługonogiʼ, por. kója (nazw. Ilgakójis), ilgamẽtis ʽdługoletniʼ (por. mẽtai), ilganãgis 

ʽzłodziejʼ (por. nagaĩ ʽpalce; ręceʼ), ilgapirš̃tis ʽmający długie palceʼ (por. pirš̃tas), sb. m. 

ʽzłodziejʼ, ilgarañkis ʽdługorękiʼ (por. rankà), sb. m. ʽzłodziejʼ. — Vb. denom. 1. ìlgauti 

ʽtęsknić za czymʼ, 2. ilgė́ti, -ja, -jo ʽstawać się dłuższym, wydłużać sięʼ, 3. ìlginti 

ʽprzedłużać, wydłużaćʼ (por. łot. ild̃zinât ts.), 3. ìlgti (zob.). — Nazw. Ìlgas, Ìlgis, Ilg̃is, 

Ìlgenis, Ìlginas, Ìlginis, Ilgū́nas, Ilgùtis (por. ìlgas m.in. ʽwysokiego wzrostuʼ). — N.m. Ìlgai, 

Ìlgiai, Ìlgiškė, Ilgóji, Ìlgosios, Ilgùčiai, Antaìlgis (war. elidowany: Antálgė < *Antã-ilgė), 

Añtilgė, Paìlgiai 2x, Paìlgis 4x, cps. Ilgabradaĩ, Ìlgakiemis, Ìlgalaukiai 2x, Ìlgapievis, 

Ìlgašilis, Ìlgatrakis, Ìlgbrastė, Ìlgviečiai. N.jez. Ìlgai, Ìlgas, Ìlgės, Ìlgajis, Ìlgasai, Ìlgasiai, 

Ilgẽlis 9x, n.rz. Ìlga, Ilgója, Ilgóji 4x, Ìlgotis, Ilgupỹs. Por. stpr. n.jez. Ilgene, Ilgowe, 

Ilgolwen (*Ilg-golwen), n. bagna Ilgenpelke (AON 49). 

 ìlgeris, -io 1 p.a., też f. ilgerė ̃ 3 p.a. gw. z Litwy pruskiej 1. ʽtrójząb do połowu 

węgorzyʼ, 2. ʽprzyrząd rybacki na węgorze w kształcie grabi zakończonych haczykami z 

przynętąʼ (zob. rycinę w LEEŽ 97) — ze zmiany *elgeris, co zapożyczone z nwn. Elger m. 

ʽtrójząb na węgorzeʼ, starsze ālgēr ʽfuscinula ad capiendas anguillasʼ (DW), por. niderl. 

aalgeer ts. Brak w GL i LEW. 

 Ilg̃ės, -ių 2 p.a.m Ìlgės 1 p.a. f.pl. 1. ʽdzień Wszystkich Świętych (1.XI.)ʼ, 2. ʽdzień 

Zaduszny (2.XI.)ʼ — zapoż. ze śrdn. de hilgen < de hilligen ʽświęci, die Heiligenʼ (GL 56, 

LEW 184, ALEW 393). Z tego samego źródła łot. iļģi m.pl. ʽdzień Wszystkich Świętychʼ 

(Jordan 64). Inaczej ME I, 707, który uważa iļģi za lituanizm. W kwestii nagłosu zob. ìclius. 

Por. też krikščiai. — ilg̃ės f.pl. ʽdanina w naturze składana panu, dziedzicowiʼ, por. 

Dovanos: žąsys, vištos, gaidys, linai, verpalas, kiaušiai, dienos darbymetė, kurius valsčionys 

ponui duoda, vadinas ilg̃ės ʽDary: gęsi, kury, koguty, len, przędza, jaja, czas pracy, które to 

włościanie panu dają, nazywają się «ilgės»ʼ. Nazwa daniny pochodzi od terminu jej 

składania w dniu Wszystkich Świętych (por. GL, l.c.). — Vb. denom. ilgióti, -ju, -jau 

ʽchodzić po prośbie, prosić o jałmużnę, żebraćʼ. 

 ilgynių stlit. adv. ʽwzdłużʼ: Bažnyčia... per visą pasaulį ilgynių ir platynių ižtęsta DP 

5427 ʽKościół... przez świat cały w dłuż i w szerz rościągnionyʼ — drw. od przysłówka na -

yn, ilgỹn ʽwzdłuż, na długość, w kierunku długościʼ, to od przymiotnika ìlgas, -à ʽdługiʼ. 

Otrębski (GJL III, § 659) czyta zakończenie z krótkim i: -inių. Zob. też ALEW 392. 

 ìlgti, ìlgsta, ìlgo ʽdłużyć się, nudzić sięʼ (por. łot. ilg̃t, -stu, -gu ʽtrwać; tęsknićʼ), z prvb. 

iš-, pa-, pra- ʽznudzić się, sprzykrzyć sięʼ — vb. denominativum od przymiotnika ìlgas 
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ʽdługiʼ (zob.). Refl. ilgtis DP ʽtesknićʼ, išsiìlgti: DP ʽteksnie sobieʼ, SD <iźsijlkstu> «tążę» 

[ʽtęsknię za kimʼ], pasiìlgti ʽstęsknić się za kim, za czymʼ, war. kontrahowany: pasìlgti (zob. 

sìlgti). — Drw. ilgesỹs ʽtęsknotaʼ (żm. ilg̃esa), ilgynių (zob.), ilgùs ʽtęskny, smutny; nudnyʼ 

(mán ilgù ʽtęskno miʼ), ižs[i]ilgimas SD «chwila» (syn. ilgas metas, valunda), prailgis SD 

«przedłużenie» (syn. pratįsa). — Neopwk. ilgst- ⇐ ilgst-a: ìlgstintis ʽzwlekać, ociągać sięʼ 

(war. ilgstoti, ilgstuoti), ilgstẽlės f.pl. ʽtęsknota za domemʼ, ìlgstelis ts., ilgstìnis ʽpodłużny, o 

wydłużonym kształcieʼ. — Dur. na -ė-: ilgė́tis, ilg̃isi, ilgė́josi ʽtęsknić za czymʼ (z gen., np. 

Ilg̃isi namų̃ ʽTęskni/tęsknią za domemʼ), por. łot. ilg̃uôtiês ts. Neoosn. ilgėj-: ilgė́jimas gram. 

ʽwzdłużenieʼ, ilgė́jimasis ʽtęsknotaʼ (por. domė́jimasis). Caus. na -in-: ìlginti ʽprzedłużać, 

wydłużać coʼ, DP ʽodkładać, odwłaczaćʼ (gailėjimo nuodemių ne ilgink̓  DP 16529 ʽpokuty nie 

odkładajʼ, tj. ʽnie odwlekajʼ), por. łot. ild̃zinât ʽprzedłużać, zwlekaćʼ. 

 į́lingė 1 p.a. przest. ʽsilny podmuch wiatru; wichuraʼ (war. żm. į́lingis m.) — zapoż. z 

prus.-niem. īling, īlung ʽpośpiech; nagłe uderzenie wichuryʼ, por. śrdn. ilinge, nwn. Eilung f. 

Stąd też łot. ĩliņš, liwij. īliṅg i est. iiling ʽnagły poryw wiatruʼ. Zob. GL 57, ME I, 836, LEW 

1330, ALEW 393n. 

 į́logas (p.a. niewiadomy) gw. ʽzły nawyk, nałógʼ (Įlogas, kurs įsilogė būdą JU), war. 

įlogimas b.z.a., por. Jau dvyla iš manęs koks įlogimas, arba pripratimas, vogimo, gerimo JU 

ʽJuż opuszcza mnie zły nawyk kradzieży i pijaństwaʼ. Bene išdvils iš marčios į́logas vogimo, 

keikimo, barimos JU ʽCzy też zaniknie u synowej nałóg kradzieży, przeklinania i 

kłótliwościʼ. Najprawdopodobniej jest to kalka hybrydalna z polskiego na-łóg, na-łogu, z lit. 

prefiksem į- jako substytucją pol. na-. Spodziewane brzmienie †įlagas nie zostało 

poświadczone. Bez związku z logà (zob.). Czas. įlãginti ʽnamówić, nakłonić do czegoʼ ma 

inne powiązanie, zob. s.v. lagénti. 

 ilsė́tis, ìlsiuosi (3 os. ìlsisi, war. ils̃isi), ilsė́jaus ʽodpoczywaćʼ. Ten czasownik został 

wyabstrahowany ze złożenia at-si-ilsė́ti, które znaczyło ʽprzestać się trudzićʼ, mianowicie w 

opozycji do ils̃ti, ilstù, ilsaũ ʽtracić dech, męczyć się, nużyć sięʼ, por. SD ilstu «morduię się, 

pracuię się» (syn. varginuosi, tųsausi), «trudzę się», išilstu «wysilam się», išilsau tekėdamas 

«ubiegałem się» (Kada dvasia mano išilsta PK 9919 ʽBo chociaż duch moj we mnie ustał [tu: 

ustaje]ʼ), pails̃ti ʽzmęczyć się, znużyć sięʼ, DP ʽustać, przestać, zemdlećʼ, pailstu SD 

«osłabieć», priilstu SD «przesilam się», užils̃ti ʽstracić dech, zasapać sięʼ. Odpowiednik na st. 

pełnym: łot. èlst, èlšu, èlsu ʽsapać, dyszeć, ziajać; miec zadyszkęʼ, e̦lsât, -ãju ʽsapać; 

szlochać, łkaćʼ, elš̃ât, -ãju ʽgłęboko oddychaćʼ. Bez dobrej etymologii, zob. LEW 184, ALEW 

394n. Osobno zob. silsė́ti. — Drw. ils̃inti a. ìlsinti caus. ʽdać odpocząćʼ (Ils̃inu ašvienius, 

kurie pavargo ʽDaję odpocząć zmęczonym koniomʼ. Aš ilsiu apilsęs ir kitą ils̃inu apalsintą 

ʽSam odpoczywam i daję odpocząć innemu zmęczonemuʼ), nenuils̃tamas ʽnie ustający w 

wysiłkach, niestrudzony, niezmordowanyʼ. — NB. Gwarowa forma z akcentem sufiksalnym, 

ilsìnti, funkcjonuje w znacz. przeciwstawnym ʽtrudzić, powodować zmęczenie, nużyćʼ, np. 

Ilsìno ir pailsìno arklį gražaĩ ʽMęczył i całkiem zmęczył (zgonił) koniaʼ. Su tavim dirbti 

negaliu, mane visai pailsinaĩ ʽZ tobą nie mogę pracować, ty mnie za bardzo męczyszʼ [bo za 

szybko pracujesz]. — Nomina: ãtilsis (zob.), išilsimas SD «spracowanie», nuilsimas SD ts., 

póilsis (zob.), p[r]iilsinimas SD «osłabianie, osłabienie». — SO als-: alsìnti (zob., tam też 

nomina z als). 

 ìltis, -ties 1 p.a. f. ʽkieł, spiczasty ząb, ząb znajdujący się między siekaczem a zębem 

trzonowym; kieł w dolnej szczęce samca ssakówʼ. War. metatetyczny: litìs 4 p.a. (ZTŽ). 

Odpowiednik łot. ilts, z insercją k: ilk̃ts a. ilk̃ss ʽkieł dzika, tzw. szabla; siekacz u słoniaʼ (por. 

zal̂ktis ob. zal̂tis), ilkses pl. ʽzęby trzonowe młodego koniaʼ (też o wielkich zębach 

człowieka). Do tego war. ilk̃nis, który wywodzi się przez dysymilację kn < tn z *iltnis (por. 

lit. tìknagas < tìtnagas), to dalej przez synkopę z adi. *iltinis, por. lit. ìltinis dantìs ʽząb kiełʼ. 
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Niejasne. Sb. ìltis mogłoby polegać na konkretyzacji starego abstractum na -ti, *īl-ti-232. 

Pwk. na SZ *h2ḷh1- do pie. *h2leh1- ʽmleć, zemleć, rozetrzećʼ (LIV
2 277), por. gr. ἄλέω 

ʽmielęʼ, ἀλέτης ʽmielącyʼ, ἀλέτης ὄνος ʽkamień młyńskiʼ. Inaczej Būga, RR II, 191: odtwarza 

praformę *ilktis i łączy z íelaktis ʽhołobla sochyʼ (tak też LEW 184). ALEW 395 nie wyklucza 

pierwotności segmentu welarnego w łot. ilk̃ss, rekonstruuje *ilg-tis i wiąże to z przym. ilg̃s 

ʽdługiʼ (zmiana znacz. ʽlang gewachsen, länglichʼ > ʽStoßzahn, Hauerʼ). 

 ìmai interi. ʽniech go!ʼ w złorzeczeniu: Ìmai jį budelis, t.y. lai budelis jį ima ʽNiech go 

kat weźmie!ʼ. Zapewne z pleonastycznym jį zamiast *ima-j(į) budelis, to zaś przez elipsę 

partykuły hortatywnej lai w zwrocie *lai ima jį budelis. 

 įmantrùs, -ì 4 p.a. 1. ʽniezwykły, wyszukany, wymyślny (o imieniu), kwiecisty (o 

stylu)ʼ, 2. gw. ʽroztropny, pojętny, niegłupiʼ (Šlapelis 113) — dewerbalny przymiotnik od 

įmanýti ʽpojąć, zrozumieć; potrafić, mócʼ, utworzony neosuf. -tr-. Por. mintrùs ⇐ miñti; 

maištrùs ⇐ maišýti. 

 im̃bieras 1 p.a. bot. ʽkłącze imbiru, imbir, Zingiber officinaleʼ, SD «imbier» — zapoż. 

ze stbłr. imberъ ⇐ pol. przest. imbier (XV w. ingbier). Oboczny temat: imbiẽrius LZŽ 

(miejsce akcentu jak w br. imbír, ros. imbírь). — War. im̃biras ⇐ stbłr. imbirъ, pol. imbir. — 

War. im̃beras, imbėras ⇐ prus.-niem. imber (GL 57). Por. stwn. gingibero, śrwn. ingeber, 

ingwewer, nwn. Ingwer m. Zob. też SLA 84, LEW 184, ALEW 395, EWD 581. 

 im̃brikas 1 p.a. gw. ʽnaczynie z dziobkiem do gotowania i parzenia herbaty, ziół; 

czajnikʼ — zapoż. z pol. imbryk ʽnaczynie z pokrywką i dziobkiem do gotowania wody i 

zaparzania herbaty, kawyʼ, to z wsuniętym -m- na miejscu ibryk XVII w. (Sławski I, 452n.) 

⇐ osm.-tur. ibrik ʽdzbanuszek z dziobkiem; dzbanek na wodęʼ ⇐ arab. ibrīq ʽbańka, konew, 

dzbanʼ (Stachowski 238). Zob. też POLŽ 73 (bez wzmianki o formie pol. ibryk). — Zdrob. 

im̃bričkas ʽczajniczek na herbatęʼ (Įdėk imbričkėl̃in arbatos ʽWsyp herbaty do imbryczkaʼ) 

⇐ pol. imbryczek, -czka (por. błr. imbrýčak ʽczajnikʼ). 

 imdinė́ti, imdinė́ju, imdinė́jau 1. ʽczęsto brać, wciąż braćʼ (imdinėju SD «bieram»), 2. 

ʽstale pożyczać, zadłużać sięʼ — iterativum z neosuf. -dinė- od im̃ti ʽwziąć, braćʼ (zob.). 

Paralele: dėdinė́ti, puldinė́ti, stumdinė́ti. Cps. apimdinė́ti ʽobierać, zdejmować, np. sadło z 

kiszekʼ, atimdinė́ti ʽodstawić (cielę od matki), nie pozwolić mu ssaćʼ, nuimdinė́ti ʽzbierać, 

sprzątać zboże z polaʼ, priimdinė́ti ʽprzyjmować (sakramenty; gości, pacjentów, 

interesantów)ʼ, suimdinė́ti ʽzatrzymywać kogo, aresztowaćʼ, užimdinė́ti ʽzajmować, 

okupować (miejsce, miasto, kraj)ʼ, refl. užsiimdinė́ti ʽzajmować się czym, wykonywać jakiś 

zawódʼ. DP: atimdinė́ti ʽodejmować; przywłaszczaćʼ, išimdinė́ti ʽwyjmowaćʼ, nuimdinė́jimas 

ʽujmowanieʼ, paimdinė́ti ʽpojmowaćʼ. SD: atimdinėju kų nuog ko «wyciągam co od kogo», 

išimdinėju «wybieram», refl. išsiimdzinėju iš ko «dobywam się z czego»; nuimdinėju 

«vymuię czego» (syn. nuimu), nuimdinėju šlovį «vwłaczam komu sławy» [ʽujmuję komu 

sławy, pomniejszam jąʼ]. — Neosuf. -dinė- wywodzi się z resegmentacji takich iteratywów 

na -inė-, które utworzono od neoosnów na -d-, por. 1° duodinė́ti ʽdawać (często, po trochu)ʼ 

⇐ neoosn. duod- ⇐ prs. dúodu ʽdajęʼ (por. dúoti), 2° apgaudinė́ti ʽoszukiwaćʼ ⇐ neoosn. 

gaud- ⇐ gáudyti (caus. do gáuti), praaušdinė́jant ʽo świcieʼ ⇐ aušd- ⇐ praaũšdo ʽzaświtałoʼ 

(iter. do aũšti), puldinė́ti ʽnapadaćʼ ⇐ puld- ⇐ pùldyti ʽsprawić, żeby coś padłoʼ (caus. do 

pùlti). Inne neologizmy na -dinė- to np. ardinė́ti ʽorać po troszeʼ (war. do arinė́ti, por. árti 

ʽoraćʼ), eidinė́ti ʽchodzić drobnym krokiemʼ (por. eĩti ʽiśćʼ), ateidinė́ti ʽprzychodzić (co 

dzień)ʼ, pérsekdinė́ti ʽprześladowaćʼ (por. sèkti ʽśledzićʼ), perspėdinė́ti ʽostrzegaćʼ (por. 

 
232 Paralele: skìltis, -ies f. ʽrozdział, szpalta, cząstka, działka, pasmoʼ < *skḷh1-tí- (pwk. *skelh1-, zob. skélti), 

diltìs, dìltį f. ʽostatnia kwadra księżycaʼ < *dḷH-tí- (zob. dìlti), viltìs, vìltį f. ʽnadzieja, ufnośćʼ < *u̯ḷh1-tí- 

(pwk. *u̯elh1-, zob. vélti I).  
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pérspėti ʽostrzecʼ). Też w czas. sekundarnym, por. užsakýdinėti ʽzamawiaćʼ (por. užsakýti 

ʽzamówićʼ), refl. dasižinodinėti stlit. ʽdowiadywać sięʼ. ŽD 529 mieszaniną [«mišinys»] 

sufiksów -dy- i -inė-. Ambrazas 1993 grupuje w § 133 sufiksy -d-ėti, -d-yti, -d-inti, -d-a 

(vérda), -d-avo (eĩdavo), -d-amas (eĩdamas), które mają – jego zdaniem – zawierać 

prajęzykowy ʽdeterminatywʼ *-d- lub *-dh-. Ale -d-inėti w tej grupie nie ma (przeoczenie?). 

Całkiem odosobnione pozostaje stanowisko Otrębskiego (GJL II, § 691), który doszukał się 

w segmencie -d- faktu fonetycznego, mianowicie spółgłoski usuwającej hiat w sekwencjach -

uo- + -inė i -ė- + -inė. 

 imlióti, imlióju, imliójau ʽbrać często po trochuʼ — iterativum-deminutivum z neosuf. -

lio-, które odnowiło iteratyw imióti (por. typ likióti, mirióti, ŽD 518). Osnowa prymarna imù, 

im̃ti ʽwziąć, braćʼ (zob.). Paralele dla -lio-: dėlióti ⇐ dė́ti; kráulioti ⇐ kráuti (ŽD 519n., GJL 

II, § 590n.). — War. z epentezą b: imblióti, ìmblioti ʽbrać po trochu; kraść, podkradaćʼ (GJL 

I, § 551, LD § 240). — War. z dysymilacją mb > md: imdlioti b.z.a. Mniej prawdopodobna 

wydaje się derywacja neosuf. -dlio-, wyabstrahowanym w typie dėdlióti, duodlióti, za czym 

opowiada się Pakerys, Balt LII:2, 2017, 303, przyp. 10. — War. z dysymilacją dl > gl: 

imglioti b.z.a., por. Čia tatai reik viskan atìmglioti ʽTo wszystko trzeba stąd pozabieraćʼ (por. 

atìmblioti ʽzabieraćʼ). 

 imstýti, imstaũ, imsčiaũ 1. ʽbrać, -bierać (wybierać, przebierać, wyjmować)ʼ, 2. 

zdejmować (czapkę), ciągać (dziecko za ucho)ʼ, war. im̃styti, ìmstyti — frequentativum na -

sty- do im̃ti ʽwziąćʼ (zob.). Refl. imstýtis ʽbrać się za ramiona, mocować się, pasować sięʼ, DP 

ʽbiedzić się, mocować sięʼ. — War. ze WSZ: ìmstytis ʽmocować się, brać się za baryʼ < *īm-

sty-. Ponieważ w klasie na -sty- nie znajdujemy innych przykładów wzdłużenia (por. ŽD 

537n.), wypada traktować ìmstyti jako twór analogiczny, wzorowany na typie seṭowym 

pìlstyti ⇐ pìlti (dúostyti ⇐ dúoti). — Odpowiednik łotewski pokazuje st. pełny e oraz 

oboczny suf. -stā-: jęm̃stât ʽbrać raz po raz, -bieraćʼ ⇐ jem̃t (zob. Pakerys, Balt XLIV:1, 

2009, 95). — Neoosn. imst-: imstinė́ti ʽbrać po trochuʼ (por. kurstinė́ti ⇐ kùrstyti). Neoosn. 

imsty-: im̃stymas ʽwzięcie; zapasyʼ, atim̃stymas ʽodejmowanieʼ (por. sámstymas ⇐ sámstyti).  

 imšà 2 p.a., gen.sg. im̃šos wsch.-lit. ʽmsza św., katolickie nabożeństwo liturgiczneʼ 

(LZŽ, ZTŽ; brak w LKŽ). Zinkevičius, Balt XLV:1, 2010, 64 wymienił imšà jako przykład na 

metatezę sekwencji mi w starszej formie mišià. Dziwi nas okoliczność, że mišià miałoby 

wydać refleks pozbawiony palatalnego š̓  (zob. s.v. mìšios). Wydaje się raczej, że imšà jest 

wyrazem obcym, mianowicie zapożyczeniem z błr. imšá, -ý ʽmszaʼ (zob. TSBM, PZB 2, 344), 

może nawet ze stbłr. imša. ĖSBM 3, 386 podaje, że błr. forma z protetycznym i-, przejęta ze 

stpol. msza, jest poświadczona od końca XV w. Inne białoruskie przykłady z protetycznym i- 

to imhlá ʽmgłaʼ (por. ros. mgla, pol. mgła), imžá ʽmżawkaʼ (por. ukr. mža) oraz iržá ʽrdzaʼ 

(por. ros. ukr. rža, pol. rdza). Białoruska proteza jest odpowiedzialna również za takie 

transpozycje litewskie, jak išstrova i išstūgos (zob.). 

 imt-, neoosnowa wyabstrahowana z im̃tas ʽwziętyʼ, ptc. prt. pass. do im̃ti (zob.). Drw. 

imtinaĩ adv. ʽwłącznieʼ, imtynės f.pl. ʽzapasyʼ (DP imtynių ėjo), imtinỹs ʽjeniec, żołnierz 

wzięty do niewoliʼ (por. strus. jatĭcĭ, stpol. jęciec, -tca, czes. jatec, -tce < psł. *ętĭcĭ < *imt-

ika-, znacz. etym. ʽtaki, którego pojmanoʼ), suimtìnis ʽaresztantʼ. NB. Z powodu nieznanej 

chronologii dwuznaczne pozostaje imč̓ - w im̃čius ʽkto bierze łapówki, łapownikʼ i im̃čios 

f.pl. ʽzapasyʼ. Może pochodzić z *imtj-V (tak ŽD 79, 332) albo też z resegmentacji iteratywu 

na -čio-, im̃čioti, pasiim̃čioti. — priimt- (⇐ prìimtas ʽprzyjętyʼ): priim̃tinas ʽdo przyjęcia, 

annehmbarʼ, nepriim̃tinas ʽbędący nie do przyjęcia, niedopuszczalnyʼ (por. cs. prijętĭnŭ 

ʽδεκτόςʼ, ros. prijátnyj ʽprzyjemnyʼ), priimtinis stlit. ʽusynowionyʼ, sb. priimtìnis, -ė 1. 

ʽdziecko usynowioneʼ, 2. ʽten, kto usynawiaʼ, DK ʽ(o Bogu) który usynawia, traktuje jak 

synówʼ, 3. ʽktoś przyjęty do domu, np. służącyʼ, priimtùvės f.pl. ʽobrzęd przyjmowania 
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panny młodej w domu pana młodegoʼ (por. sutuoktùvės, vestùvės). Paralele: būt-, jungt-, 

mest-. 

 im̃ti, imù, ėmiaũ (war. imiaũ) ʽwziąć, braćʼ. War. stlit. impt DP. Cps. apim̃ti ʽobjąć, 

ogarnąćʼ (DP też ʽzabawić sięʼ), atim̃ti ʽodebrać, zabrać, odjąćʼ, atimu SD «pozbawiam kogo 

czego», išim̃ti ʽwyjąć, wydostać, wywabić plamę, wycofać z obieguʼ, nuim̃ti ʽzdjąć, zebrać 

(plon z pola)ʼ, paim̃ti ʽwziąć, zdobyć, zagarnąć, przejąć, zabraćʼ (paim̃ti nagañ ʽwziąć w 

obroty, przyprzeć do muruʼ, zob. nãgas), praim̃ti ʽnapocząćʼ, priim̃ti ʽprzyjąć; odebrać; 

powziąć, podjąć (np. decyzję)ʼ, suim̃ti ʽwziąć (do ręki), schwycić, schwytać, ogarniać 

rękami, aresztować; pojmowaćʼ233, užim̃ti ʽzająć (miejsce, mieszkanie, kraj)ʼ. Refl. im̃tis 

ʽbrać się, wziąć się (do czego); mocować sięʼ, moterišku būdu imuosi SD «niewieścieię», 

apsiim̃ti ʽzobowiązać się do czegoʼ, susiim̃ti ʽwziąć się za ręce; zewrzeć się w walceʼ. 

Nawiązanie stpr. īmt ʽwziąć, nemenʼ, prs. imma ob. -immai, 1 pl. immimai, prt. imma ob. 

immats ʽwziął, er namʼ (ale w I i II katechizmie praeteritum ma suf. *-ē-, zmieniony 

fonetycznie w -ī- > -ei-: ymmits, ymmeits ts., zob. Stang 1966, 381, LAV 175), cps. ebimmai 

ʽobejmuje, zawiera w sobie, begreift in sichʼ, enimton sin ʽprzyjąć, sich annehmenʼ. 

Odpowiednik psł. *(j)ęti, starsze *(j)įti, prs. *(j)ĭmǫ, por. scs. jęti, imǫ ʽująć, chwycićʼ (typ 

žĭmǫ : žęti), vŭzęti, vŭzĭmǫ ʽwziąćʼ (BSW 103n., ESJS 291n., Vaillant III, 194, 309n.). 

Wymienione refleksy należą do pwk. pie. *h1em-/*h1ṃ- ʽwziąćʼ (LIV
2 236). Por. łac. emō 

ʽkupować, nabywaćʼ, cps. prōmō ʽwyjąć, wydobyćʼ, sūmō ʽbrać, zabieraćʼ, stir. do-eim 

ʽchroni, ochraniaʼ, pgerm. *neman- ʽwziąć, braćʼ (goc. niman, stang. niman, stwn. neman), 

drw. wsteczny od formy pf. *ganeman ⇐ *gan-eman < pie. *kom-h1ém-e- (zob. Kroonen 

387). Alternacja lit. im- (SZ) i ėm- (WSE) jest jedyna w swoim rodzaju. — Wzdłużenie w 

prt. ėm- implikuje obecność praesens na SP em-, por. typ rėmiaũ ⇐ remiù (pwk. *h1rem-), 

sė́miau ⇐ semiù (pwk. *semH-). Takie praesens jest istotnie poświadczone w formach 

gwarowych emù ob. jemù ʽbioręʼ (LD § 235). Protetyczne j- zostało uogólnione w wyniku 

resegmentowania formacji złożonych, jak nè-i̯-emu ʽnie bioręʼ, pà-j-emu ʽbiorę, zabieramʼ i 

sù-j-emu ʽchwytamʼ, gdzie glajd i̯ został wsunięty dla usunięcia hiatu (por. jeszcze gwarowe 

cps. karvã-j-emis m. ʽosoba dokonująca rekwizycji krówʼ). W gwarach ukazuje się pdg. jemù 

⇒ jėmiaũ, jim̃ti, mający zresztą nawiązanie w łot. gw. je̦mu ⇒ jẽmu, jem̃t234. Odpowiednie 

praesens z suf. -i̯e/o- zaświadcza słowiański: scs. jemljǫ ʽbioręʼ, vŭn-emljǫ ʽpodnoszęʼ < psł. 

*(j)em-i̯ǫ, inf. imati < psł. *(j)ĭm-a-, o funkcji imperfectivum do (scs.) jęti, imǫ ʽująć, 

chwycićʼ. Twierdzenie, że praesens na SE, emù, ẽma powstało sekundarnie (analogicznie) na 

podstawie formy praeteriti ėmiaũ, ėm̃ė (zob. ALEW 396), nie brzmi przekonująco. 

Szczegółowy przegląd stanowisk w kwestii ėmiaũ, ėm̃ė dał Villanueva Svensson, Balt 

XLVIII:2, 2013, 234n. — Drw. z jem-: sujemaĩ m.pl. ʽmiejsce, gdzie zbiegają się dwie rzekiʼ 

(dosł. ʽzebranieʼ, por. Jau prie sujemaĩs kasa ʽJuż przy zbiegu rzek kopiąʼ), užúojemom, 

wsch.-lit. ažúojemom adv. ʽokrężną drogą, naokołoʼ (od *užuo-jema ʽobejście naokołoʼ). — 

WSE ėm-: ėmiaũ (zob., tam też derywaty). — SO *am-/*jam-: pãjamos (zob.). — Derywaty 

werbalne na SZ im-: 1. imdinė́ti (zob.), 2. im̃dinti: atim̃dinti cur. ʽkazać zabrać, usunąćʼ (por. 

máldinti ⇐ málti), 3. imdýti: išimdýti ʽzabierać pannę młodą z domu rodzicówʼ, susiimdýti ʽo 

roślinach: zaczynać rosnąć, stawać sięʼ, 4. iminė́ti ʽpo trochu brać, używaćʼ (Žmonės 

nusiiminė́jo kepures ʽLudzie zdejmowali czapkiʼ), 5. imióti ʽbrać często po troszeʼ (ŽD 518), 

6. imlióti (zob.), 7. imóti: užsiimóti (kuo, su) ʽzajmować się czymʼ – prawdopodobnie kalka z 

 
233 Por. Anas jau nieko nebesùjema ʽOn już niczego nie rozumie / nie pojmujeʼ. Akys nebsujema ir per akuliorius 

ʽOczy już nawet przez okulary nie widząʼ.  
234 Odpowiednik łot. ņem̂t, ņe̦mu, ņêmu ʽwziąć, braćʼ tłumaczy się skrzyżowaniem (kontaminacją) czasowników 

pochodzących od dwu różnych pierwiastków: 1° nem̂t, ne̦mu, nêmu ʽwziąć, braćʼ od pie. *nem- ʽprzydzielać, 

zuteilenʼ (por. gr. νέμω, goc. niman, LIV2 453), 2° jem̃t, jẽmu ʽwziąć, braćʼ od pie. *h1em- ʽwziąćʼ (LIV2 236). 

Por. ME II, 899.  
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jęz. polskiego (lit. -im-oti jak pol. im-ać się czego), 8. imstýti (zob.). — Ze słowiańskiego 

por. psł. *jĭmati jako iteratyw do *jĭmǫ, *jęti, scs. imati, prs. jemljǫ ʽbrać, chwytaćʼ, ros. 

przest. imátь, jémlju, czes. jimat(i), jimám, pol. przest. imać, imam, pol. imać się ʽchwytać 

się, brać się (do czego)ʼ. — Nomina na SZ im-: apimamas SD «obiętny», apimimas SD 

«obiętość»235, apimtìs f. ʽobjętość, np. kuli; zakres, rozmiary czegoʼ, atimtìs f. 

ʽodejmowanieʼ, imlùs ʽchłonny, łatwo sobie przyswajający (wiedzę)ʼ, į́monė 

ʽprzedsiębiorstwoʼ, ìšimtinė (zob.), išimtìs f. ʽwyjątekʼ, paimlùs ʽpojętnyʼ (żm. paimblùs, GJL 

I, § 551), priim̃čius (zob.), prìimga (zob.), priimlùs ʽdo przyjęcia; przyjemny; przyjemny do 

picia, orzeźwiającyʼ (war. priimblùs), suimtìs f. ʽaresztʼ. Cps. *kiškiaimys (zob. kìškis), 

*ankščiaimys (zob. ánkščia). 

 į́nagis, -io 1 p.a. ʽnarzędzie, przyrząd, instrument, brońʼ (war. f. į́nagė 1 p.a., įnagė ̃3 

p.a.) — denominalny derywat od nagaĩ ʽpalceʼ, į nagùs im̃ti ʽująć w palceʼ. Znacz. etym. ʽto, 

co bierze się do rękiʼ, por. zdanie Ką naguose turiu, bus į́nagis – pagalys, vėzdas, virvė, 

kirvis, botagas ʽ«Įnagis» będzie to, co trzymam w ręku: kij, laska, sznur, siekiera, batʼ. 

Pasiimk įnagį nuo šunų ʽWeź sobie kija na psyʼ. Paralela: į́rankis ⇐ rankà. — Drw. 

į́nagininkas gram. ʽnarzędnik, instrumentalisʼ. Por. jeszcze przym. įnagùs ʽsprawny w 

palcach, zręczny w robocieʼ. 

 inãkšas, -à 4 p.a. gw. ʽinny, odmiennyʼ (Žilvičiai tai inakšì, čia karklai ʽWierzby są 

inne, tu są rokicinyʼ) — zapoż. ze stbłr. inakšij, inakšyj, por. błr. gw. inákšy (PZB 2, 345), 

pol. przest. inakszy (comparativus do inaki ʽnie taki, innego rodzajuʼ). POLŽ 720: z pol. War. 

z aferezą: nãkšas (Tį ̃nãkšesnis liežùvis kap čià LZŽ ʽTam język [jest] trochę inny niż tutajʼ), 

por. Izabèlė > Zabèlė (LD § 145). LZŽ notuje jeszcze adv. nãčiai ʽinaczejʼ ⇐ stbłr. inačaj, 

błr. ináčaj (brak w LKŽ). Zob. też anúoti. 

 ýnas, -à 3 p.a., ìnas, -à 4 p.a. gw. ʽprawdziwy, rzeczywisty, istny; pewnyʼ: ynas ingis 

ʽistny leńʼ, yna pasaka ʽprawdziwa historiaʼ, tuo dalyku aš esu yna ʽw tej sprawie jestem 

pewnaʼ. Niejasne. LEW 185 bierze ìnas za wariant podstawowy i utrzymuje, że chodzi tu o 

zaimek: «lit. ìnas steht neben jìs ʽerʼ wie preuß. tāns neben (s)tas, lit. lett. tas ʽdieserʼ». 

 indarõkas 2 p.a. gw. ʽspódnica z sukna domowej robotyʼ, rzadziej inderõkas — zapoż. 

z pol. przest. inderak ʽspodnia część ubioru kobiecego, rodzaj spódnicyʼ (SPXVI), tu ze śrwn. 

underrock m. (WDLP, s.v. inderak). Akcent dostosowany do war. andarõkas (zob.). 

 iñdas 2 p.a. ʽnaczynie kuchenne, garnekʼ, SD indai «naczynie» (coll.), też f. indà 

(Molio indose užrakinti) — dewerbalny rzeczownik na -a-/-ā- od neoosn. ind-, którą 

wyabstrahowano z czas. indė́ti ʽwłożyć co do środkaʼ w następstwie resegmentacji 

wzorowanej na formacjach o suf. -ė-. Struktura pierwotna: in-dė́-ti vb. cps. ʽwłożyć do 

środkaʼ (por. dė́ti). Skutkiem opisanej resegmentacji są też takie nomina jak ãpdas, ìždas, 

pãdas i ùždas, zob. SBS II, 140n. Inaczej BSW 47, LEW 92: rzekomy refleks członu 

złożeniowego *-da- < pie. SZ *-dhh1-o-; dziś podobnie np. de Vaan 629 (s.v. tribus). 

Sekundarny charakter dwuzgłoskowych rzeczowników na -d- ignorują też ALEW 182, 209 

(s.v. -das), 397 i Kabašinskaitė 2014, 114. — Drw. indaujà (zob.), indẽlis stlit. ʽkielnia, 

Kelleʼ (ALEW 478), iñdija a. iñdijos f.pl. ʽgłębia we wnętrzu ziemi, w wodzieʼ, iñdilas ʽktoś 

wścibski, kto wszędzie lezie (o dziecku), wiercipięta; natrętʼ. 

 indaujà 3, 2, 4 p.a., indáuja 1 p.a. 1. ʽwiele naczyń stojących na stole, w szafie, 

kredensie, często w bezładzieʼ, por. Nuimk tą indaũją [nuo stalo] ʽSprzątnij tę i. [ze stołu]ʼ, 

2. ʽpółka na naczynia wraz z łyżnikiemʼ (Padėk torelką į indaũją ʽOdstaw talerz na półkęʼ), 

3. ʽszafa do przechowywania żywności: mleka, masła, serów, tłuszczu i mięsa; kredens; 

 
235 W LKŽ I, 215 figuruje to w błędnym odczytaniu †apimūmas.  
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spiżarniaʼ (zob. ryciny w LEEŽ 98), 4. ʽszafa na ubraniaʼ, 5. ʽwielkie koryto do solenia mięsaʼ 

(Papjovė kiaulę – pilna indauja mėsos ʽZarżnął świnię, jest pełna i. mięsaʼ), 6. ʽta część 

spichrza, w której trzyma się drewniane naczyniaʼ (Nuveik indaũjon ir atnešk rėčką ʽPójdź 

do i. i przynieś cebrzykʼ). Brak w LEW. Trudne. Objaśnienie może pójść kilkoma tropami. 

Por. 1° ind-aujà, denominativum od iñdas ʽnaczynieʼ z neosuf. -auja o funkcji collectivum; 

znacz. etym. ʽnaczynia, ogół naczyńʼ, później ʽmiejsce, w którym przechowuje się naczyniaʼ; 

por. Urbutis, Balt V:2, 1969, 157n. = Urbutis 2009, 394n. 2° indau-jà, deverbativum na -ja 

od *ind-auti, intensivum opartego na neopwk. ind- ⇐ indė́ti ʽwkładać do środka/wnętrzaʼ 

(por. indė́tuvė ⇐ indė-). 3° indau-jà, deverbativum na -ja od neoosn. indau-, 

wyabstrahowanej z indãvė, prt. do įdúoti w znacz. etym. ʽdać, włożyć coś do środka, 

wnętrzaʼ. — ŽD 88 bierze za przykład oboczność form žydavà ʽmiejsce, gdzie żyje wielu 

Żydówʼ (pożyczka z błr. žydavá) i žydaujà ts., gdzie na suf. -av(a) nawarstwiło się -ja. Sądzi 

on, że również indaujà przedstawia sufiksalne przekształcenie podobnej formacji, 

mianowicie *indava. Ten litewski prototyp został utrwalony w starobiałoruskim 

zapożyczeniu, które jest pisane inъdava/inъdova 1676 oraz indowa 1689 ʽnaczynie do 

rozlewania płynówʼ (por. Urbutis, l.c.). — Z innym sufiksem: indaunià 2 p.a. ʽszafa na 

naczynia lub żywnośćʼ, ⇒ indaũninkas ts., por. Padirbo mum stalius naują indaũninką 

ʽZrobił nam stolarz nową szafę na naczynia i żywnośćʼ. — Zapoż. litewskie w białoruskim 

derywacie jandóŭka hist. ʽdzban z dzióbkiemʼ, przen. ʽwielki nosʼ, jandóva ʽrodzaj kuflaʼ 

(stbłr. endov(k)a, jandov(k)a 1579 ʽwielka misa; miednica do prania lub zmywania naczyńʼ, 

ukr. gw. jandilá, jandolá ʽwielka misa z dwoma uchwytami; pokrywa ulaʼ, ros. przest. 

endová, jandová ʽpękate naczynie metalowe a. gliniane, dzban na piwoʼ, pol. przest. 

jandowa, janduła ʽczaraʼ, w tekstach kancelaryjnych z Litwy XVII w.: hindowia, yndowia 

ob. indowa, też zdrob. indowka, jndoweczka (zob. Urbutis, l.c., Laučjute 26; REW I, 399). 

Nagłosowe j- w jand-/jend- jest słowiańską protezą wytworzoną w toku transpozycji plit. 

*ind- ⇒ psł. *ęd- > słow. *jęd-. Zakończenia ze spółgłoską l na miejscu v są – zdaniem 

Urbutisa (l.c.) – wtórne, powstałe pod wpływem litewskiej formacji z suf. -ul-; choć nie 

można wykluczyć, że np. janduła oddaje litewski derywat o formie ind-ùl-is [ʽmałe 

naczynieʼ]. 

 ìndėlis 1 p.a., iñdėlis, -io 1 p.a., į́dėlis, -io 1 p.a. 1. ʽpokarm wzięty do pracy lub na 

drogęʼ (syn. vãkartis), 2. ʽwkład w kasie oszczędnościowejʼ, 3. przen. ʽprzyczynek, wkład do 

dzieła, do sprawyʼ. Analiza: indė-lis/įdė-lis, drw. od neoosn. indė-/įdė-, wynikłej z reanalizy 

vb. cps. indė́ti/įdė́ti ʽwłożyć, wkładać co do środkaʼ. Podobnie zbudowane deverbativa to 

ìšdėlis, sándėlis, ùždėlis. Z innym sufiksem: įdėt̃as 1. ʽpokarm wzięty do pracyʼ, 2. ʽnadziejaʼ 

(Aš turiu visą įdėt̃ą ant tavęs ʽW tobie cała moja nadziejaʼ). Osobno zob. indė́tuvė i ìndėvė. 

 indė́tuvė 1 p.a. ʽpojemnik, futerałʼ. SD: «kapsa; puszka do S.S. Sakramentu», indėtuvė 

gali vežimo SD «kielnia wozowa» [ʽskrzynia na drobny bagaż w powozieʼ, SPXVI], indėtuvė 

plūksnų raštinykų SD «pennal pisarski» [ʽpojemnik na przybory pisarskie, piórnikʼ, SPXVI], 

indėtuvė kilpinio SD «saydak do łuku», šaudyklių indėtuvė SD «saydak do strzał». Analiza: 

indė-tuvė, drw. od neoosn. indė- (įdė-), powstałej drogą reanalizy vb. cps. indė́ti (įdė́ti) 

ʽwłożyć, wkładać co do środkaʼ, por. SD indemi «fasuię, nakładam czego». Paralele s.v. 

ìndėlis. 

 ìndėvė 1 p.a. 1. ʽtrucizna, trutkaʼ (łot. indeve ts.), 2. ʽzły duch, zła dolaʼ (Kokia nelaimė 

ar indėvė stumte mane stūmė prapuolimo bedugnėn ʽJakieś nieszczęście albo «indėvė» 

popychało mnie w otchłań przepaściʼ). Analiza: indė-vė, drw. od neoosn. indė- ⇐ indė́ti 

ʽwłożyć co do środkaʼ (por. objaśnienie wyrazów ìndėlis i indė́tuvė). Sufiks jak w kálvė ⇐ 

kálti; virṽė ⇐ vérti. Paralela semazjologiczna: nuodaĩ ʽjad, truciznaʼ ⇐ nudė́ti m.in. ʽzabićʼ. 

Bezpodstawne jest twierdzenie LEW 112 o ìndėvė jako formacji mieszanej «zwischen dúoti 
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und dė́ti».  

 indievas, -a stlit. 1. ʽdowcipny, trafny, żartobliwyʼ: arba glaudomis ir arkymais, arba 

indievomis pasakomis linksmina juos DP 16646 ʽabo żarty, błazeństwy, trafnymi powieściami, 

dobrą im myśl czyniąʼ, 2. ʽodznaczający się artyzmem, kunsztowny, gustowny, okazałyʼ, por. 

SD indievas «foremny» (syn. pilnas dailės, su menu padarytas). 3. indievai adv. ʽdziwnieʼ: 

Aliejų indievai saldų ir meilingą... užpylai ant žaizdų manų baisiai žalingų DK 1423 ʽOlejku 

dziwnie słodkiego... wlałeś na rany me srogie a barzo szkodliweʼ. Niejasne: znacz. ʽdziwny, 

kunsztowny itp.ʼ z ʽboskiʼ? Zob. ALEW 208 (bez komentarza etymologicznego). 

 indỹkas 2 p.a. wsch.-lit. ʽindyk, Meleagris gallopavoʼ (Tarnavau vargavau pas ponų, 

dovanojo ponas indykų DVŽ I, 203 ʽSłużyłam, męczyłam się u pana, podarował [mi] pan 

indykaʼ) — zapoż. ze stbłr. indykъ, indikъ, błr. indýk, -á (⇐ pol. indyk ⇐ śrłac. indicus 

ʽindyjskiʼ, gallus indicus ʽkur indyjskiʼ). War. indìkas 2 p.a. Zdrob. indykýtis. Por. PZB 2, 

345, Bańkowski I, 546. Zdaniem Bańkowskiego akcent błr. indýk wzoruje się na formie 

polskiego pluralis indyki ⇒ błr. indýki (ĖSBM 3, 388n. kwestii akcentu nie podnosi). POLŽ 

328 uważa indìkas, indỹkas za polonizm. Por. syn. indõrius, kalakùtas, kalkū́nas, jak też 

tỹtaras. 

 indõrius, -iaus (p.a. nieoznaczony) gw. ʽindyk, Meleagris gallopavoʼ — zapoż. z pol. 

indor (od XVIII w.). Ta pożyczka jest młodsza od indỹkas (zob.), ponieważ pol. indor polega 

na przekształceniu wyrazu indyk na wzór gąsior i kaczor (zob. Bańkowski I, 546). Akcent 

sufiksalny wskazuje na dostosowanie wyrazu do wzoru zapożyczeń staliõrius, gaspadõrius. 

Por. POLŽ 73. Zob. też indỹkas. 

 indovùs, -ì 4 p.a. ʽo potrawie: wyszukana, wymyślna, dziwnaʼ (Indovùs valg̃is). 

Segment -dov- jak w dovanà ʽdarʼ (?), ale całość niejasna. Bez etymologii. Por. może 

indievas. — Adv. indõviai ʽwymyślnie, dziwnieʼ, np. Indõviai verda barščius, t.y. įvairiai, tai 

aš nevalgau ʽWymyślnie gotuje barszcz, tj. dziwnie, więc ja [go] nie jemʼ. 

 ìngti, ìngsta, ìngo 1. ʽo kożuchu: tracić włos, rozłazić się, zostać wygryzionym przez 

moleʼ, 2. ʽo wężu: pozbywać się skóryʼ, 3. przest. ʽo farbie: odchodzić, łuszczyć się, 

odpadaćʼ (Krosas inksta), 4. ʽubożeć, biedniećʼ, cps. nuìngti ʽwypłowieć, zblaknąć; o 

włosach: wypadać, łysieć; o ubraniu: zedrzeć sięʼ, tr. ʽwyjałowić glebę przez złą uprawęʼ. 

Odpowiednik łot. îgt, îgstu, îgu ʽprzemijać, ginąć; być markotnym, czuć się źle; jęczeć z 

bóluʼ, drw. ĩkstêt, -u, -ẽju ʽsarkać, mruczeć, szemrać; guzdrać sięʼ (*ing-stē-). Z opisowego 

punktu widzenia lit. ing- i łot. īg- reprezentuje anticausativum na st. zanikowym do eng- jak 

w lit. éngti m.in. ʽzdzierać skóręʼ (zob. ALEW 397). Oboczny refleks st. zanikowego to ung- 

w uñkšti (zob.). Z historyczno-porównawczego punktu widzenia można *ing- interpretować 

jako refleks infigowanego tematu prs. *h2i-n-g- (transponat), do pwk. pie. *h2ei̯g-, por. łac. 

aeger ʽchory, niezdrowy, cierpiący, słaby, znużony; zbolały, przygnębiony, zmartwionyʼ < 

*ai̯gro- (zob. Schrijver 1991, 38, de Vaan 26). To prowadzi do hipotezy, że lit.-łot. *ing- ma 

odpowiednik w psł. *ęga > *ędza (III palatalizacja), por. scs. jędza ʽμαλακία, νόσος, niemoc, 

słabość, chorobaʼ, stczes. jeze ʽzła kobieta, czarownica, wiedźmaʼ, czes. gw. jaza ʽzła 

kobietaʼ, stpol. jędza ʽczarownica, wiedźma; demon, potwórʼ, < pbsł. *ingā-. Zob. SŁPS 6, 

95. Druga hipoteza: odpowiedni st. pełny *ai̯g- tkwi w ros. °jaga w zroście bába-jagá ʽzła 

wiedźma pod postacią staruchyʼ, < psł. *ěga < pbsł. *ai̯g-ā- < pie. *h2ei̯g-eh2-. Znacz. etym. 

ʽbaba – chorobaʼ. Czy wolno to rozumieć jako ʽbaba, która leczy choroby zamawianiemʼ? — 

Drw. iñgčioti, ìngčioti ʽo dziecku: popłakiwać, kwilićʼ. Nomina: ìngas ʽleniwy, gnuśnyʼ, 

ìngis ʽleńʼ. Por. łot. îgnis a. îgņa ʽmruk, zrzędaʼ, îguonis ts. — Obok prs. ìngsta = [inksta] 

jest sonoryzowany war. iñgzda (n-gzd z n-kst przez persewerację) o znacz. ʽnarzeka, żali się, 

biadoliʼ. Gdy do prs. iñgzda dotworzono formy prt. iñgzd-ė i inf. iñgz-ti, antekonsonantyczne 
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ngz indukowało antewokaliczny alternant nzg, stąd innowacyjny pdg. inzgù (war. inzgiù), prt. 

inzgaũ (war. inzgiaũ), inf. iñgzti/iñksti ʽskomleć, skowyczeć; porykiwać (o krowach); 

smętnie nucić (o kobiecie)ʼ. — Neopwk. inkst-: inkstė́ti, -ju, -jau ʽjąkać się, mówić 

nieśmiało, powoliʼ, ìnksčioti ts., inkstùlis ʽjąkałaʼ. Alweolaryzacja ks > kš pociągnęła za sobą 

war. iñkšti ʽ(o psie) skomleć, warczeć, burczeć, (o myszach, prosiętach) piszczeć, 

popiskiwać, (o człowieku) biadać, narzekać, utyskiwać, zrzędzićʼ, do czego nowe prs. 

iñkščia i prt. iñkštė. — Neopwk. inkšč̓ -: ìnkščioti ʽnawoływać się, wykrzykiwać przy 

młóceniu, pokrzykiwać; jęczećʼ. 

 ìnija, jìnija 1 p.a. ZTŽ ʽszron, szadźʼ — zapoż. z błr. ínej, -ju. War. vìnija ZTŽ. Por. 

ýnis. 

 ýnis, -io 1 p.a., ỹnis 2 p.a., pl.t. ýniai, -ių 1 p.a. 1. ʽszronʼ, 2. ʽżłódź – czas, kiedy pada 

deszcz ze śniegiem i marznie na drzewach, na drodzeʼ, 3. ʽgołoledźʼ (Šiądien yniai, labai 

slidu vaikščiot ʽDziś gołoledź, bardzo ślisko chodzićʼ). Z innymi sufiksami: ýnis, -ies f., pl.t. 

ýnys 1 p.a. ʽszron, okiść na drzewachʼ (Šiandien tokios didelės ýnys, kad net medžius lenkia 

ʽDziś taka wielka okiść, że nawet drzewa zginaʼ), war. ynìs, -iẽs f. 4 p.a.; ìnės, -ių 2 p.a. 

(DVŽ), ýnius, -iaus. Sporne. Brückner 1877, 87 uważał za pożyczkę ruską (por. strus. rcs. 

inii, błr. ínej, ros. ínej), podczas gdy późniejsi autorzy – począwszy od Miklosicha 1886, 96 i 

Bernekera (I, 432), a skończywszy na Fraenklu (LEW 185), Vasmerze (REW I, 483) i 

Urbutisie (2010, 54) – uważali wyraz lit. za odziedziczony z prabałto-słowiańskiego. Por. 

rekonstrukcje pbsł. *īni̯a- i *īnii̯a- w BSW 104 oraz *iʔnio(s) u Derksena 2008, 213. 

Argument intonacji akutowej, która ma świadczyć przeciw zapożyczeniu ze słowiańskiego 

(por. BSW, l.c.), nie powinien być absolutyzowany z uwagi na fakt, że niejeden litewski 

slawizm otrzymał w transpozycji przydział do 1 p.a., por. przykłady z ý w sylabie 

początkowej: grýnyčia, mýlista, prýsėga, výskupas, w sylabie wewnętrznej: bažnýčia, 

gadýnė, palýnas, rabýtelis, Velýkos. To samo odnosi się do germanizmów, por. ýpas, dýselis, 

týnė oraz gemýnė, tramýnas. Wydaje się więc, że kwestia zapożyczenia jest otwarta. ALEW 

397n. uważa wyraz bałto-słowiański za odziedziczony z pie. i jako comparandum wymienia 

orm. ełeamn, gen.sg. ełeman ʽRaureifʼ. — Synonimami yńis są šerk̃šnas i šarmà. 

 iñkaras 1 p.a. ʽkotwicaʼ (Iñkarą nuleisti į vandenį ʽSpuścić kotwicę do wodyʼ) — 

zmienione z añkaras (zapoż. z nwn. Anker m.) na gruncie etymologii ludowej, mianowicie 

przez skojarzenie z czas. kárti ʽwisiećʼ, zwłaszcza z įkárti ʽwywiesićʼ. War. į́karas, įk̃aras, 

iñkoras, uñkuras, uñkuris, unkurius; tylko w LEX ukazuje się f. inkara. Por. łot. eñkurs 

ʽkotwicaʼ < añkurs ⇐ śrdn. anker (Jordan 61). Zob. LEW 185, 1164, Kabašinskaitė 34, ALEW 

398. — Drw. iñkariškas ʽprzypominający kotwicę, np. hakʼ, inkarùs ʽzagięty do środka (o 

kosie)ʼ, cps. iñkarvietė ʽkotwicowiskoʼ (por. vietà). Vb. denom. iñkarinti ʽrzucić kotwicęʼ, 

įiñkarinti ʽzakotwiczyć, umocować na kotwicyʼ. 

 inkaustas stlit. ʽatramentʼ (MŽ, BRB) — zapoż. z pol. przest. inkaust (⇐ śrłac. 

encaustum n. ⇐ gr. ἔγκαυστον, por. Bańkowski I, 548). Zob. SLA 85, ALEW 398, POLŽ 720. 

Por. černỹlas i tìnta. 

 iñkilas 3 p.a. 1. ʽul umieszczony w gałęziach drzewa dla zwabienia pszczółʼ, 2. ʽbudka 

dla ptakówʼ (war. įk̃ilas 3 p.a., į́kilas 1 p.a.) — drw. postwerbalny od czas. įkélti ʽunieść w 

górę, podnieść do góryʼ (zob. kélti). War. inkelas, įkelas b.z.a. Por. Įkelk iñkilą į ąžuolą, gal 

bitės ateis ʽWnieś «inkilas» na dąb, może pszczoły się zjawiąʼ. Buvau inkėlęs tris iñkilus 

liepėsan, ale bičių nesugavau ʽWniosłem trzy «inkilai» na lipy, ale pszczół nie złapałemʼ. — 

N.m. Inkilaĩ. 

 ìnkstas 1, 3 p.a. ʽnerkaʼ. Pl. ìnkstai, inkstaĩ 1. ʽnerkiʼ, SD sopulys inkstų «nerek 

bolenie», žvirzdai inkstuose ir kitur sopulį darų didį «kamień choroba, calculus, lapis» 
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[ʽkamica; kamień żółciowy, nerkowyʼ, SPXVI], 2. przest. ʽwnętrzności; duszaʼ, 3. gw. ʽjądra 

męskieʼ. Odpowiedniki bałtyckie: łot. îksts ʽnerkaʼ, zwykle pl. îkstis, gw. îkši, ikši ʽnerkiʼ, 

stpr. inxcze EV ʽnerka, Nyre [Niere]ʼ. Nawiązania psł.: 1. *jĭst-es-: scs. istesa pl., istesě du. 

ʽnerkiʼ < SZ psł. *ist-es, 2. strus. jestesě du. ʽjądraʼ < SO psł. *ěst-es- < pbsł. *ai̯st-es- (por. 

stisl. eista n. ʽjądroʼ < pgerm. *aistōn, zob. IEW 774). Skłania to do przypuszczenia, że pbsł. 

*ist-es- uległo zmianie w trzech szczegółach: 1. *ist- ⇒ *inst- przez wyrównanie formy do 

bliskoznacznego wyrazu *insti̯ā- ʽłono, wnętrznościʼ (zob. į́sčios), 2. insercja k przed grupę 

st: *inst- > inkst, 3. temat samogłoskowy na -a- zastąpił temat spółgłoskowy na -es-. 

Związki zewnętrzne nierozpoznane. W szczegółach odmiennie Specht, Studi baltici 3, 1933, 

104n. Por. nìrka. — BSW 105 odtworzył pbsł. *istes- (scs. istesa) i dodał uwagę: «Niejasny 

jest stosunek do pr. inxcze, lit. ìnkstas ...». LEW 188 rozpatrywał ìnkstai łącznie z į́sčios ʽłono, 

wnętrznościʼ, łącząc je za IEW 774 z pwk. pie. *oi̯d- ʽnabrzmiewać, puchnąćʼ (*h2ei̯d- we 

współczesnym zapisie). ALEW 398 jest zdania, że obecność segmentu -n- wyklucza 

bezpośrednie zestawienie form bałtyckich ze scs. isto, -ese ʽnerkaʼ. Kroonen 14 podtrzymuje 

hipotezę o wtórnym charakterze segmentu -n- w formie litewskiej i sprowadza ìnkstas do pie. 

*h2id-sth2-o, zaś scs. isto do pie. *h2id-sth2-os-. 

 iñtras 4 p.a. gw. ʽsamiec (ogier, knur) mający jedno jądro w mosznie, a drugie ukryte 

w jamie brzusznej, wnęter, cryptorchisʼ — ze zmiany *entras na gruncie fonetyki wsch.-

litewskiej. Z innym tematem: iñtrius ʽwnęterʼ, też ʽsamiec świni, knurʼ. Wyraz przedstawia 

zapożyczenie z pol. wnęter, które w ustach Litwinów przybrało brzmienie *venter (nagłos 

†vn- tu nie występuje), potem *enter. Por. Būga, RR II, 294, LEW 12, s.v. añtri(u)s. Fazę 

transpozycyjną *venter poświadcza refleks gw. viñtris 2 p.a. (Velýkiai, rej. Panevėžỹs). — 

Drw. intrõkas ʽwnęterʼ (Kap gerai neišgražina, kìtas kiaušùkas liekna, intrõkas sakom DVŽ 

ʽJak [się] dobrze nie wykastruje, to drugie jądro zostaje, mówimy [wtedy] wnęterʼ). — War. 

z nagłosem en-: eñtris, eñtrius; z nagłosem jen-: jeñtris, jentrỹs; z nagłosem an-: añtrius, 

añtris (na skutek adideacji do añtras ʽdrugiʼ?), z nagłosem jun-: juñtris. Obecność war. 

añtrius nasuwa wątpliwość co do dawności nagłosu en-. Wziąwszy pod uwagę war. eñtis < 

añtis; Eñdrius < Añdrius ʽAndrzejʼ, wolno utrzymywać, że eñtris pochodzi z *antris. Zob. też 

nutrėk̃as. 

 ýpas 1 p.a., też ýbas gw. 1. ʽcios, raz, uderzenie; momentʼ (Dviem ýpais jautį užmušė 

ʽDwoma ciosami zabił bykaʼ), 2. ʽpręga na skórze (po smagnięciu)ʼ, 3. ʽbat spleciony z 

pasków rzemiennychʼ (war. ýpsas) — zapoż. z prus.-niem. hīp, hīb, por. nwn. Hieb m. (GL 

57, LEW 186). W kwestii nagłosu por. ìclius. Co do akutu por. zapoż. ýzopas, čýžė. — Drw. 

víenu ýpu adv. ʽod razu, za jednym zamachem; (wypić) jednym haustem, duszkiemʼ. 

 ypatė́kės 1 p.a. f.pl. przest. ʽhipoteka, lokata kapitału zabezpieczona na nieruchomościʼ 

— zapoż. z nwn. Hypothek f., przekształcone na formę pl.t. War. z aferezą y-: patė́kės (GL 

97). Por. akut w zapoż. bė́ringės, kė́žas i šė́pis. 

 ypatùs, -ì 4 p.a., ýpatus 1 p.a. ʽszczególny, osobny, oddzielnyʼ. DP ʽosobliwy, osobny, 

własny, znamienity, szczyry, osobisty, rożnyʼ. SD
1 «niepospolity» (syn. labai geras), 

«osobny; osobliwy» (syn. geras), «przedni» (syn. geras), «trafny, trefny» (syn. juokingas), 

SD «osobliwy; osobny; prywatny» (syn. namykštis), «szczegulny» (syn. pats vienas), 

«wyborny, osobliwy», kamara ypati SD
1 «pokoy». Z innymi tematami: ypatas, -a WP, ypatis, 

-i WP, DP, ýpačias, -ia WP, DP (por. łot. ĩpašs). Odpowiedniki łot. ĩpašs, ĩpats ʽosobliwy, 

szczególnyʼ. Nie ma ustalonej etymologii. Uchodzi za złożenie z patìs ʽpan, samʼ w II 

członie; ale człon I y- pozostaje niejasny. Zdaniem ALEW 398n. początkowy człon y- może 

być identyczny z wed. ī- w złożeniu īdṛś- ʽein solcher, ein gleicherʼ (por. darś- ʽwidziećʼ). 

Zob. też LEW 186. — Drw. ýpačiai adv. ʽw szczególności, zwłaszczaʼ, SD
1 «mianowicie», 

SD «osobliwie; prywatnie; wybornie, znamienicie; zwłaszcza», war. ýpač, ỹč (por. łot. ĩpaši, 
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ĩpaš, ĩpat), ypatýbė ʽwłaściwość, cechaʼ, SD «szczegulność», ypatimas DP ʽwłasnośćʼ, 

ypatinai DP adv. ʽmianowicieʼ, ýpatinė ʽobraz, osoba; miejsce osobne, oddzielneʼ, DP 

ʽosoba, postawa, osobnośćʼ (ypatinėje karvelio ʽw osobie gołębiceʼ), ypatìngas ʽszczególny, 

osobliwyʼ (por. łot. ĩpatîgs), ypatìnis a. ýpatinis ʽszczególny, osobliwy; prywatnyʼ, DP 

ʽosobliwy, osobny, rożniejszyʼ (war. ypatinus SD «osobny, o sobie pewny, własny»), 

ypatystė SD «osobność» (syn. ypati vieta). Vb. denom. ypatúoti ʽo dziecku: być 

niespokojnym, nieswoimʼ. 

 į́pėdin, įpėdiñ adv. ʽw ślad za, w tropʼ, np. Šunys kiškį įpėdin vejas ʽPsy gonią w ślad 

za zającemʼ. Formacja pochodna od zwrotu przyimkowego *į pėdą ʽw śladʼ lub *į pėdas ʽpo 

śladachʼ, por. pėdà m.in. ʽślad stopyʼ. Zakończenie -in może być analogiczne, wzorowane na 

syn. į́kandin (zob.). — Drw. į́pėdinis 1. ʽnastępcaʼ (sósto į́pėdinis ʽnastępca tronuʼ), 2. 

ʽspadkobierca, dziedzic (majątku)ʼ, ⇒ įpedinỹstė ʽdziedzictwoʼ. 

 ỹpelis, -io (p.a. nieoznaczony) gw. ʽmotykaʼ — zapoż. z nwn. Hüpel (tak LKŽ, ale 

żródło niemieckie nie jest pewne). Co do nagłosu por. ýpas.  

 įprekùs, -ì 4 p.a. gw. 1. ʽwartościowy, cenny, drogiʼ (Arkliai įprẽkūs ʽDrogie konieʼ), 

2. przen.: Įprekì merga greit išteka ʽWartościowa dziewczyna szybko wychodzi za mążʼ — 

przymiotnik na -u- utworzony od zwrotu przyimkowego į prẽkę, por. rzecz. prẽkė, prekė ̃ 4 

p.a. ʽtowar; handel, kupno; cena, szacunek rzeczyʼ. Znacz. etym. ʽtaki, co rokuje dobry 

handel, zyskʼ vel sim. 

 į́protis, -čio 1 p.a., įp̃rotis 1 p.a. ʽnawyk, zwyczaj, indywidualne przyzwyczajenieʼ 

(Turi į́protį kas rytą mankštintis ʽMa zwyczaj rano się gimnastykowaćʼ. Įpročiai žmogų daro 

ʽPrzyzwyczajenia stanowią o człowiekuʼ) — abstractum z suf. -i̯a- i SW *prāt- ⇐ prat-, 

urobione od vb. cps. įpràsti ʽprzyzwyczaić się do czego, przywyknąćʼ. Rzadszy war. f. 

į́protis, -ies ʽzwyczajʼ (Nebuvo čia tokios į́proties [valgyti arklieną] ʽNie było tu takiego 

zwyczajuʼ [żeby jeść koninę] każe liczyć się z ewentualnością, że formant -i̯a- powstał tu 

przez nawarstwienie się -a- na starszy suf. -i-, podobnie jak np. w przypadku barñis, -io na 

miejscu starszego barnìs, -iẽs. Zob. też pràsti i prõtas, paprotỹs.  

 ir ̃ 1. spójnik ʽiʼ: Tė́vas ir sūnùs ʽOjciec i synʼ, 2. adv. ʽteż, także, równieżʼ: Aš ir ̃

nežinau, kur jis ʽAni ja nie wiem, gdzie on jestʼ, 3. ʽnawetʼ: Zuikis ir lapo bijo ʽZając nawet 

liścia się boiʼ. Kad žmogus ir miršta, darbai gyvena ʽNawet kiedy człowiek umiera, to dzieła 

[jego] żyjąʼ, 4. ptk. uwydatniająca człon zdania, przed którym stoi, np. Ir geležìs nudỹla 

ʽNawet żelazo się ścieraʼ. Ir taĩ negélbėjo ʽNawet to nie pomogłoʼ. Odpowiada łot. ir ʽtakżeʼ 

(rzadko ʽiʼ; w tej funkcji wyparte przez germanizm un), stpr. ir ʽi, też, także, und, auchʼ. Pb. 

*ir < pie. *h2ṛ, por. gr. ἄρ(α) ʽwięc, zaraz; wtedy; bo, ponieważʼ (Beekes 2010, 121). Stoi w 

apofonii do ar ̃ (zob.). Bammesberger, Balt XXXII:2, 1997, 231n. rozważa związek 

etymologiczny ir ̃z formą werbalną yrà ʽjest, sąʼ. Zob. też ALEW 399. 

 yrà prs. 3 os. ʽjest, sąʼ, np. Taip jau buvo, yrà ir bus ʽTak już było, jest i będzieʼ. 

Formacja czasu teraźniejszego o funkcji vb. copulativum i vb. existentiae (ʽjest, istnieje, 

znajduje sięʼ). Pojawiła się ona – jako wariant supletywny – obok odziedziczonej formacji 

ẽsti (atematycznej)236 i zepchnęła tę ostatnią do wyrażania funkcji sekundarnej, mianowicie 

prs. habitualnego ʽbywaʼ, por. Stang 1970, 172n., Stang 1966, 316, 412. War. apokopowane: 

ỹr, ỹ (LD § 619). Odpowiednik łot. ìr ʽjest, sąʼ < pb. *īrā, por. stłot. girrahg = jirāg (LEGR § 

601, przyp. 3). Nie ma objaśnienia, które byłoby ogólnie akceptowane. Zob. próby 

zreferowane w LEW 124 (s.v. esmì), Stang 1966, 414n., Schmalstieg 2000, 73n. oraz Hock, 

 
236 Por. Nes kokie yra vyresnieji, tokie esti ir jų valdonai SP I, 12417 ʽAbowiem jacy są przełożeni, tacy są i 

poddani ichʼ. 
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Kratylos 50, 2005, 21f. i 51, 2006, 13f.; LEGR 551, 556, ALEW 400237. — Forma yrà 

ściągnięta z negacją ne wydała nėrà, nėr̃ ʽnie maʼ (Yrà žmonių, nėrà žmogaus ʽSą ludzie, nie 

ma człowiekaʼ. Taĩ nėrà kõ besakýti ʽNie ma o czym mówićʼ). — Ściągnięta z negacją nebe 

wydała nebėrà ʽjuż więcej nie maʼ, skąd redukcje w nebėr̃ i nebė,̃ zob. GJL I, § 570 i 

Mańczak 1977, 183. — Ściągnięta z ptk. be względnie te wydała odpowiednio bėrà ʽjest 

jeszcze, są jeszczeʼ oraz tėrà ʽjest tylko, są tylkoʼ (Karvė reikia parduoti, šieno maža bėra 

ʽKrowę trzeba sprzedać, siana jest już małoʼ. Nebėrà obuolių ʽNie ma już jabłekʼ. Tíek tėrà 

ʽTyle tylko jestʼ. Vieniñtelis tėrà kẽlias ʽTeraz jest to jedyna drogaʼ). 

 į́rankis, -io 1 p.a. ʽnarzędzie, przyrządʼ (por. łot. ìeruõcis ts.), dárbo į́rankiai pl. 

ʽnarzędzia pracyʼ — drw. od rankà ʽrękaʼ, į rankàs paim̃ti ʽwziąć w ręceʼ. Znacz. etym. ʽto, 

co bierze się do rękiʼ. Paralela: į́nagis : nagaĩ. 

 irba przest. 1. ʽgospodarstwoʼ (syn. ū́kis), 2. n.act. ʽgospodarowanieʼ (z Dowkonta) — 

bez etymologii (pominięte w LEW). — Drw. irbingas ʽdobrze gospodarujący, oszczędnyʼ, 

irbùs ʽgospodarny, skrzętnyʼ, NDŽ ʽwirtschaftlich, haushälterisch, ökonomischʼ.  

 irkà 4 p.a. gw. 1. ʽwyprawna skórka koźla a. baraniaʼ, 2. ʽwąskie pasmo wyprawnej 

skórki baraniej, wszywane dla wzmocnienia szwu kożuchaʼ — zapoż. ze stbłr. irxa, por. błr. 

írxa, -i, pol. ircha, -y. War. ze zmianą rk > rg: ìrga. Osobno zob. jerkà oraz zòmša. — Drw. 

irkenà ʽpasmo skórki baraniej do obszycia pół kożuchaʼ. Vb. denom. irkúoti, -ju, -avaũ 

ʽwyprawiać skórę na zamszʼ, iširkúoti ʽzłoić komu skóręʼ. 

 ìrmos, -ų 1 p.a. f.pl. ʽprzyrząd złożony z dwóch powiązanych ze sobą żerdzi, służący 

do podnoszenia i stawiania słupówʼ. Znacz. etym. ʽramionaʼ, ponieważ chodzi tu o refleks 

pb. formy *īr-mā- < pie. *h2ṛH-meh2-. Por. z jednej strony stpr. irmo EV ʽramię, Armʼ, z 

drugiej strony wed. īrmá- m. ʽramięʼ i być może również łac. armus, -ī ʽramię (człowieka), 

łopatka (zwierzęcia)ʼ, < pie. *h2ṛH-mó-. Zob. EWAIA I, 205n., Schrijver 1991, 313n., Ernout-

Meillet 47n., de Vaan 55. — Cps. ìrmėdė, -ėdis f. ʽstan gorączkowy, grypaʼ, zwł. ʽłamanie w 

kościach, stawach, artretyzmʼ (por. ėd, ė́sti). — Słowiański wraz z germańskim kontynuują 

alternant apofoniczny na st. pełnym, por. 1° scs. ramo ʽβραχίων, ὦμος, ramięʼ, ros. przest. 

rámo ts. < psł. *ormo, 2° goc. arms, stisl. armr, stwn. aram, nwn. Arm ʽramięʼ, < pgerm. 

*arma- < pie. *h2órH-mo- (de Vaan, l.c.) albo *h2érH-mo- (Kroonen 35). Młodszej daty jest 

formacja z suf. -men, psł. *ormę, *ormene, por. cs. ramę ʽramięʼ, sch. rȁme, -mena, ukr. 

rámja, czes. rámě, -mene (pot. rameno), pol. ramię, -mienia ts. Por. BSW 13, LEW 186, Boryś 

510. Nie należy tu armaĩ ʽosada dyszlaʼ (zob.). 

 irš̃ti, irštù (*irš-stu), iršaũ gw. ʽgniewać się, złościć sięʼ, suirš̃ti 1. ʽrozgniewać sięʼ, 2. 

ʽzgęstnieć, zakrzepnąć (o krwi)ʼ. Odpowiednik łot. irstiês ʽgniewać się, złościć sięʼ, sairstiês 

ʽrozgniewać sięʼ. — Oboczny do irš- refleks urš- ukazuje się w przym. uršùs ʽgniewny, 

srogi, surowy; zaczepny, swarliwyʼ. Por. ìngis ob. ùnginas; sliñkis ob. sluñkis i rìmtas ob. 

rùmtas. — SO arš-: aršýtis, arš̃ausi, arš̃iausi gw. ʽwzburzyć się, unosić się (gniewem, 

złością), wściekać sięʼ, zapewne forma zwrotna do starszego *aršýti, co było caus.-iter. na 

SO arš- ⇐ irš-/erš-, por. arkýtis, dárgyti, kárpyti itp. Zob. też Urbutis 2009, 189n., 195238. 

Nomina postverbalia: aršùs ʽgniewny, surowy, srogi, zaciekły, zażarty (np. wróg)ʼ, ⇒ arš̃iai 

adv. ʽszybko, prędkoʼ (Laikas aršiaũ bėga kap vanduo ʽCzas prędzej upływa niż wodaʼ), 

arškùs ʽnieznośny, złyʼ239 (⇒ vb. denom. arškýtis ʽbyć rozdrażnionym, złym, szukać 

 
237 Ostatnio Ostrowski, LingVaria XII, 2017, 167 wywodzi yrà z *ī-r-ā, gdzie *ī ma być zaimkiem 

wskazującym, zaś *-r- i *-ā- dwiema postpozycjami lokalizującymi (paralela: aurè ʽoto gdzieʼ). 
238 Tu dobrze uzasadniony sprzeciw wobec LEW 187, gdzie aršýtis uznano za vb. denominativum od slawizmu 

aršùs ʽzłyʼ (por. błr. hóršy ʽgorszyʼ). 
239 Od tego należy oddzielić arškùs w znacz. ʽnamiętny, jurny – o ogierze i o mężczyźnieʼ, bo raczej chodzi tu o 
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zaczepkiʼ). Nawiązania łotewskie: aršâk(i) adv. ʽbardziej, mehrʼ, ārsala ʽrozgniewana 

kobieta; rozbiegana z podniecenia krowaʼ (ME I, 141, 244, Urbutis 2009, 195). — SE erš-: 

erš̃tas ʽwybuch gniewu, awanturaʼ, erš̃tas a. érštas ʽzły człowiek, siejący niezgodęʼ (wtórnie 

zbliżone do zapoż. erštas ʽprzywódca bandy złoczyńców, hersztʼ ⇐ pol. herszt), vb. denom. 

erštauti ʽzłościć sięʼ. — Refleksy lit. arš-/irš- < pb. *ars-/*irs- (rš z *rs jak w garš̃as, pirš̃tas, 

viršùs) mogą być interpretowane jako aniṭowe warianty do pie. *HerH-s-, *HṛH-s- 

ʽzazdrościć komu czegoʼ. Por. wed. ī́rṣyant- ʽzazdrosnyʼ (aw. arəšiiaṇt- ʽzawistnyʼ, araska- 

m. ʽzazdrość, zawiśćʼ), īrṣyú- ʽzazdrosnyʼ, īrṣyā́- f. ʽzazdrość, zawiśćʼ, irasyáti ʽjest 

zazdrosny, zazdrościʼ, het. /arsanii̯a-/ ʽbyć zazdrosnym, żywić zawiśćʼ, /arsanant-/ 

ʽzawistnyʼ. Zob. LEW 187, EWAIA I, 206n., Urbutis, o.c., 197.  

 irštvà 3 p.a., acc.sg. ìrštvą gw. 1. ʽzimowe legowisko niedźwiedzia, gawraʼ, 2. przen. 

ʽlicha chałupaʼ — forma ta jest najprawdopodobniej metatetycznym wariantem do šìrtva 

ʽgawraʼ (zob. s.v. šìrtas), por. LEW 187, 988n. Young, Journal of Baltic Studies 22:3, 1991, 

241n. i Karaliūnas 1995 podejmowali próbę wyprowadzenia irštvà z praformy ie. *h2ṛtḱo- 

ʽniedźwiedźʼ, por. het. ḫartakka- = /Hrtka-/ (Kloekhorst 316), gr. ἄρκτος, wed. ṛ́kṣa-. Na 

gruncie bałtyckim próba taka natrafia na przeszkody, przede wszystkim fonetyczne. 

 ìrti I, iriù, ýriau ʽwiosłowaćʼ (łot. irt̃, iŗu, īru ts.), iriu eldijų SD «steruię», atìrti ʽo 

łodzi: przypłynąćʼ, nuìrti ʽodpłynąć na łodzi wiosłując; przewieźć, przeprawić łodziąʼ (Nuìrk 

manè į ̃kìtą pùsę ʽPrzewieź mnie na drugą stronęʼ). Refl. ìrtis DP ʽprzewozić się przez wodęʼ, 

iriuosi SD
1 «rudluię» [ʽrobię wiosłemʼ], «żegluię», SD «iadę w łodzi; żegluię gdzie», atsiìrti 

ʽprzypłynąć wiosłującʼ, nusiìrti ʽpopłynąć wiosłując, popłynąć na łodziʼ, pérsiirti 

ʽprzeprawić sięʼ (atemat. 3 os. prs. persijirt CHB). Pb. SZ *īr-C < pie. *h1ṛh1-, por. gr. 

ἐρετμόν n. ʽwiosłoʼ < *h1ṛh1-tmó-. SE *h1reh1-: gr. myk. ereen ʽwiosłowaćʼ (LIV
2 251). Dalej 

por. łac. rēmus m. ʽwiosłoʼ (suf. -smo-, stłac. triresmom ʽz trzema wiosłamiʼ) oraz war. typu 

«Schwebeablaut» *h1erh1-: ἐρέτης ʽwioślarzʼ, wed. aritár- ts. (por. Beekes 1969, 132, 234, 

Schrijver 1991, 18, 140, LIV
2 251, przyp. 1). Pdg. litewski, zbudowany na st. zanikowym, 

pierwotnie brzmiał zapewne *irù, *iraũ, *ìrti. Brak jest śladów po SE *rē-C i SO *rō-C (por. 

stisl. róa, stang. rōwan ʽwiosłowaćʼ < *h1roh1-e-). Przyjmuje się, że pokrewnym refleksem w 

jęz. staropruskim jest hapaks artwes EV ʽwypad wojenny drogą wodną, Schifreise 

[ʽKriegsfahrt zu Wasserʼ] (Trautmann 1910, 302), co wywodzi się z *ertvēs < *er-tuv-ēs f.pl. 

(PKEŽ 1, 93n.). Jeśli tak, to mielibyśmy tu do czynienia z apofonią typu «Schwebeablaut» 

(zob. wyżej), przy czym ta wymagałaby pierwiastka z samogłoską długą: pb. *ēr-C < pie. 

*h1erh1-C. Zob. też ALEW 400n. — Drw. irinė́ti iter. ʽpływać na wiosłachʼ, ìrstytis frq. 

ʽprzewozić się łódkąʼ, irstausi SD
1 «żegluię», paìrstytis: Eĩnam pasiìrstyt ʽPopłyńmy łódką!ʼ. 

Od ìrstytis pochodzą: 1. neoosn. irst-: irstinė́tis (Su laivais aplink irstinė́jas ʽWożą się w koło 

łódkamiʼ), irstinykas SD
1 «żeglarz», 2. neoosn. irsty-: irstymas DP ʽprzewózʼ, pasiirstymas 

ʽwożenie się łódkamiʼ (neol.). — Nomina od ir-: ìros f.pl. ʽdulki, drewniane kołki służące 

jako oparcie wioseł podczas wiosłowaniaʼ, ìrklas ʽwiosłoʼ, SD
1 «rudel» (por. łot. irk̃ls 

ʽwiosło; sterʼ, war. irkla, irkle, irklis), ⇒ irklinykas SD
1 «rudelnik» [ʽwioślarzʼ], ìrta gw. 

ʽwiosłoʼ (por. n.instr. gulta, kélta, šlúota), irtingas SD «żeglowny», irtojas SD «żeglarz, co 

po morzu jeździ», žinia irimosi, žinia irtinė SD «żeglowanie, nauka żeglowania», preirà, -õs 

gw. ʽprzybita do burty łodzi listwa z otworem na wiosłoʼ (z uproszczenia *prie-ira, por. 

prengỹs). — WSZ yr-V: ýriau (prt.), drw. yrė́jas ʽsternikʼ (m.in. SD), yrìkas ʽwioślarzʼ. Por. 

łot. ĩrẽjs a. ĩrãjs ʽwioślarzʼ. — Brak form bałtyckich na SE †rē-C i SO †rō-C (ale zob. 

rúonis). — Neoapofonia SZ ir- ⇒ SP/SO air-: aĩrytis ʽwiosłowaćʼ, nusiaĩryti ʽpopłynąć 

wiosłującʼ (⇒ sb. postvb. *aira, pis. <eira> ʽprzystań, portʼ). Odpowiednik łot. aĩrêt a. aĩrât 

 

*aržkùs jako drw. od aržùs (zob.).  
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ʽwiosłowaćʼ (⇒ aĩrêklis ʽwiosłoʼ, aĩris a. aĩre ts.)240. Paralele apofoniczne: dyr- ⇒ dair- 

(dairýtis); kir-/kyr- ⇒ kair- (káirinti); tir- ⇒ tair- (tairáutis). 

 ìrti II, prs. ỹra (*įra < *i-n-ra; war. ìrsta), prt. ìro ʽpruć się, pękaćʼ (Maišas yra, grykiai 

byra ʽWorek pęka, sypie się grykaʼ), ʽpsuć się, rozkładać się, rozpadać się, rozłazić się (o 

tkaninie), walić się, rozwalać się, psuć sięʼ. Cps. atìrti ʽodpruć się, oderwać sięʼ, išìrti 

ʽrozpruć sięʼ (Siūlė ̃ išìro ʽSzew się rozprułʼ), ʽrozpaść się, rozpadać sięʼ (Man ratai išìro, 

abrakai išbiro ʽWóz mi się rozleciał, obrok się wysypałʼ. Išìro jų draugystė ʽSkończyła się 

ich przyjaźńʼ), iširusiai DP ʽniedbaleʼ, paìrti ʽpodniszczyć się, nadpsuć się, rozłazić się; 

zawalić się (o moście, budynku)ʼ, suìrti ʽrunąć, zwalić się, przewalić się, rozpaść się, 

rozsypać się, rozchwiać się, rozpaść się, rozlecieć się (o wozie), rozpruć się (o tkaninie), 

zepsuć się (o zdrowiu, pogodzie, języku)ʼ, o kobiecie: ʽurodzić, powić dzieckoʼ. 

Odpowiednik łot. irt̃, irs̃tu, iru ʽrozpadać się, pruć sięʼ. Intransitivum z infiksem -n- i SZ ìr-C 

⇐ *ér-C. Pbsł. *īr-C kontynuuje pie. *h2ṛH-C od pwk. *h2erH- ʽsich auflösen, verschwindenʼ 

(LIV
2 271 n.), por. het. ḫarrai ʽmiażdży, kruszyʼ, SO scs. oboriti a. razoriti ʽzburzyć, zwalićʼ 

< pie. *h2orH-éi̯e-. W jęz. litewskim brak wprawdzie odpowiednika na -y- (*aryti), są za to 

formacje inaczej sufigowane, por. ardýti (zob.), arl̃ioti ʽryć – o świniach; targać – o psieʼ 

(wbrew LKŽ I, 308 nie należy z tym łączyć czas. arl̃ioti ʽłajać kogo, besztaćʼ, zob. s.v.). 

Odpowiedni kauzatyw łot. ird̃ît, -u, -ĩju ʽrozdzielić, (ziemię) wzruszyć, spulchnićʼ nie 

pokazuje apofonii na skutek uogólnienia wokalizmu SZ. — Prs. ỹra < *įra, w gwarach 

jeszcze iñra (por. Sutapyk duoną, kad iñra kepant ʽPrzyklepnij chleb, jeśli pęka przy 

pieczeniuʼ), zostało odnowione przez sufigowanie -sta-, stąd war. ìrsta. Podobnie bìrsta ob. 

bỹra < *bi-n-ra ʽsypie sięʼ oraz dìlsta ob. dỹla < *di-n-la ʽściera sięʼ. Z praesens ìrsta 

wyabstrahowano neopwk. irst- i do niego dotworzono causativum na SO: árstyti ʽo świni: 

ryć ryjemʼ (zob.). Por. łot. irs̃tinât ʽpruć, wysnuwać nitkęʼ (tu brak SO arst-). — Drw. irklas 

b.z.a. żm. ʽradło, sochaʼ (por. árklas ʽsochaʼ), ìros f.pl. ʽgruzy, ruinyʼ (deprefigowany 

wariant do pãiros, sùiros ts.), ìrša ʽkto chodzi rozchełstanyʼ (Eina kaip ìrša, neužsisagstęs 

ʽChodzi jak rozchełstaniec, niezapiętyʼ), por. typ nẽtikša; irstus SD «walący się», irtis b.z.a. 

f. ʽotchłań, głębina bezdenna, wir wodnyʼ, irùs ʽłatwo się rozdzierający, prujący, kruchyʼ, 

ìšira ʽnieporządek, bałaganʼ, c. ʽczłowiek nieporządnyʼ, ìširas ʽluźny, nieciasny (o nici luźno 

przędzonej, o ziarnie w kłosie); który się rozpruł, rozpadł, rozleciałʼ, pãiras ʽrozrzucony, 

bezładny; rozchwiany, rozlatujący się (o wozie); zbyt luźno złożony (o drewnie); łatwo 

ulegający kruszeniu (o glinie, chlebie)ʼ, pãiros f.pl. ʽgruzy, ruinyʼ, pairùs ʽkruchy, pulchny 

(o ziemi)ʼ, praìrkas (zob.), suìrėlis (zob.), sùiros f.pl. ʽgruzy, ruinyʼ. — Godny uwagi jest 

oparty na ir- alternant w SP/SO air-, por. łot. zuobus aĩrît, -u, -ĩju ʽszczerzyć zęby, śmiać się 

szyderczoʼ (war. zuobus irt). Paralele lit.: dair- ⇐ dyr-; kair- ⇐ kir-; skair- ⇐ skir-; tair- ⇐ 

tir-. — Neoapofonia SZ ir ⇒ SP/SE er wytwarza allomorf z wokalizmem e, którego 

wcześniej w danym gnieździe etymologicznym nie było241: érdėti (zob.). Zob. jeszcze armuõ 

II. 

 į́sas, -à 3 p.a. (oboczna pisownia ýsas u Šlapelisa 109) wsch.-lit. ʽkrótki, kusyʼ, np. Šita 

virvė įsa, negalėsim pririšti karvės ʽKrótki ten powróz, nie zdołamy przywiązać krowyʼ. 

Odpowiedniki bałtyckie: łot. îss, z insercją k: îkss ʽkrótkiʼ, stpr. īnsan acc.sg. ʽkurzʼ. 

Praforma bałtycka *insa-. Adi. į́sas wygląda jak drw. od infigowanej osnowy ins-, 

wyabstrahowanej z pdg. prs. *i-n-sa, prt. *isau/*ysau, inf. *isti. Akut niejasny. Ponieważ 

pojęcie ʽkrótkiʼ jest styczne z pojęciem ʽprędki, szybkiʼ, można suponować związek z pwk. 

pb. *ei̯s-/*is- < pie. *h1ei̯sh2-/*h1ish2- ʽpędzić, ponaglaćʼ (LIV
2 234), por. wed. iṣṇā́ti 

 
240 Lit. airė ʽwiosłoʼ w słowniku Miežinisa jest letonizmem, zob. Būga, RR III, 332, Urbutis 2009, 290.  
241 Odziedziczonym z pie. *h2erH- refleksem było pbsł. *arH-C > *ār-C, tj. kontynuant SE, który spływa ze SO 

*h2orH- > pbsł. *arH-C > *ār-C.  
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ʽpopędza, posyłaʼ, ī́ṣate ʽspieszy sięʼ, īṣát adv. ʽtrochę, lekko; w przybliżeniuʼ. — Drw. įsaĩ 

adv.: Pririšai karvę įsaĩ ʽPrzywiązałeś krowę za krótkoʼ (tj. na zbyt krótkim powrozie), įsỹn 

adv.: Diena ilgyn, sieksnis įsỹn ʽDzień się wydłuża, sążeń robi się [coraz] krótszyʼ, įsùtė 

ʽkrótkie okrycie, odzienieʼ. — Nazwy rzeczne: 1. Įsė < *Insė (nwn. Inse, dosł. ʽKrótkaʼ); 

Įsẽlė (nwn. Klein Inse), cps. Įs-upỹs (por. ùpė), 2. war. z dysymilacją ns > ms: Ìmsrė (z *Ins-

rė), Imsrẽlė, 3. war. z epentezą t do grupy s-r: Įstrà < Įsrà (to z *Ins-ra, nwn. Inster); od tego 

n.m. Įsrutìs a. Įstrutìs (nwn. Insterburg; polska replika to Wystruć), 4. Ŷsala < *įs-sala < *įsa 

sala (dosł. ʽkrótka wyspaʼ albo ʽkrótki zagonʼ, ʽkrótka wieśʼ, zob. salà I, salà II).  

 į́sčios, -ių 1 p.a. f.pl. ʽłono, wnętrznościʼ (mótinos į́sčiose ʽw łonie matkiʼ). Stlit. też w 

formie sg. į́sčia ʽbrzuchʼ, DP ʽżywot, wnętrzości, wnętrznyʼ, por. pažino priežastį ano 

laigymo arba žaidymo bernelio savoj įsčioj DP 47430 ʽpoznała przyczynę onego skakania, abo 

grania dzieciątka w swym żywocieʼ. Praforma: *insti̯ās, znacz. etym. ʽto, co znajduje się 

wewnątrz (ciała)ʼ. Akut niejasny. Grupa st skłania do rekonstrukcji granicy morfemowej t.t, 

*int-ti̯ā- (por. sekwencję -ti̯ā- w apačià i užačià; nieco inaczej Specht, Studi baltici 3, 1933, 

105: *in-ti̯a-). Osnową jest *int, morfem wyabstrahowany z niezachowanego adv. *intas 

ʽwewnątrzʼ < pie. *h1ṇ-tó-. Por. na st. pełnym: gr. ἐντός adv. ʽwewnątrzʼ, łac. intus adv. 

ʽwewnątrz, w środku; do wnętrza, do środkaʼ, < pie. *h1en-tó-. De Vaan 306, s.v. inter: lit. 

į́sčios i łot. ìekšas są refleksami pie. *ṇ-s-ti̯o- (niestety, autor nie mówi, czym ma być 

segment składowy *-s-). W szczegółach inaczej BSW 69, LEW 188, ALEW 401. — Drw. 

przymiotny ma postać gr. ἐντότερος ʽwewnętrznyʼ. Suf. -ter- pojawia się też przy adv. *h1en-

ter ʽwewnątrz, w środkuʼ (łac. inter, wed. antár), od którego po grecku urobiono najpierw 

adi. *enter-o- ʽwewnętrznyʼ, potem sb. ἔντερον n. ʽkiszka, jelitoʼ, zwykle pl. ἔντερα ʽkiszki, 

jelita, wnętrzności; brzuch, łonoʼ. — Prostsza jest historia łot. ìekšas f.pl. ʽwnętrznościʼ: z 

*iešas (insercja k jak w apakša, zob. apačià), to z *ent-i̯ā, drw. od pb. *entas adv. 

ʽwewnątrzʼ (dotąd przyjmowano raczej derywację *en-ti̯ā, tj. od przysłówka pie. *h1en ʽw, 

wewnątrzʼ, por. LEW, l.c.). 

 ỹskas 4 p.a. gw. ʽpszczoły poszukujące nowego siedliska dla rojuʼ (war. iskus b. z.a.) 

— zapożyczenie polskiego terminu bartniczego isk, -a ʽkilkanaście pszczół, wysłanych dla 

wyszukania nowego siedliska dla roju mającego opuścić barćʼ (SW II, 110). Wyraz ten ma 

odpowiedniki w błr. gw. isk i ros. gw. isk, zob. POLŽ I, 37 (por. pol. iskać, ros. iskátь). Zob. 

też íeškonės i sakarai. 

 į́snauja a. ýsnauja 1 p.a., įsnaujà a. ysnaujà 3 p.a. ʽsadło, warstwa tłuszczu z 

wewnętrznej strony brzucha świńskiego, tłuszcz otaczający wnętrznościʼ. War. ìsnauja; z 

innym sufiksem: ýsnava. Odpowiednik łot. ìešņava2, zwykle pl. ìešņavas ʽsadło, sadło 

świńskie napchane do cienkiej kiszki; niesolony smalecʼ (łot. gw. īsnaujas f.pl. ts. jest 

lituanizmem, ME I, 837). Może stać w związku z zanikłym czasownikiem lit. 

*sniauti/*snauti, łot. *šņaut/*snaut, kontynuującym pwk. pie. *sneu̯- ʽtryskać, wytryskiwać; 

ściekaćʼ, por. wed. snáuti ʽkapie, ściekaʼ, 3 pl. snuvanti ʽwypuszczają mleko strumieniamiʼ, 

gr. νάω (*nau̯-i̯e/o-) ʽpłynąć, płynąć czymś; ociekać czymśʼ, pass. ʽbyć nawodnionym, 

zroszonymʼ, łac. nūtrīx, -īcis f. ʽmamka, żywicielkaʼ (pie. *sneu̯-tr-ih2-). Na związek z pie. 

*sneu̯- pierwszy zwrócił uwagę Specht (Studi baltici 3, 1933, 107); LEW 188 uznał to za 

prawdopodobne. Zob. też LIV
2 574 (gdzie brak wzmianki o wyrazie lit.). Znacz. etym. ʽo 

tłuszczu: to, co tryska albo ścieka (wtedy, gdy opieka się mięso na rożnie)ʼ. — Niejasna jest 

budowa wyrazu į́snaudos f.pl. ʽtłuszcz gęsiʼ. Wstępnie można zauważyć, że segment -d- 

nasuwa myśl o osnowie prezentalnej *snau-da do *snauti. — Ciemne jest też przekształcenie 

w į́snagos f.pl. ʽtłuszcz otaczający wnętrzności ptaka, sadłoʼ. 

 įsõdas 2 p.a. gw. ʽmąż idący na gospodarkę żony, zięć przyjęty do domu teściówʼ 

(Vieną brolį įsõdais paleidėm ʽJednego z braci puściliśmy na gospodarkę [jego] teściówʼ) — 
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rzeczownik postwerbalny od įsodìnti ʽwsadzić, umieścićʼ, zob. sodìnti ʽsadzać, sadowićʼ. Por. 

syn. užkurỹs ⇐ užkùrti. — Drw. įsodijà ʽdom, gospodarstwo, w którym jest potrzebny 

«įsodas» (O, čia bagota įsodijà). Nazw. Įsõdas, Ỹsoda, Ìsoda. 

 į́spūdis, -džio 1 p.a. ʽwrażenie, przeżycie, zwł. silneʼ (Jo kalba ir mums į́spūdį padarė 

ʽJego mowa i na nas zrobiła wrażenieʼ) — literacka kalka z nwn. Eindruck m. ʽwrażenie, 

impressioʼ ⇐ eindrücken ʽwciskać, wgniataćʼ. Por. allomorf spūd- s.v. spáudyti oraz sb. 

postvb. į́spaudas ʽznak wciśnięty, piętnoʼ ⇐ įspáusti ʽwcisnąćʼ. — Drw. įspūdìngas ʽrobiący 

wrażenie, okazały, imponującyʼ, įspūdùs ʽwrażliwy, czuły na bodźce, przeżyciaʼ.  

 į́staiga 1 p.a. ʽinstytucja (państwowa, kulturalna, naukowa); urząd, biuroʼ — neologizm 

utworzony z udziałem neoapofonii ei ⇒ ai od steig- jak w įsteĩgti ʽzałożyć, powołać do 

istnieniaʼ (zob. steĩgti). Znacz. etym. ʽzałożenie, zakładʼ.  

 įs̃trižas, -à 3 p.a. ʽukośny, skośnyʼ, įstrižaĩ adv. ʽna ukos, z ukosa; po przekątnejʼ242. 

Osnowa striž- jest wariantem do strig- w rzadkim įs̃trigas, įstrigaĩ, należy więc ostatecznie 

do czas. strìgti ʽtkwić, utkwićʼ (zob.). Por. oboczność ž/g w wypadku atlė́žti : atlė́gti. — Drw. 

įstrižaĩnė ʽprzekątnaʼ (neol.).  

 į́sūnis, -io 1 p.a. ʽprzybrany synʼ — rzeczownik postwerbalny od vb. denominativum 

įsū́nyti, -iju, -ijau ʽusynowićʼ (zob. sūnùs). — Synonimy gw. ìšsūnis, ýšsūnis, SD <iźsunis> 

«przysposobiony», priimu ažu ižsūnį «przysposabiam kogo, za syna przywłaszczam», syn. 

ažusūnij(u). Osobno zob. ažýšsūnis. 

 ìš praep. z gen. ʽz, spośród, odʼ, np. Atvažiãvo iš káimo ʽPrzyjechał ze wsiʼ. Jìs kìlęs iš 

Vìlniaus ʽOn pochodzi z Wilnaʼ. Kàs iš jū́sų čià vyrèsnis? ʽKto tu z was starszy?ʼ. Gavaũ 

láišką iš brólio ʽDostałem list od brataʼ. Gíeda iš ausiẽs ʽŚpiewa ze słuchuʼ. Jest szereg 

połączeń przyimkowych z ìš: (1) iš anàpus ʽz tamtej stronyʼ: Iš anàpus ùpės ʽZ tamtej strony 

rzekiʼ, (2) iš põ ʽspodʼ: Išliñdo iš põ stãlo ʽWylazł spod stołuʼ, (3) iš ùž ʽzza, spozaʼ: Dū́mai 

kỹla iš ùž mìško ʽDym unosi się zza lasuʼ. — Stlit. ižgi, ižg̓ . Praforma *iž/*iš. Wraz ze stpr. is 

ʽz, ausʼ (war. esse, assa ʽaus; von; ueber, betreffs; von an, seitʼ), łot. iz, iz-/is- ʽzʼ oraz psł. 

*jĭz- ts. (scs. izŭ, iz, ros. iz, izo, pol. z) przedstawia osłabiony w proklizie wariant przyimka 

pbsł. *eš/*ež < pie. *h1eǵh(s) adv. ʽna zewnątrzʼ, por. gr. ἐξ, ἐκ ʽz, od, spośródʼ, łac. ex, ē, ec- 

ʽz, ze środka, od; z powoduʼ, oskij. eh, umbr. ehe, eh, e, stir. a (ess-, ass-). Por. LEGR § 532, 

de Vaan 195n., ALEW 402. GJL III, § 718 uważał przyimek bsł. za pozbawiony nawiązań ie. 

LEW 188 sceptycznie odniósł się do filiacji grecko-łacińskiej. Stang 1966, 34 zakwalifikował 

i w ìš jako refleks tzw. schwa secundum, wymieniając ten przykład razem z bìzdžius, kibė́ti i 

šìšti. 

 ìš- prefiks rzeczowników utworzonych ze złożeń czasownikowych z prvb. iš-. Np. 

ìšdaga a. ìšdagas ʽmiejsce wypaloneʼ ⇐ išdègti ʽwypalić (się)ʼ, ìšnara ʽzrzucona skóra (żmii, 

węża, raka)ʼ ⇐ išsinérti ʽzrzucić skóręʼ. — ýš- to gwarowy wariant prefiksu ìš, ze 

wzdłużoną samogłoską, podobnie jak w parach apý- : api- (zob.) albo ū́ž- : už- (zob.). Np. 

ýštaka ʽmiejsce, skąd wypływa woda; początek rzekiʼ ⇐ ištekė́ti ʽwyciec, wypłynąćʼ (war. 

ìštaka), ýštėkis ʽrzeczułka wypływająca z bagnaʼ (war. ìštakis). Przez analogię ýš- pojawia się 

również w derywacji denominalnej, np. ýšdukra ob. ìšdukra ʽcórka przybranaʼ ⇐ dukrà; 

ýšsūnis ob. ìšsūnis ʽsyn przybranyʼ ⇐ sūnùs. Zob. GJL III, §§ 716n. 

 į́šautis 1 p.a., įšautỹs, -čio 3 p.a. ʽrozwora, drąg z rozszczepionym przednim końcem, 

który jest umocowany w przodku wozu i w ten sposób łączy go z tylną częścią wozuʼ — 

rzeczownik postwerbalny od vb. cps. įšáuti m.in. ʽstrzelając trafić w coś, trafić do wewnątrzʼ 

 
242 Por. synonimy: įk̃ypas (war. skỹpas), įk̃rypas, įš̃lijas, įṽijas, įžambùs, įžulnùs, įžvilñas, nuožvelnùs, pãšlitas a. 

pãšlinas, pavairùs a. pravairùs, prãkeršas, pražvilnùs.  
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(zob. šáuti). Znacz. etym. ʽto, co wstrzelono, siłą wsuniętoʼ. 

 ìšbėginis, -ė 1 p.a., išbėgìnis, -ė 3 p.a. 1. ʽo drzewie: wysoki i prosty, wysmukły, 

strzelistyʼ (syn. išlakùs, ìštekinis), 2. ʽkto nie może usiedzieć w domu, wciąż z niego 

wybiegaʼ, 3. ʽo ubiorze: wyjściowy, świątecznyʼ (syn. ìšeiginis) — dewerbalny przymiotnik 

na -inis od vb. cps. išbė́gti ʽwybiec, uciecʼ, zob. bė́gti. 

 ìščina 1 p.a. gw. ʽpożyczona kwota pieniędzyʼ — zapoż. ze stpol. iścina, hiścina ʽsuma 

pieniężna główna, tj. nie obejmująca dodatkowych świadczeń pieniężnych), należna z 

różnych tytułówʼ (SSTP III, 51n.; por. stbłr. XVI w. istina ʽrzeczywista kwota pieniędzy, bez 

procentówʼ). Wyraz należy do stpol. iścić się ʽpłacić, regulować należność, długʼ, iściec, 

gen.sg. istca 1. ʽten, który co komu pożycza, wierzycielʼ, 2. ʽten, który od kogo co pożyczył, 

jest komu co winien, dłużnikʼ. Też pl.t. ìščinos: Tegul tik atiduoda ìščinas, ir tai būt gerai 

ʽNiech tylko odda sumę główną, i to byłoby dobrzeʼ. Zob. też POLŽ 74. — Drw. ìščinia 

ʽpożyczone pieniądzeʼ (Atiduok nors ìščinią, su procentais žinokis ʽOddaj przynajmniej 

«iščinia» [tyle, ile pożyczyłeś], z procentami rób, co chceszʼ), ìščynis ʽkapitał, majątekʼ (war. 

ýščynis), ỹstinas 1. ʽkapitał bez procentówʼ, 2. ʽpożyczona kwota pieniędzyʼ (Kad tik man 

ỹstiną atiduotų, nebenoriu tų palaukanų [!] ʽŻeby tylko oddał mi sumę główną, nie chcę już 

tych procentówʼ. Zob. też ýščizna. 

 ýščizna, ỹščyzna, ìščizna (wszystko 1 p.a.) gw. ʽkapitał, majątekʼ (brak okazowych 

zdań w LKŽ) — zapoż. ze stbłr. istizna, iztizna ʽrzeczywista kwota pieniędzy (bez 

procentów)ʼ, też ʽkoszt, cena czego; własnośćʼ ⇐ stpol. iścizna ʽsuma pieniężna głównaʼ, 

XVI w. ʽwłasność stanowiąca majątek; pieniądze, suma pieniężna; zapłataʼ. Por. SW II, 113, 

POLŽ 74. Zob. też ìščina. 

 ìšdada 1 p.a. gw. ʽostatnie małe jajo zniesione przez kurę a. gęś w sezonieʼ, por. Tur 

būt, žąsis ìšdadą padėjo, kad toks mažas ʽGęś zniosła chyba išdada, bo takie małeʼ. Strukturę 

wyrazu ìšdada pozwalają zrozumieć synonimy o formach ìšdedis, -džio i ìšdėlis, -io. Otóż 

pochodzą one od vb. cps. išdė́ti ʽo kurze: znosić jajaʼ i mają następującą budowę: ìšdė-lis – 

drw. od formy inf.; ìšded-is – drw. od formy prs. ìšdeda ʽznosi jajaʼ. Krótki wokalizm pier-

wiastkowy w ìšdada dowodzi tego, że (iš)dad- jest bliżej związane z (iš)ded- niż z (iš)dė-. 

Wspólnym mianownikiem jest tu osnowa prezentalna (iš)ded-, zaś punktem odróżnienia 

(neo)apofonia, mianowicie išded- powtarza wokalizm e osnowy werbalnej, podczas gdy 

išdad- odznacza się alternacją a ⇐ e jako dodatkową – obok suf. -ā- – charakterystykę 

pochodnego nomen. Stosunek apofoniczny ìšdeda ⇒ ìšdada wzoruje się na apofonii rozpo-

wszechnionej w derywacji prymarnej, por. np. ìšdega ʽwypalaʼ ⇒ ìšdaga ʽmiejsce wypa-

loneʼ. Proporcja analogiczna ma postać ìšdega : ìšdaga = ìšdeda : x (x = ìšdada). I jeszcze 

paralele dla SO, który został utworzony od neopierwiastka: baslỹs od bas- ⇐ bes- (por. bèsti, 

bedù); brastà od bras- ⇐ bris- (por. brìsti, bredù); ląstà od ląs- ⇐ lįs- (por. lįs̃ti, lendù). 

 ìšdaras 3 p.a. 1. ʽkastrowany samiec, trzebieniecʼ, 2. przen. o mleku: ʽtakie, od którego 

oddzielono śmietanęʼ — drw. postwerbalny od vb. cps. išdarýti m.in. ʽwytrzebić, 

wykastrować samcaʼ (zob. darýti). — Z innym sufiksem: ìšdaris ʽkastrowany samiecʼ (⇒ 

ìšdarinis ts.). 

 ìšdedis, -io 1 p.a., ýšdėlis, -io 1 p.a., išdėlỹs 3 p.a. 1. ʽostatnie małe jajo zniesione przez 

kurę a. gęś w sezonieʼ, 2. przen. ʽostatnie dziecko w rodzinie, mniejsze od innychʼ — drw. 

od neoosn. išded-, którą wyabstrahowano z formy prs. ìšdeda ʽo kurze: niesie się, znosi jajaʼ 

lub prs. refl. išsìdeda ʽkończy znosić jajoʼ, inf. išdė́ti, išsidė́ti. Zdrob. išdedùkas: Višta šįrytai 

padėjo išdeduką, matyt, apsistos dėti ʽKura tego ranka zniosła małe jajko, widocznie 

przestanie się nieśćʼ. Zob. też ìšdada oraz dẽdalas i dẽdinti. 

 ìšdėlis, -io 1 p.a., ýšdėlis 1 p.a., išdėlỹs 3 p.a. 1. ʽzniosek, jajko nadzwyczaj małe; 
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ostatnie jajko zniesione w sezonieʼ, 2. przen. ʽostatnie dziecko w rodzinie, dziecko mniejsze 

od innychʼ (syn. ùždėlis). Analiza: išdė-lis, drw. na -lis od neoosn. išdė-, wynikłej z 

resegmentacji vb. cps. iš-dė́-ti ʽo kurze: nieść się, znosić jajaʼ. Por. Višta neišdėjo – turėjo 

papjauti ʽKura nie niosła się, trzeba ją było zarżnąćʼ. Paralele słowotwórcze: ìndėlis, 

sándėlis, ùždėlis. Zob. też ìšdada i ìšdedis. 

 išdidùs, -ì 4 p.a. ʽdumny, wyniosły, pyszny, zarozumiały, okazujący pogardęʼ — 

dewerbalny przymiotnik na -u- od vb. cps. išdìsti, -dỹsta, -dìdo ʽstawać się zarozumiałym, 

pysznym, chełpliwymʼ ⇐ dìdis (zob.). — Drw. išdidùmas ʽduma, pycha; zarozumiałośćʼ, 

išdiduõlis ʽpyszałekʼ, iš dìdžio adv. ʽwyniośle, z góryʼ (Iš didžio žiūri į savo buvusius 

draugus ʽZ góry patrzy na swych byłych kolegówʼ). 

 ìšdirba 1 p.a. gw. pogardl. ʽrozwiązła dziewczynaʼ — rzeczownik postwerbalny od vb. 

cps. išdìrbti m.in. ʽwyprawić skórę; powalać, zanieczyścićʼ. Zob. dìrbti. 

 ìšeiga 1 p.a., išeigà 3 p.a. 1. ʽwyjście; wyjście z domu, chodzenie w gościnęʼ (DP 

ʽzeszcie, wychód, wyście, wyprawa; pochodzenie; rozstaje, rozstanieʼ), 2. ʽotwór, wylotʼ, 3. 

ʽwynik, rezultatʼ — dewerbalny rzeczownik na -ga od vb. cps. išeĩti ʽwyjśćʼ (paralele s.v. 

eigà). — Drw. ìšeiginis a. išeigìnis 1. ʽwyjściowy, odświętny (o ubraniu)ʼ, 2. ʽo koniu: 

wyjazdowy, do wyjazdów z domuʼ, ìšeiginė dienà ʽdzień wolny od pracyʼ (por. ros. vyxodnój 

denь ts.), išeiglỹs, -ė ̃ ʽkoń do wyjazdu, koń cugowyʼ (Išeiglỹs arklys yra brangesnis už 

darbinį ʽKoń wyjazdowy jest droższy od roboczegoʼ), išeigùs ʽkto lubi przebywać poza 

domem, gościć u innych; kto chętnie bywa swatem, świadkiem, kumemʼ (war. išeiglùs). 

 išganýti, išganaũ, išganiaũ bibl. ʽzbawić, wybawić, zachowaćʼ — kalka ze strus. sŭ-

pasti ʽzbawić, σῴζεινʼ przy użyciu czas. ganýti ʽpaśćʼ. Por. Borowska 336. — Drw. išgãnąs, 

išgãnąsis DP ʽzbawiającyʼ, išgãnymas ʽzbawienieʼ, išganýtojas ʽzbawicielʼ, DP ʽzbawiciel, 

stworzycielʼ (przekład wyrazu strus. sŭpasŭ lub rus. spasitelь). 

 išgrýto gw. adv. ʽz ranaʼ, np. Nesivėluok, ateik anksti, išgrýto ʽNie spóźnij się, przyjdź 

wcześnie, z (samego) ranaʼ. Należy do sb. rýtas ʽrano, ranekʼ. Z uwagi na to, że grupa š-r 

może być rozbita tylko przez wstawne t (por. aštrùs itp.), segment -g- musi mieć inne 

objaśnienie niż epenteza. Chodzi tu zapewne o ptk. emfatyczną gi, zredukowaną do g w 

warunkach uniwerbizacji zwrotu przyimkowego. Rekonstrukcja: *iž gi rýto, znacz. etym. ʽz 

samego ranaʼ. Kontrakcja i asymilacja: *ižgrýto, pis. <išgryto>. — Drw. išgrýtas ʽrano, 

początek dniaʼ (syn. rýtas), ⇒ išgrytè adv. ʽrano, rankiemʼ; išgryčiaĩ a. ìšgryčiai m.pl. 1. 

ʽczas porannego wypasu bydła w porze letniejʼ, 2. ʽśniadanieʼ, išgrýkštis ʽporanny, z rannego 

udoju (o mleku)ʼ (suf. jak w rytýkštis), ⇒ išgrýkščias ʽporannyʼ (suf. jak w rytýkščias); 

išgrýkštytis ʽpozostały z rana, porannyʼ, išgrýkštyčias ts. 

 ìšilgas, -à 3 p.a. ʽwzdłuż rozciągnięty, podłużnyʼ: Mẽdis pargriùvo ir ̃ ìšilgas išsìtiesė 

raistè ʽDrzewo runęło i rozciągnęło się jak długie na grzęzawiskuʼ. Złożenie prepozycji ìš z 

tematem adi. ìlgas ʽdługiʼ. — Drw.: 1. išilgaĩ adv. ʽwzdłużʼ (skersaĩ ir išilgaĩ ʽwzdłuż i 

wszerzʼ), 2. išilgaĩ praep. z gen.: Eĩk išilgaĩ griõvio ʽIdź wzdłuż rowuʼ (zob. GJL III, § 782). 

— N.rz. Ìšilginis, Išilgìnis. 

 ìšimtinė 1 p.a., išimtìnė 2 p.a. ʽdożywotnie utrzymanie, które zastrzegali sobie rodzice, 

przekazując gospodarstwo dzieciom, tzw. ekscepcjaʼ, por. Bočiai per notariją gerą išimtinę 

užsirašydino ʽRodzice zapisali sobie u notariusza dobrą ekscepcjęʼ. Su didele ìšimtine bepigu 

ir seniems gyventi ʽZ wielką ekscepcją nawet staruszkom łatwo się żyjeʼ. Drw. na -ė od 

išimtìnis ʽwyłącznyʼ, ⇐ ptc. necessitatis išim̃tinas, -à ʽwyjęty, wydzielonyʼ (SD «wyiemny, 

wyiętny»), od išim̃ti ʽwyjąćʼ, zob. GJL II, § 328.. Synonimy: káršatė (karšatìs, káršenė a. 

karšẽnė, káršyba), ordinãrija, pỹliava, špýžia a. špyžià (por. LEEŽ 99). — Drw. ìšimtininkas, 

-ė ʽten, kto żyje z ekscepcjiʼ (Kurs gyvena ant ìšimtinės, tas ìšimtininkas). 
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 iškandinis, -io stlit. ʽkastrowany samiec (buhaj, ogier, baran)ʼ: Imk jautį iškandinį tarp 

jaučių tava Tieva BRB ʽWeź kastrowanego wołu spośród wołów ojca twegoʼ (por. ALEW 

465, ŽD 259) — substantywizowany przym. na -inis, urobiony od ìškanda ʽodkąszenie, 

odgryzienie; miejsce po odkąszeniuʼ, abstractum od vb. cps. išką́sti ʽwygryźć zębamiʼ 

(znacz. ʽkastrowaćʼ nie zostało wprawdzie poświadczone, ale znana jest technika kastracji 

przez wygryzanie jąder). 

 iškarãnyti, -karãniju, -karãnijau gw. ʽwytępić (chwasty, muchy, karaluchy)ʼ — zapoż. 

z błr. výkaranicь, -nju, 3 sg. -nicь ʽwykorzenićʼ, z prvb. iš- za błr. vy-; znacz. etym. ʽ(roślinę) 

usunąć wraz z korzeniem, radykalnie, tak by nie odrosłaʼ (por. błr. kóranь, -nja ʽkorzeńʼ). 

Obok tego jest war. iškarẽnyti, którego segment -karen- wskazuje na stbłr. vykoreniti, 

vykorėniti ʽwykorzenić, wytępićʼ jako podstawę (por. ros. iskorenítь : kórenь, kórnja 

ʽkorzeńʼ). Dotworzone do tego lit. simplicia karãnyti lub karẽnyti oznaczają ʽtępić (chwasty, 

owady)ʼ oraz ʽpotępiać, ganić, łajać kogoʼ. 

 iškart̃ adv. ʽod razu, natychmiastʼ — zrost wyrażenia przyimkowego iš kart̃o ʽod razuʼ 

(por. kart̃as ʽuderzenie, razʼ). Przypomina to zrosty pol. zrazu i ros. srázu ʽod razuʼ (por. GJL 

III, § 641). 

 ýškus, -i 1 p.a. stlit. ʽjasny, wyraźny; zrozumiałyʼ (todrinag idant niekuo neverstumbei, 

pridėjo Viešpatis yškiais žodžiais: jog mus budeliamus paduos DP 36245 ʽPrzetoć abyś się nic 

nie mylił, dołożył Pan tego wyraźnymi słowy: żeć nas katom podaʼ) — przymiotnik 

równoznaczny z áiškus (zob.). Allomorf yšk- jest tu neoapofoniczną postacią st. zanikowego 

do SP aišk-. Podobne zróżnicowanie to plaišùs ⇒ plyšùs, jak też žvaigždė ̃ ⇒ žvìgždė. — 

Adv. ýškiai ʽjasno, wyraźnieʼ243. — NB. Cytowana w pracach językoznawczych 

krótkowokaliczna forma iškus, iškùs (np. Berneker I, 276, BSW 4, Sławski I, 467) nie jest 

faktem językowym; to mylna interpretacja stlit. wariantu pisownianego <isʒkus>, <ißkus> 

odnoszącego się do yškus, zob. Būga, RR II, 145, 704, 722. 

 išlìpakis, -ė 1 p.a. gw. ʽktoś o wyłupiastych oczachʼ (dosł. ʽz oczyma, które wylazły na 

wierzchʼ) — złożenie członów išlip(us)- (ptc. prt. act. do išlìpti ʽwyleźćʼ, zob. lìpti) i aki- 

ʽokoʼ (zob. akìs). Zob. išluptaãkis. 

 ìšlyžis, -io 1 p.a., išlyžỹs 3 p.a. 1. ʽpośrodek między palcami, miejsce przy osadzie 

palcówʼ (SD «spara miedzy palcy»), 2. ʽbłona okrywająca palce ptaków wodnychʼ. Pwk. lyž- 

przedstawia wzdłużenie SZ liž- od *lei̯ž-, por. liẽžti ʽlizaćʼ, išliẽžti ʽwyliz(yw)aćʼ. Znacz. 

etym. ʽmiejsce między palcami dłoni, z którego się coś wylizuje, np. tłuszcz, sosʼ. Por. 

laĩžius ʽpalec wskazującyʼ (etymologicznie ʽliżącyʼ) oraz gr. λιχανός m. ʽliżący; o palcu: 

wskazującyʼ. Zob. też ALEW 403. — War. na SE liež-: żm. ìšliežis ʽpośrodek między 

palcamiʼ. Z tym związany jest drw. liežuonìs, -iẽs m. ʽzapalenie skóry między palcami u 

nógʼ, por. Liežuonis – kojų pirštų liga: išėd išliežius ʽL. to choroba palców u nóg, wyżera 

pośrodki między palcamiʼ. 

 išlùdzyti, išlùdziju, išlùdzijau gw. ʽwyłudzićʼ (Bene tu iš jo išlùdysi) — zapoż. z pol. 

wyłudzić ʽpodstępnie, chytrze wyprosić, zdobyć, otrzymaćʼ. LKŽ VII, 671 nie zaznacza 

obcości tego czasownika i błędnie odsyła do lūgóti ʽprosićʼ. 

 išluptaãkis, -ė 2 p.a. gw. 1. ʽktoś z wyłupionymi oczymaʼ, 2. ʽktoś krnąbrnyʼ. War. z 

elizją: išlùptakis, išluptãkis. Złożenie członów išlupta- (ptc. prt. pass. do išlùpti ʽwyłupićʼ, 

 
243 Por. norint aniemus žmonėmus slaptė Traicės šventos raip šviesiai it yškiai nebuvo parašyta DP 25328 ʽchocia 

onemu ludowi tajemnica Trojce Ś. tak jaśnie wyrażona nie byłaʼ. — o tatai kalbasi apie tuos, kurie yškiai 

piktu žyvatu surinkimą Dievo piktina PK 20424 ʽa to się mowi o onych, ktorzy jawnie złym żywotem Zbor 

Boży gorsząʼ. 
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zob. lùpti) i aki- ʽokoʼ (zob. akìs). Paralela: išplėštaãkis. 

 ìšmatos, -ų 1 p.a. f.pl. 1. ʽkał, odchody ludzkieʼ, 2. ʽodchody zwierzęce zmieszane ze 

ściółką, gnój, obornikʼ — rzeczownik postwerbalny z suf. -ā- i SO mat- (*matyti) ⇐ met-, 

por. vb. cps. išmèsti ʽwyrzucićʼ. Co do etymologii zob. mèsti. Porównywalne formacje bez 

apofonii: łot. izme̦tumi m.pl. ʽkał, odchodyʼ ⇐ izmest ʽwyrzucićʼ (iter. izmętât); ros. pomët 

ʽkał, łajno; odchody zwierzęce, obornikʼ ⇐ metátь ʽrzucać, miotać, rozrzucaćʼ, stbłr. vymetъ 

ʽkał, ekskrementyʼ ⇐ vymesti. Zob. też s.v. šū́das. — Z taką samą budową: ìšmata gw. 1. 

ʽnieurodzajna, nieuprawiana ziemia, ugórʼ, 2. ʽziemia wspólna całej wsiʼ, 3. ʽporonienieʼ 

(por. vb. cps. iš-si-mèsti ʽporonićʼ). — WSO *māt-: ìšmota ʽwybrakowany towarʼ (por. 

pãmotos ob. pamataĩ). 

 ìšmukas, -à 3 p.a. gw. ʽsmukły; wysoki i szczupły (o koniu, drzewie)ʼ, por. Karvė ne 

tokia išmukà kaip arklys; taip greitai ji ir nepabėga. ʽKrowa nie jest tak smukła jak koń, więc 

i nie biegnie tak szybkoʼ. War. išmukùs: Jų, bra, geras arklys: status, pilnas, išmukùs ʽIch 

koń, bracie, jest dobry: wyprostowany, pełny, smukłyʼ. Względy semantyczne nie pozwalają 

na zbliżenie z czas. mùkti ʽłuszczyć sięʼ (*iš-mukas), ani smùkti ʽspełzać, zsuwać sięʼ (*iš-

smukas). Może więc ìšmukas to drw. wsteczny od *išmuklas, które powstało z *iš-smuk-las, 

formacji hybrydalnej, kalkującej polski przymiotnik wy-smuk-ły? Por. takie derywacje, jak 

krẽkai ⇐ krẽklai; prė́sas ⇐ prė́slai; ùbas ⇐ ùblas. — Wariantem do ìšmukas jest įsmukùs ʽo 

koniu: wysoki i szczupłyʼ, por. Arklys ne kana kas – įsmukus ʽKoń niczego sobie, wysoki i 

szczupłyʼ (jedno zaświadczenie gwarowe, z Ùpninkai, rej. Jonavà). Takie przykłady 

asymilacji antycypacyjnej, jak 1° [ìsūnis] ʽprzybrany synʼ z *is.sūnis < *iš.sūnis, pis. ìšsūnis, 

2° [iskubė́ti] ʽw pośpiechu wyjść, wybiecʼ z *is.skubėti < *iš.skubėti, pis. išskubė́ti) (zob. GJL 

I, § 451) pozwalałyby oczekiwać, że obocznikiem do išmukùs będzie *ismukùs, nie zaś 

įsmukùs. Forma ta jest więc problematyczna, podobnie jak np. oboczność ìsnauja i į́snauja. 

Gdy sprowadzimy įsmukùs do *insmukus, to będzie można powiedzieć, że wtórny segment 

n- pojawił się w sylabie początkowej w wyniku antycypowania spółgłoski nosowej należącej 

do następnej sylaby. W podobny sposób mogła też powstać taka oboczność jak į́snauja 

(*insnauja) : ìsnauja. 

 ìšnara 1 p.a. ʽlenowisko, skórka, którą przy lenieniu porzucił wąż, żmija, rakʼ — 

dewerbalne nomen z suf. -ā- i SO nar- ⇐ ner-, por. vb. cps. iš-si-nérti ʽwynurzyć sięʼ (⇒ 

ʽzrzucić z siebie skóręʼ). Zob. nérti I. Paralele: skarà ⇐ skérti; lakà ⇐ lėk̃ti; várža ⇐ verž̃ti; 

bez apofonii: ìššeros. — N.rz. Ìšnara, n.jez. Išnaraĩ. 

 iš nenócko, iš nenõcko adv. gw. 1. ʽniechcący, nieumyślnieʼ (Nesibark, aš iš nenócko 

taip padariau ʽNie kłóć się, ja niechcący tak zrobiłemʼ), 2. ʽniespodziewanie, narazʼ 

([Veidrodis] krito iš nenócko ir sugurėjo ʽLustro naraz spadło i rozbiło sięʼ) — zapoż. z pol. 

znienacka adv. ʽniespodzianie, niespodziewanie, naraz, ni stąd ni zowąd, raptemʼ. Por. błr. 

znjanácku ʽraptownieʼ (ĖSBM 3, 342). Forma polska wywodzi się z *z-nienadz-ka, to z psł. 

*jĭz-nenadjĭka, co było derywatem od zwrotu przyimkowego z zaprzeczonym 

rzeczownikiem *ne-naděja, zob. Boryś 744. Por. w przeciwstawnym znaczeniu pol. z-nie-

nagła przest. ʽz wolna, pomału, powoliʼ. Prepozycja lit. iš nawiązuje do rodzimych zwrotów 

iš netýčių ʽniespodziewanieʼ, iš netikių̃ ts. War.: iš nenósko ʽniechcącyʼ (tsk > sk, por. plỹckas 

> plỹskas; cìbulis > sìbulis), iš nenosčių b.z.a. ts. (-sč̓  niejasne), np. Žodis iš nenosčių išlenda 

ʽSłowo niechcący wypadaʼ. 

 išnirṽinti, -nirvinu, -nirvinau gw. ʽniepostrzeżenie, chyłkiem wynurzyć sięʼ, por. 

Išlindo, išnirṽino vilkas iš miško ʽWylazł chyłkiem wilk z lasuʼ. Iter. nirvinė́ti ʽłazić po 

kątach, szwendać sięʼ. Taki stosunek derywacyjny, jak apnarvinėti ʽobchodzić różne 

miejscaʼ [kiedyś zapewne o myśliwym: ʽdla sprawdzenia zastawionych klatek, wnykówʼ] ⇐ 
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narṽas m.in. ʽklatka na ptaki a. zwierzęta; pętla do łowienia ryb, ptaków i zajęcyʼ zaleca 

przyjąć zanikłe sb. *nir-vas lub *nir-va jako osnowę dla vb. denominativum nirv-in-. 

Ponieważ chodzi tu o rodzinę nìrti I (por. išnìrti ʽwynurzyć się, wyleźć z wodyʼ), trzeba się 

liczyć z dewerbalnym przymiotnikiem na -u-, *nirùs, jako punktem wyjścia do derywacji 

rzeczownika *nir-v-as, od czego potem nirṽinti. 

 ìšorė 1 p.a. ʽzewnętrzna strona czegośʼ — pochodzi od zwrotu przyimkowego *iš oro ʽz 

zewnątrzʼ ⇐ ʽod strony polaʼ, zob. óras. — Drw. iš ìšorės adv. ʽz zewnątrzʼ, išorìnis a. 

išórinis ʽzewnętrznyʼ. — N.m. Ìšorai, Ìšoriškės. 

 išpažintìs, -iẽs 3 p.a. f. 1. ʽwyznanie wiaryʼ, 2. ʽspowiedź, wyznanie grzechów przed 

kapłanemʼ — nomen actionis na -ti- od vb. cps. išpažìnti m.in. ʽwyznawać wiarę; wyznawać 

grzechy na spowiedziʼ, por. SD ižpažįstu «wyznawam co; zeznawam co u urzędu», ižpažįstu, 

išsakau savo nusidėjimus (SD
1) «spowiadam się» (syn. apsisakau), neižpažįstu «nie 

przyznawam». SD
1 ma s.v. «spowiedź» trzy synonimy: išpažinimas, pasisakymas i spaviedis, 

z kolei SD ma tylko išpažinimas nuodėmių «spowiedź». Dalsze szczegóły s.v. °žìnti. 

 išpėlioti, išpėlioju, išpėliojau stlit. ʽrozpiąć na krzyżu, ukrzyżowaćʼ, unt kryžiaus 

ižpėlioju SD «krzyżuię» (syn. kryžiavoju, unt kryžiaus prikalu, primušu). War. z suf. -o-: Ant 

kryžiaus išpėlojo ir pakabino DP 14514 ʽNa krzyżu rozpięli i powiesiliʼ — zapoż. ze stbłr. 

*pjalitь ʽrozciągać, rozpinaćʼ, por. ros. pjálitь ʽrozciągać, rozdzieraćʼ (pjálitь škúrki 

ʽrozpinać skórki futerkowe do suszeniaʼ), ukr. gw. pjalíty ʽnaciągać, rozciągaćʼ, błr. pjálicь 

ʽo oczach: wytrzeszczaćʼ (ĖSBM 10, 296), < psł. *pędliti; vb. denominativum od sb. *pę-dlo 

(⇐ *pęti ʽrozpiąćʼ), por. ros. pjálo, n.pl. pjála ʽrama do rozpięcia skóry (do suszenia)ʼ, czes. 

gw. piadlo ts., pol. gw. piądło ʽrosocha do suszenia skórki królikaʼ, stpol. piądła n.pl. 

ʽdrabiny do torturʼ : stczes. padla ts. Por. BSW 219, REW II, 477, Machek 425n. — Drw. unt 

kryžiaus ižpėliojimas, prikalimas SD «krzyżowanie» (syn. kryžiavojimas); <yʃʒpyälatas... 

anth kryʃʒaws> (Modlitwa dzukska) ʽrozpięty na krzyżu, ukrzyżowanyʼ. Co do substytucji 

lit. ė za błr. ʼa por. dėd̃ė, lėlė.̃ Osobno zob. pelč̃iai. 

 išpélti, ìšpelia, išpė́lė gw. ʽotworzyć szeroko oczy, wytrzeszczyć oczyʼ — zapoż. z ros. 

výpjalitь (glazá). Mylne jest objaśnienie tego czasownika w LEW 568, s.v. pélti («Gehört zur 

Familie von ai. phálati ʽbirst, springt entzweiʼ»). 

 išplendravóti, išplendravóju, išplendravójau gw. ʽroztrwonić, przepuścić pieniądze, 

majątekʼ — od plendravóti ʽplądrowaćʼ, zapożyczonego ze stbłr. plendrovati HSBM ⇐ pol. 

XVI w. plandrować ʽniszczyć, pustoszyć, ograbiaćʼ, war. plondrować, plundrować (⇐ nwn. 

plündern). Zob. też pliundravonė. 

 išplėštaãkis, -ė 2 p.a. 1. ʽktoś z wybałuszonymi, wytrzeszczonymi oczymaʼ, 2. 

ʽzuchwalec, arogantʼ. War. z elizją: išplėštãkis. Złożenie członów išplėšta- (ptc. prt. pass. do 

išplė́šti ʽwyrwać, wydrzećʼ, zob. plė́šti) i aki- ʽokoʼ (zob. akìs). Por. akìplėša, išluptaãkis. 

 išrõžyti, išrõžiju, išrõžijau przest., gw. ʽwyjaśnić, wytłumaczyćʼ (syn. išáiškinti) — za-

poż. z pol. wyrazić, -żę. Paralela: užrõžyti ⇐ pol. zarazić, -żę. Zob. też LEW 744, s.v. rõžyti 2. 

 ìšrūgos, -ų 1 p.a., išrū́gos 1 p.a. f.pl. ʽserwatka, płyn otaczający bryły zsiadłego mlekaʼ 

(m.in. SD) — sb. postvb. z suf. -ā- od vb. cps. išrū́gti ʽskisnąć, sfermentować, zsiąść się – o 

mlekuʼ, zob. rū́gti. War. išrūgai, išrūgės b.z.a. Por. pãrūgos i pãsukos. 

 išsiplantyti stlit. ʽrozszerzyć się, upowszechnić sięʼ: idant ne isiplantytų [issireikštų] 

taliaus tarp žmonių BRB ʽaby nie rozszerzyło się dalej między ludźmiʼ (zob. PAŽ 158; brak 

w LKŽ) — czas. sekundarny z suf. -y- od neopwk. plant- jak w prs. plantù do plàsti, plataũ 

ʽszerzyć się, rozszerzać sięʼ (zob. platùs). 
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 išsprógtakis, -ė 1 p.a. gw. ʽktoś o wyłupiastych oczachʼ — z elizji na granicy członów 

złożenie *išsprogta-akis. I człon do išsprógti ʽwyłupić sięʼ (zob. sprógti), II vzłon do aki- 

ʽokoʼ (zob. akìs). War. išsprogtãkis 2 p.a., išsprogtakỹs 3 p.a. Paralele: išplėštãkis, išluptãkis.  

 išstrova b.z.a. (Nesselmann, Kurschat) przest. ʽpożywienie, jedzenie; danie będące 

częścią obiaduʼ — zapoż. z błr. gw. istráva ʽpożywienie, zwłaszcza ugotowane z warzywʼ 

(por. ĖSBM 3, 404). Gwarowy wyraz białoruski różni się od standardowego stráva 

ʽpożywienie, jedzenie; danieʼ (⇒ lit. strovà, q.v.) samogłoską protetyczną i-. Służy ona 

usuwaniu pewnych zbitek spółgłoskowych w nagłosie wyrazu, por. np. lža > il.žá 

ʽkłamstwoʼ, rža > ir.žá ʽrdzaʼ, strop > is.tróp ʽkrokiewʼ, stúžka > is.túžka ʽwstążkaʼ (zob. 

ĖSBM 3, 378n.). Zaskakującym faktem jest to, że protetyczne i- zostało w litewskiej 

transpozycji zastąpione prepozycją iš- ʽz-ʼ. Żeby to zrozumieć, trzeba się odwołać do 

pewnego zjawiska z dziedziny sandhi wewnętrznego w jęz. litewskim. Brzmienie is- na 

początku wyrazu jest niekiedy przez mówiących sprowadzane do etymologicznej sekwencji 

*iš-s, gdzie iš- jest prepozycją (ʽz, odʼ), por. np. [ìsūnis] ʽadoptowany synʼ < *is.sūnis (s z 

degeminacji s.s) < *iš.sūnis (s.s z asymilacji antycypacyjnej w š.s); w standardowej pisowni: 

<išsūnis>. Podobnie [iskubė́ti] ʽw pośpiechu wyjść, wybiecʼ z *is.skubėti < *iš.skubėti 

(skubė́ti ʽspieszyć sięʼ), zob. GJL I, § 451. Wracając do išstrova, można powiedzieć, że 

sekwencja ortograficzna iš.s- jest pewnym wnioskiem fonotaktycznym, jaki Litwini 

wyprowadzili z konfrontacji białoruskiego brzmienia is- z litewskimi nagłosami typu [ìsūnis], 

[iskubė́ti]. 

 išstūgos, -ų f.pl., stlit. hapaks z SD: <Jʒʃtugos> «pętlice» [ʽpętelki z tkaniny lub metalu, 

nierzadko szlachetnego, stanowiące część zapięcia lub przybrania szatyʼ, SPXVI]. Brak w 

SLA, LKŽ, LEW (ALEW 402 wyprowadza z <Jʒʃtugos> formę istūga). Analiza: iš-stūgos, 

gdzie stūgos (stū̃gos) można wstępnie oznaczyć jako formę pluralis do stūgà ʽwstęga, utkany 

pas ozdobnyʼ (zob.). Przeprowadzona wyżej analiza przykładu išstrova nasuwa 

przypuszczenie, że lit. prefiks iš- może stać w związku z białoruskim war. istúha ʽwstęgaʼ 

(*istuga), gdzie i- jest samogłoską protetyczną.  

 iššieptadañtis, -ė 2 p.a. gw. ʽktoś z wyszczerzonymi (w uśmiechu) zębamiʼ — złożenie 

członów iššiepta- (ptc. prt. pass. od iš-si-šiẽpti ʽwyszczerzyć sięʼ, zob. šiẽptis) i danti- ʽząbʼ 

(zob. dantìs). War. haplologiczny: iššiepdañtis. 

 ìštaka 1 p.a., ištakà 3 p.a. ʽmiejsce, skąd wypływa woda, źródło, początek rzekiʼ, 

ìštakos f.pl. ʽpoczątki czegoʼ, n.rz. Ìštaka, Ištakà. Nomen prymarne na SO tak- ⇐ tek-, por. 

tekė́ti ʽciec, płynąć, biecʼ. Podobnie zbudowane formacje zebrano s.v. tãkas. — Z innym 

sufiksem: ìštakas ʽwypływ, źródłoʼ, ižtakas SD
1 «odnoga; potok» (syn. tekmė, upis), ižtakas 

prūdo SD «upust, spust w stawie» (n.rz. Ìštakas). Nawiązanie słowiańskie: ros. istók ʽźródłoʼ, 

przen. ʽpoczątekʼ, sch. ȉstok ʽwschódʼ, stpol. stok ʽstrumień, potok; źródłoʼ < psł. *jĭztokŭ 

(por. Boryś 578, s.v. stok). — Drw. ištakėlis SD
1 «odnożka; potoczek» (syn. tėkmelė), ìštakis 

ʽrzeczułka wypływająca z bagnaʼ (n.rz. Ìštakis, Ištakỹs), ištakùs ʽ(o drzewie) wysoki i prosty, 

strzelisty; smukłyʼ. 

 ìšteklius, -iaus 1 p.a. ʽzapas, zapasy, zasobyʼ — rzeczownik na -i̯u- od przym. išteklùs 

ʽwystarczającyʼ ⇐ ištèkti ʽwystarczyćʼ (zob. tèkti). Paralela: derl̃ius ⇐ derlùs. — Metanaliza 

ìštek-lius prowadzi do neosuf. -lius, mającego zastosowanie w derywacji dewerbalnej, np. 

neprìteklius ʽniedostatek, niedobórʼ ⇐ pritèkti ʽstarczaćʼ; pert̃eklius ʽnadmiar, zbytek; 

dostatek, zamożnośćʼ ⇐ pértekti ʽmieć czego pod dostatkiemʼ. 

 ìštikimas, -à 3 p.a. ʽwiernyʼ — przymiotnik, który pochodzi z leksykalizacji ptc. prs. 

pass. na -ma- od prs. ìštiki 3 os. ʽwierzy, daje czemu wiarę, ufaʼ. Podobnie są zbudowane: 

pàtikimas ʽpewny, niewątpliwy, niezawodnyʼ (⇐ pàtiki ʽwierzy, ufa, nie wątpiʼ), tìkimas 
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ʽwiarygodny, prawdopodobnyʼ (⇐ tìki ʽwierzyʼ). Zob. tikė́ti. 

 ištiktùkas 2 p.a. gram. ʽwykrzyknik, interiectioʼ (neol.) — rzeczownik na -ukas od 

neoosn. ištikt- ⇐ ištìktas, participium prt. pass. od vb. cps. iš-tìk-ti ʽzdarzyć się, nastąpić, 

wybuchnąćʼ, por. tìkti. Porównywalne neologizmy na -ukas to jungtùkas i degtùkas. W GJL 

II, § 470 przyjmuje się – ze stanowiska opisowego – sufiks o formie -tukas. 

 ìštisas, -à 3 p.a. 1. ʽcały, ogarniający zupełnie, obejmujący wszystkie części składoweʼ, 

2. ʽnie ulegający zmianom, stały (o zajęciu, pracy)ʼ, 3. ʽprosty, niezłożony; wyciągnięty 

(leży), wyprostowany (o postawie), nieskładany (o nożu)ʼ, 4. SD
1 ižtisas «szczyry; wierny» 

— przymiotnik dewerbalny na SZ tis- ⇐ ties- od vb. cps. ištiẽsti ʽrozciągać, rozpościerać, 

wyciągaćʼ albo iš-si-tiẽsti ʽwyprostować się, wyciągnąć się na łóżku, rozprostować członkiʼ. 

Por. pãtisas ʽrozpostarty, rozciągniętyʼ. Dalsze szczegóły s.v. tiẽsti. — Drw. ištisai adv. SD
1 

«do czysta» [ʽcałkowicie, zupełnieʼ], SD «prosto, po prostu», ištįs̃ėlis ʽwysoki i szczupły 

człowiekʼ, ištisìnis: per ištisinę nedėlią ʽprzez cały tydzieńʼ, peilis ištisìnis ʽnóż nieskładany, 

stołowyʼ, žodžiai ištisiniai m.pl. gram. ʽwyrazy niezłożone, simpliciaʼ, ištisùs ʽcały; wysoki i 

wyprostowany; postawny; pełny, w pełni (o księżycu)ʼ.  

 išvarvė́takis, -ė 1 p.a. peior. 1. ʽktoś o łzawiących, załzawionych oczach; płaksaʼ, 2. 

ʽskąpiecʼ — z elizji na granicy członów złożenie *išvarvėta-akis. I człon do išvarvė́ti ʽwyciec 

ciurkiemʼ (zob. varvė́ti), II człon aki- ʽokoʼ (zob. akìs). Paralele: išplėštãkis, išluptãkis.  

 išverstãkis, -ė 2 p.a., išvers̃takis 1 p.a. ʽkomu oczy na wierzch wystąpiły, ten co ma 

wypukłe oczy; zuchwalec, arogantʼ — z elizji na granicy członów złożenia *išversta-akis. I 

człon do išvers̃ti ʽwywrócićʼ (zob. vers̃ti), II vzłon do aki- ʽokoʼ (zob. akìs). Paralele: 

išplėštãkis, išluptãkis. 

 ìšvirkščias, -ià 3 p.a. ʽwywrócony na lewą stronę, włożony na wywrótʼ — stanowi 

przekształcenie przez insercję k starszego ìšvirščias, ìšvirsčias ts., co derywowano suf. -i̯a- 

od ìšvirstas, -à ʽodwrócony, przewróconyʼ, participium prt. pass. do išvers̃ti ʽwywrócićʼ, też 

ʽwywrócić (odzienie, kożuch) na lewą stronęʼ, zob. virs̃ti i vers̃ti. W kwestii insercji por. z 

jednej strony ãtvirkščias, z drugiej strony pė́kščias i bark̃ščiai. — Drw. išvirkščiaĩ adv. 

ʽodwrotnieʼ, išvirkštìnis ʽodwrotny, lewostronnyʼ, išvirkštìnė pùsė ʽodwrotna strona, lewa 

stronaʼ. 

 išvyžavóti, išvyžavóju, išvyžavójau gw. ʽzwyzywać, zwymyślać kogoʼ (Išvyžavóti yra 

iškeikti JU). Chodzi tu o transpozycję polskiego czas. zwyzywać ʽzwymyślać, sponiewierać 

wyzywając, wyzwać na wszelkie sposoby, co się zmieściʼ (SW, intensivum od wy-zw-ać : 

zwę, zwać). Litewska replika iš-vyž-avóti odzwierciedla pol. z-wyz-ywać i tym samym 

dowodzi, że formę polską rozumiano jako zawierającą suf. -ywać. NB. LKŽ XIX, 867 

niesłusznie umieścił nasz czasownik s.v. vyžavóti «keikti». 

 ìt adv. ptk. ʽjakby, jak gdyby, nibyʼ (war. ýt, ỹt), np. Džiaũgias, ìt žìrgą gãvęs ʽCieszy 

się, jakby konia dostałʼ. Tiesùs ìt néndrė ʽProsty jak trzcinaʼ. — Żm. ìt, ỹt adv. ʽbardzo, 

całkiem, zupełnieʼ (war. ìč), np. Tebėrà ìt jáunas ʽJest jeszcze zupełnie młodyʼ. Brolis ỹt 

jaunas apsižanijo ʽBrat całkiem młody ożenił sięʼ. Ỹt geri batai ʽCałkiem dobre butyʼ. Ỹt 

víenas esmù namiẽ ʽSam jeden jestem w domuʼ. — ìtai adv. ʽtak, w ten sposóbʼ, ìtai interi. 

ʽoto!ʼ. — Wymienione formacje zawierają słaby temat *i- zaimka wskazującego pie. *h1ei̯-

/*h1i- ʽten tu, onʼ. Por. wed. nom.sg. m. ayám ʽten tuʼ (*h1ei̯-óm), f. iyám (*h1i-h2-óm, y = i̯ 

jest wypełniaczem hiatu laryngalnego), n. idám (*h1i-d-óm), łac. is ʽten, ten sam, ten 

właśnieʼ, acc. im (n. id), goc. is ʽonʼ, ita ʽonoʼ. Jakkolwiek trudno jest stwierdzić, jaka 

samogłoska towarzyszyła pierwotnie lit. ìt, zestawia się tę formę z przysłówkiem łac. i-ta 

ʽtak, w ten sposób; tak bardzoʼ, itaque ʽi tak, tak więc, zatemʼ i wed. í-ti ʽtak, w ten sposóbʼ 

(też jako ptk. wprowadzająca cudze słowa). Zob. LEW 189, GJL III, § 837. — Drw. ìčgeris 
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ʽcałkiem dobryʼ, ìčvienis ʽjeden jedynyʼ (Brolio ìčvienis sūnus tebuvo ʽBrat miał tylko 

jednego synaʼ), ìtas (wsch.-lit.) ʽten tuʼ < *it-tas (por. šì-tas), f. itó < itóji ʽta tuʼ, ìte adv. 

ʽtakʼ, ⇒ vaĩte adv. ʽtak otoʼ – zrost z va ìte (Kap man stovėt? A ìte, a vaĩte? ʽJak mam stać? 

Czy tak, czy tak oto?ʼ); ìtaip, itaipõ adv. ʽtak, w ten sposóbʼ (war. ìteipo, iteipóg), ìtiek adv. 

ʽtyleʼ (ìtiek daũg ʽtak dużoʼ), ìtokis a. ìtoks ʽtakiʼ (zdrob. ìtokutis), ìtvisis ʽwszystek, bez 

reszty, co do jednegoʼ (Ìtvisiai buvo išėję ʽWyszli wszyscy co do jednegoʼ). — W języku 

literackim ustaliło się adv. ìtin ʽbardzo, szczególnie, zwłaszczaʼ, ⇒ ìtingai gw. ʽbardzo, 

rzeczywiście, naprawdę (dobry)ʼ. War. ýtin przypomina ỹč ʽzwłaszcza, szczególnieʼ, będące 

skrótem od ýpač. Paralele łotewskie: gw. itis ʽten tuʼ, itâds ʽtakiʼ, ite ʽtu, tutajʼ. 

 įvairùs, -ì 4 p.a. ʽrozmaity, różnorodnyʼ. Dawne użycie dokumentuje SD įvairus 

«kręcący się, zatoczysty, kręcisty» i «wężykowaty» — formacja z neosuf. -rus, który 

posłużył do odnowienia suf. -us jak w syn. įvajùs ʽkręty, skręcony; krzywyʼ. Paralele: 

skaistrùs ⇐ skaistùs; skubrùs ⇐ skubùs; stangrùs ⇐ stangùs. Wyjściowa forma į-vaj-ùs 

pochodzi od abstr. *įvaja, *vaja ʽzwijanie, skręcanieʼ, które omówiono s.v. vaĩras z 

powołaniem się na drw. apvajà, są́vaja i ãtvajas. Samo *vaja jest sb. postverbale od vajóti II 

ʽnawijać, owijać, skręcać, zwł. o włóknach konopnych w powrozieʼ (⇐ vej(ù), výti II ʽwić, 

zwijać; skręcaćʼ). Jest deprefigowany war. vajùs ʽtaki, który daje się łatwo skręcać – o 

włóknach lnianych lub konopnychʼ, por. Linai vajesni už kanapius, t.y. dailiau duodas vyti 

JU. Są też formacje z prefiksami pa- i pra-, por. pavairùs ʽkrzywy, ukośny, pochyłyʼ, 

pravairùs ʽukośny, przekrzywiony, pochyły, nieprostyʼ (⇒ pravaĩriai adv. ʽna ukosʼ, 

pravaĩriui adv. 1. ʽna ukos, ukośnieʼ, 2. ʽna przemian, na zmianęʼ). — ALEW 405 z powodu 

stopnia o w vai- nazywa ten alternant dziwacznym («auffällig») i buduje objaśnienie įvairùs 

na rzekomej kontaminacji osnowy vij- (vijaũ) z pralitewskim *vair°, które miało być 

odpowiednikiem przysłówka łot. vaĩrs ʽwięcej, mehrʼ. ŽD § 170 nie uwzględnia formy 

įvairùs; podobnie GJL II, § 237n. — Drw. įvairenýbė ʽróżnorodność; przedmioty różnorodne, 

rozmaitościʼ, įvairiaĩ adv. ʽróżnie, rozmaicieʼ, įvairiaĩp ts., įvairiópas ʽrozmaity, różnorakiʼ, 

įvairóvė ʽrozmaitość, różnorodnośćʼ. Cps. įvairialỹpis ʽrozmaity, różnorakiʼ (por. lìpti I), 

įvairiaprãsmis ʽwieloznacznyʼ (por. prasmė)̃, įvairiapùsis ʽwielostronnyʼ (por. pùsė), 

įvairiataũtis ʽwielonarodowyʼ (por. tautà). Vb. denom. įvairė́ti ʽstawać się różnorodnymʼ, 

įvaĩrinti ʽurozmaicaćʼ, įvairúoti ʽbyć różnym, różnić sięʼ. 

 ývas 1 p.a. 1. ʽsowa puchacz, Bubo bubo (syn. apúokas), 2. ʽsowa o wielkich uszach, 

Strix buboʼ. War. f. ýva 1 p.a. ʽwielki puchacz, Bubo maximusʼ, przen. ʽczłowiek biadolący, 

narzekającyʼ. Wyrazy o charakterze onomatopeicznym. Por. nwn. Uhu m. ʽpuchaczʼ (war. 

Huhu, Schuhu, Buhu ts.), łac. tutubāre ʽkrzyczeć – o sowieʼ, gr. τυτώ·ἡ γλαῦξ Hes. Zob. LEW 

189, Ernout-Meillet 709. — Vb. denom. ývauti 1. o głosie puchacza, 2. ʽpłakać, szlochaćʼ, 3. 

ʽrżeć, kwiczećʼ, por. łot. gw. īvêt ʽkrzyczeć, schreienʼ. — N.jez. z suf. -ant-: Ivañčius lub 

Yvančius (Vanagas 133). Do tego jest nawiązanie w staropruskiej nazwie wodnej Iwanthi, też 

złożenie Iwogarge, Iwegarge – z glosą «huwinboum», tj. ʽSowie Drzewoʼ, por. garian EV 

ʽdrzewoʼ (AON 50, 233). 

 įvedýbos, -ų 1 p.a., į́vedybos 1 p.a. f.pl. ʽobrzęd wprowadzenia do kościoła kobiety po 

ślubie albo po urodzeniu dziecka dla uzyskania błogosławieństwaʼ — formacja z suf. -ybā- 

od vb. cps. įvèsti ʽwprowadzićʼ. Por. Po vestuvėm in bažnyčią inveda: duoda stulą, ir ana jau 

neina su veliumu, o ant galvos visom deda čipkelį, lyg kepurėlę ʽPo weselu [ksiądz] 

wprowadza do kościoła: daje stułę, i ona [małżonka] już nie ma welonu, a na głowę wkłada 

«čipkelis», jakby czapeczkęʼ. Seno čėso moteros pagimdę vaiką bažnyčion negali eit, kol 

kunigas neiñveda ʽDawniej kobiety po urodzeniu dziecka nie mogły wejść do kościoła zanim 

nie zostały wprowadzone przez księdzaʼ. Sufiks jak w vedýbos ʽślubʼ. Por. atsibažnyčiúoti 

s.v. bažnýčia. — Gwarowym synonimem są tu įvadỹnos. Wobec braku czas. †vadyti (por. 
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łot. vadît ʽprowadzać, towarzyszyć komuʼ, słow. voditi ʽwodzić, prowadzaćʼ) wypada 

įvadỹnos ująć jako formację denominalną, urobioną suf. -yn- od neoosn. įvad- 

ʽwprowadzenieʼ (por. į́vada, įṽadai, įṽadas s.v. vad-). Wzorem derywacyjnym mógł tu być 

stosunek krikštỹnos ʽchrzcinyʼ : krìkštas ʽchrzestʼ. 

 yvelės, -ių b.z.a. f.pl. gw. ʽchorobaʼ — zapoż. z prus.-niem. ībel, ēwel ʽnieszczęście; 

chorobaʼ, por. nwn. Übel n. (GL 57; brak w LKŽ). 

 į́voda 1 p.a. 1. ʽpokusaʼ (syn. į́vada), 2. ʽrurociąg, wodociągʼ, 3. ʽsądowe 

wprowadzenie gospodarza na przysądzoną mu ziemięʼ, 4. ʽkawałek łąki, który wrzyna się w 

rzeczkę tworząc półwysepʼ — rzeczownik motywowany vb. cps. įvèsti ʽwprowadzićʼ, gdzie 

vod- < *vād- jest alternantem apofonicznym (WSO) do ved-, zob. vèsti. Z innymi tematami: 

į́vodas ʽwprowadzenie zwłok do kościołaʼ, į́vodė a. įvodė ̃ ʽczęść łąki zachodząca w las lub 

między pola; łąka wśród pólʼ.  

 ýzbukas 1 p.a. gw. ʽizbica, drewniana skrzynia zabezpieczająca filar mostu przed 

naporem wezbranej wody, kryʼ — zapoż. z prus.-niem. īsbock m. (GL 57), por. nwn. Eisbock 

an der Brücke. Zakończenie -ukas świadczy o włączeniu pożyczki do klasy nomina 

instrumenti na -uk-, por. kirstùkas, plaktùkas (GJL II, § 470). Podobne traktowanie w zapoż. 

šérbukas i špakùkas; co do akutu por. ýpas, prýštiekis i zýpa244.  

 ýzopas 1 p.a. bot. 1. ʽizop, półkrzew z rodziny wargowych o zastosowaniu leczniczym, 

Hyssopus officinalisʼ, 2. w tekstach biblijnych: ʽziele o charakterze rytualnym, 

symbolizujące oczyszczenie z grzechów i skruchęʼ (Apšliek mus, Dieve, Izapu MŽ 6611 

ʽPokrop nas, Boże, izopemʼ) — zapoż. ze stbłr. izopъ (isopъ, issopъ) ⇐ pol. XVI w. izop, 

hizop (jozop, juzep). War. jizupas b.z.a., yzapas SD «izop, Hyssopus & Hyssopum» (tak też 

w DP), przest. jozupas. Por. łac. hyssōpus ⇐ gr. ὕσσωπος ⇐ hebr. ʼēzṓḇ (ESJS 1034). GL 57 

widział źródło raczej w nwn. Isop m. Rodzimy odpowiednik juozãžolė. — Drw. yzapinis 

vynas, iž yzapo sunka SD «izopek wino, Hyssopites» ⇐ pol. XVI w. izopkowe wino. 

 ìždas, ìšdas 2 p.a. ʽskarb państwa, skarbiec; wydatekʼ. SD
1: iždas «skarb» (syn. 

skarbas, lobis), iždų rinku «skarbię» [ʽzbierać pieniądze, gromadzić bogactwaʼ], iždo, skarbo 

ažuveizdėtojas «podskarbi». SD: iždas «skarb», iždų krauju, gaminu «skarbię», parinkt kieno 

turtį iždan visotimės «konfiskować kogo, zabrać do skarbu, abo na pana» — neologizm dla 

zastąpienia polonizmu skárbas (zob. ŽD 591). Analiza: išd-a-s, drw. na -a- od neoosn. išd- 

(ižd-), którą wyabstrahowano z vb. cps. iš-dė́-ti ʽo pieniądzach: wyłożyć lub schować, 

zachowaćʼ w następstwie reanalizy wzorowanej na klasie -ė-. Podobna jest geneza wyrazów 

ãpdas, iñdas, pãdas i ùždas, zob. SBS II, 140n. Inaczej BSW 47, LEW 92, ALEW 182 i 406. — 

Drw. iždovietė SD
1 «skarbnica» (por. vietà). 

 ýžekšis, -io gw. ʽpiesznia, topór do rąbania lodu, do wykuwania przerębliʼ (Nidà) — 

zapożyczenie wyrazu złożonego z dn. członów īs ʽlódʼ (por. ýzbukas) i ex, exe ʽsiekiera, 

okszaʼ (por. jẽkšis s.v. jãkšis). Odpowiednik nwn. Eisaxt f. 

 ižgada, išgada stlit. ʽzgodaʼ: rūpintis turi, idant ižgadoj [<iʒgadoi>] malženskoj gyvent 

galėtų MOP ʽma się troszczyć, aby mogli żyć w zgodzie małżeńskiejʼ (PAŽ 149), prilaist 

turėjo juos... tosp ižgadosp [<iʒgadosp>] MOP ʽprzypuścić je miał... ku tej zgodzieʼ (ALEW 

405) — zapoż. z pol. zgoda ʽconcordia, consensusʼ (⇐ zgodzić się), z dodatkiem prefiksu lit. 

iž-/iš- dla oddania pol. z-. Podobne wypadki to iždrada/išdroda ʽzdradaʼ (s.v. zdrodà) i 

ižgvoltyti/išgvoltyti ʽzgwałcićʼ (s.v. gvõltas). NB. SLA 89 i za nim ALEW 405 interpretują 

znak <ʒ> jako [z] i czytają izgada. 

 
244 Polskim odpowiednikiem ýzbukas jest izbica, stpol. istbica, izdbica, germanizm z substytucyjnym suf. -ica, 

zob. Sławski I, 475, Bańkowski I, 564. 
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 ỹžkės, -ių 2 p.a. gw. f.pl. ʽłupiny orzechaʼ — rzeczownik dewerbalny z suf. -k- od 

osnowy yž- jak w ýžti ʽzdzierać (obuwie)ʼ, zob. ìžti ʽłupać sięʼ. Por. denominalne kiáuškės 

ʽłupiny cebuliʼ ⇐ kiáušas. 

 ìžti, ỹžta (*įžta < *inž-sta, war. iñža), ìžo ʽłuszczyć się, pękać, rozpadać się, łupać sięʼ, 

išìžti ʽwyłuszczyć się; rozpaść sięʼ, suìžti ʽpopękać, np. o lodzieʼ (Ledas pavasarį suỹžta 

ʽWiosną lód pękaʼ). Drw. suižė́ti ʽrozbić się (o statku)ʼ, ižýti, -aũ, -iaũ ʽłuskaćʼ (war. ìžyti), 

išižýti a. išìžinti ʽwyłuskać, wyłuszczyćʼ. — Nomina: ižà ʽpierwszy, cienki lód na wodzie; 

wierzchnia warstwa ziemi; krucha kora; skórka owocuʼ, ižas SD «kra; gleba», zwykle pl. ìžai 

a. ìžos 1. ʽpierwszy, cienki lód na rzece a. bagnieʼ, 2. ʽkra lodowaʼ, 3. ʽszadź, szron, okiśćʼ, 4. 

ʽwierzchnia warstwa zmarzłej ziemiʼ, 5. ʽsopel loduʼ, ìžena ʽłupina, łuska (rybia), skorupaʼ, 

ìženos f.pl. ʽpozostałości; resztki żarciaʼ, ižinà ʽłupina, łuszczynaʼ, ìžis ʽcienka warstwa 

loduʼ, ìžius ʽszronʼ, ižùs ʽkruchy, łatwo rozpadający sięʼ. Vb. denom. ižúoti ʽo rzece, gdy 

pokrywa ją płynący pokruszony lódʼ (Upė ižúoja). — N.m. Ilgižiaĩ 3x (por. Ìlgviečiai). N.jez. 

Ìženas, n.rz. Iženà, Ìžupis. — WSZ yž-: ýžti, ýžiu, ýžiau, zwykle z prvb. nu- ʽzedrzeć 

(drewniaki, obuwie)ʼ. Zachodzi podejrzenie, że ýžiu jest z pochodzenia prs. quasiprymarnym, 

kiedyś należącym do iter. *yžyti. Por. grū́džiu przy inf. grū́sti (zam. *grūdyti). — Nomina: 

ỹženos f.pl. ʽłupinyʼ, ỹžius a. ýžius ʽstromy, urwisty brzeg rzeki; wyrwa w brzegu rzekiʼ, 

ỹžkės (zob.). Por. łot. îze ʽpęknięcie, szczelina w lodzieʼ. — SE iež-: išiẽžti, -iežiù, -iežiau 

ʽwyłuskać, wydobyć z łuski (ziarno, groch, fasolę)ʼ. Por. łot. atìezt, atìežu, atìezu 

ʽwyszczerzyć zębyʼ, wtórnie atìest2, atìešu, atìesu ts.; ìeza ʽszczelinaʼ (syn. na SO: aĩza). Dla 

apofonii iež-/iž- < pb. *eiž-/*iž- nie widać nawiązań zewnętrznych, por. LEW 4 (s.v. áiža). 

ALEW 405n. rozważa połączenie z pie. *i̯eg-/*ig- ʽlód, mróz, zimnoʼ (stir. aig ʽlódʼ, stisl. jaki 

m. ʽkawałek loduʼ). — Neoapofonia SZ iž- ⇒ SP/SE eiž-: eĩžti (zob.). — N.rz. Iẽžesta, por. 

nawiązanie łot. Iežupe (Vanagas 128). Osnowa iež- w wersji fonetycznej iez- ukazuje się w 

n.jez. Jiẽznas, też n.m. o tym samym brzmieniu (Vanagas 2004, 73n. przypomina, że Būga 

uważał nazwę za jaćwieską). — SO aiž-: aižýti (zob.). 

 įžulnùs, -ì 4 p.a. ʽukośny, skośnyʼ, nuožulnùs a. núožulnas ʽpochyły, spadzistyʼ, 

pažulnùs a. pražulnùs ʽukośnyʼ (pražulniaĩ adv. ʽna ukosʼ). Leksem wspólny ze scs. zŭlŭ 

ʽzłyʼ, strus. zŭlyi ʽzły, gniewny, wrogo usposobiony; grzesznyʼ, < pbsł. *žul- (BSW 372). 

Osnowa žul- to refleks st. zanikowego typu saṃpras. do pb. *žu̯el-, por. łot. zvel̂t, zveļu, zvêlu 

ʽtoczyć, tarzać, walać, przewracać; chylić, przechylaćʼ, lit. nuožvelnùs ʽukośnyʼ (zob. žvìlti 

I). Paralela apofoniczna: gul- ⇐ *gu̯el- (s.v. gult̃i). Transponat pie. *ǵhu̯el-/*ǵhul- ʽkrzywić 

się; zbaczać z drogiʼ, por. sti. hválati ʽpotyka się, upadaʼ obok hvárate ʽzbacza z właściwej 

drogiʼ (LIV
2 182 dopuszcza tu również wywód z *ǵhu̯er- ʽkrumm gehenʼ). Podawane dawniej 

zestawienia lit. žul- z gr. φολκός ʽkrzywonogiʼ (por. LEW 23n., s.v. atžūlas) albo z łac. fallere 

ʽprzywieść do upadku; omylić, oszukaćʼ (por. Boryś 742, s.v. zły) dziś już nie są 

podtrzymywane, zob. Beekes 2010, 1585, de Vaan 199. — SO *žu̯al-: łot. zval̂ns ʽchwiejny, 

chybotliwyʼ, zvalstîtiês ʽchwiać się, chybotać się, zataczać sięʼ (por. SO gvals̃čias s.v. gult̃i). 

— WSZ žūl-: atžū́lus ʽprzykry w obejściu, grubiański; surowy, bezwzględny; zimny, 

przenikliwy – o wietrzeʼ (war. atžūlas b.z.a.). Por. łot. gũļât s.v. gult̃i. — įžū́las DP 

ʽnieprawy, złośliwyʼ, įžūlùs ʽlekceważący, bezczelny, nachalny, aroganckiʼ (⇒ vb. denom. 

įžùlti, įžùlstu ʽrozbestwić sięʼ, įžūláuti ʽzachowywać się niegrzecznie, aroganckoʼ, suįžūlė́ti 

ʽrozzuchwalić sięʼ, refl. įsižū́lyti, -iju, -ijau ʽbardzo się uprzykrzyć, stać się ciężaremʼ), 

įžū́lėlis ʽarogantʼ, įžū́liai DP adv. ʽniezbożnieʼ. — SZ žul- ⇐ *žvel- został odnowiony pod 

formą žvil-: žvìlti I ʽchylić się, pochylać sięʼ (zob.). Por. dwoistość gul- i gvil- s.v. guldýti, 

gvildýti. 
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J 
 jacìntas 1 p.a. bot. ʽroślina ozdobna hiacynt, Hyacinthusʼ, SD jaci[n]tas žiedas 

«marcowy kwiat, jacynt» — zapoż. ze stpol. jacynt (hyjacynt). Miejsce akcentu 

dostosowane, jak się zdaje, do nwn. Hyazínthe f. Por. też war. hiacìntas DLKŽ. Zob. SLA 83, 

89, LEW 189, Bańkowski I, 527, POLŽ 78. 

 jàkinti, jàkina, jàkino gw. ʽwydawać głos taki jak pies goniący zającaʼ (Šuva, kiškį 

vydamas, jàkina) — czasownik na -in- od wykrz. jàk-jàk. Por. bãkinti ⇐ bàk; brakìnti ⇐ 

bràkt i dvakìnti ⇐ dvàk. Z innymi sufiksami: jakóti, jaksė́ti. — Z war. jèk-jèk (Mano Margis 

paskui kiškelį tik jèk jèk jèk ir nusivijo medžian ʽMój Margis za zającem tylko «jek jek jek» i 

zagnał go do lasuʼ) wiąże się może osnowa jėk- w sujėk̃oti ʽzbesztać, skrzyczeć kogoʼ. 

 jãkšis, -io 2 p.a., jakšỹs 4 p.a. gw. ʽsiekiera, okszaʼ — ze starszego jẽkšis na skutek 

neutralizacji różnicy /e/ : /a/ w pozycji po /j/ (zob. Girdenis 1995, 172). Zapożyczenie z dn. 

ex, exe, mianowicie z protezą j- i zmianą ks > kš. Por. GL 58, Čepienė 89, LEW 189n. Zob. 

też ýžekšis. — War. jakštis m. i jekštis f. pokazują segment -t-, który jest objawem 

upodobnienia dolnoniemieckiej pożyczki do formy nwn. Axt f. ʽsiekieraʼ (por. epitetyczne -t 

w nwn. Obst, Papst, Palast : śrwn. obeʒ, bābes, palas, zob. Mettke 1978, 132). 

 jalaũčis, -io 2 p.a. wsch.-lit. bot. ʽjałowiec, Juniperus communisʼ — zapoż. z pol. 

jałowiec, -wca, por. błr. gw. jalovė́cь (PZB 5, 554). — Z nagłosem je-: jelaũčius, jẽlaučius, 

por. błr. gw. jelavéc, -ŭcá (PZB 2, 118). Zob. też kadagỹs. 

 jarmùlka 1 p.a. 1. ʽmała, okrągła czapeczka bez daszka, dawniej noszona zwykle przez 

Żydówʼ, 2. ʽokrągła czapka zimowaʼ — zapoż. z pol. jarmułka. War. jarmulna b.z.a., 

jarmùnka, jarmurka b.z.a. Por. ros. jemurlukъ 1674 ʽwierzchnie ubranie od deszczuʼ ⇐ osm.-

tur. yagmurlık ʽpłaszcz z kapturem chroniący od deszczuʼ (Stachowski 251, Bańkowski I, 

572). 

 jasiùkas 2 p.a. ʽmała poduszka pod głowęʼ (Pirkau plunksnų, tai pasidariau dvi dideles 

pagalves ir du jasiukùs ʽKupiłam puchu i zrobiłam sobie dwie duże poduszki i dwa jaśkiʼ) — 

z substytucyjnym suf. -ʼuk- zam. -ʼek- zapożyczone z pol. jasiek, -śka (tu z ukr. jásyk 

ʽpoduszeczkaʼ ⇐ osm.-tur. yastık, yastuk ʽpoduszkaʼ, por. bg. jastъk, sch. jàstuk ts., Sławski 

I, 511, Stachowski 253). 

 jãsnas, -à ob. jės̃nas, -à 4 p.a. ZTŽ ʽjasny, widny, pogodnyʼ — zapoż. ze stbłr. jasnyj, 

por. błr. gw. jásny (PZB 5, 560). 

 jãščikas 1 p.a. gw. ʽskrzynia z nieheblowanych desek, służąca m.in. do przewożenia 

zboża, ziarnaʼ — zapoż. z ros. jáščik, -a. Starszy jest tu war. jėš̃cikas, ponieważ pokazuje 

zastępstwo jė-, znane z transpozycji imion własnych Jėkū̃bas ʽJakubʼ ⇐ błr. Jakúb oraz 

Jėkỹmas ʽJoachimʼ ⇐ błr. Jakím (por. ZS 68). — War. sufiksalny z zastępstwem -ik- przez -

ʼuk-: jaščiùkas, jėš̃čiukas a. jėščiùkas ʽskrzynka do przechowywania masła, sera itp.; okrągłe 

drewniane naczynie na prowiant dawany pastuchowi albo zabierany w podróżʼ (por. ZS 21). 

— War. jẽščikas 1, 3 p.a. ʽbeczułkaʼ (LZŽ) ⇐ jėš̃cikas świadczy o neoapofonii ė ⇒ ĕ, por. 

zapoż. čės̃as ⇒ česaĩ; mėkỹnos ⇒ mekỹnos. 

 jaũ I adv. ʽjużʼ — pokrewne z jednej strony łot. jàu, stpr. iau (oddaje nwn. je), z drugiej 

strony scs. ju, juže ʽjużʼ (por. lit. jaũ-gi ʽjuż-ciʼ), strus. u, uže ʽjużʼ, goc. ju, stwn. ju ʽschon, 

bereitsʼ, < pie. *h2i̯eu̯. Przysłówek ten stoi w związku z formami słabymi pdg. pie. *h2ói̯-u, 

gen.sg. *h2i̯-éu̯-s, por. wed. ā́yu- n. ʽwiek, przeciąg życiaʼ ob. ā́yuṣ- n. ʽżycie, siła życiowa, 
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wigor; wiek życiaʼ, staw. āiiu, gen.sg. yaoš ʽżycie, wiekʼ. Por. Berneker I, 456n., BSW 106, 

LEW 190. SE: gr. αἰών, -ῶνος m.f. ʽczas trwania życia, życie, długi okres czasu; wieczność, 

epokaʼ < *ai̯u̯-ōn < *h2éi̯u̯-ōn, łac. aevom, aevum ʽwiek życiaʼ, goc. aiwins acc.pl. ʽczasyʼ, 

stwn. ēwig ʽwiecznyʼ. SZ: wed. dīrghā́yu- cps. ʽdługowiecznyʼ < *dḷHghó-h2i̯u- (EWAIA I, 

171n., 728n.). 

 jaũ II ptk. wzmacniająca, wywodząca się z adv. jaũ (zob. wyżej), por. Kàs jaũ táu 

atsitìko? ʽCóż to ci się stało?ʼ. Tóks jaũ jìs ìš mažeñs ʽTaki już on od małegoʼ. Ptk. jau 

rozszerza 1° przysłówki: taip jaũ (zob.), tuojaũ (zob.), stlit. tęjaũ ʽtudzieżʼ (por. teñ), stlit. 

šiajau ʽonędyʼ (por. šià), 2° zaimki: stlit. tasjau ʽtenżeʼ, stlit. toksjau ʽtakiżʼ, 3° spójnik: 

tačiaũ < *tat-jau (zob.). 

 jáudinti, jáudinu, jáudinau ʽwzruszać, wzburzać, podniecać, martwićʼ, išjáudinti 

ʽroznamiętnić, podniecićʼ, sujáudinti ʽrozczulić, wzruszyć, zaniepokoić, zdenerwowaćʼ. 

Refl. jáudintis ʽwzruszać się, rozczulać się; podniecać się, niepokoić się, denerwować sięʼ, 

susijáudinti ʽwzruszyć się; zdenerwować sięʼ — causativum na SO jaud- (⇐ jud-, zob. jùsti 

I) i z suf. -in-, zastępującym starsze -y-, *jaudyti, por. łot. jaudît ʽporuszyć, poruszaćʼ. Znacz. 

etym. ʽwprawiać w ruchʼ. Akut wtórny. Paralele: báudinti zam. báudyti; jaukìnti zam. 

*jaukyti (por. scs. učiti). Śladem po starszej formacji z suf. -y- jest quasiprymarny pdg. 

zwrotny jáustis, jáudžiuosi, jáudžiausi ʽgniewać się, wykłócać sięʼ. Został on zbudowany 

wokół formy prs. jáudžiuosi, należącej wcześniej do inf. *jaudytis (por. bláustis ob. 

blaustýtis). Prowadzi to do rekonstrukcji plit. *jaudžiu, *jaudyti, czyli formacji 

porównywalnej z refleksami pie. *Hi̯ou̯dh-éi̯e-, por. wed. yodháyati ʽkaże walczyćʼ (caus. do 

yúdhyati ʽwalczyʼ), łac. iubeō, -ēre ʽrozkazać, zarządzić, postanowićʼ, stłac. ioubeo (zob. 

LIV
2 225n., Ernout-Meillet 325). — Drw. jáudinimasis ʽzmartwienieʼ; jaudà ʽprzynętaʼ (syn. 

jaũkas), jaudìklis ʽpodnieta, bodziecʼ (w tymże znaczeniu LKŽ cytuje neologizm pajauda 

b.z.a.), jaudrùs ʽpobudliwyʼ (⇒ vb. denom. jáudrinti ʽpobudzaćʼ). 

 jáugti, jáugiu, jáugiau ʽ(woły) wprzęgać do jarzma, łączyć w jarzmieʼ. Pb. *i̯au̯g- jest 

refleksem pie. *Hi̯eu̯g-. Traktowanie *eu̯C w bałtyckim pociąga za sobą zniesienie 

odróżnienia między SE i SO. Pb. *i̯au̯g- odpowiada gr. ζευγ-, por. aor. ἔζευξα ʽzaprzęgłemʼ, 

prs. ζεύγνῡμι ʽujarzmić, zaprząc, wiązać mocno, zestawić, spoićʼ; ζεῦγος, -εος n. ʽzaprząg, 

sprzężaj w postaci pary wołówʼ, ζεῦξις, -εως f. ʽzaprzęganie, sposób zaprzęgania, połączenie 

(mostem)ʼ. — Drw. jáugta a. jáugtas ʽrzemień, którym przywiązuje się jarzmo do rogów 

wołu roboczegoʼ (war. jáukta, jáuktas). NIL 399 identyfikuje jáugtas z imiesłowem gr. 

ζευκτός ʽzaprzężonyʼ < pie. * i̯eu̯g-tó-, zaś akut przypisuje tzw. prawu Wintera (s. 404, 

przyp. 56). — NB. St. zanikowy jug- (por. łac. iugum ʽjarzmoʼ) jest dany tylko w temacie 

infigowanym jung-, zob. jùngiu, jùngti. 

 jaũgti, jaugiù, jaugiaũ ʽmieszać jedno z drugim, wmieszać mąkę do wody, posypać 

mąką żarcie dla świń; składać byle jak na kupęʼ, prijaũgti ʽzanieczyścić, zabrudzićʼ, sujaũgti 

ʽzrzucić bezładnie na kupę, pomieszać, zmieszać (ziarno z plewami)ʼ. Polega na wtórnej 

dyferencjacji względem jauk- (zob. jaũkti), może na skutek skojarzenia z czas. jùngiu, jùngti 

ʽłączę, sprzęgamʼ. — Drw. jaũgoti, -ju, -jau ʽprzewracać, mieszać, rzucać na kupęʼ, išjaũgoti 

ʽwymieszaćʼ, prijaũgoti ʽnapchać (kieszenie)ʼ, jaugùs ʽzmieszanyʼ, jaũgiai adv. ʽrazem zʼ 

(Dowkont). 

 jáuja 1 p.a. 1. ʽogrzewana część stodoły; suszarnia niemłóconego zboża, lnu, chmieluʼ, 

2. ʽilość zboża a. lnu mieszcząca się w jednej suszarniʼ, 3. ʽstodoła do składania zboża, z 

gumnem do młóceniaʼ, 4. ʽmiejsce do międlenia lnuʼ, 5. ʽobora dla owiecʼ. War. jáujė, jáugė, 

też m. jáujas, jáujis, jáujus. Odpowiednik łot. jaũja ʽRiegeʼ. Nom.sg. opiera się na formie 

acc.sg. jáują, która powstała prawdopodobnie drogą synkopowania formy pierwotnej *jãviją 
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(nom.sg. *javijà) — nomen loci na -ija, urobione od javaĩ ʽzbożeʼ. Co do struktury por. 

akmenijà ʽgrunt, gdzie pełno kamieniʼ ⇐ ãkmenys; kelmijà ʽmiejsce pokryte karczamiʼ ⇐ 

kélmai; krūmijà ʽmiejsce pokryte krzakamiʼ ⇐ krū́mai; lapijà ʽliście, listowieʼ ⇐ lãpai. 

Ulegającą synkopie samogłoskę ĭ sufiksu może reprezentować jer względnie jor w stbłr. 

zapisach typu jevьja i jevъja (1540 r.), które cytuje Laučjute 12. W kwestii akutu będącego 

objawem wzdłużenia zastępczego por. formy dvéitas z dvẽjetas, šérnas z *šẽrinas. Całkiem 

inaczej NIL 407, gdzie postuluje się wywód wprost z pie. *i̯eu̯h1-(i)i̯ah2- (brak uzasadnienia 

dla segmentu *h1 w wygłosie pwk.). Podobna rekonstrukcja u Witczaka 2003, 55: lit. jáujas 

< pie. *i̯eu̯h1-i̯os. — NB. Lit. jáuja zapożyczone do polszczyzny kresowej przybrało postać 

jawia ʽsuszarnia zbożaʼ (1554 jowia), por. Laučjute 12. — Strus. ovinŭ, ros. ovín, ovína 

ʽsuszarnia zbożaʼ, błr. jóŭnja, jéŭnja ts. odzwierciedla zapożyczenie bałtyckie typu lit. *jav-

ýnas, *jav-ýnė, znacz. etym. ʽmiejsce, w którym składa się zbożeʼ. Inaczej Urbutis, Balt V:1, 

1969, 58, który widzi tu rodzimy wyraz wschodniosłowiański. — Drw. jáujininkas ʽkto pali 

w piecu w jawii i jej doglądaʼ (nazw. Jáujininkas), pajáujės f.pl. ʽspadłe ziarno leżące pod 

żerdziami w jawiiʼ, pajáujis ʽmiejsce przy jawii, miejsce koło gumna, klepiska, koło 

suszarniʼ (nazw. Pajáujis, spolszczone Pojawis i replika tego o formie lit. Pajãvis). Cps. 

jaujakuraĩ m.pl. ʽduże polana do spalenia w suszarni zbożaʼ (por. kùrti), war. haplologiczny: 

jaukuraĩ (sg. jáukuras); jaukurỹs ʽten, co pali w jawiiʼ (brak †jauja-kurỹs). — N.m. 

Jaujãkaimis, Pajáujai, n.rz. Jáujupis 3x (znacz. etym. ʽrzeczka przepływająca koło jawiiʼ). 

Por. stpr. n.m. Jawgen, Jawiona (AON 51, 231). 

 jaũkas 4 p.a. ʽprzynęta, to co nęci; pokarm umieszczany w zastawianych sieciach, w 

pułapkach, na wędkachʼ — sb. postvb. od *jaukyti ʽnęcić, wabićʼ (zob. jaukìnti). War. 

sufiksalny: jauktà, jáukta. Paralela: jaudà ʽprzynętaʼ ⇐ jaudìnti m.in. ʽpodniecaćʼ. 

 jaukìnti, jaukinù, jaukinaũ 1. ʽposkramiać, oswajać (zwierzę), by się nie płoszyłoʼ, 2. 

stlit. ʽprzyzwyczajać kogo do czego, wdrażać w co, przygotowywać do czegoʼ, 3. ʽnęcić, 

wabić, przyciągaćʼ — causativum z suf. -in- i SO jauk- ⇐ juk-, por. jùnkti ʽwyknąć, 

przywykaćʼ. Odpowiedniki bałtyckie: stpr. iaukint ʽćwiczyć, wprawiać, uebenʼ, z innym 

sufiksem: łot. jaûcêt, -ẽju 1. ʽoswajaćʼ, 2. ʽnęcić, wabić. Odziedziczony SO, pie. *h1ou̯k-

éi̯e- (por. LIV
2 244), winien był wydać pbsł. *au̯k-ī- ʽsprawiać, że ktoś nawyka, nabiera 

wprawy w czymśʼ. To ostatnie jest kontynuowane w psł. *uč-i-ti, scs. učiti ʽuczyć, pouczać, 

napominaćʼ, sch. ùčiti, ros. učítь, učú, czes. učit, pol. uczyć. Wynika z tego, że lit. jaukìnti 

jest wariantem sufiksalnym, który zastąpił *aukýti. — Drw. jaukinamas przest. ʽmiejsce, 

gdzie się wabi i łowi ptakiʼ (z substantywizacji ptc. prs.pass.), jaukinýčia przest. ʽmiejsce, 

do którego zwabia się wilka lub lisaʼ (por. neosufiks w vilkinýčia ʽwilcza noraʼ), jaukinỹs 

ʽkochanekʼ, jaukìntinis 1. ʽprzygarnięte dziecko, wzięte na wychowanieʼ, 2. ʽkochanekʼ, 

žvėrių̃ jaukìntojas przest. ʽpogromca zwierzątʼ (dziś trámdytojas), jaũkas (zob.), jaukùs 

ʽoswojony, swojski; miły, przyjemny, przytulnyʼ (por. łot. jaûks ʽoswojony; ładny, 

cudowny, miły, dobryʼ), nejaukùs ʽniemiły, dziwnie obcy, niesamowity, strasznyʼ. — 

Formalnie biorąc, może tu także należeć pajáukos f.pl. ʽoznaki czyjejś bytności w pewnym 

miejscuʼ (Prapuolė žmogus ir pajáukų jo nėra ʽPrzepadł człowiek, nie ma po nim śladuʼ). 

 jaũkti, jaukiù, jaukiaũ ʽmieszać jedno z drugim, robić nieporządekʼ (łot. jàukt, -cu ts.), 

sujaũkti ʽrozrzucić, zmieszać, pogmatwaćʼ — prawdopodobnie vb. denominativum 

utworzone od zanikłego nomen *jau-ka- (adi. ʽzmieszany, niejednorodnyʼ albo sb. 

ʽzmieszanieʼ), pochodzenia odczasownikowego, por. jáuti m.in. ʽmieszać wszystko, 

przyrządzać żarcie dla świńʼ. Por. maũkas ʽłykʼ (⇐ máuti ʽchciwie pićʼ), od czego 

utworzono vb. denom. maũkti ʽchciwie pić, łykać wódkęʼ (GJL II, § 455). — Neoapofonia 

SP jauk- ⇒ SZ juk-: jùkti, junkù, jukaũ, sujùkti ʽzmieszać się (o ziarnie i plewach); zmętnieć 

(o zupie); zepsuć się (o wozie, moście)ʼ, przen. ʽstropić się, okazać zakłopotanie; zapaść na 
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chorobę psychicznąʼ. Odpowiednik łot. sajukt, -jùku, -juku ʽpomieszać się, zmieszać się, 

pomylić się (w rachunku), rozpaść się; zwariowaćʼ. Nomina: jukinỹs ʽcoś zmieszanego, 

splątanego; nieporządekʼ, jukùs vanduõ ʽmętna, zmącona wodaʼ. — WSZ jūk-: są́jūkis 

(zob.). 

 jáunas, -à 3 p.a. ʽmłodyʼ. Odpowiedniki bsł.: łot. jaûns ʽmłody; nowyʼ, stpr. n.os. 

Jawne, Jawnucke (Trautmann 1925, 39) oraz scs. junŭ ʽmłodyʼ, strus. unŭ ts., drw. stczes. 

junec ʽmłody bykʼ, stpol. juniec ts. Formacja bsł. ma odpowiednik w wed. yúvan-, acc.sg. 

yúvānam, gen.sg. yū́naḥ adi. ʽmłody, młodzieńczyʼ, sb. ʽmłodzieniec, młody bohater, młody 

bógʼ, < pie. *h2i̯éu̯-Hon-. W pbsł. od słabej osnowy *i̯ūn- (*h2i̯u-Hn-) urobiono techniką 

vṛddhi przymiotnik tematyczny *i̯-e-un-ó-, > *jaũnas (por. ALEW 409). Inaczej NIL 278: 

*h2i̯-eu̯-h3n-ó-; de Vaan 317: *h2i̯ou-h1n-o-. Paralele dla vṛddhi: jáura (s.v. jū́ra) oraz daũsos 

i naũjas. Akut w jáunas można wytłumaczyć wyrównaniem do starszej formy apofonicznej, 

która miała SZ w pierwiastku: *jū́nas < *h2i̯úHn-o-. Od słabej osnowy pie. przymiotnika 

pochodzą też wed. yuvaśáḥ ʽmłodzieńczyʼ, sb. ʽmłodzieniecʼ, łac. iuvencus, -ī ʽmłody byk; 

młody człowiek, synʼ, umbr. iveka, czyt. [iu̯engaf] ʽjałówkaʼ oraz germ. *juwungaz ʽmłodyʼ 

(ags. geong, goc. juggs, nwn. jung) < pie. *h2i̯uHṇ-ḱó- (NIL, l.c.). — Drw. jaunàsis ʽpan 

młodyʼ (war. jáunasai), jáunatis, -ies f. a. -čio m. ʽksiężyc w nowiu, młodzikʼ (por. pìlnatis 

ʽpełnia księżycaʼ), jaunãtvė ʽmłodośćʼ, jauneikà c. ʽnajmłodszy syn, najmłodsza córkaʼ, 

jaunėl̃is, -ė ʽnajmłodszy syn, najmłodsza córkaʼ, jaunybė MŽ ʽmłodośćʼ, jauníeji m.pl. ʽpara 

młoda, państwo młodziʼ, jaunìkis (zob.), jaunìmas coll. ʽosoby młode, młodzież; zebranie 

młodzieżyʼ, SD «młodź» (por. senìmas ʽstarzy ludzieʼ), jauniñtelis lub jaunintėl̃is ʽbardzo 

młodyʼ, SD «młodziuchny» (neosuf. -intel-/-intėl-), jaunỹstė ʽmłode lata, młodośćʼ, nuog 

jaunystės SD «od młodości», jauniškė ̃ gw. ʽmłodość; młodzieżʼ, jaunitėl̃is a. jaunytėl̃is 

ʽbardzo młodyʼ (por. łot. jaûnĩte ʽsynowa, młoda żona, młoda matka; macochaʼ), jaunitelỹs 

DP ʽmłodziuchnyʼ, jaunývas ʽwyglądający młodoʼ, jaunóji ʽpanna młodaʼ (war. jaunója), 

jaunuõlis ʽmłodzieniec, chłopakʼ, jaunúomenė ʽmłodzieżʼ (por. didúomenė), pajaunys 

ʽdrużba, młodzieniec towarzyszący panu młodemu do ślubuʼ. Cps. jaunãmartė (zob. martì), 

jaunãmergė (zob. mergà), jaunãtekė (zob. tek-), jaunavedỹs, -vedė ̃ʽpan młody, panna młodaʼ 

(por. ved-), ⇒ jaunavedžiaĩ m.pl. ʽpaństwo młodzi, nowożeńcyʼ. — Vb. denom. jaunáuti a. 

jáunauti ʽbyć w stanie wolnymʼ (Jaunàsis jaunáuja, o mergà mergáuja), SD jaunauju 

«młodzieńskie y płocho się sprawuię» [ʽw sposób charakterystyczny dla młodzieńcaʼ, 

SPXVI], jáuninti: atjáuninti ʽodmłodzić, odnowićʼ, SD atsijauninu «odmładzam się», ⇒ 

atsijauninimas SD «odmłodnienie węża» [ʽzrzucenie starej skóry, linienieʼ]. 

 jaunìkis, -io 2 p.a. 1. ʽmłody mężczyzna, młodzieniecʼ, 2. ʽukochany, narzeczony; pan 

młodyʼ, 3. przest. ʽparobekʼ. SD
1 «iunak, iuniec». Podstawa jaun- jak w jáunas ʽmłodyʼ 

(zob.). Co do sufiksacji nie ma pewności. Można ją odtwarzać dwojako: 1° *jaun-ikis 

(neosufiks), 2° *jaunik-i̯a- ⇐ *jaun-ikas (por. baltìkis ʽgatunek grzybaʼ ⇐ baltìkas ʽcoś 

białegoʼ; siuvìkis ʽkrawiecʼ ⇐ siuvìkas ts.). Psł. *junĭcĭ kontynuuje pbsł. *i̯au̯nikas, por. scs. 

junьcь ʽmłody byk, bykʼ, sch. júnac ts., ros. junéc peior. ʽmłodzieniecʼ (gw. ʽpan młodyʼ), 

ukr. junécь ʽmłody bykʼ, stczes. junec ʽmłody bykʼ, czes. junec ʽjunak, zuchʼ, stpol. i pol. 

gw. juniec ʽmłody bykʼ. Zob. BSW 106n., ŽD 131, GJL II, § 460, 464, Sławski I, 590. — 

Drw. jaunikáitis ʽmłodzieniec, kawalerʼ, SD
1 «dorostek; młodzik; pachołek; wyrostek», SD 

«gołowąs» (syn. bebarzdis), «młodzieniaszek, młodzieniec, młokos, wyrostek», jaunikaičiu 

esmi SD «młodnieię», jaunikystė SD
1 «młodzieństwo». Vb. denom. jaunikáuti ʽżyć w stanie 

wolnymʼ, SD jaunikauju «młodzieńskie y płocho się sprawuię». Synonimem młodszej daty 

jest tu jaunìklis ʽmłode zwierzę, np. jagnię, jałówka; młodzik, młodzieniecʼ (z neosuf. -ikl-, 

zob. s.v. šaudìklis), a odpowiada mu łot. jaûneklis ʽmłode zwierzę; młodzieniecʼ. 

 jaũsti, jaučiù, jaučiaũ 1. ʽczuć, odczuwać, wyczuwaćʼ, 2. ʽprzeczuwać, przewidywać, 
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wiedzieć z góry, orientować sięʼ (Gal jauti, kur čia gyvena tas žmogelis? ʽMoże wiesz, gdzie 

tu mieszka ten człowiek?ʼ), 3. ʽnie spać, być czujnym, czuwaćʼ (Miegok gerai, o aš jausiu už 

tave ʽŚpij smacznie, a ja będę czuwał za ciebieʼ), 4. ʽżywić. karmić, zaopatrywać w coʼ, SD 

jaučiu «czuię» (syn. girdžiu, nemiegmi, jutu), «czuię co zmysłami» (syn. matau), cps. 

atjaũsti ʽokazać żalʼ, nujaũsti ʽprzeczuć, np. nieszczęścieʼ, pajaũsti ʽpocieszyć; nakarmićʼ, 

užjaũsti ʽwspółczuć, wyrażać współczucieʼ. Refl. jaũstis, jaučiúos, jaučiaũs ʽczuć sięʼ (Jis 

jaũčias nekaltas ʽOn czuje się niewinnyʼ), jaučiuosi SD «poczuwam się, mam się na pieczy», 

jaučiuosi tami kaltas SD «znam się do czego, uznawam co», nesijaũsti ʽnie zdawać sobie 

sprawyʼ, nesijaučiu SD «martwieię, nie czuię się» (syn. apmirštu, pastimpu), prisijaučiųs SD 

«czuiący się w czym». Czasownik quasiprymarny, którego paradygmat zbudowano wokół 

prs. jaučiù, pierwotnie iteratywnego, inf. *jautyti. Tak samo w jęz. łotewskim, por. jàust, 

jàušu, jàutu ʽprzeczuwać, wyczuwaćʼ (jaũtât iter. ʽpytaćʼ). — SZ jut-: juntù, jùsti (zob.). — 

Odpowiednik psł. *jutiti, *ot-jut-iti, por. strus. očutiti, cs. oštutiti ʽczuć, odczuć, spostrzecʼ, 

refl. oštutiti sę ʽoprzytomniećʼ, stpol. ocucić ʽobudzić, przywrócić do przytomnościʼ (caus. 

do ocknąć się), refl. ocucić się ʽzbudzić się, ocknąć się, odzyskać przytomnośćʼ, ros. 

očutítьsja ʽznaleźć się gdzieʼ, ukr. očútytysja a. očutýtysja ʽocknąć sięʼ, błr. očucícca ts. (por. 

REW II, 296, Boryś 379). Stosunek jaučiù, jaũsti wobec psł. *jutiti znajduje takie paralele, 

jak baudžiù, baũsti : słow. buditi; gaubiù, gaũbti : słow. gubiti. — Lit. jaut-/jut- kontynuuje 

apofonię pb. *i̯au̯t- : *i̯ut- < pie. *i̯eu̯t- : *i̯ut- (por. LIV
2 316: tylko bsł.; inaczej BSW 72: pbsł. 

*eu̯ti̯ō). Należy przy tym uwzględnić, że zmiana dźwiękowa pie. *i̯eu̯- > pb. *i̯au̯- zatarła 

różnicę między starymi stopniami pełnymi, mianowicie SO *i̯ou̯t- (pb. *i̯au̯t-) i SE *i̯eu̯t- 

(pb. *i̯au̯t-). — Drw. jaučius SD
1 «czuyny, czuły», jautimas SD «czujność, czułość» i «jaw» 

(syn. nemiegojimas), jautrùs ʽczuły, delikatny, wrażliwyʼ (por. łot. jàutrs ʽwesoły; czujny – o 

psie; lekki – o śnieʼ), pajautimas a. pajauta SD «czucie», pajauta SD «zmysł», cps. savìjauta 

ʽsamopoczucieʼ (por. sãvas). Vb. denom. jáutotis, -juos, -jaus ʽrozpytywać się, dowiadywać 

sięʼ. — Neopwk. jaus-: jauslùs ʽuczuciowy, czułyʼ, jaũsmas ʽuczucie; poczucie, np. 

językowe; zmysłʼ245. Dwuznaczne jest jaustėti b.z.a. ʽnie spać, czuwaćʼ: 1° *jaust-ė-, od 

neoosn. wyodrębnionej z *jaustyti, 2° *jaus-stė-, od neopwk. jaus- (inaczej Pakerys, Balt 

XLII:3, 2007, 393: *jaut-stė-, ze znakiem zapytania). — Neoosn. jausm-: jausmìngas 

ʽwrażliwy, uczuciowy; bolącyʼ, sujaũsminti ʽuczulić na co, pobudzićʼ.  

 jáuti, jáunu a. jáuju, jóviau 1. ʽprzewracać, rozrzucać, mieszać wszystko, składać byle 

jakʼ, 2. ʽprzyrządzać jadło dla świńʼ (war. jaũti). Odpowiednik łot. jàut a. jaût, prs. jàunu a. 

jàuju, prt. jàvu a. javu ʽmieszać, rozczyniać ciasto, mieszając mąkę z wodą lub mlekiemʼ. Do 

pie. *i̯eu̯-H- ʽłączyć jedno z drugim, mocowaćʼ, por. wed. yuváti ʽprzytrzymuje, łączyʼ < 

*i̯u.u̯éti < *i̯u.éti < pie. *i̯uH-é-ti (u̯ w hiacie lrg.). Inaczej LIV
2 314: *i̯eu̯-. Drw. jáutis (zob.). 

— Są pokrewne neopierwiastki zakończone na -t-: *i̯eu̯-t, por. jaũsti, jaučiù, jaučiaũ ʽryć, 

przewracaćʼ i na -s-: *i̯eu̯-s, por. jaũsti, jausiù, jausiaũ ts. Zob. też jaũgti, jaũkti. — Formy 

antewokaliczne: łot. javs ʽmieszanina mąki i wody jako pokarm dla świńʼ, piẽjavs a. piẽjava 

ʽomasta do chlebaʼ, javums ʽmieszaninaʼ. — WSO jov- < *i̯āu̯-: jóviau (prt.), drw. jõvalas 

(zob.), jõvinti ʽprzewracać, wprowadzać nieporządekʼ, užjõvinti ʽzaśmiecić, zanieczyścićʼ, 

jõvytis ʽszaleć, dokazywać – o dzieciachʼ (znacz. etym. ʽrozprzęgać sięʼ?), sujõvyti ʽsplątać 

(nici)ʼ. 

 jáutis, -čio 1 p.a. 1. ʽbyk, byk rozpłodowyʼ (Pamiršo jáutis veršiu buvęs ʽZapomniał 

wół, jak cielęciem byłʼ), 2. ʽkastrowany samiec, wół, wół roboczyʼ, 3. przen. ʽgłupiec; 

człowiek niegrzeczny, bezczelny, nieopanowanyʼ (por. czes. vůl, vola ʽdureń, bałwanʼ). War. 

jáučias, -čio, SD: <jaućias> «woł, bos», didis jaučias «czaban, bos grandis Podoliensis» 

 
245 Por. griaũsmas ⇐ griáus(ti); skaũsmas ⇐ skaũs(ti). Inaczej ŽD 203: jaũsmas < *jaut-sma-. Brak analizy w 

LEW 191.  
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[ʽwielki wółʼ, SPXVI], medinis jaučias «bawoł, bubalus, syluestris bos» (syn. stumbras), 

jaučio bliūvis «beczenie, bek» (syn. maumimas, baubimas), mušu keltuvas, jaučius «biję 

rzeź» — formacja z suf. -i̯a- od neoosn. jaut- ⇐ ptc. prt. pass. *jautas ⇐ jáuti m.in. ʽmieszać 

jedno z drugimʼ (zob.). Znacz. etym. ʽzwierzę sprzężajne, z innym wprzęgane do jarzmaʼ246. 

LEW 191 zestawiał jáutis ze sti. yūtí- ʽpołączenie, zjednoczenieʼ, yūthá- ʽgromada, stadoʼ, 

niyút- ʽzwierzę sprzężajneʼ, wskazując na formy pokrewne w łot. jũtis ʽrozdroże; staw, 

przegubʼ oraz jūtavas f.pl. ʽkrzyż, część kręgosłupa w okolicach miednicyʼ. — Drw. 

jaučiõkas ʽmłody byczekʼ, jáučius a. jaũčius ʽpasterz wołów, wołopasʼ, jautenà ʽwołowa 

skóraʼ, jáutiena ʽwołowinaʼ, war. jautíena, jautienà, SD «wołowe mięso» (por. karvíena), 

jáutinas a. jautìnas ʽwielki wół, tęgi wółʼ (por. arklìnas ʽdosyć duży końʼ), jáutinis ʽten, kto 

zarzyna wołyʼ (por. stpr. n.rz. Jautin ob. Jawthe, AON 51, 233). — Cps. jáučiaorė ʽorka 

wołamiʼ (por. orė)̃, jáučiapilvis ʽktoś żarłocznyʼ (dosł. ʽkto ma brzuch jak u wołuʼ, por. 

pilṽas), jautaganỹs ʽpasterz wołówʼ (por. gãnas), jautakãktis ʽzuchwalec, bezwstydnikʼ (por. 

kaktà), jáutakis 1. ʽktoś o brzydkich, złych oczachʼ (dosł. ʽo wolich oczachʼ, por. akìs; nazw. 

Jáutakis, Jáutakas (⇒ pol. Jawtak)), 2. bot. ʽmleczaj smaczny, mleczaj matowy, krówka, 

Lactarius volemusʼ (war. jáučiakis), jáutkarvė ʽkrowa, która nie daje mleka i nie wydaje 

potomstwa; krowa o wyglądzie wołuʼ, por. kárvė (dosł. ʽwołokrowaʼ, por. typ vìštgaidis), 

jáutveda ʽpowróz, na którym prowadzi się wołuʼ, war. jáučveda (por. ved-), jautšónis a. 

jáutšonis bot. ʽprzewiercień okrągłolistny, Bupleurumʼ. — Vb. denom. jautinė́ti 1. 

ʽskupywać wołyʼ, 2. ʽszukać byka dla krowyʼ. — N.m. Jáučakiai, Jáučiapievis, Jaučiavariaĩ, 

Jautakiaĩ (⇒ Jáutakiškiai 2x), Jáutmalkė, Jáutmalkiai. N.rz. Jaučbalỹs (n. bagna Jáučbalė), 

Jaučìmušis, Jáutkaklis, Jáutupis. 

 javaĩ, -ų̃ 4 p.a. m.pl. ʽzbożeʼ, vasarìniai javaĩ ʽzboże jareʼ, žiemìniai javaĩ ʽzboże 

ozimeʼ (war. jevaĩ); sg. jãvas ʽroślina uprawna, zbożowaʼ < pb. *i̯au̯-a-. Pod względem 

budowy odpowiada wed. yáva- m. ʽzboże; ziarno; jęczmieńʼ, aw. yauua- m. ʽzbożeʼ (EWAIA 

II, 404). Praformy ie.: *i̯éu̯-o- (EWAIA, l.c.) lub *i̯éu̯h1-o- (NIL 407, ALEW 411n.). Z innymi 

sufiksami: het. eu̯an- n. ʽrodzaj ziarna, zupa na nim ugotowanaʼ < pie. *i̯éu̯-on- (Kloekhorst 

263n.), gr. ζειαί f.pl. ʽchwast zbożowy, stokłosaʼ (< *i̯éu̯-i̯ah2-), φυσί-ζοος hom. ʽżyciodajny 

– zwykle o wodzieʼ. Zdaniem Witczaka 2003, 54n. znacz. ogólne ʽzbożeʼ, charakterystyczne 

dla języków satemowych, wywodzi się z pierwotnego znaczenia szczegółowego ʽjęczmień, 

Hordeumʼ. — Drw. ãpjavės lub ãpjavos f.pl. ʽsprzątanie zboża; uroczystość po sprzęcie 

zboża, dożynkiʼ (por. ãpkulos, ãpminos), javìdė ʽpomieszczenie do przechowywania zbożaʼ, 

javíena ʽrżysko, ściernisko po zebranym zbożuʼ, cps. javãpjovė ʽkosiarkaʼ (por. pjov-), 

javapjū́tė ʽżniwaʼ. Osobno zob. jáuja. 

 jazmìnas 2 p.a. bot. ʽjaśminowiec wonny, Philadelphus coronariusʼ, war. jezmìnas — 

zapoż. z błr. jazmín, -u. — W wypadku war. jãzminas 1 p.a. miejsce akcentu przemawia za 

pożyczką z pol. jaśmin, -u. War. jãzvenis a. jãzvinis ZTŽ. 

 jednóti, jednóju, jednójau stlit., gw. ʽgodzić zwaśnione strony, doprowadzać do 

zgodyʼ, 2. ʽzaskarbiać sobie co u kogo, zapewniaćʼ — zapoż. z pol. przest. jednać, pojednać. 

Refl. pasijednóti ʽpogodzić się, przeprosić sięʼ, kalka hydrydalna z pol. pojednać się. — 

N.agt. jednočius b.z.a. ʽpośrednik, sędzia polubowny, rozjemcaʼ ⇐ pol. przest. jednacz. Por. 

SLA 90, LEW 574, ALEW 412. 

 
246 Por. Dirba kaip juodas jáutis, iš jungo neiškinkiamas ʽPracuje jak czarny wół, którego z jarzma nie 

wyprzęgająʼ. — Paralele onomazjologiczne: łot. jûgs 1. ʽjarzmoʼ, 2. ʽzaprzęg, sprzężaj, sprzężone w jarzmie 

zwierzęta pociągoweʼ, jūgums ʽzaprzęg, sprzężajʼ — do vb. jûgt, jûdzu ʽsprzęgać w jarzmieʼ, lit. jùngti ts. 

Dalej por. wed. niyút- ʽzwierzę pociągoweʼ, łac. iūmentum n. ʽSpanntierʼ, stłac. iouxmenta n. pl. z *i̯ou̯g-s-

mentom, pwk. *Hi̯eu̯g- ʽzaprzęgać, wprzęgaćʼ, gr. ζεύγνυμι, ἐζύγην, łac. iungō, -ere ts. Zob. Ernout-Meillet 

327.  
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 jėgà 4 p.a. 1. ʽsiła, mocʼ, 2. ʽprzemoc, przymusʼ (Geru žodžiu labiau paveiksi, negu 

jėga ʽDobrym słowem więcej zdziałasz niż siłąʼ), 3. ʽrozum, rozsądekʼ (Jis mažos jėgõs 

žmogus, nieko nenutuokia ʽBrak mu rozumu, niczego nie pojmujeʼ). Zamiast *jė́ga, -os 1 

p.a., za czym przemawia odpowiednik łot. ję̃ga ʽsiła fizyczna, rozum, rozsądekʼ. Litewsko-

łotewskie *i̯ēgā- < pie. *i̯ēgu̯ā < *i̯éh1g
u̯-eh2- (zob. Beekes 1969, 183, LEW 192. ALEW 413), 

por. gr. ἥβη ʽmłodość, wiek młodzieńczy; siła, krzepkość młodości; okolica łonowa, łonoʼ 

(dor. ἥβα, eol. ἄβα) < pgr. *i̯ēgu̯ā. Formacja izolowana pod względem apofonicznym. 

Wypadek ekskluzywnego paralelizmu bałtycko-greckiego. Brak intonacji w jėgà można 

tłumaczyć wyrównaniem do vb. denom. jėg̃ti (zob. niżej). — Drw. bejėg̃is ʽbezsilnyʼ, jėgaĩnė 

ʽsiłowniaʼ (neol.), jėgìngas ʽsilny, krzepki; pojętny, rozumnyʼ, jėgùs ʽpojętny, bystry (o 

dziecku)ʼ, nẽjėga a. nejėgà 1. ʽniemoc, brak siłyʼ, 2. c. ʽgłupiec, prostak, niedołęgaʼ (⇒ 

nejėgùs ʽnierozgarnięty, przygłupiʼ). — Vb. denom. jėg̃ti, jėgiù, jėgiaũ ʽmieć siłę, podołać, 

być w stanie; umiećʼ, atjėg̃ti ʽodzyskać świadomość, siłę; zrozumieć, pojąćʼ, įjėg̃ti ʽmieć siły, 

być w stanie, zdołaćʼ (Aš vienas neįjėgsiu atnešt ʽJa sam nie zdołam przynieśćʼ), nujėg̃ti 

ʽzdołać; pojąć, umiećʼ (Tokių dalykų aš nenùjėgiu ʽTakich rzeczy ja nie rozumiemʼ), 

ʽdomyślać sięʼ (Jis nujėgia, kas tai galėjo padaryti ʽDomyśla się, kto to mógł zrobićʼ), 

pajėg̃ti ʽpotrafić, móc, mieć siły, zdołaćʼ. Nomina postverbalia: núojėga a. nuojėgà 1. 

ʽrozum, inteligencja, roztropność, sprytʼ, SD
1 dowcip, rozum» (syn. išmonia, nuovoka), 2. 

ʽprzytomność, świadomośćʼ, 3. ʽsiła, mocʼ (żm. nū́jėga), nenúojėga ʽupośledzenie 

umysłoweʼ, nujėgìmas ʽpokrzepienieʼ, pajėgà ʽsiła, mocʼ (ginklúotosios pàjėgos ʽsiły 

zbrojneʼ), pajėgìmas ʽwydolność (ciała)ʼ, pajėgùmas ʽzdolność (nabywcza), moc 

(produkcyjna)ʼ, pajėgùs ʽmocny, silnyʼ (nepajėg̃ėlis ʽktoś słaby, bezsilnyʼ). — Objawem 

neoapofonii ė ⇒ ie jest war. jiegà NDŽ ʽsiłaʼ (Jiega meilės nenupirksi), jak też jiẽgti ob. jėg̃ti 

ʽmieć siłęʼ. Por. nowy wokalizm ie w riemuõ, rievà i viežà. 

 jegãmasčius, -iaus 1 p.a. przest. 1. ʽtytuł grzecznościowy używany w dawnej Litwie w 

odniesieniu do osób pochodzenia szlacheckiegoʼ, 2. w użyciu ironicznym ʽwielki pan, 

paniskoʼ (Atsisėdęs ir sėdzia galu stalo kaip koks jagãmasčius ʽZajął miejsce na końcu stołu i 

siedzi jak jakieś paniskoʼ) — zapoż. z pol. jegomość, -ia m. (por. POLŽ 79), to ze ściągnięcia 

jego miłość. War. jagãmastis, jegamastis b.z.a., jagamistis b.z.a. 

 jė́gėrė 1 p.a. m. przest., gw. 1. ʽmyśliwyʼ, 2. ʽlekki kawalerzystaʼ — zapoż. ze śrwn. 

jeger, jegere, por. nwn. Jäger m. Zob. Čepienė 131, 139, GL 47, 58, LEW 192, ALEW 412. 

Oboczny temat: jė́gėris (por. klẽknerė ob. klèkneris). War. gegerė LEX ʽmyśliwyʼ wywodzi 

Čepienė 131 z niem. gw. geger. Z aferezą j-: ė́gėrė GL 47 (por. ė́ras, almužnà). Zakończenie 

m. -ėrė też w bẽkėrė, dìšėrė i pìlčėrė. 

 jéi, jeĩ spójnik warunkowy ʽjeśli, jeżeliʼ: Jéi tìk galė́siu, ateĩsiu ʽJeżeli tylko będę mógł, 

przyjdęʼ. War. wzmocniony partykułą: jéi-gu: Jéigu nežinaĩ, taĩ ir ̃nekalbė́k ʽJeśli nie wiesz, 

to nie mówʼ. Inne war.: jeigul b.z.a., jeigum̃, jéigut (por. angu ʽalboʼ, negù ʽniż, aniżeliʼ); w 

DP: jai-gi «jesliże», jaig «jesliż», jéigi «jesliże» (por. -gi w negi). Różni się od łot. ja ʽjeśliʼ. 

Może mieć związek z pdg. zaimka względnego pie. *Hi̯ó- ʽktóryʼ, zob. jìs. — jéib, jeĩb 

spójnik warunkowy ʽjeśliby, gdybyʼ (Jéib aš būčiau žinojus, būčiau niekaip nėjus ʽGdybym 

był wiedział, wcale bym [tam] nie poszedłʼ). Obecność intonacji nasuwa przypuszczenie o 

wzdłużeniu zastępczym, które zostało wywołane apokopą (por. gál < gãli; tegùl < tegùli; 

mán < mãni; idánt < idañti). Prawdopodobnie chodzi tu o złożenie, ale jego rekonstrukcja nie 

jest pewna. Stang 1970, 153n. widział tu *jei-bi, z *bi jako enklityczną formą czas. 

posiłkowego ʽbyćʼ, występującego w peryfrastycznej formie condit. jeib būtų ʽgdyby byłʼ 

(zob. też Stang 1966, 429n.). Inna ewentualność to założenie praformy *jei-ba, z ptk. °ba jak 

w arbà i juobà. — Drw. jeigùtis, -čio ʽczłowiek, który często mówi «jeigu», który stawia 

warunkiʼ (Su jeigučiù sunku susūtaryt). 
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 jẽknos, -ų 2 p.a. f.pl. gw. ʽwątroba, Heparʼ. SD
1 <ieknas> «wątroba». War. jãknos 

ʽgruczoł; wątrobaʼ; z aferezą j-: wsch.-lit. ẽknos (por. Būga, RR II, 172, LD § 121). 

Odpowiedniki bałtyckie: łot. aknas, gw. je̦knas, aknes, aknis ʽwątrobaʼ247, stpr. *iagno, pis. 

<lagno> EV ʽLeberʼ (Trautmann 1910, 367, Endzelīns 1943, 183). Praforma *i̯ekn-ā- lub 

*i̯akn-ā-; alternatywa tłumaczy się tym, że w pozycji po *i̯- języki bałtyckie prawdopodobnie 

nie odróżniały samogłoski *e od *a i – w zakresie apofonii – st. e od st. o. Stan rzeczy w jęz. 

litewskim opisuje Girdenis 1995, 172. Tematyzacja przez -ā- osnowy oblikwu na -n-, którą 

wyabstrahowano z pdg. heteroklitycznego neutrum pie. *i̯ēku̯-ṛ, gen.sg. *i̯eku̯-n-és, loc.sg. 

*i̯oku̯-én-ø (zob. NIL 392). Por. sti. yákṛt, yaknáḥ, loc.sg. yakani, aw. yākarə, łac. iecur, 

iecinoris, gr. ἧπαρ, ἥπατος. Zob. BSW 106 (rekonstrukcja *i̯aknā-, bez wzmianki o apofonii), 

LEW 192n.; Petit 2004, 112 przyjął, że w bałtyckim są kontynuowane dwa pie. allomorfy na 

st. pełnym: *i̯eku̯- w lit. jẽknos i *i̯oku̯- w lit. gw. jãknos, łot. aknas, stpr. *iagno. — Śladem 

po st. zanikowym typu saṃpras. *iku̯- jest, jak się zdaje, drw. pbsł. *ikr-ă/ā-, por. ìkrai ʽjajka 

ryb, ikraʼ. — Drw. jeknelės f.pl. SD
1 «wątrobka, wątrobeczka», jaknìnis ʽwątrobowy, z 

wątroby (np. kiełbasa)ʼ, jẽkninis a. jeknìnis ʽwątrobowyʼ, SD «wątrobny».  

 jẽlavyčia 1 p.a. wsch.-lit. ʽjałówka, jałowica, niedojna krowaʼ (LZŽ, ZTŽ), jiẽlavyčia 1 

p.a. (ZTŽ) — zapoż. ze stbłr. jalovica (jalovyca), por. błr. jálavica, -y ʽjałowa krowaʼ. Brak w 

LKŽ. 

 jentė b.z.a., gen.sg. jenters przest. ʽżona brata mężowegoʼ (Grammatica Litvanica 

Kleina, 1653, 72). Būga, RR II, 239 akcentuje jéntė, jénter(e)s). Wsch.-lit. intė b.z.a. 1. ʽżona 

brata, bratowaʼ (SD «bratowa»), 2. ʽżona brata mężowegoʼ, 3. ʽsiostra żonyʼ (zob. LKŽ IV, 

123, gdzie wskazano akcent ìntė 1 p.a.; tak też Buivydienė 1997, 132). Forma gwarowa intė 

wywodzi się przez zanik j- z *jintė, przy czym sekwencja inC jest wsch.-litewskim refleksem 

sekwencji plit. *enC (*jéntė), zob. Būga, l.c. Odpowiedniki łotewskie: 1. ìetere ʽżona brata 

mężaʼ, drw. od tematu *i̯ēn-ter-, 2. zdrob. iẽtaļa ts., którego struktura jest uwarunkowana 

skrótem hipokorystycznym ieter- ⇒ iet- (w kwestii zaniku j- zob. LEGR § 100). Wymienione 

wyrazy są pamiątkami po rzeczowniku pie. *(H)i̯enh2-ter- : *(H)i̯ṇh2-ter- ʽżona brata męża, 

bratowaʼ (NIL 204, ALEW 414), por. wed. yā́tar-, gr. εἰνατέρες = [ēna-ter-] pl. ʽbratowe, żony 

braci mężowychʼ, łac. ianitrīcēs ʽżony braciʼ (od *ianiter ⇐ *ienatēr, zob. Ernout-Meillet 

304). W bałtyckim apofonia została usunięta przez uogólnienie st. pełnego w pierwiastku 

(por. Petit 2004, 69). Zwraca uwagę różnica w traktowaniu sufiksu: w bałtyckim ukazuje się 

on w ciągu całej odmiany w st. pełnym -ter- (podobnie jak w dukter- ʽcórkaʼ, moter- ʽmatkaʼ 

i seser- ʽsiostraʼ), podczas gdy w słowiańskim przybiera postać st. zanikowego -tr- (plus 

rozszerzenie -ū-), por. scs. jętry, jętrŭve f. ʽἡ σύννυφος, szwagierkaʼ, rcs. jatry, gen. jatrŭve, 

ros. játrovь ʽszwagierkaʼ, sch. gw. jetŕva ts., stpol. jątrew, gen. jątrwie ʽżona brata, bratowaʼ 

(zdrob. jątrewka). 

 jėp̃kis, -io 2 p.a. przest. ʽogrodzony deskami dziedziniec dla wozów, którymi chłopi 

przyjeżdżają do miasteczka, np. na targ, jarmarkʼ (Kur arklius suvažiuoja keleiviai, bus 

jėp̃kis, t.y. iš lentų aptvaras) — z -p- na miejscu niem. -f- jest zapożyczeniem z prus.-niem. 

hävke ʽpodwórko, dziedziniecʼ (GL 58), por. nwn. Höfchen n. War. ėp̃kis KRŽ wskazuje na 

to, że j- jest spółgłoską protetyczną (por. jė́velis). War. f. jėp̃kė a. jėb̃kė. War. jėb̃kė oznacza 

też ʽzadaszenie bez ścian; szopaʼ.  

 jepunčia: SD
1 <iepuńćia> «opończa» [ʽobszerny płaszcz bez rękawów, pelerynaʼ] (w 

SD odpowiednie lemma zostało pominięte). Jest to wschodnio-litewska forma wyrazu 

 
247 W kwestii aferezy j- por. almužnà < jalmužnà (zapoż. z pol. jałmużna), ė́gėrė ʽmyśliwyʼ < jė́gėrė (zapoż. z 

niem. Jäger), ė́ras < jė́ras ʽjagnięʼ. — Nie jest jasne, w jakim stosunku do nazwy ʽwątrobyʼ pozostaje wyraz 

jẽknos / jãknos ʽziarno gorszego gatunku, poślad; rzeczy przebrane, odrzuconeʼ (tu brak war. †eknos).  
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*japančia, który został zapożyczony z pol. XVI w. japończa, jopończa ʽwierzchnie okrycie 

chroniące przed zimnem i deszczemʼ (SPXVI). Nie można wykluczyć pośrednictwa formy 

stbłr. jepanča, jeponča (por. ros. przest. japončá, japančá, dziś epančá), zob. Urbutis 2010, 

428. Pożyczka orientalna, por. osmańsko-tureckie yapunca, yaponca ʽrodzaj peleryny lub 

płaszcza z grubego włochatego sukna; grube przykrycie dla koniaʼ (REW III, 491n., 

Stachowski 445n.). — Inne stlit. zaświadczenia pokazują w sylabie początkowej ju- zamiast 

ja, je, por. jupančia, m. jupančias, jupančius (SLA 91). Zmianę tę przypisuje się 

upadabniającemu wpływowi wyrazu jupà ʽsuknia, szataʼ, zob. Brückner 1877, 88, SLA 91, 

ALEW 407 (s.v. japančia). — W CGL pojawia się war. jupanyčia ʽFiltzmantelʼ. Jego budowa 

świadczy o zastąpieniu zakończenia -čia neosufiksem -yčia (por. kozonyčia : kõzonis f. 

ʽkazanieʼ). NB. Wydawca SD
1 podał w słowniku (s. 496) błędną lekcję <irpunćia> zam. 

<iepuńćia>. 

 jė́ras 3 p.a. gw. ʽjagnięʼ. Odpowiedniki bałtyckie: łot. jẽ̦rs ts., drw. stpr. eristian EV 

ʽLam [Lamm]ʼ. Forma wskazuje na związek z pie. *(H)i̯ēr-, *(H)i̯ōr-, rzeczownikiem 

pierwiastkowym o znacz. ʽokres roczny, wiosnaʼ. Por. z jednej strony gr. ὥρα, joń. ὥρη f. 

ʽpora roku; rok; pora dnia; odpowiednia pora; czas rozkwituʼ < *i̯ōr-ā (późne ὧρος m. 

ʽrokʼ), z drugiej strony stwn. jār n., nwn. Jahr n. ʽrokʼ, stnord. ár ʽjesieńʼ < *i̯ēr-o- (drw. 

nwn. heuer ʽtegorocznyʼ < stwn. hiuru < *hiu jāru). Dla jė́ras można postulować znacz. 

etym. ʽzwierzę urodzone wczesną wiosnąʼ (w porze siania zbóż jarych) albo ʽzwierzę, które 

przeżyło rok, roczniakʼ (por. nwn. Jährling m.). W podobny sposób ustaliło się strus. jarka 

w znacz. ʽjagnięʼ (sch. jȁrina ʽwełna owczaʼ) obok takich form, jak strus. jarŭ ʽwiosenny, 

letniʼ, rcs. jara ʽwiosnaʼ, bg. jará ʽwiosnaʼ (to z pie. *i̯ēr-ā lub *i̯ōr-ā; neutralizacja barw w 

pozycji po i̯). Dalej por. ros. jarь f. ʽzboże jareʼ, jarovój xleb ʽtegoroczne zbożeʼ, ukr. jar f. 

ʽwiosna; zboże jareʼ (zob. jõrė), czes. jaro n. ʽwiosnaʼ, pol. przest. jar, jarz ʽwiosna; zasiew 

wiosenny, zboże jareʼ, jary ʽjednoroczny, siany na wiosnęʼ, jarka ʽjara pszenicaʼ, jarzyna 

stpol. ʽzboże jareʼ, pol. ʽwarzywa (siane na wiosnę)ʼ. Refleks litewsko-łotewskiego st. o 

musiałby brzmieć *juor-. — Jęz. litewski ma w st. e trzy warianty ze zmiennym nagłosem: 

1. ė́ras ʽjagnięʼ (⇒ ėráitis ts.; z aferezą: ráitis; ė́riščias, co według GJL II, § 401 i ALEW 263 

ma odpowiadać formacji stpr. eristian EV ʽjagnię, Lam [Lamm]ʼ), 2. gė́ras ʽjagnięʼ (m.in. 

SD), drw. gėrėlis ʽjagniątkoʼ, gėrìnga ʽo owcy: kotnaʼ (gėringa avis SD «kotna owca»), cps. 

antrãgėrė ʽowca, która się okociła po raz drugiʼ (por. zmianę j- > g- w jėl̃as ob. gėl̃as, GJL I, 

§ 457), 3. vė́ras (por. zmianę j- > v- w jiẽšmas ob. viẽšmas). Inaczej NIL 233: do pie. *h1er-, 

*h1er-i- ʽjagnięʼ. Derksen 2008, 151: pbsł. *jeʔro-. Zob. też ALEW 263. 

 jerg̃utalis interi. gw.: O jerg̃utalis! ʽO Boże!ʼ, jegutãlius ts. — słowotwórcze 

przekształcenie wyrazu *jergutas, który oddawał zapożyczony zwrot nwn. Herr Gott! ʽPanie 

Boże!ʼ, zob. Niedermann 1956, 129. Substytucję lit. j- za niem. h- widać też w jė́velis ʽhebelʼ 

(zob.). — War. o formie voc.sg.: jerg̃uteliau, jergutẽliau, jérguteliau ob. jẽguteliau (KRŽ), 

jergutėliau b.z.a., jẽgutaliau, jergutalýčiau (od *jergutalytis). — Niemorfologiczne skrócenia 

osnowy jergutel-/jergutal- prowadzą do: 1° *jerg-, por. voc.sg. jerg̃au, jérgau ʽPanie Boże! 

O Boże!ʼ (war. jèrau, jènau KRŽ; jẽrau), 2° *jergu-, por. jerg̃umano ʽPanie Boże mój!ʼ). 

Formy *jerg-, *jergu- można nazwać pierwiastkami hipokorystycznymi w sensie ustalonym 

przez Kuryłowicza (1987, 213n.). — Połączenie dwu wykrzykników: vajè ʽojej!ʼ (zob. 

vajė́zau) i jergutėl̃iau ʽO Boże!ʼ drogą uniwerbizacji wydało vajergutėl̃iau (Vajergutėliau, tai 

jis jau mirė! ʽO Boże, toż on już nie żyje!ʼ). Na skutek nieregularnego skrócenia powstały 

vajerg̃au ʽojej!ʼ oraz ajerg̃utaliau, ajerg̃uteliau, ajerg̃au, àjergau (> ãjerau, ajẽrau). Por. 

ajèzau s.v. vajė́zau. 

 jerkà 4 p.a. stlit., gw. 1. ʽircha, wąskie pasmo wyprawnej skórki baraniej, wszywane 

dla wzmocnienia szwu kożucha lub rękawicyʼ, SD «ircha» [ʽzamsz dwustronnyʼ, SPXVI], 2. 
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ʽrzemień wszywany w szew cholewyʼ (ZS 21) — zapoż. ze stbłr. jerxa ⇐ pol. przest. jercha 

(SLA 90, LEW 193, POLŽ 79). War. jierkà. Osobno zob. irkà. — Vb. denom. jerkóti, -ju, -jau 

ʽobszywać irchą dolny skraj kożuchaʼ (Kailinių padalkos nejerkótos, vilnos išlindę 

ʽPodołków kożucha nie obszyto irchą, [więc] wylazła wełnaʼ). 

 jermėk̃as 2 p.a. przest., gw. ʽdługie wierzchnie okrycie uszyte z sukna domowej 

roboty, sukmanaʼ (Jermėk̃ais apsivilkę kaipo bajorai ʽOdziani w giermaki jak szlachciceʼ), 

SD «giermak» — zapoż. ze stbłr. jermjakъ, jerьmjakъ (zob. SLA 90, LEW 1330), por. błr. 

armják, -á ʽwierzchnie odzienie z sukna domowej robotyʼ, jak też strus. armjakъ, ormjakъ 

XVI w., ros. armják ʽrodzaj tkaniny z wielbłądziej sierściʼ (gw. jarmják) ⇐ sttur. örmäk ts. 

(Anikin 1, 289; autor uważa błr. i ukr. armják za przejęte z jęz. rosyjskiego; zob. też 

Stachowski 200). War. jerm̃ikas, jerm̃okas (por. stbłr. jermakъ). LKŽ IV, 341 niedokładnie 

podaje pol. [gw.] jermiak i ros. [gw.] jarmjak jako źródło litewskiego zapożyczenia. 

 jerubė ̃ 3 p.a. ʽptak łowny jarząbek, Tetrao bonasiaʼ (m.in. SD «jarząbek»). Wyraz 

pominięty w ŽD. GJL II, §§ 380n. nie wymienia ani jednego wyrazu o suf. -ub-. W gwarach 

duże wahania formy, por. ierubė,̃ jerū̃bė, jarubė,̃ jėrublė,̃ jerumbė,̃ jerbė,̃ jérbė, íerbė, ìrbė, 

też z nagłosem v-: vėr̃ubė, vėr̃ūbė. Odpowiedniki łot. irb̃e, gw. jirbe, virba, ierube. 

Nawiązanie psł. *ěr-ęb-ŭ ʽptak jarząbekʼ, por. sch. gw. jȁrēb ob. ȍreb, błr. gw. órab, stpol. i 

gw. jarząb, czes. jeřáb ts. Poza tym osnowa *ěręb- ukazuje się w nazwie drzewa ʽjarzębiny, 

Sorbusʼ, por. słń. jerebína, ros. rjabína, ukr. horobýna, pol. jarzębina. Gdy się sprowadzi 

*ěręb- do pbsł. *ērimb-/*erimb, to najbliższym tej praformie wariantem litewskim okaże się 

jerumbė.̃ Oboczność *erimb-/*erumb- przypomina np. różnicę między rim̃bas ʽpręga od 

uderzenia batemʼ i rum̃bas ʽblizna, szramaʼ (zob. rámbėti). Etymologia niepewna, por. 

wywody LEW 193n. i ALEW 500 (tu spekulacja indoeuropeistyczna zmierzająca do 

powiązania ʽjarząbkaʼ z nazwą ʽorłaʼ, pie. *h3éron). Brak odpowiedniego hasła w BSW. 

Może od przymiotnika określającego barwę upierzenia tego ptaka. Por. pol. przest. jarzębaty 

ʽbarwy ciemno nakrapianejʼ (też o futrze rysia, o piegowatej twarzy). Derksen 2008, 142 

odtwarza pbsł. *erimb, pie. *ermb-o- (za LEW, l.c. przytacza zestawienie stisl. jarpi n. 

ʽjarząbekʼ : jarpr ʽbrązowyʼ). 

 jetraukà 2, 3 p.a. wsch.-lit. ʽżona jednego z braci w stosunku do żony drugiego z braciʼ 

(LZŽ; brak w LKŽ) — ze zmiany *jatrauka, co zapożyczone ze stbłr. jatrovka (ob. jatrovъ, 

jatrovь), por. błr. jatróŭka, -i, pol. przest. jątrewka. 

 jė́vaidas 1 p.a. gw. 1. ʽzjawa, upiór, straszydłoʼ, 2. ʽurwis, figlarzʼ — prawdopodobnie 

przez skrót haplologiczny z *jėvavaidas, co było złożeniem synonimicznym z *jėva- ʽzjawaʼ 

(por. jė́vytis ⇐ jõvytis ʽprzyjść, zjawić sięʼ) i vaida- (por. vaidéntis ʽwydawać się, 

przywidywać sięʼ). — War. jóvaidas ʽkto włóczy się po nocyʼ < *jova-vaidas (zob. jõvytis). 

Por. LEW 194. 

 jė́velis, -io 1 p.a. gw. ʽhebelʼ — zapoż. z prus.-niem. hēwel (GL 58), por. nwn. Hobel 

m. Substytucję lit. j- za niem. h- widać też w jėb̃lius ⇐ prus.-niem. höbel (GL 58), jėp̃kis 

(zob.) i jerg̃utalis (zob.). 

 jėṽės, -ių 2 p.a. gw. ʽdomieszki w ziarnieʼ: Visų jėṽių neatskirs iš tų kviečių. Niejasne. 

 jẽzdas (p.a. nieoznaczony) gw. ʽjaz, ruchomy płot z wikliny, przegroda wbijana w 

poprzek rzeki dla połowu rybʼ, war. jẽzas — zapoż. ze stbłr. jezъ (od XIV w.), por. błr. gw. 

jez (ros. gw. ez, pol. jaz, -u, z psł. *ězŭ, zob. Boryś 208). War. z dyftongiem ie: jiezas b.z.a., 

jiẽzdas ʽjazʼ, vb. denom. jiẽzinti, užjiẽzinti ʽrobić jazʼ (por. oboczność jiekà i iekà). 

Zastępstwo słowiańskiego -z- przez lit. -zd- jak w typie ãbrozdas, vėz̃das (zob.). 

 jėzuìtas 2 p.a. 1. ʽjezuita, członek Towarzystwa Jezusowegoʼ, 2. przen. ʽczłowiek 
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dwulicowy, fałszywy, obłudnikʼ — zapoż. ze stbłr. jezuitъ, jezuvitъ (⇐ pol. jezuita, -y). 

Długość samogłoski wprowadzona na wzór imienia Jė́zus, -aus ʽJezusʼ. — W war. jėzujìtas i 

jėzuvỹtas hiat [u.i] został usunięty przez wsunięcie ślizgów i̯ i u̯, skąd j i v. — War. żm. 

jezavìtas ʽjezuita; obłudnik, krętacz; łobuz, zabijakaʼ (Oi, tai žmogus – tikras jezavìtas! ʽO, 

ten człowiek to prawdziwy «jezavitas»!ʼ). Nazw. Jezavìtas, Jazavità, Jazavìckas (por. ros. 

Jezavítov, Unbegaun 1995, 239). N.m. Jezavìtiškės (rej. Šalč̃ininkai). ZTŽ cytuje adi. 

jėzavìškis ʽpochodzący z miasteczka Vezáučiusʼ; ten przymiotnik zdaje się wskazywać na 

*Jėzãvičius jako pierwotną nazwę miejsca. Sekwencja -av- zawarta w wymienionych 

formacjach odzwierciedla starobiałoruskie -ov- jak w war. jezovitъ (ob. jezoitъ) i jezovetъ 

(zob. HSBM 9, 188). Czy należy tu jėzavas b.z.a. bot. ʽlilia złotogłów, Lilium martagonʼ? 

 jiẽlaučina 1 p.a. wsch.-lit. ʽwołowinaʼ (LZŽ, ZTŽ; brak w LKŽ) — z synkopowania 

formy *jiẽlavičina, która oddawała zapożyczone błr. jálavičina, -y ʽwołowinaʼ. Znacz. etym. 

ʽmięso z jałowicyʼ, por. war. jiẽlavyčia s.v. jẽlavyčia. 

 jìs, jõ, jám ʽonʼ, pl. jiẽ; fem. jì (*jī), jõs, jái ʽonaʼ, pl. jõs — zaimek 3 osoby. Do fem. jì 

jest war. gw. ìja: Karalaičiui ija labai patiko ʽOna bardzo spodobała się królewiczowiʼ 

(Baranauskas). Odpowiedniki bałto-słowiańskie: wsch.-łot. jis ʽonʼ jako obocznik viņš 

(LEGR 382), scs. strus. iže, jaže, ježe ʽktóry, -a, -eʼ, stpol. jiż, jaż, jeż ts. Dalej por. gr. ὅς, ἥ, ὅ 

ʽten; który; jakiʼ, wed. yáḥ, yā́, yád ʽktóryʼ, aw. yō, yā, yat̰ ʽktóry, ktoʼ. Rekonstrukcja pie.: 

*Hi̯os, f. *Hi̯éh2, n. *Hi̯od (Beekes 2010, 1117, s.v. ὅς 1.). Bsł. zaimek osobowy jest 

kontynuacją zaimka względnego, ten z kolei ukształtował się na podstawie zaimka 

wskazującego. Zob. też LEW 194, ALEW 415n. — Formy emfatyczne: jisaĩ, gen.sg. jõjo ʽonʼ; 

feminina: jinaĩ ob. jýnai, gen.sg. jõsios ʽonaʼ (na temat ptk. -nai zob. Būga, RR I, 354), poza 

tym jìji ob. jýji248, gdzie -j- jest, patrząc synchronicznie, konektywem (por. tù-j-inti s.v. tù). 

— Neoosn. jij- (⇐ jìji): jìjiškas, -a ʽtaki jak jego, jak jejʼ, np. Jìjiškas miškas JU ʽLas taki jak 

jegoʼ. Inaczej Urbutis 1978, 244, który sądzi, że segment -j- jest wypełniaczem hiatu w 

kontynuancie praformy *ji-iškas; na to nie ma jednak paraleli. Zob. też jóg. 

 jóbšis, -io 1 p.a. żartobl. ʽzającʼ — prawdopodobnie drw. na -šis od imienia biblijnego 

Jõbas ʽHiobʼ (sufiks jak w laũkšis ʽkoń z białą plamą na łbieʼ). LKŽ IV, 348 wywodził jóbšis 

od imienia Jõkubas, Jokū̃bas, jakkolwiek faktem jest, że to imię nie ulega kontrakcji w 

*Jobas.  

 jódamas, -à ʽjadący wierzchemʼ. Analiza synchroniczna: jo-dama-s, participium 

contemporale na -dama- od jóti ʽjechać wierzchemʼ. Analiza historyczna: joda-ma-s, 

participium prs. pass. na -ma- od praesens z suf. -da-, pb. *i̯āda (transponat ie. *h1i̯eh2-d
he-). 

Znacz. etym. pasywne: ʽtaki, który się wiezie lub który jest wieziony na grzbiecie koniaʼ 

(por. GJL I, § 599, SBS II, 44n., z liter.). Paralele: bū́damas, eĩdamas, pū́damas. — Zakładane 

tu prs. na -da- zostało odzwierciedlone w formie scs. jadǫ, kiedyś należącej do infinitiwu 

*jati (= lit. jóti, por. stpol. jać, prt. jał wobec prs. jadzie). Zob. Vaillant III, 176n. Z czasem 

do jadǫ dotworzono supletywny inf. jaxati (słń. jȃhati, ros. éxatь, ukr. jíxaty, stpol. jachać) < 

psł. *ěxa- < *oi̯-sā- ⇐ pie. *h1oi̯- (SO do *h1ei̯- ʽiśćʼ). Ten słowiański bezokolicznik 

przypomina litewskie intensiva z suf. *-sā- i SO, por. np. klaksóti ⇐ klèkti; vampsóti ⇐ 

vempù. 

 jódyti, jódau, jódžiau ʽdać, pozwolić komu jeździć wierzchem, jeździć konnoʼ — 

formacja kauzatywna na -y-, urobiona od zanikłego praesens intr. *jóda ʽjedzie wierzchemʼ 

(por. scs. jadǫ ʽjadęʼ s.v. jódamas), a ściśle biorąc – od neoosn. jod- (reanaliza *jod- + -a). 

 
248 Wokalizm długi wariantów jý-nai i jý-ji można zakwalifikować jako neoapofonię jì (SZ) ⇒ jý° (SP). 

Zróżnicowanie ĭ ⇒ ī obserwuje się również gdzie indziej. Por. 1° sufiksy nominalne -ija i -yja (pìlnija i 

pìlnyja), 2° sufiksy werbalne 3 sg. prs. -ija i -yja (rómija i rómyja, inf. rómyti). 
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Na skutek zaniku formy *jóda historycznie motywowana struktura jód-yti uległa metanalizie 

na jó-dyti, a powodem tego było odniesienie derywatu do inf. jóti (zob.). W SD jodau unt ko 

«jadę, ieżdżę na koniu» stoi obok joju «jadę na koniu»249. Paralele: stódyti ⇐ stóti; lódyti ⇐ 

lóti (zob. GJL II, § 641). Cps. apjódyti a. išjódyti ʽujeździć konia, wprawić go do chodzenia 

pod wierzch lub w zaprzęguʼ, SD <apiadau> «obieżdżam» (syn. apvažiuoju), užjódyti 

ʽnajeżdżać kogoʼ. — Neoosn. jod-: 1. jodinė́ti iter. ʽjeździć wierzchemʼ, įjodinė́ti tr. 

ʽwprawić konia do chodzenia pod wierzch, do wożenia jeźdźcaʼ, nujodinė́ti ʽzgonić konia, 

zmęczyć szybkim biegiemʼ (⇒ jodinė́jimas ʽjazda konnaʼ, perjodinėjimas SD 

«przejażdżka»), sujodinė́ti ʽpojechać i wrócić konnoʼ. 2. jõdinti ob. jodìnti, jódinti caus. a. 

cur. ʽdać, pozwolić jechać wierzchemʼ itp., por. zdania: Jis pats jodė ir vaikus jõdino a. 

jodìno; atjódinti: Aš atjódinau vyrus ir grįžtu su arkliais. Atjódinau bulves, nes nešte nebūčio 

atnešęs. Išjõdink mus par upį. — Neoosn. jodž̓ - (⇐ jódžiau): jodžióti a. jódžioti iter. ʽjechać, 

jeździć konnoʼ, išjodžióti ʽujechać, np. kilometrʼ. — Nomina: ìšjoda ʽkobieta zużyta przez 

mężczyznʼ (por. išjódyti), jóda a. pajodà c. ʽkto bez celu jeździ konno; pędziwiatr, obibok, 

swawolnik, figlarzʼ (por. pasijódyti ʽposwawolić sobie, przez pewien czas podokazywać, 

poszalećʼ), jodiniñkas ʽkoń pod wierzch, koń do jazdyʼ – drw. na -inink-, wzorowany na 

wyrazie eidiniñkas ʽkoń stępakʼ, który zinterpretowano – wbrew etymologii – jako eid-

iniñkas (zob.). Cps. jódžarga a. jódžerga ʽswawolnik, ktoś niesforny, rozprzężony, skłonny 

do figlówʼ, por. žerg̃ti (war. jóžarga, jóžerga), merg̃joda ʽrozpustnikʼ (por. mergà), šùnjoda 

ʽHure, Erzhureʼ (por. šuõ; zob. Būga, RR I, 219, ALEW 417). — Neoosn. jody-: apjodytojas, 

SD <apiaditoias> «obieżdżacz», jodyklà ʽmiejsce do ujeżdżania koniʼ, też o człowieku w 

znaczeniach jóda, °joda (zob. wyżej) i nopjodytas SD «nieobieżdżony, nieobuczony» (por. 

nop-).  

 jóg spójnik ʽże, iżʼ, wprowadzający różne zdania podrzędne, np. Girdėjau, jóg sveikas 

esąs ʽSłyszałem, że zdrów jesteśʼ. Pasakyk ir savo broliui, jog aš rytoj išvažiuoju ʽPowiedz 

też swemu bratu, że ja jutro wyjeżdżamʼ. War. jógei (m.in. DP), jógeis, jogel, jogi (MŽ) oraz 

ieg (DP). Osobno zob. juog. Zapewne drw. od formy gen.sg. jõ zaimka 3 os. jìs: *jā-gi. Por. 

GJL III, § 816, LEW 194. 

 jóks, -ià 3 p.a., jóks, -ia 1 p.a. (war. jõks, -ià 4 p.a.) ʽżaden, niktʼ, por. Be jókios naudõs 

DP 1152 ʽBez żadnego pożytkuʼ. Teñ jokių̃ žmonių̃ nėrà ʽTam nie ma żadnych ludziʼ. Bè jókio 

pasigailė́jimo ʽBez żadnej litościʼ. Jókiu būdù ʽW żadnym razie, w żadnym wypadkuʼ. Z 

*i̯āki̯a- ⇐ *i̯ā-ka- od pie. *(H)i̯eh2-. Odpowiada scs. jakŭ ʽjaki, qualisʼ (temat na -o-). 

Znaczenie lit. wywodzi się z formacji zaprzeczonej *nijóks lub *nėjóks ʽnijakiʼ, por. nijóks, 

nejóks, neijóks. Należy do zaimka względnego pie. *(H)i̯o-, *(H)i̯e-, scs. iže, jaže, ježe 

ʽktóryʼ, wed. yaḥ, yā, yad ts. (por. LEW 194, ALEW 416). Zob. też kóks, tóks i niókoti. — 

Drw. nejoks, -ia WP ʽżadenʼ, nejokias, -ia CGL ʽżaden, keinʼ, nejoksai: idant jame ne būtų 

rastas nijoksai ištepimas PK 19225 ʽżeby w nim nie była naleziona żadna zmazaʼ. 

 Jokūbìnės, -ių 2 pl.t.f. gw. ʽdzień św. Jakuba, 25.VII.ʼ, dosł. ʽJakubinyʼ — drw. na -

inė- od imienia Jokū̃bas ʽJakubʼ. Zob. paralele s.v. Jonìnės. 

 jómarkas 1, 3 p.a., jõmarkas 1 p.a. przest., gw. ʽjarmark, wielki targ odbywający się 

regularnie w określonym czasieʼ — ze zmiany jārmarkas (por. todrin prekijas po jarmarkus 

važinėja DP 21119 ʽdlatego kupiec po jarmarkach jeździʼ) przez dysymilatywny zanik 

pierwszego z dwóch r250. Zapożyczenie ze stbłr. jarmarokь, jarmarkь ⇐ pol. jarmarek, 

jarmark (⇐ nwn. Jahrmarkt m., znacz. etym. ʽtarg doroczny, forum annaleʼ). Z polskiego też 

 
249 Por. SD «jadę na wozie»: važiuoju; «jadę w łodzi»: vežuosi eldiju, iriuosi, persikeliu per vundenį. 
250 Por. łot. gw. je̦rmaks ʽJahrmarktʼ z *jarmarks ⇐ pol. jarmark (LEW 194), gdzie zanikło drugie z dwu r. 

Podobnie w lit. rùdas < *rudras. 
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ukr. jármarok i ros. jármarka. Zob. SLA 90, LEW 194, Sławski I, 502. Ze względu na akut 

por. jóvaras, pópiežius, stórasta. — Drw. ãtjomarkis ʽdzień lub tydzień następujący po 

jarmarkuʼ (por. ãtmugis, ãtvelykis, Būga, RR II, 132), jómarkininkas ʽbywalec jarmarkówʼ. 

Vb. denom. jomarkáuti ʽbyć na jarmarku, zwykle w innej miejscowościʼ (por. stbłr. 

jarmarkovati ʽsprzedawać na targuʼ). 

 Jonìnės 2 p.a., Jõninės, -ių 1 p.a. pl.t.f. 1. ʽdzień św. Jana, 24.VI.ʼ, 2. ʽuroczystość 

ludowa obchodzona w wigilię tego dniaʼ — drw. na -inė- od imienia Jõnas ʽJan (Chrzciciel)ʼ. 

Podobnie są zbudowane nazwy świąt Jokūbìnės, Juozapìnės, Jurgìnės, Petrìnės. — Drw. 

jõninis a. jonìnis ʽwczesny, dojrzewający około św. Janaʼ, por. jõniniai rugiaĩ m.pl. ʽżyto 

świętojańskieʼ, jõninės bùlvės f.pl. ʽodmiana wczesnych kartofli, janówkiʼ. Cps. jonìnžolė, 

jõnin- ʽdziurawiec, Hypericumʼ (por. žolė)̃, war. jonãžolė, jõnžolė; jõnvabalis ʽrobaczek 

świętojański, świetlik, Lampyrisʼ (por. vãbalas). 

 jõrė 2 p.a. gw. 1. ʽzboże jare, jarka, zasiew wiosennyʼ251, np. Pažaliavo kaip jõrė 

ʽPozieleniało jak jarkaʼ. Kaip jõrė žaliuoj ʽZieleni się jak jarkaʼ, 2. ʽzieleń, zieloność 

wiosennaʼ (Jõrė yra žalesa pavasarį), 3. ʽśniedź, zielona rdza na przedmiotach z miedzi, 

brązu, mosiądzuʼ, 4. ʽzielona farbaʼ — zapoż. z ros. jarь f. 1. ʽzboże jare, siane na wiosnę a 

zbierane jesieniąʼ, 2. jarь mědjanistyja ʽgrynszpan, octan miedzi, używany jako farbaʼ. Por. 

Būga, RR I, 347, 370, LEW 194n. — W pewnej dajnie ukazuje się oboczna forma m. joras 

b.z.a. — Drw. jorìnis ʽwczesny (o odmianie kartofli)ʼ, jõrsvas, -à ʽzielonkawyʼ (Dowkont, 

por. neosufiks w šils̃vas). Vb. denom. jõrti, jõrsta, jõro ʽzaczynać się zielenićʼ, joriúoti 

ʽzieleniećʼ (Tas [medis] dygsta, auga, joriuoja, žydi ir neša brandį ʽTo drzewo wschodzi, 

rośnie, zieleni się, kwitnie i przynosi plonʼ), jorúoti ʽzazieleniać sięʼ. — N.rz. Jórupė, war. 

synkopowany Jórpė (por. Jū́rpis ob. Jū́rupis). 

 jóti, jóju, jójau ʽjechać konnoʼ : łot. jât, jâju ts. Cps. apjoju SD «osadnić konia» 

[ʽobetrzeć, odparzyć mu skórę, np. siodłem, chomątemʼ], išjóti ʽwyjechać konno, 

wyprowadzić koniaʼ (por. łot. izjât ts., ʽjechać konno przez dłuższy czasʼ)252, nujóti 

ʽpojechać konno, uprowadzić, ukraść koniaʼ, refl. nusijóti ʽpojechać sobie konnoʼ, nusijoju 

SD «osadnić się» [ʽo koniu: obetrzeć, odparzyć sobie skórę chomątem, siodłem, popręgiemʼ, 

SPXVI]. — Drw. jósena ʽjazda wierzchem; sposób jechania na koniuʼ (neosuf. -sena, por. 

eĩsena), jótas, -à ʽkonny, jadący wierzchemʼ (⇒ sb. m. jótas ʽjeździec na koniuʼ), užjotojas 

SD «naiezdnik» [ʽnajeźdźca, napastnikʼ], por. sufiks w prastotojas. — Pwk. pbsł. *i̯ā- < pie. 

*h1i̯eh2- ʽruszać w drogę, jechaćʼ, por. wed. yā́ti ʽjedzieʼ (aor. ayāsam ʽpojechałemʼ), stir. áth 

ʽbród, przejścieʼ (*i̯eh2-to-), łac. iānus m. ʽbrama, sklepienie, łukʼ, iānua f. ʽdostęp, wejście, 

brama, drzwiʼ (LIV
2 309n., de Vaan 294). Pie. *h1i̯eh2- nie jest prymarną formą 

pierwiastkową, lecz neopierwiastkiem, który wyabstrahowano z iteratywu o suf. *-eh2-: *h1i̯-

eh2- ʽchodzić, wędrowaćʼ. Por. prymarne *h1ei̯- ʽiśćʼ s.v. eĩti. Paralelna budowa pierwiastka 

w góti, róti. — Prs. jóju należy do całej serii formacji o suf. *-i̯e/o-, utworzonych od osnów 

na *-eh2-, zob. s.v. lóti. — W słowiańskim praesens zamiast †jajǫ ukazuje się jadǫ ʽjadę, 

wiozę sięʼ < *i̯a-de/a- < pie. *h1i̯eh2-d
he/o- (transponat), z sufiksem jak w idǫ ʽidęʼ. Do *i̯a-

de/a- nawiązuje litewski temat joda- w participium jódamas (zob.). — Prasłowiański inf. 

*jati (por. scs. prě-ja-vŭ ʽprzeprawiwszy sięʼ, Berneker I, 441n.) został zastąpiony przez 

*jaxati ʽjechaćʼ < *jā-sā-, por. scs. jaxati, sch. jȁhati, ros. éxatь, ukr. jíxaty, czes. gw. jachati, 

słc. jachať, stpol. jachać. Por. psł. *maxati ʽmachaćʼ wobec lit. móti, -ju. Zob. Vaillant III, 

332. — Neopwk. joj- (⇐ jóju, jójau): jojénti ʽdosiąść młodego konia i trochę nim pojeździćʼ, 

 
251 Nie wymienia tego znaczenia LKŽ IV, 357, choć wynika ono z cytowanych tam zdań. Słownik ten sugeruje 

rodzimość wyrazu jõrė (brak kwalifikatora sl. = ʽsłowiańskieʼ), co nie jest słuszne.  
252 Tu też łot. izjāt meitu ʽmieć seks z dziewczynąʼ, dosł. ʽprzejechać jąʼ. Por. pol. pot. przelecieć dziewczynę, 

kobietę ts.  
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jojė́ti ʽkoniem nieco pojechaćʼ, pajojė́ti ʽpodjechać nieco (kawałek) konnoʼ, nomina: jojà a. 

jója ʽgrupa konnych jeźdźców; patrol konnyʼ, jojė́jas a. jojìkas ʽjeździecʼ, jojyklà 

ʽujeżdżalnia koniʼ (neosuf. -ykl- jak w klojyklà, liejyklà), jojìmas a. jójimas ʽjazda, jazda 

konnaʼ, atjójimas DP ʽprzyjazd, przyjachanieʼ, įjojimas DP ʽwjachanieʼ. — Neoosn. jot- (⇐ 

jótas): jõtė ʽkawaleriaʼ (Dowkont), tu też n.rz. Jotijà, Jotijaĩtė, Jotùlė i cps. Jõtupis. 

 jõvalas 3 p.a. 1. ʽżarcie dla świń, warzywa zmieszane z mąką i wodąʼ (por. łot. jãvals 

ts.), 2. przen. ʽmieszanina, gmatwanina; nieład, nieporządek, bałaganʼ — drw. od neopwk. 

jov, jak w formie prt. jóviau do jáuti m.in. ʽprzyrządzać żarcie dla świńʼ. Paralela łot. jāv-: 

jàvums ʽzarobione ciastoʼ, jāveklis ʽciastoʼ. Co do suf. -al- por. ėd̃alas, lẽsalas. — Drw. 

jovãlyti, -iju, -ijau ʽszykować pokarm dla świń; przewracać, mieszaćʼ, jovalỹnė ʽmiejsce na 

nieczystości; nieporządek, bałaganʼ. Drw. wsteczny: jõvis ʽnieład, nieporządekʼ (por. dẽgalas 

⇒ dẽgas). 

 jõvaras 3 p.a. 1. ʽczerwonolistna topola, Populus deltoidesʼ, 2. ʽgrab pospolity, 

Carpinus betulusʼ, 3. ʽklon jaworowy, Acer pseudoplatanusʼ — zapoż. ze stbłr. javorъ, por. 

błr. jávar, -a/-u, pol. jawor, -u (SLA 90, LEW 195). War. jãvaras, jóvaras (akut jak w zapoż. 

jómarkas); z aferezą j-: õvaras. — Wokalizm ė/ie w war. jėvaras, jiẽvaras, jievarỹs zakłada 

błr. gw. jévar (por. blėd̃nas ob. bliẽdnas ⇐ błr. blédny). — Drw. jovarìnis ʽjaworowyʼ, cps. 

jõvarklevis ʽklon jaworowy, Acer pseudoplatanusʼ (por. klẽvas). 

 jõvytis, jõvijuos, jõvijaus gw. ʽprzyjść, zjawić się, zgłosić się na wezwanie, dać się 

widziećʼ (Jau reikė buvo jõvytis ʽJuż trzeba było zgłosić sięʼ, scil. do wojska, por. ZS 21), 

pasijõvyti ʽpokazać się, zgłosić sięʼ, užsijõvyti ʽzarejestrować sięʼ — zapoż. ze stbłr. javitisja, 

por. błr. javícca, jaŭljúsja, 3 sg. jávicca. War. z aferezą j-: ovytis b.z.a. ʽzwidywać się komuʼ. 

Akcentuacja lit. bazuje na białoruskiej formie 3 sg. prs. jávicca (por. dõvytis, ùčytis i žỹvytis). 

— Neoapofonia o ⇒ ė (odwrotność stosunku ė ⇒ o): jė́vytis, por. Šaukiami turėdavo jė́vytis 

ʽWzywani musieli się stawić/zgłosićʼ. Mūsų sūnus atsijė́vijo ʽNasz syn się zjawiłʼ. War. akc. 

jėṽytis ʽstroić sięʼ (Aš nemėgstu jėṽytis ʽNie lubię się stroićʼ). Paralele apofoniczne: slėb̃as ⇐ 

slõbas; zgrėb̃nas ⇐ zgrõbnas. 

 jùchtas, jùktas 2 p.a., gw. ʽjucht, gruba nieprzemakalna skóra używana na butyʼ — 

zapoż. ze stbłr. juxtъ (juxtь), pol. jucht. — War. f. juktà 2 p.a. ⇐ stbłr. juxta, błr. júxta, -y 

(por. ros. juftь f.). 

 judė́ti, judù, judė́jau 1. ʽruszać się, być w ruchuʼ (Medis jùda ʽDrzewo się ruszaʼ. Nė iš 

vietos nèjuda ʽNawet z miejsca się nie ruszaʼ), 2. ʽostro upominać, łajać, karcić, strofować; 

karaćʼ (DP ʽgromićʼ), SD judėt «zhukać kogo», judu su šauksmu «fukam» (syn. baru, rėkauju 

unt ko), išjudė́ti ʽrozruszać sięʼ, DP ʽzłajać, skaraćʼ, sujudu SD
1 «sfukam» (syn. subaru, 

sunieku) — durativum z suf. -ė- i pierwiastkiem na SZ jud- (zob. jùsti I). Por. pie. *Hi̯udh-: 

wed. yúdhyati ʽwalczyʼ, gr. ὑσμίνη ʽwalka, bitwaʼ (*Hi̯udhsm-), SE *Hi̯eu̯dh- (LIV
2 225n.). 

— Drw. jùdinti (zob. jùsti I). Nomina: judesỹs ʽruch, poruszenieʼ, judimas SD «fuk», judrùs 

ʽruchliwyʼ, judus SD «fukliwy» (syn. barus), są́jūdis (zob.), sujudìmas ʽrozruchʼ, SD 

sujudimas marių «burzenie morza, nawałność» (syn. siautimas), sujudimas širdies SD 

«namiętność» (syn. geidulys, sudrumstimas). Neoosn. judėj-: judė́jimas ʽporuszanie się, 

ruchʼ. 

 judõšius, -iaus 2 p.a. 1. ʽzdrajcaʼ (DVŽ), 2. ʽniegodziwiec, nikczemnikʼ (KRŽ), 3. 

ʽdiabełʼ, też jako obelga: Kur landzi, judõšau! LZŽ ʽGdzie leziesz, j.!ʼ — przenośne użycie 

biblijnego imienia Judasz. Por. pol. judasz ʽzdrajca, obłudnikʼ, gw. ʽdonosiciel, matacz, 

człowiek przebiegły, natrętnyʼ itp. (SGP II, 272). — Drw. judošìni! obelżywy wyraz o formie 

voc.sg. od judošìnis ʽtaki jak Judaszʼ, judõšiškas ʽzdradzieckiʼ. Cps. judõškailis KRŽ 

ʽniegodziwiec, nikczemnikʼ, też jako obelga i przekleństwo (dosł. ʽJudaszowa skóraʼ, por. 
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káilis). Inne przekleństwa z judoš°: judõšnasis (człon °nasis niejasny), judošpentis b.z.a. 

(por. péntis ʽobuchʼ), judõšvelnis (por. vélnias ʽdiabełʼ). Drw. wsteczny: jùdas.  

 jùk ptk. ʽprzecież, wszakʼ: Jùk pàts žinaĩ ʽPrzecież sam wieszʼ. War. stlit. jukaigi, 

jukaig ʽwszakʼ (DP), też jukaigei, jukag, jukig. W gwarach też jako spójnik ʽponieważʼ. 

Odpowiednik łot. juk ptk. ʽja, dochʼ. Pochodzenie niejasne, por. GJL III, § 816, LEW 196, 

ALEW 417. 

 jukà 2, 4 p.a. gw. 1. ʽczernina, zupa przyrządzona z krwi ptasiej (kaczej, gęsiej) lub 

zwierzęcej (owczej, wieprzowej), czasem z dodatkiem octu i/lub suszonych owocówʼ, 2. 

ʽkrew zwierzęcaʼ, 3. ʽwszelka zupa, polewkaʼ, 4. ʽsosʼ — zapoż. ze stbłr. juxa, por. błr. juxá, 

-ý, pol. jucha (SLA 91, ZS 21, LEW 199, ALEW 417n.). SD: juka juoda «podlewa czarna» 

[ʽszary sosʼ, SPXVI], juka tiršta «galareda; gąszcz». — Drw. jukelė SD
1 «juszka» (suf. -elė 

sugeruje kalkę z pol. juszka, por. jupelė ʽjupkaʼ). Vb. denom. jùkyti, -iju, -ijau ʽo potrawie: 

zaprawić krwią do smakuʼ (Marti jùkija strovą, t.y. kraujùs žąsies uždeda į strovą JU 

ʽSynowa «jukija» potrawę, tj. zaprawia ją gęsią krwiąʼ).  

 jùksai, -ų 2 p.a. pl.t. gw. ʽmarne, gorsze resztki, odpadki, wybierkiʼ, np. Išrinko 

geruosius obuolius, beliko vieni jùksai ʽWybrał dobre jabłka, zostały same resztki/wybierkiʼ. 

Jau gerųjų grūdų jaujoj nebėra, liko tik vieni jùksai ʽDobrego ziarna w suszarni już nie ma, 

zostały marne resztkiʼ — zapoż. z prus.-niem. juks m. ʽbrud, lichy tytoń, śmiecieʼ (por. GL 

58), por. nwn. Jucks m. ʽbrud; rzecz bezwartościowaʼ. — Drw. juksỹnė ʽliche jedzenieʼ. 

 jùkšė 2 p.a. ʽświniaʼ, jukšà 2 p.a. ʽprosięʼ, jùkšius 2 p.a. m.in. ʽprosięʼ — nomina 

utworzone od wykrz. jùkš, używanego przy pędzeniu świń. Paralele: čiūkà, čiúotis. — Vb. 

denom. jùkšinti ʽkierować do kogoś okrzyk jukš, odstręczać kogośʼ, też ʽnazywać kogoś 

świniąʼ. 

 jùmperkė 1 p.a. przest., gw. ʽdziewica, pannaʼ — zapoż. z nwn. gw. jumpfər f., por. 

nwn. Jungferchen n. (Čepienė 152). Zob. też jùmprawa. 

 jùmprava 1 p.a., jum̃prava 1 p.a. przest., gw. ʽdziewica, pannaʼ, war. jùmprova 1 p.a., 

junprova b.z.a. — zapoż. z prus.-niem. iunfraw, jumfer f. (GL 58, Čepienė 81), por. nwn. 

Jungfrau f. Z uwagi na akut por. zapoż. klùmpės i štriùmpa. Łot. jum̃prava ʽdziewica, pannaʼ 

⇐ śrdn. junkvrūve (Jordan 64). Odpowiednią pożyczkę w jęz. staropruskim poświadczają 

formy iumprawan ob. jungprawan ENCH obl.sg. ʽdziewica, panna, Jungkfrawenʼ (por. 

Trautmann 1910, 349). Osobno zob. jùmperkė i preĩleinė. 

 jùngas 3 p.a. 1. ʽjarzmo, drewniany zaprząg zakładany na kark lub rogi oraz czoło 

wołówʼ, 2. ʽsprzężaj złożony z dwóch wołów ornychʼ (penki jungaĩ jaučių DP 27633 ʽpięć 

jarzm wołowʼ), 3. ʽw cepach: rzemień łączący bijak z cepiskiem, tzw. gążwaʼ, 4. ʽsklepienie 

w budowliʼ. SD: jungas 1. «cug» [ʽzaprząg konny składający się z kilku par koniʼ, SPXVI], 2. 

«jarzmo», 3. «sklep» [ʽsklepienieʼ] (syn. sųjunga). Odpowiednik łot. jûgs ʽjarzmoʼ (pajûgs 

ʽuprząż końska, zaprzęg konnyʼ). Jest to drw. postwerbalny od prs. jùngia ʽłączy, sprzęgaʼ, 

zob. jùngti. Paralele: gum̃bas ʽguzʼ ⇐ prs. gum̃ba (gùbti), slìmpa c. ʽobibokʼ ⇐ prs. slim̃pa 

(slìpti, nuslìpti). Osobno zob. są́junga. — Neologizm jùngas wyparł odziedziczoną nazwę 

ʽjarzmaʼ, tj. plit. *i̯ugas m. ⇐ pb. *i̯ugan n. Praforma ie. *i̯ug-ó-m n. ʽjarzmoʼ (w sprawie 

ewentualnej spółgłoski lrg. w nagłosie tego wyrazu zob. NIL 400, przyp. 1). Odpowiedniki 

ie.: het. iuka-, wed. yugám, łac. iugum, gr. ζυγόν, galij. iugo-, stwn. joh (drw. goc. gajuk n. 

ʽparaʼ), stisl. ok n., stwn. joh oraz psł. *jĭgo < *i̯ŭgo253, por. scs. igo, ros. ígo, czes. jho, pol. 

gw. igo. 

 
253 Paralelna zmiana i̯u w i̯i przez persewerację zaszła w łac. bīgae ʽdwa sprzężone konie lub wołyʼ < *bii̯igai̯ < 

*du̯i-i̯ugai̯, zob. Weiss 2009, 132.  
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 jungt, neoosnowa wyodrębniona z formy jùngtas ʽzłączonyʼ, participium prt. pass. od 

jùngti ʽłączyć, sprzęgaćʼ. Drw. jungtùkas 1. ʽelement łączący, łącznikʼ, 2. gram. ʽspójnik, 

coniunctioʼ (neol., por. sufiks w ištiktùkas), jungtùvas ʽdyszel; skórzane wiązanie w cepach, 

tzw. gążwaʼ, jungtùvės a. jùngtuvės f.pl. ʽzawarcie małżeństwa, małżeństwoʼ. — prijunktas 

DP ʽzwyczajnyʼ, sujungtas SD «sklepiony; złączony», po dešinei sujungtas arklys, parunkis 

«naręczny koń» [ʽkoń przyłączony po prawej stronie dyszlaʼ, SPXVI]. Paralele s.v. girt, imt, 

mest-. 

 jùngti, jùngiu, jùngiau 1. ʽłączyć, sprzęgać (w jarzmie), nakładać jarzmo wołomʼ (Jùnk 

jaučius į jungą, o kinkyk ašvienius į kinktus ʽSprzęgaj woły w jarzmie, zaprzęgaj konie w 

uprzężʼ), 2. ʽsprzęgać konie, woły w paręʼ, 3. ʽwiązać, jednoczyćʼ, pajùngti ʽnałożyć 

jarzmoʼ, przen. ʽujarzmić, narzucić jarzmo, niewolę, podporządkowaćʼ. SD sujungiu 

«sklepię; sprzęgam bydło» (syn. sukinkiu), «złączam co» (syn. suneriu, suglaudžiu). Odpo-

wiednik łot. jûgt, jûdzu, jûdzu ʽzaprzęgaćʼ (Kā jūgsi, tā brauksi ʽJak zaprzęgniesz, tak 

pojedzieszʼ). Paradygmat oparty na neopwk. jung-, wyabstrahowanym z prs. infigowanego 

*jungù do *jugaũ, *jùgti, ptc. prt. pass. *jùgtas (paralele: jùnkti, plùnkti, biñgti, kim̃šti). Por. 

SE s.v. jáugti. — Neopwk. jung- ma odpowiednik w łac. iung-, co wyabstrahowano z formy 

3 pl. prs. iungunt (por. sti. yu-ñ-j-ánti ʽzaprzęgająʼ wobec 3 sg. yu-ná-k-ti ʽzaprzęgaʼ). 

Wtórne iung- też w inf. iungere, pf. iūnxī, jak i w derywatach: iūnctor ʽten, kto zaprzęga 

konieʼ, iūnctim adv. ʽłącznie, razemʼ, iūnctus, -a, -um ʽzłączony, spojony, powiązanyʼ, sb. 

ʽbliski krewnyʼ. Por. Ernout-Meillet 328. — Drw. jùngas (zob.), junginỹs ʽzwiązek, 

połączenie, zestawienieʼ, jungtìs, -tiẽs f. ʽzwiązek, połączenieʼ, gram. ʽłącznik, copulaʼ, 

jungùtis ʽdrewniane wzmocnienie dzierżaka cepówʼ, pajùngiamas ʽzaprzężony w jarzmoʼ: 

sėdįs ant asilyčios... pajùngiamos DP 116 ʽsiedzący na oślicy... podjarzemnejʼ; są́junga 

(zob.).  

 jùnkeris, -io 1 p.a. 1. hist. ʽpruski szlachcic-obszarnik, junkierʼ (war. juñkaris, GL 58), 

2. hist. ʽwychowanek rosyjskiej carskiej szkoły oficerskiej, junkierʼ, 3. gw. ʽkawaler, 

narzeczonyʼ — zapoż. z nwn. Junker m. ʽpruski szlachcic-obszarnikʼ (⇐ śrwn. junchērre < 

junc hērre ʽpanicz, młody szlachcicʼ, EWD 603). 

 jùnkyti, jùnkau (war. jùnkiu), jùnkiau 1. ʽodstawiać niemowlę od piersi, prosię od 

sutkaʼ (Paršai nuo kiaulės jùnkomi ʽProsięta można już odstawić od sutka macioryʼ), 2. gw. 

ʽuczyć czego, wprawiać kogo w czymʼ, 3. przest. ʽnęcić, wabićʼ (junkiu SD
1 «nęcę»). Refl. 

jùnkytis ʽuczyć sięʼ. Cps. atjùnkyti a. nujùnkyti ʽodzwyczaić od ssania (dziecko, prosię, 

cielę)ʼ, atjunkiu SD «odłudzam, odwabiam», nujunkiu SD «oduczam kogo, odkładam kogo» 

(syn. nugrasau), prijùnkyti ʽwprawić, przyzwyczaićʼ (prijunkiu SD
1 «wabię», SD «nęcę 

kogo»). Causativum na -y- od neopwk. junk-, por. jùnkti ʽwyknąć, przywykaćʼ. Znacz. etym. 

ʽsprawiać, że ktoś przywyka, przyzwyczaja sięʼ. Paralele: žìndyti ⇐ žį́sti; spìrgyti ⇐ spirgė́ti; 

vìlgyti ⇐ vìlgti. — Starszą postać causativum kontynuuje scs. učiti ʽuczyćʼ (lit. *aukyti), o 

czym mowa s.v. jaukìnti. — Neoosn. junky-: junkyklė SD «wab» [ʽwabik, przynętaʼ] (syn. 

vilbinųs daiktas), jùnkytojas gw. ʽnauczycielʼ (dosł. ʽten, kto kogoś do czegoś przyuczaʼ), 

war. z dysymilacją ŋk > mk: jùmkytojas (por. lakámka, firámka, šumkõjis). — Z innymi 

sufiksami: jùnkinti a. junkìnti caus. ʽprzyzwyczajać, wprawiać, uczyćʼ (⇒ jùnkintojas ʽkto 

wabi ptakiʼ), °jùnkdyti: atjùnkdyti ʽodzwyczajaćʼ, pajùnkdyti ʽprzyzwyczajaćʼ. 

 jùnkti, jùnkstu, jùnkau ʽwyknąć, przywykać, przyzwyczajać się, przyuczać sięʼ. 

Odpowiednik łot. jûkt, -stu, -ku ts. Cps. atjùnkti ʽodzwyczaić się; przestać ssać pierś 

matczynąʼ, nujùnkti ʽodwyknąć, odzwyczaić się; zostać odstawionym od piersiʼ, pajùnkti DP 

ʽnałożyć się, przywyknąćʼ, prijùnkti ʽprzywyknąć, oswoić się, przyzwyczaić sięʼ, sujùnkti 

ʽoswoić się nawzajem (o ludziach i zwierzętach)ʼ. Nomina: į́junkis ʽprzyzwyczajenieʼ, 

junkinỹs ʽukochany; kochanek; kolegaʼ, też ʽcielę ssące obcą krowęʼ, jùnklė ʽprzynęta na 
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rybęʼ, junklės f.pl. SD «nęta» [ʽto, czym nęcą, wabiąʼ], syn. jaũkas, jauktà; nepajùnkęs DP 

ʽniezwyczajnyʼ, nepajunktas DP ʽniezwykłyʼ, duona pajunktoji DP ʽchleb powszedniʼ, 

pajunkìmas a. pajùnkimas ʽzwyczaj, obyczaj, nałógʼ, prijùnkęs DP ʽprzywykłyʼ. Caus. 

jùnkyti (zob.). Leksem o postaci junk- jest neopierwiastkiem, który wyabstrahowano z formy 

prs. infigowanego *ju-n-kù (prt. *jukaũ, inf. *jùkti). Nagłos w juk- jest wtórny. Z 

porównawczego punktu widzenia oczekuje się *uk-, chodzi bowiem o refleks SZ pie. *h1uk-. 

Wziąwszy pod uwagę to, że pie. SE *h1eu̯k- musiało wydać lit. *jauk- (zob. jaukìnti), łatwo 

wyobrazić sobie rozwój wyrównawczy, prowadzący od alternacji pierwotnej SZ *uk- : SE 

*jauk- do alternacji historycznej *juk- : *jauk-, gdzie czynnikiem różnicującym alternanty 

jest sam wokalizm. Skoro *juk- weszło na miejsce *uk-, to pierwotny pdg. słaby można 

zrekonstruować jako *unkù, *ukaũ, *ùkti. Por. wed. ucyasi 2 sg. ʽnawykaszʼ. — Alternant 

*uk- jest potwierdzony również dla słowiańskiego, por. refleks st. wzdłużonego *ūk-, psł. 

*vyk-a- < pbsł. *ūk-ā- iter. ʽnawykać, przywykaćʼ, por. ros. privykátь, czes. navykat, pol. 

nawykać (od-, przy-). Do iteratywnego vyk- został wyrównany wokalizm prs. psł. *vŭk-nǫ-ti, 

stąd scs. vyknǫti ʽuczyć sięʼ, stpol. wyknąć ʽuczyć się, wdrażać sięʼ, pol. nawyknąć, czes. 

navyknout si ʽprzyzwyczaić sięʼ. Por. jeszcze nomen scs. obyčajĭ ʽobyczaj, zwyczajʼ < psł. 

*obvyčajĭ z *ob-vyk-ějĭ. — SO przybrał w prabałtyckim postać *i̯au̯k-, z j- jak we wtórnym 

SZ *i̯uk-: jaukìnti (zob.). 

 juõ, júo adv. ʽbardziej, tym bardziejʼ, np. Kad paties tėvo nebuvo namie, tai juo reikėjo 

žiūrėti namų ʽKiedy ojca samego nie było w domu, to tym bardziej trzeba było pilnować 

domuʼ. Kas tau juo jau patinka? ʽCo ci bardziej (szczególnie) się podoba?ʼ Skostnienie 

formy instr.sg. juõ od zaimka 3 os. jìs ʽonʼ. — juõ... juõ lub júo... júo spójnik ʽim... tymʼ, np. 

Juõ daugiau, juõ geriau ʽIm więcej, tym lepiejʼ. Júo veikiaus, júo geriaus ʽIm prędzej, tym 

lepiejʼ. — juõlab ʽtym bardziejʼ, ze zmiany juõ labiaũ. 

 juobà adv. żm. ʽbardziej, więcej, tym bardziej; zwłaszcza; nieco, trochęʼ, np. Vaikai 

motyną juobà myl, nego tėvą ʽDzieci kochają matkę bardziej niż ojcaʼ. Doras gyvenimas 

juoba kitus moko, nekaip geri žodžiai ʽPrzykład godnego życia jest dla innych bardziej 

pouczający niż dobre słowaʼ. Tiek pinigų dabar duoti negali, juobà kad yra ir kitų labai opių 

ir neatidėtinų reikalų ʽTyle pieniędzy nie może teraz dać, zwłaszcza że są teraz inne ważne i 

palące sprawy (wydatki)ʼ. Zrost adv. juõ (zob.) z ptk. ba (por. arbà). 

 juodadarb̃is, -io 2 p.a. ʽprosty, niewykwalifikowany robotnikʼ — kalka złożenia ros. 

černorabóčij, por. júodas ʽczarnyʼ, dárbas ʽrobota, pracaʼ. 

 júodas, -à 3 p.a., júodas, -a 1 p.a. 1. ʽczarny jak węgiel, sadza, smołaʼ, 2. ʽciemny – o 

chmurze; opalony przez słońce; szary – o sosieʼ (juka juoda SD «podlewa czarna» [ʽszary 

sosʼ, SPXVI], 3. ʽo maści konia: karyʼ, 4. júodas pū́dymas ʽczarny ugór, pole, które od sprzętu 

roślin do zasiewu ozimin nie jest uprawianeʼ (Júodu pū́dymu laikėm lauką), 5. akmuo juodas 

SD «gagatek» [ʽgagat, czarny kamień półszlachetnyʼ]. Pb. *i̯ōd-a-. Co do akcentuacji zob. 

Būga, RR II, 422. W jęz. łotewskim przymiotnik uległ substantywizacji i pewnej przesuwce 

znaczeniowej: juõds ʽskrzat leśny, zły duch, diabełʼ (por. lit. juodàsis ʽdiabełʼ), juodene bot. 

ʽdas Schwarze Bilsenkraut, Hyoscyamus nigerʼ. Bez etymologii. Nieobecność refleksów 

†i̯ēd- odradza hipotezę apofonii ē ⇒ ō (uo). Zob. LEW 197, ALEW 419n. (z liter.). 

Prawdopodobnie mamy przed sobą neologizm, który zastąpił odziedziczony przym. *kiršnas 

ʽczarnyʼ (pie. *kṛs-nó-), por. n.rz. Kirsnà (zob. s.v. kéršas). Niektórzy bałtyści postulują 

różnicę między prabałtyckimi dialektami: odłam wschodnio-bałtycki miałby opozycję (lit.) 

báltas ʽbiałyʼ : júodas ʽczarnyʼ, z kolei odłam zachodnio-bałtycki opozycję (stpr.) gaylis 

ʽbiałyʼ : kirsnan ʽczarnyʼ, zob. Būga, RR II, 100, PKEŽ 2, 33n. — Drw. júodaikis a. júodeikis 

ʽczernina, polewka z krwi ptasiej z dodatkiem octuʼ (war. júodakis, júodikis), júodalis ʽpiwo 

ciemneʼ, juodàsis a. júodasai ʽdiabełʼ, júodenkos f.pl. ʽczarna porzeczkaʼ, juodìkiai m.pl. 
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ʽmodra kapustaʼ, juodìkis ʽgrzyb z ciemnym kapeluszem; czerninaʼ, júodikis a. juodìkis bibl. 

ʽpieniążek; najmniejsza monetaʼ, juodỹlas ʽfarba czarna, czernidło, atramentʼ, juodylas unt 

rašymo SD «inkaust» (por. sufiks w baltỹlai i w zapoż. černỹlas), ⇒ juodylinyčia SD 

«kałamarz» (syn. sūdynė rašymo), juõdis ʽczarne zwierzę – wół, piesʼ. — Cps. juodabrùvis 

ʽo czarnych brwiachʼ (zob. bruvìs), juodadarb̃is (zob.), juodagalṽis ʽmający ciemną 

głowę/łebʼ (por. galvà; nazw. Juodagálvis, Júodgalvis), juodãkis ʽczarnookiʼ (por. akìs; 

nazw. Juodãkis, Juodakỹs), júodažemis ʽczarnoziemʼ (por. žẽmė), júodbėris ʽciemnogniady – 

koń, kobyłaʼ (por. bė́ras), júodmargis ʽczarnopstry, biały z czarnymi plamami; łaciaty – wół, 

krowaʼ (por. márgas I), júodmiškis (zob. mìškas), juodnugãris ʽmający czarny grzbietʼ (por. 

nùgara), júodraštis ʽbrudnopis; notatnikʼ (por. rãštas; kalka z pol. brudnopis?), juodsubìnis 

ʽo bocianie: mający czarny zadʼ (por. sùbinė), júodvarnis ʽkrukʼ (por. várna). — Vb. denom. 

juodė́ti ʽczernieć, ciemniećʼ, júodinti ʽczernić, robić czarnym, smarować sadząʼ, przen. 

ʽoczerniać kogoʼ, juõsti (zob.). — Nazw. Júodis, Júoda, Juodkà, Juodáitis, Juodeikà, 

Juodeĩkis254. N.jez. Júodas 3x, Júodasai 3x, Júodis 5x, Juodáitis, cps. Juodžerỹs (*Juod-

ežerys). N.rz. Juodà 2x, Júodė 4x, Juodišà, Juodmenà, cps. Juodšakà, Júodupė 18x, 

Júodupis 58x, Júodžiupis. N.m. Júodasalės (zob. salà). 

 juog stlit. 1. spójnik ʽże, iżʼ, wprowadzający zdania podrzędne, np. Tikime, juog peklon 

nužengė PK 1111 ʽWierzymy, iż zstąpił do piekłaʼ, žinodami, juog esme kalti PK 2612 

ʽwiedząc to, żechmy przewiniliʼ, 2. spójnik ʽgdyżʼ, np. o vienok ant jų nebus priepuola taipo 

škadlyva, juog Poną savo turi abginėją tikrą PK 5714 ʽA wszakże na nie nic nie przypadnie 

tak szkodliwego, gdyż Pana swego mają obrońcę pewnegoʼ, 3. spójnik ʽwszak, przecieżʼ (dla 

podkreśleniu tego, co się mówiłoʼ), np. juog esi Ponas ir Dievas mano PK 628 ʽwszakeś ty 

sam jest Pan moj [i] Bog mojʼ. Zapewne drw. od formy instr.sg. juõ zaimka 3 os. jìs: *juo-gi 

(por. LEW 194). Zob. też jóg. 

 juõkas 4 p.a. ʽżart, śmianie się z żartu, śmiechʼ. SD «kunszt, żart, igrzysko; śmiech, 

naśmiewisko; żart, żartowanie». Pl. juokaĩ ʽżartyʼ, DP ʽśmieszki, kunsztyʼ, SD «śmiech», 

vienì juokaĩ adv. ʽnic łatwiejszegoʼ. Por. jeszcze juokų ažu juokų atduot SD «odszydzić» 

[ʽodpowiedzieć szyderstwem na szyderstwoʼ, SPXVI], juokų juoku atduomi SD «odżartować» 

[ʽodpowiedzieć żartem na żartʼ]. Odpowiednik łot. juõks ʽżartʼ. Bez dobrej etymologii, zob. 

referat liter. w LEW 197. Petit 2010, 124 rekonstruuje pie. *i̯ōkos, formację na SW do *i̯oko- 

jak w łac. iocus ʽżart, dowcipʼ, za nim ALEW 421 («Vṛddhiableitung»). W ujęciu de Vaana 

308 (s.v. iocus) lit. juõkas i łot. juõks mają być zapożyczeniami niemieckimi. — Drw. bejuõk 

adv. ʽbez żartów, na serioʼ, juokaĩs adv. ʽżartem, dla żartuʼ, juokìngas ʽśmieszny, dowcipnyʼ, 

SD «błazeński; żartowny, trefny, kunsztowny», juokinykas SD «śmieszek», juokomìs adv. 

ʽżartemʼ, juoktinas SD «śmiechu godny», cps. juokdarỹs ʽbłazen; komikʼ, SD «błazen; 

kunsztmistrz; żartownik» (por. darýti). Vb. denom. apjuõkti ʽośmieszyćʼ, SD apjuokiu 

 
254 Toporov III, 60n. był zdania, że staropruskie nazwy osobowe Jode, Jodeyko, Jodocz, Joduko, Jodute 

(Trautmann 1925, 39) stanowią dowód na istnienie zach.-bałtyckiego apelatywu *jōd- ʽczarnyʼ, który miałby 

być odpowiednikiem wsch.-bałt. juod- (lit. júodas). Wcześniej już Gerullis w AON 51, 216 zestawiał stpr. 

nazwy miejscowe Joduthen z lit. n.m. Juodžiaĩ (od n.os. Júodis). Przeciw temu wystąpił Mažiulis w PKEŽ 2, 

33, sprowadzając stpr. Jode itd. do osnowy werbalnej *jād- jak w lit. jódyti ʽkazać komu jechać na koniuʼ. 

Sprawa pozostaje sporna z trzech co najmniej powodów. Po pierwsze staropruski nie zna dyftongu uo, zaś 

grafem <o>, używany w notacji stpr. wyrazów, ma nie jedną, lecz pięć wartości fonetycznych, por. 1. golis : 

lit. [a] gãlas, 2. ponasse : lit. [a:] panósė, 3. meddo : lit. [u] medùs, 4. brote : lit. [o:] brólis i 5. glossis : lit. 

[uo] glúosis. Po drugie nazwa osobowa o bazie Jod- nie musi być bałtycka, lecz może być niemiecka lub 

polska, por. niemieckie n.os. Jodocus < Judocus (Gottschald 1982, 273) oraz jej staropolskie odpowiedniki w 

formach Jodok, Jodek, Jode ob. Judokus, Judek, Juda, Judka (por. Słownik staropolskich nazw osobowych, 

pod red. W. Taszyckiego, t. II, 489, 496, 510, t. VII: Suplement, 95). Po trzecie, dictum Mažiulisa podważa 

fakt, że w staropruskim materiale nie ma ani jednej formy werbalnej z suf. *-dī-, która byłaby porównywalna 

z litewskim caus. jódyti.  
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«śmieię się z czego; naśmiewam się, szydzę z kogo» (⇒ apyjuoka a. apijuokimas 

«naśmiewisko»), juokáuti ʽżartowaćʼ (⇒ juokaulỹvas ʽżartobliwy, dowcipnyʼ), juõkinti 

ʽrozśmieszaćʼ. Refl. juõktis ʽśmiać się, żartować, wyśmiewać się, drwićʼ, DP też ʽszydzić, 

naigrawać się, natrząsać sięʼ. SD nusijuokiu «uśmiecham się». — Neoapofonia SP uo ⇒ SZ 

u: gw. jùkšas ʽosoba skłonna do śmiechuʼ (por. mìgšas, paĩkšas), jukùs ʽskory do śmiechuʼ. 

Vb. denom. prajùkti, -junkù, -jukaũ ʽroześmiać się, wpaść w śmiechʼ, sujùkti ʽzaśmiać sięʼ 

(por. sudrùgti ⇐ draũgas), prajukdýti caus. ʽrozśmieszyć kogoʼ (por. łot. sajukinât 

ʽrozśmieszyćʼ). Paralela: búožė ⇒ bùžulas, bužỹs. 

 juosmuõ, -meñs 3 p.a., acc.sg. júosmenį m. 1. ʽmiejsce dokoła tułowia powyżej bioder, 

pas, taliaʼ, 2. ʽlinia w ubraniu zaznaczona szwem lub paskiem: pas u spodni, spódnicyʼ — 

dewerbalny rzeczownik z suf. -men- od osnowy juos- jak w júosti, -iu ʽopasać, opasywaćʼ. 

Paralele: stomuõ ⇐ stóti; tešmuõ ⇐ tėš̃ti; želmuõ ⇐ žélti. — Neoosn. juosmen-: juosmẽnė 

ʽpas, taliaʼ. — War. gw. juozmuõ – przez antycypacyjną sonoryzację sm > zm, jak np. w 

grasmė ̃> grazmė;̃ graũsmas > graũzmas. Całkiem inaczej GJL II, § 302: juozmuõ pochodzi z 

*juozd-muo, to zaś przez udźwięcznienie z *juost-muo; ma to być wariant wyrazu juosmuõ, 

którego osnowa juos- została zastąpiona przez juost- pod wpływem júosta ʽpasʼ. 

 júosta 1 p.a. 1. ʽpas, pas tkany z wełny, pas jedwabnyʼ, SD: juosta kareivių «pas 

rycerski», juosta kepurės «binda u czapki» (por. łot. juôsta ʽpasʼ), 2. ʽpas w ciele, taliaʼ 

(vandeñs ikì júostos ʽwody [jest] po pasʼ), 3. ʽstrefa geograficznaʼ, 4. ʽtaśma mierniczaʼ, 5. 

laũmės júosta ʽtęczaʼ. Analiza: juost-a, rzecz. postwerbalny od neoosn. juost-, 

wyodrębnionej z czas. júostyti ʽbyć opasanym, nosić pasʼ (przez degeminację z *juos-sty-, 

por. glóstyti). Wskazany czasownik był denominatywem od zanikłego rzecz. *júosas ʽpasʼ, 

który odpowiada psł. *jasŭ, por. scs. pojasŭ ʽpasʼ : aw. yāh ts. (por. BSW 108, IEW 513, REW 

II, 423). — Odziedziczoną formację na -to- może mieć ptc. júostas ʽopasanyʼ, ižjuostas SD 

«rospasany» (syn. paleistas), od *i̯ōs-ta- < pie. *Hi̯eh3s-to-, por. aw. yāsta- ʽopasany dokoła 

ciałaʼ, gr. ζωστός ts. (z *gi̯ōsto-; co do afrykaty por. ζειαί s.v. javaĩ). Zob. LIV
2 311, NIL 

391n., Matasović 39. — Drw. od juost-: juostẽlė ʽtasiemkaʼ, júostininkas ʽkto wyrabia a. 

sprzedaje pasyʼ (SD juostinykas «paśnik»), juostúotas ʽpasiastyʼ. Cps. júostagalis ʽlichy pasʼ 

(por. gãlas), juostapilṽis ʽz białym pasem przez brzuch – o krowieʼ (por. pilṽas). Vb. denom. 

júosti (zob.). — N.m. Juostiniñkai 2x, Juõstiškės, Pajúostis 4x, Pajuostinỹs, cps. 

Júostaviečiai. 

 júosti, júosiu, júosiau ʽopasywaćʼ, zwykle z prvb. ap- ʽopasaćʼ, iš- ʽrozpasać, zdjąć 

pasʼ, pér- ʽprzepasaćʼ, pri- ʽprzypasaćʼ. War. juõsti. SD: apjuosiu kareivį «pasuię kogo na 

rycerstwo» (apjuosimas kareivių «pasowanie rycerza»), išjuosiu «odpasuię co; rospasuię się 

u kogo» (syn. išsijuosiu). Odpowiednik łotewski ma udźwięcznioną spółgłoskę wygłosową: 

apjuôžu ʽopasujęʼ (*juošu), -juôzu (*juosu), -juôzt. Zdaniem Vaillanta III, 323n. chodzi tu o 

refleksy pb. *i̯ōs-i̯e/a-, vb. denominativum od zanikłego rzecz. *i̯ōs- ʽpasʼ (zob. júosta). — 

Postverbalia: apjuostė BRB ʽfartuch, Schürzeʼ, apjuostuvė SD «opona» [ʽzasłona, 

pokrowiecʼ] ⇐ apjúosti; perjuostuvės f.pl. SD «gzemsy» [ʽpoziomo biegnący występ ściany, 

muruʼ] (syn. karūnos mūrų) ⇐ pérjuosti; priejuostuvė SD «fartuch», prijuõstė ʽfartuchʼ (dosł. 

ʽto, co się zawiązuje w pasieʼ) ⇐ prijúosti. — Durativum na -ė-: juosė́ti, -iù, -ė́jau ʽbyć 

przepasanym, nosić pas, pasekʼ (war. juozė́ti). Odpowiednik słowiański pokazuje oboczny 

temat na *-ā-: pojas-a-ti (pbsł. *-i̯ōs-ā-) ⇐ pojasŭ ʽpasʼ, por. scs. pojasati, pojašǫ ʽopasywać, 

obwiązywać pasemʼ, ros. opojásatь, czes. pásati, stpol. pasać (o-, roz-), paszę. Zob. BSW 

108, REW II, 423, LEW 198, ALEW 421n. — Gwarowe vb. denom. jūsė́ti ʽnosić pas, być 

opasanymʼ zostało pod względem wokalizmu upodobnione do bliskoznacznego czas. mūvė́ti 

ʽnosić spodnie, rękawiczki, pierścieńʼ. Trudna do przyjęcia jest hipoteza neoapofonii juos- ⇒ 

jūs- w NIL 392, przyp. 5, jak też wywód z pie. *i̯eu̯es-ói̯-et-tei̯ u Schmalstiega 2000, 117. 
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 juõsti, juõsta (*juod-sta), juõdo, zwykle z prvb. nu-, pa-, su- ʽstawać się czarnym, 

ciemnym, czernieć, ciemniećʼ (SD juostu «czernieię»), war. júosti, júosta, júodo — vb. 

denominativum na -sta od przym. júodas ʽczarnyʼ (zob.). W kwestii metatonii zob. Būga, RR 

II, 438. — Neopwk. juos-: juõsvas (zob.). 

 juõsvas, -à 4 p.a., júosvas 3 p.a. ʽczarniawy, nie całkiem czarny; ciemnyʼ, SD
1 

«czarnawy» — analiza: juos-vas, przymiotnik od neopwk. juos-, który wyabstrahowano z 

prs. juõsta ʽstaje się czarny, czerniejeʼ (zob. juõsti, juõdo). Metanaliza juõs-ta ma oparcie w 

bálsta (por. bals̃-vas) i raũsta (zob. raũs-vas), por. Smoczyński, ALL 49, 2003, 123n. Inaczej 

ŽD 377 i Ambrazas 2011, 56: analiza *juod-svas. — Neopwk. juos- tkwi również w 

juõzganas ʽniezupełnie czarnyʼ < *juos-ganas (por. balz̃ganas ob. bals̃vas, žalz̃ganas ob. 

žals̃vas). — Neoosn. juosv-: juosvelė b.z.a. bot. ʽciemnogłów, Nigritellaʼ, juosvókas 

ʽczarniawyʼ, vb. denom. pajuosvė́ti ʽpoczernieć (o lnie), pociemnieć (o niebie)ʼ. Por. neoosn. 

žalsv- s.v. žálti. 

 Juozapìnės, -ių 2 p.a. pl.t.f. ʽświęto św. Józefa, 19.III.ʼ — drw. na -inė- od imienia 

Juõzapas ʽJózefʼ. Zob. paralele s.v. Jonìnės. — Tu też należą: juozapìnės lelìjos ʽbiałe lilieʼ 

(por. lelijà), juozapìnės kriáušės ʽgatunek zimowych gruszekʼ. 

 juozãžole 1 p.a. bot. ʽizop, półkrzew z rodziny wargowych, stosowany w lecznictwie, 

Hyssopus officinalisʼ — złożenie członów juoza- jak w imieniu Juõzapas ʽJózefʼ (war. 

Juõzas) i žolė ̃ ʽziołoʼ. Wyraz literacki (DLKŽ), nie notowany w LKŽ. Z uwagi na war. 

juozapas b.z.a. ʽizopʼ, drw. juozapatėl̃is, juozapėlis b.z.a., juozapukai b.z.a. zachodzi 

podejrzenie, że chodzi tu o ludowo-etymologiczne przekształcenie zapoż. yzapas (zob. 

ýzopas) na wzór imienia Juõzapas. Podobne zjawisko zachodzi w jęz. polskim, por. józefek, 

józepek ⇐ izopek ʽHyssopusʼ (SW II, 183). 

 jupà 2 p.a., gen.sg. jùpos przest., gw. ʽsuknia, szataʼ — zapoż. ze stbłr. jupa ʽrodzaj 

lekkiej kurtki kobiecejʼ ⇐ pol. przest. jupa ʽkaftan, kurtkaʼ (⇐ nwn. Joppe f., śrwn. jope, 

joppe ⇐ śrłac. giuppa, zob. Sławski I, 591, EWD 599). SD: jupa ilga kunigų «sutanna», jupa 

sruoginė, pilna sruogų «barwista, kosmata suknia», jupa viršutinė «ferezya» [ʽsuknia 

wierzchnia nie przypasanaʼ, L.], serdokas, jupa berunkovinė «kabat, kaftan», ižsiūta tūlai 

jupa «wzorzysta szata», jupoj maišelis «kieszeń» [dosł. ʽworeczek u sukniʼ], ižverčiu jupų 

«nicuię», nuplinka, nusišeria jupa «oblata co» [dosł. ʽstrzępi się sukniaʼ]. — Drw. jupelė SD 

«sukienka» (deminutywny suf. -el- wskazuje na kalkę ze stbłr. jupka, jubka, pol. jupka). Cps. 

baltajupis SD «białą suknią noszący, w bieli» (por. báltas, syn. baltarūbis). 

 jū́ra 1 p.a. ʽmorzeʼ, też pl.t. jū́ros. Báltijos jū́ra ʽMorze Bałtyckieʼ. War. jū́rė, pl. jū́rės 

(m.in. w SD, jako synonim do marios), jūria, pl. jūrios b.z.a. Odpowiedniki bałtyckie: łot. 

jũra a. jũŗa ʽmorze; wielkie jezioroʼ, stpr. *iuriay, pis. <luriay> EV ʽmorze, Mer [Meer]ʼ, 

czyt. [ju:rijai] m.pl.; en urminan iūrin ʽw Morzu Czerwonym, im Roten Meerʼ. — Drw. 

jūreĩvis ʽmarynarzʼ, jū́rininkas ts. Cps. jū́rligė ʽchoroba morskaʼ (por. ligà), jū́rmala ʽbrzeg 

morski, wybrzeżeʼ (zapoż. z łot. jũrmala), jūrvėjėl̃is ʽbryza morskaʼ (por. vė́jas). N.rz. Jū́ra, 

Jū́rė, Jū́rupis (war. synkopowany: Jū́rpis). N.m. Pajū́ris 3x, Pajūrìškiai, Ùžjūris. Tradycyjnie 

przyjmowano tu pb. *ū́r- z pie. *(H)uh1r-. Odpowiedniki ie.: łac. ūrīnor ʽzanurzyć się, 

nurkowaćʼ, stisl. úr ʽmżawkaʼ n. i z apofonią: sti. vā́r- n. ʽwodaʼ, luw. u̯a-a-ar ts., stisl. vari 

m. ʽpłyn, wodaʼ, < *(H)u̯eh1-r-. Por. LEW 198, EWAIA II, 544n. Przy takim ujęciu problem 

nagłosowego j- w jū́ra daje się wyjaśnić wyrównaniem SZ *ū́r- do innowacyjnej formy SE: 

pb. *i̯āu̯r- < *(H)eu̯h1r- (podobnie już Petit 2004, 53). Por. następujące refleksy lit.: jáura a. 

jáurė ʽgleba bielicowa, wilgotna, ciężka, nieurodzajna; gleba z domieszką glinyʼ, jáura a. 

jáuras ʽbagnisko, topieliskoʼ (⇒ jaurùs ʽgrząskiʼ). War. z wtrąconym d: jáudra gw. ʽgleba 

bielicowaʼ. — War. ze zmianą j- > g-: giáurė gw. ʽgleba bielicowaʼ (por. jė́ras > gė́ras; kū́jis 
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> kū́gis). Brak palatalności w odpowiedniku łot. gaura zeme ʽpulchna ziemiaʼ (gaura zeme ir 

viegla smilts zeme, kas viegli laiž ūdeni, ME I, 612), zob. Urbutis 2009, 184. Drw. atjáurė 

ʽrola przy bagnie w cieniu, zwrócona ku północyʼ. — Formacja jáura przedstawia derywat 

typu vṛddhi, który w bałtyckim wyparł odziedziczony SE *(H)u̯eh1r-, zob. ostatnio ALEW 

423. Paralele: jáunas, béržas, žéntas. Inne rekonstrukcje w NIL 404: jáura < pie. *i̯eu̯H-r-

ah2-, jū́ra < pie. *i̯uH-r-ah2-. Mają to być derywaty od pie. nomen apofonicznego *i̯eu̯H-r-

/*i̯uH-r- n. ʽwodaʼ. Por. jeszcze orm. ǰowr, gen.pl. ǰowrc̒ , ǰroc̒  ʽwodaʼ (Olsen, Kratylos 56, 

2011, 17). — N.jez. Jaurỹs, Jauriùkas, n.rz. Jauryklà, Jáuros upẽlis, Pajáurinė, Jáurupė. 

N.m. Jáurai 2x, Jáuros 5x, Jáurinė, Pajáurė 3x. Nazw. Pajáuris. Być może należą tu jeszcze 

n.rz. Jarà i n.jez. Jarà, z przygodną monoftongizacją au > a, przypominającą typ šā́kštai, 

zob. LD § 86 (inaczej Vanagas 134, który suponuje pochodzenie ugrofińskie, por. fiń. järvi 

ʽjezioroʼ). — Zapoż. litewskie w błr. gw. jáŭra ʽgliniasta, nieurodzajna glebaʼ, pol. gw. jaura 

ʽlicha, nieurodzajna glebaʼ (Laučjute 45).  

 jurgìnas 2 p.a., zwykle pl.t. jurgìnai, -ų bot. ʽdalie, georginieʼ. Ta literacka forma jest 

wariantem potocznego jurgìnė, pl. -ės lub jurginià, pl. -ios, co zapożyczone z błr. pot. 

jurhínja, -i ʽgeorginiaʼ (TSBM). Błr. liter. vjarhínja. Inny temat: jurginà, jurgìnis; inny sufiks: 

jurgìlas, jùrgilis. — War. z aferezą j-: argìnė ZTŽ ⇐ błr. gw. jarhínja (por. armulkà). 

 Jurgìnės, -ių 2 p.a. pl.t.f. gw. ʽświęto św. Jerzego, 23.IV.ʼ — drw. na -inė- od imienia 

Jùrgis ʽJerzyʼ (por. ros. Júrьev denь, LEW 199). Podobnie są zbudowane nazwy świąt 

Jonìnės, Juozapìnės, Petrìnės. — Imię Jùrgis pochodzi z udźwięcznienia w *Jurkis ⇐ błr. 

Júrka ʽJerzyʼ (zob. ZS 68). Por. wtórne -rg- w ìrga, padárgas, šiurgždùs i vienérgis. Nazw. 

Jùrga ob. Jùrka; Jurgė́nas ob. Jurkė́nas; Jurgáitis ob. Jurkáitis; Jurgáuskas ob. Jurkáuskas; 

Jùrgionis ob. Jurkónis. 

 jùrzdikas 1 p.a. przest. ʽczęść wsi lub miasteczka zamieszkała przez biedotęʼ (Einu į 

jùrzdiką pasisamdyti darbininkų ʽIdę na j. nająć sobie robotnikówʼ) — zapoż. ze stbłr. 

jurzdyka, jursdika ⇐ pol. przest. jurzdyka, co było wariantem do juryzdyka ʽosada na 

gruncie należącym do Kościołaʼ (SW II, 188). Używane też w znaczeniu przenośnym 

ʽzamęt, zamieszanieʼ, por. Vakar pas mus buvo didelis jùrzdikas ʽWczoraj było u nas wielkie 

zamieszanieʼ. Zob. też POLŽ 336. — War. z aferezą j-: ùrzdikas (por. almužnà, ẽknos, 

õvaras). Np. [Našlė] atkilo miestelio pakraštin, vadinaman urzdiku ʽ[Wdowa] przeniosła się 

na skraj miasteczka, nazywany «urzdikas»ʼ. Użycie przenośne: ʽmałe, ciasne pomieszczenie, 

klitkaʼ. 

 jū̃s zaimek osobowy 2 pl. ʽwyʼ (gen. jū́sų, dat. jùms, acc. jùs, instr. jumìs, loc. jumysè, 

allat. jūsump ʽdo wasʼ, adess. jūsip ob. jūsimp ʽw wasʼ). Odpowiada z jednej strony łot. jũs, 

stpr. ious, ioūs ʽwyʼ, z drugiej strony aw. yūš, yūž-əm ʽwyʼ, goc. jus ts., < pie. *i̯uHs. 

Odpowiednik słowiański vy < *u̯ūs został zmieniony przez zastąpienie *i̯ przez *u̯ w 

nagłosie. Przekształcone jest też wed. yūyám ʽwyʼ (zam. *yuvám < pie. *i̯uH-óm; v jako 

wypełniacz hiatu laryngalnego). Por. IEW 513, BSW 110, LEW 199, ALEW 423. — Vb. 

denom. jūsúoti ʽmówić komu «wy» (jūs), wykać komuʼ (por. tujúoti ⇐ tù). 

 jùsti I, sujùsti, -jundù, -judaũ ʽporuszyć sięʼ — prs. infigowane na SZ jud- ⇐ jaud-, o 

funkcji inchoativum-ingressivum do judė́ti ʽruszać się, być w ruchuʼ (zob.). Zob. ALEW 

423n. — Drw. jùdinti caus. ʽwprawiać w ruch, pobudzać, poruszać coʼ, įjùdinti DP 

ʽpobudzać, wzbudzać, wzruszać, uwieśćʼ, pajùdinti ʽporuszyć; kiwnąćʼ. Osobno zob. 

jáudinti. — Neoosn. jund-: juñdalotis ʽhałasować, dokazywać – o dzieciachʼ (Vaikai 

nesijuñdalokit! ʽDzieci, nie hałasujcie!ʼ). Pod względem etymologicznym jest to vb. 

denominativum na -otis od *jund-alas ʽruch, poruszanie sięʼ (por. sárgaloti ⇐ sarg̃alas), 

prijuñdinti ʽoswoić, udomowićʼ. Nomina: juñdilas a. juñdulas ʽczłowiek ruchliwy, nie 
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umiejący usiedzieć na miejscu, wiercipiętaʼ. Paralele: bund-, jung-, junk-. — WSZ jūd-: łot. 

jũdît, -u, -ĩju caus. ʽpędzić bydło bez pośpiechu; niepokoić; rozdzielać skłóconychʼ (jũdîtãjs 

ʽrozjemcaʼ). Lit. nomina: pójūdis 1 p.a. ʽporuszenie się; odruchʼ (por. pajùsti), są́jūdis 1 p.a. 

ʽwspólny ruchʼ (por. sujùsti).  

 jùsti II, juntù, jutaũ ʽczuć, poczućʼ, apjùsti ʽnatrafić na co, znaleźć; dowiedzieć sięʼ, 

nujùsti ʽprzeczuć coʼ, pajùsti ʽpoczuć, doświadczyćʼ, sujùsti ʽpoczuć, wyczuć, poczuć 

instynktem (o zwierzętach); dowiedzieć sięʼ. Refl. pasijùsti ʽpoczuć sięʼ (Pasijutaũ lietuviu 

esąs ʽPoczułem się Litwinemʼ. Vieną dieną jis pasijùto sergąs ʽPewnego dnia poczuł się 

choryʼ). Odpowiednik łot. just, jùtu, jutu ʽczuć, odczuwać, doznawać, spostrzegaćʼ (jūtams 

ʽodczuwalny, zauważalnyʼ). Prs. infigowane na SZ jut- o funkcji inchoativum-ingressivum 

do jutė́ti, jutù, jutė́jau stlit. ʽczuć, nie spać, czuwaćʼ (Jutėkite, jog nežinote dienos, nei 

valundos SP I, 11617 ʽCzujcie, bo nie wiecie dnia, ani godzinyʼ), SD jutu «czuię» (syn. 

girdžiu, nemiegmi, jaučiu), ⇒ jutė́jimas ʽczujnośćʼ. Czasownik pbsł. od pwk. pie. *i̯eu̯t-/*i̯ut- 

ʽspostrzegać, odczuwaćʼ (por. LIV
2 316n.: tylko bsł.; inaczej BSW 72: pbsł. *eu̯ti̯ō). 

Nawiązanie słowiańskie na SZ: psł. *ot-jŭt-nǫ- > *otjĭtnǫ-: czes. octnout se ʽdostać się, 

wpaść, znaleźć się gdzieśʼ, pol. ocknąć się ʽobudzić się, odzyskać świadomośćʼ (z *octnąć 

się), ros. očnútьsja ts., błr. pročnúcca ʽprzyjść do siebieʼ. Zob. REW II, 296, Boryś 379, 

Vaillant III, 238, Derksen 2008, 381. — Drw. pajutinti DP caus. ʽwzbudzićʼ. Nomina: jutùs 

ʽczujny, mający się na bacznościʼ, SD «czuyny» (syn. budrùs) ⇒ jutrùs ʽczuły, wrażliwyʼ. — 

Neopwk. jus- (⇐ jùsti): juslė ̃ʽzmysł czucia; zdolność odczuwania, czucieʼ (por. pūslė,̃ uoslė,̃ 

krimslė)̃, ⇒ neoosn. jusl-: juslìngas ʽwrażliwyʼ, juslìnis ʽuczuciowy, należący do sfery 

uczućʼ, juslùs ʽwyczulony, wrażliwy na coʼ. — WSZ jūt-: łot. izjūta ʽpoczucie (języka, 

humoru)ʼ, jùtas f.pl. ʽuczucie, uczuciaʼ. — SO jaut- < *i̯ou̯t- (który nie różni się od formy SE 

jaut- < *i̯eu̯t-), zob. jaũsti. 

 jū́sų zaimek dzierżawczy 2 pl. ʽwaszʼ, nieodmienny — z pochodzenia jest to forma 

gen.pl. do jū̃s ʽwyʼ. W części gwar tworzy się z tego formy odmienne jū́sūjis a. jūsū̃jis ʽwaszʼ 

(*jūsų-jis, por. pačių̃jis), jūsū̃jė ʽwaszaʼ. — W gwarach, które znają formę anaforyczną tavàs-

is ʽtwójʼ, ukazuje się odpowiednio jū́sasis ʽwaszʼ, jūsóji ʽwaszaʼ, war. jū́sasai, jūsóji. — Drw. 

dzierżawczy na -išk-: jū́siškas, -a ʽwaszʼ (jū́siškai adv. ʽpo waszemuʼ), jūsìškis ʽwasz 

człowiek, jeden z waszychʼ, SD «waszyniec». Por. mūsìškis. 

 jū́šė 1 p.a. gw. 1. ʽzupa rybnaʼ, 2. ʽmarna zupaʼ, 3. ʽgąszcz, zwł. kaszaʼ, 4. ʽwszelka 

mieszaninaʼ. Z innymi tematami: jū́šia ʽzupa na śledziuʼ, jūšis, -ies b.z.a. ʽkartofle duszone w 

maśleʼ. Odpowiednik stpr. iuse EV ʽzupa na mięsie, Juche [Fleischbrühe]ʼ (Trautmann 1910, 

349, LEW 199). Pb. *i̯ūs-ii̯ā-. Temat wokaliczny nawarstwił się tu na osnowę spółgłoskową 

na -s-, pie. *i̯ū-s- < *i̯uH-s- n. (NIL 405, ALEW 425), por. wed. yūḥ, yūṣ-ṇ-áḥ n. ʽpolewka, 

zupa na mięsieʼ (⇒ yūṣ-á- m.n. ʽpolewkaʼ), gr. ζύμη f. ʽdrożdże, zaczyn, zakwasʼ < *i̯ūsmā- 

< *i̯uHs-meh2- (por. IEW 507). Zmiana *(u)s > lit. (u)š jak w apušė,̃ trušìs, vẽtušas. — 

Izolowany jest słowiański refleks na SP: cs. juxa ʽζωμός, polewkaʼ, sch. júha ʽzupa, 

polewkaʼ, strus. uxa, ros. uxá ʽzupa rybnaʼ, pol. jucha ʽkrew zwierzęca; zupa z mięsa, krwi a. 

ryb; wywar z ziół lub owoców; sosʼ, < pbsł. *i̯au̯ṣā (BSW 110, REW III, 195n.). Można to 

interpretować jako derywat typu vṛddhi, pie. *i̯eu̯Hs-eh2-, por. Kuryłowicz 1968, 303. 

Paralela: scs. surovŭ ʽsurowy, niegotowanyʼ wobec lit. sūrùs, scs. syrŭ. — Wokalizm ū 

odpowiednika łac. iūs, iūris n. ʽpolewka, zupa, sosʼ nie pozwala na jednoznaczne orzeczenie. 

Może to być formacja na SP, pie. *i̯e/ou̯H-s-, albo też na SZ, pie. *i̯uH-s- (zob. de Vaan 

316). — Sądzi się, że w jū́šė tkwi ten sam pwk., co w czas. jáuti ʽmieszać, przyrządzać jadło 

dla świńʼ < pie. *i̯eu̯H-, por. IEW 507, LEW 199. 

 juškà 2 p.a., gen.sg. jùškos gw. ʽw piecu: blaszana zasuwa do przymykania kanału 

kominowego celem zatrzymania ciepła, szyberʼ — zapoż. z błr. júška, -i (stąd też pol. gw. 
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juszka ʽszyberʼ, SW II, 189). Zob. też dùšnykas, liùktas, spelt̃ė i šýberis. 

 jùtryna I 1 p.a. stlit. ʽjutrznia, nabożeństwo poranne, pierwsze ranne modlitwy 

brewiarzoweʼ — z substytucyjnym zakończeniem -yna zapożyczone ze stbłr. jutrenja, por. 

błr. jútrenja, ros., ukr. útrenja, stpol. jutrznia. War. jùtrina, jùtrinė. Wędrowna kalka 

kościelna z łac. matutīnum ʽmodlitwy poranneʼ (Sławski I, 596). Zob. też SLA 91n., LEW 

199, ALEW 425. 

 jùtryna II 1 p.a. NDŽ ʽzamek w drzwiach, skrzyni, szafieʼ (Durys buvo užrakintos su 

jùtryna), war. jùtrina — nie do końca jasne przekształcenie wyrazu *nutryna, który oddawał 

zapożyczony zwrot stbłr. nutrenyj (nutrinij, nutrjanyj) zamokъ ʽzamek wpuszczany w 

drewnoʼ (w odróżnieniu od zamka wiszącego). LEW 199: ʽumgebildet aus russ. nutrenoj 

zamok..., nutrjanik ʽEinlaßschloßʼʼ. 

 jū̃viškas, -a 1 p.a. gw. zaimek dzierżawczy 3 pl. ʽich, ichniʼ (Tai mū́siškas, tai jū̃viškas 

arklys ʽTo nasz, [a] to ich końʼ) — formacja na -išk-, utworzona od formy gen.pl. jų̃ do jiẽ 

ʽoniʼ; decasuativum porównywalne z jū́sūjis, bočių̃jis i žmoniū̃jis. Segment -v- spełnia rolę 

wypełniacza hiatu w sekwencji ū.i (por. pūv-V ⇐ puv-V s.v. pū́ti). Zob. mūsìškis, jūsìškis. 
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K 
 kabãšinti, kabãšinu, kabãšinau gw. ʽprzynaglać kogo do zrobienia czego, popędzaćʼ 

(Vis jį reikia kabãšinti, kad nori, kad ką darytų) — niejasne, poświadczone z jednego tylko 

miejsca (Skirs̃nemunė, rej. Jùrbarkas) i podejrzane o pożyczkę. — Nie wiadomo, czy nazw. 

Kabašìnskas (Kabažìnskas) należy wyprowadzać z werbalnej podstawy kabašin-, czy też 

uważać za obce, por. ros. nazw. Kabašin (LPŽ I, 879; SRNG wymienia ros. gw. kabašók, -šká 

ʽkość z nogi zwierzęciaʼ). 

 kabė́ti, kabù (war. kabiù), kabė́jau ʽwisieć, zwisaćʼ. SD kabu «wiszę, wisam» (syn. 

karau) — durativum stanu na -ė- i na SO kab- ⇐ keb-/kib- do kèbti ʽbyć zaczepionym, 

zwieszać sięʼ i kìbti ʽzaczepiać się o co, zahaczać sięʼ. Nawiązanie nominalne w psł. 

*(s)kob- ʽcoś zgiętego, kabłąkʼ < pie. *(s)kebh- (BSW 112, ALEW 426n.), por. serb.-cs. skoba 

ʽklamra, zapinkaʼ, ros. skobá ʽklamra, pałąk, podkówkaʼ obok ros. gw. kobénja ʽhak w 

ścianieʼ, czes. skoble f. ʽklamra w chomącieʼ (stczes. ʽhakʼ), stpol. skobl, -bla, pol. skobel 

ʽżelazne ucho wbite dwoma końcami w futrynę drzwi lub wieko skrzyni i służące do 

zamykaniaʼ. Por. jeszcze REW I, 582, LEW 200n., Boryś 552. — Durativum z obocznym suf. 

-o-: kabóti, -aũ, -ójau ʽwisieć, zwisaćʼ (m.in. o ciężkim powietrzu, mgle). Por. karóti ob. 

karė́ti; sáugoti : łot. saũdzêt; łot. sar̂gât : lit. sergė́ti. Inchoativum: kambù, kabaũ, kàbti: 

nukàbti ʽzawisnąć, zwisnąć, opaśćʼ. — Caus. kabìnti ʽwieszać; czerpać gąszcz, nabierać, 

wygrzebywać; wyrzucać gnój z oboryʼ (por. łot. kabinât ʽwieszać, zaczepiaćʼ), apkabìnti 

ʽobejmować, brać w ramionaʼ : apkabinu SD «obeymuię co; obłapiam»), sukabìnti ʽsczepić, 

złączyćʼ, užkabìnti ʽzawiesić, powiesić; zaczepić o coʼ, ažukabinu SD «zawadzam za co». 

Iter. kabinė́ti ʽzawieszać, rozwieszać (np. upraną bieliznę)ʼ, apkabinė́ti DP ʽobłapiaćʼ, refl. 

kabinė́tis ʽchwytać się czego, czepiać się; szukać zaczepkiʼ; apsikabinė́ti ʽobejmować się, 

ściskać sięʼ zmienia się w apskabinė́ti (synkopa) i po resegmentacji ap-skabinė́ti wydaje 

simplex skabinė́ti ʽobejmować, ściskaćʼ, refl. skabinė́tis (por. skáutis, stvértis). Intens. 

kabsóti ʽwisieć, zwisaćʼ (war. kapsóti). — Postverbalia: apkabà ʽzasłona; zacisk do 

przytwierdzania bielizny suszącej się na sznurze; magazynek w pistolecieʼ, ažukaba SD 

«zawiasa» [u drzwi] (syn. ažukabaris), kabárda c. ʽniezdaraʼ (por. sufiks w saũskarda), 

kãbas ʽhaczykʼ, kãbė, kabė ̃ ʽhaczyk, haftkaʼ (SD «spień u przeczki»), kabeikà c. ʽten, co 

szuka zaczepki, powodu do kłótniʼ ⇐ kabinė́tis (por. mušeikà ⇐ mùštis), kabẽklis ʽbosak, 

osękaʼ (war. kabãklis), kabẽlis ʽhaczykʼ, kabìkas ʽto, co wisi, zwisaʼ, też n.instr. ʽkołek do 

wieszania; pętelka, wieszak przy ubraniuʼ (⇒ kabìklis ʽhak do wieszaniaʼ, zob. też uwagę 

s.v. šaudìklis), kabyklà ʽwieszakʼ, kabinỹs ʽhakʼ (ŽD 261), kablỹs (zob.), kabùilos f.pl. 

ʽwrota wiszące na łękuʼ, war. kabùlos (por. oboczność -uil- : -ul- między rubùila i rùbulas, 

ŽD 185, 192), kabùkas ʽrodzaj hakaʼ (⇒ kabùklas), kabùs ʽczepki, łatwo się zaczepiającyʼ, 

SD «uwisły», kabùtės f.pl. ʽcudzysłówʼ, nãkabis (zob.), pakabùčiai (zob.), príekaba 

ʽprzyczepaʼ, príekabė ʽzaczepkaʼ (⇒ vb. denom. priekabiáuti ʽszukać zaczepkiʼ), też 

ʽpretekst do czegoʼ, príekabšis ʽkochanekʼ (⇐ prisikabìnti ʽprzyczepić sięʼ, por. príelipas), 

sánkaba (zob.), užkaba stlit. ʽzasłonaʼ. — WSO *kāb-: kobinỹs (zob.). 

 kablỹs, -io 4 p.a. 1. ʽhak, wieszakʼ, 2. ʽdwuzębne widły do gnojuʼ, 3. SD «hak, kluczka, 

za którą klamka zapada» — nomen instrumenti na -lys od czas. kabė́ti (zob.). Paralele: kaplỹs 

⇐ kapóti; kaslỹs ⇐ kàsti. — Drw. kablẽlis ʽhaczyk; przecinek; żądłoʼ, SD «haczek», 

kabliùkas ʽhaczyk wędki; szydełkoʼ, cps. kabliãtaškis ʽśrednikʼ (por. tãškas I). Drw. 

wsteczny: kabỹs ʽhakʼ (por. stuobrỹs ⇒ stúobas; gyvulỹs ⇒ gývis). Vb. denom. kabliúoti 

ʽnabierać na widły i zrzucaćʼ, przen. ʽchciwie jeśćʼ.  
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 kabõnas 2 p.a. gw. ʽwieprz, tuczny wieprzʼ — zapoż. z błr. kabán, -á ʽsamiec świni; 

dzikʼ, ros. kabán ʽdzik, wieprz, knurʼ. 

 kãbras, -à 4 p.a. gw. ʽdzielny, odważny, śmiały; zdolny, zaradny, obrotny; szybki, 

prędkiʼ — z *krabras przez dysymilacyjny zanik r (por. patrẽtas), to zapożyczone ze stbłr. 

xrabryj ʽśmiały, odważny, mężnyʼ, błr. xrábry. War. kabrùs, kãbrus m.in. ʽdzielny w bójceʼ. 

Otrębski (ZS 21, 97) brał pod uwagę także stpol. chabry jako źródło zapożyczenia. 

Wprawdzie SSTP takiego apelatywu nie wymienia, ale jest n.o. Chabry, zaświadczona w tzw. 

Kronice Wielkopolskiej jako przydomek króla Bolesława I, to ze zmiany *Charbry, zob. 

Bańkowski I, 150n. 

 kabùklas 2 p.a. gw. ʽrodzaj haka służącego do wieszania, zawieszaniaʼ — przez 

degeminację z *kabuk-klas, denominativum powstałe przez nawarstwienie się suf. -kl- 

(n.instr.) na neoosn. kabuk-, wyodrębnioną z syn. kabùkas ʽrodzaj hakaʼ (n.instr. na -uk-). Na 

skutek wtórnego odniesienia kabùklas do kabė́ti ʽwisiećʼ i kabìnti ʽwieszaćʼ doszło do 

emancypacji -ukl- jako neosufiksu (por. degùklas, sprudùklas, stebùklas). Synonimicznym 

formantem jest tu -ikl-, zob. s.v. šaudìklis. 

 kačeĩ, kačiaĩ, war. chačei, chačiai stlit. spójnik adwersatywny ʽchociaż, choćʼ — 

zapoż. ze stbłr. xočej, por. błr. xacjá, stpol. chociaj [ʽmimo że, aczkolwiekʼ]. Warianty 

rozszerzone partykułami: kačeib/kačieb, kačeiba, kačeibigi, kačeigel, kačeigi, kačeĩg/kačieg 

(kačyg), kačeis oraz chačeig, chačieigi. Zob. SLA 50, 92, LEW 201, ALEW 427. — War. kač 

ʽchoćʼ, rzadko chač ⇐ pol. choć (to skrócone z chocia < chociaj, por. chociaż). 

 kačė́nas 1 p.a., kačãnas 2 p.a. gw. ʽkaczan, głąb kapustyʼ (Supjaustė kopūstą, liko tiktai 

kačė́nas ʽPokroił kapustę, został tylko głąbʼ) — zapoż. z błr. kačán, -á. War. f. kačė́nė 1 p.a. 

(w bajce). — Cps. kačėnagalvis ʽtępy człowiekʼ, por. galvà (przypomina to użycie wyrazu 

pol. głąb na określenie głupiego, tępego człowieka). 

 kačérga, kačiárga 1 p.a., kačergà 3 p.a. stlit., gw. ʽżelazny pogrzebaczʼ, SD <kaćierga> 

«pogrzebaczka, koczarga» = /kač̓ arga/ — zapoż. ze stbłr. kočerga, por. błr. kačarhá, -ì, ros. 

kočergá ʽpogrzebaczʼ (SLA 92, ZS 21, LEW 201, ALEW 427). War. kačárga (błr. -ča-), m. 

kačérgas; z hiperpoprawnym -rk-: kačérka (por. ìrka ob. ìrga); niejasne jest kačerpa (Ruhig). 

Ze względu na akut por. zapoż. čvértis, stérva, zérkolas. Oboczność <če> : <čia> jak w 

karčemà : karčiamà. — Użycia przenośne dla kačérga: 1. ʽczas przed zachodem słońca lub 

zaraz po wschodzie słońcaʼ, 2. ʽczłowiek wysokiego wzrostu, dryblas, drągalʼ. Por. rodzime 

žarstẽklis s.v. žarstýti. — Drw. kačérgaikšlis ʽmały pogrzebaczʼ (rzadki neosuf. -aikšl-), 

kačergýkštis ʽtrzonek pogrzebaczaʼ, kačergýnas ʽmiejsce przy piecu przeznaczone na 

narzędzia i miotłyʼ, kačérgyščia ʽmały pogrzebaczʼ, kačérgos f.pl. ʽwszystkie używane przy 

piecu chlebowym przyrządyʼ (⇐ błr. kačė́rhi, -ė́rh a. -aŭ), cps. kačergnõsis, -ė ʽkto ma wielki 

nosʼ (por. nósis). — N.rz. Kačérga 2x. N.m. Kačergaĩ, Kačerg̃iai 2x, Kačergìnė, 

Kačérgiškės, Kačérgiškis 2x.  

 kãčiorius, -iaus 1 p.a. wsch.-lit. ʽkaczor, samiec kaczki a. czapliʼ (Kačkų daug, o 

kãčiorius tik vienas kiemi ponáuna DVŽ ʽKaczek jest wiele, a kaczor sam jeden na podwórzu 

panujeʼ) — zapoż. ze stbłr. kačorъ, por. błr. káčar, -a. War. kãčioris, kãčiaras. Zob. też 

kačkà. 

 kačkà 2 p.a., gen.sg. kãčkos wsch.-lit. ʽkaczkaʼ — zapoż. ze stbłr. kačka, błr. káčka, -i. 

Zdrob. kačkýtis, kačkùtis. Zob. też kãčiorius. 

 kàd spójnik 1. ʽkiedy, gdyʼ, 2. ʽże, żeby, boʼ, wprowadzający rozmaite zdania 
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podrzędne — wywodzi się przez apokopę ze stlit. kada255, to z adv. kadà (zob.). Por. tàd < 

tadà. Zob. GJL III, § 819, LEW 199, 201, ALEW 427n. 

 kadà adv. ʽkiedy?ʼ : łot. kad ts. Refleks wsch.-lit. kadù wskazuje na praformę *kadān 

(zob. kadángi). Odpowiednik stpr. kadan, kaden, kadden ukazuje się w roli spójnika ʽkiedy, 

jeśli, o ile, wennʼ. Adv. kadà jest derywatem od osnowy zaimkowej pie. *ku̯o-, zob. kàs. — Z 

inną budową: wed. kadā́ ʽkiedyʼ < *ka-dā, scs. kogda (ob. kŭgda), ros. kogdá, gw. kogdý 

ʽkiedy?ʼ. Por. LEW 201, ALEW 429. — Zwroty i zrosty: kadà ne kadà ʽkiedy, niekiedyʼ, kai 

kadà ʽniekiedy, czasamiʼ, niekadà ʽnigdyʼ, skrócone niẽkad ts. (por. vìsad, visàd < visadà). 

 kadagỹs, -io 3 p.a. bot. ʽjałowiec, Iuniperus communisʼ. War. kadugỹs, kaduogỹs. 

Odpowiedniki bałtyckie: łot. kade̦gs, kadags (łot. gw. kadiķis i lit. gw. kadigỹs jest 

zapożyczeniem z dn. Kaddik, por. Jordan 65) oraz stpr. kadegis EV ʽjałowiec, Eynholcz 

[Wacholder]ʼ, co Būga, RR I, 308 zestawiał z łot. gw. kadedzis ts. (z dajny). Nie widać szans 

na bałtycką etymologię tego wyrazu, por. LEW 201n., ALEW 429n. (tu wzmianka o 

porównaniu ze słow. kaditi i čadъ). Prawdopodobne wydaje się natomiast zapożyczenie z 

języków zachodniofińskich, por. liwij. kadāg, gadāg, gaDāg ʽjałowiecʼ, est. kadakas, kadak, 

fiń. kataja ts. Szczegółowy przegląd materiału i literatury na ten temat dał Toporov III, 115n. 

Zob. też Schmalstieg 1976, 263, Liukkonen 1999, 107, DLA 36n. Por. jalaũčis. — Zapoż. 

litewskie w ros. gw. kádyk, pol. gw. kadyk, kaduk (Laučjute 78). — Niejasne pozostaje 

kãdagas w znacz. ʽchoroba nerwowa spowodowana przelęknieniemʼ (Maži vaikai kãdagą 

įgaun iš išgąsčio ʽMałe dzieci dostają k. z przelęknieniaʼ). — Drw. kadagýnas ʽzarośla 

jałowcoweʼ, kadagìnė ʽsamogonʼ (syn. karklìnė, krū́minė). Cps. kãdaguogė ʽjagoda jałowcaʼ 

(por. úoga), war. kãduguogė. — N.m. Kadagiaĩ, Kadagynaĩ 3x, Kadagýnas 2x, Kadagỹnė 

4x, Kãdagiškiai 2x, Kadugiaĩ. 

 kadaĩ adv. 1. ʽkiedy?ʼ (Kadaĩ tai buvo? ʽKiedy to było?ʼ), 2. ʽkiedyś, dawniej, dawno 

temuʼ (Augo miškas čia kadaĩ ʽTu kiedyś rósł lasʼ), 3. ʽ(już) dawno temuʼ (Mes jau kadaĩ 

nupjovėm šieną, o jūs tik pradedat ʽMy już dawno skosiliśmy siano, a wy dopiero 

zaczynacieʼ. Kadaĩ aš laukiu tavę ʽDługo już czekam na ciebieʼ) — formacja z sufiksem 

przysłówkowym -ai, utworzona od kadà (zob.). War. kadái, kadáigi (> kadáik). — 

Pochodne: kadáise ʽkiedyś, niegdyś, dawno temuʼ, war. kadáis i kadáisgi (m.in. WP), 

kadáisčia a. kadaĩsčia ts. (⇒ kadáisiniais laikaĩs). Ze skrzyżowania kadáik z kadaisčia 

pochodzi kadaĩkščiai ʽkiedyś, niegdyśʼ (war. kadaĩkštės), ⇒ adi. kadáikščias, -à 

ʽniegdysiejszyʼ (Kadáikščias giesmès giedójom LZŽ ʽStare pieśni śpiewałyśmyʼ). 

 kadángi spójnik o znacz. ʽponieważʼ: Vãkar buvaũ vìsą laĩką namiẽ, kadángi lietùs lìjo 

ʽWczoraj byłem cały czas w domu, ponieważ lał deszczʼ — zrost przysłówka *kadān (zob. 

kadà) z partykułą gi. War. stlit. kadang DK, kadung SD
1, kadangel MT. Zob. GJL III, § 820 i 

ALEW 429. 

 kãdaubas 1 p.a., kòdaubas 1 p.a. wsch.-lit. ʽduże naczynie wydrążone z jednej sztuki 

drewna, służące do przechowywania ziarna, mąki itp.ʼ (Kãdaubi javų pýlėm LZŽ ʽDo k. 

sypaliśmy zboże/ziarnoʼ. Kòdauban piliam javų LZŽ ʽDo k. sypiemy zbożeʼ) — zapoż. ze 

stbłr. kadovbъ, por. błr. kádaŭb, -a ts.; ukr. gw. kádovb m.in. ʽwielka beczka na zboże, mąkę, 

kapustęʼ, stpol. kadłuby m.in. ʽwydrążony pień drzewa wkładany do źródła zamiast 

cembrowiny lub też stanowiący oprawę żarenʼ, pol. XVI w. kadłuba ʽnaczynie powstałe z 

wydrążonego kloca drzewaʼ. Sławski II, 16 wywodził z psł. płn. *ka-dḷbŭ; II człon do czas. 

 
255 Por. iau tatai žinote, kada tie, kurie dabar po akimis jūsų stovi PK 23017 ʽjuż to dobrze wiecie, że ci, ktorzy 

teraz przed oblicznością waszą stojąʼ. — Davei man tą patiechą rašte per pranašą, kada tu nenori smerties 

mano griešna žmogaus PK 14418 ʽDałeś mi tę otuchę w piśmie przez Proroka, że ty śmierci nie pożądasz 

grzesznego człowiekaʼ. 



615 

na prawach rękopisu 

*dḷbti ʽdłubaćʼ. Zob. też ĖSBM 4, 27. Brak w LEW. — War. kadaubė ̃ 4 p.a. ʽstojak dla 

dziecka zrobiony z połowy wydrążonego klocaʼ (Kur kūdikius stato, bus kadaubė ̃JU ʽTo, do 

czego wstawia się dzieci, nazywa się «kadaubė»ʼ) ⇐ błr. gw. kadaŭba b.z.a. ts. (por. ĖSBM, 

l.c.). LKŽ nie zaznaczył obcości tego wyrazu. 

 kadė́ti, kãda, kadė́jo gw. ʽo kurach: gdakać, zwł. przy składaniu jajaʼ (Kur višta kad, 

ten ir kiaušį ded ʽGdzie kura gdacze, tam też znosi jajoʼ), też o głosie koguta. Dźwiękonaśla-

dowcze, por. interi. kad-kad-kad-kadokš, kad-kad-kad-kudak, opisującą gdakanie. Syn. 

kagė́ti, katė́ti i kudakúoti. 

 kadõkas, 2 p.a., pl. kadõkai gw. ʽchodak, lichy but, drewniany a. z łykaʼ — zapoż. z 

pol. formy pl. chodaki, -ów (brak w LEW i POLŽ). Por. błr. xadakí, -óŭ, sg. xadák ʽbuty, od 

których oderznięto cholewyʼ (TSBM). War. z niejasnym u: kudãkės, -ių ʽobuwie splecione z 

grubych niciʼ (Laukinaičiai vyžoms karnų netur, tai kudakėms nešioja ʽCi, co mieszkają z 

dala od lasów, nie mają łyka na łapcie, więc noszą «kudakės»ʼ. Lit. k za słow. x jak w 

kãbras, kačeĩ, kalãstas. 

 kadùkas I 2 p.a., kãdukas 1 p.a. stlit., gw. 1. ʽpadaczka, epilepsjaʼ (m.in. SD «kaduk»), 

2. przen. ʽdiabełʼ (Kãdukas jį žino! ʽDiabli wiedzą!ʼ Kad tave kadùkai paimtų! ʽNiech cię 

diabli!ʼ) — zapoż. ze stbłr. kadukъ ʽpadaczkaʼ,por. błr. kadúk, -á ʽdiabełʼ (⇐ pol. przest. 

kaduk ʽwielka niemoc, padaczka, świętego Walentego niemocʼ L., z łac. morbus cadūcus 

ʽpadaczkaʼ, por. Bańkowski I, 606). Zob. też POLŽ 340. 

 kadùkas II 2 p.a. SD «kaduk, odumarłe dobra» [ʽmajętność pozostawiona bez 

testamentu i bez dziedzica przechodząca na własność panującegoʼ, SPXVI] — zapoż. ze stbłr. 

kaduk ts. (⇐ pol. przest. kaduk ʽmajętność opuściała, odumarłe dobraʼ L., z łac. cadūca 

hæreditas, por. Bańkowski I, 606). Zob. też POLŽ 340; pominięte w SLA, LKŽ i ALEW. 

 kaganijus, -aus stlit. hapaks z SD
1: <kaganiius> 1. «kaganiec» [ʽrodzaj lampy, 

naczynie z knotem palącym się w oleju, kaganekʼ], 2. «capistrum...» [ʽwędzidło, munsztukʼ] 

— zapoż. ze stbłr. kaganecъ, por. błr. kahanéc, -ncá ʽprymitywna lampa, kaganekʼ (⇐ pol. 

XVI w. kaganiec, -ńca 1. ʽlampa olejowaʼ, 2. ʽkaganiec, siatka metalowa lub rzemienna 

zakładana na pysk konia lub psaʼ, 3. ʽwędzidło, munsztukʼ (SPXVI). Suf. -ijus jest 

(niezwykłą) substytucją za pol. -ʼec. Brak w LKŽ, SLA, LEW i ALEW. — Chronologicznie 

młodszą pożyczką jest gw. gagañčius 1. ʽkaganiec, druciany koszyczek na pysk zwierzęciaʼ, 

2. ʽobroża na szyi psaʼ, 3. ʽpochodnia używana przez łowiących ryby spod loduʼ ⇐ błr. gw. 

gagánec (PZB 1, 399), pol. gw. gaganiec, -ńca (z Mazowsza, zob. SGP II, 290). 

Udźwięcznienie kaga° w gaga° też w bg. gw. gaganíca ʽpalenie wielkiego ognia na rozdrożu 

wieczorem w niedzielę pierwszego tygodnia wielkanocnego postuʼ, zob. Sławski II, 21 (tam 

też o etymologii słow. kaganъ). Co do transpozycji słowotwórczej por. čirvañčius, ražañčius. 

 kagénti, kagẽna, kagẽno gw. 1. ʽo gęsi: wydawać głos, gęgaćʼ, SD <kagiana źusis> 

«gęga gęś», 2. ʽo bocianie: wydawać głos, klekotaćʼ — czasownik na -en- od osnowy ka-g-, 

pochodzącej od powtórzonego wykrz. kã-ga-ga o gęganiu, o klekotaniu bociana. Paralele: 

gagė́ti, gagénti. — Z innymi sufiksami: kagė́ti, -a, -ė́jo 1. ʽo kurach: gdakaćʼ (syn. kadė́ti, 

katė́ti, kudakúoti), 2. ʽo gęsiach: gęgaćʼ, kagojóti ts. — Oboczna osnowa kagag- ⇐ kãga-ga: 

kagagoti – o gęsiorze (Nesselmann), SD kagaguoja žųsis «gęga gęś».  

 kaĩ ʽgdy, jakʼ, spójnik podrzędnych zdań czasowych, np. Kai pabudau, buvo šviesu 

aplinkui ʽGdy się obudziłem, naokoło było jasnoʼ. Kai ateisi, pasakysiu ʽGdy przyjdziesz, to 

[ci] powiemʼ. Kai duoda, tai ir imk ʽJak dają, to bierzʼ. Zob. GJL III, § 821. Odpowiednik łot. 

kaî (ME II, 132, V, 573). Odpowiednik stpr. kai jest używany jako 1. adv. ʽjak?ʼ, 2. ptk. 

porównawcza ʽjakʼ, 3. spójnik zdań względnych ʽżeʼ i zdań celowych ʽabyʼ. Możliwy jest 

wywód z formy locatiwu sg. do zaimka pytajnego kas ʽkto, coʼ, zob. ALEW 430. — Ptk. kaĩ 
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występuje w składzie (1) nieokreślnych zaimków, por. kai kàs ʽten i ówʼ, kai katràs ʽktóryś z 

dwuʼ, kai kóks a. kai kurìs ʽniektóryʼ i (2) nieokreślnych przysłówków, por. kai kur ̃

ʽgdzieniegdzieʼ. 

 kailiniaĩ, -ių̃ 3 p.a., káiliniai 1 p.a. m.pl. 1. ʽkożuch, odzienie wierzchnie ze skóry 

zwierzęcejʼ (por. barõnai, kaž(i)ùkai), 2. ʽskóra zwierzęcaʼ — drw. z suf. -ini̯a- od sb. káilis 

ʽskóra zwierzęca wraz z włosiemʼ (zob.). War. kontrahowany: kalniaĩ, też kálniai. — Drw. 

kailinėliai SD
1 «kożuszek», kailinykas SD

1 «kuśnierz», kailiniúotas ʽw kożuchuʼ, SD 

«kożuchem odziany, w kożuchu kto». Cps. kailìnražiai m.pl. ʽznoszony, zdarty kożuch; 

wywrócony kożuchʼ (por. rãžas), kailìnskrabiai m.pl. ʽznoszony kożuchʼ (por. skrabė́ti), 

naktkailiniai m.pl. LEX ʽkożuch do spania, Schlaff Peltzʼ (kalka z nwn. przest. Nachtpelz m., 

por. naktìs). 

 káilis, -io 1 p.a. 1. ʽskóra zwierzęca wraz z włosiemʼ, 2. ʽskóra owcza na kożuchʼ, 3. 

ʽfutroʼ, lókio káilis ʽniedźwiedzia skóra; niedźwiedzie futroʼ. Odpowiednik łot. kailis ʽskóra 

owcza na kożuch; znoszone futroʼ. Trudne. Z formalnego punktu widzenia można by przy 

założeniu s-mobile przyjąć alternant na SO *(s)kāi̯l-C, mianowicie do *(s)kīl-C jak w skìlti 

ʽpękać; rozszczepiać się, rozdzielać sięʼ (SE skélti m.in. ʽłupaćʼ), stisl. skilja ʽoddzielić, 

odróżnićʼ, pwk. *skelh2-/*skḷh2-. Znacz. etym. ʽto co zdarto, oddzielono od mięsaʼ. Por. 

przymiotnik łot. kaîls ʽnagi, goły, nagusieńki, goluteńki; pozbawiony łuski (o ziarnie), 

bezlistny (o drzewie), bezśnieżny (o okresie mroźnej pogody)ʼ, przen. ʽbezbronny, nieżonaty, 

bezdzietnyʼ, pliks un kails ʽgoły jak święty turecki, bardzo biednyʼ. Paralele dla SO ai ⇐ i: 

dáilyti, máila, smailùs. ALEW 431 proponuje raczej dewerbalną formację na -l- od pwk. 

*k(u̯)ei̯H- (znaczenia nie podano). — Drw. kailiniaĩ (zob.), kaĩlius ʽkuśnierzʼ. Cps. 

káiliadaris, SD <kailadaris> «kusznierz» (por. darýti), kailiadirbỹs a. káildirbis ʽgarbarz, 

kożusznik, kuśnierzʼ (por. dìrbti), kailiadirỹs a. káiliadiris ʽrzemieślnik skórujący zwierzętaʼ 

(por. dìrti), kailialupỹs ts., przen. ʽzdziercaʼ (por. lùpti), káildžiautis ʽrozwidlona gałąź a. 

widły służące do rozpostarcia i suszenia skóryʼ (por. džiáuti), káiliamautis, káilmautis ts., 

por. máuti (Kailmautis vartojamas kailiams mauti ir džiovinti); do tego jest war. káu-mautis, 

którego człon początkowy wymaga odtworzenia formy pośredniej *kail-mautis; tu następuje 

asymilacja ai-au > au-au i dysymilatywny zanik l (por. kiaušerỹs < kiaulšerỹs); káiliaraugis 

ʽgarbnik, kwas garbarskiʼ, war. kálraugis (por. ráugti), káiliarūgštis ʽgarbnikʼ (por. rū́gti), 

káiliatempis ʽwidły do suszenia skóryʼ (por. tem̃pti), káiliavilkis ts. (por. vilk̃ti), kaliaũsė 

(zob.). Gw. kálpešis ʽgarbarzʼ pochodzi z nieregularnej monoftongizacji w *kail-pešis (por. 

pèšti). — Vb. denom. káilyti, -iju, -ijau ʽzdzierać skórę, obdzierać ze skóry; dawać w skórę, 

bić kogo; o deszczu: mocno padaćʼ. 

 káimas 1, 3 p.a., kaĩmas 4 p.a. ʽwieś, osadaʼ. War. f. káima lub káimė 1 p.a. (już stlit.). 

Odpowiednik stpr. caymis EV ʽwieś, Dorfʼ, kayme GRG 5 «Dorff», Cayme GRF 9 «Pagus». 

Osnowa kaim- alternuje z kiem-, zob. kiẽmas (tam też etymologia). Stang 1966, 158 ujmuje 

káimas jako derywat typu vṛddhi od lit. kiẽmas ʽzagrodaʼ (za nim ALEW 432); rozwój 

znaczeniowy: ʽBauernhof, zagrodaʼ ⇒ ʽwieś, Dorfʼ. — Drw. apýkaimė a. apìkaimė ʽokolicaʼ, 

SD <apikayme> «okolica» (syn. aplinka), kaĩmenė (zob.), kaimiẽtis ʽwieśniakʼ (⇒ 

kaimiẽtiškas ʽwieśniaczyʼ, kaimiẽtiškai adv. ʽpo wiejskuʼ), kaimýnas (zob.), káimiškas 

ʽwiejskiʼ (⇒ káimiškis ʽwieśniak; mieszkaniec tej samej wsi, swojakʼ). Cps. bažnýtkaimis 

ʽwieś kościelnaʼ (por. bažnýčia), war. bažnýčkiemis. — N.m. Didžiãkaimis, Naũkaimis 8x, 

Sénkaimis, Žỹdkaimis. Z onomastyki staropruskiej: n.m. Caymelawken (por. laucks ʽrola, 

poleʼ), n.rz. Caymenape, Kaymenap (por. ape EV ʽVlys, potok, rzeczkaʼ), n.jez. Kaymino 

(AON 53). 

 kaĩmenė 1 p.a. 1. ʽstado bydłaʼ (DLKŽ), por. stlit. pravis ir nuplas stodai ir kaimenės 

tavos DP 29040 ʽrozmnożą się stada i trzody twojeʼ, 2. gw. ʽbydło całej wsiʼ: Gyvoliai viso 
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kaimo vadinas kaĩmenė JU ʽBydło całej wsi nazywa się «kaimenė»ʼ. Budowa kaĩm-enė 

wskazuje na drw. od kaĩmas ʽwieśʼ. Znaczenie wymienione wyżej jako 2. podsuwa 

rekonstrukcję znaczenia etymologicznego: ʽbydło wiejskieʼ. Przybliżone paralele: karẽnė 

ʽwojnaʼ ⇐ kãras; sunkẽnė ʽciążaʼ ⇐ sunkùs (por. GJL II, § 309). Por. n.rz. Kaimenà i stpr. 

n.jez. Kaymino (AON 53). 

 kaimýnas I, -ė 1 p.a. stlit. ʽpoddany, chłop pańszczyźniany, chłop zależny od dziedzica 

włościʼ, por. kurie musų rėdyman, ir priekuopon buvo paduoti, kaip yra vaikai, tarnai, 

šeimyna, ir kaimynai DP 938 ʽktorzy naszej sprawie i opatrzności byli poruczeni, jako są 

dzieci, słudzy, czeladź, i poddaniʼ. — ... kaip rėdei vaikelius ir šeimyną sava, kaip rėdei ir 

apveizdėjai kaimynus savus DP 30736 ʽ... jakoś sprawował dziatki i czeladkę swoję, jakoś 

rządził i opatrował poddane swojeʼ. Drw. na -ynas od sb. káimas ʽwieś, osadaʼ (zob.), co do 

funkcji różny od kaimýnas II ʽsąsiadʼ. Znacz. etym. ʽmieszkaniec wsi, wieśniakʼ. Paralela 

semantyczna: łac. vīcīnus ʽmieszkający w pobliżu, sąsiedniʼ : vīcus m.in. ʽwieśʼ. NB. LKŽ V, 

56 niesłusznie włączył kaimýnas I do lemmatu kaimýnas II. — Zapoż. litewskie w stbłr. 1536 

r. kojminecъ, pl. kojmincy ʽchłopi poddani zobowiązani do pańszczyzny, ale nie płacący 

danin; poddani mieszkający poza dworem dziedzicaʼ; war. polski kaymincy 1608 r. (por. 

HSBM 15, 185, Laučjute 94). 

 kaimýnas II, -ė 1, 3 p.a. ʽsąsiadʼ, też kaimỹnas 4 p.a. (kaimỹnė 2 p.a. ʽsąsiadkaʼ). 

Odpowiedniki: łot. kaĩmiņš ʽmieszkaniec tej samej wsi; sąsiadʼ (kaĩmĩte ʽsąsiadkaʼ), stpr. 

maiāsmu kaimīnan dat.sg. ʽmojemu sąsiadowi, meinem Nachbarʼ. Na pierwszy rzut oka 

chciałoby się tu widzieć derywat na -ynas od káimas ʽwieśʼ. Temu jednak sprzeciwia się 

obecność kaimýna, rzeczownika zbiorowego o znacz. ʽsąsiedztwo, sąsiedziʼ (por. šeimýna 

ʽwielka rodzinaʼ, przest. ʽczeladźʼ). Wygląda na to, że wyraz kaimýnas ʽsąsiadʼ powstał jako 

singulativum derywowane suf. -a- od coll. kaimýna. Powyższego nie bierze pod uwagę 

ALEW 431n. — Drw. kaimýna ʽsąsiedztwoʼ, kaimýnai m.pl. SD «sąsiectwo», kaimynijà coll. 

ʽsąsiedzi, wszyscy sąsiedziʼ (Kaimynijoj apsigyveno kitas žmogus ʽW sąsiedztwie osiedlił się 

inny człowiekʼ), kaimynkà 2 p.a. lub kaiminkà 4 p.a. ʽsąsiadkaʼ (suf. słowiański), kaimynỹstė 

ʽsąsiedztwoʼ (war. kaimynystà). Vb. denom. kaimynáuti ʽbyć sąsiadami, sąsiadowaćʼ, refl. 

ʽutrzymywać sąsiedzkie stosunkiʼ, por. Mes su juo kaimynaĩ, neblogai kaimynãvomės ʽMy z 

nim [jesteśmy] sąsiadami, nieźle ze sobą sąsiadujemyʼ). 

 káina 1 p.a., kainà 4 p.a. 1. ʽcena, wartość wyrażona w pieniądzachʼ, 2. ʽpożytek, 

korzyśćʼ (Maža káina iš tokio darbo ʽMały pożytek z takiej robotyʼ). Odpowiednik psł. 

*cěna, por. scs. cěna ʽzapłata jako zadośćuczynienie, okup; cenaʼ, sch. cijèna, stczes. cěna, 

ros. cená (acc. cénu) ʽcenaʼ, stpol. cana (loc.sg. w cenie, ⇒ pol. nom.sg. cena). Pbsł. *kai̯nā 

ʽwartość, cenaʼ jako refleks formacji pie. *ku̯oi̯-neh2-, por. gr. ποινή ʽokup pieniężny za 

zabójstwo, grzywna, zapłata, kara, zadośćuczynienie, zemstaʼ, aw. kaēna ʽzadośćuczynienie, 

kara, zemsta, odwetʼ, pers. kīn ʽnienawiśćʼ (por. IEW 637, BSW 113, LEW 203). Pwk. pie. 

*ku̯ei̯- (LIV
2 379), por. wed. cáyate ʽkarze, egzekwuje długʼ, SZ gr. τίνω ʽzapłacić, 

odpokutować za winy, ponieść karę, wywrzeć zemstę na kimś, ukarać kogośʼ. Brak śladów 

verbum w bałto-słowiańskim. Akut formy káina nie ma motywacji historycznej. Zdaniem 

niektórych lituanistów jest to sztuczna norma języka literackiego (por. np. Urbutis 2010, 

406). — W wypadku łot. cìens ʽcześć, godność, poważanieʼ (cienā, guodā turēt ʽmieć w 

poważaniuʼ, vb. denom. cìenît, -īju ʽczcić, szanować, poważaćʼ) palatalizacja mogłaby 

skłaniać do założenia praformy *kienas jako formacji na SE, pb. *kei̯nā-. Brak oparcia 

porównawczego dla postulatu *kei̯nā- sprawił, że rozważano tu raczej pożyczkę ze 

słowiańskiego (ME I, 394n.), por. stbłr. cena, ros. cená ʽcena, wartość, doniosłośćʼ, cenítь 

ʽoceniać, szacować; szanować, poważać, cenićʼ. BSW 113 nie wymienił formy łotewskiej s.v. 
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*kainā-256. — Drw. į́kainis ʽstawka, taryfaʼ, cps. pùskainis ʽpołowa cenyʼ (por. pùsė), zwykle 

pùskainiu adv. ʽza pół cenyʼ (Puskainiu pardaviau savo žirgą ʽZa pół ceny sprzedałem 

swego koniaʼ), war. pùskainiui. Vb. denom. káininti ʽustalać cenę, wyceniaćʼ, káinoti, -ju, -

jau ts. (Kiek káinoji šitą žąsį? ʽIle liczysz sobie sobie za tę gęś?ʼ), nukainóti ʽprzecenić 

towar, obniżyć cenęʼ, pérkainoti ʽprzewartościowaćʼ. 

 kaĩnas, -à 4 p.a. przest. ʽwspólny, gemeinschaftlichʼ: Kaĩnos ganyklos ʽWspólne 

pastwiskaʼ. Drw. kainaĩ adv. ʽze sobąʼ (Susmušė kainai Petras su Jonu ʽPobili się Piotr z 

Janemʼ), vb. denom. káiniotis ʽzadawać się z kim, przestawać z kimʼ (Ja tu káinosies su 

vagimi, tai susigudinsi ʽJeśli będziesz się zadawał ze złodziejem, to sam nawykniesz 

[zostaniesz złodziejem]ʼ). Wszystko za LKŽ V, 58. Būga, RR III, 818 wątpił w autentyczność 

przym. kaĩnas. Jest prawdopodobne, że to papierowy neologizm, który stworzył J. 

Basanavičius jako replikę greckiego adi. κοινός ʽwspólny; ogólny, powszechny, publicznyʼ.  

 káinioti, káinioju, káiniojau gw. ʽwtykać, wsuwać; zatykać (mchem, pakułami) 

szczeliny między belkami chatyʼ, įkáinioti ʽsplątać (nici)ʼ, iškáinioti ʽrozplątać, rozsupłać 

(nici)ʼ, užkáinioti ʽzatkać (dziurę), zapleść, załatać (otwór w płocie)ʼ — najprawdopodobniej 

jest to war. s-mobile do skáinioti ʽzrywać (liście, owoce), szczypać, skubaćʼ (zob.). 

 kaĩp adv. ʽjak, w jaki sposóbʼ, drw. kaikaĩp ʽjakkolwiekʼ, niẽkaip ʽnijakʼ. Skrócona 

postać stlit. kaĩpo a. kaipõ, DP <kaipó> ʽjakoʼ, <kaipág> ʽjakożʼ, co było złożeniem kai-po. 

Por. łot. kaî ʽjakʼ, stpr. kai ts. Objaśnienie dyftongu jest sporne. Zob. kàs ʽkto, coʼ. — taĩp 

ʽtakʼ (Visái ne taĩp bùvo ʽByło zupełnie inaczejʼ, dosł. ʽcałkiem nie takʼ), DP <téip> obok 

<téipó> ʽtakʼ, <téipag> ʽtakżeʼ, taipjaũ ʽtakżeʼ (por. jaũ). 

 kaĩpti, kaipstù, kaipaũ gw. 1. ʽzapadać na zdrowiu, tracić siły, cherlaćʼ, 2. ʽmdlećʼ, cps. 

nukaĩpti ʽsłabnąć, mdleć; powoli zdychać (o zwierzętach, ptakach), umieraćʼ. Odpowiednik 

łot. kaîpt2, -stu, -u ʽdługo czekać; męczyć się; próżnowaćʼ. — War. keip-: keĩpti, keipstù (war. 

keipiù), keipaũ (war. keipiaũ) ʽzapadać na zdrowiu, spadać z ciała, mizernieć, nędznieć; 

umierać, zdychaćʼ, apkeĩpti ʽzasłabnąć, zemdlećʼ, atkeĩpti ʽwracać do zdrowiaʼ, nukeĩpti 

ʽwycieńczyć się, umrzeć, zdechnąćʼ (brak refleksu †kiep). Allomorf keip- nie musi być 

alternantem na SE względem kaip- (spodziewamy się raczej *kiep-). Może to być wariant do 

kaip ze zmianą ai > ei jak np. w reĩbti < raĩbti; skreĩstė < skraĩstė. NB. Łot. ķeĩpt, -stu, -pu 

ʽklepać biedę, pędzić nędzny żywotʼ jest lituanizmem (ME II, 360). — Drw. kaĩpalioti 

ʽniedomagaćʼ (neosufiks jak w sárgalioti), kaipinė́ti ʽchodzić ledwo żywymʼ (Senis jau visą 

pavasarį kaipinė́ja, bet nemiršta ʽStarzec niedomaga już całą wiosnę, ale nie umieraʼ), 

kaipìnti caus. ʽmorzyć głodemʼ. — Nie ma ustalonej etymologii. Zob. LEW 203, gdzie 

przywołano porównanie Fortunatova kaip- z psł. *cěp, por. scs. ocěpěněti ʽwyschnąćʼ, ros. 

ocepenétь ʽzdrętwieć, osłupieć, zdębiećʼ. REW III, 289n. wyprowadzał to jako vb. 

denominativum od cs. cěp-ěnŭ ʽsztywnyʼ ⇐ psł. *cěpŭ ʽpałka, np. do młócenia zbożaʼ < pie. 

*koi̯po- (paralela znaczeniowa: ros. okolétь ʽzdechnąć, zesztywniećʼ ⇐ kol ʽkół, pal; pałkaʼ). 

Jeszcze inaczej Būga, RR I, 297: wiązał z kuitė́ti ʽzdychaćʼ i jednocześnie kvaĩšti ʽdoznawać 

zamroczenia, głupieć, bzikowaćʼ. Urbutis 2009, 126n., 239 położył nacisk na pokrewieństwo 

semantyczne pierwiastków pie. *(s)kei̯p- i *(s)ḱei̯p- ʽoddzielać, rozszczepiać, kroićʼ i dążył 

do unaocznienia pierwotnej bliskości takich form, jak kaĩpti/keĩpti i šiẽpti, skiẽpti. Wydaje 

się, że jest to próba zbyt daleko idąca. Punktem wyjścia nowego objaśnienia niech będzie 

 
256 W tym stanie rzeczy przyjmiemy, że alternanty pie. *ku̯ei̯-, *ku̯i- nie pozostawiły śladów w językach bałto-

słowiańskich. Z drugiej strony zwraca uwagę refleks wzdłużonego SO w czas. psł. *kajati sę < pbsł. *kāi̯-ā- 

< *ku̯ōi̯-ā-, por. scs. kajati sę ʽczynić pokutę, kajać sięʼ (scs. okajati ʽopłakiwaćʼ), ros. kájatьsja ʽkajać się, 

wyrażać skruchę, przyznawać sięʼ, czes. kát se ʽkajać sięʼ, pol. kajać się ʽze skruchą przyznawać się do 

winyʼ (stpol. też ʽwyznawać grzechy, spowiadać sięʼ).  
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pwk. kep- czasownika kepù, kèpti ʽpiec, piec sięʼ. Przyjmijmy, że należący tu SZ kip- (typ 

TiT ⇐ TeT) dał osnowę prs. infigowanemu *kimpa ʽpiecze się (na słońcu), schnie, usychaʼ, 

po czym pozostał ślad w takich formach, jak kim̃pti (Kimp[a] širdis iš rūpesčio ʽUsycha serce 

ze zgryzotyʼ), kìmpėti, -ja, -jo ʽwysychać, twardniećʼ i kìmpa c. ʽwychudły człowiek a. 

zwierzęʼ. Otóż jest możliwe, że forma prs. kypstù ʽchudnęʼ (zob. niżej) pochodzi z *kįpstu < 

*kimp-stu, czyli polega na rozszerzeniu tematu infigowanego suf. -sta-. Inf. kỹpti i prt. kypaũ 

stoją na miejscu *kìpti, *kipaũ na skutek uogólnienia neopwk. kyp- poza praesens. Znacz. 

ʽchudnąć, spadać z ciałaʼ jest łatwo zrozumiałe jako przenośne w stosunku do ʽschnąć, 

usychaćʼ. Morfem kaip- przedstawia neoapofoniczną formę SP/SO do kip- (paralela: staip- ⇐ 

stip- ⇐ step- s.v. stẽpinti). Struktura prs. kaip-stu wskazuje na vb. denominativum, utworzone 

od sb. *kaipa lub *kaipas, znacz. etym. ʽczłowiek lub zwierzę wychudłe, wycieńczoneʼ. — 

Sonoryzacja keip-V > geib-V stała się prawdopodobnie źródłem war. geĩbti (zob.). — 

Neopwk. kyp-: kỹpti, kypstù, kypaũ ʽchudnąć, mizerniećʼ, atkỹpti ʽodzyskiwać siły, wracać do 

zdrowiaʼ, iškỹpti ʽwyzdrowiećʼ, užkỹpti ʽzmizerniećʼ, refl. atsikỹpti JU ʽodchwycić się, ożyćʼ. 

Osobno zob. įk̃ypas. 

 kaĩras, -à 4 p.a. ʽlewyʼ — uchodzi za zdysymilowaną postać przymiotnika *krai-ras 

(LEW 203). Por. łot. ķeiris ʽleworęcznyʼ z *kreiras (ME II, 270n.)257. Leksem krai- ukazuje 

się w lit. kraivas SD «krzywy, nakrzywiony», kraivybė SD «krzywość, nakrzywienie». Dalej 

por. łot. kreĩlis ʽleworęczny, mańkutʼ z *krei-li̯a- (od *krai-la?). Morfem *krai- jest 

alternantem na st. o do krei, widocznego w formach łot. krèiss ʽlewyʼ < *krei-sa, lit. kreĩvas 

ʽkrzywyʼ. — Drw. kairė ̃ʽlewa rękaʼ (SD «lewica, lewa ręka»), kairėñ adv. ʽna lewo, w lewoʼ, 

kairỹs, -ė ̃ʽlewy, lewostronnyʼ, kairỹs sb. ʽczłowiek leworęczny, mańkutʼ, kaĩrius ts., kairùs, -

ì ʽlewyʼ. — N.m. Kairiaĩ 9x. 

 káirinti, káirinu, káirinau gw. 1. ʽdrażnić (psa)ʼ, 2. ʽpobudzać do gniewu, irytowaćʼ, 3. 

ʽzaczepiać dziewczętaʼ — causativum z suf. -in- i neoapofonicznym SP/SO kair- ⇐ SZ kir-, 

por. įkìrstu, -ti ʽznudzić się, zbrzydnąć, dokuczyćʼ (war. įkỹrti s.v. įkyrùs), caus. kìrinti 

ʽdrażnićʼ. Odpowiednik łot. kaĩrinât ʽdrażnićʼ, refl. -tiês ʽprzekomarzać się, flirtowaćʼ (kair- 

odnawia stary SP kar-, karinât ʽszarpać, targaćʼ). Akut analogiczny do prymarnego prs. -

kìrstu < *-kįrstu < *kinr-stu. Inne przykłady takiej samej apofonii: dairýtis ⇐ dyr-; spairìnti 

⇐ spir- i tairáutis ⇐ tir-. — NB. Intrabałtycka geneza kair- sprzeciwia się łączeniu káirinti z 

łac. carīnō, -āre ʽwyszydzać, wyśmiewaćʼ, jak to robi de Vaan 93 (Ernout-Meillet 100 

porównywali carinō raczej z psł. *kor-, scs. ukorŭ ʽzniewagaʼ).  

 káislais gw. adv., używane z czas. išėjo, nuėjo oznacza ʽ(poszło) na marne, (obróciło 

się) wniwecz, zmarnowało sięʼ, np. Visas mano darbas káislais išėjo a. nuėjo ʽCała moja 

praca poszła na marneʼ. Avys káislais nuėjo ʽOwce się zmarnowałyʼ. Etymologicznym 

znaczeniem zwrotu káislais išėjo było pewnie ʽskończyło się na zapaleʼ, por. kaĩslas s.v. 

kaĩsti. Zob. bliskoznaczne baudaĩs. 

 kaĩsti, kaistù, kaitaũ 1. ʽnagrzewać się, rozgrzewać sięʼ, 2. ʽczerwienić się, rumienić 

sięʼ, 3. ʽpocić sięʼ, 4. ʽpałać (gniewem, radością)ʼ, 5. ʽ(o sianie) przeć, zaparzać sięʼ. SD: 

kaistu «pocę się, potnieię», kaistu nuog karčio «pram, prę» (syn. šuntu). Cps. nukaĩsti 

ʽpokryć się rumieńcemʼ, prakaĩsti ʽprzegrzać się, spocić sięʼ, sukaĩsti ʽspocić się; spleśnieć 

(o mące w worku)ʼ. Odpowiednik łot. kàist, kàistu, kàitu ʽgorzeć, płonąć; być rozpalonym, 

rumienić sięʼ, przen. ʽpałać, np. miłościąʼ. Obok tego skàistiês ʽzłościć sięʼ, gdzie 

początkowe s- tłumaczy się metanalizą formacji zwrotnych typu ap-s-kàisties, nuo-s-kàisties, 

zob. Endzelīns, DI II, 163), drw. kàitêt ʽpalić, rozpalaćʼ, skaistîtiês ʽdenerwować się, złościć 

 
257 Dysymilatywny zanik r jak np. w wyrazach jómarkas < jórmarkas (zapoż. z pol. jarmark) i pikrùs < *prikrùs 

(zapoż. ze stbłr. prikryj).  
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się, kłócić sięʼ. Bałtyckie kait- wygląda jak alternant na SO do niezachowanego pwk. *keit-

/*kiet-. Etymologicznie było łączone z pie. *kai-t- ʽbyć gorącymʼ, por. stisl. heitr, stwn. heiz 

ʽgorącyʼ, goc. heito ʽgorączkaʼ, haiz n. ʽżagiew, pochodniaʼ, stisl. hiti ʽupał, gorącoʼ, stwn. 

gihei ts. Zob. IEW 519, LEW 204, ALEW 432n., Casaretto 2004, 219, 565. — Tranzytywny 

pdg. kaĩsti, kaičiù, kaičiaũ ʽogrzać, zagrzać, zagotowaćʼ (nukaĩsti ʽzdjąć z ognia coś 

gotującego sięʼ) ustalił się na bazie quasiprymarnego prs. kaičiù, pierwotnie należącego do 

iter.-caus. *kaityti. Paralele: káišiu ob. kaišýti, rausiù ob. rausýti i baigiù ob. *baigyti. — 

Inne czas. sekundarne: kaĩtinti ʽzagrzać, nagrzewać, rozgrzewaćʼ, kaitina mi saulė SD 

«dogrzewa mi słońce» (por. stpr. ankaitītai ob. enkaitītai nom.pl. m. ʽzagorzali, die 

angefochtenenʼ, czyt. [an-kaitin-tai]), łot. kàitêt, -ẽju ʽpalić, żarzyć sięʼ, tr. ʽrozgrzać 

kamienie, rozżarzyć żelazoʼ, kaĩtinât ʽdrażnić, rozdrażniać; złościć, oburzaćʼ. — Nomina: 

atkaità a. atkaitė ̃ ʽmiejsce nasłonecznione, mocno ogrzewane przez słońceʼ (war. atãkaita, 

atókaita), ãtkaitalas ʽodgrzewane jedzenieʼ, atkaitomìs a. atkaitõm adv. ʽna zmianę 

(pracować)ʼ, į́kaita ts., kaitrà (zob.), kaitulỹs 1. ʽzaczerwienienie twarzy, rumieniecʼ, 2. SD 

«pot, sudor», 3. przen. ʽczłowiek zapalczywy, popędliwyʼ (por. pol. gorączka m. ts.), 

pókaitis 1. ʽskwar o południuʼ, 2. ʽodpoczynek południowy; odpoczynek poobiedniʼ (Pietus 

pavalgius, duok pókaitį tarnams ir gyvoliams ʽPo obiedzie daj odpocząć parobkom i 

zwierzętomʼ), prãkaitas (zob.), cps. saulė́kaita ʽspiekota, skwarʼ (por. sáulė). — Neopwk. 

kais- (⇐ kaĩsti): užkaĩsdinti ʽzagrzać, podgrzać (obiad)ʼ, kaĩslas ʽpocenie się; zapał, żarliwy 

porywʼ (⇒ vb. denom. káislauti ʽchcieć, pragnąćʼ), kaisrà 1. ʽłuna, czerwona poświata na 

niebieʼ, 2. ʽupał, skwarʼ, war. z insercją t: gw. kaistrà (⇒ kaistrùs ʽgorący – o ogniuʼ); 

kaistùvas m.in. ʽczajnikʼ. Nawiązanie w stpr. ENCH: en prakāisnan twaise prosnan ʽw pocie 

oblicza twego, im schweiß deines Angesichtsʼ, < *prakais-sna-, od czas. *prakais-ti (por. lit. 

prakaĩsti oraz LAV 292). 

 kaišýti, kaišaũ, kaišiaũ 1. ʽwsuwać, wkładać, zatykaćʼ (syn. kamšýti ⇐ kim̃šti), 2. 

ʽobtykać, ozdabiać zielem, kwiatamiʼ, 3. ʽwytykać kogo palcemʼ. Cps. apkaišýti ʽobetkać, 

poobtykaćʼ, SD apkaišau «obtykam» (syn. apkumšau), iškaišýti ʽubrać wnętrze czegoś (w 

zieleń i kwiaty)ʼ, pakaišýti ʽposunąć dopalające się polana; podwinąć do góry, podkasać; 

wydzielać, rozdawać, np. dzieciomʼ, pakaišau SD
1 «podkasuię, podkasywam» (por. łot. 

pakaisît ʽposłać słomę, np. koniowi w stajniʼ), prikaišau SD «natykam co» (syn. prikimšu, 

pridėmi). Refl. kaišýtis ʽstroić się, obtykać się (np. kwiatami)ʼ, pasikaišýti ʽzakasać sobie, np. 

spódnicęʼ, pasikaišau SD
1, SD «podkasuię się», prikaišýti m.in. ʽrobić wymówkiʼ (⇒ 

príekaišas, zob. príekaištas). Formacja kaiš-y- jest iteratywem z neoapofonicznym SO kaiš-, 

który dotworzono do SZ kiš-, por. kìšti ʽwsunąć, wsadzićʼ. Wcześniejszy iteratyw brzmiał 

pewnie *kašyti, z kaš- jako starym SO od keš-, por. kemšù, kim̃šti ʽwpychać, wsuwaćʼ. 

Paralele: raizgýti ⇐ rizg- (⇐ rezgù), staipýtis ⇐ stip- (⇐ stẽpinu). Odpowiednia formacja 

łotewska z dyftongiczną osnową kais-, kàisît, -u, -ĩju ʽsypać, rozsypywać, siać, rozrzucać, 

szastać pieniędzmiʼ, odchyla się od litewskiej pod względem znaczeniowym. Zob. LEW 260, 

ALEW 433. — Drw. kaišaliauti WP ʽzatykać (krzyż)ʼ, káišalioti ʽwsuwać, wtykaćʼ (zakłada 

*kaišalius, por. sargãlius). Neoosn. kaiš̓ - (⇐ kaišiaũ): káišioti iter. ʽtykać, wtykać, obtykaćʼ 

(por. bráidžioti ⇐ braidýti; páišioti ⇐ paišýti. W kwestii akutu zob. Būga, RR II, 476.). — 

Postverbalia: kaĩštis ʽzatyczka, korek, zasuwa (drzwi), czop (w beczce), trzpień, kołekʼ, war. 

z insercją k: kaĩkštis; į́kaištis ʽjedzenie zabierane w drogę, prowiant; porcja drewna wkładana 

na noc do pieca; dziurka od kluczaʼ, príekaištė a. príekaištis ʽfartuchʼ (⇐ prisikaišýti 

ʽprzypasać sobieʼ), ùžkaištis ʽzasuwa, rygielʼ (SD ažukaištis «lon»). Cps. rãt(a)kaištis ʽkołek 

żelazny zatykany na końcu osi, zabezpieczający koło przed spadnięciem, tzw. lonʼ (por. 

rãtas, syn. rãtkala). Por. łot. pakaĩsas f.pl. lub pakaĩši m.pl. ʽpodściółka w stajni a. oborzeʼ. 

— Neoapofonia kiš- ⇒ kieš-: kiešà (zob.). 

 káišti, káišiu, káišiau ʽskrobać, zdzierać skórkę, obierać (kartofle); strugaćʼ, nukáišti 
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ʽoskrobać, oczyścić; dręczyćʼ, prikáišti ʽnaskrobać, nastrugaćʼ. Drw. káišena ʽskrobak, 

mizdrownik garbarzaʼ, káišenos f.pl. ʽstrużki, strużynyʼ. Związek z kìšti ʽwsuwać, wpychaćʼ 

jest ze względów znaczeniowych problematyczny. Z powodu wokalizmu ai może to być 

czas. quasiprymarny, zbudowany na iteratywnym prs. káišiu do *kaišyti (alternant na SE 

*keiš-/*kieš-). W perspektywie indoeuropejskiej możliwe jest nawiązanie w staroindyjskim, 

por. wed. kéśa- m. ʽwłos z głowyʼ (⇒ hárikeśa- ʽzłotowłosy, blondwłosyʼ, keśín- 

ʽdługowłosyʼ) z *kaiśa- < *koi̯ḱ-o-, SO do pie. *kei̯ḱ- (por. LEW 204, EWAIA I, 401). Z tego 

zestawienia wynikałoby, że akut lit. jest sekundarny. — To, że w danym kontekście nie 

wymieniono stpr. coysnis EV ʽgrzebień, Kammʼ, tłumaczy się podejrzeniem, że staropruski 

hapaks jest błędem odpisu zam. *cosynis (przestawienie sąsiednich liter). Emendacja otwiera 

drogę porównaniu z wyrazami lit. kasà ʽwarkoczʼ i kastùvai ʽzgrzebłoʼ, zob. LAV 111, przyp. 

222. 

 kaitrà 4 p.a., káitra 1 p.a. 1. ʽupał, skwar, żar słoneczny, gorąco latemʼ (Šią vasarą 

buvo tokios didelės kaĩtros ʽTego lata były takie wielkie upałyʼ), 2. ʽżar bijący od ogniaʼ 

(Sausų malkų kitokia kaitrà ʽSuche drewno daje inne ciepło [dosł. gorąco]ʼ) — rzeczownik 

denominalny na -rā- od kaità ʽupał, skwarʼ (por. saulė́kaita ʽskwar, spiekotaʼ, atkaità a. 

atkaitė ̃ ʽmiejsce nasłonecznione, mocno ogrzewane przez słońceʼ); to ostatnie jest sb. 

postverbale od kaĩtyti, zwykle kaĩtinti ʽgrzać, ogrzewaćʼ, iter. na SO do *keit-, zob. kaĩsti. 

Paralele: kamšrà ⇐ kamšà ⇐ kamšýti; kauprà ⇐ kaupà ⇐ kaupýti. Inaczej GJL II, § 245 i 

Ambrazas 1993, § 95: wywód wprost od czas. kaĩsti ʽgrzać się, nagrzewać sięʼ. — Drw. 

kaitrótas ʽupalnyʼ, kaitrumà ʽpora upałówʼ (por. liūtumà, sausumà), kaitrùs ʽupalny, gorący 

(o dniu); dobrze się palącyʼ, kaitrì málka ʽdrewno dające dużo ciepłaʼ. — Vb. denom. 

įkaitrė́ti ʽprzygrzać (o słońcu); wzmóc się (o upale)ʼ, kaĩtrinti ʽdawać ciepło, grzać – o 

słońcu, o piecuʼ (war. káitrinti), sukaĩtrinti ʽzgrzać konia do wystąpienia potu, zgonićʼ. 

 káivinti, káivinu, káivinau (war. kaivìnti) gw. ʽnękać, trapić napadami – o Krzyżakachʼ 

(Dowkont), nukáivinti ʽwycieńczać – o chorobieʼ i ʽwyjaławiać glebę przez złą uprawęʼ. Ze 

stanowiska apofonii wypada kaiv-, rozumiane jako SO, powiązać z alternantami SE kiev-

/keiv- oraz SZ kiv-, por. kievė b.z.a. ʽlichy koń, szkapaʼ obok keĩvis ts. (syn. kė́vė) oraz kivýna 

c. ʽwychudły, mizerny człowiek; skąpiecʼ, też ʽlichy końʼ, kivỹnė c. ʽrozeźlony człowiekʼ. 

Dalsze tłumaczenie niepewne. LEW 205 wymienia kilka zestawień ie., w tym sti. kévala- 

m.in. ʽsamotnyʼ i łac. caelebs ʽnieżonaty; samotnyʼ. 

 kajakas SD «ktokolwiek, ktoßkolwiek; lada co, leda co». Nieznany z innych źródeł 

zaimek nieokreślny. Pochodzi z uniwerbizacji zwrotu kàs žìno kàs ʽkto wie, kto/coʼ. 

Wewnętrzne -j- ma paralelę w formie kajìkas ʽcośʼ, o czym s.v. kažkàs. 

 kãjetas 1 p.a., kajėt̃as 2 p.a. przest. ʽzeszytʼ (Rašo storuosa kajėt̃uosa DVŽ ʽPisze w 

grubych zeszytachʼ) — zapoż. z pol. przest. kajet, -u (⇐ fr. cahier, zob. Bańkowski I, 609). 

Zob. też tetradkà. 

 kakà 2, 4 p.a. gw. 1. ʽsutek, cycekʼ, 2. ʽpierś kobiecaʼ, 3. ʽsmoczek do butelkiʼ — twór 

reduplikowany, prawdopodobnie przejęty z języka dzieci. — Drw. kakìnga mergà 

ʽdziewczyna z wielkimi piersiamiʼ, kakýtės f.pl. gw. ʽpiersiczki, cycuszkiʼ, cps. kakažindỹs 1. 

ʽosesek; małe zwierzątʼ (por. žį́sti), 2. ʽsmarkaczʼ. 

 kakalỹs, -io 3 p.a., kãkalis 1 p.a. gw. 1. ʽpiec; miejsce do leżenia na piecuʼ, 2. 

ʽzapiecek; przypiecekʼ — ze zmiany *kãkelis, co zapożyczono z nwn. Kachel f. ʽkafel; piec 

kaflowy; paleniskoʼ (por. GL 59, LEW 205, Čepienė 108). Zob. też kõklė. 

 kakavà 2 p.a., gen.sg. kakãvos 1. ʽkakao, proszek z nasion kakaowcaʼ, 2. ʽnapój z tego 

proszku sporządzonyʼ — zapoż. z błr. kakáva, -y ⇐ ros. gw. kakáva, -y (liter. kakáo). War. 

gw. kakovà: Išvir vaikam un sniẽdonios kakõvos LZŽ ʽZrób dzieciom na śniadanie kakaoʼ. 
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 kakčióti, kakčióju, kakčiójau gw. ʽo kurze: gdakaćʼ — od onomatopeicznej osnowy ka-

k-, pochodzącej od powtórzonego wykrz. ka-ka o gdakaniu (por. gà-gà o gęganiu ⇒ gagė́ti, 

gagénti). Z innym sufiksem: kaksė́ti ʽgdakaćʼ (Višta kàksi, inleisk pirkion). Zob. też kakénti. 

 kakénti, kakenù, kakenaũ gw. ʽśmiać sięʼ — od onomatopeicznej osnowy ka-k-, 

pochodzącej od powtórzonego wykrz. ka-ka ʽcha-chaʼ (Ka-ka-ka ir juokiasi nei iš šio, nei iš 

to ʽCha-cha i śmieją się ni z tego, ni z owegoʼ). Paralele: ga-g-énti, ku-k-énti. 

 kakė́ti, kãki (war. kãka, kakė́ja), kakė́jo gw. ʽsięgać dnaʼ (Čia gilu, nekakė́si ʽTu jest 

głęboko, nie sięgniesz dnaʼ), nekãki ʽnie sięga dna (podczas nurkowania)ʼ, iškakė́ti 

ʽ(nurkując) dosięgnąć dna; mieć czego pod dostatkiem; być w stanieʼ, užkakė́ti ʽo dziecku: 

tracić dech od załkaniaʼ — durativum stanu na -ė- od pwk. kak-, por. kàkti m.in. ʽbyć dosyć, 

starczaćʼ. Odpowiednik łot. kacêt, -u, -ẽju ʽsięgać po co, starać sięʼ, refl. kacêtiês ʽdrażnić 

sięʼ (syn. kacerêt). — Z innymi sufiksami: kãkdinti ʽzaspokajać, zadowalać kogoʼ, kãkinti 

ʽczynić zadość; dać się najeść (dziecku)ʼ, iškãkinti DP ʽdomieścićʼ, pakãkinti ʽzadowolić, 

nasycić, zaspokoić, zadośćuczynić, dogodzićʼ, DP ʽdosyć czynićʼ, prikãkinti ʽdać 

dostatecznie dużo, zaspokoićʼ (por. prãtinti ⇐ pràsti). Por. łot. kacinât ʽwypytywać, badaćʼ 

(znacz. etym. ʽstarać się dosięgnąć czego, dopiąć czegoʼ, ME II, 130). Odpowiednik stpr. 

kackint ʽsięgnąć po co, greiffenʼ258, war. kakīnt. Obok tego drw. *[kakina:t] ʽdawać, 

udzielaćʼ, por. ipv. kackinnais ʽdaj! udziel! reiche!ʼ. Ta sama osnowa w łot. kacinât ʽbadać, 

wypytywaćʼ, kacinâtiês ʽżartować, przekomarzać się, drażnić sięʼ. 

 kãklas 4 p.a. 1. ʽszyjaʼ (łot. kakls ts.), kaklan mušu SD «poszyykuię kogo» [ʽuderzam w 

szyjęʼ], 2. ʽgardłoʼ (Visa per kaklą parleidžia ʽWszystko przepuszcza przez gardłoʼ), kaklo 

ažuėmimas SD
1 «ślinogorz» [ʽzapalenie gardłaʼ), 3. ʽgłos, zdolność śpiewaniaʼ. Jeśli 

przyjmiemy w punkcie wyjścia dysymilatywny zanik -l- w praformie *kál-klas (por. žãbalas 

< *žlab-alas), to znajdziemy tu nomen instrumenti *ku̯ólh1-tlo- od pwk. pie. *ku̯elh1- ʽobracać 

się; wprawiać w obrótʼ (ME II, 138, LIV
2 386n.)259. Por. wed. cárati ʽkręci się, porusza sięʼ, 

gr. περιτέλλομαι ʽporuszam się w kołoʼ, τελέθω hom. ʽstaję się, spełniam się, znajduję sięʼ < 

*ku̯élh1-d
he-, SO gr. πολέω ʽprzewracam ziemię, orzęʼ. Znacz. etym. *ku̯olh1-tlo-: ʽta część 

ciała, która wprawia w ruch głowęʼ. Por. z jednej strony stłac. collus ʽszyjaʼ, łac. collum ts. 

(*kolso- < *ku̯olaso-), goc. hals, nwn. Hals m. ʽszyjaʼ < pie. *ku̯olh1-s-o-, z drugiej strony 

temat na -es-/-os-: scs. kolo, -ese n. ʽkoło, τροχός, ἅμαξαʼ, loc.sg. kolesi < pie. *ku̯olh1-es- 

(ros. kolesó ʽkołoʼ, gr. πόλος m. ʽoś niebieska, biegunʼ). Por. LEW 205, ALEW 434. Inaczej 

Kroonen 205, który wywodzi lit. kãklas z reduplikowanej formacji pie. *ku̯o-ku̯l-o-. — Drw. 

añtkaklė a. añtkaklis ʽnaszyjnik; obrożaʼ, przen. ʽkłopot, zmartwienieʼ (war. añkaklis, 

añkaklė), apìkaklė a. apýkaklė 1. ʽmiejsce wokół szyiʼ (por. apýburnis ⇐ burnà), 2. ʽczęść 

ubrania otaczająca szyję, kołnierz, kołnierzykʼ (war. apkaklė,̃ ãpkaklė, apkãklė)260, SD
1 

<apikakłe> «oboyczyk» [ʽozdoba noszona wokół szyi, czasami stanowiąca wykończenie 

ubioruʼ, SPXVI], atkaklùs (zob.), kaklėgà (zob.), kaklẽlis 1. ʽszyjka (raka, zęba, butelki)ʼ, 2. 

ʽciepły kąt w piecuʼ, kaklinė DP ʽgardłoʼ, kaklinė šikšna SD «naszelnik» [ʽczęść uprzęży 

końskiej zakładana na szyję, naszyjnikʼ, SPXVI], kaklinỹkas a. kakliniñkas ʽpoprzeczna listwa 

 
258 Jako przekład niem. greiffen w zdaniu preistan swintan busennien steise salaūban kackint ʽw święty związek 

małżeński wstąpić, zum heiligen Stand der Ehe greiffenʼ. 
259 Suf. *-tlo- w powiązaniu ze SO pojawia się np. w łac. pōculum, -ī n. ʽnaczynie do picia, kubek; napój; ucztaʼ 

< pie. *poh3-tló- (pwk. *peh3- ʽpićʼ). 
260 Por. z jednej strony ros. gw. ogórlije ʽkołnierz; obrożaʼ (od górlo ʽgardłoʼ), z drugiej strony pol. przest. 

oźrzedle ʽotwór w koszuli lub wierzchniej odzieży, przez który przesuwa się głowę, obramowanie, kołnierz 

wokół tego otworuʼ (SPXVI) < psł. *ob žerdlě ʽwokół otworuʼ (loc.sg. od *žerdlo), z czym wiąże się strus. 

ožerelije ʽkołnierzʼ, ros. ožerélьe, ukr. ožeréllja ts., słń. ožrȇlje ʽpierś i szyja krowy, bykaʼ : strus. žerelo 

ʽgardło; otwór, ujście, wylotʼ, ros. gw. žereló ts. (ob. žerló ʽotwór, wylot, kraterʼ), stpol. źrzódło, pol. źródło 

ʽwypływ wody podziemnejʼ (drw. od stpol. żrzeć ʽżrećʼ < psł. *žerti : lit. gérti, zob.). 
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w wolim jarzmie; powróz lub rzemień łączący szyję konia z dyszlemʼ, pakaklė ̃ ʽprzednia 

część szyi pod gardłem, podgardle; płatki pod dziobem koguta, tzw. dzwonki, puckiʼ, 

pakaklės f.pl. SD «podpiersie» [ʽpas uprzęży obejmujący piersi koniaʼ, SPXVI], pakaklỹs 

ʽpodgardleʼ (SD «podgarłek»). Cps. kaklãraištis ʽkrawatʼ (dosł. ʽrzecz zawiązywana na szyiʼ, 

por. raištýti), kãkligė ʽchoroba gardłaʼ (skrót haplologiczny z *kakaligė < *kakla-ligė, por. 

ligà), kaklóryšis ʽchustka wiązana na szyiʼ (por. rìšti), kietakaklis stlit. ʽuparty, krnąbrnyʼ 

(por. kíetas, por. nwn. Halsstarriger m.), mėlynkaklis stlit. ʽsynogarlica, Streptopelia risoriaʼ 

(por. mė́lynas; kalka ze stpol. sino-garlica, zob. Brückner 491), virṽakaklis (zob. virṽė). — 

Tu też kãklis ʽurządzenie do podnoszenia ciężarów, dźwigʼ, kaklis kuriuo kų ištraukia SD 

«kierat, ktorym co wyciągaią z dołu» (znacz. etym. ʽdźwig zwany szyjąʼ), ⇒ vb. denom. 

kãklyti, -iju, -ijau ʽciężko pracować, harowaćʼ. Mniej prawdopodobne wydaje się odniesienie 

kãklis do czas. kàkti w ALEW 434. — N.jez. Kaklẽlis 2x, Kaklìnis, cps. Kaklavežìmis. 

 kaklėgà 2 p.a. c. gw. 1. ʽpijak, pijaczyskoʼ, 2. ʽczłowiek źle pracujący, partacz, fuszerʼ 

— ekspresywny rzeczownik na -ėga, utworzony od wyrazu kãklas ʽszyja, gardłoʼ. Znacz. 

etym. ʽten, kto używa gardłaʼ (?). GJL II, § 501 objaśnił -ėga jako transpozycję ruskiego suf. 

‑jaga, por. ros. bednjága ʽbiedakʼ, rabotjága ʽpracowity człowiek, pracuśʼ. Mutację -jaga w 

‑aiga (metateza joty), potem w -eiga poświadcza war. kakleigà c. ʽpijakʼ (por. znaimė ̃ w 

kwestii wtórnego ai). Z kolei drw. dérl-iega, należący do derlùs (zob. derl̃ius), dowodzi 

zastępstwa -jaga przez lit. *-jega i w końcu -je- przez dyftong -i̯e-, skąd -i̯ega. 

 kaklìnė 2 p.a., kãklinė 1 p.a. pot. ʽkoklusz, krztusiecʼ. Według GJL II, § 324 jest to 

przekształcenie polskiego wyrazu koklusz przez adideację do kãklas ʽszyjaʼ (pominięte w 

Kabašinskaitė 1998). Por. suf. -inė w takich nazwach chorób, jak gerklìnė ⇐ gerklė ̃i pilṽinė 

⇐ pilṽas. 

 kakorýt gw. adv. ʽpopojutrzeʼ — przysłówek wymieniony przez Otrębskiego (1934, 

421) wraz z dwoma podobnymi: gaidžiorýt ʽpopopojutrzeʼ [za cztery dni] i vištosrýt ʽza pięć 

dniʼ. Złożenie z II członem rýt(as) ʽjutroʼ. Człon kako- o formie gen.sg.m. na -o pozostaje 

niejasny. LEW 205 dopatrywał się w nim interi. kakārýku ʽkukurykuʼ. 

 kakščióti, kakščióju, kakščiójau gw. ʽtłuc, rozbijać (kamień młotem)ʼ, kakšė́ti ʽrąbaćʼ, 

kakšénti ʽpowoli rąbaćʼ, kakšnóti ʽuderzać dziobem (o dzięciole); klepać kosęʼ, kàkštelėti 

ʽuderzyć, trącićʼ, kàkšterti ʽrąbnąć siekierąʼ — czasowniki utworzone od wykrz. kàkš, kàkšt 

(o uderzeniu, rozbiciu czego). Tu może też należeć rzecz. kakšlė ̃ʽowad prusak, Periplaneta 

orientalisʼ, por. drw. na -lė: griežlė ̃⇐ griež; čiurlė ̃⇐ čiur.̃ — Od współrdzennego wykrz. 

kèkšt (o uderzeniu, rozbiciu) utworzono: kèkšti, keškù, keškiaũ ʽsmagnąć, zaciąć batem, 

biczemʼ, kèkštelėti ʽlekko uderzyć, stuknąć (jajkiem o kamień), kèkšterėti ʽstłuc (kieliszek), 

jak też rzecz. kẽkštis ʽpałka, jedna z bocznych żerdzi wozu dla oparcia sianaʼ. Zob. też LEW 

236: «onomat[opoetisch]». 

 kaktà 4 p.a. 1. ʽczołoʼ, 2. DP też ʽtwarzʼ, 3. przen. ʽprzód, przednia częśćʼ, zwł. 

ʽprzednia część piecaʼ (kakta pečiaus SD «czeluść v pieca»)ʼ, ʽprzednia część sańʼ, 4. 

ʽwykusz, część budynku wystająca z lica ściany ponad parteremʼ. War. m. kãktas 2 p.a. 

ʽczoło; izba na końcu chaty, alkierzʼ. Odpowiednik łot. kakta a. kakts ʽkąt, przestrzeń między 

dwiema stykającymi się ścianamiʼ. Brak alternantów *kek-, *kik- w porównywalnym 

znaczeniu. Etymologia niezdecydowana. LEW 206 zestawiał – za Būgą – z łac. conquinīscō 

ʽschylić się, przykucnąćʼ (to jednak odpada z uwagi na dzisiejszą rekonstrukcję pie. *ḱu̯enk-, 

zob. LIV
2 340; de Vaan 131: etymologia łac. czasownika pozostaje nieznana). Czy stoi w 

związku z kàkti ʽiść, udawać się dokądśʼ? — War. z udźwięcznionym nagłosem: gaktà, pl.t. 

gãktos ʽprzednia część sań z zagiętymi płozami; przednia część pieca chlebowegoʼ; z 

neoapofonią ă ⇒ ā: gõktos ʽprzód sańʼ (LZŽ, DVŽ), por. korūnà, kõšikas. Zapoż. litewskie w 
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błr. gw. gákty pl.t. ʽprzód sańʼ (PZB 1, 406). — War. metatetyczny: gatkà gw. ʽpierwszy 

poprzecznik w saniachʼ. — Drw. kaktìnis ʽczołowyʼ: kaktinė rėdykla, raištis brungus kaktos 

SD «naczelnik» [ʽozdoba czoła końskiego, część uprzężyʼ], sb. kaktìnis/gaktìnis ʽpierwszy 

poprzecznik w saniachʼ (LEEŽ 79), príekaktis ʽdaszek u czapki; miejsce przy otworze pieca 

chlebowego, przed paleniskiemʼ (dosł. ʽprzyczółekʼ). Cps. blìskaktis ʽzwierzę z łysiną na 

łbieʼ (por. blìsas), kaktómuša a. kaktómušais adv. ʽtwarzą w twarz, oko w oko; czołowo 

(zderzyć się)ʼ (por. mùšti), kietakãktis ʽuparciuchʼ (por. kíetas), laukakãktis ʽzwierzę z łysiną 

na łbieʼ (por. laũkas II). 

 kàkti, kankù, kakaũ 1. ʽiść, jechać, udawać się gdzieś, ruszać dokądśʼ (Laikas namo 

kàkti ʽCzas ruszać do domuʼ), ʽodbywać drogę, przybywać dokądś, wracać z powrotemʼ, 2. 

ʽbyć dosyćʼ. 3 os. impers. kañka ʽstarcza, wystarcza, jest czego dośćʼ, nekanka DP ʽnie dosyć 

będzieʼ, nekanka jiemus DP ʽnie starcza imʼ. Cps. apkàkti ʽobejść, odwiedzić, spotkać, 

znaleźćʼ, atkàkti ʽprzybyćʼ, įkàkti DP ʽdostąpićʼ, iškàkti ʽwyjść, wyjechaćʼ (Tėvas savo 

dukterim niekur neduoda iškàkti ʽOjciec nie pozwala swoim córkom nigdzie wyjśćʼ), PK 

ʽdostąpić czegoʼ, SD ižkunku «dochodzę» (syn. daeidinėju), «doieżdżam do kąd», DP ʽdojść, 

dostąpić, dostać się dokąd, przyjśćʼ, pakàkti ʽwystarczyćʼ (⇒ pakaktinai SD «dostatecznie», 

dziś pakañkamai), parkàkti ʽpowrócić do domuʼ, sukàkti ʽzjechać się, zebrać się; o czasie: 

upłynąć, spełnić się; o terminie: minąćʼ (Jam sukãko dvidešimt metų ʽSkończył dwadzieścia 

latʼ. Kad atajo tieg pilnybė meto, tai yra kad sukako metai SP I, 16930 ʽGdy przyszła 

zupełność czasu, to jest gdy się spełniły lataʼ), užkàkti ʽzajść, zajechać, zawitać gdzieʼ. 

Odpowiednik łot. kakt przest. ʽskończyć sięʼ (formy osobowe nieznane, zob. ME II, 138), 

zob. też drw. łotewskie s.v. kakė́ti. — Lit.-łot. kak- przedstawia alternant na SO do pie. 

*ku̯ek- albo *keku̯- ʽsięgać po co, greifen nach, erreichenʼ (LIV
2 347: ʽTylko bsł.ʼ). 

Odpowiednik słow. čekati ʽczekaćʼ – drw. iteratywny na -ati od prymarnego prs. *čekǫ a. 

*čečǫ, por. Stang 1970, 75. O cs. čakati zob. s.v. kėk̃ti. Inaczej LEW 206. Nie wiadomo, jak 

doszło do ustalenia się st. o w czas. prymarnym. Czy było to vb. denominativum z prs. 

infigowanym? — Drw. werbalne: kãkdinti caus. ʽwysyłać, wyprawiaćʼ, pasikãkdinti stlit. 

ʽzadowolić sięʼ, kakė́ti (zob., tam też kãkinti). — Neopwk. kank-: kánkinti ʽsprawiać, żeby 

starczyło, zaspokajać czyjś głód, czyjeś potrzebyʼ (Aš kánkinu, t.y. duodu, ko jis nori JU.), 

kañkti, -stù, -aũ ʽłaknąć, odczuwać głódʼ (od *nekankti?); kankùs ʽdostateczny, 

wystarczającyʼ. — Drw. nominalne: atkaklùs (zob.), ìškaka ʽwyjazd, wydalenie sięʼ, nẽkakšis 

przest. ʽktoś niezadowolony, niezaspokojonyʼ (por. sufiks w pùstikšis, nepasliñkšis), sùkakis 

ʽuzgodnienieʼ: atilsis nuog kariavimo iž sukakio abiejų šalių, paliauba neilga nuog karionės 

SD «fryszt, wytchnienie zmowne w potyczce; odwłoka w prawie», sukaktìs, -iẽs f. ʽrocznicaʼ, 

metų sukaktinės DP ʽrocznicaʼ, sukaktùvės f.pl. ʽrocznica, uroczystość rocznicowa, 

jubileuszʼ. — WSE kėk-: kėk̃ti (zob.). 

 kalãdė 2 p.a. stlit., gw. 1. ʽpień zrąbanego a. zwalonego drzewa, kłodaʼ, 2. ʽpieniek do 

rąbania drzewaʼ (SD «kloc, na którym rąbaią, siedzą; pień»), 3. ʽdybyʼ, 4. ʽul wydrążony w 

pniuʼ — zapoż. ze stbłr. koloda, kaloda, por. błr. kalóda, -y, ros. kolóda, pol. kłoda (SLA 92, 

ZS 21, LEW 206, ALEW 436). War. kaladà 2 p.a. ʽkłoda, kloc drewna; dybyʼ. Sekwencja lit. -

ala- jak w balanà, talaknà i saladỹnos (zob. Būga, RR III, 758n.). 

 kaladnỹkas I 2 p.a. stlit., gw. 1. ʽszopa do stawiania wozu i składania narzędzi, drewna 

oraz sianaʼ, 2. ʽprzedział w stodoleʼ, 3. SD
1 «chłodnik & chłodnica» [ʽocienione roślinami 

pomieszczenie letnie stawiane w ogrodzie lub w polu; namiot, szałas lub szopa; altanaʼ, 

SPXVI] — zapoż. ze stbłr. xolodnikъ ʽpiwnicaʼ, por. ros. gw. xolodník, ukr. przest. xolódnyk 

(SLA 93, ALEW 436). — Drw. kaladnykėlis SD «alkierz» [ʽboczny pokoik, bokówkaʼ] (syn. 

pavietis). 

 kaladnỹkas II 2 p.a. gw. ʽbarszcz na zimno, chłodnikʼ — zapoż. ze stbłr. *xolodnik, 
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por, błr. gw. xaladník, -u-, pol. chłodnik ts. (por. ZS 21; LKŽ V, 102 nie odróżnia tego od 

kaladnỹkas I). 

 kalakùtas 2 p.a. ʽindyk, Meleagris gallopavoʼ — zapoż. ze stbłr. kalakutъ, to z pol. 

kałakut, kura kałakucka ʽindykʼ ⇐ nwn. Kalekut m. (⇐ Kalekutschhahn m.), por. LEW 207, 

SW II, 213. Nazwę kalakùtas noszą dwie rośliny: 1. ʽszarłat zwisły, Amaranthus caudatusʼ 

(jej zwisające ciemnoczerwone kwiaty przypominają płatki, dzwonki pod dziobem indyka), 

2. ʽserduszka okazałe, Lamprocapnos spectabilisʼ (roślina o czerwonych kwiatach, 

wyglądem przypominających serca). War. sonoryzowany: galagùtas ʽindykʼ (DVŽ), por. 

kaũkaras > gaũgaras. Osobno zob. indỹkas, indõrius i kalkū́nas. — Drw. kalakùtė 

ʽindyczkaʼ, kalakutíena ʽmięso indyczeʼ, kalakutìnas ʽindykʼ, kalakutùitis ʽmałe indykaʼ, 

cps. kalakùtžolė bot. ʽpięciornik gęsi, Potentilla anserinaʼ (zioło lecznicze). Idiom: kalakutùs 

svert̃i/võžyti ʽdrzemaćʼ, dosł. ʽważyć indykiʼ. 

 kalamaškà 2 p.a., gen.sg. kalamãškos gw. ʽlekki wóz jednokonny na wysokich kołach, 

bryczkaʼ — zapoż. ze stbłr. *kolomažka, por. błr. kalamážka, -i (LEW 207). War. 

synkopowany: kalmaškà. Zob. też kalmõgai. 

 kalãmorius, -iaus 1 p.a. przest., gw. 1. ʽnieduże naczynie na atrament, kałamarzʼ, 2. 

ʽatramentʼ (Nuvažiavęs į miestą, nusipirk kalamoriaus ʽJak pojedziesz do miasta, to kup 

sobie atramentuʼ), 3. ʽpojemnik na naftę w lampieʼ — zapoż. ze stbłr. kalamarь (kolomarъ) 

⇐ pol. kałamarz ʽkałamarz; atramentʼ (⇐ śrłac. calamārius, calamārium ʽszkatułka na 

przybory do pisaniaʼ, zob. Sławski II, 34, POLŽ 341). Por. ros. kalámarь (zapoż. z pol.). — 

War. kalamoras BRB (SLA 93), kalãmorus ⇐ stbłr. kalamarъ; kaliamorius ⇐ stbłr. 

kaljamarъ; niejasne kalìmorius. War. synkopowane (b.z.a.): kalmoras, kalmorius, kalmorus. 

 kalãstas 1 p.a. gw. ʽnieżonatyʼ — zapoż. ze stbłr. xolostyj, por. błr. xalastý (ZS 21), ros. 

xolostój. — Drw. kalastėk̃as, gw. kalascėk̃as ʽnieżonaty, kawalerʼ ⇐ błr. xalascják (ZS 21), 

por. ros. xolostják. Oba te wyrazy pominięto w LKŽ. 

 kalašà 2 p.a., gen.sg. kalãšos wsch.-lit. ʽnogawka spodniʼ — zapoż. z błr. kalóša, -y. 

War. kalašià (LZŽ); kalaĩšė ⇐ błr. gw. kalójša (PZB 2, 379, ĖSBM 4, 192n.). Zob. też klẽšnė.  

 kalatáuka 1 p.a. gw. 1. ʽdrewniany przyrząd do wyrobu masła, maselnicaʼ (Aš vakar 

tris kalatáukas sviesto sumušiau ʽJa wczoraj ubiłam trzy k. masłaʼ), 2. ʽmątewka do kaszy; 

tłuczek do kartofliʼ, 3. ʽrozklekotany przedmiot z drewnaʼ, 4. przen. ʽmarna chałupaʼ — 

zapoż. ze stbłr. *kolotovka, błr. kalatóŭka, -i. War. kalatáukas, kalatáukė ʽmaselnicaʼ (s-

mobile: skalatáuka). Por. kalãtyti. Zob. też kernà II. 

 kalãtyti, kalãtiju, kalãtijau przest., gw. 1. ʽtłuc, walić, łomotaćʼ, 2. ʽklepać kosęʼ, 3. 

ʽklekotać, robić hałasʼ, 4. ʽkłócić sięʼ — zapoż. ze stbłr. kolotiti, por. błr. kalacícь, kalačú, 3 

sg. kalócicь (zob. Būga, RR III, 758, SLA 93, LEW 207), por. ros. kolotítь. Akcent lit. bazuje 

na białoruskiej formie 3 sg. prs. (por. garãdyti, zalãtyti). War. z metatezą l-t > t-l: katãlyti. 

Zob. też kalatõnė i kalatóti. 

 kalatõnė 2 p.a. gw. ʽkłótniaʼ (Kam man ta kalatõnė dėl menkniekio! ʽPo co mi ta 

kłótnia z powodu głupstwa!ʼ) — z substytucyjnym suf. -onė zapożyczone ze stbłr. kolotnja 

ʽspór, kłótniaʼ. Por. kalãtyti i kutnià. 

 kalatóti, kalatóju, kalatójau przest., gw. 1. ʽstukać, uderzać, łomotać; ubijać (śmietanę 

na masło)ʼ, 2. ʽporuszać czym, wstrząsaćʼ, refl. kalatótis ʽtrząść się z zimna; chlupotać (o 

wodzie i jajach)ʼ, išsikalatóti ʽrozklekotać się (o obluzowanym mlonie w żarnach)ʼ — zapoż. 

ze stbłr. kolotati, kolatati, por. też pol. kołatać (Būga, RR II, 173). Por. kalãtyti. 

 kalaurãtas 2 p.a. wsch.-lit. ʽkołowrotek do przędzeniaʼ: Nupirko naujų kalaurãtų DVŽ 
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ʽKupiła nowy kołowrotekʼ — zapoż. z błr. kalaŭrót, -a (stbłr. kolovrotъ, por. ĖSBM 4, 130). 

War. z metatezą l-r > r-l: karaulãtas, z przygodną monoftongizacją au > u: karulãtas DVŽ. 

Osobno zob. kalavart̃as. 

 kalavart̃as 2 p.a. gw. ʽkołowrotek do przędzeniaʼ — zapoż. ze stbłr. kolovrotъ, por. 

błr. kalaŭrót, -a (ĖSBM 4, 130), z zastępstwem II członu -ŭrót przez lit. -vartas (por. vartýti 

oraz hybrydę kalãvėžė). — War. kálvartas pokazuje akut jako następstwo synkopowania 

nieakcentowanej samogłoski łącznikowej w złożeniu *kãla-vartas, które przybrało nowy 

akcent w stosunku do formy wyjściowej kala-varãtas. — War. akc. kalavart̃as od 

kalavarãtas polega na cofnięciu akcentu na początkową sylabę II członu. Forma kalavarãtas 

jest zlitewszczoną postacią złożenia stbłr. kolovorotъ lub ros. kolovorót ʽkołowrótʼ. War. 

synkopowany i kontrahowany: kaurãtas. Por. LEW 1330. — War. karvalãtas ʽkołowrót do 

zwijania nici, motowidło; urządzenie do podnoszenia belekʼ (por. ZS 22, DVŽ) pochodzi z 

przekształcenia formy kalvarãtas metatezą na odległość l-r > r-l (por. gárvilkis > gálvirkis; 

rãtalankis > lãtarankis). War. synkopowane: karṽaltas ob. kárvaltas (LD § 202). Zob. też 

kalaurãtas.  

 kalavìjas 2 p.a. ʽmiecz, szabla, pałaszʼ. SD
1 «miecz; multan» [ʽmiecz krótki, prosty, 

prawdopodobnie obosiecznyʼ, SPXVI]. SD: kalavijų išimu «dobywam miecza», kalavijas 

abišaliai aštras vienu runku turimas «pałasz» [ʽbroń sieczna, rodzaj prostej szabliʼ, SPXVI], 

kalavijas trumpas platus «tasak», linktinis kalavijas «szabla», viršūnė kalavijo «sztych v 

miecza». Odpowiednik stpr. kalabian EV ʽmiecz, Swert [Schwert]ʼ, czyt. [kalabi.jən] (b z v), 

war. stan kalbīan ENCH acc.sg. ʽdas Schwerdtʼ. Wyraz prawdopodobnie obcy (Endzelīns 

1943, 188), o nagłosie zmienionym przez ludowo-etymologiczne nawiązanie do czas. kalù, 

kálti ʽkuć, bićʼ. Por. pol. przest. glewija ʽkopia, włócznia, spisaʼ (SPXVI), przejęte ze śrłac. 

glavea. Inaczej LEW 207 (rodzime, utworzone od czas. kálti), PKEŽ 2, 85n. odtwarza osnowę 

*kala-bā ze znacz. etym. ʽzdolność do cięciaʼ. Brak w ALEW. Zob. też mẽčius. — W użyciu 

przenośnym kalavìjas oznacza dwie rośliny: 1° ʽtatarak zwyczajny czyli ajer, Acorus 

calamusʼ, 2° ʽkosaciec, Irisʼ. — Zapoż. litewskie w błr. gw. kalavéj bot. ʽpałka wodna, 

Typhaʼ (Urbutis, Balt V:1, 1969, 60 = Urbutis 2009, 371, Laučjute 66). — Drw. kalavijà 1. 

bot. ʽkosaciec, Irisʼ, 2. ʽziele pomagające na zatwardzenieʼ, kalavijėl̃is bot. ʽmieczyk, 

Gladiolus, roślina bagienna o liściach w kształcie mieczaʼ (por. nwn. Schwertlilie f. ʽkosaciec 

ogrodowyʼ), cps. kalavijodarys SD
1 «miecznik» (por. darýti), kalvijanešys SD «miecznik co 

nosi miecz» (por. nèšti, nešióti). 

 kalbà 4 p.a. 1. ʽmowaʼ, 2. ʽjęzykʼ, 3. ʽprzemówienie, mowaʼ, 4. ʽrozmowaʼ, pl. kalb̃os 

ʽsłuchy, pogłoskiʼ — drw. postwerbalny od kalbù, kalbė́ti ʽmówićʼ (zob.). Obok tego 

nekalba SD «niemota» (syn. nežadas). War. m. kalb̃as 4 p.a. ʽmowaʼ DVŽ. — Drw. 

kalbiniñkas ʽjęzykoznawca, lingwistaʼ, kalbùs ʽrozmowny, gadatliwyʼ (por. maldùs ⇐ 

maldà), nekalbuolis SD «niemowlątko». Cps. kalbótyra ʽjęzykoznawstwo, lingwistykaʼ 

(dosł. ʽbadanie językaʼ, kalka nwn. Sprachforschung f., por. tìrti), ⇒ kalbótyrininkas 

ʽjęzykoznawcaʼ. 

 kalbė́ti, kalbù (war. kalbiù), kalbė́jau 1. ʽmówić, rozmawiaćʼ, 2. ʽobmawiać, oczerniać 

kogoʼ, 3. ʽpowtarzać co bezmyślnieʼ: poterius kalbė́ti ʽklepać pacierzeʼ. Cps. pakalbė́ti 

ʽporozmawiać, pogawędzić; mówić różnymi językami; opowiedzieć coś z pamięci; oczernić 

kogoʼ, prikalbė́ti ʽnamówić, nakłonićʼ, sukalbė́ti ʽprzemówić; dogadać się z kim (w obcym 

dialekcie lub języku)ʼ, SD sukalbėt dukterį ažu ko «zrękować corkę, zmowić za kogo», 

užkalbė́ti m.in. ʽzamawiać, zaklinać, zażegnywać zaklęciamiʼ. Refl. kalbė́tis ʽprowadzić ze 

sobą rozmowę, rozmawiaćʼ (nebesìkalba ʽjuż więcej nie rozmawiają ze sobąʼ), atsikalbė́ti 

ʽnagadać się, pogadać z kim do woli; sprzeciwiać się, być innego zdaniaʼ, pasikalbė́ti 

ʽporozmawiaćʼ, susikalbė́ti ʽdogadać się, zmówić się, spiknąć sięʼ. SD s.v. «mowię» notuje 
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cztery synonimiczne czasowniki: kalbu, bilau, tariu, ižžundu žodį. Odpowiednik łot. kalbêt 

ʽgłośno czytać (o uczniu)ʼ, kalbêtiês ʽdużo mówić; ciągle się kłócićʼ261. — Jest to durativum 

na -ė- do ingressivum kalb̃ti, kalbstù, kalbaũ ʽzacząć mówićʼ, cps. prakalb̃ti a. prakálbti 

ʽprzemówićʼ (Nebylys prakalb̃o ʽNiemowa przemówiłʼ), prikalbu SD «przymawiam komu, 

przycinam», sukalbu SD «zaręczam», SD
1 sukalbu kam moterį «naraiam, raię» [komu 

kobietę] (syn. dziewosłębię). Leksem kalb- łączy się przez s-mobile i SO *(s)kalb- z 

prymarnym czas. skelb-, zob. skélbti ʽgłosić, ogłaszaćʼ (tak też ALEW 440). Inaczej LEW 

207n. (s.v. kalbà), gdzie etymologia pierwiastkowa: do pie. *kelə-, *kelh1- jak w łot. kaļuôt 

ʽschwatzen, redenʼ i gr. κέλαδος ʽLärmʼ, καλεῖν ʽrufenʼ (zob. też Kroonen 205, s.v. *halōn- 

ʽto callʼ). — Drw. werbalne: kalbãsyti ʽrozmawiać, gawędzićʼ (co do budowy por. 

mankãsyti), kalbinė́ti iter. ʽmówić, rozmawiaćʼ: kalbinėju SD «mawiam» (syn. tunkiai bylau), 

apkalbinė́ti ʽobmawiaćʼ, įkalbinė́ti ʽnamawiaćʼ, iškalbinėju SD «wymawiam kogo» 

[ʽusprawiedliwiam kogoʼ], susikalbinėju su kuo SD «naradzam się z kiem; znoszę się z kiem» 

(por. łot. kalb̃inât ʽgadać, gawędzićʼ); kálbinti caus. ʽwszczynać rozmowę, zagadywać; 

namawiaćʼ, pakálbinti ʽzaprosićʼ, prikálbinti ʽskłonić, namówić do czegoʼ, kalb̃ti (zob. 

wyżej). — Neoosn. kalbė-: apkalbė́jimas DP ʽobmowa, posądzanie, uwłaczanie czciʼ, 

apkalbėtojas DP ʽobmowcaʼ, iškalbėtinai adv. SD «wymownie», kalbė́sena ʽsposób 

mówieniaʼ (por. seikė́sena), kalbė́tojas ʽmówiący; mówca; kto leczy zamawianiemʼ, SD 

«gadacz» [ʽmędrek, sofista, rozprawiaczʼ, SPXVI], sukalbėjimas SD «zrękowiny, zmowiny» 

(syn. sukalba). — Inne nomina: apkalba SD «ochrona, obmowa», apkalbis SD «obmowa» 

(apkalbu kų «obmawiam kogo, obelżę»), ažukalbis SD «zamowka, prætextus», ìškalba 

ʽwymowa, krasomówstwo, elokwencjaʼ, iškalba DP ʽwymówkaʼ, iškalbamas SD «wymowki 

godzien», iškalbis DP ʽwymowka, obmowka, sprawaʼ, iškalbus SD «wymowny», kalbà 

(zob.), kalbius SD «mowca», kalbnùs ʽgadatliwyʼ (por. krutnùs, prašnùs), kalbùs ts., 

mielakalbis SD «rozmowny», nekalbuolis «niemowlątko», nesùkalbamas ʽuporczywy, z 

którym trudno dojść do ładuʼ, pérkalbis DP ʽnamowaʼ, prakalba SD «przedmowa, 

przemowa», prakalbis SD «przemowienie do kogo» (syn. pražodis), sąkalba a. sukalba: SD 

<sukalba> 1. «zmowa, praktyka», 2. «zrękowiny, zmowiny», sankalbis DP «namowa; 

rozmowa», sąkalbis SD <sukalbis> «umowa, zmowa, kontrakt». Por. nomina ze skalb- s.v. 

skélbti. 

 kalbokė SD «trepka» [ʽpodeszwa drewniana ze skórą zachodzącą na wierzch stopyʼ, 

SW], kalbokės SD f.pl. «patinka abo patinki» [ʽlekkie obuwie, sandałʼ, SPXVI]. Poza SD nie 

znane. Osnowa kalb- mogła być onomatopeiczna (o odgłosie wydawanym przez trepy). Brak 

w ALEW. 

 kaldrà 4, 2 p.a. przest., gw. 1. ʽ(ozdobne) przykrycie łóżka, kapaʼ, 2. ʽprzykrycie 

śpiącegoʼ — zapoż. ze stbłr. koldra (koldro), por. błr. kóŭdra, -y ⇐ pol. kołdra (⇐ śrdn. 

kold(e)re ⇐ włos. XIII-XIV w. coltra ʽkir okrywający maryʼ, dziś coltre ʽkapa na łóżkoʼ, z 

śrłac. cūlcitra, zob. Bańkowski I, 759, Sławski II, 366, Cortelazzo-Zolli I, 256). War. m. 

kaldras b.z.a., kaldrai BRB (jako glosa do kaurai). Por. SLA 93, LEW 208, ĖSBM 5, 104, 

POLŽ 341; brak w ALEW. Drw. kaldrẽlė ʽnarzuta na siedzeniu wozuʼ (por. stbłr. kolderka 

XVII w. ⇐ pol. kołderka). — Wsch.-lit. kaudrà 4 p.a. ⇐ błr. kóŭdra (Iš pakulų kaudràs 

siuvėm DVŽ ʽZ pakuł szyliśmy kołdryʼ). 

 kaldūnià 2 p.a., gen.sg. kaldū̃nios ZTŽ ʽczarownicaʼ — zapoż. z ros. koldúnьja, -ьi. 

 kalė ̃ 4 p.a., kãlė 2 p.a. 1. ʽsukaʼ, SD «psica, suka», 2. przen. ʽplotkarkaʼ, 3. przen. 

ʽuczestniczka wesela, której zadaniem było bronić panny młodejʼ. W użyciu przenośnym 

 
261 Tu możliwa interferencja z czas. kabelēties ʽsprzeczać sięʼ, zapożyczonym ze śrdn. kabbelen ʽsprzeczać się, 

kłócić się, wymyślać sobieʼ.  
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wyraz ten stał się nazwą rozmaitych przedmiotów i narzędzi, zob. LKŽ V, 129n. Specht 1944, 

122, następnie Sabaliauskas, Balt III:1, 1967, 109n. zaproponowali zbliżenie z osnową lit. 

kal- jak w wyrazie żm. kalývas ʽz białą szyją (o psie)ʼ ⇐ *kalis, f. *kalė ʽbiały, jasnyʼ. 

Substantywizacja przymiotnika (por. márgas, márgė ⇒ marg̃is). Znacz. etym. ʽzwierzę o 

jasnym uwłosieniuʼ. Inaczej LEW 208: przy założeniu s-mobile (por. gr. σκύλαξ ʽszczenięʼ) 

do skal- jak w skalìkas, skãlyti (zob.). — Drw. kaláitė ʽsuczkaʼ, kalaĩtės f.pl. «gnatki, małe 

saneczki do zwożenia kloców, budulca» (Šlapelis 141), ⇒ drw. wsteczny: kãlės (war. 

kaliùkės a. kaliū̃tės f.pl.), kalýnas a. kalýtis ʽszczenięʼ, kalìnga a. kalingà ʽo suce: szczennaʼ. 

Cps. káljoda c. ʽrozpustnikʼ (Vyriškas girtas kaip káljoda, o merga kaip šunjoda kulias JU), 

por. jódyti. Vb. denom. kaliúoti ʽnazywać suką, lżyć, przeklinaćʼ, refl. kaliúotis: apsikaliúoti 

ʽurodzić szczenięta, oszczenić sięʼ, prisikaliúoti ʽprzymilić sięʼ. 

 kalėdà 2 p.a., gen.sg. kalėd̃os stlit., gw. 1. ʽkolęda, zbieranie przez księży datków w 

okresie Bożego Narodzeniaʼ, 2. ʽpodarek noworoczny; jałmużnaʼ, SD «kolęda» — zapoż. ze 

stbłr. koljada, por. błr. kaljadá, -ý (SLA 93, LEW 208; brak w ALEW). Z tegoż źródła łot. 

łatgal. kalada ʽjałmużna, opłatek wigilijnyʼ. W kwestii samogłoski ė zob. dėd̃ė. — Drw. 

kalėdáitis ʽopłatek wigilijny; podarek noworocznyʼ (por. ablótas). Vb. denom. kalėdóti 1. 

ʽkolędować, chodzić po kolędzie, kwestowaćʼ (m.in. SD), 2. ʽżebraćʼ. Nazw. Kalėdà (por. 

pol. Kolęda, Kolenda, też Kolendo). 

 Kalėd̃os, -ų 2 p.a. f.pl. ʽświęta Bożego Narodzeniaʼ — zapoż. ze stbłr. koljady, por. błr. 

kaljády, -ljád (SLA 93, ZS 21, LEW 208; por. ĖSBM 4, 215; brak w ALEW). — Drw. ãtkalėdis 

ʽpierwsza niedziela po Bożym Narodzeniuʼ, war. ãtkalėdės f.pl. ts. (por. ãtsekminis ob. 

ãtsekminės; ãtvelykis, Būga, RR II, 132), kalėdų mėnuo a. kalėdis przest. ʽmiesiąc grudzieńʼ, 

por. velykų mėnuo (Skardžius, RR 4, 30), tarpùkalėdis lub pl. tarpùkalėdžiai ʽokres między 

Bożym Narodzeniem a świętem Trzech Króliʼ (por. tarpu°). 

 kaleinà 2, 4 p.a. gw. ʽkolejność czego, następstwo jeden po drugimʼ (Ėjom į girią visi 

iš kaleinõs ʽChodziliśmy do lasu wszyscy po koleiʼ) — ten rzeczownik pochodzi z 

reinterpretacji formy przysłówkowej *kaleina ʽkolejnoʼ, która oddawała zapożyczone stbłr. 

kolejno adv. ʽpo kolei, jeden po drugimʼ (⇐ pol. kolejno, drw. od przymiotnika kolejny 

ʽwystępujący w porządku następczym, następnyʼ), por. błr. gw. kaléjno ʽpo kolei, kolejnoʼ 

(PZB 2, 373). Zob. też kalė́ja.  

 kalė́ja 1 p.a. przest. ʽkolejność czego, następstwo według ustalonego porządku, 

następstwo jeden po drugimʼ (Mano kalė́ja ʽMoja kolejʼ) — zapoż. ze stbłr. koleja, por. błr. 

gw. kaléja (PZB 2, 374). War. kalieja b.z.a. — War. kòlija 1 p.a. (Jau dabar man kòlija mirti 

LZŽ ʽTeraz to już moja kolej umieraćʼ). — War. koléika 1 p.a. ⇐ błr. gw. kaléjka, koléjka 

(PZB 2, 372). Od tego drw. wsteczny: kolė ̃ (Visi tavo draugai išmirę, dabar tavo kolė ̃

ʽWszyscy twoi koledzy wymarli, teraz twoja kolejʼ). Por. ū́šė ⇐ ušėk̃as; lydỹs ⇐ lydekà. 

Zob. też kaleinà. 

 kalendõrius, -iaus 2 p.a. ʽkalendarzʼ (m.in. SD) — zapoż. ze stbłr. kalendarъ, por. błr. 

kaljandár, -ará (⇐ pol. kalendarz ⇐ czes. kalendář ⇐ śrłac. calendārium). Por. SLA 93 i 

LEW 209, gdzie niesłusznie wskazano pol. wyraz jako źródło. — War. kaleñdorius 1 p.a. – 

akcent zgodny z pol. odpowiednikiem; kalenderis b.z.a. – zakończenie -eris wskazuje na 

niemieckie pochodzenie, por. nwn. Kalender m. (GL 59; autor dodaje obocznik lit. kalendras 

b.z.a.); kaléndros f.pl. 1 p.a. (Litwa pruska). 

 kaléndra 1 p.a., też pl.t. kaléndros bot. ʽkolendra, kolender, Coriandrum sativumʼ, 

czyt. /kaľándra/ — zapoż. z błr. kaljándra, -y (⇐ pol. kolendra). War. kuléndra. Grafia lit. 

<lénC> oddaje /ľanC/, por. klémka ob. kliámka (pečénka ob. pečiánka). — Drw. wsteczny: 

kalenda b.z.a. (por. mìšras ⇒ mìšas). 
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 kalenska, kalencka b.z.a. przest. f. ʽrodzaj cienkiej, przezroczystej tkaninyʼ (Mergaitės 

užvis dienomis šventomis dėvė(ja) striupkės, pasiūtas iš namie austų marginių arba iš 

kalenckos, o nekumet ir iš silkų [!]) — substantywizacja przymiotnika *kalenskas, 

zapożyczonego ze stbłr. kolenskij, kolenьskij ʽo płótnie: koloński, pochodzący z Koloniiʼ 

(kaftanik polotna kolenskogo zъ bavolьnoju, pokrytyj skuroju losinevoj 1599, HSBM), to 

przejęte z pol. XVI w. płotno koleńskie (SPXVI). 

 kalesà 3 p.a. przest. ʽkolasa, rodzaj starodawnego wozuʼ — zapoż. ze stbłr. kolesa, -y 

ʽwóz kupiecki, towarowy, wojskowyʼ (HSBM), por. błr. gw. kalësa ʽwóz chłopskiʼ lub pl. 

kalësy ts., dosł. ʽkołaʼ (ĖSBM 4, 158; brak w LEW). War. m. kalẽsas 2 p.a. 

 kalė́ti, prs. kaliù a. kalė́ju (3 os. kãli, kalė́ja), prt. kalė́jau ʽpokutować za winę w 

więzieniu, siedzieć w więzieniuʼ, refl. atsikalė́ti ʽodsiedzieć wyrokʼ. W SD jest kalė́ti 

czasownikiem tranzytywnym: kaliu «więźnię, w więzieniu trzymam» (dziś kãlinu, kãlinti ts.). 

Zdaniem LEW 211 i ALEW 441 pierwotnym znaczeniem kalė́ti było ʽzakuwać w kajdanyʼ, 

zatem czasownik ten jest derywatem od kálti ʽkućʼ, apkálti ʽzakuć w łańcuchyʼ. — Drw. 

įkãlinti ʽwtrącić do więzieniaʼ. Nomina: kalinė ̃ʽwięzienieʼ, SD «ciemnica; turma; więzienie» 

(syn. saitai), įmetu kalinėn SD «osadzam więźnia», atsėdžiu skolų kalinėj SD «odsiedzieć w 

wieży dług», išsilaužiu ižg kalinės SD «wyłamuię się z więzienia», pasodintas kalinėj SD 

«osadzony do więzienia»; kalinỹs 1. ʽwięzieńʼ, 2. ʽwięzienieʼ, sankalinỹs stlit. 

ʽwspółwięzieńʼ. — Neoosn. kalėj-: kalė́jimas ʽwięzienieʼ (por. lytė́jimas ⇐ lytė́jau, judė́jimas 

⇐ judė́jau). — Nie wiadomo na razie, co począć z kalė́ti, kãli, kalė́jo tr. ʽo roślinach: głuszyć, 

tłumić wzrost innych roślinʼ (Liepa nukalė́jo obelaitę ʽLipa zagłuszyła jabłonkęʼ).  

 kalėvà 2 p.a., gen.sg. kalėṽos wsch.-lit. ʽcholewa butaʼ (Ãnas váikščoja čebãtuosi su 

ilgõm kalėṽom LZŽ ʽOn chodzi w butach z wysokimi cholewamiʼ) — zapoż. z błr. xaljáva, -

y. 

 kaliaũsė 2 p.a. 1. ʽzimowa czapka z futrzanymi nausznikamiʼ, 2. ʽuderzenie w twarz, 

policzekʼ, 3. ʽtwarzʼ (Ot ir gavai į kaliaũsę! ʽOt i dostałeś po gębie!ʼ), 4. ʽstrach na wróbleʼ 

— z *kaiľausė, przez monoftongizację ai > a albo przez dysymilatywny zanik i̯ w członie 

kai̯ľ° (por. kálpešis < *kail-pešis). Forma wyjściowa to złożenie *kaiľa-ausė; zmieniło się w 

*kaiľausė przez elizję. Por. káilis, -io ʽfutro, kożuchʼ i aũsys ʽuszyʼ; znacz. etym. ʽfutro na 

uszyʼ. Zob. też LEW 209. 

 kalýbas, -a 1 p.a. żm. ʽo psie: z białą szyjąʼ — ze zmiany kalývas, co jest drw. na -yvas 

od zanikłego adi. *kalas ʽbiały, jasnyʼ (por. senývas/senýbas ⇐ sẽnas). Werbalne kal- 

ukazuje się w łot. kalêt ʽbielić len, płótnoʼ. Na temat neosuf. -yvas zob. ankstývas. — Z 

innym sufiksem: kalýnas, -à ʽcałkiem białyʼ. Dalszy wywód niepewny. Zob. LEW 209, gdzie 

m.in. o próbie nawiązania do gr. κηλίς, -ῖδος ʽplama, zwł. krwi; skaza, piętno; hańbaʼ. — 

Drw. kalýbkaklis ʽo białej szyi; o długiej szyiʼ, war. kalybkãklis (por. kãklas). Zob. jeszcze 

kãlė. 

 kalíenas 1 p.a. gw. ʽnoga; udoʼ262 (Apsiauk kelnes, nebūk nuogais kalíenais ʽWciągnij 

spodnie, nie chodź z gołymi udami/nogamiʼ) — zapoż. ze stbłr. kolěno, por. błr. kaléna, -a n. 

ʽkolanoʼ i ʽdolna część udaʼ. War. f. kalíena (Tu būsi aukštas, nes tavo ilgos kalienos 

ʽBędziesz wysoki, bo masz długie udaʼ). Zastępstwo ie za stbłr. ě jak w griẽkas i miẽlas, akut 

jak w míera. 

 kalierà 2 p.a., gen.sg. kaliẽros pot. ʽcholera, ostra choroba epidemicznaʼ (war. 

chalierà), używane głównie jako przekleństwo, np. Kaliẽra tu! ʽTy cholero!ʼ (ZS 22), ZTŽ 

chalierà ob. cholierà, chòliera — zapoż. z błr. xaléra, -y, ros. xoléra (⇐ pol. cholera; gr. 

 
262 Tak LKŽ V, 136, ale przytoczone tam zdania wskazują raczej na ʽudoʼ, nie ʽnogaʼ.  
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χολέρα ʽwymioty żółciąʼ). Zob. TSBM 5, 172, REW III, 255. Z obocznym zakończeniem -ija: 

chalèrija, kalėr̃ija DVŽ, kalèrija LZŽ. LKŽ V, 136 chyba niesłusznie wskazał wyraz polski 

jako źródłowy. — Dziwna jest akcentuacja lit. formy literackiej chòlera 1 p.a. Z onomastyki 

por. nazwę cmentarza Cholėr̃kapiai (dosł. ʽgroby ofiar choleryʼ, por. kapaĩ s.v. kãpas) i 

nazwę wzgórza Cholérkapiai (LVŽ II, 11). 

 kališònas 2 p.a., kališõnas 2 p.a., kališanas b.z.a. przest. ʽnapój postny zwany 

kaliszanemʼ (Seniau gevėnioj pasitenkino kališòno prisrėbęs ʽDawniej w poście zadowalano 

się wypiciem kaliszanaʼ. Kališõną klebonijose virė ir gėrė ʽKaliszana na plebaniach 

gotowano i pitoʼ) — zapoż. z pol. przest. kaliszan ʽorzeźwiający napój przygotowywany z 

piwa, wina, soku cytrynowego, cukru i tartego chlebaʼ. Akcent dostosowany do lit. nominów 

na -õnas, np. laigõnas, valdõnas. Starsze formy polskie: kaldaszan, kaldeszan, kalteszan i 

kalteszal (XVIII w.) ⇐ nwn. Kalteschale f. ʽprzygotowywany latem napój orzeźwiający, 

złożony z zimnego piwa, też wina, mleka, z rozmaitymi dodatkami jak chleb, cukier, 

migdały, rodzynkiʼ (zob. WDLP, s.v. kalteszal, SGP II, 296). Zob. też POLŽ 84. Odpowiednim 

zapożyczeniem z jęz. prusko-niemieckiego jest tu kulšiõlė (zob.). 

 kaliū́zė 1 p.a., kaliū̃zė 2 p.a. gw. 1. ʽwięzienieʼ (Sūnus į kaliū́zę yra patãpęs už vagystę 

ʽSyn trafił do więzienia za złodziejstwoʼ), 2. ʽpokoik, klitkaʼ, 3. przen. ʽbiedaʼ (Impuoliai į 

kaliū́zę, t.y. in bėdą JU ʽPopadłem w biedęʼ) — zapoż. z prus.-niem. kalūz, kalūze ʽwięzienieʼ 

(GL 60), to z przekształcenia śrwn. klūse ʽklasztorʼ ⇐ śrłac. clusa ʽgrunt ogrodzony; celaʼ, 

por. nwn. Klause f. ʽcela klasztorna, cela pustelnikaʼ (EWD 664). Zakończenie -ūzė ma też 

syn. cùktūzė (zob.). — War. synkopowany: kliū́zė, kliùzė; z zastępstwem z ⇒ ž: kaliùžė (też 

w cùktūzė) 

 kálkės, -ių 1 p.a. f.pl. ʽwapno, tlenek wapniaʼ (war. kálkiai, kalk̃iai) — zapoż. z prus.-

niem. kalk (GL 60, LEW 209, Čepienė 105), por. nwn. Kalk m. War. s-mobile: skalk̃iai. — 

Drw. kalkė́tas ʽwapienny, np. o glebieʼ, kálkinė ʽwapiennik, piec do prażenia wapnaʼ, 

kalkìngas ʽwapnisty, wapiennyʼ. Cps. kálkakmenis ʽkamień wapienny, wapieńʼ (kalka z nwn. 

Kalk-stein m., por. akmuõ), kalp̃ečius ʽpiec do prażenia wapnaʼ < *kalk-pečius (por. pẽčius; 

odpowiednik nwn. Kalk-ofen n.). Vb. denom. kálkinti ʽwapnować (glebę), pobielać wapnem 

(pnie drzew)ʼ. 

 kalkū́nas 1 p.a. przest., gw. ʽindyk, Meleagris gallopavoʼ (Litwa pruska) — zapoż. z 

płn.-niem. kalkūn. Por. łot. kalkũns, kalkũnis ʽindykʼ ⇐ dn. kalkūn. Zob. GL 60, LEW 207. Z 

jęz. niemieckiego pochodzi też ros. kalkún (por. REW I, 511). Zob. też indỹkas, indõrius i 

kalakùtas. 

 kalmõgai, -ų 2 p.a. m.pl. gw. ʽrodzaj wozu osobowegoʼ, por. Kalmõgais gera važiuoti 

ʽKałamagą dobrze się jedzieʼ. Pakinkyk arklius į kalmogus ʽZaprzęgnij konie do kałamagiʼ 

— ze zmianą rodzaju i synkopowaniem wewnętrznej samogłoski zapożyczone ze stbłr. 

kolymaga, por. błr. kalymáha, ros. kolymága, kalymága ʽwózʼ, gw. kalamága ʽpowóz 

używany do wyjazdu na ślub, na weseleʼ (por. REW I, 599n., s.v. kolimóg). — Obok tego 

kalmogà, -õgos ʽwózek dziecinnyʼ (por. LEW 207). ZS 21 niedokładnie wskazywał błr. 

kalamážka jako źródło. Zob. też telegà. 

 kálnas 3, 1 p.a. ʽgóra, wzniesienieʼ (łot. kal̂ns ts.). Pl. kalnaĩ. Formacja na SO kál-C, 

urobiona od kél-V, por. kélti, keliù, kė́liau ʽwznieść, podnieść do góryʼ < pie. *kelH- (LIV
2 

349; ALEW 442: *kolHnós). Porównuje się ją z łac. collis, -is m. ʽwzgórek, wzniesienieʼ : 

praecellō ʽprzewyższaćʼ, excellō ʽwyróżniać sięʼ, mianowicie przy założeniu, że łaciński 

refleks pokazuje zanik spółgłoski laryngalnej w formacji na SO (efekt de Saussureʼa), < 

*kolnis < *kolH-ni-, zob. de Vaan 124. Do tego gr. κολώνη ʽwzgórze, pagórek; kurhan, 

mogiłaʼ, κολωνός ʽwzgórze, pagórekʼ (GEW I, 906, Beekes 2010, 741n.). Formacja na SZ w 
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germańskim: stang. hyl, śrang. hill ʽwzgórzeʼ < *hulni- < *kḷ(H)-ni- (Watkins 2011, 40, 

Kroonen xxxv). Zdaniem Beekesa, l.c. chodzi tu o tematyzację starej osnowy na -n- z 

apofonią, pie. *kolH-n-, *kḷH-n-. — NB. Z uwagi na to, że lit. konstelacja akut + suf. -n- jest 

niekiedy wtórna, wolno dopuścić alternatywną rekonstrukcję *kãlinas < pie. *kolH-ino- i 

zmianę tej praformy przez synkopę i w kálnas (paralele: šérnas, vélnas, kélnės). — Drw. 

į́kalnė ʽstok, zboczeʼ, į́kalniui adv. ʽ(iść) pod góręʼ, įkalnùs ʽwzniesiony, wyżej położonyʼ (⇒ 

kalnùs ʽo miejscu: wysokiʼ, przen. ʽwyniosły, pysznyʼ), kalniaũ adv. ʽwyżej, na górzeʼ 

(Gyvena įkalniaũ ʽMieszka nieco wyżejʼ), kalnýnas ʽłańcuch górskiʼ, kalnúotas ʽgórzystyʼ, 

pakalnis DP ʽpagorek, padołʼ, SD «padoł», pakalñė ʽpodnóże góry, zbocze góryʼ (n.jez. 

Pakálnis, Pakalñis 2x, n.rz. Pakalñė), pakalniuĩ adv. ʽpod górę; z góryʼ (por. pavandeniuĩ). 

Cps. kalnãgūbris (zob. gūbrỹs), kalnãpievė ʽgórska łąka, halaʼ (por. píeva), viršùkalnė a. 

viršùkalnis ʽszczyt góryʼ (od tego decompositum kálnė ʽmiejsce na szczycie góryʼ, por. 

Kálnėj labai užderėjo avižos ʽNa «kalnė» bardzo się udał owiesʼ). — N.m. Kálnai 3x, Kalnaĩ 

3x, Kalnẽliai 4x, Kálniškiai 32x, Kalnùjai 2x, Kalnuõčiai 4x, Kalnuõtė 7x (rzadki suf. -uot-, 

por. šlakuõtė, ruduõtė), Pakálnė 6x, Pakalñiai 9x (por. nazw. Pakall̃nis, Pakalnìškis), 

Ùžkalniai 7x, Užùkalniai 2x, cps. Kalnãberžė, Kálnabridžiai 2x, Kalnãlaukis, Kalnùgalis 

oraz Aukštìkalniai, Obélkalnis, Pìliakalnis, Šìlkalnis, Švedùkalnis, Šventãkalnis (dosł. 

ʽŚwięta Góraʼ, por. stpr. Swentegarben, II człon do garbis ʽgóraʼ), Totõrkalnis, Vyžùkalnis. 

 kalniẽrius, -iaus 2 p.a. stlit., gw. ʽkołnierzʼ (SD «kołnierz v szaty»), war. kauniẽrius 

(ZS 24) — miejsce akcentu wskazuje na zapożyczenie z błr. kaŭnér, gen.sg. kaŭnjará, stbłr. 

kolnerъ, kovnerъ (⇐ pol. kołnierz < kolnierz ⇐ śrwn. kolner < koller ⇐ stfr. collier ʽczęść 

zbroi osłaniająca szyję; chomątoʼ, por. Sławski II, 367). Inaczej SLA 93n. i POLŽ 344 (z 

pol.), LEW 210 (z pol. lub błr.). War. kuln-: kulniẽrius, kulnėr̃ius (Litwa pruska, zob. PAŽ 

208). — War. akc. kalñierius 1 p.a. ⇐ pol. kołnierz. NB. Współwystępowanie lit. alC z błr. 

aŭC w zapożyczeniach słowiańskich mogło zapoczątkować odpowiednie wahanie wymowy 

w wyrazach rodzimych, por. np. alk̃as ob. aũkas, dálba ob. dáuba i málkna ob. máukna. 

 kálpa 1 p.a., war. káupa (GJL I, § 461) ʽw saniach: poprzeczna belka wsparta na 

słupicach wpuszczonych w płozyʼ, pokrewne stpr. kalpus EV ʽgruba belka poprzeczna nad 

osią wozu, w której są umocowane kłonice, Rungestockʼ — dotąd uważane za apofoniczny 

alternant do kìlpa ʽpętla, uchoʼ (LEW 210, 253, PKEŽ 2, 93n.). Semantyczna rozbieżność 

obciąża jednak to zestawienie, zob. ALEW 491. 

 kalpas żm. ʽsługa, niewolnikʼ — ten ukazujący się w gwarze Dowkonta wyraz jest 

zdaniem Būgi (RR II, 579) letonizmem, przejęciem z łot. kalp̃s ʽparobek, robotnikʼ (dieva 

kalps ʽpastorʼ, dieva kalpa kalps ʽkościelny, zakrystianʼ), zob. ME II, 144. Būga, l.c. 

przytacza Dowkontowy wyraz jako kalpas, tj. bez znaku akcentowego, tymczasem w 

późniejszych pracach lituanistycznych pojawia się dla niego pisownia kálpas 1 p.a. (zob. np. 

LKŽ V, 150, LEW 210). Ta pisownia nie ma podstawy faktycznej, jest jedynie transkrypcją 

łotewskiej intonacji kalp̃s na stosunki litewskie. Būga (RR II, 369) i Endzelīns (ME II, 144) 

uważają łot. kalp̃s za zapożyczenie słowiańskie epoki przedhistorycznej, mianowicie z 

praruskiego *xolpŭ, co jest kontynuowane jako ros. xolóp ʽchłop pańszczyźniany, niewolnik; 

lokajʼ (scs. xlapŭ ʽsługa, parobekʼ, błr. xalóp, stpol. chłop ʽwieśniakʼ itd.). NB. Lit. przest. 

klãpas ʽchłopiec; parobekʼ (m.in. u Donełajtisa) jest prawdopodobnie drw. wstecznym od 

klãpčius (zob.), a nie przejęciem pol. chłop (jak chcieli Brückner 1877, 93, SLA 102 i LEW 

210). 

 kalpõkas 2 p.a. przest., gw. 1. ʽkołpak, wysoka czapka filcowa; środek kapeluszaʼ; SD 

«kołpaczek, kołpak», 2. przen. ʽszkło w lampie naftowejʼ, 3. przen. bot. ʽczernidłak 

kołpakowaty, Coprinus comatusʼ — zapoż. ze stbłr. kolpakъ, por. błr. kaŭpák, -á, ros. 

kolpák, kalpák, pol. kołpak (SLA 94, LEW 210, ĖSBM 4, 311). Wyraz pochodzenia tureckiego, 
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zob. Stachowski 346. Młodszy war. kaupõkas ⇐ błr. kaŭpák. — Drw. kalpokìnis a. 

kalpõkinis ʽfilcowy, pilśniowyʼ. 

 kalsònai 2 p.a. m.pl. ZTŽ ʽkalesony, gacieʼ — zapoż. z błr., ros. kalьsóny (⇐ fr. 

caleçons ʽkalesonyʼ).  

 káltas 1, 3 p.a. 1. ʽdłuto, narzędzie do wycinania, wykonywania otworów i rowkówʼ 

(kaltas tekintojų SD «tokarskie dłoto»), 2. ʽklepadło do kosy, obuszekʼ, 3. ʽkiełʼ (Nerodyk 

savo káltų! ʽNie szczerz swoich kłów!ʼ), 4. bot. ʽchoroba zbóż, sporysz a. buławinka 

czerwona, Claviceps purpureaʼ (syn. kaulys I, ragẽlis). Nawiązanie w stpr. kalte GRG 80 

«Marck» [ʽmonetaʼ], calte GRA 35 «ein margk», znacz. etym. ʽprzedmiot wykutyʼ, por. 

PKEŽ 2, 97. Dewerbalne nomen instrumenti na -tas od kálti ʽkuć, bić, wbijaćʼ. Paralele: 

plãktas ⇐ plakù; rãktas ⇐ rakù; skãptas ⇐ skapiù. Wywód wprost z pie. *kolh2-to- (zob. 

Yamazaki, JIES 37, 2009, 448) nie wydaje się od tego lepszy. — Drw. káltai m.pl. 

ʽprzyrządy do klepania kosyʼ, kaltãlis ʽmłotek do klepania kosyʼ, kaltẽlis ʽdłutko, młotekʼ, 

też nazwa pewnej ryby, kaltìkai m.pl. ʽchodaki, trepy wydłubane w drewnieʼ, kaltùkai m.pl. 

ʽprzyrządy do klepania kosyʼ.  

 kalt̃as, -à 4 p.a. 1. ʽwinien, winny czegoʼ, 2. ʽwinien, dłużny komu pieniądzeʼ (Ji man 

trimis rubliais kalta, skalna ʽOna jest mi trzy ruble winnaʼ). DP ʽwinien, winny; powinien; 

winowajcaʼ, SD «krzyw, winien; winny w czym», jaučiuosi tami kaltas «znam się do czego, 

uznawam co» [ʽczuję się winny czegoʼ]. Związek z czas. kálti ʽkuć na kowadleʼ jest ze 

względów znaczeniowych problematyczny. Przy uwzględnieniu s-mobile można natomiast 

postulować praformę *skal-tas. Budowa paralelna z bliskoznacznym przym. skal-̃nas ʽwinny, 

dłużnyʼ – od skel- jak w czas. skeliù, przest. skelù, skelė́ti ʽbyć dłużnym, być winnymʼ (zob.). 

Wyrazy kalt̃as i skalñas rozpodobniły się w sposób przypominający kalbà i paskálba. Inaczej 

ALEW 443, który widzi w kalt̃as zleksykalizowane participium prt. pass., rzekomo oparte na 

prt. kãlė ʽkuł, kowałʼ (znacz. etym. ʽzakuty w kajdanyʼ). — Drw. į́kaltis ʽdowód winy, 

poszlakaʼ, kaltìs, -iẽs f. przest. ʽwinaʼ (od neoosn. kalt- urobiono kaltė ̃ ʽwina, grzechʼ, DP 

ʽwina, zawinienieʼ, impuolu kaltėn SD «grzeszę»; z kolei od alternantu kalč̓ - utworzono 

kalčià ʽwinaʼ, por. dėčià ⇐ dė́tis, dė́čiai), kaltinykas SD «winowaty, winowayca». — Vb. 

denom. káltinti ʽuważać za winnego, winić, obwiniaćʼ, SD kaltinu caus. SD «winuię», 

nukals̃ti, -kalstù (*-kalt-stu), -kaltaũ inchoat. ʽprzewinić, zawinić, dopuścić się, popełnić 

przestępstwoʼ, refl. nusikals̃ti ts., ⇒ nusikalt̃ėlis ʽprzestępcaʼ, nusikaltìmas ʽprzestępstwo, 

zbrodniaʼ; prasikals̃ti ʽprzewinić, zawinićʼ.  

 kálti, kalù, kaliaũ (war. kalaũ, kóliau) 1. ʽkuć na kowadleʼ (kalu pinigus SD «biję, kuię 

pieniądze»), 2. ʽwbijać kółʼ (Kuolą reikia kalt, baslį best), 3. ʽobijać (deskami, listwami)ʼ, 4. 

ʽciosać, wykuwać (w kamieniu); okładać (kamieniem, marmurem)ʼ, 5. ʽwydrążać dłutemʼ, 6. 

ʽbić dziobemʼ, kalu snukiu SD «kluię»; ʽkłapać dziobem, klekotać (o bocianie)ʼ, 7. ʽo 

roślinie: zagłuszać cieniem inne roślinyʼ. Odpowiednik łot. kalt̃, kaļu, kalu ʽkuć, bić, 

przybijać, podkuwaćʼ, gdzie praesens ma formację na -i̯a-, zgodną ze scs. koljǫ (inf. klati 

ʽzakłuwać, szlachtowaćʼ, por. stpol. kłóć, kolę ʽprzebijać czymś szpiczastym, dziurawićʼ), 

prowadzi do przypuszczenia, że pdg. lit. ma charakter quasiprymarny, czyli że ma za 

podstawę prs. iterativum *kali̯ō ⇐ pie. *kolh2-éi̯e-, inf. *kalyti (pwk. *kelh2- ʽbić, uderzaćʼ, 

LIV
2 350). Zastąpienie prs. *kali̯ō przez kalù znajduje paralelę w odnowieniu *bariu przez 

barù (zob. bárti), *kasiu przez kasù (zob. kàsti) oraz *maliu przez malù (zob. málti). Inaczej 

LIV
2, l.c., gdzie kalù uznano za przekształcenie pie. osnowy reduplikowanej na SO, *ké-

kolh2-C. Nawiązania ie.: gr. klā- ʽłamaćʼ: ἀποκλάς ʽłamiącyʼ, łac. percellō, -ere ʽuderzyć, 

popchnąć, przewrócić, powalić na ziemię; ugodzić, zadać cios; strącić skądś, obalić, zgubić; 

wstrząsnąć, przerazić, przejąć strachem, podziwemʼ (prs. *kel-n-h2-e/o-), śrir. cellach 

ʽwalkaʼ. Zob. de Vaan 105, Beekes 2010, 710n. Zob. też LEW 211n., ALEW 444. — Cps. 
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apkalu gelažim SD «okować co», apkalu lenciūgais SD «okować kogo» (dosł. ʽzakuć w 

łańcuchyʼ), inkalu SD «pobiiam goździa», iškalu SD «wydrążam, dłubię; wykowywam», 

pakálti ʽpobić młotkiem; podbić, podzelować, przybić do butów nowe podeszwyʼ, pérkalti 

ʽprzebić, przekućʼ, perkalu SD «przekluwam», prikálti ʽprzybić, przygwoździćʼ, sukálti ʽzbić 

razemʼ, užkálti ʽzabić, zabijać (gwoździami, deskami)ʼ. Refl. káltis, kalúos, kaliaũs 1. ʽo 

pisklętach: rozdziobując skorupkę od środka, wydobywać się z jaja, kluć się, wykluwać sięʼ, 

2. ʽo zębach, wąsach: puszczać się, wyrzynać sięʼ (vaĩkui dañtys kãlasi ʽdziecku wyrzynają 

się zębyʼ), išsikalo vištelis SD «wykluło się kurczę», prasikálti ʽprzebić się, przekluć się (o 

pisklęciu), wyrżnąć się (o zębach, wąsach), wykiełkować, wydobyć się z ziemi, wzejść (o 

roślinie)ʼ, war. synkopowany: praskálti (zob. skálti). — Drw. werbalne: káldinti ʽkuć, 

wykuwać; ociosywać kamieńʼ, cur. ʽdać komu coś do wykuciaʼ (por. áusdinti, máldinti), 

kalénti ʽklekotać dziobem; turkotać – o czapli; szczękać zębami, sukalénti ʽzaklekotaćʼ, 

ʽzaterkotać – o karabinieʼ (por. klegénti ⇐ klegė́ti), kalinė́ti ʽpostukiwaćʼ, apkalinė́ti 

ʽociosywaćʼ, apkalinėju SD «okrzesuię kamień», įkalinėju SD «naszczepiam drewna» (por. 

łot. kalinât ʽdzwonić zębamiʼ), kalsnóti ʽpo trochu kuć; wykonywać roboty kowalskieʼ 

(neosuf., por. dulksnóti, kilsnóti), kálstyti frq. ʽkuć, kowaćʼ : łot. kals̃tît ʽpodkuwać konieʼ 

(por. kárstyti ⇐ kárti; káustyti ⇐ káuti). — Nominalny SO-C: akmuo kaltas SD «kamień 

ciosany», káltas ʽdłutoʼ (zob.), káltuva ʽkuźniaʼ, káltuvas ʽkafar; kowadełko do klepania 

kosyʼ, káltuvė a. kaltuvė ̃ ʽkuźniaʼ (Daug matęs, visur buvęs: ir káltuvėj, ir maltuvėj ʽDużo 

widział, wszędzie był: i w kuźni, i we młynieʼ), kálvė (zob.), cps. kaltadañtis (zob. dantìs). 

— Nominalny SO-V: apykalos knygų SD «klausura ksiąg» [ʽokucia ksiągʼ], iñkalas a. į́kalas 

ʽdrewniany kołek w ścianieʼ, pakalà 1. ʽklinʼ (syn. pakulà), 2. ʽpodkówka na obcasieʼ, ⇒ 

pakalìkas (zob.), pérkala a. pérkalas ʽjazʼ (war. pérkolas), pérkalas ʽgwóźdźʼ, priekãlas 

(zob.), ùžkalas ʽgwóźdź, śrubaʼ, užkalis CGL ʽszlaga, Keileʼ. Por. łot. kalẽjs ʽkowalʼ. Cps. 

auksakalỹs (zob. áuksas), bobkalỹs (zob. bóba), dančiakalỹs: SD <dunćiakalis> «konował» 

[ʽweterynarzʼ; semantyka tego cps. wymaga zbadania] (syn. arkliogydis, arklių gydytojas), 

gìrnakalis ʽrzemieślnik wykuwający żarnaʼ (por. gìrnos), kū̃lkalis, -kalỹs ʽrzemieślnik 

obrabiający kamień, kamieniarzʼ (por. kū̃lis), rakštikalis SD «dłoto, dłotko» (por. rakštìs), 

rãtkala ʽkołek żelazny zatykany na końcu osi, zabezpieczający koło przed spadnięciem, tzw. 

lonʼ (syn. rãtakaištis, por. rãtas), tilž̃kalas (zob. tilž̃ti), varkalỹs (zob.). N.m. Pérkaliai, 

Varnakaliaĩ. — WSO kol- < *kāl-: kóliau (gw. prt.), drw. pérkolas (zob.), ùžkolis żm. ʽlonʼ 

(zob. wyżej rãtkala), cps. girnãkolis ʽrzemieślnik wyrabiający żarnaʼ (por. gìrnos), od tego 

przez derywację wsteczną nazw. Kõlis, Kolỹs (inaczej LPŽ, s.v.). — Odnośnie do SZ kùl-C 

zob. s.v. kùlti. 

 kaltū̃nas 2 p.a. 1. ʽkołtun, chorobliwe spilśnienie włosów powstałe z powodu brudu i 

wszawicy, Plica polonicaʼ, 2. ʽnieczesane włosyʼ, 3. ʽkudły, kłakiʼ — zapoż. ze stbłr. 

*koltunъ, por. błr. kaŭtún, -á, ukr. kovtún, pol. kołtun. Por. ZS 22, LEW 208 (s.v. kalčỹs), 

ĖSBM 4, 311n. War. kaldū̃nas (lt > ld przez persewerację). — Drw. kaltūnúotas ʽz kołtunemʼ, 

cps. kaltū̃nvėlė ʽchoroba powodująca zbijanie się włosów w kłąbʼ (por. vélti II), kaltū̃nžolė 

bot. ʽtojeść rozesłana, Lysimachia nummulariaʼ (por. žolė)̃. 

 kalvà 4 p.a. 1. ʽwzgórze, wzniesienie, pagórekʼ, 2. ʽszmat ziemi pośród łąki; polana w 

lesieʼ, 3. ʽmielizna na morzuʼ. Odpowiada łot. kalṽa ʽgórka, pagórek; wysepka na rzece, 

półwysep, zatoka, łacha piaszczystaʼ. SO kal- należy do pwk. kel- jak w kélti ʽwznieść, 

podnieśćʼ; znacz. etym. ʽwzniesienieʼ. Zewnętrznie biorąc, kalvà różni się tylko sufiksem od 

kálnas ʽgóraʼ (*kolH-no-), ale problemem pozostaje brak intonacji: war. aniṭowy *kol-u̯ā- w 

stosunku do łot. kalṽa? metatonia? Zob. też LEW 209n., ALEW 445 i Derksen 1996, 135, 140. 

— Drw. kalvaĩtis ʽten, kto mieszka na wzniesieniuʼ (por. žemaĩtis), kalvakà gw. ʽmałe 

wzniesienie, pagóreczekʼ (por. sufiks w ašakà, plaštakà), kalvùs ʽo terenie: pofałdowany, 

falisty, pagórkowatyʼ. — N.m. Kalvà, Kalṽos, Kalvaĩ, cps. Aukštkalviaĩ. N.rz. Kalùpė i 
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Kãlupis (4x) mogą pochodzić z *Kalv-up- (Vanagas 144). 

 kálvė 1 p.a., kalvė ̃4 p.a. ʽkuźniaʼ (SD «kuźnia, kowalnia») — dewerbalne nomen loci z 

suf. -vė od kálti ʽkućʼ (zob.). Odpowiednik łot. kalva a. kalve ʽkuźniaʼ. Por. gleĩvės ⇐ gliẽti; 

sántarvė ⇐ sutart̃i. — Obok tego jest kalvė ̃w niejasnym znacz. ʽpodróżʼ, por. Išsirengiau 

ilgon kalvėñ DVŽ ʽWybrałem się w długą podróżʼ. — Drw. kalvė́jas ʽkowalʼ, kálvis (zob.). 

N.jez. Kálvė. 

 kálvis, -io 1 p.a. ʽkowalʼ, SD «kuźnik, żeleźnik» (łot. kalṽis ts.) — formacja 

dzierżawcza z suf. -i̯a- od rzeczownika kálvė ʽkuźniaʼ (por. stosunek pol. kuźn-ik ʽkowalʼ ⇐ 

kuźnia). Znacz. etym. ʽzwiązany z kuźniąʼ. Inaczej ŽD 379, który widzi tu deverbativum: 

*kal-vja- ⇐ kálti ʽkućʼ (ale suf. *-vja- byłby wątpliwy w derywacji odpierwiastkowej). — 

Drw. kálvaitis ʽsyn kowalaʼ, kalvýba ʽrobota kowalskaʼ, prakálvis ʽmarny kowalʼ, kalvỹstė a. 

kalvystà ʽkowalstwo, robota kowalaʼ. Zob. też šáltkalvis. — Nazw. Kálvis, ⇒ patron. 

Kálvaitis, Kalvẽlis (por. pol. Kowalik, Kowalczyk). N.m. Kálviai 11x, Kalviaĩ 7x, Kalvẽliai 

10x, Kálviškiai 5x, cps. Kálviasalis, Rupkalviaĩ.  

 kamãnė 2 p.a., kamanė ̃3 p.a. 1. ʽtrzmiel, Bombus terrestrisʼ, 2. ʽdzika pszczołaʼ (syn. 

spelỹs). SD kamanės f.pl. «cmiel». War. kamanė.̃ Drw. kamanìnės bìtės f.pl. ʽdzikie 

pszczołyʼ. Z innym sufiksem: kamunė ̃ 1. ʽdzika pszczołaʼ (⇒ kamunìnis medùs), 2. b.z.a. 

ʽtatarak, Acorus calamusʼ. Odpowiedniki bałtyckie: łot. kamane, kam(i)ene ʽtrzmielʼ, stpr. 

camus EV ʽdzika pszczoła, Hummeleʼ. Od tego odchyla się pod względem sufiksu psł. *kom-

arŭ ʽowad dwuskrzydły Culexʼ, por. strus. komarŭ, ros. komár, -á, pol. komar (gw. komór), 

słń. komár, -rja (znacz. etym. ʽowad bzyczącyʼ). — SZ *kim-: psł. *čĭm-eljĭ ʽBombusʼ, 

stpol. czmiel (gw. ćmiel), pol. trzmiel, stczes. ščmel, čmel, czes. čmelák, ros. šmelь (gw. 

čmelь), słń. čmȇlj (por. Rejzek 118, Boryś 650). — Podstawa pewnie dźwiękonaśladowcza, 

por. pol. trzmiel ⇐ trzmić ʽhuczeć, szumiećʼ; nwn. Hummel f. ʽtrzmielʼ ⇐ hummen 

ʽbrzęczeć, bzykaćʼ. Zob. BSW 115n., LEW 212, ALEW 445. 

 kãmanos, -ų 1, 3 p.a. f.pl. ʽrzemienna uzda z wędzidłem, uździenicaʼ. SD kamanos 

plėštinės «monsztuk koński» (syn. žūslai, ūdỹlai). War. kamanės b.z.a., kãmunos (KRŽ). 

Nawiązanie w łot. kamans ʽgrubszy koniec belkiʼ, kamanas (-es) f.pl. ʽsanieʼ. Niejasne. LEW 

212 połączył kãmanos z psł. *kŭmy, *kŭmene (o tym s.v. kamíenas). Loewenthal, KZ 

XLVII, 1916, 146 zestawiał z psł. *kon̓ ĭ (*komon̓ ĭ) i gr. κημός (zob. też ĖSSJ 10, 198). — 

Vb. denom. kamanóti ʽnakładać koniowi uzdęʼ. 

 kamañtai, -ų 2 p.a. m.pl. 1. ʽdrewniany obłąk stanowiący część chomątaʼ (Nauji 

pavalkai, o seni kamañtai ʽNowe chomąto, a stary obłąkʼ; Kojos kaip kamañtai ʽNogi jak 

chomątoʼ, czyli wygięte, krzywe. Storos lūpos kaip kamañtai ʽWargi grube jak chomątoʼ), 2. 

ʽmiękka część chomątaʼ (Su kamañtais važiuojant, arkliui kaklo negraužia ʽJak się jedzie z 

k., to koniowi [nic] szyi nie ocieraʼ), 3. ʽuprzęż końska, szoryʼ — pluralizacja formy 

kamañtas, którą zapożyczono z pol. przest. chomąt; por. chomąta nom.du., dziś chomąto n. 

Por. ZS 22, LEW 212, POLŽ 84n. oraz Bańkowski I, 143. — Vb. denom. kamañtinti (zob. 

kamantinė́ti), išsikamantúoti ʽo koniu: pozbyć się chomątaʼ, od tego neosimplex kamantúotis 

ʽdokazywać, swawolićʼ (Šlapelis 144). 

 kamántas 3 p.a. gw. ʽkawałek chleba; kawałek ziemi uprawnejʼ. Niejasne. 

 kamantinė́ti, kamatinė́ju, kamatinė́jau ʽwypytywać się, dopytywać się; nagabywaćʼ, 

też ʽprzesłuchiwać, wydobywać informacje w śledztwieʼ (Atėjo tardytojas ir ėmė ją 

kamantinėti ʽPrzyszedł śledczy i zaczął ją przesłuchiwaćʼ) — iterativum (intensivum) na -

inė- do kamañtinti ʽo zwierzętach: dręczyć, zadawać im cierpienie fizyczneʼ (Vaikai pasgavę 

vištą kamañtina), też ʽo glinie: miesić ją, mieszać ugniatającʼ. Samo kamañtinti jest vb. 

denominativum od kamañtai m.in. ʽdrewniany obłąk chomątaʼ (zob.). Znacz. etym. 
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ʽskrępować czyjeś ruchy przy użyciu chomątaʼ. Wbrew LEW 214 kamantinė́ti nie stoi w 

związku z kamúoti ʽmęczyć, dręczyćʼ. 

 kamarà 2, 4 p.a. stlit., gw. 1. ʽkomora, w chacie wiejskiej izba do przechowywania 

zapasów żywności, odzieży itp., spiżarniaʼ, 2. ʽpokój gościnny w chacie wiejskiejʼ, SD 

«komora, mieszkanie abo schowanie» — zapoż. ze stbłr. komora, kamora ʽniewielki pokój, 

sypialniaʼ, por. błr. kamóra, -y (⇐ pol. komora), por. SLA 94, ZS 22, LEW 212. SD: kamara 

gulima «łożnica abo sypialna komora» (syn. gulta), knyginė kamara «książnica, komora na 

księgi», kamara ypati (SD
1) «pokoy». — Drw. kamarėlė SD «komorka», kamarėlė skrynelei, 

kolytai etc. SD «komorka w szkatule, w kalecie, w szafie etc.», kamaringas SD 

«komorczasty, komorek siła maiący». Cps. mės̃kamarė ʽspiżarnia na mięsoʼ (Atnešk lašinių 

iš mės̃kamarės ʽPrzynieś słoniny z m.ʼ, por. mėsà). Zob. też ùžkamaris s.v. ùžkaboris. — 

War. tematyczne w n.rz. Kamarià lub Kamãrė (ob. nazwy łąki Kamarà i nazwy błota 

Kamaraĩ), por. Vanagas 144. N.m. Kamarìškės, Kamarìškiai 2x.  

 kamárnykas I 1 p.a. przest., gw. ʽkomornik, chłop bezrolny mieszkający kątem w 

cudzej chacie, mieszkaniec wiejski nie mający własności nieruchomejʼ — zapoż. ze stbłr. 

komornikъ, kamornikъ, por. błr. kamórnik, -a ⇐ pol. komornik (por. SLA 94). SD kamarnykas 

1. «podkomorzy królewski; urzędnik pańskiey, krolewskiey komorze przełożony», 2. 

«komornik, komorą u kogo mieszkaiący». Intonację akutową spotyka się również w zapoż. 

utárnykas, karčémnykas. 

 kamárnykas II 1 p.a. gw. ʽgeometra, mierniczy, zajmujący się pomiarami gruntów i 

sporządzaniem planówʼ (zob. ZS 22) — zapoż. ze stbłr. komornikъ, kamornikъ, por. błr. 

kamórnik, -a ʽgeometraʼ. LKŽ V, 171n. niesłusznie złączył kamárnykas II i kamárnykas I w 

jednym lemmacie. 

 kamarótas 1 p.a., kamrótas 1 p.a. przest. ʽkolega, towarzyszʼ (Mes būsim kamarótai 

ʽBędziemy kolegamiʼ) — zapoż. z prus.-niem. kamarōd, kamrōt (GL 60), por. nwn. Kamerad 

m. — Synkopowany war. kamrótas zmienia się w *kambrotas przez insercję b, skąd 

następnie gw. kumbrotas b.z.a. (płd. Litwa). Paralela: skámbrakas ʽgrajekʼ ze *skãmarakas 

(s.v. skamarãkas). — Fem. kamaročià ʽkoleżankaʼ jest decasuativum na -ā- od kamaroč̓ -, 

osnowy wyabstrahowanej z formy gen.pl. *kamaročių do *kamarotė ʽkoleżankaʼ. Inaczej GL 

60, który mówi o derywacie na -i̯ā- od kamarot-. — Vb. denom. kamarótauti ʽkolegować z 

kimʼ. 

 kãmas 4 p.a. gw. ʽszczurʼ — prawdopodobnie zapożyczenie ruskie, por. błr. xamják, 

ukr., ros. xomják ʽchomik; szczurʼ (brak odpowiednika stbłr. w HSBM), co uchodzi za 

derywat od złożenia strus. xoměstorŭ ʽchomik, Cricetusʼ. NB. Pol. chomik jest pożyczką 

ruską, zob. Sławski I, 75n., Bańkowski I, 143, Boryś 65. W wypadku łot. kãmis ʽchomikʼ 

długa samogłoska przemawia za innym źródłem, zob. Būga, RR I, 581, II, 216 (LEW 212n. 

mówi jednak o możliwej apofonii ă : ā). — Drw. kamùklis ʽwielki szczurʼ. 

 kamãšas 2 p.a., zwykle pl. kamãšai przest. ʽdawne buty męskie z krótką cholewką, 

sięgającą tylko do kostekʼ (Nusipirko naujus kamašùs ʽKupił sobie nowe kamaszeʼ) — 

zapoż. z błr. kamášy, -aŭ m.pl. ⇐ pol. kamasze m.pl., sg. kamasz, XIX w. kamasza (⇐ nwn. 

przest. Kamasche f. XVIII-XIX w., dziś Gamasche f. ʽsukienne lub skórzane okrycie nogi, 

sięgające ponad kostkę lub do kolanʼ, por. EWD 394; ʽw czasach napoleońskich nazwa 

typowych skórzanych trzewików używanych przez piechotę pruską i austriackąʼ, por. 

Bańkowski I, 614; wyraz pochodzenia romańskiego, zob. Sławski II, 36). Zob. też LEW 213 

i POLŽ 344n. — War. f. gamašà, pl. gamãšos (ZTŽ), z udźwięcznienia *kamaša ⇐ pol. 

przest. kamasza. — Drw. kamaš(i)ùkai ob. kamošiùkai DVŽ zdrob. ʽkamaszkiʼ. Vb. denom. 

kamašúoti ʽżartobliwe: maszerowaćʼ (scil. jak wojsko w kamaszach), ʽodbywać służbę 
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wojskowąʼ – kalka z niemieckiego (zob. GL 61), kamašúotis ʽtłoczyć się, rozpychać sięʼ: 

Bobos kamašúojas stubo, t.y. kamšos, maišos JU. 

 kambarỹs, -io 3 p.a., acc.sg. kam̃barį ʽpomieszczenie mieszkalne, izba, pokójʼ (trijų 

kambarių̃ butas ʽtrzypokojowe mieszkanieʼ, miegamàsis kambarỹs ʽsypialniaʼ) — zapoż. ze 

śrwn. kammer, z dysymilacją m.m > m.b na granicy sylabicznej. Por. ambà ⇐ nwn. Amme 

(pol. przest. klambra ⇐ nwn. Klammer). Zob. GL 61, LEW 213, Čepienė 115. Łot. kam̃baris, 

kam̃bars ʽizba, pokójʼ ⇐ śrdn. kammer (LEGR 178, Jordan 39, 65). War. lit. kamburỹs ʽizbaʼ 

ma odpowiednik w łot. gw. kam̃buris, kamburs (Jordan, ibid.). — Drw. kambariniñkas 

ʽdworzaninʼ, kambarìnis ʽkamerdynerʼ, kambarìnė ʽpokojówkaʼ. — N.m. Kambariaĩ, 

Kambariùkai.  

 kamcha stlit. ʽjakaś szata kościelnaʼ MŽ 4434 (Urbas 181) — zapoż. z pol. XVI w. 

kamcha ʽbogata turecka tkanina jedwabnaʼ (SPXVI X, 34), stpol. kamcha ʽkosztowna materia 

jedwabnaʼ (SSTP III, 229). Jest też poświadczenie stbłr. kamka 1487 (HSBM). Por. SLA 94; 

brak w LEW, ALEW i POLŽ.  

 kamendõrius, -iaus 2 p.a., kameñdorius 1 p.a. przest. ʽksiądz wikaryʼ — zapoż. ze 

stbłr. komendarъ, komendorъ (⇐ pol. przest. komendarz ʽw kościele katolickim: 

administrator parafii, wikariuszʼ (⇐ śrłac. commendarius ʽtymczasowy administrator 

beneficium kościelnegoʼ). War. kamandõrius 1 p.a., kamendoras b.z.a. Akcentuacja została 

dostosowana do wzoru litewskich nomina agentis na -õrius, które przejęto z jęz. 

białoruskiego, np. bakalõrius, čabatõrius, zvanõrius. Natomiast akcent w war. kameñdorius 

wskazuje wprost na źródło polskie. Zob. też ZS 22, LEW 213, Sławski II, 380. NB. W SD s.v. 

komendarz, vicarius curionis figuruje vietinykas plebono, czyli ʽzastępca proboszczaʼ. 

 kamenyčià 2 p.a., gen.sg. kamenỹčios gw. ʽkamienica, dom murowanyʼ — zapoż. ze 

stbłr. kamenica ʽdom mieszkalny z kamienia lub cegły; zajazd, karczmaʼ, błr. kamjaníca, -y 

(⇐ pol. kamienica), por. ZS 33, ĖSBM 4, 231. Zob. też kaminýčia. 

 kamíenas 1 p.a. 1. ʽłodyga roślinyʼ, 2. ʽpień drzewaʼ, 3. ʽgrubszy koniec drzewaʼ, 4. 

gram. ʽosnowa, temat wyrazuʼ (neol.) — rzeczownik z rzadkim suf. -ien- (por. balžíenas, GJL 

II, § 348). War. żm. kamė́nas. Odpowiednik łot. kamiêns ʽkora jodłowaʼ. Pwk. kam- ma 

nawiązanie z jednej strony w łot. kamans ʽgrubszy koniec belkiʼ i lit. kãmanos ʽuzda z 

wędzidłemʼ, z drugiej strony w ros. kom ʽbryła, grudaʼ i drw. kómelь, -mlja 1. ʽdolna część 

rośliny, pióra, włosaʼ, 2. ʽdolna, grubsza część pnia, gałęzi, snopaʼ, 3. ʽgrubszy koniec belkiʼ. 

Dalszy wywód niepewny. Zob. BSW 115, LEW 213, Sławski II, 150n. — Przy założeniu 

prabałto-słowiańskiej apofonii SO *kam- : SZ *kum- (por. BSW 115) dołącza tu psł. *kŭmy, 

gen.sg. *kŭmene, por. czes. kmen ʽpień drzewa; plemię, ród, pokolenieʼ, pol. przest. kien, 

kna ʽobcięty pień drzewaʼ, do kna/do knu adv. ʽzupełnie, do cnaʼ (Do knu wycięto las) < 

ppol. *kŭnŭ < *kŭmnŭ (Sławski, l.c., Rejzek 280). — Drw. kamienójas ʽłodyga kartofla, łętʼ, 

kamiẽnis ts. — Z innym sufiksem: łot. kameņu gals ʽdolna grubsza część łodygi zbożowejʼ 

(ME II, 148n., 150). — Ruskim zapożyczeniem jest kamlỹs 4 p.a. ʽpień drzewa, odziomekʼ, z 

insercją b: kamblỹs 4 p.a. ʽpień, łodyga; grubszy koniecʼ, por. błr. gw. kamélь ʽdolna część 

pniaʼ (ukr. komélь ts., ros. gw. kómelь), war. kambélь (PZB 2, 388n.); ĖSBM 4, 221 

niesłusznie kwalifikuje błr. wyraz jako lituanizm. 

 kãminas 3 p.a. 1. ʽkomin na dachuʼ, 2. ʽurządzenie do wędzenia mięsa, wędlinʼ, 3. stlit. 

ʽpalenisko z okapem i przewodem do odprowadzania dymuʼ, SD «komin w izbie abo w sieni, 

w komorze dla palenia ognia» — zapoż. ze stbłr. kominъ, por. błr. kómin, -a ⇐ pol. komin 

(SLA 94, ZS 22, LEW 213; brak w ALEW). War. f. kamina b.z.a. oddaje stbłr. komina, kamina 

ʽkominʼ. Por. stpr. kamenis EV ʽVuermuer [Feuermauer]ʼ < *kamin(-)s ⇐ pol. komin (zob. 

też PKEŽ 2, 103n., gdzie rekonstrukcja *kaminis < *kaminas). — Drw. kaminãlis przest. 
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ʽmały piec w suszarni zbożaʼ, kaminėl̃is ʽgórna część pieca; szklana osłona lampy naftowej, 

kloszʼ, kaminyčia b.z.a. gw. ʽczęść komina wystająca ponad dachemʼ. Cps. kamin(a)krėtỹs 

ʽkominiarzʼ, dosł. ʽwymiatacz kominówʼ (por. krės̃ti), kamìnšluosta a. kaminšluostỹs ts. (por. 

šluostýti), kamìnšluostis ʽmiotła do czyszczenia kominaʼ (por. šluostýti). 

 kaminýčia 1 p.a., kaminyčià 2 p.a. ʽmurowany dom mieszkalny, kamienicaʼ — zapoż. 

ze stbłr. kamenica, pol. kamienica, -y ʽdom z kamieni lub cegły, dom murowanyʼ (drw. od 

adi. kamiony ʽkamiennyʼ, zob. Bańkowski I, 615). Pierwiastkowy segment kamin- zamiast 

*kamen- (*kamien-) tłumaczy się adideacją do kãminas ʽkominʼ (zob. s.v). W SD s.v. 

kamienica figuruje akmenyčia. Jest to hybrydalna kalka białoruskiego lub polskiego 

odpowiednika. Suf. -yčia dołącza się tu do akmen- ⇐ kamień (zob. akmuõ) w podobny 

sposób jak np. w kaulinýčia ʽkostnicaʼ ⇐ káulinis (zob. káulas). Zob. też kamenyčià. 

 kamliòtas 2 p.a. ʽrodzaj cienkiej tkaniny wełnianejʼ (war. kamlòtas) — zapoż. ze stbłr. 

XVII w. kamletъ, por. błr. kamlët (⇐ pol. przest. kamlot ⇐ nwn. Kamelott m. ⇐ fr. camelot). 

War. kamlòtas ⇐ ros. przest. kamlót. — War. z insercją b: *kambliotas, por. drw. 

kámbliotinis andarõkas ʽspódnica z kamlotuʼ, žiursteliai kambliotinùkai ʽfartuszki z 

kamlotuʼ (por. wstawne b w kamblỹs < kamlỹs oraz imblióti < imlióti). Z obocznymi 

zakończeniami: kámletas 1 p.a., kámlietas 1 p.a. (miejsce akcentu jak w pol. odpowiedniku). 

Por. ĖSBM 4, 225, REW I, 515, Bańkowski I, 615. — Germanizmem jest kamliùts ⇐ prus.-

niem. kamlot ʽKleidung, Baumwolleʼ (GL 61).  

 kámpa 1 p.a. 1. ʽpoprzecznik w saniachʼ, 2. ʽzgięty w kształt podkowy kawałek drewna 

a. żelazaʼ, 3. ʽbelka kładziona na sanie przy przewożeniu kłód drzewaʼ, 4. ʽnarośl na pniu 

drzewaʼ, 5. SD kumpa «obłąk» [ʽkabłąk wiadra, koszaʼ] — prawdopodobnie rzeczownik 

postwerbalny od zanikłego *kampyti iter. ʽzginaćʼ ⇐ *kemp- (zob. kam̃pas). Akut niejasny. 

 kam̃pas 4 p.a. 1. ʽkąt; narożnik domu; róg stołuʼ, 2. ʽwęgieł, miejsce zetknięcia się dwu 

ścian zewnętrznychʼ, 3. ʽzakątek, miejsce ustronneʼ, 4. ʽmiejsce, w którym się mieszka, 

okolicaʼ (Jis gyvena Tilžės kampè ʽOn mieszka w okolicy Tylżyʼ. Mūs kam̃po bernai neina 

kitan sodžiun an vakarėlio ʽNasi chłopcy nie chodzą do innej wsi na zabawęʼ), 5. dúonos 

kam̃pas ʽpiętka chleba; kawałek chlebaʼ, 6. ʽkabłąk nad chomątem, tzw. dugaʼ (Arklỹs 

pakinkýtas su kampù ʽKoń zaprzęgnięty do dugiʼ), 7. ʽkabłąk wiadra, koszaʼ. War. kañpas 

(por. trum̃pas > truñpas, LD § 192; s-mobile: skumpas SD
1 «grań» < *skampas (pominięte w 

LKŽ); war. f. kámpa (zob.). Odpowiednik łot. kampis ʽKrummholzʼ, gw. kam̃pa ts. 

Prawdopodobnie rzeczownik postwerbalny od zanikłego czas. *kampyti ʽzginaćʼ, który był 

iteratywem na SO w stosunku do prymarnego pie. *kemp- ʽgiąć, zginaćʼ (SZ *kṃp-, zob. 

kum̃pti). Co do pierwiastka zob. LEW 213, LIV
2 342, Derksen 2015, 224, ALEW 445n.), por. 

gr. κάμπτω ʽzgiąć, wygiąć; zawrócić, skręcić, opłynąćʼ, pass. ʽzgiąć się, schylić sięʼ < 

*kamp-i̯e- (καμπή ʽzakręt, zgięcie, przegub; zaokrąglenieʼ), goc. hamfs ʽokaleczony, kalekiʼ, 

stwn. hamf ts. < pie. *kompo- (Kroonen 205). Przynależność łac. campus m. ʽpłaskie, równe 

poleʼ jest sporna, zob. Ernout-Meillet 90n., de Vaan 86. Zdaniem Beekesa 2010, 633 gr. 

καμπ- pochodzi z substratu pregreckiego lub europejskiego. Znacz. etym. kam̃pas: ʽcoś 

zgiętego, wygiętego, zgięcieʼ. — Drw. ãtkampis ʽmiejsce ustronne, ubocze, zakątekʼ, 

kampaĩnis ʽekierkaʼ, kampiniñkas ʽmieszkający kątem u kogoś, komornikʼ, kampas adi. stlit. 

ʽzgięty, skrzywiony, sklepionyʼ (SD kumpas «obłoczysty», syn. <łynktinis>), kampẽlis: SD 

<kumpelis akiy> «kącik w oku», kampìnis ʽnarożnyʼ, kampìnis akmuõ ʽkamień, na którym 

opiera się węgieł, kamień węgielnyʼ, kampúotas ʽkanciastyʼ, SD <kumpuotas> «węglasty», 

pakámpė a. pakámpis ʽzakątek, miejsce ustronne, odległe od drogi głównejʼ (⇒ pakampus 

stlit. ʽustronny, pokątnyʼ, pakampinis: SD <pakumpinis> «pokątny»). pakampėse adv.: SD 

<pakumpese> «pokątnie, kryiomo», pakampinykas: SD <pakumpinikas> «pokątnik» [ʽten, 

kto działa bez aprobaty władz, w wąskim kręgu (o heretykach)ʼ, SPXVI], pakampis: SD 
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<pakumpis> «hultay, tułacz», ùžkampis ʽzakątek, zapadły kątʼ, cps. trìkampis ʽtrójkątʼ, 

trikam̃pis ʽtrójkątnyʼ (SD <trikumpis> «troywęglasty»). — N.m. Kampaĩ 6x, Kampìniai 10x 

(por. pol. n.m. Kąt, Kąty), Ažùkampis, cps. Siaũrkampis, Švẽdakampis, Varñakampis. N.jez. 

Kampaĩ, Kampỹs, Kampìnis 2x, Kampuõlis. N.rz. Kam̃pas, Pirčiãkampis. — Aby można 

było do kam̃pas dołączyć prasłowiańskie *kǫtŭ (pol. kąt ʽkąt, róg, zakątek, oddalone 

ustronne miejsceʼ, ros. gw. kut ʽkąt w chłopskiej izbie, ślepa uliczka, zaułekʼ, sch. kȗt ʽkątʼ, 

czes. kout ʽkąt, zakątekʼ), trzeba założyć praformę bsł. *kamp-ta-, następnie jej uproszczenie 

na granicy morfemowej (mpt > mt). Por. Rejzek 307, Boryś 227, Derksen, ibid. — SZ kump- 

< pie. *kṃp-, zob. kum̃pis, kum̃pti. 

 kampõnas 2 p.a. gw. ʽtowarzysz, kolega, przyjaciel, kompanʼ (LZŽ, ZTŽ) — zapoż. z 

błr. kampán (⇐ pol. kompan ʽtowarzysz, współuczestnik, zwł. hulankiʼ ⇐ śrwn. kompān, 

zob. Sławski II, 394). Fem. kamponkà, por. Mano kampõnkos visos išaj až jaunikio LZŽ 

ʽMoje koleżanki wszystkie wyszły za mążʼ. War. ze zmianą mp > u̯p: kaupõnas ZTŽ. 

 °kam̃pti, kampiù, kampiaũ gw., tylko w cps.: nukam̃pti ʽschwycićʼ, pakam̃pti 

ʽpochwycić, złapać, unieść, ukraśćʼ, sukam̃pti ts., užkam̃pti ʽznaleźć, natrafić na co (o 

grzybach)ʼ. Odpowiednik łot. pakàmpt, -kàmpju, -kàmpu ʽpochwycić, ująć, porwaćʼ, iter. 

kàmpstît a. kam̃pstît, -u, -ĩju ʽchwytać, porywaćʼ (war. kam̃stît). Temat infigowany kamp- 

można sprowadzić do SZ *kap, który został dotworzony do SP *kāp- (< pie. *keh2p, zob. 

kópti) w podobny sposób, jak np. plak- do *plāk- (zob. plàkti).  

 kámpūstas, kam̃pustas przest. ʽnazwa pewnej potrawy z seraʼ (Pusvakariui kámpūsto 

reiks duoti ʽNa podwieczorek trzeba będzie dać kompustuʼ) — zapoż. z pol. przest. kompust 

(kanpust) ʽser słodki przetarty ze śmietaną z dodaniem tłuczonej gorczycyʼ (SW II, 428). 

 kamšýti, kamšaũ, kamšiaũ ʽwtykać, zatykać (otwór), napychać, wtłaczać; dużo jeśćʼ, 

apkumšau SD «obtykam», įkumšau SD «wtłaczam co» (syn. įspaudžiu) — iterativum na -y- 

ze SO kamš- ⇐ kemš-/kimš-, zob. kemšù, kim̃šti. Paralele: glamžýti ⇐ glemžiù; grąžýti ⇐ 

gręžiù; kramtýti ⇐ kremtù. Odpowiednik łot. kàmsît ʽwtykać, pchaćʼ, kam̃sât ʽchciwie jeść, 

opychać sięʼ. Por. LEW 254, ALEW 446. — Neoosn. kamš̓ - (⇐ kamšiaũ): kámšioti ʽzatykaćʼ, 

apkámšioti ʽzatkać szpary, obetkać, opatrzyć (słomą przed zimą), atkámšioti ʽodetkać, 

odkorkować butelkęʼ. Paralele: krámčioti ⇐ kramčiaũ, -ýti; ránkioti ⇐ rankiaũ, -ýti. 

Odmienny wywód: kámš-ioti ⇐ kim̃šti w ŽD 517 i GJL II, § 586. — Postverbalia: ìškamša 

ʽwypchany ptak lub zwierzęʼ, kamšà 1. ʽdroga faszynowanaʼ, 2. ʽścisk, ciżba ludziʼ, 3. c. 

ʽżarłokʼ (⇒ kamšatìs f. ʽścisk, tłok; zatorʼ, por. káršatis od kárša), kam̃šalas ʽnadzienie, 

farszʼ, kamšìklis ʽobżartuch, żarłokʼ (neosuf. -ikl-, por. šaudìklis), kamšlỹs ts. (war. kamžlỹs, 

zob. kamžlóti), kamšrà, wsch.-lit. kumšrà ʽgroblaʼ (por. taukrà ⇐ taukaĩ), pakamšà c. 

ʽpopychadłoʼ. Cps. avìkamša, -kamšis bot. ʽpierwiosnek omączony, Primula farinosaʼ (por. 

avìs), war. apofoniczny: avìkimša. — N.rz. Kamšà (7x; war. Kamžà), Kamšrà, cps. 

Kamšùpis. N.m. Kamšà 4x, Kamšaĩ, Kamšãlai. 

 kamuolỹs, -io 3 p.a. 1. ʽkłąb, kłębek, coś co przybiera kulisty kształtʼ (SD «kłąb nici»), 

2. ʽdowolny przedmiot okrągły a. owalnyʼ, 3. ʽskłębiona masa, np. kłąb pary, dymu, kurzu, 

chmurʼ, 4. ʽpiłka do gryʼ (futbolo kamuolys ʽfutbolówkaʼ). War. kamūlỹs, kamulỹs. LEW 214 

zaliczył ten wyraz do rodziny kamíenas (zob.). Por. też kamúoti. 

 kamúoti, kamúoju, kamavaũ 1. ʽmęczyć, nękać, nie dawać spokoju, dręczyćʼ, 2. 

ʽciężko pracować, harowaćʼ, 3. ʽjeść, łasowaćʼ, iškamúoti ʽzmęczyć, zgonić (konia); wyjeść, 

zjeść wszystko, co było do zjedzeniaʼ, refl. kamúotis ʽmęczyć się, trudzić się, mordować się z 

czymʼ, parsikamúoti ʽzmęczyć się, utrudzić sięʼ. Odpowiednik łot. kamuôt ʽz trudem 

pokonać drogęʼ i ʽżuć z pełnymi ustamiʼ, refl. kamuôtiês ʽbrać się za łbyʼ. Budowa wskazuje 

na vb. denominativum od osnowy *kam-. Dalsze tłumaczenie niepewne. BSW 115 wskazał 
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jako pokrewne formy: lit. kamuolỹs m.in. ʽkłąb, kłębekʼ (zob.), lit. kamíenas (zob.), łot. kams 

ʽbryła; kluskaʼ, łot. kamans ʽgrubszy koniec belkiʼ oraz ros. kom ʽbryła, grudaʼ, kómelь 

ʽdolna część rośliny, pióra, włosa; dolna, grubsza część pniaʼ. Por. też LEW 214. — 

Refleksem SE *kem- jest lit. kẽmuras ʽkępka, kupka, grono (orzechów); mnóstwoʼ (zob. 

kem-) i łot. ce̦murs ʽkiść, gronoʼ (ME I, 372, II, 152, BSW, l.c.). — Refleksem SZ *kum- jest 

psł. *kŭmy, *kŭmene, por. czes. kmen ʽpień drzewa; plemię, ródʼ (BSW, l.c.). — Zagadkowa 

jest osnowa kaim- w bliskoznacznych czas. kaĩmoti, -ju, -jau ʽdręczyćʼ (Kaĩmoja tą žmogų 

visi ʽWszyscy dręczą tego człowiekaʼ) oraz nukaĩmyti, -ju, -jau ʽzabićʼ (Jį, bevažiuojant 

mišku, nukaĩmijo ʽZabił go, gdy [ten] jechał przez lasʼ). Zob. też kameñčyti s.v. meñčyti.  

 kamùrka 1 p.a. gw. 1. ʽmały i ciemny pokoik, klitkaʼ, 2. ʽchałupkaʼ (Pasistatysime 

kokią kamùrką ir gyvensime ʽPostawimy sobie jakąś chałupkę i będziemy mieszkaćʼ), war. 

kamùrkė, 3. ʽprzegródka w portmonetceʼ, 4. ʽustępʼ — zapoż. z pol. komórka (zdrob. od 

komora przest. ʽizba bez okien, do przechowywania zapasów żywności, odzieży itp.ʼ). 

 kámža 1 p.a. ʽw kościele katolickim: krótka, biała szata noszona podczas pełnienia 

czynności liturgicznych, komżaʼ — zapoż. ze stbłr. komža XVII w. ⇐ pol. komża (⇐ stczes. 

komžě, cf. śrłac. camisa, camisia ʽkoszulaʼ, Sławski II, 405). Zob. też SLA 94, LEW 214. War. 

kòmža 1 p.a., kómža 1 p.a. (Apsivilko kómža ʽUbrał się w komżęʼ ZS 26). 

 kamžlóti, kamžlóju, kamžlójau gw. ʽjeść chciwie, łapczywie, opychać sięʼ — vb. 

denominativum od kamžlỹs ʽobżartuch, żarłokʼ, co z udźwięcznienia grupy mš w kamšlỹs ts. 

(zob. kamšýti). Z innym sufiksem: kamžlìnti ʽdobrze karmićʼ (Gerai prikamžlinau ir vaikus, 

ir paršus). Neoosn. kamž-: kamždìnti ʽwpychać kluski do przełyku [tuczonej] gęsiʼ 

(Prisidariau galkų žąsims kamždìnt). 

 kanà I stlit. adv. ʽdokąd? wohin?ʼ (DP ʽkędy, dokąd, gdzieʼ, kanàg ʽdokądżeʼ), gw. w 

Zíetela, np. Kanà aisì, Pagiriñ ar Dainavõn? ZTŽ ʽDokąd pójdziesz, do P. czy do D.?ʼ Zrost 

formy acc.sg. *kan (interrogativum ʽkto? co?ʼ) z postpozycją -na (illativus), plit. *nā, zob. 

Būga, RR III, 841. Inną rekonstrukcję, *kan + *-ā́, wysuwa Ostrowski, LingVaria XII, 2017, 

167 (*-ā́ ma być ʽpostpozycją allatywnąʼ). 

 kanà II ptk. nieokreśloności, powstała z przekształcenia zwrotu *kažna < *kas + *žinā, 

dziś kas žìno ʽkto wie; nie wiadomoʼ. Co do końcowego -ă por. tẽsta, testà. Przykłady: kana 

kadà ʽkiedyśʼ (też ʽniekiedy, rzadko kiedyʼ), kana kàs ʽktośʼ, kana kóks ʽjakiśʼ, kana kõ ʽnie 

wiadomo, czemuʼ itp. (por. GJL I, § 578). Zob. też kažìn. 

 kanabėk̃as 2 p.a. ʽwidły o dwu zębach, służące do roztrząsania gnojuʼ — z kabenėk̃as 

przez metatezę na odległość (n-b- < b-n; paralela: kanópa z *kapona). Wyraz został 

zapożyczony z błr. kabénja lub ros. kobénja ʽhak, osękaʼ w postaci femininum na -ė, 

*kabenė, i następnie rozszerzony formantem -kas na wzór wsch.-litewskich formacji z suf. -

ėkas, np. bernėk̃as, merlėk̃as. Inne war.: kabinėk̃as, kebenėk̃as. 

 kanãpės, -ių 2 p.a. f.pl. bot. ʽkonopie, Cannabis sativaʼ — zapoż. ze stpol. konopie f.pl. 

(por. ZS 22). Inaczej SLA 94n. i LEW 214: zapoż. z psł. *konopja. Brak w ALEW. Por. 

epentetyczne -l- w formach błr. kanópli, ros. konopljá. Polską pożyczką jest również stpr. 

caneips GRG 74 «hanf». — War. gw. knãpės 2 p.a. i knãpys 2 p.a. tłumaczą się 

synkopowaniem przedakcentowego a (paralele: karvõjus, skamrãkas, sváinis). To samo 

powtarza się w jęz. staropruskim, por. knapios EV ʽkonopie, Hanfʼ, czyt. [knapi.jōs] f.pl. (⇐ 

pol. konopie). U Grunaua z udźwięcznieniem kn > gn: gnabsem GRG 66 «hanfsam» ʽsiemię 

konopneʼ < *knap-sēm(e)n- (człon II do semen EV ʽnasiona, Somen [Samen]ʼ, por. lit. 

sė́menys). Zob. też PKEŽ 4, 230n. — Drw. kanapíena ʽpole po konopiachʼ, cps. kanãpmarka 

ʽdół do moczenia konopiʼ (por. markà). — N.m. Kanapė́na, Kanapìnė, Kanapỹnė, 

Kanapùkai. N.jez. Kanapìnis 2x, n.rz. Kanãpinė, Kanãpiamerkis (por. kanãpmarka).  
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 kanapõrius 2 p.a. przest. ʽzarządca klasztornego gospodarstwaʼ — zapoż. z pol. przest. 

kanaparz, -a ʽpiwniczny i szafarz klasztornyʼ (⇐ śr.-łac. canaparius, SW II, 229). Akcent 

dostosowany do białorutenizmów typu bakalõrius, kamendõrius. 

 kanáuka 1 p.a. stlit., gw. 1. ʽnaczynie z uchem do picia, kubekʼ, 2. ʽdrewniane 

naczynie do przenoszenia owsa, mąkiʼ, 3. ʽpojemna główka fajkiʼ — zapoż. ze stbłr. 

konovka, konevka (por. błr. kónaŭka, -i), z akcentem dostosowanym do polskiego 

odpowiednika konewka. Por. SLA 95 (brak w ALEW). 

 kanaunỹkas 2 p.a. ʽkanonik, członek kapituły przy katedrze lub kolegiacieʼ (war. 

kanauniñkas) — zapoż. ze stbłr. kanovnikъ ⇐ pol. XVI w. kanownik ʽduchowny katolicki, 

członek kapituły katedralnejʼ (SPXVI). Brak w SLA. 

 kanavõlas 2 p.a. gw. ʽweterynarz; kastratorʼ — zapoż. ze stbłr. konovalъ, por. błr. 

kanavál, -a ʽkastrator koniʼ, ros. konovál, -a ʽkonował, kiepski lekarz; partaczʼ. War. 

kanìvolas 1 p.a., kanivõlas 2 p.a. ʽweterynarzʼ. Por. ZS 22. NB. Pol. konował pogardl. 

ʽweterynarzʼ jest rusycyzmem (Bańkowski I, 783 mówi o rutenizmie). — Vb. denom. 

kanavõlinti ʽczyścić, sprzątaćʼ (Prieš šventes visi kanavõlina triobas ʽPrzed świętami 

wszyscy sprzątają chałupyʼ), iškanavõlyti: Sergant arkliui užžandėmis, reikia iškanavõlyti 

gerklę su šepetuku ʽGdy koń ma zołzy, trzeba mu wypędzlować gardłoʼ; iškanivõlyti a. 

iškanìvolyti ʽoczyścić co dłubaniem (o zębach konia, o fajce)ʼ. 

 kancelas b.z.a. przest. ʽambona, kazalnicaʼ (Litwa pruska) — ze zmianą rodzaju 

zapożyczone z nwn. Kanzel f. (stwn. kanzella ⇐ śrłac. cancella, EWD 617). Idiom: ką ant 

kancelo užvaryti ʽzbesztać, złajać kogoʼ (GL 61). Zob. też ambonà. 

 kanceliãrija 1 p.a. przest. ʽkancelariaʼ (m.in. DP), SD «kancelaria» (z syn. raštinyčia 

karališkė), gw. ʽbiuro meldunkoweʼ — zapoż. z pol. przest. kancelaryja (⇐ śrwn. kanzellerīe 

⇐ śrłac. cancelleria), por. SLA 95, EWD 618. — War. kanciliãrija ZS 22 ⇐ błr. kancyljáryja. 

— War. kancelija CGL ʽCantzeleyʼ (PAŽ 175) oddaje śrwn. kanzelīe, por. nwn. Kantzlei f. 

 kančėt̃kas 2 p.a. wsch.-lit. ʽkoniec, kresʼ (DVŽ), in kančėt̃kų ʽna koniecʼ, an kančėt̃ko 

ts. — zapoż. z błr. kančátak, -tka (por. ĖSBM 4, 242). Por. kañčyti. 

 kančià 4 p.a. 1. ʽcierpienie, mękaʼ, DP ʽmęka, boleść, cierpienie, umęczenie, 

męczeństwo, utrapienieʼ (tu kančią kenti DP 26919 ʽty mękę cierpiszʼ), SD kunčia 

«cierpienie», 2. pl. kañčios ʽdroga krzyżowa – nabożeństwo wielkopostneʼ (Ana un kunčių̃ 

nuveis LZŽ ʽOna pójdzie na «kančios») — rzeczownik postwerbalny na -ā- od neoosn. kanč̓ - 

jak w *kančiau, prt. do *kantyti ʽcierpiećʼ; chodzi o zanikły iteratyw na SO do kent-, por. 

kenčiù, kę̃sti ʽcierpieć, wytrzymywaćʼ. Paralele: valdžià ⇐ valdžiaũ, -ýti; ė́džia ⇐ ė́džiau, 

ė́sti.  

 kañčyti, kañčiju, kañčijau LZŽ, DVŽ ʽkończyćʼ, refl. kañčytis ʽumrzećʼ (Kat tu 

kañčytais! DVŽ ʽObyś zdechł!ʼ), apsikañčijo ʽo wojnie: skończyła sięʼ — zapoż. z błr. 

kónčycь, -ču, -čycь ʽkończyćʼ, refl. kónčycca, -čusja, -čycca ʽkończyć sięʼ. — War. suf. 

kančióti, kančiótis LZŽ, ZTŽ ⇐ błr. kančácь, -áju; kančácca, -ájusja. 

 kančiùkas 2 p.a. przest., gw. ʽbicz z plecionego rzemienia, osadzony na krótkim kiju, 

kańczugʼ — zapoż. ze stbłr. kančukъ, končukъ, por. błr. kančúk, -á (tu z pol. kańczuk ⇐ sttat. 

kančuk ʽbicz, batogʼ, zob. Stachowski 294). Por. ros. kamčúk, kamčúg. Zob. SLA 95, ZS 22, 

LEW 215, Sławski II, 48n. War. kančùkas. Łot. kañčuka, kañčuks ⇐ ros. gw. kančúk (EH). — 

Drw. wsteczny: kañčius ts., por. Niedermann 1956, 175 (autor wskazał paralele w postaci 

kapšiùkas ⇒ kãpšas i barsùkas ⇒ bars̃as).  

 kándamas 3 p.a. gw. ʽkęs chleba (w ustach); napoczęta, nadgryziona, niedojedzona 
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kromka chlebaʼ, por. Neimk šito, čia mano kándamas! ʽNie ruszaj tego, ja to jem!ʼ. Vaikai, 

nepalikdinėt kandamų̃ ant langų! ʽDzieci, nie zostawiajcie napoczętego jedzenia na oknachʼ. 

Zleksykalizowane participium prs. pass. na -ma- od prs. kánda ʽkąsaʼ, zob. ką́sti. Paralela: 

ard̃amas. — Rzadszym wariantem jest tu f. kándama, por. Nejudink, čia mano kándama! 

ʽNie ruszaj tego, ja to jem!ʼ.  

 kandãžyti, kandãžiju, kandãžijau, zwykle z prvb., por. gw. 1° iškandãžyti ʽwymyć, 

oczyścić, wyczyścićʼ, refl. išsikandãžyti: Išsikandãžijo [išsivalė gerai drabužius, batus], 

pasirėdė, bevažiuos į piršlius ʽWyczyścił sobie [ubranie, buty], oporządził się, pojedzie 

swataćʼ, 2° nukandãžyti ʽwymyćʼ: Šeštadienį visus vaikus nukandãžijau, nes visą nedėlią 

purvini buvo ʽW sobotę wszystkie dzieci umyłam, bo przez cały tydzień chodziły brudneʼ, 

refl. nusikandãžyti: Reik batus nusikandãžyti ʽTrzeba wyczyścić sobie butyʼ. Czasownikowy 

leksem kandaž- pochodzi z transpozycji błr. xandož- jak w stbłr. xandožiti (war. xendožitь, 

xondožiti, HSBM), błr. xandóžycь ʽczyścić, oczyszczaćʼ (war. akc. xandažýcь). Błr. 

czasownik jest z kolei zapożyczeniem z pol. chędożyć przest. ʽutrzymywać w czystości, 

czyścić, myć; utrzymywać w porządku przez wycieranie, wygładzanie, obcinanie...ʼ (SPXVI). 

Por. Sławski I, 64, który s.v. chędogi wskazał oprócz błr. xandóžycь jeszcze polonizm ukr. 

oxandóžyty ʽoczyścićʼ. Por. też stosunek lit. an i pol. en (ę) w nazwisku Kandižáuskas ⇐ pol. 

Kędzierzawski. — Wsch.-lit. anC > unC: kundãžyti ʽczyścić; sprzątaćʼ, por. Nukundãžijau 

gerai čebatus, net blìzga ʽDobrze wyczyściłem buty, aż lśniąʼ. Net nustebau – teip kiemas 

iškundãžytas, kaip niekad ʽAż się zdziwiłem – podwórze wysprzątane jak nigdyʼ. 

Przymiotnik stbłr. xendogij, xandokgij (⇐ pol. chędogi) nie zostawił śladu w materiale 

litewskim. 

 kandìs, -iẽs 4 p.a., kándis, -ies 1 p.a. f. ʽmól odzieżowy, owad Tinea pellonellaʼ — 

konkretyzowane nomen actionis z suf. -i-, kand-i-, umotywowane czas. ką́sti, kándu ʽgryźć, 

kąsaćʼ (zob.). Znacz. etym. ʽgryzienie, kąsanieʼ (por. į́kandis ʽukąszenieʼ). Paralele: pjū̃vis f. 

ʽżęcie, żniwaʼ ⇐ pjáuti; trandìs f. ʽkornikʼ ⇐ tréndėti (GJL II, § 65). Dawnym tematem na -i- 

jest też psł. *molĭ f./m. ʽmólʼ, ros. molь f. < pie. *molh2-i-, od pwk. pie. *melh2- ʽrozcierać, 

mlećʼ (scs. meljǫ, mlěti ʽmlećʼ). — Z innymi tematami: kandė ̃a. kándė, też m. kañdas. Por. 

łot. kuôde, kuôda ʽmólʼ obok kuods ts. Formacja *kandi̯ā-: kandžià a. kándžia ʽmólʼ (SD 

kundžia «mol w szaciech, w księgach») polega na rozszerzeniu tematu kand-i- dodatkowym 

suf. -ā-. — Vb. denom. kandė́ti, -ė́ja, -ȕjo (war. kándėti) lub kandýti, -ìja, -ìjo ʽbyć zżeranym 

przez moleʼ. — NB. Z uwagi na genezę bałtyckiego pwk. kand- i brak śladów po st. 

zanikowym niepewnym pozostaje zbliżenie ze scs. čęstĭ ʽczęść, udział; zapłataʼ (*kind-ti- < 

*kṇd-ti-), do którego powrócili ostatnio Boryś 98 i Derksen 2008, 88. Dla čęstĭ ESJS 106 

referuje dwie inne hipotezy etymologiczne.  

 kandõlai, -ų 2 p.a. LZŽ ʽobuwie na drewnianej podeszwieʼ — zapoż. z błr. gw. 

kandalý, -óŭ (PZB 2, 395).  

 kandrìčinti, kandrìčinu, kandrìčinau gw. ʽbić, smagać (konia biczem)ʼ, iškandrìčinti 

ʽzłoić komu skóręʼ, refl. kandrìčintis ʽbić jeden drugiegoʼ — zapoż. z ros. gw. kandrýčitь 

ʽbićʼ (SRNG). War. kandrùčinti, kandrùčyti. 

 kándžia 1 p.a. DP ʽpowód grzeszenia, przygana, zakałʼ — sb. postverbale od kándžioti 

ʽkąsaćʼ (zob. s.v. ką́sti). Por. typ valdžià ⇐ valdžióti. NB. ŽD 516 i GJL II, § 89 utrzymują, że 

kándžia utworzono sufuksem -i̯ā- od kand- jak kándu, ką́sti. 

 kãnė I 2 p.a. gw. ʽmól mączny, Tenebrio molitorʼ: Kirmys miltuose vadinas kãnės, 

arba kandys JU ʽRobaki w mące nazywają się «kanės» albo «kandys»ʼ — rzecz. 

postwerbalny od kanė́ti ʽbyć zżeranym przez moleʼ, to zaś z nieregularnej kontynuacji czas. 

kandė́ti ts., por. Miltai, vilnonas drabužis nevėdinamas praded kanė́ti, t.y. kandėti JU ʽMąka, 
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niewietrzona odzież wełniana zaczyna być zżerana przez moleʼ. Zob. etym. s.v. ką́sti, kándu. 

 kãnė II 2 p.a. gw. ʽwrąb w drewnianej belce, zamek ciesielskiʼ (Statydami namus, 

sujungia kãnėmis ʽGdy się stawia dom, spaja się [belki] w kanieʼ. Nerk sienojus ant kanės 

ʽŁącz belki w kanieʼ), war. kanià 2 p.a. — zapoż. z pol. przest. kania ʽczop, zamek ciesielski, 

zacięty na podobieństwo kani a. jaskółczego ogona, mający w końcu większą szerokość niż 

przy osadzieʼ; przenośne użycie nazwy ptaka kania ʽMilvusʼ, zob. SW II, 232n. (pominięte w 

POLŽ). 

 kãnė III 2 p.a., kanė ̃4 p.a. gw. ʽblaszana bańka na mlekoʼ (Į šią kanę telpa 10 litrų 

pieno ʽDo tej bańki wchodzi 10 litrów mlekaʼ) — zapoż. z nwn. Kanne f., Milchkanne f. (GL 

62). 

 kanèčnai adv. gw. ʽkoniecznieʼ (Rytoj man kanèčnai reiks būti Šiaulėnuose ʽJutro 

koniecznie muszę być w Szawlanachʼ) — zapoż. z pol. koniecznie. Warianty: kanèčniai, 

kanèčne; kanìčniai, kalẽčnai (l-n < n-n). — War. kanẽčna ʽnaturalnie, oczywiścieʼ (ZS 22) ⇐ 

ros. konéčno. Por. LEW 215. 

 kanė́las 1 p.a., też pl.t. kanė́lai 1. bot. ʽcynamonowiec cejloński, Cinnamomum 

Zeylanicumʼ, 2. przest. ʽcynamon, przyprawa kuchenna otrzymywana z wysuszonej kory 

cynamonowcaʼ — zapoż. z prus.-niem. kanēl (GL 62), por. nwn. Kaneel m. Co do akutu por. 

zapoż. gė́velis i ypatė́kės. — Drw. kanẽliai m.pl. przest. ʽcynamonʼ, kanė́lija ts., kanélkės 

f.pl. ts., kanùčiai m.pl. ts. 

 kanika LEX, CGL ʽpurpura, purpurowa szataʼ. Niejasne. Pominięte w LEW i ALEW.  

 kãnikas 3 p.a. gw. 1. ʽprzytwierdzona do ściany ozdobna półka na naczynia i łyżkiʼ, 2. 

ʽozdobna półka, pod którą zawiesza się ręcznikiʼ, 3. ʽszafka na naczynia i pożywienieʼ, 4. 

ʽskrzynia z pokrywą do przechowywania mąki, chleba, masła, serów i zsiadłego mlekaʼ, 5. 

ʽpodłużna skrzynia na czterech nogach, służąca do karmienia zwierząt w stajni, oborze, 

rodzaj żłobuʼ — zapoż. z błr. gw., ros. gw. kónik m.in. ʽpółka na ścianie; drewniana ława, 

skrzyniaʼ (SRNG). Por. LKŽ, ZS 22. 

 kaniušinà 2 p.a., gen.sg. kaniušìnos wsch.-lit. ʽkoniczyna, Trifolium arvenseʼ — zapoż. 

z błr. kanjušýna, -y (⇐ pol. koniczyna, to od stpol. konnik ʽkoniczynaʼ < psł. *kon-ĭn-ikŭ), 

zob. ĖSBM 4, 243, Bańkowski I, 780. 

 kaniūšnė stlit. ʽstajnia dla koniʼ, SD «staynia» — zapoż. ze stbłr. konušnja, por. błr. 

kanjúšnja, ros. konjúšnja (SLA 95, ALEW 447). Z obocznym tematem: kaniušnià 2 p.a. 

(DVŽ). — War. z insercją k: kaniūkšnė, m.in. SD
1 «staynia» (por. šermùkšnis, vagìkšnas), ⇒ 

kaniūkšninis SD «staięnny». Z wymianą zakończenia -nė na -lė i -tė: kaniū̃kšlė 2 p.a. DP 

ʽstajniaʼ (gw. ʽchlew świńskiʼ), kaniū̃kštė 2 p.a. przest. ʽstajniaʼ. 

 kañkalas I 3 p.a., kankãlas 2 p.a. ʽdzwonek, dzwonek u szyi konia; brzękadło 

zawieszane na szyi krowy pasącej się w lesieʼ — formacja z suf. -al- od onomatopeicznej 

osnowy kank-, por. wykrz. kánkt, kañkt (o uderzeniu, o dziobnięciu), od czego m.in. kañktelti 

ʽo trąconym naczyniu: zadzwonićʼ. Osnowa kan-k- pochodzi od powtórzonego wykrz. kañ-

kañ (o oddźwięku, o odgłosie przelewanego płynu). Zob. też kañklės. Nie przekonuje 

powiązanie z rcs. klakolŭ, ros. kolokol ʽdzwonʼ w LEW 215 (za Bernekerem I, 547). — Drw. 

kankalnýčia 1 p.a., kankálnyčia 1 p.a., zwykle pl. ʽdzwonki u szyi konia przystrojonego na 

wyjazd w swatyʼ, formacja z neosuf. -nyčia jak w varp̃nyčia ⇐ varp̃as; plỹtnyčia ⇐ plytà. 

NB. LKŽ V, 212 błędnie opisuje kankalnyčia jako zapożyczenie z pol. kąkolnica (wyraz 

polski oznacza roślinę ʽfirletka, Lychnisʼ). 

 kañkalas II 3 p.a. przest., gw. ʽkąkol, chwast zbożowy Agrostemma githagoʼ, kunkalis 



643 

na prawach rękopisu 

(Bretkun) — zapoż. z pol. kąkol (SLA 114, LEW 215). Stąd też stpr. cunclis EV ʽRatenʼ, pis. 

<tunclis> (Trautmann 1910, 452). Zob. jeszcze kūkãlis. 

 kankìnti, kankinù, kankinaũ ʽmęczyć, dręczyć, torturowaćʼ, DP ʽmęczyć, katowaćʼ, SD 

kunkinu «męczę kogo, morduię», iškunkint «wymęczyć co na kiem». W grę wchodzi 

dwojakie ujęcie: 1° synchroniczne: iterativum na SO kank- od SE kenk- jak w kenkiù, keñkti 

ʽszkodzić komuʼ (zob.); paralele apofoniczne: dangìnti ⇐ déngiu, déngti; grasìnti ⇐ gresiù, 

grės̃ti; 2° diachroniczne: causativum z neoapofonią kank- ⇐ *kink-/*kunk- od zanikłego vb. 

intr. *kinkti lub *kunkti ʽdoznawać bólu, uszczerbku, szkodyʼ (por. SZ pie. *kṇk- w 

germańskiej nazwie ʽgłoduʼ, ags. hungar, stwn. hunger < *kṇk-ru); paralele apofoniczne: 

marìnti ʽmorzyćʼ ⇐ mirt̃i; gamìnti ʽwytwarzaćʼ ⇐ gìmti. Nawiązanie w łot. kuroń. kañcinât 

ʽwypytywać, badać; szczuć, judzićʼ, refl. ʽmęczyć się; oszczędzaćʼ (ME II, 153; brak czas. 

prymarnego). Czy tutaj kanksóti, -aũ, -iaũ ʽstać ze spuszczoną głowąʼ (war. kunksóti, 

gunksóti)? — Postverbalia: kankỹnė ʽmęka, udrękaʼ, SD <kunkine> «karanie, kaźń; męka, 

męczenie, mordowanie», kankìnimas DP ʽmęczeństwoʼ, kankiningas: kunkiningas SD 

«karaniu służący», kankinỹs ʽmęczennikʼ, kankintinis: kunkintinis SD «męczennik», 

kankìntojas ʽdręczyciel, oprawcaʼ, SD «karzący; morderca, morderz». NB. Sb. kankà gw. 

ʽmęka, męczarniaʼ (Tikra kankà su menku arkliu ir arklu arti ʽPrawdziwą męką [jest] orać 

lichym/słabym koniem i [do tego] sochąʼ), SD kunka «skaranie», pl. kunkos «pytki, męki» 

wprawdzie wygląda jak nomen apofoniczne od keñkti, ale w istocie może być drw. 

postwerbalnym od kankìnti albo nawet drw. wstecznym od kankỹnė lub kankìnimas. Brak w 

ŽD i u Ambrazasa 2000. — Sb. kankìs, -iẽs 4 p.a. ʽmęka, męczeństwoʼ ukazuje się tylko w 

przekładzie biblijnym Baranauskasa, może być neologizmem. 

 kañklės, -ių 2 p.a. f.pl. ʽkankle, instrument strunowy przypominający cytręʼ. War. m. 

kañkliai a. kañklai ʽkankleʼ, SD <kunkley> «cymbał» (syn. cimbalas), kankaliai b.z.a. 

ʽcymbałyʼ. — Por. jeszcze kañklė ʽcienki drut do stawiania sideł na zająceʼ. — Odpowiednik 

łot. kuõkle, kùokle, też pl. kuõkles, kùokles ʽein guitarrenartiges Instrumentʼ (ME II, 342). 

Rekonstrukcja: pb. *kan-klV- < *kan-tlV-, nomen instrumenti z suf. *-tlV- od pie. *kan- 

ʽśpiewać, dźwięczećʼ, por. łac. canō, -ere ʽmelodyjnie brzmieć, śpiewać, grać, trąbićʼ (ME, 

l.c., LEW 215, LIV
2 342). Samogłoska a pwk. *kan- przemawia ma rzecz jego 

nieindoeuropejskiego pochodzenia. Wywód łac. canō z *kh2
an-e- < pie. *kh2n-e- (tak u de 

Vaana 88) jest nie do pogodzenia z litewskim refleksem kan-. Pochodzenie fińskiego wyrazu 

kantele ʽharfaʼ jest sporne, zob. LEW, l.c. — Vb. denom. kankliúoti ʽgrać na kanklachʼ (por. 

łot. kuõklêt, -ẽju ts.). — NB. Niewykluczone, że powiązanie z pie. *kan- jest złudne, i że 

kañklės jest derywatem na -l- od onomatopeicznej osnowy kan-k- (⇐ kañ-kañ), opisanej s.v. 

kañkalas. 

 kankórėžis, -io 1 p.a. ʽszyszka, zwł. sosnowa, jodłowaʼ. SD kunkarėžis «szyszka, 

conus» (syn. skuja). Wygląda jak złożenie z II członem rėž-, por. rė́žti ʽrznąćʼ. Jest też war. 

kankóraižis, z II członem raiž- od ráižyti m.in. ʽwyrzynać, rzeźbićʼ. Człon początkowy 

kankā° pozostaje jednak zagadką. Co więcej, jest war. kenkó-rožis, którego I człon ma 

nawiązanie w łot. ciẽkur(i)s ʽszyszka jodłowaʼ, war. ciekursis, ciekurz̃is, łot. kuroń. cinkuris 

ts., por. ME I, 386, 393, LEW 215n.; tam też próba sprowadzenia *kenk- do *kerk-, por. łot. 

cìrkuzis ʽszyszka sosnowaʼ, lit. kìrkužė a. kirkužỹs ʽszyszka sosnowa a. jodłowaʼ. — 

Ambrazas, Balt XLV:1, 2010, 99n. proponował powiązanie członu kank- z osnową wyrazu 

kañkalas ʽbrzękadło na szyi krowy pasącej się w lesieʼ, poboczne znacz. ʽszyszkaʼ 

(rekonstrukcja złożenia: *kankalo-rėžis, *kankalo-raižis budzi jednak wątpliwości). 

 kánkštas, -a 1 p.a. gw. 1. ʽzwarty, zbity (o tkaninie); twardy, mocnyʼ, 2. ʽgęstyʼ. 

Niejasne. Może od wykrz. *kankš(t), por. kánkt o biciu, uderzaniu, dziobaniu. — Drw. 

kánkštara ʽwęzeł, supełʼ. 
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 kanópa 1 p.a., kanopà 3 p.a. 1. ʽkopytoʼ, 2. przen. ʽkopyto szewskieʼ (m.in. SD
1). SD 

<kanapa> «kopyto u bydlęcia» (syn. nagas), <kanapa perskiełta> «kopyto rozdwoione», 

<kanapu ciełu neperskełtu> «kopyt całych okrągłych». Pochodzi prawdopodobnie z *kapona 

przez metatezę spółgłosek na odległość: p-n > n-p (paralela: kabenėk̃as > kanabėk̃as). 

Sekwencję p-n poświadcza czas. kapanuoti CGL ʽtupać nogami, strampeln mit den Füßenʼ. 

Analiza: *kapo-nā-, drw. od neoosn. kapo- ⇐ kapóti m.in. ʽsiekać, rąbaćʼ (zob. ŽD 274). 

Paralele: kapõnas ʽnóż do siekaniaʼ : łot. kapāns ʽtasakʼ; słow. kopyto ʽungulaʼ ⇐ kopati 

ʽryć; uderzać nogąʼ. Por. LEW 216, ALEW 448. — Nazw. Kanópa, Kanópas. N.m. Kanópėnai 

2x. 

 kanóti, kanóju, kanójau gw. 1. intr. ʽkończyć życie, konać, umieraćʼ (Man atėjus, jis 

pradėjo kanóti ʽGdy ja przyszedłem, on zaczął konaćʼ), 2. tr. ʽgnębić, męczyć, wykańczać, 

tępić, doprowadzać do śmierci, zabijaćʼ (Bekanódamas nukanósi arklius kaip ponas žmones 

ʽMęcząc zamęczysz konie jak pan [swych] chłopówʼ) — zapoż. ze stbłr. konati, por. błr. 

kanácь, -áju ʽumierać w mękach, konaćʼ. War. sufiksalny: kanúoti, np. Kanúoti kitus, refl. 

kanúotis ʽmęczyć sięʼ, visì parsikanuõs. Nie da się utrzymać przypuszczenia Būgi, RR I, 446, 

jakoby lit. kanóti było prapokrewe z ros. konátь, pol. konać (tak też LEW 216), a to dlatego, 

że w jęz. litewskim nie ma odpowiedników ani dla czasownika psł. *čęti, *čĭnǫ ʽzacząć, 

rozpocząćʼ, ani dla rzeczownika psł. *konŭ ʽkoniec, początekʼ, od którego pochodzi *konati 

ʽkończyćʼ ⇒ kończyć życie, umieraćʼ. — Postwerbalny rzecz. kãnas JU ʽkoniecʼ. — Caus. 

kãninti: Ponas kãnina savo žmogų dideliais mokesniais ir sunkiais darbais JU ʽPan gnębi 

(wykańcza) swego poddanego wielkimi daninami i ciężkimi pracamiʼ. — NB. Mimo 

zewnętrznego podobieństwa raczej nie należy tu czas. kanė́ti, kaniù, -ė́jau ʽcierpieć głód; 

skąpić na jedzeniuʼ, iškanė́ti ʽwygłodniećʼ. 

 kanóva 1 p.a. gw. ʽrów, podłużny dół odprowadzający wodęʼ (Pavalyk kanovas, kad 

vanduo geriau nubėgtų ʽOczyść rowy, żeby woda szybciej ściekłaʼ) — zapoż. z ros. kanáva, 

błr. kanáva, -y (to uchodzi za pożyczkę z pol. kanał, z substytucyjnym zakończeniem -va, ale 

to nie jest pewne, zob. REW I, 516, ĖSBM 4, 232; brak w LEW). War. kanavà 2 p.a., kanovà 2 

p.a. (LZŽ). Akut w części sufiksalnej jak w zapoż. aksómas, ultójus i paliū́šis. Zob. też rãvas. 

— Vb. denom. kanavõlinti ʽryć jamy, kopać rowyʼ (Daug ravų iškanavolino ʽWiele rowów 

wykopaliʼ) oddaje prawdopodobnie ros. gw. kanávitь ʽkopać rowyʼ (SRNG), ale z 

zakończeniem upodobnionym do lit. kanavõlinti ʽczyścić, sprzątaćʼ (zob. kanavõlas). 

 kántas 1 p.a., kañtas 2 p.a. gw. ʽkant, krawędź, ostry brzegʼ (Stalo kojos ant keturių 

kántų) — zapoż. z błr. kant, -a (⇐ pol. kant, -u ⇐ nwn. Kante f.). 

 kañtantas, kañtentas 1 p.a. gw. ʽzadowolonyʼ — zapoż. z pol. kontent ʽrad, 

zadowolony, poprzestajacy na czymʼ (⇐ fr. content, włos. contento ʽradʼ, Bańkowski I 

786n.). War. kañtanas, kañtenas, kañtinas, też konténtas (LEW 281; w LKŽ b.z.a.); z metatezą 

ent > etn: kañtetnas ZTŽ. Vb. denom. kañtintis ʽzadowolić się czymʼ (Reikia kañtinties su 

tuo, ką turi). 

 kantãpyti, kantãpiju, kantãpijau gw. 1. ʽdręczyć, męczyć; bić, tłuc, zabijaćʼ, 2. ʽżreć, 

pochłaniaćʼ — zapoż. z pol. przest. kantopić ʽbić, tłuc, gnieść, dusić, uciskać, męczyćʼ (SW 

II, 236, pożyczka białoruska?). — War. kandãbyti, kantùpyti (-inti) oraz kantãžyti. 

 kañteris, -io 1 p.a. ʽduchowny protestancki; organista, śpiewakʼ ⇐ prus.-niem. kanter 

m. ʽKantor, Sänger, Organistʼ (GL 62). Por. LEX kanteris ʽCanterʼ (ALEW 448). Zob. też 

kañtorius. 

 kañtorius, -iaus 2 p.a. 1. ʽgłówny śpiewak w synagodze żydowskiejʼ, 2. ʽśpiewak w 

kościele protestanckimʼ, 3. gw. ʽśpiewak pogrzebowyʼ (Einu pagraban ažu kañtorių ʽIdę 

śpiewać na pogrzebieʼ) — zapoż. z pol. kantor. — Stlit. kantaras ʽśpiewakʼ (BRB, CHB) ⇐ 



645 

na prawach rękopisu 

pol. kantor (por. SLA 95). Zob. też kañteris i spievokas.  

 kantrà 4 p.a. gw. 1. ʽcierpliwość, znoszenie ze spokojem rzeczy przykrychʼ (Jis turi 

didžią kañtrą ʽOn ma wielką cierpliwośćʼ), 2. stlit. ʽcierpienieʼ (zob. ALEW 448) — analiza 

*kant-rā, denominalne abstractum od kant- jak w sb. kančià ʽcierpienie, mękaʼ. War. gw. 

pakantrà. Paralele: sausrà ⇐ saũsas; taukrà ⇐ taukaĩ. — Drw. kantrýbė ʽcierpliwośćʼ, SD 

«cierpliwość; trwałość» (syn. patektė), kantrùmas a. kañtrumas ʽcierpliwość, trwałośćʼ. War. 

z neosuf. -ast- pochodzenia słowiańskiego: kañtrastis (Neturiu jau kañtrasties čia su juo 

bartis ʽNie mam już cierpliwości, żeby się z nim kłócićʼ). Vb. denom. kantráuti ʽbyć 

cierpliwym, okazywać cierpliwośćʼ, iškañtryti, -iju, -ijau ʽwycierpieć, wytrzymaćʼ. — Drw. 

kantrùs a. kañtrus 1. ʽcierpliwy, opanowanyʼ (war. z wtórnym e: kentrùs); pakantrùs ⇐ 

pakantrà, 2. ʽtrwały, zdatny do użytku przez dłuższy czasʼ (Šįmet obuoliai nekañtrūs, greit 

pūsta ʽTego roku jabłka nie trzymają się, szybko gnijąʼ). SD: kuntrus «trwały», nekuntrus 

«niecierpliwy». Derywację kantrà ⇒ kantr-ù-s potwierdzają kaitrà ⇒ kaitrùs, tamprà ⇒ 

tamprùs i plėtrà ⇒ plėtrùs. Nietrafna jest analiza kant- + -rùs ⇐ kę̃sti (przy założeniu 

apofonii) w GJL II, § 74. Nie można też stawiać na jednej płaszczyźnie form kant-rà i kant-

rùs, jak to jest u Ambrazasa 1993, § 95. Adv. kañtriai adv. ʽcierpliwieʼ (kañtriai kentė́ti 

ʽcierpliwie znosić ból, przykrośćʼ). — Drw. wstecznym od kantrùs jest kantùs (pominięte w 

ŽD i Ambrazas 2000), por. Kurs kenčia kitą, tas kantùs JU ʽKto cierpi drugiego, jest 

«kantus»ʼ. Paralele: mišrùs ⇒ mišùs; šveitrùs ⇒ šveitùs i žiaudrùs ⇒ žiaudùs. 

 kantrifolas stlit. ʽstop cyny z miedzią; cynkʼ (KN) — zapoż. ze stpol. kontryfał a. 

kontrufał (⇐ śrwn. conterfel, to zam. conterfeit < fr. contrefait, zob. Sławski II, 439, por. 

czes. przest. kunterfal). Zob. też SLA 95, ALEW 448. 

 kantùnga 1 p.a. gw. ʽobowiązek służby wojskowejʼ (Jis jau po kantùngos ʽOn już 

odbył służbę wojskowąʼ) — zapoż. z prus.-niem. kantung f. ʽMusterung, Kantonierung der 

Soldatenʼ (GL 62). War. m. kantùngas. Por. zakończenia w kardùnga, rokùnda i pantùngas. 

 kanū́lė 1 p.a., kaniū́lė przest., gw. ʽdziało, armataʼ — zapoż. z prus.-niem. kanōl f. (GL 

62), por. nwn. Kanone f. Co do akutu por. zapoż. šiū́lė. — War. sufiksalny kanuõlė (Girdėjau 

kanuolès griaudžiant ʽSłyszałem huk armatʼ, dosł. ʽgrzmiące armatyʼ), znacz. poboczne 

ʽbombaʼ. Zob. też pūčkà. 

 kapà 4, 2 p.a. przest., gw. 1. ʽkopa, sześćdziesiąt sztuk (np. jaj, śledzi, ogórków, 

desek)ʼ, m.in. SD, 2. ʽpewna liczba snopów zboża ustawionych na polu w określony sposóbʼ, 

3. ʽkopka zboża, sianaʼ (Trys kapos rugių ʽTrzy kopki żytaʼ. Šienas sukrautas kaposna 

ʽSiano złożone w kopkiʼ), 4. ʽwielka ilość a. liczbaʼ (Ten ėjo jų kãpomis ʽTam szły ich 

tłumyʼ) — zapoż. ze stbłr. kopa, por. błr. kapá, -ý ʽkopaʼ (SLA 95, ZS 22, LEW 216; brak w 

ALEW). Stąd też łot. kapa ʽkopaʼ. — Cps. pùskapis ʽpół kopyʼ (por. pùsė). 

 kãpana 1 p.a. gw. ʽpadanie zwierząt, pomór, zarazaʼ (Kai užėjo kokia kãpana, tai visas 

kiaules išklojo ʽJak przyszła jakaś zaraza, to położyła wszystkie świnieʼ) — dewerbalne 

abstractum na -ana od kap- jak w nukàpti ʽzmęczyć się, zmordować sięʼ (zob. °kàpti). Por. 

driẽkana ⇐ driẽkti; kìšana ⇐ kìšti (ŽD 227n.). — Vb. denom. kãpanoti ʽciężko pracować, 

harować; iść z trudemʼ, iškãpanoti ʽzdechnąćʼ, sukãpanoti ʽzachorowaćʼ, refl. kãpanotis 

m.in. ʽciężko chorować, umierać, zdychaćʼ, nusikãpanoti ʽumrzeć, zdechnąć; z trudem 

wydostać się skąd, wygramolić sięʼ. War. nusispãkanoti ʽzdechnąćʼ pochodzi od spãkanotis 

ʽzdychać uderzając kopytami o ziemięʼ, co jest neosimplex od *nu-s(i)-pakanoti; °pakanoti 

powstało drogą metatezy spółgłosek °kapa° > °paka°. 

 kãpas 4 p.a. ʽgrób, mogiła; kopiec mogilnyʼ (łot. kaps ʽgróbʼ) — rzeczownik 
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postwerbalny do kàpti ʽrąbaćʼ (zob.) lub kapóti ʽsiekać, rąbaćʼ (zob.). Znacz. etym. ʽstos 

pogrzebowy, czyli podłużny sąg drew porąbanych i ułożonychʼ263. Wtórnie: ʽpodłużna 

mogiła usypana nad zakopaną trumnąʼ (Čia kieno sviežias kapas sukastas ʽTu czyjaś mogiła 

świeżo usypanaʼ). Alternatywą jest tu wywód od kapiù, kõpti ʽkopać i zsypywać na kupę; 

grzebać nieboszczykaʼ. Zob. też LEW 217, ALEW 448n. — Drw. kapaĩ m.pl. ʽcmentarzʼ (por. 

łot. kapi ts.)264, SD kapai «mogiła nad grobem», kãpinės f.pl. ʽcmentarzʼ (⇒ kapinýnas ts.), 

į́kapės a. įk̃apės f.pl. ʽśmiertelny strój, ubranie do trumny, całun; pieniądze i rozmaite 

przedmioty wkładane do trumnyʼ (⇒ į́kapiniai marškiniaĩ m.pl. ʽśmiertelna koszulaʼ), įkapos 

CGL f.pl. ʽśmiertelna koszula, Sterb=Kittelʼ (zob. LEEŽ 56), pakapỹnos f.pl. LZŽ ʽpogrzebʼ 

(por. błr. gw. paxaróny ts.). Zob. też kapinyčia i kapõčius. Cps. kirk̃apis (zob. kìrkė), 

senãkapiai m.pl. ʽstary cmentarzʼ ( > sénkapiai, por. sẽnas), sirãtkapiai (zob. siratà). — 

N.m. Pakapė ̃ 7x, Pakapiaĩ 3x, Ùžkapiai, cps. Dvikãpiai, Pìlkapiai (por. stpr. n. wzgórza 

Auctacops, Auctukape, AON 12). N.rz. Pakapìnė, n.jez. Pakapìnis. 

 kãpčius, -aus 2 p.a. gw. 1. ʽusypany z ziemi kopczyk oznaczający granicę własnościʼ, 

2. ʽkopiec kartofli, buraków, marchwi, przykrytych słomą i ziemią do przechowania przez 

zimęʼ, 3. ʽkopiec grobowy, mogiłaʼ (Gėlių pasodzinsim un kãpčio LZŽ ʽKwiaty posadzimy 

na grobieʼ), 4. ʽmrowiskoʼ, 5. ʽkretowiskoʼ — zapoż. ze stbłr. kopecъ, por. błr. kapéc, -pcá 

ʽkopiec, wzniesienie sztucznie usypaneʼ (SLA 96, ZS 22, LEW 217, POLŽ 722). War. kãpčis, 

ze zmianą tš w š: kãpšius, kãpšis. Slawizmem jest też łot. kapcis ʽkopiecʼ (war. kapčis, 

kapča). — Vb. denom. kapčiavóti ʽkopcować kartofle na zimę; okrywać rośliny ziemią, 

chroniąc je przed przemarznięciemʼ (war. kapšavóti); kapčiúoti: apkapčiúoti ʽotoczyć 

kopcami, granice oznaczyć kopcamiʼ (Pievos buvo matininko išmatuotos ir apkapčiúotos 

ʽŁąki zostały przez geometrę wymierzone i oznaczone kopcamiʼ), por. stpol. kopczyć ʽsypać 

wały graniczneʼ ⇐ stpol. kopiec ʽgranica wyznaczona okopem, rowemʼ. — N.m. Kãpčiai 

(Kãpšiai), Kãpčiškės 2x, Kapčiū́nai, Kapčiùškiai, Kãpčiamiestis. N.rz. Kãpčiupelis. 

 kapeikà 2 p.a., gen.sg. kapeĩkos; kapéika 1 p.a. ʽkopiejka, drobna moneta rosyjska, 

będąca setną częścią rublaʼ (łot. kapeĩka, kapeĩks ts.) — zapoż. ze stbłr. kopejka, kapejka, 

ros. kopéjka. REW I, 619 wyjaśnia, że w XVI-XVIII w. na kopiejce znajdował się wizerunek 

wielkiego księcia z kopią (strus. kopije) w ręku. Wyraz rosyjski przejęto do gr. καπίκι 

ʽmonetaʼ i śrdn. kopken, koppeken ʽdrobna monetaʼ (REW, l.c., Sławski II, 462n.). — Drw. 

kapeikìnis ʽniedrogi (np. gwóźdź), mały, niski (o cenie)ʼ. 

 kapeliõnas 2 p.a. ʽduchowny katolicki, pełniący swe obowiązki w kaplicy albo w 

miejscu zamkniętym (w szpitalu, wojsku, więzieniu)ʼ, SD <kapelonas> «kapelan» — zapoż. 

ze stbłr. kapeljanъ (kapelanъ), por. błr. kapelán, -a ʽkapelan wojskowyʼ, tu z pol. kapelan (⇐ 

śrłac. capellānus, Sławski II, 53). Por. akcentuację klebõnas i koplõnas. SLA 96, LEW 281 i 

POLŽ 723 uważają za polonizm (brak w ALEW). 

 kapeliùšas 2 p.a. gw. ʽnakrycie głowy z rondem, kapelusz słomiany, filcowyʼ — 

miejsce akcentu wskazuje na zapożyczenie z błr. kapjaljúš, gen.sg. kapeljušá, stbłr. 

kapeljušъ, kapaljušъ (⇐ pol. kapelusz ⇐ śrłac. capellus ʽrodzaj nakrycia głowyʼ ⇐ cappa ts., 

Sławski II, 53n.). Z innymi tematami: kapeliùšius, kepalùšis. Inne war.: kepaliùšas, 

kepeliùšas, kepalùšas oraz kapaliùšius, kapalùšius (por. stbłr. kapa°); ze zmianą ľu > ľi: 

kapalìšius. 

 
263 Sugestia A. Bańkowskiego p.l. Pisze on: ʽZwyczaj palenia zwłok w lesie, wykopanych nocą z grobu po ich 

pogrzebie chrześcijańskim, przetrwał w niektórych zakątkach Mazowsza wschodniego i Litwy podobno aż 

do XIX w.; świadkami grabarze, którzy kopiąc nowe groby na miejscu starych znajdują w nich szczątki 

pustych trumien.ʼ Zob. też uwagę s.v. pakrãvai.  
264 Zdancewicz 344 odnotował zapożyczenie znaczeniowe z litewskiego w pol. gw. mogiłki, mugiłki f.pl. 

ʽcmentarzʼ.  
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 kapeniekas SD
1 «kopieniak, chlamys» — zapoż. ze stbłr. kopenjakъ, pol. XVI w. 

kopieniak (kiepienniak) ʽkrótkie, luźne okrycie wierzchnie męskie z rękawami, zapinane na 

jeden guzikʼ (SPXVI), przejęte z węg. köpönyeg, kepenyeg ʽswobodny wierzchni płaszczʼ 

(zob. Sławski II, 463, Stachowski 350). Brak w LKŽ. 

 kapijà 2 p.a., gen.sg. kapìjos przest., gw. ʽkawaʼ — zapoż. z prus.-niem. kǫfei (GL 62, 

LEW 232, s.v. kavà). — Przest. kapė ̃4 p.a. ʽkawaʼ (m.in. u Donełajtisa) ⇐ nwn. Kaffée m., co 

jest wariantem do Káffee. — Drw. kapãvas, -à ʽkoloru kawy, kawowy; brązowawyʼ. Zob. też 

kavà. 

 kapinyčia: jest to emendacja stlit. hapaksu kaipnyčios BRB, ukazującego się w zwrocie 

ant bakasimo [glosa: kaipnicʒos] Kieleiwių ʽna pogrzebanie pielgrzymów, zum begrebnis der 

Pilgerʼ. Korygując <kaipn> na <kapin>, znajdziemy tu formę gen.sg. kapinyčios od 

kapinyčia. Analiza: kap-inyčia ʽpogrzebanieʼ, dewerbalny drw. od kapiù, kõpti ʽkopać i 

zsypywać na kupę; grzebać nieboszczykaʼ (kãpinės f.pl. ʽcmentarzʼ), z neosufiksem jak w 

žind-inýčia ʽkarmiąca matka, samicaʼ ⇐ žìndu ʽssamʼ. Por. też denominativa medinýčia ⇐ 

mẽdis; vilkinýčia ⇐ vilk̃as. NB. ALEW 449 niesłusznie umieścił kaipnicʒos s.v. kapõčius 

ʽgrabarzʼ. 

 kapišònas 1 p.a., kapišõnas 2 p.a. ʽkaptur przyszyty do płaszcza lub innego 

wierzchniego okryciaʼ (Jo sermėga su kapišonù ʽJego siermięga jest z kapturemʼ. Užsigaubk 

kapišõną nuo lietaus ʽNasuń sobie kaptur od deszczuʼ) — miejsce akcentu wskazuje na 

zapożyczenie z ros. przest. kapišón (dziś liter. kapjušón) ⇐ franc. capuchon ʽkapturʼ. Zob. 

REW I, 522, Sławski II, 55n. LKŽ V, 234 niesłusznie podał pol. kapiszon jako formę 

źródłową. 

 kapità a. kapytà 2 p.a. gw. ʽkopytoʼ w zwrocie iš kapìtos/kapỹtos, iš kapìtų adv. ʽze 

wszystkich siłʼ (Iš visos kapìtos dirbau ʽPracowałem ze wszystkich siłʼ) — zapoż. pol. z 

kopyta adv. ʽod razu, prędko, nagleʼ (por. ruszyć z kopyta). War. m. kapìtas ZTŽ ʽkopyto; 

racica, odcisk racicyʼ. 

 kapkà 2 p.a. wsch.-lit. ʽkopka sianaʼ — zapoż. z błr. kópka, -i ʽkopka zboża, sianaʼ. 

Zdrob. kapkẽlė. — Neoapofonia ă ⇒ ā: kopkà 2 p.a. DVŽ (por. kvajà ⇒ kvojà). 

 kapkãnas 2 p.a. ʽwnyki żelazne do łowienia wilków i lisówʼ (Kapkãnas sutraiškė lapei 

galvą ʽPotrzask roztrzaskał lisowi łebʼ) — miejsce akcentu wskazuje na zapożyczenie z ros. 

kapkán, -a ʽpotrzask, pułapkaʼ (tu zapoż. turkijskie, zob. REW I, 522). LKŽ V, 237 mylnie 

wskazał pol. kapkan jako wyraz źródłowy. War. kapkõnai m.pl. ʽwnykiʼ, kapcãnai m.pl. 

ʽpułapka na szczury i myszyʼ. Zob. też klėp̃čiai. 

 kaplỹs, -io 4 p.a. 1. ʽsiekiera o stępionym ostrzu, tępy nóżʼ, 2. ʽtasak do rąbania kościʼ, 

3. ʽkopaczka, motykaʼ (m.in. SD
1), 4. ʽpiesznia do rąbania loduʼ, 5. ʽprzedni ząb, siekaczʼ 

(war. škaplỹs), 6. ʽwalet w kartachʼ (syn. kirvùkas) — nomen instrumenti na -lys od kàpti 

ʽrąbaćʼ (zob.). Odpowiednik łot. kaplis. Paralele: kaslỹs ⇐ kàsti; kablỹs ⇐ kabė́ti. Por. LEW 

217n., ALEW 449. — Drw. kaplỹs, -ė ̃ ʽbezzębny człowiekʼ, ⇒ cps. kapliadañtis ʽczłowiek, 

który mało ma już zębów lub u którego bardzo wystają przednie zębyʼ, por. dantìs (war. š-

mobile: škapliadañtis). Vb. denom. kapliúoti 1. ʽokopywać, spulchniaćʼ, 2. ʽzajadać, wcinać, 

pałaszowaćʼ. Por. łot. kalpêt, -ẽju a. kaplît, -ĩju ʽmotyką wykopywać kartofle; spulchniać 

ziemięʼ. 

 kapõčius, -iaus 2 p.a. 1. ʽkopacz rowów, dołówʼ (SD
1 «kopacz, fossor»), ʽkopacz 

sadzawekʼ (LEX ʽTeichgräberʼ), 2. ʽgrabarzʼ (m.in. BRB)ʼ, 3. n.instr. ʽmotyka do okopywania 

kartofliʼ (syn. drapõčius) — zapoż. ze stbłr. kopačь, por. błr. kapáč, -á (ZS 22, LEW 217, 

ALEW 449). Synchronicznie jest kojarzone z czas. kapóti m.in. ʽciąć, rąbaćʼ. 
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 kapóti, kapóju, kapójau 1. ʽsiec, ciąć na drobne kawałki (kapoju ing dalias SD 

«sztukuię»)ʼ, 2. ʽciąć batem, siecʼ, 3. ʽsiekać (tasakiem), rąbać (siekierą)ʼ, 4. ʽbronować, 

spulchniać zoraną ziemięʼ, 5. ʽuderzać, bić dziobem – o dzięciole, wronieʼ, 6. ʽszczypać – o 

szczupakuʼ, 7. ʽciąć, gryźć – o owadachʼ, sukapóti ʽzranić265, zarąbać (szablą), porąbać 

(mięso), wychłostać (rózgą), pogryźć (o komarach)ʼ. Refl. kapótis ʽkłócić sięʼ (znacz. etym. 

ʽścinać sięʼ), pakapotis SD «poranić się». Odpowiednik łot. kapât, -ãju ʽsiekać, rąbać; 

okopywaćʼ. Iteratyw *kap-ā-, utworzony od kap- jak w kapù, kàpti ʽpowoli rąbaćʼ (zob.). 

Nawiązanie w scs. kopati, -ajǫ ʽkopać, ryć, wydobywać z ziemiʼ, ros. kopátь, -áju ts., stpol. 

kopać ʽkarczować pod uprawę, ryć, kopaćʼ, pol. kopać ʽgrzebać, ryć; uderzać nogąʼ, ukr. 

kopáty ʽkopać, ryćʼ, kópaty ʽuderzać nogąʼ. Por. BSW 116n., LEW 217n., ALEW 449 

(wywodzi kapóti nie od kàpti, lecz od kõpti ʽzsypywać na kupęʼ). — Neoosn. kapo- (⇐ 

kapóti): kapõčius ʽnóż do sprawiania mięsa; nóż do siekaniaʼ, kapõklė ʽtasak; narzędzie do 

żłobienia koryt i niecek z drewnaʼ, kapoklis SD «siekacz kuchenny», kapõnas ʽnóż do 

siekaniaʼ : łot. kapāns ʽHackmesserʼ, kaponė SD «motyka pospolita szeroka» : łot. kapāne 

ʽHackmesserʼ (⇒ kaponėlė SD «motyczka ogrodnicza»), kapõtė ʽtasakʼ (por. žvejõtė ⇐ 

žvejóti)266, kapotinė SD «siekanka potrawa». — Neoosn. kapoj- (⇐ kapóju): kapojà 

ʽposiekana słoma, sieczkaʼ, kapojaĩ m.pl. ts., kapõjė ʽrąbanie, czas rąbania drewnaʼ (por. 

kartojà, kartõjė ⇐ kartóju). Osobno zob. kanópa < *kapóna.  

 kaprìzas 2 p.a. ʽkaprys, chwilowa, łatwo zmieniająca się zachciankaʼ — zapoż. z ros. 

kapríz, -a (⇐ fr. caprice, REW I, 523). Por. błr. kaprýz, -u (z ros.). Drw. kaprìznas ʽkapryśny, 

o zmiennym usposobieniuʼ ⇐ ros. kapríznyj. Vb. denom. kaprìzytis ʽmieć kaprysy, 

grymasićʼ. — War. kaprìsas DVŽ ⇐ pol. kaprys, -u. Drw. kaprìsnas a. kaprisnùs DVŽ ⇐ pol. 

kapryśny. 

 kapstýti, kapstaũ, kapsčiaũ 1. ʽrozrzucać gnójʼ, 2. ʽgrzebać (o kurach), ryć; gmeraćʼ, 

3. ʽokopywać roślinyʼ, 4. ʽgarnąć, zgarniać w jedno miejsceʼ, refl. nusikapstýti ʽwyciągnąć 

nogi, wyciągnąć kopyta, zdechnąćʼ — frequentativum na -sty- od kap-, zob. kapiù, kõpti 

m.in. ʽgrzebać, kopaćʼ. War. kapštýti (por. graibstýti > graibštýti). — Neoosn. kapsty-: 

kapstyklė ̃ʽwidły do rozrzucania gnojuʼ. — Neoosn. kapst-: kapsténti ʽpowoli grzebaćʼ (por. 

birsténti, rūksténti), kãpstas ʽgracka do okopywania roślin, do pieleniaʼ (por. mãstas, 

láipstas, saĩstas), ⇒ kapstùkas ʽgrackaʼ. — Neoosn. kaps- (albo interi. kàps): kaps-nóti ʽpo 

trochu grzebać, dziobaćʼ (nie zaś *kapst-noti, jak w GJL II, § 581).  

 kapšùkas 2 p.a. gw. ʽworeczek na tytoń, kapciuchʼ — zapoż. z błr. kapšúk, -á, gw. 

kapšúx < stbłr. kapčukъ. Wyraz pochodzenia tureckiego, por. osm.-tur. kapçuk, kapçık, 

zdrob. od kap ʽworek, torbaʼ, zob. Stachowski 296. Zob. też LEW 218, ĖSBM 4, 258, REW I, 

524n., Sławski II, 52. Zapożyczenie weszło do klasy litewskich wyrazów na -ukas. To 

otwarło drogę derywacji wstecznej, stąd kãpšas a. kãpšis ʽkapciuchʼ, też ʽsakiewkaʼ. Por. 

Niedermann 1956, 175, który wskazał jako paralele barsùkas ⇒ bars̃as i kančiùkas ⇒ 

kañčius. Zob. też tū̃zė.  

 kàptelėti, kàptelėju, kàptelėjau gw. ʽcapnąć, zabrać; chwycić dziobem (o bocianie); 

przekąsićʼ, przen. ʽzabrać, ukraśćʼ, kàpterėti ʽugryźć, ukąsić (o psie); przekąsićʼ, kaptúoti 

ʽdziobaćʼ (iškaptúoti ʽzjeść dużo, szybkoʼ) — derywaty na -elė-, -erė- i -o- od wykrz. kàp-t, 

kãp-t (o pochwyceniu czego, o dziobnięciu), pochodzącego od czas. kàpti (zob.). Na kap- 

 
265 Por. Regėjome jį, ir nebuvo pavaizdos, tai yra teipo smarkiai buvo sukapotas, kad nuog baisių ronų ne pažint 

buvo er žmogus er kas kito buvo SP II, 22020-21 ʽWidzieliśmy go [Chrystusa] a nie było na co pojzrzeć, to jest, 

tak okrutnie zraniony, że od ran straszliwych nie było znać człowiekli był? czy co innego?ʼ 
266 Inaczej Ambrazas (1993, §§ 294, 308, 354), który wszędzie widzi sufiksy samogłoskowe: -oklė, -oklis, -onas, 

-onė, -otė. 
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bazują też bliskoznaczne war. kàpst, kàpšt, kàpš i kèpšt, por. kapšnóti ʽz lekka uderzać 

dziobem, młotkiem; klepać kosę, robić kosąʼ, kapštúoti ʽgrabić sianoʼ, kèpštelėti a. kèpšterėti 

ʽlekko uderzyć, trącić; dać niecoʼ. 

 kàpti, kapù, kapiaũ gw. ʽpowoli rąbać (chrust, gałęzie)ʼ. Rzadkie. Lepiej są 

poświadczone iteratywy kapóti i kapstýti (zob.). Pbsł. *kap- odpowiada greckiemu κοπ-, por. 

κόπτω ʽbić, uderzyć, odciąć, odrąbać, rozbić; trząść, podrzucać, dziobać – o ptakachʼ (aor. 

ἔκοψα), κόπανον n. ʽtopórʼ, κοπίς, -ίδος f. ʽtopór, tasakʼ i łączy się z pie. *(s)kep-/*(s)kop- 

ʽrąbać, łupać, ryć ziemięʼ przy uwzględnieniu s-mobile, por. gr. σκέπαρνον n. ʽtopór 

obosieczny, siekieraʼ (LIV
2 555, LEW 217n.). Bałto-słowiańskie refleksy z s- wymieniono 

s.v. skẽpeta. Osobno zob. kõpti jako ewentualny refleks SW *kāp-. — Drw. kapénti ʽz wolna 

rąbać, kosić; klepać kosęʼ, kapinė́ti ʽrąbać (las, gałęzie), kosić kosą, wydziobywać – o 

kurachʼ (por. łot. kapinât ʽrąbać, kuć, klepaćʼ), kãpinti ʽ(kosę, lemiesz) ostrzyć przez 

klepanie młotkiem, rozpłaszczanie na kowadleʼ, przen. ʽzachęcać do czegoʼ, kapóti (zob.), 

kapsė́ti m.in. ʽdziobać; rąbać; kopaćʼ, kapsóti ʽdziobaćʼ, kapstýti (zob.). Od kàpti pochodzi 

też wykrz. kàpt, kãpt o pochwyceniu czego, o dziobnięciu, przy czym nie sposób 

zdecydować, który z wymienionych wyżej czasowników jest motywowany raczej 

wykrzyknikiem niż prymarnym vb. kàpti (zob. s.v. kàptelėti). — Nomina: ãpkapa ʽpłachta 

do cedzenia ługuʼ, kãpas (zob.), kaplỹs (zob.), príekapas ʽpieniek do rąbania gałęziʼ. Por. 

stpr. enkopts ʽpogrzebany, begrabenʼ (LAV 114). Cps. kìškiakaptis ʽwygrzebane w śniegu 

legowisko zającaʼ (por. kìškis), mėšlãkapė ʽwidły do gnojuʼ (por. mė́šlas i syn. kapstyklė)̃, 

šū́dkapis ʽten, kto wybiera gnój z oboryʼ (por. šū́das). 

 °kàpti, kampù, kapaũ gw., tylko z prvb., np. nukàpti ʽzmęczyć się, zmordować sięʼ, 

prikàpti 1. ʽo koniu: zmęczyć sięʼ, 2. ʽo siekierze: stępić sięʼ, 3. ʽnie starczyć, zabraknąćʼ 

(Prikapau duonos ʽZabrakło mi chlebaʼ. Malūnas vandens prikapo ʽWe młynie zabrakło 

wodyʼ). Praesens polega na infigowaniu osnowy kap- jak w kapù, kàpti ʽpowoli rąbaćʼ. 

Dalszy wywód niepewny. LEW 218 łączył kàpti ʽmęczyć sięʼ z kapóti ʽsiec, rąbaćʼ. — 

Postverbalia: kãpana ʽpadanie zwierzątʼ (zob.), kãparas ʽkres, śmierćʼ (o małych zwierzętach 

i ptakach), war. kãporas, ⇒ vb. denom. nusikãparoti a. nusikaparúoti ʽzdechnąćʼ. — Jest 

bliskoznaczny pwk. kaip-: kaĩpti, -stù, -aũ ʽzapadać na zdrowiu, cherlaćʼ. Jego dyftong 

można wiązać z neoapofonią ai (SP/SO) ⇐ i/y (SZ), a to prowadzi do założenia pwk. *kip- 

jako redukcji z *kep-/kap-, por. kyp- w kỹpti, -stù, -aũ ʽtracić siły, chudnąć, mizerniećʼ 

(prakỹpti ʽwzmocnić się, nabrać ciała; dorobić się, wzbogacić sięʼ). 

 kaptõnas 2 p.a. przest., gw. ʽwierzchnie ubranie; kurtka watowana, waciakʼ, SD
1 

<kaptanas> «kaftan» — zapoż. ze stbłr. kaptanъ (war. kaftanъ, kaxtanъ), por. błr. kaftán, -a 

ʽdługie okrycie wierzchnieʼ ⇐ pol. kaftan ʽrodzaj kurtkiʼ, stpol. XV w. ʽgórna część 

uzbrojenia, uszyta z kilku warstw skóry lub płótna; odzież ochronna pod pancerz rycerskiʼ 

(zob. Sławski II, 20, ĖSBM 4, 314). War. koptonas b.z.a. ma tylko jedno poświadczenie i to w 

tekście współczesnym. Brak w SLA, LEW i ALEW. Wyraz pochodzenia tureckiego, por. osm.-

tur. kaftan ʽdługa, lekka szata w formie płaszczaʼ (zob. REW I, 542, Stachowski 276). 

Zakończenie -õnas zbliżyło pożyczkę do lit. typu kuprõnas, kapõnas (zob. ŽD 272n.). — 

Drw. kaptoniõkas ʽkaftanikʼ. Skrzyżowanie kaptõnas z sutanà wydało war. suptõnas 

ʽsutannaʼ (zob. s.v. sutanà). 

 karabẽlė 2 p.a. hist. ʽkrótka, nieco zakrzywiona szablaʼ (NDŽ; brak w DLKŽ) — zapoż. 

ze stbłr. korabelja ʽzakrzywiona szablaʼ, tu z pol. karabela (od 1497 r.) ʽozdobna szabla 

turecka, zakrzywiona, bez gardy, używana w Polsce do stroju dworskiegoʼ. Prawdopodobnie 

pożyczka orientalna, zob. Sławski II, 64, Stachowski 302. LEW 219 zakładał przejęcie wprost 

z polskiego. 
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 karabélnykas 1 p.a. gw. ʽwędrowny kramarz, handlarz domokrążnyʼ (Nupirksiu ir tau 

skarelę pas karabelninką ʽKupię i tobie chustkę u karabelnikaʼ), war. karabélninkas NDŽ — 

ze zmiany *karabéinykas, co zapożyczone z ros. gw. korobéjnik ʽkramarz wędrowny z 

koszem lub skrzynką na plecach roznoszący po wsiach drobną galanterięʼ ⇐ kórobьja, 

korobьjá ʽkoszʼ (SRNG)267. Substytucja -einyk- ⇒ -elnyk- polega na dostosowaniu pożyczki 

do najbliższego typu słowotwórczego, por. metélnykas, mugélnykas, pustélnykas. Paralele: 

krõminykas (z pol. kramnik) ⇒ kromélnykas; *učen.nykas (z błr. učennik) ⇒ učelnykas. W 

LEW 219 figuruje mylny wywód karabélnykas od karabẽlė ʽzakrzywiona szablaʼ. — Nazw. 

Karabélnykas (por. Karabélnykaitė ZTŽ 14; brak w LPŽ). — Zapoż. litewskie w pol. gw. 

karabelnik ʽkramarz wędrownyʼ (SGP II, 311; pominięte przez Laučjute 1982). POLŽ 89 

błędnie uznał pol. karabelnik za źródło zapożyczenia litewskiego. 

 karaėd̃as 2 p.a. wsch.-lit. 1. ʽkornik, Ipidaeʼ, 2. ʽwyschłe, ale prosto na pniu stojące 

drzewoʼ — zapoż. z błr. karaéd, ros. koroéd, -a ʽkornikʼ (por. ZS 22). War. karajėd̃as, 

karajiẽdas. 

 kãrai, -ų 2 p.a., karaĩ, -ų̃ 4 p.a. m.pl. gw. 1. ʽwielki wóz z wysokimi bokami, służący 

do przewożenia zboża, sianaʼ, 2. ʽtaczki, taczkaʼ, 3. ʽrodzaj gry w kartyʼ — zapoż. z prus.-

niem. kār, kare (GL 63, Čepienė 94), por. nwn. Karren m. Forma pl.t. dostosowana do wzoru 

rãtai ʽwózʼ. — Zdrob. karùčiai ʽtaczkiʼ, karùkai ʽmałe sanki, które łączy się z dużymi sańmi 

dla wywozu długich pni z lasuʼ (war. kerùkai), kė́rulis a. kėrulėl̃is ʽwózek na sianoʼ. Vb. 

denom. karóti ʽpchać taczkę, wieźć co na taczceʼ, karúoti ts. Zob. też karijõlas. 

 karaìmai, -ų 2 p.a. m.pl. ʽKaraimowieʼ (ze sztucznym hiatem a.i) — zapoż. z błr. ros. 

karaímy m.pl. — N.m. Karajìmiškis świadczy o tym, że obcojęzyczny hiat był w naturalny 

sposób eliminowany przez wsunięcie glajdu j. 

 karaliáustva 1 p.a. ZTŽ ʽkrólestwoʼ — zapoż. z błr. karaléŭstva, -a n., por. ros. 

korolévstvo. — War. karaláistva ZTŽ z neosuf. -stva (por. brostvà, ponstvà) zakłada 

wyrównanie do osnowy karalái(tis) ʽkrólewiczʼ. 

 karalyčia stlit. 1. ʽcórka królaʼ (MŽ, DK), 2. ʽniepełnoletnia królowa, regia virgoʼ (SD 

s.v. krolewna), 3. ʽkrólestwoʼ (Dowkont) — zapoż. ze stbłr. korolica ʽkrólowaʼ i 

ʽniepełnoletnia królowaʼ (o królowej Jadwidze, zob. HSBM 15, 20). Por. ros. gw. korolíca 

ʽkrólowaʼ. SLA 96 dodaje znaki akcentowe: karalyčià, -ỹčios, prawdopodobnie w oparciu o 

pisownię karalîcʒia dągáus DK 5917 ʽkrólowa niebaʼ. LKŽ V, 259 z kolei akcentuje karalýčia 

1 p.a. (nie zaznacza obcości wyrazu i pomija znacz. ʽniepełnoletnia królowaʼ). Wgląd w 

zaświadczenia źródłowe daje ALEW 450n. 

 karãlikas 1 p.a. przest., gw. ʽkrólik, gryzoń Lepus cuniculusʼ. Dotychczasowy wywód 

ze stbłr. *korolьkъ, błr. karalëk (zob. SLA 96, LEW 219, ALEW 450) trzeba porzucić z uwagi 

na brak świadectwa dla takiej formy źródłowej. Chodzi tu raczej o litewski drw. na -ik- od 

karãlius ʽkról, rexʼ. Stosunek karãlius ⇒ karãlikas wzorował się na polskim król ⇒ królik (to 

z kolei na śrwn. künic ⇒ küniclīn). Zob. też krãlikas. 

 karãlius, -iaus 2 p.a. ʽkrólʼ — zapoż. ze stbłr., strus. korolь, por. ros. korólь, koroljá, 

błr. karólь, karaljá. Wyraz wprowadzono do deklinacji na -i̯u-, por. karõblius, palõcius, 

rìcierius, rubẽžius. Sekwencja lit. -ara- jak w barãgas, nãravas i varãžyti (zob. Būga, RR III, 

758n.). Por. też SLA 96, ZS 23, LEW 219. — Nazwa miasta pol. Królewiec, -wca (nwn. 

 
267 Nazwą podobną do ros. korobéjnik jest pol. przest. krobecznik 1. ʽten, co nosi w skrzynce towary na 

sprzedażʼ, 2. ʽten, co robi krobieʼ, z synonimem krobnik, króbnik ⇐ krobia ʽpudełko z drzewa a. łykaʼ (SW 

II, 555). — W SD s.v. «krubnik, krobnik» [ʽwędrowny handlarzʼ] znajduje się cps. karbijanešys, dosł. 

ʽnoszący króbkęʼ (zob. s.v. karb̃as). 
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Königsberg) przybiera w jęz. litewskim brzmienie Karaliáučius, -iaus (gw. Karliáučia, LD § 

146). — Drw. karaláitė ʽcórka króla, królewnaʼ (por. stbłr. korolevna), karaláitis a. 

karalaĩtis ʽsyn króla, królewiczʼ (por. stbłr. korolevičъ), karalėlis LEX ʽptak strzyżyk, 

Zaunkönigʼ, karalėl̃ius ʽkrólikʼ, SD «krolik, regulus» [ʽkról małego kraju, książę, 

możnowładca, urzędnik królewskiʼ, SPXVI], karalybė DK ʽkrólestwoʼ (por. ponýbė ⇐ põnas), 

karalýčia (zob.), karalíenė ʽkrólowaʼ (por. stbłr. koroleva), karalystà DP ʽkrólestwoʼ, dziś 

karalỹstė (por. stbłr. korolevstvo), karalìškis ʽkrólewskiʼ, SD «krolewski, krolowi własny», 

karalìškis, -ė hist. 1. ʽczłowiek, chłop z dóbr królewskichʼ, 2. ʽdworzanin króla, sługa królaʼ, 

karaliū́nas a. karaliū̃nas ʽsyn króla, królewiczʼ, SD «krolewic» (por. Atlankysiu 

kunigaikščius ir karaliūnus, ir visus, kurie apsivilko rūbais svetimos šalies SP I, 5430 

ʽNawiedzę Książęta i syny Krolewskie, i wszytkie ktorzy się oblekli w odzienie 

cudzoziemskieʼ), ⇒ karaliū́naitis ʽkrólewiczʼ (⇒ karaliū́naičia ʽkrólewnaʼ), karaliū̃tis, -ė 

ʽkrólewicz, królewnaʼ (⇒ karaliū́čia ʽkrólewnaʼ). Trijų karalių švintė SD «Trzech krolow 

święto, Epiphania» obok Švintė trijų karalių SD «Ziawienie pańskie, Epiphania» (por. 

Trìkaralis oraz Krikštaĩ, Vankrìkštis). — Vb. denom. karaliáuti ʽbyć królem, królowaćʼ (por. 

stbłr. korolevati). Neoosn. karaliauj-: stlit. karaliaujimas ʽkrólowanie, panowanie (w 

niebie)ʼ. — N.m. Karãliškės 2x, Karãliškiai 8x. 

 karãnas, -à 4 p.a. ZTŽ ʽrdzenny, tubylczy, miejscowyʼ (Ãnys karanì litviẽkai ʽTo 

rdzenni Litwiniʼ) — zapoż. z błr. karė́nny, por. ros. korennój. 

 karanỹkas 2 p.a., karanìkas 2 p.a. wsch.-lit. 1. ʽbarćʼ (Intįsom karanỹką, gal bitės ateis 

ʽWciągnęliśmy «karanykas» [na drzewo], może pszczoły przylecąʼ), 2. ʽbudka dla ptakówʼ 

(Pavasarį vaikai padaro daug karanìkų ir įkelia į medžius ʽWiosną dzieci budują budki i 

wynoszą [je] na drzewaʼ) — zapoż. z błr. gw. karaník ʽniewielki ul kłodnyʼ, od kará ʽkoraʼ, 

znacz. etym. ʽul zrobiony z koryʼ (zob. ĖSBM 4, 264, s.v. karanëk). 

 karapà 2 p.a., gen.sg. karãpos przest. ʽkarafka, pękata butelka z wąską szyjkąʼ — 

zapoż. z pol. przest. karafa (zob. Bańkowski I, 631). War. karafà. Zdrob. karapáitė, karapėl̃ė 

(NDŽ, za nim LEW 219; brak w LKŽ). Tu też karafáika, gdzie rzadki suf. -aika wygląda jak 

substytucja za -ka w polskim odpowiedniku karafka (por. LEW 219, ŽD 159). Zob. też zapoż. 

grafìnas i rópinė. 

 karapū̃zas 2 p.a., karapùzas 2 p.a. gw. ʽdziecko małe i pulchneʼ (Kokie gražūs tavo 

karapū̃zai!) — zapoż. z ros. karapúz ʽberbećʼ, błr. karapúz (dalsza etymologia niepewna, 

zob. REW I, 527). 

 kãras 4 p.a. ʽwojnaʼ, DP ʽwojna, bojowisko, najazdʼ — nie do końca jasne zastępstwo 

za stlit. kãrias m.in. ʽwojnaʼ (zob.). — Drw. karẽnė ʽwojnaʼ (z rzadkim w derywacji 

denominalnej suf. -enė, zob. GJL II, § 309; por. sunkẽnė s.v. sunkẽmė), karẽlis ʽwojenkaʼ, 

karõnė ʽsłużba wojskowa; wojnaʼ, karùžė a. karùžis ts., pókaris ʽczas po wojnie, lata 

powojenneʼ (pókario sunkùmai ʽpowojenne trudności bytowe, przeciwności życioweʼ), ⇒ 

pokarìnis ʽpowojennyʼ; príeškaris ʽczas przed wojną, okres przedwojennyʼ, ⇒ prieškarìnis 

ʽprzedwojennyʼ, prieškarìniai laikaĩ m.pl. ʽczasy przedwojenneʼ. Cps. karṽietė przest. 

ʽmiejsce stoczonej bitwyʼ (por. vietà). 

 karãskotis: gw. atsikarãskoti ʽpozbyć się, odczepić się od kogo/czegoʼ — zapoż. z błr. 

adkaráskacca ʽodczepić się, pozbyć sięʼ (por. pol. wykaraskać się ʽwydobyć się skąd z 

wielką trudnościąʼ). War. atsikarãstoti ⇐ błr. adkarastycca (ĖSBM 1, 84). Por. karõsas. 

 karastà, gen.sg. karãstos 2 p.a. wsch.-lit. ʽświerzb, zakaźna choroba skórna zwierząt i 

ludziʼ (LZŽ, DVŽ) — zapoż. ze stbłr. korosta, por. błr. karósta, -y ʽświerzbʼ, ros. korósta 

ʽstrupʼ. Sekwencja -ara- jak w barãgas i karabijà, por. Būga, RR III, 758. 
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 karavùlas 2 p.a. wsch.-lit. ʽpilnowanie, nocna warta, strażʼ — z -v- jako wypełniaczem 

hiatu (por. war. karaùlas ZTŽ) zapożyczone z ros. karaúl, -a (wyraz pochodzenia 

turkijskiego, zob. REW I, 529). — Vb. denom. karavùlyti, -iju, -ijau ʽstrzec, pilnowaćʼ, ZTŽ 

karaùlyti ⇐ ros. karaúlitь, -ju, por. Visų nakcį iškaravùlijo pas arklius LZŽ ʽCałą noc czuwał 

przy koniachʼ. 

 karãzija 1 p.a. przest. ʽgrube sukno domowej robotyʼ — zapoż. ze stbłr. karazyja (⇐ 

pol. XVI w. karazyja ʽtania tkanina z wełny czesankowejʼ, SPXVI). 

 karb̃as 4 p.a. stlit., gw. 1. ʽwyplatany kosz (np. na kartofle)ʼ, 2. ʽduża siatka do 

przenoszenia karmy dla zwierzątʼ — zapoż. z nwn. Korb m. albo ze stpol. korb (por. LEW 

220, ALEW 453). Osobno zob. kurb̃as, kurṽis. NB. De Vaan 135 niesłusznie wymienił karb̃as 

jako wyraz prapokrewny z łac. corbis, -is f.m. ʽkoszʼ (pie. *korbh-i-). — Drw. karbija SD 

«krobia; pudło, pudełko», karbija pinta SD «kobiel, kobiałka», ⇒ karbijėlė SD «krubka, 

krobka»; SD
1 karbija duonas «chlebnica». Cps. karbijanešys SD «krubnik, krobnik» 

[ʽwędrowny handlarz, kramarz domokrążnyʼ, SPXVI] (por. nèšti). 

 karbõčius 2 p.a., karbãčius, -iaus przest. ʽbicz z krótkim trzonkiem i długim 

rzemieniem, bykowiec, harapʼ — zapoż. ze stbłr. karbačь, por. akcent w ros. gw., ukr. 

karbáč (⇐ stosm. kurbaç, osm.-tur. kırbaç, zob. REW I, 529, Stachowski 351). Z powodu 

akcentu nieprawdopodobny jest wywód LEW 220 z pol. XVI w. korbacz ʽbicz rzemienny, 

bykowiecʼ. ALEW 453 dopuszcza alternatywny wywód z prus.-niem. Karbatsch ⇐ pol. 

korbacz. Nazw. Karbõčius, rzadki war. Karbãčius. 

 karbona hapaks stlit. ʽskrzynia na datkiʼ, ʽGotteskasten, Tempelschatzʼ (ALEW 453). 

Por. nedera ių [sidabrinių] deť ing̓  Carbôną. Nes yra penigai kraujo DP 16322 ʽNie godzi sie 

ich [srebrnikow] kłaść do skarbu: Bo jest zapłata krwieʼ (por. Mt 27,6) — zapoż. z pol. XVI 

w. korbona (war. karbana, karbona) 1. ʽskrzynia na datki w świątyni jerozolimskiej, 2. 

ʽskarbiec, zwł. publicznyʼ (SPXVI X, 628), pewnie przy pośrednictwie polonizmu stbłr. 

karbona (korvana). Pominięte w SLA, LEW i POLŽ. Według SW II, 261 chodzi tu o wyraz 

hebrajski o znacz. ʽdarʼ. NB. Błędem jest włączenie karbona do lemmatu karb̃as ʽkoszʼ w 

ALEW 452n. Poza tym słownik ten podaje, w ślad za LKŽ V, 267, zapis akcentowany: 

karbonà (2) sf. ʽKastenʼ, jakkolwiek do tego brak jest podstawy; dany jest tylko acc.sg. 

Carbôną. Formy tej nie wzięto pod uwagę w monografii akcentologicznej Skardžiusa 1935. 

 karčemà a. karčiamà 3 p.a., karč̃ema a. karč̃iama 1 p.a. stlit., gw. ʽszynk na wsi, 

gospoda, dom zajezdny, karczmaʼ (Karčemõs durys visados atviros ʽDrzwi karczmy zawsze 

stoją otworemʼ. ižg̓  namų Dievo... karčemas... darys̓  DP 37345 ʽz domow Bożych... 

karczmy... czynić będzieʼ) — zapoż. ze stbłr. korčma, por. błr. karčmá, -ý, ukr. korčmá, 

kórčma, ros. przest. korčmá. Zob. SLA 97, LEW 221 (ALEW 453 na pierwszym miejscu 

wymienia stpol. karczma jako źródło). Pisownia karčiama jest fonologiczna, zaś karčema 

ortograficzna (zob. o tym s.v. klémka). Por. kačiárga ob. kačérga. Obca zbitka -čm- została 

usunięta za pomocą anaptyksy; inne barwy samogłoskowe niż e/a: karčimà (n. pola Avių̃ 

Karčimà LVŽ I, 246), karčiumà (wsch.-lit. zmiana čimadãnas w čiumadãnas (LD § 66) każe 

jednak liczyć się się tutaj z wtórnością war. karčiumà). War. bez anaptyksy: wsch.-lit. 

karčmà, -õs 4 p.a. (ZS 23, DVŽ, LZŽ) oraz stlit. korčma CHB (ALEW 453)268. — 

Odpowiednik stpr. karczemo EV ʽkarczma, Kreczem [Dorfschenke]ʼ uchodzi za polonizm (⇐ 

pol. karczma), por. Trautmann 1910, 352, Endzelīns 1943, 189, PKEŽ 2, 118n. Nie można 

jednak wykluczyć, że jest to zapoż. z lit. karčemà, karč̃ema. — Drw. karčemėlis b.z.a. 

 
268 Mniej prawdopodobna jest hipoteza Būgi (RR III, 772) o źródłowej formie błr. *korčema, która miała 

powstać przez wyrównanie analogiczne bądź do formy gen.pl. korčem, bądź do formy drw. korčemnikъ < 

strus. kŭrčĭmĭnikŭ ʽkarczmarzʼ. W zabytkach nie ma śladu po *korčema, zob. SLA 97 i HSBM. 
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ʽkarczemkaʼ (por. stbłr. korčomka), karčemìnė ʽchałupa, w której kiedyś mieściła się 

karczmaʼ, karčemìnis ʽkarczemnyʼ, też sb. ʽgarniec jako miara objętości piwa, okowityʼ, 

karčiamystė SD
1 «karczmarstwo». — N.m. Karč̃emos, Pãkarčemis 3x, cps. Vaĩtakarčmis, 

Vilk̃akarčemė. Staropruska n.m. Carczemidicz (AON 57, bez objaśnienia) może być 

złożeniem *Carczem-midicz, człon II do median ʽlasʼ, por. n.m. Medyten (dosł. ʽlas przy 

karczmieʼ). — N.rz. Karčiãmetis z *Karčiam.mietis, to z asymilacją m-v > m-m w *Karčiam-

vietis, dosł. ʽmiejsce po karczmieʼ (por. Šãkvietis, Úosvietis).  

 karčémnykas 1 p.a., karčiámnykas przest., gw. ʽkarczmarz, właściciel karczmyʼ — 

zapoż. ze stbłr. korčemnikъ, korčomnikъ, stpol. karczemnik (SLA 97, LEW 221, ALEW 452n.). 

Co do akutu por. zapoż. kamárnykas, utárnykas, varánka. Rzadsze są war. karčemorius i 

karčmorius b.z.a. ʽkarczmarzʼ (⇐ stbłr. korčmarъ, błr. karčmár, -á) oraz karčemininkas 

b.z.a. ts. (formacja hybrydalna z suf. -inink-). — War. karčiauninkas CGL ʽKruegerʼ został w 

SLA 97 objaśniony jako przejęcie ros. gw. korčevnik ʽkarczmarzʼ (gwarowe smoleńskie, zob. 

Dobrovolьskij 347), gdzie -evn- z dysymilacji -emn-, por. wyżej korčemnikъ. Vb. denom. 

karčiauninkáuti ʽbyć karczmarzemʼ (Kurschat). — Ze skrzyżowania karčiauninkas CGL i 

karčiamininkas CGL powstał war. *karčiaumninkas, odzwierciedlony w vb. denom. 

karčiaumninkauti CGL ʽKraemerey treibenʼ. 

 karč̃iai I, -ių 2 p.a., karčiaĩ 4, 3 p.a. m.pl. 1. ʽdługie włosy na karku zwierzęcia, 

grzywaʼ, 2. przen. ʽpas nieskoszonej trawy, pas wyższej trawy pozostawiony między 

pokosamiʼ (Pjaudamas žolę, nelik karčių). War. kartỹs, kart̃is (m.in. ʽkark końskiʼ). SD kartis 

«grzywa». Trudne. Formalnie mógłby to być derywat z suf. -i̯a- i SO kart- ⇐ kert- ʽciąćʼ 

(zob. kertù, kirs̃ti), tyle że grzywa zwierzęcia nie jest czymś, co się zwykło ścinać. Pozostaje 

więc odnieść karč̃iai do czas. kárti, kárstu, karaũ ʽzwiesić się, zwisnąćʼ (zob. LEW 225, 

ALEW 460). — Drw. karčiùkai m.pl. ʽkędzierzawe włosy na karkuʼ, karčiū̃kas ʽo koniu: 

mający bujną grzywęʼ (por. typ pečiū̃kas), karčiúotas ʽgrzywiasty (koń), zarośnięty, 

niestrzyżonyʼ, przen. o myśliwym: ʽdoświadczonyʼ. Cps. baltakart̃is ʽo koniu: z białą 

grzywąʼ (por. báltas), viršùkartė ʽwierzchnia część chomąta, spoczywająca na grzywieʼ, por. 

viršùs (Viršùkartė – pavalkų dalis, kuri ant karčių guli). — N.m. Karč̃iai, Karčiaĩ, cps. 

Baltakarč̃iai, Báltkarčiai. N.rz. Karč̃iupis 5x, Karčiupỹs 2x, Karč̃upis a. Karš̃upis, Kart̃upis, 

Kártupis. NB. Vanagas 147 wywodzi nazwę Karč̃iupis itp. od adi. kartùs ʽgorzkiʼ, co nie jest 

przekonujące. Por. raczej karč̃upis gw. ʽrzeczka, która w lecie wysychaʼ. 

 karč̃iai II, -ių 2 p.a. m.pl. gw. 1. ʽutrzymanie, koszt utrzymaniaʼ (Ant savo karč̃ių būti 

ʽByć na własnym utrzymaniuʼ, ZS 23), 2. ʽpożywienie, wiktʼ (Matyt, tavo sūneliui geri 

karč̃iai, kad toks riebus ʽWidać, że twój synek ma dobry wikt, bo taki tłuściutkiʼ) — zapoż. z 

błr. xarčý, -óŭ m.pl. ʽzapasy jedzeniaʼ (xarč, -u ʽżywność, jedzenieʼ). Por. ros. xarč, pl. xarčí 

ʽwydatki na żywność, koszty utrzymania; pożywienie, wiktʼ ⇐ osm.-tur. harc (zob. REW III, 

232, Stachowski 105). Brak w LEW. 

 karč̃ius, -iaus 2 p.a. stlit., gw. ʽkorzec, miara objętości ciał sypkichʼ (m.in. BRB 

ʽScheffelʼ) — zapoż. z pol. korzec, -rca ts. War. kart̃is, -čio, też kártis 1 p.a. 

 kardà 4 p.a. gw ʽpasmo łyka służące do wyplatania różnych przedmiotów, naczyń, 

pudeł itp.ʼ (syn. lúobas, máukna), por. Liepos, guobos plati skūra bus kardà rėčiams 

ʽSzerokie łyko z lipy, brzostu będzie «karda» na osłonę do przetakówʼ, dosł. ʽna przetakiʼ. 

Izolowane i słabo poświadczone. Na pierwszy rzut oka budowa wskazywałaby na sb. 

postverbale od kárdyti ʽutrzymywać się w stanie zawieszonymʼ = kar-dy- (⇐ kárti I), ale 

strona znaczeniowa sprawia tu trudności. ŽD 99, 218 i LEW 221 przyjmowali drw. prymarny 

(apofoniczny) na *-dā- od pwk. ker- (atkérti ʽodstawaćʼ), jakkolwiek taka derywacja z 

udziałem SO nie ma w materiale paraleli. Samo założenie czas. kérti jako etymonu wydaje 
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się jednak bardzo prawdopodobne. Otóż można przyjąć praformę w postaci *kard-ā-, sb. 

postverbale od neoosn. kard- jak w *kardyti, zanikłym intensivum na -dy- do kérti, por. 

atkérti ʽodstawać, odłupiać się, odwisać, nie przystawać, nie przylegać (o korze drzewa na 

wiosnę, o skórce chleba), oddzielać się częściowo od całościʼ. Struktura *kard-ā- ma 

przekonujące paralele słowotwórcze, por. skaldà ⇐ skáldyti (od skélti), tramdà ⇐ užtrámdyti 

(od trémti); bez apofonii: stumdà ⇐ stùmdyti (od stùmti). Tutaj pewnie też ùžkardas 1 p.a. 

ʽprzeszkoda, bariera, szlaban, rogatkaʼ. 

 kárdas 3, 1 p.a. stlit., gw. 1. ʽkord, rodzaj krótkiej szabliʼ (m.in. SD
1), 2. ʽmieczʼ. 3. DP 

ʽtesakʼ [ʽkrótki miecz obosiecznyʼ, SW] — zapoż. ze stbłr. kordъ (kortъ), por. strus. kordŭ 

(wyraz pochodzenia turko-tatarskiego, sam będący pożyczką irańską, zob. REW I, 624). Por. 

pol. przest. kord, -a ⇐ węg. kard. Komenda wojskowa: Kárdus kovõn! ʽDobądź szabli!ʼ 

(dosł. ʽSzable do boju!ʼ). Por. SLA 97, LEW 221. — Drw. kardẽlis ʽkordzikʼ (m.in. SD
1), też 

bot. ʽmieczyk, Gladiolusʼ, cps. kardneša LEX ʽpendent, Gehenckeʼ [ʽpas biegnący przez 

ramię, na którym nosi się szablęʼ] (por. nèšti). 

 kardẽlis, -io 2 p.a. gw. ʽszopa na wóz i narzędzia gospodarskieʼ (w dajnie). Niejasne. 

 kardiẽlius, -iaus 2 p.a. gw. 1. ʽmocny powróz, sznur, służący do cumowania łodzi, 

tratwy, do wiązania kłód tworzących platformę tratwyʼ, ʽlina kotwiczna, Ankerseilʼ (LEX), 2. 

ʽwiązanie wzmacniające krokwieʼ (Rugių prikrovėm iki kardielių ʽŻyta nałożyliśmy aż po 

«kardielius»ʼ, 3. ʽlistwa łącząca nogi stołuʼ, 4. ʽdrąg służący do hamowania i zatrzymywania 

tratwyʼ — zapoż. z pol. przest. kordel a. kordyl ʽpowróz żeglarski, służący do rozwijania i 

zwijania żagliʼ (⇐ nwn. Kordel f. ʽsznur skręcony z wielu włókienʼ, śrdn. kordēl ⇐ stfranc. 

cordel(l)e ʽsznurekʼ, zob. Brückner 257, EWD 718). Por. POLŽ 724. War. z -ė- zam. -ie-: 

kardėl̃ius, kardėl̃is (por. zladėj̃us ob. zladiẽjus). Z innym tematem: kardiẽlis 2 p.a., kárdielis 

1 p.a. — Drw. kardėlinis b.z.a. ʽtrzeci z boku przyprzężony końʼ. 

 kardìntis, kardinúos, kardinaũs gw. 1. ʽzgłaszać się, zwracać na siebie uwagę, dawać o 

sobie znaćʼ, 2. ʽbyć dokuczliwym, dawać się we znakiʼ (Jau vėl kardìnas vagys ʽZnowu 

złodzieje dają o sobie znaćʼ), pasikardìnti 1. ʽwydać głos zdradzający, że się gdzieś jestʼ, 2. 

ʽpokazać, że się jest i potem wyjśćʼ (Jei kas ateina, pasirodo ir išeina, tai sako: tik 

pasikardino ir nebeliko), 3. ʽo koniach: porozumiewać się rżeniemʼ — formacja iteratywno-

kauzatywna z suf. -in- i SO kard- od pwk. kird-/kerd-, por. pakìrsti s.v. kird- oraz kersti, jak 

też LEW 221, s.v. kard̃as. 

 kárdyti, kárdau, kárdžiau 1. ʽutrzymywać się w stanie zawieszonymʼ (Ans nė kárdyte 

nekárdo ʽOn jest taki słaby, że zawieszony na szyi, nie trzyma sięʼ. Drabužis nekárdo ant 

kūno, kad dideli speigai, šalčiai, t.y. neužsto JU ʽUbranie traci fason [dosł. ʽnie trzyma sięʼ] 

w porze mrozówʼ), też refl.: Sejonas nesikárdo ant moters kūno, kuri be kulšių ʽSpódnica nie 

trzyma się na ciele kobiety, która nie ma bioderʼ, 2. tr. ʽzawadzać, zagradzać drogęʼ (Niekas 

čia nekárdo ʽNie ma tu przeszkódʼ (dla jadącego wozem), ʽprzeszkadzać komuʼ (Eik šalin, 

nekárdyk! ʽOdejdź, nie przeszkadzaj!ʼ). Intensivum na -dy- od kárti I ʽwieszaćʼ. Por. gáudyti 

ʽłowić, polowaćʼ ⇐ gáuti ʽdostaćʼ. Z drugiej strony, paralela apofoniczna: tvárdyti 

ʽpowściągać; hamowaćʼ ⇐ tvérti ʽchwytaćʼ, pozwala na alternatywną interpretację: kárdyti 

jako intensivum do kérti, atkérti ʽoddzielać się częściowo od całości, odwisać, zwisaćʼ (zob. 

jeszcze kardà). — Drw. kárdymas ʽprzeszkadzanieʼ, kárdomasis laĩkas ʽareszt tymczasowyʼ 

(dosł. ʽzapobiegawczyʼ), cps. saũskarda (zob. saũsas). 

 kardū̃nas 1 p.a. żm. ʽstraż granicznaʼ (KRŽ) — miejsce akcentu wskazuje na 

zapożyczenie z ros. kordón m.in. ʽłańcuch posterunków, granicaʼ lub błr. kardón ʽgranica 

państwowaʼ (⇐ pol. kordon ⇐ fr. cordon m.in. ʽsznur, łańcuch posterunkówʼ, zob. Sławski 

II, 483). War. kardonas b.z.a. ʽstraż granicznaʼ, kordònas 2 p.a. ʽkordon policyjnyʼ. — Drw. 
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kardū́nvietė KRŽ ʽsiedziba straży granicznejʼ (por. vietà). — War. kardùnga pochodzi z 

prus.-niem. kordong f. (GL 63; zakończenie jak w kantùnga), por. nwn. Kordon m. 

 karéiva 1 p.a. c. ʽwojak, żołdakʼ — połączenie członu kar- (por. kãras, kãrias ʽwojnaʼ) 

z sufiksoidem -eiva, który wyabstrahowano z takich wyrazów, jak atéiva ʽprzybyszʼ (od 

ateĩti ʽprzyjśćʼ) i péreiva ʽprzechodzieńʼ (od péreiti ʽprzejśćʼ). Paralela: vadéiva ʽherszt, 

prowodyrʼ ⇐ vãdas ʽwódzʼ. — Drw. kareĩvis ʽżołnierzʼ, DP ʽżołnierz, bojownikʼ, pl. coll. 

ʽrycerstwoʼ, SD «walecznik, woiennik; żołnierz pieniężny», kareivis išstatytas SD «żołnierz 

wytrąbiony» [ʽzwolniony z wojskaʼ], kareivis pilyj pastatytas SD «żołnierz osadzony na 

zamku», <pratinusis karieywis> SD «żołnierz nowotny» [ʽrekrutʼ], kareivijà ʽwojsko, służba 

wojskowaʼ, kareivìnės f.pl. ʽkoszaryʼ, vb. denom. kareiviáuti ʽsłużyć w wojskuʼ. — Nazw. 

Karéiva (⇒ pol. Korejwo, Koreywo). N.m. Karéivos 2x oraz Karéiviškiai 2x. Karéivonys 3x.  

 karẽnijos 1 p.a. f.pl. gw. ʽzioła, ziołowe lekarstwa domoweʼ — zapoż. ze stbłr. 

korenьe, korenie ʽzioła, przyprawy kuchenneʼ, por. błr. karė́nne, -ja n. coll. ʽkorzenie, kłącza 

używane jako lekarstwo i przyprawaʼ, ros. korénьe ts. oraz ʽlekarstwo; znachorstwoʼ. War. 

karẽnės 2 p.a. 

 karė́ti, kãri (war. karė́ja), karė́jo gw. 1. ʽwisieć, zwisać, odwisaćʼ (Voras vos karė́jo ant 

plonučio siūlelio ʽPająk ledwo wisiał na cieniutkiej niteczceʼ), 2. przen. ʽżyć nędznie, klepać 

biedęʼ, iškarė́ti 1. ʽprzebyć czas jakiś w stanie powieszonymʼ, 2. ʽwyschnąć, skurczyć sięʼ, 

nukarė́ti ʽzmarnieć, zmizernieć, wychudnąćʼ. Stativum na -ė- do kárti ʽwieszaćʼ (zob.) albo 

do inchoat. atkérti ʽodwisnąćʼ (zob. karnà). Znacz. etym. ʽbyć powieszonym, zawieszonymʼ. 

Literackim odpowiednikiem karė́ti jest karóti (zob. kárti I). Por. dwoistość budowy 

czasowników kabóti/kabė́ti; lit. sáugoti/łot. saũdzêt; łot. sar̂gât/lit. sergė́ti. — Caus. karìnti a. 

kãrinti 1. ʽo psie: trzymać język w stanie wywieszonymʼ, 2. ʽwysadzić dziecko, żeby oddało 

mocz lub kałʼ (Ona tę už kampo kãrina vaiką ʽAnna tam za rogiem wysadza dzieckoʼ. Eik 

pakãrink vaiką! ʽPójdź wysadzić dziecko!ʼ), iškarìnti intr. ʽsiedzieć z nogami zwieszonymi 

przez oknoʼ. Zob. też kárdyti.  

 kãrias, -io 4 p.a. stlit. 1. ʽwojsko, oddział, gromadaʼ, DP też ʽrycerstwoʼ, karias SD
1 

«zastęp», karias vundeninis SD «woysko wodne» [ʽflotaʼ], 2. karias vežimais aplinkui 

apsistatįs SD «tabor żołnierski» [ʽwojsko otoczone wozami i spoza nich się broniąceʼ], 3. 

ʽwojnaʼ (dziś kãras, zob.). Odpowiedniki bałtyckie: łot. kaŗš ʽwojsko, wojnaʼ, stpr. *kargis, 

pis. <kragis> EV ʽwojsko, Heerʼ, caria-woytis EV ʽprzegląd wojska a. pokaz wojska, 

Herschaw [Heerschau]ʼ. Ze stanowiska etymologicznego są tu dwie możliwości: 1° drw. na 

SO kar- ⇐ ker-, por. kérti ʽodrywać się, oddzielać sięʼ, znacz. etym. ʽoddziałʼ (por. ŽD 26, 

Jēgers 1966, 32n.), 2° kãrias jako wyraz spokrewniony z germańską nazwą ʽoddziału 

wojskowegoʼ, por. goc. harjis, stang. here m., stwn. hari, heri m.n., nwn. Heer n., < pgerm. 

*harjaz < pie. *kori̯os, por. Kluge-Seebold 299, Kroonen 211. — Drw. kariõnė (zob.), 

kariúomenė ʽwojsko; służba wojskowaʼ, gw. kariū́menė i karū́menė (co do budowy zob. 

didúomenė). Cps. kariavedys SD «hetman» (por. ved-), kariavietė SD «poboiewisko» (por. 

vietà), kariobalsas BRB ʽwici wojenneʼ (kalka z nwn. Kriegsgeschrei n., por. bals̃as), 

karioviestis BRB ʽwici wojenneʼ (por. viestis), kariožymė b.z.a. ʽchorągiew wojennaʼ, 

kariožinė SD «chorągiew woienna, proporzec» (por. žìnė), káržygis (zob. žỹgis). Vb. denom. 

kariáuti ʽwalczyć, wojować, prowadzić wojnęʼ (por. łot. kaŗuôt ts.), prademi kariaut SD 

«harcuię», kariauju ažu pinigus SD «żołduię, żołnierską służę, żołd wiodę». Por. jeszcze 

karių vedu SD «hetmanię» (syn. valdau). — Neoosn. kariau-: kariáutojas SD «żołnierz» 

(syn. kareivis), kariavà ʽspory, niezgodaʼ (por. baũdžiava). Dwuznaczne jest kariaunykas 

BRB ʽwojownik, żołnierzʼ, SD «rycerski człowiek» [ʽżołnierz konnyʼ], bo może pochodzić 

tak od kariau- (suf. -nyk-), jak też od kariaun- (suf. -yk-), mianowicie wyabstrahowanego z 

formy prs. kariáuna (por. stlit. kekšaunykas ⇐ kekšáuna, inf. kekšáuti). 
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 karietà 2 p.a., gen.sg. kariẽtos; karíeta 1 p.a., też kareta DP hist. ʽkareta, dawny powóz 

o nadwoziu w kształcie pudłaʼ — zapoż. ze stbłr. kareta, por. błr. karė́ta (⇐ pol. kareta, 

ĖSBM 4, 289). Według SLA 97, LEW 221 oraz POLŽ 360 ma to być prymarny polonizm. 

Wahanie ie/e jak w aptiekà/aptekà, arielkà/arelkà i karniẽtas/karnètas. 

 karijõlas 2 p.a. przest. 1. ʽwóz z wysokimi bokami, używany do zwożenia siana a. 

zbożaʼ (Didžiulius karijolus šieno parvežė), 2. przen. ʽrodzaj żłobu dla krówʼ (Mat, karvės 

sulipo į karijolą) — ze zmianą znaczenia zapożyczone z nwn. Karriol n. ʽlekki powóz 

dwukołowyʼ (⇐ fr. carriole f., EWD 627). — War. karjõrkė zam. *karjolkė ⇐ pol. przest. 

kariolka, por. u Mickiewicza karyjulka ʽlekki powóz dwukołowyʼ ⇐ fr. carriole. Zob. też 

kãrai i úorė. 

 kariõnė 2 p.a. DP ʽwojnaʼ, SD 1. «woyna», 2. «żołnierska, żołnierstwo» [ʽsłużba 

żołnierskaʼ] — drw. denominalny od kãrias z neosuf. -onė (derywacja równoległa do 

dewerbalnej, por. medžiõnė ⇐ medžióti). — Dalsze przykłady z SD: vieta karionės «plac 

potyczki» (syn. karionavietė), rūžios karionės «rynsztunek woienny», žinė karionės «wici 

woienne» [ʽwezwanie na wyprawę wojennąʼ], šaukiu karionėsp «krzykam do potrzeby» 

[ʽwzywać do broni, na wojnęʼ], apsakau kam karionį «wypowiadam przymierze», 

išsirinkimas unt karionės «wyprawa woienna» (syn. išsirėdymas), išstatyt kareivius iš 

karionės «wytrąbić żołnierza» [ʽzwolnić ze służbyʼ], žinklas karionėj dėl pažinties savų ir 

neprietelių «hasło» [ʽwyrażenie rozpoznawcze, używane w wojsku przez straże, patroleʼ].  

 kãris, -io 2 p.a., karỹs 4 p.a. gw. ʽwrzódʼ. Bez etymologii. 

 kárka 1 p.a. 1. ʽczęść świńskiej lub owczej nogi od racic po kolanoʼ, 2. ʽprzednia noga 

świni z łopatkąʼ, 3. ʽstaw skokowy u koniaʼ, 4. ʽkość, na której wisi szynka podczas 

wędzeniaʼ. SD «bark» (syn. petys). War. š-mobile: škárka (por. škìnka ob. kìnka). 

Abstrahując od sufiksu, zestawia się wyraz lit. z psł. *korkŭ, por. bg. krak ʽnogaʼ, sch. krȃk 

ʽdługa noga, wydłużona część przedmiotu, odgałęzienie, odnogaʼ, ros. gw. kórok a. korók 

ʽszynka, udziec wieprzowy, biodroʼ (liter. ókorok). Prócz tego jest war. psł. *krokŭ: pol. krok 

ʽstąpnięcie, sposób stawiania nóg (w marszu, biegu, tańcu); kroczeʼ, stpol. też ʽślad stopyʼ, 

czes. słc. krok. Por. BSW 118, LEW 222. Nie do końca jasne. Łączono z pie. *(s)ker- m.in. 

ʽkręcić, obracać, zginać, krzywićʼ, por. Rejzek 313, Boryś 261, ALEW 454. Znacz. etym. 

ʽzginająca się część ciałaʼ (?). — Inna ewentualność to nawiązanie – z uwagi na litewski akut 

– do pwk. pie. *(s)kerH- ʽdzielić, kawałkowaćʼ (LIV
2 558), transponat ie. *(s)korH-keh2- 

ʽkawał (mięsa)ʼ. Por. łac. carō, carnis f. ʽmięsoʼ wobec umbr. karu ʽczęśćʼ. — SZ kirk-: 

wsch.-lit. kirkãliai m.pl. ʽszczudła, kuleʼ (Jisai buvo be kojų, ėjo su kirkaliais ʽOn nie miał 

nóg, chodził o kulachʼ), war. kirkãlai (LEW 222, por. sufiks w kurpãlis), łot. cìrklis ʽkostka u 

nogi; kość biodrowa; szynkaʼ. — LPŽ I, 926 uważa apelatyw kárka za podstawę nazwiska 

Karkà (patron. Karkẽvičius, Karkū́nas, Karkùtis). Bardziej prawdopodobny byby tu wywód 

od białoruskiej n.o. Xarkó (⇐ Xaritón). 

 karkãsas 2 p.a. ʽszkielet budowli, statku, samolotuʼ — zapoż. z ros. karkás (⇐ fr. 

carcasse, zob. REW I, 533). 

 kark̃las 2, 4 p.a. bot. ʽłoza, wierzba, Salix cinerea, Salix aurita, Salix nigricansʼ. SD 

karklas 1. «bagno drzewo, łoza, łozina», 2. «iwa drzewo», karklai m.pl. «rokicina». 

Odpowiednik łot. kārkls ʽwierzbaʼ. Refleks zniekształcony przez degeminację k.k w *karg-

klė-s, bo chodzi o dewerbalny drw. na SO karg- do kerg- jak w kergiù, kerg̃ti ʽłączyć, luźno 

wiązać, mocowaćʼ (zob. s.v., tam też o iter. kargýti). Podobne traktowanie spółgłosek w 

wyrazach áuklė (do áugti), mỹklės (do mýgti), sproklė ̃ (do sprógti) i žìrklės (do žirg̃ti). Zob. 

też ALEW 454. — Drw. kark̃lai m.pl. 1. ʽ(plecione) wrotaʼ, 2. ʽjasła dla owiecʼ, 3. SD 

«połkoszek» [ʽkosz wiklinowy wstawiany na jedną z dwóch połów wozuʼ]. — Neoosn. 
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karkl-: kárkla ʽzagajnik łozyʼ, kárklės f.pl. 1. ʽzawieszone na ścianie jasła, żłóbʼ, 2. SD 

«drabina», 3. ʽdrabiny wozoweʼ, 4. ʽpodnoszone wrotaʼ (por. łot. kar̂kles a. karkļi ʽżłóbʼ), 

karklýnas ʽzagajnik łozy, łoźniak; krzak łozyʼ, karklìnė ʽwódka pędzona domowym 

sposobem, samogonʼ (syn. kadagìnė, krū́minė), kárklos f.pl. ʽjasła w stajniʼ, karklótis 1. 

ʽgatunek łozyʼ, 2. ʽmiejsce, gdzie wycięto łozęʼ. Cps. karklãstulpis ʽsłup, na którym wiszą 

wyplatane wrotaʼ (por. stulp̃as), kark̃lavabalis ʽchrabąszcz, Melolontha melolonthaʼ (war. 

kark̃vabalis), karklavìjas a. karklavijà (zob. výti II), kárkluba (zob. lùbos). Vb. denom. 

karkláuti ʽwycinać łozęʼ, karklúoti ʽwyplatać płot łoząʼ. — N.rz. Kark̃la a. Karklà, Kark̃lė 

5x, Kark̃lius, Karkluojė ̃a. Karklúoja, Kark̃laupis, Kark̃lupis 4x. N.m. Kark̃lė, Karklė́nai 4x, 

Karklinaĩ 2x (⇒ Karklìniškės 3x), Karklỹnė 5x, Karklõtė, Ažùkarklinė.  

 kark̃oti, kark̃oju, kark̃ojau ʽbić, uderzać kijem, pałkąʼ, apkark̃oti ʽobić, wygrzmocić 

kogoʼ, karkóti ʽrąbać drewnoʼ — czasownik na -o- od osnowy kar-k-, pochodzącej od 

powtórzonego wykrz. kár-kár (wtórnie kárkt, kark̃š) o odgłosie uderzenia. Z innymi 

sufiksami: kárktelėti a. kárkterėti ʽuderzyć twardym przedmiotem, huknąć, trzasnąćʼ, 

nukarkšnóti ʽpójść stukając drewniakamiʼ. — Nomina: karkólas ʽzbity kłąb niciʼ, karkõnas 

ʽlaska, kijʼ. 

 karksóti, karksaũ, karksójau ʽstać gdzieś bez potrzeby i bezczynnie; stać ze 

spuszczonym nosem, ponuro; sterczećʼ, pakarksóti ʽpobyć czas jakiś w stanie bezczynnym, 

poczekaćʼ. Jest war. v-mobile: kvarksóti, pakvarksóti ts. (por. skverb̃ti ob. skerb̃ti) — 

durativum stanu na -so-, prawdopodobnie od osnowy wspólnej z kark̃oti (zob.).  

 kark̃ti, karkiù (war. karkù), karkiaũ 1. ʽo kurze: wydawać głos, gdakaćʼ, SD
1 karkiu 

«gdaczę, gdakam; krokorzę», SD karkia višta «krekorze kokosz»; też o wronie: krakaćʼ, 2. 

ʽcharczeć, rzęzić, chrapaćʼ, 3. ʽchrząkać, chrypieć; skrzypiećʼ, 4. ʽterkotać – o maszynieʼ, 5. 

ʽburczeć w brzuchuʼ — czasownik o osnowie kar-k-, pochodzącej od powtórzonego wykrz. 

kar-̃kar ̃(wtórnie kárkt) – o gdakaniu, krakaniu itp.269 Paralele: kvar-̃k-ti, kiaũ-k-ti. Z innymi 

sufiksami: kárkčioti ʽgęgać; charczećʼ, kárkinti ʽgdakać; fałszować w śpiewieʼ, karkúoti 

ʽchrypieć, rzęzićʼ, nukarkúoti ʽrzężąc umieraćʼ, ze zmianą rk > rg: kargúoti ʽciężko 

oddychaćʼ. — Nomina: kark̃alas 1. ʽchrypienie, charczenie, rzężenieʼ, 2. ʽflegma, plwocinaʼ, 

karkesỹs 1. ʽkrakanie wronʼ, 2. ʽrzężenie, szmery w płucachʼ; kargulỹs ʽchrypkaʼ. — 

Paralelny do kar wykrz. kor dał osnowę czas. kõrkti, -iù, -iaũ ʽgdakać; źle śpiewaćʼ (Višta 

kõrkia kor kor kor ʽKura gdacze «kor kor kor»ʼ. Vištos korkia, ale nededa ʽKury gdaczą, ale 

nie niosą sięʼ). Z innymi sufiksami: korkénti ʽgdakaćʼ, kõrkinti ʽgdakać; źle śpiewać, 

fałszować; paplaćʼ. 

 karlà 3, 2, 4 p.a., kárla 1 p.a. gw. ʽkarzełʼ — zapoż. z błr. gw. karlá (por. ukr. przest. 

kárla, karló, ros. przest. karl, kárla, kárlo), tu przejęte z pol. karzeł, karła ⇐ śrwn. karl, 

kleiner karl (zob. REW I, 533, LEW 221, Sławski II, 91). Osobno zob. korlas. — Drw. 

karlikas b.z.a. ʽkarłowate drzewkoʼ (por. błr. kárlik ʽkarzełʼ), karliùkas ʽosoba niskiego 

wzrostuʼ: Jų vyrai visi tokie karliùkai ʽIch mężczyźni wszyscy [są] tacy niscyʼ; karlotas 

b.z.a. ʽkarłowaty – o drzewachʼ (Dowkont). — War. z insercją g do grupy r-l: kárgla: Kárgla 

yra mažas žmogus JU ʽ«Kargla» to mały człowiekʼ. Por. varlė ̃> varglė.̃  

 kárlubas 1 p.a. gw. ʽnaczynie zrobione z grubej sztuki wypróchniałego drzewa, służące 

do przechowywania mąkiʼ, por. Jau liko tik du kárlubai primalti ʽDo zmielenia zostały już 

tylko dwa «karlubai»ʼ. Brak derywatów. Niejasne. Może jakieś przekształcenie rutenizmu 

kãdaubas (zob.). 

 
269 Por. ros. kárkatь ʽkrakaćʼ, pol. gdakać – o głosie wydawanym przez kury, czes. kdákat ts., ros. kvókatь ts. 

Dalej por. nwn. gackern, gacksen, gackeln ʽgdakaćʼ oraz synonimy lit. kirk̃ti i kriõkti.  
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 karmazìnas 2 p.a. gw. ʽcenna tkanina ciemnoczerwonej barwyʼ — zapoż. ze stbłr. 

karmazinъ, karmazynъ (kormazynъ), por. błr. przest. karmazýn, -u, ukr. karmázin (⇐ pol. 

karmazyn, karmezyn ⇐ nwn. Karmesín n. ⇐ włos. carmesino, por. Bańkowski I, 634, EWD 

625). War. karmezinas BRB ⇐ pol. XVI w. karmezyn. Akcent form błr. i lit. wzoruje się na 

odpowiedniku ros. karmazín ⇐ nwn. Karmesín (por. REW I, 533n.). War. karmazìlas i 

karmazijas (BRB). 

 karmõnas 2 p.a. gw. 1. ʽskórzany worek podróżny, sakwaʼ, 2. ʽsakwa żebrakaʼ, 3. 

ʽplecak, tornister na książki szkolneʼ, 4. ʽkieszeńʼ — zapoż. z pol. XVI korman ʽsakwa, 

mieszek; pudło na przybory podróżneʼ (wyraz pochodzenia tureckiego, por. tur. gw. karban 

m.in. ʽdrewniane pudełkoʼ, zob. Stachowski 351n.). War. zdysymilowany: karmõras. 

Akcentuacja lit. dostowana do odpowiednika ros. karmán ʽkieszeńʼ. POLŽ I, 75n. uważa 

karmõnas za rusycyzm. Zob. też dalmõnas. 

 karnà 4 p.a. 1. ʽkora, łyko z lipy, wierzby, łozyʼ (Liepinė – tai karnà, aglinė – tai žievė ̃

ʽJeśli [łyko jest] lipowe, to «karna», jeśli świerkowe, to «žievė»ʼ. Karñą plėšia iž žilvičio ir 

lazõs ʽŁyko zdzierają z wierzby i łozyʼ), 2. ʽkora brzozowaʼ (syn. tóšis). SD «łyko z drzewa 

darte» (syn. lunkas) — formacja dewerbalna z suf. -nā- i SO kar- ⇐ ker-, por. atkérti, -kę̃ra, 

-kero ʽodłupiać się, odstawać, odwisaćʼ. Zob. kérti, skérti < pie. *(s)kerH- ʽoddzielać. 

dzielićʼ (LIV
2 558). Inaczej Jēgers 1966, 21n., który wychodzi od pie. *(s)ker- ʽciąć, ucinaćʼ. 

Brak intonacji (†kárna) świadczy o tym, że osnową derywacji był w danym wypadku 

alternant antewokaliczny kĕr-, taki jak np. w prt. kẽro. Znacz. etym. ʽodstawanie, odwisanie 

(kory drzew)ʼ. Por. zdania: Karklo žievė pavasarį atkérsta ʽKora łozy wiosną odstajeʼ. Jau 

džiūsta liepa: luobas visai atkẽro nuo kamieno ʽJuż usycha lipa: kora całkiem odskoczyła od 

pniaʼ. Z inną budową: kardà i karknà (ZTŽ). — Zapoż. litewskie w błr. karná ʽłyko lipoweʼ 

(ĖSBM 4, 272). — Cps. karnagalỹs ʽkoniec łykaʼ (por. gãlas), karnakõjis ʽobuty w łapcie, tj. 

obuwie zrobione z łykaʼ (por. kója), karnalupỹs ʽkto zdziera korę, łykoʼ (por. lùpti), 

karnãplėšis ts. (por. plė́šti), karñavyžis ʽłapeć z łykaʼ (por. výžos), karnavỹžis ʽkto chodzi w 

łapciachʼ. — Neoosn. karn-: karnùs ʽo lnie: z dobrym, tj. grubym, długim włóknemʼ. — Vb. 

denom. karnáuti ʽzdzierać koręʼ, nukarñyti, -iju, -ijau ʽzedrzeć wierzchnią warstwę (ziemi)ʼ, 

užkarñyti ʽzaciąć (konia batem)ʼ. — N.jez. Karnẽlis, n.rz. Karñupė, Karñupis, Karnupỹs, 

Karnupėl̃is. 

 karnètas 2 p.a. ʽnakrycie głowy zamężnej kobietyʼ (Segs vainikėlį, dės karnetėlį 

ʽZdejmie wianeczek, włoży kornecikʼ), 2. ʽwianek ruciany noszony przez pannę młodą 

podczas ślubuʼ (Merga turi ant galvos rūtų vainiką, kuris vadinas karnetas) — zapoż. z pol. 

kornet ʽnakrycie głowy sióstr zakonnychʼ, dawniej ogólnie: ʽnakrycie głowy kobiecejʼ (⇐ fr. 

cornette ʽżeński czepiec rogatyʼ, od corne f. ʽrógʼ, por. Bańkowski I, 797). Brak w POLŽ. 

War.: karniẽtas 2 p.a., karñietas 1 p.a. oraz kármetas 1 p.a. (dysymilacja n-t > m-t, por. 

šim̃tas). 

 karnõlis, -io 2 p.a. żm. ʽ(głęboki) rów odwadniający, kanałʼ — zapoż. z prus.-niem. 

karnōl (GL 64; brak w LEW). War. karnõlė. 

 karõblius, -iaus 2 p.a. stlit., gw. ʽstatek morski, okrętʼ, DP ʽkorabʼ — zapoż. ze stbłr. 

korablь, karablь, por. ros. koráblь, -bljá, błr. karabélь, -bljá (ĖSBM 4, 261n.). War. karãblius 

(ZS 22). Zakończenie -ius też w karãlius i rubẽžius. Z innym tematem: karãblis (LZŽ), 

karõblis, -io. Zob. też SLA 98 (brak w ALEW).  

 karõliai, -ių 2 p.a., kãroliai 1 p.a. m.pl. 1. ʽkorale, paciorki, sznur paciorkówʼ, 2. 

ʽczerwona narośl na szyi niektórych ptaków, np. indykaʼ — zapoż. ze stbłr. korali (karali, 

korale), por. błr. karáli, -jaŭ (⇐ pol. korale, -ów). War. kariẽliai ʽkoraleʼ. 

 karõmislai, -ų 1 p.a. m.pl. wsch.-lit. ʽnosidło w postaci nakładanej na ramiona belki, 
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ułatwiające noszenie wiader z wodą, koromysłoʼ (Undenį nešam un pečių karõmislus padėjį 

LZŽ ʽWodę nosimy, włożywszy koromysła na ramionaʼ) — zapoż. ze stbłr. koromyselъ, por. 

błr. karómysel, -sla m. lub karómysla, -sla n. Por. pol. koromysło ⇐ ukr. korómyslo (Sławski 

II, 491). 

 karõnė 2 p.a., karonià 2 p.a. gw. ʽkara, wymierzanie kary, karanieʼ — zapoż. ze stbłr. 

karanьe, karanie (karanne) ⇐ karati, karatь ʽkaraćʼ. Por. pol. karanie ⇐ karać. — diẽvo 

karonià, karonià diẽvo (KRŽ) ⇐ pol. XVI w. karanie boże, boskie, od Boga ʽkara za 

grzechyʼ (syn. karanie Pańskie). Zob. też koznis. 

 karõsas 2 p.a. 1. ʽryba karaś, Carassius vulgarisʼ, SD <karasas> «karaś, coracinus 

fluuiatilis», 2. przen. ʽmetalowa osłona drewnianej osi kołaʼ (Medinašių ratų ant ašies yra 

karosas). Starszy jest temat miękki z suf. -i̯a- jak we wsch.-lit. karõsis, -io (ZS 23) — zapoż. 

ze stbłr. karasь, błr. karásь, -sjá (SLA 98, ĖSBM 4, 264; brak w ALEW). War. f. karosà; z 

aferezą k-: arõsas (por. kõklis > õklis). Zob. też karãskotis. — Nazw. Karõsas (Karõšas), 

Karõsis, Karosà, patron. Karosẽvičius. — N.jez. Karõsas 2x, Karosiùkas, Karosýnas, 

Karosìnis 2x, Karõsinis, Karosinėl̃is 2x, n.rz. Karõsinė, Karõsupis. 

 karóti, karaũ (war. karù, kariù, karóju), karójau 1. ʽwisieć, zwisaćʼ, 2. przen. ʽbyć 

uwiązanym przy jakimś zajęciuʼ, 3. przen. ʽcierpieć biedę, cierpieć głódʼ, iškaróti: Visą 

pavasarėlį tik an vieno pieno iškarojom ʽCałą wiosnę przecierpieliśmy na samym mlekuʼ 

[ʽjedliśmy tylko mleczne potrawyʼ], refl. nusikaróti ʽzmęczyć sięʼ. SD karau «wiszę, wisam» 

(syn. kabu) obok karoju SD
1 «wiszę». Por. Pakabints kybo, pakarts kãro ʽZaczepiony wisi, 

powieszony zwisaʼ. Kepurė karo ant sienos ʽCzapka wisi na ścianieʼ. Stativum-durativum na 

-o- do kárti ʽwieszaćʼ (zob.), pérkarti ʽwygłodnieć, wychudniećʼ i pérkaręs ʽwygłodniałyʼ 

(Šlapelis 338). Odpowiednik łot. karâtiês ʽwisiećʼ. Z obocznym suf. *-ē-: karė́ti (zob.). 

 kárpa 1 p.a. 1. ʽbrodawka, narośl skórna; narośl na skórze ropuchy; twarde zgrubienie 

na korze a. liściuʼ, 2. ʽbrodawka piersiowaʼ (m.in. SD). Por. łot. kãrpa a. kãrpe ʽbrodawkaʼ. 

Niejasne. Przy założeniu zmiany pie. *sk- w psł. x odtwarza się odpowiednik psł. *xorpa < 

pbsł. *skarp-ā, czyli formację na SO od pie. *(s)kerp- ʽobciąć, oderwaćʼ (LIV
2 559), zob. 

kerpù, kirp̃ti. Znacz. etym. ʽnierównośćʼ ⇒ ʽkrosta, brodawkaʼ. Inaczej LEW 222, ALEW 455. 

Por. słń. hrápa ʽnierówność; krosta, strupʼ, czes. gw. chrápy f.pl. ʽpazuryʼ, pol. gw. chropa 

ʽzmarznięta skorupa śniegu; krosta, wyciek z obierającego wykwitu na skórzeʼ, chrop 

ʽzmarznięta skorupa śnieguʼ, biały, twardy mech; porost islandzkiʼ, chropawa ʽropuchaʼ, 

chropawy ʽszorstki, niegładkiʼ (Boryś 69). — Zapoż. litewskie w błr. gw. kaŕpa ʽbrodawka 

na skórzeʼ, pol. gw. karpa ts. (Laučjute 45). — Drw. kárpotas ʽpokryty brodawkami, 

brodawkowatyʼ, SD «brodawczasty», béržas karpõtis ʽbrzoza brodawkowataʼ, karpùtės f.pl. 

1. ʽbrodawki sutkowe, sutkiʼ (Papai balti, o karputės rausvos ʽPiersi białe, a sutki różoweʼ), 

2. ʽmałe kartofleʼ. Cps. karpãžolė bot. ʽwilczomlecz, Euphorbiaʼ (por. žolė)̃. 

 kárpis, -io 1 p.a. ʽryba karp, Cyprinus carpioʼ (m.in. SD) — zapoż. z pol. karp, -ia (SLA 

98, LEW 222). Por. twardy temat w stbłr. karpъ, błr. karp, -a. War. f. kárpa, kárpė. — N.rz. 

Kárpis, Kárpentis, Kárpiškis. 

 karpýti, karpaũ, karpiaũ 1. ʽstrzyc owceʼ, 2. ʽciąć, rozcinać nożyczkamiʼ, 3. ʽścinać 

kwiaty, liścieʼ, 4. ʽrobić nacięcia na drzewachʼ, ausimìs karpýti ʽstrzyc uszami – o koniuʼ, 

apkarpýti ʽobcinać włosy, wąsy, paznokcieʼ. Refl. nusikarpýti ʽobcinać sobie, np. 

paznokcieʼ. Odpowiada łot. karpît a. kārpît ʽgrzebać w ziemi, wyrzucać ziemięʼ — iteratyw z 

suf. -y- i SO karp- ⇐ kerp-, zob. kerpù, kirp̃ti. Paralele: skardýti ⇐ skerdžiù; taršýti ⇐ teršiù; 

varžýti ⇐ veržiù. — Postverbalia: atkarpà ʽścinek, skrawekʼ, į́karpa ʽnacięcieʼ, ìškarpa 

ʽwycinek; wykrój krawieckiʼ, karp̃as ʽzacięcie, zarąb, karb, odkrawek, odcinekʼ (por. 

budowę kart̃as, tárpas, varp̃as), ⇒ karp̃ius ʽgarnek o wyszczerbionym brzeguʼ; karpiniaĩ 
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m.pl. ʽwycinankiʼ, karpýtinis ʽcięty, powycinanyʼ (por. adýtinis, badýtinis), karpùlius ʽłatacz, 

partaczʼ (⇒ karpùlyti ʽszyć nieumiejętnie, ścibolićʼ, war. karvùlyti; karpãlyti ʽciąć/kroić 

sukno na kawałkiʼ), karpùtis ʽskrawek, ścinekʼ, núokarpa ʽodcinek, odkrawek, okrawekʼ, 

pakarpà (zob.), ùžkarpas ʽzacięcie, nacięcie, karbʼ.  

 karsa b.z.a. żm. ʽnora, np. lisa, jamaʼ (Dowkont), karsta b.z.a. ʽpieczaraʼ (Dowkont) — 

derywaty od neopwk. kars-, który jest alternantem na SO do kirs-, por. kirs̃(ti) ʽciąć, rąbaćʼ. 

Znacz. etym. ʽto, co wyrąbanoʼ. Paralele: narsà ob. nars̃as ⇐ nirs- (nirs̃ti); gars̃as ⇐ girs- 

(išgirs̃ti); brąsà ⇐ bręs-/brįs- (brį́sti). Inaczej analizuje Būga, RR I, 308: pie. *kort-s-ā, por. 

sti. kartá- m. ʽdół, jamaʼ i lit. prãkartas ʽkorytoʼ. 

 kars̃tas 2 p.a. 1. ʽtrumnaʼ (Ji bus ištikima ligi karsto lentos ʽOna będzie wierna do 

grobowej deskiʼ), palytėjo karstą DP ʽdotknął trumnyʼ, 2. ʽdół do pochowania zmarłego, 

grób, mogiłaʼ (víena kója karstè ʽjedną nogą w grobieʼ; gulejo palaidotas karstè DP ʽleżał 

pochowany w grobieʼ, 3. przen. ʽbardzo chudy człowiek a. zwierzęʼ (por. grabañ dẽdamas, 

dosł. ʽdo trumny kładzionyʼ – mówi się o kimś, kto jest bardzo chudy, zob. ZS 19). Lit. 

kars̃tas najprawdopodobniej zostało zapożyczone ze strus. korsta ʽtrumnaʼ (por. rcs. krŭsta 

ʽλάρναξ, σωρόςʼ), ze zmianą rodzaju na męski. Strus. korsta to forma oboczna do kersta i do 

korosta ʽtrumnaʼ (ros. kërsta, też kérsta, kerstá ʽtrumna; grób, mogiłaʼ), co zdaniem REW I, 

552 przejęte z fiń. kirstu ʽskrzyniaʼ, est. kirst ts. (stąd też zapoż. łot. šķir̂sts ʽtrumnaʼ). NB. 

Mało prawdopodobne wydaje się zapożyczenie strus. korsta z litewskiego kars̃tas, za czym 

opowiada się REW I, 634. Būga, RR II, 194, za nim SLA 98, LEW 223 i LKŽ V, 310 przyjmują 

pożyczkę z błr. †korsta, jakkolwiek na to nie ma potwierdzenia w słownikach. Zob. też 

grãbas, rakštìs i trūnà. 

 kárstyti, kárstau, kársčiau 1. ʽwieszać, rozwieszać, np. pranie do schnięciaʼ (por. łot. 

kãrstît), 2. ʽwieszać skazańcaʼ), apkárstyti: Apkárstau tvorą skalbiniais ʽObwieszam płot 

[wypraną] bieliznąʼ, iškárstyti ʽrozwieszać, porozwieszać (do schnięcia)ʼ, nukárstyti: Vėjas 

žlugtį nuo tvorų nukarstė ʽWiatr pozrywał pranie z płotówʼ. Refl. kárstytis ʽwieszać się, 

czepiać się; wdrapywać się na drzewa, włazić; chodzić bez zajęcia, łazićʼ, DP ʽwieszać sięʼ, 

SD
1 karstausi «zawieszam się» (syn. svarstausi). Analiza synchroniczna: kár-sty-ti, frq. do 

kárti ʽwieszaćʼ. Analiza diachroniczna: *karst-y-ti, caus.-iter. na -y- od neopwk. *karst- ⇐ 

prs. kársta ʽzwiesza się, zwisaʼ (zob. kárti I). Paralele: svarstýti ⇐ svìrst(a); tvárstyti ⇐ 

tvìrst(a); kùrstyti ⇐ prakùrst(a). 

 karščiúoti, karščiúoju, karščiavaũ 1. ʽgorączkować, mieć gorączkę, podwyższoną 

temperaturęʼ, 2. DP ʽfrasować sięʼ — vb. denominativum na -uo- od karš̃tis, -čio ʽgorączkaʼ. 

— Refl. karščiúotis ma znacz. przenośne: ʽgorączkować się, niecierpliwić się, spieszyć się, 

denerwować sięʼ, stlit. też ʽmartwić się czymʼ. Por. ALEW 456. — Drw. karščiãvimas DP 

ʽpieczołowanie, pilność, staranieʼ, įsikarščiãvimas ʽrozgorączkowanie, zniecierpliwienieʼ.  

 káršinti, káršinu, káršinau 1. ʽutrzymywać lub pielęgnować starego człowiekaʼ, 2. 

ʽczuwać przy umierającymʼ, 3. ʽczekać, aż (zboże) dojrzejeʼ (por. łot. karsinât ts.), 4. 

ʽzatrzymywać kogoʼ, SD karšinu «bawię kogo długo» (syn. gaišinu, ažuturiu ilgai). Refl. 

káršintis ʽdożywać starości na czyimś utrzymaniu; mieć dożywocie, ekscepcjęʼ — 

causativum na -in- od káršti ʽstarzeć się, niedołężniećʼ (zob.). — Drw. karšiñčius ʽstarzec 

zdany na opiekę syna a. córki, dogorywający starzecʼ – formacja na -čius od neoosn. karšin- 

(por. misliñčius ⇐ mìslin(a)), káršintojas ʽkto pielęgnuje swoich starych rodzicówʼ.  

 karšìs, -iẽs f. 4 p.a. ʽryba leszcz, certa, Abramis brama vel vimbraʼ (m.in. SD), war. 

karš̃is, karšỹs, káršis. Wygląda jak refleks SO karš- ⇐ kerš, por. kéršas ʽgraniasty, pstryʼ. 

Por. LEW 223, ALEW 455. — N.rz. Karš̃is, Karš̃ė. 

 kárštas, -à 3 p.a. 1. ʽgorący, silnie nagrzanyʼ (karštas vunduo SD «ukrop»), ʽupalny, 
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skwarnyʼ (łot. kar̂sts ts.), 2. ʽpełen zapału, zapalczywy, gorliwy, namiętnyʼ, 3. ʽpilny, 

pospieszny, gorączkowy; ostryʼ. DP ʽgorący, szczery, pilny, uprzejmy, ochotnyʼ — może 

przymiotnik postwerbalny na -a- od *karšt- jak w *karštyti < *karš-sty-, frq. na SO od pwk. 

kerš-, por. apkerš̃ti, sukerš̃ti ʽrozgniewać sięʼ s.v. kerš̃ti (paralele: baũgštas, maĩštas, 

švaĩstas). LEW 223 daje zestawienie ze stwn. herd ʽogniskoʼ, goc. haúri ʽwęgielʼ i stisl. hyrr 

ʽogieńʼ. ALEW 456 dopuszcza nawet złożenie pie. *korH-st(h2)ó- jako punkt wyjścia. Akut 

niewiadomego pochodzenia. — Z innymi sufiksami: łot. kar̂sa ʽupał, gorącoʼ, kar̂siens 

ʽpocenie się, potyʼ. Problematyczne jest zrównanie z prasłowiańskim *krasa, scs. krasa 

ʽpiękno, ozdobaʼ, mianowicie przy założeniu znacz. etym. ʽbarwa ognia, czerwieńʼ (zob. 

Boryś 256). — Drw. kárštie żm. ʽw upał, w czasie upałówʼ, karštìmas ʽgorące jedzenie, 

gorący napójʼ (war. kárštymas, karš̃tymas), karš̃tinė ʽdur, tyfusʼ (syn. šilt̃inė ⇐ šilt̃as), SD 

«gorączka», karš̃tis ʽgorąco, upał; gorączkaʼ, DP ʽochota, gorącość, gorąco, pilność, chęć, 

gorączka, upalenieʼ, SD karštis «gorącość; pałanie; skwara», degu karščiais «gorączkę mam» 

(por. łot. kar̂stinis ʽgorączkaʼ); karštùmas ʽgorącość, gorącoʼ, DP ʽgorliwośćʼ (por. łot. 

karstĩba a. kar̂stums ʽgorąco, żar; gorączkaʼ), karštuõlis ʽczłowiek zapalczywy, porywczy; 

zapaleniecʼ. Cps. karštýmetis 1. ʽczas letnich upałówʼ (por. mẽtas), war. SD karštymetė, 

karštos vasaros dienos «kanikuła», 2. ʽczas wytężonej pracy, okres pilnych prac polowychʼ, 

3. ʽporuszenie, krzątaninaʼ, 4. ʽucisk, ciemiężenieʼ. Vb. denom. karščiúoti (zob.), kárštinti 

ʽczynić gorącym, podgrzewaćʼ. 

 káršti, kárštu (*karš-stu), káršau 1. ʽstarzeć się, niedołężnieć, grzybiećʼ (Žmogus 

pradeda káršti ʽCzłowiek zaczyna niedołężniećʼ), 2. ʽdogorywać, kończyć życie, umierać ze 

starościʼ (Karštu, karštu, kažin, kada nukáršiu ʽDogorywam, nie wiadomo, kiedy wyzionę 

duchaʼ), 3. ʽo zbożu: dojrzewaćʼ, por. Vasarojis nebauga jau, ale káršta, t.y. noksta JU 

ʽZboże jare już nie rośnie, ale dojrzewaʼ, 4. ʽodczuwać brak pieniędzyʼ: Kárštu kárštu 

pinigų, t.y. trūksta man JU ʽBrak mi pieniędzyʼ, iškáršti a. nukáršti ʽdoczekać późnej 

starościʼ, pérkaršti: Perkaršo senis ir nebežino, ką bekalbąs ʽStarzec bardzo się posunął i już 

nie wie, co mówiʼ, prikáršti ʽdojrzećʼ (Prikaršusi varpa, jau pjautini javai ʽKłos jest już 

dojrzały, zboże nadaje się do żęciaʼ), też ʽzabraknąćʼ (Ana prikáršusi buvo septinių grašių 

ʽZabrakło jej siedmiu groszyʼ). War. karš̃ti. Odpowiednik łot. karst, karstu, karsu ʽstarzeć 

się, grzybieć; dojrzewać – o zbożuʼ. Czasownik quasiprymarny, przekształcony z formacji 

iteratywnej na SO, *karšyti a. *karšoti (szczegóły niezbadane). SO *k(u̯)orḱ- należy do pie. 

*k(u̯)erḱ- ʽchudnąćʼ (LIV
2 355), por. wed. kṛ́ṣyati ʽchudnie, wątlejeʼ, SO cakárśa pf. ʽjest 

chudy, szczupłyʼ, karśáyanti 3 pl. ʽwycieńczająʼ, SZ wed. kṛśá- ʽchudy, szczupły, 

słabowityʼ, stisl. horr m. ʽchudnięcie, wychudzenieʼ (*hurha-). Akut wtórny, uwarunkowany 

sufigowaniem -sta- w prs. (por. typ gìmstu s.v. gìmti). Brak alternantów na SE †kerš- i na SZ 

†kirš-/†kurš-. W szczegółach inaczej LEW 223n., ALEW 457. Būga, RR II, 255 próbował 

powiązać káršti z bliskoznacznym pwk. kroš-/krioš-, por. sukrõšti lub sukriõšti ʽzestarzeć się, 

zniedołężniećʼ, krošė́ti ʽbezczynnie siedzieć a. leżeć; charczeć, rzęzićʼ, ale nie wskazał 

sposobu na uzgodnienie wokalizmów ar i ro (*rā). Niewykluczona jest onomatopeiczna 

podstawa leksemu kr(i)oš-, por. dwoistość krok-/kriok- s.v. kriõkti. — Drw. káršinti (zob.). 

Sb. postvb. karšà ʽstarość, dogorywanie, zgrzybiałośćʼ (⇒ káršatė, káršatis a. karšatìs ts., 

war. suf. káršastis, karšastìs). Cps. sénkaršis ʽbardzo staryʼ (dosł. ʽstary i zgrzybiałyʼ, por. 

sẽnas) – złożenie synonimiczne, podobne do plìknuogis ʽcałkiem gołyʼ, sénkietis ʽstary i 

twardyʼ. 

 karš̃ti, karšiù (war. karšù), karšiaũ (war. karšaũ) 1. ʽczochrać, rozskubywać wełnę 

przed przędzeniem, gręplowaćʼ (karšiu vilnas SD
1 «grępluię», karšiu vilnas SD «wybijam 

wełnę, czechrzę»), 2. ʽtrzepać len, dziergać len z główekʼ, 3. ʽczyścić konia zgrzebłemʼ, 4. 

ʽspuszczać lanieʼ (prikarš̃ti), 5. przen. ʽrobić coś szybko, energicznieʼ, 6. przen. ʽszybko iść, 

biecʼ. Odpowiednik łot. kārst, kāršu, kārsu ʽczesać wełnę, gręplowaćʼ. Cechy formalne prs. 
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karšiù (łot. kāršu) przemawiają za jego quasiprymarnym charakterem, czyli dawną 

przynależnością praesens do apofonicznego iter. *karšýti (por. tart̃i ob. tarýti; rángti ob. 

rangýti). Ślad iteratywu na -y- widać w łot. kârsīties2 refl. ʽsprzeczać sięʼ. Na neoosnowę 

karšy- może wskazywać deverbativum karšyklà ʽgręplarniaʼ (alternatywna analiza: karš-

yklà). Dalej por. iškáršinti kailį ʽzłoić skórę, spuścić lanieʼ, įkáršinti arklius ʽpostraszyć 

konie (żeby szybciej biegły)ʼ, káršinti ʽniepokoić, zawracać głowę, natrętnie prosićʼ, karšinu 

SD «bawię kogo długo; frasuię kogo, troskam». Brak alternantów na SE †kerš-, SZ †kirš-

/†kurš-. — Czasownik lit.-łot. jest spokrewniony ze słowiańskim drw. dewerbalnym na SO, 

psł. *kors-tā- n.act. ʽdrapanie się jako skutek swędzeniaʼ, n.concr. ʽświerzbʼ itp., por. scs. 

krasta ʽtrąd, parchy, krostyʼ, sch. krȁsta ʽstrup, krosta, świerzbʼ, słń. krásta ʽstrupʼ, ros. 

korósta ʽświerzb, krostyʼ, czes. krásta (chrast) ʽparchy, strupyʼ, pol. krosta ʽchorobliwy 

wyprysk na skórzeʼ (por. BSW 118). — Lit. karš- pochodzi ze zmiany *kars- (por. garš̃as, 

pirš̃tas, viršùs), będącego refleksem pie. *(s)kors-. Ta osnowa na SO należała do pwk. pie. 

*(s)ker-s- ʽczesać, gręplowaćʼ, por. łac. carrō (carō, cariō, carriō), -ere ʽgręplować, czesać 

surowiec wełny, przygotowując go do przędzeniaʼ (*karsō), stwn. skerran ʽdrapać, skrobaćʼ 

(*skerzan). Zob. LIV
2 559, LEW 224, ALEW 457, de Vaan 95. Podobny typ pierwiastka: pie. 

*(s)ker-H-, zob. skérti, skìrti. W kwestii s-mobile por. kertù < *(s)kert-, kerpù < *(s)kerp-. — 

Drw. karšatìs f., acc.sg. káršatį 1. ʽczas czesania wełny lub lnuʼ, 2. ʽulewny deszczʼ, karšė ̃

ʽbójka, bijatykaʼ, karšė́jas n.agt. ʽkto grępluje wełnęʼ, SD karšėjas vilnų «wybijacz wełny», 

karšiavà, acc.sg. káršiavą ʽulewny deszczʼ, karšìklis ʽszczotka druciana do czesania lnu, 

wełny; zgrzebło końskieʼ, karšimas vilnos SD «wybiianie wełny», karštùvai m.pl. ʽszczotka 

do lnu, do czochrania wełnyʼ, SD «grempła» [ʽszczotka druciana do czesania i drapania 

wełnyʼ, SPXVI]. 

 karšū̃nas 2 p.a. ZTŽ ʽjastrząbʼ (Karšūnas gaudina vištas) — zapoż. z błr. karšún, -á, 

por. ros. kóršun ʽsępʼ. 

 kartà 4 p.a. 1. ʽwarstwa (cienka, gruba)ʼ, 2. ʽkoraʼ, 3. ʽsznur koraliʼ, 4. ʽzmiana 

bielizny, ubrania; całe ubranieʼ, 5. ʽpiętro w budynkuʼ, 6. ʽrocznik, ludzie urodzeni w tym 

samym rokuʼ (Iš visų kartų̃ žmonių ims rekrū́tus ʽZe wszystkich roczników będą brali 

rekrutówʼ), 7. ʽpokolenie, ródʼ, 8. ʽczasʼ (Užeis toki kartà, kad nebebus karų ʽPrzyjdzie taki 

czas, że nie będzie już wojenʼ), 9. ʽraz; ilokrotność czegoʼ (keliomìs kartomìs adv. ʽparę 

razyʼ), 10. ʽrodzaj, gatunek, np. mąkiʼ, 11. ʽnastępstwo według ustalonego porządku, 

kolejnośćʼ — tylko tematem fleksyjnym różni się od kart̃as (zob.). Odpowiednik łot. kārta 

ʽwarstwa, rząd, następstwo, kolejność; warstwa społeczna, stanʼ. Znacz. etym. ʽcięcieʼ ⇒ ʽto, 

co odcięto, oddzielonoʼ (⇒ ʽoddzielona płaszczyzna, warstwaʼ). Paralele: dangà, lakà, várža. 

 kart̃as 2 p.a. ʽuderzenie, razʼ — dwuznaczne: albo rzecz. apofoniczny na SO kart- ⇐ 

kert-, albo rzecz. postwerbalny od iter. *kartyti, por. kertù, kirs̃ti ʽsiec, ciąćʼ. Znacz. etym. 

ʽcięcie, uderzenieʼ (por. słow. razŭ s.v. rúožas). Paralele słowotwórcze: karp̃as, tárpas, 

žámbas. Z innym tematem: kartà (zob.). — Wśród derywatów są liczne przysłówki: dùkart 

ʽdwukrotnie, dwa razyʼ (⇒ dvikart̃is ʽdwukrotny, podwójnyʼ, sb. dvikartis SD
1 «sowitość»), 

iškart̃ (zob.), kart̃ais ʽczasami, niekiedyʼ, kartù ʽrazem, wspólnie; zarazem, jednocześnieʼ, 

trìs kartùs ʽtrzy razyʼ, víeną kart̃ą, víenąkart adv. ʽjeden raz, jednokrotnieʼ (łot. viênkārt), 

víenu kartù ʽza jednym razem, narazʼ. Cps. rẽtkarčiais ʽczasami, z rzadkaʼ (por. rẽtas), šįk̃art 

(zob.), tą̃kart (zob.), trečiùkart ʽza trzecim razemʼ (por. trẽčias). Złożenia tautologiczne: 

kart̃karčiais ʽczasami, od czasu do czasuʼ, kart̃kartėmis ts. (por. niẽkniekis, žỹgžygis). — 

Inne: kartuñtą a. kartuñta adv. ʽkiedyś w przyszłości, pewnego razuʼ (To ir tu kartunta 

gailėsies ʽTego i ty kiedyś pożałujeszʼ), pakarčiuĩ adv. ʽpo kolei, stopniowoʼ. Cps. 

galvókartas (zob.). Vb. denom. kartóti (zob.). — W słowiańskim por. *kortŭ w scs. tri kraty 

adv. ʽtrzykroćʼ, sedmŭ kratŭ adv. ʽsiedmiokroćʼ (czes. třikrát, sedmkrát).  
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 kartekis przest. ʽprzezroczysta tkanina z jedwabiu; woal, tiulʼ (PAŽ 181) — zapoż. z 

nwn. Kartek m. ʽsuknia z brugijskiego atłasuʼ (DW). Wtórny war. katėkis (LKŽ wywodzi to 

błędnie z niem. †Katek). Zob. też šỹdas. 

 kárti I, kariù, kóriau ʽwieszać, zawieszaćʼ, pakárti ʽpowiesić, zabić przez 

powieszenieʼ, pérkarti ʽprzewiesić, przerzucić (przez plecy, przez płot)ʼ, užkárti ʽzawiesićʼ. 

Refl. pasikárti ʽpowiesić sięʼ, DP ʽobiesić sięʼ, pérsikarti ʽwychylić się (przez okno), 

przechylić się (np. nad studnią), zwiesić się nad czym, zawisnąć (na gałęzi, belce)ʼ, prisikárti 

ʽprzyczepić sięʼ, užsikárti ʽwleźć na górę, wgramolić sięʼ (užsikárti mẽdį ʽwleźć na drzewoʼ), 

ʽprzyczepić się do kogoʼ, także ʽwyjść za mążʼ (Pirmajam virui mirus, ji už kito užsikórė ʽJak 

umarł pierwszy mąż, to wyszła za innegoʼ). Odpowiednik łot. kãrt, kaŗu, kãru ʽwieszaćʼ, 

aizkãrt ʽpowiesić, zawiesić (zasłony)ʼ. Prs. kariù to zapewne dawne prs. iteratywno-

kauzatywne do inf. na -y-, por. gw. karýti ʽwieszaćʼ. — Inchoat. kąrù (< *ka-n-ru; war. 

kárstu), karaũ, kárti ʽzwisnąć, zwiesić sięʼ, atkárti ʽodchylić się; o kosie: wygiąć się od 

użyciaʼ, nukárti ʽzwisnąć, np. o kłosach, gałęziach, wąsachʼ. Osobno zob. kárstyti. — 

Refleks lit. kár-C kontynuuje pie. *korH-C, formę na SO od pwk. *kerH- ʽwieszaćʼ, por. 

stang. heorr m., stisl. hjarri m. ʽzawiasa; skrzydło drzwiʼ, śrniderl. hare, here f. ʽzawiasaʼ, 

niderl. har ʽzawiasa; szczelinaʼ (LIV
2 353, Kroonen 221). Przy uwzględnieniu s-mobile 

można postulować związek z refleksami pwk. pie. *skerH- ʽodłączać się, odwisaćʼ, zob. 

skérti. — Drw. kárdinti cur.-caus. ʽkazać, żeby powieszono; dać do powieszeniaʼ, refl. 

pasikárdinti wulg. ʽwyjść za mążʼ, kárdyti (zob.), karė́ti (zob.), karýti (zob. wyżej), karóti 

(zob.), kárstyti (zob.). — Nomina: karẽklis n.agt. ʽkat, który wieszaʼ i n.instr. ʽhak do 

zawieszenia czegoʼ (por. łot. kareklis ʽto, co wisi, zwisa, wisiorekʼ), karìkas ʽto, co zwisa, 

wisi, np. żuraw przy studniʼ (GJL II, § 462), kãrinaitė ʽcórka kogoś, kto się powiesiłʼ, 

kársena ʽwieszanie skazańcaʼ (neosuf., por. ársena, málsena), kártuvės f.pl. ʽwieszanie; 

szubienicaʼ, SD «szubienica» (⇒ kartuvinykas SD «szubienicznik» [ʽwisielecʼ]), karulỹs ʽto, 

co wisi, zwisaʼ, gw. ʽsopel loduʼ (por. łot. karulis ʽwisiorekʼ), ⇒ vb. denom. karuliúoti 

ʽwisieć, zwisaćʼ; karuonìs, -iẽs c. ʽwisielecʼ, karùs ʽzdolny do zaczepiania się, czepny, 

przylegający; wygodny do chwycenia, poręczny; zaczepny, skłonny do zaczepiania kogośʼ, 

pakaraĩ m.pl. ʽłachmany; kawałki mięsaʼ, pãkaras (zob.), pakaráila c. 1. ʽwisielecʼ, 2. 

ʽczłowiek lub zwierzę wysokie a chudeʼ, 3. ʽtaki, którego wszędzie pełnoʼ, 4. ʽłażący po 

drzewach – o dzieckuʼ (Ko ten karstaisi po medžius kaip pakaráila! ʽCo ty tam łazisz po 

drzewach jak [jakiś] «pakaraila»!ʼ), pakaraĩlis ʽwisielecʼ, pakaruo SD
1 «obieś; 

szubienicznik», dziś – rozszerzone o suf. -kl-, przedstawia drw. dekazuatywny: pakaruõklis 

ʽwisielecʼ (⇒ karuõklis ts.). — Neoosn. kary-: karyklà ʽmiejsce do suszenia sieci; szatnia; 

szubienicaʼ, karỹklai m.pl. ʽrusztowanieʼ, karỹklos f.pl. ʽżerdzie, na których rozwiesza się 

sieci do suszeniaʼ. — Cps. ausìkaras (zob. ausìs), gaĩvakaras (zob. gaivìnti), gývakaras (zob. 

gývas), katkarà ʽkto dręczy kotyʼ (dosł. ʽkto wiesza kotyʼ, por. katė)̃, šùnkara c. ʽten, co 

wiesza psyʼ (por. šuõ), przen. ʽnikczemnik, niegodziwiecʼ. — WSO kor- < *kār-: kóriau 

(prt.), drw. korė́ti, kóriu (3 os. kóri a. kória), -ė́jau ʽwisieć, zwisaćʼ, nusikóręs ʽobwisły, 

zwieszający sięʼ; iterativum na -o-, *koroti (por. kovóti, krovóti), zanikło prawdopodobnie na 

skutek konfliktu homonimicznego z zapożyczonym czas. koróti ʽkaraćʼ. Nomina: korė́jas 

ʽten, kto wiesza, katʼ, korìkas ʽto, co zwisaʼ, korulỹs (zob.), pakorė ̃ 3 p.a. ʽszubienicaʼ 

(znacz. etym. n.act. ʽpowieszenieʼ, por. typ orė,̃ mõlė), pakorimas: SD <pakarimas> 

«obieszenie», pasikórėlis ʽczłowiek powieszony, wisielecʼ (por. pasikóręs).  

 kárti II, ką̃ra (*ka-n-ra; war. kársta), kãro gw. 1. ʽcierpieć głód, głodowaćʼ, 2. ʽbyć 

wychudłym, mieć zapadły brzuchʼ, pérkarti ʽwygłodniećʼ (Pérkaręs kaip šuva, tris dienas 

neėdęs ʽWygłodniały jak pies, który trzy dni nie jadłʼ), prikárti ʽcierpieć głód przez dłuższy 

czasʼ. Drw. karénti ʽskąpić, sknerzyćʼ, ʽz zimna dzwonić zębamiʼ (Net dantys karẽna nuo 

šalčio), karéntis ʽprzymierać głodem z powodu przesadnej oszczędnościʼ. Jeśli się założy 
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pierwotne znacz. ʽpożądać, odczuwać wielkie pragnienie; pragnąć kogoʼ, to będzie można 

nawiązać kárti do tematu nominalnego *kāra- jak w łot. kãrs ʽłapczywy, chciwy, pożądliwy, 

łasyʼ oraz łac. cārus ʽdrogi, kochany; cennyʼ, goc. hors ʽcudzołożnikʼ, < pie. *keh2-ro- 

ʽpożądany; pożądliwyʼ, pwk. *keh2- ʽpożądać, pragnąćʼ. Por. LEW 221, LIV
2 343 (bez form 

łot.), de Vaan 95n. Denominatywne prs. ką̃ra/kársta ⇐ adi. *kāras ma paralelę np. w 

bą̃la/bálsta ʽbielejeʼ ⇐ adi. *bālas (łot. bãls), zob. bálti. — Inne łotewskie drw. z kār-: kãre 

ʽżądza, pragnienieʼ, kãrêtiês ʽzachciewać sięʼ, kãruôt ʽgorąco pragnąć, pożądaćʼ, kãrinât 

ʽbudzić pożądanieʼ (kãrdinât ʽwystawiać na próbę, kusićʼ). — Łotewski ma poza tym kãmêt, 

-ẽju ʽcierpieć głód; łaknąć czegoʼ, co jest vb. denominativum od zanikłego nomen *kāma, 

por. wed. kā́ma- m. ʽżyczenie, pragnienie, pożądanieʼ, < pie. *keh2-mo-.  

 kártis, -ies 1 p.a. f. 1. ʽżerdź, tyka; żerdź w płocieʼ, 2. ʽdrąg do przyciskania siana na 

wozieʼ, 3. ʽkij, pałkaʼ, 4. ʽdyszel pługaʼ (syn. íelaktis), 4. ʽklucz lecących dzikich gęsiʼ 

(Mẽdinosios žąsys lekia viena kártimi paskui žąsiną ʽDzikie gęsi lecą kluczem za gęsioremʼ). 

War. kártė 1 p.a. (mergà kaĩp kártė ʽwysoka dziewczynaʼ). DLKŽ 287 dodaje tu jeszcze 

idiom kaip iš kárties lyja ʽleje jak z cebraʼ, tymczasem w LKŽ V, 341 figuruje on w osobnym 

lemmacie 2 kártis (por. jeszcze Kaip kárčia verčia ts., dosł. ʽJak żerdzią przewracaʼ). SD 

kartis «drąg, drążek; grzęda na szaty», «tycz, żerdź» (syn. žalga), kartis ilga su ietim 

karionėj vartojama «drzewce, drzewo», kartis drobės eldijinės «żaglowy drąg, antenna» 

[ʽmaszt do rozpinania żagliʼ]. Odpowiedniki bałtyckie: łot. kãrts ʽtyczka; miara długości, 

prętʼ (gen.pl. kãršu), drw. stpr. kartano EV ʽdrąg, Stangeʼ, pocorto EV ʽpróg w futrynie 

drzwi, Swelle [Schwelle]ʼ < *pa-kart-ā. Dwuznaczne: 1° formacja z suf. -i- i SO kart- ⇐ 

kert- jak w kertù, kirs̃ti m.in. ʽrąbaćʼ (zob.); znacz. etym. ʽto, co odrąbano z drzewaʼ (por. 

prãkartas ʽkorytoʼ ⇐ prakirs̃ti ʽprzerąbaćʼ), 2° nomen pochodzące od czas. kárti ʽwieszaćʼ 

(łot. kãrt); znacz. etym. ʽto, co służy do zawieszania, rozwieszania czegoś; to, na czym się 

coś wieszaʼ (por. ALEW 459n.). Akut przemawia za drugą z tych ewentualności. — LEW 225 

przypomniał dawne zbliżenie z gr. κορμός m. ʽpień, kłoda, bierwionoʼ (SZ scs. krŭma ʽster; 

rufaʼ, ros. kormá ʽrufaʼ < *kur-mā-) ⇐ κείρω ʽobciąć. ostrzyc; wycinać, zrywaćʼ, które 

odwołuje się do pwk. elementarnego pie. *(s)ker- ʽstrzyc, ciąćʼ. Tymczasem Beekes 2010, 

665, 754 w kontekście κορμός nie wspomina o lit. kártis. — Drw. kartẽlė ʽpoprzeczkaʼ, SD
1 

«drążek», kartinė ̃ lub kartìnė ʽżerdź, tyka chmielowaʼ, kártinis a. kartìnis ts., kártys f.pl. 

ʽzrobione z żerdzi piętro w stodole (do składania owsa, koniczyny)ʼ. Cps. žardãkartė ʽżerdź 

w przepłocieʼ (por. žárdas). 

 kartóti, kartóju, kartójau 1. ʽrobić coś po raz drugi, powtarzać (słowa, lekcje)ʼ, 2. ʽorać 

po raz drugi na krótko przed siewemʼ, SD kartoju «przeorywam rolą» (por. łot. kàrtât a. 

kàrtuôt ts.), 3. ʽkłaść co na przemian, np. kłaść jabłka (na zimę) przekładając je słomąʼ — 

czasownik denominatywny na -o- od rzecz. kart̃as ʽuderzenie, razʼ (zob.). — Neoosn. karto-: 

kartõčius, zwykle pl. kartõčiai ʽdarń pozostała na roli po pierwszym oraniuʼ, kartõnė: 

Prasdėjo pūdymo kartõnė ʽZaczęło się powtórne oranie ugoruʼ (o sufiksie zob. s.v. 

medžiõnė). Tu może też kartóklis 1 p.a. ʽksięgi, część żołądka ssaków przeżuwającychʼ. War. 

kartõklės a. kartókšlės f.pl., kartókšlis; z niejasnym ur: kurtoklė CGL. — Neoosn. kartoj-: 

kartojà ʽpowtórne oranie, zwł. ugoruʼ, war. kartõjė (Mūs lauko daug, užtat ir kartõjė ilgiau 

užsitęsia ʽU nas [jest] dużo pola, dlatego też k. dłużej trwaʼ), por. kapojà, kapõjė ⇐ kapóju. 

— Zapoż. litewskie w stbłr. pokortatь, pokartatь 1604 ʽorać po raz drugiʼ, pol. gw. kartać ts. 

i ʽorać po rozrzuceniu obornikaʼ (por. Laučjute 45).  

 kartõžninkas 1 p.a. gw. ʽkarciarzʼ (KRŽ) — zapoż. z ros. kartëžnik. Brak w LKŽ. Por. 

kõrtininkas s.v. kortà. 

 kartū̃nas 2 p.a. ʽperkal, gęsta, gładka tkanina bawełniana na ubiory kobiece, obrusy, 

fartuchy itp.ʼ (Sijonai buvo spalvotų kartū̃nų ʽSpódnice były [szyte] z kolorowego perkaluʼ) 
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— miejsce akcentu wskazuje na zapożyczenie z nwn. gw. Kartún m. (stąd też pol. przest. 

kartun, -u ʽperkalʼ), prus.-niem. kartūn, por. GL 64, LEW 225. — Rzadszy war. katū̃nas 2 p.a. 

ʽperkalʼ (Litwa pruska) ⇐ nwn. Kattún m. ⇐ niderl. kattoen, tu z hiszp.-arab. quṭún, co jest 

wariantem do arab. quṭn ʽbawełnaʼ (zob. Kluge-Seebold 362). 

 kartùpelis, -io 1 p.a. gw. ʽkartofel, Solanum tuberosumʼ — zapoż. z nwn. Kartoffel f. 

Por. łot. gartupeļi ob. kartupeļi m.pl. ʽkartofleʼ. War. z sonoryzacją rt > rd: kardùpelis, 

kardupelė, kurdùpelis (war. purdupelis b.z.a.), kurdùplė, kurdõplė, kurdòplė. Tu też 

kurdùpelis, por. Mare, išvirk kurdùpelių kiaulėm ʽMarysiu, ugotuj kartofli dla świńʼ. W 

przenośnym użyciu kurdùpelis oznacza ʽczłowieka niskiego, małego, przykurczonegoʼ albo 

ʽzwierzę domowe niewyrosłe, źle się rozwijająceʼ (LZŽ), por. Mergà maža kaip kurdùpelis 

ʽDziewczyna mała jak kartofelʼ. Šimo sūnus gal ir bus jau tokis kurdùpelis ʽSyn Szymona 

chyba pozostanie już takim kurduplemʼ. Šiemet tokie kurdùpeliai paršeliai teužaugo ʽTego 

roku prosięta jak kurduple wyrosłyʼ. W tym ostatnim znaczeniu wyraz litewski został 

przejęty do polskich gwar suwalskich, a stamtąd dostał się do języka ogólnego, por. kurdupel 

wulg. ʽczłowiek niski, niepokaźnyʼ. Inaczej Bańkowski I, 857: «W polskim z niemieckiego, 

najpierw chyba o krótkim nożu zbójeckim. Szerzy się dopiero w XIX-2 jako przezwisko 

ludzi niskich». Całkiem inaczej Sławski III, 398: kurdupel jest spokrewnione z błr. gw. 

kurdúpelь ʽczłowiek małego wzrostuʼ, drw. od adi. kurdúpyj ʽz obciętym ogonem, bez 

ogona; krótki, kusyʼ, co ma być refleksem złożenia płn.-psł. *kṛno-dupŭ (podobnie ĖSBM 5, 

168). Boryś 2005 pominął wyraz kurdupel. NB. Błr. gw. kurdúpelь nie jest wyrazem 

odziedziczonym z prasłowiańskiego, lecz zapożyczeniem: albo z jęz. polskiego (por. 

kurdupel), albo z jęz. litewskiego (por. kurdùpelis). — Z pol. kartofle m.pl. pochodzi błr. 

kartópli a. kartóxli. Od tego singulativa kartópelь a. kartóplja, kartóxlja, kardóxlja (por. pol. 

przest. kartofla), drw. wsteczny kardópa, zdrob. kartóška. Zob. ĖSBM 4, 281. W tymże 

słowniku odnotowano błr. gw. kartúlь ʽczłowiek niskiego wzrostuʼ. 

 kartùs, -ì 4 p.a. 1. ʽgorzkiʼ, 2. przen. ʽprzykry, bolesny, nieprzyjemnyʼ — przymiotnik 

na -u- o dwuznacznej genezie: 1° kart-u-, drw. od abstr. *karta ʽgoryczʼ (por. kart̃is), 

podobny do baisùs ⇐ baisa; drąsùs ⇐ drąsà; žadùs ⇐ žãdas, 2° drw. apofoniczny od czas. 

kertù, kirs̃ti ʽciąć, rąbać, żąćʼ (por. sukirs̃ti ʽzgorzkniećʼ). Znacz. etym. ʽtnący, przykry w 

smakuʼ270. Nawiązanie stpr. kārtai nom.pl. m. ʽprzykry dla kogoś, bitterʼ. — Drw. 

karčióji, -ósios ʽwódka; gorzka wódkaʼ, kartėl̃is ʽzgagaʼ, kartìmas ʽgoryczʼ, kart̃is ts., 

kartókas ʽgorzkawyʼ, kartulỹs ts., kartū̃ninis: kartū̃niniai obuoliaĩ m.pl. ʽgorzkie jabłkaʼ, war. 

kartū̃dinis: kartū̃diniai obuoliaĩ ts. (na temat neosufiksów -ūnin- i -ūdin- zob. pietū̃ninis), 

kartuõlė ʽrodzaj grzybaʼ. Vb. denom. kartė́ti, -ja, -jo ʽgorzkniećʼ, inchoat. kars̃ti, kars̃ta 

(*kart-sta), kart̃o ʽgorzkniećʼ, karstu SD «gorzknę», sukarstu SD
1 «gorzknieię» (syn. kartumi 

staiuos). 

 karūnà 2 p.a., gen.sg. karū̃nos 1. ʽkoronaʼ, karūna karališka SD «korona krolewska», 

2. SD «chorągiew kościelna», SD
1 «proporzec», 3. karūna kunigų SD «korona kapłańska» 

[ʽtonsura księża, pleszʼ], 4. karūnos mūro pl. SD «gzemsy» [ʽkoronowanie, wyższa część 

słupaʼ, L.] (syn. perjuostuvės, juostos mūro) — zapoż. ze stbłr. koruna, karuna ⇐ stpol. 

koruna (SLA 98, ZS 23, LEW 225; brak w ALEW). Por. błr. karóna, -y ⇐ pol. korona. — Vb. 

 
270 Por. pol. gorzki wobec ros. górьkij m.in. ʽgryzący – o dymieʼ – od psł. *gorěti ʽpłonąć, palić sięʼ. 

Odpowiednik słowiański: rcs. kratŭkŭ ʽkrótki, niedługiʼ, ros. korótkij, czes. krátký, pol. krótki pokazuje 

rozszerzenie osnowy na -u-, *kort-ŭ-, sufiksem *-ko- (zob. s.v. raižùs, saldùs). Znacz. etym. ʽucięty, 

skróconyʼ, por. łac. curtus ʽ(o rzeczach) uszkodzony, stłuczony, okaleczony, o zwierzętach: kastrowany; o 

ludziach: obrzezanyʼ, przen. ʽniezupełnyʼ (*kṛt-ó-). Por. też stwn. kurz, kurt ʽkrótkiʼ (nwn. kurz), stisl. kortr, 

kurtr ts., co zapożyczone z łac. curtus. Zob. WH I 316n., BSW 131, LEW 225, REW I, 663, Kluge-Seebold 

421, Rejzek 310.  
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denom. karūnavóti przest. ʽkoronowaćʼ ⇐ stbłr. korunovati (por. błr. karanavácь, -núju). — 

Neoapofonia SZ ă ⇒ SP ā: korūnà DVŽ (por. gãktos ⇒ gõktos; kãšikas ⇒ kõšikas). 

 karunkà 2 p.a., gen.sg. karuñkos stlit., gw. 1. ʽróżaniecʼ, 2. ʽmodlitwa zwana koronkąʼ 

(Karùnką gíeda ʽŚpiewają koronkęʼ. Rėk: šalin karunkos ir gadzinkos! ʽKrzyknij: Precz z 

koronkami i godzinkami!ʼ) — zapoż. ze stbłr. korunka ⇐ pol. przest. korunka ʽgałeczki, 

paciorki nawleczone na sznureczek do odmawiania pacierzyʼ (SW). War. karanka b.z.a. 

(Giedok karanką) ⇐ stbłr. koronka. Por. SLA 98, ZS 23, LEW 225, POLŽ 362n. 

 karùnkos, -ų 1 p.a., karuñkos 2 p.a. f.pl. gw. ʽkoronki, niciana ozdoba ażurowa do 

obszywania strojów kobiecych i bieliznyʼ (Numezgiau gražias karùnkas ʽWydziergałam 

piękne koronkiʼ) — zapoż. ze stbłr. karunki, por. błr. karúnki, -aŭ ⇐ pol. przest. korunki, -

nek. Por. ZS 23, POLŽ 363, ĖSBM 4, 282. War. z dysymilacją ŋk > lk: karùlkos DVŽ. — Drw. 

karunkėlės SD «koronki v szat białych wyszywanych» (syn. mazgeliai kraštuose 

ižsiuvinėtuosa). Zob. też farbatkos. 

 karū̃žas 2 p.a. hist. 1. ʽchorąży wojewódzkiʼ, 2. ʽchorąży, żołnierz noszący chorągiewʼ, 

3. gw. ʽnadzorca robotników rolnych we dworze, karbowyʼ — z lit. k za błr. x zapożyczone 

ze stbłr. xoružij, xoružyj, xoružy, por. błr. gw. xarúžy, -aha (błr. liter. xarúnžy, -aha ⇐ pol. 

chorąży, -ego). Poza tym: karūžasis SD
1 «chorąży», karū̃žasis (m.in. u Dowkonta). War. 

karūža b.z.a. — Drw. karūžỹstė ʽkawaleriaʼ, karūžninkas b.z.a. ʽchorążyʼ. — Nazw. Karùžas, 

Karužà, Karūžà, Karùžis, Karužỹs, Karužėlis; zruszczona postać: Karúšas (Unbegaun 1995, 

276). N.m. Karužaĩ 3x, Karū̃žiškė 2x, Karùžiškės 2x, Karùžiškiai, Karùžalaukis. 

 karvatka LEX przest. ʽnaczynie na napoje, Trinkgeschirrʼ (SLA 99) — zapoż. ze stbłr. 

karvatka (karavatka, korovatka) ⇐ pol. karwatka ʽmiarka, naczynie na płyny, napojeʼ (SW II, 

285; Brückner 221 dopuszczał przestawkę z kwaterka). Pominięte w LKŽ, LEW, ALEW i 

POLŽ. 

 kárvė 1 p.a. 1. ʽkrowaʼ, SD: melžiama karvė «doyna krowa», medinė karvė «bawolica» 

(syn. stum̃brė), 2. przen. ʽnieruchliwy człowiek a. zwierzęʼ. Łot. karṽa jest używane tylko 

jako obelga. Jak várna od varñas i vìlkė od vilk̃as zakładają sufiksację wymienną połączoną 

ze wzdłużeniem wokalizmu (vṛddhi), tak też kárvė implikuje sb. m. *karṽas ʽbykʼ jako 

osnowę derywacji (por. Nussbaum 1986, 8). Odpowiedniki bsł.: stpr. curwis EV ʽwół, Ochze 

[Ochse]ʼ < *[karvəs], stesmu kurwan dat.sg. ʽwołu, dem Ochsenʼ271, pol. przest. karw przest. 

ʽwół, stary wółʼ. Wyraz pbsł. *kāru̯ā- (BSW 119), pb. *karu̯ii̯ā-. Por. cs. krava, sch. krȁva, 

ros. koróva, pol. krowa. Pie. *korH-u̯aH- (transponat). Może tu chodzić o zdepalatalizowany 

war. pwk. *ḱerh2-, ukazującego się w nazwach ʽroguʼ, por. gr. κεραός ʽrogaty, zrobiony z 

roguʼ < *kerau̯os od κέρας. Por. de Vaan 111, s.v. cervus. Zob. też širšuõ. — Drw. karváitė 

ʽkrówkaʼ, karvėk̃ė peior. ʽkrówskoʼ, karvenà ʽskóra z krowyʼ, karvìdė ʽobora dla krówʼ (por. 

avìdė), karvíena a. karvienà ʽmięso krowy, wołowinaʼ (war. kárvėna), karvýka ʽkrówkaʼ 

(por. sufiks w telyčýka), karvýna ʽmarna krowaʼ, karviñčius ʽkrowie łajno zmieszane z gliną, 

brane do leczenia skaleczonego drzewaʼ (kalka hybrydalna z pol. krowieniec, -ńca), 

kárviščia peior. ʽkrówskoʼ (zob. GJL II, § 401), karvyštáitė ʽlicha, mała a. młoda krowaʼ, 

karvýštė a. karvỹštė ʽlicha krowaʼ, karvýtė ʽjałówkaʼ, karviū̃zė ʽmarna krowaʼ, karviznà 

ʽlicha, chuda krowaʼ. — Cps. karvãbulvės f.pl. ʽnajgorsze kartofle (niesmaczne, małe)ʼ (por. 

bùlvės), karvakõjis ʽktoś o wielkich, niezgrabnych nogachʼ (por. kója; dosł. ʽmający nogi jak 

u krowyʼ), karvãmilžis 1. ʽwieczorne dojenie krówʼ, 2. przen. ʽzmierzchʼ (por. mélžti), 

karvãpapis ʽsutek krowiʼ (por. pãpas), karvãšūdis a. kárviašūdis ʽkrowie łajno, krowieniecʼ 

 
271 Przyjęcie dla staropruskiego sekundarnej labializacji *ka > ku (zob. Trautmann 1910, 118) wydaje się 

lepszym wyjściem niż suponowanie rozbieżności apofonicznej między SZ curwis < *kṛ-u̯o- i SP kárvė < 

*kōr-u̯ā- (vṛddhi), jak to proponowali Stang 1966, 78 i Nussbaum 1986, 8.  
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(por. šū́das), karvãvaris ʽkto przepędza kupione bydło do miejsca przeznaczeniaʼ (por. 

varýti), karvãžolė bot. ʽknieć błotna, kaczeniec, Caltha palustrisʼ (por. žolė,̃ war. karvė́žolė), 

kárviabandė a. kárviabandis ʽkrowie łajnoʼ, dosł. ʽkrowi placekʼ (por. bandà II; syn. 

kárviašūdis), kárvialovis ʽkoryto do pojenia krówʼ (por. lóva). — N.jez. Karvỹs, n.rz. Karṽė, 

Karṽis, Kárvinė, Karvinė,̃ Karvãklonis (zob. klãnas), Karvedà (*Karv-vada, zob. vãdė). 

Nazwy terenowe (Vanagas 149): Karvãbalė (błoto), Karvãtrakis (pastwisko), Karviãdūburis 

(miejsce w rzece), Kárviaraistis (błoto). Por. stpr. n.m. Curwin, Corwen, Corwingyne (las), 

Kurwingen ob. Carwingen, cps. Corwedompne ob. Curwedumpne, Korwelaucken ob. 

Korbelawken (AON 70n., 77, 233). 

 karvẽlis, -io 2 p.a. ʽgołąb, Columbaʼ, f. karvẽlė ʽgołębicaʼ; karvelis uldukas ʽgołąb 

siniak, Columba oenasʼ, mažasis karvelis ʽturkawka, Turtur auritusʼ, keleivis karvelis ʽgołąb 

wędrowny, Ectopistes migratoriusʼ. Ze słowotwórczego punktu widzenia jest to zdrobnienie 

od kárvė ʽkrowaʼ (zob.), dosł. ʽkrówkaʼ, ale tło semazjologiczne tej nazwy pozostaje 

niejasne. ALEW 461 zauważa, że gołębie są jedynymi ptakami, które karmią swe pisklęta 

swego rodzaju mlekiem. — Drw. karvelaitis SD «gołąbiątko», karvelė́nas ʽmłody gołąbʼ 

(m.in. CHB), karvelýčia przest. ʽgołębica; gołębnikʼ, SD
1 «gołębica», karvelìdė ʽgołębnikʼ 

(neol.), karvelinýčia ʽgołębnikʼ, SD «gołębieniec» (neosuf. -inyčia), karvẽlininkas ʽgołębiarz, 

hodowca gołębiʼ, karvelio mėnuo SD «kwiecień, aprilis», syn. žiedų mėnuo (zob. Skardžius, 

RR 4, 28n.). — Cps. karvelaikas SD «gołębnik» – przez degeminację z *karvel-laikas (dosł. 

ʽhodowca gołębiʼ), por. laikýti ʽtrzymaćʼ), karvélėdis ʽjastrząbʼ (dosł. ʽpożeracz gołębiʼ, por. 

typ lašìnėdis oraz hasło ėd-). — Nazw. Karvẽlis (⇒ pol. Korwiel), Karveláitis. N.m. 

Karvẽliai, Karveliaĩ, Karvẽliškės 8x, Karvélninkai. 

 karvõjus, -aus 2 p.a. stlit., gw. 1. ʽwielkie ciasto weselne upieczone przez swatkęʼ 

(Įnešė svočia karvojų sulig sietu didumo ʽSwatka wniosła korowaj prawie tak wielki jak 

sitoʼ), 2. ʽpieczywo z lepszej mąki, kołaczʼ, SD «kołacz», 3. ʽciasto wielkanocneʼ (valgykiam 

Velykas tikrą karvojų MŽ 26717) — zmienione z karavõjus przez synkopowanie 

nieakcentowanej sylaby, podobnie jak w kalvarãtas < kalavarãtas. Zapożyczenie ze stbłr. 

korovajь (SLA 99, ZS 23, LEW 226), por. błr. karaváj, -a. War. karavõlius, karvõlius 

pokazują oboczność j : ľ (por. sienólis ob. sienójis). Inne: kurvõjus, karojus b.z.a. (v-

mobile?). 

 karvõšius, -iaus 2 p.a. gw. 1. ʽwyłóg na rękawie, mankiet, brzeg rękawaʼ (Užsikišau 

pinigus už karvošiaus ir, matyt, iškrito ʽWsunąłem pieniądze za mankiet i widocznie [mi] 

wypadłyʼ), 2. ʽduży kawałek, kawał (chleba, drewna)ʼ, 3. ʽroślina podobna do rumiankuʼ 

(Prasti rugiai: visi susimaišę su karvošiais ʽMarne żyto: całe pomieszane z «karvošiai»ʼ) — 

zapoż. ze stbłr. karvašъ XVII w. ʽwyłóg na rękawieʼ ⇐ pol. przest. karwasz, -a 

ʽnaramiennik, naramiennik metalowy; wyłóg na rękawie; brzeg rękawa lub sukni; 

nagolennikʼ, też ʽpołeć słoninyʼ (⇐ węg. karvas ʽnaramiennik blaszanyʼ, zob. SW II, 285, 

Brückner 221, Bańkowski I, 638). War. karvãšas, karvãšis, karvãšius, jak też karõšius i 

karõšis. — War. karavõšius ʽmankiet z futra lub aksamituʼ ⇐ stbłr. karavašъ (brak w ĖSBM i 

LEW). 

 karvóti, karvóju, karvójau gw. 1. ʽnieumiejętnie szyć, ścibolićʼ, 2. ʽobszywać rękawy 

lamówkąʼ. Niejasne. Drw. karvùlyti ʽścibolićʼ przypomina karpùlyti, wspomniane s.v. 

karpýti. 

 karzinà 2 p.a., gen.sg. karzìnos gw. ʽwór ze sznurków, służący do przenoszenia sianaʼ 

— zapoż. z błr. karzína, -y, ros. korzína ʽkoszʼ. 

 karzìnka 1 p.a. gw. ʽkoszyk wypleciony z łyka lub wiklinyʼ (Jonienė grįžta iš turgaus, 

pilną karzìnka nešdama ʽJonienė wraca z targu z pełnym koszykiem [dosł. niosąc pełny 



668 

na prawach rękopisu 

koszyk]ʼ) — zapoż. z ros. korzínka, -i. War. z wsuniętym -a-: karazìnka ʽkoszyk; duży kosz 

na sianoʼ (por. ZS 23, LD § 150), war. metatetyczny: krazìnka. 

 kàs zaimek pytajny bezrodzajowy ʽkto, coʼ : łot. kas, stpr. kas ts. < pie. *ku̯os. Por. łac. 

quī, quae, quod, goc. ƕas, wed. kaḥ, gr. πο- (πόθεν ʽskądʼ), zob. LEW 199, ALEW 462. — 

Odmiana litewska: nom. kàs, gen. kõ, dat. kám (przest. kámug DP ʽczemużʼ), acc. ką̃, instr. 

kuõ, loc. kamè, all. kóp̓  DP ʽdo czegoʼ, adess. kamp̓  DP ʽu kogoʼ. W genetiwie sg. 

supletywnym uzupełnieniem pwk. ka- (kõ ʽkogo, czegoʼ) jest kie-, por. formę dzierżawczą 

kienàs, kienõ ʽczyjʼ (zob.). — W słowiańskim zamiast prostego *kŭ mamy złożenie kŭ-to 

(gen.sg. ko-go), przy czym w drugim jego członie ukazuje się demonstrativum to, 

spokrewnione z lit. tàs (zob.). — Zaimek *ku̯os jest innowacją w stosunku do interrogativum 

pie. *ku̯i-s ʽktoʼ (m.f.) i *ku̯i-d ʽcoʼ (n.). Jego temat stoi w związku z formami zależnymi do 

*ku̯is, mianowicie z gen.sg. *ku̯ó-s(i̯)o ʽkogoʼ i dat.sg. *ku̯ó-sm-ōi̯ ʽkomuʼ. — Zaimki 

nieokreślne złożone z kàs i partykuły: 1. kàs nórs ʽktokolwiekʼ, 2. bèt kàs ʽkto bądź, co bądź; 

ktokolwiek, cokolwiekʼ, 3. bỹ kàs ʽbyle kto, ktokolwiekʼ (ptk. bỹ jest pochodzenia 

słowiańskiego), 4. kažkàs ʽktoś, cośʼ (zob.), 5. kai kàs ʽniejeden, ten i ówʼ, 6. ne kàs ʽmało 

ktoʼ, 7. kas-ne-kàs lub kas-nẽ-kas ʽrzadko ktoʼ. 

 kasà, -õs 4 p.a. 1. ʽwarkocz, włosy uplecione z kilku pasmʼ (supìnti kãsą ʽzapleść 

warkoczʼ), 2. ʽupleciony ze słomy warkocz cebuliʼ, 3. ʽtrzustka, pancreasʼ. Pl. kãsos ʽdługie 

włosy na głowieʼ, kasos supintos SD «warkocz». Odpowiednik łot. kasa ʽwarkoczʼ. Formacja 

dwuznaczna. 1° może to być drw. prymarny na SO kas- ⇐ *kes- ʽczesaćʼ, por. scs. češǫ, 

česati ʽczesaćʼ, znacz. etym. ʽuczesanieʼ. 2° może to być drw. postwerbalny od czas. iter. 

kasýti (zob.), łot. kasît ʽczesać, skrobać, drapaćʼ, znacz. etym. ʽczesanie, uczesanieʼ. — Lit.-

łot. kasa ma dwa odpowiedniki w słowiańskim, por. 1° cs. kosa ʽwłosy na głowieʼ, ros. kosá, 

acc. kósu ʽwarkoczʼ, stpol. kosa ʽdługie splecione włosy; grzywa końskaʼ, 2° cs. kosa ʽnarzę-

dzie do ścinania zboża, trawy, falxʼ, ros. kosá, acc. kósu i kósu ts., pol. kosa ts., stpol. też n. 

act. ʽkoszenie, kośbaʼ. Zob. LEW 226, ALEW 462n. i Boryś 251. Nieco inaczej BSW 120. — 

Drw. kasìnė ʽwstążka a. spinka do włosówʼ, kasìnis ʽtkany pas z warkoczami, służący do 

przenoszenia na pole garnków z jedzeniemʼ, kasótas, -a ʽz warkoczami – o dziewczynie, o 

kłosachʼ. Tu również hapaks stpr. coysnis EV ʽgrzebień, Kammʼ, który po emendacji na 

*cosynis, czyt. [kåsinis], daje się sprowadzić do *kasinis; substantywizowany przymiotnik 

typu lit. kasìnė (inaczej PKEŽ 2, 237n.: praforma *kaisna), kasulà ʽgrono, kiść jagód, 

porzeczekʼ (zob. też kẽsulas). — Cps. kãspinas ʽwstążka do warkocza, do włosów, tasiemkaʼ 

= łot. kaspins ts. (por. pìnti, war. kasãpinis, -pinė, kasópinas, -pinė, pynė), ⇒ kaspinuõčius 

ʽtasiemiec, Cestodaʼ (neol.). Vb. denom. kasóti, -ju, -jau ʽsplatać warkoczʼ, atkasóti ʽrozpleść 

warkocz, rozpuścić włosyʼ, užkasóti ʽzawiązać (sznur)ʼ. 

 kasdiẽn adv. ʽco dzień, codziennieʼ — zrost członów kàs ʽcoʼ i dienà ʽdzieńʼ, por. SD 

kas diena «co dzień». — Drw. kasdienýbė ʽcodzienność, powszedniośćʼ, kasdienìnis 

ʽcodzienny, powszedniʼ, skrót haplologiczny: kasdiẽnis ts., SD «codzienny»; kasdiẽniškas 

ʽcodzienny, powszedniʼ. 

 kasýti, kasaũ, kasiaũ 1. ʽskrobać, drapaćʼ, 2. ʽczesać zgrzebłemʼ. Odpowiedniki bsł.: 

łot. kasît, kasu ʽczesać; skrobać, drapać, grabić (siano), obierać (kartofle)ʼ, psł. *kositi ʽciąć, 

siec kosąʼ (sch. kòsiti, ros. kosítь, pol. kosić). Pbsł. *kas-ī-, iterativum na SO kas- ⇐ *kes- 

ʽczesaćʼ, por. scs. češǫ, česati ʽczesaćʼ (według LIV
2 357 do pie. *kes- ʽordnen, doprowadzać 

do porządkuʼ). Paralele: lasýti ⇐ lesù; tąsýti ⇐ tęsiù; draskýti ⇐ dreskiù. — SD
1 kasau 

«łachcę, łachtam» [ʽdrażnić, łaskotać, głaskaćʼ, SPXVI] (syn. katulu), SD kasau «cudzę 

konia» [ʽczesać konia za pomocą zgrzebłaʼ, SPXVI], iškasýti ʽwyczesać, wyskrobaćʼ, SD
1 

«wyczosuię», SD «wyskrobać», pakasýti ʽpodrapać swędzące miejsce, poskrobaćʼ. Refl. 

kasýtis ʽdrapać się w co, ocierać się o coʼ, SD kasausi «czocham się; drapię się w co; skrobię 
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się w głowę». — Neoosn. kasy- (⇐ kasýti): iškasynos SD 1. «ruda» [dosł. ʽkopalinaʼ], 2. 

«kopane rzeczy w ziemi» (syn. iškasti daiktai iž žemės), kasyklà ʽkopalniaʼ, kasyklis SD
1 

«skrobadło», kasýnia gw. ʽwykopki, kopanie kartofliʼ, pakasylos f.pl. przest. ʽpogrzebʼ, 

pakasỹnos (zob.). — Inne deverbativa: kasinė́ti 1. ʽgrzebać, kopać, rozkopywać, 

wykopywaćʼ, 2. ʽdrapać (głowę, plecy)ʼ, apkasinė́ti bulves ʽokopywać kartofleʼ, SD 

aapkasinėt medžių «podskrobać drzewa», apkasinėju SD
1 «oskrobywam». — Neopwk. kas̓ - 

(⇐ kasiaũ) przybiera suf. -o-: kasióti, -ju, -jau ʽkopać ziemię szpadlemʼ, iškasióti bulves 

ʽwykopywać kartofleʼ (por. łot. kašât, -ãju ʽkopać, ryć; mocno padać – o deszczuʼ). Por. 

bradžióti ⇐ bradžiaũ, -ýti; ganióti ⇐ ganiaũ, -ýti. 

 kasmótas, -a 1 p.a. wsch.-lit. ʽpokryty gęstymi włos(k)ami, włochaty, kosmatyʼ (LZŽ) 

— zapoż. ze stbłr. kosmatyj, por. błr. kasmáty ʽobrośnięty włosami, pokryty kudłamiʼ.  

 ką́snis, -io 1 p.a., kąsnỹs 4 p.a. 1. ʽnieduży kawałek czegoś jadalnego, kęs (chleba, 

mięsa)ʼ, 2. ʽkawałekʼ (Netur kąsnies duonos ʽNie ma [ani] kawałka chlebaʼ) — dewerbalny 

rzeczownik na -ni- od neopwk. kąs- jak w ką́sti ʽkąsać, gryźćʼ (zob.). Paralele: krim̃snis ⇐ 

krim̃s(ti), pusnìs ⇐ pùs(ti), skìrsnis ⇐ skirs̃(ti), zob. Smoczyński, ALL 49, 2003, 110. ŽD 222 

wymienia ką́snis razem z kẽpsnis, žiñgsnis itp., z czego wniosek, że dopuszcza on analizę z 

neosuf. -sni-, *kąs-sni- (tak też GJL II, § 295 i Ambrazas 1993, § 143). — Drw. ką́snį adv. 

ʽtrochę, w małej ilości, niedużo, odrobinęʼ (Mẽs kų́snį kitèp ū̃tarojam LZŽ ʽMy trochę 

inaczej mówimyʼ), ⇒ po mažą kasnẽlį ʽpo małym kawałeczku, kąskuʼ, buvo kąsneláitį 

geriau ʽbyło troszeczkę lepiejʼ. Vb. denom. kąsniúoti ʽjeść wielkimi kęsami; kroić, rąbać na 

kawałki; nierówno rznąć, ciąć, strzycʼ, ⇒ sukąsniúotas: SD <sukusnuotas> «żuty, żwany». 

— Lit. ką̃snis zestawia się z psł. *kǫsŭ ʽkęs, kawałek odkąszonyʼ < *kand-sa- (por. bg. kъs, 

słń. kȏs, ros. kus, czes. kus, pol. kęs), jakkolwiek w słowiańskim nie ma śladu po prymarnym 

praesens typu lit. kándu ʽkąsamʼ. Por. też psł. vb. denom. *kǫsati ob. *kǫsiti, por. bg. kъsam 

ʽrozrywać na kawałkiʼ, słń. kosáti ʽciąć na kawałkiʼ, ros. kusátь ʽkąsać, gryźćʼ, czes. kousat 

ts., pol. kąsać ʽszarpać zębami, gryźć; kłuć żądłemʼ (stpol. kąsić ʽgryźćʼ, dziś tylko w cps. 

przekąsić, ukąsić, zakąsić). Zob. BSW 116, LEW 227, Boryś 226n. (s.v. kąsać, kęs). 

 kasõčius, -iaus 2 p.a. bot. ʽrdest ptasi, Polygonum aviculare; kosaciec, Irisʼ — zapoż. z 

błr. kasáč, -á (por. ĖSBM 4, 292). 

 kasóti, kasóju, kasójau wsch.-lit. ʽpodwijać lub unosić część ubrania, podkasywać, 

zakasywaćʼ (Jis, vis tebekasodamas rankovę, išbėgo pro duris ʽOn wciąż zakasując sobie 

rękaw, wybiegł przez drzwiʼ) — vb. simplex wyabstrahowane ze złożeń typu pakasóti 

ʽunieść do góryʼ, pasikasóti ʽpodkasać sobie, zakasać sobie (spódnicę, rękawy koszuli, 

mankiety spodni)ʼ — zapoż. z błr. padkasácь, zakasácь, refl. padkasácca, -kasájusja, 3 sg. 

kasáecca. — Refl. kasótis ma też inne znaczenia, por. 1° ʽczepiać się, zaczepiać kogoʼ: 

Nesikasók in man! ʽNie czepiaj się mnie!ʼ Kai priskaso kokis girtas, tai niekaip negalėjau 

praseit ʽJak przyczepił się [do mnie] jakiś pijany, to nijak nie mogłem przejśćʼ, 2° ʽprzyznać, 

przysiącʼ: Anas nuvėjo ir priskasojo, kad tie pinigai jo ʽTamten poszedł i przysiągł, że te 

pieniądze są jegoʼ. 

 kasrà adv. ʽdość dużo, niemało, sporoʼ. Drw. kasrẽlė ʽniewielka ilość, liczbaʼ. 

Niejasne.  

 kãstė 2 p.a. gw. 1. ʽskrzynia, skrzynkaʼ, 2. ʽdrabiniasty żłób w oborzeʼ, też pl.t. kãstės 

(Įdėk į kastès šieno ʽNałóż siana do żłobuʼ) — prawdopodobnie zapoż. z nwn. Kasten m. 

ʽskrzynia, pudłoʼ. 

 kastęžìn gw. adv. ʽnie wiadomoʼ: O kap tį ̃yrà, tai kastįžìn DVŽ ʽJak tam jest, to nie 

wiadomoʼ — z uniwerbizacji zwrotu kàs teñ žìno ʽkto tam wieʼ. Zob. też kažìn. 
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 kàsti, kasù, kasiaũ 1. ʽryć ziemię, kopać, grzebaćʼ, 2. ʽgarnąć do kupy (ziarno, słomę, 

plewy)ʼ, 3. ʽobrabiać siekierąʼ, 4. ʽżłobić dłutem w drewnieʼ, 5. ʽdrzeć nici (o grzebieniu 

tkackim)ʼ. Odpowiednik łot. kast, kasu a. kašu, kasu ʽryć (ziemię), garnąć, zgarniać, 

okopywać roślinyʼ. Cps. apkàsti žẽmėmis ʽokopać ziemiąʼ, ažukasta ugnis SD «zagrzebiony 

ogień», iškàsti ʽwykopać (dół, rów); wygrzebywać z ziemi (warzywa, kartofle)ʼ, iškasu SD 

«wygrzebać co, wygrześć» (SD
1 «wygrzebiam»), iškasu kų SD «wykopywam co», nukàsti 

ʽodkopać, odgarnąć (śnieg), wykopać (np. kartofle)ʼ, pakàsti ʽpogrzebać, pochować 

umarłegoʼ (pakasu SD
1 «pogrzebiam; grzebię; podkopywam»), perkasu SD «przekopywam 

co», sukàsti ʽskopać (ziemię), spulchnić ją; wkopać (słup)ʼ, užkàsti ʽzakopać coś w ziemi; 

pochować nieboszczykaʼ. Refl. nusikàsti ʽwykopać sobie; dotrzeć gdzie z mozołemʼ, 

pasikasu SD «szancuię się» (syn. pasirausiu). Czasownik quasiprymarny. Paradygmat opiera 

się na neoosn. kas-, którą wyabstrahowano z iteratywnego prs. *kasiù do *kasýti ⇐ *kesu, 

*kesti. Pwk. pie. *kes-/*kos- ʽdoprowadzać do porządku, ordnenʼ (LIV
2 357). Por. z jednej 

strony formację praesens łot. kašu : psł. *košǫ < *kos-i̯o- (ros. košú, pol. koszę), z drugiej 

strony inf. lit. kasýti (zob.), łot. kasît, odpowiadający psł. *kositi. Paralele: barù zam. *bariu 

(zob. bárti), kalù zam. *kaliu (zob. kálti), malù zam. *maliu (zob. málti). Por. Stang 1942, 

40. — Werbalny SE *kes- ukazuje się m.in. w słowiańskim, por. scs. češǫ, česati ʽczesać; 

zrywać (owoce)ʼ, stpol. czeszę, czosać ʽrozczesywać włosy, sierść (zgrzebłem); zrywać całą 

garścią (owoce, jagody)ʼ, w XVI w. też ʽbić, chłostać; obrabiać toporem, ciosać (drewno, 

kamień)ʼ, ros. česátь ʽczesać; gręplować; drapaćʼ (por. BSW 119n., REW III, 329n., Boryś 

97). Dalej por. het. kiszi ʽczeszeʼ, kissir prt. ʽczesaliʼ < *kes- (LIV
2 357), jak też pochodne 

formy pierwiastkowe pie. *ks-es- w gr. ξέω ʽstrugać, ciosać, wygładzać, rzeźbićʼ oraz pie. 

*ks-eu̯- w gr. ξū́ω ʽskrobać, krajać, rozdrabniaćʼ (zob. Beekes 2010, 1035, 1039). — SO 

pbsł. *kas- reprezentują w słowiańskim czas. scs. kosnǫti sę ʽdotknąć sięʼ, ros. kosnútьsja, 

ukr. kosnútysja ts. oraz ros. gw. kósatь, kosátь ʽbić, tłuc; rąbać, ciosać; kraść co z ogroduʼ, 

kosátьsja ʽbić sięʼ, sch. gw. kósati se ʽkłócić sięʼ (por. REW I, 640n., Boryś 451, s.v. 

podkasać). — WSO pbsł. *kās-: lit. pakosė́ti, -iu, -ė́jau ʽpokopać trochę, przez jakiś czasʼ 

(wzdłużenie charakterystyczne dla typu «pakylėti», zob. Otrębski 1934, 294n., GJL II, §§ 

616n.), scs. kasati sę ʽdotykać sięʼ, ros. kasátьsja, czes. kasat ʽpodkasywać, podwijaćʼ, pol. 

podkasać ʽpodwinąć dół ubraniaʼ (stpol. ʽopasać, ścisnąć sznuremʼ), zakasać ʽpodwinąć 

(rękawy)ʼ, por. REW I, 537, Boryś, l.c. — Nominalne kas-: apkasimas medžių SD 

«okopywanie drzew», atãkasos f.pl. ʽziarno odmiecione od wialniʼ (Kai arpuja, atastumia 

grūdus nuo arpo, ir tie grūdai yra atãkasos ʽKiedy wieją zboże, to odgarniają ziarno od 

wialni, i to ziarno nazywa się «atakasos»ʼ), ìškasenos f.pl. ʽkopaliny, surowce mineralne; 

wykopaliska, zabytki wykopywane z ziemiʼ, kasà (zob.), kasė́jas ʽkopaczʼ, SD też «grabarz; 

grubarz, kruszcowy kopacz», kasenà ʽdłuto do żłobienia drewnianych naczyń i łyżekʼ, 

kasìklis ʽmotyka, łopata; zgrzebło końskieʼ, kasinė ̃ʽdół do przechowywania kartofliʼ, kaslỹs 

ʽrydelʼ, kastójas ʽkopacz dołów, rowówʼ (SD «kopacz, fossor»), kastùvas ʽrydel, motyka; 

rylec, dłuto; zgrzebłoʼ, kasulà (zob.), pakasà ʽkopanie ziemniaków, ziemniaczany plonʼ, 

pakasinykas SD «grubarz, grobowy kopacz», pakasỹnos (zob.), pérkasa ʽprzekopʼ, pérkasas 

SD «przekop; row; rynsztok» (por. n.rz. Pérkasas 3x, Perk̃asas 4x, Pérkasupis), sánkasa a. 

sankasà ʽnasyp (drogowy, kolejowy)ʼ ⇐ sukàsti. — Cps. bùlviakasis ʽpora kopania kartofli, 

wykopkiʼ (por. bùlvės), kãskelis ʽdroga wykopanaʼ < *kask.kelis < *kast-kelis (por. kẽlias), 

kastìnkelis ʽdroga wykopanaʼ (por. kastìnis), lãpkasa ʽlisia noraʼ (por. lãpė), ravakasỹs (zob. 

rãvas). — N.m. Lapkãsės 2x, Lapkãsiai, Lapkasiaĩ, Kuolakãsiai, Rudakãsiai, Rùdakasos. — 

St. zanikowym do *kes- było kis-: zob. kìsti I. 

 ką́sti, kándu, kándau 1. ʽgryźć, kąsaćʼ (też o muchach, komarach), 2. pot. ʽjeśćʼ, 3. 

žuvìs kánda ʽryba bierze [dosł. ʽkąsaʼ], tj. daje się łowić na przynętęʼ, 4. ʽzabarwiać, 

farbowaćʼ (Tie dažai menkai tekánda ʽTen barwnik źle chwytaʼ), 5. ʽszczypać, parzyć – o 



671 

na prawach rękopisu 

pokrzywieʼ, 6. ʽo słońcu: opalać twarz, ciałoʼ (Juodą žmogų saulė greičiau apkanda 

ʽczłowieka o śniadej cerze słońce szybciej opalaʼ). War. ze zmianą ánS > *ą́S > ái̯S: káisti272. 

Odpowiednik łot. kuôst, -žu, -du ʽkąsać; rznąć (nożem, piłą); gryźć w oczy (o dymie)ʼ. Cps. 

ažukundu SD «zaiadam» [ʽśmiertelnie ukąsićʼ], nuką́sti ʽugryźć, odgryźć; przemrozić, 

odmrozićʼ, paką́sti ʽo mrozie: zwarzyć rośliny, przemrozić jeʼ (Šalnà pakándo gėlès ʽMróz 

zwarzył kwiatyʼ), war. pakáisti: várną pakáisti ʽschwycić zębami i udusić wronę (o psie)ʼ, 

praką́sti ʽnadgryźć, odgryźć, przegryźćʼ, suką́sti ʽschwycić zębami, zaciąć, zacisnąć (zęby, 

usta)ʼ. Refl. atsiką́sti ʽoderwać sobie zębami, odkąsić sobieʼ, atsikundu SD «odgryzam się», 

nusiką́sti ʽodkąsić sobieʼ, prasiką́sti ʽprzekąsić sobieʼ. — Trudne. Należy może do pwk. 

*k(u̯)eh2d-/*k(u̯)h2d- ʽszarpać, targaćʼ (LIV
2 344)273, praindo-irańskie *kād-/*khid-. Por. z 

uogólnionym kh wed. khā́dati ʽrozrywa, rozszarpuje, żreʼ, pf. ācakhā́da ʽrozszarpałʼ obok 

khidáti ʽszarpie, gniecieʼ. Dla prabałtyckiego można założyć temat werbalny *kād-/*kăd-, 

gdzie *kăd- było alternantem powstałym przez analogię apofoniczną, por. *plāk- ⇒ plăk- s.v. 

plàkti. Na tej podstawie powstało prs. infigowane *ka-n-du (inf. *kasti, prt. *kado). Z czasem 

odnowiono je jako *kand-stu > *ką́stu (akut uwarunkowany sufigowaniem -sta-, por. typ 

gìmstu s.v. gìmti). Ten nowy temat stał się podstawą prt. kándau i inf. ką́sti. W końcu do nich 

dotworzono nową postać prs. kándu. Drugim sposobem wytłumaczenia osnowy *kand- jest 

hipoteza st. o, który został wyderywowany z neopwk. *kind- lub *kund- ⇐ prs. infigowane 

*kindù lub *kundù, < pie. *kh2-ṇ-d-e-274. Jako trzecią ewentualność można wysunąć 

metatezę skrajnych spółgłosek w pwk. pie. *denḱ- ʽkąsać, beißenʼ (por. LIV
2 117) > pb. 

*kend-, z towarzyszącą depalatalizacją *ḱ > *k (SO *kand-). Inaczej ALEW 465: 

rekonstrukcja pie. *k(u̯)end-. — Drw. kandinė́ti ʽzakąsywać, jeść po troszeʼ, kándinti ʽczekać, 

aż ryba chwyci przynętęʼ, kándžioti ʽkąsać (np. o psie), szarpać zębami, gryźć; odgryzać po 

kawałku; o komarach: ciąćʼ, przen. o mrozie: ʽpowodować ból, szczypaćʼ. NB. Odpowiednik 

łot. kuôdît, -u, -ĩju ʽkąsaćʼ nasuwa pytanie, czy kándžioti nie pochodzi od *kandžiau (prt. 

przy *kandyti), podobnie jak np. lándžioti od landžiaũ, -ýti i slánkioti od slankiaũ, -ýti. — 

Nomina: į́kandis ʽukąszenieʼ, į́kandin a. įkandiñ (zob.), įkundimas sparvų SD «gżenie się; 

ukąszenie» (syn. skyrimas), iškandinis (zob.), kandà ʽzakąska; kubek z drewnaʼ, kándamas 

(zob.), kandìklis ʽten, co kąsaʼ, też ʽustnik fajki; munsztukʼ (war. kañdikas, kandìkas, 

kañdikis), mùsė kandìklė ʽowad bolimuszka kleparka, Stomoxys calcitransʼ, kandìkšlis, -ė ʽo 

wężu: jadowityʼ (Nežinia, ar tas žaltys kandìkšlis, ar ne), kandìs (zob.), prãkandas 

ʽprzekąskąʼ, ùžkandis ʽzakąskaʼ (⇒ užkandìnė ʽbar, stołówkaʼ, vb. denom. užkandžiáuti 

ʽspożywać zakąskiʼ). Cps. pasalkandà c. ʽpies, który kąsa znienackaʼ (por. adv. iš pasalų̃ s.v. 

pãsalos), žiemakañdis ʽzimowy – o jabłku, gruszceʼ (dosł. ʽdo zjedzenia w zimieʼ, por. 

žiemà). — Neopwk. kąs- (⇐ ką́sti): ką́sčioti ʽo mrozie: szczypać, kąsaćʼ, kansdinė́ti ob. 

kaisdinė́ti ZTŽ iter. ʽkąsaćʼ, kąsnóti ʽjeść powoliʼ (SD <kusnoiu> «żucham, żuchlę»): 

dwuznaczne: z *kąs-no- albo też – przez degeminację- z *kąs-sno- (neosuf. -sno- ma m.in. 

wartość deminutywną, por. kalsnóti, kresnóti; inaczej GJL II, § 582: *kand-sno-; brak w ŽD), 

ką́stelėti a. ką́sterėti ʽukąsić nieco, przekąsićʼ. Nomen: ką́snis (zob.). — Neoosn. kąst- (⇐ 

ką́stas): kąstìnė žaizdà ʽrana kąsana, szarpana, od ukąszeniaʼ, SD įkųstinai adv. «uszczy-

pliwie» (znacz. etym. ʽkąśliwieʼ). Por. też interi. ką́st o pochwyceniu kęsa (Ką́st vieną sykį 

kąsterėjo katinas mėsos ʽKot naraz «kąst» chwycił kęs mięsaʼ). 

 kastìlis, -io 2 p.a. gw. 1. ʽwielki gwóźdź; gwóźdź mający zagięcie zamiast główki – 

przymocowuje się nim szynę do podkładu kolejowegoʼ (syn. bė́gvinė), 2. ʽhakʼ, 3. ʽząb w 

 
272 Inaczej LD § 151, który objaśnia dyftong ai epentezą samogłoski i (wątpliwe). 
273 Struktura jak w pie. *ḱeh2d-, por. gr. κήδομαι (*kād-e-), pf. κέκηδα ʽtroszczyć się o kogo, martwić sięʼ, walij. 

cawdd m. ʽgniewʼ, goc. hatis n. ʽnienawiśćʼ, albo jak w pie. *ḱeh2k- ʽskakaćʼ, lit. šóku, šókti (*šāk-e-). 
274 Por. za LIV2 590 łaciński neopwk. stin- ⇐ *sten- < *st-ṇ-h2-e- (por. het. ista(n)ḫ- ʽskosztować, spróbować 

jedzenia lub piciaʼ) w drw. dēstināre ʽumocnić, utwierdzićʼ.  
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bronieʼ, 4. ʽszczudło; drewniana nogaʼ (war. kastìlius) — zapoż. z błr. kastýlь, -ljá, ros. 

kostýlь, -ljá (por. ZS 23, ĖSBM 4, 298). 

 kastìnės, -ių 2 p.a.: kastìnės pãvažos f.pl. gw. ʽsanice wykopane w stanie naturalnymʼ 

(w przeciwieństwie do lenktìnės pãvažos ʽsanice wyginaneʼ). Chodzi o płozę do sań z 

naturalnym zagięciem, które zapewnia wykopany z ziemi korzeń drzewa (zob. SGP II, 425, 

s.v. kopanik). Drw. na -in- od neoosn. kast- ⇐ kàstas, ptc. prt. pass. do kàsti ʽkopać, ryćʼ. Z 

innym sufiksem: stlit. kastiniai m.pl. ʽkopalinyʼ, por. SD kastiniai, ižkasamieji daiktai žemėj 

«minera, ruda, kopane rzeczy w ziemie, kruszce», kastìnis ʽdroga wykopana na miejscu 

starej drogiʼ.  

 kastìnis, -io 2 p.a. gw. 1. ʽmasło zrobione z podgrzanej bitej śmietanyʼ, 2. ʽwielkie 

masłoʼ (syn. dižiasviestis) — drw. na -inis od neoosn. kast- ⇐ kàstas, ptc. prt. pass. do kàsti 

ʽkopać, ryćʼ. Z innymi sufiksami: kastinỹs ʽpotrawa żmudzka z podgrzanej śmietanyʼ, 

kastùvas ʽłopata, szpadel; motyka; rylec, dłuto (do drążenia łyżek); zgrzebłoʼ, kastùvai m.pl. 

ʽzgrzebłoʼ.  

 kastyria (SLA 99), kastyrius (PAŽ 183) ʽnamiętny gracz w kości a. kartyʼ, stlit. hapaks; 

formę nom.sg. wnioskuje się z dwuznacznej formy gen.pl., por. atskiriam ir ne prilaidžiam 

Večeriosp jo šventosp... apsirijėjų ir girtuoklių, kastyrių ir papiktinimą darančių PK 2091 

ʽodłączamy i nie przypuszczamy do wieczerzy świętej... obżercow i pijanic, kosterow i 

zgorszenie czyniącychʼ — zapoż. ze stbłr. XIV w. kostyrь (war. kostarь, kostorь, HSBM), 

por. pol. kostyra ts. Zob. też SLA 99 (brak w LEW i ALEW). — Drw. kastyrauti przest., gw. 

ʽgrać w kościʼ ⇐ pol. przest. kostyrować ʽgrać hazardowo w kościʼ (od kostyra ʽnałogowy 

gracz w kości, kartyʼ), od tego kastyrãvimas DP ʽkostkiʼ [ʽgranie w kościʼ]; kostyrystė MOP 

ʽnamiętna gra w kościʼ ⇐ stbłr. kostyrstvo, pol. przest. kostyrstwo. Zob. też kaulẽliai. 

 kasulà 3 p.a. gw. 1. ʽdyszel pługaʼ, 2. ʽpionowa część krzyża, bierwionoʼ, 3. ʽtrzonek, 

drzewceʼ. War. m. kasulas b.z.a. przest. ʽdzida myśliwegoʼ (znacz. etym. ʽkij ze szpicastym 

końcemʼ?). Budowa: kas-ul, dewerbalny drw. od kàsti, co m.in. oznacza ʽdrewno obrabiać 

siekierą, wyrzynać z drewnaʼ (por. Avilys kastas iš medžio ʽUl wyrznięty z drzewaʼ. Tas 

žmogus kasa kubiliukus ʽTen człowiek żłobi/wyrzyna naczynia z drewnaʼ). Por. odpowiednik 

na SE stpol. czosać, czeszę ʽobrabiać toporem, ciosać drewno lub kamieńʼ. W kwestii suf. -ul- 

por. krãtulas ʽrzeszotoʼ ⇐ kratýti; sprùdulas ʽdrewniana zatyczkaʼ ⇐ spráusti. 

Pokrewieństwo kasulas z łac. łac. corulus, -ī f. ʽkrzak leszczyny, leszczyna, Corylus 

avellanaʼ, przyjęte w de Vaan 138n. i Weiss 2009, 472, wydaje się mało prawdopodobne. 

 kašãrai 2 p.a. m.pl. gw. ʽw dawnych gospodarstwach obszarniczych, dworskich: 

bydynki przeznaczone dla służby folwarcznej, czworakiʼ (Visi dvaro bernai gyveno 

kašãruose ʽWszyscy parobcy dworscy mieszkali w «kašarai») — z przesunięciem znaczenia 

zapożyczone z pol. koszary f.pl. ʽmiejsce zakwaterowania żołnierzyʼ (to z kolei od pol. gw. 

koszara ʽpleciona zagroda dla owiec pod gołym niebemʼ ⇐ rum. coşară ts., od coş ʽkoszʼ, 

por. Bańkowski I, 802). Por. kumetýnas s.v. kùmetis. 

 kašaravóti, kašaravóju, kašaravójau gw. ʽczyścić, szorować (kocioł, samowar, garnek, 

łyżki)ʼ, refl. kašaravótis ʽmyć sięʼ — ze zmiany *kašeravoti, co zapożyczone z pol. przest. 

koszerować, -uję, por. za SW II, 494: 1. ʽu Żydów: oczyszczać pokarmy, według przepisów 

Talmuduʼ, 2. żartobl. ʽmyć, szorować do czystaʼ, refl. koszerować się ʽczyścić się, myć się, 

szorować sięʼ (Żydzi zwykle się koszerują przed świętami). Osnową tego czasownika jest 

przym. koszerny SW ʽczysty, należyty, stosowny do przepisów Talmudu, dozwolony Żydom 

do użycia na pokarm, nie trefnyʼ (błr. kašė́rny, ros. kóšernyj), drw. od koszer indecl. (błr. 

kóšėr) – zapoż. z jid. košer ʽrytualnie czystyʼ ⇐ hebr. kāšēr ʽwłaściwy, odpowiedniʼ 
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(Sławski II, 542n.)275. — Odmiennie ukształtowane vb. kašẽryti ob. kašėr̃yti, -iju, -ijau 

ʽczyścić, myćʼ jest białorutenizmem, por. błr. gw. kašė́rycь ʽczyścić, oczyszczaćʼ, kašė́rycca 

ʽmyć się starannieʼ (por. ĖSBM 4, 321; war. kašarýcь PZB 2, 447). War. sufiksalne: kašiẽryti 

(Visus arklius iškašiẽrijom upėje ʽWszystkie konie umyliśmy w rzeceʼ) oraz kašiùryti ʽprać, 

płukać bieliznęʼ i iškašiū̃ryti ʽoczyścić (ściany)ʼ. Segment -ėr- białoruskiego sufiksu ma więc 

czworakie zastępstwo litewskie: -er-/-ėr-, -ier-, -iur- i -iūr-. — Zastępstwo -yti przez -inti 

daje war. kašarinti ob. kašėr̃inti ʽczyścić, myćʼ, refl. išsikašėr̃inti ʽwymyć się, wykąpać się 

(w jeziorze)ʼ. 

 kašavõras 2 p.a. wsch.-lit. ʽkucharz w wojskuʼ (ZS 23) — zapoż. z błr. kašavár, -a 

ʽkucharz w wojsku; kucharz w stołówce pracowniczejʼ, zob. TSBM. LKŽ V, 397 mylnie 

wskazuje ros. [gw.] kaševár jako źródło pożyczki (rosyjski wyraz oznacza ʽłopatkę do 

mieszania kaszyʼ i ʽurządzenie do gotowania kaszy nad ogniskiemʼ, zob. SRNG). 

 kãšė 2 p.a., kašė ̃4 p.a. ʽkosz; siatka na siano; skrzynia na ziarno (we młynie)ʼ — drw. 

wsteczny od kašẽlė (kašẽlis, kašẽlius) ʽrodzaj koszykaʼ ⇐ błr. kašélь, kašaljá. Por. LEW 227, 

ZS 23. War. kašà. Drw. kašė́tas ʽkołyska wypleciona z witekʼ.  

 kašė́ti, kašiù, kašė́jau gw. ʽspadać z ciała, chudnąć, mizerniećʼ (Gyvoliai ant šiaudų 

iškašė́jo per žiemą, t.y. išdžiūvo JU ʽZwierzęta żywione przez zimę słomą zmizerniałyʼ), 

iškašė́ti ʽumrzećʼ (Kašė́jo, kašė́jo ir iškašė́jo), refl. išsikašė́ti 1. ʽo starcu: usychać, grzybiećʼ 

(Tas jų senis išsikašė́jęs visai), 2. ʽzgłodniećʼ (Išsikašė́jo pilvas), 3. ʽo koszuli: zedrzeć sięʼ. 

Izolowane, niejasne. 

 kãšikas 1, 3 p.a., kašìkas 2 p.a. gw. 1. ʽkosz na kartofle, warzywa, sieczkęʼ, 2. ʽsiatka 

do przenoszenia sianaʼ — zapoż. ze stbłr. košikъ, košykъ, por. błr. kóšyk, -a, pol. koszyk. — 

Neoapofonia SZ ă ⇒ SP ā: kõšikas DVŽ (por. kapkà ⇒ kopkà; kvajà ⇒ kvojà). 

 kãšius, -iaus 2 p.a. gw. ʽkosz na kartofle, warzywa, ziarnoʼ, też f. kašìs, -iẽs 4 p.a. 

ʽkosz na ziarno, mąkęʼ. Dwuznaczne: albo zapożyczenie ze stbłr. košъ, błr. koš, kašá albo też 

drw. wsteczny od kãšikas (zob.). Zob. LEW 227, ALEW 465. — Drw. kašiùkas. N.m. Kašiaĩ. 

— Nazw. Každáila wywodzi się przez udźwięcznienie z *kaš-dáila cps. ʽten, kto wyplata 

koszeʼ (typ ratadáila, zob. s.v. dáilinti). War. Kãždailis, Každailỹs. 

 kaškà 2 p.a., gen.sg. kãškos stlit., gw. 1. ʽbiegun, czop na którym obracają się drzwiʼ 

(Durys ant kaškoms), war. kačkà, 2. ʽkij niezbyt gruby; tyczka wetknięta z boku wozu dla 

oparcia na nim siana a. gałęziʼ, 3. ʽoparcie siedzenia w saniachʼ (war. kačkà), 4. ʽzarąb w 

belce mostuʼ, 5. ʽpal w mościeʼ (war. kačkà). SD: kaška «pal mostowy», tiltas unt kaškų 

«most na palach». Bez pewnej etymologii, zob. LEW 201. Brückner 1877, 88 rozważał 

zapożyczenie z pol. kaczka ʽQuerbalken am Deichselendeʼ, ale takie użycie wyrazu kaczka 

nie znajduje potwierdzenia w słownikach, zob. SGP II, 286n., SW II, 196.  

 kãškis, -io 2 p.a. gw. ʽświerzb, choroba skórna zwierząt i ludziʼ — zapoż. z łot. kašķis. 

Inaczej LEW 226: do kàsti ʽkopać, ryćʼ. 

 kaštãnas 2 p.a., kaštõnas 2 p.a. 1. bot. ʽkasztanowiec pospolity, Aesculus 

hippocastanumʼ, 2. bot. ʽkasztanowiec jadalny, Castanea sativaʼ — zapoż. z ros. kaštán, -a 

(⇐ nwn. Kastánie f. przez pol. kasztan; dalsza etymologia w REW I, 544, EWD 632). — Drw. 

kaštanìnis ʽkasztanowy, mający kolor owocu kasztanowca, rudawobrązowyʼ, kaštãnis, -ė 

ʽkoń maści od jasnorudej do ciemnoczekoladowej, koń cisawyʼ, do tego zapożyczemia: 

 
275 Dziwi brak poświadczenia dla przym. kašernas. NDŽ i LKŽ dają tylko košérnas jako replikę ros. košérnyj, 

pol. koszerny. Polskiemu koszer odpowiada lit. kòšeris, -io 1 p.a. ʽprzestrzeganie przepisów Talmudu w 

odniesieniu do pokarmówʼ. 
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kaštañkas ⇐ pol. (koń) kasztanek i kaštánka ⇐ pol. (kobyła) kasztanka; kaštõnas ʽkasztan – 

końʼ (ZS 23). 

 kãštas 4 p.a., też pl.t. kaštaĩ ʽnakład pieniężny na określony cel, koszt, koszty, wydatki 

na kupno lub opłacenie czegoʼ — zapoż. ze stbłr. koštъ ʽwartość czego; wysokość nakładu 

pieniężnegoʼ (⇐ pol. koszt, pl. koszty ⇐ śrwn. kost, koste ⇐ włos. costo, zob. Sławski II, 

544). Por. SLA 99 i LEW 228 (wprost z pol.). — Vb. denom. kãštytis ʽponosić kosztyʼ, np. 

Veseliją kelti (veselijai kelti, veseliją keliant) reik išsikãštyti JU ʽUrządzając wesele, trzeba 

się wykosztowaćʼ; kaštúoti ʽkosztowaćʼ. Zob. też kaštaũnas i kaštavóti.  

 kaštaũnas, -à 4 p.a., kaštáunas 1 p.a. stlit., gw. ʽkosztowny, drogocennyʼ — zapoż. ze 

stbłr. koštovnyj ʽmający dużą wartość; cenny; bogatyʼ, por. błr. kaštóŭny (⇐ pol. kosztowny). 

Zob. SLA 99 i LEW 228: wprost z pol. Brak w ALEW. War. kaštaunùs, -ì. — Odniesienie 

przymiotnika kaštaũnas do rzeczownika kãštas (zob.) spowodowało wyodrębnienie -aunas 

jako neosufiksu. Widać go w przymiotnikach liustaũnas, maraũnas i vaiskaũnas.  

 kaštavõlas 2 p.a. gw. 1. bot. ʽgoździk brodaty, Dianthus barbatusʼ, 2. bot. ʽżywokost 

lekarski, Symphytum officinaleʼ (stosowany w ziołolecznictwie jako lek wspomagający 

gojenie się złamań lub uszkodzeń kości) — zamiast *kaštivolas, zapożyczone z pol. 

kosztywał (⇐ stczes. kostival, zob. Sławski II, 546n.). Por. POLŽ 92. — Ze zmieszania z 

kaštãnas (zob.) pochodzi war. kaštanavolas b.z.a. ʽżywokost lekarskiʼ. 

 kaštavóti I, kaštavóju, kaštavójau gw. ʽstanowić wartość pieniężną, kosztowaćʼ — 

zapoż. ze stbłr. koštovati, por. błr. kaštavácь, -úju, -úje (⇐ pol. kosztować ⇐ nwn. kosten 

ʽmieć wartość, cenęʼ). LEW 228: wprost z pol.; brak w SLA. Zob. też kãštas i kaštaũnas. 

 kaštavóti II, kaštavóju, kaštavójau przest., gw. ʽjeść lub pić coś w celu zbadania 

smaku, próbować, kosztowaćʼ — zapoż. ze stbłr. koštovati, por. błr. kaštavácь, -úju, -úje (⇐ 

pol. kosztować ⇐ nwn. kosten ʽbadać smak czegośʼ). War. z wtórnym r: karštavóti (LD § 

248). 

 kašteliõnas 2 p.a. hist. ʽzarządzający zamkiem warownym i przyległymi terenami; 

pomocnik wojewodyʼ, SD <kaßtelonas> «kasztelan, legatus palatini, castellanus» — zapoż. 

ze stbłr. kašteljanъ, kaštaljanъ ʽkomendant zamkuʼ (⇐ pol. kasztelan ⇐ łac. castellānus). 

Akcentuacja została dostosowana do typu valdõnas, klebõnas. Por. SLA 99. 

 katalìkas, -ė 2 p.a. ʽkatolik, wyznawca katolicyzmuʼ — miejsce akcentu wskazuje na 

zapożyczenie z błr. katalík, -á, stbłr. katolikъ, katalikъ (⇐ pol. katolik), a nie wprost z 

polskiego, jak podają LKŽ V, 404 i POLŽ 368. War. katolìkas 2, 4 p.a. (m.in. DP, SD). Zob. 

też SLA 99, ZS 23. — Drw. katalikijà ʽogół katolikówʼ, katalikýbė ʽkatolicyzmʼ, war. 

katalikystà, -ỹstė (por. stbłr. katolic(s)tvo), katalìkiškas ʽkatolickiʼ. Stlit. katalickas, 

katolickas oddaje stbłr. katolickij, pol. katolicki. — War. katilìkas jest germanizmem, oddaje 

prus.-niem. katelik (GL 64), por. nwn. Katholík m., pl. Katholíken. 

 kãtarga 1 p.a. wsch.-lit. ʽkatedraʼ (DVŽ) — niejasne wykolejenie wyrazu kãtedra (lit. 

liter.), które doprowadziło do homofonii z kãtarga ʽkatorgaʼ (zob. kãtorga). 

 kãtas 2 p.a. stlit., gw. ʽkotwicaʼ (m.in. SD
1, SD) — zapoż. z pol. przest. kot ʽkotwica, 

zwł. u statków rzecznychʼ (SLA 100, LEW 228, ALEW 466, Sławski III, 16). Nie można 

wykluczyć zapożyczenia z dniem. katt, kattanker ʽmała kotwicaʼ, por. Berneker I, 590n. Zob. 

też katvyčia i iñkaras. — Drw. katinis SD «kotwiczny», katinė lyna SD «kotwiczna lina». 

Por. iñkaras. 

 katė ̃4 p.a. ʽkot, kotka, Felis domesticaʼ. War. kãtė 2 p.a., katìs, -iẽs 4 p.a., też m. kãtas 

4 p.a. Odpowiedniki bałtyckie: łot. kaķis ʽkotʼ, kaķe ʽkotkaʼ, stpr. pausto catto EV ʽdziki kot, 
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Wildekatczeʼ. Wraz ze słow. kotŭ, stwn. kazza i śrłac. cattus itp. kontynuuje zapożyczenie z 

nieznanego źródła. Zob. LEW 228, Berneker I, 589n., REW I, 643n., Sławski II, 558n., Kluge-

Seebold 362. — Drw. katenà 1. ʽskóra z kotaʼ, 2. ʽpas z kieszeniami na pieniądze, trzosʼ, 

kãtenos f.pl. ʽfutro z kocich skórʼ, kãtinas ʽkot-samiec, kocurʼ (por. łot. gw. katins) ⇒ 

katìnakis cps. ʽkto ma oczy podobne do oczu kotaʼ; katìnga ʽkotna – o kotce)ʼ. — Drw. 

wsteczny: kãtas ʽkot, kotkaʼ ⇐ kãtinas: SD katas marinis «koczkodan, kot morski» (por. 

žą̃sas ⇐ žą̃sinas). — Zdrobnienia: kačiùkas, kačiū́tis, katėl̃is, katýnas, katýtis, katū́tis ʽkotekʼ. 

— Cps. kãčiapienis 1. ʽłaknienie mleka u kotaʼ, 2. ʽolej konopnyʼ, 3. ʽbiało kwitnąca roślina 

polnaʼ, 4. ʽpleśniawka, choroba jamy ustnej, objawiająca się białoszarymi nalotamiʼ (por. 

píenas), kãčiaplaukis ʽdelikatne włoski, puszek, meszekʼ (por. pláukas), kačiãžolė ʽpewna 

trawa rosnąca we lnieʼ (por. žolė)̃, katlupà ʽnicpońʼ (dosł. ʽkto zdziera skórę z kotów, por. 

lùpti i typ šùnlupa), kãtpėdės f.pl. bot. ʽkocanki piaskowe, Gnaphaliumʼ (por. pėdà), kãtuogė 

bot. ʽmalina, Rubus saxatilisʼ, war. kãčia.uogė (por. úoga), kãtžolė bot. ʽkocimiętka, Nepetaʼ 

(por. žolė)̃. — Vb. denom. kačiúotis: apsikačiúoti ʽo kotce: wydać potomstwo, okocić sięʼ, 

gw. katináutis ts., katinúotis ʽkocić sięʼ, kãtytis, -inasi, -inosi ts., katúotis ts. Natomiast czas. 

katénti ʽwzywać, wołać kotaʼ pochodzi od wykrz. kat-kat (war. kať-kať i katì-katì). — N.m. 

Katinaĩ 4x (⇒ Katinìškė). 

 katekìzmas 2 p.a. ʽkatechizm, zwięzły wykład zasad wiary chrześcijańskiejʼ, też pl.t. 

katakìzmai: Katakìzmų kláusė ʽPytał katechizmuʼ (ZS 23). Starsze postaci: katechìzmas, 

katejizmas. Akcent lit. wskazuje na błr. katėxízis, -a m. jako źródło zapożyczenia (por. stbłr. 

katexizmъ obok katexisisъ, katixisisъ ⇐ gr. κατήχησις). Zakończenie -izmas oddaje albo pol. 

-izm (katechizm) albo nwn. -ismus (Katechismus m.). Brak w SLA, LEW. — War. 

kontrahowane katgìzmas (m.in. u Donełajtisa) < *katkizmas, katgìzmos f.pl., katìzmos f.pl. 

mają źródło w formach prus.-niem. katxisem, katism, katismen (por. GL 64, Čepienė 297). — 

Vb. denom. katechizavóti: DP katechizavója ʽkatechizujeʼ, katekizúoti ʽkatechizować, uczyć 

katechizmuʼ. 

 katénka 1 p.a., katánka 1 p.a. przest., gw. ʽrodzaj krótkiego okrycia wierzchniego, 

kurtka, kaftanʼ, por. Gražus apdaras katénka, kuri yra iš milo iki kelių, su suraukšluotu 

liemenimi in stulpus JU ʽŁadnym okryciem jest «katenka», z samodziału do kolan, z talią 

marszczoną w słupkiʼ — zapoż. ze stbłr. katanka, por. błr. gw. katánka, -i (por. Brückner 

1877, 92, SLA 100, pominięte w LEW), to przejęte z pol. przest. katanka ʽrodzaj kurtki 

wojskowej (góralskiej, chłopskiej)ʼ, ⇐ katan(a) ʽzawodowy żołnierz najemny z Węgierʼ 

(por. węg. katona ʽżołnierzʼ). Zob. Brückner 222, Sławski II, 100n., Bańkowski I, 643. W 

kwestii akutu por. zapoż. lénkas, pečénka, varánka. 

 katė́ti, kãta (war. katė́ja), katė́jo 1. ʽo kurze: gdakaćʼ, 2. przen. o kobiecie mówiącej w 

podnieceniu, krzyczącej, zacinającej się, jąkającej sięʼ, užsikatė́ti ʽo dziecku: zanieść się 

płaczem, łkać spazmatycznieʼ — czasownik na -ė- od onomatopeicznej osnowy kat-, por. 

interi. kat-kat: Višta pirm dėjimo kiaušio karkia, o padėjusi bèkat: kat-kat-kat-kadakšt ʽKura 

przed zniesieniem jaja «karkia», a po zniesieniu gdacze «bekat: kat-kat-kat-kadakšt»ʼ. Zob. 

też kadė́ti, kagė́ti, kakčióti i kudakúoti. 

 kãtilas 3, 1 p.a. ʽkocioł, duże naczynie metalowe do gotowaniaʼ — wraz z łot. katls 

zapożyczone ze strus. kotĭlŭ (⇐ goc. *katils), por. Būga, RR III, 764, 897, ZS 21. LEW 228 

dopuszczał bezpośrednią pożyczkę z germańskiego, co wydaje się mniej prawdopodobne. 

Stpr. catils EV ʽKesselʼ ⇐ stpol. kocieł, kotła. Zakończenie jak w zapoż. kãzilas, kùbilas i 

Póvilas [ʽPawełʼ]. — SD katilas «kocieł», katilas trikojis «panew», katilas, kuriam degina 

žoles ir žiedus «alambik» [ʽprzyrząd do destylacjiʼ]. — Drw. katélnyčia ʽpiec kuchenny z 

wmurowanym kotłemʼ, katilėl̃is ʽkociołekʼ (SD «kociełek»), 2. bot. ʽdzwonek, kolorowy 

kwiat, Campanulaʼ, katiliùkas ʽkociołekʼ, katìlius ʽkotlarzʼ, katiliausp prigulįs SD 
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«kotlarski», katilnyčià gw. ʽkocioł na nogachʼ, katilnyčia, kalvė SD «kotlarski warsztat, 

kuźnia». — Nazw. Katìlius, Katìlis, n.m. Katìliai 3x, Katìliškės 4x. — N.jez. Kãtilas, 

Katiliùkas, Katìlius, n.rz. Kãtilė.  

 katlėris, -io stlit. ʽkotlarzʼ obok katlėrius, -iaus SD
1 «kotlarz» — zapoż. ze stbłr. 

kotljarъ (kotlarъ), por. błr. gw. katljár, -a (por. ĖSBM 4, 304). Dziwi nas brak war. *katlieris 

a. *katlierius (por. kùčierius ob. kùčeris; šùlierius ob. šùleris). — Nazw. Katlėr̃ius (war. 

Katliõris, Katliõrius). — Drw. katlėrystė SD «kotlarstwo». NB. LKŽ V, 412 pisze katleris, z e 

zam. ė (podobnie wydawca SD). Błędny jest wywód katlėris z pol. kotlarz w LKŽ i ALEW. 

 kãtorga 1 p.a. 1. ʽkatorga, przymusowe ciężkie roboty, stosowane jako kara w Rosji 

carskiejʼ (war. kãtarga 1 p.a.), 2. ʽnieznośne warunki życiaʼ, 3. ʽpraca ponad siły, mordęgaʼ 

— zapoż. z ros. kátorga, -i (⇐ gr. κάτεργον, pl. -α ʽgalery, praca przymusowaʼ, REW I, 541), 

por. błr. kátarha (stbłr. katarga, katerga, katorga). Stąd też łot. katorg̃a. Zob. ZS 23, LEW 

229. — War. żm. kãtarža KRŽ może mieć zakończenie zmienione pod wpływem ros. 

katoržánin ʽkatorżnikʼ (M. Osłon, p.l.). — Drw. kãtorg-ininkas ʽzesłany na katorgę, 

katorżnikʼ jest kalką z ros. kátorž-nik. 

 katràs, -à 4 p.a. — zaimek pytajny ʽktóry z dwóch?ʼ: Pasakýk, katràs tàvo výras!? 

ʽPowiedz, który (z obu mężczyzn) jest twym mężem?ʼ. SD katras, katrasai «ktory ze dwu». 

Później używane również w znacz. ʽktóry z wieluʼ i mieszane z zaimkiem kurìs ʽktóryʼ. Por. 

łot. katrs, f. katra przest. ʽkto z dwóch? który z dwóch?ʼ, dziś ʽkażdy, jeder, jeglicherʼ. 

Powstało przez synkopę z kataràs (gw.), to z *kateras – na skutek wyrównania wokalizmu 

sylaby wewnętrznej do sylab otaczających, por. vãkaras < pbsł. *u̯ekera- (scs. večerŭ), zob. 

Skardžius, RR 4, 430. Odpowiednik psł. *kotorŭ, *koterŭ, por. scs. kotoryjĭ, koteryjĭ ʽτίς, 

który, jakiʼ, ros. kotóryj, słc. kotorý, koterý (kotrý), stczes. koterý ʽktóryʼ (formy czes. který, 

pol. który uległy wpływowi zaimka *kŭto; inaczej Rejzek 2001, 319, który rekonstruuje psł. 

*kŭterŭjĭ). Zob. BSW 120n., LEW 229. Osobno zob. tatràs. — Pie. *ku̯o-tero, drw. od zaimka 

pytajnego *ku̯o- (zob. kàs). Por. wed. katará- ʽktóry z dwóchʼ, aw. katāra, gr. πότερος, goc. 

ƕaþar, stwn. hwedar, śrang. whether ts. Tu też osk. pútúrús-pid nom.pl. m. ʽobydwajʼ (por. 

sti. kataráś-cid), łac. uter ʽten, który (spośród dwóch)ʼ < *ku̯utero- (zob. Untermann 2000, 

625, de Vaan 646n.). Co do użycia sufiksu kontrastywnego *-tero- w derywacji odzaimkowej 

por. łac. noster ʽnaszʼ < *nos-tero, vester ʽwaszʼ < *u̯os-tero-. — Drw. nekatràs ʽżaden z 

dwóchʼ, nekatróji giminė ̃gram. ʽrodzaj nijaki, neutrumʼ (war. niekatràs, zob. nie). 

 katùkas 2 p.a. gw. 1. ʽzagrodzone miejsce w oborze, służące do przechowywania 

sianaʼ, 2. ʽprzegroda w oborze dla oddzielenia zwierzątʼ, 3. ʽkurnikʼ, 4. ʽklatka na ptactwo 

domowe; klatka na wieprzaʼ, 5. ʽżłób, jasła w oborze lub stajniʼ, 6. ʽwóz o wysokich bokach, 

służący do przewozu siana a. zbożaʼ — zapoż. z błr. katúx, -á ʽmały chlew; ogrodzone 

miejsce w chlewieʼ (por. TSBM, ĖSBM 4, 307). Substytucja fonetyczna x ⇒ k upodobniła 

zapożyczenie do zdrobnień z suf. -uk-. — Drw. wsteczny: kãtas ʽkurnikʼ (Čiš kãtan! ʽDo 

kurnika!ʼ). Od tego utworzono katẽlis 1. ʽrodzaj klatki, ogrodzenie dla kur trzymanych pod 

piecemʼ (Suvaryk vištas katẽlin ʽSpędź kury do «katelis»), 2. ʽklatka dla kur a. zwierząt, 

którą wstawia się na wóz lub na sanieʼ. 

 kãtulti, kãtulu, kãtulau ʽłaskotać, dotykać lekko w sposób podrażniający, drapać lekko 

skórę, łechtać, muskaćʼ, DP ʽłesktaćʼ, SD
1 katulu «łachcę, łachtam» [ʽdrażnić, łaskotać, 

głaskaćʼ, SPXVI] (syn. kasau) — formacja deminutywna z suf. -ul- od osnowy kat-, która 

pochodzi od wykrz. kàt-kàt (por. syn. kuténti ⇐ kùt-kùt). Paralele: švėp̃ulti ⇐ švèpt (zob. 

švėp̃ti), võbulti ʽwolno żuć, ciamkaćʼ. — Drw. postwerbalne: kãtulas a. katulỹs ʽłechtanie, 

łaskotkiʼ. — Jęz. literacki daje pierwszeństwo formacji na -uliuo-: kãtuliuoti ʽłaskotaćʼ. — 

Syn. kačióti, -ju, -jau ʽłaskotać, głaskaćʼ nawiązuje w niejasny sposób do czas. kačióti ʽo 
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kocie: szukać myszyʼ, przen. ʽszukać pożyczkiʼ (por. katė ̃ ʽkot, kotkaʼ), prisikačióti 

ʽnazbierać sobie, np. grzybówʼ. 

 katvyčia stlit. ʽkotwicaʼ (CHB) — zapoż. ze stbłr. kotvica, kotfica ⇐ pol. kotwica. Por. 

SLA 100 i LEW 228 (wprost z pol.), ALEW 466 (ʽz lechickiegoʼ). Zob. też kãtas i iñkaras. 

 káugė 1 p.a., kaũgė 2 p.a. 1. ʽwielka kopa (siana, słomy), sterta, brógʼ, 2. ʽkopka (siana, 

koniczyny)ʼ. War. palatalizowany kiáugė (wahanie w nagłosie k-/k̓ - też w káušas/kiáušas i 

kaukarà/kiaukarà). Akut niejasny. Odpowiednik łot. kàudze ʽwielka kopaʼ, kaugurs 

ʽwierzchołek wzniesieniaʼ. Zestawia się ze stisl. haugr ʽwzgórzeʼ, stwn. śrwn. houc, -ges ts., 

nwn. Hügel m. (LEW 229). Nieco inaczej PKEŽ 2, 291n. Transponat ie. *keu̯g(h)-. — Drw. 

kaugurỹs 3 p.a. lub kaũguris 1 p.a. ʽnieduże wzniesienie; zaspa śnieguʼ. — WSZ kūg-: kū́gis 

(zob.), war. kiū́gis. 

 kaũkaras 3 p.a. 1. ʽwzgórze, pagórekʼ, 2. ʽwierzchołek góryʼ, 3. gw. ʽwzniesienie, 

kępa, kopczykʼ, 4. gw. ʽczołoʼ, 5. gw. ʽgłowa; tył głowy, potylicaʼ — formacja z suf. -ar- i 

SO kauk- < pie. *kou̯k-, por. pgerm. *hauh-a- ʽwysokiʼ, goc. hauhs, stisl. hár, hór, ang. high, 

stwn. hōh ts., zob. LEW 229n., Kroonen 215. War. kaukarà/kiaukarà; przez sonoryzację: 

gaũgaras ʽwierzchołek góryʼ (por. gugà ob. kukà). Drw. kaukarìkas ʽpotylicaʼ. — Z innymi 

sufiksami: kaũkoras ʽkopczyk, pagórekʼ (⇒ kaukorìkas ʽdziecko z wielką głowąʼ, ŽD 127), 

war. gaugorà ʽwyższe miejsce na roli lub na łące; nieurodzajny, żwirowaty gruntʼ; kaukõrė 

ʽwzniesienie niczym nie porośnięteʼ, kaukõris ʽpagórek; zgarnięta kupka czegośʼ, kaũkuras 

ʽpagórekʼ, kaukurė ̃ʽszczyt góry, wzgórzaʼ (por. kùkuras ʽkark, grzbietʼ). — Zapoż. litewskie 

w pol. gw. kakury pl. ʽplecy (gdy mowa o noszeniu dziecka na barana)ʼ, por. Zdancewicz 

341. — Odpowiednik prasłowiański *kuk- < pbsł. *kau̯k-, por. słń. kúča ʽczupryna, kosmyk 

włosów; snopekʼ, strus. kuča ʽsterta, kopaʼ, ros. kúča ʽkupa, stos, gromadaʼ (gw. ʽkopa siana; 

ostatni okres ciążyʼ), ukr. kúča ʽkupaʼ, pol. przest. kuczka ʽkupka, gromadka; kopka, kopica 

(zboża, siana)ʼ. 

 káukė 1 p.a. 1. ʽmaskaʼ (kaukė́tas ʽw masceʼ), 2. ʽochronna zasłona na twarz używana 

podczas pracyʼ, 3. ʽokład kosmetyczny na twarzʼ. Łączy się z káukolė a. káukolas ʽczaszkaʼ 

(kaukólas ʽgrudaʼ), ale dalsze związki pozostają nieustalone, por. LEW 231n. Przy założeniu 

alternacji spółgłoskowej k/š (por. akmuõ, smãkras) można ewentualnie szukać powiązania z 

káušas m.in. ʽczaszka, czerepʼ. 

 kaukõrė 2 p.a. gw. 1. ʽdrewniany moździerz, w którym ubijano słoninę lub sadło wraz 

z solą i przyprawami, by je później – po wysuszeniu lub uwędzeniu – użyć jako omasty do 

zup, kasz i innych potrawʼ (Kaukõrėj gera lašinius grūsti ʽW «kaukorė» dobrze ubija się 

słoninęʼ), 2. ʽnaczynie z kory (łyka) do przechowywania tak przygotowanej zaprawyʼ, 3. 

ʽduża miska z drewna, z której wszyscy jedzą zupę a. kaszęʼ: Atneša in stalo kaũkorį, pastato 

ir valgo visi DVŽ ʽPrzynoszą na stół «kaukorė», stawiają i wszyscy [z niej] jedząʼ — 

deverbativum na -r- od neoosn. kauko- ⇐ kaũkoti ʽbić, walićʼ (zob.). Brak w LEW. — Drw. 

wsteczny: káukė ʽmoździerz do ubijania słoninyʼ (por. prãdaras ⇒ prãdas; skùduras ⇒ 

skùdas). — Synonimem kaukõrė jest cps. táukagrūdė (por. taukaĩ ʽtłuszczʼ i grū́sti ʽtłuc, 

ubijaćʼ), od tego wsteczne drw. taũkė i taukìnė. 

 kaũkoti, kaũkoju, kaũkojau gw. ʽbić, uderzać, walićʼ, káukoti, -ju, -jau gw. ʽbrnąć po 

błocieʼ — czasowniki na -o-, utworzone od interi. kaũkš, káukš, opisującej m.in. odgłos 

uderzenia, zdzielenia czym, też odgłos kroków kogoś obutego w drewniaki. Zob. też 

kaukšė́ti.  

 kaukšė́ti, káukšiu (3 os. káukši, war. káukšia), kaukšė́jo 1. ʽstukać, postukiwać, 

uderzać, łomotaćʼ, 2. ʽdo drzwi pukać, stukać, kołataćʼ, 3. ʽłomotać, klekotać (o prze-

jeżdżającym wozie)ʼ — czasownik na -ė- utworzony od interi. káukš(t), kaũkš(t), opisującej 



678 

na prawach rękopisu 

odgłos uderzenia, zdzielenia czym, stuknięcia. Z innym sufiksem: kaukšénti ʽuderzać, robić 

coś uderzającʼ. — Drw. káukščioti ʽo drewniakach: wydawać odgłosʼ, káukšterėti ʽstuknąć, 

uderzyć, trzasnąć; kupić; zastrzelić (na polowaniu)ʼ, kaukštúoti ʽiść spiesznie stukając 

(drewnianym) obuwiemʼ. 

 kaũkti, kaukiù, kaukiaũ 1. ʽwyć jak pies, wilk, wydawać przeciągły, zawodzący głos; 

ryczeć, huczećʼ, SD kaukiu «wyję» (syn. staugiu), 2. ʽwydawać odgłos przypominający 

wycie zwierząt (o syrenie, o maszynie)ʼ, sukaũkti ʽzebrać, np. pieniądzeʼ, refl. kaũktis 

ʽzbierać się, gromadzić sięʼ — czasownik o osnowie kau-k-, pochodzącej od powtórzonego 

wykrz. kau-kau (por. kiaũkti ⇐ kiau-kiau; baũbti ⇐ baũ-baũ). Odpowiednik łot. kàucu, 

kàuču, kàukt ʽwyć, wydawać trzaskiʼ. — W słowiańskim por. kuk-: stpol. kukać ʽwołać, 

zawodzićʼ (pol. kukać o głosie kukułki, gw. też o głosie żaby), ros. przest. kúkatь ʽwydawać 

dźwięk, szemrać, utyskiwaćʼ, sch. kȕkati ʽbiadać, narzekać, opłakiwać; kukaćʼ. Zob. LEW 

230, ALEW 467. — Drw. kaũkaras ʽkto wyje, ryczyʼ, kaukesỹs ʽwycie, huczenieʼ, káukla c. 

ʽpłaksaʼ, kauklỹs ʽpłaksa; syrena fabrycznaʼ, kaũksmas ts. — Jak sb. postverbale wygląda 

kaũkas 1. ʽw mitologii: duch opiekuńczy domu; gnom, skrzatʼ (kaukus, žemėpatis ir 

laukasargus pameskiet MŽ 919), 2. gw. ʽdusza nieochrzczonego dzieckaʼ, 3. gw. ʽdiabełʼ, 

kaũko akmuõ ʽstrzałka piorunowa, fulgurytʼ (syn. skáukaspenis). Mniej jest prawdopodobne, 

żeby kaũkas było formalnie zgodne z germańskim przym. ʽwysokiʼ: goc. hauhs, stisl. hár, 

stwn. hōh (zob. ALEW 467). 

 káulas 1, 3 p.a. 1. ʽkośćʼ, 2. ʽpestka owocuʼ, 3. ʽogryzek (jabłka, gruszki)ʼ. Pl. káulai 

ʽkościʼ (DP też ʽkości do gryʼ), arklys gražių káulų ʽkoń dobrze zbudowanyʼ. SD: kaulas 

elefanto «słoniowa kość», šono kaulas «żebro», smegenys kauluosa «śpik w kościach». 

Odpowiedniki bałtyckie: łot. kaũls, stpr. caulan EV ʽkość, Beynʼ, też kaulei z *kaulen ʽkośćʼ: 

kaulei esse maians kaūlins ENCH ʽkość z moich kości, Bein von meinen beinenʼ; no ainontsi 

[recte: ainontis] kaulan ENCH ʽan jemandes Beinenʼ. Prócz tego kaules EV ʽcierń, Dornʼ. — 

Obecność lit. akutu sugeruje prajęzykową metatezę spółgłoski laryngalnej: *kāu̯.la- z 

*kau̯H.la-, to z pie. *kah2ulo- < *keh2u-lo- (Petit 2010, 109 nie ucieka się do metatezy, lecz 

postuluje pie. *keh2u̯-lo-). Odpowiedniki ie.: gr. καυλός ʽłodyga rośliny; trzon, drzewce 

włóczniʼ, łac. caulis, -is m. ʽłodyga, pęd rośliny; członek męski; dudka pióra ptasiegoʼ, stir. 

cúal f. ʽwiązka, np. chrustuʼ, ir. cuaille ʽpal, kółʼ. Zob. LEW 230, Schrijver 1991, 268n., de 

Vaan 100 (praforma ie. *(s)keh2u-l-i-), ALEW 468n. — Drw. kaulẽlis ʽkostka, kosteczka; 

pestka owocu; kostka do gryʼ (SD: <kaułelis> «kostka, kosteczka», <kaułalis źaislinis> «kut 

do grania», syn. brūzgulis), kaulẽliai (zob.), kaulė́tas ʽkościsty; ościstyʼ (kaulė́ta žuvìs 

ʽoścista rybaʼ), kaulìngas ʽkościsty (o koniu, świni), o grubych kościach, twardy, smolny (o 

drewnie), ościsty (o szczupaku)ʼ, káulinis ʽkostnyʼ (⇒ káulinyčia a. kaulinýčia 1 p.a.: 

kaulinyčia SD «kośnica» [ʽkostnica, pomieszczenie na ciała zmarłychʼ]276), przen. ʽbardzo 

zimne pomieszczenieʼ, kauliùkas ʽpestka owocu; kolanko, obrączkowata zgrubiałość w 

źdźble zboża a. rośliny trawiastej; sucha gałązka, chrustʼ, kaulõkai m.pl. ʽżeberka, potrawa z 

mięsa wieprzowego a. cielęcego przyrośniętego do żeberʼ, prakaũlis a. prakáulis ʽczłowiek 

chudy, wysoki, kościsty; zwierzę z wystającymi kośćmiʼ, ⇒ prakaulùs ʽkościsty, z 

wystającymi kośćmiʼ, prakaulùs véidas ʽkoścista twarzʼ. — Cps. líepakaulis (zob. líepa), 

norikaulis SD «gruczoły» (I człon niejasny, do norė́ti ʽchciećʼ?), nugárkaulis ʽkręgosłupʼ, SD 

nugara kaulis «pacierz v zwierząt» (por. nùgara), perdãkaulis (zob. pérsti), piẽstkaulis ʽdłoń 

bez palcówʼ (por. piẽstas), šónkaulis ʽżebroʼ (por. šónas). Tu też stpr. grēiwa-kaulin acc.sg. 

ʽżebro, Rippeʼ (dosł. ʽkrzywa kośćʼ, por. lit. kreĩvas). Vb. denom. kaulė́ti, -ju, -jau 

ʽkostniećʼ. — N.m. Káuliai, Kaulìniai (⇒ Kaulìniškis). 

 
276 Analiza: kaulin-yčia, formacja hybrydalna, której sufiks naśladuje pol. -ica, por. dawniej kośn-ica ⇐ kostny 

(kośny?), dziś kostn-ica ⇐ kostny.  
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 kaulẽliai, -ių 2 p.a. m.pl. ʽkości do gryʼ, SD: kaulaliai žaisliniai «kostka abo kostki do 

grania», metimas kaulalių «kostek rzucenie», žaislas kaulaliais «kostki gra abo kostek gra». 

Budowa kaul-el-iai wskazuje na kalkę słowotwórczą z pol. przest. kost-k-i m.pl. ⇐ kość, por. 

káulai DP m.in. ʽkości do gryʼ. — Drw. kaulelnykinis SD «kosterski» (drw. od *kaulelnyk-as, 

to z metanalizy n. agt. *kaulel-nykas ʽkostera, nałogowy gracz w kościʼ277); kaulelnystė SD 

«kosterstwo» [ʽnałogowe uprawianie gier hazardowychʼ, SPXVI] – derywat od neoosn. 

kauleln- (to z metanalizy *kauleln-ykas); kaulinykas SD «kostera». Cps. pinkiapunktis 

kaulelis SD «cynek na kostce, quincunx» [ʽukład pięciu punktów taki jak piątka na kostce do 

gryʼ; SPXVI: ʽfigura geometryczna, kwadrat z dwiema przekątnymiʼ], por. penkì ʽpięćʼ, 

pùnktas ʽpunktʼ. — Vb. denom. kauleliuoti: SD <kaułeluoiu, kaułeleys źaydźiu> «kosteruię, 

kuty gram» [ʽgram hazardowo w kościʼ, SPXVI]. Por. kastyrauti ʽgrać w kościʼ (zob. 

kastyria). 

 kaulỹs I, -io 4 p.a. bot. ʽsporysz, grzyb pasożytujący na kłosach żyta, Claviceps 

purpureaʼ (Skalsos grūdas, didis (juodas) grūdas rugių varpo, bus kaulỹs ʽZiarno sporyszu, 

wielkie (czarne) ziarno w kłosie żyta to «kaulys»). Niejasne. Por. syn. káltas. 

 kaulỹs II, -io 4 p.a. ʽczłowiek domagający się czego natarczywie, uporczywie; 

naprzykrzający się komu, narzucający się, natrętʼ, kaũlius ʽnatrętny prosicielʼ — 

prawdopodobnie nomen agentis na -lys od czas. káutis ʽbić się o co, walczyćʼ. — Vb. denom. 

kaũlyti, -iju, -ijau ʽprosić natrętnie, natarczywie; gadać bez potrzeby, pleść, wymyślać, 

wyrzucać co komuʼ, DP ʽspierać sięʼ (trochę inaczej LEW 230n.: kaũlyti ⇐ káutis; nie bierze 

się tu pod uwagę kaulỹs jako bezpośredniej osnowy). Cps. iškaũlyti ʽz trudem wyprosić, 

wycyganićʼ, SD «wyfukać» [ʽwyłajać, zgromićʼ], sukaũlyti ʽposprzeczać się, pokłócić sięʼ. 

Refl. kaũlytis ʽtargować się o cenę; spierać się, kłócić sięʼ. Drw. kaũlijimas DP ʽrostyrka, 

sporʼ, kaũlijimai DP ʽroztyrki, niestatki, zwadyʼ, pakaulijimas DP ʽposwarekʼ. Por. łot. 

kaũlêt, -ẽju ʽtargować się; walczyć rogami, bóść się rogami (o baranach)ʼ, refl. kaũlêtiês 1. 

ʽtargować sięʼ, 2. ʽdomagać się czego uporczywymi prośbamiʼ. Próbę alternatywnego 

wywodu kaũlyti i łot. kaũlêt od sb. káulas, łot. kaũls ʽkośćʼ przedstawił Jēgers, Donum 

Balticum to Professor Christian S. Stang, Stockholm 1970, 211n. Podobnie Otrębski 1934, 

310. Od káulas wychodzi też Ostrowski 2006, 127, przy czym zakłada dla kaulytis ʽbić się; 

kłócić sięʼ znacz. etym. odpowiednie do polskiego idiomu rachować sobie kości. — Jeśli 

kaulỹs ma za podstawę inf. káutis, to możliwe, że vb. denom. kaũnyti, -iju, -ijau ʽnatrętnie 

prosić; targować się o cenęʼ – będące wariantem do kaũlyti – zakłada n.agt. *kaunys, 

utworzone od osnowy prs. káunas ʽbije sięʼ. 

 kaũnis, -io 2 p.a. gw. ʽbójka, bitka, walkaʼ — dwuznaczne: 1° drw. na -i̯a- od osnowy 

prs. káunas ʽbije sięʼ, 2° drw. na -ni̯a- od pwk. káutis ʽbić sięʼ (w obu wypadkach z 

metatonią). War. s-mobile: skaũnis. War. f. kaunià, kaũnė. Być może trzeba by jeszcze 

uwzględnić przekształcenie femininum o suf. -ni-, *kaunis, *kaunies. Por. barñis, -io na 

miejscu barnìs, -iẽs (war. barnià, barñė). Zob. Ambrazas 1993, § 70n. — Drw. kaũnius ʽten, 

kto się dobrze bijeʼ, kaunùs a. skaunùs ʽskłonny, skory do bójkiʼ (Pas mus bernai labai 

kaũnūs ʽNasi chłopcy są bardzo skorzy do bitkiʼ). 

 kaũpas 4 p.a., káupas 1 p.a. 1. ʽkupa żwiru, piaskuʼ (war. kaupà), też ʽkopiec kartofli, 

kopczykʼ, 2. ʽwyniosłość, wzgórze, wierzchʼ, 3. ʽnaddatek czego, czubʼ (pripìlti su kaupù 

ʽnasypać z czubemʼ), SD «wierzch miary» — rzeczownik postwerbalny od kaupýti ʽgarnąć 

do kupy; składać pieniądzeʼ i ʽokopywać roślinyʼ. Inaczej ALEW 469, który odsyła wprost do 

 
277 W SD zaświadczone jest tylko n. agt. kaulinykas «kostera» [ʽnałogowy gracz w gry hazardowe, kości, kartyʼ, 

SPXVI]. Budowa: kaul-inykas, od káulai DP m.in. ʽkości do gryʼ (por. vam̃zdinykas DP ʽpiszczekʼ ⇐ vam̃zdis 

ʽfujarkaʼ; vỹninykas DP ʽwiniarzʼ ⇐ vỹnas). 
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kaũpti (nie zauważając, że jest to czas. quasiprymarny). Podobny wygląd mają scs. kupŭ 

ʽkupa, stos, stertaʼ (ros. kúpa, pol. kupa) i stang. hēap, stwn. houf ʽstos, kupaʼ (pgerm. 

*haupa-). — Drw. kaũparas ʽpagórek, kurhanʼ (por. kaũkaras), kauprà (zob.), káupuras 

ʽwyniosłość na drodze, która może wywrócić wózʼ (Užvažiavau ant káupuro ir pavirtau). 

Vb. denom. kaupóti: ap- ʽokopywać kartofle, pomidoryʼ, pri- ʽnakładać z czubemʼ, kaupúoti 

ʽokopywać, radlićʼ. — N.m. Kaupaĩ 2x, Kaupiaĩ. 

 kaupõnas 2 p.a. wsch.-lit. ʽkolega, kumpelʼ (ZTŽ; brak w LKŽ) — przez dysymilację 

mp > u̯p zmienione z *kamponas, to zapożyczone z błr. gw. kampán (⇐ pol. kompan 

ʽkolega, współuczestnik zabaw, hulanekʼ). Fem. kauponkà 2 p.a. ʽkoleżanka, kumpelaʼ. Por. 

ĖSBM 4, 227 (bez wzmianki o lit. pożyczce). 

 kauprà 4, 2 p.a. gw. 1. ʽwyniosłość, wzgórze; nierówność na drodzeʼ, 2. ʽwypukłość 

ostrzaʼ. Z innymi tematami: kaũpras ʽmałe wzniesienie, pagórekʼ (n.m. Kaupriaĩ), kauprė ̃a. 

kaũprė ʽguz, wybrzuszenie; pagórek, wzgórzeʼ (por. łot. kàupre2 ʽpagórek, zbocze 

wzniesieniaʼ) — rzeczowniki denominalne utworzone sufiksem -r- od kaupà, kaũpas ʽkupa, 

kopiecʼ (zob.), czyli od drw. postwerbalnych czasownika kaupýti (zob. s.v. kaũpti). Por. 

kaitrà ⇐ kaità ⇐ kaitýti; kamšrà ⇐ kamšà ⇐ kamšýti. LEW 231 nie zajmuje się wywodem 

osnowy kaup-r-; wymienia ją łącznie z czas. kaũpti i káupinti [sic], co sugeruje wywód 

dewerbalny. GJL II, § 246 pisze, że «kauprà i kuprà otrzymały -ra chyba pod wpływem 

dubrà [ʽzagłębienieʼ], jako opposita w stosunku do niego». Ambrazas 2000, § 409 pominął 

kauprà itp. — Warianty zmienione antycypacyjną asymilacją pr > br: kaũbras, kaubrỹs, 

kaũbrė278. — War. sufiksalny z -ur-: kauburỹs a. kaũburas ʽniewielkie wzniesienieʼ (⇒ 

kauburýnas ʽmiejsce niepłaskie, pagórkowateʼ), por. dùburas ob. dubrà. — Z lit. kaũpras 

zestawia się prasłowiańskie *kuprŭ, por. ros. kupr, kupér ʽkoniec kości krzyżowej u 

człowieka i zwierząt; nasada ogona u ptakówʼ, pol. kuper, -pra ʽtylna część tułowia u 

ptaków, nasada ogonaʼ, przen. ʽtyłek, zadekʼ, znacz. etym. ʽwypukłośćʼ ⇒ ʽwypukła część 

ciałaʼ (por. Sławski III, 377). Podobny motyw znaczeniowy wchodzi w grę w wypadku śrwn. 

huf ʽbiodroʼ (nwn. Hüfte), śrdn. hüp, stang. hype, ang. hip ts. < pgerm. *hupi-, znacz. etym. 

ʽwypukła część ciałaʼ (por. EWD 560, Kluge-Seebold 319)279. Zob. też zestawienie lit. dubrà 

z psł. *dŭbrĭ (ros. débrь). 

 kaũpti, kaupiù, kaupiaũ 1. ʽzbierać razem, zgarniać do kupy, gromadzićʼ, 2. ʽokopywać 

(kartofle, warzywa), radlićʼ, 3. vanduõ kaũpia ʽwoda wrze i wylewa się poza brzeg 

naczyniaʼ, apkaũpti a. užkaũpti ʽokopać kartofleʼ, sukaũpti ʽzebrać, skupić (uwagę)ʼ, refl. 

susikaũpti ʽskoncentrować sięʼ — pdg. quasiprymarny, oparty o prs. iteratywne kaupiù, 

kiedyś należące do inf. kaupýti ʽskładać na kupę; składać pieniądzeʼ, też ʽokopywać 

warzywaʼ (Kaũpo pomidorus, kad geriau augtų). Paralele: gaũbti ob. *gaubyti; laũpti ob. 

laupýti i láužti ob. láužyti. Lit. kaupýti ma odpowiednik w psł. *sŭ-kupiti ʽzebrać razem, 

zgromadzićʼ, por. scs. sŭkupiti, sch. skȕpiti, błr. skúpicь, czes. skupit (se), pol. skupić280. — 

Inne formacje sekundarne z pwk. kaup-: kaupinė́ti 1. ʽzbierać do kupy, np. kartofle na polu; 

okopywać roślinyʼ, 2. ʽwybierać miód z barciʼ (war. do kopinė́ti), kaũpinti ʽkopać, sypać, 

 
278 Taką zmianę pokazuje również wyraz stpr. kaāubri ʽciernieʼ, por. kaāubri bhe strigli turrei tans tebbei pijst 

ENCH ʽCiernie i osty rodzić ci będzie. Dorn [Dornen] und Disteln soll er dir tragenʼ. NB. Formy kaāubri 

ʽDornenʼ i strigli ʽDistelnʼ stoją na miejscu <kaubrī>, czyt. *kaubrin i <striglī>, czyt. *striglin. Zakończenie -

in w oblikwie pluralis nazywamy końcówką asygmatyczną, a to z uwagi na opozycję względem częstszego 

war. -ins (podobnie -an ob. -ans oraz -on ob. -ons itd.). 
279 GEW II, 39 n. sprzeciwia się nawiązaniu pgerm. *hupi- do gr. κύβος m. ʽsześcian, sześcienna kostka do gryʼ; 

może to być wyraz obcy. 
280 Inaczej Boryś 556, który utrzymuje, że *kupiti jest vb. denominativum od *kupa, *kupŭ. Z kolei BSW 123 

mówi o zapożyczeniu germańskim: *kaupjan ⇐ goc. kaupōn ʽuprawiać handelʼ. 
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zbierać na kupęʼ, prikaũpinti ʽnałożyć, nasypać, nalać z czubemʼ (war. káupinti, kaupìnti), 

kaupstýti ʽzgarniać do kupy, gromadzićʼ. Od neoosn. kaup̓ - (⇐ kaupiaũ) pochodzi kaupióti 

ʽokopywać, radlićʼ (Kad apkaupiójom, tuoj kitaip auga). — Postverbalia: kaũpas (zob.), 

kaupìkas ʽradło, radlicaʼ, kaũpinas ʽnapełniony z czubemʼ (war. do kùpinas, por. n.m. 

Kaupinaĩ), kaũpturas ʽkupa kartofliʼ i ʽwierzch miary, czubʼ (neosuf. -tur-), kauptùvas 

ʽnarzędzie do okopywania roślin, radlicaʼ, sánkaupa ʽnagromadzenie czego; oszczędnościʼ. 

Por. łot. kaũpiņš 1. ʽgrzyb, który właśnie wyrasta spod ściółki i tworzy w ściółce 

wzniesienieʼ, 2. ʽropuchaʼ (war. kàupenis, kaũpītis)281, 3. ʽżabaʼ. Zob. też kauprà. — SZ kup-

: kùpti (zob., tam też nomina). — Odpowiedniki słowiańskie: scs. kupŭ ʽσωρός, cumulus, 

acervusʼ (vŭ kupŭ adv. ʽrazemʼ, vŭ kupě ts.), bg. gw. kúpa, kupá ʽkopa sianaʼ, sch. kȕp ʽkupa, 

stógʼ, sch. gw. kúpa ʽwiązki trzciny, łodyg, kukurydzyʼ, ros. pol. czes. kupa ʽduża ilość 

rzeczy razem zgromadzonych, stos, stertaʼ. — Pbsł. *kau̯p-/*kup- (brak refleksu SE *ki̯au̯p-) 

⇐ pie. *keu̯-p-. Pwk. elementarny *keu̯- ʽwyginać się, sklepiać sięʼ (IEW 588). Nawiązanie 

germańskie: *haup- z pie. *kou̯b- ⇐ *keu̯b- ʽzgarniać do kupyʼ: stwn. hovar ʽgarbʼ, śrwn. 

houf (nwn. Haufen m.), as. hōp, stang. hēap, ang. heap. Por. IEW 591, LEW 231, EWD 515. 

NB. Użycie czas. kaũpti w zwrocie vanduõ kaũpia świadczy o zmieszaniu w bałtyckim dwu 

pierwiastków pie. *keu̯p-/*kou̯p- ʽgarnąć, gromadzićʼ i *ku̯eh1p- ʽkipiećʼ. Zob. kūpė́ti, jak 

też uwagę w ME II, 319, s.v. kupt. — Neoapofonia au ⇒ uo: kaũpti ⇒ kuõpti ʽzbierać zboże 

z polaʼ (zob. też uwagi s.v. duobė)̃. 

 káuras 1 p.a. gw. 1. ʽpleśń na powierzchni mleka, śmietany, kiszonej kapustyʼ, 2. 

ʽzaschłe resztki jedzenia w nieumytym naczyniuʼ. Dotąd bez etymologii, por. LEW 231. Jeśli 

przyjąć, że znacz. ʽpleśń na powierzchni płynuʼ wywodzi się ze znacz. ʽkożuchʼ, to może 

káuras stoi w związku z kauraĩ gw. ʽkudły; sierść gęsta i długaʼ (war. literacki gauraĩ). Na 

taką ewentualność wskazuje użycie wyrazu pol. kożuch ʽskóra zwierzęca o długim włosie, 

najczęściej baraniaʼ w przenośni pol. kożuch na mleku (ʽwierzchnia, gęstsza, stężała warstwa 

mlekaʼ). Akut lit. miałby charakter metatoniczny. — Vb. denom. káurėti, kaurė́ti ʽpleśniećʼ, 

kauróti ʽrobić co byle jak, źleʼ, sukauróti ʽzepsućʼ. 

 kaũras 4 p.a., káuras 1 p.a. stlit., gw. ʽdywan, kobierzec, kilimʼ. SD
1 kauras, dungalas 

koksai «kortyna» [ʽzasłonaʼ], kauras «opona», SD kauras iš Persijos, kauras persiškas 

«adziamski kobierzec» [ʽperski dywanʼ] — zapoż. formy białoruskiego oblikwu kaŭr- do 

kavër (stbłr. koverъ, -vra). Por. SLA 100, LEW 231. 

 káusdinti, káusdinu, káusdinau gw. ʽpodkuwać koniaʼ, pakáusdinti cur. ʽdać podkuć 

koniaʼ — drw. od neoosn. kaus-, którą wyabstrahowano z frq. káustyti, zanalizowanego – na 

mocy prawa degeminacji – jako *kaus- + -sty-. Derywacja kaus- + -din- wzoruje się na 

wypadkach, gdy suf. -din- jest dołączany do neopwk. na -s-, por. áusdinti ⇐ áus(ti); ė́sdinti 

⇐ ė́s(ti); gą̃sdinti ⇐ išsigą̃s(ti). Podobnie jak káusdinti trzeba objaśnić pjáusdinti (ob. 

pjáustyti) i ram̃sdinti (ob. ramstýtis). — Suf. -din- przybierają również inne typy czas. 

sekundarnych, por. derė́dinti ʽnegocjować, nakłaniać do czegoʼ, apgyvéndinti ʽosadzić, 

osiedlić kogoʼ, kaĩtindinti ʽzagrzać. podgrzaćʼ, pavalgydìnti ʽnakarmićʼ, apipjáustydinti 

ʽkazać obrzezać, dać do obrzezaniaʼ, mazgodinti (por. ŽD 548). 

 káustyti, káustau, káusčiau 1. ʽpodkuwać (konia, buty)ʼ, 2. ʽokuwać (skrzynię, koła 

wozu, płozy sań)ʼ, 3. przen. ʽbić, grzmocić, okładać pięściamiʼ, 4. przen. ʽszybko iśćʼ — 

frequentativum na -sty- od káuti (zob.). Odpowiednik łot. kaûstît, kaûstu, kaûstĩju ʽuderzać, 

bić, rąbać; podkuwać koniaʼ. — Neoosn. kaust-: kaustė́ti ʽszybko, z hałasem iść, biec, 

jechaćʼ (por. pol. pot. walić dokąd), kaustinė́ti ʽpodkuwaćʼ. Osobno zob. káusdinti. Nomina: 

 
281 Znacz. etym. ʽistota o skórze pokrytej brodawkamiʼ. Podobną motywację mają wyrazy lit. krùpė a. krùpis i 

rùpūžė. 
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apkaustaĩ m.pl. ʽokuciaʼ, kaustė ̃ʽdrewniana skrzynka z narzędziami do kucia koni; okrągłe 

naczynie drewniane wydrążone dłutemʼ, pãkaustas ʽokucie (płozy sań); podkowaʼ, ⇒ 

pakaustinė SD «podkowa». — Neoosn. kausty-: kaustyklà ʽmiejsce, gdzie się kujeʼ. 

 káušas 1 p.a. 1. ʽnaczynie drewniane z trzonkiem, służące do czerpania ziarna, mąki, 

płynów; chochla, warząchew (do zupy)ʼ, 2. ʽnaczynie do picia, zwykle z drewnaʼ (SD «kusz, 

kufel»), 3. ʽczaszka, czerep; skorupa orzechaʼ (war. kiáušas), 4. ʽskorupa raka, ślimakaʼ, 5. 

ʽsak na rybyʼ, 6. ʽłyżka koparkiʼ. Odpowiednik łot. kaûss, kàuss2 ʽczaszka; półkoliste 

naczynie; chochla, czerpakʼ. Zapewne jest to sb. postverbale od kaũšti, -iù, -iaũ m.in. 1. ʽpić 

(z kufla, kubka)ʼ, 2. ʽczerpać, nabieraćʼ, 3. ʽzbierać, gromadzićʼ, też ʽupijać sięʼ, iškaũšti 

ʽwyjeść, wygryźć; wykraść, wyłudzićʼ. Por. łot. kaûst2, -šu, -su ʽgrabić, garnąć, zgarniać; 

grabiami rozbijać grudy ziemiʼ, kausêt, -ẽju ʽczerpać, nabierać; dużo jeśćʼ. Dalszy wywód 

sporny. Zob. LEW 231, ALEW 470. Osobno zob. kiáušas. — Fiń. kauha ʽchochlaʼ uchodzi za 

zapożyczenie z pb. *kauša, zob. LEW 232, Stang 1966, 23. Bałtyzmem jest też błr. koŭš, 

kaŭšá ʽchochla, warząchewʼ, ukr. kivš, ros. kovš i pol. kowsz ts., zob. Laučjute 13n., ĖSBM 5, 

105n. ZS 24 niesłusznie uznał káušas za pożyczkę słowiańską. — Drw. įkaũšėlis ʽktoś 

podpity, trochę pijanyʼ, kaušẽlis a. kaušiùkas 1. ʽchochelkaʼ (por. łot. kausiņš ʽszufelka do 

ziarna, do popiołuʼ), 2. ʽmuszla usznaʼ, 3. ʽskorupa ślimakaʼ, 4. ʽdaszek czapkiʼ, pakáušis 

(zob.). — N.m. Galiakaušiaĩ. N.jez. Kaušỹs, Kaušẽlis 3x, Kaũšežeris, n.rz. Káušupis.  

 káuti, káunu (war. káuju, stlit. kiauju282), kóviau (war. kavaũ) 1. ʽuderzać, bićʼ, 2. 

ʽzabijać, mordowaćʼ, 3. gw. ʽdocierać do jakiegoś miejscaʼ (Káuti yra nusiekti in vietą JU. Nė 

juste nejutau, kaip atsikavaũ į vietą, t.y. atsidūriau JU ʽNawet nie zauważyłem, jak znalazłem 

się na miejscu/u celuʼ). Cps. apkáuti ʽobićʼ, nukáuti ʽzabić, zakatrupić; zwyciężyćʼ, sukáuti 

ʽpobić, zwyciężyć; pojechać tam i z powrotemʼ (Ans sukaus šiandien in girią tris kartus ʽOn 

dziś trzy razy pojedzie do lasu tam i z powrotemʼ). Refl. káutis ʽbić się, walczyć, kłócić się; 

kochać się w kimʼ, atsikáuti ʽodbić się od czego; ocknąć się; znaleźć się u celu, przyjśćʼ, 

antsikáuti a. apsikáuti ʽzakochać sięʼ, nusikáuti ʽprzestać kochaćʼ, susikáuti ʽpobić sięʼ, DP 

ʽścierać sięʼ (por. skáutis). Odpowiednik łot. kaût, kaûju a. kaûnu, kâvu a. kavu ʽuderzać, 

rąbać, zabijać, szlachtować; przebijać w kartachʼ, apkaût ʽuśmiercić, wymordowaćʼ, izkaût 

ʽwybić, wykorzenićʼ, refl. kaûtiês ʽbić się, okładać się razami, walczyćʼ. Czasownik 

litewsko-łotewski jest uważany za jeden z derywatów od pwk. pie. *keh2-u̯- ʽuderzać, 

rozłupywaćʼ, por. LIV
2 345n., gdzie cytuje się m.in. gr. κέασσαι ʽspaltenʼ, toch. B kowsa, 

toch. A kos ʽuderzyłʼ, łac. cūdō, -ere ʽbić, kuć; wybijać, sporządzaćʼ zam. *caudō (*keu̯h2-

dhe-). Na temat scs. kovati zob. niżej. Wywód káuju, káuti z prajęzykowego praesens na st. 

o, pie. *ké-koh2u- (tak LIV
2 345) nie jest przekonujący. Oto dwa inne tłumaczenia. Po 

pierwsze inf. káuti mógł zostać dotworzony do prs. káuju, które powstało na miejscu kiáuju 

< *ki̯áu̯-i̯ō < pie. *keu̯h2-u̯e/a- wskutek dysymilatywnego zaniku pierwszego z dwu i̯ 

(paralele: gáuju, máuju, pláuju, šáuju). Postać SE *keu̯h2- jest wtórna, dotworzona do SZ 

*kuh2-C, który ze swej strony powstał z metatezy spółgłoski laryngalnej w pierwotnym 

*kh2u-C (SE *keh2u̯-, por. HL 70n.). Po drugie, wziąwszy za punkt wyjścia postać pwk. 

*kah2u̯- (z przebarwioną samogłoską, *eh2 > *ah2), można postulować metatezę *kah2u̯- > 

*kau̯h2-, która wydała wprost akutowane káuti i odpowiednie prs. *kau̯h2-i̯e- (káuju) lub 

*kau̯h2-ne- (káunu). — Gdy chodzi o słowiański, to praesens scs. kovǫ ʽkuję, okuwamʼ 

pokazuje pierwiastek w st. pełnym, por. pbsł. *kau̯-e/o- < pie. *kah2u̯-e/o- < *keh2u̯-e/o-. 

Tymczasem forma infinitiwu scs. kovati wydaje się dwuznaczna. Z jednej strony przez 

porównanie z typem scs. zovǫ, zŭvati ʽwzywać, zapraszaćʼ można by się spodziewać 

stosunku *kovǫ (SE) : *kŭvati (SZ), por. Stang 1942, 48. Być może, że takie *kŭvati 

 
282 Por. taip žmonės nerimsta, mušasi, kiaujasi visadu, kariones dides daro SP I, 26917 ʽtak ludzie niespokojni 

biją się zawżdy, wojny wielkie czyniąʼ. LEW 232, ani ALEW 470n. nie wymieniają formy prs. kiaujasi.  
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oderwało się od kovǫ i utworzyło osobny pdg. kŭva-/kyva- ʽkiwać głowąʼ (zob. niżej), zaś 

prs. zovǫ dało podstawę innowacyjnemu inf. kovati. Z drugiej strony można w kov-a-ti 

upatrywać formację odziedziczoną, mianowicie pie. *kou̯h2-eh2-, z pwk. na SO, który był 

charakterystyczny dla iteratywu o sufiksie *-eh2-. Z tematem kova- zgadza się forma 

praeteriti lit. kavaũ, łot. kavu (zob. wyżej). — SO-C kau-: káustyti (zob.), kaũnis (zob.), 

kautỹnės f.pl. ʽbitwa, walka; sporyʼ, °kautai: kurmiãkautai m.pl. ʽpułapka na kretyʼ (por. 

kùrmis), pelė́kautai ʽpułapka na myszyʼ (por. pelė)̃, žiurkė́kautai ʽpułapka na szczuryʼ (por. 

žiùrkė; II człon °kautai miał znacz. etym. ʽprzyrząd do zabijaniaʼ?). — SO-V kav- (por. lit. 

kavaũ, łot. kavu): stlit. susikãvo DP ʽścierał sięʼ od susikáuti283; łot. kavât ʽuderzać, bijać, 

kuć; rozbijać, sortować, grzebać, szperaćʼ, kavẽjs ʽkto zabija, szlachtuje; mordercaʼ, slęp-

kava cps. ʽskrytobójca, morderca, bandytaʼ (por. slėp̃ti). — WSO kov- < *kāu̯-V: kóviau 

(prt.), drw. kovà ʽwalkaʼ (por. šovà od šáuti), ⇒ kovìngas ʽwalecznyʼ; kovìmasis ʽwalka z 

sobąʼ, SD
1 <kawimasis> «walka; woyna». Vb. denom. kovóti ʽwalczyćʼ, ⇒ n.agt. kovótojas 

ʽbojownikʼ. Zob. HL 69n. — SZ kū-C: kū́jis (zob.). Por. słow. ky-C: scs. pokynǫti ʽskinąć, 

dać znak rękąʼ, pol. skinąć. — SZ *kuu̯-V: psł. *kŭvati ʽkiwać głowąʼ < pie. *kuh2-eh2- 

(refleks uu̯ uwarunkowany hiatem laryngalnym), por. śrbg. kŭvaaxǫ ipf. ʽkiwali głowamiʼ, 

scs. kvaaxǫ ts.284 — WSZ *kūu̯-V: scs. (po)kyvati ʽkiwać głowąʼ, ros. kivátь ts., ros. gw. 

kivátь ʽmłócić cepamiʼ, stpol. skiwać ʽdawać znak gestemʼ (⇒ skiwnąć ʽskinąćʼ). Paralele: 

scs. °ryvati ⇐ rŭvati (zob. ráuti), °byvati ⇐ *bŭvati (zob. buv-). 

 kaužaĩ, -ų̃ 4 p.a. m.pl. gw. ʽpleśń, np. na mięsie, grzybie; kożuch na śmietanieʼ. 

Etymologia niepewna. Przyjęte w LEW 250 (s.v. kiaužóti) pokrewieństwo z pwk. kėž- (kėžė́ti 

m.in. ʽkisnąćʼ) wydaje się wątpliwe z powodu rozbieżnego wokalizmu. — Drw. kaũžalas ʽto, 

co skisło, sfermentowało i jest zbyt kwaśneʼ. Cps. káužraugis, -ė ʽktóry skisł i pokrył się 

pleśniąʼ (por. ráugti ʽzakwaszaćʼ; złożenie synonimiczne?), por. plìknuogis, sénkaršis. — 

Vb. denom. kaužóti, -ju, -jau 1. ʽkisnąć, fermentować (o piwie), burzyć się, pienić się, rosnąć 

(o cieście), wychodzić poza brzeg naczynia, np. o gotującej się kaszyʼ, 2. ʽporowacieć, 

dziurawieć (o lodzie, śniegu)ʼ, 3. przen. ʽzłościć sięʼ. — War. z palatalnym nagłosem: 

kiaužóti, -ju, -jau 1. ʽpodnosić się (o kretowinie), robić się wypukłym; pulchnieć, mięknąć (o 

ziemi na wiosnę)ʼ, 2. ʽporowacieć, dziurawieć (o śniegu podczas odwilży)ʼ. — War. z 

dźwięcznym nagłosem: gaužóti, -ju, -jau ʽo cieście: podnosić się, porowaciećʼ. Z innymi 

sufiksami: gaužúoti ʽkisnąć, burzyć się podczas fermentacji, rosnąć – o cieścieʼ, gaužėti, -ja, 

-jo b.z.a. ʽpleśniećʼ. 

 kavà 4 p.a. ʽkawaʼ — zapoż. z błr. káva, -y (⇐ pol. kawa), por. LEW 232. Zob. też 

kapijà. 

 kavaliẽrius, -iaus 2 p.a. pot. 1. ʽnieżonaty mężczyznaʼ (Mergos ant popieriukų rašo 

visus kavalierius ir deda kortelas po padušku DVŽ ʽDziewczyny na papierkach zapisują 

[imiona] wszystkich kawalerów i kładą karteczki pod poduszkęʼ), 2. ʽmężczyzna adorujący 

kobietę, zalecający sięʼ (Kai buvau jauna, turėjau daug kavalierių ʽGdy byłam młoda, 

miałam wielu kawalerów/adoratorówʼ) — zapoż. z błr. kavalér, -a, co z kolei – z uwagi na 

miejsce akcentu – musi pochodzić z ros. kavalér (zob. ĖSBM 4, 17), a nie z pol. kawaler 

(wbrew POLŽ 370). Por. jeszcze stbłr. XVII w. kavalerъ ʽszlachcicʼ. Zob. też ZS 24 i LEW 

 
283 Praeteritum DP susikavo odpowiada w tekście polskim forma prs. ściera się, por. kad visgalįsis viešpatis su 

smarkiausiu priesakiu ne majestote savame, bet mūsų nužeminime sausikávo DP 4720 ʽgdy wszechmocny Pan 

z okrutnym barzo nieprzyjacielem, nie w Majestacie swoim, ale w naszej podłości się ścieraʼ. NB. 

Zasugerowany tym polskim odpowiednikiem Otrębski (GJL II, §§ 549, 638) błędnie opisuje <susikávo> jako 

formę praesentis, po czym dotwarza do niej (§ 550) infinitivus o postaci †susikavyti.  
284 Część badaczy łączy psł. *kŭvati z łac. cēveō, -ēre ʽkręcić tyłkiemʼ i zalicza do neopwk. pie. *keh1-u̯-, zob. 

LIV2 343.  
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233. Według REW I, 497 ros. kavalér ʽkawaler, rycerz, rycerz zakonny (Ordensritter)ʼ oddaje 

nwn. Kavalier m. ⇐ fr. cavalliere przy pośrednictwie pol. kawaler. 

 kaválkas, kaváukas 1 p.a. gw. 1. ʽkawałek, niewielka część jakiejś całościʼ (Turėjom 

įsidėję duonos po kavalką ir lašinių ʽWzięliśmy z sobą po kawałku chleba i słoninyʼ), 2. 

ʽkawałek ziemi pod uprawęʼ (Vakaras netoli, o dar didelis kaválkas rugių nepjautas 

ʽWieczór blisko, a został jeszcze spory kawałek żyta do zżęciaʼ) — zapoż. ze stbłr. kavalekъ, 

kovalekъ, por. błr. kaválak, -lka (⇐ pol. kawałek, -łka), zob. LEW 233, POLŽ 370, ĖSBM 4, 

16n. Co do akutu por. zapoż. padálkos, maršálka, páltis. — War. f. kaválka: Mes ropes 

kapojame didelėmis kavalkomis ʽMy rzepę sieczemy na duże kawałkiʼ. — Adv. pakavalkì 

LZŽ ʽpo kawałkuʼ. 

 kaveñčyti, kaveñčiju, kaveñčijau gw. ʽmęczyć, dręczyć kogoʼ, refl. kaveñčytis ʽmęczyć 

sięʼ, prisikaveñčyti ʽnamęczyć sięʼ — zapoż. z błr. gw. kavénčycca ʽmęczyć się; miotać się z 

bóluʼ (polonizm, zob. ĖSBM 4, 18) albo wprost z pol. kawęczyć ʽharować, biedować, ślęczeć 

nad robotą, marnieć od ciężkiego wysiłku, z biedy; niedomagać, chorowaćʼ (por. Sławski II, 

107, Bańkowski I, 647n.). Do kaveñč-yti jest war. kaveñkšt-yti. Pokazuje on wstawne k przed 

grupą št (jak burk̃štinas i krìkštolas), a z tego wynika, że insercję k poprzedziła przestawka 

segmentów składowych afrykaty: tš > št. Zob. też meñčyti. 

 kavérnė 1 p.a. DVŽ ʽkawiarniaʼ, czyt. kaviárnė — zapoż. z błr. kavjárnja, -i ⇐ pol. 

kawiarnia. Por. liter. kavìnė. 

 kavõlius, -iaus 2 p.a. gw. ʽkowalʼ (Ar matei kavolių geležį kalant? ʽCzyś widział jak 

kowal kuje żelazo?ʼ) — zapoż. ze stbłr. kovalь, por. błr. kaválь, -ljá (SLA 100). War. kavõlis, 

-io ʽkowalʼ (Kavõlis nukalė pasagą ʽKowal wykuł podkowęʼ). — Drw. kavolystė SD 

«kowalstwo» (zwraca uwagę fakt, że wyraz ten w SD ukazuje się obok rodzimej osnowy 

kalvis «kuźnik, żeleźnik»). — Nazw. Kavõlis ob. Kãvolis (tu akcent jak w pol. Kowal), 

Kãvolė, Kavõlius, ⇒ Kavoliùkas (por. pol. Kowalik), patron. Kavoliū́nas. N.m. Kavõliai 3x, 

Kavoliaĩ 3x, Kavolìškės 2x. 

 kavóti, kavóju. ̧kavójau 1. ʽchować, umieszczać w miejscu niewidocznym, 

bezpiecznymʼ, 2. ʽtrzymać w ukryciu, ukrywaćʼ, 3. ʽzakopywać w ziemi umarłegoʼ, 4. 

ʽwychowywać dziecko; pilnować dziecka pod nieobecność rodzicówʼ, apkavóti m.in. 

ʽdoglądać starca a. choregoʼ (syn. aptõpoti), pakavóti m.in. ʽ(kartofle) zsypać na kupę, w 

piwnicy; popilnować (dziecka)ʼ — zapoż. ze stbłr. xovati, por. błr. xavácь, -áju (SLA 100, ZS 

24, LEW 233). 

 kazármė 1 p.a. gw. ʽkoszary wojskoweʼ — zapoż. z błr. kazárma, ros. kazárma (⇐ pol. 

kazarma lub nwn. przest. Kasarme f. ⇐ włos. caserma, zob. REW I, 503). War. kazarma 

b.z.a., m. kazarmis b.z.a. oraz pl.t. kazérmos (KRŽ). Por. LEW 233. 

 kazilaĩ, -ų̃ 3 p.a. m.pl. gw. 1. ʽkozły, drążki a. żerdzie zbite na skos w kształcie litery X, 

służące za podpórkę np. przy piłowaniu drzewa a. deskiʼ, 2. ʽkrokwie, belki w wiązaniu 

dachowym podtrzymujące pokrycie dachuʼ (kãzilas ʽkrokiewʼ), 3. ʽboki wozuʼ, 4. ʽjasła w 

oborzeʼ — zapoż. ze strus. kozĭly, tak Būga, RR III, 764, który wymienił kãz̃ilas razem z 

ãsilas, kãtilas i kùbilas jako paralelami (za nim LEW 233). — Młodszą pożyczką mają tu być 

kazlaĩ, -ų̃ 4 p.a. m.pl. ʽkozły służące jako podpora, stojak; siedzenie dla woźnicyʼ ⇐ stbłr. 

kozly, por. błr. kózly (por. ĖSBM 5, 90). Fonotaktycznie obca zbitka -zl- jest czasem usuwana 

za pomocą anaptyksy, por. kazalėk̃as i kazelėk̃as jako warianty do kazlėk̃as ⇐ błr. kazlják. 

Ten przykład skłania do postawienia pytania, czy -i- w kazilaĩ na pewno reflektuje strus. ĭ – 

jak to chciał Būga – czy może jest samogłoską wstawną, która ułatwiła zlitewszczenie stbłr. 

kozly. — Drw. kazilìnės f.pl. ʽprzyjęcie urządzane po postawieniu krokwiʼ (Baigia statyt 

kazilus, vakare gers kazilines ʽKończą stawiać krokwie, wieczorem będą pić «kazilinės»ʼ). 
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Cps. kazìljuostė ʽpoprzecznik przybijany na krokwiachʼ (por. júosta), kazìlkelis ʽbelka, na 

której spoczywają krokwie, tzw. leżniaʼ, por. kẽlis ʽkolanoʼ (syn. gegnìnis, ilgìnis). Vb. 

denom. kaziliúoti ʽstawiać krokwieʼ. 

 kaziñčius, -iaus 2 p.a. gw. ʽchoroba nóg u koniʼ — zapoż. z błr. kazínec, -nca (zob. 

ĖSBM 4, 85), por. koziniec, -ńca w polszczyźnie litewskiej (SGP II, 458). 

 kazìrkas 1 p.a., kazirk̃as 2 p.a. gw. ʽdaszek u czapki, kaszkietuʼ — zapoż. z błr. 

kazyrók, -rká. War. f. kazírka 1 p.a. (ZS 24).  

 kaziõnas, -à 4 p.a. wsch.-lit. ʽpaństwowy, należący do państwaʼ (Kazionam medzi buvo 

ažginta ganyc gyvį LZŽ ʽW państwowym lesie było zabronione paść bydłoʼ) — zapoż. z ros. 

kazënnyj ʽskarbowy, rządowy, urzędowyʼ. War. z dysymilacją n.n > r.n: kaziòrnas (por. 

nevil.̃nas ʽniewinnyʼ). Zob. też kaznà.  

 kazlėk̃as 2 p.a. bot. ʽgrzyb maślak, borowik maślak (Boletus luteus), zwany też 

koźlakiemʼ (Kazlėk̃ų skūra lupas, anys slidūs ʽSkórkę maślaków się zdejmuje, one są 

śliskieʼ) — zapoż. ze stbłr. kozljakъ ʽmaślakʼ, por. błr. kazlják, -á. War. z anaptyksą: 

kazalėk̃as (ZS 24), kazelėk̃as (LD § 150). Zob. też LEW 233.  

 kaznà, gen.sg. kãznos 2 p.a. wsch.-lit. ʽskarb państwaʼ (ZS 24) — zapoż. z ros. kazná 

ʽskarb, skarbiec, fiskusʼ (⇐ kazachsko-tureckie kazna, zob. Stachowski 318, REW I, 504). 

Zob. też kaziõnas. 

 kazõkas 2 p.a. hist. ʽw Rosji carskiej żołnierz lekkiej jazdy, kozakʼ, SD <kazakas> 

«żołnierz lekki, kozak», gw. kazãkas — zapoż. ze stbłr. kozakъ (⇐ pol. XVI w. kozak, to 

zapożyczone z ukr. kozák ⇐ tatar. kazak ʽczłowiek wolny, koczownikʼ, zob. Stachowski 

354n.). Por. SLA 100, ZS 24, LEW 233, REW I, 502, ĖSBM 4, 58n. Błr. kazák, -á jest 

rusycyzmem (ros. kazák). — Drw. kazokai, kazokystė SD «kozacy, kozactwo». Nazw. 

Kazõkas, Kazokáitis; Kazakas b.z.a., Kazakáitis. 

 kažemėk̃as 2 p.a. przest., gw. 1. ʽgarbarzʼ (m.in. SD), 2. ʽten, co zdziera skórę z 

padłych zwierząt, oprawcaʼ — zapoż. ze stbłr. kožemjaka (kožemjakъ), por. błr. kažamjáka, -

i, ros. kožemjáka. War. kožamėkas b.z.a. ⇐ stbłr. kožomjaka. Niejasna jest postać I członu w 

war. kažimėkas b.z.a. Zob. też SLA 100n., ZS 24, LEW 233, ĖSBM 4, 36. Lit. ė oddaje błr. ʼa 

tak jak w dėd̃ė, lėlė ̃i mėsà. Zob. też syn. baltušnykas i sirmėtnykas. — N.m. Kažemėk̃ai 2x.  

 kažìn, kàžin adv. ʽnie wiadomoʼ — z apokopowania form kažìna, kàžina ts., to z 

kontrahowania zwrotu kas žinā, dziś kàs žìno ʽkto wieʼ. Np. Kažìn, ateis jis, ar ne ʽNie 

wiadomo, przyjdzie on, czy nieʼ. Kažìn, ar begalės jis po tokios ligos dirbti ʽKto wie, czy 

zdoła on po takiej chorobie dalej pracowaćʼ. Por. GJL I, § 578. Osobno zob. kastęžìn. — 

Dalsze fazy osłabienia wygłosu, kažì, kàž, doprowadziły do powstania formy kaž, używanej 

w roli partykuły nieokreśloności, por. kažkàs (zob.), kažkadà ʽkiedyśʼ, kažkaĩp ʽjakośʼ (war. 

káikaip), kažkíek ʽileśʼ (war. káikiek), kažkóks ʽjakiśʼ (war. káikoks), kažkur ̃ ʽgdzieśʼ (war. 

káikur). Akutowane war. z kái- kontynuują zrosty, których akcent spoczywał na I członie, 

np. káikaip ⇐ kàžin-kaip (por. káikas z *kãjikas). Zob. też kanà II. 

 kažkàs zaimek nieokreślny ʽktoś, cośʼ (Kažkàs pasibeldė į duris ʽKtoś zastukał do 

drzwiʼ. Vaikui kažkàs darosi ʽDziecku coś jestʼ). Z synkopowania formy kažikàs < kaži kàs 

ʽktoś, cośʼ, to z kažin kàs (kažįkàs?), ostatecznie z uniwerbizacji zwrotu kàs žìno kàs ʽkto wie, 

kto/coʼ (por. kàs, žinóti). — War. gw. kajìkas < *kažìkas (zmiana ž̓  w j). Akutowany war. 

káikas powstał przez kontrahowanie formy *kãjikas, akcentowanej na sylabie początkowej. 

Osobno zob. kajakas. 

 kažùkai 2 p.a. m.pl. gw. ʽkożuch, długie wierzchnie odzienie z baraniej skóry, 
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niepodbiteʼ (ZTŽ kažùchai) — zapoż. ze stbłr. kožuxъ, por. błr. kažúx, -á. Forma pl.t. w 

nawiązaniu do rodzimego syn. kailiniaĩ ʽkożuch, futroʼ i do zapoż. barõnai ʽkożuchʼ. — 

Obocznik kažiùkai 2 p.a. (Važiuodamas į miestą, pasiimk kažiukùs, ba visas sustirsi ʽGdy 

będziesz jechał do miasta, [to] weź sobie kożuch, [w przeciwnym razie] cały skostniejeszʼ), z 

palatalnym wygłosem osnowy, odpowiada wariantowi stbłr. kožjuxъ (HSBM). W pewnej 

gwarze płd.-litewskiej kažiùkai zmieniło się w kaiž(i)ukai (por. Sulijo man kaižukus ʽDeszcz 

zmoczył mi kożuchʼ, Léipalingis), podobnie jak np. ãniolas > áiniolas. Na temat wtórnego 

dyftongu ai zob. s.v. áitvaras. — Formy kažùkai i kažiùkai były segmentowane odpowiednio 

kaž- + -uk- i kaž̓ - + -uk-, a świadczy o tym obecność dwóch neologizmów: *kažučiai ⇒ 

kužùčiai 2 p.a. ʽkożuszekʼ i kažẽliai 2 p.a. ʽstary, znoszony kożuch; półkożuszekʼ (sufiksy -

ut- i -el- są izofunkcyjne z -uk-). Mniej jasne są war. kažlaĩ a. kaižlaĩ 4 p.a. ʽstary, znoszony 

kożuchʼ (Mesk tu šituos kaižliùs šunio būdon! ʽWrzuć ty ten kożuch do psiej budy!ʼ). Zob. 

też kažùrniai. 

 kažùrniai 1 p.a., kažurñiai 2 p.a. m.pl. gw. ʽkożuch; płat owczej skóry do przykrycia 

się, baranicaʼ — z przekształcenia stbłr. *kožurno, por. błr. gw. kažurnó coll. ʽkawałki skóry 

owczej przed zszyciemʼ (PZB 2, 359), kažurýna, -y ʽpłat owczej skóry, baranicaʼ (ĖSBM 4, 

40). War. kažiùrnai, kažiùrniai ʽkożuchʼ. — Ze skrzyżowania kažùrniai z kažùkai ʽkożuchʼ 

(zob.) pochodzą neologizmy kažùrkai 1 p.a., kažurk̃ai 2 p.a. i kažiurkaĩ 4 p.a., wszystko w 

znacz. ʽkożuchʼ. 

 kèbti, kembù, kebaũ gw. ʽbyć zaczepionym, zwieszać sięʼ, zwykle używane w formie 

participium prt. act. apkẽbęs ʽobwieszony, oblepiony – o gałęzi pokrytej licznymi kwiatami 

lub owocami, o tyce oplecionej chmielemʼ, np. Visos šakos apkebę obuoliais ʽWszystkie 

gałęzie oblepione jabłkamiʼ. Apydžia apyniais apkẽbusi ʽTyka opleciona chmielemʼ. Osobno 

zob. kèpti II (kembù) oraz refleksy SO kab- (kabė́ti ʽwisieć, zwisaćʼ) i SZ kib- (kìbti 

ʽzaczepiać się, zahaczać sięʼ). Do pwk. pie. *(s)keb- (ALEW 426: *(s)kebh-), *(s)kab-, por. 

IEW 918: *(s)kemb-, *(s)kamb- ʽkrzywić, zginaćʼ, gdzie zacytowano porównanie m.in. z gr. 

σκαμβός ʽskrzywiony (o kości)ʼ, stir. camb ʽkrzywyʼ obok gr. κόμβος m. ʽBand, Schleifeʼ. 

— Nomina na SE: kebėk̃las ʽrzecz rozkraczysta, zawadzająca o coś (trudna do 

przeniesienia)ʼ, kebẽklis ʽhak; hak do gnojuʼ, kẽbelis ʽprzeszkoda, ambaras, kłopotʼ, keblỹs 

ʽszczudłoʼ, przen. ʽdiabełʼ, kẽblas a. keblùs ʽniezgrabny, niezręczny, niedogodny, trudny, 

kłopotliwyʼ (⇒ keblùmas ʽzawiłość, niedogodność, utrudnienieʼ, vb. denom. keblinė́ti 

ʽchodzić z trudem, powoli, niezgrabnie (o starcu, chorym lub dziecku)ʼ, kẽburas ʽduża ilość 

czegoś w jednym miejscu (o drewnie, lnie, jagodach)ʼ, pakeblùs ʽdość trudny (o zajęciu, 

pracy)ʼ. — Neopwk. kemb-: kembė b.z.a. ʽdrewniany kołek w ścianie, wieszakʼ (war. 

gémbė). — WSE kėb-: kėb̃linti ʽiść z trudem, niezgrabnie, powoli, wlec sięʼ, kėblóti ʽiść 

rozkraczonym, iść niezdarnieʼ, refl. kėblótis ʽ(o dziecku) machać, wywijać nogami, fikaćʼ. 

Nomina: kėb̃las ʽniedogodny, trudny, kłopotliwyʼ (war. š-mobile: škėb̃las ts., też ʽpowolny, 

niemrawyʼ), kėblỹs ʽtyczka, żerdźʼ, kė́blos f.pl. ʽdeski przybijane po bokach sań dla 

poszerzenia ich powierzchni ładunkowejʼ (niby ʽrozkraczenieʼ), stąd kėb̃ulas ʽskrzynia 

ładunkowa wozu, sań, samochoduʼ (por. deverbativa krãtulas ʽrzeszotoʼ, sprùdulas 

ʽdrewniana zatyczkaʼ). — N.m. Kėbliaĩ, Kėblìškiai.  

 kẽcius 2 p.a., kẽčius, -iaus 2 p.a. przest. ʽkosmata tkanina wełniana, używana jako 

przykrycie, narzuta, derka, kocʼ — zapoż. ze stbłr. kec, keč ʽpłaszcz wojskowy, narzuta, 

posłanie w saniachʼ obok f. keca, keča ts. (XVII w., HSBM). Stąd też łot. ķece ʽrodzaj 

materacaʼ. Por. pol. XVII w. kiecza ʽpłaszcz sukienny na zbroję; koc, guniaʼ ⇐ osm.-tur. 

keçe ʽfilc, pilśń, wojłokʼ (Stachowski 322). LEW 233 niesłusznie przyjmuje pol. koc ʽDeckeʼ 

jako źródło. 

 kėdė ̃4 p.a. 1. ʽkrzesło z oparciemʼ, 2. gw. ʽstołek drewniany, zydelek, taboretʼ, 3. gw. 
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ʽczęść kołowrotkaʼ. War. kedė,̃ kẽdė. Niejasne. LEW 233 zestawiał za Peterssonem z czas. 

kedénti ʽtargać, skubać (wełnę)ʼ i kedė́ti ʽrwać sięʼ, co pod względem znaczeniowym niezbyt 

przekonuje. Zob. też Būga, RR II, 160n. — Drw. kėdãlė gw. ʽkrzesło bez oparcia, taboretʼ. 

 kedelỹs, -io 3 p.a. gw. ʽspódnica, spódnica wkładana na spódʼ — zapoż. z prus.-niem. 

kēdel ʽkitel; odzienie kobieceʼ (GL 64, LEW 234), por. nwn. Kittel m. ʽkitel, fartuch roboczyʼ. 

 kedė́ti, kẽda, kedė́jo ʽrwać się, wycierać się (o odzieży), rozłazić się, strzępić się, 

niszczeć; pękać (o ziemi)ʼ — formacja duratywna z suf. -ė- od ked, por. kèsti, keñda, kẽdo 

ʽ(o tkaninie) cienieć, rozłazić sięʼ, iškèsti ʽstać się cieńszym, rozrzedzić się, rozpuścić sięʼ. 

Odpowiedniki bsł.: łot. šķe̦de̦rns ʽoderwany kawałek, ułamekʼ oraz psł. *ščedrŭ < *sked-ro- 

ʽhojny, który chętnie dajeʼ (scs. štedrŭ, ros. ščédryj, czes. štědrý, pol. szczodry), zob. ESJS 

943, Rejzek 2001, 641, Boryś 598. Pwk. pie. *(s)kedh2- ʽdruzgotać, rozpraszać, zersplittern, 

zerstreuenʼ (LIV
2 550, LEW 233), por. gr. ἐσκέδασ(σ)α, aor. do σκεδάννυμι ʽrozsypać, 

rozproszyć, rozwiać, rozpędzićʼ, SZ σκίδναμαι ʽrozpościerać się, rozproszyć się, 

rozpryskiwać się (o pianie), rozlewać sięʼ, σκίδνημι ʽrozproszyćʼ, aw. sciṇdaiieiti ʽtłucze, 

rozbijaʼ; alb. çaj ʽpęknąć, rozłupać sięʼ. SO ang. scatter ʽrozrzucić, rozsypaćʼ (pgerm. 

*skat). — Vaillant III, 185n., 388 wymienia ze słowiańskiego również refleksy z 

samogłoską nosową: 1° psł. *ščęd-, por. scs. štęděti, štęždǫ ʽszczędzić, skąpićʼ, ros. ščadítь, 

ščažú, pol. przest. szczędzić, szczędzę, 2° psł. *skǫd-, por. skǫdĭnŭ ʽznikomyʼ, ros. skúdnyj 

ʽszczupły, nikły, skąpyʼ, scs. neskǫdĭnŭ ʽszczodryʼ, ale – co dziwne – nie wiąże ich z 

odpowiednikami litewskimi. Nazalizacja w temacie werbalnym *ščęd-ě- wskazuje, że jest to 

drw. od prs. infigowanego *ščędǫ. Z powodu dwuznaczności psł. *ęC trzeba zakładać dwie 

praformy, jedną na st. zanikowym, pbsł. *(s)kind-e/a-, drugą na st. pełnym, pbsł. 

*(s)kende/a-. W pierwszym wypadku wypada uwzględnić pokrewieństwo z lit. kiñda ʽo 

tkaninie, ubraniu: rwie się, strzępi sięʼ, w drugim wypadku — z lit. keñda ʽo tkaninie: 

cienieje, rozłazi sięʼ. Psł. *skǫd- jest drw. na SO od *ščęd-, zakłada więc pbsł. *(s)kand- (por. 

może lit. skandìnti ʽpogrążać w wodzie, topićʼ, które nie ma dobrej etymologii). Porównanie 

z litewskim pozwala odtworzyć dla słowiańskiego znacz. etym. ʽpo trochu odrywaćʼ, stąd 

ʽbrać po trochu, oszczędnie używaćʼ vel sim. — Drw. kedénti caus. ʽtargać, wichrzyć (włosy), 

skubać (wełnę), rozskubywać; plątać, wikłaćʼ (por. typ pūdénti ⇐ pū́ti), kedenu vilnas SD 

«czechrzę, czochrzę wełnę» (syn. karšiu vilnas), SD
1 «grępluię» (syn. karšiu), kedìnti caus. 

ʽczesać włosyʼ. Nomen: kẽdaras ʽłachman wiszącyʼ (por. niżej kãdaras). Osobno zob. refleks 

z s-mobile: skedérva m.in. ʽstrzęp; łuskaʼ. — WSE kėd-: kė́doti a. kėdóti ʽprzewracać, 

rozwiewać, rozrzucać, machać, wywijać (rękami, nogami), fikać; chodzić niezdarnie (o 

dziecku)ʼ, refl. išsikė́doti ʽrozkopać się (o niemowlęciu w pieluchach); rozkraczyć sięʼ. — 

Podwójny refleks SZ TiT/TuT ⇐ TeT. 1. SZ (s)kid-: kìsti, kiñda, kìdo (zob. kìsti III), 2. SZ 

(s)kud-: skuñda, skùdo, skùsti ʽstrzępić sięʼ, skùduras (zob.), kùdrė II (zob.), 3. kiud-: kiùsti 

(zob. kìsti III). — SO (s)kad-: łot. skadrs ʽłatwo się rozszczepiający, łupiący (o drewnie)ʼ, 

przen. ʽżwawy, ochoczy, czujnyʼ, skadras ausis ʽdobry słuchʼ, skadras acis ʽdobry wzrokʼ. 

War. bez s-: kãdaras ʽstrzęp, łachman, szmataʼ, ⇒ vb. denom. kãdaruoti ʽzwisać, kołysać się 

wisząc, dyndaćʼ (skuduraĩ kãdaruoja ʽłachmany zwisająʼ).  

 kegždė́ti, kẽgžda, kegždė́jo ʽrosnąć powoli, marnieʼ (Jau seniai tas medis kẽgžda) — z 

udźwięcznieniem kš-d > gž-d pochodzi z praformy *kekš-dė-ti, gdzie suf. -dė- dołączył się 

do wykrz. kèkšt. Paralele: kregždė́ti od krẽkšt; girgždė́ti od girk̃š i švagždė́ti od švàkš. 

 kéikti, kéikiu, kéikiau intr. ʽkląć, złorzeczyćʼ, tr. ʽprzeklinać kogo, coʼ, SD
1 keikiu 

«klnę, przeklinam, złorzeczę», SD atkeikiu «odzłorzeczyć», ažukeikiu «zaklinam kogo; 

zaklinam czarta», iškéikti ʽwykląć; ekskomunikowaćʼ, iškeikiu SD «wyklinam kogo», 

pakéikti ʽporonićʼ: Ana paranijo, t.y. pakeikė JU ʽOna poroniłaʼ (LKŽ IX, 401, s.v. parãnyti; 

brak jest tego przykładu s.v. kéikti), prakéikti (zob.), piktaĩ sukéikė ʽzaklął ze złościąʼ. Refl. 
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kéiktis ʽkląćʼ, ažusikeikiu SD «zaklinam się», nusikéikti ʽzakląćʼ. Dotąd bez dobrego 

objaśnienia. Może jest to vb. denominativum do *kéika < *kēi̯-ka- ʽzłe, wrogie spojrzenieʼ 

(?); to z *kei̯h2-ko- < (metateza spółgłoski lrg.) *keh2i-ko-, por. łac. caecus ʽślepyʼ, goc. 

haihs ʽjednookiʼ. Por. pomysł Pedersena, zreferowany w LEW 234. — Drw. ažukeikėjas SD
1 

a. ažukeiktojas SD «zaklinacz» [ʽegzorcystaʼ], keikastis DP ʽprzeklęctwo, złorzeczeństwo, 

przeklinanieʼ, SD «przeklęctwo, przeklinanie» (syn. keikimas), keikenà ʽprzeklinanieʼ (por. 

ríetenos ⇐ ríeti), keĩkestis m.f. ʽprzekleństwoʼ, keikìkas ʽkto klnie, używa przekleństwʼ, 

keikìmas ʽprzeklinanie, złorzeczenieʼ (DP ʽklątwaʼ), kéiksena ʽprzekleństwoʼ (por. keikenà 3 

p.a.), keĩksmas ʽprzeklinanie; przekleństwoʼ, keiksnỹs ʽktoś skłonny do kłótni, kłótnikʼ, 

keiksnùs ʽkłótliwyʼ (⇒ keiksnóti ʽkląć z lekka, kląć pod nosemʼ), keikū̃nas 1. SD
1 

«przeklinacz» [ʽegzorcystaʼ], 2. ʽkto dużo klnie, kto stale przeklinaʼ (Dar vaikas, ir jau 

baisus keikū̃nas ʽJeszcze dziecko, a już strasznie klnieʼ), keikūnìs a. keikuonìs ts. Cps. 

keiksmãžodis ʽprzekleństwo, obelżywe a. wulgarne słowoʼ (zapewne neologizm, por. 

keĩksmas, žõdis). — SO kaik-: jako causativum do kéikti można ewentualnie zakwalifikować 

káikinti ʽpobudzać do gniewu, drażnić psa; męczyć, wycieńczać koniaʼ (tymczasowo 

umieszczono to s.v. kỹkti). Paralele: náikinti ʽniszczyć, wyniszczaćʼ ⇐ neikti DP ʽkonać, 

umieraćʼ; maitìnti ʽżywić, karmićʼ ⇐ mìsti ʽposilać sięʼ. — SZ kyk-: kykà 4 p.a. ʽobrzucanie 

się przekleństwamiʼ (war. sonoryzowany: kygà 2 p.a. ʽkłótniaʼ, od tego vb. denom. kỹgotis 

ʽkłócić sięʼ), kỹkastės 1 p.a. f.pl. ʽspory, waśnie, kłótnieʼ. NB. Wbrew LEW 252, s.v. 

kỹkastė(s) nie należy tu kykš- w kykšena itp., zob. kỹkšytis. 

 keĩnytis, keĩnijuos, keĩnijaus gw. ʽkłócić sięʼ (Jis keĩnijas su visais kaimynais ʽKłóci się 

ze wszystkimi sąsiadamiʼ) — ma wygląd vb. denominativum od *keina. Z powodu zupełnej 

izolacji osnowy nasuwa się przypuszczenie, że *keina mogło powstać fonetycznie przez 

uproszczenie zbitki w sb. *keik-na (por. keik-enà ʽprzeklinanieʼ). Chodziłoby więc o 

deverbativum od kéikiu, kéikti m.in. ʽprzeklinać kogo, co, złorzeczyćʼ. Znacz. etym.: n.act. 

ʽprzeklinanie, złorzeczenieʼ, stąd ʽkłótniaʼ. Por. n.act. z suf. -nā-: kilnà ʽwynoszenie sięʼ, 

murknà ʽodwilżʼ, dergnà ʽsłotaʼ; n.concr.: maknà ʽbłotoʼ ⇐ įmakė́ti ʽosunąć się w błotoʼ; 

máukna ʽkora jodłyʼ ⇐ maũkti ʽdrzeć skóręʼ (por. GJL II, § 289). 

 keĩsti, keičiù, keičiaũ ʽzmieniać, zamieniać, wymieniać co z kim; zmieniać pieniądze; 

zmienić kogo, zastąpićʼ, antkeĩsti gw. ʽwłożyć co pod spódʼ, įkeĩsti ʽdać co w zastaw, 

zastawićʼ, pakeĩsti ʽzamienić, zmienićʼ, sukeĩsti ʽzłożyć na krzyż, skrzyżowaćʼ, refl. keĩstis 

ʽzmieniać sięʼ (Dienos keičiasi naktim ilgom ʽDni zmieniają się z nocami długimiʼ) — vb. 

transitivum do kintù, kìsti ʽzmienić sięʼ, utworzone z udziałem neoapofonii SZ kit- ⇒ SP/SE 

keit-. W dialekcie żmudzkim neoapofonia wydaje SP/SE kiet-: kiečiù, -iaũ, kiẽsti, iškiẽsti 

ʽwymienić coś na coś; zmienić kogoś, np. na posterunkuʼ. Dwoistość ei/ie ⇐ i powtarza się 

np. w teĩkti/tiẽkti ⇐ tinkù, tìkti. — Neopwk. keis-: pasikeisdinė́ti ʽzamienić się czymʼ, 

sukéislioti ʽzamienićʼ; keĩsena ʽzmiana, wymianaʼ (por. ės̃ena ⇐ ė́sti), keismas b.z.a. 

ʽzmianaʼ, keĩstas ʽdziwny, niezwyczajnyʼ (znacz. etym. ʽzmiennyʼ lub ʽzmienionyʼ). — 

Neoosn. keist- (⇐ keĩstas): keistinỹs ʽpewien sposób tkania, tkanina odpowiednio wytkanaʼ, 

keistuõlis ʽdziwakʼ. — Neoapofonia kit- ⇒ SP/SO kait-: kaitýti, -aũ, -iaũ ʽzmieniać, 

wymieniaćʼ, kaitytis CGL ʽzmieniać sięʼ. Neoosn. kaič̓ - (⇐ kaičiaũ): káičioti(s) ʽstale (się) 

zmieniaćʼ, pasikáičioti ʽwymieniać się, wzajemnie się zastępowaćʼ (por. káišioti ob. kaišýti; 

máinioti ob. mainýti). Postverbalia: apýkaita: mẽdžiagų apýkaita ʽprzemiana materiiʼ, 

įkaičiai adv. ʽna zmianęʼ, kaità ʽzmiana, wymianaʼ, į́kaita ʽzamiana, wymiana; zastępcaʼ, 

į́kaitas 1. ʽzastawʼ, 2. ʽzakładnikʼ (por. įkeĩsti), pãkaitalas ʽodpowiednik, namiastkaʼ, gram. 

ʽodpowiednik etymologiczny, comparandumʼ (⇒ vb. denom. kaĩtalioti ʽzmieniać, wymieniać 

sięʼ, zob. GJL II, § 594), pakaitomìs adv. ʽna przemian, na zmianęʼ, sánkaita ʽwymiana, 

zamianaʼ, gram. ʽzmiana dźwiękowa w wyrazieʼ. Tu też łot. przest. kaitēt ʽspotykaćʼ, atkait 

adv. ʽznów, na nowoʼ. 
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 kė́kauti, kė́kauju, kė́kavau ʽkołysać dziecko na ręku, bujać na nodzeʼ, kė́koti ts., refl. 

kė́kautis ʽhuśtać się na huśtawceʼ, kė́kotis ts. — czasownik na -au- utworzony od wykrz. kėk̃ū 

(tak się mówi lub śpiewa przy kołysaniu dziecka). Sb. postvb. kė́kaukos a. kė́kauklės f.pl. 

ʽhuśtawkaʼ. 

 kẽkė 2 p.a., kekė ̃4 p.a. 1. ʽkiść, grono, owoce znajdujące się na jednej gałązce (jagody, 

porzeczki, orzechy)ʼ, 2. gw. ʽgałąź, wiechaʼ, 3. przen. gw. ʽgromadkaʼ (Paliko mane vyras su 

vaikų keke ʽMąż porzucił mnie z gromadką dzieciʼ), też ʽzgraja łobuzów, złodzieiʼ (KRŽ). 

Nawiązanie w łot. ķekars ʽgronoʼ, ce̦kul(i)s ʽwarkocz, czub, czuprynaʼ. Niejasne, zob. próby 

zreferowane w LEW 234n. Jeśli formacja lit. polega na reduplikacji *ke-kV-, to może stać w 

związku ze słowiańską nazwą ʽgromady, oddziału zbrojnegoʼ, *ke-tā-, por. cs. četa ʽφάλαγξʼ, 

ros. četá, bg. četa, sch. čȅta, czes., słc. četa (LEW, ibid. za Būgą). — Drw. keketa b.z.a. 

ʽgromada, oddział wojskaʼ, keketė ̃ 3 p.a. ʽgrupa, gromadaʼ (Vyrai susirinkę į kẽketę 

ʽMężczyźni się zeszliʼ), kektà ʽkupa, stos; gromada; kiść, gronoʼ, kẽkulas ʽbryłka, gałka, 

kupka; gromadaʼ (por. łot. ce̦kulis, ce̦kuls a. ce̦kula ʽwarkocz, czub, czupryna; u krowy: 

długie włosy między rogami; frędzel, kita; kalenica na dachuʼ), kekùnda żm. ʽgromada; 

towarzystwo, stowarzyszenieʼ (z sonoryzacji *kekunta?, por. rokùnda), kẽkutas ʽkiść, grono; 

grupka mężczyznʼ (por. łot. ce̦kūna ʽczupryna, gęste włosyʼ). Cps. dvikẽkis, -ė ʽo orzechach: 

podwójny, zrośnięty; o świeczniku: dwuramiennyʼ (por. dvìgubas, dvìkažis, dvikìbis), 

vỹnkekė LEX ʽWeintraube, winogronoʼ, por. vỹnas (kalka z nwn. lub pol.). Vb. denom. kekė́ti 

ʽrosnąć kiściami (o orzechach laskowych, o kartoflach)ʼ, ⇒ kekė́tas ʽmający postać gronaʼ 

(SD «gronisty»). Odosobniony jest wokalizm au w kiáukė ʽkiść jagódʼ. 

 kẽkšė 2 p.a. ʽdziwka, prostytutkaʼ, DP <kiaksze> ʽnierządnicaʼ, gw. ìškekšė 1 p.a. ts. 

Etymologia niepewna. LEW 235 łączy z nazwą ptaka kė́kštas ʽsójkaʼ, ale nie mówi, jak 

uzgodnić ze sobą samogłoski e i ė. Wydaje się, że można by kẽkšė ująć jako formację 

dewerbalną, mianowicie związaną z czas. keksóti, kẽkso, -ójo ʽsiedzieć, stać, wystawać, 

sterczeć, tkwić w jakimś miejscu, być widocznymʼ (war. kėksóti), np. Jau kelinti metai, kaip 

tas kelmas čia kẽkso ʽIle już lat, jak ten pień (karcz) tu sterczyʼ. Mergė kẽkso prie lango 

ʽDziewczyna sterczy przy oknieʼ. Tu ko kėksai prie vyrų, eitum gult geriau ʽCzego ty 

sterczysz przy mężczyznach, poszłabyś lepiej spaćʼ. Od neoosn. keks- można było sufiksem -

šė derywować *keks-šė jako nazwę osoby z odcieniem deprecjacji, por. vėp̃šas ʽkto stoi z 

rozdziawioną gębą, gapaʼ (ob. vėpsà) od vėpsóti; poza tym bõbšė ʽbabskoʼ, merg̃šė 

ʽdziewczyskoʼ285. Z praformy *keks-šė rozwija się *kekš-šė (asymilacja) i w końcu kekšė 

(przez degeminację). Znacz. etym. ʽta, która stoi w oczekiwaniu (na klienta)ʼ. Por. łac. 

prōstibulum, -ī ʽprostytutkaʼ ⇐ prō-stō wystawać, sterczeć; być wystawionym na sprzedaż 

(m.in. o prostytutkach). — War. kėkšóti ʽleżeć w jakimś miejscu, np. o przewróconym wozie 

z sianemʼ (-šo- zam. -so- na skutek asymilacji ks > kš, por. barkšóti, šmėkšóti itp.). — Drw. 

ìškekšinis ʽnieślubne dziecko, bękartʼ (por. ìšmerginis), ⇒ iškekšininkas CGL ts.; kekšýnas 

ʽdom publiczny, burdelʼ, kẽkšinykas a. kẽkšininkas ʽkurewnik, cudzołożnik, rozpustnikʼ, 

kekšỹs ts., kekšystà ʽnierząd, kurewstwoʼ, DP ʽporobstwoʼ, kekšùs ʽskłonny do rozpusty, 

wszeteczeństwaʼ. Cps. saũskekšis, -ė wulg. ʽktoś bezdzietnyʼ (por. saũsas). Vb. denom. 1. 

kekšáuti, -ju/-nu ʽoddawać się rozpuście, uprawiać nierządʼ, m.in. BRB, BRP; neoosn. 

kekšau-: kakšãvimas ʽnierządʼ, DP ʽgamractwo, porobstwoʼ; neoosn. kekšau- lub kekšaun-: 

kekšaũnas ʽnierządnyʼ, kekšaunykas BRB ʽkurwiarz, gachʼ, 2. kekšavóties KRŽ ʽo kobiecie: 

puszczać sięʼ, 3. sukẽkšinti caus. ʽzrobić nierządnicąʼ (Tu sukẽkšinai mane, t.y. padarei kekšė 

JU ʽTy zrobiłeś ze mnie dziwkęʼ), 4. kèkšti, kekštù (*kekš-stu), kekšaũ inchoat. ʽzacząć się 

kurwić, uprawiać nierządʼ, prakèkšti ʽskurwić sięʼ (Jau ji visai prakekšusi, pasileidusi. Jų 

 
285 Gdy chodzi o expressiva rodzaju wspólnego z suf. -š-, to genezę dewerbalną mają np. negrė́bša ʽniezgrabaʼ, 

neméigša ʽpółgłówekʼ (míegti), nemókša ʽnieukʼ i nẽtikša ʽktoś nieudolny, nieudanyʼ. 
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duktė prakẽkšo. Por. stpol. przekurwić się). 

 kẽkšis, -io 2 p.a. wsch.-lit. 1. ʽbosak, osęka (war. kẽkšė), 2. ʽzagięty kij do podbijania 

klipyʼ, kẽkšiai pl. ʽszczudłaʼ — zapoż. z łot. ķeksis ʽhak; bosak strażacki; kula, podporaʼ (to 

zapożyczone z liwskiego kekš ʽbosak rybackiʼ, co z kolei ma być pożyczką germańską, por. 

ME II, 361, LEW 235). 

 kėkšóti, kėkšaũ, kėkšójau ʽleżeć po przewróceniu się (o wozie), leżeć po wypadnięciu z 

gniazda (o pisklęciu)ʼ — czasownik na -o- od wykrz. kė́kšt o nagłym upadku, o przewróceniu 

się. Z innym sufiksem: kė́kšterti ʽspaść z drzewaʼ. 

 kė́kštas 1, 3 p.a. 1. ʽptak sójka, Garrulus glandariusʼ (war. kė́kštis, kėkštỹs), 2. przen. 

ʽmały, wychudły człowiek lub zwierzęʼ — rzecz. postwerbalny od kėk̃šti ʽpłakaćʼ i 

ʽkrzyczećʼ (LEW 235), co z kolei jest derywatem od wykrz. kė́kšt m.in. o chrypliwym 

skrzeczeniu sójki. Sójka jest nazywana ʽleśnym krzykaczemʼ, bo odznacza się donośnym 

krzykiem, poza tym potrafi swym głosem naśladować niektóre ptaki drapieżne. — Nazw. 

Kė́kštas. N.m. Kė́kštai, Kėkštaĩ, Kekštỹnė. N.rz. Kė́kštupis. 

 kėk̃ti, kėkiù, kėkiaũ gw. 1. ʽmęczyć się, trudzić się, wysilać się, starać sięʼ, 2. ʽ(o 

chorym) mieć się jako tako, utrzymywać się przy życiuʼ, 3. tr. ʽ(dzieci) chronić, strzec przed 

czym; chować, ukrywaćʼ. Formacja z WSE kėk- ⇐ *kek-. Przypomina osnowę *kēk- w 

iteratywie cs. čakati ʽczekaćʼ, stczes. čakati, stpol. czakać, sch. przest. čȁkati (por. typ scs. -

mětati ⇐ mesti, łot. mẽtât ⇐ mest, Stang 1970, 75). Osobno zob. kàkti. Pochodzenie niejasne. 

Por. może pie. *ku̯ek- albo *keku̯- ʽsięgać po co, greifen nach, erreichenʼ (LIV
2 347: tylko 

bsł.). 

 kelderis b.z.a. gw. ʽpiwnicaʼ — zapoż. ze śrdn. kelder (GL 65), por. nwn. Keller m. 

Zob. też kélnėrė. 

 kė́lena 1 p.a. gw. ʽtrzecia część dnia roboczego, czas pracy na roli od jednego posiłku 

do drugiegoʼ, por. Trys darbo kė́lenos per dieną: nuo ryto lig pusryčio, nuo pusryčio lig pietų 

ir nuo pietų lig vakaro ʽSą trzy «kėlenos» w ciągu dnia pracy: od rana do śniadania, od 

śniadania do obiadu i od obiadu do wieczoraʼ — deverbativum na -ena od kéltis, kė́liaus 

ʽwstawać, budzić sięʼ, znacz. etym. ʽwstawanie (do pracy)ʼ. Por. dvės̃ena ⇐ dvės̃ti; keikenà 

⇐ kéikti. War. m. kė́lenas, por. Mes turim tris kė́lenus: pusryčių, pietų ir vakaro ʽMy mamy 

trzy «kėlenai»: do śniadania, do obiadu i do wieczoraʼ. Z innym sufiksem: łot. cêliens ʽmiara 

czasowa, przeciąg czasuʼ. Zob. LEW 236. — Drw. kėlinỹs 1. ʽprzeciąg dwóch, trzech godzinʼ, 

2. ʽpół dnia pracyʼ, 3. ʽpołowa (pierwsza, druga) meczu piłkarskiegoʼ. 

 kelerì, f. kẽlerios 3 p.a. ʽkilku, kilka, kilkoroʼ. Adi./pron. używane z pluralia tantum 

jako 1° pytajne ʽjak dużo?ʼ, np. Kelerì tàvo marškiniaĩ? ʽIle masz koszul?ʼ, 2° nieokreślne, 

np. kẽlerius metùs ʽprzez parę latʼ. Drw. z suf. -er- od zaimka kelì, kẽlios (zob.). 

 kelešnià 4 p.a. wsch.-lit. ʽdrewniana obręcz kołaʼ (Seniau, kad brangi buvo geležis, ant 

stipinų uždėdavo apskritą medinį lanką, kurs vadinosi kelešnià, Armõniškės na Białorusi) — 

prawdopodobnie ze zmiany *kalešnia, zapożyczenia stojącego w związku z błr. kalësa, 

kalësy pl. ʽwóz chłopskiʼ. Por. błr. koléšnja, kolė́šnja jako wariant do kalesьnja m.in. 

ʽdrewutnia, wozowniaʼ (ĖSBM 4, 157). 

 kẽletas, -o 1 p.a. ʽkilku, kilka, pewna liczba ludzi, rzeczyʼ (kẽletas žmonių̃ ʽkilku ludziʼ, 

kẽletą kart̃ų teñ buvaũ ʽparę razy tam byłemʼ) — drw. z suf. -et- do kelì, kẽlios (zob.). W 

tymże znaczeniu pojawia się forma żeńska kẽleta, -os. 

 kelì, f. kẽlios 4 p.a. 1. zaimek pytajny ʽile? ilu? jak wielu? jak dużo?ʼ: Kelì žmónės 

atėj̃o? ʽIlu ludzi przyszło?ʼ. Kelì jū̃s čià bū́site rytój? ʽIlu was tu jutro będzie?ʼ, kelíese? ʽw 
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ile osób?ʼ, 2. zaimek nieokreślny ʽkilku, kilka, kilkoroʼ: Atėj̃o kelì žmónės ʽPrzyszło kilku 

ludziʼ. Kẽlios diẽnos atgal ̃ ʽParę dni temuʼ, kelíese a. kelíesu adv. ʽw kilka osóbʼ (por. 

daugíese). Lit. kel- stoi w apofonii do SO *kal- odpowiednika słowiańskiego, por. scs. kolĭ 

adv. ʽileʼ (kolĭ velĭmi ʽjak bardzoʼ, kolĭ kraty ʽilekroćʼ), koli adv. ʽkiedy, kiedyśʼ, z 

rozszerzeniem -ko: koliko ʽjak bardzo, w jakim stopniuʼ, kolikŭ ʽjaki, jak wielkiʼ. Pie. *ku̯e-

/*ku̯o- plus suf. -l-, por. łac. quālis ʽjaki, któryʼ. Nie tu należy lit. kõlei adv. ʽpóki, dopókiʼ 

(zob.). — Drw. kelerì (zob.), kẽletas (zob.), keliñtas (zob.), kelioks stlit. ʽrozmaity, różnorakiʼ 

(por. tóks, kóks, jóks). Cps. keliólika ʽkilkanaścieʼ – formacja analogiczna, wzorowana na 

keturiólika (zob. °lika). 

 keliajynà 2 p.a., gen.sg. keliajỹnos ZTŽ ʽślad koła na drodze, koleinaʼ — kalka 

hybrydalna z błr. kalja.í.na, z kelia° za błr. kalja° (zob. kẽlias) i z -j- jako wypełniaczem 

hiatu. War. keliavynà (zob.). 

 kẽliaraištis, -čio 1 p.a., keliãraištis 1 p.a., też f. kẽliaraištė ʽpodwiązka – 

podtrzymująca pończochę, zawiązywana pod kolanemʼ — złożenie członów kẽlis ʽkolanoʼ i 

°raištis ʽwiązadło, sznurekʼ (od raištýti ʽwiązać, zawiązywaćʼ). War. z insercją k: 

keliãraikštis, °raikštė (SD «podwiąska»). War. kontrahowane: kélraištis, °raištė oraz 

kélraikštis, °raikštė. — W DP ukazuje się war. <kédraiszte> 36935, czyt. kẽdraištė 

ʽpodwiązekʼ, powstały z kélraištė przez dysymilację l-r > d-r (brak w ALEW). 

 kẽlias, -io 4 p.a. ʽdrogaʼ. SD: kelias pramintas «tor» [ʽdroga wydeptana, wytarta, utarta, 

pełna śladówʼ, L.], kelias pagrįstas «bruk», viešas kelias «gościniec, droga torowana» (zob. 

niżej viẽškelis), krikšto kelias «krzyżowa droga abo vlica». War. kẽlis MŽ 1011. Odpowiednik 

łot. ceļš. Etymologicznie biorąc, jest to denominativum, mianowicie drw. na -i̯a- od stlit. 

kẽlas ʽdrogaʼ, formacji występującej w zapisach DP, por. <kiałas> 3925, gen.sg. <kiało> 

55320, <kęło> 3924, 52315, acc.sg. <kêłą> 1717, <kęła> 303. Rekonstrukcja: pie. *ku̯élh1-o- 

(zanik spółgłoski lrg. przed sufiksem samogłoskowym). Ta dewerbalna formacja była 

związana z zanikłym czas. *kélti ʽporuszyć, wprawić w ruch, w obrótʼ, a ślad po tym jest w 

pochodnym rzecz. kélta (zob.). Znacz. etym. ʽwygon, droga, którą pędza się bydłoʼ. Pie. 

*ku̯elh1- ʽobrócić sięʼ (LIV
2 386), por. wed. cárati ʽporusza się, idzie, wędrujeʼ, gr. τέλλομαι 

ʽpowstać, stać sięʼ, łac. colō, colui, cultum ʽuprawiać rolę, hodować owoce, mieć staranie, 

dbać; być gdzie osiedlonym, mieszkaćʼ286. Paralela znaczeniowa: nwn. Weg ʽdrogaʼ ⇐ sich 

bewegen ʽporuszać sięʼ, bewegen ʽporuszyć, wprawić w ruchʼ. ALEW 474 dorzuca, że nomen 

bałtyckie mogło pierwotnie odnosić się do kolistego toru wyścigów konnych (Rennbahn). 

Tradycyjna etymologia wiązała kẽlias raczej z czas. kélti ʽpodnosić, dźwigaćʼ, kéltis m.in. 

ʽprzenosić się, przeprowadzać się; przeprawiać się (przez rzekę)ʼ jako kontynuacją pwk. pie. 

*kelH-, zob. LEW 236, Karulis I, 164 i LIV
2 349. — Temat lit.-łot. *keli̯a- jest neologizmem 

w porównaniu z odziedziczonym stpr. pintis EV ʽWeyk [Weg]ʼ, por. psł. *pǫtĭ ʽdrogaʼ (scs. 

pǫtĭ, ros. putь, stpol. pąć) i dalsze nawiązania w aw. pantå̈̄ , sti. pánthāḥ ʽdrogaʼ, łac. pons, -

tis ʽmostʼ oraz gr. πόντος ʽmorzeʼ. Między pintis i pǫtĭ zachodzi różnica stopnia 

apofonicznego: *pṇt- (SZ) : *pont- (SO). — Drw. bekelė ̃ a. bekẽlė ʽczas, kiedy drogi na 

skutek roztopów nie nadają się do użytkuʼ, SD «bezdrożność», kelẽga przest. ʽpodróż; trasa 

podróżyʼ (ze zmiany *kel-eiga?), keleĩvis ʽpasażerʼ, przest. ʽpielgrzymʼ (por. ateĩvis, išeĩvis), 

keliõnė (zob.), kelìngas: draugė kelinga SD «komitywa, towarzystwo podrożne», keliū́tė 

ʽdróżka; dobra droga; droga na śniegu, sannaʼ, nekelinga vieta SD «bezdrożność» (syn. 

bekelė), pakelė ̃ (zob.), pakeliuĩ adv. ʽpo drodzeʼ, war. pãkeliu, pakeliuõ, ⇒ neoosn. pakel-: 

pakeleĩvis ʽtowarzysz podróży; przechodzieńʼ (⇒ pakeleivìngas ʽpodróżnyʼ) i pakelìngas 

 
286 Zestawiany dawniej z kẽlias wyraz gr. κέλευθος f. ʽdroga, ścieżka; podróż, daleka podróż, wyprawaʼ (por. 

LEW 236) różni się segmentami sufiksalnymi eu i th. Objaśnienie tej różnicy napotyka wciąż trudności, por. 

Beekes 2010, 668 n., Petit 2010, 15.  
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ʽpodróżnyʼ, SD
1 «podrożny»; príekelis ʽboczna drogaʼ, ùžkelė ʽmiejsce za drogąʼ. — Cps. 

dvìkelė ʽrozstaj, rozdrożeʼ, SD «rozstanie drog», grįž̃kelis ʽrozstajʼ (por. grę̃žti), kãskelis (zob. 

kàsti), keliãrodis ʽdrogowskazʼ, keliãvėžė ʽkoleina, na drodze: wyżłobienie od kółʼ (por. 

vėžė)̃, keliavértė ts. (por. virs̃ti), keliãvietė ʽpłytki bród na drodze; przejazd przez rówʼ (por. 

vietà), kelióvietė ʽrozjeżdżony, zużyty odcinek drogiʼ (Kelióvietė išmušta, išduobėta), 

kélkraštis neol. ʽpoboczeʼ, kélvarta ʽpokryte ziemią korzenie przewróconego drzewaʼ, 

kélvirta a. kélverta ʽdrzewo obalone w poprzek rzeki lub drogiʼ (por. vers̃ti, virs̃ti), klýstkelis 

ʽbłędna droga, manowiecʼ (por. klýsti), krikštãkelė, -kelis ʽskrzyżowanieʼ (por. krìkštas II), 

krỹžkelias ts. (por. krỹžius), miestakelė SD «ulica szeroka» (por. miẽstas), naũkelis ob. 

naujãkelis ʽnowa drogaʼ (por. naũjas), pìltakelis ʽdroga wysypana żwiremʼ (por. pìltas 

ʽsypany, usypanyʼ < *pḷh1-tó-), od tego drw. wsteczny pìltas ts.: Mokykla, vaikutai, tęnai už 

pìlto ʽSzkoła, dzieci, jest tam za żwirową drogąʼ (por. krikštãlangis ⇒ krìkštas; srãvažolė ⇒ 

sravaĩ), rãtakelis ʽczas dogodny do jazdy wozemʼ (por. rãtai), rõgiakelis ʽsanna, jeżdżenie 

saniamiʼ (por. rõgės), sankeliai BRB ʽrozstajeʼ (por. san-), skers̃kelis ʽrozdroże, rozstajeʼ 

(por. skers̃as), skirs̃kelė ʽrozstajeʼ, DP ʽrozstanieʼ, skirs̃kelis ʽgranica i przejazd między 

polami dwu wsiʼ (por. skirs̃ti), trìkelė ʽmiejsce przecięcia się trzech drógʼ, SD «rozstanie 

drog» (por. tri°, trỹs), vidùkelė ʽśrodek drogi; połowa przebytej drogiʼ (por. vidùs), viẽškelis 

(zob.). — NB. Akut w takich złożeniach, jak kélduobė ʽwybój na drodzeʼ (por. duobė)̃, 

kélrodis ʽdrogowskazʼ (por. ródyti), kélvarčiai m.pl. ʽbrama ustawiona na drodzeʼ (por. 

vart̃ai), kélvietė (zob. vietà) itp. jest wtórnego pochodzenia, jest mianowicie objawem 

wzdłużenia zastępczego po synkopowaniu samogłoski łącznikowej -a- form początkowych 

*kẽliaduobė, *kẽliarodis, *kẽliavarčiai, *kẽliavirta (paralele: pélšūdis, žálgiris, žémuogė). 

Vb. denom. keliáuti (zob.). — N.m. Apýkeliai, Sánkeliai, Dvárkeliai (por. Dvárlaukis). 

 keliáuti, keliáuju (war. keliáunu), keliavaũ ʽodbywać podróż, podróżowaćʼ, keliauju SD 

«pielgrzymuię; wędruię» — vb. denominativum na -au- od rzecz. kẽlias ʽdrogaʼ (typ 

prekiáuti ʽhandlowaćʼ ⇐ prẽkė; badáuti ʽgłodowaćʼ ⇐ bãdas). War. sufiksalny: keliuoti 

(CHB); jego odpowiednikiem jest łot. ceļuôt, -uõju ʽpodróżować, wędrowaćʼ. — Drw. 

keliáutojas ʽpodróżnikʼ, SD «pielgrzym; wędrowny człowiek», keliautinis SD 

«pielgrzymski».  

 keliavynà 2 p.a., gen.sg. keliavỹnos DVŽ, LZŽ ʽślad koła na drodze, koleinaʼ — zam. 

*kaliavyna, co oddawało błr. kalja.í.na, -y, z -v- wsuniętym dla wypełnienia hiatu (por. 

karavùlas). War. keliajynà (zob.). Zastępstwo kalja° przez lit. kelia° łatwo wytłumaczyć 

adideacją do keliãvėžė lub keliavértė (por. kẽlias ʽdrogaʼ, vėžė ̃ ʽkoleinaʼ). — DVŽ notuje 

poza tym kalavynà, -ỹnos ʽkoleina, wybój na drodzeʼ ⇐ błr. gw. kalavína, -y (PZB 2, 366) 

wraz z synkopowanym klavynà (Klavỹnos dzidziùlės, traktaraĩs ìšrausta ʽKoleiny głębokie, 

wyżłobione przez traktoryʼ). 

 keliñtas, -à 4 p.a. ʽktóryʼ: 1. pytajne: SD «ktory w rzędzie, w liczbie, quotus», Keliñtas 

kart̃as? ʽKtóry raz?ʼ, 2. nieokreślne: Jaũ kelintà dienà lỹja ʽJuż któryś dzień z rzędu padaʼ 

— denominativum na -int- od kelì, kẽlios ʽile? ilu?ʼ.  

 keliõnė 2 p.a. ʽpodróż, wędrówka, pielgrzymkaʼ, SD «pielgrzymowanie, 

pielgrzymstwo; wędrowka» — rzeczownik denominatywny z neosuf. -onė od kẽlias ʽdrogaʼ 

(na temat źródła -onė zob. s.v. medžiõnė). — Drw. keliónika gw. ʽdługa podróżʼ (Ilsinkis, ba 

laukia tavę keliónika! ʽOdpocznij, bo czeka cię długa podróż!ʼ) – zwraca uwagę 

augmentatywna funkcja suf. -ik- (formacji tej nie wymienił ŽD, ani GJL II, § 460n.), 

keliõnininkas ʽprzeznaczony do podróży, np. koń, wóz, butyʼ, sb. ʽpodróżnyʼ. Cps. 

keliõnmaišis ʽtobołek podróżnyʼ (por. maĩšas), keliõnpinigiai m.pl. ʽpieniądze na podróż, 

koszty podróżyʼ, keliõnženkliai m.pl. ʽznaki wskazujące tor wodnyʼ (por. žénklas). Vb. 

denom. kelioniáuti gw. ʽpodróżowaćʼ. 
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 kẽlis 2 p.a., kelỹs, -io 2 p.a. 1. ʽkolano, staw kolanowyʼ (war. kẽlias), 2. gw. ʽwęzeł w 

źdźbłach roślin trawiastychʼ (SD «członek u trzciny; kolanko we źdźble, rozgach»), 3. stlit. 

ʽpokolenie, generacjaʼ287. Pl. kẽliai ʽkolanaʼ: puolu keliump SD «klękam przed kiem» [dosł. 

ʽpadam na kolanaʼ], keliump DP ʽna kolanaʼ (allat.pl.), kẽliuosemp DP ʽna kolanachʼ 

(adess.pl.), priklaupiu ant kelių SD «klękam przed kiem», keliai unt kurių turime kų SD «łono 

w ciele, na ktorym co trzymamy» [ʽmiejsce na kolanach osoby siedzącejʼ, SPXVI], sė́di ant 

kẽlių ʽsiedzi na kolanachʼ, eĩna kẽliais ʽidzie na kolanachʼ, kẽliais alkū́nėmis eĩti ʽbłagaćʼ 

(dosł. ʽiść na kolanach i łokciachʼ). Odpowiednik łot. celis ʽkolanoʼ, pl. ceļi; ceļuos mesties 

ʽpadać na kolanaʼ, pie ceļiem krist ʽpadać do stópʼ. Etymologia niezdecydowana. Rozważa 

się przynależność etymologiczną 1° do czas. kéltis ʽwznosić sięʼ (pie. *kelH-, zob. kélti), 

znacz. etym. ʽto, co z nogi wystajeʼ, 2° do zanikłego czas. *kélti ʽobracać (się), poruszać 

(się)ʼ < pie. *ku̯elh1- ʽobrócić sięʼ (LIV
2 386), por. wed. cárati ʽporusza się, idzieʼ, περι-

τέλλομαι ʽobracam się w kołoʼ); znacz. etym. ʽzginająca się, ruchoma część ciałaʼ. 

Zestawienie z gr. κῶλον n. ʽkończyna, członek ciała, zwłaszcza nogaʼ (zob. np. Berneker I, 

546, ESJS 327n., ALEW 475) jest właściwie bezużyteczne, ponieważ wokalizm kōl- nie ma 

wytłumaczenia na gruncie greckim (zob. GEW II, 60n., Beekes 2010, 813). — Przez drw. kel-

ė́n-as ʽrzepka w kolanieʼ288 nawiązuje się do psł. *čelnŭ < *kel-nV- ʽprzegub w ciele 

ludzkim lub zwierzęcymʼ (scs. člěnŭ, sch. člȃn, ukr. gw. čelén, czes. člen, pol. człon), jak też 

do psł. *kol-ěn-o ʽkolano, kolanko na źdźbleʼ, por. sch. kòljeno, ros. koléno, czes. koleno, 

pol. kolano (BSW 125, LEW 237, Boryś 99, 243). Anatomiczne znacz. ʽstaw w cieleʼ może 

być wtórne, przeniesione z botanicznego ʽkolanko na źdźble roślinyʼ, tj. wypukłe zgrubienie 

na pędzie rośliny, które rozgranicza roczne przyrosty (por. Bańkowski I, 798). Do pwk. 

*ku̯elh1- należy też łot. duceles cps. ʽwóz dwukołowyʼ, SO scs. kolo, -ese ʽkoło, krąg, tarczaʼ 

< *ku̯olh1-es-. — Drw. kelė́nas ʽprzednia część kolana; rzepka, łękotkaʼ (war. kelėna, 

kelena), keliẽnis ʽkolanoʼ, kẽlinė ʽnogawkaʼ, SD «nogawka & nogawica», kélnės (zob.), 

kelystė SD «kolankowatość», pakelės f.pl. SD «podkolanek v zwierząt, poples», pãkelės 

ʽpodwiązki do pończoch zawiązywane pod kolanemʼ, ⇒ pakeláitės a. pakelaĩtės f.pl. ʽtroczki 

do onuc, do łapciʼ. Cps. kazìlkelis (zob. kazilaĩ), keliãklupsčias adv. ʽna kolanach, na 

klęczkachʼ (por. klùpti), keliãklupsčiais šliaũžti ʽczołgać się na kolanachʼ, kẽliaraištis (zob.). 

Vb. denom. keliuoti: keliuoju SD «kolankowacieię, w kolanka rostę», ⇒ keliuotas SD 

«kolankowaty, knodowaty». 

 kélmas 3 p.a. 1. ʽpień po ściętym drzewie, pniak, karcz, karpa, kłączeʼ (SD «pniak 

chrostu rostącego»), 2. ʽbarć, otwór wydrążony w pniu drzewa leśnego dla umieszczenia roju 

pszczółʼ, 3. ʽkłoda z wydrążonym otworem dla rojuʼ (Kelmuosa buvo bitės ʽW pniach były 

pszczołyʼ. Kiek kelmų̃ turit bičių? ʽIle macie barci?ʼ), 4. ʽkępa, mała wyniosłość na bagnie 

porośnięta trawąʼ, 5. ʽkrzakʼ (SD
1 «kierz»), kélmus ráuti ʽwyrywać pnie, karczowaćʼ (łot. 

ce̦lmus lauzt ts.), 6. przen. ʽtępy człowiek, cymbał, gamońʼ. Odpowiedniki bałtyckie: łot. 

ce̦l̂ms ʽpieńʼ, stpr. kalmus EV ʽpień, Stok [Stock]ʼ – wokalizm pewnie wtórny, zamiast 

*kelmas (por. n.m. Kelmen, Kellmenike ob. Kalmenik, cps. Kelmelawken – AON 60; z innym 

objaśnieniem). Etymologizacja może pójść dwiema drogami. Po pierwsze kélmas może być 

refleksem pie. *kélh2-mo- (znacz. etym. ʽpowalone drzewoʼ), do pwk. *kelh2- ʽuderzać, 

walić, łamaćʼ (LIV
2 350), por. łac. percellō, -ere ʽdo gruntu wstrząsnąć, cisnąć o ziemię, 

złamaćʼ, SO scs. koljǫ do klati ʽzakłuwać, szlachtowaćʼ, lit. kálti (zob.)289. Po drugie: jeśli 

 
287 Por. Sėdėsite unt dvylikos sostų sūdydami dvylika kialių aba giminių Izraelio SP I, 57 ʽBędziecie siedzieć na 

dwunastu stolicach sądząc dwanaście pokolenia Israelskiegoʼ.  
288 Suf. -ėnas oznacza m.in. zdrobnienie, np. žvirblė́nas ʽwróbelekʼ, varlė́nas ʽżabkaʼ i podobieństwo, np. 

žiurkė́nas ʽchomikʼ (GJL II, § 315).  
289 Paralele słowotwórcze spośród pierwiastków seṭowych: gr. ἄνεμος ʽwiatrʼ z *Han.He.mos < *h2énh1-mo- (łac. 

animus ʽoddechʼ z *anamos < *Han.Ha.mos); łac. rēmus ʽwiosłoʼ < *h1réh1-mo- (por. gr. ἐρέτης ʽwioślarzʼ).  
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intonacja (akut) jest następstwem synkopowania praformy *kẽlimas (por. kélnės < kẽlinės; 

vélnas < vẽlinas), to mielibyśmy tu dewerbalne abstractum na -im- do keliù, kélti ʽwznieść, 

podnieśćʼ (por. współczesne kėlìmas ʽpodnoszenieʼ, ze WSE jak w prt. kė́liau). Zob. też 

ALEW 475. — War. gw. kiáumas ʽkępa na bagnieʼ pokazuje dyftong au̯, który wynikł ze 

zmiany ʼalC, pis. <elC> w ʼau̯C (por. kélnorė > kiáunorė; keltuvė ̃ > kiautuvė)̃. — Drw. 

kelmavà ʽmiejsce pokryte karczami, pniakamiʼ (por. bernavà), kelmýnas a. kelmỹnė 

ʽkarczowisko, miejsce pokryte karczamiʼ, kelmókšnis ʽpniak, pniaczekʼ, kelmùtis bot. ʽgrzyb 

opieńka, Armillaria melleaʼ, zwykle pl. kelmùčiai (war. kelmẽliai, kelmìniai). Cps. 

kelmakasỹs ʽten, kto oczyszcza grunt z karczów po ściętych drzewach, karczownikʼ (por. 

kàsti), synonimy: kelmalupỹs (por. lùpti), kelmãplėšis (por. plė́šti), kelmãrausis (por. ráustyti 

s.v. ráuti). Vb. denom. iškelmúoti ʽwykarczować, oczyścić z pniakówʼ (kelmúota balà 

ʽbagno z wystającymi zeń pniakamiʼ). — N.m. Kelmaĩ 2x, Kelmijà, Kelmýnai 3x, Kelmỹnė 

6x, Kelmùčiai (⇒ Kelmùtiškė). N.rz. Kelmavýtis, Kélminė, Kelmỹnė, Kelmýtė. N.jez. Alk̃sna-

kelmė (por. alk̃snis). 

 kelñė 2 p.a., kelnià 4 p.a. gw. ʽłopatka murarska, kielniaʼ — zapoż. ze stbłr. kelьnja 

(ob. kellja) ʽczerpak; skrzynka przy wozieʼ, por. błr. kélnja, -i ʽłopatka murarskaʼ ⇐ pol. 

kielnia (to z kolei przez dołączenie suf. -nia do stpol. kiella ʽczerpak do nabierania wody, 

zaprawy murarskiej; schowek w wozieʼ ⇐ śrwn. kelle f. ʽkielnia, czerpakʼ, nwn. Wagenkelle 

f. ʽschowek w wozieʼ, zob. Sławski II, 141n.). War. kelnà, też m. kelñis, kelñius; z 

udźwięcznieniem: gelñė (por. kaktà > gaktà). Łot. ķella, ķelle ʽkielnia; chochlaʼ ⇐ śrdn. kelle 

(Jordan 71), łot. gw. ķelve (LEGR § 117). Zob. też LEW 237. 

 kélnėrė 1 p.a. gw. 1. ʽziemianka (bez dachu), służąca do przechowywania kartofli, 

warzyw itp.ʼ, 2. ʽpiwnica na piwo, winoʼ — z dysymilacji formy *kel.lėrė, która była 

transpozycją nwn. Keller m. ʽpiwnicaʼ (GL 65, LEW 237, Čepienė 108n.). Bardziej jest 

rozpowszechniona postać ze zmienionym zakończeniem: kelnorė ̃3 p.a. (m.in. u Donełajtisa); 

kélnorė 1 p.a., też m. kélnorius 1 p.a. Warianty ze zmianą elC > ʼau̯C: kiaunorė ̃a. kiaunórė, 

kiaunurė ̃ (por. kélmas > kiáumas). Zob. też kelderis i pyvnýčia. — N.rz. Kalnorė ̃ ob. 

Kelnorė.̃ 

 kélnės, -ių 1 p.a., kelñės 2 p.a. f.pl. 1. ʽspodnie, portkiʼ, 2. przen. ʽskaza w tkaninie 

(zgrubienie) spowodowana zlepieniem się niciʼ; z obocznym tematem: kélnios 1 p.a. — ze 

zmiany stlit. i gw. kẽlinės, kẽlinios drogą synkopowania nieakcentowanego suf. -in- (por. GJL 

I, §§ 172, 344). SD
1 <kielines> «portki», SD <kialines> «gacie; ubranie», <kielines płaćios> 

«pludry» [ʽszerokie spodnie o fantazyjnym kroju z sukna lub aksamituʼ, SPXVI]. Formacja 

dwuznaczna: albo forma pluralis od sb. kẽlinė ʽnogawkaʼ (⇐ kẽlis ʽkolanoʼ), albo też 

substantywizowany przymiotnik na -in- od sb. kẽlis ʽkolanoʼ. Z innym sufiksem: kẽlenės. 

Znacz. etym. ʽgacie sięgające kolan, okrywające kolanaʼ. Litewski akut jest objawem 

wzdłużenia zastępczego po synkopowaniu sylaby poakcentowej (por. šérnas, vélnias). War. 

bez wzdłużenia zastępczego: kelñės. (Łot. ķe̦lnas f.pl. ʽspodnieʼ jest lituanizmem, por. ME II, 

362). — Drw. kélnėtas ʽw spodniach; noszący spodnie; niewysoki, lecz mocno zbudowany, 

krępyʼ, też ʽo nici: mająca zgrubienia, nierównaʼ, kélniščios f.pl. ʽliche spodnie, portkiʼ (por. 

wsch.-lit. typ kiaũliščia ʽmarna świniaʼ). Cps. kelnãgaliai ʽzakończenia nogawek u spodni, 

mankietyʼ (por. gãlas ʽkoniecʼ): Pasiraitok kelnãgalius, kad neišsipurvintum ʽPodwiń sobie 

mankiety, żeby się nie zabłociłyʼ; kélnešės lub kélnešos f.pl. ʽszelki do spodniʼ < *keln-neš- 

(por. nèšti ʽnieść, nosićʼ; kalka z nwn. Hosenträger m.). Vb. denom. kélnėti ʽwkładać lub 

zdejmować spodnie; nosić spodnieʼ, nusikelnė́ti ʽspuścić spodnie; zdjąć spódnicęʼ, przen. 

ʽzbiednieć, zubożećʼ. — Gw. kelz̃nos f.pl. ʽwystrzępione, połatane spodnieʼ (Šitas kelznàs tai 

jis visai sudraskė ʽTe «kelznos» to on już całkiem zdarłʼ), gdzie -zn- jest neosufiksem (ze 

zmiany w *kel-snos? Brak w ŽD). Litewskie sufiksy ze spółgłoską z charakteryzują wyrazy 
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ujemnie nacechowane, zob. GJL II, § 368. W kwestii oboczności z/s w obrębie formantu por. 

np. vaikẽzas, vaikėz̃as ob. vaikẽsas ʽłobuz, urwisʼ. 

 kelp̃šas, -à 4 p.a. pot. ʽbłędny, mylny (o drodze)ʼ, np. Užvažiavau kelpšù keliu, taip tik 

vidunaktin atsibaladojau ʽZjechałem na błędną drogę, tak że dopiero o północy się 

dotelepałemʼ. Izolowane, niejasne. — Nazw. Kelpšà, Kelp̃šas, Kelp̃šius, n.m. Kelp̃šiškės, 

Kelp̃šiškis. 

 kelp̃štas (p.a. niewiadomy) gw. ʽnazwa małej rybki, m.in. kiełbikaʼ — derywat z 

neosuf. -št- od osnowy rzeczownikowej kelb- jak w kélbas 3 p.a. ʽniewielka ryba rzeczna; 

kiełb, Cyprinus gobioʼ (war. kìlbas, kilb̃as, gélbas). Chodzi o wyraz zapożyczony z pol. 

kiełb, -bia ʽGobio gobioʼ, por. Urbutis 2009, 138. Co do neosufiksu por. derg̃štas, pùkštas. 

— War. š-mobile: škelp̃štas (por. škaplỹs ob. kaplỹs; škėb̃las ob. kėb̃las; šklùmpės ob. 

klùmpės). LEW 997 podejrzewał tu strukturę rodzimą *skelp-stas, ale ostatecznie uznał brak 

etymologii. 

 kélta 1 p.a. gw. ʽstado bydła, trzodaʼ. Pl.t. kéltos, -ų ʽstado krów, bydłoʼ (ŽD 323), por. 

Keltas ganė ʽPasał krowy/bydłoʼ. Dar neparginė kéltų ʽJeszcze nie przygnał bydłaʼ. Kéltom 

nėra vietos ganyt ʽNie ma gdzie paść bydłaʼ. Założywszy znacz. etym. ʽto, co się pędza lub 

przepędza, wprawia w ruchʼ, można sb. kélta wywodzić z *ku̯elh1teh2-, tj. z formacji 

kolektywnej urobionej od adi. vb. *ku̯elh1-tó- ʽpędzony, gnanyʼ ⇐ pwk. *ku̯elh1- ʽwprawiać 

w ruch, w obrótʼ (LIV
2 386), por. wed. cárati ʽporusza, ʽporusza się, idzie, wędrujeʼ (zob. też 

kẽlias i kãklas). Druga ewentualność to nawiązanie do pwk. *kel- ʽpędzić, poganiaćʼ (LIV
2 

348), z którym związane są m.in. gr. κέλομαι ʽprzynaglać, popędzaćʼ i goc. haldan ʽpaść 

bydłoʼ (od *kel-dhe- ʽpędzić na pastwiskoʼ). W tym wypadku akut lit. musi być uznany za 

wtórny. Wcześniej wyraz kélta był łączony z czas. kélti ʽunieść, podnieśćʼ, por. LEW 237n. 

— Neoosn. kelt-: kéltuva a. keltuvà 3 p.a. 1. ʽzwierzę domowe, bydlę (krowa, koń, owca, 

koza, świnia)ʼ290, 2. coll. ʽbydło, trzodaʼ (Daug turi keltuvõs? ʽDużo masz bydła?ʼ), por. żm. 

kéltava, keltavà ts. SD: keltuva 1. «bydlę, bydło, skot», 2. «bydło robotne», mušu keltuvas, 

jaučius «biję rzeź»; kéltuvės f.pl. ʽbydło, bydlętaʼ (O tu gi keltuves ar pagirdei?), ⇒ 

kéltuviena ʽwołowinaʼ, war. kéltaviena. — Sb. keltuvagystė SD «bydłokradztwo» pochodzi 

ze zrostu wyrażenia *keltuvų vagystė po uprzednim skrócie haplologicznym (vų.va > va). 

 kélti, keliù (zam. *kelù), kė́liau 1. ʽunosić, podnosić do góry, dźwigaćʼ, 2. ʽbudzić; 

wzbudzać; urządzaćʼ, 3. ʽprzeprawiać (przez wodę)ʼ, 4. ʽprzenosić; ujawniaćʼ (łot. cel̂t, ceļu, 

cêlu ʽpodnosićʼ). Cps. atkélti 1. ʽpodnieść, odemknąć (wrota)ʼ, 2. ʽodbywać, odchodzić 

(pogrzeb, imieniny)ʼ, 3. ʽprzesiedlaćʼ, atkeliu SD «oddalam co od siebie» (syn. attolinu), 

įkélti ʽpodnieść do góry i położyć, np. worek na wozieʼ, iškélti bibl. ʽwywyższyć, wynieśćʼ, 

iškélti burès ʽpodnieść żagleʼ, iškeliu namus SD «buduię», pakélti (zob.), pérkelti per ̃ ùpę 

ʽprzeprawić przez rzekęʼ, prakélti ʽuchylić (drzwi)ʼ, prakeliu SD
1 «przekładam, przenoszę, 

przewyższam», SD «przekładam na insze mieysce», prikélti ʽzbudzić ze snuʼ (prikélti 

mìrusįjį ʽwskrzesić umarłegoʼ), sukélti ʽzanieść na górę, do wnętrza; obudzić, rozbudzić; 

wzniecić, wywołać; wzburzyć, postawić na nogiʼ. Refl. kéltis, keliúos, kė́liaus ʽwstawać, 

wstawać z łóżka, podnosić się, unosić się, przewozić się (łódką, promem)ʼ, atsikélti 

ʽpodnieść się, wstać (z łóżka)ʼ, pasikeliu SD
1 «powstaię, powstawam», pérsikelti ʽprzenieść 

się, przeprawić się łodzią, promemʼ, prisikélti ʽzmartwychwstaćʼ, iter. kélstytis 

ʽprzeprowadzać sięʼ. Lit. kélti należy do pie. *kelH- ʽpodnosić się, wystawać, sterczećʼ (LIV
2 

349), por. łac. excellō, -ere ʽpodnosić się, wznosić się w górę; górować, odznaczać sięʼ 

(*kelne/o- < pie. *kel-n-H-e/o-, por. de Vaan 105, ALEW 476), excelsus ʽwysoki, wyniosłyʼ. 

 
290 Nieuzasadniona jest analiza Otrębskiego (GJL II, § 136) kel-tuva, jak też jego twierdzenie (§ 137), jakoby 

segment t przyrostka -tuva był z pochodzenia wypełniaczem hiatu. 
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— Nomina: iškelas SD «wyniosły», kelnas b.z.a. ʽłódka rybackaʼ (słownik Miežinisa), 

pérkela ʽpromʼ, persikelimas SD
1 «przeprawa», prakeliūnas SD «przełożony» (syn. vyresnis). 

— Neoosn. kelt-: kélta a. kéltas ʽprzewóz, promʼ, kéltinė ʽłódź do przeprawy przez rzekęʼ, 

kelt̃is (zob.), kéltuvas ʽdźwig; dzierżak cepów; promʼ (por. łot. ce̦l̂tuva a. ce̦l̂tava ʽpromʼ), 

keltuvė ̃(war. kiautuvė)̃ ʽdzierżak u cepówʼ, SD «dzierżak, cepisko» (zapoż. litewskie w błr. 

gw. keltaŭë, k̓ eltaŭá, kaltuŭá ts., zob. Urbutis, Balt V:1, 1969, 61 = Urbutis 2009, 371n.), 

keltùvės f.pl. ʽbudzenie młodej pary po ceremonii weselnejʼ, prakeltas unt kitų SD 

«przełożony» (kalka z pol. przełożony). — WSE kėl-: kė́liau (prt.), drw. kė́lena (zob.), 

kėlìklis ʽpodnośnikʼ, pérkėla ʽpromʼ, prikėlimas DP ʽpowstanie, wskrzeszenieʼ (prikėlimas 

ižg numirusių DP ʽzmartwychwstanieʼ). — SO kal-: zwraca uwagę brak refleksów 

czasownikowych. Nomina: kalvà (zob.), kálnas (zob.). — SZ kil-: kìlti (zob.). 

 kelt̃is, -čio 2 p.a. 1. ʽpodbicie stopy, górna część stopy ludzkiej między palcami a 

kostkąʼ (Man per kelt̃į veržia koją: ankšti batai ʽCiasne buty: uwiera mi nogę na podbiciuʼ), 

2. ʽpodbicie butaʼ (Čebatų kelt̃is mažas ʽPodbicie butów [jest za] małe/niskieʼ). Formacja 

męska na -ti̯a- weszła na miejsce żeńskiej z suf. -ti-, por. gw. keltìs, -iẽs 4 p.a. ʽpodbicieʼ. 

Analiza: kel-ti- ⇐ kélti ʽpodnosićʼ, znacz. etym. ʽpodniesienie, wzniesienieʼ. W kwestii 

apofonii por. kertìs, pentìs. O przekształcaniu osnów żeńskich na -ti- zob. GJL II, § 404. Zob. 

też objaśnienie formy sámtis. — Młodszym derywatem jest kéltymas ʽpodbicie stopyʼ, 

prawdopodobnie urobione od kelt̃(is) neosuf. -ym- (o tym s.v. báltymas). 

 kelzóti, kelzóju, kelzójau ZTŽ ʽkiełznać, zakładać koniowi, uzdę, wędzidłoʼ (Kelzója 

arklį cūgliais) — zapoż. z pol. kiełzać ts. War. kilzóti ZTŽ. 

 kem-: apkémti, àpkema, apkẽmo gw. ʽpokryć się owocamiʼ: Visos obelys obuoliais 

apkẽmę ʽWszystkie jabłonie pokryły się jabłkamiʼ (syn. apkèbti); susikemė́ti ʽplątać się w 

mowie, zbijać się z tropuʼ. Niejasne. Jeśli akut jest wtórny, to por. może pie. *kem- ʽcisnąć, 

dusić, dławićʼ (LIV
2 350). Por. s.v. kìmti: apkimti ʽnagle głos utracićʼ. — Nomina: kẽmalas 

ʽniewygoda, kłopot, uciążliwośćʼ, kemẽklis a. kemẽkšlis ʽkto niedbale, źle wykonuje swą 

pracę, partaczʼ, kẽmeras ʽniezdaraʼ, kẽmeris ʽcoś splątanego, plątaninaʼ, kemerỹs (zob.). 

 kemerỹs, -io 3 p.a. gw. ʽdwa zrośnięte ze sobą owoce (orzechy, jabłka)ʼ, kẽmuras 

ʽkępka, kupka, grono (orzechów)ʼ, przen. ʽmnóstwoʼ (por. łot. ce̦murs lub ce̦muors ʽgrono 

owocówʼ — dewerbalne derywaty na -er-, -ur- od kem- jak w apkémti ʽpokryć się owocamiʼ 

(zob. kem-). — Neoapofonia kem- ⇒ SZ kim- ⇒ SP keim- wytwarza dyftongiczny war. 

keimarỹs ʽdwa zrośnięte razem owoce; dwuczęściowy przedmiotʼ (war. keĩmaris, keimerỹs, 

keĩmeris). Paralele: dveĩsti ⇐ dvis- (ob. dvesiù), kneĩbti ⇐ knib- (ob. knèbti), pleĩsti ⇐ plit- 

(ob. plečiù). Vb. denom. keimarúotis ʽżenić sięʼ (znacz. etym. ʽłączyć się w parę, parzyć 

sięʼ), keimeriúotis ʽrozkraczyć sięʼ.  

 kémpė 1 p.a. bot. ʽhuba, grzyb pasożytniczy żyjący na drzewach, Polyporus a. 

Trametes gibbosaʼ — sb. postvb. od kem̃pti m.in. ʽusychaćʼ (zob.). Znacz. etym. ʽto, co 

wyschło, uschłoʼ, por. Buvo sudžiūvęs it kempinė ʽWysechł jak hubaʼ. Senelė išdžiūvusi kaip 

kempinė, išblyškusi kaip drobė ʽStaruszka wyschnięta jak huba, wybladła jak płótnoʼ. — 

Drw. kémpinė 1. bot. ʽhuba, Polypotrusʼ, 2. zool. ʽgąbka, nadecznik stawowy, Spongillaʼ, 

ʽgąbka szlachetna, Euspongiaʼ, też ʽgąbka, Poriferaʼ (SD kimpinė minkšta, reta «gębka»), 3. 

ʽkorek do butelkiʼ, 4. przen. ʽczłowiek skąpy, skneraʼ. Vb. denom. kémpėti: apkémpėti ʽo 

brzozach: porosnąć hubamiʼ, įkémpėti a. iškémpėti ʽwyschnąć, stwardnieć jak hubaʼ, 

sukémpėti ʽzeschnąć się, stwardnieć; zestarzeć sięʼ. Zob. też pìntis.  

 kem̃pti, kempstù, kempaũ gw., zwykle z prvb. su- 1. ʽchudnąć, mizerniećʼ (Vaikis 

sukem̃pęs kaip kempinis ʽDziecko wychudłe jak hubaʼ), 2. ʽkostnieć, drętwieć z zimnaʼ (Nuo 

šalčio nagai buvo sukem̃pę – negalėjau atsegti ʽPalce miałem zdrętwiałe z zimna, nie 
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mogłem się rozpiąćʼ), 3. ʽo chlebie: wysychać, twardniećʼ. Osnowa kemp- jest 

neopierwiastkiem wyodrębnionym z prs. infig. kempù do kèpti (zob. kèpti I), iškèpti 

ʽuschnąćʼ, sukèpti ʽwyschnąćʼ. Paralele: klem̃bti, stem̃bti, trem̃pti. — Drw. kémpa c. 

ʽwychudłe zwierzę lub człowiek, zdechlakʼ (nazw. Kempa), wsch.-lit. kìmpa, ⇒ kempyčià, 

kempynà c. ts. — Oboczna osnowa kemb- (kem̃bti, kembstù, kembaũ) została 

wyabstrahowana z adi. kem̃bras ʽzdrętwiały z zimna; chudy, kościstyʼ, reflektującego drw. 

na -r-, *kempras (por. kumprỹs > kumbrỹs; tamprùs > tambrùs). Inne: kem̃brė c. ʽistota 

chuda, wychudła, kościstaʼ (nazw. Kem̃brė, Kembrỹs), wsch.-lit. kìmbra. War. s-mobile: 

skem̃brė, skémbra. Vb. denom. kembrė́ti a. kémbrėti ʽkostnieć z zimna; chudnąć, mizerniećʼ, 

wsch.-lit. kìmbrėti. 

 kémsas 3 p.a., kę̃sas 3 p.a. 1. ʽkarcz, pniak po ściętym drzewie, obrośnięty mchem i 

trawamiʼ, 2. ʽkępa, mała wyniosłość na bagnie, łąceʼ, 3. gw. ʽokrągły kawał lodu, na którym 

dzieci zjeżdżają z góryʼ, 4. gw. ʽniechluj, brudasʼ. War. kémsa, wsch.-lit. kìmsa. Niejasne. 

Może do vb. kem̃sti m.in. ʽustawać we wzrościeʼ (zob.)? Inaczej LEW 239: analiza kém-sas, 

do kẽmuras ʽkępka, kupka, grono (orzechów)ʼ. — Zapoż. litewskie w błr. gw. kímsa ʽlicha 

łąka, trawa nie nadająca się do spasaniaʼ (Urbutis, Balt V:1, 1969, 61 = Urbutis 2009, 372). 

— Drw. kemsýnas a. kemsỹnė ʽmiejsce podmokłe, pokryte karczami, miejsce nierówneʼ 

(war. kęsýnas, kęsỹnė), kemsỹtė ʽłąka z kępamiʼ. — Tu też kémzras 3 p.a. ʽkępa na bagnie, 

łąceʼ – z udźwięcznienia w formie *kems-ras (por. objaśnienie form gaĩzdras, žaĩzdras), 

kemzraĩ m.pl. ʽspróchniałe drzewo; próchno do podkurzania pszczółʼ. Drw. kemzrỹnė 

ʽmiejsce pokryte karczamiʼ, war. z epentetycznym -d-: kemzdrỹnė (Ne žemė, o kemzdrỹnė 

ʽ[To] nie ziemia, lecz «kemzdrynė»ʼ). 

 kemšù prs. 1 sg. 1. ʽwpycham do worka; wpycham w otwór celem zatkania go; 

upycham sianoʼ, 2. ʽwsuwam chleb do piecaʼ, 3. ʽnabijam fajkę tytoniem; nadziewam 

pieczeń farszemʼ, 4. ʽtuczę gęśʼ, 5. przen. ʽjem chciwie i dużoʼ (por. pol. opycham się ⇐ 

wpychać, pchać). Wprawdzie w epoce historycznej forma prs. kemšù należy do inf. kim̃šti 

(zob.), jednakże rozważania etymologiczne nasuwają analizę ke-m-šu, starsze *ke-n-šu291. 

Taka analiza uwidocznia, że chodzi o prs. infigowane od pwk. keš-/kiš- ʽwpychać, wsuwaćʼ. 

Infigowanie pierwiastka w st. e przypomina brendù do brìsti i skrendù do skrìsti. Poza kemšù 

ślady po pwk. keš- są nader skromne, por. sb. kešẽnė, może jeszcze kešaĩ. Tymczasem SZ 

kiš- usamodzielnił się w osobnym pdg. kìšti, -ù, -aũ (zob.), poza tym dostarczył form dla prt. 

i inf. w innowacyjnym pdg. kim̃šti (zob.). — WSE kėš-: kėš̃inti ʽiść powoliʼ (znacz. etym. 

ʽsunąć sięʼ), pakėš̃inti ʽpójść nieco, z trudem, poruszyć sięʼ (Tu suvis nebepakėš̃ini ʽTy już 

całkiem się nie ruszaszʼ), sb. kėšės b.z.a. f.pl. ʽboki wozuʼ. — SO kaš-: kãšė ʽworek, sakwaʼ, 

kašẽnė ʽkieszeńʼ (war. do kešẽnė, kišẽnė, zob.). — Na neopwk. kemš- (⇐ kemšù) zbudowano 

dwa pdg.: 1. kemšti, -u, -au b.z.a. ʽpchać, sunąćʼ, 2. kémšti, -iu, -iau ʽiść prędko, iść 

drobnymi krokamiʼ (por. pol. pot. zasuwać ʽiść dokąd w pośpiechuʼ : sunąć, suwać; 

zapychać ts. : pchać, napychać), atkémšti ʽprzyjśćʼ, parkémšti ʽwrócić skądśʼ. Nomina: 

kem̃šalas ʽnadzienie, farszʼ (war. kam̃šalas), kemšatìs f. ʽścisk, tłokʼ (war. kamšatìs), kemšùs 

ʽpojemny, mieszczący w sobie większą ilość czegoʼ (syn. talpùs). 

 kem̃žti, kemžtù (= kemštù < *kemš-stu < *kemž-stu), kemžaũ gw. 1. ʽmarnie rosnąć, 

ustawać we wzrościeʼ (Kemžtè apkem̃žęs medis, suskurdęs, neauga, žemas ʽCałkiem 

zmarniałe drzewo, nie rośnie, niskieʼ), 2. ʽo palcach rąk: z zimna drętwieć, grabieć, kostniećʼ 

(Rankos nuo šalčio sukem̃žo ʽRęce zgrabiały od mrozuʼ). Būga, RR I, 274 pisał kemštù, 

kem̃šti ʽkočenetьʼ. Osnową jest tu neopwk. kemž-, ze zmiany *kenž- (mž z nž, por. kemšù < 

 
291 Por. wtórną sekwencję mS w rémžti < *renž- (pwk. rėž- ʽrznąć, kroićʼ; kumštas SD < kunštas ʽkunsztʼ; n. rz. 

Ìmsrė < *Insrė (drw. od į́sas < *insas ʽkrótkiʼ). Inne paralele s.v. krìsti.  
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*kenšu) ⇐ prs. infig. *ke-n-žu, zob. bliskoznaczne czas. kèžti i kežė́ti. Infiks mają w swoim 

składzie również kim̃šti (por. kìšti), glem̃žti (por. glèžti) i slim̃pti (por. slìpti). — LKŽ podaje, 

że obocznikami formy prt. kem̃žo są kemždo b.z.a. i kembždo b.z.a. Pierwszy z tych 

wariantów zakłada reanalizę formy prs. kem̃št-a i udźwięcznienie kemšt- > kemžd- (por. 

drumstýti > drumzdýti), drugi zaś – jeszcze epentezę b do zbitki m-žd. — Drw. kémža a. 

kemžà c. ʽkarzeł, istota mała, niewyrosłaʼ (war. kemzà), kemžỹs, kemzlỹs ts. Vb. denom. 

kemžýti, -ìja, -ìjo ʽzatrzymywać się we wzroście, karlećʼ. — Wariantem do kem̃žti jest gw. 

kem̃sti, kemstù, kemsaũ 1. ʽprzestać rosnąć (o roślinach)ʼ, 2. ʽzdrętwieć, zgrabieć z zimnaʼ. 

Drw. kemsỹs ʽczłowiek niski i krępy; karzełʼ. Paradygmat opiera się na neopwk. kems-, który 

wyabstrahowano z prs. kemstù. Brzmienie to jest pochodną asymilacji š-s > s-s i degeminacji 

w praformie *kemš-stu < *kemž-stu. Formy prs. kemštù i kemstù różnią się koniec końców 

kierunkiem asymilacji na szwie š-st. Zob. też LEW 239, s.v. kem̃sti (nie uwzględnia 

połączenia kem̃žti z kèžti, kežė́ti). — Rzadkim wariantem do kemstù jest kempstù, por. Nuo 

pavasario kem̃psta jau vyras mano, t.y. džiūsta JU ʽOd wiosny mąż mój wygląda coraz 

gorzej, tj. chudnie, mizerniejeʼ (por. epentezę w mámpsyti i remps, LD § 240). 

 kéngė 1 p.a., kengė ̃4 p.a. gw. 1. ʽhak lub kołek do wieszania odzieży i nakryć głowyʼ, 

2. ʽżelazny hak do zawieszania a. chwytania czegoʼ, 3. ʽwałek, na którym się obracają drzwi, 

biegunʼ, też ʽzawiasa drzwiowaʼ (BRB kengės, z glosą zoviestai), 4. ʽskobel wbijany do 

futrynyʼ, 5. ʽwsuwana w ścianę zasuwa drzwiʼ, 6. ʽpętelka wszyta przy kołnierzu płaszcza, 

wieszakʼ, kengė ̃ ʽkunica, obręcz żelazna na szyjęʼ (JU) — zapoż. ze śrdn. henge, henk 

ʽwieszak, Hängeʼ (GL 65, LEW 239, Čepienė 105, 114, 119). Łot. ķenķis ʽhakʼ ⇐ dn. 

kön(e)ke (Jordan 71). — War. z asymilacją k-g > g-g: géngė ʽżelazne ucho w stajni do 

uwiązania koniaʼ. Z aferezą k-/g-: éngė, engis (por. karõsas > arõsas). — War. kénkė ʽbiegun 

do zawieszenia drzwiʼ (Durys an kénkių pakabytos ʽDrzwi są zawieszone na «kenkės»ʼ) ⇐ 

dn. könke.  

 kėñis, -io 2 p.a. 1. bot. ʽjodła, Abiesʼ, 2. żm. ʽsmolne, smoliste drzewo; szczapa, 

drzazga na łuczywo lub na podpałkęʼ — zapoż. z prus.-niem. kēn, kīn ʽKienholzʼ (GL 65, 

LEW 239), por. nwn. Kien m., Kienholz n. — Drw. kėnìngas ʽsmolny, smolistyʼ (Šis pagalys 

labai kėningas ʽTa szczapa jest bardzo smolistaʼ). 

 keñkti, kenkiù, kenkiaũ 1. ʽszkodzić komu, wyrządzać szkody, przeszkadzaćʼ, 2. 

brakować czegoʼ, atkeñkti ʽzemścić się, odpłacić za doznaną krzywdęʼ, įkeñkti ʽskrzywdzićʼ, 

pa- lub užkeñkti ʽzaszkodzićʼ. War. keñgti, kengiù. Etymologia niepewna, budowana w 

oparciu o germańską nazwą ʽgłoduʼ: goc. huhrus, stisl. hungr, ags. hungar ʽgłódʼ, stwn. 

hunger, nwn. Hunger < pgerm. *hungru- m., co ma reflektować pie. *kṇk-ru- ⇐ *kṇk-, tj. 

drw. od SZ do *kenk-. Znacz. etym. ʽmorzyć głodemʼ? Por. LEW 240, ALEW 477, Casaretto 

2004, 414292. NB. Gdybyśmy założyli, że pie. *kṇk- było kontynuowane również w 

bałtyckim, jako lit. *kink-, to nie można wykluczyć, że lit. kenk- pojawiło się wtórnie, 

mianowicie na mocy neoapofonii SZ i(n) ⇒ SP e(n), por. sklindù ⇒ sklendžiù; smingù ⇒ 

smengù. — Drw. kenkalis BRB ʽbrak, wada, skazaʼ (syn. vaina), kenkatis BRB ts. (syn. 

pristokumas), kenkė́jas ʽszkodnikʼ (⇒ kenkė́jiškas ʽszkodliwyʼ), keñksmas ʽszkoda, krzywdaʼ 

(⇒ kenksmìngas ʽszkodliwyʼ), keñkras a. keñgras ʽwychudły, kościsty ʽwychudły, kenkutis 

BRB ʽbrak, wadaʼ (syn. vaina). — SO kank-: kankìnti (zob.). 

 kentė́ti, kenčiù, kentė́jau 1. ʽcierpieć, znosić (ból, głód, zimno), męczyć sięʼ, 2. ʽbyć 

cierpliwym; być wytrwałym w cierpieniuʼ (Kentė́jau visus metus, nieko nesakiau ʽCierpiałem 

[wytrzymałem] cały rok, nic nie mówiłemʼ), nukentė́ti ʽucierpieć, postradać, być pokrzyw-

 
292 Dopuszczano również zbliżenie z gr. κέγκει·πεινᾷ ʽgłodujeʼ, κάγκανος ʽsuchyʼ (zob. GEW I, 750n.), jednakże 

Beekes 2010, 612 podejrzewa tu wyraz pregrecki.  
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dzonymʼ, nukentė́ti ʽpocierpiećʼ — durativum stanu na -ė- do kenčiù, kę̃sti (zob.). — Neoosn. 

kentė-: SD kintėjimas «cierpienie», kintėtojas «męczennik». 

 kẽpalas 3 p.a. 1. ʽokrągły bochen chlebaʼ, 2. gw. ʽwszystko, co się pieczeʼ, 3. SD 

kepalas duonos «pieczywo chleba» [ʽjednorazowo upieczona ilość chlebaʼ, SPXVI] — 

konkretyzowane nomen actionis na -alas od kèpti ʽpiecʼ; znacz. etym. ʽpieczenie, pieczeńʼ 

(GJL II, § 177). Por. ėd̃alas ⇐ ė́sti; mìtalas ⇐ mìsti. — Zapoż. litewskie w łot. gw. ķe̦pals 

ʽduży kawał chleba; chleb źle wypieczonyʼ. War. sufiksalny: kẽpanas ʽbochen chlebaʼ. — 

Drw. kepaláitis ʽbochenekʼ, n.m. Kepãliai 3x. Vb. denom. kepalúoti ʽformować z ciasta 

bochenki; doprowadzać do porządkuʼ, refl. kepalúotis ʽobcować z kim płciowoʼ. Nazw. 

Kẽpalas, Kepalãvičius. 

 kẽpenys, -ų̃ 3 p.a. m.pl. ʽwątroba, Heparʼ (war. kẽpenos, kẽpanos LEX f.pl.) — 

dewerbalny drw. na -eni̯a- od kèpti ʽpiecʼ. Wyraz ten zastąpił jẽknos (zob.). 

Najprawdopodobniej chodzi tu o kalkę, por. ros. péčenь f. ʽwątrobaʼ ⇐ pečь ʽpiec, prażyćʼ 

(por. lit. kepẽnė ʽpieczeńʼ). Łot. ķepęnas f.pl. ʽwątrobaʼ jest lituanizmem (ME II, 367). — 

Drw. kepenìnė ʽkiszka wątrobiana, wątrobiankaʼ. 

 kèpskas, -à 4 p.a. ʽzły, lichy, marny, słabyʼ — zapoż z błr. képski (⇐ pol. kiepski). Por. 

ĖSBM 5, 22, Bańkowski I, 667n. HSBM notuje tylko adv. kepsko. POLŽ 373: z pol. 

 kept, neoosnowa wyabstrahowana z ptc. prt. pass. kèptas ʽ(u)pieczonyʼ od kèpti, kepù 

ʽpiecʼ. Drw. keptíena ʽpieczeńʼ, keptiẽnė ʽjajecznica; coś upieczonego a. usmażonegoʼ, 

keptìnė 1. ʽpieczone mięsoʼ, 2. ʽsamogonʼ (Verda keptinę ʽPędzi samogonʼ), keptìniai m.pl. 

ʽjabłka z piecaʼ, keptìnis 1. ʽpiwo z prażonego słoduʼ, 2. ʽopłatek wigilijnyʼ, keptùkas 

ʽsucharekʼ, keptùvas ʽbrytfanna do pieczenia mięsa; piec chlebowyʼ, keptuvė ̃ʽpatelniaʼ. 

 kèpti I, kepù, kepiaũ 1. tr. ʽpiecʼ, 2. intr. ʽpiec się – o chlebieʼ, 3. intr. ʽsmażyć się – o 

rybie, mięsieʼ, 4. iškèpti intr. ʽuschnąć, przepaść, zmarnować się na skutek upału, suszyʼ, 5. 

iškèpti intr. ʽwymarznąć (o roślinach); odmrozić sobie (dłonie)ʼ, sukèpti intr. ʽzamarznąć (o 

jeziorze, o szybie)ʼ. SD kepu «piekę co w ogniu», kepu duonų «piekę chleb», cps. prikèpti 

ʽnapiec, nasmażyćʼ, intr. ʽprzypiec się, przywrzeć (do patelni), przylgnąćʼ (SD prikepu 

«przypiekam»), sukèpti ʽspiec się, wyschnąć, zapiec się; sciąć się, skrzepnąćʼ. Refl. kèptis 

ʽpiec się, smażyć sięʼ. Odpowiednik łot. cept, ce̦pu, cepu ʽpiec, piec sięʼ. Zmienione z pbsł. 

*pekti drogą przestawienia skrajnych spółgłosek pwk. p-k > k-p (metateza na odległość)293. 

Starszy stan fonetyczny zachował się w słowiańskim, por. scs. pekǫ, pešti ʽpiekę, piecʼ (psł. 

*pekti), ros. pekú, pečь, czes. peku, péci, pol. piekę, piec, < pbsł. *pek-e/o-. Pie. *peku̯- 

ʽgotować, piecʼ, por. wed. pácati ʽgotuje, pieczeʼ, aw. pacaiti ts. (*peketi), alb. pjek ʽpieczeʼ, 

toch. A, B päk- ʽgotować, przespieszać dojrzewanieʼ (LIV
2 468, BSW 211, LEW 241, ALEW 

478). Dalej por. łac. coquō, -ere ʽgotować, warzyć; dać dojrzeć, niepokoić, trapićʼ z *ku̯oku̯ō 

< *ku̯eku̯ō < pie. *peku̯-ō. Z innym sufiksem: wed. pácyate ʽdojrzewaʼ, pass. ʽjest gotowanyʼ, 

gr. πέσσω, ἔπεψα, att. πέττω ʽdoprowadzić do dojrzałości, ugotować, upiec, strawićʼ, < pie. 

*peku̯-i̯e-. — Ptc. prt. pass. lit. kèptas ʽpieczonyʼ ma odpowiednik w gr. πεπτός, wed. paktáḥ, 

łac. coctus. — Drw. na SE: kepė́ti, -ju, -jau ʽschnąć, wysychaćʼ, kẽpinti ʽpiec, smażyć, 

przysmażać; przygrzewać, przypiekać – o słońcuʼ (por. łot. cepinât ʽpiec, opalać, osmalaćʼ). 

Nomina: kepaĩšis ʽplacek z nadzieniemʼ (sufiks jak w ragaĩšis), war. kepaĩžis (i̯š > i̯ž drogą 

asymilacji perseweracyjnej, por. máižė, páižioti), kẽpalas (zob.), kepatìs, -iẽs f. ʽupał, 

posuchaʼ (por. degatìs ⇐ degù), kepė́jas ʽpiekarzʼ, kepẽnė ʽupał, skwarʼ (żm. ʽpieczeńʼ), bot. 

ʽgrzyb pasożytniczy ozorek dębowy, Fistulina hepaticaʼ, kepenià ʽupał, skwarʼ, kẽpenys 

(zob.), kepẽsis ʽmocno spieczone jajko (specjalnie do bicia na Wielkanoc)ʼ, kepyklà 

 
293 Paralela: lit. *pik-šas > kìpšas ʽdiabełʼ. Osnowa jak w pìktas ʽzłyʼ, sufiks jak w paĩkšas ʽgłuptas, dureńʼ, 

znaczenie jak w pìkčius ʽzłośnikʼ i ʽdiabełʼ. 
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ʽpiekarniaʼ (neosuf. -ykl-), kepinỹs ʽwyrób piekarski; smażona potrawaʼ, kepõrius ʽwidły do 

wyciągania patelni z pieca chlebowegoʼ (syn. čepelà), kepsnỹs ʽpieczeńʼ, kẽpsnio kvãpas 

ʽzapach smażeninyʼ, kepùkas ʽplacek ziemniaczanyʼ, kepuonià ʽupał, skwar letniʼ, 

prakepẽsai m.pl. ʽblinyʼ. Por. łot. cepenis ʽskwar, upał, duchotaʼ, ceplis ʽpiec do pieczenia; 

piec w suszarni zbożaʼ, cęptuve ʽpiekarniaʼ. — Cps. duonkepė,̃ dúonkepis ʽpiec chlebowyʼ 

(por. dúona), tarpùkepė ʽczas, gdy jest mało chleba lub wcale go nie ma, tj. czas od 

skończenia chleba dawniej upieczonego do upieczenia nowego chlebaʼ (Otrębski 1934, 201), 

por. tarp̃u°. — WSE kėp-: pakėpė́ti ʽpopiec (jeszcze, trochę dłużej)ʼ, príekėpis ʽmiejsce 

przypieczone)ʼ. — Uderza w bałtyckim brak form na SO *kap-. Por. *pak- w scs. potŭ 

ʽἱδρώςʼ, ros. pot, póta, sch. pȏt, pȍta ʽpotʼ < *pak-ta- < pie. *poku̯-to-, znacz. etym. ʽto, co 

piecze w skóręʼ (por. Boryś 470, 744, z paralelą w postaci psł. *znojĭ). W kwestii znaczenia 

por. stosunek prãkaitas ⇐ kaičiù (s.v. kaĩsti). — Innowacyjny SZ typu TiT ⇐ TeT ma postać 

*pik-, por. scs. pĭci, stpol. piecy ʽpiecz!ʼ (zob. paralele s.v. dègti, sègti). Z tym *pik- można 

połączyć metatetyczne lit. kip- w formach kìmpėti ʽwysychać jak hubaʼ, kìmpa c. 

ʽchudzielec, zeschlak (o człowieku, koniu)ʼ. Osnową było tu prs. infigowane *kim̃pa ʽschnie, 

wysychaʼ < ʽpiecze się (na słońcu)ʼ, inf. *kìpti < *pikti. Infigowany SE widać w prs. kempù 

do kèpti m.in. ʽschnąć, wysychaćʼ (zob. kèpti II). 

 kèpti II, kempù, kepaũ gw.: apkèpti 1. ʽo gałęzi: obsypać się owocamiʼ, 2. ʽo lemieszu 

pługa: oblepić się glinąʼ, 3. ʽoblec kogo/co, obstąpić, otoczyć ze wszystkich stronʼ, 4. ʽo 

śniegu: przywrzeć do podeszwyʼ. Cps. atkèpti ʽodstać, oddzielić się częściowo od całościʼ 

(syn. atkérti), por. Pavasarį kepte atkem̃pa žievė, t.y. atšunta, atkūsta, gali karnas plėšti JU 

ʽWiosną kora odstaje, można drzeć łykoʼ. Atkepusią žievė nesunku nulupti ʽKorę, która 

odstała, nietrudno zedrzećʼ; prikèpti ʽprzyschnąć, mocno przywrzeć (o korze jesiennej)ʼ, 

sukèpti ʽzapiekać się, wysychać, pierzchnąć (o skórze, wargach); ścinać się, gęstnieć, 

krzepnąć (o krwi); kostnieć, grabieć z zimnaʼ, užkèpti ʽzatwardzieć (o żołądku, o zaparciu 

stolca)ʼ. Pierwiastek jest tu zapewne identyczny z kep- ʽpiec się; piec coʼ, por. apkèpti 

ʽopiec, opiekaćʼ, lū́pos àpkepė ʽwargi spierzchłyʼ. Pol. przest. żywot zapiekły wymienia się z 

żywot zatwardły, zatwardziały, zatwardzony, por. SW VIII, 326. Prs. kempù pokazuje 

infigowanie alternantu w st. pełnym e, podobnie jak np. brendù (brìsti) i kemšù (kìšti); 

dalsze paralele s.v. gèsti I. Z reanalizy formy kempù wywodzi się neopierwiastek widoczny 

w czas. kem̃pti ʽchudnąć, wysychaćʼ (zob.) i w deverbativum kémpė ʽhuba na drzewieʼ 

(zob.). 

 kepùrė 2 p.a. ʽczapkaʼ. SD: kepurė 1. «czapka», 2. naktinė iš plunksnų kepurė 

«duchna» [ʽnocny czepek podbity puchemʼ, SPXVI], 3. suvyniotinė kepurė «zawoy, tiara», 4. 

SD
1 geležinė kepurė kareivių «hełm». Por. jeszcze užsidė́ti kepùrę ʽwłożyć, nasunąć czapkęʼ, 

nusiim̃ti kepùrę ʽzdjąć czapkęʼ. Odpowiednik łot. ce̦pure ʽczapkaʼ. Dewerbalny drw. z suf. -

ur- od pbsł. *kep- ʽosłonić, okryć, zatkaćʼ (por. sufiks w kosurė ̃⇐ kósėti). Za zapożyczenie 

z bałtyckiego uchodzi fiń. kypärä ʽhełm, wysoka czapkaʼ (LEW 241). — Lit.-łot. kep-ur- ma 

dwa nawiązania w słowiańskim, por. 1° *kep-ik- > strus. čepĭcĭ ʽokrycie głowyʼ, ros. čepéc, 

stpol. czepiec (królewski, książęcy, biskupi), pol. czepiec ʽkobiece okrycie głowy, czepekʼ, 

sch. čèpac ts., 2° *kep-u- > *čepŭ, stpol. czep, -a ʽczop zatykający otwór beczki z piwemʼ 

(wtórnie pol. czop ts., ukr. čip, čopá ʽszpunt, kołek, sworzeńʼ itd.), znacz. etym. ʽzasłona 

otworuʼ294. Via s-mobile łączy się z pwk. pie. *(s)kep- ʽokrywać, zasłaniaćʼ (LIV
2 555), por. 

gr. σκέπω ʽokryć, zasłonić, ochronićʼ, σκεπάζω ts., σκέπας, -αος n. ʽzasłona, osłona; okrycie, 

odzieżʼ, σκέπη f. ʽokrycie, pokrywa, zasłona, powłoka; ochrona, opieka, osłonaʼ, περισκεπής 

pass. ʽpokryty, zasłonięty zewsządʼ, act. ʽzabezpieczający ze wszystkich stronʼ. Zob. też 

 
294 Inni tłumaczą psł. *čepŭ jako ʽodcięty, odłupany kawałek drewnaʼ, mianowicie w nawiązaniu do 

homonimicznego pwk. pie. *(s)kep- ʽrąbać, łupać, kopaćʼ (LIV2 555). O tym s.v. skẽpeta.  
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Beekes 2010, 1347, ALEW 478. W kwestii s-mobile por. stosunek kapóti : skẽpeta. — Drw. 

kepuráitė ʽczapeczka, czepekʼ (naktìnė kepuráitė ʽnocny czepekʼ), kepuraĩnė ʽtaniec ludowy 

tańczony w czapkachʼ, kepurìnis a. kepùrinis ts., kepurnykas SD «czapnik», dziś 

kepùrninkas. — Sb. kepùrzna ʽlicha czapkaʼ zawiera suf. -sna w udźwięcznionym war. -zna. 

Sb. ʽczapka barankowaʼ pokazuje suf. -ūz-, który wymienia się z -ur- i -ūr- (por. ŽD 309, 

390). Niejasna jest budowa sb. kepértis ʽznoszona, podarta czapkaʼ. — Cps. kepurgalṽis ʽz 

czubem, z kępką sterczących piór na głowieʼ, vištà kepurgalṽė ʽkura czubatkaʼ (por. galvà), 

rudakepùris baravỹkas ʽpodgrzybek brunatnyʼ (por. rùdas, baravỹkas). — Vb. denom. 

apkepurė́ti ʽnasunąć czapkę, nakryć daszkiem (ul, kopkę siana)ʼ, nukepurė́ti ʽzdjąć czapkę; 

oszukać kogoʼ (⇒ kepurė́tas ʽw czapce, mający czapkę na głowieʼ, kepurėt̃is ʽtaniec weselny 

tańczony tylko przez kobietyʼ). — Nazw. Kepùrė (⇒ pol. Kiepura?). N.m. Kepùriai, 

Kepurė́nai, Kepùriškis, Kepùrninkai, cps. Bekepùriai, Kepùrlaukiai, Pùskepuriai.  

 kẽras 4 p.a. 1. ʽpień ściętego a. wywróconego drzewa wraz z korzeniami, karczʼ (war. 

kẽrė), SD keras, šaknis medžio ižkirsto «karcz» [dosł. ʽkorzeń wyciętego drzewaʼ], 2. ʽkrzak, 

krzewʼ (znacz. etym. ʽkrzak na karczowiskuʼ?), 3. ʽkadłub pługaʼ, 4. ʽdrewno siodłaʼ. 

Odpowiednik łot. ce̦rs, -ra ʽsękaty pień drzewa; krzew, kępa krzaków; miejsce porośnięte 

trzciną, sitowiem; kępa na bagnie; pęd roślinny, latoroślʼ. — Drw. apýkerės f.pl. ʽcztery 

powiązane ze sobą gałęzie, którymi przykrywa się kopkę sianaʼ, kerė́kšlis a. kerókšlis ʽniski 

krzakʼ, kerùžis w nazwie niskiego, płożącego krzewu: béržas kerùžis ʽbrzoza karłowata, 

Betula nanaʼ (nazwa oboczna: kerùžinis béržas), pakerė ̃a. pakerỹs ʽmiejsce przy brzegu pod 

sterczącymi z wody gałęźmi, miejsce gdzie trzymają się raki; urwiskoʼ (por. nazw. Pakerỹs). 

Cps. kérplėša a. kerplė́ša ʽdrzewo wyrwane z korzeniami; spróchniały pień drzewa 

obrośnięty mchem; kępa na bagnie; karcz sterczący z wodyʼ (por. plė́šti), war. kérplėšė, -

plėšas; kéruostis (zob. uõstai). Vb. denom. kerė́ti (zob.), kerénti ʽbujnie rosnąć (o owsie)ʼ, 

kerótis ʽrozrastać się, rozgałęziać sięʼ i kerúotis ts. (Kaip išsikerãvo medis!), ⇒ neoosn. 

keruo-: keruõčius, -ė: ùpė keruõčė ʽrzeka, w której tkwią karczeʼ, keruõklis ʽroślina szeroko 

rozgałęzionaʼ, keruõtė ʽmiejsce zarośnięte krzakamiʼ. N.m. Keraĩ 3x, Pãkerai, Pakeriaĩ, 

Pãkerupis. — Trudne, zob. LEW 241. Nasuwa się tu kilka możliwości. 1° Refleks pie. *ku̯er-

o- ⇐ *ku̯er- ʽciąć, ucinaćʼ (LIV
2 391), por. het. kuerzi ʽucinaʼ, wed. ákar ʽzrobiłʼ, SZ wed. 

prs. kṛṇóti ʽczyni, robiʼ, 3 pl. kṛṇvánti. 2° Refleks pie. *(s)ker-o- ⇐ *(s)ker- ʽciąć, ucinaćʼ 

(IEW 573, LIV
2 556), por. gr. κείρω ʽobciąć, ostrzycʼ. 3° Przez s-mobile można kẽras 

połączyć z kérti ʽodstawać, odłupiać się (o korze drzewa na wiosnę)ʼ, skérti ʽodrywać się, 

strzępić sięʼ. — W st. zanikowym ukazuje się dwojaki refleks: 1° SZ kir-: kìrna (zob.), 2° SZ 

kur-: psł. *kŭrĭ, rcs. kŭrĭjĭ ʽkorzeńʼ, strus. kŭrĭ a. korĭ ʽmiejsce wykarczowane; zarośla na 

miejscu wykarczowanego lasuʼ, ros. gw. korь ʽkorzeń; wysokie zarośla, krzakiʼ, czes. keř, 

kře a. keře ʽkrzewʼ, stpol. gw. kierz, krza ts., dziś drw. krzak. Por. BSW 127, LEW 241, 

Rejzek 271, Boryś 265, ALEW 478. — SO kar-: psł. *korę, *kor-en-e ʽkorzeń rośliny, 

drzewaʼ, scs. korenĭ, -ene ʽῥίζαʼ, cs. korěnĭ, sch. kȍrēn, kȍrijen, ros. kórenь, kórnja, pol. 

korzeń, korzenia (por. Rejzek 303, Boryś 251).  

 kėr̃as 2 p.a. gw. 1. ʽcienka jedwabna materiaʼ, 2. ʽczarna materia, krepa, kirʼ — zapoż. 

ze stbłr. kerъ (war. kirъ) ʽgrube sukno najgorszego gatunkuʼ [ta definicja znaczeniowa nie 

ma oparcia w zamieszczonych w HSBM 15, 93 cytatach], tu z pol. XVI w. kier, -u ʽsukno 

lepszego gatunkuʼ (⇐ stpol. kiertuch), zob. s.v. kỹras. 

 keravóti, keravóju, keravójau, też kėravóti gw. 1. ʽkierować (wozem, sańmi, łodzią), 

nadawać kierunekʼ, 2. ʽpilnować, baczyć na coʼ, iškeravóti ʽopanować (konia); przypilnować 

(dziecka)ʼ, refl. pasikeravóti ʽzatroszczyć się o coʼ — zapoż. ze stbłr. kerovati, -uju ⇐ pol. 

kierować, -uję ʽnadawać komuś, czemuś lub sobie pewien kierunekʼ (por. błr. kiravácь, -úju). 

Wyraz polski pochodzi z nwn. kehren ʽkierować; zwracać, obracaćʼ, sich kehren ʽtroszczyć 



702 

na prawach rękopisu 

się, zważać na coʼ, zob. WDLP s.v., Sławski II, 156. War. akc. kė́ravoti, kėr̃avoti. — Pol. 

kieruje, zlitewszczone na kerùja, stało się osnową wsch.-litewskiego pdg. kerùiti ʽkierowaćʼ, 

por. ZS 29. 

 kérbėti, kérbėja (war. kérba), kérbėjo ʽo owocach: róść w obfitościʼ (war. kerbė́ti), 

apkerbė́ti ʽo drzewie: obsypać się owocami, być pełnym owocówʼ, prikérbėti a. prikerbė́ti ts. 

(Obelės šiemet prikerbė́ję obuolių ʽJabłonie tego roku są obsypane jabłkamiʼ). Nomen: kerba 

b.z.a. ʽkiść owocówʼ, kérbinė ts. (kerbinė obuolių, riešutų ʽkiść jabłek, orzechówʼ). Vb. 

denom. sukerb̃ti intr. ʽo owocach (żurawiny): sczepić się w kiśćʼ (prócz tego jest kerb̃ti, 

kerbiù, kerbiaũ ʽwiązać lub splatać niemocno, luźno; źle wiązać, splatać wiklinęʼ (⇒ 

kerbìkas ʽkto nieumiejętnie wiąże snopyʼ). Niejasne. Bez nawiązań zewnętrznych. — SZ 

kirb-: apkirb̃ti ʽobrosnąć owocamiʼ (Apaugę, apkirb̃ę vyšniukais vyšnios ʽWiśnie są obsypane 

wisienkamiʼ), apkirbėti, -kirba, -kirbėjo b.z.a. ʽobsypać się, pokryć się (owocami)ʼ, kìrbinė 

1. ʽto co nawleczono, nanizano na sznurek (liście tytoniu, grzyby do suszenia), pęk kluczyʼ, 

2. ʽkiść owoców, gałąź obsypana owocamiʼ, 3. ʽklucz lecących gęsi, żurawiʼ (syn. vìrtinė), 4. 

ʽmrowie, rójʼ, 5. ʽsznur, szeregʼ. Niewykluczone, że należy tu jeszcze kirbė́ti, kìrba, -ė́jo w 

znacz. ʽporuszać się w różnych kierunkach, mrowić sięʼ (zob.). 

 kerd̃žius, -iaus 2 p.a. 1. ʽstarszy pasterz, przełożony pastuchówʼ (Kerd̃žius valdo 

piemenis ʽK. rządzi pastuchamiʼ. Kerdžius, kaipo piemenų perdėtinis, veizi, kad tie be reikalo 

galvijų nečaižytų su votegais ʽ«Kerdžius» jako przełożony pastuchów pilnuje, żeby ci 

niepotrzebnie nie smagali zwierząt batamiʼ), 2. przest. ʽpasterz bydłaʼ, LEX ʽKuh hirt, Vieh 

hirtʼ — denominativum z suf. -ius od zanikłego sb. *kerda ʽstado, trzodaʼ (zob. GJL II, § 

107). Znacz. etym. ʽten, kto pilnuje stadaʼ. Paralele: bìčius ʽpszczelarz, bartnikʼ ⇐ bìtės; 

pirč̃ius ʽkto pali w łaźni i jej doglądaʼ ⇐ pirtìs. War. s-mobile: skerd̃žius (⇒ pol. gw. skierdź 

ʽpasterz wiejski, starszy pasterzʼ, Zdancewicz 348), skerd̃is 2 p.a., skerdỹs 4 p.a. Rzecz. 

*kerd-ā- był formacją bałto-słowiańską, por. scs. črěda ʽtrzoda; porządek, szeregʼ, ros. 

čeredá ʽszereg, kolejʼ, gw. ʽstado bydłaʼ, stczes. čřieda, czes. třída ʽklasa, warstwa, grupa; 

wielka ulicaʼ, stpol. czrzoda, pol. trzoda ʽstado zwierząt domowych, bydłaʼ. Dalej por. goc. 

haírda ʽtrzoda, stadoʼ (⇒ haírdeis ʽpastuchʼ, znacz. etym. ʽzwiązany ze stademʼ), stwn. herta 

ʽzmiana, kolejność; stadoʼ, nwn. Herde f. ʽstado, gromada, tłumʼ, < pie. *kerdh-ā-. Nie ma 

pewności, czy można tu dołączyć hapaks stpr. kērdan obl.sg. ʽczas, Zeitʼ. Zob. BSW 127, 

LEW 242, Derksen 2008, 81n. (tu rekonstrukcja pie. *(s)kerdh-eh2-). ALEW 479 zauważa, że 

powiązanie z pwk. pie. *(s)kerdh- ʽucinaćʼ nie jest pewne. Matasović 2005, 369 analizuje psł. 

*čer-da i wywodzi to od pwk. pie. *(s)ker- ʽciąć, kroićʼ. Casaretto 2004, 102 dopuszcza 

rozszerzony przez *-dh- pwk. *ḱerh3- ʽsycić, karmićʼ (LIV
2 329) jako punkt wyjścia. — Drw. 

kerdenykas WP ʽpastuchʼ (o suf. -enyk- zob. Ambrazas 2000, § 279), kerdỹstė lub skerdỹstė 

ʽbycie «(s)kerdžiusem», pasterstwoʼ, kerdùkas ʽpastuszekʼ, kerdžystà ʽpasterstwoʼ (por. 

dvarystà, lažystà), kerdžiùkas bot. ʽpierwiosnek wyniosły, Primula elatior; pierwiosnek 

lekarski, Primula verisʼ, kerd̃žiuvienė przest. ʽpasterkaʼ (CGL), ʽżona «kerdžiusa»ʼ 

(Kerd̃žiuvienė yra pati kerdžiaus JU), cps. kerd̃buvis ʽten, kto był kiedyś «kerdžiusem»ʼ (por. 

buv-). Vb. denom. kerdžiáuti ʽsłużyć jako «kerdžius»ʼ, kerdžiuoti CGL ʽHirt seynʼ. Dziwi 

brak nazwiska *Kerdžius, *Skerdžius w LPŽ; wymienia się tam. 

 kerénti, kerenù, kerenaũ gw. 1. ʽiść powoli, wlokąc nogę za nogąʼ, 2. ʽnieść, nosićʼ, 3. 

ʽżyć, wegetowaćʼ, refl. prisikerénti ʽprzynieść sobie, naznosić sobie (np. drzewa na zimęʼ). 

Niejasne. 

 kerė́ti I, prs. kẽri (war. kẽria, kẽra, kerė́ja), prt. kerė́jo intr. 1. ʽbujnie rosnąć, rozrastać 

sięʼ (Grikai, miežiai šįmet sodrė ir kerė́, t.y. ein plačiai in kerus JU ʽW tym roku gryka i 

jęczmień bujnie rosnąʼ), 2. przen. ʽwzmagać się, nasilać się (o chorobie)ʼ, 3. gw. ʽmarnie 

rosnąćʼ (Šepetoj niekas dorai neauga: kera, kera ant vietos ʽNa bagnie nic nie rośnie dobrze, 
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od razu marniejeʼ), įsikerė́ti ʽzapuścić korzenie, zakorzenić sięʼ, iškerė́ti ʽrozrosnąć się, 

rozkrzewić się, zagęścić się (o zbożu)ʼ — vb. denominativum na -ė- od rzecz. kẽras m.in. 

ʽkrzak, krzewʼ. Z innym sufiksem: kerúotis. — War. s-mobile: skėrėti b.z.a. ʽrosnąć wszerz, 

rozgałęziać sięʼ (Matė ąžuolą šimtametį plačiomis šakomis beskėrint ʽWidział dąb stuletni z 

szeroko rozłożonymi konaramiʼ), por. skeryčióti. — Neoosn. kerė-: kerė́ža 1. ʽkrzak 

rozkrzewiony, drzewo gałęziasteʼ (por. raupėžė), 2. bot. ʽgatunek mchu: fałdownik, 

Rhytidiadelphusʼ, kerė́žas ʽniskie a rozgałązione drzewoʼ (w GJL II, § 377 przyjęto 

derywację neosuf. -ėž- wprost od kẽras ʽkrzakʼ). 

 kerė́ti II, keriù (3 os. kẽri), kerė́jau tr. 1. ʽrzucać urok, urzekać kogo spojrzeniem, 

przynosząc mu szkodęʼ, 2. ʽwróżyć, przewidywać i przepowiadać przyszłośćʼ, apkerė́ti 

ʽoczarowaćʼ, atkerė́ti ʽodczynić urok, odczarowaćʼ, nukeriu SD
1 «przyrok czynię», SD 

«urzekam kogo», užkerė́ti ʽzaczarować; oczarować kogo, zrobić na kimś duże wrażenieʼ. Lit. 

ker- stoi w związku z pwk. pie. *ku̯er-/*ku̯ṛ- ʽciąć, ucinać; robićʼ, por. het. kuerzi ʽtnie, 

ucinaʼ, wed. kṛṇóti ʽrobi, czyniʼ, 3 pl. kṛṇvánti, zob. LIV
2 391 i ALEW 479. LEW 242 

wskazywał raczej na pie. *(s)ker- ʽciąć, ucinać, schneidenʼ (por. LIV
2 556). Litewskie znacz. 

etym. ʽrobićʼ, ʽrobienieʼ (prawdopodobnie był to eufemizm na oznaczenie czynności 

magicznej, por. sti. kṛṭyā́- ʽczyn, działanieʼ i ʽczary, Behexungʼ, EWAIA I, 307n.). Por. kùrti 

m.in. ʽbudować, urządzaćʼ jako refleks SZ *ku̯ṛ-. — Nawiązanie słowiańskie: psł. *čarŭ 

ʽczynność magiczna, środek magicznyʼ, scs. čarŭ ʽczaryʼ, ros. čáry pl. ʽczary, urokʼ, pol. 

czary (sg. czar ʽpowab, wdziękʼ) różni się od keraĩ pod względem apofonicznym. Formacja 

na SW *kēr-a- (*ku̯ēr-o-), pozbawiona otoczenia werbalnego, zob. Derksen 2008, 79. — 

Nomina: atkerū́tis a. atkerū́čiai ʽśrodek odczarowującyʼ (Yra nuog atkerū́čio poteriai LZŽ 

ʽSą pacierze na odczynianie urokuʼ), keraĩ m.pl. ʽczary, gusłaʼ (według Jēgersa 1966, 39 

pierwotnym znaczeniem miało tu być ʽnacięcia, znaki wyrzynane, karbowane w drzewieʼ), 

kerýčios f.pl. 1. ʽczaryʼ, 2. bot. ʽjaskier różnolistny, Ranunculus auricomusʼ. Osobno zob. 

kerščios. — Neoosn. kerė-: kerėsiaĩ m.pl. ʽurok, czaryʼ, nukerėtojas SD «urzekacz» 

[ʽczarownikʼ]. Neoosn. kerėj-: kerėjimas SD «urzekanie», nukerėjimas SD
1 «przyrok».  

 kerg̃ti, kergiù, kergiaũ 1. ʽłączyć, wiązać, przywiązywać luźno, niemocnoʼ, 2. 

ʽ(zwierzęta) doprowadzać do kopulacji, rozpłoduʼ (Gyvuliai turi būti kergiamì laiku 

ʽZwierzęta powinny być na czas doprowadzane do rozpłoduʼ), prikerg̃ti ʽprzytwierdzić, 

przyłączyćʼ, sukerg̃ti 1. ʽprzywiązaćʼ (Su šniūru sukergiau; manau, kad laikys 

ʽPrzywiązałem sznurem; myślałem, że będzie trzymaćʼ), 2. ʽdoprowadzić do kopulacjiʼ 

(Karvę reikia sukergti tą pačią dieną, kai pasirodo ruja), užkerg̃ti ʽzapleść dziurę (w 

łozowym płocie)ʼ. Refl. kerg̃tis ʽo psach: parzyć sięʼ. Drw. kérgė gram. ʽspójnikʼ (neol.; akut 

niejasny), kerglỹs ʽcoś przyczepionego, przedłużenie tyczkiʼ. — Wskazuje się na związek 

kerg- z toch. A, B kärk- ʽwiązaćʼ, toch. A karke ʽgałąźʼ, zob. LEW 243. ALEW 454 

rekonstruuje pie. *kergh-. Brak lit. poświadczeń dla SZ *kirg-, *kurg-. — SO karg-: kargýti 

a. kárgyti ʽpleść, wyplatać (kosze); wiązać, zaczepiać; uwiązywać (zwierzęta); stanowić 

przeszkodęʼ (Šitos karklės nieko čia nekargys, reikia stipresnių ʽTe plecione wrota nie będą 

żadną przeszkodą [dla zwierząt], trzeba mocniejszychʼ), prikargýti a. prikárgyti ʽnakarmićʼ, 

sukargýti ʽzemleć grubo, niedrobnoʼ. Z innymi sufiksami: karg̃oti ʽgrodzić rzadko; grodzić 

byle jak; tkać byle jakʼ, kárglioti ʽłatać dziurę w płocieʼ (apsikárglioti blizgalais ʽobwiesić 

się błyskotkamiʼ), kargstýti ʽbyle jak szyć, splatać, grodzićʼ, kárgšlioti ʽniezdarnie, niedbale 

splataćʼ (brak sb. *karg-šla-). Nomen: kark̃las (zob., tam też o kárklės itp.).  

 kermõšius, -iaus 2 p.a. gw. ʽjarmarkʼ (Anys visus kermošiùs apvažiuoja ʽTamci jeżdżą 

na wszystkie jarmarkiʼ. Ant kermošiaus kaip kirmių žmonių ʽNa jarmarku ludzi jest tak dużo 

jak mrówek [tu: robaków]ʼ), war. kermõšis, -io — zapoż. ze stbłr. kermašъ (⇐ pol. XVI w. 

kiermasz ʽuroczystość z okazji rocznicy poświęcenia kościoła, połączona z jarmarkiem i 
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zabawamiʼ, ze spolszczenia śrwn. kirmësse ʽuroczystość poświęcenia kościołaʼ, nwn. Kirmes 

f., WDLP s.v. kiermasz). Por. błr. kirmáš, -u, gw. kermáš, -u. Zob. ZS 29, LEW 243, Sławski 

II, 54, ĖSBM 5, 23, 38, POLŽ 374n. Łot. kirmašs ⇐ błr. kirmáš. Zob. też apražnykas i 

prožnykas. — Drw. kermošavà dienà ʽdzień targowyʼ, kermošãvas ʽupominek z jarmarkuʼ 

(por. błr. kermašóvy ʽjarmarcznyʼ). Vb. denom. kermoš(i)áuti a. kermošúoti ʽjeździć na 

jarmarki; sprzedawać na jarmarkuʼ. 

 kermuõ 3 p.a., gen.sg. kermeñs gw. coll. ʽlarwy pszczółʼ: Kermuõ išmestas, ažtat 

medaus nėr ʽLarwy wyrzucone, dlatego nie ma mioduʼ. Osnowa kerm- przedstawia 

alternant na SE do znacznie częściej spotykanej osnowy na SZ kirm- (zob. kirmìs). 

Łotewski odpowiednik apofoniczny: cèrme, cêrms2 ʽdżdżownica; glista ludzkaʼ. Tu może 

też kernė ̃ ʽrobak (na liściu wiśni)ʼ, ze zmiany *kermė? — Vb. denom. kermė́ti, -ė́ja (war. 

kérma), -ė́jo 1. ʽo roślinach: pokrywać się mszycamiʼ: Šią vasarą labai kérma augalai 

amaru: visur juoduoja jie aplipę, apkermėję tuo gyviu ʽTego lata rośliny pokrywają bardzo 

liczne mszyce: wszystko [jest] oblepione tym robactwem, że aż czarnoʼ, 2. ʽo drzewie: 

obsypać się owocamiʼ: Lazdynas riešutais apkermė́jęs ʽLeszczyna obsypana orzechamiʼ, 3. 

užkermė́ti ʽzarosnąćʼ: Užkermė́jo krūmais visa pieva, nebegalima ir pjauti ʽCała łąka zarosła 

krzakami, już nawet nie można kosićʼ. Etymologicznym znaczeniem kermė́ti było pewnie 

ʽpokryć się robactwemʼ (por. kirmìs ⇒ kirm̃ėti). — Drw. kermenaĩ 3 p.a. m.pl. ʽlarwy 

pszczółʼ. Od neoosn. kermen- pochodzi vb. denom. užkermenė́ti: medùs užkermenė́jęs mówi 

się o plastrze miodu, w którego niektórych komórkach znajdują się larwy pszczółʼ. 

 kermušė ̃ 3 p.a. bot. ʽdziki czosnek, niedźwiedzi czosnek, Allium ursinumʼ, war. 

kermùšė, kermušis. Z pbsł. *kerm-us-, ze zmianą us > uš jak w krušà, trùšis. Odpowiada 

ukr. čerémxa, ros. čerëmuxa (čeremxá, čeremšá), stpol. trzemcha, czes. střemcha, słń. gw. 

črȇmha. Możliwe, że stoi w związku etymologicznym z šermùkšnis ʽjarzębinaʼ (zob.). Spoza 

bałto-słowiańskiego przywołuje się gr. κρόμμυον n. ʽcebulaʼ oraz śrir. crim, crem m. ʽdziki 

czosnekʼ, stang. hramsan (pl.), stwn. ramusia f. ts., zob. LEW 243, ALEW 479, Beekes 2010, 

783. — N.rz. Kermùšis, Kermušìnis, Kermušótas, Kernùšupis (*Kermuš°). N.m. Kermušė,̃ 

Kermušijà, Kermušìnė 2x, Kerm̃ušis, Kermùšiškės, Kermùškalnis. 

 kernà I 2 p.a. c. ʽczłowiek niski, niepokaźny, kurdupelʼ (Tėvas kaip žardas, o sūnūs 

visi kerños ʽOjciec postawny, a synowie wszyscy niscyʼ) — może denominalny drw. z suf. -

nā- od kẽras ʽpień, karczʼ, jak to już sugerował LEW 243. Por. przysłowie Mažas keras didį 

vežimą verčia ʽMały karcz może wywrócić nawet wielki wózʼ. Tutaj pewnie też kernà ʽgęste 

zarośla, krzakiʼ (co LKŽ V, 613 omyłkowo włączył do hasła kernà ʽmaselnicaʼ, por. «4. 

tankynė; vieta kur kas suaugę į krūvą»). Z tym kernà Vanagas 153 wiąże n.jez. Kernỹs, 

Kérnas i n.rz. Kernaujà. — Vb. denom. kernė́ti ʽkarleć – o drzewieʼ, užkernė́ti ʽustawać we 

wzroście – o niedożywionym dzieckuʼ, ⇒ kernẽzas ʽczłowiek niskiego wzrostu, karzeł; 

marne, nierosnące zwierzęʼ, też ʽmarne, niskie drzewo; powalone drzewoʼ (war. kernãzas, 

kernẽžas, kernẽžis), kernãzas m.in. ʽskory do bitkiʼ (⇒ vb. denom. kernẽzytis ʽkłócić sięʼ). 

— Z innym sufiksem: kernóti ʽwyżyć, utrzymać się przy życiuʼ, por. Iš visos didelės giminės 

tik vienas Juozas dar kernója: ir jaunesni, ir senesni seniai išmirė ʽZ całej wielkiej rodziny 

tylko Juozas jeszcze żyje: tak młodsi, jak i starsi dawno [już] pomarliʼ. 

 kernà II 4 p.a. ʽmaselnica, drewniane naczynie do ubijania śmietany na masłoʼ (też 

ʽwszelkie naczynieʼ), war. kerñė — zapoż. ze śrdn. kerne ʽmaselnicaʼ, zob. GL 65, LEW 243, 

Čepienė 73. LKŽ nie zaznaczył obcości tego wyrazu. Z tego samego źródła łot. ķẽrne, ķẽrna 

ʽmaselnicaʼ (Jordan 71), jak również pol. przest. kierznia ts. (Bańkowski I, 672). Zob. też 

kalatáuka. — Drw. kernãlė ʽwiększe naczynie na śmietanęʼ (Pasiliko žiemai dvi kernalès 

smetono ʽZostawiła sobie na zimę dwie k. śmietanyʼ), kernãlis ʽmaselnicaʼ. 
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 kerñavė 1 p.a. 1 p.a. gw. ʽgrząskie miejsce na łące a. w lesieʼ (Kokios ten pievos – 

vienos kerñavės ʽCóż to za łąki, same «kernavės»ʼ). Analiza: kern-avė, por. kernà ʽgęste 

zarośla, krzakiʼ (s.v. kernà I). Z powodu wieloznaczności bazy kern- dalsza analiza jest 

kłopotliwa; podobnie przy kerñys. — N.rz. Kernavė,̃ n.jez. Kerñavas (Vanagas 153). N.m. 

Kernavė ̃(war. Karnavė)̃. — W hydronimii są też alternanty na SO kar-: n.jez. Karnẽlis (por. 

jednak karnà ʽłykoʼ) i na SZ kir-: n.rz. Kìrnė (zob. Vanagas, l.c.). 

 kerñys, -ų 2 p.a. pl. gw. ʽzamróz, zamrożona wilgoć, lód na szybie, szronʼ: Šiąnakt taip 

šalo, kad visus langus kerñys aptraukė ʽTej nocy był taki mróz, że zamróz pokrył wszystkie 

oknaʼ. Niejasne. Pod względem semantycznym trudne do powiązania z innymi osnowami o 

formie kern-, por. kernà I (kernė́ti, kernóti, kerñavė). Zob. też užmūrė́ti s.v. mùrti. 

 kerñoti, kerñoju, kerñojau 1. ʽmieszać jedno z drugim, zanieczyszczać, brudzić, 

papraćʼ, 2. iškerñoti ʽzłajać, zwymyślaćʼ — zapoż. z łot. ķẽrnât ʽpaprać, brudzićʼ (Būga, RR 

II, 254, LEW 244). — Drw. kérna c. ʽkto zamiast jeść gmerze/grzebie w jedzeniu, grymasi, 

wybredzaʼ, kernà ʽzganienie kogo, przyganaʼ (Gavo kernõs ʽDostał buręʼ). 

 kérpė 1 p.a., zwykle pl. kérpės 1. ʽkrótki mech, porost, połączenie grzybów i glonów, 

występujące na korze drzew, kamieniach i dachach, Lichenes, Cetraria, Parmeliaʼ, 2. pl. 

kérpės ʽglony morskie, wyrzucane przez fale na brzeg i używane jako nawózʼ, 3. ʽhuba, 

Polyporusʼ, 4. ʽgruba, zdrewniała kora drzewʼ, 5. ʽogryzek owocuʼ, 6. ʽwierzchni okrawek 

brukwi, marchwi, rzodkwi z liśćmiʼ, 7. ʽpiętka chlebaʼ, 8. ʽgórna wolna część worka, służąca 

jego zawiązaniuʼ295, 9. ʽtyłekʼ, 10. ʽczubek ryja świńskiegoʼ, 11. pl. kérpės ʽafty w jamie 

ustnej; pleśniawkiʼ (Kérpių pilna burna priaugo ʽCałe usta pokryły się pleśniawkamiʼ), por. 

synonimy čerp̃ės i šérpės. Odpowiednik łot. cērpa ʽdługa trawa, zwł. bagienna; wełnianka, 

Eriophorum; krzak, krzew; włosy, zwł. potargane, rozczochraneʼ. Niejasne. Do porównania 

stoi słabo poświadczony czas. kerpti, -a, -o b.z.a. ʽrozrastać się wszerzʼ (por. LEW 244). 

Prócz tego jest kerp̃ti a. kérpti, -iu, -iau ʽ(snopy) wiązać luźno, w pośpiechuʼ, który pozwala 

zrozumieć przynajmniej kérpė 8 (zob. wyżej) jako rzecz. postwerbalny. — Drw. kérpena bot. 

ʽporost islandzki a. płucnica islandzka, Cetrariaʼ, kerpenė ̃ ʽwierzchnia, niejadalna część 

brukwi, marchwi, rzodkwiʼ, kerpėž̃ius ʽto, co pokryło się mchem, np. drzewoʼ. Vb. denom. 

apkérpėti, -ja, -jo ʽomszeć, obrosnąć mchemʼ (⇒ apkérpėtas ʽpokryty porostem, mchem, 

omszałyʼ), įkérpėti ʽdostać aftʼ (⇒ įkérpėjimas ʽafty, owrzodzenie śluzówki jamy ustnejʼ), 

prikérpėti ʽobrosnąć brudemʼ, sukérpėti ʽwyschnąć, stwardnieć, zestarzeć sięʼ.  

 kers̃las 2 p.a. gw. 1. ʽkażde ostro zakończone metalowe narzędzie (dłuto, rylec, 

strugarka)ʼ, 2. ʽlancet, nożyk do puszczania krwiʼ, 3. ʽprzecinak do metaluʼ, 4. ʽjądro knuraʼ. 

Odpowiedniki bsł.: stpr. kersle EV ʽobosieczny topór, Sulaxe [zweischneidige Axt]ʼ oraz psł. 

*čerslo ʽkrój pługa, tj. rodzaj noża wprawionego w grządziel pługa przed lemieszem, 

krającego ziemię prostopadle, gdy lemiesz ją podbieraʼ, por. ros. gw. čéreslo a. čeresló, ukr. 

čeresló, črieslo, pol. gw. trzosło ts. Pbsł. *kert-sla-, dewerbalne nomen instrumenti, por. lit. 

kertù, kirs̃ti ʽsiec, ciąćʼ; znacz. etym. ʽnarzędzie tnąceʼ. Zob. BSW 130, REW III, 324, LEW 

245. 

 kersnóti, kersnóju, kersnójau gw.: Kersnóti yra joti kratydamos – kers̃, kers̃, kers̃ 

ʽ«Kersnoti» to jechać ma koniu trzęsąc się «kers kers kers»ʼ — czasownik na -no- od wykrz. 

kers. Por. kesnóti ⇐ kes. — Drw. kirsnà ʽkobieta jadąca konnoʼ: Moteriška raita vadinas 

kirsnà (LKŽ V, 854 sugeruje poprawkę na kersna; czy słusznie?).  

 kersti, kerdžiu, kerdžiau stlit. ʽroznosić, rozgłaszać, szerzyć słuchy, wiadomościʼ: 

 
295 Por. Nepripilk pilno maišo — kad liktų kérpė ʽNie napełniaj całego worka – żeby została «kerpė». Tu imk už 

kérpės, o aš už maišo apačios ʽTy chwyć za «kerpė», a ja [chwycę] za spód workaʼ. 
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norigu tu apkerst ir skelbt [oryg. <apkiarst ir skialpt>], kurios Lukošius S ir paminėt nenorėjo 

DP 4783-4 ʽCzyli ty chcesz roznosić i sławić tę, ktorej Łukasz ś. i pomienić nie chciałʼ); kurie 

svetimų nuodžių ne tiektai ne uždengia..., bet juos kerdžia ir kitiemus apreiškia DP 4786
296 

ʽktorzy cudzych grzechow nie tylko nie okrywają..., ale je owszem roznoszą [ʽrozgłaszająʼ] i 

inszym objawiająʼ; apkerdžiu MŽ 4715 ʽgłoszę, rozgłaszamʼ — czasownik o nierozpoznanej 

morfologii. LKŽ odtwarza intonację (kérsti), co jednak nie jest pewne. Transponat ie. 

*k(u̯)erd-, SZ *k(u̯)ṛd- ʽsłyszećʼ, por. LIV
2 352n. (ze znakiem zapytania i uwagą ʽTylko 

bałtyckieʼ). ALEW 480 dopuszcza wywód z kollokacji złożonej z pie. *kerH- ʽsławić, 

rühmenʼ i *dheh1- ʽstawiać, stellenʼ, a paralelnej do *gu̯er(H)- + *dheh1- ⇒ girdė́ti; wątpliwe. 

Zob. też kird-. — SO kard-: kardìntis ʽzwracać na siebie uwagęʼ (zob.). Nomina: kard̃as 

ʽodgłos, echoʼ (Kad sušunki, atsiliepia girio kard̃as ʽJak krzykniesz, odzywa się w lesie 

echoʼ), prãkardas 1. ʽwiadomośćʼ (Duok tik prãkardą ʽDaj tylko wiadomośćʼ), 2. ʽodgłos, 

echoʼ297. Do tego war. s-mobile: skard̃as (zob.).  

 kéršas, -à 3 p.a., kerš̃as 4 p.a. ʽgraniasty, pstry wielkimi kawałami; czarny z białymi 

plamami, ciemnej maści z białą w poprzek pręgąʼ (por. n.rz. Kéršis, n.jez. Keršiaĩ 2x). Z pie. 

*kerso-, ze zmianą rš < rs jak w garš̃as, verš̃is, viršùs. Por. BSW 134n., LEW 245. Akut 

wtórny, niewyjaśniony. Drw. keršùlis ʽgołąb żyjący w stanie dzikim, Columba palumbusʼ, 

SD «grzywacz» (⇒ n.m. Keršùliškiai), cps. júodkeršis ʽczarno-pstryʼ (por. júodas). — SO 

karš-: karšìs ʽryba leszczʼ (zob.). — SZ kirš- < *kirs- < pie. *kṛs-. Odpowiednik stpr. kirsnan 

EV ʽczarny, Swarcz [schwarz]ʼ, od tego n.rz. Kirsin, cps. Kirsnappe (*Kirsna-ape, II człon do 

stpr. ape ʽpotok, rzeczkaʼ); n.jez. Kirsen, Kirsno, n.m. Kirsne (AON 64, 235). Tu też 

toponimy łot. Cìršņi i Cêršna. — Lit. przymiotnik *kiršnas lub *kiršinas ʽczarnyʼ można 

odtworzyć, odwołując się do zbudowanych na nim kilku nazw wodnych, mianowicie: 1. n.rz. 

Kirš̃inas (por. stpr. Kirsin), cps. Kiršnóupis (por. wyżej stpr. Kirsnappe), Kirš̃valkis < 

*Kiršn-valkis, 2. z insercją k przed grupę rš: n.rz. Kirkšnìs, Kirkšnỹs, Kirkšnója, cps. 

Kirkšnóupis. — Nazwie rzeki Kirsnà (rej. Kalvarijà) przypisuje się – z uwagi na spółgłoskę s 

w pozycji po r – pochodzenie jaćwięskie (zob. Būga, RR III, 514, 822, AON 235, Vanagas 

157n.). — Formacja plit. *kiršna-, zgodna ze stpr. kirsna- ʽczarnyʼ, wygląda na 

odziedziczoną z pie. *kṛs-nó-, czyli spokrewnioną z jednej strony z psł. *čĭr(s)nŭ ʽczarnyʼ 

(por. strus. čĭrnŭ, scs. črŭnŭ ʽμέλαςʼ, ros. čëren, černá, černó, sch. cȓn, f. cŕna, czes. černý, 

pol. czarny), z drugiej strony z wed. kṛṣṇá- ʽczarny, ciemnyʼ, ⇒ sb. kṛṣṇá- m. ʽczarna 

antylopaʼ (por. EWAIA I, 397n., EIEC 69n.). Plit. *kiršna- zostało wyparte przez neologizm 

júodas (zob.). 

 kerščios, -ių f.pl., stlit. hapaks SD
1 «przyrok» [ʽurok, formuła czarowaniaʼ, SW] (syn. 

nukerėjimas) — rzeczownik postwerbalny od *kerščioti, intensivum na -o- od neoosn. 

*kersč̓  jak w *kersčiau, prt. od *kerštyti. To ostatnie ze zmiany *ker-sty-, por. keriù, kerė́ti 

ʽrzucać urokʼ, nukeriu SD
1 «przyrok czynię», SD «urzekam kogo». Paralela: váikšči-oti od 

váikščiau ⇐ váikštyti ʽchodzić pieszo, spacerowaćʼ < *vaik-sty-. 

 kerš̃tas, -o 2 p.a., kérštas 1 p.a. ʽzemstaʼ. DP ʽzapalczywość, gniew, jad, chrap, pęd, 

pomsta, groźba, waśńʼ (nei malda, nei kerštu DP 45934 ʽani prośbą, ani groźbąʼ). SD kerštų 

darau «mszczę się z czego y nad kiem» (syn. atgauju). War. z insercją k: kerkštas BRB 

ʽzłość, gniew, Zornʼ. Dewerbalne abstractum na -ta- od kerš-/kirš- jak w kerš̃ti, kirš̃ti. Por. 

 
296 NB. To użycie zostało u Kudzinowskiego I, 360 umieszczone pod błędnym hasłem kerdyti.  
297 Yamazaki, JIES 37, 2009, 447 uważa kard̃as za spokrewnione ze sti. kīrti- ʽsławaʼ i stnord. hroðr ts. i w 

konsekwencji rekonstruuje *korH-d(h)- ⇐ *kerH- ʽsławićʼ (zanik laryngalnej zgodnie z efektem de 

Saussureʼa). Nawiązanie do pie. *kerH- nie jest bezdyskusyjne. Poza tym w rodzinie kard̃as nie ma 

dostatecznie pewnych śladów seṭowości pierwiastka (prs. na SZ pakìrstu zawdzięcza swój akut raczej 

sufigowaniu -st-). 
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zwł. atkerš̃ti ʽzemścić sięʼ: Jis atkerš kerštą prieš kerštą ʽOn odwzajemni zemstę za zemstęʼ. 

Zob. GJL II, § 392. Inaczej LEW 245, który łączył kerš̃tas z adi. kárštas ʽgorącyʼ. — Drw. 

kerščius SD «mściciel» (por. šaũkščius ⇐ šáukštas), cps. kerštadarys SD «mściciel» (syn. 

atgautojas, kerščius), por. darýti. Vb. denom. kerštáuti ʽgrozić zemstą, szukać zemstyʼ. 

 kerš̃ti, keršiù, keršiaũ gw.: apkerš̃ti ʽrozgniewać się, rozsierdzić sięʼ, atkerš̃ti ʽzemścić 

sięʼ (też refl.: Ir atsikeršia pats sava ranka ʽI mści się własnymi rękamiʼ), įkerš̃ti 

ʽrozgniewać sięʼ, sukerš̃ti ts. Bez dobrej etymologii, zob. LEW 233, s.v. kárštas i 245, s.v. 

kerš̃tas. Por. może pie. *kers- ʽszybko się poruszać, biecʼ (LIV
2 355), por. łac. currō, -ere 

ʽbiec, pędzić, spieszyć, ścigać się, krążyć, latać, obracać się (o kole garncarskim)ʼ < pie. 

*kṛs-e-; gr. ἐπίκουρος ʽpomocnik, sprzymierzeniecʼ (znacz. etym. ʽspieszący/pędzący z 

pomocąʼ). Derksen 2015, 228 sprzeciwia się porównaniu z currō i odsyła raczej do pie. 

*ku̯ṛH- jak w ùgnį kùrti ʽrozpalić ogieńʼ (*-s- ma być rozszerzeniem pwk.). Zob. też ALEW 

481. — Drw. 1. keršáuti ʽrobić komu na złośćʼ, atkeršáuti ʽzemścić sięʼ, 2. kérščioti, -ju, -jau 

ʽrobić komu na złośćʼ, refl. ʽkłócić sięʼ (Bobos kérščiojas dėl menkų niekų ʽBaby kłócą się z 

byle powoduʼ), 3. kerš̃yti, -iju, -ijau ʽmścić się; grozić; obiecywać; zamierzać, nosić się z 

zamiaremʼ, atkerš̃yti ʽzemścić sięʼ, įkerš̃yti ʽrozdrażnić, podrażnić (np. chory ząb), 

rozgniewaćʼ, pakerš̃yti ʽpogrozić zemstąʼ. Te trzy czasowniki o typowej dla denominatywów 

budowie są derywatami od zanikłego sb. *keršas a. *kerša ʽzemstaʼ. — Nomina: keršingas 

SD «mściwy», keršinykas BRP, keršininkas BRB ʽwróg, przeciwnikʼ, kerš̃tas (zob.), keršùs 

ʽmściwyʼ, sukeršimai m.pl. DP ʽbuntyʼ. Neoosn. keršy-: kerš̃ytojas ʽmścicielʼ, atkerš̃ytojas ts. 

— SZ kirš-: kirštù (*kirš-stu), kiršaũ, įkirš̃ti ʽwpadać w gniew, złośćʼ, sukiršti DP ʽspiknąć 

sięʼ, caus. kìršinti ʽpodburzać, judzić, buntowaćʼ (⇒ kìršintojas ʽpodżegacz, wichrzycielʼ), 

kirždėti b.z.a. ʽzłościć sięʼ < *kirš-dė-. Nomina: kirš̃as ʽkłótnia, waśńʼ, kìršatis, -ies ʽzłość, 

gniewʼ. — Być może, że trzeba tu dołączyć – jako refleksy SO karš- – następujące formy: 

káršinti ʽmartwić, troskać kogo, nie dawać komu spokoju, natrętnie prosićʼ, SD karšinu 

«frasuię kogo, troskam», įkáršinti ʽzaciąć konia batemʼ, iškáršinti ʽzłoić skórę, spuścić 

lanieʼ, užkáršinti ʽzagrzać, podgrzać (jedzenie)ʼ : łot. karsinât ʽogrzaćʼ. Nomen: kárštas 

ʽgorącyʼ (zob.). 

 kertė ̃4, 3 p.a. 1. ʽkąt między stykającymi się ze sobą ścianamiʼ (Padėk šluotą į kertę 

ʽPostaw miotłę w kącieʼ), 2. ʽzaszczytne miejsce u stołuʼ, 3. ʽzapadły kąt, zakątekʼ, 4. ʽwrąb, 

zarąb w belceʼ, 5. ʽzacios, karb, miejsce zaciosane na drzewie jako znakʼ, 6. SD <kierte> 

«łoże biegunow u wałkow, koł młyńskich, u taczek» [ʽobsada czegoś, podstawa, na której 

coś jest umocowaneʼ]. Por. kaškà ʽzarąb w belceʼ i ʽbiegun u drzwiʼ. Z innym tematem: 

kértis, -ies f. ʽkąt; wrąb, prostokątne wcięcie w belceʼ. Są to formacje dewerbalne od pwk. 

kert- jak w kertù, kirs̃ti ʽsiec, ciąćʼ. Znacz. etym. ʽkrawędź zrębu, miejsce zetknięcia się dwu 

ścian zewnętrznych domuʼ. — Drw. kertė́tas ʽz kantami, kanciasty, np. budynekʼ, kertinėl̃ė 

ʽpółka umieszczona w kącieʼ, kertìnis ʽnarożny, np. słup, pokójʼ, kertìnis akmuõ ʽkamień 

węgielnyʼ, sánkertinis gw. ʽdrewniana cembrowina studniʼ. — Neoosn. kerč̓ - (por. dat.sg. 

kérčiai): kerčià ʽkąt w pomieszczeniu; zrąb drewnianego budynku, węgieł; zaszczytne 

miejsce w izbieʼ, por. typ dėčià, varčià (GJL II, § 404). 

 kérti, prs. kę̃ra (*ke-n-ra, war. kerña, kérsta < *kęrsta < *kenr-sta), prt. kẽro. Zwykle z 

prewerbiami. Por. 1° apkérti 1. ʽobrosnąć czym, obsypać się owocamiʼ (Mūsų visos obelys 

obuoliais apkero ʽU nas wszystkie jabłonie obsypały się owocamiʼ), 2. ʽprzestać rosnąć – o 

drzewieʼ (Apkẽrusi grūšia, t.y. į kerą pavirtusi, neauga JU ʽGrusza zatrzymała się we 

wzrościeʼ). War. s-mobile: apskérti ʽbyć oblepionym owocami, zwisać pod ciężarem czegoʼ 

(zob. skérti). — Por. 2° atkérti ʽodstawać, odłupiać się, odwisać, nie przystawać, nie 

przylegać (o korze drzewa na wiosnę, o skórce chleba, dziąsłach, o lodzie topniejącym przy 

brzegu), oddzielać się częściowo od całości, odwisać (np. o podeszwie); odłączać się, 
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schodzić, łuszczyć się (o skórze, o tynku), pierzchnąć (o skórze dłoni)ʼ. Np. Karklo žievė 

pavasarį atkérsta. Kai išdžius beržai, tai patys luobai atkers. Minkšta duona visados atkerna. 

War. s-mobile: atskérti ʽna nowo się otworzyć – o ranieʼ (zob. skérti). Litewski pwk. (s)kér-

C jest zapewne refleksem pie. *(s)kerH- ʽrozdzielać, oddzielać (się)ʼ (LIV
2 558), zob. skérti 

ʽdrzeć się, strzępić sięʼ, SZ skìrtis ʽróżnić się, rozłączać sięʼ. — SO kar-: kárti (zob.), atkarùs 

ʽodgięty, zadartyʼ, karnà ʽkora, łykoʼ (zob.). Tu pewnie też karnùs, -ì ʽwybredny w jedzeniuʼ 

(łot. kar̂ns). Osobno zob. sb. kardà jako ślad po zanikłej formacji na -d-, *kardyti. — SZ kir-: 

įkìrti (zob. s.v. įkyrùs). 

 kertìs, -iẽs 4 p.a., kértis 1 p.a. f. gw. ʽujemna cecha, wada, skaza, przywaraʼ (war. 

kértis), np. Merga be jokios kertiẽs, t.y. be nutarimo, apskritai gera, vis linksma JU 

ʽDziewczyna bez żadnej wady, dobra, zawsze wesołaʼ. Analiza: ker-tì-s, pierwotne 

abstractum od kertù, kirs̃ti ʽsiec, ciąć, rąbaćʼ298; znacz. etym. ʽcięcie, uderzenie ostrym, 

tnącym narzędziemʼ. Znacz. ʽwada, skazaʼ wywodzi się z ʽblizna (po ranie ciętej)ʼ, to zaś z 

ʽrana ciętaʼ. LEW 245 porównywał kertìs z nwn. Scharte f. ʽszczerba, rysaʼ, przen. ʽbłąd, 

niepowodzenieʼ (Hasenscharte ʽzajęcza wargaʼ), co pochodzi od adi. schart śrwn. 

ʽskaleczony, ranionyʼ < pgerm. *skarda- (EWD 1183). Porównywalny rozwój znaczeniowy 

widać w psł. *blizna, ros. gw. blizná 1. ʽślad po ranieʼ i 2. ʽskaza w tkaninieʼ, pol. blizna ts. 

(zob. s.v. bliežti). — Drw. kertìngas a. kértingas ʽmający wadę, wadliwyʼ, np. Jinai, merga, 

jau kertìnga, t.y. palaikė, nėščia JU ʽDziewczyna jest wadliwa, bo zaszła w ciążęʼ.  

 kėrúotis, kėrúojuos, kėrãvaũs gw. 1. ʽrozkraczać sięʼ (syn. žargýtis), 2. ʽo 

niemowlęciu: leżąc machać rączkami i nóżkamiʼ, 3. ʽwylegiwać sięʼ, 4. ʽkłócić sięʼ — przez 

neoapofoniczną zmianę ker- ⇒ kėr- derywowane od kerúotis ʽrozgałęziać się, rosnąć 

wszerzʼ, co jest vb. denom. od kẽras m.in. ʽkrzak, krzewʼ (zob.). Apofonia SZ ĕ ⇒ SP ē też 

w dègti ⇒ dė́gčioti; vèžti ⇒ vėž̃inti i retuõklis ⇒ rėtuõklis. 

 kerṽinti, kerṽinu, kerṽinau gw. ʽiść powoli, niezgrabnie (o chorym, o małym dziecku), 

wlec się noga za nogą (o starcu)ʼ — czasownik na -in- oparty na interi. kervi kervi o 

powolnym chodzie. Por. rėz̃linti, rėž̃linti ʽiść powoli, wlec sięʼ ⇐ interi. rėzlì rėzlì o pełzaniu 

na czworakach, rėžlè rėžlè o powolnym chodzie. — Z innymi sufiksami: kervénti ts. (Ar 

negali kerventi seniukas – kervi kervi?), kervóti ʽiść powoli kołysząc sięʼ, przen. ʽpaplaćʼ, 

iter, kervinė́ti ʽchodzić powoli, niezgrabnieʼ (Vaikas jau pradeda kervinė́ti). — Nazw. 

Kervỹs, Kerváitis, Kérvelis, Kervinskis b.z.a. (por. pol. Kierwiński). 

 keselỹs, -io 3 p.a., kẽselis 1 p.a. gw. ʽumocowany na żerdzi woreczek do łowienia 

rakówʼ — zapoż. z nwn. Kessel m. War. kẽselė f. przypomina łot. ķesele ts. (⇐ est. kessel 

ʽsiatka do przenoszenia rybʼ), zob. LEW 245n. 

 kesnóti, kesnóju, kesnójau gw.: Liesas arklys kesnó, t.y. bėga kes, kes, kes JU ʽChudy 

koń kłusuje, tj. biegnie «kes kes kes»ʼ. Nujojo nukesnójo kest, kest, kest ʽPojechał kłusem 

«kest kest kest»ʼ — czasownik na -no- od wykrz. kes, kest o jeździe kłusem, lekkim kłusem. 

Por. kersnóti ⇐ kers̃. — NB. GJL II, § 582 wywodzi kesnóti [ʽjechać truchcikiem w okrakʼ] z 

praformy *ket- + neosuf. -sno-, ponieważ zakłada pokrewieństwo z czas. kečiúos, kės̃tis 

ʽrozkraczać sięʼ. Ale wydaje się, że przy takim założeniu należałoby się spodziewać raczej 

praformy *kės-no-, czyli z suf. -no- przy neopwk. kės- (por. risnóti ʽjechać drobnym 

truchtemʼ s.v. rìstas). 

 kęs̃ti, kenčiù, kenčiaũ 1. ʽcierpieć, znosić coʼ (odpowiednik łot. cìest, ciešu, cietu), 2. 

 
298 Sufiks abstraktów -ti- ukazuje się w powiązaniu ze st. pełnym pierwiastka również w następujących 

wyrazach: dė́tis, -ies ʽpora znoszenia jajʼ ⇐ dė́ti (pie. *dheh1-); keltìs, -iẽs ʽpodbicie w stopieʼ ⇐ kélti oraz 

pentìs, -iẽs ʽobuch siekieryʼ (pie. *(s)penh1-). 
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ʽmieć cierpliwość, wytrwale coś wytrzymywaćʼ, 3. ʽlubić kogoʼ (nekę̃sti ʽnie lubić, nie 

cierpieć kogo a. czegoʼ). SD kinčiu «boleię» (syn. sopulį turiu), «cierpię co; ponoszę co, 

biorę na się» (syn. keliu), «trwam» (syn. patinku), «znoszę kogo (syn. keliu kų), kinčiu ažu 

nuodėmį «karzą mnie za co», badu kinčiu «mrę głod» [ʽcierpię głódʼ]. Cps. apkę̃sti ʽlubić, 

znosićʼ, iškę̃sti ʽwycierpieć, przecierpiećʼ, SD «dotrwać do końca», neapkę̃sti ʽnienawidziećʼ, 

stlit. nopkę̃sti ts. (zob. nop-), nopkinčiu SD
1 «mierzi mię; nienawidzę», pakę̃sti ʽścierpieć, 

znieść, wytrzymać bólʼ, užkę̃sti ʽlubićʼ. Refl. nesikę̃sti ʽnie znosić sięʼ (Mes to nesikęsim ʽMy 

tego nie zniesiemyʼ), susikę̃sti ʽznosić się nawzajem, tolerować sięʼ. Porównanie z greckim 

aor. ἔπαθον < *-ku̯ṇdh- i pf. πέπονθα < *-ku̯ondh- (prs. πάσχω ʽdoświadczam, znoszęʼ) 

wskazuje na to, że pie. SE miał postać *ku̯endh- (por. LIV
2 390) i że lit.-łot. kent- ustaliło się 

na miejsce *kend-. Pwk. z wygłosowym -t- mógł zostać wyodrębniony w formacji praesens z 

suf. -sta-: *kęstu < *kens.stu < *kent-stu < *kend-stu albo *kįstu z *kins.stu < *kint-stu < 

*kind-stu (prt. *kindau, inf. *kįsti). — Drw. °kenčiamas: iškinčiamas SD «znośny», 

nopkinčiamas SD
1 «mierziony; nienawis[t]ny», nepakeñčiamas ʽnieznośnyʼ, pakeñčiamas 

šalt̃is ʽznośny mrózʼ, °kentimas: nopkintimas SD
1 «nawiść; niechęć, niechuć; nienawiść» 

(syn. nopkunta), «omierznienie; waśń», kentingas: kintingas SD «cierpliwy» (odpowiada łot. 

cìetîgs), kentė́ti (zob.). Cps. žiemkenčiaĩ (zob. žiemà). — Neopwk. kęs- (⇐ kę̃sti): kę̃sterėti 

ʽpocierpieć nieco, przez krótki czasʼ (Kęsterėk trupučiuką, tuoj visi valgysme ʽPocierp 

trochę, zaraz wszyscy będziemy jedliʼ), nomina: iškįstinai adv. SD «znośnie», kę̃smas 

ʽcierpienieʼ. — SZ kint- (bardzo rzadki): pakintė́ti DP ʽucirpieć, mieć cierpliwośćʼ 

(Kudzinowski II, 28; brak w LKŽ i ALEW), žiemkiñtis ʽświnia, która ma przetrzymać zimę nie 

będąc tuczonaʼ (war. žiemkýtis, por. žiemà), žiemkinčiai obuoliai LEX m.pl. ʽjabłka 

przechowywane na zimę, Eiseräpffelʼ. — SO kant-: brak refleksów werbalnych ze SO. O 

zanikłym iteratywie *kantyti, *kančioti (por. lankýti ⇐ leñkti; spándyti ⇐ spę́sti) 

wnioskujemy z drw. postwerbalnych, por. apýkanta ʽcierpliwość, pobłażanie, tolerancjaʼ, 

kančià (zob.), kantrà (zob.), neapýkanta ʽnienawiśćʼ, DP nopýkanta (zob.), nepakantà 1. 

ʽniecierpliwość, sytuacja trudna do zniesieniaʼ, 2. c. ʽosoba niecierpliwaʼ (⇒ nepakantus, SD 

nopkuntus «nienawistny drugim»), pakantà ʽpobłażliwość, wyrozumiałośćʼ, susikantà 

ʽzgodaʼ (⇐ susikę̃sti). Do tego kantavóti ʽdożywać swych dniʼ: Kantavók seneli, kol 

dakantavósi, t.y. iškaršinsi, dakensi JU. 

 kės̃tis, kečiúos, kėčiaũs gw. ʽrozkraczać się, rozczapierzać się, rozszerzać sięʼ, iškės̃ti 

ʽrozpiąć, roztworzyćʼ (stlit. kur želiant žolė sava žiedus kečia [pis. <kiaćia>] PK 5020 ʽgdzie 

bujna trawa wdzięcznie rozkoszujeʼ). Bez dobrej etymologii, zob. war. s-mobile: skės̃tis. — 

Neopwk. kes-: kẽsčiai m.pl. ʽnosze do przenoszenia słomy, sianaʼ (war. kẽstės), príekesas 

ʽszopaʼ (war. príekestis), żm. prýkesas ts. Zob. też kesnóti. — Neopwk. kės-: kės̃ytis 

ʽwyciągać rękę, zamierzać się na kogo; dokonywać zamachu (na czyjeś życie)ʼ, kėsìntis 

ʽtargnąć sięʼ, kėsnóti ʽwymachiwać rękamiʼ (por. kąsnóti ⇐ ką́sti), kėsóti ʽiść rozkraczywszy 

sięʼ, refl. kėsótis ʽwymachiwać rękami i nogamiʼ, nomen: kė́slas a. kės̃las ʽzamiar; zły 

zamiar, zamachʼ (ŽD 163 dopuszcza też neosuf. -sla-). — Neoosn. kėst- (⇐ kės̃tas 

ʽrozkraczony, wygięty; szerokiʼ): kėstóji f. ʽszerokie sanie, służące do przewozu towarów na 

targʼ, cps. kėstakójis ʽkto ma nogi wygięte na zewnątrzʼ (por. kója). — WSE kėt-: kės̃ti (inf.), 

drw. kėtóti ʽmachać rękami (idąc, rozmawiając); roztrząsać (skłębione, splątane) nici, 

sznuryʼ, kėtótis ts., też ʽrozkładać się z czym zajmując innym miejsce; wynosić się, pysznić 

sięʼ. Zob. też ketė́ti.  

 kẽsulas 3 p.a. 1. ʽkłębek, zwitek, pęk, plikʼ, 2. ʽgarstka (słomy, siana, lnu)ʼ, 3. ʽrój, 

chmaraʼ. War. kẽzulas ʽkłębek, zwitek; kawałekʼ (por. dvišãkis > dvižãgis). Z innym 

tematem: kesulà ʽgrono, kiść owocówʼ. Prawdopodobnie ze zmiany *kãsulas, *kasulà. Por. 

wokalizm a w syn. kasulà ʽgrono, kiść (jagód, porzeczek)ʼ, jak też w motywującym czas. 

kàsti. Sufiks jak w gùbulas ⇐ gùbti, tùmulas ⇐ tumė́ti. Zmiana a > e też w krãsė > krẽsė, 
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krãtilas > krẽtila .  

 ketė́ti, ketù, ketė́jau gw. ʽzamierzać, mieć zamiarʼ (łot. gw. ķetêt, -u, -ẽju ts. jest 

lituanizmem). Pwk. ket- alternuje ze SW kėt-: kės̃ti, kėtù, kėtaũ ʽzamierzać, pragnąć, bardzo 

chciećʼ i SZ kit- ʽmieć zamiarʼ (zob. kìsti II i kìnti). Nie ma refleksów SO *kat-. Pochodzenie 

nieustalone. LEW 247 rozważał związek z kės̃tis ʽrozkraczać sięʼ, powołując się na nwn. sich 

entschließen ʽzdecydować sięʼ : śrwn. entschlieʒen ʽotwierać, rozdzielaćʼ jako paralelę. Zob. 

LEW 247 i ALEW 482n. Nie ma refleksów SO *kat-. — Nowym tropem może być zbliżenie z 

skatė́ti ʽobchodzić, korcić kogoʼ, mianowicie przy założeniu s-mobile *(s)ket- ⇒ SO *(s)kat-

, por. s.v. skàsti: įskàsti ʽwziąć się do czego z ochotąʼ, skãtinti ʽzachęcać, pobudzaćʼ. — Drw. 

z ket-: ketìnti ʽzamierzać, mieć zamiar; przyrzekać, obiecywaćʼ (DP ʽmieć wolę, obiecywać, 

umyślićʼ), paketìnti ʽpostanowićʼ (Ką paketinsiu, tuo ir padarysiu ʽCo postanowię, to i 

zrobięʼ), ʽzanosić się na coʼ (Paketino lyti, bet nelijo ʽZanosiło się na deszcz, ale nie 

padałoʼ). — Neoosn. ketin-: ketinimai m.pl. DP ʽślubyʼ, ketìnimas ʽzamiar, zamysłʼ. 

 kė́tis, -ies 1 p.a. przest. f. ʽłańcuchʼ (kė́timis sukabinti ʽsczepić, złączyć łańcuchamiʼ 

(war. m. kėtis, -čio b.z.a. przest. ʽłańcuszek na rękę, bransoletaʼ, też kėtė b.z.a. ts.) — zapoż. 

z prus.-niem. kēt, por. nwn. Kette f. (GL 65). — War. kė́dis, -ies f. 1 p.a. ʽłańcuchʼ, war. kė́dė 

⇐ prus.-niem. kēd, por. nwn. Kette f. (GL 64). Co do akutu por. zapoż. kė́žas, rė́pa i šė́pis. 

 keturì, -ių̃ 3 p.a., f. kẽturios, -ių̃ 3 p.a. ʽczteryʼ. Od tego odchylają się łot. četri i četras 

skutkiem synkopowania u oraz zastępstwa c- przez č- w nagłosie pod wpływem 

odpowiednika słowiańskiego (por. lit. gw. kẽtri, f. kẽtrios w Zíetela, LD § 146). 

Nieorganiczne n pokazuje war. stlit. kenturi (pierwotnie w formie acc.pl. *kenturins z 

*keturins?). Forma męska keturì (zakończenie -ì wtórne) kontynuuje pie. temat *ku̯et-ur-, z 

suf. -ur- w st. zanikowym typu saṃpras. do *-u̯er-/*-u̯or-. Por. pie. *ku̯et-u̯or- w gr. dor. 

τέτορες, orm. č̒ ork̒ , toch. A śtwar, toch. B śtwer, wed. catvā́raḥ m., catvā́ri n. (EIEC 400). 

Pierwiastek na SZ *ku̯t- widać w (odosobnionym) łac. quattuor ʽczteryʼ (z *ku̯at.tu.u̯or ⇐ pie. 

*ku̯t-u̯ōr, por. Weiss 2009, 145). Zob. jeszcze ketver- i ketvirt̃as. — Lit. acc.pl. kẽturis < 

*keturįs < *keturins jest refleksem pie. *ku̯et-ur-ṇs, odpowiada więc wed. catúraḥ. W 

językach bałto-słowiańskich nie spotyka się refleksów SZ *ku̯t-. — Wzdłużenie samogłoski 

sufiksu -yr- w słow. četyre m., četyri f.n. (z *ketūr- ⇐ pbsł. *ket-ŭr-) nie zostało dotąd 

wyjaśnione. ESJS 104 utrzymuje, że četyr- jest tematem przypadka zależnego, może 

accusatiwu pluralis. — Uderzająca innowacja litewska polega na tym, że właściwe 

liczebnikowi ʽczteryʼ zakończenie -ì zostało rozciągnięte na numeralia wyższe, mianowicie 

od ʽpięćʼ aż po ʽdziewięćʼ, por. penkì, šešì, septynì, aštuonì, devynì (zob. SBS I, 80). — W 

złożeniach ukazuje się przeważnie osnowa ketur°, por. ketùrakė ʽkarta czwórkaʼ (por. akìs), 

keturãkis (zob. akìs), keturkõjis ʽczworonógʼ (por. kója), ketùrkampis ʽczworokątʼ (⇒ 

keturkam̃pis adi. ʽczworokątnyʼ, por. kam̃pas), ketùrlinkas ʽpoczwórnyʼ (por. liñkti), 

ketùrmetis ʽokres czterech latʼ (⇒ keturmẽtis adi. ʽczteroletniʼ, por. mẽtai), kẽturpėsčia adv. 

ʽrakiem, na czworakachʼ (war. kẽpurčia DVŽ), kẽturpėsčias adi. ʽchodzący rakiemʼ (por. 

pė́sčias), n.m. Ketùrkaimis (por. káimas), Ketùrkiemiai (por. kiẽmas). Intonacja akutowa w 

formach ketùrkampis, ketùrmetis itp. objaśnia się prawdopodobnie cofnięciem akcentu w 

pierwotnych złożeniach *keturì-kampis (por. keturì kampaĩ ʽcztery kątyʼ), *keturì-metis (por. 

keturì mẽtai ʽcztery lataʼ) i synkopowaniem samogłoski łącznikowej -i-, co doprowadziło do 

zastępczego wzdłużenia w *ketūr-C. Zrost: kẽturiskart adv. ʽcztery razy, czterokrotnieʼ (por. 

acc.pl. m. kẽturis). Pie. formą członu kompozycyjnego było prawdopodobnie *ku̯tur- obok 

*ku̯tru-, zob. de Vaan 505. — Gwary i SD poświadczają użycie członu keturia°, por. 

keturiagalṽis ʽczworogłowyʼ, keturiakõjis ʽczworonogiʼ, keturiarañkis ʽczwororękiʼ. Por. też 

n.m. Ketùriai. — Czasem dochodzi do synkopowania samogłoski -u- w nieakcentowanym 

członie ketur° lub keturia°, stąd war. ketra-, ketria-, por. ketrapėsčia adv. ʽ(chodzi) na 



711 

na prawach rękopisu 

czworakachʼ, ketriapėsčias ts. Por. jeszcze ketrìnė ʽdawna moneta o wartości czterech 

kopiejekʼ < *keturìnė.  

 keturíese adv. ʽwe czterech, we czwórkęʼ (Jūs minate linus keturiese ʽWy międlicie len 

we czterechʼ)— skostniała forma locatiwu pluralis liczebnika keturì m. ʽczteryʼ, zob. 

Zinkevičius 1981, § 488. Starsze zakończenie -su widać w formach gw. keturíesu, keturiesù 

(Jie keturiesu rugius kulia ʽOni we czterech młócą zbożeʼ). Por. dvíese, trisè. 

 keturiomìs, keturiõms, keturiõm adv. ʽna czworakach, opierając się jednocześnie na 

rękach i nogach; raczkiemʼ (Ar vaikas jau vaikščioja? – Keturiõm ʽCzy dziecko już chodzi? 

– Raczkiemʼ) — skostniała forma instr.pl. liczebnika kẽturios f. ʽczteryʼ (zob. keturì). Por. 

kẽturpėsčia. 

 ketùs, -aũs 4 p.a. ʽżeliwo, żelazo z domieszką węgla; lane żelazoʼ, drw. ketìnis púodas 

ʽżeliwny garnekʼ. Odpowiednik łot. ķe̦ts, ķe̦ta ʽGußeisenʼ. Niejasne, por. Būga, RR II, 139, 

LEW 248. Zob. też špìžius. 

 ketver-: ketverì 3 p.a. ʽczteryʼ (SD ketveri «poczworny cug koni»), f. kẽtverios ʽczteryʼ, 

n. kẽtveria ʽczworoʼ (kẽtveria tíek ʽcztery razy tyleʼ) — liczebnik zbiorowy z sufiksem na SP 

pie. *ku̯et-u̯er-, utworzony przy cardinale keturì ʽczteryʼ (pie. *ku̯et-ur-). Np. ketverì 

marškiniaĩ ʽcztery koszuleʼ, ketverì rãtai ʽcztery wozyʼ. Pirkaũ kẽtverias žìrkles ʽKupiłem 

cztery pary nożycʼ. Aš čia jau ketveri metai gyvenu ʽMieszkam tu już cztery lataʼ. — 

Nawiązanie w psł. *četver-, por. scs. četvero ob. četvoro n. ʽczworoʼ (czes. čtvero, ukr. 

čétvero, sch. čȅtvoro ts.), cps. četveronogŭ ʽczworonóg, τετράπουςʼ (war. četvrěnogŭ) oraz 

scs. četverŭ ob. četvorŭ ʽczworakiʼ. Zob. BSW 181n., ESJS 104n. — Drw. ketvérgė (zob.), 

ketverinis SD «poczworny woz», dziś ketverìnis vežìmas ʽwóz ciągniony przez czwórkę 

koniʼ, ketverìnis nãmas ʽdom czteropiętrowyʼ, ketveriókas stlit. ʽczworakiʼ (Dievas vėl tur 

ketveriokių karalystį SP II, 599 ʽBog zasię ma czworakie krolestwoʼ) – kalka hybrydalna z 

pol. czwor-ak-i (por. ketverì, -erios : pol. czworo); młodszy war. z substytucją -ok- ⇒ -op-: 

ketveriópas ʽczworakiʼ (por. penkeriókas > penkeriópas); kẽtvertas ʽczworo, czwórkaʼ, ⇒ 

ketvertùkas ʽczwórka jako ocena szkolnaʼ. 

 ketverg̃as 2 p.a. żm. ʽczwarty dzień tygodnia, czwartekʼ — przekształcenie 

zapożyczenia četverg̃as (zob.) na wzór segmentu ketv- w liczebniku lit. ketvirt̃as ʽczwartyʼ. 

Por. LEW 247n., Kabašinskaitė 28. Forma ta nie jest związana z wyrazami ketvérgė, 

ketvérgis. — N.m. Ketvergiaĩ stoi w związku z nazwą ʽczwartkuʼ jako dnia targu 

odbywającego się w tej miejscowości (paralele: Serẽdžius, Subãčius). 

 ketvérgė 1 p.a. przest. 1. ʽdawna moneta dwudziestokopiejkowa, będąca 

równowartością czterech monet pięciokopiejkowychʼ, 2. ʽczwórka w kartachʼ — z *ketver-

kė przez perseweracyjne udźwięcznienie rk > rg. Akut bez etymologicznego uzasadnienia, 

zob. ketver-. Paralele: penkérgė < *penker-kė; ìrga < ìrka. — Tu też ketvérgis ʽzwierzę 

czteroletnieʼ, ze zmiany *ketver-kis (por. penkérgis z *penkerkis). W BSW 131 niesłusznie 

uznane za spokrewnione z rcs. četvĭrgŭ, ros. četvérg ʽczwarty dzień tygodnia, czwartekʼ. Na 

temat członu kompozycyjnego -ergis (por. stlit. dviergis, triergis) zob. teraz ALEW 313. 

 ketvirt̃as, -à 4 p.a. ʽczwartyʼ, liczebnik porządkowy do cardinale keturì ʽczteryʼ. 

Odpowiada z jednej strony stpr. kettwirts, ketwerts ʽczwartyʼ, z drugiej strony scs. četvrĭtŭ 

(sch. čètvȓtȋ, słń. četŕti, ros. četvërtyj, pol. czwarty), < pbsł. *ket-u̯ir-ta- < pie. *ku̯et-u̯ṛ-to-. 

Nawiązanie słowotwórcze w gr. ep. τέτρατος (beoc. πέτρατος) ʽczwartyʼ < *tet-u̯ra-tos, gr. 

klas. τέταρτος ts. < *tet-u̯ar-tos < pie. *ku̯et-u̯ṛ-to-. — W łot. ce̦turt̃aĩs, podobnie jak w sti. 

caturthá- ʽczwartyʼ, przed sufiksem spółgłoskowym -t- ukazuje się -ur-, tj. antewokaliczny 

allomorf suf. -u̯er- (zob. keturì). — Drw. ketvirtáinė ʽczwarta część ziemi, rokuʼ (por. 

ašmáinė), ketvirtáinis ʽczwarta część, ćwiartka; czworobok, kwadratʼ (por. ašmáinis), 
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ketvirtaĩnis adi. ʽczworokątny, kwadratowyʼ (zapoż. litewskie w stbłr. ketvirtajnja, 

ketvirtajna ʽczwarta część beczki; ćwiartka czegokolwiekʼ HSBM), ketvirt̃as liẽkas stlit. 

ʽczternastyʼ299, ketvirt̃inė ʽćwierć, ćwiartkaʼ, ketvirt̃inės a. ketvirtìnės f.pl. ʽmodlitewne 

wspomnienie zmarłego w cztery tygodnie po jego śmierciʼ, ketvirt̃is ʽćwierćʼ (SD 

«czwiertnia»), ketvirtuotinė a. figura ketvirtuota SD «kostka, figura kwadratowa na wszytkie 

strony», cps. ketvirtãdienis ʽczwartekʼ (por. dienà), pusiaketvirtė SD «połćwierci, osma część 

czegokolwiek» (por. pùsė).  

 ketvirtõkas 2 p.a. gw. 1. ʽgrunt o powierzchni czwartej części włókiʼ, syn. ketvirt̃is 

(Negalim karvės išsišert ant ketvirtõko ʽNie możemy krowy wykarmić na k.ʼ), 2. ʽmiara 

ziarnaʼ (Ketvirtõkas rugių – pusantro pūdo ʽĆwiartka żyta to półtora pudaʼ) — zakończenie -

okas wskazuje na kalkę hybrydalną ze stbłr. četvertakъ m.in. ʽczwarta część jakiejś miaryʼ. 

 kẽvalas 3 p.a. 1. ʽskorupa, łupina; plewaʼ, 2. SD <kiawałay> m.pl. «obsiewiny, opełki», 

«zgoniny» [ʽplewy, łuski, zgrabki z omłóconego zbożaʼ], 3. przen. ʽstary, nieruchawy 

człowiekʼ (w tym znacz. też war. kẽvala c., kẽvelas). Z uwagi na brak odziedziczonej 

sekwencji *ev trzeba <kevalas> uznać za ortograficzny zapis brzmienia *kiãvalas, z 

samogłoską pierwiastkową a po spółgłosce palatalnej, zob. Girdenis 1995, 172300. 

Potwierdza to odpowiednik łot. čàula ʽskorupa, łuska; strupʼ < *ki̯au̯la (war. čaule), gw. 

čavala ʽskorupaʼ. Analiza: *kiav-ala-. — Z innym sufiksem: kẽvetas ʽskorupa, łupinaʼ < 

*kiav-eta-. War. s-mobile: skẽvelas ʽskorupa, łupinaʼ, skẽvetas (zob.) < *skiav-eta-. Pwk. 

(s)kiau-, zob. kiáutas, skiáutas. 

 kė́vė 1 p.a. gw. ʽchude, słabe zwierzę domowe (kobyła, krowa)ʼ. War. š-mobile: škėvė ̃

4 p.a. (por. škèžti ob. kèžti, škárka ob. kárka). Stoi w związku z adi. škẽvas 4 p.a. ob. škė́vas 3 

p.a. ʽsłaby, bezsilny, lichyʼ (różnica samogłosek niejasna). Dalszy wywód niepewny, zob. 

LEW 248. — Drw. kėṽinas, kė́vinas ʽmarny koń, szkapaʼ. Por. syn. kuĩnas. 

 kė́žas 1 p.a., kíežas 1 p.a. gw. ʽbiały ser ze zsiadłego mleka, twarógʼ — zapoż. z prus.-

niem. kēš (GL 65, LEW 249), por. nwn. Käse m. War. f. kė́ža. Co do akutu por. zapoż. fė́lė, 

šė́pis i tóžė. Drw. kėžinė przest. ʽserownia; mleczarniaʼ. 

 kevérzoti, kevérzoju, kevérzojau 1. ʽrobić co niedbale, niezdarnie, krzywo, źle (np. orać 

a. bronowaćʼ)ʼ, 2. ʽiść chwiejnym krokiem (o dziecku, o pijanym), rozkraczać sięʼ, 3. 

ʽbazgrać, gryzmolić, pisać brzydko i niewyraźnieʼ, 4. ʽużywać obcego języka dobrze go nie 

znającʼ — zapoż. z ros. gw. kaverzátь, -áju ʽrobić co niestarannie, byle jak; gadać głupstwa; 

iść potykając się; bić, kołataćʼ (SRNG). — N.agt. kevérza 1 p.a. 1. ʽczłowiek niezgrabnie się 

poruszający, wolno idący, krzywonogiʼ, 2. ʽniezdara, niedorajdaʼ, 3. ʽczłowiek niskiego 

wzrostu, karzełʼ, 4. ʽniechluj, brudasʼ, 5. ʽdrzewo małe, krzywe; przedmiot krzywyʼ – 

przekształcone pod względem semantycznym zapożyczenie z ros. gw. káverza, -y, kaverzá, -

ý ʽczłowiek sprawiający przykrości, naprzykrzający się, natręt, szkodnik, łobuzʼ (SRNG). 

Kierunek litewskiej przesuwki znaczeniowej wyznaczyły pewnie wykrzykniki pochodzące 

od czas. kevérzoti a opisujące niezgrabny ruch, przewrócenie się, upadek itp. Por. keverzái, 

keverzì, keverzõ oraz kevers, kevérst, kevers̃t, keverkš, kevė́kšt, keverė́kšt, keveriókšt. Sb. 

kevérza ma war. kevérzda, kevarža, kivérza i kirvérza (⇒ kirza, por. Kìrza, keverza, kurgi 

keverzoji?!). — Drw. kevérziškas ʽniezgrabny, koślawy (o piśmie)ʼ, keverž̃is 1. ʽdrzewo 

małe, krzywe, uschłeʼ, 2. ʽgałęziaste drzewoʼ. — Neoosn. kev-: kevė́ša a. kevėžà c. ʽktoś 

 
299 Por. Ir kad jau jai [Marijai] sukankant ketvirtiemus liekiemus metamus, rodijos kunigai, ką su ja turėtų daryt, 

idant nepažeistų Viešpaties Dievo DP 56344 ʽA gdy już [Maryja] dochodziła czternastego roku, radzili się 

kapłani, coby z nią czynić mieli, aby nie obrazili Pana Bogaʼ.  
300 Inne wypadki użycia pisowni <ev> na oznaczenie etymologicznej sekwencji [ʼav] to lẽvas ob. liãvas; klẽvas 

ob. kliãvas, jak też plevénti ⇐ *pliaventi, ševelỹs ⇐ *šiavelys (ob. šiavà), blẽvyzos ⇐ *bliavyzos (od bliáuti). 



713 

na prawach rękopisu 

nieudolny, słaby, tępy; niezdaraʼ (por. kripėšà). 

 kežė́ti, prs. kežù (war. kežiù, kežė́ju), prt. kežė́jau 1. ʽrosnąć pomału, marnie – o 

roślinach, drzewach, dzieciach, zwierzętachʼ, 2. ʽrosnąć przy ziemi, rozłożyście, karłowatoʼ 

(Medžias neauga, tik keža ir keža ʽDrzewo nie rośnie wzwyż, tylko rozkłada się nisko nad 

ziemiąʼ), 3. ʽcherlać, marnieć, usychaćʼ, 4. ʽo piwie: kisnąćʼ, 5. ʽpękać – o korze, o 

glinianym naczyniuʼ, sukežė́ti a. užkežė́ti ʽzmarnieć, nie wyrosnąćʼ (užkežu SD «zwalam co 

na kogo») — formacja duratywna na -ė- od pwk. kež-. Obok tego inchoativum z infiksem i 

suf. -sta-: kèžti, kęžtù (*kenž-stu, ⇐ *ke-n-žu), kežaũ ʽcherlać, nędznieć, marnieć, słabnąć, 

usychać; karleć (o zwierzętach lub ludziach); rozsychać się (o drewnianych przedmiotach); 

stłuc się (o garnku, szkle, jajku)ʼ, ʽo mężczyźnie: zaniedbać się, opuścić się, skapcaniećʼ. 

War. š-mobile: škèžti ʽmarnieć – o drzewach owocowychʼ (por. šklim̃pti ob. klim̃pti; škėvė ̃

ob. kėṽė). Osobno zob. kem̃žti. — Słowiańskim odpowiednikiem kež- jest čez-, ukazujące się 

w formacji prs. na -n-: psł. *čeznǫ (*kež-n-), inf. *čeznǫti, por. pol. sczeznąć ʽzginąć, 

przepaść, zmarnować sięʼ, ros. gw. čéznutь ʽznikać, przepadaćʼ, błr. čéznucь ʽchudnąć, 

schnąć, więdnąć, marniećʼ. Zob. BSW 132n., Machek 1934, 82n., Smoczyński 2001, 388n., 

Derksen 2008, 87. Dalsze związki niejasne, zob. LEW 248n. Transponat ie. *(s)keǵ- lub 

*(s)ku̯eǵh- (por. farerskie hvøkka ʽskurczyć się, skulić się ze strachuʼ < *ku̯eǵh-ne-, por. BSW 

133, Kroonen 265). — Postverbalia z kež-: kẽžas ʽkarzeł; drzewo gałęziste (niskie, 

przyziemne, nie rosnące do góry)ʼ, kežetỹs ʽdrzewo, zwierzę lub człowiek, co nie wyrósłʼ, 

kẽžis ʽnierosnące dzieckoʼ (syn. kėžlỹs), kežlỹs ʽrosochaty słup do zawieszania garnków do 

suszeniaʼ (syn. žaginỹs). — SZ: podwójny refleks, zob. kìžti i kiùžti. — SO kaž- pozostawił 

znikome ślady w czasowniku, por. za LKŽ: iškažė́ti ʽstracić świeżość, jędrność, zbutwieć, 

zwiotczećʼ (Nuo šalčio visi grybai iškažėjo) i sukažė́ti ʽo śniegu, lodzie: stracić spójność, 

zwartość, stać się porowatymʼ (Sukažėjęs sniegas, ledas ant kelio). W zakresie nominalnym 

jedynym świadkiem pozostaje w tej chwili temat °kažis w cps. dvìkažis a. dvikãžis cps. 

ʽpodwójny – o kłosach, orzechachʼ, znacz. etym. ʽrosnący w dwóch odnogach, zrośnięty z 

dwu częściʼ. Por. dvi° oraz synonimy dvìgubas, dvikẽkis i dvilỹpis. — WSE kėž-: kėž̃ti, kėžaũ 

ʽnie rosnąćʼ (zob.). — W słowiańskim przy intransitivum psł. *čeznǫti ustaliło się 

causativum o formie *kaziti i znacz. etym. ʽpowodować, że coś słabnie, traci jędrność, 

niknie, ginieʼ. Por. scs. kaziti, kažǫ ʽpsuć, niszczyćʼ, ukr. kazýtysja ʽwpadać w gniewʼ, kazýty 

ʽpsuć, szpecić; rozbijaćʼ, czes. kazit ʽpsuć, niszczyć; deprawowaćʼ, pol. kazić ʽpsuć, 

niszczyćʼ, stpol. też ʽburzyć, rozbijać, pustoszyć, niweczyć, unieważniać; dręczyćʼ. Słow. 

kaz- jest refleksem pbsł. *kōž- jako apofonicznego st. o do *kēž-. Brak tu odpowiednika lit. 

*kuož-. Z kolei dla lit. kėž̃ti brak jest repliki słow. *čaž-. Zob. BSW 132n., ESJS 306, Vaillant 

III, 422, Boryś 225. Paralele apofoniczne: scs. sěd- ⇒ saditi (zob. lit. sodìnti); vĭrěti ⇒ variti 

i polěti ⇒ paliti. 

 kėž̃ti, kėžtù (*kėž-stu), kėžaũ 1. ʽo drzewie: nie rosnąć, chylić się ku ziemi, usychać; o 

prosięciu: cherlać, marniećʼ, 2. ʽwzdymać się, podnosić się (wskutek fermentacji); brzęknąć, 

puchnąć (o ciele w chorobie)ʼ, 3. ʽo serze: porowacieć, dziurawiećʼ. Cps. iškėž̃ti ʽrozkraczyć 

się; rozczapierzyć palceʼ, pakėž̃ti ʽtracić spoistość, zwartość, porowacieć – o lodzie, śniegu 

na wiosnęʼ (syn. kiužė́ti) oraz ʽopaść, zwalić sięʼ. Pwk. kėž- ma postać wzdłużonego SE i 

przedstawia apofoniczną dyferencjację względem bliskoznacznego pwk. kež- jak w kežė́ti 

(zob.). Por. WSE w czas. rėž̃ti, gėb̃ti i lėp̃ti. — Neoapofonia kėž- ⇒ SO *kāž-: kožė́ti, -ju, -

jau ʽo cieście: rosnąć, podnosić się wskutek fermentacjiʼ, iškožė́ti ʽo serze: wydziurawieć na 

skutek fermentacjiʼ (Sūris jau čyst iškožė́jęs). War. z palatalizowanym nagłosem: kiožė́ti 

ʽporowacieć – o lodzie, śnieguʼ (Ledas, sniegas kiožė́jo arba kiužė́jo). Inchoat. kiõžti, -ta, -o 

ʽrobić się puszystym, sypkim; o cieście: rosnąćʼ. — Po SO *kuož- (por. słow. kaziti s.v. 

kežė́ti) nie ma bezpośredniego śladu. Można jedynie poddać pod dyskusję ślad pośredni w 
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postaci drw. apofonicznego uo ⇒ au, por. kaužaĩ m.pl. ʽpleśń, śluz na mięsieʼ301, vb. denom. 

iškáužėti ʽo lodzie: sporowacieć; spleśniećʼ, nukáužėti ʽo mleku: pokryć się pleśnią, 

kożuchemʼ, kaužóti ʽkisnąć, fermentować, pienić się podczas fermentacji; dziurawieć, 

porowacieć (o lodzie, śniegu)ʼ, nukaužóti ʽskisnąć, skwaśniećʼ. — Drw. o osnowie kėž-: 

kėžė́ti, -ju, -jau ʽleżąc unosić nogi do góryʼ, kėžìntis ts., kėžóti ʽleżeć z nogami wyciągniętymi 

w górę jak pień wywrócony; iść powoli, niezgrabnieʼ. Nomen: kėžlỹs ʽniewyrośnięte 

dzieckoʼ (syn. kẽžis). 

 kiaugždė́ti, kiáugžda, kiaugždė́jo 1. ʽdziurawieć, porowacieć (o śniegu na wiosnę)ʼ, 2. 

ʽwysychać (o sianie, ziarnie)ʼ — z udźwięcznieniem kš-d > gž-d kontynuuje *kiaukš-dė-ti, 

formację derywowaną suf. -dė- od wykrz. kiáukšt m.in. o zniknięciu, śmierci (Per trejus 

metelius trys vaikai kiaukšt kiaukšt ir nebliko ʽW ciągu trzech lat troje dzieci [jedno po 

drugim] umarłoʼ). Por. współrdzenne kiugždė́ti, jak też kregždė́ti i švagždė́ti. O asymilacji 

świadczą też oboczności w nominach, np. šėg̃ždė ob. šėk̃štė i kregždė ̃ ob. krykštė.̃ — Sb. 

postvb. kiaũgždas a. kiáugždas ʽprzegniłe, spróchniałe drzewoʼ, pl. kiaugždaĩ 1. ʽsuche 

ziarna, ziarna bez jąderʼ, 2. ʽresztki pozostałe po wyżarciu czego przez myszy, szczury; łuski, 

skorupyʼ (war. kiáukštė ʽłuska, łupinaʼ), 3. ʽpróchnoʼ. LEW 249 (s.v. kiáugždas) ignoruje 

zmianę kš-d w gž-d i stwierdza jedynie alternowanie kiaugžd- z kiugžd-.  

 kiáuklas 3 p.a. gw. ʽskorupa orzecha, łupinaʼ. Por. kiáukutas ʽskorupa, muszla 

mięczakaʼ, kiáukutis ʽskórka chlebaʼ. Osnowa może być onomatopeiczna, por. kiáukštė 

ʽłuska, łupinaʼ s.v. kiaũgždas. — N.m. Kiaukliaĩ 3x, Kiauklìškis 2x. 

 kiaukšė́ti, kiáukši, kiaukšė́jo ʽszczekać cienkim głosemʼ — czasownik na -ė- od wykrz. 

kiáukšt (Kažkur toli kiáukšt šunes sukiauksėjo ʽGdzieś w oddali psy «kiaukšt» zaszczekałyʼ). 

To kiáukšt jest formą wtórną względem kiau-k- i kiau-kiau, o czym s.v. kiaũkti. 

 kiaũkti, kiaukiù, kiaukiaũ 1. ʽszczekać cienkim głosemʼ, 2. ʽo kawce, kosie: wydawać 

głosʼ, kiauknóti ʽszczekać cienkim głosemʼ, kiauksė́ti a. kiáuksėti ts., też ʽkrakać; krzyczeć, 

wołać, pokrzykiwaćʼ, pakiaukénti ʽposzczekać krótko i niegłośnoʼ — czasowniki 

onomatopeiczne o osnowie kiau-k-, pochodzącej od powtórzonego wykrz. kiau-kiau o 

szczekaniu lub skomleniu psa; o głosie kawki (wtórnie kiáuk-t, kiáuk-št). Zob. też kiaukšė́ti. 

— Neoosn. kiauks-: kiáuksyti ʽszczekać cienkim głosemʼ, kiauksnóti ts. — Nomina: kiáukas 

ʽmały piesekʼ (pogardl. ʽniewysoki mężczyznaʼ), kiáukė ʽkawkaʼ, kiauknà c. ʽpies często 

szczekający; gadatliwy człowiekʼ, kiáuksa c. ʽkto mówi a. woła cienkim głosemʼ. 

 kiaũlė 2 p.a. 1. ʽświnia, Sus domesticusʼ, 2. przen. ʽkopka siana albo zerwanego lnu, 

konopiʼ (Stovi pievoje dešimt kiaũlių ʽStoi na łące dziesięć kopekʼ), 3. przen. ʽpoziomy 

przewód kominowyʼ (Kiaulė dabar ir bus pilna suodžių ʽ«Kiaulė» będzie już teraz pełna 

sadzyʼ). SD: paršinga kiaulė «prośna świnia», kiaulių gurbas «świnnik» [ʽchlew świńskiʼ] — 

derywat na -l- od onomatopeicznej osnowy *kiau- ʽchrząkać; kwiczećʼ. Por. 1° interi. kiáu, 

kiaũ o szczekaniu, skomleniu psa; o krzyku kawki (⇒ kiáukas ʽpiesekʼ, kiáukė ʽkawkaʼ), 2° 

interi. kiáuk (zob. kiaũkti), 3° interi. kriùkt o chrząkaniu świni (⇒ kriuksė́ti ʽchrząkać jak 

świniaʼ ⇒ kriuksė ̃ʽświniaʼ). Paralele dla suf. -l-: kvarklė ̃ʽżaba, kura, kaczkaʼ ⇐ kvark̃ti (od 

interi. kvarkt); kvarkšlė ̃ ʽkwokaʼ ⇐ kvark̃šti. Lit. kiaũlė można więc postawić na równi z 

takimi formacjami, jak lit. kū̃kas a. kūkùtė ʽświnia, prosięʼ, łot. cūka ʽświnia, macioraʼ (lit. 

gw. čiūkà) oraz stpr. skewre EV ʽmaciora, Suwe [Sau]ʼ, skaura GRG 45 ts. — Wymienione 

neologizmy zastąpiły refleks pie. *suH-s, gen.sg. *suH-és/-ós f. ʽmacioraʼ ⇒ ʽświniaʼ, n.agt. 

ʽrodzącaʼ, od pwk. *seu̯H- ʽrodzić, wydawać na światʼ (aw. hūš, gen.sg. huuō, łac. sūs, suis 

m.f., gr. ὗς, ὑός, stwn. sū ʽSauʼ) albo też weszły na miejsce drw. przymiotnego typu *su̯-

 
301 Paralele: brúožti ⇒ braũžti; stuobrỹs ⇒ staubrỹs. 
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iHnó- (por. scs. svinŭ ⇒ svinija f., ros. svinьjá) lub *su̯-ei̯Hnó- (por. łac. suīnus). Tylko w 

jęz. łotewskim zachował się refleks praformy *suH-, por. suvēns ʽprosięʼ, war. sivēns (LEGR 

33n.), zdrobnienie urobione od osnowy słabej *suu̯-V < *suH-V. LEW 249 nie etymologizuje 

kiaũlė. Tak też ALEW 485, który poprzestaje na stwierdzeniu, że wyraz lit. nie ma jasnego 

nawiązania zewnętrznego302. — Zapoż. litewskie w pol. gw. kiołła ʽświniaʼ (wyzwisko), por. 

Zdancewicz 341, Laučjute 79. — Drw. kiaulìdė ʽchlew, chlewniaʼ (por. avìdė), kiauliena SD 

«wieprzek» (przykład ten ilustruje całkiem rzadki typ zdrobnienia z suf. -iena; nie 

wspominają o nim ŽD 287n., ani GJL II, § 348), dziś kiaulíena to ʽświnina, wieprzowinaʼ, 

kiaulýkštis ʽprosiaczekʼ (na temat sufiksu zob. bandýkštis), kiaulýna ʽmarna świniaʼ (por. 

arklýna, karvýna), kiaulinyčia CGL ʽchlew świńskiʼ, kiaulinỹkas ʽchlew świńskiʼ (Otrębski 

1934, 129), kiaũlis ʽtucznik, prosięʼ, kiaũliščia ʽmarna świniaʼ (zob. GJL II, § 401), kiaulýtė 

m.in. ʽzapalenie ślinianek przyusznych, Parotitisʼ (kalka z pol. świnka; por. žandìnės), 

kiauliū́kštis ʽprosiaczekʼ, kiaulìšius przest. ʽpastuch świń, świniarzʼ, kiaũlius ts., kiauliušis 

CGL ts., kiauliušius ts. (ŽD 318), kiaulivà c. wulg. ʽo człowieku: świniaʼ, prakiaulỹs, -ė ̃

ʽczłowiek nieokrzesany, ordynarny, grubianin, chamʼ. Od formy gen.pl. derywowano 

decasuativum kiaũliųjis LZŽ ʽświńskiʼ (Kiaũliųjį ėdalų miltais padmaišom ʽŚwińskie żarcie 

zaprawiamy mąkąʼ). — Cps. kiaulakỹs ʽczyje oczy są podobne do świńskich; bezwstydnikʼ 

(por. akìs), kiaũlapuokis (zob. aplúokas), kiaulaũsis ʽkto ma wielkie uszyʼ (por. ausìs), 

kiaulãžviegis 1. ʽczas wieczornego karmienia świńʼ, 2. ʽczas bicia świńʼ (dosł. ʽkwiczenie 

świń, świniokwikʼ, por. žviẽgti), kiaũldobilis (zob. dobilaĩ), kiaulė́da c. peior. ʽten, kto ze 

skąpstwa licho się odżywia; ten, kto wszystko zjeʼ, kiauliaganỹs ʽświnopasʼ (por. gãnas), 

kiaũliaknisis ʽwyryte przez świnie zagłębienieʼ (por. knìsti), kiauliãlovis ʽkoryto dla świńʼ 

(por. lovỹs), kiaũliamigis ʽlegowisko świńʼ (por. mìgis), kiaũliatvartis ʽchlew świńskiʼ, war. 

kiaũltvartis (por. tvártas), też kialtvartis, pis. <kelt̃vartis> (dysymilacyjny zanik u̯ w zbitce 

u̯ltv), kiaũliašėris ʽkto karmi świnieʼ (por. šérti II), kiaũlpienė bot. ʽmniszek, dmuchawiec, 

Taraxacumʼ (dosł. ʽświńskie mlekoʼ, por. píenas oraz pol. pot. mleczaj ʽmniszekʼ), kiaũlpupė 

ʽwyka, bób, Vicia fabaʼ (dosł. ʽświński bóbʼ, por. pupà), kiaušerỹs ʽpewne zieleʼ 

(dysymilatywny zanik l w zbitce u̯lš: kiaulšerỹs, dosł. ʽto, czym karmi się świnieʼ, zob. GJL I, 

§ 462, LD § 217). — Vb. denom. 1. iškiaulė́ti ʽnabrać ciała, wyładnieć; wydobrzeć, 

wyzdrowiećʼ, 2. kiaũlinti ʽnazywać świnią, wymyślać komu; iść powoliʼ, refl. apsikiaũlinti 

ʽześwinić sięʼ, įsikiaũlinti ʽupić się jak świniaʼ, 3. kiáulioti a. kiaulióti ʽzanieczyszczać, 

paskudzić, brudzić; złorzeczyć, wymyślać, łajaćʼ. — Nazw. Kiaũlakis, Kiaulakỹs, 

Kiauliakỹs, Kiaũlekis (*Kiauliakis). N.m. Kiaũliškiai, Kiaulakiaĩ 3x, Kiaũlėdžiai, Kiaũlupiai. 

N.rz. Kiaũlyčia a. Kiaulyčià, Kiaulìnis, Kiaũliškė, Kiauliùkas, Kiaũliupis, Kiauliupỹs, 

Kiaũlupis 9x, Kiaulupỹs. N.jez. Kiaulenà, Kiaũlinis 3x, Kiaũležeris 2x. 

 kiáunė 1 p.a., kiaunė ̃4 p.a. 1. ʽkuna, Mustela martesʼ, 2. przen. ʽchudy człowiek lub 

zwierzęʼ, 3. przen. ʽsamolub, sobekʼ. Odpowiedniki bałtyckie: łot. caûna a. caûne ʽkunaʼ, 

stpr. caune EV ʽMart [Marder]ʼ (z powodu braku znaku zmiękczenia przy <c> = [k] lekcja 

pozostaje niepewna). Tymczasem psł. *kuna (sch. kúna, ros. kuná, pol. kuna) wskazuje na 

praformę *kau̯nā- (BSW 122, REW I, 693). Fakt ten stawia nas przed pytaniem, czy *kau̯nā- 

jest formą na SO w stosunku do SE *ki̯au̯n- w refleksach bałtyckich, czy też litewsko-

łotewski pokazuje wtórną palatalizację w nagłosie pierwiastka. Poza bałto-słowiańskim nie 

ma nawiązań. Zob. też LEW 249. Według ALEW 486 lit. kiáunė może być formacją vṛddhi, 

różną od wyrazu słowiańskiego. — N.rz. Kiaunà, Kiáunė, Kiaunýtė, Kiáunupis ob. Kélnupis, 

Kiaunùpis ob. Kelnùpis, n.jez. Kiaũnas. N.m. Kiaunelìškis 2x, Pakiaunỹs.  

 
302 Bezlaj 1969 wyraził pogląd, że w słowiańskim jedynie dialektyzm słoweński, dolno-karynckie čȗlek ʽświniaʼ, 

stanowi genetyczny odpowiednik wyrazu litewskiego (przypomina o tym M. Furlan w artykule 

zamieszczonym w Etymological research into Czech, ed. I. Janyšková e.a., Praha 2017, 127n.). Izolowany 

charakter wyrazu słoweńskiego każe jednak wątpić w trafność proponowanego zestawienia. 
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 kiauraĩ 1. adv. ʽna wylot, na wskrośʼ (kiauraĩ žẽmę prasmẽgo ʽjakby się pod ziemię 

zapadłʼ), 2. praep. z gen. ʽpoprzez – w kierunku poziomym i pionowymʼ, np. Eičiau kiauraĩ 

pasáulio, kad tìk jį ̃ràsčiau ʽPoszłabym przez cały świat, byle go tylko znaleźćʼ. Odpowiada 

łot. caũr praep. ʽprzez, na wskrośʼ. Pochodzi od przym. kiáuras, który ma dwa 

przeciwstawne znaczenia: ʽdziurawyʼ i ʽcały, zupełnyʼ (GJL III, § 783). 

 kiáuras, -à 3 p.a. 1. ʽprzedziurawiony, dziurawy; próżny, pustyʼ (pìlstyti ìš tùščio į 

kiáurą ʽprzelewać z pustego w próżneʼ), 2. ʽcały, pełny, ciągłyʼ (kiáurą diẽną lìjo ʽpadało 

przez cały dzieńʼ). SD
1 akmuo kiauras «purchaty kamień» [ʽporowatyʼ] (syn. skylėtas), SD 

kiauras «ciekący» (syn. tekųs), kiauras praėjimas «wylot» [ʽrękawy rozcięte po wewnętrznej 

stronieʼ]. Odpowiednik łot. caũrs ʽz dziurą, dziurawy, przetarty, rozerwany; skaleczony, 

ranny; pusty; cały, ciągły (o przedziale czasu)ʼ. — Drw. kiauraĩ (zob.), kiaurė ̃ a. kiáurėja 

ʽchata z dziurawym dachem, z wybitymi szybamiʼ (Ne pirkia, o kiaurėja: ir vėjas ir šaltis), 

kiaurìnis ʽdziurkowatyʼ (kiaurìnė žaizdà ʽrana na wylotʼ), kiaurỹmė ʽdziura, otwór, czeluść, 

otchłańʼ, kiaurumà ʽmiejsce, gdzie są dziury lub otwórʼ. Cps. kiauradañtis ʽmający 

spróchniałe zębyʼ (por. dantìs), kiauradùgnis ʽmający dziurawe dnoʼ (por. dùgnas), 

kiaurãžemis ʽgrunt piaszczysty, nie trzymający wody ani obornikaʼ (por. žẽmė), kiáurbira c. 

ʽczłowiek lub zwierzę, co dużo je, ale nie przybiera na cieleʼ (por. birė́ti; syn. kiaurėdà, 

kiáurgrobis oraz storgrõbis), kiáurmiegis ʽsen nietwardy, z częstym budzeniem sięʼ (por. 

miẽgas), kiáuršikis, -ė ʽczęsto jedzący – człowiek lub końʼ, por. šìkti i šìklis (war. z zanikłym 

r: kiaušykà c. ts., LD § 217). Vb. denom. kiáurinti ʽdziurawić, robić dziuryʼ, kiaurúoti 

ʽzaczynać kopać ziemniaki, wybierając tylko większe jednostkiʼ (Šlapelis 165). — Lit. kiáu-

ra- z pb. *ki̯ā́u̯-C, co zakłada pie. pierwiastek ze spółgłoską laryngalną. Przy założeniu s-

mobile daje się powiązać z pie. pwk. *(s)keu̯h2- ʽdłubać, przekłuwaćʼ, por. het. iskunaḫḫis 

prt. ʽopatrzył znamieniemʼ, iškunant- ʽsplamione (o suknie)ʼ, wed. āskunoti ʽprzekłuwa (uszy 

krowy), znamionuje, oznaczaʼ (LIV
2 561; tu brak wzmianki o lit. kiáuras, w odróżnieniu od 

IEW 954). Rekonstrukcja pie. *(s)keu̯h2-ro- ʽprzekłuty, przedziurawionyʼ. Osobno zob. 

skiaũrė, skiáutas. — W zakresie czasownika mamy refleks SZ w postaci łot. skũt ʽgolićʼ < 

pie. *skuh2-C. Forma prt. skuvu < *sku.u̯ō < pie. *skuh2-oh2 pokazuje v uwarunkowane 

hiatem laryngalnym. (por. buvaũ, bùvo s.v. buv-). Do niej dotworzono formę prs. skuju (por. 

łot. šuju ob. šuvu do šũt ʽszyćʼ). Wreszcie prs. skū-nu wzoruje swój wokalizm na inf. skũt. 

Frequentativum na -stī-: skūstîtiês ʽgolić się; myć sięʼ. Por. HL 70n. NB. Przy przymiotniku o 

suf. *-ro- (adi. vb.) spodziewalibyśmy się raczej pierwiastka w st. zanikowym: †(s)kū́ras < 

pie. *(s)kuh2-ró- ʽwykłuty, przekłuty, wydłubanyʼ. Możliwe, że taki przymiotnik zostawił 

ślad w vb. denominativum kiūrė́ti, kiū̃ri, -ė́jo ʽleżeć, stać, sterczeć – o dziurawym 

przedmiocieʼ (nagłos zmieniony z *kūrėti)303. Nominalne kiūr-: kiū̃rynė a. kiū́rynė ʽdziura, 

otwórʼ. Palatalny nagłos wymienionych form tłumaczy się wyrównaniem st. zanikowego do 

formy SP kiáu-C. — Drw. kiùrė peior. ʽdziewuchaʼ304, kiùrėlis ʽkto szybko zdziera, zużywa 

ubranieʼ, prakiurà ʽdziura, np. w spodniachʼ. 

 kiaũsti, kiaustù (*kiaus-stu), apkiautaũ ʽmarnieć, zatrzymać się we wzroście; 

smutniećʼ, apkiaũsti 1. ʽopuścić się w czym, stać się zaniedbanym, wyglądać niechlujnieʼ (⇒ 

apkiaũtėlis ʽniechluj, brudasʼ), 2. ʽstać się ospałym, odrętwiałym, nieczułym, obojętnymʼ, 3. 

ʽposmutniećʼ, 4. ʽprzestać rosnąć, rozwijać się (o dziecku, prosięciu, o roślinie, drzewie)ʼ, 

 
303 Z samogłoską krótką: prakiùro do kiùrti, kiùrsta ʽdziurawieć, przecierać sięʼ, caus. kiùrdyti ʽdziurawić, np. 

odzież, butyʼ, kiùrinti ʽrobić dziurę, dziurawićʼ – zapewne zam. *kùrti (*kùrsta, *kùro), *kùrdyti, *kùrinti. Tę 

sytuację można zakwalifikować jako neoapofonię ū (SP) ⇒ ŭ (SZ), por. sū́rti (sū́rsta, sū́ro) ⇒ apsurnóti; 

sū́rsta ⇒ sursnóti, sùrstelėti a. sùrsterėti.  
304 Paralela semazjologiczna: pol. przest. zdziera ʽstara pannaʼ (SW), zdziera a. zdzira ʽstara ladacznica, 

wycieruch, tłuk, tłumok, szyfonʼ (SW) ⇐ zdzierać ⇐ drzeć (por. lit. dìrti).  
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užkiaũsti ʽcałkiem się zaniedbać; stracić zapał, wigor; stronić od ludziʼ (Jis toks užkiaũtęs, 

niekad į žmones neišeina); zmarnieć, wynędzniećʼ. LEW 322 łączy apofoniczny SP kiaut- ze 

SZ kut- jak w kutė́ti ʽwracać do zdrowia, do sił, mocniećʼ i kùsti, kuntù ʽrozwijać się 

pomyślnie, nabierać ciałaʼ. 

 kiáušas 1, 3 p.a., kiaũšas 4 p.a. 1. ʽczaszka, czerepʼ (kiaušas galvos SD «czaszka 

głowy»), 2. ʽskorupa jajka lub orzechaʼ (SD
1 «iaieczna łuska; łuszczyna; skorupa», SD 

kiaušas riešučio «łupiny, łuski, łuszczyny twarde orzechow»). War. káušas (por. kiáugė ob. 

káugė). — Drw. kiaušelis gilių SD «czaszka żołędziowa», kiaušuotas SD «łupiniasty», 

kiáuškės f.pl. ʽłupiny cebuliʼ (por. ỹžkės), pakaušiai SD
1 «karki» [ʽkręgi szyjneʼ], pakaušis 

SD
1 «tył głowy, occiput». N.rz. Bekiaũšis (war. Bepaũtis), n.m. Kiaušaĩ, Kiaušagalỹs. — 

Obok tego kiáušas a. kiaũšis ʽptasie jajo; kurze jajoʼ (znacz. etym. ʽto, co znajduje się w 

skorupieʼ), kiaũšiai m.pl. ʽjądra samca, np. knuraʼ. — Rekonstrukcja pie. *keu̯ḱ-o-, *kou̯ḱ-o-

. Jedyne nawiązanie w wed. kóśa- m. ʽnaczynie, zwł. używane do przygotowania somy; 

beczka; skrzyniaʼ, kośī́- f. ʽfuterałʼ, aw. kusra- adi. ʽsklepionyʼ (zob. LEW 250). Tymczasem 

EWAIA I, 404 ocenia to zbliżenie jako problematyczne. Zob. też ALEW 470, gdzie dołączono 

porównanie ze stnord. hauss m. ʽczaszkaʼ. — Cps. kiaũšpinigiai m.pl. ʽpieniądze uzyskane 

ze sprzedaży jajʼ (por. pìnigas), kiaušrijỹs, -ė ʽten, kto pożera jaja, np. piesʼ (por. rýti), 

kiaũštakiai m.pl. ʽjajowody, tubae uterinaeʼ (por. tãkas), žą̃skiaušis ʽgęsie jajoʼ (por. žąsìs).  

 kiaušìnis, -io 2 p.a. ʽjajo, jajkoʼ (kiaušìnio kiáušas ʽskorupa jajkaʼ) — drw. przymiotny 

od sb. kiáušas, kiaũšas ʽskorupaʼ (zob.). Znacz. etym. ʽzaopatrzony w skorupęʼ (por. ALEW 

486). — Drw. kiaušìnė ʽjajecznicaʼ, kiaušinėl̃is ʽjajeczkoʼ, kiaušiniẽnė ʽjajecznicaʼ (żm. 

kiaušinỹnė ts.). Vb. denom. kiaušiniáuti ʽ(o pastuchach lub dzieciach) w poniedziałek 

wielkanocny chodzić po wsi z oracjami i zbierać za to wynagrodzenie w jajkachʼ (syn. 

žėkáuti), kiaũšinti ʽiść powoli, chodzić wolnoʼ (Kiaũšini tu kaip kiaušį ant galvos nešdamas, 

kad nenukristų ʽIdziesz powoli, jakbyś jajo niósł na głowieʼ), war. kiaũšyti, kiáušti. — 

Neoapofonia sufiksalna 1° -in- ⇒ -ien-: kiaušiẽnė ʽjajecznicaʼ, kiaušiẽnis DVŽ ʽjajoʼ, 2° -in- 

⇒ -yn-: kiaušỹnė żm. ʽjajecznicaʼ. 

 kiáutas 1, 3 p.a. 1. ʽskorupa, twarda łuska (jaja, raka), łupina orzecha, konchaʼ, 2. 

ʽłuska ziarnaʼ, 3. ʽwylinka, porzucona skóra gada, ssakaʼ. SD: «łupina, łuszczyna, obłupina 

grochu; szupinka», pl. kiautai «zgoniny» [ʽczęści drobne po wymłóceniu zboża pozostałe, 

kłosy, ziarna poślednie, poślad, omiotkiʼ, SW] (syn. kevalai)305 — wyraz bez uzgodnionej 

etymologii. Dopuszcza objaśnienie tak intralitewskie, jak i porównawcze. Idąc za LEW 248, 

można w kiáutas upatrywać wariant do kẽv-et-as ʽłupina; strzępʼ, powstały na skutek 

synkopowania samogłoski sufiksu i wzdłużenia zastępczego, którego objawem jest intonacja 

akutowa, por. kẽvetas > *kēu̯tas > kiáutas. Z kolei tłumaczenie porównawcze uznaje kiáutas 

za wariant s-mobile do skiáutas m.in. ʽskorupa, łuskaʼ, co reflektuje pie. *(s)keu̯h2-to-. 

Dalszy wywód mógłby pójść dwiema drogami. Po pierwsze, jeśli SE *(s)keu̯h2- jest 

pierwotny, to można derywat przypisać do pwk. *(s)keu̯h2- ʽrobić ostrym narzędziem, 

dziurawićʼ (por. LIV
2 561, ALEW 486n.; paralela: kiáuras). Jeśli natomiast SE *keu̯h2- nie 

jest pierwotny, lecz powstał dopiero skutkiem derywacji od SZ *kuh2-, to można kiáutas 

włączyć do pwk. *keh2u̯-/*kh2u- ʽrąbać, łupać, rozszczepiaćʼ jak w lit. káuti ʽuderzać, rąbaćʼ 

(LIV
2 345), mianowicie założywszy metatezę spółgłoski lrg. (*kh2u- > *kuh2-). — Vb. 

denom. kiaũsti, kiaustù, kiautaũ ʽokrywać się łuską, skorupiećʼ, kiautė́ti ʽpokrywać się 

skorupąʼ, kiautinė́ti ʽłupać orzechyʼ, kiautúoti ʽwydobywać z łuski, łuskać (groch, orzechy)ʼ. 

 kìba, kibà ptk. gw. ʽchyba, być może, pewnieʼ (Kìba tu neturi ką veikt, kad čia 

 
305 Por. Penketas duonos miežienės turėjo savimp kiautus, aba ašakas, kurios valguntį daigo gamuryj SP II, 835 

ʽPięcioro chleba jęczmiennego miało w sobie ośći, ktore jedzącego kolą w gardłoʼ. 
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vaikśčioji? ʽChyba nie masz co robić, że tak tu chodzisz?ʼ Jeigu eit, tai kibà šįvakar ʽJak iść, 

to chyba dziś wieczoremʼ) — zapoż. z błr. xíba ob. xibà, pol. chyba. War. gálkiba ʽchybaʼ 

(Pùnskas) – ze zrostu gal- (por. galbū́t) i kìba. Por. ZS 29, POLŽ 375. Zob. też turbū́t, žūtbū́t.  

 kìbiras 3 p.a., kibìras 2 p.a. gw. ʽdrobna sucha gałązkaʼ, zwykle pl. kibiraĩ ʽchrustʼ 

(Atnešk kibirų̃ ugniai prakurti ʽPrzynieś chrustu na rozpałkęʼ. Jei tais kibirais kūreni, jų daug 

reikia ʽJeśli takim chrustem palisz, to dużo go potrzebujeszʼ) — dewerbalna formacja z suf. 

ir- od kib- jak kìbti ʽzaczepiać sięʼ. Por. bimbìras ʽsłomka, gałązkaʼ, stìbiras ʽłodygaʼ (GJL 

II, § 258).  

 kibìras 2 p.a., kìbiras 3 p.a. ʽdrewniane wiadro z klepek do czerpania wody ze studni i 

do przenoszenia wodyʼ. Trudne. Jedni widzieli tu drw. od czas. kìbti ʽzaczepić się, zwisnąćʼ 

(por. referat w LEW 250), drudzy zaś wyraz odziedziczony, spokrewniony z psł. *čĭbĭrŭ 

ʽceber, naczynie z klepek, zwykle o dwóch uchachʼ, bg. čébrъ, sch. čàbar, stczes. čber, stpol. 

czber, gen. czebra (potem czeber, zmazurzone ceber, -bra), por. BSW 133306. Mając na 

uwadze takie dublety sufiksalne, jak stìbiras i stìbilas ʽłodygaʼ, można wysunąć trzecią 

ewentualność, że mianowicie kibìras ukształtowało się w następstwie dyferencjacji 

słowotwórczej pierwotnego kùbilas m.in. ʽkubeł z drewnaʼ (zob.). — Drw. kibìrius ʽbednarzʼ, 

cps. mìlžkibiris ʽdojnicaʼ (por. mélžti). 

 kibirkštìs, -iẽs 3 p.a. f. ʽiskraʼ — z *kibirstis przez insercję k i zmianę ks > kš (paralele: 

naminýkštis, kùpštis ob. kùpstis). Budowa: *kibir-stis, drw. od osnowy kibir- jak w kibiraĩ 

ʽchrustʼ (zob. kìbti; o suf. -stis zob. GJL II, § 405). Znacz. etym. ʽrozżarzona cząstka palącego 

się chrustuʼ. Inaczej LEW 41, który szukał powiązania z béržas ʽbrzozaʼ. — Wykrz. kibìrkšt 

(o lecących iskrach) urobiono od rzeczownika, nie na odwrót. Vb. denom. kibirkštúoti 

ʽiskrzyć (się)ʼ, SD «iskrzę się». — Osnowę kibir- widać też w sb. kibìrtinė ʽgromadka 

(dzieci), rój (robaków), wianek nanizanych na witkę ryb; pęk, grono owocówʼ. — Reanaliza 

kib-irkštìs umożliwiła powstanie przy czas. žibė́ti świecić sięʼ neologizmu žibirkštìs f. ʽiskraʼ. 

 kýboti, kýbau (war. kýboju), kýbojau 1. ʽbyć zawieszonym, wisieć, zwisaćʼ, 2. przen. 

ʽgrozić, stanowić zagrożenieʼ — durativum stanu z suf. -o- i st. wzdłużonym od kib- (zob. 

kìbti). Znacz. etym. ʽtrwać w stanie zaczepionymʼ. Paralele: brýdoti ⇐ brìsti, kýšoti ⇐ kìšti, 

klū́poti ⇐ klùpti. Jak widać, derywacji towarzyszy metatonia akutowa. — Z innym sufiksem: 

kybsóti ʽwisieć, zwisaćʼ. — Drw. kýbra c. ʽktoś o długich nogachʼ (por. sufiks w vė́bra), 

pakybrėlis ts., kyburỹs ʽcoś co wisi, zwisa, dyndaʼ (⇒ vb. denom. kỹburti, zob.). 

 kìbti, kimbù, kibaũ ʽczepiać się, zaczepiać się, zahaczać się, przylepiać się, zwisać; 

chwytać się, zabrać się do czegoʼ, žuvìs kim̃ba ʽryba bierzeʼ (dosł. ʽzahacza sięʼ), į akìs kìbti 

ʽskakać do oczuʼ, cps. pakìbti ʽzawisnąćʼ, prikìbti ʽprzyczepić się, przystaćʼ, refl. įsikìbti 

ʽuczepić się i mocno trzymać się, wczepić sięʼ. Allomorf kib- stanowi neoapofoniczny SZ 

typu TiT ⇐ TeT do pwk. keb-, por. kèbti ʽbyć zaczepionym, zwieszać sięʼ (pie. *(s)keb-). 

Wątpliwy jest wywód kimbù z pie. *kṃb- w ALEW 487. Osobno zob. SO w kabė́ti ʽwisiećʼ. 

— Formacje sekundarne: 1. caus. kìbinti ʽdotykać, ruszać, trącać, nagabywać, drażnić; 

przekomarzać się; lepić, przylepiać coʼ, DP ʽnapastować, najeżdżaćʼ, pakìbinti ʽporuszyć, 

zaczepić; podrażnićʼ, kibinu SD «drażnię kogo», «gabam, nagabam kogo» (syn. liečiu), SD
1 

«podburzam» (syn. pasiundžiu), 2. iter. *kibinoti ʽdrażnić, złościć czymʼ: ir kibinojā jį savā 

balvonais BRB ʽUnd reitzeten jn mit jren Goetzenʼ (ALEW 487, ŽD 512), 3. kibýti: apkibýti 

ʽoblepiać, opatrywać ściany (mchem, gliną)ʼ, užkibýti ʽzalepiać, zatykać dziury (gliną, 

woskiem)ʼ, 4. frq. kibstýti ʽprzyklejać (np. znaczki pocztowe)ʼ, refl. ʽzaczepiać kogo, szukać 

 
306 Nie można jednak wykluczyć, że wyraz słowiański został zapożyczony ze stwn. zwibar n. ʽnaczynie z dwoma 

uchwytamiʼ (śrwn. zwuber, zuober, zûber). Rekonstrukcja psł. *čĭbŭrŭ. NB. Wymieniany w kontekście 

kibìras wyraz łot. ciba ʽmałe naczynie drewnianeʼ (ME I, 378 n., LEW 250) może mieć inną filiację.  
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zaczepkiʼ. — Nomina: kìbaras ʽkto się czepiaʼ, kibintojas SD «drażniciel», kìbiras (zob.), 

kìbis ʽrzep, koszyczek kwiatu łopianu lub ostuʼ, kìbis bot. ʽrzepik, Agrimoniaʼ, kibùs 

ʽczepiający się, lipkiʼ (kibì ligà ʽzakaźna chorobaʼ), kiblùs ʽczepiający sięʼ, kibšnùs ts. (od 

interi. kìbš, kìbšt; por. neosuf. -šnus w talpšnùs), nekibintas SD «nienagabniony» (syn. 

neliestas). — WSZ kyb-: kýboti (zob.). — Neoapofonia SZ kib- ⇒ SP/SE kieb-: pakiẽbti 

ʽschudnąć, zmizerniećʼ, znacz. etym. ʽopaść, zwisnąćʼ (por. stìpti ⇒ stiẽptis; vìpti ⇒ viẽptis). 

Brak form na SP/SO *kaib-, których można by się spodziewać w otoczeniu knib- ⇒ knáibyti 

lub krik- ⇒ kraikýti. 

 kỹburti, kỹbura, kỹburo ʽwisieć, zwisaćʼ — vb. denominativum od kyburỹs ʽcoś, co 

wisi, co zwisaʼ (to z kolei było deverbativum na -ur- od kýboti, zob.). Gdy kỹburti stanęło w 

roli synonimu obok kýboti, kybsóti ʽwisieć, zwisaćʼ, doszło do resegmentacji kỹb-urti. 

Świadczy o tym obecność -urti jako neosufiksu w takich czasownikach jak snū̃durti i ū̃turti. 

— Drw. kỹburiuoti ʽzwisać i poruszać się; poruszać nogami w pozycji leżącej (o dziecku, 

musze)ʼ. 

 kibždė́ti, kìbžda, kibždė́jo ʽwystępować gromadnie i się poruszać; mrowić się, roić się 

(o mrówkach, pszczołach, robactwie, rybach)ʼ, przenośnie też o ludziach, zwł. dzieciach — z 

udźwięcznienia w *kipš-dė-ti, co było derywatem od wykrz. kìpšt o chodzie lub biegu 

drobnym krokiem (Toki maži tie arkliai, kai bėga, tai tik kìpšt kìpšt). Paralele: kirbždė́ti od 

kirpšt i knibždė́ti od knìpšt. LEW 200 umieszcza kibždė́ti s.v. kabė́ti ʽwisieć, zwisaćʼ, co jest 

nieporozumieniem; podobnie ALEW 487, s.v. kìbti ʽzaczepiać sięʼ. — Drw. kibždýnas a. 

kibždỹnė ʽmrowie, rojowisko, chmara, ćmaʼ, też kibždėlýnas (syn. knibždėlýnas), cps. 

kibždivóras ʽstarzec ledwo poruszający nogamiʼ (por. võras ʽbardzo staryʼ). 

 kíek adv. ʽile, iluʼ, też ʽnieco, trochęʼ, nė ̃kíek ʽani trochęʼ. Odpowiada łot. przest. ciêk 

ʽileʼ, liter. cik (ze skrótu w proklizie, zob. LEGR § 472). — W DP kiek jest partykułą w 

wyrażeniach oznaczających powtarzanie się czego, por. kiek̓  dienos adv. ʽco dzieńʼ, przest. 

kiek mė́nuo ʽco miesiącʼ, kiek mẽtai ʽco rokʼ (dziś kàs mė́nuo itd.). Postać kíek powstała 

przez apokopowanie kíeka (wsch.-lit), formy nom.-acc.sg. n. do kíekas ʽjak wielkiʼ. Por. 

kiekag DP ʽniecoʼ < *kieka gi, gw. tieka-jaũ ʽtyleżʼ. Pochodzenie niejasne. Jeśli intonacja jest 

wtórna, to może praformą było *keika < pie. *ku̯ei̯-ko-, por. kienàs z *ku̯ei̯-no-. Zob. LEW 

250, ALEW 488. Stang 1966, 54 wymienia fiń. kaikki ʽwszystekʼ jako zapożyczenie z 

bałtyckiego. — W DP kíekas funkcjonuje też jako rzeczownik: kiekas kartų ʽkilka kroćʼ (SD 

«kila kroć»), su kieku prietelių ʽz kilkiem przyjaciołʼ. Osobno zob. iekà. — Drw. kiekýbė 

ʽilośćʼ (⇒ kiekýbinis ʽilościowyʼ), kiẽkis ʽilość, liczba, wielkośćʼ, kiektas stlit. ʽkażdy, 

wszystekʼ, kiekunta a. kiekuntą stlit. adv. ʽcoś niecoś, niecoʼ (dosł. ʽileśʼ), kiekùtis ʽtrochę, 

niedużoʼ (Kiekùtį teturiu druskos ʽMam już bardzo mało soliʼ). Cps. kiekkart̃ adv. ʽile razyʼ 

(por. kart̃as), kiekolika SD «kilkanaście» (kalka z pol., pod względem formy dostosowana do 

keliólika), kiekvíenas ʽkażdyʼ, SD «każdy» (syn. vienas kurisgi), war. iekvíenas, ikvíenas 

(por. víenas). 

 kíelė I 1 p.a., kielė ̃3 p.a. ʽptak pliszka, Motacillaʼ (m.in. SD). War. kíela 1 p.a., kýlė 1 

p.a. Odpowiedniki bałtyckie: łot. ciẽlava oraz stpr. kylo EV ʽpliszka, Bacstelcze [Bachstelze]ʼ 

(z *kīlā, wokalizm jak w lit. gw. kýlė, por. PKEŽ 2, 189n.). Etymologia niepewna, zob. LEW 

251 (gdzie różne kombinacje indoeuropeistyczne), PKEŽ, l.c. Można analizować: kíe-l-ė, 

drw. dewerbalny na -l- od pwk. pb. *kēi̯-C/*kī-C < pie. *kei̯h2-/*kih2- ʽporuszyć sięʼ (LIV
2 

346), por. gr. κίαντο 3 pl. aor. ʽporuszyli sięʼ, κī́νυμαι ʽiść, poruszać sięʼ, łac. cieō, -ēre 

ʽwprawiać w ruch, poruszać, pobudzaćʼ. Znacz. etym. ʽruchliwa istotaʼ vel sim. 

Niewykluczone, że drugą nazwą ptaka, która tu należy, jest kíevė 1 p.a. ʽczajka, Vanellus 

vanellusʼ, analiza: kíe-v-ė (brak w LEW). 



720 

na prawach rękopisu 

 kíelė II 1 p.a. ʽgłówna, podłużna belka na spodzie kadłuba statku, biegnąca przez całą 

jego długość, tzw. kilʼ — zapoż. ze śrdn. kiel, kēl (GL 66), por. nwn. Kiel m. W kwestii akutu 

por. zapoż. kíežas i svíetas. 

 kiẽlikas 1 p.a. 1. ʽkielichʼ, 2. ʽnaczynie mszalneʼ — zapoż. ze stbłr. kelixъ, por. błr. 

kélix, -a ⇐ pol. kielich ⇐ śrwn. kelich (nwn. Kelch m.), por. Sławski II, 140n. Zob. też SLA 

101, LEW 251, ALEW 488n. (brak w POLŽ). SD: kielikas «kielich» (syn. taurė), pridengtėlė 

kieliko «pala ołtarzowa» [ʽw liturgii katolickiej: płócienna, sztywna i kwadratowa 

przykrywka na kielichʼ, SPXVI], sūdelis iž kurio vynų ir vundenį kielikan pila prieg mišiai 

«ampułka». Lit. ʽdyftong graficznyʼ <ie> na miejscu słow. e też w kliẽrikas, sliẽsorius i 

aptiekà. — War. z akcentowaną samogłoską sufiksalną: kylìkas, kylỹkas pochodzi z błr. gw. 

kilíx, stbłr. kilixъ (ĖSBM 5, 33); Skardžius, RR 4, 412 przyjmuje tu źródło niemieckie, czy 

słusznie? Zob. też kiẽliškas. 

 kieliknykai, -ų m.pl. stlit. ʽkielisznicy, kalikstyni, członkowie bardziej umiarkowanego 

odłamu husytów, domagającego się komunii również pod postacią winaʼ (por. SPXVI X, 299, 

s.v. kieliżnik), por. Kieliknykai pradėjo savąsias sektas su didžiu gvoltu, su kariais... ir top 

ape mažą daiktą, tai yra ape ypatinę vyno DP 14320 ʽKielisznicy poczęli swe sekty z wielkim 

gwałtem, z wojną... k temu o rzecz małą, to jest o osobę winaʼ. Analiza: kielik-nyk-ai. Jest to 

intralitewski drw. od kiẽlikas ʽkielichʼ (zob.). Kalkuje on pol. XVI w. kielisz-nik-ø, kielisz-

nic-y, drw. od kielich, kieliszek. Brak w SLA i LEW. ALEW 488n. (s.v. kiẽlikas) operuje 

niezaświadczoną formą stlit. †kielikinykas. 

 kiẽliškas 1 p.a. ʽkieliszekʼ — zapoż. z pol. kieliszek, -szka (SLA 101, ZS 29, LEW 251, 

POLŽ 375). Por. błr. kilíšak, gw. kelíšak, -ška. Nieruchomy akcent na sylabie początkowej 

może pochodzić z wyrównania do kiẽlikas 1 p.a. ʽkielichʼ (zob.). Zdrob. kieliškáitis, 

kieliškėl̃is (por. glasẽlis), kieliškiùkas. Nazw. Kieliškáitis. — War. kiliškas b.z.a. (Atnešė 

kilišką vandens ʽPrzyniósł kieliszek wodyʼ) oddaje pewnie błr. kilíšak. Zob. też kiẽlikas. 

 kiẽmas 4 p.a. 1. ʽpodwórze, zagrodaʼ, 2. ʽwieśʼ, 3. ʽprzyjęcie, gościnaʼ (por. kiemè ʽw 

gościnieʼ). DP ʽwieś, wioska, folwarkʼ. SD «wieś», vaitas kiemo «woyt na wsi». War. f. 

kiemà 4 p.a. (Prig kiẽmai cerkvė buvo ʽPrzy wsi była cerkiewʼ) Odpowiednik łot. cìems 

ʽczeladź; dom wieśniaka; wieśʼ, ciemā iet ʽchodzić w odwiedzinyʼ. Trudne. Pwk. kiem- stoi 

w niejasnej oboczności do kaim- w bliskoznacznym wyrazie káimas ʽwieśʼ (zob.). Zapewne 

nie jest to różnica apofoniczna (SE : SO), lecz następstwo dyferencjacji leksykalnej form, 

które dawniej mogły należeć do pdg. alternacyjnego *kaim-/*kiem- (zob. Kuryłowicz 1956b, 

120). Por. takie oboczności jak dáigas/díegas; gaidrùs/giẽdras; snaĩgala/sniẽgas. 

Prawdopodobnie należy przyjąć praformę *kai̯-ma- jako drw. postwerbalny od jakiegoś 

stativum *kai̯-ā-ti (lit. †kajóti) ʽzażywać wypoczynku, odpoczywaćʼ. Transponat ie. *ku̯oi̯h1-

eh2-. Byłaby to formacja na SO od SZ *ku̯ih1-, jak w scs. počiti, -čijǫ ʽodpocząć, spocząćʼ. 

Słowiańską formą na SO jest scs. pokojiti ʽuspokoićʼ, kauzatyw podobny do gojiti ʽgoić, 

leczyćʼ ⇐ žiti ʽżyćʼ; pojiti ʽpoićʼ ⇐ piti ʽpićʼ. Rekonstrukcja: pie. *ku̯oi̯h1-ei̯e- ⇐ *ku̯ih1-
307. 

Pwk. *ku̯i̯eh1- ʽodpoczywaćʼ (LIV
2 393), por. aw. šiiāma ʽcieszmy sięʼ, łac. quiēs, -ētis f. 

ʽspoczynek senny, sen; bezczynność, cisza, spokójʼ (*ku̯i̯eh1-ti-, de Vaan 508), vb. denom. 

quiēscō, -ere ʽspoczywać, odpoczywać; spoczywać we śnie; leżeć w grobieʼ, przen. ʽbyć 

spokojnymʼ. Zob. też BSW 124 (tu wątpliwy wywód -čijǫ z pbsł. *kei̯ō), LEW 251. Stang 

1972, 28 zestawił kiẽmas z jednej strony z pbsł. *šeim-/*šaim- (lit. šeimà ʽrodzinaʼ, łot. 

sàime ʽwielka rodzinaʼ, strus. sěmьja ʽwielka rodzina, rodzinaʼ, z drugiej zaś strony z goc. 

haims f. ʽwieśʼ, stnord. heimr ʽgrunt, na którym stoi dom, gospodarstwo wiejskieʼ, stwn. 

 
307 Inaczej LIV2 394, przyp. 8, gdzie przyjęto zastępstwo *k u̯i̯oh1-ei̯e- przez *ku̯oi̯h1-ei̯e- na mocy 

ʽfonotaktycznego przekształcenia struktury morfemowej *Ci̯eH przed samogłoskąʼ. 
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heim m.n., nwn. Heimat f. ʽstrony rodzinne, ojczyznaʼ i dopatrzył się w tym specyficznej 

zbieżności słowotwórczej bałto-słowiańsko-germańskiej. ALEW 489 poszedł jeszcze dalej i 

uznał formy lit. kiẽmas, łot. cìems i stpr. caymis za zapożyczenia germańskie (mianowicie w 

przeciwieństwie do odziedziczonych form typu *šeim-/*šaim-). — Drw. kiemant b.z.a. adv. 

ʽod wsi do wsiʼ (Kiemant važiuoti, joti, eiti), kiemẽlis DP, SD ʽwioskaʼ, kiemenà 3 p.a. ʽjakaś 

roślina łąkowaʼ (por. ŽD 230, LEW 251), kiẽmena 1 p.a. ʽzwyczaj, zjawisko właściwe dla 

pewnej wsiʼ (Toki ten kiemena – jie dirba kiauras dienas ir naktis be poilsio ʽTaki tam 

zwyczaj, [że] pracują całe dnie i noce bez wytchnienia/odpoczynkuʼ), kiemiẽtis ʽwieśniakʼ 

(syn. kaimiẽtis), kieminỹkai pl. DP ʽwsiarzeʼ [ʽziemianie, posiadacze ziemscyʼ], kiemìngas 

ʽlubiący gościć u innychʼ, kieminiñkas ʽten, kto lubi być gościem, lubi gościć u innych; 

sąsiad; stróż wiejskiʼ, kiemionìs (zob.), kiẽminas ʽdomowy – o kaczkach, gęsiachʼ, kiemystė 

SD «grubość» (syn. mužikystė), kiẽmiškas ʽtaki, jakiego używa się na wsi (np. ubiór)ʼ, SD 

«gruby, grobijan» (syn. mužikiškas, netikėlis, nerūgėlis, <nełymtas>), kiemùs ʽkto lubi 

przyjmować gości, gościćʼ, pakiemiaĩs adv. ʽpo podwórkach, po sąsiadachʼ, prakiemiuĩ adv. 

ʽod zagrody do zagrodyʼ. Cps. kiẽmsargis ʽdozorca, stróż wiejski; pies podwórzowyʼ (por. 

sárgas), šveñtkiemis ʽdziedziniec wokół kościoła, cmentarz dookoła kościołaʼ (por. šveñtas, 

šventõrius). — Vb. denom. kieminė́ti ʽbyć w gościach, odwiedzać kogo; chodzić po wsiach; 

żebraćʼ, kiemáuti a. pasikiemáuti ʽchodzić w gościʼ, kiemavóti ts. — N.m. Kiemẽliai 3x, 

Kiemẽliškės 2x, cps. Pìliakiemiai, Pūstãkiemis, Taũrakiemis, Totõrkiemis (dosł. ʽTatarska 

Zagrodaʼ). N.rz. Kiementà, n.jez. Kíementas, Kiemìnis (por. łot. Ciemene). 

 kiemionìs, -iẽs 3 p.a. m. przest., gw. ʽchłop, wieśniakʼ, SD «kmieć, rolnik» — 

denominalny drw. na -ionis od kiẽmas ʽwieśʼ (zob.). Por. sodžionìs ⇐ sõdžius. War. z 

osnową niepalatalną: przest. kiemonas b.z.a., kiemonis b.z.a. (por. ligónas, ligónis ⇐ ligà). 

— Z innym sufiksem: łot. cìemiņš ʽgość z bliskiego sąsiedztwa; mieszkaniec tej samej wsi; 

gość w ogóleʼ (od cìems ʽwieś kościelna, duża wieśʼ). — Drw. kiemionė SD
1 «wieśniaczka», 

kiemionka SD «kmiotka» [ʽwieśniaczkaʼ] (por. sodžionkà ⇐ sodžionìs), kiemioniškas SD 

«kmiecy; wieyski». Por. n.m. Kiemiónys (LPŽ nie notuje nazw. Kiemionis). 

 kiẽmyti, kiẽmiju, kiẽmijau (war. kiẽminti) gw. dzukskie 1. ʽorientować się, 

rozpoznawać miejsce, w którym się jestʼ (Ar kiemysi išeit iš miško? ʽCzy będziesz wiedział, 

jak wyjść z lasu?ʼ), 2. ʽcoś sobie przypominać, pamiętaćʼ (Aš dar tavo tėvą kieminu ʽJa 

jeszcze pamiętam twojego ojcaʼ), 3. ʽwidzieć, zauważyćʼ (Aš kieminau, kai jis parėjo 

ʽWidziałem, jak on wróciłʼ), nukiẽmyti, °kieminti ʽzorientować się, połapać się, zrozumiećʼ 

(Aš tuoj nukiẽminau, kad jau ne į tą pusę einu ʽOd razu się połapałem, że nie w tę stronę 

idęʼ), prikiẽmyti ʽprzypilnować kogo, czegoʼ — zapoż. z błr. pot. kémicь, kémlju, 3 sg. 

kémicь ʽrozumieć, zdawać sobie sprawę z czegoʼ, por. ukr. kémyty ʽrozumieć; pamiętaćʼ 

(etymologia sporna, zob. ĖSBM 5, 20, ESUM II, 422). — Adi. kíemnas 3 p.a. lub kiemnùs 3 

p.a. ʽpojętny, bystry, o dobrej pamięciʼ ⇐ błr. kémny ʽbystry, domyślny, zaradnyʼ. 

 kienàs, -à (p.a. nieoznaczony) gw. Kienàs tai arklys? ʽCzyj to koń?ʼ Kienà pirkė? 

ʽCzyja chałupa?ʼ. Supletywnym uzupełnieniem zaimka ka- ʽkto, coʼ (zob. kàs) jest jego 

forma dzierżawcza kienàs, -à ʽczyjʼ, < *kei̯-na- < pie. *ku̯ei̯-no-, np. Kienàs tas arklys? ʽCzyj 

ten koń?ʼ. W jęz. literackim ustaliła się forma genetiwu kienõ ʽczyj, czyja, czyjeʼ, por. Kienõ 

tàs vaĩkas? ʽCzyje to dziecko?ʼ, Kienõ šìta knygà? ʽCzyja ta książka?ʼ, Kienõ šìtie namaĩ? 

ʽCzyj ten dom?ʼ, Kienõ čià bū́ta? ʽKto tu był?ʼ. Šìtas vìralas ar kienõ jau válgytas? ʽCzy tę 

zupę już kto jadł?ʼ. Cps. *ku̯ei̯-no- zawiera w I członie to samo *ku̯ei̯-, co zaimek kíek (zob.). 

Człon II *-no- powraca w zaimku anàs (zob.). War. gw. kanõ lub kenõ ʽczyjʼ zawierają 

niejasne monoftongi a lub e, por. Kanõ anos karvės? ʽCzyje te krowy?ʼ (analogia do mãno 

ʽmójʼ?). Kenõ tas vaiks? ʽCzyje to dziecko?ʼ. — Drw. kiẽnius ʽten, kto stale pyta, co jest 

czyjeʼ, kienõšius ts. (Kienõ peilis? – Kienõšiaus ʽCzyj [to] nóż? – «Kienošiusa»ʼ), niẽkieno 
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ʽniczyj, do nikogo nie należący; nie pochodzący od nikogo, nie dotyczący nikogoʼ (gw. 

nėkienõ), np. Kienõ tas šuvà? – Niẽkieno ʽCzyj to pies? – Niczyjʼ. Metai niẽkieno neina 

atgal, visų pirmyn ʽNiczyje lata [życia] nie upływają wstecz, lata wszystkich [płyną] 

naprzódʼ. Niekieno neraginamas jau rankiojau dainas ʽPrzez nikogo nie zachęcany 

zbierałem ludowe pieśniʼ. 

 kierunda b.z.a. przest. ʽkierunek; władzaʼ (po ponų kierunda ʽpod kierunkiem/władzą 

panówʼ) — przez nd < ng zmienione z *kierunga (por. rokùnda), a to zapożyczone z nwn. 

Kehrung ⇐ sich kehren ʽobrócić sięʼ (śrwn. kērunge). Lit. ie zastępuje nwn. ē. Por. pol. 

kierunek ʽstrona, ku której zwraca się jakiś przedmiot; kierowanie, zarządzanieʼ (WDLP). 

 kiestenius, -iaus SD «kieścien»; po raz drugi wymienione s.v. «basałyk»: botagas 

šikšninis gali švinų turįs [ʽbicz rzemienny zakończony ołowianą kulkąʼ] — zapoż. ze stbłr. 

XVI w. kistenь, kestenь, por. pol. XVII w. kieścień, kiścień, ros. kisténь (wyraz tureckiego 

pochodzenia). Zob. SLA 101, REW I, 562, Sławski II, 175n., Stachowski 326. 

 kiešà 3 p.a., kíeša 1 p.a. gw. 1. ʽgęste skupienie roślin, krzewów, drzew, gęstwinaʼ, 2. 

ʽmiejsce gęsto obsiane ziarnemʼ (Kieša pripilta avižų, t.y. tankiai pasėta vienõ vieto JU). 

War. kíešas 1 p.a. ʽgęstwinaʼ (Miškas tankus kaip kiešas). Pwk. kieš- jest neoapofonicznym 

alternantem do kiš- (por. kìšti m.in. ʽwpychać, upychać w ciasnym miejscuʼ. Paralele: brìgzti 

⇒ briezgaĩ; lìpti ⇒ liẽptas. — Vb. kiešoti, -o, -ojo b.z.a. ʽsterczeć, wystawaćʼ (Galva, kurios 

jau tik kaklas sienoj kiešojo, iš žemės išlupo), będące synonimem kýšoti (zob. s.v. kìšti), 

stanowi przykład neoapofonii y ⇒ ie. Paralele: dýžti ⇒ nudíežti; mýgti ⇒ míegti i výti ⇒ 

vielà. 

 kíetas, -à 3 p.a. ʽtwardy, odporny, mocny, stałyʼ, przen. ʽsurowy, bezwzględny, 

bezlitosnyʼ (SD «nieużyty»), kíetas kiaušìnis ʽjajko ugotowane na twardoʼ, kietu stajuos SD
1 

«zatwardzieię». Odpowiada łot. ciêts ʽtwardy, mocny, solidny; skąpyʼ (*kēi̯-ta-), gw. ciêšs 

ʽsrogiʼ. Tradycyjnie przyjmuje się, że lit.-łot. *kēi̯-ta- jest odpowiednikiem psł. *čitŭ, por. 

sch. czak. čȉt przest. ʽcały, nienaruszony, nieuszkodzonyʼ, dziś ʽcałkowityʼ, ros. gw. čítyj 

ʽtrzeźwy, niepijany, nie pijący alkoholuʼ, błr. gw. čýty ts., to z pbsł. *kēi̯-ta- (albo też SZ *kī-

ta-). Por. też drw. sch. čȉtav ʽnieuszkodzony, zdrowy (na ciele, na umyśle)ʼ, bg. čítav 

ʽnieuszkodzony, cały, zdrowyʼ, ukr. gw. čítavyj ʽwielki, porządny, dobry; silny, zdrowy, 

cały; pracowity, zręczny, sprytnyʼ. Zob. Berneker I, 158, BSW 124, REW III, 342, LEW 252 (o 

tym brak wzmianki u Derksena 2008 i Derksena 2015). Dalsze związki niejasne. Może do 

pie. *ku̯i̯eh1-/*ku̯ih1- ʽodpoczywaćʼ (LIV
2 393, ALEW 490), por. scs. počiti ʽspocząćʼ, łac. 

quiēs, -ētis f. ʽwypoczynek, pokrzepienie; spokój, milczenieʼ, stpers. šiyātiš ʽbłogość, 

zadowolenieʼ). Znacz. etym. ʽtaki, który wypocząłʼ ⇒ ʽmocnyʼ (?). — Drw. kietybė SD
1 

«ociętność; twardość; zakamiałość; zatwardzenie», SD «twardość; nieużytość; zakamiałość», 

kietìmas ʽtwardziznaʼ (por. minkštìmas ⇐ mìnkštas), kíetymė ʽtwarde miejsce, np. w cieleʼ, 

kíetis a. kíečiai m.pl. bot. ʽbylica, Artemisia; bylica piołun, Artemisia absinthiumʼ, kietóji, -

õsios f. ʽwięzienieʼ, kietū̃dinis: kietū̃diniai obuoliaĩ m.pl. ʽtwarde jabłkaʼ (na temat neosuf. -

ūdin- zob. pietū̃ninis), kietulỹs ʽstwardnienie w cieleʼ. Cps. kietakãktis ʽuparciuchʼ (por. 

kaktà ʽczołoʼ), kietamės̃is ʽ(o wole) którego mięso jest twardeʼ, kietamės̃ės slỹvos f.pl. 

ʽgatunek twardych śliwekʼ (por. mėsà ʽmięsoʼ), kiet(a)sprañdis ʽuparciuch, twardzielʼ (por. 

sprándas ʽkarkʼ), kietažañdis (zob. žándas), kíetgalis ʽkawałek twardej skóry wszywany do 

buta (bata), aby ten skrzypiałʼ (por. gãlas), kietkaklis BRB ʽczłowiek upartyʼ (por. kãklas 

ʽszyjaʼ; kalka z nwn. halsstarrig), kietnãs(t)ris (zob. nasraĩ), kíetvarlė (zob. varlė)̃, sénkietis 

ʽstary i twardyʼ (por. sẽnas, sénkaršis). — Vb. denom. 1. kíesti, kíestu (*kiet-stu), kíetau 

ʽtwardniećʼ; kiestu SD «twardzieię»; sukíesti ʽzgęstnieć, stężeć (o galarecie), SD sukiestu, 

sukietau «odrętwieć», užkíesti ʽzakamienieć, stać się zatwardziałym, nieczułymʼ (ažukietėjįs 

SD «zakamiały»), 2. kietė́ti ʽtwardniećʼ, užkietė́ti DP ʽzatwardziećʼ (⇒ užkietė́jimas 
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ʽzatwardzenie, zatwardziałośćʼ), 3. kíetinti ʽczynić twardym a. twardszym, zatwardzić 

(czyjeś serce)ʼ, 4. apkietauti (savo širdį) stlit. ʽzatwardzić (serce swoje)ʼ. — Neopwk. kies- 

(⇐ kíestu): kiẽsvas ʽtwardawy, nie dość miękki – o tym, co się gotujeʼ (por. bals̃vas ⇐ 

bálstu).  

 kikénti, kikenù, kikenaũ 1. ʽśmiać się tłumionym śmiechem, chichotaćʼ, 2. 

ʽpodśmiewać sięʼ — czasownik na -en- utworzony od osnowy kik, pochodzącej od interi. ki 

ki ki o chichocie (Kaip aš tuos žodžius pasakiau, ana ki ki ki nusijuokė ʽGdy ja 

wypowiedziałem te słowa, ona «ki ki ki» rozchichotała sięʼ). Por. syn. krizénti, rizénti. — 

Drw. kìketa ʽśmiechʼ, kiknóti ʽchichotać z przerwamiʼ. 

 kikìlis, -io 2 p.a. ʽptak zięba, Fringillaʼ — utworzone sufiksem -lis od interi. kikì, kikikì, 

naśladującej głos tego ptaka (Urbutis 1981, 46, LEW 252). Podobne nazwy ptaków to čivỹlis 

(zob.), kikùtis (zob.) i tikùtis (zob.). 

 kìklikas 1 p.a. przest., gw. 1. ʽrodzaj damskiej kamizelki z grubego samodziałuʼ, 2. 

ʽkobiecy stanik, gorsetʼ (syn. výstas), SD «kształcik, oboyczyk» [ʽstanik, gorsetʼ, SPXVI] — 

zapoż. z błr. gw. kíklik ʽrodzaj kamizelkiʼ, co ze zmianą -kl- < -tl- ze stbłr. XVI w. kitlikь 

ʽkrótki kaftanʼ. Białoruski wyraz jest z kolei pożyczką z pol. XVI w. kitlik m.in. ʽrodzaj 

kamizelki lub kurtki damskiej (być może watowanej, obcisłej)ʼ (SPXVI) ⇐ kitel ʽprosty ubiór 

płócienny, rodzaj długiej koszuliʼ. Por. SLA 101, LEW 252. Nie wie o tym ĖSBM 5, 32, który 

w kwestii kíklik «bezrukaŭka» odsyła do pol. kika ʽbezręki człowiekʼ. Por. zbitkę -kl- w 

takich slawizmach, jak sveklyčià ⇐ błr. svjaklíca i pikliavóti ⇐ błr. pykljavácь. Jest jeszcze 

war. čẽklikas, z niejasnym przekształceniem początkowej sylaby. Zob. też štóltas. 

 kýkos, -ų 1 p.a. f.pl. gw. ʽhuśtawkaʼ: Pasirišo kýkas ʽZawiesili sobie huśtawkęʼ — 

rzeczownik postwerbalny od kýkoti, -ju, -jau ʽhuśtać, bujać, kołysać dziecko na nodze, na 

kolanach lub na rękuʼ (war. kýkuoti), co jest derywatem od wykrz. kỹkū kỹkū o kołysaniu 

dziecka na nodze. 

 kỹkšytis, kỹkšijuosi, kỹkšijausi gw. ʽkłócić się, wszczynać zgiełk, hałasʼ (Anuodu 

kỹkšijas, t.y. baras, mušas, šaukia JU ʽCi dwaj «kykšijas», tj. kłócą się, biją się, krzycząʼ) — 

czasownik na -y/ij- od wykrz. kýkš o stukocie, łomocie (Kýkš kaukš, kýkš kaukš su 

medpadžiais par aslą ʽ«Kykš kaukš, kykš kaukš» idzie w drewniakach po klepiskuʼ). — 

Drw. kỹkšena ʽkłótnia, zgiełk, hałasʼ: Pasidarė ten kỹkšena, kad mergos mušas, pešas, šauk 

gvolta JU ʽWszczęła się tam kłótnia, dziewczyny piorą się, szarpią, gwałtu krzycząʼ. Inaczej 

LEW 252, który analizuje kyk-šena, zakładając że pwk. kyk- jest apofonicznym alternantem 

do keik- w kéikti ʽprzeklinaćʼ. 

 kỹkti, kykstù (war. kykiù), kykaũ (war. kykiaũ) gw. 1. ʽniedomagać, zapadać na 

zdrowiu, chorowaćʼ, 2. ʽżyć nędznie, cherlaćʼ, 3. ʽpracować z trudem, mało wydajnieʼ, 

iškỹkti ʽwydobyć się z nędzyʼ, prakỹkti ʽwzbogacić sięʼ, sukỹkti ʽzacząć bujnie rosnąć – o 

drzewieʼ. Niejasne, zob. LEW 252. Czy kykstù pochodzi z *kįkstu < *kinkstu ⇐ *ki-n-ku 

(pwk. *kik-)? Czy kykstù pochodzi z *kįgstu < *kygstu < *kingstu ⇐ *ki-n-gu (pwk. *kig-)? 

Por. kygti, kygstu, kygau b.z.a. ʽżyć w nędzyʼ, nukygti a. nukigti ʽzbiedniećʼ. Obecność war. 

kėg̃ti, -stù, -aũ, zwykle z prvb. pa-, su- ʽzapaść na zdrowiu, rozchorować sięʼ pozwala 

przypuszczać, że w prs. *kingu zawarty jest pwk. *kig-, czyli alternant na SZ od *keg- (typ 

apofoniczny TiT ⇐ TeT), por. pakègti, sukègti ʽzaniedbać się, opuścić się, popaść w apatięʼ. 

Dalszy wywód niejasny. — Nie ma pewności, czy należy tu – jako refleks SP/SO kaik- od 

kyk- – czas. káikinti ʽpobudzać do gniewu, wywoływać złość u kogo, drażnić psa; naśmiewać 

się, szydzićʼ, nukáikinti ʽzmęczyć, wycieńczyć, zgonić koniaʼ. Por. jeszcze kaĩkti ʽo psie: 

skomleć z bóluʼ : łot. kaikt ʽopadać z sił; trapić się czymʼ. Inna opcja to zaliczenie káikinti do 

rodziny kéikti m.in. ʽprzeklinać kogo, coʼ (zob.). — Drw. kaĩkaras ʽktoś wysoki i 
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pochylonyʼ, hist. ʽsiepacz, drab, zbirʼ. Por. łot. kaika ʽobelżywe określenie człowieka, zwł. 

wysokiego, o długiej szyiʼ, też o chudej krowie a. koniuʼ, kaîkaris2 ʽktoś obszarpany, 

zarośnięty; łobuz; lekkoduch; chudzielecʼ. Vb. denom. kaĩkaruoti ʽstać (o zgłodniałym), iść 

powoli, ledwie się ruszaćʼ. 

 kikùtis, -io 2 p.a. ʽptak bekas kszyk, Capella gallinagoʼ — utworzone sufiksem -tis od 

interi. kikù, imitującej głos tego ptaka (Urbutis 1981, 46). Podobne nazwy to tikùtis (zob.), 

čivỹlis (zob.) i kikìlis (zob.). 

 kýla 1 p.a. przest., gw. ʽprzepuklina, ruptura, herniaʼ — zapoż. z pol. kiła. War. kylà, -

õs 4 p.a. ⇐ błr. kilá, -ý. — Drw. kyločius SD «kiłowaty» [ʽcierpiący na przepuklinęʼ], wsch.-

lit. kylõčius 2 p.a. ⇐ błr. gw. kiláč (SLA 101, ZS 29; brak w ĖSBM), kylū̃nas ts. (LZŽ). Zob. 

też kùila. 

 kilbasà, kilbosà 2 p.a., gen.sg. kilbãsos, kilbõsos gw. 1. ʽkiełbasa, gatunek wędlinyʼ, 2. 

przen. ʽkrwawa pręga na skórze konia po smagnięciu biczemʼ (Kumelei ant šono vienos 

kilbãsos, o jis dar kerta ʽKobyła ma na boku same pręgi, a ten jeszcze zacinaʼ) — zapoż. ze 

stbłr. kilbasa (kelbasa), por. błr. kilbasá, -ý ʽkiełbasaʼ (SLA 101, ZS 29, LEW 253; POLŽ 376 

forsuje opaczny wywód z pol.). War. kilbesà, m. kilbãsas, kilbõsas 2 p.a. Błr. kilbasá, ros. 

kolbasá oraz pol. kiełbasa to transpozycje zapożyczenia tureckiego, por. wsch.-tur. kül bassi 

< osm.-tur. kül bastı ʽmięso pieczone na ruszcie, mięso z rusztuʼ (zob. Stachowski 323n., 

REW I, 596, Sławski II, 143n.). — War. kelbasà 2 p.a. ⇐ stbłr. kelbasa (⇐ pol. kiełbasa). 

War. m. kelbẽsas: Su kelbesù ir šunį gali prisimasinti ʽKiełbasą nawet psa można do siebie 

zwabićʼ. 

 kilčìbaras 1 p.a. gw. bot. ʽkulczyba wronie oko, Strychnos nux-vomicaʼ (roślina 

drzewiasta o właściwościach trujących i leczniczych) — zapoż. z pol. przest. kilczybor 

(Brückner 1877, 93, SLA 101, LEW 253). Hapaks SD kilcibaras «ciemierzyca» (syn. 

čemeriai), może być błędem druku zam. <kilćibaras>. — Neoosn. kilčib-: kilčìbagas, 

kilčìbukas a. kilčebukas b.z.a., wszystko ʽStrychnosʼ. Neoosn. kilč-: kilčiùkai m.pl. ʽjakieś 

zioła leczniczeʼ. Zob. też činčìbaras. 

 kilepas SD
1 «czekan» [ʽdawna broń w kształcie osadzonego na lasce toporaʼ, SPXVI] — 

zapoż. ze stbłr. kilepъ «žalezny kij» (HSBM; brak w ĖSBM). War. kỹlepas 3 p.a. ʽkula, 

szczudłoʼ, kiliõpas 2 p.a. ʽszczudło; laskaʼ (obok kiliõkas ʽkula inwalidyʼ; zakończenie jak w 

syn. kojõkas), kìlipas ʽszczudłoʼ. Nieco inaczej LEW 253 (brak w SLA i ALEW). Zob. też 

kilupas. 

 kilià 2 p.a., gen.sg. kìlios wsch.-lit. ʽkilogramʼ: Pūdas šešiolika kìlių ʽPud to szesnaście 

kiloʼ. Oi tai būna nuperka ir tris ir keturias kiliàs DVŽ ʽOj, bywa, że kupują i trzy i cztery 

kilogramyʼ — zapoż. z błr. gw. kiljá lub kilë ʽkilogramʼ (PZB 2, 462), to z kolei zapożyczone 

z pol. kilo indecl. (skrócenie wyrazu kilogram). Por. błr. liter. kiló ʽkiloʼ indecl. (TSBM). Brak 

w LKŽ i POLŽ. 

 kylỹs, -io 4 p.a., kỹlis 2 p.a. gw. 1. ʽklin z drewna a. metaluʼ (Be geležinių kylių ir gero 

pasėkelio tų kelmų nesuskaldysi ʽBez żelaznych klinów i młota kowalskiego tych pni nie 

rozłupieszʼ), 2. ʽgwóźdź drewniany, kołekʼ, 3. ʽzatyczka do usztywniania różnych 

przedmiotów z drewnaʼ, 4. ʽkawałek ziemi w kształcie trójkątaʼ, 5. ʽklin jako uszykowanie 

ptaków w locieʼ — zapoż. z nwn. gw. kīl ʽklinʼ (nwn. Keil m.). Por. łot. ķĩlis ʽklinʼ ⇐ śrdn. 

kīl (GL 66, LEW 253). Zob. też klỹnas. — Vb. denom. kỹlyti, -iju, -ijau ʽwbijać klinʼ, užkỹlyti 

ʽzaklinować, np. siekieręʼ. 

 kìlytis, kìlijuos, kìlijaus LZŽ ʽtulić się, garnąć się do kogoʼ, prisilìlyti ʽprzytulić sięʼ — 

zapoż. z błr. xilícca, xiljúsja, 3 sg. xílicca. Akcent lit. stosuje się do białoruskiej formy 3 sg. 
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prs. (por. dỹvytis, ùčytis). Brak w LKŽ. 

 kìlpa 1 p.a. 1. ʽpętla, sidło, ucho, stryczekʼ, 2. ʽstrzemięʼ (m.in. SD
1, SD), 3. ʽpętelka do 

zapięcia guzikaʼ, 4. ʽoko w sieciʼ, 5. ʽprocaʼ, 6. ʽzakole rzekiʼ (np. w odniesieniu do Niemna 

pod Birsztanami). War. kìmpa ʽpętlaʼ (mp < lp). Odpowiednik łot. cilp̃a ʽpętla, węzełʼ, przen. 

ʽdroga okólna, okrężna, objazdʼ. Bez etymologii, jeśli pominąć dawne zbliżenie z łac. culpa 

ʽwinaʼ (zob. LEW 253), dziś wywodzonym z pie. *ku̯olp-eh2- (zob. de Vaan 151). Zob. też 

kálpa. — Drw. iñkilpis a. iñkilpiai ʽmiejsce wokół sidełʼ (Kiškiai vaikšto prie iñkilpių, ar 

nepaklius bent vienas in kilpas! ʽChodzą zające koło sideł, ale żaden nie wejdzieʼ), kìlpinė 

ʽzapętlenie w niciachʼ, kìlpos f.pl. ʽsidła, np. na przepiórki, zająceʼ, balño kìlpos f.pl. 

ʽstrzemiona u siodłaʼ, kìlpinis ʽłuk; kuszaʼ (<atłaydimas kilpinio> SD «spuszczanie łuku»), 

kilpinis gelažinis SD «kusza ręczna», kilpinis dungaus SD «tęcza». Por. łot. cilp̃aîns ʽmający 

cięciwę, pętlę, ucho, węzełʼ, gw. cilps ʽwarkoczʼ. Cps. kìlpsaitis ʽrzemień od strzemienia, 

puśliskoʼ (por. saĩtai). Vb. denom. kìlpoti ʽrobić pętle, wikłaćʼ. — Zapoż. litewskie w błr. 

gw. kilpa b.z.a. ʽsidło, potrzaskʼ (ĖSBM 5, 33).  

 kìlstyti, kìlstau, kìlsčiau ʽpodnosićʼ. Analiza synchroniczna: kìl-sty-, frq. na -sty- od 

kìlti ʽpodnieść sięʼ. Analiza diachroniczna: kìlst-y-, caus. na -y- od neopwk. kilst-, por. prs. 

intr. kìlsta ʽpodnosi się, unosi sięʼ. Taka sama dwutorowość analizy dotyczy czas. kùrstyti, 

pìlstyti i – z apofonią – tvárstyti, žargstýti. — Neoosn. kilst- (⇐ kìlstyti, kìlsta): kìlstelėti 

ʽnieco unieść, nieco podnieśćʼ, kilstinė́ti ʽpodnosić powoli, po trochuʼ (por. ìlgstintis ⇐ 

ìlgsta; snūstinė́ti ⇐ snū́sta), kilstúoti: Ans kilstúo už kitą, t.y. užstó JU ʽOn ujmuje się/wstawia 

się za drugimʼ. Tu też interi. kìlst o nagłym uniesieniu czego do góry. — Neoosn. kilsč̓ - (⇐ 

kìlsčiau): kìlsčioti, -oju ʽunosić, podnosićʼ i ʽpodskakiwaćʼ: net pėdaĩ kìlsčioja ʽaż snopy 

podskakują (pod cepami)ʼ, ʽzamierzać, próbowaćʼ. Por. bìlsčioti, risčióti. — Neoosn. kils- 

(⇐ kìls-čioti albo *kils-sty-): kilsė́ti ʽjechać konnoʼ (dosł. ʽstale się unosić i opadać jak 

podczas jazdy na koniuʼ), kilsnóti ʽpodnosić (głowę, ręce do góry), nieco podnosićʼ (por. 

kalsnóti ob. kálstyti), kilsúoti ʽunosić się i opadać (o falach, o skrzydłach wiatraka, o jeździe 

po nierównościach)ʼ, ⇒ kilsū̃nė ʽjazda po nierównym szlaku, od wyboju do wybojuʼ (⇒ 

kilsūnùs a. kilsuonùs ʽpełen wybojów, wyboistyʼ). Tu też interi. kìls i kìlsu. 

 kìltas, -à 3 p.a., kìltas, -a 1 p.a. 1. ʽrosły, wysoki, dorodny (o koniu)ʼ, 2. ʽgrubawy, 

kurzelny (o lnie, samodziale, sukmanie)ʼ, 3. przen. ʽwyniosły, podniosłyʼ, 4. przen. 

ʽszlachetny, wielkodusznyʼ — adiectivum verbale na *-to-, pie. *kḷH-tó-, ze SZ od *kelH- 

ʽwznosić się, wystawać, sterczećʼ (LIV
2 349), zob. kélti, kìlti. Paralele: gìrtas (*gu̯ṛh3tó-) od 

gérti; tvìrtas (*tu̯ṛHtó-) od tvérti. — Drw. kìltas I gw. ʽprom, mostʼ (paralela 

onomazjologiczna: tìltas ʽmostʼ), kìltas II ʽgruby len, zgrzebne płótnoʼ – z substantywizacji 

adi. kìltas. Inne: kiltýbė ʽekscelencjaʼ, kiltìnis ʽuszyty ze zgrzebnego płótnaʼ, kiltókas 

ʽgrubawy, dość grubyʼ. 

 kìlti, prs. kylù (zam. kįlù < *ki-n-lu; war. kìlstu, kylnù), prt. kilaũ 1. ʽwstać (z łóżka, 

krzesła), powstać, podnieść się, unieść się (o mgle)ʼ, 2. ʽwzbić się w powietrzeʼ, 3. ʽrosnąć, 

mocniećʼ, 4. ʽruszyć dokądś, pójśćʼ, 5. ʽzacząć działaćʼ, 6. ʽpojawiać się, powstawaćʼ, 7. 

przen. ʽpochodzić, być rodem skądʼ (Jis kìlęs iš Kaũno ʽOn pochodzi z Kownaʼ). Cps. atkìlti 

ʽprzyjść, przyjechać skądś; przebudzić się, wstać z łóżkaʼ, iškìlti ʽpodnieść się, wynurzyć 

sięʼ, przen. ʽpojawić się, powstać; awansować, stać się sławnymʼ, pakìlti ʽwejść na górę, 

wstać (od stołu, z łóżka); wzrosnąć, podwyższyć się; wszcząć się; powstać przeciw komu, 

czemuʼ, prakìlti ʽwstać ze snu; wzbogacić sięʼ, prikìlti ʽnapełnić się, wypełniać się (o dzieży 

z rosnącym ciastem); zarosnąć zielskiem (o ogrodzie)ʼ, sukìlti ʽobudzić się i wstać, powstać, 

wzburzyć się, zbuntować sięʼ. SZ kìl-C jest refleksem pie. *kḷH-C do *kelH- ʽwznosić się, 

wystawać, sterczećʼ (LIV
2 349), zob. kélti. — Drw. kìldinti ʽwywodzić, wskazywać na 

pochodzenieʼ, kìldyti 1. ʽpodnosić, zmuszać do powstaniaʼ, przen. ʽwywodzić genealogięʼ, 2. 
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ʽogrzewać skiśnięte mleko, aby się ściągnęłoʼ – odpowiada łot. cild̃ît, cil̂dît ʽpodnosić; 

podniecać, doprowadzać do gniewu, wściekłościʼ (cil̂dinât ʽpodnosićʼ, przen. ʽchwalićʼ)308; 

kilnóti, -ju, -jau ʽpodnosić, przenosić, przeprawiać; (drzwi) otwierać, zamykaćʼ, refl. kilnótis 

ʽprzeprowadzać się; przeprawiać sięʼ, kìlstyti ʽpodnosićʼ. Neoosn. kiln-: kilnė́ti, -ju (kepurę) 

ʽzdejmować (czapkę; dosł. ʽpodnosićʼ), refl. ʽwybierać się dokądʼ (syn. kéltis). — Nomina z 

kil-C: ìškilmės f.pl. ʽuroczystośćʼ (⇒ iškilmìngas ʽuroczystyʼ), iškilnùs ʽokazały, wystawnyʼ, 

iškiltis stlit. ʽśrodek (ziemi)ʼ, ižkilus SD «wysoki, wyniosły», kilnùs ʽszlachetny, 

wielkoduszny, wspaniałomyślnyʼ (war. prakilnùs), kìltas (zob.), kiltìs (zob.), kiltùvė ʽmiejsce 

urodzeniaʼ, pakilus SD «długosz» [ʽczłowiek wysokiego wzrostu, dryblasʼ]. — SZ kil-V < 

*kḷH-V: kilavóti ʽwysiedlać, wywłaszczaćʼ, też ʽwszczynać awanturyʼ (war. kylavóti), kilóti, 

-ju, -jau iter. ʽpodnosić, otwierać (wrota); budzić ze snu; przewozić łódkąʼ, iškilóti ʽpodnosić, 

wynosić; rozładowywaćʼ, SD iškiloju «wydźwigam» (por. išsimóti ⇐ sémti; ištviróti ⇐ tvérti, 

GJL II, § 565), refl. kilótis ʽprzenosić się z miejsca na miejsceʼ. Odpowiednik łot. cilât, -āju 

ʽpodnosić, często podnosićʼ, izcilât ʽprzebierać; ryć – o krecieʼ, refl. ʽpodnosić się; zabierać 

się do czegoʼ, iter. cilinât ʽpodnosić, chwalićʼ; cildît ʽpobudzić, zachęcić; chwalićʼ, iter. 

cil̂dinât. Nomina: ãtkilas (zob.), atkìlėlis ʽprzybyszʼ, iñkilas (zob.), pakilìmas ʽzapałʼ (kalbė́ti 

su pakilimù ʽmówić z zapałemʼ), też ʽwzbicie się samolotu w powietrzeʼ, pakilumà 

ʽwyżynaʼ, sukìlėlis ʽpowstaniecʼ, sukilìmas ʽpowstanieʼ. Cps. púodakilės šãkės ʽwidły do 

wyjmowania garnków z piecaʼ (ob. púodakelis, zob. púodas), rasakilė ̃ (zob. rasà). Por. łot. 

cilas f.pl. ʽwielkie bryły ziemi, powstające podczas orania ugoruʼ, cilavas f.pl. ʽnoszeʼ. — 

WSZ kyl-: pakylė́ti (zob.), nomen: ìškyla ʽwycieczkaʼ, ⇒ vb. denom. iškyláuti ʽbyć na 

wycieczce, chodzić na wycieczkiʼ, ⇒ iškyláutojas ʽwycieczkowicz, turystaʼ. 

 kiltìs, -iẽs f. 4 p.a., kìltis, -ies f. 1 p.a. 1. hist. ʽplemięʼ, 2. ʽródʼ (Iš geros kìlties jis yra, 

t.y. giminės JU ʽOn jest z dobrego rodu/rodzinyʼ), 3. ʽpochodzenieʼ (Mudvi vienos kìlties, t.y. 

abi dainininki JU ʽMy dwie z jednego rodu, obie śpiewaczkiʼ). Odpowiednik łot. cil̂ts f. ʽród, 

plemięʼ. Dewerbalne abstractum na -ti- od kìlti ʽpowstać, podnieść sięʼ (pwk. *kelH-). Znacz. 

etym. ʽpowstanie, ukazanie się, zjawienie sięʼ. Paralele: viltìs ⇐ vìlti; mirtìs ⇐ mirt̃i. Pod 

względem semazjologicznym por. gr. κέλωρ m. ʽpotomek, synʼ < *kelH-ōr (Beekes 2010, 

671). Niesłuszny wydaje się powrót do zbliżenia z prasłowiańskim *čeljadĭ ʽwspólnota 

rodowa; służba domowaʼ u Derksena 2008, 80. O tym wyrazie zob. teraz ESJS 101.  

 kilupas SD
1 «kilof» [ʽkawałek żelaza osadzony na długim trzonku, używany jako broń 

lub narzędzie do kruszenia murówʼ, por. SPXVI] — zapożyczenie *kiluf, formy gwarowej 

białoruskiej lub polskiej (por. ukr. gw. kýluf ʽczekan, ciupagaʼ, Żelechowski), transponującej 

pol. kilof ⇐ śrwn. kīlhouwe, por. nwn. Keilhaue f. ʽkilof, czekanʼ (zob. Sławski II, 163, 

Bańkowski I, 677). Brak w SLA, LEW, ALEW i POLŽ. Zob. też kilepas. 

 kìmeliai, -ių 1 p.a. m.pl. gw. bot. ʽkmin, kminek, Carum carviʼ, war. kiùmeliai — 

zapoż. z nwn. Kümmel m. (GL 66n., LEW 277). Lit. i za nwn. ü też w bìksvės, fìrštas. Osobno 

zob. kmỹnai.  

 kim̃šti, kemšù (war. kimšù), kimšaũ ʽpchając umieścić co w czym, wpychać, wsuwać; 

napychać czym, nadziewać, nadziewać farszem; nabijać fajkę tytoniemʼ, užkim̃šti burną 

ʽzamknąć [dosł. ʽzatkaćʼ] ustaʼ, refl. kemšas DP ʽwdziera się, ciśnie sięʼ, prasikim̃šti 

ʽprzecisnąć się w tłoku, przepchać sięʼ. Oboczne prs. kimšù już w SD: apsikimšu «obtykam 

się», perkimšu «rozpieram», prikimšu «natłaczam» (syn. prigrūdu, priminu), «natykam co» 

(syn. pridemi, prikaišau). Łot. gw. ķimst, ķęmsu (war. ķimšu), ķimsu ʽpchać, napychać; jeść, 

wcinaćʼ jest lituanizmem (ME II, 382). — Alternantem kimš- jest kumš-, por. kumšė́ti, 

kùmšiu, kumšė́jau ʽtrącić łokciem; uderzyć pięściąʼ, kùmšinti ʽtrącić łokciemʼ, kùmštyti frq. 

 
308 Sztywność apofoniczna (brak refleksu †káldyti) przypomina pìldyti, gìrdyti.  
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ʽtrącać, szturchać, popychaćʼ z *kumš-sty- (zob.), kumšlóti ts. Por. podwójne refleksy SZ: 

dùrti ob. dìrti, gurklỹs ob. gìrtas, rùmtas ob. rìmtas. — Etymologicznie biorąc, kimš-/kumš- 

wraz ze SE kemš- są neopierwiastkami związanymi z tematami infigowanymi do 

pierwiastków odpowiednio kiš-/kuš- i keš- ʽwsuwać, wtykaćʼ, zob. kìšti, kemšù. — Z 

imiesłowem biernym kim̃štas, prikim̃štas ʽnapchany, nabity, nadziany czymʼ (SD «natkany») 

tradycyjnie zestawia się przymiotnik psł. *čęstŭ, por. scs. čęstŭ ʽπυκνός, gęstyʼ, ros. částyj 

ʽgęsty, częsty; szybki, pospiesznyʼ, czes. častý ʽczęsty, gęstyʼ, pol. częsty ʽpowtarzający się 

w czasie, wielokrotnyʼ, zob. BSW 126, LEW 254, Boryś 98, ALEW 492n. Z uwagi na wtórny 

charakter litewskiego leksemu kimš- pokrewieństwo ze słowiańskim wydaje się mało 

prawdopodobne. — Drw. kìmša a. kimšà 1. ʽotwór w dachu stodoły służący do «wpychania» 

słomy, sianaʼ (Kìmša yra langas, kur šiaudus kemša. Kimšk šieną par kìmšą), 2. ʽprzejazd 

przez błoto wypełniony faszyną, chrustem i gałęźmi, groblaʼ, 3. ʽwielki wór; wór do 

przechowywania chmieluʼ, kimšinỹs ʽnadzienie; tłok, ściskʼ, kimštìs LEX ʽkorek, zatyczkaʼ. 

Cps. avìkimša bot. ʽpierwiosnek omączony, Primula farinosaʼ (por. avìs; war. avìkamša), 

sausãkimšas ʽmocno napchany, stłoczony; o pociągu: przepełnionyʼ (dosł. ʽnapchany do 

suchegoʼ, por. saũsas), ⇒ sausakimšaĩ adv. ʽciasno, ściśle, tłoczno, w tłokuʼ. Drw. od kumš-: 

kum̃šas ʽto, co służy do zapchania otworu, np. po wybitej szybieʼ (Iždaužti stiklai pakeisti 

buvo skurliniais kumšaĩs). — SO kamš-: kamšýti (zob.). 

 kìmti, kìmstu, pakimaũ ʽ(o)chrypieć, (o)chrypnąć, stracić głosʼ, SD apkimti «omiemieć, 

nagle głos utracić», apkimstu SD «ochrapieć», ažukimstu SD
1 «ochrapieię; oniemiam» (syn. 

ažutylu), ažukimįs SD
1 «ochrapiały; oniemiały» (syn. be žado), SD «chrapliwy». Brak 

alternantów †kem, †kam-. Trudne. Jeśli akut jest wtórny, to może kim- jest refleksem SZ od 

*kem, słabo poświadczonego pwk. pie. *kem- ʽcisnąć, dusić, dławićʼ (zob. LIV
2 350, bez lit. 

czasownika). Znacz. etym. ʽstracić głos na skutek ściśnięcia za gardłoʼ (?). Zob. też kem- oraz 

paskėm̃ai. Inaczej LEW 254: do łot. cim̃bulis, cim̃burs ʽsucha, twarda grudaʼ. Z kolei ALEW 

493 dopuszcza związek z wed. cam- ʽchłeptać, schlürfenʼ i orm. k̒ imk̒a ʽpodniebienieʼ (do 

pie. *ku̯em- ʽłykać, połykać, schluckenʼ, LIV
2 389n.). — Drw. ažukimimas SD

1 «chrapka», 

kimùs ʽchrypliwy, ochrypły; głuchyʼ. 

 kindziùkas 2 p.a. gw. ʽwędzony żołądek wieprzowy a. barani, który nadziano 

tłuszczem i krajanym mięsem, rodzaj salcesonuʼ — zapoż. z błr. kindzjúk, -á ts. (por. ĖSBM 

5, 34), por. ukr. kéndjux ʽżołądek czworonożnych zwierzątʼ. Wyraz orientalny, por. 

kipczacko-ormiańskie k̒ indik̒  ʽpępek; brzuchʼ (Stachowski 333). War. kindzùkas, 

kindžiùkas; s-mobile: skindziùkas, skindžiùkas (s- na wzór synonimu skilándis?). — Drw. 

wsteczne: kìndzas, kiñdzius, kiñdžius oraz skiñdzius (skiñdzis), skiñdžius. Neoosn. kind-: 

kindìkas, kindõkas, kindùkas. — Z obocznym wokalizmem: kundziùkas ZTŽ ⇐ błr. gw. 

kundzjúk, -á (por. ĖSBM 5, 159). 

 kinìs, -iẽs 4 p.a. f. 1. ʽrzęsa na wodzie, Lemmaʼ, 2. ʽkępa, mała wyniosłość w terenie 

bagnistymʼ, 3. ʽmała wyspa na rzece lub jeziorze, porosła drzewami, krzewami, tatarakiem 

lub sitowiemʼ, 4. ʽoko wodne na bagnieʼ, 5. ʽwypłukane korzenie drzew rosnących nad 

wodąʼ, 6. ʽnamuł naniesiony na łąkę przez powódźʼ, 7. ʽmiedzaʼ. War. kinė,̃ kìnė. Odpowied-

nik łot. cin(i)s, cine, ciņa ʽkępa, kępa na bagnieʼ, drw. cinata ts. Niejasne, zob. LEW 468. — 

Zapoż. litewskie w pol. gw. kinia ʽgrząskie, zapadające się bagno nad jeziorem lub rzeką, 

trzęsawiskoʼ (Zdancewicz 341). — N.rz. Kinė,̃ Kìnė, Kìnupis, n.jez. Pãkinis. N.m. Kinẽliai, 

Gudauskìnė. 

 kìnis, -io 2 p.a. 1. ʽlegowisko, barłóg, leże (świni, dzika, niedźwiedzia)ʼ, 2. ʽgniazdo 

ptakaʼ, 3. ʽściółka dla zwierzątʼ (Parnešk kìnio kiaulėms ʽPrzynieś ściółki dla świńʼ). Cps. 

pelùkinė ʽplewnikʼ (por. pẽlūs). Niejasne. Było zestawiane ze sti. khánati ʽkopie, ryjeʼ albo z 

łac. caenum ʽbrud, błotoʼ (zob. LEW 254 n., ALEW 493); wyraz łaciński nie ma jednak 
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pewnej etymologii, zob. de Vaan 81. Sensowne wydaje się nawiązanie – via s-mobile – do 

czas. skìnti ʽzrywać (gałązki, liście, korę)ʼ: praforma *skìnis ʽposłanie z gałęzi, liściʼ. Por. 

skáinioti ob. káinioti ʽzrywać liście, owoceʼ. — Drw. kinìvarpa (zob.). N.m. Lapūkìnė (dosł. 

ʽlegowisko z liściʼ, por. lãpas). Tu pewnie też n.m. Šaltakỹnė (dosł. ʽzimne legowiskoʼ, por. 

šáltas). 

 kinìvarpa 1 p.a. 1. ʽczerw drzewny, kornik, Ipidaeʼ (Mẽdį gráužia kinìvarpa ʽKornik 

toczy [dosł. ʽwygryzaʼ] drzewoʼ. Kinìvarpų suė́stos síenos ʽŚciany stoczone [dosł. ʽzżarteʼ] 

przez kornikiʼ), 2. ʽproszek ze stoczonego przez korniki drzewaʼ — złożenie członów kìnis 

ʽlegowiskoʼ i °varpa n.agt. ʽten, co drąży, uszkadza przez wiercenieʼ (por. išvarpýti 

ʽpowydrążać, powygryzać – o robactwieʼ). War. kinìvarpas, kìnavarpa. Człon -varpa 

ukazuje się też w syn. kirm̃varpa. Zob. varpýti. 

 kìnka 1 p.a. 1. ʽpodkolanek, tylna powierzchnia zgiętego kolanaʼ, 2. ʽgoleń, podudzieʼ 

(syn. kiškà), 3. ʽłydkaʼ, 4. ʽudoʼ, 5. ʽżyła pod kolanemʼ. War. š-mobile: škìnka (por. škárka 

ob. kárka). Odpowiednik łot. ciñca ʽłydka ludzka a. zwierzęcaʼ, drw. cinksla, cinkslis ʽłydkaʼ. 

Bez dobrej etymologii, por. LEW 239 (s.v. kenklė)̃. — Drw. kinklė ̃I ʽpodkolanek, tylna część 

kolana; łydkaʼ (war. kenklė)̃, kinklė ̃ II ʽpostronek, którym pęta się na krzyż przednią i tylną 

nogę koniaʼ. 

 kinkýti, kinkaũ (war. kinkiù), kinkiaũ ʽzaprząc, zaprzęgać konieʼ, įkinkýti ts. (Stovėjo 

arklys, įkinkýtas į vežimą ʽStał koń, zaprzężony do wozuʼ), pakinkýti ts. (Dar arklio pakinkyti 

nemoka, o jau dairos, kur mergos šoka ʽJeszcze konia zaprząc nie potrafi, a już wypatruje, 

gdzie dziewczęta tańcząʼ), iškinkýti ʽwyprząc z uprzężyʼ, nukinkýti ʽrozprząc, wyprzącʼ — 

iterativum na -y- ze st. zanikowym kink- od niepoświadczonego czas. prymarnego. Paralele: 

grìdyti, mirkýti, žìndyti. Dawne praesens miało formację na -i̯a-, por. pakinkiu SD 

«zaprzęgam konie», prakinkiu arklį SD «przeprzęgam konia», sukinkiu SD «sprzęgam», 

kinkiù DVŽ. Brak refleksu SE †kenk- (wsch.-lit. kenkiù DVŽ jest formą hiperpoprawną). — 

Warto zwrócić uwagę na przeoczony dotąd refleks SO kank-. Ukazuje się on w dwóch 

dewerbalnych nominach, por. 1° pãkankas gw. ʽrzemień lub powróz, którym przywiązuje się 

orczyk do brony lub jarzmo do sochyʼ, por. Suriša pakankais žagrę su jungu ʽŁączy 

postronkami sochę z jarzmemʼ (Šlapelis 298 podał war. wsch.-lit. pãkunkas), 2° pakañktė a. 

pakanktìs gw. ʽjeden z postronków łączących chomąto z orczykiemʼ, por. Įtempk pakanktes 

gerai, kad neišsikinkytų ʽDobrze naciągnij «pakanktės», żeby się [koń sam] nie wyprzęgnąłʼ. 

Do tego war. pakamtìs (nkt > nt > mt). — Tradycyjna etymologia (LEW 255) wiązała kinkýti 

ze sti. káñcate, kácate ʽwiążeʼ i z łac. cingō, cīnxī, cīnctus ʽumieszczać coś dokoła, 

opasywać, oplatać naokoło czegoś; otaczać, opasywać, obstawiać coś czymś; przepasać 

kogoś pasemʼ, umbr. śihitu ʽopasany, cinctusʼ, < płac. *keng- (por. Meiser 1998, 83). To 

pociągało za sobą hipotezę prabałtyckiego pwk. *keng-/*king- ⇐ *keg-. Rekonstrukcję pie. 

*kenk-/*kṇk- ʽopasaćʼ (zob. IEW 565, ALEW 493; brak w LIV
2) zakwestionował de Vaan 114, 

stwierdzając, że forma *kenk- (*kek-) jest sprzeczna z modelem pie. pierwiastka. Na to 

można odpowiedzieć, że lit. forma pierwiastkowa z bezdźwięcznym k (kink-) ustaliła się w 

takich derywatach, które były utworzone od *king- sufiksami spółgłoskowymi -čio-, -sė- lub 

-telė-, por. kìnkčioti ʽkiwać głową; iść chwiejąc sięʼ, kinksė́ti, kìnksiu ʽpotrząsać głową w dół 

i w górę, iść pochylonym do przoduʼ, kìnktelėti ʽskinąć głowąʼ. Por. kenčiù zam. *kendžiù 

s.v. kę̃sti. — Z drugiej strony nie można tu wykluczyć ewentualnej innowacji intralitewskiej, 

mianowicie wytworzenia czas. kinkýti na bazie wykrz. kìnkt, kiñkt o pochyleniu głowy, o 

kiwnięciu głową, łbem (Kiñkt pakiñkt arklys gyliuodamas linguoja galvą ʽ«Kinkt pakinkt» 

rzuca głową koń kąsany przez gzyʼ). — Nomina: pakiñktai m.pl. ʽsprzężaj, zaprzęgʼ, cps. 

kinknosà (zob. nósis), trikiñkis ʽzaprzęg złożony z trzech koniʼ (por. tri°), viẽnkinkis vežìmas 

ʽwóz jednokonnyʼ (por. víenas). Neoosn. kinky-: pakinkýdinti ʽzaprzącʼ, kiñkymai m.pl. 
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ʽuprzążʼ (por. maĩšymas ⇐ maišýti; pū́dymas ⇐ pū́dyti). 

 kìntarai 1 p.a. m.pl. gw. ʽroślina owadożerna pływacz, Utriculariaʼ. Niejasne. Por. syn. 

skendẽniai. 

 kìnti, kìnstu (war. kìntu, kìnčiu), kìntau gw. ʽodczuwać pokusę, korcićʼ, np. Kad kìnti 

išgert, kad niekaip iškęst negaliu ʽJak korci wypić, to nijak nie mogę się powstrzymaćʼ — 

paradygmat opiera się na neopwk. kint-, który został wyodrębniony z prs. infigowanego kintù 

do pwk. kit- ⇐ ket-, por. kìsti II ʽzamierzać; przyrzekaćʼ, ketėt̃i ts. Paralele: kim̃šti, klim̃pti, 

niñkti. 

 kinúotis, kinúojuosi, kinãvausi gw. ʽzmagać się z czym, męczyć się ciężką pracą, 

harowaćʼ (Žmonės dabar kinúojasi su rugiais ʽLudzie harują teraz przy życieʼ. Koks ten jų 

gyvenimas: taip kinúojas, vargsta, ir gana ʽCo to za życie, tak harują, męczą się, i tyleʼ) — 

budowa wskazuje na vb. denominativum od sb. *kina ʽzmaganie się, walkaʼ. Ten rzeczownik 

może pochodzić od prs. infig. *kinu ʽwprawiam w ruch, wysilam sięʼ < pie. *ki-n-h2-e/o- 

(por. lit. sinù, trinù), które kiedyś należało do pwk. pie. *kei̯h2-, por. gr. κίνυμαι ʽporuszać 

sięʼ (*kih2-nu-), κīνέω ʽwprawiać w ruchʼ, łac. cieō, -ēre ʽporuszać, wprawiać w ruchʼ. 

Odnośny pierwiastek zachował się na gruncie bałtyckim w czas. łotewskim cijuos, cîtiês2 

ʽzmagać się, mocować się, usiłować, walczyćʼ, < pie. *kih2-C (zob. HL 24n.). Utworzony od 

niego postwerbalny rzecz. cìņa ʽwalka, staranie, wysiłekʼ dał osnowę vb. denom. cìnîtiês 

ʽwalczyć, mocować się, siłować sięʼ. Ten czasownik nie ma bezpośredniego związku z lit. 

kinúotis. 

 kiõcis, -io 2 p.a., kiocỹs 4 p.a. gw. ʽwyplatany kosz, kosz na kartofleʼ (Prikasiau bulvių 

pilną kiõcį ʽNakopałam pełny «kiocis» kartofliʼ) — zapoż. z prus.-niem. kötze f. ʽkosz do 

noszenia na plecachʼ (GL 66n.). War. kiócas, kiocius b.z.a., też f. kiócė, kiucė b.z.a. 

 kypà 4 p.a. gw. ʽkupa, gromadaʼ, 2. ʽczwarta część kopy, 15 sztuk, np. w mendluʼ — 

według LEW 255 ma to być zapożyczenie z ros. kípa ʽprzedmioty złożone w stos; kupa, bela 

(papieru)ʼ, tu przejęte z dn. kip ʽpaka, pakunekʼ. Wydaje się, że źródłem lit. zapożyczenia 

jest raczej stbłr. kipa ʽmiara pewnych towarów; postaw (sukna)ʼ i ʽpaka towarowaʼ (a v kipe 

po soroku postavovъ sukna; tovary... v dvoxъ kipaxъ z pečatьju myta, HSBM 15, 90). 

 kỹpas 2 p.a. przest., gw. ʽwielki kosz do noszenia na plecachʼ — zapoż. ze śrdn. kīpe 

(dn. kipe, küpe) ʽgrosser Tragkorbʼ, por. nwn. gw. Kiepe f. (GL 66, LEW 255n., EWD 653). 

Łot. ķĩpa, -e, -is ʽwielka beczka; sznurkowe nosze do przenoszenia paszyʼ ⇐ śrdn. kīpe. 

 kýpčioti, kýpčioju, kýpčiojau gw. ʽstąpać – o bocianie, kogucieʼ (Gandras po pelkę 

kypčioja), kýpauti ʽiść ostrożnie na czubkach palcówʼ (Kýpauna basas per rugienas) — 

czasowniki na -čio- i -au- utworzone od wykrz. kýpt (o chodzeniu wielkimi krokami; o 

chwiejnym, kaczkowatym chodzie), kỹpū (stąpać powoli, jak bocian). 

 kipčiū̃ras 2 p.a. LZŽ ʽszpon, zakrzywiony pazur ptaków drapieżnychʼ — z substytucją 

č̓  za c̓  zapożyczone z błr. kipcjúr, -á, pl. kipcjurý, -óŭ. Brak w LKŽ. 

 kìpšas 4 p.a. pot. ʽzły duch, diabełʼ (Eik po kipšaĩs! ʽIdź do diabła!ʼ) — z metatezy w 

formie *pìk-šas (por. pìkšis ts., por. np. Trauk jį pìkšis! ʽNiech go diabli!ʼ, dosł. ʽNiech go 

porwie diabeł!ʼ). Przestawka skrajnych spółgłosek leksemu przypomina wypadek kèpti < 

*pekti. Drw. od pik- jak w pìktas ʽzłyʼ (zob.). Formant jak w mìgšas ⇐ mìgti; paĩkšas ⇐ 

paĩkas. 

 kỹras 2 p.a. gw. 1. ʽrzadka, przeświecająca materia; czarna materia, krepa; strój 

żałobnyʼ (Guliu grabe, apdenkts juodu kyru ʽleżę w grobie, okryty czarnym kiremʼ), 2. 

przen. ʽubranie znoszone, wytarte (przeświecające)ʼ (Drabužis išnešiotas kaip kỹras) — 
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zapoż. ze stbłr. kirъ (war. kerъ) ʽgrube sukno najgorszego gatunkuʼ ⇐ pol. XVIII w. kir, -u 

ʽciemne sukno używane do pogrzebówʼ, wcześniej: ʽsukno liche, rzadkie; sukno grube, 

gorszego gatunku, w XVI w. kier, -u ʽsukno lepszego gatunkuʼ. Stpol. kiertuch XV w. ⇐ 

śrwn. kern-tuoch ʽsukno najlepsze w przeciwstawieniu do zwykłegoʼ wskazuje na skrócenie 

pierwotnego złożenia do I członu kier° (wszystko za Sławskim II, 169n.). Zob. też kėr̃as. 

 kìrba 1 p.a., pl.t. kìrbos, -ų 1 p.a. 1. ʽzałęże, grunt błotnisty, mokradłaʼ (Jonas, 

bevažiuodamas iš miško, įklimpo kìrbon su ratais ʽJan wracając z lasu, ugrzązł wraz z 

wozem w błocieʼ), 2. ʽmrowie, mnóstwo, mnogośćʼ (Aplinkui budi kirbos žalčių ir rupūžių 

ʽW koło jest mnóstwo węży i ropuchʼ). Łot. ķirbi m.pl. ʽbagnoʼ jest lituanizmem, zob. ME II, 

383. Niejasne. IEW 573 analizował kìr-ba i próbował powiązania z pie. pwk. *(s)ker- 

ʽucinaćʼ jak w [skìrti ʽdzielićʼ], kẽras ʽpień, karcz, krzakʼ, SO psł. *korę, *korene ʽkorzeńʼ. 

Pod względem formalnym lepsze jest ujęcie kìrbos jako formacji postwerbalnej od kirbė́ti 

ʽporuszać się; roić się, mrowić sięʼ (por. LEW 256). Brak alternantów *kurb-, *kerb-, *karb-. 

Z uwagi na podobieństwo znaczeniowe por. kìrna. 

 kìrbas 3 p.a. SD «błam futra», kirbỹs ʽzwierzę futerkoweʼ, kirbaĩs apsiuvinėti 

ʽobszywać futerkiemʼ. Niejasne. LEW 256 zestawiał z kerba b.z.a. ʽkiść owocówʼ (zob. 

kérbėti). 

 kirbė́ti, kìrba, kirbė́jo pot. 1. ʽdrżeć – o palcach rąkʼ, 2. ʽo niemowlęciu: wymachiwać 

rączkami i nóżkamiʼ, 3. ʽmachać ogonemʼ, 4. ʽporuszać się w różnych kierunkach, mrowić 

się, roić się – o robactwieʼ (por. kìrba), 5. ʽmigotać – o gwiazdachʼ, sukirbė́ti ʽporuszyć się – 

o wężuʼ — durativum na -ė- od pwk. kirb-, por. może apkirb̃ti ʽo gałązce: pokryć się 

owocamiʼ. Bez jasnej etymologii. Rozmaite kombinacje porównawcze referuje LEW 256. 

Caus. kìrbinti ʽporuszać, dotykać, łaskotać, podniecać, drażnić; o dreszczu: przenikać ciałoʼ. 

— Nomina: kìrba (zob.), kirbėl̃ius ʽkto nie może spokojnie usiedzieć na miejscu, 

wiercipiętaʼ, kìrbinė ʽnizanka, kiść; klucz (lecących żurawi)ʼ, też ʽmrowie, rójʼ. — Refleks 

SE kerb- można ewentualnie upatrywać w czas. kérbėti (zob., tam też o kerb̃ti). 

 kird-: pakìrsti, -kìrstu, -kìrdau ʽbudzić się, ocykać sięʼ, war. pakirs̃ti. SD
1 pakirdu 

«ocucham się, ocucę» (syn. pabundu). Od tego causativum na -y- ale bez apofonii: kìrdyti 

ʽbudzićʼ, pakìrdyti ʽobudzićʼ. Dawne prs. na -i̯a- poświadcza SD: pakirdžiu «przebudzam 

kogo» (syn. prikeliu). War. kìrdinti. Nomen: sánkirdis 1. ʽogólne budzenie się, wstawanie 

wszystkich o tej samej porzeʼ (por. budowę sángūlis), 2. ʽniepokoje, ruchawkaʼ. Nie dość 

jasne. Dotąd kird- było łączone z jednej strony ze stpr. kirdīt ʽsłyszeć, hoerenʼ (por. PKEŽ 2, 

191n.), z drugiej strony ze stlit. refleksami SE kerd- ʽroznosić, rozgłaszaćʼ, zob. s.v. kersti 

(oraz LEW 221). Transponat ie. *k(u̯)erd-, SZ *k(u̯)ṛd- ʽsłyszećʼ (LIV
2 352n., ze znakiem 

zapytania i uwagą ʽTylko bałtyckieʼ). 

 kyriẽjus, -aus 2 p.a. przest. ʽrodzaj długiego płaszczaʼ (Ant kaboto arba kailinių 

visados antvelka baltą trinyčio kyriejų, arba ploščių, Dowkont) — zapoż. z błr. kirė́ja 

ʽwierzchnie okrycie męskieʼ (ĖSBM 5, 39) albo z pol. XVII w. kireja, co jest obocznikiem do 

kiereja ʽszeroki, luźny płaszcz, najczęściej podbity futrem; szuba, burka, opończaʼ (tu 

pożyczka z osm.-tur. *kereǵe < kerege < kereke ʽrodzaj zwierzchniej, szerokiej sukni ze 

zwężonymi rękawamiʼ, zob. Stachowski 324, Sławski II, 153, Bańkowski I, 669). LEW 256 

umieścił błędnie s.v. kỹras ʽkir, czarna materiaʼ. Brak w POLŽ. 

 kìrinti, kìrinu, kìrinau gw. ʽdrażnić, pobudzać do reakcji, do gniewuʼ, prakirà c. ʽten, 

co drwi, szydzi z kogoʼ. SZ kir- stoi w wymianie ze SO kar, por. łot. karinât ʽszarpać, 

targać, pociągaćʼ, karinâtiês ʽprzekomarzać sięʼ. Prawdopodobnie należy do kárti ʽzwisnąć, 

zwiesić się; wieszaćʼ (pwk. *kerH-/*korH), mianowicie przy założeniu, że znacz. ʽdrażnić 

kogoʼ wywodzi się z ʽczepiać się kogoʼ. Inaczej BSW 118 (s.v. *kari̯a). Por. paralelę 
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znaczeniową w postaci kìbinti ʽdrażnić, nagabywaćʼ ob. pakìbti ʽzawisnąćʼ, prikìbti 

ʽprzyczepić sięʼ, SO kabinė́tis ʽchwytać się czegoʼ i ʽszukać zaczepkiʼ. Rekonstrukcja: kir-V 

< *kṛH-V, kar-V < *korH-V. 

 kìrka I 1 p.a. gw. ʽptak mewa, Sternaʼ — sb. postverbale od dźwiękonaśladowczego 

czas. kirk̃ti ʽwydawać cienki głosʼ (zob.). Tu może też kìrlė ʽmewaʼ. — N.rz. Kìrka, Kirk̃ė, 

Kirkùtis, Kirk̃upis. 

 kìrka II 1 p.a. gw. 1. ʽpiesznia, łom do wykuwania przerębli w lodzie; kilofʼ, 2. ʽżerdź 

do zrywania jabłekʼ — zapoż. z błr. kírka, -i ʽłomʼ (⇐ ros. kirká, -í XVII w. ʽoskard, kilofʼ; 

tu może z osm.-tur. küräk ʽszufla, łopataʼ, zob. REW I, 560). 

 kìrkė 1 p.a., kirka b.z.a. gw. ʽkościół protestancki, luterańskiʼ (Žydai turi savo 

sinagogą, vokiečiai savo kirką ʽŻydzi mają swoją synagogę, Niemcy swoją kirchęʼ) — 

zapoż. z nwn. Kirche f. (LEW 257, Čepienė 116; znane też w ros. kírka ⇐ dn. kirke, zob. 

REW I, 560). — Germanizmem jest też stpr. obl.sg. kirken, kīrkin a. kijrkin (ENCH), kirko 

GRG 30 «kirche», Kyrkoy GRF 55 «Ecclesia» (PKEŽ 2, 193n.). — Cps. kirk̃apis ʽcmentarz 

przykościelnyʼ < *kirk-kapis, złożenie hybrydalne (por. kãpas, kapaĩ; GL 66 widział tu raczej 

replikę nwn. Kirchhof m.), kirkpetris CGL ʽojciec Kościołaʼ – transpozycja nwn. 

Kirchenvater m. 

 kirkšnìs, -ies 3, 4 p.a., kìrkšnis 1 p.a. f. ʽpachwina, zagłębienie między dolną częścią 

brzucha a górną częścią udaʼ. SD
1 «kirść» [ʽbiodro, lędźwieʼ, SPXVI]309. War. kirk̃šnas, 

kìrkšnė, kirk̃šnė, kirkšnė,̃ kirkšnỹs, kirkštis. Odpowiedniki łot. cir̂ksnis2 ʽpachwinaʼ, pl. 

cìrkšņi, war. cirslis, pl. cìršļi; cirkste ʽwygięcie, zagłębienie podbrzuszaʼ. Jeśli k jest 

spółgłoską wstawioną do *kir-sni-, to formacja może stać w związku z psł. *ker-slo- 

ʽlędźwie, część pleców między żebrami a miednicąʼ, por. scs. črěsla n.pl. ʽὀσφύες, biodra, 

lędźwieʼ, strus. čeresla ts., ros. gw. čéresla pl. ʽkrzyże, pasʼ, ukr. čerésla ts. (por. ros. gw. 

čéreslo a. čeresló ʽkrój pługaʼ s.v. kers̃las), stczes. třiesla ts. (czes. tříslo ʽpachwina, 

słabiznaʼ), stpol. trzosła ʽlędźwie, uda, okolice narządów płciowychʼ. Por. REW III, 323, 

ALEW 493 (brak w LEW). Boryś 651, s.v. trzustka nie wymienił lit. odpowiednika. Dalsza 

analiza niepewna. Jeśli *ker-/*kir- wiąże się z pwk. pie. *(s)ker- ʽciąćʼ (por. gr. κείρω 

ʽobciąć, ostrzycʼ), to ʽlędźwieʼ można by przyjąć znacz. etym. ʽwcięta część ciałaʼ, por. fr. 

taille ʽpostawa, taliaʼ : późno-łac. taliāre ʽciąć, ucinaćʼ. — Drw. kirkšninė utėlė b.z.a. ʽwesz 

łonowa, menda, Phthirus pubisʼ. 

 kirk̃ti, kirkiù, kirkiaũ 1. ʽo gęsiach, kurach: wydawać cienki, wysoki głosʼ, 2. ʽo 

dziecku: płakać cienkim głosemʼ, 3. ʽkrzyczeć, wołaćʼ, 4. ʽskrzypiećʼ, 5. ʽburczeć w 

brzuchuʼ (syn. kiurk̃ti), 6. ʽcherlaćʼ (Šlapelis 169) — czasownik o osnowie kir-k-, 

pochodzącej od powtórzonego wykrz. kìr-kìr. Wtórne postaci wykrzyknika: kìrk-t (gìrkt), 

kyrk-t o głosie gęsi, czapli oraz kìrku-kìrku o głosie kury, o odgłosie kroków, kirk̃u-kirk̃u o 

odgłosie skrzypienia. — Z innymi sufiksami: kìrkauti o głosie gęsi, kirksė́ti 1. o głosie gęsi: 

Žąsys kìrksi, pamačiusios vanagą arba kad nori lėkti ʽGęsi «kirksi», gdy zobaczą jastrzębia, 

albo gdy chcą leciećʼ, 2. ʽmówić, paplaćʼ, 3. ʽśpiewać fałszującʼ, 4. ʽskrzypieć – o drzwiachʼ, 

kirksóti ʽstać – o kurze z nastroszonymi piórami; sterczeć, stać skulonymʼ, kirkúoti 

ʽskrzypieć, trzeszczećʼ. — Postverbalia: kìrka (zob.), kirk̃ilas 1. ʽpłaksaʼ, 2. ʽogierʼ (por. 

nazw. Kìrkilas, Kirk̃ilas, Kirkilà), kirklỹs ʽwciąż płaczące niemowlę lub dzieckoʼ (por. nazw. 

Kirklỹs), kirkùtis ʽpierwsze jajko zniesione przez młodą kuręʼ (Kirkučio niekas nenori pirkti, 

nes labai mažas ʽNikt nie chce kupować «kirkutis», bo jest bardzo małyʼ). Czy tutaj też 

kìrkužė ʽszyszka sosnowa a. świerkowaʼ (war. kìrkuža, kirkužỹs)? 

 
309 Bańkowski I, 680 zwraca uwagę na to, że Szyrwid, pisząc <kirść>, błędnie poprawił omyłkę drukarza z 

leksykonu Mączyńskiego, mianowicie pisownię <krść> (to zamiast kość). 
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 kirmėlė ̃ 3 p.a. 1. ʽrobak, glistaʼ, 2. ʽżmijaʼ. SD: kirmėlės f.pl. «robactwo; robacy w 

żywocie», arimo kirmėlės «pandry, pandrowie», kirmėlės mani ėsti «robacy mię toczą», 

kirmėlė kapūstų SD
1 «gąsienica», kirmėlės medžio «robacy w drzewie», kirmėlė pūkinė SD 

«gąsienica» (syn. žolinė); kirmėlė šilkinė SP ʽrobaczek jedwabnyʼ [ʽjedwabnik, Bombyx 

moriʼ] — derywat na -ėl- od rzeczownika kirmìs, -iẽs ʽrobakʼ, pierwotnie może w znacz. 

zdrobniałym. NB. Łot. gw. ķirm̃elis ʽmól drzewny, kornik; robak, larwaʼ jest lituanizmem 

(ME II, 384). — Drw. kirmėláitė ʽrobaczekʼ, kirmėlėlė SD «robaczek», kirmėlỹnė ʽmiejsce 

pełne robaków, nieczystości; żmijowiskoʼ, też ʽmnóstwo, masa, duża ilość czegoʼ, cps. 

kirmėlžolės f.pl. LEX ʽzioła stosowane przeciw robakom jelitowymʼ (por. žolė,̃ žõlės). — SD 

kirmėlių mėnuo «czerwiec, iunius». Jest to kalka z pol. czerwiec ⇐ czerw, -ia (czego nie 

dostrzega Skardžius, RR 4, 30, 35; brak w LEW). Według Sławskiego I, 119 stpol., pol. 

przest. czerwiec miało trzy znaczenia: 1. ʽdrobny owad, zbierany i przerabiany na barwnik 

czerwony, Porphyrophora polonicaʼ, 2. ʽroślina, na której korzeniach żyje ten owad, 

Scleranthusʼ, 3. ʽmiesiąc nazwany tak jako okres zbioru czerwia, tj. czerwcaʼ. Drw. 

wsteczny: kirmė ̃ʽrobakʼ (por. skruzdėlė ̃⇒ skruzdė;̃ kumẽlė ⇒ kùmė). Vb. denom. kirmėlė́ti 

ʽrobaczywieć (o drzewie, grzybie)ʼ. — N.rz. Kirmėlỹnė, Kirmėl̃iškė, -iškis, Kirmėl̃iupis. 

 kirmìs, -iẽs f. 4 p.a., kirm̃is, -io m. 2 p.a. f. 1. ʽczerw, robakʼ, 2. ʽtasiemiec, Cestodaʼ, 3. 

ʽżmijaʼ, 4. coll. ʽjajeczka pszczółʼ (Iš kirmio bičiukai randas ʽZ jajeczek rodzą się 

pszczółkiʼ). SE kerm- jest słabo reprezentowany, zob. s.v. kermuõ. Odpowiedniki bałtyckie: 

łot. cirmis ʽczerw, robakʼ (obok tego SE cèrme, cêrms2 ʽdżdżownica, glista ludzkaʼ)310, stpr. 

girmis EV ʽczerw, Madeʼ (por. n.jez. Kirmys, Kermesse, AON 63). W słowiańskim do kirmìs 

nawiązuje drw. scs. črĭmĭnŭ ʽczerwonyʼ, strus. čĭrmĭnŭ ʽpurpurowoczerwony, rudowłosyʼ, 

ros. przest. čérmnyj ts. (war. čerëmnyj), stserb. črman (REW III, 325), pol. przest. i gw. 

czyr(z)mny, czermny ʽczerwonyʼ, drw. stpol. czyrzmień, -mni f. ʽczerwieńʼ, pol. czermień bot. 

ʽCalla palustris, Arum maculatumʼ (Bańkowski I, 225). Wyraz odziedziczony z pie. *ku̯ṛmi-, 

por. sti. kṛ́mi- m. ʽrobakʼ, śrpers. kirm ʽrobak, wążʼ, stir. cruim, walij. pryf ʽrobakʼ. Zob. IEW 

649, LEW 257, ALEW 493n. De Vaan 665 zakłada rozwój pie. *ku̯ṛmi- w *u̯ṛmi- (zanik k), 

aby dołączyć tu refleksy łac. vermis m. ʽrobakʼ i stwn. wurm m. ts., goc. waurms m. ʽwążʼ. 

— BSW 134 wymienił pbsł. *kir-mi- wraz z war. sufiksalnym *kir-u̯i-, który ukazuje się w 

słowiańskim. Por. psł. *čĭrvĭ ʽrobak, czerwʼ, scs. čĭrvĭ ʽσκώληξ, robakʼ, ros. ćervь, -vjá 

ʽrobak, larwa owadówʼ, stczes. črv, czes. červ ts., pol. czerw, -wia ʽlarwa muchówek i 

błonkówek; larwa pszczoły; pasożyt toczący drzewa, owoceʼ (por. Boryś 96, Derksen 2008, 

93). — Drw. kirmėlė ̃(zob.), kirm̃inas ʽczerw, robakʼ – ma odpowiednik w psł. *kĭrmĭnŭ: scs. 

črŭmĭnŭ ʽἐρυθρός, czerwonyʼ, strus. čeremnŭ ʽczerwiowy, o barwie czerwiaʼ; kirm̃ius 2 p.a. 

a. kirmiùs 4 p.a. ʽlarwa pszczołyʼ, też coll. (Iš kirm̃iaus bitės išeina ʽZ jajeczek wychodzą 

pszczołyʼ. Kirmiaũs daug, o medaus nėr ʽLarw dużo, a miodu brakʼ), kirmulỹs ʽrobak; 

żmijaʼ, kirmùtis ʽrobaczywy owocʼ. Cps. kirm̃grauža ʽmól drzewny; miejsce stoczone przez 

niegoʼ, war. zdysymilowany: kim̃grauža; kirm̃graužos f.pl. ʽproszek natoczony przez mola 

drzewnegoʼ (por. gráužti), kirm̃uogė bot. ʽmiechunka rozdęta, Physalis alkekengiʼ, roślina 

lecznicza o właściwościach przeciwzapalnych (por. úoga), kirm̃varpa ʽkornikʼ (por. varpýti). 

Vb. denom. kirm̃ėti ʽrobaczywieć, zwł. o mięsie, być toczonym przez robaki – o drzewie, 

jabłkuʼ (por. kermė́ti s.v. kermuõ), kirmýti (zob.). — N.rz. Kirmijà. Zob. też nazwy rzeczne 

wymienione s.v. kirmėlė.̃ 

 kirmýti, kirmijù, kirmijaũ 1. ʽrobaczywieć (o jabłkach, grzybach), być zżeranym przez 

robakiʼ, 2. ʽgnić (o sianie, zbożu, kartoflach i o chałupie)ʼ, 3. przen. ʽdługo spać, wylegiwać 

się w łóżku; próżnować, nie pracowaćʼ — vb. denom. od kirmìs (zob.). — Neoosn. kirmij-: 

 
310 Lituanizmem jest łot. ķirm̃is ʽrobak, zwł. mól drzewny, kornik, chrząszcz drążący chodniki pod korą lub w 

głębi drzewa; proszek przezeń natoczonyʼ, por. ME II, 384 n.  
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kirmìjimas, kirmýjimas ʽrobaczywienie (owoców); uchylanie się od pracy, próżnowanieʼ, 

sukirmìjėlis 1. ʽrobaczywy owocʼ, 2. ʽktoś niedomagającyʼ. — Neoosn. kirmy-: kirmýtojas 

ʽśpiochʼ, cps. kirmýtžolė bot. ʽkomosa piżmowa, Chenopodium anthelminthicumʼ (używana 

jako środek do usuwania robaków z ustroju człowieka), ʽrzepicha błotna, Nasturtium 

palustreʼ, ʽwrotycz pospolity, Tanacetum vulgareʼ (zwalcza pasożyty, odstrasza muchy, 

komary i kleszcze); kirmýžolė bot. ʽrdest wężownik, Polygonum bistortaʼ (lek ściągający w 

biegunkach i nieżytach jelit). 

 kìrna 1 p.a. gw. 1. ʽostry pień pozostały po wyrąbaniu łozy, wierzbyʼ, 2. ʽłom drzew, 

pni w bagnieʼ, 3. ʽzwał korzeni naniesionych przez wodę na brzegu rzeki; powalone drzewa 

na brzegu jezioraʼ, 4. ʽłąka z pniami, kępamiʼ, 5. ʽpodmokłe miejsce pokryte krzakamiʼ, 6. 

ʽkupa, gromada; skupisko robaków, kłębowisko żmijʼ. Pl. kìrnos ʽmiejsce podmokłe ze 

sterczącymi z bagna pniamiʼ. Nawiązanie stpr. kirno EV ʽkrzak, krzew, Struch [Strauch]ʼ, 

nazwa lasu Kirno, Kirne, n.m. Kyrnen (AON 63). Formacja na SZ kir- ⇐ ker-, por. kẽras 

ʽkarcz, krzakʼ. Nie można nie odnotować uderzającego podobieństwa kìrna do kìrba ʽgrunt 

błotnisty, mokradłaʼ (zob.). — Oboczny refleks SZ kur- widać w rcs. kŭrĭjĭ ʽkorzeńʼ. — N.m. 

Pakìrnė, Pakìrniai. Czy tu też Kìrnės 2x, Kirñaičiai? 

 kirp̃ti, kerpù, kirpaũ ʽstrzyc, ciąć nożycami, ścinać (włosy, wełnę, sierść)ʼ : łot. cìrpt, 

cērpu, cìrpu ʽstrzycʼ. Typ odmiany jak kirs̃ti, kertù. Odpowiednik psł. *čĭrpǫ, *črěpti (pbsł. 

*kirp-/*kerp-), por. scs. počrŭpǫ, -črěti ʽzaczerpnąć, nabraćʼ, stczes. črpu, čřieti ʽnabierać, 

czerpaćʼ, stpol. naczarli wody ʽnaczerpali wodyʼ (inf. *naczrzeć); typ odmiany jak tepǫ, teti 

ʽuderzaćʼ (zob. Vaillant III, 155n.). Iter. *čĭrpati, *čĭrpjǫ ʽczerpaćʼ (pbsł. *kirp-ā-, *kirp-i̯e/o-

), por. scs. črĭpati, -ljǫ, ros. čérpatь (ros. gw. čérpatь ʽrwać, szarpaćʼ), pol. czerpać, -pię 

ʽwydobywaćʼ. Do pie. *(s)kerp-/*(s)kṛp- ʽuciąć, zerwać, oderwaćʼ (LIV
2 559), por. SZ łac. 

carpō, -ere ʽskubać, zrywaćʼ, gr. κάρπος ʽowocʼ. Dyferencjacja znaczeniowa: ʽciąć, ścinaćʼ 

(lit.) ⇒ ʽskubać, zrywaćʼ (łac., ros. gw.) ⇒ ʽczerpać, wydobywaćʼ (słow.), por. Jēgers 1966, 

25. Zob. BSW 129, LEW 257n. ESJS 668, Boryś 95. — Drw. nusikirp̃dinti ʽkazać sobie 

ostrzyc włosy na głowieʼ; nomen kérpė ʽwierzchni okrawek brukwi, marchwi, rzodkwi; 

ogryzek jabłkaʼ (akut niejasny). Tu może łot. ķerpis «einer, der gern zugreift, ein Dieb» 

(Berneker I, 171; zdaniem ME II, 368 raczej do ķer̂t «greifen, haschen, fangen; erreichen, 

ereilen»). — Podwójny refleks SZ kirp-/kurp-: 1. SZ kirp-: atakirpos f.pl. «barwica, 

barwiczka postrzygana» [ʽkosmki, kosmacizna w tkaninieʼ, SPXVI] (syn. nuokirpos, kurias 

nukirpa kirpėjai nuog gelumbės), kirp̃čius ʽwłosy przystrzyżone na czole, grzywka; osoba o 

tak przystrzyżonych włosachʼ (w kwestii neosuf. -čius zob sùkčius), kirpelė SD «barwierka» 

[ʽgolarka, fryzjerkaʼ, SPXVI], kìrpša c. ʽkto ma krótko ostrzyżone włosyʼ (⇒ kìrpšiai m.pl. 

ʽgrzywkaʼ), kirptuvė SD «barwiernia» [ʽpomieszczenie przeznaczone do golenia i 

strzyżeniaʼ, SPXVI], kirptùvės f.pl. ʽpoczęstunek po zakończeniu strzyżenia owiecʼ, 

pakirpimas švintas SD «postrzyżyny na duchowny stan» [ʽtonsuraʼ], pakirpos SD [ʽtonsuraʼ], 

pakirpnyčia SD
1 «postrzygadlnia, tonstrina», pakirpos SD «postrzyżyny od sukna» (syn. 

pakirpinės). Cps. avìkirpės (zob. avìs), n.m. Kirp̃kalnis. Por. łot. cirp̃a, cirp̃is ʽsierpʼ. 2. SZ 

kurp-: kùrpė (zob.). Paralele: dir-/dur- przy prs. derù; gir-/gur- przy prs. geriù; ring-/rung- 

przy prs. rengiù. Alternant z s-mobile: skirp̃stis (zob.). — SO karp-: karpinė́ti iter. ʽwycinać, 

kroićʼ, karpýti (zob., tam też nomina), karpstýti ʽstrzyc po trochu; uwiązywać koniaʼ. 

 kirst-, neoosnowa wyabstrahowana 1° z formy kirs̃tas, ptc. prt. pass. do kirs̃ti ʽsiec, 

ciąćʼ, 2° z formy *kirstyti < *kirs-sty-, frq. do kirs̃ti. Drw. kìrsčioti ʽuderzać, rąbaćʼ (drw. na 

-o- od neoosn. kirsč̓ - jak w prt. *kirsčiau, por. kìlsčioti, rìsčioti), ⇒ kirsčiomis adv. SD 

«siekiem»; kìrstelėti ʽciąć przez chwilęʼ, kìrsterti ʽzrobić wymówkę; mocno zagrać (o 

muzykantach, dosł. ʽzaciąćʼ); zapłacićʼ. Nomina: kirs̃tas ʽlancetʼ (por. dáigstas, kals̃tas, 

skirp̃stas), kirstė ̃ ʽmiejsce ukąszenia żmiiʼ (Iščiulpk kirs̃tę ir išgysi ʽWyssaj «kirstė» i 
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wyzdrowiejeszʼ), kirstìklis ʽlancetʼ (neosuf. -ikl-, zob. šaudìklis), kirstìs f. ʽwyrąb w lesie, 

porębaʼ, też ʽczerw, robakʼ (por. slistìs, svirstìs), °kirstys w n.rz. Rąskirstỹs (z *Rąst-kirstys, 

por. rą̃stas), kirstùkas 1. ʽporębaʼ, 2. ʽlancetʼ, 3. ʽktoś skłonny do zaczepkiʼ, 4. ʽryjówka, 

kretomysz, Sorexʼ, ⇒ kirstuklis SD «puszczadło» [ʽnarzędzie do zacinania żyły, do 

puszczania krwiʼ, L.]; kirstùvas ʽkilof, oskardʼ, SD też «puszczadło», kirs̃tuvė ʽnarzędzie do 

obróbki kamienia żarenʼ.  

 kirs̃ti, kertù, kirtaũ 1. ʽsiec, ciąć, ciąć batem, rąbać siekierąʼ, 2. ʽuderzać dziobem, 

uderzać kłami (o dziku)ʼ, 3. ʽżąć żyto (kosą, nie zaś sierpem)ʼ, 4. ʽżądlićʼ, 5. przen. lietùs 

kert̃a ʽdeszcz zacinaʼ, atkirs̃ti ʽodrąbaćʼ, iškirsti DP ʽwykłuć, usiec, wyciąćʼ, prakirs̃ti 

ʽprzerąbać, wyrąbać (przerębel); przebić dziobemʼ, užkirs̃ti ʽzaciąć, naciąć; zagrodzić 

(drogę); trzasnąć (z bicza); dać klapsaʼ. SD kertu «siekam» (syn. kapoju), «tnę». 

Odpowiedniki bałtyckie: łot. cìrst, cērtu, cìrtu ʽrąbać siekierą, mieczem; chłostać rózgą, 

batem; bić ręką; budować, stawiaćʼ, stpr. kyrteis GRA 78 ʽbij! uderzaj!ʼ (zob. ALEW 495n., 

PKEŽ 2, 199). Do pie. *(s)kert- ʽciąć, przecinaćʼ (LIV
2 559n.), por. wed. ví akṛtas aor. 

ʽprzeciął, rozciąłʼ, orm. k̒ ert̒ em ʽzdzieram skóręʼ, alb. qeth ʽtnie, strzyżeʼ, łac. cortex, -icis 

m.f. ʽkora; łupinaʼ. Ze słowiańskiego por. rcs. čĭrtu, črěsti ʽciąć, rznąćʼ, strus. očerte 

ʽoznaczył granicęʼ (scil. zaciosami); ros. čéres ʽwąska sakiewka obwiązywana wokół pasa 

lub nogiʼ, pol. trzos ʽskórzany pas podróżny na pieniądzeʼ (*kert-so-). Pwk. *(s)ker-t- jest 

paralelnym do *(s)ker-p- ʽobcinać, zrywaćʼ (zob. kirp̃ti) i *(s)ker-H- ʽoddzielaćʼ (zob. skìrti) 

rozszerzeniem elementarnego pwk. *(s)ker- ʽstrzyc, drapać, ciąćʼ. Por. gr. κείρω ʽobciąć, 

ostrzyc, ścinać, wycinaćʼ, SO stisl. skar ʽstrzygł, ciąłʼ. — SD: apkertu «obrąbiam, obrębuię», 

apkertu kų SD «oćmam kogo, siekę kogo», apkertu žmogų SD «obcinam człowieka» [ʽzabić 

kogo przez obcięcie głowyʼ], ažukertu SD «zarębuię na obiad» (syn. mėsos kirtimas), 

ažukertu arklį SD «zacinam konia», ažukertu kelių SD «zarębuię drogę», nukertu «ścinam 

kogo», pakertu SD «podcinam drzewo; podrzynam co» (syn. papjauju). Refl. kirs̃tis 

ʽprzecinać sięʼ (keliaĩ kert̃asi ʽdrogi się przecinająʼ), apsikirst SD «obrąbić się» [ʽwykonywać 

wokół siebie zasieki ze zrąbanych drzewʼ, SPXVI], ažusikirto «zatretował się koń» [ʽobraził 

się w nogęʼ, L.]. — Nomina na SE kert-: kers̃las (zob.), kertamas miškas SD «rębny las», 

kertė ̃(zob.). Tu prawdopodobnie też ùžgertas < *užkertas (zob.). Nomina na SZ: zob. kirt-. 

— SO kart-: *kartyti (iter.), por. postverbalia: apýkarta ʽogrodzenie z wysoko uciętych 

drzew, okół; okolicaʼ, apìkartas ʽdrewniany szkielet stodołyʼ (por. n.m. Apikartaĩ, Apkartaĩ 

6x), į́karta ʽnacięcieʼ, ìškarta a. ìškartas ʽwyrąb, poręba w lesieʼ (n.m. Ìškartai, n.rz. 

Ìškartas), kartà (zob.), kart̃as (zob.), kartùs (zob.), prãkartas (zob.), prakartė ̃ ʽpasmo zbyt 

wysoko zżętego zboża lub trawyʼ, sánkarta ʽprzecięcie drógʼ, ùžkarta m.in. ʽogrodzenie pola 

a. łąkiʼ. — Czasowniki pochodne od kirt-: kirtailióti ʽobcinać po trochu, np. gałęzie od pniaʼ 

(por. neosuf. -ailio- s.v. gỹvalioti), kirtinė́ti ʽrąbać po troszeʼ. — Neopwk. kirs- (⇐ kirs̃ti): 

kirsnóti ʽrąbać po troszeʼ, atsikirsdinė́ti ʽostro sobie odpowiadać, odcinać sięʼ, atsikirsdýti ts., 

nomina: kirs̃las ʽłom, sztanga do kruszenia muru; lancetʼ, kirsmas b.z.a. ʽcięcie, razʼ, kirs̃nė 

ʽporębaʼ. Zob. też kirst-. 

 kirt-, nomina na SZ od kertù, kirs̃ti ʽsiec, ciąćʼ: apkirtimas SD «obrąb, obrona 

woienna» [ʽzasieki, osłona ze zrąbanych drzewʼ], apkirtis kareivių SD «obrąb, obrona 

woienna», ãtkirtis ʽodcięcie się; ostra odpowiedźʼ, SD «odsiecz», atkirtos SD f.pl. «żużel 

rozmaita», kirtà ʽbicie, lanie jako karaʼ, kirtė́jas ʽdrwal, rębacz, kosiarzʼ, kirtẽklis ʽżniwiarz, 

kosiarzʼ, kirtìkas 1. ʽrębacz, kosiarzʼ (n.m. Kirtìkai), 2. ʽkilof, piesznia do loduʼ, kirtìklis 

ʽkilof, oskardʼ, kirtìmas ʽrąbanie, wyrąb, poręba; koszenie kosą; wziątka w kartachʼ, SD też 

«dzwonko ryb; szrot ryby» [ʽodcięty kawałekʼ], kirtinỹs ʽporęba; zrąbane drzewaʼ, galvos 

nukirtimas SD «ścięta śmierć» [ʽkara śmierciʼ], nukirtimas žmogaus SD «ścinanie ludzi». Por. 

n.m. Kirtìmai 3x; kirt̃is (zob.), sánkirta ʽprzecięcie; skrzyżowanieʼ (war. sánkarta; syn. 

sánkryža). Cps. kirtãvietė ʽwyrąb, poręba; przodek w kopalni węglaʼ (por. vietà), málkakirtis 
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ʽpora rąbania drewʼ, malk(a)kirtỹs ʽkto rąbie drwaʼ (por. málka).  

 kirt̃is, -čio 2 p.a. 1. ʽcięcie, cios; uderzenie, klapsʼ, 2. ʽprzebicie w kartachʼ, 3. gram. 

ʽprzycisk, akcent wyrazowyʼ (⇒ bekirt̃is žõdis ʽwyraz nieakcentowanyʼ) — dewerbalne 

abstractum na -i̯a- od SZ kirt-, por. kertù, kirs̃ti ʽsiec, ciąć, rąbać, żąćʼ. Odpowiednik stpr. 

kirtis EV ʽcięcie, cios, Hawe [Hieb]ʼ). Paralele: liñkis ⇐ liñkti; vìngis ⇐ véngti (GJL II, § 83). 

 kirṽis, -io 2 p.a. ʽsiekieraʼ (Kirvio yr du galù – kertamasis ir mušamasis ʽSiekiera ma 

dwa końce: tnący [ostrze] i bijący [obuch]ʼ), 2. przen. ʽszorstki, obcesowy człowiekʼ. SD: 

kirvis «siekiera», kirvis ratadailių «barta», kirvis dalginis «halabart», kirvis ir kaponė 

«oskard». Odpowiedniki bsł.: łot. cìrvis, -vja ʽsiekieraʼ, ros. gw. červь ʽsierpʼ (BSW 135, LEW 

259, ALEW 497). Rzeczownik na -i̯a- od neoosn. kirv- ⇐ *kir-u̯a- pochodzenia 

dewerbalnego. Por. kir- jako SZ od *ker-, należącego do pwk. pie. *(s)ker- ʽstrzyc, ucinać; 

skrobaćʼ (LIV
2 556n.), gr. κείρω ʽobciąć, ostrzyc; ścinać, wycinaćʼ < *(s)ker-i̯e-; stisl. skera 

ʽstrzyc, ciąćʼ, alb. shqerr ʽrozrywa, rozszarpujeʼ, orm. k̒ erem ʽzeskrobuję, zdrapujęʼ. Zapoż. 

bałtyckie w fiń. i est. kirves ʽsiekieraʼ (Liukkonen 1999, 81). — Drw. kirvelis SD 

«siekierka», kirvelnykas SD «halabartnik», kirvýnas ʽmarna, tępa siekieraʼ, kirṽinė a. kirvìnė 

ʽmiejsce na ścianie, gdzie zawiesza się siekierę, hak na siekieręʼ (por. šáukštinė ⇐ šáukštas), 

kirvinýčia a. kirvinyčià ʽdeska na ścianie do zatknięcia siekieryʼ (LEX ʽAxenbrettʼ), też ʽpas 

do zatknięcia siekiery na biodrze; pętelka wszyta przy kołnierzu płaszcza, wieszakʼ, kirvùkas 

ʽsiekierkaʼ i ʽwalet w kartachʼ (syn. kaplỹs). Cps. dalgiakirvis SD «bardysz» [ʽkij z siekierą 

na kształt halabardyʼ, L.] (por. dalg̃is), kirviãkotis a. kirṽia- ʽtoporzysko, rękojeść siekieryʼ, 

war. kirk̃otis (por. kótas); kirviãmalkės f.pl. ʽdrobne drwa, szczapyʼ (por. málka), kirviãpentė 

ʽobuch siekieryʼ (por. péntis), war. kirp̃entė. Jęz. literacki zna człon I w postaci kirva-: 

kirvãkotis (tak już SD, s.v. «toporzysko»), kirvãmalkės, kirvãpentė.  

 kisiẽlius, -iaus 2 p.a. 1. ʽrzadka kasza z zakwaszonej mąki owsianejʼ (m.in. SD «kisiel» 

[ʽpotrawa z mąki rozczynionej wodą i poddanej fermentacji, rodzaj żuruʼ, por. kisieć 

ʽfermentowaćʼ, SPXVI]), 2. przen. ʽrzadkie błoto na drodzeʼ — zapoż. ze stbłr. kiselь ʽkwaśna 

potrawa zrobiona na mąceʼ, por. błr. kisélь, kisjaljú. Por. Būga, RR III, 777, SLA 102, ZS 29, 

LEW 259. War. kisẽlius, kỹselis, kisiẽlis, kisiẽlė. Cps. kisiẽlmaišis ʽmątewka do mieszania 

kisieluʼ (por. maišýti), kisiẽlpienis ʽzaczyn owsiany, z którego gotuje się kisielʼ (por. píenas). 

 kìsti I, kisù, kisiaũ: užkìsti gw. ʽzapełnić suszarnię tym, co ma schnąć (zboże, siano, len 

itp.)ʼ — pwk. kis- stanowi prawdopodobnie st. zanikowy typu TiT ⇐ TeT do *kes- (por. pie. 

*kes- ʽdoprowadzać do porządkuʼ, LIV
2 357), o czym zob. s.v. kàsti. Paralele: sik- ⇐ °sekti; 

sig- ⇐ sègti; tis- ⇐ tesė́ti. Inaczej LEW 259, gdzie próba połączenia kìsti z kìšti ʽwsuwać, 

wsadzaćʼ jest ze względów głosowych mniej nieprawdopodobna. — Drw. ãtkisas ʽzboże 

rozłożone do suszenia w piecuʼ (⇐ *atkìsti), kisìmas ʽzboże rozłożone do młócenia, do 

suszenia w suszarniʼ, JU: ʽnastawienie zboża w osieci, zboże nastawioneʼ. Nie widać śladu 

SO †kais- ⇐ kis-. 

 kìsti II, kitù (war. kintù), kitaũ gw. ʽmieć zamiar, zamierzać; przyrzec, obiecaćʼ (Jis 

man buvo malkų pakìtęs, bet dabar supykom, tai negausiu ʽOn obiecał mi drewna, ale teraz 

się pokłóciliśmy, to nie dostanęʼ), pakìsti ʽzamierzyć co; obiecaćʼ, sukìsti ʽpostanowićʼ (Kai 

sukiñta važiuoti, jų nebenulaikysi ʽJak postanowią jechać, to już ich nie powstrzymaszʼ), 

užkìsti ʽzapragnąć, zachcieć czegoʼ (Sunku perkalbėti, ko jis užkiñta ʽTrudno odwieść go od 

tego, co mu się zachceʼ). Formacja na SZ kit- od ket-, zob. ketė́ti ʽzamierzaćʼ. Neoapofonia 

TeT ⇒ TiT też w ked- ⇒ kid-; bed- ⇒ bid-; tek- ⇒ tik-. — Neopwk. kint-: kìnti (zob.). 

 kìsti III, kiñda, kìdo, zwykle z prvb. ap-, pa-, su- 1. ʽrwać się, strzępić się (o odzieniu, o 

strzesze)ʼ, 2. ʽobruszyć się, obsunąć się, oderwać się, odpaść (np. o gzymsie) — prs. infig. na 

SZ kid- ⇐ ked- o funkcji inchoativum do kèsti, kedė́ti ʽrwać się, strzępić sięʼ (zob.). Typ 
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apofoniczny TeT ⇒ TiT, wzorowany na ReT ⇒ RiT. — Drw. kidénti 1. ʽczochrać wełnę po 

raz pierwszyʼ, 2. ʽnieść z trudem, dźwigać, taszczyćʼ (por. pol. targać ʽszarpać, czochraćʼ i 

ʽdźwigać, nieść z trudemʼ), iškidė́ti ʽwystrzępić sięʼ, kidìnti ʽczochrać (wełnę)ʼ. — 

Fonetycznym dubletem do kid- jest kiud- w kiùsti, kiuñda, kiùdo, por. nukiùsti ʽoberwać się, 

postrzępić się (o odzieniu, o strzesze)ʼ, zob. LD § 66. Drw. kiudà ʽstrzępʼ. Paralela: SZ kiùžti 

ob. kìžti ⇐ SE kež-. Zdaniem LEW 261 «Das iu von kiùsti, kiudà ist affektisch-

despektierlicher Natur». 

 kišẽnė 2 p.a. 1. ʽkieszeń, woreczek przyszyty do spodni, fartuchaʼ (į kišẽnę kišaũ 

ʽwsunąłem do kieszeniʼ), 2. ʽkieszeń u siodłaʼ, 3. ʽsąsiek w stodole do składania zboża 

zżętego w małej ilościʼ. Analiza: kiš-enė, deverbativum od kišù, kìšti ʽwsuwać, wpychaćʼ. Z 

obocznym suf. -anā-: kìšana ʽwojłok wsuwany pod chomąto lub pod siodłoʼ. Znacz. etym. 

ʽsunięcie, wsuwanie do czegośʼ, stąd ʽmiejsce przeznaczone do wsunięcia czegośʼ. Paralele: 

1. virtẽnė ʽprzewracanie sięʼ (n.act.); ʽmiejsce na drodze, gdzie wywracają się wozyʼ (n.loci), 

2. kepẽnė ʽpieczenie; spiekota, upał letniʼ (n.act. do kepù, kèpti), ʽpieczeńʼ (n.rei), 3. perẽnė 

ʽchłostanie ciała wienikiem w łaźniʼ (n.act. do periù, pert̃i) i ʽłaźniaʼ (n.loci). — Szeroko 

znany war. kešẽnė ʽkieszeńʼ może być uwarunkowany przez prs. *kešu (dawniej należące do 

inf. kìšti), z czasem zastąpione przez prs. infig. kemšù (zob.). Por. SE w drw. kepẽnė, perẽnė. 

Na temat war. kaš-, kašẽnė, zob. s.v. kìšti. — War. m. kišẽnius lub kešẽnius, może być 

umotywowany formą dualną na -u, por. Du kišeniù iškračiau ʽDwie kieszenie wywróciłemʼ. 

— Drw. kišẽninis ʽkieszonkowy, noszony w kieszeniʼ, kišeniõkas ʽkieszonkowiecʼ. Cps. 

kišénpinigiai m.pl. ʽkieszonkoweʼ (por. pinigaĩ), kišénvagis ʽzłodziej kradnący z kieszeni a. 

torebekʼ (por. vagìs). — NB. Wyraz polski kiszenia (przest.), dziś kieszeń jest 

zapożyczeniem albo wprost z jęz. litewskiego (kišẽnė), albo przy białoruskim pośrednictwie 

(por. kišė́nь, kišė́nja, stbłr. kešenja, kišenja ⇐ lit. kišẽnė), zob. Smoczyński [1985] 2001, 

428n. Por. ukr. kyšénja (ESUM II, 440). 

 kiškà 2 p.a., pl. kìškos pot. 1. ʽnoga u zwierzęcia, noga od kolana do biodraʼ, 2. ʽskok u 

zającaʼ, 3. ʽgoleń, podudzieʼ, 4. ʽnogawka spodniʼ. Odpowiednik łot. ciska ʽbiodro, skok u 

zającaʼ, war. cisks. Niejasne. Wysunięto hipotezę przestawki z *kikša, formacji o suf. *-sā, 

takim, jaki ukazuje się m.in. w sti. kakṣā- ʽpachaʼ i łac. coxa ʽbiodro, kłąb u zwierzęciaʼ (LEW 

260, za Endzelinem; ALEW 497). Por. syn. kìnka. 

 kìškis, -io 2 p.a. ʽzając, Lepusʼ — prawdopodobnie jest to decompositum od ilgakìškis, 

-ė ʽistota o długich goleniach, udach, nogachʼ, por. Ilgakìškis vẽjasi trumpakìškį ʽDługonogi 

goni krótkonogiegoʼ. Ėjo kiškis ilgakiškis sykiu su ežiu lenktynių ʽBiegał raz zając długoskoki 

z jeżem na wyścigiʼ. W II członie złożenia tkwi drw. od sb. kiškà m.in. ʽnoga od kolana do 

biodra, skok u zającaʼ. Paralela semazjologiczna: łac. pernīx, -īcis ʽchyży, prędki, żwawyʼ to 

przym. na -īk- od perna ʽu zwierząt: tylna część uda, szynkaʼ. Zob. też LEW 260, ALEW 

497n. — Drw. kiškáitė ʽzajęczycaʼ, kìškė ts., kiškenà ʽzajęcza skóra; czapka z takiej skóryʼ, 

kiškėk̃as ʽpodrosły zającʼ, kiškíena ʽzajęcze mięsoʼ, kiškíenė ʽzajęczycaʼ, kìškiškas ʽczujny – 

o śnieʼ, kiškìnis ʽzajęczyʼ (⇒ kìškinis sb. m. ʽsokół, Falcoʼ, SD vanagas kiškinis «rarog, 

accipiter leporarius»). Zdrob. kiškẽlis ʽzajączekʼ, war. kiškelýnas, kiškiõkas, kiškiùkas, 

kiškùtas. — Sufiksalna neoapofonia i (SZ) ⇒ y (SP) łączy formy kìškinas ʽwielki zającʼ i 

kiškýnas ʽmały zając; marny zającʼ (por. kiaušìnė i kiaušỹnė). — Cps. kìškiaguolis ʽleże 

zającaʼ (por. guõlis), kìškiakaptis ʽwygrzebane w śniegu legowisko zającaʼ (zob. kàpti), 

kìškiakelis ʽzajęcza ścieżka wygnieciona w śnieguʼ (por. kẽlias), kìškiašūdžiai m.pl. ʽzajęcze 

łajnoʼ (por. šū́das), kìškiatakis ʽzajęcza ścieżkaʼ (por. tãkas). — W wypadku cps. SD 

<kißkiaimis> «rarog» [ʽjastrząb polujący na zająceʼ] obecność członu złożeniowego kiškia- 

zaleca analizę *kiškia-imỹs, tj. z n.agt. *imỹs od im̃ti ʽwziąć, jąćʼ w II członie. Znacz. etym. 

ʽ(ptak) porywający zająceʼ. Paralela: <unkśćiaimis> s.v. ánkščia. — Nazw. Kìškis, Kiškỹs (⇒ 
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pol. Kiszkis), Kiškė́nas, Kiškiónis, Kiškiū́nas. N.m. Kìškiai, Kiškiaĩ, Kiškẽliai 2x, Kiškẽliškės, 

Kiškélviečiai, Dìdkiškė. 

 kìšti, kišù, kišaũ (war. kišiaũ) ʽwsuwać, wsadzać, wpychać (do worka), wtykać; 

ładować siano na wóz (upychając, ugniatając je)ʼ, kìšti kóją ʽpodstawiać nogę, przeszkadzać, 

wadzićʼ, kìšti durìs ʽotwierać drzwiʼ, kìšti nósį ʽwtykać nosʼ. Cps. atkìšti ʽodsunąć zasuwę u 

drzwi, otworzyć; odkorkować butelkęʼ, įkišti DP ʽwpuścićʼ, įkišu SD «wrażam; wtykam», 

įkištas SD «wetkniony», pakišu kam kų SD «potykam co komu», pérkišti ʽprzetknąć, 

przewlec (przez środek)ʼ, prakìšti ʽprzesunąć; stracić, roztrwonić; ponieść klęskęʼ, prikìšti 

ʽprzysunąć, przybliżyć; napchaćʼ. Refl. kìštis ʽwtrącać się, mieszać sięʼ, įsikišu SD «wmykam 

się; wtrącam się w co» (syn. įsimaišau), prasikìšti ʽwysunąć się, zmarnować sięʼ, mán 

nesìkiša ʽnie obchodzi mnie, nie w głowie miʼ. — Morfem kiš- przedstawia formę SZ typu 

TiT ⇐ TeT do pwk. keš-, zaświadczonego w infigowanej osnowie kemš- (zob. s.v. kemšù), 

poza tym w nominach: kešẽnė ʽkieszeńʼ (zob.), może też kešaĩ m.pl. ʽdrewniana ławka z 

oparciem, umocowana na saniachʼ (Pritaisiau prie ragučių kešùs, tai dabar bus gera sėdėt 

ʽPrzyszykowałem w saniach ławkę, to teraz będzie wygodnie siedziećʼ). Pwk. keš- nie ma 

wyraźnych nawiązań. Transponat ie. *keḱ-. Por. LEW 260, ALEW 498. — Drw. kišdinė́ti iter. 

ʽwsuwać, wtykaćʼ. Nomina: kìšalas ʽpolewka, sos; przekąska zabierana w drogę lub do 

pracyʼ, kìšana ʽwojłok wsuwany pod chomąto lub pod siodłoʼ, kišẽlė ʽkieszonkaʼ (⇒ 

kišélninkas ʽzłodziej kieszonkowyʼ z *kišẽlininkas311 (kalka z pol. kieszonk-owiec ⇐ 

kieszonka), kišẽnė ʽkieszeńʼ (zob.), kišìmasis, -mosi ʽwtrącanie się, mieszanie się (do 

cudzych spraw)ʼ, kišūrà ʽszyberʼ, przen. ʽpuszczalskaʼ, prìkišis ʽzarzut, przytyk, pretensjaʼ, 

prikištìnė ʽzaczepkaʼ. Neopwk. kiš̓ - (⇐ gw. kišiaũ): kišióti ʽwtykaćʼ (por. giniaũ ⇒ ginióti). 

— WSZ kyš-: kýščioti a. kyščióti ʽwysuwać się, wysuwać głowę (przez okno); wsuwać, 

wtykać; dawać po trochu; często wchodzić i wychodzićʼ (atkýščioti ʽzwracać dług w małych 

kwotach, ratachʼ), kyšė́ti, kyšiù (3 os. kỹši), -ė́jau ʽwystawać, być wysuniętym, sterczećʼ, SD 

<kiši> «tkwi co w czym», kýšoti, kýšau, -ojau ʽsterczeć, wystawać, tkwić w czymʼ, war. 

kýšioti (neosuf.). Nomina: kyšà ʽotwór w dachu; czeluść; fartuch z kieszeniąʼ, kỹšas 

ʽfartuchʼ, kỹšis ʽzatyczka; łapówkaʼ (⇒ kyšiáuti a. kyšinė́ti ʽbrać łapówkiʼ, kỹšininkas 

ʽłapownikʼ), kyšýnas ʽmłody gęsty lasʼ i ʽgęsto zasiane miejsce na poluʼ (syn. kiešà), kyšulỹs 

ʽprzylądek, cypelʼ, kỹštis ʽzatyczka, zasuwkaʼ, prikỹštė ʽfartuchʼ. — Neoapofonia kiš- ⇒ 

kieš-: kiešà (zob.). Neoapofonia kiš- ⇒ kaiš-: kaišýti (zob.). 

 kitáika 1 p.a. ʽpołyskująca tkanina jedwabna, tafta, nankinʼ, war. kiteika b.z.a. — 

zapoż. ze stbłr. kitajka ʽgatunek tkaniny jedwabnej lub bawełnianejʼ, por. błr. kitájka, -i 

ʽtkanina jedwabna przywożona z Chinʼ, ros. kitájka ʽnankinʼ (ĖSBM 5, 42n.). 

 kìtas I, -à 4 p.a. 1. ʽinnyʼ, SD «inszy» (Kiti metai – kiti lapai ʽInny rok – inne liścieʼ), 2. 

ʽdrugiʼ (Nei pats valgo, nei kitam duoda ʽAni sam nie je, ani drugiemu nie dajeʼ. Jie vienas 

kito bijo ʽOni boją się jeden drugiegoʼ), 3. ʽjeden z dwóchʼ (Kitas giria, kitas peikia ʽJeden 

chwali, drugi ganiʼ. Šie du sunkiai sirgo: kits raupais, antras kaulų liga BRP ʽCi dwaj ciężko 

chorowali: jeden na trąd, drugi na reumatyzmʼ). Odpowiedniki bałtyckie: łot. cits, stpr. kittan 

obl.sg. ʽinnyʼ (kittans obl.pl.). Wyraz bez solidnej etymologii, zob. LEW 260n. Ostatnio 

ALEW 499 postuluje temat pronominalny *kita- wywodzący się ze złożenia *ki-tas, 

paralelnego do šì-tas, i porównuje pronominalne *ki- w scs. čĭto, ros. čto ʽcoʼ. Znacz. etym. 

ʽwer auch immerʼ ⇒ ʽandererʼ. — Temat kita- dał podstawę vb. denominativum kintù ʽstaję 

się innym, zmieniam sięʼ (kitaũ, kìsti), z kolei werbalny pwk. kit-, zinterpretowany jako st. 

zanikowy, dał początek derywacji neoapofonicznej: 1° kit- ⇒ SP/SE keit-: keičiù, keĩsti 

 
311 Akut jest tu pewnie następstwem wzdłużenia po synkopowaniu samogłoski sufiksu, podobnie jak w kélnės < 

kẽlinės lub kélgrinda < keliagrinda.  
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ʽzmieniaćʼ (zob.), 2° kit- ⇒ SP/SE kiet-: żm. kiečiù, kiẽsti ts. i 3° kit- ⇒ SP/SO kait-: kaitýti 

(zob. keĩsti). — Drw. kitaĩp ʽinaczejʼ, BRB kitaipo (por. kaĩp), kitóks ʽinny, nie tenʼ (z *kit-

toks dosł. ʽinny takiʼ), kìtą sỹk ʽinnym razemʼ, kitadà ʽniegdyśʼ (kitad DP ʽczasemʼ), kìtkas 

(zob.), kìtlius ʽkto robi tak, jak inni; ktoś niesamodzielny, naśladujący innychʼ, kitódas 

ʽodmiennyʼ (por. łot. citâds ʽinnego rodzaju, inaczej wyglądającyʼ), kitódai adv. ʽinaczejʼ 

(por. łot. citâdi ʽw inny sposób; kiedy indziej, wcześniejʼ), kitókias DP ʽw inszej postawieʼ, 

kitókiaip DP ʽinaczejʼ (⇒ kitokybė SD «rożność, rożnica», kitokystė SD
1 «rozność», kitókumai 

DP m.pl. ʽrożnościʼ), kitóniškas, gw. kitõniškas ʽinny, nie taki, odmiennyʼ (neosuf. -onišk-, 

por. vienóniškas, co do genezy zob. velnióniškas ⇐ velnionìs), kitur ̃ adv. ʽnie tu, gdzie 

indziejʼ (war. kìtur: niekur kìtur ʽnigdzie indziejʼ; nugrįžtų kur kitur nuog daikto SD 

«ostępuię od rzeczy»). Vb. denom. kitė́ti, -ju, -jau ʽzmieniać sięʼ. 

 kìtas II, kỹtas 2 p.a. ʽkit, klej szklarski do mocowania a. uszczelniania szyb w oknachʼ 

— zapoż. z błr. kit, -u (⇐ pol. kit, -u ⇐ nwn. Kitt m., por. Sławski II, 177). — Vb. denom. 

kitavóti, kytavóti ʽuszczelniać szyby kitemʼ. — War. kìnas ʽkitʼ skutkiem adideacji do švìnas 

ʽołówʼ (LEW 260). 

 kìtelis, -io 1 p.a. 1. ʽuniform wojskowego krojuʼ, 2. ʽpłócienne okrycie męskieʼ — 

zapoż. z ros. kítelь lub pol. kitel, -tla (⇐ śrwn. kitel, kittel ʽlekkie okrycie zwierzchnie dla 

mężczyzn i kobietʼ, nwn. Kittel m. ʽkitel, fartuch roboczyʼ, zob. EWD 658). Zob. też kìklikas. 

 kitinė́ti, kitinė́ju, kitinė́jau gw. 1. ʽbiec lekko, drobnym krokiemʼ, 2. ʽo dziecku: 

zaczynać chodzićʼ — czasownik na -en- od wykrz. kitù o bieganiu drobnym krokiem (Kitù 

kitù kitinė́ tetirva, t.y. bėginė JU ʽ«Kitu kitu» biegnie cieciorkaʼ), kìt o biegnącym dziecku 

(Mažiukas kad bėga namo: kìt, kìt, kìt). — Z innym sufiksem: kiténti ʽbyć wiecznie 

zabieganymʼ, tr. ʽ(dziecko) podrzucać na kolanachʼ. 

 kìtkas ʽco innego, coś innegoʼ, gen.sg. kìtko (tarp̃ kìtko ʽmiędzy innymiʼ). Z połączenia 

kìta kas przez synkopę i uniwerbizację (por. vìskas < vìsa kas). Składnik kìta to forma 

rodzaju nijakiego do adi. kìtas (zob.). 

 kỹtras, -à 4 p.a., kytrùs, -ì 4 p.a. przest., gw. 1. ʽroztropny, mądryʼ, 2. ʽprzebiegłyʼ, 3. 

ʽcwany, podstępny, fałszywy, obłudnyʼ, 4. ʽskąpy, chciwyʼ — zapoż. ze stbłr. xitryj, xitrij, 

błr. xítry (SLA 102, ZS 29, LEW 261). Stąd też łot. ķĩtrs ʽobrotny, sprytnyʼ. — SD
1 kytrus 

«chytry; przechyra». — Drw. kytráila a. kytréila ʽskąpiec, chytrusʼ, kytréiva ʽczłowiek 

przebiegły, spryciarzʼ (por. mandréiva, vadéiva), kytrýbė ʽprzebiegłość, chytrość; skąpstwoʼ 

(DP ʽchytrośćʼ, SD ts.), kytrius SD
1 «chytrek», kytrū̃nas ʽmądrala; skąpiecʼ. Vb. denom. 

kytráuti ʽokazywać chytrośćʼ, perkytráuti ʽprzechytrzyć kogoʼ; kytravóti LZŽ ʽmądrzyć sięʼ 

⇐ błr. xitravácь; kytrė́ti ʽmądrzećʼ, dasikytrė́ti JU ʽdomyślić się czego, przejrzećʼ. Osobno 

zob. kitrùiti. 

 kitrùiti, kitrùju, kitrùjau gw. ʽskąpić, sknerzyćʼ — paradygmat oparty na formie 3 os. 

prs. kitrùja ʽskąpiʼ, którą przejęto z błr. xitrúje (xitravácь). Paralele: dėkùiti, pielùiti. Zob. ZS 

29, GJL II, § 601. 

 kiùdelis, -io 1 p.a. przest. ʽwielka sieć wleczona przez jedną dużą łódźʼ (Litwa pruska) 

⇐ prus.-niem. küttel (GL 67). Lit. kiu za niem. kü też w kiùmelis ⇐ Kümmel. — War. kìdelis, 

-io 1 p.a. przest. ʽrybacka sieć, łódźʼ LKŽ, ʽein Keutelnetz oder Keutelkahnʼ GL ⇐ prus.-

niem. kidel ʽeine Art Fischernetzʼ (GL 66); śrwn. keutel m. to ʽmatnia w sieciʼ. 

 kiugždė́ti, kiugždù, kiugždė́jau 1. ʽcicho trzeszczeć, chrzęścić, szeleścić w sianieʼ, 2. 

ʽschnąć, wysychać, kurczyć się; pękać (o skorupie jajka, garnka); znikaćʼ, 3. ʽz lekka 

kaszleć, pokaszliwaćʼ, 4. ʽmruczeć, szemraćʼ — reflektuje z udźwięcznieniem kš-d > gž-d 

praformę *kiukš-dė-ti, pochodzącą od wykrz. kiùkš (Kiùkš ir pradužo kiaušinis ʽ«Kiukš» i 
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jajko pękłoʼ). War. kiùkšt: kiùkštelėti ʽlekko uderzyć, potrącićʼ, kiukštulỹs ʽmizerny człowiek 

lub zwierzęʼ. Paralele: kiaugždė́ti od kiáukšt, šiugždė́ti od šiùkš i girgždė́ti od girk̃št. — 

Neoosn. kiugžd-: kiùgžti, -da, sukiùgždo ʽwyschnąć, zeschnąć się (o klepkach wiadra); 

popękać (o skorupce jajka); wycieńczyć się, wyniszczeć w chorobieʼ. Nomina: kiùgždas 

ʽpusty orzech, ziarno, pusta skorupaʼ, pl. kiugždaĩ ʽplewyʼ, ⇒ vb. denom. kiugždýti -ìja 

ʽporowacieć, dziurawieć – o lodzie, śniegu; gnić, próchnieć – o drzewieʼ (znacz. etym. 

ʽstawać się pustym, tracić wypełniającą zawartośćʼ).  

 kiū́kauti, kiū́kauju, kiū́kavau 1. ʽo sercu: skakaćʼ (m.in. DP), 2. gw. ʽgłośno krzyczeć, 

wrzeszczećʼ — czasownik na -au- od wykrz. *kiūk. Por. kiū́kčioti ʽskakać krótkimi 

skokamiʼ, kiū̃ktelėti ʽskoczyć, czmychnąć (o zającu)ʼ od wykrz. kiū́kt, kiū̃kt. Forma kiū-k-, 

pochodząca ze zdwojenia kiū-kiū, jest obocznikiem do kiu-k- ⇐ kiù-kiù, por. kiuksė́ti ʽczkać; 

łkać; kwiczeć; kuć dziobem (o dzięciole)ʼ, kiuksnóti ʽpodskakiwaćʼ. 

 kiuñkti, kiunkstù, kiunkaũ gw. ʽkurczyć sięʼ, sukiuñkti ʽskulić się z zimnaʼ, kiunksóti 

ʽskurczywszy się siedzieć, stać, sterczećʼ (Vaikas kiuñkso, t.y. stovi susitraukęs, sisirietęs 

nuo šalčio JU) — od wykrz. kiuñkt (o kuleniu się), który jest nazalizowanym wariantem do 

kiu-k-, por. kiuksóti ʽsiedzieć skulonym, tkwić gdzieʼ. Zob. też kiū́kauti.  

 kiurk̃ti, kiurkiù, kiurkiaũ gw. 1. ʽburczeć w brzuchuʼ (war. kirk̃ti, kurk̃ti), 2. ʽskrzeczeć, 

kwiczeć, kwilić (m.in. o głosie kurklysa, tj. turkucia podjadka), kwiczeć, gdakaćʼ (war. 

kurk̃ti), 3. ʽlać się ciurkiem, strugą, też o ulewieʼ, 4. przen. ʽkłaść się spaćʼ (Vėlu jau, eisma 

kiurk̃ti), iškiurk̃ti ʽwyjść skąd pomałuʼ, nukiurk̃ti ʽo kogucie: zdeptać kuręʼ, sukiurk̃ti ʽzaciąć 

koniaʼ, ʽo kogucie: zapiać i załopotać skrzydłamiʼ, refl. apsikiurk̃ti ʽzanieczyścić się w 

biegunceʼ — od osnowy kiur-k- z powtórzonego wykrz. kiur-̃kiur ̃ m.in. o burczeniu w 

brzuchu; wtórne wykrz. kiùrkt, kiurk̃t ts., też o smagnięciu biczem, o nagle przylatującym 

przedmiocie. Por. war. kurk̃ti I ⇐ kur-̃kur.̃ Inne drw.: kiurknóti ʽciec powoli, ciurkaćʼ (por. 

čiurénti ⇐ čiur)̃, kiurksóti ʽsiedzieć skulonym, przykucaćʼ, kiùrktelėti ʽzaciąć koniaʼ. Sb. 

kiurklỹs ʽstruga, strumieńʼ (Lytus kiurkliù lyja ʽLeje jak z cebraʼ). 

 kiū́toti, kiū́to (war. kiū́toja), kiū́tojo ʽsiedzieć a. leżeć skulonym (w gnieździe, pod 

pierzyną, w ukryciu)ʼ, kiū́tėti ʽkiū́totiʼ, kiū̃tinti ʽiść powoli, noga za nogą, wlec się; chodzić 

bez zajęcia, szwendać sięʼ — czasowniki utworzone od wykrzyknika, por. kiū̃t o powolnym 

chodzie lub bieguʼ (Kiū̃t kiū̃t nukiūtino senelė ʽ«Kiūt kiūt» poszła staruszkaʼ). Por. syn. 

glū́doti, tū́noti. — Drw. kiū́ta a. kiūtà 1. ʽstara chałupaʼ, 2. c. ʽspokojny, łagodny człowiek; 

ten, kto niechętnie wychodzi z domuʼ. 

 kiùžti, prs. kiū̃žta (*kiųžta < *kiunž-sta; war. kiuñža), prt. kiùžo, zwykle z prvb.: 

sukiùžti 1. ʽstłuc się, zbić się (o jajku, garnku glinianym)ʼ, 2. ʽrozklekotać się (o przyrządzie z 

drewna, o beczce), rozłazić się (o worku)ʼ, 3. ʽsporowacieć, podziurawieć (o lodzie, śniegu na 

wiosnę)ʼ, 4. przen. ʽstracić siły, zapaść na zdrowiuʼ. Prs. inchoatywne, utworzone infiksem 

nosowym względnie suf. -sta- od SZ kiuž-. Ten SZ wywodzi się najprawdopodobniej z kiž- 

przez zmianę dźwiękową Cʼi > Cʼu (o czym zob. LD § 66). Samo kiž- (zob. kìžti ʽchylić się ku 

ziemi, zapadać sięʼ itp.) przedstawia refleks st. zanikowego do SE kež- jak w kèžti ʽsłabnąć, 

cherlaćʼ itp. (zob.). Alternant kiuž- tak się ma do kiž- jak kius- do kis- (zob. kìsti III), šiup- do 

šip- (zob. šipulỹs) oraz žiub- do žib- (zob. žėb̃ti). NB. Oboczny wokalizm kiož- (kiõžti 

ʽporowacieć; robić się sypkimʼ, kiožė́ti ʽporowaciećʼ) skomentowano s.v. kėž̃ti.— Drw. 

kiùžas ʽpęknięty, zbity, dziurawy, porowaty, przegniły; chorowityʼ, kiùžis kiaušìnis ʽzbite 

jajkoʼ, kiùžis púodas ʽstłuczony garnekʼ, kiùžis, -ė ʽczłowiek chorowity, słabowityʼ. Vb. 

denom. kiužė́ti ʽo lodzie, śniegu: stawać się porowatym, tracić spójnośćʼ. 

 kìveris, -io 1 p.a., kýveris 1 p.a., kỹveris 1 p.a. przest. 1. ʽwysoka czapa żołnierskaʼ 

(Kareivių kìveriai), 2. ʽszpic stożkowatej czapki; pikielhauba, kask zakończony na szczycie 
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ostrym grotem, noszony przez wojsko pruskieʼ (Visų vokiečių kareivių kepurės buvo su 

kýveriais ʽWszyscy żołnierze pruscy mieli czapki z «kyveriai»ʼ), 3. ʽspiczasta wieża 

kościelnaʼ (Koks tos bažnyčios kyveris!). War. sonoryzowany: gìveris (por. gaktà < kaktà; 

gelñė < kelñė ). Z innymi tematami: kìveras 1 p.a. ʽwysoka czapa żołnierskaʼ i ʽwelon panny 

młodejʼ (Apsirėdyk su kiveru, eidama į šliūbą), kìverius 1 p.a. ʽgłowaʼ (Sušukuok tu sa 

kìverių! ʽUczesz ty swą głowę!ʼ). Prawdopodobnie jest to zapożyczenie ruskie, por. stbłr. 

kiverъ ʽwysoka czapkaʼ (HSBM), strus. kiverъ 1378 ʽrodzaj nakrycia głowyʼ, w XV w. też 

ʽwianek ślubnyʼ, ros. kíver ʽczakoʼ (por. REW I, 554, z uwagą, że wyraz jest etymologicznie 

ciemny). Są też poświadczenia staropolskie: kiwier 1419, zwykle kiwior ʽrodzaj wysokiej a 

szerokiej czapkiʼ (SSTP III, 281). Stachowski 339, s.v. kiwiór ʽrodzaj wysokiej i szerokiej 

(stożkowatej) czapki tureckiej i tatarskiejʼ podejrzewa pochodzenie tureckie, ale też 

stwierdza, że ʽdotychczas nie znaleziono w językach orientalnych źródła wyrazuʼ. NB. Łot. 

ķivere, ķiveris ʽhełm, szyszakʼ uchodzi za germanizm, por. dn. kīver (ME II, 387; brak u 

Jordan 1995). 

 kìvinis, -io 1 p.a., kivìnis 2 p.a. gw. ʽkadź używana przy wyrobie piwa, wódkiʼ 

(Sugebėjo jis verpeles, bosus, kivinius dirbti ʽPotrafił on robić beczułki, beczki, kadzieʼ [o 

bednarzu]) — zapoż. z prus.-niem. kīwen, kiwen ʽwielka beczka, kadź, kubełʼ (GL 67). 

 kivirč̃as 2 p.a. 1. ʽspór, zatarg, kłótniaʼ (Vienas teip sako, kits teip, susiginčijo ir supyko 

– kivirč̃as išėjo ʽJeden mówi tak, drugi siak, poróżnili się i zezłościli – wynikła kłótniaʼ), 2. 

ʽosoba kłótliwa, kłótnikʼ (Kurs vis rejas, baras su visais, tas kivirč̃as). War. kivirč̃ias, 

kivirč̃ius, też f. kivirča b.z.a. Wykrzykniki kivirìkš o nagłym poślizgnięciu się i kivirkšt o 

furkocie kołowrotka nasuwają przypuszczenie, że osnowa kivir- w rzeczowniku jest onoma-

topeiczna, a jej zakończenie zostało upodobnione do synonimicznego rzecz. giñčas (zob.). 

Por. LEW 262. — Drw. kivirč̃nas ʽkapryśny, grymaśny, niezadowolonyʼ, kivirčnùs ʽkłótliwyʼ. 

Vb. denom. kivirč̃yti, -ija, -ijo ʽsarkać, szemrać; gnębić kogoʼ, refl. kivirč̃ytis, -ijasi, -ijosi 

ʽspierać się, sprzeczać się, kłócić sięʼ. — Neoosn. kivir-: kivirñas ʽkłótliwyʼ (⇒ vb. denom. 

kivirñioti ʽciąć, gryźć – o pluskwachʼ), kivirkšnùs ʽskory do zwady, kłótliwyʼ – z insercją k z 

*kivir-šnus (por. talpšnùs, vilgšnùs), kivirkštis ʽkłótniaʼ < *kivir-štis (por. kùpštis, válkštis). 

— Nie wiadomo, jaki jest stosunek między kivir- i kyvel- w kyvelis lub kyvelė b.z.a. 

ʽniezgoda, kłótniaʼ (⇒ kyveliotis ʽkłócić sięʼ). Zob. też kỹvotis. 

 kývoti, kývoju, kývojau gw. ʽkiwać, kołysać, machać (na przemian w przeciwnych 

kierunkach); wymachiwać nóżkami (o niemowlęciu)ʼ, war. kỹvoti, kyvúoti — zapoż. z pol. 

kiwać, błr. kivácь, -áju, 3 sg. -áje. 

 kỹvotis, kỹvojuos, kỹvojaus NDŽ ʽkłócić się, sprzeczać sięʼ (Baras ir kỹvojas JU 

ʽSprzeczają się i kłócąʼ), war. kývotis, kyvótis — zapoż. z prus.-niem. kīwen ʽkłócić się, 

rumschimpfen, zankenʼ, por. śrdn. bekīvet sin ʽzwalczać się, toczyć spórʼ (GL 67). — Drw. 

kyvỹnė ʽkłótniaʼ. 

 kižia stlit. ʽchałupaʼ: Arba geriaus su šimtinyku pažink, jog nevertas esi, idant Viešpatis 

turėtų misernon o smardžion kižion tavon užeit DP 35823 ʽalbo raczej z Setnikiem uznaj, żeś 

niegodzien, żeby Pan miał [z]stąpić do nędznej a smrodliwej chałupy twojejʼ. — Z innym 

tematem: kižė SD
1 «chyż» [pol. chyz, chyż ʽmały, nędzny dom, przeważnie wiejskiʼ, SPXVI], 

kižė SD «chałupa», drw. kiželė SD
1 «chyżyk» [ʽmały domek, prawdopodobnie wiejski, także 

szałas, namiotʼ, SPXVI]. Zdrob. kiželė DP ʽchałupa, chałupkaʼ, SD
1 «chałupa, chałupeczka, 

chałupczysko» (por. Kūdikėlį krūtysemp garbinate, kūdikėliui krūtysemp kloniojatės, grynoje 

kiželėje, o prastuose vystykluose DP 42522 ʽDzieciątko u piersi chwalicie, dzieciątku u piersi 

się kłaniacie, w ubogiej chałupie, a w prostych pieluszkachʼ). — SLA 102 i LEW 262 

przyjmują zapoż. ze stbłr. xiža, błr. xíža, -y ʽchałupaʼ. Z czasem na gruncie ludowej 



741 

na prawach rękopisu 

etymologii pojawił się war. kižà, skojarzony z rodzimym czas. kìžti (zob.), por. Sukižusi troba 

sena vadinas kižà ʽStara chałupa, która się zapadła, nazywa się «kiža»ʼ. 

 kìžti, prs. kỹža (*kįža < *kinža; war. kỹžta < *kinž-sta), prt. kìžo gw. ʽchylić się ku 

ziemi, walić się, zapadać się – o starej chałupieʼ (Sena troba kỹža). Prs. inchoatywne z 

infiksem nosowym względnie suf. -sta- od SZ kiž- ⇐ kež, por. kèžti ʽcherlać, nędzniećʼ, 

kežė́ti ʽrosnąć karłowatoʼ. Paralele: šìpti ob. šèpti; tìžti ob. tèžti; stìpti ob. stẽpinti. Osobno 

zob. kiùžti. 

 klaidìnti, klaidinù, klaidinaũ ʽwprowadzać w błąd, zwodzić, mamić, tumanićʼ, 

nuklaidìnti ʽsprowadzić na manowceʼ, paklaidìnti ʽwskazać złą drogę, zmylić; zgubić (ślad)ʼ. 

Stlit. klaidyti, -au, -iau (DP, MOP). Causativum o dwuznacznej budowie: 1° z suf. -in-/-y- od 

neoapofonicznego SP/SO klaid- ⇐ klyd- (por. klýsti, klýdau ʽmylić sięʼ), 2° z suf. -din-/-dy- 

od neopwk. klai- ⇐ klej-, por. klajóti ob. klejóti ʽbłąkać się, tułać sięʼ. Znacz. etym. 

ʽsprawiać, żeby ktoś się mylił, żeby ktoś błądziłʼ. Paralele apofoniczne: 1° maitìnti ⇐ mìsti; 

gaimìnti ⇐ gìmti, 2° sargdìnti ob. sargìnti. Odpowiednik łot. klaidît, -u, -ĩju ʽrozpraszać, 

wydawać, trwonićʼ, też klaîdinât ts. (⇐ klîst). Inaczej ALEW 501, gdzie zakłada się wywód 

klaid- z klied- jak w kliedė́ti (zob.). — Neoosn. klaidž̓ - (⇐ kláidžiau): kláidžioti, -ju, -jau 

ʽbłądzić, błąkać się po lesie; mylić się, być w błędzieʼ (por. łot. gw. klaidžat ts.). — 

Postverbalia: klaidà ʽmimowolny błąd, pomyłkaʼ (⇒ klaidomis SD adv. «obłędliwie»), kláida 

c. ʽwłóczęgaʼ (por. łot. klaîda ʽbłądʼ, c. ʽwłóczęga, wałęsaʼ), klaidìngas ʽbłędnyʼ (łot. 

klaîdîgs ʽroztargniony, speszonyʼ), klaidūnas WP ʽheretykʼ, klaidùs ʽbłędny, fałszywy, 

zawiły, zagmatwanyʼ, SD «obłędliwy; omylny» (syn. rikus), neklaidingas SD
1 «nieobłędnyʼ, 

paklaidà ʽpomyłka, błądʼ (por. SD paklaida apie Dievo garbimų «zabobony»), paklaidū̃nas 

ʽbłądzący; odszczepieniec; obłudnikʼ (m.in. DP), paklaiduo «błędny», paklaiduonė DP 

ʽobłędliwa, obłędna; obłudnaʼ, paklaidùs DP ʽobłudnyʼ. Cps. klaidãtikis ʽheretykʼ (por. 

tikė́ti). — Vb. denom. kláidėti, -ju, -jau ʽpopełniać błędy; błądzić; schodzić na manowce; 

bredzić w gorączceʼ; w pewnym zabytku ukazuje się atematyczne prs. klaisti: žmonės tos 

klaisti PK 821 ʽlud ten... błądziʼ (zapewne analogiczne do kliesti, zob. kliedė́ti). Neoosn. 

klaidėj-: kláidėjimas DP ʽbłądʼ. Por. łot. klaîdêt, -ẽju ʽrozpraszać, trwonićʼ. — Neoapofonia 

klyd- ⇒ kleid-: kléidėti (zob. kliedė́ti). 

 klaĩkas 4 p.a. ʽstrach, trwoga, popłoch, groza; obłędʼ — analiza: *klai-kas, znacz. 

etym. ʽbłąkanie się; bredzenieʼ, dewerbalne abstractum od neoosn. klaj- ⇐ klajóti ʽbłąkać 

się; mylić się, być w błędzieʼ (zob.). Paralele: spėk̃as, spėkà ⇐ spė́ti; maũkas ⇐ máuti. — 

Reanaliza klaik- + -as wydała neoosn. klaik-. Od niej derywowano: 1° vb. denominativa: 

klaĩkti, -stù, -aũ ʽdoznawać pomieszania zmysłów, wpadać w obłęd, szaleć; lękać sięʼ (war. 

kluĩkti, Būga, RR I, 295), paklaĩkti ʽoszaleć, zwariować; o owcy: dostać kręćkaʼ, klaikinė́ti 

ʽbłąkać sięʼ, klaĩkinti ʽchodzić bez celuʼ, klaikúoti JU ʽrobić nieprzytomnie, głupowato; 

błąkaćʼ, 2° adi. klaikùs, -ì ʽokropny, straszny, przerażający, niesamowityʼ, JU ʽtrwożliwy, 

żałośny, trwożącyʼ, klaĩkšas, -à ʽnieprzytomny, zwariowanyʼ, 3° sb. kláika c. ʽczłowiek 

niespełna rozumuʼ, kláikis ʽobłąkany, dureń, głupiecʼ (war. klùikis ʽktoś mało pojętnyʼ), 

paklaĩkėlis ʽczłowiek upośledzony umysłowoʼ (Kas klaiksta ir paklaikęs vaikščio, tas 

paklaĩkėlis JU), pãklaikšas, -à ʽupośledzonyʼ. LEW 263 wprawdzie zalicza klaĩkas do rodziny 

klajóti, ale nie komentuje formantu -k-. ŽD 33 uważa klaĩkas za sb. postverbale od klaĩkti, 

samego czasownika jednak nie objaśnia. Ambrazas 1993 pomija ten wyraz. — Stlit. 

klaigonas i paklaigėlis MT ʽszaleniec, fanatyk – o przeciwniku religijnymʼ (PAŽ 193, 300) 

pokazują udźwięcznienie -k- > -g- między samogłoskami (por. moliū̃gas, nespėgà). 

 klaistýti, klaistaũ, klaisčiaũ gw. ʽmieść, zamiataćʼ (Su šluota klaĩsto tik sausus grūdus; 

plaudami grūdus, nugraibo ʽMiotłą zamiatają tylko suche ziarno; płucząc ziarno, 

wychwytują je [czerpakiem]ʼ), išklaistýti ʽwyłożyć, rozłożyćʼ, nuklaistýti ʽrozgrzebywać 
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(ziemię)ʼ, suklaistýti ʽpoukładaćʼ, refl. klaĩstosi 3 os. prs. ʽściele się po ziemi; o włosach 

kobiety: spadają na plecyʼ, išsiklaĩsto ʽo łodygach zboża: rozchylają się na wszystkie stronyʼ 

— analiza: *klais-sty- ⇐ *klaist-sty-, frq. na SO klaist- od *klist- (⇐ SP klest-, por. klesčiù, 

klės̃ti). W kwestii degeminacji por. švaistýti < *švais-sty- ⇐ švis- (švìsti). Patrząc 

historycznie, klaistýti przedstawia odnowienie klastýti (zob. klės̃ti I) przy udziale neoapofonii 

Re ⇒ Ri ⇒ Rai. Porównywalne wypadki to draibstýti ⇐ drìbti (SP drebiù; drabstýti) i 

draiskýti ⇐ driskaũ, drìksti (SP dreskiù; draskýti).  

 klajóti, klajóju, klajójau 1. ʽbłąkać się, tułać się, przenosić się z miejsca na miejsce, 

koczowaćʼ, 2. stlit. ʽmylić się, być w błędzieʼ (klajoja heretikai DP 2347 ʽbłądzą... 

odszczepieńcyʼ), 3. ʽbredzić, majaczyć w gorączceʼ, 4. ʽkiwać się na strony, chybotać się (o 

rozchwianym przedmiocie)ʼ — iteratyw z suf. -o- i SO klaj- od neopwk. *klej- jak w prs. 

*kleju do *klieti. War. akc. klãjoti DP. Śladem SE *klei̯- jest czas. kliedė́ti (zob.). Paralele 

apofoniczne: grajóti ⇐ grejù; skrajóti ⇐ skrejù i vajóti ⇐ vejù. Odpowiednik łot. klajât, -ãju 

ʽbłąkać się, włóczyć sięʼ, war. klajuôt ob. klejuôt (ME II, 210 odsyła do lit. klejóti ʽbłądzić; 

bredzić w gorączceʼ). GJL II, § 587 analizuje *klai- + *-joti, co trudne do przyjęcia z uwagi 

na formant. — Drw. z klaj-V: klãjima ʽleśna polanaʼ, klãjimas ʽwielkie pole, wielki obszarʼ 

(Užsėjo javų didžiausią klãjimą, nė apmatyt negal ʽZasiał zboże na wielkim polu, nawet 

wzrokiem nie można go ogarnąćʼ), klajū̃nas ʽtułacz, wędrownikʼ, klajùs ʽmylący, zwodzącyʼ, 

syn. klaidùs (klajùs kẽlias ʽdroga, na której łatwo zabłądzićʼ. Ta giria dideliai klaji, čia ne 

viens yra paklidęs ʽTen las jest bardzo «klajus», niejeden tu pobłądziłʼ). Por. łot. klaja 

ʽotwarta przestrzeń, jawność; światło dzienneʼ, klajums ʽwolna (bezdrzewna) przestrzeńʼ. 

Neoosn. klajo-: klajodinti przest. b.z.a. ʽwprowadzać w błąd, wskazywać niewłaściwą drogęʼ 

(por. giedódinti ⇐ giedóti), klajõklis ʽkoczownik, tułaczʼ, klajõnė ʽwędrówka, tułaczka; 

majaczenieʼ, klajū̃nė ts. (Visas mano gyvenimas – tai varginga aklojo klajūnė ʽCałe moje 

życie to ciężka tułaczka ślepegoʼ), klajótojas ʽtułaczʼ. — Neoosn. klajoj-: klajójimas DP 

ʽbłąd, obłędliwośćʼ. — Drw. z klai-C: klaidìnti (zob.), klaĩkas (zob.). Por. łot. klajš ʽotwarty, 

wolny; jawny, publiczny; pozbawiony czegoʼ (visi klaji, visi klaj ʽwszyscy bez wyjątkuʼ). — 

NB. Wziąwszy pod uwagę fakt, że iteratiwy typu grajóti (⇐ grejù), vajóti (⇐ vejù) 

wytworzyły warianty z wokalizmem e: grejóti, vejóti (wyrównanie do prymarnego prs.), 

należy klejóti zakwalifikować jako morfologiczną mutację klajóti, a nie jako autonomiczny 

drw. od SE klej-. 

 klãkas 4, 2 p.a. gw. 1. ʽpęk, strzępek wyczesanego lnu a. konopi; garstka wełnyʼ, 2. 

ʽkłak do przybicia naboju w lufie strzelby, tzw. flejtuchʼ — zapoż. z pol. kłak, -a (por. ros., 

ukr. klok, -a ʽkłak, kosmyk, strzępʼ). 

 klambénti, klambenù, klambenaũ stlit. ʽkołataćʼ, klambénkite [<kłąmbę́kite>] ir bus 

jumus atadaryta DP 2212 ʽkołaccie a będzie wam otworzonoʼ, klumbenu ing duris SD «biję 

we drzwi», «kołacę» (syn. tuskenu), paklambenti DP ʽzakołataćʼ — causativum z suf. -en- i 

SO klamb- od neopwk. klemb-, por. išklem̃ba, -klẽbo, -klèbti ʽrozchwiać się, rozklekotać się – 

o drewnianym przedmiocie, o wozieʼ (s.v. klèbti). Podstawa dźwiękonaśladowcza, podobnie 

jak w syn. klabė́ti, klabénti, klebénti i klepsė́ti. Por. SO stamb- ⇐ stemb-; vamp- ⇐ vemp-; 

žamb- ⇐ žemb-. War. bez apofonii: klebénti ʽkołataćʼ. Por. sufiks w lapénti ⇐ lempù; tapénti 

⇐ tepù; traménti ⇐ trìmstu. — NB. Przyłączenie do lit. klam̃bena formy staropruskiej 

klumstinai 3 sg. prs. ʽ(który a. która) tu kołacze, (der oder die) da anklopffetʼ nie wydaje się 

możliwe (wbrew LEW 263 i ALEW 501). Z kolei wywód klumstinai z *klump-stī-tvei (tak 

PKEŽ II, 225) rozbija się o brak oparcia dla pwk. *klump- w pruskim. Bardziej naturalne 

byłoby zbliżenie osnowy klumst(in)- do litewskiego wykrz. klùmst, opisującego odgłos 

kroków kulawego, ⇒ klumščioti ʽkuleć, utykaćʼ (zob. LAV 199). 

 klampà 4 p.a. ʽgrzęzawiskoʼ, SD kłumpa «trzęsawica» — analiza: *klamp-ā-, sb. 
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postverbale od klampýti, co jest iterativum na SO do klim̃pti ʽgrzęznąć, zapadać sięʼ. 

Paralele: į́tampa ⇐ įtampýti; ãtšvaita ⇐ švaitýti; darà, į́daras ⇐ darýti. Inaczej ALEW 501: 

drw. prymarny typu τόμος wprost od klim̃pti. — Inne postverbalia: klampýnas a. klampỹnė 

ʽmiejsce grząskie, moczar, topielʼ, klampumà ʽmiejsce grząskie, trzęsawiskoʼ (⇒ 

klampumýnas ts.), klampùs 1. ʽgrząski, bagnistyʼ, 2. o cieczy wolno ciekącej, gęstej i lepkiej 

jak oliwa, miód, smoła, SD klumpus «lgnący» [ʽlepkiʼ] (por. drąsùs ⇐ drąsà; maldùs ⇐ 

maldà). — Vb. denom. klam̃pinti ʽbrnąć przez błoto, śniegʼ, klampóti ts., ʽo koniach: 

tratować łąkęʼ (war. lampóti). — Nazwa błota Antãklampė (LVŽ I, 114). N.rz. Klam̃pė, 

Klam̃pis, Klam̃pasai, Klampóji, Klampãbalė (od nazwy błota Klam̃pabalis), Klam̃pupis, 

Klampupỹs 2x. N.m. Klampùtė, Klampùčiai, Klampučiaĩ. 

 klampìnti, klampinù, klampinaũ ʽpogrążać kogo w błocie, bagnieʼ, suklampìnti arklius 

į liūną ʽwpędzić konie w bagnoʼ, przen. įklampìnti ʽwpędzić kogo w długi, w kłopoty, w 

biedęʼ, refl. įsiklampinti ing grieką bibl. ʽpogrążyć się w grzechuʼ — causativum z suf. -in- i 

SO klamp- od neopwk. klimp-, por. klimpù, klim̃pti ʽgrzęznąćʼ ⇐ klìpti ʽchylić się ku ziemiʼ. 

Paralele apofoniczne: slam̃pinti ⇐ slimpù (slìpti); °brandinti ⇐ brindù (brìsti). Por. LEW 

271n., ALEW 501n. — Quasiprymarne vb. klam̃pti, klam̃pa, klam̃po ʽpogrążać się, grzęznąćʼ 

(Labai klampus lieknas – galvijai negali išklam̃pti ʽMokradło jest bardzo grząskie, bydło nie 

może się [z niego] wydostaćʼ) polega na przekształceniu iteratywnego prs. *klampiu, kiedyś 

należącego do inf. klampýti. Paralele: gram̃bti ob. grambýti; karš̃ti ob. *karšyti (káršinti) i 

tart̃i ob. tarýti. Zob. też klampà. 

 klãnas 4, 2 p.a. 1. ʽpłytkie zagłębienie z wodą, kałużaʼ (Visur klanų klanai telkšojo 

ʽWszędzie stały kałużeʼ), war. ãtklanas, 2. ʽźródłoʼ, 3. ʽmiejsce nisko położone, dolinaʼ 

(Gyvena kokiam klanè, nieko aplink nesmato ʽMieszka w jakiejś dolinie, niczego wokół nie 

widaćʼ). SD
1 klanas «kał» [ʽbłotoʼ] (syn. purvai), SD «kałuża, row błocisty». DP ʽpadołʼ: 

tame klane ašarų ir verksmo DP 23511 ʽw tym padole płaczuʼ. Odpowiednik łot. klans 

ʽkałużaʼ. Formacja na SO klan- od pwk. *klen-/*klin- ʽzniżać się, chylić sięʼ (por. tvãnas ⇐ 

tvìnti). Znacz. etym. ʽco znajduje się w dole, w dolinieʼ (por. klónis). Brak iter.-caus. 

*klanyti. Odpowiednik werbalny utrzymał się w słowiańskim, por. scs. klonjǫ, kloniti 

ʽchylić, zniżać, zginać, skłaniaćʼ, stpol. kłonić, kłonię ʽpochylać, nachylać, naginaćʼ, ros. 

klonjú, klonítь ts. (brak form na SE). Spoza bałto-słowiańskiego por. *kel- w stisl. halla 

ʽchylić, skłaniaćʼ, stwn. haldōn ʽchylić się, skłaniać sięʼ. Zob. BSW 136, ŽD 217, LEW 264, 

REW I, 572, ALEW 502. — Drw. ánčklanis ʽzamarzły wypływ wody źródlanejʼ (Ánčklaniai 

būn žiemą šaltiniuose vietose ʽ«Ančklaniai» tworzą się w zimie w tych miejscach, gdzie są 

źródłaʼ), atklanė ̃ʽbrzeg jeziora, rzeki, kałuży; zatokaʼ, klanėštas b.z.a. ʽpodmokłe miejsce w 

lesieʼ (neosuf. -ėšt- jest wariantem do -ėst-/-est-, por. grebės̃tas), klaningas SD «kałużysty». 

Cps. gyvãklanis ʽniewysychające źródłoʼ (por. gývas), gyvãtklanis ʽmiejsce, gdzie 

wygrzewają się żmijeʼ (por. gyvãtė), klanãvietė ʽmiejsce błotniste, gdzie trudno przejechaćʼ 

(por. vietà). N.rz. Klãnas, Dvárklanis (war. Dvárklainis), Žióklanis (I człon niejasny wskutek 

zatarcia granicy morfemów, podobnie jak w n.rz. Žiókojis, zob. Vanagas 403), n.jez. 

Klanùkas. — WSO klon- < *klān-: klónis (zob.). Werbalne *klān- zaświadcza scs. poklanjati 

ʽnachylać, zginaćʼ, co jest iteratywem do pokloniti. 

 klánkis, -io 1 p.a. gw. ʽbrzękadło na szyi krowyʼ, war. klankė b.z.a. — od wykrz. 

*klank, por. klánkt, klañkt (o nagłym działaniu; klanksė́ti ʽburczeć w brzuchuʼ), to z 

powtórzenia klan-klan (Klan klan klankina tas laikrodis ʽ«Klan-klan» bije ten zegarʼ). Czy tu 

klankis b.z.a. ʽmały kawałek gruntuʼ? — Vb. denom. klañkinti a. klánkinti ʽdzwonić, wzywać 

dzwonieniemʼ. 

 klãpas 2 p.a. stlit., gw. ʽchłop, prosty chłopʼ (kad prastiemus liaikamus i r klapams 

gana ira MOP ʽiż prostym laikom a chłopom dość jestʼ) — zapoż. ze stbłr. xlopъ ʽchłop, 
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prosty chłopʼ, por. xlopi prostye, kotorye privozjatь do Vilьni na torgъ ovesъ, sěno 1541; oni 

estь ne šljaxta, ale xlopi prostye, 1555 (HSBM 36, 90). Nie ma racji ALEW 502, gdy wywodzi 

ten wyraz wprost z polskiego i gdy twierdzi, że od klãpas utworzono nie tylko klãpčius 

ʽsługaʼ (zob.), lecz i czas. klapstyti ʽpielęgnować (zob.). — War. gw. klòpas 2 p.a. ʽprostakʼ 

(⇒ pl. klopai ʽgra w kartyʼ, por. Na, vyručiai, suloškime klopais). Zob. też kalpas. 

 klãpatas 3 p.a. gw. ʽkłopot, zmartwienie, troskaʼ (Daug visokių klapatų turiu) — 

zapoż. ze stbłr. klopotъ, por. błr. klópat, -u, pol. kłopot, -u. War. f. klapatà. — Vb. denom. 

klapãtyti ʽsprawiać kłopot, niepokoić, trapićʼ (por. stbłr. klopotiti), klapãtytis ʽmartwić się, 

przejmować sięʼ. 

 klapčiùkas 2 p.a. gw. 1. ʽchłopiec, młodzikʼ (Pešės... klapčiukai dėl mergų ʽChłopcy 

biją się z powodu dziewczątʼ), 2. ʽministrantʼ, 3. ʽprzyrząd do zzuwania butów z cholewamiʼ 

(syn. liokãjus, replẽlės), 4. ʽw kołowrotku: część połączona z deszczułką naciskaną nogą, 

pedałʼ (Uždėk rateliui klapčiùką ʽZałóż k. do kołowrotkaʼ) — z uwagi na sufiks i miejsce 

akcentu trzeba tu widzieć pożyczkę z błr. xlapčúk, -á ʽwyrostekʼ (a nie z pol. chłopczyk, jak 

podawali LKŽ V, 963, LEW 264 i POLŽ 378). NB. Znaczenia 1., 3. i 4. towarzyszą również 

polskiemu odpowiednikowi chłopiec (por. SW I, 283). 

 klãpčius, -iaus 2 p.a. stlit., gw. 1. ʽsłużący we dworze, parobek, posłaniecʼ, 2. 

ʽministrantʼ, 3. ʽczęść kołowrotka, pedałʼ (Žiūrėk, tau klãpčius atkrito nuo kalvarato ʽPatrz, 

tobie odpadł k. od kołowrotkaʼ, zob. klapčiùkas), 4. ʽprzyrząd do zatknięcia łuczywaʼ: Kam 

turi rankoje balaną – įkišk į klãpčių ʽCzemu trzymasz łuczywo w ręku, zatknij je w k.ʼ (syn. 

statulà), 5. ʽniezalężone, zepsute jajo, zbukʼ — zapoż. ze stbłr. xlopecъ ʽchłopiec; sługa, 

służącyʼ, por. błr. xlópec, -pca, gw. xlapéc, -pcá, pol. chłopiec, -pca. Zob. też SLA 102, LEW 

264, ALEW 502, POLŽ 378, SW I, 284. Młodszy war. klòpčius 1 p.a. ʽchłopiecʼ ⇐ błr. xlópec. 

— Vb. denom. klapčiáuti ʽbyć służącym, być parobkiemʼ, klapčiavóti ʽbyć ministrantem, 

służyć do mszyʼ. — Drw. wsteczny: klãpas gw. ʽchłopak na posyłki; parobekʼ312 (Klastuot ir 

vogt vierniems nepridera klapams ʽOszukiwać i kraść nie przystoi pobożnym parobkomʼ, 

Donełajtis). NB. To klãpas należy odróżniać od klãpas ʽprosty chłopʼ i od kalpas żm. ʽsługa, 

niewolnikʼ. 

 klapstyti, klapstau, klapsčiau stlit. ʽpielęgnowaćʼ, por. Palyginti žmogu ligotam, ir 

gumbus turinčiam, kuris to tiktai nor, idant gumbų arba randų klapstytų, vyniotų, pūstų unt jų 

SP II, 1417 ʽPodobni choremu, albo wrzody maiącemu, ktory tego tylko pragnie, aby pielen-

gowano wrzody, abo rany iego, żeby zawiiano miękko, dmuchanoʼ. NDŽ uwzględnił ten 

czasownik jako literacki i nadał mu akcent sufiksalny: klapstýti, -staũ, -sčiaũ ʽpflegen, 

wartenʼ (pominięte w DLKŽ). Najprawdopodobniej chodzi tu o wariant fonetyczny czas. 

glabstýti m.in. ʽowijać, okrywać, otulać czymʼ (zob. s.v. glabóti). GJL I, § 453 ilustruje 

oboczność gl- /kl- przykładem glegė́ti/klekė́ti. Do tego dochodzi np. glėbỹs ob. klėbỹs i glèbti 

ob. klèbti. Oboczności fonetycznej domyślali się tutaj już redaktorzy LKŽ. Świadczy o tym 

fakt, że w t. III, 392 umieścili oni hapaks SP II, 1417 pod hasłem glabstýti (niepotrzebnie 

przeinaczywszy klapstytų na glabstytų). Całkiem inaczej LEW 265: «Erwachsen an klãpas 

ʽjünger Kerl, Bauerʼ usw., klãpčius ʽDienstjungeʼ; vgl. das von kálpa(s) abgeleitete kalpóti 

ʽdienenʼ...». Powtórzył to ALEW 502. Tłumaczenie to nie może być trafne, przede wszystkim 

dlatego, że suf. -sty- nie bierze udziału w derywacji denominatywnej. 

 klãsčius, -iaus 2 p.a. stlit. ʽczubek głowyʼ, ukazuje się w BRB jako glosa do syn. 

m(u)oma w zwrocie nuog padų kojų iki m(u)omos [klasčiaus] ʽod stóp aż do główʼ, zob. 

ALEW 502 (pominięte w LKŽ). Jest to rzeczownik postwerbalny od klastýti m.in. 

 
312 Por. paklẽbčius ⇒ pakleba b.z.a.; pirkčià ⇒ pirkià; telyčià ⇒ tẽlias. 
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ʽrozczesywać włosy na czubku głowy celem zrobienia przedziałkaʼ. Jego osnową jest klasč̓ - 

jak w prt. klasčiaũ (por. dãsčius i mals̃čius). Znacz. etym. ʽprzedziałekʼ ⇒ ʽprzedziałek na 

czubku głowyʼ. Zob. też klãstas i klãstymas. 

 klãsė 2 p.a. 1. ʽklasa szkolnaʼ, 2. gw. ʽszkoła podstawowa a. średniaʼ, 3. gw. 

ʽwykształcenie szkolneʼ. War. klasà ob. kliasà LZŽ, kliãsė NDŽ, klẽsė NDŽ. Wahanie 

pisowni <lia> : <le> jak w kliãvas : klẽvas (zob. s.v. klémka). Sylaba początkowa /kľa-/ 

odpowiada brzmieniu pol. klasa (⇐ nwn. Klasse f. ⇐ łac. classis), natomiast /kla-/ 

odpowiada brzmieniu ros. klass (⇐ fr. classe, por. REW I, 566). War. akc. klesà 2 p.a. ʽklasa; 

szkołaʼ, też pl.t. klẽsos ʽszkoła średniaʼ, klesàs eĩti ʽuczęszczać do szkoły średniejʼ (por. pol. 

XIX w. klasy f.pl. ʽlekcjeʼ, Bańkowski I, 687). Zob. też LEW 265 (brak w POLŽ). — Drw. 

klasáunas ʽtaki, który uczęszczał do szkołyʼ (Klasáunas vyras buvo, ar dvi žiemas Kaune 

mokėsi ʽBył człowiekiem po szkole, przecież uczył się w Kownie przez dwie zimyʼ), war. 

klesáunas lub klesaũnas ts. (Turtinga ir klesaunà ʽBogata i wykształconaʼ [o kandydatce na 

żonę]). Neosuf. -aun- pochodzi z zapożyczeń typu kaštáunas, kaštaũnas (ŽD 293). 

 klastà I 4 p.a. ʽpodstęp, oszustwo, fałsz, obłuda, intrygaʼ. Wygląda jak sb. postverbale 

do klastýti (zob. klės̃ti, gdzie też o drw. klastà, klãstas), ale strona znaczeniowa tej derywacji 

pozostaje niewyjaśnionaʼ. — Drw. klasčius BRB ʽpodstępʼ (brak w ALEW), klastìngas 

ʽpodstępny, obłudnyʼ, klastiniñkas ʽpodstępny człowiekʼ, klastõrius ʽoszustʼ (f. klastorkà), 

klastū̃nas ʽobłudnikʼ. — Vb. denom. 1. klastóti ʽfałszować, podrabiaćʼ, ⇒ neoosn. klasto-: 

klastõtė ʽfalsyfikatʼ, klastótojas ʽfałszerzʼ; 2. klastúoti ʽoszukiwaćʼ, 3. klastavóti ʽoszukiwać; 

żebrać, zbierać jałmużnęʼ. 

 klastà II 4 p.a. stlit. ʽchłosta, kara chłostyʼ (Kaip vaikeliui ne duosť tėvas peilio... beť 

duosť jam klastą DP 22242 ʽJak dziecięciu nie daje ociec noża... a daje mu chłostęʼ) — zapoż. 

ze stbłr. xlosta, -y ⇐ pol. chłosta (sb. postvb. od chłostać, -szczę ʽbić, siec rózgąʼ). War. 

chlasta: bat iamui potam duod tokią chlastą MOP ʽale mu potym da taką chłostęʼ. ALEW 502 

i POLŽ 96: wprost z pol. Brak w SLA i LEW. 

 klastýti, klastaũ, klasčiaũ 1. ʽzmiatać miotłą, zgarniać, omiatać (ściany, usuwając kurz 

i pajęczyny)ʼ, 2. ʽmiędlić len a. konopieʼ, 3. ʽrozwiewać (włosy, dym)ʼ, 4. ʽo dziewczynie: 

rozczesywać włosy na czubku głowyʼ (por. klãsčius)ʼ, ʽczesać się przed lustrem, upiększać 

sięʼ, išklastýti ʽrozmieść przewiane zbożeʼ, nuklastýti ʽprzy użyciu miotły oddzielać ziarno 

od kłosówʼ, suklastýti galṽą ʽuczesać głowęʼ. Refl. atsiklastýti ʽrozpiąć odzież na piersiachʼ 

(atsiklãstęs ʽrozchełstanyʼ), przen. ʽotworzyć sobie (okno)ʼ, susiklastýti ʽzaczesać sobie 

włosyʼ. Z uwagi na rozszczepienie osnowy prymarnej na klest- i klet- (zob. klės̃ti I) należy 

przyjąć dwojaką analizę dla klastýti: 1° klast-y-, iter. na SO od pwk. klest- jak w prs. klesčiù 

ʽodmiatać kłosy od ziarnaʼ, 2° *klas-sty- < *klat-sty-, frq. od osnowy na SO klat- ⇐ klet- 

(por. lakstýti ⇐ lėk̃ti, drabstýti ⇐ drėb̃ti. NB. Odpowiednik łot. klāstīt ʽusuwać kurz z ziarnaʼ 

pokazuje refleks klāst- ⇐ klast-, czyli wzdłużenie st. o. Zob. też ALEW 502. — Postwerbalne 

nomina z neoosn. klast-: ìšklastos a. núoklastos f.pl. ʽgrubsze plewy, kłosy, kawałki słomy 

oddzielone przy wianiu zbożaʼ, klastà ʽmiotła zrobiona z mietlicy a. słomy, służąca do 

czyszczenia ziarnaʼ (war. klãstas), klãstas ʽrozdzielone przedziałkiem pasmo włosówʼ (war. 

sklãstas), ʽpasmo długich włosówʼ, ʽkupa zmiecionaʼ, klãstė ʽprzedziałek we włosach; kupaʼ. 

Odpowiedniki staropruskie: 1. auklextes EV ʽodwiewki zboża, Oberker [Oberkehricht]ʼ, z 

insercją k wywodzi się z praformy *au-klast-əs (nieco inaczej PKEŽ 1, 112: praforma 

*auklest-), 2. klexto EV ʽmiotełka, Kerwisch [Kehrwisch]ʼ, z *kla-k-sta < *klasta (por. PKEŽ 

2, 218: *klestā). — Neoosn. klasty-: klastỹklė ʽmiotła do zgarniania (wianego) ziarna; 

międlica do lnuʼ (por. svaistỹklė), klãstymas ʽprzedziałekʼ (war. sklãstymas), klãstytojas ʽten, 

kto międliʼ (por. sámstytojas), klastýtuvė ʽmiędlica, przyrząd do łamania słomy lnianej a. 

konopnejʼ (por. pilstytùvė). Osobno zob. klastà ʽpodstęp, oszustwoʼ. — Neoosn. klasč̓ - (⇐ 
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klasčiaũ): klãsčius (zob.). — Innowacyjny SP/SO klais-: klaistýti (zob.). 

 klaũpti, klaupiù, klaupiaũ ʽklękać, padać na kolanaʼ, priklaũpti ʽprzyklękaćʼ, SD 

priklaupiu unt kelių «klękam, padam na kolana; klękam przed kiem», refl. atsiklaũpti 

ʽuklęknąćʼ. Pie. *kleu̯b- ʽpotykać się, zaczepiać o co nogąʼ (LIV
2 364), por. goc. ushlaupan 

ʽskoczyć, poderwać się na nogiʼ, stisl. hlaupa ʽbiec, skakaćʼ (ALEW 502 zgłasza obiekcje co 

do tego zestawienia). W bałtyckim uogólniono pwk. na -p, pochodzący z pozycji przed suf. -

ti (por. obocznik klub, klumbù, s.v. klùpti). Zupełny brak form na SE *kli̯au̯p-313 skłania do 

przypuszczenia, że pdg. klaũpti jest quasiprymarny, oparty na prs. klaupiù, pochodzenia 

iteratywnego (inf. *klaupyti). Paralele: kaũpti, -iù ob. kaupýti; slaũgti, -iù ob. slaugýti. — 

Caus. klaupýti ʽstawiać na kolana, kazać klęczećʼ. — Nomina: atsiklaũpus adv. ʽna 

klęczkachʼ, klaũpas ʽklęczącyʼ, klaũpčias ts. (Einam imčių: tu stačias, o aš klaũpčias 

ʽPomocujmy się: ty na stojąco, a ja na klęczkachʼ), klaũptas ʽklęcznik, ławka w kościeleʼ. — 

SZ klup-: klùpti (zob.). — WSZ klūp-: klū́poti ʽklęczećʼ. 

 klausýti, klausaũ, klausiaũ 1. ʽsłuchać, uważać; być posłusznymʼ, 2. ʽw kościele 

katolickim: spowiadać kogo, słuchać czyjego wyznania grzechów w celu udzielenia 

rozgrzeszeniaʼ. Cps. išklausýti ʽwysłuchać, przesłuchaćʼ, paklausyt SD «usłuchać kogo», 

priklausýti ʽpodlegać, zależeć od kogo, czego, należeć (do partii)ʼ. Refl. klausýtis ʽsłuchać, 

przysłuchiwać się, wsłuchiwać sięʼ, prisiklausau SD «przysłuchawam się iakiey rzeczy». 

Odpowiada łot. klàusît, -u, -ĩju ʽnasłuchiwać; słuchać, być posłusznymʼ, darbus klausīt 

ʽświadczyć pańszczyznęʼ (⇒ klàušas f.pl. lub klàuši, klaũši m.pl. ʽpańszczyznaʼ), stpr. 

klausiton ʽsłyszeć, erhoerenʼ, drw. *[klausija:t] ʽsłuchać się, być posłusznymʼ: ipv. klausieiti, 

czyt. [klausi.jeiti] ʽbądźcie posłuszni! gehorcht!ʼ. Lit. klausýti przedstawia formację na SO 

klaus-ī-, którą można interpretować dwojako: bądź jako iterativum do zanikłego czas. 

prymarnego *kli̯ausu (pb. *šli̯ausu, por. sti. śróṣati ʽsłyszyʼ < pie. *ḱléu̯s-e-ti), bądź też jako 

durativum do *klus-, pb. *šlus- < pie. *ḱlus- (por. paklùsti). — NB. Obecność staropruskiego 

praesens o suf. -in-, *klausina (inf. *klaus-in-t ʽsłuchać, wysłuchiwaćʼ) wynika z obecności 

imiesłowu poklausīmanas (ENCH, hapaks) ʽwysłuchane [takie prośby], erhoeret [solche 

Bitte]ʼ. Otóż jeśli założy się, że w cytowanym hapaksie tkwi błąd druku, polegający na 

przestawieniu liter n-m ⇒ m-n, to emendacja na <poklausīnamas> odsłoni przed nami formę 

participium prs. pass. na -ma-, morfemowo: *klaus-ína-ma-. Por. litewski typ vadìnamas 

ʽzwany, nazywanyʼ od vadìnti i gesìnamas ʽgaszonyʼ od gesìnti (zob. LAV 197). — 

Derywaty postwerbalne: klausà ʽposłuch, posłuszeństwoʼ (atpuolųs nuog klausos SD 

«odpadaiący od posłuszeństwa»), klausùs ʽposłusznyʼ, neklausà SD «nieposłuszeństwo», 

neklausõs vaĩkas ʽnieposłuszne dzieckoʼ, neklausus SD «nieposłuszny», nekláužada (zob.), 

nepriklaũsomas ʽniepodległy, niezależnyʼ (⇒ neol. nepriklausomýbė ʽniepodległośćʼ), 

priklaũsomai adv. ʽzależnie, w zależności (od)ʼ. — Neoosn. klausy-: klaũsymas ʽsłuchanie, 

spowiadanie, podsłuchiwanie, posłuszeństwoʼ, klausyklà ʽkonfesjonałʼ (por. dãrymas, 

daryklà ⇐ darýti), klausýtojas ʽsłuchaczʼ, neklausytas SD «niesłuchany», paklausymas SD
1 

«posłuszność, posłuszeństwo; powolność». — SZ klus-: klùsti (zob.). — Postaci z 

nagłosowym k- tłumaczą się dysymilacją na odległość w formach wyjściowych *šlaus- lub 

*šlus-, które były refleksami prototypów ie. *ḱlou̯-s- lub *ḱlu-s- (rozszerzenie -s- przy pwk. 

*ḱleu̯- pochodzi być może z pie. formacji dezyderatywnej, zob. LIV
2 336, przyp. 1). Brak jest 

podobnej dysymilacji w odpowiedniku słowiańskim, por. scs. slyšati ʽsłuchaćʼ < pbsł. *šlūx-

ē-. Pbsł. š- jest częściowo utrzymane, zob. šlavė ̃ʽcześć, chwałaʼ (tam też o łot. slava i scs. 

slovo, -ese, praesens scs. slovǫ). Matasović 2005, 371 dopuszcza dla bałtyckiego dwa 

scenariusze: z jednej strony depalatalizację *ḱ > k w pozycji przed l (zob. też ALEW 503), z 

 
313 Por. w słowiańskim *kljupěti: pol. przest. klupić ʽchylićʼ (aż go starość w ziemię klupi), wklupnąć ʽpowalić 

się – o zbożachʼ, gw. sklupić ʽzbić, stłoczyćʼ, sklupić się ʽskurczyć sięʼ, zob. Bańkowski I, 710.  
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drugiej strony dysymilację spirantów (*ś...s > *k...s). — NB. Lit. šlovė ̃ʽcześć, chwałaʼ jest 

prawdopodobnie slawizmem, ⇐ błr. sláva; por. scs. slava ʽδόξαʼ (WSO pbsł. *šlāu̯-V).  

 kláusti, kláusiu, kláusiau ʽpytać, zapytywaćʼ, DP też ʽwywiedzieć się, mowić, żądaćʼ, 

pakláusti ʽzapytać, spytaćʼ. Odpowiada łot. klàust, klàušu, klàusu ʽpytaćʼ314. Refl. kláustis 

ʽpytać się, radzić sięʼ, dasiklaust SD «dopytać się czego», klausiuosi SD «badam się» (syn. 

dasižinau, dasitiriu, ižsiklausinėju), klausiuosi kito SD «radzę się kogo», klausiasi SD 

«pytanie iest» (⇒ kláusimas ʽpytanie, kwestia, zagadnienieʼ, klausìmas ʽzapytywanieʼ). — 

Drw. klausinė́ti iter. ʽzapytywać, rozpytywać, wypytywać, przepytywać (uczniów)ʼ : łot. 

klàušinât ʽwypytywaćʼ, išklausinėju SD «dowiaduię się czego, wywiaduię, przepytywam, 

badam» (syn. dasižinau), paklausinėti SD
1 «podsłuchywam» (syn. išgirstu), refl. 

išsiklausinėju SD «badam się» (syn. klausiuosi) – pod względem znaczeniowym należy do 

rodziny klausýti. Neoosn. klausinė-: paklausinėtojas SD
1 «podsłuchacz» [ʽten, co 

podsłuchujeʼ]. — Drw. nominalne: klausė́jas DP ʽpytaczʼ [ʽten, co się pytaʼ], kláusiamas 

žvilg̃snis ʽpytające spojrzenieʼ, klaustojas SD «pytacz» (por. patremtojas), paklausà ʽpopytʼ 

(⇒ paklausùs ʽcieszący się popytemʼ), paklausaĩs adv. ʽdopytując się, rozpytując ludzi 

(dotrzeć do jakiegoś celu)ʼ, war. paklausmaĩs, paklausomìs. — Wokalizm au zaleca 

połączenie vb. kláusti z formacją na SO od aniṭowego pwk. *ḱleu̯-s-. Znacz. ʽpytać kogoʼ da 

się łatwo powiązać ze znacz. ʽprzesłuchiwaćʼ (por. klausýti ʽsłuchaćʼ). Zaskakującą intonację 

można wytłumaczyć za pomocą hipotezy praesens utworzonego od iteratywu *klausīti 

ʽpytać, zapytywaćʼ. Otóż wolno przyjąć, 1° że praesens do *klausīti miało kiedyś postać 

*klausii̯a, 2° że w pewnym momencie na skutek synkopy straciło ono nieakcentowane -i-, 3° 

że następstwem tej synkopy było wzdłużenie zastępcze (*klausii̯a > *klāu̯si̯a) oraz konwersja 

tak powstałego długiego dyftongu (cecha iloczasowa) w dyftong intonowany (cecha 

prozodyczna): *klāu̯si̯a > kláusia. Wokół tej innowacyjnej formy praesentis zbudowany 

został pdg. quasiprymarny z kláusė jako prt. i kláusti jako inf. Paralele: *laužī(ti), 

*laužii̯(a)315 > láužia ⇒ láužė, láužti (w końcu uogólnienie akutu na iteratyw, stąd láužyti 

zam. *laužýti); *spaudī(ti), *spaudii̯(a) > spáudžia ⇒ spáudė (⇒ spáudyti zam. *spaudýti). 

W kwestii synkopy i wzdłużenia zastępczego por. formy jáuja < *jãvija; dáiną < *dãjiną 

(dainà 3 p.a.); dvéitas < *dvẽjetas; páima < pàjema. Całkiem inaczej Bammesberger, HS 

104, 1991, 271, który uważa kláusti za vb. denominativum od tematu *klāu̯s-, wytworzonego 

rzekomo na gruncie derywacji vṛddhi. Za nim powtarza to NIL 434, przyp. 16. Z kolei 

według ALEW 504 kláusti ma być anticausativum, derywowanym od klùsti ʽbyć 

posłusznymʼ. Słabą stroną obu tych tłumaczeń jest to, że odrywają one kláusia od 

spowinowaconych form láužia, spáudžia itp. i że w żaden sposób nie odnoszą się do 

ewolucji prs. iteratywnego z suf. *-ii̯e/a-, który stanowi specyficzną dla bałtyckiego mutację 

pie. sufiksu *-ei̯e/o-. — SZ klus-: klusčióti ʽwypytywaćʼ, klùsinti: apsiklùsinti ʽrozpytać się, 

dowiedzieć sięʼ, klùsti (zob.). — WSZ klūs-: išklū́sauti ʽwypytywać, dopytywać się o coʼ, 

paklū́sauti ts. (por. typ dū́sauti, šū́kauti). 

 klebõnas 2 p.a. 1. ʽproboszcz, ksiądz zarządzający parafiąʼ (Klebonu dėtas, aš kitaip 

daryčio ʽNa miejscu proboszcza zrobiłbym inaczejʼ. Kol klebonai nebturės, žmonės visi 

išdvės ʽNim proboszczowie zbiednieją, ludzie wyzdychająʼ), 2. gw. ʽpastor, proboszcz 

protestanckiʼ — zapoż. ze stbłr. klebanъ, por. błr. gw. kljabán a. klebán, -a ʽksiądz katolicki, 

 
314 Różnica intonacji między klàust i kláusti stanowi zagadnienie wciąż niewyjaśnione. Derksen 1996, 312 

widział tu innowację po stronie łotewskiego, stwierdzając, że litewski akut jest stary, bo odzwierciedla 

długość pochodzena laryngalnego: praforma *ḱleu-Hs-, gdzie *-Hs- ma być sufiksem dezyderatywnym, 

podobnie jak -iṣ- w futurum sti. kariṣyáti ʽzrobiʼ. Zob. też Stang 1966, 343. 
315 Por. komplementarny stosunek allomorfów *ii̯-V : *ī-C w czas. prymarnym, np. gìjo : gýti; lìjo : lýti; vìjo : 

výti. 
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proboszczʼ. Zob. SLA 103, Borowska 355n., LEW 266. Por. błr. liter. pljabán, -a. ALEW 505 

niesłusznie na pierwszym miejscu wymienia pol. pleban, kleban jako źródło. Zob. też hasła 

plebõnas, kapeliõnas i koplõnas. — War. żm. klibõnas odzwierciedla gwarową formę błr. 

gw. klibán (por. ĖSBM 5, 61). — Drw. klebonaičia b.z.a. przest. ʽcórka pastoraʼ, klebonáitis, -

ė ʽsyn, córka pastoraʼ, klebonijà 1. ʽdom mieszkalny proboszcza, plebania, probostwoʼ (może 

być pożyczką z błr. gw. klabánja, klebánija; por. stbłr. klebaneja ʽparafiaʼ; według ZS 25 ma 

to być polonizm), 2. ʽojcowizna przypadająca jednej z córek, gdy inne wyjdą już za mążʼ, 

klebonė ̃ʽplebaniaʼ, kleboníenė ʽżona pastoraʼ, klebonìkė przest. ʽcórka pastoraʼ, klebõniškas, 

-a ʽdotyczący proboszcza, proboszczowskiʼ (Jozepas yra iš kleboniškos giminės kilęs ʽJ. 

pochodzi z rodziny proboszczówʼ), klebõniškas sb. pot. ʽduży kieliszek wódki, jeden 

większyʼ, klebonkà 2 p.a. przest. ʽżona pastoraʼ. Cps. klebonpenigai m.pl. LEX ʽpodatek na 

rzecz kościoła, wynoszący dziesiątą część zbiorów, dziesięcinaʼ (dosł. ʽpieniądze 

proboszczaʼ, por. pìnigas; syn. dẽcmonas, liuterpiningiai). Vb. denom. klebonáuti ʽbyć (przez 

jakiś czas) proboszczemʼ. — Nazw. Klebõnas (por. nazw. błr. Klebán, pol. Kleban). N.m. 

Klebõnai 3x, Klebõniškiai, Klebõniškis 4x. Zob. też prãbaščius. 

 klèbti, išklem̃ba, išklẽbo ʽrozchwiać się, stracić spójność, rozluźnić sięʼ, išklèbti 

ʽrozchwiać się, rozklekotać się (o przedmiocie z drewna lub poluzowanych jego częściach, o 

drzwiach, o chłopskim wozie)ʼ — czasownik onomatopeiczny, por. interi. klèpt, klèpš, klèpšt 

oraz klepù klepù o odgłosie stukania, klepania, szczękania (luźno stykających się ze sobą 

przemiotów lub ich części). Typologicznie podobne: nwn. klappern, kleppern ʽklekotać, 

grzechotaćʼ, pol. kłapać ʽszczękać, stukać, uderzać powodując powstanie głuchego odgłosuʼ, 

człapać ʽiść powoli, ciężko wlokąc nogi; stukać obuwiem spadającym z nógʼ, ros. šlëpatь 

ʽdawać klapsa; szurać butamiʼ. Por. syn. klérti. Zob. też ALEW 500. — Drw. klebė́ti, klẽba, -

ė́jo dur. ʽchwiać się, kiwać sięʼ, klebénti caus. ʽkołatać; namawiać, zachęcaćʼ, klebsė́ti a. 

klepsė́ti ʽklekotać, kołataćʼ. Nomina: klẽberis ʽprzedmiot rozchybotany, rozklekotanyʼ, 

klebẽtas ʽklekot, gruchot; przedmiot rozklekotany, stary gratʼ. — SZ klib- (typ RiT ⇐ ReT): 

išklìbti, -klimbù, -klibaũ ʽrozkołatać się, rozchwiać sięʼ, klibčióti ʽkiwać się, chwiać się, 

ruszać się; utykać, kuleć, kuśtykaćʼ, klibė́ti, klìba, -ė́jo ʽkiwać się, chwiać się, ruszać się; żyć 

jako tako, trzymać sięʼ, klìbinti caus. ʽrozchwiać, obruszyć (np. kół, ząb); ruszyć coś 

ciężkiego z miejsca; wciąż o coś prosić, zabiegać o co; wlec się, dreptaćʼ, paklibint SD 

«obruchać co» (syn. paviskint). Nomina: klìbis ʽklekot, gruchot; kuternogaʼ, klibytà c. 

ʽkoślawiec, ktoś o krzywych nogach; przedmiot rozchybotanyʼ (por. sufiks w sukytà), klibùs 

ʽrozchwianyʼ. — SO klab-: klabė́ti, klãba, -ė́jo ʽchybotać się, chwiać się – o czymś słabo 

osadzonym, rozluźnionym; skrzypieć, szczękać, stukaćʼ, SD klabu «zgrzytam» (por. łot. 

klabêt ʽklekotać, terkotać; paplaćʼ), klabénti a. klãbinti ʽpukać, kołatać, łomotać do drzwiʼ 

(łot. klabinât), paklabénti ʽzakołatać, zastukaćʼ, klabsė́ti ʽchwiać się, kiwać się (o zębach 

grabi, o stylisku)ʼ, klabánkščioti ʽczłapać wielkimi butamiʼ. Nomina: klabãtė ʽdeszczułka u 

żaren, w której obraca się mlonʼ (war. klapãtė), klabùkas a. klabū̃kas ʽzużyty przedmiot z 

drewna, gruchot, grat; szczerba na ostrzu kosyʼ, też ʽliche zwierzę (koń, krowa)ʼ. War. š-

mobile: šklãbai (zob.). — Neopwk. klemb- (prs. klem̃ba): klem̃btis ʽkłócić się; łączyć się w 

parę (o młodych)ʼ, parklem̃bti ʽprzyjść, wrócić do domuʼ, užsiklem̃bti: Jis sėdi, ant stalo 

užsiklem̃bęs ʽSiedzi z głową wtuloną w ramionaʼ. — Neoapofonia klemb- ⇒ klamb-: 

klambénti (zob.). 

 klẽckai, -ų 2 p.a. m.pl. pot. ʽkluski, potrawa z gotowanego ciastaʼ, czyt. kliãckai (zob. 

uwagę s.v. klémka) — zapoż. z błr. klëcki, -cak (stbłr. klecъ), to z kolei zapożyczone ze 

zmianą sk > ck z pol. kloski (⇐ śrwn. klōz, nwn. Kloß m., pl. Klöße, zob. Sławski II, 244n.). 

Por. LEW 267. — War. klèckis ma zdaniem GL 267 pochodzić z prus.-niem. klitzke pl. 

ʽkluskiʼ. Stąd też łot. klicķeņi ts. — Drw. kleckiẽnė a. kleckỹnė ʽzacierka, potrawa z drobnych 

klusek, zwykle na mlekuʼ (syn. kukuliẽnė), klẽckis a. klèckis ʽpulchne, tłuściutkie niemowlęʼ, 
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klẽckius ʽniechlujny człowiekʼ. 

 kleidà 4 p.a., kleĩdė 2 p.a. gw. ʽsukienkaʼ (Tik čiupt jai už kleidõs ir ją teip drūtai laikė 

ʽTylko cap ją za sukienkę i mocno ją trzymałʼ) — zapoż. z nwn. Kleid n. (GL 67). 

 kleĩmas 4 p.a., też f. kléima 1 p.a. 1. ʽrozpoznawczy znak zrobiony na drzewie przez 

bartnikaʼ (Su kleimù [medis] ZS 25 ʽZ piętnem [drzewo]ʼ. Su kléima medžius kleimavoja 

ʽKlejmą oznaczają drzewaʼ), 2. ʽprzyrząd do piętnowania drzewʼ — zapoż. ze stbłr. klejmo 

(war. klejno), por. błr. gw. klajmó, klajnó ts., ros. klejmó ʽstempel, piętnoʼ. Por. LEW 267, 

REW I, 567. Zdaniem Sławskiego II, 201 wyrazy ruskie pochodzą prawdopodobnie ze śrdn. 

kleinōe ʽklejnotʼ (zob. kleĩnotas). 

 kleĩnotas 1 p.a. ʽdrogocenny kamień, kosztownośćʼ, DP ʽklejnotʼ (war. kleinatas DP) 

— zapoż. ze stbłr. klejnotъ, klenotъ ʽkosztowność, rzecz drogocenna; herb szlacheckiʼ ⇐ 

pol. XVI w. klenot, klejnot ʽszlachetny kamień, przedmiot z drogiego kruszcu; drogocenna 

ozdoba, biżuteria; herb, godłoʼ, SPXVI (tu ze śrwn. kleinōt, kleināt, por. nwn. Kleinod n.). 

Zob. Sławski II, 202. 

 kleistras = /kľaistras/ stlit. ʽklej robiony z mąki lub krochmalu i wody, glutenʼ (SD 

«klajstr») — zapoż. z pol. przest. klajstr, klajster od XV w. (⇐ nwn. Kleister m., zob. 

Sławski II, 184, WDLP, s.v. klajster). Por. SLA 102; brak w ALEW. — Młodszą pożyczką jest 

kleĩsteris ʽklej z krochmalu a. mąkiʼ ⇐ nwn. Kleister m. (GL 67, LEW 267). Łot. klīsteris ⇐ 

śrdn. klīster m. (Jordan 67); od tego vb. denom. klīsterēt ʽkrochmalić bieliznęʼ. 

 klejóti, klejóju, klejójau 1. ʽbredzić w gorączce, w chorobieʼ, 2. stlit., gw. ʽbłądzić, 

schodzić na manowceʼ — prawdopodobnie jest to morfologiczny wariant do 

bliskoznacznego klajóti (zob.), powstały przez wyrównanie iteratywu do czas. prymarnego 

*kleju (*klieti, por. kliedė́ti). Paralele: grejóti ob. grajóti (⇐ grejù); vejóti ob. vajóti (⇐ 

vejù). Inaczej ALEW 505, który uważa klejóti za vb. denominativum od klẽjas (zob. niżej). — 

Postverbalia: klejà ʽgorączka, malignaʼ, klẽjas a. klejus ʽbłąd, pobłądzenie w wierzeʼ (CHB), 

adv. kleju ʽniechcący, przez omyłkęʼ (CHB). Vb. denom. klejuoti przest. ʽbłądzićʼ (war. 

klajúoti). — Neoosn. klejo-: klejõklis ʽtułaczʼ, klejótojas ʽten, kto błądzi, błąka sięʼ. — 

Niejasny jest war. z kej- zam. klej-: kejóti, -ju, -jau ʽbredzić w gorączce; mówić głupstwa; 

błądzić, błąkać się, włóczyć sięʼ, atkejóti ʽpojąć, zrozumieć; zorientować się (w lesie)ʼ, 

prikejóti ʽuroić się, przywidzieć się komuʼ (Žmogus sapnuodamas visko prikejóji, ir būtų ir 

nebūtų daiktų ʽWe śnie człowiek wszystko może sobie uroić, rzeczy możliwe i niemożliweʼ). 

Może chodzi o dysymilatywny zanik l w zbitce tkl-j (atklejóti). LEW 234 widzi w kej-V jeden 

z refleksów pwk. *kai- i odsyła do kaĩkaras oraz kaivìnti.  

 klekė́ti, klekù, klekė́jau 1. ʽterkotać, turkotaćʼ, 2. ʽkłapać dziobem, klekotać – o 

bocianieʼ, 3. ʽmówić głośno i szybko; głośno się śmiaćʼ, 4. ʽgulgotaćʼ, 5. ʽgotować się, 

wrzećʼ — czasownik na -ė- od osnowy kle-k-, pochodzącej od powtórzonego wykrz. klè-klè. 

Wtórne formy: klèkt, klèkst, klėktū, klėktum i kle-klèpt. — Z innymi sufiksami: klekčióti, 

klekénti (war. klegénti), klẽkinti, kleknóti (war. glegnóti), kleksė́ti. — Udźwięcznienie -k- > -

g- prowadzi do war. klegė́ti ʽklekotać, bulgotać, chlupotać; krzyczeć (też o ptakach), 

terkotać; trajkotaćʼ. Z kolei udźwięcznienie kl- > gl- wydaje war. glėg-: glegė́ti ʽgęgać; 

głośno rozmawiaćʼ, glegnóti ʽklekotać – o bocianieʼ. 

 klèkneris, -io 1 p.a. przest. 1. ʽdzwonnikʼ (war. glèkneris), 2. przen. ʽżartowniśʼ — 

zapoż. z prus.-niem. klęknər, glęknər, por. nwn. Glöckner m. ʽdzwonnikʼ (⇐ Glocke f. 

ʽdzwonʼ). Zob. GL 67, Čepienė 141, 158. War. klẽknėrė 1 p.a.; zakończenie m. -ėrė (śrdn. -

ere) też w bẽkėrė, dìšėrė i jė́gėrė. 

 klẽksas 2 p.a. przest. ʽplamaʼ, tìntos klẽksas ʽplama z atramentuʼ — zapoż. z nwn. 
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Klecks m. ʽplama, zwł. z atramentu a. farbyʼ (klecken ʽplamić, robić plamyʼ), por. GL 68. 

Drugim źródłem zapoż. mogło być pol. kleks (z nwn., od XIX w., zob. Sławski II, 203). 

 klèkti, kleñka, klẽko ʽścinać się – o galarecie, krzepnąć – o krwi, zsiadać się – o 

mlekuʼ, priklèkti ʽgruzłowacieć, zwykle o mące, która pod wpływem wilgoci zbija się w 

grudki, gruzełkiʼ, suklèkti ʽzapaść się – o niewyrośniętym, niedopieczonym cieście, chlebie, 

o zakalcu; zakrzepnąć – o krwi; zbić się w gruzły – o ziemi, o mąceʼ, užklèkti ʽzatkać się – o 

szyjce naczynia, butelkiʼ — czasownik oparty na interi. klèkt, opisującej m.in. opadanie na 

siedzenie, por. Klèkt ir atsisėdo ʽ«Klekt» i usiadłʼ. Klèkt klèkt susėdo mergos ʽ«Klekt klekt» 

usiadły dziewczętaʼ. Jis tik klekt ir atsisėdo į mano kedę ʽOn tylko «kleks» i usiadł na moim 

krześleʼ. War. klèks: Klèks ir atsisėdo ʽ«Kleks» i usiadłʼ. Według LEW 268 klèkti może być 

spokrewnione z ros. gw. klëknutь ʽschnąć, wysychać (o ziemi), więdnąćʼ, klëk ʽcoś suchego 

lub stwardniałego, zaskorupiałegoʼ. — Drw. suklekė́ti ʽścinać się, krzepnąć, zsiadać sięʼ, 

nomina: klẽkis ʽzakalecʼ, klẽkšas ʽzakalcowate ciastoʼ. — SO klak-: klaksóti ʽleżeć 

nieruchomo, będąc zesztywniałym – o trupie; stać – o rozlanej wodzieʼ (war. kleksóti; por. 

kanksóti ⇐ kenkiù; branksóti ⇐ brìnksta). Nomina: pãklakas, -a 1. ʽo rosnącej roślinie, która 

wyległa, położyła się na ziemiʼ, 2. Gluosniai ir beržai yr pãklaki ʽWierzby i brzozy są 

«paklaki» (bo ich gałęzie opadają ku ziemi)ʼ, syn. pablakìnis), pãklakės f.pl. ʽzboże, które 

wyległo, pokładło się (od długotrwałego deszczu)ʼ. 

 klẽmeris, -io 1 p.a., klemerỹs 3 p.a. gw. 1. ʽżelazna klamra, służąca m.in. do łączenia 

belek budowli, tzw. ankraʼ, 2. ʽzrobiona z drutu sprzączka (klamerka) przy skórzanym 

zapięciu u drewniakówʼ, 3. ʽspinka do włosówʼ, czyt. kliãmeris, kliamerỹs — zapoż. z nwn. 

Klammer f., por. LEW 268. War. klẽmaris ʽklamraʼ, klem̃baris ʽrodzaj zamka zapadkowego u 

drzwiʼ (por. -mb- w kambarỹs). — Wsch.-lit. klėm̃orius 1 p.a. ʽklamra używana w 

budownictwieʼ (ZS 25) – z uwagi na podakcentową samogłoskę ė jest zapożyczeniem ze 

stbłr. kljamarъ, kljamorъ, błr. kljámar, -a (⇐ pol. przest. klamer ⇐ śrwn. klamer f., nwn. 

Klammer f., WDLP, s.v. klamra). Por. ĖSBM 5, 77. ZS 25 wskazywał ros. klámera jako 

źródło. 

 klémka, kliámka 1 p.a. gw. ʽzapadka, spust przy drzwiach, klamka u drzwiʼ — zapoż. 

ze stbłr. XVI w. kljamka, por. błr. kljámka, -i (⇐ pol. klamka, drw. od stpol. klam ʽkleszczeʼ 

⇐ śrwn. klam, klame ʽklamra, kleszcze; zacisk, imadłoʼ, nwn. Klemme f. ts., zob. Sławski II, 

184n., WDLP, s.v. klamka). Ze względu na akut por. zapoż. lémpa i lénkas. War. klėmkà 2 

p.a., klámka 1 p.a. LKŽ VI, 46 uznał, że źródłem klémka było pol. klamka. Tak samo LEW 

268 i POLŽ 377. Osobno zob. klìngė. — War. z insercją p (?): klémpka, klėmpkà (tak LD § 

240). Może jednak chodzi tu o wariant powstały pod wpływem formy nwn. Klampe f. 

ʽzapadka, spust przy drzwiachʼ. — W sytuacji, gdy po spółgłosce palatalizowanej zachodzi 

neutralizacja opozycji samogłosek /a/ i /e/ (zob. Girdenis 1995, 172), pisownię <Ce>, 

<klemka>, trzeba oznaczyć jako ortograficzną, zaś pisownię <Cia>, <kliamka>, jako 

fonologiczną (= /kľamka/). To samo odnosi się do dwojakiej notacji następujących wyrazów: 

<klevas> i <kliavas> ʽklonʼ = /kľavas/; <lementas> i <liamentas> = /ľamentas/ ʽlamentʼ; 

<levonas> i <liavonas> = /ľavonas/ ʽtrupʼ; <lempa> i <liampa> = /ľampa/ ʽlampaʼ; <levas> i 

<liavas> = /ľavas/ ʽlewʼ; <plecius> i <pliacius> = /pľac̓ us/ ʽplacʼ; <pletkai> i <pliatkai> = 

/pľatkai/ ʽplotkiʼ. — Oboczność <Ce> i <Cia> po spółgłoskach innych niż /ľ/: <kačerga> i 

<kačiarga> = /kač̓ arga/ ʽpogrzebaczʼ, <karčema> i <karčiama> = /karč̓ ama/ ʽkarczmaʼ; 

<kevalas> i <kiavalas> = /k̓ avalas/ ʽskorupa, łupinaʼ; <pečenka> i <pečianka> = /peč̓ anka/ 

ʽpieczyste, pieczeńʼ; <skevetas> i *<skiavetas> = /sk̓ avetas/ ʽłupinaʼ. — Vb. denom. 

užklémkyti ʽzamknąć na klamkęʼ, užklemkúoti ts. 

 kleñčyti, kleñčiju, kleñčijau wsch.-lit. ʽklęczeć, stać na kolanachʼ LZŽ, prikleñčyti 

ʽprzyklęknąćʼ, war. -inu, -inau ZTŽ ts., też ʽskłonić głowęʼ — zapoż. z błr. klénčycь, -u, 3 sg. 
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-ycь, tu z kolei ze stpol. sklęczyć się ʽzgiąć się, skulić się, skrzywić sięʼ (por. ĖSBM 5, 54, 

Sławski II, 216). 

 klénkti, klénkiu, klénkiau gw. ʽiść z trudem, drałowaćʼ, por. Taip tau rodos netolie: 

klenk kožną dieną po 5 vierstus, pamatysi, ar bebus netolie! ʽTak ci się zdaje [że] niedaleko: 

podrałuj każdego dnia po pięć wiorst, to zobaczysz, czy będzie niedaleko!ʼ. War. kléngti, -

giu, -giau. Było zestawiane z jednej strony z łot. klencêt ʽiść niezgrabnie, kuleć, utykać; 

guzdrać się, mitrężyć, marnować czasʼ, z drugiej strony ze scs. klęčǫ, klęčati ʽklęczeć, 

wspierać się na ugiętych kolanachʼ, cs. poklęcati ʽzginać się, kulećʼ, por. Berneker I, 514, 

BSW 136, LEW 269. Akut niejasny. Bez dobrej etymologii. LIV
2 363 daje ze znakiem 

zapytania rekonstrukcję pie. *k(u̯)lenk(u̯)- ʽzginać kolano, die Knie krümmenʼ. De Vaan 120 

dołącza stłac. hapaks clingō, -ere ʽopasywaćʼ. Niewykluczone pochodzenie onomatopeiczne, 

por. interi. klénkt o odgłosie zamykanych drzwi, o połykaniu jedzenia. Podobna struktura 

dźwiękowa pojawia się w synonimach klémpti ʽiść powoli, z trudem, brnąćʼ oraz klémšti a. 

klénšti ts. (por. interi. klem̃š o niemrawym chodzie). — Podwójny refleks SZ: 1° klink-: łot. 

kliñkât ʽutykając iść dużymi krokami, podskakiwać na jednej nodzeʼ, klincis sb. ʽkulawyʼ, 2° 

klunk-: lit. kluñkti, -iù, -iaũ ʽiśćʼ, nukluñkti ʽpójść dokądʼ. Jest też interi. klùnkt o odgłosie 

kroków (Ir tuo metu pasigirdo klunkt, klunkt, klunkt – žingsniai ʽI wtedy dało się słyszeć k. k. 

k. – [czyjeś] krokiʼ). — War. klung-, kliung-: kluñgyti, -iju, -ijau ʽwałęsać się, chodzić, 

krzątać sięʼ, kliungúoti ʽchodzić leniwie, obijać sięʼ. Por. interi. kliùnki o ciężkim, 

niezgrabnym chodzie (Sudribęs toks žmogus kliùnki, kliùnki ir kliunkinėj ʽNiedołężny 

człowiek «kliunki kliunki» i tak idzieʼ). 

 klėp̃čiai, -ių 2 p.a. m.pl. gw. 1. ʽpotrzask, sidła – na zające, lisy, ptakiʼ (Klepčiùs ant 

lapių išręžti ʽRozpiąć sidła na lisyʼ), 2. ʽpułapka na myszy, szczuryʼ, 3. ʽprzyrząd do 

wyciskania serówʼ (Indėk sūrį klẽpčiuos ʽWłóż ser do «klėpčiai»), 4. ʽprzyrząd do 

zaciśnięcia rany u wykastrowanego koniaʼ — zapoż. z ros. gw. kljápcy, kljapcý m.pl. 

ʽpotrzask, sidłaʼ. Por. kapkãnas. 

 klepkà 2, 4 p.a. gw. ʽdeszczułka do wyrobu bednarskiego, np. na beczkę, wiadro, 

ceberʼ — zapoż. z pol. klepka (por. Sławski II, 209n.). 

 klepóti, klepóju, klepójau (war. akc. <kłâpot> DP), stlit., gw., zwykle z prvb. ap- 

ʽpotwarzać, oczerniać, rzucać oszczerstwaʼ (war. klapóti), užklepóti ʽzrzucić winę na kogoʼ, 

refl. apsiklepóti a. įsiklepóti ʽpomylić sięʼ — zapoż. ze stbłr. klepati ʽoczerniać, niesłusznie 

obwiniaćʼ (por. pol. klepać ʽobmawiać, szkalowaćʼ, SPXVI). Por. ros. klepátь ʽoczerniać, 

szkalowaćʼ, błr. kljapácь, -áju, ukr. klepáty, -áju (SLA 103, LEW 264n., ALEW 506). — Drw. 

klepótojas ʽpotwarcaʼ (DP <kłepôtoiei>). Zob. też pãklepas. 

 klepsė́ti, klepsiù, klepsė́jau 1. ʽkłapać, kołatać się (o obluzowanej części drewnianego 

przedmiotu, o luźnym obuwiu)ʼ, 2. ʽwydawać stuk (o podkowach na bruku); szczękać (o 

kluczu w zamku); poruszać klamką drzwiʼ, 3. ʽiść wolno, z trudemʼ. Z innymi sufiksami: 

klepčióti ʽkłapać (o oderwanej podeszwie, o bucie za dużym); o drewniakach: wydawać 

odgłosʼ, klepnóti ʽchwiać się, kiwać sięʼ. Czasowniki oparte na dźwiękonaśladowczym pwk. 

klep, por. interi. klèpt o odgłosie stukania, klepania, szczękania, zamykania drzwi (war. 

klèpš, klèpšt). Zob. też klèbti. — SZ klip-: klim̃pti (zob.). SO klap-: klapsė́ti ʽkłapać, człapać; 

szczękaćʼ. 

 klérti, klę̃ra (war. klérsta), klẽro, zwykle z prvb. iš, su- intr. ʽo przedmiotach z drewna: 

rozchwiać się, obluzować się w otworze, rozklekotać sięʼ (o częściach wozu lub krosien, o 

kołowrotku, kłonicy w kierowniku, nodze krzesła), 2. ʽzepsuć się; stracić siły, podupaść na 

zdrowiu, zrobić się niezdatnym, nieużytecznymʼ — czasownik pochodzenia 

onomatopeicznego, por. interi. kler ̃ a. klèr o skrzypiącym kole wozu, o odgłosie idącego w 



752 

na prawach rękopisu 

drewniakach. War. glérti i gvérti. W tym samym znaczeniu występuje para klèbti, glèbti. Por. 

łot. kle̦ra, kļera c. ʽgaduła; maruda, guzdrałaʼ. — Neoapofonia SP kler- ⇒ SZ klir-: išklìrti 

ʽrozchwiać sięʼ (o nodze krzesła, o kłonicy, kołowrotku). War. z ur: kliùrti (zob.). — 

Neoapofonia SZ klir- ⇒ SP/SO klair-: klairėti, klaira, -ėjo przest. ʽrozchwiać się – o zębach 

w bronieʼ (Ekėčios suklaira). Por. įkìrti ⇒ káirinti; spìrti ⇒ spairìnti; tìrti ⇒ tairáutis. — 

Synonimem klérti jest klerk̃ti ʽklekotać, turkotać, grzechotaćʼ, z osnową kler-k- od 

powtórzonego wykrz. kler-̃kler ̃ (por. plerp̃ti ⇐ pler-̃pler)̃. Inne: klerkė́ti, klerksė́ti, klerkšė́ti. 

Por. LEW 269. 

 klės̃ti I, klesčiù, klėsčiaũ, gw. klės̃ti, klečiù, klėčiaũ 1. ʽ(przy wianiu zboża) odmiatać 

kłosy i plewy od ziarnaʼ, 2. ʽdzielić włosy nad czołem, robić przedziałekʼ, 3. ʽzarzucać 

(chustę na plecy, głowę, szalik na szyję)ʼ, 4. ʽchronić, chować (skarby)ʼ, 5. ʽrozwijać liście, 

kwiaty (o roślinie)ʼ, 6. ʽrozwijać się szybko, bujnie, szybko rosnąć, gęściećʼ, cps. apklės̃ti 

ʽzawiązać (chustę na głowie); włożyć wianekʼ, išklės̃ti: Išklėtė medis lapus ʽDrzewo 

wypuściło liścieʼ. Refl. klės̃tis ʽokrywać sięʼ, atsiklės̃ti ʽodsłonić się, odkryć się (w pościeli)ʼ, 

išsiklės̃ti ʽrozłożyć się, rozesłać się; rozpuścić sięʼ, užsiklės̃ti ʽzakryć się, przykryć się; 

zasklepić sięʼ. Pwk. klet- (por. gw. klečiù) stanowi dublet s-mobile do sklet-, zob. sklės̃ti 

(sklečiù, sklėčiaũ) ʽkrzewić, rozpościerać, rozkładaćʼ. Zakończone na -st- osnowy klest- i 

klėst- są w gruncie rzeczy neoosnowami, których wygłos nawiązuje do form 

frekwentatywnych klėstýti (*klės-sty-) i klastýti (*klas-sty-). Inaczej LEW 269n., który 

sprowadza wszystko do pwk. pie. *skel- ʽrozszczepiaćʼ, lit. skélti ʽrozłupywaćʼ, ale 

pozostawia przejście od *skel- do sklet- bez wytłumaczenia. — Drw. klestė́ti, klẽsti, klestė́jo 

dur. ʽrozwijać się (o kwiecie, o pączku liści), kwitnąć, bujnie wyrastać, krzewić się, gęściećʼ, 

przen. ʽbyć w rozkwicie (o mieście, kulturze)ʼ, pérklestėti ʽprzekwitnąć, przeminąć (o 

młodości)ʼ. War. z udźwięcznieniem -st- > -zd-: klezdė́ti, klẽzda ʽo roślinach: rozwijać się, 

krzewić sięʼ; war. s-mobile: sklezdė́ti, sklẽzda ʽrozwijać się – o kwiecie, o pączku liściʼ (por. 

Būga, RR I, 289). Caus. klẽstinti ʽhodować, rościć (gaj, lasek), nie wpuszczając tam zwierząt; 

(o wietrze) poruszać liśćmi, powodować szelestʼ. — WSE klėst-: klėsčiaũ (prt.). Neopwk. 

klės- (⇐ klės̃ti): klė́stytis ʽo zbożu: rozwijać się, gęstniećʼ, klėstýti frq. ʽrozkładaćʼ (*klės-sty-

). — SO klast- (⇐ klest-): klastýti (zob.).  

 klės̃ti II, klesčiù, klėsčiaũ przest., gw. ʽbiczować, chłostaćʼ, SD <kłeśćiu> «biczuię» 

(syn. plaku, baudžiu, genėju). Dwuznaczne. Po pierwsze osnowa klest- może być równa 

wykrzyknikowi, por. klèst m.in. o uderzeniu kogo, wymierzeniu mu ciosu (Stvėręs tuinagalį, 

priemenėn iššoko ir klėst vienam, o paskui klest kitam). Po drugie można się zastanawiać, czy 

klės̃ti ʽbiczować, chłostaćʼ nie polega na dyferencjacji semantycznej względem czas. klės̃ti I 

(išsiklės̃ti ʽrozłożyć się, rozesłać sięʼ), mianowicie na podstawie znacz. etymologicznego 

ʽrozciągnąć kogo do wymierzenia chłostyʼ, por. Vagis yra išklėstas, t.y. išmuštas JU 

ʽZłodziej został wychłostany, tj. wybityʼ. Dalej por. išklėst su išgėdinimu SD «wyświecić 

kogo, wysmagać», padarįs sau botagų iš virvelių išklėstė juos ir išmetė iš bažnyčios SP I, 

4219 ʽuczyniwszy sobie bicz z powrozkow wysmagał i wyrzucił je z kościołaʼ, klėstinas SD 

«bicia godny» (syn. plaktinas). Brak odpowiedników poza bałtyckim, zob. ALEW 506. 

Niejasny pozostaje war. klet-: klės̃ti, klečiù, klėčiaũ ʽbić, chłostać, karać chłostąʼ. — Drw. 

klė́styti frq. ʽbić, bijać, smagaćʼ (*klės-sty-), klėstinis SD «smaganiec» [ʽsmagany, 

wysmagany; kara smaganiaʼ, L.]; kailį išklėstúoti ʽzłoić skóręʼ. Neopwk. klėsč̓ - (⇐ 

klėsčiaũ): klėsčióti iter. ʽuderzaćʼ (Šiandie labai atklėsčiójo ʽDziś bardzo wytrzęsłoʼ [gdy się 

jechało po wyboistej drodze], Otrębski 1934, 316). 

 klẽščiai, -ių 2 p.a., kleščiaĩ 4 p.a. m.pl. przest. 1. ʽnarzędzie do mocnego ściskania, 

ciasnego chwytania, kleszczeʼ, 2. ʽzacisk do tamowania krwi u kastrowanego koniaʼ, 3. 

ʽprzyrząd do wyciskania seraʼ, 4. ʽchomątoʼ — zapoż. ze stbłr. klešči, kleščy, klešče pl. 
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ʽkleszcze, obcęgiʼ, por. błr. kléščy, -aŭ, ros. kléšči, kleščí, pol. kleszcze. Zob. też ĖSBM 5, 57. 

 klẽšnė 2 p.a., klešnė ̃ 4 p.a. wsch.-lit. 1. ʽnogawka spodniʼ, 2. ʽłydkaʼ — zapoż. z błr. 

gw. kléšnja, -i ʽgoleń, biodro, udoʼ i ʽnogawkaʼ (por. PZB 2, 475; etymologia 

niezdecydowana, zob. ĖSBM 5, 57). — LKŽ wymienia jeszcze dwa inne użycia wyrazu: 3. pl. 

klẽšnės ʽgniazdo dyszla, rozworaʼ (war. klẽšnys) i 4. klẽšnė ʽowcza wesz, kleszczʼ (też m. 

klešnỹs), te jednak nie mają nawiązań białoruskich. Por. kalašià. 

 klėš̃tarius, -iaus 1 p.a. przest., gw. ʽklasztor katolickiʼ (vyresnis klėštariaus SD 

«przeor») — zapoż. ze stbłr. XVI w. kljaštorъ (⇐ pol. klasztor ⇐ stczes. klášter ⇐ śrwn. 

klōster ⇐ śrłac. clōstrum, zob. Bańkowski I, 688, EWD 673), por. błr. kljáštar, -a. War. 

klėš̃torius 1 p.a. (Nuvė klėš̃toriun ʽWstąpiła do klasztoruʼ, ZS 25). Zob. SLA 103, Borowska 

354, LEW 272; brak w ALEW. Co do substytucji błr. lja ⇒ lit. lė por. dėd̃ė ⇐ djádja; lėlė ̃a. 

lėl̃ė ⇐ ljálja. — Drw. klėštarinis SD «klasztorny». — N.m. Paklėštarė ̃(dosł. ʽmiejsce pod 

klasztorem, w pobliżu klasztoruʼ). Osobno zob. kliõštorius. 

 klė́tai 1 p.a., klėt̃ai, -ų 2 p.a. gw. ʽżarty, figleʼ, drw. klėč̃ius ʽżartowniśʼ. Niejasne, por. 

LEW 270. 

 klė́tas, -à 3 p.a. wsch.-lit. ʽzłyʼ (Anas labai klėtas žmuoj LZŽ ʽOn jest bardzo złym 

człowiekiemʼ. Klėci žmonės LZŽ ʽŹli ludzieʼ) — zapoż. z błr. kljáty, kljátaha ʽprzeklęty, 

zasługujący na przekleństwa, na zbesztanieʼ (por. stbr. zakljatyj ʽwyklęty przez cerkiew, 

obłożony anatemąʼ). Lit. ė na miejscu błr. ja jak w dėd̃ė i lėlė.̃ — War. kliẽtas, -à 4 p.a. (LKŽ, 

z Lazū́nai) wyróżnia ʽdyftong graficznyʼ <ie> na miejscu sekwencji [je] z [ja], */kljatas/ ⇐ 

błr. kljáty. Podobne wypadki to kuliẽvas, piẽlčiai i põmietis. Zob. też prakléntas. — Vb. 

denom. klėtúoti ʽzłościć sięʼ. 

 klė́tis, -ies 1 p.a., klėtìs 3 p.a. f. 1. ʽspichlerz, osobny budynek do przechowywania 

zapasu zboża, mąki, skór, odzieży itp.ʼ, SD «spiżarnia; szpichlerz», 2. ʽklatka na ptaki lub 

zwierzętaʼ, SD klėtis žvėrų «klatka na zwierza» [LKŽ VI, 64 czyta žvėrių]. Z obocznym 

tematem: klė́tė 1 p.a., klėtė ̃3 p.a. Odpowiedniki bałtyckie: łot. klẽts ʽspichlerz, komoraʼ, stpr. 

clenan EV ʽKleet [ʽkleines Nebengebäude auf dem Hofe zum Aufbewahren von Getreide, 

Kleidern u.s.w.ʼ], o ile ten hapaks jest błędem kopisty zamiast *cletan, czyt. [klētən] (por. 

Trautmann 1910, 360, Toporov IV, 57)316. Wyraz prapokrewny ze słowiańskim *klětĭ, -i f. 

ʽprowizoryczne, byle jak zrobione pomieszczenie, schronienieʼ, por. scs. klětĭ ʽkomora, cela, 

izba mieszkalnaʼ, sch. klȉjet, słń. klét ʽkomora do przechowywania zapasówʼ, ros. kletь 

ʽkomora, spiżarnia, spichlerz; klatka wyciągowa w kopalniʼ, stbłr. klětь, kletь ʽspichlerzʼ, 

stpol. kleć ʽszopa, buda, komora; dobudówka; skrzynia; klatkaʼ (SPXVI: ʽklatka; byle jak 

zrobiona budka, nędzny domekʼ, obok kleta/klata ʽklatka dla ptaków lub zwierząt, także 

pułapka; szopa, budaʼ). — Drw. psł. *klětĭka ob. *klětŭka ʽkomórka, klatkaʼ, por. scs. klětĭka 

ʽkomórka, cela, chatkaʼ (war. klětĭca), ros. klétka ʽklatka; kratka; komórkaʼ, stbłr. klětka 

(klitka), słc. klietka ʽklatkaʼ, stpol. klatka, kletka ʽszopa, buda, komórka; klatka, kojec; sidła, 

pułapkaʼ, pol. klatka ʽpomieszczenie z prętów lub krat, służące do hodowli lub transportu 

zwierząt i ptakówʼ. Zob. BSW 136 (pbsł. *klēti-), REW I, 569, LEW 270, Boryś 232n., 

Derksen 2008, 224 (pbsł. *kleʔtis). Pochodzenie sporne, por. przegląd literatury w ESSJ 

315n. Transponat ie. *k(u̯)leh1-ti-. Hipotezę słowiańskiego zapożyczenia w bałtyckim 

 
316 Inaczej LEW 270 (s.v. klė́tis), który dla objaśnienia stpr. clenan zakładał kontaminację form 

rzeczownikowych *kletis [recte: *klētis?] i *klienis (por. łot. klienis ʽboisko do młóckiʼ) albo też *kluonas 

(por. lit. klúonas, łot. kluôns ʽklepisko, gumnoʼ). — Przeciw temu PKEŽ 2, 214 n., który ze swej strony uważa 

clenan za notację nienaganną dla formy słowotwórczo obocznej z lit. klė́tis, mianowicie *klēnan. Analiza: 

*klē-na-n, deverbativum od pwk. pbsł. *klē- < pie. *(s)kleH- m.in. ʽprzykryć w celu przechowania, 

schowaćʼ. 
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falsyfikuje obecność lit. ė (słow. ě jest zwykle oddawane przez lit. ie), zob. PKEŽ 2, 215, 

Derksen, l.c. — Drw. klėtẽlė ʽspiżarnia domowaʼ, też ʽklatka do hodowli ptaków lub 

zwierzątʼ, klėtelė paukščių SD «klatka ptasza», klėtelė, kurioj paukščius peni, paukštinyčia 

SD «kociec ptaszy, klatka karmna», paklėt̃ė ʽpomieszczenie pod spichrzemʼ, príeklėtis 

ʽmiejsce pod okapem przy spichrzuʼ (por. príeangis). Cps. klė́tsanga, -angė ʽprzednia część 

spichrza, w lecie używana jako miejsce do spaniaʼ (por. angà), klė́tsaukštas ʽpiętro w 

spichlerzuʼ (prawdopodobnie zapożyczone z łot. klētsaugša, A. Holvoet, p.l.) — N.m. 

Klėt̃iškė. 

 klėtkà 2 p.a., gen.sg. klėt̃kos gw. 1. ʽklatka dla ptaków lub zwierzątʼ, 2. ʽbuda 

jarmarczna, kupieckaʼ (klėtka prekės SD «buda»), 3. ʽbarćʼ — zapoż. ze stbłr. klětka, kletka 

(klitka), błr., ros. klétka, por. SLA 103, LEW 270. Długie ė pod wpływem rodzimego klėtelė 

ʽklatkaʼ? Por. klė́tis. — Drw. klėtkúotas ʽkraciasty, mający wzór w kratę (chusta, tkanina)ʼ, 

⇒ klėtkuõčiai m.pl. ʽkraciaste tkaninyʼ. N.m. Klėt̃kininkai.  

 klẽvas 4 p.a. bot. ʽklon, Acerʼ. War. z oboczną do <Ce> pisownią <Cia>: kliãvas, SD 

<klawas> «jawor, acer; klon, acer». Inne tego rodzaju wypadki zebrano s.v. klémka. 

Odpowiednik łot. kļavs, stłot. kļava ʽklonʼ. Pb. *kle-u̯o-. Z innym sufiksem: psł. *kle-no- 

ʽklon, Acer; jesion, Fraxinusʼ, por. sch. klȅn, klèna (war. na SZ kȗn < *klĭnŭ), ros., błr. klën, 

klëna, czes. klen, -a, pol. klon, -u. Refleks bałtycki i słowiański zestawia się z germańską 

formacją na SZ: pgerm. *hluniz, stisl. hlynr m. ʽklonʼ, nwn. gw. Lehne, Lenne ʽklon, 

Spitzahornʼ. Por. BSW 136, LEW 270n., Stang 1972, 28n., Kluge-Seebold 435, Orel 178 

(*xluniz), ALEW 506n. Dalsze związki niejasne. Zob. też kliõnas. — Drw. klevỹnė ʽlasek 

klonowyʼ, klevìnis a. kliavìnis ʽklonowy, z klonuʼ, SD <klawinis> «jaworowy, klonowy» 

(<la> = lia), klevìnis sb. ʽmłody klonʼ, cps. jõvarklevis (zob. jõvaras), klẽvalakštis ʽliść 

klonowyʼ (por. lãkštas). — N.m. Klevìnė 5x, Klevỹnė 2x, Klevìnkalnis 2x, Klevų̃ Būdà, 

Pakleviaĩ, Pãklevis. N.rz. Klevà, Klevìnė, Klevìnis 2x, Kliaũpis (z kontrakcji w *Kliau-upis, 

*Klev-upis; od tego n.m. Pãkliaupis); n.jez. Klẽvžeris (z synkopowania *Klev-ežeris). 

 kliáudėti, kliáudžia, kliáudėjo stlit. DP ʽbyć na przeszkodzie, wadzić, zawadzać, 

szkodzićʼ — drw. duratywny na -dė- od kliáuti (zob.). Por. typ mérdėti : mirt̃i; skéldėti : skìlti 

— Neoosn. kliaud-: kliáuda ʽwada, przywara, wrodzona wada ciała, przeszkoda (w rzece), 

szkoda (w zasiewie, w ogrodzie)ʼ, kliáudė ʽwadaʼ, kliáudžia DP ʽbłąd, przekaz, zabawaʼ, ⇒ 

kliaudìngas ʽz wadą, wadliwy; szukający zaczepekʼ. 

 kliáuti, kliáuju a. kliáunu, klióviau ʽtrzymać się (blisko domu), pozostawać (w domu), 

refl. kliáutis ʽprzylegać, przywierać, lgnąć do czego, tulić się (o dziecku), wdawać się, 

zadawać się z kim; udawać (chorobę)ʼ. Odpowiednik łot. kļaût, kļaûju, kļāvu ʽrąbaćʼ, refl. 

kļaûtiês, kļaûnuôs ʽtulić się, wtulać się; przylegać do czegoʼ. Dalej por. nesikliáuja a. 

nesikliáuna 1. ʽnie trzyma się (ciepło w izbie, woda w cebrze)ʼ, 2. ʽnie pasuje (but do stopy, 

szkło do ramy), nie leży na kim (ubranie, suknia)ʼ, 3. ʽnie domyka się (pokrywa, drzwi)ʼ, 

pasikliáuti (zob.), sukliáuti ʽbyć (żyć) w zgodzie, przyjaźniʼ; drw. kliáudėti (zob.). — 

Nomina: kliaunùs ʽzgodliwy, posłusznyʼ, kliaustìs f. ʽprzeszkodaʼ, kliáutė ʽwada; zaczepkaʼ, 

SD «karpa w rzece, w sadzawce, kłodzina; przeszkoda; wada; zawada» (syn. kliūtis), kliáutis, 

-ies f. ʽzaczepkaʼ. — SW kliov- < *kli̯āu̯-: klióviau (prt.), drw. neklióva c. ʽgrubianinʼ. — SZ 

z alternacją kliū-C-/kliuv-V: kliū́ti, kliūvù, kliuvaũ ʽzaczepiać się o coʼ (zob.). — Lit. szereg 

apofoniczny kliáu-C : kliū́-C : kliuv-V wskazuje na pwk. seṭowy pie. *kleu̯H-/*kluH- ʽdostać 

się gdzieʼ (LIV
2 365, por. stisl. hljóta ʽdurch Los erlangenʼ), który na gruncie bsł. – po 

zmianie eu̯ w i̯au̯ – przybrał postać *kli̯au̯H-/*kli̯uH-. Innowacja polega również na 

uogólnieniu nagłosu kľ, ponieważ ten ukazywał się pierwotnie tylko w alternancie na st. e. 

Poza brakiem *kluH-C (lit. †klū́-C) trzeba odnotować brak SO *klou̯H-C (lit. †kláu-C). — 

Ze słowiańskiego por. 1. prs. *kljujǫ < pbsł. *kli̯au̯-i̯e- przy inf. *kljĭvati < pbsł. *kli̯uu̯-ā- 
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ʽdziobać, ʽuderzać dziobemʼ (ros. kljujú, klevátь ʽdziobać, chwytać przynętę – o rybieʼ, 

stczes. kľuju, klvati ʽdziobaćʼ, stpol. klwać ʽuderzać w coś dziobem, dziobem wykuwaćʼ, pol. 

kluć się ʽlęgnąć się, wydobywać się z jaja – o pisklęciuʼ), 2. nomen psł. *klju-ka < pbsł. 

*kli̯āu̯-kā- (sch. gw. kljȕka ʽhak, zakrzywiony, rozwidlony drągʼ, pol. gw. kluka m.in. ʽhak, 

drąg zakończony hakiem lub rozwidleniem; drewniana zasuwaʼ), drw. *kljuk-i̯o- > scs. ključĭ 

m. ʽkluczʼ, strus. ʽklucz, zawora; bosak, osęka; sterʼ. Nieco inaczej analizuje formy 

słowiańskie de Vaan 119, s.v. clāvis (praforma *kleh2u-k). 

 kliedė́ti, klíedžiu (war. klíedu, klíemi), kliedė́jau 1. ʽbredzić w gorączce, majaczyćʼ, 2. 

ʽpleść głupstwa, bajaćʼ. DP ʽpleść, bajać, bredzić, bluźnićʼ. Paradygmat zbudowany wokół 

prs. *klei̯-dō, utworzonego od pwk. *klei̯-, po którym pozostał ślad w derywacie na SO 

klajóti (zob.). Odpowiednik łot. kliêdêt, -ẽju ʽmarzyć, roić, zmyślać, fantazjowaćʼ. Bez 

uznanej etymologii, por. LEW 272n. (s.v. klýsti), ALEW 507. — Zwraca uwagę atematyczna 

formacja prs. *klied-mi, 3 os. *klied-ti: kliemi SD «bałamucę», syn. niekauju (por. demi s.v. 

dė́ti), 3 os. kliesti, kliest (LKŽ: klíesti, klíest, por. Ligonis klíesti ʽChory majaczyʼ)317. — Drw. 

kliedesỹs ʽobłudaʼ, kliẽdžius ʽkto plecie bez sensu, paplaʼ. — Neoosn. kliedė-: kliedė́jimas DP 

ʽbłąd, plotka, bluźnierstwoʼ. — Neopierwiastek w SZ *klid- ⇐ *klei-d- został zastąpiony 

formą klyd-, wyabstrahowaną z pdg. klýdau : klýstu (*klind-stu ⇐ *klindu), zob. klýsti. — 

Neoapofonia SZ klyd- ⇒ SP/SE kleid-: kléidėti, kléidžiu (3 os. kléidi), -ėjau stlit. i gw. 

ʽbłąkać się, błądzić, błądzić w wierzeʼ (m.in. MŽ), atkléidėti ʽprzybłąkać się (o psie, kocie)ʼ, 

nukléidėti ʽpójść (do lasu) i przepaśćʼ. Paralele: bréizgėti ⇐ brizg-; dréiskėti ⇐ drisk-; géižėti 

⇐ giž-; kréitėti ⇐ krit-. — Nomina: kléida c. ʽwłóczęgaʼ, kleidė́jas ʽczłowiek rozrzutny, 

utracjuszʼ, kleidìkas ts., kleidū̃nas 1. bibl. ʽodszczepieniecʼ, 2. ʽutracjuszʼ (syn. švaistū̃nas). 

Łot. osnowa kleid-: kleidis ʽwłóczęga, łazęgaʼ, ⇒ kleiduôt ʽwłóczyć sięʼ. NB. SP/SO klaid- 

jak w klaidìnti ʽmylić, zwodzićʼ nie należy do SE klied-, lecz do SZ klyd- jak w klýdau. 

 kliẽpas 2 p.a. przest., gw. ʽbochen, bochenekʼ, kliepas duonos SD «bochen chleba», 

kl[i]epas pailgas duonos SD «kukla» [ʽchleb, bułka o podłużnym kształcieʼ, SPXVI] — 

zapoż. ze stbłr. xlěbъ, xlebъ, por. błr. xleb, xléba.— Nie można wykluczyć, że segment <ie> 

reprezentuje lit. ʽdyftong graficznyʼ, oddający brzmienie (l)je wynikłe ze zmiany (l)ja (por. 

kliẽtas, pieskà, sliẽpas). Wtedy jako źródłową należy założyć białoruską formę pl. xljabý, -

óŭ, skąd lit. *kljabai > *kljebai. — Pierwotne *kliebas zmieniło się w kliep- pod wpływem 

bliskoznacznych form z kep- jak kèpti ʽpiecʼ i kẽpalas ʽokrągły bochen chlebaʼ (por. LEW 

271, za nim Kabašinskaitė 74, z paralelami). Od tego odchyla się łot. klàips ʽbochenek 

chlebaʼ, uchodzące za pożyczkę z goc. hlaifs ts. (ME II, 209.) Zob. też bãkanas. — Drw. 

kliepelis SD «bochenek chleba, bułka». 

 kliẽrikas 1, 3 p.a. 1. ʽalumn katolickiego seminarium duchownegoʼ, 2. przest. 

ʽduchowny katolicki niższej rangiʼ — zapoż. z pol. kleryk (⇐ śrłac. clēricus ʽduchownyʼ, 

por. Bańkowski I, 696). Zob. też LEW 271; brak w POLŽ. Lit. ʽdyftong graficznyʼ <ie> na 

miejscu słow. e też w kiẽlikas i ziẽgorius. Vb. denom. klierikáuti ʽbyć klerykiemʼ. — War. 

metatetyczny: kriẽlikas. Niejasny jest wokalizm o w kliõrikas ʽklerykʼ (DVŽ), por. może 

klio° w kliõštorius ʽklasztorʼ. NB. Stbłr. klirikъ, klirykъ nie ma lit. odpowiednika. 

 klijaĩ, -ų̃ 4 p.a. 1. ʽklej, substancja do zlepiania, spajaniaʼ, 2. przen. ʽsens, logiczny 

związekʼ (por. zwrot be klijų̃ ʽbez sensuʼ) — zapożyczenie polskiej formy XVI w. klij, -u 

ʽsubstancja kleista, lepka, np. żywica, smoła, ropa naftowaʼ. Stlit. klìjas ʽklejʼ (SLA 103). Z 

innym tematem: gw. klìjus i klỹjus. Forma pl.t. i akcentuacja wzorują się na rodzimym 

 
317 Ze stlit. por. Kaip nū heretikai kliest DP 17515 ʽjako dzisia heretycy bająʼ, kaip ižg tos vietos kliest Arijonai 

DP 48531 ʽjako z tego miejsca Arianowie bluźniąʼ. — o kaip tasai nežadžia baisiai kliesti! SP II, 5219 ʽo jako 

ten niemek straszliwie błądzi!ʼ. 
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odpowiedniku lipaĩ, -ų̃ (por. lìpti I). Zob. SLA 103, LEW 271, Sławski II, 200, POLŽ 725. 

Būga, RR III, 764 zakładał źródłowe stbłr. *klьjь, czemu sprzeciwił się już SLA, l.c. (brak w 

HSBM). — Drw. klijẽlis ʽklej z mąki a. krochmalu, klajsterʼ (syn. kleistras), klijìngas ʽkleisty, 

lepkiʼ. Vb. denom. klijúoti ʽkleić, klejem spajać, sklejaćʼ, ⇒ neoosn. klijuo-: klijuõtė 1. 

ʽklejonka krawiecka, materiał wszywany do kołnierzyków, mankietów i klap dla nadania im 

sztywnościʼ, 2. ʽcerataʼ. — Młodszy war. klejaĩ 4 p.a. oddaje stbłr. klej, por. błr. klej, -ju ⇐ 

pol. klej, -ju. Vb. denom. klejúoti ʽkleićʼ, išklẽjinti ʽwyrobić glinę tak, że staje się ona kleista, 

lepkaʼ. — klijánka ʽklejonka krawiecka; cerata na stół; nieprzemakalny, przeciwdeszczowy 

materiałʼ ⇐ pol. przest. klijanka (war. do klejonka, zob. SW II, 354). War. klijonkė 

ʽnieprzemakalne wierzchnie okrycieʼ. Z uwagi na akut por. zapoż. balánka, katánka i 

varánka. 

 klỹkti, klykiù, klykiaũ ʽkrzyczeć, wrzeszczeć, (o sowie) pohukiwaćʼ — czasownik od 

osnowy kly-k-, pochodzącej od powtórzonego wykrz. kly-kly (wtórnie klýk-t o krzyku 

dziecka). Por. krỹkti ⇐ krỹ-krỹ; zỹzti ⇐ zỹ-zỹ. — Z innymi sufiksami: klýkauti ʽkrzyczeć, 

wrzeszczeć (też o ptakach); wszczynać zgiełk, wrzawęʼ, DP ʽwykrzykaćʼ, klýkčioti 

ʽpokrzykiwać; o ptakach: wydawać głosyʼ, klyksė́ti ts. — Inchoativum z neoapofonią y (SP) 

⇒ ĭ (SZ): suklìkti, -klinkù, -klikaũ ʽwykrzyknąć, zakrzyknąć; o ptakach: wydać głos; 

zachichotać; wrzasnąć, zawołać; wybuchnąć płaczem (nie stoi w związku z klèkti ʽścinać się, 

krzepnąćʼ). Co do apofonii por. mýgti ⇒ migsė́ti; dýgti ⇒ digčióti. Podobnie brzmiące 

czasowniki o znacz. ʽkrzyczećʼ ukazują się w słowiańskim, por. rcs. kliknuti, ros. klíknutь, 

jak też scs. klicati, kličǫ (zob. BSW 136, LEW 271). — Drw. klykà ʽten, kto krzykiem 

przynagla pracujących; płaczliwe dzieckoʼ, klýkis ʽptak kania, Milvus; ptak kulik, 

Numeniusʼ, też ʽwysoki, chudy człowiekʼ, klyknỹs ʽczłowiek krzykliwy, krzykaczʼ, klỹksmas 

ʽkrzyk, wrzaskʼ. 

 klim̃pti, klimpstù, klimpaũ 1. ʽgrzęznąć, zapadać się – w błocie, bagnie, śnieguʼ (war. 

SD
1 klimstu «lgnę» [ʽgrzęznę w błocieʼ]), 2. przen. ʽlgnąć do kogo; zakochać się w kimʼ. 

War. klim-: nuklimti DP ʽutonąćʼ. War. ze zmianą li > ľu: nuklium̃pti. Cps. įklim̃pti ʽwejść lub 

wjechać w błoto i w nim ugrzęznąćʼ, przen. ʽwpaść, zabrnąć w długi; przepaść, zniknąć; 

zakochać sięʼ, įklimpstu SD «więznę, uwięznąć, zawięznąć» (syn. įkliūvu), nuklim̃pti 

ʽuwięznąć, ugrzęznąćʼ, priklim̃pti ts., suklim̃pti ʽugrzęznąćʼ, przen. ʽzakochać sięʼ (Anuodu 

buvo suklim̃pę ʽIch dwoje się zakochałoʼ. Mergė su vaikiu gal suklim̃pti ʽDziewczyna może 

się zakochać w chłopakuʼ). — N.rz. Klìmbalė, też n. bagna < *Klimp-balė. — Neoapofonia 

SZ klimp- ⇒ SP/SO klamp-: klampìnti (zob.), klampà (zob.). — Pwk. klimp- jest z 

pochodzenia neopierwiastkiem, który wyabstrahowano z formacji prs. infigowanego, por. 

klìpti, klimpù, klipaũ ʽchylić się ku ziemi, zniżać się; wykrzywiać się (o butach)ʼ. Paralele: 

gnìmbti ⇐ gnib-; slim̃pti ⇐ slip-. Osobno zob. klỹpti. Odpowiednik łot. gw. klempt, -pju, -pu 

ʽiść ciężkim krokiem po błocieʼ pokazuje alternant w postaci SP/SE od *klimp- 

(neoapofonia). Inny wywód w ALEW 507. — Morfem klip- przedstawia SZ do klep- (typ RiT 

⇐ ReT); pierwiastek pochodzenia onomatopeicznego, zob. klepsė́ti. — Neoapofonia SZ klip- 

⇒ SP/SE kleip-: kleĩpti, kleipiù, kleipiaũ ʽkrzywić, skrzywiać – buty, zęby, wózʼ (Klyvo 

žmogaus batas vis nukleiptas ʽBut kulawego jest zawsze wykrzywionyʼ), atkleĩpti ʽprzyjść 

po błocie, po głębokim śnieguʼ. Paralele: gleĩbti, kreĩkti, speĩsti. — Neoapofonia SZ klip- ⇒ 

SP/SO klaip-: klaipýti ʽskrzywiać, wykrzywiaćʼ, refl. klaipýtis ʽ(o zbożu) zbijać się w kłębyʼ. 

Por. glaižýti ⇐ glìžti; kraikýti ⇐ krìkti. 

 klýnas, -a 1 p.a. gw. ʽmały, cienki, słabyʼ — zapoż. z prus.-niem. klīn, klēn ʽmałyʼ (GL 

68), por. śrdn. klēne (ang. clean), nwn. klein. — Neoapofonia SZ klyn- ⇒ SP klien- wydaje 

war. klíenas 3, 1 p.a. gw. ʽszczupły, chudy, cienkiʼ. Ta sama hipoteza może się stosować 

również do łot. kliêns2 1. ʽrozłożony cienką warstwą (o sianie)ʼ, 2. ʽmały, niskiego wzrostuʼ, 
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3. ʽchudy, wychudłyʼ (por. ME II, 232). Paralele apofoniczne: dýžti ⇒ díežti; mýgti ⇒ míegti; 

dla przymiotnika: šykštùs ⇒ šiekštus (DP). Mniej jest prawdopodobne pokrewieństwo ze 

stang. hlœne ʽchudyʼ, ang. lean, co przymuje LEW 271. 

 klỹnas 2 p.a., klýnas 1 p.a. gw. 1. ʽklin, kawałek drewna służący do rozszczepiania 

twardych materiałówʼ (SD klynų laidžiu «kliniasto czynię, klinem puszczam»), 2. ʽklinowaty 

kawałek materii wszywany pod pachą koszuli albo w kroku spodniʼ, 3. ʽkrok w spodniach; 

siedzenie w spodniachʼ, 4. ʽrozporek w spodniachʼ, 5. ʽkawałek ziemi w kształcie trójkątaʼ, 

6. ʽprzepuklinaʼ, 7. ʽkłujący ból w jelitach, rżnięcie, kolkaʼ — zapoż. ze stbłr. klinъ, por. błr. 

klin, -a, pol. klin, -a (SLA 103, ZS 25, LEW 272). Por. syn. pleĩšas, pleĩškas, pleĩštas oraz 

vãgis. — Drw. klynẽlis LZŽ ʽklinowaty worek do wyciskania serówʼ, klynõkas ʽmały klinʼ ⇐ 

błr. klinók, -nká, stbłr. klinokъ. Vb. denom. klynavóti ʽklinem zamocowywać, klinować 

(siekierę, kosę, szprychę koła)ʼ, suklynavóti ʽpokroić materię w kliny (o krawcu)ʼ. 

 kliñčyti, kliñčiju, kliñčijau gw. ʽnatrętnie prosić, wypraszaćʼ — ze wsch.-litewskim in 

< en zapożyczone z błr. klénčycь, -ču, 3 sg. -čycь (obok kljánčycь), por. TSBM, ĖSBM 5, 54. 

War. sufiksalny: klìnčinti, kliñčinti. Zob. też kleñčyti. 

 klýnės, -ių 1 p.a. f.pl. gw. ʽotrębyʼ — zapoż. z prus.-niem. klien (GL 68, Čepienė 228), 

por. śrdn. klīe, kleye, nwn. Kleie f., pl. Kleien (EWD 666). War. klynai b.z.a. m.pl. Por. akut w 

zapoż. býlė, blýkė i dýselis. 

 klìngė 1 p.a., kliñgė 2 p.a. gw. 1. ʽruchoma rączka przy zamku u drzwi, klamkaʼ, 2. 

ʽspust zapadkowego zamka u drzwiʼ, 3. ʽzasuwka zamka u drzwiʼ, 4. ʽwięzienieʼ — zapoż. z 

nwn. Klinke f. (por. LEW 272), z udźwięcznieniem nk > ng (ŋk > ŋg) jak np. w lénkė/léngė, 

lìnkė/lìngė i ménkė/méngė. War. klìngis, kliñgis. Zob. też klémka. Por. łot. kliñķis ⇐ śrdn. 

klinke (Jordan 66). — Vb. denom. klingiúoti, z prvb. at-, už- ʽzamykać lub odmykać przy 

użyciu zasuwyʼ, np. Duris uždarius, su klinge užsuk, užklingiuok ʽPrzymknąwszy drzwi, 

zasuń zasuwęʼ. 

 kliñtas 2 p.a. gw. ʽwapień, gipsʼ — zapoż. ze śrdn. klint ʽskała, skała podwodna; 

urwisty brzeg, zboczeʼ (GL 68), może przy pośrednictwie odpowiednika łotewskiego kliñts 

ʽskała, skała podwodnaʼ (LEW 272, ME II, 229, Jordan 66). — War. fleksyjny albo też 

derywat na -i-: klintìs, -iẽs 4 p.a. f. ʽkamień wapiennyʼ (termin mineralogii), pl. kliñtys ts. 

Porównywalne zapożyczenia na -(t)ìs, -(t)iẽs: grantìs ob. grantas; natìs ob. natà; speltìs ob. 

spelt̃ė; maktìs. — Drw. klintìngas ʽo gruncie: z przymieszką wapniaʼ, cps. kliñtmolis ʽkamień 

wapienny z domieszką glinyʼ (por. mólis oraz typ avìžmiežiai). 

 kliõkti, kliõkia, kliõkė ʽszumieć, chlupotać – o szybko toczącej się wodzie rzeki, o 

ulewnym deszczuʼ (syn. kliùkti), užkliõkti ʽzaśpiewać gromadnie i głośnoʼ — czasownik 

utworzony od interi. kliókt o wypływie krwi (z nosa); o wymiotach. War. klókti: išklókti 

ʽzwymiotowaćʼ, klõkti: priklõkti ʽo ulewnym deszczu: przygnieść rośliny do ziemiʼ. 

 kliõnas 2 p.a. ZTŽ ʽklon, Acerʼ — zapoż. z błr. klën, -a/-u, por. stbłr. klenъ, -u, ros. 

klën, -a. Brak w LKŽ. Zob. też klẽvas. — Drw. klenõvas ZTŽ ʽklonowyʼ, czyt. klianõvas ⇐ 

błr. kljanóvy, ros. klenóvyj (por. pisownię kliãvas s.v. klẽvas). — N.rz. Kliõndrevis: Vanagas 

160 przypuszcza, że -d- jest epentezą do grupy -nr- (por. LD § 243), odtwarza więc *Klion-

revis, z II członem do rẽvas, rãvas ʽrów; wąwóz, parówʼ (por. n.rz. Dùbriarevis). 

 kliõras, -à 4 p.a. gw. ʽprzezroczysty, przejrzysty, klarowny (o wodzie, lodzie)ʼ, też 

ʽrzadki (o kaszy)ʼ — zapoż. z prus.-niem. klōr, por. nwn. klar (stąd łot. klãrs), por. GL 68, 

LEW 272. — Vb. denom. išsikliõryti ʽwytrzeźwiećʼ, nusikliõryti ʽwypogodzić się; o płynie: 

wyklarować sięʼ, też ʽzbiednieć, zubożećʼ (Jis per vainas buvo visai nusikliorijęs).  

 kliõštorius, -iaus 1 p.a. stlit., gw. ʽklasztor katolickiʼ (m.in. DP) — zapoż. ze stbłr. 
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kljaštorъ (⇐ pol. klasztor). Obok tego klõštorius (DP, MOP) ⇐ stbłr. XVI w. klaštorь. Dotąd 

niesłusznie wywodzone wprost z polskiego, zob. Brückner 1877, 94, SLA 104, Borowska 

354, LEW 272, POLŽ 380 (brak w ALEW). Białorutenizmem jest też klėš̃tarius (zob.). 

Zakończenie -orius zamiast -arius może być wzorowane na takich wyrazach, jak altõrius 

ʽołtarzʼ i šventõrius ʽprzykościelny cmentarz; dziedziniec wokół kościołaʼ. — Čepienė 105 

interpretuje zapis <Klostorus> w CGL jako klostorius i wywodzi to z prus.-niem. kloster, 

śrdn. klōster. — Drw. klioštorìnis ʽklasztornyʼ (por. stbłr. kljaštornyj). Nazw. Klioštoráitis. 

 klỹpti, klypstù, klypaũ 1. ʽpochylać się, przechylać się (o ścianie, o dojrzałym zbożu)ʼ, 

2. ʽwykrzywiać się (o butach)ʼ, 3. ʽrozklekotać się (o wozie)ʼ. Z pochodzenia jest klyp- 

neopierwiastkiem, który wyabstrahowano z formy prs. klypstù. To z *klįpstu < *klimpstu 

(por. klimpstù do klim̃pti), czyli z odnowienia prs. infigowanego klimpù przy udziale suf. -

sta-. Paralela: gybstù s.v. gỹbti. Inne neopierwiastki z samogłoską y to klýsti, krỹpti i nỹkti. 

 klìrosas 1 p.a. ʽw cerkwi: podwyższenie dla śpiewaków po obu stronach carskich wrótʼ 

— zapoż. ze stbłr. klirosъ, por. błr. klíras, -a, ros. klíros, scs. klirosŭ (⇐ gr. κλῆρος m.in. 

ʽrzecz przydzielona losemʼ). Zob. REW I, 570n. 

 klisterius, -iaus SD «klystera, lekarstwo» [ʽlewatywaʼ] (syn. vaistas vienas) — zapoż. z 

pol. przest. klister (⇐ łac. clystēr, -ēris m. 1. ʽkanka do robienia lewatywyʼ, 2. ʽlewatywaʼ). 

SD: klisterių duomi «klisterę komu dać» [ʽzrobić lewatywęʼ], klisterių imt «klisterę wziąć» 

[ʽwziąć lewatywęʼ]. NB. SLA 104 błędnie odtworzył nom.sg.f. o postaci klisteria, za nim 

bezkrytycznie LKŽ VI, 107 i POLŽ 97. Brak w LEW i ALEW. 

 klýsti, klýstu (*klįstu z *klind-stu), klýdau ʽbłądzić, mylić się, popełniać błądʼ, išklýsti 

DP ʽrozejść sięʼ, paklýsti ʽzabłądzić, zgubić drogę, zabłąkać sięʼ (SD paklystu «ustępuię 

drogi»), priklýsti ʽprzybłąkać się, przyplątać sięʼ. Odpowiednik łot. klîst, klîstu, klîdu 

ʽbłądzić, mylić sięʼ, paklîst ʽpomylić się, zabłądzić, zgubić sięʼ. Paradygmat zbudowano na 

neopwk. klyd-, wyodrębnionym z prt. klýdau, które jest formą wtórną, dotworzoną do prs. 

klýstu = *klįstu < *klind-stu, to z kolei na miejscu prs. infig. *kli-n-du, kiedyś należącego do 

prt. *klidau i inf. *klisti. Ostateczną podstawą było tu *klid- jako forma SZ do *klei̯d-, zob. 

kliedė́ti. Porównywalne neopierwiastki z wtórnym y to dýgti, rýkšti i svýsti (zob. też s.v. 

klỹpti). Nieco inaczej ALEW 508: klýsti to inchoativum-intransitivum do kliedė́ti. — Drw. 

klydė́ti, -ju, -jau ʽbłądzić, błąkać sięʼ, klydinė́ti ʽbłądzić, błądzić w ciemności, chodzić nie 

znajdując drogi, długo chodzić, wędrowaćʼ. Nomina: paklýdėlis adi. ʽzbłąkanyʼ (sūnùs 

paklýdėlis ʽsyn marnotrawnyʼ), DP ʽobłudny, fałesznyʼ, priklýdėlis ʽprzybłędaʼ. Cps. 

klýdkelis ʽbłędna droga, manowiecʼ, war. klýstkelis, klýskelis (por. kẽlias); klystdievas CGL 

ʽbożek, bożyszcze, Abgottʼ (dosł. ʽfałszywy bógʼ, por. diẽvas), klýstugnė ʽbłędny ognikʼ 

(por. ugnìs), do tego war.: klýstžiburis (por. žiburỹs) i klýstžvakė (por. žvãkė); klystviera 

ʽprzesąd, zabobonʼ (dosł. ʽbłędna wiaraʼ, zob. vierà). — Neoapofonia klyd- ⇒ klaid-(?): 

klaidìnti (zob.). — Warta odnotowania jest innowacja łotewska: dotworzenie do neopwk. 

klīs- alternantu na SP/SO klais-, stąd klaîstîtiês ʽwłóczyć się, wałęsać sięʼ (*klais-stī-), sb. 

postvb. klaîsts ʽwłóczęgaʼ, klaîstulis2 ʽczłowiek roztargniony, roztrzepany, chwiejnyʼ. Lit. 

paralela: pasiváistyti (*vais-sty-) od vys-, por. išvýsti.  

 klìšas, -à 4 p.a. ʽkrzywostopy, krzywonogi, kulawy, koślawyʼ. Pwk. kliš- interpretuje 

się jako refleks SZ pie. *kliḱ- od *klei̯ḱ- ʽściskać, zgniatać, szczypaćʼ, por. IEW 602, LEW 

273, gdzie porównanie m.in. ze sti. kliśnā́ti ʽdręczy, męczyʼ. Tymczasem LIV
2 363 daje 

rekonstrukcję pie. *k(u̯)lei̯ḱ- ʽquälen, plagenʼ i jako odpowiedniki przytacza m.in. sti. ep. 

kliśyate ʽjest dręczonyʼ i kleśayati ʽdręczy, męczy, zamęczaʼ. — Zapoż. litewskie w błr. 

klyšávy, klyšanógi ʽkulawy, krzywonogiʼ, stąd pol. gw. kliszawy, kłyszawy ts. (Zdancewicz 

342, Laučjute 36). — Drw. klìšė ʽkrzywa nogaʼ, klìšės f.pl. ʽszczypce, kleszcze rakaʼ (SD 
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«nożyce rakowe»), klìšis ʽkulawy, kulawiecʼ, SD «kostek krzywych albo wypaczonych 

człowiek», «krzywonogi, krzywogoleni» (syn. kraivakojis), klìšius ʽkuternoga, 

krzywostopyʼ, klìšu klìšais adv.: Ein kai žąsiuks klišu klišais ʽIdzie kulejąc jak gęśʼ. Interi. 

klìšu i klìšu-kleĩšu o chodzie kulejącego. Nazw. Klìšas, Klišỹs, n.m. Klišiaĩ 5x. Vb. denom. 

klìšti, klyštù/klįštù (*klinš-stu), klišaũ ʽwykrzywiać się – o stopie; zacząć kulećʼ, klišúoti ʽbyć 

kulawym, chromym, kulećʼ, war. kliš(i)óti, klìšinti. — Wydaje się, że na podstawie pwk. kliš- 

powstały na gruncie neoapofonii dwa alternanty: kleiš- (brak †klieš-) i klaiš-, por. 1° kleĩšti, 

kleišiù, ìškleišiau ʽkuleć, okulećʼ, inchoat. kleĩšti, kleištù (*kleiš-stu), kleišaũ, nomina: kleĩšas 

ʽkrzywonogi, o nogach wygiętych do wewnątrz a. na zewnątrzʼ, ⇒ kleĩšmantas a. kleĩšmonas 

ʽkulawiecʼ, 2° klaiš-: klaĩšas ʽkulawy; chybotliwy, chwiejny (o słupie), ⇒ kláišioti: Vos 

bepakláišioju, dėl to ir negaliu įtikti dirbęs ʽKulejąc ledwo chodzę, dlatego nie nadaję się do 

robotyʼ. Paralele: 1° i ⇒ ei w spìsti ⇒ speĩsti; švìsti ⇒ šveĩsti; snìgti ⇒ snéigėti, 2° i ⇒ ai w 

rìsti ⇒ raistýti, raĩstas; švìsti ⇒ švaitýti. — WSZ klyš- ⇐ kliš-: klyšúoti ʽiść kulejącʼ: Klišius 

klyšúo (ein su išklypusiomis kojomis). — BSW 137, za nim Boryś 235 postulują formację na 

SO, pbsł. *klai̯š-ti̯ā-, z której miało powstać psł. *klěstja, por. sch. klijèšta ʽkleszczeʼ, ros. 

kléšči ʽkleszcze, szczypce, obcęgiʼ, czes. kleště ʽkleszcze, obcęgiʼ, pol. kleszcze ʽszczypce, 

obcęgiʼ. 

 kliū̃bai, -ų 2 pa.a., kliū́bai 1 p.a. gw. 1. ʽwicie (łozowe, wiklinowe) używane do 

sczepiania drewnianych części, do wyplatania koszy i płotówʼ, 2. ʽłubki do unieruchomienia 

złamanej kończynyʼ, 3. ʽhuśtawkaʼ (Vaikai nubėgo į kliū́bus) — zapoż. z pol. kluby ʽwicieʼ 

⇐ śrwn. klobe, klube m.on. ʽrozszczepiony kawał drzewa, narzędzie do ściskania, 

przytrzymywania, pętaʼ (zob. Sławski II, 233n.). — War. pisany klubas LEX ʽKlaubeʼ 

[ʽwitka do wyplatania lub mocowaniaʼ], czyt. kliūbas (Urbutis 2009, 203) został 

zapożyczony wprost z niemieckiego, por. dn. klūbe, kluwe f. (ALEW 509). Por. syn. 

grývenka. 

 kliùcas, klùcas 2 p.a. gw. 1. ʽkloc drzewa, kłodaʼ, 2. ʽpieniek do rąbaniaʼ, 3. ʽkawał 

drewna do obciążenia sieciʼ, 4. ʽwielki kęsʼ — zapoż. z prus.-niem. klots ʽHolzklotz, 

Baumstumpfʼ, por. nwn. Klotz m. War. kl(i)ùcius, kl(i)ùcis. Por. GL 68, Čepienė 73, LEW 

275. Łot. klucis ʽkloc drzewaʼ ⇐ nwn. Klotz. 

 kliudýti, kliudaũ (war. kliudžiù), kliudžiaũ 1. ʽdotykać, ruszaćʼ, 2. ʽprzeszkadzać komu 

w czym, powstrzymywać kogoʼ, 3. ʽszczuć psamiʼ, 4. ʽtrafiać w celʼ, sukliudýti ʽzetknąć z 

kim lub czym; chwycić, złapać; wplątać, uwikłać w coʼ, užkliudýti ʽzawadzićʼ. Stlit. prs. 

kliudžiu SD «przeszkadzam; zawadzam o co», kliudžiu kam SD «zawadzam komu» (por. 

žudžiu SD «gubię» przy žudýti), kliudžia SD «wadzi co komu» (syn. žeidžia kas kum), 

ažukliudžiu SD «zawadzam o co» (ažukliudytas «przeszkodzony»). Znaczenie wskazuje na 

związek z czas. kliáutis m.in. ʽprzylegać, przywieraćʼ oraz kliū́ti ʽzaczepić się, zahaczyć o 

coʼ (zob.). Trzeba przypuszczać, że do pwk. kliáu-C/kliū́-C dotworzono nowy, mianowicie 

aniṭowy SZ kliŭ-C, po czym od niego derywowano kliu-dýti. Neoapofonię SP ū ⇒ SZ ŭ 

ilustrują m.in. pjudýti ⇐ pjūdýti (pjáuti), ugdýti ⇐ ū́gdyti (áugti) oraz žudýti ⇐ žū́dyti (žū́ti). 

Stąd też różnica między lit. kliudýti i łot. kļũdît, -u, -ĩju ʽposłać; przypadkiem znaleźć się 

gdzieśʼ, refl. kļũdîtiês ʽdostać się gdzie; mylić się, błądzićʼ. 

 kliuksė́ti, kliùksi (war. kliùksia), kliuksė́jo 1. ʽ(o cieczy) przelewać się wydając 

charakterystyczny odgłos, chlupać, chlupotać, bulgotać, gulgotaćʼ, też o odgłosie ze zgniłego 

jajka, 2. ʽburczeć w kiszkachʼ (kliuksi SD «kruczy w brzuchu», kliuksėjimas SD «kruczenie w 

brzuchu») — czasownik na -sė- od wykrz. kliùk o chlupocie, bulgocie przelewanego płynu 

(Kliùk, kliùk, kliùk ir pripylė mums alaus pilnas skleinyčias ʽ«Kliuk kliuk kliuk» i nalał nam 

pełne szklanki piwaʼ), kliùkt o bulgotaniu, o burczeniu w brzuchu, też o słabym odgłosie 

upadku. Z uwagi na prymarny wykrz. kliù (Kliù-kliù-kliù pripylė iš bonkos) trzeba formę 
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kliu-k- wywodzić z powtórzonego kliù-kliù. — Neoosn. kliuks-: kliùksnis ʽłyk, haustʼ (war. 

kliùkšnis). — Z innymi sufiksami: kliukénti ʽlać się z chlupotemʼ, tr. ʽpić z gulgotem, pić 

prosto z butelkiʼ, kliukė́ti, prs. kliùka ʽchlupie – o ubijanym maśle, chlupocze – o zepsutym 

jajkuʼ (Seni kiaušiniai ima kliukėti ʽStare jaja zaczynają chlupotaćʼ), ʽbulgocze – o gotującej 

się wodzie; burczy w brzuchuʼ, kliuksénti ʽburczeć z wnętrzności końskichʼ, iškliuksénti 

ʽwypić prosto z butelkiʼ. Zob. jeszcze kliùkti. — Nazalizowanym wariantem do kliuk- jest 

kliunk-, por. wykrz. kliùnkt, kliuñkt oraz derywaty: kliunkė́ti, kliùnka, -ė́jo ʽchlupotać, 

bulgotaćʼ, kliùnkinti ʽpotrząsać jajkiem dla sprawdzenia, czy nie chlupocze; nalewać z 

chlupotem; pić gulgocząc prosto z butelki; jechać wozem przez błotoʼ; nomina: kliuñkė 

ʽsamogonʼ (por. gargõlė), kliùnkis a. kliuñkis ʽniezalężone jajo, zbuk; gaduła, paplaʼ. 

 kliùkti, kliùkia, kliùkė gw. 1. intr. ʽciec z pluskiem, ze szmerem, ciurkać (np. o 

strumyku); lać się małą strugą (np. o krwi z nosa)ʼ, 2. tr. ʽpić z gulgotemʼ, pakliùkti intr. 

ʽchlupotać – o zawartości zepsutego jajkaʼ (Tie kiaušiniai jau biškį pakliùkę ʽTe jajka już 

trochę chlupocząʼ) — czasownik od interi. kliùk o chlupocie przelewanego płynu. Zob. 

paralele s.v. kliuksė́ti. — Drw. kliùkis I ʽłyk; bryłka zsiadłego mlekaʼ, kliùkis II ʽniezalężone 

jajoʼ (syn. kliùnkis, por. kliunkė́ti), kliùkis III ʽgaduła, papla; ktoś niespełna rozumuʼ (syn. 

kliùnkis), kliùksnis ʽłyk, haustʼ (Vieną kliùksnį nurijau alaus ʽJednym haustem wypiłem 

piwoʼ), war. kliùkšnis. 

 kliùrės, -ių 2 p.a. f.pl. gw. ʽmiękkie pantofle domowe, papucie, kapcieʼ — zapoż. z 

prus.-niem. klorre (GL 68, LEW 274). Por. syn. šliùrės. 

 kliùrti, kliū̃ra (war. kliùrsta), kliùro, zwykle z prvb. su- ʽrozchwiać się, obluzować się, 

rozklekotać się (o przedmiocie z drewna)ʼ, 2. ʽpodupaść na zdrowiuʼ, 3. ʽrozmoknąć – o 

drodze po roztopachʼ — czasownik onomatopeiczny, por. wykrz. kliur ̃o chodzie żurawia, o 

brnięciu przez błoto. Semantycznie podobne są klérti, glérti i gvérti, poza tym klèbti i glèbti. 

— Drw. kliùras ʽzepsuty przedmiotʼ, kliurm̃as a. kliùrmas 1. ʽmęty, fusy, osad denny; gęsta 

gnojówkaʼ, 2. ʽśmieciʼ, 3. ʽkawał, kawałekʼ (⇒ prikliurmė́ti ʽo cybuchu: zanieczyścić sięʼ). 

 kliùstas 2 p.a. gw. ʽspryciarz, krętaczʼ (Jau tas geras kliùstas, geriau jo nekliudyk: 

anas tave vis tiek apmaus) — zapoż. z ros. xljust, -á ʽcwaniak, gagatekʼ. 

 kliū́ti, prs. kliūvù (właśc. *kliųvu < *kliu-n-vu; war. kliūnù, kliūstù), prt. kliuvaũ 1. 

ʽzaczepić się, zahaczyć o co, zawisnąć, znaleźć się gdzie niechcącyʼ, 2. ʽzawadzać w czym, 

stać na przeszkodzie, przeszkadzaćʼ, 3. ʽtrafiać (w cel)ʼ, 4. ʽprzypaść (komu w udziale)ʼ, 5. 

ʽwpadać gdzie, wlatywaćʼ, cps. įkliū́ti ʽuwięznąć, utknąć, utkwićʼ, SD «ułowić się; więznę, 

uwięznąć, zawięznąć» (syn. įklimpstu), iškliū́ti ʽwyzwolić się, wyczepić się, wydostać się, 

wyratować się (z trudem)ʼ, pakliū́ti ʽdostać się gdzie, wpaść, trafić dokądśʼ, sukliū́ti ʽsczepić 

sięʼ (Jau vė sukliùvo ʽJuż znowu się pobiły – o dzieciachʼ, Otrębski 1934, 360). Oboczne 

formy prs. kliūnù, kliūstù wywodzą się od neopwk. kliū- (*klių-), wyodrębnionego z prs. 

kliūvù, por. uwagi s.v. bū̃va i bū̃na. Odpowiednik łot. kļũt, kļūvu, kļuvu 1. ʽznaleźć się gdzie 

niechcącyʼ, 2. ʽstać się, zostać kim, czymʼ (czas. posiłkowy w konstrukcjach 

peryfrastycznych), aizkļũt ʽdostać się gdzie, trafić dokądśʼ, atkļũt ts., pakļũt ʽdostać się, 

przyjśćʼ (⇒ kļũstîtiês intens. ʽtkwić gdzie, w czym; kuleć, chromaćʼ). — Drw. kliū́tis, -ies f. 

ʽrzecz stojąca na przeszkodzie, na zawadzie; sidła, wnyki; zaczepka, powód do sprzeczkiʼ, 

SD «przeszkoda, zawada» (syn. kliautė). Por. łot. kļũda ʽbłądʼ, kļũme ʽprzeszkoda, zawada; 

niedopatrzenie, nieszczęście, zrządzenie losu, niedolaʼ. — Wymienione formy należą pod 

względem apofonicznym do SZ kliū-C < pie. *kluH-C, to od seṭowego pwk. *kleu̯H- ʽdostać 

się gdzieʼ (LIV
2 365), zob. SE kliáuti. — Antewokaliczny alternant SZ kliuv-V jest widoczny 

w formach kliuvaũ (prt.) i drw. kliuvinė́ti ʽzaczepiać, zahaczać; przeszkadzać, zawadzaćʼ (⇒ 

kliuvinỹs ʽprzeszkoda, zawadaʼ), nẽkliuva a. nekliuvà c. ʽkto często zmienia miejsce swego 
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zamieszkaniaʼ. Segment v w pozycji *u-V, įkliùvo, tłumaczy się hiatem laryngalnym, 

podobnie jak w bùvo, pùvo, siùvo, žùvo, por. HL 63n. — W słowiańskim por. inf. *kljĭvati < 

*kli̯ŭu̯-ā- (przy prs. na SE *kljujǫ) ʽo pisklętach: wykluwać się, tj. wydobywać się z jaja, 

rozdziobując skorupę od środkaʼ, por. rcs. klĭvati, kljuju, ros. klevátь, kljujú ʽdziobać; 

chwytać przynętę – o rybieʼ, stczes. klvati, kľuju ʽdziobaćʼ (czes. vejce se klije – o pisklęciu 

wykluwającym się z jaja, por. Sławski II, 237), pol. przest. klwać, kluję ʽdziobać, dziobem 

wykuwaćʼ (typ plwać, pluję), pol. wykluć się ʽwylęgnąć sięʼ. Zdaniem Machka 1968, 260 do 

czeskiego prs. kluju dotworzono przez analogię do stosunku snuju : snovati nowy inf. klovati 

ʽdziobaćʼ. Rejzek 279, s.v. klovat przemilczał trafne objaśnienie Machka i jako formę 

wyjściową podał stczes. klvati. — WSZ kliūv-V: kliū̃vi, kliūvė́ti ʽjest zaczepiony, wczepiony, 

tkwiʼ. Odpowiednik psł. *kljivati < *kli̯ūu̯-ā- w cs. vyklivati sę ʽwykluwać się z jajaʼ. Później 

zastąpione przez urobiony od prs. kljujǫ iteratyw °kljuvati, por. sch. prokljúvati ʽprzebijać 

dziobemʼ, pol. wykluwać się – o pisklęciu. — NB. Biorąc pod uwagę fakultatywną zmianę 

lit.-łot. ľu > ľi oraz ľū- > ľī-318, można do kliūv- dołączyć lit.-łot. klīv-, por. lit. klỹvyti, -iju, -

ijau ʽbłąkać się, błądzićʼ (co do znaczenia por. pol. pot. zaczepić się gdzie ʽzatrzymać się, 

zacząć gdzieś przejściowo lub chwilowo mieszkać, pracowaćʼ). Nomina: lit. klývas ʽkulawy, 

chromyʼ, SD «kostek krzywych abo wypaczonych człowiek» (syn. klišas, klišis), ⇒ klývis, -ė 

ʽczłowiek kulawyʼ, klyvakõjis ʽkrzywonogiʼ (por. kója), klivindà ts., łot. klîva ʽzbłąkany 

piesʼ. Vb. denom. lit. klyvóti, -ju, -jau ʽchodzić na krzywych lub szeroko rozstawionych 

nogachʼ, por. łot. klîvât, -ãju ʽchodzić bez celu, włóczyć się (po lesie)ʼ. 

 kloj-, neopierwiastek wyodrębniony drogą metanalizy form prs. klóju lub prt. klójau do 

klóti ʽkłaśćʼ (zob.). Drw. klojė́tis ʽ(o lnie) leżeć na łące, aby włókna odstały od kostryʼ, 

atsiklojė́ti ʽodleżeć się – o rozłożonym lnieʼ, klojinė́ti ʽrozściełać (len); kłaść dziecko (do 

spania)ʼ. Nomina: klojà ʽmiejsce, gdzie się ściele len; to, co rozesłanoʼ (por. lojà, sėjà), 

klojienà ts., klojìkas ʽkto kryje dach strzechąʼ (por. sėjìkas), klojyklà ʽmiejsce do rozścielania 

lnuʼ (neosuf. -ykl- jak w liejyklà, kepyklà, por. valgyklà), klojìmas (zob.), cps. stogklojỹs 

ʽdekarzʼ (por. stógas). Paralele: stoj-, dėj-. 

 klojìmas 2 p.a., klójimas 1 p.a. 1. ʽsłanie, rozściełanie (lnu)ʼ, SD «ścielenie, słanie, 

podścielanie», 2. ʽdroga wyłożona balamiʼ, 3. ʽmiejsce, gdzie się rozkłada zboże do młócki, 

tzw. boisko; klepisko z glinyʼ (DP ʽboiskoʼ, SD «boiewisko»), 4. ʽilość jednorazowo 

rozłożonego do młócki zbożaʼ (Iškūlė tris klojimùs ʽWymłócili trzy boiskaʼ), 4. ʽstodołaʼ; z 

prewerbiami: apklojìmas ʽprzykrycie łóżka; okład, kompresʼ, paklojìmas ʽposłanie (łóżka)ʼ, 

SD «podśćielanie; śćielenie, słanie» — deverbativum na -im- od neopwk. kloj- z 

metanalizowanej formy prs. klóju lub prt. klójau, por. klóti ʽsłać, rozściełaćʼ. Paralele: 

jojìmas ⇐ jóju; lojìmas ⇐ lóju; plojìmas ⇐ plóju. — Neoosn. klojim-: klojimėk̃as ʽlicha 

stodołaʼ. Cps. klojìmgalis ʽmiejsce na końcu stodołyʼ (por. gãlas), klojimosta DP ʽboiskoʼ – z 

degeminacji *klojim.mosta (por. klojìmpalaikis ʽmarna stodołaʼ), II człon stanowi sb. postvb. 

°mosta od neoosn. most- ⇐ móstyti ʽmachać, kiwaćʼ ⇐ móti (znacz. etym. n.act. ʽzamiatanie 

boiska w stodoleʼ). — Akcentowany na pierwiastku war. klójimas (*klāi̯imas) został 

przekształcony synkopą i w *klāi̯mas (*kláimas), stąd po skróceniu dyftongu klaĩmas 2, 4 

p.a. 1. ʽstodołaʼ, 2. ʽilość zboża rozłożonego na jeden raz do młóckiʼ (Šįryt du klaimù 

iškūlėme). Paralela: greĩmas < grėjìmas (GJL I, §§ 172, 342). Cps. klaĩmašlavė ʽmiotła do 

zamiatania klepiska, boiskaʼ (por. šlav-), klaimãvietė ʽmiejsce po starej stodoleʼ (por. vietà) , 

príeklaimė a. prieklaimė ̃ʽprzybudówka przy stodole, szopaʼ, war. z ai > ė: príeklėmė. 

 klõniotis, klõniojuos, klõniojaus stlit., gw. ʽkłaniać się, pochylać się, składać ukłon, 

 
318 Por. šyvulỹs ʽułamek, odłamek, drzazgaʼ z *šiūvulỹs (šiūvis b.z.a. ʽstrzał, wystrzałʼ); šìveris ʽlewy uchwyt 

kosyʼ jako wariant do šiuverỹs; knyvỹnės jako wariant do kniūvỹnės f.pl. ʽkłótnia, bójkaʼ.  
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okazywać cześć, uszanowanieʼ, atsiklõnioti ʽpożegnać sięʼ, pasiklõnioti ʽpokłonić się komuʼ 

— zapoż. ze stbłr. klanjatisja, klanjatьsja, por. błr. klánjacca, -jajusja, 3 sg. -jajecca. Por. 

SLA 104, LEW 274. LKŽ VI, 147 podał mylnie pol. kłaniać się jako źródło. Zob. też paklãnas. 

 klónis, -io 2 p.a. 1. ʽpodłużne wgłębienie terenu, dolina, kotlinaʼ, 2. ʽpasmo (dobrego, 

złego) gruntuʼ. War. klõnis, -io 2 p.a., klonỹs, -io 4 p.a., też f. klõnis, -ies 2 p.a. SD klonis 

«dolina, padoł» (por. Visokias klonis bus papildytas, ir visokias kalnas ir kalnelis bus 

pažiemintas SP I, 12213 ʽKażda dolina będzie napełniona, a każda gora i pagorek poniżon 

będzieʼ). Por. też į́klonis, įk̃lonis ʽwgłębienie, zagłębienie, dolinaʼ. Formacja na st. 

wzdłużonym *klān- ⇐ klan, por. klãnas m.in. ʽmiejsce nisko położone, dolinaʼ. 

Odpowiednik łot. klãn(i)s ʽrównina, obszar zalewany podczas powodzi, miejsce błotnisteʼ. 

Zob. LEW 264, ALEW 508 (formacja vṛddhi do klãnas). — Z innym tematem: klonė,̃ klõnė 

ʽdolina; kałużaʼ. — N.m. Klõniai 2x, Klõniškės, Užùklonis, Júodaklonis, Mergãklonis (por. 

Merg̃ašilis), Žaliãklonis. N.rz. Klonė,̃ Karvãklonis, n.jez. Klónis, Klónupis. 

 klõpoti, klõpoju, klõpojau ZTŽ ʽklaskać w dłonieʼ, war. chlõpoti — zapoż. z błr. 

xlópacь, -aju ʽklaskać, trzaskać, stukać; łopotać skrzydłamiʼ (od wykrz. xlop). 

 klõstas 2, 4 p.a. 1. ʽłata przyciskająca słomę strzechyʼ, 2. ʽgałąź a. żerdź do 

przygniecenia lnu w moczydle, obciążenie, przyciskʼ, 3. ʽdrąg, żerdź do wyłożenia mostuʼ 

(tìlto klõstai), 4. ʽfałda, plisa na spódnicyʼ — sb. postverbale z metatonią od neoosn. klost-, 

pochodzącej z reanalizy klóst-y- ⇐ kló-sty-ti frq. ʽsłać, rozściełaćʼ. Odpowiednik łot. klâsts 

ʽpodkład z gałęzi pod kopkę siana lub stóg zboża; drewno używane jako odbojnica dla 

cumującego promu; podkład z drewna, legarʼ ⇐ klâstît. Paralele: mõstas ⇐ móstyti; šluõstas 

a. šluõstė ⇐ šlúostyti. Ten sam proces słowotwórczy wytworzył drw. inklõstas ʽdeska do 

siedzenia na wozieʼ (⇐ įklóstyti) i pãklostas ʽpodkład, podściółkaʼ (⇐ paklóstyti), jak też 

feminina: klõstė ʽłata przyciskająca słomę na strzesze; fałda, plisa; zmarszczkaʼ (por. šluõstė 

⇐ šlúostyti), klostìs, -iẽs ʽłata na strzesze; gałęzie do przygniecenia zamoczonego lnuʼ (por. 

dė́stis ⇐ dė́stytis). Vb. denom. klostúoti ʽkłaść przyciski, ciężary (na len zanurzony w 

moczydle); robić fałdy, plisyʼ (⇒ klostúotas ʽz fałdami, plisowanyʼ). Inaczej ŽD 324, LEW 

275 i GJL II, § 397: analiza klo-stas, rzekomy drw. od prymarnego klóti (wątpliwy formant -

st-, zob. uwagę s.v. láikštė). W monografii Ambrazasa 1993 nie ma formy klõstas.  

 klóstyti, klóstau, klósčiau 1. ʽrozkładać, rozściełać, rozpościerać (len) w rzędachʼ, 2. 

ʽgładko uczesać, przylizać włosyʼ, 3. ʽzaprasowywać fałdy, plisowaćʼ, 4. ʽsłać posłanieʼ, 5. 

ʽokrywać, owijać, otulać dzieckoʼ, išklóstyti ʽrozesłać rzeczy drobne, porozwieszać (bieliznę 

na płocie)ʼ, przen. ʽwypowiadać, opowiadaćʼ (Taip gražiai klostė, viską išklostė ʽTak ładnie 

opowiadał, wszystko opowiedziałʼ), priklóstyti ʽnaskładać, nagromadzićʼ, suklóstyti ʽzłożyć 

jedno przy drugim; roztrwonićʼ. Refl. klóstytis ʽokrywać się (kożuchem), przykrywać się 

czymʼ, też ʽo dymie, mgle: snuć się pasami, smugamiʼ, pasiklóstyti ʽpoprawić sobie 

posłanieʼ, susiklóstyti ʽ(dobrze) okryć się w łóżkuʼ, przen. ʽułożyć się (o losie, o sprawach, o 

kartach), ukształtować sięʼ. Frequentativum na -sty- od klóti ʽkłaść, rozściełaćʼ. Odpowiednik 

łot. klâstît, -u, -ĩju ʽrozściełać, wykładać, przykrywać; wertować książkęʼ ⇐ klât. Paralele: 

móstyti ⇐ móti; máustyti ⇐ máuti; šlúostyti ⇐ šlúoti; výstyti ⇐ výti. — Neoosn. klosty-: 

apklóstytojas ʽten, kto wykleja ściany tapetąʼ, klostyklà ʽrozesłanie lnu; miejsce na to zajęteʼ 

(por. klojyklà), klóstytinis, -ė ʽrozściełany na ziemi, kładziony warstwąʼ (klóstytiniai linai); 

złożony z paru warstwʼ, suklóstymas ʽbudowa, skład; zbieg okolicznościʼ, plaũkų 

suklóstymas ʽsposób uczesania, fryzuraʼ (por. klãstymas ⇐ klastýti). — Neoosn. klosč̓ - (⇐ 

klósčiau): klósčiotis ʽszczelnie się okrywać, np. kołdrąʼ. — Neoosn. klost-: klostinė́ti 

ʽokrywać, opatulać, np. choregoʼ, klosdinė́ti DVŽ ʽkłaść, nakładaćʼ (*klost-dinė-); nomen: 

klõstas (zob.). 
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 klóti, klóju, klójau 1. ʽkłaść, układaćʼ, 2. ʽsłać, rozściełać, przygotowywać miejsce do 

spaniaʼ, 3. ʽ(stół) nakrywać, zastawiaćʼ, 4. ʽ(len) rozkładać na łące, rozściełać (cienką 

warstwą dla zroszenia go i wybielenia słońcem)ʼ, 5. ʽkłaść strzechę, kryć dachʼ, 6. ʽwić 

gniazdoʼ, SD kloju m.in. «gnieżdżę się» (syn. lizdų darau), 7. ʽrozściełać ściółkę w oborze, 

stajniʼ, 8. ʽgromadzić posagʼ, 9. ʽrobić, zszywać łapcieʼ (Pasirūpinau odos vyžoms kloti 

ʽZaopatrzyłem się w skórę do szycia łapciʼ), 10. intr. ʽupaść, zwalić się na ziemięʼ. Cps. 

atklóti ʽodkryćʼ, ažukloju SD «zawalam» (syn. ažumetu), inkloju SD «naściełam», nuklóti 

ʽzdjąć okrycieʼ, paklóti ʽposłać łóżko; rozesłać, np. ściółkęʼ, suklóti ʽzłożyć jedno na drugim, 

jedno obok drugiego; zgromadzić, np. posag; załatać ubranie, butʼ. Refl. klótis ʽsłać sobie, 

słać dla siebie; pokrywać sięʼ, przen. ʽukładać się, powodzić sięʼ, atsiklóti ʽodkryć się w 

pościeliʼ, įsiklóti ʽwesłać sobie, np. słomę do butówʼ, pasiklóti 1. ʽpościelić sobieʼ (Kaip 

pasiklósi, taip ir išsimiegosi ʽJak sobie pościelesz, tak się wyśpiszʼ), 2. ʽudać się, powieść 

sięʼ, 3. ʽzaufać, zawierzyć komuʼ. Odpowiednik łot. klât, klâju, klâju ʽkłaść, słaćʼ. Lit.-łot. 

*klā- jest refleksem pie. *k(u̯)leh2- ʽrozściełaćʼ (LIV
2 362: z uwagą ʽtylko bsł.ʼ). Nawiązanie 

w scs. kla-dǫ ʽkładę, nakładamʼ (inf. *klati ⇒ *klad-ti > klasti), ros. kladú, klastь, czes. 

kladu, klást, pol. kładę, kłaść oraz w derywacie z suf. *-t-: stwn. ladan ʽnakładać, ładowaćʼ. 

Zob. LIV
2 362, przyp. 1, BSW 135n., LEW 274n., Derksen 2008, 223 (pbsł. *klaʔ-), ALEW 

509. — Pod względem formantu prezentalnego -d- słow. kladǫ tak się ma do lit. klóju jak 

słow. jadǫ ma się do lit. jóju (zob. jóti). Obecność formacji kauzatywnej klodýti ob. klódinti 

(zob. niżej) otwiera pytanie, czy nie należałoby postulować derywacji causativum-iterativum 

na -y/in- od osnowy *klod-, wyodrębnionej drogą metanalizy z prs. intransitivum *klódu < 

pbsł. *klā-de/a- ʽścielę sobieʼ (pie. transponat *kleh2-d
he-/o-). — Drw. werbalne: 1. caus. 

klódinti: apklódinti ʽokryć, okrywać, np. śpiące dzieckoʼ, też ʽkłaść dachʼ (Apklodino iš 

naujo katedros bažnyčią ʽNa nowo położyli dach na kościele katedralnymʼ), 2. iter. klodýti: 

apklodýti ʽokrywać, przykrywaćʼ, užklodýti ts., ⇒ neoosn. klod-: paklõdas (zob.), 3. freq. 

klóstyti (zob.). — Drw. nominalne: apklõtas ʽprzykrycie (w łóżku); okład, kompresʼ, klotà 

ʽwymoszczenie, wyłożenie czymʼ (syn. klõtas), klótas, -à ʽpoziomy, pochyłyʼ; 

substantywizowane adi.: klõtas ʽdrewniana podłoga mostu; żerdź do wykładania mostu; 

warstwaʼ (por. plótas ⇐ plóti), klõtė ʽścielenie lnu na łące; pokład, warstwa; kocʼ, klotė ̃

ʽżerdź do przytrzymywania słomy na strzesze, do przygniatania czego, łataʼ (war. klotìs), 

klotìs (zob.), paklõtas ʽpomost, platformaʼ, paklõtė ʽściółka leśnaʼ, paklotuvė dėl sėdėjimo SD 

«materac, piernat spodni», paklotuvė unt arklio SD «woyłok, potnik», suklotinas SD 

«składny» (por. suklóti), suklotìnis ʽpodwójnie zszytyʼ, suklotinaĩ siū́ti ʽszyć, zakładając 

jeden brzeg tkaniny na drugiʼ, ⇒ suklotìnė siūlė ̃ ʽtzw. szew z nawrótkąʼ; užklotuvė SD 

«kołdra». Synonim sùklodu adv. ʽz nawrótką (szyć)ʼ wygląda jak skostniała forma 

instrumentalis sg. od *suklodas; jest to sb. postvb. od *suklodyti ʽzłożyć jedno z drugim, np. 

o dwu brzegach tkaninyʼ (zob. wyżej klodýti). — Neopwk. kloj- (zob.). — SO kluo-C < pie. 

*kloh2-C: klúonas (zob.). — Nowy SZ klăj- ⇐ *klāj- (klóju) widać w drw. paklajaĩ (zob.). 

 klotìs, -iẽs 4 p.a., klótis, -ies 1 p.a. f. ʽpowodzenie, sukcesʼ, por. Linkiu geros klotiẽs 

ʽŻyczę powodzeniaʼ (war. klotė)̃ — abstractum na -ti- od vb. refl. klótis ʽukładać się, 

powodzić sięʼ (pasiklóti ts.), 3 os. prs. klójasi ʽcoś dobrze się układa, powodzi sięʼ. Zob. klóti. 

Paralela: pol. gw. ściele się ʽszczęści się, powodzi sięʼ (SGP V, 339). Pod względem budowy 

można klotìs porównać z lotìs a. lótis ʽstado wilkówʼ ⇐ lóti oraz žiótys ʽpaszczaʼ ⇐ žióti. — 

Czy należy tu nazwa roślinna: klotìs f. ʽchaber łąkowy, Centaurea jaceaʼ? 

 klotkà 2 p.a., gen.sg. klõtkos gw. ʽkładka, pień drzewa przerzucony przez strumień 

(rzeczkę, bagno, rów) dla umożliwienia przejściaʼ — zapoż. z pol. kładka, -i (⇐ kładę, kłaść 

ʽumieszczać coś tak, aby leżałoʼ). War. pl.t. klõtkos: Aidamos per balų, gruvinėjom nog 

klõtkų LZŽ ʽIdąc przez bagno, spadłyśmy z kładkiʼ. Brak w LKŽ i LEW. — Drw. wsteczny: 

klõtas ʽkładkaʼ (rodzaj męski według syn. liẽptas). Paralele: pãglasas, pavõras i pahona. 
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 klùbas 2, 4 p.a. gw. 1. ʽkłąb, kości obręczy biodrowej u krowy, koniaʼ (Karvė liesa, 

klùbai išsistatę ʽKrowa [jest] chuda, kości kłębu [jej] wystająʼ), 2. pl. ʽboki tułowia 

ludzkiegoʼ: Rankas į klubùs įsirėmęs ʽUjął się / chwycił się za bokiʼ — zapoż. z błr. klub, -á. 

— Natomiast rzadkie klum̃bas 4 p.a. ʽkość biodrowaʼ (Karvė nusimušė klum̃bą ʽKrowa 

stłukła sobie kłąbʼ) oddaje pol. kłąb, czyt. [kłomp]. LKŽ nie zaznacza obcości tego wyrazu. 

 klum̃bėrė 1 p.a. przest. ʽkartofel, ziemniakʼ (Litwa pruska) — przekształcenie 

zapożyczenia *krumbėrė ⇐ nwn. Grundbirne f. (GL 69), z dysymilacją r-r > l-r i zmianą 

zakończenia. Zbitka mb na miejscu ndb też w ambelis ʽtoporekʼ ⇐ nwn. Handbeil (GL 25). 

War. m. klumberis b.z.a.; z wtórną palatalnością: kliùmbėrė (por. kliùmbis ob. klùmbis s.v. 

klùmpė). 

 klùmokas 1 p.a. przest., gw. 1. ʽwęzełek w drodze, pakunek owinięty w worekʼ (m.in. 

u Donełajtisa), 2. ʽtłumok niesiony na plecachʼ, 3. ʽsiedzenie umieszczane na grzbiecie 

konia, siodłoʼ (Uždėk arkliui ant nugaros klùmoką ʽZałóż koniowi na grzbiet k.ʼ) — zapoż. 

ze stbłr. klumokъ, błr. klúmak, -mka. Zob. też SLA 104, ZS 25, LEW 275, ĖSBM 5, 67 (brak w 

ALEW). War. akc. klumõkas 2 p.a. — War. klùmkas (m.in. DP, SD
1 «tłomok») opiera się na 

białoruskiej formie gen.sg. klumka od stbłr. klumokъ. — War. klùnkas a. klunkà oddaje błr. 

osnowę klunk- jak np. w gen.sg. klúnka od stbłr. klunokъ, błr. klúnak, -nka ʽtłumokʼ. 

 klùmpė 1 p.a., zwykle pl.t. klùmpės, -ių ʽchodaki drewniane, trepy, kłumpieʼ, war. 

klùmbė — zapoż. z prus.-niem. klumpe, klompe ʽHolzpantoffelʼ (GL 69, LEW 275). LKŽ nie 

zaznacza obcości tego wyrazu. Odpowiednik łot. klumpas, klumbas, klumpes f.pl. 

ʽdrewniakiʼ ⇐ dn. klumpen (Jordan 67). War. klùmpis, z udźwięcznieniem: klùmbis; z wtórną 

palatalizacją: kliùmbis; z š-mobile: šklùmpė, škliùmpė. — Zapoż. litewskie w błr. gw. 

klumby, klumpy pl. ʽtrepyʼ, pol. gw. kłumpie, kłompie (por. Zdancewicz 342, Urbutis, Balt 

V:1, 1969, 61 = Urbutis 2009, 372, Laučjute 30) oraz w jid. klumpe ʽtrepyʼ (Lemchenas 89). 

— Drw. klùmpis ʽpłoza do przewożenia pługa; stary, wychudły końʼ, klum̃pius ʽten, kto 

wyrabia kłumpieʼ. Cps. klùmbatis ʽdrewniakʼ z *klumb.batis < klùmp-batis (dosł. ʽbut na 

drewnianym spodzieʼ, por. bãtas), klumpakõjis ʽtaniec ludowy tańczony w kłumpiachʼ (dosł. 

ʽz kłumpiami na nogachʼ, por. kója). — N.m. Klùmpė 2x. 

 klúonas 1, 3 p.a. 1. ʽgliniane klepisko w stodole, gumnoʼ, 2. przen. ʽdno pieca 

chlebowegoʼ, 3. ʽilość zboża jednorazowo rozłożonego na klepisku do młócenia cepamiʼ, 4. 

ʽstodołaʼ, 5. ʽwiększy kawałek ziemi, polaʼ. SD kluonas «boiewisko; gumno; stodoła». 

Odpowiednik łot. kluõns 1. ʽklepisko, podłoga z wylanej i ubitej gliny lub z cegiełʼ, 2. 

ʽmiejsce w stodole, gdzie się młóci zbożeʼ. Lit.-łot. świadectwo pozwala odtworzyć formację 

pb. *klōnas, która kontynuuje pie. *kloh2-no-, tj. nomen derywowane stopniem 

apofonicznym o od pwk. pie. *kleh2- ʽsłać, składać, rozściełaćʼ, zob. klóti. Por. LEW 275 (s.v. 

klóti), Karulis I, 406, Petit 2010, 105, ALEW 510. Zob. też LIV
2 362 (gdzie brak wzmianki o 

lit. apofonii). Znacz. etym. ʽmiejsce, gdzie się coś rozściela, rozpościera, rozkłada (zwł. 

snopy zboża do młócenia)ʼ. Gdy chodzi o znacz. ʽklepisko, gumnoʼ, to do porównania stoi 

klojìmas (zob.). Znacz. ʽstodołaʼ, które występuje jako poboczne zarówno przy klúonas, jak i 

przy klojìmas, polega na figurze pars pro toto; pierwotnie: ʽpomieszczenie z klepiskiemʼ. Co 

do sufiksu por. kálnas, sãpnas, sparñas. Alternant na SO kluo- tak się ma do SE klo- jak 

šuok- do šok- (zob. šókti). Zob. również guõtas i sántuoka. NB. Obecność SO w klúonas 

stwierdził już Būga, wskazując jako paralelę stosunek kélti ⇒ kálnas, zob. RR II, 343. — 

Zapoż. litewskie w błr. gw. klúnja ʽstodoła na zboże i słomęʼ, war. kljúnja, klonja, stąd pol. 

gw. kłunia, kłonia (por. Urbutis, Balt V:1, 1969, 61 = Urbutis 2009, 372n., Laučjute 13). — 

Drw. kluonelis SD
1 «gumienko», kluoníena ʽplac przed stodołą; łąka przy stodoleʼ, kluõnis a. 

kluõnius przest. ʽten, kto dogląda młócącychʼ (por. nazw. Kluõnis, Kluõnius). Cps. 

klúonašluotė ʽmiotła do zamiatania klepiskaʼ (por. šlúota), klúonmedis ʽdrzewo, belka do 
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budowy stodołyʼ (por. mẽdis), klúonarąstis ts. (por. rą̃stas). — N.m. Kluonãliai, Klúoniškiai, 

Paklúoniai. 

 klùpsčias, -ià 4 p.a. adi. ʽiść/stać na kolanach, na klęczkachʼ, war. klùpščias. Biorąc za 

punkt wyjścia porównanie z typem guls̃čias ʽleżący, poziomyʼ, który z całą pewnością 

pochodzi od neoosn. gulsč̓ - ⇐ *gulstyti (por. łot. gulstīt, guls̃tîtiês), przyjmiemy 

segmentację klùpsči-as, gdzie klupsč̓ - wywodzi się z metanalizy formy prt. *klupsčiau do 

*klupstyti. Chodzi o frequentativum do klùpti ʽpotykać się, padać na kolana, klękaćʼ. Inne 

drw.: klupsčiõm adv. ʽna klęczkachʼ, keliãklupsčias adv. ʽna kolanach, na klęczkachʼ 

(Žmogėl̃is ėj̃o keliãklupsčias apliñk bažnýčią ʽCzłowiek szedł na klęczkach wkoło kościołaʼ), 

por. kẽlis; keliãklupsčiais šliaũžti ʽczołgać się na kolanachʼ; klupsči-óti ʽstać na kolanachʼ 

(por. basčióti ob. bastýti; sámsčioti ob. sámstyti). Vb. denom. klupsči-úoti ʽiść/chodzić na 

klęczkachʼ. — Neoosn. klupst (⇐ *klupstyti): klùpstas ʽkolanoʼ (Pavasarį vandenio būna 

palei klupstaĩs ʽWiosną wody bywa do kolanʼ), klùpstis ʽkolano, zgięte kolano; kolanko, 

zgrubienie w źdźble roślinyʼ – z odpowiednikiem stpr. klupstis EV ʽkolano, Kny [Knie]ʼ 

(ALEW 511 niesłusznie przyjmuje, za ŽD 324, sufigowanie -st- w derywacji nominalnej; zob. 

uwagę morfologiczną s.v. láikštė); klupstomìs, klupstõm adv. ʽna kolanach; szybko 

(przybiec)ʼ. Vb. denom. klupstavóti: Ko tu klupstavóji prieš jį? ʽCzemu ty przed nim 

klękasz?ʼ — WSZ klūp-: klū́psčias, -ià 3 p.a. ʽktóry klęczy, klęczącyʼ (por. kniū́bsčias), 

klū́psčioti ʽpadać na kolana; pracować na kolanach, np. przy pieleniuʼ. Por. dwoistość 

klū́pčioti ob. klùpčioti. 

 klùpti, klumpù, klupaũ 1. ʽpotykać się, padać na kolana, klękaćʼ, 2. ʽmylić sięʼ, klumpu 

SD «lgnę», paklùpti ʽpotknąć sięʼ, paklumpu SD
1 «potknę się», SD «potykam się iako koń; 

upadam» (syn. puolu), suklùpti ʽpotknąć sięʼ, užklùpti ʽzdybać, zastać, zaskoczyć, przyłapać 

(złodzieja)ʼ. War. sonoryzowany: klumbù, klubaũ, klùbti (por. rumpù > rumbù). 

Odpowiednik łot. klupt, klùpu, klupu ʽpotknąć się, przewrócić się, upaśćʼ (klupdams, 

krizdams adv. ʽna łeb na szyjęʼ, klupšus, krišus adv. ts.). Alternant klup- należy do SP klaup-, 

zob. klaũpti. — Drw. klupčióti ʽpotykać się, często przyklękaćʼ (por. sriubčióti, šlubčióti, 

trìkčioti), klupdýti caus. ʽstawiać, rzucać na kolana, zmuszać do klęczeniaʼ, DP ʽkaraćʼ (por. 

guldýti, trikdýti, tupdýti), klupinė́ti ʽpotykać się, przyklękać, pracować na kolanach, ciężko 

pracowaćʼ, SD klupinėju «starbam się» [ʽchwieję sięʼ]. Nomina: klùpiniu adv. ʽna klęczkachʼ, 

klùpsčias (zob.), klupùs ʽczęsto potykający się w chodzeniuʼ (SD «potkliwy, ustrkliwy»), 

paklupimas SD «upadnienie, powalenie się» (syn. parpuolimas). — Neopwk. klump- (⇐ 

klumpù): nuklum̃pti, -sta, -o ʽupaść na kolana, potknąć sięʼ, arklys klumpus SD «koń 

potkliwy, niepewny na nogi, lgnący». War. klumb-: klumbė́ti ʽpotykać się, przyklękaćʼ, 

klum̃bas, -à ʽkulawyʼ, klum̃bis ʽkulawiecʼ, CGL ʽHumplerʼ, klumboti CGL ʽkulećʼ. — WSZ 

klūp-: klū́pauti ʽpadać na kolanaʼ, SD klūpaujųs «klęczący» (⇒ klū́pavimas ʽklęczenieʼ, m.in. 

SD), klū́pčioti ʽklękać, uklękać, pracować na kolanachʼ, klūpė́ti ʽklęczeć, trwać na klęczkachʼ 

(⇒ klūpėjimas SD
1 «klękanie»), klū́poti a. klūpóti ʽklęczećʼ, SD klūpau «klęczę», klūpau 

pokim ko «klękam przed kiem» (syn. priklaupiu unt kelių, puolu keliump), klūpúoti: klūpuoju 

SD «klęczę» (wymiana sufiksów -o- i -uo- też w dýroti/dyrúoti, klejóti/klejuoti). Lit. klūp- 

można zestawiać ze słow. klyp-, por. ros. gw. klýpatь ʽutykać, kuśtykaćʼ. 

 klùsti, klųstù (*kluns-stu, war. klunsù), klusaũ ʽusłuchać, być posłusznymʼ, zwykle z 

prvb.: paklùsti ts., DP też ʽprzyzwolić, zezwolićʼ, suklùsti ʽnastawić uszu; stać się 

posłusznymʼ — formacja inchoatywna z infiksem, sufiksem -sta- i SZ klus- do klausýti 

ʽsłuchać, być posłusznymʼ (zob.). Odpowiednik łot. klust, klustu, klusu ʽbyć spokojnym, 

milczećʼ, apklust ʽuspokoić sięʼ. Por. ALEW 511. — Z innymi sufiksami: klusčióti ʽsłuchać 

od czasu do czasu, np. radiaʼ, paklùsinti ʽposłuchać (czyjegoś opowiadania)ʼ, stlit. klusė́ti, -

iù, -ė́jau ʽzwracać na co uwagę, słyszećʼ, np. Paklusėk jau mano šaukima PK 1007 ʽMiej 
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baczność na moje wołanieʼ (por. łot. klusêt ʽbyć cicho, milczećʼ; klusinât ʽuspokoić, 

uciszyćʼ). — Nomina ze SZ klus-: klùsas ʽprzygłuchy, głuchyʼ (Ar klùsas esi, kad 

neprigirdi? ʽCzy głuchy jesteś, że nie słuchasz?ʼ) – zapewne drw. wsteczny od *neklusas 

ʽniesłyszącyʼ, klùsnas ʽczujny, baczny, np. o zającuʼ, klusnùs ʽdobrze słyszący; posłusznyʼ 

(war. glusnùs, por. GJL I, § 454), war. klusùs (Kas gerai gird, tas yr klusùs ʽKto dobrze 

słyszy, ten jest klususʼ), paklusnùs ʽposłuszny, karnyʼ, DP też ʽwstrzemięźliwyʼ (por. stpr. 

poklusman ʽposłuszny, gehorsamʼ, drw. poklusmingi ts.). — WSZ klūs-: klū́sauti, z prvb. iš-, 

pa- ʽwypytywać, dowiadywać sięʼ, klū́snauti ʽsłuchać z ukrycia, nasłuchiwaćʼ, póklūsis 

ʽodgłosʼ. 

 klušinė́ti, klušinė́ju, klušinė́jau stlit. ʽpotykać sięʼ, por. hapaks w DP: Kad užgęsa žvakė, 

tad žmogus gyvena tamsybėse ir teip visur klušinė́ja ir puldinė́ja ir ing tūlas duobes nuodžių 

impuola 55946 ʽBo gdy zgaśnie świeca, tedy człowiek mieszka w ciemności, i tak się 

wszędzie potyka i upada i w rozmaite doły grzechow wpadaʼ — iterativum-deminutivum na -

inė- od pwk. kluš-, zapewne pochodzącego od wykrz. *kluš(t) o potknięciu się. Jedyne 

nawiązanie, ale tylko formalne, to klùšterėti ʽchlusnąć, wlać niecoʼ u Dowkonta. Por. 

klupinė́ti ⇐ klùpti. Brak w LEW i ALEW. 

 kmỹnai, -ų 2 p.a. m.pl. bot. ʽkmin, kminek, Carum carviʼ — zapoż. ze stbłr. kminъ ⇐ 

pol. kmin (SLA 104, LEW 276n.). War. kmiẽnai (Sūris su kmiẽnais gardesnis LZŽ ʽSer z 

kminkiem jest smaczniejszyʼ) ⇐ stbłr. kmenъ (brak w LKŽ). War. z asymilacją m-n > n-n: 

knỹnai. Ze stanowiska lit. fonotaktyki słowiańska grupa nagłosowa km- stanowi anomalię (w 

DLKŽ wyraz kmỹnai jest jedynym przykładem takiej grupy). W gwarach są trzy sposoby 

usuwania tej anomalii: 1. substytucja kv-: kvỹnai (LEW 276 mówi raczej o dysymilacji m-n > 

v-n), 2. proteza samogłoskowa: akmỹnas, akmỹnai (por. apsálmė, atkõčius), 3. anaptyksa 

samogłoski: kimỹnai (por. minỹkas, nie †mnykas). — War. kvỹnai zmienia się w knyvai b.z.a. 

LEX ʽFeldkummelʼ (SLA 105) przez metatezę skrajnych spółgłosek pierwiastka: v-n > n-v 

(por. LEW 277). Przypomina to takie wypadki, jak milinỹs > liminỹs albo mãšalas > šãmalas. 

Osobno zob. kìmeliai. 

 kmorà 4 p.a., kmarà 2, 4 p.a. wsch.-lit. 1. ʽchmuraʼ (LZŽ), 2. ʽwielka ciemna chmura 

niosąca deszczʼ (war. chmorà ZTŽ), 3. ʽburzaʼ, 4. przen. ʽwielka ilość, liczba czego, chmara 

(szpaków, ludzi)ʼ — zapoż. ze stbłr. xmara, błr. xmára, -y. Zob. też kumurñas. 

 knabóti, knabóju, knabójau 1. ʽchwytać jedzenie palcami, jeść łapczywie, wielkimi 

kawałamiʼ, 2. ʽwybierać z błota kartofleʼ, 3. ʽz chciwości garnąć wszystko do siebieʼ — 

czasownik pochodzenia onomatopeicznego, por. interi. knàpt, knãpt o szybkim pochwyceniu 

czegoś (ʽchap, capʼ), war. knabái, knãbš, knàbšt, knabókšt, knàptum knàptum. Z innymi 

sufiksami: knabénti ʽmajsterkować (o dziecku); powoli chwytać dziobem (o gęsi)ʼ, knabė́ti 

ʽobierać kartofleʼ, knãbyti, -iju, -ijau ʽgromadzić zapasy, oszczędzaćʼ, rzadkie knabýti, -aũ, -

iaũ ʽchwytać, porywaćʼ. Zob. też knãpoti ⇐ knàbt. — Drw. knãbas ʽkto wszystko garnie do 

siebie, chciwiec, skąpiec, nienasyceniecʼ, knabãtė c. ʽczłowiek chciwy, skąpyʼ, knãbis ʽmały 

hak, haczyk, haczyk u wędki; motyka do kartofliʼ, knablỹs ʽmotyka; pogrzebacz; dzióbʼ, 

knabliaĩ m.pl. ʽpazury, szponyʼ. 

 knabždė́ti, knabždù, knabždė́jau 1. ʽmamrotaćʼ, 2. ʽchrobotać (o myszy)ʼ — z 

udźwięcznienia *knapšdėti, formacji z suf. -dė- derywującym od wykrz. knábš(t), knàpš(t). 

Paralele: šnabždė́ti < *šnapš-dė-; knibždė́ti < *knipš-dė-. Por. też knabóti i knapóti. 

 knáipė 1 p.a. pot. ʽpodrzędna restauracja, knajpaʼ — zapoż. z nwn. Kneipe f. (skrócenie 

z Kneipschenke ʽciasny szynkʼ w slangu studenckim, zob. EWD 679), może przy 

współudziale wzoru pol. knajpa od XIX w. (⇐ nwn. Kneipe, zob. Bańkowski I, 728). War. 

akc. knaĩpė 2 p.a. KRŽ. 
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 knakė́ti, knakù, knakė́jau gw. ʽmówić przez nos; mówić niewyraźnieʼ — czasownik 

urobiony od wykrzyknika, por. knàkt: Ne aš, bet mano nosys knàkt knàkt sako ʽ[To] nie ja, 

lecz mój nos mówi «knakt knakt»ʼ. Wykrz. knak-t polega na rozszerzeniu osnowy kna-k-, co 

z powtórzenia *kna-kna (por. blabė́ti ⇐ blà-blà). — Z innymi sufiksami: knaksė́ti ʽmówić 

niewyraźnieʼ, knakúoti: Kad užaugs nosis, žmogus knakúo kalbėdams ʽJak zarośnie nos, to 

człowiek mówiąc «knakuoja»ʼ. Sb. knãkalas c. ʽkto mówi przez nosʼ.  

 knãpoti, knãpoju, knãpojau gw. 1. ʽuderzać dziobem, chwytać dziobemʼ, 2. ʽpowoli 

rąbaćʼ (war. knàpoti), knabčióti ʽpowoli dziobać, powoli rąbaćʼ — czasownik pochodzenia 

onomatopeicznego, por. interi. knàpt, knàbt o dziobnięciu, przeszyciu czegoś dziobem lub 

ostrym narzędziem. Por. knabóti ⇐ knàbt. 

 knàpti, knam̃pa, knam̃po gw. ʽpotykać się – o koniuʼ, nuknàpti ʽpochylić się, zwisnąć – 

o kłosach zbożaʼ — czasownik urobiony od wykrzyknika, por. knàpt m.in. o opadnięciu 

głowy kogoś zapadającego w sen, o dziobnięciu, o pochwyceniu czego. Inne czas.: knapinė́ti 

ʽidąc zawadzać o coś, potykać się; zataczać się; dziobać; powoli rąbaćʼ, knãpyti ʽkraśćʼ (Jis 

paknàpt ir knãpija JU), knapsė́ti ʽpotykać sięʼ, knàptelėti ʽpotknąć się i upaść; zasypiając 

spuścić głowę w dółʼ. Nomina: knãpas 1. ʽkto idąc potyka się, upadaʼ (syn. knapãzas), 2. 

ʽgapa, zapominalskiʼ (syn. knapãlis, knãpelis), 3. ʽczłowiek ospały, sennyʼ, 4. ʽmors 

arktyczny, Odobenus rosmarusʼ. — WSO knop- < *knāp-: knópti, -iu, -iau ʽiść potykając 

sięʼ, war. knõpti. 

 knark̃ti, knarkiù, knarkiaũ 1. ʽchrapać, wydawać podczas snu świszczące, charkotliwe 

dźwiękiʼ (syn. krañkti, kriõkti), 2. ʽmocno/twardo spaćʼ, 3. ʽparskać, prychać – o koniuʼ, 4. 

ʽkumkać – o żabieʼ (syn. kvark̃ti, kuñkti, kurk̃ti) — czasownik od osnowy knar-k-, 

pochodzącej od powtórzonego wykrz. *knar-knar o chrapaniu (por. kvark̃ti ⇐ kvar-̃kvar)̃; 

wtórna postać knárkt, knark̃t. Por. współrdzenne knerk̃ti a. knirk̃ti ʽkwilić.ʼ — Z innymi 

sufiksami: knárkčioti ʽo koniu: parskaćʼ (Ne vieno [arklio] nebuvo nustovinčio rimtai, visi 

šokinėja piestu, knarkčioja, plunkščia ʽNie było ani jednego [konia], który by stał spokojnie, 

wszystkie stają dęba, parskają, prychająʼ), knarksė́ti ʽchrapać, charczećʼ (⇒ neoosn. knarks-: 

knárksyti ʽo koniu: parskać, prychaćʼ). Sb. knarkesỹs ʽchrapanieʼ, knarkìkas, -ė ʽten, kto 

chrapieʼ, knarkìmas ʽchrapanieʼ, knarklỹs, -ė ̃ʽchrapiącyʼ. 

 knãtas 4 p.a. 1. ʽknot, pasmo skręconych nici do świecy, taśma w lampie olejnej a. 

naftowejʼ (SD «knot do świece, lampy»), 2. ʽlont do odpalenia materiału wybuchowegoʼ, 3. 

ʽtampon do ranyʼ, 4. przen. ʽrzecz bezwartościowa, niepotrzebnaʼ — zapoż. ze stbłr. knotъ, 

błr. knot, -a (⇐ pol. knot ⇐ śrwn. knote), por. nwn. Knoten m. ʽwęzeł, supeł; knot lampy 

górniczejʼ. Por. SLA 104, ZS 25, LEW 277, Sławski II, 287n., POLŽ 381 (brak w ALEW). — 

Drw. knatelis žeizdosp pridedamas SD «knot do rany» [ʽtampon, sączekʼ] (kalka z pol. 

przest. knot-ek); knatìnės f.pl. ʽłapcie splecione ze sznurkówʼ. 

 knèbti, knem̃ba, knẽbo 1. ʽchylić się (o kłosach), zwieszać się, obwisać, wykrzywiać 

się (o nosie)ʼ, 2. ʽpadać na twarzʼ (syn. kniùbti), 3. ʽpotykać się – o koniuʼ (syn. klùpti), 4. ʽo 

palcach: zagłębiać się (w cieście, mięsie, glinie, śniegu)ʼ, 5. ʽo palcach: grabieć, drętwieć z 

zimnaʼ, įknèbti ʽwpaść do błota, bagna; pogrążyć się (w pracy)ʼ — prawdopodobnie 

czasownik utworzony od wykrzyknika, por. knė́pt (knė́pš(t), knèpšt). Paralele: knìbti ob. 

knìpti; kniùbti ob. kniùpti. Por. też gnebti b.z.a., gnýbti. — Drw. knebčióti ʽjeść niechętnie, 

pomałuʼ, knebénti ʽdłubać, gmerać (o kurze, wronie), babrać się w czym, robić coś pomałuʼ, 

knebinė́ti ʽdłubać, grzebać, gmerać, przeszukiwać; skubać, kraść; majstrować przy czym, 

robić coś powoliʼ, knebóti ʽstać w błocie i wybierać (z niego kartofle); peckaćʼ. Nomina: 

knebinỹs 1. ʽrobótka drobiazgowaʼ (Šlapelis 179), por. Čia tik knebinỹs, knebinėl̃is, ne 

darbas ʽTo tylko robótka, robóteczka, nie pracaʼ, 2. ʽdrobne rzemiosłoʼ, knebùs ʽżmudny (o 
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robocie)ʼ. — WSE knėb-: knė́bčioti ʽjeść niechętnie, pomałuʼ, knė́boti, -ju, -jau ʽgmerać 

(brudnymi palcami w mięsie); robić coś mało ważnego, pracować pomału; peckaćʼ, knėbsóti 

ʽsiedzieć nos spuściwszy, wpatrywać się w coʼ. — SO knab-: knàbti, knam̃ba, nuknãbo 

ʽpochylić się, obwisnąć (o kłosach po deszczu, o roślinach w upale); zwiesić głowę, 

posmutniećʼ, priknàbti ʽprzelepić się, np. o chlebie na łopacieʼ, caus. knabìnti ʽzginać, 

przechylaćʼ, suknabìnti ʽzgiąćʼ; knabčióti ʽzwiesić głowę, zapadając w drzemkęʼ (por. Jo 

galva tik knapt – i žmogelis snaudžia ʽJego głowa tylko «knapt» i człowiek śpiʼ), knabsóti 

ʽstać, siedzieć ze spuszczoną głowąʼ. Por. knàbti s.v. knópti. — WSO knob- < *knāb-: 

knopsóti, knõpso ʽstać, siedzieć ze spuszczoną głowąʼ – dublet do knabsóti (por. snapsóti ob. 

snopsóti ʽgapić się bez celu jakby drzemiącʼ). — SZ knib-: knìbti (zob., tam też o knyb- oraz 

kneib-, knaib-). 

 knerk̃ti, knerkiù, knerkiaũ 1. ʽkwilić, popłakiwaćʼ, 2. ʽmówić niewyraźnie, mówić 

przez nosʼ, 3. ʽzłościć się – o starcuʼ — czasownik urobiony od interi. knérk, knérkt o 

kwileniu, o płaczu dziecka, knerkš o głosie kukułki. Por. współrdzenne knark-: knark̃ti 

ʽchrapaćʼ, knárkčioti ʽpochrapywać; parskaćʼ, knirk̃ti ʽkwilićʼ. — Drw. knérkčioti iter. ts., 

knérkinti a. knérkyti ʽdoprowadzać do płaczuʼ, knerksė́ti ʽkwilić od czasu do czasu; kwilić – 

o złapanym zającu; mówić przez nosʼ, knérkterti wulg. ʽumrzećʼ. Nomina: knerklà a. 

knerklỹs ʽbeksa, płaksa; ten, kto chrapieʼ, knerk̃šas ts. 

 knẽzis, -io 2 p.a. ZTŽ ʽksiążęʼ, czyt. kniãzis — zapoż. z błr. knjazь, -ja. War. akc. 

knezỹs 4 p.a. Por. pisownię pelč̃iai = pialč̃iai ⇐ błr. pjálьcy. 

 knẽžestva 1 p.a. ZTŽ ʽksięstwoʼ, czyt. kniãžestva — zapoż. z ros. knjážestvo (por. błr. 

knjástva). 

 knežė́ti, knẽža, knežė́jo ʽrozpadać się, pękaćʼ, suknežė́ti ʽstłuc się (o jajku); stłoczyć się 

(w chałupie)ʼ. Pwk. knež- niejasnego pochodzenia. Nie przekonuje wysunięte w LEW 278 

zestawienie z knab- jak w knabóti ʽchwytać jedzenie palcami itp.ʼ — Inchoat. knèžti, knę̃žta 

(*knęž-sta, war. knę̃ža), knẽžo ʽdziurawieć, osuwać się (o chałupie)ʼ, suknèžti ʽstłuc się (o 

jajku), zgnieść się, złamać się (o przeładowanym wozie); stracić sprężystość (o chodzie)ʼ. 

Inne drw.: suknẽžinti caus. ʽstrzaskać, zgnieść, zmiażdżyćʼ, knežinė́ti iter. ʽłaskotać powoli; 

szukać czego, ryćʼ. Nomina: knẽžas a. knežlỹs ʽmarne zwierzę; cherlawy człowiek; skąpiecʼ. 

— SZ kniuž- (brak alternantu †knuž-, por. kniùbti ob. knùbti): sukniùžti, -knių̃ža, -kniùžo 

ʽrozpaść się, rozsypać się, zapaść się (o chałupie); upaść, spaść bezwładnie, osunąć się (o 

słabym, pijanym)ʼ. — SZ kniž- (typ RiT ⇐ ReT): knižė́ti ʽleżeć komu na sercu, martwić 

kogoʼ, knižinė́ti ʽszukaćʼ. Obok tego kniz-, knìzti: Visai suknìzo namas ʽChałupa całkiem się 

zapadłaʼ. — Neoapofonia kniž- (SZ) ⇒ knaiž- (SP/SO): knáižioti ʽryć, grzebać; gmerać w 

jedzeniuʼ.  

 kniaũkti, miaukiù, miaukiaũ 1. ʽo kocie: wydawać głos, miauczećʼ, 2. ʽnatrętnie o coś 

prosićʼ, 3. ʽwyrażać cicho swe niezadowolenie, szemrać, mruczeć; mówić niewyraźnieʼ, tr. 

nukniaũkti ʽukraść; zawieruszyć gdzie; oszukaćʼ — czasownik dźwiękonaśladowczy, 

utworzony od interi. kniáuk(t), kniaũk(t), naśladującej głos kota. Drw. kniauksė́ti, kniáuksi 

ʽmiauczeć, pomiaukiwaćʼ. Por. syn. miaũkti ob. miáuti. — Od obocznej interi. kniáu, kniaũ 

pochodzi kniáuti, kniáuju, knióviau ʽmiauczećʼ, też tr. ʽbić, łajaćʼ. Por. syn. miáuti. Drw. 

kniaurà c. ʽczłowiek małomównyʼ, kniáuras ʽczłowiek stroniący od ludzi, odludekʼ, vb. 

denom. kniauróti, -ju, -jau ʽmówić niewyraźnie, mówić przez nosʼ (syn. knakė́ti). 

 knìbti, knimbù, kníbaũ 1. ʽ(o roślinach) tracić sztywność, sprężystość, pochylać się, 

opadać w dółʼ, 2. ʽkiełkowaćʼ, 3. ʽ(o ludziach) skłaniać się do czego, pragnąćʼ, apknìbti 

ʽzwiotczećʼ, įknìbti ʽwczepić się, wpić się w ciało; zagłębić się, pogrążyć się w czymʼ, 

paknìbti ʽzwisnąć, pochylić się w dół; poczuć wielką chęć na coʼ. Pwk. knib- jest alternantem 
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na SZ do kneb-, por. knèbti, knembù, knebaũ ʽchylić się, zwieszać sięʼ. Jest też war. knip-: 

knìpti, knimpù, knipaũ. Apofonia typu ReT ⇒ RiT, por. lep- ⇒ lip-; klep- ⇒ klip-; plet- ⇒ 

plit-. Możliwe, że obocznym refleksem SZ było tu knub- (zob. kniùbti). Por. trùšti ob. trìšti 

(SE trèšti). — Drw. knibė́ti ʽruszać sięʼ, knibinė́ti a. knipinė́ti ʽguzdrać się, robić coś powoliʼ, 

knìbčius ʽdłubacz, powolny pracownikʼ, knìpkis a. knìpskis ʽprztyczek, szczutekʼ. — WSZ 

knyb-: knýboti, -ju, -jau ʽślęczeć (nad książkami, nad szyciem); pracować z napiętą uwagą; 

wykonywać powoli drobne czynnościʼ (war. knỹboti, knybóti, knỹpoti); oboczne prs. knýbau: 

SD knybau «nalegam komu» [ʽdomagać się, natarczywie żądaćʼ, SPXVI]. Nomen: knyburỹs 

ʽdłubanina, długa i żmudna robota; zajęcie w ogóleʼ, ⇒ vb. denom. knỹburauti a. knỹburioti 

ʽrobić coś powoli, długo się czymś zajmować, ślęczeć; majsterkowaćʼ, knỹburti ʽgmeraćʼ 

(Todrin artojas dirvoj tuo intimpos knỹburia DP 21118 ʽDlategoć oracz w roli ustawicznie 

gmerzeʼ). — War. knyp-: knypáuti ʽwciąż się zajmować jakąś ręczną robotąʼ, knỹpti, -iù, -iaũ 

ʽbyć pogrążonym w pracy; odczuwać niepokój, być niespokojnymʼ, knýpava a. knypavà 1. 

ʽkłębowisko – o wężachʼ (war. knìpava), 2. ʽmrowie, mnóstwoʼ (Jau tų vaikų be skaičiaus – 

viena knypavà ʽTych dzieci jest tu bez liku, istne mrowieʼ), knyplės b.z.a. ʽkleszcze, obcęgiʼ. 

— Neoapofonia knib- ⇒ knaib-: knaibýti ʽdłubać w czym, szczypać co, skubać, odrywać; 

kopać, grzebać w ziemi; robić coś mało ważnego; jeść pomału, niechętnieʼ. Paralele: gnáibyti 

⇐ gnib-; graibýti ⇐ grib-; kraikýti ⇐ krik-. — Neoapofonia knib- ⇒ kneib-: kneĩbti, -iù, -iaũ 

ʽwygrzebywać, wydłubywać, np. miąższ, wybierać; skrobaćʼ, įkneĩbti ʽzagłębić w czym 

(palce, łyżkę, łopatę), wbić (pazury), wpić się (w skórę)ʼ, refl. įsikneĩbti ʽzagłębić się w 

czym, zatracić się (w pracy)ʼ. Por. smeĩgti ⇐ smig- (stary SE smeg-); pleĩsti ⇐ plit- (plet-); 

žleĩbti ⇐ žlib- (žleb-). 

 knibždė́ti, knibždù, knibždė́jau ʽwystępować gromadnie; będąc w wielkiej liczbie 

poruszać się bezładnie, we wszystkie strony; mrowić się, roić się (o mrówkach, pszczołach, 

robactwie, myszach, rybach)ʼ — udźwięczniony refleks *knipšdėti, formacji z suf. -dė- 

dołączonym do wykrz. *knipš, *knipšt (por. knìbšt, knypšt ob. knỹpt). Paralele: knabždė́ti < 

*knapš-dė-; kibždė́ti < *kipš-dė-; vibždė́ti < *vipš-dė-. Nie przekonuje łączenie z rodziną 

czas. knìbti ʽtracić sztywność, chylić się, opadaćʼ w LEW 277n. — Zapoż. litewskie w pol. 

gw. gnibżdżeć ʽbyć w wielkiej ilości, roić się wydając szmerʼ (Zdancewicz 336). — Drw. 

knibždýnas, knibždỹnė ʽmrowie, chmara, tłumʼ (Žmonių, kirmėlių, gyvačių knibždýnas), też 

knibždėlýnas (syn. kibždėlýnas). 

 kniedė ̃4 p.a. ʽnit, metalowy kołek służący do łączenia części z metalu (por. nożyczki, 

obręcz beczki)ʼ — najprawdopodobniej zapożyczone z łot. kniẽde ʽnitʼ. War. kniẽdė, kníedė, 

też m. kniẽdas. Wyraz łotewski pochodzi z przekształcenia starszej formy niẽde ʽnitʼ, 

przejętej ze śrdn. nēt ʽkołek do nitowania, Stift zum Vernietenʼ, por. nwn. Niet m., 

Nietbolzen m. (ME II, 749, EH II, 27, Jordan 80). Zmianę nagłosu miała wywołać adideacja 

niẽde do wyrazu kniẽpe ʽszpilkaʼ, zob. ME II, 249. LEW 279 nie brał pod uwagę przejęcia z 

łotewskiego i nieprzekonująco łączył kniedė ̃ z rodziną czas. knìsti ʽryć ryjemʼ. — Vb. 

denom. kniẽdyti ʽłączyć nitami, nitowaćʼ, war. kníedėti, kniẽdinti. 

 kniẽsti, kniẽčia, kniẽtė 1. ʽswędziećʼ, 2. ʽdrapać w gardle, wiercić w nosie (przed 

kichnięciem), wiercić w uszach (o dźwięku)ʼ, 3. ʽniepokoić, nurtować (o myśli)ʼ, 4. ʽkorcić, 

nie dawać spokoju; zachciewać sięʼ (Man vis kniẽčia, kad suválgyti ʽMnie wciąż korci, żeby 

coś zjeśćʼ), 5. ʽlekko boleć, pobolewaćʼ (Man ne skauda, tik kniẽčia ʽMnie nie boli, tylko 

pobolewaʼ), iškniẽsti ʽwytrzymać, wytrwać przez pewien czas, nie ulecʼ, nukniẽsti 

ʽpowstrzymać się od czegoʼ. Od tego dur. knietė́ti, kniẽti (war. kniẽta), -ė́jo ʽkorcić, nęcić, 

kusićʼ, nagaĩ kniẽti ʽręka świerzbiʼ. Por. łot. knìest, -šu, -tu ʽkiełkować; swędzić, świerzbieć; 

łaskotaćʼ. — SZ knit-: knitė́ti, knìta, -ė́jo ʽdrapać w gardle, wiercić w nosie; świerzbieć; 

poruszać się (o owadzie za kołnierzem, pod koszulą); kąsać, ciąć (o owadach)ʼ. Niejasne. 
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LEW 279 łączył kniet-/knit- z knis- jak w knìsti ʽryć ryjemʼ. Teoretycznie knit- może być 

formą SZ do *knet- (por. knìbti ⇐ knèbti), ale nie widać tu odpowiedniego pod względem 

znaczeniowym comparandum. Niewykluczone, że osnową był tu wykrz. *knit, a wtedy z 

neoapofonią i ⇒ ie: kniet-.  

 knỹgos, -ų 2 p.a. pl.t.f. ʽksięgi, książkiʼ. SD knygos 1. «księga, książka», 2. «księgi, 

ksiąg wiele» — zapoż. ze stbłr. strus. knigi pl.t. f. ʽksięgiʼ. Inaczej SLA 105, ZS 25, LEW 279: 

z błr. kníhi. Inne świadectwa z SD: knygos giesminykų «partesy» [ʽkartki z zapisem 

nutowym, partyturaʼ, SPXVI], knygos mišios «mszał», knygos nuotartinės «paskwil» [ʽpismo 

o szyderczej, szkalującej kogoś treściʼ, SPXVI], knygos švintos «Biblia» (syn. raštas švintas), 

knygos tiesų, veikalų «księgi publiczne, księgi spraw abo prawne», giesminės knygos 

«żołtarz», vieta knygų laikama SD
1 «księgarnia» [ʽbibliotekaʼ]. — Dawne pl.t. knỹgos 

ʽksięga, księgiʼ zostało z czasem zastąpione przez singulativum knygà, -os 2 p.a. ʽksiążka, 

księgaʼ, gw. też ʽksiążeczka do nabożeństwa, modlitewnikʼ. War. z nieorganicznym n: 

kningà, pl. kniñgos (LD § 250). — Drw. knygẽlė ʽksiążeczkaʼ, przest. knygelės SD 

«książeczka» (por. Knygelės pačias byla Lietuvinykump ir Žemaičiump MŽ 82 ʽKsiążeczka 

sama przemawia do Litwinów i Żmudzinówʼ. Lytuviškas giesmes... tosu knygelėsu rasi MŽ 

50114 ʽLitewskie pieśni w tej książeczce znajdzieszʼ), knygelės iš akmenio SD «książki 

kamienne» [ʽkamienne lub woskowe tabliczki służące do pisaniaʼ, SPXVI], knỹgenos neol. 

ʽczęść żołądka ssaków przeżuwających, księgiʼ (nazwa od fałdów błony śluzowej żołądka 

przypominających karty księgi), knyginyčia SD «książnica, komora na księgi» (syn. knyginė 

kamara), tavoras knyginis SD «książnica, kramnica księżna» [ʽbibliotekaʼ], knygiū́kštė 

ʽksiążczynaʼ, knygùtė ʽksiążeczkaʼ. — Cps. juodaknygiai DP ʽczarnoksiężnicyʼ, 

juodaknyginykas SD «czarnoksiężnik» (kalka z pol. czarnoksiężnik, por. júodas), 

juodknygystė MOP ʽczarnoksięstwoʼ [ʽczary, gusła, kuglarstwo, sztuki magiczne, magia; 

uprawianie praktyk magicznych, SPXVI], knygnešỹs dosł. ʽnosiciel książekʼ (por. nèšti), hist. 

ʽkolporter pism litewskich drukowanych w Litwie pruskiej alfabetem łacińskim, obłożonych 

zakazem rozpowszechniania w zaborze rosyjskim w l. 1864–1904ʼ; to złożenie jest kalką z 

ros. knigo-nóša c. ʽksięgarz domokrążny, kolporterʼ; maldãknygė ʽmodlitewnik, książeczka 

do nabożeństwaʼ (por. maldà). 

 knìjos 2 p.a. f.pl. wsch.-lit. ʽksięgi w żołądku krowy, wołu, knỹgenosʼ (DVŽ) — zapoż. 

z błr. knihy ts. Lit. -j- wypełnia hiat powstały po zaniku błr. γ. Podobne wypadki to krìjà i 

majìlnykas. 

 knýktelėti, knýktelėja, knýktelėjo NDŽ: mán knýktelėjo ʽprzyszło mi nagle na myśl (do 

głowy)ʼ — czasownik na -elė- od interi. knýkt o wrażeniu nagłego uświadomienia sobie, 

przypomnienia sobie czego (Man knyktelėjo, kad aš namie palikau pinigus). Paralela: 

tóptelėti ⇐ tópt. 

 knỹkti, knỹkia (war. knỹksta), knỹkė (war. knỹko) 1. ʽo świni: kwiczeć; zdychaćʼ, 2. ʽo 

dziecku: płakać, kwilićʼ — dźwiękonaśladowcze, podobnie jak syn. krỹkti, kreñkti, kriõkti i 

žviẽgti. Por. interi. knìkt, knýkt. 

 knìpelis, -io 1 p.a. gw. ʽkij, pałka; drąg, okrąglakʼ — zapoż. z prus.-niem. knipel (GL 

69), por. nwn. Knüppel m. — Drw. knìpelmalkė ʽdrewno pocięte na okrąglakiʼ (kalka 

hydrydalna z nwn. Knüppelholz n., por. málka), knìpeltiltis ʽmost o nawierzchni wyłożonej 

okrąglakamiʼ (kalka hydrydalna z nwn. Knüppelbrücke f., por. tìltas), zob. GL, l.c. 

 knýpkis, -io 1 p.a., też f. knýpkė 1 p.a. gw. ʽguzik do zapinania odzieżyʼ — zapoż. z 

prus.-niem. knepke, knöpke ʽguziczekʼ (GL 69, LEW 279), por. nwn. Knöpfchen n. Co do 

akutu por. zapoż. pýpkė, šnýpkė, špýkis. War. knìpkis 2 p.a. Zob. też gùzikas i spánka. — 

Drw. knypkùtis bot. ʽszafirek, Muscariʼ, cps. knýpskylė ʽdziurka do guzikaʼ (kalka 
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hybrydalna z nwn. Knopfloch n., por. skylė)̃. 

 knirk̃ti, knirkiù, knirkiaũ gw. ʽkwilić, popłakiwaćʼ — czasownik urobiony od interi. 

knìrkt o kwileniu dziecka (Vaikas knìrkt, ir aš gyva). Por. współrdzenne knark̃ti ʽchrapaćʼ i 

knerk̃ti ʽkwilićʼ. — Inne: knìrkdyti ʽdoprowadzać kogo do płaczuʼ, knìrkinti ʽdoprowadzać do 

płaczu; drażnić (kurczęta, prosięta); grać na skrzypcach; zaczepiać, nagabywać 

(dziewczęta)ʼ, knirksė́ti ʽpopłakiwaćʼ, sb. knìrka c. ʽbeksa, płaksaʼ. 

 knìsti, knisù, knisaũ (war. knisiaũ) 1. ʽryć ryjemʼ (Kiaulės knisa pievą ʽŚwinie ryją 

łąkęʼ), 2. ʽorać radłem; ciężko pracowaćʼ, 3. ʽgrzebać w poszukiwaniu czego, szperać; 

badaćʼ, 4. ʽczepiać się kogo, ganić, strofowaćʼ, nuknìsti ʽryjąc zniszczyć (zasiew, korzenie)ʼ, 

przen. ʽoszukaćʼ. Refl. įsiknìsti ʽzaryć się, zagrzebać się, załębić się (w słomie, ściółce, 

pościeli), nusiknìsti ʽzmarnować się, popaść w nędzęʼ, pasiknìsti ʽpodkopać sięʼ. SD
1 knisu 

«ryję», išknist SD «wyryć co z ziemie» (syn. ižraust). Niezbyt jasne. IEW 562 analizował kni-

s-, z rozszerzeniem -s- od pwk. pie. *knei̯-d-/*kni-d-, por. gr. κνίζω ʽdrapać, szczypać, 

zadrasnąć; łechtać, łaskotać; jątrzyćʼ. Może jednak knis- jest neopierwiastkiem od knit-? Por. 

pdg. knìsti, kniñta, knìto ʽo roślinach: kiełkować, wschodzić, puszczać pędyʼ (Daigai 

praknito ʽSadzonki wzeszłyʼ) : łot. knist, knìtu, knitu ʽkiełkowaćʼ; knitlỹs ʽkiełekʼ. SE kniet-: 

kniečiù, kniẽsti (zob.). Zob. też LEW 279, ALEW 512. — Drw. knisinė́ti ʽryć po trosze, 

powoliʼ, nomina: knisyklà ʽmiejsce zryte przez świnieʼ (neosuf. -ykl-), cps. kiaũliaknisis 

ʽwyryte przez świnie zagłębienieʼ (por. kiaũlė). — WSZ knys-: knysyklė ̃ ʽzryte miejsce na 

poluʼ (neosuf. -ykl-), knỹsis ʽrycieʼ (n.act. typu gnỹbis, mỹris), knysỹs ʽryj świniʼ (n.instr. 

typu gylỹs, ryšỹs), knyslỹs ʽryjʼ, knyslė ̃ʽryj; miejsce zryte ryjemʼ. — SO knais-: knaisýti iter. 

ʽryć w ziemi, rozkopywać, grzebaćʼ, SD knaiso kiaulė [świnia] «pyszcze w ziemi», ⇒ 

knáisioti ʽryć w ziemiʼ. Por. łot. knaisît, -u, -ĩju ʽryć, rozgrzebywać; grzebać we włosach, 

drapać się po głowieʼ. 

 knìtyti, knìtiju, knìtijau gw. ʽuderzać dziobem, chwytać dziobem (np. o sikorce)ʼ — 

czasownik na -y- od wykrz. *knit, por. syn. knapoti ⇐ knàpt, knàbt. 

 kniùbti, kniumbù, kniubaũ 1. ʽpotykać się, upadać, padać na kolanaʼ, 2. ʽpochylać się, 

zwieszać się – o kłosachʼ, 3. ʽgrzęznać, zapadać sięʼ, parkniùbti ʽprzewrócić się i upaść na 

twarzʼ, sukniùbti m.in. ʽwylec, zbić się w kłęby – o zbożu po deszczu; zapaść się – o chacieʼ. 

War. kniup-: kniùpti, kniumpù, kniupaũ. Dwuznaczne. Po pierwsze może być derywatem od 

wykrzyknika opisującego nagły upadek, przewrócenie się, por. kniùbt, kniū́pt, kniubùkš, 

kniubùkšt. Po drugie – z uwagi na trafiającą się zmianę Ci w Cʼu (kiùsti ob. kìsti; čiùlba ob. 

čìlba, zob. LD § 66) – można w kniub- upatrywać fonetyczny alternant do knib- ⇐ kneb- 

(zob. knìbti, knèbti). — Drw. sukniubdýti caus. ʽo deszczu: powalić zbożeʼ. Nomina: kniùbas 

ʽzagięty w dół, zakrzywionyʼ, cps. kniubanõsis a. -nósis ʽz nosem zagiętym/zakrzywionym w 

dółʼ (por. nósis). — War. bez palatalizacji: knùpti, knumpù, knupaũ 1. ʽpotykać się, padać na 

kolana, klękaćʼ, 2. ʽpochylać się, zwieszać się – o kłosachʼ (rzadziej knùbti, knumbù, knubaũ 

ts.), knùptelėti ʽpotknąć sięʼ, knū́poti, -au, -ojau ʽklęczeć sięgając głową ziemi, leżeć twarzą 

do ziemiʼ. Por. syn. klùpti. Być może, że kiedyś knub- funkcjonowało jako oboczny do 

knib— refleks st. zanikowego od kneb-, por. np. srub- a. srib- przy srėb̃ti; trùšti a. trìšti przy 

trèšti; stùburas a. stìbiras przy steb-. — WSZ kniūb-: kniū́bsoti a. kniū́psoti ʽleżeć twarzą do 

ziemi, leżeć na brzuchuʼ, SD <kniupsau> «nalegam komu» [ʽdomagać się, natarczywie 

żądaćʼ, SPXVI]. Taki przymiotnik jak kniū́bsčias a. kniū́psčias ʽleżący twarzą do ziemi; 

leżący na brzuchuʼ, SD <kniupscias> «padaiący na twarz» zakłada neoosn. kniūbsč̓ - 

pochodzącą z metanalizy formy prt. *kniūbsčiau od frq. *kniūbstyti. Paralele: guls̃čias ⇐ 

*gulsčiau (*gulstyti), klùpsčias ⇐ *klupsčiau (*klupstyti). 

 kniùras 4 p.a. wsch.-lit. ʽniekastrowany samiec świni, knurʼ — zapoż. z błr. gw. knjur 
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(PZB 2, 491). Z innym tematem: kniùrus, kniùris. — War. knùrus 2 p.a. (LZŽ) ⇐ błr. gw. 

knur, pol. knur. Por. kuilỹs. — Vb. denom. knurúoti LZŽ ʽo świni: szukać knura, hukać sięʼ 

(por. kuiliúotis). 

 knývė 1 p.a., knyvė ̃3, 4 p.a. ʽptak czajka, Vanellus vanellusʼ — od wykrz. knyvì knyvì, 

imitującego głos tego ptaka (Knyvė sako knyvì knyvì). Brak w LEW. Zob. też syn. pémpė. — 

Drw. knývializdis ʽgniazdo czajkiʼ (por. lìzdas). Vb. denom. knyviúoti a. knyvúoti ʽo czajce: 

krzyczeć «knyvi knyvi». Nazw. Knýva. N.jez. Knỹvasčius (Vanagas 161).  

 knývis, -io 1 p.a. gw. ʽzły, tępy nóżʼ — zapoż. z prus.-niem. knīf ʽmarny nóżʼ (GL 70), 

por. nwn. Kneif, Kneip m. ʽnóż szewskiʼ (tu też pol. knyp/gnyp ts. ⇐ dn. knīp, Sławski II, 

291n.). Co do akutu por. zapoż. špýkis i výgė. — War. kneipis b.z.a. przest. ʽzakrzywiony, 

spiczasto zakończony nóż szewskiʼ ⇐ nwn. Kneif m. (GL 70). 

 knõlis, -io 2 p.a. LZŽ ʽgwóźdźʼ (Pakar an knõlio kepurį ʽPowieś czapkę na gwoździuʼ). 

Niejasne. 

 knóti, knóju, knójau ʽ(korę) zdzierać, łupić, odłupywaćʼ < pb. *knā-i̯e- z pie. 

*kneh2‑i̯e‑. Por. gr. κνάω ʽskrobać; łaskotaćʼ (att. κνῶ) < *knā-i̯ō, med. ʽdrapać się, 

odczuwać swędzenieʼ, κνήθω ʽdrapaćʼ (*knāthō < pie. *kneh2-d
he-), stwn. nuoen ʽheblować, 

wygładzaćʼ, stir. imm-cná ʽgryźć, żućʼ. Zob. LIV
2 365, Matasović 211. Prs. knóju należy do 

całej serii formacji z suf. -i̯e-/-i̯o-, utworzonych od pwk. na *-eh2-, zob. s.v. lóti. — Refl. 

knótis ʽzdzierać się, odstawaćʼ, atsiknóti ʽodstać, oddzielić się częściowo od całości (o korze, 

skórce chleba, zelówce, o czymś przyklejonym), odrywać się, odłupywać sięʼ, przen. 

ʽumrzećʼ. — Drw. atknódyti ʽodedrzeć, zedrzećʼ. Obecność formacji gr. κνή-θω (zob. wyżej) 

nasuwa pytanie, czy -knódyti nie jest derywatem na -y- od zanikłego prs. *kno-du. Por. gr. 

πύ-θω : lit. pū́dyti s.v. pū́damas. — Neoosn. knoj-: knojìmas ʽłupanie, zdzieranieʼ, 

atsiknojìmas ʽodstawanie (kory)ʼ. 

 knùtas gw. ʽbat, bicz spleciony ze skórzanych rzemieniʼ — zapoż. z ros. knut, -á. Por. 

strus. knutъ ʽbiczʼ ⇐ stisl. knútr ʽguz, zgrubienie, węzełʼ (stszw. knuter ts.). Znacz. etym. 

ʽbicz z węzłamiʼ, por. REW I, 580n., Sławski II, 290n. — Vb. denom. knùtinti ʽsmagać 

(konia) batemʼ.  

 kobinỹs, -io 3 p.a. 1. ʽdługi drąg z hakiem do zawieszenia wiadra u studniʼ, 2. ʽbosak, 

osękaʼ, 3. ʽhak do rozrzucania gnojuʼ, 4. ʽhak do skrobania przymięsnej strony skóry, tzw. 

mizdrownikʼ (syn. võkas), 5. ʽwbity w ścianie hak do wieszaniaʼ, 6. ʽmotyka do kopania 

kartofliʼ, 7. ʽprzyrząd do skręcania powrozówʼ, 8. ʽhaczyk do zamknięcia oknaʼ, 9. ʽhaftka 

przy ubiorzeʼ. Pwk. kob- to refleks WSO *kāb- od kăb-, por. nukàbti ʽzwisnąćʼ, kabė́ti 

ʽwisieć, zwisaćʼ. Z tym samym sufiksem, lecz bez apofonii: kabinỹs ʽhakʼ (ŽD 261). Zob. też 

LEW 280. Brak wzmianki o *kāb- u Leskiena 1884, 330 i w BSW 112. — Drw. wsteczny: 

kóbis ʽmotyka do kartofliʼ (por. kurk̃inas ⇒ kùrkis; marškiniaĩ ⇒ marškiaĩ). 

 kocieris, -io stlit. 1. ʽinnowierca, mahometanin (o Turku)ʼ, 2. ʽheretyk, odszczepieniecʼ 

(Saugok nůg Turka Koczierija [gen.sg.] MŽ 3912 ʽUchowaj nas od Turka heretykaʼ. Mus kaip 

Kocerius [acc.pl.] ghie gauda MŽ 33813 ʽNas jak kacerzy oni wyłapująʼ) — zapoż. ze stbłr. 

kacerъ, kacėrъ ʽheretykʼ (⇐ stpol. kacerz ⇐ stczes. kacieř ⇐ śrwn. katzer, nwn. Ketzer m., 

zob. Sławski II, 12). LKŽ VI 282 utworzył wyraz hasłowy kõcierius (jeden cytat z XIX w.), 

zaś świadectwo Mażwida ograniczył do war. kocerius. Niewykluczone, że istniał war. z -č-, 

por. wyżej pisownię Koczierija [gen.sg.] MŽ 3912 i apė kočierius BRP. Brak w LEW i ALEW. 

— Starolitewski temat na -i̯u- ukazuje się w DP: kaciẽrius ʽkacerzʼ, zob. Kudzinowski I, 334. 

Akcent sufiksalny prawdopodobnie wzoruje się na bliskoznacznym wyrazie bliuzniẽrius 

ʽbluźniercaʼ. Skardžius 1935 nie wymienia kaciẽrius w § 73 (nomina na -i̯u-), ani w indeksie. 

Zob. też kõtinykas (s.v. kõtas) i heretìkas. — Drw. MŽ kocierumas ʽkacerstwo, herezjaʼ, DP 
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kacierstvà, gen.sg. kaciẽrstvos 2 p.a. ʽkacerstwoʼ (por. stbłr. kacerstvo, kacirstvo ⇐ pol. 

kacerstwo). Ze słownika Kurschata: kocerỹstė ʽkacerstwoʼ, kocėrkà c. ʽkacerz, heretykʼ. 

Nazw. Kaceras b.z.a. (por. śrwn. katzer), *Kocerkà, w polskiej wersji Kocerka (brak w LPŽ). 

— SD s.v. kacerz, hæreticus zastąpił wymieniony polonizm peryfrazą puikas naujų mokslų 

krikščionystėj sakytojas (syn. tiesos priešinykas, dūšiažudys, heretikas). — W Litwie 

pruskiej: keceris, -io ʽkacerzʼ ⇐ nwn. Ketzer m. (GL 64; brak w LKŽ). 

 kočėl̃as 2 p.a. ʽwałek do maglowania, wygładzania wypranej bieliznyʼ (SD «wał, 

wałek; wałek do wałkowania») — zapoż. z błr. kačálka (SLA 105, ZS 24, LEW 280). Zwraca 

uwagę zastępstwo białoruskiego -ka litewskim sufiksem instrumentalnym -las. 

Synchronicznie biorąc, kočėl̃as jest rzeczownikiem motywowanym przez czas. kočė́ti 

ʽwałkowaćʼ (zob.). Stosunek formalny kočė-las ⇐ kočė- ma oparcie w rodzimym tekẽ-las 

ʽtoczydłoʼ ⇐ tekė́ti. Por. ŽD 178 i GJL II, § 192; w obu dziełach mówi się zresztą o neosuf. -

ėla- zamiast o suf. -la-. — War. sufiksalne: kočỹlas, kočiõlas (LZŽ też ʽtłuczek do 

moździerza, do cierlicyʼ). Pierwszy z nich ma budowę analogiczną do tẽkylas ⇐ tek-, wyrazu 

pochodzącego z transpozycji błr. tačýla. Co do drugiego por. kočióti s.v. kočė́ti. 

 kočė́ti, kočė́ju, kočė́jau gw. 1. ʽwałkować bieliznę, maglowaćʼ, 2. ʽwałkować ciastoʼ, 3. 

przen. ʽwymyślać komu, łajaćʼ — zapoż. ze stbłr. kačati, por. błr. kačácь, -áju (SLA 105, ZS 

24), z substytucją sufiksu werbalnego -ati ⇒ -ėti (zob. też kočėl̃as). Bliższy oryginału jest 

war. kočióti LZŽ. Refl. kočė́tis a. kočiótis ʽprzewracać się w czym a. po czym, tarzać sięʼ.  

 kodỹlas 2 p.a. stlit., gw. 1. ʽkadzidło, substancje żywiczne, które przy spalaniu 

wydzielają wonny dymʼ (m.in. DP, SD
1), war. f. kodyla, 2. ʽnaczynie do spalania kadzidła, 

kadzielnicaʼ — zapoż. ze stbłr. kadilo, por. błr. kadzíla, -a n. (SLA 105, ZS 24, LEW 280; 

brak w ALEW). Por. sufiks w syn. rūkỹlas. 

 kodylnyčia SD
1 «kadzilnik, kadzielnica» [ʽnaczynie do spalania kadzidłaʼ] — w 

odróżnieniu od kodelnyčia (CHB) ⇐ pol. kadzielnica (por. SLA 105) formacja Szyrwidowa 

nie jest zapożyczeniem, lecz intralitewskim derywatem od neoosn. kodyl- jak w sb. kodỹlas 

ʽkadzidłoʼ. Stosunek kodyl-nyčia : kodỹl-as jest porównywalny ze stpol. kadzidl-nica : 

kadzidł-o. Suf. -nyčia pojawia się także w rūkylnyčia SD «kadzidlnica» ⇐ rūkylas SD 

«kadzenia materya». Tymże sufiksem utworzono od neoosn. kod- (⇐ kodyti ʽkadzićʼ) 

neologizm kodnyčia BRB ʽkadzielnicaʼ. SLA 106 niepotrzebnie postuluje błr. †kadnica jako 

źródło rzekomej pożyczki. — Drw. wsteczny: kodyln-ė MT (por. sedečnykas ⇒ serdečas). 

LEW i ALEW pomijają kodylnyčia itp. 

 kõdis, -džio 2 p.a. 1. SD
1 «kadź, stągiew» [ʽduże, wzmocnione obręczami naczynie 

drewniane o okrągłym dnie w rodzaju beczki lub wiadra, służące do przechowywania 

żywnościʼ, SPXVI], 2. gw. ʽnaczynie do przenoszenia jedzenia dla pracujących w poluʼ, 3. 

gw. ʽnaczynie na wodę, miód, masłoʼ, 4. stlit. ʽdzbanʼ — ze zmianą rodzaju zapożyczone ze 

stbłr. kadь, -i f. ʽduże naczynie z klepek do przechowywania żywności; miara zbożaʼ, por. 

błr. kadzь, ros. przest. kadь, pol. kadź (wędrowna pożyczka przejęta na Ruś od Słowian 

bałkańskich, tam z gr. κάδιον, zdrob. od κάδος m. ʽnaczynie, dzban, kadźʼ, zob. Sławski II, 

19). Z innymi tematami: kodžius BRB, kodžià. — Drw. kodẽlė ʽmałe naczynie drewniane na 

miód a. sólʼ, SD kodelė «maźnica, smolnica» (syn. sakinis). Cps. pusiakodis SD «połkadek» 

[ʽmała kadź, kadkaʼ] (por. pùsė). Por. SLA 106, LEW 280 (brak w ALEW). 

 kodyti, kodiju, kodijau stlit. ʽpalić kadzidło, kadzićʼ — zapoż. ze stbłr. kaditь, por. błr. 

kadzícь, kadžú, 3 sg. kadzícь. Drw. kodymas BRB ʽWeihrauchʼ. Por. SLA 105n. Pominięte w 

LKŽ i ALEW. Zob. też kodỹlas i kodylnyčia. 

 kodryna przest. ʽchorągiew na wieży kościelnej, Fähnlein auff der Kirchenʼ (CGL). 

Niejasne. LKŽ VI, 287 sugeruje zapożyczenie, wskazując na niem. gw. koder, kodder m. 
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ʽszmata, ścierkaʼ. 

 kógaliai, -ių 1 p.a. m.pl. gw. ʽlicha wełna z nóg, podbrzusza i głowy owcyʼ (Vilnos 

striukos nuo papilvės, nuo pažandžių, nuo uodegos, nuo kojų vadinas kógaliai ʽKogaliai 

nazywa się krótką wełnę z podbrzusza, szczęk, ogona i nógʼ), 2. ʽodpadki przy czesaniu 

wełnyʼ, 3. ʽresztki, odpadkiʼ (K. vieni bepaliko – viską kiti išnešiojo ʽSame resztki zostały, 

inni wszystko wynieśliʼ). Brzmienie kógaliai pochodzi z kontrakcji członów złożenia *koja-

galiai, por. kója ʽnogaʼ, gãlas ʽkoniecʼ. GJL I, § 561 zauważa, że zanik [nieakcentowanej] 

zgłoski -ja- zachodzi w pozycji po samogłosce długiej, np. kógalviai < kójagalviai; sė́biržė < 

sė́jabiržė; vė́pūtė < vė́japūtė oraz po dyftongu, np. kraugerỹs < kraujagerỹs; naũveda < 

*naujaveda.  

 kógalviai, -ių 1 p.a. m.pl. 1. ʽpotrawa z nóg i głowy (także z uszu i ogona), zimne 

nóżkiʼ, 2. ʽnadające się do spożycia narządy wewnętrzne zwierząt, podrobyʼ — z kontrakcji 

złożenia kója-galviai, por. kója ʽnogaʼ, galvà ʽgłowaʼ. War. kógalvės. Dalsze szczegóły s.v. 

kógaliai. Zob. też nõglai i kõšeliena. 

 kõ gẽro pot. adv. ʽchyba, zapewne, możliweʼ — unieruchomiona forma gen.sg. do kàs 

gẽra, dosł. ʽczego dobregoʼ. Jest to kalka zwrotu błr. čahó dóbraha, ros. pot. čegó dóbrogo 

adv. ʽchyba, możliwe, żeʼ. Np. Tai mes rytoj, ko gero, ir pabaigsim kulti ʽMy chyba jutro 

skończymy młócićʼ. 

 kója 1 p.a. ʽnogaʼ : łot. kãja ts. Niejasne. Jeśli stoi w związku z pie. *keh2- lub *ku̯eh2- 

(por. wed. khánati ʽkopie, ryjeʼ, ākhú- m. ʽkretʼ, LIV
2 344), to mogło pierwotnie oznaczać 

ʽkopytoʼ, potem zaś na zasadzie pars pro toto ʽnogę zwierzęcąʼ i w końcu ʽnogę ludzkąʼ. 

Paralela znaczeniowa: słow. kopyto ʽrozdwojona racicaʼ < *kap-ūta- od czas. kopati ʽkopać, 

ryćʼ. Kiedyś mogło być nazwą rydla, narzędzia do rycia, kopania, por. lit. kaplỹs ʽtępa 

siekiera, pierzchnia, tasak do rąbania kości, motykaʼ : kàpti ʽrąbać, kłućʼ (zob.). Również 

słowiańska noga ʽpes, crusʼ ma znaczenie pochodne od ʽkopytoʼ, zob. s.v. nagà. Endzelin 

postawił pytanie, czy nie należy łot. kãja ʽnogaʼ powiązać z kâts ʽtrzonekʼ (lit. kótas), zob. 

ME II, 205 (Kabašinskaitė 2014, 118 sugeruje tu ʽłodygaʼ jako ogniwo pośrednie). Inne 

hipotezy na temat kója referują LEW 280 i ALEW 513. — Drw. kójena ʽskóra z nóg 

zwierzęcia domowegoʼ, ⇒ pl. kójenos ʽchodaki zrobione z takiej skóryʼ (por. žándenos); 

kójinės f.pl. ʽskarpety, pończochyʼ (por. blauzdìnės), kojìngas ʽmocny w nogach, szybki – o 

koniuʼ, kójinis, -ė ʽnożnyʼ, sb. m. ʽwalet w kartachʼ, kojõkai m.pl. ʽszczudłaʼ, kójos f.pl. 

ʽstatyw fotografaʼ, kojū̃kas ʽdrewniana proteza nogiʼ, pakojis DP ʽpodnóżekʼ, suolelis 

pakojinis SD «podnożek», pakójis a. pakõjis DP ts. — Cps. aũtkojis (zob. aũtas), kógaliai 

(zob.), kógalviai (zob.), kojagalṽis ʽkijanka, larwa żabyʼ (por. galvà), kojū́galis ʽkoniec łóżka 

lub pościeli, na którym leżą nogiʼ (war. kójagalis, kójgalis, por. gãlas) : łot. pakāju gals ts. 

(por. galvū́galis ʽwezgłowieʼ), kójaligė ʽpodagra, artretyzmʼ (por. ligà), mažakojis SD 

«małonogi» (pewnie kalka z nwn. kleinfüßig, por. mãžas), piestakójis (zob. piestà), šimtakojė 

SD «stonog robak» (por. šim̃tas), gw. šimtakõjė ʽwesz łonowa, Phthirus pubisʼ, tarp̃kojis 

ʽmiędzykroczeʼ (por. tarp̃, tarpùpetė), trikojis SD «trzynog» (por. tri°), trumpakõjis ʽdiabełʼ 

(dosł. ʽktoś krótkonogiʼ, por. trum̃pas), vištakojė SD bot. «dzięgiel, panacea, angelica» (por. 

vištà). — Nazw. Kójis, Kojẽlė a. Kojẽlis (por. pol. Nóżka), ⇒ Kojelãvičius; Kojė́nas, Kojùtis. 

N.m. Kojẽliai, Kojẽliškiai 2x, Líepakojai, Ropkojaĩ, Sauskójai, Varlakõjas. N.jez. Kója.  

 kóka 1 p.a. przest. 1. ʽpręgierz, słup, przy którym wymierzano karę chłostyʼ, 2. ʽstojący 

w wodzie znak nawigacyjny zezwalający na wpłynięcie do portuʼ — zapoż. z prus.-niem. 

kōk, kāk m. ʽPranger, Schandpfahlʼ (GL 70). Co do akutu por. zapoż. ókas i zóga. Zob. też 

prañgalis i dybà. 

 kokárda 1 p.a. 1. ʽmetalowy znaczek (gwiazdka) na czapce mundurowej, odznakaʼ, 2. 
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ʽkokarda, wstążka zawiązana w dwie pętle, służąca za ozdobę stroju lub włosówʼ — zapoż. z 

ros. kokárda ʽkokardaʼ i ʽodznakaʼ (⇐ nwn. Kokarde f. albo wprost z fr. cocarde, REW I, 

592). Co do akutu por. zapoż. čemárka, padárkas i liktárnia. — War. kukárda ʽkokarda do 

włosówʼ ⇐ błr. kukárda (ZS 27); kūkãras ts. ⇐ prus.-niem. kūkār (GL 74). 

 kõklė 2 p.a., koklė ̃ 4 p.a. gw. 1. ʽotwór w piecu wyłożony kaflami, służący do 

przechowywania ciepłego jedzeniaʼ, 2. ʽgliniany garnekʼ, 3. ʽkafelʼ — zapoż. ze stbłr. kaxlja 

ʽkafelʼ, por. błr. gw. káxlja, -i ⇐ pol. kachel, -chla m. (błr. liter. káflja, -i ⇐ pol. pot. kafla). 

Zob. ĖSBM 4, 313, LEW 205. — War. m. kõklis, koklỹs (z aferezą k-: õklis, oklỹs) ʽkafel do 

stawiania pieca lub wykładania ścian; dachówka; otwór w piecu; dymnik w piecu; 

nierówność na drodze, wybój; głęboko wgnieciony ślad racicy, kopytaʼ. Bez substytucji 

słow. a: kãklė ZTŽ ʽporcelanaʼ. Zob. też kakalỹs. — Drw. kõklinė ʽwytwórnia kafliʼ, koklỹnė 

ʽłąka a. pastwisko pełne wgłębień po racicachʼ, kõklinis pẽčius ʽpiec kaflowyʼ ⇐ pol. przest. 

kachlowy piec. Vb. denom. iškõklinti ʽ(o łące) stratować racicami, kopytamiʼ.  

 kòkliušas 1 p.a. ʽchoroba zakaźna kokluszʼ — zapoż. z błr. kókljuš, -u ⇐ pol. koklusz 

(tu z fr. coqueluche; etymologia niepewna, zob. Sławski II, 333, Bańkowski I, 747). War. 

kòkliušius, kokliùšas oraz koklišas, kõklišius. 

 kóks, -ià 2 p.a., kóks, -ia 1 p.a., kõks, -ià 4 p.a. ʽjaki, jakaʼ — zaimek jakościowy, 

używany jako 1. zaimek pytajny ʽjaki?ʼ (np. Kóks dabar ̃ óras ʽJaka teraz pogoda?ʼ), 2. 

zaimek nieokreślny ʽjakiśʼ (Kokių̃ dvýlikos mẽtų berniùkas, dosł. ʽChłopiec jakichś/około 

dwunastu latʼ), 3. zaimek względny (np. Kokià sėjà, tokià ir ̃pjūtìs ʽJaka siejba, taki plonʼ). 

Stlit. kókias a. kókis, f. kokià lub koki (DP kokîg ʽjakażʼ). Zob. też jóks, tóks. — War. gw. 

kokiàs, kokìs (loc.sg. m. kokime DP), war. synkopowany: kõks. — War. z partykułami: koksaĩ 

ʽjakiʼ (w SD jest to dublet do kokias), koktaĩ stlit. zaimek względny ʽcoʼ, też w składzie 

wyrażeń przysłówkowych: koktaigi SD «jakokolwiek», koktai norint SD ts. Dalej por. gw. 

kõktu adv. ʽjak by cośʼ, używane jako eufemizm o znacz. ʽjak źle, jak nieprzyjemnie, jak 

strasznieʼ. U Donełajtisa ukazuje się predykatywne koktù ʽjak (to) jestʼ: Juk žinai, brolau, 

koktù, kad svilina saulė ʽPrzecież sam wiesz, bracie, jak to jest, gdy słońce pali w karkʼ. 

Drw. koktùs ʽwstrętny, brzydki, przykryʼ (⇒ koktùmas ʽwstrętʼ). Zob. LEW 280. — Plit. 

*kāk-i̯a- ⇐ *kāka- (por. scs. kakŭ ʽjaki, jakiego rodzajuʼ), to z pie. *ku̯eh2-ko-. Por. z jednej 

strony łac. quālis ʽco za jeden? jaki?ʼ < pie. *ku̯eh2-li-, z drugiej strony zaimek pie. *ku̯o- 

ʽktoʼ (zob. kàs). ALEW 514 proponuje rekonstrukcję złożenia *ku̯eh2-k
u̯o-, które jest pod 

względem typologicznym porównywalne z het. kuis kuis i łac. quisquis ʽktokolwiek, 

cokolwiekʼ. — Zaimki nieokreślne złożone z kóks i partykuły: (1) koks nórs, koks nórint 

ʽjakikolwiekʼ, (2) bet kóks ʽjaki bądźʼ, (3) by kóks ʽjakikolwiekʼ (bỹ jest pochodzenia słow.), 

(4) kažkóks ʽjakiśʼ, DP kážkokis (por. Skardžius 1935, 190). — Drw. kokelỹs, -ė ̃ʽjak wielkiʼ 

(suf. -el- jak w dìdelis, por. kóks dìdelis ʽjak wielki?ʼ), kokeras przest. ʽjaki, jakiego rodzajuʼ, 

war. kokiaras CGL ʽwelcherleyʼ (suf. -er- jak w vienerì), kokýbė ʽjakośćʼ (⇒ kokýbiškas 

ʽjakościowo dobryʼ). 

 kõl adv. ʽjak długo, póki, dopóki, zanimʼ, np. Kõl tù čià bū́si? ʽJak długo tu będziesz?ʼ, 

Àš neĩsiu, kõl tù negrįš̃i ʽJa nie pójdę, dopóki ty nie wróciszʼ, Kõl tù grįš̃i, àš baĩgsiu ʽZanim 

ty wrócisz, ja skończęʼ, kolai tolai SD «poki poty»; lìg kõl ʽdo kiedy?ʼ: Lig kol čia viešėsit? 

ʽDo kiedy będziecie tu gościć?ʼ; pakõlai, pakõl spójnik ʽpóki, zanimʼ (Lauk, pakol ateisiu 

ʽCzekaj, póki nie wrócęʼ), kolai, pakolai SD «poki». Por. też kol kàs adv. ʽna razieʼ (Kol kas 

esame sveiki ʽNa razie jesteśmy zdrowiʼ. Kol kas sudieu! ʽNa razie do widzenia!ʼ). Zob. GJL 

III, § 823. Forma kõl wywodzi się ze skrócenia war. kõlei, kõlai, opartego na temacie *kā-l, 

pochodzącym od zaimka pie. *ku̯eh2- ʽjak, jakiʼ. Dziwi brak akutu, por. kóks. Paralele: łac. 

quālis ʽco za jeden? jaki?ʼ < pie. *ku̯eh2-li, gr. πηλίκος ʽjak wielki? jak długi?ʼ < *pāliko- < 

pie. *ku̯eh2li-ko- (por. Beekes 2010, 1185). Zob. też ALEW 514n. LEW 280 zbliża scs. koli 
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ʽkiedyʼ, kolь, koliko ʽileʼ, ale różnicę wokalizmu pozostawia bez wyjaśnienia. — War. kõleik 

ʽjak długo, dopókiʼ < kõlaik (war. kolaĩk) wywodzi się przez apokopę z postaci zawierającej 

ptk. gi: *kolai-gi. 

 kolchòzas, kolkòzas 2 p.a. ʽkołchozʼ — zapoż. z ros. kolxóz, co jest złożeniem zawie-

rającym w sobie skrócone formy wyrazów tworzących wyrażenie kollektívnoe xozjájstvo 

ʽgospodarstwo spółdzielczeʼ. War. gw. kalchòzas, kalkõzas, kalkuõzas, kauchòzas, kaukõzas 

(por. oboczność l/u̯ w aldrà/audrà; málkna/máukna), kulkòzas; z hiperpoprawnym χ-: 

chalkòzas, cholchòzas DVŽ. Zob. też kolū́kis. — Drw. kolchòznykas ʽkołchoźnikʼ ⇐ ros. 

kolxóznik. 

 koldū̃nai, -ų 2 p.a. m.pl. ʽpierożki nadziewane farszem z mięsa zmieszanego z łojem 

baranimʼ — zapoż. z błr. kalduný, -óŭ m.pl. (⇐ pol. kołduny, -ów ⇐ śrwn. kaldūne, zob. 

Sławski II, 35). War. kaldū̃nai, galdū̃nai. Łot. kaldūne ʽwnętrzności zwierzątʼ ⇐ śrdn. 

kaldūnen (Jordan 65). Zob. też LEW 280, Urbutis 2009, 405. 

 koliẽčyti, koliẽčiju (war. koliẽčinu), koliẽčijau (war. koliẽčinau) gw. ʽkaleczyć, ranić 

ciałoʼ, refl. apsikoliẽčyti ʽskaleczyć sięʼ — zapoż. ze stbłr. kalečiti, por. błr. kaléčycь, -ču, 3 

sg. kaléčycь (ZS 24, LEW 281). Por. koliekà. — Neoapofonia ā ⇒ ă: kaliẽčyti (Mane ant 

japono vainos kaliečino ʽMnie zranili na wojnie [rosyjsko-] japońskiejʼ). Por. kaliẽkas ob. 

koliekà. 

 koliekà 2 p.a., gen.sg. koliẽkos c. gw. ʽczłowiek ułomny, kaleki człowiek lub zwierzęʼ 

— zapoż. ze stbłr. kalěka, kaleka, por. błr., ros. kaléka, -i, ukr. kalíka (SLA 106, ZS 24, LEW 

281); pożyczka orientalna, por. tur. kalık ʽniedostateczny, brakujący, ułomnyʼ (Stachowski 

282n.). Zob. też koliẽčyti. — Neoapofonia ā (SP) ⇒ ă (SZ): kaliẽkas, -à ʽkalekiʼ (zapoż. z 

pol. kaleki), n.m. Kaliẽkiai, Kaliẽkiškis (brak war. Koliek-). Paralele: bãgnas, davóti, krãsnas, 

prãšmatas. 

 koliònija a. koliõnija 1 p.a. ʽgospodarstwo rolne leżące poza wsią, koloniaʼ, war. 

kaliònija, kaliõnija, akaliònija (por. akalicà) — zapoż. z pol. przest. kolonija ʽnowa osada 

zasiedlona przez część mieszkańców starejʼ, z łac. colōnia ʽosada rolniczaʼ ⇐ colōnus 

ʽrolnikʼ (por. Sławski II, 358n., Bańkowski I, 756). Stąd też błr. kalónija, -i. — N.m. 

Akaliònija, Koliònija, Kolònija. 

 kõlioti, -ju, -jau stlit. ʽlżyć, obrzucać obelgami, znieważać słowami, wymyślać komuʼ. 

DP ʽłajać, szkalowaćʼ. SP ʽbluźnićʼ, por. Ne maža jų prieš Dievų piktai kalba, ir kolioja 

švinčiausį vardų jo SP II, 423 ʽNie mało ich, ktorzy przeciw Bogu źle mowią i bluźnią święte 

imię jegoʼ. SD: kolioju 1. «lżę kogo, łaię sromotnie, szkaluię» (syn. ižgiedinu, giedu darau 

kam, lojoju, sarmatiju, peikiu) oraz 2. «łaię komu», ižkoliot «nachłopać komu» [ʽchłopem go 

z urąganiem nazywaćʼ, L.] (syn. bart kų). SLA 106, za nim LEW 281 uważają za przejęte z 

pol. przest. kalać a. kalić ʽbrudzić, zanieczyszczaćʼ, pokalać ʽsplamić grzechem, zhańbić, 

zbeszcześcićʼ (SPXVI), pokalić ʽsplamić grzechem, zhańbićʼ (SPXVI), ale trzeba tu 

uwzględnić stbłr. kaljati ʽbrudzićʼ (HSBM) jako drugie źródło. Pominięte w ALEW. 

Przesunięcie znaczeniowe ʽbrudzić, kalaćʼ ⇒ ʽlżyć, znieważaćʼ poświadcza błr. gw. kalícь 

ʽznieważać kogoʼ (por. ros. gw. kalitь ʽłajać kogo, wymyślać komuʼ), zob. ĖSBM 4, 174. — 

Neoosn. kolio-: koliotojas SD «lżyciel» (por. mė́čiotojas ⇐ mė́čioti), ižkoliotinai SD 

«zelżywie». — Neoosn. kolioj-: ižkoliojimo pilnas SD «zelżywy, zelżywości pełny», 

koliojimai DP ʽłajaniaʼ. 

 kõlis, -io 2 p.a. gw. bot. ʽbrukiew, Brassica napus rapiferaʼ (Neleisk karvių į kolius ʽNie 

pozwól krowom leźć w brukiewʼ) — zapoż. z łot. kālis (⇐ dn. kāl, śrdn. kōl, por. nwn. Kohl 

m.), zob. Urbutis 2009, 318n. Por. nazw. Kõlis, Kolỹs. 
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 kolytà 2 p.a., gen.sg. kolỹtos przest., gw. 1. ʽworeczek skórzany na pieniądze, 

uwiązywany u pasaʼ (SD
1 «kaleta»), 2. ʽworeczek na tytoń, kapciuchʼ (syn. kapšùkas), 3. 

ʽrodzaj ciastaʼ, 4. bot. ʽtobołki polne, Thlaspi arvenseʼ — zapoż. ze stbłr. kalita (kaleta, 

kolita), błr. kalitá, -ý, pol. gw. kalita (SLA 106, LEW 281; brak w ALEW). Wyraz pochodzenia 

turecko-mongolskiego, zob. REW I, 510, Sławski II, 28n., Stachowski 284n. — War. żm. 

kulytà ʽportmonentka; worek jądrowy, scrotumʼ przybrał samogłoskę u na skutek zmieszania 

ze slawizmem kulỹs, kùlis ʽworek w sieciʼ, też ʽworeczek na pieniądzeʼ (por. Urbutis 2010, 

91; brak u Kabašinskaitė 1998). 

 kõlyvas 1 p.a. LZŽ ʽłodygaʼ — zapoż. z błr. káliva, -a n. ʽpojedyncza roślina, gałązka, 

łodyga, źdźbło; ziarnko; odrobinaʼ. Stąd też pol. gw. kaliwo (SGP II, 295). Por. ĖSBM 4, 

161n. 

 kolū́kis, -io 1 p.a. ʽkołchozʼ — kalka hybrydalna złożenia ros. kol-xóz ⇐ kollektívnoe 

xozjájstvo ʽgospodarstwo spółdzielczeʼ. Człon kol° jak w ros. oryginale i jak w zapoż. 

kolchòzas (zob.), ale por. kal° we wsch.-lit. kalū́kis (DVŽ). Człon II jak w lit. ū́kis 

ʽgospodarstwoʼ (zob.). — Drw. kolūkiẽtis ʽkołchoźnikʼ. 

 kòmnata 1 p.a. ZTŽ ʽpokój, izbaʼ — zapoż. z ros. kómnata, starsze komnáta (⇐ pol. 

komnata, REW I, 609). 

 kompanotoras stlit. MT 23a ʽkościelny, Cüstner = Küster?ʼ [tak PAŽ 198] — zapoż. z 

pol. przest. kampanator ʽdzwonnik pełniący zarazem obowiązki kościelnegoʼ (SPXVI) ⇐ 

śrłac. campanator, campenator ʽdzwonnikʼ, od campana ʽdzwonʼ. Pominięte w ALEW. 

 konè, kõne adv. ʽniemal, omal nie, o mało co, prawieʼ (Mótina konè neapalp̃o ìš 

ìšgąsčio). War. kuõne, kuonè. Zrost formy gen.sg. kõ lub instr.sg. kuõ do kàs (zob.) z 

partykułą przeczącą ne. Por. LEW 281, ALEW 515. 

 kõneveikti, -veikiu, -veikiau ʽłajać, ganić, besztać kogo, wymyślać komuʼ. War. 

koneveĩkti, -veikiù, -veikiaũ. Zrost przysłówka kõne ʽomal, prawieʼ z czas. veĩkti (zob.). 

Znacz. etym. ʽprawie dokonać, niemal pokonaćʼ (?), zob. LEW 281. Por. įveĩkti ʽpokonaćʼ, 

nuveĩkti ʽdokonaćʼ. 

 konfitū̃rai, -ų 2 p.a. m.pl. ʽkonfitury, owoce smażone w gęstym syropie z cukruʼ — 

zapoż. z błr. kanfitúry, pol. konfitury f.pl. (⇐ fr. confiture ʽowoce konserwowane w cukrzeʼ, 

od confire ʽsmażyć, np. owoce w cukrze, miodzieʼ, Sławski II, 415n., Bańkowski I, 779). 

War. z -mp-: kampitū̃rai (*kanpitūrai), kumpatūrà, -ū̃ros 2 p.a. (NDŽ). 

 kónka 1 p.a. NDŽ ʽkolej konna, Pferdebahnʼ, konkà 2 p.a. LZŽ ʽkolejka wąskotorowaʼ 

(Tį buvo pravesta konkà ʽTam zbudowano kolejkęʼ) — zapoż. z ros. kónka, błr. kónka, -i 

ʽtramwaj konny, kolej konnaʼ (war. kónьka, PZB 2, 500), z uniwerbizacji połączenia kónnaja 

želéznaja doróga. Paralele: ros. kosovorótnaja rubáxa ʽkoszula zapinana z bokuʼ ⇒ 

kosovorótka; maršrútnoje taksí ʽtaksówka zbiorowaʼ ⇒ maršrútka. 

 kópėčios, -ių 1, 3 p.a. f.pl. ʽdrabinaʼ — nomen instrumenti od kópti ʽleźć, wspinać sięʼ, 

z wyjątkowym w tej funkcji sufiksem -ėt-. Jedyną paralelą jest tu akė́čios ʽbronaʼ (por. GJL 

II, § 425). Zob. też vežė́čios s.v. vèžti. 

 kopija, kapija b.z.a., stlit. ʽrodzaj broni kłującej, kopia, długie drzewce zakończone 

grotemʼ — zapoż. ze stbłr. kopija (kopeja), por. stpol. kopije, kopija, błr. kapьë, ros. kopьë. 

Zob. też SLA 107; brak w ALEW. 

 koplyčià 2 p.a., gen.sg. koplỹčios 1. ʽkaplica, boczna część kościoła z ołtarzem, 

oddzielona od resztyʼ (war. koplýčia 1 p.a.), 2. ʽkapliczka przydrożna; obraz święty 

umocowany na drzewie lub słupie i osłonięty daszkiemʼ — zapoż. ze stbłr. kaplica, koplica, 
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por. błr. kaplíca, -y (⇐ pol. kaplica ⇐ stczes. kaplicě). Stąd również łot. przest. kaplīca. Zob. 

ZS 24, ĖSBM 4, 252, Sławski II, 57. Inaczej SLA 107 i LEW 281 (z pol.). — Neoapofonia ā ⇒ 

ă: kaplyčià DVŽ (por. blõgas ⇒ blãgnas; plókščias ⇒ plãkanas). — Neoosn. koplyč- lub 

koplyt- (por. bažnyč̓ - ob. bažnyt-): koplyčaitė b.z.a. ʽkapliczkaʼ, koplytėlė b.z.a. ts. (por. stbłr. 

kaplička). Cps. koplỹčkalnis ʽwzgórze, na którym stoi kapliczkaʼ (por. kálnas), koplỹtstulpis 

ʽprzydrożna kapliczka umieszczona na słupieʼ (por. stulp̃as). — N.m. Koplỹčninkai, 

Pãkoplyčis. 

 koplõnas a. kaplõnas 2 p.a. stlit. ʽkapłan, ksiądzʼ — miejsce akcentu przemawia za 

zapożyczeniem z błr. kaplán, stbłr. kaplanъ, kaplonъ, koplanъ (⇐ pol. kapłan ⇐ stczes. 

kaplan, por. Sławski II, 57n.). Jeśli miałby to być polonizm (tak SLA 107, LEW 281), to 

należałoby uznać dostosowanie akcentowe *kõplonas do slawizmów na -õnas, np. klebõnas i 

zakristijõnas. War. kuplõnas ZTŽ ʽksiądzʼ. Brak w ALEW. — Drw. koplonỹstė DP 

ʽkapłaństwoʼ (kalka z pol.). 

 koplū̃nas, kaplū̃nas 2 p.a. przest., gw. ʽkapłon, młody kogut wykastrowany dla 

uzyskania smaczniejszego, tłustszego mięsaʼ — zapoż. ze stbłr. kaplunъ, koplunъ, por. błr. 

kaplún, -á (⇐ stpol. kapłun ⇐ stczes. kapún; wtórne ł pochodzi z żartobliwej adideacji do 

wyrazu kapłan, zob. Sławski II, 58). Por. ĖSBM 4, 252. Litewsko-białoruska zgodność co do 

miejsca akcentu świadczy o tym, że SLA 107 i LEW 281 niesłusznie wskazywali stpol. kapłun 

jako źródło pożyczki. 

 kópti, kópiu, kópiau 1. ʽleźć w górę, wstępować, piąć się, wspinać sięʼ, 2. ʽchwytać, 

ujmować, braćʼ (Nekopki karšto gelžies rankom ʽNie chwytaj rękoma rozpalonego żelazaʼ), 

3. bitìs kópti, mẽdų kópti ʽwspiąwszy się do barci, podbierać pszczołom wosk i miódʼ. War. 

kõpti, -iù, -iaũ. Cps. įsikópti ʽwleźć na co, wdrapać się gdzieśʼ, iškópti iš duobės̃ ʽwyleźć, 

wydostać się z dołuʼ, nukópti ʽzejść, zleźć (z góry), zsiąść (z konia); odejść, oddalić sięʼ, 

pérkopti tvõrą ʽprzeleźć przez płot górąʼ, prikópti ʽdoleźć, dogramolić się; dosięgnąćʼ 

(prikópti kálno viršū́nę ʽdoleźć na wierzchołek góryʼ), užkópti ʽwleźć, wspiąć się na góręʼ. 

Odpowiednik łot. kâpt, kâpju, kâpt ʽleźć w górę, wspinać się, dosiadać (konia)ʼ, izkâpt 

ʽwyjść, zsiąść (z wozu), wysiąść, wyjść na ląd, na brzeg (izkāpt malā)ʼ, pakâpt ʽwspiąć się 

nieco, z trudem powlec sięʼ, refl. kâptiês ʽ(o zwierzętach) parzyć się, spółkowaćʼ (znacz. 

etym. ʽwspinać sięʼ, por. nwn. besteigen), atpakaļ kâptiês ʽcofać sięʼ, nomina: kāplis ʽstopień, 

schodek, strzemięʼ, pakâpslis ʽstopień, szczebelʼ. Nie całkiem jasne, zob. LEW 282. Może do 

pie. *keh2p- ʽująć, objąć, uchwycićʼ (LIV
2 344), jeśli założyć, że pięcie się w górę (np. na 

drzewo) wiąże się z ochwyceniem i obejmowaniem pnia drzewa. Por. SZ łac. capiō, -ere 

ʽująć, chwycić, wziąć, zdobyć; chwytać, brać w niewolę; mieć dość miejsca na coś, 

pomieścić, ogarnąć, objąćʼ, gr. κάπτω ʽłapczywie, chciwie łykaćʼ, SO goc. hōf ʽuniósł, 

podniósłʼ. — Drw. kópėčios (zob.), kopỹnė ʽschodkiʼ, koptà a. kópta ʽbród, przejścieʼ, kópta 

ʽszczebel w drabinieʼ (⇒ kóptos f.pl. ʽdrabinaʼ), kóptai m.pl. ʽrusztowanie, drabinaʼ, pakópa 

ʽstopień, szczebelʼ (łot. pakâpe ts.). — N.m. Kõptiškė, n.jez. Kópta a. Koptẽlė. 

 kõpti, prs. kopiù (war. kapiù, kapù), prt. kopiaũ (war. kopaũ) 1. ʽkopać i zsypywać na 

kupęʼ, 2. ʽzgarniać żar w paleniskuʼ, 3. ʽokopywać (kartofle, warzywa)ʼ, 4. ʽgrzebać, chować 

nieboszczykaʼ, 5. ʽnakładać gnój do wozuʼ, 6. ʽoczyszczać studnięʼ, 7. ʽzbierać, sprzątać 

zboże z polaʼ, 8. ʽłaźbić, podbierać pszczołom wosk i miódʼ (to pierwotnie mogło należeć do 

czas. kópti, zob.). Odpowiednik łot. kàpt, kàpju, kàpu ʽzgarniać, wydobywać i wyrzucać 

(gnój z obory); dziobać, zbierać dziobemʼ. Prawdopodobna wydaje się przyjęta w LEW 282 

hipoteza o kop- (*kāp-, WSO) jako drw. apofonicznym od kap- jak w kapóti ʽsiec na drobne 

kawałki; spulchniać broną zoraną ziemięʼ, kapstýti ʽgrzebać, ryćʼ i scs. kopati ʽkopać, ryć, 

wydobywać z ziemiʼ. Podobnie w ALEW 516, gdzie dodano porównanie z gr. κόπτω ʽbić, 

uderzyć; odciąć, odrąbać; dziobać; kąsać (o wężu); trząść, podrzucaćʼ i alb. kep ʽciosać, 
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obrabiać dłutemʼ. — Możliwa jest neoapofonia kop- ⇒ kuop-, zob. kuõpti. — Drw. kopinė́ti 

iter. ʽkopać, grzebać, zaczerpywać; podbierać miódʼ. Nomina: kopà 2 p.a. ʽwydma 

nadmorskaʼ (łot. kãpa), kõpos f.pl. ʽwydmy, piaszczysty wał odcinający zatokę od morza, 

mierzejaʼ (⇒ koprė ̃ ʽwzgórze, pagórekʼ, ŽD 302), kopė́jas ʽkto wyrzuca gnój z obory i 

nakłada go na wózʼ, kopìmas ʽziemia skopana łopatąʼ, koplė ̃a. kóplė ʽmotyka do okopywania 

roślin; naróg na drzewcu służący do rozbijania twardej ziemi lub muruʼ. 

 koptū̃ras 2 p.a. przest.. gw. ʽkaptur, spiczaste nakrycie głowyʼ — zapoż. ze stbłr. 

kapturъ, kopturъ, por. błr. kaptúr, -á (⇐ pol. kaptur, ĖSBM 4, 255). Zob. też SLA 107, ZS 24, 

LEW 282, POLŽ 367 (wprost z pol.). Wyraz o niezdecydowanej etymologii, zob. Sławski II, 

61n. W gwarach koptū̃ras oznacza ʽczepek zamężnych kobietʼ, ale najczęściej przybiera 

przenośne znacz. ʽprzód pieca chlebowego; okap, daszek nad paleniskiem w kuchniʼ. War. 

gaptū̃ras, koktū̃ras i gobtū̃ras, gdzie gobt° tłumaczy się adideacją do czas. góbti ʽnakrywać 

głowę chustkęʼ (por. Brückner 218, Kabašinskaitė 82). — Nazw. Koptū̃ras (por. pol. nazw. 

Kaptur). 

 kopū̃stai, -ų 2 p.a. m.pl. bot. ʽkapusta, Brassica oleraceaʼ, SD «kapusta, caulis» (SD
1: 

galva kapūstų «głąb», kirmėlė kapūstų «gąsienica») — ze zmianą rodzaju zapożyczone ze 

stbłr. kapusta, kopusta, por. błr. kapústa, -y (⇐ pol. kapusta, por. śrłac. caputium ʽgłówka 

kapustyʼ). Co do lit. ū̃ por. bū̃binas. Zob. ZS 24, LEW 282 (brak w ALEW). — Nazw. 

Kapū̃stas, Kopū̃stas; Kapustà, Kapùstas. N.m. Kopū̃stai, Kopūstėl̃iai 2x, Kopū̃stinė, 

Kopūstìškiai.  

 kõranis, -io 1 p.a., koranỹs 3 p.a. ZTŽ ʽkorzeńʼ — zapoż. z błr. kóranь, -ja m., por. ros. 

kórenь, -nja. 

 korỹs, -io 4 p.a., kõris 2 p.a. 1. ʽplaster miodu, woszczynaʼ (Bitės koriùs siuva 

ʽPszczoły szyją plastryʼ), SD «plastr miodu», 2. ʽpor, mikroskopijny otwór, kanalikʼ, 3. 

ʽrozgałęzienie, rozwidlenieʼ; odpowiednik łot. kâre (też pl.t. kãres), rzadko kãris ʽplaster 

pszczeli, woszczynaʼ (ME II, 195n.) — prawdopodobnie stoi w związku z czas. korė́ti, kóri 

(kória), -ė́jo ʽwisieć, zwisaćʼ, gdzie kor- to st. wzdłużenia do pwk. kar-, por. kárti, kąrù 

ʽzwisnąć, zwiesić sięʼ i kárti, kariù ʽwieszać, zawieszaćʼ (zob. Leskien 1891, 290, ME, l.c., 

LEW 283, ALEW 516). Praforma *kār-i̯a-. Dawne zestawienie z gr. κηρός m. ʽwoskʼ < pgr. 

*kēr-o- albo *kār-o- (zob. np. LEW, l.c., EIEC) podaje się teraz w wątpliwość, por. Beeekes 

2010, 689: «As there is no evidence for Indo-European apiculture, we have to reckon with 

foreign origin for κηρός». Zob. też sieris. — Drw. korìngas ʽporowatyʼ, korìnė plytà 

ʽporowata cegłaʼ, korìnis medùs ʽmiód w plastrachʼ (Davė luitą korinio medaus), bìčių 

korulỹs ʽrój pszczółʼ, korùs ʽporowaty; pulchnyʼ (korì žẽmė ʽpulchna ziemiaʼ). Vb. denom. 

korė́ti, -ja, -jo (war. kórėti) 1. ʽporowacieć – o lodzie i śniegu na wiosnę, o torfie, cieścieʼ, 2. 

ʽo pszczołach: szyć plastryʼ (Bitys linksmai ima korė́ti ir tuo prakorės̃ ʽPszczoły żwawo 

zabierają się do szycia i zaraz narobią plastrówʼ), iškorė́jęs ʽporowaty, mający pory, dziurki, 

gąbczastą budowę; o drzewie: stoczony przez robaki; o twarzy: dziobaty, zeszpecony 

bliznami po ospieʼ, koriáuti ʽwybierać miód, łamać plastry mioduʼ, korinė́ti ʽzbierać nektar, 

szyć plastry (o pszczole); wybierać miód (o bartniku)ʼ, korýti, -ìja, -ìjo ʽporowacieć, 

dziurawiećʼ (⇒ korýtas ʽporowatyʼ), koriúoti 1. ʽporowacieć, dziurawiećʼ (Žemė išaižėjusi, 

išsikoriavusi, trupi, puri ʽZiemia skruszała, sporowaciała, sypka, pulchnaʼ), 2. ʽo pszczołach: 

szyć plastryʼ. 

 kòrkas 1 p.a. 1. ʽkorek, zatyczka do butelkiʼ, 2. ʽobcas butaʼ — zapoż. z pol. korek — 

zapoż. z pol. korek, -rka ts. (⇐ nwn. Kork m., zob. Sławski II, 484n.); stąd też ukr. kórok 

ʽkorek; obcasʼ. War. f. kòrka 1 p.a. lub kórka 1 p.a. ⇐ błr. kórka, -i (⇐ pol. przest. korka). — 

Vb. denom. korkavóti ʽzatykać korkiemʼ ⇐ błr. karkavácь, -uju (pol. korkować, -uję). Wsch.-
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lit. aža-korkavóti LZŽ ʽzakorkowaćʼ uległo resegmentacji na až-akorkavóti, skąd nowe 

simplex akorkavóti ʽkorkowaćʼ i àkorkas ʽkorekʼ (brak w LKŽ). 

 korlas stlit. hapaks: SD
1 <korłas> «karzeł» (syn. neužauguo) — zapoż. z pol. karzeł, 

gen.sg. karła (⇐ śrwn. karl, zob. Sławski II, 91). Pominięte w SLA, LKŽ, LEW, ALEW i POLŽ. 

Osobno zob. karlà. NB. W SD s.v. «karzeł» figuruje rodzime neužauga (zob.). 

 kornastis, -ies f. stlit. ʽposłuszeństwo, dyscyplinaʼ: nei teipag po kornasčia bažnyčios 

šventos, pagal žodžią Dievo pasiduost PK 20910-11 ʽ(niektórzy wyznać nie chcą) ani się też 

pod karanie kościoła świętego według słowa Bożego poddawająʼ (brak w LKŽ) — zapoż. z 

pol. XVI w. karność m.in. ʽposłuszeństwo, zdyscyplinowanieʼ ⇐ karny ʽposłuszny, 

zdyscyplinowanyʼ (por. SLA 107, ALEW 455). 

 korõnė 2 p.a. stlit. 1. ʽkara, cierpienie kary, pokutowanieʼ, 2. ʽzaraza, plagaʼ — zapoż. 

ze stbłr. karanьe, por. błr. karánne, -ja n., pol. XVI w. karanie ʽwymierzanie kary; 

upominanie, strofowanie; męka, udręka; karnośćʼ. War. koronia MŽ. Por. SLA 108, ALEW 

455. Zob. też koróti. 

 kõros, -ų̃ 4 p.a. f.pl. gw. 1. ʽwielki wóz do przewozu siana, zbożaʼ, 2. ʽilość siana, 

zboża mieszcząca się na korosʼ (Trejetą korų̃ šieno parvežiau iš galalaukio ʽTrzy wozy siana 

przywiozłem z końca polaʼ) — zapoż. z błr. káry, -aŭ albo pol. przest. kary, kar f.pl. (⇐ nwn. 

Karren m.). 

 koróti, karóti, -óju, -ójau stlit., gw. ʽkarać, wymierzać karęʼ — zapoż. ze stbłr. karati, 

karatь, por. błr. karácь, -áju. Zob. SLA 108, ALEW 455 (niesłusznie na pierwszym miejscu 

wymienia pol. karać, karzę jako formę źródłową). — Neoosn. koro-: korótinas ʽzasługujący 

na karęʼ, korótojas ʽwymierzający karęʼ. Neoosn. koroj-: korójimas ʽkaranie, ukaranieʼ. — 

Przesunięcie z klasy -oti do klasy -avoti pokazuje war. koravoti, karavoti (BRB, WP). 

Neoosn. koravo-: koravonė LEX ʽkara, ukaranieʼ. Neoosn. koravoj-: koravójimas CGL ʽkra, 

pokutaʼ. Zob. też korõnė i kornastis. 

 kortà 2 p.a., gen.sg. kõrtos ʽkarta, stronica książki; karta pocztowaʼ. Pl. kõrtos ʽkarty 

do gry; gra w kartyʼ — zapoż. z pol. karta, pl. karty, XVI w. igierne karty (⇐ włos. carta ⇐ 

śrłac. c(h)arta, zob. Sławski II, 87n.). War. v-mobile: kvortà (kvortomis žaisti ʽgrać w 

kartyʼ). Łot. kãrte, kãrts ⇐ nwn. Karte f. Por. SLA 108, LEW 283, ALEW 516. — Drw. 

korčiùkė ʽkartka, karteczka; bilet wizytowyʼ, kortaunykas a. kortauninkas ⇐ pol. przest. 

kartownik; kõrtininkas 1. ʽgrający w karty, karciarzʼ (por. kartõžninkas), 2. ʽosoba wróżąca z 

kartʼ, 3. ʽkto handluje kartamiʼ, kortõčius ʽkarciarz, nałogowy gracz w kartyʼ (kalka pol. 

odpowiednika?), cps. kõrtpalaikė ʽzła kartaʼ. Vb. denom. kortúoti ʽgrać w karty; tasować 

kartyʼ (war. kortóti), prakortúoti ʽprzegrać co w kartyʼ (Jis viską prakortãvo). 

 korulỹs, -io 3 p.a., kõrulis, -io 1 p.a. ʽto, co wisi, zwisa (np. sopel lodu, połeć słoniny, 

rój pszczół, pajęczyna); to, co dynda; dzyndzyk, wisiorʼ — dewerbalny rzeczownik na -ul- 

od kor- < *kār- jak kóriu, -ė́ti ʽzwisać, dyndaćʼ, co jest st. wzdłużonym do kar-, zob. kárti 

(karulỹs ʽwisiorʼ). Co do formacji zob. GJL II, § 213n. — Vb. denom. 1. kõrulti, -a, -o 

ʽzwisać, bujać się wisząc, kołysać sięʼ (Avinas lupamas korul ʽBaran, z którego zdzierają 

skórę, kołysze sięʼ), atkõrulti ʽprzynieść coś kiwającego się, np. worek zboża, kartofliʼ, 2. 

kõruliuoti ʽzwieszać się – o owocach na gałęziʼ, przen. ʽiść wolno, wlec sięʼ. 

 kósėti, prs. kósiu (3 os. kósi, war. kósti, kósta, kósa, kósėja), prt. kosė́jau (war. kósiau) 

ʽkaszlećʼ, iškósėti ʽwykaszlnąć coʼ, przen. ʽwygarnąć, powiedzieć co komu w oczy, bez 

ogródekʼ, nukosė́ti ʽukraśćʼ. Refl. išsikósėti 1. ʽwykaszleć sięʼ, 2. ʽwywietrzeć (o piwie), 

wywietrzyć się (o pokoju)ʼ, nusikosė́ti ʽwykaszleć się na śmierćʼ. Z innym sufiksem: kósyti, -

iju, -ijau; kosyti, kósau, kósiau. SD
1 kosmi, kostu «kaszlę, kaszlam», SD kosmi, kosiu 
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«kaszlę». Obok tego prs. kosu SD «krtunię się, krtuszę się» [ʽkrztuszę sięʼ]. Odpowiednik łot. 

kãsêt, -ẽju ʽkaszlećʼ. Zwraca uwagę brak alternacji samogłoskowej *kās- : *kăs-. Pbsł. 

leksem *kās- < pie. *ku̯eh2s- może mieć charakter dźwiękonaśladowczy, podobnie jak wed. 

kā́s- f. ʽkaszelʼ, acc. kā́sam, instr. kāsā́ (czas. kāsate ʽkaszleʼ jest postwedycki). Zob. LIV
2 

377, LEW 283n., ALEW 517. Labiowelarną *ku̯ poświadcza odpowiednik stang. hwōsta 

ʽkaszelʼ < *ku̯ās-t- (zob. też Kroonen 267n.). Onomatopeiczny charakter ma też łac. tussis, -is 

f. ʽkaszelʼ, por. de Vaan 635. Zob. też kekčióti. — Drw. kósčioti ʽpokaszliwać, pokasływaćʼ, 

kosinė́ti ts., kósinti caus. ʽzmuszać do kaszluʼ, kósindinti ts. Nomina: ãtkosės f.pl. ʽflegmaʼ, 

kosalaĩ m.pl. ʽcharkociny, flegmaʼ (por. spjaudalaĩ), kosinỹs ʽkaszelʼ, kosulingas SD 

«kaszlący»; kosulỹs, kósulį ʽkaszelʼ : łot. kãsulis ts. (lit. drw. wsteczne kãsus a. kãsis ts.); 

koserė ̃ a. koserìs f. 1. ʽgardłoʼ, 2. ʽgęba, ustaʼ (Išžiojo kóserę ʽRozdziawił gębęʼ), 3. ʽgłosʼ 

(Petras turi gerą koserę: kaip užrėkia, tai net pirkios langai skamba ʽPiotr ma mocny 

(donośny) głos: jak krzyknie, to nawet szyby w oknach dzwoniąʼ), war. goserė;̃ kosurė ̃

ʽgardło; gębaʼ, war. kosiurė ̃ʽgardziel ptaka; gardło; gębaʼ, gdzie osnową może być neopwk. 

kos̓ - ⇐ kósiu (por. sufiks w skiauturė)̃. Tu też stpr. cosy EV ʽgardło, Kele [Kehle]ʼ < *kās-V 

(PKEŽ 2, 247n.). — W słowiańskim ukazuje się tylko pochodny rzeczownik: cs. kašelĭ, ros. 

kášelь, sch. kȁšalj, pol. kaszel, < psł. *kašljĭ < pbsł. *kās-li̯a-. Vb. denom. sch. kàšljati 

ʽkaszlećʼ, ros. kášljatь, czes. kašlat, pol. kaszlać, kaszleć ts. 

 kõšė 2 p.a., kóšė 1 p.a. ʽkasza, gęsta potrawa z krup, mąki a. tłuczonych kartofliʼ — 

zapoż. ze stbłr. kaša, por. błr. káša, -y, ros. kaša, pol. kasza (ZS 25, LEW 284). Por. jeszcze 

béržo kõšė ʽrózga brzozowa; bicie, cięgiʼ (kalka z ros. berëzovaja káša, uwaga A. Holvoeta), 

karštà kõšė a. karštakõšis ʽczłowiek porywczy, zapalczywy, w gorącej wodzie kąpanyʼ (por. 

pol. gorączka), cps. bãdkošis, -ė ʽżarłoczne, nienasycone zwierzę, głodomórʼ (por. bãdas), 

kõšputrė ʽ«putra», która jest gęsta jak kaszaʼ (por. putrà). 

 kõšeliena 1 p.a. gw. ʽnóżki w galarecie, zimne nóżkiʼ, też ʽgłowiznaʼ — ze zmiany 

kvõšeliena (v-mobile), co zapożyczone z błr. gw. kvášelina (war. kvašalíny, kvašanína, 

kvašýlina), por. ĖSBM 5, 11 (ZS 29 i LEW 283 podawali formę błr. kvášanina jako źródłową). 

War. kõšelienė, kõšelyna, kõselėna; kõšalynė i kõsalunė; kvõšaliena i kvõšelyna; kvošaninà 

(DVŽ); synkopowane: kõšliena i kõšlyna. Nie wiadomo, jak powstały war. kõšena i kõsena – 

przez kontrakcję czy przez derywację wsteczną? — Neoosn. košen-: košenýbė a. kõšenybė 

ʽzimne nóżkiʼ. Zob. też kógalviai. 

 kóšti, kóšiu, kóšiau ʽcedzić, przelewać płyn przez cedzak, sito, sączek w celu 

oddzielenia części stałych lub oczyszczenia płynuʼ. SD košiu «cadzę, cedzę; zlewam w 

beczki wino, piwo etc.». Odpowiednik łot. kãst, kãšu, kãsu ʽcedzićʼ. Cps. iškóšti ʽwycedzić; 

(o wietrze) wywiać, wyziębić izbęʼ, przen. ʽwycedzić przez zęby, tj. wypowiedzieć bardzo 

wolnoʼ, pérkošti ʽprzecedzić; przeniknąć – o wietrze, chłodzie, mrozie; przelać, przemoczyć 

– o deszczuʼ. Izolowane. Transponat ie. *kāḱ- < *keh2ḱ-. Nie notowane w IEW, LIV
2, ani u 

Witczaka 2003. Jako jedyne comparandum wymienia się prasłowiański wyraz *kaša ʽkrupy 

pozyskiwane z grubo zmielonego ziarna, pozostające na gęstym sicie po odsianiu mąki; 

potrawa z krupʼ, por. ros. káša, sch. kȁša, czes. kaše, pol. kasza (w scs. tylko zdrobniałe 

kašica, -ę ʽkaszka, potrawa z krupʼ) < pbsł. *kāš-i̯ā-. Znacz. etym. ʽodcedzona potrawa 

zbożowaʼ (?). Zob. ME II, 204, BSW 120, LEW 284, Bańkowski I, 641, Boryś 224, ALEW 

517. — Drw. košẽklis ʽcedzidło (do mleka)ʼ, koštùvas ʽwyżłobiony w drewnie cedzakʼ (zob. 

rycinę w LEEŽ 135), ʽszmatka do cedzenia, cedzidło, sączekʼ, SD
1 «durślag», kóštuvis, 

koštuvỹs lub koštùvė ts., SD «cedziworek, sitko», «kosz do cedzenia», koštuvis šarminis SD 

«łużnik» [ʽkosz do cedzenia ługuʼ, L.], koštuvis varinis, gelažinis SD «durszlak», vaškas 

nekoštas SD «woszczyny» [ʽwosk jeszcze nie przetopiony, ale oczyszczony z mioduʼ]. 

 kótas 3, 1 p.a. 1. ʽrączka u narzędzia, rękojeść, uchwyt, trzonekʼ (Uždemi, užmauju 
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kirvį, kūjį unt koto SD «nasadzam siekierę, młot» [na trzonek]), 2. ʽtrzon grzyba; ogonek 

liściaʼ, 3. ʽczęść dęta pióra, dutkaʼ, 4. ʽkaczan, głąb w kapuścieʼ, SD «głąb» (syn. stumbas), 

5. ʽłodygaʼ. Odpowiednik łot. kâts ʽtrzonekʼ. Niejasne. Proponowano powiązanie z kója 

ʽnogaʼ, łot. kãja ts. (zob. ME II, 205, s.v. kâts; LEW 284), co jednak samo nie ma ogólnie 

akceptowanej etymologii. Wyraz litewsko-łotewski ma wygląd derywatu prymarnego z suf. -

ta-: *kā-ta-. Transponat ie. *k(u̯)eh2-to-319. — Drw. bekõtis, -ė ʽbez trzonka (siekiera, nóż); 

bez ogonka (liść)ʼ, kotenà ʽkłącze, pęd podziemny, łodygaʼ (por. galvenà ⇐ galvà). Cps. 

bõtkotis (zob. botãgas), grėbliãkotis ʽtrzymak u grabiʼ (por. grėblỹs), ilgakõtis ʽz długim 

trzonkiemʼ (por. ìlgas), kirvãkotis ʽtrzonek siekieryʼ, SD «toporzysko» (por. kirṽis), 

pypkiãkotis ʽcybuch fajkiʼ (por. pýpkė), storkõtis a. stórkotis (zob. stóras).  

 kõtas 2 p.a. stlit., gw. 1. ʽkatʼ, 2. przen. ʽbezwzględny, okrutny człowiekʼ (Kaip kokie 

kotai kotavoja gyvulius ʽJak jacyś kaci znęcają się nad zwierzętamiʼ) — zapoż. ze stbłr. katъ, 

błr. kat, káta (⇐ pol. kat ʽurzędowy wykonawca tortur i kary śmierciʼ). Por. psł. *katŭ 

ʽmęczenie kołemʼ ⇐ *katati ʽobracać na koleʼ (Sławski II, 98n.)320. Zob. też SLA 108, LEW 

284, ĖSBM 4, 301 (brak w ALEW). — Fem. kotauka SD
1 «katowka, tortrix» ⇐ pol. XVI w. 

katowka ʽkobieta sprawująca funkcję kata lub żona kataʼ (SPXVI)321. — Drw. kõtinykas peior. 

ʽkacerz, odstępca od kościoła rzymskokatolickiegoʼ, por. piktieji kotinykai ir kiti bedieviai 

DP 8623 ʽzłośliwi kacerze i inszy niezbożnicyʼ (por. syn. kocieris). Vb. denom. kõtyti, -iju, -

ijau ʽbić, uderzaćʼ, nukõćijo ʽpopędził – pieszo, końmiʼ (Otrębski 1934, 13). Zob. też 

kotavóti. 

 kotavóti, kotavóju, kotavójau przest., gw. ʽbić mocno, dotkliwie, w sposób bestialski, 

znęcać sięʼ (war. katavoti) — zapoż. ze stbłr. katovati, por. błr. katavácь, katúju, 3 sg. katúje. 

Miejsce lit. akcentu świadczy o tym, że SLA 108 i LEW 284 niesłusznie wskazywali na pol. 

katować jako źródło pożyczki. — Wsch.-lit. katùiti, -ùju, -ùjau ʽbić, zabićʼ opiera się na 

formie prs. katùju, która oddaje błr. katúju (por. ZS 23, 114). Zob. też kõtas. 

 kotlètai, -ų 2 p.a. m.pl. ʽmielone mięso uformowane w płaski kawałek i smażone na 

tłuszczuʼ — zapoż. z pol. kotlety n.pl. ts. (⇐ fr. côtelettes f.pl. ʽmięso z okolic żeber pieczone 

na ruszcieʼ, od côte ʽżebroʼ, zob. Bańkowski I, 804, który podkreśla, że francuski wyraz 

przejęto do polskiego w formie liczby mnogiej). Stąd też ros. kotléty. Formę sg. kotlètas 

urobiono na gruncie litewskim. War. gwarowe: katlètai (Kadái nežinójom, kàs ìtai do katlètai 

LZŽ ʽKiedyś nie wiedzieliśmy, co to są kotletyʼ), katliẽtai (Katlietùs dìrba iš dėliõnkos ZTŽ 

ʽKotlety robią z chudego mięsaʼ); ze zmianą tl > kl: kaklietai b.z.a. (por. ros. gw. kakléty); z 

nieorganicznym n: kantliẽtas ZTŽ. Oboczność ie : e jak w arielkà/arelkà, kvatíerka/kvaterkà. 

Brak w POLŽ. NB. Puryści dążą do zastąpienia kotlètas neologizmem maltìnis. Ten ostatni 

jest kalką z pol. mielony, -ego m. ʽkotlet z mielonego mięsaʼ (por. málti ʽmlećʼ). 

 kóvaratnis 2 p.a. wsch.-lit. ʽżuraw studzienny, drąg dwuramienny na wysokiej 

podstawieʼ (Kõvaratnis, kad iñkasta žãmėn ZTŽ ʽK. jak [jest] wkopany do ziemiʼ) — z 

dodaniem zakończenia -nis zapożyczone z błr. gw. kóvarat (PZB 2, 493, ĖSBM 5, 88) ʽżuraw 

studziennyʼ. To brzmienie pochodzi z przekształcenia błr. kalaŭrót ʽkołowrót, obracany 

ręcznie wał z nawiniętym łańcuchem, służący do wyciągania wiadra ze studniʼ. Przejście od 

kalaŭrót do kóvarat° dokonało się pewnie przez fazy *kólaŭrat (zmiana akcentuacji w 

złożeniu) i *kóu̯au̯rat (uproszczenie *u̯r > r). Nazwa ʽżurawia studziennegoʼ wywodzi się z 

nazwy ʽstudziennego kołowrotuʼ. Brak w LKŽ. — ZTŽ wymienia jeszcze inną nazwę 

 
319 St. pełny przy suf. *-to- pokazują takie wyrazy, jak aũtas ʽonucaʼ, káltas ʽdłutoʼ, kéltas ʽprzewóz, promʼ, 

rãktas ʽkluczʼ, tvártas ʽchlewʼ, vart̃ai ʽwrotaʼ.  
320 Inaczej REW I, 539 i Bańkowski I, 642: może zapożyczone ze starobawarskiego kat(e) ʽpomocnik kataʼ. 
321 W PAŽ 200 znajduje się mylna definicja ʽkankinimo vietaʼ, co znaczy ʽkatownia, miejsce zadawania torturʼ.  
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ʽżurawiaʼ, mianowicie kõrvatnis 1 p.a (Kõrvatnis, kad pas šùlnį vándenį sémt). Jej 

wyjaśnienie jest trudniejsze. Może błr. kóvarat zmieniło się przez metatezę va-ra > ra-va w 

*kóravat, skąd lit. *koravat(nis), następnie przez synkopowanie pierwszego z dwu -a-: 

kõrvat(nis). Brak w LKŽ. 

 kóvas 3 p.a. 1. ʽptak gawronʼ, Corvus frugilegusʼ, 2. gw. ʽptak kawka, Coloeus 

monedulaʼ, 3. przen. ʽmarzec, trzeci miesiąc rokuʼ (zob. Skardžius, RR 4, 29n.), 4. przen. 

ʽczłowiek gapowaty, gamońʼ. Osnowa kov- jest chyba dźwiękonaśladowcza, podobnie jak 

pol. przest. kawa ʽkawkaʼ, ukr. gw. káva ts. (Boryś 225) oraz jak ga- w psł. *ga-vornŭ (sch. 

gȁvrān, ukr. gw. havrán, czes. havran, pol. gawron) albo ka- w psł. *ka-vornŭ (sch. gw. 

kȁvran, słń. kȃvran), por. LEW 284n. — Drw. kovìnis ʽmarcowyʼ, kovùkas ʽptak kawkaʼ. Cps. 

kóva.varnis ʽgawronʼ (por. varñas), z tego przez skrót haplologiczny: kóvarnis (por. łot. 

kuõvãrnis, kuovārs ʽgawronʼ). — N.jez. Kovìnė, Kovìnis. 

 kozálnyčia 1 p.a. stlit., gw. ʽmównica kościelna, ambonaʼ — miejsce akcentu wskazuje 

na zapożyczenie z błr. kazálьnica, -y, stbłr. kazalnica (⇐ stpol. kazalnica). War. z niejasnym 

-el-: kozélnyčia, kozélnyčė; z perseweracyjnym n: kozelninčia b.z.a. (por. bažnìnčia); z au na 

miejscu al: kozáunyčia i kazaunyčia b.z.a. (por. kiáumas ob. kelmas; máukna ob. málkna). 

Pożyczkę wprost z pol. kazalnica przyjmowali Brückner 1877, 96, SLA 108, LEW 286 (s.v. 

kõzonis), LKŽ VI, 390 i POLŽ 386. Brak w ALEW. Zob. też kozonyčia s.v. kõzonis. 

 kõziris, -io 1 p.a. 1. ʽw grze w karty: uprzywilejowana karta, atutʼ 2. ʽszansa, 

przewagaʼ — zapoż. z ros. kózyrь, -rja ʽatutʼ. War. kõzeris, kozyrius b.z.a., też f. kozira b.z.a. 

— Oboczne tematy: kõzeras, kõzaras ⇐ błr. kózyr, -a ʽatutʼ. Wokalizm -er- (-ar-) wskazuje 

na oddziaływanie polskiego brzmienia kozer ʽatutʼ (< stpol. kozyr). Por. ZS 26, LEW 285, 

Sławski III, 28n. LKŽ nie zaznaczył obcości formy kõziris. Rodzimy odpowiednik to virč̃ius 

(zob.). 

 koznadiejà 2 p.a., gen.sg. koznadiẽjos m. stlit., gw. ʽkaznodziejaʼ — zapoż. ze stbłr. 

kaznodeja, kaznodzeja (⇐ pol. kaznodzieja m.). War. koznadija b.z.a. — Z innym tematem: 

stlit. koznodiejus ⇐ stbłr. kaznodej, kaznadej (por. typ rõjus ⇐ pol. raj). Jest nazw. 

Kaznadzėj̃as. Zob. SLA 108, LEW 286 (brak w ALEW). — Pod wpływem wyrazu gera-

dė́ja(s), który kalkuje polskie złożenie dobro-dziej, pojawił się war. kozna-dė́ja, z °dė° jak w 

dė́ti, dė́jau ʽkłaśćʼ. War. kožnadėjas b.z.a. (I człon jak w kõžnas ʽkażdyʼ, por. kožnãdienis 

ʽdzień powszedniʼ).  

 koznis, -ies f. DP ʽkaźń, karanieʼ — zapoż. ze stbłr. kaznь, -i, stpol. kaźń, -i, też kaźnia 

ʽrozkaz, polecenie; karność; władza; kara, poskromienieʼ (SSTP III, 257n.). War. koznė MŽ, 

gw. koznà. Por. SLA 108 (brak w ALEW). Zob. też kõznyti i karõnė. 

 kõznyti, kõzniju, kõznijau stlit., gw. ʽkarać; ganićʼ, intr. ʽnatrętnie prosićʼ — zapoż. ze 

stbłr. kazniti ʽkaraćʼ ⇐ stpol. kaźnić ʽkarać; karcić, strofowaćʼ (SSTP III, 257; brak w SPXVI). 

Cps. iškõznyti ʽskarcićʼ, nukõznyti ʽzmęczyć, utrudzić, wyczerpać; zgonić konia; nabawić 

konia otarć lub odparzeńʼ, pakõznyti ʽukarać; zganić, zbesztaćʼ, sukõznyti ʽzepsuć, 

zmarnowaćʼ. War. stlit. i gw. kožnyti. Zob. też koznis. 

 kõzonis, -ies 1 p.a. f. stlit., gw. ʽkazanie, homiliaʼ — miejsce akcentu wskazuje na 

zapożyczenie z błr. kázanь, -i f., stbłr. kazanь (war. do kazanьe, kazanie, kozanьe n.). 

Brückner 1877, 96, SLA 109, LEW 286 i LKŽ mylnie przyjmowali pol. kazanie, -ia n. jako 

źródło. War. m. kozonius b.z.a. (Reik būti ant visos nabaženstvos: sumos, kozoniaus, mišparų 

ʽTrzeba być na wszystkich nabożeństwach, na sumie, kazaniu [i] nieszporachʼ). — Na 

gruncie litewskim od neoosn. kozon- utworzono kozonyčia b.z.a. ʽmównica kościelna, 

ambona, kazalnicaʼ, mianowicie na wzór zapożyczonego wyrazu kozálnyčia (zob.). Wpływ 

tego wzoru potwierdza osnowa kozan-, widoczna we wsch.-lit. kozanyčià 2 p.a. ʽkazalnicaʼ 
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(ZTŽ). SLA 109, za nim LEW 286 i POLŽ 386 niepotrzebnie podejrzewali przejęcie polskiej 

formy gw. kazanica; jest ona rzadkim wariantem do kazalnica (zob. SGP II, 327n.), więc 

wydaje się mało prawdopodobne, żeby mogła zostać zapożyczona przez Litwinów. 

Podobnym do kozonyčia neologizmem jest Szyrwidowe sakytinyčia, oparte na neoosn. sakyt- 

(⇐ sakýtojas), zob. s.v. saky-. 

 kožénti, koženù, koženaũ gw. ʽwołać, wzywać koniaʼ — od zawołania kòž-kòž. Drw. 

kòžė ʽkobyła, klaczʼ oraz kòžius, kòžis ʽkoń, źrebakʼ (w języku dzieci), por. Kožius, kožius, 

kòž, kòž, kòž. 

 kõžnas, -à 4 p.a. stlit., gw. ʽkażdyʼ — zapoż. ze stbłr. kažnyj, -aja, por. błr. gw. kážny, 

‑aja (liter. kóžny, -aja). Zob. też SLA 109, ZS 25, LEW 28, ĖSBM 4, 38n. (brak w ALEW). — 

War. kõždas ZTŽ ⇐ pol. każdy. — Drw. kožnãdienis ʽdzień powszedniʼ (por. dienà, 

šokiãdienis), kõžnąsyk adv. ʽza każdym razemʼ (por. sỹkis). — W nawiązaniu do cps. 

kiekvíenas ʽkażdyʼ (dosł. ʽkażdy jedenʼ, por. víenas) pojawiły się połączenia gw. kõžnas 

víenas, np. Kožnas vienas čia mane mokys ʽKażdy mię tu będzie uczyłʼ (ZS 25) oraz kõžnas 

bevíenas, np. Kožnam bevienam reiks mirti ʽKażdy jeden będzie musiał umrzećʼ. 

 krabždė́ti, krãbžda, krabždė́jo gw. 1. ʽpowodować chrobot, chrobotać (o myszy, 

szczurze)ʼ, 2. ʽchrzęścić, szeleścićʼ — ze zmiany *krapš-dė-ti przez udźwięcznienie pš-d w 

bž-d. Osnową jest wykrz. kràpš, kràpšt o szmerze, szeleście (Aptilo – nė kràpš ʽUcichło, ani 

szmeruʼ). Por. krapšténti ʽchrzęścić, szeleścić – o myszach w słomieʼ. — Współrdzenne 

tematy krebždė- i kribždė-: krebždė́ti ʽchrobotać, chrzęścićʼ < *krepš-dė- ⇐ krèpš (krèpšt); 

kribždė́ti 1. ʽporuszać się bezładnie w różnych kierunkach, roić się, mrowić sięʼ, 2. 

ʽchrobotać (o robaku, owadzie)ʼ < *kripš-dė- ⇐ krìpšt. Paralele: knabždė́ti, šnabždė́ti. LEW 

286 podaje niepewne zestawienia z łot. skrabêt, ros. xrobostatь itp. 

 krãcas 4 p.a. gw. 1. ʽprzyrząd do rozczesywania i prostowania włókien lnu przed 

przędzeniem, rodzaj zgrzebłaʼ, 2. ʽząb na zimowej podkowieʼ (war. krẽcas, kriacas b.z.a.) — 

zapoż. z prus.-niem. kratse, krats (GL 71), por. nwn. Kratze f. ʽprzyrząd do drapania, 

skrobaniaʼ. War. krẽciai 2 p.a. pl.t.m. ʽzgrzebło do lnu a. wełny; zgrzebło końskieʼ ⇐ nwn. 

die Krätze f.pl. 

 krãgas 2 p.a. gw. 1. ʽblaszany dzbanek, np. na piwoʼ, 2. ʽkubek, kufelʼ (Su kragù alų 

geria ʽW «kragas» pije się piwoʼ) — zapoż. z prus.-niem. krōg (GL 71, Čepienė 72, LEW 

286), por. śrwn. kruoc, nwn. Krug m. 

 kràgti, krangù, kragaũ, zwykle atkràgti gw. 1. ʽodchylać się, przechylać się do tyłu 

zadzierając głowę; odstawać (o uszach)ʼ, užkragęs dalgis ʽkosa do góry zagiętaʼ, 2. 

ʽoddzielić się od stada (o owcy)ʼ, 3. ʽbyć upartym, zawziętymʼ. Bez etymologii. Brak w 

LEW, ALEW. — Drw. atkragìnti 1. ʽgłowę podnieść, zadrzećʼ, też o koniu: zadrzeć łebʼ, 2. 

ʽodwracać się, oddalać się (od rodziny)ʼ, 3. ʽprzywieźć, dostarczyćʼ. Nomen: kragẽlis 

ʽwijadło do niciʼ (syn. krijẽlis). — SZ krig-: krìgti, kringù, krigaũ, zwykle atkrìgti 

ʽodzwyczaić się, zrazić się, zniechęcić sięʼ (syn. atgrìsti). — Obecność rzecz. kragẽlis 

ʽwijadło do niciʼ zaleca dołączyć tu jeszcze osnowę kraig-, por. kráiglioti a. kraiglióti 

ʽzwijać nici; splatać wiklinęʼ, apkráiglioti ʽopleść (łubem) butelkę; opleść ofiarę (o pająku)ʼ, 

sukráiglioti ʽsplątać niciʼ, jak też kraĩgoti, kraigóti ʽnierówno, byle jak składać (np. drewno), 

ładowaćʼ. Alternant kraig- tłumaczy się neoapofonią i ⇒ ai, podobnie jak kraikýti ⇐ krìkti i 

kraitýti ⇐ krìsti). — SE kreg- w porównywalnych znaczeniach nie występuje. Por. inne 

użycia: kregė́ti 1. ʽciężko oddychać, charczeć, rzęzićʼ (krẽgas a. kregà ʽzadyszka, astmaʼ), 2. 

ʽo świni: kwiczećʼ (Kiaulės kregia), 3. ʽo sroce: skrzeczećʼ, kregúoti a. kriagúoti ʽciężko 

dyszeć, charczeć; mocno kaszleć; z trudem iść (o starcu, o chorym)ʼ. Może z udźwięcznienia 

krek-? Por. interi. krèkt o chrząkaniu świni, o odgłosie kaszlania lub szlochania, ⇒ kreksė́ti 
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ʽchrząkać, pochrząkiwać – o sytej świni; skrzeczeć – o sroce; niegłośno kaszleć; chichotaćʼ. 

 kráičioti, kráičioju, kráičiojau ʽopadać powoli, opadać po jednemu (o płatkach śniegu, 

o liściach, jabłkach); odpadać (o guzikach)ʼ, atkráičioti ʽodpadać po trochu (jak glina z 

pieca, tynk ze ściany)ʼ, iškráičioti ʽwypaść, wypadać, np. o zębach, szybach z okienʼ, 

nukráičioti ʽspaść, spadać, np. z wozu, z płotu, ze stołuʼ — iterativum na -o- od neoosn. 

kraič̓ - ⇐ kraičiaũ (odnowienie iter. kraitýti). Paralele: skráidžioti ⇐ skraidžiaũ, -ýti; káišioti 

⇐ kaišiaũ, -ýti; ráišioti ⇐ raišiaũ, -ýti. Akut metatoniczny albo analogiczny do typu sáikioti 

⇐ sáikiau, -yti (síekti). Odmienny wywód kráičioti ⇐ krìsti w ŽD 517 i GJL II, § 586 

(zakłada się tu apofonię i ⇒ ai, co przy neosuf. -čio- jest raczej wykluczone). — Z innym 

sufiksem: łot. kraitât, -ãju ʽchwiać się, zataczać sięʼ (por. Leskien 1884, 333). — Starsze iter. 

kratýti należy do krečiù, krės̃ti (zob.). SZ od kret- brzmi krit- (zob. krìsti), i od tego właśnie 

krit- pochodzi innowacyjny SP/SO krait-, widoczny w iter. kraitýti. Dzięki temu początkowo 

monoftongiczny pwk. kret-/krat-/krit- zyskał alternant dyftongiczny. Porównywalne wypadki 

to ráičioti (pwk. *ret-/rit-), bráidžioti (pwk. bred-/brad-/brid-) i ráizgioti (pwk. rezg-/razg-

/rizg-). LEW 295, s.v. krės̃ti oznacza alternant krait- terminem «Ablautentgleisung», co nie 

jest trafne. 

 kraĩkas 4 p.a. 1. ʽkostra nasłana na szczycie słomianego dachuʼ (też pl.t. kraikaĩ ts.), 2. 

ʽwierzchnia krawędź słomianego dachuʼ (⇒ pakraikė ̃ ʽpoddaszeʼ) — sb. postverbale od 

kraikýti ʽrozściełaćʼ (inaczej ALEW 517n.: nomen apofoniczne od kreĩkti). War. f. kraikà, 

kreikà. N.m. Kraikaĩ. — War. z asymilacją i̯k > i̯g: kraĩgas (Vėjas nudraskė stogo kraĩgą, 

reik uždengti ʽWiatr zerwał «kraigas», trzeba naprawić, zasłonićʼ). Por. tváikas > tváigas. 

War. s-mobile: skraĩgas. Zob. też syn. čiùkuras, šelmuõ. — Zapoż. litewskie w błr. gw. 

krė́jka, krójka ʽwierzch słomianego dachuʼ (Urbutis, Balt V:1, 1969, 62 = Urbutis 2009, 374, 

Laučjute 46, SGP II, 474), pol. gw. krejga ts. (Zdancewicz 342). 

 kraikýti, kraikaũ, kraikiaũ ʽsłać, rozściełać, podściełaćʼ — iteratyw z suf. -y- i SO 

kraik- ⇐ kriek-/krik-, por. kriẽkti ʽsłać ściółkęʼ, pakrìkti ʽrozproszyć się, rozstroić sięʼ. 

Paralela: laikýti ⇐ liekù, lìkti. — Nomina: kraikà ʽmiejsce, gdzie się ściele len lub płótno do 

bielenia, tzw. bielnik, blechʼ, kraĩkas (zob.), pãkraikos f.pl. ʽpodściółka dla zwierzątʼ, 

kraĩkas a. kraikaĩ ts. 

 krainika stlit. ʽkronikaʼ: Perskaityk visas krainikas ir historijas DP 44511 ʽPrzeczytaj 

wszystkie kroniki i historieʼ — zapoż. ze stbłr. krojnika (war. do kronika) ⇐ pol. XVI w. 

krojnika ʽkronikaʼ, ze zmiany kronika (⇐ śrłac. cronica, chronica). Wtórny dyftong ai widać 

też w áiniolas, maineta i zõkainykas. Zob. SLA 109, Sławski III, 131, POLŽ 386 i LEW 301 

(bez wzmianki o krainika; pominięte w ALEW). Dzisiejsza forma literacka brzmi krònika 1 

p.a. 

 kraipýti, kraipaũ, kraipiaũ 1. ʽkrzywić, wykrzywiaćʼ (SD kraipau burnų, lupas 

«wykrzywiam gębę»), 2. ʽkręcić, np. głowąʼ, 3. przen. ʽwypaczać, fałszywie lub kłamliwie 

przedstawiaćʼ, 4. przen. ʽwyśmiewaćʼ, pakraipýti ʽskrzywić; wywrzeć wpływ, przekabacić 

kogoʼ, refl. kraipýtis ʽwykrzywiać się, wić sięʼ, przen. ʽmizdrzyć się; przeinaczać; zmieniać 

sięʼ, nusikraipýti ʽumrzećʼ — causativum-iterativum z suf. -y- i SO kraip- ⇐ krip-, por. 

krìpti, iškrìpti ʽwykrzywić sięʼ. Odpowiednik łot. kraipît ʽnieprzyzwoicie śmiać sięʼ. Tylko z 

opisowego stanowiska kraipýti bazuje na kreĩpti (zob. LEW 292, ALEW 518), podobnie jak 

graibýti ⇐ griẽbti; laižýti ⇐ liẽžti. Samo kreĩpti jest nowotworem wytworzonym neoapofonią 

z krip-, krìpti (zob.). — Z innymi sufiksami: kraipalioti stlit. ʽwypaczać, fałszywie 

przedstawiaćʼ (por. graibalióti ob. graibýti), kraipinė́ti ʽo dziecku: lekko kręcić główkąʼ, 

kraipuliúoti ʽpowoli krzywić, lekko kręcić (głową)ʼ. — Postverbalia: kraipùs ʽruchliwy, 

obrotny; dający się skrzywićʼ, pakraipà ʽkierunek, dążnośćʼ. Por. łot. kràipans2 ʽponiżająca 
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obelgaʼ. — Neoosn. kraipy-: kraĩpymas ʽkręcenie (głową); wypaczanie (prawdy)ʼ, SD 

kraipymas burnos «wykrzywianie gęby». Zob. też krỹpti. 

 kraĩtis, -čio 2 p.a., też f. kraitìs, -iẽs 4 p.a. ʽposag, wiano, majątek wnoszony mężowi 

przez żonę; skrzynia posażnaʼ (wtórne ei: kreĩtis) — denominalny drw. od kraĩtė, kraitė ̃m.in. 

ʽkosz ze słomy lub wikliny służący do przechowywania zboża a. ubrańʼ (kiedyś pewnie też 

ʽkosz posażnyʼ), zob. Skardžius, RR 4, 756n.; gývas kraĩtis ʽnieślubne dzieckoʼ (dosł. ʽżywy 

posagʼ). Do kraĩtė nawiązuje kreitẽlė ʽkosz do wysiewania ziarnaʼ oraz łot. kriẽcis (kriẽtele, 

kriẽtelis) ʽkoszyk upleciony z korzeniʼ. Osnowa krai-t- pokazuje innowacyjną postać SP/SO, 

która opiera się na st. zanikowym krij-V/kry-C, por. krìjas ʽobręcz sitaʼ itp. (zob.) i krýtis 

ʽpodbierak, czerpak do ryb i rakówʼ (zob.). Ostatecznie do SE *kreiH- jak w kriẽti 

ʽrozpościerać; łowić w płynieʼ (zob.). Por. Būga, RR III, 652. — Drw. bekraĩtė ʽdziewczyna 

bez posaguʼ (SD be kraičio «niewyposażona»), kraĩčiai m.pl. ʽtkaniny posażneʼ, kraitẽlis 

ʽwyprawka dla niemowlęciaʼ. Cps. kraičiãvietė ʽmiejsce, w którym złożono posagʼ (por. 

vietà), kraĩčkubilis ʽkubeł z szerokim dnem i zamykaną na zamek pokrywą do składania 

wiana, kuferʼ, liter. kraĩtkubilis, syn. drapánkubilis (por. kùbilas), kraičkrovỹs ʽten, kto 

składa na wozie posag panny młodejʼ (por. krov-), kraitvežỹs a. kraičvežỹs ʽten, kto wiezie 

posag do domu pana młodegoʼ (por. vèžti). 

 krãjus, -aus 2 p.a. gw. 1. ʽzrobiona z łyka obręcz sitaʼ (syn. krìjas, krìjus), 2. ʽpodbicie 

stopy, podbicie w bucieʼ — rzecz. postwerbalny na -u- od *krajoti, co było iteratywem z 

neoapofonicznym SO kraj-V od krej-V lub krij-V, por. krejù, kriẽti albo *krijaũ, *kryti 

(krýtis). W kwestii SO kraj- por. laj- (atlajà), saj- (atsajà) i šlaj- (atšlajà). — Z obocznym 

tematem: krẽjis ʽwyplecione z drutu sito do wytrząsania kłosów w młockarni dawnego typuʼ 

– ze zmiany *krãjis (por. sejõnas, dvejì). Od tego vb. denom. pérkrejuoti ʽprzesiać, 

przesiewaćʼ. NB. Mylna jest glosa w LKŽ VI, 405, wywodząca krãjus z pol. kraj. 

 krãkas (p.a. nieoznaczony) gw. ʽstary, wysłużony końʼ — zapoż. z prus.-niem. krak, 

krake ʽstary końʼ (GL 71; brak w LKŽ). 

 krãkė 2 p.a. ʽdzięcioł czarny, Dryocopus martiusʼ, 2. ʽryba karaś, Carassius carassiusʼ. 

Bez etymologii. Może dźwiękonaśladowcze, zob. s.v. kraksė́ti. — N.m. Krãkė, Krãkės 3x, 

Krakiaĩ. N.jez. Krãkavas, Krakìnis 5x, Krakùtis, Krãkežeris. 

 krakmõlas 2 p.a. ʽskrobia; krochmal, kleisty roztwór zrobiony z mączki skrobiowejʼ 

(war. krekmõlas) — zapoż. ze stbłr. kraxmalъ, por. błr. gw. kraxmál, ros. kraxmál, -a. To z 

kolei z pol. krochmal (war. kroftmal, kraftmel) ⇐ śrwn. kracht-mel, wcznwn. kraft-mël n. 

ʽfeines Weizenmehlʼ, zob. ZS 26, Sławski III, 114, WDLP, s.v. krochmal). Miejsce lit. akcentu 

sprzeciwia się bezpośredniemu wywodowi z pol. krochmal, jak w LEW 287 i POLŽ 387. 

Literacką formą białoruską jest kruxmál, -u (przy czym -u- ma być objawem adideacji do 

krux ʽokruch, grudkaʼ, zob. ĖSBM 5, 126). Zob. też syn. krapmėliai i skarbỹlas. — Była 

również w użyciu forma pl.t. krakmõlai, wtórnie rakamõlai ʽkrochmalʼ (zob. LEW 693, 

Kabašinskaitė 32n.), drw. rakamuoliai b.z.a. ʽkluski mączneʼ. — Vb. denom. krakmõlyti, -iju, 

-ijau ʽusztywniać tkaninę krochmalemʼ (por. pol. krochmalić). 

 kraksė́ti, krãksi, kraksė́jo 1. ʽo wronie: wydawać skrzek, krakaćʼ, 2. ʽo świni: kwiczećʼ, 

3. ʽo żabach: kumkaćʼ (LZŽ), 4. ʽkaszlećʼ (LZŽ), 5. ʽo dziecku: kwilić, pochlipywaćʼ — 

czasownik na -sė od osnowy kra-k- z powtórzonego wykrz. kra-kra (o krakaniu wrony). 

Paralele: kreksė́ti, krióksėti i kvaksė́ti. — Z innymi sufiksami: krakčióti ʽskrzeczeć, kwiczećʼ, 

krakė́ti ʽchichotaćʼ (war. krekė́ti), kraknóti ʽchrząkać, cicho rżećʼ. — Rozszerzonymi 

wariantami do kra-k- są kràk-š (o głosie gawrona, zob. krakšlė)̃, kràk-t (o odgłosie 

chodzenia) i nazalizowane kra-n-k (o głosie kruka, zob. kranklỹs).  

 krakšlė ̃ 4 p.a. 1. ʽtrzciniak zwyczajny, Acrocephalus arundinaceusʼ, 2. ʽtrzcinniczek 
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zwyczajny, Acrocephalus scripaceusʼ, ptaki odznaczające się donośnym skrzeczącym głosem 

— derywat na -l- od wykrz. kràkš m.in. o skrzeku gawrona (zob. s.v. kraksė́ti). Paralele: 

kryklė ̃ʽkaczka cyrankaʼ, krauklỹs ʽkrukʼ, pyplė ̃ʽgatunek jaskółkiʼ. 

 krãlikas 3 p.a. stlit., gw. ʽkrólik, gryzoń Lepus cuniculusʼ (SD «krolik zwierzę») — ze 

stbłr. krolikъ, por. błr. gw. krolik ⇐ pol. przest. krolik (por. ĖSBM 4, 276, s.v. karólь2). Zob. 

też karãlikas. 

 kramaĩ, -ų̃ 4 p.a. żm. 1. ʽstrupy, parchy; wypryski na skórze, krosty, pryszczeʼ (por. łot. 

krama ʽstrupʼ), 2. ʽświerzbʼ, 3. ʽtrądʼ (Dowkont). Nie do końca jasne. Būga, RR II, 218 łączył 

z nazwą ʽkrzemieniaʼ: łot. krams ob. kre̦ms; z innym sufiksem: psł. *kremy, *-men-e, ros. 

krémenь, -mnja, pol. krzemień, -mienia, czes. křemen. Jako paralelę semazjologiczną 

wskazał Būga, l.c. lit. pū́liai ʽropa z ranyʼ : pū́lia-nagis ʽkwarcyt, drobnoziarnista zbita 

skałaʼ. ME II, 279, s.v. krama dodał do tego stosunek nwn. Grind m. ʽstrupʼ : ndn. grind 

ʽżwir krzemienny, Kieselsandʼ (stang. grindan ʽzmiażdżyć, skruszyćʼ). Dalsze nawiązanie do 

czas. kremtù, krim̃sti ʽgryźć coś twardegoʼ (zob. LEW 288) jest problematyczne z powodu -t- 

w wygłosie pierwiastka. — Drw. kramà c. ʽczłowiek cierpiący na parch, o skórze pokrytej 

parchami, strupamiʼ, kramaũlis ts. (o neosuf. -aul- zob. ŽD 191), cps. kramagalvis ʽkto ma 

ostrupiałą głowęʼ (por. galvà), pūslãkramis ʽo twarzy pokrytej wypryskamiʼ (por. pūslė)̃. — 

Vb. denom. krámti, -sta, -o ʽpokryć się strupamiʼ, iškrámti ʽpsuć się od środka, gnić (o 

jabłkach na gałęzi)ʼ, nukrámti ʽzgnić (o kartoflach)ʼ. 

 krãmai, -ų 2 p.a. gw. ʽrzeczy zużyte, stare, niepotrzebne, graty, rupiecieʼ (Nenešk 

krãmų į trobą, ir taip jų jau pilnos kertės! ʽNie wnoś rupieci do domu, i tak już pełno ich w 

każdym kącie!ʼ) — zapoż. z pol. kram ʽgromada drobiazgów, rupiecieʼ lub nwn. Kram m. 

(por. Sławski III, 56). Osobno zob. krõmas. — Drw. kramalaĩ m.pl. ʽrupiecieʼ (Ko čia 

kramalijies po tuos krãmalus! ʽCzego też szukasz w tych rupieciach!ʼ). 

 krãmė 2 p.a. gw. ʽgłowa żmii, ropuchyʼ (Šlapelis 183: ʽgłowa gadzinyʼ), też ʽgłowa 

śledziaʼ (Davė silkės kramę, ir viskas). Niejasne. LEW 288 łączył z kramaĩ ʽstrupy, parchyʼ, 

ale nie podał bliższego uzasadnienia. — Drw. kramaũlė wulg. ʽbarania, głupia głowaʼ 

pochodzi ze skrzyżowania synonimów krãmė i makaũlė. 

 kraménti, kramenù, kramenaũ 1. ʽpowoli jechać (wozem, wierzchem), biec, iśćʼ, 2. 

ʽkaszlećʼ, 3. ʽnatrętnie prosić, wypraszać, wynudzaćʼ, 4. ʽganić, besztaćʼ — czasownik 

onomatopeiczny na -en-, por. interi. kram̃ kram̃ o powolnym ruchu wozu, o leniwym 

chodzie. Z innym sufiksem: kraminė́ti ʽwłóczyć się, obijać sięʼ. — Postverbalia: krãmenos a. 

krãminos f.pl. ʽwypluta flegmaʼ, kramėzà c. ʽczłowiek mocno kaszlącyʼ, kramė́ža ʽmłokos, 

wyrostekʼ. 

 kramėš̃is, -io 2 p.a. ZTŽ ʽkrzemień do krzesania ogniaʼ — jeśli zmienione z *kremės̃is, 

to por. ros. gw. kremésь, -i ʽkrzemieńʼ (SRNG). War. grėm̃ešis ZTŽ 1 p.a. Zob. też grėm̃enis. 

 krampavóti, krampavóju, krampavójau gw. ʽmocno wiązać kogoś, coś; przywiązywać, 

obwiązywać (sznurem)ʼ, sukrampavóti ʽskrępowaćʼ (Surištas, sukrampavóts, nė pasijudint 

negali ʽZwiązany, skrępowany, nie może się nawet poruszyćʼ) — zapoż. z pol. gw. 

krampować ʽmocno wiązać, krępowaćʼ (⇐ niem. gw. krampen ʽspinać klamrą, wiązać; 

zamykać na klamrę, skobelʼ, por. Krampe ʽklamra, skobelʼ, Boryś 259). War. akc. 

kram̃pavoti. Z obocznym wokalizmem: 1° krumpavóti, prikrumpavóti ʽmocno przywiązać 

(konia do słupa)ʼ, sukrumpavóti ʽskrępować sznuremʼ: Kaip sugavo tą latrą vagį, tai taip 

suraišiojo, sukrumpavójo ir įmetė kaip meitelį į ratus ʽJak złapali tego łotra złodzieja, to tak 

[mocno] związali, skrępowali i wrzucili jak wieprza na wózʼ. 2° krenpavóti ʽwiązać, 

krępowaćʼ, sukrenpavotas gelžimis ʽokuty żelazemʼ (dysymilacja albo hiperpoprawna 

restytucja zbitki np z mp) ⇐ pol. krępować, czyt. [krempować]; to przejęte z nwn. krämpen 
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ʽspinać klamrąʼ (WDLP). Por. polonizm błr. gw. krėmpavácь. Zob. też POLŽ 391. Por. 

krampúoti. 

 krampúoti, krampúoju, krampavaũ gw., z prvb. at- i už- ʽodmykać i zamykać drzwi na 

skobelʼ — albo zapożyczone z prus.-niem. krampen (GL 71) albo też rodzime vb. 

denominativum od krámpa (zob. niżej) — Sb. krámpa ʽskobel, hakʼ, war. m. kram̃pis ⇐ 

prus.-niem. kramp, krampe ʽTürklinke, Klinke zum Schließen, Krampeʼ (GL 71; pominięte w 

LEW). 

 krámsčioti, krámsčioju, krámsčiojau ʽchrupaćʼ — analiza: krámsči-oti, od osnowy prt. 

kramsčiaũ do kramstýti frq. ʽgryźć; kąsaćʼ < *krams-sty-, gdzie krams- to SO od neopwk. 

krims- jak w krim̃sti (kremtù) ʽgryźć coś twardegoʼ. Paralele zestawiono s.v. váikščioti. 

Odpowiednik łot. kràmstît ʽo koniu: chwytać zębami; kraśćʼ. Od kramstýti pochodzi też 

wykrzyknik krámst o chwyceniu zębami, o ugryzieniu, por. Šuo krámst į koją ʽPies «kramst» 

w nogęʼ. Aš tą dešrą kramst, durys paukšt ir atsidarė ʽJa tę kiełbasę «kramst» [chap], drzwi 

«paukšt» i otworzyły sięʼ. — Neoosn. krams- z reanalizy krams- + -čio-: kramsė́ti, krámsi, -

ė́jo ʽgłośno gryźć, chrupać; wydawać chrzęst, chrzęścić, zgrzytaćʼ (Valgomas daiktas 

kramtomas krámsi ʽRzecz gryziona «kramsi»ʼ), kramsnóti ʽpowoli gryźć, żuć, przeżuwaćʼ 

(nie *kramt-sno-, jak w GJL II, § 582), kramzdė́ti ʽchrupać; chrzęścićʼ, z udźwięcznienia w 

*kramsdėti = *krams- + -dė-322 (por. šiugždė́ti, vibždė́ti). War. z wtórnym e (por. kremtù): 

kremzdė́ti ʽchrzęścić w zębach (o niedogotowanych kartoflach, grochu, o chlebie 

zanieczyszczonym piaskiem)ʼ. — Nomina od krams-: kramslė ̃ a. kramslỹs ʽchrząstka w 

uchu, nosie, gardle; płatek uchaʼ (war. kramzlė,̃ kramzlỹs), kramstus przest. ʽżarłocznyʼ, SD 

krumstus «kąsaiący» (syn. krimstus), kramstùkas ʽogryzek jabłkaʼ.  

 kramtýti, kramtaũ, kramčiaũ 1. ʽgryźć, obgryzaćʼ, 2. ʽżuć, przeżuwaćʼ, 3. ʽparzyć (o 

pokrzywach)ʼ. SD krumtau «kąsam» (syn. kundu), apkrumtau «nakęsuię» (syn. apgraužau); 

pakramtýti ʽnieco ugryźć; być w stanie gryźćʼ — iterativum z suf. -y- i SO kramt- ⇐ kremt-, 

por. kremtù, krim̃sti ʽgryźć coś twardegoʼ. Odpowiednik łot. kram̃tît ʽpo trosze gryźć, kąsaćʼ. 

Paralele apofoniczne: tampýti ⇐ tempiù; bradýti ⇐ bredù; kratýti ⇐ krečiù. — Neoosn. 

kramč̓ - (⇐ kramčiaũ): krámčioti ʽgryźć, przeżuwaćʼ (akut metatoniczny, podobnie jak w 

kámšioti, ránkioti i slánkioti). Odmienny wywód krámčioti ⇐ krim̃sti w ŽD 517 i GJL II, § 

586. — Z innymi sufiksami: krámtauti ʽżućʼ, kramténti ʽpowoli żuć, przeżuwaćʼ, kramtinė́ti 

ʽchrupaćʼ, Zob. też kramstýti s.v. krámsčioti. — Nomina: kram̃tymas ʽżucieʼ (SD krumtymas 

«kąsanie», syn. krimtimas, kundimas), kram̃tomoji gumà a. kramtùkė ʽguma do żuciaʼ, 

kramtùs ʽkąsający (pies); kąśliwy, swarliwy (człowiek)ʼ, SD krumtus «uszczypliwy» (syn. 

gnaibus), pakramtà (zob.). 

 kráncas 1 p.a. gw. ʽw terminologii szewskiej: pasek skóry, którym okłada się to 

miejsce na podeszwie, gdzie ma być przybity obcasʼ — zapoż. z pol. przest. kranc ts. (⇐ 

śrwn. kranz, por. Sławski III, 59) albo wprost z nwn. Kranz m. ʽwieniecʼ (brak w GL). Znacz. 

etym. ʽwieńcowe, koliste obramowanieʼ. Z uwagi na akut por. zapoż. dránga, fántas i 

spánka. 

 kranciẽlius, -iaus 2 p.a. gw. ʽczłowiek nieszczery, używający wybiegów, krętaczʼ — 

zapoż. z pol. przest. kręciel ʽkrętaczʼ. Wyraz pol., który ukazuje się u pisarzy kresowych 

(zob. Sławski III, 109), jest prawdopodobnie spolszczeniem białoruskiego krucélь, krucjalá 

ʽoszust, krętacz, mataczʼ (TSBM). Por. błr. krucícь ʽkręcić, oszukiwaćʼ : pol. kręcić. 

 
322 Neosuf. -dė- został wyabstrahowany w typie skéldėti ʽrozszczepiać sięʼ (prs. *skél-da), gdy go odniesiono do 

prymarnego inf. skélti ʽszczepaćʼ. Por. łot. verdêt ʽtryskać; przeciskać się w tłumieʼ wobec prs. verdu od vir̂t 

ʽgotować się, wrzećʼ.  
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 kranklỹs, -io 4 p.a. ʽkruk, Corvus coraxʼ (n.jez. Kranklỹs) — nomen agentis na -lys od 

czas. krañkti, -iù, -iaũ ʽkrakać; chrapaćʼ, bazującego na onomatopeicznej osnowie kran-k-, 

powstałej z powtórzonego wykrz. kran-kran ʽkrakać, jak to robi wronaʼ (por. pam̃-p-ti ⇐ 

pam̃-pam̃). Drw. wsteczne: krañkas, kránkis ʽwrona, krukʼ. — Paralele dla n.agt. na -l-: 

baublỹs ⇐ baũbti; krauklỹs ⇐ kraũkti; kvarklė ̃ ⇐ kvark̃ti. — Z obocznym wokalizmem: 

krunklỹs ʽkrukʼ ⇐ kruñkti ʽkrakaćʼ ⇐ interi. kruñ-kruñ). War. kruñklas, wstecznie kruñkas. 

— W znacz. ʽkrakaćʼ ukazują się poza tym czas. kránkčioti, kránkioti, kranksė́ti, kraũkti, a 

także kark̃ti, kvãrkti, gr(i)óti i gvóti. 

 krañkšti, krankščiù, krankščiaũ gw. 1. ʽcharkać, chrząkać dla oczyszczenia gardła z 

flegmyʼ (Krañkšk, kol atkrankši skreples ʽCharkaj, aż odcharkniesz flegmęʼ), SD krunkščiu 

«krząkam» ob. krunščiu «krtunię się, krtuszę się, chracham» (syn. kosu), 2. ʽkaszlećʼ, 3. 

ʽchrapać przez senʼ — od onomatopeicznej osnowy *krank-št, derywowanej od *kran-k- ⇐ 

kran-kran. Por. wykrz. krànkt: Krànkt, krànkt ir kranks čia. Į vidų eik! ʽ«Krankt krankt» i 

będzie tu kaszlał! Wejdź do środka!ʼ. Zob. też krenkš (s.v. kreñkšti) i krunkšt (s.v. kruñkšti). 

Inne drw.: kránkščioti ʽcharkaćʼ (war. krénkščioti), krankšė́ti ʽkaszlećʼ, krankšýti ʽciężko 

kaszlećʼ. Sb. krañkštalas ʽwypluta flegmaʼ. 

 krañtas 4, 2 p.a., krántas 1 p.a. ʽbrzeg (rzeki, jeziora, morza)ʼ, np. Šito upelio labai 

statūs krantaĩ, o ano lėkšti ʽBrzegi tej rzeczki są strome, a tamtej płaskieʼ. Vanduo ein 

krañtais ʽWoda płynie równo z brzegiemʼ. Z palatalizacją nagłosu: kriañtas, pisane też 

kreñtas (zob. s.v. klémka). Z obocznym tematem: krantà a. kránta ts., też ʽskraj, ostra 

krawędź, kantʼ. Odpowiednik łot. kruota ʽScheidelinie zwischen dem Uferabhang und der 

ebenen Fläche; der obere Rand eines Gebirges aus der Ferne gesehenʼ (ME II, 295). Obok 

tego łot. gw. krañts a. krañte ʽbrzeg, stromy brzeg, urwiskoʼ, co jest kuronizmem albo 

lituanizmem, zob. ME II, 259. Zapoż. bałtyckie w fiń. ranta ʽbrzegʼ. — Zwrot krañtas kriñta 

ʽbrzeg opada (ku rzece)ʼ skłania do przypuszczenia, że krañtas jest sb. postverbale od 

*krantyti ʽspadać, opadaćʼ, iteratywu na SO urobionego od neopwk. krint- jak w prs. krintù 

do krìsti, kritaũ ʽpadać, walić się w dół, na ziemięʼ. Znacz. etym. ʽspadek, stokʼ ⇒ ʽstromy, 

urwisty brzegʼ ⇒ ʽbrzeg w ogóleʼ. Paralele: lam̃stas ⇐ lámstyti (lìmsta); rañtas ⇐ rantýti 

(rę̃sti); skrañdas ⇐ *skrandyti (skrindù, skrìsti). Paralele semazjologiczne: łac. rīpa ʽbrzeg 

rzekiʼ < pie. *h1reip-h2-, znacz. etym. ʽurwisty brzegʼ, por. gr. ἐρείπω m.in. ʽupaść, runąćʼ 

(tr. ʽobalić, wywrócić, zburzyćʼ), ἐρίπνη ʽurwiskoʼ (SZ *h1rip-), wsch.-fryz. rip(e) ʽbrzeg 

morskiʼ, stisl. rífa ʽburzyć (domy), rozbijaćʼ, zob. de Vaan 524, Beekes 2010, 453, Buck 32. 

Inaczej ALEW 519, gdzie mówi się o formacji typu τόμος utworzonej wprost od prs. krintù. 

LEW 288 suponował odległe pokrewieństwo z pwk. pie. *ker(t)- ʽrąbać, ciąćʼ (por. lit. kirs̃ti), 

jak też z lit. kárti ʽwisiećʼ. — Ze słowiańskiego przywołuje się tutaj alternację *kręt-/*krǫt-, 

por. ros. gw. krjatátь ʽruszać z miejsca, poruszaćʼ, krjatátьsja ʽruszać się z miejsca; 

przygotowywać sięʼ, pol. krzątać się ʽporuszać się żwawo, energicznie; zabiegać o coʼ, adi. 

sch. krȗt ʽsztywny, twardy; surowy; dumny, okrutnyʼ, ros. krutój ʽspadzisty, stromy, urwisty; 

tęgi; nagły, gwałtowny; surowy, okrutnyʼ, czes. krutý ʽokrutny, surowy, ostryʼ (psł. *krǫtŭ) 

oraz sb. ukr. krúča ʽurwisty brzegʼ (psł. *krǫti̯a)323. Por. BSW 142, REW I, 671, 675, LEW, 

l.c., ALEW, l.c. Tymczasem Boryś 266 nawiązuje psł. *krǫtiti do pie. *kert- ʽkręcić, skręcaćʼ 

jak w goc. haúrds ʽplecione wrotaʼ i łac. crātes ʽplecionka; płotʼ i może stpr. corto EV 

ʽHayn, część lasu ogrodzona dla celów hodowlanychʼ. Zob. też syn. kriaũšas. — Drw. krántė 

ʽbrzeg stołu, łóżkaʼ, krantiẽtis ʽmieszkający na brzegu (Niemna)ʼ, krantìnė ʽnabrzeżeʼ, 

krantìngas, -ė ʽo stromych brzegachʼ, krántis ʽostra krawędź, kant, ostry kątʼ, pakrántė 

ʽmiejsce przy brzegu, nabrzeżeʼ. — N.rz. Krančià (por. Kraščià), Krañtupelis. 

 
323 Pol. kręty < *krǫtŭ używa się tylko w znacz. ʽwijący się, kręcący się (m.in. o węgorzu), silnie skręcony (o 

powrozie)ʼ, przen. ʽwykrętny, pełen wybiegówʼ, zob. Boryś 259. 
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 krap-. Następujące formy werbalne są oparte na interi. kràp o powolnym ruchu nóg; o 

chwyceniu jakiegoś przedmiotu (kràpt o uchwyceniu): 1. krapénti ʽiść z trudem, powoli (o 

starcu)ʼ, 2. krapìnti ʽiść chwiejnym, niepewnym krokiem; iść po omackuʼ, 3. krapinė́ti, -ju, -

jau ʽiść drobnym, chwiejnym krokiem (o starcu, o dziecku), iść pochylonym; iść po ciemku, 

po omackuʼ, 4. krapóti, -ju, -jau ʽzaczynać (np. czytać), robić coś po troszeʼ, 5. krapúoti ʽiść 

chwiejnym krokiem (o pijanym)ʼ, 6. krapė́ti, krapù, krapė́jau ʽiść w ślad za kimśʼ. — 

Nomen: krapãlius ʽidący po omacku, niepewnym krokiemʼ, ⇒ vb. denom. krapalióti, -ju, -

jau ʽstać niepewnie, słaniać się; chodzić po omackuʼ; krapãlis 1. ʽkto idzie niepewnym 

krokiem i upadaʼ, 2. ʽkto nie może usiedzieć na miejscu, wiercipiętaʼ, krapijõšius 

ʽniezgrabiaszʼ, krapulỹs, -ė ̃ ʽkto ledwo trzyma się na nogach, kto ledwo chodziʼ. Por. łot. 

krapants ʽsłaby, wychudły końʼ, krapšķis ts., też ʽstary, niedołężny człowiekʼ.  

 krãpas 2 p.a., zwykle pl. krãpai, -ų stlit., gw. bot. ʽkoper, Anethum graveolensʼ, SD 

«kopr swoyski, anethum» w odróżnieniu od krapai valakiški «kopr włoski, marathrum, 

f[o]eniculum» — zapoż. ze stbłr. kropъ (war. krapъ), por. błr. krop, krópu ʽkoperʼ (por. ukr. 

krip, krópu, ros. ukróp, gw. krop). Inaczej SLA 109, LEW 288: z pol. krop. 

 krapỹlas (p.a. nieoznaczony) przest. 1. ʽkropidłoʼ (m.in. SD
1; młodsze krapylà 2 p.a.), 

2. ʽkościelny obrzęd pokropieniaʼ (Pirma krapỹlas esti, paskui mišios) — zapoż. ze stbłr. 

kropilo, por. błr. krapíla, -a n. (ZS 26). Por. zakończenie w kodỹlas, krosỹlas i ūdỹlas. — 

Drw. krapyláitis bot. ʽgrzyb kropidlak, Aspergillusʼ i ʽmarzanka wonna, Asperula odorataʼ, 

krapylėl̃ė bot. ʽAspergillusʼ. 

 krãpyti, krãpiju, krãpijau gw. tr. ʽzraszać, spryskiwać, kropić (np.wodą święconą); bić, 

uderzaćʼ, intr. ʽo deszczu: zaczynać padać, kropić, padać drobnymi kroplami, mżyćʼ — 

zapoż. ze stbłr. kropiti, kropitь, por. błr. krapícь, krapljú, 3 sg. krapícь ʽkropi, spryskujeʼ (ZS 

26, LEW 289). Miejsce akcentu jak w pol. kropić. — Neoosn. krap-: krapčióti ʽkropić po 

troszeʼ, krapénti ʽkropić, padać drobnymi kroplami, pokrapywaćʼ, krãpinti ʽo księdzu: 

(po)kropić wodą święconąʼ (Apkrãpino kaip kunigas su šventintu vandeniu), krapnóti ʽmżyćʼ 

(⇒ krapnà ʽmżawkaʼ), krapsénti ʽkropić, mżyćʼ, krapsnóti ʽpokrapywaćʼ, krapščióti ts. — 

Neoosn. krapy-: pakrapỹmas ʽkościelny obrzęd pokropieniaʼ. Zob. też krapỹlas. 

 krapyvà 2 p.a., gen.sg. krapỹvos ZTŽ bot. ʽpokrzywa, Urticaʼ — zapoż. z błr. krapivá, 

-ý (por. ros. krapíva). 

 kràpkė 2 p.a. gw. ʽsiła życiowa, zdrowieʼ (Sloguoju, neturiu kràpkės gontus pjauti 

ʽMam katar, nie mam siły rznąć gontówʼ) — zapoż. z nwn. Kraft f., z dołączeniem formantu 

lit. -kė. 

 krapkùtė 2 p.a. gw. ʽagrafka, druciana zapinkaʼ — drw. na -utė od *krapka lub 

*krapkė, co zapożyczone z pol. agrafka, mianowicie z aferezą a- i zmianą gr > kr. 

 krapmėliai, -ių b.z.a., m.pl. przest. ʽkrochmalʼ — zapoż. z pol. przest. kraftmel (zob. 

s.v. krakmõlas) albo wprost z nwn. Kraftmehl n., śrwn. kraft-mël ʽnajbardziej pożywna 

mączka pszennaʼ (war. krãkmėlės, por. GL 71). Łot. krapmēls ⇐ nwn. Kraftmehl; krakmēls 

⇐ dn. krachtmēl. — Ze zmieszania krapmėliai z syn. krakmõlas (zob.) powstała hybryda 

krãpmolis a. krãpmolius (LEW 287). Zob. też skarbỹlas. 

 krapštýti, krapštaũ, krapščiaũ 1. ʽdłubać spiczastym narzędziem, dłubać dziobem w 

piórachʼ, 2. ʽgrzebać w czymʼ, krapštau žemį, kasu, kasinėju nagais SD «grzebię w piasku» 

(por. syn. kapstýti), 3. ʽpopędzać, ponaglaćʼ, iškrapštýti ʽwydłubywać ze środka; wypraszać 

z domu; budzić ze snuʼ, prikrapštýti ʽnadrapać; rozruszać, rozbudzićʼ. Refl. krapštýtis 

ʽkrzątać się; dłubać się, ślęczeć nad czym, robić co mozolnie, guzdrać sięʼ, išsikrapštýti ʽz 

trudem wydostać się skąd, wygramolić się, wydobyć się (z nędzy), podnieść się (z 
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choroby)ʼ. Rekonstrukcja: *krapš-sty-, frq. na -sty- od interi. kràpšt o powolnym ruchu nóg 

(starca lub dziecka), por. Kràpšt viena kojyte, kràpšt kita ʽ«Krapšt» jedną nóżką, «krapšt» 

drugąʼ324. — Zapoż. litewskie w błr. gw. krapštacь, krėpštacė́ ʽdłubać, dłubać w nosieʼ, 

krapštacca ʽślęczeć, mozolić sięʼ, pol. gw. krapsztać ʽdłubać w nosieʼ (Urbutis, Balt V:1, 

1969, 62 = Urbutis 2009, 373). — Neoosn. krapšty-: krãpštymasis ʽkrzątanie się; guzdranie 

sięʼ (por. sámstymas ⇐ sámstyti). — Neoosn. krapšt-: kràpštelėti ʽzadrasnąć, zahaczyć; 

dziobnąćʼ, nomina: krapštalỹnė ʽkrzątanina, dłubanina; mordęgaʼ, krapštìklis ʽwykałaczkaʼ, 

krapštùs ʽkto zawsze coś robi, pracowity; oszczędnyʼ, krapštùkas 1. ʽkto lubi wykonywać 

drobne prace, kto powoli pracuje, dłubie, guzdrze sięʼ, 2. ʽwykałaczka do fajkiʼ, krapštùlis 

ʽkto długo szykuje się do roboty, kto wolno pracujeʼ (war. krapštỹs, por. typ gaidỹs). — 

N.m. Krapštìkiai. 

 krasavóti, krasavója, krasavójo wsch.-lit. ʽkwitnąć – o trawach, o zbożuʼ (Krasavója 

rugiaĩ LZŽ) — zapoż. z błr. krasavácь, -úju, 3 sg. -úje ʽo zbożu: kwitnąć, bujnie rosnąćʼ (od 

krasá, -ý ʽpora kwitnienia trawʼ ⇐ krasá, -ý ʽpyłek kwiatowy trawʼ, por. TSBM 2, 724). — Z 

wymianą sufiksu: krasúoti: Kai rugiai krasúoja, baravykai auga. Akcent krasúoti bazuje na 

białoruskiej formie 3 sg. prs. Ta sama forma, zlitewszczona na krasùja, stanowi osnowę pdg. 

krasùiti. — War. z lit. o za słow. a: krosúoti (Rugiaĩ jau zãras pérkrosuos LZŽ). Zob. też 

krosà i krõsyti. 

 krãsė 2 p.a. przest. 1. ʽkrzesło z oparciem dla plecówʼ, 2. ʽpodnóżekʼ, 3. stlit. ʽtron, 

stolec królewskiʼ, 4. przest. ʽkatedra uniwersyteckaʼ. Z obocznym tematem: krasià 4 p.a. 

ʽława z oparciem dla pleców; krzesło z oparciem lub bez niegoʼ (SD
1 «krzesło»), też ʽtron; 

kojec dla dzieckaʼ. Wtórne warianty z e: krẽsė, kresė ̃ (por. krašė́ti > krešė́ti; skradžióti > 

skredžióti). Drw. krasẽlė ʽstołeczek, zydel, taboretʽ, KN ʽpodnóżekʼ. Lit. kras- ma oparcie w 

łot. krašu rati ʽwóz z półkoszkami, Korbwagen, Rumpelwagenʼ (ME II, 274). W 

słowiańskim odpowiada temu prawdopodobnie kros- w formacji krosno ʽdrewniana rama 

używana do różnych celówʼ, por. cs. krosno ʽwał tkackiʼ, słń. krósna ʽwarsztat tkackiʼ, sch. 

gw. krȍsna ts., czes. krosna m.in. ʽdrewniana rama do noszenia ciężarów na plecachʼ, pol. 

krosna ʽwarsztat tkacki; pomost, rusztowanie; skrzynka do noszenia szkła na plecachʼ; kozły 

do rżnięcia, piłowania drzewaʼ (por. Būga, RR II, 163; inaczej Boryś 262: *krot-sno, od 

pwk. pie. *kret-/*kert- ʽkręcić, obracaćʼ). Dalsze wywody niepewne, w szczególności próba 

sprowadzenia kras-/kros- do pierwiastka zakończonego zwartą, *kred- jak w goc. hrōt 

ʽdach, więźba dachowaʼ. Wbrew BSW 141 i LEW 294 łączeniu krãsė z wyrazem krė́slas 

(zob.) sprzeciwiają się względy formalne, zwłaszcza niewiarygodny stosunek apofoniczny ă 

: ē. Zob. też ALEW 519. — Vb. denom. kràstis, krasúos, krasiaũs ʽusiąść na krześleʼ, 

atsikràsti ʽrozsiąść się; zmienić miejsce zamieszkaniaʼ. 

 krãsnas, -à wsch.-lit. 4 p.a. w dajnach: ʽładny, piękny, śliczny – o dziewczynie, o 

kwiecie, o lipieʼ (Oi berneli jaunasai, jok in kitą mergelę. Rasi kitą gražesnę..., an stogelio 

krasnesnę. Oi, ant kalno krasna liepa, o po kalno lygios lankos) — zapoż. z błr. krásny, pol. 

gw. kraśny, krasny (SGP II, 171). Por. ros. krásnaja dévica ʽpiękna dziewczyna, hoża 

dziewojaʼ. Z obocznymi tematami: krasnùs, -ì (Išdygo krasnioji liepelė). Por. zapoż. buinùs 

ob. buinas ⇐ błr. bujný; bludnùs ob. blùdnas ⇐ błr. blúdny; mutnùs ob. mū̃tnas ⇐ błr. mútny. 

— Z wtórną samogłoską e: krẽsnas a. kresnùs (Išdygo kresnióji liepelė). — Udźwięcznienie 

całego konsonantyzmu: grazn- < krasn-325: graznùs (Aš tau paskinčiau, aš tau parėkščiau 

 
324 Inaczej Kazlauskas 2000, II, 263, który w pwk. *krapš- widział raczej alternant apofoniczny od zanikłej 

osnowy werbalnej *krepš-. Wskazane przezeń comparandum w postaci krepščiù, krėp̃šti ʽchwytać, garnąć do 

siebie, zabierać, kraśćʼ ma raczej osnowę krepšt- i łączy się w naturalny sposób z wykrzyknikiem krèpšt ʽcap, 

chapʼ.  
325 Paralele: žvaizd- < švaist- w žvai(g)ždė;̃ žiurgždỹnė ob. šiurkštýnai; grùzdas < *krustas (pol. chrust); griñga < 
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grazniųjų žolelių). Tu też łot. gre̦zns ʽpiękny, wspaniałyʼ < *kresnas (war. grazns). — 

Dysymilacja -zn- > -žn- albo też adaptacja fonotaktyczna: grãžnas, gražnùs (Aš tau 

paskinčiau, aš tau parėkščiau gražniųjų rūtytėlių). Por. wtórne -žn- w zapoż. ažnýčia, 

bliùžnyti, blõžnas i kožnadėjas. Drw. wsteczny: gražùs (zob.). Zob. też krasavóti oraz krosà 

I, krõsyti. 

 krãštas 4 p.a. 1. ʽbrzeg, skraj, krawędź, koniecʼ, 2. stlit. SD «granica» (syn. siena, 

rūbežius, galas), 3. ʽkraj, kraina, obszar, terytoriumʼ. Por. jeszcze SD: kraštas «krawędź, kray 

czegokolwiek, brzeg, ostatek, koniec», kraštas marių «brzeg morski», kraštas upės «brzeg 

rzeczny» (co ma odpowiednik w łot. krasts ʽbrzegʼ), kraštas rūbo, sterblė «kray szaty, brzeg 

szaty» (SD
1 rūbų kraštas «podołek»), kraštai vokų «powiek brzegi, z ktorych włosy 

wyrastaią». Brak ustalonej etymologii. LEW 289 suponował związek bądź z lit. kirs̃ti ʽsiec, 

ciąć, rąbaćʼ, bądź z lit. kártis ʽwieszać się; wspinać sięʼ, co jest trudne z uwagi na 

rozbieżność formy (kirt-/kert- i kraš-/krašt-? kirt-/kert- i kar-?). Tytułem próby wysuwa się 

dwie analizy. Po pierwsze: kraš-tas, dewerbalne nomen z suf. -ta- i SO od pwk. kreš-, por. 

sánkraša ʽskrzepʼ ⇐ sukrešė́ti ʽskrzepnąć, ściąć się, stężeć, zgęstniećʼ (zob. krešė́ti). Znacz. 

etym. ʽto, co zakrzepło, stężałoʼ ⇒ ʽląd stały w przeciwieństwie do bagna lub wody ⇒ ʽbrzeg 

jako granica między lądem i wodą (rzeką, morzem)ʼ; ALEW 519 akceptuje związek kraš- z 

krešė́ti. Druga analiza: krãšt-as, postwerbalne sb. na -a- od zanikłego czas. *kraštyti, który 

był frekwentatywem o strukturze *kraš-sty-. Również w tym wypadku można postulować 

apofoniczne pokrewieństwo kraš- i kreš-. Paralela morfologiczna: maĩštas ⇐ *maiš-styti 

(zob.); tam też o asymilacji *š-sty > *š-šty > *šty. Zob. też syn. krañtas i kriaũšas. — Drw. 

bekraštis SD «bezmierny» (dosł. ʽbezbrzeżnyʼ), kraštė́jis ʽboczny, skrajnyʼ, kraštiẽtis ʽkrajan, 

ziomekʼ, kraštingas SD
1 «krawędzisty», kraštìnis 1. adi. ʽskrajny, bocznyʼ, SD «pobrzeżny», 

2. sb. ʽsieć, którą się łowi przy brzegu rzekiʼ, kraštutìnis ʽskrajny, krańcowy; radykalnyʼ (w 

kwestii neosuf. -utin- zob. ŽD 256), ⇒ kraštutinýbė ʽskrajność, krańcowośćʼ; pakraštỹs 

ʽbrzeg czego, skraj (lasu), koniec; nabrzeże (syn. pakrántė); zakątek, zakamarekʼ, cps. 

kraštótyra ʽkrajoznawstwoʼ (neol., por. tìrti). — N.m. Kraštaĩ 9x, Kraštẽliai, Kraštìnė. N.rz. 

Kraščià (por. Krančià), n.jez. Krãštas, Kraštìnis. 

 krãtas 4 p.a. wsch.-lit. ʽkret, Talpa europaeaʼ (LZŽ; brak w LKŽ) — zapoż. ze stbłr. 

krotъ, por. błr. krot, gen.sg. kratá. 

 kratýti, krataũ, kračiaũ ʽtrząść, potrząsać, wytrząsać, podściełać (słomę pod bydło)ʼ, 

kratau SD «potrząsam czym; trzęsę kogo» (syn. krečiu), «wstrząsam» : łot. kratît, -u, -ĩju 

ʽpotrząsać, przetrząsać rzeczy w poszukiwaniu czegoś; robić rewizję w domuʼ — iterativum 

na -y- ze SO krat- ⇐ kret-/krit-, zob. krečiù, krės̃ti ʽtrząśćʼ i krintù, krìsti ʽspadaćʼ. Paralele: 

draskýti ⇐ drėk̃sti; raškýti ⇐ rėk̃šti; slapýti ⇐ slėp̃ti. Por. LEW 295, ALEW 519n. Lit.-łot. 

osnowa krat-ī- ma nawiązanie w scs. krotiti ʽoswajać, poskramiaćʼ, pol. ukrócić 

ʽpowściągnąć, pohamowaćʼ, stpol. okrotnąć ʽzłagodniećʼ, nieokrotły ʽnieposkromionyʼ). Nie 

ma pewności, czy pbsł. *krat- jest spokrewnione z gr. κροτ- w κροτέω ʽz turkotem ciągnąć (o 

koniach), stukać, uderzać w coś, kuć, klaskać, przyklaskiwać; szczękać, zgrzytać (zębami)ʼ, 

κρότος m. ʽszczęk, tupot, klaskanie, hałasʼ. Może to być czasownik o genezie 

onomatopeicznej, zob. Beekes 2010, 784. — Cps. pakratau SD «potrząsam czego, sypiąc 

miary, korca», refl. atsikratýti ʽotrząsnąć się, wyzwolić się, pozbyć sięʼ, nusikratýti 

ʽstrząsnąć sobieʼ, przen. ʽuwolnić się od czego, pozbyć się czegoʼ. Z innym sufiksem: 

kratinė́ti iter. ʽwytrząsywać (szyszki), bić skrzydłami (o ptaku); szukać, badaćʼ. — Neoosn. 

kraty-: iškratytojas SD «badacz» (syn. vartytojas, išklausinėtojas, dasižinotojas), kratymas 

SD «szperanie», «trzęsienie czego» (syn. drebėjimas). — Postverbalia: atkrataĩ m.pl. ʽnawrót 

 

kriñka; gvãzdis < *kvastis (błr. xvost). 
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choroby, recydywaʼ (war. ãtkratos f.pl.), też ʽniespodziany przymrozekʼ, įk̃ratas ʽźdźbło 

gdzieś wtrzęsione; domieszka do karmy (z siana, słomy)ʼ, įkrataĩs adv. ʽczasami, od czasu do 

czasu; na przemian (np. karmi czym)ʼ, kratà ʽprzetrząsanie dla znalezienia czegoś 

schowanego, rewizja policyjna; siano zgrabione w jedno miejsce dla suszenia; len rozesłany 

do bieleniaʼ, krataĩ m.pl. ʽsłoma na ściółkę, paprochy sianaʼ, krãtalas ʽwielkie sito o rzadkiej 

kratownicy; stary, niedołężny człowiekʼ (por. war. krẽtelas, krẽtilas s.v. krės̃ti), kratìkas ʽkto 

roztrząsa gnójʼ, kratìklis ʽpałeczka do wytrzepywania paździerzy, śmieci z pakuł a. wełnyʼ 

(por. rodìklis ⇐ ródyti; rūkìklis ⇐ rūkýti), krãtilas ʽrzeszoto; kosz na paszęʼ (war. krẽtalas), 

kratinỹs ʽmieszanka z siana, koniczyny i słomy zadawana bydłu; wszelka mieszanina; 

podściółka dla zwierzątʼ (por. łot. kratenis a. kratinis ʽmieszanka z siana i słomyʼ), kratiniai 

m.pl. SD «mieszanka bydłu», krãtulas ʽrzeszotoʼ, kratùs (⇐ kratà) ʽtrzęski, trzęsący (o 

drodze nierównej, z grudami, wybojami)ʼ, przest. ʽharttrabendʼ, SD kratus arklys «kłusak» 

[ʽkoń biegnący kłusem, tempem pośrednim między stępem a galopemʼ], «koń ciężko 

noszący», neatsikratamas SD «niezbity», nukrataĩ m.pl. ʽostatnie wymłócone ziarnoʼ, 

núokratos f.pl. ʽgrubsze plewy; zgrabkiʼ, pakrãčios a. pãkračios f.pl. ʽpodściółka dla bydła; 

paprochy siana, słomyʼ, pãkratas ʽpodściółkaʼ, też pl. pakrataĩ (3 p.a.) ts., pãkratos f.pl. 

ʽściółka, paprochy siana, słomyʼ, sánkratais adv. ʽbezładnie, jak popadnieʼ ⇐ sùkrečiu 

ʽwstrząsam, zrzucam do kupyʼ, ùžkratas ʽzarazaʼ (syn. añtkrytis). Cps. mėšlãkratė ʽwidły do 

roztrząsania gnojuʼ (por. mė́šlas). Por. łot. kratas f.pl. 1. ʽznoszone ubranie, łachmanʼ, 2. 

ʽdreszcz, odruch wstrętu; drżenieʼ, krateklis a. kratîklis ʽwielkie sito do czyszczenia ziarnaʼ. 

— Neoapofonia krit- ⇒ krait-: kráičioti (zob.). 

 kraũčius, -iaus 2 p.a. przest., gw. ʽkrawiecʼ — zapoż. ze stbłr. kravecъ, krovecъ, pl. 

kravcy, por. błr. kravéc, kraŭcá, pol. krawiec, -wca (SLA 109, ZS 26, LEW 295). War. z 

palatalizacją nagłosu: kriaũčius (por. šiaũčius ob. šaũčius). — Drw. kraučỹstė a. kriaučystà, 

kriaučỹstė ʽrzemiosło krawieckie, krawiectwoʼ (por. stbłr. kravectvo), kriaučiū́tis, -ė 

ʽdziecko krawcaʼ, kraučkà, kriaučkà ʽkrawcowaʼ. Vb. denom. kriaučiáuti ʽtrudnić się 

krawiectwemʼ. 

 kraujãžolė 1 p.a., bot. 1. ʽkrwawnik pospolity, Achilleaʼ, 2. ʽkrwiściąg lekarski, 

Sanguisorba officinalisʼ — złożenie z kraũjas ʽkrewʼ i žolė ̃ ʽtrawa, zieleʼ, dosł. ʽziele na 

krew, na krwotokʼ (działa obkurczająco na naczynia krwionośne, zmniejszając krwawienie). 

War. kraũjažolė, kraũžolė. Zob. też zapoż. kriváunykas i kruváunykas.  

 kraũjas 4 p.a. ʽkrewʼ, też pl.t.m. kraujaĩ, -ų̃ coll. ʽkrewʼ. Odpowiednik stpr. krawian 

ʽBlutʼ dopuszcza dwie lekcje: [kravi.jən] lub [kraujən] (PKEŽ 2, 262n. nie uwzględnił 

pierwszej z tych możliwości). Budową swą odpowiada przymiotnikowi sti. kravyá- 

ʽkrwawyʼ, z czego wniosek, że w bałtyckim mamy do czynienia z semantyczną 

substantywizacją odziedziczonego przymiotnika (por. substantywizację w sti. kravyám n. 

ʽkrewʼ). Z uwagi na to, że formy staroindyjskie odzwierciedlają osnowę pie. *kreu̯h2-, nie 

zaś †krou̯h2-, trzeba kraũjas sprowadzić do praformy *kri̯au̯-i̯as < *kreu̯h2-i̯o-. Zatrata 

spółgłoski laryngalnej w pozycji przed i̯, jak np. w sti. kravyá-, por. Pinault 1982, 268n. Zob. 

też dyskusję w NIL 447, przyp. 24. Trzeba jeszcze uwydatnić szczegół, na który nie 

zwracano dotąd uwagi, mianowicie że refleks litewski został ukształtowany przez 

dysymilatywny zanik i̯ w pozycji przed sylabą zawierającą suf. -i̯(o)-, por. naũjas ʽnowyʼ < 

pb. *ni̯au̯-i̯as < pie. *neu̯-i̯os (inne paralele s.v. gáuti). Pod względem słowotwórczym chodzi 

tu o przymiotnik na -i̯o-, urobiony od rzeczownika pie. *kreu̯h2-s-ø ʽsurowe, krwią 

ociekające mięsoʼ (temat na -s-), por. gr. hom. κρέας n. (z *kreu̯as < *kreu̯h2
as) : wed. kravíṣ 

(z *krau̯is < *kreu̯h2
is), gen. kravíṣaḥ, z pie. *kreu̯h2-s-ø, gen. *kreu̯h2-s-os. Tradycyjna 
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rekonstrukcja *krau̯i̯a- w BSW 142n. i LEW 290. Zob. też ALEW 520n.326. — Drw. bekraujis 

SD «niekrwawy», kraujìnė ʽkrwawa biegunkaʼ (por. sufiks w gerklìnė, pilṽinė), kraujìngas 

ʽkrwawy (bój), zakrwawionyʼ, SD «krew w sobie maiący», kraujìnis ʽkrwistyʼ (⇒ kraujìnė 

dešrà ʽkiszka zrobiona z kaszy i krwi, kaszankaʼ, syn. kruvìnė), ʽkoloru krwiʼ, pakraujaĩ 

m.pl. ʽkrew zmieszana ze śliną i flegmąʼ (Jis džiovininkas, spjaudo pakraujaĩs ʽOn gruźlik, 

wypluwa p.ʼ). — Cps. z krauja- a. krau- w funkcji I członu: kraujagerỹs a. kraugerỹs 

ʽkrwiopijca, krwiożercaʼ (por. gérti), kraujãgyslė ʽnaczynie krwionośneʼ (por. gýsla), 

kraujalaidys: taurelė kraujalaidžio SD «bańka barwierska», kraujaleidỹs ʽkto puszcza krew; 

marny lekarz, konowałʼ, por. léisti (⇒ n.m. Kraujaléidžiai, Krauleidžiaĩ, ⇒ Krauleĩdiškė), 

kraujasiurbỹs ob. kraũsurba, krausurbỹs ʽkwiopijca, wampirʼ (por. siurb̃ti), kraujãtryda 

ʽkrwawa biegunkaʼ (por. tríesti), kraujãžolė (zob.), vìrkrauja ʽkobieta o cechach męskichʼ 

(por. výras, výrmergė). Człon początkowy kraujo-: kraujogėda stlit. ʽkazirodztwoʼ (por. gė́da 

ʽwstyd, hańbaʼ; kalka z nwn. Blutschande f.), kraujoliejys SD «krwie rozlewca», syn. kraujo 

ižlėjėjas (por. líeti), kraujómaiša ʽkazirodztwoʼ (dosł. ʽmieszanie krwiʼ, por. maišýti), 

kraujóplūdis ʽkrwotokʼ (por. plū́sti). Vb. denom. kraujúoti ʽkrwawićʼ (⇒ kraujúotas 

ʽzakrwawionyʼ). — SZ-V kruv-: krùvinas (zob.). — Odpowiednik łot. †kraujš nie jest 

zaświadczony. Zamiast tego mamy kreve ʽzakrzepła krew, strupʼ, o budowie wskazującej na 

substantywizację przymiotnika *krau̯-ii̯ā ʽz krwi, krwawyʼ327.  

 krauklỹs, -io 4 p.a. gw. ʽkruk, Corvus coraxʼ — nomen agentis na -lys od czas. kraũkti, 

-iù, -iaũ ʽkrakaćʼ (por. kurklỹs ⇐ kurk̃ti; kryklė ̃ ⇐ krỹkti). Osnowa krau-k- pochodzi od 

powtórzonego wykrz. *krau-krau o krakaniu (por. kaũkti ⇐ kau-kau; kiaũkti ⇐ kiau-kiau). 

Zob. też kraũktis. Osnowę krau-k- można typologicznie przyrównać do słow. kruk-, por. 

stpol. krukać ʽwydawać głos – o niektórych zwierzętachʼ, od czego rzecz. kruk ʽCorvus 

coraxʼ. Por. LEW 290, REW I, 670, Boryś 264. Podobieństwo do gr. κραυγή ʽkrzyk, wołanie, 

wrzaskʼ, κραυγάζω m.in. ʽkrakaćʼ i stisl. hraukr ʽsea-ravenʼ (Beekes 2010, 773) jest raczej 

przypadkowe. W jęz. literackim nazwą ʽkrukaʼ jest kranklỹs (zob.). 

 krauktis, kraukiasi, kraukėsi b.z.a. gw. ʽsterczeć, wystawać na zewnątrz, np. o 

żebrachʼ (Tavo karšinčiaus kaulai jau kraukias ir išsikraukę kraukso), krauksóti ts., też ʽo 

dzieciach: gapić sięʼ — od osnowy krau-k-, pochodzącej od powtórzonego wykrz. *krau-

krau o sterczeniu (por. krauklỹs). Nomina: kráuklas ʽżebroʼ, pl. kráuklai a. krauklaĩ ʽkości, 

szkielet; obręcze więcierza; grudy na drodze; spiętrzony lód na rzece; grubsze paździerze lnu 

a. konopiʼ.  

 kraulaĩ, -ų̃ 4 p.a., kráulai, -ų 1 p.a. m.pl. ʽrzeczy niepotrzebne, zawadzające, graty, 

rupiecie; bagaże podróżnychʼ (war. palatalizowany: kriáulai m.pl. ʽgratyʼ) — dewerbalny 

drw. z suf. -la- od kráuti ʽskładaćʼ, pierwotnie może przymiotnikowy: adi.vb. ʽodłożony na 

bokʼ. Paralele: pjaũlas, pjáulas i pjaulaĩ, siū́las, tū́las. — Drw. krauliniaĩ m.pl. ʽgraty, 

manatki przewożone podczas przeprowadzkiʼ, kraulỹs ʽstodoła, gumnoʼ (Kraulys tai menkas 

buvo, tik daug jam sukrauta ʽStodoła była marna, tyle że sporo w niej [zboża] naskładanoʼ). 

 
326 Ostatnio Yamazaki (JIES 37, 2009, 446) wywodzi kraũjas wprost z pie. *krouh2-i̯o-, przy czym brak 

spodziewanego akutu tłumaczy efektem de Saussureʼa. Z uwagi na specyfikę pralitewskich zmian, które 

ukształtowały kraũjas, wywód taki nie wydaje się poprawny. 
327 Łotewski jest jedynym językiem grupy bałto-słowiańskiej, który przechował ślad pie. nazwy ʽkrwiʼ, 

formalnie nie związanej z ʽkrwistym mięsemʼ. Jest to asinis f.pl. ʽkrewʼ (gw. asiņi m. pl.), gen. pl. asiņu, 

rzadziej w liczbie pojedynczej: asins f. lub asnis m. ʽkrewʼ. Z wtórnym a- (neutralizacja pb. samogłosek *e- i 

*a- w nagłosie) stanowi ono przekształcenie starszego *esni-, tematu na -(n)i-. Ten ostatni zastąpił 

heteroklityczną osnowę pie. neutrum *h1esh2-ṛ ʽkrewʼ, gen.sg. *h1sh2-én-s lub *h1sh2-n-ós. Por. het. ēšḫar / 

išḫan-, wed. ásr- / asn- (nom. ásṛk, gen. asnáḥ, instr. asnā́); gr. ἔαρ, ἔαρος n. ʽkrew; sokʼ, w złożeniu też 

εἶαρ: εἰαροπότης.αἱμοπότης Hes. ʽssący krew, krwiopijcaʼ; toch. A ysār ʽkrewʼ, toch. B yasar ts. Por. IEW 

343, Puhvel, HED I-II, 312 n., EWAIA I, 149, Kloekhorst 256 n., EIEC 71, ALEW 521. 
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— Vb. denom. 1. kráulioti (zob.), 2. kraũlyti, -iju, -ijau ʽskładać pieniądze, oszczędzać; 

sprzątać ze stołu; ładować, wyładowywaćʼ (war. kraũlinti), kráuloti, -ju, -jau ʽładować, 

pakowaćʼ, apkráuloti ʽobłożyć czymʼ, refl. kráulotis ʽprzeprowadzać sięʼ. 

 kráulioti, kráulioju, kráuliojau ʽskładać, sprzątać (ze stołu); ładować i przenosić z 

miejsca na miejsce, przeprowadzaćʼ (war. kraulióti, też kriáulioti, kriáuloti). Pod względem 

synchronicznym jest to iterativum z neosuf. -lio- od kráuti (zob.). Z tymże formantem: 

gaulióti ⇐ gáuti; dėlióti ⇐ dė́ti; duolióti ⇐ dúoti. Natomiast z etymologicznego punktu 

widzenia kráulioti jest vb. denominativum z neosuf. -io- od kraulaĩ, kráulai a. kriáulai 

ʽgraty, rupiecieʼ (zob.). 

 kraũpti, kraupiù, kraupiaũ gw. ʽwzbudzać w kim strach, straszyć kogoʼ, pakraũpti 

ʽpostraszyć; zbesztać, złajać, ukaraćʼ, refl. susikraũpti ʽskulić się z zimnaʼ — 

prawdopodobnie pdg. quasiprymarny, zbudowany na prs. kraupiù, kiedyś należącym do iter. 

*kraupyti ⇐ krùpti (zob.). Paralele: klaũpti, praũsti, raũpti. — Drw. kraupùs 1. ʽstraszny, 

budzący grozę, przeraźliwy (np. krzyk); bojaźliwy, lękliwy, płochliwyʼ, 2. ʽkruchyʼ, 3. 

ʽsurowy, ostry (klimat), przenikliwy (wiatr)ʼ, 4. ʽospowaty, dziobaty (o twarzy)ʼ, SD kraupus 

«chropawy; dołkowaty» (syn. dubus, duobėtas), kraupulỹs ʽdreszczʼ. Vb. denom. kraupauti 

MOP ʽlękać sięʼ (PAŽ 202). — Odpowiedniki łotewskie: kraũps ʽnierówny, szorstkiʼ, kraupis 

ob. kŗaũpis ʽświerzb, świerzb koński, parchʼ, kŗaupa ʽświerzb; strup; brodawka; nierówność 

na powierzchni kartoflaʼ, kraupes f.pl. ʽzmarszczkiʼ, kŗaũpis ʽropuchaʼ (syn. krupis); vb. 

denom. kraũpêt, -ẽju ʽpokrywać się strupami, świerzbemʼ, kŗaũpt ʽo skórze: stawać się 

szorstką, chropowatą, pierzchnąćʼ. Bez ustalonej etymologii. Zob. LEW 291, gdzie wzmianka 

o mało prawdopodobnym związku z polskim przym. okropny (Boryś 388 łączy okropny z 

czas. okropić ʽspryskać, pokropićʼ). ALEW 521 za główny refleks uważa adi. kraupùs i 

opisuje go jako «eine τομός-Bildung aus der Wortfamilie von lit. krùpti...»; natomiast czas. 

(pa)kraũpti pozostawia bez komentarza. — SZ krup-: krùpti (zob.). — WSZ krūp-: krū́pti 

(zob.). 

 kráustyti, kráustau, kráusčiau 1. ʽukładać, składać, rozkładać, przekładaćʼ, 2. 

ʽprzenosić, przeprowadzać do nowego mieszkaniaʼ, 3. ʽuprzątać, zabierać co niepotrzebne; 

sprzątać/zdejmować ze stołuʼ, 4. ʽkraśćʼ, 5. ʽwypróżniać się, fajdać, paskudzićʼ — 

frequentativum na -sty- od kráuti (zob.). Odpowiednik łot. kraũstît ʽładować, pakowaćʼ, 

młodsze kŗaũstît. Paralele: džiáustyti ⇐ džiáuti; káustyti ⇐ káuti; pjáustyti ⇐ pjáuti. Cps. 

apkráustyti ʽokładać czym; przeszukać; okraśćʼ, atkráustyti ʽzrobić wolne miejsceʼ, 

įkráustyti ʽzaładować, wpakować gdzie; osiedlić kogoʼ, iškráustyti ʽwyładować, opróżnić; 

wysiedlićʼ (war. sonoryzowany: išgráustyti ʽwydobywać (kamienie), wynosić rzeczy (z 

chałupy na dwór)ʼ). Refl. kráustytis ʽukładać się; przenosić się z miejsca na miejsceʼ, 

įsikráustyti ʽwnieść się, wprowadzić się do nowego mieszkania; wleźć, wepchnąć sięʼ 

(insikraustau SD «wprowadzam się»), išsikráustyti ʽwyprowadzić sięʼ, užsikráustyti añt 

aũkšto ʽwleźć, wgramolić się na strychʼ. — Neoosn. krausty-: iškráustymas ʽwysiedlenieʼ, 

kraustỹnės f.pl. ʽprzeprowadzkaʼ, SD vežimas prikraustytinis «woz skarbny» [ʽpakowny wóz 

podróżny, najczęściej czterokonnyʼ]. — Neoosn. kraust-: kraustinė́ti ʽskładać, układać; 

kraść; o gęsiach: czyścić pióraʼ. Postverbalne nomina: kraustà ʽzapłata za przeprowadzkęʼ, 

kraũstas ʽruchomości, rupiecie, pakunki, manatki do przewiezienia, do przeprowadzeniaʼ (w 

ŽD 324 niemożliwy wywód wprost od kráuti; zob. uwagę s.v. láikštė), kraustẽnė 

ʽprzeprowadzanie się z miejsca na miejsceʼ, kraustùkas ʽkto często się przeprowadzaʼ, 

kraustulỹs a. kraustuliaĩ ʽróżne rzeczy drobne do przewiezienia, graty, rupiecieʼ, kraũstė c. 

ʽ(o kimś niespokojnym) kto wciąż rzeczy przekłada, przenosiʼ. Por. łot. kraust-: krausts, 

kràusts a. gràusts ʽciężar, balastʼ. 

 kraušýti, kraušaũ, kraušiaũ gw. ʽmiąć, wyżymać; bić, uderzać; popychać, tarmosić; 
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gnieść, tratować; krzywdzić (dziecko)ʼ. Šlapelis 186: ʽgruchotać, kruszyćʼ. Refl. kraušýtis 

ʽpchać się, tłoczyć sięʼ. Dwuznaczne: albo iteratyw z suf. -y- i SO krauš- ⇐ kruš- (por. krùšti 

m.in. ʽdrobić, ucieraćʼ) albo też kauzatyw na SO krauš- ⇐ kriauš- (por. kriaũštis ʽpękać, 

łamać sięʼ). Odpowiedniki bsł.: łot. krausît, -ĩju ʽtłuc, otłukiwać ości jęczmienia na klepiskuʼ 

(war. kràusêt, -ẽju ʽubijać w moździeżuʼ), scs. sŭkrušiti, -krušǫ ʽzgnieść, skruszyćʼ, ros. 

krušú, krušítь, pol. kruszę, kruszyć ʽłamać, rozbijać na drobne kawałki, drobićʼ; sb. postvb. 

scs. ukruxŭ ʽκλάσμα, ułamek, kawałekʼ, pol. okruch (chleba, ciasta, złota) ʽodkruszony 

kawałekʼ. Zob. BSW 143, LEW 302. Transponat ie. *krou̯s-ei̯e- ⇐ *kreu̯s- ʽuderzać, kruszyćʼ 

(LIV
2 371). Por. gr. κρούω (*krou̯s-) ʽuderzać, uderzać (w struny), pukać (do drzwi), uderzać 

jedno o drugie, klaskać, tupać (w tańcu)ʼ, κροῦσις, -εως f. ʽuderzenie, zderzenieʼ, κρουστικός 

ʽtrykający – o baranieʼ (GEW II, 27n., Beekes 2010, 785n.). Zmiana *(au̯)s > lit. (au̯)š jak np. 

w aušrà (zob. Stang 1966, 97). — Oboczny SO kriauš- (z r̓  jak w SE kriaũštis): kriaušýti 

ʽkłuć rogami, gnieść, kruszyć, rozdeptywać, popychaćʼ, refl. kriaušýtis ʽpchać się, tłoczyć 

sięʼ. Zob. też kriaũšas. 

 kráuti, kráunu (war. kráuju), króviau (war. kráujau) 1. ʽkłaść jedno na drugie, składać 

w jednym miejscu, składać na kupę, układać, nakładaćʼ, 2. ʽpakowaćʼ, 3. ʽładowaćʼ, 4. 

ʽgromadzić (dobra, majątek)ʼ, 5. ʽwić gniazdoʼ, 6. ʽwypuszczać pąki, tworzyć zawiązki 

kwiatówʼ, 7. ʽstawiać piec z kamieniʼ (Puodžius puodus suka, krõsnius krosnis krauna 

ʽGarncarz lepi [dosł. kręci] garnki, zdun stawia pieceʼ). Cps. atkráuti ʽuprzątnąć, usunąćʼ, 

inkrauju SD «nakładam czego» (syn. indemi), iškrauju SD «wykładam co rękoma», pakráuti 

m.in. ʽobłożyć czym z wierzchu; załadować piec drewnemʼ, užkrauju SD «nakładam na co» 

(syn. uždemi), refl. apsikráuti stlit. ʽozdobić się czymʼ, susikráuti ʽspakować sobie; uwić 

sobie gniazdo; sformować się – o pąkach, listkachʼ. Odpowiednik łot. kŗaũju a. kŗaũnu, 

kŗãvu, kŗaũt ʽzrzucać, składać na kupę, gromadzić, ładowaćʼ skłania do przypuszczenia, że 

nagłos kr- pojawił się w lit. czasowniku wtórnie, mianowicie w następstwie dysymilacji 

*kriáuju > kráuju, por. gáuju s.v. gáuti (tam też inne paralele). W gwarach lit. spotyka się 

jeszcze war. kriáuti (LD § 173). Dalej godny uwagi jest fakt, że palatalizowany nagłos kr̓ - 

ukazuje się w nominach utworzonych inaczej niż z udziałem -i̯-. Por. 1° kriáuklas m.in. 

ʽskorupa (orzecha, owada, raka, żółwia), łuska, łupina; muszla, koncha; gruda zeschłego lub 

zmarzłego błotaʼ z *kri̯ā́u̯-tlo-, znacz. etym. ʽprzykrycie, pokrywaʼ (war. kriauklė,̃ p.a. 4, 2, 

por. kriauklė marių SD «purpura, morski żółw»), 2° kriáutė a. kriáutis, -ies f. ʽmiejsce w 

kominie przeznaczone do suszenia, wędzenia mięsa; strych, pomieszczenie między sufitem a 

dachemʼ, 3° kriáutinė ʽbród wymoszczony rzuconymi na dno kamieniamiʼ, 4° kriáuloti (zob. 

kráulioti), 5° kriaũnos (zob.). Rekonstrukcja: pbsł. *kri̯āu̯-C z pie. *kreu̯H- ʽrzucać na kupę, 

gromadzić, okrywaćʼ (LIV
2 371, BSW 140, LEW 291, ALEW 521n.). — SO kráu-C < *krāu̯-C 

< *krou̯H-C: kraudinė́ti LZŽ, ZTŽ ʽnakładać, ładowaćʼ, kráustyti (zob.), kraulaĩ (zob.), 

kráutuvė (zob.). — SO krav-V < *krou̯H-V: zob. krav-. — WSO krov-V < *krāu̯-V: króviau 

(prt.), drw. zestawiono s.v. krov-. — Antekonsonantyczny SZ *krū-C < *kruH-C: stpr. krūt 

ʽpadać, fallenʼ, łot. krūtiês, krūjuôs, kruvuôs ʽnarzucać się komuʼ, nowsze krujuos a. krūjuos, 

kruĩtiês (neoinfinitivus oparty na formie prs.) ʽnarzucać się komu; targnąć się na kogo, 

dobrać się komu do skóry; usiłować postąpić naprzódʼ, od tego intens. kruistîtiês ʽczynić coś 

niedozwolonegoʼ (zam. *krū-stī-, por. wtórne ui w lit. buitìs). — Nawiązanie słowiańskie: 

scs. kryti, kryjǫ ʽokrywać, chowaćʼ, ukryti ʽukryć, schowaćʼ (por. Vaillant III, 282, z 

paralelami). Scs. kryti tak się ma do lit. kráuti jak scs. myti ʽmyćʼ do łot. maût (zob. máudyti) 

i scs. ryti ʽryćʼ do lit. ráuti, łot. raût. Nomina: krū́mas (zob.), krū́snis (zob.), krū́tis (zob.), 

krūtìs (zob.). — Antewokaliczny SZ *kruH-V wydaje bałtyckie kruv-V w warunkach hiatu 

laryngalnego: łot. kruva ʽkupaʼ (malkas kruva ʽkupa drewnaʼ), ʽpagórek, wzniesienieʼ, < 

*kruH-eh2-, zob. HL 66n. Do tego war. kŗuva, z ŗ przeniesionym ze SE kŗaũt. Dalej por. łot. 

kruvesis, które oprócz ʽder Höckerʼ (por. kruva) oznacza też ʽścięte mrozem błoto na drodze, 
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polu; nierówność na drodzeʼ. — Allomorf kruv-V ukazuje się również w słowiańskim, por. 

scs. pokrŭvati ʽpokrywać, zakrywaćʼ < *kruH-eh2-, nepokrŭvenŭ ʽniepokrytyʼ, prikrŭvenije 

ʽprzykrycie, osłonaʼ, sŭkrŭveno adv. ʽskrycie, potajemnieʼ. — WSZ-V krūv-: krūvà (zob., 

tam też o scs. pokryvati). 

 kráutuvė 1 p.a. ʽsklep, miejsce sprzedaży pewnych towarówʼ (neol.), dawniej też 

ʽmagazynʼ i ʽmuzeumʼ — dewerbalna formacja na -tuv- od kráuti ʽskładać coś w jednym 

miejscuʼ. Znacz. etym. ʽmiejsce do składania towarów, skład, magazynʼ. Por. pol. przest. 

skład ⇐ składać w wyrażeniach skład apteczny, skład wódek, skład mydła; ros. magazín 

ʽsklepʼ. War. akc. krautùvė 2 p.a., krautuvė ̃3 p.a. Też m. kráutuvas ʽładunek; zboże złożone 

w gumnie; miejsce do składania czegoʼ. Por. ŽD 594, 599, 600n., LEW 292. — Drw. 

kráutuvininkas a. krautùvininkas ʽwłaściciel sklepu, sklepikarz; sprzedawca w sklepieʼ, war. 

kontrahowany: kráutninkas.  

 krav, derywaty z antewokalicznym allomorfem st. o, *krau̯-V- ⇐ *kruu̯-V por. scs. 

kryti, kryjǫ ʽokrywać, chowaćʼ (zob. HL 66n.). Por. įkravà ʽwalizaʼ, inkravùs ʽpojemny, 

pakowny, wiele mieszczący (wóz, sanie, skrzynia, stodoła)ʼ, drw. wsteczny deprefigowany: 

kravùs (por. sántaika ⇒ taikà); kravóti a. kràvoti ʽpakować, ładowaćʼ (vb. denom. od *krava 

ʽpakowanieʼ), pakravà ʽmiejsce w stodole do składania siana a. słomy, odryna; piętro w 

stodole do składania zbożaʼ (⇐ pakráuti ʽnałożyć, naładowaćʼ), pakrãvai (zob.), pérkravinėti 

ʽ(wóz) przeładować, przeciążyćʼ, príekrava, żm. prýkrava ʽkupka (siana) złożona obok dużej 

kopy; miejsce pod okapem dachuʼ. Por. jeszcze kravažaĩ m.pl. ʽrzeczy przewożone podczas 

przeprowadzki, ładunkiʼ (< *krau̯-važ?). Nawiązania łotewskie: krava ʽkupa, stosʼ, też 

ʽbrzegʼ, kravata ʽkupaʼ, kravažas f.pl. ʽgraty, rupiecieʼ (ME II, 264), atkŗava ʽstos starych, 

bezwartościowych, niepotrzebnych rzeczyʼ, kŗavis ʽparów, wąwózʼ; pãrkravât ʽprzekładać z 

miejsca na miejsce, szukać przewracającʼ, pãrkravâtiês ʽprzenosić się, przeprowadzać sięʼ. 

— Nawiązanie słowiańskie: scs. krovŭ ʽdach, przykrycie; namiot, szałas, mieszkanie; miejsce 

ukryte, kryjówka; ochrona, obronaʼ, scs. pokrovŭ ʽprzykrycie, dach; ochrona, obronaʼ, sch. 

pòkrov ʽcałun; powłoka śnieżnaʼ, ros. pokróv ʽzasłona, osłona; obrona, ochrona; naskórekʼ, 

stpol. pokrow ʽpokrycie, okrycie; pokrywka, przykrywka naczyniaʼ. Por. BSW 140, REW I, 

665, Boryś 458, Derksen 2008, 250 (tu zaskakujący wywód scs. krovŭ z pbsł. *krou(ʔ)um). 

Osobno zob. krov-. 

 kredà 2 p.a., gen.sg. krẽdos ʽw chrystianizmie: wyznanie wiary (zbiór artykułów wiary 

ułożonych w całość zaczynającą się od słowa ʽWierzęʼ, łac. Crēdō): kaip visi kredoje 

ižpažįstame DP 57320 ʽjak wszyscy wyznajemy w Kredzieʼ; kaipo Credoy visi tikim PK 17225 

ʽgdzie go w kredzie wyznawamyʼ — zapoż. z pol. Kredo, Credo n. ⇐ łac. crēdō ʽwierzęʼ. 

Brak w LEW i ALEW. 

 kregždė ̃ 4 p.a. ʽjaskółka, Hirundoʼ, kregždė ̃ urvìnė ʽjaskółka brzegówka, Riparia 

ripariaʼ, SD kregždė urvinė, urvosa gyvenunti «grzebielucha», kregždė ̃ mū́rinė ʽjerzyk, 

Cypselus apusʼ. War. krẽgždė, kregždỹs; z s-mobile: skregždė ̃ (strẽgždė, strãgždė LZŽ), 

skreždė,̃ skrãždė (syn. skraidė,̃ skraĩždė ZTŽ) — rzeczownik postwerbalny od 

dźwiękonaśladowczego czas. kregždė́ti ʽskrzeczeć, pokasływać, zgrzytaćʼ (zob.). — War. 

kriùgždas a. kriùgžda ʽjaskółka brzegówkaʼ ⇐ kriugždė́ti ʽtrzeszczeć, skrzypiećʼ. Obocznik z 

bezdźwięczną zbitką -kšt-: krykštė,̃ krỹkštė gw. ʽjaskółka, Rauchschwalbe, Hirundo rusticaʼ. 

Ważne, że jest dla niego nawiązanie w stpr. krixtieno EV ʽjaskółka, Ertswale [Erdschwalbe, 

Uferschwalbe]ʼ, < *krīkst-īn- lub *krikst-in- (por. niżej litewskie drw. z suf. -in/īn-). Do tego 

n.w. Krixteyn (AON 73, 233), por. lit. Krìkštinė. Zob. Endzelīns 1943, 197, Toporov IV, 188 i 

Mažiulis, PKEŽ 2, 275n. (sprowadza do vb. krỹkšti ʽo ptakach: krzyczećʼ)328. — Drw. 

 
328 Trautmann 1910, 363 zapytywał, czy nie należałoby poprawić hapaksu krixtieno na *krexdingo, co miałoby 
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krẽgždinas ʽsamiec jaskółkiʼ, kregždýnas ʽpisklę jaskółki, jaskółczęʼ, kregždìnė a. kregždỹnė 

bot. ʽjaskółcze ziele, Chelidoniumʼ (już w SD <krekźdine>, o czym brak wzmianki w LKŽ 

VI, 491), kregždingà ʽjaskółkaʼ (por. blezdingà), kregždū̃nė bot. ʽciemiężyk białokwiatowy, 

Vincetoxicum officinaleʼ. Cps. kregždãžolė bot. ʽciemiężykʼ (por. žolė)̃. — Nazw. Krẽgždė, 

Kredždė,̃ Krẽgždis, Kregždỹs. N.rz. Krẽgždė, Kregždañtė, cps. Krẽgždupė, Krẽgždupis (dosł. 

ʽJaskółczaʼ). Z osnową Krikšt- zam. *Krykšt- (por. wyżej krykštė)̃: n.rz. Krìkštupė 

(ʽJaskółczaʼ), n. błota Krìkštinė i n. łąki Krìkštinės (Vanagas 166 łączy to wszystko z 

wyrazem krìkštas ʽchrzestʼ, co nieprawdopodobne). 

 krẽgždės, -džių̃ 4 p.a. f.pl. gw. ʽpiegi na skórzeʼ. Przenośne użycie wyrazu kregždė ̃

ʽjaskółkaʼ (zob.). — Drw. krẽgždenos f.pl. ʽpiegiʼ (por. strãzdenos ʽpiegiʼ : strãzdas ʽdrozdʼ), 

⇒ kregždenė́tas a. kregždenótas ʽpiegowatyʼ; kregždė́tas ʽpiegowatyʼ, cps. kregždžiaburñis 

ʽktoś piegowatyʼ (por. burnà). 

 kregždė́ti, kregždù, kregždė́jau 1. ʽskrzeczeć (o sroce, kaczce)ʼ, 2. ʽpokasływać (o 

palaczu tytoniu)ʼ, 3. ʽzgrzytać (o kluczu w zamku)ʼ — z udźwięcznienia w praformie *krekš-

dė-ti, gdzie suf. -dė- dołączył się do wykrz. krẽkšt ʽtrzask!ʼ, pociągając za sobą asymilację 

spółgłosek. Paralele: kegždė́ti od kèkšt, girgždė́ti od girk̃š i gurgždė́ti od gùrkš. — Z innymi 

sufiksami: krekšė́ti ʽpokaszliwaćʼ, krẽkšyti ʽkaszlećʼ, krèkštelėti ʽzachrzęścićʼ. — Sb. postvb. 

kregždė ̃(zob.). 

 krègžti, kregždù, kregždaũ gw. ʽo człowieku: starzeć sięʼ (Jau pradėjau krègžti: nei 

darbo padirbu, nei vaikščioti galiu ʽJuż zacząłem się starzeć: ani nie popracuję, ani chodzić 

nie mogęʼ) — pdg. zbudowany wokół formy prs. kregždù, pochodzącej z sonoryzacji 

*krekštu. Ta ostatnia ma budowę *krekš-stu, ponieważ bazuje na wykrz. krẽkšt ʽtrzask!ʼ 

(Važeliukas krẽkšt ir sulūžo ʽWózek «krekšt» i złamał sięʼ). Obok tego war. krėk̃št: Dėžikė 

krėk̃št ir parlūžo ʽPudełko «krėkšt» i pękłoʼ. Zob. jeszcze kregždė́ti. — Tu pewnie też kregžlė ̃

ʽzamarznięta, grudowata ziemia na drodzeʼ, por. Palyja, paskui sušąla, ir pasidaro kregžlė ̃

ʽPopada, potem przyjdzie mróz i robi się «kregžlė»ʼ. 

 kreidà 4 p.a. 1. ʽkreda, biała skała wapienna, odłamek kredyʼ, SD kraida «kreta» (syn. 

mielas), 2. ʽwapno do bielenia ścian chałupyʼ (Kreidù balcinam pirkių LZŽ), 3. ʽkawałek 

kredy do pisaniaʼ (Su kreidà lentoje rašo) — zapoż. ze stbłr. krejda, błr. krė́jda, -y (⇐ pol. 

przest. krejda, krajda ⇐ nwn. Kreide f.). Zob. SLA 109, LEW 292; przeoczone w ALEW. War. 

m. kreĩdas 4 p.a. (ZS 26). — Drw. kreidìngas ʽkredowyʼ, SD kraidingas [daug kraidos, mielo 

turįs] «kretny, krety siła maiący», kreidìnis põpierius ʽpapier kredowyʼ. 

 kreĩkšti, kreikščiù, kreikščiaũ (war. kréikšti) ʽprzetrząsać, przewracać szukając czego; 

robić nieporządek, bałaganićʼ — derywat od interi. *kreikšt, por. kreĩkš o uderzaniu kijem o 

kamień. Paralela: krỹkšti ⇐ krýkšt. 

 kreĩpti, kreipiù, kreipiaũ ʽkrzywić, skłaniać, przechylać; popchnąć, skierować (łódź)ʼ, 

iškreĩpti ʽwykrzywić, zniekształcić, wypaczyć (cudze słowa, myśli)ʼ, pakreipiu SD
1 

«rozkrzywiam», pàkreipė gálvą ʽzwrócił głowęʼ, refl. kreĩptis, -iúosi, -iaũsi ʽchylić się na 

stronę, zwracać się do kogoʼ, išsikreipt SD «wyboczyć», išsikreipiu ižg kelio SD «zstępuię z 

drogi» — czas. quasiprymarny na SP/SE, który został wytworzony ze SZ krip- (zob. krìpti) 

neoapofonią i ⇒ ei. Paralele: grib- ⇒ greib-; klip- ⇒ kleip- i krik- ⇒ kreik-. Oboczny SP/SE 

w gw. kriẽptis ʽprzechylać się na bokʼ (Gervė́čiai) pochodzi z neoapofonii krip- ⇒ kriep- 

(por. griẽbti ob. greĩbti na miejscu starszego pdg. greb-/grib-). Wspólnym mianownikiem 

wymienionych alternantów był pwk. *krep-, o czym s.v. krìpti. Inaczej LEW 292 i ALEW 522, 

gdzie nie wyklucza się kontynuacji pwk. pie. *kreip- jak w stisl. hreifa ʽmachać, wywijaćʼ, 

 

nawiązanie w lit. kregždingà ʽjaskółkaʼ  
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hreifi ʽprzegub ręki; pięśćʼ. — Drw. iškreipìmas ʽwypaczenie (cudzej myśli)ʼ, išsikreipimas 

iš kelio SD «wyboczenie drog» (syn. lunkstas) i «zstępowanie z drogi», kreipinỹs gram. 

ʽzwrot językowy, forma zwracania się do osobyʼ (Kreipinỹs laiško pradžioje ʽZwrot [do 

adresata] na początku listuʼ), kreĩptas ʽnieprosty, przechylony, krzywyʼ, przen. ʽwypaczony, 

nieprawdziwy, fałszywyʼ, kreipùs ʽskłonny (do złego)ʼ. — Neoapofonia krip- ⇒ kraip-: 

kraipýti (zob.). 

 kreisà 4 p.a., kreĩsas 4 p.a. gw. ʽmiedza, wąski pas niezoranej ziemi między dwoma 

sąsiednimi polami uprawnymiʼ — zapoż. z nwn. Kreis m. m.in. ʽlinia, granicaʼ (brak w GL). 

 kreisvė b.z.a. bot. ʽpępawa, Crepis, rodzaj roślin z rodziny astrowatych: p. zielona, p. 

błotna. p. różyczkolistnaʼ, kréisva 1 p.a. bot. ʽpępawa dachowa, Crepis tectorumʼ. Z uwagi na 

nierzadką oboczność dyftongów ei i ie w bliskoznacznych wyrazach (por. pleĩškas i pliẽškas; 

reivė ̃ i rievė)̃ można tu dołączyć kriesvės a. kriesės b.z.a. f.pl. ʽobce rośliny zarastające 

zbożeʼ. Leksem kreis-/kries- stoi w izolacji. Niejasne. 

 kréištis, kréišiuosi, kréišiausi żm. 1. ʽgrozić, zagrażaćʼ (Ans kréišas muni užmušti 

ʽGrozi, że mnie zabijeʼ), 2. ʽzamierzać, mieć zamiarʼ, 3. ʽzaprzeczać, zapierać się, nie 

przyznawać sięʼ (Ana kréišias, kad nekalta, o bus kalta ʽOna nie przyznaje się do winy, a 

będzie winnaʼ). — War. z -ž-: kréižtis ts. Niezwrotne kréižiu, kréižti ʽmówić stanowczo, 

kategorycznieʼ (Ana kréiž, kad netekės JU ʽOna stanowczo twierdzi, że za mąż nie wyjdzieʼ). 

— Brak alternantów †krieš-, †kriš-. Za to potwierdzono SO kraiš-: kráišytis ʽbronić się, 

sprzeciwiać sięʼ. Bez etymologii. Odniesienie do kriẽti i łot. krìetns (LEW 292) na wiele się 

nie zdaje. 

 kreĩvas, -à 4 p.a. 1. ʽkrzywy, zatoczysty, skrzywiony, koślawyʼ, 2. ʽo nierównej 

powierzchni, pagórkowatyʼ, 3. ʽnieuczciwy, niesprawiedliwyʼ, 4. ʽzły, niedobryʼ. 

Odpowiednik stpr. greiwa- < *kreiva- w cps. greiwakaulin ENCH dat.sg. i dat.pl. ʽżebro, 

Rippeʼ (dosł. ʽkrzywo-kośćʼ, por. lit. káulas). Prapokrewne z psł. *krivŭ, por. cs. krivŭ 

ʽzakrzywiony, wygięty; zezowaty, nieprawy, złyʼ, sch. krȋv, f. kríva ʽkrzywyʼ, ros. krivój 

ʽkrzywy, jednooki; fałszywy, niesłusznyʼ, czes. křivý ʽkrzywy, fałszywy; chromyʼ, stpol. 

krzywy ʽnieprosty, nieprawdziwy, oszukańczy, niesprawiedliwy, złyʼ. Wyraz bsł., por. BSW 

140n., LEW 203 (s.v. kaĩras), ALEW 523. Por. sufiks w šleĩvas ⇐ šliẽti. — Z innym sufiksem: 

łot. krèiss ʽlewyʼ < *krei-sa- (por. goc. hrisjan ʽpotrząsać; marudzićʼ < *kris-i̯o-). — 

Niewyjaśniony pozostaje brak zmiany podakcentowego *ei̯ w lit.-łot. ie (†kriẽvas), por. 

leĩlas, peĩlis. Podstawa werbalna może w pie. *(s)krei̯- ʽzataczać koła, szybować w 

powietrzuʼ (LIV
2 562: tylko bsł.). Zob. skríeti, kaĩras. Ostatnio Beekes 2010, 781 zbliżył cs. 

krivŭ do gr. κρίος m. ʽbaranʼ < *kriH-u̯o-; znacz. etym. ʽzwierzę o zakrzywionych rogachʼ. 

— Drw. kreivãzas ʽkrzywy przedmiot, krzywe drzewoʼ (⇒ kreivazóti ʽnierówno, zygzakiem 

orać, kreślić, pisać; iść utykając, chyląc się na bokʼ), kreivumà ʽskrzywienie, wykrzywienieʼ, 

kreivùmas ʽkrzywośćʼ, DP ʽnieprawośćʼ. Cps. kreivaãkis ʽzezowatyʼ (por. akìs), war. 

kontrahowany: kriau.ãkis; kreivaburñis ʽkrzywousty, krzywogębyʼ (por. burnà), kreivakõjis 

ʽkrzywonogiʼ (por. kója), kreivalãkas ʽkto krzywo chodzi, kulejeʼ (por. lėk̃ti), kreivarėžà c. 

ʽkto orze miedzę, wdziera się w cudzy gruntʼ (por. rė́žti), kreivaširdis DP ʽzłośliwyʼ (por. 

širdìs). Vb. denom. kreĩvinti ʽkrzywić, wykrzywiać, wykoślawiaćʼ, kreivóti ʽrobić coś 

krzywo; iść, jechać, orać zygzakiemʼ (⇒ kreivõlis ʽmańkutʼ), kreivúoti ʽkrzywo nosić, 

wykrzywiać (buty), krzywo robić (tkać, orać); wykolejać się (o dziecku)ʼ. — Nie ma 

pewności, czy wsch.-lit. kraĩvas (też SD) jest wariantem fonetycznym, który pochodzi z 

depalatalizacji rei (kreĩvas), czy też przedstawia alternant apofoniczny na SO ai ⇐ ei. Cps. 

kraivãkis ʽktoś zezowatyʼ, SD «krzywo patrzący; rozoki» (por. akìs), kraivaburnis SD 

«krzywogęby» (por. burnà), kraivanosis SD «krzywonosy» (por. nósis). — N.m. Kreivóji 2x, 

Kreivė́nai 2x, Kreiviaĩ 6x, Kreivìškiai, cps. Kreĩvalaužiai, Kreĩvupė. N.rz. Kreĩ.upis (z 
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dysymilacji *Kreiu̯upis < *Kreiv-upis), n.jez. Kreĩvežeris, Kreĩvažeris (z *Kreiva-ežeris 

przez elizję). NB. Z uwagi na stpr. greiwakaulin (zob. wyżej) można tu dodać pruską n.jez. 

Greywa, Greywo, która może reflektować *Kreiv-, dosł. ʽKrzyweʼ (inaczej AON 44, gdzie 

zbliżenie do łot. grĩva m.in. ʽujście rzekiʼ). Zob. też slawizm krìvas. 

 krekenà 3 p.a., zwykle pl. krẽkenos, -ų̃ 1. ʽsiara, żółtawobiałe, gęste mleko 

wydzielające się z gruczołów mlecznych w pierwszych dniach po wydaniu potomstwa, zwł. 

po ocieleniu się krowyʼ (Krekenà yra geltonas tirštas pienas ʽSiara to żółtawe gęste mlekoʼ), 

2. ʽplacek upieczony na siarzeʼ, syn. pautiẽnė), 3. ʽgrudka zsiadłego mleka a. zakrzepłej 

krwiʼ — dewerbalny derywat z suf. -en- od krèkti ʽkrzepnąć, zsiadać sięʼ lub krekė́ti ts. War. 

m. krẽkenas (SD <krekienas> «siara, pierwsze mleko»), też pl.t. krekenaĩ, krẽkenys. 

Odpowiednik łot. kreķenes f.pl. ʽsiaraʼ ⇐ krecêt ʽzsiadać sięʼ. Paralele: pjùvenos ⇐ pjáuti; 

svìltenos ⇐ svìlti (GJL II, § 304). — N.rz. Krekenà, Krekenáuza, n. łąki Krekenỹnė. — Vb. 

denom. sukrekinti stlit. ʽzakrzepnąćʼ. 

 krekė́ti, krekù (war. krekiù), krekė́jau 1. ʽkrząkać, chrząkać – o głosie wydawanym 

przez świnię, zwł. przez karmiącą macioręʼ, 2. ʽo głosie sroki: skrzeczećʼ, 3. ʽśmiać się, 

chichotaćʼ — czasownik na -ė- od osnowy kre-k-/krė-k-, pochodzącej od powtórzonego 

wykrz. kre-kre, krė-krė- (wtórnie krèk-t). — Z innymi sufiksami: krekénti ʽśmiać się, 

chichotaćʼ (refl. pasikrekénti ʽo świni: pokiernozić sięʼ), kreknóti ʽkwiczeć, rechtać (o świni), 

skrzeczeć (o sroce), chichotaćʼ, kreksė́ti ʽchrząkać (o świni), popłakiwać (o osesku), 

pokaszliwać; chichotaćʼ. Zob. też kraksė́ti, kriuksė́ti i kriū̃kti.  

 krẽklai, -ų 2 p.a. stlit. ʽpiersi kobietyʼ, por. Palaimintos įsčios, kurios tave nešiojo ir 

kreklai, kuriuos tu žindai DP 56220 ʽBłogosławiony żywot, ktory ciebie nosił, i piersi, 

ktorycheś ty pożywałʼ. Dewerbalny drw. na -la- od krèkti ʽkrzepnąć, zsiadać sięʼ (GJL II, 

§ 164). — Forma singularis krẽklas ʽpierś kobiecaʼ (MŽ, DP) ma odpowiedniki w stpr. 

kraclan EV ʽBrustʼ < *krekl- (por. ladis < *led) i łot. kre̦kls ʽkoszulaʼ (znacz. etym. ʽto, co 

okrywa piersiʼ). Zob. LEW 287 (s.v. krãkė), ALEW 523. 

 krèkti, kreñka, krẽko ʽkrzepnąć, zsiadać się, ścinać się, m.in. o siarzeʼ, sukrèkti ts. Z 

uwagi na syn. krèšti ʽkrzepnąćʼ < *kreḱ- (zob. krešė́ti) może należeć do serii wyrazów 

scharakteryzowanych alternacją k/š, por. LEW 293. Zob. syn. klèkti, kleñka. — Dur. na -ė-: 

krekė́ti, krẽka, -ė́jo ʽzsiadać się, krzepnąć, ścinać się, zwarzać sięʼ. Odpowiada łot. 

(sa)krecêt, -ẽju ʽzsiadać się, ścinać sięʼ, caus. krecinât ʽstawiać (mleko) na zsiadłeʼ (war. 

recinât). — Nomina: krekenà (zob.), krekesaĩ m.pl. ʽsiaraʼ, krẽkesas bot. ʽkulnik, 

Globulariaʼ, krekės̃iai m.pl. to, co zakrzepło, galaretaʼ, krẽklai ʽpiersiʼ (zob.), krekùčiai a. 

krekučiaĩ m.pl. ʽskrzep mleka lub krwi; żabi skrzekʼ, krekulaĩ ʽskrzepʼ (syn. krešulỹs). Por. 

łot. kręcumi m.pl. ʽżabi skrzekʼ. — Brak wariacji apofonicznej (*krik-, *krak-), wyjąwszy 

WSE krėk-, por. sánkrėkos f.pl. ʽskrzep; żabi skrzekʼ ⇐ sukrèkti (syn. sánkrašos). 

 krėk̃tis, krẽkiasi, krẽkėsi ʽo świniach: odczuwać popęd płciowy i go zaspakajać, szukać 

knura, hukać sięʼ, apsikrėk̃ti a. pasikrėk̃ti ʽo świni: zapłodnić sięʼ (Mūs kiaulė apsikrėkė su 

kaimyno meitėliu ʽNasza świnia pokiernoziła się z knurem sąsiadaʼ. Bus pasikrėkus, kad jau 

tekių nebeieško ʽChyba jest zaspokojona, skoro się już nie hukaʼ) — czasownik o 

onomatopeicznej osnowie kre-k-/krė-k-, o czym s.v. krekė́ti. Caus. krė́kinti ʽo knurze: 

zapłodnić świnięʼ. 

 krẽkvos ob. krẽklos, -ų 2 p.a. f.pl. gw. ʽkrokwie, pochyłe belki w wiązaniu dachowym 

podtrzymujące jego pokrycieʼ, też krẽklės. Wypadki zastępstwa spółgłoski v przez l329 

 
329 Por. pastõlai < pastõvai [ʽkrokwie; krosnaʼ], bìrkolas ob. bìrkavas; atlašà < atvašà; klajà < kvajà. Paralelą 

jest tu ros. gw. krókly ⇐ krókvy f.pl. ʽkrokwieʼ (SRNG) oraz błr. gw. krókla ʽdrąg u studni z żurawiemʼ (ĖSBM 
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zalecają uznać za podstawowe krẽkvos, nie krẽklos. Prawdopodobnie chodzi o pożyczkę 

białoruską *krakvos ⇐ błr. krókvy, w której a z jakiegoś powodu zmieniło się w e (por. GJL 

II, § 164, przypis). Powtórną, młodszą pożyczką jest tu krõkvos (krõchvos) ZTŽ ⇐ błr. 

krókvy. — Warianty rodzaju męskiego: krẽkvai i kreklaĩ. Wstecznym derywatem są krẽkai 

ʽkrokwieʼ (Jų tvartas su septyniais krẽkais ʽIch obora ma siedem krokwiʼ), por. prė́slas ⇒ 

prė́sas; ùblas ⇒ ùbas. Natomiast krakaĩ ʽkrokwieʼ można wywodzić z *kraklai, *krakvai (z 

oczekiwaną samogłoską a). Niewykluczone, że tutaj też łot. kracis ʽkonstrukcja z żerdzi do 

suszenia snopów na poluʼ (war. kradzis), jak też kraķis ʽkobylice, kozły; stojak do suszenia; 

ławka; rogi na szczycie dachuʼ (ME II, 256n. łączył raczej ze śrdn. krack ʽUnterholzʼ). 

 kremuõj 3, 4 p.a., gen.sg. krẽmenio wsch.-lit. ʽkrzemień, Silexʼ (LZŽ) — zapoż. ze 

stbłr. kremenь, błr. krė́menь, -nju, z dostosowaniem fleksji do rodzimego typu akmuõj, 

ãkmenio ʽkamieńʼ. Brak w LKŽ i LEW. — War. kramenỹs ʽkrzemieńʼ wzoruje się na akmenỹs 

gw. ʽkamieńʼ. Zob. też grėm̃enis i tìtnagas. 

 kremzlė ̃4 p.a. ʽchrząstka w ciele (w nosie, uchu, stawie), rodzaj tkanki łącznejʼ (war. 

kremslė)̃. SD <krimzłe> «chrzęstka». Z uwagi na izolowany charakter osnowy kremz-/krems- 

trzeba kremzlė ̃i kremslė ̃oznaczyć jako warianty zmienione odpowiednio z kramzlė ̃i kramslė ̃

ts. Por. e z a w krẽsė < krãsė; krẽtilas < krãtilas. Grupa mzl wtórna, pochodzi z sonoryzacji 

m-s-l (por. drum̃zlės z *drumslės). Analiza: krams-lė lub *krams-slė – dewerbalny drw. od 

neopwk. krams-, por. kramsė́ti, krámsi m.in. ʽwydawać chrzęst, chrzęścić, np. o stawachʼ. 

Znacz. etym. ʽto, co chrzęściʼ. Paralela: pol. chrząstka ⇐ chrzęścić (Boryś 70). Podobnie 

tłumaczy się war. krimzlė ̃ ob. krimslė ̃ ʽchrząstkaʼ ⇐ krimsė́ti (zob. krim̃sti). — Wtórne e 

ukazuje się również w odpowiedniku stpr. *gremsle, pis. <gremsde> EV ʽchrząstka w nosie, 

Nasezule [Nasensäule, Nasenbein]ʼ, czyt. [gremzlə]. Udźwięcznienie *kr- w gr- jak w lit. 

kriẽti > griẽti; krýtis > grýtis. 

 krėnà 4 p.a. ʽstężała warstwa jakiejś płynnej masy, kożuch na powierzchni kisnącego 

lub gotowanego płynu, kożuch na mlekuʼ. Według LEW 293 ma pochodzić z kontrahowania 

formy *krejenà, będącej drw. na -ena od pwk. krej- jak w prs. krejù ʽłowię w płynieʼ : łot. 

kreju ʽzgarniam śmietankę z mlekaʼ (zob. kriẽti). Por. łot. kriẽns, kriena ʽein dünnes 

Häutchen auf Speisenʼ (ME II, 284) oraz lit. grėnẽlė s.v. griẽti. Rzadki war. kriena b.z.a. 

(Miežinis) może być letonizmem. Sufiksem -en- tworzy się m.in. nazwy ʽskóry zdartej z 

jakiegoś zwierzęciaʼ, np. galvenà, lapenà, meškenà (por. GJL II, § 305). — Vb. denom. 

krėnė́tis ʽpokryć się kożuchem (o gotowanej kaszy)ʼ. 

 krenė́ti, krẽna, krenė́jo gw. 1. ʽtrzeszczeć (o drzewie, belce), wydawać chrzęst, 

chrząsnąćʼ, 2. ʽcharczeć, rzęzićʼ, iškrenė́ti ʽwymrzećʼ (Visi vaikai pačiam jaunume iškrenė́jo, 

vienus tėvus palikę ʽWszystkie dzieci pomarły za młodu, pozostawiwszy rodziców samychʼ) 

— czasownik pochodzenia dźwiękonaśladowczego. Por. kriõkti, kriunė́ti, kriū̃kti. Drw. 

krėñius ʽcherlakʼ. Z innymi sufiksami: krẽnyti, -iju, -ijau ʽłamaćʼ, war. krẽninti — SO kran-: 

kranė́ti, kranė́ja (war. krãni), kranė́jo ʽstarzeć się, niedołężnieć, grzybiećʼ (znacz. etym. 

ʽoddychać z wysiłkiem, rzęzićʼ), nukranė́jęs sẽnis ʽzniedołężniały starzecʼ. 

 krenglỹs, -io 4 p.a. ʽjabłko adamowe, wystająca część krtani u mężczyznʼ — zapewne 

z *krenklys przez udźwięcznienie. Formacja utworzona suf. -lys od interi. *krenk, od czego 

też czas. kreñkti ʽkrakać; kwiczećʼ. Por. zmianę nkl > ngl w vórtinglė. Zob. też LEW 293. 

 kreñkšti, krenkštù (*krenkš-stu; war. krenkščiù), krenkščiaũ gw. 1. ʽcharkać, 

odchrząkiwać celem oczyszczenia gardła z flegmyʼ (Kreñkšk skreples oran! ʽOdcharkaj 

flegmę!ʼ), 2. ʽciężko oddychać, dyszećʼ, 3. ʽkrakać – o wronie; skrzeczeć – o sroceʼ — 

 

5, 116).  
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czasownik oparty na interi. krenkš, por. Ubagas krenkš, krenkš atsikosėjęs tarė ʽBiedak 

odcharknąwszy «krenkš krenkš», powiedziałʼ. Do tego war. krañkšti (zob.). — Drw. 

krenkšė́ti, -iu, -ė́jau ʽkaszleć; ciężko oddychaćʼ (war. krenksė́ti < *krenkš-sė-). Neopwk. 

krenkšč̓ - (⇐ krenkščiaũ): krénkščioti ʽcharkać, chrząkaćʼ (Krénkščioti yra nedailiai kosėti 

ʽ«Krenkščioti» [oznacza] nieładnie kaszlećʼ). 

 krẽpkas, -à 4 p.a. gw. 1. ʽpełen tężyzny, krzepki, silnyʼ, 2. ʽtwardy, mocny; 

wytrzymały (o lodzie na rzece, jeziorze)ʼ, 3. ʽzamożnyʼ — zapoż. ze stbłr. krěpkij, krepkij, 

por. błr. krė́pki, ros. krépkij. War. z -ė-: krėp̃kas, krėpkùs (LZŽ). Oboczność ė/e jak w 

špėt̃nas/špẽtnas i pėt̃nyčia/pẽtnyčia. — Vb. denom. sukrèpyti a. sukrèpinti ʽwzmocnićʼ ⇐ 

ros. skrepítь ʽspoićʼ (krepítь ʽwzmacniać, umacniaćʼ). Obok tego kriẽpyti (zob.). 

 krepšỹs, -io 4 p.a. 1. ʽwiklinowy kosz (np. na kartofle)ʼ, war. grepšỹs, 2. ʽtorba 

przewieszana przez ramię, worekʼ, 3. ʽworeczek na tytoń, kapciuchʼ, 4. wulg. ʽbrzuch 

ciężarnej kobietyʼ (war. krẽpšas, krãpšas), krẽpšė ʽpudełkoʼ, krẽpšis ʽstary człowiekʼ. Z 

krepšỹs wiąże się przez apofonię wyraz krapšė ̃ ʽużywany przez kobiety woreczek na 

pieniądze i drobiazgi, noszony pod fartuchemʼ. Bez dobrej etymologii, zob. LEW 294. Por. 

może krapštýti. 

 kresà 2 p.a., krasà 2 p.a., gen.sg. krẽsos, krãsos przest. 1. ʽobowiązek wystawiania 

zaprzężonych koni do jednodniowej służby w gminie, u wójta, tzw. stójkaʼ (Reik eit į krẽsą. 

Važiuoti į krãsą. Atstovėjau krãsą), 2. ʽwojskowa służba pocztowaʼ — zapoż. z pol. przest. 

kresa, -y 1. ʽstanowisko wojskowe do przesyłania listówʼ, 2. ʽpoczta wojskowaʼ (SW II, 544). 

— Drw. krãsiniai arkliaĩ ʽkonie kresowe, pocztoweʼ, krãsininkas ʽpełniący służbę zwaną 

kresą; listonoszʼ. Zob. też pãstotė, stãcija i stùika. 

 krės̃ivas 1 p.a. ZTŽ ʽkrzesiwo, kawałek staliʼ (Krės̃ivu kulia pie akmenį, pie grėmenį 

ʽKrzesiwem uderza o kamień, o krzemieńʼ) — zapoż. z błr. krė́siva, -a n. 

 krė́slas 3, 1 p.a. 1. ʽkrzesło z oparciem dla pleców, czasem też dla rąkʼ, 2. ʽkrzesło bez 

oparcia, taboretʼ, 3. ʽsiedzenie na wozie lub w saniachʼ, 4. ʽpodnóżekʼ, 5. stlit. ʽtron, stolec 

królewskiʼ, 6. ʽczęść przodka wozu, w której są osadzone kłoniceʼ, 7. ʽpodstawa 

kołowrotkaʼ. Odpowiedniki bałtyckie: łot. krêsls ts., stpr. creslan EV ʽBarkenstulʼ (ʽkrzesło z 

oparciami dla pleców i rąkʼ, por. śrwn. parch ʽumzäunter Ortʼ, Trautmann 1910, 363). 

Koresponduje z płn.-słowiańskim wyrazem *krěslo ʽstołek z oparciemʼ, por. strus. krěslo, 

ros. kréslo, ukr. kríslo, czes. křeslo, słc. kreslo, gw. krieslo, stpol. krzasło (loc.sg. w krześle), 

pol. krzesło, por. BSW 141, LEW 294. Pbsł. *krēsla-? Czy chodzi tu o zapożyczenie 

słowiańskie w bałtyckim?330 — Wziąwszy pod uwagę fakt, że w apofonii bałto-słowiańskiej 

nie spotyka się alternacji ē : ă, nie ma możliwości połączenia krė́slas z synonimicznym 

wyrazem lit. krãsė (zob.). Por. Derksen 2008, 249n. — Drw. krėslinis CGL ʽząb trzonowy, 

Back=Zahnʼ (syn. krū́minis). Cps. bìtkrėslė bot. 1. ʽTanacetumʼ, 2. ʽAnemone pratensisʼ, 3. 

ʽMelissaʼ (dosł. ʽkrzesło dla pszczółʼ, por. por. bìtė), kojokrėslis, SD <kaiokreslis> 

«podnożek» (syn. kojų suolelis), n.m. Karálkrėslis (por. karãlius). — NB. PKEŽ 4, 77n. w 

ślad za AON 243 zinterpretował pruską n.m. 1423 Sawliskresil jako zniemczenie 

staropruskiego zrostu lub złożenia o formie *Saulēs-krēslan i o znaczeniu etymologicznym 

 
330 Jeślibyśmy przyjęli, że lit. krės- nie jest spokrewnione z psł. krěs-, to wówczas otworzyłaby się droga dla 

hipotezy, że psł. *krěslo stoi w związku z czas. *kresati, *krešǫ 1. ʽuderzać krzesiwem o krzemień, krzesać 

(ogień)ʼ, 2. ʽciosać, obcinać, okrzesywać drzewoʼ, mianowicie jako formacja na st. wzdłużonym *krēs-: 

*krēs-lo albo *krēs-slo, znacz. etym. ʽprzedmiot wyciosany z drzewaʼ. Por. pol. gw. krzesło m.in. ʽgórna 

część przodka wozu, w której są osadzone kłoniceʼ, ros. gw. kréslo ʽczęść sańʼ, ukr. kríslo ʽdrążek z boku 

sańʼ. — Psł. *kres- jest refleksem pie. *kreḱ- ʽuderzaćʼ, por. gr. κρέκω 1. ʽtkaćʼ, 2. ʽuderzać (pałeczką w 

struny)ʼ, przen. ʽhałasowaćʼ. Odpowiednik bałt. *kreš- tkwi w lit. krešė́ti (zob.).  
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ʽkrzesło słoneczneʼ, por. lit. sáulė i krė́slas. Zdaniem autora nazwa ta miała pierwotnie 

oznaczać wzgórze, za którym zachodzi słońce, jak gdyby opuszczając się na krzesło.. Zdaje 

się, że przytoczona interpretacja jest nieporozumieniem. Jego przyczyną była ludowo-

etymologiczna niemiecka glosa Sonnenstuhl, którą skryba dopisał do dokumentowego zapisu 

Sawliskresil (por. AON 153). Przede wszystkim trzeba stwierdzić, że postulowane człony 

złożeniowe Saulis- i -kresil nie ukazują się w żadnej innej staropruskiej nazwie, czy to 

złożonej, czy prostej. Fakt ten nasuwa przypuszczenie o błędnie dokonanej analizie nazwy 

Sawliskresil. Zamiast dotychczasowego Sawlis-kresil proponujemy segmentację Sawlisk-

resil. Chodzi tu o grupę atrybutywną, złożoną z członu utożsamiającego w postaci n.m. Resil 

(por. 1254 Resl, 1326 Resel, 1341 Resil, AON 141, bez etymologii) oraz z członu 

odróżniającego o formacji przymiotnej na -isk-, Sawlisk-. Pochodzenie tego przymiotnika 

stanowi jednak zagadkę. Po pierwsze może to być drw. od n.o. *Saulis (por. lit. Saũlius). Za 

tym przemawia pluralna forma takiego toponimu, jak 1363 Saulisken, 1406 Sawlischken 

(AON 153). Po drugie może to być drw. od apelatywu stpr. saule ʽsłońceʼ, a więc 

ʽsłonecznyʼ. Odpowiednio do tego można odtworzyć znaczenie etymologiczne naszej nazwy 

w dwóch wersjach: 1° ʽmiejsce Resil, będące w posiadaniu osoby o imieniu *Saulisʼ, 2° 

ʽSłoneczny Resilʼ. Charakter obiektu terenowego, opatrzonego nazwą Resel, później Resil 

(polska replika Reszel), nie został dotąd sprecyzowany. Można tę nazwę wiązać 1° z nwn. 

imieniem Ressel (drw. od Razo ⇐ Radulf (por. Gottschald 1982, 401), 2° ze śrdn. złożeniem 

rē-sēl ʽRehseil, sidło na sarnyʼ (por. rē-vel ʽRehfell, skóra z sarnyʼ), zob. Lübben 1965, 299. 

 krės̃ti, krečiù, krėčiaũ 1. ʽtrząść czym, potrząsać; zrzucać potrząsając, strącać z gałęzi 

(jabłka, gruszki)ʼ, 2. ʽnakładać gąszcz strząsając go z łyżki do miski ʽ, 3. ʽobrzucać ścianę 

mokrą glinąʼ, 4. ʽmierzwić, nawozić ziemię gnojemʼ, 5. ʽczyścić wymiatając (komin, wnętrze 

mieszkania)ʼ, 6. ʽpodściełać słomę pod bydłoʼ, 7. ʽchłostać, trzepaćʼ, 8. ʽprzetrząsnąć, 

przepatrzyć, zrewidowaćʼ, 9. przen. ʽstroić żartyʼ (por. pol. natrząsać się ʽrobić z kogo 

pośmiewiskoʼ). SD krečiu «trzęsę czym; trzęsę kogo». Odpowiednik łot. krèst, krešu, krètu 

ʽstrząsać, strącaćʼ, refl. krèstiês ʽwypróżniać się, cacareʼ. Cps. apkrės̃ti ʽposypać (słomą)ʼ i 

ʽzarazić chorobąʼ (apkrečiamà ligà ʽchoroba zakaźnaʼ), ažukrečiu SD «zarażam kogo abo 

co», ažukrėst akis SD «zaproszyć, zapruszyć oczy», ažukrės̃ti marù przest. ʽzapowietrzyć 

kogoʼ (ažukrėstas maru SD «zapowietrzony»), iškrės̃ti ʽwytrząść, zrewidować, wyrzucić; 

wytynkowaćʼ, iškrečiu iš runkų SD «wytrącam co z ręki» (syn. išdaužiu), nukrečiu SD 

«otrząsam co», nukrečiu obuolius SD «obiiam owoce», prikrečiu SD «przytłaczam» (syn. 

paminu), sukrės̃ti ʽpotrząsnąć, wstrząsnąć; zsypać do kupyʼ, užkrės̃ti ʽzarazić chorobąʼ 

(užkrečiamà ligà ʽchoroba zakaźnaʼ). Refl. atsikrečiu SD
1 «otrącam co», ažusikrečiu SD 

«zarażam się czym» (syn. prisimeta manisp liga), nusikrės̃ti ʽstrząsnąć sobie (jabłko, 

gruszkę)ʼ, užsikrės̃ti 1. ʽzatrząść sięʼ, 2. ʽzarazić się chorobąʼ. — Do pie. *kret- ʽtrząśćʼ (LIV
2 

370, LEW 295, ALEW 524), por. stwn. redan ʽprzesiewaćʼ (znacz. etym. ʽwytrząsaćʼ), SO scs. 

krotiti, kroštǫ ʽposkramiać, uspokajaćʼ (krotŭkŭ ʽłagodny, oswojonyʼ), gr. κροτέω ʽz 

furkotem ciągnąć (o koniach), stukać, uderzać w co, zgrzytać, szczękaćʼ. — Drw. kretė́ti, 

kretù, -ė́jau ʽtrząść się (ze starości, z zimna); drżeć (o głosie); iść z trudem i trzęsąc sięʼ, 

kreténti ʽkiwać głową; iść trzęsąc się; śpiewać drżącym głosemʼ. Nomen: krẽtilas ʽwielkie 

sito do przesiewania ziarna a. plew, rzeszotoʼ, war. sufiksalne: krẽtalas, krẽtelas, krẽtulas. — 

WSE krėt-: krėčiaũ (prt.), drw. krėtė b.z.a. ʽwielki kosz lub koryto do wiania ziarnaʼ, krėtė́jas 

ʽkto rozrzuca gnój; kto po zjedzeniu zaraz się wypróżniaʼ, krėtìkas ʽten, co przesiewa, 

rozrzuca gnój, robi rewizjęʼ, krėtis b.z.a. ʽwielkie sitoʼ. Tu pewnie też krėtnùs ʽmocno 

zbudowany, krzepkiʽ (por. niżej krės̃tas). Cps. kaminkrėtỹs ʽkominiarzʼ (por. kãminas), 

rasãkrėtis (zob. rasà), sénkrėtis ʽdawno nie nawożony, nie gnojonyʼ (por. sẽnas). — 

Reanaliza formy inf. krės̃ti prowadzi do neopwk. krės-, por. krėsčióti ʽo koniu: potrząsać 

łbemʼ, krėsnóti ʽobrzucać mokrą glinąʼ, iškrėsdénti a. iškrėsdinė́ti ʽwytrząsać na przetakuʼ 
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(neosuf. -den-, -dinė-), krė́stelėti ʽpotrząsnąć, skinąć głowąʼ. — Z derywatami od neopwk. 

krės- współistnieją krótkowokaliczne warianty z kres-, por. kresčióti, -óju 1. ʽtrząść – o 

wozie podczas jazdyʼ, 2. ʽo koniu: potrząsać grzywąʼ, kresnóti ʽotrząsać się, uchylać się, z 

lekka trząść, kiwać głową; biec drobnym truchtemʼ, krèstelėti ʽnieco potrząsnąć; zatrząść 

sięʼ. Nomina: krẽsnas ʽniewysoki, lecz mocno zbudowany, krępyʼ (syn. krės̃tas), krẽstis a. 

krestỹs 1. ʽkosz wiklinowy z pałąkiemʼ (war. krės̃tis), 2. ʽrzeszoto, rodzaj sita z dużymi 

otworamiʼ (Su kresčiù kresčiuoja nuogrėbas, nuoklastas, pelus JU ʽNa rzeszocie przesiewają 

zgrabki, odwiewki, plewyʼ). Tu też dewerbalna interi. krèst o nagłym wstrząsie jadącego 

wozu. Stosunek krės- ⇒ kres-, podobny np. do kėsnóti ⇒ kesnóti, polega na neoapofonii 

ilościowej ė ⇒ ĕ, porównywalnej z ā ⇒ ă, y ⇒ ĭ i ū ⇒ ŭ. W ten sposób alternant kres- 

nawiązuje do kret- wymieniającego się z krėt- w paradygmacie czas. prymarnego. — 

Neoosn. krėst- (⇐ krės̃tas, por. nukrėstas SD «trzęsiony owoc»): krės̃tas ʽkrępyʼ (syn. 

krẽsnas), krėstìnis, -ė ʽtrzęsiony – o jabłkach, gruszkach, też o słomieʼ, 2. ʽlepiony z gliny – 

o ścianieʼ, krėstìnė ʽchata ulepiona z gliny, lepiankaʼ (por. léistinė ⇐ léistas), krėstìniai 

šiaudaĩ m.pl. ʽtrzęsiona słomaʼ. — SO krat-: kratýti (zob.). Odnowiony SO krait-: kraitýti 

(zob. kráičioti). — SZ typu ReT ⇒ RiT: krìsti (zob.). — WSZ kryt-: añtkrytis a. ántkrytis 

ʽnapad choroby, wybuch choroby zakaźnej, zaraza, epidemiaʼ, war. ánčkrytis (por. ánčmotis 

s.v. mèsti). 

 krešė́ti, prs. krẽši (war. krẽša, krešė́ja), prt. krešė́jo ʽkrzepnąć, tężećʼ, sukrešė́ti 

ʽskrzepnąć (o krwi), ściąć się, stężeć, zgęstniećʼ (gw. krašė́ti) — formalnie jest to durativum 

na -ė- do słabo poświadczonego ingressivum na -sta, sukrèšti, -kręšta (*kręš-sta, ⇐ *krenša, 

por. trę̃šta), -krèšo ʽskrzepnąć, zakrzepnąćʼ. Por. bliskoznaczne krèkti. Drw. krẽšenos f.pl. 

ʽskrzep krwi; pierwsze mleko po ocieleniu się krowy, siaraʼ, krešulỹs ʽskrzep krwiʼ. — Lit. 

kreš- należy prawdopodobnie do pie. *kreḱ-/*kroḱ- ʽbić, uderzaćʼ, por. gr. κρέκω ʽtkać; 

uderzać (pałeczką w struny); hałasowaćʼ, SO κρόκη ʽwątek tkaniny, nić, kosmyk wełny, 

przędzaʼ (zob. LIV
2 368, bez wzmianki o lit. kreš). Etymologicznym znaczeniem lit. 

czasownika było pewnie ʽzbić się (w zwartą masę), zgęstnieć, stężećʼ. Osobno zob. krãštas. 

LEW 293 łączył kreš- z bliskoznacznym krèkti, zakładając alternację spółgłoskową k/š. — Z 

innym sufiksem: psł. *kresati, *krešǫ ʽkrzesać, wydobywać iskry przez uderzanie krzesiwem 

o krzemieńʼ (sch. krèsati, ukr. kresáty, czes. křesat, stpol. krzosać, krzeszę). Całkiem inaczej 

Boryś 267 (rekonstruuje pwk. *ker-s- od pie. *ker- lub *ku̯er- ʽpalić się, płonąćʼ). BSW nie 

uwzględnił porównania lit. kreš- ze słow. kres-. — WSE krėš-: krėšė́ti, krėšiù, krėšė́jau dur. 

ʽsiedzieć, stać, sterczeć, ślęczećʼ. — SO kraš-: sánkraša, pl.t. sánkrašos ʽskrzep krwiʼ ⇐ 

sukrešė́ti (por. sánkrėkos). Zwraca uwagę brak refleksów SZ *kriš, *kruš- (por. triš- ob. 

truš- przy trèšti, trę̃šta). 

 krėš̃ti, krėš̃ia, krėš̃ė gw. ʽo życie: kwitnąćʼ, nukrėš̃ti ʽprzekwitnąćʼ (Nukrėš̃ę rugiai) — 

formacja na st. wzdłużonym od niejasnego pwk. *kreš- (por. typ kėž̃ti, rėž̃ti). — Drw. krėšė́ti, 

krėš̃i, krėšė́jo ʽbujnie rosnąć, rozkwitać, być w rozkwicieʼ, krėšúoti ʽo życie: kwitnąćʼ. Por. 

klės̃ti, klestė́ti. 

 krẽžis, -io 2 p.a. ʽkosz z pałąkiem, wypleciony z wikliny, łyka a. słomyʼ. Odpowiednik 

łot. grezele, grezelis ʽwyplatany koszʼ (asymilacja kr- > gr-), por. Būga, RR I, 331, ME I, 

650. — SO kraž-: krãžis gw. ʽkoszʼ (Dėdė nupirko du kražukus slyvų ʽWuj kupił dwa 

koszyki śliwekʼ), gw. kražulỹs ʽkosz na kartofle, ogórkiʼ. — SZ pb. *kurž-: łot. kurz̃a a. 

kurz̃e ʽzrobiony z kory koszyczek na jagodyʼ, kurza ʽkosz wiklinowyʼ, kurzulis ʽkosz; sanie z 

jednym koszemʼ (ME II, 326 łączył to z ros. korzína ʽkoszʼ i kórziti ʽpleść, splataćʼ, < psł. 

*kŭrz-; zostało to podtrzymane przez REW I, 626). — Powiązanie lit. krež- z łot. kruz- 

przyjęto w LEW 295. Dalszy wywód niejasny. Transponat ie. *kreǵ-, *kreǵʰ-, SZ *kṛǵ-. — 

Drw. kreželỹs ʽpłytki kosz bez pałąka i uchwytówʼ (war. krẽžilis; oboczność suf. -el- i -il- 
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zachodzi też między krẽtelas i krãtilas), krežìnė ʽowinięta łubem butelkaʼ, krežulỹs ʽwielki 

kosz z pałąkiemʼ, przen. ʽtyłek, dupaʼ i ʽczłowiek niewielkiego wzrostuʼ. 

 kriaũkšti, kriaukščiù, kriaukščiaũ gw. ʽchrupać (orzechy, jabłka, sucharki), gryźć, jeść 

coś twardego, kruchego, co powoduje charakterystyczny odgłosʼ — czasownik utworzony od 

wykrz. kriáukšt, kriaũkšt o odgłosie skruszenia, złamania, wybicia szyby, przewrócenia sięʼ. 

Prymarną postacią wykrzyknika było tu pewnie *kriau-k z powtórzonego *kriau-kriau, por. 

wykrz. kráu-kráu o miażdżeniu kości przez psa (Ką tę šuva kráu kráu kremta?). Warianty 

rozszerzone o -š i -t: kriáukš ʽtrach, łupʼ (syn. triáukš, triaũkš) i kriáukšt, kriaũkšt (syn. 

triáukšt, zob. triaũkšti ⇐ triáukš(t). — Z innymi sufiksami: kriáukštelėti a. kriáukšterėti 

ʽchrupnąć, rozgryźć z chrzęstem, trzaskiemʼ. — War. z niepalatalnym nagłosem: kraũkšti, -

čia, -tė ʽchrupać, np. jabłka, sucharki, kartofle, żołędzie (o świni), orzechy (o wiewiórce)ʼ ⇐ 

interi. kráukš o odgłosie łamiącego się drzewa. — Drw. kriaũkšlas a. kriaukšlỹs, kriaukšklė ̃

ʽwyschnięta skórka chleba, przylepkaʼ (war. graũkšlas, graukšlỹs), ʽkawałek suchego sera; 

zamarzła gruda ziemi, błoto zamarzłe na drodzeʼ (war. graũkšlas: Kelias vieni graukšlaĩ), 

ʽogryzek jabłka a. gruszkiʼ (por. n.m. Kriaũkšlė). — Od wykrzykników pochodzą jeszcze 

inne czasowniki o znacz. ʽchrupaćʼ, por. drémžti, grikšė́ti, grum̃šti, krim̃sti, páukšti, 

skrupsė́ti, treškė́ti i trióškinti.  

 kriaũkti, kriaukiù, kriaukiaũ gw. ʽo żabach: składać jaja, skrzekʼ, 2. ʽchrząkać, 

kaszlećʼ — pochodzi od wykrz. *kriauk, porównywalnego z kriaukš, od czego kriaũkšti 

(zob.). Drw. kriaukalaĩ m.pl. ʽżabi skrzekʼ, kriauklaĩ ts., kriaukutaĩ ts. — War. kraũkti 

ʽskrzeczeć, krakaćʼ ⇐ wykrz. *krauk (por. kráukš o trzasku). Drw. krauklos b.z.a. ʽżabi 

skrzekʼ, kraukulaĩ ts. Por. oboczność kiurk̃ti i kurk̃ti (m.in. ʽskładać skrzekʼ).  

 kriaũnos, -ų̃ 4 p.a. f.pl. 1. ʽobłożenie trzonka w nożu składanym lub brzytwie, zrobione 

z drewna lub roguʼ (SD kriaunos «okładki», kriauna «trzonek»), 2. ʽwyschnięta skórka 

chlebaʼ (syn. kriaũkšlas). War. gw. griaũnos. Odpowiednik łot. krauna a. krauns ʽtylec, 

grzbiet kosyʼ. Trudne. Może należeć do łot. kŗaũt ʽskładać razemʼ. Por. też lit. pakráuti 

ʽobłożyć czym z wierzchuʼ. Inaczej LEW 296 (za K. Būgą): pokrewne łac. curvus ʽzgięty, 

pochylony, krzywy, łukowato wygięty; wydrążony, sklepionyʼ, gr. κυρτός ʽnabrzmiały, 

wydęty, wypukłyʼ. Brak w ALEW. Ani WH I, 317, s.v. curvus, ani GEW II, 55, s.v. κυρτός nie 

wspominają o lit. comparandum. — N.m. Kriaunaĩ, Kriauniaĩ 2x, Kriaũnos 2x, 

Antãkriaunis, Ažùkriaunis. 

 kriaũšas 4 p.a. stlit., gw. ʽbrzeg rzeki, zwł. stromy, urwisty brzegʼ, SD aukšta uola 

kr(i)aušas «skała wysoka, ostra». War. kriaũšis, kriaũšius (m.in. DP) i kraũšis, kraušỹs, 

kraũšius, też f. kraušà. Dwuznaczne: albo sb. postvb. od kriaũštis ʽpękać, łamać się (o krze)ʼ, 

albo drw. apofoniczny od krùšti (kriùšti) m.in. ʽrozdrabniać, ucieraćʼ (tak LEW 296). ALEW 

524 zauważa, że motywem tej nazwy mogła być okoliczność, że pod stromym brzegiem rzeki 

gromadzi się pochodzący z erozji (rozdrobniony) materiał skalny. LEW, l.c. daje paralelę w 

postaci łot. adi. kràujš ʽstromyʼ, sb. kràuja, kràujš, kraujmala ʽurwisty brzeg rzekiʼ, lit. 

pakriáunė ts., należących do vb. kŗaũt, lit. kráuti ʽskładać na kupę, gromadzićʼ. 

 kriáušė 1 p.a. bot. ʽdrzewo owocowe grusza, Pirusʼ — z wtórną palatalizacją r̓  zamiast 

kráušė (gwarowe żmudzkie i zach.-auksztajckie). To ostatnie jest wraz z łot. kraûsis2 

ʽgruszaʼ i stpr. crausy EV ʽgrusza, Birnbom [Birnbaum]ʼ, crausios EV ʽowoce gruszy, Birne 

[Birnen]ʼ spokrewnione z psł. *kruša ʽgruszaʼ, por. bg. krúša ʽgrusza i jej owocʼ, sch. krȕška 

ts., pol. przest. kruszka ʽgruszaʼ, gw. ʽowoc gruszyʼ, głuż. kruška, dłuż. kšuška ʽowoc 

gruszyʼ. Pbsł. *krāu̯ši̯ā- (BSW 140, zob. też LEW 296, ALEW 525). Wyraz bsł. został 

prawdopodobnie zapożyczony z jakiegoś źródła wschodniego, jak pewne inne nazwy drzew 

owocowych. — W płn.-słowiańskim na skutek sonoryzacji kr > gr pojawił się war. gruša, 
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por. rsc. gruša, ros. grúša (drzewo i owoc), ukr. hrúša, pol. grusza, gruszka, stczes. hrušě, 

czes. hruška (por. Boryś 182n.). Por. rutenizm grūšià. — Drw. kriaušiáuti ʽzbierać gruszkiʼ, 

kriaušinỹs ʽnapój gruszkowyʼ, gw. kraušinis ʽwino gruszkoweʼ, kráušis ʽowoc gruszy, 

gruszkaʼ. — N.m. Kriaušìškiai, Pakriaũšė. 

 kriaũštis, kriaũšiasi, kriaũšėsi gw. ʽpękać, łamać się (o krze)ʼ, drw. tr. kriaušnóti 

ʽchrupać, np. jabłka, burakiʼ. Refleks kriauš- wygląda jak prawidłowy kontynuant pie. 

*kreu̯s-. Por. pwk. *kreu̯s-/*krus- ʽuderzać, kruszyćʼ (LIV
2 371), gr. κρούω (*krou̯s-) 

ʽuderzać, uderzać w struny, pukać do drzwi, uderzać jedno o drugie, klaskać, tupać w tańcuʼ. 

Zmiana pb. *(au̯)s w lit. (au̯)š jak np. w aušrà (por. Stang 1966, 97). — SO krauš-: kraušýti 

(zob.). — SZ kruš-: krùšti (zob.). Częstszym wariantem jest jednak kriuš-, gdzie r̓  z 

wyrównania do SE kriauš-, zob. kriùšti, krū́šti. 

 krienas 4 p.a. stlit. ʽokup za pannęʼ. Nom.sg. został zrekonstruowany na podstawie 

formy gen.sg., ukazującej się jako glosa w tekście łacińskim z 1615 r.: pro sponsis pretium, 

quod krieno a Samagitis vocatur, por. Būga, RR III, 651; zdaniem autora forma krieno była 

przydawką dopełniaczową do pinigai ʽpieniądzeʼ. Zob. też Skardžius, RR 4, 454n. Odpo-

wiednik łot. przest. kriens, kriena nauda ʽwas der Bräutigam der Braut, Eltern und Freunden 

gibt, podarek wręczany przez pana młodego pannie młodej, jej rodzicom i przyjaciołomʼ 

(por. ME II, 284). Lit. krienas i łot. kriens prawdopodobnie nie są wyrazami rodzimymi, lecz 

odzwierciedlają zapożyczony termin strus. *krěnŭ ʽokup za pannęʼ, związany pod względem 

etymologicznym z czasownikiem strus. krĭnuti ʽkupićʼ, rcs. krĭnetĭ ʽkupujeʼ < pie. 

*ku̯rinh2e/o-. Rekonstrukcja: psł. *krěnŭ < pbsł. *krāi̯nas < pie. *ku̯roi̯h2no. Formacja na 

SO od pie. *ku̯rei̯h2- ʽkupować, nabywać drogą wymianyʼ. Por. wed. krīṇā́ti prs. ʽkupujeʼ 

(zam. *kri-ṇā́-ti < pie. *ku̯ri-né-h2-ti), toch. B karyor, toch. A kuryar ʽkupować, handlowaćʼ. 

Dalej por. SZ-C wed. krītá- ʽkupionyʼ (pie. *ku̯rih2-to), SZ-V gr. ἀπρίατος ʽnie wykupiony, 

nie kupionyʼ (pgr. *a-prii̯-ato-s < pie. *ṇ-ku̯rih2-eto). Zob. LIV
2 395, REW I, 660, Vaillant III, 

304, Beekes 2010, 1233, specjalnie Petit, Historische Sprachforschung 115, 138-150. Inaczej 

Būga, l.c., BSW 142, LEW 297 oraz Vaillant, l.c., gdzie dopuszcza się prapokrewieństwo lit.-

łot. wyrazu ze strus. krĭnuti. Brak w ALEW. 

 kriẽnas 4 p.a. bot. ʽchrzan, Cochlearia armoracia, Armoracia rusticanaʼ (SD «chrzan, 

eaphanus maior») — zapoż. ze stbłr. xrenъ, błr. xrėn, -u, z lit. k za błr. x (por. griẽkas, 

lénkas, pãrakas). Zob. SLA 110, ZS 26, LEW 297. — Użycia przenośne: 1. Aš tvirtas kaip 

krienas dosł. ʽJestem mocny jak chrzanʼ, 2. ʽpostarzały nieżonaty mężczyznaʼ (Ot senas 

krienas, lenda prie jaunos mergiotės, ir tiek! ʽOt stary «krienas» nagabuje młodą 

dziewczynę, i tyle!ʼ, por. błr. stary xrėn ʽstary dziadʼ), od tego kriẽnė́ti, -ju ʽstarzeć się zbyt 

wolnoʼ (Tas šelmis krienė́ja, krienė́ja ir šimtą metų susilauks). — Gwarowe vb. denom. 

kriẽnyti, -iju wydaje się kalkować, przynajmniej częściowo, semantykę pol. pot. chrzanić ⇐ 

chrzan, por. 1. ʽczepiać się, nie dawać spokojuʼ (pol. przychrzaniać się), 2. iškriẽnyti 

ʽuprzykrzać komu życieʼ (pol. ochrzaniać kogo), 3. užkriẽnyti ʽprzekąsićʼ (pol. wchrzanić co 

nieco). Polskich odpowiedników nia mają nukriẽnyti ʽukraśćʼ i prikriẽnyti ʽzaładować wózʼ. 

— N.rz. Krienùkė a. Krienáukė. 

 kriẽpyti, kriẽpiju, kriẽpijau, z prvb. su- gw. 1. ʽwzmocnićʼ, 2. ʽmocno ścisnąć, 

wycisnąć (o serze)ʼ, 3. ʽnakarmić, posilićʼ, 4. ʽprzywołać kogo do porządkuʼ, refl. 

atsikriẽpyti ʽwrócić do zdrowia, wydobrzećʼ — zapoż. ze stbłr. krěpiti, krěpitisja. War. 

susikriẽpinti. Lit. ie za ě również w griẽšiti i viẽryti. Zob. też krẽpkas.  

 kriepsė́ti, kríepsi, kriepsė́jo ʽo kaczkach: wydawać głos, kwakaćʼ (war. skriepsė́ti) — 

derywat na -sė- od wykrz. kríep, por. Antis plaukia ir skríepsi kríep, kríep, kríep (war. krėp). 

 kriẽti, kriejù (war. krejù), kriejaũ gw. 1. ʽrozpościerać, np. płótnoʼ (Nekryk [nekriek] 
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drobės pakrijai, suriesk į ritinį! ʽNie rozpościeraj płótna, zwiń je w zwój!ʼ), 2. ʽłowić w 

płynie, łowić rybyʼ. Odpowiednik łot. krìet (kriêt2), kreju, krèju ʽzgarniać śmietankę z 

powierzchni mlekaʼ. Gwarowe prs. krejù, mające odpowiednik łotewski, jest 

prawdopodobnie archaizmem: refleks praformy *krei̯H-e-, gdzie spółgłoska laryngalna 

zanikła w pozycji antewokalicznej. Por. LIV
2 366: pie. *kreh1(i̯)- ʽprzesiewać, oddzielaćʼ. W 

kwestii apofonii zob. HL 26n. — Na neopwk. *krei̯- zbudowano inf. kriẽti (brak formy prt. 

ze SW: *krėjau). Porównywalne paradygmaty to grejù, grėjaũ, griẽti i lejù, lė́jau, líeti, zob. 

Stang 1966, 357. Formacje prs. kriejù i prt. kriejaũ są innowacjami. Praesens derywowano 

od inf. kriẽ(ti), z kolei praeteritum od prs., mianowicie od neoosn. kriej-. Osobno zob. 

kriẽtnas. — SO krai̯- ⇐ krej-: iter. *krajyti, *krajoti, por. postverbalia: krãjus (zob.), kraitė ̃

ʽkosz słomiany lub wyplatany z wikliny, służący do przechowywania zboża lub odzieżyʼ 

(osobno zob. kraĩtis), pakraimu a. pakraimiui adv. gw. ʽw stanie rozproszonym, 

porozrzucanymʼ (z inną apofonią: pakrijaĩ ts.). Nawiązanie słowiańskie: psł. *krojiti ʽkroić, 

odkrawać, oddzielać przy użyciu ostrzaʼ < pbsł. *krai̯-V (caus.-iter. na SO), por. sch. kròjiti 

ʽkroić, przykrawaćʼ, ros. kroítь, krojú ʽkroić, krajaćʼ, pol. kroić, kroję ʽciąć, rozcinać; ciąć 

materiał nadając mu określony kształtʼ. Zob. BSW 141, LEW 297. — SZ kry-C/krij-V: zob. 

krýtis, krìjas. 

 kriẽtnas, -à 4 p.a. gw. ʽporządny, duży, wielkiʼ: Šieno vežimas krietnas, t.y. didelis ir 

gerai sumintas JU ʽPorządny wóz siana, tj. [taki, który jest] wielki i dobrze udeptanyʼ. War. 

krietnùs, -ì 4 p.a. 1. ʽo mężczyźnie: krzepki, mocno zbudowanyʼ (Toks didelis, krietnùs 

vyras), 2. ʽporządny, przyzwoityʼ (Tai nekrietnì merga: su vyrais užsiima ʽTo nieporządna 

dziewczyna, zadaje się z mężczyznamiʼ) — ma odpowiednik w łot. krìetns ʽdzielny, 

odważny; porządny, należyty, solidny, poważnyʼ. War. sufiksalny kriets, adv. krieti a. krietni 

ʽpoważnie, bez żartów, na serioʼ. ME II, 284 odniósł krìetns do czas. krìet ʽzbierać śmietankę 

z powierzchni mlekaʼ. Analiza: kriet-nas, drw. od neoosn. kriet-, którą wyabstrahowano z 

ptc. prt. pass. *krie-tas (łot. kriets) od kriẽti (gw.) m.in. ʽłowić w płynieʼ, wariant do griẽti 

ʽzgarniać z powierzchni płynu – piankę, śmietankę, tłuszcz; łowićʼ. LEW 297, który s.v. kriẽti 

wymienił łot. krìetns ʽdzielnyʼ itd. (bez lit. odpowiednika), przypisał temu przymiotnikowi 

znacz. etym. ʽprzesianyʼ, niejako ʽprzepuszczony przez sito życiaʼ, przen. ʽżyciowo 

doświadczony, otrzaskanyʼ (por. «eig[entlich] ʽausgesiebt, durch des Lebens Sieb 

hindurchgegangenʼ»). Strona znaczeniowa tej etymologii wymaga dalszego badania. 

 krygà I 4 p.a. gw. 1. ʽkraʼ, zwykle pl. krỹgos ʽodłamy lodu na rzece lub jeziorzeʼ 

(Krygàs nešė upė ʽRzeka niosła kręʼ. Krỹgos plaukioja ʽKra pływaʼ), 2. ʽblok lodu 

przeznaczony dla chłodniʼ. 3. ʽwyschnięty kawał ziemi, bryła gnoju na zoranym poluʼ (war. 

krika b.z.a.) — zapoż. ze stbłr. kriga ʽkraʼ, por. błr. krýha, -i (drw. na -iga od psł. *(j)ĭkra, 

zob. ĖSBM 5, 129). — Młodszym wariantem jest tu wsch.-lit. krijà 2 p.a., używane w dwóch 

znaczeniach: ʽduża bryła loduʼ (Upėje dabar yra daug krijų) i ʽbryła ziemi wyorana pługiemʼ 

(Kap arì, ra(z)sipildzinė́ja krìjom dirvónas LZŽ ʽKiedy orzesz, ugór zapełnia się wyoranymi 

bryłamiʼ). Ślizg j w krijà wypełnia hiat powstały po zaniku γ w *kriγa ⇐ błr. krýha. Paralele: 

knìjos DVŽ i majìlnykas LZŽ.  

 krygà II 2 p.a., gen.sg. krỹgos gw. ʽrodzaj sieci rybackiej zawieszonej na dwóch 

pałąkachʼ — zapoż. ze stbłr. kriga, kryga, por. błr. krýha, -i (zob. ĖSBM 5, 129). 

 krýgė 1 p.a. przest., gw. ʽwojnaʼ (m.in. u Donełajtisa) — ze zmianą rodzaju 

zapożyczone z nwn. Krieg m. (GL 72, LEW 297). War. krýga, krýgia, m. krýgis (to ostatnie 

też w znacz. ʽkłótniaʼ KRŽ). Co do akutu por. zapoż. čýžė, krýklė, pýpkė. — Vb. denom. 

krỹgauti a. krygavóti ʽwojowaćʼ ⇐ nwn. kriegen (por. čė́rauti ⇐ nwn. zehren); krygiúoties 

KRŽ ʽkłócić sięʼ. 
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 krìjas 4 p.a. 1. ʽobręcz sita zrobiona z łykaʼ (syn. krãjus), 2. ʽobręcz pokrywyʼ, 3. 

ʽotok, obwódka czapki, kapeluszaʼ, 4. ʽboki dzieżyʼ, 5. ʽcholewaʼ, 6. ʽcedzak kuchenny 

wypleciony z łykaʼ, 7. ʽrama z napiętymi sznurkami, stanowiąca spód łóżkaʼ, 8. ʽwijadło do 

niciʼ. War. krijaĩ, krijỹs, krìjus a. krỹjus ʽobręcz sita, przetakaʼ, też f. krijà (s-mobile: skrijà, 

zob. skríeti). Odpowiednik łot. krija ʽłyko lipowe; obręcz przetaka, sita; koszyk z łyka 

lipowego; deseczka lipowaʼ – jest on motywowany czasownikiem krijât, -ãju m.in. ʽzdzierać 

skórę, łykoʼ. To skłania do oznaczenia krìjas itp. jako formacji postwerbalnej od *krijoti, 

litewskiego odpowiednika krijât. Paralela: sijà (zob.). St. zanikowy krij-V jest alternantem do 

kry-C, zob. krýtis oraz HL 26n. — Drw. krijẽlis ʽwijadło do niciʼ, pakrijaĩ adv. ʽw stanie 

rozproszonym, rozpostartymʼ. 

 krìkas 2 p.a. gw. 1. ʽkrzykʼ, 2. ʽzgiełk, hałas, poruszenieʼ, 3. ʽzabawaʼ (Vėlai grįžau iš 

krìko ʽPóźno wróciłem z zabawyʼ) — zapoż. z błr. krýk, -a. — Drw. krìklas ʽkrzyk, hałasʼ, 

kriklỹs ʽkrzykacz; płaksaʼ (por. nazw. Kriklỹs). — Do tego dochodzą repliki pewnych 

formacji białoruskich, por. 1. kriklỹvas, -à ʽkrzykliwyʼ ⇐ błr. kryklívy, -aja (Boba ana buvo 

tokia klapatlyva, kriklyvà ʽTa baba była taka kłopotliwa, krzykliwaʼ), 2. vb. kriksė́ti, krìksi, -

ė́jo ʽo dziecku, któremu zbiera się na płaczʼ (Vaikas krìksi, rengiasi verkti) od sb. *kriksa, 

zapożyczonego z błr. krýksa ʽdziecko skłonne do płaczu, płaksaʼ, 3. do tejże osnowy należy 

kriksūnas b.z.a. ʽkto mówi głośno rycząc; krzykaczʼ ⇐ błr. kryksún ʽdziecko płaczliwe, 

często krzycząceʼ. Por. ĖSBM 5, 131. 

 krýklė 1 p.a., kryklė ̃ 4 p.a., krỹklė 2 p.a. bot. 1. ʽkrzew tarniny, jej owoc, Prunus 

spinosaʼ, 2. ʽczarna śliwaʼ, pl. krýklės ʽrodzaj małych śliwekʼ — zapoż. z prus.-niem. krēkel 

(GL 72, LEW 297). Por. nwn. Krieche f. ʽHaferpflaumeʼ. Łot. krẽķis, krieķene ʽśliwa 

lubaszka, Prunus insititiaʼ ⇐ śrdn. krēke (Jordan 69). 

 kryklė ̃4 p.a., krýklė 1 p.a., krỹklė 2 p.a. ʽkaczka cyranka, Anas creccaʼ — dewerbalna 

formacja na -lė od krỹkti ʽo kaczce: kwakaćʼ (por. griežlė,̃ gyvìklė, ŽD 169). Nazw. Kryklė ̃

(por. pol. Cyranka). 

 krikščiai, -ių: ilgi krikščiai b.z.a. m.pl. gw. ʽpochód w noc wigilijną osób przebranych 

za zwierzętaʼ — kalka hydrydalna z dn. hillige Christe (por. LKŽ VI, 582). 

 krikščiónys, -ių 1 p.a. m.pl. ʽchrześcijanieʼ (sg. krikščiónis, -ė) — zapoż. ze strus. 

krĭstĭjane, xrĭstĭjane (por. stbłr. xristijaninъ, pl. xristijane). Początkowa forma 

transpozycyjna *kristijānīs uległa przekształceniu w kilku fazach: 1. synkopa 

przedakcentowanego i (> *kristjānīs), 2. afrykatyzacja stjā > sč̓ ā (*kristjānīs > *krisčiānīs), 

3. insercja -k-: *kriksčiānys, 4. zmiana (k)sč̓  > (k)šč̓ , 5. zmiana ā > o. War. DP krikščionìs, -

iẽs 4 p.a. ʽchrześcijaninʼ, voc.sg. krikščioniẽ (por. kiemionìs, pagonìs), f. krikščionkà 

ʽchrześcijankaʼ. Por. SLA 110, Borowska 354n., LEW 297, ALEW 525. — Drw. krikščionýbė 

ʽchrześcijaństwoʼ (war. -ỹbė), krikščionijà ʽogół chrześcijanʼ, przest. krikščionỹstė ts. (por. 

stbłr. xristijanstvo, krestijanstvo), krikščióniškas ʽchrześcijańskiʼ (por. stbłr. xristijanskij, 

krestijanskij). 

 Krikštaĩ, -ų̃ 4 p.a. m.pl. gw. ʽświęto Trzech Króli, 6.I.ʼ (przed którym rysuje się na 

drzwiach mieszkania trzy krzyżyki). Pluralizacja wyrazu krìkštas ʽkrzyżʼ, zob. krìkštas II. 

Por. Trìkaralis, Vankrìkštis. 

 krìkštas I 4 p.a. ʽchrzestʼ (Krikštas šventasis MŽ 2420 ʽChrzest świętyʼ) — sb. 

postverbale na -as od neoosn. krikšt- ⇐ krìkštyti ʽchrzcićʼ (zob.). Paralele słowotwórcze: 

graĩbštas ⇐ graibstýti; lùkštas ⇐ lukštýti; maĩštas ⇐ *maiš-styti. Inaczej SLA 110, Borowska 

353 i LEW 297n.: zapoż. ze strus. krĭstŭ ʽkrzyżʼ. Jeszcze inaczej ALEW 526: «innerlit[auisch] 

umgebildetes Lehnwort aus dem Ostslav[ischen], vgl. aosl. *krĭstŭ». — Drw. krikštinyčia SD 

«chrzcilnica», krikštõlas ʽchrzcielnicaʼ, krikštuõlis ʽchrzestny syn, chrześniakʼ ⇐ krìkšto 
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sūnùs (neosufiks jak w bernuõlis, merguõlė), nẽkrikštas 1. ʽktoś nieochrzczony; niemowlę, 

które umarło nieochrzczoneʼ, 2. ʽniechrześcijanin, niekatolikʼ. Cps. krikštãduktė 

ʽchrześniaczkaʼ (por. duktė)̃, krikštãmotė ʽmatka chrzestnaʼ (por. mótė), krikštãsūnis 

ʽchrześniakʼ (por. sūnùs), krikštãtėvis ʽojciec chrzestnyʼ (tė́vas); ze zmianą kšt > št: 

krìštatėviai DVŽ ʽrodzice chrzestniʼ; krikštãvaikis, -ė ʽchrześniak, -iaczkaʼ (por. vaĩkas), 

naujãkrikštis, -ė ʽczłowiek nowoochrzczony, neofitaʼ (m.in. DP, SD) – kalka pol. 

nowochrzczeniec ʽanabaptistaʼ (Borowska 362); Vankrìkštis (zob.). 

 krìkštas II 4 p.a. stlit., gw. 1. ʽkrzyżʼ, 2. ʽkrzyż nagrobnyʼ — zapoż. ze strus. krĭstŭ 

ʽcruxʼ, przejęte w postaci *kristas i przekształcone insercją k (*krikstas) oraz welaryzacją ks 

> kš. Por. ZS 26, ALEW 526. — Drw. Krikštaĩ (zob.), krikšta kelias SD «krzyżowa droga abo 

ulica» (por. kẽlias). Cps. krikštadienos SD f.pl. «krzyżowe dni» [ʽtrzy dni przed dniem 

Wniebowstąpienia Pańskiego, odchodzone z postem i procesjami do krzyżów w poluʼ, SW II, 

604] (por. dienà), krikštãkelė ʽmiejsce, gdzie drogi się rozchodzą, rozdroże, rozstajʼ (por. 

kẽlias), krikštãlangė a. krikštãlangis ʽmiejsce za stołem znajdujące się pomiędzy dwoma 

oknami i uchodzące za poczesneʼ (por. lángas). Od tego drw. wsteczny krìkštas ʽzaszczytne 

miejsce za stołemʼ (Pačian krikštè pasodino ʽPosadzili [go] w samym «krikštas»ʼ), drw. 

krikštãkertė ts. (por. kertė)̃, krikštãsuolė ts. (por. súolas). Por. syn. pakūčià (zob. też LEEŽ 

138).  

 krỹkšti, krykščiù, krykščiaũ 1. ʽo ludziach: radośnie pokrzykiwać, śmiać się, weselić 

sięʼ, 2. ʽo ptakach: krzyczeć, skrzeczeć, skrzekotać (o sroce)ʼ — derywat od interi. krýkšt, 

krìkšt o głosie ptaków (por. krỹkti, kregždė́ti). W tym samym znaczeniu war. klỹkšti ⇐ interi. 

klìšt (ob. klýkt). — Z innymi sufiksami: krýkštauti, krykštáuti ʽradośnie pokrzykiwać, 

wykrzykiwaćʼ, też o głosie sroki, wróbla, krýkštelėti ʽzakrzyknąć z radościʼ, też o głosie 

kaczki. — Drw. krykštė ̃a. krỹkštė ʽjaskółkaʼ (zob. też kregždė)̃.  

 krìkštyti, krìkštiju, krìkštijau ʽchrzcić, znaczyć znakiem krzyżaʼ, por. Ir turi kalbėt 

liedamas ant vaiko: Aš tave J. (aba jus) krikštiju vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Dvasios S. Amen 

PK 20189 ʽA ma mowić wodę lejąc na dzieciątko: Ja ciebie J. (albo was) krzczę w imię Ojca, 

i Syna, i Ducha ś. Amenʼ — ze zmiany *krikstyti (insercja k) < *kristyti, co zapożyczone ze 

strus. krĭstiti ʽchrzcićʼ, znacz. etym. ʽrobić znak krzyżaʼ (por. stbłr. krestiti). Zob. Būga, RR 

III, 764, SLA 110, Borowska 353, LEW 298, Urbutis 1981, 197. Z tego samego źródła 

pochodzi łot. kristît, -ĩju ʽchrzcićʼ (ME II, 281), drw. kristījamais bērns ʽchrześniakʼ, 

kristījamais ūdens ʽwoda święconaʼ. Por. wyżej krìkštas II. Lit. i za strus. ĭ (ь) również w 

ãsilas, kãtilas, pipìras. W kwestii insercji k i następującej potem perseweracyjnej asymilacji 

ks > kš por. ėkštùs, svirkštìs, šáukštas331. Brzmienie odpowiednika łot. kristît skłoniło 

Endzelina, DI III:2, 289 do przypuszczenia, że również Litwini mieli początkowo *kristyti, i 

że następnie po zlitewszczeniu czasownika stpol. krzcić pod postacią *kštyti pojawiła się 

forma kontaminacyjna krìkštyti (współcześnie tę hipotezę popiera m.in. Urbutis 2010, 56). 

Zob. jeszcze ALEW 526. NB. Oboczna pisownia starolitewska z początkowym <ch-, Ch-> 

może odzwierciedlać wpływ pisowni polskiej i/lub niemieckiej. — War. sufiksalny: krìkštinti 

ʽdawać imię na chrzcieʼ. — Pochodzenie stpr. crixtitw[e]i ʽchrzcić, tauffenʼ < *kristīt 

pozostaje kwestią sporną (wywód ze stpol. krzcić wydaje się mało prawdopodobny). — Refl. 

pasikrikštyti DP ʽochrzcić sięʼ. Forma zwrotna persikrikštiju SD «przekrcić się» oznacza 

według łacińskich definicji w SD 1° «iterum baptizari», tj. ʽdrugi raz ochrzcić, chrzest 

poprawić, inaczej ochrzcićʼ L., 2° «mutare nomen», tj. ʽimię komu odmienić, inaczej 

nazwać, przebierzmowaćʼ L. — Neoosn. krikšt-: krìkštas (zob.). — Neoosn. krikšty-: 

 
331 Nie wiadomo, czy formy lit. kristyti ʽchrzcićʼ, kristyties ʽchrzcić sięʼ, występujące u Dowkonta (dialekt 

żmudzki płn.-zach.), są autentyczne, czy też zostały wytworzone przez autora. Skardžius, RR 4, 408 sądzi, że 

Dowkontowe kristyti odwzorowuje łot. kristît. 
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krikštyklà ʽchrzcielnicaʼ, krìkštymas ʽchrzestʼ: Forma Chrikstima MŽ 951, krikštymu DP; 

krikštỹnos f.pl. ʽchrzciny, przyjęcie urządzane po uroczystości chrztuʼ332, SD «mianowiny, 

krzciny», krìkštytojas ʽchrzcicielʼ, DP krikštytójas ts. Por. stpr. crixtisna ob. crixtissennien 

ʽchrzest, Tauffeʼ, crixtnix ʽchrzciciel, Teufferʼ (zamiast *crixtī- + -nīks). — Neoosn. krikštij-: 

krìkštijimas ʽchrzest, chrzczenieʼ (m.in. DP). — Neoosn. krikštyn-: vb. denom. krikštynáuti a. 

krikštynóti ʽbyć gościem na chrzcinach; wyprawiać chrzcinyʼ, apsikrikštynáuti ʽdoczekać się 

potomkaʼ. 

 krìkti, krinkù, krikaũ ʽrozpraszać się, rozpadać się, rozchodzić się; psuć sięʼ, iškrìkti 

ʽstracić wytrzymałość, rozlecieć się, rozpaść się, rozproszyć się; zepsuć sięʼ, pakrìkti 

ʽrozpierzchnąć się, rozproszyć się; podupaść na zdrowiu, rozstroić sięʼ, też ʽporonić; stać się 

bezpłodnąʼ — formacja na st. zanikowym krik- do kriek-, por. kriẽkti, -iù, -iaũ ʽsłać ściółkę 

cienką warstwąʼ, iškriẽkti ʽrozrzucić siano do suszeniaʼ, pakriẽkti ʽrozesłać, np. słomę na 

posłanieʼ. War. udźwięczniony: grìgti, griñga, grìgo JU ʽrozpraszać się, rozpadać sięʼ. — 

Drw. krikdýti caus. ʽrozpraszać, rozpędzaćʼ. Nomina: ìškrikas ʽrozrzucony w przestrzeni, 

niezwarty (o osiedlu); nieporządny; rozproszony, pozbawiony koncentracjiʼ, pãkrikas 

ʽporozrzucany, niepowiązany, nieporządny, niespójny, luźny, rozwlekłyʼ, pakrikaĩ adv. 

ʽnieporządnie, rozwlekle, luzemʼ (war. pagrigaĩ), pakrikmaĩs a. pãkriku adv. ʽnieporządnie, 

byle jakʼ (por. pabražmaĩs, paskirmaĩs), pãkriktas, pl. -aĩ ʽto, co niepotrzebne, rzucane na 

ziemię, śmieciʼ (ŽD 321). Cps. krìkragiai m.pl. ʽprzyrząd na osi do zwijania przędzy, nici, 

wijadłoʼ (por. rãgas). — Neoapofonia SZ krik- ⇒ SP/SE kreik-: kreĩkti, -iù, -iaũ (war. 

kréikti, kreĩgti) ʽsłać ściółkę dla bydłaʼ (war. kréikti, kreĩgti), prikreĩkti ʽnasłać słomy pod 

bydło; naśmiecić, naprószyćʼ. Nomen: pãkreiktas ʽściółkaʼ (o ile nie jest to wariant z ei do 

*pakraiktas, por. pãkraikos). Paralele: dreĩkti ⇐ drik- (driek-); greĩbti ⇐ grib- (grieb-); 

šveĩsti ⇐ švit- (šviet-). — Neoapofonia krik- ⇒ kraik-: kraikýti (zob.). 

 krỹkti, krỹkia, krỹkė ʽwydawać głos: o kaczce, sroce, jaskółce, wronieʼ (Antys po balas 

krỹkia, teškena ʽKaczki po kałużach «krykia», taplają sięʼ. Varnos krỹkia – bus lietus ir šaltis 

ʽWrony kraczą: będzie deszcz i chłódʼ) — czasownik o osnowie kry-k-, pochodzącej od 

powtórzonego wykrz. krỹ-krỹ o głosie kaczki. Por. kark̃ti, kriõkti, krỹkšti. — Drw. kryklė ̃

(zob.). 

 krim̃sti, kremtù, krimtaũ 1. ʽgryźć coś twardego, chrupaćʼ, 2. ʽkąsać, gryźć, żrećʼ, 3. 

ʽssać sutek matki (o dziecku, prosięciu, cielęciu)ʼ, 4. ʽnie dawać spokoju, trapić, martwić, 

dokuczaćʼ; gryźć – o sumieniuʼ (DP ʽgryźć, trapićʼ, SD krimtu «gryzę», syn. graužiu), refl. 

krim̃stis ʽgryźć się, martwić się, niepokoić sięʼ, krimtuosi pats savimp SD «gryzę się sam w 

sobie» (syn. skrodžia širdį man priejauta, piktybė koki). Cps. apkrim̃sti ʽogryźć kość z 

mięsaʼ, atkrim̃sti ʽodkąsić; przeżuwać – o krowieʼ, nukrim̃sti ʽugryźćʼ, SD nukrimst 

«ugryznąć», nukrimtu «ukęsuię czego sztukę» (syn. nukundu). Odpowiednik łot. krìmst, 

kre̦mtu, krìmtu ʽgryźć, oddzielać, sortować; chrupać; iskać sięʼ. Na pierwszy rzut oka 

alternant kremt- wygląda jak temat infigowany, jednak dla SE *kret- ʽgryźćʼ nie widać w 

materiale oparcia. Leksemy krimt-, krumt- reprezentują pwk. onomatopeiczny. Por. 

wykrzykniki krìms, krìmst, krim̃st ob. krùms, krùmst, krùmšt, które nazywają odgłos 

ugryzienia czegoś twardego, chrupkiego, opisują też ukąszenie. Inaczej LEW 299: do kramaĩ 

ʽstrupyʼ, ale bez objaśnienia dla segmentu -t-. ALEW 527: bez jasnych nawiązań. — 

Podwójny refleks st. zanikowego: krimt-/krumt-, por. 1° SZ krimt-: krimtaũ (prt.), drw. 

krimtìkas n.agt. ʽzwierzę, które zżera dużo paszy; człowiek gderliwyʼ (por. typ ėdìkas), 

riešutų krimtìmas ʽgryzienie orzechówʼ, krimtimas sielos DP ʽgryzienie sumieniaʼ, SD 

 
332 Może to być kalka hybrydalna, z suf. -ynos dla odwzorowania polskiego formantu -iny z formacji krzciny, 

chrzciny.  
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«kąsanie», 2° SZ krumt-: krumtimas SD «kąsanie» (syn. krimtimas). — Neopwk. krims- (⇐ 

krim̃sti lub interi. krìms): krimsčioti ʽo krowach: powoli przeżuwaćʼ, krimsė́ti, krìmsi, -ė́jo 

ʽchrupać, wydawać charakterystyczny odgłos przy gryzieniu np. jabłka, orzecha, owsaʼ, 

krimsnóti ʽgryźć, przeżuwaćʼ, krìmstelėti a. krìmsterėti ʽukąsić nieco, kawałekʼ (ob. 

krùmstelėti ts.), krìmstelti a. krìmsterti ʽukąsić niecoʼ. Nomina: krimslė ̃ ʽchrząstkaʼ (war. 

krimzlė)̃, krimslỹs ts. (por. n.rz. Krìmslė, Krimslýtė, Krimzlýtė), krimsnis b.z.a. ʽkęsʼ (por. 

pusnìs ⇐ pùsti; skìrsnis ⇐ skirs̃ti), krimstùkas ʽogryzekʼ, krimstus SD «kąsaiący» (syn. 

krumstus), krimsùs ʽchrupki, chrupiącyʼ. — Neoosn. krums- ob. krumst- (por. interi. krùms, 

krùmst): krumsė́ti, krùmsiu, -ė́jau ʽchrupaćʼ, krumsnóti ʽgryźć po trochuʼ (por. krimsnóti), 

krùmstelėti ʽukąsić nieco, ugryźć kawałekʼ, krùmsterėti ts., nomina: krum̃slas (zob. 

krumslỹs). — Od interi. krùmšt pochodzą: krumšė́ti, krùmšiu, -ė́jau ʽgłośno gryźć coś 

twardego, kruchego, chrupaćʼ, krùmščioti ʽbić pięścią, kuksaćʼ. — SO kramt-: kramtýti 

(zob.). — Neoapofonia krims- ⇒ krams-: krámsčioti (zob.). 

 krinyčià 2 p.a., gen.sg. krinỹčios wsch.-lit. ʽźródłoʼ (Upelė ait iš krinỹčios ZTŽ. 

Krinyčià yra tį toliau, vanduoj geras, čystas DVŽ) — zapoż. ze stbłr. krinica, krynica, por. 

błr. kryníca, -y. Brak w LKŽ. 

 kriõkti, kriokiù, kriokiaũ (war. krõkti) 1. ʽkrzyczeć chrapliwym, gardłowym głosem, 

ryczećʼ, 2. ʽchrapać, charczeć, rzęzić przez sen; z trudem oddychaćʼ (syn. krõkti, knark̃ti, 

krañkti), 3. ʽchrząkać, kwiczećʼ, 4. ʽszlochać, zanosić się płaczemʼ (syn. krõkti), 5. ʽkaszlećʼ, 

6. ʽszumieć, huczećʼ — czasownik oparty na wykrz. kriókt (Kriókt sukriuko ir nebgyva 

ʽZacharczała «kriokt» i już nie żyje)ʼ, pochodzącym od osnowy krio-k- ⇐ *krio-krio 

(podobnie krỹkti ⇐ krỹ-krỹ). Por. łot. kŗàkt ob. kràkt ʽchrapać, charczećʼ, rcs. krakati, kraču 

– o skrzeczeniu ptaków, pol. krakać, kraczę – o krukach, wronach, łac. crōcāre, crōcīre 

ʽkrakaćʼ, gr. κρώζω ʽkrakać, skrzeczeć, skrzypiećʼ, κράζω ʽkrakać, rechotać, wrzeszczeć, 

krzyczeć, żądać czego z krzykiemʼ. — War. kriók-št ⇒ kriõkšti ʽciężko kaszleć; chrapać; z 

trudem iśćʼ (por. kliókšt ob. kliókt; kèkšt ob. kèkt). — Drw. kriókinti ʽdoprowadzać do 

płaczuʼ (war. krókinti, por. łot. krãcinât), krióksėti, -i, -ėjo ʽgłośno kaszleć, charczećʼ, 

kriokúoti ʽciężko oddychać, charczeć, rzęzićʼ, war. kriogúoti. Nomina: krióka c. ʽstary 

człowiek a. zwierzęʼ, kriogà ʽbłonica, dyfterytʼ, kriogà ʽten, kto kaszle, charczyʼ, kriókis 

ʽstary, wychudły końʼ (war. kriógė), kriókla a. krioklà ʽpłaksa; krzykaczʼ, krioklė ̃ ʽwartki 

nurt rzekiʼ, ʽbłonicaʼ, krioklỹs a. kroklỹs ʽwodospadʼ. — Z udźwięcznieniem k > g mogą tu 

również należeć: 1. kriõgis a. krõgis ʽzbity z trzech drewien trójkąt, który zawiesza się na 

karku świni, aby ograniczyć jej ruchy; jarzmo wołu; kozły do piłowania drewna a. do 

suszenia zboża, paszyʼ, 2. kriogžlė ̃ ʽcienki lód; kawały lodu pokryte bryłami śnieguʼ, 3. 

krõgžlės f.pl. ʽżwir z gliną; twardy grunt z kamieniamiʼ (por. wyżej kriõkšti). — N.rz. 

Krioklė ̃5x, Krioklỹs 21x, Kriõklius. N.m. Kriokliaĩ.  

 krìpti, krimpù, kripaũ gw., rzadkie, tylko z prvb.: iškrìpti ʽwykrzywić się (o bucie)ʼ, 

pakrìpti ʽskręcić, zboczyć, zmienić kierunekʼ — formacja ingresywna z prs. infigowanym 

kri-m-p- od krip-. Synchronicznie pwk. krip- jest st. zanikowym do kreip- (kreĩpti ʽkrzywić, 

wykrzywiaćʼ), natomiast diachronicznie krip- należy do monoftongicznego pwk. *krep-, tak 

jak grib- (greib-) należy do greb-, klip- (kleip-) do klep- oraz plit- (pleit-) do plet-. War. 

skrìpti pochodzi z przekształcenia vb. refl. *nu-si-kripti. Etymologia pwk. *krep- pozostaje 

do ustalenia. Z uwagi na jawnie onomatopeiczny charakter porównywalnego pwk. klep- 

ʽchylić się, krzywić sięʼ warto poddać pod dyskusję związek *krep-/krip- z wykrzyknikami 

krèpš, krèpšt o cichym odgłosie czyjegoś poruszenia się; o szeleście, chrobocie (krèpštelėti 

ʽzaszeleścić; podrapać pazuremʼ, krepšténti ʽo starcu: iść z trudemʼ). Por. też krep-es-ióti ob. 

krep-ez-ióti ʽiść chwiejnym krokiem (o dziecku, starcu), zataczać się (o pijanym). Inaczej 

BSW 140, LEW 292 i ALEW 522, gdzie wzmianki o pokrewieństwie kreip-/krip- ze stisl. 
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hreifa ʽwymachiwać, schwingenʼ oraz scs. vŭskrěsiti ʽἀναστῆσαι, wskrzesićʼ (*kraip-s-?). — 

WSZ kryp-: krỹpti (zob.). — Neoapofonia krip- ⇒ kreip-: kreĩpti (zob.). — Neoapofonia 

krip- ⇒ kraip-: kraipýti (zob.). — Drw. kripčióti ʽiść przechylając się na bok; podkręcać 

wąsyʼ, pakripdýti caus. ʽprzechylić na bok, np. łódźʼ, krìptelėti ʽzboczyć, odchylić się; 

zwichnąćʼ. Nomina: kripãlis ʽczłowiek na krzywych nogach, koślawiecʼ, kripėšà c. 

ʽczłowiek zgarbiony, skrzywionyʼ (por. sufiks w kevė́ša), krìpis, -ė ʽten, kto idąc utyka, 

kulejeʼ.  

 krỹpti, krypstù, krypaũ 1. ʽidąc pochylać się na strony, iść jak kaczka, chwiać sięʼ, 2. 

ʽskłaniać się, zbaczaćʼ, 3. ʽkierować się dokądʼ, 4. ʽpsuć się (o pogodzie), pogarszać się (o 

zdrowiu)ʼ. Cps. iškrỹpti ʽmocno się skrzywić, wykrzywić sięʼ, przen. ʽwykoleić się, 

zmarnować swoje życiowe szanse; ulec zboczeniu seksualnemuʼ, nukrỹpti m.in. ʽodchylić 

się, zboczyć (z drogi); nie udać się (o pieczeniu ciasta); zdechnąć, umrzećʼ, nukrypstu SD 

«nachylam się» (syn. nusilinkiu, nusisveriu), pakrỹpti 1. ʽprzechylić się (o wozie)ʼ, 2. 

ʽzmienić kierunek, zboczyć, np. o rozmowieʼ (Kalbà pakrỹpo kità linkmè ʽRozmowa zeszła 

na inny tematʼ), prikrỹpti m.in. ʽopaść z sił, zaniemócʼ, sukrỹpti ʽskrzywić się, pochylić się; 

zepsuć się; pogorszyć się (o zdrowiu), rozchorować sięʼ. — Z pochodzenia jest kryp- 

neopierwiastkiem, który został wyabstrahowany z prs. krypstù. To z denazalizacji w formie 

*krįpstu < *krimp-stu, por. prs. infigowane iškrim̃pa ʽwykrzywia sięʼ s.v. krìpti. Paralele: 

gybstù s.v. gỹbti; klypstù s.v. klỹpti (zob. też przypis do hasła blìsti). Inne neopierwiastki z 

samogłoską y wtórnego pochodzenia to nỹkti, slỹpti, trýkšti i vỹkti. Por. też interi. krýpt o 

nagłym przechyleniu się na bok, o zboczeniu z drogiʼ. Z opisowego punktu widzenia kryp- 

stanowi WSZ do krip- w krìpti (zob.). — Drw. krýpčioti ʽkiwać się, chwiać się, kołysać sięʼ, 

pakrypė́ti ʽpochylić się, zboczyć niecoʼ, iškrypė́ti ʽwykrzywić się – o zębachʼ, krypsóti ʽbyć 

w stanie pochylonymʼ (por. drybsóti, dryksóti, stypsóti, GJL II, § 576), krýptelėti ʽpochylić, 

kiwnąćʼ, krypúoti ʽkołysać się, chwiać się; iść kołysząc sięʼ. Nomina: iškrỹpėlis 

ʽzboczeniecʼ, krýpla c. ʽkto chodzi jak kaczkaʼ (por. metatoniczny akut w rė́kla, riógla, 

vė́pla), kryptìs, -iẽs f. ʽobrót, zakręt; kierunek; dążność, tendencjaʼ (⇒ kryptìngas 

ʽukierunkowanyʼ), kryptùkas ʽmuszka u wylotu lufyʼ, sukrỹpėlis ʽchorowity człowiek, 

cherlakʼ. — Urbutis, Balt V:1, 1969, 62 = Urbutis 2009, 374 dopuszcza lituanizm w błr. gw. 

krypácь ʽplątaćʼ, krypácca ʽplątać się, wikłać sięʼ (lit. *krypoti). 

 krìsti, krintù (war. krentù, żm. krimtù, kremtù333), kritaũ ʽpadać, spadać, upadać, walić 

się na ziemię; o zwierzęciu: zdechnąć; o rosie: opadaćʼ (SD rasa krinta «rosa pada»), apkrìsti 

ʽzarazić się chorobąʼ (syn. apkrės̃ti), atkrìsti ʽodpaść, usunąć sięʼ i ʽzachorować ponownieʼ: 

atkrinta SD «ponawia się co złego» (Tik pakilo iš ligos ir vėl atkrìto), įkrìsti ʽwpaść (jak 

źdźbło do oka)ʼ, nukrìsti ʽspaść, np. z wozuʼ, sukrìsti ʽwpaść, opaść, rozsypać się; spaść z 

ciała, schudnąć; o kartoflach: rozgotować się, rozsypać się; o zbożu: wylec, wylegnąćʼ, 

užkrìsti ʽspaść na co, zapaść, zalec; opaść – o rosie, mgleʼ, też ʽzajść – o słońcuʼ (znacz. 

etym. ʽzapaśćʼ). Odpowiednik łot. krist, krìtu, kritu ʽpadać, upadać; dostawać się gdzie; o 

zwierzęciu: padać, zdychaćʼ. Morfem krit- to wymienna z krut- postać st. zanikowego do 

kret- ʽtrząść, strząsaćʼ, zob. krečiù, krės̃ti, kretė́ti, jak też krutė́ti. SO krat-: kratýti (zob.). Por. 

LEW 295, ALEW 527 (krìsti ma być anticausativum do krės̃ti; tu też wzmianka o 

odpowiedniku celtyckim: stir. crith, stbret. crit ʽdrżenieʼ). — Drw. krìtinti caus. ʽsprawić, 

żeby spadło, opadło, zdechłoʼ. Nomina: atkritaĩ m.pl. ʽnawrót choroby, recydywaʼ (war. 

 
333 Wypadek okazjonalnej dysymilacji *nt > mt. Paralele: šim̃tas, lemtà, grámdyti, grémdymas, siùmdyti, n.rz. 

Ìmsrė (do į́sas, stpr. īnsan ʽkrótki, kurzʼ), kemšù < *kenšu. W zapożyczeniach: grum̃tas < gruñtas ʽpole, 

grunt uprawnyʼ ⇐ nwn. Grund; stùmdas < stùndas ʽgodzinaʼ ⇐ niem. Stunde (stpr. tūsimtons dat.pl. ʽtysiąc, 

tausendʼ < *tūsint- < *tūsent- ⇐ śrwn. tūsent); kumštas SD1 «kunßt» < kunštas (⇐ pol. kunszt). Por. też 

dysymilację tn > tm s.v. petmė.̃  
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atkrataĩ, ãtkrytis), krìtas ʽźdźbło w oku, drobina kurzu, piaskuʼ (syn. krìslas, šãpas), kritaĩ 

m.pl. ʽźdźbła siana, słomy, paprochyʼ, kritamà ʽchoroba zakaźnaʼ (por. apkrės̃ti, apkrìsti, 

añtkrytis, ùžkratas), krìtė ʽzapinana na tyłku część portek dziecięcychʼ, przen. ʽtyłekʼ, 

kritesỹs a. kritusỹs ʽpaproch, prószynka; źdźbło w okuʼ, krituliaĩ m.pl. ʽopadyʼ (por. łot. 

kritala, kritaļa, kritals ʽdrzewo przewrócone, powaloneʼ), pãkritos f.pl. ʽźdźbła, paprochy 

siana; owoce spadłe z drzewaʼ – od *krità ʽopadanieʼ (por. rità od *ret-; bridà od bred-), 

krituõliai m.pl. ʽowoce spadłe z drzewaʼ. Cps. lãpkritis ʽlistopadʼ (SD
1 lapakritos mėnuo ts.; 

n.m. Lapakrità, por. lãpas), vandénkritis ʽwodospadʼ (por. vanduõ). — Neopwk. kris- (⇐ 

krìsti): krisnóti ʽo deszczu: kropić, padaćʼ, krìstelėti ʽspadać – o płatkach śnieguʼ, krìstelėjo 

ʽprzyszło komu na myśl, do głowyʼ. Nomina: krìslas ʽźdźbłoʼ, DP ʽpaździorko, zdziebłkoʼ, 

SD
1 «drzaska» (por. girs̃las, kirs̃las, žóslas), ⇒ krislelis SD «proszek», syn. dulkelė (DP kaip 

krisłalį akyje ʽjako proszek w okuʼ), ⇒ krisliaĩ m.pl. ʽzboże pochylone wskutek słabości 

łodygʼ; vb. denom. krislúoti ʽdrobno śnieżyćʼ. — WSZ kryt-: ãtkrytis ʽnawrót chorobyʼ, 

añtkrytis ʽwybuch choroby zakaźnej, zaraza, epidemiaʼ (por. apkrìsti), į́krytis ʽzapadlisko, 

wklęsłość, zagłębienie terenuʼ, krỹtis ʽupadek z wysokościʼ, krytìs f. ʽkraʼ, príekrytis 

ʽdreszcze, gorączka z dreszczamiʼ, sánkrytis ʽwiatrołom w lesie, kupa powalonych drzewʼ, 

sánkrytos f.pl. ts. (por. wyżej łot. kritala), vandénkrytis ʽwodospadʼ (por. vanduõ). — 

Neoapofonia SZ krit- ⇒ SP/SE kreit: iškreistýti ʽrozsypać, rozłożyć, rozpostrzecʼ (*kreis-sty-

, *kreit-sty-), kréitėti, -ju (war. kréičiu), -jau ʽzłościć się, łajać kogo, szukać zaczepkiʼ 

(paralele: bréizgėti, tréikėti, tréiškėti). Neoosn. kreist-: kréistėti, -ju, -jau ʽzłościć się na 

kogoʼ. — Neoapofonia krit- ⇒ krait-: kráičioti (zob.). — Neoapofonia krint- ⇒ krant-: 

krañtas (zob.). 

 krìštolas 1 p.a. ʽkryształ, gatunek przezroczystego, ciężkiego szkła o jaskrawym 

połyskuʼ (m.in. SD) — zapoż. ze stbłr. krištalъ, kryštalъ ⇐ pol. kryształ (to z dysymilacji w 

stpol. krzyształ ⇐ stczes. kříštal ⇐ śrłac. crystallus; Sławski III, 202 i Bańkowski I, 831 

zakładają – wbrew fonetyce – zapożyczenie wprost z łaciny). — War. z insercją k: krìkštolas 

(por. zapoż. burk̃štinas, šiùrkštynė). — W wypadku obocznych form gw. kristãlas 2 p.a. i 

kristõlas 2 p.a. miejsce akcentu przemawia za zapożyczeniem z nwn. Kristall m. (por. GL 73, 

LEW 299). Stąd też łot. kristals. 

 krýtis, -ies 1 p.a. f. 1. ʽniewielka sieć umocowana na kabłąku a. półkabłąku, używana 

do łowienia zwł. w zarośniętej albo mętnej wodzieʼ (Krýtimis žuvis gaudo, kur vandenyje yra 

žolynų ir negali su tinklu prieiti), 2. ʽpodbierak do zagarniania złowionej rybyʼ, 3. 

ʽdrewniana obręcz sitaʼ, 4. širdiẽs krýtis ʽosierdzieʼ. Czy tutaj też krytìs, -iẽs 4 p.a. f. ʽkra 

lodowa spływająca wodąʼ? Z innymi tematami: krýtė (m.in. BRB), m. krýtis, -čio. Formacja 

litewska wydaje się być porównywalna z gr. κρίσις f. ʽoddzielenie, odróżnienieʼ < *krī-ti-, 

abstractum do prs. κρίνω ʽoddzielam, odróżniamʼ. — War. ze zmianą kr > gr: grýtis ʽsieć, 

czerpakʼ (por. grejù ob. krejù s.v. griẽti). — SZ krij-V z *kriH-V: krìjas (zob.). Stopnie 

zanikowe krý-C i krìj-V przedstawiają redukcję pwk. pb. *krei̯H-, pochodzącego z 

przekształcenia pie. *kreh1(i̯)- ʽprzesiewać, oddzielaćʼ (zob. LIV
2 366 i HL 26n.). Inne 

refleksy apofoniczne wymieniono s.v. kriẽti, griẽti oraz krãjus. 

 kriū̃kas 2 p.a. gw. 1. ʽżelazny hak w ścianieʼ, 2. ʽhak na dyszluʼ, 3. pl. kriū̃kai ʽhaki, na 

których wiszą drzwiʼ, 4. ʽbosakʼ (syn. bùsokas, prìkis, zob. LEEŽ 97) — zapoż. ze stbłr. 

krjukъ (ob. krukъ), por. ros. krjuk, błr. kruk ʽhakʼ, por. ZS 27. — Drw. kriūkẽlis 1. 

ʽdrewniany hak do skręcania sznurówʼ, 2. ʽhaczyk u wędkiʼ, 3. ʽuchwyt na trzonku łopatyʼ. 

— War. udźwięczniony: kriū̃gas 1. ʽżelazny hak, np. w ścianie obory, do uwiązania wołuʼ, 2. 

ʽhak u drzwiʼ, 3. ʽzagięty uchwyt pługaʼ, 4. stlit. ʽrygiel, zasuwa w drzwiach lub wrotachʼ; 

SD <kriugas> «zapora, zawora»; co do sonoryzacji por. špãgas, kvartū̃gas i lenciū̃gas. 

 kriùkis, -io 2 p.a. gw. 1. ʽlaska do podparcia sięʼ (Mūs senelis niekur neeina be kriùko), 
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2. kriùkiai a. kriū̃kiai m.pl. ʽkule, szczudła kulawegoʼ (Antai ateit ubags su kriùkiais) — 

zapoż. z nwn. Krücke f. ʽkula, kosturʼ (por. łot. kruķis ʽkosturʼ). Palatalne r̓  przypomina 

kriùpelis ⇐ nwn. Krüppel (GL 73). Zob. też LEW 300.  

 kriuksė́ti, kriuksiù, kriuksė́jau 1. ʽkrząkać, chrząkać – o głosie świniʼ, 2. ʽśmiać się 

półgłosemʼ — czasownik na -sė- od osnowy kriu-k-, pochodzącej od powtórzonego wykrz. 

kriu-kriu. Sb. postvb. kriuksė ̃ ʽświniaʼ. — Z innymi sufiksami: kriukénti ʽchrząkać – o 

świniʼ, war. kriugénti, kriukė́ti. Nomina: kriukà ʽświniaʼ, kriùkė ʽryj świński; świniaʼ. Zob. 

też krekė́ti i kriū̃kti.  

 kriū̃kti, kriūkiù, kriūkiaũ 1. ʽo świniach: chrząkać, kwiczećʼ, 2. ʽstękaćʼ, 3. ʽtracić 

dech, charczećʼ, 4. ʽkaszlećʼ, 5. ʽciężko pracowaćʼ — czasownik utworzony od osnowy kriū-

k-, pochodzącej od powtórzonego wykrz. kriū-kriū o chrząkaniu świni (wtórnie kriū́k-t). War. 

sonoryzowany: kriū̃gti ʽchrząkaćʼ (wtórny wykrz. kriū̃gu-riū̃gu). — Z innymi sufiksami: 

kriūkúoti a. kriū́gauti ʽpochrząkiwaćʼ. Postverbalia: kriū̃kas ʽpysk świni, ryjʼ, kriūkulỹs 

ʽzadyszka, astmaʼ; kriū̃gena c. ʽleńʼ (por. gaĩšena, páistena, GJL II, § 304). Zob. też 

kriuksė́ti. 

 kriū̃nas 2 p.a. gw. ʽprzyrząd do podnoszenia, unoszenia kłódʼ (Rąstą užkėlė su kriūnù), 

też f. kriūnà 4 p.a. (KRŽ). War. krū́nas, krū́nė i kronas b.z.a. wskazują na zapożyczenie z 

prus.-niem. krōn ʽpodnośnik, dźwigʼ (zob. GL 73), por. nwn. Kran m. (stąd lit. liter. krãnas 4 

p.a. ʽdźwigʼ). Wtórnie palatalizowany nagłos kriū́nas tak się ma do krū́nas jak np. kriū́zas do 

krū́zas. Co do akutu por. zapoż. brū́žė, šiū́lė, šiū́rė.  

 kriunė́ti, kriunù (war. kriuniù), kriunė́jo pot. ʽkaszlać, chrząkaćʼ (Senis krunė́damas 

vaikščio ʽStarzec pokasłując chodziʼ. Kriùna – nuolat nesmarkiai kosti ʽChrząka, wciąż 

lekko kaszle, pokasłujeʼ), też z długością w pwk.: kriūnė́ti ʽniedomagać, chorowaćʼ — 

czasownik na -ė- od interi. *kriun, *kriūn (por. o kaszlu: krenė́ti, kriõkti, kriū̃kti). Obok tego 

z osnową krun-: krunė́ti ʽkaszlać, chrząkaćʼ, por. interi. kruñ kruñ o krakaniu. — Z innymi 

sufiksami: krū́nauti ʽciężko kaszlaćʼ, kriùnyti ʽkaszlaćʼ, kriūnúoti, krūnúoti a. krū́noti ʽciężko 

kaszlaćʼ. — Drw. kriunà c. ʽten, kto ciągle kaszleʼ (war. krunà), kriùnas a. kriùnė ʽkaszel 

uporczywy, ciężkiʼ (war. krùnas), krunulỹs ʽkaszel; ktoś mocno kaszlącyʼ (por. sufiks w 

dusulỹs, snaudulỹs).  

 kriùšti, kriunšù (war. kriūštù < *kriunš-stu), kriušaũ gw., zwykle z prvb. pa-, su- 

ʽstarzeć się, słabnąć; opadać z ciała, chudnąćʼ — prawdopodobnie chodzi o przenośne użycie 

czas. kriùšti ʽubijać w stępie, drobićʼ, omówionego s.v. krùšti. Szerzej jest 

rozpowszechniony pgd. długowokaliczny: kriū́šti, kriū́štu, (su)kriū́šau ʽchudnąć, słabnąć; 

starzeć sięʼ. Osobno zob. krū́šti. 

 krìvas, -à 4 p.a. gw. ʽkrzywy, wygięty, powyginanyʼ — zapoż. ze stbłr. krivyj, kryvyj, 

por. błr. kryvý, -ája (por. LEW 300). Pierwiastkowe -i- zamiast -y- wtórne, polega na 

neoapofonii SP ī ⇒ SZ ĭ, por. spośród slawizmów: grỹbas ⇒ grìbšis; lyčýna ⇒ ličýna i plỹtas 

⇒ plìtas. NB. LKŽ nie zaznacza obcości krìvas. Skardžius, RR 4, 738 uważa krìvas za wyraz 

rodzimy, zakładając, że kriv- jest st. zanikowym do kreiv- jak w kreĩvas ʽkrzywyʼ. — Drw. 

kriváila ʽkrzywo rosnące drzewoʼ, krìvingis ʽskrzywiony przedmiotʼ, krìvis, -ė ʽkrzywy 

człowiek a. przedmiot; mańkutʼ, krivùlis ʽkrzywe drzewo, krzywa kłoda; laska zakrzywiona 

u góry, kostur; motowidło; kabłąk u sieci; łukowato wygięta część szkieletu łodziʼ, krìviza 

ʽczłowiek krzywy, o skrzywionym kręgosłupie, garbus; kulawyʼ (⇒ krivizáila ts.), krivókšlis 

ʽpogięty kawał drzewa, krzywas; koń krzywo chodzącyʼ. Vb. denom. krìvinti ʽkrzywićʼ, 

susikrìvinti ʽskręcić sobie (nogę w stawie skokowym)ʼ. Osobno zob. krivū̃lė. — 

Spodziewany wokalizm długi -y- ukazuje się w następujących derywatach od *kryvas (⇐ błr. 

kryvý): kryváila c. ʽwykrzywiony człowiek, krzywe drzewo, krzywy przedmiotʼ, kryvalakas 
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ʽprzedmiot krzywo stojący; kulejący człowiek; człowiek bez nogiʼ, kryvalótas ʽkrzywy, 

skrzywionyʼ (⇒ krỹvalioti a. kryvaliúoti ʽiść zataczając się; przekrzywiać się na stronę – o 

załadowanym wozieʼ), kryvélda ʽcoś krzywego, nieforemnegoʼ, krývoti a. kryvóti ʽkrzywićʼ, 

nukryvóti ʽwykrzywić, skrzywić; iść pochylonym, zgiętym, iść krzywoʼ.  

 kriváunykas 1 p.a. wsch.-lit. bot. ʽkrwawnik, Achilleaʼ (DVŽ) — zapoż. z błr. 

kryváŭnik, gw. kryvóŭnik (⇐ kroŭ, kryví ʽkrewʼ). War. krivaunỹkas 2 p.a. (LZŽ). Zob. też 

kruváunykas.  

 krìvida 1 p.a., krividà 3 p.a. stlit., gw. 1. ʽkrzywda, strata, szkodaʼ, 2. ʽwinaʼ, 3. 

ʽnieprawda, niesprawiedliwość, oszustwoʼ. Jest to zapożyczenie słowiańskie, które do 

złudzenia przypomina psł. *krivĭda ʽniesprawiedliwośćʼ, cs. krivĭda ʽwinaʼ (drw. na -ĭda od 

adi. krivŭ ʽniesprawiedliwyʼ). Obecność samogłoski i między segmentami v-d daje powód do 

dwojakiej interpretacji. Z jednej strony może to być przekształcenie za pomocą 

anaptyktycznego i obcej zbitki -vd- lub -u̯d-, która ukazywała się w formie stlit. krivda 

(b.z.a.), oddającej stbłr. krivda, kryvda (por. błr. krýŭda, ros. krívda). Takie stanowisko 

zajęto np. w SLA 111 i LEW 300 (ALEW nie notuje tego slawizmu). Paralela: dỹvinas obok 

dỹvnas i dim̃nas. Z drugiej strony nie można wykluczyć ewentualności, że krìvida jest 

refleksem znacznie starszej formy źródłowej, mianowicie trójzgłoskowego staroruskiego 

kri.vĭ.da. W tym kierunku wskazuje transpozycja najstarszych lit. slawizmów, w których 

słow. ĭ (strus. ь) jest oddawane lit. i (np. pipìras, ridìkas, stìklas), zaś słow. ŭ (strus. ъ) jest 

oddawane lit. u (np. kùbilas, kùmetis, turg̃us). Zob. poświęcony tej kwestii artykuł Būgi, RR 

III, 761n. (trzeba jednak dodać, że sam autor formy krìvida do demonstracji ĭ tam nie użył). 

— Poza tym anomalijna zbitka błr. -vd-, -u̯d- jest zastępowana trojako, por. 1° gw. krìvada 1 

p.a. (anaptyksa a, por. dwoistość širãtas ob. šarãtas), 2° gw. kribda b.z.a. (zmiana glajdu u̯ w 

obstruent b), 3° gw. żm. krydva ʽkrzywdaʼ (Būga, RR II, 32, 567), krỹdvyti ʽkrzywdzićʼ, 

gdzie -dv- powstało z metatezy w grupie -u̯d- (glajd plus obstruent). — Błr. zbitkę -u̯d- 

zachowują bez zmiany pewne gwary wsch.-litewskie, por. kríuda 1 p.a. (ZS 26), kriudà 2 p.a. 

LZŽ. — Drw. krividìngas a. krìvidingas ʽtaki, który krzywdziʼ. Vb. denom. krivìdyti, -iju, -

ijau ʽkrzywdzić; szkodzić; kaleczyć, ranićʼ, też ʽkręcić, oszukiwaćʼ, war. krivìdinti i kríudzić 

(por. stbłr. krivditi, kryvditi, błr. krýŭdzicь). — Neoosn. krividin-: krividinas b.z.a. ʽoszust, 

kłamcaʼ, krivìdininkas ʽkrzywdzicielʼ (por. stbłr. krivdnikъ, krivednikъ). 

 krivū̃lė 2 p.a., krivùlė 2 p.a. 1. ʽlaska przekazywana od chaty do chaty jako wezwanie 

na wiecʼ (zob. LEEŽ 140), 2. ʽpisemne zawiadomienie o zebraniu, urzędowe wezwanieʼ, 3. 

ʽzebranie wiejskieʼ — zapoż. z błr. kryvúlja, -i m.in. ʽzagięty na końcu kij drewniany, laskaʼ, 

por. Brückner 1877, 97, LEW 300 (s.v. krivas). LKŽ nie zaznaczył obcości tego wyrazu. Zob. 

też zapoż. krìvas. — Drw. wsteczny: krìvė ʽprzechodnia laska oznaczająca wezwanie na 

zebranieʼ, por. Krìvė – kreiva lazda vyrus į kuopą šaukti ʽK. to zagięta laska do zwoływania 

mężczyzn na zebranieʼ. Eina krìvė per kaimą – pranešimas į kuopą ʽIdzie k. przez wieś, 

zawiadomienie o zebraniuʼ. Paralele: bakū̃žė ⇒ bakà; kumẽlė ⇒ kùmė; skutùlė ⇒ skùčė.  

 krizénti, krizenù, krizenaũ gw. 1. ʽcicho rżeć – o koniu, żrebięciuʼ (Kumeliukas ne 

žvengia, ale krizẽna ʽŹrebię nie rży, lecz «krizena»ʼ), 2. ʽśmiać się cichym, tłumionym 

śmiechem, chichotaćʼ, 3. ʽmocno, ciężko kaszlaćʼ — czasownik na -en-, utworzony od 

wykrz. krizì-krizì o chichotaniu. Paralele: kruzénti ⇐ *kruzi-kruzi; rizénti ⇐ rizì-rizì; pol. 

chichać ʽśmiać sięʼ ⇐ chi-chi. Por. jeszcze kikénti. — Postverbalia: krìzas c. ʽczłowiek 

lubiący się śmiać, śmieszekʼ, war. krizà, krìzė (Tos mergos krizena, krizena kai krizės), 

krìzius, krìznius. 

 kryžiaunykas stlit. ʽten, który krzyżuje, przybija do krzyża, Kreuzigerʼ (m.in. MOP, 

KN) — zapoż. ze stbłr. kryžovnikъ ⇐ pol. XVI w. krzyżownik ts. (SPXVI). Por. SLA 111, LEW 



816 

na prawach rękopisu 

300, ALEW 528. Zob. też kryžiavóti. 

 kryžiavóti, kryžiavóju, kryžiavójau stlit., gw. ʽkrzyżować, zadawać śmierć na krzyżuʼ 

(SD <kriźiawoiu> «krzyżuię»). Dwuznaczne. Albo rodzimy drw. na -avo- od krỹžius ʽkrzyżʼ, 

albo zapoż. z błr. kryžavácь, kryžúju, pol. krzyżować, -uję (por. SLA 111, ALEW 528). — 

Wsch.-lit. kryžiùiti ʽozdobić krzyżami (kościół)ʼ, susikryžiùiti ʽskrzyżować sobie (chustę na 

piersiach)ʼ opiera się na formie prs. kryžiùju, oddającej błr. kryžúju (zob. paralele w ZS 

114n.). — Drw. kryžiavojimas SD «krzyżowanie» (syn. unt kryžiaus išpėliojimas, 

prikalimas), kryžiavotojas SD «krzyżownik» [ʽten, który krzyżuje, przybija do krzyżaʼ, 

SPXVI]. Zob. też kryžiaunykas. 

 kryžiuõtis, -čio 2 p.a. hist. ʽKrzyżak, członek niemieckiego zakonu rycerskiego 

Najświętszej Marii Panny, noszący biały płaszcz z czarnym krzyżemʼ — z substantywizacji 

adi. kryžiuõtis, -ė ʽmający na sobie krzyżʼ (vóras kryžiuõtis ʽpająk krzyżak, Aranea 

diademaʼ). — Inne określenia: kryžeĩvis i kryžiõkas (⇐ stbłr. kryžakъ, por. błr. kryžák, -á ⇐ 

pol. Krzyżak). 

 krỹžius, -iaus 2 p.a. ʽkrzyż, godło chrześcijaństwaʼ. SD: <kriźius> «krzyż», 

<atsiźinklint kriźiu ßwyntu> «odżegnać się czego» — zapoż. ze stbłr. kryžъ, križъ, por. błr. 

kryž, -a (ZS 27). Inaczej SLA 111 oraz LEW 300, ALEW 528 iPŽ 396, którzy na pierwszym 

miejscu wskazali pol. krzyż jako formę źródłową. Temat na -i̯u- też w anýžius, rubẽžius. — 

Drw. kryžẽlis ʽkrucyfiks stojący lub wiszącyʼ (syn. Dievamūkà, Diẽvo Mūkẽlė, Dievùlis, 

Mūkà, Nukryžiúotasis, zob. LEEŽ 140), kryžingas SD «krzyżowaty, krzyżowy», krỹžiumis 

adv. ʽkrzyżem (leżeć)ʼ, kryžmà a. krýžma ʽpoprzeczna belka krzyżaʼ (Skersinis rąstas ant 

stiebo bus kryžmà, JU), krỹžmas ʽkrzyżowy, krzyżujący sięʼ, adv. ʽna krzyżʼ (por. sufiks w 

ãšmas, bãžmas, iẽšmas), sánkryža ʽskrzyżowanie dróg, ulicʼ. Cps. kryžiadirbỹs a. kryždirbỹs 

ʽkto wyrabia krzyże, krucyfiksyʼ (por. dìrbti), krỹžiakalis ʽkto wykuwa krzyże z kamieniaʼ 

(por. kálti), krỹžkaulis ʽkość krzyżowaʼ (por. káulas), krỹžkelė ʽrozstaj, miejsce skrzyżowania 

drógʼ (por. kẽlias), war. sonoryzowany: grỹžkelė (LKŽ III, 631 omyłkowo pisze <į>: 

grįž̃kelė), kryžnešỹs ʽkto niesie krzyż w czasie procesjiʼ (por. nèšti), skers̃kryžiais adv. 

ʽkrzyżując co, na krzyżʼ (por. skers̃as), krỹžkryžiais adv. ʽwzdłuż i w poprzekʼ – typ 

tautologiczny, por. kart̃karčiais. — Neoosn. kryžm-: kryžmaĩ adv. ʽna krzyż, na ukosʼ, 

krỹžmais ts., kryžmìnis ʽkrzyżowyʼ (⇒ kryžmìnis kam̃pas ʽkąt prostyʼ), vb. denom. kryžmìnti 

ʽkrzyżować, łączyć organizmyʼ. — Vb. denom. kryžiúoti ʽkrzyżować, układać na krzyżʼ, 

Nukryžiúotasis ʽkrucyfiksʼ. Vb. denom. krỹžinti ʽoznaczać krzyżykiem; pisać znak krzyża (na 

drzwiach na Trzech Króli)ʼ. — Nazw. Krỹžius, Krìžius. N.m. Pakryžė ̃ 5x, Pakrỹžiai, 

Krỹžkalnis, Krỹžkelis 3x. N.jez. Kryžìnis, Kryžõkas, n.rz. Krỹžupis 3x, Kryžupỹs. 

 kryžma stlit. ʽkrzyżmo, olej święty do namaszczeń sakramentalnychʼ, por. bažnyčioj 

visatimėj š. Sakramentais vartojo, vaikelius krikštijo, birmavojo, kryžmą švęsdavo DP 44347 

ʽw Kościele Powszechnym ś. Sakramenty sprawowano, dziatki chrzczono, bierzmowano, 

chrzyzma używanoʼ. jog amžiuose Apastalų ir tuo žęklu žęklindavo ir kryžmà krykštydami 

tepdavo DP 45523 ʽiż czasow Apostolskich i tego znamienia Krzyża świętego i chrzyżma na 

chrzcie używanoʼ — zapoż. ze stbłr. križmo (⇐ pol. krzyżmo, -a n. ʽmieszanina oliwy i 

balsamu poświęcana przez biskupa, używana przy sakramencie chrztu, bierzmowania, 

kapłaństwa oraz przy innych obrzędach w kościeleʼ, SPXVI). Inaczej SLA 112 i POLŽ 397 

(wprost z pol.). Wyraz pominięty w LKŽ, jak też w LEW i ALEW. 

 krõkšti, krokščiù, krokščiaũ ʽchrapać, szemrać; ciężko pracowaćʼ — czasownik 

onomatopeiczny, por. interi. krókšt i kriókt (o charczeniu) oraz synonimiczny czas. kriõkti a. 

krõkti. — Drw. krokšlė ̃ʽbłonicaʼ, kriokšlỹs ʽmały wodospad przy źródleʼ, krokšlỹs ʽczłowiek, 

który kaszle i charczyʼ. — N.rz. Kriokšlỹs 2x (ze zmianą kšl > gžl: n.rz. Kriogžlỹs 3x, n.jez. 
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3x, por. raugžlỹs < raukšlỹs), Kriõkšlis 2x. N.m. Kriokšlỹs, Krõkšlės 2x, Krokšlỹs. 

 krõmas 2 p.a. stlit., gw. 1. ʽkram, stragan, prowizoryczny sklep w postaci budki lub 

ławy z porozkładanym towaremʼ, 2. stlit. ʽaptekaʼ (BRB, zob. PAŽ 205), 3. ʽsprzedawany 

towarʼ, 4. ʽpudło z drobnym towarem, noszone na plecach przez wędrownego kramarza, 

zwykle Żydaʼ (Žydas, užsidėjęs ant pečių kromą, nuėjo per kaimą ʽŻyd, wziąwszy kram na 

plecy, poszedł przez wieśʼ), 5. przen. ʽgrzbiet, plecyʼ, 6. przen. ʽczłowiek z garbem, garbusʼ, 

7. przen. ʽposagʼ — zapoż. ze stbłr. kramъ (⇐ pol. kram ⇐ śrwn. krām, por. Sławski III, 56). 

Zob. też SLA 112, ZS 26, LEW 301. — War. f. kromà 2, 4 p.a. ʽsklepʼ (LZŽ, DVŽ) ⇐ stbłr. 

krama, por. błr. kráma, -y ʽsklepʼ (inaczej POLŽ 397: z pol.). Zob. też krãmai. — Drw. 

krõmą/krõmo/kromù/krõmais nèšti, nešióti ʽnieść, nosić kogo na plecach przytrzymując go za 

nogiʼ, kromélnykas ts. (por. neosuf. -elnyk-, wyodrębniony ze slawizmów typu pūstélnykas; 

zob. też karabélnykas), krõmininkas ʽkramarz wędrujący od wsi do wsi, domokrążcaʼ (por. 

LEEŽ 141), kromỹstė ʽhandelʼ, krõmnasai, -óji ʽkupny, pochodzący ze sklepu (a nie zrobiony 

w domu)ʼ, por. Jõji visà adziežà kromnój ʽCała jej odzież jest ze sklepuʼ (LZŽ; brak w LKŽ). 

Oprócz tego jest stlit. i gw. krõmnykas ʽkramarzʼ ⇐ stbłr. kramnikъ, błr. krámnik (TSBM, 

PZB). SLA 112 i POLŽ 388 wywodzą to raczej z rzadkiego pol. kramnik (brak w ALEW). Vb. 

denom. apkrõmyti ʽoszukaćʼ, iškrõmyti ʽwykraśćʼ, krõmytis ʽprzeprowadzać sięʼ, apsikrõmyti 

ʽgrubo się odziaćʼ (właśc. ʽtak jak odziewa się kramarzʼ); pakrominti b.z.a. ʽpołożyć nie na 

swoim miejscu, spowodować zawieruszenie się czegośʼ. 

 krona stlit. ʽkorona; korona cierniowaʼ (Klein, zob. PAŽ 205) — zapoż. z nwn. Krone f. 

 krónas 1 p.a. gw. ʽdźwig do podnoszenia kłódʼ — zapoż. z nwn. Kran m. (GL 73; LKŽ: 

kronas b.z.a.). — Obok tego krū́nė ts. (Be krū́nės šito rąsto nepakelsim) ⇐ prus.-niem. krōn 

(GL 73).  

 krõnas 4 p.a. gw. ʽwielka zaspa śnieguʼ (Sniego daug, kronaĩ didžiuliai ʽŚniegu dużo, 

zaspy wielkieʼ). War. krontas b.z.a. ts. Niejasne.  

 krõnis, -io 2 p.a. bot. ʽaksamitka, nagietek, Tagetes patulaʼ. Bez etymologii. 

 kròpelis, -io 1 p.a. gw. ʽciasto smażone na tłuszczu, na olejuʼ (Viriau aliejuj kròpelius) 

— zapoż. z pol. przest. krapel, krepel ʽpulchne ciasto smażone na tłuszczu, pączekʼ (⇐ śrwn. 

krepfel, zdrob. od krapfe ʽpączekʼ, por. nwn. Krapfen m. ts., Sławski III, 87n.). 

 krõpis 2 p.a. gw. ʽżeliwo, stop odlewniczy żelazaʼ (syn. ketùs), krõpas 4 p.a. ʽwielki 

garnek żeliwnyʼ (Kropas – tiktai spižinis puodas, o varinis – katilas JU ʽ«Kropas» to tylko 

naczynie żeliwne, a [naczynie] miedziane to «katilas»ʼ). Bez etymologii. 

 krópti I, krópiu, krópiau gw. 1. ʽpracować z oddaniem, gorliwie, pilnieʼ, 2. sukrópti 

ʽuzbierać, zgromadzić majątekʼ, refl. užsikrópti ʽprzepracować sięʼ — czasownik oparty na 

wykrz. króp, por. Jis dieną naktį króp ir króp ʽOn dzień i noc «<krop» i «krop». — Od 

obocznej formy krópšti ⇐ *krópš utworzono pakrópšti ʽzagarnąć czyjś majątekʼ, krõpštas 

ʽktóry skrzętnie pracuje i oszczędzaʼ, kropšlỹs ʽgorliwy pracownikʼ, kropšlùs, -ì ʽgorliwy, 

pilnyʼ (Kropšlùs yra smarkus an darbo). — Neoapofonia krop- ⇒ kruop-: sukruõpti ʽzebrać, 

zgromadzićʼ, kruopštùs ʽgorliwy, skrzętnyʼ. Zob. też LEW 301. 

 krópti II, krópiu, krópiau gw. ʽkręcić, zwodzić, oszukiwać; grabić, plądrowaćʼ, iškrópti 

ʽwyłudzićʼ, pakrópti ʽodwieść; oddalić od Bogaʼ (m.in. BRB), prikrópti ʽuwieść, skrzywdzić 

dziewczynęʼ. Odpowiednik łot. krâpt, -pju, -pu ʽoszukiwaćʼ (ME II, 267), izkrāpt ʽwyłudzićʼ, 

frq. krâpinât. Przykład krópti I zachęca do przyjęcia osnowy wykrzyknikowej *króp. — 

Drw. krópa ʽoszustwoʼ, kropė́jas a. kropìkas ʽoszustʼ, też krópis (Nebūk krópis, nenorėk 

nukropti), krõpalioti ʽoszukiwaćʼ, krópintis ʽdać się zwieść, oszukać sięʼ. 
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 krópti III, krópiu, krópiau gw. ʽiść bardzo wolno, ciężko, z trudem, wlec sięʼ — 

według GL 73 miałoby to być zapożyczenie z prus.-niem. krōpe ʽkraufen, kriechen, langsam 

gehenʼ, ale LEW 301 słusznie zauważył, że trzeba się liczyć z «niezależną formacją 

onomatopeiczną», bo za tym przemawiają bliskoznaczne formy krapìnti i krapalióti ʽiść 

niepewnym krokiem, po omackuʼ. Por. wykrz. króp s.v. krópti I i II. Z uwagi na wykrz. kràp 

(kràpt, kràpš, kràpšt) wypada krapìnti itp. łączyć z odrębną interjekcją (zob. s.v. krap-) albo 

też założyć neoapofonię ă ⇒ ā (ā ⇒ ă?). — Drw. kropinė́ti a. krõpinėti ʽpowoli kroczyć, 

chodzićʼ, įkrõpinti ʽdojść po omackuʼ. 

 krosà I 4 p.a. wsch.-lit. ʽpiękno, uroda, zewnętrzne walory postaciʼ — zapoż. ze stbłr. 

krasa, błr. krasá, -ý ʽpiękno, urodaʼ, por. ros. krasá ʽpiękno, okazałość; chlubaʼ. War. krasà 

ZTŽ. Zob. też krãsnas. 

 krosà II 2 p.a., gen.sg. krõsos przest. 1. ʽfarbaʼ, 2. ʽmaść, barwa sierściʼ, 3. ʽminerał 

koloru czerwonego, cynobrowegoʼ (war. krõsė) — zapoż. z błr. krasá, -ý, stpol. i pol. gw. 

krasa (w HSBM tylko kraska ʽfarbaʼ). SD: krosa «farba; maść» (syn. forba, kvorba), krosa 

raudona «karmazyn, farba karmazynowa», krosa žimčiūginė «perłowa maść». Zob. SLA 112, 

LEW 301, ALEW 528 (ze stpol.). — War. m. krõsas 1. ʽkolor, farbaʼ, 2. ʽgarbnikʼ, 3. bot. 

ʽpięciornik kurze ziele, Potentilla erectaʼ. Zob. też krosỹlas, krõsyti i kroskà. — Drw. 

krosbutis LEX ʽfarbiarnia, Farb Haußʼ (por. bùtas; kalka z nwn. Farbhaus n.). Jest n.rz. 

Krosà i nazwa terenowa Kròsiai (Vanagas 168). Przypomina to użycie rzecz. spalvà ʽbarwa, 

kolorʼ w n.rz. Spálvė, Spalṽė. 

 krosỹlas 2 p.a. stlit., gw. ʽfarbaʼ — zapoż. ze stbłr. krasilo n., por. błr. przest. krasíla, -

a n., ukr. krasýlo, ros. gw. krasílo (SLA 112, LEW 301, ALEW 528). SD: krosylas žalas varinis 

«gryżpan» [ʽgrynszpan, zielono-niebieska rdza na powierzchni miedziʼ], cinabro krosylas 

«cynobrowaty», rudas krosylas «cisawa farba» [ʽczerwonawy, kasztanowatyʼ], mėlynas 

krosylas «indych farba» [ʽbarwnik błękitny, otrzymywany głównie z liści i łodyg krzewu 

indygowcaʼ, SPXVI], raudonas krosylas «farba czerwona cudzoziemska». Por. zakończenie w 

gražylas, kodỹlas, krapỹlas. War. z wymiennym sufiksem: krõsalas. Zob. też krosà, kroskà i 

krõsyti. 

 krõsyti I, krõsiju, krõsijau (też -inu, -inau), war. akc. krósyti stlit., gw. ʽfarbować; 

malowaćʼ — zapoż. ze stbłr. krasiti, por. błr. krásicь, krášu, 3 sg. krásicь (SLA 112, ZS 26, 

ALEW 528). SD: krosiju «farbuię» (syn. nudažau, dažau), raudonai krosiju «szarłatno 

czynię» [ʽfarbuję na czerwonoʼ], krosytas «malowany, farbą po wierzchu powleczony». — Z 

obocznym sufiksem: krosavóti ʽkrasić jajaʼ (Krosavók kiaušius su krosa), war. krasavóti. 

Zob. też krosà i krosỹlas. 

 krõsyti II, krõsinu, krõsinau ZTŽ ʽkrzesać ogieńʼ — zapoż. z błr. krasácь, -áju. Sufiks 

‑y- i miejsce akcentu są lit. innowacjami. Por. krės̃ivas. 

 kroskà 2 p.a., gen.sg. krõskos stlit. (BRB) i gw. 1. ʽfarbaʼ, 2. ʽkolorʼ — zapoż. ze stbłr. 

kraska, por. błr., ukr. i ros. kráska, -i (SLA 112, ZS 26. ALEW 528). Por. pol. gw. kraska: Jaja 

malowane na jeden kolor, nazywają się «kraskami» (SGP II, 470). Zob. też krosà II. 

 krósmeta 1 p.a. gw. ʽkupa kamieniʼ. Złożenie *krosn-meta, zmienione przez asymilację 

(*krosm-meta) i degeminację. I człon krosn- pochodzi z metanalizy sb. krósnis ʽkupa 

kamieniʼ (zob.). Człon II do metù, mèsti ʽrzucaćʼ. Znacz. etym. ʽto, co rzucono na kupęʼ. 

War. krósmata może zawierać SO -mat- ⇐ SE met, zob. mat-. Zob. jeszcze krū́smata. 

 krósnis, -ies 1 p.a. f., też m. krósnis, -io 1 p.a. 1. ʽpiec zbudowany z dużych kamieni 

polnych, postawiony w łaźni lub suszarni zbożaʼ (SD «kamionka w łaźni»), 2. ʽkupa kamieni 

zebranych z polaʼ. War. z palatalizacją nagłosu: kriósnis; z innymi tematami: krósnė, też m. 
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krósnis, -ies. Odpowiednik łot. krâsns, -s f. ʽpiec ogólnieʼ (gw. ʽpiec łaziebnyʼ). Formacja 

jest wieloznaczna: 1° deverbativum z neosuf. -sni- od czas. prymarnego lit. *króti, *króju = 

łot. krât, krãju ʽzbierać, skupiaćʼ (por. Būga, RR II, 202n.; Skardžius, ŽD 580n., RR 4, 835 

n.), 2° deverbativum od *kroti, w którym pierwotny suf. -ti-, *krotis (abstr. ʽskładanie na 

kupęʼ), został wymieniony na neosuf. -sni-; paralelą jest tu odnowienie krū́tis przez krū́snis 

ʽkupa kamieniʼ oraz šū́tis przez šū́snis a. šū́stis ts., 3° deverbativum z suf. -ni- od neoosn. 

*krost- ⇐ *kro-sty-ti, frq. typu łot. krāstît ʽskładać, układać; zbieraćʼ (to wymaga 

dodatkowej hipotezy o uproszczeniu *st-ni- w -sni-). Znacz. etym. ʽkonstrukcja 

wzniesiona/złożona z kamieniʼ. Por. zdanie Puodžius puodus suka, krõsnius krosnis krauna 

ʽGarncarz garnki lepi [tu: kręci na kole], zdun piece stawiaʼ (por. kráuti ʽkłaść jedno na 

drugieʼ). Por. jeszcze pwk. kro- w stlit. apkroja SD «obłogi» [ʽbagaże, potrzebyʼ, L.]. — 

Litewsko-łotewski pwk. *krā- pochodzi z pie. *kreh2- ʽgromadzić, zbieraćʼ (por. LIV
2 367: 

tylko bsł.). Por. wyżej łot. krât. Nawiązaniem słowiańskim jest prawdopodobnie scs. ukradǫ, 

ukrasti ʽukraśćʼ, ros. kradú, krastь < *krā-de- < pie. *kreh2-d
he- (transponat), znacz. etym. 

ʽodłożyć coś dla siebieʼ. Struktura tego czasownika przypomina scs. kladǫ ʽkładęʼ < *klā-de- 

< pie. *kleh2-d
he- (transponat, por. Vaillant III, 153, 177) wobec lit. klóju, klóti (zob.). Zob. 

też ALEW 528n. — Lit. gw. krašnià ʽkupa kamieniʼ (Lauke buvo daug krašnių̃ ʽNa polu było 

dużo kamieniʼ) pochodzi z pol. gw. kraśnia, które jest z kolei lituanizmem, transpozycją lit. 

krósnis. — Drw. krósnininkas ʽzdunʼ, krõsnius ts., príekrosnis ʽprzypiecekʼ ⇐ prie krósnies 

ʽprzy piecuʼ, ùžkrosnis ʽmiejsce za piecem, zapiecekʼ ⇐ už krósnį. Cps. krósmeta (zob.), 

krosniadarys ʽzdunʼ (por. darýti), krosnìlanda ʽptak piecuszek, Phylloscopus trochilusʼ – 

uczony neologizm na miejscu pečialánda, z członem krosni- jako zastępstwem za pečia- 

(por. landýti, pečialìnda). NB. W znacz. ʽpiec gliniany, piec do pieczenia chlebaʼ jęz. 

litewski używa formy pẽčius (zapoż. białoruskie). 

 krõtos, -ų 2 p.a. f.pl. stlit., gw. ʽkratyʼ (Geležinės langų krõtos ʽŻelazne kraty w 

oknachʼ. Krõtomis atskirti ʽKratami oddzielićʼ), SD krotos «krata» — zapoż. ze stbłr. kraty, 

por. błr. kráty, -aŭ (⇐ pol. kraty, por. śrłac. crata ʽplecionkaʼ, Bańkowski I, 811). Zob. też 

SLA 112, ZS 26, POLŽ 389 (brak w ALEW). Osobno zob. grõtos. — War. m. krõtai 2 p.a. 1. 

ʽkratyʼ (Geležiniai langų krõtai), 2. ʽw kościele katolickim: kratownica lub balustrada przed 

wielkim ołtarzemʼ. — Drw. krotelė SD «kratka; roszt żelazny kuchenny» (SD
1 kratelė 

«ruszt»), krotẽlės f.pl. ʽbalustrada przed wielkim ołtarzemʼ. W tymże znaczeniu używa się 

też wyrazu krõtkos f.pl. ⇐ pol. kratki (por. POLŽ 398). Drw. wsteczny: krõtas (por. kuodẽlis 

⇒ kuõdas) ʽżłób, złączone ze sobą pod kątem ostrym drabinki, na których rozkłada się 

paszęʼ. War. ze zmianą kr > tr: trõtas ʽklatka dla królika, zająca; klatka do przewozu świniʼ. 

 krov- < *krāv-, derywaty od neopwk. krov- jak w króviau, prt. do kráuti ʽukładać, 

składać, ładowaćʼ (zob.): króvoti a. krovóti ʽładować, nakładaćʼ (iškróvoti ʽrozładowaćʼ, 

nukróvoti stãlą ʽsprzątnąć ze stołuʼ), krovinė́ti ʽładować, załadowywaćʼ (⇒ krovinỹs 

ʽładunek, ciężar niesiony a. wiezionyʼ, krovinìnis vagònas ʽwagon towarowyʼ). Nomina: 

į́krova ʽładunekʼ (⇐ įkráuti ʽzaładowaćʼ), drw. įkrovùs ʽładowny, pojemny, np. wózʼ; 

inkrova SD «nakład» (syn. uždas, uždėjimas), ìškrova ʽrozładunek, wyładunekʼ (⇐ iškráuti 

ʽwyładowaćʼ), krovà 1. ʽładunek; balast na statkuʼ, krova eldijų SD «ładunek szkutny, 

okrętowy», 2. ʽkupaʼ (Sudėk į vieną krõvą visus daiktus ʽZłóż wszystkie rzeczy na kupęʼ), 

krovė́jas ʽkto ładuje towary; kto składa snopy a. siano na wozieʼ, krovìkas ts., sánkrova 

przest. ʽskład, magazyn; sklep; kupa, stosʼ (por. sámplovos, są́rova). Cps. kraičkrovỹs (zob. 

kraĩtis), mañtkrovis ʽten, kto gromadzi majątek, ciułaczʼ (por. mantà). Paralele s.v. griov-. 

 krùčas, -ė 2 p.a. gw. 1. ʽdrobny złodziej, złodziejaszekʼ (też o kocie, psie), 2. ʽkrętacz, 

oszustʼ, 3. ʽniedołęgaʼ — wywodzi się z *krut-šas, przy uwzględnieniu ściągnięcia zbitki t.š 

w afrykatę č. Pejoratywna nazwa osoby, utworzona od czas. krutù, krutė́ti ʽruszać się, 
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pracowaćʼ, por. ŽD 315, LEW 302. Paralele: gùčas ⇐ gùsti; snùčas ⇐ snū́sti (por. GJL I, § 

512; II, § 369). — Drw. krùčius ʽzłodziejaszekʼ, cps. bùtkručis (zob. bùtas). Vb. denom. 

kručáuti ʽkraść, podkradać; oszukiwaćʼ (Vagies vaikai kručáuja ʽDzieci złodzieja podkra-

dająʼ), kručinė́ti ʽpodkradać, kraść po trochuʼ, nukrùčyti, -iju, -ijau ʽukraść; zagubić, 

zapodziaćʼ. 

 krùčkas 2 p.a., zwykle pl. krùčkai, -ų bot. ʽbrukiew, Brassica napus, Napobrassicaʼ 

(Kručkai, morkai, pastarnokai – tai tavie trys strovos ʽBrukiew, marchew, pasternak – to trzy 

strawy dla ciebieʼ). War. grùčkas, grùčkai; z wtórną palatalizacją nagłosu: kriùčkas, 

griùčkas. Zdaniem Urbutisa 1981, 208 n. jest to germanizm szerzący się od XVIII w. z Litwy 

pruskiej na przyległe tereny litewskie, polskie i białoruskie. Jego źródłem było prus.-niem. 

wrutške, zdrob. od wrucke (brucke) ʽbrukiewʼ. Lituanizmami są według Urbutisa (o.c. 209) 

wyrazy błr. gw. krúčka, gručka (wymawiane z g-, nie γ-, co wskazuje na młody wiek 

pożyczki) oraz pol. gw. kruczka. Autor za nietrafne uznał wcześniejsze wywody LEW 302 

(krùčkas ⇐ błr. krúčka) oraz SLA 79 (zapoż. z pol. gw. gruszki ʽgatunek kartofliʼ). ALEW 371 

pomija milczeniem wywody Urbutisa i opisuje krùčkas — w ślad za LEW — jako rutenizm. 

 krū̃davóti, krū̃davóju, krū̃davojau gw. ʽoczyszczać ogród (grządki, ścieżki) z zielskaʼ 

— zapoż. z pol. przest. krudować ʽkarczowaćʼ (to ze zmieszania śrwn. krūten ʽoczyszczać z 

zielska, pielićʼ i nwn. roden, ruden ʽoczyszczać grunt z karczów po ściętych drzewach, 

karczowaćʼ, zob. WDLP). 

 krūkẽlis, -io 2 p.a. gw. ʽkieliszek wódkiʼ (Išmesk porą krūkẽlių, tuoj bus šilčiau! 

ʽWypij parę kieliszków, zaraz będzie ci cieplejʼ). Z obocznym sufiksem: krūkùtis, -čio 2 p.a. 

(Senovėj tai krūkùčiais gėrė karčemose ʽDawniej piło się w karczmach «krūkučiais») — 

kalka hybrydalna z ros. gw. krjučók, -čká ʽmiara wina, wódki w karczmach; miara wódki w 

sprzedaży detalicznejʼ (SRNG) albo pol. przest. kruczek, -czka ʽkieliszek do wódki; miara 

płynów, kwaterkaʼ (SW II, 574) z sufiksami -el-, -ut- jako zastępstwem za ros. -ok, pol. -ek. 

 krū́ktelėti, krū́ktelėju (war. krū́kteliu), krū́ktelėjau ʽwzdrygnąć się (ze strachu, z 

przerażenia), poderwać sięʼ, war. krū́kterėti — czasownik na -elė-, -erė- od wykrz. krū́kt. 

LEW 302 zestawia to z (izolowanym) łot. kruknêt, -u, -ẽju ʽsiedzieć w kucki, siedzieć 

przycupnąwszyʼ. 

 krū́mas 1 p.a. 1. ʽkrzakʼ, 2. ʽmłody las z cienkimi drzewamiʼ, 3. ʽkrzew, roślina 

rozgałęziająca się tuż nad ziemiąʼ, 4. ʽkrzewina, krzaczek (jagód, borówek)ʼ, 5. przen. ʽtrzon, 

główna część jakiegoś przyrządu, np. kołowrotkaʼ, 6. przen. ʽród, rodzinaʼ (Svetimų nėra – 

visi vieno krūmo ʽObcych nie ma, wszyscy z jednej rodzinyʼ). Pl. krū́mai ʽkrzaki, zarośla; 

młody las; gałęzie drzewaʼ. DP ʽkierz; lasʼ. SD krūmas «chrost; kierz, krzak; krzew, 

krzewie», krūmas rožių «rożany chrost, drzewko», vilninis krūmas, krūmas, unt kurio vilna 

auga «bawełniany chrost, krzak». Odpowiedniki bałtyckie: łot. krũms ʽkrzakʼ, stpr. *krūms, 

wnioskowane z n.m. Krumeyn (AON 74). Analiza: krū-ma-. Z uwagi na postać pierwiastka i 

intonację było łączone z kráuti ʽskładać, kłaść jedno na drugieʼ, krū́tis f. ʽkupa, stos 

kamieniʼ, zob. Leskien 1891, 192, ME II, 292, LEW 302, ALEW 529. Ale zestawienie z kráuti 

stwarza oczywistą przeszkodę semantyczną. Jako alternatywa nasuwa się zbliżenie z łac. 

crūs, -ris n. ʽgoleńʼ, a to dlatego, że ten wyraz jest zaświadczony w użyciu przenośnym 

całkiem bliskim litewskiemu ʽkrzakʼ, mianowicie ʽprzyziemna część pnia drzew lub 

krzakówʼ, por. in capite vitis aut in crūre vicino radicibus; maxime probantur vineae... brevi 

crūre sine adminiculo per se stantes (Słownik łacińsko-polski pod red. M. Plezi, t. I, 1959, 

799). Z tego porównania wynikałoby, że mamy dwa równolegle odziedziczone wyrazy: 

litewską formację na *-mo- i łacińską na *-s-, obie dewerbalne, od pwk. pie. *kruH- (LIV
2 

371 wymienia tylko pwk. *kreu̯H- ʽaufhäufen, bedeckenʼ, ze scs. kryjǫ, kryti ʽokrywaćʼ jako 
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refleksem st. zanikowego). U de Vaana 147 figuruje rekonstrukcja pie. *ḱruH-, gdzie 

nagłosowe *ḱ- jest wprawdzie umotywowane odpowiednikiem ormiańskim srunk̒  pl. ʽłydki, 

golenieʼ, ale – jak sam autor zauważa – odpowiednik ten nie jest pewny, może to bowiem 

być pożyczka z irańskiego *sraun-. — Drw. krūmėk̃šlis a. krūmókšlis ʽmarny krzakʼ 

(Gluosnis – medis, o žilvitis – krūmėk̃šlis ʽWierzba to drzewo, a łoza to «krūmėkšlis»ʼ), por. 

GJL II, § 235; krūmelis SD
1 «krzaczek», krūmýnas ʽzarośla, krzakiʼ, SD «chrost», krū́minė 

ʽsamogon, bimberʼ (syn. kadagìnė, karklìnė), krū́mingas ʽkrzaczastyʼ, krū́minis dantìs ʽząb 

trzonowyʼ, SD <kruminiey duntis> m.pl. «trzonowy ząb» [dosł. ʽtrzonowe zębyʼ], obok tego 

krūmenis BRB ts., krūmókšniai m.pl. ʽkrzaczki, zaroślaʼ. Zob. też krūmuo. — N.m. Krūmìjos, 

Krū́minė, Krūminiaĩ 2x, Krū́miškiai, Pakrū́miai 2x. 

 krumksė́ti, krùmksiu, krumksė́jau LZŽ ʽchrupać, gryźć, jeść coś twardego, kruchegoʼ 

— czasownik na -sė- od onomatopeicznej osnowy krum-k-, pochodzącej od powtórzonego 

wykrz. krum̃-krum̃, por. Arklys avižas liš krum̃ krum̃ krum̃ krùmksi ʽKoń tylko «krum krum 

krum» chrupie owiesʼ. Paralele: kunksė́ti ⇐ kuñ-kuñ; kranksė́ti ⇐ krañ-krañ. 

 krumplỹs, -io 4 p.a., krum̃plis, -io 2 p.a. 1. ʽzewnętrzna część drugiego stawu palca, 

zgrubienie przy tym stawie, knykiećʼ (war. krumklỹs LZŽ), SD
1, SD <krumplis> «kłykieć» 

(war. SD krumpslis; krumslỹs), 2. ʽkolanko w źdźble trawy, obrączkowata zgrubiałość, 

węzełʼ, 3. ʽząb koła zębategoʼ, 4. ʽzgrubienie, zwł. kościʼ, 5. przen. ʽgrube dzieckoʼ, 6. przen. 

ʽczłowiek niskiego wzrostu, kurdupelʼ. Formacja na -li̯a- od neoosnowy krump-, 

wyodrębnionej z prs. infig. krumpù do (su)krùpti ʽzdrętwieć, zgrabieć, zesztywnieć – o 

palcach rąkʼ, zob. krùpti. Inaczej LEW 293 (do pwk. kremb- jak w kremblỹs). — Drw. 

krumpliúotas ʽkłykciowaty (o kułaku); zębaty (o kole)ʼ, SD «kłykciasty». — Homofon 

krumplỹs oznacza w BRB ʽpłatek ucha, tj. dolną część ucha zewnętrznegoʼ (syn. kramslė,̃ 

kramslỹs). 

 krumslỹs, -io 4 p.a., krum̃slis 2 p.a. żm. 1. ʽgruda, bryła ziemi, twardego śniegu; bryłka 

w tłuczonej kaszyʼ (syn. grum̃slas, grum̃stas), 2. ʽzewnętrzna część drugiego stawu palca, 

zgrubienie przy tym stawie, zginający się człon palca, knykiećʼ (syn. krumplỹs), por. stpr. 

*krumslus, pis. <krumstus> EV ʽknykieć, Knobel [Knöchel am Finger]ʼ, 3. ʽrzepka kolanowa, 

łękotkaʼ, 4. ʽszprycha drewnianego kołaʼ. — Obok tego jest homonim krumslỹs ʽchrząstka w 

ciele, w mięsieʼ (war. krum̃slis, krùmslis). Tu też łot. krumšļi m.pl. ʽnierównościʼ, znacz. 

etym. ʽzgrubienia, wypukłościʼ. Oba wyrazy należą pewnie do rodziny krim̃sti, gdzie formy 

krims- alternują z formami krums-. 

 krūmuo, acc.sg. krūmenį stlit. ʽszczękaʼ (syn. žándas): Ir jis rado supuvusį žandą 

[glosa: krūmenį] asilo BRB ʽI znalazł zgniłą szczękę osłaʼ, zob. PAŽ 206 (brak w LKŽ, LEW i 

ALEW). Razem z krūmenis BRB ʽząb trzonowyʼ należy do krū́mas ʽkrzakʼ (zob.), ale dalsze 

szczegóły wymagają badania. 

 kruñkšti, krunkščiù, krunkščiaũ gw. ʽkaszlać, charkać dla oczyszczenia gardła z 

flegmy; pluć krwiąʼ (syn. krañkšti); o koniu: prychaćʼ, przen. ʽrzępolić, grać nieumiejętnie na 

jakimś instrumencieʼ — czasownik utworzony od interi. krunkšt (por. krankšt s.v. krañkšti; 

krenkš s.v. kreñkšti). — Drw. krùnkščioti iter. ʽkaszleć, charkaćʼ, krunkšė́ti ʽkaszlać, 

charczeć; chrupaćʼ, krùnkštauti ʽkaszlaćʼ, nomen krùnkštalas ʽstary, schorowany człowiekʼ. 

— War. sonoryzowany: kruñgžti, -džiù, -džiaũ ʽkaszlać, charczećʼ, ⇒ krungžlà c. ʽczłowiek 

wiecznie kaszlącyʼ, war. krungžlỹs. Neoosn. krungžd-: krungždà c. ts. 

 kruõpos, -ų 2 p.a. f.pl. ʽkasza, oczyszczone, grubo zmielone, czasem całe ziarna 

zbożowe; potrawa z takich ziarenʼ, też m. kruõpai (żmudzkie). Sg. kruopà lub kruõpas 

ʽziarno, ziarnkoʼ, zdrob. kruopẽlę przen. ʽtrochę, kawałekʼ (Atlaužk man kruopẽlę sūrio LZŽ 

ʽUłam mi kawałek seraʼ) — zapoż. ze stbłr. krupy, gen.pl. krupъ ʽkasza z oczyszczonych 
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ziaren różnych zbóż; potrawa z kaszyʼ (błr. krúpy, krup), z substytucją lit. uo za słowiańskie 

u, podobnie jak w zapoż. uõstai, puokaĩ i kuodẽlis, zob. Būga, RR II, 364, 690: III, 497, 882 

(za nim ZS 27, SLA 113 i LEW 290; brak w ALEW). W szerszym zakresie substytucję u ⇒ uo 

obserwuje się w łotewskich slawizmach, np. bļuoda ʽmisaʼ, karuogs ʽchorągiewʼ, luoks 

ʽcebulaʼ, ļuoti adv. ʽbardzoʼ. — Drw. kruopelės SD f.pl. «krupki, pulticulae» [ʽpotrawa z 

potłuczonych ziaren, kaszaʼ], kruopiẽnė ʽkrupnik, zupa z kaszy jęczmiennejʼ ⇐ błr. krupénja, 

-i; kruopinykas SD «krupnik, co krupy robi». Cps. kruõpmilčiai 1. ʽmąka razowaʼ, 2. 

ʽwyborowa mąka pszenna, krupczatkaʼ (por. mìltai), kruopapenys SD «kruparz, co krupami 

żyw» [ʽten, co żywi się kasząʼ, por. penė́ti]. — Nazw. Kruopà, Kruõpas, Kruõpis, Kruopỹs, 

Kruopáitis. N.m. Kruopiaĩ 3x, Kruõpinė 4x, Kruopìnė, Kruõpiškis. 

 krùpas 2 p.a. gw. ʽkrup, odmiana dyfterytuʼ — zapoż. z pol. krup ʽdławiec błonniczyʼ 

(⇐ nwn. Krupp m.). 

 krùpė 2 p.a. żm. ʽropucha, Bufo vulgarisʼ (war. krùpis). Odpowiednik łot. krupis ts. 

War. palatalizowany: kriùpis. War. s-mobile: skrùpis. Rzeczownik postwerbalny do krùpti 

ʽpokrywać się krostami, strupamiʼ. Znacz. etym. ʽistota pokryta chropowatą, brodawkowatą 

skórąʼ334. Zob. też SO kraupùs ʽospowaty, dziobatyʼ (s.v. kraũpti). — Z innym sufiksem: 

stpr. *crupeyle, emendacja zapisu <trupeyle> EV ʽżaba, Vrosch [Frosch]ʼ (Trautmann 1910, 

450). Dalej por. stisl. hrufa f. ʽstrupʼ, hriúfr ʽpokryty strupami, strupiastyʼ, stwn. hruf, ruf f. 

ʽtrądʼ (*krupi-), SP hriupa f. ʽświerzb, scabiesʼ < *kreu̯pā- (LEW 290). 

 krū̃pštinti, krū̃pštinu, krū̃pštinau (war. krùpštinti) ʽiść powoli, ociężale, noga za nogą, 

wlec sięʼ — derywat od interi. krūpšt, krupšt o powolnym chodzie starca. Z innymi 

sufiksami: krupšténti ʽiść powoliʼ, krupštė́ti ʽrobić co powoli, dłubaćʼ, krūpštinė́ti ʽchodzić 

powoli (o ozdrowieńcu); wykonywać drobne prace, krzątać sięʼ. — Drw. krùpštis, -ė 

ʽczłowiek bardzo stary, ledwo się posuwającyʼ, krupštùs ʽpracowity; staranny, skrzętnyʼ 

(m.in. o starcu; por. kruopštùs s.v. krópti I). 

 krùpti, krumpù, krupaũ gw. ʽwpaść w obawę, zlęknąć sięʼ, sukrùpti 1. ʽzdrętwieć, 

ścierpnąć; skostnieć z zimna (o palcach)ʼ, 2. ʽosłupieć, skurczyć się ze strachuʼ. Prs. krumpù 

na war. s-mobile skrumpù ob. skrumbù (mb przez asymilację). Odpowiednik łot. krupt, krùpu 

(*krumpō), kŗupu ʽmarnieć, niknąć; kurczyć się; pękać, murszećʼ, war. kŗupt. — Drw. 

krupùs ʽbojaźliwyʼ, krupiuosi SD «wzdrygam się na co». Osobno zob. krumplỹs. — 

Homonim krùpti, krumpù, nukrupaũ ʽo skórze: pokrywać się krostami, strupami; stawać się 

szorstką, pierzchnąć, pękaćʼ. — Bałtyckie *krup- przedstawia st. zanikowy do pie. *kreu̯p- 1. 

ʽkurczyć sięʼ, 2. ʽpokrywać się strupamiʼ (zob. IEW 623, LEW 290). Por. 1° psł. *krǫpŭ 

ʽskurczonyʼ ⇒ ʽkrępy, przysadzisty, grubyʼ: cs. krǫpŭ ʽdrobny, małyʼ, bg. gw. krъp ʽkrótki, 

niewysokiʼ, chorw. przest. krȗp ʽmały, otyły, korpulentnyʼ, stczes. krupý ʽgrubyʼ, pol. krępy 

ʽniewysoki o szerokich ramionachʼ335 (Boryś 259). Por. 2° lit. krùpė ʽropuchaʼ (zob.). — 

Bałtycki SP *kri̯au̯p- ukazuje się jedynie w refleksach łotewskich, por. kŗaũpa 1. ʽstrup 

koński, parch (choroba skóry)ʼ, 2. ʽbrodawkaʼ, 3. ʽkuliste zgrubienie na kartofluʼ, kŗaũpis 1. 

ʽświerzb, świerzb końskiʼ, 2. ʽparchyʼ, 3. ʽbrodawki kartoflaneʼ, 4. ʽnierówna, szorstka koraʼ, 

5. ʽropucha, Bufo cinereusʼ, 6. ʽobelżywe określenie człowieka a. zwierzęciaʼ. Stąd ŗ dostało 

się do SZ kŗupt (zob. wyżej). — WSZ krūp-: krū́pti (zob.). — SO kraup-: kraũpti (zob.). 

 krū́pti, krū́pstu, krū́pau: pakrū́pti ʽzadrżeć, wzdrygnąć się ze strachu; otrząsnąć się z 

 
334 Paralele: łot. kŗaũpis ʽropuchaʼ, kaũpiņš (s.v. kaũpti) oraz lit. rùpūžė ʽropuchaʼ : rupùs m.in. ʽchropowatyʼ. 

Dalej por. pol. gw. chropawa ʽropuchaʼ, liter. ropucha ts. < *chropucha : chropawy ʽniegładki, nierówny, 

szorstkiʼ (por. Boryś 518).  
335 Drw. psł. *krǫpĭnŭ: cs. krupĭnŭ ʽgruby, niedrobnyʼ, ros. krúpnyj ʽgruby, gruboziarnisty; duży, rosły, zażywny; 

wielki, poważnyʼ, sch. krúpan ʽgruby, masywny, wielkiʼ.  
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powodu zimnaʼ. Pod względem opisowym jest to inchoativum z suf. -sta- i WSZ krūp- od 

krup-, por. krumpù, krùpti ʽwpaść w obawę, zlęknąć sięʼ. Pod względem historycznym krūp- 

jest neopierwiastkiem, który wyabstrahowano z prs. *krūpstu, kiedyś należącego do *krupti 

(zob. krùpti). Prs. *krūpstu może kontynuować nazalizowaną formę *krųpstu, będącą 

wariantem do *krumpstu, to z kolei z odnowienia prs. krumpù za pomocą suf. -sta-. Od 

krū́pti pochodzi wykrz. krū́pt o wzdrygnięciu się, wstrząśnięciu się wskutek strachu lub 

niemiłego odczuciaʼ (war. s-mobile: skrū́pt). — Drw. krū́pauti ʽlękać sięʼ (por. bū́gauti, 

šū́kauti), SD krūpauju «boię się» (⇒ krūpavimas SD «boiaźń, wzdryganie» (syn. bailybė), PK 

ʽniebespiecznośćʼ336), krū́pčioti ʽwzdrygać się, wpadać w drżenie, drżeć z przerażeniaʼ 

(Berniukas krū́pčioja, gal išsigandęs ʽChłopiec się wzdryga [we śnie], może się przeląkłʼ), 

krū́psėti ʽwzdrygać sięʼ (war. skrūpsė́ti a. skrū́psėti ʽlękać sięʼ), krūpsóti ʽbyć w stanie lękuʼ, 

war. skrūpsóti (por. kūpsóti ⇐ kùpti), krū́ptelėti ʽwzdrygnąć się, zadrżećʼ (por. wykrz. krū́pt), 

krū́ptis: krūpiuosi SD «wzdrygam się na co». Por. łot. krũpe ʽkura o krótkich nogachʼ, krũpis 

ʽkarzeł; kalekaʼ (znacz. etym. ʽskurczony człowiek, pokurczʼ, por. łot. krupt ʽkurczyć sięʼ). 

 krū́smata 1 p.a., krū́smeta 1 p.a. gw. ʽkupa kamieniʼ — złożenie o pierwotnej formie 

*krūsn-mata, *-meta. Zmieniła się ona drogą asymilacji w *krūsm-mata i następnie 

degeminacji m-m > m. I człon krūsn- pochodzi z metanalizy sb. krū́snis ʽkupa kamieniʼ 

(zob.). Człon II do metù, mèsti ʽrzucaćʼ. Znacz. etym. ʽto, co rzucono na kupęʼ. Podobny 

rozwój fonetyczny przeszło krósmeta (zob.). — Jakkolwiek przy simplex krū́snis brak jest 

war. †krūšnis (por. jū́šė < *jūsė), warto zwrócić uwagę na obecność gwarowych war. 

krū́šmata, krū́šmeta. — Niejasny jest zanik s (š) i brak akutu w war. krū̃meta (Sumesk 

akmenius į krū̃metą ʽZrzuć kamienie na kupęʼ). 

 krū́snis, -ies f. 1 p.a., krūsnìs, -iẽs f. 4 p.a. 1. ʽkupa kamieni na poluʼ, 2. ʽstos 

złożonych przedmiotówʼ, 3. ʽwielka ilośćʼ, 4. SD «płot kamienny» (syn. tvora iž akmenų) — 

dewerbalne abstractum na -sni-, z neosufiksem odnawiającym starsze abstr. na -ti- (por. 

krū́tis ⇐ krū-); krū́-C to SZ do kráu-C, por. kráuti ʽkłaść jedno na drugieʼ. Znacz. etym. 

ʽrzucanie na kupęʼ. Paralele: šū́snis ⇐ šū́tis; krósnis ⇐ *krotis? — Drw. krū́smata (zob.). — 

Zapoż. litewskie w stbłr. XVI w. krušnja ʽkupa kamieniʼ, błr. gw. krúšnja ʽ(wielka) kupa 

zebranych z pola kamieniʼ (Būga, RR II, 203, Urbutis, Balt V:1, 1969, 62 = Urbutis 2009, 

373, Laučjute 46) oraz pol. gw. kruśnia a. krusznia ʽkupa kamieni leżąca na polu, tzw. 

kamienicaʼ (SGP II, 488), też ʽpiec w łaźni ułożony z kamieniʼ (Zdancewicz 342n.), co może 

być białorutenizmem. 

 krùstas (p.a. nieoznaczony) żm. ʽspowiedźʼ — zapoż. z łot. krusts ʽBeichteʼ, to ze 

zmiany krists (wsch.-łot.) ⇐ stbłr. krьstъ. Zmiana wokalizmu niewyjaśniona, zob. ME II, 

290. Būga, RR III, 767 wskazywał jako paralelę łot. rutkis ʽrzodkiewkaʼ zam. *ritkis ⇐ strus. 

rĭdĭkŭ (zob. ridìkas). — Vb. denom. krùstytis ʽiść do spowiedzi, spowiadać sięʼ ⇐ łot. 

krustīties. 

 krušà 4 p.a. ʽgrad, opad w postaci bryłek loduʼ (Lietus su ledais vadinasi krušà 

ʽDeszcz z lodem nazywa się gradʼ) — formacja z suf. -ā- i SZ kruš- ⇐ kriauš-, por. kriaũštis 

ʽpękać, łamać się (o krze lodowej)ʼ. Odpowiednik łot. krusa ʽgradʼ (⇒ krušņa ʽkupa gruzu; 

kupa przegniłych gałęziʼ). Znacz. etym.: coll. ʽkruszyny, okruchy lodoweʼ. Por. LEW 290 

(s.v. kraũjas) i ALEW 530n. Z wyrównania nagłosu do kriaũštis pochodzi war. kriušà, np. 

Kriušà mušė, lapužius numušė ʽBił grad, postrącał listkiʼ. Por. stlit. krùšos f.pl. użyte w 

połączeniu z syn. ledaĩ: Nes jog šiuo metu didžiausi pavojumai ant žmonių ateit, ... ant javų 

ledai, krušos, ir darganos DP 22028 ʽBo iż o tym czasie nawiętsze niebespieczeństwa na 

 
336 Por. išliesiu jop maldas mano, išsakysiu tat Ponui savam didį krūpavimą mano PK 9917 ʽWyleję przed nim 

rzecz swoję, wypowiem też tę, w ktorej stoję, wielką niebespieczność mojęʼ.  



824 

na prawach rękopisu 

ludzie przychodzą, ... na zboże grady, i niepogodyʼ. — War. m. krùšas ʽgradʼ, np. Dabar 

pats pageluo, nuolat vėjas, krùšas ʽTeraz [nastała] słota, wciąż wiatr, gradʼ. 

 krùšti, prs. krušù (war. krušiù, krunšù), prt. krušaũ (war. krušiaũ) pot. 1. ʽtłuc, ubijać w 

stępie, rozdrabniaćʼ, 2. ʽtrzeć, ucieraćʼ, 3. ʽwpychać, np. do kieszeniʼ, 4. ʽbóść, kłućʼ, 5. ʽjeść, 

gryźć, żućʼ, drw. nu- albo sukrùšinti ʽzetrzeć, rozdrobićʼ. Lit. kruš- kontynuuje pbsł. *kruš, 

ze zmiany pie. *krus-. Alternant na SE widać w kriaũštis ʽpękać, łamać sięʼ. Pie. *kreu̯s-

/*krus- ʽuderzać, kruszyćʼ (LIV
2 371), por. gr. κρούω z *κρούσ-ω ʽuderzać, uderzać (w 

struny), pukać do drzwiʼ (BSW 143, LEW 302, ALEW 530n.). Zmiana *(u)s > lit. (u)š jak w 

jū́šė, trušìs, vẽtušas. — SZ ukazuje się też w war. kriuš, gdzie r̓  objaśnia się wyrównaniem 

do formy SE kriaũštis. Por. kriùšti, -ù, -iaũ ʽubijać w stępie, drobić; mleć na żarnach; 

uderzać, tłuc; pchać, popychać; pędzić (bydło)ʼ, iškriùšti ʽwybić (zęby, oko, szybę)ʼ. — 

Nomina: krušà (zob.), krušẽklis ʽtłuczekʼ (neosuf. -eklis jak w kabẽklis, pešẽklis), krušinỹs 1. 

ʽwszystko, co podlega tłuczeniu – ziarno, kasza, kartofle, słomaʼ, 2. ʽtłok, ściskʼ, 3. ʽsok lub 

wino z jabłekʼ, SD
1 «iabłecznik iabłonowy», SD «iabłecznik» [ʽwino z jabłekʼ, SPXVI], 

krušnùs ʽkruchy, łomkiʼ, krùštas: miežiai nukrušti SD «pęcak z ięczmienia, z orkiszu», krušùs 

ʽkruchy, łamliwy, kruszący się (np. o chlebie, o wyschłej glinie)ʼ. — Nawiązanie w drw. psł. 

*krŭšiti, *-šǫ < *krŭxiti, *-xjǫ (iter. na -iti, porównywalne z lit. krùšinti ⇐ *krušyti), por. sch. 

kȑšiti ʽłamać, kruszyćʼ, ros. krošítь ʽkruszyć, drobić; niszczyć, tępićʼ, pol. przest. krszyć (gw. 

krzyć) ʽłamać na drobne kawałki, kruszyć, drobićʼ. Nomina: ros. kroxá ʽokruch, kruszynaʼ < 

psł. *krŭxa; drw. słń. kŕhek ʽkruchyʼ, stpol. krechki ʽkruchy, łamliwy; skłonny do grzechuʼ < 

psł. *krŭxŭ-kŭ (z tym por. lit. krušùs). — WSZ krūš-: krū́šti (zob.). — SO krauš-: kraušýti 

(zob.).  

 krū́šti, krū́štu (*krūš-stu), sukrū́šau gw. ʽchudnąć, wątleć, mizernieć; starzeć sięʼ 

(Akmuõ sukrū́šta, mẽdis supū̃va ʽKamień kruszeje, drzewo butwiejeʼ). Pdg. z akutowaną 

samogłoską długą pochodzi z dyferencjacji fonetycznej względem pdg. krùšti (zob.) ⇐ pie. 

*kreu̯s-. Punktem wyjścia było prs. infigowane *krunšu (prt. *krušau, inf. *krušti). Po jego 

odnowieniu w postaci *krunš- + -stu > *krųštu > *krūštu doszło do resegmentacji *krūš-tu i 

wyodrębnienia krūš- jako neopierwiastka. — Drw. krūšà ʽścisk, tłok; wielka ilość czegoʼ, 

ledų krūšà ʽzator lodowy na rzeceʼ, krū́šatis, -ies f. ʽtłok, ściskʼ, war. kriū́šatis (por. sufiks w 

kamšatìs), krūštinė CGL ʽgrupa, Gruppeʼ (wątpliwe jest ŭ w pwk., które przyjmuje PAŽ 206), 

krūštìs, -iẽs f. ʽściskʼ (Tokios krūštiẽs žmonių nebuvo čionai), sánkrūša ʽciżba, tłok, ściskʼ ⇐ 

*sukrūšti (por. sángrūdis ⇐ sugrū́sti).  

 krutė́ti, krutù, krutė́jau 1. ʽruszać się, poruszać sięʼ (Nendrės krùta nuo mažiausio 

vandens judėjimo ʽTrzciny poruszają się od najmniejszego ruchu wodyʼ), 2. ʽposuwać się 

powoliʼ, 3. ʽkrzątać się, zabierać się do czegoʼ, 4. ʽpracować, uprawiać ziemięʼ (Nėr kam 

žemė krùta ʽNie ma komu uprawiać ziemiʼ), 5. ʽdrgać, bić – o sercuʼ, 6. ʽżyć, czuć się 

dobrze, trzymać sięʼ (Nežinau, kaip ilgai aš dar krutėsiu ʽNie wiem, jak długo ja jeszcze 

pociągnęʼ). Cps. iškrutė́ti ʽprzepracować, obrobićʼ, nukrutė́ti ʽpójść, dojść powoliʼ, pakrutė́ti 

ʽporuszać się, popracowaćʼ (Jis vos pàkruta ʽOn ledwo się ruszaʼ), užkrutė́ti ʽzarobićʼ, dosł. 

ʽzapracowaćʼ (Kai kruti, vis ùžkruti, uždirbi ʽJak robisz (pracujesz), to zawsze zarabiaszʼ. Ar 

daug jau užkrutė́jai pinigų? ʽCzy dużo już zarobiłeś pieniędzy?ʼ). Wziąwszy pod uwagę 

okoliczność, że krut- wygląda jak wariant do krit- w st. zanikowym od kret- (por. rit-/rut- 

s.v. rãtai lub tirš-/turš- s.v. terš̃ti), można vb. krutė́ti połączyć etymologicznie z rodzinami 

kretė́ti ʽtrząść sięʼ i krìsti ʽupadać, spadaćʼ (por. pol. pot. spadaj! w znacz. ʽodejdź!ʼ). Inaczej 

LEW 303, który wymienił zestawienia z jednej strony ze stisl. hraustr ʽrześki, krzepki, 

zdrowyʼ, stwn. (h)rusten ʽszykować, zbroićʼ, z drugiej strony ze śrwn. rütten ʽtrząść, 

potrząsaćʼ < *hrudjan. ALEW 531, wychodząc od krùtinti (zob. niżej), dopuszcza 

zapożyczenie ze wschodniosłowiańskiego, por. ros. krutítь, -čú, błr. krucícь, -čú ʽobracać w 
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koło, na wszystkie strony, kręcićʼ. — Nomina: krùčas (zob.), krutnià gw. ʽpraca, robotaʼ 

(por. barnià, kaunià), krutnùs (zob. s.v. krutùs), krutulỹs 1. ʽżywa istota, stworzenieʼ (MOP), 

ʼzwierzę domoweʼ, 2. ʽten, kto nie usiedzi spokojnie na miejscu, wiercipiętaʼ (por. gintulỹs, 

snopulỹs), krutùs (zob.). — Inchoat. sukrùsti, -kruntù, -krutaũ ʽruszyć się, szybko się 

poruszyć, zakrzątnąć się, zacząć co, wyruszyć w drogęʼ (por. typ jundù : judù, -ė́ti). Caus. 

krutinu SD
1 «rucham» (syn. viskinu), SD «macham czym, szermuię; ruszam czego», 

pakrùtinti lub sukrùtinti ʽporuszyć; skłonić kogo do pośpiechuʼ, pakrutinu SD «poruszam 

czego» (syn. paviskinu), nepakrutinamas SD «mocny, krzepko na mieyscu stoiący, 

nieruchomy, stały». — WSZ krūt-: krū́tauti iter. ʽruszać się, krzątać sięʼ. Nomina: krūtė ̃

ʽczas, kiedy wszyscy zajęci są pracąʼ, sánkrūtis, gw. sū́krūtis ʽpośpiech, krzątaninaʼ. Tu 

pewnie też pelė́krūtai ob. pelė́krutai m.pl. ʽpułapka na myszyʼ (por. pelė)̃. 

 krūtìnė 1 p.a. 1. ʽpierś ludzkaʼ, mùštis į krūtìnę ʽbić się w piersi, glaũsti prie krūtìnės 

ʽtulić do piersiʼ, krūtìnės ląstà ʽklatka piersiowaʼ, 2. gw. ʽpierś kobiecaʼ (Auginau vaikus 

krūtìnėm ʽKarmiłam dzieci piersiąʼ) — denominativum na -inė od krūtìs (zob.). SD dungalas 

krūtinės «załoga, załoßka» [ʽzasłona na przednią część ciała, napierśnikʼ, SW]. War. z 

palatalizacją nagłosu: kriūtìnė. — Drw. krūtinėl̃ė ʽczęść odzieży zakrywająca pierś, stanikʼ, 

krūtinìnė ʽmięso z części piersiowejʼ, cps. krūtìnkaulis ʽkość piersiowaʼ (por. káulas). 

 krū́tis, -ies 1 p.a. f. gw. 1. ʽkupa kamieniʼ, 2. ʽkamienny piec w łaźniʼ (n.rz. Krū́tis) — 

dewerbalne abstractum na -ti- od SZ krū́- ⇐ kráu-. Por. kráuti ʽkłaść jedno na drugieʼ oraz 

refleks SZ w scs. kryti ʽokrywać, chowaćʼ, ukryti ʽukryć, schowaćʼ. Transponat ie. *kruH-ti- 

⇐ pie. *kreu̯H- ʽaufhäufen, bedecken, składać na kupę, nakrywać, przykrywaćʼ (LIV
2 371). 

Znacz. etym. ʽrzucanie na kupęʼ. Z innymi sufiksami: krū́snis (zob.), n.rz. Krū́tė, łot. akmeņ-

krûts2 ʽkupa kamieniʼ. — War. palatalizowany: kriū́tis f. ʽkupaʼ, jak również kriūta b.z.a. 

ʽstrome wzgórzeʼ (por. n.rz. Kriūčià), pakr(i)ū́tė ʽurwisty brzeg rzeki, stromiznaʼ (syn. 

pakriáunė). Por. kriūtìnė ob. krūtìnė ʽpierśʼ. 

 krūtìs, -iẽs 4, 2 p.a. f. ʽpierś kobiecaʼ (dúoti kū̃dikiui krū̃tį ʽdać pierś oseskowiʼ), SD 

«cyc u niewiast». Pl.f. krū̃tys 1. ʽpiersi kobieceʼ (Pagirtas žyvatas, kurysai tavi nešiojo, ir 

krūtys, kurias žindai SP II, 447 ʽBłogosławiony żywot, ktory cię nosił, i piersi ktoreś ssałʼ), 2. 

ʽpierś mężczyzny; barki, baryʼ, im̃tis už krūtų̃ (į krūtìs) ʽwziąć się za baryʼ. Znacz. etym. 

ʽwypukłość na cieleʼ. Por. łot. krùts a. krūte 1. ʽwzniesienie, pagórek, wzgórek na łąceʼ, 2. 

ʽpierś kobiecaʼ, pakrùts a. pakrùte ʽmiejsce pod piersiami, okolica żołądkaʼ. Wraz z krū́tis 

ʽkupa, stosʼ (zob.) reprezentuje SZ krū- do kráuti ʽkłaść jedno na drugie, kłaść na kupęʼ (por. 

LEW 291, ALEW 532). — Drw. krūtìnė (zob.), krūtingas SD «pierśisty», krūtinga SD 

««pierśista, mammosa femina», priekrūtis a. priekrūtė BRB ʽSchiltlin, Machtschiltlin auff der 

brustʼ, tj. ʽpektorał, napierśnik ozdobiony drogimi kamieniami, noszony przez arcykapłanów 

żydowskichʼ. 

 krutùs, -ì 4 p.a. 1. ʽruchliwy, obrotny, żwawyʼ, 2. ʽpracowity, pilnyʼ — dewerbalny 

przymiotnik od krutė́ti ʽruszać się, krzątać się, pracowaćʼ (zob.). Przypuszcza się, że lit. 

przymiotnikowi odpowiada pod względem formalnym rzeczownik psł. *krŭtŭ ʽkret, Talpa 

europaeaʼ, por. sch. kȑt, kŕta, ros. krot, krotá, pol. kret, kreta, drw. czes. krtek. Zob. Berneker 

I, 631, BSW 143n., REW I, 668, LEW 303. Inaczej Boryś 258, który jest zdania, że psł. *krŭtŭ 

łączy się z lit. kertù, kirs̃ti ʽciąć, rąbaćʼ, por. lit. gw. kertùs, kertùkas ʽryjówka, Sorex 

araneusʼ; znacz. etym. ʽzwierzę ryjące w ziemiʼ). — War. sufiksalny: krutnùs ʽruchliwy, 

żwawy; kto nie może usiedzieć na miejscuʼ (por. nagnùs ob. nagùs; prašnùs ob. prašùs), np. 

Krutnùs senis, kurs vis dirba, šnerpščia ʽŻwawy starzec, który wciąż [jeszcze] pracuje, robiʼ.  

 krūvà 4 p.a. 1. ʽto, co złożono, zgromadzono w jednym miejscu, kupa, stos (kamieni, 

drewna, słomy, gnoju)ʼ, SD «kupa rozmaitych rzeczy», krūva akmenų «kamionka, kupa 
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kamieni w polu», 2. ʽgromada ludzi, kupa, tłumʼ, SD «gromada» (syn. minia, daugelis), 3. 

ʽwielka ilość czegoś, mnóstwoʼ. War. sonoryzowany: grūvà ZTŽ ʽkupaʼ. Por. jeszcze z SD: 

suvarau krūvon «zganiam do kupy», krūvu «tłumem» (por. pol. adv. kupą iść, chodzić, od 

kupa m.in. ʽgromada, tłumʼ). Abstractum na -ā- od wzdłużonego SZ krūu̯-V ⇐ krŭu̯-V. Por. 

łot. kruva, kŗuva ʽkupa; pagórekʼ (lit. gw. kriūvà LD § 173). Paralele: sámpūva : pùvo (pū́ti); 

sámbūvis : bùvo (bū́ti). Alternant na SP ukazuje się w kráuti/kriáuti ʽskładać na kupęʼ (zob.). 

Inaczej ALEW 532, gdzie mówi się o ʽanalogicznej realizacji SZ krū- < *kruH- przed 

sufiksem samogłoskowymʼ (to sformułowanie nie jest dostatecznie jasne). — WSZ krūv-V 

ma nawiązanie w słowiańskim kryv-V, por. scs. pokryvati ʽpokrywać, zakrywaćʼ (HL 66). — 

Z uwagi na obecność SZ krū-C (por. krū́tis ʽkupa, stosʼ) krūvà jest synchronicznie 

interpretowane jako drw. na -va, należący do serii plovà I, píeva i kalvà. — Drw. krū̃vis 

ʽładunek, ciężar, obciążenieʼ337 (por. stpr. kruwis EV ʽupadek, Val [Fall]ʼ, Trautmann 1910, 

364, s.v. krūt), krūvìngas ʽzdolny do podniesienia ciężaruʼ, SD «gromadzisty» [ʽgromadnyʼ], 

krūviū́kštė ʽkupka, np. kamieniʼ. Nazw. Krūvẽlis (⇒ pol. Kruwialis). N.rz. Krūvandà 

(Čẽkiškė, rej. Kaũnas) jest przekształceniem z Kruvandà (tak Būga, RR III, 169, za nim 

Vanagas 1981, 168), formacja z rzadkim suf. -and- (por. rakañdai, balánda, skilándis), ⇒ 

n.m. Krūvandaĩ (hist. błr. Kruvondy). Vb. denom. krū̃vyti, -iju, -ijau ʽskładać na kupę, 

skupiaćʼ, krūvóti a. krūvúoti ts.  

 kruváunykas 1 p.a. gw. bot. ʽkrwawnik, Achilleaʼ — polega na fonetycznej 

transpozycji wyrazu pol. krwawnik ʽAchilleaʼ, z samogłoską u wsuniętą do obcej zbitki krv-

/krf- (vb. †kruváuti nie istnieje). — Obok tego jest war. kurváunykas. Grupa krv-/krf- została 

widocznie rozwiązana przez wsunięcie u przed r. Taki jednak przykład jak kruvaĩnis > 

kurvaĩnis (zob. s.v. krùvinas) każe liczyć się tu z ewentualnością metatezy kru > kur. Osobno 

zob. kriváunykas ⇐ błr. kryváŭnik. 

 krùvinas, -à 3 p.a. 1. ʽzakrwawiony, zbroczony krwią; krwawy (o zemście, o wojnie)ʼ, 

2. przen. krùvinas reĩkalas ʽsprawa bardzo poważnaʼ (por. pol. gardłowa sprawa), 3. przen. 

krùvinas dárbas ʽkrwawy trudʼ, tj. ʽbardzo ciężka pracaʼ. SD «krwawy, pokrwawiony» (syn. 

sukruvintas). Odpowiednik psł. *krŭvĭnŭ, por. scs. krŭvĭnŭ ʽzwiązany z krwią, krwawyʼ, sch. 

kŕvnȋ ʽkrwisty, krwawyʼ, ros. króvnyj 1. ʽkrewny, spokrewnionyʼ, 2. króvnyj vrag ʽśmiertelny 

wrógʼ, króvnaja obída ʽśmiertelna obrazaʼ, stpol. krewny ʽzwiązany z krwią, krwawy, 

krwistyʼ, pol. ʽmający tę samą krew, wspólnego przodkaʼ. Praforma bsł. *kruu̯i-na- (BSW 

143); segment u̯ jest uwarunkowany hiatem laryngalnym, < *kru.i.no- < pie. *kruh2i-nó-. 

Formacja ta została prawdopodobnie utworzona od formy locatiwu sg. pie. *kruh2-i ʽwe 

krwiʼ (decasuativum). Por. formę I członu w złożeniu aw. xruvi-dru- ʽz zakrwawionym 

orężemʼ. NIL 444 odtwarza formację z suf. *-ino-, nie zaś *-no-. LEW 290, s.v. kraũjas 

ignoruje formalną zgodność krùvinas i psł. *krŭvĭnŭ. Zob. też ALEW 532. — SZ-V ukazuje 

się również w łac. cruor, -ōris m. ʽkrew tryskająca z ranyʼ < *kruu̯ōs, *kruu̯ōses < pie. 

*kruh2-ōs, gen.sg. *kruh2-ōs-es oraz w łac. cruentus ʽkrwawiącyʼ z *kruu̯entos, zam. 

*kruu̯antos < pie. *kruh2-ent-o- (inaczej de Vaan 146: pie. *kruH-ṇt-o-). — Odpowiedni SZ-

C poświadcza rzeczownik stir. crú ʽkrew; zakrzepła krew, posokaʼ, stpol. kry ʽkrewʼ (pbsł. 

*krūs) < pie. *kruh2-s (stpol. sg. gen. krwie, dat. krwi, acc. krew )̓. Poza tym w funkcji 

nominatiwu sg. ukazuje się forma dawnego accusatiwu sg., por. scs. krŭvĭ, ros. krovь, pol. 

krew. Boryś 259 operuje błędną rekonstrukcją pie. *kreu̯- (SZ *krū-) ʽmięso surowe, 

ociekające krwiąʼ. — Dla SZ por. jeszcze wed. krūrá- ʽkrwawy, surowy; okrutnyʼ, sb. 

ʽprzelew krwi, czyn okrutny, okrucieństwoʼ, aw. xrūra- ts. < pie. *kruh2-ró- (tu też łac. 

crūdus ʽociekający krwią; niedogotowanyʼ, z *crūrus drogą dysymilacji r-r > r-d). Osobno 

zob. kraũjas. — Drw. kruvìnis ʽzawierający w sobie krew, zrobiony z krwi (placek, kiszka 

 
337 Paralele: liū̃vis (liáutis), siū̃vis (siùvo, siū́ti), spjū̃vis (scs. pljĭvati, lit. spjáuti), šiū̃vis (łot. šaũt, lit. šiaulỹs). 
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wątrobiana)ʼ, kruvinóji f. ʽczerwonka, dyzenteriaʼ, nekruvinas SD «niekrwawy» (syn. 

bekraujis). Cps. krùvinakė gw. ʽchoroba krówʼ, kruvìnakis, -ė adi. ʽo zaczerwienionych 

oczachʼ (por. akìs), sb. ʽczłowiek okrutny, bezwzględnyʼ, też jako przekleństwo (Kad tu 

nusprogtum, kruvìnaki prakeiktas!). Vb. denom. krùvinti ʽkrwawić, plamić krwiąʼ, SD 

«krwawię; rozkrwawić», pakrùvinti ʽpoplamić krwiąʼ, refl. apsikrùvinti ʽzalać się krwiąʼ. — 

Synchronicznie krùvinas jest derywatem z suf. -inas (por. typ mìltinas ʽuwalany w mąceʼ ⇐ 

mìltai). Potwierdza to obecność takich derywatów od neoosn. kruv-, jak kruvaĩnis ʽplacek z 

krwi zmieszanej z kasząʼ (war. metatetyczny: kurvaĩnis), kruviẽnė ʽzupa z krwi (kaczej, 

gęsiej), czerninaʼ, kruvingas (zob.). Od neoosn. kruv- urobiono vb. denom. krùvinti ʽczynić 

krwawymʼ, DP ʽkrwawićʼ, iškrùvinti ʽzakrwawić, pokrwawićʼ (iškrùvintas ʽzakrwawionyʼ). 

Nie przekonuje wywód GJL II, § 682 z *kruvin-inti, rzekomo drogą skrótu haplologicznego. 

Neologizmem jest vb. denom. įkrū́ti, -krū́va < *-kru-n-va (war. -krū́na), -krùvo ʽzalać się 

krwiąʼ.  

 kruvingas, -a 1 p.a. stlit. ʽkrwawyʼ, por. Per kruvingą prakaitavimą... padėk mums KN 

251 ʽKrwawym potem... dopomóż namʼ, o kruvingai prakaitavo PK 1607 ʽa krwawie się 

pociłʼ — derywat na -ing- od neoosn. kruv-, wyabstrahowanej z adi. krùvinas (zob.). Por. 

szerzej rozpowszechnione adi. kraujìngas ʽkrwawy, zakrwawionyʼ. ŽD 120 niepotrzebnie 

skomplikował objaśnienie, przyjmując derywację od *kruvis ʽkrewʼ, rzeczownika rzekomo 

spokrewnionego ze scs. krŭvĭ. Wspomniany w tymże dziele alternatywny wywód *kruvin-

ingas > kruvingas (przez skrót haplologiczny) jest mniej prawdopodobny, a to dlatego, że 

przymiotniki na -in- w zasadzie nie są odnawiane sufiksem -ing-. 

 krū́zai, -ų 1 p.a. m.pl. gw. 1. ʽfałdy, falbany w stroju kobiecymʼ, 2. ʽkoronki ze splotów 

niciʼ — ze zmianą rodzaju zapożyczone z prus.-niem. krūse (GL 74), por. nwn. Krause f. 

Łot. krũze, krũza ʽkryza u sukniʼ ⇐ śrdn. krūse (Jordan 70). Zob. też LEW 303. Por. akut w 

zapoż. brū́žė, ū́bas. 

 krū́zas 1 p.a., krū̃zas 2 p.a. gw. 1. ʽgarnuszek, kubekʼ (Atnęšk krū́zą vandens ʽPrzynieś 

kubek wodyʼ), 2. ʽdzbanek na wodę, kawęʼ (Iš kavos krūzo garuoja ir kvepia kava ʽZ 

dzbanka kawy paruje i pachnie kawaʼ) — zapoż. z prus.-niem. krūs (GL 73n., Čepienė 73, 

LEW 303). Por. akut w zapoż. šiū́lė, šiū́rė. War. kriū́zas 1 p.a. Łot. krũze, krũza ʽgliniany 

kubekʼ ⇐ śrdn. krōs, krūs (por. Jordan 70). — War. z -ž-: krū̃žas, f. krūžà 2 p.a. ⇐ stpol. kruż 

ʽczasza z uchem, dzban, kubekʼ (por. krùžikas).  

 kruzénti, kruzenù, kruzenaũ gw. 1. ʽrżeć, rżeć z cichaʼ, 2. ʽśmiać się, chichotaćʼ — 

synonimiczne czas. krizénti ⇐ krizì-krizì i rizénti ⇐ rizì-rizì zalecają wywód od wykrz. 

*kruzi-kruzi (o rżeniu, chichotaniu). 

 krùžikas 1, 3 p.a. gw. ʽgliniany kubekʼ (Gal pieno kružiką išgertum? ʽMoże wypiłbyś 

kubek mleka?ʼ) — zapoż. z pol. krużyk (SLA 113, LEW 303, Sławski III, 186). Zob. też 

krū̃žas s.v. krū́zas. 

 kùbilas 3, 1 p.a. 1. ʽbeczka o szerokim dnie do przechowywania ziarna, mąki, do 

kiszenia mleka, kapusty i ogórkówʼ (Du kùbilų miltų ʽDwie beczki mąkiʼ, ZS 27), 2. ʽbeczka 

szczelnie zakrywana, służąca do składania odzieży, płótna, tkanin i innych przedmiotówʼ, 3. 

ʽkubeł posażnyʼ (Dideli kubilaĩ būdavo, juose kraičius veždavo ʽByły wielkie kubły, w nich 

przewożono posagʼ), 4. ʽwydrążone naczynie drewniane z wstawnym dnem, używane np. do 

przechowywania tytoniuʼ, 5. ʽdzieża na ciasto chleboweʼ, 6. ʽwielka beczka stawiana pod 

żarnami w młynieʼ, 7. ʽbetonowy krąg cembrowiny studziennejʼ. Wraz z łot. kubils, kubls 

zapożyczone ze strus. kŭbĭlŭ (Būga, RR III, 764, SLA 113, ZS 27, LEW 304)338. Co do lit. ù za 

 
338 Por. pol. kubeł, kubła (⇒ błr. kúbel, kúbla), zapożyczone ze śrwn. kübel ʽokrągłe szerokie naczynie 
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strus. ŭ zob. kùmetis, zaś co do zakończenia -ilas por. kãtilas, Póvilas [ʽPawełʼ]. War. 

kùbelas 1 p.a. ⇐ błr. kúbel, -bla, stbłr. kubelъ (⇐ pol. kubeł, -bła, ĖSBM 5, 142). — Drw. 

kubìlius ʽbednarzʼ (nazw. Kubìlius), cps. dúonkubilis ʽdzieżaʼ (por. dúona), kraĩtkubilis 

ʽkubeł posażnyʼ (por. kraĩtis), nóskubilis ʽosoba z pękatym nosemʼ (dosł. ʽz nosem jak 

beczka a. kubełʼ, por. nósis). — N.m. Kubìliai 4x, Kubiliaĩ, Kubìliškė 4x. 

 kūbkas, też f. kūbka stlit., gw. ʽnaczynie do picia, kubek, kielich, pucharʼ, SD
1 

<kubkas> «czasza» (syn. taurė, čėra) i «kielich; kubek», war. kūbkus SD «kubek» — zapoż. 

ze stbłr. kubokъ, -bka, błr. kúbak, -bka, por. pol. kubek, -bka (SLA 113; brak w ALEW). War. 

kū̃pkas 2 p.a., f. kūpkà (m.in. DP, BRB), kùpkas a. kupkà 2 p.a. — Drw. kūbkelis: SD 

<kubkielis> «kufel», SD
1 <kubkielis> «kieliszek; kufel», kūbkelėlis: SD

1 <kubkiełelis> 

«kufelek». 

 kùčierius, -iaus 1 p.a. gw. ʽfurman, woźnicaʼ — zapoż. z ros. kúčer, -a (⇐ dn. 

Kutscher m., zob. REW I, 709, EWD 753). Lit. ie za słow. e też w miẽstas, arielkà i patiekà. 

War. kùčėrius; z krótkim -e-: kùčeris (por. šùleris ob. šùlierius). Zob. ZS 27, LEW 304. — 

War. kùčierė m. (Litwa pruska) ⇐ nwn. Kutscher. Stąd też łot. kučẽrs, -eris. Zob. też 

fùrmonas. — Vb. denom. kùčieriauti ʽbyć woźnicą, dorożkarzemʼ. 

 Kū̃čios, -ių 2 p.a. pl.t. f. ʽwigilia Bożego Narodzeniaʼ oraz kū̃čios, -ių 2 p.a. 1. ʽkolacja 

spożywana w dzień wigiliiʼ, 2. ʽpotrawa wigilijna przyrządzana z gotowanej pszenicy z 

dodatkiem maku i miodu, kutiaʼ — zapoż. ze stbłr. kutьja, kutija, kutja, por. błr. kuccjá, -í 

(SLA 113, LEW 304, ĖSBM 5, 176; brak w ALEW). War. kū́čės, kuočios (Būga, RR II, 365; 

brak w LKŽ), kvočios b.z.a., też sg. kūčià (ZS 28). — Vb. denom. kūčiáuti 1. ʽspożywać 

kolację wigilijnąʼ, 2. ʽo starszym pastuchu: zbierać tzw. kutię, tj. dodatkowe wynagrodzenie 

w naturzeʼ. 

 kūčkà 2 p.a., gen.sg. kū̃čkos gw. 1. ʽsnop zżętego owsa, jęczmienia a. grykiʼ, 2. 

ʽdziesięć snopów żyta na poluʼ (Otrębski 1934, 280), 3. ʽkopka sianaʼ — zapoż. ze stbłr. 

kučka, por. błr. kúčka, -i ʽkupkaʼ, zdrob. od kúča ʽkupaʼ (ZS 28), pol. przest. kuczka m.in. 

ʽkopka, kopica (zboża, siana), pol. gw. kucki (< kuczki) f.pl. ʽsnopki razem ustawioneʼ, kucek 

m. ʽkopka z dziesięciu snopkówʼ (Sławski III, 312n.). 

 kū̃čkos, -ų 2 p.a. f.pl. stlit. 1. ʽszałasy, namiotyʼ: Per septynias dienas gyvensit kūčkose 

ʽPrzez siedem dni będziecie mieszkali w namiotachʼ (CHB), 2. ʽKuczki żydowskie, święto 

Namiotów u Żydówʼ (m.in. CHB) — zapoż. ze stbłr. kučki pl. ʽKuczki żydowskieʼ. Por. 

stpol. i gw. kuczka ʽszałas, buda z chrustu, chatkaʼ (Sławski III, 310), pol. XVI w. kuczki 

f.pl., gen.pl. kuczek, kuczk ʽświęto Namiotów u Żydówʼ, siadanie w kuczkach ʽobchodzenie 

święta Namiotów przez Żydówʼ (SPXVI). Bańkowski I, 846 przypuszcza, że kuczki są 

rutenizmem, który rozpowszechnił się w Polsce w związku z rytuałem żydowskim. Zob. SLA 

113, gdzie dla kū̃čkos wskazano na pierwszym miejscu źródło błr. kúčki. ZS 28 niesłusznie 

włączył formę kū̃čkos do hasła kūčkà ʽdziesięć snopów żyta na poluʼ. Zob. też Lapinės. Brak 

w LEW i ALEW. 

 kudakúoti, kudakúoja, kudakãvo ʽo kurze i kogucie: wydawać głos, gdakaćʼ (Višta, 

padėjus pautą, kudakúo ʽKura, zniósłszy jajo, gdaczeʼ. Gaidys vis kudakuoja ʽKogut wciąż 

gdaczeʼ) — czasownik na -uo-, oparty na onomatopeicznej osnowie *kudak-, której 

brzmienie przypomina ros. gw. kudákatь ʽgdakaćʼ i ukr. kudkudákaty ts. — Z innymi 

sufiksami: kudakénti, kudãkinti, kudãkoti, kudaksė́ti ʽgdakaćʼ. Sb. postvb. kudãkė ʽkuraʼ, 

drw. kudãkšlė ʽkwokaʼ (por. perẽkšlė), kudakùtė ts. Lit. wykrzykniki oddające gdakanie kury 

to m.in. kùd kudã, kùd kudãkšt i kùd kudė.̃ Czas. kudãkščioti ʽgdakaćʼ ma za osnowę interi. 

 

drewniane, wiadroʼ.  
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kudãkšt (por. war. kadãkšt s.v. katė́ti). — Obocznikami do kudak- są osnowy kudok- i kudėk- 

(kudek-), por. 1° kudókauti ʽgdakaćʼ (Kad pradėjo visos vištos kudókaut, gal vanagą pamatė 

ʽNaraz wszystkie kury się rozgdakały, chyba zobaczyły jastrzębiaʼ), kudokúoti ts. i kudokti: 

kudokiu SD «gdaczę» (brak w ALEW); kudõkas ʽkogutʼ, 2° kudė́kauti ʽgdakaćʼ, kudė́kinti a. 

kudẽkinti, kudekinė́ti, kudekúoti a. kudėkúoti ts. — Jest też skrócona osnowa kud-, por. 

kudóti, -ja, -jo: Pažiūrėk, gal višta sudėjo, kudója ʽPopatrz, może kura zniosła, [bo] gdaczeʼ. 

Por. syn. kadė́ti, kagė́ti, katė́ti. 

 kū̃das, -à 4 p.a. stlit., gw. 1. ʽchudy, nietłustyʼ, 2. ʽwychudły, mizerny, wątły, słabyʼ, 3. 

ʽniezamożny, ubogiʼ, 4. ʽzły, marnyʼ (kūdesnis BRB ʽgorsze – o winieʼ), 5. ʽo gruncie: zły, 

nieurodzajnyʼ (kū̃das laũkas, kūdà žẽmė) — zapoż. ze stbłr. xudyj, por. błr. xudý, ukr. xudýj, 

ros. xudój. Stąd też łot. kũds. Por. SLA 113, ZS 28, LEW 304, ALEW 532n. Podakcentowa 

długość jak w bū̃binas. — Kū̃das žydẽlis: Jei blogas jomarkas, sakydavo: kūdas žydelis buvo 

ʽGdy jarmark (handel) nie był udany, mawiano: Był chudy Żydʼ. — Drw. kūdeikà c. 

ʽczłowiek chudyʼ (syn. lieséika), kū̃dikis (zob.), kūdókas ʽchudzielecʼ (syn. liesókas), 

príekūdis ʽdość chudyʼ. Vb. denom. kūstù (*kūd-stu), kūdaũ, kū̃sti ʽchudnąćʼ (por. rūkstù ⇐ 

rū̃kas). Vb. denom. kūdė́ti, -ju, -jau gw. ʽchudnąć, spadać z ciała, mizernieć; słabnąć, męczyć 

sięʼ ⇐ błr. xudzécь, -éju. 

 kudãšius, -iaus 2 p.a. gw. peior. ʽwłosy rozczochrane, kudłyʼ (Jis nupeš tavo kudãšių 

ʽOn wytarga cię za kudłyʼ) —może drw. na -ašius od neoosn. kud- ⇐ kùdlos ʽkudłyʼ (zob.). 

War. kudãšis. 

 kū̃dikis, -io 1 p.a. 1. ʽnoworodek, niemowlę przy piersiʼ (SD
1 «dzieciątko, 

dzieciąteczko»), 2. ʽdziecko nie całkiem małeʼ (láimės kū̃dikis ʽdziecko szczęściaʼ). Sporne, 

zob. referat w LEW 304 i Urbutis 2010, 119n. Chyba miał rację Leskien 1891, 511, 

wywodząc kū̃dikis od zapożyczonego przym. kū̃das ʽchudy, mizernyʼ (zob.). Znacz. etym. 

ʽmizerny, niedomagający noworodekʼ. Por. z jednej strony ros. xudýška ʽniemowlę mizerne, 

wątłe, słabeʼ, z drugiej strony lit. kūdeikà c. ʽczłowiek chudyʼ (⇐ kū̃das), kūduĩšis gw. ʽistota 

wątła, mizernaʼ (⇐ błr. gw. xudýš). Zob. też ALEW 533. — Drw. kūdikėl̃is ʽniemowlęʼ (DP 

ʽdzieciątko, niemowiątkoʼ), Kūdikėl̃is Jė́zus ʽDzieciątko Jezusʼ, kūdikỹstė ʽniemowlęctwo, 

dzieciństwoʼ (m.in. SD
1), kū̃dikiškas ʽniemowlęcyʼ. Vb. denom. kūdikė́ti ʽo starcu: 

dziecinniećʼ. 

 kùdlos, -ų 2 p.a. f.pl. gw. ʽwłosy długie i zlepione, zbite, kudły; sierść gęsta, 

kędzierzawaʼ — zapoż. z błr. kúdly, -aŭ lub pol. kudły, -ów. — Drw. kùdlainis ʽporosły 

kudłami (o koniu)ʼ, kudlìkė a. kudlõnė bot. ʽmleczaj wełnianka, Lactarius torminosusʼ. Vb. 

denom. kùdlyti ʽciągnąć, targać za włosyʼ, iškudlóti ʽrozpuścić włosy (o dziewczynie)ʼ, 

užsikudlóti ʽrozczochrać się (jak wiedźma)ʼ, ⇒ kudlótas ʽmający kudły, porosły kudłami (o 

psie), kosmaty, rozczochrany; kędzierzawyʼ, ⇒ kudlõčė ʽpanna o nieuczesanych włosachʼ 

(Otrębski 1934, 124). Zob. też kudãšius i kū́tis. 

 kū́dra 1 p.a., kūdrà 4 p.a., kūdrà 2 p.a. 1. ʽniewielki zbiornik wody w naturalnym 

zagłębieniu ziemi, sadzawkaʼ, 2. gw. ʽpodmokłe miejsce, zarosłe krzewami, grzęzawiskoʼ 

(Kū́dra ant pievos apaugusi viksvomis ʽ«Kūdra» na łące obrośnięta turzycąʼ), 3. gw. ʽbłocko, 

mułʼ, 4. gw. ʽpłynny gnój, gnojówkaʼ (Mėšlą vežant, kūdra labai ėda kojas ʽGdy się wozi 

gnój, [to] gnojówka wżera się w skórę nógʼ). Z innym tematem: kū́drė 1 p.a. Odpowiednik 

łot. kûdra ʽtorfʼ, kūdras purvs ʽtorfowiskoʼ, łot. gw. kūdri m.pl. ʽnawóz, gnójʼ. Bez ustalonej 

etymologii, zob. LEW 305. Jeśli miałby to być derywat na -rā-, to dla osnowy kūd- nie widać 

dobrych nawiązań. Może ona być tak nominalna (por. typ ū́dra ʽwydraʼ, šutrà ʽparnośćʼ), jak 

i werbalna (por. aušrà ʽzorza porannaʼ, dubrà ʽzagłębienieʼ). Zob. też syn. prū̃das i sõželka. 

— Drw. kūdráitė zdrob. (DVŽ), cps. kūdrãprūdis (zob. prū̃das). N.m. Kū́dros, n.rz. Kūdrà, 
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Kūdrẽlė, n.jez. Kū̃driai, nazwa łąki Apkūdriaĩ. — Zapoż. litewskie w błr. gw. kudra 

ʽsadzawka, małe jeziorko, staw; lasek na bagnieʼ, stąd pol. gw. kudra ʽsadzawka, jeziorkoʼ 

(Urbutis, Balt V:1, 1969, 62 = Urbutis 2009, 374, Laučjute 37). 

 kùdrė I 2 p.a. gw. ʽsadło, tłuszcz otaczający wnętrzności świniʼ (syn. į́snauja): Ot tai 

kiaulė riebi, žiūrėk, koki jos kùdrė didelė! ʽAleż tłusta ta świnia, patrz, jakie grube u niej 

sadło!ʼ. Niejasne. Por. brìndos, į́snauja i zdõrus. 

 kùdrė II 2 p.a. gw. ʽmarszczone koronki, wstążki jako przybranie odzieżyʼ. Niejasne. 

— Czy tutaj należy kùdras bot. ʽciemiężyk białokwiatowy, Vincetoxicum officinaleʼ (war. 

kùdrė)? 

 kū́gis, -io 1 p.a., kūgỹs, -io 4 p.a. 1. ʽstóg siana, słomyʼ (SD «brog; stog siana»), 2. ʽstos 

siana lub grochowinʼ (por. Kùpstis šieno apvalus, o kūgis pailguotinas ʽ«Kupstis» siana [jest] 

okrągły, zaś «kūgis» [jest] podługowatyʼ), 3. ʽstos drewnaʼ, 4. ʽstożek, figura geometrycznaʼ. 

Alternant apofoniczny na SZ do kaug-, zob. káugė. War. palatalizowany: kiū́gis. War. 

sonoryzowany: gū́gis. — Drw. kūgẽlis ʽwzniesienie, wzgórekʼ, kūginỹs ʽobora dla owiec, 

chlew świńskiʼ (SD
1 «obora», syn. namas). Cps. kūgiãvietė ʽpodkład z żerdzi, na którym 

składa się kopę siana; miejsce, w którym stała kopa sianaʼ (por. vietà). — Krótkowokaliczny 

SZ może tkwić w formach z osnownym kuk-, należących do rodziny czas. kùkti ʽchylić się, 

pochylać sięʼ, por. np. kuksnà ʽwielka kupa (siana)ʼ. — NB. Niejasny jest iloczas samogłoski 

<u> w stpr. cugis EV ʽgłownia miecza, Knoff [Knauf am Schwertgriff]ʼ. Por. Trautmann 

1910, 364, PKEŽ 2, 291n. (tu rekonstrukcja *kūgja-).  

 kugždė́ti, kugždù, kugždė́jau 1. ʽmówić cicho, szeptaćʼ (syn. kiugždė́ti, šnibždė́ti), 2. 

ʽszeleścić, szumiećʼ, 3. ʽporuszać się, kręcić się; przewracać się w łóżkuʼ, 4. ʽbędąc w 

wielkiej liczbie poruszać się w różnych kierunkach, roić sięʼ, 5. ʽjęczeć, stękaćʼ — pochodzi 

ze zmianą kš-d > gž-d z *kukš-dė-ti, co od wykrz. kùkš, kùkšt. Por. kukštė́ti a. kukštáuti 

ʽszeptaćʼ. Sonoryzacja jak w kiaugždė́ti od kiáukšt i kregždė́ti od krẽkšt. 

 kùila 1 p.a., kuilà 2 p.a. przest., gw. 1. ʽprzepuklina, rupturaʼ, SD «kiła» [ʽprzepuklina 

pachwinowa (u kobiet) lub mosznowa (u mężczyzn), stany zapalne w obrębie mosznyʼ, 

SPXVI], 2. gw. ʽnadmiernie wyrosłe jądraʼ (ZS 27) — zapoż. ze stbłr. strus. *kyla ʽrupturaʼ, 

por. błr. ros. kilá (zob. s.v. kū́la I). Dyftong lit. ui w odpowiedniości do słowiańskiej 

samogłoski y widać też w muĩlas, muĩtas, smuĩkas, tuĩnas. — Drw. kùilius ʽten, kto cierpi na 

przepuklinęʼ, kùilotas a. kuilótas ts. 

 kuilỹs, -io 4 p.a., kuĩlis 2 p.a. ʽsamiec świni, knur, kiernozʼ (Kiaulė kuilių ieško ʽŚwinia 

szuka knurówʼ), łot. kuĩlis ts. — uchodzi za drw. od kùila ʽprzepuklinaʼ (zob. LEW 305). Z 

innym tematem: kuĩlius 2 p.a. ʽknurʼ. — Drw. kuiliavà żartobl. ʽpodatek kawalerskiʼ, kuĩlius 

ʽkto kastruje knuryʼ. Cps. kuilãbuvis ʽkastrowany knurʼ, dosł. ʽbyły knurʼ (por. buv-), 

kuilãganis pogardl. ʽkto pasie knuryʼ (por. gãnas, ganýti), pùskuilis ʽknur jednostronnie 

kastrowany, z jednym jądremʼ. Vb. denom. kuĩlinti peior. ʽszwendać się, włóczyć sięʼ, 

kuiliótis a. kuiliúotis ʽo świni: hukać się, kiernozić sięʼ. 

 kuĩnas, -à 2, 4 p.a. stlit., gw. ʽbezrogiʼ (kuĩnas jáučias, kuinà kárvė). Sb. kuĩnas 

ʽmarny, stary koń, szkapaʼ, SD «szkapa, caballus tardus». Etymologia niepewna. Stang, Studi 

baltici 3, 1933, 168 zaliczył kuĩnas do grupy wyrazów, których dyftong ui uwydatnia pewną 

wadę fizyczną lub moralną desygnatu. Za nim LEW 202 (s.v. kaĩkaras). Zob. też SLA 114 

(brak w ALEW). — Być może, że sb. kuĩnas ʽmarny, stary końʼ nie stoi w związku z adi. 

ʽbezrogiʼ. Wtedy nasuwa się hipoteza pożyczki, mianowicie wywód kuĩnas z pol. gw. kuń 

ʽkońʼ; dyftong ui tłumaczyłby się antycypowaniem miękkości spółgłoskowej ([ń]), podobnie 

jak w būtìs > buitìs; būki > buiki. Można w tym kontekście umieścić jeszcze lit. gw. skū́na 

ʽmarny końʼ, suponując war. s-mobile (por. kumurñas ob. skumurñas). War. š-mobile: škùina 
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(škuinà), škùinas ʽlichy końʼ. 

 kuĩsis, -io 2 p.a., kuisỹs, -io 4 p.a. 1. ʽmały komar, Stechmücke; gatunek małej muszkiʼ 

(Kuĩsis – mažasis uodas, arba varmas ʽ«Kuisis» to mały komar, albo «varmas»ʼ. Varmai – 

didiejai, uodai – padidoki, kuĩsiai – maželiučiai ʽ«Varmai» to wielkie komary, «uodai» – 

dość duże, «kuisiai» – maluteńkieʼ); z wtórnym nagłosem: kiuĩsis; 2. przen. ʽktoś mały, 

słabyʼ — prawdopodobnie stoi w związku z wykrz. kuisè o szybkim ruchu (Kuisè kuisè ir 

nubėgo kaži kur vaiks ʽ«Kuise kuise» i dziecko gdzieś pobiegłoʼ). Zob. też kuĩsti. Inaczej 

LEW 279, s.v. knìsti. — War. knuĩsis i kniuĩsis mogły pojawić się przez adideację do czas. 

knìsti ʽryć ryjemʼ. — N.m. Kuisiaĩ 3x, Kuisẽliai. 

 kuĩsti, kuisiù, kuisiaũ gw. 1. ʽo kurze: ryć, grzebać w ziemiʼ, 2. ʽszukając przerzucać, 

przetrząsać, szperaćʼ, 3. ʽkrzątać sięʼ, refl. kuĩstis 1. ʽo kurach: grzebać się; siedzieć w piasku 

i iskać się, czyścić pióra dziobem; tarzać się w piaskuʼ, 2. ʽdługo się szykować się do czegoʼ, 

3. ʽwykonywać drobne praceʼ, 4. ʽrobić co powoli, grzebać się, marudzićʼ, nukuĩsti ʽpobiec, 

poleciećʼ, sukuĩsti ʽrozrzucić, przewrócić, zrobić bałaganʼ — czasownik utworzony od 

wykrz. kuis m.in. o dreptaniu, bieganiu. Por. jeszcze kùisytis ʽdrapać się; robić co powoli, 

grzebać sięʼ, kuisiúoti ʽbiegaćʼ, kuisnóti ʽo koniu: biec wolnoʼ (Jis šalia vežimo kuisnó, t.y. 

bėga kuis kuis JU). — Używana w tych samych znaczeniach osnowa kuit- (kuičiù, kuičiaũ) 

jest zależna od wykrz. kuĩt, kùit (o chodzeniu, bieganiu, toczeniu się). Por. apkuitė́ti 

ʽprzewrócić się (o wozie)ʼ, nukuitė́ti ʽstoczyć się, spaśćʼ. 

 kū́jis, -jo 1 p.a. ʽmłot kowalski, kamieniarskiʼ. SD <kuis> 1. «młot», 2. «kula, co na 

kulach chodzi podpasznych» [ʽczłowiek chodzący o kulachʼ]. Odpowiednik stpr. cugis EV 

ʽmłot, Hamer [Hammer]ʼ (dwojaka lekcja: z -j- lub z -g-, por. lit. gw. kū́gis). Z innymi 

tematami: lit. gw. kū́jas ʽmłotʼ (por. mẽdžias ob. mẽdis; vãrias ob. vãris), pl. kū́jai ʽkuleʼ; łot. 

kũja ʽkij, pałkaʼ, lit. kū́jos f.pl. ʽszczudła, kuleʼ. Dewerbalne nomen instrumenti: *kū-i̯a-, 

*kū-i̯ā-, od st. zanikowego kū- do káuti ʽuderzać, bićʼ. Znacz. etym. nomen actionis: 

ʽuderzanie, kucieʼ. Por. LEW 232 (s.v. káuti). Paralele: trū̃kis ⇐ tráukti; dū̃ris ⇐ dùrti; siū̃tis 

⇐ siaũsti (GJL II, § 83). — Formacja litewska ma dokładny odpowiednik w prasłowiańskim 

*kyjĭ, -a ʽnarzędzie do uderzaniaʼ, por. cs. kyjĭ m. ʽmłotʼ, słń. kȋj ʽdrewniany młot, maczugaʼ, 

ros. gw. kij, -a ʽkij, pałka; tłuczekʼ, ukr. kyj ts., czes. kyj ʽkij, maczugaʼ, pol. kij ʽgrubszy, 

zwykle nie obrobiony pręt drewnianyʼ, stpol. ʽkłoda, dybyʼ, < pbsł. *kū-i̯a-. Zob. BSW 123, 

REW I, 555n., Sławski II, 159. Pbsł. *kū- jest kontynuacją SZ pie. *kuh2-C, który powstał w 

wyniku metatezy spółgłoski laryngalnej w pierwotnym *kh2u-C. SE pie. *keh2u̯- ʽuderzać, 

rozłupywaćʼ (LIV
2 345). W konsekwencji wspomnianej metatezy doszło również do 

zastąpienia SE *kah2u̯- przez *kau̯h2- (zob. káuti). Nowy jest też stosunek apofoniczny káu-

C (SP) : kū́-C (SZ), łączący káuti z kū́jis, zob. HL 70. Inne tłumaczenie dał Kuryłowicz 

1956a, 296, uznając cs. kyjĭ za wypadek morfologicznego wzdłużenia *kŭ- ⇒ *kū-, podobnie 

jak np. cs. ryždĭ od rŭd- (rŭděti). Objaśnienie to przejęli m.in. Sławski II, 159 i Boryś 230. — 

Drw. kūjáitis ʽmłotekʼ, kūjelìnas ʽmłotek średniej wielkościʼ, kūjẽlis ʽmłotek; młoteczek do 

klepania kosy; uchwyt kosy; trzonek widełʼ, SD
1 «młotek» (por. nazw. Kūjẽlis, Kujẽlis, 

spolszczone Kojałowicz). Cps. girnãkūjis (zob. gìrnos), kūjagalvis, kū́ja- 1. ʽkijanka, larwa 

płazaʼ (syn. búožgalvis), 2. ʽz głową jak młot (tzn. podaną w tyłʼ (por. galvà). — N.m. Kūjaĩ, 

Kūjáiniai, Kū́jėnai, Kū́jiškė. — NB. Lit. kìjis, -o 2 p.a. ʽkij bilardowyʼ (NDŽ) zostało 

zapożyczone z pol. kij lub ros. kij (por. LEW 252; brak w POLŽ). 

 kūkãlis, -io 2 p.a. przest., gw. bot. ʽkąkol, chwast zbożowy Agrostemma githagoʼ. SD
1 

kūkaliai «kąkol, lolium», pilnas kūkalių «kąkolisty», SD: kūkalis «kąkol, lolium», 

kūkaliuosna pavirstu «kąkoleię» (war. kūkùlis, kukùlis) — zapoż. ze stbłr. kukolь (kukulь), 

por. błr. kukólь, -lju (SLA 114, LEW 215; brak w ALEW). Stąd też łot. kuõkalis, pl. kūkaļi 

ʽkąkolʼ. Osobno zob. kañkalas.  
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 kū̃kas 2 p.a. ʽświnia, prosięʼ, kū̃kė 2 p.a. ʽświniaʼ (w języku dzieci) — drw. od 

zawołania na świnie i prosięta kū́kt (war. kūks, kū̃kat, kū̃kuť). Por. LEW 306, s.v. kukùtis; 

Otrębski 1934, 464. Z innymi sufiksami: kū̃kis a. kùkis ʽprosięʼ, kùksis a. kùkšis ts., kùktė 

ʽświniaʼ, kukùlė ʽświniaʼ, kūkùtas ʽprosięʼ, kūkùtis a. kukùtis ʽprosię, prosiaczekʼ. Vb. 

denom. kuksė́ti ʽzwoływać świnieʼ (suf. -sė-, por. kriuksė́ti ⇐ kriùkt; spjuksė́ti ⇐ spjùkt). 

 kùkčikas 1 p.a. przest. ʽchłopiec do pomocy w kuchniʼ, SD
1 <kukćikas> «kuchcik» 

(brak w LKŽ) — zapoż. ze stbłr. kuxcikъ (kuxtikъ) ⇐ pol. kuchcik ʽpomocnik kucharza, uczeń 

kucharskiʼ (drw. na -ik od kuchta pogardl. ʽkucharz, kucharkaʼ). Zob. POLŽ 105. Por. też 

kuknià, kukòrius i kuktà III. NB. W SD s.v. «kuchcik, kuchta» ukazuje się swojskie virėjėlis, 

drw. od virė́jas ʽkucharzʼ (zob. s.v. vìrti).  

 kukčióti, kukčióju, kukčiójau gw. 1. ʽzanosić się płaczem, łkać spazmatycznie wydając 

krótkie, urywane dźwiękiʼ, 2. ʽczkać z przejedzenia; zbierać się na wymiotyʼ, 3. stlit. 

ʽskakać, podskakiwaćʼ (BRB; brak w ALEW) — czasownik na -čio- 1° od interi. kùkt m.in. o 

płynie przelewającym się a. fermentującym, o bulgotaniu, 2° od interi. kū́kt o odbijaniu się, 

czkaniu. Paralela: gókčioti ⇐ gókt. — Analiza osnowy: ku-k-; od powtórzonego wykrz. kù-

kù, por. čiu-č- od čiù-čiù; kry-k- od krỹ-krỹ. — Z innymi sufiksami: kukdýti ʽdoprowadzać do 

płaczuʼ (syn. vìrkdyti, rė́kdyti), kukénti m.in. ʽlać się z bulgotemʼ, iškukénti ʽwypić z 

gulgotem, wypić jajkoʼ, sukukénti ʽcicho zarżeć, jak koń, gdy chce mu się pićʼ, kùkinti 

ʽporuszać do płaczuʼ, iškùkinti ʽwypić, wygulgotaćʼ. Por. LEW 306 (zestawienie z łot. kukstêt 

ʽjęczeć, stękaćʼ). Zob. też gáisčioti. — War. z długą samogłoską: kūkčióti ʽłkać, szlochać, 

pochlipywaćʼ (Ką gelbės, kad tu čia verki kū́kčioji, vis tiek neatverksi ʽCóż pomoże, że ty tu 

płaczesz, szlochasz, [nieszczęścia] przecież płaczem nie odwróciszʼ). Caus. kū́kinti 

ʽdoprowadzać (krzykiem, biciem) do płaczu, do skomleniaʼ. 

 kùkė 2 p.a. gw. 1. ʽciastko, placek, bułeczkaʼ, 2. ė jam kùkė ʽa jemu figę, nicʼ (Otrębski 

1934, 14) — prawdopodobnie zapoż. z nwn. Kuchen m. (prus.-niem. kōke). Zwykle używane 

w formie zdrobniałej kukẽlė, por. Šventėm visokių kukẽlių prikepė ʽNa święta napiekła 

rozmaitych ciasteczekʼ. Zob. też ė́lkoka, makùkas i špakùkas. 

 kùkis 2 p.a. 1. ʽhak drewniany a. żelazny do zawieszaniaʼ, 2. ʽbiegun, czop, na którym 

obracają się drzwiʼ, 3. ʽhak do zrzucania gnoju z wozuʼ, 4. ʽhak do wydzierania sianaʼ, 5. 

ʽbosakʼ, 6. ʽprzyrząd do skręcania pęt, powrozówʼ, 7. ʽgłówka na końcu trzonka wideł, 

łopatyʼ. Bez etymologii. LEW 306 utożsamiał kùkis ʽhakʼ z grupą wyrazów o znacz. ʽpałka, 

młotʼ: kukà, kùkė, kùkis, zob. s.v. kúoka. 

 kuklùs, -ì 4 p.a. ʽskromny, powściągliwy, niewymagający, odznaczający się prostotąʼ 

— dewerbalny przymiotnik z neosuf. -lus od kuk- jak w kunkù, kùkti ʽpochylać się, opadać 

ku ziemi (jak kłosy przejrzałego zboża)ʼ, por. GJL II, § 167, LEW 306. Znacz. etym. ʽzgięty, 

pochylonyʼ ⇒ ʽpokornyʼ ⇒ ʽskromnyʼ. Paralele: putlùs ʽpulchny, nadętyʼ ⇐ pùsti; tuklùs 

ʽtucznyʼ ⇐ tùkti. — Drw. na SW kūk-: kūklùs ʽskąpyʼ. Por. dwoistość znaczeniową wyrazu 

kaszubskiego skromni: ʽbiednyʼ i ʽskąpyʼ (Boryś 554, s.v. skromny). 

 kuknià 2 p.a., gen.sg. kùknios stlit., gw. 1. ʽpomieszczenie kuchenneʼ (war. kùknė), 2. 

ʽpiec kuchennyʼ (war. kuknà), 3. gw. ʽwędzarnia mięsaʼ — zapoż. ze stbłr. kuxnja, por. błr. 

kúxnja, -i (⇐ pol. kuchnia ⇐ stczes. kuchyně ⇐ stwn. kuchīna, zob. Sławski III, 305n.). 

Inaczej SLA 115, LEW 306 i POLŽ 300: wprost z pol. Brak w ALEW. Zob. też kùkorius i 

kùkčikas. — Vb. denom. kuknáuti ʽzajmować się kuchnią, gotowaćʼ. — NB. Niejasne jest 

użycie kuknià w znacz. ʽkopka sianaʼ, np. Sudėk šieną didelėm kukniom, jau sausas, 

nebesuges ʽSkładaj siano w wielkie kopki, już suche, już nie zgnijeʼ. Też zdrob. kuknẽlė, np. 

Sukrausma kuknẽlėm, kiek liks nuo vežimo ʽZłóżmy w kopki to, co nie zmieści się na wozieʼ. 

 kùkorius, -iaus 1 p.a. stlit., gw. ʽkucharzʼ — zapoż. ze stbłr. kuxarъ, kuxarь, błr. 
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kúxar, -a (⇐ pol. kucharz). — Fem. kùkarka 1 p.a., kukárka 1 p.a. ʽkucharkaʼ ⇐ stbłr. 

kuxarka, błr. kuxárka, -i (⇐ pol. kucharka). War. kùkorka, z wokalizmem dostosowanym do 

formy masculini. Zob. ZS 27. SLA 115, LEW 306 i POLŽ 400: wprost z pol. Zob. też 

kùkčikas i kuknià. 

 kukšt-: neoosnowa wyabstrahowana z czas. *kukštyti < *kukstyti, który był derywatem 

na -sty- (frq., caus.) od kùkti ʽpochylać się, zginać się, krzywić sięʼ. Wtórne -kšt- też w 

darkštýtis, krìkštyti i lakštýti. Postverbalia: 1. kùkštas ʽkopa (siana, zboża); zatknięty na kiju 

pęk słomy jako znak graniczny; kłak, garstka sianaʼ (syn. pùkštas), też ʽniewielkie 

wzniesienie; korona drzewaʼ, 2. kùkštis ʽkupka siana, koniczynyʼ, 3. kùkštera a. kukšterà 

ʽczęść grzbietu poniżej karku, barki; kość wystająca w tyle klatki piersiowej między 

łopatkami, garb; ciężar niesiony na barkach; drewniane nosze zakładane na barki; plecakʼ, 

war. kùkštara (LEW 229n. niesłusznie podciągnął to słowo pod kaũkaras). 

 kuktà I 2 p.a. gw. ʽbiegun, wałek, na którym obracają się wrota lub drzwiʼ, zwykle pl. 

kùktos, -ų (Kluono vartai anksčiau buvo ant kuktų, įtaisiau dabar zoviesus ʽWrota stodoły 

były dawniej na biegunach, teraz założyłem zawiasyʼ). Niejasne. 

 kuktà II 2 p.a. gw. ʽmiejsce, czyjeś mieszkanie jako miejsce częstych spotkańʼ. 

Niejasne. 

 kuktà III 2 p.a., gen.sg. kùktos gw. ʽsprzątaczka w sanatoriumʼ (Kùktom vãdėm 

sanatòrijų mergàs DRUŽ) — z przesunięciem znaczeniowym zapożyczone z pol. kuchta 

m.in. pogardl. ʽkucharkaʼ. Por. zapoż. kùkčikas, kuknià, kukòrius. NB. W jęz. białoruskim 

wyraz kúxta, -y (⇐ pol. kuchta) nabrał znacz. ʽkobieta lekkich obyczajówʼ, zob. ĖSBM 5, 

175. 

 kùkti, kunkù, kukaũ ʽchylić się, pochylać się (jak kłosy dojrzałego zboża), krzywić sięʼ, 

cps. nukùkti ʽpochylić się ku ziemi (o kłosach); pochylić się ze starości; skrzywić sięʼ, 

pakùkti ʽzgiąć się (pod ciężarem worka)ʼ, sukùkti ʽpochylić się ku ziemi (o kłosach), wylec 

(o zbożu); skurczyć się, zgiąć sięʼ (In senatvę žmogus sukuñka ne iš gerumo – nuo darbų, 

nuo vargų, nuo ligų ʽNa starość człowiek pochyla się nie z uprzejmości, lecz dlatego, że go 

przygniata praca, niedole, chorobyʼ). Odpowiednik łot. kukt, kukstu, kuku ʽzginać się, 

kurczyć się, przykucaćʼ, refl. ʽschylać sięʼ. — Do pie. *k(u̯)eu̯k-/*k(u̯)uk- ʽgiąć się, zginać sięʼ 

(IEW 589, ME II, 302, LIV
2 359), por. sti. kuñcate ʽkurczy się, krzywi sięʼ. NB. Refleksem st. 

e mogłoby być kiáugė ʽwielka kopa siana, słomy, stertaʼ, mianowicie o ile byśmy przyjęli, że 

forma ta weszła na miejsce *kiaukė po uprzednim skrzyżowaniu z syn. káugė (zob.). — Drw. 

kuklùs (zob.), kuksnà 1. ʽwielka kupa sianaʼ, 2. ʽkupka sianaʼ, ⇒ kuksneliõtė ʽkupeczka 

sianaʼ, 3. ʽgarstka (siana)ʼ, kùkuras a. kukùras ʽkark, grzbiet, plecyʼ, też pl. kukùrai 

(Panešiok mane ant kukùrų ʽPonoś mnie na baranaʼ, tj. na karku), kukùrė ʽkarkʼ : łot. kukurs 

ʽgarb; grzbiet, plecyʼ. — Z udźwięcznienia kuk- > kug- (por. kū́gis > gū́gis) pochodzą z 

jednej strony gugà 1. ʽwypukłość, zgrubienie wywołane uderzeniem, guzʼ, 2. ʽgarbʼ, 3. 

ʽkości pod grzywą konia; łopatki koniaʼ, 4. ʽwygięta ku górze część siodła, tzw. łękʼ, 5. 

ʽpagórek; kupa, kupkaʼ, 6. ʽpałka zakończona kulą, główką; laska z zagiętym końcemʼ, 7. 

ʽwzniesienie, pagórekʼ, 8. ʽczub włosów; włosy upięte z tyłu głowy w węzeł, kokʼ, z drugiej 

strony gùgas ʽguz, garb; czub włosów; szerszy koniec jajaʼ, drw. gugẽlis ʽwłosy upięte w 

węzeł, kok; daszek czapkiʼ. — Ze słowiańskiego por. 1° cs. kŭkŭ ʽwłosy na głowieʼ, słń. 

kę̃ka ʽbujne włosy na głowieʼ, 2° drw. psł. *kŭč-ica: stczes. kčicě ʽwłosy nad czołemʼ, czes. 

kštice f. ʽpukiel długich włosów, gęsta czupryna, czub; grzywa na czole koniaʼ, stpol. 

krzczyca, krzcica ʽwłosy na głowie lub karkuʼ (zmienione z *kczyca na skutek adideacji do 

kark), por. Sławski III, 210n. — Derywaty od neoosn. kukšt- zebrano s.v. kukšt-. — WSZ 

kūk-: kūkurė ̃ 3 p.a. ʽwyspa na rzeceʼ. Por. łot. kùkums ʽgarbʼ, kūķītis ʽkarzełʼ, kūkša 
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ʽzgarbiona staruszkaʼ. Odpowiednik prasłowiański *kyk-, por. 1° *kyka, scs. kyka ʽwłosyʼ, 

bg. przest. kíka ʽdługi pęk włosów pozostawiony na ogolonej głowieʼ, sch. kȉka ʽwarkoczʼ, 

słc. gw. kyka ʽkikut, okaleczony człowiek; laska, pałkaʼ, 2° *kyčĭka, cs. kyčĭka ʽwłosyʼ, ros. 

gw. kíčka ʽświąteczny ubiór głowy zamężnej kobietyʼ, ukr. gw. kýčka ʽkosmyk lnu 

zapleciony w warkocz panny młodej; wiązka słomy a. sitowia do pokrycia dachuʼ, stpol. 

kiczka ʽpałka, maczuga; wiązka, snopekʼ. — SO kauk-: kaũkaras (zob.). 

 kùkulis, -io 2 p.a., kukulỹs, -io 3 p.a. gw. 1. ʽbochenek chlebaʼ (łot. kukulis ts.), 2. 

ʽchleb wraz z innymi artykułami żywnościowymi, które goście przynoszą na stół 

świątecznyʼ, 3. ʽłapówkaʼ. Wraz z kùkulas ʽgałka, bryłka; szyszkaʼ przedstawia drw. na -ul- 

do czas. kunkù, kùkti (zob.). Znacz. etym. ʽbryła o kulistym kształcieʼ. — Drw. kukùliai a. 

kukuliaĩ m.pl. ʽkluski, potrawa z gotowanego ciastaʼ, cps. dìdžkukuliai m.pl. ʽpotrawa z 

tartych ziemniaków, nadziana mielonym mięsem a. twarogiem i uformowana w kształcie 

grubego cygaraʼ (syn. cepelìnai), I człon do dìdis ʽwielkiʼ. 

 kukúoti, kukúoju, kukavaũ, war. kūkúoti ʽo kukułce: kukać, wydawać dźwięk kukuʼ, 

SD kukuoju «kukam» — czasownik na -uo- od osnowy ku-k-, pochodzącej od powtórzonego 

wykrz. kù-kū, ku-kū̃, kū-kū̃. — Drw. kukùtė gw. ʽkukułka, Cuculus canorusʼ, por. liter. 

gegùtė. 

 kū̃kurtis, kū̃kuras, kū̃kuros gw. ʽżarzyć sięʼ (Ugnẽlė kū̃kuras ʽOgienek się żarzyʼ, 

Otrębski 1934, 338) — czasownik o zagadkowej budowie. Próba włączenia prs. kū̃kuras do 

klasy na -ur- (por. plū̃dura, snū̃dura) rozbija się o brak oparcia dla pwk. kūk- o pożądanym 

znaczeniu. Z drugiej strony Otrębski, l.c. stwierdza, że nie można wykluczyć związku 

kū̃kurtis z czas. pakùrti ʽpodpalić, zapalićʼ. Rozwijając tę myśl, wolno przypuścić, że kū̃kur-

ti-s to zdysymilowany refleks *kùr-kur-ti-s, czyli złożenia iteratywnego z udziałem pwk. kur-

/kūr-, por. kùrti ʽniecić ogieńʼ. Zanik r przez dysymilację też w kim̃grauža < kirm̃-grauža i 

žaižarà < *žair-žara. 

 kukùtis, -čio 2 p.a., kukutỹs 3 p.a. ʽptak dudek, Upupa epopsʼ — drw. na -ut- od 

osnowy ku-k-, ta od powtórzonego wykrz. *ku-ku, imitującego głos ptaka (por. LEW 306). 

Por. upùtis ⇐ up-up; inne syn.: dudùtis, lukùtis, lupùtis. — Homofon: kukùtis bot. ʽgroszek 

bulwiasty, Lathyrus tuberosusʼ i przest. ʽnieochrzczone niemowlęʼ. Por. jeszcze kukùtis jako 

wariant do kūkùtis ʽprosięʼ ⇐ kū́kt (zawołanie na świnie). 

 kū́la I 1 p.a. gw. 1. ʽnarośl, zgrubienieʼ, 2. ʽgłąb w kapuście; kapusta, która nie zwinęła 

się w główkęʼ, 3. ʽprzepuklina, rupturaʼ. War. m. kū́las. Nawiązanie słowiańskie *kyla, por. 

sch. kȉla ʽopuchlizna; narośl na roślinach; gruda śnieguʼ, ros. kilá ʽnarośl na drzewach, 

zgrubienie na korzeniachʼ, czes. kýla ʽprzepuklinaʼ, stpol. kiła ts., pol. kiła ʽchoroba 

weneryczna, Luesʼ, < pbsł. *kūlā-. Spokrewnione z nazwą ʽprzepuklinyʼ w germańskim, por. 

stisl. haull m., stang. hēala m., stwn. hōla f. < pgerm. *haula(n)-. Wymienione formy 

wywodzą się z pdg. apofonicznego pie. SP *keh2u-l, SZ *kh2u-l- (Beekes 2010, 686n.). 

Osnowa pbsł. *kū-l- odzwierciedla metatetyczny SZ *kuh2-l- < *k2u-l- (por. wtórne ū w 

kū́jis, pjū́dyti). Zob. też BSW 144, LEW 306.  

 kū́la II 1 p.a., kūlà 4 p.a., też kūlė ̃4 p.a., kū̃lė 2 p.a. gw. 1. ʽdrewniany młot do wbijania 

pali, szlagaʼ, SD
1 <kułtuwe, kuła> «kian, kianka, kioch, kiocha» [kijan, kijoch ʽproste 

narzędzie drewniane lub żelazne, którym posługiwano się uderzając w cośʼ, SPXVI], SD 

<kułe> «klepadło; kloc do vbijania ziemie; maczuga; kula; wekiera; pałka», 2. ʽkij z 

poprzeczką, sięgający pachy, używany jako podpora przez kulawego lub beznogiegoʼ — 

zapoż. z pol. przest. kula ʽmłot drewniany, zakrzywione drewno; kula dla kulawegoʼ (⇐ śrdn. 

kūle, por. nwn. Keule f. ʽpałka, maczugaʼ, zob. Boryś 272, Bańkowski I, 849). LKŽ nie 

zaznacza obcości tego wyrazu; pominięte w POLŽ. Zob. też barborà. — Drw. kulìs, -iẽs 4 
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p.a. ʽkulaʼ, zwykle pl.t. kùlys ʽkule dla kulawegoʼ (ant kulių̃ váilščioja ʽchodzi o kulachʼ). — 

Czy tutaj kū́lėnas ʽpoprzecznik łączący płozy sańʼ?  

 kulb̃ė I 2 p.a., kùlbė 1 p.a. gw. 1. ʽpieniek, niewielki kawał pnia ściętego drzewaʼ, 2. 

ʽpieniek do rąbania gałęzi, mięsaʼ, 3. ʽpieniek do siedzeniaʼ, 4. ʽrodzaj ula zrobiony z kloca 

drewnaʼ, 5. ʽkloc z podłużnym wrębem kładziony na saniach jako podkład pod przewożoną 

nimi kłodęʼ. Cps. viẽdrakulbė ʽpieniek do postawienia wiadraʼ (por. viẽdras). Semantyka 

tego wyrazu sprawia, że – w przeciwieństwie do LEW 280 (s.v. kòlba) i LKŽ VI, 820 – musi 

on być traktowany oddzielnie od kulb̃ė II (zob.). — Litewski suf. -bė widziano dotąd tylko w 

wyrazie éibė ʽmoc, mnóstwoʼ ⇐ eĩti ʽiśćʼ, zob. LEW 118 (brak w ŽD, jak też w GJL II, § 

380). Synonimiczny suf. -ba stwierdzono w co najmniej dwu pochodnikach dewerbalnych, 

mianowicie svarbà ʽważkośćʼ ⇐ svert̃i ʽważyćʼ i paliáuba ʽzaprzestanieʼ ⇐ paliáuti, zob. 

GJL II, § 380. Z tego wyłania się możliwość analizy kul-bė i ujęcie kul- jako formy st. 

zanikowego. Odpowiedni pierwiastek jest trudny do sprecyzowania. Narzucające się na 

pierwszy rzut oka powiązanie z kùlti ʽmłócić, uderzaćʼ jest mało prawdopodobne z tego 

względu, że ten czasownik nie występuje w znacz. ʽrąbać, rozłupywać ostrym narzędziemʼ. 

Druga ewentualność to rekonstrukcja praformy z s-mobile: *(s)kul-bė, ze st. zanikowym 

*(s)kul- stojącym w oboczności tak do *(s)kil-, jak i do SP *(s)kel-, por. skìlti : skélti 

ʽszczepać, rozłupywać, rąbaćʼ. Zob. próbę wywodu káilis z praformy *(s)kailis. 

 kulb̃ė II 2 p.a. gw. 1. ʽkolba, rękojeść (strzelby, karabinu)ʼ, 2. ʽpałka do biciaʼ, 3. 

ʽklocek drewna umocowany na karku pasącej się świniʼ — z substytucją ul za pol. ol 

zapożyczone z pol. kolba (⇐ śrwn. kolbe ʽpałka z grubszym końcem, maczugaʼ, nwn. Kolben 

m. m.in. ʽpałka, rękojeśćʼ, zob. EWD 689). Zob. też LEW 280, s.v. kòlba. 

 kùlbena 1 p.a. gw. 1. ʽskóra z nóg konia a. krowy, niewyprawiona, z sierściąʼ, 2. pl.t. 

kùlbenos ʽobuwie z takiej skóry uszyte, chodakiʼ (Su kulbenomis žiemą šilčiau ʽW 

chodakach zimą jest cieplejʼ) — pochodzi ze zmiany ui > ul w pierwotnym kuibena, żm. 

kuibina b.z.a. ʽobuwie uszyte ze skóry pochodzącej z nóg zwierzęciaʼ, co jest zapożyczeniem 

z łot. kuĩbene (⇐ kuĩba) ʽskóra zdarta z nóg foki lub psaʼ (por. est. koib ʽnogaʼ), pl. kuibas 

ʽobuwie z takiej skóry zrobioneʼ. Zob. ME II, 300, Būg̅a, RR I, 296 (brak w LEW). Ten sam 

suf. -ena widać w kójena ʽskóra z nóg zwierzęciaʼ. Jest też lit. kuĩbena c. ʽmarny koń a. 

kobyłaʼ. 

 kulč̃ius, -iaus 2 p.a. gw. 1. ʽbojar, który się spolszczyłʼ (Šis ne kulč̃ius, o tik dabar 

išponėjęs ʽTen nie jest «kulčius», dopiero teraz stał się panemʼ [ʽwzbogacił się?ʼ]), 2. 

ʽleniwy końʼ. Niejasne. 

 kùldyti, kùldau, kùldžiau, z prvb. ap-, pa- gw. ʽo samcu: pokryć, zapłodnić samicęʼ 

(Jūsų drigontas pakuldė mūsų kumelę ʽWasz ogier pokrył naszą kobyłęʼ), refl. kùldytis ʽo 

klaczy: zapłodnić się, zajść w ciążęʼ (Kumelė neapsikùldė ʽKobyła nie zaszła w ciążęʼ). 

Formalnie biorąc, jest to intensivum na -dy- od kùlti ʽmłócićʼ, por. pasikùlti ʽzapłodnić się – 

o kobyle, świniʼ. Paralele: grùmdyti, stùmdyti (GJL II, § 643). Rozwój znaczeniowy wymaga 

zbadania. 

 kū̃lės, -ių/-ių̃ 2, 4 p.a. f.pl. bot. ʽrdza źdźbłowa zbóż, wywołana przez grzyby 

pasożytnicze (śnieć, głownia), które wywołują ciemne plamy na łodygach, kłosach, ziarnie, 

Ustilagoʼ (Išvirto kūlėm̃ mūsų kviečiai ʽWdała się rdza w naszej pszenicyʼ. Šiemet kviečiuos 

daug kūlių, tai pyragai nebus balti ʽTego roku jest dużo rdzy w pszenicy, więc ciasta nie 

będą białeʼ). SD <kułe> «śnieć we zbożu». Tę chorobę roślin nazywa się w niektórych 

językach wyrazami pochodzącymi od czas. ʽpalić się, gorzećʼ, por. pol. zgorzel ⇐ zgorzeć; 

nwn. Brandpilz m. ʽśniećʼ, Staubbrand (des Getreides) ⇐ brennen; lit. svylà a. svyliaĩ 

ʽgłowniaʼ od svìlti ʽpalić się bez płomieniaʼ. W tym świetle świetle wydaje się słuszne, że 
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LIV
2 345 odniósł lit. kū-l- do pwk. pie. *keh2u̯- ʽniecić ogień, podpalać, spalaćʼ, SZ *kh2u̯- > 

*kuh2- (metateza *h2). Por. gr. καίω (*kau̯i̯ō < *kh2u̯-i̯e-), aor. ἔκαυσα ʽrozpalać, rozniecać; 

palić, spalać, szerzyć pożogęʼ (Beekes 2010, 618, ALEW 534). Zob. też LEW 306, który 

dołączył do kū̃lės łot. kũla ʽzeszłoroczna, sucha trawa; zrzucona sierść, skóra wężaʼ. Trzeba 

do tego dodać drw. lit. kū́lymas, kū́limas ʽnieskoszona trawa z zeszłego rokuʼ (Pernai pieva 

pasiliko nešienauta, tai šįmet čia šienas su kū́lymu ʽZeszłego roku łąka nie była koszona, 

dlatego w tym roku siano jest pomieszane z «kūlymas»ʼ). Intonacja akutowa jest w tym 

wypadku zgodna z rekonstruktem *kuh2-l-. Jej brak w kū̃lės wymaga wyjaśnienia. 

 kuliẽšis, -io 2 p.a. ZTŽ ʽkrupnik z kaszy grubo mielonejʼ — zapoż. z błr. kuléš, -ljašú 

ʽrzadko gotowana kasza z mąki, z dodatkiem słoninyʼ (por. ros. gw. kuléš, -šá, ukr. kulíš, 

kułešú). 

 kuliẽvas, -à 4 p.a. wsch.-lit. ʽkulawy, chromyʼ (Kuľiẽvas žmogùs, kùľzauna DVŽ 

ʽKulawy człowiek, kulejeʼ) — czyt. [kuľẽvas], to z *[kuľãvas] < *[kuľγãvas], co 

zapożyczone z błr. kulьhávy. ʽDyftong graficznyʼ <Cie> na miejscu [Cʼe] lub [Cje] też w 

kliẽtas, piẽlčiai i piẽskas. — Warianty: z ė zam. ie: kulėvas, kulėṽis; kuliõvas ZTŽ ⇐ pol. 

kulawy (?); kulgãvas ob. kulgõvas ZTŽ. 

 kūlìkas 2 p.a., kulìkas 2 p.a. gw. ʽten, kto młóci, młocarzʼ — nomen agentis z suf. -ik- 

od czas. kùlti, kū́liau ʽmłócićʼ. Paralele: šėrìkas ⇐ šérti; siuvìkas ⇐ siū́ti; statìkas ⇐ statýti. 

— Vb. denom. kūlikáuti a. kulikáuti ʽnajmować się do młócenia; młócić po trochuʼ (por. 

mainikáuti, pelnikáuti, samdikáuti). 

 kulipkà 2 p.a. gw. ʽkula, kulka, pocisk karabinowyʼ (Žmogus šaudo – dievas kulipkas 

nešioja ʽCzłowiek strzela, a Pan Bóg kule nosiʼ) — prawdopodobnie z kontaminacji dwóch 

bliskoznacznych wyrazów, kulkà (zob.) i ripkà (zob.), por. LEW 307, 737, Kabašinskaitė 76. 

 kulỹs 4 p.a., kùlis, -io 2 p.a. 1. ʽworkowate zakończenie sieci, niewodu, w którym 

zbierają się ryby, matniaʼ (SD <kulis tinkło> «matnia»), 2. ʽworek, woreczek (na pieniądze, 

do suszenia sera), 3. ʽworek jądrowy, scrotumʼ, 4. ʽgórna część spodni, bez nogawekʼ, 5. 

ʽgniazdo osʼ — zapoż. z błr. kulь, pol. gw. kul, por. SLA 115, LEW 306 i ZS 27 (tu: ʽworek w 

sieciach; domostwo ósʼ). Czy tu też stlit. kulys ʽkołczanʼ (por. PAŽ 208)? — Drw. kulinỹs 

ʽgniazdo os a. szerszeni; pewien przyrząd rybacki, rodzaj sieciʼ, cps. vapsvìkulis ʽgniazdo os 

a. szerszeniʼ (por. vapsvà). 

 kū̃lis, -io 2 p.a. żm. ʽkamieńʼ, gìrnų kū̃lis ʽkamień żaren, kamień młyńskiʼ. Trudne. 

Było łączone z czas. kuliù, kùlti ʽbić, tłucʼ, zwł. ʽmłócićʼ, mianowicie przy założeniu, że kūl-

V jest alternantem na SW do kul-V. Inna ewentualność to powiązanie via s-mobile z czas. 

skélti ʽrozszczepiać, łupać (drewno, kamień)ʼ, zob. LEW 307. — Drw. kūliavà ʽkamienny 

próg w rzeceʼ (Ašvoje labai daug kūliãvų ʽW rzece Ašva jest bardzo dużo skalnych 

progówʼ), kūlijà a. kūlýnas ʽmiejsce, gdzie znajduje się dużo kamieniʼ (syn. akmenýnas). 

Cps. girnãkūlis ʽjeden z kamieni żarenʼ (por. gìrnos), kū̃lgrinda (zob. grindìs), kū̃lkalis a. 

kūlkalỹs ʽrzemieślnik obrabiający kamień, kamieniarzʼ (por. kálti), kū̃lkerpės f.pl. ʽporost, 

krótki mech na kamieniuʼ (por. kérpė), kū́lskaldis ʽkamieniarzʼ, dosł. ʽrozłupujący kamienieʼ 

(por. skáldyti). — N.rz. Kūliãvas 2x, Kū̃liupis, Kū̃lupis, Kūlupỹs, Kū̃lupalis, Kūlupãlis. N.m. 

Kūliaĩ ob. Kuliaĩ 2x, Kuliabridà (wtórna krótkość albo też człon I do kulỹs ʽzatoka; kątʼ, 

Zob. Vanagas 170). 

 kūlỹs, -io 4 p.a. 1. ʽduża wiązka długiej oczyszczonej słomy do pokrywania strzechyʼ 

(Kūlys šiaudų ilginių ʽWiązka długiej słomyʼ), 2. ʽsnop, snopekʼ, 3. ʽgarstka, wiązka lnuʼ, 4. 

ʽkłębek, zwój czegoʼ, 5. ʽkłąb (dymu, pary)ʼ. Odpowiednik łot. kùlis ʽpęczek, wiązka lnu, 

chrustu, słomy; snop; kupa plew pozostała po młóceniu; kloc drzewaʼ. Sporne. Część 

badaczy widzi tu zapożyczenie z błr. kulь, kuljá ʽwiązka owsa, wiązka słomy; snop słomyʼ, 
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stbłr. kulь ʽsnop słomyʼ, por. Būga, RR II, 297, LEW 307, ZS 28. Inna część jest zdania, że 

błr. kulь wraz z ukr. kulь ʽsnop słomyʼ, ros. kulь ʽpęk, wiązka słomyʼ i pol. gw. kul ʽsnop 

zboża, snop słomyʼ jest lituanizmem, zob. przegląd dyskusji w Laučjute 14 i ĖSBM 5, 155. 

Prawdopodobniejsze wydaje się drugie z tych stanowisk. Słow. kulĭ nie ma dobrej 

etymologii. Tymczasem lit. kūlỹs daje się stosunkowo łatwo objaśnić jako deverbativum na 

st. wzdłużonym kūl- ⇐ kul- od kuliù, gw. kulù ʽmłócę zbożeʼ (zob. kùlti), tj. od czasownika, 

który – rzecz istotna – w słowiańskim nie występuje. Znacz. etym. ʽwiązka lub snop 

wymłóconej słomyʼ. Gdy chodzi o st. wzdłużony, to paralelą może być kūlìkas ob. kulìkas 

ʽmłocarzʼ (zob.). — Drw. kūlẽlis ʽwiązka słomy służąca do zatykania szczelin między 

strzechą a ścianąʼ. Cps. kū̃lgrinda ʽboisko do młóckiʼ (por. grindìs), kū̃liaraiša ʽprzewiąsło u 

snopaʼ (por. raišýti), miegakūlỹs ʽśpiochʼ (por. miegóti). 

 kulkà 2 p.a., gen.sg. kulk̃os stlit., gw. 1. ʽkula, kulka, pocisk karabinowyʼ, 2. ʽkłębekʼ, 

3. ʽkoralʼ, 4. ʽozdobna gałkaʼ. SD: kulka «kula, kulka, kula do ciskania», kulka parištinė 

«kula nawiązana abo nasadzona» — zapoż. ze stbłr. kulьka, por. błr. kúlьka, -i (⇐ pol. kulka, 

zdrob. od kula ⇐ śrwn. kūle ʽprzedmiot kulisty, gałkaʼ, por. nwn. Kugel f., Sławski III, 

339n.). Zob. też SLA 114; LEW 307. — Wsch.-lit. kuľkà (ZS 27), por. léľka i liùľka. 

Zastępstwo błr. ľk przez lit. lk jak w liùlka (zob.). Na tle dwoistości pãlitas ob. páltas oraz 

grìvina ob. grìvna (LD § 150) dziwić może brak war. †kulika. Ale por. kulipkà. — Cps. 

kulkósvaidis ʽkarabin maszynowyʼ, war. kulkósvydis, dosł. ʽmiotacz kulʼ – kalka złożenia 

ros. pule-mët ʽkulomiotʼ (por. svíesti, sváidyti, LEW 307). 

 kulkšnìs, -iẽs 4 p.a., kùlkšnis, -ies 1 p.a. f. 1. ʽkostka u nogiʼ, 2. gw. ʽgórna część nogi 

powyżej kolanaʼ, 3. gw. ʽstaw skokowy u zwierząt domowychʼ. Odpowiednik łot. kulksnis 

ʽstaw skokowy u zwierząt; stopa; nogaʼ. Pochodzi z przekształcenia praformy *kulš-nis lub 

*kulš-snis przez insercję k. Osnowa kulš- jak w kùlšė ʽudo; biodroʼ < pie *kḷḱ- (zob.). Inaczej 

ALEW 535: analiza *kulk-sni-, odwołująca się do pewnych komparandów słowiańskich (bg. 

kălka, sch. gw. kȕk ʽbiodro; udoʼ) i do niepewnego prototypu pie. *k(u̯)leHḱ-. — Neoosn. 

kulkš-: kulkšìs ʽkostka u nogiʼ, kulkštìs ts. (⇒ kulk̃štinas, m.in. CGL ʽKnoechelʼ). 

 kulñas 4 p.a. 1. ʽpiętaʼ (nuo galvõs iki kulnų̃ ʽod stóp do główʼ), 2. ʽobcas w bucieʼ, 3. 

gw. ʽkolanoʼ (syn. kẽlis), 4. gw. ʽprzegub tylnej nogi u zwierzątʼ. SD kulnas «kostka, nogi 

część», «kut, kość w nodze bydląt». Z innym sufiksem: kulnìs, -iẽs f. 1. ʽpiętaʼ (m.in. u 

Bretkuna), 2. ʽprzegub tylnej nogi u koniaʼ, 3. przen. ʽobcas butaʼ, 4. przen. ʽkolba karabinuʼ. 

Odpowiedniki bałtyckie: łot. kulna a. kulne ʽpiętaʼ, stpr. kulnis EV ʽkostka u nogi, Enkel 

[Knöchel am Fuß]ʼ. — Pwk. kul- można ująć jako alternant na SZ do kel- jak w kẽlis 

ʽkolanoʼ (zob.). Krótkowokaliczne kel- to refleks pie. *kelH-V, por. antekonsonantyczny 

allomorf w czas. kéltis ʽwznosić się, wystawać skądʼ. ALEW 534 łączy kulñas z rodziną gr. 

σκέλος ʽnoga, goleń, udoʼ (pie. *(s)kel-). Przyjmowany wcześniej związek z kùlšė ʽudo; 

biodroʼ (zob. LEW 308) jest mniej prawdopodobny. — Drw. kulnẽlis ʽkostka; kolanko, 

zgrubiałość w źdźble, łodydzeʼ, pakulñė a. pakulnė ̃ ʽobcasʼ, pakulñis ʽzapiętekʼ, ùžkulnis 

ʽobcasʼ, cps. apšìktkulnis (zob. šìkti). Vb. denom. kuln(i)úoti ʽiść powoli, z trudem; spieszyć 

się; kroczyćʼ.  

 kūlõkas 2 p.a. gw. 1. ʽmocno zaciśnięta dłoń, pięść, kułakʼ (Kaip šoko su kūlõkais ZS 

28 ʽJak skoczył z kułakamiʼ), 2. ʽuderzenie pięściąʼ, 3. ʽłokieć w ptasim skrzydleʼ (Nelįsk 

prie žąsino – kad jis tau užduos su kūlõkais! ʽNie leź do gąsiora, bo może cię uderzyć 

łokciami!ʼ), 4. ʽząb w kole zębatymʼ, 5. ʽpałka, kółʼ, 6. ʽgruda śniegu przy bucieʼ — zapoż. 

ze stbłr. kulakъ, błr. kulák, -á ʽzaciśnięta dłońʼ (⇐ ros. kulák; pożyczka orientalna, zob. REW 

I, 687, ĖSBM 5, 152, Stachowski 358n.). Slawizmem jest i łot. kulaks (LEW 308). — Vb. 

denom. kūlokúoti 1. ʽokładać pięściamiʼ, 2. ʽmiesić ciasto chleboweʼ, 3. ʽobutymi stopami 

uderzać o ziemię, tupaćʼ, refl. kūlokúotis ʽo śniegu: lgnąć do butów, kółʼ. 
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 kū́lperšis, -io 1 p.a. ʽryba jazgarz, Acerina cernuaʼ — zapoż. z prus.-niem. kūlberš, por. 

nwn. Kaulbarsch m. (GL 74). 

 kulp̃ėti, kulp̃ėju, kulp̃ėjau gw. ʽbićʼ, apkulp̃ėti ʽobić, pobićʼ, užkulp̃ėti ʽzabićʼ. Z innym 

sufiksem: kulp̃yti, -iju, -ijau ʽbićʼ (war. kùlpyti), apkulp̃yti ʽobić, pobićʼ, užkulp̃yti ʽzabićʼ. 

Pwk. kulp- objaśniano jako rozszerzenie kul-, widocznego w kùlti ʽmłócić, uderzaćʼ, zob. 

LEW 308. Może jednak chodzi tu o wtórne zbliżenie z kul- formy pierwiastkowej kulp-, która 

pierwotnie należała do pwk. *ku̯elp- ʽzginać się, krzywić się, sklepiać sięʼ, mianowicie jako 

SZ typu saṃpras., por. stpr. poquelbton adv. ʽuklęknąwszy, klęcząc, kniendtʼ. Zob. 

comparanda germańskie w LIV
2 375, s.v. *ku̯elp- (tu brak wzmianki o lit. kulp-). 

 kulpius, -iaus ʽkufelʼ, hapaks stlit., por. Tadag ne tiektai Evangelikai, bet ir 

Evangeličkos prieg kùlpiamus biblija švaito ir dręsa su vyrišku apie Wierą disputavot DP 

47448 ʽWięc nie tylko Ewangelikowie, ale i Ewangeliczki przy kuflach Biblią szermuią, i 

śmieją z mężczyzną o wierze dysputowaćʼ — ze zmiany *kuplius (metateza l), to 

zapożyczone ze stbłr. kufl-, kufelь, kuflja ⇐ pol. kufl-, kufel, kufla (SLA 115; brak w ALEW). 

— Lit. gw. kùplius alaũs ʽkufel piwaʼ jest znane m.in. z Puńska (lit. Pùnskas; brak w LKŽ). 

NB. W SD s.v. «kufel» figuruje kūbkelis (zob. kūbkas). Zob. też kùpelis. 

 kùlstyti, kùlstau, kùlsčiau 1. ʽmiędlić, łamać słomę lnianą lub konopną w celu 

oddzielenia włókien od paździerzyʼ, 2. ʽprać przy użyciu kijanki, pralnikaʼ — vb. 

frequentativum na -sty- od kùlti ʽmłócićʼ. Paralele: dùrstyti ⇐ dùrti; kùrstyti ⇐ kùrti. — 

Neoosn. kulst-: kulstinė́ti ʽmiędlić, młócićʼ, kùlstas ʽmiędlica do lnuʼ (por. kraũstas ⇐ 

kráustyti), war. príekulstas, príekulsta (> príeklusta); kulstỹklė ʽmiędlicaʼ, cps. linkulstỹs ʽten, 

kto międli lenʼ (por. linaĩ). — Neoosn. kuls-: kulsnóti, -ju, -jau ʽpowoli młócićʼ. 

 kùlšė 1 p.a. gw. 1. ʽudo, górna część nogi od kolana do pasaʼ, 2. ʽbiodro, staw łączący 

udo z tułowiem, lędźwieʼ, 3. przen. ʽczęść stodołyʼ, 4. przen. ʽgrąz u sieciʼ. Odpowiednik 

stpr. culczi EV ʽbiodro, Huffe [Hüfte]ʼ, czyt. [kulsi]. Przy założeniu, że pb. *kulš- jest 

refleksem pie. SZ *kḷḱ- porównywano kulš- z łac. calx, calcis f.m. ʽpięta; kopytoʼ, por. BSW 

145, IEW 928 (pwk. *(s)kel-), de Vaan 86. Natomiast LEW 308 łączył kùlšė z kulñas ʽpiętaʼ, 

co mniej prawdopodobne. — Z innymi tematami: kùlšis, -ies f. 1. ʽudo; biodroʼ (Klyvas kulšį 

velka dosł. ʽKulawy wlecze [swoje] biodroʼ), 2. przen. ʽboczna strona krosienʼ, kulšis SD 

«kirść, łopatka dolna» [ʽbiodro, lędźwieʼ, SPXVI]. Por. jeszcze kulpė b.z.a.: Aukščiau kelio, 

lig pusiau rieto, bus kulpė JU ʽPowyżej kolana, do połowy krocza, to będzie «kulpė» [udo]ʼ. 

Davė kulpẽlę mesos JU ʽDali udko mięsaʼ. Osobno zob. kulkšnìs. — Drw. kulšaĩ m.pl. lub 

kulšės f.pl. b.z.a. ʽgrązy u sieciʼ (Plūdės ant vandens, kulšaĩ po vandens ʽ[U sieci] pływaki są 

nad wodą, a grązy pod wodąʼ), kùlšėtas ʽwygięty, wypykłyʼ, kulšìngas ʽo koniu: z wydatnym 

zademʼ, cps. kulšìkaulis ʽkość biodrowaʼ (por. káulas). N.rz. Kùlšė, Kùlšupis. — Zapoż. 

litewskie w stbłr. kulьša ʽbiodroʼ, błr. kúlьša, kulьšá ʽgruba noga; biodro; narożnik wozu z 

sianem a. słomą; rączka kosyʼ, ukr. kúlьša ts., ros. gw. kúlьša, kúlьža ʽkość biodrowaʼ. 

Lituanizmem jest również pol. gw. kulsza ʽudo; biodro, kość biodrowaʼ, pl. kulsze ʽbiodraʼ. 

Utworzony od tego przym. kulszowy (o kości, nerwie) został rozpowszechniony przez 

lekarzy wileńskich w 2. połowie XVIII w. i utrwalił się jako termin medyczny w jęz. 

literackim, por. nerw kulszowy, rwa kulszowa ʽischias, choroba objawiająca się bólem 

wzdłuż nerwu kulszowegoʼ. Por. Zdancewicz 343, Urbutis, Balt V:1, 1969, 62n. = Urbutis 

2009, 374, GJL I, § 92, ĖSBM 5, 156, Laučjute 15n., jak też Sławski III, 354 i Bańkowski I, 

852. 

 kulšiõlė 2 p.a. przest. ʽpiwo z przyprawami; napój orzeźwiający przygotowany z piwa, 

wina i soku cytrynowegoʼ — zapoż. z prus.-niem. kulšōl (GL 74), por. nwn. Kalt(e)schale f. 

War. zdysymilowany: kuršiõlė ʽKaltschaleʼ (GL 77), też kuršõlė ʽzupa ze szczawiu a. 
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buraków, zabielona śmietaną; chłodnikʼ (LKŽ VI, 973). NB. Odpowiednim zapożyczeniem z 

jęz. polskiego jest tu kališònas (zob.). 

 kùlti, kuliù (war. kulù), kū́liau 1. ʽmłócić zboże, wybijać ziarno z kłosów, zwł. przy 

użyciu cepówʼ, 2. bibl. ʽmłócić zboże przeganianym wołemʼ (Jaučiui kulantem [kulančiam] 

neužriši nasrų MŽ 3111 ʽNie zawiążesz pyska wołowi trącemu [zboże]ʼ), 3. ʽbić, bijać, tłuc; 

międlić (len)ʼ, 4. ʽkuć na kowadleʼ (Kalvys gelažį kùlia LZŽ ʽKowal kuje żelazoʼ), 5. ʽprać 

bieliznę za pomocą kijankiʼ, 6. bibl. ʽtłoczyć oliwęʼ (Prisakyk vaikams Izraeliaus, kad 

atneštų tavęsp čystą kultą alyvos medžio alyvą CHB ʽPrzykaż dzieciom Izraela, żeby 

przyniosły ci świeżo wytłoczoną oliwę z drzewa oliwnegoʼ). SD kuliu «młocę» (syn. 

blaškiu), «tłukę co» (syn. tusku). Cps. apikùlti ʽobić, otłucʼ, miežius apikulu SD «otłukam 

ięczmień», nukùlti ʽwymłócić, wybić, wygrzmocićʼ, pakùlti ʽwymłócić zboże; uzyskać plon 

z młóckiʼ, pakuliu karių SD «porażam woysko» (syn. pamušu karių), prikùlti ʽnamłócić, 

uzyskać pewną ilość ziarna z młóckiʼ, sukùlti ʽzbić, rozbić, roztrzaskać, stłucʼ (Sukulk 

velnius prakeiktus PK 1166 ʽpotłum [poskrom, zduś] diabły przeklęteʼ), sukuliu SD «rozbijam 

co, rostrącam», sukuliu burnų SD «obijam komu gębę», sukuliu eldijų SD «rozbijam nawę, 

okręt», sukultas SD «stłuczony», užkùlti ʽzarobić przy młóceniu; okrasić potrawęʼ. Refl. 

kùltis ʽbić jeden drugiego; dokazywać, bawić się – o dzieciachʼ, kuliúosi SD «tłukę się», 

pasikùlti ʽzapłodnić się – o kobyle, świniʼ, susikuliu SD «zbiiam się». Odpowiednik łot. kult̃, 

kuļu, kũlu ʽbić, uderzać, młócić, ubijać masło, pianę; ugniatać ciasto chleboweʼ. Plit. *kūl-C 

< pie. *kḷh2-C ⇐ *kelh2- ʽbić, uderzać, schlagenʼ (zob. LIV
2 350). Morfem kùl-C to 

usamodzielniony pod względem leksykalnym alternant na SZ do pwk. kál-C, por. kálti ʽkuć, 

bićʼ (BSW 114, LEW 211, ALEW 535n.). — Krótkość w oboczniku kul-V: prs. gw. kulù 

tłumaczy się zanikiem spółgłoski laryngalnej w pozycji antewokalicznej. W słowiańskim 

por. nomen na st. zanikowym, psł. *kŭl-ŭ: pol. kieł, kła ʽostry ząb, duży ząb; kiełek roślinyʼ, 

czes. kel, klu ʽkiełʼ, ukr. íklo, pl. íkla ts. (gw. klo, kla) oraz psł. *kol-ŭ: scs. kolŭ ʽkołek, palʼ, 

ros. kol, czes. kůl, pol. kół, koła (BSW 114; inaczej ĖSSJ 13, 193, gdzie mowa o SZ *kl-o- od 

czas. *kolti). — Drw. kùldyti (zob.), kùlstyti (zob.). Nomina: apìkulos (zob.), ãpkulos f.pl. 

ʽuroczystość po zakończeniu omłotówʼ (por. ãpjavės, ãpminos), kùleta c. ʽdokazujące 

dziecko, urwisʼ (por. padáuža : daužýti), kuliamóji ʽmłocarniaʼ, kulìkas ʽwiązka słomy 

kładziona na łacie przy kryciu dachuʼ, kulìkai m.pl. ʽwiązki słomy a. trzciny pomagające 

utrzymać się na wodzie przy nauce pływaniaʼ, kùltas ʽpodłużna deszczułka z poprzecznymi 

karbami w ręcznej maglownicyʼ, kultìs ʽmłócka zbożaʼ, pakulà ʽto, co zostało wymłócone, 

omłotʼ (war. pakulià), pãkulos (zob.), pakulùs ʽtaki, z którego da się dużo wymłócić, dający 

dużo ziarnaʼ (Šiemet kviečiai pakùlūs, avižos nepakùlios ʽW tym roku pszenica jest wydajna, 

[a] owies nieʼ), sánkulas 1. ʽpoślad, gorsze ziarnoʼ (por. syn. atbaraĩ, pãbiros), 2. 

ʽmieszanina różnych zbóżʼ, 3. ʽrój owadów, komarów, meszek (kłujących ludzi i zwierzęta)ʼ, 

4. przen. ʽzgraja (złodziei)ʼ ⇐ sukùlti (sánkulu sumálti ʽgrubo zemlećʼ), eldijos sukulimas SD 

«rozbicie nawy, okrętu», ùžkulas (zob.). Por. łot. kuls a. kulavs ʽklepisko z ubitej gliny, 

gumno w stodoleʼ. Osobno zob. kùrėlis. Cps. kū̃l(ia)virsčia adv. ʽna łeb na szyję, na złamanie 

karkuʼ, lìnkula ʽpora międlenia lnuʼ (por. linaĩ), saũskulas, -à ʽo zbożu: przed młóceniem 

wysuszone w suszarniʼ (por. saũsas), n.m. Verš̃kuliai (zob. verš̃is). — Neoosn. kult- (⇐ 

kùltas): kùltena 1. ʽzgoniony koń; lichy końʼ, 2. ʽnicpoń, hultajʼ (por. sufiks w líegena, 

nỹkena), kùltuvas ʽcepʼ, kultuvė ̃ ʽbijak do prania bielizny, kijanka, pralnikʼ, SD «kijanka 

praczek». — WSZ kūl-: kū́liau (prt.), drw. kū́latė ʽmłóckaʼ (por. ãratė, mýnatė), kū́latis f. 

ʽczas młócenia; zboże, które się młóciʼ, kūlė ̃ʽszlaga, młot drewniany (do wbijania klina lub 

pali); tłuczek do kartofli a. kapustyʼ, SD «klepadło, kloc do ubijania ziemie; maczuga» (syn. 

buožė), «szlaga», kūlėjỹs ʽten, co młóciʼ (por. grėbėjỹs, mėžėjỹs), kū́liava ʽmłócka; ilość 

wymłóconego ziarnaʼ, kūlìkas (zob.), kūlìmas a. kū́lymas ʽmłócka; ilość zboża rozłożonego 

do młócenia; stos wypranej a. przeznaczonej do prania bieliznyʼ, kūlỹs (zob.), pakūlė ̃
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ʽpoczęstunek po zakończeniu młóckiʼ, príekūlis ʽomłot, wymłócony plonʼ (por. prikùlti), 

sánkūlas (war. do sánkulas). Por. łot. apkũlas f.pl. ʽzakończenie omłotów i poczęstunek z tej 

okazjiʼ. 

 kū̃mas 2 p.a. 1. ʽojciec chrzestny w stosunku do chrzczonego dzieckaʼ (Brolį kūmù 

užprašė ʽZaprosił brata na ojca chrzestnegoʼ), 2. ʽojciec chrzestny w stosunku do rodziców 

dziecka, kumʼ (Man Jonas kū̃mas: jis mano vaiko krikšto tėvas ʽDla mnie Jonas jest kumem: 

on jest chrzestnym ojcem mojego dzieckaʼ). Stlit. od Mażwida (Urbutis 1981, 198). SD 

«kmotr, krzestny oćieć». Fem. kūmà 2 p.a. ʽmatka chrzestna, kumaʼ. Zapożyczenie ze stbłr. 

kumъ, por. błr. kum, -a, f. kumá, -ý. Stąd też łot. kuoms, kuoma, kũms, kũma. Zob. SLA 115, 

Borowska 355, LEW 308 (brak w ALEW). — Drw. kū̃mai m.pl. ʽrodzice chrzestni, kumowieʼ, 

kū̃minas gw. ʽojciec chrzestny; mąż kumy, matki chrzestnejʼ, kū̃mos f.pl. gw. ʽkum z kumą; 

kumostwo, powinowactwo z kim powstałe na skutek wspólnego trzymania dziecka do 

chrztuʼ, kūmỹstė a. kūmystà gw. ʽkumostwoʼ (syn. kūmos), kūmùlis LzŽ ʽprzyjacielʼ. Vb. 

denom. kūmáuti ʽbyć kumem a. kumąʼ, refl. susikūmáuti ʽzaprzyjaźnić sięʼ (por. pol. kumać 

się ʽwchodzić z kim w stosunkiʼ ⇐ kum, MSJP). 

 kumbrỹs, -io 4 p.a., kum̃bris 2 p.a. 1. ʽkrzywe drzewoʼ, 2. ʽgrzbiet, garbʼ, 3. ʽkopiec, 

pagórekʼ (syn. kauburỹs), 4. ʽczęść jarzma: wygięte drewno obejmujące kark wołuʼ (Kad 

jautis jungo nepamestų, jungas būdavo sujungiamas su kumbriù ʽAby wół nie zrzucił jarzma, 

jarzmo było łączone z «kumbrys»ʼ), 5. ʽpoprzeczne żebro usztywniające kadług łodzi, tzw. 

wręgaʼ (syn. brangà). Odpowiednik łot. kum̃br(i)s ʽgarb; krąg szyjny; sęk; wzniesienieʼ. 

Prawdopodobnie z sonoryzacji RpR > RbR w pierwotnej formie *kumprys — dewerbalny 

drw. na -ri̯a- od kum̃pti m.in. ʽzginać się, garbić sięʼ. Paralele: tamprùs > żm. tambrùs (do 

tampýti); kaũpras > kaũbras (do kaũpti). Zob. LEW 308, gdzie też wzmianka o próbie 

Peterssona powiązania kumbrỹs z kaũbras (sprzeczność między um(br) i au(br) nie została 

wyjaśniona). — Drw. kumbrótas ʽnierówny, garbaty (o powierzchni łąki)ʼ. Vb. denom. 

kum̃brinti ʽiść zgiętym, skulonym; z trudem iśćʼ, iter. kumbrinė́ti; kumbrúoti ʽzginać się, 

pracować zgiętym w pół (wiążąc zboże w snopy, kopiąc kartofle)ʼ. — Z innymi sufiksami: 

kumbras b.z.a. przest. ʽwygięta rączka przy sterze łodziʼ (⇒ vb. denom. kum̃bryti ʽsterowaćʼ 

i ʽcoireʼ, LEW 309), kumburỹs ʽkątʼ: Šitas namo kumburỹs žemesnis ʽTen kąt domu jest 

niższyʼ. Pastatyk viedrą kumburiñ ʽPostaw wiadro w kącie/do kątaʼ. Tu też wykrz. kùmbri o 

kimś, kto idzie pochylony, przygarbiony, nie idzie prosto. N.m. Kumburiaĩ. 

 kuméldena 1 p.a. gw. ʽpijawka końska, Aulastomum guloʼ — formacja na -ena od 

neoosn. kumeld-, która wywodzi się z metanalizy wyrazu złożonego kuméldėlė, por. kumẽlė 

ʽkobyłaʼ, dėlė ̃ ʽpijawkaʼ. Wzorem dla segmentacji kuméld-ėlė był wyraz siurbėlė ̃ ʽpijawkaʼ 

(od siurb̃ti ʽssaćʼ). Porównywalne derywaty od złożeń, które uległy reinterpretacji 

sufiksalnej, to 1° šilagà ⇐ šìla-gėlė, 2° dū́maka ⇐ dūma-kẽlė. 

 kumẽlė 2 p.a. ʽklacz, kobyła, samica koniaʼ, SD
1 «klacza» (syn. ašva), «kobyła». Masc. 

kumelỹs ʽogierʼ (war. tumelỹs), SD kumelys «konik, źrzebiec, źrzebię». Odpowiedniki 

bałtyckie: łot. kumele, kumeļš, kumeļnīca, stpr. kummeles GRC ʽkońʼ (obok tego: kampnit 

GRG 6 «Pferdt», Camnet GRF 41 «Equus», camnel GRH). Dla tematu kum-el-, który zajął 

miejsce odziedziczonego ešvà (zob.), nie znaleziono jeszcze etymologii, por. LEW 309. 

Derksen 2008, 232 dopuszcza związek z psł. *kom-nĭ, strus. komonĭ, czes. komoň. — 

Neoosn. kumel-: kumeláitis, -áitė ʽmłody koń, kobyłaʼ, kumélčia ʽlicha kobyłaʼ (⇒ neoosn. 

kumelč-: kumélčina ts., kumelč̃ius ʽlichy, młody końʼ), kumelėkà ʽlicha, chuda kobyłaʼ, 

kumelėlis DP ʽźrebięʼ, kumeliõtė ʽmłoda klaczʼ (por. mergiõtė), kumelìnga kumẽlė ʽźrebna 

klaczʼ, kumeliùkas a. kumeliõkas ʽźrebięʼ (antramẽtis kumeliùkas ʽdwuletni źrebakʼ), 

kumélka peior. ʽlicha kobyłaʼ, kumelš̃ė ʽnędzna kobyła, szkapaʼ (⇒ neoosn. kumelš-: 

kumélšina ts.). Cps. kumélbulbė a. kumélbulvė ʽodmiana wczesnego ziemniakaʼ (por. bùlvės), 
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kuméldėlė (zob. dėlė)̃, kumélšūdis ʽłajno końskieʼ (por. šū́das), kumélvagis ʽzłodziej koniʼ 

(por. vagìs), kumélvedis ts. (dosł. ʽten, co uprowadza kobyłyʼ, por. vèsti). — Drw. wsteczny 

kùmė ʽklacz, kobyłaʼ tłumaczy się reinterpretacją zakończenia -elė na sufiks zdrobnień (por. 

dilgėlė ̃ ⇒ dìlgė; utėlė ̃ ⇒ utė)̃. — N.m. Kumelỹnė 2x, Kumélbaliai, n.rz. Kumélduobė, 

Kumẽlupis 9x, Kumélpulis (z synkopowania *Kumẽl-upulis; akut wskutek wzdłużenia 

zastępczego). 

 kùmetis, -čio 1 p.a., kumetỹs 3 p.a. 1. hist. ʽnajemny robotnik rolny, pracujący za 

mieszkanie i wynagrodzenie w naturzeʼ (por. LEEŽ 146n.), 2. ʽparobekʼ, 3. gw. ʽogrodnikʼ. 

Dwuznaczne. W tradycyjnym ujęciu kùmetis ma być zapożyczeniem ze strus. kŭmetĭ m. 

ʽwojownik, rycerz, bojarzyn, członek rady książęcejʼ339. Zob. Brückner 1877, 99, Būga, RR 

III, 762, SLA 115, LEW 309. Co do lit. u za strus. ŭ (ъ) por. kùbilas, turg̃us. Główną 

przeszkodą dla takiej interpretacji jest rozbieżność znaczeniowa między staroruskim i 

litewskim. Być może więc, że mamy tu do czynienia z chronologicznie młodszą pożyczką, 

mianowicie z białoruskiego do litewskiego, por. stbłr. XVI w. kmetь ʽchłop poddany; chłopʼ, 

błr. przest. kmecь, -ja ʽbezrolny chłop z własną chatą i ogrodem warzywnymʼ (Federowski, 

por. ĖSBM 5, 81). Wywód kùmetis z kmetь powoduje uznanie lit. segmentu -u- za samogłoskę 

anaptyktyczną, dzięki której usuwa się fonotaktycznie obcą grupę nagłosową km-; paralelne 

wypadki: kumurñas lub kamurñas zam. *kmurnas ⇐ błr. xmúrny; kurváunykas ⇐ pol. 

krwawnik. — War. z lit. ʽdyftongiem graficznymʼ <ie> na miejscu słow. e: kùmietis, kumiẽtis 

(por. kiẽlikas, kliẽrikas, patiekà). — Zapoż. litewskie w pol. gw. kumieć ʽzagrodnik, 

chałupnik, posiadający tylko chatę i ogród warzywny przy niejʼ (SGP II, 523, Sławski III, 

362). — Drw. kumetýnas ʽmieszkania dla służby folwarcznej, dla dworskich parobkówʼ (por. 

kašãrai). Vb. denom. kumečiáuti ʽbyć parobkiemʼ. — Nazw. Kùmeta, Kùmetas, Kùmetis, 

Kùmietis, patron. Kumetáitis. N.m. Kùmečiai 8x. 

 kum̃pis, -io 2 p.a. ʽszynka wieprzowa, mięso z pośladka wieprza, oczyszczone z 

wierzchniej warstwy tłuszczuʼ (SD «szołdra»; odpowiednik łot. kumpis ʽszynkaʼ) — 

rzeczownik utworzony suf. -i̯a- od przym. kum̃pas ʽzakrzywiony, krzywy, wygiętyʼ, 

spokrewnionego z czas. kum̃pti m.in. ʽkrzywić sięʼ (zob.). Pośladek świni został określony 

jako zaokrąglona część ciała. — Żm. šum̃pis ʽmięso z przedniej nogi wieprza, przednia 

szynkaʼ (Šumpiai yra pri kiaulei galvos, o kumpiai pri pasturgalio ʽ«Šumpiai» są przy 

głowie świni, zaś «kumpiai» przy tyłkuʼ). Przykład ten wchodzi prawdopodobnie w zakres 

oboczności spółgłoskowej š/k, por. šleĩvas ob. kleĩvas (GJL I, § 467, LEW 1033). — Obok 

šum̃pis są warianty z niejasną zbitką šl-/šľ- w nagłosie: šlum̃pis a. šlium̃pis, šliùmpis 

ʽprzednia szynkaʼ, por. Sūdytas šlumpis apsiraso[ja] priš lytų ʽSolony «šlumpis» pokrywa 

się rosą przed deszczemʼ. Šliumpis yra petys paršo ʽ«Šliumpis» to grzbiet wieprzaʼ. — 

Zapoż. litewskie w stbłr. kumpь (kumtь), kunpь ʽszynkaʼ, błr. przest. kompь/konpь ʽudo 

wieprzowe, szynkaʼ, gw. kumpják ʽszynkaʼ (Urbutis, Balt V:1, 1969, 63 = Urbutis 2009, 

374n., Laučjute 16), a także w jid. kumpes ts. (Lemchenas 95). — Wsch.-lit. kumpėk̃as (ZtŽ) 

może być zapożyczeniem powrotnym z błr. kumpják. — Pol. gw. kump/komp, 

kumpie/kompie ʽszynka wieprzowaʼ, kumpiak ts. (Zdancewicz 343, SGP II, 523, Sławski III, 

363n.) jest raczej białorutenizmem niż lituanizmem. 

 kum̃pti, kum̃psta, kum̃po ʽgarbić się, pochylać się, krzywić się (o drzewie, gwoździu, o 

świecy wystawionej na słońce)ʼ. Odpowiednik łot. kùmpt, kùmpstu, kùmpu ʽkrzywić się, 

marszczyć się, kurczyć sięʼ (por. też kupt, kùpu, kupu m.in. ʽzwijać się, kurczyć sięʼ s.v. 

kaũpti). Refleks SZ *kṃp- do pie. *kamp- (LIV
2 342, LEW 213, ALEW 537) lub *kemp- (zob. 

 
339 Por. ros. przest. kmetь ʽchłop, wieśniak; żołnierzʼ, ukr. kmitь ʽwolny chłop, zamożny chłopʼ, stczes. kmet 

ʽzarządca grodu książęcego, członek sądu ziemskiego, sędziaʼ, pol. kmieć, -cia ʽzamożny gospodarzʼ, przest. 

ʽpełnorolny wieśniak poddanyʼ (stąd chyba zapożyczenie stpr. kumetis EV ʽchłop, Gebuer [Bauer]ʼ).  



842 

na prawach rękopisu 

Kroonen 257, s.v. *hupp/bōn-). Zob. też kam̃pas ʽkątʼ. — Drw. kumpčióti ʽpochylać się, 

garbić sięʼ, kumpsóti ʽtkwić w stanie pochylonym; sterczeć, wystawać z czegoʼ (por. 

pampsóti, vampsóti). Por. stpr. kumpint ʽprzeszkadzać, utrudniać, verrucken, hindernʼ (LAV 

205n.). — Nomina: kùmpa 1. ʽwypukłość, zgrubienie, narośl, guzʼ (łot. kumpa ʽgarb, 

wypukłośćʼ), 2. ʽskobelʼ, SD «obłąk», kum̃pas ʽzgięty, pochyły, garbaty, krzywyʼ (łot. kumps 

ʽzgięty, skrzywionyʼ), ⇒ kum̃pis (zob.). Cps. kumpanõsis ʽz garbatym nosem, krzywonosʼ, 

war. kumpnosà, kumpnõsis, kumnõsis (por. nósis). Dla adi. kum̃pas (łot. kumps) < pie. *kṃp-

o- wskazuje się alternant apofoniczny na st. o w postaci pgerm. *hamfa- ʽokaleczonyʼ, goc. 

hamfs, stsaks. hāf, stwn. hamf ts., < pie. *kómp-o-, zob. Kroonen XXVII, 207. — N.m. 

Kum̃piai, Kùmpiai, Kumpìkai 2x, Kum̃piškė, cps. Kum̃pelkė (*Kump-pelkė). N.jez. Kum̃pė, 

Kùmpė. N.rz. Kumpupáitis (od *Kump-upis) oraz dwuznaczne w II członie Kumpãlė: albo z 

*Kump-upalė (do ùpė ʽrzekaʼ), albo jako *Kump-palė (do pãlios ʽwielkie bagnoʼ). — Do lit. 

kùmpa i łot. kumpa nawiązuje psł. *kǫpa, por. pol. kępa ʽniska, płaska wyspa na rzece, 

jeziorze, bagnie; wyniosłość na bagnie, porosła krzewami a. drzewamiʼ, kasz. kąpa ʽkępa 

drzew; wzgórze, pagórekʼ, głuż. kupa ʽwyspa, wzgórze, wzniesienieʼ, dłuż. kupa ʽwyspa na 

rzece, kępaʼ, ros. kúpa ʽkępa drzew, krzewówʼ, drw. scs. kǫpina ʽkrzak, krzew; jeżynaʼ. Por. 

LEW 213, Boryś 227. 

 kumsė́ti, kùmsi, kumsė́jo ʽo żabach: wydawać głos, skrzeczeć, kumkaćʼ (Varlės 

šiandien labai kùmsi) — czasownik na -sė- od wykrz. kum (por. kunksė́ti ⇐ kun-k-; pumpsė́ti 

⇐ pum-p-). 

 kùmštis, -ščio 1 p.a. 1. ʽdłoń o skurczonych palcach, pięść, kułakʼ, 2. ʽuderzenie 

pięścią, kułakiemʼ — rzeczownik postwerbalny na -a- od neoosn. kumšč̓ -, wyodrębnionej z 

kùmščiau, prt. do kùmštyti ʽtrącać, szturchać pięścią lub łokciemʼ (zob.). Z innymi tematami: 

kùmščia DP ʽpięśćʼ, SD «kułak; pięść», kumščiu mušu «biję pięścią» (por. pagraikščia s.v. 

graikštùs), kùmštė (por. łot. kumste), kùmštis, -ies f. Paralele: dañgštis/dañgstis ⇐ dangstýti; 

raĩštis ⇐ raištýti; šlaũkštės ⇐ šlaukstýti. Zob. też syn. kūlõkas. — Zapoż. litewskie w błr. 

gw. kumst ʽdłońʼ (Urbutis, Balt V:1, 1969, 63 = Urbutis 2009, 375), kúmecь ʽgarśćʼ, pol. gw. 

kumść ʽpięść, kułakʼ (Laučjute 47). — Vb. denom. kumščiúoti ʽzwijać dłoń w pięść; uderzać 

pięściąʼ (war. kumsčiúoti), kùmštauti a. kumštavóti ʽbić pięściąʼ. — Zdaniem Urbutisa, Balt 

XXXV:2, 2001, 192 żm. kùmštas ʽzmowa, spisekʼ jest drw. postwerbalnym od susikùmščioti 

ʽtrącać się łokciamiʼ, przen. ʽzmawiać się, knuć spisekʼ (zob. kùmštyti). NB. Poczucie 

mówiących, że grupa -šč̓ - na granicy morfologicznej często wywodzi się z asymilacji w -s-

č̓ -, doprowadziło do pojawienia się hiperpoprawnej formy kùms-čioti obok kùmš-čioti 

(etymologicznie: kùmšči-oti). To z kolei pociągnęło za sobą powstanie nominalnych 

wariantów z -s- (kums- zam. kumš-), por. kùmsčia, kùmstis, kùmstė. — NB. Niewiarygodne 

jest łączenie kùmštis – za de Saussurem i Meilletem – z wyrazami scs. pęstĭ ʽpięśćʼ, stwn. 

fūst ts. i w konsekwencji wywodzenie kùmštis via kùmstis z praformy *pṇk(u̯)-sti-, urobionej 

rzekomo od liczebnika pie. *penku̯e ʽpięćʼ, zob. LEW 309n. (z liter.), Orel 118, NIL 566 i 

EIEC 255 (tu fałszywa rekonstrukcja pb. *punkstė), Mańczak 146. Krytyka tej etymologii w 

SBS II, 105n. 

 kùmštyti, kùmštau, kùmščiau gw. ʽtrącać, szturchać, popychać pięścią a. łokciemʼ — 

przez asymilację z *kumš-styti (por. narštýtis < *narš-sty-; raištýti < *raiš-sty-). Formacja 

*kumš-sty- pełniła kiedyś rolę vb. frequentativum do kùmšti, kùmščiu, kùmščiau ʽtrącać, 

szturchaćʼ. Morfem kumš- jest wraz z kimš- formą st. zanikowego do pwk. kemš- ʽpchać, 

napychaćʼ, zob. kim̃šti. — Sb. postvb.: kùmštis (zob.). — Neoosn. kumsč̓ - (⇐ kùmsčiau): 

kùmščioti ʽszturchać, trącać pięściąʼ, susikùmščioti ʽtrącać się łokciamiʼ, przen. ʽzmawiać się, 

knuć spisekʼ. Paralele: sámsčioti ⇐ sámsčiau; váikščioti ⇐ váikščiau; basčióti ⇐ basčiaũ.  

 kumurñas, -à 4 p.a., war. kamurñas 1. ʽo niebie: pochmurny, zachmurzony, 
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niepogodnyʼ, 2. przen. ʽponury, posępny, smutnyʼ, 3. przen. ʽnędzny, marny, lichyʼ — 

przekształcone przez anaptyksę samogłosek u lub a340 z kmurñas LZŽ ʽpokryty chmurami, 

zachmurzonyʼ; zapożyczenie ze stbłr. xmurnyj, błr. xmúrny. War. s-mobile: skumurñas 

gyvẽnimas ʽnędzny żywotʼ. Inaczej LKŽ: z pol. chmurny. — Vb. denom. kumurñytis, -ijasi, -

ijosi ʽzasnuwać się chmurami, chmurzyć sięʼ, przen. ʽsmutnieć, zasępiać sięʼ. Obok tego 

kmùrytis LZŽ ʽchmurzyć sięʼ ⇐ stbłr. xmuritisja, błr. xmúrycca, -rusja. Zob. też kmorà. 

 kū́nas 1 p.a. ʽciało człowieka a. zwierzęciaʼ (DP też ʽcielesność, smysł, nagośćʼ), į ̃kū́ną 

eĩti ʽnabierać ciała, przybierać na cieleʼ. Por. tatai esti kūnas mana MŽ 268 ʽtoć jest ciało 

mojeʼ. Idanť neliktųs kūnai anť kryžiaus DP 17921 ʽaby nie zostały ciała na krzyżuʼ. Dvasė 

noringa, bet kūnas silpnas ʽDuch chętny, ale ciało słabeʼ. Sveikame kūne sveikas ir protas 

ʽW zdrowyn ciele zdrowy duchʼ. SD: kūnas be galvos negyvas «tułow» [dosł. ʽnieżywe ciało 

bez głowyʼ] (por. gw. kū́nas ʽtrup, zwłokiʼ), neįžagto kūno «czysty, cnotę maiący» (*ne-iš-

žagto). Odpowiednik łot. kûnis2, kũņa 1. ʽpoczwarka, larwalna postać owadaʼ (kũniņa ts.), 2. 

ʽciałoʼ. Analiza: pb. kū-na- < pie. *kuH-no- (transponat). Bez ustalonej etymologii. W LEW 

310 suponuje się analizę kū-nas, mianowicie w kontekście zestawienia z gr. σκῦτος n. ʽskóra, 

zwł. wyprawiona; rzemień, biczʼ ob. κύτος n. m.in. ʽpowłoka, pokrywa; ciało, tułówʼ oraz 

łac. cutis, -is f. ʽskóra (zwierząt i ludzi)ʼ i stwn. hūt ʽskóraʼ, zob. kiáutas. Ponawia to ALEW 

538. Karaliūnas, Balt XVIII:2, 1982, 165n. sądzi, że kū́nas polega na substantywizacji 

przymiotnika, który zachował się w jęz. łotewskim jako kûns2 ʽtęgi, gruby, otyłyʼ. — Jeśli 

wspomniany wyżej transponat *kuH-no- przepiszemy na pie. *kuh2-no-, to otworzy się 

możliwość nawiązania do pwk. *keh2u̯- ʽbić, uderzać, rozłupywać, schlagen, spaltenʼ (LIV
2 

345n.), mianowicie przy uwzględnieniu SZ *kh2u-C, którego forma zmienia się przez 

metatezę w *kuh2-C > *kū-C (zob. też kū́jis). Aby do takiej praformy dopasować 

semantycznie lit. ʽciałoʼ, też ʽmartwe ciałoʼ, trzeba założyć człon pośredni o znacz. ʽzabity, 

rozpłatany (mieczem)ʼ vel sim. — Drw. apkūnùs ʽprzygruby, przytłusty, otyłyʼ, kūnybė SD 

«cielistość», kūnìngas 1. ʽkrępy, tęgi, krzepkiʼ, 2. ʽkorpulentny, zażywny, dość tęgiʼ, 3. DP 

ʽcielesny, nieduchowyʼ, kū́niškas ʽcielesnyʼ, pakū́nė (zob.). Cps. bekūnis SD «bez ciała», 

sauskūnė b.z.a. bot. ʽwiciokrzew, Loniceraʼ (por. saũsas), svetìmkūnis ʽciało obceʼ (neol., 

por. svẽtimas). Vb. denom. įkūnė́ti ʽnabrać ciała, utyć, przytyćʼ (⇒ įkūnùs ʽtęgi, grubyʼ), 

įkū́nyti, -iju, -ijau ʽwcielić (w czyn, w życie), nadać postać materialną, urzeczywistnićʼ, SD
1 

inkūninu «wcielam», refl. įsikū́ninti DP ʽwcielić sięʼ. 

 kundãmentas 1 p.a. gw. ʽfundamentʼ — zapoż. z błr. gw. xundáment, z lit. k za błr. x 

(ZS 27, LEW 305). Paralele: kùntas ⇐ błr. xunt; kùrmonas ⇐ błr. xurmán (ZS 86n.). Osobno 

zob. fundameñtas. 

 kunyčia (kūnyčia?) SD «kuna żelazna» [ʽobręcz żelazna zakładana na szyję lub ręce 

złoczyńcomʼ, SPXVI] — zapoż. ze stbłr. XVII w. kunica, -y ʽobręcz żelazna dla złoczyńcówʼ 

(čolověka nevinnogo... do monastyra Troicy Svetoje zaprovadivšy do kunicy vsadili 1637, 

HSBM 16, 222). Zob. też SLA 115 (brak w ALEW). Przenośne użycie wyrazu stbłr. kunica 

(war. kunicja) nazywającego drapieżne zwierzę ʽkuna, Mustela martesʼ. Zdaniem 

Bańkowskiego I, 853 zachodzi podobieństwo między narzędziem kary i kunią skórką 

używaną zimą do okrycia szyi albo też wygiętym w pałąk grzbietem kuny. 

 kunigáikštis I, -ščio 1 p.a. ʽksiążęʼ341. DP ʽksiążę, wódz, arcykapłanʼ, SD: «książę, 

 
340 Por. 1° kùmetis, kurváunykas oraz kimỹnai (ob. kmỹnai), 2° dabóti, narãvytis, pasálmė i šarãtas (ob. širãtas). 

Zob. też LD § 150. 
341 Por. Atlankysiu kunigaikščius ir karaliūnus SP I, 5429 ʽNawiedzę Książęta i syny Krolewskieʼ. — kad Petras 

... kaip Kunigaikštis ir galva visų Apaštalų, už visus atsakė DP 46728 ʽżeby Piotr... jako Książę i głowa 

wszytkich Apostołow, za wszytkie odpowiedziałʼ. — ir tasai [Zacheus] buvo kunigaikščiu muitinykų, ir buvo 

didžturis DP 5716 ʽa ten [Zacheusz] był Książęciem Celnikow, a był bogatyʼ. 
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princeps», didis kunigaikštis «car, magnus dux» [dosł. ʽwielki książęʼ], kunigaikštis kunigų 

DP ʽarcykapłanʼ342. Rzadkie war. kungaikštis (por. kungas), kunigaištis ʽksiążęʼ (Mażwid343), 

kuningáikštis ts. (por. kùningas). Żona księcia nazywa się kùnigė (zob.). — Wyraz 

kunigáikštis jest drw. od kùnigas w jego pierwotnym znacz. ʽpan, władca świeckiʼ344. Por. 

Borowska 324n. Z opisowego punktu widzenia chciałoby się analizować kunig-aikštis (tak 

ŽD 373 i GJL II, § 437), jednakże taką analizę falsyfikuje brak poświadczeń dla suf. -aikštis. 

Trzeba zacząć od tego, że sekwencja -kštis w zakończeniu lit. wyrazów nigdy nie jest 

poprzedzona dyftongiem ai. Zwykłym poprzednikiem -kštis jest samogłoska y, por. z jednej 

strony adi. namýkštis ʽdomowyʼ, naminýkštis ts. (od sb. namaĩ), z drugiej strony sb. 

kiaulýkštis ʽprosiaczekʼ ⇐ kiaũlė ʽświniaʼ, šunýkštis ʽpiesekʼ ⇐ šuõ, šuñs ʽpiesʼ. W nazwach 

młodych zwierząt alternantem y bywa ū, np. kiauliū́kštis ʽświnkaʼ, šuniū́kštis ʽszczenięʼ. Por. 

również rzeczowniki osobowe vaikiū́kštis ʽdziecię, dzieckoʼ ⇐ vaĩkas; poniū́kštis ʽpanekʼ ⇐ 

põnas. — Neosuf. -ykštis ukształtował się w derywacji singulatiwów na -i̯a- od collectiwów 

z suf. -yst-, por. bandýkštis przest. ʽbydlęʼ z *bandy-k-stis < bandystis przest. ʽbydlęʼ 

(insercja k) ⇐ *bandysta. Natomiast neosuf. -ʼūkštis, który charakteryzuje przeważnie nazwy 

potomstwa zwierzęcego, jest swego rodzaju modyfikacją sufiksu przymiotnikowego -ūst-345. 

Modyfikacja ta polega 1° na dołączeniu suf. -i̯a- (*-ūsti̯a- > *-ūstis; gen.sg. *-ūsčio), 2° na 

przekształceniu sekwencji st/šč̓  za pomocą wstawnego k, > *-ūkstis, *-ūkščio; stąd po 

zmianie ks > kš: -ūkštis, -ūkščio. Sufiksoid -aikštis powstał prawdopodobnie w ten sposób, że 

formacja patronimiczna kunig-áitis ʽsyn władcy, książęʼ ⇐ kùnigas ʽpanʼ (typ ponáitis 

ʽpaniczʼ, gimináitis ʽkrewnyʼ, por. też ercikáitis ʽsyn księciaʼ) uległa resegmentacji na 

*kunigai-tis, po czym w miejsce -tis wprowadzono zakończenie -kštis (por. váltis ⇒ 

válkštis). To ostatnie można było wyabstrahować w typie naminýkštis (adi. ʽdomowyʼ), 

ponieważ stykał się on z typem naminỹkas (sb. ʽdomownikʼ). Resegmentacja: *naminy(k)-

kštis. Uzasadnia się ona tym, że na mocy prawa degeminacji każda spółgłoska, która 

znajdzie się na granicy morfologicznej może być wartościowana jako zbieg dwu 

identycznych spółgłosek (zob. uwagi s.v. ū̃turti). — Drw. od osnowy kunigaikšt-: 

kunigaikštýtė ʽksiężniczkaʼ, kunigaikštỹstė ʽksięstwoʼ, Lietuvõs Didžióji Kunigaikštỹstė 

ʽWielkie Księstwo Litewskieʼ. Por. n.m. Kunigaikštìnė.  

 kunigáikštis II, -ščio 1 p.a. stlit., gw. ʽksiężycʼ, SD «miesiąc, luna» — kalka wyrazu 

stpol. księżyc, który obok głównego znacz. ʽsyn księcia, małoletni książęʼ (drw. na -ic od 

ksiądz stpol. ʽksiążę, wódz, panʼ) miał też przenośne znacz. ʽlunaʼ. Dokładniej o tym Sławski 

III, 277n., Boryś 269. Brak w ALEW. 

 kùnigas 3 p.a. 1. ʽpanujący, władca świecki, panʼ, 2. ʽksiądz, duchowny, kapłan, 

zwykle katolickiʼ (por. Borowska 324 n.), 3. przen. ʽsłup do podparcia czegoʼ (Kluonas su 

kunigais ʽStodoła z podporamiʼ). DP ʽkapłan, ksiądz, arcykapłan, biskupʼ. SD
1 «kapłan; 

ksiądz; prałat», SD «kapłan, ksiądz». War. kùningas, kùnegas. War. synkopowany: stlit. 

kungas (por. łot. kùngs ʽpanʼ): Nuog jo mylistos kungo Mikalojaus Daukšos ʽPrzez jego mość 

księdza Mikołaja Daukszęʼ. Por. jeszcze SD: pasišvįst kunigu «kapłanem zostać; oświęcić 

się», pašvinčiu kunigu «poświęcam na kapłaństwo»; baltarūbis kunigas «komżę noszący na 

sobie, w komżą ubrany» (syn. baltais rūbais apvilktas), gudų kunigas «pop Ruski, sacerdos 

 
342 Por. suėjos visi rodon veresnieji žmonių ir kunigaikščiai kunigų, ir Daktarai prieš Jėzų DP 1634 ʽzeszli się w 

radę wszyscy starszy ludu, i Arcykapłani i Doktorowie naprzeciw Jezusowiʼ. — nunešė tris dešimtis penigų 

sidabrinų kunigaigščiamus kunigų ir vyresniemus DP 16316 ʽodniosł trzydzieści śrebrnych pieniędzy 

Arcykapłanom i starszymʼ.  
343 Por. Tarp karalių, kunigaiščių MŽ 5620 obok Tarp karalių, kunigaikščių MŽ 5714.  
344 Por. łot. kùngs ʽpanʼ oraz lit. kunigáuti vb. denom. ʽpanowaćʼ.  
345 Por. ligū́stas ʽchorowityʼ ⇐ ligà ʽchorobaʼ, miegū́stas ʽsenny, zaspanyʼ ⇐ miẽgas ʽsenʼ, także vėlū́stas 

ʽspóźnionyʼ od adi. vėlùs ʽpóźnyʼ.  
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Græci ritus» (syn. papas), klausytojas nuodėmių kunigas «spowiednik», kunigas didysis 

«prałat», vyresnis kunigas «proboszcz». — Chodzi tu o wyraz zapożyczony ze śrwn. kunig 

ʽkról, panującyʼ (to z kuning, koninc), por. GL 75 n., LEW 310, GJL I, § 86, Čepienė 126, 

ALEW 539. Z tego samego źródła pochodzi łot. kùngs ʽpanʼ, por. ME II, 314. Przesunięcie 

znacz. ʽwładcaʼ w kierunku ʽksiądzʼ dokonało się pod wpływem staropolskim, gdzie ksiądz 

to zarówno ʽksiążę, władca państwa lub dzielnicy nie posiadający tytułu królewskiegoʼ (por. 

w XVI w. ksiądz wielki Litewski; krol polski, wielki ksiądz litowski), jak i ʽduchowny, 

kapłanʼ, zob. SPXVI XI, 364n., Brückner 277, Sławski III, 264n. — Gdy chodzi o stpr. hapaks 

konagis EV ʽkról, Koening [König]ʼ, to sekwencja <agis> może pochodzić z przestawienia 

przez kopistę liter samogłoskowych w pierwotnym <igas>. Proponowana emendacja: 

<konigas>, praforma *kunigas – zapoż. ze śrwn. kunig, kuning. — Drw. ìškunigis ʽbyły 

ksiądzʼ (por. prefiks ras- w ros. raspóp ʽeks-popʼ), kunigáikštis (zob.), kunigáitis 1. ʽmłody 

ksiądz, wikaryʼ, 2. ʽklerykʼ, 3. hist. ʽksiążęʼ (Aukščiausiamui kunigaičiui, kunigui ir ponui 

Zigmuntui Augustui ʽNajwyższemu władcy, księciu i panu Zygmuntowi Augustowiʼ), kùnigė 

(zob.), kunigėl̃is (zob.), kunigíenė ʽżona pastoraʼ, kunigỹnė ʽgospodarstwo, które należało 

kiedyś do księdzaʼ, kunigystà (zob.), kunigỹstė (zob.), kùnigiškas 1. adi. DP ʽkapłańskiʼ, 2. 

sb. ʽksiądzʼ (por. põniškas ʽpanʼ), kunigìškis 1. adi. ʽksięży, należący do proboszczaʼ, 2. sb. 

ʽparobek księdza; sługa księdzaʼ, kunigiùkas ʽklerykʼ, kunigùžis (zob.), pãkunigės (zob.). 

Cps. kùnigiažolė bot. ʽpszeniec gajowy, Melampyrum nemorosumʼ, war. kùnigiažolė (por. 

žolė)̃, kùnigbuvis ʽbyły ksiądz, były klerykʼ (por. buv-; syn. ìškunigis), pùskunigis ʽkleryk 

mający święcenia diakońskieʼ (por. pùsė). Vb. denom. kunigáuti 1. ʽbyć księdzemʼ, 2. stlit. 

ʽpanowaćʼ, 3. gw. ʽzawodzić, opłakiwaćʼ (Senutė moka kunigáut DVŽ ʽStaruszka 

potrafi/umie opłakiwaćʼ). — Nazw. Kunigáitis, Kunigáuskas, Kunigėl̃is, Kunigė́nas, 

Kunigìškis, Kunigónis, też Kùngas, Kùngis i Kungỹs. — N.m. Kunigìnė, Kunigìškiai 21x, 

Kunigìškė 2x. Z synkopowanym i: Kungiaĩ 2x, Kungušìlai (gen.pl. *kungų w I członie). 

N.jez. Kunìgis 2x, Kunigáitis, Kunigėl̃is, n.rz. Kùnigiškė, Kùnigupis 3x. 

 kùnigė 1 p.a. 1. ʽkapłankaʼ, 2. ʽżona pastoraʼ, 3. stlit. ʽżona księcia, księżnaʼ. Por. Kad 

kuri nuteka ažu karaliaus... vadinasi karalienė. Nuteka ažu kunigaikščio, vadinasi kunigė SP 

I, 22211 ʽKiedy ktora idzie za krola..., zowie się krolową. Idzie za książę, zowie się księżnąʼ. 

SD: kunigė 1. «ksieni», 2. «księżna». Drw. żeński na -ė- od kùnigas (zob.). — Użycia 

przenośne: kùnigė 1. ʽostry ból brzucha, kolkaʼ, 2. ʽzapalenie ślepej kiszkiʼ (DRUŽ 176), 3. 

ʽróża – choroba zakaźnaʼ. 

 kunigėl̃is, -io 2 p.a. gw. 1. ʽwikary, ksiądz będący pomocnikiem proboszczaʼ, 2. przen. 

ʽsłupek, wspornikʼ, 3. przen. bot. ʽkrzyżownica pospolita, Polygala vulgarisʼ, 4. bot. ʽwielosił 

błękitny, Polemonium caeruleumʼ – drw. na -ėlis od kùnigas ʽksiądzʼ (zob.). — Nazw. 

Kunigėl̃is (por. pol. Wikarjak). N.jez. Kunigėl̃is. 

 kunigystà, -ỹstos 2 p.a. gw. ʽpańszczyzna, obowiązek bezpłatnej pracy na gruntach 

pańskichʼ, war. kungystà, kunigỹstė — denominalne abstractum na -yst- od kùnigas m.in. 

ʽpanʼ. Paralele: draugystà ob. draugỹstė ⇐ draũgas; karalystà ob. karalỹstė ⇐ karãlius. Zob. 

też kunigỹstė. — Drw. kunigỹstinis ʽchłop pańszczyźnianyʼ (ŽD 257), kunigỹstinykas a. 

kunigỹstininkas ts. (Mano tėvas dvaran kunigỹstininku ėjo ʽMój ojciec chodził do dworu 

odrabiać pańszczyznęʼ). 

 kunigỹstė DP, SD 1. «kapłaństwo», 2. «księstwo» (war. kuningystė CGL ʽFürstentumʼ), 

3. SP ʽpanowanieʼ: Tapo kunigystė aba Viešpatystė jo unt pečių jo SP II, 20418-19 ʽStało się 

Panowanie na ramieniu jegoʼ; kunigystė didesnė SD «prałatura», vyresnybė kunigystės SD 

«probostwo» — abstractum na -yst- od kùnigas ʽpan; ksiądz, kapłanʼ (zob.). Zob. też 

kunigystà. 
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 kunigùžis, -io 2 p.a. żm. ʽpastor, duchowny protestancki a. luterańskiʼ (Kunigùžis mišę 

laiko ʽPastor mszę odprawiaʼ) — drw. na -užis od kùnigas ʽksiądz, kapłanʼ (zob.). 

 kunkãlas 2 p.a., kuñkalas 3 p.a. gw. 1. ʽbańka na wodzieʼ (SD kunkalas unt vundenio 

«bąbel, bąbol, bańka na wodzie»), 2. ʽpęcherz, bąbelʼ. War. sufiksalny kuñkulas. Vb. denom. 

kunkuliúoti, -iúoja, -iãvo ʽbulgotać, kipieć, wrzećʼ, SD kunkuliuoju «kipię; wykipia co», 

<nukunkaławo> «odkipiało». Por. łot. kuñkulis ʽgrudka zsiadłego mleka, kluskaʼ, też ʽbryła; 

mała chmuraʼ, vb. denom. kuñkuļuôt ʽpotykać się, z trudem posuwać się naprzód; o niebie: 

zasnuwać się małymi obłokamiʼ. Bez etymologii, zob. LEW 311. Może od interi. *kunk, 

podobnie jak bim̃balas, čiaũškalas i marm̃alas (por. GJL II, § 175).  

 kunksóti, kunksaũ, kunksójau ʽstać a. siedzieć skulonym w sobieʼ — durativum stanu 

na -so- od neoosn. kunk-, wyabstrahowanej z prs. infig. kunkù do kùkti m.in. ʽskulić się w 

sobie, skurczyć sięʼ. War. z udźwięcznionym nagłosem: gunksóti ts., ze zmianą ks > kš: 

gunkšóti (o ptaku, por. Šita vištelė, tur būt, stips – gunkšo tik kampe ʽTa kura chyba zdechnie, 

stoi skulona w samym kącieʼ). Paralele słowotwórcze: kumpsóti ʽwystawać, sterczećʼ (por. 

kumpù, kùpti), stimpsóti ʽsterczećʼ (por. stimpù, stìpti). NB. GJL II, § 576 wymienił kunksóti 

jako wariant do kanksóti ʽstać ze spuszczoną głowąʼ, jednak wydaje się, że kank- lepiej 

tłumaczy się jako SO do kenk-, zob. keñkti. 

 kuñkti, kuñkia, kuñkė ʽo żabach: wydawać głos, skrzeczeć, kumkaćʼ — od interi. kùnkt 

o żabach, też kuñ: Varlės prūde kunkia kuñ kuñ kuñ. Drw. kunksė́ti ts. Zob. też kumsė́ti. 

 kunõdai, -ų 2 p.a. m.pl., też f. kunõdos ZTŽ wsch.-lit. ʽkartofle, ziemniakiʼ — bez 

etymologii (zob. Niedermann 1956, 109; brak w LEW). Błr. gw. kunády ʽkartofleʼ uchodzi za 

lituanizm, por. ĖSBM 5, 159. 

 kunštas stlit. ʽsztuka, żart, figielʼ (m.in. BRB) — zapoż. ze stbłr. kunštъ ts. ⇐ pol. XVI 

w. kunszt (⇐ stczes. kunšt ⇐ stwn. kunst f. ʽsztuka, sztuczkaʼ, zob. Urbutis 2009, 457n., 

Bańkowski I, 854). — Ze zmianą nš > mš: kumštas SD
1 «kunszt» [ʽfigiel, sztuczka, żartʼ], vb. 

denom. kumštavoju SD
1 «kunsztuię» [ʽżartuję, błaznujęʼ] ⇐ stbłr. kunštovati ʽżartowaćʼ ⇐ 

pol. XVI w. kunsztować. — War. kunstas BRB ʽsztukaʼ (ir bijojaus sava Kunstą ant jūsų 

parodyti, zob. PAŽ 209) ⇐ nwn. Kunst f. 

 kùntas 1 p.a., kuñtas 2 p.a. gw. ʽfunt, dawna jednostka wagi, równa wadze od 350 do 

560 gʼ — zapoż. ze stbłr. xuntъ, por. błr. gw. xunt, -a (⇐ pol. funt), zob. ZS 27, 86n. — Drw. 

pùskuntis ʽpół funta wagiʼ (Ale i lupa: už pùskuntį ungurio dešim rublių! ʽAleż zdzierają: 

dziesięć rubli za pół funta węgorza!ʼ). 

 kuñteris, -io 1 p.a. gw. ʽmały, ale silny końʼ (Litwa pruska) — zapoż. z prus.-niem. 

kunter m. (GL 76, LEW 311). 

 kuñtušas 1 p.a. hist. ʽw dawnej Litwie wierzchni strój męskiʼ — zapoż. ze stbłr. 

kuntušъ, kuntužъ (war. kontušъ) ⇐ pol. XVII w. kontusz ʽwierzchni strój męski, długi, 

zapinany z przodu, z rozciętymi rękawami, tworzącymi tzw. wyloty, narodowy strój szlachty 

polskiejʼ (MSJP), zapożyczenie orientalne, zob. Sławski II, 440n., Bańkowski I, 789, 

Stachowski 349, ĖSBM 5, 160. 

 kuodẽlis, -io 2 p.a. ʽkądziel, umocowany na drążku pęk lnu, konopi lub wełny 

przygotowanej do przędzeniaʼ (SD «len abo wełna obwinione koło drewna») — zapoż. ze 

stbłr. kudelĭ, kudelja, por. błr. kudzélja, -i. Zob. SLA 115, ZS 27, LEW 311. War. kvuodẽlis 

(por. kvúolas ob. kúolas, LD § 254). Z tego samego źródła pochodzą łot. kuodeļš ob. kùodeļa, 

kùodaļa ʽkądzielʼ. Dyftong uo na miejscu strus. u widać również w kruõpos ʽkaszaʼ, żm. 

puokaĩ ʽpuch ptasiʼ i uõstai ʽwąsyʼ, zob. Būga, RR II, 365, 671. — Drw. wsteczny: kuõdas 

ʽczub, (u ptaka) kępka sterczących piór na głowie lub grzebieńʼ, SD «czub, czupryna» (por. 
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pundẽlis ⇒ pùndas; erẽlis ⇒ ẽras; príedėlis ⇒ priẽdas). Od tego kuodỹs ʽdzierlatka, ptak o 

charakterystycznym czubku, Alauda cristataʼ, kuoduotas SD «czubaty». — N.m. Kuodžiaĩ 

7x, Kuõdiškiai 3x, Kuõdžiupis. 

 kuojà 4 p.a., kúoja 1 p.a. ʽpłoć, płotka, mała ryba z rodziny karpiowatych, Rutilus 

rutilus, Leuciscus rutilusʼ, SD
1 «płotka, płoćica, Rubiculus». Bez etymologii, por. LEW 311, 

ALEW 539 . — N.jez. Kuojỹnė, Kuojìnis 5x (Vanagas 172). 

 kúoka 1 p.a., kúokas 1 p.a. 1. ʽkij, pałkaʼ, 2. ʽdrewniany młot, szlaga; maczugaʼ, 3. 

ʽgrubszy koniec kija; tłuczek do kartofliʼ. Pl. kuokai SD «kręgle». War. sonoryzowane: 

gúoga, gúogas. Odpowiednik łot. kùoks 1. ʽdrzewoʼ (lapu kuoki ʽdrzewa liściasteʼ, skuju 

kuoki ʽdrzewa iglasteʼ), 2. ʽdrewno użytkoweʼ, 3. ʽkij, pałkaʼ. Etymologia niejasna. Możliwe, 

że kuok- stoi w neoapofonii u (SZ) ⇒ uo (SP) do kuk-. Por. kukà ʽkij z grubym końcem, 

pałka, maczugaʼ, kùkė 2 p.a. lub kukė ̃4 p.a. ʽgrubszy koniec kija; bijak w cepach; uchwyt 

kosy; polano; kikut rękiʼ, też ʽkloc drzewa, kłodaʼ, kùkis ʽmłot żelazny; młot drewnianyʼ 

(war. kūkis b.z.a.: Už kavolio netekėsiu, kūkio kelti nemokėsiu ʽZa kowala nie wyjdę, nie 

będę umiała podnieść młotaʼ). Stosunek apofoniczny kuok- : kuk- jest porównywalny z juok- 

: juk-, por. juõkas i jùkšas, prajùkti. Osobno zob. kùkis. LEW 306 sądził raczej, że kuok- stoi 

w związku z kauk- jak w kaũkaras ʽwzniesienieʼ. — N.m. Kúokiškis, Kúokaviečiai. 

 kuokìnė 2 p.a., kuokỹnė 2 p.a. wsch.-lit. ʽzabawa wiejska, potańcówkaʼ (Mergaitės 

išėjo į kuokìnę ʽDziewczęta poszły na zabawęʼ). Przy założeniu osnowy *kuokas ʽskok, 

taniecʼ i s-mobile było łączone ze słowiańskim pwk. skak- jak w skakati ʽskakać, 

podskakiwaćʼ, zob. LEW 311. Niepewne. Osobno zob. gúogis. — Vb. denom. kuokinė́ti ʽbyć 

na zabawie, bawić sięʼ. 

 kúokštas 1 p.a. ʽpęk, garść (siana, słomy), pęk włosów, kłaków, wełnyʼ, kúokšta ʽtyle, 

ile się obejmie obu rękomaʼ (Otrębski 1934, 280). Niejasne. Hipoteza o wstawnym k i 

związku etymologicznym z wyrazem ros. kust, -á ʽkrzakʼ (por. BSW 139, gdzie rekonstrukcja 

pbsł. *kōukšta-; LEW 312) jest ze względów głosowych wątpliwa. Nie ma formy lit. †káustas 

o podobnym znaczeniu. NB. Lit. kùkštas, dotąd kwalifikowane jako refleks SZ do kuok- 

(zob. BSW, LEW), otrzymuje inne objaśnienie, zob. kùkti. 

 kuõlas 4, 2 p.a. 1. ʽkół, pal zaostrzony na końcu, kół w płocieʼ, 2. ʽkołek wbity w 

ziemię lub ścianęʼ, 3. ʽdrewniany ząb bronyʼ. War. gw. kvúolas (LD § 254: v-mobile; akutu 

autor nie skomentował). SD: kuolas «pal», kuolas grundinis «prąga, pręgierz», kuolas unt 

piktadėjų «pal na złoczyńce», k[u]olai krėgliai m.pl. «grele» [ʽszczudłaʼ, SPXVI]. Z powodu 

zwrotu kuõlą kálti ʽwbijać kółʼ sb. kuõlas jest pod względem etymologicznym wiązane z 

czas. kalù, kálti m.in. ʽbić, wbijaćʼ, SZ kùlti ʽuderzać, młócić (cepami)ʼ < pie. *kelh2-

/*kolh2- ʽschlagenʼ (LIV
2 350), por. Būga, RR II, 345n. (apofonia uo : a), BSW 114, LEW 197 

(s.v. juõkas) oraz 211, 312; ALEW 539. Trzeba jednak zauważyć, że stosunek formalny kuõl-

V : kal-V, kál-C nie jest sam przez się zrozumiały. Spodziewalibyśmy się raczej kõl-V : kãl-

V, ponieważ kol- (*kāl-) daje się objaśnić jako st. wzdłużony do kal-, por. pérkolas 

ʽprzegroda wbita w poprzek rzekiʼ. Nasuwa się przypuszczenie, że kuõlas weszło na miejsce 

starszego *kõlas < *kālas. Z zastąpieniem samogłoski o (*ā) dyftongiem uo mamy do 

czynienia również w wyrazach búožė (*bóžė), stuomuõ (stomuõ), šúokoti (šókti) i žúobris 

(žóbris). Inaczej Petit 2010, 124, który postuluje pie. *kōlo- jako st. wzdłużony do *kolo- 

(por. scs. kolŭ ʽkołek, palʼ, pol. kół, koła ts.). Podobnie Beekes 2010, 1364, który w dodatku 

postuluje powiązanie z gr. σκῶλος ʽpal zaostrzony; cierń, kolecʼ na gruncie praformy z s-

mobile: pie. *(s)kōl-o-. — Drw. kuolẽlis ʽkołek żelazny do osi, zabezpieczający koło przed 

spadnięciem, tzw. lon; ząb w bronie; drewniany gwóźdźʼ, SD
1 «kręgiel», kuoletas CGL ʽpal, 

pręgierzʼ, kuõlinė ʽgruba i długa igła; rozwidlony słup do suszenia garnków; wysoka wąska 



848 

na prawach rękopisu 

butelkaʼ (idiom kuõlinę švę̃sti ʽstać bezczynnieʼ), kuõlinės f.pl. ʽzbita z żerdzi rama, którą się 

mocuje na saniach celem powiększenia ich pojemnościʼ, kuoliùkas ʽkołekʼ. Cps. akė́čkuolis 

ʽząb, kołek w bronieʼ (por. akė́čios). — Nazw. Kuõlas, Kuolỹs, Kuoláitis, Kuolãlis, Kuõlinis. 

N.m. Kuõliškis, Kuolakãsiai.  

 kúolinga 1 p.a. ʽptak brodzący kulik, Numeniusʼ. Czy jest to wariant do gw. kūlìngė 

ʽjakiś ptakʼ? Niejasne. Może od onomatopei związanej z głosem tego ptaka. Tak się objaśnia 

pochodzenie odpowiednika psł. *kulikŭ/*kuligŭ ʽNumeniusʼ, por. ros. kulík, czes. kulík, 

stpol. kulik a. kulig (Boryś 273). Suf. -ing- ukazuje się również w nazwach ʽjaskółkiʼ: 

blezdingà, kregždingà.  

 kuomèt adv. 1. ʽkiedy?ʼ, 2. ʽkiedyś, kiedykolwiekʼ — zrost połączenia *kuo metu 

(instr.sg.), dosł. ʽjakim czasemʼ, zob. mẽtas. Odpowiednik łot. kuômeš ob. kuõme̦t ʽjak długo, 

od kiedyʼ. 

 kúopa 1 p.a., kuopà 3 p.a. 1. ʽgromada ludzi, grupaʼ, 2. ʽkompania żołnierzyʼ, 3. 

ʽzebranie wiejskieʼ, 4. ʽmendel złożony z 10 snopów żytaʼ (syn. kuõras), 5. ʽszereg mendli 

na poluʼ, 6. ʽsterta, kupaʼ, 7. ʽodszkodowanie za wejście bydła w szkodęʼ. SD: kuopa žmonių 

«kupa ludzi», kuopa «oborne» [ʽopłata za przechowywanie zajętego w szkodzie bydłaʼ, 

SPXVI]. Odpowiada łot. kuõpa ʽkupa, sterta, wiązka, pękʼ (adv. kuõpâ ʽw kupie, kupą, 

wszyscy razemʼ, kuõpãm ts.). Przypuszczalnie jest to rzeczownik postwerbalny od zanikłego 

iteratywu na SO, *kúopyti, gdzie *kúop- może być refleksem pie. *koh2p- ⇐ *keh2p- ʽobjąć, 

ująć, ogarnąćʼ (por. LIV
2 344). Zob. też kuõpti. Inaczej ALEW 539, gdzie rozważa się 

dwojaką przynależność pierwiastkową wyrazu: do pie. *k(u̯)eHp- lub do pie. *k(u̯)ep-. — 

Drw. kuopẽlė ʽkółko, np. literackieʼ, kuõpynė ʽmendelʼ, kuõpinos ZTŽ f.pl. ʽprzyjęcie gościʼ, 

sánkuopa ʽskupiskoʼ. Czy tutaj cps. seserkuopiaĩ m.pl. ʽdwaj szwagrowie, którzy mają za 

żony dwie siostryʼ (por. sesuõ)? 

 kuõpti, kuopiù, kuopiaũ 1. ʽusuwać zanieczyszczenia, czyścić, oczyszczać (studnię, 

moczydło, rów), sprzątać (stodołę, stajnię)ʼ, 2. ʽsprzątać zboże z polaʼ (javus kuopiu SD 

«zbieram z pola, sprzątam»), 3. ʽwybierać miódʼ, 4. ʽmiędlić lenʼ, 5. ʽzgarniać na kupę 

(ziarno, plewy, kartofle)ʼ, 6. ʽgrzebać, chować nieboszczykaʼ, 7. ʽkraść konieʼ. Cps. apkuõpti 

ʽoczyścić, obmieśćʼ (SD «chędożę; uprzątam»), iškuõpti ʽwyjąć, wynieść, wygarnąć, 

wyrzucić, usunąć wszystko, co zanieczyszcza, co zbyteczne; wyczyścić; wybrać miód i 

oczyścić ulʼ, iškuopiu SD
1 «wychędożam; wyczyszczam», iškuopiu prūdų SD «szlamuię 

sadzawkę», pakuõpti ʽschować, ukryć; pogrzebać, złożyć w grobieʼ, SD
1 «chowam; 

podziewam; schowam», SD «chowam (syn. laikau, iždemi); poprzątam co» (syn. parinku), 

prikuopti DP ʽopatrować, mieć staranieʼ, sukuõpti ʽzgarnąć do kupy, zebrać plonʼ. Refl. 

pasikuõpti ʽschować się gdzieʼ, nusikuõpti ʽoczyścić sięʼ. Odpowiednik łot. kùopt, kùopju, 

kùopu ʽsprzątnąć, oczyścićʼ, ìekùopt ʽzwieźć zboże, zakończyć żniwaʼ, pakùopt ʽobrządzić 

(bydło, konie)ʼ. Formacja praesentis – scharakteryzowana stopniem o (uo < *ō) w 

powiązaniu z suf. -ia- – wskazuje na pierwotną przynależność kuopiù do iteratywnego inf. 

*kuopyti. Podobny wypadek to baudžiù, baũsti ʽpopędzać, karaćʼ zam. *baudžiu, *baudyti, 

por. łot. bàudît, scs. buditi. Jeśli teraz kuõp- stoi – na skutek metatonii – na miejscu 

akutowanego kúop- (por. sb. postvb. kúopa), to takie przypuszczenie otwiera drogę do 

rekonstrukcji pie. *koh2p- jako SO do pie. *keh2p- ʽobjąć, ująć, ogarnąćʼ (LIV
2 344), por. łac. 

capiō, -ere ʽująć, chwycićʼ, gr. κάπτω ʽłapczywie łykaćʼ. Por. użycie lit. kuõpti w znacz. 

ʽzgarniać (ziarno, plewy) na kupęʼ. — Alternatywne tłumaczenie bierze za punkt wyjścia 

pary bliskoznacznych (czasem równoznacznych) wyrazów, których formę charakteryzuje 

wahanie wokalizmów uo (*ō) i o (*ā), np. luõkyti i lõkyti, skrúoblas i skroblùs, spúogas i 

spógas. To prowadzi do powiązania kuõpti z czas. kõpti (*kāp-) ʽkopać i zsypywać na kupę; 

okopywać rośliny; sprzątać zboże z polaʼ, mianowicie przy pomocy hipotezy o dyferencjacji 
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leksykalnej, która wykorzystuje neoapofonię o ⇒ uo. — Drw. kúopa (zob.), apkuopa SD 

«czystość; ochędostwo» (syn. apšvaita), apkuopus SD «ochędożny», šùlnio kuopė́jas ʽten, 

kto czyści studnieʼ, arklių kuoptojas SD «koniuch, stadowy parobek» (syn. žirgų 

apveizdėtojas), nopkuopimas SD «nieochędożność», pakuoptuvė Bažnyčios daiktų SD 

«zakrystya», príekuopa DP ʽopatrzność, opieka, pieczaʼ, prikuopė́jas DP ʽopiekun, sprawcaʼ, 

prikuopimas DP ʽopatrznośćʼ.  

 kuõras I 4 p.a. 1. ʽwieża w zamku, basztaʼ (SD kuoras regyklose daromas «baszta 

widokowa, ruchoma»), 2. gw. ʽmendel z dziesięciu zestawionych razem snopówʼ (war. 

kuorỹs i korỹs), 3. gw. ʽwiecha zatknięta w jakimś miejscuʼ. Cps. bukakuoris, -ė b.z.a. ʽtępo 

zakończonyʼ (por. bùkas). Z innym tematem: kuorỹs ʽwiecha zatknięta jako znak 

orientacyjny na zawianej śniegiem drodzeʼ. Odpowiedniki łot.: kuõra ʽwypukłość, wypukły 

łukʼ, kuõre ʽszczyt góry, szczyt dachu, kalenica; tyczka; znak rozpoznawczy na morzuʼ, ⇒ 

apkuôrãm adv. ʽokrężną drogą, naokołoʼ, kuõraîns ʽsklepiony; karbowanyʼ. Jest war. kor-: 

kõras ʽbaszta, wieża; dzwonnicaʼ, drw. koryčià ʽbaszta; szopaʼ (CGL), war. kornyčia b.z.a. 

(⇒ korỹčininkas ʽstrażnik w baszcieʼ), korỹs przen. ʽmendel snopówʼ. Jeden z wypadków 

oboczności wokalicznej uo (*ō) i o (*ā), por. drúožlės : dróžti; kuõpti : kõpti; skrúoblas : 

skroblùs; žúobris : žóbris. Dalszy wywód niepewny, zob. LEW 313 (brak w ALEW). Dawniej 

było zestawiane z gr. κυρτός ʽnabrzmiały, wydęty; wypukły, garbatyʼ i łac. curvus ʽzgięty, 

pochylony; krzywy, zakrzywiony, łukowato wygięty; wydrążony, sklepiony; spiętrzony, 

wzdętyʼ, zob. IEW 935: do pie. *(s)ker- ʽgiąć, krzywićʼ (tak samo GEW II, 55).  

 kuõras II 4 p.a. przest. ʽchór, chór anielskiʼ, DP ʽchor; orszakʼ — zapoż. z pol. XVI w. 

kor a. kur (rzadkie) obok chor ʽzespół śpiewaków wykonujący wspólnie... pieśniʼ (SPXVI), z 

rzadkim uo w zastępstwie pol. o (u). LEW 313 wywodzi raczej z nwn. Chor, skąd też łot. 

kuõris ʽchór śpiewakówʼ i ʽmiejsce w kościele dla chóru i organówʼ (w ME bez etymologii; 

brak u Jordan 1995). Pominięte w SLA i ALEW. Zob. też chòras. 

 kúosa 1 p.a. ʽptak kawka, Coloeus monedulaʼ (m.in. SD), też m. kúosas. Odpowiedniki 

łot. kuosa i skuosa, (s)kuosvārnis, kuõvãrnis. Dźwiękonaśladowcze, podobnie jak np. stwn. 

tāha ʽkawkaʼ, zob. LEW 284 (s.v. kóvas), ALEW 540. — Drw. kuosýtis ʽmała kawkaʼ. Nazw. 

Kúosa, Kuosáitis. N.m. Kúosiai, Kuosiaĩ, Kúosinė 4x, Kúosiškės, Kúosakiai, n.rz. Kúosinė. 

 kupà I 4 p.a. stlit., gw. ʽkupa, gromada ludziʼ (m.in. DP) — zapoż. ze stbłr. kupa ʽkupa, 

stos, gromadaʼ, błr. kúpa, -y. 

 kupà II (p.a. nieoznaczony) gw. ʽwielka beczka, kufaʼ (Rita per priemenę kupą ʽToczy 

kufę przez sieńʼ) — zapoż. ze stbłr. kufa ʽkadź, wielka beczkaʼ, por. błr. kúpa, -y ʽwielka 

beczka na ziarnoʼ (ĖSBM 5, 161). Por. pol. przest. kufa ⇐ śrwn. kuofe, nwn. Kufe f. NB. LEW 

313 przytacza postać z długością (kūpà), ta jednak nie ma potwierdzenia w LKŽ. 

 kùparas, kùfaras 3, 1 p.a. gw. ʽdrewniana skrzynia z wiekiem, służąca do 

przechowywania odzieży i tkanin, kufer; skrzynia posażnaʼ (zob. LEEŽ 147) — zapoż. z błr. 

gw. kúpar, -pra obok kúfar, -fra i kúfėr, -fra (PZB 2, 591, ĖSBM 5, 162), por. błr. liter. kúfar, 

-fra (⇐ pol. kufer, -fra ⇐ nwn. Koffer m.). War. kùparis, kùpartas (zakończenie -tas 

niejasne). — Zdrob. kuperk̃as ʽkuferek; skrzynia posażnaʼ (ZS 28) ⇐ błr. gw. kufė́rak, -rka 

(PZB 2, 591), pol. kuferek, -rka. 

 kùpčius, -iaus 2 p.a. stlit., gw. ʽkupiec, handlarzʼ — zapoż. ze stbłr. kupecъ, por. błr. 

kupéc, -pcá, pol. kupiec, -pca (por. SLA 116, ZS 28, LEW 313; brak w ALEW i POLŽ). — Vb. 

denom. kupčiáuti ʽsprzedawać i kupować, handlowaćʼ (por. sufiks w pirkliáuti ⇐ pirklỹs), 

kupčiavóti ts. Osobno zob. perk̃upčius. 

 kùpelis, -io 1 p.a. gw. ʽnaczynie do picia, kubekʼ (Pasemk pilną kupelį vandens 
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ʽZaczerpnij pełny kubek wodyʼ) — zapoż. ze stbłr. kufelь (kuxelь), por. błr. kúfelь, -flja 

ʽnaczynie do picia piwaʼ (⇐ pol. kufel, -fla ʽpękate szklane naczynie z uchem, używane do 

picia zwykle piwaʼ ⇐ śrwn. küefel ʽbeczułkaʼ, zdrob. od kuofe ʽkadź, beczkaʼ, por. nwn. 

Kufe f.). Zob. Sławski III, 319n., ĖSBM 5, 174. Zob. też kulpius. 

 kùpeta 1 p.a., kupetà 3 p.a. 1. ʽstóg, bróg, wielka kopa siana, słomyʼ, 2. ʽkupka siana 

podeschłegoʼ (Otrębski 1934, 280), 3. gw. ʽmendel snopów na poluʼ, 4. ʽgromada ludziʼ (⇒ 

kùpetoj adv. ʽrazemʼ) — formacja dewerbalna na -etā- od kùpti, -iù ʽskładać na kupęʼ, SO 

kaũpti, -iù ʽskupiać, zbieraćʼ, zob. LEW 313. Por. sufiks w lopetà, skẽpeta, šérpeta (ŽD 340). 

— Z innymi sufiksami: kupata ʽstóg sianaʼ (⇒ łot. gw. kupata ts., Urbutis 2009, 314), kùpelė 

1. ʽmendel żyta a. pszenicy; mendel owsa, jęczmienia, bobu, lnuʼ, 2. ʽkozły, krzyżaki 

mocujące górne snopki strzechyʼ, kùpena a. kùpana ʽstóg siana; garstka słomy, siana; lok 

włosówʼ (por. łot. kupe̦na ʽpryzma śnieguʼ, war. kupana), kùpita ʽkopka siana; kupa gnojuʼ. 

— Drw. kupetys a. kùpetis ʽkopka siana, koniczyny a. grochu (SD «kopka siana; stog siana»); 

plecy, grzbiet; garbʼ, też o gromadzących się chmurach deszczowych (por. šepetỹs ⇐ šepetà; 

inaczej ŽD 341), cps. kupẽtverta ʽsiano rozrzucone z kopki do suszeniaʼ, war. kupẽtvertė 

(por. vers̃ti). Nazw. Kùpetis. Vb. denom. kupečiúoti 1. ʽskładać siano w kopkiʼ, 2. ʽporuszać 

się gromadnie, mrowić sięʼ, 3. ʽmocować sięʼ, 4. ʽfermentować (o miodzie), kisnąć, bulgotać 

(o wrzątku), 5. ʽiść pochylonymʼ. 

 kupė́ti, kùpa (war. kùpia), kupė́jo gw. ʽkipieć; bujnie rosnąć, rozrastać się; rosnąć (o 

cieście)ʼ — durativum na -ė- od kup- jako st. zanikowego typu saṃpras. do pwk. *ku̯ep-, por. 

kvepiù, kvėp̃ti ʽwdychać i wydychaćʼ. — Drw. kuplùs a. kùplas ʽo drzewie: rozłożysty, 

rozgałęziony, krzaczasty, bujnie rosnący; gruby, tęgi, mocny; gęsty – o dymieʼ (por. łot. 

kupls ʽbujny, gęsty, obszernyʼ), ⇒ vb. denom. kuplė́ti ʽbujnie się rozrastaćʼ. — WSZ kūp-: 

kūpė́ti (zob.). 

 kūpė́ti, kū̃pa (war. kū̃pi), kūpė́jo 1. ʽkipieć, wrząc rozpryskiwać się, przelewać się przez 

brzeg naczyniaʼ, 2. ʽbujnie, obficie rosnąć, rozrastać sięʼ, 3. ʽ(o cieście) podnosić się na 

skutkek fermentacji, rosnąćʼ, prikūpė́ti ʽnalecieć do pomieszczenia – o muchachʼ (Atdarai 

duris, tai ir prikū̃pi musių ʽOtwierasz drzwi, to i much wiele się zlatujeʼ). Odpowiedniki bsł.: 

łot. kûpêt, -u, -ẽju ʽdymić się, parować (też o spoconym koniu, o oparze, mgiełce nad 

jeziorem); dymić, kopcić (o łuczywie)ʼ oraz scs. kypěti ʽkipieć, gotować się; przelewać się, 

być w nadmiarzeʼ. Wskazują one na odziedziczoną formację pbsł. *kūp-ē- z pie. *kuh1p-eh1, 

na SZ typu saṃpras. Zob. LEW 325, ALEW 545n. — Pełna forma pwk. *ku̯eh1p- ʽkipiećʼ (por. 

LIV
2 374) ukazuje się w słowiańskim pod postacią st. o, por. psł. *kvapiti ʽprzynaglać, 

przyspieszaćʼ, czes. kvapit ʽspieszyć (się)ʼ, ukr. kvápyty ʽpobudzać do pośpiechu, 

przynaglaćʼ, kvápytysja ʽspieszyć się; patrzeć na coś pożądliwieʼ, stpol. kwapić się ʽspiesznie 

albo wcześnie coś robićʼ, pol. ʽmieć ochotę na rozpoczęcie czegoś, brać się energicznie za 

cośʼ, < pbsł. *ku̯ōp-ī- ⇐ pie. *ku̯oh1p-éi̯e-. Por. LIV
2 374, Boryś 277 (tu błędna formuła 

apofoniczna *ū ⇒ *u̯ā).  

 kupolià 2 p.a., gen.sg. kupõlios stlit., gw. ʽmajówka, jaką urządza młodzież w Zielone 

Świątkiʼ — zapoż z błr. Kupálle, -ja n. ʽświęto św. Jana Chrzciciela, przypadające w noc z 

23 na 24 czerwcaʼ (stbłr. kupalo ts.). Por. Brückner 1877, 99, ZS 27n., SLA 116, LEW 313n., 

ĖSBM 5, 161 (brak w ALEW). — Drw. kupõlė a. kūpõlė bot. ʽdziurawiec zwyczajny, 

Hypericum perforatumʼ, kupõliai a. kūpoliai m.pl. ʽzioła zebrane w noc świętojańskąʼ, 

kupolìnės žolės f.pl. ʽzioła zebrane w dniach 24–29 czerwcaʼ, kūpõlis bot. ʽpszeniec, 

Melampyrumʼ (dirvinis kūpolis ʽpszeniec różowy, Melampyrum arvenseʼ). Vb. denom. 

kupoliáuti a. kūpoliáuti ʽzbierać zioła lecznicze w noc świętojańskąʼ (Joninė[je] kūpoliáuja 

mergos, renka žiedus po pievas JU ʽW noc świętojańską dziewczęta «kūpoliauja», zbierają 

zioła na łąkachʼ).  
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 kuprà 2 p.a. 1. ʽgarb, wypukłość na plecachʼ, 2. gw. ʽplecy, grzbietʼ, 3. gw. 

ʽwzniesienie, pagórekʼ — formacja dewerbalna na -rā- od kùpti ʽwznosić się, wzdymać się, 

rosnąć – o cieścieʼ (SO w kaũpas ʽkupa; wyniosłość, wzgórekʼ). Zob. LEW 314, ALEW 541. 

Z innymi sufiksami: łot. kuprs, kupris ʽgarbʼ. Paralele: sùkras ⇐ sùkti; dubrà ⇐ dùbti. Por. 

stang. hofer, stwn. hovar ʽgarbʼ ob. stwn. hubil ʽpagórekʼ (IEW 591). — Zapoż. litewskie w 

błr. gw. kúpra, kuprá, kupró ʽgarb; biodro; kłąb u krowyʼ (PZB 2, 575, ĖSBM 5, 163). — 

Drw. kùprainis, -ė ʽo drodze: wyboista, nierównaʼ (dosł. ʽz garbamiʼ), kùprainis ʽwielbłądʼ, 

kuprìnė ʽtobołek noszony na plecach; plecak; tornister; grzbiet, tyłek; uderzenie w plecyʼ, 

kuprỹs ʽmający garb, garbusʼ (SD «garbaty, gibbosus»), kùprius ts., kuprótas ʽgarbatyʼ, 

kuprõčius ʽgarbusʼ, cps. kupranõsis ʽkto ma garbaty nosʼ (por. nósis), kupranugãris 

ʽwielbłądʼ, m.in. SD (por. nùgara). N.m. Pakupriaĩ, Pãkūpris. Por. łot. kupraînis ʽczłowiek z 

garbem, garbatyʼ, kupris ʽczłowiek garbaty, mały człowiek, karzełʼ, kuprums ʽwypukłość, 

sklepienieʼ. Wykrz. kuprì o chodzie zgarbionego. — Vb. denom. 1. kuprénti ʽiść 

przygarbionym; pochyliwszy się pracowaćʼ, 2. kuprė́ti, -ju, -jau ʽgarbić się, być 

zgarbionymʼ, 3. kū̃printi ʽiść zgarbionymʼ, refl. kū̃printis ʽgarbić sięʼ, 4. kupriúoti ʽzginać 

grzbiet; nieść uginając się pod ciężarem; przezywać, przedrzeźniać garbategoʼ. 

 kupravimai m.pl. stlit. ʽzatrwożenieʼ. W świetle LKŽ jest to hapaks z Katechizmu 

Pietkiewicza, por. Noris ant jų ateis sunkybės, irgi kokie kupravimai dėl jų silpnybės PK 5712 

ʽchoć na nie przyidą nawałności, albo jakie zatrwożenie dla ich krewkościʼ. Zakończenie -

avimai implikuje czasownik na -auti, *kuprauti ʽtrwożyć sięʼ, jako osnowę. Ten z kolei 

został utworzony od rzeczownika kuprà ʽgarbʼ (zob.), znacz. etym. ʽkulić się, garbić się ze 

strachuʼ, por. kupriúoti ʽzginać grzbietʼ. Podobnie dla objaśnienia stlit. bokštavimas trzeba 

założyć zanikły czas. *bokštauti. Brak w ALEW.  

 kupstýti, kupstaũ, kupsčiaũ gw. ʽbić, tłucʼ, apkupstýti ʽobić, zbićʼ. Opisowo: frq. na -

sty- od kup- jak w kùpti (zob.). Historycznie: intensivum na -y- od neopwk. kupst-, 

wyabstrahowanego z prs. kùpsta do kùpti (zob.). Por. kùrstyti ⇐ prakùrsta; ūkstýti ⇐ ū̃ksta; z 

apofonią: bárstyti ⇐ bìrsta, lankstýti ⇐ liñksta. — Postverbalia z neoosn. kupst-: kupstà 

ʽkupka, np. zboża, sianaʼ, kùpstas ʽniewielkie wzniesienie, pagórek, kępa, kępka; mała kupka 

siana; ustawiony na polu rząd snopów (od 10 do 12); gromada, grupaʼ (⇒ kupstótas 

ʽpagórkowaty – o łąceʼ), kùpstis ʽkopka zgrabionego sianaʼ (Kùpstis šieno apvalus, o kūgis 

pailguotinas ʽ«Kupstis» siana [jest] okrągły, zaś «kūgis» [jest] podługowatyʼ). Ze zmianą ps 

> pš: kùpštis, -ščio. ŽD 324 niesłusznie mówi o nominalnym suf. -st-; zob. uwagę s.v. láikštė. 

— Vb. denom. kupstúoti 1. ʽbyć w gromadzieʼ, 2. ʽskupiać się, gromadzić się, pracować w 

kupieʼ, 3. ʽskładać w kupkiʼ, 4. ʽpowoli, z trudem iśćʼ, refl. kupstúotis ʽrosnąć bujnie, gęsto, 

kłębić sięʼ, išsikupstúoti ʽstać się nierównym, pagórkowatymʼ (čia lygi, graži pieva buvo; kai 

padarė ganyklą, išsikupstavo ʽTu była równa, piękna łąka; jak zrobili pastwisko, to pokryła 

się pagórkamiʼ). — N.m. Kupstaĩ 2x, Kupsčiaĩ 2x, Kupstìnė, cps. Bliñdžiakupstis.  

 kùpti, kùpsta (war. kùpa), kùpo ʽunosić się – o wrzącym płynie; wzdymać się, rosnąć – 

o cieście chlebowym, o kisnącym mlekuʼ, iškùpti ʽpodnieść się, napuchnąćʼ, pakùpti ʽo 

mleku: dobrze skisnąćʼ — inchoativum z suf. -sta- i SZ kup- ⇐ kaup, por. kaũpti ʽgarnąć do 

kupy, gromadzićʼ. Odpowiednik łot. kupt, kùpu (*kumpō), kupu ʽzbiegać się, kurczyć się, 

krzepnąć; kłębić się; parowaćʼ, kupât ʽścinać się, krzepnąć; powiększać się, podnosić sięʼ. 

Rzadkie jest tr. kùpti, kupiù, kupiaũ ʽskładać na kupęʼ. — Drw. kupstýti (zob.). Nomina: 

kùpeta (zob.), kùpinas ʽpełny, napełniony po brzegiʼ (war. do kaũpinas), kupinai adv. SD 

«nadwzwyż» [ʽz czubemʼ] (syn. prabingtai), kuprà (zob.), kupsnà ʽpagórek, kopczyk; kupka 

(siana, koniczyny)ʼ, kupùrna ʽnierówność na łące, kopczyk, kretowisko; kupa gnoju, ziemi; 

kawał darniʼ. Por. łot. kupana ʽpryzma śnieguʼ, kupsa a. kupss ʽkępa, grupa drzew, zagajnikʼ, 

kupsna ʽwydma piaszczystaʼ (war. s-mobile: skupsnis ʽpęk, wiązkaʼ). — WSZ kūp-: kūpsóti 
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ʽsterczeć, wystawać nad ziemiąʼ (por. krūpsóti ⇐ krùpti). 

 kur ̃ adv. ʽgdzie? dokąd?ʼ : łot. kùr ts. Używane również jako zaimek względny. 

Budowa: ku-r, drw. z partykułą -r od osnowy zaimka pytajnego pie. *ku̯u-, który był 

wariantem do pie. *ku̯o- i *ku̯i-. Por. z jednej strony alb. kur ʽkiedyʼ, łac. cūr adv. ʽpo cóż 

więc? dlaczego?ʼ (z *ku̯ōr ⇐ pie. *ku̯or ʽgdzie?ʼ), łac. uter ʽktóry z dwóch?ʼ ⇐ pie. *ku̯u-tero- 

(Weiss 2009, 285), sti. kár-hi ʽkiedy?ʼ, goc. ƕar, stisl. hvar ʽgdzieʼ < pie. *ku̯or obok ags., 

stwn. hwār ʽgdzieʼ < pie. *ku̯ēr (por. de Vaan 155n., Kroonen 263), z drugiej strony pie. 

*ku̯u-dhe ʽgdzieʼ w scs. kŭde, wed. kúha, aw. kūdā ʽgdzieʼ (por. wed. kútra, kútrā ʽgdzie? 

dokąd? po co?), osk. puf, umbr. pufe. Zob. też BSW 144, LEW 314. Alternatywny wywód lit. 

kur ̃z pie. *ku̯or (ALEW 542) jest wątpliwy, ponieważ korzysta z hipotetycznej zmiany *or w 

ur, na co nie ma wiarygodnej paraleli. — Drw. abejur ̃w obu miejscach, tu i tamʼ (por. abejì), 

antrur ̃ʽgdzie indziejʼ (Buvau ir vienur, ir antrur ̃ʽByłem i tu i tamʼ. Antrur ̃rasi sau darbą 

ʽGdzie indziej znajdziesz sobie pracęʼ), por. añtras; bet kur ̃ ʽbyle gdzieʼ, kai kur ̃

ʽgdziekolwiek, gdzieniegdzieʼ, kažkur ̃ʽgdzieśʼ (por. kažìn), kitur ̃ʽgdzie indziejʼ (por. kìtas), 

kuriaũ ʽgdzieżʼ (< kur ̃ jaũ, dosł. ʽgdzie jużʼ), kur kàs ʽo wiele, znacznieʼ (Čia kur kàs 

plačiau, kaip mano dirbtuvėje ʽTu o wiele przestronniej niż w mojej pracowniʼ), kur kitur SD 

«gdzie indzie», kurl̃ink ʽw jakim kierunku, dokądʼ (Kurl̃ink ein šis kelias?), kurl̃inkui ts., kur ̃

ne kur ̃ ʽgdzieniegdzieʼ, kur nórs ʽgdzieś, gdziekolwiek, byle gdzieʼ, niẽkur ʽnigdzieʼ (por. 

niẽkas), svetur ̃ ʽpoza domem, wśród obcych, na obczyźnieʼ (por. svẽčias), vàkur ptk. ʽoto 

gdzieʼ (por. GJL III, § 840), vienur ̃ʽw jednym miejscuʼ (por. víenas), visur ̃ʽwszędzieʼ (por. 

vìsas). NB. W niektórych gwarach przysłówki na -ur ukazują się w formach akutowanych, 

np. kitùr, visùr. 

 kurapkà 2 p.a., gen.sg. kurãpkos stlit., gw. ʽkuropatwa, Perdix perdixʼ (m.in. SD) — 

zapoż. z błr. gw. kurópka, -i (psł. *kuropŭtŭka). War. synkopowany: krapkà. Por. ZS 28. SLA 

116, za nim LEW 314 przyjmowali pośrednictwo ukr. kurípka (*kuropka). 

 kurb̃as 2 p.a. gw. ʽkosz, koszyk; żłób w oborze; kaganiec; ul; klatka dla ptakówʼ — 

zapoż. z prus.-niem. korb m. ʽpleciony kosz, kosz na rybyʼ (GL 76, LEW 220, Čepienė 74). Z 

tego samego źródła jeszcze karb̃as i kurṽis (zob.). 

 kurč̃ias, -à 4 p.a. ʽgłuchy, niesłyszącyʼ, SD «głuchy» (syn. negirdžiųs, nutrinktas) — z 

*kurt-i̯a-, drw. od przymiotnika kurt̃as ʽgłuchyʼ. Paralele: prãsčias ⇐ prãstas; stãčias ⇐ 

stãtas. Temat *kur-ta- porównuje się z rcs. kŭrnŭ ʽokaleczony, ucięty – o uchu, nosieʼ < 

*kur-na- : łot. kurñs ʽgłuchyʼ (ob. kurl̃s ts.), por. BSW 146, LEW 314n. Pwk. pbsł. *kur- jest 

kontynuacją SZ *ku̯ṛ-C do pie. *ku̯er- ʽuciąćʼ (LIV
2 391), por. z jednej strony lit. kùrti (zob.), 

z drugiej strony wed. kṛṇóti ʽczyni, robiʼ, 3 pl. kṛṇvánti, het. kuerta ʽciął, ucinałʼ. — Inne 

drw. od neoosn. kurt-: kurčius SD «głuch, głuszek», kurtylà ʽprzygłuchy człowiekʼ, kurt̃inas 

ʽgłuchyʼ (por. ãklinas ⇐ ãklas), ⇒ kurtinỹs 1. ʽgłuchy człowiekʼ, SD «głuch, głuszek», 2. 

ʽptak głuszecʼ (por. n.rz., n.jez. Kurtinỹs); kurtókas ʽgłuchawyʼ. Cps. kurč̃galis ʽgrubszy, 

cięższy koniec (pnia, snopa)ʼ (por. gãlas), kùrtausis a. kurt̃ausis ʽgłuchyʼ < *kurt̃a-ausis 

(dosł. ʽo głuchych uszachʼ, por. ausìs). — Vb. denom. 1. kurs̃ti (zob.), 2. kurtė́ti, kurčiù (3 

os. kurt̃i, war. kurt̃a), kurtė́jau ʽgłuchnąćʼ, 3. refl. atsikurtė́ti ʽodzyskać słuch; odzyskać 

pamięć, przypomnieć sobie; poprawić się na cieleʼ, 4. kurténti, częściej kurt̃inti caus. 

ʽgłuszyć, zagłuszaćʼ, apkurtinu SD «głuszę» (syn. nutrinkiu), nukurtinu SD «ogłuszyć kogo» 

(syn. nutrinkiu). — Nazw. Kurtinỹs (⇒ Kurtináitis, pol. Kurtynajtys), n.rz. i n.jez. Kurtinỹs, 

n.jez. Kurtinėl̃is.  

 kurčiùkas 2 p.a. wsch.-lit. ʽkurczakʼ (Trỹs kurčiùkai telìko DVŽ ʽZostały tylko trzy 

kurczakiʼ) — zapoż. z błr. gw. kurčúk. 

 kùrėlis, -io 1 p.a., kùrelis 1 p.a. gw. ʽgruby kij, pałka, kółʼ — właściwie *kulėlis, 
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nomen instrumenti na -ėl-/-el- od kùlti ʽmłócić, prać, bijaćʼ, które się zmieniło przez przez 

dysymilację l-l > r-l (por. dilgėlė ̃> dirgėlė;̃ mìlvelis > mìlveris), zob. LEW 316. — Oboczny 

temat na -iu-: kùrėlius a. kùrelius 1 p.a. stlit. (WP, BRB, zob. PAŽ 210) i gw. (Eidamas arklių 

ganyti, pasiimk kùrėlių – gali vilkai apnikti Gdy idziesz paść [w nocy] konie, weź pałkę, bo 

mogą [cię] wilki obstąpićʼ). 

 kùrinas 1 p.a. ʽindyk, indorʼ — zapoż. z prus.-niem. kurre ʽindykʼ (GL 76), z dodaniem 

suf. -inas jak w kurk̃inas ʽindorʼ, pỹlinas ʽkaczorʼ i žą̃sinas ʽgąsiorʼ.  

 kurìs, f. kurì 4 p.a. 1. zaimek pytajny ʽktóry z wielu?ʼ, 2. zaimek względny ʽktóryʼ. W 

gwarach spotyka się war. kuriàs. Odpowiednik łot. kuŗš, f. kuŗa ʽktóryʼ. Etymologia sporna. 

Część badaczy przyjmuje zrost przysłówka kur ̃ʽgdzie? dokąd?ʼ z zaimkiem 3 osoby jìs, f. jì 

(za J. Schmidtem, por. LEW 314), część zaś opowiada się za derywacją suf. -i̯a- od adv. kur ̃

(por. np. Stang 1966, 236n., który wskazuje paralelę w postaci goc. ƕarjis ʽktoʼ ⇐ ƕar 

ʽgdzieʼ). — Drw. by kurìs ʽktórykolwiekʼ, kai kurìs ʽniektóryʼ. War. emfatyczny: kurisgi SD 

«ktoryż» (syn. kasgi). — War. synkopowany: kurs̃ ʽktóryʼ. Złożenie formy kurs z 

partykułami wyraża zaimki nieokreślne: 1. kurs nórs a. kurs nórint ʽktórykolwiekʼ, 2. bet 

kurs̃ ʽktóry bądźʼ, 3. nekurs̃ ʽniektóryʼ (kuriẽ-ne-kuriẽ m.pl. ʽniektórzyʼ). — Z inną budową: 

kursai SD «ktory» (pytajne i względne), war. emfatyczny kursaigi SD «ktoryż» (syn. kasgi). 

 kùrkė, kùrka 1 p.a. ʽindyczkaʼ — od osnowy kur-k-, pochodzącej od zawołania kùr-kùr 

na indyki (Kùr-kùr, kurkiukai!). Podobnie łot. kurka ts. Por. klerk̃ti ⇐ kler-̃kler;̃ krỹkti ⇐ krỹ-

krỹ. Z uwagi na znaczenie mniej jest prawdopodobne zapożyczenie wyrazu błr. kúrka, -i 

ʽkura, samica kogutaʼ (za czym Brückner 1877, 100 i LEW 316). Synchronicznie kùrkė może 

być wyczuwane jako sb. postverbale od kurk̃ti I (zob.). — Drw. kurkíena a. kurkienà ʽmięso 

z indykaʼ, kurk̃inas ʽindyk, indor, Meleagris gallopavoʼ; od tego wstecznie kùrkis ʽindykʼ 

(por. gulb̃inas ⇒ gulb̃is). Zdrob. kurkýtis, kurkiùkas, kurkùtis. Zob. też kalakùtas. 

 kurklỹs, -io 4 p.a. 1. ʽturkuć podjadek, Gryllotalpa gryllotalpa, świerszczokret, owad 

żyjący w wilgotnej ziemi, szkodnik podgryzający korzenie roślinʼ, 2. SD «niedźwiadek 

robak» [ʽskorpionʼ, SPXVI] – nomen agentis na -lys od kurk̃ti I (zob.). Paralele: baublỹs ⇐ 

baũbti; kranklỹs ⇐ krañkti; krauklỹs ⇐ kraũkti. 

 kurk̃ti I, kurkiù, kurkiaũ 1. ʽo żabie: skrzeczeć, rzegotać, kumkaćʼ, SD kurkia varlės 

«rzegocą żaby, skrzeczą żaby», 2. ʽo kurze, kwoce: gdakać, krzekotaćʼ, 3. przen. ʽdokuczać 

ciągłym gadaniem, proszeniemʼ, sukurk̃ti ʽo żabie: złożyć jaja, skrzekʼ, susikurk̃ti ʽzwinąć się 

w kłębek; zbić się w gromadęʼ — czasownik utworzony od wykrz. kùrkt, kurk̃t o 

skrzeczeniu, skrzypieniu (por. turk̃ti). Z innymi sufiksami: kùrkčioti, kùrkdyti, kurkė́ti, 

kurksė́ti, kurksóti, kùrktelėti. Odpowiednik łot. kùrkt, kùrcu (war. kurkstu), kùrcu ʽrechotać, 

kwakaćʼ. Zob. też kiurk̃ti. Paralela słowiańska: scs. krŭknǫti ʽpiszczeć, kwilićʼ, ros. kerkatь 

ʽgwizdać, piszczećʼ. — Postverbalia: kùrkla c. ʽpłaksa, beksaʼ, kurk̃liai m.pl. ʽżabie jaja, 

skrzekʼ, kurklỹs (zob.), kurkulaĩ m.pl. ʽskrzekʼ346, war. kurk̃ulės (łot. kurk̃ulis); kùrkūlė a. 

kùrkulė ʽkłąb splątanych nici; kłąb sadzy, gruda żużlu; rój pszczół; gromada ludzi, dzieciʼ. 

Niejasne krak° w war. krakulaĩ ʽskrzekʼ. — N.m. Kurklė,̃ Kurkliaĩ 5x, Kùrkliškės, 

Kurklìškiai. 

 kurk̃ti II, kurkiù, sùkurkiau gw. ʽbyle jak szyć, prząść, cerować, zwijać w kłębekʼ, refl. 

kurk̃tis: apsikurk̃ti ʽniedbale się ubrać; obwiesić się różnymi przedmiotamiʼ, susikurk̃ti 

ʽstoczyć się, wykoleić się (pod względem społecznym)ʼ. Niejasna dyferencjacja znaczeniowa 

względem kurk̃ti I. — Drw. kurkinỹs ʽrzecz byle jak uszyta lub splecionaʼ. 

 kurl̃as, -à 4 p.a. gw. ʽgłuchyʼ (Dowkont) — zapoż. z łot. kurl̃s. Por. kurč̃ias. — Drw. 

 
346 Nietrafne powiązanie z czas. krèkti ʽkrzepnąć, zsiadać sięʼ w LEW 293.  
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kurl̃is, -ė: Tas kurl̃is negirdėjo pietų šaukiamas. Ten «kurlis» nie słyszał, że wołają na obiadʼ.  

 kùrmis, -io 1 p.a. ʽkret, Talpa europaeaʼ. Odpowiednik łot. kurm̃is (war. kurnis). 

Możliwe, że jest to derywat na -i̯a- od *kur-ma-, co było dewerbalnym przymiotnikiem 

porównywalnym z kurt̃as ʽgłuchyʼ lub kurč̃ias ts., zob. LEW 317. Nowa próba etymologizacji 

w Kabašinskaitė i Klingenschmitt, Balt XLI:2, 2006, 169-186. — Cps. kurmiãkautai m.pl. 

ʽpułapka na kretyʼ (por. káuti), kùrmiarausis ʽkretowisko, kretowina, kopczyk ziemi, którą 

kret wyrzucił na powierzchnięʼ, war. kùrmrausa, kùrmrausis, kùrm(i)arausa, kùrmausis (por. 

raũsis). — N.m. Kurmiaĩ, Kùrmiškė 3x, Kùrmiškiai 2x, Kùrmagala. N.jez. Kùrmis, 

Kùrmežeris, n.rz. Kùrmė. 

 kùrmonas 1 p.a., kùrmanas 1 p.a. gw. ʽfurman, woźnicaʼ — zapoż. ze stbłr. xurmanъ, 

xurmonъ (⇐ pol. furman, z nwn. Fuhrmann m.), por. błr. gw. xúrman, -a, z substytucją lit. k 

za błr. x (ZS 28). War. churmõnas. Osobno zob. fùrmonas. — Drw. kurmánka 1 p.a. 

ʽzaprzężony wóz konny, furmankaʼ ⇐ błr. gw. xurmánka (⇐ pol. furmanka). War. kurmonkà 

ob. kumonkà 2 p.a. (LZŽ). — Vb. denom. kurmonáuti ʽpowozić końmi, być furmanemʼ. — 

Nazw. Kurmonãvičius, Kurmanãvičius, n.m. Kùrmoniškės.  

 kurñas, -à 2 p.a. wsch.-lit., zwykle f. ʽo chacie, izbie: kurna, w której stoi piec bez 

komina odprowadzającego dymʼ (Kurños pirkios bit be kamino ʽKurne chaty nie miały 

kominaʼ. Nors kurnoj gryčioj vaikai užaugo, bet, žiūrėk, ir nejuodi, ir dūmai akių neišgraužė 

ʽChoć dzieci w kurnej chacie wyrosły, to popatrz, ani nie [są] czarni, ani dym [im] oczu nie 

wygryzłʼ) — zapoż. z błr. kúrny, -aja. 

 kurõnas 2 p.a. gw. 1. ʽusypany pagórek, kopiecʼ, 2. ʽprzedhistoryczny kurhan 

mogilnyʼ, 3. ʽzaspa, pryzma śnieguʼ, 4. przen. ʽniewielka chmuraʼ — z zanikiem γ w 

*kurγonas zapożyczone z błr. kurhán, -a ʽwysoka mogiła; usypany kopiecʼ, stbłr. kurganъ 

(ĖSBM 3, 115; 5, 167), por. błr. gw. ʽpagórek, wzniesienie; wyspa na bagnie, kępa obrosła 

mchem; dawna mogiła żołnierska na polu bitwy; kupa kamieni; wielka zaspa śnieguʼ (PZB 2, 

580). Usunięcie błr. γ też w náika i paĩbelis. — N.jez. Kurõnas, bagno Kuronaĩ, las Kurõnai 

2x, cmentarz 2x, las Kurõngiris (por. girià), od tego n.rz. Kurõngiris (por. Vanagas 174). 

 kùrpė 1 p.a. 1. ʽtrzewik uszyty ze skóryʼ (Aunasi brangiomis kurpėmis BRP ʽObuwa 

się w drogie trzewikiʼ), SD «trzewik» (syn. čeverykas), pl. kùrpės ʽpółbutyʼ, 2. ʽtrzewik z 

drewnianą podeszwą i skórzanym wierzchem, drewniak, trepʼ, 3. kùrpės f.pl. ʽmiękkie 

pantofle niciane, zrobione na drutachʼ, 4. ʽmiara długości równa 12 calom, stopaʼ, 5. żm. 

ʽczworoboczna belka w dnie łodzi z otworem na masztʼ. SD
1 medžio kurpė «trepka» [ʽchodak 

z drewnianą podeszwąʼ], kurpės f.pl. «kurpie», war. š-mobile: škùrpės (Apsiauk škurpėm 

ʽWłóż butyʼ). Odpowiedniki bsł.: łot. kurp̃e ʽbut, pantofelʼ, stpr. kurpe EV ʽbut, Schuch 

[Schuh]ʼ, korpe GRG 81 «Schue» (Trautmann 1910, 365, PKEŽ 2, 310n.) oraz psł. *kṛpja, 

por. sch. kȑplje pl. ʽstare buty; rakiety do chodzenia po śnieguʼ, pol. gw. karpie pl. ʽchodaki z 

drewnianą podeszwą i skórzanym wierzchemʼ, karple pl. ʽrakiety do chodzenia po śniegu i 

błocieʼ (Karpaty), ukr. gw. kérpecь ʽpłytkie obuwie z jednego kawałka skóry, kierpiecʼ oraz 

cs. krŭpa ʽszmata, strzęp tkaninyʼ, sch. kȑpa ʽłata na odzieniuʼ, słń. kŕpa ts. — Pwk. na SZ 

pbsł. *kurp- ma obocznik kirp-, por. lit. kirp̃ti ʽstrzyc, ciąć nożycamiʼ. Znacz. etym. 

ʽprzedmiot wykrojony ze skóryʼ. Por. dur- ob. dir- przy prs. derù; gur- ob. gir- przy prs. 

geriù; rung- ob. ring- przy prs. rengiù. Zob. BSW 146, LEW 318, Sławski II, 86n., ALEW 

542n. — Zapoż. litewskie w błr. kúrpy ʽrodzaj obuwiaʼ, ros. gw. kúrpy ʽłapcie uplecione ze 

słomyʼ (Urbutis, Balt V:1, 1969, 63 = Urbutis 2009, 375, Laučjute 16), pol. gw. kurp 

ʽchodak z łyka lipowegoʼ (Zdancewicz 343). — Drw. añtkurpiai m.pl. ʽgetry, filcowe osłony 

wkładane na obuwie dla ochrony przed zimnemʼ, kurpáitės f.pl. ʽsandałyʼ, kurpãlis a. 
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kùrpalis ʽkopyto szewskieʼ, SD <kurpalis> «kopyto u szewca»347 (odpowiednik stpr. curpelis 

EV ʽkopyto szewskie, Leiste [Schusterleisten)ʼ, kurpãlius ʽkopyto szewskieʼ (Abi kurpi ant to 

paties kurpãliaus siuvamos ʽOba buty szyje się na tym samym kopycieʼ), kurpãlius ʽszewcʼ 

(Kurpãlius kurpinėja veryką, uždėjęs ant kurpalio ʽSzewc szyje but, naciągnąwszy go na 

kopytoʼ), kurpinykas SD
1 «świec» [ʽszewcʼ] (syn. čebatorius), kurp̃ius ʽszewcʼ, kùrpulis a. 

kurpùlis ʽkopyto szewskieʼ, kurpúotas ʽw trzewikachʼ (KRŽ). Cps. kurpėdarys SD «świec» 

[ʽszewcʼ] (por. darýti). — Vb. denom. 1. kurpinė́ti ʽszyć buty; szyć kożuchyʼ, 2. kurpýti, -au, 

-iaũ ʽłatać, zaszywać, cerowaćʼ, 3. kurpóti ʽszyć byle jakʼ, 4. kurp̃ti, -iù, -iaũ ʽszyć 

nieudolnie, byle jak; wiązać, łataćʼ, sukurp̃ti ʽsklecić coʼ. — Nazw. Kùrpė, Kùrpis, Kurp̃ius, 

patron. Kurpáitis. N.m. Kurpaĩ, Kùrpės, Kurpìkai. 

 kurs̃ti, kurstù (*kurt-stu), kurtaũ 1. ʽrobić się głuchym, głuchnąćʼ (Akys temsta, ausys 

kurs̃ta, nosis raudonuoja ʽWzrok słabnie, uszy głuchną, nos czerwieniejeʼ), 2. ʽcichnąć – o 

odgłosieʼ (Kursta aidas tylumoj ʽW oddali cichnie echoʼ) — vb. denominativum z suf. -sta- 

od osnowy kurt- jak w kurt̃as ʽgłuchyʼ (zob. kurč̃ias). Paralela: skurs̃ti ⇐ skurdùs. 

Odpowiednik łot. kùrst, kùrstu, kùrtu ʽprzestać, uciszyć sięʼ. Cps. apkurs̃ti 1. ʽogłuchnąćʼ, SD 

«głuszeię» (syn. kurčiu tumpu), «ogłuszeć», por. łot. apkurst ʽustać; zmęczyć sięʼ, 2. ʽstawać 

się próżnym, pustym (o kłosie, o orzechu)ʼ, atkurs̃ti ʽodzyskać słuchʼ (Akli atako, kurtiniai 

atkurto ʽŚlepi przejrzeli, głusi odzyskali słuchʼ), refl. atsikurs̃ti 1. ʽprzypomnieć sobieʼ, 2. 

ʽodzyskać orientację w przestrzeniʼ (Tada aš atsikurčiau, kur mes važiuojam ʽWtedy się 

zorientowałem, gdzie my jedziemyʼ), užkùrs̃ti 1. ʽogłuchnąćʼ, 2. ʽzostać pozbawionym 

ziarnaʼ, np. o jęczmieniu (užkurt̃ę miẽžiai), o owsie (užkurt̃usios ãvižos). 

 kùrstyti, kùrstau, kùrsčiau 1. ʽpodsycać ogień, dokładać do ogniaʼ (Pakùrstyk ugnį, 

kad neužgestų ʽDołóż do ognia, żeby nie wygasłʼ), 2. przen. ʽpobudzać, zachęcać, podniecać, 

namawiać do czego, poduszczać, podżegać, podburzaćʼ, rūstybėsp kurstau SD «jątrzę», 

prikurstau SD «przyżegam», sukùrstyti ʽrozjątrzyć, rozognićʼ, refl. ʽspeszyć sięʼ — 

synchronicznie: frq. na -sty- od kur- jak w kùrti ʽniecić, wzniecać ogieńʼ; diachronicznie: 

caus.-iter. na -y- od neoosn. kurst- jak w prs. *kursta ʽo ogniu: zacząć się palić, zająć sięʼ 

(zob. kùrti). Odpowiednik łot. kurs̃tît ʽczęsto i po trochu grzać, niecić ogień, palićʼ. Paralele: 

dùrstyti ⇐ dùrti; kùlstyti ⇐ kùlti oraz kìlstyti ⇐ prs. kìlst(a). — Neoosn. kursty-: ugniẽs 

kùrstymas ʽrozniecanie ogniaʼ, pakùrstymas ʽpodsycenie ogniaʼ, kùrstytojai m.pl. DP 

ʽbuntownikiʼ, kùrstytojas ʽpodżegaczʼ, SD «herst» (syn. piktadarys, maištinykas), kurstỹnės 

f.pl. ʽwzajemne podsycanie się w złościʼ. — Neoosn. kurst-: kùrstauti ʽpopędzać, zacinać 

konia biczemʼ. — Z innym sufiksem: kurstinė́ti ʽrozpalać ogieńʼ. Nomina: kurstẽklis ʽkij do 

grzebania w ogniu, pogrzebaczʼ, kurstinỹs ʽpalenisko z hakiem służącym do zawieszenia 

kotłaʼ. — Zapoż. litewskie w błr. gw. kúrstacь kanjá ʽzacinać koniaʼ (Urbutis, Balt V:1, 

1969, 64 = Urbutis 2009, 376, Laučjute 47), pol. gw. kurstać ʽpobudzać, popędzać, 

przynaglaćʼ (SGP II, 533), kursać, pokursać, kursnońć 1. ʽszturchać, pobudzaćʼ, 2. 

ʽpoprawiać ożogiem ogień w piecuʼ, wykrz. kurść! o szturchnięciu (Zdancewicz 343). 

 kùrtas 1 p.a. ʽchart, szybki i wytrzymały pies gończyʼ (SD «chart, vertagus») — zapoż. 

ze strus. xŭrtŭ (por. ros. xort, xortyj pës, sch. hȑt, czes. chrt). Zob. Brückner 1877, 100, SLA 

116, REW III, 265, LEW 318. Z tego samego źródła pochodzi łot. kurt̃s ʽchartʼ (ME II, 326). 

— Drw. kurtýčia ʽsamica chartaʼ (kalka z pol. XVI w. charcica?). — Odpowiednik stpr. 

curtis EV ʽpies gończy, Wynt [Windhund]ʼ, pochodzi prawdopodobnie ze zmiany *kartis, co 

zapożyczone z pol. chart, -a (por. wtórne ku w kuwijds ob. kawijds; polijnku ob. polīnka; 

mukinna wobec lit. mokìna). — Zastępstwo lit. k za błr. x jak w griẽkas, kū̃das i lénkas. 

 
347 Według GJL II, § 182 chodzi tu o dawne deminutivum na -alis, które wyrażało podobieństwo dwu 

przedmiotów: ʽkopytoʼ jako ʽcoś podobnego do butaʼ. Paralela: ragãlis ⇐ rãgas.  
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Substytucja wewnętrznego joru (ŭ) jak w turg̃us, pulk̃as, tùlkas. Akut przypadkowy, por. 

zapoż. kùrva, tùlkas, kùila. 

 kùrti, kuriù, kū́riau 1. ʽniecić, wzniecać ogień, rozpalać ognisko, piecʼ (kuriu pečių SD 

«palę w piecu»), 2. ʽbudować (dom, łódź), urządzać cośʼ, 3. przen. ʽtworzyć, zakładać, 

organizowaćʼ, 4. ʽnakłaniać kogoś do czegoś, zmuszać do czegośʼ, 5. intr. ʽszybko biec, 

pędzić, mknąćʼ. Cps. pakùrti ʽzapalić, rozpalićʼ, prakùrti ʽzapalić, przepalić w piecu; 

urządzić co; uczynić bogatymʼ, sukùrti ʽrozpalić (ogień), wzniecić (niepokój); postawić, 

zbudować; wzbogacić kogoʼ, sukuriu ugnį SD «niecę ogień; wzniecam ogień», vaidų sukuriu 

SD «buntuię» (syn. vaidiju, maišau), užkùrti ʽpodpalić, podłożyć ogieńʼ (ažukuriu SD 

«podpalam»), przen. ʽpodniecić, rozognić; przynaglić, zmusićʼ, stlit. ʽwziąć za żonę, poślubić 

kobietęʼ (BRB). Refl. kùrtis ʽosiedlać się, urządzać się na nowym miejscuʼ, įsikùrti 

ʽwprowadzić się, zamieszkać gdzieʼ, prasikùrti ʽrozpalić sobie, u siebieʼ, przen. ʽdorobić się, 

wzbogacić sięʼ, susikùrti m.in. ʽosiedlić się, urządzić się gdzie; naskładać sobie (pieniędzy), 

zaoszczędzićʼ, DP ʽwzniecać sięʼ. Odpowiedniki bałtyckie: łot. kurt̃, kuŗu, kũru ʽniecić 

ogieńʼ, stpr. kūra prt. ʽuczynił, zrobił, bawetʼ. — Lit.-łot. pwk. kur-, apofonicznie sztywny, 

jest prawdopodobnie refleksem SZ *ku̯ṛ-C do pie. *ku̯er- ʽciąć, ucinać; wycinać, rzeźbićʼ, 

por. het. kuermi ʽtnę, ucinamʼ, 3 sg. kuerzi, 3 pl. kuranzi; wed. kṛṇóti ʽczyni, robiʼ, 3 pl. 

kṛṇvánti, aor. ákar ʽzrobiłʼ. Zob. LIV
2 391n., Kloekhorst 486n. Krewniakiem na st. pełnym 

jest prawdopodobnie keriù, kerė́ti ʽrzucać urokʼ. Zob. Būga, RR II, 127n., LEW 319, ALEW 

543. — Z uwagi na aniṭowy charakter pwk. *ku̯er- problemem jest pochodzenie lit. akutu. 

Proponowane objaśnienie weźmie za punkt wyjścia obecność frq. kùrstyti. Przez porównanie 

z kìlstyti ʽpodnosić, unosićʼ, które ma za podstawę – patrząc historycznie – neopwk. kilst-, 

wyodrębniony z prs. intr. kìlsta ʽpodnosi sięʼ, wolno założyć dla kùrstyti praosnowę w 

postaci odpowiedniego prs. intr. *kurs̃t(a) ʽo ogniu: powstawać, rozpalać sięʼ. Takie *kurs̃ta 

mogło się zmienić w kùrsta przez analogię do seṭowych prezentiów na -sta-, takich jak 

właśnie kìlsta (dìlsta, lìmsta). Analogiczne kùrsta można postawić obok gìmsta i mìršta, 

mających aniṭowe pierwiastki. gem-/gim- i mer-/mir-. Z prs. kùrsta akut został następnie 

uogólniony na prt. (stąd kū́rė zam. *kùrė) i inf. (stąd kùrti zam. *kurt̃i), a także na drw. z 

sufiksem spółgłoskowym (kùrdyti). Wynika z tego, że akut kùrti jest produktem analogii, 

dlatego też nie ma potrzeby zakładać laryngalizowanego pwk. *kerH- (jak to robi Derksen 

2008, 257). — Drw. werbalne: kùrdinti a. kùrdyti ʽzapalać, zakładaćʼ : łot. kurd̃ît ʽzachęcać, 

podniecać, dawać bodźcaʼ, kùrstyti (zob.). Osobno zob. kū̃kurtis. — Nomina: apýkurtas JU 

ʽobręb, zagroda, samotna osadaʼ, įkuraĩ m.pl. lub į́kuros f.pl. ʽdrzewo na rozpałkę, podpałkaʼ, 

įkurtùvės (zob.), kùras ʽpaliwo, drewno opałoweʼ (por. łot. kurs ʽpalenisko; piec pełen 

drewna; drewno opałoweʼ), kurẽklis żm. ʽpogrzebaczʼ, pakurà ʽpaleniskoʼ, prakuraĩ m.pl. 

lub prãkuros f.pl. ʽpodpałkaʼ, ùžkuras a. ùžkura 1. ʽilość drew wkładanych na jeden raz do 

pieca; podpałkaʼ, užkurỹs (zob.), ùžkuros f.pl. ʽdrewno, które pali się w przedniej części 

pieca po wsunięciu chlebaʼ. — Neopwk. kur̓ - (⇐ kuriù): kùriava a. kuriavà ʽpaliwoʼ (choć 

nie można tu wykluczyć drw. od *kuriauti, *-avau, por. kariavà ⇐ kariáuti, broliava ⇐ 

broliáuti). — Cps. kuragalỹs ʽgłownia, niedopałekʼ (por. gãlas), naujakurỹs ʽnowy 

mieszkaniec we wsi, tzw. wstępieńʼ (por. naũjas), senakurỹs ʽdawny, zasiedziały 

mieszkaniecʼ (por. sẽnas), ugniãkuras (zob. ugnìs). — N.m. Naujakuriaĩ, Vilkuriaĩ (*Vilk-

kuriai). Z *San-kur-(i)ai wywodzi się spolszczona n.m. Sankury w Suwalskiem, por. su-si-

kùrti ʽosiedlić sięʼ (wątpliwy jest wywód od n.os. *Sankur «Aleksander» w NMP XIII, 47). 

— WSZ kūr-: kū́riau (prt.), drw. kūrénti a. kūrìnti ʽpalić w palenisku, w piecuʼ (kūrinu SD 

«palę w piecu», syn. kuriu pečių), įkūrénti ʽrozpalić, rozpalaćʼ. Taki st. wzdłużony jest w 

klasach na -enti i -inti zupełną rzadkością. Nasuwa się więc podejrzenie o wyrównaniu 

pierwotnego wokalizmu *kurenti, *kurinti do zapożyczonego czas. kū̃rinti a. kū̃ryti ʽpalić 

tytońʼ ⇐ błr. kurýc, kurú (akcent lit. jak w błr. formie 3 sg. prs. kúrycь). Nomina: įkūrìmas 
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ʽzałożenie, ustanowienieʼ, kūrãtė ʽmateriał opałowy (drewno, torf)ʼ (por. sufiks w kū́latė, 

plakãtė, GJL II, § 413), kūrẽklis ʽpogrzebaczʼ, kūrýba ʽtwórczośćʼ, kūrìkas ʽpalaczʼ, kūryklà 

ʽpaleniskoʼ, kūrinỹs ʽdzieło, utwórʼ, sukūrimas ugnies SD «wzniecanie». — Jeśli pod 

względem etymologicznym lit. kùrti łączy się z psł. *kuriti, *kurjǫ ʽkurzyć, palić tak, aby 

szedł dym, kadzić, dymićʼ (zob. REW I, 700, Sławski III, 425, BSW 145, LEW 319), to 

wypada postulować formację iteratywną na SO, *kau̯r-ī-, którą na gruncie pbsł. urobiono od 

SZ *kur-C (pie. *ku̯ṛ-C). 

 kùrva 1 p.a. stlit., gw. ʽnierządnica, prostytutkaʼ (Kùrva kùrvos nekenčia), SD
1 

«kurwa» (syn. palaistuvė) — zapoż. ze stbłr. XVI w. kurva (błr. kúrva, -y), tu z pol. kurwa 

ʽzawodowa prostytutkaʼ, od XV w. (singulativum wyabstrahowane z formy pl.f. kurwy, 

oddającej prawdopodobnie śrwn. huorwe, nom.-acc.pl. do huore f. ʽdziwka, kurwaʼ, por. 

nwn. Hure). Akut porównywalny z zapoż. kùrtas, tùlkas i šiùrštas. Zob. też SLA 116, ZS 28, 

LEW 320, ĖSBM 5, 266; brak w ALEW. — Drw. kùrvinyčia ʽkurwaʼ (⇒ kurvinystė CHB 

ʽnierządʼ), kurvỹstė ʽnierządʼ (por. stbłr. kurevstvo). Zob. też kurṽytis. 

 kurvirsčiu stlit. adv. ʽw którą stronę? dokąd?ʼ (DP, zob. PAŽ 211) — z uniwerbizacji 

form kur ̃ ʽdokąd?ʼ i instr.sg. od *virstis, -čio ʽobrótʼ (zob. virs̃ti). Znacz. etym. ʽw którą 

stronę się obrócić?ʼ. War. gw. kurṽirščiui: Kurṽirsčiui versiu aš medį kirsdamas? 

 kurṽis, -io 2 p.a., kùrvis 1 p.a. gw. ʽkosz, koszyk; klatka do przewożenia kur, kaczek, 

gęsi; kosz na ryby; sajdak na strzałyʼ — zapoż. z prus.-niem. korb, korw m. ʽkosz, koszykʼ 

(GL 76, LEW 220), ze zmianą b > v (zob. kurb̃as). 

 kurṽytis stlit., gw. ʽoddawać się rozpuście, uprawiać nierządʼ (war. kurṽintis) — zapoż. 

z błr. kúrvicca, pol. kurwić się (SLA 116, LEW 320; brak w ALEW). Por. kùrva. 

 kusénti, kusenù, kusenaũ gw. ʽszczuć, zachęcać psa do gonienia i atakowania zwierząt 

lub ludziʼ, war. kùsyti, -iju, -ijau — vb. denominativa urobione sufiksami -en-, -y- od 

okrzyku kusì-kusì (dla poszczucia psa), np. Kusì kusì tą prakeiktą vagį! ʽBierz, bierz tego 

przeklętego złodzieja!ʼ. Samo kusì jest zapożyczeniem rosyjskim: ipv. kusí! ʽkąsaj!ʼ (uwaga 

M. Osłona). Zob. też uzénti. Rodzime synonimy to pjudýti i siùndyti. 

 kùsyti, kùsiju, kùsijau gw. 1. ʽkusić, wystawiać kogo na pokusę, zachęcać, namawiać 

do złegoʼ, 2. ʽpodburzać do czego, judzić przeciw komuʼ (Kam tu vis mane kùsiji prieš jį? 

ʽCzemu ty mnie wciąż podburzasz przeciw niemu?ʼ) — zapoż. ze stbłr. kusiti, kušu, pol. 

kusić, kuszę (por. SLA 116, LEW 320). War. fleksyjne: kusýti, -aũ, -iaũ, kùsinti, -inu, -inau. 

Zob. też pakusà. 

 kuskà 2 p.a., gen.sg. kùskos gw. 1. ʽszeroka chusta z grubej tkaniny do okrycia się 

przed chłodem lub deszczemʼ, 2. ʽchustka na głowęʼ, 3. ʽchustka do nosaʼ, 4. ʽobrusʼ — z 

uproszczeniem zbitki -stk- w *kustka, co zapożyczone ze stbłr. XVI w. xustka (fustka) ⇐ pol. 

chustka. — War. skuskà ʽchustka na głowę, chustka do nosaʼ pokazuje zmianę nagłosu k- na 

sk- pod wpływem rodzimych syn. skarà i skẽpeta (por. SLA 200, LEW 320, Kabašinskaitė 

72). Osobno zob. skustà. — Drw. kùskos f.pl. ʽdzwonki, pucki pod dziobem kogutaʼ (syn. 

pakarū̃klai), ⇒ zdrob. kuskẽlė, kuskiláitė, kuskilẽlė (KRŽ), też kuskìkė, kuskùžė. 

 kùsti I, kuntù, kutaũ ʽrozwijać się pomyślnie, nabierać ciała, mocniećʼ, atkùsti ʽprzytyć, 

nabrać ciała, stać się otyłym, tłustym, potłuścieć (o bydle); wzmóc się, dojść do sił (po 

okresie gorączki, po chorobie); ożyć (o przyrodzie na wiosnę); wzbogacić sięʼ (por. łot. 

atkust ʽodżywić się, nabrać ciałaʼ), prakùsti 1. ʽpoprawić się na ciele, polepszyć sięʼ, 2. 

ʽpodrosnąć – o dzieciachʼ, 3. ʽwzbogacić sięʼ — praesens inchoatywne z infiksem od kut-, 

zob. kutė́ti, atkutė́ti ʽwracać do sił po chorobieʼ. Paralele: bundù, bùsti; klumpù, klùpti; 

siuntù, siùsti. — Neopwk. kust- (⇐ kùsti): prakùstelėti ʽpodrosnąć (o dziecku)ʼ, prakùsterėti 
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ʽpodrosnąć, wzmocnić się; odżyć, ożyćʼ. — Nomina od kut-: kutrùs ʽszybki, bystry, zdolny, 

czynny, energicznyʼ (war. š-mobile: škutrùs), prakutà ʽpoprawa zdrowia, powrót do 

zdrowiaʼ. Neoosn. kutr-: vb. denom. kùtrinti ʽprzynaglać do pośpiechu, do zrobienia czegoś, 

popędzaćʼ, įkùtrinti ʽdokuczyć, zniecierpliwićʼ, kùtryti, -iju, -ijau ʽpouczać, doskonalić, 

wprawiać w czym; łajać, ganićʼ. 

 kùsti II, kuñta, kùto gw., zwykle z prvb.: atkùsti ʽodłupywać się, odstawać – o korze 

drzew na wiosnęʼ, prikùsti ʽprzywierać, ściśle przylegać – o korze drzew jesienią; przypaść, 

przywrzeć (do ziemi, o roślinie po deszczu). Bez etymologii. — WSZ kūt-: atkū́sti, -kū́sta, -

kū́to 1. ʽodstać, oddzielić się częściowo od całości (o korze, skórce chleba a. słoniny, też o 

tym, co przywarło do dna garnka)ʼ, 2. ʽrozmrozić się (o mięsie, maśle), odtajać (o bagnie)ʼ, 

prikė́sti ʽprzywrzeć (o korze, o opatrunku na ranie)ʼ. 

 kušerkà 4 p.a. gw. ʽpołożnaʼ (Nuvažáu kušerkõs atvẽšč LZŽ ʽPojechałem, żeby 

przywieźć położną/akuszerkęʼ) — z aferezą a- z *akušerka (por. bãragas, plotkà), to zapoż. z 

pol. akuszerka ʽpołożnaʼ (drw. żeński do akuszer ⇐ fr. accoucheur ʽlekarz-położnikʼ). — 

LKŽ notuje tylko kašérka 1 p.a. (Viena sesuo kašérka buvo ʽJedna z sióstr była położnąʼ). 

Ten wariant wywodzi się przez aferezę a- z *akašerka. To zmienione z *akušerka, być może 

pod wpływem gw. czas. kašẽryti ʽczyścić, myć, sprzątaćʼ. Literackim odpowiednikiem jest tu 

akùšerė 1 p.a. 

 kušė́ti, kušù, kušė́jau stlit., żm. 1. ʽbyć w ruchu, snuć się, chodzić, ruszać się, 

przechylać się; chwiać się – o stoleʼ, war. kužė́ti (zob.), 2. ʽkrzątać się, chodzić zajmując się 

jakąś pracąʼ — durativum stanu na -ė- od kùšti, kunšù (war. kūštù < *kunš-stu), kušaũ, 

sukùšti ʽporuszyć się, zacząć się ruszać, zabrać się do robotyʼ. Caus. kùšinti żm. ʽdotykać, 

ruszać, ruszać cudze rzeczy, trącać łokciem; sunąć, popychać, (ziemię) wzruszać, 

spulchniaćʼ, pakùšinti ʽdotknąć, trącić; podrażnić (np. pszczoły, szerszenie), rozdrażnić 

kogoʼ. Nomen: łot. kusls ʽżwawy, zapalczywy, niecierpliwyʼ < *kuš-la-. — Jako nawiązanie 

pozabałtyckie wskazano psł. *kŭs- w stczes. ksenci pl. ʽmłode ryb, żab, wężówʼ, strus. kseni 

pl. ʽmleczko jesiotra, bieługiʼ (znacz. etym. ʽrojąca się masaʼ?). Por. LEW 321, który 

powołuje się na etymologizację J. Zubatego. Transponat ie. *kuḱ- ⇐ SE *keu̯ḱ- lub *ku̯eḱ-. 

— WSZ *kūš-: psł. *kysnǫti ʽburzyć się, ulegać fermentacji, kisnąćʼ, por. sch. kȉsnuti, ros. 

kísnutь, czes. kysnout. Formacja ta należy do serii psł. gy(b)nǫti, ky(d)nǫti, vyknǫti. Zob. 

Vaillant III, 243. Inaczej Sławski II, 173n. (do łot. kûsât ʽkipieć, wrzeć, kotłować sięʼ), Boryś 

231 (z pie. *kūt-s-). — Neopwk. kušt-: kuštė́ti, kuštù, kuštė́jau ʽruszać się, krzątać się; powoli 

się ruszać; trząść się z zimnaʼ – odnowienie formy duratywnej kuš(ė)- na podstawie prs. 

kuštù < *kuš-stu. Odpowiednie prs. łot. kustu dało początek pdg. kustêt, -ẽju ʽruszać się, 

poruszać sięʼ, kustams ʽruchomyʼ (kustama un nekustama manta ʽdobro ruchome i 

nieruchomeʼ), caus. kustinât ʽwprawiać w ruch, poruszać (rękami, wargami)ʼ. Zob. jeszcze 

ALEW 544. — Z uwagi na brak refleksów SO *kauš- wypada ująć stpr. enkausint ʽdotknąć, 

anrhuerenʼ jako formę zdyftongizowaną z *an-kusint, czyli odpowiadającą w zasadzie lit. 

kùšinti. Por. dyftongizację w stpr. preipaus ʽdo, ku, hinʼ < *prei-pus (dosł. ʽna stronę, zur 

Seiteʼ) : lit. pùsė ʽstronaʼ; stpr. dauris EV ʽdrzwiʼ < *duris : lit. dùrys. Zob. LAV 112n. 

 kūšỹs, -io 4 p.a. gw. 1. ʽowłosienie łonoweʼ, 2. ʽzewnętrzne narządy płciowe, cunnusʼ 

(war. kū̃šis 2 p.a., kušìs 4 p.a.). Odpowiednik łot. kũsis ʽowłosienie łonoweʼ, kūse ʽsromʼ. 

Niejasne. LEW 321 zbliżał z kaũras ʽwłos, kędziorʼ, co jednak jest mało prawdopodobne z 

uwagi na -š- w wygłosie pierwiastka. Drw. z osnową kuš- wymieniono s.v. kùžas. 

 kùšlas, -à 4 p.a. gw. 1. ʽniedowidzący, krótkowidz, ślepyʼ, 2. ʽlichy, marny (o 

roślinach, zbożu)ʼ, 3. ʽmałyʼ, war. kušlùs, -ì (drw. kušlà c. ʽkrótkowidz; niedorajdaʼ). 

Odpowiedniki bałtyckie: łot. kusls ʽwątły, słabowity, nieporadny (o dziecku), niezdarnyʼ; 
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stpr. *kusl- ʽsłabyʼ, co zaświadczone tylko w formie superlatiwu: kāigi stesmu ucka kuslaisin 

dijlapagaptin ENCH dat.sg. ʽjako najsłabszemu naczyniu, als dem schwechesten werckzeugʼ. 

Prymarne adi. *kuš-la- (por. ãklas ⇐ àkti). Jest ono umotywowane zachowanym w jęz. 

łotewskim czas. kust, kùstu (pb. *kunš-stu), kusu ʽtopnieć, topić się, tajać, rozpuszczać się; 

męczyć się, nużyć sięʼ, pìekust ʽzmęczyć sięʼ (piekusis ʽpijanyʼ). Znacz. etym. ʽznużony, 

zmęczonyʼ. — Z innym sufiksem: cs. kŭsĭnŭ ʽociągający się, powolnyʼ, słń. kásen, -sna (gw. 

kesȃn) ʽniedbały, opieszałyʼ, sch. kės̃an ʽpóźnyʼ, ros. kósnyj ʽbierny, ociężały, opieszałyʼ 

(zob. REW I, 641). Dalsze objaśnienie niepewne. Por. LEW 321. Snoj 262 (s.v. kásen) 

dopuszcza związek z rodziną prasłowiańskich czasowników *kvasiti ʽkwasić, powodować 

fermentacjęʼ i *kysnǫti ʽkisnąćʼ. Derksen 2008, 263 postuluje praformy bsł. *kuś-lo- i *kuś-

no-. — WSZ *kūš-: łot. kūsât, -ãju ʽtajaćʼ. 

 kušniẽrius, -iaus 2 p.a. gw. ʽkuśnierz, rzemieślnik zajmujący się szyciem i naprawą 

wyrobów futrzanychʼ (war. kučniẽrius) — zapoż. ze stbłr. kušnerъ, por. błr. gw. kušnér, 

kušnír ʽrymarz; garbarzʼ (PZB 2, 596), błr. liter. kušnér, -njará ʽkuśnierzʼ (⇐ stpol. kusznierz, 

kuśnirz, to z dysymilacji kurśnierz, kurśnirz ⇐ śrwn. kürsenære, por. nwn. Kürschner m.). 

Zob. Sławski III, 437n., ĖSBM 5, 179, POLŽ 405 (wprost z pol.); brak w LEW. War. z ė zam. 

ie: kušnėrius b.z.a. (por. kùčėrius ob. kùčierius; stalėr̃ius ob. staliẽrius), war. z -čn-: 

kùčnėrius. 

 kuštė́ti, kuštù, kuštė́jau 1. ʽmówić cicho, szeptaćʼ (SD «szepcę»), 2. ʽszeptać modlitwyʼ, 

3. ʽwypowiadać słowa dla zażegnania choroby (o znachorze)ʼ, pakuštu SD
1 «poszeptawam» 

— czasownik na -ė- od wykrz. kuš, kùšt, por. kušė́ti ʽszeptaćʼ. Od obocznego wykrz. kùkšt 

pochodzą kukštė́ti i kugždė́ti ʽszeptaćʼ (zob.). Dźwiękonaśladowcze są też formy ʽszeptaćʼ w 

łot. čukstêt, scs. šĭpŭtati i nwn. flüstern, wispern (zob. LEW 305). — Drw. kuštomìs a. kuštõm 

adv. ʽszeptemʼ, pakuštomìs a. pakuštõms ts. (SD
1 pakuštoms «poszeptem»), pakuštū̃nas ʽten, 

kto potrafi zamawiać chorobyʼ – pewnie kalka z błr. gw. šaptún ʽznachorʼ ⇐ pašaptácь 

ʽwypowiedzieć formułkę służącą zażegnaniu chorobyʼ (PZB 3, 473 i 5, 460). Wtórnymi 

wykrzyknikami są kuštù-kuštù i kuždỹ-kuždỹ. 

 kū̃tė 2 p.a. żm. 1. ʽobora dla krów, chlew dla świńʼ (war. kūtìs f., kū̃tis m.), 2. ʽstajnia 

dla koniʼ, 3. ʽstara, licha chałupkaʼ — zapoż. z łot. kũte a. kũts ʽobora, chlewʼ, por. 

Endzelīns, DI III, 1, 563n., Urbutis 2009, 320. Inaczej LEW 322: pożyczka ze śrdn. kate lub 

kotte ʽHütte, Schuppen, Stallʼ. — Drw. kūtãlė żm. ʽobórka, chlewikʼ, war. kūtãlis KRŽ. 

 kuténti, kutẽna, kutẽno 1. ʽłaskotać, dotykać lekko w sposób podrażniający (np. o 

kłosach muskających szyję), łechtaćʼ, 2. ʽwiercić w nosie – o ostrym zapachuʼ, 3. tr. ʽwiercić 

nos przed kichnięciemʼ, 3. tr. ʽdziobać, uderzać dziobem, dłubać, spulchniać ziemięʼ, 

pakuténti ʽpołaskotać; o ptaku: dziobem poruszać pióraʼ, užkuténti ʽzałaskotać, zamęczyć 

łaskotaniemʼ348. Refl. kuténtis ʽo ptakach: iskać w swoich piórach, wybierać robactwo z piórʼ 

(iter. kutinė́tis) — czasownik na -en- od wykrz. kùt-kùt (por. syn. kãtulti ⇐ kàt-kàt). 

Odpowiednik łot. kutêt ʽłaskotać; swędzić, świerzbićʼ, kutinât ʽłaskotać, łechtaćʼ (war. kudêt, 

kudinât), por. LEW 322. — Drw. kutulỹs ʽłaskotkiʼ. Por. łot. kutulis ʽwesz bydlęcaʼ. 

 kutė́ti, kutù, kutė́jau: atkutė́ti gw. 1. ʽo ludziach: wracać do sił po chorobie, wzmacniać 

sięʼ, 2. ʽo zwierzętach: przetrwać, przetrzymać zimę; odżywić się, nabrać ciała po zimieʼ, 

iškutė́ti ʽwykarmić zwierzę przez zimę; przetrwać, przeżyć zimę, wyżyć, nie zdechnąćʼ, refl. 

atsikutė́ti ʽzagrzać się, ożywić sięʼ. Inchoat. kuntù, kùsti (zob.). Caus. kuténti ʽkarmić, żywić 

zwierzętaʼ, prakuténti ʽwykarmić, wychować dzieciʼ, kùtinti: atkùtinti ʽodkarmić, odżywić 

 
348 W wierzeniach ludu laumė mogła człowieka na śmierć załaskotać. Por. Mano senelis vienas bijojo vakaro 

metu eiti pro pirtį, kad laumė, pirtin įsivedusi, neužkutentų jo ʽMój dziadek bał się iść wieczorem sam koło 

łaźni, żeby laumė, zawiódłszy go sobie do łaźni, nie załaskotała goʼ. 
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(dziecko, zwierzę, chorego)ʼ, prakùtinti vaikùs ʽwykształcić dzieciʼ. Por. łot. atkutinât 

ʽwykarmić, spasaćʼ. Brak wyraźnych nawiązań zewnętrznych. Formalnie kut- może być st. 

zanikowym 1° do pb. *(s)ki̯au̯t- < pie. *(s)keu̯t- (SO *(s)kou̯t-), 2° do pie. *(s)ku̯et-. 

Niepewne jest zestawienie kùsti, kutė́ti z łac. quatiō, -ere ʽpotrząsać, wstrząsać; uderzać; 

dręczyćʼ < pital. *ku̯at-i- ⇐ pie. *(s)ku̯ot-i- u de Vaana 504n. (tam też o stwn. scutten 

ʽwstrząsaćʼ, stisl. hossa ʽrzucać, ciskaćʼ < *kut-s-). NB. Wymieniony w LIV
2 563 pwk. pie. 

*(s)ku̯eh1t- ʽdurchschütteln, aufrüttelnʼ nie znajduje potwierdzenia w materiale litewskim; 

nie ma tu długowokalicznego *(s)kūt- < pie. *(s)kuh1t-. LEW 322 łączył kutė́ti z kiaut- jak w 

kiaũsti ʽmarnieć, zaniedbywać sięʼ.  

 kū́tis, -ies 1 p.a. f., kū́tis, -čio 1 p.a. m. gw. ʽgęste, zbite włosy; zmierzwione, 

rozczochrane włosy, kudłyʼ (syn. kùdlos). Niejasne. LEW 322 nieprzekonująco zestawiał kū́- 

z pwk. kau- w kauraĩ 4 p.a. ʽkudły; gęsta sierśćʼ (zob. káuras). — Cps. kū́tkailis ʽresztka 

starego kożucha, z której robi się łaty; wyłysiała owcza skóraʼ (por. káilis), kū́tvėla ʽczłowiek 

rozczochrany, o zmierzwionych włosach; niechluj, brudasʼ (por. vélti II), war. kū́tvela, 

kū́tvala. — Od neoosn. kutv- (⇐ kū́tvėla) utworzono ekspresywne derywaty na -aila i -eila: 

kū́tvaila c. ʽniechluj, brudas, rozczochraniecʼ, kū́tveila ts. Por. typy pakaráila i mainéila w 

GJL II, § 222. NB. LEW 323 niesłusznie przyjmował złożenie kū́t-vaila, dopatrując się w 

°vail° apofonicznego alternantu do vil- jak w vilnìs ʽwełnaʼ. 

 kutnià 2 p.a., gen.sg. kùtnios gw. ʽostre napomnienie, nagana, buraʼ (Ar negausi iš tėvo 

kùtnios? ʽCzy nie dostaniesz bury od ojca?ʼ) — prawdopodobnie ze zmiany *ku̯utnia, co 

zapożyczone z pol. kłótnia ʽrixa, contentioʼ. Por. kalatõnė. 

 kùtnykas 1 p.a. gw. ʽchłop bezrolny lub małorolny mieszkający kątem w cudzej 

chacie, na komornym, komornikʼ (Kai dalijo dvarą, tai kaimyniniai kùtnykai gavo žemės 

ʽJak parcelowali dwór, to komornicy dostali po kawałku ziemiʼ) — zapoż. ze stbłr. kutnikь, 

błr. gw., ros. gw. kútnik, -a (HSBM, PZB 2, 590n., SRNG). War. kùtninkas, kū̃tninkas. Zob. też 

kamárnykas I i trobélnykas. Por. kalatõnė. 

 kutõsas 2 p.a. gw. 1. ʽozdoba w postaci pędzla, pęczka z nici lub sznureczkówʼ (Atvežė 

iš Vilniaus kustą su kutõsais ʽPrzywiozła z Wilna chustę z frędzlamiʼ), 2. ʽnici zwisające z 

wystrzępionego odzieniaʼ — zapoż. ze stbłr. kutasъ, por. błr. kutás, -á, ros. kutás (pol. kutas), 

wyraz pochodzenia tureckiego, por. osm.-tur. kutās m.in. ʽozdoba zawieszona na szyi konia, 

na drzewcu sztandaruʼ (REW I, 705, Stachowski 366). — Drw. kutosiùkai bot. ʽżeniszek 

meksykański, Ageratum mexicanumʼ. Vb. denom. atkutosúoti ʽwystrzępić się (o rękawie)ʼ. 

— Szerzej niż kutõsas jest rozpowszechniony drw. wsteczny kùtas 1. ʽfrędzelʼ (Prie galo 

rankšluosčio, skoterties, drobulės deda kutùs ʽNa skraju ręcznika, serwety, narzuty dodają 

frędzleʼ), 2. ʽkłębek paczesi, która się splątałaʼ (ZS 28). SD: kutai «fręzla», kutas «kutas, 

kutasik» [ʽozdoba z nici, jedwabiu, sznurka w kształcie związanego z jednego końca 

pęczkaʼ]. Inaczej SLA 116 i LEW 322, gdzie dla kùtas przyjęto niesłusznie pol. †kut jako 

formę źródłową. Zob. też mãknos i makraĩ. 

 kuvė́ksėti, kuvė́ksi, kuvė́ksėjo 1. ʽo sowie, puszczyku: hukaćʼ, 2. ʽo niemowlęciu: 

płakać, popłakiwać, kwilićʼ (Kūdikis kuvė́ksi). SD
1 kuvėksiu «kwilę» (⇒ SD kuvėksimas 

«kwilenie się, płakanie dziecięce») obok SD kuvekščiu «kwilę się» (inf. *kuvėkšti). Osnowa 

kuvėk- pochodzi od wykrzyknika, por. kuvėkšt o głosie sowy (war. kuvýkšt). Prócz tego są 

interi. kuvė ̃i kūviáu o płaczu niemowlęcia, por. Kuvė ̃kuvė ̃vaikas lopšin verkia ʽK. k. płacze 

dziecko w kołysceʼ. Kūviáu kūviáu – taip rėkia mažas vaikutis ʽK. k. – tak kwili małe 

dzieciątkoʼ. Drw. kūvẽklis ʽten, kto kwili; niemowlęʼ. — Z innymi sufiksami: kuvė́kčioti: 

Pelėdos ir apuokai kuvėkčiojo, vaitojo, dejavo ʽSowy i puchacze hukałyʼ; kuveklióti ʽo 

sowie: hukaćʼ, kuvėkúoti ts. 
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 kūvė́tis, kūviúos (3 os. kū̃visi349), kūvė́jaus stlit. ʽwstydzić się, unikać ludziʼ. SD
1 

kūviuosi «sromam się, wstydzę się» (syn. gėdžiuosi ), ⇒ kūviųsis SD «wstydliwy, 

sromieźliwy», nusikūvėti ʽujść zgubyʼ350, ʽwystrzegać się (grzechów)ʼ, prisikūvėti DP 

ʽwstydzić sięʼ, susikūvė́ti ʽzawstydzić sięʼ. Neoosn. kūvėj-: kūvėjimasis SD «wstyd, 

wstydliwość». Bez dobrego objaśnienia, zob. LEW 323. Może vb. denominativum na -ė- od 

zanikłego sb. *kūvis ʽwstydʼ? Paralele: gė́dėtis ⇐ gė́da; gėrė́tis ⇐ gėr̃is; gobė́tis ⇐ gõbis. — 

Sądzi się, że w apofonii do kūv-V stoi kau-C jak w łot. kàuns ʽwstyd, hańbaʼ (⇒ vb. denom. 

kàunêtiês ʽwstydzić sięʼ) oraz kaûtrs ʽbojaźliwy, lękliwyʼ. Zob. ME II, 176, BSW 122, LEW 

323 (tu uwaga, że lit. kaunùs ʽnieśmiały, skromnyʼ, używane przez Vaižgantasa, jest 

letonizmem; ALEW nie uwzględnia kūvė́tis). Jeśli tak, to kūv-C przedstawia st. wzdłużony do 

*kuu̯-V, podobnie jak np. bū̃vis ʽbyt, egzystencjaʼ, sámbūvis ʽwspółistnienieʼ wobec buvìmas 

ʽistnienieʼ (zob. s.v. buv-). To prowadzi do hipotezy pwk. seṭowego w st. zanikowym *kuH-

V od *ku̯eH-. Co do struktury por. *ḱu̯eH- ʽrzucać, werfenʼ lub *ḱu̯eh1- ʽbrzęknąć, puchnąć, 

anschwellenʼ (zob. LIV
2 339, HL 69n.). Warto ten trop w przyszłości zbadać. 

 kūzãvas 2 p.a., kuzãvas 2 p.a. stlit., gw. 1. ʽkoszʼ, kūzavas melnyčios SD «kosz młyński 

nad kamieniem» [ʽpojemnik na ziarno, które przyniesiono do zmieleniaʼ], 2. ʽskrzynia 

ładunkowa na wozie lub saniachʼ, 3. SD «barć» [ʽumieszczana na drzewie kłoda z 

wydrążonym otworem dla rojuʼ], 4. gw. ʽbudka dla ptakówʼ — zapoż. ze stbłr. kuzovъ, por. 

błr. kúzaŭ, -ava (stąd też łot. kùzavs2, kuozavs ʽbarćʼ, kūzava ts.). War. kūzãbas a. kuzãbas (b 

< v), też kūzãpas i kūzubas [ʽłub, koraʼ]. Zob. SLA 117, LEW 324 (brak w ALEW). — Nazw. 

Kuzãvas, Kuzãvinis, ⇒ n.m. Kuzavìnės. Z metanalizy Kuz-ãvas pochodzi forma nazwiska 

Kùzas (inaczej LPŽ: od imienia Kuzmà ⇐ błr. Kuzьmá). 

 kùzė, kuzià 2 p.a. ʽw języku dzieci: koń, kobyła; źrebięʼ — wyraz urobiony od 

zawołania na zwierzę, por. Kuzià kuzià kuzià kumeliuką šauk. War. kuz̓ -kuz̓ , kuzì, kuzỹ, 

kuziù, kūziù, od tego sb. kùzis, kùzius. Podobna derywacja w kùrkė i pỹlė. — War. z 

zastępstwem z ⇒ ž: kùžė, kùžis, kùžius (por. kužnià ob. kuznià). 

 kuznià 2 p.a., gen.sg. kùznios, war. kùznė 2 p.a. gw. ʽkuźniaʼ — zapoż. ze stbłr. kuznja, 

błr. kúznja, -i. War. z zastępstwem z ⇒ ž: kužnià, kùžnė. 

 kùžas 4 p.a. gw. 1. ʽsnop związany z resztek łodyg i kłosów pozostałych na poluʼ, 2. 

ʽniezgrabnie, zbyt luźno związany snop zbożaʼ, 3. ʽkępka (trawy, zboża, włosów), kłakʼ 

(kužaĩs ʽkępkamiʼ, scil. ʽrosnąćʼ), 4. kùžas jako obelga. Możliwe jest powiązanie z vb. kužė́ti 

ʽsnuć się, ruszać się, roić się, mrowić sięʼ (zob.), mianowicie przy założeniu pośredniego 

ogniwa semantycznego ʽporuszać się w różnych kierunkach, rozchodzić się, rozpraszać sięʼ 

(por. iškužė́ti ʽrozejść sięʼ). Znacz. etym. ʽto, co się rozproszyłoʼ ⇒ ʽpojedyncze łodygi 

zbożaʼ. — Drw. kùžulas 1. ʽsnop zrobiony z resztek łodyg i kłosówʼ, 2. ʽzatyczka do butelkiʼ, 

war. gùžulas ʽgarść słomy a. sianaʼ. — W związku z obocznością kuž-/kuš- (zob. kušė́ti, 

kužė́ti) wolno tu dołączyć następujące nomina o osnowie kuš-: kùšenos f.pl. ʽrozrzucone 

resztki słomy, sianaʼ, kùškis ʽkłak (włosów, sierści, wełny), kosmyk (włosów), garstkaʼ : łot. 

kušķis ʽkłaczek, kosmykʼ (suf. -k- jak w snàpkis, srùtkis); kùšlas ʽzarośnięty, kędzierzawyʼ. 

Cps. kušažolė b.z.a. ʽrosnąca nad bagnem szorstka trawa, która nie nadaje się ani do spasania 

ani do koszeniaʼ (por. žolė)̃; WSZ kūš-: kū̃šgauriai ʽszorstka trawa, która nie nadaje się do, 

 
349 Por. Nes yra daug jų, kurie didžioj savo nesutektėj kūvisi melst ape elmužnų SP II, 10311 ʽGdyż jest wiele 

tych, ktorzy w wielkim swoim niedostatku wstydzą się prosić o jałmużnęʼ. — Nes tie, kuriuos velinas, kūni 

jų gyvendamas, vargina, labai kūvisi ir gėdisi kitų žmonių, ir nedrįsa unt jų ir pavyzdėt dėl gėdos SP II, 473 

ʽbo ci, ktorych ciało czart opanowawszy, w nim mieszkając trapi, barzo się wstydzą i uchodzą innych ludzi i 

nie śmieją na ich i patrzyć, dla zawstydzeniaʼ. 
350 Por. O mūsų krikščionys... nor Dievų užu savo prastojimus numaldyti, ir amžinos prapulties nusikūvėti SP II, 

1803 ʽA nasi Chrześcijanie... chcą Boga ubłagać za swe zbrodnie i zguby wiecznej ujśćʼ. 
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spasaniaʼ (por. gauraĩ), kū̃špjaunis ʽlicha łąka, sianożęćʼ (por. pjaunỹs). Osobno zob. kūšỹs. 

 kužė́ti, kùža, kužė́jo gw. 1. ʽsnuć się, ruszać się bez celuʼ, 2. ʽkłębić się, roić się (o 

robactwie, mrówkach, wężach)ʼ, 3. ʽtrząść się, drżećʼ. Pwk. kuž- jest alternantem kuš- jak w 

kušė́ti ʽbyć w ruchu, ruszać sięʼ (zob.). War. z -z-: kuzė́ti, kùza, -ė́jo ʽtrząść się z zimnaʼ. Z 

innymi sufiksami: kuždė́ti, kùžda, -ė́jo ʽtrząść się z zimna; kłębić się, roić się (o robactwie)ʼ, 

kužénti ʽo koniach: cicho rżećʼ. — Caus. kùžinti ʽprzynaglać, zmuszać do ruchu, popędzać 

(konie); dotykać czego, ruszać coʼ (syn. kùšinti), prikùžinti ʽobudzić ze snu, zmusić do 

powstaniaʼ, užkùžinti ʽrozdrażnić (psa); wywrzeć nacisk, przycinąć kogoʼ. — Drw. kužesỹs a. 

kùžesis ʽmasa kłębiąca się, rojąca się (o owadach, robactwie)ʼ. 

 kvãckas, -à 4 p.a. gw. ʽbystry, zręczny, dzielny, zuchowatyʼ, 2. ʽłatwy w obejściu, 

niewyniosłyʼ (O, jis kvackas: kas suveini su juo, jis nesdidžiuoja) — zapoż. z pol. przest. 

chwacki (od chwat ʽzuch, śmiałekʼ ⇐ chwatać ʽchwytaćʼ, zob. Sławski I, 91n.). War. 

kvackùs, -ì. 

 kvaĩkti, kvaĩksta, apkvaĩko gw. ʽdoznawać zawrotu głowyʼ, galvà kvaĩksta ʽkręci się w 

głowieʼ — paradygmat zbudowany wokół neopwk. kvaik-, który wyabstrahowano z formy 

prs. kvaĩksta. To praesens pojawiło się początkowo jako wariant do kvaĩsta < *kvais.sta < 

*kvait-sta, nacechowany epentetycznym k. Por. czas. kvaĩsti, którego znaczenie nie różni się 

od kvaĩkti. Inne neopierwiastki z insercją k przed grupą st/št to balk- (bal-̃k-sta), tilk- (tìl-k-

sta) i nerk- (nir-̃k-šta). Całkiem inaczej LEW 324: pwk. kvaik- ma się łączyć z synonimami 

kvail- (kvaĩlti), kvait- (kvaĩsti), kvaiš- (kvaĩšti) przy założeniu zmiennych determinatywów w 

wygłosie pierwiastka. Z kolei Būga, RR I, 297 zestawiał kvait- ʽgłupiećʼ z kuit- w kuitė́ti 

ʽzdychaćʼ na podstawie rzekomo apofonicznej. — Drw. kváika c. ʽktoś niespełna rozumu, 

głupkowaty, gapiowaty, zapominalskiʼ, kváikla ʽgłupiec, dureńʼ, kvaĩkšas ts. 

 kvaĩlas, -à 4 p.a. ʽgłupiʼ. Bez pewnej etymologii, zob. LEW 324 (s.v. kvaĩkti). Być 

może powstało z *kvaiklas przez dysymilatywny zanik wewnętrznego -k-, por. kváikla s.v. 

kvaĩkti. — Drw. kvailãtvė ʽgłupotaʼ (por. senãtvė), kvailỹs ʽgłupiec, dureńʼ, cps. pùskvailis 

ʽprzygłupi, głupkowatyʼ (por. pùsė). Vb. denom. kvailióti ʽgłupieć; wygłupiać sięʼ, kvaĩlti, -

stù, -aũ ʽstawać się głupim, głupiećʼ. 

 kvaĩsti, kvaĩsta (*kvait-sta), apkvaĩto 1. ʽdoznawać zawrotu głowyʼ (galvà kvaĩsta 

ʽkręci się w głowieʼ), 2. ʽdoznawać zamroczenia, mdlećʼ (apkvaĩsti ʽzemdlećʼ), caus. kvaĩtinti 

ʽodurzać, oszałamiaćʼ. Pochodzenie pwk. kvait- nie zostało jeszcze rozpoznane. LEW 324 

zestawiał kvai-t- z kvai-k- (kvaĩkti), kvai-l- (kvaĩlas), a nawet z kai-p- (kaĩpti), odwołując się 

do hipotezy zróżnicowanych «determinatywów spółgłoskowych» pierwiastka. Mało to 

przekonujące. Zob. objaśnienia odpowiednich wyrazów. — Nomina: apkvaĩtėlis ʽktoś 

przygłupiʼ, kvaitulỹs ʽzamęt w głowie, zawroty głowy, kręciek, szał, obłąkanie, kołowacizna 

u owiecʼ. 

 kváiša 1 p.a., kvaišà 4 p.a. c. ʽgłupiec, gapaʼ. Analiza: *kvaiš-ša < *kvais-ša, drw. od 

neopwk. kvais- ⇐ kvaĩsti ʽdoznawać zawrotu głowyʼ (zob.). Paralele fonetyczne: trìšuolis < 

*tris-šuolis, n.m. Saũšilis < *Saus-šilis. Inaczej LEW 324 (s.v. kvaĩkti). — Z obocznym 

tematem: kvaĩšas ʽgłupi, gapiowatyʼ. — Neopwk. kvaiš-: kvaĩšena c. ʽpółgłówekʼ, vb. 

denom. kvaĩšti, kvaištù, kvaišaũ ʽdoznawać zamroczenia, głupieć, bzikowaćʼ, pakvaĩšti 

ʽzgłupiećʼ (⇒ pakvaišėl̃is ʽktoś pomylony, postrzelony, wariatʼ). 

 kvajà 4 p.a. wsch.-lit. bot. ʽsosna, Pinusʼ (Nuleidau storą kvãją ʽŚciąłem grubą sosnęʼ) 

— ze stbłr. xvoja, por. błr. xvója, -i ts. Z obocznym tematem: kvajė.̃ — Zmiana kvajà > 

*ku̯aja > kuojà, też kúoja (LD § 224). Zmiana ku̯- > kl-: klajà DVŽ (por. atlašà ob. atvašà). 

— Drw. kvajýnas, kuojýnas ʽzagajnik sosnowy, sośniakʼ (por. błr. xvójnik). — Neoapofonia 

ă ⇒ ā: kvojà DVŽ (por. kapkà ⇒ kopkà; karūnà ⇒ korūnà).  
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 kvaksė́ti, kvàksi (war. kvàksia), kvaksė́jo 1. ʽgdakać, kwokać – o głosie kury, kwoki 

chcącej znieść jajko lub wodzącej kurczętaʼ, SD kvaksi višta «koka kokosz; kwoka kokosz», 

2. ʽkwakać – o kaczce; skrzeczeć, rechotać – o żabieʼ, 3. ʽkwękać, stękać, utyskiwać – o 

chorymʼ — czasownik na -sė- od osnowy kva-k-, pochodzącej od powtórzonego wykrz. kvà-

kvà o głosie kury, żaby lub wrony. Podobnie zbudowane są czasowniki pol. kwakać ⇐ kwa-

kwa – o głosie kaczki, wrony, kawki i kwokać ⇐ kwo-kwo, wtórnie kwok-kwok – o głosie 

kury, kwoki. Zob. też kvakšė́ti. — Neoosn. kvaks-: kvaksà ʽkto stale kwęka, cherla, chorujeʼ, 

kvàksė ʽkwoka, kokosz na jajachʼ. Vb. denom. kvaksóti, -o, -ójo ʽsiedzieć lub leżeć 

bezczynnie, próżnowaćʼ, znacz. etym. ʽsiedzieć na jajachʼ (por. Ko kvaksai kaip višta pereklė 

ant kiaušiais, ar nė darbo neturi?! ʽCo tak siedzisz jak kwoka na jajach, czyż nie masz nic do 

roboty?ʼ). — Z innymi sufiksami: kvakčióti ʽgdakać, kwokać; o żabie: kumkać, skrzeczećʼ, 

kvakénti ʽkwokać; śmiać sięʼ, kvakė́ti ʽgdakać, kwokać (też o głosie kaczki i żaby); paplać 

zamiast pracowaćʼ. — Prymarną postać mają kvàkti, -iù, -iaũ ʽkwakaćʼ i ʽnaśmiewać się z 

kogoʼ oraz kvàkti, kvankù, kvakaũ, zwykle z prvb. iš-, nu- ʽgłupieć, tracić rozumʼ (por. 

kvàkšt: Matyt, kad jam kvàkšt).  

 kvakšė́ti, kvàkši (war. kvàkšia), kvakšė́jo gw. 1. ʽgdakać – o głosie kwoki chcącej 

znieść jajko lub wodzącej kurczętaʼ, 2. przen. ʽzrzędzić, gderaćʼ, 3. ʽo chorym: kwękać, 

stękaćʼ — czasownik na -ė- od wykrz. kvàkš kvàkš lub kvàkšt kvàkšt o głosie kury, kwoki. 

Formy z rozszerzeniami -š i -št mają – z uwagi na prymarną osnowę kva-k- ⇐ kvà kvà (zob. 

kvaksė́ti) – charakter wtórny. — Drw. kvãkšė ʽkwoka na jajachʼ i ʽżabaʼ, kvakšlė ̃ʽkwokaʼ i 

ʽczłowiek chorowity, kwękający, hipochondrykʼ. — Z innym sufiksem: kvàkšyti, -ija, -ijo 

ʽgdakać; utyskiwać, kwękaćʼ. 

 kvalbõnai, -ų 2 p.a. m.pl. gw. ʽfalbany, pasy marszczonej tkaniny, przyszywane do 

sukien, firanek itp.ʼ — ze zmianą rodzaju zapożyczone z błr. gw. xvalbóny f.pl. (⇐ pol. 

falbany, od falbana ⇐ włos. falbalà, z dysymilacją l-l > l-n, por. Sławski I, 218). — Drw. 

kvalbonuõtis, -čio ʽsuknia z falbanamiʼ. 

 kvaldà, -õs 4 p.a. przest., gw. ʽfałda w spódnicy, zakładka, zmarszczkaʼ (war. kvoldà, 

gen.sg. kvõldos 2 p.a.) — zapoż. z błr. gw. xválda, -y (⇐ pol. fałda ⇐ śrwn. valde, por. nwn. 

Falte f.). War. m. kvald̃as, kvõldas, SD
1 <chwołdas> «fałd». Por. LEW 326, ALEW 155n. — 

Drw. chvoldingas SD
1 «fałdowny». Vb. denom. kvaldúoti ʽfałdować, układać w fałdy, 

marszczyćʼ, przen. ʽbić kogo; szybko iść, spieszyć sięʼ, chvoldavoti: SD
1 <chwołdawoiu> 

«fałduię». 

 kvalìšius, -iaus 2 p.a. gw. ʽfolusz, urządzenie do folowania tkaninʼ — ze zmiany < 

*kvaliuš-, to zapożyczone z błr. gw. *xvoljuš (⇐ pol. folusz). Por. zakończenie wyrazów 

paliū́šis i veliùšis. H. Cyxun, p.l. podaje, że rzeczownik *xvoljuš wprawdzie nie został 

zafiksowany w gwarach białoruskich, ale jest prawdopodobny z uwagi na obecność 

utworzonego odeń czasownika denominatywnego xvaljavacь ʽfolowaćʼ. Lit. zmiana ľu > ľi 

też w pãslikas, šlìternyčia (por. žìponas, žìpsnis). Lit. kv- jest substytucją za błr. xv- również 

w kvaldà, kvalbõnai, kvarmà. NB. W SD
1 31 s.v. folusz «fullonia» brak jest litewskiego 

odpowiednika. Zob. też rodzime valstyklà. 

 kvãpas 4 p.a. 1. ʽzapach, woń, wonnośćʼ, pl. kvapaĩ DP ʽwonnościʼ (dziś ʽwonne 

przyprawy do potrawʼ), 2. ʽoddech, tchnienieʼ (Net kvapas jam nutrūko, kai pamatė mešką 

ʽAż mu dech zaparło, jak zobaczył niedźwiedziaʼ), be kvãpo ʽbez tchuʼ, įkvapas SD 

«natchnienie» — dwuznaczne: 1° sb. postverbale na -a- od zanikłego intens. *kvapyti ⇐ 

kvepiù (por. mãzgas ⇐ mazgýti; razgaĩ ⇐ razgýti), 2° tradycyjne objaśnienie: apofoniczne 

nomen actionis z suf. -a- od kvep- jak w kvepiù, kvepė́ti ʽpachnąć, wydawać wońʼ (por. 

dvãsas ⇐ dvesiù; dãgas ⇐ degù). Por. SO w kvapstýti m.in. ʽodetchnąć, przyjść do iebieʼ. 
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Zob. LEW 325, ALEW 544n. Związki zewnętrzne wątpliwe. Przy założeniu nagłosowej zbitki 

*ku̯- zestawiano kvãpas z ie. nominami: łac. vapor, -oris m. ʽpara, opar, kopećʼ (de Vaan 

654: *u̯ap- < *ku̯u̯ap- < pie. *k(u̯)uh2ep-) oraz z gr. καπνός ʽdym; piana, pył wodnyʼ. 

Tymczasem Beekes 2010, 639 uważa kvãpas, vapor i καπνός za wyrazy pochodzące z 

substratu praeuropejskiego. Z kolei Kroonen 263 jest zdania, że kvãpas to zapożyczenie 

germańskie; zestawia je ze szw. kvav n. ʽsmokinessʼ < *kwaba-. — Drw. bekvãpis 1. ʽbez 

zapachu, bezwonny (o gazie)ʼ, 2. ʽmartwy, grobowyʼ (Viešpatavo bekvapė tyla ʽPanowała 

grobowa ciszaʼ), SD bekvapis «bez duszy» (syn. bedūšis, bedvasis), kvapùs ʽpachnący, 

wonny, o przyjemnej woniʼ, war. kvapnùs (por. platnùs ⇐ platùs). Vb. denom. kvapúoti 

ʽoddychaćʼ, SD
1 kvapuoju «tchnę» [ʽoddychamʼ]. — Stlit. atsikvopėti ʽprzyjść do siebie, 

odzyskać przytomnośćʼ: kaip Petras atsigavo [glosa atsikvopėjo], bylojo BRB ʽgdy Piotr 

przyszedł do siebie, mówiłʼ (LKŽ VI, 1100, ALEW 547) – zawiera temat kvop-ė-, który jest 

jedynym przykładem wzdłużonego SO do kvap- jak w kvãpas m.in. ʽoddech, tchnienieʼ i 

atsikvapstýti ʽodetchnąć, przyjść do siebieʼ. Prawdopodobnie jest to przygodna formacja, 

utworzona przez analogię do kvoš-ė- jak w syn. atsikvošė́ti albo do tok-ė- jak w syn. 

atsitokė́ti. 

 kvapstýti, kvapstaũ, kvapsčiaũ ʽciężko dyszeć, tracić dech; rozdmuchiwać żar dla 

wzniecenia ogniaʼ, pakvapstýti ʽprzez jakiś czas ciężko pooddychać (podczas mielenia na 

żarnach)ʼ, tr. ʽpowąchaćʼ. Refl. atsikvapstýti ʽodetchnąć (na świeżym powietrzu), przyjść do 

siebie (po przyjęciu ciosu), odpocząć po wysiłkuʼ ⇐ atsikvėp̃ti ʽzaczerpnąć powietrzaʼ, 

išsikvapstýti ʽodetchnąć, odpocząćʼ, prisikvapstýti: Prisikvapsčiaũ aš prie girnų maldamas 

JU ʽZdyszałem się, mieląc na żarnachʼ — frequentativum z suf. -sty- i SO kvap- od kvep-, 

por. kvepiù, įkvėp̃ti ʽwdychać powietrzeʼ. Paralele: slapstýti ⇐ slepiù; žlagstýti ⇐ žlegiù. 

Inaczej ALEW 545, który umieszcza kvapstýti jako vb. denominativum s.v. kvãpas 

(jakkolwiek wiadomo, że formacje na -sty- są wyłącznie dewerbalne). — Neoosn. kvapst-: 

prasikvãpstiju, -ijau, -yti CGL ʽspauzować, zrobić przerwęʼ (⇒ prasikvãpstijimas CGL 

ʽprzerwa, pauzaʼ). Nomina: kvãpstas ʽoddychanie, oddechʼ (⇒ kvapstúoti ʽciężko oddychać, 

sapaćʼ), kvapstìs f. ʽzapach, wońʼ (wtórny war. kvaptìs), kvapštùs ʽpilny, pracowityʼ (pš z 

ps). Nie ma tych derywatów w ŽD, ani w Ambrazas 1993, §§ 146, 305. — Neoosn. kvaps- 

(*kvaps-sty-): kvapsnìs f. ʽzapach, aromatʼ, kvãpsnis ʽzapachʼ (inna możliwość: wymiana 

neosuf. -stis na -snis, zob. paralelę s.v. sleñkstis). 

 kvarabà 2 p.a., gen.sg. kvarãbos gw. 1. ʽchorobaʼ, 2. ʽnieszczęście, bieda, 

zmartwienieʼ, 3. przekleństwo, złorzeczenie (Kvaraba čia žino, koks bus rytoj oras ʽDiabli 

wiedzą, jaka jutro będzie pogodaʼ. Tegu jį kvarabà! ʽNiech go diabli!ʼ Kad tave kvarãbos! 

ʽNiech cię diabli!ʼ) — zapoż. ze stbłr. xvoroba, por. błr. xvaróba, -y ʽchoroba; nieszczęścieʼ 

(por. ZS 28, PZB 5, 295). War. karabà ʽbieda, zmartwienie, kłopotʼ (Visa karabà krito ant jo 

ʽCałe zmartwienie na niego spadłoʼ) – należy do grupy v-mobile i porównywalny np. z 

k(v)aitulỹs, k(v)ortà i s(v)očià. LEW 218 i POLŽ 89 utrzymują, że karabà to polonizm. Zob. 

też kvãras. 

 kvãras, -à 4 p.a. gw. 1. ʽniedomagający, niezdrowy; słabyʼ (Aš tau sakau: tu ne ligonis, 

o kvaras ʽJa ci mówię, ty nie jesteś chory, tylko niedomagającyʼ. Ligonis toks kvãras, kad net 

gali mirti ʽChory taki słaby, że może nawet umrzećʼ), 2. ʽchoryʼ: Jis amžinai kvãras ʽOn jest 

wiecznie choryʼ (też sb. ʽchoryʼ, por. Tėvas išvažiavo kvãrui daktaro parvežti ʽOjciec 

wyjechał, żeby przywieźć doktora do choregoʼ); Manip yra širdis kvarà ʽMam chore serceʼ 

— zapoż. ze stbłr. xvoryj, por. błr. xvóry (ZS 28). — Drw. kvaravótas ʽchorowity, skłonny do 

choróbʼ ⇐ błr. xvaraváty. Vb. denom. kvaróti ʽchorowaćʼ, refl. išsikvaróti ʽrozchorować sięʼ, 

sukvárti, -kvą̃ra (*kva-n-ra), -kvãro ʽzachorowaćʼ (Man koja buvo sukvãrus dosł. 

ʽZachorowała mi nogaʼ). Obok tego jest kvõrti, -stù, -aũ, z prvb. nu-, su- ʽzachorować, 
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rozchorować sięʼ, co może oddawać błr. gw. xvarė́cь, -ė́ju ʽchorowaćʼ ⇐ xvóry ʽchoryʼ (por. 

PZB 5, 296). Zob. też kvarabà. 

 kvárba 1 p.a. stlit., gw. 1. ʽfarba do farbowaniaʼ, 2. ʽmaść końskaʼ — zapoż. z błr. 

xvárba, -y (⇐ pol. farba ⇐ nwn. Farbe f.). War. kvorbà 2, 4 p.a., m.in. SD kvorba «maść, 

color» (syn. krosa, forba). Por. SLA 117, ZS 29, ALEW 273 (s.v. farba). — Cps. mainakvorbis 

SD «mieniący farbę, versicolor» [ʽzmieniający swą barwę, różnobarwnyʼ] (por. mainýti). Vb. 

denom. kvarbavóti. Zob. też barvà i farba. 

 kvarkšlė stlit., gw. ʽkwokaʼ, SD «kwoczka, co kurczęta wodzi, kokosz» — 

deverbativum na -lė od kvark̃šti, -ščiù ʽgdakać, kwokaćʼ (war. kverk̃šti, por. łot. kverkstêt ts.). 

Por. kvarklė ̃⇐ kvark̃ti, jak też kvaksė́ti i kvakšė́ti. Brak w ALEW. 

 kvark̃ti, kvarkiù, kvarkiaũ 1. ʽkumkać, rechotać – o żabieʼ (syn. knark̃ti, kvaksė́ti), 2. 

ʽkwakać – o kaczceʼ (syn. kvaksė́ti, kvarksė́ti), 3. ʽkrakać – o wronieʼ (syn. krañkti) — 

czasownik utworzony od osnowy kvar-k-, pochodzącej od powtórzonego wykrz. kvar-kvar o 

głosie wrony, kaczki, żaby (wtórnie kvárk-t, kvark̃-t). — Drw. kvárkė ʽkwoka, kokoszʼ, 

kvarklė ̃ʽżabaʼ (por. sufiks w varlė)̃. 

 kvarmà 4 p.a. stlit., gw. 1. ʽforma (do ciasta, do cegły); krój, szablon krawieckiʼ; SD
1 

«forma», SD «model budowania», 2. ʽkomórka matki w uluʼ, 3. ʽna łodzi: zagrodzone 

listwami miejsce na złowioną rybęʼ — zapoż. z błr. xvórma, -y (⇐ pol. forma). War. m. 

kvarm̃as (por. kvald̃as, kvartūnas). War. s-mobile: skvárma, skvarmà, też skvarm̃as. Osobno 

zob. farma. — Vb. denom. kvarmavóti przest. ʽformować, kształtowaćʼ ⇐ błr. farmavácь, -

úju (⇐ pol. formować, -uję). Por. SLA 117, ZS 28, LEW 325, ALEW 275 (s.v. fòrma).  

 kvarš̃ti, kvarštù (*kvarš-stu), kvaršaũ, zwykle z prvb. iš-, su- ʽtroskać się, martwić się, 

trapić się czymʼ, apkvarš̃ti ʽznużyć się czym, wpaść w przygnębienieʼ, sukvarš̃ti ʽzostać 

przybitym zmartwieniami; doznać otępienia umysłuʼ. War. kváršti. Według LEW 325 jest to 

czasownik pochodzenia onomatopeicznego, podobnie jak wyrazy należące do gniazd kark̃ti 

ʽgdakaćʼ i kvark̃ti ʽkwakaćʼ. Zob. też apkvàšti s.v. kvàšti. — Drw. kváršinti a. kváršyti 

ʽniepokoić kogo, naprzykrzać się, zawracać komu głowęʼ (m.in. CHB), ʽsuszyć komu głowę, 

tj. ustawicznie przypominać komu o tym samymʼ (Kelinta jau diena tu mane kvaršini ir 

kvaršini su tuo pačiu reikalu ʽKtóry to już dzień suszysz mi głowę o to samoʼ). War. ze 

zmianą rš > rtš (insercja zwartej): kvárčinti, kvarč̃inti. 

 kvartkà 2 p.a., gen.sg. kvart̃kos gw. 1. ʽjedna szybka w oddzielnej ramce w podzielonej 

na cztery części ramie oknaʼ (Vėjas taip švilpia, kad net kvartkos barška ʽWiatr tak [mocno] 

dmucha, że nawet k. brzęcząʼ), 2. ʽjedno skrzydło okna, tzw. kwateraʼ (Uždaryk abidi 

kvartkas ʽZamknij obie połowy okna!ʼ), ZTŽ chvortkà — zapoż. z błr. gw. xvórtka, -i m.in. 

ʽlufcik w oknie, okienkoʼ (< fórtka ⇐ pol. furtka). Ze zmianą tk > pk: kvarpkà. Zob. też 

fùrtka. 

 kvartū̃kas 2 p.a. gw. ʽfartuchʼ, ZTŽ chvartū̃kas — zapoż. ze stbłr. xvartuxъ, błr. 

xvartúx, -á ⇐ pol. fartuch (⇐ śrwn. vortuoch, por. nwn. Vortuch, Fürtuch n., Brückner 1877, 

101, LEW 325). War. kvartùkas (ZS 29), chvartùkas (ZTŽ), z udźwięcznieniem: kvartū̃gas 

(por. lapū̃gas, valiū̃gas, Urbutis 1981, 195). — Stlit. fartūchas MOP ⇐ stbłr. fartuxъ ⇐ pol. 

fartuch (SLA 71, ALEW 274, Sławski I, 220n., POLŽ 406n.). — War. f. kvartū̃kė ʽfartuch 

siewcyʼ (Pilnos kvartūkės nesemk, matai, kad per kraštus byra! ʽNie nabieraj pełnego 

fartucha, widzisz że bokami się sypie!ʼ). 

 kvàšti, kvaštù (*kvaš-stu), kvašaũ, zwykle z prvb.: gw. prakvàšti ʽwrócić do zdrowia, 

poprawić się, wzmocnić sięʼ, przen. ʽwzbogacić sięʼ, sukvàšti ʽzachorowaćʼ — 

prawdopodobnie od interi. kvàš, kvàšt, por. Jonas atrodo biskį kvàš ʽJan wydaje się trochę 
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«kvaš» [stuknięty]ʼ (Tu biskį kvàšt). Višta kvàš ir nùdves ʽKura «kvaš» i zdychaʼ. Por. kvèšti 

⇐ kvèš. — Durativum na -ė-: kvašė́ti, -iù, -ė́jau 1. ʽchorować, niedomagać, słabnąćʼ (Mano 

senelis jau nuo rudens kvàši ʽMój dziadek już od jesieni chorujeʼ), 2. ʽstarzeć sięʼ, iškvašė́ti 

ʽsłabnąć na umyśle, tracić pamięćʼ, refl. išsikvašė́ti ʽzwietrzeć – o kamforzeʼ. Por. kvešėti s.v. 

kvèšti. — Sb. kvãšas c. ʽczłowiek niespełna rozumu, półgłówekʼ, ⇒ kvàšelis, kvàšena, 

kvašinỹs ts.; vb. denom. apkvàšti ʽzgłupiećʼ. 

 kvatė́ti, kvãta, kvatė́jo gw. 1. ʽo kurze: gdakaćʼ (syn. kurk̃ti), 2. ʽo człowieku: gderaćʼ 

— czasownik na -ė- od interi. kvà-kvà o głosie kury, wrony, żaby; o odgłosie czyjegoś śmie-

chu. — Z innymi sufiksami: kvatóti, -ju, -jau ʽśmiać się głośno, ryczeć ze śmiechu, recho-

taćʼ, kvaténti: kvatenu SD «parskam śmiechem» (⇒ kvatenimas SD «parsk, parskanie śmiec-

hem»). Paralela: kvaknóti ʽgdakać, gęgać; śmiać się głośnoʼ ⇐ interi. kvàkt (war. kvàk-št) ⇐ 

kvà-kvà; z v-mobile: kaknóti ʽparskać śmiechem, śmiać sięʼ. Zob. też LEW 325. 

 kvatíera 1 p.a., kvatierà 2 p.a. przest., gw. ʽwynajmowane mieszkanie albo pokójʼ — 

zapoż. z błr. kvatéra, -y (⇐ pol. kwatera ⇐ śrwn. qua(r)tier ʽczwarta część czegoʼ ⇐ śrłac. 

quarterium, zob. Sławski III, 472). War. kvetíera KRŽ. Lit. ie za słow. e też w kiẽlikas, 

paviẽtrė, ziẽgorius. Akut w części sufiksalnej jak w zapoż. maníežas, maršálka i liktárnia. 

 kvatíerka 1 p.a., kvatierkà 2 p.a. gw. 1. ʽmiara objętości miar płynnych lub sypkich, 

równa jednej czwartej litra; naczynie o takiej pojemności, kwaterkaʼ, 2. ʽćwiartka wódkiʼ 

(war. kvatírka) — zapoż. ze stbłr. kvaterka, por. błr. kvatérka, -i (⇐ pol. kwaterka). War. 

kvaćerkà ʽkwaterka wódki, pół butelki wódkiʼ (ZS 28; pominięte w LKŽ). W kwestii lit. ie za 

słow. e zob. kvatíera. 

 kvatóti, kvatóju, kvatójau LZŽ ʽstarczać, wystarczaćʼ (Visiem darbo kvatója ʽPracy jest 

dość dla wszystkichʼ) — zapoż. z błr. xvatácь, -áju (por. ros. xvatátь). 

 kvė́kčioti, kvė́kčioju, kvė́kčiojau gw. ʽo niemowlęciu: kwilić, popłakiwaćʼ: Maži vaikai 

(kūdikiai iki pusės metų) tik kvė́kčioja, o ne rėkia ʽMałe dzieci (niemowlęta do pół roku) 

kwilą tylko, a nie płacząʼ — czasownik na -čio- od wykrzyknika, por. kvẽkš o niemowlęciu, 

kvė́kš o sowie. — kvėk̃šti, kvėk̃ščia, kvėk̃štė ʽo niemowlęciu: kwilić; o dziecku: płakać, 

beczeć; o ptaku: krzyczeć; o sowie: hukaćʼ, kvė́kščioti ts. ⇐ interi. kvė́kšt, kvėk̃št. — nukvèkti, 

kveñka, -kvẽko ʽo starcu: zniedołężnieć, skapcanieć; stracić zdolność rozumienia, zgłupieć; 

mówić od rzeczyʼ, pakvėk̃ti, -kvėk̃sta, -kvėk̃o ʽstracić zdrowie, siły żywotneʼ. — War. z 

dźwięcznym wygłosem: kvegždė́ti, kvẽgžda, -ė́jo ʽo starcu: ledwo zipać, gonić resztkami siłʼ. 

 kvem̃ptis, kvempiúos, kvempiaũs ʽpochylić się do przodu (jak przy żęciu sierpem), 

pochylić się nad czym (nad balią, beczką, studnią, nad książką)ʼ, NDŽ ʽsich 

vornüberbeugenʼ, cps. pérsikvempti ʽprzewiesić się (przez okno, przez brzeg łóżka)ʼ, 

užsikvem̃pti ʽwesprzeć się na łokciach, podeprzeć rękami głowęʼ (syn. užsikniáubti). Drw. 

kvémpėti: Visas dienas iškvémpėjo, ant knygų antsikvempęs ʽCałymi dniami siedział 

pochylony nad książkamiʼ (dosł. ʽtrwał w pochyleniuʼ). Na pierwszy rzut oka przypomina 

czasowniki tworzone od prs. infigowanego, jak np. kem̃pti ⇐ kempù, kèpti; sklem̃bti ⇐ 

klembù, klèbti. To prowadzi do pwk. *kvep-, ale taki nie jest zaświadczony w pożądanym tu 

znaczeniu (por. gw. kvempù do kvėp̃ti ʽwciągać w siebie powietrze, brać oddechʼ). Może 

więc założyć derywację od wykrz. *kvemp? — SO kvamp-: kvampsóti ʽstać z opuszczonym 

łbem (o chorym zwierzęciu)ʼ, kvampstýtis ʽprzechylać się przez coʼ: Arklys kvam̃pstos 

(sáikio) par tvorą, norėdamas dagauti žolę ʽKoń przechyla się przez płot chcąc dosięgnąć 

trawyʼ.  

 kveñkšti, kvenkščiù (war. kvenkštù), kvenkščiaũ 1. ʽkaszleć, silnie, ustawicznie kaszlećʼ 

(syn. kveñkti), 2. gw. ʽoddychać chrapliwie i świszcząco, rzęzićʼ, 3. gw. ʽsapać (pod 

niesionym ciężarem)ʼ — nazalizowany wariant dźwiękonaśladowczej osnowy kvẽkš, 
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kvė́kš(t), która opisuje głos ludzi, ptaków a. zwierząt (zob. kvė́kčioti). Por. pol. kwękać ʽczuć 

się niezdrowym, cherlać, utyskiwaćʼ. — War. kveñgžti, kvengždžiù, kvengždžiaũ ts., ⇒ 

kvéngždėti ʽkaszleć; chrząkać ( o głosie krtaniowym)ʼ, ⇒ kvengždulỹs ʽkaszelʼ (syn. 

kvengžlỹs). 

 kvepė́ti, kvepiù, kvepė́jau ʽpachnąć, wydawać zapach, wońʼ, kvepiu SD
1 «cuchnę», SD 

«chucham», apikvepiu SD
1 «ochucham, ochuchnę» — durativum na -ė- od kvep- (zob. 

kvėp̃ti). Na st. wzdłużonym: łot. kvêpêt, -ẽju tr. ʽkopcić, dymić, wędzić; okadzaćʼ. — 

Neoosn. kvepėj-: kvepė́jimas ʽwoń, aromatʼ. 

 kvėp̃ti, kvepiù (war. kvempù), kvėpiaũ (war. kvepaũ) 1. tr. ʽwciągać w siebie 

powietrzeʼ, kvãpą kvėp̃ti ʽbrać oddechʼ, 2. intr. ʽwydawać zapach, wońʼ, įkvėp̃ti ʽwdychać i 

wydychać powietrze; wciągnąć powietrze; wdmuchnąć (o wietrze)ʼ, przen. ʽnatchnąć, 

zainspirowaćʼ (war. įgvėb̃ti ʽwciągnąć – o wietrzeʼ), iškvė́pti ʽwytchnąć, wyzionąć (ducha)ʼ, 

refl. atsikvėp̃ti ʽodetchnąć, zaczerpnąć powietrzaʼ. Odpowiednik łot. kvêpt, -pstu, -pu ʽdymić, 

kopcić, kurzyć; pachnieć czymś; pokrywać się rdząʼ. Refleks pie. *ku̯ep- ʽwydychać 

powietrze; wydawać wońʼ, por. BSW 147, LEW 325n., LIV
2 376. — Drw. kvepė́ti (zob.), 

nomina: kvepalaĩ m.pl. ʽperfumyʼ (m.in. SD «perfumy»), kvepalas SD «piżmo» [ʽwonna 

substancjaʼ], patepu kvepalu SD «perfumuię». — WSE kvėp-: kvėpúoti (zob.). Nomina: 

atókvėpis ʽwestchnienie; wytchnienie, odpoczynekʼ (por. atódūsis), kvė́pūta c. ʽkto ledwo 

dyszyʼ, kvėpùtis ʽczłowiek cicho mówiący, śpiewającyʼ. — SO kvap-: kvapstýti (zob.), 

kvãpas (zob.). — St. zanikowy do kvep- ma dwie postaci: 1° kvip-: kvìpti (zob.), 2° kup-: 

kupė́ti (zob.). 

 kvėpúoti, kvėpúoju, kvėpavaũ ʽoddychaćʼ, SD «dyszę, dychamʼ, prisikvėpúoti 

ʽnawdychać sięʼ — durativum na -uo- od kvėp̃ti ʽwdychać i wydychać powietrzeʼ. Por. typ 

važiúoti ⇐ vèžti (GJL II, § 667). 

 kvèšti, kvęšù (kvenšù), kvešaũ, zwykle z prvb.: gw. atkvèšti a. prakvèšti ʽpoprawić się, 

polepszyć się, przybrać na cieleʼ, prakvèšti przen. ʽwzbogacić sięʼ, sukvèšti ʽzepsuć się, 

zgnić; zestarzeć się, zniedołężniećʼ — czasownik prawdopodobnie utworzony od 

wykrzyknika, por. kvèšt: Jam, tur būt, truputį galvoj kvèšt ʽJemu, zdaje się, trochę w głowie 

«kvešt»ʼ. Por. kvàšti ⇐ kvàš(t). — Durativum na -ė-: stlit. kvešėti, -iu, -ėjau BRB ʽbyć 

spokojnym, bezpiecznymʼ, ⇒ kvešimas BRB ʽspokój, bezpieczeństwoʼ, kvešingas ʽspokojny, 

bezpieczny – o życiu, żywocieʼ (rozwój znaczeniowy do wyjaśnienia). Inne: kvẽšas, -à ʽsłaby 

ze starości, chorowityʼ; war. z samogłoską ė: kvė́ša c. ʽczłowiek niespełna rozumu, 

półgłówekʼ, kvė́šas ts., kvėšẽlis ts. Inaczej ALEW 546, który utrzymuje, że kvèšti należy do 

rodziny kušė́ti ʽruszać się, krzątać sięʼ (pie. *keu̯ḱ- lub *ku̯eḱ-). — Forma kvašė́ti ʽchorować, 

niedomagać; starzeć sięʼ – choć wygląda jak alternant na SO kvaš- ⇐ kveš-, pochodzi 

prawdopodobnie od paralelnej interi. kvàš, kvàšt (zob.). — Trudno od kveš-/kvėš- odrywać 

war. kvež-/kvėž-, por. 1° kvẽžas ʽstary, zgrzybiałyʼ, kvẽžis ʽkarzełʼ, kvežỹs a. kvẽžis bot. 

ʽbrzoza karłowata, Betula nanaʼ (niski, płożący krzew), 2° kvėž̃ti, kvėžtù (*kvėž-stu), kvėžaũ 

ʽmarnieć, słabnąć, wycieńczać się, cherlać – o ludziach i zwierzętachʼ (war. kvė́žti), caus. 

kvė́žinti ʽosłabiać, wycieńczać kogoʼ. Drw. kvėža b.z.a. ʽkarłowate, koślawe drzewoʼ, 

kvė́žainis: Kvė́žainiai paršeliai, vaikai, medžiai ʽCherlawe prosięta, dzieci, drzewaʼ, kvė́žis 

ʽpień drzewa wywróconego wraz z korzeniamiʼ.  

 kvìcė 2 p.a. 1. ʽsrom, cunnusʼ, 2. ʽobelżywe wyzwisko skierowane do kobietyʼ (Kvicė, 

cvikė, givezė – ant mergių, o ant vyrų – eidamoks, baiboks, vyrpalaikiai JU). Niejasne. Jeśli 

kvìcė stałoby na miejscu *kvistė, to mogłaby to być forma żeńska do *kvistas ⇐ pol. przest. 

chwist ʽhultaj, łajdak, pustak, bałamutʼ (SW I, 310; por. nazwisko Chwistek). War. cvìkė 

ʽsromʼ może pochodzić z metatezy na odległość kv-c > cv-k. Niejasna jest forma kvìšė! ʽo 
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kobiecie: Głupia!ʼ (Kvìšė! Argi negalėtų už tokio vyro eiti?). 

 kviečiaĩ, -ių̃ 4, 3 p.a. m.pl. bot. ʽpszenica, Triticumʼ (łot. kvìeši ts.), kvietỹs ʽpojedyncza 

roślina pszenicy a. ziarnko pszenicyʼ (łot. kvìesis ts.). Witczak 2003, 98 dołącza tu stpr. 

gaydis EV ʽpszenica, Weise [Weizen]ʼ na podstawie lekcji [kaidīs]. Niejasne. Może 

pożyczka germańska, z bałtyckim kv- na miejscu germ. *hw-. Por. stisl. hveiti ʽpszenicaʼ, 

goc. ƕaiteis, stwn. hweizzi ts., drw. od przymiotnika typu goc. ƕeits ʽbiałyʼ. Zob. LEW 326, 

ALEW 547, Casaretto 2004, 117. — Drw. kvietíena ʽrżysko po pszenicyʼ, SD: duona kvietienė 

«chleb pszenny», duona kvietienė iš miltų letesnių «gryczak, gryska» [ʽplacek z gryzu abo z 

mąki pszenicznej pośledniejʼ, L.], kvietiẽniai m.pl. ʽsłoma pszenicznaʼ, kvietìnis ʽpszenny, 

pszenicznyʼ. Cps. kviẽtdirsiai m.pl. ʽpszenica zachwaszczona stokłosąʼ (por. dìrsė), 

kviẽtrugiai m.pl. ʽżyto zmieszane z pszenicąʼ : łot. kvìetrudzi (por. rugiaĩ). — Nazw. 

Kvieteláitis, Kviečiū́nas. N.rz. Kviẽtupis a. Kvietupỹs, n. góry Kviečiakalnis b.z.a. 

 kviẽsti, kviečiù, kviečiaũ ʽzapraszać, wzywaćʼ, atkviẽsti 1. ʽzaprosić, np. w odwiedziny; 

wezwać do pomocy, wezwać policjęʼ, 2. ʽodwołać, cofnąć zaproszenieʼ (ʽodprosićʼ, Šlapelis 

17), ažukviečiu SD «zapraszam kogo na co», įkviẽsti ʽzaprosić do wejścia, do środka; 

zachęcićʼ, pakviẽsti DP ʽwezwać, powołać, zaprosićʼ, sukviẽsti ʽzwołać, sprosićʼ, užkviẽsti 

DP ʽzaprosić, wezwaćʼ. Refl. nusikviẽsti ʽzaprosić i poprowadzić z sobąʼ, parsikviẽsti 

ʽzaprosić do siebie, sprowadzić sobieʼ. Odpowiednik łot. kviest, kviešu, *kvietu ʽzapraszaćʼ 

(LEGR 599). Brak alternantu na SZ †kvit-. Jedynym comparandum na SO jest *kvait- w stpr. 

quāits ʽwola, Willeʼ, ⇒ vb. denom. quoitā ʽchcą, sie wollenʼ, quoitē ʽon chce, er will; oni 

chcą, sie wollenʼ, quoitāmai ʽchcemy, wir wollenʼ. Bez pewnej etymologii, zob. LEW 326. 

Ostatnio de Vaan 503, objaśniając łac. quaerō, -ere ʽszukać, pytać, starać sięʼ jako 

kontynuant *ku̯ai-se/o- ⇐ pie. *ku̯eh2-i-, dołączył formy bałtyckie do refleksów *ku̯eh2-i-. 

Przy takim ujęciu trzeba by założyć nomen pb. *ku̯ai-ta- ʽprośbaʼ i uznać kviẽsti za vb. 

denominativum. — Neopwk. kvies-: kvieslė ̃przest. ʽrówieśnica panny młodej, towarzysząca 

jej do ślubu, druhnaʼ, kvieslỹs przest. ʽten, kto zaprasza gości na weseleʼ (SD «zaproszonych 

przyzywacz»), przen. ʽzwiastun, prekursorʼ NDŽ (por. piršlỹs ⇐ pirš̃ti; vedlỹs ⇐ vèsti), war. 

kviẽslius ʽzapraszający na weseleʼ, kviestìnis, -ė ʽświadek asystujący przy rewizjiʼ, kviestìniai 

piẽtūs m.pl. ʽproszony obiadʼ, pakviestojas SD «zaproszonych przyzywacz». — Neoosn. 

kviesl-: kviesliáuti ʽbyć tym, kto zaprasza na weseleʼ (Per jo vestuvę aš kviesliavaũ ʽNa jego 

weselu ja byłem «kvieslys»ʼ). 

 kviẽtkas 2, 4 p.a. przest., gw. ʽkwiat, kwiatek; pęk, bukiet kwiatówʼ — zapoż. ze stbłr. 

kvetokъ, por. błr. gw. kvetók, -tká. Są nazwiska Kviẽtkas, Kviẽtkius i Kviẽtkus. N.m. 

Kvietkìnė 2x. — War. f. kvietkà ʽkwiat; ozdoba; pęk, bukiet kwiatówʼ ⇐ stbłr. kvetka, błr. 

kvétka, -i. Por. SLA 117, ZS 29, LEW 326. Jest nazw. Kvietkà.  

 kvygà 2 p.a., gen.sg. kvỹgos wsch.-lit. ʽfiga, pięść z kciukiem umieszczonym między 

palcem wskazującym a środkowym jako gest oznaczający: nie, nic z tegoʼ, ZTŽ chvygà — 

zapoż. z błr. gw. xvíga, -i. War. m. kvỹgas LZŽ. Traktowanie nagłosu jak w kvãras i kvorbà. 

Por. LEW 126 (s.v. fygà), ZS 56. Zob. też fygà i špygà.  

 kvìpti, kvim̃pa (war. kvỹpsta, kvìpsta), pakvìpo ʽwydawać zapach, np. o kwiacieʼ, 

pakvìpti ʽzapachnąć, np. sianem, rutąʼ, pakvipęs DP ʽsmrodliwyʼ, mėsà pakvìpusi ʽmięso 

zaśmierdłoʼ, pérkvipti ʽprzeniknąć wonią (czosnku, mięty, tytoniu)ʼ, sukvìpti ʽwydać zapach, 

zapachnąćʼ (Kai viskas čia sužydi, sukvim̃pa, tai gražu esti ʽGdy wszystko tu zakwita, wydaje 

zapachy, to jest pięknieʼ), sukvìpęs ʽcuchnący czymʼ. Morfem kvip- jest formą SZ typu typu 

RiT ⇐ ReT od pwk. kvep, zob. kvepiù, kvėp̃ti. Paralele: vìpti ⇐ vėp̃ti; dvìsti ⇐ dvės̃ti; glìžti ⇐ 

glèžti. — Drw. pakvìpinti ʽsprawić, że rozchodzi się zapachʼ, pasikvìpinti ʽpoperfumować 

sięʼ. Nomina: kvipà c. ʽktoś cuchnącyʼ, kvipnùs ʽpachnący, wydzielający przyjemny zapach; 
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pociągającyʼ. — Nowy SO kvaip- ⇐ kvip-: apkvaĩpti (zob.). 

 kvìt indecl. pot. ʽkwita, koniec, basta, już dośćʼ (Dabar jau mudu kvìt ʽTeraz my dwaj 

jesteśmy już kwita [rozliczeni]ʼ; Šešios dienos, ir su rugeliais kvìt ʽSześć dni i z żytem 

koniec [zebrane]ʼ) — zapoż. z pol. kwit ʽkwitaʼ, por. zwrot pol. XVI w. być kwit od kogo o 

co ʽbyć wolnym od zobowiązań wobec kogoʼ, SPXVI). Por. ZS 29. 

 kvitãcija 1 p.a., kvitancija b.z.a. przest. ʽpisemny dowód otrzymania czegokolwiekʼ — 

zapoż. ze stbłr. kvitacija a. kvitancija (⇐ pol. XVI w. kwitacyja a. kwitancyja ʽdokument 

potwierdzający odbiór pieniędzy lub jakiejś rzeczyʼ, SPXVI). Por. ros. kvitáncija ʽparagon 

jako dowód zapłaty za towarʼ. 

 kvìtas 2 p.a., kvità 2 p.a. ʽpisemny dowód otrzymania lub oddania czegokolwiek, 

pokwitowanieʼ (SD kvitas «kwit y kwitacya») — zapoż. ze stbłr. kvitъ a. kvita ʽdokument coś 

potwierdzający, zaświadczającyʼ (⇐ pol. XVI w. kwit a. kwita 1. ʽdokument potwierdzający 

odbiór pieniędzy lub jakiejś rzeczyʼ, 2. ʽrewers, pisemne zobowiązanie do zapłacenia 

pieniędzy, zwrotu pożyczkiʼ, 3. ʽrozliczenie, zwolnienie od wzajemnych zobowiązańʼ, 

SPXVI). Osobno zob. kvìt i kvitãcija. — Vb. denom. kvitúoti ʽwydawać kwit, potwierdzać 

kwitemʼ. Obok tego stlit., gw. kvitavóti, por. SD: kvitavoja mani kas «kwituią mnie», 

kvitavoju kų «kwituię kogo» (por. stbłr. kvitovati, kvitovatь, pol. XVI w. kwitować ts.). Zob. 

też LEW 326. 

 kvõlyti, kvõliju, kvõlijau gw. ʽchwalićʼ; stlit. też chvolyti (SLA 50); war. v-mobile: 

kõlyti — zapoż. ze stbłr. xvaliti, por. błr. xvalícь, xvaljú, 3 sg. xválicь. Refl. pasikvõlyti 

ʽpochwalić się czymʼ. Akcent lit. bazuje na białoruskiej formie 3 sg. prs. (por. krõsyti, 

mõnyti, strõvyti). War. kvolýti ⇐ błr. xvalícь. Por. ZS 29, ALEW 155. 

 kvortà 2 p.a., gen.sg. kvõrtos stlit., gw. 1. ʽkwarta, dawna miara ciał płynnych i sypkich 

równa 0,82 litra; naczynie o takiej pojemnościʼ (war. kvárta), SD
1 «kwarta», SD pusė kvortos 

«połkwarty», 2. ʽdrzwiczki wycięte w drzwiach, bramieʼ, 3. ʽczworokątna część okna wraz z 

szybąʼ, 4. ʽmała szybka w oknie w oddzielnej ramce, lufcik, wywietrznikʼ — zapoż. ze stbłr. 

kvarta, por. błr. kvárta, -y (⇐ pol. kwarta ⇐ śrwn. quarte ʽczwarta część czegoʼ). Por. SLA 

117, ZS 29, LEW 326 (brak w ALEW), POLŽ 406. War. v-mobile: żm. kortà (kortà vandeñs 

ʽkwarta wodyʼ), por. kvõsas > kõsas. — Drw. pùskvortė ʽpółkwarty: miara i naczynieʼ 

(Pasišaukė šinkarkėlę, pasistatė puskvortėlę ʽPrzywołał do siebie szynkareczkę, postawił 

sobie półkwatereczkęʼ), war. pùskvartis, pùskvortis. 

 kvõsas I 2 p.a. stlit., gw. 1. ʽałun, używany jako zaprawa do garbowania skór, 

uwodniony siarczan glinowo-potasowyʼ (Kailiams rauginti reikia kvõso ʽDo garbowania 

skór potrzeba ałunuʼ), SD «hałun», 2. gw. ʽstężony kwas siarkowy, witriolʼ — zapoż. ze 

stbłr. kvasъ ʽzaprawa do garbowania skórʼ, por. błr. kvas, -u, pol. XVI w. kwas, -u ʽgarbnik 

naturalny do wyprawiania skóryʼ (SPXVI). War. f. kvosa a. kvosė b.z.a.; v-mobile: żm. kõsas 

(por. kortà ob. kvortà; kõlyti ob. kvõlyti). Zob. też SLA 117, LEW 326 (brak w ALEW i POLŽ). 

— Drw. kvosingas SD «hałunisty». Vb. denom. kvõsyti, -iju, -ijau ʽzaprawiać ałunem, 

bejcowaćʼ, ⇒ kvosytas SD «hałunowany». 

 kvõsas II 2 p.a. LZŽ, ZTŽ ʽkwas chlebowyʼ (napój orzeźwiający) — zapoż. z ros. kvas, 

-a. War. kvãsas. Por. girà. 

 kvõsti, kvočiù, kvočiaũ 1. ʽwypytywać, przesłuchiwaćʼ (iškvõsti káltinamąjį 

ʽprzesłuchać oskarżonegoʼ), 2. ʽegzaminowaćʼ, 3. ʽprosićʼ, 4. ʽprzeczuwać, podejrzewaćʼ, 

iškvõsti ʽwybadaćʼ, refl. atsikvõsti ʽprzypominać sobieʼ — czasownik utworzony od interi. 

kvóst, nazywającej moment, gdy ktoś nagle coś sobie przypomniał, gdy komuś coś przyszło 

na myśl, coś go tknęłoʼ (Kvóst ir atsiminiau). Por. kvósterėti: Jai nė į galvą nekvosteria tai 
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ʽJej to nawet nie przychodzi na myślʼ. Zob. też atsikvõšti. Różnica między kvõsti i kvõšti nie 

została jeszcze wyjaśniona. — Drw. nominalne: kvotà ʽbadanie, przesłuchanie policyjne, 

śledztwoʼ, kvotė́jas ʽbadacz; egzaminatorʼ. 

 kvõstytis, kvõstijuos, kvõstijaus wsch.-lit. ʽwystawiać się w dobrym świetle, starać się 

przypodobaćʼ (Vis citai prieš jį kvõscijas ZS 29 ʽCiągle tylko stara się mu podobaćʼ) — 

zapoż. z ros. xvástatьsja ʽchwalić się, przechwalać sięʼ (brak w LKŽ i LEW). Paralele: 

mõžytis, smū̃tytis, tiẽšytis. 

 kvõtai 2 p.a., kvãtai 2 p.a. pl.t. gw. ʽwidły do wyjmowania garnków z piecaʼ (syn. 

púodšakės) — z aferezą u- zapożyczone z błr. gw. uxvát (por. PZB 5, 247; tu też syn. uxvátki 

pl.t.: Uxvatki, kačarha, čapjala kalja pečy stajacь). Por. syn. čepelà.  
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L 
 lãbas, -à 4 p.a. ʽdobryʼ. DP ʽzacny, przedni, szlachetnyʼ. SD «spory» (syn. didžiokas). 

Odpowiedniki bałtyckie: stpr. labs ʽdobry, gutʼ, łot. labs ʽdobry, doskonały, należyty, 

porządny, odpowiedni, pożyteczny, przydatny; dobroduszny, łagodnyʼ. — Sb. lãbas ʽdobro, 

mienie, majątekʼ : łot. labs ts., stpr. labban acc.sg., labbas gen.sg. ʽdobroʼ. — Interi. Lãbas! 

ʽCześć! Serwus!ʼ. Co do dwuwyrazowych pozdrowień z formą acc.sg. lãbą zob. dienà, rýtas, 

vãkaras. Etymon pozostaje niejasny. Brak alternantów na SE †leb- i SZ †lib-, †lub-. Dawne 

zbliżenie ze sti. labh-, por. prs. lábhate, rábhate ʽchwyta, dostajeʼ (LEW 327, BSW 148, IEW 

652) trzeba porzucić, ponieważ samogłoska pierwiastkowa ă formy staroindyjskiej jest 

refleksem pie. *ṃ (*lṃbh- od pwk. *lembh-), a nie pie. *o, jak wcześniej sądzono. Por. też gr. 

λαφ- < pie. *lṃbh- w λάφυρα n.pl. ʽłup, zdobycz wojennaʼ. Zob. EWAIA II, 434n., LIV
2 411. 

ALEW 548 wychodzi od pwk. pie. *labh-. — Drw. labaĩ adv. ʽbardzoʼ, DP ʽbarzo; pilnie, co 

najpilniej; wielmi, wielce, wiele; usilnie; uprzejmie; ciężko; upornie; drogo; daleceʼ, nelabaĩ 

ʽnie bardzo, nie za dużo, nie całkiemʼ, labiausiai SP «nabardziey». — nelãbas ʽniedobry, 

złyʼ, smarkiai nelabas SD
1 «haniebny» (⇒ sb. SD «łotr, niecnota, złośnik»), ⇒ nelabãdė 

ʽniepowodzenie, nieszczęścieʼ, starsze *nelabãtė (udźwięcznienie w sufiksie, por. 

besveikãtė), nelabãtvė ʽnieszczęścieʼ, nelãbėlis ʽnicpońʼ, nelabàsis (zob.). Por. łot. labiẽtis a. 

labĩtis ʽbogacz, arystokrataʼ, labiẽtis ʽpochlebcaʼ. Zrost Labãnakt!, Labãnaktis! ʽDobranoc!ʼ 

⇐ labà naktìs. Cps. labdarà ʽdobroczynnośćʼ (por. darýti). — Vb. denom. lãbinti 1. 

ʽpozdrawiać kogo słowem «Labas!»ʼ, 2. ʽprzekazywać komu pozdrowienieʼ (Įlãbink jį nuo 

manęs! ʽPozdrów go ode mnie!ʼ), 3. ʽżyczyć powodzenia, szczęściaʼ, 4. ʽodezwać się do 

kogo, zagadnąćʼ, 5. palãbinti ʽzwymyślać, złajać kogoʼ. Refl. lãbintis ʽwitać się, kłaniać sięʼ, 

įsilãbinti ʽodważyć się zagadnąć, wdać się w rozmowęʼ, išsilãbinti ʽwyzdrowiećʼ (por. pol. 

wydobrzeć ts. : dobry), prisilãbinti kaip lapė ʽprzymilać się jak lisʼ. Por. łot. labinât ʽchwalić; 

udobruchać, pogłaskaćʼ, labinâtiês ʽprzymilać się, łasić sięʼ, labît, -ĩju ʽpogodzić, 

udobruchać, pogłaskać, pochwalićʼ. — WSO lob- < *lāb-: łot. lãbuôtiês ʽprzymilać się, 

przypochlebiać się komuʼ; lit. lõbis ʽmienie, bogactwoʼ. 

 labėk̃as 2 p.a. wsch.-lit. ʽtrójkątna pochyłość dachu po obu bokach chatyʼ — zapoż. z 

błr. labják, drw. od lob ʽszczyt, fronton budynkuʼ (PZB 2, 600, ĖSBM 5, 188). 

 lagamìnas 2 p.a. 1. ʽskrzynia podróżna, kufer, walizaʼ, 2. żm. ʽbielizna, ubrania, 

manatki (wkładane do walizki lub rzucone na kupę)ʼ. Formacja na -ina- od formy 

participium prs. pass. *lagamas ʽpołożony, włożonyʼ do czas. *laga, *lagoti ʽkłaść sięʼ (por. 

miẽga, miegóti). Co do derywacji od imiesłowu na -m- por. ariamìnis ⇐ ãriamas. Bałtycki 

leksem na SO *lag- odpowiada słow. log- w scs. naložiti ʽnałożyćʼ, položiti ʽpołożyć, 

postawić, uczynićʼ (⇐ scs. lešti, lęgǫ ʽlec, położyć sięʼ), cs. ložiti, ložǫ ʽkłaść, stawiaćʼ, ros. 

pot. ložítь ʽkłaść, układaćʼ (⇐ lečь, ljágu ʽlecʼ), czes. ložit ʽkłaśćʼ (⇐ stczes. léci, ľahu ʽlecʼ), 

pol. łożyć ʽponosić koszty czego, opłacać czyje wydatkiʼ (por. stpol. lec, lęże ʽpołożyć się, 

zostać położonymʼ). Chodziłoby więc tutaj o causativum na SO: pbsł. *lag-ī- ⇐ *leg- (por. 

BSW 158, LEW 328, Boryś 281, 303). Transponat pie. *logh-éi̯e- ʽpołożyćʼ ⇐ *legh- ʽlec, 

położyć sięʼ (LIV
2 398), por. goc. lagjan ʽkłaśćʼ ⇐ ligan ʽleżećʼ. Nominalny SO lag- ukazuje 

się poza tym w lãplagas (zob.) oraz w łot. lagača a. lagaža ʽlegowisko, łożeʼ. Ze 

słowiańskiego por. cs. sulogŭ ʽσύγκοιτος, towarzysz łożaʼ, czes. soulož, -že f. ʽspółkowanieʼ 

⇐ *sam-lag-. (NB. Lit. atlagaĩ ʽodłógʼ, palagas ʽpołógʼ i łot. parlags ts. są slawizmami, por. 

BSW 158, Skardžius, RR 4, 688). Zob. też logà. — St. zanikowy do leg-/lag- ma formę lig- 

(typ ReT ⇒ RiT), zob. ligà ʽchorobaʼ. Oboczny refleks lug- (typ ReT ⇒ RuT) jest słabo 
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poświadczony, por. lugaminas b.z.a. przest. ʽzapas żywnościʼ, lùgumas ʽto, co się przenosi, 

co się nosi z sobąʼ (Bagamazas padėjo savo lùgumą, t.y. kromą JU ʽObraźnik [kramarz 

wędrowny handlujący obrazami świętych] rozłożył swoje rzeczy, swój kramʼ). War. z 

palatalizacją nagłosu: liugamìnas 1. ʽrzeczy przewożone, graty, rupiecieʼ (Ji su visu 

liugaminù atvažiavo ʽOna przyjechała z całym swoim kramemʼ), 2. ʽzbiórka jaj dokonywana 

przez pastuchów w Zielone Świątkiʼ. Paralele na palatalizację: liuĩnas ob. luĩnas; liū̃gės ob. 

lùgės. 

 lagénti, lagenù, lagenaũ wsch.-lit. 1. ʽbiec pomału, jechać drobnym kłusemʼ 

(Nesmagiai važiavom, tik ristelyte lagẽnom ʽNieszybko jechaliśmy, zaledwie drobnym 

kłusemʼ), 2. ʽiść z podniesioną głowąʼ (Lagena kaip kumeliukas paskui kumelę ʽ«Lagena» 

jak źrebię za kobyłąʼ), atlagénti ʽpowoli przybiec, przyjechaćʼ, išlagénti ʽwybiecʼ (war. 

laglénti) — czasownik na -en- od interi. làg làg làg, opisującej m.in. biegnięcie, np. 

Pamačiau, kažin koks žmogus tik làg làg làg patvoriu ʽZobaczyłem, jakiś człowiek «lag lag 

lag» pod płotemʼ. — Z innym sufiksem: lãginti: įlãginti ʽnamawiać, nakłaniać do czegoʼ, 

išlãginti ʽwyrwać z bezruchu, rozruszać, ożywić (grupę ludzi)ʼ – causativum o znacz. etym. 

ʽwprawiać w ruchʼ. LEW 328 nie widzi związku między oboma czasownikami: lagénti 

sprowadza do pwk. pie. *legu̯h- ʽlekki, prędkiʼ, jak w scs. lĭgŭkŭ, ros. lëgkij, natomiast lãginti 

łączy raczej ze stisl. lokka, stang. loccian, stwn. locchōn ʽwabić, nęcićʼ. 

 lagonė stlit. ʽpewien rodzaj ciastaʼ (BRB) — zapoż. ze stbłr. *lagana, por. strus. lagana 

ʽcienkie i szerokie ciastoʼ (⇐ gr. λάγανον n. ʽrodzaj ciasta zaprawionego oliwąʼ), zob. SLA 

117n., LEW 329. 

 lagū̃nas 2 p.a. gw. 1. ʽbańka do przewożenia mlekaʼ, 2. ʽblaszana wirówka do mlekaʼ, 

3. ʽnaczynie o dwóch dnachʼ, 4. ʽplecione naczynie na ziarnoʼ, 5. ʽjasłaʼ — zapoż. ze stbłr. 

logunъ, lagunъ ʽrodzaj beczkiʼ, por. ros. gw. lagún, -a/-á ʽwydrążone w drzewie naczynie do 

przechowywania kwasu, piwa, mleka lub dziegciu; beczka na wodę, beczka na zboże; garnek 

do gotowaniaʼ (SRNG), błr. lahún ʽnaczynie na siemię lnianeʼ (ĖSBM 5, 195). 

 laĩ ptk. ʽniech, niechajʼ (war. leĩ, leigu) — służy do tworzenia permissiwu, np. Laĩ 

gyvúoja! ʽNiech żyje!ʼ Laĩ jìs bū̃na! ʽNiech on będzie/zostanieʼ. Leigu būn, kaip sakai 

ʽNiech będzie [tak] jak mówiszʼ. Zob. GJL III, § 824. Odpowiednia ptk. łotewska ukazuje się 

w dwóch formach: 1° laî, gw. leî (Lai dievs duod ʽNiech Bóg daʼ), 2° przest. laid, gw. leid 

(Laid man vātis dziedē ʽNiech [on] uleczy moje ranyʼ). Ta druga tłumaczy się jako forma 

rozkaźnika 2 sg. ʽpuśćʼ od czas. laîst, -žu, -du ʽpuścić, wypuścić (wodę, bydło, pogłoskę)ʼ, 

zob. LEGR § 694. Znacz. etym. ʽpuśćʼ ⇒ ʽpozwólʼ. Paralela łotewska pozwala sądzić, że i 

lit. laĩ pochodzi z *laid- (końcówka nieznana), czyli z praformy opartej na iter. láidyti 

ʽpuszczać, wypuszczaćʼ (zob.); znacz. etym. ʽpuszczajʼ ⇒ ʽpozwalajʼ. Zob. też LEW 329. 

Paralele: ros. pustь ʽniechʼ od pustítь ʽpuścićʼ obok puskáj od iter. puskátь ʽpuszczaćʼ; pol. 

niech < niechaj (pl. niechajcie) ʽzostaw, nie ruszaj, przestańʼ, od psł. *nexajati ʽnie dbać, nie 

starać sięʼ (Boryś 358). Zob. też legù i tegù. 

 láibas, -à 3 p.a. 1. ʽcienki, wychudły, wysmukły; delikatnyʼ, 2. ʽo głosie: cienki, 

wysokiʼ. War. laĩbas, -à 4 p.a. SD «cienki; subtelny; suchorlawy; szczupły», laibyn eimi 

«subtelnieię». Odpowiednik łot. laĩbs ʽcienki, wątły, słabyʼ. Nawiązanie apofoniczne w 

słowiańskim st. e: lib- < pbsł. *lei̯b-, por. cs. libivŭ ʽgracilisʼ, stczes. libivý ʽchudyʼ, ros. gw. 

líbivyj a. libívyj, libivój ʽsłabowity, wychudłyʼ (BSW 154, REW II, 38n.). Pwk. pie. *lei̯bh-

/*loi̯bh- (IEW 661n., Specht 1944, 125; brak w LIV
2), por. stang. léf ʽsłaby, osłabiony, 

zmęczonyʼ. Inaczej Derksen 2008, 277: pie. *leiH-bho- lub *leh1i-b
ho-. ALEW 548: *loi̯H-

bho-, do pie. *lei̯h2- ʽznikać, zanikać, schwindenʼ (LIV
2 406). — Drw. apýlaibis ʽdość 

cienkiʼ, laibikas CGL lub laibìkis ʽdługi i wąski pas ziemiʼ (war. laibẽlė, laibùtis), laibókas 
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ʽdość cienkiʼ, SD «przycieńszy», laibumà ʽnajcieńsze miejsce w czymśʼ. Tu też núozlaiba 

ʽcieńsze miejsce w przędziwieʼ (war. núozlieba) – zapewne z udźwięcznienia w *nuoslaiba, 

sb. postvb. od vb. cps. *nu-si-laibti ʽzrobić się cienkimʼ (por. mẽsliava > mẽzliava). Cps. 

laibabals̃is ʽo cienkim głosieʼ (por. bals̃as), laib(a)galỹs ʽcienki koniec; dolna część włókna 

lnianegoʼ (por. gãlas), laibakõjis ʽmający chude, cienkie nogiʼ (por. kója). — Vb. denom. 1. 

laibė́ti ʽstawać się cienkim, chudnąćʼ, 2. láibinti ʽrobić cienkim, cieńszymʼ, laibinu SD 

«wycieńszam», laibinuosi SD «cieńszeię» (⇒ nulaibinimas «wycieńszenie»), 3. láibti, -stu, -

au inchoat. ʽchudnąć, mizerniećʼ, laibstu SD «szczupleię» (syn. laibyn eimi). — Neoapofonia 

laib- ⇒ lieb- (odwrócenie stosunku ie ⇒ ai): líebas, -à ʽo koniu: na chudych, cienkich 

nogachʼ, núozlieba ʽcieńsze miejsce w przędziwieʼ ⇐ *nu-si-liebti (por. wyżej war. 

núozlaiba). Paralela: stráipsnis ⇒ stríepsnis. 

 laid-: postwerbalne nomina do laidýti (zob.) ⇐ leid-, léisti: apylaida ʽniedbalstwoʼ, 

aplaiduo SD «odstępca» (por. apléisti), atãlaidis ʽodwilż; odpoczynek, przerwaʼ (Dirbk be 

atãlaidžio ʽPracuj bez odpoczynkuʼ), atólaidis ʽodwilżʼ (syn. atómėtis), atlaida SD «folga» 

[ʽulżenie, ulgaʼ] (syn. palingvinimas), atlaidaĩ (zob.), atlaidùs ʽprzebaczający, niezawziętyʼ 

(por. atléisti), į́laida 1. ʽwrąb w belce, wpustʼ, 2. ʽodwilżʼ, 3. ʽprzerębel do wpuszczania 

sieciʼ, į́laidas 1. ʽwsypa, powłoczka poduszki a. pierzynyʼ, 2. ʽklatka do przewozu świniʼ, 

įlaidùs ʽluźny, nieskręcony (o nici, sznurze), łagodny, lekki, niemocny (o piwie), niemroźny 

(czas), nie za ciasny (but)ʼ, išlaida vundenio SD «spust, spuszczanie wody»; laidà 1. ʽzachód 

słońcaʼ, 2. ʽgrupa absolwentów z jednego roku, rocznikʼ, 3. ʽpokolenieʼ, 4. ʽwydanie, nakład 

książki; wydanie gazetyʼ, 5. ʽaudycja radiowaʼ, laĩdas I ʽlejek; przewód drenażowyʼ, laĩdas 

II ʽporękaʼ (zob.), laidnùs ʽo nici: luźno skręcony; pochyły, spadzisty; nieupartyʼ, laidóvė 

ʽwolnośćʼ, laidùs ʽprzepuszczalny, przewodzącyʼ (⇒ laidùmas ʽprzewodnictwoʼ), ʽłatwo 

rozpuszczalny; luźny, nieskręcony (o niciach), niegęsty (o tkaninie); rozrzutny, 

nieoszczędnyʼ, ⇒ vb. denom. laidúoti ʽrozpuszczać (włosy), rozplatać (warkocz); opadać na 

ziemię (o jastrzębiu)ʼ; núolaida ʽzniżka, ulga; ustępstwoʼ (⇒ nuolaidùs 1. ʽspadzisty, 

pochyłyʼ, 2. ʽustępliwy, uległyʼ, SD «stoczysty» [ʽpochyły, spadzistyʼ], sb. nuolaidas SD
1 

«stoczki» [ʽresztki piwa, wina po stoczeniu go z beczkiʼ] (⇒ vb. denom. nuolaidžiáuti 

ʽpobłażać, tolerować, ustępować w czymʼ), palaidà (zob.), paláidas (zob.), palaiduo SD 

«nałożnik; porubnik; rospustnik», SD
1 «hultay», pavãsario palaidinỹs ʽwiosenne roztopyʼ, 

pólaidis ʽzelżenie mrozu, roztopyʼ, pólaidžia ʽtopnienie śniegu, roztopyʼ, príelaidas (zob.). 

— Cps. gãralaidė ob. gárlaidė ʽdymnik pieca chlebowegoʼ (por. gãras), gyvaladžià, acc.sg. 

gývaladžią coll. ʽzwierzęta domoweʼ – z *gyva-laidžia przez przygodną monoftongizację ai 

> a (por. kaliaũsė, ketvirtãnis). Por. łot. laîdenis ʽsadz, skrzynka do trzymania złowionych 

ryb w wodzie; siano rozrzucone do schnięciaʼ, laîdęns ʽodwilżʼ, tilta laidums ʽprzęsło 

mostuʼ.  

 laĩdaras 3 p.a., láidaras 3 p.a. 1. ʽogrodzony okólnik dla bydła przed lub za oborą; 

oboraʼ, 2. ʽmiejsce, gdzie się wyrzuca gnójʼ — zapoż. z łot. laĩdars, laĩdaris (Urbutis 2009, 

321). War. laĩdaris 1 p.a., laĩderis 1, 3 p.a. (Gaidys gieda ant laĩderio atsistojęs ʽKogut pieje 

stojąc na gnojowiskuʼ). Letonizmem jest też synonimiczny rzecz. aplúokas (zob.). 

 laĩdas 4 p.a., láidas 3 p.a. 1. ʽporęka, poręczenie, gwarancjaʼ, SD pirkimas su laidu, 

laidotas «kupowanie warowne», 2. ʽgwarant, zakładnikʼ, SD «iściec; rękoimia, zaręcznik» 

(syn. ažustojėjas), 3. ʽzastawʼ — sb. postverbale do láidyti m.in. ʽuwalniać, zezwalaćʼ (zob.). 

Paralele: maigaĩ ⇐ máigyti; razgaĩ ⇐ razgýti; sprándas ⇐ sprándyti. — Vb. denom. laidúoti 

ʽręczyć, poręczać, gwarantować, żyrowaćʼ, laiduoju SD «ręczę», ⇒ laiduotinai SD 

«rękoięmnie, pod rękoimią», laidavimas SD «ręczenie za kogoś; rękoiemstwo, obietnica 

stawienia się za kogo u sądu», išlaidavimas SD «wyręczenie» [ʽzwolnienie z rękojmiʼ]. 

 láidyti, láidau (war. láidžiu), láidžiau 1. ʽuwalniać z zamknięcia, wypuszczać 
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otwierając drzwi, wrotaʼ, 2. ʽpędzić bydło na pastwiskoʼ, 3. ʽciskać, miotać, rzucać; strzelaćʼ, 

4. ʽrzucać byle gdzie, nie na swoje miejsce; zawieruszaćʼ, 5. ʽścinać, spuszczać drzewaʼ (syn. 

lýdyti), 6. ʽzagradzać przejście ściętymi drzewami a. gałęźmiʼ, 6. ʽrozkopywać bruzdy dla 

spuszczenia wodyʼ, 7. ʽrozluźniać pas, sznur; rozwiązywać snopyʼ, przen. ʽrozpuszczać 

językʼ (por. paláidyti, palaidà), 8. ʽściśle ze sobą złączyć, np. kawałki drewna w robocie 

stolarskiej, 9. ʽprasować, np. spodnieʼ, 10. ʽdoićʼ, SD melžiu, laidau karves «doię» (por. pol. 

gw. spuszczać krowy ʽdoićʼ), 11. ʽo kurze: lać miękkie jaja, bez skorupʼ, 12. ʽtoczyć płyny, 

rozlewaćʼ, 13. ʽpieniądze wydawać, wydawać nieoględnie, trwonićʼ. Refl. láidytis ʽo 

jastrzębiu: opadać w locie; o krowie: być dojną, dawać mlekoʼ, też ʽo śniegu: tajaćʼ — 

formacja iteratywna z suf. -y- i SO laid- ⇐ leid-, por. léisti ʽspuszczać, puszczaćʼ (ALEW 

550). Paralele: dáigyti ⇐ díegiu; sváidyti ⇐ svíedžiu; ráiškytis ⇐ réiškiuos. Odpowiedniki 

łot.: laîdît, -ĩju ʽciskać, rzucać (kamieniem)ʼ, laidêt ʽmiękczyć, moczyć; rozmrażać w gorącej 

wodzieʼ, drw. laîdinât ʽmiękczyć, moczyć, topić, rozpuszczaćʼ, też ʽpokrywać krowęʼ. 

Transponat ie. *loi̯d-éi̯e-, por. łac. lūdō, -ere ʽgrać w coś; oddawać się rozrywkom, bawić się; 

igrać z czym; szydzić, żartować z kogośʼ, śrir. laídid ʽporusza, wprawia w ruchʼ (zob. de 

Vaan 350n.). — Dawne prs. na -ia-: láidžiu: SD «toczę wino, piwo», duntis laidžiu SD «zęby 

puszczam», nulaidžiu SD «upuszczam co z sumy». Możliwe, że łot. laîst, laîžu, laîdu 

ʽpuszczać; tracić włosy, sierść; upuszczać krew, toczyć piwo, żywicę; składać ikrę a. skrzek; 

spławiać drewnoʼ jest paradygmatem quasiprymarnym, opartym na prs. iteratywnym laîžu, 

kiedyś należącym do inf. laîdît, podobnie jak stlit. láidžiu należy do láidyti. Zob. też hasło 

laĩ. — Z innymi sufiksami: laidinė́ti ʽciskać, miotać, rzucaćʼ, palaidinė́ti ʽpowypuszczać 

(zwierzęta z obory)ʼ, refl. laidinė́tis ʽwozić się łódkąʼ, prisilaidinė́ti DP ʽprzybliżyć się (do 

kogo)ʼ, láidinti a. laidìnti ʽtoczyć piwo; puszczać strzały; rzucać kamienie; spławiać łódkiʼ, 

įšlaidìnti ʽrozpuszczać (masło, sól)ʼ, láidóti (zob.). Nomina: zob. laid-. — Neoosn. laidž̓ -: 

láidžioti ʽlaidytiʼ. — Neoosn. laidy-: laidyba SD
1 «rękoięmstwo» (por. laĩdas), laidỹklė 

ʽprocaʼ (por. mėtỹklė, pustỹklė), laidỹnė ʽżelazko; procaʼ (por. lastỹnė), laidýtuvė ʽszkopek, 

tj. naczynie drewniane z jednym uchem, używane przy dojeniuʼ (neoosn. laidyt-?), paláidynė 

ʽprocaʼ. 

 laidõkas 2 p.a. ʽczłowiek niepoważny, niegodziwy, nieporządny, nicpoń, leń, hulaka, 

rozpustnik; pijakʼ — miejsce akcentu wskazuje na zapożyczenie z błr. lajdák, -á ʽpróżniak, 

leń, nicpoń; oszust; pijakʼ (⇐ pol. łajdak, tu prawdopodobnie z czes. lajdák, zob. Sławski IV, 

435). Inaczej LEW 330 (wprost z pol.). Łot. laĩdaks, laĩduks ʽleń, nicpoń, hultajʼ pochodzi z 

błr. lub ros. lajdák. NB. Nieprawdopodobne jest twierdzenie Bańkowskiego II, 84, jakoby 

pol. łajdak było pożyczką z lit. laidõkas, wywodzącego się rzekomo od laidúoti ʽdawać 

gwarancję, żyrowaćʼ. — Poprzez znacz. ʽrozpustnikʼ wyraz laidõkas wszedł w styczność z 

rodziną palaidà (zob.) od paláidyti ʽpuścić wolnoʼ. — Drw. laidokỹstė ʽłajdactwo, postę-

powanie łajdakaʼ (Jis per savo laidokỹstę ir galą gavo ʽOn przez swoje łajdactwo dokonał 

żywotaʼ). Vb. denom. laidokáuti ʽpędzić życie próżniacze, rozwiązłe, hulaszczeʼ (por. pol. 

łajdaczyć się), išlaidokáuti ʽroztrwonićʼ, pralaidokáuti ʽprzehulać (majątek), przepić (pie-

niądze)ʼ, ⇒ laidokãvimas ʽłajdaczenie sięʼ. 

 láidoti, láidoju, láidojau 1. ʽchować, grzebać umarłegoʼ, DP ʽchować, kłaść do grobu, 

pogrzebowaćʼ, 2. ʽ(kartofle) sypać do piwnicy, ziemianki, zakopywać w kopcuʼ, priláidoti 

ʽpochować w tym samym grobie, obok kogoś innegoʼ — budowa wskazuje na formację 

denominatywną na -o- z powtórzeniem wokalizmu osnowy. Tą osnową było *laida 

ʽspuszczanie (do dołu, do grobu)ʼ, co można interpretować dwojako: 1° jako sb. postverbale 

od laidýti ʽspuszczaćʼ (por. laidà ʽzachód słońcaʼ s.v. laid-), 2° jako prymarne nomen 

actionis z suf. -ā- i apofonią od leid-, léisti (tak ALEW 550). Paralele: globóti ⇐ globà; ieškóti 

⇐ *ieška; ūdróti ⇐ *ūdra. — Drw. laĩdis ʽgrabarzʼ, laĩdžius ts. (Laĩdžiai: kurie duobes kasa, 

duobkasiai ʽGrabarze: którzy doły kopią, kopidołyʼ), diena pralaidavimo stlit. ʽdzień 
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pogrzebuʼ. — Neoosn. laido-: láidosena ʽpogrzebʼ i ʽsposób grzebania zmarłychʼ, láidotojas 

ʽgrabarzʼ. — Neoosn. laidoj-: láidojimas ʽpogrzebʼ (por. vartójimas ⇐ vartóju). — Neoosn. 

laidot- (paláidotas ʽpochowany, pogrzebanyʼ): láidotuvės f.pl. ʽpogrzebʼ, por. Láidotuvės 

kapuose, lydėtuvės kely, o budės namie ʽPogrzeb [odbywa się] na cmentarzu, towarzyszenie 

[zmarłemu] – w drodze [na cmentarz], a czuwanie [przy zmarłym] – w domuʼ. Por. 

pãgrabas, pakarãnas, pakasỹnos i pakrãvai. Zob. też LEEŽ 150. 

 láigyti, láigau, láigiau ʽganiać, latać, skakać z radości, hasać, brykać (o źrebakach, 

cielętach), dokazywać (o dzieciach)ʼ, DP ʽskakać od radości, tańcowaćʼ — iterativum na st. o 

laig- do plit. *lieg-/*lig- < pie. *lei̯g- ʽskakaćʼ (zob. LIV
2 405; brak wzmianki o formach lit.). 

Akut wtórny. Odpowiedniki na SO w germańskim: goc. laikan ʽskakać, podskakiwaćʼ (pf. 

lailaik, sb. laiks ʽtaniecʼ), stnord. leika ʽprędko się poruszać; bawić się, żartowaćʼ, stang. 

lācan ʽpodskakiwać, ruszać się, bawić sięʼ, śrdn. lēken ʽpodskakiwaćʼ, śrwn. leichen ts., < 

pgerm. *laikan- < pie. *loi̯g-e-. Refleks st. zanikowego: stir. lingid ʽto jumpʼ < *li-n-g-e- 

(Kroonen 323, ALEW 550n.). NB. Wymieniany w tym kontekście czasownik wed. réjate 

ʽdrży, trzęsie sięʼ (por. LEW 330) należy raczej do pie. *h1lei̯ǵ- ʽzadrżećʼ (zob. LIV
2 246). — 

Drw. láiginti caus. ʽpopędzać (do roboty), ponaglaćʼ, laiguoti b.z.a. ʽskakaćʼ (⇒ laigavimas 

b.z.a. ʽtaniec ze śpiewemʼ). Nomen: laigùs ʽsmukły, ładnej budowy ciałaʼ. — Neoosn. laigy-: 

láigymas ʽskakanie, brykanie; taniecʼ, DP ʽtaniec, skakanieʼ.  

 láigonas 1 p.a., laigõnas 2 p.a. ʽbrat żony, szwagierʼ (SD
1 laiganas «szwagier»). Z 

obocznym tematem: laigonis b.z.a. Z obocznym sufiksem: láigūnas 1 p.a., laigū̃nas 2 p.a. 

(Brolis pačios yra laigūnas JU), ⇒ laigūnė b.z.a. ʽsiostra żonyʼ. War. láiguonas, 

propagowany przez Būgę i LKŽ, prawdopodobnie nie jest formą autentyczną, zob. 

Buivydienė 1997, 123n. Pochodzenie pozostaje nadal niejasne. Wcześniej porównywano z 

czasownikiem łac. ligō, -āre ʽwiązać, przywiązywaćʼ (zob. LEW 331, Buivydienė, l.c.), 

jednakże lit. g jest w konflikcie z palatalnym *ǵ praformy ie. *lei̯ǵ- ʽwiązać, łączyć, bindenʼ 

(por. LIV
2 403, de Vaan 341). Z kolei pwk. *lei̯g- o pożądanym znaczeniu nie jest w LIV

2 

notowany. ALEW 551 dopuszcza związek z lýgus ʽrównyʼ, ale jednocześnie konstatuje 

trudność rekonstrukcji semantycznej. Podobną trudnością jest obarczone porównanie z 

láigyti ʽskakać, hasać, brykaćʼ (zob. Sabaliauskas 1990, 198). Zob. też syn. sváinis i švógeris. 

— Drw. láiguonienė 1. ʽżona szwagra, szwagierkaʼ (war. laigoníenė), 2. ʽsiostra mężaʼ. 

Nazw. Láigonas. 

 laĩkas 4 p.a. 1. ʽczasʼ (Ir duris uždarius, laĩkas bėga ʽNawet gdy się drzwi zamknie, 

czas uciekaʼ, 2. ʽwyodrębniony okres, poraʼ (Čia labai gražu vasaros laikè ʽTu jest bardzo 

ładnie podczas lataʼ. Kiek dabar laĩko? ʽKtóra to godzina?ʼ), 3. ʽwiek życiaʼ (Kokio laĩko 

vaikas? ʽW jakim wieku jest dziecko?ʼ), 4. ʽstosowna pora, terminʼ (Laikas mokesčius mokėti 

ʽCzas płacenia podatkówʼ. Laikas vietą užleisti vaikams ʽCzas ustąpić miejsca dzieciomʼ), 5. 

ʽśmierćʼ: laĩko ieškóti ʽszukać śmierciʼ, laĩką rado ʽumarłʼ, por. też powiedzenie be čės̃o 

nebùs laĩko ʽprežde vremeni ne budet smertiʼ (Būga, RR I, 368n.). Odpowiednik łot. laĩks 

ʽczas, termin, pogodaʼ. Mamy tu substantywizowane adi. postverbale od laikýti, por. lìkti 

ʽzostać, zostawićʼ. Znacz. etym. ʽ(czas) zbywający, wolnyʼ. Por. ãtlaikas ʽzbywającyʼ, 

núolaikas ʽwolny od pracy, nie zajętyʼ, pãlaikas ʽbezwartościowy, nie nadający sięʼ. 

Podobnie zbudowane rzeczowniki: ãtlaikas (zob.) ⇐ atlìkti; núolaika, żm. nū́laika ʽczas 

wolny od pracyʼ ⇐ nulìkti ʽmieć czasʼ. Zob. BSW 155, LEW 331, Temčin, Balto-slavjanskie 

issledovanija XVIII, 2009, 326-341. Paralela apofoniczna: gr. λοιπός, ἀπόλοιπος ʽpozostałyʼ 

(pie. *loi̯ku̯-o-) ⇐ λείπω, ἀπολείπω ʽpozostawiamʼ (pie. *lei̯ku̯-ō). Osobno zob. liẽkas. — 

Drw. belaĩkis ʽprzedwczesny – o śmierciʼ (⇐ be laĩko adv. ʽza wcześnieʼ), iš laĩko adv. 

zawczasu, póki czasʼ, laikaĩ m.pl. ʽmiesiączka, menstruacjaʼ, laikiaũ adv. ʽzawczasu, 

wcześniejʼ (z sufiksem stopnia wyższego od adv. laikù, a nie wprost od sb. laĩkas, jak chciał 
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Otrębski, GJL III, § 675), laĩkinas ʽtymczasowyʼ (laikinóji vyriausýbė ʽrząd tymczasowyʼ), 

laikù adv. ʽw czas, w porę, w odpowiedniej chwiliʼ (skostniała forma instr.sg., por. kartù), 

nelaĩkas 1. ʽnieodpowiedni czasʼ (Dievs davė vaiką į patį nelaĩką ʽBóg dał dziecko w 

najbardziej nieodpowiednim momencieʼ), 2. ʽdiabełʼ (Ar nelaikas tave čia atnešė?! ʽCzy 

diabeł cię tu przyniósł?!ʼ) : łot. nelaĩks ʽnieodpowiedni czas; niepogodaʼ; ne laikù adv. ʽnie w 

swoim czasieʼ, ⇒ nèlaikis m.in. ʽnieboszczykʼ (zob.), pirm laĩko ʽo kobiecie: w ciąży, 

ciężarnaʼ, dosł. ʽprzed czasem, przed terminem urodzeniaʼ (Eina vyras kariuomenėn, paliko 

žmona pirm laĩko ʽIdzie mąż do wojska, zostawił żonę w ciążyʼ). — Cps. laikótarpis ʽczas 

trwania, okresʼ (por. tárpas), laĩkraštis ʽgazeta, czasopismoʼ (kalka z nwn. Zeitschrift f., por. 

rãštas), laĩkrodis ʽzegarʼ (neol., dosł. ʽpokazywacz czasuʼ, por. ródyti). 

 laikýti, laikaũ, laikiaũ 1. ʽtrzymać, nie puszczać, przytrzymywać, zatrzymywać, 

zachowywaćʼ, SD
1 «chowam» (syn. iždemi), «przechowywam», 2. ʽzapewniać komu 

utrzymanieʼ (Senatvėje tėvus vaikai laĩko ʽNa starość dzieci utrzymują rodzicówʼ), 3. 

ʽprzechowywać, np. w muzeumʼ, 4. ʽmieć co na własność, rozporządzać czymʼ, 5. ʽtrzymać 

w zapasie, w schowaniu, zostawiać na później, oszczędzaćʼ, 6. ʽprowadzić hodowlę, 

hodować (pszczoły, świnie, krowy, konie)ʼ, 7. ʽzachować przy życiuʼ (Laikyk tiktai mus 

gyvus! BRB ʽTylko zachowaj nas żywymi!ʼ), 8. ʽnie dopuszczać, aby coś zniszczyło się, 

zostało straconeʼ. Cps. atlaikýti ʽutrzymać; odprawić nabożeństwoʼ, išlaikýti ʽutrzymać kogo, 

wykarmić, wyżywić; przetrzymać zimę; dotrzymać (słowa), zdać (egzamin)ʼ, SD
1 išlaikau 

«wychowuię, wychowam» (syn. ižpeniu). Refl. laikýtis ʽzachowywać sięʼ (por. ažusilaikau 

SD
1 «sprawuię się», nepriderunčiai ažusilaiko SP «nieprzystoynie się zachowuie»), ʽtrzymać 

się (za ręce), nie puszczać się; stosować się do czego, przestrzegać przepisów, dyscypliny; 

powstrzymywać sięʼ, też ʽżyć na kocią łapę, żyć w konkubinacieʼ. Formacja laik-ýti jest z 

pochodzenia causativum na SO do *lei̯k-/*lik-, por. liekù, lìkti ʽzostaćʼ (pie. *lei̯ku̯-/*liku̯-). 

Znacz. etym. ʽsprawiać, aby coś zostało, zostawałoʼ. Paralele apofoniczne: aižýti ⇐ ìžti; 

kraipýti ⇐ krìpti; táikyti ⇐ tìkti. Transponat pie. *loi̯ku̯-éi̯e-, por. mław. raēcaiieiti ʽzostawia, 

porzucaʼ, stnord. leig(j)a ʽwynajmować, płacić komorneʼ (LIV
2 406n.). Por. LEW 372n., 

ALEW 552. — Odpowiednik łot. làicît2, -ku, -cīju ʽpocierać, masować; chronić, oszczędzać, 

przetrzymywać; oczekiwaćʼ, refl. laicîtiês ʽunikać, wystrzegać się czego; ociągać sięʼ. W 

staropruskim ENCH ukazuje się causativum z obocznym suf. *-ā-: laikūt ʽtrzymać, leisten, 

haltenʼ (< *laikāt, ze zmianą kā > kū przez persewerację)351, erlaikūt ʽotrzymać, dostać, 

erhalten, handhabenʼ, preilaikūt ʽnauczać, fuerhaltenʼ (zob. LAV 211n.). — Z uwagi na 

budowę można laikýti postawić na równi z cs. lěčiti ʽuzdrawiać, uwalniać od chorobyʼ (ros. 

lečítь, lečú, czes. léčit, pol. leczyć), mianowicie pod warunkiem, że się założy znacz. etym. 

ʽutrzymywać przy życiu, utrzymywać w zdrowiuʼ, to zaś ze starszego znacz. ʽsprawiać, by 

ktoś pozostał przy życiuʼ. Zob. SBS II, 85-88. — Postverbalia: ãtlaikas (zob.), laĩkas (zob.), 

laikìklis ʽuchwyt, imadło; łapaʼ, laĩkoma (participium prs. pass.): Màt ir jų̃ laĩkoma arklỹs 

ʽWidzisz, oni też trzymają koniaʼ, vieta knygų laikama SD
1 «księgarnia» [ʽbiblioteka, 

pomieszczenie do przechowywania książekʼ, SPXVI]; núolaikos f.pl. ʽzbytekʼ, pãlaikas 

(zob.). Cps. karvelaikas SD «gołębnik», z *karvel-laikas (por. karvẽlis). — Neoosn. laiky-: 

užlaikydinė́ti ʽhodować – o pszczołachʼ (Bartnykai, katrie bites užlaikydinė́ja), nomina: 

apsilaĩkymas ʽutrzymanie, koszt egzystencjiʼ, atsilaĩkymo instìnktas ʽinstynkt 

samozachowawczyʼ, išlaĩkymas ʽśrodki do życia, wikt; dożywotnie utrzymanie rodziców 

przez dzieci, tzw. ekscepcjaʼ (syn. ìšimtinė), išlaikytas SD
1 «wychowaniec», išlaikyta SD

1 

«wychowanica», laikýsena ʽpostawa (np. żołnierska), sposób postępowaniaʼ (por. rašýsena), 

 
351 Por. oboczność sufiksów werbalnych -ā- i -ī- między takimi refleksami, jak stpr. perbandāsnan i lit. bandýti; 

stpr. maysotan i lit. maišýti; stpr. maitātun sin i lit. maitìnti (*maityti), jak również między łot. varzât i lit. 

varžýti; łot. nesât i słow. nositi; łot. vadât i słow. voditi; łot. valk̃ât i scs. vlačiti.  
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laikytùvas ʽuchwyt, imadłoʼ, sulaĩkymas ʽaresztowanie (osoby, majątku)ʼ, užsilaĩkymas 

ʽzachowanie się, sposób życiaʼ. — Śladem po frq. *laik-sty-ti może być sb. postvb. láikštė, 

láikštis (zob.). 

 láikšės, -ių 1 p.a. f.pl. ʽwielkie bagno porośnięte krzakamiʼ — LEW 332 słusznie 

analizował láik-š-ės i łączył z líek-nas (zob.), zakładając alternację apofoniczną *loi̯k- : 

*lei̯k-. Dziś można ująć tę alternację nieco inaczej, por. pie. *u̯loi̯ku̯- : *u̯lei̯ku̯- ʽzwilżać, mo-

czyćʼ (zob. LIV
2 696; bez wzmianki o lit. laik-/liek-). Akut bez historycznego uzasadnienia. Z 

uwagi na to, że suf. -š- nie pociąga za sobą apofonii (SO), trzeba założyć, że láikšės zostało 

utworzone nie od pwk. werbalnego, lecz od osnowy nominalnej *laik-, mianowicie w sposób 

podobny do páikša a. paĩkšis ʽdureńʼ ⇐ paĩkas ʽgłupiʼ (pwk. peik-/pik-). 

 láikštė 1 p.a., láikštis, -ies 1 p.a. f. gw. 1. ʽdostatek, dobrobytʼ, 2. ʽbeztroskie życie, 

zbytkiʼ, 3. ʽczas wolny od pracyʼ (Augau tokioj láikštėj, o dabar in senystės ir vargą pažinau 

ʽDorastałem w takim dostatku, a teraz na starość poznałem też biedęʼ. Anas láikšty gyvena 

ʽOn żyje w dostatkuʼ). Do tego war. láikšta 1 p.a. ʽrozkoszʼ (Šlapelis 200; pominięte w LKŽ). 

Būga, RR I, 368n. wychodził tu od praformy *láik-stis, o budowie porównywalnej – jego 

zdaniem – z rūg-štìs ʽkwasʼ, skìl-stis ʽroszczepienie racicy, Klauenspalte, rak-štìs ʽzadra w 

ciele, drzazgaʼ i o pwk. werbalnym laik- jak w laĩkas ʽczas; koniec, śmierćʼ (zob.). On też 

zauważył, że pod względem intonacji láikštis jest zgodne z łot. laĩks ʽczasʼ (jej pochodzenia 

nie wyjaśnił; pominął też rekonstrukcję znaczenia). Główną słabością tej interpretacji jest 

hipoteza nominalnego suf. *-st-/-št- (-stis, -štis, -stė, -štė), ten bowiem nie może uchodzić za 

odziedziczony, ani nie może być wiązany z apofonią (st. o, por. laik- ⇐ liek-). Skardžius (ŽD 

324, 330) próbuje zaradzić tej trudności, sięgając po hipotezę wariantów ʽsygmatycznychʼ, 

ukazujących się przy sufiksach z podstawowym *-t-, mianowicie -stas ob. -tas (s. 324), -stis 

ob. -tis (s. 330) oraz -stė ob. -tė (s. 331). Autor upatruje źródło -st- w zmianie fonetycznej, 

więc wyprowadza ʽwariant -st-ʼ z dysymilacji w sekwencji *-t/d- + *-t-, dopuszcza przy tym 

również sekwencje typu *-t/d- + *-st- (s. 325). Tak np. pasės̃tas ʽsiedzenieʼ może być – jego 

zdaniem – refleksem tak *pasėd-tas, jak i *pasėd-stas; w ten sposób autor powraca właściwie 

do punktu widzenia Būgi (l.c.). Wydaje się, że lepszym pod względem morfologicznym 

będzie takie objaśnienie, które włączy wszystkie rozważane przez Būgę przykłady do jednej 

klasy nomina postverbalia, utworzonych od frequentatiwów na -sty-. Por. 1° rūgštìs ʽkwasʼ = 

rūgšt-is ⇐ *rūgšt-yti ʽkwasić, kisićʼ < *rūgstyti (frq. do rū́gti), 2° skìlstis ʽrozszczepʼ = 

skilst-is ⇐ *skilst-yti ʽrozszczepiać, rozłupywaćʼ (frq. do skìlti), 3° rakštìs ʽdrzazgaʼ = rakšt-

is ⇐ *rakštyti < *rakstyti (frq. do ràkti, įràkti). Wynika z tego, że segment -st- nie tylko nie 

jest ʽwariantemʼ suf. -t-, lecz w ogóle do morfemu sufiksalnego nie należy, jest bowiem 

składnikiem neoosnowy wyprowadzonej z metanalizy frq. na -sty-. Wracając do láikštė i 

láikštis: analizujemy je jako laikšt-ė i laikšt-is, utworzone od neoosn. laikšt- wyabstra-

howanej z *laikštyti < *laik-sty-, frq. na SO laik- do liekù, lìkti ʽzostać, pozostaćʼ. Znaczenie 

tego derywatu można odtworzyć jako ʽutrzymywać kogo, zapewniać mu środki do życiaʼ. 

Byłby to war. intensywny w stosunku do współrdzennej formacji laikýti caus. ʽtrzymać, 

utrzymywaćʼ. Nomen postverbale na -is/-ė mogło oznaczać najpierw ʽutrzymanieʼ (ʽwystar-

czające utrzymanieʼ), potem ʽdostatek, dobrobytʼ. Osobno zob. likštìs. 

 láimė 1 p.a., laĩmė 3 p.a., laimė ̃ 4 p.a. ʽszczęście; szczęśliwe zrządzenie losu, 

powodzenieʼ (taĩp láimė lė́mė ʽtak zrządził losʼ), neláimė ʽnieszczęście, biedaʼ. Z innymi 

tematami: stlit., gw. láima 1 p.a., laimà 4 p.a.; laimas SD «kondycya, sors, fatum». Odpo-

wiednik łot. laĩme a. laĩma ʽszczęście, powodzenieʼ352. Bez dobrej etymologii. LEW 333 

 
352 Zapoż. litewskie w pol. gw. łajma, łojma ʽlos; jakaś bliżej nieokreślona, zła istota z zaświataʼ, też jako 

wyzwisko (Zdancewicz 343).  
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odtwarzał *laid-mė i wiązał to z czas. léisti m.in. ʽpuścić, pozwalićʼ. Obecnie podtrzymuje to 

ALEW 553, choć nie komentuje rozwoju znaczenia. Lepiej byłoby przyjąć w punkcie wyjścia 

iter. láidyti zam. prymarnego léisti. Po pierwsze z uwagi na znacz. ʽuwalniać z zamknięciaʼ. 

Po drugie z uwagi na formę: láidyti ⇒ *laid-mė jak baidýti ʽstraszyćʼ ⇒ *baid-mė > báimė 

ʽbojaźńʼ (tym samym unika się hipotezy o apofonii leid- ⇒ laid-, rzekomo towarzyszącej 

sufigowaniu -mė). Znacz. etym. ʽpuszczenie wolno, uwolnienieʼ. — Oboczna formacja z suf. 

-ā-: nelaima SD «nędza; nieszczęście», paláima ʽbłogostan, błogośćʼ, DP ʽszczęście, byt, 

błogosławieństwoʼ, SD
1 «fortuna; szczęście» (syn. laimybė), SD «błogosławieństwo» (syn. 

pašlovinimas), «szczęście» (syn. laimybė), palaimų duomi SD
1 «fortunuię», nepaláima DP 

ʽnieszczęścieʼ (war. m. nepalaimas BRB), nuolaima (zob.). Por. nazw. Paláima, Paláimis. — 

Drw. belaĩmis ʽbiedny, nieszczęśliwyʼ (⇐ be láimės, por. belaĩsvis), laimybė SD «szczęście; 

błogosławieństwo» (łot. laĩmĩba ʽszczęśliwośćʼ), laimìkis ʽzdobycz, osiągnięcieʼ, laimìngas 

ʽszczęśliwyʼ (łot. laĩmîgs), laimùs a. láimus ʽszczęśliwyʼ, neláimus a. nelaimùs DP 

ʽnieszczęśliwy, nędzny; niebożę, nędznikʼ, palaimùs ʽszczęśliwy, pomyślny, urodzajnyʼ. Por. 

stpr. laeims ʽrzesza, Reichʼ, laimiskan ʽbogaty, reichlichʼ, etnīstislaims ʽłaski pełen, 

gnadenreichʼ. — Vb. denom. laimė́ti ʽwygrywać, odnosić zwycięstwoʼ, SD «wskorać» (por. 

łot. laĩmêt ʽmieć szczęścieʼ), láiminti ʽżyczyć komu szczęścia; błogosławićʼ, paláimintas 

ʽbłogosławionyʼ, SD
1 «fortunny; szczęśliwy» (syn. laimus), SD «szczęśliwy», palaiminu SD

1 

«zdarzam», SD «szczęścię kogo», refl. laimintis DP ʽpowodzić się szczęśliwieʼ, pasiláiminti 

DP ʽpowieść się szczęśliwie; pójśćʼ. — Neoosn. laimė-: leidžiuosi unt laimėjimo, unt 

palaimos SD «puszczam się na szczęście; kostkę o co rzucić», laimė́tojas ʽzwycięzcaʼ (por. 

kalbė́tojas).  

 laipìnti, laipinù, laipinaũ ʽkazać leźć, piąć się w górę; zmusić do wlezienia (na drzewo, 

na grzędę), dopomóc wspiąć się; wsadzać a. wysadzaćʼ, cps. išlaipìnti ʽwysadzić kogo, np. z 

wozu, łodziʼ, nulaipìnti ʽpomóc zleźć z góry, zsadzić, znieść kogo/co skąd; zdjąć coś 

zawieszonego u góryʼ, nulaipdìnti ʽpomóc zleźć (z wozu)ʼ, palaipìnti ʽzmusić do wlezieniaʼ 

(Vilkas palaipino mešką į eglę ʽWilk zapędził niedźwiedzia na świerkʼ) — causativum z suf. 

-in- i SO laip- ⇐ lip-, por. lìpti ʽleźć, wspinać sięʼ. Paralele apofoniczne: maitìnti ⇐ mìsti; 

naikìnti ⇐ nỹkti; alsìnti ⇐ ils̃ti.  

 láipioti I, láipioju, láipiojau gw. ʽlepić, zalepiać glinąʼ (Ką tu čia láipioji su moliu?) — 

causativum na -o- od neoosn. laip̓ - jak w *laipiau, co było prt. do *laipyti (por. lándžioti ⇐ 

landýti; slánkioti ⇐ slankýti; akut metatoniczny). Czas. *laipyti był causativum na SO do lip- 

jak lìpti ʽlepnąć, przylepiać sięʼ. Odpowiednik psł. *lěpiti, por. scs. prilěpiti ʽprzylepićʼ ⇐ 

prilĭnǫti ʽprzylgnąćʼ. NB. BSW 161n., s.v. *limpō nie wymienia pbsł. *lai̯p-ī-. — Z innymi 

sufiksami: láipotis, -jas, -jos ʽzlepiać się, zbijać się – o przędzy, niciachʼ (Jeigu verpiant 

láiposi siūlą, bus verpalas priláipotas, su prylaipomis JU ʽJeśli przy przędzeniu nici się zle-

piają, przędza nie będzie gładkaʼ), laipstýti frq. ʽzlepiaćʼ (Laipstýti, laipstýtiniai siūlai). — 

Postverbalia: príelaipa, prýlaipa m.in. ʽnić zgrubiała przez zlepienieʼ (por. cs. lěpŭ ʽśrodek 

do przylepianiaʼ ⇐ lěpiti). Pod względem semantycznym wyróżnia się łot. laĩpns ʽprzyjazny, 

miły, serdeczny, uprzejmyʼ. Wypada z tym zestawić scs. lěpŭ ʽpiękny, odpowiedni, właści-

wy, potrzebnyʼ (pbsł. *lai̯p-a- znacz. etym. ʽprzystający, stosownyʼ, Brückner 296), stczes. 

lepý ʽdobryʼ, czes. lepší ʽlepszyʼ, pol. lepszy (gw. m.in. ʽsilniejszy, zdrowszy, bogatszyʼ). 

 láipioti II, láipioju, láipiojau ʽleźć, włazić na górę, wdrapywać się, wspinać się; 

chodzić po dachu – o kocieʼ — iterativum na -io-, które być może zluzowało starszą 

formację na -y-, *laipyti (por. np. bráidžioti na miejscu braidýti oraz uwagę s.v. láipioti I. — 

Neoosn. laipio-: láipiotojas ʽwspinacz, alpinistaʼ. — Na zanikłe frq. *laipstyti ʽwspinać sięʼ 

wskazuje kilka postverbaliów o neoosn. laipst-, o czym s.v. láipstas. 

 láipsnis 1 p.a. 1. ʽszczebel, stopień schodówʼ (syn. palipà, stráipsnis), 2. przen. 
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ʽstopień służbowy, rangaʼ, gram. ʽstopień alternacji samogłoskowej w apofonii; stopień 

intensyfikacji przymiotnikaʼ. Dwuznaczne: 1° drw. z neosuf. -sni- od osnowy laip- jak w 

czas. sekundarnych láipioti II ʽleźć, włazić na góręʼ i nulaipìnti ʽpomóc zleźć z góryʼ, 2° 

rzecz. postwerbalny na -ni- od neoosn. laips-, wyabstrahowanej z *laips-sty- ⇐ *laip-sty-, 

frq. na SO do lìpti ʽleźć, wspinać sięʼ (zob. s.v. láipstas). ŽD 222 i LEW 333 wywodzą wprost 

z lìpti II, sugerując analizę laip-sni-. To nie jest możliwe, ponieważ formant -sni-, będąc 

neosufiksem, nie może pociągać za sobą apofonii. — Drw. wsteczny: láipa ʽszczebel, 

stopieńʼ (por. žiñgsnis ⇒ žiñgis; makšnà ⇒ mãkas). — Vb. denom. laipsniúoti ʽstopniować; 

odmieniać przez stopnie; wyznaczać potęgę danej liczby, potęgowaćʼ.  

 láipstas 1 p.a. gw. ʽsznurowy przyrząd do wspinania się na drzewa, do spuszczania się 

do studniʼ; laipstai b.z.a. m.pl. ʽschodyʼ — analiza: laipst-a-, rzecz. postwerbalny od 

neoosnowy wyabstrahowanej z *laipstyti, co było frq. na SO laip- do lìpti II ʽleźć, wspinać 

sięʼ. Paralele: dáigstas ⇐ dáigstyti; laĩstas ⇐ laistýti; kãpstas ⇐ kapstýti. Inaczej ŽD 324: 

*laip-stas (neosuf. -st- przy apofonicznej osnowie?, zob. uwagę s.v. láikštė). — Drw. 

laipstinỹkas ʽkto zwinnie pnie się w górę, np. o wiewiórceʼ, palaipstaĩs adv. ʽwczepiając się, 

chwytając się czegoś leźć do góry; iść niepewnie stąpając, np. o dziecku; piąć się – o 

chmielu; nierównomiernie się skręcać (o nici)ʼ. Vb. denom. laipstavóti ʽłazićʼ, laipstoti b.z.a. 

ʽo kurze: podlatywać i siadać w różnych miejscachʼ, laipstúoti ʽwspinać się na cośʼ. — Inne 

drw. od neoosn. laipst-: laipstum̃ adv. ʽchodzić po wierzchu (o prusakach, myszach)ʼ, 

laipstùs ʽwprawnie pnący się, wspinający sięʼ, war. laipùs (por. lakstùs, smalstùs). 

 láistyti, láistau, láisčiau 1. ʽlać, polewać wodą, podlewać rośliny, zwilżać glebęʼ (łot. 

laîstît, -u, -ĩju ts.)ʼ, 2. ʽlać miękkie jaja (o kurach, które zjadają dżdżownice)ʼ, 3. ʽzłoić komu 

skórę, zdzielić batemʼ, 4. przen. ʽwylewać łzy, potʼ. SD: aplaistau «obmazuię co», palaistau 

«pokrapiam co, polewam» — frequentativum z suf. -sty- i SO lai̯- ⇐ lei̯-, por. lejù, líeti ʽlać, 

wylewaćʼ. Odpowiednik łot. laĩstît, laîstît ʽlać, wylewaćʼ ⇐ liêt. Paralele: dáigstyti ⇐ díegti; 

glaistýti ⇐ gliẽti; saistýti ⇐ siẽti. — Antekonsonantyczny SO lai- tkwi prawdopodobnie 

również w stpr. hapaksie laitian EV ʽkiełbasa, Wurstʼ, budowa: *lai-ti̯an (por. Pierson apud 

Trautmann 1910, 368, LEW 368, Endzelīns 1943, 201n., PKEŽ 3, 30) albo *lait-ijan. Wyraz 

ten znajduje motywację w zwrocie łot. de̦sas liêt ʽrobić kiełbasy, Würste machenʼ, dosł. ʽlać 

kiełbasyʼ (Endzelīns, l.c.). PKEŽ l.c. zwrócił uwagę na zwrot lit. gw. grobas pridarýtas su 

žirniais ʽkiszka napchana grochemʼ i w paraleli do tego wywiódł laitian przez 

substantywizację z formy ptc. prt. pass. *lai-ta- ʽnapchany, napełniony czymʼ (trzeba dodać, 

że autor odwołał się nie do seṭowego líeti, líetas, lecz do pwk. aniṭowego jak w liẽti ʽlać 

metale, wyciskać seryʼ). Zob. też ALEW 554. — Z láistyti wyprowadzono trzy neoosnowy: 1. 

laisty-: láistymas ʽwylewanie, polewanieʼ (por. iškráustymas ⇐ iškráustyti ⇐ kráuti), 

laistỹklė ʽkonewkaʼ, laistỹnė ʽzupa z lanymi kluskamiʼ, laistytùvas ʽkonewkaʼ, 2. laisč̓ -: 

láisčioti ʽpodlewać roślinyʼ oraz 3. laist-: laistinė́ti ʽpodlewaćʼ, laistùvas ʽkonewkaʼ (m.in. 

LEX, CGL), SD
1 palaistinėju «podlewam» oraz sb. laistà ʽlanie jako karaʼ (Gausi laistõs). 

 laistýti, laistaũ, laisčiaũ 1. ʽzalepiać dziury, szczeliny mokrą glinąʼ (Vakar užlaisčiau 

klojimo laĩtą ʽWczoraj zalepiłem dziury w klepiskuʼ), 2. ʽmazać, smarować; obrzucać płynną 

gliną, zaprawą murarskąʼ, 3. ʽtynkować ścianyʼ. SD: laistau «oblepiam co» (syn. lipiu), 

aplaistau «obmazuię co» (syn. aplieju), palaistau «pokrapiam co, kropię; polewam co» — 

analiza: lai-sty-, frq. na SO lai- od zanikłego czas. *lejù, *líeti (por. syn. gliẽti), który – w 

odróżnieniu od líeti ʽlać, wylewaćʼ (zob. láistyti) – kontynuował pie. *h2lei̯H- ʽsmarować, 

mazaćʼ (LIV
2 277). Por. gr. ἀλίνειν·ἀλείφειν Hes. ʽnamaścić skórę oliwąʼ, łac. lēvī 

ʽposmarowałemʼ, SZ linō, -ere ʽnamazać, nasmarować; pociągnąć, pokryć, powlec czym; 

zbrudzić, splamićʼ (prs. infigowane *h2li-n-H-é-, por. de Vaan 344). Odpowiedni refleks st. o 

ukazuje się w germańskiej nazwie ʽglinyʼ, por. stang. lām, niderl. leem, stwn. leimo, nwn. 
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Lehm m., < pgerm. *laiman- m. < pie. *h2loi̯h1-mon- (Kroonen 323n.). Inaczej LEW 334, 

który zaliczył laistýti wraz z łot. laîstît ʽpocierać, masowaćʼ do rodziny czas. líeti ʽlać, 

wylewaćʼ. — Akcentuacja lit. laistaũ, -ýti przemawia za uogólnieniem pierwiastka w postaci 

aniṭowej, pierwotnie właściwej dla pozycji antewokalicznej, por. prs. *lejù < *h2lei̯H-e-. — 

Neoosn. laist-: laĩstas ʽglina zmieszana z łajnem krowim i wapnem, służąca do zalepiania 

dziur; zaprawa murarska; kitʼ (por. glaĩstas ⇐ glaistýti), laistìkas ʽkto łata ścianę przy użyciu 

gliny; kto tynkuje ścianyʼ. Osobno zob. laĩtas. — SZ ly-C: lýnas (zob.). 

 laĩsvas, -à 4 p.a. 1. ʽwolny, swobodnyʼ (SD «swobodny»), 2. ʽniezamknięty, 

nieprzywiązany, niezmuszanyʼ, 3. ʽo ubiorze: luźny, obszernyʼ, 4. ʽo czasie: niezajęty, 

wolnyʼ, 5. ʽo życiu: rozwiązły, rozpustnyʼ (syn. paláidas). War. láisvas 3 p.a. Z insercją k: 

laĩksvas, laiksvùs (Laĩksvas kaip paukšis ʽWolny jak ptakʼ. Laiksvùs gyvenimas par tėvus 

ʽBeztrosko jest żyć u rodzicówʼ). Analiza: lais-vas, drw. na SO lais- od neopwk. leis- ⇐ 

léisti m.in. ʽpuszczać, pozwalaćʼ. Znacz. etym. ʽpuszczony wolnoʼ (por. paláidas ʽnie 

uwiązany, wolny, rozpuszczony, luźnyʼ ⇐ paláidyti). Paralele dla SO w neopierwiastku: 

gais-ma ʽśpiewʼ (Dowkont) ⇐ gies-, prs. gíesti ʽśpiewaʼ; vaĩs-tas ʽwidzenie, marzenie, 

wizjaʼ ⇐ vys-, išvýsti ʽujrzećʼ; páistyti ʽpleść bzduryʼ < *pais-sty- ⇐ pis-, pìsti ʽfutuereʼ. W 

kwestii suf. -vas przy neopwk. na -s- por. raũsvas ⇐ raũsti; riẽsvas ⇐ riẽsti; rùsvas ⇐ rùsti. 

Tradycyjna analiza: *laid-svas zakłada asymilację (*lait-svas > *lais-svas) i degeminację, 

zob. ŽD 377, Ambrazas 2011, 56, Petit, Balt XLV:2, 2010, 182. Głównym mankamentem 

jest tu neosuf. -svas, ponieważ jako taki nie może on pociągać za sobą apofonii (por. žils̃vas, 

nie †žal-svas, od žìlas; sū̃rsvas, nie †saur-svas, od sūrùs). LEW 333 nie daje analizy 

słowotwórczej, a znaczenie odtwarza jako «losgelassen». — Drw. belaĩsvis (zob.), laisvaĩ 

adv. 1. ʽswobodnie, luźnoʼ, 2. komenda wojskowa ʽSpocznij!ʼ, láisvė a. laisvė ̃ ʽswoboda, 

wolnośćʼ, SD «swoboda» (inaczej ŽD 379: *laid-svė), z wymianą sufiksu: láis-tvė; z insercją 

k: láiksvė ʽwolność, beztroskie życieʼ (reanaliza: láiks-vė, stąd war. láiks-tvė), neláisvė 

ʽniewolaʼ, palaĩsvas ʽwolny – o czasieʼ (Turėdamas palaĩsvo laiko, ateik pasikalbėtų ʽJak 

będziesz miał czas, zajdź pogadaćʼ), z insercją k: palaĩksvis ʽniezbyt zajętyʼ (Norėjau 

palaiksviaũ gyventi ʽChciałem mieć w życiu więcej swobodyʼ). Cps. laisvãdienis ʽdzień 

wolny od pracyʼ (por. dienà), laisvãlaikis ʽczas wolnyʼ (por. laĩkas), laisvamãnis, -ė 

ʽwolnomyślicielʼ (neol., por. manýti), laisvanõris, -ė ʽochotnikʼ, por. nóras, norė́ti (sztuczne 

zastępstwo za savanõris, zob. Vitkauskas, ALL LX, 2009, 131). Vb. denom. laisvė́ti ʽstawać 

się wolnym, uwalniać się, wyzwalać sięʼ, láisvinti caus. ʽczynić wolnym, uwalniać, 

wyzwalać; rozluźniać, robić luźniejszym (o ubraniu)ʼ, nelaisvinu SD «niewolę kogo». 

 láiškas 3 p.a., laĩškas 4 p.a. 1. ʽliść na gałązce, liść zboża, kartofla; liść cebuli, 

szczypiorʼ, 2. przen. ʽlist, karta papieru, karta w książce; pismo, świadectwo, zaświadczenieʼ, 

3. przest. ʽczasopismoʼ. SD laiškas «nać v ziół, iarzyn; szczypior», <layßkas swagunu> 

«pioro abo pierze u cybule». Młodszy war. akc. laĩškas 4 p.a. ʽlistʼ (zastępstwo za grõmata, 

por. Vitkauskas, ALL LX, 2009, 131). Odpowiednik łot. laiska ʽliść na łodydze lnu, zbożaʼ, 

laišķi m.pl. ʽlilia wodna, grzybień biały; szczypiorʼ, drw. laiksne a. laiksnis ʽlilia wodna, 

grzybieńʼ (przez metatezę z *laisk-n-?), stpr. ENCH stas Luebi bhe Crixtisnālaiskas 

ʽformularz ślubu i chrztu, das Trew- vnd Tauffbuechleinʼ, crixti lāiskas ʽformularz chrztu, 

Tauffbuechleinʼ, en pirmannien laisken ʽw pierwszej księdze, im ersten Buchʼ. — Formację 

bałtycką zestawia się ze scs. listŭ, -a ʽliść; karta papieruʼ, listvĭje n. ʽφύλλα, listowieʼ, zdrob. 

listŭ-kŭ cs. ʽlistekʼ, ros. list, -á ʽliść; karta, arkusz (papieru, dykty, blachy)ʼ, coll. listvá 

ʽliścieʼ, zdrob. listók, mianowicie przy założeniu, że praformą słowiańską było *lei̯s-ta- a. 

*lei̯s-tu-, zaś bałtycką *lai̯s-ka-. Dalsze związki nierozpoznane. Pwk. *lei̯s-? *lei̯ḱ-? — Drw. 

láiškininkas ʽlistonoszʼ, laĩškis, -ė ʽpiegowaty człowiekʼ. Cps. laiškanešỹs ʽlistonoszʼ (por. 

nèšti, kalka pol. listo-nosz ⇐ nwn. Brief-träger), war. laiškãnešis, laiškanẽšis, laišknešỹs. 

Vb. denom. laiškýti, -aũ, -iaũ ʽzrywać liście, np. buraków, tytoniuʼ, laiškúoti ʽrozwijać się w 
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liście (o pąkach), pokrywać się liśćmiʼ. Zob. też laiškùs. 

 laiškùs, -ì 4 p.a. ʽmdły (nieposolony), gorzkawy, cierpki; niekwaśnyʼ (laiškùs píenas, 

svíestas ʽgorzkawe mleko, masłoʼ). Formalnie trudno odrywać od láiškas/laĩškas ʽliśćʼ, ale 

różnica znaczeniowa nie została jeszcze wyjaśniona, zob. LEW 333, s.v. laikštùs. — Drw. 

laiškulỹs ʽgorzkość, cierpkośćʼ, laiškùmas ʽgorzkawość, goryczkaʼ. N.rz. Leiškõnė (ei z ai). 

Vb. denom. laiškė́ti, -ja, -jo ʽnabierać gorzkiego a. cierpkiego smaku; smakiem poczuć 

goryczʼ. — Drw. z metatezą šk-V ⇒ kš-C: laikštùs ʽmdły, cierpkiʼ (por. sufiks w rūgštùs 

ʽkwaśnyʼ). Tu może też n.rz. Laĩkštė 2x, n.jez. Leikštìkas (ei z ai). 

 laĩtas 4, 2 p.a. 1. ʽklepisko z ubitej glinyʼ, 2. ʽspód pieca chlebowegoʼ, 3. ʽgruda, 

pecyna gliny służąca do zalepienia szczeliny w polepie, piecuʼ (syn. laĩstas), 4. pl. laĩtai ʽkitʼ 

— dwuznaczne: 1° drw. z zakończeniem -tas zastępującym starsze -stas jak w laĩstas; sb. 

postvb. od laist-ý-, to z reanalizy lai-stý- ʽzalepiać dziury mokrą glinąʼ (por. wtórne -tas w 

maĩtas zam. maĩstas; w grum̃tas zam. grum̃stas), 2° (mniej prawdopodobne) postwerbalny 

rzeczownik na -ta- od zanikłego *lajyti iter. ʽsmarować mokrą glinąʼ, z pwk. laj-V ⇐ lej-V, 

por. pie. *h2lei̯H- ʽsmarować, mazaćʼ (LIV
2 277). — Vb. denom. laĩtinti a. laitúoti ʽzalepiać 

szczeliny gliną, kitemʼ. 

 laĩvas 4 p.a. 1. ʽstatek, okrętʼ, bùrinis laĩvas ʽżaglowiecʼ, povandenìnis laĩvas ʽłódź 

podwodnaʼ, 2. przest., gw. ʽłódź zbita z klepekʼ (Laĩvas padirbtas iš lentų, o valtis, eldija, 

luotas iš vieno medžio ʽLaivas jest zrobiony z desek, natomiast valtis, eldija [i] luotas [są] z 

jednego pnia [wydrążone]ʼ) — wraz z łot. laĩva ʽłódź, statekʼ zostało zapożyczone z fiń. 

laiva, por. LEW 335. Stąd też ros. lájba ʽwielka łódź żaglowa, łódź dwumasztowaʼ (por. REW 

II, 7n.); pol. łajba ʽmały statek na Dźwinie zachodniej a. na Morzu Czarnym; statek stary, 

lichyʼ jest rusycyzmem (Sławski IV, 434). — Drw. laivẽlis a. laivùtis ʽstateczekʼ, laivýba 

ʽżegluga, nawigacjaʼ, laivýnas ʽflotaʼ, cps. laivvedỹs ʽsternikʼ (por. ved-). 

 laizdýti, laĩzdo, laĩzdė ʽpałać, buchać żarem, palić się wielkim, silnym płomieniem; być 

rozognionym, rozpalonymʼ, sulaizdýti ʽogniem unicestwićʼ: Ugnis sulaĩzdo vandenį ʽOgień 

pochłania wodęʼ. Por. z Postylli Daukszy: bet visados laizdo [pis. <łeizdo>] ugnimi 

Dieviškos meilės DP 5343 ʽale zawsze pałaią ogniem Boskiej miłościʼ. O top jog bus immesti 

ing aną pečių laizdantį [pis. <łéisdąti>], kurime laizdys to intimpos ir su kunu ir su dūšia DP 

52650 ʽA k temu iż będą wrzuceni w on piec ognisty, w ktorym pałać będą ustawiczniej i z 

ciałem i z dusząʼ — frequentativum na SO i z suf. -sty- (*laistyti < *lais-sty-), który w 

pozycji po i̯ uległ perseweracyjnemu udźwięcznieniu w -zdy-. Por. graistù > graizdù; *veisti 

> véizdi. Na skutek zatarcia granicy międzymorfemowej nie wiadomo dokładnie, jaka była 

osnowa tej formacji. Można rozważać dwie możliwości: 1° neopw. leis- jak w léisti ʽpuścićʼ 

(od tego frq. na SO, *lais-sty-, por. laistýti ʽtoczyć płynyʼ, láisdyti ZTŽ ʽciskać, miotaćʼ; 

paralela: °mauzdýti < *maus-dy-, por. máustyti), 2° neopwk. *lieš- jak w liẽžti ʽlizaćʼ; frq. 

*laiš.sty- < *laiž-sty-, por. laižýti (zob. LEW 369), por. pol. ogień liznął strzechę. 

 laižýti, laižaũ, laižiaũ ʽlizać, oblizywaćʼ, SD laižau «liżę co; polizuię co», aplaižau 

«oblizuię co», przen. ʽtrawić – o ogniu, o językach ogniaʼ, išlaižýti ʽwylizaćʼ, przen. ʽgładko 

uczesać włosy; wyjałowić glebęʼ. Refl. laižýtis ʽlizać się (o kocie); podlizywać się komuʼ, 

apsilaižýti ʽoblizywać się po zjedzeniuʼ, išsilaižýti ʽwyzdrowiećʼ (por. pol. wylizać się z ran, 

choroby), susilaižýti ʽzwąchać się z kimʼ — iteratyw z suf. -y- i SO laiž- ⇐ *leiž-, por. liežiù, 

liẽžti ʽlizaćʼ. Odpowiednik łot. làizît, -u, -ĩju ʽlizać; całowaćʼ (tu brak prymarnego *liezt). 

Paralele: gráižyti ⇐ gríežti; maišýti ⇐ miẽšti i paišýti ⇐ piẽšti. Z innymi sufiksami: laiždýti 

ʽlizać, polizywaćʼ (Elnė ranką laiždė), laižinė́ti ʽpo trochu lizać, żrećʼ (prisilaižinė́ti 

ʽpodlizywać sięʼ). ALEW 554 rekonstruuje caus.-iter. pie. *loi̯ǵh-éi̯e- ⇐ *lei̯ǵh- ʽlizaćʼ, por. 

goc. bilaigon ʽoblizywaćʼ, stisl. sleikja ʽlizaćʼ. — Postverbalia: laižìkas ʽłasuch; lizusʼ (łot. 
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laiža ts.), laĩžius (zob.), laižùs ʽprzymilający sięʼ, palaižà a. palaižū̃nas ʽpochlebca, lizusʼ 

(kalka z ros. podlíza c. ts.?). Cps. bliūdlaižis LEX ʽkto wylizuje naczynia, Schüsselleckerʼ, 

plytlaižỹs (zob. plytà), spelt̃laižis (zob. spelt̃ė), subìnlaiža, -laižis (zob. sùbinė). — Neoosn. 

laižy-: laižýdinti ʽdawać co do polizaniaʼ, laižymas SD «lizanie; polizowanie», laižýtojas ʽkto 

lubi łasować, łasuchʼ, laižytojas bliūdų SD «polizacz misek» [ʽten, kto wylizuje miski, 

talerzeʼ] (por. bliū̃das), cps. atlaižýtkaktis ʽktoś ulizany, kto ma włosy przygładzone nad 

czołemʼ (do kaktà; por. mišytplaũkis s.v. miẽšti).  

 laĩžius, -iaus 2 p.a. ʽpalec wskazującyʼ (por. łot. laĩža c. m.in. ʽpalec wskazującyʼ) — 

1° synchronicznie: rzeczownik postwerbalny na -ius od laižýti ʽlizać, oblizywaćʼ, 2° 

diachronicznie: porównywalne formacje jak daĩgius ʽpęd, latoroślʼ ⇐ dáigyti oraz rañkius 

ʽzbiórkaʼ ⇐ rankýti (GJL II, § 108) przemawiają na rzecz rekonstrukcji nomen actionis *laiž-

i̯u- ʽlizanie, oblizywanieʼ. Znaczenie czynnościowe uległo konkretyzacji jako nomen 

instrumenti: ʽpalec, który się polizuje przy kosztowaniu potrawʼ (por. syn. smìlius ʽpalec 

wskazującyʼ ⇐ smìlti). Paralela grecka: ὁ λιχανός δάκτυλος 1. ʽpalec lizanyʼ, 2. ʽpalec 

wskazującyʼ (GEW II, 102). Zob. też ìšlyžis. 

 lajà 4 p.a. ʽkorona drzewaʼ — bez świadectw gwarowych i bez derywatów. Wygląda 

jak naukowy neologizm. Źródłosłów nierozpoznany.  

 lãjus, -aus 2 p.a. 1. ʽpłynny tłuszcz wołowy a. baraniʼ (Pašildyk lãjaus pramest 

kopūstam ʽPodgrzej tłuszczu do okraszenia kapustyʼ), 2. ʽłój do lania świecʼ — zapoż. ze 

stbr. loj, błr. loj, -u (SLA 118, ZS 30, LEW 335). — Drw. lajìnė sb. ʽświeca łojowaʼ. Vb. 

denom. lajúoti ʽsmarować łojemʼ. 

 lajùs, -ì 4 p.a. 1. ʽo psie: który dużo szczekaʼ, 2. przen. ʽtaki, co dużo mówi, gadatliwyʼ 

(Su lajum̃ žmogum kelionėj nenuobodu ʽZ gadatliwym człowiekiem nie jest nudno w 

podróżyʼ. Lajì moterìškė ʽGadatliwa kobietaʼ) — dewerbalny przymiotnik na -us, utworzony 

od osnowy laj-, pochodzącej z neoapofonii lăj- ⇐ *lāj- (por. prs. lóju do lóti ʽszczekaćʼ). 

Podobnie od prs. paklój(u) utworzono apofoniczne dewerbativum paklăj-, widoczne w 

rzeczowniku paklajaĩ (zob.). Neoapofonia ilościowa SP ā ⇒ SZ ă ma paralele m.in. w šókti 

⇒ šakùs; atsilõšti ⇒ atlašà i atsikõlęs ⇒ ãtkalas. 

 lak-, dewerbalne nomina z osnową lak- od lek- (lekiù, lėk̃ti ʽleciećʼ), por. lakdýti, 

lakióti, lakstýti: atalakaĩ m.pl. lub atãlakos f.pl. ʽziarno gorszego gatunku, które przy wianiu 

pada w pobliżu plewʼ (syn. atbaraĩ, pãbiros, sánkulas), ìšlaka ʽwyłaz dla pszczół w ulu, 

wylotʼ, išlakùs ʽwysoki i prosty, strzelistyʼ (o drzewie rosnącym w gęstym lesie, syn. 

ìšbėginis, ìštekinis), lakà a. lãkas ʽwylot dla pszczółʼ (syn. príelakis), lakárna c. ʽwłóczęgaʼ 

(por. sufiks w lė́barna), lãkis ʽwylot pszczół w celu zebrania nektaru; wyłaz w uluʼ, lãkius a. 

lakiùs ʽdroga, którą odbywa się lot pszczół; wylot pszczół; rój pszczół; wyłaz w uluʼ, też 

ʽdobre warunki do wiania zbożaʼ: Lakiùs geras – vėjas iš tos pusės ʽJest dobry «lakius», 

wiatr z tej stronyʼ (por. lañdžius, taniùs, valk̃ius), laknùs ʽlubiący szybko biecʼ, laktà (zob.), 

lakū̃nas ʽnie trzymający się jednego miejsca, ciągle gdzieś latający, wagabundaʼ, dziś też 

ʽlotnik, pilotʼ (por. klajū̃nas ⇐ klajóti), lakùs ʽo koniu: rączy, chyży, bystry w biegu; 

ruchliwy, lotny jak piasekʼ, palakà ʽdroga, którą przelatują pszczołyʼ, pérlaka c. ʽkto lata z 

miejsca na miejsce, latawiecʼ. — Cps. añtaralakos f.pl. lub añtralakai m.pl. ʽziarno drugiego 

gatunkuʼ (por. añtras), driežlakỹs ʽuparciuch – o dzieckuʼ (por. dríežas), dūmalãkas ʽkominʼ, 

dosł. ʽwylot dymuʼ – kalka z nwn. Rauchloch n., dosł. ʽdziura dla dymuʼ (por. dū́mai, GL 

47), kreivalãkas (zob. kreĩvas), paskuĩlakos f.pl. ʽostatni gatunek ziarna, które jako najlżejsze 

odlatuje przy wianiu ostatnieʼ (por. paskùjis), pastùrlakai, -lakos ʽpośladʼ, też ʽmarne resztkiʼ 

(por. pãsturas), paũkštlakis (zob. paũkštis), pìrma-, pìrmlakai ʽziarno przednie, najlepszy 

gatunek ziarna, które przy wianiu odlatuje pierwsze, bo jest najcięższeʼ (war. metatetyczny: 
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primlakaĩ), pìrma-, pìrmlakos ʽziarno przednieʼ (syn. pirmlekaĩ, pìrmskrajai), trečiãlakai 

(zob. trẽčias). 

 lakánka 1 p.a. gw. ʽzawieszone u drzwi gliniane naczynie ze święconą wodąʼ (Prasti 

jūs krikščionys, kad ir lakankos nėr prie durų pakabintos ʽMarni z was chrześcijanie, skoro 

nie macie przy drzwiach powieszonej «lakanki»ʼ) — zapoż. ze stbłr. loxanka (laxanka, 

loxanьka), zdrob. od loxanja, loxanьja ʽokrągłe naczynieʼ (HSBM). War. lakámka (por. 

firámka), lakunkà KRŽ. Por. akut w zapoż. balánka, katánka i varánka. LEW 335 uważał za 

rusycyzm (ros. loxánka ʽszaflik, cebrzykʼ). 

 lakarýčia 1 p.a., pl.t. lakarýčios 1 p.a. bot. ʽlukrecja, Glycyrrhiza glabraʼ (Ana 

krupniką išvirė su lakarýčiomis ʽUgotowała krupnik z lukrecjąʼ) — analiza lak-arýčia; 

zapożyczenie z pol. przest. lakrycja, zmienione przez ludowo-etymologiczne nawiązanie z 

jednej strony do lit. formacji na -ar- (ŽD 302n.), z drugiej strony do czas. lakù, làkti ʽpić, 

chłeptaćʼ. Por. neosuf. -an-yčia, -av-yčia. — Rusycyzmem albo germanizmem jest war. 

lakricà 2 p.a. ⇐ ros. lakríca ⇐ nwn. Lakritze f. (REW II, 9). GL 77 podał war. m. lakricas 

b.z.a. Zob. też LEW 335. 

 lãkatas 1, 3 p.a., làkatas 3 p.a. 1. ʽznoszone ubranie, podarte ubranie, łachmanʼ, 2. 

ʽchusta kobieca zarzucana na plecyʼ, 3. ʽścierka, szmata, gałganʼ, 4. ʽścierka do mycia 

garnkówʼ. Odpowiednik łot. lakats ʽchustka, szalikʼ. Niejasne. Dotąd było łączone z gr. 

λακίς, -ίδος f. ʽstrzęp, łachman, rozdarcieʼ, łac. lacerō, -āre ʽrozedrzeć, rozszarpaćʼ ⇐ adi. 

*lakro-, lacinia ʽbrzeg szaty; mały skrawek ziemi; mała grupa (bydła)ʼ, lacerna ʽnarzuta z 

kapuzą, płaszczykʼ (por. LEW 336, GJL II, § 410, de Vaan 320). Ale wątpliwości co do tego 

nasuwa okoliczność, że gr.-łac. lak- może być refleksem SZ *lh2k- od pie. *leh2k- (zob. 

lokỹs), gdy tymczasem litewskiego lak- nie da się z *lh2k- wyprowadzić (por. brak wzmianki 

o lit. lak- w GEW II, 75, s.v. λακίς). NB. Przy założeniu znacz. etym. ʽstrzęp powiewający na 

wietrzeʼ można lak- powiązać z pwk. lek- jak w lekiù, lėk̃ti ʽlecieć w powietrzuʼ, zob. s.v. 

lùkštas I. 

 lakiẽrkos, -ų 2 p.a. f.pl. ʽobuwie z lakierowanej skóryʼ (NDŽ) — zapoż. z pol. lakierki, 

-rek (drw. od lakiery ts., sb. postvb. od lakierować ⇐ nwn. lackieren ʽpowlekać lakierem, 

lakąʼ, zob. Sławski IV, 30n., LEW 336). Różnica nagłosu w stosunku do lẽkas I ʽlak, lakierʼ 

(⇐ pol. lak) i lẽkerius (⇐ pol. lakier) tłumaczy się wyrównaniem *lekierkos do rusycyzmu 

lãkas ʽlak, lakierʼ. Jako purystyczne zastępstwo za lakiẽrkos proponowano lakìnės f.pl. lub 

lakìniai m.pl., zob. LKŽ VII, 85. 

 lakióti, lakióju, lakiójau 1. ʽlataćʼ (DP ʽlatać w powietrzuʼ), 2. ʽbiegaćʼ, 3. ʽwypadać (o 

zębach)ʼ, sulakióti ʽrozpaść się, rozlecieć się na kawałkiʼ, refl. pasilakióti ʽzapładniać się (o 

świniach)ʼ — iterativum na -o- od neoosn. lak̓ -, które odnowiło starszą formację 

apofoniczną na -y-: *lakyti, *lakiau ⇐ lekiù, lėk̃ti ʽleciećʼ. Paralele: lasióti ob. lasýti; 

bradžióti ob. bradýti oraz nešióti zam. *našyti. — SO widać też w lakdýti caus. ʽrzucać do 

góry, wyrzucać w góręʼ, lakdìnti caus. ʽpuszczać latawiecʼ (war. lėk̃dinti). Dewerbalne 

nomina zestawiono s.v. lak-. 

 lakmytkà 2 p.a., gen.sg. lakmỹtkos LZŽ ʽrozwiązła, rozpustna kobietaʼ (Nesuzdėdz̓  su 

ituoj lakmytkù ʽNie zadawaj się z tą łachmytkąʼ) — zapoż. białoruskie, por. błr. gw. 

laxmýtka, -i c. o źle, nędznie ubranym a. rozczochranym osobniku (stąd też pol. przest. 

łachmytka ʽo kobiecie: szyfon, szurgot, gałgan, wycieruchʼ (SW II, 786; por. łachmyta 

ʽobdartus, oberwaniec, nędzarzʼ, Bańkowski II, 81). Z obocznym zakończeniem: błr. gw. 

laxmótka, -i (ĖSBM 5, 264). Zob. też lakmõnas i lakū́dra. 

 lakmõnas, lachmõnas 2 p.a. gw. 1. ʽstare, znoszone ubranieʼ (Apsivilk lakmõną, bo lyja 

– gerą drabužį sulydysi ʽWłóż «lakmonas», bo pada, dobre ubranie przemoczyszʼ), też pl.t. 
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làkmonai 1 p.a. ʽłachmany, łachyʼ, 2. przen. ʽczłowiek o niedbałym, niechlujnym wyglądzieʼ 

— miejsce akcentu wskazuje na zapożyczenie z błr. laxmán, -á, pl. laxmaný, -óŭ (inaczej 

LKŽ: z pol.). Bez substytucji zakończenia: lakmãnas. War. lackãnai m.pl. ʽłachmanyʼ może 

stać w związku z ros. láckany m.pl. ʽwyłogi na przedniej części ubrania, munduruʼ. Zob. też 

lakmytkà i lakū́dra. — Vb. denom. lakmonúoti ʽnosić zniszczone ubranie, chodzić w 

łachmanachʼ. 

 lakõnė, lachõnė 2 p.a. stlit., gw. 1. ʽmiednicaʼ, 2. ʽgliniana misa służąca do ucierania 

maku, donicaʼ, 3. ʽblacha do pieczeniaʼ (war. lakonià 2 p.a., m.in. DP) — zapoż. ze stbłr. 

loxanja, loxanьja ʽokrągła misa; baliaʼ, por. błr. gw. laxanь, laxanja b.z.a. Formy te są 

wariantami do laxán ʽwielki gliniany dzban; misa gliniana; miednica; baliaʼ, por. ALEW 555, 

ĖSBM 5, 260n. Inaczej SLA 117: z pol. łochania (zdaniem Sławskiego IV, 405 pol. gw. 

łochania ʽduża nieckaʼ z Mazowsza jest zapożyczeniem białoruskim). — Drw. lakonka SD
1 

«miednica» ⇐ stbłr. loxanka (loxanьka), por. błr. laxánka (brak w SLA). Tu też lakunkà KRŽ 

ʽzawieszone w kościele naczynie na wodę święconąʼ. Zob. też lakoška. Inne zapożyczone 

nazwy miednicy to latanius i mednýčia; kalką jest varinė (zob. vãris). 

 lakoška SD «miednica» (syn. mazgotuvė, praustuvė) ⇐ błr. gw. lakóška, -i (SLA 118, 

LEW 337, ALEW 555). Według ĖSBM 5, 216, 255 lakoška b.z.a. pochodzi ze zmiany błr. 

latúška ʽmiska gliniana lub drewniana; wielka misaʼ. Zob. też lakõnė.  

 lakstýti, lakstaũ, laksčiaũ 1. ʽlatać, bujać w powietrzuʼ, 2. ʽszybko się poruszać (biec, 

jechać, wieźć się); pędzić w różne strony; krzątać się w pośpiechu; uporczywie czego 

szukaćʼ, 3. ʽo zwierzętach: objawiać popęd płciowy, gonić się, biegać sięʼ (w tym znaczeniu 

zwł. refl. lakstýtis). SD lakstau «buiam», lakstųs «pierzchliwy», «płochy», paukštei pa 

dangum lakstantieji WP ʽptaki pod niebem latająceʼ — frequentativum z suf. -sty- i SO lak- 

⇐ lek-, por. lekiù, lėk̃ti ʽleciećʼ. Paralele apofoniczne: drabstýti ⇐ drėb̃ti; dangstýti ⇐ deñgti; 

lankstýti ⇐ leñkti. Odpowiednik łot. lakstît ʽskakać, podskakiwać; być bezczelnym, 

zuchwałymʼ (por. pol. pot. podskakiwać ʽbyć zuchwałymʼ), refl. lakstîtiês ʽunosić się w 

powietrzu, bujać; roić się; żartować, zalecać sięʼ. — Neoosn. lakst-: lakstinė́ti ʽpowoli 

szybować w powietrzuʼ, lakstoti ʽlataćʼ (BRB), nomina: lakstymas SD «płochość» 

[ʽlekkomyślność, niestałośćʼ], lakstū̃nas ʽten, co biega i wszędzie zaglądaʼ (por. bastū̃nas ⇐ 

bastýtis), lakstà ʽgrzęda w kurnikuʼ (war. laktà), lakstùčiai m.pl. ʽmęskie narządy płcioweʼ. 

Por. łot. drw. lakstinât ʽtańczyć, obtańcowywać dziewczętaʼ, lakstĩba ʽpożądliwość, 

lubieżność, Geilheitʼ, lakstîgs ʽzalotny, lubieżny; bezczelnyʼ. War. ze zmianą ks > kš: lakštýti 

ʽlatać, biegaćʼ, ⇒ neoosn. lakšt-: lakštà ʽgrzęda w kurnikuʼ, lãkštas (zob.). — Neoos. laksč̓ - 

(⇐ laksčiaũ): laksčióti ʽlatać, rzucać się, trzepotać się; trącać się (o jajach niesionych w 

koszyku)ʼ. — Neoosn. laks- (⇐ laksčióti): laksnóti ʽbiec nie za prędko; przechylać się na 

strony; trzepotaćʼ, laksnùs ʽprędki, chyżyʼ, laksnì mergà ʽrozwiązła dziewczynaʼ (por. pol. 

pot. puszczalska ⇐ puszczać się). 

 lãkštas 2, 4 p.a. 1. ʽliść z drzewaʼ (por. łot. laksti pl. ʽliście, młode pędyʼ), 2. ʽliść 

kapusty a. klonu kładziony pod bochenek ciasta chlebowegoʼ, 3. przest. ʽlistʼ (DP ʽliść, list, 

stronicaʼ). SD: rašau lakštų «piszę [list]», lakštas važtojinis «podwodny list», prisakytinis 

lakštas «zaletny list» [ʽlist polecającyʼ], lakštai tvirti arba drūti «autentyk» [ʽzaświadczenie 

na piśmie, dowodami potwierdzoneʼ, L.] — dewerbalny rzeczownik od neoosn. lakšt-, którą 

wyabstrahowano z czas. lakštýti ʽlatać, bujać w powietrzuʼ. Ten ostatni jest wariantem do 

lak-stý-ti (frq. od lek-, zob. lėk̃ti) ze zmianą ks > kš. Znacz. etym. ʽto, co buja w powietrzu, 

nim spadnie na ziemięʼ vel sim. Prócz tego jest lakštà a. lakstà m.in. ʽgrzęda w kurnikuʼ. 

Paralele: graĩbštas a. graĩbstas ʽczerpakʼ ⇐ graibstýti; narš̃tas ʽtarło rybie a. żabieʼ ⇐ 

narštýtis; bez apofonii: kãpstas ʽgrackaʼ ⇐ kapstýti; krìkštas ʽchrzestʼ ⇐ krìkštyti. Inaczej ŽD 

324n., gdzie operuje się neosufiksem -sta-/-šta-. — Drw. lakštelė ʽarkusz papieruʼ, lakštìnis 
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ʽmający formę arkuszaʼ. Cps. lakštanešys pėsčias SD «kursor, poseł listowny pieszy» (syn. 

gromatanešys), por. pol. listonosz, nwn. Briefträger. Vb. denom. lakštáuti ʽzbierać liścieʼ, 

lakštýti ʽobrywać liście; przewracać kartki książki, wertować książkęʼ, lakštúoti ʽwertować 

książkęʼ. 

 lakštiñgala 1 p.a., lakštìngala 1 p.a. ʽsłowik, Luscinia philomelaʼ — derywat na -ala 

(zob. ŽD 106, 174) od wyrazu lakštìnga, lakštingà ʽsłowikʼ, który ze swej strony ma za 

osnowę lakšt-, wyabstrahowane z czas. lakštýti ʽlatać, bujać w powietrzuʼ (war. do lakstýti). 

Z innym tematem: lakštiñgalė, lakštiñgalas. Odpowiednik łot. lakstîgala, lastĩgala ʽsłowikʼ. 

War. sufiksalne: lakštiñgara, lakštiñgėlė ob. lankštingėl̃ė (nieorganiczne n) i lakštungėl̃ė, 

lakštingėl̃is, lakštinguola, lakštiñguolė. Pozbawione segmentu -ing- warianty lakštė (⇒ 

lakštẽlė, lakštùtė, lakštùtis) dowodzą derywacji wstecznej lakštìnga ⇒ lakšt-. Jest jeszcze 

war. lakštuñgė. Vb. denom. lakštúoti ʽśpiewać – o słowikuʼ. — NB. Od neoosn. lakšt- 

pochodzi również lakštà ʽgrzęda w kurnikuʼ. Zob. s.v. lėk̃ti, gdzie też derywaty od neoosn. 

lakst-. Zob. też salaujỹs. 

 laktà 2, 4 p.a. 1. ʽgrzęda w kurniku, drążek w klatce dla ptakówʼ (łot. lakta a. lakts 

ʽkurza grzędaʼ), 2. ʽkojec gęsi, kaczyʼ, 3. ʽotworek, wylot w ulu wraz z listewką, na którą 

opadają pszczołyʼ, 4. przest. ʽniska ława do spaniaʼ — drw. z zakończeniem -ta, które jest 

zastępstwem za starsze -sta jak w lakstà (lakštà). Sb. postvb. od lakst-ý-, lakšt-ý-, to z 

reanalizy lak-stý-, lak-štý- frq. ʽlatać, bujać w powietrzuʼ (zob.). Z innymi tematami: lãktas 

(por. łot. lakts), lãktė. Znacz. etym. ʽto, na co ptak opada i gdzie siadaʼ. Por. wtórne 

zakończenie -tas w grum̃tas, laĩtas i maĩtas. — Neoosn. lakt- ʽgrzędaʼ: vìštalakčiai m.pl. 

ʽkurza ślepotaʼ, vìštalaktis ʽgrzęda w kurniku; pora, kiedy kury zasiadają do spania; chęć 

wczesnego położenia się spać; kurza ślepotaʼ, war. vìštalaktės (por. vištà). 

 làkti, lakù, lakiaũ ʽ(o zwierzętach) pić wciągając płyn językiem, chłeptaćʼ, (wulg. o 

ludziach) ʽpić zachłannie, żłopać, chlać wódkęʼ, SD laku «łoczę, łokam» i «łepcę». Refl. 

apsilàkti ʽopić się, wypić za dużoʼ, SD apsilakė «rozmarzyło go piwo, wino» (syn. persigėrė), 

nusilàkti ʽnażłopać się (o zwierzęciu); upić sięʼ. Odpowiednik łot. lakt, lùoku (*lanku), laku 

ʽchłeptaćʼ. Lit.-łot. lak- ma nawiązanie w słowiańskim iter. lok-ā, por. cs. lokati ʽλάπτειν, 

lambereʼ, ros. przest. ločú, lokátь, pol. przest. łoczę, łokać ʽchłeptać językiem jak pies; pić a. 

jeść chciwie, szybko, żłopać, pożeraćʼ (stpol. połok ʽżarłokʼ). Zob. BSW 149, REW II, 55, 

LEW 337n., Derksen 2008, 283n. Pwk. lak- jest pochodzenia onomatopeicznego, nawiązuje 

do odgłosu chłeptania. Por. lap- w gr. λάπτω ʽlizać; żłopać, chłeptaćʼ, λάψω ʽchłeptaćʼ albo 

laph- w λαφύσσω ʽchciwie łykać, pochłaniać, pożeraćʼ. — Drw. lakinė́ti iter. ʽchłeptać 

powoliʼ, lãkinti caus. ʽpoić, karmić (psa, kota)ʼ. Por. łot. lakât, -ãju ʽchłeptać językiemʼ (suns 

lakā ar mēli), lakâtiês refl. ʽoblizywać się (o psie)ʼ, łot. gw. laķît, -ĩju ʽlizać, zlizywaćʼ. 

Nomina: lãkalas ʽpłynny pokarm dla psa a. kotaʼ, lakãtė ts. (por. łot. laka ts.), lakãšius ʽkto 

dużo pijeʼ (Laka ir laka kaip lakãšius), lãkė ʽspotkanie towarzyskie z wypitką, libacjaʼ, 

lakiẽnė ʽrzadka, marna zupaʼ. Cps. lakapaũtis ʽkto wypija jajka na surowoʼ (por. paũtas), 

pùtralakė (zob. putrà). 

 laktùkai, -ų 2 p.a. m.pl. przest. bot. ʽsałata głowiasta, Lactuca sativaʼ — zapoż. ze 

stbłr. laktuka ʽsałataʼ (HSBM). — War. latùkai 2 p.a. ⇐ prus.-niem. lattuke m. (GL 77n.), por. 

śrdn. lattuke, śrwn. latech(e), nwn. Lattich m. Por. łot. latukas ⇐ śrdn. lattuke ob. lādeke 

(Jordan 74). — Drw. wsteczny: lẽgas ʽduże naczynie szklaneʼ (por. žiauberė ̃ ⇒ žiaũbas), 

war. lẽkas. 

 lakū́dra 1 p.a., lakūdrà 2 p.a., lakudrà gw. c. ʽobibok, próżniak, leń; włóczęga, pijakʼ 

— zapoż. z błr. gw. laxúdra, -y ʽczłowiek nędznie, nieporządnie ubrany, łachmaniarzʼ (ĖSBM 

5, 265), pol. łachudra ʽczłowiek nędzny moralnie, godny pogardyʼ. Zob. też lakmytkà i 
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lakmõnas. 

 laláuti, laláuju (-nu), lalavaũ (-nau) gw. ʽchodzić w pierwszy dzień Wielkanocy 

wieczorem po domach, śpiewając pod oknami pieśni na dzień zmartwychwstania i zbierając 

za to jajkaʼ (Otrębski 1934, 325). Por. Čia anksčiau labai lalãvo, dar jau nėra ito DVŽ ʽTu 

dawniej dużo lalavo (śpiewano), teraz już tego nie maʼ. War. lalúoti. Osnowa la-l- pochodzi 

od powtórzonego wykrz. la-la, wtórnie lãlu-lãlu (śpiewać z refrenem la-la, lalu-lalu). — Z 

innymi sufiksami: lalė́ti, lalù, lajė́jau ʽzbyt głośno mówić, hałasowaćʼ (⇒ lalỹs ʽkrzykaczʼ, 

nazw. Lalỹs), też ʽo wodzie: szybko, z szumem płynąćʼ (Vanduo bėg lalė́damas), war. alė́ti 

ʽhałasowaćʼ (Vaikai ãla), lalóti ʽo dziecku: mamrotać, niewyraźnie mówićʼ, też ʽo 

dzwonach: brzmiećʼ (Varpams lalojant ʽGdy dzwonią dzwonyʼ). Por. LEW 338. 

 lamatà 3 p.a. 1. ʽwichura łamiąca drzewaʼ (Kap užėjo lamatà, tai nei vieno sode medžio 

sveiko nepaliko ʽJak przyszła wichura, to ani jednego drzewa w sadzie nie zostałoʼ), 2. 

ʽrzeczy połamane, zużyte, kupa rupieciʼ (Krėslai tokie lamatos ʽKrzesła takie rozchwianeʼ), 

por. n.m. Lãmatos — formacja dewerbalna na SO lam- jak w lámdyti m.in. ʽzginać i łamaćʼ. 

Z uwagi na sufiks por. klabãtas ʽprzedmiot rozklekotanyʼ, lãkatas m.in. ʽłachman, szmata, 

gałganʼ, skẽpatas ʽchustka; kawał płótnaʼ. Z innymi zakończeniami: lamãtas ʽkawałekʼ, 

lamãtė ts., lamañtas ʽułamek, kawałek, np. cukru, chlebaʼ (por. gramañtas ʽgrudaʼ). Osobno 

zob. lamataĩ. — Drw. lamatýnas 1. ʽlas wyłamany, powalony wiatrem, wiatrołomʼ, 2. 

ʽniedbale porozrzucane rzeczy, nieład, bałaganʼ. NB. Nie należy tu lamãkas c. ʽniezdaraʼ, 

ponieważ jest to pożyczka z błr. lamáka ʽcoś złamanego; człowiek niezdarnyʼ. Por. ukr., ros. 

lomáka ʽpała; bęcwałʼ, ros. gw. lomýga ʽczłowiek niezdarny, ociężałyʼ, kasz. łomaga 

ʽpołamaniec, kaleka, niedołęgaʼ – wszystko od czas. *lomiti ʽłamaćʼ, zob. Sławski IV, 451 

(s.v. łamaga). 

 lamataĩ, -ų̃ 3 p.a. m.pl. ʽłapka na myszy, szczuryʼ : łot. lamatas f.pl. ts. — paralelna do 

lamatà (zob.) formacja dewerbalna. Znacz. etym. ʽto, co służy do gniecenia, duszeniaʼ. Por. 

SO lam- ⇐ lem- (lémti) w laménti m.in. ʽmiąć, miętosićʼ, lámdyti m.in. ʽgnieść, dusićʼ.  

 lámbas 3 p.a., lam̃bas 4 p.a. 1. ʽsoczysty liść warzywa wraz z łodygąʼ, 2. bot. 

ʽszczypiorek, Allium schoenoprasumʼ. Niejasne. — Drw. lambaĩ m.pl. ʽzupa przyrządzona z 

buraka boćwiny (Beta cicla)ʼ. Czy tu lembùs ʽrzadki, wodnisty (o niezaprawionej potrawie)ʼ? 

 lámdyti, lámdau, lámdžiau 1. ʽmiąć, miętosić, kruszyć (chleb)ʼ, 2. ʽgnieść, dusićʼ, 3. 

ʽzginać i łamaćʼ, 4. ʽłamiąc psuć, burzyćʼ, 5. ʽnaginać, przyuczać do pracy, układać koniaʼ, 6. 

ʽuczyć, ćwiczyć, musztrowaćʼ, cps. aplámdyti ʽobićʼ (šónus kám aplámdyti), išlámdyti 

ʽwygarbować, wyprawić skórę, zmiękczyć; wyuczyć, wykształcić, przygotować do zawoduʼ, 

sulámdyti ʽwygnieść, pomarszczyć (odzienie), zmiąć (papier), złamać (drzewko, wóz), 

pokonaćʼ, užlámdyti ʽzamęczyć, zabić (wilka)ʼ — causativum z suf. -dy- i SO lam- ⇐ lem-

/lim-, por. palìmti ʽugiąć się pod ciężaremʼ. Paralele: rámdyti ⇐ rìmti; trámdyti ⇐ trìmti i 

tvárdyti ⇐ tvérti. Osobno zob. formy na SO laménti, lámstyti, lamatà. Caus. lámdyti jest 

pewnie innowacją morfologiczną na miejscu *lamyti, por. psł. *lom-iti (⇐ pie. *lomH-éi̯e-) 

caus. ʽsprawiać, że coś się łamie, łupie, kruszyʼ, scs. lomljǫ, lomiti ʽκλᾶν, łamaćʼ, ros. lomljú, 

lomítь ts., pol. przest. i gw. łomię, łomić ʽłamać, rozbijać na kawałkiʼ (stpol. też ʽwywoływać 

drgawki, dręczyć, trapićʼ), czes. lomit ʽłamaćʼ (por. BSW 162, Boryś 295). SO *lomH- 

przyjmuje się też dla stojącego w izolacji rzeczownika łac. lanius, -iī ʽrzeźnik; katʼ z *lamius 

< pie. *lomH-i̯o-, dosł. ʽłamacz (kości)ʼ, por. niderl. beenhouwer ʽrzeźnikʼ (de Vaan 326). — 

WSO *lām-, psł. *lam-: scs. prělamati ʽprzełamać, rozłamaćʼ, pol. łamać, ukr. lamáty ts. Ten 

sam wokalizm w lit. lomà m.in. ʽdziałka ziemiʼ. 

 laménti, lamenù, lamenaũ 1. ʽmiąć, miętosić; łamaćʼ, 2. ʽnosić coś ciężkiego, 

dźwigaćʼ, 3. ʽciężko pracowaćʼ, 4. ʽmusztrować kogo; układać koniaʼ, atlaménti ʽodłamać 
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kawałekʼ, išlaménti ʽwyrwać dziurę; rozchwiać i wyciągnąć (kół z ziemi)ʼ, pérlamenti 

ʽpołamać drzewa (o wichurze)ʼ, sulaménti ʽzgnieść; zrobić coś z trudem, nieumiejętnieʼ. Z 

innymi sufiksami: lamìnti ʽmiąć, marszczyć, cisnąć; giąć, łamać, ćwiczyć, tresowaćʼ, 

išlamìnti ʽpołamać drzewa; wyłamać płotʼ, nulamìnti ʽzłamać, ułożyć koniaʼ, sulamìnti 

ʽzmiąć, zgnieść, połamaćʼ; psł. *lomiti: scs. sŭlomiti ʽzłamaćʼ. Formacje kauzatywne z 

sufiksami -en-, -in- i SO lam- ⇐ lem-/lim-, por. lémti, palìmti. Powiązanie sufiksu -en- ze st. 

o dokumentują np. gabénti ⇐ gebù; klambénti ⇐ klembù i tapénti ⇐ tepù. BSW 162 i LEW 

338 zestawiali lit. lam- wprost z przymiotnikiem stwn. lam, stisl. lami ʽkulawy, kaleki, 

ułomnyʼ i z czasownikiem stwn. lemjan ʽporazić, sparaliżować, unieruchomićʼ, nwn. lähmen 

ts. (z pgerm. *lamjan- < pie. *h3lomh1-éi̯e-, zob. Kroonen 326).  

 lámstyti, lámstau, lámsčiau (war. lamstýti) ʽnaginać, łamać (drzewo); miąć, gnieść; 

tkać w łamane wzoryʼ — 1° synchronicznie: frq. z suf. -sty- i SO lam- ⇐ lem-/lim-, por. 

palìmti ʽugiąć się pod ciężaremʼ; 2° diachronicznie: caus. z suf. -y- i SO lamst- od neopwk. 

limst- ⇐ lìmsta ʽugina sięʼ. Paralele: lankstýti ⇐ liñkst(a); markstýti ⇐ mirk̃st(a). Osobno 

zob. lámdyti, laménti. — Neoosn. lamst-: lam̃stas 1. ʽpewien wzór w tkaninie, tzw. 

łamaniecʼ, 2. bot. kwiat doniczkowy Cissusʼ (ŽD 324 niesłusznie postuluje tu osnowę 

lámd(yti) i sufiks nominalny -st-; zob. uwagę s.v. láikštė), lamstúotas ʽ(wzór) łamanyʼ, cps. 

senãlamstis ʽpewien sposób tkaniaʼ: Senãlamstis tik maišams tedera ʽ«Senalamstis» nadaje 

się już tylko na workiʼ (por. sẽnas). — Neoosn. lamsty-: lámstytas ʽo tkaninie: wzorzysty, w 

desenieʼ. 

 landýti, landaũ, landžiaũ ʽłazić, włóczyć się, chodzić w poszukiwaniu czegoʼ, 

aplandýti ʽobejść (wszystkie kąty)ʼ, išlandýti ʽwszędzie zaglądać w poszukiwaniu czegoʼ, też 

ʽznaleźćʼ, dosł. ʽwychodzić coʼ (Kas lañdo, tas išlando ʽKto szuka, ten znajdujeʼ) — iteratyw 

z suf. -y- i SO land- ⇐ lend- /lind-, por. lendù, lįs̃ti ʽleźć, łazićʼ. Paralele: lankýti ⇐ lenkiù; 

dangýti ⇐ dengiù; grándyti ⇐ gréndžiu. Odpowiednik łot. luõžât, -ãju ʽłazićʼ. Z innym 

sufiksem: łot. luõdât, -ãju ʽłazićʼ < pb. *land-ā-. — Postverbalia: į́landa ʽkryjówka, nora, 

pieczara; wlot w uluʼ, c. ʽwścibski człowiekʼ, landà a. lánda ʽnora, dziuraʼ, c. ʽszpicel, 

szpiegʼ, landìkas ʽłazikʼ, landỹnė ʽwłaz w ulu, otwór; nora, jama, jaskinia; spelunkaʼ, 

landuonìs, -iẽs f. ʽzastrzał, panaritiumʼ, landùs ʽ(o ostrzu, szydle, palu) taki, co łatwo 

wchodzi, wnika w co; kto umie wszędzie wleźć, przedostać się; wścibskiʼ (⇒ landū̃nas 

ʽczłowiek przebiegły, chytryʼ), palánda c. ʽwścibski człowiekʼ, palándė ʽlistewka pod 

otworem ula, na którą siadają przylatujące pszczołyʼ, ùžlanda a. užúolanda ʽpoddasze, 

strych; nora, kryjówkaʼ. Cps. pečialánda (zob. pečialìnda). Osobno zob. ląstà. — Neoosn. 

landž̓ - (⇐ landžiaũ): lándžioti (akut metatoniczny, por. ránkioti, slánkioti, válkioti), SD 

lundžioju «łażę, włóczę się». Nomina: lándžia ʽwylot w uluʼ (syn. lakà), lañdžius ʽłazęga, 

włóczęgaʼ. — Nazw. Lañdžius, Luñdžius. N.m. Lañdžiai 3x, Lañdiškės, Išlandžiaĩ 2x, 

Ùžlandžiai. — W germańskim odpowiednikiem lit. landà, lánda jest wyraz oznaczający ʽląd, 

ziemię, gruntʼ, por. goc. land, stisl. land, stang. land, lond, stwn. lant, < pgerm. *landa- n. < 

pie. *londh-o- (zob. ALEW 556, Kroonen 326).  

 lángas 3 p.a. 1. ʽoknoʼ, 2. ʽczworokątʼ, 3. ʽniezarośnięte miejsce na bagnie, przepaść w 

bagnie, głębiaʼ (n.jez. Lángas), 4. ʽoko zwierzęciaʼ, 5. ʽpewna miara tkackaʼ. War. f. langà 4 

p.a. Odpowiedniki bałtyckie: łot. luôgs ʽdziura, otwórʼ (dūmu luogs ʽdymnik w dachuʼ), 

ʽświetlik w kurnej chacie; oknoʼ, stpr. lanxto EV ʽokno, Fensterʼ (budowa?), cps. 

perstlanstan EV ʽokiennica, Fensterladenʼ (I człon niejasny). Nie ma ustalonej etymologii, 

zob. referat w LEW 339, Karulis I, 542 i ALEW 556. Może z udźwięcznienia formy *lankas, 

która była sb. postverbale od lankýti ʽgiąć, chylić, krzywićʼ ⇐ liñkti m.in. ʽgiąć się, uginać 

sięʼ. Por. zwłaszcza lañkas ʽprzedmiot półkoliście wygięty, kabłąk, pałąk, łukʼ. Paralele na 

ng z nk: lìngė < *linkė; mángyti < mánkyti; mešlùngis < mešlùnkis. Można dla lángas przyjąć 
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znacz. etym. ʽpółkolisty otwór w ścianieʼ, a odnośnie do formy suponować metatonię 

akutową względem lañkas. — Hipoteza sonoryzacji nk > ng ma paralelę w formie psł. *lǫgŭ 

ʽwygięcie; zakole rzeki i to, co się tam znajduje (łąka, bagno, pole, las)ʼ, ponieważ nie 

sposób *lǫgŭ odrywać od psł. *lǫkŭ ʽprzedmiot półkolisto wygięty, np. łuk, kabłąkʼ (pol. łęk, 

ros. luk), jak i psł. *lǫka ʽłąkaʼ (pol. łąka, ros. luká, czes. louka), wszystko z pbsł. *lank-o-/-

ā-. — Drw. belañgė a. belángė pot. ʽciemnica, areszt, pakaʼ (dosł. ʽpomieszczenie bez 

oknaʼ), langẽlis 1. ʽokienkoʼ, 2. ʽlufcik, wietrznikʼ, 3. ʽkwadracik, kratkaʼ (są́siuvinis 

langẽliais ʽzeszyt w kratkęʼ, langìnė ʽkąt dla starca w rogu izbyʼ, langìnės f.pl. 1. 

ʽokienniceʼ, 2. ʽklapy zasłaniające koniowi oczy z boku, końskie okularyʼ, langinýčia a. 

langenýčia ʽokiennicaʼ, SD lunginyčia «okiennica, fenestra lignea» (kalka hybrydalna z pol. 

okiennica ⇐ okienny, Otrębski 1934, 151; niejasny war. langaravýčia), lángininkas ʽszklarzʼ, 

lañgius ʽten, kto robi okna, wprawia szybyʼ, langúotas 1. ʽz oknami, np. o karecieʼ, 2. ʽo 

tkaninie: kraciasta, mająca wzór w kratęʼ, SD «oknisty» [ʽz oknamiʼ], palángė ʽparapetʼ. Vb. 

denom. langė́ti ʽtkać przy użyciu kraciastych wzorówʼ. 

 lanìšius, -iaus 2 p.a. stlit., gw. bot. ʽkonwalia, Convallaria maialisʼ, SD <łaniśius> 

«konwalia, lilyika, łanka, łanuszka, Lilium conuallium» — zapoż. z pol. XVI w. łanysz m. 

(SPXVI). Brak w HSBM, Por. SLA 118; brak w LEW, ALEW i POLŽ. 

 lank-, postwerbalne nomina ze SO lank- jak w lankýti, iter. od lenkiù, leñkti ʽgiąć, 

chylić, krzywićʼ: apýlanka 1. ʽzakole, zakrętʼ, SD «obłoczystość», 2. ʽmiejsce ominięte w 

trakcie siewu, orania, bronowaniaʼ (kalbė́ti be apýlankų ʽmówić bez ogródekʼ), ãplankas 

ʽokładka książkiʼ (por. apleñkti knỹgą ʽobłożyć książkęʼ), też ʽteczka na papiery; otok u 

czapki, rondoʼ353, į́lanka ʽzatoka, zakrętʼ, įlankas marių SD «odnoga morska» (por. įleñkti 

ʽwgiąć do środkaʼ), ìšlanka ʽwygięcie, zakrętʼ, lángas (? zob.), lankà (zob.), lankaĩnis 

ʽfajerka, krążek żeliwny w płycie kuchennejʼ, lañkas (zob.), lañkena ʽskoblica, nóż wygięty 

w kabłąk, z dwiema rączkami na końcach, służący do wyrabiania korytek, do wyżłabiania 

wnętrza naczyńʼ (war. lenkenà), lankės̃mas a. lankės̃mė ʽłąka w lesieʼ, lankẽtas ʽpręt, na 

który nakłada się szpulę przy motaniu niciʼ, lañktis a. lánktis ʽmotowidło; zakręt, zygzak; 

obręcz beczkiʼ, lankùs ʽgiętki, gibki, zwinnyʼ (łot. luôks), įlankus: SD <ilunkus> «chybki, 

nachylony», núolanka (zob.), palankùs ʽprzychylny, życzliwy, sprzyjający, pomyślnyʼ, 

prielankùs ʽprzychylny, życzliwyʼ, są́lanka ʽzgięcie, fałda, składkaʼ, užúolanka ʽokrężna 

droga, droga naokoło; zakole rzeki, zatoka na jeziorzeʼ. Cps. lánkausis ʽkto ma obwisłe uszyʼ 

: łot. gw. lankausis (por. ausìs). — Formację ãplankas można zestawić z psł. *oblǫkŭ 

ʽzagięcieʼ ⇐ *ob-lękti ʽzgiąćʼ. Por. słń. oblòk ʽsklepienie, łukʼ, sch. òbluk ʽobłąk, łękʼ, ros. 

gw. oblúk ʽkrawędź wozu, sańʼ, czes. obluok ʽłukʼ, pol. obłąk ʽprzedmiot zakrzywiony w 

półkole; drewniany kabłąk nad chomątemʼ. 

 lankà 4 p.a. ʽwielka łąka w nizinie nad rzeką, zalewana podczas powodziʼ, SD lunka 

«łąka» (syn. pieva) — dwuznaczne: 1° sb. postverbale na -ā- od iter. lankýti (por. dangà ⇐ 

dangýti; klampà ⇐ klampýti) 2° nomen prymarne z suf. -ā- i SO lank- ⇐ lenk-/link- jak leñkti 

ʽgiąć, zginaćʼ, liñkti ʽgiąć się, chylić sięʼ (por. dangà ⇐ deñgti? klampà ⇐ klim̃pti?). Znacz. 

etym. ʽzakręt, zakoleʼ ⇒ ʽłąka w zakolu rzekiʼ. dangà ⇐ deñgti; spandà ⇐ spę́sti; klampà ⇐ 

klim̃pti. Formacje prefigowane: apýlanka, į́lanka, ìšlanka itp. zebrano s.v. lank-. 

Odpowiednik łot. kuroń. lañka ʽrozległa równina; nisko położona łąka, łąka nadrzeczna; 

wielkie bajoroʼ, też bot. ʽturzyca, Carexʼ, gw. luñka ʽzatoka morska; nisko położona łąka w 

zakolu rzekiʼ. Tu też stpr. n.m. Lankaym < *Lank-kaim-, Lankeine (por. AON 82, 232). — 

Nawiązanie w psł. *lǫka (⇐ *lękǫ, *lękti ʽgiąć, chylić, krzywićʼ), por. scs. lǫka ʽchytrość, 

 
353 Paralela psł. *oblǫkŭ ʽzagięcieʼ ⇐ *ob-lękti ʽzgiąćʼ. Por. słń. oblòk ʽsklepienie, łukʼ, sch. òbluk ʽobłąk, łękʼ, 

ros. gw. oblúk ʽkrawędź wozu, sańʼ, czes. obluok ʽłukʼ, pol. obłąk ʽprzedmiot zakrzywiony w półkole; 

drewniany kabłąk nad chomątemʼ. 
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przebiegłość, złośćʼ (znacz. przen.), sch. lúka ʽprzystań, portʼ, sch. czak. lūkȁ ʽłąka 

nadrzecznaʼ, ros. luká ʽzakręt drogi, zakole rzeki, łąka w zakolu rzeki; łęk siodłaʼ, czes. 

louka ʽłąkaʼ, pol. łąka ʽobszar porośnięty trawąʼ, kasz. łąka ʽzatoka w jeziorze; półkole, łuk, 

zakrętʼ. Por. BSW 160, ME II, 420, LEW 339, Boryś 298, ALEW 556n. — N.rz. Lankà 6x, 

Lankáitė, Lankaĩtė, Lankója a. Lankóji, Lankuvà a. Lankavà. N.jez. Lañkos. N.m. Lankà, 

Lañkos, Ažùlanka, Lankiniñkai, Ùžlankis, cps. Lañkakiemis (zob. wyżej stpr. Lankaym), 

Lañkupiai 3x (⇒ Lañkupėnai), Júodžlankis. 

 lañkas 4 p.a. 1. ʽłukʼ (šáudyti iš lañko ʽstrzelać z łukuʼ), 2. ʽtzw. duha, kabłąk nad 

chomątem w uprzęży jednokonnejʼ (Su lanku pakinkytas arklys ʽKoń zaprzęgnięty z duhąʼ), 

3. ʽpałąk u wiadra, koszaʼ, 4. ʽobręcz opasująca np. beczkę, koło wozuʼ, SD: lunkas 

«obręcz», lunkas rato «obod, okrąg» (por. rãtas), apikalu lunkais «pobijam beczkę» (por. 

kálti), pusė lunko «poł koła, poł obręczy» (por. pùsė), 5. przest. ʽsklepienieʼ, 6. ʽotok u 

czapkiʼ, 7. ʽmiara długości tkaninʼ (Apmečiau drobės penkius lankùs ʽObrzuciłam pięć 

«lankai» płótnaʼ), 8. DP ʽtęcza na niebieʼ, 9. ʽarkusz drukarskiʼ — dwuznaczne: 1° sb. 

postverbale od iter. lankýti (zob.), 2° nomen prymarne z suf. -a- i SO lank- od lenk-/link- jak 

leñkti ʽgiąć, zginaćʼ, liñkti ʽgiąć się, chylić sięʼ. Odpowiednik łot. lùoks ʽzgięcie, wygięcie, 

kabłąk w uprzęży, duha; krąg, obręcz koła; łukʼ, pl. luoki ʽmotowidłoʼ. — Nawiązanie psł. 

*lǫkŭ, por. scs. lǫkŭ ʽτόξον, łukʼ, ros. luk ʽłuk jako brońʼ, ros. gw. ʽobłąk, kabłąkʼ, czes. luk 

ʽłuk jako broń; półkolista krzywizna, obłąkʼ, pol. łęk, -u ʽwygięta ku górze część siodłaʼ, 

przest. też ʽobłąk u kuszy, półkole, kabłąk, łukʼ, pol. gw. ʽłuk jako broń; obręcz z leszczynyʼ, 

pol. gw. łęki pl. ʽnosy płózʼ (stpol. łęczysko, łęczyszcze ʽłukʼ). Por. BSW 159, LEW 356n., 

Boryś 299. Zob. też lank-. — Drw. pusialankiai: SD iž akmenių dungtis pusialunkiai 

padarytas «frambuga» [ʽsklepienie, arkadaʼ] (syn. lankas iž mūro), rãtalankis ʽobręcz koła, 

obwód, obłąkʼ, SD ratalunkis «obod, okrąg» (syn. lunkas rato), zwykle rãtlankis (por. rãtas). 

Vb. denom. lankáuti ʽszukać leszczyny na łukʼ. 

 lankýti, lankaũ, lankiaũ gw. 1. ʽzginać, np. gałąź, kijʼ (Pajėmęs kai botagotį lañko 

ʽChwyciwszy, zgina jak biczyskoʼ); zginać kark, pochylać głowęʼ, 2. przen. ʽprzybywać do 

kogoś lub dokądś na jakiś czas354, zachodzić gdzieś, odwiedzaćʼ, 3. ʽuczęszczać (na lekcje, 

wykłady)ʼ, 4. stlit. ʽo Bogu: nawiedzać czym, doświadczać, karaćʼ (kas mus V. Dievas ląko 

badu arba maru DP 58710 ʽgdy nas Pan Bog nawiedza głodem albo moremʼ). SD lunkau 

kurių vietų «bywam gdzie często; nawiedzam kogo». Cps. aplankýti ʽodwiedzaćʼ, atlankýti 

bibl. ʽnawiedzićʼ, też ʽdoświadczyć czym, pomścićʼ. Refl. apsilankýti ʽodwiedzić kogo, 

pobyć w jakimś miejscuʼ. Odpowiednik łot. lùocît ʽzginać, naginaćʼ, refl. lùocîtiês ʽgiąć się, 

krzywić się, tulić sięʼ, < pb. *lank-ī-. Osnowa *lank-ī- jest dwuznaczna: z jednej strony jest 

iteratywem w stosunku do tr. lenkiù, leñkti ʽgiąć, chylić, krzywićʼ (por. kramtýti ⇐ kremtù), z 

drugiej strony jest kauzatywem w stosunku do intr. linkstù, liñkti ʽgiąć się, chylić sięʼ (por. 

stabýti ⇐ stẽbisi). Nawiązanie w stpr. temacie *lank-ī-: perlānki 1. ʽnależy się, gebuertʼ, 2. 

ʽgodzi sięʼ (z *perlánkija), lānkinan deinan ʽdzień świąteczny, Sabbathʼ. Nawiązanie psł. 

*lǫčiti, por. scs. lǫčiti, lǫčǫ ʽodłączać, oddzielaćʼ, otŭlǫčiti ʽodłączyć, oddzielićʼ, razlǫčiti ts., 

ros. razlučítь, -lučú ts., stpol. łęczyć się ʽoddzielać się, rozdzielać sięʼ. Zob. BSW 159, REW 

II, 72n., Sławski V, 77n., ALEW 557n. — Z innymi tematami: lankáuti iter. ʽczęsto 

zachodzić, odwiedzaćʼ, przest. ʽchronićʼ (Angelams savo liepė tavę lankaut KN 80 ʽAniołom 

swym kazał cię chronićʼ), lankóti a. lañkoti, -ju, -jau ʽobchodzić, idąc okrążać; chodzić 

wokół kogo, dogadzać komu; zginać coś sztywnego, robić giętkimʼ (odpowiednik łot. lùokât, 

-ãju ʽzginać, naginaćʼ), refl. lankótis ʽkłaniać się, chylić się w pokorze, korzyć sięʼ, lankstýti 

 
354 Por. tad tame rodžias didė ir noprepiama malonė jo prieš mus, jog jis patis teikias mūsump vaikščiot ir ląkyt 

mus DP 2379 ʽtedy się w tym okazuje niezmierna łaska jego przeciwko nam, iż on sam raczy do nas 

przychodzić i nawiedzać nasʼ. 
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(zob.). — Neoosn. lanky-: atlankymas DP ʽnawiedzenieʼ, lankýtojas ʽodwiedzający, (w 

urzędzie) interesantʼ, SD «wizytator», palankỹnos ʽodwiedziny u położnicy w połogu, 

zwykle z upominkiemʼ (syn. patekỹnos i apgėlaĩ), drw. wsteczny: lankỹnos ts. — Nomina ze 

SO lank- zebrano s.v. lank-.  

 lañksmas 4 p.a. gw. ʽokrąg, łuk, droga okrężnaʼ — dewerbalny rzeczownik na -ma- od 

neopwk. lanks-, będącego formą SO do links- ⇐ prs. linkstù (por. liñkti; liñksmas). Por. 

kramslė ̃⇐ krim̃sti. 

 lañkstas 2 p.a., lánkstas 1 p.a. ʽwygięcie, łuk (drogi, rzeki), skręt, zakręt (drogi), droga 

okrężnaʼ. SD lankstas «krążenie, krąg, koło; krzywość, nakrzywienie; nachylenie; zakręt, 

zakrzywienie, zawrot». Analiza: lankst-as, drw. od neoosn. lankst-, wyabstrahowanej z vb. 

frq. lankstýti ʽzginaćʼ (zob.). Inaczej ŽD 325: analiza lank-stas. W SD jest też zapis formy 

zmienionej przez persewerację ks > kš: <lunkßtas> «wyboczenie dróg» z lañkštas (por. 

lakštà ob. lakstà ⇐ lakstýti). — Z innymi tematami: lankstà ʽprzegubʼ (syn. linkmuõ), 

lañkstis ʽmotowidłoʼ, lankstùs ʽgiętki, gibki, kręty (szlak, droga); ruchliwy, żwawyʼ. Vb. 

denom. lánkstauti ʽrobić łuk, objazd, okrążaćʼ. 

 lankstýti, lankstaũ, lanksčiaũ ʽzginać, pochylaćʼ — 1° analiza synchroniczna: lank-stý-

ti, frq. z suf. -sty- i SO lank- ⇐ lenk- (leñkti ʽgiąć, chylićʼ), 2° analiza diachroniczna: lankst-

ý-ti, caus. na -y- od neopwk. lankst- ⇐ linkst- (por. liñksta do liñkti ʽchylić się, giąć sięʼ). 

Paralele: barstýti ⇐ bìrst(a); markstýti ⇐ mirk̃st(a). 

 lãpas 2 p.a. 1. ʽliść z drzewa; liść kapustyʼ, 2. przen. ʽkarta, kartka papieru; arkusz 

papieru, blachyʼ. Z innymi sufiksami: łot. lapa ʽliść; stronicaʼ, lapas f.pl. ʽlistowieʼ (por. 

głuż. dłuż. łopjeno ʽliśćʼ). SO lap- stoi w apofonii do *lep-, por. psł. *lepenŭ, słń. lépen, -éna 

ʽliść drzewa, rośliny; arkuszʼ, ros. gw. lépenь, lepénь ʽkawałek, strzępʼ, ros. gw. lépest, 

lepést ʽpłatek kwiatuʼ (REW II, 31n., LEW 339n.). Wszystko to są formacje dewerbalne od 

pwk. pie. *lep- (LIV
2, 413), por. gr. λέπω ʽobrać, obłupić, zedrzeć, zdjąćʼ, ἐκλέπω 

ʽwyłuskaćʼ, λεπτός ʽwyłuskany – o jęczmieniu; drobny, miałkiʼ, przen. ʽcienki, chudy; mały, 

słaby, nieznaczny; lekki, łagodnyʼ, λεπίς, -ίδος f. ʽłuska rybia; skóra, łupina (orzecha); 

płytka, blaszka; płatek śnieguʼ (por. GEW II, 106n.). Lit. lãpas odpowiada formalnie 

stopniowi o w gr. λοπός a. λόπος m. ʽłuska, naskórek; łuszczenie się skóry (po chorobie)ʼ. 

Dalej por. λοπίς, -ίδος f. ʽkora, łuskaʼ oraz WSO *lōp- w gr. λῶπος, -εος n. ʽodzienie, szata, 

płaszczʼ, λώπη f. ts. (GEW, l.c.). W tym świetle znaczenie lit.-łot. ʽliśćʼ wygląda na 

sekundarne. Znacz. etym. ʽto, co zdarto, zerwano z gałęziʼ vel sim. Osobno zob. lópeta. — 

Drw. lapẽlis ʽlistek; ulotkaʼ, lapiẽnė ʽzupa z rozmaitych jarzyn, zupa jarzynowaʼ, lapijà coll. 

ʽliście, listowieʼ, lapìnė ʽszałas z liści; altana; namiotʼ, Lapinės f.pl. BRB ʽświęto Namiotów 

u Żydówʼ (syn. Kū̃čkos), palapìnė ʽnamiotʼ, lapìnės f.pl. ʽgałęzie, którymi nakrywają 

zamoczony len; gałęzie a. żerdzie kładzione na spód kopki sianaʼ. Cps. lãpkotis ʽogonek 

liściaʼ (por. kótas), lãpkritis (zob.), lãplagas (zob.), lãpskleidis ʽpora rozwijania się liściʼ 

(por. skleĩsti), žíedlapis ʽpłatek kwiatuʼ (por. žíedas). — Vb. denom. lapáuti ʽzrywać liście, 

np. burakówʼ, lapóti, -ja, -jo ʽpuszczać liście, mieć liście, zielenić sięʼ, przen. ʽżyćʼ (Man 

rodos, tas ligonis neilgai belapõs ʽZdaje mi się, że ten chory już długo nie pożyje / nie 

pociągnieʼ), sulapóti ʽpokryć się liśćmi, zazielenić sięʼ. — N.m. Lapãliai 2x. 

 lapatóti I, lapatóju, lapatójau gw. 1. ʽo ptaku: uderzać skrzydłami, łopotaćʼ (Paukštis 

sulapatójo sparnais ir nulėkė ʽPtak załopotał skrzydłami i odleciałʼ), 2. ʽo połach płaszcza: 

łopotać na wietrzeʼ, war. lapatúoti (LZŽ) — zapoż. z pol. łopotać ʽwydawać 

charakterystyczny odgłos wskutek uderzenia jakiejś płaszczyzny (skrzydeł, chorągwi) o 

powietrzeʼ. 

 lapatóti II, lapatóju, lapatójau gw. ʽmówić głupstwa, mówić od rzeczy; mleć jęzoremʼ 
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(Tos bobos lapatója ir lapatója visokius niekus) — zapoż. z błr. lapatácь, lapačú, lapóča 

m.in. ʽmówić niewyraźnie, niezrozumiale; mówić dużo i bez ustanku, paplaćʼ. 

 lãpė 2 p.a. ʽlis, Vulpes vulpesʼ, DP ʽliszkaʼ, SD «lis, liszka». Odpowiednik stpr. lape EV 

ʽlis, Vochz [Fuchs]ʼ. Z innym sufiksem: łot. lapsa, lapse ʽlisʼ. Nie ma dobrego objaśnienia. 

Było zestawiane z jednej strony z lit. vilpišỹs ʽdziki kotʼ (zob.), z drugiej strony z gr. 

ἀλώπηξ, -εκος f. ts. (*u̯alōp-?), orm. ałowês ʽlisʼ, wed. lopāśá- m. ʽgatunek szakalaʼ oraz łac. 

volpēs a. vulpēs, -is f. ʽlisʼ (*h2u̯ḷp-eh1-?), mianowicie przy założeniu, że istniał 

zróżnicowany apofonicznie temat pie. *h2u̯lop-/*h2u̯ḷp- (nagłosową laryngalną przyjęto z 

uwagi na ἀ- w refleksie greckim). Por. EWAIA II, 482n., Schrijver 1991, 377 (volpēs < *u̯ḷp-

eh1-), BSW 149, LEW 340, ALEW 558n. De Vaan 688 wywodzi volpēs z pital. *u̯olp-i- < pie. 

*(H)ulp-i- i wyklucza pokrewieństwo wyrazu łacińskiego tak z gr. ἀλώπηξ, jak i z lit. lãpė. 

— Drw. lapelė SD «liszka» [ʽmałe lisa, młody lisʼ], lapė́nas a. lãpinas ʽlis samiecʼ (por. 

nazw. Lãpinas, Lãpynas), lapenà ʽskóra z lisaʼ, lãpenos f.pl. ʽfutro na lisiej skórze, lisiuraʼ, 

lapýnas ʽmałe lisaʼ, lapìnė ʽczapka z lisiej skóryʼ, lapùitis ʽlisekʼ < *lapū́tis (por. 

paukštùitis). Cps. lãpkasa ʽlisia noraʼ (por. kàsti), lãppisas (zob. pìsti), lapsnùkis ʽprosię, 

którego ryj przypomina pysk lisaʼ (por. snùkis), laptrãsė (zob.), lãpurvis ʽlisia noraʼ (por. 

ùrvas). Vb. denom. lapiáuti ʽpolować na lisyʼ. — Nazw. Lãpė. N.m. Lãpės, Dìdžiosios 

Lãpės, Lapẽlės (⇒ Lapelìškiai), Lãpiškiai 3x, Lapìškiai 3x, cps. Dìdlapiai, Lapgaũdžiai, 

Lapgìriai, Lãpiakalnis 2x, Lãpkalnis 5x (por. stpr. n.m. Lappegarbe, Leppengarbe, cps. z II 

członem od garbis ʽgóraʼ, por. AON 83), Lapkãsės 2x, Lapkasiaĩ, Lapūkìnė, Lãpurviai, 

Lapvarčiaĩ. N.rz. Lapainià (por. stpr. n.m. Lapaynen), Lapìšė, Lapojà (też n.jez.), Lapuĩgis 

(*Lapuikis), cps. Lapãvartė, Lãpkasis, Lapskójis (por. lãpės kója ʽlisia nogaʼ), Lãpupis 2x, 

Lapùpis. 

 lãpkritis, -čio 1 p.a., lapkritỹs 3 p.a. ʽlistopadʼ, dawniej też ʽpaździernikʼ — złożenie 

członów lãpas ʽliśćʼ i krit- ʽopadać, spadaćʼ, dosł. ʽczas opadania liściʼ (Kad lapai nuo 

medžio krinta rudenį, bus lapkritỹs JU ʽCzas, gdy liście z drzewa spadają jesienią, to 

«lapkritys»ʼ), może być kalką z pol. listo-pad. Por. samogłoskę łącznikową w SD lapakritis 

«listopad, nouember» i SD
1 lapokritos mėnuo ts. Zob. też Skardžius, RR 4, 30n. — War. 

lãpkristis i lapkristỹs pokazują w II członie neopwk. kris-, który pochodzi z formy inf. krìsti 

(por. drw. krìsdinti, krìstelėti, krìslas). 

 lãplagas 1 p.a. gw. ʽmiejsce wygniecione, stratowane; coś zmieszanego, podeptanego, 

znajdującego się w stanie bezładuʼ, por. Žąsys iš rugių lãplagą padarė ʽGęsi zamieniły żyto 

w l.ʼ. Sumynė avižas lãplagan ʽTak zdeptali owies, że przypomina on l.ʼ. War. lãplagis 1 

p.a., por. Reikia tvarkingai rūbus sukabinti, o ne taip sumesti laplagin ʽTrzeba ubrania 

porządnie powiesić, a nie tak zrzucać na kupę [robiąc laplagis]ʼ. Złożenie członów lãpas 

ʽliśćʼ i dewerbalnego lag-, który jest prawdopodobnie SO do *leg-/lig- ʽlec, leżećʼ ⇐ pie. 

*legh- (zob. ligà). Znacz. etym.: ʽwysłane liśćmi leże (dzikiego) zwierzęcia, barłógʼ. — Taką 

samą strukturę mają dwa inne złożenia, z tym że w ich drugim członie zamiast °lag° ukazują 

się alternanty apofoniczne °lėg° (WSE) i °log° (WSO), por. 1° lãplėgis 1 p.a. ʽmiejsce 

wyrąbane i stratowane w lesieʼ, por. Šiais metais javai sugulę kaip lãplėgis ʽW tym roku 

zboże wyległo jak l.ʼ (jest też n.m. Lãplėgiai), 2° lãblogis 1 p.a. < *lap-logis ʽwiatrołom w 

lesieʼ, por. Kad užėjau miške pasausių tokį ruožą, kaip lãblogio prigriuvę – tik spėk rinkti į 

šūtis ʽJak natknąłem się w lesie na takie pasmo suszu zwalone jak w «lablogis», to 

pozostawało tylko składać je w stosyʼ (II człon ma paralelę w sb. logà ʽto, co złożono na 

kupęʼ). 

 lapsė́ti, làpsi (war. lapsia), lapsė́jo 1. ʽuderzać/machać skrzydłamiʼ, 2. ʽo sercu: bićʼ, 3. 

ʽidąc stukać spadającym z nóg obuwiemʼ, 4. ʽstrzyc uszami (o psie)ʼ, 5. ʽgłośno, chciwie 

jeść/żrećʼ, 6. ʽkroczyć z odgłosem; iść ciężkim krokiem, dreptać, krzątać sięʼ, 7. ʽkapać z 
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dachu; kropić – o deszczuʼ, 8. ʽmrugać powiekami, być sennymʼ — czasownik na -sė-, 

utworzony od wykrz. làp m.in. o uderzaniu/machaniu skrzydłami, o tupocie nóg, o głośnym 

chciwym pożeraniu. Paralela: lupsė́ti ⇐ lùps. Neoosn. laps-: lapsénti ʽuderzać skrzydłami; 

przebierać nogami, dreptaćʼ. — Z innymi sufiksami: lapčióti ʽidąc klapać obuwiem 

spadającym z nóg, człapaćʼ, lapénti ʽlapsėtiʼ, lapnóti ʽo świniach: głośno żreć coś rzadkiegoʼ 

(por. làpt), też ʽszybko iść, biecʼ, lapóti ts., lapsóti ʽzwisać, odwisać (o strzępie odzieży, o 

pole)ʼ. 

 laptrãsė 2 p.a. c. gw. ʽlatawica, dziewczyna/kobieta lubiąca przebywać poza domem, 

włócząca sięʼ (Ta merga tikra laptrãsė – valkiojas, valkiojas naktimis) — prawdopodobnie 

przenośne użycie złożenia składającego się z lap- ʽlis, lisicaʼ (zob. lãpė) i tras- (por. trasà 

kalė ̃ ʽsuka w cieczceʼ, trasióti ʽbiegać w różne strony; zalecać sięʼ. Znacz. etym. ʽlisica w 

cieczceʼ (?). Por. vilk̃trasa ʽwilkołakʼ i ʽwłóczęgaʼ. Zob. też trìsti. 

 lapū̃kas 2 p.a., zwykle pl. lapū̃kai gw. bot. 1. ʽłopian, łopuch, Arctiumʼ, 2. bot. ʽknieć 

błotna, kaczeniec, Caltha palustrisʼ, 3. bot. ʽgrążel żółty, Nuphar luteumʼ, 4. bot. ʽgrzybień 

biały, lilia wodna, Nymphaea albaʼ, 5. bot. ʽczermień błotna, Calla palustrisʼ — zapoż. z błr. 

gw. lapúx (liter. lópux, zob. ĖSBM 6, 33). Mylny jest wywód z pol. łopucha (!) lub ros. lopúx 

w LKŽ. Zob. też varnalė́ša. — War. sonoryzowany: lapū̃gas (por. kvartū̃gas < kvartū̃kas; 

dalsze paralele wymienia Urbutis 1981, 195). 

 lapùs, -ì 4 p.a. stlit. DP ʽpyszny, hardy, nadętyʼ. Z innym wokalizmem: lepus MŽ 

ʽpyszny, wyniosłyʼ. Odpowiednik łot. le̦pns ʽdumny, wyniosły; wspaniały, świetnyʼ. Osnowa 

lap- może należeć do czas. sekundarnego *lapyti ʽpysznić sięʼ (iter. do lèpti, zob.) albo 

pochodnego odeń abstr. *lapa ʽpychaʼ (por. maldýti ⇒ maldà ⇒ maldùs, pamaldùs). 

Pozostają jednak pewne trudności w zakresie znaczeniowym, zob. LEW 358, ALEW 559. — 

Drw. lapybė SD «lekkość», lapysta, lapystė DP «pycha», lapumas DP ʽpycha, hardośćʼ, DK 

ʽłakomstwoʼ, lapū̃nas DP ʽpyszny, hardyʼ, prielapùs ʽnatrętny, dokuczliwyʼ. — Vb. denom. 

lapáuti ʽdokazywać – o dzieciachʼ, DP ʽpysznić się, wynosić się, być nadętymʼ (smarkus 

prieš lapaujęnčiuosius DP 43518 ʽsrogi przeciw pysznym a nadętym ludziomʼ), SD
1 lapauju 

«czwaruię, czwaruię się» [ʽpleść brednie, błaznowaćʼ], «duruię» (syn. siaučiu), 

«mięsopustuię» (syn. siaučiu), «przebarszczam» [m.in. ʽprzebierać, wybredzać, grymasić; 

dokazywaćʼ, SW], «przekwintuię» [m.in. ʽwybredzać, przebierać w czym, grymasićʼ, SW], 

SD lapauju 1. «buiam» (syn. lakstau, siaubiu), 2. «pustuię», ⇒ lapavimas SD «przekwinta & 

przekwintowanie» [ʽswawola, pozwalanie sobie na zbyt wieleʼ, SPXVI]; lãpinti ʽrozpuszczać 

(dzieci): Turi ... duot juos ant mokslo, ne nartint, nei vėl lãpint DK 836 ʽ[Powinność 

ojcowska] Mają je [syny] uczyć i sprawować, ani nazbyt karząc, ani nazbyt rozpuszczającʼ. 

 lasýti, lasaũ, lasiaũ 1. ʽdziobem szczypać, zbieraćʼ (SD lasau «zobię»), 2. ʽprzebierając 

wybierać, wybierać coś odpowiedniego dla siebie, wyszukiwaćʼ. SD: aplasau «brakuię; 

obieram, przebieram», sulasau «zbieram co» — iteratyw z suf. -y- i SO las- ⇐ les-, por. lesù, 

lèsti ʽdziobem szczypać, dziobem zjadaćʼ. Odpowiednik łot. lasît, -u, -ĩju ʽzbierać jagody, 

grzyby; wyszukiwać, wybieraćʼ (też ʽczytaćʼ, co jest kalką z nwn. lesen). Paralele: badýti ⇐ 

bedù; slapýti ⇐ slepiù; tąsýti ⇐ tęsiù. Z obocznym sufiksem: lasinė́ti ʽzbieraćʼ. — Neoosn. 

las̓ - (⇐ lasiaũ) posłużyła do odnowienia iteratywu na -o-: lasióti ʽzbierać jagodyʼ (wtórne e 

w lesióti ʽzdziobywać, wydziobywaćʼ, por. lakióti ⇒ lekióti i ránkioti ⇒ rénkioti, ŽD 518). 

— Postverbalia: apylasa SD «brak», aplasymas SD «brak», lasà ʽziarno sypane na pokarm 

dla ptactwa, tzw. zobʼ, lasa paukščių SD «zob ptasza, posypka», lãsalas ts., lasùkai m.pl. 

ʽdrzewka, krzaki wycinane celem przerzedzenia lasuʼ, lasùs ʽdużo, szybko dziobiący (o 

kurze, gęsi)ʼ, lasùtis, -ė ʽten, kto przez długi czas szuka sobie żony, mężaʼ, neišlasytas SD 

«nieprzebrany, bez braku zebrany», nopilasus SD «nieprzebieraiący w potrzebach» 
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[ʽniewybrednyʼ], z *ne-api-lasąs. 

 laskū́tas 1 p.a., laskùtas 2 p.a. gw. ʽstrzęp tkaniny, szmata, gałgan; zniszczona koszula, 

zniszczone ubranieʼ — zapoż. ze stbłr. *loskutъ, por. błr. laskút, -á ʽstrzęp, okrawek, 

ułamek; kawałek skóryʼ (por. LKŽ VII, 163, ZS 30). Zob. ĖSBM 5, 245, gdzie też mowa o 

strus. loskutŭ ʽdziałka ziemiʼ, ros. loskút, lóskut ʽstrzępʼ i bg. loskún ʽokrągły kawałek 

mydłaʼ. — Drw. laskū́tinė ʽnarzuta zszyta z kawałków zużytej tkaninyʼ, laskū́tinis a. 

laskū́tininkas ʽkto skupuje szmaty, szmaciarzʼ, cps. laskū́tagalis ʽmarne odzienieʼ (por. 

gãlas). Vb. denom. laskūtúoti ʽchodzić w podartym ubraniuʼ. — Akcentowane zakończenie 

błr. -út zostało oddane po litewsku jako -ū́t-as. Tym samym wyraz został włączony do typu 

słowotwórczego na -ūt-, por. skarliū̃tas ʽstrzęp, łachmanʼ (żm. lùkutas ʽszmatka, ścierkaʼ), 

lemtūtà ʽniezdaraʼ, keliū́ta ʽwąska, marna drogaʼ, nazwa wsi Opšrū́tai (por. GJL II, § 442). — 

Obok laskū́tas jest kilka synonimów o pwk. lask- i odmiennych sufiksach, por. lãskana 

ʽpodarte ubranie, łachman; łuska, łupinaʼ, lãskanas ʽchustka na głowęʼ oraz lãskatas ʽstrzępʼ. 

Wydaje się, że powstanie tych wyrazów wiąże się z metanalizą laskū́tas ⇒ lask-, która 

otworzyła drogę do sufigowania -an-, -at-. Takie właśnie formanty ukazują się w rodzimych 

nazwach ʽodzieżyʼ lub ʽoddartego kawałkaʼ, por. np. drãpanos ʽodzieżʼ, lãkatas ʽłachmanʼ 

(łot. lakats ʽchustka; szalikʼ), lùskatas ʽstrzępʼ, lamãtas ʽkawałekʼ. Paralela na metanalizę: 

skar-malas ⇒ skarm-alas, drw. skarmataĩ ʽonuceʼ. Būga, RR I, 455, który widocznie nie znał 

formy laskū́tas, był zdania, że lit. lask- w lãskatas itp. jest spokrewnione ze słow. losk- w 

loskutŭ. Za nim poszli BSW 150 (s.v. *laskanā-), REW II, 60 i LEW 341. ME II, 453 

wprowadził do dyskusji łot. le̦ska, ļe̦ska ʽgałgan; bryłka błota pod podeszwąʼ, zestawiając je 

pod względem apofonicznym z lit. lãskana (zob. wyżej) i ze śrdn. las, lasche ʽgałgan, 

szmatka, ścierkaʼ. Wydaje się, że wyraz łotewski nie jest alternantem apofonicznym, lecz 

zapożyczeniem ze śrdn. lasche. Co do transpozycji fonetycznej por. łot. lasks ʽbrudnyʼ ⇐ 

śrdn. lasch, łot. skāde ʽszkoda, nieszczęścieʼ ⇐ śrdn. schade (Jordan 37, 74). 

 ląstà 4, 2 p.a. 1. ʽklatka, kojec dla gęsi, kur, kaczekʼ, war. m. lą̃stas (też pl.t. lą̃stos, 

lą̃stai), 2. ʽmiejsce składania jajʼ, 3. krūtìnės ląstà ʽklatka piersiowaʼ, 4. ʽpsia budaʼ, 5. ʽnora, 

dziuraʼ, 6. ʽlicha chałupaʼ. Można analizować dwojako: ląs-ta lub ląst-a355, ponieważ w grę 

wchodzi osnowa *ląstyti ʽwłazićʼ < *ląs-sty-, będąca frequentativum na SO ląs- od neopwk. 

lįs-, por. lįs̃ti, lendù ʽleźć, wchodzić do środkaʼ. Paralele: spą́stai ⇐ spą́styti; sklą̃stas ⇐ 

*skląstyti; úostai ⇐ úostyti. ALEW 560 analizuje inaczej: ląs-ta ⇐ lįs̃ti. — Z innym tematem: 

ląstas LEX ʽgęsiniec, chlew gęsiʼ (łot. luosts ʽkryjówka; wnęka; gołębnikʼ). — Drw. ląstẽlė 

ʽkomórka roślinna, zwierzęca, cellulaʼ (⇒ ląstelíena ʽbłonnik, celulozaʼ), lastenà ʽbłonnikʼ, 

ląstỹnė ʽkojec; psia budaʼ, ląstis b.z.a. f. ʽwylot dla pszczółʼ, ląstvà ʽptasia klatkaʼ (por. 

laktvà ⇐ laktà; brastvà ⇐ brastà), też pl.t. lą̃stvos. 

 lãšas 4 p.a. 1. ʽkroplaʼ, SD «kropla spora; sopel», 2. ʽmała ilość czego, odrobinaʼ, 3. 

ʽcętka, plamka, piegʼ, 4. pl. lašaĩ ʽkrople, lekarstwo w płynie odmierzane po kropliʼ — sb. 

postverbale od lašė́ti ʽciec kroplamiʼ (zob.). Odpowiednik łot. lase, zwykle ze wzdłużeniem: 

làse ʽmała ilość płynu (wody, mleka, zupy)ʼ, też ʽcętka, barwą wyróżniająca się plamkaʼ. 

Zob. też ALEW 560. — Drw. lašẽlis SD «kropka, kapka», pãlašas ʽwoda ściekająca z dachuʼ, 

palašỹs, -ė ̃ʽkto szuka okazji do napicia się wódki za darmo, na cudzy kosztʼ (war. palàšius), 

⇒ palašiáuti: Kas tyko lašų, tas palašiáuja ʽKto czyha ʽna kropleʼ, ten zachowuje się jak 

palašysʼ; palašė ̃ ʽokapʼ. Czy należy tu lãšalas ʽowad jętka, Ephemera vulgataʼ? — Cps. 

bė́rlašis (zob. bė́ras), lašatykỹs (zob. tykùs), lãšleidis (zob. lẽdas), laštakà ʽrynienka, którą 

ścieka żywica brzozowaʼ (por. tekė́ti), lãštakas ʽrynnaʼ (por. łot. lãstakas ob. lãste̦kas f.pl. 

 
355 Podobna dwutorowość analizy morfologicznej dotyczy wyrazu brastà ʽbródʼ – zależnie od tego, czy widzimy 

tu drw. od brìsti (wtedy: SO bras- od bris- + suf. -tā-), czy raczej drw. od frq. *brastyti (wtedy: neoosn. 

brast- + suf. -ā-). 
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ʽwoda ściekająca z dachu; sople zwisające z dachuʼ, war. lastagas), sniẽglašas ʽdeszcz ze 

śniegiemʼ (por. sniẽgas). — N.m. Lašaĩ 2x, Lãšiškė. — Vb. denom. lãšinti ʽlać kroplamiʼ 

(łot. lasinât, làsinât), lãšinti váistus ʽzakrapiać lekarstwoʼ (⇒ lašintùvas ʽkroplówkaʼ), 

aplãšinti ʽpokropić, obryzgać (krwią)ʼ, įlašinu SD «wkrapiam», išlašinu SD «osączam, 

wysączam». Por. jeszcze ašaras lãšinti ʽpłakaćʼ, prakaitą lãšinti ʽciężko pracowaćʼ (dosł. 

ʽwylewać potʼ). Z innym sufiksem: lašnóti ʽkropić, pokrapywać, kapać z rzadkaʼ (war. š-

mobile: šlasnóti < *šlašnoti). Od interi. làšt ʽkapʼ pochodzi czas. làštelėti ʽpolać się 

kroplamiʼ. 

 lą̃šas, -à 4 p.a. stlit. ʽkaleki, ułomnyʼ, DP ʽułomny, mdły, niedostatecznyʼ, SD <lußas> 

«niecały; niedołężny, ułomny». Bez pewnej etymologii. Na podstawie fiń. lonkko ʽkulejący, 

kulawyʼ, który uchodzi za pożyczkę z bałtyckiego, wyprowadza się lą̃šas z praformy *lanšas 

< pie. *lonḱo- (transponat). Zob. Skardžius, RR 4, 380, LEW 355, s.v. lė́nas. Zob. też lúošas i 

lùišas. 

 lašė́ti, lãša, lašė́jo 1. ʽciec kroplami, kapać, ściekać – o pocieʼ, 2. ʽprzeciekać – o 

dachu, dzbanku, garnkuʼ. SD lašu «kapam kroplami» (syn. šlaku), laša «kapie, przecieka» 

(syn. lietus teka per dungtį), «sączy się», laša medžias «kapie z drzewa», sakais laša medžias 

«kley puszcza drzewo» (syn. sakuoja), išlašė́ti ʽwyciec (np. o krwi)ʼ, išlašu SD «osiąkam» — 

czasownik na -ė- od wykrz. làš (O lytus jau làš làš pro plyšį ʽA deszcz już «laš laš» [kapie] 

przez szparęʼ. — Z innymi sufiksami: laščióti ʽkropić, pokrapywać – o deszczuʼ, lašénti 

ʽpadać po trochu; ciec z pluskiem, ciurkaćʼ (išlašénti ʽwypić z kieliszkaʼ). — Drw. lãšas 

(zob.), lašiniaĩ (zob.), lašinỹs ʽkropla; okapʼ, lašus SD «kroplisty, krople puszczaiący», 

lašmuõ (zob.), núolašos f.pl. ʽkropleʼ (⇐ nulašė́ti ʽskapnąćʼ), od tego núolašinė ʽdaszek nad 

studniąʼ. — WSO *lāš-: łot. làsêt, lāsēja ʽciec kroplami, kapaćʼ, làsinât ʽwpuszczać 

kropelkami, wkraplaćʼ.  

 lašiniaĩ, -ių̃ 3 p.a. m.pl. 1. ʽsłonina; smalecʼ, SD «słonina, lardum», 2. gw. ʽtrzon 

grzybaʼ (Raudonikip lašiniaĩ stori LZŽ ʽKozak o czerwonym kapeluszu ma gruby trzonʼ) — 

dewerbalna nazwa rezultatu czynności, która dopuszcza dwojaki wywód morfologiczny: 1° 

laš-iniai – drw. od vb. lašė́ti intr. ʽciec kroplamiʼ, por. zdanie Kaip įkaito lašiniai, išlašė́jo 

ʽGdy słonina się rozgrzała, [to] się roztopiłaʼ (dosł. ʽwyciekła w postaci kropel, kroplamiʼ), 

2° lašin-iai – drw. od vb. lãšinti tr. ʽlać kroplamiʼ (Kam lãšini taukus ant žemės? ʽCzemu 

ronisz tłuszcz na ziemię?ʼ Išlãšink taukus! ʽStop tłuszcz!ʼ). Por. lašinỹs ʽwoda kapiąca z 

dachuʼ. — Drw.: lašinėt̃is, -čio ʽpieczywo zapiekane ze słoninąʼ, lašinìngas ʽze słoniną, 

tłustyʼ, lašinìnis ʽo prosięciu: tuczone na słoninęʼ (Šitas paršas lašinìnis), też o człowieku: 

ʽtęgi, tłusty, otyły; taki, co lubi słoninęʼ. Cps. lašìnbrolis ʽtęgi, gruby człowiekʼ (por. brólis), 

lašìnėdis ʽkto jada, lubi słoninęʼ (por. ėd-, ė́sti). — Nazw. Lašìnis, Lašinỹs (por. pol. 

Słonina), Lašìnskas, Lašinskis b.z.a. N.m. Lašiniaĩ 2x, n.rz. Lašìndaubė, n. łąki Lašìnbalė. — 

NB. Lit. lašiniaĩ, zapożyczone do jęz. staropolskiego w formie łoszyna ʽrodzaj słoninyʼ 

(1394 loszijna), ukazują się w Rachunkach dworu króla Jagiełły, zob. Bednarczuk 1999, 155. 

 lašišà 2, 3 p.a. ʽłosoś, Salmo salarʼ. War. m. lãšišas. Z innymi sufiksami: lasasà DRUŽ, 

przest. <Laßaßa> LEX ʽLachsʼ = lašaša, lasaša SD «łosoś» (s-š z dysymilacji š-š)356. Do tego 

nawiązuje stpr. *lasasso, pis. <lalaʃʃo> EV ʽłosoś, Lachsʼ, rekonstrukcja: *lasasā (por. 

Trautmann 1910, 368, PKEŽ 3, 31n.). Por. n.rz. Lašišà 2x (⇒ Lašišìnė, Lašìšupis). Obok tego 

jest n.rz. Lašašà (Vanagas 181). Suf. -aš- przypomina formant -os- odpowiednika płn.-

słowiańskiego, por. ros. losósь, ukr. lósosь, pol. łosoś, czes. losos. Praforma bsł. *laš-aš- 

 
356 Būga, RR III, 650 uważał <Łaʃaßa> za błąd druku zam. <Łaʃißa>. Trudno się z tym zgodzić, por. niżej 

odpowiednik stpr. i lit. n.rz. Lašašà. — Pomija się poświadczony z jednego tylko miejsca (Jonavà) war. 

lãsasė ʽłosośʼ, o brzmieniu jak gdyby dostosowanym do odpowiednika słowiańskiego (sekwencja s-s).  
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(BSW 150: *lašaši̯a-). — Rekonstrukcja pie.: *laḱs-o- (IEW 653) lub *loḱs-o- (Mayrhofer 

1986, 69, przyp. 11), *loḱ-so- (Kroonen 322), por. stisl. lax, stwn. lahs (pgerm. *lahsa-); 

wątpliwa jest przynależność toch. A laks ʽrybaʼ (por. Villanueva Svensson, Balt L:1, 2015, 

166, z liter.). Znacz. etym. ʽryba o skórze pokrytej cętkamiʼ (IEW 653, Specht 1944, 31). Z 

uwagi na wokalizm *a wyraz może być pożyczką nieindoeuropejską. Gdy chodzi o oset. 

lœsœg ʽłosośʼ, to z powodu l- może to być wczesne zapożyczenie ze słowiańskiego, zob. 

ostatnio ALEW 560. — Pie. *lo/aḱs-o- wydałoby lit. †lašas (por. š z pie. *-ḱs- w ašìs, iẽšmas, 

šešì). Zamiast tego mamy osnowę na -i̯o-, lit. gw. lãšis, -io ʽłosośʼ357 i łot. lasis ts. Jej ocena 

nie jest jednoznaczna. Z jednej strony może to być drw. wsteczny od lašaš-/lašiš- (neoosn. 

laš-). Z drugiej strony karelskie i wepskie lohi ʽłosośʼ, które jest zapożyczeniem z 

bałtyckiego (por. LEW 342, Stang 1966, 23), przemawia na rzecz dawności form lit. lãšis i 

łot. lasis. — Derywatami są tu głównie terminy ichtiologiczne: lašišáitė: margóji lašišáitė 

ʽSalmo farioʼ (war. lašišáitis), lašìšius: lašìšius margàsis ts., lašìšinės f.pl. ʽłososiowate, 

Salmonidaeʼ. Cps. lãšūdė gw. ʽsieć do połowu łososiʼ (złożenie hybrydalne, por. ū́da ⇐ błr. 

vúda). — Gw. formy vašỹlas ʽłosośʼ, vašýlas, vãšilas ts. pokazują alternację spółgłosek v- i l-

, podobnie jak vą̃šas ob. lą̃šas oraz vam̃zdis ob. lam̃zdis (zob. GJL I, § 461 i LEW 1207). 

 laškà 2 p.a., gen.sg. lãškos gw. ʽłóżkoʼ (Pasiklok lãšką ir eik gulti ʽPościel sobie łóżko i 

idź spaćʼ) — zapoż. ze stbłr. ložko, loško n. (⇐ stpol. łożko n.), por. błr. gw. lóžka, lóška 

(PZB 2, 668). Por. ĖSBM 6, 27 i POLŽ 411 (wprost z pol.). War. loškà, ložkà, też m. lõškas. 

Zob. jeszcze lažià. 

 lašmuõ 3 p.a., gen.sg. lašmeñs m. gw. 1. ʽmiejsce w jeziorze, skąd uchodzi lub gdzie 

wpływa rzeczułkaʼ, 2. ʽmiejsce w jeziorze, gdzie woda marznie i nie zamarza, tzw. 

oparzeliskoʼ (⇒ lašmenà ts.) — konkretyzowane nomen actionis na -men- od lašė́ti ʽciec 

kroplamiʼ. Paralele: tešmuõ ⇐ tėš̃ti; želmuõ ⇐ žélti. — NB. Łot. lasmenis a. lāsmenis 

ʽprzerębel; oparzeliskoʼ uchodzi za zapożyczenie z est. lasme ʽwielki czworokątny otwór w 

lodzie, służący do połowu rybʼ, por. ME II, 424, 442. — N.rz. Lašmuõ, n.m. Lašmén-

pamūšis.  

 latãkas 2 p.a. ʽrynna przy okapach dachuʼ (SD «rura wodna; rynna, kanał») — zapoż. 

ze stbłr. lotokъ (latokъ, latakъ), por. błr. laták, -á (stąd też łot. lataka ʽrynnaʼ, war. lataga). 

Por. Berneker I, 735, SLA 118, ZS 30, LEW 342n. Inaczej Būga, RR I, 455n., który opowiadał 

się za rodzimością tego wyrazu i dopatrywał się śladów *lat- w onomastyce, zwłaszcza w 

hydronimii. — Poboczne znaczenia wyrazu latãkas: 1. ʽdrewniana rynienka do spuszczania 

soku z brzozy a. klonuʼ (war. lẽteka, letẽkis), 2. przest. ʽkoryto do zsypywania ziarnaʼ, 3. 

ʽkałużaʼ (Bugštus arklys – kožno latako ant kelio baidosi ʽBojaźliwy koń, boi się każdej 

kałuży na drodzeʼ), 4. ʽrów z wodą, kanał odprowadzający wodę z polaʼ, 5. ʽgrząska łąka, 

grzęzawiskoʼ, 6. ʽpas ziemiʼ, 7. ʽsopel loduʼ (to użycie tłumaczy się zmieszaniem war. letẽkis 

ze swojskim letẽkas ʽsopelʼ < cps. *led-tekas). — Drw. latakėl̃is ʽrynienka; dzióbek 

dzbankaʼ, ašarìnis latakėl̃is ʽkanalik łzowyʼ. — Nazw. Lãtakas. Nazwa ulicy w Wilnie: 

Latãko gãtvė (po polsku Łotoczek). N.m. Latãkai 2x, Latãkiškė. N.rz. Latakà. 

 latanius, -iaus ʽmiednica, Beckenʼ, stlit. hapaks: Potam pylė vandenį ing mednyčią 

[glosa: ing latanių] BRB ʽPotem nalał wody do miednicy. Darnach gos er Wasser in ein 

Beckenʼ. Bez etymologii, zob. ALEW 560 (pominięte w LEW). 

 lãtas 2 p.a. stlit., gw. ʽłut, jednostka wagi równa 1/32 części funta, tj. ok. 12,8 gʼ (Nupirk 

tris latùs mielių ʽKup trzy łuty drożdżyʼ), SD
1 latas «łot, semiuncia» — zapoż. ze stbłr. lotъ 

 
357 Pomija się gwarowe femininum lašìs 4 p.a., ponieważ jest ono poświadczone z jednego tylko miejsca 

(Palangà). — Dwuznaczne są n. rz. Lãšupis 2x, Lãšiupis, ponieważ ich I człon może stać w związku z sb. 

lãšas ʽkroplaʼ lub vb. lašė́ti ʽciec kroplamiʼ.  
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⇐ pol. XVI w. łot, -u/-a (później łót i łut) ʽłut jako jednostka wagiʼ, tu przejęte ze śrwn. lōt 

ʽołów; stop służący do lutowania; jednostka wagi odlana z ołowiuʼ, por. nwn. Lot n. ʽmała 

jednostka wagi; ciężarek ołowiany służący do mierzenia głębokości wodyʼ. Brak w SLA, 

LEW i ALEW. — War. lotas, luõtas ⇐ prus.-niem. lot, śrdn. lōt (Čepienė 172); liõtas ⇐ nwn. 

Lot; lūtas ⇐ pol. łut, -a. 

 lãtras 2, 4 p.a. stlit., gw. 1. ʽłotr, zbojcaʼ (DP), 2. ʽwłóczęga; niegodziwiec, pijak, 

łajdakʼ, 3. ʽchłop pańszczyźniany zbiegły spod władzy panaʼ — zapoż. ze stbłr. lotrъ ⇐ pol. 

XVI w. łotr ʽczłowiek żyjący niezgodnie z uznanymi nakazami dobrych obyczajów i 

moralności; łajdak, niegodziwiec; rabuś, zbój, złoczyńcaʼ, SPXVI (⇐ stczes. lotr ⇐ śrwn. 

loter, lotter ʽczłowiek niecny, nicpoń, ladacoʼ, zob. Brückner 1877, 102, Sławski V, 221, 

ALEW 561). — Drw. latrybė BRB ʽłotrostwo, postępowanie właściwe łotrowiʼ, latrystė DP ts. 

Vb. denom. latráuti ʽbyć łajdakiem, rozpustnikiem, pijakiemʼ, ⇒ neoosn. latrav-: latravimas 

DP ʽłotrostwoʼ; latravóti ʽbyć łotremʼ, pralotravóti ʽprzehulać, roztrwonićʼ, ⇒ neoosn. 

latravoj-: SD <łatrowoimas> «rozboy, rozboye & rozboystwo» (syn. ažumušimas). 

 latuškà 2 p.a., gen.sg. latùškos LZŽ ʽgliniana misa, miskaʼ — zapoż. z błr. latúška, -i 

(zdrobnienie od látka, -i ʽgliniana miska z brzegami zagiętymi do środka; drewniana miska; 

cierlicaʼ). Por. strus. latŭka ʽgarnekʼ : cs. laty, latŭve ʽgliniany garnekʼ (ĖSBM 5, 252n.). Zob. 

też s.v. luõtas. 

 lãtvas, -à 4 p.a., latvùs, -ì 4 p.a. gw. ʽnie wymagający trudu, lekki; wygodny (o 

ubraniu); łagodny, życzliwy (o człowieku)ʼ — zapoż. ze stbłr. latvyj ʽnietrudny do 

zrobieniaʼ, błr. gw. látvy ʽnietrudny, łatwy, wygodnyʼ (Nosovič) ⇐ pol. łatwy (ʽwyraz 

wyłącznie polskiʼ, Boryś 297). Bez substytucji słow. a. — Adv. lãtva ʽłatwo, nie trudno, bez 

truduʼ (Latva paimt, bet sunku atiduot ʽŁatwo wziąć, ale trudno oddaćʼ) ⇐ stbłr. latvo ⇐ pol. 

łatwo. War. latviaĩ. 

 laũbti, laubiù, laubiaũ gw. ʽkopać, ryćʼ, w LKŽ zaświadczone jednym tylko cytatem, 

por. Eik prie kluono, išlaũbk duobę burokams ʽIdź i wykop przy stodole dół na burakiʼ 

(Butrimónys, rej. Alytùs). Prawdopodobnie laub- jest tu wariantem do laup- jak w laũpti, -iù, 

-iaũ gw. ʽo miąższu w bochenku chleba: palcami oddzielać, wydobywać, wydłubywaćʼ (por. 

laupýti ts.), atsilaũpti ʽoderwać sobie nieco miąższu z chlebaʼ. LEW 343 przytaczał laũbti – 

wraz z rzecz. laubẽnė bot. ʽwyblin jednolistny, Malaxis monophyllosʼ – w kontekście 

alternacji apofonicznej laub- : luob-, zob. lúobas. Inne pochodniki od osnowy laub- nie są 

znane. Poza tym do laubẽnė jest war. laibẽnė. 

 laučas b.z.a. hist. ʽłowczy, urzędnik dworski organizujący polowaniaʼ — zapoż. ze 

stbłr. lovčij, lovčyj (lovčy), błr. lóŭčy, -aha ⇐ pol. łowczy, -ego. War. laũčasis: Buvau dvare 

pas pono Vaigavyčios pirma už laučajį, paskui už lekajų ʽByłem we dworze u pana V. 

najpierw za łowczego, potem za lokajaʼ. Brak w LEW. 

 láuka I 1 p.a., laukà 2 p.a. wsch.-lit. ʽsklepʼ (Mū́s láukų vagìs bùvo apriñkį LZŽ 

ʽZłodziej okradł nasz sklepʼ) — zapoż. z błr. láŭka, -i, gen.pl. lávak, stbłr. lav(ъ)ka 1561, 

por. ros. lávka. Zob. ZS 30, LEW 343, ĖSBM 5, 258. 

 láuka II 1 p.a., laukà 2 p.a. wsch.-lit. ʽławka w kościeleʼ (Žmónes sė́dz̓  láukosa LZŽ 

ʽLudzie siedzą w ławkachʼ) — zapoż. z błr. láŭka, -i ʽławkaʼ, gen.pl. lávak, stbłr. lavka. 

Paralela: stalaukà LZŽ ʽstołówkaʼ ⇐ błr. stalóŭka. Zob. ZS 30, LEW 343, ĖSBM 5, 257. — 

War. 1° láupka ʽławkaʼ, gdzie segment p tłumaczy się skrzyżowaniem wyrazów láuka i 

*lãpka (zapoż. z pol. [łafka], ławka), 2° lomkà ʽławka kościelnaʼ (m.in. CHB, SLA 123), 

zwykle pl. lõmkos, gdzie sekwencja lom wynikła z dysymilacji lou̯; od tego war. lonkà. Zob. 

jeszcze lopkà. 
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 laũkas I, -o 4 p.a. sb. 1. ʽteren bezdrzewny, pusty i równy, nie zabudowany (w 

odróżnieniu od lasu i osiedla ludzkiego)ʼ, 2. ʽobszar ziemi przeznaczony pod uprawę, ziemia 

uprawna, pole, rolaʼ (SD «pole, rola»), 3. ʽprzestrzeń otaczająca dom, miejsce pod gołym 

niebem, zewnętrzne wobec pomieszczenia mieszkalnegoʼ, 4. ʽteren, na którym coś się 

odbywa, toczyʼ, 5. gw. ʽto, co rośnie na polu, zboże, urodzajʼ (Šiandieną mūsų veš lauką 

ʽDzisiaj będziemy zwozić zbożeʼ), 5. gw. ʽwieś w przeciwieństwie do miastaʼ (Mano tėvas 

buvo laukè gimęs už Smalininkų ʽMój ojciec urodził się na wsi, za S.ʼ. Laũko žmogùs 

ʽCzłowiek ze wsiʼ). Odpowiedniki bałtyckie: łot. laũks ʽniezadrzewione miejsce w lesie; 

wolna, pusta przestrzeń, das Freie; pole, ziemia uprawnaʼ, stpr. laucks, acc.sg. laukan ʽpole, 

rola, Acker, Feldʼ, laucka GRC ts. (corruptum: lnncka GRG 68 «Felt»). Obok tego jest adi. 

laũkas (zob. laũkas II). Refleks pie. *lou̯k-o-; w perspektywie bałtyckiej jest to drw. na SO 

od zanikłego czasownika pb. *li̯au̯k-/*luk- < pie. *leu̯k-/*luk- ʽrozjaśniać się, świtaćʼ (LIV
2 

418n.), por. het. lukta ʽświtaʼ, wed. rócate ʽświeci sięʼ, łac. lūcet ʽdnieje; jest jasny, wyraźnyʼ 

(*lou̯keti). W bałtyckim śladem po st. zanikowym *luk- jest rzeczownik stpr. luckis EV 

ʽszczapa drewna, Schyt [Holzscheit]ʼ, znacz. etym. ʽto, co daje światło, łuczywoʼ, < pie. 

*luk-i-, por. wed. rucí- f. ʽświatło, blaskʼ (Trautmann 1910, 372, Toporov V, 397n., PKEŽ 3, 

90n.). — Budowa laũkas przypomina wed. lokáḥ ʽotwarta, jasna przestrzeń; przestwór nad 

ziemiąʼ, stłac. LOVCOM, łac. lūcus ʽświęty gajʼ, osk. lúvkeí ʽin lucoʼ, stwn. lōh ʽpolana 

porośnięta krzakamiʼ. Lit. znacz. ʽpoleʼ wywodzi się z ʽleśna polana, karczowisko w lesieʼ ⇐ 

ʽmiejsce otwarte, bezdrzewne, jasneʼ (por. LEW 343n., ALEW 562). — Dalej por. drw. 

*lou̯ksnā-, ukazujący się z jednej strony w stpr. lauxnos EV f.pl. ʽgwiazdy, Gestirneʼ (zob. 

PKEŽ 3, 53n.), z drugiej strony w psł. *luna: cs. luna ʽblask księżycaʼ, ros. luná ʽksiężycʼ, 

stpol. łuna ʽksiężycʼ, pol. ʽodblask na niebie, odblask ognia, pożaruʼ. Odpowiedniki ie.: aw. 

raoxšna- ʽbłyszczący; blask, światłoʼ, łac. lūna ʽksiężycʼ, starsze losna (Praeneste), śrir. lúan 

ʽświatło, księżycʼ, < pie. *lou̯k-s-neh2, derywat od osnowy na -s-, pie. léu̯k-os ʽjasność, 

światłoʼ (zob. Stüber 2002, 124n.). — Drw. stlit. laũkana, lit. laukañ lub laũkan adv. ʽna 

dwór, na pole, na zewnątrz, preczʼ – skostniała forma ill.sg. ʽna poleʼ; skrócone laũk w 

funkcji wykrzyknika ʽprecz!ʼ (por. GJL I, § 571, Mańczak 1977, 226), laukè adv. ʽna polu, na 

podwórzuʼ (skostniała forma loc.sg. ʽna poluʼ), laukẽlis ʽpoletko; kwadrat na szachownicy; 

margines (kartki, książki)ʼ, iš laũko pùsės adv. ʽod zewnątrzʼ, laukės̃mas ʽpolanaʼ, laũkymė 

ʽrzadkie miejsce w gęstym lesie, polanaʼ, laukìnas ʽniewielkie pole, poletkoʼ, laukìnė ʽustęp, 

wychodekʼ (⇒ vb. denom. laukinė́tis ʽzałatwiać się, oddawać mocz lub kałʼ), laukinỹkas, 

laukiniñkas 1. ʽkto mieszka wśród pól, z dala od lasuʼ (w przeciwieństwie do mẽdinykas, 

mẽdininkas), 2. ʽrolnik, robotnik polowyʼ (⇒ laikinykauti stlit. ʽuprawiać rolę, pracować na 

roliʼ), laukìnis 1. ʽpolny, dziki (o ptakach, zwierzętach)ʼ, 2. ʽzewnętrzny, wejściowyʼ 

(laukìnės dùrys f.pl. ʽdrzwi wejścioweʼ), laũku adv. ʽna dwór, na poleʼ, laukùjis ʽzewnętrznyʼ 

(neol., por. ledùjai), laukumà ʽmiejsce bez drzew i krzakówʼ (por. łot. laukums ʽpuste 

miejsce, plac, boiskoʼ), laukutìnis ʽzewnętrznyʼ, palaukė ̃ ʽskraj pola, miejsce, gdzie pole 

styka się z lasemʼ (⇒ palaukiaũ adv. ʽz dala od domu, od wsiʼ), ùžlaukė ʽkoniec polaʼ. — 

Praep. z gen. laukè gw. ʽzaʼ: laukè miẽsto ʽza miastemʼ, laukè darž̃o ʽza ogrodemʼ – 

skostniała forma loc.sg., dosł. ʽw polu, na poluʼ. — Cps. belaũkis ʽbezrolnyʼ (⇐ be laũko 

ʽbez polaʼ), laũkakmenis ʽkamień polnyʼ (por. akmuõ), laukabėg̃is 1. ʽkto nie może usiedzieć 

w domu, wciąż zachodzi do innychʼ, 2. przest. ʽstróż pól dworskichʼ (por. bė́gti), laukãgalė 

ʽkoniec polaʼ, laukagalỹs ts. (por. gãlas), laũkakmenis ʽkamień polny, głazʼ (por. akmuõ; łot. 

laũkakmens), laukarỹs ʽczas orania, czas orkiʼ (Pavasaris laukarėl̃is) i ʽten, kto orze, oraczʼ, 

laukasargas ʽw mitologii: bóstwo doglądające pól i uprawʼ (kaukus, žemėpatis ir 

laukasargus pameskiet MŽ 919 ʽporzućcie «kaukai, žemėpatys i laukasargai»ʼ), lauknešà a. 

lauknešė ̃ ʽdrewniane naczynie z pokrywą, w którym przenosi się jedzenie i picie dla 

pracujących w poluʼ, lauknešėl̃is ts. (por. nèšti), laũksargis przest. ʽstróż pól dworskichʼ, 

laukùgala ʽmiejsce, gdzie kończy się czyjeś poleʼ (por. gãlas), lygalaukis SD «błonie» 
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[ʽrozległe pole, równina, nizina; łąkaʼ, SPXVI], por. lýgus; vidùlaukė ʽśrodek polaʼ (por. 

vidùs). — Według ALEW 73 złożeniem może być również aũlaukis, -io żm. ʽwiatr 

południowo-zachodni, wiatr od morza; strona świata: południowy zachódʼ (por. stpr. au- 

ʽweg, fortʼ); nie jest wykluczone zapożyczenie z jęz. staropruskiego. — Vb. denom. laukė́ti, -

ju, -jau ʽdziczećʼ, laukótis a. laukúotis ʽzałatwiać sięʼ: nusilaukóti a. nusilaukúoti ʽzałatwić 

swoją potrzebęʼ (por. wyżej laukinė́tis). — N.m. Laukẽliai 6x, cps. Laugaliaĩ 4x (*Lauk-

galiai), Laukãgaliai 2x, Laukagaliaĩ 2x, Laukdvariaĩ, Laukiãpušis, Laukóduma (⇒ 

Laukodumìkė), Laũksargiai, Laũksargis 2x, Laũksodis, Laukùgalis, Laũkžemė, Laũkžemiai 

oraz Dum̃blaukė, Gìrialaukis, Kalnãlaukis, Mẽdlaukė, Medžiãlaukis, Obelaũkiai (*Obel-

laukiai), Šeimýlaukis (*Šeimį-laukis, to z *Šeimyn-laukis, por. šeimýna), Švẽdlaukis, 

Taurãlaukis. Z onomastyki staropruskiej por. n.m. Lawkischken, Laukemedie, n.jez. Lauken, 

Lawke, Lawkaser, Loucasir, n.rz. Laukappe (AON 83n.; por. lit. n.rz. Laukupė,̃ Laũkupis).  

 laũkas II, -à 4 p.a.358 1. ʽo koniu, krowie: z białą gwiazdą a. łysiną na łbie, łysek, łyskaʼ 

(łot. làuks, -a ts.), 2. ʽo człowieku: ʽłysyʼ. Znacz. etym. ʽjaśniejący, świecącyʼ. Pod 

względem budowy odpowiada przymiotnikowi wed. rocá- ʽświecący, błyszczącyʼ, gr. 

λευκός ʽbiały, jasny, przejrzystyʼ, myk. re-u-ko ʽbiałyʼ, stir. lóch ʽjasnyʼ, < pie. *lou̯k-o- 

(LEW 344n., ALEW 562). — Drw. laũkė a. laukė ̃ʽłysinaʼ, laũkis, laũkė ʽkoń, krowa z białą 

plamą na łbie, łysek, łyskaʼ (łot. làucis, làuce ts.), z innym suf.: laũkšis, laũkšė ts.; laũkymė 

ʽbiała plama na łbie zwierzęciaʼ. Cps. laukaaũsis ʽo koniu: z białymi uszamiʼ (por. ausìs), 

laukakãktis ʽz łysiną na łbieʼ (por. kaktà). Nazw. Laukỹs, Laũkis, Laukū́nas, Laukùtis. 

 láukti, láukiu, láukiau ʽczekaćʼ (SD
1 «czekam; oczekawam», sulaukti ko SD «doczekać 

się czego»), refl. láuktis ʽbyć w ciąży, spodziewać się dzieckaʼ (Žmóna láukiasi), susiláukti 

ʽoczekiwać czego i doczekać się, otrzymaćʼ, užsiláukti ʽzbyt długo czekaćʼ — pdg. 

quasiprymarny, zbudowany na praesens pochodzenia iteratywnego, które należało kiedyś do 

inf. *laukyti (pwk. *leu̯k-/*lou̯k-, typ aniṭ, zob. niżej). Znacz. etym. ʽwypatrywać kogo, 

rozglądać się za kimʼ. Akut wtórny, niewyjaśniony; Būga, RR II, 386n. nie wymienia láukti 

wśród wypadków metatonii. Postulowany iteratyw *laukyti ma odpowiedniki z jednej strony 

w jęz. staropruskim, z drugiej strony w słowiańskim. Po pierwsze por. stpr. ENCH laukīt inf. 

ʽszukać, suchenʼ, laukijti ipv. ʽszukajcie! sucht!ʼ, kāimaluke 3 os. prs. ʽnawiedza, dotyka, 

sucht heimʼ, co jest błędem druku zamiast <kāim-lauke> – kalka złożenia nwn. heim-suchen 

(LAV 220)359. Po drugie por. 1. psł. *lučiti < pie. *lou̯k-éi̯e- ʽmierzyć do celuʼ, scs. polučiti 

ʽdostać, otrzymaćʼ, ulučiti ts., sŭlučiti sę ʽstać się, zdarzyć sięʼ (sŭlučajĭ ʽzdarzenieʼ), ros. 

polučítь ʽdostać, otrzymać; wydobyćʼ (refl. ʽwypaśćʼ), ulučítь ʽznaleźć, wybrać czas, 

momentʼ, stpol. łuczyć ʽtrafić rzucając do celu; natrafić, spotkać; dosięgnąć, osiągnąćʼ, 2. psł. 

*lučati < *lou̯k-ē-, strus. lučati ʽtrafiać, np. kamieniemʼ, lučatisja ʽzdarzać się; okazywać 

sięʼ, stpol. łuczać ʽrzucać do celu, strzelać, trafiaćʼ, ros. polučátь ʽdostawać, otrzymywać; 

wydobywaćʼ. Wymienione formacje pokazują pwk. na SO do pie. *leu̯k-. Por. gr. λεύσσω 

ʽpatrzeć na co, spoglądać; widziećʼ, sti. lókate ʽspostrzega, zauważaʼ (IEW 689, LIV
2 418n., 

BSW 151, Sławski V, 280, 283). Rozwój znaczeniowy od *leu̯k- ʽrozjaśnić sięʼ (het. lukta 

 
358 LKŽ VII, 178 wymienia jeszcze láukas (bez cytatów), z zagadkowym akutem.  
359 Poza kāimaluke nie znamy ani jednej formy stpr., która by zawierała pierwiastek luk-. Błąd zecerski, 

polegający na rozerwaniu dyftongu au (lau ⇒ alu), znajduje paralelę w hapaksie iswinadu adv. 

ʽpowierzchownie, eusserlichʼ, stojącym zam. <iswindau> (dau ⇒ adu). Por. zakończenie -au przysłówków 

pirsdau ʽprzedʼ, sirsdau ʽwśródʼ, isstwendau ʽstądʼ (LAV 220). — Dotąd błędu druku nie brano pod uwagę. 

BSW 151 całkiem arbitralnie wyprowadzał stpr. °luke z pb. formy prs. *lūkēi̯a. — Mažiulis (PKEŽ 2, 74 n.) 

sądził, że niem. heim-suchen zostało skalkowane formą stpr. *kāima-luk-ītvei. Realnością formy na SZ luk- 

autor się nie zajmuje, ani nie wspomina o tym, że w simplex poświadczone jest tylko laukīt ʽsuchenʼ, tj. 

formacja na SO. Wreszcie autor nie wyjaśnia nam, dlaczego niemiecki człon złożeniowy heim- miałby zostać 

oddany raczej przez stpr. kāim-a- niż przez kaim-. 
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ʽświtaʼ, lukkizzi ʽzapala, podpalaʼ, toch. A, B läkā- ʽwidziećʼ, wed. rócate ʽświeci sięʼ, łac. 

lūceō, -ēre ʽbyć jasnym, świecićʼ) do ʽstawać się widocznymʼ (por. wed. dā́ṣṭi ʽczekaʼ wobec 

orm. etes aor. ʽujrzałemʼ < pie. *deḱ-, LIV
2 109n.). — Drw. laukiamàsis ʽpoczekalniaʼ (z 

substantywizacji participium prs. pass. láukiamas ʽtaki, w którym się czeka; taki, który służy 

do czekaniaʼ), láuksena a. laũksmas ʽczekanie, oczekiwanieʼ (⇒ neoosn. lauks-: lauksèsnis 

ʽumiejący czekać, cierpliwyʼ, np. Lauksèsnis žmogus visada daugiau laimi ʽCierpliwy 

człowiek zawsze więcej zyskujeʼ), lauktùvės f.pl. ʽupominek z podróżyʼ (Ką parvežei 

lauktùvių? ʽCo przywiozłeś w upominku?ʼ), nelauktaĩ adv. ʽnieoczekiwanieʼ, nelauktas SD
1 

«nienadziany» [ʽniespodziewany, nieoczekiwany; rzadko spotykanyʼ, SPXVI], paláukš 

ʽgroźba: Poczekaj no!ʼ (Palaukš, ateisi tu kada, tai pamatysi!). — Zwraca uwagę względna 

rzadkość form z aniṭowym SZ luk-, por. lukdinti b.z.a. ʽzmusić kogo do czekaniaʼ, lùktelėti 

ʽpoczekać chwilęʼ (Tu čia manę lùktelėk ʽTy tu chwilę na mnie poczekajʼ), lùktelti 

ʽpoczekaćʼ (Lùktelk, kol saulė nusileis ʽPoczekaj, aż zajdzie słońceʼ). Formy te są przejawem 

neoapofonii SP lauk- ⇒ SZ luk-. Podobne wypadki to áugti ⇒ ùgdyti a. ùgdinti; spjáuti ⇒ 

spjùterėti i liáutis ⇒ liùterėti. — W słowiańskim st. zanikowy *luk- nie pozostawił śladów. 

Tymczasem WSZ lūk- jest bogato reprezentowany, zob. s.v. lūkė́ti.  

 laũmė 2 p.a., laumė ̃ 4 p.a. 1. ʽwiedźma, baba-jaga, która zamienia rodzicom dzieci, 

trapi śpiących, ukrywa koniec nici w szpulce, która w nocy pierze lub tka, kołysze dzieciʼ, 2. 

ʽten, kto podczas gry w chowanego łapie kogoś, mając zawiązane oczyʼ, 3. ʽtęcza na niebieʼ 

(Laumė vandenį traukia ʽTęcza wypija wodę [z jeziora]ʼ), 4. ʽpewien taniec weselnyʼ; 

laũmės júosta ʽtęczaʼ, laũmės pãpas a. laũmės pirš̃tas ʽstrzałka piorunowaʼ (por. skáuka). 

Odpowiednik łot. laũma ʽlatająca czarownica, wiedźmaʼ. Etymologia sporna. Zbliżano ze 

stpr. aulāut ʽumrzeć, sterbenʼ = au-lāu-t (por. lit. liáutis ʽprzestaćʼ), słow. loviti ʽłowić, 

polowaćʼ, a nawet wywodzono z pie. *h1leu̯dh- ʽwspinać się, rosnąćʼ (praforma *lou̯dh-mā), 

zob. przegląd literatury w LEW 346 i ALEW 563. — Zapoż. litewskie w błr. gw. laŭma 

ʽwiedźma, czarownicaʼ, ros. gw. laŭma ts., pol. gw. lawma ʽrusałkaʼ (Urbutis, Balt V:1, 

1969, 64 = Urbutis 2009, 376, Laučjute 31). — Drw. laumė́čia, laumýčia a. laumýtė ʽcórka 

wiedźmyʼ, laumýtis ʽdziecko wiedźmyʼ, laumiùkas a. laumùkas ts. Cps. laumė́papis ʽstrzałka 

piorunowaʼ (por. pãpas), laũmšluotė bot. ʽjemioła pospolita, Viscum albumʼ, pasożyt drzew 

liściastych i iglastych, dosł. ʽmiotła wiedźmyʼ (por. šlúota), war. laũmšluostė ʽjemiołaʼ (dosł. 

ʽścierka wiedźmyʼ, por. šluõstė), laũmžirgis ʽżagnica, ważka, Libellulaʼ (por. žìrgas). Vb. 

denom. 1. laũminėti ʽłapać kogo z zawiązanymi oczyma (w grze w chowanego); postępować 

po omacku, bez wprawyʼ, 2. ʽiść leniwieʼ, refl. apsilaũminti ʽubrać się brzydko i grubo (jak 

wiedźma)ʼ, 3. laumóti ʽchciwie jeść, żrećʼ, refl. užsilaumóti ʽubrać się brzydko, gruboʼ. — 

Nazw. Laumė,̃ Laumelis b.z.a., Laumẽnis, Laumis b.z.a. N.m. Laumenaĩ 2x, Laumė́nai 5x, 

Laũmės, Laumiaĩ.  

 laũnagas 1 p.a. gw. ʽposiłek między obiadem i kolacją, podwieczorekʼ (Mes valgom 

keturius sykius per dieną: pusryčius, pietus, laũnagą ir vakarienę ʽMy jemy cztery razy w 

ciągu dnia: śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacjęʼ). Wyraz używany w okręgu Kłajpedy, 

został prawdopodobnie przejęty od Łotyszy zamieszkujących na Mierzei Kurońskiej, por. łot. 

laũnags 1. ʽpołudnie, południowy posiłek, obiadʼ, 2. ʽpodwieczorekʼ, 3. ʽpółnocʼ. Łotewski 

wyraz jest z kolei pożyczką z est. lõunog ʽpołudnieʼ, zob. ME II, 429, LEW 346. — Drw. 

laũnagis ʽwiatr z południaʼ, ʽwiatr z południowego wschoduʼ (Dowkont), też 

ʽpodwieczorekʼ, launagìkė bot. ʽstokrotka, Bellis perennisʼ; pãlaunagė a. palaũnagė 1 p.a. 

ʽpodwieczorekʼ (Vyrai, palikę dalgius, nuėjo palaũnagės valgyti ʽMężczyźni, porzuciwszy 

kosy, poszli jeść podwieczorekʼ) — odpowiednik łot. palaũnadze. War. pãlaunagiai m.pl., 

pãlaunagis. Jest nazw. Laũnagas (por. łot. Launags). 

 láunykas 1 p.a., láuninkas 1 p.a. hist., przest. 1. ʽpomocnik sędziego, ławnikʼ, 2. 
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ʽwójtʼ, 3. ʽstarosta, pomocnik starostyʼ, 4. ʽurzędnik tropiący rekrutów uchylających się od 

służby wojskowejʼ — zapoż. z pol. ławnik ʽsędzia poboczny; sędzia z ludu; rodzaj asesoraʼ 

(SW II, 802). Zob. też POLŽ 412n. 

 laupýti, laupaũ, laupiaũ 1. ʽodrywać, odłupywaćʼ, 2. ʽpalcami oddzielać miąższ od 

skórki chleba; palcami łamać serʼ, 3. ʽo krowie: zrywać trawęʼ (Karvė žolę laupo), 4. ʽgrabić, 

rabowaćʼ, 5. ʽtrwonić, marnowaćʼ, 5. ʽkosić łąkę na nierównościachʼ. Refl. išsilaupýti: Asla 

vietomis išsilaũpė ʽKlepisko miejscami się wykruszyłoʼ, pasilaupýti: Eik nuo beržo 

pasilaupyti lupsnelių prakurams ʽIdź i zedrzyj/zbierz sobie brzozowych łuszczyn na 

podpałkęʼ, prisilaupýti ʽo bydle: nażreć sięʼ (dosł. ʽnarwać sobie trawyʼ) — iterativum z suf. 

-y- i SO laup- ⇐ lup-, zob. lùpti ʽobierać, łuszczyćʼ (por. láužyti, plaukýti, spáudyti). 

Odpowiednik łot. làupît, -u, -ĩju ʽłupać, zdzierać (skórę); rabować, plądrowaćʼ. Nawiązanie 

w psł. *lupiti, por. sch. lúpiti, lȗpīm ʽłuskaćʼ, ros. lupítь, lupljú ʽbić, łupić, obierać, odzieraćʼ, 

czes. loupit ʽrabować, grabićʼ, pol. łupić ʽusuwać łupinę, skórę, skorupę, korę; ograbiać, 

rabowaćʼ, wyłupić ʽwydłubać, wykłuć; wytłuc, wygrzmocićʼ (brak motywującego czas. 

*lŭpti, *lŭpǫ). Zob. BSW 164, Boryś 305. — Obok laupýti stoi formacja quasiprymarna 

laũpti, -iù, -iaũ ʽpalcami wydobywać miąższ z chleba; jeść, wcinaćʼ. Dotworzono ją do 

formy prs. iter. laupiù (-ýti), zanim ta ostatnia została zluzowana przez laupaũ. Paralele: 

klaupiù ⇐ klaupýti; tariù ⇐ tarýti i skalbiù ⇐ *skalbyti.  

 láuras 1 p.a. 1. bot. ʽwawrzyn, drzewo wiecznie zielone, Laurus nobilisʼ, SD «bobek 

drzewo», 2. ʽliście wawrzynu służące jako przyprawa kuchenna, liście bobkoweʼ, 3. ʽwieniec 

laurowyʼ (war. láurų vainìkas), SD vainikas iž lapų medžio lauro «bobkowy wieniec» — 

zapoż. ze stpol. laur, -u (SPXVI). Por. SLA 118, LEW 346. Por. akut w zapoż. driáučius, 

gláunas, skáuka. Niejasny jest war. sáuras. Osobno zob. babkai. — Drw. láuriniai lãpai 

m.pl. ʽliście bobkoweʼ (war. láurų lãpai), cps. laurãlapiai ts.  

 láužas 3 p.a. 1. ʽkupa połamanych gałęzi; kupa chrustu w lesie; stos drewnaʼ, SD
1 

«kupa» (syn. kruva, šūtis), SD «łom; stos» (syn. šūtis malkų), 2. ʽognisko, stos drzewa, 

chrustu zapalony pod gołym niebemʼ, 3. ʽzłom metalowyʼ (metãlo láužas), 4. ʽbarłóg 

niedźwiedziaʼ, 5. ʽkupa rupieci, rzeczy rzucone w nieładzieʼ, 6. ʽstara, zapadająca się 

chałupaʼ, 7. przen. ʽnierób; niechluj, flejtuchʼ (por. nazw. Laužỹs, Laũžius). Sb. postvb. od 

láužti ʽłamaćʼ, suláužti ʽłamać gałęzie i składać je na kupęʼ. Znacz. etym. ʽstos połamanych 

gałęziʼ, por. Sulaužė láužą ir užkūrė ugnį ʽZłożył stos i rozniecił ogieńʼ. — Drw. laužýnas 

ʽmiejsce w lesie, gdzie dużo połamanych gałęzi i chrustu; barłóg, legowisko niedźwiedziaʼ, 

cps. laužãvietė ʽmiejsce przygotowane na ogniskoʼ (por. vietà). — Z inną budową: ìšlaužas 

ʽnowina na miejscu wyrąbanego lasuʼ, ìšlauža 1. ʽdrzewo wywrócone z korzeniami; 

wiatrołom w lesieʼ (syn. vė́tralauža, išlūžà), 2. ʽzboże powalone przez wiatr, deszczʼ, 3. 

ʽwyłom, np. w ścianieʼ (por. išláužti ʽwyłamaćʼ), núolauža ʽzłamane drzewo; odłamek, 

ułamek, szczątekʼ (SD «vłomek»). — Zapoż. litewskie w błr. lóŭž, gen.sg. laŭžá ʽkupa 

chrustuʼ, gwarowo też ʽkupa suchych gałęzi; kupa, stos; wzgórze, pagórekʼ, też ʽbrudna 

bieliznaʼ, laŭžo ʽwilcza noraʼ (ĖSBM 5, 257), ukr. gw. lovž ʽkupa suchego chrustu; 

wymoczone w wodzie pręty wierzbowe, służące do wyplatania płotuʼ, ros. gw. lóvža ʽkupa 

uciętych gałęzi pozostałych na wyrębieʼ (zob. Urbutis, Balt V:1, 1969, 64 = Urbutis 2009, 

376, Laučjute 39). REW II, 51 omyłkowo przyjmował prapokrewieństwo ros. lóvža i lit. 

láužas. 

 láužti, láužiu, láužiau 1. ʽłamać (gałąź), międlić (len), zrywać (liście)ʼ, 2. przen. ʽłamać 

w kościach, bolećʼ, 3. przen. ʽnaruszać zwyczaj, łamać umowę, przyrzeczenieʼ, 4. ʽćwiczyć 

kogo, wprawiać w czym, wdrażać do czegoʼ, iš pirš̃to láužti a. išláužti ʽwyssać z palcaʼ. Refl. 

láužtis ʽwłamywać się, wdzierać sięʼ. Odpowiednik łot. laûzt, laûžu, laûzu ʽłamać, łupać 

kamień, usuwać karcze; zrywać grzybyʼ. SD: išlaužiu duris «wyłamuię drzwi», išsilaužiu išg 
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kalinės «wyłamuię się z więzienia», akmuo laužiamas iš kalnų «kamień nieciosany» (w 

przeciwieństwie do akmuo kaltas «kamień ciosany»). Należy do pwk. pb. *liauž-/*luž- < pie. 

*leu̯ǵ-/*luǵ-. Może być palatalizowanym dubletem do pie. *leu̯g- ʽstłuc, rozbić, złamaćʼ 

(LIV
2 415n., ALEW 564), por. wed. mā́ rok ʽnie stłucz!ʼ, orm. lowci aor. ʽuwolniłem, 

wypuściłemʼ, wed. rujáti ʽtłucze, rozbijaʼ. — Jeśli láužiu jest prymarne, to musi pochodzić z 

*li̯auži̯u przez dysymilatywny zanik i̯. Jeśli zaś pierwiastkowe au jest refleksem SO (*lou̯g-

ei̯e-), to láužiu jest z pochodzenia prs. iteratywnym przy inf. láužyti ʽłamaćʼ, DP ʽłamać, 

obłamywać, pożywać, gwałcić, targaćʼ (por. łot. laûzît, -u, -ĩju), takim jak np. spáudžiu do 

spáudyti albo tráukiu do tráukyti. — Neoosn. lauž̓ - (⇐ láužiau): láužioti ʽłamać, tratowaćʼ 

(por. tráukioti ⇐ tráukyti; páišioti ⇐ paišýti). — Neoosn. laužy-: laužyklà ʽkamieniołomʼ, 

láužytojas ʽłamacz w zecerniʼ, DP ʽprzestępcaʼ. Akut w obu wypadkach analogiczny. Przy 

laužti wzorem dlań mogło być praesens z suf. -sta-: lū́žta (zob. lū́žti). — Drw. laužinė́ti iter.-

demin.: aplaužinė́ti ʽobłamywać gałęzieʼ, palaužinėju SD «podłamuię», pérlaužinėti 

ʽprzełamywaćʼ. Nomina: láužas I ʽstos drewnaʼ (zob.), láužas II ʽpręt żelazny do łamania, 

podważania, łom, dźwignia; część międlicyʼ, laužìkas ʽkto międli lenʼ (por. nazw. Laužìkas, 

Láužikis), laužinỹs ʽłam, szpalta w drukuʼ, laužtùvas a. láužtuvas ʽłomʼ, laũžuonė a. 

laužuõnios ʽłamanie w kościach jako objaw grypyʼ (por. gẽležuonės, ŽD 285), laužùs 

ʽłamliwyʼ, SD «łomisty, łomny». Cps. akmenalaužis SD «łomikamień, saxifragus» [SPXVI 

notuje tylko termin botaniczny: łomikamień ʽskalnica ziarnista, Saxifraga granulataʼ] (por. 

akmuõ), blaũzdlauža (zob. blauzdà), tiesalaužys SD
1 «prawołamca, prawokaźca» [ʽten, kto 

łamie prawoʼ]. 

 laváuti, laváunu, lavavaũ wsch.-lit. ʽo kocie: być zdolnym do łowienia myszyʼ 

(Otrębski 1934, 325; brak w LKŽ). Dwuznaczny slawizm. Po pierwsze może to być 

transpozycja przy użyciu suf. -auti białoruskiej formy gw. lovácь/lavácь, -áju ʽłowićʼ (por. 

PZB 2, 602; ĖSBM 5, 189: z przekształcenia lavícь pod względem zakończenia na wzór syn. 

xvatácь). Po drugie może to być intralitewskie vb. denominativum utworzone od jednego z 

dwóch przymiotników, mianowicie albo lavùs ʽo kocie: z łatwością łowiący zdobyczʼ (tak 

Wayles Browne, p.l.), albo laũnus/launùs ʽchciwy na łowienie myszyʼ ⇐ pol. łowny ʽdobry, 

zręczny do łowów, taki co wszystko złowiʼ. Otrębski, l.c. dodał uwagę: «Czasownik, 

utworzony od przymiotnika laũnus, powinienby brzmieć *launáuna, tak że laváuna 

ukształtowało się przez dysymilacyjny zanik pierwszego n». 

 lãvinti, lãvinu, lãvinau ʽrozwijać, kształcić, doskonalić, ćwiczyć, wyrabiaćʼ (war. 

lãvyti, -iju, -ijau), refl. lãvintis ʽćwiczyć się, wprawiać się, kształcić sięʼ, prasilãvinti 

ʽwykształcić sięʼ. Sposób akcentowania wskazuje na vb. denominativum, nie wiadomo tylko, 

czy osnową był tu rzeczownik czy raczej przymiotnik lub przysłówek. Najbliżej stoi adi. 

lavùs ʽzręczny, prędki, wykonujący zręczne ruchy; o kocie: łatwo łowiący zdobyczʼ, też 

ʽnauczony, wykształconyʼ (Mokytojai gana apšviesti ir lavūs buvo ʽNauczyciele byli dość 

światli i wykształceniʼ). Paralela: sãvinti ⇐ sãvas (zob. GJL II, § 682). — Zdaniem Būgi 

(apud BSW 153) lavùs ma odpowiednik formalny i znaczeniowy w ros. lóvkij ʽgewandt, flinkʼ 

< psł. *lovŭ-kŭ < pbsł. *lau̯u-ka- (por. czas. lovítь ʽłapać, chwytać, łowićʼ). Podtrzymali to 

LEW 348 i REW II, 51. Dalszy wywód niepewny. Zob. też Derksen 2008, 286. — Z innym 

sufiksem: lavė́ti, -ju, -jau ʽrozwijać się, kształtować się, doskonalić sięʼ. 

 lavónas 1 p.a. ʽtrup, ciało zmarłegoʼ (DP ʽtrup, ścierwoʼ) — denominalna formacja na 

*-āna- od zanikłego sb. *lava ʽzgon, śmierćʼ (por. ŽD 274). To ostatnie było formacją 

dewerbalną na SO lav-V do liáutis ʽprzestać, ustaćʼ (zob.), por. niżej stpr. aulāut i aulauuns. 

Znacz. etym. ʽciało umarłegoʼ, por. czes. mrtvola ʽtrup, zwłokiʼ ⇐ mrtvý ʽmartwyʼ. Zob. też 

Būga, RR II, 298. Derywacja lavónas ⇐ *lava ma paralelę w ligónas żm. ʽchoryʼ ⇐ ligà 

ʽchorobaʼ; dirvónas ʽodłóg, ugórʼ ⇐ dirvà ʽgleba, gruntʼ. Por. jeszcze geltónas ʽżółtyʼ ⇐ 
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geltà ʽżółtośćʼ; raudónas ʽczerwonyʼ ⇐ raudà ʽczerwieńʼ; n.rz. Liepóna ⇐ líepa ʽlipaʼ. — 

Rzadki war. liavónas ma nagłos wyrównany do motywującego czas. liáutis, por. liáujuosi 

gyvẽnęs ʽkończę życieʼ (Būga, RR II, 373). Pisownianym wariantem do liav- jest lev-: 

levónas 1 p.a., levõnas 2 p.a. (por. lẽvas ob. liãvas; klẽvas ob. kliãvas oraz levénda ob. 

liavenda). — Antekonsonantyczny alternant na SO widać w stpr. ENCH aulaūt ʽumrzeć, 

sterbenʼ (zob. PKEŽ 1, 117; w szczegółach inaczej LAV 36). Do tego participium prt. act. 

*aulavən-: aulauuns ʽumarły, gestorbenʼ (kontrahowane: aulauns), acc.pl. aulauusins, 

aulauwussens ʽumarłych, die Todtenʼ, kontrahowane: aulausins; abstr. aulausennien dat.sg. 

ʽumieranie, śmierć, das Sterbenʼ. — Drw. lavóninė ʽtrupiarnia, kostnicaʼ, cps. lavónkauliai 

m.pl. ʽszkieletʼ (dosł. ʽkości trupaʼ, por. káulas), lavónmišė ʽmsza żałobnaʼ (dosł. ʽmsza przy 

zwłokachʼ, por. mìšios; war. levónmišė), lavónpiningiai m.pl. przest. ʽzapłata za pogrzebʼ 

(por. pìnigas), lavóntrūkis ʽkondukt pogrzebowyʼ (por. trùkti). 

 lazariẽtas 2 p.a. przest., gw. ʽszpitalʼ (Dukrelė lazariete mirė ʽCóreczka umarła w 

szpitaluʼ) — zapoż. z ros. lazarét XVIII w. (⇐ nwn. przest. Lasaret n. ʽpolowy szpital 

wojskowyʼ ⇐ włos. lazzaretto ʽprzytułek dla trędowatychʼ, ze zmiany nazareto, od nazwy 

kościoła Santa Maria di Nazareth w Wenecji, zob. Cortelazzo-Zolli 658, EWD 776). Por. też 

REW II, 6, Bańkowski II, 9. War. f. lazarietà 2 p.a., lazarità 2 p.a. (Lazarìtą jauni vadina 

ligoninė KRŽ ʽ«Lazaritę» młodzi nazywają szpitalemʼ). Zob. liocerìtas. 

 lazdà 4 p.a. ʽkij, pałka, laskaʼ. SD 1. «laska, pręt», 2. «leszczyna, drzewo leszczynowe, 

corylus», gáuti lazdų̃ ʽdostać lanieʼ. SD: lazda karališkė «berło», lazda piemenies «laska 

pastucha», lazda nusiuntinio «laska poselska», lazda arba rykštė įpjaustyta «karbowa laska» 

[ʽkij z nacięciami/kreskami oznaczającymi jakąś ilość, stan liczbowyʼ]. War. lazà ʽlaska; 

leszczynaʼ, por. Sulūžo mano lazà ʽZłamała się moja laskaʼ. Ant lazõs auga riešutai ʽNa 

gałęzi rosną orzechyʼ — zapoż. z błr. lazá, -ý, pl. lózy ʽSalix cinerea, krzaczasty gatunek 

wierzbyʼ. W kwestii grupy -zd- ukazującej się na miejscu błr. -z- zob. uwagę s.v. vėz̃das. 

Pożyczką ruską jest też łot. lagzda, pl. lagzdas ob. lazdas (-g- wsunięte), war. le̦gzda, le̦gzds. 

Inaczej BSW 153: pbsł. *lazdā miało wydać z jednej strony lit.-łot. *lazdā-, z drugiej strony 

psł. *lazā-. LEW 348: etymologia sporna. ALEW 565 dorzuca porównanie ze stir. slat, śrwalij. 

llath f. ʽkij, pałkaʼ. — Drw. lazdijà ʽmiejsce, gdzie rośnie leszczynaʼ, lazdýnas 1. bot. 

ʽleszczyna, Corylus avellanaʼ, 2. SD 1. «leszczyna, lasek leszczynowy», 2. «orzeszyna 

lasek», lazdžiõtė ʽdość gruby kijʼ, lãzdžius ʽten, kto wyrabia laskiʼ. Cps. lazdãdirbis ʽten, kto 

wyrabia laskiʼ (por. dìrbti), stóglazdė ʽżerdź umacniająca grzbiet strzechy, tzw. lemiążʼ (por. 

stógas), striẽglazdė ts. (por. striẽgė s.v. striẽgti). Vb. denom. lãzdyti a. lazdúoti ʽbić kijemʼ. 

— Nazw. Lazda b.z.a. (por. nazw. pol. Laska, Leszczyna), Lazdaitis b.z.a., Lãzdėnas, 

Lãzdinas, Lãzdinis, Lazdùtis. Pol. nazw. Leszczyński zostało zlitewszczone na Lazdìnskas 

(por. rodzime Lãzdinis i odpowiednik łot. Lazdiņš), z kolei pol. Laskowski na Lazdáuskas (od 

tego znów spolszczone Łozdowski), zob. LPŽ s.v. — N.m. Lazdìjai 2x, Lazdýnai 3x, Lazdỹnė 

2x. Por. stpr. n.m. Laxdenen, Laxdogen (AON 85, 232). — N.rz. Lazdaujà a. Lazduojà, 

Lazduonà (gw. Lazdūnà), Lazuõtė, Lazdùpė, Lãzdupis, n.jez. Lazdìnka a. Lazdìnga. 

 lazgė́ti, lãzga, -ė́jo pot. 1. ʽgłośno rozmawiać, paplać, trajkotaćʼ, 2. ʽłopotać na wietrze 

(o fladze)ʼ. Z innymi sufiksami: lãzginti caus. ʽrozweselać; drażnić; machać, merdać ogonem; 

nieść coś niewygodnego, taszczyćʼ, įlãzginti ʽnakłonić do mówieniaʼ, išlãzginti ʽwymyć 

(naczynia), bełtając wypłukaćʼ, palãzginti ʽporuszać kołyską, kołysaćʼ, sulãzginti 

ʽrozweselić, wprawić w dobry humorʼ; lãzgurti, -a, -o intr. ʽzwisając poruszać się; bełtać się 

(o mleku w wiadrze, które się kołysze)ʼ, tr. ʽpłukać bieliznęʼ. Czas. lazgė́ti itp. utworzono od 

interi. lazgu lazgu o głośnym mówieniu, o łopotaniu, o kołysaniu, o kołyszącym się 

przedmiocie, por. Lazgu lazgu ir nulùzgino tuščius nėšius ʽRozmachując odniósł (i zostawił) 

puste nosidła na wodęʼ (LKŽ VII, 715, s.v. nulùzginti). — Nomen lazgùs ʽrozmowny, wesoły, 
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sympatycznyʼ (Vaikas lazgùs, tai iš švečių visko gauna ʽDziecko jest miłe [budzące 

sympatię], więc od gości wszystko dostajeʼ). 

 lãznė 2 p.a. ZTŽ ʽłaźniaʼ (Visi paišaidinėj iš lãznės ʽWszyscy powychodzili z łaźniʼ) — 

zapoż. z błr. láznja, -i (⇐ pol. łaźnia). 

 lazùrkas 1 p.a., lazurk̃as 2 p.a. gw. ʽbarwnik niebieski używany przy praniu bielizny a 

zapobiegający jej żółknieniuʼ (Nusipirkom lazurk̃o, skalbsim drapanas ʽKupiłyśmy sobie 

lazurek, będziemy prać bieliznęʼ) — zapoż. z błr. lazúrak, -rku ʽbłękit; jasnoniebieski 

barwnikʼ (stbłr. ljazurъ ʽbarwnikʼ) ⇐ pol. lazurek, -rka ʽbłękit berlińskiʼ. War. f. lazùrka 1 

p.a. (Šita lazùrka gerai lazurkuoja ʽTen lazurek dobrze lazurkujeʼ) ⇐ błr. gw. lazúrka. — 

Vb. denom. lazurkúoti ʽbieliznę zaprawiać lazurkiemʼ, kalka z pol. lazurkować, błr. gw. 

lazurkavácь (PZB 2, 612). Por. LEW 348n., POLŽ 414. 

 lažà 4 p.a. przest. gw. ʽłoże lufy, kolba strzelbyʼ (m.in. CGL), war. lãžė 2 p.a. — zapoż. 

ze stbłr. loža (war. lože, ložo), por. błr. lóža, -y ʽdrewniana osada strzelbyʼ. Ze zmianą 

rodzaju przejęte z pol. XVI w. łoże, -a n. ʽpodstawa broni palnej, do której przymocowana 

jest lufaʼ (SPXVI), pol. łoże ʽobsada czego, podstawa (maszyny, lufy broni)ʼ. Por. ĖSBM 6, 27. 

Zob. też lažià.  

 lãžas 4 p.a., też pl.t. lažaĩ, -ų̃ hist. ʽpańszczyzna, obowiązkowa robocizna dla dworu 

jako należność za zajmowane gruntyʼ, por. Kitados žmonės ponams lažùs eidavo ʽKiedyś 

ludzie chodzili odrabiać pańszczyznę dla panówʼ. Į lãžą ėjo su savo spragilu, su savo šake, 

savo šluota ʽNa pańszczyznę szło się ze swoimi cepami, swoimi widłami i swoją miotłąʼ. Ne 

lãžas, ne vaiks mažas, kur skubi? ʽAni to pańszczyzna, ani małe dziecko, dokąd ci się 

spieszy?ʼ. War. lažà, pl. lãžos, por. Sunkì lažà ʽCiężka pańszczyznaʼ. Artojai privalė eiti 

dirbti į dvarą; tas darbas vadinasi lažomis ʽOracze mieli obowiązek iść do pracy we dworze; 

ta praca nazywa się pańszczyznąʼ. Niejasne. Przy założeniu, że znacz. ʽpańszczyznaʼ 

wywodzi się ze znacz. ʽpraca zbiorowa, zwł. przy sprzęcie zbóż, przy żniwachʼ, można 

postulować wywód lãžas od zanikłego czas. *ležù ʽzbieram plonʼ, w terminach 

prajęzykowych: pie. *loǵ-o-, prymarne nomen na SO od pwk. pie. *leǵ- ʽzbierać, zwł. 

zbierać zboże, plon z polaʼ, por. łac. legō, -ere ʽzbierać, zdejmować, zrywaćʼ (legūmen, -inis 

n. ʽowoce strączkowe, jarzynaʼ), gr. λέγω ʽzbierać, zliczaćʼ (πυρο-λόγος ʽżnący, ścinający 

pszenicęʼ), alb. mb-ledh ʽzbiera plonʼ (zob. LIV
2 397, gdzie zresztą brak wzmianki o lit. laž-). 

Lit. paralele słowotwórcze: važas stlit. ʽwózʼ (scs. vozŭ) ⇐ vežù (scs. vezǫ), karp̃as ʽnacięcie, 

wrąbʼ ⇐ kerpù; dãgas ʽupał, żar słońcaʼ ⇐ degù. Inaczej LEW 349, który łączy lãžas z 

czasownikiem łot. lẽzêt ʽiść powoli, skradając sięʼ, stpr. līse ʽlezie, kriechtʼ, psł. *lězti ʽleźć, 

pełzaćʼ (iter. na SO: *laziti ʽłazićʼ). — Drw. lažìnė dienà ʽdzień, w którym odrabia się 

pańszczyznęʼ, lažìnis, -ė ʽchłop pańszczyźnianyʼ, lažiniñkas ts., lažystà ʽpańszczyznaʼ (Mūsų 

sunki lažystà, svetysta, kunigysta JU ʽNasza ciężka pańszczyznaʼ). Vb. denom. lãžyti, -iju, -

ijau ʽodrabiać pańszczyznęʼ (lãžą lãžiju). — N.m. Lažaĩ. 

 lažià 2 p.a., gen.sg. lãžios wsch.-lit. ʽłóżkoʼ (Paklok lãžią ʽPościel łóżkoʼ) — zapoż. ze 

stbłr. lože n. ʽłoże, łóżkoʼ (war. ložo). ZS 30 wywodził z pol. łoże. Zob. też laškà i lažà. 

 lažìntis, lažinúos, lažinaũs ʽzakładać się z kimś o cośʼ (SD lažinuosi «zakładam się z 

kiem o co»), susilažìnti ʽzałożyć sięʼ; war. lažýtis, -aũs, -iaũs — zapoż. z pol. XVI w. łożyć 

1. ʽponosić koszty, opłacać cośʼ, 2. ʽstawiać na zakładʼ (SPXVI). Brak w SLA i ALEW. Por. 

psł. *ložiti ʽkłaść, powodować, że coś leżyʼ (caus. do *legti ʽpołożyć sięʼ). Całkiem inaczej 

LEW 349: łączy lažintis z lit. lãžas ʽpańszczyznaʼ i dalej ze stpr. līse ʽpełznie, kriechtʼ, psł. 

*lězti ʽleźćʼ, *laziti ʽłazićʼ. Z kolei Skardžius, RR 4, 383 łączy laž- z pãlažas m.in. 

ʽwygniecione, wydeptane miejsce w zbożuʼ. — Drw. lažýbos a. są́lažybos f.pl. ʽzakładanie 

się o cośʼ (por. typ ganýba ⇐ ganýti), lažýbų eĩti (kirs̃ti) ʽpójść o zakładʼ, lažinỹs ʽzakład, 
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pieniądze lub rzecz, o które ktoś z kimś się zakładaʼ, sąlažaĩ m.pl. stlit. ʽzakładʼ, por. 

Geidžiate sąlažų pirm vyk[i]o: o parašyta: teip tekinėkite, kaip są́lažus įgytumbite DP 48439 

ʽŻądacie zakładu przed gonitwą: ano napisano: Tak biegajcie, jako byście zakład otrzymaliʼ. 

SD: lažyba 1. «zakład, zakładanie się z kiem» (syn. susilažinimas), 2. «zakład, to, co kładą ci, 

co się zakładaią», pražaist lažybų «przegrać zakład». — Wtórny dyftong w war. laižýbos 

ʽzakładanie sięʼ może być wypadkiem antycypującego wyodrębnienia miękkości 

spółgłoskowej (ž̓ ) w postaci segmentu i̯, por. kažiùkai > kaižùkai ʽkożuchʼ (zob. też GJL I, § 

341). LEW 349 woli tu widzieć ludowo-etymologiczne skojarzenie z czas. laižýti ʽlizaćʼ (tak 

też Kabašinskaitė 30). 

 lė́ba 1 p.a. pot. ʽhulanka, spędzanie czasu na uciechach, ucztowaniu, pijaństwieʼ (Lėba 

buvo begalinė, degtinė tekėjo upėmis ʽUciechom nie było końca, wódka lała się 

strumieniamiʼ. Didesnė pusė atsidavė begėdiškoms lėboms ʽWiększość oddawała się 

bezwstydnym hulankomʼ) — zapoż. z pol. przest. laba, -y ʽodpoczynek, próżnowanie; 

uciecha, zabawa, bal; rozkosz, frajda, gratkaʼ (SW II, 669). Zob. Brückner 1877, 102, 

Brückner 288, POLŽ 110. Drw. lėbìkas ʽhulakaʼ. Por. nazw. Lėb̃as, Lėb̃us, Lẽbika. — Vb. 

lė́bauti 1. ʽucztować, hulaćʼ (już u Bretkuna; brak w SLA i ALEW), 2. ʽlenić się, próżnowaćʼ – 

może być kalką z pol. labować XVI-XVII w. ʽużywać, dogadzać sobie, rozkoszować sięʼ (⇐ 

nwn. gw. labben, lappen ʽlizać, chłeptać. żłopać; dużo jeść i pić, hulaćʼ, zob. Sławski IV, 

16n.). Zob. też LEW 349, gdzie zresztą nie wymieniono sb. lė́ba. 

 ledaĩnė 2 p.a. 1. ʽlodownia, pomieszczenie lub dół do przechowywania loduʼ, 2. 

ʽpiwnica chłodzona lodem, służąca do przechowywania mięsa i artykułów spożywczychʼ, 3. 

zakład wytwarzający lód i nim handlującyʼ — lituanizacja za pomocą suf. -ainė wyrazu 

ledaũnė, ledaunià, który został zapożyczony z pol. lodownia. Por. vazaũnė ob. vazaunià; 

valaunià. Jest poza tym war. ledū́nė, ledū̃nė. Nie przyjął się neol. lẽd-rūsis, niby ʽpiwnica z 

lodem, na lódʼ (por. rūsỹs). Zob. LEW 350, s.v. lẽdas. 

 lẽdas 4 p.a. ʽlód, ścięta mrozem wodaʼ (war. ledùs, -aũs 4 p.a.). — Pl.t. ledaĩ 1. ʽgrad, 

opady gradoweʼ, <ładái, krußos, ir dárganos> DP 22028 ʽgrady y niepogodyʼ, 2. ʽlody, 

mrożony kremʼ (kalka z pol. lody?). Por. n.m. Ledaĩ. Odpowiedniki bałtyckie: łot. le̦dus, -us 

ʽlódʼ, le̦di m.pl. ʽkra, kawałki loduʼ (⇒ le̦dãjs ʽtafla loduʼ, ledene ʽsopel loduʼ), stpr. ladis EV 

ʽlód, Js [Eis]ʼ < *led-V. Wyraz bałtycki uchodzi za prapokrewny z psł. *ledŭ, -u ʽlódʼ, por. 

scs. ledŭ, -a, ros. lëd, lьda (gw. lëd, lëdu), błr. lëd, lëdu (ilьdú), czes. led, ledu, pol. lód, lodu. 

Uderza sztywność apofoniczna tego pierwiastka i brak nawiązań zewnętrznych. Dopuszcza 

się neologizm bałto-słowiański, zob. BSW 154, LEW 350, ALEW 565. Trzeba jednak 

zauważyć, że w odniesieniu do bałtyckiego wciąż aktualna jest ewentualność zapożyczenia 

ze słowiańskiego. Jeśli lit. lẽdas zinterpretujemy fonologicznie jako /ľadas/ (zob. uwagę s.v. 

klémka), to nasunie się pytanie, czy to nie jest po prostu transpozycja wyrazu stbłr. ljodъ 

ʽlódʼ. — Drw. ledės̃is ʽkawałek, bryłka loduʼ, ledýnas ʽlodowiecʼ, ledìnė ʽkra lodowa, tafla 

lodu; izbica mostuʼ, ledỹnė ʽgołoledźʼ, ledingas, SD <łedyngas> «gradowny», ledinyčia LEX 

ʽgołoledź, glad Eyßʼ, ledinýčia ʽlód, który się nawarstwił po odwilżyʼ, ledìnis ʽlodowy, 

lodowaty, zimnyʼ (⇒ ledinùkas ʽlandrynkaʼ), ledinúotas ʽoblodzony, lodowatyʼ, ledókšnis 

ʽkawał lodu; sopel loduʼ, ledùjai (zob.). — Cps. lãšleidis ʽsopelʼ, z wtórnym dyftongiem, 

powstałym w *laš-ledis (dosł. ʽlód z kropliʼ, por. lãšas), ledagloda b.z.a. lub ledaglõdė 

ʽgołoledźʼ (dosł. ʽgładź lodowaʼ, por. glodùs), ledãmušis a. ledamušỹs 1. ʽgradobicieʼ (por. 

mùšti; przypomina to pol. grado-bicie n., przest. grado-bić f. ʽzboże zbite grademʼ), 

ledãmušis ʽrolnik poszkodowany przez gradobicieʼ, lẽdkalnis ʽgóra lodowaʼ (por. kálnas), 

lẽdlaužis ʽizbica mostu; statek lodołamaczʼ (por. láužti oraz syn. lỹtlauža), ledónešis 

ʽruszenie lodów, spływ kryʼ (por. nèšti oraz syn. lỹtnešis), lẽdragė ʽsopel loduʼ (por. rãgas), 

lẽdspira (zob.), ledvežỹs ʽkto rozwozi lód do lodowniʼ, ledžingà (zob.), lẽtakis ʽsopel loduʼ < 
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*let.takis, liter. lẽdtakis (por. tekė́ti), saũsledis ʽcienki lódʼ (dosł. ʽsuchy lódʼ, por. saũsas), 

paledỹs ʽmiejsce pod lodemʼ. — Vb. denom. ledáuti a. ledžiáuti ʽłowić ryby ogłuszając je 

pod lodemʼ, war. paledziáuti; ledė́ti, -ja, -jo ʽpokrywać się lodem; zamarzać na lód; 

lodowaciećʼ, leduoju, SD <ładuoiu> «lodowacieię» (⇒ ledúotas ʽoblodzony, zlodowaciałyʼ, 

SD <łeduotas> «lodowaty»), por. łot. leduôt ʽpokrywać się lodem, zamarzaćʼ; lẽdija, -ijo, -yti 

ʽnastaje żłódź, pada deszcz ze śniegiem i zamarza (na drzewach, na drodze)ʼ, ledìja, -ìjo, -ýti 

ʽpokrywać się lodem (o płotach, drzewach, drodze)ʼ. 

 lẽdspira 1 p.a., ledspirà 3 p.a. ʽptak pliszka siwa, Motacilla albaʼ (war. lẽdspyrė, 

ledspyrė)̃ — złożenie członów lẽdas ʽlódʼ i werbalnego spir- jak w spiriù, spýriau, spìrti 

m.in. ʽpopychać (nogą), napieraćʼ i ʽcisnąć, zmuszać, naglićʼ. Znacz. etym. ʽistota, która 

spycha, wypiera lód z rzekʼ. Pliszka siwa miała sobie zasłużyć na takie określenie dlatego, że 

jest pierwszym przylatującym po zimie ptakiem, czyli takim, co zwiastuje wiosnę, por. 

zdania Kai lẽdspira upių leda nuspirs, tai jau tikrai bus pavasaris. Paukštis, kurs pavasarį 

pirmiausiai atlekia bi ledą spirti, vadinas ledspirė.̃ 

 ledùjai, -ų 2 p.a. m.pl. ʽkra lodowa zbita w grube warstwy, pakʼ (NDŽ ʽEispackeʼ) — 

neologizm o strukturze led-uj-ai. Osnowa lẽdas ʽlódʼ (zob.) otrzymała formant -uj-, 

wyabstrahowany z przymiotników przestrzennych serii dangùjis, vidùjis, viršùjis. Gdyby 

formacja była dawna, brzmiałaby †ledū̃jis (-ai), por. decasuativa zbudowane na formie 

gen.pl. -ų, np. žąsiū̃jis ʽgęsie (jajo)ʼ, žmoniū̃jis ʽludzkiʼ. Zastąpienie pačiū̃jis przez pačiùjis 

(zob. s.v. patìs) dowodzi żywotności neosuf. -uj-. NB. ŽD 89 i GJL II, § 110 wskazywali -uj- 

wyłącznie w materiale onomastycznym, por. n.rz. Bẽbrujis (n.m. Bebrùjai), n.rz. Medujà, 

wreszcie n.m. Kalnùjai, Kauksnùjai i Varkùjai. 

 lèdva, ledvà adv. gw. ʽledwo, ledwieʼ: Jau visai nedrūts, lèdva paein ʽJuż całkiem 

słaby, ledwo chodziʼ. Prikrovė tokį didelį vežimą, lèdva arkliai pavelka ʽNaładowali taki 

wielki wóz, konie ledwo ciągnąʼ — zapoż. z błr. gw. lédva, lédvja (ESBM 5, 276), por. stbłr. 

ledve, ledvaj, ledvo, ledvy, pol. ledwie, ledwo. War. lèdve, lèdvi, ledvì; lèdvu, ledvù, lèzve 

LZŽ ⇐ błr. lédzьve (z suf. -ai: lèdvai, ledvaĩ. Z nagłosem n-: nedva, nedvo, nedvai (m.in. 

BRB). Por. LEW 350, POLŽ 731. — Drw. lėd̃viai ʽledwo, ledwieʼ, od tego lėdviaũ ʽmniej 

(przygrzewać, o słońcu); wolniej (jechać)ʼ. Do adv. lėd̃viai dotworzono adi. lėdvus, -i b.z.a. 

ʽłatwy, łagodny, słabyʼ. Reanaliza lėd- + -vus umożliwiła powstanie war. lėd̃nas, -à, por. 

lėdnas šaltis ʽłagodny mrózʼ, lėdnas vėjas ʽsłaby wiatrʼ, lėdnas vanduo ʽletnia wodaʼ, lėdnas 

čėsas ʽwolny czasʼ. — Na wzór rodzimego adv. vos-ne-võs ʽledwo, z trudemʼ urobiono 

lẽdva-ne-lẽdva ts., od czego war. led-ne-lèd. Z kontaminacji obu tych typów powstało ledõs-

ne-ledõs ts. — Cps. lètgyvis (Sužeistą, lètgyvį parvežė namo ʽRannego, ledwo żywego 

przywieźli do domuʼ) < *led-gyvis zakłada lèdva gývas ʽledwo żywyʼ (por. léisgyvis ts.). 

Cps. ledžvygà c. ʽkto ledwo chodziʼ wywodzi się z *ledv-žyga (zob. s.v. žỹgis), gdzie 

połączenie dv.ž doznało metatezy w d.žv. 

 ledžingà 3 p.a., lẽdžinga 1 p.a. żm. 1. ʽpodkowa końskaʼ, 2. przen. ʽłyżwaʼ. Analiza: 

led-žinga — złożenie członów lẽdas ʽlódʼ i žing- jak w žiñgsnis ʽkrok, stąpnięcieʼ, SZ do 

žeñgti ʽkroczyć, stąpaćʼ. Znacz. etym. ʽcoś, co pozwala (bezpiecznie) stąpać po lodzieʼ, ⇒ 

ʽokucie kopyt dla ich ochrony przed ślizganiem sięʼ. Synonim: ledžygà, zob. žỹgis. — 

Podobnym złożeniem jest stpr. lattako EV ʽpodkowa, Hufysen [Hufeisen]ʼ, < *lad-taka- < 

*led-taka-. I człon do stpr. ladis EV ʽlód, Is [Eis]ʼ, II człon do lit. tekė́ti lub °takas, °taka (por. 

PKEŽ 3, 47n.). Jest zastanawiające, że jęz. staropruski w danym wypadku nie skalkował 

wyrazu śrwn. hufīsen ʽHufeisenʼ.  

 legerė ̃ 3 p.a., lẽgerė a. lẽgėrė 1 p.a. przest. (m.in. u Donełajtisa), gw. ʽmała beczka, 

beczułka (piwa, wódki, wina); drewniana manierkaʼ — z dysymilacją l-l > l-r zapożyczone z 
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prus.-niem. lēgel, por. nwn. Lägel n. ʽowalne naczynie do noszenia na plecach, beczułkaʼ 

(GL 78, LEW 350). Zakończenie -ėrė świadczy o wyrównaniu formy do nomina agentis typu 

bẽkėrė, jė́gėrė. War. lẽgeris 1 p.a., legėrỹs 3 p.a. Por. łot. leģele ⇐ śrdn. lēgelīn ob. lēchelen 

(Jordan 74). — Drw. wsteczny: lẽgas ʽduże naczynie szklaneʼ (por. žiauberė ̃ ⇒ žiaũbas), 

war. lẽkas. 

 lė́gersa 1 p.a. bot. ʽostrożeń warzywny, Cirsium oleraceumʼ. War. lėg̃erstai, lėg̃erstos, 

lė́gerstva. Bez etymologii, zob. LEW 350.  

 legõtas 2 p.a. stlit. ʽwysłannik, posełʼ, DP ʽlegatʼ — akcent wskazuje na zapoż. ze stbłr. 

XVI w. lekgatъ, legatъ, błr. lehát, -a ⇐ pol. legat (od XIV w.) ⇐ śrłac. lēgātus ʽposłanyʼ 

(lēgāre ʽwprawić w poselstwieʼ), zob. Sławski IV, 113. Por. SLA 119 (wprost z pol.); brak w 

LEW i ALEW. 

 °lė́gti: wsch.-lit. atlė́gti, -lė́gsta, -lė́go 1. ʽzmniejszyć się, zelżeć – o mrozie, o bóluʼ 

(Šaltis jau lėgsta, t.y. lỹžta, atsileidžia JU ʽMróz już ustępujeʼ), 2. ʽustać, minąć – o chęci, 

ochocie, zapale; zrezygnowaćʼ. Pwk. lėg- jest najprawdopodobniej refleksem pie. *(s)leh1g- 

ʽustać, skończyć sięʼ, co dotąd rekonstruowano głównie na podstawie greckiej, por. λήγω 

m.in. ʽprzestać, przerwać, skończyć; ustać, skończyć się; powstrzymać się; umrzećʼ, aor. 

έλληξα ʽprzestałʼ (zob. LIV
2 565, bez wzmianki o lė́gti). Joseph, Glotta 60, 1982, 112n. 

włączył do tego pierwiastka oskijski refleks slaagí- f. ʽgranicaʼ, oznaczając go jako SZ pie. 

*sḷh1g-i-. Untermann 2000, 686n. ustalił dla slaagí- dwa znaczenia: 1° ʽlinia graniczna 

między dwiema gminamiʼ, 2° ʽznak granicznyʼ; odnotował propozycję Josepha, ale po 

przeglądzie różnych stanowisk stwierdził, że wyraz ten nie ma etymologii («Et. unbekannt»). 

Tymczasem LIV
2 565, przyp. 1 bez zastrzeżeń zaakceptował analizę Josepha, uznając że 

wnosi ona cenne z porównawczego punktu widzenia świadectwo apofoniczne. Gdy chodzi o 

znaczenie etymologiczne, to można je sprecyzować jako ʽmiejsce, gdzie kończy się czyjeś 

terytorium, koniec jakiegoś obszaruʼ vel sim. Por. np. łac. margō, -inis ʽbrzeg, skraj; 

zakończenie, czubekʼ oraz ʽgranicaʼ (Buck 1311n.). — Drw. atlėgà ʽodwilżʼ (zob.), 

nuolėgnùs ʽwidocznie pochyły, spadzisty, stromyʼ (Skardžiai buvo nuolėgnūs ʽBrzegi były 

urwiste/stromeʼ), war. ze zmianą gn > dn: nuolėdnùs ʽo zboczu góry: łagodnie pochyłe, tak 

że można zjechać zeń wozemʼ. N.m. Lãplėgiai, Lėgaĩ. — SZ lyg- ⇐ lėg-: atlýgti, -lýgsta, -

lýgo ʽo mrozie: ustąpić; o pogodzie: ocieplić sięʼ (Lygte atlygo šiandien oras, t.y. atlydo, 

atlyžo šaltis JU ʽDzisiaj się ociepliło, tj. ustąpił mrózʼ), atlygà ʽodwilż wiosennaʼ (zapoż. 

litewskie w błr. gw. adlíha/atlíha, PZB 1, 61). SZ lyg- tak się ma do SP lėg- jak plyš- do plėš- 

(por. plýšti : plė́šti) i jak ryž- do rėž- (por. parýžti : rė́žti). Ta specyficznie litewska apofonia 

polega na analogii do pierwiastków krótkowokalicznych, por. proporcję ReT : RiT = RēT : x 

(x = RīT). — Nowy SP/SO laig- ⇐ lyg-: atlaigà 3 p.a. lub ãtlaiga 1 p.a. ʽodwilżʼ – sb. 

postvb. od zanikłego intensivum *(at)laigyti. Paralele: atplaišà a. ãtplaiša ʽodłamek drewna, 

skały, kości; powtórne oranie odłoguʼ ⇐ (at)pláišyti ⇐ plyš- ⇐ plėš- (plė́šti); atraižà a. 

ãtraiža ʽodcięty kawałek tkaniny, skóry, szkłaʼ ⇐ (at)ráižyti ⇐ ryž- ⇐ rėž- (rė́žti); apýbraiža 

ʽzarysy czegoś, konturʼ ⇐ (api)bráižyti ⇐ bryž- ⇐ brėž- (brė́žti). NB. Żadna z wymie-

nionych tu formacji nie pojawia się w monografiach słowotwórczych ŽD i Ambrazas 1993. 

 legù, legul,̃ lègul ptk. gw. ʽniech, niechajʼ, np. Legù jis eina sau, man nereik jo ʽA 

niechże on sobie idzie, nie jest mi potrzebny! ʼ. Lègul biesas pajemie tus lauko darbus! 

ʽNiech diabli wezmą te prace polowe!ʼ Przedstawia połączenie ptk. leĩ ʽniechʼ (war. do laĩ, 

zob.) z segmentem -gu, -gul, który wyabstrahowano z synonimicznej partykuły tegù, tegùl 

(zob.). — War. leigu b.z.a. jest poświadczony z jednego tylko miejsca: Leigu būn, kaip sakai 

ʽNiech będzie, jak mówiszʼ (Žemãlė w rej. Mažeĩkiai). Może to być połączenie dwu partykuł, 

leĩ i -gu. NB. Gw. leĩ można ewentualnie wiązać z redukcją rozkaźnika léisk ʽpuść! pozwól!ʼ 

od léisti. 
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 leicius, -iaus b.z.a. przest. ʽlejc, rzemień stanowiący część uzdy, służący do kierowania 

koniemʼ (Kurschat) — zapoż. ze stbłr. lejcъ ⇐ pol. lejc ⇐ śrwn. leit-seil, por. nwn. Leitseil n. 

— War. leĩciai m.pl. 2 p.a. ʽrzemienie lub łańcuchy do umocowania ładunku na saniach; 

lejce; sznurowadłaʼ ⇐ błr. léjcy, -aŭ m.pl. ʽlejceʼ ⇐ pol. lejce (ĖSBM 5, 281). War. f. leĩcos 

ZTŽ ʽlejceʼ. 

 leikà 2 p.a., gen.sg. leĩkos ZTŽ ʽlejek do przelewania płynówʼ — zapoż. z błr. léjka, -i. 

Por. trìkteris i varánka. 

 leĩlas, -à 4 p.a. gw. ʽchudy, szczupły, smukły, cienkiʼ (war. leilùs 4 p.a.). Pod 

względem znaczenia nieco odchyla się odpowiednik łot. liẽls ʽwielki, duży, dorosły; ważnyʼ 

(stąd zapożyczone żm. liẽlas ʽwielkiʼ). Praforma *lei̯-la-. Z innymi sufiksami: leĩnas, -à 

ʽchudy, szczupły, cienki; giętkiʼ, leinùs, -ì ʽgiętki, sprężystyʼ. Por. pwk. *lei̯- w 

bliskoznacznych przymiotnikach líebas, láibas oraz líesas. Oboczność ei/ie jak w eĩti : łot. 

iêt; víesulas : łot. veĩsuôls. Wyraz litewsko-łotewski był porównywany z gr. gw. λειρός z 

*λειλός (dysymilacja), ukazującym się w glosie λειρός·ὁ ἰσχνὸς καὶ ὠχρός Hes. (ἰσχνός 

ʽsuchy, wysuszony; chudy, cienki; słabyʼ, ὠχρός ʽblady, bladożółty, barwy ziemistejʼ), zob. 

LEW 330. — Neoosn. leil-: išleilė́ti intr. ʽwyrosnąć cienkim i słabymʼ, išleilóti, -ja, -jo ts., 

leilė́ti, leĩla (war. leĩli, leilė́ja), -ė́jo intr. ʽmarnieć, nie rosnąćʼ, tr. ʽo roślinach: zagłuszać, 

utrudniać wzrostʼ (sprzeciw wobec pisowni lail- u Vitkauskasa 2006, 154). Nazw. Leiléika a. 

Leileikà, Leiliónis i Leĩliūnas.  

 leĩpti, leipstù, leipaũ ʽmdleć, tracić przytomność; tracić siły, słabnąć; więdnąć – o 

liściachʼ, leĩpti juokaĩs ʽpokładać się ze śmiechuʼ, nuleĩpti ʽzemdleć, stracić przytomność, 

zdechnąć (o pisklęciu w jaju, o kurczęciu), zwiednąć, zwiotczeć, sflaczećʼ. War. leib-: leĩbti, 

leibstù, leibaũ ʽopadać z sił, flaczeć; umierać ze śmiechuʼ. Czasownik apofonicznie sztywny, 

brak alternantów †lip-, †laip-. Bez dobrej etymologii. Nie przekonuje hipoteza LEW 351, 

jakoby leĩpti powstało z kontaminacji bliskoznacznych czas. lèpti i keĩpti. Odnośnie do 

formy keĩpti zachodzi podejrzenie, że zawiera ona wtórny dyftong ei z ai (zob. kaĩpti). Co do 

leĩpti można przypuszczać neoapofonię SP leip- ⇐ SZ *lip- ⇐ lep-. Paralele: kleĩpti ⇐ klip- 

(pwk. kleb-/gleb-); kneĩbti ⇐ knib- (kneb-); dveĩsti ⇐ dvis- (dves-). Stary SE: lèpti, lempù, 

lepaũ ʽtracić siłę, sprężystość; mdlećʼ. — Drw. léipėti, -ju, -jau ʽsłabnąć, omdlewać, tracić 

przytomność; upadaćʼ i ʽpokładać się (ze śmiechu)ʼ, leĩpinti caus. 1. ʽwycieńczaćʼ 

(Gyvenimas leĩpina, leĩpina ir suleĩpina kad ir tvirtus žmones ʽŻycie wycieńcza nawet ludzi 

twardychʼ), 2. ʽdoprowadzać do zwiędnięcia, do uwiąduʼ. War. leib-: nuleibė́ti ʽzmarnieć; 

zbiedniećʼ. Nomina: leĩpas ʽsłabość, omdlenieʼ, leipùs ʽsłaby, wymagający opieki; duszny – 

o powietrzu, utrudniający oddychanieʼ, léiba a. leibà c. ʽczłowiek ograniczony, tępy, 

nieudolny, ślamazarnyʼ (war. leĩbė), leĩbis ʽciamajdaʼ (syn. liùrbis). Nazw. Leĩpčius, Leipša 

b.z.a., Leĩpus. Vb. denom. leipúoti ʽniedomagać, chorowaćʼ. 

 leis-, neopierwiastek pochodzący z metanalizy formy inf. léisti ʽpuszczać, spuszczać w 

dół, toczyć płyny; zezwalaćʼ. Drw.: leisdinė́ti, z prvb. at- ʽo wymieniu krowim: wypuszczać, 

popuszczać mleko; spuszczać psa z łańcuchaʼ; z prvb. pra- ʽopuszczać (lekcje); spędzać (lata 

życia), odprowadzać kogoʼ; léisdinti: ap- ʽpokryć kobyłęʼ, at- ʽodpuścić, przebaczyć, puścić 

w niepamięćʼ, iš- ʽrozpuścić w wodzie, rozcieńczyćʼ, pa- ʽuwolnićʼ; léisdyti: pra- 

ʽodprowadzić kogoʼ, pri- ʽpozostawić zwierzę do rozpłodu lub na tuczʼ; léistelėti ʽpopuścić, 

zmniejszyć naprężenieʼ, léisterti ʽnieco zelżeć, osłabnąć (np. o bólu zęba)ʼ. Nomina: 

leistùvas 1. ʽwielki, długi hebelʼ (Pirma su obliumi nuobliuoja, paskui su leistuvù nuleidžia, 

viz. lentas ʽNajpiew [deski] heblują heblem, potem używają «leistuvas»ʼ), 2. ʽszatkownica 

do kapustyʼ, 3. ʽwypleciony sadz na rybyʼ, 4. ʽrozszczepiony kij do miotania kamieni, procaʼ, 

suleistùvas ʽnarzędzie do wyrównywania desek tak, aby ściśle do siebie przylegały, 

fugownikʼ. Osobno zob. paleistùvas. — Od leis- pochodzą również neoapofoniczne 
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derywaty na SO lais-: 1. láisdyti ZTŽ ʽciskać, miotaćʼ, 2. *lais-sty- > láistyti ʽtoczyć piwoʼ, 

láistyti liežùvį ʽrozpuszczać językʼ, 3. palaisdinti b.z.a. ʽwydoić krowyʼ, 3. laĩsvas (zob.), 4. 

nuolaiznùs ʽpochyły, spadzisty; ustępliwyʼ < *nuo-lais-nus (paralela słowotwórcza: ėsnùs ⇐ 

ė́sti; paralele na sonoryzację: skriaũznas < skriaũsnas; uõznai < uõsnai)360. 

 léisgyvis, -ė 1 p.a., leisgỹvis 1 p.a. ʽledwo żywyʼ — złożenie z członem -gyvis od gývas 

ʽżywyʼ oraz niejasnym leis-. To ostatnie zestawiano z czas. léisti ʽpuścić, spuścićʼ, por. 

rekonstrukcję *leid-gyvis w LEW 351. War. léisgyvas, leĩsgyvis, leĩstgyvis oraz láizgyvis, 

léizgyvis. Por. lètgyvis s.v. lèdva. 

 leist-, neoosnowa pochodząca z metanalizy formy léistas, participium prt. pass. do léisti 

ʽpuszczać, spuszczaćʼ, paleistas SD «odprawiony» (syn. atateistas), «rospasany» (syn. 

ižjuostas), paleisti plaukai SD m.pl. «roztarchane włosy». Drw. paleistinėti b.z.a. ʽrozpuścić 

(włosy)ʼ. Nomina: apleistinė SD «opuściałość», išleistinis SD «wyzwolony», leistiẽnė ʽzupa z 

kładzionymi kluskamiʼ, léistinas ʽdopuszczalny, dozwolonyʼ, ⇒ leistìnis a. léistinis 1. 

ʽoddzielany łyżką i kładziony na wrzątekʼ (o cieście na kluski), 2. ʽpleciony (o biczu)ʼ; 

léistinės tvoros f.pl. ʽpłoty ustawione z nieokrzesanych gałęziʼ (por. krėstìnis, krėstìnė ⇐ 

krės̃tas), leistìniai m.pl. ʽkluski kładzione łyżką na wrzątek; zupa z takimi kluskamiʼ (por. 

trauktìnė ⇐ tráuktas).  

 léisti, léidžiu, léidau (war. léidžiau) 1. ʽspuszczać w dół, toczyć płyny, nalewać płynyʼ, 

2. ʽpuszczać co z prądem rzeki, spławiać tratwyʼ, 3. ʽspuszczać, ścinać, kłaść podcięte 

drzewoʼ (Tokias ilgas pušis leidžia ʽTakie wysokie sosny ścinająʼ), 4. przen. ʽpuszczać, 

pozwalać wejść; zezwalać na co; wydawać (drukiem)ʼ, 5. ʽ(pieniądze) wydawać bez 

potrzeby, trwonićʼ. Tranzytywne prs. léidžiu jest derywatem na -i̯a- od neopwk. *lēi̯d-, który 

wyabstrahowano z prs. intransitivum o suf. -d-, *lēi̯-du ʽspuszczam sobie, toczę sobie płynʼ < 

*lei̯H-dhe-. Do pie. *lei̯H- ʽlać, wylewaćʼ, zob. líeti. Paralele: mérdžiu, pláudžiu, skleidžiù, 

žeidžiù. Inaczej BSW 154, LEW 352: do pie. *lēi̯d- (ALEW 567: pie. *lei̯d- jak w alb. lindet 

ʽurodzić sięʼ, łac. lūdō, -ere ʽbawić się, graćʼ). Na temat łot. laîst, -žu, -du zob. s.v. laidýti. — 

Cps. apléisti ʽzaniedbaćʼ (zob.), atléisti ʽustąpić, zelżeć (o mrozie, gorączce, bólu); przerwać 

pracę; rozluźnić, poluzować (wiązanie), rozpuścić; opróżnić naczynie, stół; odprowadzić 

(idącego), odprowadzić umarłego (na cmentarz); wydać za mążʼ, też ʽodpuścić komu winę, 

grzechʼ (o czym s.v. atlaidaĩ II), įléisti ʽwpuścić, pozwolić wejść; wlać, nalać; zrobić 

zastrzykʼ, SD įleidžiu «domieszczam kogo, czego» (syn. intikinu), «korzenię się» (syn. šaknis 

įremiu, šakninuosi), nuléisti ʽspuścić w dół, opuścić (rękę, kotwicę, flagę); roztopić śniegʼ 

(kraũją kám nuléisti ʽupuścić komu krwiʼ), paléisti ʽpopuścić, wypuścić, uwolnić, zwolnić, 

spuścić; roztrwonićʼ, pérleisti ʽprzelać; przekazać; przepuścić; przewieźć łodziąʼ (SD 

perleidžiu «przepuszczam wosk, łoy»), praléisti ʽrozstąpić się, dać przejście ustępując z 

drogi; darować co komu; odprowadzić; przebyć gdzieś jakiś czas, przemieszkaćʼ, DP 

ʽprzepuścić, opuścić, sfolgować, odświęcićʼ, SD praleidžia «rozstępuią się ludzie komu», 

praleidžiu «folguię komu», priléisti ʽdopuścić (do kogo), przypuścić, zezwolićʼ, prileidžiu 

SD «przypuszczam, admitto» (kalka z pol.?), suléisti ʽwpuścić (do środka, do wewnątrz); 

stopić (słoninę); złączyć, spoićʼ (suléisti kerg̃tis ʽo zwierzętach hodowlanych: doprowadzić je 

do kopulacjiʼ), užléisti ʽustąpić (miejsca), zaniedbać (zdrowie, ogród), zawiesić (zasłonę, 

firankę), zaszczuć (psami)ʼ. Refl. léistis ʽpuścić się, udać się dokąd; dać się (przekonać); 

schodzić (z góry), zachodzić (o słońcu), zniżać lot, schodzić do lądowania (o samolocie); 

tajać, topnieć; wdawać się, np. w szczegółyʼ, léidžiuosi kur SD «udaię się do kąd», atsiléisti 

ʽrozluźnić się; zelżeć, złagodniećʼ, dasiléisti ʽdopuścić się (grzechu)ʼ, įsiléisti ʽwdać się w 

 
360 Inaczej GJL II, § 297: przez zanik d z *nuolaizdnus < *nuolaid-snus. Hipoteza zmiany dsn > zdn nie ma 

oparcia w materiale. Podobna praforma *ėd-snus wydaje według autora (ibid.) ėsnùs, nie zaś †ėzdnus, ani 

†ėznus. 
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coʼ, nusiléisti ʽopuścić się, opaść, zniżyć się; zajść (o słońcu, księżycu), ustąpić (o mrozie), 

ustąpić komuʼ, pasiléisti ʽrozpuścić sięʼ (Pasléidė jau sùvisu vaĩkas ʽDziecko się już zupełnie 

rozpuściłoʼ, Otrębski 1934, 362), ʽpopuścić sobieʼ (⇒ pasiléidėlis ʽrozpustnikʼ), DP 

ʽrozpuszczać się, spuszczać sięʼ, pérsileisti ʽporonićʼ, prisiléisti ʽpozostawić sobie (zwierzę) 

do rozpłodu lub na tuczʼ. Neopwk. leis- (zob.). — Nomina na SE leid-: leidė́jas ʽwydawca, 

edytorʼ, leidýba ʽpublikowanie, wydawanie (książek, ustaw prawnych)ʼ, leidyklà 

ʽwydawnictwo, instytucja zajmująca się wydawaniem książekʼ, leidìmas ʽwydanie książki, 

edycja; zezwolenie, pozwolenie; przepustkaʼ, leidinỹs ʽutwór wydany drukiem, publikacjaʼ 

(periòdinis leidinỹs ʽwydanie periodyczne, periodykʼ), pasiléidimas DP ʽwszeteczeństwo, 

rospusta, spuszczenie się, cielesność, potwarzʼ, praleidimas DP ʽrozgrzeszenieʼ, sąleida: SD 

suleida akmenių «ankrowanie, klamrowanie». Cps. saulė́leidis ʽzachód słońcaʼ, SD 

<saułełeydis> «zachod słońca, miesce gdzie słońce zapada». — SO laid-: láidyti (zob.). 

Nomina ze SO wymieniono s.v. laid-. — SZ lyd-: łot. lîst, lîžu, lîdu ʽkarczowaćʼ, lit. lydė́ti 

ʽodprowadzaćʼ (zob.), lýdyti ʽkarczowaćʼ (zob.). Nomina: atlydà: bè atlydõs adv. ʽbez 

przerwy, bez ustankuʼ, atãlydis a. ãtlydis ʽodwilżʼ, ãtlydis DP ʽulga, ulżenie w czym; 

odpuszczenie grzechuʼ, atlydỹs a. atólydys ʽodwilżʼ361, núolyda, żm. nū́lyda ʽokap dachu; 

wsparty na słupkach daszek nad stertą drewnaʼ, núolydis ʽspadek, pochyłośćʼ (por. wyżej 

nuléisti, nusiléisti), núolydį nuléidus adv. ʽpo pewnym czasieʼ, pérlyda ʽprzerwaʼ, pérlydis 

DP ʽdozwolenie, dopuszczenie; odpuszczenie (grzechu)ʼ. Tu też núolydis przest. ʽurlop, 

wczasyʼ jako kalka formacji ros. ótpusk ⇐ otpuskátь ʽwypuszczać, uwalniać, zwalniaćʼ. — 

Cps. saulė́lydis ʽzachód słońcaʼ (por. sáulė), tuolydžiaus LEX adv. ʽwnet, zaraz, alsbaldʼ. 

 léistrai 1 p.a., leĩstrai 2 p.a. m.pl. gw. 1. ʽspis, rejestrʼ, 2. ʽksiążkiʼ, 3. ʽnarzędzia, 

przyrządy, np. krawieckieʼ; notacja fonologiczna: /ľaistrai/ — zapoż. ze stbłr. XVI w. lejstrъ 

(HSBM). Por. błr. gw. ljaéstr ʽrejestrʼ (ZS 30), ljaéstry pl. ʽspis, listaʼ (A. Warlyha, Krajovy 

sloŭnik Lahojščyny, New York 1979; H. Cyxun, p.l.). Zob. ĖSBM 5, 280. Brak w LEW. War. 

stbłr. regestrъ (zob. stlit. regestras), reistrъ, rejstrъ, reestrъ; błr. liter. rėéstr, -a (⇐ ros. 

reéstr ⇐ pol. rejestr). Brzmienie léistrai zostało dostosowane do akcentu polskiego 

odpowiednika (por. też pol. gw. lejstrzyk). Co do akutu por. zapoż. méistras ob. máistra; 

kliámka, pečiánka. Uproszczenie zbitki str: leitriai b.z.a. — Zwrot išėj̃o iš léistrų opisuje 

kogoś, kto ʽwyszedł z rejestruʼ, to znaczy jest poza wojskowością (ZS, l.c.), też przen. 

ʽrozpuścić się, rozswawolić sięʼ (Levukas viškum išėjo iš leistrų ʽLeonek całkiem się 

rozpuściłʼ). 

 léiterės 1 p.a. f.pl. gw. ʽwóz mający boki z drabin, wóz drabiniastyʼ, léiteriai 1 p.a. 

m.pl., czyt. liáiter° — zapoż. z prus.-niem. leiter ʽbok wozu drabiniastegoʼ (GL 78, LEW 712, 

s.v. rẽdelė, Čepienė 91), por. nwn. Wagenleiter f. Z uwagi na akut por. zapoż. bértainis, 

šérbukas i vérdėlis. — War. leterė b.z.a., lẽteris ʽdrabina wozuʼ (Šienvežė leterė) ⇐ prus.-

niem. lēter f. (GL 79). — Cps. šū́dleiterės ʽboczne deski wozu nakładane do wożenia gnoju, 

tzw. gnojniceʼ (por. šū́das). War. šū́dlenterės powstał w wyniku adideacji członu °leit° do 

lentà ʽdeskaʼ (GL 79, Kabašinskaitė 31, 96). Od tego drw. wsteczny: šū́dlentės f.pl. (Rytoj 

mėšlą vešime, pakeisk drobynas šū́dlentėm ʽJutro będziemy wozili gnój, zmień drabiny na 

gnojniceʼ), por. žiauberė ̃⇒ žiaubė.̃ 

 leĩtmonas 1 p.a. przest. ʽpodporucznikʼ, czyt. liaĩtmonas — zapoż. z prus.-niem. 

leitman (GL 79), por. nwn. Leutnant m. 

 lẽkas I = /ľãkas/ 2 p.a. ʽlak, mieszanina różnych materiałów żywicznych, używana do 

pieczętowania listów i lakierowania (skóry, drewna)ʼ — zapoż. ze stbłr. ljak, -u ⇐ pol. lak 

 
361 Trzy wymienione wyrazy mogą ewentualnie należeć do czas. lýdyti ʽtopić, powodować topnienie; trzymać na 

deszczuʼ, zob. lýti.  
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(tu z nwn. Lack m. ʽlak, lakierʼ ⇐ śrłac. laca, zob. Sławski IV, 29). — Dziś liter. lãkas DLKŽ 

⇐ ros. lak, -a ʽlakier; lakaʼ (z nwn.). Zob. też lẽkerius i lakiẽrkos. 

 lẽkas II = /ľãkas/ 2 p.a. bot. ʽroślina lak pachnący, Cheiranthus cheiriʼ — zapoż. z pol. 

lak ⇐ nwn. Lack m. ʽCheiranthusʼ (⇐ śrłac. laca), zob. Sławski IV, 29. 

 lèkcija 1 p.a. ʽlekcja w szkole, wykładʼ (m.in. DP «lekcya») — zapoż. ze stbłr. lekcija, 

lekcyja (lekceja) ʽfragment Pisma Świętego czytany w kościele podczas nabożeństwaʼ, por. 

błr. lékcyja, -i (⇐ pol. XVI lekcyja, z przekształcenia łac. lēctiō ʽczytanieʼ, od lēctus 

ʽczytanyʼ, Sławski IV, 128, Bańkowski II, 16). O jednostce zajęć dydaktycznych dopiero w 

II połowie XIX w., na wzór niem. Lektion i fr. leçon (Bańkowski, ibid.). Zob. też SLA 119, 

LEW 352. 

 lẽkerius, -iaus = /ľãker̓ us/ 1 p.a. gw. ʽlakierʼ — zapoż. z pol. lakier (ZS 30). — Vb. 

denom. lekerùiti, -ùju, -ùjau ʽlakierowaćʼ ⇐ pol. lakieruję (lakierować), lekerùitais aulaĩs ZS 

ʽo lakierowanych cholewachʼ; lekerúoti: lekerúoti batai ʽlakierkiʼ (por. lakiẽrkos). 

 lekmẽnė 2 p.a. gw. ʽgrzęzawisko, trzesawiskoʼ (n.rz. Lekmẽnė) — formacja z neosuf. -

men- od zaginionego pwk. *lek-/*lak-, spokrewnionego ze stwn. lah(h)a ʽkałużaʼ. 

Odpowiednik łot. lekmenis ʽbagnista łąkaʼ (por. le̦kas f.pl. ʽłąkiʼ). — SO lak-: lakmenà 

ʽkałużaʼ, ⇒ neoosn. lakm-: lakméinė a. lakméinia ʽbłotnista droga, droga w porze roztopówʼ, 

war. lakmainia b.z.a. (ŽD 287), por. ãšmas ⇒ ašmáinis. W GJL II, § 311 przyrównano lit. 

lak- do słow. lok- w scs. loky, lokŭve f. ʽprzerębel, zagłębienie do trzymania wodyʼ (tego nie 

uwzględniono w ESSJ 435). Por. jeszcze słń. lȏkev ʽkałuża; staw rybnyʼ, sch. lȍkva ʽkałuża; 

błoto; zatokaʼ, czes. gw. lokáč ʽwoda stojąca w wyboju na drodzeʼ. 

 lėk̃štas, -à 4 p.a. 1. ʽpołogi, spadzisty i rozłożysty, lekko pochyły, niestromy (o brzegu, 

zboczu), 2. ʽpłytki (o miejscu w wodzie, o talerzu)ʼ, 3. przen. ʽpowierzchowny, pusty, 

banalnyʼ. War. sufiksalny: lėk̃ščias ʽniestromy; niegłębokiʼ. War. š-mobile: šlėk̃štas ʽo kosie: 

z ostrzem skierowanym w dółʼ. Z innym sufiksem: lėk̃šnas ʽo dachu: niestromy, lekko 

pochyłyʼ, lėkšnì tolierkà ʽpłytki talerzʼ. Odpowiednik łot. lêzns, lêzens ʽpłaski, równy, 

niestromyʼ zaleca rekonstrukcję form plit. *lēž-na-, *lēž-ta-, urobionych od pwk. *lēž- < pie. 

*leh1ǵ
h- ʽpełzać, kriechenʼ (LIV

2 400, por. stisl. lāgr ʽniskiʼ). Od tego lit. *lėžnas, *lėštas, co 

następnie ulega zmianie na skutek insercji welarnej: lėk̃šnas (†lėgžnas), lėk̃štas. Znacz. etym. 

ʽpełzającyʼ ⇒ ʽpołogiʼ. Zatrata intonacji niewyjaśniona. W jęz. litewskim nie zachował się 

motywujący czasownik typu łot. lẽzêt, -ẽju ʽiść powoli, skradając sięʼ, lēžât ʽiść bardzo 

wolno, wlec sięʼ, refl. lẽžâtiês ʽspuszczać się z góry na sankachʼ. Inne odpowiedniki bałto-

słowiańskie: stpr. līse ʽpełznie, kriechtʼ (pb. *lēža), psł. *lězǫ, *lězti, por. scs. vŭzlězǫ ʽwleźć, 

wejśćʼ, sŭlězǫ ʽzleźćʼ, ros. lézu, leztь ʽwłazić, przełazić, czes. lezu, lézt ʽleźć, łazićʼ, pol. lezę, 

leźć ʽposuwać się wolno, wchodzić na góręʼ (BSW 161, LEW 353, Boryś 285n.). — Od 

przym. lėkš(tas) utworzono sufiksem -sta- prs. denom. lėk̃šta (*lėkš-sta) ʽopada w dół, zwisa 

(o liściach, uszach, wąsach)ʼ, prt. lėš̃ko, inf. lėk̃šti. Następnie do lėk̃šti dotworzono 

krótkowokaliczne lèkšti ts. (prs. lę̃ška a. leñška, prt. lẽško), co jest objawem neoapofonii SP ė 

⇒ SZ ĕ. Paralele: glėz̃oti ⇒ gleznoti; krėsčióti ⇒ kresčióti. — Neoapofonia SE *lēž- ⇒ SO 

*lāž- (zam. *lōž-): ložė́ti ʽo zbożu: pokłaść się na ziemięʼ (zob.). — Od lėk̃štas utworzono 

neologizm lėk̃štė 1. ʽtalerzʼ (dla zastąpienia obcego tolierkà), 2. ʽszala wagi uchylnejʼ, 3. 

ʽprzedmiot podobny do talerzaʼ (war. lėkštė)̃, ⇒ lėkštẽlė ʽtalerzyk, spodekʼ. 

 lėk̃ti, lekiù, lėkiaũ ʽlecieć, biecʼ, aukštyn lekiu SD «wzbijam się wzgorę», aplėk̃ti 

ʽoblecieć, obiecʼ, įlekiu SD «wlatam gdzie», refl. susilėk̃ti DP ʽzlatać sięʼ. Iter. lekióti ʽlatać, 

szybować w powietrzuʼ (m.in. BRB), też ʽposuwać się szybko, lecieć, biegać tu i tamʼ (Kur 

medžius kapoja, tenai skiedros lekioja ʽGdzie drwa rąbią, tam wióry lecąʼ), SD lekioju 

«pierzcham, uciekam», aplekióti ʽoblecieć (o plotce)ʼ, sulekióti ʽrozpaść się, rozlecieć się, 



911 

na prawach rękopisu 

np. o drzwiachʼ. Odpowiada łot. lèkt, prs. le̦cu, prt. lècu a. lecu ʽskoczyć, podskoczyć; lecieć; 

wzejść – o słońcu, księżycu, gwiazdach; bić – o sercuʼ, aplèkt ʽobskoczyć; zapłodnićʼ, refl. 

lèktiês m.in. ʽprzytrafić się, zdarzyć się, pojawić się, przypaść w udzialeʼ, drw. aplèktiês 

ʽspółkować, parzyć sięʼ, lecinât caus. ʽzmuszać do skoku, tresować (konia)ʼ. Do pwk. pie. 

*lek- ʽporuszać kończynąʼ (LIV
2 411, ze znakiem zapytania; IEW 673), por. stisl. leggr ʽnoga, 

kośćʼ, gr. λακτίζω ʽuderzyć nogą, kopnąć, (o koniu) wierzgaćʼ. — Lit.-łot. lek- jest 

spokrewnione z psł. neopwk. *let-, uogólnionym z formy prs. *letǫ ʽlecęʼ, *letǫtŭ ʽoni lecąʼ 

< pbsł. *lek-te/o- (uproszczenie *kt, zob. Boryś 281n.). Por. iterativum na -ěti, psł. *letěti, 

*leti̯e/o- ʽlecieć, unosić się w powietrzuʼ: scs. letěti, leštǫ (*let-i̯ǫ), ros. letétь, lečú, pol. 

lecieć, lecę. Zob. ALEW 568. Inaczej BSW 156, LEW 353. — Nomina na SE: lekaĩ a. lẽkai 

m.pl. ʽplewy; gorsze ziarnoʼ, lẽkena ʽźdźbło siana, słomyʼ (por. sufiks w ìžena, lū́ženos, 

pjùvenos), lẽkės f.pl. a. lẽkiai m.pl. ʽulotki ziarna owsa, otręby owsiane; plewyʼ (⇒ lekìnė 

ʽsiennik lub poduszka napchane owsianymi plewamiʼ), lekesỹs ʽlot, sposób lataniaʼ, lekẽtas 

ʽprzyrząd do zwijania przędzy w motek, motowidłoʼ (⇒ leketúoti ʽkołatać – o sercuʼ). Cps. 

paũkštlekis (zob. paũkštis), pirmlekaĩ m.pl. 3 p.a. ʽziarno przednieʼ, dosł. ʽlecące przodemʼ 

(por. pìrmas, syn. pìrmlakai). Por. łot. lecene ʽżabaʼ. — WSE lėk-: lėkiaũ (prt.), drw. lė́kčioti 

ʽpodlatywać, wzbijać się w powietrze na niewielką odległośćʼ (Višta nepalekia, tik lė́kčioti 

gali ʽKura nie lata, może tylko podlatywaćʼ), lėk̃dinti a. lėkdìnti ʽpozwolić lecieć, wypuścić 

(ptaka), wyrzucić w góręʼ, war. lėkdýti (por. lakdýti s.v. lakióti); palėkė́ti a. pasilėkė́ti 

ʽpolecieć, pofrunąć niecoʼ (por. pamėtė́ti ⇐ metù). Por. z jednej strony łot. lẽ̦kât, -ãju ʽlatać, 

skakać, podskakiwaćʼ, z drugiej strony gr. ληκάω, aor. ληκῆσαι ʽmieć stosunek płciowy, 

spółkowaćʼ (znacz. przenośne, por. pol. pot. przelecieć kobietę ʽodbyć z nią stosunek 

płciowyʼ). — Nomina z lėk-: ìšlėka ʽsosna, która szybko wyrosła, wybujałaʼ, lė́kis a. lė́gis 

ʽdwie zbite żerdzie a. deski umieszczone okrakiem na szczycie dachu i zabezpieczające go 

przed porywami wiatruʼ, zwykle pl. lė́kiai (Prisikalom plačius lėkius, kad vė[ja]s stogo 

nenudraskytų ʽPrzybiliśmy sobie szerokie lėkiai, żeby wiatr nie zerwał dachuʼ), lėk̃is ʽlot, np. 

ptakaʼ (por. abstr. bėg̃is, ėd̃is, rėž̃is), lėktùvas ʽsamolotʼ (neol.), paũkštlėkis (zob. paũkštis), 

pólėkis ʽlot (ptaka)ʼ, przen. ʽpolot, inwencjaʼ. Por. łot. lẽ̦ka ʽtętnicaʼ, lẽ̦kas f.pl. ʽprzeszkoda, 

którą się przeskakuje na koniuʼ, lèkši m.pl. ʽgalopʼ, lèkšuos adv. ʽw galopie, skokamiʼ. — SO 

lak-: lakióti (zob.), dewerbalne nomina zestawiono s.v. lak-. 

 lėlė ̃ 4 p.a., lėl̃ė 2 p.a. 1. ʽlalkaʼ (žaĩsti lėlėmìs ʽbawić się lalkamiʼ), 2. ʽniemowlę, 

dzieckoʼ (Garnys lėl̃ę parnešė ʽBocian przyniósł niemowlęʼ. Merga lėl̃ę įgavo ʽDziewczyna 

dorobiła się dzieckaʼ), SD
1 <łełe> «łąta», SD «łątka dziecinna», 3. ʽpoczwarka, owad w 

ostatniej fazie swego rozwojuʼ, 4. bot. ʽniebielistka trwała, Sweertia perennisʼ, 5. stlit. 

ʽźrenica okaʼ (<łełe akies> SD «źrzenica») — zapoż. z błr. ljálja, -i ʽlalka; źrenicaʼ (SLA 119, 

ZS 30, por. ĖSBM 6, 120; uchodzi za wytwór języka dzieci). Substytucja błr. ʼa przez lit. ė też 

w dėd̃ė, mėsà, mėtà. Z tego samego źródła pochodzą łot. lell̃e, lell̃is ʽlalka; niemowlęʼ. Zob. 

też LEW 354, ME II, 449, ALEW 568. — Formę pl. lėlės b.z.a. przekazano z Litwy pruskiej w 

znacz. ʽkajdankiʼ; oboczny wokalizm líelės 1 p.a. ts. notuje Šlapelis 208. Młodszą pożyczką 

jest polonizm léľka (zob.). — Drw. lėlẽlė akiẽs ʽźrenica okaʼ (DP <łełâłeie> loc.sg.), lėlýtė a. 

lėliùkė ʽlaleczka; źrenica okaʼ. 

 lelijà 2 p.a., gen.sg. lelìjos bot. ʽlilia, roślina cebulkowa Liliumʼ — zapoż. ze stbłr. 

lelija (leleja) ⇐ pol. przest. lelija. — War. lilijà (m.in. DP i SD) ⇐ stbłr. lilija ⇐ pol. przest. 

lilija. Por. błr. lílija, -i ⇐ ros. lílija. — War. liliejà 2 p.a. (LZŽ) ⇐ stbłr. lileja (leleja), por. 

błr. przest. liléja, -i. Zob. też SLA 119, ZS 30, LEW 354, Sławski IV, 256, ĖSBM 5, 309n. — 

Omawiany wyraz oznacza również inne rośliny: ʽmieczyk, Gladiolusʼ i ʽnarcyz, Narcissusʼ. 

Inne nazwy: baltóji lelijà ʽbiała lilia, Lilium candidumʼ, juozapìnės lelìjos f.pl. ʽlilieʼ (por. 

Juozapìnės), vandeñs lelijà ʽlilia wodna, grzybień, Nymphaeaʼ. — Drw. lelijẽlė bot. ʽlilia 

złotogłów, Lilium martagonʼ, lelijìkė bot. ʽgoryczka krzyżowa, Gentiana cruciataʼ, lelijūnas 
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b.z.a. bot. ʽszafirek miękkolistny, Muscari comosumʼ. Z długością w pwk.: palėjėl̃ė ʽlilia 

złotogłów, Lilium martagonʼ. 

 lėlỹs, -io 4 p.a. ʽlelek, kozodój, ptak latający o zmroku, Caprimulgus europaeusʼ. War. 

lė́lis, lė́lė oraz lelỹs, lalỹs. Odpowiednik łot. lêlis, lelis. Reduplikowana podstawa 

dźwiękonaśladowcza, podobnie jak w słowiańskim, por. ros. lelék, -a, ukr. lelék, pol. lelek, 

lka, czes. lelek, -lka (suf. psł. *-ĭk). Por. BSW 157, REW II, 28, LEW 354, Urbutis 1981, 45. 

Zob. też šešė.̃ — Nazw. Lė́lis, Lelỹs, Lalỹs. 

 léľka = /ľáľka/ 1 p.a. wsch.-lit. ʽlalkaʼ (Duomam vaiku léľkų LZŽ ʽDajemy dziecku 

lalkęʼ) — zapoż. z pol. lalka. W sprawie pisowni <él> zob. s.v. klémka. Z uwagi na akut por. 

zapoż. lémpa, mélnyčia i liùľka. Starszą pożyczką jest tu lėlė ̃(zob.). 

 lémbonas, liámbonas 1 p.a. gw. ʽrozwora, drąg łączący przednią i tylną część 

podwozia wozu konnegoʼ (Pasibaidė arkliai, parvertė vežimą ir sulaužė lémboną ʽSpłoszyły 

się konie, przewróciły wóz i złamały rozworęʼ) — ze zmiany liámbomas (dysymilacja b-m > 

b-n), to zapoż. z prus.-niem. laŋbōm, por. nwn. Langbaum m. ʽrozworaʼ (GL 79, Čepienė 97). 

War. liámbuomas, lémbuomis, lémbuonas oraz lámbomas i lámbonas. O wahaniu pisowni 

<le> : <lia> zob. s.v. klémka. — Z ludowo-etymologicznego przekształcenia pochodzą war. 

leñtbomė a. leñtbuomė (adideacja do lentà ʽdeskaʼ). Zob. też slawizm treinijà. 

 lẽmentas, liãmentas 1 p.a. 1. stlit. ʽlament, lamentowanieʼ: Balsas ant augšto yra 

girdėtas, verksmas ir liamentas [pis. <lamentas>] DP 4215 ʽGłos na wysokości jest słuchany, 

płakanie y lamentowanie wielkieʼ. Sugurinime širdies ir liamentuose [pis. <lamentuosé>] 

gailėjimo DP 25119 ʽw strudzeniu serca y w lamentach pokutyʼ, 2. gw. ʽgłośny płacz, 

lamentʼ: Kiba kas pasdarė, kad pas jus vakar tokias lẽmentas buvo? ʽChyba coś się stało, że 

był u was wczoraj taki lament?ʼ, 3. gw. ʽkłótnia, awanturaʼ: Nėr tos dienos, kad nebūtų pas 

juos lẽmento ʽNie ma dnia, żeby nie było u nich awanturyʼ. Kas bus lemeñtų! ʽBędzie [z 

tego] dużo łez!ʼ — zapoż. ze stbłr. ljamentъ ⇐ pol. lament, -u ʽgłośny płacz wyrażający żal, 

cierpienie, rozpaczʼ. Por. błr. ljámant, -u, gw. ljámėnt, lément (ĖSBM 6, 122). War. akc. 

lemeñtas 2 p.a. Skardžius 1935 nie skomentował akcentogramów, z jakimi dany rzeczownik 

ukazuje się w DP: <laménto>, <lamę́ntais>, <lamêntais>, <lamentuosé> (zob. Kudzinowski 

I, 407). Zob. SLA 118, LEW 338 i POLŽ 409 (wszędzie z błędną pisownią lamentas; brak w 

ALEW). Na temat obocznej pisowni <le> : <lia> zob. s.v. klémka. — Vb. denom. lementavóti 

ʽgłośno żalić się, lamentować; stanowczo coś powiedzieć; obmawiać kogoʼ ⇐ pol. 

lamentować, przy czym akcentuacja wzoruje się na odpowiedniku błr. ljamantavácь, -túju. 

Rodzimym derywatem jest tu lementúoti ʽopłakiwać kogo/co; rozpaczaćʼ. 

 leménti, lemenù, lemenaũ ʽmówić niewyraźnie, mamrotać; mówić lub czytać 

półgłosem i niewyraźnieʼ. War. liménti. Bez etymologii. 

 lemẽšius, -iaus 2 p.a. gw. 1. ʽdrewniana osada radła lub pługa, do której mocuje się 

lemieszʼ, 2. ʽlemiesz, stalowy klin, którego ostrze kroi glebę; żelazny narógʼ (nazw. 

Lemẽšius) — zapoż. z błr. gw. ljaméš (PZB 2, 716), por. ros. gw. leméš, ukr. lemíš. Tu też 

łot. lemesis ʽlemieszʼ. — War. akc. lèmešius 1 p.a. ⇐ błr. gw. lémeš (ĖSBM 5, 283), por. ros. 

gw. lémeš, pol. lemiesz. — War. z udźwięcznieniem š > ž: lemẽžis, lãmežis (por. rą́žė, 

šaltỹžius). — Mniej prawdopodobne jest dziedzictwo bałto-słowiańskie w nawiązaniu do lit. 

lémti. Inaczej Berneker I, 700n., Būga, RR I, 452, LEW 354 i Boryś 284; Derksen 2008, 271 

rekonstruuje pbsł. *lemeṣ- (nie ma takiego hasła w BSW). 

 lémpa, liámpa 1 p.a. ʽlampa naftowa, elektrycznaʼ, SD <lampa> = /ľampa/ «kaganiec 

ogniowy, lampa» — zapoż. ze stbłr. ljampa, błr. ljámpa, -y (⇐ pol. lampa ⇐ śrwn. lampe ⇐ 

fr. lampe), por. nwn. Lampe f. (EWD 762). War. liampa m.in. BRP (zob. też ZS 30), gw. 

lėmpà 2 p.a. Wariacja w notacji wokalizmu powtarza się w takim wypadku jak klémka, 
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kliámka i klėmkà. 

 lémti, lemiù (zam. *lemù?), lė́miau 1. ʽzrządzić, sprawić co, zdecydować o czym; 

przepowiadać (los, przyszłość), przesądzać o czymʼ, 2. ʽlosy ciągnąć a. rzucaćʼ, 3. 

ʽprzypuszczać, domyślać sięʼ. War. lem̃ti, lemiù, lėmiaũ. Cps. aplémti ʽprzewidziećʼ, atlémti 

ʽodgadnąć, domyślić sięʼ, nulémti ʽprzesądzić, z góry określić, zdeterminować; wybrać przez 

rzucanie losówʼ, užlémti ʽprzepowiedzieć przyszłość, czyjś losʼ. Odpowiedniki bałtyckie: łot. 

lem̃t, lemju, lēmu ʽprzepowiadać komu (los), stanowić o czym, osądzać, wyrokować, wróżyć; 

źle życzyćʼ, stpr. limtwei ob. lembtwey ʽłamać, złamać – o przysiędze małżeńskiej, brechen, 

Ehebrechenʼ (ta różnica pisowniana nasuwa trudności interpretacyjne, zob. LAV 225n.). 

Refleks pie. *lemH- ʽłamać, kruszyćʼ (por. LIV
2 412) albo *h3lemH- (ALEW 569), *h3lemh1- 

(Kroonen 326). W kwestii znaczenia por. formy na SZ (pa)lìmti intr. ʽugiąć sięʼ i SO lámdyti 

ʽzginać i łamaćʼ, pokrewne scs. lomiti, lomljǫ ʽłamaćʼ, ros. lomítь, lomljú ts., stpol. łomić, -ię 

ʽłamać, rozbijać na kawałkiʼ. Rekonstrukcja lit. znaczenia: ʽzłamaćʼ ⇒ ʽoddzielić, podzielić, 

wydzielić częśćʼ ⇒ przen. ʽzrządzić, sprawić; zdecydowaćʼ (paralele semazjologiczne: łac. 

dēcīdere m.in. ʽściąć, odciąć, uciąć; poćwiartowaćʼ i przen. ʽrozstrzygnąć, postanowić, orzec; 

załatwićʼ; nwn. scheiden ʽoddzielać, rozłączaćʼ i przen. entscheiden ʽrozstrzygać, 

decydowaćʼ, zob. też ALEW 569). — Drw. lẽmežis (zob.), lẽmiamas ʽdecydującyʼ, lémtas 1. 

ʽsądzonyʼ (Jam vienam tebuvo lémta ištikti gyvam ʽJemu jednemu było sądzone pozostać 

przy życiuʼ), poza tym: ʽnależny (o miejscu, o zapłacie), odpowiedni, należyty, porządny, 

poważny, dobry, dobrze wychowany, miły w obejściu, sympatycznyʼ, lemtìngas 

ʽdecydującyʼ, nelémtas ʽnieszczęsny, niefortunny; marny, niezdarnyʼ, SD
1 <nełymtas> 

«dubiel» [ʽtępy, nieokrzesany człowiek; prostak, głupiecʼ, SPXVI] (syn. netikįs), «gnoiek; 

gruby» (syn. drūtas), «nikczemny» (syn. netikįs, niekam nederųs), SD «gruby» (syn. 

nerūgėlis, netikėlis), nelemtystė: SD
1 <nełymtiste> «niczemność & nikczemność», lemtìs, -iẽs 

f. ʽlos, przeznaczenieʼ, lemtūtà c. ʽniezdara, ślamazaraʼ (por. sufiks w blakūtà). Nazw. 

Lemtỹs. — WSE lėm-: lė́miau (prt.), drw. lėmìmas ʽlosʼ, SD «godło» (syn. žinklas, 

nuolaima). — SZ lim-: lìmti (zob.). — SO-C lám-C: lámdyti (zob.). SO-V lam-V: laménti 

(zob.), aplamà (zob.), lamataĩ (zob.), lãmas ʽczęść czego, odłam(ek); kawałek gruntu, 

działka ziemiʼ. Jak vb. denominativa wyglądają lamė́ti, -ja ʽłamać sięʼ (JU) i lãmyti, -iju 

ʽłamać, odłamywaćʼ. Por. jeszcze wykrz. lamaĩ. — WSO lom- < *lām-: lomà (zob.). — Od 

WSE lėm- (prt. lė́miau) urobiono SO o postaci pb. *lōm-: lúomas (zob.). 

 lènas 2 p.a., lẽnas 2 p.a. hist. ʽlenno, w ustroju feudalnym: ziemia lub dochody 

nadawane przez seniora wasalowi pod warunkiem pełnienia przez niego służby wojskowej i 

pozostawania w pewnej zależności sądowejʼ — zapoż. z pol. lenno, -a n. (⇐ czes. léno ⇐ 

śrwn. lēn, lēhen, por. nwn. Lehen n.). Zob. Sławski IV, 155, LEW 355. 

 lė́nas, -à 3 p.a., lėñas 4 p.a. gw. ʽspokojny, powolny, opieszały, flegmatyczny, 

ślamazarny, leniwy; cienki, słaby (o trunku), cichyʼ. Z obocznym sufiksem: lėt̃as (zob.). 

Odpowiednik łot. lēns ʽpowolny, łagodny, opieszały, leniwyʼ (lēņi adv. ʽpowoliʼ). Pb. *lēn-

a- jest zgodne z psł. *lěnŭ ʽniechętny do wysiłkuʼ, por. scs. lěnŭ ʽleniwyʼ, sch. lȉjen, ros. gw. 

lenój ts., stczes. léný, czes. líný ʽleniwy; mdły, słabyʼ (BSW 157: pbsł. *lēna-), drw. psł. 

*lěnivŭ ʽpracujący niechętnie, leniwyʼ, scs. lěnivŭ, ros. lenívyj, czes. lenivý, pol. leniwy. 

Transponat ie. *leh1-no-, por. pwk. *leh1- ʽsłabnąć, ustawaćʼ (LIV
2 399); Derksen 2008, 273: 

*leʔnos, *lēnos; Derksen 2015, 279: *leh1-en-o-. Podobną formacją z pierwiastkiem na SE i 

suf. -no- jest plónas < *pleh2-no-. Zob. też leñtas. — Tu też łac. lēnis ʽłagodny, łaskawy; 

spokojny, powolnyʼ (zdaniem de Vaana 333 może to być innowacja na miejscu *lēnus, por. 

hilaris ob. hilarus), jak też lētum n. ʽśmierć, zgonʼ (*leh1-to-). Trudne do przyjęcia jest 

stanowisko LEW 355: do pie. pwk. *lē(i)- jak w lit. léisti ʽpuszczać, spuszczaćʼ.  

 lenciū̃gas 2 p.a. stlit., gw. ʽłańcuchʼ, SD
1 <łynciugas> «łancuch» (syn. <retieźius>), SD 
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<duru łynciugas trumpas> «wrzeciądz», <apkalu łynciugays> «okować kogo» — z 

udźwięcznienia brzmienia *lenciūkas, które transponowało formę stbłr. lencuxъ, lenьcuxъ. 

Ta ostatnia została przejęta ze stpol. lencuch, leńcuch, starsze lańcuch (⇐ stczes. lancuch ⇐ 

śrwn. lannezuc m., por. lanne ʽłańcuchʼ, zuc, zuges ʽnarzędzie do ciągnięciaʼ), zob. SPXVI 

XII, 467, Sławski IV, 462n., WDLP, s.v. łańcuch. NB. Literacka forma błr. lancúh, -á ma 

nagłos porównywalny z wariantami stbłr. lancuxъ, lancjuxъ, oddającymi pol. XVI w. 

lańcuch. — Miejsce akcentu odpowiada białoruskiemu (por. ukr. lancjúh, ros. gw. lancúg). 

Zob. ZS 31, LEW 355, ALEW 569. Wtórne -g- w pozycji interwokalicznej widać też w 

nespėgà, pẽlega, voliū̃gas oraz w takich zapożyczeniach, jak kriū̃gas, lapū̃gas, kvartū̃gas i 

liùpcigas. — War. lencū̃gas, lenčiūgas (por. -č- w stbłr. lančuxъ). Też f. lencūga: Bei 

padaryk... dvi lencūgi iš čysčiausio aukso BRP ʽI zrób dwa łańcuchy z najczystszego złotaʼ; 

lenčūga: Idant rištų jų karalius lenčūgomis BRP ʽAby król zakuł ich w kajdanyʼ. — 

Wymawiane z białoruska wsch.-lit. lenciūγas zmienia się po zaniku γ w lenciū̃vas LZŽ lub 

lancū̃vas DVŽ. Segment v, wchodzący na miejsce γ, jest wypełniaczem hiatu (paralele s.v. 

agurk̃as). — Drw. lenciūgėl̃is ʽłańcuszek, np. na szyjęʼ, też ʽlitewski taniec ludowyʼ, 

lenciū̃ginis ʽ(pies) na łańcuchu, przywiązany do łańcuchaʼ, SD «lańcuchowy».  

 léngti, léngstu, léngau (też leñgti) gw. ʽsłabnąć, tracić siły na skutek długotrwałej 

choroby, np. gruźlicy; być obłożnie chorymʼ (Jis léngsta ir léngsta kelinti metai, iš jo jau 

nieko nebus ʽOn ileś już lat słabnie/choruje, już nie wyzdrowiejeʼ), nuléngti ʽumrzeć po 

długiej chorobieʼ (Taip ir nuléngo, nekieno nežiūrima ʽTak też umarła, przez nikogo nie 

doglądanaʼ), užléngti ʽrozchorować sięʼ. Niejasne. LEW 356 łączył z leñgvas ʽlekkiʼ, co 

niezbyt przekonuje. — Drw. lénga a. léngena ʽchoroba długotrwała, przewlekła, obłożnaʼ 

(często o gruźlicy), syn. lengatìs a. léngastis f. 

 leñgvas, -à 4 p.a. 1. ʽlekki, nieciężkiʼ (SD <łyngwas> «lekki, lekuchny»), 2. ʽlekki, 

łatwy, nietrudny, nieskomplikowany, zrozumiałyʼ, 3. ʽnie sprawiający trudności, kłopotów, 

wygodnyʼ, 4. ʽspokojny, lekki (o śnie)ʼ, 5. ʽsłaby (np. odgłos), ledwo słyszalny, odczuwalny, 

nieznacznyʼ, 6. ʽo słabym działaniu, nie odurzający (o piwie, papierosie, leku)ʼ. SD <maźa, 

łyngwa kałte> «powszedni grzech». War. lengvùs, -ì. Odpowiedniki łot. gw. liegvas, liegvs, 

łot. liter. liêgs2 ʽlekki, łagodny, delikatny, miłyʼ. Pb. *lengu̯-a- pokazuje rozszerzenie 

pierwotnej osnowy na *-u-, *leng-u-, suf. -a-. Starożytne języki ie. zaświadczają osnowę z 

alternującym wokalizmem: pie. *h1lengu̯h-/*h1lṇgu̯h-, por. aw. rəṇjiiō ʽszybszyʼ, toch. B 

laṅutse ʽlekkiʼ, goc. leihts ʽlekki, łatwyʼ (*linχta-), SZ wed. laghú- a. raghú- ʽprędki, lekkiʼ, 

gr. ἐλαχύς ʽmały, nikłyʼ; z suf. -ro-: gr. ἐλαφρός ʽlekki, szybkiʼ, stwn. lungar ʽpilny, żwawyʼ, 

stang. lungor ʽprędkiʼ. Nasuwa się przypuszczenie, że pb. *lengu̯-a- jest derywatem vṛddhi 

od pbsł. *ling-u- < pie. *h1lṇgu̯h-ú-. Paralela: tę́vas ʽcienkiʼ na miejscu *tin-ù-s < pie. *tṇh2-

ú-s. Takiej ewentualności nie biorą pod uwagę LEW 355n., ani NIL 243. — SE pie. *h1lengu̯h- 

rekonstruuje się na podstawie wed. ram̐hate ʽspieszy, biegnieʼ i stwn. gilingan ʽudać się, 

powieść sięʼ (zob. LIV
2 247). — Niejasny jest brak segmentu n z jednej strony w łac. levis 

ʽlekki; szybki, prędki, rączy; lekki, łagodny, znośny; zdrowy; błahy, lekkomyślnyʼ (pie. 

*h1legh-u- < *h1legu̯h-u-, por. de Vaan 336), z drugiej strony w formacji na SZ scs. lĭgŭ-kŭ 

ʽlekki, łatwy, nietrudnyʼ (psł. *lĭgŭ-, por. pol. gw. lgi ʽłagodny, niesilnyʼ, pol. ulga, ulżyć 

ʽuczynić znośniejszymʼ, scs. polĭdza ʽkorzyśćʼ, ros. pólьza ts.). De Vaan, l.c. uważa formy 

bez n za starsze, nie poddane wyrównaniu do prs. infigowanego. ALEW 571 zalicza formy 

łac. i słow. do innego pierwiastka, pie. *legh- ʽlekki, nieznaczny, małyʼ. — Drw. lengvatà 

ʽulga, zniżkaʼ (⇒ lengvãtinis ʽulgowy, zniżkowyʼ), palengvà adv. ʽpowoli, pomałuʼ, 

palengvėlè adv. ʽpowolutku, pomaleńkuʼ, cps. lengvabū̃dis ʽlekkoduchʼ, por. bū̃das (⇒ 

lengvabū̃diškas ʽlekkomyślnyʼ), lengvadarb̃is ʽkto szuka lekkiej pracy, unika ciężkiej pracyʼ 

(por. dárbas), lengvaduõnis ʽnierób, próżniakʼ (por. dúona), lengvapėd̃is ʽlekkomyślny 

człowiekʼ (por. pėdà), lengvãtikis ʽłatwowiernyʼ (por. tikė́ti). — Vb. denom. 1. leñgvinti 
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ʽczynić lżejszym, ułatwiać; łagodzić, uśmierzać, koićʼ, SD
1 <łyngwinu> «lżę», nusileñgvinti 

a. prasileñgvinti ʽwypróżnić sięʼ (dosł. ʽulżyć sobieʼ), 2. lengvė́ti ʽstawać się lżejszym, 

polepszać sięʼ (Gyvenimas dabar lengvė́ja ʽŻycie teraz jest lżejszeʼ), palengvė́ti, -ja, -jo 

ʽzelżeć, złagodnieć, pofolgować; stać się lżejszym; ulec poprawieʼ; czy wymieniana s.v. 

lengvė́ti forma prt. <pałyngwo> SD «odelgło» (LKŽ VII, 336) jest błędem druku, czy też 

pochodzi z nieregularnej kontrakcji lengvė́jo > *lengvo?, 3. lengvótis ʽunikać ciężkiej pracyʼ, 

4. lengnytis, -ijasi, -ijosi b.z.a. ʽukorzyć się, okazać pokorę, uległośćʼ (Lengnykis prieš 

vyresnį, t.y. mažinkis, žeminkis JU ʽOkaż pokorę wobec starszegoʼ) – ze zmiany *lengv-ytis 

(por. lengvai DP adv. ʽpokornieʼ). 

 lénkas 1, 3 p.a. ʽPolakʼ, f. lénkė ʽPolkaʼ, SD <łynkas>, <łynkie>. Pl. lénkai 1 p.a. lub 

lenkaĩ 3 p.a. ʽPolacyʼ. DP: <Lę́kai> ʽPolacyʼ, <Lę́kuose> ʽw Polsceʼ. SD: <łynku źieme, 

łynkai> «Polska, Polonia», <łynku kalba, lieźuwis> SD «polszczyzna». Dziś Lénkija 1 p.a. 

ʽPolskaʼ, war. Lenkijà 2 p.a. Forma lénkas została zapożyczona prawdopodobnie ze strus. 

*lęxŭ i doznała trzech substytucji dźwiękowych: 1° lit. enC za ę, 2° lit. k za x (por. griẽkas, 

kriẽnas, kùrtas) i 3° lit. -as za -ŭ (por. Būga, RR I, 339n.; III, 756, 782). Strus. *lęxŭ (nom.pl. 

lęsi, ljasi, acc.pl. ljaxy; stbłr. ljaxъ, nom.pl. ljaxove; ros. ljax) to derywat z suf. -x- od tzw. 

pierwiastka hipokorystycznego *lę-, podobny do polskich drw. brach ⇐ brat, swach ⇐ swat 

i Stach ⇐ Stanisław (tak REW II, 84; zob. też LEW 356). Pwk. hipokorystyczny powstał na 

bazie formacji *lędjaninŭ (⇐ lędo ʽpoleʼ), nazywającej mieszkańca nowizny, 

Neulandbewohnerʼ (REW, l.c., Sławski IV, 17). Zmiana *lędjaninŭ ⇒ *lę- to tzw. skrócenie 

mutylacyjne, czyli nie liczące się z granicą morfologiczną, a służące wytworzeniu 

pieszczotliwej nazwy osobowej lub nazwy etnicznej (zob. na ten temat Kuryłowicz 1987, 

213n.362. Tu też należą węg. lengyel ʽPolakʼ i rum. Leah ts. — Drw. lenkė́ti ʽpolszczyć się, 

polonizować sięʼ, lénkinti ʽpolszczyć kogo, polonizowaćʼ, nomina: lénkis a. leñkis gw. 

ʽPolakʼ, lénkiškas ʽpolski z pochodzenia, po polsku pisany a. uczonyʼ (kalb̃a iš lénkiško 

ʽmówi z polskaʼ), ⇒ lénkiškai adv. ʽpo polskuʼ, vb. denom. lenkiškúoti ʽmówić z polskim 

akcentemʼ. Cps. lénkmetis ʽokres powstania przeciw Rosji w 1863 r.ʼ, dosł. ʽpolski czasʼ 

(por. mẽtas; typ blõgmetis, suñkmetis), np. Seinų miškuose kadai per lenkmetį daug buvo 

žmonių iškarstyta ʽW lasach sejneńskich kiedyś w czasach powstania 1863 r. powieszono 

[dosł. ʽwywieszanoʼ] dużo ludziʼ. — Nazw. Lénkas (dosł. ʽPolakʼ), ⇒ patron. Lénkaitis a. 

Lenkáitis (⇒ pol. Lenkajtys), Lenkáuskas, Lenkẽvičius (⇒ pol. Lenkiewicz). N.m. Lénkaičiai 

2x, cps. Lénkviečiai 2x. 

 lenkt-, neoosnowa wyabstrahowana z formy leñktas, participium prt. pass. od leñkti 

ʽgiąć, zginaćʼ. Drw. leñktė, SD linktė «przeginanie, przegibanie», lenktỹnės f.pl. ʽwyścigi, 

zawodyʼ (⇒ vb. denom. lenktyniáuti ʽścigać się, współzawodniczyćʼ), lenktìnis peĩlis ʽnóż 

składany, scyzorykʼ, lenktìniai skliaustẽliai m.pl. ʽnawiasy okrągłeʼ, linktinis SD 

«obłoczysty» (syn. kumpas), linktinis kalavijas SD «szabla», n.jez. Lenktìnis, lenktùvai m.pl. 

ʽmotowidłoʼ, prilenktuvė: SD prilinktuvė «vcieczka, mieysce do ktorego vciekaią». Paralele 

s.v. imt-, jungt-, mušt-. 

 leñkti, lenkiù, lenkiaũ 1. ʽgiąć, zginać, naginać, chylić, krzywićʼ, 2. ʽwyprzedzać, 

wymijać, omijaćʼ, 3. ʽwychylać (kieliszek)ʼ, 4. ʽnawijać (nici), motaćʼ. SD «gibam», 

«przeginam», «kieruię czym, nawracam czego» (syn. grįžiu, grųžau). Cps. apilinkiu SD 

 
362 Por. jeszcze strus. ljadĭskaja zemlja ʽPolskaʼ obok ljaxy ʽPolska, Polacyʼ, podŭ ljaxy ʽblisko Polskiʼ, ⇒ 

Podŭljašĭje, ros. Podljášьe ʽgranicząca z Mazowszem część Litwyʼ, stpol. Podlasze, dziś Podlasie (gdzie 

wtórny człon -lasie jest skutkiem skojarzenia nazwy z wyrazem polskim las ʽsilvaʼ, pod lasem). Zob. REW II, 

84, s.v. ljax, Brückner 289, Bańkowski, ESJP II, 659, Sobotka 2015, 235. — Za pośrednictwem jęz. 

staroruskiego Litwini zaznajomili się również z nazwami etnicznymi Węgrów (zob. ungurai) i Włochów 

(zob. valãkai). 
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«mijam co, przemijam, omijam» (syn. praeimi), apleñkti ʽogiąć, ominąć, obejść, wyprzedzić; 

obłożyć (książkę papierem)ʼ, DP ʽopuścić, mijać, przemijać, omijaćʼ, ažulinkiu kų SD 

«nakrzywiam co; zaginam co, zakrzywiam, išleñkti ʽwygiąć; wychylić (kieliszek)ʼ, paleñkti 

ʽnachylić, nagiąćʼ, palinkiu SD «nachylam kogo, czego; naginam czego» (syn. sulinkiu), 

praleñkti ʽwyprzedzić, prześcignąć, ominąćʼ, DP ʽuprzedzićʼ. Refl. leñktis ʽgiąć się, zginać 

się, chylić się; kłaniać się; uchylać się, unikaćʼ, SD linkiuosi «chronię się» (syn. saugausi, 

serguosi), «stronię od kogo», išsileñkti ʽwychylić sięʼ, nusileñkti ʽuchylić się, nachylić się; 

opuścić głowę; ukłonić się, kłaniać się komuʼ (SD «schraniam się gdzie»), prisilinkiu SD 

«skłaniam się do czego». Pwk. *lenk- jest ograniczony do bsł., por. LIV
2 413, BSW 159n., 

LEW 356, ALEW 572. Odpowiednik łot. lìekt, lìecu, lìeču ʽgiąć, zginaćʼ. Odpowiednik psł. 

*lękǫ, *lękti, por. scs. sŭlękǫ, -lęšti ʽzgiąć, skrzywićʼ, nalękǫ ʽnapiąć łukʼ, iter. sŭlęcati 

ʽkrzywić, zginaćʼ, lęcati ʽzastawiać sidłaʼ. Por. pol. prt. przeląkł się, zląkł się (inf. *ląc się, 

iter. lękać się : sch. lécati se ʽlękać sięʼ), głuż. laku, lac ʽzastawiać sidłaʼ. Zob. REW II, 82, 

Boryś 286. — Nomina na SE: lénkė ʽkotlina, zapadlisko na równinie, miejsce mokre, 

grząskie, grząska łąka, zakole omijające bagnoʼ, war. ze zmianą nk > ng: léngė (wątpliwa jest 

rekonstrukcja pbsł. *lenʔg(i)aʔ u Derksena 2008, 276), lenkė ̃ ʽpłoza sańʼ (Leñkės uosinės 

išlenktos pavažoms rogių ʽJesionowe płozy wygięte dla sańʼ), lenkẽtas ʽpręt, na który nakłada 

się szpulę przy motaniu niciʼ, lenkmuõ ʽwygięcie, zgięcieʼ, lénksmė gw. ʽłąka, która się 

wrzyna w pola; rola nad rzeką, pod lasemʼ (sufiks jak w degsmė)̃, nepaleñkiamas ʽnieugięty, 

nieustępliwyʼ, nusilenkimas, SD nusilinkimas «chronienie się czego» (syn. nusisaugojimas), 

palénkė a. paleñkė ʽmiejsce przy «lenkė», tj. przy zapadlisku, używane jako łąka a. 

pastwiskoʼ (war. palénkis), ʽrola, na której wciąż stoi wodaʼ, pralenkė́jas ʽpoprzednikʼ, DP 

ʽuprzedzicielʼ, pralinkimas SD «ubieżenie» (syn. parungimas), susileñkėlis ʽzgarbiony 

starzecʼ. Por. łot. ļènkans ʽobwisły, wiotkiʼ (war. ļeñgans). Zob. też lenkt-. — N.m. 

Mẽdžialenkė, n.rz. Lénkė, Lenkẽnis 2x, Ùžlenkė (stare koryto Niemna), Lénkupis 2x, 

Lenkupỹs, n.jez. Lenkmuõ. — Podwójny SZ link-/lunk-: zob. liñkti, luñkanas. — SO lank-: 

lankýti (zob.). 

 lentà 4 p.a. 1. ʽdeskaʼ, 2. ʽtablicaʼ (kad Dievas mumus įsakė dešimtį savo prisakymų, 

ant dviejų lantų rašytų PK 10514 ʽże nam dał Bog na chowanie dziesięcioro Przykazanie, na 

dwu tablicach pisaneʼ), ʽtablica szkolnaʼ, 3. ʽszachownicaʼ, 4. ʽtłoʼ, 5. ʽodkładnica pługaʼ. 

SD: plėštinė łynta «dranica» [ʽwąska deska łupana z pniaʼ], łynta ilga «dyl», łynta trintinė 

«tarcica» [ʽdeska otrzymana przez podłużne przecięcie okrąglakaʼ]. Šẽšios leñtos ʽtrumnaʼ, 

dosł. ʽsześć desekʼ, víeno(j) lentõ(j) adv. ʽw jednym kawałku – o gruncie uprawnym, łąceʼ, 

też ʽw jednym banknocieʼ (penki rubliai vieno lentõ ʽkwota pięciu rubli w jednym 

banknocieʼ). War. lantà, luntà; z dysymilacją nt > mt: lemtà, lamtà (ZTŽ). Niejasny jest 

odpowiednik łot. le̦ñta ʽdeska, Brettʼ: może to być kuronizm albo też lituanizm (ME II, 451). 

— Drw. lentẽlė ʽdeseczka, deszczułka; pedał kołowrotka; pływak u sieci; łata do 

wyrównywania strzechy; siedzisko na wozie; wzór na tkaninieʼ (SD <łyntełe źaistiniku> 

«warcabnica» [ʽtablica do gry w warcabyʼ]), lénterė ʽwóz do gnojuʼ (zob. léiterės), lentýna 

ʽpółka, pozioma deska przytwierdzona do ściany lub umocowana w szafieʼ (SD <łyntina> 

«polica, połka; listwa do ściany przybita»); ùžlenčiai a. ùžlentės pl. ʽżłób umocowany na 

ścianieʼ, też ùžlentis ts. Cps. lentagalỹs a. lentgalỹs ʽ(odcięty) kawałek deskiʼ (por. gãlas), 

war. lengalỹs; lentìgalas pokazuje wtórną samogłoskę łącznikową i (GJL II, § 28); leñtpjūvė 

ʽtartakʼ (por. pjū-C). — N. łąki Lentà 2x, n.rz. Leñtupė. Czy tu nazw. Leñtynas, Lentỹs? — 

SO lant-: laitýna gw. ʽpółkaʼ < *lantyna (An laitýnos sudėti šaukštai, bliūdai ir kamuolys ʽNa 

półce złożone są łyżki, miski i kłębekʼ; paralela: gw. kaisnẽlis z kąsnẽlis ʽkawałeczekʼ, zob. 

LD § 151), lantà ʽmiotełka kąpielowa z liśćmi, tzw. chwostak, wienikʼ. To zestawia się z psł. 

płn. *lǫtŭ ʽłyko z młodej lipyʼ, por. czes. gw. lut, lutu ʽłykoʼ, ros. gw. lut a. lutь ʽłyko, zwł. 

lipowe; pręt pozostały po zdarciu kory i łykaʼ (lúta ʽlipaʼ), ukr. lut, lútu ʽłyko, łyko lipowe, 
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młoda lipaʼ, pol. łęt, zwykle pl. łęty m.pl. ʽłodygi kartofli, (sucha) nać kartoflanaʼ, gw. ʽsucha 

nać ziemniaków, badyleʼ, kasz. łąt, -a ʽkij, pręt, laskaʼ. Zob. LEW 357, REW II, 71n., Sławski 

V, 116n., Boryś 299. Brak w BSW. — Na SE por. stisl. stang. lind f. ʽlipaʼ, stwn. linta ts., 

nwn. Linde f. ʽlipaʼ obok gw. Lind ʽłyko lipoweʼ oraz alb. lëndë f., geg. land ʽbudulec, 

drewno budowlaneʼ, < pie. *lent-eh2-. Ostateczną podstawą mógł tu być przymiotnik pie. 

*lent-o-, por. łac. lentus m.in. ʽgiętki, elastyczny, sprężysty, mocny; lepki; twardy, odporny 

na coʼ (vb. denom. lentāre ʽgiąć, zginać, naginać; przeciągać, przewlekać, opóźniaćʼ). Zob. 

LEW 357, ALEW 572, WH I, 784, Ernout-Meillet 351n., de Vaan 335 oraz Kluge-Seebold 

443n. (tu przypuszczenie, że lentà pierwotnie oznaczała ʽdeskę z drzewa lipowegoʼ; tak już 

Sławski, l.c.). 

 leñtas, -à 4 p.a. (wsch.-lit. liñtas) ʽpowolny, opieszały, ślamazarny, nieśmiały, cichy, 

ustępliwyʼ. War. lėñtas, -à 4 p.a. (Anas ne tinginys, tik labai lėñtas). Nasuwają się dwie 

hipotezy. Po pierwsze dany przymiotnik jest synonimem dwóch innych, mianowicie lė́nas i 

lė́tas, wobec czego powstaje pytanie, czy osnowa lent-/lėnt- nie jest produktem skrzyżowania 

(kontaminacji) lėn- z lėt-. Po drugie można sobie wyobrazić infigowanie nominalnej osnowy 

lėt- dla wytworzenia prs. inchoativum *lė-n-tu (do *lėtau, *lėsti ʽstawać się opieszałym, 

gnuśnymʼ) i następnie wyodrębnienie lent- jako podstawy dla adi. postverbale leñtas. Por. 

prs. inchoativum na -st- od lėt-: palėstu SD «słabieię», potem wyodrębnienie lės- jako 

osnowy dla prt. palėsau (SD palėso «nachudł»). NB. Būga, RR II, 105 uznał leñtas za 

pożyczkę z pol. gw. lenty ʽopieszałyʼ ⇐ włos. lento. Jest to wątpliwe. Wyraz polski został 

poświadczony tylko z pogranicza białoruskiego oraz z Litwy (SGP III, 26), może więc być 

lituanizmem, podobnie jak ros. gw. léntyj ʽcichy, skromny, opieszałyʼ (SRNG, tylko z okolic 

Jonavà, środkowa Litwa).  

 *lentvaris: rzeczownik przechowany w nazwie miasteczka Leñtvaris (pol. Landwarów 

k. Wilna), leżącego przy szlaku kolejowym Warszawa-Petersburg. Zapisy historyczne: XVII-

XVIII w. stbłr. Lentvariški, Lantvariški, 1758 pol. od folwarku Lentworyszek, 1744 pol. 

Lantwaryszki obok 1784 Lantworowo, ros. 1874 Landvorovo (por. Vanagas 2004, 123n.) 

opiewają na dwa derywaty od osnowy *lentvar-: litewski na -išk- (starszy) i słowiański na 

‑ovo (młodszy). Zmiany fonetyczne: lent- > lant-; -ntv- > -ndv-. W podstawie nazwy tkwi 

zapożyczenie ze stbłr. lentvarъ ʽwyprawiona skóraʼ (por. Kupili futro beloe smuškovoe i 

lentvari dva na podšite kuntuša Fedoru dvorniku vъ dorogu, 1682; kupili Fedoru dvorniku 

dva lentvari, podъ kuntuš na podšite ne stalo, dali zolot. dva 1682).363 Stbłr. lentvarъ 

pochodzi prawdopodobnie ze zmiany *lentvalъ (dysymilacja l-l w l-r), formy oddającej 

zapożyczenie z pol. XVI w. lentwal (war. lentfal, letwal) ʽfartuch skórzany, Lederschurzʼ, co 

z kolei przejęte z nwn. *Lendfell, Lendenfell n. ʽskóra wyprawna zawiązywana na biodrachʼ 

(zob. WDLP, s.v. lentwal). WDLP odrzuca przyjęty w SPXVI XII, 146 wywód lentwal z nwn. 

Lammfell n. ʽskóra jagnięcaʼ, podnosząc że polonizacja takiego wyrazu wydałaby raczej 

*lamfal lub *lampfal. — Pluralną nazwę Lentvariški, lit. *Lentvariškiai a. *Lentvariškės 

można rozumieć jako oznaczającą ʽludzi wyprawiających skóryʼ, czyli ʽgarbarzyʼ. Nazwa ta 

miała w XVII w. dublet Litovariški, Litowaryszki (Vanagas 2004, 123n.). Brzmienie to 

świadczy o przypadkowym skojarzeniu obcojęzycznej osnowy Lentvar° z lepiej znaną 

osnową Litavor°, należącą do nazwy osobowej Litavorъ (stbłr. XV-XVI w.).  

 lė́pė 1 p.a., lėp̃ė 2 p.a. gw. bot. 1. ʽlilia wodna, Nymphaeaʼ, 2. ʽgrążel, nenufar, 

Nupharʼ, war. lė́pis — drw. dewerbalny od lėp̃ti ʽzwisać, opadać w dółʼ (Urbutis 2010, 180). 

Paralele: lùknė ⇐ liùkti; lùkštas II ⇐ lùkšti. LEW niesłusznie wiązał lė́pė z lãpas ʽliśćʼ (s. 339) 

 
363 TSBM 16, 350 podaje węższe znacz. ʽwyprawna skórka jagnięcaʼ. Wydaje się, że wzoruje się ono na 

(wątpliwej) definicji odpowiedniego wyrazu polskiego w SPXVI XII, 146: ʽwyprawiona skóra jagnięcaʼ (zob. 

niżej). ĖSBM nie uwzględnia lentvarъ.  
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i palė́pė ʽstrych, podstrzeszeʼ (s. 531). 

 lepénti, lepenù, lepenaũ gw. 1. ʽdeptać, tratować; o kaczorze: deptać kaczkę, 

zapładniać jąʼ (Antinas antį lepẽna), 2. ʽlepić z glinyʼ (syn. lepẽsinti), 3. ʽbiec powoliʼ, 4. 

prilepénti ʽudeptać wóz siana; zadeptać podłogęʼ — czasownik na -en- od wykrz. lèpt o 

nagłym opadnięciu, spadnięciu, usiądnięciu; o powolnym, leniwym chodzie. Paralela: 

lapénti. — Z innymi sufiksami: lepóti ʽiść z trudem; brnąć w błocie, śniegu; nieudolnie 

murować, lepićʼ, nulepóti ʽsknocić, spartolićʼ, užlepóti ʽodezwać się po chamskuʼ; lepsė́ti 

ʽporuszać się; strzyc uszami; wydawać dźwięki przy jedzeniu; iść a. biec z tupotem; mówić 

bzdury, paplaćʼ, lèptelėti ʽspaść na ziemię; powiedzieć co niechcący; nagle usiąść; nagle 

uderzyćʼ.Też z długością: lėp̃inti ʽiść pomału, z trudem, leniwieʼ, lėpóti ʽbrnąć po błocieʼ. 

 leprà 2 p.a., gen.sg. lẽpros stlit. ʽtrądʼ: Tavęsp ateidavo leprà sergą [glosa: raupuoti] 

DK 15221 ʽDo ciebie przychodzili trędowaciʼ — zapoż. z pol. XVI w. lepra ʽtrąd, 

owrzodzenie, parchʼ (SPXVI; bez odpowiednika w HSBM), tu z łac. lepra ⇐ gr. λέπρα ʽtrądʼ. 

Brak w ALEW. — Drw. lepravotas DK ʽtrędowatyʼ (SPXVI nie notuje leprowaty). 

 lèpti, lempù (war. lepstù), lepaũ 1. ʽwiędnąć, tracić sprężystość, wiotczeć, flaczeć, 

opadaćʼ, 2. ʽrozpieszczać się, tracić siłę, mdlećʼ, atlèpti ʽodchylić się, odstać, opaśćʼ, išlèpti 

ʽrozpieszczać się; oddawać się rozpuścieʼ, nulèpti ʽzwisnąć; poczuć się ociężałym (po 

jedzeniu); zemdlećʼ. War. š-mobile: šlèpti, apšlèpti ʽosłabnąć, stracić siły, właściwy kształt; 

spić sięʼ, nušlèpti ʽo kwiecie: zwiędnąć, zwiotczećʼ. Odpowiednik łot. lept ʽrozpieszczać sięʼ 

(rzadkie), ļept, ļe̦pstu, ļepu ʽwiotczeć, odwisać, zwisaćʼ, ļept, ļe̦pu, ļepu ʽkleić się, przyklejać 

sięʼ, le̦pe̦ns ʽsłaby, wiotkiʼ, ļepa ʽpłatek uchaʼ, znacz. etym. ʽcoś, co zwisaʼ (por. ros. lepestók 

ʽpłatek kwiatuʼ, gw. lépest, lepést). Etymologia niezdecydowana, zob. ALEW 573. IEW 678 

łączył z gr. λέπω ʽobrać, obłupić; zedrzeć, zdjąć; jeść; wygarbować skóręʼ, λεπτός 

ʽwyłuskany (o jęczmieniu); drobny, miałki; lekki (o glebie); cienki, delikatny; cienki, chudy, 

szczupły; ciasny, wąski; mały, słaby, nieznaczny; lekki, łagodny; biedny, ubogiʼ, λοπός 

ʽłuska, naskórekʼ, < pie. *lep- ʽobierać, łupić, zdzieraćʼ. NB. LIV
2 413 wymienił λέπω z 

pominięciem lit. lèpti. LEW 358 wysunął myśl o związku apofonicznym z lãpas ʽliśćʼ z 

jednej strony i z czas. alp̃ti ʽmdleć, słabnąćʼ z drugiej strony; wziął on też pod uwagę 

ewentualność krzyżowania się czas. lèpti z wykrzyknikami lèpt, lépt, lẽpt o nagłym upadku, 

spadnięciu czego; o usiadaniu; o powolnym, leniwym chodzie (por. lapénti). — Drw. 

išlẽp̃ėlis ʽpieszczochʼ, lepùs (zob.). — WSE lėp-: lėp̃ti (zob.). — SO lap-: ãtlapas ʽotwarty, 

odkrytyʼ (zob.), cps. lapaũsis, ʽz obwisłymi uszami (pies, świnia)ʼ, por. ausìs. Osobno zob. 

lapùs. — SZ *lip- ⇐ lep- wolno zrekonstruować na podstawie neoapofonicznego refleksu 

leip- w leĩpti (zob.). 

 lėp̃ti, lėpstù, lėpaũ ʽzwisać, odwisać, obwisać, opadać, flaczeć, więdnąćʼ (war. lė́pti), 

atlėp̃ti ʽzwiesić się, zwisnąć, oderwać się i zwisać (np. o kieszeni)ʼ — prs. inchoativum z suf. 

-sta- i WSE lėp- ⇐ lep, por. lèpti m.in. ʽwiędnąć, wiotczećʼ. Paralele: lėk̃ti ⇐ lek-; slėp̃ti ⇐ 

slep-; srėb̃ti ⇐ sreb-. Osobno zob. lõpšnas. — Drw. lė́pė (zob.), aplėpaũsis ʽzwierzę mające 

obwisłe uszy, kłapouchʼ (por. ausìs), ausys atlėpusios f.pl. ʽobwisłe uszyʼ, lėpaaũsis ʽktoś z 

obwisłymi uszami; niechlujʼ (syn. lapaũsis). Odpowiednik łot. lêps ʽkto chodzi ociężale, 

niezgrabnieʼ, ļêpa c. ts. Zob. też lepùs. — War. lėb-: lė́barna c. ʽktoś rozlazły, ociężałyʼ – z 

udźwięcznienia *lėparna (por. lùpena > lùbena; skãpas > skãbas). 

 lepùs, -ì 4 p.a. 1. ʽrozpieszczony, wydelikacony, nawykły do wygód; kapryśnyʼ, 2. 

ʽwybredny w jedzeniu lub żarciu (o świni), 3. ʽprzesadnie dbający o siebie, oszczędzający 

się, unikający większego wysiłkuʼ, 4. ʽmiękki, słaby, wątły, kruchyʼ. SD <łepus>, <łapus> 

«miękki; lubieżny; mięsopustny; niewieści» — dewerbalny przymiotnik na -us od lèpti m.in. 

ʽtracić siłę, sprężystość, flaczeć; rozpieszczać sięʼ. Z uwagi na przynależność lèpti do pwk. 
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pie. *lep- ʽobierać, łupić, zdzieraćʼ (gr. λέπω ts.) wolno rozwój znaczeniowy przymiotnika 

odtworzyć jak następuje: 1. ʽpozbawiony łupiny, łuskiʼ, 2. ʽmiękkiʼ, 3. ʽcienki, słabyʼ, 4. 

ʽrozpieszczony, delikatnyʼ. Paralele: gr. λεπτός ʽwyłuskany (o jęczmieniu); drobny, miałki, 

cienkiʼ, przen. ʽchudy, mały, łagodnyʼ; łac. lepidus ʽmiły, przyjemny, ładny, kształtnyʼ, 

lepōs, -ōris m. ʽgładkość, ładny wygląd; urok, wdziękʼ. Zob. też LEW 358, de Vaan 335, 

Stüber 2002, 67. Zob. osobno lapùs i lėp̃ti. — Z innymi sufiksami: lẽpnas a. lepnùs 

ʽwypieszczony, przywykły do wygód; wybrednyʼ, lẽpšis, -ė ʽślamazara, niedorajdaʼ, nazw. 

Lepšỹs, Lèpšis (⇒ zapoż. litewskie w błr. gw. ljápša c. ʽniezgrabny, ociężały człowiekʼ, por. 

PZB 2, 721), lepū̃nas, -ė ʽpieszczoch, pupilʼ, SD <łapunas> «liekki, niepoważny», <lepunas> 

«roskosznik, pieśćliwy> (syn. gėrūnas), stlit. też ʽpyszałek; rozpustnikʼ; z obocznym suf. -

uon-: lepuonėl̃is, -ė ʽpieszczoszek, pupilekʼ. — Vb. denom. lepáuti ʽbyć wybrednym, 

wybredzać w jedzeniu, piciuʼ, lẽpinti ʽokazywać czułość, rozpieszczać, psuć pieszczotami, 

rozpuszczać, pobłażaćʼ (ne nartint [glosa: rūstint], ne vėľ lapint [glosa: pepint] DK 836 ʽani 

nazbyt karząc, ani nazbyt rozpuszczającʼ), lepinu kų SD «pieszczę kogo innego», lepinuosi 

SD «pieszczę się sam», išlepint SD «rozpieścić kogo», ⇒ lepinimas SD «pieszczota», 

lepinimasis SD «lubieźność». 

 lérmas = /ľármas/ 1 p.a., liármas ʽhałas, wrzask, zgiełk; kłótnia, awanturaʼ — zapoż. z 

nwn. Lärm m. albo z pol. alarm (z aferezą). War. f. lérma. Z uwagi na akut por. zapoż. lérva, 

péršas i čvértis. O wahaniu <le> : <lia> w pisowni zob. s.v. klémka. — NB. LEW 359 i POLŽ 

109 przyjmują formy polskie larma f., larmo n. ʽwezwanie do gotowości bojowejʼ (SPXVI) 

jako źródłowe; te formy są wariantami do larum n. ʽtrąbiona komenda: Do broni!ʼ. — Vb. 

denom. lermúoti ʽhałasować, wszczynać kłótnię, awanturęʼ, susilermúoti ʽpokłócić sięʼ. 

 lérva = /ľárva/ 1 p.a. 1. ʽlarwa (gąsienica, pędrak, kijanka)ʼ, 2. ʽupiór, mara, widmoʼ, 3. 

ʽmaska na twarzʼ (Užsidėjo lérvą, kad būtų baisesnis ʽZałożył sobie maskę, by straszniej 

wyglądaćʼ), 4. peior. ʽtwarz, gębaʼ — zapoż. z pol. larwa (⇐ śrłac. larva) m.in. ʽmaska, zwł. 

straszna, maszkara; poczwara, straszydło; mara, widmo; brzydka twarzʼ (SW II, 685n.). Co 

do akutu por. zapoż. lérmas a. lérma, péršas i stérva. Por. LEW 359, Bańkowski II, 5, POLŽ 

419. Zob. też lyčýna. 

 lèsti, lesù, lesiaũ 1. ʽo ptakach: dziobać, zbierać, szczypać dziobem, dziobiąc zjadaćʼ, 2. 

ʽbić, uderzaćʼ, išlèsti ʽwydziobać, wydziobywaćʼ, prilèsti ʽ(o ptakach) najeść sięʼ, sulesti DP 

ʽpozobaćʼ, refl. nusilèsti przen. ʽupić się, urżnąć sięʼ. Odpowiada łot. lest, lešu (*les-i̯e-), lesu 

ʽszczypać dziobem, dziobiąc zjadaćʼ, też ʽchłeptać (o psie); przeliczać nici w naciągu 

tkackim, porządkować przeliczając; liczyć, zliczaćʼ. Do pie. *les-, por. het. leššzi, 3 pl. 

liššanzi ʽzrywać, zbieraćʼ, goc. lisan ʽzrywać, zbierać, zbierać plonʼ, ang. gw. to lease 

ʽzbierać kłosyʼ (por. LIV
2 413, LEW 359, ALEW 573). Kloekhorst 525 zauważa, że pisownia 

hetycka z geminatą -šš- (w przeciwieństwie do šeš- ʽspaćʼ, pisanego stale z pojedynczym -š-) 

może przemawiać na rzecz pierwotnej sekwencji ze spółgłoską laryngalną w wygłosie 

pierwiastka: pie. *lesH-. — Po stronie bałtyckiego jest do odnotowania specjalizacja znacz. 

ʽzrywać, zbieraćʼ w kierunku ʽzbierać dziobemʼ. Nwn. lesen, niderl. lezen ʽczytać pismoʼ jest 

neosemantyzmem powstałym pod wpływem łac. legō, -ere ʽzbierać, zrywaćʼ, przen. 

ʽprzebiegać oczyma, czytaćʼ (zob. EWD 792n.). Por. łot. lasît ʽczytaćʼ s.v. lasýti. — Drw. 

lesinė́ti ʽdziobać pokarm po troszeʼ, lẽsinti ʽkarmić ptactwoʼ (Sulesink kiautus vištoms 

ʽWysyp łupiny kuromʼ). Nomina: lẽsalas a. lẽselas ʽpokarm dla ptactwaʼ, lesãtė ʽpożywienie 

dla drobiuʼ (por. bėrãtė, lakãtė), lesùs ʽdużo, szybko dziobiący (o kurze, gęsi)ʼ, lesnùs ts., 

cps. bìtlesis (zob. bìtė), maĩtlesis (zob. maità), vãnagas mėslesỹs ʽjastrząb mięsożernyʼ (por. 

mėsà), žą̃slesos (zob. žąsìs). N.m. Bìtlesiai, Išlestakiaĩ. — WSE lēs-: łot. lēst, lēšu, lēsu 

ʽliczyć, obliczać, sprawdzać liczbę czegoʼ. — SO las-: lasýti (zob., tam też nomina z las-). 

Brak jest refleksów st. zanikowego †ils-, †uls- (pie. *ḷs-) względnie †lis-, †lus- (⇐ les-; 
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reguła RiT/RuT ⇐ ReT). 

 lęš̃is, -io 2 p.a. bot. ʽsoczewica, Lens culinarisʼ, zwykle pl. lę̃šiai. War. leñšis, stlit. 

lenšė (BRB). Bez dobrego objaśnienia, zob. LEW 359 (brak w ALEW). Zob. też linžinas. — 

NB. Łot. lẽ̦ca ʽsoczewicaʼ jest pożyczką ze strus. ljača < *lęča (por. scs. lęšta ʽφακός, 

soczewicaʼ). 

 lė́šos, -ų 1 p.a. f.pl. ʽśrodki pieniężne, funduszeʼ. Niejasne. Sugerowano związek z loš, 

np. atsilõšęs ʽ(siedzi) oparty o plecy krzesłaʼ (zob. lõšti) i znacz. etym. ʽoparcie, wsparcieʼ, 

zob. LEW 359. Por. może varnalė́ša bot. ʽłopian, Arctiumʼ. 

 lėt̃as, -à 4 p.a. 1. ʽpowolny, wolny, niespieszny, nieporadny, ślamazarnyʼ, 2. 

ʽniegwałtowny, nieśmiały, łagodny, spokojny, uległy, ustępliwyʼ, 3. ʽmarny, lichy, słabyʼ, 4. 

ʽniemocny (o piwie, trunku)ʼ. War. lėtùs, -ì 4 p.a. DP lėtas ʽprosty, prostak, prostaczek, 

pospolity, podły, nędznyʼ (acc.pl. nemokytus ir lėtus DP 37722 ʽnieuki y prostakiʼ). SD: lėtas 

«podły; wiotchy», nelėtas «nienagorszy; niezadny», lėta gelumbė «kir» [ʽsukno śląskie w 

gorszym gatunkuʼ, SPXVI], alus lėtesnis «cienkusz piwny», lėtas vynas «wińsko» [ʽwino 

liche, fatalneʼ, L.]. Adv. lėtaĩ ʽpowoliʼ, SD «podło, słabo; nieochotnie». Odpowiednik łot. 

lę̃ts ʽlekki; lekkomyślny; taniʼ (lēšs ʽlekkomyślnyʼ), ⇒ lētīt ʽułatwić, ulżyćʼ. Formacja pb. 

*lē-ta- jest równoległym do *lē-na- (zob. lė́nas) adiectivum verbale od pwk. pie. *leh1- 

ʽsłabnąć, ustawaćʼ (por. LIV
2 399, ALEW 574). Zatrata akutu (por. lė́nas) nie jest jasna. 

Inaczej LEW 355 (s.v. lė́nas): do pie. *lē(i)-, jak w lit. léisti ʽspuszczać, toczyć płynʼ. — 

Nawiązania słowiańskie: 1° *lěto ʽcieplejsza pora roku, przychodząca po ustąpieniu 

chłodówʼ, dłuż. lěto ʽwiosna; latoʼ, scs. lěto ʽrok; czasʼ, ros. léto, pol. lato, 2° scs. lětĭ f. 

ʽpozwolenieʼ, lětĭ jestŭ ʽwolno, jest dozwoloneʼ (abstr. na *-ti-, por. REW II, 36, Boryś 280). 

Inne odpowiedniki: łac. lētum ʽśmierć, zgonʼ (de Vaan 335), goc. unleþs ʽubogi, biednyʼ, 

unledi n. ʽbieda, nędzaʼ, nwn. laß ʽopieszały, gnuśnyʼ (⇒ nwn. letzt, der letzte ʽostatniʼ), ang. 

late ʽpóźny, spóźnionyʼ, < pgerm. *lēt- < pie. *leh1-d-. Zob. też ALEW 545. — Drw. lėtybė: 

melskimės... lėtybėj PK ʽmodlmy się... w cichościʼ, lėtìnis ʽo chorobie: przewlekły, 

chronicznyʼ, lėtuĩšis DP ʽprostaczekʼ, lėtùmas ʽpowolność; bojaźńʼ, DP ʽprostota, prostość; 

skromnośćʼ, SD «słabość» (syn. silpnumas), SD
1 «lichość, lichota» (syn. grynumas), lėtū̃nas 

ʽczłowiek spokojny, małomówny, nieśmiały; dureńʼ (por. dykū̃nas ⇐ dỹkas), lėtuonìs 

ʽczłowiek odznaczający się powolnością ruchów, flegmatykʼ, cps. lėtabū̃dis ʽczłowiek 

dobroduszny, o łagodnym usposobieniuʼ (por. bū̃das), lėtašird̃is ts. (por. širdìs, dosł. 

ʽmiękkiego sercaʼ). Vb. denominativa: 1° inchoat. lės̃ti, lėstù (*lėt-stu), lėtaũ ʽstawać się 

słabszym, wolniejszymʼ (Į senatvę tėvukas buvo lyg nulėt̃ęs), SD <palestu> «słabieię», 

<palieso> «nachudł» (to praeteritum utworzono od neopwk. lės-), 2° caus. lėt̃inti ʽzwalniać, 

hamowaćʼ, refl. lėtintis: SD
1 lėtinuos «wiotszeię». Niewykluczone, że w praesens obok 

formacji na -st- (*lėt-stu) istniała formacja infigowana, mianowicie *lėntu lub *lentu, zob. 

s.v. leñtas. 

 leténti, letenù, letenaũ ʽstąpając przygniatać, cisnąć nogami, deptać (zwł. o ptakach na 

grzędzie, na zasiewie), udeptywać (siano); wyrównywać (ziemię łopatą, walcem), 

wygładzać; ugniatać (siano, zboże na wozie), przyklepywać (ziemię na grządce, bochenek na 

łopacie); chodzić, stąpać bosoʼ. Prawdopodobnie z uproszczenia zbitki naglosowej w 

*pleténti, w czasowniku urobionym od pwk. plet- jak w plečiù, plės̃ti ʽrobić szerszym, 

rozszerzać, rozpłaszczaćʼ (zob.). Inaczej LEW 360, gdzie czasownikowi leténti przypisuje się 

wartość ʽczęściowo onomatopeicznąʼ. — Sb. postvb. lẽtena, letenà 1. ʽstopa zwierzęcia a. 

człowieka wraz z palcami; łapa niedźwiedziaʼ (SD «łapa»), ʽpodeszwaʼ, 2. ʽdłońʼ, 3. przen. 

ʽucisk, jarzmoʼ. Odpowiednik łot. le̦te̦na, letene, leten(i)s ʽłapaʼ. Znacz. etym. ʽto, czym się 

stąpa, czym się depczeʼ. ALEW 574 ignoruje czas. leténti i w konsekwencji stwierdza brak 

wyraźnego nawiązania etymologicznego dla lẽtena. 
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 levánda = /ľavánda/ 1 p.a. bot. ʽlawenda, roślina silnie pachnąca o niebieskawo-

fioletowych kwiatach, Lavandulaʼ — zapoż. z błr. ljavánda, -y ⇐ pol. przest., gw. lewanda 

(to przez metatezę samogłosek z lawenda; starsze lawanda ⇐ włos. lavanda, zob. Sławski 

IV, 79n., POLŽ 413). Por. akut w zapoż. veránda, varánka. War. levénda i liavenda w zapisie 

SD <lawenda>. Osobno zob. levéndra. 

 lẽvas = /ľãvas/ 4 p.a. stlit., gw. ʽlew, Leo leoʼ (BRB, DP, SD), war. żm. liãvas, liáus, 

gen.sg. liãva (Būga, RR III, 654, 771) — zapoż. ze stbłr. lev, l(ь)va, por. błr. leŭ, lьva, pol. 

lew, lwa. Por. SLA 120, LEW 360, ALEW 574. W kwestii dwoistej pisowni <levas> i <liavas> 

zob. s.v. klémka, jak też Girdenis 1995, 172. — Łot. laũva ʽlewʼ ⇐ śrdn. lauwe, löuwe 

(Jordan 74). Osobno zob. liū̃tas. — Drw. levaitis PK ʽlwięʼ, lẽvė ʽlwicaʼ, SD ts. (syn. liūtė), 

levyčia SD
1 «lwica» (może być zapoż. ze stbłr. lьvica), levienė BRB ts., levykštis BRB 

ʽlwiątkoʼ, levinis ʽlwiʼ, SD «lwi» (syn. liūtinis), levyščias b.z.a. ʽlewʼ, levytis SD «lwiątko, 

lwię». Gw. nazwy ʽlwiątkaʼ to lev(i)ùkas, levùtis i levuitis b.z.a., levū́kštis. — Imię własne 

Levõnas ʽLeon, Lewʼ ⇐ błr. Ljavón; zdrob. Lẽvusius, kontrahowane Leũsius (ZS 69). 

 levéndra 1 p.a. bot. ʽlawenda, Lavandulaʼ — sufiksalne przekształcenie formy 

leveñderis (gw.). Ta wywodzi się przez dysymilację z *levendelis ⇐ prus.-niem. levendel, 

por. nwn. Lavendel m. (GL 79, LEW 348). War. levéndras, levendrė b.z.a. Osobno zob. 

levánda. 

 leverd̃is, -džio 2 p.a., leverd̃is, -ies 2 p.a. bot. ʽwierzba biała, Salix albaʼ. War. lẽvergis 

1 p.a. Niejasne. 

 levitas a. levita stlit. ʽsługa i pomocnik kapłana przy mszy św. i kościelnych 

czynnościachʼ (Anuo metu nusiuntė Žydai iźg Jerusalem Kunigus ir Levitus Jonop, ident jį 

klaustų DP 2120 ʽW on czas posłali Żydowie z Jeruzalem Kapłany y Lewity do Jana, aby go 

spytaliʼ; Nes pirmʼ ne kokius nor pasiuntinius..., ne kokius prastus mieščionius jop nusiuntė, 

bat labus žmones... Kunigus ir Levitas DP 2215 ʽBo naprzod nie lada posły..., ani proste 

mieszczany do niego wyprawili, ale zacne ludzie..., Kapłany y Lewityʼ) — zapoż. ze stbłr. 

levitъ (levvitъ) ob. levita ⇐ pol. XVI w. lewit ob. lewita ʽczłonek pokolenia żydowskiego 

Lewi, będący pomocnikiem kapłana w Starym Testamencieʼ; syn. dyjakon (SPXVI). Brak w 

SLA, LEW i ALEW. 

 lẽzgis, -io 2 p.a. żm. 1. ʽstrzęp, oddarty kawałek tkaniny a. skóryʼ, 2. ʽdaszek u czapkiʼ, 

3. ʽrzemyk u czapkiʼ, 4. ʽpłatek uchaʼ. Drw. lezgẽlis ʽpłatek uchaʼ (syn. krumplỹs). Niejasne. 

Pominięte w LEW. — SO lazg-: lazgas b.z.a. ʽklapka zwisająca przy kieszeniʼ. Por. może 

lazgė́ti. 

 lėzúoti, lėzúoju, lėzavaũ przest. ʽczytaćʼ — zapoż. z prus.-niem. lese (GL 79), por. nwn. 

lesen. 

 lėž̃ti, lėž̃ta (*lėž-sta), lėž̃o gw. 1. ʽcichnąć, ucichać (o zarzynanym prosięciu)ʼ, 2. 

ʽzelżeć (o mrozie)ʼ, atlėž̃ti ʽpopuścić, zelżeć, ustąpić (o wzburzeniu, gniewie); ocieplić sięʼ. 

War. lė́žti. Osobno zob. šležė́ti. Bez ustalonej etymologii. Może jest to wypadek alternowania 

spółgłosek ž/g? Jeśli tak, to por. fakt, że obok lė́gti ʽpołożyć sięʼ, atlė́gti ʽzelżeć – o mrozieʼ 

istnieje ložė́ti ʽpokłaść się – o zbożuʼ. Obiecująca wydaje się propozycja Kaczyńskiej, Balt 

XLVIII:1, 2013, 81, by ująć lit. lėž- jako st. wzdłużony do *lež- < pie. *leǵ- ʽkapać, ściekać, 

tajaćʼ, mianowicie w powiązaniu z odpowiednikami celtyckimi i germańskimi, por. stir. 

legaid ʽmelts, melts away; destroys, perishesʼ, śrwalij. lleith adi. ʽwet, moistʼ oraz stisl. leka 

ʽto leak, pour out in dropsʼ. Zob. też IEW 657. W LIV
2 397 rekonstrukcję *leǵ- lub *leg- 

ʽtröpfelnʼ podano ze znakiem zapytania. Zdaniem Kaczyńskiej (ibid.) odpowiednik litewski 

ze spirantem -ž- przemawia za rekonstrukcją pie. *leǵ-. — Na podstawie prs. lėžtù = [lėštu] 

ustalił się neopwk. lėš- w bliskoznacznym czas. lėš̃ti, lėštù, lėšaũ ʽuspokoić się; zmniejszyć 
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się, zelżeć – o mrozieʼ, atlėš̃ti ʽochłonąć (z gniewu), wygasnąć (o miłości)ʼ, išlėš̃ti ʽstać się 

rozlazłym, ślamazarnym – o dzieckuʼ (z tym łączy się pewnie bumb-lė́ža ob. bumb-lóžis c. 

ʽmizerne zwierzę; mizerne, nierosnące dzieckoʼ, por. bumbliùkas ʽistota mała, niewyrosłaʼ). 

Nomen: atlėšỹs ʽodwilżʼ. — SZ lyž- ⇐ lėž- (typ RiT ⇐ ReT): lýžti, zwykle atlýžti, -lýžta, -

lýžo ʽosłabnąć, ustąpić (o gniewie, złości), uspokoić się; odstąpić, odczepić się (od kogo); 

stracić ochotę; zelżeć – o mrozie, deszczu; zmięknąć, zmiękczećʼ, nomen: ãtlyža ʽodwilżʼ 

(Lauke jau ãtlyža, t.y. šaltis atsileidžia ʽNa dworze już odwilż, tj. mróz ustępujeʼ).  

 liaikas = /ľaikas/ stlit. ʽlaikʼ: dat.pl. <liaikamus> MOP (kad prastiemus liaikamus ir 

klapams gana ira ʽiż prostym laikom a chłopom dość jestʼ); z polską pisownią <la-> dla [ľa]: 

acc.pl. <laikús> DP — zapoż. ze stbłr. ljaikъ (war. laikъ) ʽprosty człowiek; nowicjuszʼ ⇐ 

pol. XVI w. laik ʽczłowiek świecki nie mający święceń kapłańskich; człowiek nieuczonyʼ 

(SPXVI), ⇐ śrłac. lāicus (Bańkowski II, 2). Por. SLA 120 (rzekomo wprost z pol.). Brak w 

LKŽ, LEW i ALEW. 

 liaterna ob. liaternia stlit. ʽlatarniaʼ; z polską pisownią <la-> dla [ľa], por. <latȇrna>, 

<latérnomis> w DP oraz <Laternia> w SD
1 «lucerna» — zapoż. ze stbłr. ljatarnja, ljaternja 

⇐ pol. XVI w. laterna ob. laternia ʽnaczynie ze ściankami ochronnymi, w które wstawia się 

źródło światła...ʼ (SPXVI), tu przejęte ze śrwn. laterne ⇐ śrłac. laterna (Bańkowski II, 7, 

EWD 770). Zob. SLA 118, s.v. laterna (rzekomo wprost z pol.). Brak w LEW i ALEW. 

 liáudis, -ies 1 p.a. f. 1. ʽlud wiejski, prości ludzie, nieokrzesana rzeszaʼ, DP ʽludʼ (por. 

Būga, RR I, 382, Skardžius 1935, 116), 2. ʽtłum, wielka gromada ludziʼ. Od tego liaudžià, 

acc.sg. liaũdžią 4 p.a. ʽwielka rodzina, tj. rodzina żyjąca wraz z parobkami pod jednym 

dachemʼ (Didelė jo liaudžià ʽWielka jest jego «liaudžia» [ma dużo parobków]ʼ), przen. 

ʽgromada ludziʼ (Vaikų ateina kaip liaudžiõs ʽDzieci przychodzi cała gromadaʼ). 

Odpowiednik łot. ļàudis ʽludzie, ludʼ, gw. ļàuži m.pl. ts. Takie zwroty, jak łot. kaimiņu 

ļaudis ʽsąsiedziʼ, gājēju ļaudis ʽparobki, robotnicy rolniʼ, sveši ļaudis ʽobcy ludzieʼ świadczą 

o kolektywnej wartości wyrazu ļàudis. — Pb. *li̯au̯d-i- należy do pwk. pie. *h1leu̯dh-/h1ludh- 

ʽpowstawać, rosnąć, piąć się w górę; przychodzić, przybywaćʼ, por. wed. róhati ʽrośnie, pnie 

się w góręʼ, áruhat ʽpowstał, wyrósłʼ, goc. liudan ʽrosnąćʼ, gr. ἐλεύσομαι ʽprzyjdęʼ, ἤλυθον 

ʽprzyszedłemʼ. Zob. LEW 360n., ALEW 575, LIV
2 248, NIL 245. Akut lit. nie ma 

porównawczego uzasadnienia, zob. też Būga, RR II, 418. Znacz. etym. ʽto, co wyrosłoʼ ⇒ 

ʽpokolenie ludzkieʼ (por. psł. *rodŭ ʽród, plemięʼ, *narodŭ ʽwszyscy, co się narodziliʼ, znacz. 

etym. ʽto, co powstało, urodziło sięʼ, z pie. *h1redh-). Podobnymi do liáudis, ļàudis 

derywatami są: 1° scs. ljudĭje ʽludzie, ludʼ, ⇒ ljudinŭ ʽprosty człowiek, wieśniak; laikʼ, 

ljudĭskŭ ʽz ludu, ludowy, publiczny, świecki, laickiʼ, 2° stisl. lýðr m. ʽlud, mężczyźniʼ, stwn. 

liut m.n. ʽludzieʼ, < pgerm. *leu̯di- < pie. *h1leu̯dh-i-. Dalej por. gr. ἐλεύθερος ʽwolno 

urodzonyʼ, łac. līber adi. ʽwolnyʼ (w przeciwieństwie do servus ʽniewolniczy, służebnyʼ), sb. 

ʽczłowiek wolnyʼ, līberī pl. ʽdzieci, zwł. dzieci wolno urodzonych obywateliʼ < *h1leu̯dh-ero-

. Zob. BSW 160n., Derksen 2008, 282, de Vaan 338. — SZ: wed. vī́rudh- f. ʽroślinaʼ < 

*u̯iHrudh < cps. *u̯i-h1ludh-. W językach bałto-słowiańskich nie zachowały się alternanty na 

SZ *lud-, ani na SO *lau̯d-364. — Drw. liaudė b.z.a. ʽród, ogół krewnychʼ (Tavo visa liaudė 

tokia), liaudìnė mokyklà ʽszkoła podstawowaʼ (kalka z nwn. Volksschule f.), liáudiškai 

kalbė́ti ʽmówić gwarąʼ. Por. drw. łot. ļàudava ʽpanna młoda, młoda kobieta; młoda mężatka, 

synowaʼ (zwykle zdrob. ļàudaviņa, ļaudavĩte). — N.m. Liáuda, Liáudiškiai, Liaũdiškiai, 

Liaudìškiai 4x, Paliáudė. N.rz. Liáudė a. Liaudė,̃ Liaudẽlė. Por. jeszcze nazwy osobowe 

Liáudginas i Výliaudas (Būga, RR I, 256, Otrębski, Lingua Posnaniensis IV, 310). 

 
364 Por. z jednej strony wed. rúh- f. ʽkiełekʼ, aw. uruθman- n. ʽrośnięcie, wzrostʼ, ags. lud m. ʽkształt, postaćʼ, z 

drugiej strony wed. róha- m. ʽwzejścieʼ, goc. ƕelauþs, -dis adi. ʽjak wielkiʼ (NIL 245), goc. jugga-lauþs m. 

ʽyoung manʼ, < pie. *h1lou̯dh-o-.  
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 liaukà 4 p.a. ʽgruczoł, glandulaʼ, pl. liaũkos ʽchoroba świń Angina pharyngisʼ (łot. 

ļaukas ʽchorobliwe powiększenie migdałów u świńʼ). Stlit. liaukos SD 1. «łożna choroba» 

[ʽchoroba zmuszająca do leżenia w łóżkuʼ], 2. «zaraza» (pominięte w ALEW; nie wiadomo, 

dlaczego LKŽ VII, 389 dał lekcję «lialkos SD 437»). Zestawia się z gr. λεύκη ʽbiały liszaj, 

rodzaj trądu; topola srebrzystaʼ (zob. LEW 361n.; tu wskazano na bałtyckie zapożyczenie w 

fiń. leuka ʽpodbródek, Kinnʼ). — Drw. paliaukiaĩ m.pl. 1. ʽmigdały, gruczoły limfatyczneʼ, 

2. ʽświnka, zapalenie ślinianek przyusznychʼ, paliáukis a. paliaũkis ʽpodbródek, podgardleʼ, 

war. paliáukė, paliaukė ̃ (syn. pagùrklis, zob. gurklỹs). — Prócz tego jest czas. liaũkti, -iù, -

iaũ 1. intr. ʽciec strugą, lać się (o pocie)ʼ, 2. tr. ʽdużo pić, jeść, palićʼ, ⇒ drw. liaukà ʽfala; 

struga wody; pasmo wianego na wietrze ziarnaʼ, paliáukė ʽdżdżysta pogodaʼ. Por. łot. ļauka 

ʽcoś przemokłego, miękkiegoʼ. Czy tu też adi. liaukštùs ʽczuły, wrażliwyʼ? NB. LKŽ VII, 392 

s.v. liaukà łączy w jedno znaczenia ʽgruczołʼ i ʽfala, struga, pasmoʼ. Zob. też liaukóti. 

 liaukóti, liaukóju, liaukójau gw. 1. ʽwymiotowaćʼ, 2. ʽpopłakiwać, chlipaćʼ, 3. 

ʽcierpieć na biegunkęʼ (też o świniach), apliaukóti ʽzanieczyścić coś wymiotami (też śliną, 

płynnym żarciem)ʼ, apsiliaukóti ʽo dziecku: rozpłakać sięʼ, priliaukóti ʽzanieczyścić 

wymiociną, odchodami, krwiąʼ, susiliaukóti ʽzanieczyścić sięʼ. Niejasne. Pod względem 

formy wygląda jak vb. denominativum od liaukà (zob.), ale obie formy dzieli niemała 

różnica znaczeniowa. 

 liaũpas 4 p.a. przest. ʽlufaʼ (Pirkau dviejų liaupų̃ šautuvą ʽKupiłem dwulufową 

strzelbęʼ) — zapoż. z nwn. Lauf m. Drw. dviliaupinis b.z.a. ʽdwulufowy (o armacie)ʼ, por. 

dvi°. — Drugim germanizmem jest tu liópa, liū́pa 1 p.a. ʽlufa, Flintenlaufʼ ⇐ prus.-niem., 

śrdn. lōp (GL 81n.), por. stwn. hlouf, śrwn. louf (EWD 772). Co do akutu por. liódė, žiógė 

oraz kriū́zas, šiū́lė. Zob. też tūtà.  

 liaupsė ̃ 4 p.a. stlit. ʽpochwała, słowo pochwalneʼ, DP ʽchwała, sława, cześćʼ (tesi 

liaupsė garbė ir šlovė DP 8223 ʽniech będzie sława, cześć i chwałaʼ), gw. ʽpieśń pochwalnaʼ; 

liaupsis, -ies f. BRB ʽLobgesangʼ — najprawdopodobniej są to formacje postwerbalne 

liaups-ė, liaups-is, o neoosnowie na -s-, wyabstrahowanej z czas. *liaupsoti a. *liaupsėti 

ʽwychwalaćʼ, etymologicznie: *liaub-so/sė-, intensivum na -so-/-sė-. Paralele: spiñgsė a. 

spingsà ʽmała lampa naftowaʼ ⇐ spingsóti a. spingsė́ti ʽsłabo świecićʼ; spoksà ʽten, kto 

wciąż (uporczywie) się gapiʼ ⇐ spoksóti/spogsóti ʽwytrzeszczać oczyʼ, įspogìnti ʽwbić 

wzrokʼ. Pwk. lit. liaup- jest wariantem do *liaub- w pozycji przed bezdźwięczną spółgłoską 

sufiksu. *liaub- jest spokrewnione ze słowiańskim ljub-, por. scs. ljubŭ ʽmiły, przyjemnyʼ (⇒ 

vb. denom. scs. ljubiti, ljubljǫ ʽmiłować, lubić, pragnąć, chciećʼ, ros. ljubítь, ljubljú ts.). 

Rekonstrukcja: pbsł. *li̯au̯b-a- < pie. *leu̯bh-o- (por. goc. liufs, stwn. liob ʽmiłyʼ). Pie. *leu̯bh- 

ʽlieb sein, lubić, kochać, pożądaćʼ, por. wed. lúbhyati ʽjest zmieszany, bardzo chce, pożądaʼ, 

SO goc. uslaubjan ʽpozwolićʼ. Zob. LIV
2 414, BSW 160, Derksen 2008, 281. NB. LEW 362 i 

ALEW 576 nie biorą pod uwagę fazy derywacyjnej *liaub-so/sė-. LEW zakłada odziedziczony 

temat na -s-, pie. *leu̯bh-s- (ten jednak nie ma oparcia porównawczego). — Vb. denom. na -

in-: liáupsinti DP ʽwysławiać, wielbić, chwalić, błogosławićʼ, por. mes Viešpaties Iesaus 

Christaus... gerbť liaupsint ne turime DP 26634 ʽMy P. Iezu Chrysta... czćić i chwalić nie 

mamyʼ; SD žmona viežlyva... nuog visų laipsinama «białogłowa uczciwa» [dosł. ʽkobieta 

poczciwa..., przez wszystkich chwalonaʼ]. Neoosn. liaupsin-: *liaupsinoti, por. liaupsinoja ir 

garbinoja Dievą BRP ʽchwalą i czczą Bogaʼ. — Od liaupsė ̃ odchyla się pod względem 

znaczeniowym adi. stlit. liaupsus, -i ʽhojny, bezmiernyʼ, por. už geradėjystes tavo didžiai 

liaupsias KN 20015 «za dobrodziejstwa, ktorym nie masz miary» oraz adv. liaupsiai ʽhojnieʼ, 

por. kad mań teip liaupsiai duost iž savo meilės PK 5017 ʽGdyż mi tak wiele z hojnej łaski 

dawaʼ. 

 liaušỹs, -ė ̃ 4 p.a. wsch.-lit. ʽmańkut, człowiek posługujący się lewą rękąʼ — zapoż. z 
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błr. ljaŭšá c. ʽmańkutʼ (drw. od psł. *lěvŭ ʽlewyʼ, por. PZB 2, 724, ĖSBM 6, 144). ZTŽ 

wymienia poza tym przymiotnik liaušỹs, -ė ̃ ʽlewyʼ. — Drw. liaušėk̃as, -ė ʽmańkutʼ (Aš 

liaušėk̃as, visa dzirbu iš liaušės̃ runkos LZŽ ʽJa jestem mańkutem, robię wszystko lewą 

rękąʼ) ⇐ błr. gw. liaŭšák ʽmańkutʼ (PZB 2, 724). Brak w LKŽ. 

 liáutis, liáujuos (war. liáunuos), lióviaus refl. 1. ʽprzestać, ustać, ucichać (o wietrze)ʼ, 

2. ʽpowstrzymywać się od czego, być wstrzemięźliwymʼ, 3. ʽznosić, znieśćʼ. Por. Liaukis 

apie tai ir galvoti ʽPrzestań o tym nawet myślećʼ. Jau lióvėsi sniegas kritęs ʽJuż śnieg 

przestał padaćʼ. Liovės vėjas SD «ciszeie wiatr» [dosł. ʽwiatr uciszył sięʼ]. Jis lióvėsi rūkęs 

ʽOn przestał palićʼ. Žmona pasilióvė, mirė ʽŻona umarłaʼ. Obok tego niezwrotne liáuti, 

liáuju, lióviau ʽprzestaćʼ (Liaukiat, gaidžiai, giedoti, leiskiat muni miegoti! ʽPrzestańcie, 

koguty, piać, dajcie mi spać!ʼ), paliáuti ʽzaprzestaćʼ, DP ʽprzestać, ustać, dokonać się, 

oddalić, zaniechaćʼ, SD: paliauju «przestaię, przestawam», paliauju tumsint «odcimiam» 

[ʽodsłaniamʼ], nepaliauju «nie ustaię». Odpowiedniki bałtyckie: łot. ļaũt (paļaũt), ļaũju (war. 

ļaũnu), ļãvu ʽpozwolić, dopuścićʼ, refl. ʽprzestać, zaprzestać, zdać się na co, oddać się 

czemu; ulec (zmęczeniu)ʼ, stpr. ENCH aulāut ʽumrzeć, sterbenʼ, czyt. [auľáut] (por. lit. gw. 

pasiliáuti ʽumrzećʼ, zob. LAV 36), aulauuns ʽumarły, gestorbenʼ, wissans aulauūsins acc.pl. 

ʽwszystkich umarłych, alle Todtenʼ, en aulausennien ʽprzy śmierci, im Sterbenʼ. Simplex 

stpr. †laut nie zostało zaświadczone. — Do pie. *leu̯H-/*luH- ʽodciąć, uwolnićʼ (LIV
2 417), 

por. wed. lūná- ʽuciętyʼ, lunā́ti ʽodcinaʼ (*lu-né-H-ti), gr. λύω ʽrozwiązywać, odwiązywać; 

uwolnić, oswobodzić; osłabić, znużyć, zniszczyć, złamać, zburzyćʼ, stang. lē ʽsierpʼ, stir. lón, 

lán ʽzapasy żywnościʼ (znacz. etym. ʽczęść komuś wydzielona, porcjaʼ). Formacja *leu̯H- 

jest właściwie neopierwiastkiem, który dotworzono do SZ *luH- < *lHu- (metateza 

spółgłoski laryngalnej) ⇐ pwk. *leH-u-. Por. gr. gw. λαῖον acc.sg. ʽkrój, lemiesz pługaʼ 

(Apollonios Rhodios) < *leHu̯i̯om (zdaniem Beekesa 2010, 824 wyraz ten nie ma 

etymologii). — BSW 161 odtwarzał pbsł. praesens *lēu̯i̯ō ʽlasse nach, lasse zuʼ, powołując 

się na takie m.in. refleksy, jak ukr. [gw.] livýty ʽzmniejszać napięcie, osłabiać naprężenie, 

popuszczać, ustępowaćʼ [zakarpackie] i czes. uleviti ʽulżyć, pofolgowaćʼ (SO povlovný 

ʽłagodnyʼ; por. jeszcze czes. gw. levný ʽlekki, łatwy; taniʼ, ulevilo se mu ʽdoznał ulgi – o 

chorymʼ, Machek 329). Zob. też LEW 362n. Derksen 2008, 275 i ALEW 576: pie. *leh1-u-, od 

pwk. elementarnego leh1- ʽsłabnąć, ustawaćʼ. — Drw. liaũnas a. liáunas ʽdający się zginać, 

giętki, gibki, niesztywny; słaby, powolny; cienki (o drzewie); luźny, nieobcisłyʼ : łot. ļaũns 

ʽzły, złośliwyʼ (znacz. etym. ʽmarnyʼ ⇐ ʽsłabyʼ); nepaliáujamas ʽnieprzerwany, bezustannyʼ, 

paliáuba (zob.), paliavà gw. ʽprzerwaʼ, be paliavõs ʽbez przerwyʼ. — SO lau-C/lav-V: 

lavónas (zob.). — WSZ liūv- (zam. *lūv- ⇐ *lŭv-V): liū̃vis 2 p.a. ʽprzestanie, zerwanie (z 

nałogiem)ʼ. Neoapofonię liau- (SP) ⇒ liu- (SZ) poświadcza liùterėti (zob.). — WSO liov- < 

*li̯āu̯-: lióvėsi (prt.), drw. liõvytis, -ijasi, -ijosi ʽprzestać, zelżeć (o mrozie)ʼ, nusiliõvinti 

ʽprzestać się gniewać, okazywać gniewʼ, paliovà ʽprzerwanie, zaprzestanie, przerwaʼ (bè 

paliovõs ʽbez przerwy, bez ustankuʼ), paliovìmas a. palióvimas ʽprzerwanie, zaprzestanie, 

przerwaʼ, SD «przestanek, przestanie; ustawanie choroby» (be palióvimo ʽbez przerwyʼ). 

 liberija b.z.a. przest. ʽliberia, strój mundurowy służby dworskiejʼ ⇐ stbłr. XVII w. 

liberija (⇐ pol. XVI w. liberyja ⇐ nwn. przest. Liberei f. ʽspecjalny strój dla służbyʼ, 

Sławski IV, 220). Polonizmami są też ukr. przest. libéryja, libérija ʽstrój dla służbyʼ i ros. 

przest. libérija ʽsłużba, czeladź dworskaʼ. — Współczesny odpowiednik literacki to livrė́ja 1 

p.a. ⇐ ros. livréja (⇐ fr. livrée, REW II, 40). Stąd też błr. liter. liŭrė́ja. 

 lichva stlit. ʽlichwa, odsetki należne od pożyczonej kwoty pieniędzyʼ, por. Kodelgi 

tada nedavei pinigų mano and lichvos? CHB ʽDlaczegóż więc nie dałeś moich pieniędzy na 

procent?ʼ (por. ALEW 576n.) — zapoż. ze stbłr. lixva ⇐ pol. lichwa. Por. SLA 120 (z pol.). 

Brak w LKŽ. — Gw. lipà ʽprocent przy pożyczceʼ oddaje war. stbłr. lifa ⇐ stpol. lifa (z 
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lichfa, zob. Sławski IV, 234). 

 lichviorius, -iaus stlit. ʽlichwiarz, człowiek pożyczający pieniądze i pobierający 

procent wyższy od ustalonego przez prawoʼ, por. tada nebusi prieš jas, kaipo lichviorius 

CHB ʽnie będziesz przeciw nim jak lichwiarzʼ (por. ALEW 577) — zapoż. ze stbłr. lixvjarъ, 

por. błr. lixvjár, -vjará, [ukr. lyxvár, -varjá,] pol. lichwiarz. Por. SLA 120 (z pol.). Brak w 

LKŽ. 

 lìčas 2 p.a. gw. ʽznoszona, stara spódnicaʼ — zapoż. z nwn. Litze f. (LEW 363, por. też 

EWD 807). War. ze zmianą ľi > ľu: liùčas, liùčius (Liučą užsimečiau ir nuėjau daržų ravėt 

ʽWłożyłam «liučas» i poszłam pielić w ogrodzieʼ. Seniau moterys užsisegdavo liučùs 

ʽDawniej kobiety nosiły [dosł. ʽprzypinały sobieʼ] «liučiai»ʼ). Paralele: šiulkaĩ ob. šilkaĩ 

ʽjedwabʼ; čiùstyti ob. čỹstyti ʽczyścićʼ. 

 lyčýna 1 p.a., lyčynà 2 p.a. (gen.sg. lyčỹnos) stlit., gw. 1. ʽmaskaʼ, DP ʽmaszkaraʼ, SD 

«maßkara, larwa» (syn. lerva), 2. ʽmaszkara, straszydło; osoba o odrażającym wyglądzie; 

niechluj, brudasʼ (Tu lyčynà, nevalaika JU), 3. wulg. ʽgęba, pyskʼ (Lįsk, bene gausi per 

lyčýną!) — zapoż. ze stbłr. ličina, por. błr. ličýna, -y ʽmaskaʼ. Z uwagi na akut w części 

sufiksalnej por. zapoż. bažnýčia, palýčia i magýlos. War. z antycypowanym -n- sufiksu: 

linčýna (por. tu-n-skénti). Zob. SLA 120, LEW 363, ALEW 577. — Drw. lyčynykas SD 

«maszkarnik, w maszkarę vbrany» [ʽczłowiek noszący maskęʼ], syn. lyčynu uždingtas 

[ʽzasłonięty maskąʼ]. — Neoapofonia y ⇒ ie wytwarza war. liečýna (paralele: pielà, 

pierãgas, viẽšnė); war. z ė zam. ie: lėčýna (por. strėlà ob. strielà). Wreszcie jest war. ličýna z 

neoapofonii y ⇒ i (por. wtórne i w grìbšis, plìtas, vitìs). 

 lỹčius, -iaus 2 p.a. stlit., gw. 1. ʽznak czegoʼ, 2. ʽślad przestępstwa, dowód rzeczowy, 

dowód winyʼ (Aš antštikaũ ant lyčiaus prapuolusių daiktų, t.y. atradau lyčių JU ʽWpadłem 

na ślad zaginionych rzeczy, tj. znalazłem ślad [kradzieży]ʼ), 3. ʽtwarz, pysk, ryjʼ (Su lyčiù, 

lygu kiaulė ʽZ pyskiem [takim] jak u świniʼ). War. lỹcius 1. ʽtwarz, oblicze; znak, śladʼ, 2. 

ʽbudowa ciała, figuraʼ (Gražaus lỹciaus merga, nekuprota, neklipši ʽDziewczyna o ładnej 

figurze, niegarbata, niekulawaʼ). Zapoż ze stbłr. lico (lice, licė), por. błr. licó, -á n., pol. XVI 

w. lice, -a ʽtwarz, policzek; niezbity dowód winy; cecha, znak, piętnoʼ (SPXVI). Zob. też SLA 

120, LEW 363, ALEW 577. 

 lydekà 2 p.a. ʽszczupak, Esox luciusʼ, SD «szczuka». Por. Kai lydeka išsikelia į viršų, 

bus lietaus ʽKiedy szczupak wyskakuje nad wodę, [to znak, że] będzie deszczʼ. Lydeka 

narštan – jautis raistan ʽGdy zaczyna się tarło szczupaków, wół może [już] wyjść na 

pastwiskoʼ. War. lydãkė a. lydẽkė, lydãkas a. lydẽkas, lydẽkis; lydokas b.z.a. Odpowiedniki 

bałtyckie: łot. lîdaka, lîde̦ka, līdaks (war. līdaga). Z inną budową: stpr. liede (zob. niżej). Bez 

dobrej etymologii. LEW 364 zbliżał lydekà z lỹdis ʽskok, Sprungʼ (por. víenu lydžiù ʽza 

jednym zamachem, od razuʼ). Zob. teraz PKEŽ 3, 57: via s-mobile do lit. slyd-, por. slýsti, -

sta, -do ʽślizgać sięʼ, išslýsti ʽwyślizgnąć sięʼ; znacz. etym. ʽryba, która się wyślizguje z rąkʼ. 

Zob. też ALEW 577. — Drw. lydakaĩtis ʽmały szczupakʼ (war. liudakaĩtis, por. LD § 66), 

lydakiùkas ts., lydekáitė ts., lydekiõkas ʽśredniej wielkości szczupakʼ. Drw. wsteczny: lydỹs 4 

p.a. ʽszczupakʼ (Lydžiaĩ neršti pavasarį ʽSzczupaki trą się na wiosnęʼ). Tu też stpr. liede EV 

ʽszczupak, Hechtʼ, lyda GRG 70 «Hecht» (por. lit. lãšė a. lãšis ʽłosośʼ od lašišà). — Vb. 

denom. lydekáuti ʽłowić szczupakiʼ, lydekinė́ti ts. — Nazw. Lydekà (por. pol. nazw. Szczuka), 

Lydỹs i patron. Lydekáitis, Lydekẽvičius, Lydakáuskis. N.m. Lydẽkiai 2x, Lydẽkupė. N.jez. 

Lydẽkis 4x (por. łot. Līdacis, Lĩde̦ku e̦ze̦rs), Lydekėl̃is, Lydẽkinė, Lydekìnis 3x, n.rz. Lydẽkinė 

2x; Lydẽkupis, Lydẽkžiogė (znacz. etym. ʽrzeczka, w której są szczupakiʼ, por. ùpė, žiogỹs). 

Zwraca uwagę brak staropruskich hydronimów z lyd°, lied° w materiale AON. 

 lydė́ti, lydžiù (3 os. lỹdi), lydė́jau ʽodprowadzać kogo, towarzyszyć komu, 
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wyprowadzać (zwłoki)ʼ, palydė́ti ʽodprowadzić wzrokiemʼ, pralydžiu SD «prowadzę kogo 

pocześnie», pralydžiu numirusį SD «umarłego prowadzę» [ʽodprowadzam do grobuʼ]. Od 

lyd-, które stanowi wzdłużony SZ do leid-, zob. léisti ʽspuszczaćʼ. Znacz. etym. ʽspuszczać 

zwłoki do dołuʼ. Zob. też LEW 351n., ALEW 577. — Z innym sufiksem: lydóti gw. 

ʽprzepuścić, opuścićʼ, ⇒ lydõvas ʽkto odprowadza, towarzyszy komuʼ, palydõvas ʽtowarzysz 

podróży; konduktor w pociągu; satelitaʼ, palydõvai m.pl. ʽeskorta, orszak weselnyʼ (paralele: 

vadõvas, žinõvas). Nomina: ãtlydas przest. ʽpożegnanie, Abschiedʼ. — Neoosn. lydė-: 

lydė́tojis a. palydė́tojis przest. ʽtowarzysz, Begleiterʼ, lydė́tuvės f.pl. ʽwyprowadzenie zwłok 

na cmentarzʼ (por. gulė́tuvė), pralydė́tojas DP ʽprzewodnik (o Chrystusie)ʼ. Neoosn. lydėj-: 

pralydėjimas SD
1 «pogrzeb» (syn. išdėjimas, pakasimas). 

 lýdyti I, lýdau (war. lýdžiu), lýdžiau — utworzony od lýti ʽpadać, laćʼ czas. sekundarny 

na -dy- (war. -din-) pełni trzy funkcje: 1° causativum ʽtrzymać, żeby zmokło na deszczuʼ 

(por. łot. liêdêt ʽtrzymać na deszczuʼ), 2° causativum ʽsprawiać, że się leje, topić (sadło, 

masło, miód, wosk); wytapiać metale, lać świece, odlewać dzwonʼ, 3° intensivum ʽstać na 

deszczu, moknąć na deszczu (np. o pastuchu)ʼ; lýdintis ʽwalać się, leżeć na deszczuʼ. — Z 

innymi sufiksami: łot. lîdêt ʽmżyć, siąpić – o deszczuʼ, lîdinât ts., salîdinât tr. ʽzmoczyć 

deszczemʼ. Niewykluczone, że istniało kiedyś prs. intransitivum *lýda ʽpada deszczʼ < *liH-

dhe-. Paralele: gýdyti, rýdyti i pū́dyti. — Neoosn. lydy-: lydyklà ʽwytapialniaʼ, lýdymas 

ʽwytopʼ, lýdymasis ʽtopnienieʼ, lýdytinis svíestas ʽklarowane masłoʼ. 

 lýdyti II, lýdau, lýdžiau ʽkarczować las pod uprawę ziemiʼ (por. łot. lîst, lîžu, lîdu ts.) 

— iterativum z suf. -y- i SZ lyd- ⇐ leid-, por. léidžiu, léisti m.in. ʽspuszczać, kłaść podcięte 

drzewoʼ (Tokias ilgas pušis leidžia ʽSpuszczają takie wielkie sosnyʼ). — Alternant na SO: 

láidyti m.in. ʽścinać, powalać drzewaʼ (zob.), por. łot. kuokus laist zemē ʽspuszczać drzewa 

na ziemięʼ (Jēgers 1966, 49, LEW 364). — Drw. lýdimas, lydìmas a. lýdymas ʽgrunt 

wykarczowany lub wypalony w lesie; nowina, nowizna, ziemia uprawna na miejscu 

karczowiska; złożone na kupę gałęzie powalonych drzew; kłody zrzucone w jednym 

miejscuʼ, SD «nowina, rola abo pole nowo kopane» (syn. skynimas). Por. łot. lîdẽjs 

ʽkarczownikʼ, lîdums ʽkarczunek, karczowiskoʼ. — Zapoż. litewskie w stbłr. lidimъ 

ʽkarczowisko, nowinaʼ (HSBM), błr. gw. lidzim ts. (ĖSBM 5, 307). — Drw. wsteczne: lyda 

b.z.a. ʽziemia uprawiana po raz pierwszy po wykarczowaniu lasuʼ (por. skýnimas ⇒ skynė)̃, 

lydas, -a b.z.a. ʽpusty, goły – po wyrębie lasuʼ (Medžią nukirsi – lyda vieta liks ʽWytniesz 

drzewo, to zostanie puste miejsce/pustkaʼ). — N.m. Lýdymas 2x, Mẽškalydimis (por. meškà), 

n.rz. Lýdimas.  

 liẽčyti, liẽčiju, liẽčijau stlit., gw. ʽleczyć, zwalczać chorobęʼ — zapoż. ze stbłr. lěčiti, 

lečiti, por. błr. ljačýcь, ljačú, 3 sg. léčycь, ukr. líčiti, ros. lečítь. Por. SLA 120, ZS 31, LEW 

364, ALEW 578. Zob. też liẽkorius i liẽkarstva. — Drw. liečijimas ʽleczenieʼ, por. Kiti, kurie 

nodbojime ir bjauruose griekuose savavalnai guli, tie raginima ir liečijima visokia privala 

PK 20414-15 ʽDrudzy, co w niedbalstwie i w sprosnych grzechach swowolnie leżą, ci 

napominania i leczenia wszelakiego potrzebująʼ. 

 líegti, líegstu, líegau gw. 1. ʽbyć obłożnie chorym, długo chorowaćʼ (Jis visus metus 

liego, liego ir pagaliau numirė ʽOn cały rok był obłożnie chory i w końcu umarłʼ), 2. 

ʽmizernieć, niszczeć w chorobieʼ, nulíegti ʽulec wycieńczeniu na skutek długiej choroby; 

umrzeć po długiej chorobie; zmęczyć sięʼ, palíegti ʽzaniemóc, zapaść na zdrowiu, położyć 

się z powodu chorobyʼ (Tu paliegai, ir aš liegstu sirgti ʽTy się rozchorowałeś, i mnie 

choroba bierzeʼ)365, užlíegti ʽrozchorować się (na długie lata)ʼ. Refl. išsilíegti ʽwyzdrowiećʼ 

(dosł. ʽwychorować sięʼ). Leksem lieg- reprezentuje innowacyjny alternant w SP, bazujący 

 
365 Jest to korekta hasła lė́gti 2, 3 w LKŽ VII, 231. Uwzględnia ona uwagi Vitkauskasa 2006, 156.  
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na SZ jak w ligà ʽchorobaʼ ⇐ *leg- (zob.). Paralele: rit- (stary SP ret-) ⇒ riẽsti; vip- (stary 

SP vep-) ⇒ viẽpti; žlib- (stary SP žleb-) ⇒ žliẽbti. Intonacja lit. pozostaje niewyjaśniona. Z 

uwagi na lit. innowację apofoniczną problematyczne staje się zbliżenie lit. lieg- z gr. loig- w 

adi. λοιγός m. ʽzniszczenie, zguba, zagładaʼ, λοίγιος ʽzgubny, śmiertelny, szkodliwyʼ, co 

postulowali GEW II, 134 i ponownie Beekes 2010, 866. — Nomina: líegalas ʽczłowiek 

chorowity, słabowityʼ, líegena ʽcherlakʼ (por. sufiks w nỹkena), nulíegęs a. paliẽgęs ts., 

núoliegis ʽzmęczenieʼ (Juodu nejautė nei nuoliegio, nei alkio ʽOni dwaj nie odczuwali 

zmęczenia ani głoduʼ), palíegėlis ʽczłowiek chorowity, schorowanyʼ (znacz. etym. ʽten, kto 

ciągle polegujeʼ, por. ligizà s.v. ligà), pãliegis a. paliegỹs ʽciężka, nieuleczalna choroba, 

długotrwała chorobaʼ (war. pãliega, pãliegas). — Nazw. Líega, Liẽgis, Líegus, Liẽgus. N.m. 

Liẽgavietė. 

 liek, derywaty na SE liek- do lik, por. lìkti ʽzostać, zostawaćʼ: apýliekos f.pl. ʽresztkiʼ, 

liekaĩ 4 p.a. m.pl. ʽszorstkie i grube włosy w wełnieʼ, liẽkai 2 p.a. m.pl. ʽczęść sieci z dużymi 

okami, wiązana z grubszego sznuraʼ, liẽkana ʽpozostałość, resztkaʼ (przest. liekanas adi.: 

liekani daiktai pl. ʽpozostałe rzeczyʼ), liẽkanos pl. ʽpozostałości (z przeszłości), przeżytki; 

resztki, odpadyʼ, por. łot. liekans ʽpozostały, zbędnyʼ; liẽkas (zob.). — Ciekawym derywatem 

jest łot. lìeciniẽks ʽktoś niepotrzebny; najemnik; nieproszony gośćʼ, prócz tego ʽświadekʼ, ⇒ 

vb. denom. lìecinât ʽbyć świadkiem, świadczyćʼ. Por. łot. lìeks s.v. liẽkas. 

 liẽkarstva 1 p.a. stlit., gw. ʽlekarstwoʼ — zapoż. ze stbłr. lěkarstvo, lekarstvo, 

lekarьstvo n., por. błr. ljakárstva, -y, ros. lekárstvo, -a, pol. lekarstwo, -a (SLA 120, ZS 31, 

96, LEW 364, s.v. liẽčyti). War. liẽkorstva; liẽkarsta (wymienność zakończeń -tva i -ta); z 

metatezą v: liẽkvarsta; inne: liẽkarstas, liekaršva b.z.a. Zob. też liẽčyti i liẽkorius. 

 liẽkas, -a 4 p.a. 1. ʽnieparzysty, nie tworzący pary (jeden), będący nie do paryʼ, 2. 

ʽpozostały, zbyteczny, niepotrzebnyʼ. Odpowiednik łot. lìeks ʽnieprawdziwy, fałszywy; 

dodatkowy, zapasowy (o kole, koniu); bez pary, nieparzysty; przekraczający miaręʼ. 

Dewerbalny przymiotnik z suf. -a- i SP liek- jak w prs. liekù do lìkti ʽzostać; zostawićʼ (pwk. 

pie. *lei̯ku̯, por. LIV
2 406n.). Znacz. etym. ʽtaki, który zostaje, zbywaʼ. Por. BSW 155, LEW 

331. Paralela słowiańska: psł. *lixŭ < pie. *lei̯ku̯-so- ʽpozostający, zbywającyʼ, por. scs. lixŭ 

ʽnadmierny, zbytni; zbyteczny, bezużytecznyʼ (cs. ʽnieparzystyʼ), strus. lixyi ʽpozbawiony 

czego, nadmierny, marny, złyʼ, czes. ʽnieparzysty, osamotniony, bez pary; błahy, bez 

wartościʼ, pol. lichy ʽmałej wartości, marny, drobny, niepozornyʼ (por. Sławski IV, 237n.). — 

W stlit. liẽkas tworzyło peryfrazę liczebnika porządkowego ʽ-nastyʼ, np. víenas liẽkas albo 

pìrmas liẽkas ʽjedenastyʼ, añtras liẽkas ʽdwunastyʼ, trẽčias liẽkas ʽtrzynastyʼ. Z czasem 

uległa ona uniwerbizacji, por. antraliekas ʽdwunastyʼ, trečialiekas ʽtrzynastyʼ (gramatyka 

Kleina). W stlit. nawet samo liẽkas było używane w znacz. ʽjedenastyʼ, por. Liekas straipstis 

MŽ 2211 ʽJedenasty członek [wiary]ʼ, kursai teip rašo pirmoj gromatoj Korintump liekame 

paguldyme PK 1316 ʽktory tak pisze w pirwszym liście do Koryntow w jedenastym rozdzialeʼ. 

Por. Senn, Studi baltici 5, 1935-1936, 71n., ALEW 578n. Zob. też hasła liek- i lỹšnas. 

 líeknas 1 p.a., liẽknas 2 p.a. 1. ʽpodmokła, grząska łąkaʼ, 2. ʽbagno, trzęsawiskoʼ, 3. 

ʽmokradło porośnięte krzakami i cienkimi drzewamiʼ, 4. ʽniewielki lasʼ, 5. ʽniezorana część 

pola, pozostawiona na pastwiskoʼ. War. f. líekna 1 p.a. ob. lieknà 4 p.a. 1. ʽnisko położona, 

mokra łąka bez zarośliʼ, 2. ʽmoczary, bagno, błoto, trzęsawiskoʼ (też jako przekleństwo: Kad 

tave líekna! ʽŻeby cię bagno!ʼ, scil. pochłonęło). Odpowiedniki łot. liẽkna ʽbłoto, 

grzęzawisko; kotlina; podmokłe miejsce w lesie, las na moczarach; wielka podmokła łąkaʼ, 

liekne ʽrozległe łąki ciągnące się wzdłuż ujścia rzekiʼ, liẽkns ʽnizina; nisko położona, 

podmokła łąkaʼ. — LEW 332 (s.v. láikšės) przyjmował za Būgą, RR II, 281 pokrewieństwo 

pierwiastkowe z pie. *leik-/*lik- ʽgiąć, zginaćʼ (łac. oblīquus). Z uwagi na znaczenie 

lepszym etymonem wydaje się pie. *u̯lei̯ku̯- ʽzwilżać, zraszać, moczyćʼ, por. toch. A lyīktsi 
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ʽmyć, praćʼ, łac. liquor ʽbyć płynnym, płynąćʼ (LIV
2 696, bez wzmianki o lit. liek-). Refleks 

l- < pie. *u̯l- jak w lãpė < *u̯lop-. Osobno zob. láikšės. — Zwraca uwagę oboczność liek-

/leik- w n.rz. Liẽkė, Liekė ̃ : Leikà, Leĩkupis (por. liep-/leip- s.v. líepa). — N.m. Liekniaĩ, 

Lieknẽlis, Ùžlieknė, Ùžlieknis, Ùžliekniai, cps. Líeknagala oraz Júodlieknis, Šìlialieknis. 

N.rz. Líekna, Líeknas 4x, Liẽknas 3x, cps. Liẽknupalis, Liẽknupis, Pusiáulieknis. 

 liẽknas, -à 4 p.a. ʽsmukły, cienki i wysoki (o drzewie, o postaci, figurze, o szyi 

łabędzia)ʼ. War. lieknùs (Lieknùs medžias, lygus kaip žvakė ʽDrzewo jest smukłe, proste jak 

świecaʼ). Niejasne. LEW 364n. przyjmował pokrewieństwo pierwiastkowe z leñkti ʽgiąć, 

zginaćʼ.  

 liẽkorius, -iaus 1 p.a. stlit., gw. ʽlekarzʼ — zapoż. ze stbłr. lěkarь/lekarь, lěkarъ/lekarъ, 

por. ros. przest. lékarь, -ja, błr. lékar, -a, pol. lekarz, -a. — Drw. liekorỹstė ʽnauka o 

leczeniu, medycynaʼ. Vb. denom. liẽkoriauti przest. ʽbyć lekarzemʼ. Zob. też liẽčyti i 

liẽkarstva. 

 lielešà 3 p.a., líeleša 1 p.a. żm. 1. ʽniedomaganie śledzionyʼ, 2. ʽkłucie w boku, kolkaʼ, 

3. ʽostry ból brzuchaʼ. War. líelaša, lielišà, lieneša b.z.a. Niejasne. Było porównywane z łot. 

liêsa ʽśledzionaʼ, mianowicie przy założeniu dysymilacji w praformie łot. *liel-sa (por. ME 

II, 504, LEW 365). 

 liẽlis, -io 2 p.a. gw. ʽjęzyk; mowaʼ, lielį paleisti ʽobmawiać, plotkowaćʼ (dosł. 

ʽrozpuszczać językʼ). War. f. liẽlė 2 p.a., lielė ̃4 p.a., viena liele leisti ʽbardzo głośno wołaćʼ. 

Niejasne. 

 lielis, -io b.z.a. przest. ʽkość piszczelowa, piszczelʼ (Miežinis) — zapoż. z łot. liêls, 

stłot. lielis ʽpiszczel; łydka; stopaʼ, zob. Urbutis 2009, 284. 

 liemuõ 3 p.a., acc.sg. líemenį m. ʽtułów, talia, kibićʼ, 2. ʽłodyga, pieńʼ, 3. stlit. m.f. 

ʽmacicaʼ [ʽgłówna łodyga lub gałąź u roślinʼ, SPXVI]366, 4. stlit. ʽlatoroślʼ, SD liemuo vyno 

medžio «latorośl winna», liemuo, šaknis vyno «macica winna». Formalnie: konkretyzowane 

nomen actionis na -men- od pwk. *lie- albo *liem- (paralele w GJL II, § 302). Niejasny jest 

war. liuomuõ. Zatrata osnowy werbalnej nastąpiła także w wypadku piemuõ, rė́muo, šelmuõ. 

Bez dobrej etymologii. Rozważano związek m.in. ze stisl. lim(r) ʽgałąź, konar, członʼ, līmi 

ʽpęk rózeg, miotłaʼ, stang. lim ʽczłonʼ, zob. LEW 365. — Neoosn. liemen-: liemẽnė 

ʽkamizelkaʼ (⇒ liemenėl̃ė ʽbiustonosz, stanikʼ), por. reikmẽnė : reikmuõ; sėmẽnė : sėmuo; 

liemenìngas ʽdobrze zbudowany, postawny, okazały, krzepki; rozłożysty (o drzewie, o 

kobiecie)ʼ, liemeninis SD «macicowy, maciczny». Cps. ilg(a)liemẽnis ʽo długim tułowiu, np. 

o tchórzuʼ (por. ìlgas). 

 líepa 1 p.a. ʽlipa, Tiliaʼ, SD
1 liepa, [m.] liepas. War. líepė 1 p.a., liepė ̃4 p.a., też m. 

líepas 1, 3 p.a. (Žýdz̓  liepaĩ LZŽ). Odpowiedniki bałtyckie: łot. liẽpa, liepe (gw. lieps). Z 

odmiennym wokalizmem: stpr. lipe EV ʽLindeʼ < *līp̅ā. Forma litewsko-łotewska jest zgodna 

ze słowiańską, por. sch. lȉpa, ros. lípa, czes. lípa, pol. lípa, < pbsł. *lēi̯p-ā- (BSW 155, ALEW 

579). Refleks stpr. lipe tak się ma do lit. líepa jak żmudzkie lytùs do auksztajckiego lietùs 

ʽdeszczʼ (PKEŽ 3, 70). Forma dyftongiczna Leip- ukazuje się tylko w nazewnictwie (zob. 

niżej). Etymon nierozpoznany, zob. LEW 366. Jeśli nazwa drzewa stoi w związku z łykiem 

lipowym, które jest lepkie, to por. z jednej strony czas. limpù, lìpti I ʽlepnąć, przyklejać sięʼ, 

z drugiej strony psł. *lĭpěti, *lĭpnǫti ʽlgnąć, przywieraćʼ (zob. Boryś 288). — Drw. líepai 

 
366 Por. Aš esmi vyno liemuo tikrasis. O Tėvas manas vyninyku yra DP 6032 ʽJam jest winna macica prawdziwa, a 

Ociec moj jest winiarzemʼ. — Dabokim juog ataugai įlaisti, ne ing tikrą kelmą įsčiepyti, nei vėl iš liemens 

tikros, bataig iš obelės rūkščios PK 18613-14 ʽBaczmy żeśmy latorośl wszczepiona, nie do swego własnego 

korzenia, aniśmy z macice prawej, ale z oliwy złej płonnejʼ.  
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m.pl. ʽkwiat lipowyʼ (por. líepas ʽlipaʼ), liepãlė ʽstara lipa o grubym pniuʼ (KRŽ), liepiaĩ 4 

p.a. ʽnamoczona w wodzie kora lipowa (do wyplatania łapci)ʼ, liepýnas ʽzagajnik lipowy, 

lipinaʼ, líepinė ʽnaczynie z wydrążonego drzewa lipowegoʼ, liepnė ʽzupa z łyka lipowegoʼ, 

liepìnis dantìs ʽmleczny ząbʼ, liepiõtė ʽmała lipkaʼ, líepos mė́nuo ʽmiesiąc lipiecʼ (SD «lipiec 

miesiąc, Iulius, Quintilis»), medus liepos SD «lipiec, miod przasny», liepùkas ʽczubek 

wzrostu u lipy; pręt lipowy, z którego zdziera się łykoʼ, liepùkai m.pl. ʽkwiat lipowyʼ. Por. 

łot. liẽpaîne ʽzagajnik lipowyʼ (war. liẽpiêns), liepāja ʽkoszyczek wypleciony z łyka 

lipowegoʼ. — Cps. líep(a)kaulis 1. ʽmłoda lipa odarta z kory (łyka)ʼ, 2. ʽłuczywo lipoweʼ, 3. 

bot. ʽgłóg, Cratægusʼ (por. káulas), líepkelis ʽdroga wysadzana lipamiʼ (por. kẽlias), 

líepžiedis ʽpora kwitnienia lipʼ (por. žíedas; nawiązanie łot. liẽpziêdā), też ʽmiesiąc lipiecʼ, ⇒ 

líepžiedžiai m.pl. ʽkwiat lipowyʼ; mẽdžliepis bot. ʽklon, Acer platanoidesʼ, war. mẽdžialiepis 

(dosł. ʽleśna lipaʼ, por. mẽdžias). Vb. denom. liepáuti ʽzdzierać łyko lipoweʼ (łot. liẽpuôt ts.). 

— Nazw. Líepa, Líepas, Líepis. N.m. Liepýnai 2x, Liepynaĩ 5x, Liepõrai (por. sufiks w 

Béržora), Palíepė 4x, Palíepiai 12x, cps. Líepagiriai, Líepakojai, Líepalaukė, Líepgiriai, 

Líepkalnis 5x, Liepkartaĩ. — N.rz. Liepẽlė 2x, Liepeikà, Liepekà, Liepìnis, Lieponà a. 

Liepóna, Liepóra (war. Liepõras, Líeporas, por. n.jez. Béržoras, Vanagas 190, ŽD 307), cps. 

Liẽpupė, Líepupė, Líepupis 2x, Liepupỹs 4x. N.jez. Liepãlės. — NB. Przy lit. toponimach 

złożonych z liep- pojawia się alternant leip-; jest on przypisywany substratowi jaćwięskiemu 

w płd.-wsch. Litwie, por. Leĩpuškė, cps. Léipalingis (pol. Lejpuny; też n.jez.), Leipgiriaĩ. — 

Stpr. nazwy z *līp-: n.m. Lipa, Lieppe, później Liep; Lippeniken, Lipniken, cps. Lypsaden, 

Lypseyde. Stpr. nazwy z leip-: n.m. Leipe, Leypiten, Leypitten, cps. Leypseyde (ob. 

Lypseyde), zob. AON 86, 89. 

 liepsnà 4 p.a. ʽpłomień, język ognia unoszący się nad płonącym przedmiotemʼ367. 

Analiza: liep-sna, pierwiastek scharakteryzowany neoapofoniczym st. pełnym liep- do lip- 

jak w łot. lipt, -u, ìelipt ʽzapalić ogień, podpalić, zapalić (łuczywo, świecę, lampę)ʼ, lipît iter. 

ʽzapalać, podpalaćʼ368. Por. też lip- w starolitewskim hapaksie palipai DP m.pl. ʽpodżogaʼ 

[ʽpodpałkaʼ]. Suf. -snā- wskazuje na znacz. etym. nomen actionis ʽpalenie się, pożarʼ (por. 

GJL II, § 290). SZ lip- stoi prawdopodobnie na miejscu pb. *īlp- < pie. *ḷh2p-. Odziedziczony 

refleks st. pełnego *lāp- ukazuje się w sb. lópė ʽdrzazga na podpałkęʼ (zob.), lopis b.z.a. 

ʽłuczywo smolneʼ, łot. lãpa ʽłuczywo, pochodniaʼ i stpr. lopis EV ʽpłomień, Flammeʼ, < pie. 

*leh2p- ʽrozjaśnić się, aufleuchtenʼ (LIV
2 402, por. het. lāpta ʽglühte, żarzył sięʼ). LEW 366 

nie widział możliwości powiązania liepsnà z lópė. Formacją współrdzenną z liepsnà jest 

paliepà (zob.). — Drw. liepsnẽlė ʽptak rudzik, Erithacus rubeculaʼ (dosł. ʽpłomykʼ), liepsnìkė 

ts., liepsnùtė ʽpewien ptaszek o czerwonym ogonkuʼ, liepsnìngas ʽpalący się wielkim 

płomieniemʼ, SD «płomienisty», paliẽpsnis ʽpodpłomyk, płaski placek pieczony na 

rozżarzonych węglach po wyjęciu chlebaʼ (kalka ze słow.?). Cps. liepsnagalṽis ʽten, kto ma 

rude włosyʼ (por. galvà). Vb. denom. liepsnóti, -ja, -jo ʽpłomienieć, buchać płomieniemʼ, 

liepsnoju SD «gorę» (syn. degu), «pałam» (syn. žerplu, degu, karščiuoju), «płomień wydaię», 

liepsnúoti ʽwydawać płomieńʼ (m.in. SP, KN), liepsnuoju SD
1 «wspłoniam». — Neoapofonia 

SZ lip- ⇒ SP/SO laip-: laipyti stlit. ʽpłonąć, pałać, lodernʼ (por. klìpti ⇒ klaipýti; plìsti ⇒ 

plaitýtis). Por. liepsna krigžda [glosy: laipa, laisda] šaud(u)osu BRB ʽjak płomień bucha w 

słomieʼ (ALEW 554). NB. ŽD 220 cytował z BRB (Joel. II 5) czas. laipdyti ʽpłonąćʼ, jednakże 

LKŽ VII, 58, ani ALEW 554 takiej formy nie potwierdzają. 

 liẽptas 2 p.a. 1. ʽkładka, tj. pień drzewa, belka a. deska przerzucona przez strumień lub 

 
367 Łot. lìesma ʽpłomieńʼ może być zapożyczeniem z jęz. liwskiego liesm ts., zob. ME II, 504, LEW 366, ALEW 

552.  
368 Podobnie odnowione formy st. pełnego z dyftongiem ie to briezgaĩ ⇐ brizg- (pwk. brezg-); kiešà ⇐ kiš- 

(pwk. keš-) i viẽptis ⇐ vip- (pwk. vep-). Zob. też paliepà.  
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rówʼ, 2. ʽdeska umocowana przy brzegu (rzeki, jeziora), używana do prania i czerpania 

wodyʼ. Analiza: liep-tas, gdzie pwk. liep- jest neoapofonicznym SP/SE od SZ lip- jak w lìpti 

II ʽleźć, włazićʼ (zob.). Por. równoznaczne lìptas oraz na SO: láipta, łot. làipa ʽkładkaʼ. Co 

do sufiksu por. lit. láiptai ʽschody; drabina; rusztowanieʼ. W kwestii derywacji i ⇒ ie por. 

brìgzti- ⇒ briezgaĩ; gìžti ⇒ giẽžti; praìrti ⇒ praíerka. — N.rz. Liẽptupis, n.m. Antãlieptė. 

Zob. też klotkà. 

 liẽpti, liepiù, liepiaũ ʽkazać, rozkazać, polecićʼ, SD liepiu «nakazuię» (syn. įsakau), 

atliẽpti ʽodezwać się, odpowiedzieć na wołanieʼ, paliẽpti ʽnakazać, rozkazaćʼ, priliepti DP 

ʽpoświadczaćʼ. Refl. atsiliẽpti ʽodezwać się, odpowiedzieć; odbić się (np. na zdrowiu)ʼ, 

atsiliepiu SD «ozywam się komu», atsiliepia balsas SD «odbija się głos od czego; rozlega się 

głos», atsiliepia balsas ausyse SD «obija się głos o uszy». Do pie. *lei̯p- ʽpragnąćʼ, por. SZ 

gr. λίπτω ʽpragnąć, pożądaćʼ < *lip-i̯e/o-. Zob. BSW 155, LEW 367, GEW II, 128. Według 

LIV
2 409 pwk. 2 *lei̯p- ʽbegehren, verlangenʼ pochodzi ze specjalizacji znaczeniowej 

pierwiastka 1 *lei̯p- ʽkleben bleiben, przylepić się, przylgnąćʼ. Zob. też ALEW 579n. — SO 

laip-: łot. laipuôt ʽpomagać, doradzać przy grze karcianejʼ (znacz. etym. ʽprzylgnąć do 

kogoʼ), stpr. *laipint, por. refl. polaipinna mien ʽpolecam się (Bogu), ich befehle michʼ, 

pallaips ʽprzykazanie (boskie)ʼ, zob. LAV 215n. 

 líesas, -à 3 p.a., líesas, -a 1 p.a. 1. ʽchudy – o zwierzęciu; szczupły – o człowiekuʼ (Kol 

derliasis sulys, liesasis padvės ʽNim tęgi schudnie, szczupły zdechnieʼ), 2. ʽbez tłuszczu – o 

mięsie, mlekuʼ. Odpowiednik łot. liẽss ʽchudy, szczupły; cienki – o drzewieʼ. Skardžius, RR 

4, 722 wysuwa rekonstrukcję pb. *laisas na podstawie bałtyckiego zapożyczenia w fiń. laiha 

ʽchudyʼ. Brak wyraźnych nawiązań369. Mimo próby zbliżenia z dn. lees ʽsłaby, znużonyʼ 

(ME II, 505) oraz wywodów LEW 329n. (s.v. láibas) wyraz pozostaje etymologicznie 

ciemny. ALEW 580 widzi możliwość powiązania z dwoma pierwiastkami: 1° pie. *lei̯h2- 

ʽustawać, znikaćʼ (jakkolwiek LIV
2 406 nie wymienia bałtyckich odpowiedników; zob. 

jednak IEW 661n., s.v. lei̯-), 2° pie. *lei̯d- ʽpuścić, lassenʼ. Kroonen 324 zbliża líesas z 

pgerm. comparatiwem *laisizan- ʽmniejszy, lessʼ (ang. less, stfryz. lessa, lessera ts., ags. lēs 

adv. ʽmniejʼ) < pie. *leh2/3is-is-on- i odpowiednio do tego wywodzi lit. przymiotnik z pie. 

*leh2/3is-o-. — Drw. apýliesis ʽdość chudyʼ, lieséika c. ʽktoś chudy, chudzielecʼ (syn. 

kūdeikà), liesybė SD «chudość», SD
1 liesystė ts., liesýtis ʽchudzinaʼ, liesókas ʽzbyt chudyʼ 

(Vyras buvo aukštas, plonas ir truputį liesokas ʽMężczyzna był wysoki, szczupły i nieco za 

chudyʼ). Nazw. Liesỹs, Líesis, Liẽsius. — Vb. denom. liesė́ti, -ja, -jo ʽchudnąćʼ (por. łot. 

liẽsêt, -ẽju ts.), išlíesinti caus. ʽwychudzić; grunt wyjałowićʼ, liesinu SD «chudzę» (por. łot. 

liẽsinât). Ingressivum na -sta-: líesti, líestu (*lies-stu), sulíesau ʽchudnąć, mizerniećʼ, liestu 

SD «schnę na ciele» (syn. džiūstu), nulíesti ʽo glebie: wyjałowiećʼ (por. łot. liẽst, -stu, -su 

ʽchudnąćʼ). — SZ lis-/lys-: zob. lìsti II, lýsti. — Neoapofonia SZ lis-/lys- ⇒ SP/SO lais-: 

nulaisìnti ʽzrobić chudym, wychudzić zwierzę; wyjałowić ziemięʼ (Nededamas mėšlą, 

nulaisìnsi žemę ʽNie nawożąc wyjałowisz ziemięʼ), nuolaisùs píenas ʽchude mlekoʼ. 

Paralele: káikinti ⇐ kyk-; dáigyti ⇐ dyg-; maistýti ⇐ mįs-. 

 liesiñčius, -iaus 2 p.a. przest. ʽleśniczy, zarządca obszaru leśnegoʼ — metatetyczne 

przekształcenie z *ljesničius < *ljasničius (por. lesnìčius ZS 31), co oddawało zapożyczone 

błr. ljasníčy, -aha (por. stbłr. lěsničij, lesničij, pol. leśniczy, -ego, ĖSBM 6, 139). Na temat 

ʽdyftongu graficznegoʼ <ie> zob. s.v. liesnỹkas. Zakończenie -inčius świadczy o włączeniu 

pożyczki do grupy nazw osobowych typu galiñčius, karšiñčius, por. ŽD 334. Zob. też SLA 

121, LEW 367. — War. liesviñčius ma liesv- na skutek adideacji do sb. liesvyčios lub liẽsvos 

 
369 Odosobniona pozostała próba połączenia scs. lixŭ ʽnadmierny, zbytni, zbytecznyʼ z lit. líesas u Machka 333 

(ESJS 423 wymienia A.G. Preobraženskiego [1910] jako pomysłodawcę takiego zbliżenia). Przyjętą dziś 

analizą lixŭ jest *līkso- < pie. *lei̯ku̯-so-, por. np. ESJS 422 n., Snoj 356, Boryś 287. Zob. też liẽkas. 
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ʽdrabinaʼ (LEW 367, Kabašinskaitė 33). — War. paliesinčius (Krause), paliesinčia m. LEX 

ʽForstknechtʼ, CGL ʽWaldknechtʼ oddaje pol. podleśniczy, -ego m. przest. ʽpomocnik 

leśniczegoʼ. 

 liesnỹkas 2 p.a. wsch.-lit. ʽleśniczy, zarządca obszaru leśnegoʼ (ZS 31), Anas dzirbo 

medi liesnykù LZŽ ʽOn pracował w lesie jako leśniczyʼ — zapożyczone z błr. ljasník, lesniká 

(por. stbłr. lěsnikъ, lesnikъ). W użytej tu pisowni digraf <ie> nie oznacza typowego dyftongu 

ie, lecz sekwencję [j] + [e] powstałą ze zmiany [j] + [a] w pierwotnym brzmieniu lit. 

*[ljasnīkas] ⇐ błr. ljasník. — War. z -inink- jako substytucją -nyk-: liesiniñkas. Inne war.: 

liẽsnykas (pod względem akcentu odpowiada pol. leśnik); ze zmianą [lje] w [ľe]: lesnỹkas 

(Nuvė lesnỹkop pirgdzinc malkos LZŽ ʽPoszedł do leśniczego kupić drzewaʼ), por. błr. 

gen.sg. lesniká. Zob. też SLA 121, LEW 367. 

 liẽsti, liečiù, liečiaũ 1. ʽdotykać, ruszać; drażnić, niepokoićʼ, 2. stlit. ʽtrapić, dręczyć, 

szkodzić, dolegać, krzywdzićʼ, liečiu SD
1 «drażnię» (syn. kibinu), SD «nagabam kogo» (syn. 

kibinu), paliẽsti ʽdotknąć czegoś, poruszyć, urazić, trącić (w miejsce obolałe, w ranę)ʼ. Refl. 

prisiliẽsti ʽdotknąć, dotknąć sięʼ, susiliẽsti ʽzetknąć się z czymśʼ. Pb. *lei̯t-/*lit- nie jest 

całkiem jasne. Porównywano ze SZ w gr. λίσσομαι ʽprosić, błagać, upraszać, zaklinaćʼ (*lit-

i̯e-), inf. aor. λιτέσθαι, mianowicie przy założeniu znaczenia etymologicznego ʽbłagać 

dotykając kogo, obejmując kogo za kolanaʼ. Por. LEW 334 oraz IEW 664, LIV
2 410 (s.v. 2. 

*lei̯t-), ALEW 580. Z rezerwą GEW II, 130 i Beekes 2010, 866. — Drw. neliẽčiamas 

ʽnietykalnyʼ, prilietimas a. prilietinimas DP ʽutrapienie, doległość, udręczenieʼ. Czy tutaj też 

nẽlieta a. nelíeta c. ʽniegodziwiec; niedorajda, niedołęgaʼ (war. nẽlėta)? — Neopwk. lies-: 

lieslė ʽzmysł dotykuʼ (neol.), liẽsmas ʽzetknięcie, kontaktʼ, liestùkas ʽczułek na głowie 

owadaʼ, neliestas SD «nienagabniony» (syn. nekibintas), priliestas DP ʽutrapiony, uciśnionyʼ, 

priliesinimas DP ʽutrapienieʼ. — SZ lit-: atsilìsti ʽzmęczyć sięʼ, zob. lìsti I. — WSZ lyt-: 

lytė́ti (zob.). — SO lait-: łot. làitît, -u, -ĩju ʽpocierać, smagać, chłostać (miotełką w łaźni), 

ugniatać, masowaćʼ, laîstît ʽpocierać, masowaćʼ < *lait-stī-.  

 liesvyčios, -ių f.pl. SD
1 «drabina» (syn. karklės) — zapoż. z błr. lésvicy, forma pluralis 

do lésvica ʽdrabinaʼ (stbłr. lesvica ob. starszego lestvica). War. liesvyčiai WP, liešvičai b.z.a. 

Forma pl.t. w nawiązaniu do rodzimego syn. kópėčios, -ių f.pl. ʽdrabinaʼ. Zaświadczenie 

pominięte w SLA 121, LEW 367 (s.v. liẽs(t)vos), jak też w ALEW. — Drw. wstecznym jest tu 

liẽsvos, -ų f.pl. ʽdrabinaʼ (m.in. BRB, ZS 31), oparte na reanalizie liesv-yčios. Obcięcie suf. -

yč̓ - zaświadcza również przykład telyčià ⇒ tẽlias. — War. liẽsos f.pl. ʽdrabina; dwie drabiny 

w wozieʼ. — Rzadki war. liẽstvos ʽdrabinaʼ mógł powstać pod wpływem formy ros. léstvica 

(war. do lésvica). Zob. też zapoż. drobỹnos i léiterės. 

 líeta 1 p.a. żm. 1. ʽkorzyść, pożytekʼ (Nieko líetos iš to nebėr ʽŻadnego pożytku z tego 

już nie będzieʼ), 2. ʽrzecz, sprawaʼ, 3. ʽnarzędzie, przyrządʼ, 4. ʽcharakter ludzkiʼ (Tokia jo 

lieta ʽTaki jego charakterʼ) — zapoż. z łot. lìeta ʽrzecz, przedmiot; wartość, przydatność do 

czegoś; coś wartego, dobrego, nadającego się na coʼ, zob. Būga, RR II, 394, ME II, 506, LEW 

367n. Rekonstrukcję pb. *laitā zaleca bałtyckie zapożyczenie w fiń. laita ʽporządek, 

właściwość, Ordnung, Beschaffenheitʼ. — Vb. denom. lietoti b.z.a. 1. ʽcenićʼ, 2. ʽmieć 

wartość, mieć znaczenieʼ (Dowkont) — zapoż. z łot. lìetât ʽwykorzystywać, używaćʼ. 

 lietaĩnis, -io 2 p.a. gw. ʽnaleśnikʼ: Ant lapų keptas lietainis blynas ʽNa liściach 

pieczony naleśnik, blinʼ — dewerbalny rzeczownik na -ainis od neoosn. liet- ⇐ líetas ʽlanyʼ 

(participium prt. pass. od líeti). Znacz. etym. ʽto, co upieczono z lanego, lejkiego ciastaʼ (por. 

zwroty pol. ciasto lane, kluski lane). Podobną motywację ma syn. palietinis ʽplacek, Fladenʼ, 

palietinė ts. (XVIII w., Litwa pruska). Brak w ŽD i LEW. Co do budowy por. paplotaĩnis 

ʽpłaski placek z ciasta chlebowego, rodzaj podpłomykaʼ ⇐ paplótis ts. Ten sam formant w 
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medaĩnis ʽmiodownik, piernik z mioduʼ ⇐ medùs; sausaĩnis ʽsucharekʼ ⇐ saũsas. Por. 

leistìniai s.v. leist-. 

 líeti, prs. líeju (war. lejù, lienù), prt. líejau (war. lė́jau) 1. ʽlać, wylewać – wodę, płyny, 

polewaćʼ, 2. ʽzabielać, zaprawiać mlekiem, śmietanąʼ, 3. ʽlać świece, odlewać metaleʼ. SD: 

leju «leię co» (syn. pilu), lienu «formuię, kształtuię» (syn. žiedžiu, lipiu). Odpowiednik łot. 

liêt, leju, lêju ʽlać – wodę, mleko; odlewać metaleʼ, de̦sas liet ʽrobić kiełbasyʼ. Odpowiedniki 

stpr. mają formę participiów od SZ lī-: praliten, prolieiton, proleiton ʽprzelany, vergossenʼ, 

islīuns ast ʽwylał, ausgegossen hatʼ (por. lit. gw. išlė́jęs, łot. izlêjis), zob. LAV 180, 293. Cps. 

SD: apleju «oblewam co, kogo», apleju alavu, vašku «oblewam co ołowem, woskiem», 

ažuleju «zalewam co», praleju «przelewam». Por. też sulíeti: sulíeti arkliui botagu ʽzaciąć 

konia batemʼ. Refl. SD: ažusileja eldija «zalewa się łódź», ažusileja popierius aba litera 

«zalewa się papier abo na papierze», ižsileja «rozchodzi się co» (syn. pereit), ižsileja upė 

«rozlewa rzeka, morze». — Widoczna jest tendencja do wyodrębnienia znaczeń specjalnych 

ʽlać świece; odlewać metal; wyciskać seryʼ pod formą nieakutowaną: liẽti, liejù (war. lejù, 

lienù), liejaũ (LKŽ VII, 444). — Czasownik bałto-słowiański, zob. BSW 156. Pierwotny pdg. 

lit.: *lejù, *lijaũ, *líeti. Por. gwarowe praesentia rejù do ríeti, grejù do griẽti, sejù do siẽti i 

šlejù do šliẽti (Stang 1966, 357). — Pie. *lei̯H-C ʽlać, wylewaćʼ (LIV
2 405) wydaje lit. líe-C, 

zaś *lei̯H-V > lit. przest. i gw. lejù, łot. leju. Por. LEW 368, 377n., ALEW 580n. — SZ-C 

*liH- daje ly-, zob. lýti, lytùs; SZ-V *liH- prowadzi do lij- przez hiat laryngalny, por. prt. lìjo 

(*lii̯-ā- < pie. *liH-eh2-. Zob. HL 28n. — WSE lėj-. W dawnych tekstach i w gwarach wsch.-

litewskich pojawia się praeteritum lė́jau, išlė́jau ʽwylałemʼ, zbudowane na neopwk. lej- (⇐ 

lejù) z udziałem st. wzdłużonego. Do tego nowy inf. lė́ti (akut z wyrównania do inf. líeti) i 

ptc. pass. lėtas ʽlanyʼ, nulėtas ʽodlanyʼ: ir telius nulėtus garbint ažu dievus SP I, 25326 ʽi 

cielce ulane chwalić za bogiʼ. Paradygmat wsch.-litewski ma w LZŽ wokalizm monofton-

giczny: lė́ti, lejù (lajù), lė́jau ʽlać, nalewaćʼ; parazlė́ti ʽporozlewaćʼ, razsilė́ti ʽrozl(ew)ać sięʼ. 

Od neopwk. lė- utworzono iter. lėdinė́ti ʽnalewać, napełniaćʼ. — Neopwk. lėj-: kraujo 

ižlėjėjas «krwie rozlewca» (syn. kraujoliejys), lėjìmas: <mokslas łeimo rudu> SD «zlewania 

kruszcow nauka», pralėjìmas: <prałeimas> SD «przelewanie, przelewek», lėjėjas varpų, 

žibintuvių, bliūdų iž cinos SD «konwisarz» (por. łot. lêjẽjs ʽgiser, odlewnikʼ), lėjėjas rūdų SD 

«zlewacz kruszcow» (por. padėjė́jas), lėjìkė a. lėjùkė ʽkura, która leje miękkie jajaʼ, 

<nułeios> = nuolėjos f.pl. SD «zlewek, zlewki» [ʽostatki wina lub innego napojuʼ]. — W 

paradygmacie scs. lějǫ : lijati wzdłużony SE *lēi̯- współwystępuje ze wzdłużonym SZ-V 

*līi̯- od lĭj-. — SE lie-C: líeti (inf.), líedinti I ʽsprawiać, że się lejeʼ (líedinti ãšaras ʽwylewać 

łzyʼ), líedinti II ʽodlewać coś z metalu, woskuʼ, liẽdinti cur. ʽdać coś do odlaniaʼ. Nomina: 

lietìnė žvãkė ʽświeca lanaʼ, lietojas SD «puszkarz, co działa leje», lietùs (zob.), lietùvai 

(zob.), — Neopwk. liej- (⇐ prs. líeju): atliejà ʽodlew, odcisk (w gipsie)ʼ, liejìkas ʽodlewnikʼ, 

liejyklà ʽodlewnia, giserniaʼ (por. neosuf. w jojyklà, skerdyklà), liejinỹs ʽodlewʼ, cps. 

kraujoliejys SD «krwie rozlewca» (por. kraũjas). Por. neopwk. riej-, sėj-, spėj-. — Neopwk. 

lej- (⇐ prs. lejù): ãplejas, -à ʽzalewany przez rzekę (o łące)ʼ, palejaĩ (zob.), pãlejus 

ʽdługotrwały deszczʼ, cps. sū́rlejis ʽworek, do którego wlewa się mleko przeznaczone na serʼ 

(por. sū́ris). Por. łot. izleja ʽściek, rynnaʼ. — Neopwk. na SO laj-V (⇐ lij-V lub lej-V): atlajà 

(zob.), są́laja (zob.). — Neopwk. na SO-C lai-C (⇐ lej-V): láistyti (zob.), laĩtas (zob.); 

ewentualnie chodzi tu o wprowadzenie antewokalicznej postaci laj-V do pozycji 

antekonsonantycznej. 

 lietùs, -aũs 3 p.a., acc.sg. líetų ʽdeszczʼ — dewerbalny rzeczownik z suf. -tu- od líeti 

ʽlaćʼ (zob. LEW 368, 377n., ALEW 581n.). War. lėtùs DVŽ. Odpowiednik łot. liêtus. Z inną 

apofonią: lytùs (zob.). — Drw. líetingas a. lietìngas ʽdżdżystyʼ, SD «dżdżawy, dżdżysty», 

lietuvingas SD
1 «deszczowny» (neosuf. -uving-), líetvingas a. lietvìngas gw. ʽdżdżystyʼ 

(neosuf. -ving-, por. lýtvingas ⇐ lytvà), paliẽtė DRUŽ ʽulewny deszcz, długotrwały deszczʼ. 
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Vb. denom. įsilíetauti ʽ(o deszczu) rozpadać się, zacząć na dobre padać; często i obficie 

padaćʼ. 

 lietuvė ̃ 3 p.a., acc.sg. líetuvę stlit., gw. 1. ʽforma odlewniczaʼ, lietuvė auksinykų SD 

«tygiel złotniczy», 2. gw. ʽrynna przy okapie dachuʼ — dewerbalny rzeczownik na -tuv- od 

líeti m.in. ʽodlewać metaleʼ. Por. melžtuvė ̃ ʽdojnicaʼ ⇐ mélžti; sėtuvė ̃ ʽkosz ze słomy, z 

którego sieje się zbożeʼ ⇐ sė́ti (GJL II, § 145). — Coll. lietùvai 2 p.a. m.pl. 1. ʽforma do 

wylewania i wyciskania serówʼ, 2. ʽforma odlewnicza do metalu, do woskuʼ. Forma lietùvai 

tak się ma do lietuvė ̃jak mintùvai do mintuvė ̃(por. ŽD 383, 385). Jest też cps. sū́rlietuvis, -io 

ʽprzyrząd do wyciskania serówʼ (por. sū́ris). Wariantem tego ostatniego wyrazu są sū́rliečiai 

m.pl. Analiza sūr-lieč- raczej nie wchodzi w grę, mianowicie z uwagi na znaczenie czas. 

liečiù, liẽsti ʽdotykać, ruszaćʼ, które trudno powiązać z ʽcisnąć, wyciskaćʼ. Trzeba raczej 

założyć reinterpretację złożenia na formację sufigowaną: sūrliet- + -uvis, i wytworzenie na 

podstawie tej neoosnowy formy kolektywnej na -iai: *sūrlieti̯ai. Por. cps. gaĩdžia-gystė 

ʽpianie kogutówʼ ⇒ simplex gaĩdžiag-ystė, od tego drw. wsteczny gaĩdžiag-is.  

 liẽžti, liežiù, liežiaũ ʽlizać, oblizywaćʼ. Brak odpowiednika łot. *liezt (por. iter. làizît 

ʽlizaćʼ). Pb. *lei̯ž- < pie. *lei̯ǵh-, por. wed. réḍhi ʽliżeʼ (*lei̯ǵh-ti), orm. lizem ʽliżęʼ, lizanem 

ts., stir. ligim ts. (LIV
2 404, LEW 369, ALEW 582). Brak zróżnicowania apofonicznego 

przypomina grecki pdg. λείχω : aor. ἔλειξα. Podobnie w słowiańskim, por. scs. ližǫ, lizati, 

ros. ližú, lizátь, sch. lȋžēm, lízati. Z uwagi na staroczeskie lížiu : lzáti postuluje się dla 

prasłowiańskiego pdg. apofoniczny: SP *ližǫ, SZ *lĭzati < pbsł. *lei̯ž-i̯e-, *liž-ā-, z 

późniejszym uogólnieniem SZ w infinitiwie. Por. łac. lingō, -ere ʽlizaćʼ (*li-n-ǵh-e-), stwn. 

leckōn, stang. liccian ʽlizaćʼ (*liǵh-n-). Zob. BSW 155n., Vaillant III, 313, de Vaan 343. — 

Drw. ìšliežis (zob. ìšlyžis), n.m. Antãliežiai. — SZ liž-: lìžtelėti ʽliznąć, skosztowaćʼ. Por. 

lìmščioti (od wykrz. lìmšt), gdzie można dopatrywać się *limštu < *linž-stu, tj. rozszerzenia 

osnowy infigowanej *li-n-žu ʽliżęʼ. — Nomina z liž-: ìšližos f.pl. ʽdziury po wygniłych 

zębachʼ, lìžė (zob.), lìžius 1. ʽpalec wskazującyʼ, 2. ʽten, kto lubi smaczne kąski, łasuchʼ, 

lìžkis370 1. ʽten, kto chce wszystkiego posmakowaćʼ, 2. ʽpochlebcaʼ (por. pol. lizus ʽczłowiek 

nadskakujący komuʼ ⇐ lizać, podlizywać się). Cps. skánliža c. ʽsmakoszʼ (por. skanùs). Por. 

łot. lizas mèle ʽpochlebca, lizusʼ, lizga ʽłasuchʼ. — WSZ lyž-: lýžčioti ʽlizać po trochu; robić 

co po trochuʼ, lyžnóti ts., lýžtelėti ʽliznąć, zjeść trochę, skosztowaćʼ. Nomina: ìšlyžis (zob.), 

lỹžis ʽliźnięcie, polizanieʼ (nè víenu lyžiù krìslas išliẽžiamas NDŽ). Z historycznego punktu 

widzenia lyž- wygląda jak neopierwiastek wyabstrahowany z prs. *lįžu < *linžu ʽliżęʼ (por. 

wyżej lìmščioti). Paralela: lýstu < *lįstu z *lins-stu (por. líesas). — SO laiž-: laižýti (zob.). 

 liežùvis, -io 2 p.a. 1. ʽjęzyk, mowa, Spracheʼ (sumaišykime liežuviùs tų dailydžių stulpo 

Babilono DP 25354 ʽpomieszajmy języki tych budownikow Babilońskiej wieżeʼ, lotyniškas 

liežuvis SD «łacina, łacińska mowa»), 2. ʽjęzyk zwierzęcia, ozór, Zungeʼ (SD «ozor»). War. 

liežìvis ZTŽ. Takie odpowiedniki ie., jak stłac. dingua, oskij. fangvam acc.sg. ʽlinguamʼ, goc. 

tuggo, stisl. tunga, stwn. zunga < pgerm. *tung-ōn- f. zalecają rekonstrukcję formacji pie. 

*dṇǵh-u̯eh2-. W bałto-słowiańskim jej refleksami byłyby *dinž-u̯ā lub *dinž-ū (-ū- < *-uh2-), 

por. sti. juhū́ f. ʽjęzykʼ, aw. hizū- m. ts. Z osnową prabałto-słowiańską *dinž-ū dadzą się 

powiązać kontynuanty słowiański i staropruski, por. 1° scs. językŭ ʽjęzyk w ustach; mowa, 

język; ludʼ (języci m.pl. ʽpoganieʼ) zamiast *ęzykŭ, to z *dęzykŭ (zanik *d-; j- protetyczne, 

sufiksacja jak w typie kamykŭ ⇐ kamy ʽkamieńʼ), 2° stpr. insuwis EV ʽjęzyk, Czunge 

[Zunge]ʼ: z uwagi na zakończenie trzeba to uznać za temat na -i- lub na -i̯o-, urobiony od 

antewokalicznego allomorfu *dinžuu̯- < pie. *dṇǵh-uh2-V (-u̯- w pozycji po u jest 

wypełniaczem hiatu laryngalnego, por. typ bùvo). Praforma pruska *dinzuvis. Zanik d- jak w 

 
370 Por. suf. -k- w stum̃kis i vẽpskis. 
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wyrazach lit. ìlgas, ãšara. Por. BSW 104, s.v. *inžū-. SŁPS 7, 71 odtwarza prasłowiańskie 

złożenie *gav-ęzŭ ʽjęzyk wołowyʼ z takich nazw roślin, jak sch. gȁvēz 1. ʽżywokost, 

Symphytum officinaleʼ, 2. ʽostrzeń pospolity, Cynoglossum officinaleʼ i 3. ʽmiodunka 

wąskolistna, Pulmonaria angustofoliaʼ, słń. gȃbez ʽSymphytum officinaleʼ, ukr. gw. háv̓ az 

ʽSymphytum officinaleʼ itp. — Dla jęz. litewskiego trzeba postulować wyjściowy temat na -

i-, *dinžuvis (gen. -ies). Pwk. *dinž- został wymieniony na liež- przez ludowo-

etymologiczne nawiązanie motywacyjne do czas. liẽžti ʽlizaćʼ. Wyraz przeszedł z czasem do 

odmiany na -i̯a-. Zmiany wywołane adideacją wyrazu ʽjęzykʼ do czas. ʽlizaćʼ pokazują też 

inne języki, por. łac. lingua : lingere; orm. lezow, lezowi : liz[an]em; pol. gw. lįzyk : lizać. 

Zob. LEW 369, de Vaan 343, ALEW 583. — Drw. beliežùvis ʽktoś pozbawiony językaʼ, SD 

«bez ięzyka», liežuvaĩnis ʽkto ma złośliwy językʼ (por. slìnkainis ⇐ sliñkius), liežùviai m.pl. 

ʽplotki, pogłoski, oszczerstwaʼ, liežùvininkas ʽplotkarzʼ. Cps. dviliežùvis stlit. ʽktoś 

dwulicowy, obłudnikʼ, war. duliežuvis (por. dù, dvì ʽdwaʼ), ilgaliežùvis ʽplotkarzʼ (dosł. ʽten, 

kto ma długi językʼ, por. ìlgas). Vb. denom. liežuváuti ʽobmawiać, plotkowaćʼ (⇒ 

liežuváutojas ʽplotkarzʼ), liežuvauju SD
1 «obmawiam», SD «obmawiam kogo». 

 ligà 4 p.a. ʽchoroba, niemocʼ, nẽliga ʽsymulowanie chorobyʼ (Nesirk nẽliga! ʽNie 

udawaj chorego!ʼ). SD
1 liga «łożna choroba» [ʽchoroba zmuszająca do leżenia w łóżkuʼ, 

SPXVI], SD «choroba» (syn. negalė), miego liga «śpiączka choroba», prisimetinti liga 

«przyrzut, przyrzutna choroba» [ʽchoroba zakaźnaʼ], sunkyn, dubyn eit liga «sili się 

choroba». Odpowiednik łot. liga 1. ʽniemoc, chorobaʼ, 2. ʽniedola, niepowodzenie, biedaʼ, 3. 

ʽlos, przeznaczenie, dolaʼ. Z pochodzenia jest ligà abstractum z suf. -ā- i SZ lig- od pbsł. 

*leg- ʽlec, położyć sięʼ < pie. *legh-. Innowacja apofoniczna typu ReT ⇒ RiT, por. bred- ⇒ 

bridà; kret- ⇒ pãkritos; vep- ⇒ ìšvipa. Znacz. etym. n. act. ʽleżenie; położenie się do łóżka z 

powodu chorobyʼ. Por. refleksy pie. *legh-: gr. λέχεται·κοιμᾶται Hes. ʽpójść spać, zasnąćʼ, 

scs. lešti ʽpołożyć się, lecʼ (*leg-ti), prs. infig. lęgǫ (*li-n-ge- ⇐ pbsł. SZ *lig-371), stpol. lec, 

lęże ʽpołożyć się, ułożyć się, upaśćʼ. Zob. LIV
2 398, BSW 161, LEW 370. Inne scenariusze 

referuje ALEW 583. Zob. też alternanty lag- i lieg- s.v. lagamìnas, lãplagas i líegti. — Drw. 

ligizà peior. ʽczłowiek ciągle chorujący, cherlakʼ (por. sufiks w vẽpiza), ligū́stas a. ligùistas 

ʽchorowity, chorobliwyʼ (por. sufiks w miegū́stas, vėlū́stas). Cps. dẽgligė ʽoparzelina – 

choroba drzewʼ (por. dègti), saũsligė ʽgruźlica, suchotyʼ, syn. džiovà (por. saũsas). — Vb. 

denom. 1. įligėti b.z.a. ʽzachorowaćʼ, 2. lìginti ʽopiekować się chorym, pielęgnować 

choregoʼ, 3. ligóti (zob.), 4. lìgti: sulìgti ʽzachorowaćʼ (prs. niepoświadczone), ⇒ sulìgęs 

žmogùs ʽchory człowiekʼ. 

 lygas, -o BRB ʽsąd, Gerichtʼ, lygus, -aus BRB, BRP ts. — prawdopodobnie jeden z 

prutenizmów Bretkuna, por. stpr. ENCH līgan acc.sg. ʽsąd, Gerichtʼ (lijgan ʽwyrok, Urteilʼ). 

Zob. też s.v. lýginti. — Drw. lygnyčia CGL ʽkancelaria, Schreibereiʼ, LEX ʽsąd ziemski, 

Landgerichtʼ (w pisowni <Lieggnycze>). Por. ALEW 583n. 

 lýginti, lýginu, lýginau 1. ʽwyrównywać (drogę)ʼ, 2. ʽgładzić, prasować (spodnie)ʼ, 3. 

przen. ʽzrównywać, porównywać, zestawiaćʼ, SD lyginu «rownam co». Cps. atlýginti 

ʽzapłacić, wyrównać szkodęʼ, išlýginti ʽwyrównać, wyprostować; ujednolicićʼ, palýginti 

ʽnieco wyrównać; porównać jedno z drugimʼ, sulýginti DP ʽporownać, zrownać, złączyć, 

pojednać, zjednoczyćʼ. Refl. lýgintis ʽrównać się, dorównywaćʼ, atsilýginti ʽodpłacić się, 

wynagrodzićʼ. Vb. denom. od lýgus ʽrówny, gładkiʼ (zob.). Odpowiednikiem lýginti jest z 

jednej strony łot. līdzinât ʽwyrównywać, wygładzać; naprawiać (szkodę)ʼ, z drugiej zaś 

 
371 Nieprawdopodobna rekonstrukcja lęgǫ < pie. *lṇgh-e- figuruje w LIV2 398. Z kolei Boryś 281, s.v. lec zakłada 

infigowanie pierwiastka w st. pełnym: pie. *le-n-gh-e-. Jeszcze inaczej BSW 158: scs. lęgǫ < pbsł. *lē-n-g-ō 

(skąd długość *lēg-?). Tego rodzaju ujęcia ignorują mechanizm pojawienia się nowej postaci st. zanikowego 

z samogłoską i, który został dostosowany do formy st. pełnego, mianowicie według reguły pbsł. ReT ⇒ RiT.  
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strony stpr. līgint a. līginton, leigin[t]wei ʽsądzić, richten [Gericht halten]ʼ – kalka z nwn. 

richten. Por. jeszcze stpr. līgan ʽsąd, Gerichtʼ, lijgan ʽwyrok sądowy, Urteilʼ, zapożyczone do 

litewskiego jako lygas a. lygus ʽsądʼ (Bretkun), zob. hasło lygas oraz Žulys, Balt I:2, 1966, 

154n., LAV 223n., ALEW 585n. — Drw. atlýginimas ʽzapłata, wynagrodzenieʼ, lýginamasis 

(od ptc. prs. pass. lýginamas ʽporównywanyʼ): lýginamasis svõris ʽciężar właściwyʼ, 

lýginamoji kalbótyra gram. ʽjęzykoznawstwo porównawczeʼ, lygintùvas ʽżelazkoʼ, lygintuvė 

SD «kluba u wagi, u szal, gdzie ięzyczek stać ma» [ʽmetalowy uchwyt wagi, z którym 

pokrywa się języczek, gdy waga jest w równowadzeʼ, SPXVI]. 

 lýgmalas, -a 1 p.a. ʽnapełniony równo z brzegiem naczynia, napełniony z czubem, 

napełniony tak, że się rozlewa lub rozsypujeʼ. Złożenie z I członem od adi. lýgus ʽrównyʼ i II 

członem mal-, należącym do zaginionego sb. *mala ʽbrzegʼ, który był spokrewniony z łot. 

mala ʽbrzegʼ (zob. niżej). War. lýgmalis (jest też nazw. Lýgmalis). War. zdysymilowany: 

lýgmanis (m-l > m-n). Zob. skarm̃alas, upė́malis. — Z opisowego punktu widzenia lýgmalas 

jest sb. simplex, które wciągnięto do grupy rzeczowników na -alas. Świadczy o tym 

obecność derywatów od neoosn. lygm-: lýgmenas ʽrówny z brzegiemʼ, lýgminas ts. Paralele: 

skarm̃-atas ⇐ skarm̃alas; šilag-à ⇐ šìla-gėlė. — Łot. mala ʽbrzeg, skraj, granica wraz z 

obszarem przez nią ograniczonym, okolica, stronaʼ372, mūsu malā ʽw naszych stronachʼ, pie 

malas likt ʽzostawić na bokuʼ, pie malas stumt ʽodsunąć na bok, na stronęʼ, nuõmala 

ʽustronie, zapadła dziuraʼ, cps. jũrmala ʽbrzeg morzaʼ (por. jū́ra), mežmala ʽskraj lasuʼ (por. 

mẽdžias). Nomen na SO *molh3-eh2- od pie. *melh3- ʽsterczeć, wystawać; pokazać się, 

przyjśćʼ (LIV
2 433). Por. z jednej strony gr. προμολή ʽwejście, podnóże góry, ujście rzekiʼ, z 

drugiej strony gr. βλώσκω ʽpójść, przyjśćʼ < *mlōskō < *mḷh3-sḱe- (aor. ἔμολον), jak 

również słń. moléti ʽsterczeć, wystawać poza obrębem czegoʼ, sch. izmoliti ʽpokazać się, 

wyłonić sięʼ < *molh3-éi̯e-, słń. pomȍl, -óla m. ʽcoś sterczącego, wystającegoʼ, pomóli pl. 

ʽbalkonʼ (Snoj 543), błr. prymól ʽstromy brzeg rzekiʼ (ĖSBM 10, 111), jak również alb. mal 

ʽgóraʼ, śrir. mell ʽpagórekʼ. — Człon mal- ukazuje się również w lit. złożeniach 

nazewniczych, por. z jednej strony n.rz. Áukštumala, dosł. ʽo brzegach wysokichʼ (⇒ n.m. 

Áukštumalai), n.rz. Švė́malis (może z wtórnie wzdłużonym ė z *Šved-malis, dosł. ʽszwedzki 

brzegʼ, por. Švẽdlaukis, Švẽdakampis), z drugiej strony n.rz. Mãlupis, Malùpis (por. łot. n. 

lasu Malasmežs), zob. Vanagas 202n. 

 ligóti, ligóju, ligójau ʽchorowaćʼ, priligóti ʽdość długo już chorowaćʼ, refl. įsiligóti 

ʽrozchorować sięʼ, pasiligóti ʽwycieńczyć się, wyniszczyć się w chorobieʼ — vb. 

denominativum na -o- od ligà ʽchorobaʼ (ŽD 505), por. łot. ligât, -ãju ʽniedomagać, być 

chorymʼ. — Neoosn. ligo-: ligónas ʽchoryʼ (por. valdõnas ⇐ valdóti), ⇒ ligónis, -io 

ʽczłowiek niezdrowy, choryʼ, SD «chory» (dawniej osnowa na -i-, por. gen.sg. DP ligónies); 

od tego neol. ligóninė ʽszpitalʼ (gw. ligonijà; ligonýčia, por. zakończenie w ros. bolьníca); 

ligótas ʽchory, złożony chorobąʼ, SD «schorzały» (łot. ligāts ts.).  

 lýgtis, lýgstuos, lýgaus ʽspierać się o cenę, targować się; umawiać się o pracę, 

uzgadniać warunki, płacę, cenę; iść o zakładʼ. Niezwrotne: lýgti ʽtargować, uzgadniać cenęʼ, 

nulýgti ʽwytargować, kupić co po obniżonej cenieʼ, prilýgti ʽdorównywać komuʼ, sulýgti 

ʽzgodzić się co do warunków, uzgodnić cenę, zapłatę; dorównywać komuʼ, DP ʽzjednać się, 

pojednać się, zgodzić się; przyzwalać; stosować się; zbuntować sięʼ, SD sulygt «zrownać z 

kiem», SD
1 sulygstu «stosuię się», nesulygstu jam SD «nie zrownam mu» [ʽnie dorównuję 

muʼ]. Odpowiednik łot. līgt, līgstu, līgu ʽtargowaćʼ. Vb. denominativum od przym. lýgus 

ʽrównyʼ (zob.). Znacz. etym. ʽporównywać sięʼ. — Drw. lygáuti ʽtargować sięʼ. Nomina: 

 
372 Letonizmem jest lit. mala ʽpograniczeʼ, ukazujące się m.in. u Daukantasa, zob. LKŽ VII, 788. LEW 400 

akcentuje malà. 
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lýgsena ʽtargowanie sięʼ, lygtùvės a. lýgtuvės f.pl. ʽtargi, umowa, zakład o coś; poczęstunek z 

okazji dobitego targuʼ, są́lyga (zob.). Neoosn. lygsta-: lýgstamas ʽwzględny, warunkowy, 

relatywnyʼ (participium prs. pass.). 

 lýgus, -i 3 p.a. 1. ʽrówny, gładkiʼ, 2. ʽpodobny, jednakowyʼ (war. lýgus 1 p.a., lygùs 3 

p.a.). Odpowiedniki bałtyckie: łot. lĩdzs ʽrówny, podobny, jednakowyʼ (drw. lĩdzens ts., 

tālīdz ʽzarazemʼ), stpr. ENCH polīgu ʽpodobny, gleichʼ, stesmu polīgu ʽdesgleichenʼ, polīgun 

ʽobraz, Abbildʼ (en prusnan polīgon Deiwas ob. prei prusnas polīgun Deiwas ʽna 

wyobrażenie Boże (stworzył go), zum Bilde Gottes (schuff er jn)ʼ. Jedyne comparandum 

stanowi tu refleks pgerm. *līk-a- ʽpodobny, równy czemuʼ, por. goc. galeiks, stwn. gilīh 

(Stang 1972, 32n., Heidermanns 1993, 383). Dalsze związki nie zostały rozpoznane, por. 

LEW 370n. ALEW 586 wskazuje na możliwość zestawienia z wed. liṇga- n. ʽcecha, znamięʼ. 

— Drw. apýlygis ʽprawie równy (o drodze, desce); prawie równego wzrostu (o koniach); 

wyrównana (walka)ʼ, ìšlyga ʽzastrzeżenie, warunekʼ, lýgiava ʽwyrównywanie płacy w dółʼ 

(kalka ros. uravnílovka), lygýbė ʽrównośćʼ, lýginis ʽparzysty, taki, który występuje paramiʼ, 

lýgiosios f.pl. ʽremis, nierozstrzygnięty wynik gryʼ, lýgis ʽpoziomʼ, lýgmena ts., lygmuõ 

ʽodpowiednik; poziomʼ, lýgnai ptk. ʽjakbyʼ (Lýgnai aš ją ir dar kaip gyvą regiu ʽJakbym ją 

nawet w tej chwili widział żywąʼ), lygumà a. lýguma ʽrówninaʼ, SD
1 «nizina», lygùmas 

ʽrównośćʼ (n.m. Lýgumai 7x), nelýginant spójnik ʽjak, jakby, nibyʼ, nelýgu adv. 

ʽniejednakowo, nierównoʼ, perlýg adv. ʽzbyt, zbytnio, zanadtoʼ (war. parlýg), pernelýg 

(zob.), sulýg (zob. sulìg), tolýgus (zob.). Cps. lýgadalė, lýgia- 1. ʽrówna część otrzymana z 

podziału, 2. ʽto samoʼ (por. dalìs), lygalaukis SD «błonie» (por. laũkas), lygámžis 

ʽrównolatekʼ (por. ámžius), lygiagrẽtis ʽrównoległy, paralelnyʼ, war. lygiagretùs (por. gretà), 

lygiateĩsis ʽrównoprawnyʼ (por. téisė), lýgmalas (zob.). — Vb. denom. 1. lygė́ti, -ja, -jo 

ʽstawać się równymʼ (por. łot. lĩdzêt, -u, -ẽju ʽpomagaćʼ, znacz. etym. ʽrobić to samo, co 

inniʼ), 2. lýginti (zob.), 3. lygiúotis ʽdorównywać komuʼ, 4. lýgtis (zob.). 

 lijùndra 1 p.a. 1. ʽżłód, żłódź — czas, kiedy pada deszcz ze śniegiem i marznie na 

drzewach, na drodze; gołoledź, ślizgawicaʼ (Kad užlyja ir pašąla, tuomet bus lijùndra ʽJak 

popada i przychodzi mróz, to zaraz robi się gołoledźʼ), 2. ʽokiść, zlodowaciała mgła, śnieg 

przymarznięty do gałęzi drzewʼ (Žemė lijundra aptraukta ʽZiemia pokryta okiściąʼ. Tokios 

ilgos lijùndros medžiai neišlaikys – luš šakos ʽTak długiej żłodzi drzewa nie wytrzymają, 

gałęzie się połamiąʼ). Formacja o zakończeniu -undra przedstawia odnowienie starszego 

lijunda SD «żłod» za pomocą suf. -ra, takiego jak w kilku innych wyrazach odnoszących się 

do pogody (por. áudra, giedrà, kaitrà, šùtra, GJL II, § 245). Na skutek synkopowania 

przedakcentowego -i- pojawił się kontrahowany obocznik liùndra 1 p.a. ʽżłódźʼ (por. niókoti 

z *ni.jókoti). — Samo lijunda jest postwerbalnym drw. od neopwk. lij- jak w lìjo, prt. do lýti 

ʽo deszczu: padać, laćʼ. Formant -und- to neosufiks (por. kekùnda i rokùnda), rzadki w 

porównaniu z wersjami -ind- i -and- (zob. ŽD 101n.). Z obocznymi zakończeniami: lijùndžia, 

lijùnžis (ž z dž). 

 lik-, nomina na SZ do liek- (zob. liekù, lìkti): atãlikos f.pl. ʽpozostałości, resztkiʼ, 

atliktùvės f.pl. ʽpoczęstunek na zakończenie robotyʼ, atlikūlis b.z.a. ʽocaleniec (z pomoru); 

bydlę, które oddzieliło się od stada, które samo powraca do oboryʼ, atúolikos ts. (por. atúo-), 

atsilìkėlis ʽczłowiek zacofanyʼ, lìkčius, zwykle pl. lìkčiai ʽpozostałościʼ (neosuf. -čius, o 

czym s.v. sùkčius), likìmas ʽlosʼ, lìkšas ʽkto uniknął niebezpieczeństwa, kto ocalałʼ (syn. 

išlikėlis b.z.a., por. zwrot išlìkti gyvám ʽpozostać przy życiuʼ), likùčiai m.pl. ʽresztki, ostatkiʼ, 

likúonis, -ies 1. ʽresztkaʼ, 2. ʽkto uszedł z życiem, ocalałʼ, likùtis ʽresztkaʼ, palikìmas 

ʽporzucenie; spuścizna, spadek, dziedzictwoʼ, pãlikinas, -à ʽporzucając, zostawiającʼ (Bėga į 

krautuvę, pieną palikinà ʽBiegnie do sklepu, zostawiając [w kuchni] mlekoʼ), pãlikis, -ė ʽkto 

został sam, sierotaʼ, pãliktinis ʽpotomekʼ, pãlikuonis (zob.), palikuonìs (zob.), príelika coll. 
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ʽmłodzież zwierzęca, przychówekʼ.  

 °lika. Liczebniki główne od ʽ11ʼ do ʽ19ʼ zawierają człon złożeniowy -lika: vienúolika 

ʽ11ʼ (por. víenas), dvýlika ʽ12ʼ (por. dù), trýlika ʽ13ʼ (por. trỹs) itd. Stoi on w związku z czas. 

lìkti ʽzostać; zostawićʼ < pie. *liku̯- (SE *lei̯ku̯-, zob. LIV
2 406n.). Znacz. etym. ʽjeden (dwa, 

trzy ...) zostający przy dziesięciuʼ. Synkopa nieakcentowanego -i- wytworzyła war. gw. 

vienúoľka, dvýľka lub dvýlka (ord. dvýlktas), trýľka a. trýlka. Liczebniki na -lika były dotąd 

uważane za spokrewnione ze złożeniami gockimi na -lif, mianowicie ainlif ʽ11ʼ i twalif ʽ12ʼ 

(pgerm. *ainalifa-, *twalifa-, por. Fraenkel 1950, 55n., LEW 372, ALEW 586n.). Obecnie 

kwestionuje to Ringe 2006, 205, mówiąc, że -lif lepiej wywodzi się z pie. *lip- od *lei̯p- ʽbe 

left overʼ (por. toch. B lipetär ʽis left overʼ, scs. prilĭpěti ʽprzylgnąć, przywrzećʼ). Kroonen 

12 wywodzi pgerm. *ainalifa ʽ11ʼ z pie. *Hoi-Hno-lipo- ʽone past tenʼ i podkreśla 

okoliczność, że użycie dwóch różnych pierwiastków na wyrażenie treści ʽleftʼ przemawia za 

niezależną genezą formacji germańskich i bałtyckich. — Według Mańczaka 1977, 114 formy 

liczebników porządkowych añtras liẽkas ʽdwunastyʼ, trẽčias liẽkas ʽtrzynastyʼ (zob. liẽkas) 

skłaniają do przypuszczenia, że brzmienie °lika pochodzi z nieregularnego skrócenia °lieka, 

czyli formacji na st. pełnym *-lei̯ku̯-. Liczebniki główne jako używane częściej niż 

porządkowe są – zdaniem Mańczaka – podatne na nieregularne zmiany fonetyczne, 

uwarunkowane częstością użycia. 

 lykà 4 p.a. przest., gw. ʽliczba nieparzystaʼ w zwrocie sėta ir lyka SD
1 «cetno czy 

licho», cėta lyka SD «cetno licho, gra» (osobno zob. cėta) — zapoż. ze stbłr. lixo, -a ʽzło 

komuś wyrządzoneʼ, por. błr. líxa, -a n. ʽzły duch; nieszczęście, biedaʼ, pol. licho n. ts. i 

ʽliczba nieparzystaʼ. Dziś gw. lykà: Ar lykà, ar sėtà? ʽCzy licho, czy cetno?ʼ. Por. ZS 31, 

POLŽ 112. — Drw. lỹkinis, -ė ʽnieparzystyʼ, lỹkis ʽliczba nieparzystaʼ (Spėk: lykis ar pora?), 

lykỹs, -ė ̃ ʽbez pary, jeden od pary; sam – o wdowcu, wdowieʼ (Našlė, pakavojus vyrą, yra 

lykė ̃ JU ʽWdowa, pochowawszy męża, zostaje samaʼ). Vb. denom. lykóti, lýkoti a. lykúoti 

ʽzgadywać – licho czy cetnoʼ, war. lykauti b.z.a. — Tu też lỹkava a. lìkava ʽpomór, zaraza; 

nieszczęścieʼ (Užėjo tokia lykava, kad visi žmonės kaip pašėlę ėmė mirti ʽPrzyszła taka 

zaraza, że ludzie zaczęli mrzeć jak szaleniʼ), war. lykuvà, lýkuva; używane też jako 

złorzeczenie: Kad jį lykava! (por. pol. Niech go licho!). Kad tave likava paimtum! 

 lỹkis, -io 2 p.a. gw. ʽpozostałość, reszta, resztka na talerzuʼ — dewerbalne abstractum z 

suf. -i̯a- i WSZ lyk- ⇐ lik-, por. lìkti ʽzostać; zostawićʼ. Z innymi tematami: lykỹs, -ė ̃

ʽpozostały, pozostawiony, np. o kłosach na poluʼ, lỹkius a. lykiùs ʽpozostałość, resztaʼ 

(Paskutinis lykius mėsos, sviesto, alaus, duonos, grūdų atnešiau, t.y. nebliko JU ʽOstatnią 

resztkę mięsa, masła, piwa, chleba, ziarna przyniosłem, tj. nic już nie zostałoʼ). — Vb. 

denom. 1. lỹkyti, -iju, -ijau ʽsprawiać, żeby zostawało; brać oszczędnie z zapasu; wyręczyć 

kogoś w pracyʼ, nulỹkyti ʽpostarać się, żeby coś zostało (z jedzenia, materiału)ʼ, 2. lỹkinti, -

inu, -inau ʽodkładać, oszczędzaćʼ (Lỹkinu lašinius, pašarą ʽOszczędzam słoninę, paszęʼ)ʼ, 3. 

lykúoti ʽbrać po trochuʼ. 

 liksė́ti, lìksi, liksė́jo gw. ʽchłeptać – o psie, kocieʼ — czasownik na -ė- od interi. lìks lìks 

o odgłosie chłeptania, wciągania płynu językiem. Paralele: cvaksė́ti ⇐ cvàkt; poškė́ti ⇐ 

pókš(t); triukšė́ti ⇐ triùkš(t). Z innym sufiksem: liksénti, -ẽna, -ẽno ts.  

 likštìs, -iẽs f. 4 p.a., lìkštis f. 2 p.a. gw. 1. ʽbrak, wada, felerʼ (Šitas arklys turi kokią 

lìkštį ʽTen koń ma jakiś felerʼ. Žmogus, arklys su likščià ʽCzłowiek, koń z wadąʼ), war. z -

kst-: lìkstìs f., 2. ʽzmyślony powód, pretekstʼ (Kas nenori dirbt, lìkštį greit randa ʽKto nie 

chce pracować, zawsze pretekst znajdzieʼ), 3. ʽfigiel, żartʼ: lìkštį iškirs̃ti (padìrbti) ʽspłatać 

figlaʼ. Odpowiednik łot. liksta ʽniedola, niepowodzenie; niebezpieczeństwoʼ. Proponowana 

analiza: likšt-is, likst-is – sb. postverbale od zanikłego czas. *likštyti, *likstyti, frq. do lìkti 
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ʽzostać, zostawićʼ. Znaczenie pozostaje do wyjaśnienia. Podobną formacją jest láikštis (s.v. 

láikštė). Inne paralele: ánkštis, raĩštis i rakštìs. Dotychczasowa analiza lik-štìs ⇐ lìkti (ŽD 

330, za nim LEW 371) jest nie do przyjęcia, ponieważ neosufiksy -štis, -stis nie ukazują się w 

derywatach odpierwiastkowych. ME II, 467 rozważał w związku z łot. liksta pochodzenie od 

sb. typu lit. ligà ʽchorobaʼ, ale nie dał paraleli dla zakładanej struktury *lig-st-. — Vb. 

denom. lìkštytis, -ijasi, -ijosi ʽmizdrzyć się, wdzięczyć się, przymilać się, łasić sięʼ (znacz. 

etym. ʽżartowaćʼ), ⇒ likštūnis b.z.a. ʽkto umie się przypodobać, potrafi się przymilaćʼ, war. 

likštúotis. 

 liktárnia 1 p.a. przest., gw. 1. ʽlatarniaʼ, 2. ʽlichtarz kościelny na długim trzonku, 

noszony podczas procesji lub pogrzebuʼ — zapoż. ze stbłr. lixtarnja (lextarnja), por. błr. 

lixtárnja, -i (SLA 121, ZS 31, LEW 371, ĖSBM 6, 16n.). Częściej spotykanym wariantem jest 

liktárna ʽlatarniaʼ. Inne war. liktárnė, liktérna, liktárnija, liktornià (2 p.a.). Co do akutu por. 

zapoż. utárnykas, árkužas, kárdas. Osobno zob. liktõrius i lìktneša. 

 lìkti, liekù, likaũ 1. intr. ʽzostać, zostawać, pozostawać, zbywać; pozostać w zapasie; 

pozostać żywym, nie zginąć; stać sięʼ, 2. tr. ʽzostawićʼ (Vaikai, duris nelìkit atdaras ʽDzieci, 

nie zostawiajcie otwartych drzwiʼ). Warianty formy 3 os. prs. z wokalizmem na SE: liẽkti 

(liẽkčia), liẽkna, liẽksta, liẽnka ʽzostajeʼ (palienka tr. ʽpozostawia coʼ). Infigowana forma 

prs.: liñka ʽzostajeʼ, atliñka ʽo zegarze: spóźnia sięʼ. Oboczna forma prt.: liẽko. 

Odpowiedniki bałtyckie: łot. likt, lìeku, liku ʽzostaćʼ, nùolikt ʽodłożyć, położyćʼ; stpr. polāikt 

ʽ(po)zostać, bleibenʼ – z *palikt (por. lit. palìkti) przez dyftongizację, por. *lik- w prs. 

infigowanym polīnka ʽzostajeʼ: bhe polīnka en madlin deinan bhe nacktien ENCH ʽi trwa na 

modlitwie dzień i noc, bleibet am Gebet tag vnd nachtʼ (LAV 278); por. wyżej lit. liñka. W 

kwestii dyftongizacji por. inf. perrēist ʽprzewiązać, zawiązać (pysk wołu)ʼ wobec lit. pérrišti 

(por. LAV 310n.). Do pie. *lei̯ku̯-/*liku̯- ʽzostać; zostawićʼ (LIV
2 406: ʽzurücklassen, sich 

entfernen vonʼ), por. gr. λείπω, aor. ἔλιπον, pf. λέλοιπα, łac. linquō, pf. līquī, relictus, wed. 

riṇákti, 3 pl. riñcánti (*li-né/n-ku̯-) ts., stir. léicid ʽzostawiaʼ, goc. leiƕan ʽpożyczaćʼ, stwn. 

līhan ts.373 Por. BSW 154n., LEW 372n. — Cps. atlìkti ʽpozostać; wykonać, odbyć, spełnić, 

załatwićʼ, atlieku SD «zostaię się», atlieku prieg kam SD «zostaię się przy czym», išlìkti 

ʽpozostać, wytrwać; ocaleć, uniknąć śmierci, zachować sięʼ, też ʽmieć wolny czasʼ (Jei 

išlìksiu, ateisiu ʽJak wytrwam, to przyjdęʼ. Nevažiuosiu, neišlieku ʽNie pojadę, nie mam 

czasuʼ), nulìkti m.in. ʽmieć czasʼ (Kaip nuliksi, ateik ʽJak znajdziesz czas, przyjdźʼ), 

nenuliekmi SD «zabawionym» [ʽjestem zajętyʼ], syn. ažutrukintas esmi; palìkti ʽzostawić, 

zostawiać, opuścić (kogo, co)ʼ, paliko mirdamas SD «odumarł». Refl. lìktis gw. ʽzdarzyć się, 

zajśćʼ, atsilìkti ʽzostawać w tyle, nie nadążać, opóźniać sięʼ. — W epoce starolitewskiej 

praesens odmieniało się atematycznie, por. intr. atliekmi SD
1 «pozostawam», SD «pozostaię» 

(syn. atliekiu), beliekt DP ʽzbywaʼ, daug liekti SD
1 «zbywam» (dosł. ʽdużo [mi] zostajeʼ), kas 

liektis SD «na ostatek» (dosł. ʽco zostaje, co zbywaʼ); tr. paliekmi SD «zostawiam, zostawuię 

co komu», refl. atsiliekmi SD «zostaię gdzie, zostawam»374. — Na podstawie apokopowanej 

 
373 Prs. infigowane typu łac. linquō znajduje paralelę z jednej strony w lit. formach gw. linkù ʽzostajęʼ (Pasogas 

nuplinka, o žmona liñka ʽPosag znika, a żona pozostajeʼ. Aš savo darbą linkù, o tu ar atlikai savo pavynastį? 

ʽJa swoją robotę robię, a czy ty wykonałeś swoją powinność?ʼ), refl. pasilinkù ʽzostajęʼ, prilinkù ʽjestem 

przeznaczonyʼ, z drugiej strony w dwu zapisach stpr.: polīnka ʽpozostaje, trwa (na modlitwie), bleibet (am 

gebet)ʼ, kai tennei polijnku ʽaby oni pozostali, das sie bleibenʼ, z *[palínka], zob. LAV 278n. — Ze 

skrzyżowania form liẽka i liñka pochodzi gw. prs. liẽnka ʽzostaje, pozostajeʼ, np. Jis tankiai lieñka po 

pamokų ʽOn często zostaje po lekcjachʼ. Daug grudų lienka in lauko – sausi rugiai ʽDużo ziarna zostaje na 

polu – suche żytoʼ. Nusenka vanduo, o lydekos pasiliẽnka ʽWoda opada [po powodzi], a szczupaki zostająʼ. 

Por. gw. miẽnga ʽśpiʼ, sniẽnga ʽpada śniegʼ (ob. sniñga).  
374 Por. jeszcze Čia nedaug kas beliekti mums pažymėti ʽTu niewiele już pozostaje nam do odnotowania (do 

zauważenia w dyskusji)ʼ. Tai tepasiliekt tarp mūsų ʽNiech to zostanie między namiʼ. Jau jis liẽkti visai be 



939 

na prawach rękopisu 

formy 3 os. liekt powstały tematyczne formy prs. gw. liẽkta, liẽkčia ʽzostajeʼ, 1 sg. liektù, 

liekčiù (por. LD § 629). — Drw. od SZ lik-: likdýti caus. 1. ʽprosić (gościa), żeby został, żeby 

nie wychodziłʼ, 2. ʽpozostawiać, zachowywać coś na późniejʼ (paralele: lipdýti ⇐ lìpti; 

trikdýti ⇐ trìkti), likinė́ti ZTŽ ʽpozostawać w pewnym miejscu, nie wydalać się, pozostawać 

z tyłu; zostawać niezużytymʼ, lìkinti caus. ʽrobić tak, żeby coś (po)zostało, żeby czegoś 

starczyłoʼ (Lìkink dėl svečio alaus ant rytojaus ʽPozostaw piwa dla gościa na jutroʼ), refl. 

atsilìkinti ʽpozostać w tyleʼ, pasilìkinti ʽpozostać na miejscuʼ; likióti ʽpozostawiać, odkładać 

(np. robotę na drugi dzień)ʼ. Por. łot. atlicinât ʽpozostawiać, odkładać, zatrzymywać, 

oszczędzaćʼ. Śladem po frq. *lik-sty-ti może być sb. likštìs (zob.). Nomina zestawiono s.v. 

lik-. — WSZ lyk-: lỹkis (zob.). — Neoosn. palikt-: paliktìnis, -ė ʽporzucone dzieckoʼ, 

paliktùvės f.pl. ʽspadek, majątek zmarłegoʼ. — SO laik-: laikýti (zob.), ãtlaikas (zob.), laĩkas 

(zob.), láikštė (zob.). 

 liktìs, -ies 2, 4 p.a. f., lìktė przest., gw. 1. ʽświecaʼ (m.in. LEX ʽLichtʼ), 2. ʽsopel loduʼ 

— zapoż. z nwn. Licht n. ʽświatło, świecaʼ (GL 80, LEW 371n., Čepienė 74). Włączenie 

pożyczki do grupy femininów na -ti- ma paralele w maktìs, -iẽs ⇐ nwn. Macht f.; grantìs, -

iẽs ⇐ nwn. Grand m. oraz klintìs, -iẽs ⇐ śrdn. klint. — Drw. lìkčius ʽten, kto leje świece; ten, 

kto kradnie świeceʼ. Do tego trzy kalki hybrydalne (GL 79n.): 1. lìktneša, lìkneša 1 p.a. 

ʽlatarniaʼ ⇐ nwn. Lichtträger m. (por. nèšti; zob. też lìktnešos), 2. lìktaukiai m.pl. ʽłój owczy 

do wyrobu świecʼ < *likt-tauk- ⇐ nwn. Kerzentalg m. (por. taukaĩ), lìktžirklė ʽnożyczki do 

ucinania zwęglonego knota świecyʼ ⇐ nwn. Lichtschere f. (por. žìrklės).  

 lìktnešos 1 p.a. f.pl. ʽświęto Matki Boskiej Gromnicznej, Lichtmess Mariä, 2 II.ʼ, war. 

lìknešos — pluralizacja formy lìktneša (zob. s.v. liktìs). Według GL 79n. dzieje się tak na 

skutek ludowo-etymologicznego skojarzenia wyrazu lìktneša ʽlatarniaʼ ze zwrotem liktis 

nešti ʽnieść świece [do kościoła]ʼ. 

 liktõrius, -iaus 2 p.a. przest., gw. 1. ʽpodstawka do osadzenia świecy, świecznikʼ, 2. 

ʽlichtarz kościelny (mosiężny, srebrny)ʼ — zapoż. ze stbłr. lixtarь, lyxtarъ, por. błr. lixtár, -á 

(⇐ pol. lichtarz, -a ⇐ śrwn. liuhtaere, por. nwn. Leuchter m., Sławski IV, 233). Zob. też SLA 

120, ZS 31, LEW 371, ĖSBM 6, 16n. War. liktãras. Por. liktárnia. 

 lyliúoti, lyliúoju, lyliãvau 1. ʽusypiać dziecko śpiewem i kołysaniemʼ, 2. ʽkołysaćʼ, 3. 

ʽnucićʼ, 4. ʽdoglądać, pilnować dzieckaʼ — czasownik utworzony od interi. lỹlia lỹlia ʽlulu 

luluʼ, używanej przy usypianiu niemowlęcia, por. Lỹlia lỹlia mažutis, lỹlia lỹlia šitą, dievas 

žada kitą ʽLulu lulu malutki, lulu lulu tego, Bóg obiecuje następnegoʼ. 

 lìmelis 1 p.a. przest., gw. ʽłobuz; matołʼ — zapoż. z nwn. Lümmel m., por. prus.-niem. 

lemel ʽungezogener Mensch, Taugenichtsʼ (GL 80). Lit. i za niem. ü też w bìksvės i knìpelis. 

 liménti, limenù, limenaũ 1. ʽmerdać ogonemʼ, 2. ʽłasić się, przymilać się – o psie, 

kocieʼ, 3. ʽlizać – o psieʼ (Kada pareisi, šuo jau ir limẽna tau rankas ʽKiedy wracasz, pies 

już tu jest i liże ci ręceʼ), refl. liméntis, prisiliménti ʽłasić sięʼ. War. leménti. 

Najprawdopodobniej jest to wariant metatetyczny do milénti ʽmerdać ogonemʼ, refl. miléntis 

ʽłasić się, przymilać sięʼ. Metateza m-l > l-m jak np. w milinỹs > liminỹs. Czas. milénti 

należy do mìlti I ʽpolubić, pokochaćʼ (zob.). — Drw. limùs ʽktóry umie się komu 

przypodobaćʼ (Limùs kaip šuva: prie vieno taip sako, prie kito kitaip ʽŁasi się jak pies, 

jednemu powie to, drugiemu tamtoʼ). 

 liminỹs, -io 3 p.a. gw. ʽmlon w żarnach, drążek, za pomocą którego obraca się 

wierzchni kamień żarenʼ — jest to wariant wyrazu milinỹs (zob.), zmieniony przez metatezę 

m-l > l-m (paralele: milénti > liménti; Daniẽlius > Daliẽnius, LD § 202). — War. gw. limuõ 

 

sylos ʽJemu już całkiem brak siłʼ (dosł. ʽzostaje bez siłyʼ). 
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(acc.sg. lìmenį) 3 p.a. ʽmlonʼ pochodzi z metatezy spółgłosek w *miluõ, to ostatnie zaś z 

*milmuõ. Chodzi tu o pierwotne abstractum z suf. *-men- od mil- < *mḷh2-, st. zanikowego 

do pie. *melh2- ʽmlećʼ (zob. málti). Por. acc.sg. *mìl-men-į. Paralele: pjū́menį od pjūmuõ; 

liñkmenį od linkmuõ. — Metatetyczna osnowa limin- ukazuje się również w nazwach 

własnych, por. nazw. Liminãvičius (ob. Milinãvičius) i Liminskas b.z.a. (ob. Milìnskas, 

Miliñskas), n.jez. Lìminas 15x, Liminėl̃is i n.rz. Liminė, Limenė b.z.a. (Vanagas 191 

niesłusznie wskazuje tu gr. λιμήν ʽjezioroʼ jako etymon). 

 limp-, neopierwiastek wyodrębniony z prs. infigowanego limpù do lìpti I ʽbyć lepkim, 

lepnąć, lgnąćʼ. Drw. lim̃palas ʽlepka substancja, lepik; lep na muchyʼ, lim̃pamas, -à 1. 

ʽlgnący, lepnącyʼ, 2. ʽzaraźliwy, zakaźny – o chorobieʼ (lim̃pamà ligà) – zleksykalizowane 

participium prs. pass. na -ma-; limpanti liga, prilimpanti liga ʽchoroba zakaźnaʼ, limpus SD 

«lepki, lepisty» (syn. glitus), limpu tumpu SD «lipnę, lipnieię» (syn. glitu tumpu). Por. 

gnìmbas ⇐ gnìmbu; slìmpa ⇐ slimpù. 

 lìmščioti, lìmščioju, lìmščiojau wsch.-lit. ʽlizać, zlizywaćʼ — czasownik na -čio-, 

utworzony od wykrz. lìmšt o liźnięciu (Lìmšt liežuviu atejęs smetoną palaižė LZŽ ʽ[Kot] 

podszedłszy «limšt» liznął śmietanę językiemʼ). Por. sufiks w áikčioti, ámčioti i viáukčióti. 

Jest też momentivum na -er-: lìmšterti ʽliznąć, polizaćʼ (syn. lýžtelti). — Niewykluczone, że 

w wykrz. lìmšt tkwi osnowa prs. *limštu ʽliżęʼ, którego suf. -st-, *limž-stu, rozszerzył starszą 

osnowę infigowaną, tj. *limžu. Sekwencja *-mž- pochodzi z asymilacji *-nž- jak w *li-n-žu, 

gdzie liž- jest SZ do liež- (liežiù, liẽžti), por. łac. lingō, -ere ʽlizaćʼ. To samo *linž-/*limž- 

mogło wydać, przez denazalizację formy *lįž-, brzmienie lyž-, por. lýžčioti ʽlizać po trochuʼ 

itp. (s.v. liẽžti). 

 lìmti, lìmstu, limaũ ʽugiąć się, zgiąć się (o roślinie, gałęzi), załamać się (pod ciężarem), 

zwisnąć w dół, opaśćʼ, nulìmti ʽzgiąć sięʼ, palìmti ʽulec przełamaniu, przestać stać na pniu (o 

zbożu powalonym przez grad), złamać się (o łodydze, o kiju); zwiesić głowęʼ — praesens 

inchoatywne z suf. -sta- i SZ lìm-C (*lṃH-C) od lém-C, zob. lémti. Paralele: linkstù, 

klimpstù, grimztù. Odpowiedniki bałtyckie: łot. lìmt2 (lim̂t2), limstu, limu ʽpośliznąć sięʼ, stpr. 

limtwei ʽłamać, złamać – o przysiędze małżeńskiej, brechen, Ehebrechenʼ (war. lembtwey, 

zmiana im > em?). Zob. BSW 162, LEW 373, ALEW 569. — Rzadki jest wariant st. 

zanikowego z samogłoską u, por. lumčioti b.z.a. ʽkiwać się, opadać (o głowie sennego 

człowieka)ʼ, nulùmpti, -stu, -au ʽzwisnąć, opaśćʼ < *lumti (epenteza p jak w stim̃pti ob. 

stìmti), łot. lumt ʽpośliznąć się, upaśćʼ. — Drw. nulimdyti b.z.a. ʽdać czemu zwisnąć, spuścić 

coʼ (Senis nulimdė žilus ūsus į stiklinę ʽStarzec spuścił siwe wąsy do szklankiʼ). Por. łot. 

izlimêt ʽzwichnąć (np. nogę)ʼ. — SO lam-: lámdyti, laménti, lámstyti (zob.). 

 lýna 1 p.a. ʽlina, gruby powróz skręcony z włókna a. drutuʼ, katinė lyna SD «kotwiczna 

lina» — zapoż. ze stbłr. lina, -y, błr. lina, -y ⇐ pol. lina (⇐ śrwn. līne, por. nwn. Leine f., 

Sławski IV, 262). Zob. też SLA 121, POLŽ 426n. (wprost z pol.). War. m. lýnas 1 p.a. — 

Drw. lýnakilpė ʽpętla na linie mocującej żerdź do przyciskania sianaʼ (por. kìlpa). 

 linaĩ, -ų̃ 4 p.a. m.pl. 1. bot. ʽlen, Linum usitatissimumʼ, 2. ʽpłótno lnianeʼ. Sg. lìnas. SD 

linai «len ziele», grįžtė linų «kita lnu», minu, laužau linus «międlę len, konopie». 

Odpowiedniki bsł.: łot. lini m.pl. ʽlenʼ, stpr. lynno GRA 31 «flox», lino GRG 72 «flachs», psł. 

*lĭnŭ: cs. lĭnŭ, lĭna ts. (⇒ scs. lĭněnŭ ʽlnianyʼ), sch. lȁn, lȁna, ros. lën, lьna, pol. len, lnu, < 

pbsł. *lin-a- (BSW 162, LEW 373). Najbliżej stoi gr. λίνον n. ʽsznur lniany, nić, wątek, sieć 

rybacka, sidła, matnia, płótno, prześcieradło; len (do przędzenia), kądzielʼ, λίνου σπέρμα 

ʽsiemię lnianeʼ. Od tego odchyla się pod względem wokalizmu łac. līnum n. ʽlen; wszystko, 

co zrobione z lnu (nić, sznur, płótno, szata, żagiel, knot do lampy)ʼ, drw. līnea f. ʽsznur 

ciesielski do pomiaru; linia, kreskaʼ. Najprawdopodobniej nie jest to wyraz indoeuropejski, 
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zob. Derksen 2008, 298, de Vaan 344n. ALEW 589 rozważa powiązanie z pwk. *lei̯H- 

ʽprzylegać, przytulać się, sich anschmiegenʼ. — Drw. apýlinis ʽdość gruby (o płótnie 

lnianym)ʼ, linãvas a. lìnavas ʽbarwy lnu, niebieski, modryʼ (neosuf. -av- jak w ružãvas, 

vyšniãvas, GJL II, § 130), liníena ʽpole lnu, rżysko po lnieʼ, liníenos f.pl. ʽsłoma lnianaʼ. Cps. 

linagalṽiai m.pl. bot. ʽsporek polny, Spergula arvensisʼ (por. galvà), linãduobė ʽczęść 

stodoły, gdzie suszy się i międli lenʼ (por. dúoba), lìnamarka (zob.), linãmynis ʽpora 

międlenia lnuʼ (por. mìnti), linaplaũkis ʽjasnowłosyʼ (dosł. ʽlnianowłosyʼ, por. plaukaĩ), 

lìnarautis ʽczas zbierania, rwania lnuʼ, por. ráuti (war. linãrovis a. lìnrovis, por. róviau, prt. 

do ráuti), linarū́tis a. linarū́tė ʽrwanie lnuʼ (por. rūtìs), linažiẽdis a. lìnažiedis, -ė ʽsiny, 

modryʼ (dosł. ʽbarwy kwiatu lnuʼ, por. žíedas), lìngalviai, -galṽiai m.pl. ʽotłuczone główki 

lnuʼ (por. galvà), lìnbraukiai m.pl. ʽwłókniste odpadki przy międleniu lnuʼ (por. braũkti, 

braukýti), lìnkula ʽpora międlenia lnuʼ (por. kùlti), lìnpeliai m.pl. ʽplewy lnianeʼ, war. 

lim̃peliai a. lìmpeliai (por. pelaĩ, pẽlūs), linplūkỹs ʽtrzepacz lnuʼ (por. plū̃kti), linpuvỹs, -ė ̃ʽ(o 

pogodzie) powodujący gnicie lnuʼ (por. pū́ti), lìnžydris ʽmodry jak kwiat lnuʼ (por. žýdras). 

Akut w sekwencji lìn-C jest objawem wzdłużenia zastępczego (līn-C) po synkopowaniu 

samogłoski łącznikowej -a-, por. typ dvárlaukis < dvãralaukis. Vb. denom. prilìnti, -lìnsta, -

lìno ʽprzynieść dobry urodzaj lnuʼ (Tai anam prilìno linų ʽA jemu to len obrodził!ʼ). — N.m. 

Linẽliai 4x, Lìnažiedžiai. N.jez. Lìnežeris.  

 lìnamarka 1 p.a., linamarkà 3 p.a. gw. ʽdół z wodą do moczenia lnuʼ — złożenie 

członów linaĩ ʽlenʼ i markà ʽmoczydłoʼ (zob.). War. synkopowany: lìnmarka – akut ze 

wzdłużenia zastępczego po zaniku samogłoski łącznikowej, por. šìlgėlė ob. šìlagėlė. War. z 

asymilacją n-m > m-m i degeminacją: lìmarka (*lim.marka). — N.m. Limarkaĩ, Lìnamarka, 

n.jez. Lìnamarka, Linmarkà (war. Lirmarkà, dysymilacja n-m > r-m), n.rz. Lìnamarkas. 

 lýnas 3 p.a ʽryba lin, Tinca tinca, Tinca vulgarisʼ. SD
1 «lin, tincha, merula, palustris». 

Odpowiedniki bsł.: łot. lĩns, lĩnis, stpr. linis EV ʽSlye [Schlei, Cyprinus tinca]ʼ, psł. *linŭ ob. 

*linĭ ʽlinʼ (bg. lin, pol. lin, ukr. łyn, czes. lín, stczes. líň, ros. linь m., sch. lȉnj), < pbsł. *līna- 

ob. *līni̯a- (BSW 162n., LEW 373). Budowa jak w lit. plýnas (zob.), scs. sinŭ (zob. s.v. šývas). 

Transponat ie. *h2liH-nó, por. het. ḫalīna- ʽglinaʼ, łac. linō, -ere ʽnamazać, nasmarowaćʼ 

(*h2li-n-H-é). Formacja dewerbalna od pie. *h2lei̯H- ʽsmarować, mazaćʼ (LIV
2 277), zob. 

laistýti. Nazwa ryby stoi w związku z jej śliską, pokrytą śluzem skórą. Według ALEW 590 

możliwe byłoby również powiązanie z pwk. *lei̯H- ʽprzylegać, przytulać się, sich 

anschmiegenʼ. — N.jez. Lýnas, Lynùkas, Lyniukìnis, cps. Lýnežeris 2x. Por. stpr. n.jez. 

Lynaw, Lynow, Leynaw (AON 89). 

 lineikà 2 p.a., gen.sg. lineĩkos; linéika 1 p.a. przest. ʽlinijka, pojazd jednokonny na 

resorach z kilkoma siedzeniamiʼ (Privažiavo daug sviečių su lineĩkom ʽWielu gości 

przyjechało linijkamiʼ) — zapoż. z ros. linéjka (⇐ ros. gw. linéja ʽliniaʼ, zob. REW II, 43). 

Rusycyzmem jest też błr. linéjka, zob. ĖSBM 5, 312, PZB 2, 655. Por. syn. kalamaškà. 

 lìngė 1 p.a. 1. ʽgiętka żerdź do zawieszenia kołyskiʼ, 2. ʽresor w bryczce, aucie, 

wagonieʼ, 3. przen. ʽwysoki, przygarbiony człowiekʼ, 4. przen. ʽniedołęgaʼ. Grupa -ng- 

pochodzi prawdopodobnie z sonoryzacji -nk- w formie *linkė, należącej do rodziny czas. 

liñkti ʽgiąć się, uginać się; chylić sięʼ (por. galiñdžius < galiñčius, mėšlùngis < mėšlunkis). 

Inaczej LEW 330n., gdzie ling- zanalizowano jako li-n-g-, czyli jako nazalizowaną formę SZ 

*lig-, stojącą w apofonii do laig-, por. láigyti ʽhasać, skakać, brykaćʼ. — War. gw. lùngė 

ʽgiętka żerdź przy kołysceʼ zakłada *lunkė, utworzone od SZ lunk- do lenk- (zob. luñkanas). 

Por. podwójny refleks st. zanikowego ing-/ung- w ring-/rung-; sink-/sunk-. Tymczasem war. 

gw. liùngė należy do czas. liungė́ti, liùnga, -ė́jo ʽkołysać się, chybotać sięʼ. Według ALEW 

590 ling-/lung- należą wraz z leñgvas ʽlekkiʼ do pwk. pie. *h1lengu̯ʰ- ʽporuszać się bez truduʼ 

(por. LIV
2 247, gdzie zresztą nie wymieniono form bałtyckich). — Drw. lingỹnė ʽgiętka żerdź 
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przy kołysce; kołyska; huśtawka; resor w bryczceʼ, lingstìs, -iẽs f. ʽżerdź przy kołysceʼ, 

lingýnas ʽgrząskie miejsceʼ, linguõklė ʽżerdź przy kołysceʼ. Vb. denom. lingė́ti ʽkołysać się 

pod stopami (o bagnie)ʼ, linginė́ti ʽzginać się (przy robocie w polu); chodzić bez zajęciaʼ, 

liñginti ʽkołysać, kiwać czymʼ, intr. ʽiść kołysząc się; chodzić bez zajęciaʼ (obok tego 

lùnginti ʽmerdać ogonemʼ, lùngintis ʽłasić się, przymilać sięʼ), lingúoti a. lungúoti ʽkołysać, 

huśtać; potrząsać głowąʼ, luñgurti ʽmerdać ogonemʼ (lungurys przest. ʽpochlebstwoʼ). Tu też 

interi. lìngu o skinięciu lub kiwnięciu głową; o kołysaniu się, lingū̃ – o kiwaniu się, 

kołysaniu się. — SO lang-: langóti, -ju, -jau, dawniej też langoti, -au, -iau 1. ʽzataczać koła 

w powietrzu, szybować (o bocianie, orle)ʼ, 2. ʽchodzić tam i z powrotem, chodzić bez celuʼ, 

por. łot. ļuogât ʽkołysaćʼ. 

 liñgė 2 p.a. 1. ʽptak błotniak, Circusʼ, 2. ʽptak kania, Milvusʼ (m.in. SD
1). Niejasne. 

Według LEW 331 i ALEW 590 stoi w związku z czas. lingúoti ʽkołysać, huśtaćʼ. Motywem 

nazwania ma być sposób latania tego ptaka. 

 liñk praep. z gen. ʽku, w kierunku, w stronęʼ, np. Važiúoja liñk Kaũno lub z 

postpozycją przyimka: Važiúoja Kaũno liñk ʽJedzie w kierunku Kownaʼ. Teñ liñk bùs 

gerèsnis kẽlias ʽW tamtym kierunku będzie lepsza drogaʼ. Złożony przyimek ant-liñk: 

Antliñk gìrios nubė́go ʽPobiegł (uciekł) w stronę lasuʼ. — Postać liñk pochodzi ze skrócenia 

formy dwuzgłoskowej liñki, liñkui a. liñkuo, por. Liñki vakarui merkė lietus ʽAż do wieczora 

mżył deszczʼ. Jis važiavo ant Kuršo, ant Prūsų linkui ʽJechał w stronę Kurlandii, Prusʼ. 

Telšių liñkuo nuvažiavo ʽPojechał w stronę Telszʼ. Ten liñkuo bus geresnis kelias ʽW tamtą 

stronę będzie lepsza drogaʼ. Przyimek zawiera ten sam pwk. link, jaki widać w czas. liñkti 

ʽgiąć się, chylić sięʼ (zob.). Zob. GJL III, §§ 719n. — War. liñgi: liñgi kelių vandenyje ʽpo 

kolana w wodzieʼ – z sonoryzacji liñki albo ze skrzyżowania tego przyimka z synonimicznym 

lìgi ʽaż doʼ. 

 linkė́ti I, linkė́ju (3 os. linkė́ja, też liñki), linkė́jau gw. ʽzginać się, uginać sięʼ, też tr. 

ʽzginać, np. gałęzieʼ, palinkė́ti intr. ʽpochylić sięʼ, tr. ʽoddziałać, wpłynąć na kogoʼ — 

durativum na -ė- do linkstù, liñkti (zob.). — Refl. pasilinkė́ti ʽukłonić się na powitanieʼ (por. 

pasisvéikinti), atsilinkė́ti ʽukłonić się na pożegnanieʼ (por. atsisvéikinti).  

 linkė́ti II, linkiù (3 os. liñki, liñkia, linkė́ja), linkė́jau 1. ʽżyczyć komu (zdrowia, 

szczęścia), składać komu życzenia, winszować komu czegoʼ, 2. ʽżyczyć sobie, chcieć, 

pragnąć czegoʼ, 3. ʽbyć skłonnym do czego, mieć pociągʼ, 4. ʽbyć przychylnym komu, 

czemuʼ, 5. stlit. ʽradzić, skłaniać kogo do czegoʼ. Są to przenośne użycia czas. linkė́ti I 

(zob.). Nawiązanie w łot. kuroń. lincêt ʽświętować, czcić kogoʼ. — War. ze zmiany nk > ng: 

lingė́ti, por. Mano marti nelingė́jo, už kurpiuko nutekė́jo (dajna).  

 linkmuõ 3 p.a., acc.sg. liñkmenį m. gw. 1. ʽprzegub, ruchome połączenie kościʼ (Par 

liñkmenį linksta koja, ranka, pirštas ʽW przegubie zgina się noga, ręka, palecʼ), 2. ʽwygięcie, 

krzywiznaʼ (war. lenkmuõ) — dewerbalne abstractum z suf. -men- i SZ link- ⇐ lenk-, por. 

leñkti ʽgiąć, zginaćʼ (ŽD 295). Znacz. etym. ʽzgięcieʼ, stąd ʽmiejsce zgięciaʼ. Paralele: tešmuõ 

⇐ tėš̃ti; želmuõ ⇐ žélti. Pwk. na SZ jest tu rzadkością, por. pjūmuõ ⇐ pjáuti. — Neoosn. 

linkm- (⇐ linkm-uo): linkmė ̃ ʽkierunekʼ (por. reikmė ̃⇐ reikmuõ), linkminỹs gw. ʽprzegubʼ. 

— Inne nomina na SZ link-: į́linkis ʽwgłębienie, zagłębienie; zakole (rzeki), zakrętʼ, też 

ʽprzegub, pachwinaʼ (Įlinkiai vaiko neiššutę ʽDziecko nie ma odparzeń w pachwinachʼ), 

lìnkis ʽskręt, zakręt, łukʼ (war. sonoryzowany: lìngė ʽzakrętʼ, por. ablìkas > aplìgas), liñkis 

ʽzgięcie w kolanieʼ (por. łot. lìks ʽzgiętyʼ < *linkas; lìcis ʽzakole rzeki, łąka zalewowa; 

zatoka morskaʼ), núolinka ʽzadowolenie, sympatiaʼ, pólinkis ʽskłonność, nachylenieʼ, przen. 

ʽpociąg, zamiłowanie, inklinacjaʼ, sū́linkis żm. ʽzakrętʼ (por. strus. sŭlękyjь ʽskurczonyʼ, ros. 

gw. ljákij ʽskurczony, zgarbionyʼ).  



943 

na prawach rękopisu 

 liñksmas, -à 4 p.a. ʽwesoły, radosnyʼ. DP ʽwesoły, dobrej myśli, pocieszony, 

pocieszliwy, ochotny, dobry, wdzięcznyʼ (SD też «krotofilny, krotofilom służący; 

pocieszny»), war. linksmùs, -ì — dewerbalny przymiotnik na -ma-, utworzony od neopwk. 

links- ⇐ prs. linkstù, por. liñkti m.in. ʽskłaniać się do czegoʼ. Rozwój znacz.: ʽskłonny, 

przychylnyʼ (Põnas mán liñnkęs ʽPan jest mi przychylnyʼ) ⇒ ʽpocieszający kogoʼ ⇒ 

ʽcieszący sięʼ vel sim. Odpowiednik łot. lìksms ʽwesołyʼ ⇐ lìks(tu). Paralele: rū̃ksmas ⇐ 

rū̃ksta; vỹksmas ⇐ vỹksta, zob. Smoczyński, ALL XLIX, 2003, 123n. Brak analizy 

morfemowej w ŽD 203n. i LEW 374. ALEW 590n. zakłada sufigowanie *-smo- do link- jak w 

inf. liñkti, przy czym taki formant nazywa niezwykłym («ungewöhnlich») w derywacji 

przymiotnikowej. — Drw. linksmuõlis ʽwesołekʼ, cps. linksmabū̃dis ʽmający wesołe 

usposobienieʼ (por. bū̃das). Vb. denom. linksmáuti a. lìnksmauti przest. ʽweselić sięʼ, 2. 

linksmė́ti ʽstawać się weselszymʼ, 3. lìnksminti ʽrozweselać kogo, bawićʼ, DP ʽcieszyć, dobrą 

myśl czynićʼ, refl. lìnksmintis ʽcieszyć się, weselić się, radować sięʼ, ⇒ drw. linksmintojas 

SD
1 «pocieszyciel», palinksminimas SD

1 «pocieszenie, pociecha». 

 liñkti, linkstù, linkaũ 1. ʽchylić sięʼ, 2. ʽgiąć się, uginać sięʼ, 3. ʽskłaniać się do czego, 

interesować sięʼ, 4. ʽlubićʼ. Odpowiednik łot. lìkt, lìkstu, lìku ʽchylić sięʼ. Prs. na -sta- o 

wartości inchoatywnej, pwk. na SZ link- ⇐ lenk-, zob. leñkti. War. z udźwięcznioną grupą -

ng- (zob. s.v. lìngė): lingti, -stu, -au b.z.a. ʽchylić sięʼ oraz lìngti, -stu, -au ʽkochać sięʼ, 

znacz. etym. ʽchylić się ku sobieʼ, por. Lingo, lingo ir sulingo (sumilo) bernelis su mergele ir 

apsiženijo JU. Zob. też lingėt̃i s.v. linkė́ti II. — Drw. lìnkčioti ʽpochylać głowę, kołysać się, 

kiwać się; kłaniać sięʼ, linkė́ti (zob.), lìnktelėti ʽtrochę się pochylić, kiwnąć, (niedbale) skinąć 

głowąʼ. — Nomina z link-: apýlinkė (zob.), aplinkà ʽokolicaʼ, SD «okolica» (por. apýlinkė), 

aplinkas KN ʽokolicznyʼ, aplinkai SD adv. «kołem, w koło co czynię», apliñkui adv. ʽw koło, 

naokołoʼ (osobno zob. apliñk), linkmuõ (zob.). Cps. dvìlinkas ʽwe dwoje złożony, podwójnyʼ 

(por. dvi°), ⇒ dviliñkė ʽposzewkaʼ; víenlinkas ʽpojedynczyʼ (por. víenas). Por. n.rz. Dviliñkis 

a. Dvilinkė (por. n.jez. Dvilỹpiai). — Neopwk. links- (⇐ linkstù): linksė́ti ʽkłaniać się, 

schylać się, kiwać sięʼ, linksóti ʽbyć zgiętymʼ. Nomina: liñksmas (zob.), liñksnis gram. 

ʽprzypadekʼ (⇒ linksniúoti ʽodmieniać przez przypadkiʼ), príelinksnis gram. ʽprzyimekʼ (por. 

vỹksnis ⇐ vỹksta). — W SZ obocznym do link- refleksem jest lunk-: luñkanas (zob.). 

 lìnta 1 p.a. gw. ʽozdobna wstążka; wstążka do włosówʼ — zapoż. z prus.-niem. lint, 

linte ʽwstążka lniana a. jedwabnaʼ (GL 80, LEW 374). Łot. linte, linta ʽwstążka jako ozdobaʼ 

⇐ śrdn. lint (Jordan 75). 

 linžinas stlit. bot. ʽsoczewica, Lens culinarisʼ, zwykle pl. linžinai: atnešė... pupas, 

linžinus [glosa: lėšes] BRB ʽprzyniósł bób, soczewicęʼ (PAŽ 225) — zapoż. z nwn. Linse f., z 

dodaniem lit. suf. -in-. Zob. też lę̃šis. Brak w LKŽ, LEW i ALEW. 

 liocerìtas 1 p.a. przest.: Žalnierių liocerìtas ʽSzpital żołnierski/wojskowyʼ (Kurschat) 

— zapoż. z prus.-niem. lǫtseret, por. nwn. Lazarett n. ʽszpital wojskowy, lazaretʼ (⇐ włos. 

lazzaretto, starsze lazzeretto, to ze zmiany nazareto, od nazwy kościoła Santa Maria di 

Nazareth w Wenecji, zob. Cortelazzo-Zolli 658, EWD 776). Poza tym GL 776 wymienia war. 

liocorìtas i liocorìtė (brak w LKŽ). Osobno zob. lazariẽtas. 

 liódė 1 p.a. gw. 1. ʽprzyrząd do szatkowania kapusty a. liści na karmę dla świńʼ, 2. 

ʽpudło, skrzynia w sieczkarniʼ (war. liódrė), 3. ʽczęść warsztatu tkackiegoʼ, 4. ʽpudło w 

ogóleʼ (Sudėk tuos daiktus į liodę ʽWłóż te rzeczy do pudłaʼ) — zapoż z prus.-niem. lōd f. 

ʽskrzynia, szuflada; trumnaʼ (GL 81, LEW 374), por. ndn. lāde, nwn. Lade f. Por. akut w 

zapoż. liū́dė, šriópa i žiógė. Łot. lāde ʽskrzynia, pudłoʼ ⇐ śrdn. lāde (Jordan 74). 

Synonimami liódė ʽszatkownica do liściʼ są čekõnas a. čekõnė i šiečkà (LEEŽ 167). Zob. też 

liodúoti. 
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 liodúoti, liodúoju, liodúojau gw. 1. ʽładować przedmioty, składać na wozieʼ, 2. ʽłado-

wać strzelbę, armatęʼ — zapoż. z prus.-niem. lōde (GL 81), por. ndn. lāden, nwn. laden. Łot. 

lādet ʽładowaćʼ ⇐ śrdn. lāden (Jordan 74). 

 liogė ̃ 4 p.a. gw. ʽślad wydeptany w zbożu lub w trawie na łąceʼ. Trudne. Jeśli 

palatalizacja nagłosu jest wtórna (por. liuĩnas ob. luĩnas; liugamìnas ob. lugaminas), to 

można – w nawiązaniu do LEW 374 – sięgnąć po hipotezę neoapofonii ė ⇒ o i sprowadzić 

*logė do pwk. lėg- jak w gwarowym czas. palė́gti, -lė́gstu, -lė́gau ʽpołożyć się z powodu 

choroby, rozchorować sięʼ (WSE od *leg- ʽlec, leżećʼ, zob. s.v. lagamìnas). Paralele: bogìnti, 

bogūnas ⇐ bė́gti; drõblius ⇐ drėb̃ti; sõdžius ⇐ sė́sti. 

 lióka 1 p.a. gw. ʽbłoto, błotnista kałuża na drodzeʼ. Izolowane, niejasne. War. liõkė, 

liókna. Drw. liõkinas ʽubłocony, zabłoconyʼ. Niejasny jest też syn. liólis, liõlė (liolià 

ʽprzerębel do łowienia rybʼ). 

 liokãjus, -aus 2 p.a. 1. hist. ʽlokaj, służący w zamożnych domachʼ, 2. ʽpochlebcaʼ, 3. 

przen. ʽprzyrząd do ściągania butów z cholewamiʼ (Atsinešk liokãjų ir nusimausi tus batus 

ʽPrzynieś sobie l. i ściągniesz te butyʼ; por. syn. klapčiùkas). Miejsce akcentu wskazuje na 

zapożyczenie z błr. gw. ljakáj (PZB 2, 714, war. lekáj, likáj). Por. błr. liter. lëkaj ⇐ pol. lokaj 

(to z nwn. Lakái m. ʽsługaʼ ⇐ śrfr. laquais < alagues ʽżołnierz pieszy; giermek; posłaniecʼ, 

zob. EWD 760, Bańkowski II, 61). Błr. liter. lakéj, -a ʽlokaj, służącyʼ oddaje ros. lakéj (a nie 

fr. laquais jak podaje TSBM 3, 15). — Formy lekãjus, lekõjus są wariantami pisownianymi do 

liakãjus, liakõjus ⇐ błr. gw. ljakáj; w kwestii <le> obok <lia> zob. s.v. klémka. Inaczej LEW 

352 (s.v. lekãjus) i POLŽ 422, gdzie przyjmuje się zapożyczenie wprost z pol. lokaj. — 

Osobliwy jest war. liuõkarius 1 p.a. (Nori tarnauti už liuõkarių ʽChce służyć jako lokajʼ), z 

uo zam. o i z wymianą -ajus na -arius. 

 liõpti, liopstù, liopaũ, zwykle z prvb. nu- gw. ʽstracić humor, posmutniećʼ, liõpinti 

ʽniezgrabnie, ciężko chodzićʼ, liópterėti ʽszorstko coś powiedziećʼ, liópterti ʽuderzyć, 

zdzielićʼ — derywaty od wykrz. liópt m.in. o spadnięciu na ziemię, o powolnym chodzeniu. 

 liórbėrė 1 p.a. przest. bot. ʽwawrzyn szlachetny, Laurus nobilis: drzewo, jego owoce i 

liścieʼ — zapoż. z prus.-niem. lorbēr f., por. nwn. Lorbeer m. (GL 81; brak w LKŽ). War. z 

dysymilacją r-r > ø-r: lióbėrė, lióbėrius (lióbėrių vainìkas ʽwieniec laurowyʼ). NB. Wyraz 

lẽberis ʽgamoń, ciamajdaʼ (od lẽbeda) przez upodobnienie do lióbėrius przybiera postać 

lióberis(Į tokį lioberį nei viena merga nežiūri ʽNa takiego l. żadna dziewczyna nie spojrzyʼ). 

— Cps. lióbėrmedis ʽdrzewo lauroweʼ (por. mẽdis, kalka z nwn. Lorbeerbaum). Zob. też 

babkai i láuras. 

 liósas 1 p.a., liòsas 2 p.a. gw. 1. ʽlos, dolaʼ, 2. ʽszczęśliwy los, szczęścieʼ, pl.t. liósai 

ʽlosy, którymi się losujeʼ — zapoż. ze stbłr. liosъ, losъ, por. błr. lës (⇐ pol. los ⇐ śrwn. lōʒ 

ʽdola, przeznaczenie; rzucanie losu; wróżenie losemʼ, por. nwn. Los n., Sławski IV, 333). 

War. liuõsas. 

 lióžti, lióžiu, lióžiau: sulióžti gw. ʽzwalić, zrzucićʼ: Sulióžėm šlapias bulves atgal į rūsį 

ʽZrzuciliśmy mokre ziemniaki z powrotem do piwnicyʼ. Niejasne. 

 lipìnis 2 p.a. stlit., gw. ʽryba lipień, Thymallus thymallusʼ (SD «lipień ryba») — zapoż. 

z błr. gw. lipénь (PZB 2, 658), pol. lipień. 

 lipdýti, lipdaũ (war. lipdžiù), lipdžiaũ 1. ʽlepić, formować z gliny, błota (np. o 

jaskółkach), z plastelinyʼ, 2. ʽkleić, przyklejać (np. znaczek na kopercie), spajaćʼ, 3. przen. 

ʽpowoli coś robić; budować co niedbale, prowizorycznie, z trudem, klecićʼ, sulipdýti ʽzlepić, 

złączyć; ulepić (gniazdo); pojednać, pogodzić poróżnionychʼ, refl. ʽsklecić sobie (domek, 

lepiankę)ʼ, užlipdýti ʽzakleić, zalepićʼ — causativum z suf. -dy- od lìpti (zob. lìpti I). Brak 
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apofonii, podobnie jak np. w likdýti ⇐ lìkti, trikdýti ⇐ trìkti. — Metanaliza lipd-ýti 

wytworzyła neoosnowę, od której pochodzą: lipdinė́ti ʽlepić, -lepiaćʼ, lipdýba ʽlepienie; 

modelowanieʼ, lipdinỹs ʽodlew, model; stiukʼ, lipdùkas ʽnaklejkaʼ, cps. mùslipdis ʽlep na 

muchyʼ (por. mùsė).  

 lipšnùs, -ì 4 p.a. 1. ʽtaki, co dobrze się klei, przywiera; lepki – o smole, glinieʼ, 2. 

przen. ʽmiły, uprzejmy, życzliwy, przyjaznyʼ — dewerbalny przymiotnik od lìpti I ʽlepnąćʼ 

(zob.) z neosuf. -šnu-, odnawiającym -nu- (lipnùs) i jeszcze starsze -u- (lipùs). Por. talpšnùs, 

vilgšnùs. Wymiana -šn- na -št-: lipštùs. — Vb. denom. lipšnáuti ʽbyć miłym, łagodnymʼ, 

prisilìpšninti ʽprzymilać się, starać się komu przypodobaćʼ. — Nazw. Lìpša, Lìpšas, Lipšỹs, 

Lìpštas.  

 lìpštukai, -ų 1 p.a. pl.t.m. gw. bot. ʽlubczyk ogrodowy, lekarski, Levisticum officinaleʼ 

(Su lìpštukais trin arklius, kad musys nekąstų ʽLubczykiem nacierają skórę koni, żeby [ich] 

muchy/gzy nie cięłyʼ) — przekształcenie przy użyciu suf. -uk- zapożyczenia lìpštakis (NDŽ) 

⇐ prus.-niem. lippstock m., por. nwn. Liebstock ʽlubczykʼ (GL 81, LEW 375). Odpowiednik 

łot. lubstaga, lupstaga ⇐ śrdn. lubstock, lübbestock (Jordan 75). Zob. też liubystà. 

 lìpti I, limpù (war. lempù, liempù, limpstù, lipù), lipaũ 1. ʽbyć lepkim, lepnąć, lgnąć, 

przylepiać się (o błocie, glinie, smole, kleju)ʼ, 2. ʽbyć zaraźliwym, zarażać (o chorobie)ʼ. 

War. limpstù ⇐ limpù ma odpowiednik w łot. lìpstu ⇐ lìpu. Cps. atlìpti ʽodlepić sięʼ, atlimpa 

SD «odlipa co», prilìpti ʽprzylgnąć, przylepić sięʼ, DP ʽzarazić sięʼ, SD «przylnąć», 

nesulimpa SD «odewstaie co» (syn. nesusineria). Odpowiednik łot. lipt, lìpu (*limpu, lìpstu), 

lipu 1. ʽlepnąć, lgnąćʼ, 2. przen. ʽprzytulać sięʼ. Do pie. *lei̯p-/*lip- ʽprzylgnąć, przylepić sięʼ 

(LIV
2 408), por. goc. aflifnan ʽpozostać jako resztaʼ, liban ʽżyćʼ, stwn. bilīban ʽpozostaćʼ, 

leben ʽżyćʼ. W słowiańskim mamy praesens z suf. -nǫ-: scs. prilĭnǫ, -lĭnǫti ʽprzylgnąćʼ < psł. 

*lĭp-nǫ-, stpol. przylnąć ʽprzylepić sięʼ (obelniony ʽoblepionyʼ), wtórnie pol. przylgnąć. 

Obok tego jest stativum na -ě-: scs. prilĭpjǫ, -lĭpěti ʽbyć przylepionym, przylegaćʼ (pbsł. *lip-

ē-), stpol. lpieć ʽprzylegać, trzymać się mocnoʼ, pol. gw. zelpić ʽścierpieć, poczekaćʼ). Zob. 

BSW 161n., Brückner 297, LEW 375, ALEW 593, Vaillant III, 236. — Formację infigowaną 

limpù, łot. lìpu można przyrównać do wed. limpáti ʽsmaruje, nakleja; oszukujeʼ (zam. 

spodziewanego †linápti < *li-né-p-ti); osnowa limpa- pochodzi z reanalizy formy 3 pl. limp-

ánti (*li-n-p-énti) jako limpá-nti. — Gw. prs. lempù ʽlepnę, lgnęʼ jest oparte na 

neoapofonicznym SP/SE lep-, dotworzonym do SZ lip- (odwrócenie stosunku ReT ⇒ RiT, 

np. bred- ⇒ brid-). Paralele: mež- ⇒ męžù (s.v. mỹžti), švet- ⇒ šventù (s.v. švèsti). — Gw. 

prs. liempù ʽlepnę, lgnęʼ < lie-m-p- jest o tyle ciekawe, że poświadcza wytworzenie nowego 

st. pełnego liep- przez odwrócenie stosunku RieT ⇒ RiT (por. liek- ⇒ lik-). Paralele: brizg- 

⇒ briezg-; vip- ⇒ viep-. — W derywacji dewerbalnej zaznacza się uogólnienie st. 

zanikowego lip- kosztem SO laip- (*laipyti = scs. lěpiti ʽlepićʼ), czego ślad utrzymał się w 

láipioti I (zob.). Por. SZ w lipýti caus. ʽlepićʼ, dawne prs. lipiu SD «lepię; formuię, 

kształtuię» (syn. lienu, žiedžiu), «oblepiam co», też «tworzę ser» (syn. tveriu), atlipiu SD 

«odszpuntować beczkę», ažulipiu SD «zalepiam co», prilipiu SD «przylepiam», sulipiu SD 

«kleię co, zlepiam co»375. Neoosn. lipy-: lipymas SD «formowanie», lipytojas SD
1 «lepiarz» 

[ʽrzemieślnik lepiący z glinyʼ]. — Synchronicznym kauzatywem jest lipdýti (zob.). Z innymi 

sufiksami: lipìnti ʽlepić, kleić, sklejaćʼ (łot. lipinât ts.), ⇒ aplipinimas SD «polepa, polepienie 

 
375 Wartość kauzatywna formacji lipýti wynika z opozycji względem prs. intr. limpù. Nie można jednak 

wykluczyć, że pewne formacje na SZ i z suf. -yti miały wartość iteratywną, nie kauzatywną. Tak np. mirkýti 

ʽmoczyćʼ jest causativum ze względu na intr. mirk̃sta, mirk̃ti ʽmoknąćʼ. Tymczasem z punktu widzenia formy 

na SE, merkiù, merk̃ti tr. ʽmoczyćʼ, to samo mirkýti może być oceniane jako iterativum na SZ. Jest więc 

możliwe, że to zanik tr. *lei̯p- ʽlepię, klejęʼ (SE) przyczynił się do zreinterpretowania iter. lipýti na 

causativum. Podobnie przy trikyti ʽkazićʼ obok trekiù, trėk̃ti ʽpsućʼ, trìkti ʽpsuć sięʼ.  
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ściany etc.»; lipénti ts. — Nomina: lipaĩ m.pl. ʽklej, kit pszczeli, żywicaʼ, lipikai, kuriais 

paukščius gauda m.pl. SD
1 «kley z drzew ciekący, lep» (⇒ neoosn. lipik-: lipikingas SD 

«kleiowaty, kleisty, od kleiu drzewnego», lipikingai adv. SD «kleisto»), lipinė SD «lepianka», 

lipkùs ʽprzymilny, starający się przypodobać komuʼ (nazw. Lìpkus, Lìpkis), lipnià ʽlepiankaʼ 

(por. lupnià, krutnià), lipùs a. lipnùs ʽlepki, klejki, przylepiający sięʼ, przen. ʽlgnący do ludzi, 

miły, łagodnyʼ (łot. lipns ʽpełen wdzięku, słodyczyʼ), lipšnùs (zob.), príelipas ʽdodatek, 

część dorzucona; licha przybudówka, szopa; pogrubiona nić w przędziwie; natręt; osoba 

lgnąca do kogo, adorator, kochanek, konkubentʼ (żm. prýlipas), sulipimas DP ʽspojenieʼ (syn. 

supãjymas). Czy tu też įlipaĩ adv. ʽtwardo, mocno (spać)ʼ? Cps. púodlipis ʽnaprawiacz 

glinianych garnkówʼ (por. púodas). — Neopwk. limp- (zob.). — SP/SO laip- ⇐ lip-: láipioti 

I (zob.). — WSZ lyp-: lýpoti, lýpo, -ojo intr. ʽbyć przylepionym, przyklejonymʼ, lýpoti tr. 

ʽdotykaćʼ, zwykle z przeczeniem: Lekia, kad net kojom žemės nelýpoja ʽ[Koń] tak pędzi, że 

nawet ziemi nogami nie dotykaʼ (budowa jak w stpol. przylipać ʽprzylepiać sięʼ, zlipać się 

ʽzlepiać sięʼ); lýpstyti ʽdotykać czego (ręką, nogą)ʼ, refl. lýpstytis ʽlgnąć do kogo, zadawać 

się z kim, zwąchać się (np. ze złodziejami)ʼ, ⇒ neoosn. lypst-: palýpstėti ʽdotknąć, dotykaćʼ, 

prisilýpstėti ʽdotknąć się czegoʼ. Cps. dvilỹpas, -lỹpis ʽpodwójnyʼ (dosł. ʽzlepiony we 

dwojeʼ, por. dvi°), trilỹpis ʽpotrójny, z trzech części złożonyʼ (n.jez. Trilỹpis, por. Trikam̃pis, 

zob. trỹs). Refleks *līp- w słowiańskim: ros. lípkij, stpol. lipki ʽlepki, kleistyʼ, < pbsł. *līp-

uka-. — N.jez. Dvilỹpiai (por. n.rz. Dviliñkis).  

 lìpti II, lipù, lipaũ (war. lipiaũ) 1. ʽleźć do góry, piąć się, wspinać się (na drzewo, na 

górę), wdrapywać się, włazić i złazić, przełazić przez płotʼ, 2. ʽo cieście: rosnąć, występować 

poza brzeg naczyniaʼ, išlìpti ʽwyleźć skąd; wysiąść (z auta, pociągu)ʼ, nulìpti ʽzleźć, zejśćʼ 

(nulìpti nuo kálno ʽzejść z góryʼ), užlìpti ʽwleźć na coʼ (užlìpti ant kálno). Odpowiednik łot. 

lipt, līpu, lipu. Etymologicznie lìpti ʽleźćʼ należy do tego samego pierwiastka, co lìpti I 

ʽlepnąć, lgnąćʼ. ʽLeźć po drzewie, włazić na drzewoʼ to tyle, co ʽlgnąć do drzewaʼ, por. 

Būga, RR I, 585; podobnie LEW 376, ALEW 593n. — Drw. lìpinti 1. caus. ʽkazać komu leźć, 

wspinać się, np. na drzewoʼ (por. łot. lipināt), 2. intr. ʽiść powoli po trzeszczącym lodzieʼ 

(por. łot. lipît, -ĩju ʽleźć, wspinać sięʼ), lipinė́ti iter. ʽłazić po drzewach, dachach, płotach (o 

kocie)ʼ, SD lipinėja unt aukštų dunkčių «łażą na wysokie dachy», lipióti, -ju, -jau iter. ʽleźć, 

wchodzić na góręʼ. Nomina: lipìkas ʽpochyły słup z wrębami, po którym wchodzi się na 

góręʼ (por. n.instr. malìkas, stumìkas), lipỹnė ʽkładka, belka przerzucona przez rówʼ, lipỹnės 

f.pl. ʽschody, schodki; ʽdrabinaʼ, DP ʽstopnieʼ, SD
1 «schod, wschod do wstępowania», 

lipynėtas, su lipynėmis SD «wschodowaty» [ʽze schodamiʼ], lipynos f.pl. przest. ʽschodyʼ, 

lìptas ʽkładkaʼ (war. láipta, liẽptas), palipà ʽstopień schodów, szczebel w drabinieʼ (⇒ 

palipomis b.z.a. adv. ʽstopniowo, powoliʼ), palipaĩ m.pl. ʽrusztowanieʼ. — WSZ lyp-: 

palypė́ti ʽwspiąć się trochę, wleźć nieco wyżejʼ (por. SW pabrydė́ti, palytė́ti). — SO laip-: 

láipioti II (zob.), nomina: láipsnis (zob.), láipstas (zob.), láiptai m.pl. ʽschody; drabina; 

rusztowanieʼ (⇒ láiptinė ʽklatka schodowaʼ). Cps. vienlaĩpis ʽmający (tylko) jedną zwrotkę, 

np. o piosenceʼ (por. víenas). Tu też łot. làipa ʽkładka nad rzeką a. rowem, deski a. belki 

umożliwiające przejście po błotnistym podwórzu; belka z wrębami do wspinania sięʼ. — 

Neoapofonia lip- ⇒ liep-: liẽptas (zob.). 

 lisapiẽdas 2 p.a. wsch.-lit. ʽrowerʼ: Aš važiuosiu savump bočiump un lisapiẽdo LZŽ 

ʽPojadę na rowerze do swoich rodzicówʼ — zapoż. z błr. gw. lub ros. gw. lisapéd ʽrowerʼ. 

Forma lisapéd powstała z velisapéd drogą odrzucenia początkowego segmentu ve- (por. lit. 

barborà II wobec pol. rebarbara). Samo velisapéd jest również wtórne, na miejscu velasipéd 

po metatezie a-i > i-a. Por. ros. velosipéd ⇐ franc. vélocipède (REW I, 181, Anikin 6, 224). 

— Hiperpoprawne f zam. p: lisafètas ZTŽ, lisafiẽtas LZŽ (⇐ błr. gw. lisafét)376, por. 

 
376 Inny wypadek hiperpoprawnego f to faliarìnka LZŽ ʽpelerynkaʼ, zam. *paliarinka (zapoż. z pol.). 
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lisapiẽtas ZS, lisaviẽtas LZŽ. Inne war.: licipiẽdas, licipėdas b.z.a., licipiẽtas KRŽ. Zob. też 

rõvarus. 

 lisė́ti, lisė́ju, lisė́jau LZŽ ʽtracić włosy, łysiećʼ — zapoż. z błr. lysė́cь, -ė́ju (vb. denom. 

od lýsy ʽłysyʼ). — Sb. lisinà 1. ʽłysinaʼ, 2. ʽbiała plama, pręga na czole lub pysku zwierzęciaʼ 

(Karvė su lìsinu) ⇐ błr. lýsina, -y ts. 

 lìsnikas 1 p.a., lìsnykas 1 p.a. gw. 1. bot. ʽkłącze cytwaru, Kaempferia, stosowane jako 

lek przeciw pasożytom jelitowymʼ, 2. pl. ʽrobaki jelitowe, nicienie, Ascaridaeʼ, 3. bot. 

ʽpieprzyca gruzowa, Lepidium ruderaleʼ (zioło stosowane przeciw pchłom) — ze zmiany 

*γlisnikas, co zapożyczone z błr. hlísnik, -a bot. ʽcytwar, Kaempferiaʼ. Por. riẽkas ⇐ błr. 

hrėx; lū̃myti ⇐ błr. hlúmicь. 

 lýstė 1 p.a. przest., gw. ʽlistwa, listewka, np. w uluʼ, 2. ʽpółka na naczyniaʼ (Ant lysčių 

sūdynus sudeda, puodus ʽNa półkach stawiają naczynia, garnkiʼ), war. lýsta — zapoż. ze 

śrwn. līste (GL 81), por. nwn. Leiste f. Co do akutu por. zapoż. býlė, blýkė i šnýpkė. Zob. też 

lištvà. 

 lìsti I, lintù, litaũ gw., zwykle z prvb.: atlìsti ʽzmęczyć się, utrudzić sięʼ, atlìtęs 

ʽzmęczony, wycieńczonyʼ, pérlisti ʽprzekąsić, zjeść trochę dla zaspokojenia głoduʼ (zob. 

perl̃itas), refl. atsilìsti 1. ʽzmęczyć sięʼ, 2. wulg. ʽnażreć się, odpaść sięʼ, užsilìsti ʽnieco zjeść, 

przekąsićʼ. Trudne. Czy lit- jest formą st. zanikowego do liet- jak w liečiù, liẽsti ʽdotykać, 

drażnićʼ? Por. łot. lituôt ʽostrożnie stąpaćʼ. 

 lìsti II, lįsù/lysù (war. linsù, lįstù/lystù < *lins-stu), lisaũ gw., z prvb. iš- ʽrozchodzić 

się, rozpraszać się – o gromadzie ludzi, o chmurachʼ (Visi žmonys išlìso JU ʽWszyscy się 

rozeszliʼ), pralìsti ʽprzerzedzić się – o tłumieʼ — prs. inchoatywne z infiksem nosowym od 

osnowy lis-, będącej st. zanikowym do lies- jak w líesas ʽchudy, szczupłyʼ (por. LEW 377). 

Znacz. etym. ʽchudnąćʼ ⇒ ʽrzednąć, ubywaćʼ. Pewnym przekształceniem prs. lįsù jest lýstu 

ʽchudnęʼ, omówione s.v. lýsti. 

 lįs̃ti, lendù, lindaũ 1. ʽleźć do środka, do wewnątrz, wnikaćʼ (Rudenį vabzdžiai leñda į 

žemę ʽJesienią owady włażą w ziemięʼ. Skylė tokia didekė, jog ir aš galiu lįsti ʽDziura jest 

tak duża, że i ja mogę wleźćʼ. Lenda kaip kiaulė į bulves ʽLezie jak świnia w kartofleʼ), 

ʽzagłębić się w czym, wsunąć się, wcisnąć się w coʼ (Nèlend batai – maži ʽButy nie 

wchodzą, [są] za małeʼ. Tau nelįs mano kaliošai dosł. ʽMoje kalosze nie wlezą na twe nogiʼ), 

2. ʽo słońcu: wschodzić, zachodzićʼ, 3. ʽwtrącać sięʼ, 4. ʽwłazić (na drzewo, na konia, na 

piec)ʼ, 5. ʽzapadać się, być grząskim (o gruncie), grzęznąć (o nogach)ʼ, 6. ʽmóc się gdzieś 

zmieścićʼ, cps. išlįs̃ti m.in. ʽpojawić się, pokazać sięʼ, nulįs̃ti m.in. ʽschować się, skryć się; 

pójść, pojechać dokądʼ, prilįs̃ti m.in. ʽnabawić się (choroby, wszy, świerzbu)ʼ, sulįs̃ti m.in. 

ʽpogrążyć się, zanurzyć się w czym; zmieścić się w czymʼ. SD lindu «cisnę sięʼ (syn. 

veržiúosi). Pdg. apofoniczny z prs. na SE i non-prs. na SZ. Paralele: slenkù, sliñkti; renkù, 

riñkti; trenkù, triñkti (Stang 1942, 105, GJL II, § 524). — W jęz. łotewskim przy inf. lìst, prt. 

lìdu ʽleźć, ʽwłazić, pełznąć, sunąć; raczkowaćʼ ukazują się innowacyjne formy prs.: 1. lìenu 

< *lied-nu, zam. lìedu (gw.) < płot. *lendō, 2. lìžu < płot. *lindi̯ō, co przypomina zîžu ʽssęʼ < 

*žindi̯ō wobec lit. žìndu (por. LEGR § 623). Na neopwk. lied- zbudowano iter. liẽdât ʽłazić, 

pełzaćʼ. — Z jęz. staropruskiego por. lindan acc.sg. ʽdolinaʼ, n. lasu Lindenmedie (por. 

median ʽlasʼ), n.m. Lindelawke (por. laucks, acc.sg. laukan ʽpoleʼ), zob. PKEŽ 3, 64n. — 

Pwk. pie. *lendh-/*lṇdh-. Jego znaczenie określa się dwojako: 1° ʽopuszczać się w dół, 

wpadaćʼ ze wskazaniem na wed. mā́ radham ʽobym nie uległ (w walce)ʼ, rāradhúr pf. 

ʽzostali pokonaniʼ < *le-lṇdh- (zob. LIV
2 412), 2° ʽwejść, wkroczyć, przeniknąćʼ, z 

powołaniem się na luw.-hier. latara/i- ʽto expand (a country)ʼ, zob. de Vaan 352, za 

Oettingerem. Tu też psł. *lędo, stczes. lado ʽobszar niezasiedlonyʼ, błr. ljáda ʽmiejsce 
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wykarczowane, oczyszczone z drzew i zarośliʼ (znacz. etym. ʽobszar, na który wkroczonoʼ), 

goc. land, stir. land ʽwolne miejsceʼ, śrwalij. llan f. ʽkościelny dziedziniecʼ < pie. *londh-o-; 

SZ stisl. lundr m. ʽgajʼ, szw. lund ʽgaj, lasʼ. Por. BSW 157, LEW 377, ALEW 594, Kroonen 

326. — Drw. na SZ lind-: lindė́ti a. lindóti dur. ʽsiedzieć gdzieś w ukryciuʼ, lindė́ti kiautè 

ʽzasklepić się w skorupieʼ, lindinė́ti iter. ʽłazić wszędzie i ciągleʼ. Nomina: lindeikà ʽtaki, co 

wszędzie wlezie, wkręci się, wścibskiʼ (por. mušéika), lindìkas ʽłazikʼ, lindỹnė ʽnora, 

kryjówka, legowisko, barłóg; melina złodziejska, spelunkaʼ. Cps. pečialìnda (zob.), n.m. 

Raistalindžiaĩ (por. raĩstas). — Neopwk. lįs- ⇐ lįs̃ti: lįsdinė́ti ʽłazićʼ, nulįsdýti ʽzłazić (z 

drzewa)ʼ, nomen lįs̃ena ʽłażenie w miejsca niedozwoloneʼ. — SO land-: landýti (zob., tam 

też nomina z land-). — Nowy SO ląs- ⇐ lįs-: ląstà (zob.). 

 lýsti, lýstu (*lys-stu), sulýsau ʽspadać z ciała, chudnąć, szczuplećʼ, SD <listu> 

«chudnę». Por. Kõl riebùsis sulỹs, taĩ liesàsis padvės̃ ʽNim tłusty schudnie, chudy [już] 

zdechnieʼ. Morfem lys- jest neopierwiastkiem. Wyodrębniono go z formy prs. lýstu, 

rozumianej jako *lys-stu. Analiza etymologiczna: *lįstu < *lins-stu, tj. odnowienie starszego 

prs. infigowanego *li-n-su (zob. lìsti II). Paralela: prs. įgrystù ʽnaprzykrzam sięʼ, stojące 

obok gw. įgrįsù, įgrinsù i związane z prt. įgrisaũ, inf. įgrìsti (zob. grìsti II). ALEW 594: 

«Schwundstufiges Inchoativum zu líesas». SZ lis- należał kiedyś do SE *lei̯s-, por. líesas 

ʽchudy, szczupłyʼ. Porównywalne neopierwiastki z samogłoską -y- pochodzącą z 

denazalizacji į to klýsti, svýsti i išvýsti. Na tym tle wątpliwa staje się hipoteza apofonii y : ie, 

przyjęta w LEW 376 i wznowiona przez Pakalniškienė 2018, 71, 73. — Drw. lýsinti a. lysìnti 

caus. ʽrobić chudym, jałowymʼ (syn. laisìnti). Nomina: lýsna c. ʽchudy człowiek, 

chudzielecʼ, sulýsęs ʽwychudłyʼ, sulýsėlis ʽczłowiek wyniszczony, wychudzonyʼ. 

 lýsvė 1 p.a. 1. ʽodgraniczony bruzdami pas ziemi uprawnej, zagonʼ, 2. ʽgrzęda, grządka 

ogrodowa, warzywnaʼ (Pasėjau lýsvę morkų ʽZasiałem grządkę marchwiʼ) — rzeczownik 

denominalny na -vė od lys- jak w syn. lýsė, lýsia < *līs-i̯ā- (por. béržva ⇐ béržas; brastvà ⇐ 

brastà; garšvà ⇐ garš̃as). GJL II, § 129 przypisuje lýsvė wartość kolektywną. Akut niejasny. 

War. sufiksalny lýstė: Dirvos yra į lystes suartos ʽPole jest zaorane zagonamiʼ. Cps. šilt̃lysvė 

ʽinspektʼ (por. šilt̃as). Odpowiednik stpr. lyso EV ʽgrządka, Bete [Gartenbeet]ʼ. Formacja ze 

WSZ *līs-, który stoi w alternacji z jednej strony ze st. o w formie łac. līra f. ʽbruzda, rówʼ < 

pital. *loi̯sā- < pie. *loi̯s-eh2- (vb. denom. līrāre ʽrobić bruzdy, bronowaćʼ, dēlīrāre 

ʽwyskoczyć z bruzdy, zboczyć, popaść w obłąkanie, szaleństwoʼ), z drugiej strony ze st. o w 

pbsł. *lai̯s-ā- (scs. lěxa ʽπρασιά, grzęda, zagonʼ, sch. lijèha, ros. gw. léxa, lexá, czes. lícha) 

oraz w pgerm. *laisō- f. ʽkoleinaʼ: stwn. wagan-leisa, śrwn. leise f. ts. Zob. LEW 376, de 

Vaan 345, Kroonen 324. BSW 163 odtwarzał dwie praformy bsł.: *līsā-, *lai̯sā-. 

 liš 1. praep. z gen. stlit. ʽbez, opróczʼ, SD «bez, krom, okrom, procz, oprocz». Por. 

Perleidė tai Dievas tuo metu, bet nūnai liš vienos [moters] turėt nedera SP I, 21620 ʽDopuścił 

tego Bog na ten czas, ale teraz krom jednej [kobiety] nie godzi się miećʼ — zapoż. z błr. lišь 

(SLA 121; brak w ALEW). — 2. ptk. ʽtylko, leczʼ, por. Gaspadorio nėr namie, lìš viena 

moteriškė LZŽ ʽGospodarza nie ma w domu, tylko sama kobietaʼ. 

 lišėj̃us, -aus 2 p.a. LZŽ ʽliszaj, chorobowy wykwit na skórze, Herpesʼ — zapoż. z błr. 

lišáj, -já. 

 liškà 2, 4 p.a. stlit., gw. ʽbierka; figura szachowaʼ, SD liška «bierka, calculus», žaislas 

liškomis «bierki gra», liškomis žaidžiu «bierki gram» — zapoż. z pol. gw. liszka ʽznana gra: 

cetno, czy lichoʼ, nazywa się na Litwie ʽcot, czy liszkaʼ; ʽliszkaʼ oznacza liczbę nieparzystą 

(SGP III, 40). Zob. też SLA 122, POLŽ 111 (brak w LEW, ALEW). 

 lỹšnas, -à 4 p.a. stlit., gw. 1. ʽzbytecznyʼ, 2. ʽponad parę, bez pary, nie do paryʼ (víenas 

lỹšnas ʽjeden nie do paryʼ), 3. ʽwiększy niż trzebaʼ, 4. ʽdany w naddatku, ponad oznaczoną 
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ilość/miaręʼ — zapoż. ze stbłr. lišnij ʽpozostały, inny; nadmiernyʼ, por. błr. líšny (ZS 31, SLA 

122, LEW 377; brak w ALEW). — SD
1: lyšnas «zbytny» (syn. prabingtas), lyšnasis mėnuo 

«przybysz» [ʽprzybyły miesiąc, miesiąc mający dwa nowie księżycaʼ, L.]. LKŽ VII, 586 nie 

cytuje zaświadczeń z SD
1. War. lỹčnas, też lìčnas 4 p.a. — Drw. lyšnaĩ a. lyčnaĩ adv. 

ʽbardzoʼ (m.in. MŽ), lyšniaĩ ts. NB. Warianty z -čn- można oznaczyć jako hiperpoprawne w 

stosunku do reguły przekształcającej obcojęzyczne -čn- w lit. -šn- (por. matãšnykas, 

serdẽšnykas). 

 lištvà 2 p.a., gen.sg. lìštvos stlit. (BRB), gw. 1. ʽwąski podłużny kawałek drewna, 

którym się coś łączy lub coś obija, listwaʼ (war. listvà), 2. ʽwąski pasek materii do 

obszywania brzegów bielizny, ubrania, serwetʼ — zapoż. ze stbłr. lištva, por. błr. líštva (gw. 

lištvá, lýštva) ⇐ pol. przest. lisztwa jako wariant do listwa od XV w. ʽwąski podłużny 

kawałek drewna; wąska deskaʼ (⇐ śrwn. līste, Sławski IV, 287, WDLP s.v. listwa). Zob. też 

SLA 122, ZS 31, LEW 377, ĖSBM 6, 23 (brak w ALEW). Zob. też lýstė. 

 litaũčis, -čio 2 p.a. wsch.-lit. ʽLitwinʼ (Mes gi litaũčiai visi ZTŽ ʽMyż wszyscy [tu 

jesteśmy] Litwinamiʼ) — zapoż. z błr. litóvec, -óŭca ʽLitwinʼ (PZB 2, 662; brak w LKŽ). 

War. litaũcas ZTŽ (ten słownik jako synonimy wymienia litvėk̃as i litvìnas). Z uwagi na 

segment -č- w litaũčis warto może porównać stbłr. litovčičъ ʽsyn Litwinaʼ (HSBM 17, 70). 

Zob. też litū̃nas i litviõkas.  

 litaũskasai, -oji (p.a. nieoznaczony) wsch.-lit. ʽlitewskiʼ: Litaũskasai lementorius dar 

mūs buvo LZŽ ʽLitewski elementarz jeszcze mieliśmyʼ — forma emfatyczna na -ai (por. LD 

§ 442, typ báltasai) do *litaũskas, co zapożyczono z błr. litóŭski. 

 litavóti, litavóju, litavójau przest. ʽlutować, spajać metale za pomocą innego płynnego 

metaluʼ — zapoż. z błr. litavácь, -úju, 3 sg. -úje (⇐ pol. przest. litować ts. ⇐ śrwn. löten, 

zob. Sławski IV, 390, ĖSBM 6, 10n.). Młodszym war. sufiksalnym jest litúoti ʽlutowaćʼ. Zob. 

też LEW 378. 

 lìtera 1 p.a., literà 2 p.a. stlit. ʽliteraʼ, DP pirmosios literos ʽprzednie literyʼ, SD litera 

«litera, czcionka; cyfra» (išspaudimas literų «druk») — zapoż. ze stbłr. XVI w. litera, litėra 

⇐ pol. litera (⇐ łac. littera, Sławski IV, 298). Zob. też SLA 122, ZS 31, LEW 377 (brak w 

ALEW). War. m. lìteris, lìterius. — War. gw. lìtara ⇐ błr. lítara, -y. Jest i m. lìtaras ⇐ błr. 

lítar ʽjedna literaʼ (ĖSBM 6, 11). Por. rodzime raĩdė. 

 lìteris, -io 1 p.a., lýteris 1 p.a. przest., gw. 1. ʽlitr, miara cieczy i ciał sypkichʼ, 2. 

ʽnaczynie o pojemności litraʼ — zapoż. z prus.-niem. liter (Čepienė 183). War. gw. lìtaras, 

lìtaris. Zob. też lìtras. — Drw. pùsliteris ʽpółlitrowa butelka wódkiʼ (por. pùsė). 

 lytė́ti, prs. lyčiù (3 os. lỹti, war. lỹta, lytė́ja), prt. palytė́jau ʽdotykać, wyczuwać za 

pomocą dotyku, macaćʼ — durativum z suf. -ė- i WSZ lyt- ⇐ lit- od *lei̯t-, por. liečiù, liẽsti 

ʽdotykaćʼ. Paralele: pabrydė́ti ⇐ brìsti; palypė́ti ⇐ lìpti; pamygė́ti ⇐ mìgti. Cps. palyčiu SD
1 

«dotykam, dotykam się, dotknę się» (syn. pasilyčiu), «tknę». Refl. lytė́tis: lyčiuosi SD «tykam 

się czego» (syn. pasilyčiu), dasilytėti: idant jų dasilytėtų MŽ 9610 ʽaby ich dotknąłʼ, pasilyčiu 

SD «dotykam się czego», čiupomis pasilyčiu SD «domacać się», susilytė́ti ʽstykać sięʼ. — 

Drw. lytà neol. ʽdotknięcie, dotykʼ, lytõs òrganas ʽzmysł dotykuʼ, pasilyčiamas SD
1 

«dotkliwy»377, są́lytis (zob.). — Neoosn. lytė-: nelytėtas SD «nietykany», iš mergos nelytėtas 

MŽ 3703 ʽz panny czystejʼ, nepalytėtinas SD «niedotkliwy». — Neoosn. lytėj-: lytėjimas: SD 

<liteimas> «nagabanie» [ʽniepokojenieʼ] (syn. kibinimas), pasilytėjimas SD
1 «dotykanie, 

dotknienie» (paralele: judė́jimas ⇐ judė́jau; kalė́jimas ⇐ kalė́jau). 

 
377 Synonimy w SD1: priežostus, nuobadus, nekantringas – odpowiadają takim wartościom pol. adi. dotkliwy, jak 

ʽczuły, tkliwy; bolesny, bolący, dokuczający, bodący, kolący; niecierpliwyʼ (za L.). 
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 lýti, prs. lỹja (*lįja < *li-n-ja; war. lỹna, lìja), prt. lìjo 1. ʽpadać, lać – o deszczuʼ, 2. 

ʽmoknąć na deszczu, np. o sianieʼ, cps. sulýti intr. ʽzmoknąć na deszczuʼ, tr. ʽo deszczu: 

przemoczyćʼ, refl. įsilýti ʽo deszczu: zacząć na dobre laćʼ. Odpowiedniki bałtyckie: łot. lît, 

lîstu (war. liju), liju ʽlać się, płynąć, toczyć się; padać – o deszczuʼ, stpr. praliten ob. 

p[r]alletan, pralieiton, prolieiton ptc. prt. pass. ʽo krwi: przelana, vergossenʼ. Słowiański 

odpowiednik *liti, *lĭjǫ, por. scs. izliti, -lijǫ ʽwylać, odlaćʼ (iter. iz-lij-ati, wtórnie iz-li-vati, 

por. plivati, byvati), proliti sę ʽpośliznąć sięʼ, ros. litь slëzy ʽzalewać się łzamiʼ, doždь lьët 

ʽdeszcz lejeʼ, czes. lít, liji ʽlać, nalewać; mocno padaćʼ, stpol. lić, liję ʽlać; odlewać z metaluʼ, 

stpol. lite śrzebro ʽlane srebroʼ. Inchoat. psł. *linǫti ʽzacząć lać, padaćʼ, ros. gw. línutь, stpol. 

linąć (pol. lunąć) ʽpolać się obficieʼ, czes. linout se ʽlać się, płynąćʼ. Pdg. bałto-słowiański 

jest oparty na formie SZ *liH-C od pie. *lei̯H-, zob. líeti. Por. LEW 368, 377n., ALEW 580n. 

— SZ *liH- ukazuje się w dwojakiej realizacji: 1° przed spółgłoską jako lý-, por. inf. lýti, 2° 

przed samogłoską jako lij-, por. prt. lìjo (segment -j- pojawia się po i w warunkach hiatu 

laryngalnego, HL 28n.). — Neopwk. lij-: lìja prs. ʽpada deszczʼ. Nomina: įlijà a. į́lija ʽpora 

deszczowa; woda opadowa, deszczówkaʼ, lijìmas ʽulewny deszczʼ, lijùndra (zob.), lijùngas: 

Lijùngi šiemet metai ʽJest [teraz] deszczowy rokʼ. Por. łot. lija ʽdeszcz drobny, przelotnyʼ, 

lijiêns ʽRegengußʼ, lijinât ʽwystawić na deszczʼ. — Prs. lỹja = *lįj̃a pochodzi z *li-n-j-a i 

polega na infigowaniu osnowy właściwej dla prt. lijaũ (kiedyś współistniała ona z prs. lejù, 

zob. líeti). Resegmentacja lỹ-ja prowadzi do war. lỹ-na, z sufiksem jak w typie gáuna (por. 

gỹja ob. gỹna oraz rỹja ob. rỹna). — Drw. typu ly-C: lýdinti caus. ʽtrzymać na deszczu, 

zmoczyć deszczemʼ, lỹdinti ʽlać świeceʼ, nulỹdinti ʽodlać z metalu, np. dzwonʼ, lýdyti I 

(zob.). Nomina: lýsena ʽulewaʼ (neosuf. -sen-), lytìs I (zob.), lytùs (zob.). — Neopwk. lyn- 

(⇐ prs. lỹna): palynóti ʽdżdżyć, pokrapywać, popadywaćʼ (inaczej GJL II, § 580: od lýti), 

lỹnančioj a. lỹnantie adv. ʽw deszcz, podczas deszczu, w porze deszczowejʼ (syn. lýtotie). 

 lytìs I 4 p.a., acc.sg. lỹtį f ʽduża kra lodowa, tafla loduʼ : łot. līts ts. Por. Nemunu rudenį 

eina iža, o pavasarį lytys, t.y. ledinės JU ʽJesienią płynie Niemnem drobna kra (iža), zaś 

wiosną duże kry (lytys)ʼ. Formacja na -ti-, która według Urbutisa 1981, 130n. stoi w związku 

z pwk. ly- jak w lýdyti caus. ʽpowodować topnienie, topićʼ (zob. lýti, lýdyti). Znacz. etym. 

ʽto, co powstało na skutek topnienia loduʼ. Podobnie zbudowane: vytìs ʽwitka, rózgaʼ ⇐ výti; 

pjūtìs ʽżęcie, żniwoʼ ⇐ *pjūti (pjáuti). — Cps. lỹtlauža ʽizbica, konstrukcja zabezpieczająca 

filar mostu przed uderzeniami kryʼ (por. láužyti, syn. lẽdlaužis), lỹtnešis ʽpora, kiedy rzeką 

spływa kraʼ (por. nèšti, syn. ledónešis, dosł. ʽniesienie kry, loduʼ). 

 lytìs II 4 p.a., acc.sg. lỹtį f. 1. ʽwygląd czyjegoś ciała, postawa, figura, sylwetkaʼ 

(Žmogus gražios lytiẽs, t.y. nuvykęs, nesukumpęs, nekreivas, gero augumo, gražios stovylos 

JU ʽCzłowiek o pięknej figurze, tj. dorodny, niezgarbiony, niekrzywy, słusznego wzrostu, 

ładnej postawyʼ), 2. ʽforma, postać, rodzaj, gatunekʼ, 3. ʽpłećʼ (m.in. SD). — War. lytė ̃

(Gražios lytės merga ʽDziewczyna o ładnej figurzeʼ). — Drw. belỹtis ʽbezpłciowyʼ, lytìngas 

ʽo ładnym wyglądzie, przystojnyʼ (Į svetainę įėjo aukštas ir lytingas vyras), nelytingas SD 

«niewykształtowany» (syn. ne turįs lytės), lytìnis ʽpłciowyʼ. — Zdaniem Urbutisa 1981, 

130n. lytìs II jest związane z czas. líeti, liẽti ʽodlewać, wlewać do formy roztopiony surowiec 

dla otrzymania po jego zastygnięciu określonego formą kształtuʼ, SD lienu «formuię, 

kształtuię». Pierwotnym znaczeniem wyrazu lytìs było nomen actionis ʽlanie do formy, 

formowanieʼ, potem nomen concretum ʽforma odlewnicza, odlewʼ. Paralele wymienia GJL 

II, § 403. Inaczej ALEW 595: analiza lyt-is, gdzie lyt- ma być formą st. wzdłużonego do *lit-

/*lei̯t- jak w liẽsti ʽdotknąć, ruszyćʼ, lytė́ti ʽdotykać, macaćʼ. 

 lìtras 2 p.a. 1. ʽlitr, miara cieczy i ciał sypkichʼ (Dù lìtrai píeno ʽDwa litry mlekaʼ), 2. 

ʽnaczynie o pojemności litra, butelka litrowaʼ — zapoż. z pol. litr (⇐ fr. litre, por. 

Bańkowski II, 56n.) lub z ros. litr (⇐ fr. litre, por. REW II, 47). Brak w POLŽ. Zob. też lìteris. 
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— Drw. pùslitris ʽpółlitrowa butelka wódkiʼ (por. pùsė), ⇒ puslitráitis zdrob. ʽpółliterekʼ. 

 litū̃nas 2 p.a. wsch.-lit. ʽLitwinʼ (LZŽ; brak w LKŽ), np. Buvau ažajį top litū̃nop 

paūtaryc ʽZaszedłem do tego Litwina porozmawiaćʼ — ze zmiany *lituĩnas < *litu̯ìnas (tui̯ z 

tu̯i < tvi) w trakcie adaptacji zapożyczenia litvìnas ʽLitwinʼ (LZŽ, ZTŽ) ⇐ stbłr. XVI w. 

litvinъ ʽLitwinʼ i ʽmieszkaniec Wielkiego Księstwa Litewskiegoʼ, por. błr. gw. litvín (zob. 

ĖSBM 6, 12; błr. liter. litóvec, -óŭca jest rusycyzmem). —Nazw. Lietuĩninkas, zapewne z 

*lietuu̯ninkas (dysymilacja uu̯C > ui̯C), to zaś z Lietùvninkas (war. synkopowany) < 

Lietùvininkas, dosł. ʽLitwinʼ (por. LPŽ 79). Apelatyw lietùininkas ʽLitwinʼ jest poświadczony 

z Małej Litwy, por. GJL I, § 342, LD § 222. Zob. też litaũčis, litaũskasai i litviõkas.  

 lytùs, -aũs 3 p.a., acc.sg. lýtų przest., gw. ʽdeszczʼ (m.in. u Donełajtisa). Z uwagi na 

odpowiednik łot. gw. lîts ʽdeszczʼ (pl. līti) zachodzi prawdopodobieństwo, że lit. temat na -u- 

polega na przekształceniu starszego *lýtas < *lih-tó- ʽlanie, ulewaʼ ⇐ lýti (zob.). Por. stpol. 

lity ʽlany, odlany z metaluʼ ⇐ lić (Bańkowski II, 57n.). Z innym sufiksem: stpol. lić, -i f. 

ʽwielka fala, wezbrana woda rzekiʼ, pol. gw. lić f. ʽsilny deszcz, nawałnicaʼ (Bańkowski II, 

42). Z inną apofonią lietùs (zob.). — Drw. lytelius DP ʽdeszczykʼ, lytinóji f. ʽpora 

deszczowaʼ, lỹtlaikis ts. (por. laĩkas), lýtotas ʽdeszczowyʼ, lýtoti mẽtai ʽdeszczowy rokʼ (⇒ 

lýtotie adv. ʽw deszcz, podczas deszczuʼ, syn. lỹnantie), lytvà ʽdeszczʼ, ⇒ lýtvas ʽdeszczowyʼ 

(lýtvi mẽtai m.pl. ʽdeszczowy rokʼ), ⇒ lýtvingas ts. (lýtvingi mẽtai m.pl. ʽdeszczowy rokʼ). 

 litviõkas 2 p.a., litvėk̃as 2, 4 p.a. wsch.-lit. ʽLitwinʼ, np. Čia visi litviõkai DVŽ ʽTu 

wszyscy [są] Litwinamiʼ. Zasiãčiai tai iš litvėkų̃ ZTŽ ʽZasiecie to Litwiniʼ, dosł. ʽ[składa się] 

z Litwinówʼ — zapoż. z błr. gw. litvják, licvják ʽLitwinʼ (PZB 2, 662). War. hybrydalny: 

lietviõkas DVŽ. Zob. też litaũčis i litū̃nas.  

 liūbas, -a stlit., gw. ʽdarzony miłością, ukochany, luby (zwykle o Bogu)ʼ — zapoż. ze 

stbłr. ljubyj, por. błr. ljúby, -aja (por. ros. ljubój). Też w użyciu predykatywnym: Jeib 

pažintumbim ijo darbus ir kas ijem lub est MŽ 34610 ʽJeślibym poznał jego dzieła i [to] co 

jest mu miłeʼ. Zob. SLA 122, LEW 378, ALEW 596n. Zob. też liūbastis, liūbyti i abliūbenykas. 

— Drw. neliūbas ʽprzykry – o drodzeʼ (kūnui ne liūbu, grubumi ir ankštu keliu DP 9041 ʽciału 

przykrą, ostrą i ciasną drogąʼ), paliūbai adv. ʽdowoli, w obfitościʼ. Por. sąliūbas s.v. 

suliūbyti.  

 liūbastis, liūbestis, -ies stlit. BRB ʽprzyjemność; wybór, wolny wybórʼ, SD
1 liūbastis 

«lubość» — zapoż. ze stbłr. ljubostь ʽmiłość, przyjaźń; przyjemność; wola, pragnienieʼ (drw. 

od ljubyj, zob. liūbas), por. błr. ljúbascь, -i ʽmiłość, przywiązanieʼ, pol. XVI w. lubość 

ʽradość, uciecha, przyjemność, zadowolenie, upodobanieʼ (SPXVI). Zob. SLA 122, ALEW 596 

(brak w LKŽ). Por. liūbas i liū̃byti. 

 liubystà, gen.sg. liubỹstos 2 p.a. bot. ʽlubczyk ogrodowy (lekarski), Levisticum 

officinaleʼ — zapoż. z ros. gw. ljubísta (SRNG), błr. gw. ljubista. Por. Brückner 1877, 104, 

SLA 122, LEW 378, ĖSBM 6, 92n. Ros. ljubísta jest prawdopodobnie drw. wstecznym od 

ljubístok, co według REW II, 77 zapożyczone z pol. XVIII w. lubistek, -tka (⇐ śrwn. 

lübestecke ⇐ śrłac. lubisticum, to zaś ze zmiany łac. ligusticum, zob. Sławski IV, 350n.). — 

War. z niejasnym zakończeniem -tra: liubýstra 1 p.a. ⇐ ros. gw. ljubístra (SRNG), błr. gw. 

ljubístra (ĖSBM). — War. m. liubỹstas, też liūbỹstas (Liūbỹstas žydi baltai, dvisi, auga 

darželiuose, vaistas nuo drugio JU ʽLubczyk kwitnie na biało, pachnie, rośnie w ogródkach, 

lek na gorączkę z dreszczamiʼ), ponadto z zakończeniem -tras: liubỹstras 2 p.a., liubýstras 1 

p.a., liubìstras 2 p.a. Zob. też lìpštukai. 

 liū̃byti, liū̃biju, liū̃bijau stlit., gw. 1. ʽlubić, mieć w czym upodobanieʼ (Šitas slyvas aš 

labai liū̃biju ʽTe śliwki ja bardzo lubięʼ), 2. ʽdarzyć kogo miłością, kochaćʼ (Merga berną 

liū̃bija ʽDziewczyna kocha chłopakaʼ) — zapoż. ze stbłr. ljubiti, por. błr. ljubícь, -ljú, 3 sg. 
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ljúbicь. Akcent lit. stosuje się do białoruskiej formy 3 sg. prs. (por. blū̃dyti, slū̃žyti, tū̃žyti). 

Por. ZS 31, LEW 378, ALEW 596n. Osobno zob. suliūbyti. — Z innym sufiksem: liūbė́ti, liū́bu 

(war. liū́biu), -ė́jau gw. ʽlubić, mieć w czym upodobanieʼ, np. Aš liū́bu ankstie kelties ʽLubię 

wcześnie wstawaćʼ. Ans liū́b girties ʽOn lubi się chwalićʼ. War. żm. liuobė́ti ʽlubieć, mieć 

zwyczaj; potrafićʼ. 

 liubỹvas, -à 2 p.a. ZTŽ ʽo mięsie: nietłuste, chude, miękkieʼ — zapoż. z błr. gw. ljubívy 

ʽo mięsie: chude, bez tłuszczu; o słoninie: przerośnięta mięsemʼ (ĖSBM 6, 92), gdzie lju ze 

zmiany li, libívy. Por. stczes. libivý, strus. libyvyi, ros. gw. lubávyj ʽnietłustyʼ, pol. gw. 

libawy, lubawy ʽchudy, wychudłyʼ, psł. *libivŭ (Sławski IV, 218n.). 

 liucìferis, -io 1 p.a. przest., gw. ʽLucyfer a. Lucyper, władca piekła, diabeł, szatanʼ — 

zapoż. ze stbłr. ljuciferъ ⇐ pol. lucyfer ʽdiabeł, czartʼ. — War. liucìperas 2 p.a. DP ʽdiabeł, 

szatanʼ ⇐ stbłr. ljuciperъ, ljucyperъ (luciperъ), gw. liucìperius, liucìpierius. — War. ze 

zmianą ľu > ľi: liciparas b.z.a. (por. błr. ljucýpar), licìpierus (por. pol. gw. licyper). War. z 

metatezą c-p > p-c: stlit. lipìcierius (por. kìpšas z *pikšas). Zob. też SLA 122, ZS 31, LEW 

375, ĖSBM 6, 104. Brak w ALEW. 

 liùckas, -à 4 p.a. wsch.-lit. 1. ʽodpowiedni dla ludzi; ludzki w sensie dobrych 

przymiotówʼ, 2. ʽłagodny, spokojny, dobrego charakteruʼ (Su liuckù žmogum gerai gyvent ʽZ 

łagodnym człowiekiem dobrze się żyjeʼ) — zapoż. z błr. ljúdski, pol. ludzki. Por. ZS 31. Zob. 

też liùdas. 

 liùdas 2 p.a. gw. 1. coll. ʽludzieʼ (Daug liudo suvarė ponas ʽPan [właściciel dworu] 

spędził dużo ludziʼ), 2. ʽwielka liczba, mnóstwo, mocʼ (Susirinko liùdas žmonių ʽZebrało się 

mnóstwo ludziʼ) — zapoż. ze stbłr. ljudъ, -u ʽludzie, naród; zbiorowisko ludzi (np. 

chrześcijanie, kozacy, mieszczanie)ʼ, błr. ljud, -u, pol. lud, -u ʽludzie, zbiorowisko ludziʼ. 

Zob. też Būga, RR II, 56 (z pol.), LEW 378 (z pol.). Por. liáudis. 

 liū́dė 1 p.a. przest. ʽpion, zawieszony na sznurku ciężarek z ołowiu do wytyczania 

kierunku prostopadłego, używany przez cieśli i murarzyʼ — zapoż. ze śrdn. lōde ʽołówʼ (GL 

81). Co do akutu por. zapoż. brū́žė, krū́zai i šiū́lė. 

 liū́deris, -io 1 p.a., liuderis b.z.a. przest., gw. 1. ʽnieuprzejmy człowiekʼ (Nemandagus 

liuderis), 2. ʽrozleniwiony człowiekʼ, 3. ʽtłusty człowiek a. zwierzę (prosię, owca, krowa)ʼ — 

zapoż. z nwn. Luder n. ʽścierwo – jako obelgaʼ (por. GL 81). — Vb. denom. liū́deriuoti 

ʽzwlekać, mitrężyć; leniuchować, bumelowaćʼ. 

 liūdė́ti, liūdžiù (3 os. liū̃di, też liūdė́ja), liūdė́jau ʽsmucić się, trapić sięʼ, liūdžiu SD 

«smęcę się, smucę się» (syn. sieluosi), nuliūdžiu SD «zasmucam kogo». Ingress. liū̃sti, liūstù, 

liūdaũ ʽstawać się smutnym, smucić się; być smutnymʼ (neoosn. liūs-: liuõznas, zob.). Caus. 

liū̃dinti ʽsmucić, zasmucaćʼ. Nomina: liūdesỹs ʽsmutekʼ, liū̃dnas (zob.), liū̃džiai adv. 

ʽsmutno, w stanie przygnębieniaʼ (Broliuk, ko taip liū̃džiai sėdi? ʽBraciszku, czemu siedzisz 

taki smutny?ʼ), póliūdis ʽsmutek, zgryzotaʼ. Alternant liūd- polega na odnowieniu WSZ 

*lūd- na wzór st. pełnego *li̯au̯d- < pie. *leu̯d- ʽschylać się, kulić sięʼ (LIV
2 415), gdzie 

palatalność spółgłoski ľ jest pochodną traktowania dyftongu pie. *eu̯. — SO *laud-: cs. 

luždǫ, luditi ʽoszukiwać, zwodzićʼ, ros. gw. lužú, ludítь ts., czes. loudit ʽwyłudzać, wabić, 

uwodzićʼ, pol. łudzę, łudzić ʽoszukiwać, mamić, zwodzićʼ — z psł. *ludjǫ, *luditi, znacz. 

etym. ʽpowodować, że ktoś się pochylaʼ (zob. Boryś 304). Być może należy tu temat 

nominalny stpr. lausta-, utrwalony w vb. denom. laustineiti wans ENCH ʽukórzcie się! 

demuetiget euch!ʼ, od prs. *[laustina:ja sin] ʽkorzy sięʼ, por. LAV 222. — Brak jest refleksów 

SE †li̯au̯d-. Pod względem etymologicznym zestawia się goc. liuts ʽobłudnyʼ, lutōn ʽmamić, 

oszukiwaćʼ, stisl. ljótr ʽbrzydki, szpetnyʼ < pgerm. *leuta- ts. (por. LEW 378n., Heidermanns 

1993, 380n., Kroonen 335). 



953 

na prawach rękopisu 

 liùdininkas 1 p.a. ʽświadekʼ — sufiksalne przekształcenie stlit. liùdinykas 1 p.a. 

ʽświadekʼ. Jest to zapożyczenie słowiańskie, przy czym nie ma pewności, czy przyszło ono 

ze stbłr. XV w. ljudьnikъ, ljudnikъ ʽświadekʼ (zapoż. ze stpol.) czy wprost ze stpol. ludnik 

ʽtestisʼ, poludnik ts. (zob. SSTP IV, 76, VI, 351). Por. ALEW 597, POLŽ 424. Inaczej LEW 

378: rodzimy drw. na -inyk- od liùdyti (zob.). Z czasem liùdinykas zostało zluzowane przez 

liùdytojas ʽświadekʼ (m.in. w SD) ⇐ liùdyti. Por. sviẽtkas. 

 liùdyti, liùdiju, liùdijau ʽświadczyć, być świadkiemʼ (Ne liudyki pryš artimą tavo 

neteisaus liudymo MŽ 1914 ʽNie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemuʼ) — 

zapoż. ze stpol. ludzić ʽświadczyć, zeznawaćʼ (SSTP IV, 76). War. z długą samogłoską: 

liū̃dyti; z obocznym sufiksem: liùdinti. Por. ALEW 597, POLŽ 112. LEW 378 suponował 

raczej pożyczkę ze stbłr. *ljuditi (brak w HSBM), a to z uwagi na użycie strus. wyrazu 

ljudi(je) w znacz. ʽświadkowieʼ; podobnie SLA 123. Zob. też sviẽčyti. — SD: liudiju kuo 

«świadczę kiem», liudiju ažu kų «świadczę za kiem», išsiliudiju «wyświadczam się» 

[ʽprzedstawiam świadkówʼ]. — Neoosn. liudy-: liùdymas stlit. ʽświadectwoʼ (war. liū̃dymas), 

liùdytojas ʽświadekʼ. — Neoosn. liudij-: liùdijimas ʽświadectwoʼ, SD «świadczenie, 

świadectwo». Zob. też liùdininkas. 

 liū̃dnas, -à 4 p.a. 1. ʽsmutny; pogrążony w smutkuʼ, 2. ʽwywołujący smutek, 

zasmucającyʼ (war. liūdnùs) — formacja dewerbalna z suf. -na- od liūdė́ti (zob.). Zob. też 

nū̃dnas. — Vb. denom. liūdnė́ti ʽstawać się smutnymʼ, liū̃dninti ʽsmucić, zasmucać kogoʼ. 

 liū́kas 1 p.a., liū̃kas 2, 4 p.a. gw. ʽotwór w dachu stajni a. obory, służący do podawania 

siana, słomyʼ, 2. ʽotwór w podłodze młyna, przez który wciąga się worki na góręʼ, 3. ʽmały 

wywietrznik w spichrzuʼ, war. f. liū́ka — zapoż. z prus.-niem. luke f. ʽotwór w dachu, drzwi 

w dachuʼ (GL 81), por. nwn. Lücke f. 

 liùktas 2, 4 p.a., też f. liuktà LZŽ 2 p.a. gw. 1. ʽprzewód w piecu odprowadzający 

dymʼ, 2. ʽblaszana zasuwa do regulacji ciągu w kominieʼ (syn. juškà, šýberis) — zapoż. z błr. 

ljuxt, też f. ljúxta (tu z pol. przest. lucht ⇐ dn. lucht, por. nwn. Luft f. ʽprzewiew wolnego 

powietrzaʼ). Zob. Sławski IV, 372n., ĖSBM 6, 104. — War. liùftas ZTŽ, liùptas (pl.t. liùptai) 

ʽprzewód w kominieʼ ⇐ błr. gw. ljuft (PZB 2, 706), z pol. luft. 

 liulė́ti, liùla (war. liùli), liulė́jo (war. liūlė́ti) 1. ʽchybotać się, przechylać się z boku na 

bok (o zbożu poruszonym wiatrem), kołysać się, falowaćʼ, 2. ʽchwiać się, uginać się pod 

stopami (o bagnie, desce, kładce)ʼ, 3. ʽtrząść się jak galareta, kołysać się podczas chodu (o 

tłustym zwierzęciu, otyłym człowieku)ʼ, 4. ʽwystępować gromadnie, roić się, poruszać się 

tłumnieʼ, 5. ʽciec, wyciekaćʼ, 6. ʽiść powoli, jak starzecʼ — czasownik na -ė- od onomatopei 

opisującej pewien typ ruchu. Najbliżej stoi interi. liū̃li ob. liulì, liulỹ o ruchu kołyski, kolebki, 

war. liū̃lia, liū̃liu, liūliū̃. Z innymi sufiksami: liūlénti a. liulénti ʽkołysać niemowlę; iść 

powolnym krokiemʼ, liùlinti ʽwprawiać w kołysanieʼ, intr. ʽkołysać się – o morzuʼ, 

parliùlinti ʽprzyjechać ciężko załadowanym, uginającym się wozemʼ, priliùlinti ʽnaładować, 

np. wóz sianemʼ, liūliúoti a. liuliúoti ʽkołysać się, falowaćʼ. Por. syn. liumpsė́ti. — Drw. liū̃lė 

ʽtyłek; kołyskaʼ, liū̃lė a. liū́lė ʽweszʼ, liūliaĩ m.pl. ʽrobactwo, pasożytnicze owady; płazy i 

gadyʼ (znacz. etym. ʽto, co się roiʼ), liūlýnas a. liulýnas ʽbłotnisty, zapadający się teren, 

grzęzawiskoʼ, liùlis ʽtłuste zwierzę, otyły człowiekʼ, liūlỹs a. liulỹs pot. ʽsopel u nosa, 

smarkʼ. — Nazw. Liùlis, Liulỹs, Liū̃lis, Liùlaitis (⇒ pol. Lulewicz), Liuleĩkis. N.jez. 

Liùlenčia, n.rz. Liūlỹs, Liūliupỹs. 

 liùľka 2 p.a., gen.sg. liùľkos wsch.-lit. ʽfajkaʼ — zapoż. z błr. ljúlьka, -i (por. LEW 379, 

ĖSBM 6, 99). Stąd też łot. ļuļkis ʽmała fajkaʼ (ME II, 542). Por. kuľkà i léľka. War. liùlka 

pokazuje depalatalizację ľ > l przed spółgłoską twardą jako dostosowanie fonotaktyczne 

(podobnie w kulkà, bolkà i dvýlka). — War. dyftongiczny liùika (Senis liùiką išsirako 
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ʽStarzec oczyścił sobie fajkęʼ) polega na zastępstwie uľ(C) przez ui̯(C). Drw. liuĩkius ʽpalacz 

fajkiʼ. — Z dysymilacji na odległość l-l > l-r pochodzą war. liùrka, liurkė b.z.a. (por. LEW 

379), drw. liurk̃is a. liurk̃ius ʽpalacz fajkiʼ. 

 liumpė́ti, liùmpa, liumpė́jo 1. ʽkołysać się, chybotać się (o powierzchni bagna)ʼ, 2. ʽiść 

kołysząc się na boki (o tłustym wieprzu)ʼ, liumpsė́ti, liùmpsi, -ė́jo 1. ʽuginać się pod stopami 

(o błocie, trzęsawisku, cienkim lodzie)ʼ, 2. ʽkołysać się, chybotać się (o kładce, o bryczce na 

resorach)ʼ, 3. ʽprzechylać się z boku na bok, kołysać się (o chodzie tłustego zwierzęcia, 

otyłego człowieka)ʼ, 4. ʽiść z trudemʼ — czasowniki na -ė- i -sė-, utworzone od interi. liùmpt 

o zachwianiu się, chybotaniu, por. liumpì liumpì o dziecku, które stawia pierwsze kroki, też o 

kroczącym wilku. Por. syn. liulė́ti. — Drw. liùmpinti ʽiść z trudem, ociężale, powoliʼ (war. 

lium̃binti, mb z mp), tr. ʽkołysać czym, huśtaćʼ, liùmpa ʽgiętki drążek do zawieszenia kołyski 

(war. liùmpas); sprężyna; bagno, trzęsawisko; człowiek, który idzie kołysząc sięʼ, liùmba 

ʽnieruchawy, ociężały człowiekʼ (mb < mp), liùmpė ʽresor w bryczceʼ. — Neoosn. liumpėj-: 

liumpėjimas DP ʽtrzęsienieʼ. 

 liū́nas 1 p.a. ʽwarstwa mchów uginających się na bagnie; bagno, grzęzawisko, 

trzęsawisko; miejsce, gdzie zawsze jest mokroʼ, SD «trzęsawica» (syn. bala, raistas, 

klumpa). Odpowiednik łot. ļūns ʽmiejsce bagniste, grząskieʼ (⇒ ļūnis ʽbagnoʼ, ļūnējs 

ʽbagnistyʼ). Pierwiastek ma postać SZ-C li̯ū- do SP *li̯āu̯- (uogólnienie li̯ū- kosztem *lū- 

według formy SP) ⇐ pie. *leu̯h3-/*luh3- ʽzmoczyć, skropić, umyćʼ, por. łac. lavō, -āre ʽmyć, 

kąpać; zwilżyć, skropićʼ, gr. λόε ʽumyłʼ (por. LIV
2 418; bez wzmianki o refleksie litewskim). 

Osobno zob. liū́tis. ALEW 598 podkreśla brak czasownika prymarnego w bałtyckim. Czy 

należy tu dołączyć czas. łot. atļūt ʽpochylić się, odchylić sięʼ, nùoļūt ʽodwisnąć, zwisnąć 

bezwładnieʼ? — Drw. žẽmė liūnė́ta ʽgrunt podmokłyʼ, liūnijà ʽtrzęsawiskoʼ (Įvažiavo į 

liūniją, ir parėjo botageliu nešinas ʽWjechał w trzęsawisko i wrócił z batem w rękuʼ [bo 

konie mu utonęły]), por. syn. liūgnijà. Cps. liū́nabalė ʽbagnista łąkaʼ (por. balà) — złożenie 

synonimiczne, podobne np. do raĩstpelkė. — Nazw. Liū́nas. N.m. Liū́nai 5x, Liūnẽliai, 

Liū́niškės, Paliū́nai 3x, Paliū́niai, Užùliūnis, cps. Pìrmaliūnis. N.rz. Liū̃nai, Liū̃nas, Paliū́nė, 

Paliū́nis, Liūnupỹs, n.jez. Liū̃nas 3x, Liūnẽlis 4x (gw. Linẽlis). 

 liuõbti, luobiù, luobiaũ 1. ʽkarmić zwierzęta domowe, dawać żrećʼ, 2. ʽobrządzać, 

wykonywać codzienne prace w gospodarstwie domowymʼ, 3. ʽrobić porządki, sprzątać, myć, 

czyścić, zmywać (naczynia)ʼ, 4. ʽbić, uderzać, np. cepamiʼ (też o gwałtownej ulewie), 5. 

ʽdużo jeśćʼ. Cps. apliuõbti ʽnakarmić; sprzątnąćʼ, atliuõbti ʽodkarmićʼ, išliuõbti ʽwykarmić; 

zadać porcję żarcia (świniom); zjeść, zeżreć; wyczyścić, uprzątnąć; wylizać cielę (o krowie); 

wykraśćʼ (war. išluobti ʽwyjeść chciwie i do czystaʼ), suliuõbti ʽspaść, zużytkować jako 

paszę; dobrze wykarmić, uczynić tłustym; zdzielić, uderzyćʼ. Por. war. luõbti ʽciężko 

pracowaćʼ oraz łot. luôbt, -bju, -bu ʽłuskać, łupać, obierać; szybko biec; wykonywać drobne 

prace kobiece w domuʼ. Niejasne. Próby wiązania z lúobas ʽkora, łub, łykoʼ i czas. łot. luôbît 

ʽłupić, łuskać, łuszczyćʼ (por. LEW 381) nie całkiem przekonują, z powodów tak formalnych 

(różnica ľ : l), jak i znaczeniowych. Jeśliby przyjąć, że liuobiù, liuõbti stoi na miejscu 

*liuopiu, *liuopti378, to otworzyłaby się możliwość nawiązania lit. czasownika – jako 

denominativum – do łot. lũops ʽbydlę, sztuka bydłaʼ, ragu luopi ʽbydło rogateʼ, mājas luopi 

ʽzwierzęta domoweʼ. Sęk w tym, że samo luõps nie ma pewnej etymologii, por. ME II, 527n. 

— Karulis I, 544 zwrócił uwagę na przypominające luõps dwa wyrazy lit.: lúopas 

ʽnieporadny, niemrawy człowiek, ciamajdaʼ i lúobas ʽniemrawy, leniwy człowiek a. zwierzę 

domoweʼ. Gdy łot. luõps używa się w odniesieniu do człowieka, to oznacza to 

ʽnieokrzesaniec, prostak, gburʼ (por. ME II, 528). — Drw. liuobà 4 p.a. 1. ʽkarmienie bydłaʼ, 

 
378 Por. klùbti ob. klùpti; skõbti ob. skõpti; stiẽbtis ob. stiẽptis; virbė́ti ob. virpė́ti (GJL I, § 453).  
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2. ʽobrządzanie, oporządzanie bydłaʼ, 3. ʽporządki, sprzątanie domuʼ, 4. ʽpasza, pokarm dla 

zwierzątʼ, liuobė́jas ʽten, co karmi zwierzętaʼ, liuobìkas ts.  

 liuoksė́ti (war. liúoksėti), liúoksiu, liuoksė́jau ʽbiec w podskokach, skacząc, biec susami 

(o wiewiórce, o zającu), skakaćʼ — czasownik z suf. -sė- od interi. liúokt opisującej skoki w 

wykonaniu różnych istot (Katė tik liúokt šuniui ant nugaros! ʽKot tylko «liuokt» psu na 

plecy!ʼ). War. liuokatái i liuokatỹ. — Neoosn. liuoks-: liuõksnis ʽskokʼ. — Z innymi 

sufiksami: liúokčioti ʽskakać, przeskakiwaćʼ, liúoktelėti a. liúoktelti ʽskoczyćʼ. 

 liuopsė́ti (war. liúopsėti), liúopsiu, liuopsė́jau ʽiść wielkimi krokami; łopotać 

skrzydłami; uderzać cepami; czkaćʼ, išliuopsė́ti ʽwymłócić zboże; o świni: wyżreć z 

mlaskiemʼ, nuliuopsė́ti ʽprzyjść z trudem, przyjść człapiącʼ — czasownik z suf. -sė- od interi. 

*liuopt (por. liuoksė́ti ⇐ liúokt). Z innymi sufiksami: liúopterėti intr. ʽspaść, upaść – o czymś 

miękkim, np. o gruszceʼ, tr. ʽuderzyć kogoʼ, liúopterti tr. ʽwrzucić coś miękkiegoʼ. 

 liúosas, -à 3 p.a. stlit., gw. ʽswobodny, wolnyʼ — zapoż. z prus.-niem. lōs (GL 81n., 

LEW 381, Čepienė 142). Co do akutu por. zapoż. stúopa. — W SD s.v. «swobodny» liuosas 

ukazuje się jako synonim laĩsvas. Inne użycia w SD: liuosas nuog ko «wolny od czego», 

liuosas nuog tiesos, ažusakymo «ustawom niepodległy», mokslai laisvės, luosi «nauki 

wyzwolone», liuosa tai mań «wolno mi to», liuosai adv. «wolnie». — Drw. liuosaĩ adv. 

ʽluźno (wiązać, zaprzęgać)ʼ, liúosininkas ʽrobotnik dniówkowyʼ i ʽkomornikʼ (por. prus.-

niem. lōs ʽnie mający stałego miejsca zamieszkaniaʼ), lakštas liuosnas SD «paszport», 

liuõsvas ʽwolny, swobodnyʼ (suf. -vas na wzór syn. laĩsvas). Cps. liúos-bandė ʽmłode bydło, 

Jungviehʼ, dosł. ʽbydło, którego nie uwiązuje się w oborzeʼ: kalka hydrydalna z nwn. Los-

vieh n., por. bandà ʽbydłoʼ (GL 82). — Vb. denom. liúosti, liúostu (*liuos-stu), liúosau 

ʽoswobadzać się, uwalniać się; robić się luźniejszymʼ, liuosúoti: išliuosúoti DP ʽwybawić, 

rozgrzeszyć, wyzwolić, wyswobodzić, wydźwignąćʼ (velino apsėstas buo išliuosuotas DP 

11915 ʽopętany od czarta wybawion byłʼ), ⇒ išliuosavimas WP ʽwybawienie, wyzwolenieʼ; 

paliuosuoju SD «uwolniam co»; wsch.-lit. liuosùiti, -uju, -ujau LZŽ ʽratować, uwalniaćʼ (brak 

w LKŽ; por. ZS 114). 

 liuõznas, -à 4 p.a. 1. ʽchudy, wysmukłyʼ NDŽ (syn. láibas), 2. gw. ʽprzygnębiony, 

smukłyʼ (Ko tu šiandie toks liuõznas) — prawdopodobnie z udźwięcznienia w *liuos-nas, co 

było deverbativum od liūs- jak w liū̃sti, -stù, -daũ ʽstawać się smutnymʼ i ʽsmucić sięʼ (zob. 

liūdė́ti). Tej derywacji towarzyszyła neoapofonia ū ⇒ uo, z paralelami w čiuõžti ⇐ čiūž-; 

druožė ̃⇐ drūž- i gluodas ⇐ glūd-. Inaczej LEW 381, który wiązał z czas. liáutis, zakładając 

apofonię au ⇒ uo oraz praformy *liuozdnas < *liuo-d-dnas (trudne do przyjęcia z uwagi na 

rozszerzenie -d- i pozbawiony paraleli neosuf. -dna-).  

 liùpcikas 1 p.a. gw. ʽwietrznik w oknieʼ — zapoż. z błr. gw. ljúfcik (PZB 2, 706) ⇐ pol. 

lufcik ʽmała szybka w oknie w oddzielnej ramce, dająca się oddzielnie otwierać, wietrznikʼ 

(zdrob. od luft ʽprzewiewʼ, SW). War. z g < k: liùpcigas (por. lenciū̃gas); liùftikas ZTŽ ʽwylot 

dla pszczółʼ. Zob. też fùrtka i kvartkà. 

 liùrbis, -io 1 p.a., liurb̃is 2 p.a. pogardl. ʽniedołęga, niedojda, gamoń; niechluj, brudasʼ 

(war. liurb̃as, liùrbius, liùrba c.). Tu pewnie też liùrba 1 p.a. f. ʽwielka, gruba szczapa 

drewnaʼ. Odpowiednik łot. ļurb̃a, ļurb̃is ʽniezdarny człowiek, nierozgarnięty, gapowaty 

człowiekʼ; alternant ļerb-: ļerb̃a c. ʽczłowiek nie dbający o siebie, pozbawiony energiiʼ. 

Niejasne. LEW 382 za Peterssonem zestawiał to ze szw. larpa ʽniechlujna, brudna kobietaʼ. 

— Vb. denom. nuliurb̃ti ʽstracić humor, wpaść w zły nastrójʼ, liurbsóti ʽbyć posępnym, 

osowiałymʼ. 

 liùstas 2 p.a., liùstė 2 p.a. gw. 1. ʽprzyjemność, radość, rozkoszʼ, 2. ʽochota, chęć na 

coʼ (Aš turiu liùsto keliauti ʽMam ochotę podróżowaćʼ), 3. ʽposiłek dla zaproszonych gości, 
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przyjęcie, uczta, bankietʼ (kélti liùstą a. liùstę ʽurządzać przyjęcieʼ) — zapoż. z nwn. Lust f. 

(GL 82; brak w LEW). — Drw. liustaũnas ʽradosny, wesoły; przyjemny, sympatycznyʼ (por. 

neosufiks w kaštaũnas, klasaũnas i vaiskaũnas), liùstingas 1. ʽwesoły, radosnyʼ (syn. 

liñksmas), 2. ʽmający upodobanie do hulanek, hulaszczyʼ. Vb. denom. liustavóti ʽoddawać 

się przyjemnościom, żyć beztrosko; hulaćʼ (⇒ liustavõnė ʽrozrywka, hulankaʼ). 

 liusterk̃as 2 p.a. ZTŽ ʽlustro, małe lustroʼ — zapoż. z błr. gw. ljustė́rka n. albo 

ljustė́rak m. ʽlustroʼ (PZB 2, 705), tu z pol. lusterko n. Zob. też liustrà. 

 liustrà 2 p.a., gen.sg. liùstros ʽświecznik ścienny ze zwierciadłem odblaskowym; 

żyrandolʼ — zapoż. z błr. ljústra, -y (⇐ pol. przest. lustro, lustr, zob. Bańkowski II, 77). Por. 

liusterk̃as. 

 liū̃tas 2 p.a. ʽlew, Leo leoʼ — zapewne z substantywizacji adi. liū̃tas przest. i gw. 

ʽdziki, drapieżny, srogiʼ. Taki przymiotnik występował w zwrocie liū̃tas lẽvas WP ʽdziki 

lewʼ, oddającym stbłr. ljutŭ levŭ, zob. LEW 382, ALEW 598. Por. lẽvas. — Drw. liū̃tė ʽlwicaʼ 

(m.in. SD, ob. levė), liū̃tinis ʽlwiʼ, SD «lwi», liūtytis SD «lwiątko, lwie». 

 liùterėti, liùterėju, liùterėjau gw. ʽprzestać, porzucić nałógʼ (Jis liùterėjo gerti arielką, 

ale girkšnoti neliaunas visiškai ʽPrzestał pić wódkę, ale popijać [to] całkiem nie przestajeʼ). 

Analiza: liu-terėti. Chodzi tu o należący do czas. prymarnego liáutis m.in. ʽprzestać, 

powstrzymać sięʼ (zob.) alternant na st. zanikowym. Z uwagi na seṭowy charakter pwk. liáu-

C spodziewalibyśmy się tu raczej refleksu SZ w postaci †liū-. Krótka samogłoska pwk. stoi 

w związku z sufigowaniem -terė- dla wyrażenia akcji krótkotrwałej (momentivum). Można tu 

mówić o neoapofonii SP liau- ⇒ SZ liu-, podobnie jak w wypadku láukti ⇒ lùktelėti a. 

lùktelti; spjáuti ⇒ spjùterėti. 

 liuterijõnas, -ė 2 p.a. ʽwyznawca nauki Marcina Lutra, luteranin, protestant, 

ewangelikʼ. Tak należy odczytywać zapisy ukazujące się w DP: <Luteriônas>, <Luteriônai>, 

<Luterîonai>, <Luterionais> itp., zob. Kudzinowski II, 509. Jak widać, zapisy te zawierają 

sekwencją literową <io>, a ta – zgodnie z wymaganiami paleografii – winna być czytana 

dwusylabowo: /ľuteri.jõnas/ itd. Tak brzmiąca forma przedstawia lit. transpozycję brzmienia 

pol. luteryjan ʽwyznawca nauki Marcina Lutraʼ (zob. SPXVI XII, 411). Paralele: 

sugrieschiom MŽ = /sugrieši.jōm/ ʽzgrzeszyliśmyʼ, vßslußiam MŽ = /ušslūži.jām/ 

ʽzasłużyliśmyʼ, hambia BRP = /γambi.ja/ ob. hambija WP ʽhańbiʼ, priwilias DP = /privili.jas/ 

ob. priwiliias DP ʽprzywilejʼ (por. pol. przest. przywilija). Błędna jest ogólnie przyjęta lekcja 

liuteriõnas, por. dla przykładu LKŽ VII, 629 i POLŽ 112. SLA 123 przytacza tylko zapisy 

typu <Luterônai>, a przemilcza <Luteriônai>. ALEW w ogóle pominął wyraz, który nas tu 

interesuje. Kudzinowski, l.c. zmieszał zapisy typu <Luteriônai> i typu <Luterônai> pod 

jednym hasłem liuteronas. 

 liùteris, -io 1 p.a. ʽwyznawca nauki Marcina Lutra, luteranin, protestant, ewangelikʼ — 

zapoż. z pol. przest. luter, -tra ts., od nazwiska reformatora, Luter ⇐ nwn. Luther †1546. — 

War. liùtras, -ė DP ʽluteraninʼ ⇐ stbłr. ljutrъ (war. do ljutorъ) albo od polskiego oblikwu 

lutr-. Por. POLŽ 426. — Drw. liùteriškas ʽluterski, luterańskiʼ (⇒ liuterìškis a. liutèriškis, -ė 

ʽluteraninʼ). Cps. liùterpiningiai przest. ʽdziesięcina luterskaʼ, por. pìnigas (wzorowane na 

bažnýtpinigiai, °piningiai ʽpodatek na rzecz Kościołaʼ, por. bažnýčia), od tego przez 

uniwerbizację liùteriai 2 p.a. ts. Zob. też bažnýtpinigiai, dẽcmonas i klebonpenigiai. NB. 

Nieprawdopodobny jest wywód liùteriai wprost od nazwiska Luther u Čepienė 188. 

 liuterõnas, -ė 2 p.a. ʽwyznawca nauki Marcina Lutra, luteranin, protestant, ewangelikʼ 

(war. liuterónas 1 p.a.), DP <Luterônai>, <Lutęrônay>, <Luterónay> — zapoż. z pol. XVI w. 

luteran (SPXVI XII, 409, por. POLŽ 112), z akcentem dostosowanym do starszego 

liuterijõnas (zob.). Osobno zob. liùteris. 
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 liū́tis, -ies 1 p.a., liūtìs 4 p.a. f. 1. ʽgwałtowny, krótkotrwały deszcz, ulewaʼ, 2. 

ʽdługotrwały, rzęsisty deszczʼ (SD liūtis «niepogoda»), 3. przen. nẽliūtis ʽwielkie 

nagromadzenie czego, mnóstwo (kamieni, gości)ʼ. Analiza: liū-ti-. Konkretyzowane 

abstractum dewerbalne na -ti-, por. kliū́tis a. kliūtìs ⇐ kliū́ti; šū́tis ⇐ šáuti (łot. šaũt). 

Niewykluczone jednak, że simplex liū́tis powstało wtórnie, przez deprefigowanie paliū́tis, -

ies f. ʽdeszcz wielodniowy, słotaʼ (war. paliū́tė). Pierwiastek na SZ li̯ū-C do niezachowanego 

SP *li̯āu̯-C ʽmoczyć – o deszczuʼ (spodziewany refleks *lū-C został wyrównany do nagłosu 

li̯- formy SP). Jest to ślad po pwk. pie. *luh3-/*leu̯h3- ʽzmoczyć, skropić, umyćʼ. Por. LIV
2 

418, gdzie zresztą litewskich nominów nie uwzględniono. Osobno zob. liū́nas. — Drw. 

liūtìngas ʽdżdżysty, słotny, obfitujący w deszczeʼ (war. z neoapofonią ū ⇒ ŭ: liutìngas), SD 

liūtingas «burzliwy» (syn. vėtringas), «niepogodny». Od tego drw. wsteczny liū́tas 

ʽdeszczowy, dżdżysty – o lecie, jesieniʼ (ALEW 598 niesłusznie przyjmuje, że liū́tas jest 

prymarnym przymiotnikiem). — Z innymi sufiksami: liū́tinas, -à ʽubłocony, zabłocony, 

brudnyʼ (war. z neoapofonią ū ⇒ ŭ: liùtinas), liūtumà ʽokres długotrwałego deszczuʼ (por. 

kaitrumà, sausumà). — Vb. denom. 1. liū́tautis: užsiliū́tavo ʽrozpadało sięʼ, 2. liū́tytis, -ijasi, 

-ijosi (war. liū̃tytis), zwykle z prvb. į-, už- ʽzachmurzyć się; zacząć padać – zwykle o 

długotrwałym deszczuʼ, np. Kap insiliū̃tij, tai kelias dienas lijo ʽJak się rozpadało, to lało 

przez parę dniʼ. Ažsiliū́tijo, ir lyja kelias dienas iš eilės ʽZachmurzyło się i pada parę dni z 

rzęduʼ. — Neoosn. liūty-: liūtývas ʽdeszczowy, dżdżysty, słotnyʼ. NB. Resegmentacja liūt- + 

-yvas stała się jednym ze źródeł neosuf. -yv- (por. ankstývas ⇐ ankstì; vėlývas ⇐ vėlù, vėlùs). 

 lìveris, -io 1 p.a. gw. 1. ʽdźwignia do podnoszenia ciężarówʼ, 2. ʽkonewkaʼ, 3. 

ʽnaczynie do oddzielania śmietany od mleka, wirówkaʼ — ze zmiany *livaris, co 

zapożyczone z pol. przest. liwar (liwor, luwar), wariant do lewar m.in. ʽprosty przyrząd 

mechaniczny do podnoszenia ciężarówʼ, też ʽprzyrząd do przelewania a. czerpania płynówʼ 

(zob. SW II, 725, 755n. War. lìvaras, lyvaris b.z.a., lìvorius. Brak w POLŽ. 

 lìzdas 4 p.a. 1. ʽgniazdoʼ (lapės turi olas, ir paukščiai lizdùs DP 48827 ʽliszki mają 

jamy, i ptacy gniazdaʼ), 2. ʽptaki z jednego wylęguʼ, sùkti lìzdą ʽwić gniazdoʼ, przest. lizdų 

darau, kloju SD «gnieżdżę się». War. lìgzdas (insercja g), lìždas; lìzas (uproszczenie grupy 

zd). Odpowiedniki łot. lizda (z insercją g: ligzda), war. m. lizds. Pb. *nizda- < pie. *nizdo- z 

pie. *ni-sd-ó- ʽgniazdoʼ, por. wed. nīḍá-, łac. nīdus, orm. nist, śrir. net, stwn. nest (IEW 887, 

NIL 591, ALEW 598). Wyraz przedstawia złożenie przysłówka pie. *ni ʽw dół, na dółʼ (wed. 

ni, scs. ni-zŭ) i członu *sd-, będącego st. zanikowym od pwk. *sed- ʽsiąść, siedziećʼ. Znacz. 

etym. ʽ(miejsce) w którym ptak opuszcza się w dół, siada na ugiętych nogachʼ. Mańczak 55, 

s.v. gniazdo porównuje czasownik ang. sit down ʽusiąśćʼ. Według LEW 383 przyczyną 

zmiany nagłosu mogło być skrzyżowanie formy *nizda- z pwk. *legh- ʽlec, położyć sięʼ lub z 

rodziną lind-, lįs̃ti ʽleźćʼ. — W słowiańskim prajęzykowe *nĭzdo uległo zagadkowemu 

przekształceniu w *gnězdo (gn- zam. n- oraz ě zam. ĭ), por. scs. gnězdo, ros. gnezdó, czes. 

hnízdo, pol. gniazdo. Zdaniem Mańczaka 55 doszło do skrzyżowania *nĭzdo z psł. *gnojĭ 

ʽgnójʼ, «a *gnoi̯-zdo już regularnie się przekształciło w psł. *gnězdo. Kontaminacja słow. 

nazwy gniazda z nazwą gnoju jest tym bardziej prawdopodobna, że brud jest chyba 

najbardziej rzucającą się w oczy cechą ptasich gniazd». — Drw. lizdìnė ʽmiejsce, gdzie 

przebywa matka pszczółʼ, lìzdininkas ʽten, kto strąca ptasie gniazdaʼ, cps. gandrãlizdis 

ʽbocianie gniazdoʼ (por. gañdras). Vb. denom. lizdáuti ʽo ptaku: gniazdować, szukać miejsca 

na gniazdo, zakładać gniazdoʼ, lìzdinti ʽusiadać w gnieździe; wić gniazdoʼ. — N.m. Lizdaĩ, 

cps. Stark̃lizdis (por. stark̃as). 

 lìžė 2 p.a. ʽłopata, na której wsuwa się chleb do piecaʼ, SD <liźie> «łopata chlebowa». 

War. lìžia, ližà. Odpowiednik łot. lize, liza 1. ʽłopata chlebowaʼ, 2. ʽjęzykʼ (parādi liziņu 

ʽpokaż językʼ). Formacja na SZ liž- do liež- jak w liẽžti ʽlizaćʼ. Pod względem apofonicznym 
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przypomina bìtė, plìkė, žlìbė. Paralela semazjologiczna: łac. li(n)gula ʽłyżka, łopatkaʼ ⇐ 

lingere ʽlizać, oblizywaćʼ (znacz. etym. ʽto, co się polizujeʼ). Por. LEW 383, ALEW 599. 

 lóbas 1 p.a. wsch.-lit. 1. ʽdolina, miejsce u podnóża góry, padół; miejsce nisko 

położone, podmokłe, błotnisteʼ, 2. ʽkoryto rzekiʼ, SD «łoże rzeki, row ktorym płynie». War. 

f. lobà 4 p.a. ʽnizina, dolinaʼ — prawdopodobnie z wtórnym -b- < -v- (por. valýbas, žióbauti) 

zamiast *lóvas, *lovà, por. lóva ʽłożeʼ i lovỹs ʽkoryto dla zwierzątʼ oraz przen. ʽzagłębienie 

terenuʼ (Čia kalnelis, čia lovelis, o čia gilus gilus šulnelis DvŽ). Inaczej LEW 383, który 

wychodzi od pwk. lem-/lam- (zob. lémti, lamìnti) i dla wytłumaczenia segmentu -b- zakłada 

kontaminację z bliskoznacznymi wyrazami duobà (duobė)̃ i daubà. — Drw. lóban adv. ʽw 

dółʼ, lobiaũ adv. ʽniżej w kierunku dolinyʼ (w przeciwieństwie do kalniaũ adv. ʽwyżej na 

góręʼ, zob. kálnas), lobnùs ʽo gruncie: położony w dole, nieurodzajnyʼ. — N.rz. Lobà, 

Lóbas, n.jez. Lobìnis. Nazwy terenowe: Ažùlobės, Ažùlobis (LVŽ I, 264). N.m. Lóbas, Lóbos, 

Lóbiniai 2x, Lóbiškiai, Palóbis. 

 lõbis, -io 2 p.a. ʽmienie, dobytek, dobra, bogactwo; skarb, zbiór pieniędzy (zakopany, 

schowany)ʼ. W DP też 1 p.a., por. acc.pl. <łóbius, łôbius> (Kudzinowski I, 421; przeoczone 

przez Skardžiusa 1935, 75). SD: lobis «bogactwa» (syn. turtas, turtė), lobis «dobra; 

maiętność, dobra» (syn. turtas, turtė) — formacja z suf. -i̯a- i st. wzdłużonym *lāb- od lab-, 

por. lãbas ʽdobryʼ (LEW 383, ALEW 599). Paralele: mõžis ⇐ mãžas; plõtis ⇐ platùs; skõnis 

⇐ skanùs. — Drw. lobìngas ʽbogaty, bogaczʼ (war. lõbingas DP, zob. Skardžius 1935, 156; 

brak w LKŽ), gw. ʽchciwy bogactwaʼ, lobùs ʽbogatyʼ. Vb. denom. 1. lõbyti, -iju, -ijau 

ʽgromadzić bogactwoʼ, war. lóbinti; lõbinti DP ʽskarbićʼ, 2. inchoat. lõbti, -stù, -aũ ʽbogacić 

sięʼ, gwarowo też akutowane: pralóbti ʽwzbogacić sięʼ. SD
1 pralobstu «zbogacam», SD 

«bogacę się» (syn. praturstu, tumpu turtingu), «zamagam się» (syn. praturstu).  

 lõcnas, -à 4 p.a. gw. przest. ʽwłasnyʼ (Jis turiąs savo lõcną karvę ʽOn ma podobno 

swoją własną krowęʼ), war. locnùs — zapoż. z pol. własny (nie z łacny, jak w LEW 384 i 

LKŽ), ze zmianą -sn- w -cn-. Uproszczenie nagłosu jak w lùčkos. Zob. też vlõsnas. — Drw. 

locnỹbė a. locnỹstė ʽwłasnośćʼ, war. lõcnastis (por. bočnastis, mõrnastis), locnininkas b.z.a. 

ʽwłaścicielʼ, locnìngas ʽprzychylnyʼ. 

 lódyti, lódau (przest. lódžiu), lódžiau ʽrozdrażniać psa, pobudzać go do szczekaniaʼ 

(por. šunìs lódyti ʽżebrać, chodząc od wsi do wsiʼ) — causativum na -dy- od lóti ʽszczekaćʼ. 

Formacja typu jódyti ⇐ jóti; žiódyti ⇐ žióti. Nawiązania w łot. lãdinât ʽrozdrażniać psaʼ, 

lâdêt, -u, -ẽju ʽprzeklinać, kląć, złorzeczyćʼ (⇒ lâsts, pl. lāsti ʽprzekleństwa; klątwa 

kościelnaʼ). Por. ALEW 600. — Neoosn. lody-: lódytojas ʽkto drażni psyʼ. — Neoosn. lod-: 

lodìkas ʽkto drażni psy, zmusza je do szczekania; włóczęgaʼ, lodinė́ti intr. ʽszczekać z rzadka, 

poszczekiwaćʼ, tr. ʽdrażnić psy, skłaniać je do szczekaniaʼ, lódinti ʽpobudzać psy do 

szczekaniaʼ (Bùdrų šùnį ir ̃ lãpas sulódina ʽCzujnego psa nawet liść [spadający] pobudza do 

szczekaniaʼ), ⇒ lódindinti cur. ʽkazać komu, by rozdrażnił psyʼ. 

 lõdyti, lõdiju, lõdijau (LZŽ), -inu, -inau (ZTŽ) ʽżyć w zgodzieʼ (Anas su susiedu lõdzija 

LZŽ ʽOn żyje w zgodzie z sąsiademʼ) — zapoż. z błr. ládzicь, ládžu, 3 sg. ládzicъ m.in. ʽżyć 

w zgodzieʼ (Njavestka ladzicь z svjakrovaj PZB ʽSynowa żyje w zgodzie ze świekrąʼ). — 

War. sufiksalny: lodavóti, -ju, -jau ʽzgodnie, rytmicznie uderzać cepamiʼ (war. lodúoti), por. 

Lodavóti reikia mokėti, kaip keturiese ypač kulia spragilais ʽ«Lodavoti» znaczy, że trzeba 

umieć zgrać uderzenia cepami, gdy młóci się we czterechʼ. Przypomina to błr. ladavácь, -úju 

ʽdoprowadzać co do porządku, układaćʼ (LKŽ VII, 639 fałszywie wskazuje pol. ładować jako 

źródło). — Refl. lodavótis, -juos, -jaus ʽżyć w zgodzieʼ, np. Anys lig šiol da labai lodavojas, 

vienas kitam pinigus skolina ʽOni jak dotąd żyją w zgodzie, jeden drugiemu pożycza 

pieniądzeʼ – nie ma dokładnego odpowiednika białoruskiego, por. ládzicca ʽukładać się, iść 
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dobrzeʼ. — Sb. postvb. lodà 2 p.a. ʽzgodaʼ (Kad mes su jais ne lõdoj ʽAle my z nimi 

jesteśmy poróżnieniʼ). Por. błr. lad, -a/-u ʽzgodaʼ. 

 logà (p.a. nieoznaczony379) gw. 1. ʽto, co złożono w jednym miejscu, na kupie; kupaʼ, 

2. ʽgromada, towarzystwoʼ (Jis, kaimynas, neįdėtas į mūsų lõgą, t.y. neįtrauktas į mūsų 

draugystę JU ʽOn, sąsiad, nie należy do naszego towarzystwaʼ), 3. ʽrazʼ (tris logas ʽtrzy 

razyʼ, por. trìs kartùs), 4. ʽkolej, kolejnośćʼ (Dabar mano loga yra ʽTeraz moja kolejʼ). 

Odpowiednik łot. lãga (war. m. lãgs) 1. ʽwarstwa; porządek; kolejnośćʼ (⇒ lāgām, lāgiem 

lub lāgu lāgām, lāgiem adv. ʽczasami, raz po razʼ), 2. ʽdzielność, zdatność, pożytekʼ, 3. lāgā 

likt ʽzauważyć, zapamiętać sobieʼ ⇒ vb. denom. lãguôt ʽzapamiętywać, myśleć, rozważaćʼ 

(ME II, 436n.). Tu może też lit. lãblogis < *lap-logis ʽleśny wiatrołomʼ (zob. s.v. lãplagas). 

— Vb. denom. logúoti ʽskładać na kupęʼ, sulogúoti ʽzaładować, np. wózʼ. — Rekonstrukcja: 

pb. *lāg-ā-, sb. postverbale od *lāgāti, lit. *logoti ʽskładać, układaćʼ. Ten zaginiony bałtycki 

czasownik miał krewniaka w psł. *lagati, por. ros. nalagátь ʽnakładaćʼ, slagátь ʽukładać, 

składaćʼ i polagátьsja ʽpolegać na kimś, ufaćʼ. Chodzi tu o iterativum na st. wzdłużonym *ā 

⇐ *ă do *lăg- jak w psł. *ložiti ʽpołożyćʼ, cs. ložiti ʽkłaść, -łożyćʼ, ros. naložítь ʽnałożyćʼ, 

znacz. etym. ʽpowodować, że coś leżyʼ (⇐ *legti ʽpołożyć się, upaśćʼ). Por. Berneker I, 683, 

REW II, 3. W kwestii *lăg- por. lit. lagamìnas i lãplagas. — Gdy chodzi o porównywalne z 

logà postverbalia, to ze słowiańskiego por. m.in. ros. gw. lága 1. ʽ(poprzeczna) belka, do 

której mocuje się deski podłogowe, legarʼ, 2. ʽbelka w wiązaniu dachowym, krokiewʼ 

(SRNG), czes. podlaha ʽpodłogaʼ, słń. podlȃga ʽpodłoże; podstawa; tłoʼ, z derywatów: błr. 

gw. lahún ʽlegar podtrzymujący podłogęʼ, ukr. gw. lagún ʽkłoda rzucona na grzęzawisku dla 

umożliwienia przejściaʼ, stąd zapożyczone pol. gw. ʽkładkaʼ (zob. Sławski IV, 430n., ĖSBM 

5, 195). Būga, RR I, 450 porównał logà z derywatem psł. *lag-oda ʽporządek, harmoniaʼ 

(zob. Sławski IV, 436, s.v. łagoda). Z kolei LEW 328, 384 uznał log- < pb. *lāg- za 

wzdłużenie st. o jak w czas. įlãginti ʽnakłaniać do czego, namawiać, zachęcaćʼ, išlãginti 

ʽrozruszać ludzi, zaciekawić czym; wyłudzićʼ (bez etymologii). 

 lõjoti, lõjoju, lõjojau stlit., gw. ʽwymyślać komu, łajać, besztaćʼ (Biauriais žodžiais 

mane lõjodamas, bliovė ʽRyczał, łając mnie plugawymi słowamiʼ), war. lojóti — zapoż. ze 

stbłr. lajati, błr. lájacь, láju, 3 sg. láje ʽwymyślać, lżyć kogo wulgarnymi słowamiʼ (stąd też 

zapoż. łot. lājât). SD lojoju «lżę kogo, łaię sromotnie, szkaluię» (syn. kolioju, ižgėdinu, gėdų 

darau kam, sarmatiju, peikiu). Zob. SLA 123, LEW 384 (brak w ALEW). Refl. lõjotis ʽłajać 

sięʼ (ZS 30). Czasownik słowiański przedstawia iterativum na -ā-, utworzone od neopwk. 

laj- jak w prs. lajǫ – od prymarnego inf. *lati (por. lit. lóju, lóti). — Drw. lojūgà 2 p.a. 1. 

ʽmiotanie przekleństwʼ, 2. c. ʽktoś kłótliwyʼ, lojū̃gas ʽkto dużo przeklinaʼ, lojinykas BRB 

ʽbluźnierca, oszczerca, Lastererʼ (ALEW 600 niesłusznie włączył ten wyraz do rodziny lóti 

ʽszczekaćʼ). 

 lokỹs, -io 3 p.a. ʽniedźwiedź, Ursusʼ. Odpowiedniki bałtyckie: łot. lâcis, -ča; od tego 

odchyla się stpr. clokis EV ʽniedźwiedź, Ber [Bär]ʼ. Nagłosowa grupa kl- może być tu 

wtórna, wyabstrahowana z formy sandhicznej jak w cps. caltestisklok(is) EV ʽniedźwiedź 

bartny, kłodny, Czidelber [Bienenbär]ʼ, gdzie k było spółgłoską wstawną do grupy sl, 

powstałej na granicy złożenia, < *kaltestis-lokis380. Bez dobrej etymologii. Warte rozważenia 

 
379 ME II, 436, s.v. lāga podaje lit. lóga ʽMalʼ, a więc 1 p.a. 
380 Por. łot. dzîksla < dzîsla ʽżyłaʼ (lit. gýsla); lit. gw. pūkšlė ̃< *pū-k-slė < pūslė ̃ʽpęcherzʼ. — Przyjęty dotąd 

wywód stpr. clokis z pb. *klākis < *tlākis ʽniedźwiedźʼ (por. Trautmann 1910, 360, Endzelīns 1943, 195, 

LEW 384 n., PKEŽ 2, 220n., z liter.) nie wytrzymuje krytyki. Nazwa osobowa Tloke, od której pochodzą n.m. 

1318 Tlokowe, 1354 Tlokou (później Lokow), 1343 Tlokun-pelk, war. Tloken-pelk, Tloku-pelk, została przez 

Gerullisa (AON 183, 234, 273) i Trautmanna (1925, 106, 161) uznana za przezwisko o znaczeniu 

ʽNiedźwiedźʼ. Wydaje się to bezpodstawne. Chodzi o to, że w odpowiedniości do clokis EV nie znajdujemy 
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są dwa porównania: 1° pb. *lāk-ii̯a- ʽ(zwierzę) które rozszarpujeʼ, do pie. *leh2k- (brak w 

LIV
2), por. gr. gw. ἀπέληκα ʽrozdarłem, rozszarpałemʼ (ap-é-lēk-a ⇐ pgr. *lāk-), SZ gr. 

λακίς, -ίδος f. ʽstrzęp, łachman, rozdarcieʼ, łac. lacer ʽrozdarty, poszarpany, połamanyʼ, 

lacerō ʽrozedrzeć, rozszarpaćʼ (zob. Smoczyński 2001, 367n., znacz. etym. ʽzwierzę, które 

rozszarpuje, zerreißendes Tierʼ), 2° pb. *lāk-ii̯a- jako n.agt. na st. wzdłużonym od pwk. lak- 

jak w lakù, làkti ʽchłeptać, żłopać; chciwie jeść lub pićʼ (znacz. etym. ʽzwierzę chciwie 

pożerające, żarłoczne zwierzęʼ vel sim.). Referat innych objaśnień daje ALEW 599. — Drw. 

lókė ʽniedźwiedzicaʼ, lokenà ʽniedźwiedzia skóraʼ, lókenos f.pl. ʽfutro z niedźwiedziej 

skóryʼ, lokíenė ʽniedźwiedzicaʼ (łot. lâciene, lâcene), lokiniñkas ʽniedźwiednikʼ (łot. 

lâcenieks, lâčiniẽks), zdrob. lokýtis, lokiùkas (łot. lâčuks), lokū́tis ʽniedźwiadekʼ, palókis, -ė 

ʽnieczuły, nieokrzesany, grubiańskiʼ. — Nazw. Lokỹs. N.m. Lokỹs, Lokiaĩ 2x, Lokė́nai, 

Lokìnė 3x. N.rz. Lõkė, Lokỹs, Lókauša, Lokystà, cps. Lõkupė, -upis, Lókvartis (por. n.m. 

Lapvarčiaĩ).  

 lòkšenos, -ų 1 p.a. f.pl. gw. 1. ʽcienkie długie paski z ciasta pszennego, makaron 

domowyʼ, 2. ʽzupa mleczna z takim makaronemʼ — zapoż. z błr. lókšyny. War. m. lòkšenai, 

lokšìniai (lókšinai Šlapelis 215), z nieorganicznym -t-: lòkštinai; lòkšeliai. Por. LEW 385. 

 lokšnùs, -ì 4 p.a. gw. ʽwrażliwy, czuły, tkliwyʼ (odnotowane w LKŽ VII, 645, ale bez 

okazowych zdań). Praforma *lās-nu-. Formacja dewerbalna, którą można porównać z jednej 

strony z psł. *lasŭ < pbsł. *lās-a- (por. pol. łasy ʽlubiący smaczne kąski, łakomyʼ, przest. 

ʽchciwy, pożądliwyʼ, ros. gw. lásyj ʽłakomy, pożądliwy, chciwy; przymilnyʼ, ukr. lásyj 

ʽłakomy, ochoczy, pożądliwy; nęcący, budzący pożądliwośćʼ) i psł. *las-ka < pbsł. *lās-kā- 

(por. cs. laska ʽłaszenie się, schlebianieʼ, ros. láska ʽpieszczotaʼ, czes. láska ʽmiłość; osoba 

ukochana; łaskawośćʼ, stpol. łaska ʽżyczliwość, przychylność; miłość; litość, miłosierdzieʼ), 

z drugiej zaś strony z łac. lascīvus ʽswawolny, rozpustny, rozwiązły, lubieżnyʼ, drw. na -īvus 

od *las-ko- (zob. Schrijver 1991, 165n., de Vaan 328). Na gruncie litewskim *lās-nu- 

zmieniło się drogą fonetyczną, najpierw przez insercję k, skąd *lāksnu, potem przez 

welaryzację ks > kš, skąd *lākšnu-. Paralele: kalsnóti > *kalksnoti > kalkšnóti ʽszczękać, 

zgrzytać zębamiʼ, girsnóti > girksnóti > girkšnóti ʽpić po trochu, popijaćʼ. Zob. Smoczyński 

2001, 378n. Tam też krytyka etymologii Būgi (RR I, 451), który odtwarzał pie. *lāsk-nu-s 

(niewiarygodna struktura), z *lāsk- jak w sb. słow. laska. Analizę Būgi powtórzono w BSW 

150, IEW 654, REW II, 15, LEW 385 oraz ĖSBM 5, 243. Zob. też Sławski V, 19n., 30n. 

Przejście znaczeniowe od ʽpożądliwyʼ do ʽwrażliwyʼ wymaga jeszcze badania. — 

Powiązanie refleksów bsł. *lās- i łac. las- umożliwiła rekonstrukcja laryngalistyczna, 

zaproponowana przez Schrijvera (l.c.): pie. SE *leh2s- > *lās, pie. SZ *lh2s- > łac. las-. Tam 

też wymieniono dodatkowo formy stir. lainn ʽżądny, łakomyʼ (pie. *lh2s-ni) oraz gr. 

λιλαίομαι ʽpragnąć, pożądać; tęsknić do czegośʼ (z *lilasi̯o- < pie. *li-lh2s-i̯o).  

 lomà I 4 p.a. gw. 1. ʽobszar ziemi, działka ziemi, kawałek gruntu, pas, zagonʼ (war. 

lõmas), 2. ʽwypalony przez słońce kawałek łąki lub polaʼ, 3. ʽkawałek, np. mydłaʼ. Pod 

 

żadnej nazwy osobowej typu †Clokis, †Kloke (zob. Trautmann 1925). Z kolei hipoteza, jakoby stpr. kl- 

pochodziło z *tl- (Stang 1966, 107, PKEŽ 2, 220n.), nie została poparta żadnym przykładem kontrolnym, jest 

więc niesprawdzalna. (NB. Jedynym stpr. zapisem z początkowym tl- jest tlāku ENCH ʽmłóciʼ, jednakże nie 

jest to forma autentyczna, lecz błąd druku zam. <tālku>, por. Endzelīns 1943, 265, PKEŽ 4, 196, LAV 369). 

W opisanej sytuacji najprościej jest uznać, że n.os. Tloke jest metatetycznym wariantem dobrze 

poświadczonej nazwy osobowej Tolke, Tolk, Tolck ob. Tulke (zob. Trautmann 1925, 106, 109). Pochodzi ona 

od nazwy zajęcia ʽtłumaczʼ, por. śrdn., śrwn. tolk ʽtłumaczenie; tłumaczʼ, śrwn. tolken ʽtłumaczyć, objaśniaćʼ 

(Lexer 1962, 227). — Od nomen professionis Tolke/Tloke pochodzą n.m. 1315 Tolken, Tulkin (AON 188, 

238), jak również wspomniane wyżej nazwy Tlokowe i Tlokun-pelk. Por. n.m. 1331 Wagi-pelki, Waygis-

pelkis, ukazujące się z glosą «palus furum», tj. «złodziejskie bagno» (AON 191, 231; I człon należy do lit. 

vagìs ʽzłodziejʼ).  
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względem morfologicznym dwuznaczne: 1° sb. postvb. *lām-ā- od zanikłego iter. *lāmīti lub 

*lāmāti (por. scs. prělamati ʽprzełamaćʼ), gdzie *lām- jest alternantem na SO do *lēm- 

(neoapofonia *ā ⇐ *ē), por. lémti, lìmti, 2° sb. postvb. *lām-ā- od *lāmīti lub *lāmāti, gdzie 

*lāmV- jest wzdłużonym st. o od *lămV-, por. sulamìnti ʽzgnieść, połamaćʼ (scs. sŭlomiti 

ʽzłamaćʼ), lámdyti m.in. ʽzginać i łamaćʼ. Znacz. etym. derywatu: ʽto, co zostało odłamane, 

odłamekʼ ⇒ ʽkawał, kawałek czegoʼ. Nie ma apofonii «lomà : lémti jak tvorà : tvérti...», 

którą operował Būga, RR II, 255. Zob. też lúomas. — Drw. lomúotas 1. ʽniejednolity, w 

postaci kawałków, grudekʼ (Lomúotas sviestas bus, jei neišsuksi gerai ʽJak dobrze nie 

ubijesz, masło będzie grudkowateʼ), 2. ʽogołocone – o miejscu nie pokrytym zbożemʼ (Šįmet 

rugiai lomuoti: sniegas išgulėjo ʽW tym roku zboże lomuotas, [bo] śnieg za długo zalegałʼ), 

3. ʽniejednolitej barwy (nici, sukno)ʼ, pralõmė ʽłyse miejsce na łące lub w zbożuʼ. 

 lomà II 4 p.a. 1. ʽzagłębienie terenowe, zapadlisko, kotlina, nizinaʼ (war. lõmas), 2. 

geol. ʽniecka, łagodne podłużne obniżenie terenuʼ, 3. ʽdół grobowyʼ. DP ʽpadołʼ381. 

Odpowiedniki: łot. lãma ʽmiejsce nisko położone na polu a. łące; kałuża, mały staw w lesieʼ 

oraz łac. lāma ʽmoczar, bagnoʼ (por. de Vaan 324). Bez dobrej etymologii, zob. LEW 385, 

BSW 162, IEW 653. Būga, RR II, 255 nie oddzielał lomà II od lomà I. — Może do pie. *leh2- 

ʽlać, wylewaćʼ, por. het. lāḫ ʽlej!ʼ (LIV
2 401; uwzględnia łac. lāma, ale pomija formy lit.-łot.). 

Transponat ie. *leh2-meh2, znacz. etym. ʽmiejsce zalewane wodąʼ lub ʽmiejsce podmokłeʼ. 

— Gdyby zaś lomà II było spokrewnione z lomà I, to należałoby wyjść od znacz. etym. 

ʽzałamanie, uskok ziemny, zapadliskoʼ. — Drw. į́lomė ʽwklęsłość, zagłębienieʼ, į́lomis 

ʽparów, jarʼ (⇒ įlomiaũ adv. ʽniżej, głębiejʼ), lomùs ʽnisko położonyʼ, lomiaũ adv.: Čia 

kalniau, tę lomiau ʽTu wyżej, tam niżejʼ, palomė ̃ ʽpodnóże wzgórza, góryʼ (war. palomỹs, 

palómis), por. syn. palóbė, palobỹs. 

 lonià 2 p.a., lõnė 2 p.a. gw. ʽsamica jelenia, łaniaʼ (Trys karvės kaip lõnios: riebios, 

gražios, inšertos ʽTrzy krowy jak łanie: tłuste, piękne, wypasioneʼ) — zapoż. ze stbłr. lanьja, 

lanja, por. błr. lanь, -i, stpol. łani, pol. łania. 

 lópa 1 p.a., lopà 2 p.a. gw. ʽnoga zwierzęcia nie mającego kopyt, łapa (niedźwiedzia, 

psa, lisa, kota)ʼ. War. lópė. Brak drw. Odpowiednik łot. lāpa ts. Ma nawiązanie słowiańskie i 

germańskie, por. psł. *lapa ʽłapa, kończyna zwierzęcia; wielka dłońʼ, bg. lápa, sch. lȁpa, ros. 

lápa, czes. tlapa (gw. dlapa), pol. łapa oraz goc. lōfa ʽrozprostowana dłońʼ. Transponat ie. 

*lāpā- ⇐ pwk. *lēp-/*lōp- ʽbyć płaskim; coś płaskiego, szerokiegoʼ, por. IEW 679. 

Rekonstrukcja laryngalistyczna: pie. *leh2p-eh2 (Derksen 2008, 269). Zob. BSW 160 (odsyła 

do lopetà ʽłopataʼ), LEW 339n. (łączył lópa z lãpas ʽliśćʼ; podobnie Casaretto 2004, 220). — 

W jęz. łotewskim ukazuje się synonim z wokalizmem *ē, lẽ̦pa 1. ʽłapaʼ, 2. bot. ʽpodbiał, 

Tusilago farfaraʼ (zdaniem Derksena, l.c. może on należeć do odmiennego pwk. pie. *leh1p-

). — W lit. gw. lepetà, lèpeta ʽłapa zwierzęcia; noga słoniaʼ oraz lepė́ža ʽłapa psaʼ (por. typ 

kemė́ža, ŽD 391) tkwi niezależny, jak się zdaje, pwk. *lep-. (Būga, RR I, 312 łączył go 

jednak z łot. lẽ̦pa). 

 lõpas 4, 2 p.a. 1. ʽłata, 2. ʽłachʼ, 3. ʽplama w innym kolorze niż tłoʼ, 4. ʽkawałek, 

resztkaʼ, 5. przen. ʽkawał ziemi, polaʼ (por. pol. szmat ziemi). Pl. lopaĩ 4 p.a. ʽznoszone, 

wystrzępione ubranie, łachy, łachmanyʼ. Odpowiednik łot. lãps ʽłata, szmataʼ. Jest 

nawiązanie w słowiańskim derywacie *lap-ŭtĭ, por. sch. làpat, làpta ʽkawałek, strzępʼ, ros. 

lápotь, láptja ʽbut zrobiony z łykaʼ, pol. łapeć, łapcia, zwykle pl. łapcie ʽobuwie zrobione z 

łyka, słomy, skóryʼ, < pbsł. *lāp-ut- (BSW 149, gdzie wskazano na paralelę w postaci 

 
381 Por. duobes ir lomàs sulygina, kalnus pažemindami DP 2441 ʽgory zniżając, a doły napełniającʼ. — Betag čia 

reikia, idant visokia lomà būtų ižpildyta, ir visokias kalnas ir pakalnis būtų nužemintas DP 3030 ʽAle tu 

potrzeba, aby wszelki padoł był napełniony, a wszelka gora i pagorek aby był zniżonyʼ.  
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stosunku psł. *nog-ŭtŭ : lit. nãgas). Dalsze objaśnienie niepewne, zob. LEW 386. — Przy 

założeniu, że *lāp- przedstawia wzdłużenie SO lăp-, otwiera się możliwość nawiązania do 

rzeczownika lit. lãpas ʽliśćʼ i ostatecznie do pwk. pie. *lep- ʽzedrzeć, obłupaćʼ (zob. LIV
2 

413). Por. WSO w gr. λῶπος, -εος n. ʽodzienie, szata, płaszczʼ, λώπη f. ts. : λοπός ʽłuska, 

naskórekʼ (GEW II, 106n.). — Drw. lopčius przest. ʽkto się trudni łataniemʼ (⇒ lopčiúoti 

ʽłatać odzież, dachʼ), lopẽkšnis ʽłatany, z łatamiʼ, lopeñtės f.pl. ʽpołatane rękawiceʼ (por. 

sufiks w ŽD 374n.), lopỹčiai (zob.), lopìkas ʽkto łata ubrania lub obuwie; kto chodzi w 

połatanej odzieżyʼ, lopìnis ʽpokryty łatami, łaciatyʼ, lopinỹs ʽłata; strzęp, szmata; chustka na 

głowę; chusta wełniana do okrycia się, do zarzucenia na plecy; szmat ziemiʼ, SD «łata w 

sukni» (syn. skvetas), lõpkas ʽłata; plama na skórze, sierściʼ (⇒ lopkẽlis: Žemės lopkẽlis – tik 

penki gektarai ʽSkrawek ziemi, zaledwie pięć hektarówʼ), lõpšas ʽobdartusʼ. Vb. denom. 

lópyti (zob.). — N.m. Lopaĩ. 

 lópė 1 p.a. 1. gw. ʽdrzazga na podpałkęʼ (Lópė buvo šlapia, todėl pečiaus neužkūriau 

ʽPodpałka była mokra, dlatego pieca nie rozpaliłemʼ), 2. stlit. ʽłuczywo ze smolnego drzewa, 

pochodniaʼ (mergiškos lópės inspindimais apžiebta DP 61613 ʽpanieńskiej pochodni 

płomieńmi oświeconaʼ). Odpowiedniki bałtyckie: łot. lãpa ʽłuczywo, pochodniaʼ, stpr. lopis 

EV ʽpłomień, Flammeʼ. Vb. denom. łot. lãpît, -ĩju ʽłuczywem oświetlać wodę przy łowieniu 

ryb ościeniemʼ (làpnieks2 ʽten, kto kłuje ryby ościeniemʼ). Jest to jedyny w językach 

bałtyckich ślad po pwk. pie. *leh2p- ʽrozjaśnić się, aufleuchtenʼ, por. het. lāpp-/lapp- ʽjarzyć 

się, być rozpalonym; świecićʼ (Kloekhorst 519n.). W LIV
2 402 brak jest wzmianki o lit.-łot. 

formach. SZ gr. λάμπω intr. ʽświecić, błyszczeć, skrzyć sięʼ < *lanpō, tr. ʽrozświetlać, 

zapalaćʼ < pie. *lh2
anp- < *lh2-n-p-, drw. λαμπάς, -άδος f. ʽpochodnia, lampa oliwna; 

meteorʼ; stir. lassaid ʽpłonieʼ, lassar f. ʽpłomień, ogieńʼ (pie. *lh2p-s-). Por. BSW 149 (mimo 

braku refleksu słowiańskiego rekonstruuje się pbsł. *lāpa-). LEW 386: «Vielleicht zu griech. 

λάμπειν...». Zob. też ALEW 600. — Jako refleksu na SZ oczekuje się w jęz. litewskim *ìlp- < 

pie. *ḷh2p- (por. gìlti < *gu̯ḷH-C; pìlti < *pḷh1-C; mìltai < *mḷh2-C; žìlti < *ǵhḷh3-C). Zamiast 

tego jest forma lip-, której nagłosowe l- wzoruje się na formie SP lópė. Por. łot. lipt, lìpu, 

lipu ʽzapalaćʼ (intr. ʽbłyszczeć, świecić sięʼ), ìelipt ʽpodpalićʼ, ìelipît, -ĩju iter. ʽrozniecać, 

rozpalać, zapalać (świecę)ʼ, lipinât iter. ʽrozpalać, podpalać, niecić ogieńʼ. Z materiału 

litewskiego można dla SZ przytoczyć jedynie hapaks palipai (zob.). — Neoapofonia lip- ⇒ 

liep-: liepsnà (zob.), paliepà I (zob.). 

 lópeta 1 p.a., lopetà 3 p.a. 1. ʽnarzędzie służące do rycia, kopania, łopataʼ, SD «rydel», 

gelažinė lopeta SD
1 «rydel», 2. ʽwklęsła łopata, szuflaʼ, 3. ʽnarzędzie do wsuwania pieczywa 

do piecaʼ (syn. lìžė), 4. ʽprzyrząd do wyrównywania strzechy na dachuʼ, 5. ʽłopatka w cieleʼ. 

Por. nazw. Lópeta, Lopetà. Z plit. *lāp-etā. Por. formant w kùpeta, skẽpeta (GJL II, § 416). — 

Z innymi sufiksami: łot. lâpsta ʽszpadel, szufla; szersza część wiosła, tzw. pióro; kość 

łopatkowaʼ (gw. lāpusta), stpr. lopto EV ʽszpadel, rydel, Spate [Spaten]ʼ (PKEŽ 3, 82n. 

wychodzi od pb. *lāp-tā, wskazując lit. šlúota ʽmiotłaʼ ⇐ šlúoti ʽmieść, zamiataćʼ jako 

paralelę). — Bałtycki pokazuje formację ze wzdłużonym SO w porównaniu do *lăp- 

odpowiednika prasłowiańskiego, por. scs. lopata ʽπτύον, szufla do wiania zbożaʼ, ros. lopáta 

ʽłopata, szuflaʼ, pol. łopata. Pbsł. *lap-et, *lap-at- obok *lāp-et- (por. BSW 149, LEW 339n.). 

Znacz. etym. ʽnarzędzie, które swym kształtem przypomina liśćʼ. Por. lit. lãpas ʽliśćʼ, lapótas 

ʽmający liście, o dużych liściachʼ, jak również psł. *lopěnŭ ʽroślina z dużymi liśćmiʼ ⇒ 

ʽłopian, Arctium lappaʼ, por. bg. gw. lopján, sch. lòpen, pol. łopian, przest. i gw. łopion, czes. 

gw. lopón, lopoň, lopúň (Boryś 301). — Drw. lopetýkštis ʽstylisko, trzonek łopatyʼ, cps. 

lópetkotis a. lopẽtkotis ʽtrzonek łopatyʼ (por. kótas). 

 lopỹčiai, -ių 2 p.a. m.pl. gw. ʽpołatana odzież, ubranieʼ (Nusivilko savo lopyčius 

ʽOdział się w swoje l.ʼ) — praforma *lāpīt-i̯ai, derywat od neoosn. lopyt-, wyabstrahowanej z 



963 

na prawach rękopisu 

participium prt. pass. lópytas ʽłatany, połatanyʼ ⇐ lópyti (zob.). — Neoosn. lopyt-: *lopyt-kis 

ʽłataʼ, zaświadczone w sposób pośredni zdrobnieniem lopytk-áitis ʽmała łata, łatkaʼ: Ir pažint 

nemožna, kur prisiuvau lopytkáitį ʽNawet nie widać, gdzie przyszyłam łatkęʼ. — Neoosn. 

lopyč̓ -: lopỹčkis, -kė ʽłatany, z łatami (o spódnicy, rękawicach)ʼ, por. drùčkis : drū́tas; 

lopškis : lopšis.  

 lópyti, lópau, lópiau 1. ʽłatać, przyszywać, wstawiać łaty, naprawiać dziury w odzieży 

lub obuwiu za pomocą łatʼ, 2. ʽnaprawiać, np. dachʼ, 3. przen. ʽpomagać, wspierać kogo 

materialnieʼ — vb. denominativum od lõpas łataʼ (zob.). Dawne prs. na -i̯a-: lopiu SD «łatam 

co», ažulopiu SD
1 «załatam». Oboczny pdg. lópyti, -iju, -ijau. Podobną oboczność widać 

przy odpowiedniku łot. lãpît ʽłatać, naprawiaćʼ: prs. lâpu lub lãpĩju, prt. lãpĩju. — Neoosn. 

lopy-: lopỹčiai (zob.), lópytojas ʽłataczʼ, SD «partacz» [ʽten, kto się trudni naprawą starych 

rzeczyʼ, SPXVI], lopytojo darbas SD «partanina» [ʽłatanie czegoś, przeróbka...ʼ, SPXVI]. — 

War. sufiksalny: lópinti (ap-, už-), ⇒ neoosn. lopin-: lopinė́ti ʽłatać, naprawiać (chałupę)ʼ, ⇒ 

lopinė́tas ʽłatany; łaciaty, różnobarwnyʼ. Zob. też lopìnis i lopinỹs s.v. lõpas. 

 lopkà 2 p.a., gen.sg. lõpkos gw. ʽławka w kościeleʼ (Prisėdo pilnos lõpkos bobų ʽW 

ławkach pełno kobiet/babʼ) — zapoż. z pol. [łafka], ławka. Brak w POLŽ. Zob. też láuka II. 

 lopšỹs 3 p.a., acc.sg. lópšį 1. ʽkołyska, kolebka, zwł. uszyta z tkaniny i zawieszona na 

giętkiej żerdzi przy łóżku rodzicówʼ (Greta lovos, ant lingės, pakabintas lopšys ʽPrzy łóżku 

zawieszona na żerdzi kołyskaʼ), 2. ʽdrewniana kolebka na biegunachʼ, 3. ʽnadwozie bryczki, 

linijkiʼ, 4. ʽna wozie: miękkie siedzenie na sprężynachʼ. SD lopšys, lopšio «kolebka 

dziecinna». Jest to forma synkopowana z lopišỹs, lópišį 3 p.a. (m.in. Mażwid, Bretkun), 

gwarowe ze Żmudzi (GJL I, § 344). Denominalna formacja na -iš- od lõpas ʽłata, szmataʼ. 

Sufiks jest rzadki, por. vilpišỹs ʽdziki kotʼ (GJL II, § 372). Znacz. etym. ʽto, co zszyto, uszyto 

ze szmatʼ. Por. LEW 386. Liukkonen 1999, 80n. sądzi, że należy tu – jako zapoż. z 

bałtyckiego – fiń. lapsi ʽdzieckoʼ (praforma *lāpis); znacz. etym. ʽdziecko w kołysceʼ? 

Synkopowany czyli wtórny charakter formy lopš- przemawia przeciw tej hipotezie. — Drw. 

lopšėl̃is ʽżłobekʼ, lopšìnė ʽkołysanka, piosenka śpiewana przy usypianiu dzieckaʼ, cps. 

lópšialingė ʽgiętka żerdź, na której jest umocowana kołyskaʼ (por. lìngė), lópšiavirvė ʽsznur, 

którym przywiązuje się kołyskę do żerdziʼ (por. virṽė). 

 lõpšnas, -à 4 p.a., lopšnùs, -ì 4 p.a. gw. 1. ʽsłaby, niezdrówʼ, 2. lopšnà žmona ʽkobieta 

w ciążyʼ, lopšnì moteriška ts. Analiza: *lāp-šna-, starsze *lāp-sna-, dewerbalny przymiotnik 

utworzony z udziałem neoapofonii *ē ⇒ *ā od lėp̃ti ʽzwisać, opadać, flaczećʼ (por. LEW 

386). Paralele apofoniczne: mėl- ⇒ mólis; sėd- ⇒ sõdžius; vėž- ⇒ vožà. Neosuf. -šnV- 

powraca w przymiotnikach lipšnùs, talpšnùs, vilgšnùs. — Z innymi sufiksami: lopšis, -ė 

b.z.a. ʽrozmiękły, zniszczony, pozbawiony dawniejszej formyʼ (Tie batai ne į batus panašūs: 

lopšiai paskutiniai ʽTe buty do butów niepodobne, ostatnie «lopšiai»ʼ), lopškis, -ė b.z.a. 

ʽmarny, zużyty, zniszczonyʼ (Pirštines pasiimk kokias lopškes, neimk gerų ʽWeź byle jakie 

rękawiczki, nie bierz dobrychʼ), por. suf. -kis w pejoratywnych rzecz. saũskis, sùskis, šèpškis. 

 loskà 2 p.a., gen. sg. lõskos stlit., gw. ʽusługa, uprzejmość, łaskaʼ (padãrė lõską ʽzrobił 

uprzejmośćʼ, kad loskà pažìbink ʽbądź łaskaw poświecićʼ) — zapoż. ze stbłr. laska 

ʽprzychylność, łaskawość, względyʼ, błr. láska, -i. Zob. też SLA 124, ZS 30, LEW 386. War. 

ze zmianą sk > tsk: lockà. — Drw. lõskavas ʽświadczący łaskę, przyjaźnie usposobiony, 

życzliwyʼ (bū́k lõskavas ʽbądź łaskaw, bądź tak uprzejmyʼ ), lãskavas ZTŽ ⇐ stbłr. laskavyj, 

por. błr. láskavy (SLA 124). W war. loskãvas miejsce akcentu wskazuje na błr. laskávy albo 

pol. łaskawy jako źródło. 

 lõstas 2 p.a. przest. ʽłaszt, miara zbożaʼ (Jis turi dešimt lõstų javų ant špykėrės ʽOn ma 

dziesięć łasztów zboża w spichlerzuʼ), war. liõstas (GL 81) — zapoż. z prus.-niem. last (por. 
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Čepienė 172n.), nwn. Last f. Osobno zob. lõštas. 

 lósti, lóstu (*lod-stu), išlódau gw. ʽulegać rozpieszczeniu, stawać się wybrednymʼ 

(Baisiai išlódę vaikai – barščių nevalgo ʽStrasznie rozpieszczone dzieci, barszczu nie jedząʼ). 

Dawniej była często używana forma złożona palósti ʽstać się rozwiązłym, żyć rozpustnieʼ 

(zob.). — Neopwk. los-: lõstas ʽrodzaj, gatunekʼ (Pirmo, antro lõsto linai ʽLen pierwszego, 

drugiego gatunkuʼ), znacz. etym. ʽwybór, Auswahlʼ, por. LEW 386n. — Dotychczasowe 

próby nawiązania lod- do dyftongicznych osnów léisti ʽpuścićʼ lub liáutis ʽprzestaćʼ (zob. 

LEW 384) wydają się beznadziejne pod względem głosowym. Pwk. lod-, pb. *lād- wymaga 

wywodu w pierwszym rzędzie z pie. *leh2d- lub *leh2d
h-. Dla pierwszego z tych 

transponatów nie znaleziono dotąd nawiązań poza bałtyckim. Drugi natomiast znajduje 

oparcie w gr. λανθάνω ʽujść czyjejś uwagi, ukryć się (przed kimś); być ukrytym, nieznanym, 

niepostrzeżonymʼ, aor. ἔλησα, ἔλαθον, fut. λήσω (por. LIV
2 401). 

 lõštas 2 p.a. SD «łaszt, achane» [z dodanym objaśnieniem: miera rugių, druskos ʽmiara 

zboża, soliʼ] — zapoż. ze stbłr. laštъ ʽmiara ciał sypkichʼ ⇐ pol. XVI w. przest. łaszt, -u 

ʽmiara produktów sypkich, głównie zboża, zawierająca 3840 lʼ SPXVI (⇐ śrwn. last m. 

ʽokreślona miara pojemności; jednostka wagiʼ, por. nwn. Last f. ʽciężar; miara pojemnościʼ, 

Sławski V, 34). Zob. też POLŽ 427. Osobno zob. lõstas. 

 lõšti, lošiù, lošiaũ: atlõšti ʽprzechylać się do tyłu, odchylić się w tył, podnieść (głowę) 

w górę i w tył, oprzeć się plecami; położyć z tyłuʼ, przen. ʽumrzećʼ, lošiu unt ko SD 

«nalegam komu» [ʽdomagać się, narczywie żądaćʼ, SPXVI] (syn. raginu), užlõšti ʽzadrzeć 

(głowę)ʼ. Refl. lõštis ʽuchylać się, unikać (roboty)ʼ, atsilõšti ʽoprzeć się w tyłʼ (syn. 

atsikriõšti), atsilõšęs adv. ʽ(siedzi) oparty o plecy krzesła, oparłszy się w tył plecamiʼ, 

užsilošiu SD «podpieram się», išsilõšti ʽwypiąć pierś, wyprostować sięʼ (⇒ išsilošdýti per 

lángą ʽwychylać się przez oknoʼ). Nomina: atlošà ʽporęcz u krzesłaʼ, ãtlošas ts. Bez dobrej 

etymologii. LEW 359 (s.v. lė́šos) mało przekonująco łączył z jednej strony z alternantem 

luoš- w lúošas ʽkalekiʼ, z drugiej strony z lėš- w lėš̃ti/lėž̃ti ʽcichnąć, zelżeć (o mrozie)ʼ, tr. 

ʽzmiękczyćʼ. — Nie wiadomo, czy należy z tym łączyć homofoniczny czas. lõšti, -iù, -iaũ 1. 

ʽbawić się, swawolić, szalećʼ, 2. ʽgrać w kartyʼ, išlõšti ʽwygrać, wygrywaćʼ, refl. atsilõšti 

ʽodegrać sięʼ (na to LEW, l.c. odpowiada twierdząco). — SZ laš- ⇐ *lāš-: atlašùs a. ãtlašas 

ʽzadarty do góry, odchylony w tył, zagiętyʼ, atlašà ʽplecy u krzesłaʼ, atlašaĩ adv. 

ʽniestarannie, powierzchownieʼ. Paralele apofoniczne: ãtkalas : atsikõlęs; šakùs : šókti. 

 lotà 4, 2 p.a. gw. 1. ʽpozioma listwa przyciskająca słomę na strzeszeʼ, 2. ʽłata dachowa, 

pozioma belka/listwa przybijana w poprzek krokwi i służąca do umocowania słomy lub 

gontówʼ (syn. grebės̃tas), 3. ʽżerdź do budowy płotuʼ, 4. ʽdeska do obicia stodołyʼ, 5. 

ʽtyczka, np. do strącania jabłekʼ — zapoż. ze stbłr. lata, błr. láta, -y ⇐ pol. łata (⇐ śrwn. 

late, latte f. ʽdługa cienka listwa używana do robót ciesielskichʼ, por. nwn. Latte f.). Por. SLA 

124, ZS 30, LEW 387, Sławski V, 37n. Łot. lata, late ⇐ dn. latte (Jordan 74), war. lakta. — 

Drw. lotìniai vart̃ai m.pl. ʽwrota ze zbitych żerdziʼ, lõtinis kẽlias ʽdroga wymoszczona 

żerdziamiʼ. Vb. denom. aplõtyti, -iju, -ijau ʽobijać łatamiʼ, lotúoti ʽprzybijać łatyʼ. — War. 

m. lõtas ʽłataʼ ⇐ prus.-niem. lat, lot (GL 78, LEW, l.c.). Cps. lõtnegelis ʽgwóźdź do 

przybijania łatʼ – kalka z nwn. Lattennagel m. (GL 83, por. negelỹs); z tym koresponduje 

germanizm stpol. łatnal (SSTP IV, 102n., Sławski V, 42); lõtvinė ʽwielki gwóźdźʼ – kalka z 

nwn. Lattnagel m. (por. vinìs).  

 lóti, lóju, lójau ʽwydawać głos (o psie, lisie), szczekać, ujadaćʼ. Znaczenia poboczne: 1. 

ʽnapadać z ujadaniem, obszczekiwaćʼ, 2. ʽpaplaćʼ, 3. ʽobmawiać, oczerniać, szkalowaćʼ, 4. 

ʽłajać kogoś, wymyślać, besztaćʼ, 5. ʽużywać plugawego językaʼ, 6. ʽmówić dużo i bez 

potrzeby, paplaćʼ, 7. ʽżartować, opowiadać głupstwaʼ, 8. ʽdopraszać się, natrętnie prosićʼ, 
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atlóti ʽzaszczekać, przypędzić szczekającʼ, išlóti m.in. ʽwypaplać, wygadać, zdradzić przez 

gadulstwoʼ, SD
1 paloju «poszczekawam»; įsilóti ʽrozszczekać sięʼ. Odpowiednik łot. lãt, 

lāju, lāju ʽszczekać; wymyślać, łajać, lżyć kogo, oczerniaćʼ. Prapokrewne z psł. *lati, *lajǫ, 

które w tej postaci nie utrzymało się. Por. scs. lajǫ, lajati ʽszczekać; lżyć, łajać kogoʼ: inf. 

lajati został utworzony iteratywnym suf. *-ā- od neopwk. laj-, pochodzącego z metanalizy 

formy praesentis (la-jǫ ⇒ laj-ǫ). Por. ros. lájatь, láju ʽszczekaćʼ; tylko w znacz. przenośnym: 

czes. lát, laji (laju) ʽwymyślać, besztaćʼ, pol. łajać, łaję ʽkomuś złorzeczyć, wymyślaćʼ, łajać 

się ʽwymyślać sobie wzajemnieʼ. Praforma bsł. *lā-i̯e/a- (BSW 148) < pie. *leh2-i̯e/o-. Pwk. 

*leh2- ʽszczekaćʼ (LIV
2 400, ALEW 600), por. orm. lam ʽopłakujęʼ, łac. lā-: lāmentum 

ʽnarzekanie, krzyk żałosnyʼ, drw. lātrō, -āre ʽszczekać, ujadaćʼ, przen. ʽwrzeszczeć, 

pyskować, łajać kogoś; szumieć, huczeć, hałasowaćʼ (vb. denom. od sb. *lā-tro-m 

ʽszczekanie, ujadanieʼ), por. de Vaan 324n. — Drw. lódyti (zob.), lotìs (zob.). — Pbsł. 

praesens z suf. -i̯e/i̯o- ma nawiązanie w wed. rā́yati ʽszczekaʼ < pie. *léh2-i̯e-ti. Inne 

przykłady serii lóju to góju (pie. *gu̯eh2-), jóju (*h1i̯eh2-), knóju (*kneh2-), łot. krãju (*kreh2-, 

por. krósnis), móju (*meh2-), plóju (*pleh2-), róju (*h3reh2-) i stóju (*steh2-). — Neopwk. 

loj-: lójoti, -ja, -jo iter. ʽszczekać, -szczekiwaćʼ (Vilkai aplinkui lakioja, mus per naktis lojoja 

ʽWilki w pobliżu biegają, nasze psy całe noce szczekająʼ). Ta formacja ma paralelę w 

słowiańskim: lajati, -jǫ ʽłajaćʼ. Osobno zob. lõjoti. Nomina: lojà ʽszczekanie; przyganaʼ, 

lojavà ʽbesztanie, wymyślanie, przekleństwaʼ, lojìkas ʽpies, który dużo szczekaʼ (SD 

<łoikas> «szczekacz», <łoikas ßuo> «kundel»), też ʽpapla, gadułaʼ, lojỹnė ʽplugawa mowaʼ, 

lojū̃gas ʽten, kto używa wulgarnego językaʼ, lojùs ʽczłowiek wymowny; ten, kto potrafi 

każdego wyśmiaćʼ. Paralelne neopwk. na -j- to joj- (⇐ jóju), kloj- ⇐ (klóju) i dėj- ⇐ (dė́ju). 

Osobno zob. lajùs.  

 lotyna SD
1 «łacina, Latina lingua» (pratinimasis lotynoj SD «kompozycya szkolna, 

pisanie dla ćwiczenia w łacinie») — zapoż. ze stbłr. XVII w. latina, latyna, tu z pol. łacina 

ʽjęzyk łacińskiʼ (od r. 1395, zob. Sławski IV, 110). Brak w SLA, LEW, ALEW i POLŽ. — Drw. 

lotỹninkas a. lotýninkas ʽkatolik obrządku łacińskiego; znawca łacinyʼ, SD
1 lotynykas 

«łacinnik, Latinus» ⇐ stbłr. latinnikъ, latynnikъ ʽzwolennik katolicyzmu; starożytny 

Rzymianinʼ (z pol. łacinnik ʽkatolik obrządku łacińskiego; znawca łaciny; starożytny 

Rzymianinʼ); lotỹniškas, -a ʽłacińskiʼ, SD lotyniškas liežuvis «łacińska mowa, Latina lingua» 

⇐ stbłr. latinskij, latynskij, lacinskij (z pol. łaciński). 

 lotìs, -iẽs 4 p.a., lótis 1 p.a. f. gw. ʽstado, zgraja wilkówʼ (Rudenį vilkai renkas lotysa 

ʽJesienią wilki łączą się w zgrajeʼ. Važiuodamas susitikau didelę vilkų lõtį ʽPo drodze 

spotkałem wielką zgraję wilkówʼ) — konkretyzowane nomen actionis na -ti- od lóti 

ʽszczekać, ujadaćʼ. Znacz. etym. ʽszczekanie, ujadanieʼ ⇒ ʽgromada ujadających wilkówʼ. 

Podobna budowa w klotìs ⇐ klótis (refl.) i stotìs a. stótis ⇐ stóti. Pod względem 

semazjologicznym por. pol. zgraja ʽstado psów, wilkówʼ ⇐ pol. gw. graje, grać (*grajati) ʽo 

psach myśliwskich: szczekać zaciekle podczas gonuʼ (Boryś 177, 739).  

 lóva 1 p.a. 1. ʽłoże, łóżko, pościel, legowiskoʼ (SD «łoże do sypiania, łożko»), 2. ʽdługa 

ława postawiona wzdłuż ściany, służąca również do spaniaʼ, 3. ʽkoryto (syn. lovỹs), żłób, 

jasłaʼ, 4. ʽpewna część suszarni lnuʼ, 5. ʽgrzęda, pas ziemiʼ, 6. ʽkopczyk nagrobny, mogiłaʼ, 

7. przen. ʽkoryto rzekiʼ. Odpowiednik łot. lâva ʽnajwyższa półka w łaźni parowej; prycza, 

ławka przy piecu; warstwa słomy a. gałęzi kładziona na spód stogu siana, zbożaʼ. Pb. *lāu̯ā- 

jest spokrewnione z psł. *lava ʽsprzęt do siedzenia a. leżeniaʼ, por. ros. gw. láva ts., pol. 

ława, gw. też ʽdeska a. belka przerzucona przez wodę, bagno, kładkaʼ, słń. láva ʽkomin, 

kredensʼ. Zob. BSW 153: pbsł. *lāu̯ā- (z uwagą: «Keine sicheren auswärtigen Beziehungen»), 

REW II, 2. Pbsł. *lāu̯-ā- ma strukturę rzeczownika postwerbalnego od *lāu̯ītei̯ (lit. †lóvyti), tj. 

derywatu na SW do *lau̯, por. lit. †lavù < pie. *leu̯H-e-. Paralele: scs. trava ⇐ traviti ⇐ 
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natrovǫ ʽzjadamʼ (pwk. *treu̯H); scs. slava, lit. šlovė ̃ ⇐ slaviti ⇐ slovǫ ʽsłynęʼ (pwk. 

*ḱleu̯). Jeśli przyjmiemy, że ʽława, łożeʼ stoi w związku z czymś uciętym, np. z podłużnym 

kawałkiem odrąbanego drzewa, z uciętą deską, to możliwe będzie powiązanie tego wyrazu z 

pwk. pie. *leu̯H- ʽucinaćʼ (LIV
2 417). Por. z jednej strony sti. lunā́ti ʽtnie, odcinaʼ, gr. λύω 

ʽodwiązywać, odpinać; uwolnić, oswobodzić; osłabić, znużyćʼ, z drugiej strony lit. liáutis 

ʽprzestać, ustaćʼ. Zob. też LEW 387, Sławski V, 50. — Drw. lovẽlė 1. ʽgrzęda, grządkaʼ, 2. 

ʽmurek a. ławka przy piecuʼ, lovỹs (zob.), cps. lovãtiesė ʽkapa na łóżkoʼ (por. tiẽsti). 

 lovỹs, -io 4, 3 p.a., lõvis 2 p.a. 1. ʽkoryto do karmienia i pojenia zwierząt domowychʼ, 

2. ʽkoryto do solenia mięsaʼ, 3. ʽdzieża do rozczyniania ciasta na chlebʼ, 4. ʽczółno, łódź 

wydrążona z jednego pniaʼ, 5. ʽkrosna żarenʼ, 6. ʽłożysko rzekiʼ, 7. ʽparów, jarʼ, 8. ʽkanał, 

rów na wodęʼ, 9. ʽrozwora w wozieʼ, 10. ʽinspektʼ (zwykle pl. loviaĩ). Substantywizowany 

przymiotnik na *-ii̯a- od lóva (zob.). Por. LEW 387. — Drw. lovẽlis 1. ʽrynienka do zbierania 

żywicyʼ, 2. ʽpiórnik uczniowskiʼ, 3. SD «korczak» [ʽdrewniany kubekʼ] i «korytko» (syn. 

prakartelis), 4. ʽczęść różnych narzędziʼ, loveliai m.pl. SD «narty», lovytaĩtis ʽkorytko do 

taczania jajekʼ (od zdrobnienia *lov-yt). Cps. dúonlovis ʽdzieża do ciasta chlebowegoʼ (por. 

dúona), gìrnalovis ʽkrosna żarenʼ (por. gìrnos). — NB. Wyraz lovyčià ʽżłób, jasła; krosna 

żarenʼ nie jest rodzimy (jak to podawali ŽD 357 i LEW 387, s.v. lóva), lecz zapożyczony z błr. 

lavíca, -y ʽżłóbʼ. — N.m. Loviaĩ, Pùslovis (por. pùsė, n.m. Pùstilta).  

 lõzorius, -iaus 1 p.a. stlit., gw. 1. ʽczłowiek chory; inwalidaʼ, 2. ʽnędzarz, żebrakʼ — 

zapoż. z pol. przest. łazarz (od imienia ewangelicznego Łazarza, łac. Lazarus, gr. Λάζαρος, 

por. Sławski V, 61). Por. nazw. Lõzaras, Lõzaris, Lõzorius, patron. Lozaráitis, Lozoráitis. 

 ložė́ti, ložė́ja (war. lõži), ložė́jo wsch.-lit. ʽpokłaść się na ziemi, wylec – o zbożu, które 

powalił wiatr lub deszczʼ (Rugiai labai loži. Nuo lietaus rugiai ložėm suložė́jo), suložė́ję 

rugiaĩ m.pl. ʽwyległe żytoʼ. Jest też war. akutowany: lóžėti. Sb. postvb. ložė ̃4 p.a. lub lõžė 2 

p.a. ʽmiejsce wyległe w zbożu, trawieʼ. Lit. lož- odzwierciedla prawdopodobnie *lāž- jako 

innowacyjny SO do *lēž- < pie. *leh1ǵ
h- ʽpełzać, kriechenʼ (LIV

2 400), por. łot. lẽzêt, -ẽju 

ʽiść powoli, skradając sięʼ, lēžât ʽiść bardzo wolno, wlec sięʼ, refl. lẽžâtiês ʽspuszczać się z 

góry na sankachʼ, stpr. līse ʽpełznie, kriechtʼ (pb. *lēža), psł. *lězǫ, *lězti, por. scs. vŭzlězǫ 

ʽwleźć, wejśćʼ, sŭlězǫ ʽzleźćʼ. Stary SO miał tu postać pbsł. *lōž- (pie. *loh1ǵ
h-), lit. luož-, 

por. scs. lažǫ, laziti ʽłazićʼ, lit. gw. lúožas ʽpowalone, wyległe zbożeʼ (przytoczone z 

Baisógala w LEW 349, s.v. lažà 3). Dwoistość apofoniczna lož- (młodsze) : luož- (starsze) 

przypomina sod- : suod- (scs. saditi), zob. s.v. sodìnti, gdzie też dalsze paralele. — 

Nowopowstały SO *lāž- stał się punktem wyjścia dla neoapofonii SP *lāž- ⇒ SZ lăž-, a 

świadectwem tego są następujące drw.: lažėk̃ai m.pl. ʽpowalone, wyległe zbożeʼ, lažõnai ts., 

lažùkas bot. ʽpieprzyca siewna, rzeżucha, Lepidiumʼ (war. do ložùkas, ložiùkas), lažùs: 

Avižos labai lãžios – sulužo, sugulė ʽOwies jest bardzo giętki, wyległʼ, pãlažas m.in. 

ʽwygniecione, wydeptane miejsce w zbożuʼ (por. łot. laža ʽpowalone, wyległe zbożeʼ), do 

tego vb. denom. lažóti, -ja, -jau ʽo zbożu: pokłaść się na ziemi, wylecʼ, zwykle z prvb. iš- lub 

pa- (które zakłada zanikłe sb. *lažas ʽpowalone zbożeʼ). Paralele apofoniczne: slógti ⇒ 

slagaĩ; šókti ⇒ ãtšakas; atsilõšti ⇒ atlašà. 

 lùbnios, -ių 2 p.a., lùbnės, -ių 2 p.a. f.pl. gw. ʽsanie roboczeʼ — formy zmienione z 

*lùbinios, *lùbinės przez synkopowanie sufiksalnego i, podobnie jak kélnios < kẽlinios; 

kélnės < kẽlinės (por. Būga, RR II, 205). Formacja denominalna z suf. -in-, urobiona od lub- 

jak w lùbos ʽstropʼ (zob.) i łot. luba m.in. ʽdeskaʼ. Por. LEW 388, ŽD 222n. — War. ze 

zmianą bn > gn: lùgnios, lùgnės ʽsanie wyjazdowe, podróżneʼ (por. bū̃bnas > bū̃gnas). — 

Singulativum: lubnià 1. ʽzbita z desek skrzynia towarowa, którą wstawia się do sań dla 

zwiększenia ich pojemnościʼ (war. lugnià, lùbnė), por. Uždėk lùbnią ant rogių, reiks ryt in 

Seirijus važiuot ʽWstaw skrzynię do sań, jutro będzie trzeba jechać do S.ʼ Nukelk lubnią, 
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sukalk rungus, tai važiuosim malkų ʽZdejmij skrzynię, wbij kłonice, to pojedziemy po 

drzewoʼ, 2. ʽsanie towaroweʼ. — Zapoż. litewskie w pol. gw. łubnia ʽduża, malowana 

skrzynia z desek z siedzeniami, nakładana na sanie przy wyjazdach do kościoła, na wesele i 

na targʼ, por. Zdancewicz 344. — Drw. lùbnikas ʽskrzynia wstawiana do sańʼ, por. Rogėse su 

lùbniku gali daug ką vežti ir patogiai sėdėti ʽW saniach ze skrzynią możesz dużo wieźć i 

wygodnie siedziećʼ. Chodzi tu o drw. na -ik-, nie -(n)yk-, jak mylnie sugeruje LKŽ VII, 669, 

podając «lùbnykas» jako formę hasłową. Poza tym słownik ten przez niedopatrzenie połączył 

w jednym artykule lùbnikas (jak wyżej) i lùbnykas ʽgniazdo gołębie, gołębnikʼ ⇐ błr. 

halúbnik (to należy do alubnykas). — War. lugnià ʽskrzynia wstawiana do sańʼ doznał 

metanalizy lug-nia, a świadczy o tym drw. wsteczny lùgė (war. lùdė), por. Išvažiavo į mišką 

su lugè ʽWyjechał do lasu z «lugė»ʼ. Iš lazdų pinta ir padėta ant rogių bus ludė JU 

ʽWypleciona z łozy i umieszczona na saniach nazywa się «ludė»ʼ. Por. makšnà ⇒ mãkas; 

pivõnija ⇒ pìvas. 

 lùbos, -ų̃ 4 p.a., lùbos, -ų 2 p.a. f.pl. 1. ʽsufit, strop, pułap; strop drewniany, powałaʼ. 

SD <łubas> «strop prosty, piętro», 2. ʽpomieszczenie między sufitem a dachem, strychʼ (syn. 

aũkštas), DP ʽpiętroʼ, 3. ʽpokład statkuʼ (syn. dẽnis). Odpowiedniki bałtyckie: łot. luba 1. 

ʽłyko lipowe a. jodłoweʼ, 2. ʽdługi gontʼ, 3. ʽdeska, półka umocowana na ścianieʼ, stpr. lubbo 

EV ʽdeska, Bret [Brett]ʼ. Pierwotnym znaczeniem lùbos było chyba ʽrusztowanie z żerdzi i 

płatów kory powiązanych łykiemʼ. Formacja na SZ lub- od *li̯au̯b-/*lau̯b- < pie. *leu̯bh-

/*lou̯bh- ʽobierać, łupać, usuwać wierzchnią powłokęʼ (por. IEW 690, LEW 388). 

Odpowiednik germański *lauba- m.n. ʽliść, liścieʼ (goc. lauf, stang. lēaf, stwn. loub, nwn. 

Laub) < pie. *lou̯bh-o-, zob. Kroonen 328. Tu też łac. liber m. ʽkoraʼ < *lubh-ro-. W 

słowiańskim stoi do porównania forma SZ *lŭbŭ ʽczaszka, głowa zwierzęcia, głowa ludzkaʼ, 

por. cs. lŭbŭ, chorw. gw. lȁb, ros. lob, lba, pol. łeb, łba, znacz. etym. ʽcoś, z czego usunięto 

wierzchnią warstwęʼ ⇒ ʽgołe kości czaszkiʼ (zob. Boryś 298). Wyraz bałtycki stoi z jednej 

strony w apofonii do psł. *lubŭ ʽkora obłupywana z drzewʼ (SZ lub- : SP *laub-, zob. BSW 

150n.), z drugiej strony w neoapofonii SZ lub- ⇒ SP luob- do lit. lúobas ʽgruba kora drzewa 

liściastegoʼ (zob.). — Drw. lubẽlės f.pl. ʽpomost do spania umocowany pod pułapemʼ (LEEŽ 

95, s.v. gùltai). Por. lùbnios f.pl. ʽskrzynia towarowa umieszczana na saniachʼ (zob.). Cps. 

kárkluba a. karklubà ʽboczna deska w wozie do wożenia gnoju, gnojnicaʼ – przez 

degeminację z *karkl-luba (por. kárklės s.v. kark̃las). Czy tutaj też pralubė ̃gw. ʽprzerębelʼ? 

Vb. denom. lubóti a. lubúoti ʽokładać strop deskamiʼ, sulubóti: Luboms lentas sudirbo, bet 

dar nesulubójo ʽPrzygotował deski na sufit, ale jeszcze ich nie ułożyłʼ. 

 lū́čioti, lū́čioju, lū́čiojau gw. ʽczekać w ukryciu na kogo/co z zamiarem napaści, czaić 

się, czatować, czyhać (o kocie, lisie)ʼ, por. Lū́čioja kaip katinas pelę ʽCzyha jak kot na 

myszʼ. Lapė lū́čioja apie namus, nori sugauti vištą ʽLis czai się koło domu, chce złapać 

kuręʼ. War. lū́čauti, lū́čyti. LKŽ VII, 671 oznaczył lū́čioti jako wyraz zapożyczony, 

wskazując błr. lučacь jako formę źródłową. Prawdopodobnie nie jest to prawdą. Po pierwsze 

lū́čioti wymagałoby błr. formy źródłowej o postaci *lúčacь, tymczasem słowniki podają 

tylko lučácь i to z odmiennym znacz. ʽtrafiać do celuʼ (iter. do lúčycь). Po drugie akut, 

ukazujący się nie tylko w lū́čioti, ale i w dwóch tego synonimach tego ostatniego (zob. 

wyżej), raczej na rzecz zapożyczenia nie przemawia. Nasuwa się hipoteza o uproszczeniu 

grupy spółgłoskowej w praformie *lū́k-čioti. Odpowiedni czasownik – będący derywatem od 

WSZ lūk- ʽczekaćʼ (por. lūkė́ti) – jest zaświadczony w znacz. ʽczekać, oczekiwaćʼ, por. 

Vakar, eidami iš Punsko, vis lū́kčiojom, kad kas davytų ir pavėžytų ʽWczoraj, idąc z Puńska, 

wciąż oczekiwaliśmy, że ktoś nas dogoni i podwiezieʼ. Wydaje się, że duratywno-

intensywna formacja na -čio- uległa w gwarze dyferencjacji semantycznej, w ten mianowicie 

sposób, że obok znacz. ʽoczekiwać, spodziewać sięʼ (neutralne) rozwinęło się znacz. 

ʽoczekiwać w złym zamiarze, oczekiwać w ukryciuʼ (nacechowane). W ślad za tym poszło 
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zróżnicowanie formy: lū́kčioti – przy znacz. podstawowym (neutralnym), lū́čioti – przy 

znacz. pochodnym (nacechowanym). Pierwszy z tych czasowników jest słowotwórczo 

przejrzysty: lū́k-čio-, por. lūkė́ti. Drugi nie jest przejrzysty; segmentacja †lū-čio- nie jest 

możliwa, bo †lū- nie istnieje. I jeszcze jedno: war. lū́č-auti i lū́č-yti zakładają neopwk. lūč-, 

pochodzący z metanalizy lū́čioti. Inaczej mówiąc, mają one charakter sekundarny. 

 lùčkos 2 p.a. f.pl. gw. ʽwłóczka, słabo skręcona nić wełniana, używana do dzianiaʼ — 

forma pl.t. od *lučka, co zapożyczone z pol. włóczka, -i; uproszczenie nagłosu jak w lõcnas. 

Częstszy jest war. m. lùčkai (Nupirk lučkùs, nunersiu aš tau pirštines ʽKup włóczkę, zrobię ci 

rękawiceʼ). 

 lučnyčia stlit. 1. ʽlampa, światłoʼ: Luczniczia tai est schwesumas WP (SLA 124), 2. 

ʽłuczywo, szczapa smolnaʼ: degantiji lucznycze (ibid.). Brak w ALEW. Brückner 1877, 104 

objaśnił lučnyčia jako zapożyczenie z pol. łucznica i pogląd ten uzyskał ogólną akceptację, 

zob. SLA 124, ŽD 358 i LEW 388. Kłopot w tym, że taki wyraz nie jest notowany w 

słownikach dawnej polszczyzny (SSTP, SPXVI, Linde), więc to, co Brückner puścił w obieg, 

jest najprawdopodobniej ghost-word. Gdy zwróciłem się o pomoc do A.J. Anikina (p.l.), on 

podsunął mi strus. lučnica XVI w. ʽłuczywo, pochodniaʼ (Slovarь russkogo jazyka XI-XVII 

v., 8, 312) jako możliwe źródło lit. zapożyczenia. Jest to trafna sugestia. Pod względem 

budowy lučnyčia staje w jednym szeregu ze slawizmami bažnýčia, sklėnyčià i temnyčià. — 

Rzadszym wariantem jest lučenyčia BRB ʽpochodnia, Fackelʼ: buvo daugia žiburų [glosa: 

lučenyčių]. SLA 124 widzi tu wariację fonetyczną, mianowicie wtrącone e («Mit Einschub 

von e aus lučnyčia»). Zdaje się jednak, że chodzi raczej o zjawisko morfologiczne: luč- + -

enyčia, czyli słowotwórcze odnowienie lučnyčia przy użyciu neosufiksu wyodrębnionego w 

typie akmenyčia. Zob. też neol. vilkenýčia i žindenyčia. 

 lū́gas 1 p.a., lū̃gas 2 p.a. gw. 1. ʽmiejsce wgłębione i zalewane przez rzekę; błotnista, 

grząska odnoga rzekiʼ, 2. ʽkałużaʼ, 3. ʽsadzawka, stawʼ, 4. ʽbłoto, grzęzawiskoʼ, 5. ʽdziura w 

dnie rzekiʼ, 6. ʽschorzenie nóg u koniʼ (arklỹs su lūgù). Prapokrewne 1° z psł. *luža < pbsł. 

SO *lau̯g-i̯ā- ʽkałużaʼ (por. słń. lúža, stczes. lúže, rcs. ros. lúža ʽkałuża, błotoʼ, pol. gw. łuża 

ʽjama, kotlina zalana wodąʼ (REW II, 66, Sławski V, 377), 2° może też z psł. *kaluža ob. 

*kaljuža < cps. *kal-luža ob. *kal-ljuža ʽwoda stojąca w płytkim zagłębieniu, kałuża, bajoroʼ 

(ros. gw. kalúža a. kaljúža, pol. kałuża, czes. kaluž, sch. kàljuža). Człon I jak w psł. *kalŭ, 

scs. kalŭ ʽmuł, błoto, brudʼ, ros. kal ʽłajno, nieczystościʼ, pol. kał ʽodchody ludzkie i 

zwierzęceʼ, stpol. ʽbłoto, moczar, mułʼ, pol. gw. ʽbłotnista kałuża na drodze, bajoro na łąceʼ. 

Człon II *ljuža zakłada SE pbsł. *li̯au̯g-i̯ā-. Zapewne z tego alternantu apofonicznego 

pochodzi palatalny nagłos w syn. lit. liū̃gas ʽniewielkie błoto, bajoro, kałuża; grzęzawisko, w 

którym zapadają się konie, koła wozuʼ. Z innym sufiksem: liū̃gnas ʽkałużaʼ (⇒ liūgnijà 

ʽgrzęzawiskoʼ). Inaczej Boryś 220, który odtwarza formację sufigowaną: psł. *kal-uža (ale 

nie uzasadnia osobliwej formy sufiksu). — Nowy SZ l(i)ug- ⇐ l(i)ūg- widać w łot. luga 

ʽwarstwa roślinności pokrywająca zarastające jezioro; lepka masaʼ, n.rz. Ludza obok ļuga 

ʽgalaretowata masaʼ oraz lit. liugė́ti, liugù, -ė́jau ʽo bagnie: uginać się, kołysać się pod 

stopamiʼ. Ta neoapofonia ma paralele w grud- ⇐ grūd- (por. grùsti, grū́sti); gruž- ⇐ grūž- 

(gružìnti, grūžinė́ti, scs. gryzǫ), łot. drukts ⇐ drūkts. Zob. też BSW 163, LEW 379. — Drw. 

pralū̃gas ʽzatoka na jeziorze lub rzece; okno w bagnie; żyzna łąka nad rzekąʼ. N.jez. Lū̃gas 

5x (1x n.rz.), Lū̃gnas. N. bagna Liū̃gai 2x, n. łąki Liū̃gas 4x, n.jez. Liū̃gežeris. Nazwa błota i 

nazwa łąki Liū̃gnai 6x, n.rz. Liū̃gnės. 

 lugina° hapaks stlit., adi. ʽzdradliwyʼ, por. Nes geresnės yra žaizdos nuog prieteliaus, o 

neg luginajis [w oryginale: <łúginaiię́>] pabučiavimas neprieteliaus DP 36612-13 ʽAbowiem 

lepsze są rany od przyjaciela, a niźli zdradliwe pocałowanie od nieprzyjacielaʼ. Tak 

przytacza odpowiednie miejsce LKŽ VII, 672 i dodaje w pozycji po luginajis ze znakiem 
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zapytania alternatywne lekcje luginaitė? luginąjie? Tymczasem Palionis w Archivum 

Lithuanicum I, 1999, 61n. poprawia hapaks <łúginaiię́> na <łúginaiio> i otrzymuje formę 

genetiwu sg., pochodzącą od participium prs. act. luginąjis (zob. luginti), formę stojącą w 

związku zgody z genetiwem sg. neprieteliaus; dosłowne znaczenie: ʽzdradliwego 

nieprzyjacielaʼ. Z kolei w PAŽ 229 tenże autor podaje lekcję emendowaną na <łúginaiię́s>, 

co prowadzi do formy nom.sg.m. ʽzdradliwyʼ. 

 luginti, -inu, -inau stlit. ʽwabić, nęcićʼ: Savo liežuviais anys vilioj (glosa: alba lugin) 

BRB ʽJęzykami swymi oni wabiąʼ. Izolowany czasownik na -in- (caus.? iter.?), urobiony od 

SZ lug ⇐ *li̯au̯g-, pie. *lugh- ⇐ *leu̯gh- ʽkłamaćʼ (LIV
2 417). Por. łot. lùgt, lùdzu ʽprosić, 

zapraszaćʼ (ME II, 517n., Karulis I, 547, ALEW 600n.). Osobno zob. lugina°. Nawiązania 

pierwiastkowe znajdują się 1° w słowiańskim, por. scs. lŭžǫ, lŭgati ʽmówić nieprawdę, 

kłamać, zwodzićʼ, sch. làgati, ros. lgu, lgatь ʽkłamać, łgaćʼ, błr. ilhácь ts. (REW II, 21), 2° w 

germańskim, por. goc. liugan, stwn. liogan ʽkłamać, mówić nieprawdęʼ, 3° w celtyckim, por. 

stir. lu(i)ge, lugae ʽprzysięgaʼ. Zob. BSW 163, Stang 1972, 35. O możliwości dołączenia tutaj 

wyrazu het. ḫaluka- c. ʽwieść, wiadomośćʼ zob. Kloekhorst 275n. (rekonstrukcja pie. 

*h2leu̯gh-). Nietrafne wydaje się połączenie luginti z lùnginti ʽmerdać ogonemʼ, refl. ʽłasić 

się (o psie)ʼ w LEW 163 i ALEW 601; chodzi o to, że samo lung- nie jest pierwotne, bo 

pochodzi z udźwięcznienia pierwotnego lunk-, zob. luñkanas. 

 lùgnas, -à 4 p.a. gw. ʽłatwo się gnący, giętki, np. o słomie, która jeszcze nie wyschła, o 

pręcieʼ. Z innym sufiksem: palugnùs gw. ʽuległy, posłuszny, korny; podstępny, obłudny, 

dwulicowyʼ (war. paludnùs) — są to derywaty na -nas, -nus od słabo poświadczonego 

przym. lugùs ʽmiękki, wiotki, niesprężystyʼ (słownik Mielckego, 1800). Transponat pie. 

*lug- ⇐ *leu̯g- ʽgiąć, wyginać, skręcaćʼ (por. IEW 685). Śladów st. pełnego liaug- można 

dopatrywać się 1° w nazwie liaugarà 3 p.a., odnoszącej się do dwóch roślin: ʽszczwół 

plamisty, Conium maculatumʼ i ʽsierpnica pospolita, Falcaria vulgarisʼ, 2° w adi. liaukštùs 

ʽwrażliwy, czuły; łagodnyʼ (Moteris liaukštesnio būdo, kap vyras ʽKobieta jest z natury 

łagodniejsza niż mężczyznaʼ) < *liaugštus < *liaug-st-us, pewnie od osnowy frq. *liaug-sty-. 

LEW 389 za Endzelinem powiązał lit. lùgnas itp. z gr. λύγος f.m. ʽgiętka gałązka, witka, pręt, 

zwł. wiklinowy (używany do robienia wieńców)ʼ, vb. denom. λυγίζω ʽwykręcać, wyginać 

jak witkęʼ. GEW II, 141 dodaje tu jeszcze łac. luxus ʽwykręcony, zwichniętyʼ (*lug-so-) oraz 

czasownik stisl. lykna ʽugiąć kolanaʼ (*lukn-jan). Por. jeszcze lùngė jako wariant do lìngė. 

 lū̃gnė 2 p.a. bot. ʽgrążel, roślina wodna o dużych, żółtych kwiatach, nenufar, Nuphar 

luteumʼ, war. lū̃gnas ʽgrążel; lilia wodnaʼ. W LKŽ VII, 672 zostało wymienione wraz z war. 

lugnė b.z.a., lùgnas na drugim miejscu. Najprawdopodobniej są to postaci wtórne względem 

lùknė gw. ʽgrążelʼ, mianowicie zmienione drogą antycypacyjnej sonoryzacji kn > gn. 

Wskazują na to: 1° odpowiednik łot. lùkne ʽpewna roślina wodna o mocnych miękkich 

korzeniach i okrągłych liściachʼ (Urbutis 2010, 179), 2° odpowiednik psł. *lŭkno ʽgrążel, 

Nupharʼ, odzwierciedlony w stczes. lekno, czes. drw. leknín, słc. lekno (por. Berneker I, 749, 

BSW 163, Machek 325), 3° nazwy wodne utworzone od nazwy rośliny: lit. n.jez. Lùknas, 

Luknà, Luknià, Lùknis, n.rz. Lùknė, łot. n.jez. Luknis, Lukna-e̦ze̦rs (por. Vanagas 197n.). 

Zdaniem Urbutisa, l.c. nazwa grążla ma być umotywowana czasownikiem lit. gw. liùkti, 

liuñka, liùko ʽzwisnąć, opaść w dół (o uszach zwierzęcia, o liściach)ʼ, łot. ļukt, ļukstu, ļuku 

ʽzwisnąćʼ. Jeśli przyjmiemy, że palatalizacja nagłosu ma tu charakter ekspresywny (por. 

pliùpti ʽlunąć – o deszczuʼ), to otworzy się droga dla hipotezy, że luk- jest refleksem st. 

zanikowego typu RuT ⇐ ReT od *lek- (por. grut- ⇐ gret-; krut- ⇐ kret). Dalszy wywód 

niepewny. Por. np. lekmẽnė ʽgrzęzawiskoʼ, lekiù, lėk̃ti ʽleciećʼ. 

 lūgóti, lūgóju, lūgójau żm. ʽprosićʼ (często u Dowkonta) — neologizm na -o-, 

utworzony od pwk. lūg- jak w łot. lùgt, lùdzu, lùdzu ʽprosić, błagać; zapraszaćʼ (lūgti viesi 
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m.pl. ʽzaproszeni gościeʼ). Por. LEW 389. — Drw. lūgojimas b.z.a. ʽprośbaʼ, lūgosena b.z.a. 

ts. (wyłącznie u Dowkonta; por. typ vartósena). 

 luĩtas 2 p.a. 1. ʽkawałek (słoniny, mydła, drewna)ʼ, 2. ʽgrudka (ziemi, gliny), bryłaʼ. Z 

innym sufiksem: luĩstas ʽkawałekʼ (por. syn. lùstas). Może być wariantem fonetycznym do 

laĩtas m.in. ʽgrudka gliny do zalepienia szczeliny w polepie, piecuʼ. Por. oboczność ui : ai 

między puĩšos : paĩšos ʽsadzeʼ i rùišis : ráišas ʽpstryʼ. Zob. Būga, RR I, 299, II, 263, LEW 

334. 

 lùiti gw.: sulùiti, -lùja, -lùjo ʽzaszczekaćʼ, np. Šuo sulùjo ʽZaszczekał piesʼ. Neik – gali 

šuva sulùiti, ir išgirs ʽNie idź, pies może zaszczekać i usłyszą [cię]ʼ. Lūte (lote, luite) sulujo 

šunes ʽNagle rozszczekały się wszystkie psyʼ. Pdg. -lùja, -lùjo opiera się na 

dźwiękonaśladowczym pwk. *lui (por. LEW 387). Būga, RR I, 299 przypuszczał, że 

pierwotną postacią infinitiwu było tu *lū́ti i zestawił to z lóti (łot. lãt). Zasugerowana w ten 

sposób apofonia *ū : *ā nie ma jednak poparcia w materiale. — Neopwk. luj-V (⇐ prs. lùja): 

lujà ʽszczekanie; nieprzyjemne odezwanie się, lżenie, znieważanieʼ (por. nazw. Lujà), lujùs 

ʽo psie: co często szczekaʼ. Od tego SW lūj-V: lūjúoti ʽszczekaćʼ, išlūjúoti ʽszczekaniem 

wypędzićʼ.  

 lukénti, lukenù, lukenaũ ʽo gołębiu: pić wetknąwszy dziób do wodyʼ: Karveliai lukẽna. 

Z innym sufiksem: išlùkinti ʽchciwie wypićʼ: Lùk lùk išlùkino tą šaltą vandenį ʽGul gul 

chciwie wypił tę zimną wodęʼ. To zdanie dowodzi, że mamy tu do czynienia z derywacją od 

interi. luk-luk. Paralele: čiurénti ⇐ čiur-čiur; brìzinti ⇐ brìzi-brìzi. — Z suf. -no-: luknóti ʽo 

gołębiu: pić wodęʼ (por. bakšnóti ⇐ bàkšt), ⇒ neoosn. lukn-: išlùkninti ʽwypićʼ, prilùkninti 

ʽnapić się do woliʼ. 

 lūkė́ti, lūkiù (3 os. lū̃ki, war. lūkė́ja), lūkė́jau 1. ʽczekać, oczekiwać, spodziewać sięʼ, 2. 

ʽmieć nadzieję, żywić nadziejęʼ, cps. palūkė́ti ʽpoczekać czas jakiś, trochęʼ (GJL II, § 616), 

np. Palūkė́k, tuojau visi eisim ʽPoczekaj, zaraz wszyscy pójdziemyʼ. Dar nešviesu, palū́k, dar 

nėr aušaros ʽJeszcze ciemno, poczekaj, jeszcze nie świtaʼ), SD
1 palūkiu «postoię». 

Współwystępowanie lūkė́ti i palūkė́ti nasuwa przypuszczenie, że simplex jest młodsze od vb. 

compositum z pa-. Paralele: pastūmė́ti ⇒ stūmė́ti; pagynė́ti ⇒ gynė́ti; pasvyrė́ti ⇒ svyrė́ti. Z 

kolei takie derywacje jak dùsti ⇒ dūsė́ti; dùžti ⇒ dūžė́ti i kiùrti ⇒ kiūrė́ti, gdzie sufigowanie 

duratywnego -ė- wiąże się ze st. wzdłużenia, przemawiają za wywodem lūkė́ti od zanikłego 

czas. prymarnego *lukti, *lunku, *lukau. Alternant *luk- (pie. *luk-) to st. zanikowy do 

*lauk- (pie. *lou̯k-). To ostatnie również się nie dochowało, lecz zostało zastąpione formą na 

st. wzdłużenia (vṛddhi), mianowicie *lāu̯k-, por. láukti ʽczekaćʼ. — Z innymi sufiksami: 

lūkauti b.z.a. ʽczekaćʼ, lū́kčioti ts. (zob. też lū́čioti), lū̃kinėti ʽoczekiwać, spodziewać sięʼ (Aš 

vis lū̃kinėju jų atvažiuojant ʽJa wciąż spodziewam się, że oni przyjadąʼ), lū̃kinti 1. ʽczekaćʼ, 

2. ʽzmuszać kogo do czekaniaʼ, lūkóti, -ju, -jau ʽczekaćʼ, lūksė́ti a. lūksóti ts. (⇒ neoosn. 

lūks-: lūksnóti ʽczekaćʼ, np. Lūksnójo ateĩnant sviečių̃ ʽOczekiwali gościʼ), lū́ktelėti ʽchwilę 

poczekaćʼ, lū́kterėti ʽchwilę poczekaćʼ, lū̃kurti, -iu, -iau ʽczekać, oczekiwaćʼ (por. lūkurỹs 

ʽczekanieʼ i stosunek plū̃durti : plū̃duras). — Neoosn. lūkur-: lū̃kuriuoti ʽoczekiwać, czekaćʼ, 

DP też ʽznosićʼ (war. lū̃kurioti, lū̃kuriauti), lū̃kurnėti przest. i gw. ʽczekać, poczekaćʼ (neosuf. 

-nė-), por. Lūkurnėdams šventa susimylima PK 10315 ʽCzekam ja przedsię twego 

zmiłowaniaʼ. Lū̃kurnėja, kol praeis lietus ʽCzeka, aż przejdzie deszczʼ. — Jeszcze inne 

sufiksy ukazują się w odpowiednikach łotewskich.: lũkuôt a. lũkât ʽpatrzeć na co, oglądać; 

próbować, starać sięʼ, refl. ʽpatrzeć uważnie, wypatrywać, szukać (np. żony)ʼ, nùolũkât 

ʽoglądać się, obserwowaćʼ. — Neoapofonia SP lūk- ⇒ SZ lŭk-: lùktelėti a. lùkterėti ʽchwilę 

poczekać, zaczekaćʼ (por. sùrstelėti ob. sū́rsta; buklė ̃ob. bū́klė). — Hapaks stpr. kāimaluke 

vb. cps. ʽsucht heimʼ wymaga emendacji na <kāim-lauke>, o czym więcej s.v. láukti (inaczej 

ALEW 601, który czyta literalnie °luke). — Nomina: lū̃kestis ʽoczekiwanie, nadziejaʼ (war. 
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lūkesỹs, lū̃kesnis), żm. lū̃kesa ts. (por. żm. ilg̃esa), nelūkė́tai adv. ʽnieoczekiwanie, 

niespodzianieʼ, palū́kos f.pl. ʽodsetki od pożyczonej sumy pieniędzy, procenty, lichwaʼ (⇒ 

palū́kininkas ʽlichwiarzʼ), palū́kanos f.pl. ʽodsetkiʼ, pãlūkis ʽprocent od pieniędzyʼ, SD
1 

nauda ažu palūkį «lichwa», SD patikiu pinigų pirkėjui, ažu prekės palūkis «borguię» [ʽdawać 

na kredyt, kredytowaćʼ], war. pólūkis. Por. łot. lũks ʽzwiadowca; muszka u wylotu lufy, 

celownikʼ, nùolũks neol. ʽzamiar, celʼ. — Neoosn. lūkėj-: palūkėjimas SD
1 «nieskwapliwość» 

[ʽbrak pośpiechuʼ] (syn. palūkis). 

 lùkštas I 2, 4 p.a. 1. ʽskorupa jajka, orzechaʼ, 2. ʽłuska cebuli, ziarnaʼ, 3. ʽłupina strąka, 

owocuʼ, SD «łupina, łuszczyna, obłupina grochuʼ (syn. kiauras, kiautas), 3. przen. ʽpochwa, 

futerałʼ, pl.t. lukštaĩ ʽplewy, ościʼ — prawdopodobnie ze zmiany *lukstas, gdzie neosuf. -st- 

dołącza się do osnowy *luk- jak w lùkutai m.pl. ʽpodarte, znoszone ubranie, łachmanyʼ (zob. 

ŽD 324). Z obocznym suf. -sn-/-šn-: lukšnà ʽskorupa, łupinaʼ, lùkšnas ʽłyko, łubʼ. Wstępnie 

można zaproponować neoapofonię SP lek- ⇒ SZ luk-, pozostającą w ramach proporcji 

analogicznej eRT : uRT = ReT : RuT (por. trèšti ⇒ trùšti; gretà ⇒ grùtė). Pwk. luk- należałby 

wobec tego do rodziny lekiù, lėk̃ti ʽlecieć w powietrzuʼ, w której pojawiają się m.in. nazwy 

plew ulatujących przy wianiu ziarna (lekaĩ/lẽkai, lẽkės, por. wyżej lukštaĩ). Dla wyrazu 

lùkutai można by założyć znacz. etym. ʽstrzępy powiewające na wietrzeʼ (podobnie dla jego 

synonimu lãkatas). Mniej prawdopodobny jest wywód z *lusk-ta- w nawiązaniu do pol. 

łuska < *louska w GJL II, § 398. Niezrozumiałe jest powiązanie lùkštas z osnową luzg- w 

LEW 393 (por. luzgė́ti). — Drw. lùkštenos f.pl. ʽskrzela rybyʼ. Vb. denom. lukšténti a. 

lùkštinti ʽwydobywać z łuski (ziarno, nasiona, groch), łuskać, łuszczyćʼ (war. lùkštyti, -iju, -

ijau). 

 lùkštas II 2, 4 p.a. gw. bot. 1. ʽkaczeniec błotny, Caltha palustrisʼ (war. lukšta b.z.a.), 2. 

ʽlilia wodna, Nymphaea albaʼ. Nawiązanie w łot. luksts ʽgrzybień żółty, Nymphaea luteaʼ, pl. 

luksti ʽłodygi, zwł. łodygi kartofli, łętyʼ oraz łot. luksts ʽgrzęzawisko; nisko położona, mokra 

łąka; łąka nadrzeczna, łąka zalewana wiosnąʼ. W nawiązaniu do spostrzeżenia Urbutisa 

2010, 179n., iż nazwy kaczeńca i lilii wodnej są motywowane czasownikiem o znacz. 

ʽzwisać, opadać w dółʼ (por. lė́pė ⇐ lėp̃ti; liùkti s.v. lū̃gnė), można lùkštas powiązać z pdg. 

lùkšti ʽzwisać – o uszachʼ (zob.) i analizować lukš-tas. — Drw. lukštenos b.z.a. bot. 

ʽczermień błotna, Calla palustrisʼ, lukštýnas a. lukštỹnė ʽmiejsce, gdzie rośnie dużo 

kaczeńcówʼ. — N.jez. Lùkštas 3x, Lū́kštas, Lùkštinis, Lukštìnis, n.rz. Lukštà, Lukštìnė, por. 

łot. n.rz. Lukste, n.jez. Luksta-e̦ze̦rs (por. Vanagas 1981, 198).  

 lùkšti, luñkša, nulùkšo gw. ʽzwisnąć, obwisnąć, odwisnąć – o uszach człowieka lub 

zwierzęcia, zwykle świniʼ (Lukšaũsis yr tas, kieno užlùkšusios ausys) — obecność 

równoznacznego czas. lùsti (luñta, nulùto) skłania do hipotezy, że przyczyną dyferencjacji 

lùsti ⇒ lùkšti był rozwój fonetyczny, mianowicie insercja k przed grupę st i następująca po 

niej welaryzacja ks > kš: lùsti > *luksti > lùkšti. Na miejsce luñta weszło luñkša, a na miejsce 

nulùto – nulùkšo. Pwk. lut- wydał niejako swą mutację w postaci neopwk. lukš-. Zob. też 

lùkštas II. Drw. lukšaũsis ʽistota o zwisających uszach, wisłouchʼ (syn. lùnkausis). — 

Nacechowana insercją forma *luksti rozwinęła się w innym jeszcze kierunku i wydała pdg. 

lùgzti, lū̃zga (*lųzga, por. war. luñzga), nulùzgo ʽopaść w dół, zwisnąć – o uszach (świni)ʼ, 

przen. ʽzubożeć; wyzbyć się baczności, stać się nieostrożnymʼ. Ogniskiem zmiany była 

forma praesentis do neopwk. *luks-. Pojawienie się infiksu nosowego, *lu-n-ska, pociągnęło 

za sobą perseweracyjne udźwięcznienie obstruentów nsk > nzg: stąd luñzga (por. niñzga < 

*ni-n-ska, inf. nìgzti; subrunzdù < *°brunstu, inf. brùzti). — Drw. luzgė́ti (zob.), lùzgurti 

ʽkołysać się, powiewać na wietrzeʼ, tr. ʽnieść z trudem coś ciężkiegoʼ. Nomen: lùzgausis cps. 

ʽistota o zwisających uszach, wisłouchʼ (por. wyżej lukšaũsis), drw. wsteczny: lùzgis 1. 

ʽ(pies) z obwisłymi uszamiʼ, 2. ʽktoś niechlujny, w poszarpanym ubraniu, oberwaniecʼ (war. 
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lùskis), 3. ʽgamoń, niedołęgaʼ.  

 lukùtis, -čio 2 p.a. ʽptak dudek, Upupa epopsʼ (Margas lukùtis lukuoja ʽPstry dudek 

śpiewaʼ. Kukuti, lukuti, ko nelukuoji? ʽDudku, dlaczego nie śpiewasz?ʼ) — drw. od interi. 

*luk(t) o głosie dudka. Podobnie są zbudowane syn. lupùtis ⇐ lup i upùtis ⇐ up. Zob. też 

dudùtis i kukùtis. — Vb. denom. lukúoti ʽo dudku: śpiewaćʼ. 

 *lumpėti, *lumpi, *lumpėjo ʽtrząść się, drżećʼ — tkwi w podstawie sb. postvb. 

lumpėjimas ʽtrzęsienie (ziemi)ʼ, zaświadczonego w DP hapaksem <lumpéiimu> 716 

(instr.sg.). Formacja wygląda jak durativum na -ė- od neopwk. lump-, pochodzącego od 

zanikłego prs. infig. *lumpu ʽtrzęsę, wstrząsamʼ do lùpti, dziś por. lupù, lùpti m.in. ʽzdzierać, 

łupić, rwać, wyrywać (karcze), rozbijać, przewracać, tłucʼ (pie. *leu̯p-/*lup-, tylko bsł., LIV
2, 

420). Brak w LKŽ, LEW i ALEW. 

 luñkanas, -à 3 p.a. gw. ʽgiętki, gibki, sprężysty, o zręcznych ruchach, zwinnyʼ, łot. 

lùnkans ʽgiętki, zręcznyʼ (war. ļun̂kans a. ļungans ʽobwisły, wiotki; niezdarnyʼ) — 

dewerbalny przymiotnik na -an- od osnowy lunk- alternującej z link- w czas. liñkti ʽchylić 

się, giąć sięʼ, na st. zanikowym do leñkti ʽgiąć, zginaćʼ (por. Būga, RR II, 261, z paralelami 

na dwoistość un/in w SZ). Znacz. etym. ʽgiętkiʼ. — Inne drw. od lunk-: łot. luñka 1. ʽzatoka 

morskaʼ, 2. ʽłąka w zakolu rzeki, wiosną zalewanaʼ, stpr. lunkis EV ʽkąt, Winkelʼ (Trautmann 

1910, 373). Cps. lùnkausis ʽz obwisłymi uszami; niedosłyszącyʼ (por. ausìs); na SE: łot. 

ļènkausis, lènkausis ʽistota z obwisłymi uszamiʼ. — Czas. łot. lùncinât ʽporuszać, wprawiać 

w ruch; jeśćʼ, refl. ʽłasić się (o psie)ʼ, asti luncināt ʽmerdać ogonemʼ ma nawiązanie w lit. 

lung- (z lunk- przez persewerację jak w lingė), por. lùnginti, luñginti ʽmerdać ogonemʼ, 

luñgurti ts., refl. ʽłasić się – o psie; przymilać sięʼ, war. lungéntis, lùngytis; nomina: lùngė 

ʽgiętka żerdź przy kołysceʼ, lungurys przest. ʽpochlebstwoʼ. 

 lùnkas 1 p.a., luñkas 4 p.a. gw. ʽłyko, wewnętrzna warstwa kory odartej z młodych 

drzew liściastych, używana do wyrobu wiązadeł, pęt, powrozów, rzeszot i łapciʼ (Karna be 

juodymo bus lùnkas ʽŁyko bez okrywającej je kory to «lunkas»ʼ. Šiemet gerų lùnkų liepos 

turi, bus iš ko virvės vyti ʽTego roku lipy mają dobre łyko, będzie z czego skręcać powrozyʼ). 

Z innym sufiksem: lùnka ʽłykoʼ. Odpowiedniki bałtyckie: stpr. lunkan EV ʽłyko, Bastʼ (zob. 

PKEŽ 3, 91n.), łot. lûks ʽłyko; łyko lipowe, wierzboweʼ. Zapoż. bałtyckie w fiń. lunka 

«Löslichkeit der Rinde von einem frischen wachsenden Baum» (LEW 390n., za Kalimą). 

Pochodzenie sporne. Po pierwsze może to być rzeczownik postwerbalny od *lùnkstu, 

*lunkaũ, *luñkti ʽczynić giętkim, sprężystym przez zginanieʼ (akut związany z sufigowaniem 

-sta-, por. typ gìmstu s.v. gìmti); morfem lunk- można ująć jako wariant do link- w funkcji 

SZ od lenk- (leñkti), zob. luñkanas. Po drugie można analizować *lun-kas i utrzymywać, że 

jest to drw. na -ka- od prs. infigowanego *lunù ʽucinamʼ vel sim. < pie. *lu-n-H-e/o-. Pwk. 

pie. *leu̯H- ʽuciąć; rozwiązać więzy, uwolnićʼ, por. wed. lunā́ti ʽocina, odcinaʼ < *lu-né-H-ti 

(LIV
2 417). Paralela: trìnka ʽkłodaʼ ⇐ prs. trinù. W literaturze przyjęte jest zrównanie lit. 

lùnkas z psł. *lyko, ros. lýko, pol. łyko itd., por. BSW 163, ME II, 518n., REW II, 75, GJL I, § 

497, LEW 390n., Sławski V, 402n. Temu stoją jednak na przeszkodzie prawa głosowe: 

słowiański nie zna †lǫkŭ < *lunkas, zaś litewski nie zna †lū́kas w znacz. ʽłykoʼ. Derksen 

2008, 296 podał transponat ie. *lnH-k-óm, nie wytłumaczył jednak przejścia od *lnH- do psł. 

*ly-. — Drw. lùnkinis a. lunkìnis ʽzrobiony z łykaʼ, virvė lunkinė SD «łyczak, powroz z łyka» 

(por. virṽė), pynė šiaudinė, lunkinė SD «mata z słomy, zielska, trzciny» (por. pỹnioti, pìnti). 

 lúobas 3 p.a. 1. ʽgruba kora darta z drzewa liściastego (lipy, dębu), łub, łykoʼ, 2. SD 

«korek drzewo y kora iego», iš luobo SD «korkowy abo korzany, z kory drzewa 

ledaiakiego», 3. ʽrynienka do taczania jajekʼ, 4. ʽumieszczony na drzewie ulʼ. Pl. luobaĩ 3 

p.a. ʽłubki, cienkie deszczułki dla unieruchomienia złamanej kończynyʼ, luobai unt palaužtos 
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kojos SD «łubki ma złamaną nogę», išvežti ant luobo ʽpochować nieboszczykaʼ. Z innym 

tematem: lúoba ʽcienka kora, skórka (jabłka), łupina (kartofla), stwardniała skorupa czego; 

wysypka, strupyʼ, war. luobà (3, 4 p.a.). Odpowiednik łot. luobs ʽłuska, łupina, skorupaʼ (⇒ 

luôbt, -bju, -bu ʽłupićʼ, luôbît, -u, -ĩju ʽłupić, łuskać, zdzierać korę, łyko; przebierać; uderzać 

kopytemʼ). Formacja wytworzona neoapofonią SZ u ⇒ SP uo do lub-, por. łot. luba ʽłyko 

lipowe a. jodłoweʼ (s.v. lùbos). Paralele: stùburas ⇒ stuobrỹs; dùbti ⇒ duobė;̃ gult̃i ⇒ 

guõlis). — Drw. luobẽlis ʽkoszyk wypleciony z łyka, króbkaʼ, lúobena ʽłupinaʼ. Por. łot. drw. 

luobiņi pl. ʽłuski, strąkiʼ. N.m. Luobà, Luobìnė. Czy należy tutaj praluõbė ʽmiejsce, gdzie 

słońce wytopiło śniegʼ? — Nawiązanie psł. *lubŭ pokazuje refleks st. o, pbsł. *lau̯b-a-s 

(nieznany w bałtyckim). Por. słń. lȗb, -a ʽkora drzewnaʼ, ros. lub, -a ʽwewnętrzna, włóknista 

warstwa kory drzewnej, łykoʼ, ukr. lub, -u ʽkora lipy, łykoʼ, pol. łub, -u ʽpłat cienkiej kory, 

zdartej wraz z łykiem (z lipy, wiązu), używany do krycia dachów, do wyrobu różnych 

naczyń, pudeł, kobiałek i osłonʼ. Zob. REW II, 64, Sławski V, 266n., Bańkowski II, 107n. 

Wyraz bsł., por. rekonstrukcję *lau̯ba- ʽBaumrindeʼ w BSW 150. Pwk. pie. *leu̯bh-/*lubh- 

ʽobierać, łupaćʼ (IEW 690), po którym zachowały się głównie kontynuanty nominalne382. Por. 

alb. labë ʽkora, korekʼ, stisl. laupr ʽkosz; kosz na ryby, więcierzʼ, stang. léap ʽwięcierzʼ, 

stwn. louft ʽkora, łykoʼ, louba ʽdaszek ochronnyʼ, śrdn. lōp ʽkorzecʼ; SZ łac. liber, -brī m. 

ʽłykoʼ, przen. ʽksięga, książkaʼ < *lubh-ro- (de Vaan 337). Zob. IEW 690, WH I, 790, LEW 

343, 388. Brak jest refleksów SE lit. †liaubas, słow. †ljubŭ. 

 lúodyti, lúodiju, lúodijau ʽpodszywać (łapcie), łatać (rękawice), naprawiać (filcowe 

obuwie)ʼ — prawdopodobnie zamiast *lódyti, co zapożyczono z błr. ládzicь, ládžu, 3 sg. 

ládzicь ʽnaprawiać, doprowadzać do stanu używalnościʼ. Zwykłe lit. lod- za błr. lad- widać 

w lodavótis (zob. lõdyti). Zastępstwo lod- przez luod- przypomina takie wypadki, jak 

stuomuõ zam. stomuõ; búožė zam. *bóžė oraz stuogas zam. *stogas, i stoi w związku z 

podwójną reprezentacją st. o (uo lub o) w derywatach od SE ė. LEW 391 nieprzekonująco 

przyjmował prapokrewieństwo lúodyti z ros. laditь (które nie ma pewnej etymologii, zob. 

REW II, 4). — Jest oboczny pdg. lúodyti, -au, lúodžiau, np. Su adikliu lúodo vyžas ʽPodszywa 

łapcie kościaną igłąʼ. — Sb. postvb. luõdas a. lúodas ʽkawałek skóry do załatania obuwia, 

łataʼ (Iš šitų vyžų nieko nebeliko – vieni lúodai ʽZ tych łapci nic już nie zostało, same łatyʼ). 

 luõkas 2 p.a. 1. ʽłuczywo używane przy nocnym połowie ryb za pomocą ościeniaʼ, 2. 

ʽmłot drewniany, którym rybacy biją [ogłuszają] ryby przez lódʼ (Šlapelis 217), 3. ʽkompanja 

rybaków zatrudniona przy takiem łowieniu rybʼ (ibid.) — niejasne. LEW 385 

nieprzekonująco łączy z lokỹs ʽniedźwiedźʼ, zakładając milcząco apofonię uo : o. — Vb. 

denom. luõkyti a. lúokyti, -iju, -ijau 1. ʽłowić ryby ościeniemʼ, 2. ʽbić ryby, łowić pod 

lodemʼ, war. luõkinti a. lúokinti. Por. syn. trinkáuti ⇐ trìnka. 

 lúomas 1 p.a. 1. ʽobszar ziemi, kawałek gruntu uprawnegoʼ (Viename luome mano 

dirva ir ganyklos ʽW jednym kawałku moja rola i pastwiskaʼ), 2. ʽrodzaj, gatunekʼ (vieno 

luomo, vienos rūšies ʽjednego gatunkuʼ), 3. ʽpołożenie rodzinne, np. macierzyństwo, 

wdowieństwoʼ, 4. ʽodłam społeczeństwa, warstwa społecznaʼ (bajõrų lúomas ʽstan 

szlacheckiʼ, visų̃ lúomų žmónės ʽludzie wszystkich stanówʼ). Drw. vienu luomu adv. 

ʽcałkowicie, zupełnie, co do jednegoʼ (znacz. etym. ʽw taki sposób, że nie pozostaje ani jeden 

kawałekʼ). War. lúoma ts., też ʽszereg, kolejność; wyznaczony terminʼ. Odpowiedniki łot. 

luõma a. luõms m.in. ʽwarstwa, szereg; czasʼ, luôms gw. ʽdziura w płocie, przełazʼ. 

Odwołując się do analizy izomorficznych rzeczowników rúožas (zob.) i slúogas (zob.), 

uznamy za prawdopodobne, że lúomas jest rzeczownikiem postwerbalnym od *luomyti 

ʽłamać, zginając rozdzielaćʼ, co było iteratywem na SO *lōm-V od *lēm-V, por. lė́miau jako 

 
382 Por. słabo poświadczony czas. laũbti ʽkopać, ryćʼ.  
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prt. do lémti (zob.), por. SZ palìmti ʽzałamać się pod ciężaremʼ, nulìmti ʽzgiąć sięʼ. Apofonia 

*ē ⇒ *ō jak w rė́žti ⇒ *ruožyti i slė́gti ⇒ *sluogyti. Znacz. etym. ʽto, co zostało odłamane, 

oddzielone od całości, odłam, kawałʼ. 

 lúošas, -à 3 p.a. ʽkaleki, ułomny; chorowityʼ — niejasne. Z formalnego punktu 

widzenia może odzwierciedlać drw. na SO *lōš- ⇐ *lēš- (LEW 359 porównywał lė́šos f.pl. 

ʽśrodki pieniężneʼ, co mało przekonujące). War. z ui: lùišas ʽkalekiʼ. Zob. też lą̃šas. — Drw. 

luošỹs, -ė ̃ʽkaleka, inwalidaʼ. Vb. denom. lúošinti ʽkaleczyć, ranić, psućʼ.  

 luõtas 2 p.a., lúotas 1 p.a. ʽłódź zrobiona z wydrążonego pnia, dłubanka, czółnoʼ (DP 

ʽłódź, łódkaʼ). Zestawia się z jednej strony ze słow. lat- w cs. laty, latŭve ʽgarnekʼ, drw. cs. 

strus. latŭka ʽgarnekʼ, czes. látka ʽgarnekʼ, stpol. łata a. łatka ʽnaczynie, kociołʼ, z drugiej 

strony ze śrwn. lade ʽdeska, dyl, skrzyniaʼ, zob. LEW 391. O tym, że nazwa naczynia staje się 

czasem nazwą łodzi, pisali Fraenkel (LEW 391) i Sławski V, 39 (paralele: pol. okręt, statek). 

Pbsł. *lō-t-. Dalszy wywód niepewny. — Drw. luotelis SD «łodź, łodka mała, barka, bat, 

bacik» (syn. eldijėlė). 

 lū́pa 1 p.a. ʽwargaʼ, pl. lū́pos. SD: apsipila kam lūpos «osypuią się komu wargi», 

apsipylimas lūpų «osypanie warg», kraipau burnų, lupas «wykrzywiam gębę». Odpowiednik 

łot. lũpa, pl. lūpas ʽwargiʼ. Wokalizm długi i intonacja pozostają niewyjaśnione. Bez 

etymologii. Jako jedyny odpowiednik wskazano śrdn. lobbe, lubbe ʽgruba, obwisła wargaʼ 

(zob. LEW 391, ALEW 602). — Zapoż. litewskie w błr. gw. lúpy f.pl. ʽwargi konia, krowyʼ, 

pol. gw. łupy ʽgrube, wystające wargiʼ (Urbutis, Balt V:1, 1969, 64 = Urbutis 2009, 376n., 

Zdancewicz 344, Laučjute 31). — Drw. lūpýnos f.pl. ʽgębaʼ, lūpótas ʽo grubych, wydatnych 

wargachʼ (por. błr. gw. lupáty, pol. gw. łempaty ts.), lū́puotas ts. (SD «wargaty»). Cps. 

veršialū̃pis ʽkto ma grube wargiʼ (dosł. ʽkto ma takie wargi jak cielę, por. verš̃is), veršlūpà c. 

ts., także ʽktoś brzydkiʼ. 

 lupsė́ti, lùpsi, lupsė́jo gw. 1. ʽuderzać, trzepać skrzydłamiʼ (syn. lapsė́ti), 2. ʽmachać 

rękomaʼ, 3. ʽkołysać sięʼ, 3. ʽo ptaku dudku: śpiewaćʼ — czasownik na -sė-, utworzony od 

interi. lùp m.in. o machaniu skrzydłami; o głosie ptaka dudka (lupùtis). Paralela: lapsė́ti ⇐ 

làp. 

 lùpti, lupù, lupaũ (war. lupiaũ) 1. ʽobierać palcami, np. kartofle, jajkoʼ, 2. ʽzdejmować 

skórkę, zdzierać skórę, koręʼ, 3. ʽłupić, bićʼ, nulùpti ʽobrać z łupiny, skorupy, wyłuszczyć 

strąk; zedrzeć skórę, skórkę, obedrzeć koręʼ (óžius lùpti ʽwymiotować, rzygaćʼ). Refl. lùptis 

ʽłuszczyć się, odłupywać sięʼ. Gw. prt. lupiaũ ma paralelę w gw. rišiaũ przy rìšti. 

Odpowiednik łot. lupt, lupju, lupu ʽłuskać, łupaćʼ, też intr. ʽodłupywać się, odstawać, 

odwisaćʼ. Do pie. *leu̯p-/*lup- ʽłupaćʼ, por. LIV
2 420 (tylko bsł.), BSW 164, LEW 391n., 

ALEW 602. Zdaniem Casaretto 2004, 55 może tu należeć germańska nazwa ʽliściaʼ, por. goc. 

laufs m. ʽliśćʼ, stnord. lauf ts., stwn. loub n. ʽlistowieʼ, < pie. *lou̯p-ó-. Refleks SE bałt. 

*li̯au̯p- nie jest zaświadczony. Por. refleksy bliskoznacznego pwk. pie. *leu̯bh-/*lubh- s.v. 

lùbos, lúobas. — Drw. lupinė́ti iter. ʽzdzierać, łupać, rwać, skubać trawęʼ (łot. lupinât ob. 

lupît, -iju). Nomina: lupà ʽkora drzew; cięgi, lanieʼ (por. łot. lupa ʽskorupa; strzęp, szmataʼ), 

lùpata ʽścierka, szmata, gałganʼ (łot. lupata, lupats), lùpena ʽłupina, obierkaʼ (war. lùbena383, 

por. skãbas < skãpas), lupìkas ʽzdzierca, lichwiarzʼ, lupìmas ʽobieranieʼ, lupỹnė ʽłuskaʼ, 

lupnià ʽbicie, lanie (jako kara)ʼ, lupsnà ʽłupina z kartoflaʼ, przen. ʽstary, słaby koń, szkapaʼ, 

lupskà ʽwyłuszczony strąkʼ, lupsnìs f. lub lùpsnis m. ʽłupina z kartofla; kora; łyko (lipowe), 

łubʼ, też ʽczas zdzierania kory, łykaʼ (Lupsnio laiku lupk medžius), núolupa ʽobierzyna, 

łupina kartofla, skorupka jajaʼ ⇐ nulùpti (war. núoluba, por. lùpena > lùbena). Cps. 

 
383 Por. Šįmet jau tokios bulbės: kai nulupi, tai lubenų̃ daugiau, kai vidurių ʽTakie już tego roku kartofle: jak 

obierzesz, to więcej obierków niż «środków»ʼ.  
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išluptaãkis (zob.), kailialupỹs ʽczłowiek skórujący zwierzętaʼ (por. káilis), odalupỹs ts. (por. 

óda), šunãlupis a. šùnlupa ʽrakarz, hycelʼ (dosł. ʽłupiący psyʼ, por. šuõ). — SO laup-: laupýti 

(zob.). 

 lupùtis, -čio 2 p.a., luputỹs 3 p.a. ʽptak dudek, Upupa epopsʼ — rzeczownik utworzony 

suf. -ut- od interi. lùp lùp m.in. o głosie dudka: Luputis lup lup lup lùpsi ir lùpsi; od tego też 

lupsė́ti ʽo dudku: wydawać głosʼ. Typologicznie porównywalną nazwą ʽdudkaʼ jest pol. gw. 

łubek a. łupek (por. SGP III, 80: «głos jego naśladują słowami: łub łub łub»). Zob. też 

dudùtis, kukùtis, lukùtis oraz upùtis. 

 luskà 2 p.a. gw. 1. ʽłupina, skórka, obierkaʼ, 2. ʽstrzęp, szmataʼ. Analiza: lus-kā-, 

rzeczownik dewerbalny na st. zanikowym lus- od pwk. pbsł. *l(i̯)aus-. Ma bałto-słowiańskie 

odpowiedniki na st. o *laus-, por.: łot. laûska ʽodłamek, drzazga, skorupa garnka; coś 

złamanego, stłuczonegoʼ, laûskas ʽłupieżʼ oraz psł. *luska: rcs. luska ʽłupinaʼ, ros. gw. luská 

ʽłuska, łupinaʼ (liter. luzgá), czes. luska ʽstrąkʼ, pol. łuska ʽpłytka na ciele ryby, gada; 

pokrywa nasion i owoców, łupina, plewaʼ (stpol. też ʽłupież; zaćma, bielmoʼ), < pbsł. *lau̯s-

kā-. Zob. BSW 152, LEW 393 (s.v. lùzgis), Sławski V, 352. Sugestia LKŽ VII, 709 o 

zapożyczeniu pol. łuska nie wydaje się trafna. — Specht 1944, 56 i IEW 681n. zaliczyli 

wymienione refleksy do osnowy *leu̯-s-, wywodzącej się z pwk. pie. *leu̯- ʽoddzielać, 

odrywać, odcinaćʼ (dziś rekonstruuje się tu pwk. seṭowy: *leu̯H- ʽabschneiden, lösenʼ, zob. 

LIV
2 417). W użyciu werbalnym osnowa taka jest zaświadczona w czasowniku germańskim, 

por. np. goc. fralusnan ʽzginąć, przepaśćʼ, śrwn. verliesen, nwn. verlieren ʽstracić, utracićʼ 

(EWD 1505). — Z innymi sufiksami: lùskana ʽłupina, obierka; łupież (war. lùskena), ʽłuska 

rybiaʼ, lùskata ʽłuska rybiaʼ, lùskatas ʽstrzęp, łachmanʼ. — Taki wyraz jak lùzgana 1. ʽłuska 

rybiaʼ (war. do lùskana), 2. ʽłupina, skorupaʼ świadczy o obecności war. *luzga (por. 

oboczność -sk-/-zg- w tuskénti/duzgénti; tvaskė́ti/dvazgė́ti; viskė́ti/vizgė́ti, GJL I, § 453). 

Możliwe, że war. *luzga ustalił się drogą zapożyczenia błr. luzgá ʽłupina, łuska, plewaʼ 

(czas. luzgácь ʽłuskaćʼ, por. ĖSBM 6, 48). Z tego powodu, jak też z uwagi na różnicę 

znaczenia, mniej prawdopodobny wydaje się wywód lùzgana od czas. lùgzti, lū̃zga, palùzgo 

ʽzwisnąć, opaść – o uszach świniʼ u Ambrazasa 1993, 95. Wątpliwa jest rekonstrukcja 

nomen pbsł. *louzg-/*luzg- u Derksena 2008, 293. Osobno zob. lùkštas I. 

 lùstas 2, 4 p.a. 1. gw. ʽkawałek czego, zwł. pajda, kromka chlebaʼ (war. f. lustà), też 

ʽbryłka sera; gruda glinyʼ, 2. SD «skiba roley», 3. DP ʽułomek, odrobinaʼ — zapoż. z błr. lúst 

a. lústa (por. ĖSBM 6, 64n.). Z tego samego źródła przejęto pol. gw. łusta ʽkromka chlebaʼ 

(SGP III, 84). NB. LEW 392, za nim Sławski V, 364 niesłusznie podawali, że lit. lùstas jest 

wyrazem prapokrewnym z błr. lústa, ros. gw. lústa, lustá. — Drw. lustelis DP ʽułomek, 

odrobinka, sztuczka, została sztukaʼ. 

 lùsti, luñta, nulùto gw. ʽzwisnąć, opaść w dół – o uszach psa, prosięciaʼ. Por. łot. lut-

àusis cps. ʽein Mensch od. ein Tier mit herabhängenden Ohrenʼ (ME II, 516). Nie ma 

odpowiednich alternantów na SE †liaut-, SO †laut-. Prawdopodobnie odpowiada łot. izlust, -

lùtu (*luntu), -lutu ʽstawać się rozpieszczonym, zniewieściałymʼ (Kad māte lutina, tad bērns 

izlūt, sak izlust). Drw. łot. lutinât ʽrozpieszczać dziecko; klarować miódʼ, nomina: lutis 

ʽrozpieszczone dziecko; dobrze zadbany końʼ, luteklis ʽulubieniec, pieszczochʼ. Por. ME I, 

766; II, 516 (bez wzmianki o lit. lùsti). Dalszy wywód niejasny. Zob. też lùkšti oraz lùgzti, 

nulùzgo s.v. luzgė́ti. 

 lū́šis 1 p.a., gen.sg. lū́šies f. (wtórnie m. lū́šio) ʽryś, Lynx lynxʼ. SD 1. «lampart, 

leopardus», 2. «ryś, panthera, pardus». War. lū́šė, lū́šis f., lūšỹs, lū̃šio m.; z wtórną 

nazalizacją: żm. lų́šis, lųnšis (zob. Būga, RR II, 549n.). Odpowiedniki bałtyckie: łot. lũsis, -ša 

ʽryśʼ; stpr. luysis EV ʽryś, Luchsʼ, czyt. [lui̯sis], z *lūsis przez antycypację miękkości 
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spółgłoski [s̓ ], por. lit. buitìs < būtìs (inaczej PKEŽ 3, 89: dyftong ui ma być objawem 

wykolejenia tabuistycznego). Pb. *lūš-i-, acc.sg. *lūšin < pie. *lūḱ-ṃ. Ślad dawnej osnowy 

atematycznej widać w gen.pl. lū́šų. Pokrewne wyrazy germańskie mają w pierwiastku 

samogłoskę krótką: stszw. lō (*luha- < *luḱ-o-), stwn. luhs, stang. lox (suf. -s-). Jęz. grecki 

pokazuje infiks -n-: λύγξ, λυγκός a. λυγγός m.f. ʽryśʼ, λυκόλυγξ ʽwilkoryś, Wolfluchsʼ, z 

kolei ormiańskie lusanunk̒  ʽryśʼ miało kiedyś dyftong w pwk., < *leu̯ḱ- a. *lou̯ḱ-. Wyraz był 

łączony z pwk. pie. *leu̯ḱ- ʽleuchten; sehenʼ (por. IEW 690, LEW 392, ALEW 603). — Zmianę 

nagłosu l- na r- w psł. *rysĭ (ros. rysь, rýsi, pol. ryś, -ia itd.) przypisuje się czynnikom tabu w 

języku myśliwych albo też adideacji do adi. psł. *rysŭ, por. czes. przest. rysý ʽczerwonawyʼ, 

stpol. rysawy ʽrudawyʼ (zob. REW II, 557n., Boryś 530). BSW 164 zakładał dwoistość form 

pbsł. *lūši-/*rūši-. Drobne różnice formalne zachodzące między refleksami ie. przemawiają 

zdaniem Beekesa 2010, 875 za pochodzeniem wyrazu z substratu przedeuropejskiego. — 

Drw. lū́šena ʽskóra z rysiaʼ, lūšìniai kailiniaĩ m.pl. ʽfutro ze skóry rysiaʼ, lūšiùkas ʽmłode 

rysiaʼ. — Nazw. Lū́šis, Lū́šė. N.m. Lū́šė, Palū́šė, Pãlūšė. Por. stpr. n.m. Luysen ob. Lusen, 

Lueszen, Lussin, Luse-lauke (AON 91, 233). Lit. Palū́šė może mieć odpowiedniki w stpr. 

n.m. Palusin, Paluwsen, cps. Paluse-lauken (por. AON 113; opaczne jest objaśnienie w NMP 

VIII, 281, s.v. Paluzy). 

 lūšnà 3, 2 p.a. ʽmarna, waląca się chataʼ (Geresnė lūšnelė sava už svetimą palocių 

ʽWłasna chatka jest lepsza od cudzego pałacuʼ) — przez degeminację z *lūš-šna, to z *lūž-

snā- (por. syn. lū́žtvė, lū́žtvynė). Dewerbalny drw. od lū́žti ʽłamać się, rozpadać sięʼ. Sufiks 

jak w džiūsnà, válkšna. — Wtórne tematy na -iā- (lūšnià) i na -ė- (lū̃šnė) przypominają 

barnià i barñė obok barnìs. Błędna jest rekonstrukcja *lūž-snia w GJL II, § 296. Nazw. 

Lūšnà. N.m. Lūšnà, Lūšnià. — Neoapofonia SP lūš- ⇒ SZ lŭš-: lušnà, lùšnė. Paralele: buklė,̃ 

plùtis, ùmaras, žuklė.̃ 

 lùtas, -à 4 p.a. żm. ʽkrótkonogi, np. o kurzeʼ — drw. od interi. lùti lùti, opisującej 

chwiejny chód kaczki a. kury: Lùti lùti lùti šliaužia antys per pievą ʽ«Luti lut luti» suną 

kaczki przez łąkęʼ. Por. lùt o upadnięciu, przewróceniu się (Kap ejau, koja kap slyst, tai lùt ir 

guliu ʽGdy szedłem, to jak noga «slyst», to ja «lut» i leżęʼ). — Drw. lùtis, -ė ʽkrótkonogi 

ptak a. zwierzęʼ, 2. ʽkrótkonogi człowiek, człowiek mały i grubyʼ, 3. ʽktoś niezgrabny, 

nieruchawy, ktoś zaniedbanyʼ, ⇒ vb. denom. luténti ʽiść kiwając się, iść jak kaczka; deptać, 

tratowaćʼ, lutinė́ti ʽchodzić bez celu, włóczyć sięʼ; lutìkė ʽkura krótkonoga; kobieta niska i 

krępaʼ, lutùiža c. ʽczłowiek na krótkich nogachʼ, lùtužis, -ė ʽkrótkonoga istotaʼ (gęś, świnia), 

⇒ vb. denom. lùtužioti ʽiść z trudem, przechylając się z nogi na nogęʼ (war. lutū́žioti). Nazw. 

Lùtas, Lūtà. 

 luzgė́ti, lùzga, luzgė́jo gw. ʽporuszać się; chybotać się, kołysać sięʼ (Kad paršas bėg, 

tad ausys lùzg ʽGdy prosię biegnie, to [jego] uszy unoszą się i opadająʼ). Caus. lùzginti 1. 

ʽporuszać czymś zwisającym, potrząsać, zwł. poruszać uszami (o świni, krowie, psie), 

poruszać ogonem, merdaćʼ, 2. ʽzachęcać, pobudzać, dawać impuls do czegoʼ, parlùzginti ʽz 

trudem przynieść coś kołyszącego się (o pełnym wiadrze mleka)ʼ. Osnową tych form jest, jak 

się zdaje, innowacyjny czas. lùgzti, lū̃zga, nulùzgo ʽopadać w dół, zwisać (o uszach świni)ʼ, 

zob. s.v. lùkšti. 

 lū́žti, lū́žta (właśc. *lų́šta < *lunž-sta), lū́žo 1. ʽłamać się przy zginaniu, załamywać się 

pod ciężaremʼ, 2. ʽrozpadać się, walić sięʼ, 3. ʽchylić się (pod ciężarem, z osłabienia)ʼ, 4. 

ʽuginać się (pod ciężarem wielu przedmiotów), pękać od obfitościʼ, 5. ʽzłamać sobie (rękę, 

nogę)ʼ, por. Ranką buvau lū́žęs, nebeprigniaužiu ʽZłamałem [kiedyś] rękę, już nie mogę 

zacisnąć pięściʼ. Jis koją lūžtąs ʽŁamie nogęʼ; įlū́žti ʽzałamać się (o lodzie), wpaść do wody 

(po załamaniu się lodu, kładki)ʼ, nulū́žti ʽzłamać się (o drzewie, nodze, zębie)ʼ, užlū́žo ýla 

ʽszydło się złamałoʼ (tak, że koniec został w trzonku). Odpowiednik łot. lûzt, lûstu, lûzu 
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ʽłamać się, złamać się; urodzić, powićʼ. Formacja ingresywna na -sta- od lūž-, st. 

zanikowego do láuž-C, zob. láužti, láužyti. Wokalizm długi ū(S) może być wtórny, jeśli 

pochodzi z denazalizacji samogłoski ų(S) w formie prs. *lų́šta < *lunž-sta; to ostatnie polega 

na odnowieniu prs. infigowanego *lu-ñ-ža (prt. *lùžo, inf. *lùžti). — Drw. lūžinė́ti ʽłamać 

się, rozłamywać się; załamywać się – o głosieʼ, palūžė́ti tr. ʽnadłamać, np. gałązkęʼ, lūžóti, -

ja, -jo: aplūžóti ʽpochylić się – o chałupieʼ, išlūžóti a. palūžóti ʽo zbożu: wylec, pokłaść się 

na ziemiʼ. Nomina: ažulūžįs SD
1 «załomisty», išlūžà ʽwiatrołom w lesieʼ (syn. ìšlauža), lūžà 

ʽwiatrołom w lesie; powalone zboże; waląca się chataʼ, lū́ženos f.pl. ʽodłamki, szczątki; 

przedmioty połamane, gratyʼ (por. sufiks w pjùvenos, svìltenos), lūžybės f.pl. DP ʽułomności 

(na ciele, na zmysłach)ʼ, lū̃žis ʽzłamanie; ułomekʼ, przen. ʽprzełom, zwrotʼ, lū́žtė a. lū́žtvė 

ʽdrzewa powalone przez burzę, wiatrołom; waląca się chataʼ, lūžtus SD «łomisty, łomny», 

lū́žtvė ʽwielka ilość czegoʼ (Tenai lū́žtvių lū́žtvės yra medžių ʽTam jest masa drzewʼ, war. 

lū́šnos; lū́žtvynė ts., lūžùs ʽłamliwy, łomkiʼ, pãlūža ʽzłamane drzewoʼ, palūžùs DP ʽułomnyʼ. 

Cps. žemalū̃žis ʽkrępy, niewysoki, lecz mocno zbudowanyʼ, SD
1 «krępy; sśiadły» (por. 

žẽmas), ⇒ žemalūžystė SD
1 «krępość». Por. łot. lûznis ʽwiatrołomʼ, lûžņi m.pl. ʽdrzewo 

powałowe; rupiecie, graty; złom żelaznyʼ. — N.m. Lū́žiškiai, cps. Lūžgaliaĩ. 



na prawach rękopisu 

M 
 macà 2 p.a., gen.sg. mãcos NDŽ ʽżydowskie pieczywo rytualne w postaci cienkich 

placków z przaśnego ciasta, pieczone na święto Paschyʼ, też pl.t.m. mãcai (Žydai macùs 

valgo per savo velykas) — zapoż. z błr. macá, -ý, pol. maca, -y (⇐ nwn. Matze m., f., z hebr. 

mazzāh). Zob. też LEW 393. — Wsch.-lit. mačià 2 p.a. (Jau žỹdai mačiàs kẽpa ZS 32 ʽJuż 

Żydzi pieką macęʼ). 

 mãcas 2 p.a. przest. ʽmiara ziarna, mąkiʼ — ze zmianą rodzaju zapożyczone ze stbłr. 

maca, -y ʽmiara zbożowaʼ ⇐ pol. XVI w. maca ʽnaczynie służące za miarkę do odmierzania 

ciał sypkich o objętości prawdopodobnie około ćwierci korcaʼ (SPXVI), tu ze śrwn. matze f. 

ʽmiara młynarskaʼ (por. Bańkowski II, 116).  

 machòrka 1 p.a. 1. bot. ʽgatunek tytoniu, Nicotiana rusticaʼ, 2. ʽpośledniego gatunku 

tytoń do palenia, sporządzony z drobno posiekanych łodyg i liściʼ — zapoż. z ros. 

maxórka, -i (drw. od adi. *amerfortskij, to od niderlandzkiej n.m. Amersfoort, zob. REW II, 

107, LEW 393. Gw. makórka 1 p.a., makorkà a. makarkà 2 p.a.  

 mãcis, -ies 2 p.a., macìs 2 p.a. f. stlit., gw. 1. ʽmoc, siła fizyczna lub duchowa, moc 

(Boga)ʼ, 2. ʽintensywność, stopień stężenia, np. alkoholuʼ, 3. przen. ʽwielka liczba, mnóstwoʼ 

(Mãcis svieto pas mus atvažiavo ʽMnóstwo ludzi do nas przyjechałoʼ) — zapoż. ze stbłr. 

mocъ, por. błr. moc, -y ⇐ pol. moc, -y (por. SLA 124, LEW 393n., ALEW 604). War. macìs, 

‑iẽs, mãcė (m.in. MŽ), macià. Zob. też mãcnas i maktìs. — War. z -č-: stlit., gw. mãčis a. 

mãčė ʽmoc (Boga)ʼ, por. błr. móča ʽmocʼ. Zob. ĖSBM 7, 76, Urbas 216 n., ZS 32. 

 mãcitkas, -à 3 p.a. gw. ʽmaleńkiʼ — ze zmianą c̓ u > c̓ i zapożyczone z pol. maciutki 

(LEW 394, POLŽ 114). Synkopowanie i prowadzi do *mactkas, skąd mãckas, -à 4 p.a. 

ʽmaleńkiʼ (m.in. u Donełajtisa), por. dìčkas < *dìdiškas (ŽD 123n.). — Drw. od neoosn. 

mack-: mackỹnikas, -a ʽmalutkiʼ, mãckis, -ė ʽmały człowiek, dziecko a. zwierzęʼ, mackùtis, -ė 

ʽmaleństwoʼ (Kas tau yra, mano mackùti? ʽCo ci jest, moje maleństwo?ʼ). 

 mãcnas, -à 4 p.a. stlit., gw. ʽmocnyʼ (war. macnùs) — zapoż. z błr. mócny ⇐ pol. 

mocny (ĖSBM 7, 75). Gw. mãčnas, mačnùs ma -č- jak w sb. mãčis, mãčė ʽmocʼ, zob. mãcis. 

— Drw. macnýbė ʽmocʼ, macnìngas ʽsilny, mocnyʼ, macnorius (zob.). Vb. denom. mačnauti 

WP ʽrządzić, panowaćʼ, nu(o)mačnyti ʽwzmocnićʼ (Willent). 

 macnõrius, -iaus 2 p.a. stlit. ʽczłowiek potężny, mający władzę, tyranʼ (WP; BRP 

ʽVornehmsteʼ). Ta forma oddaje pol. mocarz, -a (⇐ moc ʽsiła, potęga, władzaʼ). 

Spodziewana transpozycja na lit. *macorius nie została zrealizowana. Stało się tak dlatego, 

że pol. wyraz mocarz został mylnie zinterpretowany przez Litwinów jako †mocn-arz, czyli 

drw. od przymiotnika mocny, i w następstwie tego zastąpiony litewskim drw. na -orius od 

mãcnas (zob.). Zatem nie jest to zapożyczenie, lecz wyraz wytworzony lit. środkami 

słowotwórczymi. Inaczej SLA 125, LEW 394 (s.v. macnùs) i LKŽ VII, 722, gdzie macnorius 

jest wyprowadzane z nieistniejącego pol. †mocnarz. Obecnie POLŽ 114 podaje pol. gw. 

mocnar jako formę źródłową. ALEW 604 mówi o formacji hybrydalnej wzorowanej na pol. 

mocarz. Na temat suf. -orius zob. ŽD 307 i GJL II, §§ 260, 307 (w żadnym z tych dzieł nie 

ma wzmianki o macnõrius). 

 mãčyti, mãčĩju, mãčĩjau stlit., gw. 1. ʽpomóc, pomagać, udzielać pomocyʼ, 2. ʽo 

lekarstwie: być skutecznym na co, działać korzystnieʼ — czasownik powstał drogą 

deprefigowania formy pamãčyti (Pamãčyk man maišą an pečių užsidėt! ʽPomóż mi worek 
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zarzucić na plecy!ʼ). Tę ostatnią zapożyczono z błr. pamahčý, -mahú (3 sg. -móža) ʽpomócʼ. 

Refl. nesimãčyti ʽnie wysilać sięʼ, susimãčyti ʽpomóc sobie wzajemnieʼ. Por. SLA 125, 155, 

ZS 32, 90n., LEW 394. Paralele na deprefiksację: patrãšyti ⇒ trãšyti; pažỹčyti ⇒ žỹčyti. Zob. 

też pãmačis. 

 mačiūlà 2 p.a., gen.sg. mačiū̃los wsch.-lit. ʽmiejsce, gdzie się moczy len, moczydłoʼ 

(Jaũ mirkýsim mačū̃lon linùs LZŽ ʽJuż będziemy moczyli len w moczydleʼ), war. mačiulà — 

zapoż. z błr. gw. mačúla, mačúlo n. ʽmoczydłoʼ (PZB 3, 52), drw. od mačýcь, mačú ʽmoczyć, 

zamaczaćʼ (stbłr. močylo, błr. liter. mačýlьnja, -i), zob. ĖSBM 6, 283. Brak w LKŽ. 

 madà 4, 2 p.a. ʽmoda, powszechnie przyjęty zwyczaj, dotyczący zwłaszcza sposobu 

ubierania się, ulegający częstym zmianomʼ (Rengiasi pagal naujausią mãdą ʽUbierają się 

według najnowszej modyʼ. Mãdos per madàs eit, viskas mainos ʽIdzie moda za modą, 

wszystko się zmieniaʼ) — zapoż. z pol. moda, ros. móda. — Inne znaczenia (pochodzące 

pewnie z interferencji rosyjskiej): 1. ʽprzyzwyczajenie, zwyczajʼ (Kas kraštas, tai ir madà 

ʽCo kraj, to obyczajʼ), ʽzły zwyczaj, nałógʼ (Aš tau šitą madą išvarysiu! ʽJa ci ten zwyczaj 

wybiję z głowy!ʼ), 2. ʽusposobienie, charakter ludzkiʼ (Baisiai mano vyro negera madà 

ʽBardzo niedobry charakter ma mój mążʼ), 3. ʽsposóbʼ (Nė kokia madà aš to nedarysiu ʽW 

żaden sposób tego nie zrobięʼ), 4. ʽpostać, forma, rodzajʼ (Atnešk tu man gurbą šitokios 

madõs! ʽPrzynieś ty mi kosz tego rodzajuʼ). Por. jeszcze zwroty be madõs ʽbez końca, bez 

miaryʼ, nė madõs ʽwcale, nigdyʼ, ne po mãdai ʽnie podoba sięʼ, į mãdą ʽmniej więcej 

dobrzeʼ, ir madà! ʽdo czego to podobne!ʼ, madà bus esanti! ts. — Niejasny jest wokalizm w 

mudà: nė kokia mudà adv. ʽw żaden sposóbʼ, nė mùdos nėrà adv. ʽjest niemożliwością, 

niemożliweʼ. 

 mãdaras 3 p.a. pogardl. ʽpartacka robota, fuszerkaʼ (m.in. u Donełajtisa) — zapoż. z 

nwn. Madderei f. ʽźle wykonana robota, schlechte Arbeitʼ (GL 83). Por. łot. madere 

ʽskomplikowana sprawaʼ ⇐ dn. madderije (LEW 394). — Vb. denom. mãdaroti a. mãdaruoti 

ʽrobić byle jak, partaczyć, fuszerować; psuć, marnowaćʼ (może być kalką z nwn. maddern, 

por. GL, l.c.). — Niejasne pozostaje użycie mãdaras w znacz. ʽrzadkie błoto na drodzeʼ. 

 mãgaras 1 p.a. gw. ʽmałowartościowy przedmiot, grat, rupiećʼ (Prikrautos pilnos 

kertės visokių mãgarų, o doro daikto nė vieno ʽWszystkie kąty pełne są rozmaitych gratów, i 

ani jednej porządnej rzeczyʼ) — drw. wsteczny od magarỹčios m.in. ʽdodatkowy przedmiot, 

który otrzymuje się gratis przy zakupieʼ (zob.). Por. liesvyčios ⇒ liẽsvos; telyčià ⇒ tẽlias. 

Zmiana znaczenia z ʽdarmowyʼ na ʽmało warty, nic niewartyʼ. 

 magarỹčios, -ų 2 p.a. f.pl. pot. 1. ʽpoczęstunek trunkiem po dobitym targu, tzw. litkupʼ 

(Papilniuj geria magaryčiàs perkant, parduodant, mainant, samdant ʽLitkup pije się po 

zawarciu umowy kupna, sprzedaży, zamiany [i] wynajmuʼ), 2. ʽdodatkowy przedmiot 

dawany gratis przy zakupieʼ (Šėpą ir stalą pirkau, o kėdę davė magaryčių ʽSzafę i stół 

kupiłem, a krzesło dał [mi] w naddatkuʼ), 3. ʽnaddatek przy zwrocie długu pieniężnegoʼ 

(Sugrąžinsiu tau skolą su magaryčiom ʽZwrócę ci dług z naddatkiemʼ) — zapoż. ze stbłr. 

mogoričъ, magaryčъ (stąd też łot. magaričas, margaričas f.pl. ʽlitkupʼ). Por. ukr. mohorýč, -

u, błr. maharýč (⇒ pol. gw. mohorycz ʽlitkupʼ), ros. mogorýč, magarýč, strus. mogorьcь 

1496 (⇐ tur. maharıc ʽwydatki, kosztyʼ, zob. REW II, 144, Stachowski 408n.). Por. SLA 125, 

LEW 395 (brak w ALEW), ĖSBM 6, 150, SGP III, 180. Zob. syn. barìšius, papilnỹs. — Drw. 

wsteczny mãgaras (zob.). Vb. denom. magaryčiáuti ʽodbywać litkupʼ (Pardavę jautį, 

magaryčiáuja ʽSprzedawszy byka, zapijają litkupʼ). 

 mãgas 2 p.a. DP ʽmędrzecʼ — zapoż. z pol. mag, przest. magus ʽkapłan u starożytnych 

Persów, zajmujący się także astrologią i magią; czarnoksiężnik, wróżbita; mędrzecʼ SPXVI 

(⇐ łac. magus). Por. SLA 125, LEW 395, ALEW 604n. (brak w POLŽ). 



980 

na prawach rękopisu 

 magerka b.z.a. przest. ʽrodzaj czapkiʼ (Litwa pruska) — zapoż. ze stbłr. XVI w. 

makgerka (makerka) ⇐ pol. XVI w. magierka ʽczapka pochodzenia węgierskiego, z grubego 

miękkiego sukna, z piórem lub pękiem piórʼ (SPXVI). Zdaniem Bańkowskiego II, 122 

zamiast magierska czapka, por. magierski ʽwęgierskiʼ (od węg. magyar, dawniej magyer 

ʽwęgierskiʼ). 

 magė́ti, magù, magė́jau 1. ʽbudzić chęć, nęcić, wzbudzać pokusęʼ (Man tos kriaušės 

mãga, seilės bėga dosł. ʽMnie te gruszki nęcą, ślinka cieknieʼ. Jo kumelė visam kaimui 

magė́jo ʽJego klaczy cała wieś pożądałaʼ), 2. ʽodczuwać chęć, mieć ochotę na coʼ, refl. 

pasimagė́ti ʽzachcieć się, zapragnąć czegoʼ. Zob. Būga, RR II, 47. Ten czasownik bazuje na 

pwk. pie. *magh- ʽmóc, być w stanie, być zdolnym do czegoʼ (LIV
2 422) i ma nawiązania z 

jednej strony w psł. *mogǫ, *mogti ʽmóc, być w stanie coś zrobićʼ (scs. mogǫ, možeši, mošti, 

ros. mogú, móžešь, močь, pol. mogę, możesz, móc), z drugiej strony w goc. magun 3 pl. 

ʽmogą, są w stanieʼ, stwn. magēn ʽbyć mocnym, mocniećʼ, nwn. vermögen ʽmóc, mieć 

możność, potrafić, zdołaćʼ, wed. ā́ mahe ʽwyjednujeʼ. Do tego nomina: goc. mahts ʽmoc, 

siłaʼ < *mah-ti- (por. scs. moštĭ ʽmocʼ < *mog-ti-), stisl. māttr ts., też ʽzdrowieʼ (*mah-tu-), 

orm. mart̒  ʽmożność, możliwośćʼ (*maghstro-). Porównanie z gr. μάχομαι ʽwalczyć, 

wojować; sprzeczać sięʼ (np. w LIV
2, l.c.) jest kwestionowane z uwagi na izolowany, być 

może pregrecki, charakter pwk. μαχ-, zob. Beekes 2010, 916n. — Osobno zob. mė́gti ʽlubić 

cośʼ. Stosunek wzajemny wokalizmów ă i ė pozostaje niewyjaśniony, zob. LEW 395, 425n., 

Derksen 2008, 321. — Drw. werbalne: magáuti ʽchcieć, pragnąćʼ (syn. mogúoti), 2. 

ʽpróbowaćʼ, refl. magáutis ʽzachwycać się czymʼ (por. syn. mógautis s.v. mõgis), mãginti 

caus. ʽwzbudzać chęć, pociąg do czego, wabić, nęcić, kusić, mamićʼ (Vyrai mergas, mergos 

vyrus mãgina ʽMężczyźni wabią dziewczyny, dziewczyny wabią mężczyznʼ), ⇒ mãginamas 

ʽponętny, powabny, apetycznyʼ; magotis b.z.a. ʽbrzydzić się czymʼ, magúoti ʽmieć ochotę na 

co, pragnąć, chciećʼ. Nomina: magà 1. ʽchęć, ochotaʼ (Jis neturi noro, magos ʽOn nie ma 

ochotyʼ), 2. ʽpokusaʼ (Kiekviena pramoga yra maga ʽKażda rozrywka jest pokusąʼ), magiaĩ 

adv. ʽdobrze, mocno, słodko, np. spaćʼ (Seselė magiai užsnūdo ʽSiostrzyczka słodko 

zasnęłaʼ), magõšius ʽktoś wybredny w jedzeniuʼ (por. magotis), mãgulas, -à ʽmnogi, licznyʼ 

(dość rzadki suf. -ulas, por. gẽdulas, stẽbulas, tóbulas), magū́lis ʽjedzenie brane na drogę lub 

komuś wręczaneʼ, magulỹs ʽwielka ochota, chęć na coʼ, magùs ʽbudzący chęć, ponętny, 

pociągający, powabny; (o śnie) słodki, mocnyʼ. — WSO mog- < *māg-: mãgmogis (zob.), 

pramogà (zob.). 

 magyla b.z.a. gw. 1. ʽuosobiony pomór, zarazaʼ (Akielewicz, Gramatyka języka 

litewskiego, Poznań 1890, 164), 2. pl. magýlos 1 p.a. ʽcmentarzʼ (m.in. CHB), zwykle žỹdų 

magýlos ʽcmentarz żydowskiʼ (Kad tave an magýylų nunešt! ʽŻeby cię na «magylos» 

zanieśli!ʼ), magỹlos ZTŽ 2 p.a. ʽcmentarzʼ — zapoż. ze stbłr. mogila ʽmiejsce pochówku, 

grób, kurhan nagrobnyʼ, por. błr. mahíla, -y ʽmogiła, gróbʼ. War. magylė ZTŽ ʽgróbʼ. Por. 

Būga, RR III, 777, LEW 395, ALEW 605. Wyraz słowiański jest etymologicznie ciemny, zob. 

np. Boryś 335, Mańczak 116. Akut na sufiksie jak w Velýkos, ultójus i paliū́šis. Zob. też 

magìlkos i majìlnykas. 

 magìlkos, -ų pl.t.f. 1 p.a. wsch.-lit. ʽniewielki cmentarz, cmentarzykʼ (ZTŽ) — zapoż. 

ze stbłr. mogilki ʽgroby, kurhany nagrobneʼ, por. błr. mahílki, -lak ʽgrobyʼ, móhilki, -lak 

ʽcmentarzʼ. — War. maìlkos ZTŽ ⇐ błr. mahílki (hiat a.i w następstwie zaniku błr. γ). Por. 

magyla i majìlnykas. 

 mãgmogis, -io 1 p.a. ʽprzyjemność, zadowolenieʼ, pl. mãgmogiai ʽprzyjemności życia, 

uciechyʼ (Jam mãgmogiai terūpi ʽJego tylko przyjemności/uciechy obchodząʼ). Złożenie 

tautologiczne, które łączy w sobie allomorfy mag- (SO) i mog- (WSO) czas. magė́ti (por. 

pramogà). Paralele: mãžmožis, skánskonis. Por. LEW 395, s.v. magė́ti. — Drw. wsteczny: 



981 

na prawach rękopisu 

mõgis (zob.). 

 magóti, magóju, magójau gw. ʽpomagać, ratować (o lekarzu)ʼ — wtórne simplex, 

wynikłe z deprefigowania vb. cps. pamagóti ʽpomagać; leczyćʼ (Kaimynė daug žino, ji mok 

tūlas ligas pamagóti ʽSąsiadka dużo wie, potrafi wiele chorób leczyćʼ) — zapoż. ze stbłr. 

pomagati, por. błr. pamahácь, -áju, 3 sg. -áje. Por. mãčyti ⇐ pamãčyti; žỹčyti ⇐ pažỹčyti. 

Zob. też LEW 395. 

 magztýti, magztaũ, magzčiaũ gw. ʽwiązać, robić węzły; splatać (bicz, plecionkę, siatkę 

ze sznurków)ʼ. Wymieniona forma stanowi pisownię etymologiczną dla brzmienia [makstīti], 

to z *maks-sty-ti przez degeminację. Praforma *mazg-sty-, frq. na SO mazg- od mezgù, 

mègzti. Zob. też mazgýti. Paralela: ragztýti < *ragz-sty- ⇐ règzti. — War. smagztýti ʽwiązaćʼ 

pochodzi z resegmentacji formy *susmagztyti, to zaś z synkopowania refl. *su-si-magztyti 

(zob. s.v. stvérti). — Neoosn. magzty-: magztýtinis ʽbicz spleciony w formę czworobokuʼ (z 

substantywizacji adi., por. adýtinis, karpýtinis). Osobno zob. mãkštai. 

 máigyti, máigau, máigiau (war. maigýti) ʽmiąć, miętosić, gnieść, ściskać; plątać, 

wikłać (nici, słomę); wzruszać ramionamiʼ, įmáigyti ʽwetknąć w ziemię, wcisnąć do 

naczyniaʼ, sumáigyti ʽzbić jabłko; zgnieść (jagody, grzyby), potłuc (ugotowane kartofle)ʼ, 

refl. máigytis ʽzachowywać się niepoważnie, mizdrzyć się (o dziewczynie, kobiecie)ʼ, 

maigau SD «gmatwam» (syn. raizgau, painioju) — iterativum z suf. -y- i SP/SO maig- od SZ 

myg-, por. mýgti ʽcisnąć, ściskać, naciskaćʼ. Paralele apofoniczne: dáigyti ⇐ dyg-; pláišyti ⇐ 

plyš-. Odpowiednik łot. maîdzît, -gu (war. -dzu), -dzĩju iter. ʽcisnąć, przyciskać, ugniatać, 

miesićʼ. — Postverbalia z maig-: máigos, maĩgos f.pl. lub maigaĩ, máigiai m.pl. 

ʽpozostałości po uprzątniętym zbożu; słoma roztrząsana w oborze na podściółkęʼ (por. 

paišaĩ, raizgaĩ i razgaĩ), maigai a. maigas SD «mierzwa» [ʽstargana słoma używana na 

ściółkęʼ] (por. n.m. Maigaĩ, Maigiaĩ 3x), maigìklis ʽtłuczek do kartofliʼ, maigū́nas ʽten, kto 

wszystko wikła, plącze, przekręca słowa, myli drogęʼ, maigùs ʽzawiły; żmudnyʼ (syn. 

painùs). Tu również łot. maîgle m.in. ʽklamraʼ, pl. maigles ʽkleszcze, szczypceʼ, maĩgsne 

ʽdługi drągʼ, jak również cps. stpr. pele-maygis EV ʽjastrząb myszołów, Rotilwye 

[Rötelweihe, Turmfalke, Falco tinnunculus]ʼ (Trautmann 1910, 393), znacz. etym. ʽdusiciel 

myszʼ (por. lit. pelė ̃ʽmyszʼ).  

 maigýtis, maĩgausi, maĩgiausi gw. ʽzasypiać, zapadać w senʼ, išsimaigýti ʽwybić się ze 

snu i nie móc ponownie zasnąćʼ (por. łot. maĩguôt ʽwpadać w drzemkę, drzemaćʼ). Wydaje 

się, że to reflexivum zostało dotworzone do *maigyti, pełniącego funkcję causativum o 

znacz. ʽusypiać (dziecko)ʼ. SO maig- jest motywowany przez SZ mig- właściwy dla intr. 

užmìgti ʽzasnąćʼ. W słowiańskim taki sam stosunek łączy scs. sŭ-měž-iti oči ʽzamknąć oczyʼ 

z inchoat. *mĭg-nǫ-ti ʽporuszyć powieką, mrugnąćʼ (strus. mgnuti, stpol. mgnąć). Por. 

Villanueva Svensson, Balt XXXIX:2, 2004, 180n., ALEW 605. — Postverbalia: maĩgiai adv. 

w zwrocie maĩgiai miegóti ʽspać mocnym snemʼ (Nemaĩgiai miegójau, tai vìską girdė́jau 

ʽNie spałem mocno, więc wszystko słyszałemʼ), maigùs żm. ʽchcący spać, senny, ospałyʼ, ⇒ 

maigū̃nas ʽława a. kanapa do spania, szezlongʼ (m.in. LEX ʽSchlaffbanckʼ). Z materiału 

staropruskiego por. maiggun acc.sg. ʽsen, Schlaffʼ (nom.sg. *maigas), Moicte GRG 34 

«Schlaffen», Meicte GRF 59 «Dormio». Prawdopodobnie chodzi tu o zapisy formy inf. 

*[maiktə] < *maig-ti; tymczasem Villanueva Svensson, l.c. przypuszcza raczej formę 3 os. 

atematycznego prs. *meigti). — LEW 395 za Būgą zaliczył tu jeszcze lit. maigaĩ a. máigos 

ʽcmentarz, zwykle żydowskiʼ (por. syn. magýlos). Zdaniem Karulisa I, 558 należy tu również 

przym. łot. maîgs ʽłagodnyʼ. 

 máigla a. méigla 1 p.a. gw. ʽdziewczynaʼ (Graži, švari méigla, t.y. merga JU). 

Niejasne. 
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 maĩlius, -iaus 2 p.a. 1. ʽdrobne rybyʼ, 2. ʽnarybek, małe ryby pochodzące z rozpłoduʼ 

(Yra maĩliaus, bus ir žuvų ʽJest narybek, więc będą i rybyʼ), 3. SD «drobiazg, minuties» 

[m.in. ʽmałe żywe istoty w znaczeniu zbiorowymʼ, SPXVI]. War. máila, mailas, máilis (są też 

nazwiska Máila i Mailius b.z.a.)384. War. z wstawnym g: maĩglius (Visą gerąją žuvį išpirko, 

liko tik maĩglius). Odpowiednik łot. maĩle ʽmała, drobna rybaʼ (n.rz. Mailupe). Drw. lit. 

majẽlė coll. ʽdrobne rybyʼ – pochodzi z dysymilacji w *mailelė (l-l > ø-l, por. séilės, 

žãbalas). Rzeczowniki z mail- to prawdopodobnie postverbalia od zanikłego czas. *mailyti, 

utworzonego od pwk. mil- z udziałem neoapofonii mil- (SZ) ⇒ mail- (SP/SO). Paralele: dìlti 

⇒ dáilyti ⇒ dailė;̃ smìlti ⇒ *smailyti ⇒ smaĩlius. Pwk. mil- funkcjonował kiedyś jako st. 

zanikowy do mal- jak málti ʽmleć, kruszyćʼ. Znacz. etym. ʽdrobiazg jako skutek 

rozdrobnieniaʼ. Por. ros. gw. meločá, -í coll. ʽdrobna rybaʼ (SRNG), ros. méločь f. ʽdrobiazg; 

drobne pieniądzeʼ ⇐ meljú, molótь ʽmlećʼ; pol. przest. drób, drobu m.in. ʽmałe/młode rybyʼ 

⇐ drobić ʽdoprowadzać do rozdrobnieniaʼ). Inne paralele semazjologiczne: ros. gw. molьë, -

já coll. ʽdrobna ryba; drobna świeża ryba różnych gatunków, którą sprzedawano nie na wagę, 

lecz na kosze albo wiadraʼ, mólьka ʽnarybek, drobne rybyʼ, pl. molьkí ʽdrobne ryby suszoneʼ 

(wszystko za SRNG); ros. malëk ʽryba świeżo wylęgniętaʼ, pl. malьkí ʽnarybekʼ ⇐ mál(yj) 

ʽmałyʼ (M. Osłon, p.l.). Zob. też Būga, RR I, 464, II, 405 i LEW 395, s.v. máila. Būga, RR I, 

492 uważał suf. -ius za wykładnik collectivum i wobec tego zestawiał maĩlius z wyrazem 

skard̃žius ʽoba strome brzegi rzekiʼ (por. skardỹs ʽjeden stromy brzeg rzekiʼ). — 

Słowiańskim odpowiednikiem leksemu *mai̯l- jest mělŭ- w derywacie psł. *mělŭ-kŭ 

ʽpokruszony, rozdrobnionyʼ (BSW 165: *mailu-), por. ros. mélkij ʽdrobny, miałki; płytki, 

powierzchownyʼ, ukr. milkýj ʽpłytki, niegłęboki; drobno zmielonyʼ, pol. miałki ʽdrobno 

pokruszonyʼ, przest. też ʽniegłęboki, płytkiʼ, czes. melký ʽdrobny; płytkiʼ. 

 mainélga 1 p.a. c. gw. 1. ʽkto trudni się zamianą, prowadzi handel na zamianęʼ, 2. 

ʽkrętacz, oszustʼ — z *mainelka przez perseweracyjne udźwięcznienie obstruentu: lk > lg, 

por. vertélka > vertélga; *penkel-kis > penkélgis. Analiza: *mainel-ka, drw. od mainẽlis ʽten, 

co prowadzi handel na zamianęʼ. Na skutek wtórnego odniesienia tego derywatu do mainýti 

lub maináuti ʽhandlować na zamianęʼ jako czasownika motywującego doszło do 

emancypacji segmentów -elk- i -elg- jako neosufiksów. Odpowiednikami mainélga są w 

języku literackim mainéiva i maininiñkas. 

 mainikáuti, mainikáuju, mainikavaũ ʽtrudnić się zamianą, zwł. koniʼ (Arkliais 

mainikáudavo), numainikáuti ʽoszukać kogo przy zamianieʼ — vb. denominativum na -au- 

od niezachowanego n.agt. *mainikas ʽten, kto coś zamienia, trudni się zamianąʼ (zob. 

mainýti). Paralele: kūlikáuti ⇐ kūlìkas; samdikáuti ⇐ *samdikas; jaunikáuti ⇐ jaunìkis. 

 mainýti, mainaũ, mainiaũ 1. ʽzamieniać, zmieniać, np. konieʼ (Maĩno kai cigõnas 

kumeles ʽZmienia jak Cygan kobyłyʼ, mówi się o kawalerze, który zmienia przedmiot swoich 

zalotów, por. Otrębski 1934, 289n.), 2. ʽwymieniać pieniądze, trudnić się zamianąʼ. Refl. 

mainytis ʽzmieniać się, np. o pogodzie; zmieniać się przy pracyʼ. W grę wchodzą dwie 

etymologizacje. Po pierwsze może to być vb. denominativum od rzeczownika *mai-nă- lub 

*mai-nā-, por. mainaĩ m.pl. gw. ʽodmiany księżycaʼ (liter. ʽwymiana, np. towarowaʼ), 

mainaĩs adv. ʽw zamian, na wymianęʼ, atmainà ʽzmiana, odmianaʼ, mainà ʽzamiana, 

wymianaʼ. Por. łot. maĩnît obok maĩņa a. maĩna ʽwymiana, zmianaʼ (maĩņus adv. ʽna 

zmianę, na przemianʼ) oraz scs. měniti ʽwymieniaćʼ obok měna ʽwymianaʼ. — Po drugie 

można się zastanawiać, czy segment n nie jest infiksem nosowym z praformy prs. *minu < 

pie. *mi-n-H-é-. Neopierwiastek pochodzący z reanalizy *min-u mógł bowiem łatwo zostać 

zaopatrzony w alternant na SO main-. W tym kierunku wskazuje taka paralela jak lit. 

 
384 Niejasna jest zmiana nagłosu w war. zmailas b.z.a.: Zmailas – mažtilelės, karčios [žuvys], daugiau upėse.  
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tráinioti ʽtrzeć, pocieraćʼ ⇐ trýni(au) ⇐ trinù z *tirnu < pie. *tṛ-n-h1-é- (pwk. *terh1-). Por. 

też páinioti : pýni(au), pìnti i skáinioti : skýni(au), skìnti. Na seṭowy charakter pwk., pie. 

*mei̯H-/*miH-, wskazują refleksy łotewskie i słowiańskie. Por. 1° łot. mît, miju, miju 

ʽwymieniaćʼ (alternacja antekonsonantyczego mī- z antewokalicznym mij-; -j- pojawiło się w 

hiacie laryngalnym), pamît ʽzmieniaćʼ, refl. mîtiês ʽwymieniać się czym, zmieniać sięʼ, 

pamîtiês ʽzamienić się czym, np. końmiʼ, nomina: mîts, pl. mîti ʽzamianaʼ (⇒ vb. denom. 

mîtuôt ʽwymieniać, zamieniaćʼ, mîtenis ʽzamieniony końʼ (⇒ mîteniski adv. ʽna zmianę, na 

przemianʼ), pamija ʽzmianaʼ, pamijs ʽabwechselnd geschichteter Flachsʼ, 2° scs. minǫti 

ʽprzejść obok, minąć; (o czasie) upłynąć, przeminąćʼ *miH-C, prěminǫti ʽprzekroczyć, 

przejśćʼ, mitě adv. ʽna przemian, na zmianęʼ. Inaczej LIV
2 426: *mei̯- lub *h2mei̯- ʽzmieniać, 

wymieniaćʼ. Zob. też LEW 395n., ALEW 609. — Drw. atmaininė́ti DP ʽodmieniaćʼ, mainéila 

ʽkto trudni się handlem wymiennymʼ (w GJL II, § 222 niesłusznie wywodzi się to od adv. 

mainaĩs ʽna wymianęʼ), mainéiva ts., mainẽlė a. mainẽlis ʽkto prowadzi handel na zamianę; 

kto kupuje konieʼ (Mainẽliai perka arklius, ne tiktai mainikauja ʽM. kupują konie, nie tylko 

[je] zamieniająʼ), mainélga (zob.), maininykas BRB ʽlichwiarz, Wechslerʼ, neatmaĩnomas DP 

ʽnieodmiennyʼ, cps. balsãmainis ʽchłopiec przechodzący mutacjęʼ, SD «mutant» (por. 

bals̃as). Vb. denom. maináuti ʽprowadzić handel na zamianęʼ. — Neoosn. main̓ - (⇐ 

mainiaũ): máinioti 1. ʽtrudnić się zamianą, zwł. koniʼ, 2. stlit. ʽwymieniać pieniądzeʼ: induoť 

tiemus, kurie peningai máinioja DP 38640 ʽporuczyć tym, co pieniądzmi handlująʼ (z uwagi 

na palatalizację wygłosu osnowy mniej prawdopodobny jest wywód od sb. mainà, za czym 

opowiada się Ostrowski 2006, 94). — Neoosn. mainy-: atmainytas SD «fałszywy» (syn. 

netikras), atmainytojas testamento SD «fałszerz testamentow», atmainytojas pinigų SD 

«odmieniacz pieniędzy» [ʽbankier, weksler, lichwiarzʼ], mainytojas BRB ʽlichwiarz, 

Wechslerʼ. 

 mairū̃nas 2 p.a., też pl. mairū̃nai bot. ʽmajeranek, Origanum maioranaʼ — z 

zastępstwem zakończenia -õnas przez -ūnas zapożyczone z prus.-niem. meiran, meirōn, por. 

nwn. Májoran m., war. meíeran, meíran, meíron (DW). Łot. meirãns. Zob. GL 86, LEW 397, 

EWD 826n. War. meirū̃nas, meirõnas, też mairõnas, mairynas (b.z.a.). Osobno zob. 

majeronai. — Nazw. Máironis, Meirõnis, Meirū̃nas. 

 maĩstas 4, 2 p.a. 1. ʽżywność, pożywienie, pokarmʼ (Čia mano visas maĩstas, kuriuomi 

aš misiu ʽTo cała żywność, którą będę się żywiłʼ), maĩsto prẽkės ʽartykuły spożywczeʼ, 2. 

przest. ʽzapas żywności; prowiant zabierany w drogę, do pracyʼ. War. maista, maistis b.z.a. 

(Dowkont). Takie przykłady jak glaĩstas ⇐ glaistýti (glejù) i laĩstas ⇐ laistýti (lejù) skłaniają 

do uznania maĩstas za sb. postverbale na -a- od zanikłego vb. *maistytis ʽżywić sięʼ. To 

ostatnie było frequentativum na -sty-, *mais-sty-, które utworzono z udziałem SO mais- od 

neopwk. mis- ⇐ inf. mìs(ti), por. mintù, mitaũ ʽżywić sięʼ. Apofonia mais- ⇐ mis- ma 

paralele w rais- ⇐ rìsti; švais- ⇐ švìsti; vais- ⇐ výsti. Do zatarcia granicy morfologicznej 

drogą degeminacji doszło też w švaistýti < *švais-sty- (od švis-, por. švìsti, švintù; sb. postvb. 

švaĩstas, próšvaista) oraz spą́styti < *spąs-sty- ⇐ spę́sti (sb. postvb. spą́stai). Mniej 

prawdopodobna jest rekonstrukcja *mait-tas (⇐ mit-), przyjęta w ŽD 321 i ALEW 607 (ʽo-

stufige to-Bildung zu mìstiʼ). Apofonia mit- ⇒ mait- byłaby bardziej wiarygodna w wypadku 

maĩtas ʽpożywienie pszczół, nektarʼ albo maità ʽpadlinaʼ. Ale tu znów prościej jest zamiast 

apofonii założyć drw. postwerbalną, czyli wywód od maitìnti ʽdawać jeść, żrećʼ jako 

causativum na SO do mìsti (zob.). — Neoosn. maist-: maistìngas ʽpożywnyʼ, Cps. 

maĩstmaišis ʽworeczek na prowiantʼ (por. maĩšas), maĩstmilčiai pl.m. ʽresztki pożywienia 

dodawane do karmy dla zwierząt a. drobiuʼ (por. mìltai), maĩstpinigai ʽpieniądze na 

wyżywienie, dietyʼ (por. pìnigas). Vb. denom. maisténtis: Voras meistẽnas musėm ʽPająk 

żywi się muchamiʼ.  
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 maistýti I, maistaũ, maisčiaũ gw.: atmaistýti ʽodplątywać, rozsupływaćʼ — ten 

czasownik pokazuje na granicy morfologicznej -s- pochodzące z degeminacji (*mais.sty-), a 

wcześniej z asymilacji antycypacyjnej (s-s < š-s). Praforma: *maiš-sty-ti, frq. na SO i z suf. -

sty-, które stało kiedyś obok bliskoznacznego iter. maišýti (zob.). Rozwój ściśle równoległy 

zaszedł w wypadku czas. áustyti ʽwyziębiaćʼ < *auš-sty-, który jest synonimem áušyti. Tak 

maistýti jak áustyti są wyjątkowymi przykładami, ponieważ w derywatach na -sty-, 

tworzonych od osnów zakończonych spirantem š, granica morfemowa š-sty jest normalnie 

znoszona na korzyść š drogą asymilacji perseweracyjnej: *š.sty > *š.šty > *šty. Por. np. 

kùmštyti < *kumš-sty- (ob. kùmšti), raištýti < *raiš-sty- (ob. raišýti). — Trzeba dodać, że w 

obrębie SO maiš- obserwuje się również alternatywne względem maistýti traktowanie 

praformy *maiš-sty-ti, mianowicie jako *maištyti. Dowodzi tego sb. postvb. maĩštas. 

 maistýti II, maistaũ, maisčiaũ gw. ʽzgadywać, zgadywać zagadkiʼ, sumaistýti 

ʽwspominać, wymieniać (imiona)ʼ — przez degeminację z *mais-sty-, frq. z neoapofonią 

mais- (SP/SO) ⇐ mįs- (SZ), por. įmįs̃ti, -mįsu ʽzgadnąć, odgadnąć zagadkęʼ, pamįs̃ti ʽzadać 

komu zagadkęʼ. Paralele: raistýti ⇐ rìsti; švaistýti ⇐ švìsti oraz pasiváistyti ⇐ vys- (por. 

išvýstu < *°vįstu < *°vind-stu). Morfem mįs- jest neopierwiastkiem, który wyabstrahowano z 

formy prs. *mįstu (*min-stu) do *minau, *minti; takie prs. było formacją poboczną przy 

menù, miniaũ, miñti ʽpamiętać, przypominać sobieʼ (zob.). NB. Starszym od mais- stopniem 

o było *mans- ⇐ *mins-, ozdwierciedlone w mąstýti (*mans-sty-/*mąs-sty-), zob. s.v. 

 máistra 1 p.a. m. gw. ʽstolarzʼ: glaúnas máistra ʽbardzo dobry stolarzʼ (ZS 32) — 

zapoż. z błr. májstra, -a m. Jest to wariant do májstar, -tra, stbłr. majsterъ, majstrъ, por. 

ĖSBM 6, 168, LEW 397. Co do akutu por. zapoż. báika, náika, váiskas. — War. máistras 

ʽmistrz w pewnym rzemiośle; stolarzʼ. SD: škalinis maistras «mistrz szkolny» [ʽnauczycielʼ], 

⇒ drw. maistrienė «mistrzyni», maistrystė «mistrzostwo» (syn. mistrystė). Osobno zob. 

méisteris i méistras. 

 maĩšas 4 p.a. 1. ʽwór, worekʼ, 2. ʽmiech kowalskiʼ, 3. przen. ʽduża ilość czego, 

mnóstwoʼ (Mes jų maišùs mokam, tų mįslių DVŽ ʽMy ich bardzo dużo znamy, tych 

zagadekʼ), 4. przen. ʽgrube, tłuste zwierzę; tęgi, nieruchawy człowiekʼ, 5. SD «kubeł 

skorzany, skorzane wiadro» (syn. viedras odinis). Z innymi sufiksami i metatonią akutową: 

máišis m.f. ʽwórʼ, máišė ʽspleciona ze sznurków workowata sieć, służąca do przenoszenia 

karmy, zwł. siana; wielki worek; matnia w sieciʼ; war. máižė (sonoryzacja i̯š > i̯ž też w 

kepaĩžis, páižioti). Odpowiedniki bałtyckie: łot. màiss ʽwórʼ, stpr. moasis EV ʽmiech 

kowalski, Blosebalk [Blasebalg]ʼ385. Dokładne nawiązanie w prasłowiańskim *měxŭ, por. 

scs. měxŭ ʽskórzany worek, miechʼ, ros. mex ʽfutro zwierzęcia; miech kowalskiʼ, pl. mexá 

ʽwyprawiona skóraʼ, pl. mexí ʽworek ze skóryʼ, czes. měch ʽmiech kowalskiʼ, gw. ʽrodzaj 

sieci rybackiej a. myśliwskiejʼ, pol. miech ʽwór, torba, sakwa; miech kowalskiʼ. Praforma 

bsł. *mai̯ša- < *mai̯sa- < pie. *moi̯so-. Wyraz uchodzi za spokrewniony z indo-irańską 

nazwą ʽbaranaʼ, por. wed. meṣáḥ m. ʽbaranʼ, aw. maēša- m. ʽowcaʼ. Znacz. etym. ʽpojemnik 

zrobiony ze skóry baraniej, służący do przenoszenia i przechowywania płynówʼ. Por. z 

drugiej strony por. stisl. meiss m. ʽpudło z drewna, wyplatany koszʼ, heymeiss ʽwór sianaʼ, 

stwn. meisa f. ʽnosidła z drewna do przenoszenia ciężarów na plecachʼ (śrdn. meise ʽmiara 

ciał sypkichʼ). Zob. BSW 165, LEW 397, NIL 496, Boryś 322n., Derksen 2008, 309n., 

 
385 Stpr. hapaks moasis wolno czytać [ma:sis] a. [mo:sis] i uważać za produkt monoftongizacji prapruskiego 

*mais- (= lit. maĩšas, łot. màiss). Digraf <oa> pojawia się w EV na oznaczenie allofonów dwu fonemów: /a/, 

por. por. doalgis ʽkosaʼ : lit. dalgis oraz /a:/, por. moazo ʽsiostra matkiʼ : lit. móša. Na oznaczenie długości 

pochodzącej z monoftongizacji używa się digrafu <oa> również w takim przykładzie, jak moasis EV 

ʽjęczmieńʼ < *maizis, co odpowiada Maise GRG 14 «Gerste», Mayse GRF 5 «Hordeum» i lit. miẽžis. Zob. też 

PKEŽ 3, 146. 
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Kroonen 348, ALEW 607. Stang 1972, 35 daje pierwszeństwo zestawieniu maĩšas z 

odpowiednikami germańskimi. — NB. Z synchronicznego punktu widzenia maĩšas może 

być oceniane jako sb. postverbale od maišýti ʽmieszać jedno z drugimʼ (znacz. etym. 

*ʽpojemnik, w którym się coś mieszaʼ), por. paišaĩ ⇐ paišýti, smaĩgas ⇐ smaigýti i sprándas 

⇐ sprandýti. — Drw. apýmaišis ʽniepełny worekʼ, maišẽlis ʽworeczek, woreczek na 

pieniądzeʼ, DP ʽworekʼ, SD «mieszek, worek ledaiaki; mieszek pieniężny, bursa, worek», 

jupoj maišelis SD «kieszeń», maĩšiščias wsch.-lit. ʽwielki wór, lichy worekʼ (por. neosufiks 

w parš̃iščias, rañkiščia), maĩšiškas ʽworkowaty, jak worek wyglądający (o źle uszytym 

ubraniu)ʼ. Cps. maišãdaris a. maišãsiuvis ʽkto szyje workiʼ, SD «miechownik» (por. darýti, 

siū́ti), miegamaĩšis (zob. miegóti), sū́ramaišis ʽworeczek do suszenia serówʼ (por. sū́ris). — 

N.m. Maĩšeliai, Maišẽliai, Maišeliaĩ.  

 maišýti, maišaũ, maišiaũ 1. ʽmieszaćʼ, 2. ʽzagniatać mąkę z wodą, miesić ciastoʼ, 3. 

ʽplątać nici, sznuryʼ, įmaišýti ʽrozczyniać ciasto chleboweʼ. SD: maišau 1. «mieszam co z 

czym, pomieszać co czym», 2. maišau su vundenim «rozwarzam co» [dosł. ʽmieszam z 

wodąʼ], syn. praskiedžiu, 3. «buntuię» (syn. vaidiju, maištų darau, vaidų sukuriu), 4. 

«machluię» [ʽkłamię, oszukuję, mataczęʼ] (syn. painioju, suku, meluoju), sumaišau [SD
1] 

«gmerzę, gmeram; zamięszywam». Refl. įsimaišyt SD «wmieszać się w ludzie», įsimaišau 

SD «wtrącam się w co» (syn. įsikišu) — iterativum na -y- ze SO maiš- ⇐ mieš-/miš-, zob. 

miẽšti, mìšti. Paralele apofoniczne: paišýti ⇐ piẽšti; raišýti ⇐ rìšti; laižýti ⇐ liẽžti. 

Odpowiednik łot. màisît, -u, -ĩju ʽmieszaćʼ, maisīt zemi ʽorać po raz drugiʼ. Nawiązanie w 

prasłowiańskim *měs-i-, por. scs. měsiti, měšǫ ʽmiesić, ugniataćʼ, ros. mesítь, mešú 

ʽzagniatać, wyrabiać ciasto, glinęʼ, czes. mísit, mísím ʽmieszaćʼ (mísit těsto ʽmiesić ciastoʼ), 

pol. miesić, mieszę ʽmieszać ugniatającʼ, < pbsł. *mai̯š-ī- ⇐ pie. *moi̯ḱ-éi̯e- ⇐ *mei̯ḱ- (por. 

BSW 175, LEW 450n., ALEW 608, LIV
2 428). — Osobno zob. maistýti jako refleks *maiš-sty-. 

Z tej samej praformy wywodzi się frq. *maištyti ʽbuntowaćʼ (zob. wyżej SD maišau 

«buntuię»), które zostawiło ślad w sb. postvb. maĩštas (zob.). — Postverbalia: į́maišalas 1. 

ʽrozczynione ciasto chleboweʼ, 2. ʽzaczyn, zakwas, tj. kawałek ciasta żytniego z 

poprzedniego zaczynuʼ ⇐ įmaišýti ʽrozczynićʼ (do tego drw. wsteczny: į́maišas), maišas 

b.z.a. ʽzacier na samogonʼ, maĩšalas ʽmieszanina, domieszka, zamętʼ (⇒ neoosn. maišal-: 

maišalíenė a. maišalỹnė ʽbezład, nieład; zupa z mieszanych składników, kawałków mięsa i 

klusekʼ, por. sufiks w bulvíenė), maišatìs, -iẽs f. ʽzamęt, zamieszanie, zgiełk, nieporządek, 

utrudnienieʼ (⇒ neoosn. maišat-: maišatiẽnė ʽzamieszanie, zamętʼ, maišatỹnė ts.); dubletem 

sufiksu -atis jest -astis w neol. maišastìs ʽzamieszanie; tłok, ściskʼ (por. bjaurastìs ob. 

bjauratìs, káršastis ob. káršatis); maišẽklis ʽpogrzebacz; mątewka, mieszadłoʼ (por. sufiks w 

žarstẽklis), maišìklis ʽmieszadłoʼ, maĩšinas vanduõ ʽmętna wodaʼ, maišiẽnė a. maišinỹs 

ʽmieszanka zbóż jarychʼ (⇒ drw. wsteczny: maĩšė ʽmieszanina jęczmienia, owsa i wykiʼ386), 

maišingas SD «buntowny» (syn. vaidingas), «zamieszania pełny», maišinykas SD 

«buntownik» (syn. vaidinykas), «herst» (syn. kurstytojas, pirmas piktadarys), maištrùs 

(zob.). Cps. kraujómaiša ʽkazirodztwoʼ (dosł. ʽpomieszanie krwiʼ, por. kraũjas). — Neoosn. 

maišy-: maĩšymas n.act. ʽmieszanieʼ oraz concreta: ʽciasto chlebowe (zakwaszone, ale 

jeszcze nie wyrobione); polewka chlebowaʼ i ʽosłodzona wodaʼ (por. nazw. Maĩšymas), 

maišýtojas ʽten, kto zagniata ciastoʼ, maišýtuvas ʽmieszadłoʼ, pamaišymas SD «buntowanie; 

pomieszanie; zatrwożenie», pamaišýtas SD «mieszany, pomieszany». — Staropruskie adi. 

maysotan EV ʽmieszany, pstry, gemenget [bunt]ʼ zakłada osnowę w postaci vb. iter. na -ā-, 

*mais-ā-t. Różnica słowotwórcza między *maisāt i lit. maišýti przypomina parę stpr. *bandāt 

(perbānda ʽwystawia na próbę, versuchtʼ) : lit. bandýti (zob.), jak również stpr. *pīdāt 

(perpīdai ʽniesie, tregtʼ) : lit. pýdyti (zob.). 

 
386 Paralele: avìkinė ⇒ avìkė; budỹnės ⇒ bùdės; kobinỹs ⇒ kóbis.  
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 maĩštas 2 p.a. 1. ʽbunt, spontaniczny sprzeciwʼ (sukélti maĩštą ʽpodnieść buntʼ), 2. 

ʽniesnaski, waśnieʼ, 3. ʽzamieszanie w jakiejś sprawie, nieporozumienieʼ, 4. ʽzawirowanie 

wiatruʼ. DP ʽrozruchy; zatrwożenie; rostyrka; zamieszanie, poruszenie; sedycyaʼ. SD: maištas 

«zamieszanie», maištas piktųjų «bunt, spiknienie» (syn. sueiga piktųjų), war. f. maišta SD 

«rozruch» — rzeczowniki postwerbalne na -as, -a od zaginionego czas. *maištyti ʽbuntować, 

powodować zamieszanie, wzniecać rozruchyʼ vel sim. Praforma *maiš-sty- ⇐ miš- (por. 

mìšti, miẽšti), frq. na SO, powstałe obok starszego iter. maišýti (zob.). Paralele słowotwórcze: 

graĩbštas ⇐ graibstýti; raĩštai, raĩštis ⇐ raištýti; lãkštas ⇐ lakštýti. Inaczej NIL 481, gdzie 

maĩštas wywodzi się – ze znakiem zapytania – wprost z pie. *moi̯ḱ-to-; brak odpowiedników 

dla takiej formacji w innych ie. językach odbiera wiarygodność tej rekonstrukcji. ALEW 606 

przyjmuje drw. apofoniczny na *-to- od miẽšti, ale tego nie uzasadnia. Zob. też LEW 450 

(s.v. miẽšti). Brak w ŽD. — Drw. maištinas CGL ʽbuntowniczy, rebellischʼ, maištìngas ts. 

(SD «buntowny, burzliwy»), maĩštininkas ʽbuntownikʼ (Willent, SD maištinykas), 

pamaišymas SD «buntowanie; pomieszanie; zatrwożenie», cps. maištadarỹs ʽbuntownikʼ 

(por. darýti). Vb. denom. maištáuti ʽpodnosić bunt, buntować sięʼ. Por. SD maištų darau 

«buntuię» (syn. maišau, vaidų sukuriu, vaidiju). 

 maištrùs, -ì 4 p.a. gw. ʽmieszany, niejednorodnyʼ, m.in. o języku (Jų kalba labai 

maištrì: vienas žodis lenkiškas, kitas lietuviškas ʽIch język bardzo pomieszany: jedno słowo 

polskie, drugie litewskieʼ) — dewerbalny przymiotnik od maišýti ʽmieszaćʼ (zob.), urobiony 

neosuf. -trus (por. įmantrùs, kaistrùs). — Drw. maištriùs ʽmieszanina (ludzi, języków)ʼ, 

maištrium̃ adv. ʽw stanie zmieszanym, w bezładzie, wszystko narazʼ (Čia augo pušys, 

ąžuolai, uosiai, vinkšnos, skirpstai – visi maištrium ʽTu rosną sosny, dęby, jesiony, wiązy, 

graby – wszystkie narazʼ), war. maištriuĩ.  

 maità 4 p.a. ʽpadlina, ścierwo, mięso zwierzęcia padłego a. zabitegoʼ (SD
1 «ścierzw», 

SD «scierw»). War. máita 1 p.a., akut niejasny. Odpowiednik łot. màita ts. Analiza: mait-ā-, 

sb. postvb. do maitýti, maitìnti caus. ʽkarmić, dawać jeść, dawać żrećʼ ⇐ SZ mit-, por. mìsti I 

ʽżywić sięʼ. Znacz. etym. ʽpożywienie, pokarmʼ (⇒ zawężenie zakresu znaczeniowego: 

ʽpożywienie padlinożercówʼ). Paralele formalne: alsà ʽznużenie, zmęczenieʼ ⇐ alsìnti 

ʽtrudzić, nużyćʼ (⇐ ils̃ti); atgaivà ʽożywienieʼ ⇐ atgaivìnti ʽożywić, wskrzesićʼ (⇐ gývas). 

Inaczej ALEW 609, gdzie przyjęto *mait-ā- jako drw. prymarny na SO od mit-, mìsti. — War. 

mautà ʽpadlinaʼ stanowi przykład przygodnej alternacji ślizgów i̯ i u̯ w składzie dyftongów, 

por. staunià ob. stainià; ledaũnė ob. ledaĩnė. Zjawisko to przypomina alternowanie ślizgu i 

likwidy w tvaĩnyti/tvalñyti lub kiáumas/kélmas. — Niejasny jest dyftong ui w war. muità 

ʽpadlinaʼ. Podobne wypadki zestawił Būga, RR I, 299; II, 263. LEW 397 podkreśla związek ui 

z despektywnym nacechowaniem wyrazu. — Obok maità jest współrdzenne maĩtas, które 

utrzymało prymarne znacz. ʽżywność, pożywienieʼ (LKŽ ʽmaistasʼ, NDŽ 

ʽ(Lebens)unterhaltʼ). Z czasem zostało ono wyparte przez neol. maĩstas ʽżywnośćʼ ⇐ 

*maistyti (zob.). — Drw. maitíena ʽścierwo, padlinaʼ, maĩtnastis (zob.). Cps. maĩtėda c. ʽten, 

co żre padlinęʼ, por. ėd- (⇒ maitėd̃is ʽżywiący się padliną, padlinożernyʼ), maĩtkaulis ʽkość 

padłego zwierzęciaʼ (por. káulas), maĩtlesis ʽo ptaku: padlinożernyʼ (dosł. ʽdziobiący 

padlinęʼ, por. lèsti), maĩtvabalis ʽchrząszcz żerujący w padlinie, Silphaʼ (por. vãbalas), 

maĩtvanagis ʽjastrząb żywiący się padlinąʼ (por. vãnagas).  

 maitìnti I, maitinù, maitinaũ 1. ʽdawać jeść, żreć, żywić, karmićʼ, 2. ʽużyźniać glebę 

nawozemʼ, 3. ʽzasilać jakieś urządzenie energiąʼ — formacja kauzatywna z suf. -in- i 

innowacyjnym SP/SO mait- od mit-, por. mìsti I ʽżywić sięʼ. Paralele apofoniczne: gaimìnti 

⇐ gim-/gem- (gìmti); kaišýti ⇐ kiš- (kìšti, keš-). War. sufiksalny: maitýti, -aũ, -iaũ 1. ʽdawać 

jeść, żreć, żywićʼ, 2. ʽopiekować się kimʼ, drw. maitýdinti cur.: Vaikai tėvus maitýdin ʽDzieci 

dbają, żeby rodzice mieli co jeśćʼ. — Z innymi sufiksami: maiténti ʽżywić; karmić piersiąʼ; 
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stpr. sien pomaitat refl. ʽżywić się, sich neerenʼ, sien maitātunsin ts., prs. maitā ʽżywi, 

neeretʼ < *[maitá:ja], inf. *[maitá:ti]. Zob. też meĩtėlis < maĩtėlis. 

 maitìnti II, maitinù, maitinaũ stlit., gw. ʽmęczyć, trudzić, osłabiaćʼ, SD: maitinu «mdlę 

kogo, zemdlić» (syn. silpninu, silpnų darau, varginu), «morduię kogo, pracuię iako 

chodzeniem» (syn. varginu, kunkinu), «trudzę kogo» (syn. alsinu); apmaitinti ʽzranićʼ, 

išmaitìnti m.in. ʽnadwerężyć, wykręcić, skręcić (rękę, nogę)ʼ, numaitìnti ʽzamęczyć, 

zamordować, zabićʼ, pamaitinti ʽobrazić, zranićʼ. Nawiązanie stpr. *ismaitint ʽzgubićʼ, por. 

participium na -t-: mien ismaitinton bhe perklantīton smunentien ENCH acc.sg. ʽmnie 

zgubionego i potępionego człowieka, mich verlornen vnnd verdampten Menschenʼ. 

Czasownik ten był dotąd ujmowany jako vb. denominativum od maità ʽpadlinaʼ (zob. LEW 

398), co jednak z powodów semantycznych niezupełnie zadowala. Warto poddać pod 

dyskusję inną ewentualność, mianowicie że mait- przedstawia innowacyjny SP/SO od mit-, 

tj. od SZ do met- (typ RiT ⇐ ReT), i że chodzi tu o deverbativum związane ostatecznie z 

rodziną czas. mèsti ʽrzucać, miotaćʼ (zob. też mìsti II). Znacz. etym. ʽpomiatać kimśʼ, tj. 

ʽodnosić się lekceważąco lub z pogardą do kogo, czego, nie licząc się z kim lub czymʼ (por. 

MSJP 598). Paralele apofoniczne: plaitýtis ⇐ plìsti (plet-), smaigýti ⇐ smìgti (smeg-), 

plaišýti/plaišìnti ⇐ plýšti (plėš-). — Z innym sufiksem: máitoti 1. ʽmęczyć, zadawać 

cierpienie, nękać (konia), dręczyć (kota)ʼ, 2. ʽrobić coś nieudolnie, partolić, psućʼ, 3. 

ʽznieważać, pozbawiać czciʼ (war. maĩtoti), sumáitoti m.in. ʽpodnieść i przenieść coś 

ciężkiegoʼ, refl. máitotis żm. ʽbłaznować, wygłupiać się; mizdrzyć się (syn. máivotis); 

dokazywać, swawolićʼ. Odpowiednik łot. samàitât ʽzepsuć, zniszczyć, zabićʼ. LEW uważał 

lit. máitoti za letonizm. 

 maĩtnastis, -ies 1 p.a. f. NDŽ ʽżywność, pożywienieʼ. Por. np. Gyvoliai turėjo gerą 

maĩtnastį par žiemą, t.y. maistą JU ʽZwierzęta miały dobre pożywienie (były dobrze 

karmione) przez zimęʼ. Wyglądający jak złożenie wyraz jest w rzeczywistości formacją 

złożoną z neosufiksu -nastis i tematu mait- jak w maĩtas ʽżywność, pożywienieʼ (zob. s.v. 

maità) i maitìnti ʽdawać jeść, karmićʼ. Neosufiks pochodzi z reanalizy synonimu žỹvnastis, 

žývnastis, -ies przest. ʽżywnośćʼ, oddającego pol. żywność (analiza: żywn-ość ⇐ stpol. żywny 

m.in. ʽpożywny, odżywczyʼ, zob. Boryś 760). Wyabstrahowanie -nastis jako formantu 

umożliwiała obecność leksemu žyv-, ukazującego się w zapożyczonych ze słowiańskiego 

czasownikach žỹvyti ʽżywić, karmićʼ i žyvóti ʽjeść, spożywaćʼ. Widać z tego, że maĩtnastis 

polega na przekształcenie polonizmu žỹvnastis w formację hybrydalną, mianowicie drogą 

zastępstwa žyv- ⇒ mait- w osnowie. Zob. ŽD 366, który oprócz žỹvnastis wymienia 

ámžinastis ʽwiecznośćʼ. 

 máiva 1 p.a. żm. 1. ʽmokradło, trzęsawiskoʼ (Pelkė, kur skęsta tekiniai, grimzta 

gyvoliai, vadinas maiva ʽMokradło, gdzie zapadają się koła, grzęzną zwierzęta, nazywa się 

«maiva»ʼ), 2. ʽgrząskie miejsce na drodze w porze wiosennych roztopówʼ (Pavasarį ant 

kelio maivos atsivėrė ʽWiosną na drodze otworzyły się «maivos»ʼ). Por. n.rz. Máiva. 

Budowa – podobna do kalvà, píeva, narvà – nasuwa analizę mai-va. Może to być formacja 

na SO mai- od neopwk. *mei̯-, wyodrębnionego z formy praesentis typu łot. meju (ob. 

mìenu; mēju, mìet) ʽwbijać pal; bić, rąbać, uderzaćʼ, apmìet ʽobić palami, opalowaćʼ. Dalszy 

wywód s.v. miẽtas. Pierwotnie máiva mogło oznaczać ʽmiejsce wymoszczone na bagnie dla 

przejścia (tj. opalowane i zarzucone gałęźmi, chrustem)ʼ, por. Máivas reik prikišti virbų 

ʽ«Maivos» trzeba zarzucić gałęźmiʼ. Akut niejasny. Inaczej LEW 398 (niepewne porównania 

ie.). — Drw. máivėtas ʽgrząski (o drodze)ʼ, maivỹnė ʽgrzęzawiskoʼ. 

 máivytis, máivijuos, máivijaus 1. ʽwykonywać nienaturalne ruchy, gesty; zachowywać 

się w sposób przymilny; wdzięczyć się, mizdrzyć się (do chłopców, przed lustrem)ʼ, 2. ʽmieć 

przeczucie, schwanen: mán máivijasi ʽmam przeczucieʼ, Mano motinai vis máivijasi, kad 
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man kas bloga nutiks ʽMojej matce wciąż się zdaje, że spotka mnie coś złegoʼ (NDŽ). Z 

innym sufiksem: máivotis, -ojuos, -ojaus ʽwdzięczyć się; kokietować; wybredzać, grymasićʼ. 

Niejasne. LEW 398 łączył z sb. máiva ʽtrzęsawisko, grząskie miejsceʼ. Czy tertium 

comparationis miałoby tu być ʽstąpać po niepewnym gruncieʼ? — Drw. máiva ʽgrymas, ruch 

ciałem, gestʼ, c. ʽkto zachowuje się niepoważnie, wygłupia sięʼ, máivyda ʽwiedźmaʼ, 

pamáiva ʽkokietkaʼ. 

 maizgýti, maizgaũ, maizgiaũ gw. ʽwiązać, splatać, plątaćʼ, refl. maizgýtis ʽkręcić się, 

obracać się (wśród ludźmi); plątać się pod nogamiʼ, też ʽo rybie: wyskakiwać z wodyʼ (Žuvis 

upė[je] prieš saulę maĩzgos, t.y. šokinė[ja] JU) — iterativum na -y- z innowacyjnym SP/SO 

maizg- od mizg- (SZ typu RiT ⇐ ReT), zob. mìgzti, myzgù s.v. mègzti. Stary SO: mazgýti 

(zob.). — Neoosn. maizg̓ - (⇐ maizgiaũ): máizgioti iter. ʽwiązać, splataćʼ (por. raizgióti ob. 

raizgýti). 

 máižioti, máižioja, máižiojo ʽo psach: sikać często i po troszeʼ (Šuo máižio vienur, kitur 

ʽPies sika to tu, to tamʼ) — iterativum na -o- od neoosn. maiž̓ - jak w máižiau, prt. do máižyti 

ts. (por. bráidžioti ⇐ braidýti; bráižioti ⇐ bráižyti). War. máižlioti (neosuf. -lio- jak w 

mė́tlioti, kráulioti). Alternant maiž- jest produktem neoapofonii SZ i/y ⇒ SP/SO ai, por. 

neopwk. miž-/myž- w minžu, mỹžti ʽoddawać moczʼ. Akut metatoniczny. — Drw. prýšmaižis 

żm. ʽbyle jaki fartuchʼ. — NB. Ze względu na intrabałtycką genezę st. pełnego refleks lit. 

maiž- nie powinien być łączony z kontynuantami pie. SO *h3moi̯ǵh- (NIL 384), w 

szczególności 1° z gr. μοιχός m. ʽcudzołożnik, kochanekʼ, 2° z psł. *mězga ʽsok roślinnyʼ, 

por. sch. mézga, ros. mezgá, stczes. miezha, czes. míza, pol. miazga, < pbsł. *mai̯ž-gā-. 

 majãdnas, -à 4 p.a. gw. 1. ʽnowomodny, modnyʼ (Majadnà sermėga, t.y. naujos mados 

JU), 2. ʽdziwny, dziwacznyʼ — prawdopodobnie z metatezy w *jamadnas, to z kolei z 

obcięcia początkowej sylaby w *naujãmadnas387, tj. w hybrydalnym złożeniu oddającym 

zapożyczone błr. nava-módny, pol. nowo-modny (por. naujas i madà). — War. majadnùs a. 

majãdnus ʽdziwny, niewidziany; różny, rozmaityʼ (Krome yra majadnių̃ daiktų ʽW kramie są 

rozmaite rzeczyʼ), też ʽnieswój, z objawami choroby; kapryśny, o zmiennym usposobieniuʼ; 

majãtnas ʽdziwnyʼ (Koks majãtnas žodis! ʽJaki dziwny wyraz!ʼ. Majatnaĩ įrengtas kambarys 

ʽDziwnie urządzony pokójʼ). 

 majerõnai, -ų 2 p.a. m.pl. bot. ʽmajeranek, roślina Origanum maiorana używana jako 

przyprawa kuchennaʼ (SD «maieran») — forma pl.t. od *majeronas, co przejęto ze stbłr. 

majeranъ, por. błr. majarán, -u (⇐ pol. przest. majeran). Zob. też SLA 125, POLŽ 434. Por. 

stpol. majoran(a), stczes. majorán(a) ⇐ śrłac. maiorana (Bańkowski II, 126). War. 

sufiksalny: majerū̃nas. Osobno zob. mairū̃nas. 

 majestõtas 2 p.a. ʽmajestatʼ (od DP; SD «maiestat, godność») — zapoż. ze stbłr. 

majestatъ (majstatъ) ⇐ pol. majestat. SLA 125: wprost z pol. Co do akcentu por. Skardžius 

1935, 50. Zob. też LEW 398 (brak w ALEW). 

 majìlnykas 1 p.a. wsch.-lit. ʽcmentarzʼ (DVŽ) — zapoż. z błr. gw. mahílьnik (PZB 3, 

8), por. stbłr. mogilьnikъ ʽcmentarzʼ. Stąd też pol. kresowe mogilnik ʽcmentarzʼ (m.in. u 

Mickiewicza i Słowackiego). Spółgłoska -j- wypełnia hiat spowodowany zanikiem błr. γ w 

*maγìlnykas. Paralele: knìjos, krijà (s.v. krygà I), jak też <Norwéiią> DP 9125 acc.sg. 

ʽNorwegiaʼ, czyt. [norvè.ji.ją]. Zob. też magyla i magìlkos. 

 makabárdai, -ų 1 p.a. pl.t. pot. 1. ʽbokobrody, zarost na policzkachʼ, 2. przen. 

ʽdzwonki pod szczękami koguta, indoraʼ — z *baka-bardai przez dysymilację na odległość 

(m-b < b-b), kalka hybrydalna z pol. boko-brody, dosł. ʽzarost po bokach brodyʼ, to z kolei 

 
387 Podobną mutylację widać w buklingas PK ⇐ stebuklìngas i vaĩtė ⇐ saváitė. Zob. też verỹkai zam. čeverỹkai.  
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przetłumaczone z nwn. Backen-bart m. — Starszy polski war. bakembardy (Brückner 12, 

WDLP s.v. bakenbardy) został być może odzwierciedlony w lit. pakumbárdai. Por. ros. 

bakenbárdy (REW I, 43), w XVIII w. bakebarty b.z.a. ⇐ nwn. Backenbart, pl. Backenbärte. 

Anikin 2, 99 nie wyklucza polskiego pośrednictwa przy tym przejęciu. Zob. też bãkai, peĩsai, 

pavarìtai i žándenos. 

 mãkatas 3 p.a., zwykle pl. makataĩ, -ų̃ 3 p.a. gw. ʽmeszki Simulidae, kłujące zwierzęta 

i ludziʼ. Niejasne. Było zestawiane ze sti. mákṣa- m. ʽmuchaʼ, mákṣika- ts., aw. maxši- 

ʽmuchaʼ, zob. IEW 699, LEW 399. Zob. mãšalas. 

 makavỹkas 2 p.a., makavìkas 2 p.a. wsch.-lit. bot. 1. ʽmaślak ziarnisty, Boletus 

granulatusʼ (Prisiroviau pilną krepšį makavỹkų ʽNarwałam sobie cały koszyk maślakówʼ), 2. 

ʽpodgrzybek, Boletus scaberʼ (Makavykas netolims nuo baravyko ʽ«Makavykas» jest 

podobny do borowikaʼ) — zapoż. z błr. maxavík, -á ts. (⇐ maxavík ʽmiejsce w lesie 

porośnięte mchemʼ, por. ĖSBM 6, 267). Znacz. etym. ʽgrzyb rosnący na mszarachʼ vel sim. 

 makė́ti gw.: įm̃aku, įmakė́jau ʽwejść, osunąć się w błoto a. bagno, zacząć brnąćʼ. 

Infigowanie mak- pokazuje czas. apmankù, àpmakau, apmàkti gw. ʽstracić przytomność (o 

pijanym)ʼ, znacz. etym. ʽosunąć się, spaść bezwładnie w dółʼ. — Z innymi sufiksami: 

makénti ʽbrodzić w grząskim miejscuʼ, makóti, -ju, -jau ʽbrnąć po błocie; deptać, ugniatać 

nogami; mieszać coś gęstego (np. kaszę); grubo smarować (chleb); chciwie jeść; brudzić, 

peckać; uderzaćʼ (apmakóti m.in. ʽobić, sprać kogoʼ, numakóti m.in. ʽzdzielić, uderzyćʼ). — 

Nomina: makalỹnė ʽkałuża, błotnista, gęstaʼ (Šlapelis 219), też ʽrzadkie błoto; byle jakie 

jedzenie; brak porządku, zamieszanieʼ, mãkinas ʽzabłoconyʼ, makýtė ʽbłotoʼ, mãklas ʽosoba 

bardzo prędka, nieuważnie spiesząca się, krzątająca sięʼ (⇒ vb. denom. maklénti ʽbiec, iść z 

hałasem, walićʼ, maklinė́ti ʽdużo biegać, chodzić, męczyć się biegającʼ); maknà (zob.), 

makõnė ʽkałuża błotnistaʼ, mãkuša ʽsurowy, nie upieczony chlebʼ. Tu zapewne też įmakùs 

ʽsilny, mocny (o robotniku)ʼ. — Pwk. bsł. mak- (BSW 167, LEW 399n., s.v. makénti, REW II, 

148). Por. cs. moknǫti ʽstawać się mokrym, nasiąkać wodąʼ, ros. móknutь, pol. moknąć, 

zmoknąć. Do tego causativum scs. močiti, -ǫ ʽβρέχειν, maczać, zwilżaćʼ, bg. moča ʽmoczę 

sięʼ, ros. močítь, močú ʽczynić mokrym, trzymać w wodzieʼ (močítьsja ʽoddawać moczʼ), 

czes. močit ʽczynić mokrym, zanurzać w cieczy; oddawać moczʼ, pol. moczyć ʽczynić 

mokrym, trzymać w płynieʼ, namoczyć, wymoczyć. Nomen postvb. cs. moča, -ę ʽbłotoʼ, sch. 

gw. mȍča ʽwilgoć, deszczowa pogoda, miejsce wilgotneʼ, strus. moča ʽdżdżysta pogodaʼ, 

ukr. mič, móči ts. (obok tego ros. močá ʽmocz, urynaʼ, czes. moč, pol. mocz, -u ts.), < *mak-

i̯ā-, *mak-i̯a-. — Takie rzeczowniki jak ros. močága a. močág ʽmiejsce podmokłe, błotnisteʼ 

oraz pol. moczar, -u ʽteren podmokły, bagno, trzęsawiskoʼ mogą być zbudowane na 

werbalnej osnowie moča-, wyabstrahowanej z psł. *močati < pbsł. *mak-ē-ti ʽbyć mokrymʼ 

(por. wyżej lit. makė́ti). — Formację dewerbalną pokazuje również przymiotnik cs. strus. 

mokrŭ ʽὑγρός, wilgotny, mokryʼ, sch. mȍkar, mȍkra, ros. mókryj, mokrá, pol. mokry, < pbsł. 

*mak-ra- (por. BSW 167). — WSO mok- < pbsł. *māk-: mõkšė ʽbłoto, bagnoʼ (zob.). W 

słowiańskim por. scs. omakati ʽnasiąkać wodąʼ, cs. makati ʽzwilżaćʼ, ros. makátь ʽmaczać, 

np. w zupie, maśleʼ, < pbsł. *māk-ā- (por. REW II, 90). — Niektórzy wymieniają w tym 

związku również czas. łot. màktiês ʽprzyczepiać się do kogo, dokuczać komu, ogarniać (o 

zmęczeniu); chmurzyć się (o niebie)ʼ : màkt, -cu ʽgnębić, uciskać, dręczyć, męczyć (o 

kaszlu), morzyć (o śnie)ʼ, por. ME II, 580, LEW 400; drw. mãkuonis ʽwielka chmuraʼ, gw. 

mãkuôņa, mãkulis. 

 makliavóti, makliavóju, makliavójau przest., gw. ʽkłamać, mataczyć, oszukiwać, zwł. 

w handluʼ (Su makliorystomis makliavója makliorius, t.y. tyko, kad apgautum pirkdamas, 

parduodamas JU ʽZa pomocą machlojek mataczy machlarz, tj. czyha, aby oszukać przy 

kupnie lub sprzedażyʼ) — zapoż. z błr. maxljavácь, -ljúju (⇐ pol. przest. machlować, -uję, 
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por. SW). SLA 125, LKŽ VI, 777, ALEW 609 i POLŽ 435 przyjęli pol. wyraz jako źródłowy. 

Zob. też makliõrius. 

 makliõrius, -iaus 2 p.a. przest., gw. ʽoszust, krętaczʼ — zapoż. ze stbłr. maxljarъ, por. 

błr. maxljár, -á (⇐ pol. przest. machlarz ʽoszust, kłamca, łgarzʼ ⇐ wschśrniem. Machler m., 

WDLP). Fem. makliorkà, makliórka. — War. akc. mãkliorius 1 p.a. odpowiada pol. machlarz. 

Zob. SLA 125, LEW 400, ALEW 609 i POLŽ 435. — Vb. denom. makliõryti ʽkręcić, 

oszukiwaćʼ. Zob. też makliavóti. 

 maknà 4 p.a. ʽbłoto, błocko, grzęzawiskoʼ — dewerbalny rzeczownik z suf. -nā- od 

pwk. mak- jak w įmakė́ti ʽosunąć się w błoto, zacząć brnąćʼ (zob. makė́ti). Z innym tematem: 

łot. makņa ʽbłoto, miejsce grząskie, bagnisteʼ. Por. máukna ⇐ maũkti; prusnà ⇐ prùsti. — 

Drw. maknỹnė ʽgrząski grunt, grząska droga; miękka glinaʼ, maknùs ʽgrząskiʼ. Vb. denom. 

maknóti ʽbrnąć po błocie, ubłocić sobie (nogi, buty); łowić ryby brodniąʼ (⇒ maknótas 

ʽubłoconyʼ, maknõnė ʽgrząskie błotoʼ). Por. łot. makņît ʽbrnąć po błocie; miesić glinęʼ ⇐ 

makņa.  

 mãknos, -ų̃ 4 p.a. f.pl. stlit., gw. 1. ʽfrędzle jako ozdoba tkaninʼ, 2. ʽkudły, kłakiʼ. SD
1 

maknas «kosm» [ʽwłos, pasmo, splot włosów; strzępek wełny, przędzyʼ, SPXVI] (syn. tūbos). 

SD maknos «fręzla» (syn. kutai, makrai rūbų ir kitų rėdyklų), maknos suveltos SD 

«kudłaciny, kudły» — zapoż. z błr. maxná, -y (por. SLA 125, LEW 400). Zob. też kutõsas i 

makraĩ. — Forma pl. mãknos przybiera znacz. ʽrozgałęzione drzewkoʼ, por. Parnešk kelias 

maknàs uždėti ant tabako diegų, kad vištos nenukastų ʽPrzynieś kilka «maknos», żeby 

zasłonić kiełki tytoniu, aby kury [ich] nie wydziobałyʼ. 

 maknótas, -a 1 p.a. gw. 1. ʽkosmaty, kudłaty, nieostrzyżonyʼ, 2. ʽo drzewie: 

rozrośnięty, rozgałęziony, gęsto okryty gałęźmiʼ (Tai maknótas medis, net saulė nepersviečia 

ʽTo gęsto rozgałęzione [pokryte liśćmi] drzewo, nawet słońce nie przeświecaʼ), 3. ʽdobrze 

zbudowany, postawny, muskularnyʼ; tu też SD uogos maknotos viršuj, maknas viršuj turi 

«kosmatki, truskawki» — zapoż. ze stbłr. moxnatyj ʽkosmatyʼ (SLA 126, LEW 400), por. błr. 

maxnáty (ĖSBM 6, 270). 

 makraĩ, -ų̃ 4 p.a. m.pl. przest., gw. ʽfrędzle jako ozdoba tkanin, chustek, ubrań, serwet 

itp.ʼ (Apsirišau skarelę su makraĩs ʽOkryłam się chustą z frędzlamiʼ. Mano šaliko ilgi makraĩ 

ʽU mojego szalika są długie frendzleʼ). SD makrai rūbų ir kitų rėdyklų «fręzla» (syn. kutai, 

maknos) — zapoż. z błr. maxrý, -óŭ. Por. SLA 126, LEW 400. Zob. też kutõsas i mãknos. 

 mãkštai, -ų 2 p.a. m.pl. gw. ʽmiękkie obuwie uszyte z sukna lub splecione z niciʼ — z 

*makstai, przez okazjonalną persewerację ks > kš. Rzeczownik postwerbalny na -a- od 

neoosn. makst-, wyodrębnionej z [makstyti], por. magztýti m.in. ʽwiązać, splataćʼ, co jest frq. 

na SO do mezgù, mègzti. War. mė́kštai (⇒ zapoż. litewskie w błr. gw. mė́kšty, mė́šty ʽmiękkie 

niciane obuwieʼ, por. PZB 3, 95, 98, ĖSBM 7, 126). 

 makštìs, -iẽs 4 p.a. f. 1. ʽpochwa, futerałʼ (też pl.t. mãkštys), SD makštis peilio 

«nożenki» [ʽpochwa nożaʼ]), 2. ʽpochwa kłosa, liścia; torebka nasiennaʼ, 3. ʽskórka 

opadająca przy linieniu, lenowiskoʼ, 4. ʽpochwa jako część żeńskich narządów płciowych, 

vaginaʼ. War. mãkštė. Niejasne. Może zmienione z *maukštis (por. maukšlỹs ʽpochwa, 

pokrowiecʼ ⇐ maũkti), mianowicie pod wpływem osnowy mak- bliskoznacznego wyrazu 

makšnà (zob. mašnà). Samogłoskę a zam. au pokazuje mãkas jako wariant do maũkas (por. 

dagiaũ < daugiaũ). — Drw. wsteczny: mãkas a. mãkis 1. ʽworeczek ze skóry, sakiewka, 

kapciuch na tytońʼ, 2. ʽworek skórny mieszczący jądra, moszna, scrotumʼ, 3. ʽtorebka 

nasiennaʼ (por. łot. maks ʽworeczek, kieszeńʼ). Od tego zdrob. màkulis, makulỹs ʽtobołek, 

zawiniątkoʼ oraz cps. tabãkmakis a. tabõkmakis ʽworeczek na tytoń, kapciuchʼ (por. tabãkas, 

tabokà). Stosunek makštìs ⇒ mãkas/mãkis można porównać do gãbštas ⇒ gãbas. PKEŽ 1, 



991 

na prawach rękopisu 

179 widział odpowiednik mãkas w stpr. °max, ukazującym się w cps. dantimax EV ʽdziąsło, 

Czanfleysch [Zahnfleisch]ʼ (por. dantis EV ʽząb, Czan [Zahn]ʼ). Podobnie Larsson 2010, 44. 

 maktìs, -iẽs 4 p.a. f. gw. ʽmoc, siłaʼ — wyraz znany tylko z JU, przy czym nie jest nam 

wiadome, skąd ten słownikarz wyraz zaczerpnął. Jakkolwiek struktura i znaczenie spełniają 

warunki potencjalnego odpowiednika dla psł. *mokti- (scs. moštĭ, -i f. ʽἰσχύς, δίναμιςʼ, sch. 

mȏć, mòći, ros. močь, -i, pol. moc, -y) z jednej strony oraz dla goc. mahts f. ʽἰσχύς, δίναμιςʼ < 

pgerm. *mah-ti- z drugiej strony (zob. BSW 164n., SŁPS II, 48, Kluge-Seebold 453), to 

jednak z uwagi na status lit. poświadczenia przypuszczenie o prapokrewieństwie bałto-

słowiańsko-germańskim wydaje się cokolwiek ryzykowne. Najprawdopodobniej chodzi tu o 

pożyczkę z nwn. Macht f., co już zaznaczono w LKŽ VII, 787 (w LEW nie ma maktìs). 

Włączenie pożyczki do klasy femininów na -(t)i- ma oparcie w germanizmach liktìs, grantìs i 

klintìs. — Drw. màktingas 1. ʽmocny, silnyʼ (por. nwn. mächtig), 2. ʽporządnyʼ (Ot màktingą 

vaikį gavo: neger, nekūrin, nevalkiojas par naktis ʽMają porządnego chłopaka: nie pije, nie 

pali, nie szwenda się po nocachʼ), 3. ʽzdolny, bystryʼ (por. GL 83, s.v. maktingas; sb. maktìs 

nie zostało tu wymienione). 

 makùkas 2 p.a. gw. 1. ʽsprasowane wytłoki z ziarn roślin oleistych w postaci 

okrągłego, płaskiego placka (używane jako dodatek do paszy)ʼ, 2. ʽwygnieciona bryła 

twaroguʼ — miejsce akcentu wskazuje na zapożyczenie z błr. gw. makúx, -á, to z kolei 

przejęte z pol. makuch, -a (postać wtórna na miejscu stpol. mąkuch ⇐ nwn. Mohn-kuchen m. 

ʽmakuch makowy; makowiecʼ, zob. Bańkowski II, 129 i WDLP). Inaczej POLŽ 436: wprost z 

pol. Zob. też germanizmy ė́lkoka i špakùkas. 

 makula stlit. ʽplama, skazaʼ (kad ir dūšios, ir kūnai mūsų bus paduksinti arba 

padeivinti ir apčystyti nuog mažiausios makulos ir ižtepimo DP 5443 ʽgdy i dusze i ciała nasze 

będą uwielbione i oczyszczone od namniejszej makuły i zmazyʼ) — zapoż. ze stbłr. makula 

⇐ pol. XVI w. makuła ʽplama, skaza, zabrudzenie; niedoskonałość fizycznaʼ (SPXVI) ⇐ łac. 

macula. Por. SLA 126, PAŽ 233 (brak w LEW i ALEW). 

 mal-, derywaty nominalne od malù, málti ʽmlećʼ: apýmalas ʽmąka po raz drugi mielona 

na żarnachʼ, atmalùs ʽgrząski, śliski – o gruncie, drodzeʼ (war. apmalùs), malėjà ʽta, co 

miele na żarnachʼ (por. audėjà, mezgėjà), malė́jas ʽten, kto miele ziarno, młynarzʼ, mãliava 

ʽziarno do zmielenia lub zmieloneʼ (por. pýliava, kùriava), malìkas ʽmlon, kij za pomocą 

którego obraca się wierzchni kamień żarenʼ (por. lipìkas, stumìkas), malimas SD «mliwo» 

[ʽziarno do zmieleniaʼ], malinỹs ʽziarno do zmielenie lub zmielone; mlonʼ, przen. 

ʽpaplaninaʼ, malmuõ: ìnksto malmuõ ʽkamień nerkowyʼ (por. melmuõ), malnà c. ʽkto miele 

językiem, paplaʼ, málsena ʽmielenie; ziarno przeznaczone do zmieleniaʼ (neosuf. -sena, por. 

bė́gsena), malū̃nas (zob.), pãmalės, pãmalos) f.pl. ʽotręby, łuski ziarn zboża pozostałe po 

zmieleniu ziarnaʼ (syn. pamìlčiai a. pamìltės), príemalis ʽskrzynka na mąkę przy żarnachʼ, 

prýšmalas żm. ʽmąka grubo mielonaʼ, sumalimas SD
1 «mełcie» [ʽmielenieʼ] (syn. maltuvė). 

— Cps. mùtmala ʽgadułaʼ (por. mùtė), pipìrmalė (zob. pipìras), statmalà (zob. stãtas), 

tuščiamalaĩ m.pl. ʽczcza gadanina, paplaninaʼ (por. tùščias). Niepewne šmìkmalis c. ʽktórego 

wszędzie pełnoʼ (por. šmiklùs). — Tu też *patmalos f.pl. ʽmłynʼ: patmalų̃ rãtas hapaks DP 

25528 ʽkoło młyńskieʼ – zapożyczenie z łot. patmalas f.pl. ʽmłyn napędzany wiatrem albo 

wodąʼ (złożenie, dosł. ʽtaki, co sam mieleʼ, por. pàts, łot. pats ʽsamʼ), war. patmaļi m.pl. 

(por. ME III, 123, Karulis I, 25). — Nawiązanie słowiańskie: scs. molĭ m. ʽmól, ʽszkodnik 

żerujący na odzieżyʼ, ros. molь, -i f., pol. mól, mola m. – drw. od *molŭ < pie. *molh2-o-. 

 malãčius, -iaus 2 p.a. gw. ʽktoś odznaczający się zaradnością, energią, odwagą, chwat, 

zuchʼ — wyraz utworzony prawdopodobnie od formy pl. malãčiai, która oddawała 

zapożyczone ros. [malaccý], pis. molodcý, pluralis do molodéc, -dcá ʽchwat, zuch, śmiałekʼ. 
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Por. błr. maladzécь, malajcá ts. (⇒ pol. pot. mołojec, -jca ʽchwat, zuchʼ). Zob. też Būga, RR 

III, 758. 

 maladỹkas 2 p.a. LZŽ, ZTŽ ʽksiężyc w pierwszej fazie, w nowiu, młodzikʼ — zapoż. 

ze stbłr. molodikъ, błr. maladzík, -á. 

 malánka 1 p.a. wsch.-lit. ʽbłyskawica; błyskawica bez grzmotuʼ, malonkà 2 p.a. (LZŽ) 

— zapoż. z błr. malánka, -i (por. stbłr. molonьja, molnija). — War. malionkà 2 p.a. (ZTŽ) — 

zapoż. z błr. gw. maljánka, -i. Zob. ĖSBM 6, 185. Zob. też mulnià. 

 mãlatas 1 p.a. wsch.-lit. ʽmłot, młot kowalskiʼ (LZŽ, ZTŽ) — zapoż. ze stbłr. molotъ, 

por. ros. mólot, błr. mólat. — Drw. malatẽlis a. malatėl̃is ʽmłotekʼ, malatkėl̃is ts. (por. zdrob. 

stbłr. molotokъ, błr. malatók, -tká). 

 malãtas 2 p.a. wsch.-lit. 1. ʽwymłócone ziarnoʼ (Nors šiemet sausi buvo metai, bet 

dėlto rugiai duoda daug malato ʽJakkolwiek był to suchy rok, to jednak żyto daje dużo 

ziarnaʼ), 2. ʽurodzajʼ (Gero malãto nebuvo ZS 32 ʽNie było dobrego urodzajuʼ) — zapoż. ze 

stbłr. molotъ ʽmąkaʼ, błr. gw. malót, ros. umolót ʽomłot, młóckaʼ. 

 malatìlka 1 p.a. wsch.-lit. ʽmaszyna do młócenia zboża, młocarniaʼ — zapoż. z ros. 

molotílka, -i (⇐ molotílьnaja mašína, por. molotítь, -čú ʽmłócićʼ). Por. malatornià. 

 malatornià 2, 4 p.a. LZŽ, malatõrnė ZTŽ ʽmaszyna do młócenia zboża, młocarniaʼ — 

zapoż. z błr. malatárnja, -i. Por. malatìlka. 

 maldà 4 p.a. 1. ʽmodlitwaʼ, 2. SD «prośba» (zob. Borowska 325), 3. pot. ʽpróżna 

gadaninaʼ (Užteks, susimildamas, tos maldõs! ʽDość już tej gadaniny!ʼ). SD vakarinė malda 

«nieszpor» [ʽnabożeństwo odprawiane wieczoremʼ], unkstyvos maldos Bažnyčios «jutrznia» 

[ʽmodlitwy brewiarzowe odprawiane w nocy lub przed świtemʼ]. ìšmalda ʽjałmużnaʼ. 

Dwuznaczne: 1° może być sb. postverbale od maldýti ʽusilnie prosić, błagaćʼ (por. psł. 

*modliti sę ⇒ *modla ʽoddawanie czci; miejsce kultuʼ, Boryś 334, s.v. modły), 2° może być 

nomen prymarnym z suf. -ā- i SO mald- ⇐ meld-, por. meldžiúos ʽmodlę sięʼ, meldžiù 

ʽproszę, błagamʼ; znacz. etym. n.act. ʽmodlenie się; proszenie, błaganieʼ ⇒ concr. ʽmodlitwa; 

prośbaʼ. Paralele strukturalne: baldà ⇐ béldžiu; drabà ⇐ drebiù; naršà ⇐ neršiù. Zob. też 

LEW 431n., ALEW 610. — Drw. maldýbė neol. ʽnabożeństwoʼ, maldìngas ʽpobożny, 

bogobojnyʼ, SD «nabożny», maldùs ʽprzebłagalnyʼ (por. kalbùs ⇐ kalbà; drąsùs ⇐ drąsà), 

nemaldus Dievui SD «nienabożny». Cps. maldãknygė ʽmodlitewnikʼ (por. knygà). Vb. 

denom. maldáuti intens. ʽmodlić się; odmawiać modlitwę; pokornie prosićʼ388, ⇒ 

nepérmaldaujamas ʽnieprzebłagany, nieprzejednanyʼ. — Nazw. Mald̃žius, Máldis, Maldónis. 

 maldýti, maldaũ, maldžiaũ 1. ʽusilnie prosić, błagaćʼ (SD «błagam»), 2. ʽuspokajać 

(płaczące dziecko), pocieszać, tulić, koić (SD maldau «koię; tulę»), 3. ʽzaspakajać (głód, 

potrzeby)ʼ, 4. ʽłagodzić, uśmierzać (ból)ʼ, 5. ʽdając jałmużnę prosić kogoś, by się modliłʼ389, 

 
388 Niesłuszne wydaje się ujęcie maldáuti jako drw. apofonicznego od meld-, meldžiúos u Venckutė, Balt 

XVII:2, 1981, 178. Suf. -au- tworzy w zasadzie czasowniki denominatywne, nie zaś dewerbatywne. Jeśli w 

pewnych (nielicznych) wypadkach czasownik z suf. -au- pokazuje wokalizm charakterystyczny dla st. o, np. 

w maldáuti lub žvalgáutis, to jeszcze nie powód, żeby uciekać się do apofonii e ⇒ a w celu zaliczenia takiej 

formacji do deverbativum. Trzy okoliczności nakazują tu ostrożność: 1° czasownik na -au- może powtarzać 

(powielać) samogłoskę apofoniczną nomen, od którego go utworzono (maldà ⇒ maldáuti; gaĩdas ⇒ 

gáidauti, gaidáuti), 2° czasownik może mieć -au- jako formant wtórny, wprowadzony drogą sufiksacji 

wymiennej, zwykle na miejsce suf. -y- lub -sty- w apofonicznym iteratywie, np. lankýti ⇒ lankáuti; žvalgýti 

⇒ žvalgáutis i žangstýti ⇒ žangstáuti, 3° czasownik na -au- może być izolowany na skutek zaniku jego bazy 

derywacyjnej z apofonicznym st. o, np. samáuti ⇐ *samas ⇐ sémti. We wszystkich wymienionych 

wypadkach mamy do czynienia z pozornym sprzężeniem stopnia apofonicznego z suf. -au-.  
389 Por. Ir ubagus maldžiaũ, ir mišias pirkau – nieko nemačijo ʽI jałmużnę dawałem, i msze kupowałem – nic nie 
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numaldyti DP ʽubłagać, uśmierzyćʼ (nenumaldomas SD «nieprzeiednany; nieubłagany») — 

iterativum na -y- ze SO mald- ⇐ meld-, por. meldžiù, mels̃ti ʽprosić, błagaćʼ. Paralele: 

žvalgýti ⇐ žvelgiù; málžyti ⇐ mélžiu. Z obocznym sufiksem: maldìnti ʽbłagać; prosić o 

modlitwęʼ. Sb. postvb. apmaldaĩ (zob.) i maldà? (zob.). Por. LEW 431n., ALEW 610. — 

Neoosn. maldž̓ - (⇐ maldžiaũ): máldžioti, por. apmáldžioti ʽuprosićʼ, išmáldžioti ʽwypraszać 

(od kogo pieniądze)ʼ, numáldžioti ʽuspokoić, ukoić, utulićʼ. — Neoosn. maldy-: maldytojas 

SD «błagacz» (por. rašýtojas ⇐ rašýti). — Z maldýti może być zgodne scs. moliti, pol. 

modlić itd., ale pod warunkiem, że to ostatnie wywodzi się z psł. *molditi przez metatezę l.  

 mãlė 2 p.a. ʽryba strzebla potokowa, Phonixus phonixusʼ — niejasne, zob. LEW 401 

(zestawia ze scs. malŭ ʽmałyʼ). Może rusycyzm, por. ros. gw. molьë, -já coll. ʽdrobna ryba, 

drobna świeża ryba różnych gatunkówʼ (SRNG). Zob. też maĩlius. 

 maliavìdlas 2 p.a. wsch.-lit. ʽfarba do malowaniaʼ (Nùsperka maliavìdlo ir maliavója 

DVŽ ʽKupują sobie farby i malująʼ) — zapoż. z błr. gw. maljavídla ʽfarbaʼ (PZB 3, 30) ⇐ 

pol. przest. malowidło m.in. ʽrzecz namalowanaʼ i ʽkosmetyk do malowania twarzy, 

rumienidłoʼ (SW II, 860). 

 maliavóti, maliavóju, maliavójau stlit., gw. 1. ʽmalować, powlekać farbąʼ, 2. ʽmalować 

malowidło, tworzyć dzieło malarskieʼ, DP moliavóti ʽmalowaćʼ — zapoż. ze stbłr. maliovati, 

malevati (⇐ pol. malować, -uję), por. błr. maljavácь, -úju. Stąd też łot. maļavât ʽmalowaćʼ. 

Por. ĖSBM 6, 206, LEW 401 (wprost z pol.) — Wsch.-lit. maliùiti ʽmalowaćʼ opiera się na 

prs. maliùju ⇐ błr. 3 sg. prs. maljúju (por. ZS 32, 114). — Drw. maliavõnė ʽmalowanie 

czego; rzecz namalowana, malowidło; farbyʼ, DP moliavõnė ʽmalowidłoʼ ⇐ stbłr. 

maliovanьe, malevanьe, błr. maljavánne. Od tego drw. wsteczny: mãliava a. maliavà ʽfarba 

do malowaniaʼ (por. venčiavõnė ⇒ veñčiava). Zob. też maliavìdlas oraz gleznoti. 

 malionas: SD
1 <malonas> «malon, melon» obok melionas: SD <melonas> «malon, 

melon» — zapoż. z błr. malёn (stbłr. malenъ ʽsłodka dyniaʼ) ⇐ pol. XVI w. malon (melon) 

bot. ʽroślina z rodziny dyniowatych, Cucumis meloʼ (SPXVI). Zob. SLA 128 (tylko o 

melionas), Urbutis 2010, 425. Brak w LKŽ, LEW i ALEW. — Lit. liter. meliònas ʽmelon, 

Cucumis meloʼ ⇐ pol. melon (POLŽ 450). 

 mãliorius, -iaus 1 p.a., maliõrius 2 p.a. ʽmalarz pokojowyʼ, SD
1 <molarius> «malarz, 

pictor», czyt. moliārius — zapoż. ze stbłr. maljarъ (malarъ, malerъ) ⇐ pol. malarz, starsze 

malerz (⇐ śrwn. mālœre, nwn. Maler m.). Por. błr. maljár, ros. maljár, -á. Zob. też SLA 134, 

LEW 401 (wprost z pol.); brak w ALEW. Por. maliavóti. 

 málka 1 p.a. coll. 1. ʽdrwa, szczapy drewna na opałʼ, 2. ʽdrwa przepiłowane, porąbane i 

ułożone warstwami w stosʼ (Medžių málka, arba šūtis. Suskaldytus medžius reikia į malką 

sukriauti – greičiau pradžiūs ʽPorąbane drewno trzeba złożyć w stos, to szybciej wyschnieʼ), 

3. ʽdrewno stolarskieʼ, 4. ʽkupa gnoju, ziemi, kartofliʼ, 5. ʽgromada, grupa ludziʼ, 6. ʽtalia 

kartʼ. Pl. málkos ʽdrewno na opałʼ, šūtis malkų SD «stos», trinu malkų SD «piłuię drwa, trę 

drwa», nuvažiãvo málkos ʽpojechał po drewnoʼ, málkas kapóti ʽrąbać drewnoʼ. 

Odpowiedniki bałtyckie: łot. malk̃a ʽdrwa, drewnoʼ, stpr. Malko GRG 18 «Holtz». 

Etymologia nieustalona. LEW 401n. wskazywał za Jēgersem (1966, 28, przyp. 3) na 

powiązanie via s-mobile z łot. smal̂ks ʽdrobny, rozdrobnionyʼ (zob. smùlkus). Znacz. etym. 

ʽdrewno rozłupane, rozdrobnioneʼ. Jēgers, l.c. wskazał jako paralele nwn. Scheit m. ʽpolanoʼ 

⇐ scheiden ʽrozdzielać, rozłączaćʼ oraz gr. σχίζα ʽszczapa, polanoʼ ⇐ σχίζω ʽrozszczepić, 

rozłupaćʼ. — Drw. málkinė a. malkinė ̃1. ʽdrwalnia, szopa, w której się rąbie i składa drwaʼ 

 

pomagałoʼ. Užmaldýk ubagus, kad melstųs, t.y. duok ant maldų ʽZamów żebraków, żeby się modlili, tj. daj 

im jałmużnęʼ.  
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(por. polską n.m. Małkinia, miasto na północny wschód od Warszawy, na prawym brzegu 

Bugu), 2. ʽdrewno na opałʼ, 3. ʽstos (książek, talerzy)ʼ, málkinyčia ʽdrwalniaʼ (por. syn. 

medinýčia), málkininkas a. malk̃ius ʽten, kto ścina drewno, kto handluje drewnemʼ, málkinis 

adi. ʽprzeznaczony do rąbania (o siekierze) lub do wożenia drewna (o saniach)ʼ, sb. ʽten, kto 

wozi lub sprzedaje drewnoʼ, málksna 1. ʽgont, cienka deseczka do pokrywania dachuʼ (syn. 

gõntas, skiñdelis), 2. ʽdachówka, płytka z palonej glinyʼ, 3. ʽwiór, szczapkaʼ. — Cps. 

dỹkmalkis (zob. dỹkas), kirvãmalkės f.pl. ʽdrobne drwaʼ (por. kirṽis), málkagalis ʽbierwiono, 

polanoʼ, war. malkìgalis (por. gãlas), malk(a)kirtỹs ʽten, kto rąbie drwaʼ, málkakirtis ʽpora 

rąbania drewʼ (por. kirs̃ti), málkapagalis ʽduże polano, szczapaʼ, war. malkìpagalis (por. 

pagalỹs), málkaskaldis ʽsiekiera do łupania drewʼ (por. skáldyti), málkturgis ʽtarg drzewnyʼ 

(por. turg̃us), málkavežis ʽten, kto wozi drwa/drzewoʼ, war. malkvežỹs (por. vèžti), malkvežỹs 

a. málkvežis ʽpora wożenia drzewa na opałʼ i ʽdroga w lesie do wywożenia drzewaʼ (LEX 

ʽHolzwegʼ), por. vèžti. — Vb. denom. malkáuti a. málkauti ʽzbierać a. wycinać drewno na 

opał; szukać drewnaʼ. — N.rz. Malkėstà, n.jez. Malkė́stas (inaczej Vanagas 203: do malkà 

ʽłyk, haustʼ). N.m. Antãmalkėstė, Jáutmalkė 2x, Jáutmalkiai, Šaltamalk̃iai 2x. 

 malk̃as 4 p.a. gw. 1. ʽłyk, haust, ilość płynu, jaką przełyka się za jednym razemʼ, syn. 

gurkšnỹs (Tik vieną malką išgėriau degtinės, ir apsuko galvą ʽWypiłem tylko jeden łyk 

wódki i zakręciło [mi] się w głowieʼ), SD «trunek» [ʽnapój do piciaʼ]; malkaĩs gẽria ʽpije 

łykamiʼ, vienu malku išgert SD «duszkiem wypić», 2. DP ʽtrunekʼ: Tas kartusis malkas 

uksuso bei tulžies pasmerkia visus apsirijimus DP 1786 ʽTen gorzki trunek octu i żołci 

potępia wszytkie obżarstwaʼ, 3. ʽnaczynie do picia, kieliszekʼ. War. f. malkà 2 p.a. ʽłyk, 

haustʼ (Stiklelį išgėrė viena malka ʽWychylił kieliszek jednym haustemʼ). Odpowiednik łot. 

màlks a. màlka ʽłykʼ. Drw. malkinỹkas ʽkubekʼ (Pripilk arbatos pilną malkinyką ʽNalej 

herbaty pełny kubekʼ). Prawdopodobnie jest to rzecz. postwerbalny od *malkyti, iteratiwu na 

SO do *melk- ⇐ pie. *melk- ʽbyć mokrymʼ (IEW 724), por. goc. milhma- m. ʽchmuraʼ. 

Zestawia się z jednej strony z psł. *melk-o- n. ʽmlekoʼ, scs. mlěko, sch. mlijèko, ros. molokó, 

czes. mléko (znacz. etym. ʽpłyn w ogóle, cieczʼ), z drugiej strony z psł. *molk-ā- f., sch. 

mlȁka ʽmoczar, podmokły, grząski gruntʼ (mlȃkva ʽkałużaʼ), pol. młaka ʽmoczar, mokradło, 

bagniskoʼ (zam. *młoka), pomłoka ʽmgła; chmura deszczowaʼ (młokita a. młokicina ʽwierzba 

rosnąca na mokradłachʼ). Por. LEW 402, który odrzuca myśl o zapożyczeniu wyrazu prus.-

niem. malche ʽraz, jeden razʼ (tak GL 84; do tego powraca teraz Čepienė 56). NB. Wyraz 

maũkas ʽłyk, haustʼ nie jest fonetycznym wariantem do malk̃as (jak podaje np. GJL I, § 461), 

lecz stanowi drw. postwerbalny od maũkti m.in. ʽchciwie pić, żłopaćʼ (zob. smaũkti). 

 malmazija: SD
1 <małmazia> «małmazya, vinum malmaticum, aruisium, creticum, 

chium» — zapoż. ze stbłr. XVI w. malmazija, malmazyja (malvasija) ⇐ pol. XVI w. 

małmazyja ʽgatunek gotowanego wina greckiego pochodzącego pierwotnie z okolic miasta 

Malvasiaʼ (SPXVI). Brak w LKŽ, ALEW. Zob. SLA 126, Urbutis 2010, 425, POLŽ 438 (wprost 

z pol.). 

 málnos, -ų 1 p.a. f.pl. gw. bot. 1. ʽproso, Panicum miliaceumʼ, 2. ʽkasza mannaʼ (bez 

ilustracji tekstowej w LKŽ). Izolowane. Prawdopodobnie stoi w związku z czas. málti ʽmlećʼ 

(zob.). Por. łac. milium, -ī n. ʽprosoʼ (praforma *melii̯om, WH II, 88; de Vaan 379: *melh2-i, 

znacz. etym. ʽziarno przeznaczone do zmieleniaʼ) i z gr. μελī́νη f. ʽprosoʼ. Zob. BSW 167, 

LEW 402. Z kolei GEW II, 202 uważa μελī́νη za stary ʽKulturwortʼ, pod względem budowy 

odchylający się od łac. milium. Całe zagadnienie omawia Witczak 2003, 77n. Zob. sóra 

ʽprosoʼ. 

 malónė 1 p.a. 1. ʽłaska, przychylność, okazywane komu względyʼ, SD «łaska» (syn. 

mylista), 2. ʽwspółczucie, miłosierdzieʼ (m.in. DP), 3. ʽmiłośćʼ (tėvynės malonė ʽmiłość 

ojczyznyʼ), 4. ʽdar, podarunekʼ. Bez dobrej etymologii. LEW 402n. uważa pwk. mal- za 
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odziedziczony i zestawia go ze sti. marāla- ʽsanft, zart, weichʼ [hindi marāl ts.] (w EWAIA 

III, 389 marāla- jest łączone z pwk. *mlā- ʽmiażdżyć, kruszyć, mlećʼ < pie. *ml-eH-). Na 

gruncie litewskim prowadzi to do powiązania malónė z czas. málti ʽmlećʼ: wygląda to jak 

drw. na -nė od neoosn. malo- jak w *malóti, iteratiwie do málti. Znacz. etym. ʽbyć 

skruszonym, zmiękczonym, udobruchanym (nie okazywać więcej gniewu, złości)ʼ vel sim. 

Por. kartõnė ⇐ kartóti; medžiõnė ⇐ medžióti. Brak metatonii można wytłumaczyć 

wyrównaniem do adi. malónas gw. ʽłaskawy, miły, przyjemnyʼ. Inne próby referuje ALEW 

610. — Drw. malonýbė ʽuprzejmośćʼ (Jū́sų Malonýbė! ʽWasza Miłość! Waszmość!ʼ), SD 

«łaskawość», malonìngas ʽłaskawyʼ, malóninis ʽpieszczotliwyʼ, malonùmas ʽprzyjemnośćʼ 

(su malonumù ʽz przyjemnościąʼ), malonùs ʽprzyjemny, miły, uprzejmyʼ, DP ʽłaskawy, 

miłościwy, pocieszny, pobożny, miłosiernyʼ, SD «łaskaw; miłościwy». Vb. denom. 

malonė́ti(s) ʽbyć łaskawym, raczyć; tulić (się), pieścić (się), pragnąć mieć przyjemnośćʼ 

(Šlapelis 220), malonė́kite ʽniech Pan będzie łaskaw, niech Pan raczyʼ, malõninti ʽsprawiać 

komu przyjemność; nazywać kogoś pieszczotliwym imieniemʼ. 

 málpa 1 p.a. gw. 1. ʽmałpa, Simiaʼ (Panašus in málpą ʽPodobny do małpyʼ), 2. przen. 

ʽlalkaʼ, 3. ʽstrach na wróbleʼ, 4. ʽkobieta wdzięcząca się, kokietująca mężczyznʼ, 5. c. 

ʽgamońʼ — zapoż. ze stbłr. malpa ⇐ pol. małpa ʽSimiaʼ od XV w. (⇐ wcznwn. maulaffe m. 

ʽczłowiek gapiący się z otwartą gębąʼ, EWD 850). Zob. też Brückner 320, Boryś 312 i POLŽ 

438. War. molpa b.z.a.; z dysymilacją m-p > n-p: nálpa. Co do akutu por. zapoż. páltas i 

válnas. Zob. też beždžiõnė. 

 malš̃čius, -iaus 2 p.a. ʽudój, ilość jednorazowo wydojonego mlekaʼ (Kur bloga 

ganykla, ten prastas malsčius JU ʽGdzie złe pastwisko, tam [i] udój lichyʼ) — abstractum na 

-u- od osnowy malšč̓ -, która sama w sobie jest dwuznaczna, ponieważ może pochodzić 1° z 

*malščiaũ, formy prt. do *malštyti ʽdoićʼ, to z asymilacji w *malž-sty-, frq. na SO do mélžiu, 

mélžti ʽdoićʼ, 2° z reanalizy iter. *malščioti (por. bils̃čius wobec bìlsčioti i gaĩščius wobec 

gáiščioti). Podobną historię derywacyjną mają wyrazy dãsčius (dastýti), gaiščius (*gaištyti) i 

pùsčius (pustýti). LKŽ VII, 808 podaje brzmienie mals̃čius, z fałszywym -sč-, jako hasło; 

mylna jest tam formuła «mals̃čius (= malžčius)», ponieważ suf. -čius w danym wypadku w 

grę nie wchodzi. — Sb. malžtìs, -iẽs f. ʽpora dojeniaʼ z powodu suf. -ti- wygląda na twór 

analogiczny, utworzony od málžyti na wzór prymarnych drw. milžtìs i melžtìs. 

 malš̃ti, malš̃ta (*malš-sta), malš̃o ʽustawać, uspokajać się, ucichać (o bólu, burzy)ʼ, 

apmalš̃ti ʽzmniejszyć się, zmaleć, osłabnąć, ucichnąć (o gwarze)ʼ. Wokalizm a przemawia za 

tym, że jest to vb. denominativum od przymiotnika *malš̃as, por. malšùs ʽspokojnyʼ. Brak 

refleksów SE †melš-, SZ †milš-, †mulš-. Wbrew LEW 403 (s.v. malšìnti) litewski czasownik 

nie stoi w związku z mels̃ti, ani z malónė, lecz należy do rodziny pie. *Hmelḱ- ʽgładzić, 

dotykaćʼ, por. SZ wed. mṛśáti ʽdotyka, ujmuje, zajmuje sięʼ, SO łac. mulceō, -ēre ʽgłaskać, 

gładzić, lekko dotykać, muskać, wachlować, pieścić; łagodzić, uspokajać, uśmierzaćʼ. Lit. 

malšýti dokładnie odpowiada formacji łacińskiej < pie. *Hmolḱ-éi̯e- (czego nie zauważa de 

Vaan 392n.), może więc być traktowane jak deverbativum oparte na prymarnym prs. *melšu 

lub *milšu (por. wed. mṛśáti). Zob. LIV
2 226 (również tutaj bez wzmianki o czas. litewskim). 

— Caus. malšìnti (gw. malšýti) ʽłagodzić, koić, uśmierzać (ból), zaspokajać (głód, 

pragnienie), dławić, tłumić, poskramiać (rozruchy, bunt, powstanie)ʼ. Udźwięcznienie lš > lž 

prowadzi do málžinti ʽuspokajać, poskramiać koniaʼ (Kurschat). 

 máltas ʽmielonyʼ, participium prt. pass. od malti ʽmlećʼ (zob.). Neoosn. malt-: 

maltìniai m.pl. ʽmąka z parzonego ziarna owsa; potrawa z mąki owsianej, na którą ziarna 

były zaparzane gorącą wodą i przed mieleniem suszone, tłoknoʼ, maltìnis ʽkotlet mielonyʼ 

(por. kotlètas), maltuvė ̃3 p.a. lub maltùvė 2 p.a. 1. ʽżarna ręczne; pomieszczenie dla żarenʼ 

(SD «żarna, miesce u starych Rzymian gdzie mełto abo tłuczono ziarna y pieczono chleb 
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zaraz»), 2. ʽmielenie ziarnaʼ: SD
1 «mełcie» (syn. sumalimas), 3. gw. ʽmłynʼ (Vyrai vakar 

išvažiavo į máltuvę ʽMężczyźni wyjechali wczoraj do młynaʼ. Buvau kaltuvė ̃i maltuvė,̃ tik su 

bobom pirty nebuvau ʽByłem wszędzieʼ, dosł. ʽByłem w kuźni i we młynie, tylko z 

kobietami w łaźni nie byłemʼ). — NB. AON 146, 231 odtworzył rzeczownik staropruski 

*malts ʽmłynʼ na podstawie nazwy własnej młyna Ruppe-malcz, Ruppen-malcz, dosł. ʽMłyn 

Ruppaʼ. N.os. Ruppe jest spokrewniona z Ruppo, Rupp jako skróceniami od imion 

niemieckich Ruppold, Rupert i Ruprecht, zob. Gottschald 1982, 260n. — Nawiązanie 

słowiańskie: scs. mlatŭ ʽσφύρα, młotʼ, sch. mlȃt, ros. mólot, czes. mlat, pol. młot < pbsł. 

*malta- < pie. *molh2-to- ʽnarzędzie do rozbijania, kruszeniaʼ. Por. śrir. molt ʽkastrowany 

baran, skopʼ (znacz. etym. ʽtaki, któremu zmiażdżono jądraʼ).  

 málti, prs. malù (zam. *maliù?), prt. maliaũ (war. malaũ, móliau) 1. ʽmleć, kruszyć, 

rozgniatać, rozcierać ziarno na mąkę, kaszęʼ, 2. ʽtrzeć powiekiʼ, 3. ʽtrawić, rozkładać 

substancje pokarmoweʼ, 4. ʽdeptać (trawę, zboże), tratowaćʼ, 5. ʽbić, uderzać, bóśćʼ, 6. 

ʽwykonywać monotonne czynnościʼ, 7. ʽjeździć w koło; błądzić po lesieʼ, 8. ʽmówić, dużo i 

szybko mówić, paplać, mleć jęzoremʼ (Ką žinau, tai ir malù ʽCo wiem, to mówięʼ). Cps. 

atmálti m.in. ʽścierać, zużywać tarciem; obić kogoʼ, išmálti m.in. ʽwytłuc, wybić – dno, 

okno, oko, zębyʼ, też ʽwozem wybić dziurę w drodzeʼ. Refl. máltis ʽruszać się 

(niespokojnie), kręcić się, wiercić się; wtłaczać się całą gromadą, tłoczyć się, przeciskać sięʼ 

(įsimálti ʽwleźć gwałtem, wcisnąć się, wtłoczyć sięʼ); plątać się – o nogach pijanego; tłuc się 

(wozem w niepogodę)ʼ. Odpowiednik łot. malt̃ ʽmlećʼ, prs. maļu (gw. mołu), prt. malu. — 

Prs. malù jest uważane za przekształcenie pie. formacji reduplikowanej *mé-molh2- od pwk. 

*melh2-/*mḷh2- ʽkruszyć, rozcierać, mleć na żarnachʼ (LIV
2 432), por. het. mallai ʽmieleʼ, pl. 

mallanzi (ll z *lh2), luw.-klin. mal(ḫ)u- ʽłamać, rozbijaćʼ (*melh2-u-), goc. malan ʽmlećʼ 

(*molh2-e-), drw. łac. mola, -ae ʽkamień młyński; mąka ofiarna (grubo mielona)ʼ, molae pl. 

ʽmłynʼ < pie. *molh2-eh2-. Tymczasem Stang 1966, 337 dopatrywał się w malù osnowy pie. 

perfectum. Zob. też LEW 403n. — Dla SE por. 1° scs. meljǫ, mlěti ʽἀλήθεινʼ, ros. meljú, 

molótь ʽmlećʼ, czes. melu, mlít, pol. mielę, mleć (z uwagi na krótkie e w prs. należy przyjąć, 

że temat na *-i̯e/o- jest wtórny, zam. psł. *melǫ < (melh2-e/o-), 2° łac. molō, -ere ʽmlećʼ, 3 

sg. molit ʽmieleʼ (z *molati < *melati < pie. *melh2-ti, por. de Vaan 387), stir. melid ʽmieleʼ. 

— SZ *mḷh2-: walij. malu ʽmlećʼ, wed. mṛṇā́ti ʽtłucze, miele, drobiʼ (pie. *mḷ-né-h2-ti), drw. 

mūrṇá- ʽzmielony, zmiażdżonyʼ (pie. *mḷh2-nó-). — Nie można wykluczyć, że malù, málti 

jest czasownikiem quasiprymarnym, którego wokalizm a był pierwotnie związany z 

iteratywnym prs. na SO, mianowicie *mal-i̯e/o- (por. łot. maļu), inf. *malyti ⇐ pie. *molh2-

éi̯e- (por. stisl. melja ʽmiażdżyć, kruszyćʼ, LIV
2 432). Paralelami dla zastępstwa *maliu przez 

malù są prs. barù zam. *bariu (por. łot. baŗu) oraz kasù zam. *kasiu (por. łot. kašu). Inaczej 

Stang 1966, 380, który uważał łotewskie prs. na -i̯e/o- za odnowienie odziedziczonej 

formacji na -e/o-; miało to być związane z tranzytywnym charakterem odnośnych 

czasowników. — Niejasna jest geneza gwarowego pdg. mélti, melù, meliaũ ZTŽ ʽmleć 

ozoremʼ. Wokalizm e w prs. melù wygląda jak upodobniony do ros. meljú (por. pol. mielę, 

błr. mjaljú).— Drw. mãlinti cur. ʽdawać do zmieleniaʼ, máldinti ts. (cur. na -din-, por. łot. 

mald̃inât ʽdać do zmieleniaʼ), malìnti ʽmlećʼ, įmalìnti ʽwcisnąć, wsunąć (do kieszeni)ʼ, refl. 

malìntis ʽpchać się, wciskać się; wiercić sięʼ, susimalìnti ʽzejść się, stłoczyć się (w jakimś 

miejscu)ʼ; málstyti frq. ʽparę razy mlećʼ (Málstau tuos pačius grūdus grikų tūlą sykį, kruopus 

dirbant JU), refl. malstýtis ʽzalecać się, przymilać się, łasić sięʼ (znacz. etym. ʽocierać sięʼ), 

war. z insercją k: malkstýtis ts. (por. łot. malstîtiês ʽszwendać się, wałęsać się, próżnowaćʼ). 

Dewerbalne nomina zebrano s.v. mal-. — WSO mol- < *māl-: móliau (prt.), drw. moldinė́ti 

LZŽ iter. ʽmlećʼ, pamolė́ti, -iù, -ė́jau ʽpomleć trochęʼ (por. SW w palėkė́ti, pamėtė́ti). 

Nomina: mõlė (zob.), może też mólis (zob.). — Podwójny refleks SZ: mil-/mul- < pie. *mḷh2-

C. 1° SZ mil-: mìltai (zob.), milinỹs (zob.), sumildyti BRB ʽskruszyćʼ: kurį sumildžiau, iki 
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dulkėmis pavirstant ʽktórego skruszyłem na prochʼ (PAŽ 450). Przy uwzględnieniu s-mobile 

dochodzi tu jeszcze lit. smiltìs ʽpiasekʼ (zob.). 2° SZ mul-: stlit. sumuldyti BRB ʽskruszyćʼ: ir 

sumuldė aną smulkiai ir išbarstė aną ant vandinio ʽi skruszył aż na proch, który wysypał na 

wodęʼ (PAŽ 450). Zob. też BSW 168, LEW 403 i ALEW 990. — Neoapofonia mil- ⇒ mail-: 

maĩlius (zob.). 

 malū̃nas 2, 4 p.a. ʽmłynʼ (malūno akmuo BRP ʽkamień młyńskiʼ), war. f. malūnė CGL 

ʽMühleʼ — wyraz literacki, wprowadzony w celu zastąpienia slawizmu mélnyčia (zob.). Jego 

objaśnienie pozostaje sporne. Po pierwsze, malū̃nas może być neologizmem, mianowicie 

nomen instrumenti na -ūn- od málti ʽmlećʼ, podobnie jak maigū̃nas ʽława do spaniaʼ od 

maigýtis ʽzapadać w senʼ (por. Skardžius, RR 4, 739, GJL II, § 340). Po drugie, 

patronimiczne nazwisko Malūnáitis, które stoi na równi z pol. Młynarek ⇐ młynarek ʽsyn 

młynarzaʼ, sugeruje, że wyraz malū̃nas mógł kiedyś być używany także w znaczeniu n.agt. 

ʽmłynarzʼ ⇐ málti (por. bėgū̃nas ʽlatawiec; biegaczʼ ⇐ bė́gti; šaukū̃nas ʽwoźnyʼ ⇐ šaũkti). 

Po trzecie, malū̃nas nie musi być oryginalną formacją litewską, lecz może być 

zapożyczeniem z jęz. staropruskiego, por. stpr. malunis EV ʽmłyn, Moele [Mühle]ʼ – forma 

prawdopodobnie zmieniona z *malui̯nis przez dysymilatywny zanik *i̯. Brzmienie *malui̯nis 

byłoby transpozycją z pol. młyn, loc.sg. we młynie. Co do substytucji stpr. ui̯ za pol. y por. 

slawizmy lit. muĩlas, muĩtas i smuĩkas. LEW 404 uważał malū̃nas za purystyczny neologizm, 

dla którego wzorem było stpr. malunis. Z kolei GJL II, § 340 twierdził, że malū̃nas jest 

«transpozycją na litewskie pol. młyn, rozumianego jako *mł-yn do *melti (pol. mleć)». Zob. 

też ALEW 611. — Drw. malūnėl̃is ʽmłynek ręczny, młynek do kawyʼ, malū̃nininkas 

ʽmłynarzʼ. Cps. malū̃nsparnis neol. ʽśmigłowiecʼ (por. sparñas), vėjmalūnas LEX ʽmłyn 

napędzany wiatrem, wiatrakʼ, war. vė́jmalūnis (kalka z nwn. Windmühle f., por. vė́jas). — W 

materiale stpr. są dwie kalki złożeń niemieckich: 1° malunakelan EV ʽkoło młyńskie, Moelrat 

[Mühlrat]ʼ (por. stpr. kelan ʽkołoʼ, scs. kolo ts.), 2° malunastabis EV ʽkamień młyński, 

Moelsteyn [Mühlstein]ʼ (por. stpr. stabis ʽkamieńʼ, lit. stãbas ʽsłup, posągʼ, łot. stabs ʽsłupʼ), 

zob. Larsson 2010, 48. — Nazw. Malūnáitis, Malūnãvičius (⇒ pol. Małunowicz). N.m. 

Malū̃nas, Malū̃niai, Malūnėl̃is 3x, Malū̃niškiai, Naũmalūnis (por. naũjas). N.rz. Malūnėl̃is 

2x, Malū̃ngrabis (por. grãbas), n.jez. Malū̃nežeris (por. ẽžeras). 

 malžanka stlit. ʽmałżonkaʼ, m. malžankas stlit. ʽmałżonekʼ — zapoż. ze stbłr. XVI w. 

malžonka, malženka, m. malžonokъ ⇐ pol. małżonka, m. małżonek. — Pl. malžankai, -ų 

m.pl. ʽmałżonkowie, mąż z żonąʼ (m.in. DP) odpowiada stbłr. malžonkove, pol. małżonkowie 

(stpol. małżonki acc.pl.). — Stlit. malženstva ʽmałżeństwo, coniugiumʼ ⇐ stbłr. malženstvo, 

malženьstvo ⇐ pol. małżeństwo. Warianty z lit. sufiksami: malženysta, malženystė, też 

malženystva (por. ponystva ob. ponystà). Por. rodzimy syn. moterỹstė. — Stlit. malženiškas 

ʽmałżeńskiʼ odpowiada stbłr. malženskij, malžėnskij ⇐ pol. małżeński. Zob. SLA 126 (wprost 

z pol.), LEW 404, ALEW 611, POLŽ 438n. i ĖSBM 6, 193n.  

 málžyti, málžau, málžiau ʽdoić często i po trochuʼ, apmálžyti ʽmasować wymię, aby 

napłynęło doń mlekoʼ — iterativum na -y- ze SO malž- ⇐ melž-/milž-, por. mélžti ʽdoićʼ. 

Akut wtórny. Paralele apofoniczne: tálžyti ⇐ telž̃ti; maldýti ⇐ mels̃ti. Transponat ie. 

*h2molǵ-éi̯e-, por. łac. mulgeō, -ēre ʽdoićʼ (LIV
2 279). — Postverbalia: malš̃čius (zob.), malžì 

ʽdojna – o krowieʼ. W słowiańskim por. ros. gw. mólost a. molóst m. ʽprzedpoście, czas, 

kiedy dozwolone jest spożywanie pokarmów mlecznychʼ, stpol. młost m. ʽnaczynie z 

mlekiemʼ, < pbsł. *malž-ta-. W izolacji stoi sch. mlȃz m. ʽto, co wydojonoʼ < *malž-a-.  

 mamà 4 p.a., mãma 2 p.a. pot. ʽmama, matkaʼ — twór reduplikowany z języka dzieci. 

Drw. mamáitė ʽmatka ojca lub matki, babka, babciaʼ (CGL mamaitė senoji ʽGroß=Mutterʼ) 

obok mamùtė, mamùžė ts. Rozmaite formy spieszczone: mamẽlė, mamýtė (⇒ mamyčiùkė), 

mamùlė (⇒ mamulytė, mamulytutė), mamùžė (⇒ mamuželė, mamužytė), też w formie rodzaju 
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męskiego: mamùkas ʽmamusiaʼ (Mane mamùkas dar neleid ištekėti ʽMnie mamusia jeszcze 

nie pozwala iść za mążʼ), mãmulis ts. — Vb. denom.: maménti ʽustawicznie wołać «mamo!» 

(Nemaménk, aš girdžiu, kad tu šauki, ateisiu ʽNie wołaj «mamo», ja słyszę, że wołasz, 

przyjdęʼ), mámsėti ʽnatrętnie, nieustannie wzywać matkęʼ. Neoosn. mams-: mamsà c. 

ʽdziecko, które tak wzywa matkęʼ, mamsyla b.z.a. ts.; mámpsyti ʽnieustannie wzywać matkęʼ 

z *mamsyti (p wsunięte, por. rem̃ps < rem̃s, LD § 240). Zob. też momà. 

 mamántas 1 p.a. ʽmamut, Elephas primigeniusʼ (NDŽ) — zapoż. z ros. mámont, -a 

(starsze mamot; zmiana zakończenia pod wpływem imienia Mámant, strus. Mamontъ ⇐ gr. 

Μάμας, -αντος, por. REW II, 93n.). 

 mamonà 2 p.a., gen.sg. mamõnos (NDŽ) ʽbogactwo, pieniądzeʼ [jako przeszkoda do 

zbawienia] — zapoż. ze stbłr. mamona, mammona ⇐ pol. XVI w. mammona, mamona, -y 

(⇐ śrłac. mam(m)ōna ⇐ gr. μαμωνᾶς ʽbogactwoʼ ⇐ aramejskie māmōnā ʽwłasność, 

majątekʼ, Kluge-Seebold 458). — War. m. mamõnas 2 p.a., mãmonas 1 p.a., też stlit. 

(Willent, DP, CHB) ⇐ stbłr. mamonъ ⇐ pol. XVI w. mammon, mamon ʽbogactwo, pieniądze; 

rzekomy bóg bogactwʼ (SPXVI), por. Ne galite Dievui tarnauť ir Mammonui DP 32946 ʽNie 

możecie Bogu służyć y Mammonowiʼ. Brak w SLA, LEW i ALEW.  

 mamzẽlė 2 p.a. przest. 1. ʽpannaʼ, 2. ʽwynajęta kucharkaʼ — zapoż. z prus.-niem. 

mamsell ʽmłoda dziewczyna; gospodyniʼ (GL 84), por. pol. przest. mamzela ʽguwernantka, 

zwł. Francuzkaʼ (⇐ fr. mademoiselle ʽpannaʼ). — Drw. wsteczny: mam̃zė ʽopiekunka do 

dzieci, niańkaʼ (por. kumẽlė ⇒ kùmė).  

 man-, supletywna forma zaimka 1 osoby àš ʽjaʼ. Ukazuje się ona 1° w przypadkach 

zależnych, por. sg. gen. manę̃s ʽmnieʼ, SD manįs (por. łot. manis), dat. mán ʽmiʼ (łot. man), 

acc. manè ʽmięʼ (łot. mani), instr. manimì, manim̃ ʽmnąʼ (łot. manim), loc. manyjè, manỹj 

ʽwe mnieʼ, adess. manip lub manimp DP ʽwe mnieʼ, allat. manę́sp ʽdo mnie, ku mnieʼ, 2° w 

zaimku dzierżawczym màno ʽmój, do mnie należącyʼ, war. mãno, mã, mà (Mà moteris, mà 

vaikai ʽMoja żona, moje dzieciʼ) oraz mó (Neverk, neverk, mo motule! ʽNie płacz, nie płacz, 

moja matulo!ʼ). Osobno zob. mãnas. — Wokalizm -a- został uogólniony na miejscu -e- (por. 

scs. mene gen. ʽmnieʼ) na skutek analogii do osnowy tav- zaimka 2 osoby ʽtyʼ, por. tavę̃s, táu 

itd. — Akut w dat.sg. mán jest następstwem wzdłużenia zastępczego po apokopie -i (i po 

depalatalizacji man̓  > man), por. stlit. mãni, mãnig. Wsch.-lit. mái ma -ai̯ z -an̓ , pochodzi 

więc z [mãn̓ i], gdzie doszło do pozycyjnie uwarunkowanej palatalizacji ni > n̓ i. Por. jeszcze 

war. gw. má (Duok má valgyt ʽDaj mi jeśćʼ). 

 manà 2 p.a., gen.sg. mãnos bibl. ʽmanna z nieba, według Starego Testamentu pokarm 

zesłany przez Boga Żydom na pustyniʼ (m.in. DP, BRB) — zapoż. ze stbłr. manna (mamna), 

błr. mánna, -y ⇐ pol. XVI w. manna f. (⇐ śrwn. manna-brōt, to ze śrłac. manna, -ae f. ⇐ gr. 

μάννα n. [wyraz hebrajski], zob. Kluge-Seebold 460). — SD valkinė manna «manna, kasza 

polska, manna polonicum» (brak w LEW i ALEW). Zob. też mãnai. 

 mãnai, -ų pl.t.m. 2 p.a. ʽkasza manna, bardzo drobno mielona kasza z pszenicy, grysikʼ 

(Manų košė su sviestu ʽKasza manna z masłemʼ) — z substantywizacji przymiotnika *manas, 

zapożyczonego z błr. mánny, -aja, -aje ʽzrobiony z drobno mielonych ziaren pszenicyʼ 

(mannyja krupy), zob. TSBM 3, 104. Brak w LEW. Zob. też manà. 

 mãnas, -à 4 p.a.,— przymiotnik dzierżawczy ʽmój, mojaʼ (por. tãvas, sãvas). Np. 

Mãnas vaikas tau nieko nepadarė ʽMoje dziecko nic ci nie zrobiłoʼ. Tėvuli manas, tėvuli 

senasai! ʽOjczulku mój, stary ojczulku!ʼ Manas dieve, kam mane apleidai?! bibl. ʽBoże mój, 

czemu mnie opuściłeś?!ʼ Žmonės manì mielausi! ʽLudzie moi najmilsi!ʼ. To samo man- 

ukazuje się w odmianie zaimka àš (zob. wyżej man) i w zaimku dzierżawczym màno ʽmójʼ. 

— Drw. 1. manàsis ʽmąż; ukochanyʼ, f. manóji f. ʽżona; ukochanaʼ (por. też Ne mano! 
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Manàsis kitoks! ʽTo nie mój! Mój jest inny!ʼ). — 2. mãniškas, -a ʽmój, do mnie należący, taki 

jak mójʼ, nemaniškas SD «niemoyski» – struktura man-iškas jest kalką słowotwórczą z pol. 

przest. moj-ski (por. màno ʽmójʼ). — 3. manìškis, -ė ʽmój (mąż), moja (żona)ʼ, SD
1 «moyski» 

[ʽdla mnie stosowny, ze mną zgodnyʼ, SPXVI]. — Pl. manìškiai ʽmoi najbliżsi, członkowie 

mojej rodzinyʼ. — 4. Adv. mãniškai ʽpo mojemuʼ, por. Padarei darbą maniškai – visai taip, 

kaip aš norėjau ʽWykonałeś robotę po mojemu, dokładnie tak, jak chciałemʼ. — Syn. 

manaĩp: Darykit manaĩp! ʽRóbcie po mojemu!ʼ, po manám ʽpo mojemuʼ (kalka ze słow.). 

 mandagùs, -ì 4, 3 p.a., mañdagus 1 p.a. 1. ʽgrzeczny, uprzejmyʼ, 2. ʽtaki jak należy, 

przyzwoity, porządnyʼ, 3. ʽodpowiedni, pasujący, wygodny, dobryʼ, 4. ʽjasny, wyraźnyʼ, 5. 

ʽurodziwy, ładnyʼ, 6. ʽobrotny, sprytnyʼ, 7. bibl. ʽmocny, potężnyʼ. SD
1 mundagus «dzielny» 

(syn. indarus), «nadobny» (syn. gražus), SD «grzeczny» (syn. patogus, muntus, inderus); 

nemandagùs ʽniegrzecznyʼ, SD
1 nemundagus «nietrafny, nietrefny». Trudne. LEW 405 łączył 

ze stwn. mandag ʽradosny, żwawyʼ i pwk. pie. *men- ʽmente agitareʼ (por. LIV
2 435). GJL II, 

§ 500 analizował mand-agus (por. vãnagas, pilagà), od czas. mandýti, -aũ, -iaũ ʽpróbować, 

wystawiać na próbę, wypróbowywaćʼ390, który może być spokrewniony z łot. kuroń. mandêt 

ʽpróbować, badaćʼ. — Jest do pomyślenia wywód mandagus z formy pierwotnej *mantagus, 

mianowicie przez udźwięcznienie nt > nd (por. rántas > rándas; taránda z *taranta). Analiza 

*mant-agus prowadzi do powiązania tej formacji z bliskoznacznym przym. mantùs m.in. 

ʽwygodny, poręczny, sposobny do czegoʼ (zob.). W SD mundagus [z mandagus] ukazuje się 

jako synonim przym. muntus [z mantus] s.v. «grzeczny», zaś nemundagus jako synonim 

przym. nemuntus s.v. «niekształtowny». — Drw. mandagiaĩ adv. ʽgrzecznie, uprzejmieʼ, DP 

ʽnadobnie, misternie, źrzetelnieʼ, SD: mundagiai «grzeczy, grzecznie» (syn. patogiai, 

munčiai), «nie żądnie» (syn. ne lėtai), nemundagiai «błazeńskie» [ʽśmiesznie, niepoważnie, 

niedorzecznie, głupioʼ, SPXVI] (syn. juokingai, netikusiai, nemunčiai). Vb. denom. 

mandãgyti, -iju, -ijau ʽuczyć (dziecko) grzeczności; musztrować, zacinać (konia)ʼ. 

 mañdelis, -io 1 p.a. gw. 1. ʽmendel zbożaʼ, 2. ʽkopa, np. jajʼ, 3. ʽćwierć kopy, miara 

ilości zawierająca 15 sztukʼ (war. mándelis, mandelỹs) — zapoż. ze stpol. mandel albo też z 

nwn. Mandel f. ʽ15 lub 16 sztuk; 15 lub 1 snopówʼ (por. GL 84). Z innym sufiksem: 

mandulỹs, mañdulis ʽmendel; ćwierć kopy, 15 sztuk; gromadaʼ, też ʽkłąb dymu; wir wodnyʼ. 

Zob. też meñdelis. 

 mandierà 2 p.a., gen.sg. mandiẽros gw. 1. ʽmundur, uniformʼ, 2. ʽubiór służbowy, 

liberiaʼ (NDŽ). War. mandíera 1 p.a., manderà 2 p.a.; mandū́ra 1 p.a., które oddaje nwn. 

Montúr f. ʽubiór służbowy i wyposażenie żołnierzaʼ (por. GL 84, LEW 405, EWD 888), 

wskazuje na to, że zarówno segment mand-, jak i żeński rodzaj gramatyczny zapożyczenia są 

pochodzenia niemieckiego. Tymczasem zakończenie -iera nie ma związku z oryginałem 

niemieckim, lecz zostało wprowadzone na wzór rusycyzmu mundierà, mundíera ⇐ ros. gw. 

mundér m. — Oprócz tego jest mundỹras (war. mundyrius b.z.a.) jako zlitewszczona forma 

ros. liter. mundír m. (por. błr. mundzír). War. mundiẽrius świadczy jak się zdaje o 

kompromisie pomiędzy formami fem. mundíera i masc. mundỹras. — War. mundùras 

odzwierciedla błr. gw. mundúr m. (⇐ z pol. mundur), por. ĖSBM 7, 92).  

 mandìng adv. ʽzdaje mi się, wydaje mi się; według mnie, moim zdaniemʼ. Z 

uniwerbizacji zwrotu man dìnga a. man dìngi ts. od czas. dìngėti (zob.). Por. GJL III, § 671, 

LD § 731. 

 mañdras, -à 4 p.a. gw. 1. ʽpyszny, dumny, wyniosły, butnyʼ, 2. ʽmądry, chytry, 

przebiegłyʼ, 3. ʽpokaźny, okazały, kunsztownyʼ (war. mandrùs) — przymiotnik na -ra-, 

 
390 Do tego jest zresztą war. mangýti, por. Mangýk tą akmenį, ar galėsi pakelti ʽSpróbuj, czy potrafisz podnieść 

ten kamieńʼ.  
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spokrewniony z jednej strony z łot. muôdrs ʽrzeźki, pełen werwy, dziarski, żwawy, żywyʼ, z 

drugiej strony z psł. *mǫdrŭ ʽrozumny, przebiegły, sprytnyʼ (scs. mǫdrŭ, ros. múdryj, czes. 

moudrý, pol. mądry), < pbsł. *mand-ra- < pie. *mondh-ro-. Por. BSW 168n., LEW 406n., NIL 

494, Boryś 318, Derksen 2008, 329. Znacz. etym. bsł. ʽświadomy, widzący i słyszącyʼ. — Z 

innym sufiksem: łot. muôžs ʽżwawy, dziarskiʼ < *mand-i̯a-. — Pbsł. *mand- przedstawia 

neopierwiastek w stosunku do SO *mon(s)dh- ⇐ pie. *men(s)-dh(e)h1- ʽkierować myśl na 

coʼ. Por. SZ w gr. μανθάνω, ἔμαθον ʽnauczyć się, dowiedzieć się; zauważyć, spostrzec; 

rozumiećʼ < *mṇdh-. Pokrewnymi formacjami są z jednej strony aw. mązdra- ʽpojętny, 

mądryʼ, staw. humązdra- ʽbardzo uczonyʼ < pie. *me/onsdh-ro-, z drugiej strony stwn. 

muntar ʽżwawy, rześkiʼ < pgerm. *mundra- < pie. *mṇsdhh1-ro- (zob. NIL 494, ALEW 612n.). 

— Drw. mandréika c. ʽmądralaʼ (por. kytréiva), mandréila c. ʽstrojniśʼ, mandréiva ʽmądralaʼ, 

mandrỹstė ʽmądrość, przebiegłośćʼ, mandrõčius ʽmądralaʼ. Vb. denom. mandráuti ʽpysznić 

się, chełpić się; weselić sięʼ. Od łot. muôžs pochodzi vb. denom. muôst, muôstu, muôžu 

ʽbudzić się, zauważać, spostrzegać, rozumiećʼ. — Ze skrzyżowania bliskoznacznych przym. 

mùdras, mudrùs i mañdras wywodzą się war. muñdras, mundrùs. 

 manelė stlit. ʽbransoletaʼ — zapoż. ze stbłr. manelja ⇐ pol. XVI w. manella 

ʽdrogocenna ozdoba noszona na ramieniu, bransoleta, naramiennikʼ (SPXVI). Z innym 

tematen: manẽlis 2 p.a. Por. SLA 126, LEW 406 (brak w ALEW). 

 manė́tis, manė́juos, manė́jaus gw. ʽchcieć, żądaćʼ (Šlapelis 825), por. Kad alkanas ir 

duonos neregėt, tai vis tiek jam valgyt manėtųs. Niejasne.  

 mañgalis 1 p.a., mangalỹs 3 p.a. gw. 1. ʽmagielʼ, 2. ʽtłuczekʼ, 3. ʽklocek drewna 

zawieszany na szyi krowy lub świni dla ograniczenia swobody ich ruchówʼ — ze zmianą 

rodzaju zapożyczone z nwn. Mangel f. ʽmagielʼ, por. GL 84. Zob. też mõgliai i brū̃žkos. — 

Vb. denom. mangaliúoti ʽmaglować bieliznęʼ.  

 mángytis, mánguosi, mángiausi (war. akc. mangýtis) gw. 1. ʽkręcić się, wiercić się, 

szwendać sięʼ, (war. suf. mañgoti LZŽ), 2. ʽo dziewczynie, kobiecie: stroić się; stroić miny, 

wdzięczyć się, umizgać się, kokietowaćʼ, 3. ʽwykręcać się, grymasić, dąsać sięʼ (Šlapelis 

220), išsimángyti ʽwystroić się nieskromnie, wyzywającoʼ — prawdopodobnie 

sonoryzowany wariant do mánkytis, zob. mánkyti. — Sb. postvb. mánga 1. ʽstrojenie sięʼ 

(Ana neišmano, kaip mangas beprovyti, t.y. strajytis JU), 2. ʽstrojnisia, kokietkaʼ, 3. 

ʽrozpustnica, dziwkaʼ (znacz. etym. ʽkobieta zalotna, wdzięcząca sięʼ), war. manka ʽdziwkaʼ 

(Dowkont), drw. išmanginis BRB ʽbękart, Hur[en]kindʼ. Do mánga ʽdziwkaʼ należy vb. 

denom. mangìntis ʽżyć rozwiąźleʼ. — NB. Stpr. zwrot mangos sonos GRG 97 ʽbękart, ein 

Huren kindtʼ (war. mangoson GRA 96, GRF) jest chyba lituanizmem, ⇐ mángos sūnùs 

(inaczej PKEŽ 3, 109: rodzime). 

 mañgoti, mañgoju, mañgojau gw. ʽmieszać jedno z drugimʼ (war. mángioti), išmañgoti 

ʽprzeszukiwaćʼ, refl. ʽwłóczyć się, szwendać sięʼ. Niejasne. Por. mángytis. 

 maníežas 1 p.a. 1. ʽkierat; młockarnia poruszana przez konie chodzące w kieracieʼ, 2. 

ʽmiejsce w stodole, gdzie stoi kieratʼ, 3. ʽujeżdżalnia koniʼ — zapoż. z ros. manéž, błr. manéž 

(⇐ fr. manège ⇐ włos. maneggio, zob. REW II, 95). Z uwagi na akut por. zapoż. kvatíera, 

pastíeta. — Inny temat: maniẽžis 2 p.a. (ZTŽ). War. akc. mãniežas 3 p.a., mãniežius 1 p.a. 

(⇐ pol. maneż).  

 manýti, manaũ, maniaũ ʽmyśleć, mniemać, sądzićʼ — intensivum z suf. -y- i SO man- 

⇐ men-, por. menù, miñti ʽprzypominać sobieʼ. Odpowiednik łot. manît, -u, -ĩju nieco różni 

się znaczeniem: ʽzauważać, spostrzegać, odczuwaćʼ, manîtiês ʽpróbować, spieszyć sięʼ. 

Paralele: ganýti ⇐ giñti; lankýti ⇐ leñkti; rankýti ⇐ riñkti. Transponat ie. *mon-éi̯e-, por. 

wed. mānáyati ʽczci, ceniʼ, łac. moneō, -ēre ʽprzypominać, karcić; przepowiadaćʼ (LIV
2 435, 
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LEW 455, ALEW 613n.). Cps. įmanýti ʽpojąć, zrozumieć; potrafić, mócʼ, išmanýti ʽrozumieć, 

pojmowaćʼ (Daũg žìno, mãža išmãno ʽDużo wie, mało rozumieʼ), SD išmanau «mądry 

iestem; poymuię co myślą; rozumiem; zrozumiewam co», numanýti ʽdomyślać się, 

rozumiećʼ, pérmanyti ʽzrozumieć, ogarnąć rozumemʼ (nepermanau SD «nie poymuię tego»), 

pramanýti DP ʽwymyślić, myślić, poczytaćʼ, pramanau SD «knuię» (syn. išrandu), 

«przemyślam; wymyślam co», primanýti m.in. ʽzdołać, móc, umieć, potrafić, znać się na 

czym; nabyć co; znieść, przecierpieć, np. mróz; przezwaćʼ, sumanýti ʽwpaść na myśl, 

wymyślić; zorientować się; umieć, potrafićʼ. Refl. išsimãno ʽrozumie sięʼ, prasimanýti 

ʽzmyślać, blagować; zdobywać co, dostawaćʼ (⇒ prasimãnėlis ʽblagierʼ), užsimanýti ʽwpaść 

na pomysłʼ. — Nomina postverbalia: atmana SD 1. «pamięć, pamiątka» (syn. atmintinė), 2. 

«pamiętne» [ʽzapiski do zapamiętaniaʼ], atmanùs ʽmający dobrą pamięćʼ, įmãnomas 

ʽmożliwy, dostępnyʼ, įmantrùs (zob.), išmanùs ʽpojętny, rozgarniętyʼ, SD «rozumny», manùs 

ʽmający dobrą pamięćʼ, neišmãnėlis ʽczłowiek tępy, tępak, matołʼ, neišmãnomas 

ʽniemożliwyʼ, nenuomanas SD «niedowcipny», numanuo SD «mędrzec» (syn. išmintingas), 

pamanomas ʽniezły, niczego sobieʼ (dosł. ʽdo pomyśleniaʼ), prãmanas ʽwymysł, zmyślenieʼ, 

SD «przemysł; przyprawa» (syn. prametalas), ⇒ pramanùs ʽzmyślny, przebiegły, 

wynalazczyʼ, pramanytinai SD adv. «przemyślnie»; pramania SD «sztuka, fortel; wymysł, 

wymyślona rzecz», pramania kareivių SD «sztuka żołnierska» (⇒ pramaniauti SP 

ʽwymyślaćʼ), primanùs ʽprzemyślny, sprytnyʼ, sumania SD «przemysł» (⇒ sumanios namai 

SD «radziecki dom»). NB. Wymienione nomina zostały w ujęciu ALEW 615 

zakwalifikowane jako ʽo-stufige Bildungen zur Wurzel von miñti Iʼ, co nie wydaje się trafne. 

— Neoosn. many-: mãnymas ʽosąd, zdanie, opiniaʼ, màno mãnymu ʽmoim zdaniemʼ (por. 

mãtymas ⇐ matýti), išmanymas SD «wyrozumienie», išmanytinai adv. SD «wyrozumnie». — 

WSO mon- < *mān-: príemonė (zob.). 

 mankãsyti, mankãsiju, mankãsijau gw. 1. ʽbrnąć, brodzić (w błocie)ʼ, 2. ʽtratować 

kopytami pole, podmokłą łąkęʼ, 3. ʽmiesić ciasto chleboweʼ — ekspresywny czasownik z 

neosuf. -asy-, który przypomina polskie czasowniki na -osić (por. miętosić, tarmosić). ŽD 

311, 539 sugeruje derywację vb. denominativum na -y- od nomen na -asas (*mankasas). Por. 

jeszcze drapãsyti ʽdeptać, tratowaćʼ i trampãsyti ts., przy których nie widać nominów na -

asas. — Oboczny neosuf. -azy-: įmankãzyti ʽzasiać co na mokrej roliʼ (Įmankãzijom avižas į 

purvyną, ir nedygo ʽZasialiśmy owies na błocie i nie wzeszedłʼ). 

 mánkyti, mánkau, mánkiau 1. ʽmiąć, międlić len, miętosić, gnieść, ugniatać; dławićʼ, 2. 

ʽkręcić, wykręcać; potrząsać głową (o koniu)ʼ, 3. ʽrozdeptywać (podmokłą) łąkę, tratowaćʼ, 

refl. mánkytis ʽmocować się; zginać się, wyginać się kokietując (o dziewczynie)ʼ, 

parsimánkyti ʽprzejechać, przeprawić się błotnistą drogąʼ (war. akc. mankýti) — iteratyw z 

suf. -y- i SO mank- ⇐ mink-, por. mìnkyti ʽmiesić, ugniatać, wyrabiać (ciasto, glinę)ʼ. 

Paralele apofoniczne s.v. manýti. Odpowiedniki w słowiańskim i germańskim, por. 1° psł. 

*mǫčiti ʽmęczyć, nękać, dręczyćʼ, scs. mǫčiti, mǫčǫ ʽβασανίζειν, κολάζειν, katować, 

dręczyć; karaćʼ, ros. múčitь, múču ʽmęczyć, dręczyć, torturować, mordowaćʼ, czes. mučit 

ʽzadawać mękiʼ, pol. męczyć ʽzadawać męki, nękać; powodować zmęczenieʼ (znacz. etym. 

ʽczynić miękkimʼ), 2° pgerm. *mangjan- ʽmieszaćʼ: stang. mengan, stwn. mengen, nwn. 

mengen, < pie. *monHk-ei̯e-. Por. BSW 184n., Derksen 2008, 328n., Kroonen 353. — War. z 

perseweracyjną asymilacją nk > ng (LEW 454)391: mángyti ʽzmiękczać, ćwiczyćʼ, mángytis 

(zob.). Pochodzenie czasownika nie jest jasne. LEW 407 sugerował związek z mánkytis m.in. 

ʽzginać się, wyginać sięʼ, mianowicie przy założeniu sonoryzacji nk > ng. — War. sufiksalny 

mangìnti ʽćwiczyć, musztrować, tresować (konia); męczyć, zamęczać (pracą), zjednywać 

kogo pod naciskiem, przeciągać na swoją stronę, przekabacać; wypytywaćʼ, įmangìnti 

 
391 Paralele dla wtórnego -ng-: lìngė, lùngė, lùnginti, mėšlùngis, vórtinglė.  
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ʽwprawić do czego, przyuczyć, wytresowaćʼ. Zob. też mankštýti. 

 mañklius, -iaus 2 p.a. gw. ʽoszustwoʼ (Ponai daro manklius su žmonimis JU), war. 

sonoryzowany: mañglius (Jis sumangliavojo, t.y. padarė mangliùs JU), ⇒ vb. denom. 

išmañglyti ʽzdobyć podstępem, wyłudzićʼ. Bez etymologii, zob. LEW 407, s.v. mañglyti. 

 mankštýti, mankštaũ, mankščiaũ 1. ʽzmiękczać przez ugniatanieʼ (war. mánkštyti), 2. 

przen. ʽzmiękczać serceʼ, 3. ʽćwiczyć ciało, gimnastykowaćʼ — ze zmiany *mankstyti (kšt < 

kst), frq. z suf. -sty- i SO mank- ⇐ mink- (por. mìnkyti ʽmiesić, ugniataćʼ; zob. też mánkyti). 

Inaczej ALEW 615: osnową mankštýti ma być adi. mìnkštas ʽmiękkiʼ. — Neoosn. mankšt-: 

mankštìnti ʽzmiękczać, np. skórę; ćwiczyć, gimnastykowaćʼ (war. mánkštinti), DP įmankštint 

ʽzmiękczyć (serce)ʼ, refl. įsimankštinti DP ʽzmiękczyć sięʼ; išmankštìnti ʽwytresować, ułożyć 

konia; wdrożyć do czegoʼ, pérmankštinti ʽspulchnić, wzruszyć ziemięʼ. Nomina: mankštà 

ʽćwiczenia cielesne, ruchowe, gimnastykaʼ, ⇒ mankštùs ʽgiętki, wyćwiczonyʼ. 

 manõchas ZTŽ ʽmnich, zakonnikʼ — zapoż. z błr. manáx, -a, por. ros. monáx. Starszą 

pożyczką jest minỹkas. 

 mantà 4 p.a. 1. ʽmienie, majątek; kapitał, pieniądzeʼ, 2. ʽmienie ruchome, meble, 

wyposażenie mieszkania, rzeczy przewożone z miejsca na miejsceʼ (Šlapelis 220: ʽrupiecie, 

manatki, dobro, rzeczyʼ), 3. ʽpożytek z czego, korzyść; zarobekʼ (war. š-mobile šmantà). 

Wyraz z pochodzenia żmudzki. Sądzi się, że został on zapożyczony z łot. kuroń. mañta 

ʽmienie, bogactwoʼ (por. nekustama manta ʽmienie nieruchomeʼ, pl. mantas ʽrzeczy; 

dziedzictwoʼ), gdzie z kolei miał się ustalić jako zapożyczenie ze śrdn. monthe ʽmonetaʼ. 

Zob. ME II, 561 oraz obszerne omówienie w LEW 408n. Pewne fakty skłaniają jednak do 

zakwestionowania pożyczki niemieckiej i do ujęcia mantà jako wyrazu rodzimego, 

kontynuowanego równolegle w kurońskim dialekcie jęz. łotewskiego i na przyległym 

obszarze żmudzkim. Po pierwsze znacz. ʽmienie ruchomeʼ można wywieść ze znacz. 

ʽbydłoʼ, por. użycie pokrewnego wyrazu pramatnà (z *pramantà przez metatezę): Davė 

gyvuolį ant pramatnõs, t.y. pradžios gyvenimo JU ʽDali [jedno] bydlę na «pramatna», tj. na 

zagospodarowanie się, na początek [samodzielnego] życiaʼ. Po drugie znacz. ʽbydlę, bydłoʼ 

może pochodzić ze znacz. ʽżywność, pożywienieʼ, bo bydło hoduje się celem żywienia ludzi. 

Znacz. etym. ʽżywność, pożywienieʼ można powiązać z formą mantà, założywszy 1° że 

mantà jest sb. postvb. od *mantyti ʽżywić, karmićʼ i 2° że *mantyti było kiedyś causativum 

na SO do neopwk. mint- jak w mintù, mìsti ʽżywić się, posilać sięʼ (por. łot. mist ʽmieć 

utrzymanieʼ). Paralela: drambà ʽślad wydeptany w zbożuʼ ⇐ *drambyti ⇐ drimbù, nudrìbti 

ʽo zbożu: pochylić się ku ziemiʼ. NB. Od neopwk. mint- urobiono m.in. išmintaĩ m.pl. 

ʽżywność, prowiantʼ (syn. maĩstas). — Drw. mantìngas ʽmający dużo mienia, bogatyʼ. Vb. 

denom. 1. mántauti ʽleczyć, kurowaćʼ, 2. mántavoti ʽleczyćʼ, 3. mañtyti, -iju, -ijau: numañtyti 

ʽwyłudzaćʼ, 4. mantóti ʽleczyćʼ (Moters žolėmis mántoja ligonį, t.y. gydo JU ʽKobieta 

ziołami leczy choregoʼ), išmantóti ʽkrzywdzić oszukując (o sklepikarzu)ʼ, prasimantóti 

ʽwzbogacić się (cudzym kosztem)ʼ.  

 mantãčyti, mantãčiju, mantãčijau gw. ʽkręcić, oszukiwaćʼ, refl. mantãčytis ʽdrażnić 

się, droczyć sięʼ (Kad duodi, tai duok, nemantãčykis – sako tam, kas duoda ir atima ʽKiedy 

dajesz, to daj, nie drażnij się – mówi się do tego, kto daje i odbieraʼ). Nie całkiem jasne. 

HSBM 17, 257 wymienia n.agt. mantačъ ʽoszust, krętaczʼ, a to skłania do przypuszczenia, że 

Litwini mogli przejąć to nomen w postaci *mantočius i od tego utworzyć vb. denom. 

mantãčyti (por. błr. mantáčycь, -ču ʽtrwonić, marnowaćʼ ⇐ mantáč ʽmarnotrawca, 

utracjuszʼ). — Inna ewentualność to zmieszanie osnów mant- i matač- należących do dwóch 

zapożyczonych czasowników, por. mañtyti, -iju, -ijau ⇐ pol. mącić m.in. ʽwprowadzać 

zamęt, niepokójʼ i *matãčyti ⇐ pol. mataczyć ʽposługiwać się kłamstwem, oszustwem, 
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gmatwaniem dla osiągnięcia własnych celówʼ (vb. denom. od matacz). Za *matãčyti ʽkręcić, 

oszukiwaćʼ przemawia obecność osnownego matočius MOP ʽkłamca, oszustʼ ⇐ pol. matacz. 

W gwarach jest poświadczone tylko refl. matãčytis ʽbyć niezdecydowanym, wahać sięʼ, 

susimatãčyti ʽrozmyślić się, poniechać zamiaru, odstąpić od czegoʼ. 

 mañtelis I, -io 1 p.a. stlit., gw. ʽpłaszczʼ (SD «płaszcz», manteliu apdingtas 

«płaszcze[m] odziany») — zapoż. ze stbłr. mantelь ⇐ pol. XVI w. mantel ʽpłaszcz, 

mantelumʼ (SPXVI). Por. łot. mantels ⇐ nwn. Mantel m.; meñtelis ⇐ ndn. mentel. Zob. SLA 

127, LEW 409. NB. W SD
1 s.v. «płaszcz» figuruje zapoż. plõščius wraz z syn. skreitė. — 

Drw. mantelėlis SD «płaszczyk». 

 mañtelis II, -io 1 p.a. gw. ʽopona na kole roweruʼ — zapoż. z nwn. Mantel m. 

ʽFahrradmantelʼ. Cps. mañtelžakis ʽtłumok podróżnyʼ ⇐ nwn. Mantelsack m. (zob. žãkas). 

Por. GL 84, LEW 409. 

 mántija 1 p.a. ʽobszerny płaszcz bez rękawów, mantyla, pelerynaʼ — zapoż. z ros. 

mántija ʽtoga, płaszczʼ. 

 mantùs, -ì 4 p.a. przest., gw. ʽwygodny, poręczny; żwawyʼ. SD: muntus 1. «grzeczny» 

(syn. patogus, mundagus, inderųs), 2. «porządny» (syn. patogus), 3. «raźny» (syn. patogus), 

4. «sposobny do czego» (syn. patogus, paderus), muntu darau SD «sposabiam kogo» (syn. 

patoginu), muntumi darau «kształtuię» (syn. dabinu), ne muntu «niegrzeczy» (syn. ne 

apdaru), nemuntus 1. «niekształtowny» (syn. nemundagus). 2. «niesposobny» (syn. 

nepatogus, nepaderus), nemunčiai [adv.] «błazeńskie» [ʽśmiesznie, niepoważnie, 

niedorzecznie, głupioʼ, SPXVI] (syn. juokingai, netikusiai, nemundagiai), «marnie, 

nikczemnie» (syn. dykai). Zapewne stoi w związku z sb. mantà (zob.), ale szczegóły 

pozostają nieustalone. 

 mar-: należą tu trudne do rozdzielenia refleksy: 1° prymarnych nominów na SO mar- 

od *mer-/*mir-, por. mìrštu, mirt̃i ʽmrzeć, umieraćʼ, 2° postverbaliów od zanikłego caus.-iter. 

*maryti, por. scs. moriti ʽmorzyć, zadawać komu śmierćʼ (zob. marìnti). Por. mãras, pl. 

maraĩ stlit. i gw. ʽmasowe umieranie, pomór, zaraza, dżumaʼ (Būga, RR I, 597), mãro a. 

marų̃ mẽtai ʽczas zarazyʼ, marų̃ kapaĩ ʽcmentarz zadżumionychʼ, ìšmaros f.pl. 

ʽodumarszczyzna; wymarli, ród wymarłyʼ (Šlapelis 98), núomaras (zob. niżej), ùžmaras 

ʽsczerniałe, wyschłe ziarno w kłosieʼ (⇐ užmirt̃i ʽsczeznąć, zginąć nie rozwinąwszy sięʼ), 

užúomaras ʽzalężone jajo; jajo z martwym pisklęciemʼ ⇐ užumirt̃i (syn. ùžperas). — W 

słowiańskim por. *u-mor-ŭ: sch. ùmor ʽzmęczenie, znużenieʼ, biti na umoru ʽkonaćʼ, ros. 

umór ʽśmierć, uśmiercenieʼ (ros. przest. umóra ʽskrajne wyczerpanieʼ), stbłr. umorъ 

ʽwymieranieʼ, czes. przest. ʽumieranie, śmierć; wyczerpanieʼ, pol. pić na umór ʽpić bez 

umiaru, bez opamiętaniaʼ, pol. przest. do umoru ʽdo zupełnego wyczerpaniaʼ : scs. umoriti 

ʽzabićʼ, ros. umorítь ʽzmęczyć, zamęczyćʼ. — Dalsze drw.: marìngas ʽsiejący śmierć, 

śmiertelnyʼ, martuvė (zob.), marùs ʽśmiertelny; prędko umierający (o pszczole, kurze, gęsi); 

ten, kto komuś prędko zadaje śmierćʼ (por. maršùs ⇐ pamirš̃ti; sparùs ⇐ spìrti, varùs ⇐ 

vìrti), marióji ligà ʽśmiertelna chorobaʼ, maruonis, -ies m. DP ʽśmiertelnośćʼ (por. łot. 

miruonis ʽumrzyk, trup, zwłokiʼ), nemaruonis, -ies m. DP ʽnieśmiertelnośćʼ, nemarùs 

ʽnieśmiertelnyʼ, núomaras ʽpadaczka, epilepsjaʼ (war. núomara, núomaris, núomarius, 

núomarinis a. nuomarinỹs), ⇒ núomarulis ʽcierpiący na padaczkęʼ; nuomaruo SD «kaduk» 

[ʽpadaczkaʼ] (syn. kadukas), nuomaruonį turįs SD «kaduk cierpiący» (syn. nuomaruoningas); 

nuomarus DP ʽśmiertelny (o ciele)ʼ. 

 mard̃avoti, mard̃avoju, mard̃avojau 1. gw. ʽmęczyć, mordować, wyczerpywać, 

dręczyćʼ (Kam tu mard̃avoji arklius per dieną be jokio atsilsio! JU ʽCzemu ty męczysz konie 

przez [cały] dzień bez żadnego odpoczynku!ʼ), 2. stlit. ʽ(ludzi) mordować, zabijaćʼ — zapoż. 



1004 

na prawach rękopisu 

ze stbłr. mordovati, por. błr. mardavácь, mardúju, 3 sg. prs. -úje (⇐ pol. mordować, -uję 

ʽzabijać ludzi; męczyć, wyczerpywaćʼ ⇐ śrwn. morden, WDLP). Por. SLA 127, ALEW 616. — 

Drw. mardavonė a. mardavonia stlit. ʽmordowanieʼ (⇐ pol. mordowanie). Neoosn. 

mardavoj-: mardavojimas KN ʽmordowanieʼ. 

 marė́ti, mariù (3 os. mãri; war. marė́ju), marė́jau gw. 1. ʽumierać, zdychać z głoduʼ 

(Visi gyvoliai marė́te išmarė́jo iš bado), 2. ʽgłodować; pościćʼ, išmarė́ti ʽpowymieraćʼ, 

užmarė́ti 1. ʽwycieńczyć się, zagłodzić sięʼ, 2. ʽzamrzeć, stracić czucie – o zdrętwiałej części 

ciałaʼ, 3. ʽuschnąć – o roślinie, drzewieʼ. Formacja dwuznaczna z powodu pierwiastka na SO 

mar- ⇐ mer-/mir- ʽmrzeć, umieraćʼ. 1° w porównaniu z czas. garė́ti ʽzamieniać się w paręʼ 

(prs. gãri a. garė́ja) ⇐ gãras a. garaĩ ʽparaʼ można marė́ti ująć jako vb. denominativum na -

ė- od *maras ʽśmierć głodowaʼ (por. mãras a. maraĩ ʽzaraza, pomórʼ); czasownik powtarza 

wokalizm osnowy. 2° Obecność prs. mariù stawia nas przed pytaniem, w jakim stosunku ta 

lit. formacja pozostaje względem odpowiednika słow. *morjǫ przy *moriti ʽdoprowadzać do 

śmierciʼ, por. scs. izmoriti a. umoriti ʽzabićʼ, ⇐ pie. *mor-éi̯e- ⇐ *mer- (caus. na SO). Zob. 

LIV
2 439, gdzie zresztą nie ma wzmianki o lit. marė́ti. Zob. też merė́ti. 

 márgas I, -à 3 p.a. ʽpstry, pstrokaty, różnobarwnyʼ — denominalny przymiotnik na -a- 

od zanikłego abstractum *marga ⇐ *margyti ʽmienić się różnymi barwamiʼ, gdzie SO marg- 

pochodzi od SZ mirg-, por. mìrga, mirgė́ti ʽmigotać, błyskać, skrzyć sięʼ oraz łot. mar̂ga, 

mãrga ʽmżawkaʼ392. Paralela: ráibas ⇐ abstr. *raiba ⇐ rìba, ribė́ti. — Drw. margenis 

ʽwzorzyste płótnoʼ, margynės, margumas SD
1 «pstroćina», marginỹs a. marginiaĩ ʽbarwna, 

wzorzysta tkaninaʼ, márgis, -ė ʽpstre zwierzę, zwł. wół, krowaʼ (zdrob. margẽlis, margùlis), 

margója a. margój ʽpstra krowaʼ (ze zmiany formy anaforyzowanej margóji, LD § 445), 

marguõlė ʽżmija zygzakowataʼ, margùtis ʽzdobione jajko wielkanocne, pisankaʼ. Cps. 

báltmargas ʽbiało-pstry – o krowie, psieʼ (por. báltas), júodmargas ʽczarno-pstryʼ (por. 

júodas), žálmargas ʽo bydle: czerwono-pstryʼ, žalmarg̃is ʽłaciate zwierzę, pokryte łatami, 

plamamiʼ (por. žãlas). Nazw. Márgis, Margáitis, Margẽlis, Margùlis (zniemczone 

Margulies). — Zapoż. litewskie w błr. gw. márgi, márgelь – imię wołu, imię pstrego wołu, 

por. lit. márgis, margẽlis (Urbutis, Balt V:1, 1969, 65 = Urbutis 2009, 377, Laučjute 47 n.). 

— Vb. denom. márginti ʽrobić pstrym; farbować i zdobić jaja wielkanocne, robić pisanki; 

kląć, przeklinaćʼ, pamarginu SD
1 «pstrzę», pamargintas SD «upstrzony; nakrapiany farbą», 

margúoti ʽpstrzyć się, migotać, mienić sięʼ. Por. łot. marguôt ʽmżyćʼ. 

 márgas II 1 p.a. przest., gw. ʽmorga, mórg, miara powierzchni gruntu (ok. 50 arów); 

grunt o tej powierzchniʼ, SD margas «morg, miara rol mnieysza niż łan» — zapoż. ze stbłr. 

morkgъ, por. błr. morh, -a (⇐ pol. przest. morg, gen.sg. morga ⇐ śrwn. morgen m.). Z 

innym tematem: márgis. Por. SLA 127, LEW 410, ALEW 616. — War. mùrgas ⇐ stpol. mórg; 

márgė ⇐ pol. gw. morga. Por. GL 89 i Čepienė 173: zapoż. z prus.-niem. morgen, nwn. 

Morgen m. — Cps. mùrgjavai m.pl. hist. ʽdanina zbożowaʼ (por. javaĩ), šimtamárgis ʽmający 

sto morgów ziemiʼ (por. šim̃tas). — N.m. Márgai 6x, Margaĩ, Márgės, Márgiai 11x, 

Margiaĩ 2x, Margẽliai; Mùrgai, Murgẽliai, Mùrgininkai, Pamárgė, Pamarg̃iai, cps. 

Balt̃ramurgis (por. imię Baltrỹs ʽBartłomiejʼ), Lìnmargis. N.rz. Murgãlis, Murg̃inis, n. łąk 

Mùrgai, Murg̃ai. 

 marinárka 1 p.a. wsch.-lit. ʽgórna część męskiego garnituru, marynarkaʼ — zapoż. z 

błr. marynárka, -i ⇐ pol. marynarka. War. maninárka LZŽ, mananárka DVŽ. 

 marìnti, marinù, marinaũ 1. ʽczuwać przy umierającym, być przy śmierci choregoʼ, 2. 

 
392 Z powodu akutu Rasmussen 1989, 178 uznał márgas za formację odziedziczoną i zaliczył ją do derywatów 

typu vṛddhi, pie. *mōrgu̯h-ó-s ʽmieniący się, blinzendʼ ⇐ *mórgu̯hos ʽjednorazowe błyśnięcie, rozbłyskʼ. 

Wątpliwe.  
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ʽdoprowadzać do czyjejś śmierciʼ, 3. ʽmorzyć głodemʼ (marinu badu SD «morzę kogo 

głodem»), 4. ʽznieczulać chorego, znosić odczuwanie bóluʼ (ap-), 5. DP ʽmartwić, trapićʼ — 

causativum z suf. -in- i SO mar- jak w prs. intr. mãri (-ė́jo, -ė́ti) gw. ʽumiera; głoduje, pościʼ. 

Znacz. etym. ʽdoprowadzać do czyjejś śmierciʼ. Wtórny sufiks w marénti ʽmorzyć głodemʼ 

(Anà jį ̃ badum̃ marẽna, Otrębski 1934, 329). Refl. marìntis ʽmorzyć sięʼ, marinuosi SD 

«martwię się». Pwk. mer-/mir-, zob. mérdėti, mirt̃i. Por. LEW 457, ALEW 616n. — Jest 

prawdopodobne, że formacja na -in-ti zluzowała *mar-y-ti (prs. *mariu), które było 

odziedziczonym odpowiednikiem psł. *moriti, *morjǫ, por. scs. izmoriti, -morjǫ ʽzabićʼ, 

umoriti ts., sch. umòriti ʽzmęczyć, znużyć; zamordować; zamorzyć głodemʼ, ros. morítь, 

morjú ʽniszczyć, tępić, zamęczać, morzyć; zaprawiać, wytrawiaćʼ, ukr. morýty, stpol. 

morzyć, morzę ʽpozbawiać życia, uśmiercać, zabijaćʼ, < pbsł. *mar-ī-. Odpowiednik wed. 

māráyati ʽzabijaʼ < pie. *mor-éi̯e-. Zob. BSW 186, REW II, 158, LIV
2 439. — Model bradžióti 

iter. ʽbrodzićʼ ⇐ bradžiaũ, prt. do bradýti przemawia za tym, że iter. -marioti (apmarióti 

ʽwymieraćʼ, np. Senieji apmariojo, jaunieji išbėgiojo ʽStarzy powymierali, młodzi pouciekali 

[ze wsi]ʼ; išmarióti ʽwymierać jeden po drugimʼ) utworzono od osnowy mar̓ - należącej do 

*mariau, prt. od *maryti. — Neoosn. marin-: marìnimas DP ʽumartwianie (ciała)ʼ. Inne 

nomina zestawiono pod hasłem mar-. 

 mãrios, -ių 2 p.a., mãrės 2 p.a. f.pl. 1. ʽmorzeʼ (syn. jū́ra, pl. jū́ros), 2. ʽzatoka 

oddzielona od morza wydmamiʼ — używane zwykle w odniesieniu do Zalewu Kurońskiego, 

por. Kurš̃ių mãrios a. Kurš̃ių mãrės (Būga, RR II, 268 n.). SD: marios «morze» (syn. jūrės), 

marios didžios «morze wielkie» [ʽoceanʼ], įlunkas marių «odnoga morska» (por. lañkas), 

kraštas marių «brzeg morski» (por. krãštas), kriauklė marių «purpura, morski żołw» (por. 

kriauklė ̃ ʽskorupaʼ s.v. kráuti), marių pėlė «popielica, mus ponticus» (por. pelė)̃, siaučia 

marios «burzy się morze» (syn. verda, kunkaluoja), siautimas marių «burzenie morza, 

nawałność» (por. siaũsti I), sujudimas marių «nawałność» (por. judė́ti), virimas marių 

«morskie burzenia; wrzask» (por. vìrti). Odpowiedniki bsł.: stpr. mary EV ʽzalew, Haff [das 

Haff]ʼ, łot. mare, maŗa ʽzalewʼ (*mor-i̯eh2-) oraz psł. *morje ʽmorzeʼ: sch. mȍre, ros. móre, 

czes. moře, pol. morze ts. (*mor-i̯o-). Pie. *mor-i- n. ʽjezioro, morzeʼ – drw. na SO od 

niezachowanego SE *mer-. Zob. IEW 748, BSW 169 n., LEW 409, REW II, 157 n., ALEW 617. 

Por. łac. mare, -is n. ʽmorze, jezioroʼ < *mori (Meiser 1998, 84), stir. muir n. ʽmorzeʼ, walij. 

mir ts. (pcelt. *mori), goc. marei f., mari-saiws ʽmorzeʼ, stisl. marr m. ʽmorzeʼ, stwn. mari, 

meri m.n. ʽmorzeʼ (pgerm. *mari-) oraz oset. mal ʽgłęboka woda stojącaʼ (*mori-). — Drw. 

mareĩvis ʽmarynarzʼ (syn. jūreĩvis), gw. marìnė ʽfala powodziowa przychodząca znad 

Zalewu Kurońskiegoʼ, marinykas ʽmarynarzʼ, SD adata marinykų «kompas morski», 

marininkas b.z.a. ʽpodróżnik morskiʼ, mãrinis ʽmorskiʼ, katas marinis SD «koczkodan, kot 

morski», pamarỹs ʽwybrzeże morskie, pomorzeʼ. 

 markà 4 p.a. 1. ʽdół z wodą, moczydłoʼ (war. merkà), 2. ʽpewna ilość zamoczonego 

lnuʼ, 3. ʽczas moczenia lnuʼ (Jau linų markõs laikas ʽJuż czas moczyć lenʼ), 4. ʽzrobiona z 

pali i gałęzi, otoczona siecią pułapka do łowienia ryb w czasie tarłaʼ (Pùnskas)ʼ, 5. 

ʽprzemoczone ubranieʼ, 6. ʽsłota, pluchaʼ, 7. ʽparne powietrze, duchotaʼ. Odpowiedniki: 

stłot. mārka, łot. mā̦̀ rks ʽmoczydło dla lnuʼ (ME II, 584). Przykład į́marka, które łączy w 

sobie trzy znaczenia dewerbalne: 1. ʽzamaczanieʼ (n. act.), 2. ʽmoczydłoʼ (n. loci), 3. ʽto, co 

zamoczonoʼ (n. rei), wskazuje na to, że w wypadku markà nazwa miejsca jest następstwem 

skonkretyzowania nazwy czynności ʽzamaczanie, moczenieʼ. Formacja na SO mark- od 

merk-/mirk- ʽmoczyć, zamaczaćʼ (zob. merk̃ti, mirk̃ti). Nie wiadomo tylko, czy ma ona 

charakter prymarny, czy jest raczej drw. postwerbalnym od markýti ʽtrzymać co w stanie 

zamoczonymʼ. Tego rodzaju dwuznaczność związana jest również z takimi formacjami, jak 

bradà, klampà, lankà, tvankà. Zob. LEW 440. — Zapoż. litewskie w pol. gw. marka 

ʽurządzenie do łowienia ryb podczas ikrzenia się; składa się z kilku wbitych w dno jeziora 
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pali, obłożonych gałęziami obciążonymi kamieniami i z rozstawionej dookoła sieciʼ 

(Zdancewicz 344). — Drw. mark̃inas ʽprzemoczony, zmokniętyʼ, markìnis a. mark̃inis 

ʽsłużący do przygniatania lnu w moczydle (kamień)ʼ, marklà ʽmoczydło; błotoʼ (⇒ marklóti 

ʽrobić coś długo i niedbale, partaczyćʼ, refl. ʽbrudzić się, walać sięʼ, marklótas ʽubrudzony, 

utytłanyʼ), markùs ʽo deszczu: moczący na wskrośʼ, markūs linai m.pl. ʽlen, który się 

wymoczył szybko i dobrzeʼ. Cps. kanãpmarka ʽdół do moczenia konopiʼ (por. kanãpės), 

lìnamarka (zob.), markãvietė ʽmiejsce (na jeziorze), gdzie moczy się lenʼ (por. vietà). — 

N.jez. Markẽlis, n.rz. Markijà, Markelỹnė, cps. Kanãpiamerkis (merk- z mark). 

 markãtnas, -à 4 p.a. stlit., gw. ʽprzygnębiony, strapiony, smutny, czujący się nieswojoʼ 

— zapoż. ze stbłr. markotnyj, por. błr. markótny, -aja, pol. markotny. War. akc. mark̃atnas 1 

p.a., markatnùs 4 p.a.; inne: markõknas, marknótas. Por. SLA 127, ZS 32, LEW 411, ALEW 

618. — Vb. denom. apsimarkãtinti ʽposmutnieć, zmarkotniećʼ, też ʽo niebie: pociemnieć, 

zachmurzyć sięʼ. 

 márkė 1 p.a. przest. 1. ʽmarka jako niemiecka jednostka monetarna, dzieląca się na 

fenigiʼ (war. m. márkis), 2. ʽznaczek pocztowy a. stemplowyʼ, 3. ʽznak towarowy, marka 

fabrycznaʼ, 4. ʽjakość czego; reputacjaʼ — zapoż. z nwn. Marke f. Łot. mārka ʽmarka jako 

niemiecka jednostka monetarnaʼ ⇐ śrdn. mark (Jordan 77). Co do akutu por. zapoż. árpa, 

švártė i várkštotas. — markė ̃3 p.a. przest. ʽznamię na skórze; pieg; krosta ospowaʼ ⇐ nwn. 

Marke f. ʽcecha, znamięʼ. Por. GL 85, LEW 411. Drw. márkės f.pl. ʽtyfus plamistyʼ (syn. 

márkių drugỹs). 

 markstýti, markstaũ, marksčiaũ gw. ʽmoczyć, trzymać co w wodzie w celu 

zmiękczenia, moczyć len w wielu miejscach narazʼ, primarkstýti ʽzamoczyć niemałoʼ, 

sumarkstýti ʽznosić i zamaczać w moczydleʼ (Sumarksčiaũ linus in marką), refl. markstýtis 

ʽprzeprawiać się łodziamiʼ (dosł. ʽmoczyć sięʼ) — 1° synchronicznie: frq. na -sty- ze SO 

mark- ⇐ merk-, por. merk̃ti ʽmoczyć, trzymać w wodzieʼ, 2° diachronicznie: caus. z suf. -y-, 

dołączonym do neopwk. markst-, co jest SP/SO od mirkst- ⇐ prs. mirk̃sta do mirk̃ti ʽmoknąć, 

namakaćʼ. Paralele: barstýti ⇐ bìrst(a); lankstýti ⇐ liñkst(a); tvárstyti ⇐ tvìrst(a). 

 márlė 1 p.a., marlià 2 p.a. ʽgaza, bardzo cienka tkanina bawełniana, używana do 

opatrunkówʼ — zapoż. z błr., ros. márlja (⇐ fr. marli). Por. ĖSRJ II, 574, ĖSBM 6, 231. Co do 

akutu por. zapoż. bárža, márgas. — War. merl̃ė, też m. marl̃is, márlius, marl̃ius. 

 marmė́ti, marmù/mármu, marmė́jau 1. ʽz odgłosem upadać w wodę, błotoʼ (sumarmė́ti 

ʽutopić się, utonąćʼ), 2. ʽo płynie: wrzeć, gotować się z bulgotemʼ, sumarmė́ti ʽrozgotować 

sięʼ, 3. ʽburczeć w kiszkachʼ (marma viduriuose; syn. birb̃ia, gùrga), 4. ʽiść, biec, lecieć z 

hałasemʼ, numarmė́ti ʽwbiec gromadnie i hałaśliwieʼ, 5. ʽmamrotać, bełkotaćʼ (Ko mármi, 

sakyk aiškiai!), por. syn. murmė́ti, 6. atmarmė́ti ʽodmawiać pacierzeʼ, 7. ʽpaplać, gadaćʼ, 

pamarmė́ti ʽporozmawiać, pogadać (Ateik vakare, pasimarmė́sme) — czasownik na -ė- od 

osnowy mar-m-, pochodzącej od powtórzonego wykrz. mar-̃mar,̃ már-már m.in. o 

pogrążaniu się, tonięciu; o bulgotaniu (wtórne war. marmakt, marlèkt). Paralele: murmė́ti ⇐ 

mur-̃mur;̃ narnė́ti ⇐ nàr-nàr. — Z innymi sufiksami: marm̃inti a. márminti ʽzanurzać, 

pogrążać, zatapiać; wpychać, wciskać; płukać pranieʼ, išmarm̃inti ʽugotować, nagotowaćʼ; 

marmóti ʽbrnąć po błocie; mamrotać przez senʼ, primarmóti ʽwmieszać co do potrawyʼ. — 

Postverbalia: marm̃alas a. marmãlas ʽbłoto, bagno; miejsce zalane gnojówkąʼ, c. ʽpapla, 

gadułaʼ, marmalaĩ pl.t. ʽmuł, szlam; rzeczy stare, zużyte, gałganyʼ (też pogardl. o 

lekarstwach), marmãlius ʽkto mówi szybko i niezrozumialeʼ marmūnas b.z.a. ʽkto mówi 

niewyraźnie, przez nosʼ. Neoosn. marmal-: marmãlyti ʽgotować; robić co nieumiejętnie, 

marnować, psućʼ, marmaliúoti m.in. ʽgotować się z bulgotem; zostać pochłoniętym przez 

bagno, utonąćʼ.  
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 mármuras 1 p.a. ʽmarmurʼ — zapoż. ze stbłr. marmurъ, por. błr. mármur, -u ⇐ pol. 

marmur (XV-XVIII w. marmór). War. marm̃ulas (r-r > r-l), merm̃uras 3 p.a. (por. merñas < 

marñas); meĩmūras 1 p.a. (r-r > i̯-r). — War. marm̃oras 1 p.a. (m.in. NDŽ) ⇐ stbłr. marmorъ 

⇐ stpol. marmor. Z niejasnym u w pwk.: murm̃ulas ʽmarmurʼ, też przen. ʽprzyrząd do 

ostrzenia brzytwyʼ (Suleisk britvą į murmuliùką), por. pol. marmurek ʽosełka z piaskowcaʼ. 

Zob. LEW 411, SLA 127, POLŽ 442n. 

 márnai, -ų 1 p.a. m.pl., márnos, -ų 1 p.a. f.pl. gw. 1. ʽchude mięso świńskie 

przeznaczone na kiełbasyʼ, np. Reikia pasilikti márnų dešrom ʽTrzeba sobie zostawić 

«marnai» na kiełbasyʼ. Paskerdžiau kiaulę, ale mažai márnų, tai kilbasų bus mažai ʽZakłułem 

sobie świnię, ale mało jest «marnai», więc i kiełbas nie będzie dużoʼ, 2. ʽchude mięso 

gotowaneʼ. Bez etymologii. 

 marnaitrotnas ʽmarnotrawnyʼ stlit. hapaks: ape aną marnaitrotną sūnų MOP ʽo owym 

marnotrawnym synuʼ (zob. PAŽ 235) – hybrydalna kalka ze złożenia błr. marna-tráŭny, pol. 

marno-trawny. I człon to adv. marnai ʽmarnieʼ do marñas (zob. s.v. mõrnas), II człon to adi. 

trotnas ʽstraconyʼ, oddające błr. trátny ʽdaremny, zgubnyʼ (Nosovič) ⇐ sb. tráta, -y ʽstrata, 

utrataʼ (por. zapoż. lit. trotà). Brak w SLA, LKŽ, LEW i ALEW. Zob. też trotnas. 

 márnaka 1 p.a., marnakà 3 p.a. 1. bot. ʽkanianka, Cuscuta, roślina pasożytująca na 

koniczynie, lnie, konopiachʼ (syn. brántai), 2. bot. ʽprzytulia czepna, Galium aparineʼ 

(Marnakos apsivynio apie stiebą javo ir sulenkia JU ʽPrzytulia owija się wokół łodygi zboża i 

zgina jąʼ). War. márlaka, marlakà. Bez dobrej etymologii, zob. LEW 411. Skardžius (ŽD 125) 

zestawiał z márnai ʽchude mięso na kiełbasyʼ. 

 maróti, maróju, marójau stlit., gw. 1. ʽbrudzić, walać, plamić, kalaćʼ, 2. ʽchciwie jeść, 

żrećʼ, sumaróti ʽzabrudzić, powalać, skalaćʼ — zapoż. ze stbłr. *marati, por. błr. marácь, -

áju, 3 sg. -áje ʽbrudzićʼ (PZB 3, 32), ros. marátь. Brak w SLA, LEW i ALEW. LKŽ nie 

zaznacza obcości tego wyrazu. — Drw. sumarotas DP ʽskalanyʼ: Duok̓  man žmogų, latrą... 

visokiomis piktybėmis sumarotą DP 2003 ʽDay mi człowieka, łotra... wszelakimi złościami 

skalanegoʼ. — War. mor- (z o jako prawidłową substytucją słow. a): gw. moróti, -ju, -jau, 

por. Knygos nenreikia moróti ʽKsiążki nie należy plamićʼ. Atėjo išsimorojęs ʽPrzyszedł 

umorusanyʼ. NB. Nie należy z mar-/mur- łączyć syn. mur- (mùrioti, murióti), ponieważ to 

ostatnie należy do mùrti, mū̃ra (zob.). 

 máršalas 1 p.a. ʽmarszałek, najwyższy stopień wojskowyʼ — zapoż. z ros. máršal (⇐ 

nwn. Marschall m., zob. REW II, 101). Por. też stbłr. maršallъ 1587. — War. gw. máršolas, 

maršõlius ʽmarszałekʼ, też ʽdrużba na weseluʼ (GL 85). Zob. też maršálka. 

 maršálka 1 p.a. m. 1. hist. ʽurzędnik zawiadujący dworem panującego, marszałekʼ, 2. 

gw. ʽmistrz ceremonii na weselu, uczcie lub pogrzebieʼ, 3. gw. ʽswat, drużbaʼ — zapoż. ze 

stbłr. XV w. maršalko zemskij ʽmarszałek ziemskiʼ, por. błr. gw. maršálka n. (PZB 3, 37n.). 

Rzadki war. maršálkas. Por. błr. liter. maršálak, -lka, stbłr. maršalokъ, maršalekъ, 

moršalokъ (⇐ pol. marszałek). Zob. LEW 412, ĖSBM 6, 240. SLA 127 niesłusznie wymienił 

na pierwszym miejscu pol. marszałek jako źródło. — SD: maršalka «marszałek 

powszechnie», maršalka karalystės «marszałek koronny», maršalka senių karaliaus 

«marszałek nadworny», maršalka tunciaus, pirm kitų tunciui ejųs «marszałek taneczny, rey 

wodzący», maršalka svodbos, puotos, girtės «marszałek weselny, biesiadny», maršalka 

pakasynų «marszałek pogrzebny». — War. maršélka marszałek weselnyʼ; z perseweracyjną 

sonoryzacją lk > lg: maršélga ʽjeden ze swatówʼ (ZS 32, 93), ʽorganizator uroczystości 

kościelnychʼ (KRŽ), por. typ mainélga, vertélga. War. ze zmianą rš > rč (rtš): marčélka 1 p.a. 

(KRŽ), marčelga b.z.a. (Dowkont). — Nazw. Maršálka. N.rz. Maršálkupis. Zob. też 

máršalas. 
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 máršas 1 p.a. 1. ʽmaszerowanie, posuwanie się naprzód równomiernym krokiemʼ, 2. 

ʽprzemarsz wojska, pochód ludziʼ, 3. ʽstopień schodówʼ, 4. ʽutwór muzyczny towarzyszący 

pochodowi, defiladzieʼ — zapoż. ze stbłr. maršъ, błr. marš, -a/-u (⇐ pol. marsz, -u/-a), por. 

ĖSBM 6, 240, LEW 412. Co do akutu por. zapoż. kárdas, márgas i tárka. Zob. też marširúoti. 

 maršìnti, maršinù, maršinaũ ʽdoprowadzać do zapomnienia; starać się, aby 

zapomniano; zgubić z pamięci, puścić w niepamięćʼ (Aš maršinù blogus darbus, t.y. darau, 

kad užmirštum ʽStaram się, żebyś zapomniał o złych uczynkach [moich]ʼ) — causativum z 

suf. -inti na miejscu starszego -yti (por. goc. marzjan ʽzawadzać, przeszkadzać, utrudniać, 

obrażaćʼ, stwn. merren ʽprzeszkodzić, związaćʼ, < pie. *mors-ei̯e-) i z pwk. w st. o marš- ⇐ 

merš-/mirš-, por. mirš̃ti ʽzapominaćʼ. Paralele: marìnti ⇐ mirt̃i; nartìnti ⇐ nirs̃ti; alsìnti ⇐ 

ils̃ti. Por. LEW 456n., ALEW 618. — Postverbalia: ažumaršiai adv. SD «zapamiętale» (syn. 

ažumirštinai), užúomarša ʽzapomnienieʼ, c. ʽczłowiek łatwo zapominającyʼ, maršas SD 

«zapamiętanie czego, zapomnienie»; od tego maršùs ʽłatwo zapominający; idący w 

niepamięćʼ, SD «niepamiętny, niepamiętaiący» (syn. notmenųs), «zapamiętały (syn. padūkįs), 

«zapamiętliwy», nemaršingas stlit. ʽnieomylnyʼ (Dieve tėve mūsų maloningas, žadėjime sava 

nemaršingas PK 1842 ʽBoże Ojcow naszych miłościwy, w obietnicach swoich nieomylnyʼ), 

nemaršùs 1. ʽpamiętliwy (o Bogu)ʼ, 2. ʽniezapomniany, którego nie sposób zapomniećʼ. 

Inne: užmarštìs f. ʽzapomnienieʼ (apsérgėti nuo užmarštiẽs ʽocalić od zapomnieniaʼ), 

užúomarša 1. ʽzapomnienieʼ, 2. c. ʽczłowiek łatwo zapominającyʼ. 

 marširúoti, marširúoju, marširavaũ ʽmaszerować, iść miarowym, równym krokiemʼ 

— zapoż. z ros. marširovátь (błr. maršyravácь, -úju), tu z nwn. marschieren (REW II, 101). 

— War. 1. maršerúoti, 2. maršierúoti, mašierúoti ⇐ prus.-niem. maršēre, z dysymilacją r-r > 

ø-r: mašēre (zob. GL 85, LEW 412), 3. maširúoti, mašyrúoti ⇐ błr. gw. mašyravácь, -úju (< 

maršyravácь). — Interi. márš ʽmarsz!ʼ, por. Jau laikas, marš gulti! ʽJuż czas, marsz spać!ʼ 

Par duris márš ir išėjo ʽPrzez drzwi szybko marsz i wyszedłʼ (pochodzenie niejednoznaczne, 

por. máršas). Natomiast mašir ̃ (Mašir ̃ net in Leipalingį ʽMarsz nawet do L.ʼ) oraz mašýr 

(Negavai, tai mašýr [namo] ʽNie dostałeś, to marsz [do domu]ʼ) oddają błr. mašýr ʽmarsz! 

naprzód!ʼ, od mašyravácь ʽmaszerowaćʼ, zob. ĖSBM 6, 286. 

 márška 1 p.a. wsch.-lit. 1. ʽprześcieradłoʼ, 2. ʽkapa na łóżkoʼ, 3. ʽprzykrycie do spania 

z grubej tkaninyʼ, 4. ʽobrusʼ, 5. ʽręcznikʼ, 6. ʽpłachta do przenoszenia sianaʼ, 7. ʽniewielka 

sieć, brodniaʼ. Nazw. Márška, Marškus b.z.a. Z innym sufiksem: łot. mārsna ʽprześcieradło; 

zawinięcie dziecka niesionego do chrztuʼ. Brak alternantów apofonicznych. Niejasne. Z 

powodu -š(k)- nie sposób forsować hipotezę o związku márška z psł. *merža, scs. mrěža 

ʽsiećʼ, ros. merëža ʽrodzaj sieciʼ, gw. merëga ʽdzianina o rzadkim splocieʼ (por. REW II, 119, 

LEW 412). To ostatnie zakłada *mergi̯a-, przy czym *merg- może być obocznikiem do marg- 

jak w łot. mar̂ga ʽporęcz, balustrada; drąg do uwiązywania koni przed karczmąʼ (męr̂ga 

ʽchór w kościeleʼ), zob. BSW 182, LEW 412. — Drw. marškõnė ʽprześcieradłoʼ (por. šakõnė 

⇐ šakà), marškõnis ʽpłótno lniane; tkanina płóciennaʼ, adi. marškõnis ʽpłócienny, lnianyʼ – 

są to derywaty od sb. márškonas ʽtkanina lniana, płótnoʼ, pochodzącego z substantywizacji 

adi. márškonas (márškonas drabùžis ʽpłócienne ubranieʼ). Taką analizę zaleca traktowanie 

adi. vìlnonas ʽwełnianyʼ ⇒ sb. vìlnonas ʽwełniane ubranieʼ ⇒ sb. vilnõnis ts., adi. vilnõnis 

ʽwełnianyʼ, zob. GJL II, § 335. Zob. też s.v. dirvónas uwagę o przymiotnikach na -onas. — 

Izolowane jest pamárškė 1 p.a. ʽnamiotʼ (Šlapelis 302); pewnie neologizm dla zastąpienia 

slawizmów šėtrà, kū̃čkos i nometas. Por. palapìnė. 

 marškiniaĩ, -ių̃ 3 p.a. m.pl.t. ʽkoszulaʼ (SD «ciasnocha; gzło; koszula») — drw. od sb. 

marškinỹs ʽtkanina płóciennaʼ (war. marškìnis), które pochodzi ostatecznie od márška (zob.). 

Takie paralele, jak geltiniaĩ ʽżółta przędza, żółte niciʼ ⇐ gelt̃as ʽżółtyʼ, marginiaĩ ob. 

marginỹs ʽbarwna, wzorzysta tkaninaʼ ⇐ márgas ʽpstryʼ zdają się wymagać przymiotnika 
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†marškas a. †marškus jako bezpośredniej osnowy dla drw. marškinỹs. Forma gw. marškiaĩ 3 

p.a. ʽkoszulaʼ (Pasiūk naujus márškius ʽUszyj nową koszulęʼ) wygląda jak drw. wsteczny od 

marškiniaĩ. Por. žą̃sinas ⇒ žą̃sas. 

 martì 4 p.a., gen.sg. marčiõs f. 1. ʽżona syna, synowaʼ, 2. ʽżona brataʼ, 3. ʽmłoda 

mężatkaʼ, 4. przest. ʽpanna młoda na weseluʼ, 5. ʽpanna na wydaniuʼ, 6. przest. ʽżonaʼ. SD
1 

marti «synowa», SD «pani młoda». Pl. marč̃ios ʽżony braci względem siebieʼ, ateĩti į 

marčiàs ʽzamieszkać u rodziców mężaʼ. Odpowiednik łot. mā̦̀ rša ʽżona brataʼ z *martši̯ā < 

*marti̯ā393. Odpowiednik stpr. mārtin, mārtan obl.sg. ʽnarzeczona, panna młoda, Brautʼ. Łot. 

mārte ʽpanna młodaʼ jest lituanizmem; drw. mārtene ʽmłoda kobieta, synowaʼ (ME II, 585). 

Zapożyczeniem bałtyckim jest fiń. morsian ʽpanna na wydaniuʼ (LEW 412, Stang 1966, 23). 

— Rekonstrukcja: pb. nom.sg. *martī, gen.sg. *marti̯ās < pie. *mort-ih2, *mort-i̯eh2-s. 

Podobnie jak patì (zob.) jest martì morfologicznym archaizmem, ponieważ reprezentuje 

femininum utworzone pie. sufiksem apofonicznym *-i̯eh2-/*-ih2-. Por. typ wed. devī́, gen.sg. 

devyā́ḥ ʽboginiʼ. Zob. też IEW 739, LEW, l.c., ALEW 619. — Drw. mart̃as gw. ʽzięćʼ, martẽlės 

f.pl. bot. ʽstokrotki, Bellis perennisʼ, martỹstė ʽbycie młodą mężatkąʼ (war. martystà), 

pamarti b.z.a. ʽżona pasierbaʼ. Zdrob. martẽlė, martùlė; martẽlėsis ʽnależący do synowejʼ – 

drw. decasuatywny z formą genetiwu sg. do martẽlė. Cps. jaunãmartė ʽsynowa w pierwszym 

okresie po przyjściu do domu męża; młoda mężatkaʼ, war. jaunãmarti (por. jáunas), 

mart̃giesmė ʽpieśń weselnaʼ (por. giesmė)̃, mart̃mergė 1. ʽdruhna, drużkaʼ, 2. ʽpanna z 

dzieckiemʼ (por. mergà; syn. vaĩkmergė), martvedỹs ʽdrużbaʼ (por. vèsti). Vb. denom. 

mártauti, martáuti 1. ʽbyć panną młodąʼ, 2. ʽbyć synowąʼ, 3. ʽspędzać w domu męża 

pierwsze dni małżeństwaʼ, 4. ʽbyć mężatką do chwili urodzenia pierwszego dzieckaʼ394, 

apmartúoti ʽzdjąwszy pannie młodej wianek, nałożyć jej czepiecʼ (łot. mārtuôt ts.), ⇒ 

martúotuvės f.pl. ʽobrzęd nałożenia czepcaʼ, war. mártautuvės; mártautinis, -ė – o 

przedmiocie lub kawałku odzieży noszonym w czasie, gdy się jeszcze było panną młodą 

(por. bérnautinis). 

 mártynauti, mártynauju, mártynavau gw. ʽo parobkach i służących: po odsłużeniu 

jednego roku pójść na urlop trwający od Bożego Narodzenia do św. Marcinaʼ — vb. 

denominativum na -auti od imienia własnego Mártynas ʽMarcinʼ (liter. Martỹnas). Drw. 

prisimártynauti ʽwystarczająco (długo) korzystać z urlopuʼ. 

 martuvė stlit. 1. DP ʽśmierćʼ: Tesi prakeiktos visos nuodemės mūsų, kuriuos tave teip 

baisiump kančiump ir martuvėsp atvedė DP 1847 ʽNiechaj będą przeklęte wszystkie grzechy 

nasze, ktore cię o tak srogie męki i śmierć przyprawiłyʼ, 2. SD «powietrze morowe» (syn. 

maras). Izolowany charakter wyrazu nasuwa podejrzenie o neologizm. Analiza mar-tuvė, 

drw. od rzecz. mãras, pl. maraĩ ʽmasowe umieranie, pomórʼ (na temat neosuf. -tuv- zob. GJL 

II, § 147, ŽD 387). — Z innym sufiksem: martvė przest. ʽpomórʼ (⇒ martvinis SD 

«morowy». Por. oboczność sietvà i sietuvà ʽgłębia, topieliskoʼ. 

 marū̃dyti, marū̃diju, marū̃dijau gw. 1. ʽrobić co niespiesznie, opieszale, guzdrać sięʼ, 

2. ʽprzeszkadzać komu, zawracać głowęʼ — zapoż. z błr. marúdzicь, -džu (⇐ pol. marudzić, 

zob. Boryś 315). — Drw. marū̃dnas a. marùdnas ʽopieszały, ślamazarnyʼ ⇐ błr. marúdny. 

 marvà (p.a. nieoznaczony; war. mervà), márva 1 p.a. gw. 1. ʽgiez, ślep, Oestrusʼ, 2. 

coll. ʽowady, robactwoʼ (Šiemet medžius marva apniko ʽW tym roku drzewa pokryły się 

 
393 Drw. od osnowy gen.sg. *mart-i̯ā-s (por. lit. marčiõs). Paralela: ros. góstьja ʽgość-kobietaʼ, stpol. gościa ts. 

na miejscu psł. *gosti f. ʽgość-kobietaʼ < pie. *ghostih2. 
394 Por. Ji ilgai martavo: apsiženinus per aštuonis metus neturėjo vaikų ʽOna długo «martowała»: przez osiem lat 

nie miała dzieciʼ. Też o obojgu małżonkach: Juodu dar mártauja, vaikų netur ʽOni jeszcze «martują», dzieci 

nie mająʼ.  
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robactwemʼ), 3. przen. ʽchmara, gromada, tłokʼ (Kai visi kaimynai arba giminės sueina iš 

visų pusių į vieną krūvą, pasidaro marvà ʽKiedy wszyscy sąsiedzi schodzą się w jedną 

gromadę ze wszystkich stron, robi się tłokʼ), 4. ʽbezładne nagromadzenie wielu 

przedmiotów, rozgardiaszʼ. Przytoczony tu materiał rozdzielono w LKŽ VII, 886 między trzy 

lemmaty, chyba niesłusznie. Brak derywatów. Pb. *maru̯ā-. Za Būgą, RR II, 105 zestawia się 

z prasłowiańską osnową na -i-: *morvĭ, -i ʽmrówka, Formicaʼ, por. rcs. mraviji ʽμύρμηξʼ, słń. 

mrávlja, mrȃv, mrȃvec (coll. mrȃvje ʽmrowieʼ), sch. mrȃv (gen.pl. mrávī), bg. mravá, 

mravijá, strus. morovij, ros. muravéj, -vьjá (mur- wskutek adideacji do muravá ʽmłoda trawa, 

trawnikʼ), ukr. muravélь, -vljá, czes. mravenec, słc. mravec, pol. mrówka (pol. przest. 

mrowie coll. ʽduże skupisko mrówekʼ). Przypomina to łac. formīca ʽmrówkaʼ < *mormī-kā, 

drw. od *moru̯o- lub *moru̯ī- (por. de Vaan 234). Zob. też LEW 413, REW II, 174 (z uwagą 

«fraglich wegen der Bed[eutung]»). NB. BSW 170, Boryś 340 i Derksen 2008, 326 nie 

uwzględniają lit. marva w kontekście psł. *morvĭ. 

 mãsendzis, -io 1 p.a. wsch.-lit. ʽmosiądz, stop miedzi, ołowiu i cynkuʼ (ZS 32, 81; 

pominięte w LKŽ) — zapoż. ze stbłr. mosendzъ (war. mosjundzъ, mosjazъ, mosjažъ) ⇐ pol. 

mosiądz, -u. Por. błr. przest. mósenž, -u, z sekwencją -nž- jak w adi. masjanžóvy ʽmosiężnyʼ 

(TSBM 3, 174, ĖSBM 6, 245; 7, 72). ZS wywodził mãsendzis z błr. mósenz, tymczasem ĖSBM 

takiej formy nie wymienia. — War. masandis b.z.a. ʽmosiądzʼ (LKŽ oznaczył to jako zapoż. 

z pol. mosiądz, -u), ⇒ adi. masandzìnis ʽzrobiony z mosiądzu, mosiężnyʼ. Osobno zob. 

mìsingis. 

 mãsinti, mãsinu, mãsinau ʽnęcić, działać pociągająco, wabić; uwodzić; kłamać, 

okłamywaćʼ, cps. apmãsinti ʽuwieść dziewczynęʼ (Apmasino ir apgavo mergaitę), atmãsinti 

1. ʽodzwyczaić, zwł. odstawić od piersiʼ (Vaiką atmãsinau nuo spenio), 2. ʽzwabić, 

przynęcićʼ, įmãsinti ʽzwabićʼ, išmãsinti ʽwyłudzić; wywabić (na dwór, do lasu)ʼ, pãmasinti 

ʽpociągać, kusić – o kobiecie; odbić komu żonę, męża; wywabić od kogo rój pszczół; 

poszczuć psaʼ. Sądząc z akcentuacji, jest to czas. denominatywny, urobiony od zanikłego 

nomen o osnowie zakończonej spółgłoską -s-, *mas-. Por. liáupsinti ⇐ liaupsė,̃ išlíesinti ⇐ 

líesas, a także liaũšinti ⇐ liaũšis, liaušỹs. Dalszy wywód na razie trudny do sformułowania. 

Nie uwzględnia analizy wewnątrzjęzykowej Pokorny (IEW 693), gdy stawia mãsinti obok 

mosúoti (ʽmachać, wymachiwaćʼ), rzekomo jako rozwinięte równolegle przez «s-

Erweiterung» formy pierwiastkowej pb. *mā-, jak w lit. móti i łot. mãt ʽkiwać, machać rękąʼ 

(pie. *meh2-, por. LIV
2 425). LEW 413 cytuje wysunięte przez Prellwitza zbliżenie 

litewskiego mas- z gr. μαίομαι ʽdotykać, badać, wyszukiwaćʼ < *mas-i̯e- < pie. *ṃs-i̯e- (por. 

μάσμα n. ʽszukanie, badanieʼ, μαστήρ ʽposzukiwaczʼ). Podobnie LIV
2 441 (s.v. *mes- ʽden 

Arm ausstreckenʼ). Tymczasem GEW II, 162 opatrzył czasownik grecki uwagą ʽBez 

przekonującego odpowiednikaʼ. — Drw. od mas-: mãsalas ʽprzynętaʼ (por. nazwy 

pożywienia typu lãkalas, lẽsalas), masẽklis ʽprzynęta na rybyʼ, masẽnis ʽłudzicielʼ (JU). — 

Neoosn. masin-: mãsintojas ʽkto wabi, łudzi, zwodziʼ, mãsinuoti ʽnie mówić prawdy, kręcić, 

kłamaćʼ (Šiek tiek mãsinuoji tamsta ʽTrochę Pan kręciʼ). 

 màskatas 1 p.a., mãskatas 2 p.a. — z synchronicznego punktu widzenia jest to jeden z 

kilku wyrazów o suf. -at, które oznaczają ʽstrzęp, łachman, szmatęʼ, por. lãkatas, lãskatas, 

lùskatas, skarm̃atas, skẽpatas (ŽD 335, GJL II, § 410). Vb. denom. maskatúoti intr. ʽkołysać 

się wisząc, dyndać, bujać się; powiewać, łopotać (o fladze); szaleć, dokazywać (o dziecku); 

szybko iść a. jechaćʼ, tr. ʽporuszać, kołysać czymś (o wietrze), machać czymś; machać 

rękoma, gestykulować; pracować za pomocą ruchów rąk (mleć na żarnach, czerpać wodę ze 

studni)ʼ. Osnowa mask- pozostaje jednak etymologicznie ciemna. Niepewne zestawienia w 

LEW 398, s.v. màkaluoti ʽmieszać (kaszę, płyn), grzebać (w ogniu); machać, wymachiwaćʼ. 

Może maskatas wynikło z metatezy spółgłosek t-k > k-t w pierwotnym *mastakas? Por. 
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mastakúoti ʽmachać ręką, rękamiʼ, war. mastagúoti. Osobno zob. mostikúoti. — Zapoż. 

litewskie w błr. gw. maskatácь ʽhałasowaćʼ, zob. ĖSBM 6, 246 (nie odnotowane w słowniku 

Laučjute 1982). 

 maskõlius, -iaus 2 p.a. przest., gw. 1. ʽMoskal, Rosjaninʼ (Šveds, maskolius, lenks ir 

žyds kitaip nepadaro ʽSzwed, Rosjanin, Polak i Żyd inaczej nie robiąʼ (Donełajtis), 2. 

ʽżołnierz armii carskiejʼ — zapoż. ze stbłr. moskalь ʽwychodźca z Księstwa Moskiewskiegoʼ 

(HSBM), por. błr. maskálь ʽżołnierz armii carskiejʼ. Por. ros. gw. moskálь ʽmieszkaniec 

Moskwy; Rosjanin; żołnierzʼ, to ze zmiany *moskv-alь [?], drw. od Moskva (Mańczak 116). 

War. maskõlis 1. peior. ʽRosjaninʼ, 2. coll. maskõliai ʽwojsko carskieʼ (Jau atej berniukam 

eit maskoliuos ʽJuż nadszedł czas, by chłopcy poszli do wojskaʼ. Į maskoliùs, į vaiską išėjo 

ʽPoszedł do wojskaʼ). Zob. też SLA 127, LEW 413, ĖSBM 6, 245 n. — Drw. maskoliáuti 

ʽsłużyć w armii carskiejʼ, maskolỹstė ʽsłużba w armii carskiejʼ. Zob. też maskvytis. — Nazw. 

Maskõlius, patron. Maskoláitis, Maskoliū́nas. N.m. Maskõlija, Maskolijà, Maskõliškės 3x.  

 maskvytis, -čio SD «Moskwicin» [ʽRosjaninʼ] — zapoż. ze stbłr. moskvičъ, por. ros. 

moskvíč, -á ʽmieszkaniec Moskwy, moskwiczaninʼ (inaczej SLA 127: rodzimy derywat od 

n.m. Maskvà). — Drw. maskvyčiai, maskvyčių žemė SD «Moskwa» [ʽRosjanieʼ], 

maskvytiškas SD «moskiewski». Na akcent sufiksalny wymienionych formacji wskazuje 

brzmienie nazwisk lit. Maksvýtis, Maksvỹtis, dosł. ʽMoskal, Rosjaninʼ (LPŽ). — N.m. 

Maskvỹčios, Mãskviškės, Maksvitaĩ (skrót y > i). — Nazwa miasta Maskvà ʽMoskwaʼ 

zmienia się według litewskiej reguły fonotaktycznej w gw. Maks.và (też nazwa wsi w 

Kowieńskiem)395. Alternacja sk-V/ks-C jest następstwem metatezy k w pozycji 

antekonsonantycznej, por. dreskiù/drėk̃sti, tvìsko/tvìksti. — NB. Gwarowe nazwy Maskavà 

ʽMoskwaʼ i Maskuvà ts. polegają na zastąpieniu rosyjskiego zakończenia -va sufiksami -ava, 

-uva, które są charakterystyczne dla litewskich nazw miejscowych. 

 mąslė ̃ 4 p.a. gw. ʽzagadkaʼ (Užminsiu dabar tokią mąslę, kad nei vienas neatspėsta 

ʽZadam teraz taką zagadkę, że nikt z was nie odgadnieʼ). Analiza: mąs-lė albo *mąs-slė (por. 

mįslė)̃ od neopwk. mąs-, który wyabstrahowano z czas. mąstýti ʽzgadywać zagadkiʼ (zob.). 

— Drw. mą̃sliškas ʽzagadkowy, niezrozumiałyʼ.  

 mastýti, mastaũ, masčiaũ 1. ʽwymachiwać rękami, gestykulowaćʼ, 2. ʽpleść, splatać 

(warkocz, bicz), skręcać (powrozy, sznury)ʼ, 3. ʽrobić na drutach, wiązaćʼ, 4. ʽzaobrębiać, 

«obrzucać» brzeg tkaninyʼ, 5. gw. ʽwychwalać umarłego, opłakiwaćʼ (znacz. etym. ʽuderzać 

się, bić się w piersiʼ?), 6. ʽiść wielkimi krokamiʼ, išmastýti ʽzmierzyćʼ. Refl. mastýtis ʽrzucać 

się na stronyʼ, išsimastýti ʽwydostać się z tarapatów, wykaraskać sięʼ, susimastýti ʽspleść, 

skręcić sobieʼ. Odpowiednik łot. mastît ʽrobić na drutach, splatać, łatać (sieć, rękawicę)ʼ. 

Analiza: *mas-sty-, gdzie mas- jest drw. apofonicznym od neopwk. mes- (⇐ mèsti ʽrzucać; 

snuć niciʼ)396. — Neoosn. mast-: mastà ʽpochwała umarłego wygłoszona nad trumnąʼ (por. 

garbstà ⇐ garbstýti), mãstas 1. gw. ʽjednorazowe zarzucenie sieciʼ : łot. masts ts. (znacz. 

etym. ʽrzucenie, zamachnięcie sięʼ), 2. ʽłokieć jako miara długościʼ (stlit. mestas, zob. mest-), 

3. ʽprzyrząd do mierzenia, linia z podziałkąʼ (por. kãpstas ⇐ kapstýti), 4. przen. ʽrozmach, 

dynamika cechująca jakieś działanieʼ, mastė́jas ʽten, kto w mowie pogrzebowej wychwala 

nieboszczykaʼ, mastìs, -iẽs f. ʽtasiemka, plecionkaʼ, mastùvai m.pl. ʽsnowadło, przyrząd do 

snucia osnowyʼ (por. austùvas ⇐ áustyti, spaustùvai ⇐ spáustyti).  

 
395 Stąd też nazw. Maksvýtis ob. Maskvýtis, ponieważ chodzi tu o formę wyczuwaną jako derywat od Maksv-. 

Nazwy wsi: Maksvýčiai ob. Maskvitaĩ (Maskvỹčios, Maskvýtė), Maksvytìškiai ob. Mãskviškės. Jako paralelę 

por. traktowanie iksrà ʽiskraʼ z *iskra (co zapożyczone z błr. ískra, pol. iskra).  
396 Oto porównywalne formacje z suf. -sty- i SO od neopierwiastków na -s-: bastýti ⇐ bèsti (bedù); nusiklastýti 

⇐ klės̃ti (klečiù); kramstýti ⇐ krim̃sti (kremtù); láistyti ⇐ léisti (léidžiu); išsispaistýti ⇐ spìsti (spintù); 

švaistýti ⇐ švìsti (šviñta). 
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 mąstýti, mąstaũ, mąsčiaũ 1. ʽmyśleć, rozmyślać, rozumowaćʼ (Paskui to mąstau visas 

nuodėmes savas DK 6811 ʽPotym rozmyślam grzechy swojeʼ), 2. ʽzgadywać zagadkiʼ (Mįsles 

mąsto. Mąstýkime mįsles). SD
1 mųstau «praktykuię» [ʽwróżyć, przepowiadać przyszłość, 

uprawiać sztuki magiczneʼ, SPXVI], «rozbieram» (syn. parinku), «rozważam» (syn. 

susidūmoju). SD: išmųstau «wymyślam» (syn. pramanau kų), mųstau «myślę» (syn. dūmoju), 

«rozważam» (syn. svarstau širdyj), pamųstau «pomyślam o czym». Refl. ažumųstausi SD 

«zamyślam się», įsimąstýti ʽzamyślić sięʼ, susimąstýti ts., susimųstau SD
1 «rospamiętywam» 

(syn. menu) — zwykle analizuje się mąstýti jako *man-sty- (*anS > ąS) i łączy ze SO man- 

od pwk. men-/min- ʽpamiętać, mieć w pamięciʼ, zob. Būga, RR II, 343, LEW 455 (ALEW 619 

poprzestaje na stwierdzeniu, że mąstýti jest deverbativum do miñti). Taka interpretacja jest 

zapewne słuszna w odniesieniu do użycia (1) ʽmyśleć, zastanawiać się, rozmyślaćʼ (Aš 

mąstaũ, ar neįminsiu, kas tą padarė ʽZastanawiam się, czy odgadnę, kto to zrobiłʼ). Gdy 

natomiast chodzi o użycie (2) ʽzgadywaćʼ, to bardziej jest prawdopodobne, że mąstýti ma 

strukturę *mąs-sty-, czyli zawiera w sobie mąs- jako formę SO od neopwk. mįs-397, i że 

chodzi tutaj o formację frekwentatywną urobioną bądź od formy inf. įmįs̃ti ʽzgadnąć, 

odgadnąć zagadkęʼ, pamįs̃ti ʽzadać zagadkęʼ, bądź od formy prs. *mįs̃ta < *miñ-sta 

(metanaliza: *mįs̃-sta) do prt. *mino, inf. *minti. W tym kierunku wskazuje znane z gwar 

prs. mįsù, np. Aš mįsù mįs̃lę ʽZgaduję zagadkęʼ. Mįsles beminsant radau ʽZastałem ich na 

zgadywaniu zagadekʼ398. Neoosnowę minst- (⇐ prs. *min-sta) widać w łot. gw. miñstinât 

ʽpróbować sobie coś przypomnieć; dopytywać się; zgadywaćʼ, por. ME II, 630. Osobno zob. 

mąslė,̃ mįslė.̃ — Do neopwk. mįs- należy SP/SO mais-: maistýti (zob.). — Neoosn. mąst-: 

mąstauti b.z.a. ʽmyśleć, rozmyślaćʼ (por. paikstáuti ⇐ páikstyti), mąstìngas ʽmyślący – o 

spojrzeniu, wyglądzie; zamyślonyʼ (SD <mustingas> «myślny»), mąstis b.z.a. f. ʽmyśl, 

myślenie, rozmyślanieʼ, SD: <mustis> 1. «koncept, wymysł, poięcie», 2. «zamysł», 

<nemustus> «nierozmyślny», <sumustinay> «zmyślnie zmyślaiąc». — Neoosn. mąsty-: 

mą̃stymas ʽmyślenie, rozumowanie, rozmyślanieʼ, SD <mustimas> «koncept, wymysł, 

poięcie; myśl, myślenie; rozmyślanie o czym; rozważanie, uważanie; umysł», mąstýsena 

ʽsposób, styl myślenia, rozumowaniaʼ, mąstýtojas ʽmyślicielʼ399, SD nemųstytinai kų daryt 

«bez porady» [ʽnie poradziwszy się nikogoʼ] (syn. be nuomonios, nesuprastinai, 

nesugodytinai kų daryt). — Neoosn. mąs-: mąslùs ʽmyślący, zamyślony; wnikliwyʼ, mą̃sliai 

adv. ʽwnikliwieʼ. 

 mãšalas 3 p.a., zwykle pl. mašalaĩ zool. ʽmeszka Simulia maculata, owad kłujący 

zwierzęta i ludziʼ. Odpowiednik łot. masala a. masals ʽgiez końskiʼ. Z pb. *maš-ala- ⇐ pie. 

*moḱ-, por. wed. maśáka- m. ʽkomar, mucha, moskitʼ, śrpers. magas ʽmuchaʼ. Zob. IEW 699, 

LEW 399 (s.v. mãkatas). Paralele sufiksalne: šãpalas ʽryba kleńʼ, vãbalas ʽowad, żuk, 

chrząszczʼ (GJL II, § 178). — War. f. mãšala, mašalà. War. metatetyczny: šãmalas ʽmeszkaʼ, 

przen. ʽwątły człowiekʼ – przestawka skrajnych spółgłosek leksemu: m-š > š-m (por. žied- < 

*diež- s.v. žiẽsti). — Vb. denom. mašalúoti ʽo owadach: poruszać się w roju, chmarze; nie 

móc ustać w miejscu; machać ogonemʼ. 

 mãšastas 1 p.a. ʽaksamit, adamaszekʼ — zapoż. z błr. móšast przest. ʽaksamit, krepa, 

 
397 Przykłady innych form na SO, które zostały urobione od neopierwiastków na -s-: 1. ląs- ⇐ lįs-: *ląstýti ⇐ 

*ląs-sty- frq. ⇐ lįs̃-ti ʽleźćʼ (pwk. lind- / lend-), nomina postvb. ląstà a. lą̃stas ʽkojec na gęsi, kaczkiʼ, 2. spąs- 

⇐ spęs-: spą́styti ʽnapinać sidłaʼ < *spąs-sty- (frq. do spę́sti, spéndžiu), 3. brąs- ⇐ brįs-: *brąs-sty- frq. ⇐ 

brį́s-ti (brį́stu, brìndau), nomina postvb. brąsà ʽurodzaj, plonʼ, brąsvà, brąstvà ts. 
398 Zob. LKŽ VIII, 284, gdzie jednak podano fałszywe formy tak na prs.: miñčia lub minsia, jak i na prt.: miñtė. 

Nie przytoczono zdań, które by ilustrowały użycie tych czasowników. 
399 SD mųstytojas «rozważacz, considerator» [ʽktóry co rozważa, rozbiera, roztrząsaʼ, L.], też mųstytojas švintų 

daiktų «bogomyślny» [ʽpoświęcający się medytacjom o Bogu i rzeczach nadprzyrodzonychʼ, SPXVI], niekų 

mųstytojas «fantastyk» [ʽmaniak, dziwak; umysłowo choryʼ, SPXVI]. 
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plusz, welwetʼ (TSBM). LEW 414 niesłusznie twierdził, że mãšastas jest ludowo-

etymologicznym przekształceniem wyrazu dãmastas ʽaksamit, adamaszekʼ, przejętego z 

nwn. Damast m. Do tego fałszywego objaśnienia nawiązuje – jak się zdaje – glosa 

etymologiczna dołączona do hasła móšast w TSBM: ʽLit. mãšastas, od nazwy miasta 

Damaszekʼ. ĖSBM 7, 76 uważa błr. wyraz za lituanizm. Zob. też aksómas, samatà i somitas. 

 mašnà 4 p.a. stlit., gw. 1. ʽmieszek, woreczek na pieniądze, sakiewkaʼ, 2. ʽworeczek na 

tytoń, kapciuchʼ, 3. ʽmoszna, worek skórny mieszczący jądraʼ (Mašnà balta juodo buliaus 

ʽBiała moszna czarnego buhajaʼ), 4. ʽgniazdo szerszeniʼ, 5. ʽdrewniana bierka umocowana 

przy kawałku skóry oddawanym do obrobienia garbarzowiʼ. DP mašnos pl. ʽmieszekʼ. SD
1 

mašna «mieszek», SD «wacek» [ʽworek, torba, mantelsak, woreczek skórzany na pieniądze, 

ściągany rzemyczkiem lub zameczkiem zamykany, i z szyi zawieszanyʼ, L.] — zapoż. ze 

stbłr. mošna, mašna ʽworeczek na pieniądze, skórzany woreczekʼ, błr. mašná, -ý przest. ts. (a 

nie z pol. moszna, jak to podaje LKŽ VII, 9). Zob. też SLA 127, LEW 399 (s.v. mãkas), ZS 32, 

ALEW 619n. — Drw. mãšnius 1. ʽten, kto szyje worki, miechy, miechownikʼ, 2. ʽzłodziej 

kieszonkowyʼ (CGL mašnus ʽBeutelschneiderʼ), w obu tych znaczeniach również 

mãšnininkas, mašnelninkas b.z.a. (por. kišélninkas) oraz zdysymilowane maškelninkas b.z.a. 

Cps. mašnapjovys: SD
1 <maßnapiawis> «rzeżymieszek» [ʽkto urzyna mieszkiʼ] (por. pjov-), 

žilamãšnis wulg. ʽstarzecʼ (Tai bent žilamãšnis paleistuvis), por. žìlas. — War. z insercją k: 

makšnà400 ʽworeczek na pieniądze, sakiewkaʼ (Kišk piningus į mãkšną ʽWsuń pieniądze do 

sakiewkiʼ), jak też jego znacz. poboczne ʽfuterał (na okulary), pochwa mieczaʼ objaśniają się 

zmieszaniem zapoż. mašnà z rodzimym makštìs ʽpochwa, futerałʼ (zob.). Wątpliwy wydaje 

się wywód makšnà via pbsł. *makṣ(i)naʔ z pie. *mak-s-in-eh2 u Derksena 2008, 327. — 

Drw. wstecznym od makšnà (i zarazem od makštìs) jest mãkas a. mãkis ʽsakiewkaʼ (por. 

žiñgsnis ⇒ žiñgis). 

 mãštas 2 p.a. przest. ʽmaszt łodzi, statkuʼ — zapoż. ze stbłr. XVI w. maštъ (⇐ pol. 

maszt od XV w. ⇐ śrwn. mast, Brückner 1877, 107, Bańkowski II, 151). — War. mãstas ⇐ 

nwn. Mast m. Cps. mãstkurbis ʽkosz na maszcie, tzw. bocianie gniazdoʼ (GL 85) – kalka 

hybrydalna z nwn. Mastkorb m. (por. kurb̃as, kurṽis). Zob. też LEW 413. 

 màt ptk. 1. ʽjak widać, widocznie, otoʼ (Mat, ir jis čia atėjo ʽJak widać i on tu 

przyszedłʼ. Visi, mat, svečių laukiam atvažiuojant ʽWszyscy oto czekamy na przyjazd gościʼ), 

kaipmàt adv. ʽw tej chwili, od razuʼ, 2. ʽniechʼ (w złorzeczeniu), np. Màt jį galas! ʽNiech go 

diabli!ʼ Nieregularne skrócenie formy 2 sg. prs. mataĩ ʽwidziszʼ od matýti (por. GJL III, § 

671, Mańczak 1977, 147). 

 mat, dewerbalne nomina na SO mat- od metù, mèsti ʽrzucićʼ. Drw. ántmata c. ʽnatrętʼ 

(dosł. ʽkto się narzucaʼ), apmataĩ m.pl. 1. ʽosnowa w tkaninieʼ, 2. ʽszkic, plan ogólnyʼ, 

atmatas SD «odrzutek, brak» (por. łot. atmats ʽnieuprawiane pole, ugórʼ, ažumatas SD 

«zarzut, to co zarzucaią, zadaią», į́matas ʽbelka wsuwana w środek ściany celem jej 

wydłużeniaʼ, ìšmatos (zob.), mãtaras (zob.), matùs 1. ʽruchliwy, czynny, obrotnyʼ ⇐ vb. 

cps. su-si-mèsti (Kurs moka susimesti, tas matùs; por. pol. rzutki ⇐ rzucić się ʽgwałtownie 

skierować się dokądʼ), 2. ʽrzucający się na strony – o koniu nie idącym prostoʼ, 3. ʽmocny 

(w smaku), tłusty (o mleku), soczysty, intensywny (o barwie, o farbie), pãmatas (zob.), 

prómata ʽbłąd zrobiony przy rzucaniu osnowy na snowadłoʼ (por. pramèsti m.in. ʽchybićʼ), 

są́matas (zob.), sumatùs ʽprzezornyʼ, ùžmačia a. užmačià ʽchętka, zachcianka, zamysł, 

podszept, poduszczanie; uparte pragnienie, upórʼ (por. užsimèsti m.in. ʽuparcie domagać się 

czegoś, nalegaćʼ), užmačius CGL, LEX ʽnadmiar, zbytek, Übermaaßʼ, ùžmata ʽobrzucenie, 

obszycie przez wierzch, aby się brzegi nie strzępiłyʼ, ùžmatas ʽnadmiar, nadwyżka; kres, 

 
400 Insercja k przed grupą šn też w kaniū̃kšnė < kaniū̃šnė, jak i w nazw. Vaĩkšnoras < Vaĩšnoras. 
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koniec, terminʼ (por. łot. uzmats a. uzmata ʽdodatek mąki a. ziarna dodawany bydłu do siana 

a. słomyʼ). — Cps. krósmata, krū́smata (zob. krósmeta). 

 matačnỹkas 2 p.a. gw. ʽklateczka na trzonku do trzymania matki pszczół nowego roju, 

świeżo osadzonego w ulu, tzw. matecznikʼ (por. SGP III, 126): Kas spiečius neišlėktų, tai 

momą įdeda į matačnyką ʽŻeby rój nie wyleciał, to matkę umieszcza się w matecznikuʼ. 

Inleidau matačnỹkan motką ʽWpuściłem matkę do matecznikaʼ. Miejsce lit. akcentu, 

odpowiednie do akcentuacji zwrotów polskich w mateczniku i do matecznika, przemawia za 

pożyczką z polskiego. Z drugiej strony segment -tač- na miejscu *-teč- wskazuje na wzór 

białoruski, por. mátačnik, -a (TSBM, ĖSBM 6, 254), ros. mátočnik. Trzeba więc dla tej 

pożyczki założyć dwa źródła. Por. POLŽ I, 63 (z błr.). — War. mõtašnykas LZŽ 1 p.a. ma 

istotnie podstawę białoruską. Podobnie matãšnykas DRUŽ 1 p.a., por. błr. gw. matáčnik ob. 

matė́čnik (PZB 3, 42); ale pod względem akcentu widać tu oddziaływanie polskiego nom.sg. 

matécznik. Zob. też narṽas i numẽlis. 

 mãtaras 3 p.a., matãras 2 p.a. 1. ʽmotowidło, przyrząd do odmierzania i zwijania w 

motki nici, przędzy, szpagatuʼ, 2. ʽprzyrząd do skręcania powrozów i pętʼ, 3. ʽnarzędzie do 

bicia: bat, powróz, rózga, kijʼ, 4. ʽkół, drągʼ, 5. ʽdrągalʼ. Takie stosunki motywacyjne jak 

stãbaras ⇐ stãbas i žãgaras ⇐ žãgas zalecają ująć mãtaras jako denominalny derywat na -

ara- od sb. *matas, por. mãtas ʽmiaraʼ (zob. też mat-, mèsti). — Vb. denom. matarúoti 

ʽmachać, wymachiwać (kijem, batem), machać ogonem; szybko mówić, paplaćʼ. 

 mãtas 2 p.a. 1. ʽmiara, wielkość przyjęta za jednostkę porównawczą przy pomiarach 

wielkości, długościʼ, 2. ʽprzyrząd do mierzeniaʼ, 3. ʽodmierzony kawałek, np. płótnaʼ. Taki 

frazeologizm jak víenu akiẽs matù lub víenu matù ʽw mgnieniu oka, w jednej chwiliʼ, dosł. 

ʽjednym rzutem (ruchem) okaʼ wskazuje na związek mãtas z czas. metù, mèsti ʽrzucić, 

rzucaćʼ. Byłoby to prymarne nomen z suf. -a- i SO mat- ⇐ met-. Odpowiednik łot. mats 

ʽmiara używana w młynieʼ (ME II, 567). Paralele: bãras ⇐ bert̃i; dãgas ⇐ dègti (GJL II, § 

37). Z innymi tematami: mãčis, -io ʽmiaraʼ, mãčius, -iaus ts. (m.in. BRB). — Vb. denom. 

matúoti ʽmierzyć, wymierzaćʼ, matúotis ʽprzemierzać sobie, np. butyʼ. Odpowiednia 

formacja bez apofonii to łot. me̦ts ʽkupka sianaʼ, dosł. ʽrzucenie; to, co zrzucono na kupęʼ 

(por. ME II, 608) i lit. šáukšto mẽtas ʽpełna łyżkaʼ. Lit. mẽtas ʽpora, czasʼ może mieć inną 

etymologię (zob.). 

 matìkas 2 p.a. stlit., gw. 1. ʽmotykaʼ (Mes bulves kaupėm su matiku ʽMyśmy kartofle 

okopywali motykąʼ), m.in. BRB, 2. przen. ʽdaszek u czapkiʼ — zapoż. ze stbłr. motyka, 

motika, por. błr. matýka, -i, pol. motyka. War. f. matika (BRB, CGL). Zmiana rodzaju pod 

wpływem rodzimego syn. kaplỹs. Por. SLA 135, LEW 415, ALEW 620. 

 matýt ptk. ʽchyba, pewnie, widać, widocznie, zdaje sięʼ, np. Matýt, jis neateĩs ʽOn 

chyba nie przyjdzieʼ. Apokopowana forma infinitiwu matýti m.in. ʽwidaćʼ, por. Jau namai 

matýti ʽJuż widać domʼ. 

 matýti, mataũ, mačiaũ 1. ʽwidziećʼ, 2. ʽzwracać na coś uwagę, zauważaćʼ (SD matųs 

«wiedzący co na kogo»), 3. ʽczućʼ (SD matau «czuię co zmysłami», ne matau «nie czuię»), 

4. intr. ʽbyć widocznymʼ (Jau namai matyti ʽJuż widać domʼ), 5. ʽciskaćʼ (SD «ciskam co»). 

Cps. įmatýti ʽbyć w stanie zobaczyć, dojrzećʼ, išmatýti ʽdojrzeć (z oddali), objąć wzrokiemʼ, 

numatýti ʽdojrzeć, (z góry) przewidziećʼ, pamatýti ʽzauważyć, zobaczyć; poczućʼ, sumatýti 

ʽspostrzec, dostrzecʼ (Aš ir nesumačiaũ, kieno arklys pro mus praskrido ʽJa nawet nie 

zauważyłem, czyj [to] koń mimo nas przeleciałʼ). Odpowiednik łot. matît, -u, -ĩju ʽczuć, 

odczuwać, zauważaćʼ, do tego przest. mast, matu ʽczuć, spostrzegać, zauważaćʼ, refl. 

mastiês ʽczuć sięʼ. Pochodzenie niepewne. Może vb. denominativum od mãtas ʽmiaraʼ 

(zob.), znacz. etym. ʽmierzyćʼ (scil. wzrokiem). Paralela: ros. zamétitь ʽzauważyćʼ obok 
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métitь ʽcelowaćʼ, co formalnie odpowiada lit. mė́tyti ʽrzucać, ciskaćʼ (iter. na WSE do mèsti). 

Osobno zob. nomina s.v. mat-. — Neoapofonia ilościowa SZ măt- ⇒ SP māt-: pamotė́ti, -ju 

ʽmimochodem zobaczyćʼ. — Prepozycje takich przymiotników jak įmatrùs ʽzręczny, 

zdolnyʼ, išmatrùs ʽkto ma dobry wzrok; spostrzegawczyʼ (wtórnie też matrùs 

ʽspostrzegawczyʼ) przemawiają za wywodem od vb. cps. įmatýti, išmatýti, a nie od adi. 

matùs (zob. mat-). — Slawiści przywołują įmatrùs, išmatrùs jako oparcie porównawcze dla 

wywodu scs. sŭmotriti ʽspostrzec, zauważyćʼ, ros. smotrétь ʽpatrzećʼ od zanikłego adi. 

*motrŭ. Zob. BSW 171, ME II, 565 n., REW II, 676 n., LEW 415, ALEW 621. Derywacja 

słowiańska wytworzyła vb. denominativum na -iti od neoosn. *motr-, która istniała w 

oderwaniu od *mot- (brak czas. †motiti). Wydaje się, że procesy litewski i słowiański były 

od siebie niezależne i dlatego nie ma potrzeby rekonstruowania osnowy pbsł. *mot(r)- [recte: 

*mat(r)-], jak to robi Derksen 2008, 327. — Zestawienie bsł. mat- z gr. ματεύω ʽszukać, 

poszukiwać; usiłowaćʼ (zob. np. BSW 171, LEW 415) nie da się dziś utrzymać, zob. Beekes 

2010, 913. — Drw. bemataĩ adv. ʽzaraz, w tej chwiliʼ, bemãtant ʽzarazʼ (skrócone bemàt ts., 

por. GJL I, § 574, Mańczak 1977, 173), mãtomas ʽwidoczny, widzialnyʼ, mãtomai adv. 1. 

ʽtak, aby było widaćʼ (Padėk grėblį mãtomai, kad nereiktų ieškoti ʽPostaw grabie w 

widocznym miejscu (na widoku), żeby nie trzeba było ich szukaćʼ), 2. ʽwidocznie, pewnieʼ 

(Matomai, toks yra mano likimas ʽWidocznie taki mój losʼ), matùs ʽmający dobry wzrok, 

spostrzegawczy, bacznyʼ, nẽmačios f.pl. ʽrzeczy niebywałe, zmyślenia, brednie, głupstwa; 

zachcianki (np. w chorobie)ʼ, nemačiomìs, nemačiõm adv. ʽniepostrzeżenie, po cichu, przez 

nikogo nie zauważony; ukradkiemʼ – może być skostniałą formą instrumentalu pl. od sb. 

*nemačia ʽbycie niewidzianym, niewidocznymʼ (por. pasalomìs, negirdomìs, tylomìs), 

nematymas SD «nieczułość», nematomìs, nematõm(s) adv. ʽniepostrzeżenie; po cichu, 

ukradkiemʼ, nepamatamas SD «nieczuły, co go nie czuć» (syn. nepajaučiamas, 

neprisekamas, nesusekamas), pérmatomas ʽprzezroczysty, przejrzystyʼ (syn. pérregimas). — 

Neoosn. maty-: mãtymas ʽwidzenieʼ (pažìnti ką̃ iš mãtymo ʽznać kogoś z widzeniaʼ), 

nematymas SD «nieczułość». 

 mãtkas 4 p.a. gw. ʽmotek nici, wełnyʼ — zapoż. ze stbłr. motokъ, matokъ, por. błr. 

matók, -tká (Aš savo siūlus veju in matkùs ʽJa swoje nici zwijam w motkiʼ). War. f. matka 

LEX ʽZinß Garnʼ. Por. matóti I oraz srúoga i tolkà. 

 Matkìbožė 1 p.a gw. ʽkatolickie święto Wniebowzięcia N. M. Panny, święto Matki 

Boskiej Zielnej, 15.VIII.ʼ, por. Matkìbožėj važiuosime Zarasuos ʽNa Matki Bożej pojedziemy 

do Jeziorosówʼ — zapoż. z pol. święto Matki Bożej, z elipsą członu określanego święto 

(POLŽ 117 niesłusznie pisze [święto] Matki Boskiej). Izolowany jest war. Matkìbožas ts. u 

Dowkonta. Zob. też Žolìnė. 

 matočius, -iaus stlit. ʽkłamca, oszustʼ (MOP) — zapoż. ze stbłr. matačъ, motačъ ts. ⇐ 

pol. matacz ʽczłowiek posługujący się kłamstwem, oszustwem, wybiegami dla osiągnięcia 

własnych celówʼ. Spodziewane †motočius nie zostało poświadczone. Por. SLA 128, LEW 

416: wprost z pol. Brak w LKŽ i ALEW. — Do tego hapaks stlit. matematočiump DP 35628 

ʽmathemataczeʼ (brak w LKŽ), all.pl. od matematočius. Wyraz ten jest transpozycją z pol. 

XVI w. matematacz pogardl. ʽczłowiek przepowiadający przyszłość z gwiazd; astrologʼ; gra 

słów powstała z połączenia wyrazów matematyk i matacz (por. SPXVI XIII, 203). Zob. LEW 

416 i POLŽ 117. Por. matõnas. 

 matõnas 2 p.a. gw. 1. ʽmataczenie, oszukiwanieʼ, 2. ʽkłamca, oszustʼ, 3. pl. matõnai 

ʽoszukańcze sztuczki, mamienieʼ. Prawdopodobnie chodzi tutaj o pierwotną formę *matonė, 

która zmieniła swe zakończenie pod wpływem synonimu mõnas, pl. mõnai. Lit. *matonė to 

abstractum na -nė od °matóti ʽoszukiwaćʼ, por. lit. gw. apmatóti ʽoszukaćʼ: Durnas žmogus: 

možna kap nori apmatót ʽGłupi człowiek, można [go] jak chcesz oszukaćʼ. Litewska para 
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*matonė : °matóti odzwierciedla jako zapożyczenie polską parę matanie : matać. Por. pol. 

XVI w. matanie n. ʽposługiwanie się oszustwem dla osiągnięcia własnych celówʼ (SPXVI 

cytuje to z pewnego zabytku wydanego w Wilnie w 1599 r.) : matać ʽposługiwać się 

kłamstwem, oszustwemʼ (SPXVI). Jest też polonizm stbłr. matati ʽoszukiwaćʼ i matamstvo, 

matomstvo ʽmatactwoʼ ob. matactvo ts. (HSBM). Zob. też POLŽ 117. — Od matõnas 

utworzono vb. denom. matõnyti, -iju, -ijau ʽoszukiwać, zwodzić, mamić; stroić żartyʼ, 

išmatõnyti ʽwyłudzić (pieniądze)ʼ, refl. susimatõnyti ʽomylić się; stracić na co ochotę, stracić 

apetytʼ. LEW 416, za nim LKŽ niepotrzebnie zakładali pol. †matanić jako źródło. Pominięte 

w ALEW. Zob. też matočius i mantãčyti. 

 matóti I, matóju, matójau gw. 1. ʽmotać, nawijać (nici, przędzę), owijać wkoło czego, 

nawijać na szpulę, zwijać w motekʼ (Ana matója suktus siūlus, gįjas iš špūlės į sruogas, 

tolkas JU ʽOna przewija skręcone nici ze szpuli w motkiʼ), 2. ʽplątać, wikłaćʼ, 3. ʽmieszać 

coś, co się gotujeʼ, 4. ʽszybko, spiesznie iść, kroczyćʼ, 5. ʽmachać, wymachiwać (rękami, 

rózgą)ʼ, apmatóti m.in. ʽowijać, okrywać, opatulać (przed zimnem)ʼ, przen. ʽoszukiwaćʼ, 

sumatóti ʽsplątać niciʼ, refl. išsimatóti ʽz trudem wydostać się skądʼ, susimatóti m.in. ʽskulić 

się (ze strachu)ʼ — zapoż. z błr. matácь, matáju, 3 sg. matáje ʽmotać, nawijaćʼ. LEW 414 

(s.v. mãtaras) traktował matóti jako formę prapokrewną ze słowiańskim, co mniej prawdo-

podobne. — Drw. matãklis ʽten, kto idąc wymachuje rękamiʼ, zam. spodziewanego *matõ-

klis, jest objawem neoapofonii ā ⇒ ă (por. pinãklis ob. pinõklis s.v. pinóti). Zob. też mãtkas. 

 matóti II, matóju, matójau gw. ʽtrwonić, zużywać bez korzyści, ze szkodąʼ (Tėvai 

pramatójo visą žemę ʽRodzice roztrwonili całą ziemięʼ) — zapoż. z błr. matácь, -áju, -áje 

ʽtrwonićʼ. Odróżnienie matóti I i II stosuje się do rozdziału błr. matácь I i II przyjętego w 

TSBM 3, 120. 

 matrãcas 2 p.a. ʽmateracʼ — zapoż. z ros. matrác ⇐ nwn. Matratze f. (por. REW II, 

105). LEW 416 za GL 86: z prus.-niem. matrats. 

 matròsas 2 p.a., matrõsas 2 p.a. ʽmarynarzʼ — zapoż. z ros. matrós (przest. pl. 

matrózy) ⇐ niderl. matroos, pl. matrozen (REW II, 106). Stąd też łot. matruõzis. War. 

matròzas, matrõzas, matrū́zas. 

 máudyti, máudau, máudžiau ʽkąpać kogo, myćʼ, SD
1 maudau «kąpam & kąpię» i 

«pławię». Refl. máudytis ʽkąpać sięʼ, maudausi SD «kąpię się» (syn. periuosi). Nasuwają się 

dwie etymologizacje: 1° máud-yti, caus.-iter. na -y- do niezachowanego prs. intransitivum z 

suf. -da-: *máudu, 3 os. *máuda do *m(i)áuti ʽzanurzać sięʼ, 2° máu-dyti, intensivum z suf. -

dy- i SO do *m(i)áuti (por. pláudyti ⇐ pláuti). Prymarny inf. *miáuti < pie. *meu̯H- ʽpłynąć, 

pływaćʼ (inaczej LIV
2 445: pie. *mi̯eu̯H- ʽ(sich) bewegen, poruszać (się)ʼ) mógł zostać 

zastąpiony przez *máuti na gruncie analogii do formy prs. *máuju (por. łot. mauju do maût, 

māvu ʽzanurzać się, płynąć, nurkowaćʼ), którą łatwo wyprowadzić z *mjauju < pie. *meu̯H-

i̯e-, przyjąwszy dysymilatywny zanik i̯ w sylabie pierwiastkowej. Por. naũjas < *niaujas oraz 

lit. šáuju wobec łot. šaũju. Osobno zob. máuras. — Od neopwk. maud- (⇐ prs. *mauda) 

pochodzi łot. maudât caus. ʽzanurzać w wodzie, pławić, np. konieʼ, maûdinât iter. ʽpławićʼ. 

Postverbalia: maudà 3 p.a. bot. ʽoczeret jeziorny, sitowie jeziorne, Scirpus lacustrisʼ, máudas 

3 p.a. lub maũdas 2, 4 p.a. nazwa kilku roślin, o formie alternującej z méldas (zob.): 1. 

ʽroślina wodna sit, Scirpusʼ, 2. ʽturzyca, Carexʼ, 3. ʽsit rozpierzchły, Juncus effususʼ, 4. 

ʽszczwół plamisty, Conium maculatumʼ (war. maudà), 5. ʽszalej, Cicuta; szalej jadowity, 

Cicuta virosaʼ. Cps. maudarė́zas ʽroślina bytująca na dnie rzekiʼ (z niejasnym członem 

°rėzas): Brastoj nū daug yra maudarė́zo ʽW brodzie jest teraz dużo «maudarėzas»ʼ. — 

Nazwy własne: n.jez. Imaũdas < *Im.maudas < *In-maudas (por. n.jez. Im̃bradas < *In-

bradas; n.rz. Iñ-takas), n.jez. Maudùtis, n. łąki Máudė. — Neoosn. maudy-: maudymasis SD 
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«kąpanie się», maudyklà ʽmiejsce do kąpania sięʼ, maudymas BRP ʽkąpiel, Badenʼ, maudỹnė 

ʽkąpiel; miejsce do kąpieliʼ, maudytinė SD «kąpiel». — Neoosn. maudž̓ - (⇐ máudžiau): 

*maudžioras, odzwierciedlone w n.m. Maũdžiorai (por. n.m. Béržoras, Labõrai w ŽD 307). 

— Neoosn. maudy-: maudymas BRP ʽkąpiel, Badenʼ, maudytinė SD «kąpiel». — W 

kontynuacji słowiańskiej znajdujemy: 1° SZ *muH-C: scs. myti sę, myjǫ sę ʽmyć się, 

λούεσθαιʼ, umyti, umyjǫ ʽumyć, νίψαιʼ, sch. mȉti, mȉjem, ros. mytь, móju, czes. mýti, myju; 

drw. nominalny *mydlo ʽśrodek do myciaʼ, rcs. mylo, sch. mȉlo, ros. mýlo, pol. mydło, 2° SZ 

*muH-V: scs. u-mŭv-enŭ ʽumytyʼ, ne-o-mŭv-enŭ ʽnieobmytyʼ < *muu̯-ena-s < *muH-ena-s 

(drw. omŭvenije n. ʽobmycieʼ, mŭvivo n. ʽłaźniaʼ). Zob. HL 76n. — Z derywatu stpr. 

aumūsnan acc.sg. ʽobmycie, Abwaschungʼ można odtworzyć vb. cps. *au-mū-t, które było 

odpowiednikiem scs. u-my-ti ʽumyćʼ. Por. BSW 191 n., ESJS 510, Derksen 2008, 338. LIV
2 

445 zalicza máudyti i myti do pwk. pie. *mi̯eu̯h1- ʽporuszać, poruszać sięʼ (por. wed. mī́vati, 

łac. moveō). — WSZ-V *mūu̯-: scs. omyvati ʽobmywaćʼ, umyvati ʽumywaćʼ (⇒ ros. gw. 

neumýva c. ʽkto się nie myje, brudasʼ). Nasuwa się wniosek, że w epoce prabałto-

słowiańskiej istniał pdg. werbalny z alternacją SP *mi̯āu̯- lub *māu̯- w praesens i SZ *mū-

C/*muu̯-V w aoryście. Następnie alternacja została usunięta drogą uogólnienia jednego 

alternantu kosztem drugiego. Bałtycki upowszechnił st. pełny w postaci *māu̯-, zaś 

słowiański st. zanikowy w postaci my-C/mŭv-V. 

 maujóti, maujóju, maujójau żm. 1. ʽłowić w płynie, wybierać kluski z polewkiʼ, 2. 

ʽgrzebać w poszukiwaniu czego, szukać w kieszeniachʼ, 3. ʽniszczyć, pustoszyćʼ, 4. ʽbrnąć po 

błocieʼ, 5. ʽtłuc się, z trudem przechodzić, wałęsać sięʼ (Šlapelis 222). Prawdopodobnie drw. 

od neopwk. mauj, który wyabstrahowano z prs. máuju do máuti m.in. ʽnabić na co, nasadzić, 

nanizaćʼ. Strona znaczeniowa wymaga zbadania. Punktem wyjścia mogło być znacz. ʽłowić 

ryby przy użyciu kłującego narzędzia, ościeniaʼ. 

 mauklė ̃4 p.a. 1. gw. ʽlenowisko wężaʼ (JU «łupież, wyłupek, skóra, którą porzucił wąż, 

rak»), 2. ʽpochwa, futerałʼ — dewerbalny rzeczownik na -klė od iš-si-máuti ʽwyciągnąć się, 

wydobyć się, wydostać sięʼ (zob. máuti). Znacz. etym. nomen actionis ʽwysunięcie się, 

wydobycie sięʼ (typ būklė,̃ zob. GJL II, § 232). War. máukla ʽskorupa małżaʼ. 

 máukna 1 p.a., mauknà 3 p.a. 1. ʽgruba kora (jodły, sosny, lipy, wiązu), służąca m.in. 

do zrobienia obwodu sitaʼ, 2. ʽłykoʼ, 3. ʽpochwa, pokrowiecʼ (syn. makštìs, maukšlỹs) — 

dewerbalny rzeczownik z suf. -nā- od maũkti m.in. ʽzdzierać korę drzewʼ (zob.). War. 

málkna (zob. GJL I, § 461). Odpowiednik łot. maũkna ʽkora jodły, używana na pokrycie 

dachu; kora sosnowa jako przykrycie barciʼ; warianty o formie pl.t.: maũknas, màuknes, 

maukni. — Drw. máuknės f.pl. ʽwysuszona kora jodłowa używana przez garbarzyʼ. 

 maũkti, maukiù, maukiaũ 1. ʽzdzierać (korę drzewa, skórę z owcy)ʼ, 2. ʽzadzierać, 

odchylać, zrywać (liście z gałęzi)ʼ, 3. ʽpracować, robićʼ, 4. ʽchciwie pić a. jeść; pić jak pije 

zwierzę, żłopać, chlaćʼ, 5. ʽpowoli jechaćʼ, 6. ʽkrzywdzić, oszukiwaćʼ, atmaũkti ʽzsunąć 

(czapkę na tył głowy); podwinąć (rękawy)ʼ, numaũkti ʽzebrać z powierzchni płynu, zgarnąć; 

sprzątnąć z pola; zedrzeć, ściągnąć (skórę, spodnie)ʼ, SD numaukt truputį kūno «drasnąć 

kogo» (syn. ažudrėkst), numaukiu SD
1 «obłupiam», primaũkti ʽnajeść się, napić się do sytaʼ, 

też intr. ʽutonąć, utopić sięʼ (Kaimyno jautis prìmaukė upėje ʽWół sąsiada utopił się w 

rzeceʼ). Refl. prisimaũkti ʽupić sięʼ. Odpowiedniki: łot. màukt, -cu ʽzdzierać, zdejmować, 

usuwać wierzchnią warstwęʼ, scs. mŭčati, -čǫ ʽrzucać, miotaćʼ. Do pie. *(s)meu̯k-, *(s)muk- 

ʽgleitenʼ (LIV
2 571, LEW 418, ALEW 621). — Prs. maukiù przy inf. maũkti ma charakter 

quasiprymarny, por. inf. maukýti ʽpocieraćʼ, apmaukýti ʽobierać (np. ze skórki), zdejmować, 

oczyszczaćʼ. War. s-mobile: smaukýti, zob. smaũkti. Drw. máuktelėti ʽwypić duszkiem, 

jednym haustemʼ. — Nomina: maukà ʽnapletek, praeputiumʼ (znacz. etym. ʽto, co się zsuwa 

z żołędzi członkaʼ), też ʽnierządnicaʼ (por. pol. zdzira/zdziera ʽstara ladacznicaʼ ⇐ drzeć, 
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zedrzeć), maũkalas ʽpolewka dla cieląt; marny napójʼ, maũkas ʽłyk, haustʼ (war. malk̃as, 

mãkas; tu też wykrz. maukt o wypiciu duszkiem), máukna (zob.). Do maukà jest vb. denom. 

maũkotis ʽżyć rozwiąźleʼ (Kuri maũkos su visais, ta mauka JU). — SZ muk-: mùkti (zob.).  

 maũmas 4 p.a. gw. ʽzmyślona istota, którą straszą dzieciʼ, syn. baũbas (Vaikai, neikiat 

į ęžerą: maũmas pagaus! ʽDzieci, nie chodźcie do jeziora, bo «maumas» was schwyta!ʼ) —

sb. postverbale 1° od maũmti (zob.), znacz. etym. ʽtaki, co ryczy, buczyʼ, 2° od maumóti ʽkto 

dla postrachu przemawia grubym głosemʼ. Por. syn. baũbas (LEW 418). Stosunek maũmas : 

maũmti odpowiada baũbas : baũbti. War. maumỹs; drw. maũmelis, maumõkas, maumū̃zas. 

Też f.: maumà 4 p.a., por. Joniuk, neik prie šulnies – mauma įtrauks! ʽJasiu, nie podchodź do 

studni, [bo] wciągnie cię «mauma»!ʼ. — Sb. maũmas ukazuje się również w innych 

znaczeniach: 1. ʽczłowiek nierozmowny, milkliwyʼ, 2. ʽniedołęgaʼ, 3. ʽsmark z nosaʼ, 4. 

ʽweszʼ, 5. ʽniewykrojone ciemne oczko na obranym kartofluʼ (Negerai bulvas nuskutei, pilna 

maumų̃). 

 maũmedis, -džio 1 p.a. bot. ʽmodrzew, drzewo iglaste Larix, Larix deciduaʼ — 

książkowy neologizm. Niby-złożenie mau-medis, por. mẽdis ʽdrzewoʼ. Pochodzi ono z 

połowicznego przekładu polskiego wyrazu modrzew, który został przez Litwinów 

zinterpretowany jako mo- + -drzew. Człon lit. mau- jest substytucją pol. segmentu mo-, 

substytucją o tyle dziwną, że stosunek dźwiękowy pol. o : lit. au spotyka się całkiem 

wyjątkowo, por. n.m. pol. Opito-łoki m.pl. ⇐ lit. Apýta-laukis. W związku z tym LEW 418 n. 

rozważał zastępstwo pol. mo- przez mau-, które miało zostać wywołane adideacją do form 

lit. máuti ʽwkładać, nasuwać na rękę, nogęʼ lub maumuõ ʽciemięʼ (podtrzymała to 

Kabašinskaitė 29). Może należałoby tu raczej uwzględnić odniesienie do czas. maumė́ti 

ʽszybko, bujnie rosnąćʼ (por. Buvo gili bala, tik dabar maurų primaumė́jo ʽByło głębokie 

błoto, tylko teraz rzęsą zarosłoʼ)? — War. mél-medis ʽmodrzewʼ pokazuje w I członie adi. 

mė́las ʽniebieski, modryʼ i z związku z tym wygląda na przekład wyrazu pol. modro-drzew 

ʽLarixʼ (gwarowa forma z Mazowsza, por. Boryś 335). Niejasnymi synonimami są kéina, 

mùdras i mūdrė. Por. też cps. smìdraeglė i smìdramedis s.v. smìdras. 

 maumóti, maumóju, maumójau 1. ʽjeść łapczywie, żarłocznieʼ (war. maumúoti), 2. 

ʽprzeżuwać pokarm – o bezzębnymʼ, 3. ʽmówić niewyraźnieʼ (syn. mauménti), 4. ʽryczeć jak 

cielę, wółʼ, 5. ʽprzemawiać – dla postrachu – grubym głosemʼ (por. maũmas) — czasownik 

na -o- od osnowy mau-m- jak w powtórzonym wykrz. *mau-mau (por. maũmti). LEW 419: 

«lautnachahmend». — Sb. postvb. maumà 4 p.a. c. ʽten, co je chciwie, zachłannie, pełną 

gębąʼ. 

 maũmti, maumiù, maumiaũ ʽryczeć – o woleʼ (Jautis maũmia), SD maumiu «beczę, 

bekam» (syn. baubiu, bliauju) — czasownik o osnowie mau-m-, pochodzącej od 

powtórzonego wykrz. *mau-mau. Paralele: baũbti ⇐ baũ-baũ; kaũkti ⇐ kau-kau. — Drw. 

maumimas SD «beczenie, bek» (syn. baubimas, jaučio bliūvis), maumóti ʽryczeć; mówić 

niskim, grubym głosemʼ (syn. mauróti). Zob. też maũmas. 

 máuras 3 p.a., zwykle pl.t. mauraĩ 1. bot. ʽrzęsa, roślina wodna o drobnych, płaskich 

pędach pływających na powierzchni wody, Lemmaʼ, 2. ʽszlam, muł, błotoʼ, 3. ʽbimber, 

samogonʼ. War. akc. máurai 1 p.a., maũrai 2 p.a. Odpowiedniki bałtyckie: łot. maũrs a. 

maura ʽtrawa przy domu, wokół domu, murawa, trawnikʼ; stpr. onomastyka: n.rz. Mawra, 

Maure (por. lit. n.rz. Máuras i Maurupė b.z.a.), n.jez. Maurin, n.m. Mauren (AON 96, 233). 

Rzeczownik máuras jest spokrewniony z czas. łot. maût, mauju a. maunu, māvu ʽzanurzać 

się, płynąć; nurkowaćʼ. Analiza: pb. *māu̯-ra- < pie. *mou̯H-ro- (transponat). Znacz. etym. 

ʽto, co pływa, unosi się na wodzieʼ. Por. suf. -r- w pūraĩ, áudra i ū́dra. Dalsze szczegóły s.v. 

máudyti. — Nawiązanie pierwiastkowe w prasłowiańskim *mur-, por. ros. gw. mur, murók 
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ʽtrawa na łąceʼ, muravá ʽmłoda trawa, soczysta trawa łąkowaʼ, słń. murȃva ʽmiękka trawa 

koło domu lub drogiʼ, sch. mùrava ʽgatunek rośliny morskiejʼ, pol. murawa ʽgęsta trawa 

pokrywająca jakąś przestrzeń, trawnikʼ. Por. BSW 172, REW II, 174, LEW 419, Boryś 342 

n.401 Możliwe, że należy tu z odmiennym sufiksem przymiotnik dn. moie ʽładnyʼ, śrniderl. 

mooy ʽładny, elegancki; pyszny, próżnyʼ, niderl. mooi ʽładny, ślicznyʼ, < pgerm. *mauja- < 

pie. *mou̯H-i̯o-, znacz. etym. ʽumyty, wykąpanyʼ (zob. Kroonen 359). — Vb. denom. 1. 

maurė́ti ʽpokrywać się rzęsąʼ, 2. apmaũryti ʽpokryć się rzęsąʼ, primaũryti ʽnabrudzić, nanieść 

błotaʼ, 3. mauróti ʽbrnąć przez błoto; włóczyć się, chodzić bez zajęcia; łapczywie, 

niechlujnie jeść, żrećʼ, įmauróti ʽzabrnąć w grząskie miejsceʼ, išmauróti ʽdepcząc zniszczyć, 

stratować (pole, pastwisko)ʼ, 4. maurúoti ʽpokrywać się wodorostami; o drodze: rozmiękać, 

robić się błotnistą, grząskąʼ. Tu pewnie też maurióti ʽwłóczyć się, szwendać sięʼ, išmaurióti 

ʽstratować, zadeptać (grządki)ʼ, nusimaurióti ʽubrudzić sięʼ. — SZ mur-; mùrti ʽmoknąć, 

namakać; pogrążać się, grzęznąćʼ (zob.). 

 maũsti, maudžiù, maudžiaũ 1. ʽlekko ale ciągle boleć, pobolewać, ćmić, strzykać w 

kościachʼ (Nuo pat ryto maũdžia dantį, kad tik nepradėtų gelt ʽOd samego rana ząb ćmi, żeby 

tylko nie zaczął bolećʼ), 2. ʽtęsknić za czym, pragnąć, chcieć (Vištos maũdžia grūdų ʽKury 

chcą zobuʼ), mieć chętkę; gonić się (o krowie, byku)ʼ. 3. ʽnaprzykrzać się komu, zanudzać 

kogo, nękaćʼ, apmaũsti intr. ʽdokuczyć, zbrzydnąćʼ, tr. ʽprzeszkadzać, zawadzać w czymʼ, 

užmaũsti ʽnaprzykrzyć się, dokuczyćʼ (Tas vaikas visiems užmaũdžia ʽTo dziecko wszystkim 

dokuczaʼ) — chodzi tu o pdg. quasiprymarny, którego prt. maudžiaũ i inf. maũsti zostały 

dotworzone do odziedziczonej formy prs. maudžiù (suf. -i̯a- i apofoniczny st. o). Ta ostatnia 

należała kiedyś do iteratywnego inf. *maudýti, podobnie jak np. draudžiù (dziś przy draũsti) 

albo tariù (dziś przy tart̃i), które kiedyś należały do inf. *draudýti i tarýti. — Odpowiednie 

iterativum z suf. -ī- jest zaświadczone – w nieco odmiennym znaczeniu – w słowiańskim, 

por. scs. muditi, muždǫ ʽociągać się, zwlekaćʼ, ros. gw. mudítь ts., słń. mudíti ʽzatrzymywać 

kogoś, przeszkadzać, spóźniać sięʼ, stpol. mudzić ʽzwlekać, opóźniać (się), tracić czas, nic nie 

robićʼ, gw. ʽmarudzić, zabierać komu czasʼ (por. Boryś 755, s.v. żmudny). Poza bałto-

słowiańskim nie znaleziono jasnych nawiązań, zob. BSW 171, LEW 420. Transponat ie. 

*meu̯d(h)-/*mud(h)-. — Drw. ãpmaudas (zob.), maudulỹs ʽstrzykanie, łamanie w kościach; 

uczucie niezadowolenia, żal, tęsknota, goryczʼ. — SZ *mud-: mundù, mùsti ʽdoznawać 

odurzeniaʼ (zob.), łot. mudêt, -u, -ẽju ʽruszać się, roić sięʼ, mudît, -u a. -ĩju ʽzachęcać, 

popędzaćʼ, refl. ʽspieszyć się, starać się, być pilnymʼ, pamudinât (gw. pamudît) ʽzachęcić, 

podniecić do czegoʼ. Do mudêt nawiązuje swą formą scs. iz-mŭd-ěti ʽosłabnąćʼ, ros. gw. 

modétь ʽmęczyć się, ślęczeć nad czymś, zwlekać, słabo się palić, gnićʼ. Od psł. *mŭděti 

utworzono adi. *mŭdlŭ ʽbezsilny, słabyʼ, por. słń. medèl ʽsłaby, mdły, wiotki, chudyʼ, ukr. 

gw. mlo adv. ʽźle, niedobrzeʼ, stpol. mdły ʽsłaby, wątły, wycieńczonyʼ, pol. ʽmdlący, 

pozbawiony smaku, blady, nikłyʼ. Form na SZ brak w BSW 171. 

 máustyti, máustau, máusčiau 1. ʽwsuwać, nanizywać (liście tytoniu, ryby do 

suszenia)ʼ, 2. ʽbóść, kłuć; bić, uderzaćʼ, 3. pot. ʽwyśmiewaćʼ, refl. nusimáustyti 

ʽpozdejmować sobie, np. pierścienie z palców, koła z osi wozuʼ — frequentativum na -sty- 

od máuti m.in. ʽprzeszywać (rogiem), kłuć, nizaćʼ. Paralele: káustyti ⇐ káuti; kráustyti ⇐ 

kráuti; pjáustyti ⇐ pjáuti. — Neoosn. mausč̓ -: numáusčioti ʽzdejmować, np. pierścionki z 

palcówʼ. — Neoosn. maust-: maustinė́ti ʽwsuwać nogi w spodnie, wsuwać pierścień na 

palecʼ, nomen: rankamaustė (zob. rankà). — Neoosn. maus-: numausdýti ʽzdejmować, 

zsuwać, np. pierścień z palcaʼ < *maus-dy- (metanaliza *maus-sty-, por. laizdýti < *lais-dy-, 

jak też mąstýti < *mąs-sty-; spą́styti < *spąs-sty-). — Neoosn. mausty-: máustytojas ʽkto coś 

 
401 Autor przeoczył odpowiedniki lit.-łot. Zamiast nich podał zbliżenie z przymiotnikiem gr. μαῦρος ʽmętny, 

ciemny, słabyʼ, który tu nie należy; jest to wariant formy ἀμαυρός, zob. GEW I, 88, Beekes 2010, 915. 
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nasuwaʼ. 

 maũšti, maušiù, maušiaũ gw. 1. ʽbyć podnieconym, wściekać się, szaleć; o krowie: 

biegać się, latować sięʼ, 2. ʽwdzierać się gdzieʼ, 3. ʽnamawiać kogo, przekonywaćʼ, cps. 

įmaũšti ʽwkroczyć, wedrzeć sięʼ, numaũšti ʽzdjąć (czapkę z głowy)ʼ, pamaũšti ʽprzekupić 

(sędziego)ʼ, pérmaušti ʽprzekonać kogoś; przemóc, pokonaćʼ, užmaũšti ʽwpaść na co, 

najechaćʼ — pdg. quasiprymarny, zbudowany wokół prs. maušiù, pierwotnie iteratywnego, 

należącego do inf. *maušyti. Paralele: maũsti, -džiù ob. *maudyti; laũpti, -iù ob. laupýti, 

słow. lupiti; gaũbti, -iù : słow. gubiti. SO mauš- jest alternantem do SZ muš-, por. mùšti ʽbić, 

rozbijać, młócićʼ (LEW 420). — Drw. maũšė ʽnierządnicaʼ, maũšis ʽzwierzę w rui; 

napastliwe lub głodne zwierzęʼ, maušlà ʽnieporadny, niezdarny człowiekʼ, cps. plikmaũšis 

ʽczłowiek chodzący w zniszczonym ubraniu, oberwaniec, obdartusʼ (por. plìkas). Vb. denom. 

maũšinti ʽiść gapiąc sięʼ, maušinė́ti ʽchodzić bez zajęcia, obijać sięʼ.  

 máuti, máunu (war. máuju), móviau 1. ʽwsuwać, wkładać (spodnie, rękawice, czapkę, 

łapcie, pierścień), wkładać i zdejmowaćʼ, 2. ʽnabić (na pal), nasadzić (na sztachety płotu, 

scil. garnki do suszenia)ʼ, 3. ʽprzeszywać (rogiem), kłuć, nizaćʼ, 4. ʽuderzać, pchać, trącaćʼ, 

5. ʽszybko iść, biec, jechaćʼ, 6. ʽszybko pić, jeść, żrećʼ, 7. ʽniegrzecznie odpowiadaćʼ, 8. 

ʽoszukiwaćʼ. Odpowiednik łot. maût, mauju a. maunu, māvu ʽubrać; nałożyć uprzążʼ. Cps. 

apmáuti ʽodziać, wdziać, nasunąć (czapkę)ʼ, przen. ʽoszukać, nabrać kogoʼ, įmáuti ʽwsunąć 

(nogę do buta, rękę do rękawa), wdziać, włożyćʼ, išmáuti ʽwyciągnąć, wysunąć, wyjąć (rękę 

z rękawiczki, nogę ze spodni); wybiec, wypaść, umknąć; wyciągnąć (miecz) z pochwyʼ (por. 

łot. izmaut ʽrozkiełznać koniaʼ), przen. ʽwypić (jednym łykiem), wyżłopaćʼ, numauju SD 

«zdeymuię co z czego» (syn. nuimu), pamáuti ʽnasunąć (koło na oś), zaprząc, nanizać (np. 

rybę na witkę), nadziać (na rożen)ʼ, przen. ʽmieć mocną głowę do wódkiʼ (Anie abudu 

pamauną̃, greit neapsigers ʽTamci dwaj/obaj mają mocne głowy, tak prędko się nie upijąʼ), 

pérmauti ʽprzeszyć, przebić (nożem, widłami)ʼ, pramáuti ʽprzebić (nożem); chybić, nie trafić 

w cel; przegrać, stracić, roztrwonić; przepićʼ, pot. ʽprzelecieć, przelatywać; nabrać się na coʼ, 

primáuti ʽnalać, wlać (wody, mleka); narobić w majtki (o dziecku)ʼ, intr. ʽo muchach: 

nazlatywać się; o robactwie: zaroić się, sumáuti ʽzczepić, nanizać, nasadzić, wsunąć jedno w 

drugie (o rękawicach)ʼ, przen. ʽzakpić, zadrwićʼ, užmáuti ʽnasunąć, nasadzić, nałożyć uzdę; 

zdzielić, uderzyćʼ, ʽnasadzić na trzonekʼ: uždemi, užmauju kirvį, kūjį unt koto SD «nasadzam 

siekierę, młot», užmauju unt iešmo SD «zatykam na rożen pieczenią» (por. iẽšmas). Refl. 

apsimáuti ʽodziać się, odziewać sięʼ, išsimáuti ʽwyciągnąć się, wydostać się, wyjąć (swoje, 

dla siebie)ʼ, pérsimauti ʽnadziać się (na kół)ʼ, užsimáuti ʽnaciągnąć sobie, włożyć sobie 

(spodnie, rękawice, łapcie, pierścień)ʼ. Frq. máustyti (zob.). — Pb. SE *mi̯āu̯-C z pie. 

*mi̯eu̯h1- ʽporuszać, poruszać sięʼ (LIV
2 445, ALEW 622) uległ modyfikacji w formacji 

praesens z suf. *-i̯e/o-s, *mi̯ā́u̯-i̯ō. Na skutek dysymilatywnego zaniku pierwszego z dwu i̯ 

pojawiła się postać *mā́u̯-i̯ō, lit. máuju (HL 78). Por. typ gáuju s.v. gáuti (tam też inne 

paralele). — Obecność obocznego formantu prezentalnego -nu każe liczyć się z 

oddziaływaniem prs. infigowanego *munù ʽwdziewamʼ < pie. *mu-n-H-é- (por. hipotezę o 

prs. *unù ʽobuwam sięʼ s.v. aũti). — Drw. nominalne: apmaũtas ʽpokrowiecʼ, įmaũtė 

ʽfuterałʼ, mauklė ̃ (zob.), máušas ʽto, co służy do obłożenia czegoś; okładka (książki), 

abażurʼ, też ʽkłębek (nici)ʼ, ⇒ maušẽlis ʽfuterałʼ; maũšė ʽmała, okrągła czapeczka bez 

daszka, jarmułka, myckaʼ (⇒ maũškis ʽkto chodzi w czapce naciągniętej na oczyʼ), užmautė 

BRB a. užmautinė BRB ʽsurdut, siermięga, Leibrockʼ. Cps. káiliamautis ʽrozwidlona gałąź do 

suszenia skóryʼ (por. káilis), ū́šmalas (zob.). NB. Zaliczony tu przez LEW 421 rzecz. mautà 

ʽpadlinaʼ stwarza problemy semantyczne. Dlatego lepiej interpretować go jako war. 

fonetyczny do maità ʽpadlinaʼ (zob.). — Neopwk. maun- (⇐ máunu): maũnas a. maunùs 

ʽbystry, ruchliwy, dorodnyʼ, maunùs ʽłatwo wchodzący na palec (o pierścieniu), giętki (o 

wierzbowym pręcie)ʼ. Paralela: einùs ⇐ einù. — SZ-C mū-: mū́stytis (zob.), mū́klas (zob.). 
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— SZ-V muv- < *muH-V: łot. pamuve ʽsuknia kobiecaʼ. — WSZ-V mūv-: mūvė́ti (zob.). — 

WSO mov- < *māu̯-: móviau (prt.), drw. movė́ti (zob., tam też nomina z mov-). Osobno zob. 

maujóti. 

 mãzgas 4 p.a. 1. ʽwęzeł, supeł na sznurze lub niciʼ (Mezgu mãzgą iš virvelių), SD 

mazgas neižmezgamas «zadzierg» [ʽmocno, na supeł zaciągnięta pętlaʼ], 2. ʽpączek u rośliny 

(zawiązki łodygi, liści, pędów i stożka wzrostu)ʼ, 3. ʽgłowa żmiiʼ (syn. krãmė), 4. ʽwęzełek, 

zawiniątko (związany rogami na krzyż kawałek tkaniny z jakąś zawartością)ʼ, 5. ʽzgrubienie 

na ręce lub nodzeʼ, 6. przen. ʽistota, która nie wyrosła, mała, słabaʼ — sb. postverbale od 

mazgýti ʽsupłać, plątać, zawiązywaćʼ, co jest iteratywem do mezgù, mègzti (zob.). Paralele: 

razgýti ⇒ razgaĩ; smaigýti ⇒ smaĩgas, smaigà; sprándyti ⇒ sprándas. Odpowiednik łot. 

mazgs ʽwęzełʼ (rīkles mazgs ʽgrdyka, jabłko Adamaʼ). Wtórne e w war. mẽzgas (por. plãzda 

> plẽzda). Niejasny jest wokalizm u w war. mùzgas. — Klasyczne objaśnienie traktuje 

mãzgas inaczej, mianowicie jako słowotwórczą skamielinę. Ma to być nomen prymarne pie. 

*mosg-o-, z apofonicznym SO do mezg- jak w lit. mezgù ʽwiązaćʼ (pie. *mesg- ʽzanurzać, 

zatapiać w czymʼ, LIV
2 441). Zob. BSW 172, Trautmann 1910, 380, LEW 426 i ostatnio ALEW 

622. Z kolei Kroonen 356 zestawia mãzgas z pgerm. *maska- ʽoczko w sieci, siećʼ (stang. 

masc, max, ang. mesh, nwn. Masche f.) oraz z toch. A masäk m. ʽspojenie, stawʼ. Zob. też 

ALEW 622. — Drw. mazgẽlis ʽwęzełek, zawiniątkoʼ (kalka z pol.?), SD: mazgelis apskritas 

«guzik», SD mazgeliai gale rūbų ižsiuvinėtų «forboty» [ʽkoronkiʼ]; mazgùčiai m.pl. 

ʽsupełkiʼ, mazgūlis b.z.a. ʽwęzełekʼ (por. sniegū̃lis ob. sniegùlis, neoapofonia ŭ ⇒ ū w 

sufiksie), mazgúotas ʽo biczu: z wieloma supłamiʼ, SD «węzłowaty». Cps. šùnmazgis ʽwęzeł 

za słabo lub za mocno zaciśniętyʼ (por. šuõ), šùnmazgiais adv. ʽ(jeść) chciwie, wielkimi 

kęsamiʼ (Vakar silkę valgiau, tai šiandie mėsa eina šùnmazgiais ʽWczoraj jadłem [tylko] 

śledzia, więc dzisiaj [jem] mięso wielkimi kęsamiʼ). — Pozostałe postverbalia: atãmazgos 

f.pl. ʽobszycie brzegu tkaniny, które zapobiega jej pruciu sięʼ, są́mazga ʽzwiązanieʼ, 

užúomazga ʽzawiązek, zalążek owocuʼ, przen. ʽpoczątekʼ.  

 mazgýti, mazgaũ, mazgiaũ ʽsupłać, plątać, zawiązywaćʼ — iteratyw z suf. -y- i SO 

mazg- ⇐ mezg-, zob. mègzti. Paralele: razgýti ⇐ rezgù; draskýti ⇐ dreskiù; sagýti ⇐ segù. Z 

innym sufiksem: magztýti (zob.). Sb. postvb. mãzgas (zob.). — Neoosn. mazg̓ -: mazgióti 

iter. ʽwiązać nici, sznury, sieć; supłaćʼ (por. razgióti ⇐ razgiaũ. Z wtórnym e: mezgióti (typ 

nešióti, rezgióti). — Neoapofonia mizg- ⇒ maizg-: maizgýti (zob.).  

 mazgóti, mazgóju, mazgójau ʽmyć, zmywaćʼ, SD
1 mazgoiu «myię; umywam», SD 

«umywam co», numazgoiu SD «oczyśćiam co» (syn. nuplaudžiu), «odmywam co; 

omywam», refl. mazgótis ʽmyć sięʼ, mazgoiuosi SD «myię się» (syn. prausiuosi, periuosi). 

Odpowiednik łot. mazgât, -ãju ʽmyć, płukaćʼ, refl. mazgâtiês ʽmyć się, kąpać sięʼ. Formacja 

*mazg-ā- jest dwuznaczna. Może to być 1° vb. denom. od zanikłego sb. *mazg-ā, 2° iter.-

caus. z suf. -ā- i SO mazg- ⇐ mezg- (pie. *mesg- ʽzanurzaćʼ); por. kapóti ʽsiekać, rąbaćʼ jako 

jedyną paralelę z wokalizmem a przy suf. -o- (GJL II, § 565). Brak jest śladu po prymarnym 

prs. *mezgu o znacz. ʽzanurzamʼ, które by odpowiadało sti. májjati ʽnurkuje, tonieʼ, łac. 

mergō, -ere ʽzanurzyć, zatopić; wtrącić, wetknąćʼ, < *mezg-e- < pie. *mesg-e/o- ʽzanurzać, 

zatapiać w czymʼ. Por. LEW 421, ALEW 623 (tu rekonstrukcja sb. pie. *mosg-ah2- jako 

osnowy dla lit.-łot. denominativum), IEW 745 n., LIV
2 441. Co do traktowania pie. grupy *-

sg- por. rezgù s.v. règzti. — Jeśliby mazgóti miało zostać powiązane z mazgýti (zob.) jako 

współrdzennym iteratywem, to taka para weszłaby do serii láidoti : láidyti, lankóti : lankýti 

oraz mėtóti (łot. mẽtât, scs. mětati) : mė́tyti. — Postverbalia: pãmazgos f.pl. ʽpomyjeʼ, m.in. 

SD (łot. samazgas ts.), pamazgìnė ʽdół na pomyje; naczynie na pomyjeʼ. N.m. Mazgiaĩ. — 

Neoosn. mazgo-: mazgodinti, por. nusimazgodinkite kojas jūsų BRB ʽkażcie umyć sobie nogi 

waszeʼ; nomina: mazgõlis ʽścierkaʼ (por. kreivõlis ⇐ kreivóti), mazgõtė ʽzmywak, ścierkaʼ, 
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mazgotuvė SD «miednica» (syn. lakoška, praustuvė), «oczyśćialnia» (syn. nuplaustuvė), 

«umywadlnik, umywalnik, lawaterz», nemazgotas SD «nieumyty». 

 mãzkas, -à 4 p.a. wsch.-lit. ʽmały, drobny; małoletniʼ (Visi, ir maskì, ir senì ūtarijo 

lietuviškai ʽWszyscy, i młodzi i starzy mówili po litewskuʼ), SD <maskas> «drobny» (syn. 

smulkus, mažintelis) — jest to wariant ze spółgłoską z (s) do mãžkas, -à (LZŽ). Budowa: 

maž-kas ⇐ mãžas ʽmałyʼ, sufiks wzorowany na bliskoznacznych formach powstałych przez 

synkopowanie samogłoski, por. mãckas ʽmałyʼ < mãcitkas i dìčkas a. dìckas ʽdość dużyʼ < 

*dìdiškas. — Drw. mãzkickas ʽbardzo małyʼ, war. mãžkickas ʽdość mały, maleńkiʼ (por. 

mãžickas ʽmałyʼ), nog mãzko adv. ʽod małegoʼ, nog mazkų̃ dzienų LZŽ. 

 mazõlis, -io 2 p.a., mazãlis 2 p.a. wsch.-lit. ʽnagniotek, odciskʼ — zapoż. ze stbłr. 

*mozolь, błr. mazólь, mazaljá m. (por. ros. mozólь, -i f.). Z innym sufiksem: mazuõlis (por. 

bernuõlis ob. bernõlis; neoapofonia o ⇒ uo w sufiksie?). — Młodszy war. mozõlis ⇐ błr. 

mazólь. — War. maliùzas: może z *maziùlas przez przestawkę spółgłosek na odległość. 

 màž adv. ʽmało, niewiele, nieco; niemal; co najmniejʼ, DP ʽmało, maluczko, zgołaʼ — 

pochodzi z apokopy w mãža adv. ʽmałoʼ (forma neutrum do mãžas, -à). — Drw. màž daũg > 

maždaũg adv. ʽmniej więcejʼ, mažnè adv. ʽprawie, bez mała, omal nie, ledwoʼ. 

 mažantiẽs: forma gen.sg. na -ies do niezachowanego nom.sg. *mažantìs. Ukazuje się w 

zwrotach przyimkowych iš mažantiẽs a. nuo mažantiẽs ʽod małego, od/z dzieciństwaʼ. 

Warianty z końcówką -ės: iš (nuo) mažañtės lub iš (nuo) mažantės̃, z końcówką -es: iš (nuo) 

mažantès. Jest to synonim zwrotu iš mažeñs ʽod dziecka, od małegoʼ (zob. maženà). Analiza 

*maž-ant-, od mãžas ʽmałyʼ. Formant -ant- jest rzadki w wyrazach pospolitych (por. 

gramañtas, lamañtas, ramañtas, adi. tū́kstantas), za to dość często ukazuje się w hydronimii, 

por. n.rz. Ãlantas i Alantà, Kražañtė, Ušañtė, Žvarantà, n.jez. Šlavañtas (zob. ŽD 374n., GJL 

II, § 446, Vanagas s.v.). 

 mãžas, -à 4 p.a. ʽmały, niewielkiʼ. Odpowiada łot. mazs ʽmały, znikomyʼ, stpr. ni 

massais adv. ʽnie mniej, nicht wenigerʼ. Refleks pie. *moǵh2-ó-, drw. tematycznego na SO 

od *meǵ-h2-s m. ʽwielkiʼ (gr. μέγας), *meǵh2-ø n. (gr. μέγα, wed. máhi, aw. mazi), por. też 

het. mekki ʽwielkiʼ < *meǵh2-i. Oparcie porównawcze dla st. o *moǵ- stanowią z jednej 

strony refleksy gr. μόγος m. ʽtrud. mozół; cierpienie, nieszczęścieʼ, μογέω ʽmozolić się, 

trudzić sięʼ, μόγις adv. ʽledwie, z trudemʼ, z drugiej strony sti. denominativum maháyati 

ʽwychwalać, gloryfikowaćʼ, zob. NIL 475, przyp. 26. Znaczenie lit. ʽmałyʼ wywodzi się być 

może z ironicznego użycia przym. ʽwielkiʼ (zob. LEW 423; w tym punkcie NIL 475, przyp. 

26 zaznacza swą rezerwę; zob. też Kabašinskaitė 2014, 119). Por. stosunek znaczeń przy łac. 

macer ʽchudy, suchyʼ : gr. μακρός ʽwielkiʼ, < pie. *mh2ḱ-ró-. Zob. też ALEW 625. — Drw. 

bemàž adv. ʽomalże, prawieʼ, bemàž ko ʽo mało coʼ (Bemàž ko sprando nenusisuko ʽO mało 

co nie skręcił sobie karkuʼ), war. bamãžni KRŽ, mažantiẽs (zob.), mažėl̃is a. mažỹlis ʽmałe 

dziecko, młodsze dziecko w rodzinieʼ (nazw. Mažỹlis, Mažìlis), maženà (zob.), mažia 

ʽmałośćʼ402 (zob. mažiamažė), mažýbė a. mažỹbė ʽmała ilość, małośćʼ, SD «małość liczby» 

(⇒ mažýbinis gram. ʽzdrobniały, deminutywnyʼ), mãžickas ʽmałyʼ, mažìkė adi.f. ʽmalutkaʼ 

(Jam iš tolo rodės mažikė jo trobelė ʽJemu z daleka wydawała się malutka jego chatkaʼ; brak 

m., por. stpr. n.os. Masicke, Trautmann 1925, 55), mažỹn adv.: mažỹn eĩna ʽmalejeʼ, mažynė 

SD «szczupłość», mažỹnikas, -a żm. ʽbardzo mały, malutkiʼ, mažiñtelis ʽcałkiem małyʼ 

(neosuf. -intel-, por. nazw. Mažiñtas, n.m. Mažiñtai 2x), mažỹstė ʽdzieciństwo; niewielka 

liczbaʼ, mažitỹs DP ʽmaluczki, maluchny, malutkiʼ, gw. mažýtis ts. (⇒ mažitelỹs DP 

ʽmalutkiʼ, synkopowane mažtelỹs DP ts.), mažiùkas ʽw wieku dziecięcymʼ, ʽo jabłku: 

 
402 Abstractum przymiotne na -i̯ā- typu kalčià ʽwinaʼ ⇐ kalt̃as; verčià ʽwartośćʼ ⇐ vert̃as (por. GJL II, § 88).  
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maleńkieʼ (por. stpr. n.os. Masucke, Maczucke, Trautmann 1925, 56), mažiùkai m.pl. 

ʽmaluchyʼ (nazwa najmłodszej grupy przedszkolnej), mažiùlis ʽmały, malutkiʼ (nazw. 

Mažiùlis, n.m. Mažiùliai), mažiū̃nikas żm. ʽbardzo mały, malutkiʼ (neosuf. -iūnik-403, por. ŽD 

130, GJL II, § 461), mãžkas (zob. mãzkas), mãžmenos f.pl. ʽmała ilość, detalʼ (mažmenų̃ 

prekýba ʽhandel detalicznyʼ), mažùlis ʽmały, malutkiʼ : łot. sb. mazulis ʽmłode zwierzę; małe 

dziecko, szkrab; mały palecʼ (pl. mazuļi ʽnarybekʼ); mažumà ʽmniejszość; mała ilość, 

trochęʼ, mãžumas ʽmała ilość, trochę; małostka, błachostkaʼ, mažùtis ʽmałyʼ (⇒ mažutėl̃is 

ʽmaleńkiʼ, ⇒ mažutėlèsnis ʽmaluteńkiʼ), por. stpr. n.os. Masutte (Trautmann, 1925, 56); 

nėmàž adv. ʽzupełnie, w ogóle, wcaleʼ (znacz. etym. ʽani trochęʼ), pamažėlè a. pamažėl̃ adv. 

ʽpomalutku, powolutkuʼ, pamažù adv. ʽpomału, powoliʼ, pómažis ʽza małyʼ (np. na to, żeby 

zostać pastuchem). Cps. mažakalb̃is ʽmałomównyʼ (por. kalbė́ti), mažamõkslis ʽmało 

wykształconyʼ (por. mókslas), mažatìkis ʽniedowiarekʼ (por. tikė́ti), mažė́da c. ʽkto mało jeʼ, 

nazw. Mažė́da (por. ėd- oraz pelė́da, žuvė́da), mažialaũkis ʽchłop małorolnyʼ (por. laũkas), 

mažiamažė (zob.). — Nazw. Mažéika, Mažeikà, Mažùika, Mažuikà. N.jez. Mažẽlis, Mažìklis, 

Mažiùtis, Mažùlis, Mažóji Ìlma, n.rz. Mažùpė, Mažóji Vingrė.̃ — Vb. denom.: 1. mažė́ti, -ja, -

jo ʽmalećʼ, 2. mãžinti caus. ʽczynić mniejszym, zmiejszaćʼ, pamãžinti ʽpomniejszyć, 

zmniejszyć; dać trochę za mało (np. soli)ʼ, 3. màžti, mą̃žta (*manž-sta, por. gw. mą̃ža < *ma-

n-ža), mãžo inchoat. ʽmaleć, zmniejszać się, ubywać, znikać, słabnąć (o zdrowiu, bólu, 

gniewie)ʼ, išmažti DP ʽustawaćʼ. — WSO mož- < *māž-: mõžis (zob.). 

 maždzieras stlit. ʽmoździerz, okrągłe naczynie do kruszenia za pomocą tłuczka, do 

ucierania przypraw itp.ʼ (m.in. CHB) — zapoż. ze stbłr. možderъ, por. błr. maždžė́r, -a (⇐ 

pol. moździerz, przest. możdżerz, tu zapoż. ze stczes. moždieř, mozdieř [czes. moždíř] ⇐ 

śrwn. morsœre, nwn. Mörser m., por. łac. mortārium). W DP ukazuje się war. <mazdiéreus>, 

gen.sg. od *maždierius, poza tym zdrob. <mażdieréluię>, loc.sg. od *maždierėlius 

ʽmoździerzykʼ. Zob. SLA 128, ĖSBM 6, 158, Boryś 338. Brak w LEW i ALEW. Wymienione 

wyrazy nie zostały wciągnięte do LKŽ. Osobno zob. mõzierius. — Nazw. Mazdžiẽrius, 

Maždžiẽrius (por. pol. Możdżer). 

 maženà 3 p.a. przest. ʽdzieciństwoʼ: ižg maženõs DP ʽz dzieciństwaʼ, dziś iš/nuo 

mažeñs ʽod dzieckaʼ, dosł. ʽod małegoʼ (Jis nuo pat mažens taip šneka ʽOn od małego tak 

mówiʼ) — derywat na -ā- od osnowy mažen- należącej kiedyś do rzecz. *mažuo (*maž-ōn), 

gen.sg. *maž-en-s (GJL II, § 301). Znacz. etym. ʽczas bycia małymʼ, por. typ ruduõ, -eñs 

ʽjesieńʼ. — Inne drw.: iš/nuog maženų̃ (Nuog maženų̃ mes kalbėjom lietuviškai ʽMy od 

dziecka mówiliśmy po litewskuʼ), maženėl̃ė – użyte w pewnej dajnie: Ačiū tau, berneli, už 

tokį žodelį, kurio negirdėjau nuo pat maženėl̃ės ʽDziękuję ci, miły [dosł. ʽchłopczeʼ], za takie 

słówko, którego nie słyszałam od samego dzieciństwaʼ. Zob. też mažantiẽs. 

 mažiamažė SD «małość liczby» (syn. mažybė) — złożenie tautologiczne, łączące w 

sobie dwie osnowy, na -i̯ā- i na -ė-, o funkcji rzecz. oderwanego ʽmałośćʼ, utworzonego od 

przym. mãžas ʽmałyʼ (zob.). Paralela formalna: pradžiaprãdis. Ze względu na znaczenie por. 

niẽkaniekis. 

 mãžmožis, -io 1 p.a. ʽdrobiazg, szczegół; drobnostka, bagatelaʼ — złożenie 

tautologiczne, łączące w sobie apofoniczne alternanty maž- (SO) i mož- (WSO) w zakresie 

przymiotnika ʽmałyʼ, zob. mãžas. Paralele: mãgmogis, skánskonis, gérgėris. 

 mẽčius, -iaus 2 p.a. przest. ʽmiecz; szablaʼ — zapoż. ze stbłr. mečь, por. błr. meč, 

mjačá, pol. miecz, -a. Zob. SLA 128, ALEW 625 (wyraz słowiański jest germanizmem, zob. 

Pronk-Tiethoff 2013, 210n.). — War. z dyftongiem ie: miečius b.z.a., miẽčis ʽszablaʼ (LZŽ, 

 
403 Brak osnownego †mažiū̃nas. N.m. Mažiū́nai w rej. Alytùs pochodzi od n.os. *Maži-ū́nas, gdzie sufiks miał 

charakter patronimiczny. Por. nazw. Mažū́na, Mažiónis.  
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ZTŽ), też f. miečià ZTŽ, zdrob. miečẽlė ZTŽ (w dajnie). Por. oboczność e/ie w peskà/pieskà i 

vežà/viežà. Zob. też kalavìjas. 

 mẽčmergė 1 p.a., mečmergė ̃ 3 p.a. gw. ʽpanna z nieślubnym dzieckiemʼ — w 

nawiązaniu do LEW 423 wywodzi się z *mec-mergė, co było złożeniem hybrydalnym, z I 

członem pochodzącym z nwn. gw. Metze f. m.in. ʽlekkomyślna dziewczyna; gospodyni 

proboszcza; dziwka, prostytutkaʼ (DW) oraz II członem mergà ʽdziewczynaʼ. Zastępstwo cm 

⇒ čm przypomina mc ⇒ mč w zapoż. niẽmčius (zob.). Por. LEW 324; tam też o war. 

merč̃mergė, z nieorganiczną spółgłoską -r- w I członie (por. ka-r-štavóti). NB. Brender, Studi 

baltici 6, 1936-1937, 89 niesłusznie porównywał mẽčmergė z formacjami ʽreduplikowanymiʼ 

pìčpilnis i ničniẽkas («Schliesslich ist auch mẽčmergė ein verstärkt ausgedrücktes peiorative 

Bedeutung enthaltendes mergà»). 

 medãlikas 1 p.a. gw. ʽmedalik, mały medal z wizerunkiem Chrystusa a. Matki Boskiej 

lub świętych, noszony na szyi przez katolikówʼ — zapoż. z błr. gw. medálik (por. PZB 3, 55) 

⇐ pol. medalik. War. medalìkas. Zob. też POLŽ 118. 

 medė́jas 1 p.a., medėj̃as 1 p.a. przest. ʽmyśliwyʼ — synchronicznie: denominativum na 

-ėjas od sb. mẽdė, mẽdžias ʽlasʼ (ŽD 84; por. prekė́jas ⇐ prekė)̃, ale diachronicznie: 

deverbativum na -as od neoosn. *medėj- ⇐ *medėja, prs. do denominativum *medėti ʽtropić, 

polowaćʼ (por. molė́jas ⇐ molė́ti). Por. medžiótojas ʽłowiec, myśliwyʼ ⇐ medžióti ʽłowić, 

polowaćʼ. — Warianty stlit. medijas BRB ʽmyśliwy, łowcaʼ, medija LEX ʽmyśliwyʼ, też 

ʽkłusownik, Wilddiebʼ, medijė c. CGL ʽkłusownikʼ i ʽten, co kradnie drzewo z lasuʼ zakładają 

neoosn. *medij-, wyodrębnioną z prs. *medija do *medyti ʽtropić, polowaćʼ. Odpowiednik 

stpr. medies EV ʽmyśliwy, Jeger [Jäger]ʼ, czyt. [medijəs]; nie sposób wykluczyć pożyczki z 

litewskiego. Zob. też ALEW 626n. (o neoosnowach na -ėj-, -ij- nie wspomina). — Drw. 

medijysta BRB ʽpolowanie, łowy, Weidwerkʼ.  

 medelenkas šuo b.z.a. przest. ʽpies myśliwski używany do polowań na niedźwiedzie, 

Baerenhundʼ, syn. britõnas (Urbutis 2009, 459, z Ruhiga) — zapożyczenie z trudnego do 

wskazania źródła. Z uwagi na budowę, zwłaszcza segment -k- w części sufiksalnej, nasuwa 

się ros. medeljánka ʽrasa psówʼ (XIX w.) jako możliwe comparandum. Jest to pochodna 

uniwerbizacji zwrotu medeljánskaja sobáka404, który – zdaniem REW II, 111 (za 

Brücknerem) – ma oddawać pol. medjolański pies. Taki wywód nie jest jednak bezsporny, 

ponieważ polski przymiotnik znany jest dopiero od 1649 r.405, gdy tymczasem w 

starobiałoruskich Statutach litewskich ukazuje się on już od 1529 r. (zob. HSBM 17, 299). 

Wygląda więc na to, że mamy przed sobą zapożyczenie nie tyle rosyjskie, co – mówiąc 

ostrożnie – wschodniosłowiańskie z formy źródłowej *medeljan(-)k-. NB. Urbutis, l.c. 

utrzymywał, że źródłem medelenkas było pol. medelanek, rzekomo zdrobnienie od medelan 

ʽpies myśliwski używany na niedźwiedziaʼ (SW II, 915). Otóż jest to ghost-word, polskie 

słowniki nie znają takiej formacji na -ek, zob. też POLŽ I, 31. Brak w LEW i LKŽ. 

 medetkà 2 p.a., gen.sg. medẽtkos bot. ʽnagietek, Calendula officinalisʼ — przekształ-

cenie wyrazu nedetkà, to z kolei z nagatkà, zapożyczenia częścią z błr. nahótka (por. SLA 

139, LEW 394, s.v. madatkà, ĖSBM 7, 188), a częścią z pol. nagietka. War. medatkà, 

madatkà; war. z med- wskazują na adideację do wyrazu medùs ʽmiódʼ (Kabašinskaitė 25, 

58). Inne war.: nagetka, nedatkà, SD nedatka «nogietek» (z asymilacji w *negatka, por. 

ALEW 693), anotkà LZŽ (ze zmiany *na.otka < nahótka). 

 
404 Por. jeszcze ros. gw. suka medeljanskaja (zwrot obelżywy) oraz medelján, -a m. o człowieku wysokim a 

głupim (SRNG). 
405 Por. Jako Medyolánski mężny pies niewstánie z mieyscá swego (S. Twardowski, Wladislaw IV krol polski y 

szwedzki, s. 125).  
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 medinýčia 1 p.a. gw. ʽszopa do rąbania i składania drzewa, drwalniaʼ — derywat od 

mẽdis m.in. ʽdrzewoʼ (zob.). Jest to neologizm w stosunku do starego wyrazu málkinė 

ʽdrwalniaʼ ⇐ málkos ʽdrwaʼ. Użyty tu formant -inyčia jest neosufiksem. Został on 

wyabstrahowany w grupie litewskich nomina loci, które powstały jako częściowe 

tłumaczenia odpowiedników słowiańskich, czyli tzw. kalki hybrydalne. Tak np. kaulinyčia 

stlit. ʽkostnica, pomieszczenie na ciała zmarłychʼ miało początkowo strukturę kaulin-yčia, 

ponieważ było motywowane przymiotnikiem kául-inis m.in. ʽdotyczący kościʼ. Stosunek 

káulinis ⇒ kaulin-yčia naśladował pol. wzór derywacyjny: kostny ⇒ kostn-ica. Z chwilą gdy 

kaulinyčia została skojarzona z sb. káulas ʽkośćʼ jako swą osnową, doszło do resegmentacji: 

kaul-inyčia. Inne podobne neologizmy to vilkinýčia, tùlkinyčia, žindinyčia. 

 mẽdis, -džio 2 p.a. 1. ʽdrzewoʼ, 2. ʽpień drzewa, kłoda; drewno opałowe; drewno 

budowlaneʼ (Tėvas išvažiavo mẽdin malkų), 3. ʽpolano, pałkaʼ, 4. gw. ʽlasʼ — 

najprawdopodobniej jest to formacja singulatywna do mẽdžias ʽlasʼ (zob.). — Drw. medaĩnis 

ʽo człowieku: nieczuły, srogi, bezwzględnyʼ (znacz. etym. ʽtaki jak drewno, z drewnaʼ), 

medẽlis 1. ʽdrzewkoʼ (žievė medelio cinnamono SD «cynamon»), war. medalis SD 

«drzewko», 2. ʽlasekʼ (Kap aš jojau per žalią medẽlį ʽGdym ja jechał konno przez zielony 

lasekʼ), DP medẽlis ʽdrzewko, macica, szczepekʼ, medíena ʽdrewno, zdrewniała część 

roślinyʼ (ą́žuolo medíena ʽdrewno dęboweʼ), medìngas ʽ(o lesie) w którym rosną różne 

gatunki drzewʼ, SD «drzewisty, drzew pełny», medìniai m.pl. ʽdrewniakiʼ (⇒ mediniúotas ʽw 

drewniakachʼ), medinýčia (zob.), medleva (zob.), mẽdžiaga (zob.), medžiõkai m.pl. ʽchodaki 

z drewnianą podeszwąʼ (por. pol. drewniaki). Cps. lañgmedžiai m.pl. ʽdrobno porąbane 

drewnoʼ (I człon niejasny; do leñg-vas?), medkirtỹs ʽdrwalʼ (por. kirs̃ti; przypomina gr. δρυ-

τόμος ʽdrwalʼ od τέμνω ʽciąć, ścinaćʼ), mẽdkopis ʽmiodobranieʼ, mẽdkurpės f.pl. ʽdrewniakiʼ 

(por. kùrpė), mẽdpadžiai m.pl. ts. (por. pãdas I). Vb. denom. medė́ti, -ja, -jo ʽdrewnieć, 

stawać się drewnem, twardniećʼ, zwykle sumedė́ti ʽzdrewniećʼ, przen. ʽzdrętwiećʼ. 

 medleva b.z.a. 1. bot. ʽkrzew świdośliwa, Amelanchierʼ, 2. bot. ʽkrzew i drzewo 

szakłak, Rhamnusʼ, medlievà 3 p.a. ʽszakłak, Rhamnusʼ — prawdopodobnie terminologiczne 

neologizmy, których wspólnym mianownikiem jest *med-liava, formacja pochodna od mẽdis 

ʽdrzewoʼ, z neosufiksem wyodrębnionym w typie mė́šliava (zob.). Pisownia <lie> dla /ľa/ jak 

np. w kuliẽvas, liesnỹkas i sliẽpas. Por. neosuf. -linčius w medliñčius ʽleśnikʼ. 

 mednýčia 1 p.a. stlit. ʽmisa mosiężna, miednicaʼ: mednyčioje BRB ʽin dem beckenʼ — 

zapoż. z pol. XVI w. miednica, -e ʽmetalowe naczynie, przede wszystkim do mycia sięʼ 

(SPXVI). W tym wyrazie podejrzewa się rutenizm, por. Bańkowski II, 174. Zob. też SLA 128, 

ALEW 627. — War. gw. mėd̃nyčia 1 p.a. (Alsė́džiai, rej. Plùngės): z uwagi na ė trzeba 

przyjąć zapożyczenie ze stbłr. mědnica, mednica m.in. ʽmisa z miedzi a. mosiądzuʼ (HSBM), 

błr. mjadníca, -y ʽmiednicaʼ. Nie wiadomo, jaką wartość ma pisownia z <ie> w CHB: loc.sg. 

<miednicʒoy> (ALEW 627 czyta miẽdnyčia). War. z dysymilacją dn > rn: gw. mėr̃nyčia (Įpilk 

vandens į mėrnyčią, noriu nusiprausti ʽNalej wody do miednicy, chcę się umyćʼ). Por. stlit. 

varinė ʽmiednicaʼ s.v. vãris ʽmiedźʼ. NB. Zwraca uwagę brak wariantu sufiksalnego 

*medinyčia, podobnego do skarb(i)nyčià, tem(i)nyčià; być może dlatego, że groziłoby to 

konfliktem homonimicznym z medinýčia ʽdrwalniaʼ. 

 mẽdšarkė 1 p.a. ʽptak srokosz, Lanius excubitorʼ — złożenie członów med- jak w 

medžióti ʽpolowaćʼ i šark- jak šárka ʽsrokaʼ. Znacz. etym. ʽpolujący na srokiʼ? Inaczej LEW 

394: I człon do mẽdis, mẽdžias ʽlasʼ. Wątpliwe jest przypuszczenie o kalce z nwn. Waldelster 

f.406 — Warianty z asymilacją samogłosek: 1. e-a > e-e: mẽdšerkė (> mẽčerkė przez 

 
406 A. Bańkowski p.l. zwrócił mi uwagę na to, że ani srokosze, ani sroki nie są ptakami leśnymi, wobec czego 

wiązanie członu med- z mẽdžias ʽlasʼ jest nieprawdopodobne. Związek z czas. medžióti uzasadnia natomiast 
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kontrakcję t-š), 2. e-a > a-a: mãdšarkė (> mãčarkė przez kontrakcję t-š).  

 medùs, -aũs 4 p.a. ʽmiódʼ. SD: medus «miod przasny», medus liepos «lipiec, miod 

przasny», nindrių medus (zob. néndrė), medaus darymas «miodu robienie w ulach», medaus 

išimimas «podbieranie miodu». Odpowiedniki bałtyckie: łot. me̦dus ʽmiód; miód pitnyʼ, stpr. 

meddo EV ʽmiód, Honing [Honig]ʼ. Wraz ze scs. medŭ, -u/-a m. ʽmiód; miód pitnyʼ 

kontynuuje rzeczownik rodzaju nijakiego pie. *medh-u-, gen.sg. *medh-u̯-és lub *medh-éu̯-s 

ʽnapój zrobiony z mioduʼ. Por. wed. mádhu-, mádhvaḥ a. mádhoḥ n. ʽsłodki napójʼ, aw. 

maδu n. ʽtrunek, winoʼ, luw.-klin. maddu- n. ʽwinoʼ, gr. μέθυ, μέθυος n. ʽtrunek, mocne 

winoʼ, stisl. mjǫðr m. ʽtrunek z mioduʼ, stang. meodo, stwn. mitu, metu m. ʽtrunek z miodu 

syconego, Metʼ (pgerm. *medu-). Por. LEW 425, NIL 467 n., ALEW 627. — Pie. nazwą 

miodu było *melit- n., por. het. milit, gr. μέλι, μέλιτος, goc. miliþ. Ten wyraz nie zostawił 

śladu w językach bałto-słowiańskich. — Drw. medaĩnis ʽpiernik z miodu, miodownikʼ (por. 

lietaĩnis, sausaĩnis), mẽdinas ʽuwalany miodemʼ, medìngas áugalas ʽmiododajna roślinaʼ, 

medulis SD «miodek», meduõlis ʽciasto zrobione na miodzie, miodownikʼ. Cps. mẽdkopis 

ʽmiodobranieʼ (por. kõpti), mẽdsukis ʽwirówka do mioduʼ (por. sùkti), medùėmis 

ʽmiodobranieʼ (por. ėmiaũ), medùnešis ʽpora zbierania miodu przez pszczoły; miodobranieʼ. 

Ze słowiańskiego por. scs. medvědĭ m. ʽniedźwiedźʼ, analiza: medv-ěd-ĭ, mająca oparcie w 

cps. wed. madhv-ád- m. ʽten, co zjada miódʼ (por. lit. ė́du, ė́sti ʽjeść, żrećʼ). 

 mėdžià 2 p.a. 1. ʽchęć, ochota, upodobanie, zamiłowanie, sympatiaʼ (Karveliai neturi 

mėd̃žios pas mus gyventi ʽGołębie nie mają upodobania (nie chcą) żyć wśród nasʼ. Bitys turia 

mėdžią mūsų avilyje, vis ūžia po kelias, tur būt ateis spiečius ʽPszczoły upodobały sobie nasz 

ul, wciąż brzęczy po kilka, może przyleci [do niego] rójʼ), 2. ʽprzeczucieʼ (Ir mano tokia 

mėdžia, kad į rudenį Ona ištekės ʽI ja mam takie przeczucie, że Anna jesienią wyjdzie za 

mążʼ), 3. stlit. ʽprzypuszczenie, Mutmaßenʼ (Bet mes čionai neprivalome nejokios abijotinos 

coniecturas alba medžias [pis. mædcʒas] MT, zob. PAŽ 238). Forma mėdžià wywodzi się 

prawdopodobnie z *mėgdžia drogą nieregularnego uproszczenia zbitki gdž̓  > dž̓ . Sb. 

postverbale od neoosn. mėgdž̓ - jak w mė́gdžiau, prt. do mė́gdyti ʽlubiećʼ (zob. mė́gti). Por. 

dildžià ⇐ dìldyti; stãbdžiai ⇐ stabdýti. Z obocznym tematem: mėd̃is, -džio 1. ʽochotaʼ 

(Turėjau mėd̃žio jus aplankyti ʽMiałem ochotę was odwiedzićʼ), 2. ʽnadziejaʼ (Aš neturėjau 

mėdžio ʽNie miałem nadzieiʼ). Por. jeszcze syn. mėgė ̃ʽchęć, upodobanie, gustʼ. 

 mẽdžiaga 1 p.a., medžiagà 3 p.a. 1. ʽdrzewoʼ (m.in. DP), gw. też coll. ʽdrzewaʼ (Aplink 

namus auga daug mẽdžiagos ʽWokół domu rośnie dużo drzewʼ), 2. ʽdrewno, drzewo jako 

materiał, budulecʼ, SD medžiaga unt druskinių, unt aludžių «klepki». War. żm. mẽdega i 

medegà (> mẽdiga, medigà); medegas ʽdrewno budowlane, budulecʼ (łot. me̦daga, me̦dagas 

ts.). Formacja medžiaga uchodzi za drw. na -ag- od mẽdžias ʽlas; drzewoʼ, por. ŽD 103, GJL 

II, § 500. Z powodu innowacyjnego charakteru sufiksów -ag- i -eg- warto poddać pod 

dyskusję pytanie, czy mẽdžiaga nie jest formą fonetycznie przekształconą ze złożenia, 

mianowicie *medž-daga albo *medžia-daga. Takie złożenie mogło w przybliżeniu oznaczać 

to, co jego łotewski odpowiednik mežde̦ga, mianowicie ʽwypalone i potem wykarczowane 

miejsce w lesieʼ (s.v. dègti). Zob. też žémdagas ʽziemia wykarczowanaʼ. — Drw. 

medžiagėl̃ė ʽcieślica do wyrobu niecekʼ, medžiagìnis ʽz drewna, drewniany, np. mostʼ. 

 mẽdžias, -džio 2 p.a. gw. 1. ʽlasʼ, 2. ʽdrzewoʼ (m.in. SD), 3. ʽdrzewce, drążek będący 

trzonem dzidy, kosyʼ (SD «drzewce, drzewo»). Odpowiedniki bałtyckie: łot. mežs ʽlas; 

drzewoʼ, stpr. median EV ʽlas, Walt [Wald]ʼ, czyt. [medi.jən]407. Z innym sufiksem: żm. 

 

fakt, że «dla srokoszy znamienną jest nienawiść do srok; atakują każdą gromadnie, aż młodą zabiją, a starą 

przepędzą daleko. Stąd ich nazwy słowiańskie: strus. sorokopudŭ, czes. strakopud». 
407 Por. za AON staropruskie nazwy własne: n. lasu Medino, n.m. Medinen, Medyn, Medien, złożone n.m. 
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mẽdė ʽlas, wielki las, bórʼ (też BRB). W roli singulativum o znacz. ʽdrzewoʼ występuje mẽdis 

(zob.). Zapoż. bałtyckie w fiń. metsä ʽlasʼ (Stang 1966, 31). — Ze stanowiska formy nasuwa 

się porównanie z psł. *medi̯ā, będącym nazwą 1° pasa granicznego (por. pol. miedza ʽgranica 

między polamiʼ, ros. mežá, czes. meze ts.), 2° lasu granicznego (por. słń. méja ʽgranica, 

żywopłot, niski lasʼ) 3° drogi (scs. mežda). Por. BSW 173, LEW 423n., ALEW 625n., Boryś 

323. Z drugiej strony por. pie. *medhi̯-o-: łac. medius ʽśredni, w środku będący, w środku 

położonyʼ, gr. μέσος (*methi̯os), goc. midjis, wed. mádhya- ʽśrodkowy, w środku będącyʼ, 

sb. n. ʽśrodekʼ, aw. maiδiia- ʽśrodkowy; środekʼ – drw. od przysłówka pie. *me-dhi ʽw 

środku, wewnątrzʼ, por. gr. πόθι ʽgdzie?ʼ, οἴκοθι ʽw domuʼ (por. NIL 465n., Weiss 2009, 

273). — Drw. medėk̃as a. medė́kas ʽlasekʼ, mẽdžiaga (zob.), pamedė ̃ ʽmiejsce pod lasem, 

polesieʼ. Cps. mẽdsėdžiai m.pl. ʽoderwane od wsi osiedle pod lasemʼ (por. sėd-), mẽdšarkė 

(zob.), medžiavišis (zob.), mẽdž(ia)liepis (por. líepa). Vb. denom. medžióti (zob.). — Adi. 

mẽdinas, -à ʽleśny; dziki (o zwierzęciu, ptaku), dziko rosnącyʼ (znacz. etym. ʽbytujący w 

lesieʼ, por. medinója kiaũlė ʽdzikʼ (łot. mežuonis ts.), medinóji vištà ʽcietrzewʼ). Neoosn. 

medin-: mediñčius ʽleśniczy, stróż leśny; myśliwyʼ (wtórnie med-liñčius), mẽdininkas 1. ʽkto 

mieszka wśród lasów (w przeciwieństwie do laukiniñkas)ʼ, 2. ʽleśniczyʼ, 3. ʽmyśliwyʼ, 4. 

ʽkto handluje drewnemʼ, mediniñkas ʽkawałek drewna; szopa na drewnoʼ, medìnis a. 

mẽdinis, -ė ʽleśny; dzikiʼ, sb. medìnis m. ʽcietrzewʼ (por. łot. gw. megnis ʽgłuszecʼ z *mednis 

< medenis ts., LEGR § 118b). Cps. medìnašis a. medinãšis, -ė ʽo wozie: na drewnianych 

osiachʼ (por. ašìs), mediñkelis: Per balą išvestas mediñkelis ʽPrzez bagno poprowadzono 

drogę wymoszczoną balamiʼ (por. kẽlias). Vb. denom. medinė́ti, -ja, -jo ʽchodzić po lesie w 

poszukiwaniu grzybów i jagód; żyć z lasu; szukać drewnaʼ. — N.m. Medinìškiai 6x, 

Mẽdininkai 6x, cps. Mẽdlaukė (stpr. Medlawken), Medragiaĩ, Medsė́džiai 3x, Mẽdsodžiai, 

Mẽdvalakiai, Mẽdžiakalnis, Medžiãlaukis (stpr. Medio-laucks), Mẽdžialenkė, Mẽdžvalakiai 

oraz Dìdmedžiai, Vilkmedžiaĩ. — N.jez. Medáinis, Medìkis, Meduvỹs, Medvėk̃as408, n.rz. 

Medẽlis, Mẽdinas, Medukšna b.z.a., Medujà, Medžiõtė, Medžiùikė, cps. Medérva (*Med-

derva, por. dervà, tam też o nazwie Sudervė)̃, Mẽdupis. — N.jez. Mẽdinis a. Medìnis, n.rz. 

Medìnė, Medìnka, Medìnupė, Medìnupelis. 

 medžiavišis a. medžiavišys, -io stlit. ʽmyśliwyʼ. SD wymienił s.v. «łowiec ladaiaki» 

trzy wyrazy: medvišius, medžiotojas oraz medžiavišis, z kolei s.v. «łowczy»: medžiotojų, 

medvišių, medžiavišių vyresnis. Formy kontrahowane: stlit. medvišas, medvišius (n.m. 

Mẽdvišiai), war. z -s-: medvisis PK. Drw. medvišingas SD «myśliwczy». Mamy tu złożenie z 

I członem mẽdžias ʽlasʼ i niezupełnie jasnym członem -viš- (-vis-). Niewykluczone, że -viš- 

jest refleksem pie. SZ *u̯iḱ- od *u̯ei̯ḱ- ʽwchodzić gdzie, osiedlać sięʼ (zob. viẽšas, viẽšis), 

podobnie jak w złożeniu vienvišỹs 1. adi. ʽsamotnyʼ, 2. sb. ʽsamotnik, odludekʼ (znacz. etym. 

ʽosiadły w odosobnieniuʼ). W takim razie można by znacz. ʽmyśliwyʼ wywodzić z ʽosiadły 

w lesieʼ lub ʽżyjący w lesieʼ. LEW 1267 łączy człon °višis z czas. výti m.in. ʽpodążać za kim, 

usiłując go dopędzićʼ, co jednak stwarza problemy formalne (spodziewamy się raczej 

długości: °vyšis). Zob. też ALEW 627n. 

 medžiavóti, medžiavóju, medžiavójau gw. ʽnadziewać, wypełniać nadzieniem drób, 

prosięʼ — zamiast *nedžiavoti (m-ǯ < n-ǯ przez dysymilację), to z *nadžiavoti (e < a), co jest 

zapożyczeniem z błr. gw. nadzjavácь, nadzevácь, -áju m.in. ʽnadziewać nadzieniemʼ (PZB 3, 

 

Medelauke, Medlawken (por. stpr. laucks ʽpole, rolaʼ), n. lasu Mediolaucks, Mediolaukis, Mediolawkisz, 

n.jez. Medyonazara (por. assaran ʽjezioroʼ) oraz n.m. Awynemedien (por. stpr. awins ʽbaranʼ), n. lasu 

Laukemedie, n.m. Laukemedien (por. laucks ʽpoleʼ), n. lasu Lindenmedie, Lindenmeddie (por. stpr. lindan 

ʽdolinaʼ). 
408 Por. n.rz. Vėk̃ė oraz łot. n.jez. Vêk-ezers (Vanagas 1981, 370). U tegoż autora na s. 208 znajduje się wywód 

Medvėk̃as z formacji sufiksalnej *Medu̯-ėkas. 
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138). Nie widać podstaw dla ewentualnego przekształcenia formy pod wpływem adideacji 

(rodzimy odpowiednik to kim̃šti). POLŽ 118 przyjmuje pol. nadziewać jako formę źródłową. 

Zob. też nidavóti. 

 medžiõnė 2 p.a. przest. ʽpolowanieʼ, SD «łowienie źwierza, myślistwo źwierze, obłow, 

polowanie» — nomen actionis z suf. -nė od neoosn. medžio-, wyodrębnionej z czas. medžióti 

ʽpolowaćʼ (zob.). Por. prekiõnė ⇐ prekióti; sekionė ⇐ sekióti; vajõnė ⇐ vajóti. Dopiero na 

skutek odniesienia wyrazów medžiõnė, prekiõnė itp. do rzeczowników mẽdžias ʽlasʼ, prẽkė 

ʽtowar, handelʼ jako ich rzekomych podstaw słowotwórczych doszło do wyodrębnienia -onė 

jako neosufiksu i następnie do zastosowania go jako środka derywacji denominalnej, por. np. 

kariõnė ⇐ kãrias albo keliõnė ⇐ kẽlias. Tego mechanizmu resegmentacji derywatów 

dewerbalnych, następnie zmiany motywacji słowotwórczej z werbalnej na nominalną nie 

bierze pod uwagę Ambrazas 1993, § 81, a to prowadzi go do tezy – jak się zdaje fałszywej – 

jakoby suf. -onė był «paradygmatycznym wariantem» przymiotnikowego suf. -onas (por. 

raudónas). 

 medžióti, medžióju, medžiójau ʽpolowaćʼ, SD
1 «łowię, obławiam, poluię», SD «łowię 

źwierz, poluię» — vb. denom. na -o- od osnowy medž̓ - jak w mẽdžias ʽlasʼ, znacz. etym. 

ʽchodzić po lesie, zwł. w poszukiwaniu zwierzyny a. ptakówʼ. Por. pánčioti ⇐ pánčios; 

kándžioti ⇐ kandžià. Nieco inaczej ŽD 516, który postuluje *medžià jako osnowę (znacz. 

etym.?); za nim Ostrowski 2006, 94. — Z innymi sufiksami: łot. medît, -ĩju ʽpolowaćʼ ⇐ 

mežs ʽlasʼ (od medît pochodzi sb. postvb. mede ʽpolowanieʼ), mežuôt ʽprzebywać w lasachʼ 

(⇒ mežuôtne ʽlesista okolica; puszczaʼ). — Neoosn. medžio-: medžiõklė ʽpolowanie, łowyʼ 

(DP <medźiokłésia> loc.pl. ʽna łowachʼ), medžiõklis ʽmyśliwy, łowcaʼ, medžiõnė (zob.), 

medžiótojas ʽmyśliwy, łowcaʼ, SD «łowiec ladaiaki». — Neoosn. medžioj-: medžiójamas 

ʽmyśliwskiʼ, SD
1 <medźiaius> «myśliwiec» (odpowiednik medžiojąs, ptc. prs. act. 

ʽpolującyʼ), medžiójimas ʽpolowanieʼ, SD «łow, łowienie; myślistwo».  

 mė́gdyti, mė́gdau, mė́gdžiau (z prvb. iš-, pa-) gw. ʽprzedrzeźniać kogo, złośliwie 

naśladować czyjeś gesty, ruchy, sposób mówienia; małpowaćʼ. Analiza: mėg-dy-. Nie 

wiadomo, jaką drogą poszło zróżnicowanie znaczeniowe względem czas. mė́gti ʽlubićʼ, 

zilustrowane w LKŽ jednym jedynym przykładowym zdaniem: Pavydelninkai nemė́gdo kits 

kito ʽZazdrośnicy nie lubią się nawzajemʼ. Również syn. mė́dėti (pamė́dėti ʽprzedrzeźniaćʼ, 

pamė́dauti ts.) pozostaje nieobjaśniony. Nomen: pamė́gda c. ʽkto przedrzeźnia, szydzi z 

kogośʼ. — Neoosn. mėgdž̓ - (⇐ mė́gdžiau): mė́gdžioti, zwykle pamė́gdžioti ʽprzedrzeźniać, 

drażnić kogo przedrzeźnianiemʼ. Neoosn. mėgdžio-: mė́gdžiotojas ʽnaśladowcaʼ. — Drw. na 

-čio-: pãmekčioti ʽprzedrzeźniaćʼ < *pamėg-čio-, war. pamekščioti, pamėkščioti ts. — Dość 

szeroko jest znany war. mė́gzdyti ʽprzedrzeźniaćʼ, z neosuf. -zdy- (por. typ laizdýti), ⇒ 

neoosn. mėgzd-: pamėgzda b.z.a. c. 1. ʽprzedrzeźniaczʼ, 2. ʽptak przedrzeźniacz, Mimus 

polyglottusʼ, pamė́gzdėlis ʽprzedrzeźniaczʼ. — Na mocy proporcji mė́g-dyti : mė́gz-dyti = 

mė́g-džioti : x pojawił się neologizm mė́gz-džioti ʽprzedrzeźniaćʼ, zmieniony przez 

asymilację w mė́gždžioti (od tego sb. postvb. mė́gžda c. ʽszyderca, kpiarzʼ). 

 mėgìnti mėginù, mėginaũ 1. ʽwystawiać na próbę, ʽpróbować, doświadczać kogo, 

sprawdzaćʼ, 2. ʽkosztować jedzenie, smakowaćʼ (war. mė́ginti), SD
1 mėginu «doświadczam; 

doznawam; kosztuię; probuię» — causativum na -in- do mė́gti ʽlubić, mieć upodobanieʼ 

(zob.). Nawiązanie łot. mēdzinât ʽkosztować, próbowaćʼ. Cps. išmėgìnti ʽwypróbować, 

sprawdzićʼ, stlit. ʽdoświadczyćʼ, por. O taip kas save aba gi nenori, aba taipag nemoka 

išmėgint, teišmėgin jį kiti PK 20421 ʽA tak kto siebie albo nie chce, albo też nie umie 

doświadczyć, niech go inszy doświadczająʼ. — Neoosn. mėgin-: mėginoti stlit. ʽdoświadczać, 

wystawiać na próbęʼ (Mane vargais, ligomis koroji, kaipo tarną tavo mėginoji MŽ 4389 

ʽMnie trudami, chorobami karzesz, jako sługę swego doświadczaszʼ). Por. ŽD 512n. — 
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Nomina: išmėginimas SD
1 «doświadczenie», mėginỹs ʽpróbkaʼ, mėgintas SD

1 «dołożny» 

[ʽbardzo dobry, doskonały, właściwy, odpowiedni, wystarczającyʼ, SPXVI] (syn. tikras, 

tvirtas), išmėgintas SD «doświadczony», nemėgintas SD «niedoświadczony», mėgintojas SD 

«probierz, rozsądnik» [ʽosoba oceniająca coś, sprawdzającaʼ, SPXVI], mėgintuvė SD 

«doświadczenie» (syn. mėginimas), ⇒ mėgintuvėl̃is neol. ʽprobówkaʼ. 

 mė́glautis, mė́glaujuos, mė́glavaus ʽstarać się o wględy panny/kobiety, zalecać sięʼ — 

według trafnej analizy Pakerysa (Balt LII:2, 2017, 302) jest to vb. denominativum na -au- od 

zanikłego przymiotnika *mėg-la- ʽmiły, dający się lubićʼ vel sim., pochodzenia 

dewerbalnego (por. mė́gti ʽlubić, mieć w czym upodobanieʼ). Znacz. etym. ʽbyć miłym dla 

kogo, starać się komu przypodobaćʼ. Z innym sufiksem: mėglintis b.z.a. ts. Paralelne 

denominatywy to meiláuti ⇐ meilùs i meilikáuti ⇐ meilìkis. 

 mė́gti, mė́gstu (war. mė́giu), mė́gau (war. mė́giau) ʽlubić, mieć w czym upodobanie, 

znajdować w czym przyjemnośćʼ (Daryk, kaip tau mėgsta ʽRób, jak ci się podobaʼ), przest. 

ʽmiłowaćʼ. SD: mėgsta mi kas «lubię co, lubo mi, miło mi», mėgsta man «podoba mi się co», 

mėgstu SD
1 «podobam się; przypodobywam się», nemėgstu kam «nie podobam się komu». 

Refl. mė́gtis ʽlubićʼ, mėgiuosi kuo SD «lubię co, lubuię, lubo mi, miło mi» (syn. mėgsta mi 

kas). Cps. pamė́gti ʽpolubić, upodobać sobieʼ, pamėgt kuo SD «ulubić sobie co». 

Odpowiednik łot. mêgt, mê̦dzu, mêdzu ʽmieć możność, móc, zdołać; nadawać sięʼ, 3 os. 

mê̦dz, mêdza ʽma zwyczajʼ, pamêgt ʽpomagaćʼ. Niewykluczone, że mėg- ʽlubićʼ jest jakimś 

alternantem do mag- ʽodczuwać chęćʼ (zob. magė́ti), ale szczegóły pozostają chwilowo 

niejasne (apofonia a : ē byłaby w każdym razie trudna do przyjęcia). Zob. LEW 395, 425n., 

LIV
2 422 nazywa mė́gti, mė́giu nowotworem o formie WSE w stosunku do odziedziczonego 

pwk. *magh-, ale tego nie uzasadnia. Rozwój znaczenia od ʽmóc, być w stanieʼ (goc. mag) ku 

ʽlubićʼ zachodzi także w wypadku nwn. mögen, mag. Zob. też ALEW 629. — Drw. mė́gautis 

a. mėgáutis ʽodczuwać dużą przyjemność, rozkoszować sięʼ, pasimė́gauti ʽsmakować co, 

delektować się czymʼ, mė́gdyti ʽlubiećʼ, mėgìnti (zob.). — Nomina: mėdžià (zob.), mėgė ̃ 4 

p.a. ʽchęć, upodobanie, gustʼ, mėgė́jas ʽmiłośnik czego, amatorʼ (grỹbų mėgė́jas ʽamator 

grzybów, grzybiarzʼ), mėgybė SD «lubieżność» (syn. gerius, lepybė), mėgimas kam SD 

«podobanie się komu», mėgius SD «lubieżny» (syn. gėrių sekiotojas, lepus žmogus), ⇒ adv. 

mėgiai SD «lubieżnie», mė́gstamas ʽulubionyʼ, mėgumas SD
1 «roskosz» (syn. gerėjimas), SD 

«roskosz» (syn. gėrius), pamėgimas SD «upodobanie», pamėgtas SD «ulubiony», pómėgis 

ʽpasja, zamiłowanie; przyjemność, rozkoszʼ (⇒ vb. denom. pomėgiáuti ʽszukać 

przyjemności, zaspokajać jeʼ). Czas. mė́glautis (zob.) zakłada zanikły przym. *mėg-las. 

 mègzti, mezgù, mezgiaũ 1. ʽwiązać (np. sieć), splatać, wikłać, supłaćʼ, SD «dzieię co», 

2. ʽtkać sieć (o pająku)ʼ, DP ʽtkaćʼ, 3. ʽrobić szydełkiem, robić (rękawice, pończochy) na 

drutachʼ, 4. ʽzawiązywać, tj. tworzyć zawiązki kwiatów (o ogórkach, pomidorach)ʼ, atmègzti 

ʽrozsupłać, rozplątaćʼ, išmègzti ʽrozwiązaćʼ, primègzti ʽwyrosnąć w obfitości – o owocachʼ, 

sumègzti ʽwiążąc zaciągnąć co na węzeł, supeł; podwiązać (ogon koniowi)ʼ, przen. ʽpojąć, 

zrozumiećʼ, užmègzti ʽzawiązać węzeł, zadzierzgnąćʼ (SD ažumezgu neišrištinai 

«zadziergam»). Odpowiada łot. megzt, megžu, megzu ʽrobić szydełkiemʼ, iter. mežģît, megžît. 

Refleks pie. *mesg- ʽzanurzać, zatapiać w czymʼ (LIV
2 441, LEW 426n.), por. wed. májjati 

ʽnurkuje, tonieʼ, łac. mergō, -ere ʽzanurzyć, zatopić; wtrącić, wetknąćʼ, ēmergō ʽwynurzyć 

się, wydobyć sięʼ. Wydaje się, że znaczenie bałtyckie ʽwiązać, wikłaćʼ jest przenośne w 

stosunku do pie. ʽzanurzać, pogrążać, zatapiać w czymʼ. Ślad znaczenia etymologicznego 

znajdujemy w czasowniku lit. mazgóti ʽmyć, zmywaćʼ (zob.). — Drw. megzdinė́ti iter. 

ʽwiązać, robić na drutachʼ, mẽgzdinti ts., megzdýtis gw. ʽzawiązywać – o roślinachʼ: Agurkai 

nežusmegzdo ʽOgórki nie zawiązałyʼ (z metatezy w *neužsmegzdo, < *ne-už-si-megzdo). 

Nomina z megz-: megztas SD «dziany», ⇒ megztė ̃ ʽozdobny supełʼ, megztìnis ʽsweterʼ, 
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megztùkas ts., megztuvė ̃ʽprzyrząd do wiązania nicielnicʼ (war. megztùvės, megztùvai); sumtis 

megztas dėl žuvų SD «kaszerz» [ʽsieć workowata na drobne rybyʼ; zapoż. z nwn. Kescher m., 

SPXVI], čiulkės megztos f.pl. SD «kapcie» [ʽmiękkie obuwieʼ, SPXVI], mekslė ̃(zob.). Nomina 

z mezg-: mezgiùs ʽzawiązywanie u roślin, np. ogórków, kartofliʼ (war. mazgiùs), mẽzglas 

ʽwęzełʼ (⇒ mezglióti ʽrobić węzły, węzełkiʼ). Por. stwn. masc ʽsiećʼ. — SO mazg-: mazgýti 

(zob.), mãzgas (zob.). — SZ mizg- (typ RiT ⇐ ReT-): mìgzti, mỹzga (zam. mįz̃ga < *minzga), 

mìzgo ʽsplatać się, wikłać się, supłać się (o niciach); zbijać się (o zbożu); rzucać się, miotać 

się (o kimś niespokojnym)ʼ, išmìgzti ʽsplątać się; rozproszyć sięʼ, numìgzti ʽzniknąć, zadziać 

sięʼ, pramìgzti ʽprzepaśćʼ. Drw. mìzginti 1. ʽmylić, wprowadzać w błądʼ, 2. ʽmachać, merdać 

ogonemʼ, mizginė́ti ʽkręcić się, obijać się, wałęsać sięʼ (por. pol. pot. plątać się ts.), 

sumìzgėlis ʽistota, która się źle rozwijaʼ. — Neoapofonia mizg- ⇒ maizg-: maizgýti (zob.).  

 meĩčkus, -aus 2 p.a. gw. ʽkarmny wieprz, wielkie prosięʼ — polega na zastąpieniu 

spodziewanego refleksu z -c-: *meĩckus < *meit-skus (por. girc̃kus < *girt-skus, war. 

girs̃kus). Nastąpiło to pod naciskiem synonimów z antewokalicznym wygłosem -č̓ -, por. 

meičiõkas, meičiùkas. Neoosn. meit- pochodzi z metanalizy meĩtėlis < *maitėlis (zob.). 

 méigti, méigiu, méigiau gw. ʽpotrafić, umieć, zdołaćʼ (war. méikti, -iu, -iau), įméigti: 

Ana pati yra įmeigianti viską pagaminti ʽOna wszystko potrafi zrobić samaʼ, praméigti 

ʽwymyślić, wykoncypowaćʼ (Ana prameigė iš nieko gerą valgį ʽOna z niczego wymyśliła 

dobre jedzenieʼ), suméigti ʽpotrafićʼ (Jis visus darbus suméigia dirbti: krežius pinti, virves 

vyti ir staliorauti ʽOn wszystko potrafi robić: wyplatać kosze, skręcać powrozy i być 

stolarzemʼ. Drw. neméigėlis (zob.). Obecność par bliskoznacznych czasowników, które są 

zróżnicowane wokalizmem ei i ie (np. dreĩkti : driẽkti; greĩbti : griẽbti; kléidžiu : klíedžiu) 

zachęca do zbliżenia méigti z míegti m.in. ʽuderzać, razićʼ : łot. miêgt ʽmocno cisnąć, gnieśćʼ 

(prawdopodobnie drw. apofoniczny od mỹgti, zob.). Znacz. ʽpotrafićʼ przy méigti wygląda na 

przenośne, ale dopiero po bliższym zbadaniu będzie można to uprawdopodobnić. Paralela: 

pléikti ʽpłatać rybęʼ ob. plíekti ʽsmagać, chłostaćʼ. Wydaje się, że dyftong ei jest 

wokalizmem młodszym od ie, i że reprezentuje on odnowiony SP/SE, oparty na SZ i/y. 

Paralele: néikti ⇐ nỹkti oraz dréiskėti ⇐ drisk- (dresk-); kréitėti ⇐ krit- (kret-). 

 méilė 1 p.a. ʽmiłośćʼ, meilė savis paties SD «miłość samego siebie», meilė kieno SD 

«kochanek czyi», meilelė SD
1 «kochanek, miłośnica» (brak w LKŽ), meilesys DP ʽmiłośćʼ — 

abstractum na -ė- od przym. meilùs, méilus ʽmiłyʼ (zob.). Por. láisvė ⇐ laĩsvas; páinė ⇐ 

painùs i šiáurė ⇐ šiaurùs. Inaczej GJL II, § 53: méilė ⇐ míelas; ALEW 631: formacja vṛddhi 

od mýlas (bez paraleli). — Cps. protomeilė SD «filozofia» (neol., por. prõtas), savìmeilė 

ʽmiłość własna, egoizmʼ (por. sãvas), ⇒ savìmeilis ʽegoistycznyʼ. 

 meilùs, -ì 4 p.a., méilus, -i 1 p.a. ʽmiły, przyjemny, życzliwyʼ. DP: ʽwdzięczny, 

życzliwy, miłosny, przyjemny, miły, skromny, pocieszny, dobrotliwy, miłościwy, 

podobający się, łagodnyʼ. SD meilus «łagodny» (syn. romus), «miłosny; przyiemny, miły, 

wdzięczny; wdzięczny dobrodzieystw; zachowały, zachowany w wielkiey łasce» — pwk. 

meil- przedstawia prawdopodobnie neoapofoniczny derywat od myl- jak w syn. mýlas (zob.; 

tam też paralele). Równoległą derywację myl- ⇒ miel- poświadcza przym. míelas (zob.). 

Inaczej ALEW 631: meilùs ma być derywatem od abstr. méilė ʽmiłośćʼ. — Drw. meĩliai adv. 

ʽmile, łaskawieʼ, SD «łagodnie», méiliai DP ʽwdzięcznie, pobożnie, miłościwie, rad, mile, 

miluchno, chutliwieʼ, meilybė SD «łagodność, przyiemność, wdzięczność; układność», 

meilybė ažu geradėjystes SD «wdzięczność za dobrodziejstwa», meilìkis ʽpochlebcaʼ (⇒ vb. 

denom. meilikáuti ʽschlebiać, nadskakiwać komuʼ, ⇒ meilikáutojas ʽpochlebcaʼ), meilìngas 

ʽmiły, przyjemny, łagodny (w smaku)ʼ, SD «miłośniczy», DP méilingas ʽwdzięczny, 

przyjemny, ochotny, dobrotliwy, miłyʼ, meiliõtė ʽkochankaʼ, meilỹstė ʽmiłośćʼ (syn. 

míelastis, mýlastis), meilìžė bot. ʽpszczelnik mołdawski, Dracocephalum moldavicaʼ, 
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meilùžis ʽkochanekʼ (por. mielùžis ʽukochana osobaʼ). — Vb. denom. meiláuti ʽchcieć, 

pragnąć, pożądać; przymilać się, łasić sięʼ, w innych znaczeniach w PS I, 2532 pradest jas 

[dūmas] meilaut aba jose gerėtis ʽpoczyna je [myśli] miłować abo się w nich kochaćʼ i w SD: 

meilauju «łagodzę» (syn. meiluoju, maldau). Refl. meiláutis ʽbyć w radosnym nastrojuʼ, 

negãli atsiméilauć ʽnie może się nacieszyćʼ (Otrębski 1934, 325), prisimeiláuti ʽprzymilać 

sięʼ; z obocznym sufiksem: meilúoti ʽpochlebiać, głaskać, pieścićʼ (SD «łagodzę»); meĩlintis 

ʽprzymilać się, starać się komu przypodobaćʼ (zob. też mė́glautis). 

 méisteris, -io 1 p.a. ʽdoświadczony rzemieślnik, majsterʼ, zwykle ʽmistrz stolarskiʼ — 

zapoż. z nwn. Meister m. (GL 86). Drw. méisterienė ʽżona majstra, majstrowaʼ, meisterỹstė 

ʽmistrzostwo sportowe, tytuł mistrzowskiʼ. Zob. też máistra i méistras. 

 méistras 3, 1 p.a., meĩstras 2 p.a. 1. ʽwykwalifikowany i doświadczony rzemieślnik, 

majster; mistrz w cechuʼ, 2. ʽmistrz w jakiejś dziedzinie, też w sporcieʼ — ze zmiany 

máistras (zob.), co jest zapożyczeniem białoruskiego tematu majstr- jak w przypadkach 

zależnych od májstar, -tra (⇐ pol. majster, -tra ⇐ nwn. Meister m.). Por. LEW 397, ĖSBM 6, 

168 (brak w ALEW). Co do akutu por. zapoż. léistrai. POLŽ 119 wymienia na pierwszym 

miejscu pol. gw. mejster jako formę źródłową; czy słusznie? — Drw. meistarñė a. meistérnė 

ʽstolarnia, warsztat stolarskiʼ, meistrỹstė ʽstolarstwo jako fachʼ. Cps. dìdmeistris ʽarcymistrzʼ 

(por. dìdis). Osobno zob. máistra, méisteris i mìstras. 

 meĩtėlis, -io 1 p.a. ʽkastrowany wieprz, karmny wieprz, tucznikʼ, SD «wieprz 

domowy»409 — z wtórnym ei ze zmiany maĩtėlis (Kurschat), co jest sb. postverbale na -ėl- od 

maitýti, maitìnti ʽżywić, karmić; tuczyćʼ. Budowa jak w pagrándėlis ⇐ grándyti. Drw. 

maitėlaitis b.z.a. ʽtucznikʼ (Nesselmann). — War. meitėlỹs 3 p.a.; z krótkością w sufiksie: 

meĩtelis a. méitelis 1 p.a. — ALEW 631 twierdzi, jakoby meit-ėl- było drw. apofonicznym od 

mit- (zob. mìsti I ʽżywić sięʼ), jakkolwiek wiadomo, że sufigowanie -ėl- nie pociąga za sobą 

apofonii. Z kolei wtórność brzmienia meit- (por. maĩtėlis) nie pozwala uznać hipotez o 

prymarnym czas. *meičiù, *meĩsti (zob. LEW 428, Skardžius, RR 4, 321), ani o związku 

osnowy meit- z zanikłym participium prt. act. *meitęs (tak GJL II, § 201). — W danym 

kontekście wymieniano jeszcze stpr. nomaytis EV ʽwieprz, Burgʼ jako rzekomy odpowiednik 

lit. maĩtėlis, zob. Trautmann 1910, 386, LEW, l.c., ALEW, l.c., PKEŽ 3, 196 (lekcja *nōmaita-; 

drw. od vb. cps. *nō-meit- ʽwykarmić, utuczyćʼ). Wydaje się jednak, że lepszym wyjściem 

będzie powiązanie stpr. nomaytis = *[num-ait-] ze żmudzkim wyrazem nùmas ʽchlewʼ 

(zob.). — Neoosn. meič̓ -: meičiõkas ʽwieprzekʼ, meičiùkas ʽniewielkie prosięʼ, wykrz. 

meĩčiu jako zawołanie na wieprza (war. meĩc). Ta neoosnowa zakłada prt. *meičiau < 

maičiaũ od maitýti albo zanikłe iter. *meičioti < *maičioti ʽkarmić, tuczyćʼ. Inaczej ŽD 138: 

drw. od *meičius a. *meitis. Osobno zob. meĩčkus. — Neoosn. meitėl-: meitėlėk̃as 

ʽwieprzekʼ, meitėlėlis SD
1 ts. 

 mekénti, mekẽna, mekẽno 1. ʽwydawać przeciągły głos, beczeć – o kozie, owcyʼ, 2. 

ʽryczeć ze śmiechuʼ, 3. ʽzacinać się, jąkać sięʼ — czasownik na -en- od wykrz. mèk-mèk o 

beczeniu kozy (war. mė́k), przen. o jąkającym się. Z innymi sufiksami: mekčióti, meknóti, 

meksė́ti. Paralela: miksė́ti ⇐ mìk-mìk. Nie ma związku genetycznego z gr. μηκάομαι ʽbeczeć 

– o owcy; piszczeć – o zającu, jelonkuʼ (por. Beekes 2010, 942). — Drw. mẽkas c. ʽjąkała; 

niedołęgaʼ, mekẽsas ʽjąkałaʼ, war. meketà, meketỹs, mẽklas. Neoosn. mekes-: mekesénti a. 

mekesiúoti ʽmówić niewyraźnieʼ, mekẽsius, -ė ʽkto ma wadę wymowyʼ. — Wykrz. mekekẽ, 

mekekė,̃ mekèkė o beczeniu kozy, kozła ⇒ mekekénti ʽbeczećʼ, sb. postvb. mekẽkė a. mekèkė 

ʽkto beczy, meczy; kto się jąkaʼ. 

 
409 W odróżnieniu od šernas SD «wieprz dziki, aper». 
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 mėkynà 2 p.a., gen.sg. mėkỹnos wsch.-lit. ʽplewaʼ, też pl.t. mėkỹnos, -ų (Dúonų válgėm 

su mėkỹnom, kap bùvo badùs LZŽ ʽChleb jedliśmy z plewami, jak był głódʼ) — zapoż. ze 

stbłr. mjakina, błr. mjakína, -y. Por. ZS 35 (brak w LEW). Lit. ė jest substytucją za błr. ʼa 

również w lėlė,̃ mėsà i mėtà. — Neoapofonia ė ⇒ ĕ: mekynà DVŽ (por. mėkóčia ⇒ mekóčia; 

pažėr̃as ⇒ pažeras). — Drw. mėkynýčia ʽsąsiek w stodole, gdzie się składa plewyʼ (Otrębski 

1934, 151). 

 mė́klinti, mė́klinu, mė́klinau 1. ʽdomyślać się czego, przypuszczaćʼ (Aš mė́klinu, ką tu 

galvoji ʽDomyślam się, co ty myśliszʼ), 2. ʽmyśleć, sądzić; mieć zamiarʼ, 3. ʽuważać, 

orientować się (w lesie), mniej więcej wiedzieć; ledwo sobie przypominaćʼ, 4. ʽpróbować 

czego, uczyć sięʼ, 5. gw. ʽrozglądać się (za żoną)ʼ, pramė́klinti ʽprzeoczyć, nie zauważyćʼ. 

Refl. įsimė́klinti ʽuważnie się czemu przyjrzeć, zapamiętać sobieʼ. War. gw. mė́tlinti. Z 

innym sufiksem: įsipamė́klyti ʽzapamiętać sobieʼ (Tą vietą rasiu, gerai insipamė́klijau 

ʽZnajdę to miejsce, dobrze [je] sobie zapamiętałemʼ). Budowa wskazuje na vb. 

denominativum od *mėklas (*mėkla) < pb. *mētla- < pie. *meh1-tlo-, co było deverbativum 

od *meh1- ʽmierzyćʼ (por. LIV
2 424). Znacz. etym. ʽmiara, miernikʼ ⇒ ʽrozsądekʼ vel sim. 

Por. współrdzenne mė́tra. Zob. też LEW 428n. (brak w ŽD). — Drw. od mėkl-: mėklùs 

ʽpomysłowy, bystry, rzutki, spostrzegawczy; widoczny, wyraźny, jasnyʼ, pamėklė ̃ (zob.), 

pamėklùs ʽmający dobrą pamięćʼ. 

 mẽknė 2 p.a., meknė ̃4 p.a. ʽjaź, ryba z rodziny karpiowatych, Leuciscus idusʼ. War. 

meknìs a. meknỹs; z innym sufiksem: mẽktė, mektė.̃ Bez etymologii. LEW 429 zestawił mẽknė 

z równie zagadkową nazwą ʽpłotkiʼ: mẽkšras, mekšrỹs (zob. mikšras). 

 mekslė ̃4 p.a. gw. ʽpętelka, uszkoʼ < *meks-lė lub *meks-slė — nomen instrumenti z 

suf. -l- albo z neosuf. -sl-, urobione od neopwk. meks-, por. mègzti, mezgù ʽwiązać, splatać; 

robić na drutachʼ. Paralele: knyslė ̃⇐ knìsti; rẽplės ⇐ rė́pti; pūslė ̃(z *pūs-lė lub *pūs-slė) ⇐ 

pū̃sti; patvárslės ⇐ tvérti. Pisownia <ks> jest fonetyczna, w odróżnieniu od zwykłej pisowni 

etymologicznej <gz>, por. megztìnis, megztuvė.̃ Inaczej Būga, RR III, 704, ŽD 199 oraz GJL 

I, § 509: drw. z suf. -kl-; praforma *mezg-klė, rzekomo rozwijająca się w *mesk-klė > 

*mesklė, skąd następnie, drogą metatezy sk-C > ks-C, mekslė.̃ Wątpliwe, ponieważ dla 

zakładanych zmian nie ma przekonujących paralel. 

 melãgis, -io 2 p.a. ʽkłamcaʼ, DP ʽkłamca, łgacz, mataczʼ. Odpowiednik łot. me̦laģis. 

War. malãgis, melãgius, malãgius. Denominalna formacja z suf. -ag- od sb. mẽlas 

ʽkłamstwoʼ (zob.), por. láudaga ʽospalec, próżniakʼ, lùidaga ts. (ŽD 104). Z innymi 

sufiksami: melùgis a. malùgis ʽkłamcaʼ (łot. me̦luģis), melūdà ts. Inaczej GJL II, § 501: 

melãgis powstało drogą skrótu haplologicznego z *mela-lugis, złożenia, którego człon, lug- 

miałby być spokrewniony ze scs. lŭgati, lŭžǫ, ros. lgatь, lgu i pol. łgać, łżę. — Drw. 

melagìngas ʽkłamliwy, nieprawdziwy, fałszywy (np. świadek)ʼ, melagỹstė/malagỹstė 

ʽkłamstwoʼ, SD
1 «łgarstwo» (war. melagystà/malagystà, malagysčià), melãgiškas, -a 

ʽkłamliwy, fałszywyʼ. Vb. denom. išmelagiúoti ʽzarzucić komu kłamstwo, nazwać kłamcąʼ, 

melãginti ʽnazywać kogoś kłamcąʼ. 

 mẽlas I = /mʼalas/ 4 p.a. ʽkłamstwoʼ. SD
1 <mełas> «karczemna» [ʽkłamstwoʼ], «kłam, 

kłamstwo; łeż; matactwo». SD <miałas> «kłam, kłamstwo, łeż». Pl. melaĩ ʽkłamstwa; fałsz, 

nieprawdaʼ, żm. malaĩ. Nomen bez motywacji werbalnej. Odpowiednik łot. mẽlas a. me̦li 

pl.t. ʽkłamstwoʼ, ⇒ vb. denom. mèlst, mèlšu, mèlsu ʽbajdurzyć, pleść brednie, szerzyć plotkiʼ 

(neopwk. mels- ustalił się na podstawie prs. *mel-sta). Nie ma dobrej etymologii. 

Porównywano 1° z łac. malus ʽzłyʼ (*mol-o-?), 2° z pgerm. *smalaz ʽmałyʼ, goc. smals, ang. 

small, śrwn. smal : scs. malŭ, ros. mályj, 3° ze stwn. meldōn ʽdonosić, zdradzaćʼ. Zob. LEW 

430, Schrijver 1991, 457, de Vaan 360. — Vb. denom. melúoti ʽkłamać, łgaćʼ, SD «kłamam, 
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łgę, matam» (syn. suku), «machluię» (odpowiednik łot. me̦luôt ʽkłamaćʼ), apmelúoju 

ʽokłamujęʼ, SD «potwarzam kogo o co» (⇒ apmelavimas SD «potwarz»). — Neoosn. meluo-: 

apmeluotojas SD «potwarca». — SO mal-: łot. màldît, -u, -ĩju ʽbłądzić, być w błędzieʼ, tr. 

ʽwprowadzać w błąd, mylić, zwodzićʼ, màldîtiês ʽbłądzićʼ, ⇒ sb. postvb. màlds ʽbłądʼ, 

zwykle pl. maldi, maldes ts., por. maldu ceļš, gaita ʽbłędna droga, manowiecʼ. — Nie ma 

jasności co do tego, czy wokalizm a lit. form gwarowych mãlas ʽkłamstwoʼ, pl. malaĩ 

ʽkłamstwa; bzduryʼ polega na apofonii, mianowicie SO mal- ⇐ mel-, czy pochodzi raczej z 

fonetycznej zmiany gw. (m)e > (m)a. Por. medùs > madùs ʽmiódʼ, mẽs > mãs ʽmyʼ, mès > 

màs ʽrzuciʼ, bérnas > bárnas ʽmłodzieniecʼ (zob. LD § 50). Būga, RR II, 560 interpretował 

mãlas jako nomen prymarne z apofonią, tak też Skardžius, RR 4, 721. — SZ mul-: muld̃yti 

ʽoszukiwać, kręcićʼ (zob.). 

 mẽlas II = /mʼalas/ 4 p.a. wsch.-lit. ʽdrewniany tłuczek do kartofliʼ (Kunodàs sàviram ir 

pagrū́džiam melù an kõšės ZTŽ ʽKartofle gotujemy i rozgniatamy tłuczkiem na kaszęʼ; brak 

w LKŽ) — zapoż. z błr. mjála, -a n. ts. Por. ros. mjálo, ukr. mʼjálo, mnjálo < psł. *mędlo 

(ĖSBM 7, 140). Por. też pol. międlić, międlica. 

 mė́las, -à 3 p.a. gw. ʽniebieskiʼ. Lit. liter. mė́lynas, -a 1, 3 p.a. ʽniebieski, modry, 

ciemnoniebieski, sinawy, sinyʼ (⇒ mėlynúoti ʽsiniećʼ), por. kalýnas ʽcałkiem białyʼ (ŽD 268). 

Z innym sufiksem: żm. mė́lenas (⇒ mė́lenuoti ʽsiniećʼ). Odpowiedniki bałtyckie: łot. mẽļš 

ʽciemnoniebieski, fioletowyʼ, me̦lñs ʽczarny, brudnyʼ, mẽļgans ʽniebieskawyʼ, stpr. melne EV 

ʽsiniec od uderzenia, Blo [blauer Fleck am Körper]ʼ, ainontin mīlinan acc.sg. ʽplama, zmaza, 

einen Fleckenʼ (zmiana *mēl- > mīl- jak np. w īst, milijt, turīt, por. lit. ė́sti, mylė́ti, turė́ti). 

Niejasne. Morfem mėl- był dotąd porównywany z *māl- w wyrazie mólis (zob.) oraz z 

krótkowokalicznymi refleksami pie. *mel- ʽbrudny, ciemny, czarnyʼ w takich refleksach jak 

gr. μέλᾱς i sti. malina-, zob. BSW 177n., LEW 430n., EIEC 69. Zob. poza tym mulṽas. — 

Drw. mė́lė 1. ʽniebieski kolorʼ, 2. bot. ʽurzet barwierski, Isatis tinctoriaʼ, mė́lynė 1. ʽbłękit 

(nieba)ʼ, 2. ʽsine miejsce na ciele, siniakʼ, mėlỹnė 1. ʽsiniakʼ, 2. ʽbłękit (nieba)ʼ, 3. bot. 

ʽborówka czernica, czarna jagoda, Vaccinium myrtillusʼ, 4. bot. ʽborówka bagienna a . 

pijanica, Vaccinium uliginosumʼ, mėlynỹs ʽtęczaʼ (LZŽ), mėl̃is ʽbłękit; farbka, niebieski 

barwnik używany przy płukaniu bieliznyʼ. Cps. mėlynãkis ʽniebieskookiʼ (por. akìs), 

mėlynbarz̃dis ʽsiwobrodyʼ (por. barzdà). — Vb. denom. mėl̃ti, mėl̃sta, pamėl̃o ʽrobić się 

sinym, siniećʼ. — Neoosn. mėls- (⇐ mėls-ta): mėl̃svas ʽjasnoniebieskiʼ (por. bals̃vas, 

kíesvas). War. z insercją k: melk̃švas ʽniebieskawyʼ < *mel-k-svas (por. balk̃švas z *balksvas 

< bals̃vas; vikšvà ob. viksvà). — Krótkość pierwiastkowa w mels̃vas ʽjasnoniebieskiʼ, 

mels̃ganas ts. lepiej tłumaczy się neoapofonią mėl- (SP) ⇒ mĕl- (SZ) niżeli dziedzictwem 

(zob. zestawienie z gr. μέλᾱς i sti. malina- w LEW 431). Por. jako paralele: sė́sti ⇒ sèstelti; 

kėsnóti ⇒ kesnóti; vėl̃iava ⇒ vẽliava. 

 méldas 3 p.a., meld̃as 2 p.a., też pl.t. meldaĩ 3 p.a. bot. ʽsit, sitowie, Scirpus lacustris, 

Schoenoplectusʼ. War. f. mélda 1 p.a., też z samogłoską a: maldà 4 p.a., mald̃as 4, 2 p.a. Z 

wtórnym dyftongiem au: máudas, maũdas (chyba zam. *miaudas, co z méldas drogą zmiany 

élC w ʼau̯C, por. kiáumas < kélmas i kiáunorė < kélnorė). Odpowiednik łot. me̦ldi m.pl. ʽsit, 

sitowieʼ, me̦ldu zâle ts. Do pie. *meld- ʽmięknąć, wiotczećʼ (LEW 431, LIV
2 431). Pb. *meld-

a-. Akut lit. bez historycznego uzasadnienia. Nawiązanie w pbsł. przymiotniku na SO, 

*malda- (BSW 167), por. z jednej strony psł. *moldŭ ʽmłody, niedojrzałyʼ (scs. mladŭ, -a 

ʽνήπιος, ἄωρος, μικρός, ἁπαλόςʼ, ros. mólod, f. molodá, pol. młody, -a), z drugiej strony w 

stpr. malda- ʽmłodyʼ, por. ENCH Jous maldai voc.pl. ʽWy młodzi! Ihr Jungen!ʼ, acc.pl. 

maldans410. Dalej por. pgerm. *malta- w stang. mealt ʽsurowy, zepsutyʼ, stwn. malz 

 
410 Do tego derywaty: maldenikis EV ʽdziecko, Kint [Kind]ʼ z *[maldini:kəs] (por. scs. mladenĭcĭ ʽνήπιος, 
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ʽłagodny, delikatnyʼ (NIL 482n.). NB. W językach bsł. nie zachował się refleks pie. SZ *mḷd- 

(lit. †mild-, †muld-), por. wed. mṛdú- ʽdelikatny, słaby, miękkiʼ, gr. ἀμαλδύνω ʽzmiękczać, 

łagodzić; niszczyć, obalaćʼ (od *ἀμαλδύς), łac. mollis ʽmiękki, gibki, łagodny, słabyʼ 

(*moldu̯i- < *mḷdu̯-i-). — Drw. meldýnas a. meldỹnė ʽsitowisko, zarośla sitowiaʼ, meldìnis ʽz 

sitowiaʼ. — N.jez. Meldìnis, n. bagna Meldỹnės, n.rz. Meldỹnių upẽlis.  

 meletà 2 p.a. 1. ʽdzięcioł zielony, Picus viridisʼ, 2. ʽżołna, Merops apiasterʼ (tak m.in. 

SD), 3. przen. ʽpapla, gadułaʼ. War. metatetyczny: lemetà. Odpowiednik stpr. melato EV 

ʽGrunespecht [Grünspecht]ʼ. Niejasne. Jeśli meletà jest wariantem do gw. malatà (wtórne e 

jak w paralelach wymienionych s.v. mẽlas), to wyraz ten stoi w związku z czas. malù, málti 

ʽmlećʼ, przen. ʽmówić dużo i szybkoʼ (LEW 401). Por. Tai malatà: kai paleido liežuvį, tai 

mala ir mala ʽTo gaduła: jak rozpuści język, to plecie i plecieʼ (dosł. ʽmiele i mieleʼ). Mala 

liežuviu kaip meletà ʽMiele jęzorem jak żołnaʼ. — Nazw. Maletà, Meletà. N.m. Malẽtiškis, 

Meletìškės, n.rz. Meletìnė, n.jez. Meletìnis. — Neoapofonia ilościowa SZ măl- ⇒ SP māl-: 

molatà ʽdzięcioł zielony; żołnaʼ (por. gõktos, kvojà). 

 melmuõ 3 p.a., acc.sg. mélmenį m. 1. przest. ʽkrzyż, część kręgosłupa w okolicach 

miednicyʼ, 2. ʽpachwinaʼ, 3. ʽkamica nerkowaʼ (por. malmuõ s.v. mal). SD: melmuo «krzyż 

w ciele ludzkim, lumborum ossa, vertebræ», melmenio pažeidimas «krzyża naruszenie, 

lumbifragium», melmenio sopulys «krzyża bolenie, lumbago» [ʽbóle krzyża, łamanie w 

krzyżachʼ]. mélmenys f.pl. ʽczęść pleców, która otacza nerkiʼ. Odpowiednik łot. mèlmeņi 

m.pl. ʽbóle krzyżaʼ, melmeņu sērga ʽchoroba nerek, kolka nerkowaʼ. Pb. *mel-mōn, 

*melmen-. Bez dobrej etymologii, zob. LEW 431. Może jako *melh2-men- do pie. *melh2- 

ʽmleć, rozcieraćʼ (zob. málti). Inaczej NIL 484, przyp. 13, gdzie przyjmuje się związek z pwk. 

pie. *meld- ʽmięknąćʼ (zob. méldas). — N.jez. Mélmentas. 

 mélnyčia 1 p.a. stlit., gw. ʽmłynʼ — zapoż. ze stbłr. melьnica, melnica, por. błr. 

mélьnica, -y (SLA 128, ZS 33, LEW 431, ALEW 631n.). War. melnyčė BRB; z 

perseweracyjnym n: mélninčia (por. bažnìnčia, pert̃ninčia). Zdrob. melnyčėl̃ė, melnytėl̃ė. 

Zob. też mélnykas. — Z wtórnym wokalizmem: malnyčia LEX ʽMühleʼ, prawdopodobnie 

zinterpretowane jako mal-nyčia, swojski drw. od malù, málti ʽmlećʼ (por. neosufiks w 

žibnyčia i turgáunyčia). — Pod wpływem wyrazu méilinkas ʽmłynarzʼ pojawił się war. 

méilinčia ʽmłynʼ, z -čia jako neosufiksem (por. dilčià, dumčià). — N.m. Melnyčìnė, 

Melnytėl̃ė 5x, Užùmelnyčis. N.rz. Melnyčėl̃ė 2x, Melnyčiùkė, Melnytėl̃ė 4x, Melnìtiškis, 

Mélnyčbalis, Mélnyčupis, Melnỹčravis. — Neoosn. meln-: n.m. Melñiškiai. 

 mélnykas 1 p.a. stlit., gw. ʽmłynarzʼ — zapoż. ze stbłr. melьnikъ, melnikъ, por. błr. 

mélьnik, -a, stpol. mielnik (SLA 128, ZS 33, LEW 431, ALEW 631n.). W kwestii akutu por. 

mūčélnykas i pūstélnykas. Drw. melnykienė SD «młynarka». Zob. też mélnyčia. — Z 

transpozycją sufiksu: mélninkas (Melninko kiaulė, urėdo arklys, kunigo gaspadinė bado 

nedatir ʽŚwinia młynarza, koń rządcy, gospodyni księdza głodu nie zaznająʼ). War. 

méilinkas ʽmłynarzʼ (por. LD § 151). — W użyciu przenośnym mélnykas to 1. ʽmlon w 

żarnachʼ (LZŽ), 2. ʽchrabąszczʼ, 3. ʽcietrzewʼ, 4. ʽkrętogłów, ptak z rodziny dzięciołów, Jynx 

torquillaʼ i 5. ʽpewien taniec ludowyʼ. — Nazw. Mélnykas (Mélnikas), Mélninkas. N.m. 

Mélninkai 2x, Melninkaĩ 5x. 

 mels̃ti, meldžiù, meldžiaũ ʽprosić, błagaćʼ, meldžiu atlaidos SD «odpraszam, 

przepraszam». Cps. išmels̃ti ʽwyprosićʼ, išmeldžiu SD
1 «upraszam; wypraszam; wymodlam», 

SD «vpraszam co u kogo», duomies ižmelst SD «uprosić się daię», pamels̃ti ʽpoprosić o co; 

zaprosić (gości)ʼ, sumels̃ti ʽsprosić, zaprosićʼ (Visus sùmeldžiau pas save ʽWszystkich do 

 

βρέφοςʼ, pol. młodzieniec), maldian EV ʽźrebię, Vole [Fohlen]ʼ (znacz. etym. ʽmłodeʼ), maldūnin dat.sg. 

ʽmłodzieżʼ, malnijks ʽdziecię, dzieckoʼ z *[maldni:ks], ⇒ malnijkix ʽdzieciątkoʼ, dat.pl. malnijkikamans.  
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siebie sprosiłemʼ). Refl. meldžiúos, meldžiaũs, mels̃tis ʽmodlić sięʼ, DP też ʽczynić modlitwę, 

trawić na modlitwie, prosić, odpraszaćʼ, pasimels̃ti ʽpomodlić się (w swojej intencji), zmówić 

modlitwyʼ. Do pie. *meldh- ʽprzemawiać uroczyście, obwieszczaćʼ (LIV
2 432, ALEW 632), 

por. het. māldi ʽrecytuje, chwali, wielbiʼ (pie. *móldh-ei̯), stang. meldian ʽobwieszczaćʼ, 

stwn. meldōn ʽdonosić, zdradzaćʼ. Inaczej LEW 431n.: do pie. *meld- ʽmięknąćʼ (zob. 

méldas). — Participium prs. pass. meld̃žiamas a. meldžiamàsis, meld̃amas ʽproszę, bądź 

łaskawʼ, używane dawniej w uprzejmym zwrocie do 2 osoby (dziś w tej funkcji: gerb̃iamas, 

gerbiamàsis); išmeldžiamas SD «uproszony, co się da uprosić», išmelstas SD «vproszony, za 

prośbą dany», meldìmasis, -osi ʽmodlenie się, błaganieʼ, pagalbos meldimas SD «wzywanie 

na pomoc». — Neopwk. mels-: mels̃dinti ʽbłagać, prosićʼ (Mels̃dink jį, bene pasigails tave 

ʽProś go, może się nad tobą zlitujeʼ), mels̃ena ʽproszenie, błaganieʼ (por. keĩsena ⇐ keĩsti), 

melsmas b.z.a. przest. ʽmodlitwaʼ, melstuvė SD «modlitewnia, modlitewnica, kapliczka» 

[ʽmiejsce modlitwyʼ], melstùvės f.pl. 1. ʽkwesta i uczta, którą urządzają wiejscy pasterze w 

czasie Zielonych Świątekʼ, 2. ʽdatki z tej okazji wręczaneʼ (⇒ vb. denom. melstuváuti 

ʽchodzić po gospodarzach i zbierać melstuvėsʼ), užmelstojas ʽkto modli się o cośʼ. Cps. 

dievomeldis SD «bogomodlca», por. diẽvas [ʽczłowiek pobożny, religijny, bogobojny, sługa 

bożyʼ, SPXVI]. — SO mald-: maldýti (zob.), maldà (zob.), pãmaldos f.pl. ʽnabożeństwoʼ (⇐ 

pasimels̃ti), pamaldas laikyti ʽodprawiać nabożeństwoʼ. 

 mélžti, mélžiu (war. mélžu), mélžiau (war. mìlžau) ʽdoićʼ, SD melžiu «doię» (syn. 

laidau karves), išmélžti ʽwyciskać mleko z wymionʼ, refl. mélžiasi ʽdoi się (miękko, 

twardo)ʼ, atsimélžė ʽo krowie: zaczęła na powrót dawać mlekoʼ. Gwarowy pdg. z apofonią: 

mìlžti, mélžu, mìlžau odpowiada łot. milzt, me̦lzu, milzu [ʽwzbierać, nabrzmiewać, 

brzęknąćʼ], a więc przedstawia morfologię starszej daty (por. pérsti, pérdžiu zam. *pìrsti, 

*pérdu). Zdaniem Stanga 1942, 107 tendencja do charakteryzowania czasowników 

tranzytywnych za pomocą prs. na -i̯a- pociągnęła za sobą zastąpienie mélžu przez mélžiu. 

Pie. *h2melǵ-/*h2mḷǵ- ʽdoićʼ (LIV
2 279), por. z jednej strony gr. ἀμέλγω ʽdojęʼ, stang. 

melcan, stwn. melchan ʽdoićʼ, z drugiej strony psł. *melz-/*mŭlz- ʽdoićʼ: sch. múzēm, mȕsti, 

rcs. mŭlzu, mlěsti ts., strus. mŭlzu, mŭlsti ʽubijać śmietanę na masłoʼ. Akut lit. wtórny, 

niewyjaśniony. — Pbsł. SZ *mulž-, psł. *mŭlz-, alternuje z lit. milž- (paralele zestawił Būga, 

RR II, 261n.). Zob. BSW 178, LEW 434, REW II, 151n., ALEW 633. — Łac. mulgeō, -ēre 

ʽdojęʼ wyprowadza się dziś z pierwiastka na SZ: płac. *molgei̯e- < pie. *h2mḷǵ-ei̯e- (por. de 

Vaan 393; inaczej LIV
2 279: pie. SO *h2molǵ-). — Słowiański SE *melz- (pbsł. *melž-) 

ukazuje się w nomen, por. ros. molózivo ʽsiara, tj. pierwsze mleko po ocieleniu się krowyʼ, 

czes. mlezivo, stpol. młoziwo ts. (wtórnie młodziwo). — Drw. mélžintis ʽo krowie: dać się 

doić, być dojnąʼ, nomina: melžiama karvė SD «doyna krowa», melžìnė kárvė ts., melžingà 

kárvė ts., melžė́ja ʽdójka, dojarkaʼ (syn. melžìkė, milžìkė), melžė́jas ʽdojarzʼ (syn. melžìkas, 

milžìkas), melžtìs f. ʽudój, ilość wydojonego mlekaʼ, melžtuvė,̃ acc. mélžtuvę ʽdojnica, 

skopek, do którego doi się mlekoʼ. Cps. žiemãmelžė ʽkrowa jałówka, którą się wciąż doiʼ, 

znacz. etym. ʽktórą doi się przez zimęʼ (por. žiemà). — SZ milž-: mìlžčioti ʽdoić pomału, po 

trochuʼ (Melžk gerai, ką čia dabar mìlžčioji!), mìlžyti (zob.), nomina: milž̃ė 1. peior. 

ʽdojarkaʼ, 2. ʽdojenie, pora dojeniaʼ, milžì ʽo krowie: łatwa w dojeniuʼ, milž̃is ʽczynność 

dojenia; mleko wydojone za jednym razem, udójʼ, milžtìs, -tiẽs f. ʽwszystko, co się doi 

(krowy, kozy, owce)ʼ, milž̃tis, -čio ʽilość wydojonego mlekaʼ, milžtuvė ̃ʽnaczynie, do którego 

się doi mleko, skopekʼ, SD «doyny statek; skopiec doyny». Cps. karvãmilžis ʽczas 

(wieczornego) dojenia krówʼ, przen. ʽzmierzchʼ (por. kárvė), mìlžkibiris ʽskopekʼ (por. 

kibìras), sénmilžė ʽkrowa jałówka, którą się wciąż doiʼ (por. sẽnas), žiemmilžė ̃ ts. (por. 

žiemà), war. žilmilžė ̃ob. žilmelžė ̃ts. (por. žìlas). — SO malž-: málžyti (zob.). 

 men, dewerbalne nomina z pwk. w st. e, jak w menù ʽpamiętam, przypominam sobieʼ 

(zob. miñti): atmenà 1. ʽpamięć, wspomnienieʼ, 2. ʽnotesʼ, màno atmenõj ʽza mojej pamięciʼ 
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(tj. w okresie mojego życiaʼ), atmenamas SD «pamiętny, pamięci godny» (syn. minėtinas, 

atmintinas), atmenùs ʽmający dobrą pamięć, pamiętliwyʼ, įmenà ʽodgadnięcie zagadkiʼ, 

mẽnamas ʽpozorny, mniemany, urojonyʼ (ptc. prs. pass., por. lim̃pamas, tìkimas), mẽnas 

(zob.), notmenamas SD «niepamiętny, dawny» < *ne-at-menamas, notmenųs SD 

«niepamiętny, niepamiętaiący» < *ne-at-menąs (syn. maršus).  

 mẽnas 2 p.a. 1. ʽsztuka pięknaʼ (neol.), 2. ʽartyzm, kunsztʼ (SD «mistrzostwo», su menu 

padarytas «foremny»), 3. ʽzagadkaʼ, SD
1 «gadka», 4. gw. ʽpamięćʼ — rzeczownik 

postwerbalny od menù, miñti ʽpamiętać, przypominać sobieʼ (zob.). Z innym sufiksem: menà 

ʽidea, myśl; przypuszczenie; umysł, rozumʼ. — Drw. menimasis SD «mistrzostwo» (syn. 

menas, maistrystė, mistrystė), mẽninis ʽartystycznyʼ, mẽnininkas ʽartystaʼ, mẽniškas 

ʽartystyczny, pięknyʼ.  

 mė́nas 1 p.a. gw. 1. ʽksiężycʼ (Regi, kokis didelis mė́nas ʽPopatrz, jaki wielki księżycʼ), 

2. ʽmiesiącʼ (Mergaitei buvo du mė́nai ʽDziewczynka miała dwa miesiąceʼ) — rzeczownik 

mėn-a-, utworzony bądź od neoosn. mėn- ⇐ mėnes- (zob. mė́nuo), bądź od wyrazu mė́nesis 

ʽksiężycʼ, w obu wypadkach drogą derywacji wstecznej. Por. svilės̃(i)ai ⇒ svilaĩ ʽto, co się 

przypaliłoʼ; rubẽžius ⇒ rubà ʽprzesieka w lesieʼ. — Drw. mėnùlis ʽksiężycʼ – obecnie 

formacja ta nie ma odcienia deminutywnego (mėnùlio užtemìmas ʽzaćmienie księżycaʼ), ⇒ 

mėnùliškas ʽksiężycowyʼ, cps. pùsmėnulis ʽpółksiężycʼ (por. pùsė). Z innym sufiksem: 

mėnẽlis ʽksiężycʼ. Zdrob. mėniùkas a. mėnùkas, mėnuláitis, mėnùtis, mėnùžis ʽmiesiączekʼ. 

Osobno zob. pamėñai. 

 meñčyti, meñčiju, meñčijau wsch.-lit. ʽmęczyć, dręczyć kogoʼ, refl. meñčytis ʽmęczyć 

sięʼ (LZŽ, ZTŽ) — zapoż. z błr. gw. mė́nčycь, refl. mė́nčycca PZB 3, 97 (⇐ pol. męczyć, 

męczyć się). Brak w LKŽ i LEW. Warianty z wokalizmem an lub ai w ZTŽ: mañčyti(s), 

maičýti(s). — Sb. postvb. menkà 4 p.a. LZŽ ʽmękaʼ, war. mankà ZTŽ ⇐ błr. gw. mė́nka 

ʽmęka, cierpienie; krucyfiksʼ (PZB 3, 96 ⇐ pol. męka). — Ze skrzyżowania meñčyti z 

rodzimym syn. kamúoti (zob.) pochodzi hydryda kameñčyti, kamañčyti ʽmęczyć kogoʼ, refl. 

kameñčytis ʽmęczyć się, mordować sięʼ (Susiedas kameñčijasi su tais medžiais visa savaitė 

ʽSąsiad męczy się z tymi drzewami przez cały tydzieńʼ), iškameñčyti ʽz trudem wydobyć, 

wyciągnąć (z bagna)ʼ, atsikameñčyti ʽuwolnić się od kogo, pozbyć sięʼ. Zob. też kaveñčyti. 

 meñdelis, -io 1 p.a., méndelis 1 p.a., mendelỹs 3 p.a. gw. ʽdziewięć lub dziesięć snopów 

zboża ustawionych razem na polu (syn. gubà)ʼ — zapoż. z pol. mendel, -dla 1. ʽzwyczajowa 

miara liczbowa, stosowana na wsi; piętnaście sztuk, czwarta część kopyʼ, 2. ʽpiętnaście 

(rzadziej dwanaście, dziesięć) snopów zboża ustawionych na poluʼ (MSJP), to ze zmiany 

stpol. mandel XV w. ⇐ śrwn. mandel m. m.in. ʽrząd snopów, 15-16 snopów lub wiązek 

słomyʼ (por. Bańkowski II, 162, Boryś 319, EWD 833). War. meñdlis LZŽ, meñdlius ⇐ pol. 

mendl- jak np. w pl. mendle; miñdelis 1 p.a., mindelỹs 3 p.a. Por. LEW 436, POLŽ 450. Zob. 

też mañdelis. 

 mendikas stlit. ʽżebrak, biedakʼ (hapaks: prasto žėko ir mendiko DP 58249 ʽprostego 

żaka i mendykaʼ) — zapoż. ze stbłr. mendykъ, mendikъ ts. (⇐ pol. XVI w. mendyk ⇐ łac. 

mendicus). Por. SLA 129, ALEW 633 (brak w LEW). 

 mẽnė 2 p.a., menė ̃4 p.a. gw. 1. ʽkomora, spiżarniaʼ, 2. ʽlepszy pokój, świetlicaʼ, 3. pot. 

ʽkomnata, np. w zamkuʼ — pochodzi z deprefigowania wyrazu priemenė ̃ ʽprzedsionekʼ 

(zob.). Paralele: núodėmė ⇒ dėmė;̃ atšlaĩmas ⇒ šlaĩmas; sántaika ⇒ taikà. 

 mėnesíena 1 p.a. ʽnoc księżycowa, światło księżyca, poświata księżycowaʼ (war. 

mė́nesiena, mėnesienà 3 p.a.) — z substantywizacji przym. mėnesiẽnas, -à 2 p.a. 

ʽksiężycowyʼ, który określał rzecz. naktìs ʽnocʼ, por. Nugis mėnesiẽnos naktys ʽZgasną 

księżycowe noceʼ, SD naktis nemėnesiena, be mėnesio «bez księżyczny» (dosł. ʽnoc 
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bezksiężycowaʼ). Zmianie części mowy towarzyszy metatonia akutowa. — Neoosn. mėnes- 

jest równa tematowi przypadków zależnych sb. mė́nuo ʽksiężycʼ (zob.). Na temat suf. -ien- 

zob. GJL II, § 348. Paralela staropruska w postaci sb. deynayno EV ʽgwiazda poranna, 

Morgensternʼ sugeruje, że suf. lit. -ien- może pochodzić z pb. *-ai̯n- (por. Trautmann 1910, 

318, GJL, l.c.). Ale suf. -ain- spotyka się również w litewskich derywatach, np. ketvirtáinis 

(GJL II, § 347). 

 meñkas, -à 4 p.a. 1. ʽniewielkiego rozmiaru a. objętości, małyʼ, 2. ʽnieliczny, rzadkiʼ, 

3. ʽsłaby, niemocny (o zdrowiu, wietrze, mrozie)ʼ, 4. ʽchudy, wychudły, mizernyʼ, 5. 

ʽwycieńczony chorobą, ledwo żywyʼ, 6. ʽniedobry, zły, nędzny, marny, podłyʼ. Trudne. 

Może formacja dewerbalna *menk-a-, stojąca w związku z pie. *menk-/*mṇk- ʽcisnąć, 

gnieśćʼ (LIV
2 438), znacz. etym. ʽściśniętyʼ (stąd ʽmałego rozmiaru, małyʼ), ʽuciśniony, 

skrępowanyʼ (stąd ʽbezsilny, słabyʼ)? Inaczej LEW 436, gdzie m.in. zestawienia ze sti. manā́k 

ʽmało, trochęʼ, toch. B meṅki n. ʽbrak, wadaʼ, orm. manr (gen.sg. manu) ʽmały, cienkiʼ oraz 

gr. μāνός ʽluźny, mało zwarty; rzadki, miękkiʼ < *man-u̯o-, μόνος ʽsam, samotny, 

pozbawiony czegośʼ < *mon-u̯o-. Również Beekes 2010, 965n. łączy przymiotniki greckie z 

meñkas. Natomiast Kroonen 353 wiąże meñkas raczej z toch. A mänkā- ʽbyć winnymʼ, toch. 

AB mäṅkā- ʽustępować komuʼ oraz śrwn. manc f. ʽbrak, niedostatekʼ < *mangō- (pie. 

*monk-eh2-). Zob. też ALEW 633n. — Drw. bemeñk adv. ʽbez mała, prawie; zdaje sięʼ (por. 

bemàž), menkaĩ adv. ʽmarnie, niewiele, słabo, ledwieʼ, SD «ledwie, zaledwie», cps. 

meñkniekis ʽdrobiazg, szczegół; głupstwo, błahostkaʼ (dosł. ʽmarne nicʼ, por. niẽkniekis). Vb. 

denom. sumenkė́ti ʽzapaść na zdrowiuʼ (Jo sveikata sumenkė́jo ʽJego zdrowie się 

pogorszyłoʼ), ʽschudnąć – o koniuʼ, sumeñkti ʽzmizernieć, zmarniećʼ, ʽosłabnąć – o pamięciʼ 

(Jo atmintis visai sumeñkusi ʽJego pamięć całkiem się popsułaʼ). 

 ménkė 1 p.a. 1. ʽdorsz, Gadus morrhuaʼ (war. menkia), 2. gw. ʽmiętus, Lota lotaʼ (syn. 

mentū̃zas), 3. przen. ʽtęga kobietaʼ. Odpowiada łot. me̦ñca, meñce, mencis ʽdorszʼ (kuronizm, 

ME II, 601). Niejasne. Łączą z adi. meñkas ʽmarnyʼ (akut ma być metatoniczny, jak np. w 

láisvė ⇐ laĩsvas). Znacz. etym. ʽryba pospolita, a więc marnaʼ. Por. LEW 436. Wywód ménkė 

wprost z pie. *menH-k-i̯eh2 (Kroonen 376) jest w zasadzie transponatem. — War. ze zmianą 

nk > ng: méngė ʽmały śledźʼ (por. lìngė, mángyti). — Zapoż. litewskie w stbłr. 1539 mjanka 

ʽdorszʼ (Laučjute 48, ĖSBM 7, 142). 

 meñtė 2 p.a., mentė ̃ 4 p.a. 1. ʽrosochate drewienko do mącenia płynów lub ich 

mieszania, mątewkaʼ, 2. ʽłopata, szpadelʼ, 3. ʽłopatka do przewracania blinów na patelniʼ, 4. 

ʽmotyka do kopania kartofliʼ, 5. ʽkielnia murarskaʼ, 6. ʽwiosłoʼ, 7. ʽdrewniana osełka do 

ostrzenia kosyʼ, 8. ʽjęzykʼ (Visai, vaikeli, negražu seniems žmonėms rodyt savo meñtę 

ʽBardzo nieładnie, dziecko, pokazywać język starszym ludziomʼ) — rzeczownik 

postwerbalny od menčiù, mę̃sti ʽmieszać mąkę z wodą, mącićʼ (zob.). Z innymi sufiksami: 

menčià ʽmątewka; osełka do kosyʼ, mentìs, -iẽs f. ʽmieszadło do zarabiania ciasta 

chlebowego; motyka; łopataʼ. Cps. avìmentė ʽowcza łopatka, mięso z łopatkiʼ (por. avìs), 

mentìkaulis ʽłopatka, jedna z kości pasa barkowegoʼ (por. káulas). — Zapoż. litewskie w błr. 

gw. ménta, mjantá ʽmątewkaʼ, myntėnьka, méncja (mjancjá PZB 3, 108), mjantáška, 

mjantúška ʽmątewka; drewniana osełka do kosyʼ, por. zdrob. lit. ment-ẽlė (zob. Urbutis, Balt 

V:1, 1969, 65 = Urbutis 2009, 378, Laučjute 37n., ĖSBM 7, 120n.). — Vb. denom. menčiáuti 

lub menčiúoti ʽostrzyć kosę osełkąʼ, meñčyti ZTŽ ts. (minčioti b.z.a. DVŽ ʽciąć szabląʼ, w 

dajnie). 

 mentùris, -io 2 p.a., meñturis 1 p.a. 1. ʽmątewka, rosochate drewienko do mącenia, 

mieszaniaʼ, 2. ʽtłuczek do kartofli; bijak w maselnicyʼ, 3. nazwa rozmaitych roślin. War. 

meñturis, menturỹs, mentùrė. Odpowiednik łot. mieturs a. miẽturis, mìeturis2 ʽmątewkaʼ. 

Formacja na -ur- bądź od sb. meñtė/mentė,̃ mentìs ʽmątewkaʼ, bądź od osnowy 
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czasownikowej ment- jak w menčiù, mę̃sti ʽmieszać mąkę z wodąʼ (tak ŽD 309). Por. sufiks 

w kyburỹs. 

 mentū̃zas 2 p.a. ʽmiętus, Lota lota, drapieżna ryba z rodziny dorszowatychʼ (Mentū̃zai 

slidūs, stori, varles ėda ʽMiętusy są śliskie, grube, żrą żabyʼ), czyt. miantū̃zas — zapoż. z błr. 

mjantúz, -á (war. mentús, stbłr. XVIII w. mentusъ) albo z ros. mentúz. Por. też pol. miętus ob. 

miętuz (Bańkowski II, 185: «niejasny derywat od stp. mień (p.), wymaga dalszych studiów»; 

brak u Borysia 2005). 

 mė́nuo 1 p.a., acc.sg. mė́nesį m. 1. ʽksiężycʼ, 2. ʽmiesiąc, dwunasta część rokuʼ 

(pierwotnie ʽmiesiąc księżycowyʼ). Odpowiednik łot. mẽness, -ss m. ʽksiężycʼ obok mẽnesis, 

-ša ʽmiesiącʼ. Rozmaitość form gwarowych w nom.sg.: mėnuõ (3 p.a.), mė́nuoj, mėnuva 

b.z.a. (por. vandvà); mė́nesis a. mė́nasis, mėnesỹs; mė́nestis, mė́nastis. Gen.sg. DP mė́n-es-

ies411. Resztki form atematycznych utrzymują się w deklinacji starolitewskiej, por. gen.sg. 

mėneses (DP), gen.pl. mėnesų. Formy języków pokrewnych jak łac. mēnsis, -is m. ʽmiesiącʼ 

(zam. *mēns), gen.pl. mēnsum, gr. joń. μείς < *mēns, dor. μής < *mēns, gen.sg. μηνός < 

*mēns-os zalecają przyjąć, że długość pierwiastkowa pochodzi ze wzdłużenia zastępczego 

wywołanego zanikiem spółgłoski laryngalnej. Z uwagi na prawdopodobny związek nazwy 

ʽksiężycaʼ z pwk. *meh1- ʽmierzyćʼ (łac. mētior ʽmierzyćʼ, wed. ámāsi ʽzmierzyłemʼ, mímīte 

ʽwymierza, przydziela częśćʼ, het. mēi̯an- ʽperiod of time, seasonʼ) spółgłoskę laryngalną 

identyfikuje się jako *h1 i odtwarza się osnowę wyjściową w postaci *meh1-n(e)s-: sg. nom. 

*meh1-ṇs (płac. *mēns < *me.ens < *me.Hens, wed. mā́ḥ m. ʽksiężyc; miesiącʼ = staw. må̈̄  < 

*ma.as < *ma.Has412), acc. *meh1-nes-ṃ, gen. *meh1-ṇs-os413. Z tego wynika 

przypuszczenie, że zwornikiem form bałtyckich była neoosnowa mēn-, którą 

wyabstrahowano z formy accusatiwu sg. *mē-nes-in. W szczegółach inaczej LEW 438n. i 

ALEW 634 (heteroklitikon na *-t/s- z apofonią sufiksalną). — Gdy chodzi o nominativus sg. 

mė́nuo, to wygląda on na przekształcenie formy *mėnuos < *mēnōs na wzór odmian 

spółgłoskowych, gdzie temat był zakończony spółgłoską nosową (por. vanduõ ʽwodaʼ ⇐ 

*vaduo, temat vanden-) lub płynną (por. sesuõ f. ʽsiostraʼ, temat seser-), a to dlatego, że w 

tych właśnie rzeczownikach nominativus sg. na *-ōn, *-ōr tracił wygłosowy resonant, a to 

skutkowało tym, że -uo stawało się cechą wyróżniającą tego przypadka. Por. neoosn. *mēn- 

w neologizmie germańskim *mēn-an- ʽksiężycʼ (goc. mena- m., stisl. máni, stang. stfryz. 

mōna, stwn. māno (Casaretto 2004, 582). — Słowiański tymczasem pokazuje neoosn. 

*mēns- < *meh1-ns- jako punkt wyjścia do zmian morfologicznych. Na *mēns- nawarstwiły 

się dwa sufiksy, -i- oraz -ko-: *mēns-i-ko-. To, że refleks historyczny nie brzmi †męsĭcĭ, lecz 

měsęcĭ, tłumaczy się metatezą spółgłoski n: *mēnsiko- > *mēsinko-, stąd *mēsįcĭ i, z 

obniżeniem samogłoski nosowej *į do ę, scs. měsęcĭ (zob. też Smoczyński 2001, 362n.). 

Trudna do przyjęcia jest rozpowszechniona w slawistyce rekonstrukcja *mēs-ṇ-ko-, z *-ṇ- 

jako rzekomym st. zanikowym suf. *-en-, por. ostatnio ESJS 469, Boryś 326 i Derksen 2008, 

313. — Drw. od osnowy mėnes-: mėnesiẽnas, -à ʽksiężycowy, z księżycemʼ, mėnesė́tas, -a 

ts., mėnesíena (zob.), mėnesìnės f.pl. 1. ʽmiesiączka, menstruacjaʼ, 2. ʽgatunek wczesnych 

ziemniakówʼ, mėnesinykas SD «lunatyk», mėnesìnis ʽmiesięcznyʼ (⇒ mė́nesininkas 

ʽmiesięcznik, pismo wychodzące co miesiącʼ). Osobno zob. mė́nas, mėnuõlis. 

 
411 Por. jeszcze gwarową formę gen. sg. mėnaũs: Nė mėnaũs, nė žvaizdžių, dangus kaip žakelis ʽNi księżyca, ni 

gwiazd, niebo jak worekʼ. 
412 W jęz. wedyckim z formy nom.sg. wyabstrahowano neoosn. mās-, por. acc.sg. mā́s-am, loc.sg. māsí, gen.pl. 

māsā́m, instr.pl. mādbhiḥ (EWAIA II, 352). 
413 W najstarszym punkcie wyjścia przyjmuje się sufiks o postaci *-n-ōt-: nom.sg. *meh1-n-ōt-s (por. goc. 

mēnōþs ʽmiesiącʼ, stwn. mānōd ts.), gen.sg. *meh1-ṇs-ós (Rasmussen 1989, 132) lub *meh1n-es-s (Beekes 

2010, 945). Casaretto 2004, 582 rekonstruuje dla germańskiego temat na -t/s-, pie. *meh1not-, *meh1nes-.  
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 mėnuõlis, -io 2 p.a. gw. ʽksiężycʼ, w dajnach: ʽmiesiączekʼ (Saulelė nusileidė, mėnuolis 

užtekėjo ʽSłoneczko zaszło, miesiączek wzeszedłʼ. Iš kur užtekėjo šviesus mėnuolėlis? ʽGdzie 

zaszedł jasny miesiączek?ʼ) — formacja o charakterze decasuativum, powstała przez 

przyłączenie suf. -l- do formy nominatiwu sg. mė́nuo. Paralele: momuõ ⇒ momuõlis; širšuõ 

⇒ šìršuolis.  

 mérdėti, prs. mérdžiu (3 os. mérdi, war. mérda, mérdėja), prt. mérdėjau 1. ʽleżeć na 

łożu śmierci, walczyć ze śmiercią, być w agonii, dogorywać, konaćʼ (pradėjo merdėt DP 

35447 ʽpoczynał umieraćʼ), 2. ʽtracić przytomność, mdlećʼ. Z XVII w. poświadczone jest 

atematyczne prs. merdmi ʽincipio moriʼ (gramatyka Kleina). Cps. pamérdėti ʽprzebyć czas 

jakiś w stanie agonalnymʼ (Buvo pamérdėjęs ir da atsigavo ʽBył [już] w agonii i znów się 

ocknąłʼ), pérmerdėti ʽprzejść ze stanu agonalnego do ozdrowieniaʼ, sumérdėti ʽo śniegu: 

stwardnieć, zlodowaciećʼ. Zewnętrznie biorąc, prs. mérdi ob. mérda przypomina skéldi ob. 

skélda i svérdi ob. svérda. — Analiza: mér-dė-, durativum stanu w stosunku do prs. 

inchoativum na -sta-: mìr-šta ʽumieraʼ (znacz. etym. ʽzaczyna umieraćʼ), zob. mirt̃i. Drw. 

wytworzony neoapofonią SZ īRC ⇒ SP ēRC. Paralele z suf. -dė-: ìrsta ⇒ érdėti; smìrsta ⇒ 

*smérdėti (sb. postvb. smérdė); inne: pažį́sta ⇒ žénklas; bìržis ⇒ béržas; vìlgti ⇒ vélgti. We 

wszystkich wymienionych przykładach intonacja derywatu pochodzi z uogólnienia akutu 

osnowy, nie stanowi więc ona autonomicznego środka derywacyjnego. — Neoosn. merd- (⇐ 

mérdėti): merd̃elėti, -ju, -jau ʽwalczyć ze śmiercią, powoli umieraćʼ (Merd̃elėja, merd̃elėja, ė 

numirt negali ʽUmiera, umiera, i umrzeć nie możeʼ), mérdeliuoti ʽomdlewaćʼ, merdénti 

ʽgasnąć – o ogniuʼ414. Z jęz. łotewskiego por. mẽrdêt, -ẽju caus. 1. ʽmorzyć głodem, nie 

dawać jeść, wycieńczaćʼ, 2. ʽpielęgnować umierającegoʼ, izmẽrdêt ʽwygłodzić, np. psaʼ, 

mērdelêt ʽmorzyć głodem, wycieńczaćʼ, mẽrdelêt ʽmartwić się, gryźć sięʼ. — Neoapofonia 

SP merd- ⇒ SZ mird- (por. verd- ⇒ vird-): mirdýti ʽumierać na zarazęʼ, mirdinė́ti ʽumierać 

po trochu, tu i tamʼ, apmirdinė́ti ʽwymierać – o starcachʼ (Apmirdinė́jo seniejai), 

panumirdinė́ti ʽpowymieraćʼ (Seni panumirdinė́jo, o jauni nemoka [lietuviškai] ʽStarzy 

powymierali, a młodzi nie umieją [już po litewsku]ʼ). Neoosn. mird- jest poświadczona 

również w jęz. łotewskim, por. mirdît ʽdoprowadzać do śmierciʼ, badu mirdīt ʽmorzyć 

głodemʼ, mird̃inât ʽuśmiercić; (chorego) znieczulić, uśpićʼ, badu mirdināt ʽmorzyć głodemʼ; 

mirda ʽcherlawe zwierzęʼ. — Długi wokalizm formy SP mērC odzwierciedla koniec końców 

długość mīrC osnownej formy prs. mìrštu, która ustaliła się przez analogię do pierwiastków 

seṭowych (zob. s.v. mirt̃i). Oddziaływaniu mìrštu nie uległ jednakże SP mer-, zob. merė́ti. 

 merė́ti, meriù, merė́jau 1. ʽdługo i powoli zdychać, być ledwo żywymʼ, 2. ʽgorąco 

pragnąć czegoʼ, 3. ʽbyć smutnym, smucić sięʼ (DP ʽsmęcić sięʼ) — dotąd uważane za refleks 

pie. *mer-, lepiej jest traktować jako war. fonetyczny (e < a) równoznacznego czas. mariù, 

marė́ti (zob.). Na zmianę pierwiastkowego a w e mógł mieć wpływ wokalizm syn. mérdėti 

ʽdogorywać, konaćʼ. — W jęz. łotewskim odpowiednia formacja pokazuje st. wzdłużony: 

mẽrêt ʽgłodować; chudnąćʼ, od tego nomina mèris ʽmasowe umieranie, zaraza, pomórʼ, cps. 

badmēris ʽśmierć głodowaʼ, mũsmẽre ʽmuchomór, Amanitaʼ (por. lit. mùsmėrė ts.). — 

Dwuznaczne są cps. musómeris, mùsmeris bot. ʽmuchomor, Amanita muscariaʼ, ponieważ 

ich II człon mógł zostać zmieniony z °maris albo °miris (por. mùsmirė ts.). Osobno zob. 

merlíena. 

 mergà 4 p.a. ʽdorosła niezamężna dziewczynaʼ. War. merg̃ė 2 p.a. W starolitewskim: 1. 

ʽdziewica, pannaʼ (merga Maria DP 5018 ʽPanna Maryjaʼ), 2. ʽoblubienica, panna modaʼ 

(Mergosp raginimas PK 23511 ʽDo Oblubienice napominanieʼ), 3. ʽsłużącaʼ (Negi geiski... 

 
414 Tylko ze słowników Nesselmanna i Kurschata znany jest czas. smérdyti, -iju/-yju, -ijau/-yjau ʽbyć w agonii, 

konaćʼ. Nie jest to wariant s-mobile, lecz morfologiczne przekształcenie mérdėti według slawizmu smert̃is 

ʽśmierćʼ (brak u Kabašinskaitė 1998). 
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moteres jo, tarna, mergos PK 1095 ʽNie pożądasz... żony jego, Sługi, Dziewkiʼ). SD: «panna, 

dziewica» i «dziewka» [ʽsłużącaʼ]. W dawnych tekstach wyraz mergà ukazuje się głównie w 

apozycji do imienia Maria ʽMaryjaʼ. Zwrotowi z Credo: pol. ʽ(który) narodził się z Marii 

dziewicy, niem. geboren von der Jungfrawen Maria, odpowiada w tłumaczeniach 

starolitewskich, co następuje: gimes isch Marias mergas czistas MŽ 2110, gimę iź Marios 

mergos DK 239, gimęs esti iž mergos čystos Marios PK 78. Znacz. ʽdorosła dziewczynaʼ 

pojawia się później i jest najwidoczniej wtórne. Odpowiedniki bałtyckie: łot. mērga, gw. 

mārga ʽdorosła dziewczyna, pannaʼ, stpr. mergo EV ʽpanna, Juncvrouve [Jungfrau]ʼ; merga 

GRG 52 «Jungfer», merga GRA 22 «iungckfrau», Merga GRF 13 «Virgo», drw. merguß GRA 

88 «mayth» [ʽsłużącaʼ], Mergusz GRF 89 «Mulsum» [ʽsłużącaʼ, por. lit. gw. mergùžė]; ENCH: 

nom.sg. mergu ʽpanna, Jungfrauʼ, obl.sg. mērgan, mergwan, dat.pl. mergūmans ʽsłużącymʼ 

(Steimans Waikammans, Mergūmans, Deināalgenikamans bhe Dīlnikans ʽDo parobków, 

służących, wyrobników i robotników. Den Knechten, Megden, Tagloenern vnd Arbeiternʼ). 

Bez przekonującej etymologii, zob. przegląd dawnych prób w LEW 439n. i ALEW 636. 

Beekes 2010, 970 przytoczył sugestię van Beeka, według której mergà może być refleksem 

formacji pie. *mergu̯h-eh2-, stojącej w apofonii do gr. μορφή ʽkształt, postać, forma; wygląd, 

zewnętrzny kształtʼ. Znacz. etym. ʽładny wyglądʼ. — W DLA 56n. zaproponowano uznać 

wyraz bałtycki za zapożyczenie niemieckie, mianowicie przejęcie imienia własnego ʽMariaʼ, 

które w jęz. średniowysokoniemieckim przybrało postać Märge, Merge (por. nazwę 

miejscową nwn. St. Märgen). Stało się tak dlatego, że trójzgłoskowa forma łac. Marīa 

[marí.ja] uległa najpierw kontrakcji w dwuzgłoskowe śrwn. Márja, potem zmianie 

wokalizmu na Mérje i w końcu – po uzwarceniu rj w rg po krótkiej samogłosce – osiągnęła 

brzmienie Mérge, zob. Braune 1955, §§ 225, 223, Mettke 1978, 24, 85 (paralele: ferio > 

verige > verge; scario > scherige > scherge). W następstwie przyswojenia Merge w postaci 

lit. mergà imię własne ʽMariaʼ doznało apelatywizacji w znacz. ʽdziewica, pannaʼ415. 

 
415 Formacje pochodne od merg-: ìšmerginis ʽnieślubne dzieckoʼ ⇐ iš mergõs (por. pamergỹs, ìškekšinis), 

mergáitė a. mergaĩtė (war. mergáičė) ʽdziewczynka; dziewczyna, pannaʼ, DP ʽdzieweczkaʼ (zapoż. litewskie 

w pol. gw. mirgaitia ʽdziewczynaʼ, Zdancewicz 344); ze skrzyżowania mergáitė z mergičkà powstał war. 

mergaĩčka (Ambrazas 2000, 197); mergèkšė ʽpodlotekʼ (syn. pùsmergė), mergẽlė ʽdziewczę, panienkaʼ (por. 

łot. merdzele), DP, SD «dzieweczka; panienka» (⇒ mergélka ʽdziewczynaʼ), mergesà ʽniezamężna kobietaʼ 

(por. vaikẽsas), mergijà coll. ʽgromada dziewczątʼ (por. bernijà), mergìkė a. mergičkà ʽdziewczynkaʼ, 

merginà ʽdorosła dziewczyna, pannaʼ (⇒ merginiñkas ʽkobieciarz, babiarzʼ, vb. denom. merginė́ti ʽchodzić 

za dziewczyną, nadskakiwać pannom, kobietomʼ, mérgintis ʽzalecać sięʼ), mergiõkė ʽpodlotekʼ, mergiõtė 

ʽdziewczyna; służącaʼ, mergỹstė ʽdziewictwo, lata panieńskieʼ (m.in. DP, SD), merg̃iša ʽkobieciarzʼ, 

mergìšius ʽuwodziciel, bałamutʼ (⇒ mergišiáuti a. mergišáuti ʽuwodzićʼ), merg̃iška ʽdziewczynaʼ, merg̃iškas 

1. adi. ʽdziewczęcy, panieński, dziewiczyʼ (m.in. DP, SD), 2. sb. ʽdziewczynaʼ (por. móteriškas), mergýtė 

ʽdziewczynkaʼ, DP ʽdziewczyskoʼ (od formy voc.sg. *mergit < *mergyt utworzono war. mergitáitė 

ʽdziewczynkaʼ), mergiū́kštė ʽdziewczyna, podlotekʼ, merg̃šė ʽdziewczysko, dziewuchaʼ, mergùika 

ʽdziewczynkaʼ, mergùtė ʽdziewczynaʼ, mergū́tis ʽdziewczynkaʼ, z antycypacją palatalności ť: mergùitis ʽmała 

dziewczynkaʼ, merguõlė ʽdziewczyna odpowiednia do zamążpójściaʼ (por. bernuõlis ⇐ bérnas), mergū̃zas 

ʽdziewczyskoʼ, mergùžė ʽdziewczynaʼ (w dajnach), mergžnà ʽdziewczyskoʼ < *mergšna (por. vérkšna, ŽD 

219), war. mergznà LZŽ; pamergė ̃ ʽdruhna, drużkaʼ, pamergiaĩ m.pl. ʽtowarzyszenie pannie młodej do 

ślubuʼ, pamergỹs ʽdruhna; nieślubne dzieckoʼ, pómergė ts., príemergė ʽdziewczynka; młoda mężatka; drużka 

przy ślubieʼ. — Cps. jaunãmergė ʽpanna na wydaniuʼ (por. jáunas), mart̃mergė ʽpanna z nieślubnym 

dzieckiemʼ (por. martì), mẽčmergė (zob.), merg̃joda m. ʽrozpustnikʼ (por. jóda, pajodà), merg̃kekšė 

ʽrozpustnicaʼ (por. kẽkšė), merg̃laužis ʽkobieciarz; dziwkarzʼ (por. láužti), megmarti CGL ʽdziwka, kurwaʼ, 

merg̃moterė ʽpanna z dzieckiemʼ (por. móteris), merg̃vaikis ʽnieślubne dzieckoʼ (por. vaĩkas, vaĩkmergė), 

merg̃vakaris ʽpanieński wieczórʼ (por. vãkaras), pùsmergė ʽpodlotek, nastolatkaʼ (por. pùsė), stãtmergė 

ʽdziewczyna wykonująca ciężkie prace fizyczneʼ (por. stat-), vaĩkmergė ʽpanna z dzieckiemʼ (por. vaĩkas), 

martvedỹs ʽdrużbaʼ (por. vèsti). výrmergė (zob.). — Vb. denom. 1. mergáuti ʽbyć pannąʼ (⇒ mergáutinis adi. 

ʽpanieńskiʼ, sb. ʽnieślubne dzieckoʼ, skrót eufemiczny: gáutinis; mergãvimas DP ʽpanieństwoʼ), mergáuti 

ʽbyć u kogoś służącą; szukać dziewczyny na służbęʼ (išmergáuti ʽo służącej: przesłużyć czas jakiśʼ), 2. 
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 mèrgelis, -io 1 p.a., merg̃elis 1 p.a. ʽmargiel, skała kredowa z dużą przymieszką glinyʼ 

— zapoż. z nwn. Mergel m. War. mìrgelis (GL 87): Mìrgelis geras mėšlas ʽMargiel to dobry 

nawózʼ. 

 mérkti, mérkiu, mérkiau 1. ʽzamykać oczy, mrużyć oczy, mrugać oczymaʼ, 2. ʽgasnąćʼ, 

pramérkti ʽotworzyć nieco oczyʼ, refl. užsimerk̃ti ʽzamykać oczy, mrużyć oczyʼ. Akut 

niejasny. Drw. prisimérkėlis ʽkto stale mruży oczyʼ. Interi. merkū́ (przy usypianiu dziecka; 

syn. miegù). — Podwójny refleks SZ: mirk-/murk- < pie. *mṛk-: 1. SZ mirk-: mirksė́ti (zob.), 

2. SZ murk-: murk̃ti (zob.). Pbsł. *merk-, *mirk-/*murk- ʽmrużyć oczy, zamykać i otwierać 

oczyʼ. — Bez wyraźnych nawiązań, zob. BSW 182n. Według IEW 733 *mer(ə)k- ma być 

wariantem pie. *mer- ʽflimmern, funkelnʼ z rozszerzeniem -k- (porównuje m.in. goc. 

maúrgins ʽranoʼ ⇐ ʽpółmrokʼ). Zob. też ALEW 637. — SO mark-: marksóti ʽsiedzieć ze 

zmrużonymi lub zamkniętymi oczymaʼ, márkstyti a. markstýti ʽspuszczać powieki, mrugaćʼ, 

refl. markstýtis ʽdawać znak mrugnięciem powieki, puszczać oko; o pogodzie: chmurzyć się, 

psuć sięʼ, susimarkstýti ʽporozumiewać się wzrokiemʼ. Nomen: ùžmarka a. užúomarka c. 

ʽkto wciąż mruży oczy, kto ma oczy na wpół przymknięteʼ (U., kurs kaip užsimerkęs 

vaikščio[ja], nemato į šalį JU). Nawiązanie psł. *mork-ŭ-, scs. mrakŭ ʽγνόφος, ζόφος, 

ciemnośćʼ, sch. mrȃk ʽciemność, mrokʼ, ros. mórok, -a ʽciemność, mrok, ciemna chmura, 

mgłaʼ, pol. mrok, -u. 

 merk̃ti, merkiù, merkiaũ ʽmoczyć, zamaczać (bieliznę w balii, len w moczydle), 

trzymać co w wodzieʼ, užmerk̃ti žìrnius ʽnamoczyć grochʼ. — N.rz. Merk̃ė, Merkỹs, n.jez. 

Merk̃menys a. Merkmenaĩ, n.m. Merkìnė 3x. — Pie. *merk-/*mṛk- ʽmoknąć, mięknąć, 

wiotczećʼ (IEW 739; brak w LIV
2). Porównuje się z jednej strony ros. gw. merëča, błr. 

mjarė́ča ʽmokradła, bagnaʼ, ukr. morokvá ʽbłoto, bagnoʼ, z drugiej strony śrdn. meren 

ʽmaczać chleb w winie lub wodzieʼ (z *merhen), łac. marceō, -ēre ʽwiędnąć, usychać; 

butwieć, gnićʼ, przen. ʽtracić prężność, siłę, słabnąć, gnuśniećʼ, marcidus ʽzwiędły, 

zbutwiały, zgniły; słaby, wyzuty z sił, wyczerpany; rozcieńczonyʼ. Por. de Vaan 364, ALEW 

637. — WSE mērk-: łot. mèrkt, mèrcu, mèrcu ʽzamaczać w wodzie; bić, uderzać, rąbaćʼ, 

mērka ʽwilgoćʼ; mērcêt, -ẽju ʽmoczyć, maczaćʼ (mērce a. mērceklis ʽsosʼ). — SO mark-: 

markýti 1. ʽmoczyć, trzymać w stanie zamoczonym celem zmiękczenia czego (len w 

moczydle, bieliznę w ługu)ʼ, 2. ʽmoczyć, zanurzać (len) w moczydleʼ, įmarkýti ʽprzemoczyć, 

całkiem zmoczyćʼ, war. markìnti; sumarkavóti ʽzmoczyć zżęte zbożeʼ (wymienione 

czasowniki na -in- i -avo- mogą być rozumiane również jako denominatywy od markà 

ʽmoczydłoʼ), markstýti (zob.). Nomina: markà (zob.), pãmarkos f.pl. ʽwoda, w której 

moczyła się bieliznaʼ. — SZ mirk-/murk-, zob. mirk̃ti. 

 merlíena 1 p.a. ʽpadlinaʼ, SD <merliena> «zdechlina» — prawdopodobnie zam. 

*marliena, co było transpozycją stpol. marlina ʽmartwe ciało, trup, zwłokiʼ (SSTP IV, 161). 

Zastępstwo mar- przez mer- jest objawem adideacji do czas. merė́ti ʽzdychać z głoduʼ 

(mérdėti ʽdogorywać, konaćʼ). Zakończenie -ina oddano sufiksem lit. -iena jak w nazwach 

mięsa zwierzęcego (por. karvíena, kiaulíena, žąsíena). War. z suf. -ėna: merlė́na 1 p.a. ŽD 

288 umieszcza merlíena w dziale derywatów na -ien-, nie wyjaśnia jednak, jak rozumie 

przedsufiksalny segment -l-. — Drw. wsteczny: merlė przest., gw. ʽpadlinaʼ (Drasko tos 

kumelės merlę tie šunes), por. maišiẽnė ⇒ maĩšė. ŽD 169 uważa mérlė [sic] za drw. na -lė od 

czas. merė́ti. 

 

mergė́ti ʽwyrastać na pannęʼ, 3. mérginti ʽzalecać się do dziewczynyʼ, 4. pramerg̃ti ʽstracić dziewictwo, 

urodzić nieślubne dzieckoʼ. — N.m. Merg̃alaukis, Merg̃ašilis, Mergùtrakis. Ze staropruskiego por. n.m. 

Mergapil, Mergapille (por. lit. pilìs, AON 98, 240); podobny model semantyczny w śrwn. Marien-burg (w 

okolicy Elbląga), 1276 Sente-marien-burch (pol. Malbork < *Mar-bork). — N.jez. Merg̃ežeris, n.rz. Merg̃ė, 

Merguvà, Merg̃upis. 
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 merl̃ytis, merl̃ijuos, merl̃ijaus gw. ʽudawać (śpiącego, chorego, umarłego)ʼ: Jis 

merl̃ijasi, kad miegta, o jis nemiegta, apsimeta miegu JU. War. merl̃intis ʽkonaćʼ: Man atėjus, 

ligonis ėmė merl̃intis ʽgdy przyszedłem, chory zaczął konaćʼ. Czasownik o wyglądzie 

denominativum, ale osnowa mer-l- pozostaje niejasna. Por. mérdėti. 

 mérnas, -à 3 p.a., merñas 4 p.a. gw. ʽo śniegu podczas odwilży: miękki i wilgotnyʼ — 

wariant przym. marñas ʽmarny, lichyʼ (zob.). Gw. zmiana a(r) > e(r) jak w žárnos > žérnos; 

šarmuõ > šermuõ; garšvà > geršvà. Akut niewyjaśniony, por. może sumérdėti ʽo śniegu: 

stężeć, stwardniećʼ. LEW 413 referuje wcześniejsze próby powiązania mérnas z marvà (zob.), 

a nawet z mniemanymi odpowiednikami ormiańskimi o znacz. ʽmgła, mrokʼ. — Vb. denom. 

atmérnėti lub °mernė́ti ʽo śniegu: stać się wilgotnym, mokrymʼ (Sniegas sausas atmernė́jo, 

kaip oras atlėgo, t.y. mernas, šlapias tapo JU ʽGdy przyszła odwilż, to suchy śnieg 

zwilgotniałʼ), caus. sumérninti sniegą ʽo odwilży: rozmiękczyć śniegʼ. 

 mẽs zaimek osobowy 1 pl. ʽmyʼ (gen. mū́sų, dat. mùms, acc. mùs, instr. mumìs, loc. 

mumysè, allat. mūsump ʽdo nasʼ, adess. mūsip ob. mūsimp ʽw nasʼ). War. mès, màs oraz mės̃ 

(mės̃en, mės̃enai) — ze wzdłużeniem na wzór formy 2 pl. jū̃s ʽwyʼ (podobnie w łot. mẽs 

ʽmyʼ, obok łot. gw. mes, stpr. mes). Niejasny jest wokalizm żm. màs (GJL III, § 312). Pb. 

*mes weszło na miejsce pie. *u̯ei̯- ʽmyʼ (*u̯ei̯-es), por. het. u̯ēš, wed. vayám (ptk. -am jak w 

ahám ʽjaʼ), aw. vaēm, stpers. vayam, goc. weis (nwn. wir), toch. A was, B wes ʽmyʼ. Zob. 

EWAIA II, 508. — Nowym nabytkiem jest też słow. my, z samogłoską y wzorowaną na formie 

2 pl. vy < *u̯ūs ʽwyʼ (zob. ESJS 507). Łac. nōs ʽmyʼ jest z pochodzenia formą acc.pl., por. scs. 

nasŭ gen.-acc.pl. ʽnasʼ (Meiser 1998, 158). 

 mėsà 4 p.a. 1. ʽmięsoʼ, 2. stlit. ʽmięso jako składnik ciała; ciało (w przeciwieństwie do 

kości)ʼ, 3. przen. ʽmiąższ owocu (w przeciwieństwie do pestki)ʼ. SD: mėsa «mięso», mėsa 

pjaustytinė «bigos», sumušta mėsa «kontuz» [ʽsok z mięsa tłuczonego w moździerzuʼ, 

SPXVI] — zapoż. ze stbłr. XVI w. mjaso, por. błr. mjása, -a n. (SLA 129, ZS 33, LEW 442). 

Samogłoska ė substytuuje błr. ja/ʼa również w wyrazach dėd̃ė, lėlė ̃i mėtà. — Oboczną do ė 

substytucją błr., pol. ja jest litewski ʽdyftong graficznyʼ <ie>, oddający sekwencję [je] ze 

zmiany [ja], np. kliẽtas (ob. klė́tas), miẽstas i sliẽpas. Na tej podstawie spodziewalibyśmy się 

brzmienia lit. *miesa (< *mjesa < *mjasa). Jedynym śladem takiego wariantu jest adi. 

<miesůtas> LEX ʽmięsny, fleischichtʼ. Natomiast w jęz. łotewskim odpowiedni slawizm 

ukazuje się z oczekiwanym <ie>, por. mìesa ʽmięso jako składnik ciałaʼ (w przeciwieństwie 

do kości), pl.t. mìesas ʽciałoʼ, mātes miesas ʽłono matkiʼ, atdzisušās miesas ʽzwłoki, trupʼ. 

Tradycyjne ujęcie wywodzi łot. mìesa z pb. (pbsł.) *mensā (por. ME II, 654n., BSW 178), co 

wydaje się mniej prawdopodobne. Comparandum w postaci staropruskiego menso EV 

ʽmięso, Vleysch [Fleisch]ʼ, mensā ENCH ʽciałoʼ nie jest w tym wypadku miarodajne, 

ponieważ wyraz pruski można interpretować jako polonizm, mianowicie podobny do stbłr. 

menso ʽmięsoʼ ⇐ pol. mięso n. (kupili mensa na pečenja šroty try 1699, HSBM). Inaczej PKEŽ 

III, 130n. — War. żmudzki meisà ʽmięsoʼ (zob. LD §§ 76, 86) może mieć ei z *en w 

fonetycznym traktowaniu polonizmu *mensa. Por. jeszcze cps. vilk̃meisis obelga: Kur lendi, 

vilk̃meisi! ʽGdzie leziesz, v.!ʼ (dosł. ʽwilcze mięsoʼ, por. vilk̃as). — Drw. mėselė SD 

«miąsko» (⇒ vb. denom. mėseliáuti ʽposzukiwać mięsaʼ: Jie pasipylė po kaimus 

kiaušiniaudami ir mėseliaudami ʽRozeszli się po wsiach w poszukiwaniu jaj i mięsaʼ), 

mės̃inė ʽsklep mięsny; miejsce do przechowywania mięsaʼ, mėsìngas ʽmięsny, mięsistyʼ 

(raumuo, mėsinga dalia SD «mięsista część abo sztuka w zwierzęciu»), mės̃inis ʽmięsnyʼ, SD 

«mięśny, do mięsa służący», mės̃iškas valg̃is ʽmięsna potrawaʼ, mės̃iškas sb. ts. (por. 

píeniškas), mės̃ius ʽkto lubi jeść mięsoʼ (por. drùskius). Neoosn. mėsin-: mėsinė́ti ʽsprawiać 

zabite zwierzę, patroszyć, wyjmować wnętrzności, wykrawać mięsoʼ (por. sufiks w darinė́ti, 

skrodinė́ti), mėsinyčia SD
1 «jatka, jatki», mėsinýčia a. mėsinyčià przest. ʽjatka; rzeźniaʼ, 
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mės̃ininkas (zob.), mėsinystė SD «rzeź, rzeźnictwo». — Cps. mėsėd̃is (zob.), mėsgalỹs a. 

mės̃galis ʽgorszy, nie nadający się do jedzenia kawałek mięsa, ochłapʼ (por. gãlas), 

mės̃kamarė (zob. kamarà), mėslesỹs (zob. lèsti), mės̃lovis ʽkoryto do solenia mięsaʼ (por. 

lovỹs), rùdmėsė (zob.), mės̃ėdis (zob.). — Vb. denom. mėsė́ti, -ju, -jau ʽnabierać ciała, tyćʼ, 

sumėsė́ti ʽprzytyćʼ, przen. ʽstać się szorstkim, niegrzecznymʼ. 

 mė́sčias, -ià (p.a. nieoznaczony) gw. ʽśredniej wielkości; (za) mały, słabyʼ (Mano sūnus 

da mė́sčias, prie darbo netinka ʽMój syn [jest] jeszcze za mały, do pracy się nie nadajeʼ) — 

drw. od mesčias SD «mierny, wczesny, skromny» (zob. s.v. mest-), wytworzony neoapofonią 

e ⇒ ė (por. degù ⇒ dėg̃is; mùsmeris ⇒ mùsmėrė i srevùs ⇒ strėvùs). W kwestii zakończenia 

zob. pė́sčias. — Drw. mėsčiókas ʽdość mały, (nieco) za małyʼ (syn. mažókas): Šiemet par 

mane duonos mėsčióka, ale bulbų daug ʽW tym roku zboża (chleba) u mnie dość mało, ale 

kartofli [jest] dużoʼ. 

 mės̃ėdis, -džio 1 p.a. ʽmięsopust, carnispriviumʼ, tj. okres między Bożym Narodzeniem 

i Popielcem (Wielkim Postem), kiedy spożywano najwięcej mięsa — złożenie członów mėsà 

ʽmięsoʼ i ėd- (ė́sti) ʽjeść, żrećʼ; znacz. etym. ʽspożywanie mięsaʼ. War. mėsaėd̃as, mėsaė́dis, 

mėsė́da i żm. mẽsėdis. — Drw. mėsėdėjas SD «mięsopustnik» (syn. mėsėdrautojas) [ʽten, co 

obchodzi mięsopust; biesiadnik, godownik; hulakaʼ, SW]. Vb. denom. mėsėdauju SD 

«mięsopustuię» (syn. mėsėdrauju). — Neoapofonia ė ⇒ ie: mėsiẽdas (Baigiasi mėsiẽdas, čia 

pat užgavėnės ʽKończy się mięsopust, wielki post tuż tużʼ), SD <prałaydimas mesiedo> 

«mięsopust, zapust». Paralele: jėgà ⇒ jiegà; rėmuõ ⇒ riemuõ i vėžà ⇒ viežà. 

 mėsėd̃is, -ė 2 p.a. adi. ʽmięsożerny, żywiący się głównie mięsemʼ — złożenie członów 

mėsà ʽmięsoʼ i ėd- (ė́sti) ʽjeść, żrećʼ. — Drw. mėsėd̃is, -ė sb. ʽmięsożerca, zwierzę 

mięsożerneʼ (war. mėsėdỹs, mės̃ėdis). 

 mėsė́dra 1 p.a. gw. ʽzwierzę mięsożerneʼ — formacja na -rā, urobiona od neoosn. 

mėsėd, wyabstrahowanej z mėsėd̃is (zob.). Paralele: pelė́dra ⇐ pelė́da; žuvė́dra ⇐ žuvė́da. 

 mėsėdrynės, -ių f.pl. SD «mięsopust, zapust» (syn. pralaidimas mėsiedo, ažugavėnios) 

— rzeczownik sekundarny na -yn- od neoosn. mėsėdr-, zob. mėsė́dra. Suf. -yn-, zwykle 

wskazujący na miejsce, w którym znajduje się to a to (por. GJL II, § 334), w tym wypadku 

oznacza pewien przedział czasowy. — Drw. mėsėdrius lepus SD «mięsopustny». Vb. denom. 

mėsėdrauju SD «mięsopustuię» (syn. mėsėdauju lepiai), ⇒ mėsėdrautojas SD 

«mięsopustnik» (syn. mėsėdėjas). 

 mės̃ininkas 1 p.a., mėsiniñkas 2 p.a. ʽrzeźnikʼ, SD mėsinykas «jatki; rzeźnik» — z 

substytucyjnymi sufiksami -inyk-, -inink- zapożyczone ze stbłr. mjasnikъ, mesnikъ ʽrzeźnikʼ. 

Por. błr. mjasnik (tak HSBM 18, 265; brak w TSBM). Zob. też mėsà. 

 mest-, neoosn. wyabstrahowana z formy mèstas, participium prt. pass. od mèsti 

ʽrzucićʼ. Drw. atmestaĩ adv. ʽbyle jak, pospiesznie, niedbaleʼ (por. atmèsti ʽodrzucićʼ), 

mestas DP ʽmiara, łokiećʼ, SD «miara» (su sieku, su mestu SD adv. «pomiernie, w miarę», 

por. išmèsti ʽwymierzyćʼ), ⇒ mesčias SD «mierny, wczesny, skromny» (por. typ pė́sčias), 

mestybė SD «mierność w życiu, skromność, obeszłość» (syn. seikybė), mestus SD «skromny 

w życiu», nemestas SD «bezmierny»; mestùvai m.pl. ʽsnowadło, narzędzie do robienia 

osnowy z nitekʼ, pamestìnis (zob.), pràmestas ʽokraszonyʼ, primestìnis (zob.). Tu też stpr. 

pomests ʽpoddany, vnterworffenʼ, acc.sg. pomeston ʽpoddany, vnterthanʼ. NB. W części 

wymienionych form e może stać na miejscu a skutkiem wyrównania do czas. motywującego 

mèsti, por. np. mestas ob. mãstas jak mẽzgas ob. mãzgas (zob. Zinkevičius, Balt XLV:2, 

2010, 242). — Vb. denom. mestuoju SD «miarkuię co», «mierzę co» (syn. seiku, mieruoju), 

mestuoju išmoniu SD «mierzę abo miarkuię co czym», neižmestuotas SD ʽniezmiernyʼ (⇒ 

žemės mestavimas SD «miernicka nauka»). Paralele: būt-, eit-, imt-, mušt-. 
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 mestèčka 2 p.a. ZTŽ ʽmiasteczkoʼ, czyt. miastèčka — zapoż. z błr. mjastė́čka, -a n. (⇐ 

pol. miasteczko, -a). Transpozycja mest° różni się od miest° w miẽstas ʽmiastoʼ (zob.). 

Podobna różnica dzieli arelkà i arielkà; karetà i karietà oraz vežà i viežà. 

 mèsti, metù, mečiaũ 1. ʽrzucić, rzucaćʼ (burtas metu SD «losuię»), 2. ʽporzucić, 

porzucać, powalić na ziemięʼ, 3. ʽzrzucać sierść, rogiʼ, 4. ʽprzestać coś robićʼ, 5. ʽładować, 

nakładać na wóz, zdejmować z wozuʼ, 6. ʽsnuć nici; przygotowywać osnowę, tj. nici 

biegnące wzdłuż tkaniny, które będą przeplatane wątkiemʼ (SD metu «snuię»), 7. mė́šlą mèsti 

ʽo zwierzętach: wypróżniać sięʼ, 8. ʽzamieniać się, np. na noże, fajkiʼ. Odpowiednik łot. 

mest, me̦tu, metu ʽrzucićʼ. Razem ze scs. metǫ, mesti ʽrzucać, βάλλεινʼ, ros. metú, mestí, pol. 

miotę (3 os. przest. miece), mieść kontynuuje pbsł. *met- < pie. *met- 1. ʽścinać, żąćʼ, 

2. ʽmierzyć, celować przy miotaniuʼ, stąd wtórnie ʽrzucaćʼ (zob. LIV
2 442). Por. łac. metō, 

ere ʽścinać, żąć, siec; w pień wyciąćʼ (messis, -is f. ʽżniwo, pora żniwʼ). — Cps. apimetu 

SD
1 «nasnuię», apmèsti ʽobrzucić, obłożyć z wierzchu; osnuć tkaninę; opasać obręczamiʼ, 

atmèsti ʽdorzucić a. odrzucić, odgarnąćʼ, też ʽwyciągnąć ręce i nogiʼ (Žmogus guli, visas 

keturias atmetęs ʽLeży człowiek z wyciągniętymi nogami i rękamiʼ), SD «odmiatam; wstręt 

czynię, wpieram», atmetu nuog tėvykštystės SD «wydziedziczam», ažumetu SD «zawalam» 

(syn. ažukloju), plienu ažumetu SD «stalę» [ʽpowlekać stalą, hartowaćʼ], įmèsti ʽwrzucić, 

wcisnąćʼ, įmetu kalinėn SD «osadzam więźnia», išmèsti ʽwyrzucić; rzucić (kotwicę); 

rozładować wóz, opróżnić z ładunku; zmusić do wyjścia; wymierzyć, objąć miarą (piędzią, 

sążniem); wydać resztę; wychylić kieliszek, napić się (wódki); dać hojnie, dać darmoʼ, 

numetu SD «zrzucam z siebie co; zrzucam z góry», pamèsti ʽpodrzucić komu coʼ, 2. ʽrzucić, 

porzucić (żonę)ʼ, 3. ʽzgubić, np. pieniądzeʼ, parmetu SD «obalam kogo; uderzam kogo o 

ziemię» (syn. bloškiu žemėn), pérmesti ʽprzerzucićʼ, permetu per kojų SD «przewijam kogo 

przez nogę», pramèsti ʽprzerzucić; chybić; okrasić potrawęʼ, primèsti ʽnarzucać na stos, 

kupę; dorzucić (z daleka); sypać (karmę) po trochu, z rzadka; dorzucić do rzeczy kupionej, 

dać darmo; narzucić komu coś; podrzucić dziecko, podrzucić pisklę (o kukułce); przyłączyć 

(kraj, ziemię); przytknąć, przyłożyć (głowę do ziemi)ʼ, sumèsti ʽrzucić (coś na kupę), złożyć 

składkę; ściągnąć, zewrzeć (sznur), ciasno opasać; zmiarkować, zorientować się, zrozumiećʼ 

(por. bg. smjátam ʽsądzę, uważamʼ), sumetu SD «zrzucam co w kupę», užmèsti ʽpodniósłszy 

zarzucić, narzucić na ramiona; zarzucić sieć, wędkę; zagarnąć sierpem; dołożyć do ognia; 

dać zadatek; zaprawić, okrasić potrawę; zapodziać, zawieruszyć; obrzucić osnowę tkaniny; 

porzucić, zaprzestaćʼ, ùžmesti ãkį ʽrzucić okiemʼ. Osobno zob. refl. mèstis. — Drw. metinė́ti 

iter. ʽrzucać, miotaćʼ, išmetinė́ti ʽwyrzucać komu co, robić wyrzutyʼ, DP ʽwyrzucać, 

wypędzać, wyganiać, wymiataćʼ, SD išmetinėju ing akis kam «urągam się, natrząsam się z 

kogo». Brak apofonii przypomina z jednej strony trepinė́ti ob. trapinė́ti), z drugiej strony psł. 

*metati, por. ros. metátь ʽrzucać, ciskaćʼ, czes. metat, pol. miotać ts. — Nomina zob. met-. 

— Neopwk. mes-: mesčióti ʽrzucać na stronyʼ, mesdinė́ti iter. ʽrzucaćʼ, išmesdýti ʽ(gnój) 

rozrzucać po trochuʼ, mèstelėti ʽlekko rzucić czym; powiedzieć, rzucić parę słów; rzucić 

okiem, spojrzećʼ. Nomina: mẽsliava (zob. mẽzliava), mesmuo żm. ʽosnowa w tkaninieʼ (syn. 

metmuõ). Por. łot. me̦sls ʽczynsz, danina, podatekʼ < *mes-las, me̦sli pl. m. ʽkości do gryʼ. — 

Neoapofonia mes- ⇒ mas-: mastýti (zob.). — Neoosn. mest- (zob.). — WSE mėt-: mė́tyti 

(zob., tam też nomina z mėt-), pamėtė́ti ʽpodrzucić nieco bliżejʼ (paralele: pagrėbė́ti, 

pasėkė́ti, pavėžė́ti), pãmėtoti (zob.). — Podwójny SZ mit-/mut- (typu Rit ⇐ ReT lub Rut ⇐ 

ReT). 1. SZ mit-: mìsti II (zob.). 2. SZ mut-: muténti (zob.), mùtulas, o ile nie jest to war. 

metatetyczny do tùmulas (zob.). — SO mat-: matýti (zob.). Nomina zebrano s.v. mat-. — 

WSO mot- < *māt-: príemota (zob.). 

 męs̃ti, menčiù (war. mentù), menčiaũ 1. ʽmieszać mąkę z wodąʼ, 2. ʽprzewracać do góry 

nogami (w poszukiwaniu czegoś)ʼ, išmę̃sti ʽwywrócić szukającʼ, pramę̃sti ʽwmieszać 

zaprawę do potrawyʼ, sumę̃sti ʽzmieszać; zniweczyć; zmącić wodę; wykombinować, 
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wytrzasnąćʼ. Odpowiednik scs. mętǫ, męsti ʽταράττειν, mieszaćʼ (sŭmęsti ʽwprawić w ruch, 

wstrząsnąć, wzburzyćʼ), ros. mjatú, mjásti ʽmącić, burzyć, doprowadzać do zamieszania, 

niepokoićʼ. Refleks pie. *menth2-/*mṇth2- ʽmieszać, bełtaćʼ, por. wed. mánthati, mathnā́ti 

ʽmiesza płyn; krzesze iskry, ogieńʼ. Por. LIV
2 438n., BSW 181n., LEW 437, Stang 1942, 35. O 

spornej przynależności łac. mandō, -ere ʽżućʼ zob. de Vaan 361. — Drw. meñtalas ʽzacier ze 

słodu na piwoʼ, meñtė (zob.), mentùris (zob.), prãmentalas ʽokrasa, omastaʼ ⇐ pramę̃sti (por. 

prãmetalas ts. ⇐ pramèsti). W słowiańskim por. scs. mętežĭ f. ʽταραχή, wzburzenie, 

rozruchyʼ, czes. mětež ʽzamieszanie, nieporządekʼ, ros. mjatéž m. ʽbunt, powstanieʼ, pol. 

odmęt ʽgłęboka, wzburzona woda, otchłańʼ, zamęt ʽzamieszanieʼ. — SO mant-: brak lit. 

*mančiu, *mantyti, por. scs. mǫštǫ, mǫtiti ʽταράττειν, mieszaćʼ, sch. mȗtīm, mútiti, ros. mučú, 

mutítь ʽmącić (wodę), mieszaćʼ, pol. mącę, mącić ʽczynić mętnym, bełtać, burzyćʼ < pbsł. 

*mant-ī- ⇐ pie. *month2-éi̯e-, por. wed. manthayati ʽkaże mieszać (mleko)ʼ. Brak refleksu 

SZ †mint-. Możliwy refleks obocznego SZ *munt- w muñta, mùsti (zob.). 

 mèstis, mẽtasi, mẽtėsi 1. ʽrzucać się, miotać się, krzywić sięʼ (metuosi unt ko SD 

«uderzam na kogo»), 2. ʽzbijać się w gromadę, rójʼ, 3. ʽrozmnażać się, plenić się (np. o 

myszach)ʼ — reflexivum do mèsti ʽrzucić, rzucaćʼ. Cps. apsimèsti (zob.), atsimèsti ʽzelżeć – 

o mrozie; odstąpić od czego, zrezygnowaćʼ, įsimèsti 1. ʽusadowić się, zamieszkaćʼ, 2. 

ʽpojawić się – o chorobie, bóluʼ, išsimèsti ʽporonić, urodzić martwy płód – o krowie, kobyleʼ 

(Kumelė išsìmetė, kiaulė išsibars̃tė, žmona parsiléido ʽO poronieniu kobyły mówi się 

išsimetė, o maciorze išsibarstė, o kobiecie parsileidoʼ), SD «poronić niechcąc, porodzić 

martwy płod», išsimetą̃s ʽhojny, szczodryʼ, neišsimetą̃s ʽskąpyʼ, pérsimesti ʽwypaczyć sięʼ 

(por. pérsisukti), przen. ʽzdradzić, przejść na stronę wrogaʼ, prasimèsti ʽwymyślić sobie 

pretekstʼ, prisimèsti (zob.), susimèsti ʽzbić się w gromadę, chmarę, rój; zejść się, zgromadzić 

się; (o mężczyźnie i kobiecie) rozpocząć pożycie w konkubinacieʼ, užsimèsti ʽnarzucić na 

siebie; przystać do kogoś; zapodziać sięʼ. 

 mešénka 1 p.a. gw. ʽmieszanka kilku zbóżʼ = /meš̓ ánka/ — zapoż. z pol. mieszanka 

(scil. pastewna), por. błr. méšanka, -i. Co do akutu por. zapoż. katénka, pečénka. — 

Warianty wyrównane do czas. mìšti ʽmieszaćʼ: mišénka, mišánka. 

 meškà 4, 2 p.a. ʽniedźwiedź, Ursusʼ (Meškà su lokiu abudu tokiu ʽ«Meška» i «lokys» 

są tacy samiʼ), f. mẽškė ʽniedźwiedzica, Ursaʼ (m.in. SD) — zapożyczenie białoruskiego 

odpowiednika dla wyrazu strus. mešьka (war. mečьka). Por. SLA 129, LEW 443, ALEW 641. 

— Drw. meškenà ʽskóra z niedźwiedziaʼ, meškė́nas ʽszop, Procyonʼ (suf. -ėn- wyraża 

podobieństwo, podobnie np. w žiurkė́nas ⇐ žiùrkė, por. GJL II, § 315), meškienà ʽmięso 

niedźwiedzieʼ, mẽškinas ʽniedźwiedź – samiecʼ, meškiniñkas a. meškinỹkas ʽkto trzyma, 

hoduje, prowadza niedźwiedzieʼ, SD meškinykas «niedźwiednik», meškìnis ʽnapój 

alkoholowy na miodzieʼ, mẽškiščias ʽpostawny, krzepki mężczyznaʼ, mẽškiškas ʽwielki i 

niezgrabny jak niedźwiedźʼ. Zdrob.: meškáitis, meškytis SD «niedźwiadek zwierzę», 

meškiùkas, meškiū́tis, meškùtis, meškū́tis. Cps. meškakõjis 1. ʽmający grube nogi – o krowie, 

koniuʼ, 2. ʽniezgrabny, nieprędkiʼ (por. kója), do tego war. haplologiczny: meškõjis. Vb. 

denom. meškióti ʽo dziecku: chodzić jak niedźwiedź, tj. na nogach szeroko rozstawionychʼ. 

— N.m. Meškaĩ, Meškiaĩ 3x, Meškìnė 5x, cps. Meškãduobė (por. duobė)̃, Mẽškalydimis (por. 

lydìmas), Meškãpjaunis (por. pjaunỹs), Mẽškasalis (por. salà). N.jez. Meškarū́ris (por. rūrà), 

Meškerdỹs (por. skers̃ti). N. błota Meškùbalė (por. balà). 

 meškerė ̃ 3 p.a. 1. ʽwędkaʼ, 2. gw. ʽhaczyk na rybyʼ, 3. gw. ʽprzynęta na rybyʼ. Z 

innymi tematami: meškerìs, -iẽs f., meškerià, -iõs (m.in. SD s.v. «węda», lazda meškerios SD 

«wędzisko»). Odpowiednik łot. makšķere ʽwędkaʼ (> makšere) pokazuje wokalizm a oraz 

insercję k przed grupę šķ. Niejasne. Próbowano nawiązywać do czas. mezgù, mègzti ʽwiązać, 

wikłaćʼ albo do czas. metù, mèsti ʽrzucać, ciskaćʼ, zob. LEW 443. Deverbativa z suf. -er- to 
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np. koserė,̃ koserìs i žiauberìs. — Drw. meškeriotas SD «wędzisty», meškernykas SD 

«wędkarz». N.jez. Meškerėl̃is a. Meškeriùkas, n. bagna Meškeriõtė, n.m. Meškerìnė. Cps. 

meškeriãkotis, meškerýkotis, meškerk̃otis ʽdługi, cienki kij wędki, wędziskoʼ (por. kótas). 

Obok tego meškerýkštis ʽwędziskoʼ (Žd 373). Vb. denom. meškerióti ʽłowić ryby wędką, 

wędzićʼ), ⇒ meškeriojimas SD «wędą łowienie». 

 meškóti, meškóju, meškójau stlit. ʽspóźniać się, ociągać się, zwlekaćʼ — zapoż. ze 

stpol. mieszkać (⇐ stczes. meškati, por. Bańkowski II, 181n.). Zob. też SLA 129, LEW 444, 

ALEW 641. NB. W SD s.v. «mieszkam, nie spieszę się» figuruje trunkù (zob. trùkti). 

 mė́šlas 3 p.a., też pl.t. mėšlaĩ 1. ʽgnój, mierzwa, stałe i płynne odchody zwierzęce, 

zwykle zmieszane ze ściółką, używane do nawożenia pola, obornik, nawózʼ (mė́šlą mèsti 

ʽwypróżniać się – o zwierzętachʼ), SD mėšlas «gnoy» (syn. trųšos), 2. ʽśmieci, zmiotkiʼ (Un 

atšlaĩmo mėšlų̃ pilna LZŽ ʽNa podwórzu pełno śmieciʼ). Odpowiednik łot. mê̦sls, pl. mê̦sli 

ʽgnój, nawózʼ. Analiza: *mėš-la-, drw. od infinitiwu [mė́šti], w przyjętej ortografii: mė́žti 

ʽbrać gnój z chlewa i nakładać na wózʼ. Godny uwagi jest brak poświadczeń dla †mėžlas 

(por. mė́ža ʽodchody końskieʼ), a to z uwagi na fakt, że pojawiająca się na granicy 

morfologicznej sekwencja ž-l jest w jęz. litewskim zwykle utrzymywana bez zmiany, por. 

čiūžlà (nie †čiūšla) od čiū́žti; dríežlas (nie †driešlas) od dríežas; veržlỹs (nie †veršlys) od 

verž̃ti. — Drw. mė́šliava (zob.), mėšlýnas ʽgnojnik, gnojowiskoʼ, też ʽśmietnikʼ, SD 

«gnoiewisko» (por. neol. mėšlìdė ʽgnojnik, gnojowiskoʼ), mėšlingas SD «gnoisty, 

nagnoiony» (syn. aptrįštas), mėš̃lius ʽbrudas, niechlujʼ (⇒ mėš̃liuvienė ʽkobieta niechlujna, 

brudnaʼ). Cps. mėšlãduobė ʽśmietnik; miejsce, gdzie się wyrzuca gnój, dół na gnójʼ (por. 

duobė)̃, mė́šlakablis ʽhak do gnojuʼ (por. kablỹs), mėšlãkratė ʽwidły do roztrząsania gnojuʼ 

(por. kratýti), mėšlãmetis ʽhak do gnojuʼ (por. mèsti), mė́šlašakės f.pl. ʽwidły do gnojuʼ (por. 

šãkė), mėšlãvežis a. mė́šlavežis ʽczas, gdy wywożą gnój na poleʼ (por. vèžti). — Vb. denom. 

1. mėšláuti a. mėšlúoti ʽwywozić gnój, gnoić rolę; zbierać gnój u sąsiadów (w braku 

własnego)ʼ, 2. mėšliáuti ʽśmiecić, zanieczyszczaćʼ, 3. mė́šlinti ʽgnoić, użyźniać; brodzić w 

gnojuʼ, 4. mėš̃linti ʽiść powoli, wlec sięʼ. — N.m. Mė́šliai, Mėšlìniai, n.rz. Gudmė́šla (por. 

Gùdupis). 

 mė́šliava 1 p.a. gw. ʽpora wożenia gnoju w poleʼ — synchronicznie: drw. denominalny 

na -iava od mė́šlas ʽgnój, obornikʼ (por. kariavà ⇐ kãrias; páiniava ⇐ páinė). Analiza 

diachroniczna: *mėšliau̯-ā-, drw. dewerbalny od mėšliáuja, mėšliáuti ʽśmiecić, 

zanieczyszczać, zwł. pomieszczenie mieszkalneʼ, war. mėšláuja, mėšláuti ʽwywozić gnój na 

pole; zbierać gnój od sąsiadów (w braku własnego)ʼ ⇐ mė́šlas. Paralele: kãrias ⇒ kariáuti ⇒ 

kariavà; brólis ⇒ broliáuti a. broláuti ⇒ broliavà, brolavà; bérnas ⇒ bernáuti ⇒ bernavà 

(ŽD 379n. mówi o suf. -ava-, -java- zamiast o sufigowaniu -ā- do neoosnowy na -au-). — Na 

skutek odniesienia mė́šliava do czas. mė́šti ʽnawozić, gnoićʼ (zob. mė́žti) doszło do 

resegmentacji mė́š-liava i do wyłonienia -liava jako neosufiksu. Ten ostatni znalazł 

zastosowanie w takich neologizmach, jak mẽsliava (mẽzliava, mezliavà) ⇐ mèsti, nẽšliava ⇐ 

nèšti i vẽžliava ⇐ vèžti. Zob. Leskien 1891, 350. Innego zdania jest ŽD 382, utrzymujący, że 

formant -liava polega na dołączeniu do suf. -java segmentu -l-, przeniesionego jakoby z 

czasowników na -lio-. Takiej kombinacji sprzeciwia się brak jakichkolwiek śladów po 

†mėšlioti, †vežlioti itp.  

 mėšlùngis, -io 1 p.a. ʽskurcz mięśni, spazmʼ. War. akc. mėšluñgis 2 p.a., mė́šlungis 1 

p.a. Też f. mė́šlungė 1 p.a. Odpowiednik stlit. mėšlùnkis: SD <meßlunkis> «kurcz», 

mėšlunkiu negalįs, sergųs «kurcz cierpiący» świadczy o tym, że grupa -ng- pojawiła się 

dopiero na skutek perseweracyjnej asymilacji nk > ng (paralele: lìngė, lùngė, méngė). Inne 

war. mėšlungios b.z.a. f.pl. (Miežinis), mėšlumnis (Ruhig), mėšliū̃gas 2 p.a. Z pewnością 

idzie tu o złożenie. Człon II lunk- może być formą na st. zanikowym do lenk- ʽgiąć, zginaćʼ 
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(zob. luñkanas). Ale człon I pozostaje niejasny. Oprócz mėš° są tu jeszcze dwa war. 1. 

mėšla°: mėšlalùnkis ob. mėšlalùngis, 2. mėšta° lub mešta°: mėštalùnkis, meštalungė b.z.a. 

LEW 444n. sugeruje związek apofoniczny członu mėš- z rodziną czas. mèsti ʽrzucićʼ, mastýti 

i.a. ʽpleść, splatać, wiązaćʼ, co jednak z uwagi na różnicę š : s jest mało prawdopodobne. 

Poza tym są synonimy z I członem plėš-t- od czas. plė́šti ʽrwać, narywaćʼ, por. plėštalùnkis 

ob. plėštalùngis oraz plėštaruñkis (Plėštarunkis rankas plėšia ʽSkurcz chwyta ręceʼ). LEW 

606 zna war. plãštalungis i plãštalunkis (brak w LKŽ). Zob. jeszcze traukulỹs s.v. tráukyti. — 

Drw. mėšlùngiškas ʽskurczowy, konwulsyjny, spazmatycznyʼ.  

 met, wybór nominów pochodzących od czas. metù, mèsti ʽrzucaćʼ: apmetaĩ a. atmetaĩ 

m.pl. ʽosnowa w tkaninie, nici biegnące wzdłuż tkaniny, które przeplata się biegnącymi 

poprzecznie, tzw. wątkiemʼ, atãmetis ʽzelżenie mrozu, odwilżʼ (war. atómėtis), atmetalas SD 

«odmiot, wymiot, odrzutek», ažumeteklis SD «klamka», išmetimas SD «poronienie płodu; 

rozrzucenie, wyrzucenie», metimas SD «ciśnienie czego», mẽtmenys, -nių̃ m.pl. ʽosnowa w 

tkaninieʼ, przen. ʽpodstawa czego, osnowa zarys, szkicʼ, mètras ʽrzutki, bystryʼ (war. metrùs, 

por. syn. mitrùs), metrùs ʽtrafny, celnyʼ, metùs ʽniepohamowany, nieokiełznany; (o koniu) 

który zrzuca z siebie jeźdźcaʼ, pérmetė ʽżuraw u studni, belka u wagiʼ, pérsimetėlis ʽzdrajca, 

odstępcaʼ (⇐ pérsimesti ʽzdradzićʼ), prãmetalas (zob.), sumetìmas ʽzapatrywanie się, wzgląd 

na coʼ, też ʽpowódʼ (kuriaĩs sumetìmais? ʽz jakich powodów?), sumetimas SD «składanie się 

na co», šáukšto mẽtas ʽpełna łyżka (płynu)ʼ, susimẽteliai (zob.). Por. nomina łot. me̦ts ʽkopka 

sianaʼ, przest. me̦ta ts., meteklis ʽcło, czynsz, daninaʼ (obok męsls ts.), me̦ti m.pl. ʽosnowa 

tkaninyʼ, me̦tums ʽnarzut, nasyp, groblaʼ (por. lit. pýlimas ⇐ pìlti), izme̦tumi m.pl. ʽkał, 

odchodyʼ. — Ze słowiańskiego por. *met-ulā, cs. metla ʽgałązkaʼ, sch. mètla ʽmiotłaʼ, bot. 

ʽbylica, Artemisiaʼ, ros. metlá ʽmiotłaʼ, bot. ʽmietlica, Agrostisʼ, czes. metla ʽpęk rózeg do 

bicia; bezlistna gałązkaʼ, przest. ʽmiotłaʼ. — Cps. gármetis (zob. gãras), šiùšiametis (zob.).  

 mėtà 2 p.a., gen.sg. mėt̃os; mė́ta 1 p.a. bot. ʽmięta, Menthaʼ (SD «miętka domowa») — 

zapoż. ze stbłr. mjata, błr. mjáta, -y (SLA 129, ZS 33, LEW 445). W kwestii lit. ė na miejscu 

błr. ʼa por. dėd̃ė. War. z nieorganicznym -r-: mėtrà (LD § 248). — Cps. šáltmėtės f.pl. bot. 

ʽmięta pieprzowa, Mentha piperitaʼ (por. šáltas). War. ze zmianą tm > km: šálkmėtės ts. (por. 

sẽkmas < *setmas). War. z uproszczeniem zbitki lt.m: šálmėtės, šálmėtrės ts. (por. šálkalvis < 

šáltkalvis, LD § 210). Inne cps.: šántamėtė bot. ʽNepeta catariaʼ (zob. šántos), pipìrmėtės bot. 

ʽmięta pieprzowaʼ (por. pipìras), šùnmėtė bot. ʽMentha arvensisʼ (dosł. ʽpsia miętaʼ). 

 mẽtai, -ų 2 p.a. pl.t.m. 1. ʽrokʼ (Naujieji mẽtai ʽNowy Rokʼ, Metų Viešpaties SD «Roku 

Pańskiego»), 2. ʽpory rokuʼ, 3. ʽwyodrębniona pora, gdy coś się dzieje, czasyʼ (pokario mẽtai 

ʽczasy powojenneʼ, jaunystės mẽtai ʽczasy młodościʼ), 4. ʽwiek życiaʼ (Mano mẽtų nedaug 

liko žmonių ʽNiewielu [już] pozostało ludzi w moim wiekuʼ). Pluralizacja formy mẽtas ʽczasʼ 

(zob.). Odpowiednik stpr. mettan EV ʽrok, Jor [Jahr]ʼ, metthe GRG 57 «Jar». — Drw. 

metùitas a. metúotas ʽniemłody, leciwyʼ. Adv. kasmẽt ʽco rok, corocznieʼ (⇒ kasmẽtinis 

ʽcorocznyʼ), pamečiuĩ ʽrokrocznie, co rokʼ, pramečiuĩ ʽco drugi rokʼ (por. pradieniuĩ, 

prarečiuĩ). — Cps. añtrametis, gw. añtarametis ʽdwuletni źrebak a. prosiakʼ, antramẽtis 

ʽuczeń drugorocznyʼ (por. añtras), mẽtgalis ʽkoniec rokuʼ (por. gãlas), mẽtketvirtis ʽkwartałʼ 

(por. ketvirt̃is), mẽtraštis 1. ʽkronikaʼ (kalka ros. létopisь), 2. ʽrocznik, czasopismo ukazujące 

się raz w rokuʼ (por. rãštas), mẽtturgis ʽtarg dorocznyʼ (kalka nwn. Jahrmarkt m., por. 

turg̃us), mẽtūgė ʽpęd, latorośl, jednoroczna gałązkaʼ (zob. ū́gti), war. mẽtūgis, mẽtūglis 

(kalka ze słow., por. pol. latorośl, ros. létoroslь, letoróslь, też létorostь), war. z 

nieorganicznym r: mẽtrūgė; suñkmetis (zob. sunkùs). Por. łot. laĩkme̦ti m.pl. ʽgłówne świętaʼ 

(Boże Narodzenie, Nowy Rok, Wielkanoc), laĩkmęts ʽepokaʼ, np. akmens laikme̦tā ʽw epoce 

kamiennejʼ.  

 metãlas 2 p.a. ʽmetalʼ — zapoż. z ros. metáll m. ʽmetalʼ (⇐ nwn. Metall m., REW II, 
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125). — Gw. mitõlas ⇐ nwn. Metall (GL 87), por. pidõlas ⇐ nwn. Pedal. 

 mẽtas 2 p.a. ʽpora, czasʼ (łot. gw. męts), pl.t. mẽtai ʽrokʼ (zob.) — jeśli nazwę ʽrokuʼ 

powiąże się z pwk. pie. *meh1- ʽmierzyćʼ (LIV
2 424, LEW 445; zob. mė́nuo), to otworzy się 

droga dla hipotezy prajęzykowego st. zanikowego i dla rekonstrukcji nomen *m-eta- z pie. 

*mh1-etó-, znacz. etym. ʽokres czasuʼ ⇐ (adi.) ʽmający określone trwanieʼ. W kwestii 

sufiksu por. stãtas. — Przysłówki: niekuomèt ʽnigdyʼ (zrost wyrażenia niẽkuo metù instr.sg. 

ʽo żadnym czasieʼ), šiuõ metù ʽteraz, obecnieʼ, víenu metù ʽw tym samym czasieʼ, ne metu 

SD «niewczas», ne metu gimįs SD «poroniony, porzucony». Inne drw.: ikmetingas SD 

«doczesny» (kalka z pol., Borowska 335), metingas DP ʽdoczesnyʼ, mẽtinis (zob.). — Cps. 

darbýmetis (zob. dárbas), lénkmetis (zob. lénkas), põnmetis (zob. põnas), prastýmetis a. 

prãstmetis (zob. prãstas), rytmetỹs a. rýtmetis ʽporanekʼ (por. rýtas), rytmečiaĩs adv. ʽco 

rano, każdego rankaʼ; trumpametė SD «mgnienie oka, krociuchny czas» (por. trum̃pas).  

 metavõnė 2 p.a. stlit., gw. ʽpokuta, żal za grzechyʼ, por. ant susipratima metavonės ir 

gailystės už nusidėjimus ʽcelem uprzytomnienia sobie, czym jest pokuta i żal za grzechyʼ 

(1653, zob. SLA 129). Mala liežuviu... idant kuningas jų nesuprastų ir neantkrautų diktos 

metavonės ʽMielą jęzorami..., żeby ksiądz ich nie zrozumiał i nie zadał ciężkiej pokutyʼ. — 

Vb. denom. metavótis stlit. ʽżałować, kajać się, pokutowaćʼ, por. Kurs metavojas gailingai, 

tu jam atleidi meilingai KN 220 ʽKto kaja się z żalem, temu ty odpuszczasz z miłościąʼ, gw. 

Jau dabar nėr ko taip metavotis po laiko ʽTeraz już nie ma co się tak kajać po czasieʼ, gw. 

pasimetavóti ʽpokajać się, poprawić sięʼ (Jis pasimetavójo jau, t.y. nebvagia, nebgeria JU 

ʽOn już się poprawił, tj. nie kradnie już, ani nie pijeʼ. — Neoosn. pametavo-: pametavonia 

ʽpokajanieʼ, por. prašome tave... apiedvasią tava šventą, kuri [mumus tikrą pažinimą griekų 

duotų ir] tikrosp pametavoniosp ie geriump darbump visada judintų PK 289 ʽprosimy cię... o 

Ducha świętego, ktoryby nas ku pokajaniu i dobrym uczynkom ustawicznie pobudzałʼ. — 

Trudne. Od początku podejrzewano tu polonizm, ale dotąd nie udawało się znaleźć w 

materiale przekonującej formy źródłowej. Brückner 1877, 108 łączył metavótis z pol. 

opamiętać się ʽodzyskać równowagę duchaʼ. Nie przekonało to Skardžiusa, SLA 129, który 

ze swej strony wciągnął do porównania pol. mętować, jeden z gwarowych wariantów wyrazu 

medytować ʽmyśleć nad czym, rozmyślaćʼ (za SGP III, 136). Tymczasem SW II, 936 pomija 

świadectwo SGP i przytacza czas. mętować (przest.) jedynie w znacz. ʽw zabawie dziecięcej: 

wymawiać pewną formułę, zwracając się z każdym jej wyrazem do innego uczestnika 

zabawy...ʼ (po tym przytoczeniu następuje uwaga, że forma stoi na miejscu *metować, co 

było vb. denominativum od meta ʽcel, kresʼ). Skardžius (l.c.) był zdania, że pol. mętować 

zlitewszczono na mentavótis (ʽżałowaćʼ), z czego później – na skutek adideacji do metù, 

mèsti m.in. ʽporzucić zły nawyk, nałógʼ – miała powstać pozbawiona -n- forma metavótis. 

Niestety, tej kombinacji nie da się utrzymać. Po pierwsze dlatego, że metavótis ma starszą 

metrykę niżeli mentavótis (znane dopiero od XIX w., zob. LKŽ III, 17, 104); to ostatnie 

wygląda zresztą na neologizm z wtórnym -n-. Po drugie semantyka rozpatrywanych form 

czasownikowych jest zgoła niekompatybilna. Zob. też LEW 445n. Brak w ALEW. — 

Przystępując do trzeciej próby, wyjdziemy od przypuszczenia, że formą zapożyczoną do jęz. 

starolitewskiego było nie vb. metavótis ʽżałować, kajać sięʼ, lecz sb. metavõnė ʽpokutaʼ. Lit. 

abstracta na -on- mają czasem obok siebie warianty na -oj-, por. np. verpõnė i verpõjė 

ʽprzędzenie; czas przędzeniaʼ (zob. s.v. verp̃ti). Na wzór tej dwoistości można sobie 

wyobrazić taką parę równoznacznych form, jak metavõnė i *metavõjė. Otóż *metavõjė 

ʽpokutaʼ przywodzi już na myśl wyraz stpol. metanoja ʽżal za grzechyʼ, będący 

spolszczeniem gr. μετάνοια ts. Por. za SPXVI XIII, 284: Y ś. Básilius Grecki Doktor, pokutę 

Niniwitow, w pośćie, w popiele y włośienicy czynioną, Metánoią zowie, WUJNT 11. Wydaje 

się prawdopodobne, że metanoja została zlituanizowana w brzmieniu *metanõjė, po czym 

doszło 1° do dysymilacji sekwencji m-n w m-v (> *metavõjė), 2° do wymiany sufiksu -oj- na 
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-on- (⇒ metavõnė). Paralele na dysymilację spółgłosek nosowych: bezmėñas > bezvėñas; 

priemenė ̃> prievenė.̃ 

 mẽtelė 1 p.a., zwykle pl. mẽtėlės bot. ʽbylica piołun, Artemisia absinthiumʼ, dawniej w 

rodzaju męskim: metėliai SD «piołun». Zapewne rzeczownik dewerbalny, związany z mèsti 

ʽrzucaćʼ (szczegóły nie zostały zbadane). Por. syn. pelýnas. 

 metelinga b.z.a. przest. (Tikybos mokė lenkiškai ir net, jeigu pats nevartojo metelingos, 

tai bent jai nesipriešino ʽReligii uczył po polsku i nawet, jeśli sam nie stosował ʽnota 

linguaeʼ, to przynajmniej się jej nie sprzeciwiałʼ) — przekształcenie zwrotu łac. nota linguae 

ʽstopień [ze znajomości] języka [łacińskiego]ʼ przez skojarzenie go z litewskim czas. metù, 

mèsti ʽrzucić, rzucaćʼ, zob. LEW 446. Chodzi o pewien zwyczaj rozpowszechniony w 

dawnych szkołach jezuickich, gdzie wymagano mówienia wyłącznie po łacinie. Tabliczka z 

napisem ʽnota linguaeʼ służyła piętnowaniu uczniów, którym zdarzało się mówić po polsku 

lub litewsku zamiast po łacinie. Ten zwyczaj opisuje Zygmunt Gloger, zob. Encyklopedia 

staropolska ilustrowana (wyd. II, Warszawa 1972), t. III, 226n. 

 metélnykas 1 p.a. 1. SD
1 i SD «mietelnik» [ʽakrobata na linach, linoskoczek, kuglarzʼ, 

SPXVI], 2. gw. ʽkomik w cyrku; żartowniśʼ, 3. gw. ʽczłowiek o niestałym usposobieniu, 

roztargniony, lekkomyślny człowiekʼ — zapoż. z pol. XVI w. mietelnik. War. metelninkas 

LEX ʽkuglarz, Gauklerʼ. Por. SLA 130, ALEW 643, POLŽ 120n. 

 metiežas b.z.a. przest. ʽpowstanie wszczęte przeciw Rosji w styczniu 1863 r. na terenie 

Królestwa Polskiego, Litwy, Białorusi i części Ukrainyʼ — zapoż. ze stbłr. mjatežъ, metežъ, 

por. ros. mjatéž, -á ʽbunt, rewolta, powstanieʼ, błr. mjacéž, mjacjažú ts. Por. syn. lénkmetis. 

 mẽtinis, -ė 1 p.a. ʽroczny, dorocznyʼ (SD «doczesny, doroczny; roczny, rok maiący; 

uroczysty») — denominalny przymiotnik na -in- od mẽtai ʽrokʼ. SD: metinė diena, metuose 

švinčiama «rocznica» (por. švę̃sti), metinė nauda «ordynaria» [ʽczęść zarobków wypłacana w 

naturze, w zbożu, drzewieʼ, SPXVI], metinė švintė «uroczystość», alga metinė, metuose 

ažumokama «jurgielt» [ʽdoroczne uposażenie, wynagrodzenieʼ], ⇒ metinystė SD
1 

«uroczystość». — Formy substantywizowane: mẽtinė ʽspowiedź dorocznaʼ (Ar atlikai 

mẽtinę? ʽCzy byłeś u spowiedzi dorocznej?ʼ), mẽtinės f.pl. ʽrocznica; rocznica śmierciʼ (war. 

metỹnos).  

 mė́tyti, mė́tau, mė́čiau ʽrzucać, rozrzucać, miotać, ciskaćʼ (SD «ciskam co; miecę, 

miotam», atmėtau SD
1 «odmiatam, odmietam»). Refl. mėtausi šin tin SD

1 «mieczę się» 

[ʽmiotam sięʼ], mė́tytis m.in. ʽwalać się, być porozrzucanymʼ — iterativum na -y- z pwk. na 

WSE mėt- ⇐ met-, por. metù, mèsti ʽrzucićʼ (BSW 183). — Neoosn. mėč̓ - (⇐ mė́čiau): 

mė́čioti ʽrzucać, rozrzucać, miotaćʼ; z tego iterativum wyodrębniono neoosn. mėčio-: 

mėčiõklis ʽkto ma zachcianki, kaprysyʼ (por. klajõklis, žvejõklis), mė́čiotojas ʽmiotaczʼ. — 

Neoosn. mėty-: mėtỹklė ʽprocaʼ (por. pustỹklė, svaidỹklė), mėtymasis SD «rzucanie się, 

miotanie» (por. vaikymasis), ir vė́tytas ir mė́tytas, dosł. ʽi przewiany i miotanyʼ – mówi się o 

kimś mającym duże doświadczenie życiowe (por. pol. kuty na cztery nogi), mėtytojas SD 

«ciskacz» (por. šáudytojas). — Osnowa na WSE i z suf. *-ī- jest poświadczona również w 

słowiańskim mět-i-, por. ros. métitь, méču ʽcelowaćʼ, zamétitь ʽzauważyćʼ, primétitь 

ʽzauważyć, zapamiętać, zanotować w pamięciʼ, sch. zamijètiti ʽzauważyćʼ. Inaczej BSW 179, 

REW II, 126: bezpośrednie odniesienie do rzeczownika sti. mātí- ʽmiara, prawdziwe 

poznanieʼ. — Z innymi sufiksami: mė́tinėti ʽrzucać, ciskaćʼ, išmėtinė́ti ʽrobić komu 

wyrzutyʼ: ižrūgoju, ižmėtinėju ing akis kam SD «vrągam się, natrząsam się z kogo» (jest war. 

metinė́ti). Dalej por. mėtóti, -ju, -jau ʽrzucać, miotaćʼ, zwykle refl. mėtótis : łot. mẽtât, -ãju 

ʽrzucaćʼ; ta formacja ma nawiązanie w słowiańskim mět-a-, por. scs. vŭmětati ʽwrzucaćʼ, bg. 

smjátam ʽsądzę, uważamʼ, ros. metátь ʽmiotać, ciskać, rzucaćʼ, smetátь ʽzmiatać, odrzucać, 
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strącaćʼ, pol. pomiatać, zamiatać. — Inne iteratywy na WSE mėt-: mė́tlioti ʽrzucać, ciskaćʼ 

(por. imlióti ob. imióti), mė́teliotis ʽrzucać się to na jedno, to na drugie, próbować wciąż 

czegoś nowegoʼ (ŽD 520). — Nomina z mėt-: atómėtis a. ãtmėtis ʽzelżenie mrozu, odwilżʼ 

(⇐ atsìmetė šalt̃is ʽzelżał mrózʼ), SD
1 atmėtis «odmiot» [ʽzlekceważenie, wzgardaʼ, SPXVI], 

mėt̃is ʽrzucenie, rzut, np. kamieniemʼ, pãmėtė ʽpodagra, łamanie w kościachʼ, pãmėtis 

ʽchorobaʼ (LEW 535 porównuje to z łot. pamašas, pamešas f.pl. ʽzłe skutki rzuconego uroku, 

choroby, bóle; różne choroby zwierzątʼ < *pamati̯ā-), pérmėtė ʽżerdź żurawia studziennego; 

poprzeczna belka; poprzeczkaʼ, pérmėtis ʽbiegnąca pod kalenicą belka, do której przybija się 

krokwieʼ, príemėtis ʽchoroba nerwowa spowodowana przelęknieniemʼ, SD
1 «przymiot» 

[ʽprzymiot, przymiotna choroba, epidemia, przymiotająca się niemoc...ʼ, L.], por. syn. 

príetykis; šiùšiamėtis (s.v. šiùšiametis). 

 mė́tra 1 p.a. stlit., gw. ʽprzywidzenie, urojenie, złudzenie, widmoʼ, SD «obłuda, mara» 

(syn. niekai). Analiza: *mē-trā, nomen dewerbalne z suf. -tr, o budowie podobnej do vė́tra. 

Pwk. mė́-C jest prawdopodobnie refleksem pie. *meh1- ʽmierzyć, szacować wielkość czegośʼ 

(LIV
2 424), por. sti. mā́trā ʽmiaraʼ, gr. μήτρα ʽmiara polaʼ, μῆτις f. ʽmądrość, umiejętność; 

rada, plan, zamiarʼ. Punktem wyjścia w lit. rozwoju semantycznym było znacz. ʽmierzyć co 

wzrokiemʼ, stąd ʽwidzieć co oczyma wyobraźniʼ. Por. LEW 429. Inaczej ŽD 301: analiza mė́t-

ra ⇐ mė́tyti ʽrzucać, miotaćʼ. Osobno zob. mė́klinti, pamėklė.̃ — Vb. denom. mė́trauti 1. 

ʽoglądać, oglądać z zamiarem wybrania sobie czegoś; rozglądać się za czymʼ, 2. ʽumyślić, 

powziąć zamiar, zamierzać, planowaćʼ.  

 mètras 2 p.a., mẽtras 2 p.a. 1. ʽmetr, jednostka długości w układzie metrycznymʼ, 2. 

ʽmiara metrowaʼ, 3. ʽmetr sześciennyʼ, 4. ʽdrewno pocięte na kawałki metrowej długościʼ — 

zapoż. z ros. metr lub pol. metr (⇐ fr. mètre ⇐ łac. metrum ʽjednostka miary wierszaʼ. — 

Gw. mìteris KRŽ ⇐ nwn. Meter n./m. (por. mìrgelis ⇐ nwn. Mergel; mitõlas ⇐ nwn. 

Metall). 

 mẽtryčia 1 p.a. przest., gw. ʽmatnia sieciʼ, pl.t. mė́tryčios 1 p.a. — zapoż. z prus.-niem. 

mētrits, mettericze ʽSack der Zeise, trichterförmiger Netzsack, Metritzʼ (GL 86). Do 

lituanizacji posłużył neosuf. -yčia, który wyabstrahowano ze slawizmów typu garčýčia, 

kunýčia, vỹlyčia (por. GJL II, § 431). Podobnie w wypadku motnyčia b.z.a. ʽprzerębel do 

wyciągania sieciʼ ⇐ motnià ʽmatniaʼ. 

 mètrika 1 p.a. ʽświadectwo urodzeniaʼ, gw. mẽtrikai pl.t. m. (Tėvas nuvėj pas kunigų ir 

isìjėmė mẽtrikus DVŽ ʽOjciec poszedł do księdza i wyjął sobie metrykęʼ) — zapoż. ze stbłr. 

metryka, metrika, por. błr. métryka lub pol. métryka (miejsce akcentu może być imitacją 

akcentu łacińskiego). War. màtrikai m.pl. POLŽ 116, 451: wprost z pol. Por. pol. metryka, 

przest. matryka ʽświadectwo urodzeniaʼ, dawniej też ʽksięga parafialna aktów chrztu, ślubu, 

zgonuʼ; matryka to skrócenie z matrykyła ⇐ łac. mātricula (zob. Bańkowski II, 164n.).  

 mė́trigauti, mė́trigauju, mė́trigavau gw. ʽzamierzać, mieć zamiarʼ — z udźwięcznienia 

*mėtrik-auti (por. lenciū̃gas < *lenciūkas). War. mẽtrikauti ʽprzypuszczaćʼ. Dwuznaczne. Po 

pierwsze może to być ekspresywny wariant do mė́trauti m.in. ʽoglądać; zamierzaćʼ (zob. 

mė́tra), utworzony neosuf. -ikau-, który można było wyabstrahować w typie meilikáuti ⇐ 

meilìkis; tùpčikauti ⇐ tùpčikas. Po drugie może to być vb. denominativum do zanikłego 

n.agt. *mėtr-ikas ʽten, który coś zamierzaʼ. Nieobecność osnowy nominalnej na -ik- stwierdza 

się również w wypadku czasowników mainikáuti, pelnikáuti, samdikáuti. 

 metvižà 4 p.a. wsch.-lit. ʽdoroczny odpustʼ (Nekur an metvižõs, kap seni sako, išvažau 

ZTŽ ʽGdzieś na odpust, jak mówią starsi, wyjechałʼ) — złożenie z met- jak mẽtai ʽrokʼ i 

członem -viža, który może oznaczać ʽwyjazdʼ, ponieważ jest refleksem st. zanikowego typu 

RiT ⇐ ReT do vež-, por. vèžti ʽwieźćʼ, SO išvažinė́ti ʽwyjeżdżać, by(wa)ć w podróżyʼ. W jęz. 
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łotewskim odpowiedni st. zanikowy ma formę viz-, por. vizinâtiês iter. ʽwozić się (wozem, 

sańmi, łódką)ʼ. Znacz. etym. ʽdoroczny wyjazd (do innej miejscowości)ʼ. Por. mẽt-turgis 

ʽtarg dorocznyʼ. 

 mėzdrà 4, 2 p.a. 1. ʽprzymięsna strona skóry zwierzęcej, mięso przy skórze, mięzdraʼ 

(Mėzdra išskutama dalge ʽMięzdrę usuwa się (miezdrzy się) przy użyciu kosyʼ), 2. ʽgorsza 

strona skóryʼ, 3. ʽmiąższ drzewny, miazga drzewaʼ — zapoż. z błr. mjazdrá, mezdrá, -ý ts., 

por. ros. mezdrá, mjazdrá (ĖSBM 7, 135n.; niedokładnie LEW 446). — Pl.t. mėz̃dros 1. 

ʽmarne mięso: z żyłami, ścięgnami i błonamiʼ, 2. ʽkawałki mięsaʼ, 3. ʽwnętrzności, 

Eingeweideʼ (NDŽ). Drw. mėz̃drikas ʽmały kawałek mięsaʼ, cps. mėzdragalỹs a. mėz̃dragalis 

ʽkawałek mięsaʼ (por. gãlas). Vb. denom. mėzdrúoti ʽmiezdrzyć, oskrobywać skórę z mięsa, 

wyrzynać mięsoʼ. — Hiperpoprawne warianty bez -d-: mėzrà 2 p.a. ʽmięzdraʼ, m.pl. mėz̃rai 2 

p.a., mėzraĩ 4 p.a. ʽkawałki mięsa pochodzące z miezdrzeniaʼ (Dirbant avikailį, mėzrùs reik 

iškaišti su gelaže, kad avikailiai nestirtum JU ʽObrabiając skórę owczą, trzeba resztki mięsa 

zeskrobać żelazem [mizdrownikiem], żeby skóra nie zesztywniałaʼ), też f.pl. mėz̃ros ts. (Tas 

mėzras ataduok katei ʽTe «mėzros» rzuć kotuʼ). 

 mẽzliava 1 p.a., mezliavà 3 p.a. gw. 1. ʽzbiórka pieniędzy, np. dla pogorzelcówʼ, 2. 

ʽskładka, składanie się, np. na zakup wódki, na opłacenie orkiestryʼ, 3. ʽ(na dawnym weselu) 

zbiórka pieniędzy lub składanie darów dla młodej paryʼ, 4. hist. ʽdanina składana z młodych 

zwierząt hodowlanych, cieląt, prosiąt, jagniąt, także z kurʼ (por. Skardžius, RR 4, 731). War. 

mežliavà, mẽžliaba. Forma mẽzliava wywodzi się z mẽsliava przez sonoryzację sl > zl (por. 

brę́slė > brę́zlė; kramslė ̃ > kramzlė;̃ *skriauslas > skriaũzlas). Pod względem 

morfologicznym chodzi tu o drw. od neopwk. mes- (⇐ mèsti ʽrzucić, rzucaćʼ). Urobiono go 

przy użyciu neosuf. -liava, wyabstrahowanego w typie mė́šliava (paralele: nẽšliava, 

riñkliava, vėl̃iava). Pod względem semantycznym można porównać derywację pol. pot. 

zrzutka ʽskładkaʼ od czas. zrzucić się ʽzłożyć się na wspólny zakup czegośʼ. Inaczej GJL II, § 

133, gdzie przyjęto drw. na -iava od zanikłego sb. *meslė. Jeszcze inaczej Skardžius, RR 4, 

384: sprowadza mẽsliava do *mest-liava, a mẽzliava do *mezd-liava, ale nie wyjaśnia, czym 

miałyby być segmenty *mest- i *mezd-, postulowane przezeń jako osnowy. — Zapoż. 

litewskie w stbłr. mezleva, mezliva ʽpodatek od bydłaʼ (XV-XVI w.), błr. mézleva, -y ʽczynsz 

w naturzeʼ (ĖSBM 7, 8n.). Zob. też sámbarios s.v. bert̃i.  

 mė́žti, mė́žiu, mė́žiau 1. ʽbrać gnój z chlewa lub obory, nakładać na wóz i wywozić na 

poleʼ, JU ʽkłaść gnój (na wóz, na niwę)ʼ, 2. ʽroztrząsać gnój, nawozić glebę, gnoićʼ 

(Nemė́žėm niekuo, ale auga ʽNiczym nie nawozimy, a [mimo to] rośnieʼ), 3. ʽwalać, brudzić 

ubranieʼ, 4. ʽprószyć coś miałkiego na podłogę, zaśmiecaćʼ, 5. ʽoczyszczać studnięʼ, 6. 

ʽwykonywać energiczne ruchy, szybko coś robić, szybko iśćʼ, atmė́žti m.in. ʽszybko przyjśćʼ, 

išmė́žti tvártą ʽwybrać gnój z chlewa lub oboryʼ, išmė́žti ʽwyjść, wynieść sięʼ, pamė́žti 

ʽporozrzucać czyniąc nieładʼ, parmė́žti ʽwrócić do domuʼ, primė́žti ʽzebrać się w jednym 

miejscuʼ. Refl. mė́žtis ʽchmurzyć sięʼ (Baimėjuos, kad lys: jau susimė́žė ʽBoję się, że będzie 

padać: już się zachmurzyłoʼ), išsimė́žti ʽwypróżnić się; wynieść się skądʼ. Odpowiednik łot. 

mêzt, mêžu, mêzu ʽrozrzucać gnójʼ. Sporne, zob. BSW 173, LEW 444 (s.v. mė́šlas). 

Transponat ie. *meh1ǵ
(h)-. — Nomina: mė́ža ʽodchody, np. końskieʼ, mėžãtė ʽczas 

wywożenia gnoju, nawożenia pólʼ (sufiks jak w ãratė, kū́latė), ⇒ neoosn. mėžat-: mėžãtvė 

ʽczas wywożenia gnojuʼ (por. šienãtvė); mėžė ̃ a. mėžià ʽgnojenie pólʼ, mėžėjỹs ʽten, co 

nakłada gnójʼ (por. grėbėjỹs, kūlėjỹs), mė́žymas ʽnawieziona rolaʼ, mėžinỹs ʽkupa gnoju; 

gnójʼ (Aš mėžinį mėžiu ʽRoztrząsam gnójʼ), są́mėžinis ʽśmietniskoʼ. Osobno zob. mė́šlas. — 

N.rz. Mėžià a. Mėžė ̃ (war. Mėžỹs), Mė́želka ob. Mėžiaukà (znacz. etym. ʽgnojówkaʼ; por. 

Srùtupė s.v. srùtos). N.m. Mėželiaĩ, Mėžiónys, Mėžionė́liai. — Stopniem o do *mēž- jest 

pbsł. *mōž- > lit.-łot. *muož-, psł. *maz-. Por. z jednej strony łot. muõzêt ʽjeść chciwie i w 
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sposób nieapetycznyʼ, izmuõzêt ʽprzechytrzyć, wystrychnąć kogoś na dudkaʼ (brak lit. 

†muož-), z drugiej strony scs. mazati, mažǫ ʽmazać, powlekać czym, smarować, namaszczać, 

brudzićʼ, ros. mázatь, mážu, pol. mazać, mażę. Por. REW II, 87, LEW 444, Derksen 2008, 

304. Inaczej Boryś 317, który zresztą przeoczył lit. mė́žti. Inaczej też BSW 185, który 

połączył mė́žti z rodziną mỹžti ʽoddawać moczʼ, zaś scs. mazati (s. 173) wymienił bez 

łotewskiego comparandum. — Drw. psł. *maz-slo n.instr. ʽto, czym się maże, smarowidłoʼ, 

por. scs. maslo ʽoliwa, maśćʼ, sch. mȁslo ʽsmalecʼ, ros. máslo ʽmasło; olej, oliwaʼ, pol. masło 

ʽtłuszcz otrzymywany ze śmietanyʼ.  

 miaũkti, miaukiù, miaukiaũ ʽo kocie: wydawać głos, miauczećʼ — od wykrz. miáukt o 

miauczeniu kota. Drw. miáukčioti, miauksė́ti. — Od obocznego wykrz. miáu, miaũ pochodzi 

miáuti, miáuju, mióviau ʽmiauczećʼ, iter. miáučioti. Por. syn. kniaũkti ob. kniáuti. — 

Niejasna jest rozszerzona o -zg- osnowa czas. miaũgzti, -zgiù, -zgiaũ ʽmiauczećʼ, ⇒ 

miauzgė́ti, miáuzgu, -ė́jau; sb. miáuzga c. ʽkto bez powodu się złości, gderaʼ. 

 midùs, -aũs 4 p.a. ʽmiód pitny, trunek miodowyʼ (SD «miod pity»). War. mìdus a. 

mìdas 2 p.a. Zapożyczenie germańskie, najprawdopodobniej z goc. *midus, por. stwn. meto, 

nwn. Met m., stang. medu, meodu, stnord. mjǫðr, < pgerm. *medu- < pie. *medhu- ʽmiódʼ 

(zob. medùs). Por. LEW 447, ŽD 55, EWD 865. Būga, RR II, 86n. uważał, że Litwini przyjęli 

midùs i kilka innych zapożyczeń gockich (alùs, pẽkus, šárvas) przy pośrednictwie Prusów, a 

to z uwagi na okoliczność, że tylko ci ostatni znajdowali się – jego zdaniem – w 

bezpośrednim kontakcie z Gotami ok. III w.n.e. — Drw. midùlis zdrob. ʽmiodekʼ (Gėriau 

alutį, saldų midutį, per visą naktį iki gaidelių ʽPiłem piwko, słodki miodek, przez całą noc, 

do [pierwszych] kurówʼ), midùtis ʽsłodki sok wydzielany przez kwiaty, będący przynętą dla 

owadów, nektarʼ, cps. midùdaris, -ė a. midudarỹs, -ė ̃ʽkto wytwarza miód pitnyʼ (por. darýti). 

 miẽdis, -džio 2 p.a., miẽdžius, -iaus 2 p.a. gw. ʽmiedź, Cuprumʼ — ze zmianą rodzaju 

(por. vãris) zapożyczone ze stbłr. medь, medzь (por. błr. medzь, -i f., pol. miedź, scs. mědĭ). 

Zob. też ZS 34.  

 miedžiõkas, czyt. miadžiõkas 2 p.a. gw. ʽmiedziany pieniądz, drobna moneta 

miedziana, miedziakʼ — zapoż. z błr. mjadzják, medzjaká, pl. medzjakí (TSBM). ʽDyftong 

graficznyʼ <mie> oddaje sekwencję /mja/ (por. põmietis ⇐ błr. pámjacь). NB. Miejsce lit. 

akcentu wyklucza wywód z pol. miedziak, podany w LKŽ VIII, 133 i ostatnio w POLŽ 121. 

 mieg-, postwerbalne nomina od miegù, miegóti ʽspaćʼ: bemiẽgė a. bẽmiegė 1. 

ʽniemożność spania, bezsennośćʼ, 2. bot. ʽlepnica baldaszkowa, Silene armeriaʼ, bemiẽgis 

ʽbezsennyʼ (bemiẽgės nãktys f.pl. ʽbezsenne noceʼ), miegalis SD «ospały», miegãlius 

ʽśpiochʼ, DP ʽospałyʼ, miẽgamas kambarỹs ʽpokój do spaniaʼ, zdrob. miegamùkas (⇒ 

miegamàsis ʽsypialniaʼ), miẽganas ʽsenny, zaspanyʼ, m.in. BRB (miẽganos ãkys f.pl. ʽsenne 

oczyʼ, por. sufiks w rū̃kanas, ū́kanas), war. stlit. miegonas ʽsennyʼ; miẽgas ʽsenʼ : łot. mìegs 

ts.; miegas ne miegas SD «mżenie» [ʽsenność, półsenʼ, SPXVI], nemiẽgas ʽbezsennośćʼ, 

miegulỹs DP ʽospałyʼ, miegū́stas gw. ʽzaspanyʼ (liter. miegùistas), war. z neoapofonią 

sufiksalną ū ⇒ uo: miegúostas ʽzaspanyʼ (⇒ vb. denom. *mieguostauti: nemieguostaudami 

DP ʽpilnie, gorliwieʼ), miegúosčias ʽzaspanyʼ; ùžmiegos f.pl. ʽpierwszy i najmocniejszy senʼ. 

Interi. miegù (przy usypianiu dziecka; syn. merkū́). — Cps. arkl(i)ãmiegis ʽpierwszy, mocny 

senʼ (dosł. ʽkoński senʼ, por. arklỹs), miegakūlỹs a. -kulỹs ʽśpiochʼ (dosł. ʽśpiący snopʼ, por. 

kūlỹs; war. miegagulỹs), miegamaĩšis ʽśpiochʼ (dosł. ʽśpiący wórʼ, por. maĩšas), miegeĩvis 

neol. ʽlunatykʼ (por. eĩti), miẽgmaišis neol. ʽśpiwórʼ (kalka z pol. śpi-wór, por. maĩšas), 

miegpuvỹs a. miẽgpuvis ʽkto (zbyt) długo śpi, śpiochʼ, dosł. ʽkto śpiąc gnijeʼ, por. pū́ti, pùvo 

(⇒ vb. denom. miegpuviáuti ʽwylegiwać się, tracić czas na leżeniuʼ), miegrū́gtis ʽśpioch, 

leńʼ, dosł. ʽkto śpiąc kiśnieʼ (por. rū́gti), pirmãmiegis ʽpierwszy, najtwardszy senʼ, SD 



1053 

na prawach rękopisu 

«pierwospy» [ʽpierwsze zasypianieʼ] (por. pìrmmigis s.v. mìgti).  

 míega 1 p.a. żm. 1. ʽzasiek, odgrodzone deskami miejsce w śpichrzu, gdzie zsypuje się 

ziarnoʼ (syn. arúodas), 2. ʽprzegroda w ziemiance, piwnicy, mieszcząca kartofle, warzywaʼ, 

3. pl.t. míegos żm. ʽkoryto rzekiʼ (Dowkont). War. akc. miegà 3 p.a.; war. m. míegas: Javai 

supilti míege ʽZiarno zboża zsypane do sąsiekaʼ. Formacja dewerbalna od pwk. mieg-/maig-, 

por. łot. miêgt ʽmocno ścisnąć, gnieść; okładać batemʼ, lit. míegti m.in. ʽokładać kijemʼ, 

máigyti ʽgnieść, ściskaćʼ (por. ŽD 41, LEW 447n.). Znacz. etym. ʽmiejsce, w którym 

umieszcza się coś przez wpychanie, upychanie, ugniatanieʼ. Por. primýgti m.in. ʽprzycisnąć 

drągiem siano na wozieʼ. — Drw. pamíegis a. príemiegis ʽdolna część zasieku, skąd czerpie 

się ziarnoʼ, virš̃miegė ʽmiejsce do zsypywania czegoś, urządzone przed zasiekiemʼ (por. 

virš̃). 

 miegóti, miegù, miegójau ʽspaćʼ, numiegóti ʽzdrzemnąć się, drzemiąc zasnąć niecoʼ, 

pamiegóti ʽpospać, przespać sięʼ, refl. prasimiegóti ʽprzespać sięʼ, prisimiegóti ʽdo woli 

pospać, naspać sięʼ, prisimiegojau SD «naspałem się». Paralele strukturalne: ieškóti oraz 

kabóti, brydóti. — Dawne prs. było atematyczne, por. miegmi MŽ, SD «śpię», nemiegmi SD 

«czuię» (syn. girdžiu, jutu, jaučiu), ažumiegmi SD
1 «osypiam; usnę; zasypiam», prasimiegmi 

nuog gerimo SD
1 «wytrzeźwieię», 3 os. miekt ʽśpiʼ, nemiekt MŽ ʽnie śpiʼ (kuris tiki ne miršta, 

beť miegtʼ DP 3718 ʽwierny nie umiera, ale śpiʼ). Tematyzacja formy 3 os.: miẽg-ti ⇒ 

neopwk. miegt- ⇒ miẽgt-i (1 sg. miegčiù) albo miẽgt-a (1 sg. miegtù). Tematyzacja formy 1 

os.: miegmi ⇒ neopwk. miegm- ⇒ miegm-ù. W gwarach spotyka się takie formy praesentis 

jak miegnù, miengù (por. sniẽnga) i miegstù (por. prasimiegstu SD
1 «trzeźwieię»). Z 

reanalizy miegs-tu pochodzi neopwk. miegs-, widoczny w gwarowych neologizmach 

miegsmì (Nočià) i miegsmù (Pelesà), zob. LD § 630. — Sądzi się, że forma prs. miegù 

pochodzi od tematu perfektywnego *mai̯g- (⇐ *mei̯g-), znacz. etym. statywne ʽmieć 

przymknięte powiekiʼ, por. łot. piemiêgt acis ʽzmrużyć oczyʼ, scs. poměžiti oči ʽzamknąć 

oczyʼ (refleks słow. ě wyklucza SE pbsł. *ei̯). Zob. Stang 1966, 337, LEW 447. Zestawia się 

z wed. niméghamāna- ʽniederblinzelndʼ i na tej podstawie odtwarza pwk. pie. *mei̯gh- 

ʽmrugać oczyma, migotaćʼ (LIV
2 427). Dobry przegląd problematyki historyczno-

morfologicznej dał niedawno Villanueva Svensson, Balt XXXIX:2, 2004, 179-187. — 

Neoosn. miegoj- (⇐ miegójau): miegójimas ʽspanieʼ, pérsimiegojimas ʽprzespanie sięʼ. — 

Neoosn. miego-: miegolà ʽśpiochʼ, miegónys pl.: į miegónis eĩti ʽszykować się do spaniaʼ, 

miegotuvė b.z.a. ʽsypialniaʼ. — SO maig-: maigýtis (zob.). — SZ mig-: mìgti (zob., tam też 

nomina z mig- i formy z WSZ myg-). 

 míegti, míegiu, míegiau gw. 1. ʽpobolewać – o zębie, o kłującym bólu w bokuʼ, 2. 

ʽuderzać kijem, razićʼ (war. miẽgti), np. Kad miẽgė man lazda! ʽJak zdzielił mnie kijem!ʼ, 

numíegti ʽukłuć – o bólu; zabić uderzeniemʼ (Aš tave kaip žaltį vietoje numíegsiu! ʽJa ciebie 

jak węża na miejscu zabiję!ʼ), ʽuciąć, odrąbać; ukraśćʼ. Odpowiednik łot. miêgt, -dzu 1. 

ʽmocno cisnąć, gnieśćʼ (por. lit. mýgti), 2. ʽuderzać, bić batemʼ. Brak nawiązań ie. skłania do 

przypuszczenia, że mamy tu nowotwór bałtycki, powstały na podstawie mýgti ʽcisnąć, 

naciskaćʼ przy udziale neoapofonii SZ y ⇒ SP/SE ie. Podobne derywacje to dýžti ⇒ nudíežti, 

rýti ⇒ priríeti i łot. dzīvu ⇒ dzievât (zob. s.v. gaivìnti). Nie jest nieprawdopodobne, że od SZ 

myg- utworzono również alternatywny SP/SE meig- o zróżnicowanym znaczeniu, zob. 

méigti, -iu, -iau ʽpotrafić, móc, zdołaćʼ. NB. LEW 448 łączył míegti z jednej strony z rodziną 

miegóti ʽspaćʼ (co z uwagi na akut budzi pewną wątpliwość), z drugiej strony z pol. śmigać 

ʽwykonywać szybki ruch przedmiotem trzymanym w ręce; ciąć, uderzać z rozmachemʼ 

(inaczej Boryś 618n., który uważa śmigać za odmiankę fonetyczną psł. *svigati, 

spokrewnionego z lit. svíegti). — Nomen: míega (zob.). — SZ mig-: migsė́ti, migsiù 

ʽprzyciskać (wielokrotnie)ʼ, ⇒ neoosn. migs-: mìgsterėti ʽdepcząc zgnieść, zwichnąćʼ. — 
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Neoapofonia myg- ⇒ maig-: máigyti (zob.).  

 míelas, -à 3 p.a. ʽmiły, kochany; przyjemny, uprzejmyʼ, SD
1 «luby», labai mielas SD 

«łagodniuchny»; oboczny temat na -u-: mielùs, -ì 3 p.a. ʽmiłyʼ, SD
1 «przyiemny», SD 

«przyiemny, miły, wdzięczny» — forma wyderywowana z odziedziczonego przym. mýlas na 

gruncie neoapofonii myl- ⇒ miel- (paralele s.v. mýlas). Równoległą derywację myl- ⇒ meil- 

poświadcza przym. meilùs (zob.). Inaczej ALEW 646, który sprowadza míelas do pie. *mei̯h1-

lo-. — Drw. mielu adv. ʽmiłoʼ (Kas pačiam nemielu, kitam nedaryk ʽNie rób drugiemu, co 

tobie niemiłeʼ), miẽliai ts. (m.in. MŽ, SP). Inne: míelastis JU ʽmiłośćʼ (por. zapoż. mýlastis; 

syn. meilỹstė), mieliáusias, -ia sb. ʽmój najmilszy, mój kochanyʼ (syn. mylimàsis), mieliùlis 

sb. ʽmój miły, osoba kochanaʼ (voc.sg. mieliul SD «miły! mi homo!»), war. mielùlis, DP 

ʽmiłośnikʼ, mielùkas ʽkochany, osoba kochanaʼ, mielumas SD
1 «wdzięczność», mielùžis 

ʽosoba kochanaʼ (por. meilùžis ʽkochanekʼ). Vb. denom. míelauti ʽpieścić, czule głaskaćʼ 

(por. mýlauti). 

 miẽlas 2 p.a. ʽgips, kreda, wapnoʼ. SD «gips; kreta» (syn. kraida), «wapno», mielas 

negesytas SD «wapno nieugaszone» — zapoż. ze stbłr. mělь, melь ʽgips, kredaʼ, por. błr. mel, 

-u, ros. mel (Brückner 1877, 107). Dyftong ie za stbłr. ě (e) też w ciẽlas, griẽkas i viẽryti. 

Niektórzy widzieli w miẽlas wyraz bałto-słowiański, zob. Būga, RR I, 345, LEW 448. — 

Drw. mielo pečius SD «wapiennia, wapiennica, wapienny piec», sietas mielo SD «krata 

mularska, drociana». Vb. denom. míelyti, -iju, -ijau ʽwapnem bielić, pobielać, tynkowaćʼ 

(akut metatoniczny), SD mielu pabaltintas, pamielytas «kretowany, kretą bielony». — 

Według LEW 450 denominatiwem od miẽlas jest również míelinti w zwrocie míelina kójas 

ʽnogi robią się ciężkie jak gipsʼ (Kai kojose labai silpna, tai sako, kad míelina kojas). — 

N.rz. Míelupis, Mielùpis. 

 mielaširdỹstė 2 p.a. stlit., gw. ʽlitość, współczucie okazywane komu czynami, 

miłosierdzieʼ, SD «litość, lutość, vżalenie, miłosierdzie, politowanie» (syn. susimylimas) — 

kalka złożenia stbłr. miloserdьe, miloserdie, miloserdze ʽmiłosierdzieʼ, z dodaniem -yst- jako 

sufiksu rzeczowników abstrakcyjnych. Z innymi zakończeniami: mielaširdýbė 

ʽmiłosierdzieʼ, DP mielaširdùmas ts. Por. míelas ʽmiłyʼ i širdìs ʽserceʼ. — Neologizmem jest 

w DP malonėširdumas ʽmiłosierdzieʼ, z użyciem członu I malonė° DP m.in. ʽmiłosierdzieʼ 

zamiast miela°, zob. Skardžius, RR 4, 739. — Adi. mielaširdùs lub mielašird̃is ʽokazujący 

miłosierdzieʼ – kalka ze stbłr. miloserdnyj albo z pol. miłosierny (stpol. miłosierdny). Zob. 

LEW 449 (pominięte w SLA i ALEW). 

 miẽlės, -ių̃ 4 p.a. f.pl. ʽdrożdżeʼ (SD nugula mielės alaus SD «dostaie się piwo») — 

odpowiednik łot. mìeles, gw. miêlas2. Bez etymologii. Próbowano łączyć z miẽlas ʽgipsʼ, 

zob. LEW 448. Starszą nazwą drożdży było drãgės (zob.). — Drw. mielėtas SD «drożdżysty; 

mętny» (syn. drumstus, sudrumstas), «niewystały» (syn. nenusistovėjįs), vynas nemielėtas, 

be mielių SD «klaret wino» (dosł. ʽwino bez drożdżyʼ); według SPXVI klaret to ʽwino 

przegotowane z wonnymi przyprawami lub osłodzone miodem i przecedzone, także miód 

pitny; czasem napar z ziół leczniczych na winieʼ. — Vb. denom. mielė́ti, -ė́ja (miẽli), -ė́jo 

ʽpleśnieć, kisnąć; gnić – o mokrym drewnieʼ, war. mielýti, -ija, -ijo, znacz. etym. ʽobracać się 

w drożdżeʼ. Niejasna jest osnowa miel-k- w apmielkti b.z.a. ʽskisnąć – o zupieʼ. 

 mielinė́tis, mielinė́juos, mielinė́jaus gw. ʽupijać sięʼ, nusi- a. prisimielinė́ti ʽupić sięʼ — 

forma zwrotna dotworzona do *mielinė́ti; to z kolei było drw. iteratywnym na -inė- od 

*mielýti ⇐ błr. xmjalícь ʽrobić pijanym, upijaćʼ (caus. do xmjalécь, -éju ʽstawać się 

pijanymʼ). Sekwencję błr. [mja] wyraża w transpozycji litewskiej <mje> ze zmiany <mja>. 

Pisownia litewska korzysta tu z ʽdyftongu graficznegoʼ <ie>. Podobne wypadki to liesnỹkas 

⇐ błr. ljasník; pieskà ⇐ błr. pjasók i sliẽpas ⇐ błr. sljapý.  
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 miẽlkas, -à 4 p.a. wsch.-lit. ʽniegłęboki, płytki – o jeziorzeʼ (ZTŽ) — zapoż. z błr. 

mélki, ros. mélkij. Brak w LKŽ. 

 mierà 4 p.a., míera 1 p.a. stlit., gw. 1. ʽmiara (długości, objętości, odległości)ʼ, 2. 

ʽprzyrząd do mierzenia, naczynie do odmierzania miaryʼ — zapoż. ze stbłr. měra, mera, por. 

błr. méra, -y (SLA 130, ZS 34, LEW 450, ALEW 647). SD: miera «miara» (syn. mestas), 

«mierność, miara» (syn. mestybė), miera rugių, druskos «łaszt» (syn. lokštas), puodas, miera 

«garniec, miara», su mieru «miernie, pod miarę» (syn. miernai, mesčiai). War. m. miẽras, 

míeras i miẽris. Zob. też miẽrnas. — Drw. mierkà ʽniewielkie naczynie do odmierzania 

miary ziarna; opłata za zmielenie ziarna; miarka wódkiʼ ⇐ błr. mérka, -i. — Vb. denom. 1. 

míeryti, -iju, -ijau ʽmierzyć do celuʼ, SD
1 «mierzę» (syn. mestuoju), cieliun mieriju «celuię», 

dosł. ʽmierzę do celuʼ (syn. celiausp vedu), 2. mierúoti ʽmierzyć co; mierzyć do celu, 

celowaćʼ, SD
1 mieruoju «pomierzam», SD «mierzę co» (syn. mestuoju, seiku). 

 mieras stlit. ʽpokój, paxʼ, np. Duok mierą tarp visų panų, tarp karalių ir kunigaiščių 

MŽ 5619n. ʽDaj pokój między wszystkimi panami, między królami i książętamiʼ. Wyraz ten 

uchodzi – wraz z odpowiednikiem łot. miêrs ʽpokój, spokój, ciszaʼ – za spokrewniony z psł. 

*mirŭ, por. scs. mirŭ ʽpokój, εἰρήνηʼ (ros. mir, gen.sg. míra ʽspokój, cisza, pokój; kula 

ziemska, świat; wszechświatʼ), < pbsł. *mēi̯ra- < pie. *mei̯H-ro-. Zob. BSW 175, LEW 449, 

REW II, 137 (przyjmuje pierwotny temat na *-u-), LIV
2 428, Derksen 2015, 316, ALEW 647n. 

Z uwagi na dobrze wśród slawizmów poświadczone wypadki neoapofonii y ⇒ ie (zob. s.v. 

pielà) nie można tu wykluczyć pożyczki, mianowicie traktowania mieras (łot. miêrs) ⇐ 

*myras ⇐ strus., stbłr. mirъ. Zob. też primieras. 

 miẽrnas, -à 4 p.a. stlit., gw. 1. ʽmierny, nie za duży i nie za małyʼ, 2. ʽumiarkowany (w 

jedzeniu, piciu), niezbytkowny, skromnyʼ, 3. ʽw sam raz, odpowiedni do użyciaʼ (Jau 

vanduo miẽrnas ʽJuż woda jest w sam raz, t.j. nie za gorąca i nie za zimnaʼ), 4. stlit. lietus 

miernas ʽdeszcz niegwałtowny, nienawalnyʼ (Duodi mumus lytų mierną MŽ 5757)
416. SD

1 

miernas «mierny» (syn. ne per didis) — zapoż. ze stbłr. měrnyj, mernyj ʽumiarkowany, 

średniʼ, por. błr. mérny, pol. mierny (SLA 130, LEW 450, ALEW 647). — Drw. miernaĩ adv. ʽz 

umiarem, powściągliwie, umiarkowanieʼ, DP ʽskromnieʼ, miernybė SD
1 «mierność, 

pomierność». Zob. też mierà. 

 miesčiónis, mieščiónis, -io 1 p.a. hist. ʽmieszkaniec miasta, mieszczaninʼ, SD 

<mieśćionis> «mieszczanin» — formy singulatywne, które zostały dotworzone do stlit. 

mieščiónys 1 p.a. coll. ʽmieszczanieʼ (m.in. DP). To ostatnie oddawało zapożyczone 

collectivum stbłr. měščane (gen.pl. měščanъ, nom.sg. měščaninъ), pol. mieszczanie (gen.pl. 

mieszczan, acc.pl. mieszczany). Por. błr. mjaščáne, mjaščán, nom.sg. meščanín, -a. Zob. też 

SLA 131, LEW 450, ALEW 648n. i POLŽ 452. — Zwrot miesčionis dangaus DP jest kalką z 

pol. XVI w. mieszczanin niebieski ʽmieszkaniec nieba, członek społeczności 

chrześcijańskiejʼ (SPXVI). — War. miesčionìs, -iẽs 3 p.a. (por. typ dvarionìs). Od obocznej 

formy coll./pl. miesčiónai 1 p.a. urobiono singulativum miesčiónas ʽmieszczaninʼ. War. 

miesčioniai CHB. Pisownia lit. sč zamiast šč jest sztuczna, wyrównana do st w miẽstas 

ʽmiastoʼ. — Drw. miesčionỹstė ʽmieszczaństwoʼ, SD: miesčionystė «mieyskie, prawo 

mieszkania w mieście za mieszczanina», mokestis ažu prijėmimų miesčionystėn, ažu 

miesčionį «mieyskie, wkupne do miasta» [ʽopłata pobierana przez urząd miejski od nowo 

osiadłego mieszczaninaʼ, SPXVI]. Osobno zob. miesčionkà. — Cps. nwn. Mitbürger m. 

ʽwspółobywatelʼ zostało odzwierciedlone w trzech kalkach: 1. bendramiesčionis CHB (por. 

beñdras), 2. draugmiesčionis DP ʽspółmieszczaninʼ (por. draugè s.v. draũgas) i 3. 

 
416 Por. pol. XVI w. deszcz pomierny: I deszcz pomierny tedy zawżdy piękniej zioła ożywia i zazieleniewa niżli 

ow gwałtowny (SPXVI IX, 599).  
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sanmiesčionis CGL ʽMitt=Buergerʼ (por. sán-). — Nazw. Miesčionáitis, Mieščionáitis. 

 miesčionkà 2 p.a., gen.sg. miesčiõnkos przest., gw. ʽmieszczka, mieszczankaʼ, SD
1 

<mieśćionka> «mieszczka» — zapoż. ze stbłr. měščanka, meščanka ts., por. błr. mjaščánka, -

i (SLA 131, LEW 450). Inaczej POLŽ 452n.: z pol. Por. miesčiónis. 

 miẽstas 2 p.a. ʽmiastoʼ, stlit. ing Nazaret miestą MŽ 1646 ʽdo miasta Nazaretʼ, miestas 

pirmutinis SD «miasto głowne, metropolis» — zapoż. ze stbłr. město, mesto, por. błr. mésta, -

a n., pol. miasto, loc.sg. w mieście. Por. SLA 130, LEW 450, ALEW 649. Dyftong ie na 

miejscu słow. e też w kiẽlikas, kliẽrikas i ziẽgorius. — Stpr. mestan EV ʽmiasto, Stat [Stadt]ʼ 

odzwierciedla prawdopodobnie zapożyczony wyraz pol. miasto, który został przejęty w 

formie zależnej mieść- jak w locatiwie sg. w mieście (por. adi. stpol. miestcki, miescki). War. 

stpr. Maista GRG 3 «Stadt», Maysta GRF 8 «Urbs» jest mutacją formy wyjściowej *mi̯asta 

(⇐ pol. mi̯asto). Zmiana polega na metatezie i̯ w celu usunięcia anomalijnej zbitki mi̯-. 

Metatezę i̯ pokazują również takie rutenizmy jak pripaĩlyti ʽprzybić, przymocowaćʼ ⇐ błr. 

prypjálicь oraz vainìkas ʽwieniecʼ ⇐ błr. vjanéc, -ncá lub vjanók, -nká, też nazw. Vainà ⇐ 

błr. Vánja ʽIwanʼ (zob. s.v. znaimė)̃. Inaczej PKEŽ 3, 99, który widzi w maista, maysta błąd 

kopisty, mianowicie przestawienie sąsiednich liter, i wobec tego odtwarza rzekomo 

pierwotną pisownię <miasta>, <myasta>. Na to nie widać dobrej paraleli. — Młodszą 

pożyczką jest miẽstas ZTŽ w znacz. ʽmiejsceʼ ⇐ błr. mésta, mésca, -a n. — Drw. apýmiestis 

przest. ʽokolice podmiejskieʼ, miesčiū́kštis peior. ʽpodłe miasteczkoʼ, miestãvas ʽmiejski, z 

miasta, np. człowiekʼ (wyraz na wsi nie używany) ⇐ pol. miastowy; mestèčka (zob.), 

miestẽlis ʽmiasteczkoʼ (m.in. MŽ), miestelis apginklus SD «miasteczko obronne, castellum», 

miestiẽtis ʽmieszkaniec miastaʼ, miẽstinis ʽmiejskiʼ (m.in. SD), miẽstiškas ts. (m.in. SD), 

miestkas (zob.). — Neoosn. miestel-: miestelė́nas ʽmieszkaniec miastaʼ, miesteliẽtis 

ʽmieszkaniec miasteczkaʼ, miestẽliškis ts., miestélninkas ts., miesteliū́kštis peior. 

ʽmiasteczkoʼ, pamiestė ̃ a. pamiestỹs ʽprzedmieścieʼ, príemiestis ts. — Cps. miestakelė SD 

«ulica szeroka» (por. kẽlias), miestavaldys SD «burmistrz», por. valdýti (syn. miesto 

valdžiatojas), naujãmiestis ʽnowe miastoʼ (por. naũjas). — N.m. Miestãlis, Miestãliai, 

Miestẽliškiai, Miestelìškiai, cps. Miẽstlaukis, Miẽsmedis (*Miest-medis?) oraz Kãpčiamiestis 

(por. Kãpčiai), Naujãmiestis, Senãmiestis 2x (por. sẽnas), Sénmiestė (akut po kontrakcji, por. 

sénbernis, séndvaris). 

 miestkas, -a stlit. ʽmiejskiʼ (MT) — zapoż. ze stbłr. městkij, mestkij (war. mestskij, 

mestckij, městьckij, měsckij) ⇐ stpol. miestcki, miescki ʽcivilis, civicus, urbanusʼ (SPXVI 

XIV, 40). Zob. ALEW 648 (pominięte w LKŽ i POLŽ). Por. miẽstas. 

 miẽšti, miešiù, miešiaũ 1. ʽrozcieńczać, rozrzedzaćʼ, 2. ʽmącić wodę (przy łowieniu 

ryb)ʼ, 3. ʽsłodzić miodemʼ, miešiu midų SD «sycę miód» [ʽprzerabiać miód pszczeli, dodając 

wody i przyprawʼ], atmiẽšti ʽrozcieńczyć wodą, rozprowadzić coʼ, išmiẽšti ʽwymieszać z 

wodą, rozpuścić w wodzie, np. sólʼ, pamiẽšti ʽposłodzić, osłodzić, np. wodę miodemʼ, 

sumiẽšti ʽzmącićʼ. Paradygmat z jednolitym SP mieš- w prs. i prt. polega na innowacji, 

mianowicie na rozszczepieniu pierwotnego pdg. alternacyjnego mieš-/miš-, który 

kontynuował pie. *mei̯ḱ-/*miḱ- ʽmieszaćʼ, por. gr. ἔμειξα ʽzmieszałemʼ, fut. μείξω 

ʽzmieszamʼ (*mei̯ḱ-s-), łac. misceō, -ēre ʽzmieszać, pomieszać, wymieszać; spleść, związaćʼ. 

Por. BSW 175, LEW 450n., LIV
2 428n., NIL 481, ALEW 649. — SZ miš-: mìšti intr. ʽmieszać 

się; plątać sięʼ (zob.). — Neoapofonia miš- (SZ) ⇒ meiš- (SP/SE): meĩšti, -iù, -iaũ gw. 1. 

intr. ʽmieszać się; kręcić się, chodzić tu i tam; latać, roić się (o owadach)ʼ, 2. tr. ʽprowadzić 

intrygi, doprowadzać do niezgodyʼ. Paralele: dvìsti ⇒ dveĩsti; ìžti ⇒ eĩžti; rìžti ⇒ reĩžtis. W 

parze miẽšti : meĩšti pierwsza forma reprezentuje odziedziczony SP, druga zaś innowacyjny 

SP. Inne pary tego rodzaju to griẽbti i greĩbti; plíekti i pléikti; skliẽsti i skleĩsti. — SO maiš-: 

maišýti (zob.), maĩštas (zob.). — Drw. miẽšinas, -à ʽo wodzie: zmącony, zmieszany z 
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piaskiem, błotemʼ, mieštìkis ʽmiód wodą rozcieńczonyʼ, mieštìnis ʽosłodzony miodemʼ. Por. 

łot. miestiņš ʽkupa, tłumʼ (ME II, 655 zestawiał to z lit. maĩštas ʽbunt, zamieszanieʼ), miests 

ʽsłodkie piwo, miód pitnyʼ, ⇒ miẽstiņš ʽsłodkie piwo, piwo miodoweʼ. 

 mieta stlit. ʽcel, do którego się strzelaʼ, por. Strėla šaunama yra ant ženklo BRB 

ʽWystrzelona strzała jest ponad celemʼ [nad wyrazem strėla wpisano glosę mietos] — zapoż. 

ze stbłr. meta ʽcelʼ, por. błr. mė́ta ⇐ pol. przest. meta ʽmiejsce oznaczone, do którego biegają 

na wyścigi, rzucają, strzelają; cel, kresʼ (SW II, 926, z łac. mēta). War. meta i mata (ʽterminʼ: 

Mata jamui ne už metų KN, zob. PAŽ 236). Dyftong lit. ie za słow. e jak w aptiekà i kliẽrikas. 

W oboczności ie/e jak w miẽčius ob. mẽčius oraz piẽlčius ob. pečius. Inaczej SLA 131 i LEW 

445: mieta ma oddawać stbłr. měta (HSBM 18, 9 nie potwierdza takiej pisowni). Brak w 

ALEW i POLŽ.  

 miẽtas 2 p.a. ʽkół, pal zaostrzony na końcu, kół w płocieʼ : łot. mìets ʽkół w płocie, pal, 

tyczka, żerdźʼ, < pb. *mai̯-ta-, przy czym za prajęzykowym dyftongiem *ai̯ przemawia 

odpowiednik pgerm. *maida- m. (pie. *Hmoi̯-to-), por. stisl. meiðr ʽbeam; log, treeʼ, norw. 

mei ʽpłozaʼ, szw. med ʽbelka; płozaʼ (Kroonen 347). Z innym sufiksem: łac. mūrus ʽmur 

otaczający budynek a. miasto, mur obronnyʼ (pie. *Hmoi̯-ro-); cps. stisl. landamæri n. ʽsłup 

granicznyʼ (pgerm. *mair-ja-). Motywacja werbalna zachowała się w jęz. łotewskim, por. 

mìet, meju (war. mìenu), mēju ʽwbijać pale; bić, rąbać, uderzaćʼ, apmìet ʽopalowaćʼ (por. 

LEW 451, Stang 1966, 357). Pod względem słowotwórczym miẽtas tak się ma do (łot.) meju 

jak siẽtas do sejù (zob. siẽti). Pb. pwk. *mei̯-/*mi- należy do pie. *Hmei̯-/*Hmi- ʽmocować, 

umacniaćʼ, por. wed. minóti ʽumacnia, wznosi mur, budujeʼ (*Hmi-neu̯-), sūmáya- cps. 

ʽpięknie przyrządzonyʼ < *h1su-Hm°, aw. bərəzi-mita- ʽhighly builtʼ. Por. EWAIA II, 314 

(brak jest pwk. *Hmei̯- w LIV
2). Przeciw wyprowadzaniu het. šuḫmili- ʽmocnyʼ (?) z pie. 

*h1su-h2m(e)i- zob. Kloekhorst 776. Odmienne ujęcie w ŽD 321: miẽ-tas ⇐ *mieti jak np. 

siẽtas ⇐ siẽti. — Drw. atmietė ̃ a. ãtmietis ʽsłup utrzymujący lub podpierający stos siana a. 

słomyʼ, pãmietis ʽkołek, palik; część radłaʼ, n.m. Míetkalnis (por. kálnas). Vb. denom. 

miẽtyti, -iju, -ijau ʽwbijać kołki, paleʼ. — SO mai-: łot. maĩdît, -u, -ĩju iter. ʽwbijać drąg, pal 

w ziemię, otaczać palamiʼ, apmaîdît iter. ʽwtykając żerdzie w ziemię podpierać młode 

drzewko, gałęzie drzewa; oznaczać miejsce (zasiane) przy pomocy zatkniętych gałązekʼ. 

Osobno zob. máiva. — SZ mi-: mità ʽpręt używany do nawlekania sieci na sznur lub do 

wiązania sieciʼ; drewniany pływak u sieciʼ (⇒ vb. denom. primìtoti ʽpodtrzymywać sieć za 

pomocą pływakówʼ), por. pãšlitas ⇐ šliẽtis. Tu chyba też z innym sufiksem łot. mila ʽdrąg, 

tyczka do popychania łodzi na wodzieʼ (znacz. etym. ʽto, co się wtyka [w dno rzeki]ʼ albo 

ʽto, na czym ktoś się wspieraʼ). 

 miẽzinas 1 p.a. ZTŽ ʽmały palecʼ — pisownia przemawia za zapożyczeniem polskim, 

por. gw. mieziany palec, XVI w. mieźny – o palcu, miziny palec ʽpalec najmniejszyʼ (SGP III, 

169, Bańkowski II, 194, s.v. mizera). Warianty: miẽžanis, mỹzenis ZTŽ, miẽžinasai LZŽ. 

Decasuativum mieziukų̃jis LZŽ zakłada *mieziukas ʽmały palecʼ jako osnowę. 

 miežė ̃4 p.a. ZTŽ ʽmiedzaʼ — zapoż. ze stbłr. meža, por. ros. mežá, błr. mjažá, -ý (pl. 

méžy, -aŭ). 

 miẽžiai, -ių 2 p.a. m.pl. bot. ʽjęczmień, Hordeumʼ. War. akc. míežiai 1 p.a., miežiaĩ 4 

p.a. Odpowiednik łot. mìeži ts. Przy uwzględnieniu stpr. Maise GRG 14 «Gerste»417 i łot. 

màize ʽchlebʼ (znacz. etym. ʽchleb z mąki jęczmiennejʼ) należy sprowadzić lit.-łot. dyftong 

*i̯e do pb. *ai̯ (ME II, 657, LEW 451). Rekonstrukcja *mai̯ž-ii̯a-. Związki etymologiczne nie 

 
417 Nierozstrzygnięta pozostaje lekcja hapaksu stpr. moasis EV ʽjęczmień, Gersteʼ: *mōzis? *māzis? 

Monoftongizacja *ai̯ > ā? Zob. Trautmann 1910, 379, Endzelīns 1943, 212, PKEŽ 3, 145 n. (tu lekcja *māzīs 

i wywód z praprus. *māizīs).  
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całkiem jasne, zob. Witczak 2003, 61. PKEŽ 3, 146 łączył z czasownikiem pb. *meiž- 

ʽbłyszczeć, połyskiwać, migaćʼ (rzekomy war. satemowy do *meig- ts., por. stpr. maiggun 

acc.sg. ʽsen, Schlaffʼ). Tremblay 2005, 129 odtwarzał nom.sg. *mói̯ḱ-s- od pwk. pie. 

*moi̯ǵh‑. — Singulativum miẽžis jest używane przenośnie na oznaczenie ʽjęczmienia na 

powieceʼ, tj. ropnego schorzenia powieki, Hordeolus. SD miežis unt akies «jęczmyk na oku». 

Zdaniem Urbutisa 2009, 258n. jest to kalka znaczeniowa z błr. jačménь lub pol. jęczmień. — 

Drw. miežaĩnis adi. ʽjęczmiennyʼ, sb. ʽpieczywo z mąki jęczmiennej: chleb, placek, blinʼ 

(por. łot. mìežaîns ʽjęczmiennyʼ, sb. mìezaine ʽpole jęczmieniaʼ), miežiẽnis a. miežìnis 

ʽjęczmiennyʼ, miežiẽniai m.pl. ʽsłoma jęczmiennaʼ, kruopos miežienės f.pl. SD «krupa» 

[ʽkasza jęczmiennaʼ] (⇒ miežienójai m.pl. ʽsłoma jęczmienna; ściernisko po jęczmieniuʼ), 

miežojaĩ m.pl. ʽsłoma jęczmiennaʼ (por. łot. mìezãji ts., mìezãjs ʽpole jęczmieniaʼ), 

miẽžpeliai m.pl. ʽplewy jęczmieniaʼ (por. pẽlūs). — Nazw. Miežỹs, Miẽžis, żm. Meižỹs, 

Meižius, Méižė. N.m. Meĩžiai, Meižiaĩ 2x, Méižiai. N.rz. Miežintà a. Míežinta, Miẽžiškis.  

 mìgis, -io 2 p.a. 1. ʽlegowisko świniʼ, SD migis iš šiaudų, iš spalių, iš nuobraukų 

«barłog» (war. mìgius), 2. peior. ʽnieporządne posłanie, barłógʼ, 3. gw. ʽchlewʼ (Suvaryk 

kiaules mìgin ʽZapędź świnie do chlewaʼ), 4. gw. ʽpodściółka dla świniʼ, 5. gw. 

ʽnieczystości, które przylgnęły do skóry świniʼ — dewerbalny rzeczownik z suf. -i̯a i SZ 

mig- ⇐ mieg-, zob. mìgti, miegóti. Znacz. etym. ʽspanieʼ, ⇒ ʽmiejsce do spaniaʼ. Por. pìrm-

migis ʽpierwszy senʼ. 

 miglà 4 p.a. 1. ʽmgła, obłok mgłyʼ (łot. migla), 2. przen. ʽwielka liczba, mnóstwo 

(ludzi), tłumʼ, 3. c. ʽniechluj, brudasʼ. Pl. mìglos ʽmglisty dzieńʼ, kriñta mìglos ʽmży, pada 

drobny deszczʼ. Poboczne war. myglà, mìglė, miglė,̃ mỹglė, myglė,̃ miglià, myglià. Wyraz 

tożsamy z cs. mĭgla, sch. màgla, ros. mgla, ukr. mlá, imlá, błr. imhlá, imlá, czes. mlha < 

mhla, słc. hmla, pol. mgła < pbsł. *miglā- (BSW 184, LEW 451). Praforma ie. *h3migh-leh2, 

por. gr. ὀμίχλη f. ʽmgła, opar, tuman kurzu, dym; ciemność, mrokʼ (Mayrhofer 1986, 108, 

Derksen 2008, 339). W kwestii suf. -lā- por. scs. osla ʽosełkaʼ (s.v. aštrùs) i gr. νεφέλη 

ʽchmuraʼ (s.v. debesìs). Nawiązania pierwiastkowe w wed. míh- f. ʽpara, oparʼ, SO meghá- 

m. ʽchmuraʼ (*h3moi̯gh-o). ALEW 649 dopuszcza też związek z pwk. *mei̯gh- ʽmrugać 

oczymaʼ (zob. mìgti, miegóti). — Drw. mìglas ʽopadająca mgłaʼ, miglýnas ʽmglista pogoda; 

mgławicaʼ, przen. ʽmnóstwo, wielka ilośćʼ, mìglius ʽpółgłówek, gapaʼ, miglótas ʽmgławy, 

mglisty; niejasny, mało wyrazisty, mętnyʼ, miglùs ts. Neoapofonię migl- (SZ) ⇒ miegl- (SP) 

pokazuje mieglinga diena BRB ʽdzień ciemności i mrokuʼ (zob. PaŽ 244). Por. lìpti ⇒ 

liẽptas; vidùs ⇒ vieduõlis. — Vb. denom. miglénti ʽmżyć – o drobnym deszczuʼ (Nelyja, tik 

tep miglẽna ʽNie pada, tylko tak mżyʼ), miglinė́ti ʽchodzić jak we mgle, nie dowidząc, 

nieuważnieʼ, miglóti ʽpokrywać się mgłą, mżyć, chmurzyć sięʼ (gw. miglė́ti). 

 mìgti, mingù, migaũ ʽzasnąć, zasypiaćʼ, įmìgti ʽrozespać się, mocno zasnąćʼ, pamìgti 

ʽzaspać, przespać właściwy czas wstania; zdrzemnąć sięʼ, pramìgti ʽzdrzemnąć się; przespać 

(no. posiłek), przegapić coʼ, sumìgti ʽzasnąć, zasnąć (o wszystkich)ʼ (Nakties gudrume, kaip 

jau visi sumìgo ʽO północy, kiedy już wszyscy zasnęliʼ), užmìgti ʽzasnąćʼ (Guliu guliu ir 

neužmigmù ZTŽ ʽLeżę leżę i nie mogę zasnąćʼ). Prs. infigowane na SZ mig- ⇐ *mei̯g- (pie. 

*mei̯gh- ʽmigać, mrugaćʼ) oznacza wejście w stan wyrażony czas. miegóti (zob.). Odpo-

wiada łot. aizmigt, -miegu, -migu ʽzasnąćʼ, stpr. ismigē ʽzasnął, entschlieffʼ, enmigguns 

ʽpołóż się spać! geschlaffen!ʼ. Por. LEW 447. — Nawiązanie w psł. *mĭgnǫti ʽmrugnąć 

powiekąʼ (pbsł. *mig-ne/a-), strus. mĭgnuti a. megnuti ʽmignąćʼ, stczes. mehnúti okem 

ʽmrugnąć okiemʼ, czes. mehnout se ʽporuszyć sięʼ, stpol. mgnąć ʽporuszyć powiekąʼ 

(mgnienie ʽmrugnięcie, chwilaʼ, ros. mgnovénie ʽmgnienie, chwilaʼ). Por. BSW 174, Vaillant 

III, 237. Dalej por. SZ w psł. *mĭžati ʽmieć oczy przymknięteʼ < pbsł. *mig-ē- w ros. gw. 

mžatь ʽdrzemaćʼ (wtórnie mžitь ʽmrużyć oczy, znajdować się w półśnieʼ), stczes. mžieti 
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ʽmrugać oczymaʼ, pol. przest. mżeć ʽprzymykać oczy, drzemaćʼ (wtórnie mżyć ʽśnić, marzyć 

we śnieʼ), zob. Boryś 341, s.v. mrużyć. — Drw. migdýti caus. ʽusypiać dzieckoʼ, pamigdýti 

ʽdać/pozwolić spać, pospać (nieco, dłużej), wyspać sięʼ, migdýtis ʽleżeć długo w łóżku, 

wylegiwać sięʼ, mìginti caus. ʽpozwalać komuś długo spaćʼ : łot. midzinât ʽusypiaćʼ, 

samidzinât ʽukładać kogo do snuʼ. Nomina: mìgis (zob.), mìglius a. mìgnius ʽkto lubi długo 

spać, śpiochʼ, miglùs a. mignùs ʽ(dziecko) które szybko zasypia, dobrze śpiʼ, mìgšas 

ʽśpiochʼ, nẽmiga a. nemigà ʽbezsennośćʼ (syn. nemiẽgas), prìmigė ʽkrótkotrwały sen, 

odpoczynekʼ. Interi. migù (przy usypianiu dziecka; syn. miegù). Cps. gaĩdmigis (zob. 

gaidỹs), pìrmmigis ʽpierwszy, najtwardszy senʼ (Pìrmmigis magus, o paskui budrus 

ʽPierwszy sen jest słodki, a potem [już] czujnyʼ), por. pìrmas. — WSZ myg-: pamygė́ti 

ʽpodrzemać, pospaćʼ (por. palypė́ti, palytė́ti, GJL II, § 617). Ten stopień apofoniczny ma 

odpowiednik w scs. pomidzati očima ʽmrugać oczymaʼ < pbsł. *mīg-ē-. Z innym sufiksem: 

psł. *migati < pbsł. *mīg-ā-, por. ros. migátь ʽmrugać oczyma; migotać, skrzyć sięʼ, stczes. 

míhat ʽmrugaćʼ, czes. ʽmigać, migotliwie świecićʼ, stpol. migać ʽszybko poruszać oczami a. 

powiekami, dając w ten sposób jakieś znakiʼ, pol. ʽświecąc ukazywać się na chwilę w ruchu, 

świecić przerywanym światłemʼ (mignąć ʽukazać się na chwilę w ruchu, świecąc, 

błyszczącʼ). Inaczej Boryś 328, który wywiódł psł. *miga z pbsł. *mei̯g-ā-, por. lit. miegóti 

ʽspaćʼ. — Nomina z myg-: į́mygis ʽpierwszy i najmocniejszy senʼ, núomygis ʽlekkie 

zaśnięcie, drzemkaʼ (war. núomigis), príemygis ts., są́mygis ʽpora, gdy wszyscy zasypiająʼ, 

są́mygos f.pl. ʽpierwszy i najmocniejszy senʼ (por. sumìgti). 

 mýgti, mýgu (war. mýgiu), mýgau (war. mýgiau) 1. ʽcisnąć, przyciskać siłą własną lub 

ciężarem; naciskać, dusićʼ (SD mygu «cisnę»), 2. ʽo obuwiu: cisnąć, uwierać sprawiając bólʼ, 

3. ʽo mrozie: chwycić i trzymaćʼ (Šiandien šaltis mýga ʽDziś mróz tnieʼ, por. Otrębski 1934, 

91), 4. przen. ʽpobudzać do nauki, pędzić do roboty; zmuszać, gnębić, wyciskać z kogo potʼ, 

5. ʽwysączać pod naciskiem, pod prasą; wyciskać serʼ, 6. przen. ʽszybko iść, pędzićʼ (Mýga, 

tik mýga, nesuspėju su juo eit ʽPędzi, wciąż pędzi, nie nadążam za nim iśćʼ. Cps. primýgti 

ʽprzycisnąć ciężarem/kamieniem, przygnieść siano drągiemʼ, SD primygu «dogrzewam 

komu» (syn. prispiriu, prispaudžiu, įveikiu), «nacieram na kogo» (syn. užpuolu, užgriuvu, 

spaudžiu, prispiriu), «popieram czego» (syn. prispiriu), várgas prymýga ʽbieda dusiʼ, miẽgas 

primýga ʽsen morzyʼ. Formacja ze wzdłużonym SZ myg- ⇐ mig- od mieg- jak w łot. miêgt, -

dzu ʽmocno naciskać; uderzać, zdzielić (batem); biecʼ i lit. numíegti ʽzabić uderzeniemʼ. — 

Drw. mýgčioti ʽod czasu do czasu przyciskać, naciskaćʼ (por. neosufiks w trýpčioti, výpčioti). 

Nomina: mỹklės (zob.), pamýgos f.pl. ʽlen przyniesiony do domu dla sprawdzenia, czy się już 

odleżałʼ (Iš pamýgu pančius vydavom ʽZ p. skręcaliśmy pętaʼ), primygtìnis ʽuporczywy, 

natarczywyʼ (⇒ primygtinaĩ adv. ʽusilnie, uporczywie, natarczywie, stanowczoʼ). Por. też 

interi. mýgt o mocnym przyciśnięciu, mìgt o słabym przyciśnięciu. — Neoapofonia myg- ⇒ 

mieg-, zob. míegti. — Neoapofonia myg- ⇒ maig-: máigyti (zob.). 

 mỹklės, -ių 2 p.a. f.pl. gw. 1. ʽprzyrząd do zgniatania orzechów, dziadek do orzechówʼ, 

2. ʽprzyrząd do wyciskania serówʼ — przez degeminację *k.k z *myg-klė-s, dewerbalne 

nomen instrumenti na -kl- od mýgti ʽcisnąć, ściskać, przyciskaćʼ (zob.). Paralele: pìnklės ⇐ 

pìnti; ríeklės ⇐ ríeti. 

 miklùs, -ì 4 p.a. 1. ʽżwawy, prędki w robocie; zręczny, wprawny, zwinnyʼ, 2. ʽgiętki (o 

rózdze, drzewie), gibkiʼ, 3. ʽtwardy (o drzewie, jabłku, skorupie jajka, o drodze podczas 

mrozu)ʼ, 4. przen. ʽzatwardziały, nieczułyʼ (bibl.). Gw. mìklas, -à ʽmocny, twardy (grunt, ser, 

orzech); zatwardziały, nieczuły; giętki; bystryʼ, DP ʽmocnyʼ, SD
1 «duż, duży» [ʽodznaczający 

się siłą fizyczną, krzepki, zdrowyʼ, SPXVI]. Odpowiednik łot. mikls ʽgiętkiʼ. Bez dobrej 

etymologii. Z uwagi na krótkie i powiązanie z czas. míegti/mýgti ʽcisnąćʼ (LEW 452) nie 

wydaje się dobrym punktem wyjścia. Może raczej mikla ze zmiany *mit-la-? Por. árklas < 
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*artla-, tiñklas < *tintla-. To otwiera możliwość zidentyfikowania osnowy jako SZ typu RiT 

⇐ ReT od pwk. met-, por. metù, mèsti ʽrzucać, ciskaćʼ. Por. bliskoznaczne adi. mìtras 

ʽprędki, zwinny, zdolnyʼ (s.v. mitrùs). — Vb. denom.: 1. miklénti ʽpróbować, czy mocny (np. 

o skorupie jajka)ʼ, 2. mìklinti ʽćwiczyć zginając (nogę, rękę), wprawiać kogo w czym, 

doskonalić; zginać pręty, rózgi przed pleceniem; zachęcać lub zmuszać do pośpiechu; czynić 

mocniejszymʼ, DP ʽutwierdzaćʼ [wiarę w Boga], war. sufiksalny mìklyti, -iju, -ijau ʽo 

samcach ptaków: deptać samicęʼ (Gaidzys vištų mìklija LZŽ ʽKogut zapładnia kuręʼ), 3. 

miklė́ti, -ju, -jau ʽmocnieć, rozwijać się, stawać się zręcznym, wprawnymʼ, stlit. įmiklė́ti DP 

ʽzatwardziećʼ [ʽstać się zatwardziałymʼ], įmiklėjęs DP ʽzatwardziałyʼ. 

 miksė́ti, mìksi (war. mìksia), miksė́jo 1. ʽzacinać się w mówieniu, jąkać sięʼ, 2. ʽmówić 

niewyraźnie, nieskładnie; mamrotać nie wiedząc, co powiedziećʼ — czasownik na -sė- od 

interi. mìk-mìk o głosie kozy, o jąkającym się, mìkt o zaniemówieniu, zacięciu sięʼ (Mìkt mìkt 

ir nieko nepasako ʽ«Mikt mikt» i nic nie powiedziałʼ). — Neoosn. miks-: miksà c. ʽjąkałaʼ 

(por. mirksà ⇐ mirksė́ti; dūksė ⇐ dūksė́ti). — Z innymi sufiksami: mikčióti ʽjąkać się; nie 

móc wymówić ni słowaʼ, miknóti ʽzacinać się, jąkać się; mówić nieskładnie; o kozie: 

beczećʼ. Też mikikénti ʽbeczećʼ ⇐ wykrz. mikikė.̃ Syn. mekénti, muksė́ti, veksė́ti. — Drw. 

mìkčius ʽjąkałaʼ, miknà ts.418 

 mikšras b.z.a. przest. ʽpłoć, płotka, Rutilusʼ (Mikßras CGL ʽPloetzʼ, war. mekßras LEX 

ʽPloʒʼ). War. f. mikšra b.z.a. Wyraz bez etymologii. Być może jest to wypadek insercji k 

przed grupę šr, podobnie jak w dekšrà (z dešrà) i vìkšras (z *visras?). Wtedy mi-k-šras da się 

sprowadzić do sb. *mišras, wywodzącego się – przez substantywizację – z adi. *mišras 

ʽmieszanej barwyʼ, zob. mišrùs. — Nazw. Mẽkšras, Mekšrỹs oraz Mikšrỹs, Mikšrà. Zob. też 

ALEW 631. 

 mìlas 4 p.a. 1. ʽgrube sukno domowej roboty, filcʼ (SD «samodział»), 2. przen. 

ʽczłowiek powolny, niemrawy, leniwyʼ (mìlą vélti ʽlenić sięʼ, dosł. ʽfolować suknoʼ). 

Odpowiedniki bałtyckie: łot. mils ʽtkanina wełnianaʼ (⇒ mila ʽgrube chłopskie ubranieʼ, 

milna ʽmateriał, suknoʼ), stpr. milan EV ʽgrube sukno, Gewant [grobes Tuch]ʼ. Niejasne. 

Wymienione w LEW 452 zestawienia z gr. μαλλός m. ʽkosmyk wełny, runoʼ (z *μαλνός) i sti. 

mála- ʽgarbowana skóraʼ nie mogą uchodzić za wiążące. Brak związków słowotwórczych 

budzi raczej podejrzenie pożyczki: mìlas może być częścią pierwotnego złożenia *valk-

milas, które oddawało stpol. wałk-mil, wałk-myl XV w. ʽrodzaj foluszaʼ ⇐ śrwn. walk-mül f. 

ʽfoluszʼ. Prócz tego jest war. wałk-młyn, hybryda z pol. °młyn dla zastąpienia °mil. Zob. SSTP 

X, 40 oraz WDLP, s.v. wałkmyl i wałkmłyn. Derywacja litewska, redukująca złożenie do 

drugiego członu składowego, ma paralele np. w jaunãtekė ⇒ tekė;̃ pùsnaga ⇒ snagà i 

viršùkalnė ⇒ kálnė. Znacz. etym. derywatu mìlas: ʽsukno z folusza, sukno folowaneʼ. — 

Drw. apýmilis ʽniby-sukno, sukno nieprawdziwe pod względem jakościowymʼ (Vienas siūlas 

vilnų, kitas linų ar pakulų – tai prastãmilis, apýmilis JU ʽJedna nić wełniana, inna lniana lub 

pakulana to «apymilis»ʼ), milẽlis ʽpółsukiennik, tj. gorszy gatunek sukna domowego wyrobuʼ 

(Otrębski 1934, 134), milìnė 1. ʽsiermięga, wierzchnie okrycie z «milas»ʼ (por. rudìnė ⇐ 

rùdas), 2. bot. ʽgrzyb mleczaj wełnianka, Lactarius torminosusʼ (syn. vilnẽlė, vilnõnis). Cps. 

mìldažis ʽten, kto się zajmuje farbowaniem suknaʼ (por. dažýti), mìlvelis 1. ʽmaszyna do 

gręplowania sukna, foluszʼ (war. zdysymilowany mìlveris), 2. ʽfolusznik, wałkarzʼ (por. vélti 

 
418 Zdaniem S. Younga (Studies in Baltic and Indo-European Linguistics, ed. by P. Baldi and P.U. Dini, 2004, 

280) rzeczownik stprus. *miksa ʽjąkałaʼ dał osnowę przymiotnikowi *miks-iskas, skąd mixkas u M. 

Prätoriusa (Deliciae Prussicae): «[Die Nadrawer] pflegen auch noch zur Zeit einen jungen Kerl, der 

unbesonnen auf jemand losgeht, mixkas zu nennen». Odpowiedni przysłówek stpr. mixkai ʽpo niemieckuʼ 

figuruje na tytułowej stronie Enchiridionu, por. Mixkai bhe Prūsiskai ʽTeutsch vnd Preusssisch. Po 

niemiecku i po pruskuʼ.  
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II), prastãmilis ʽliche suknoʼ, por. prãstas (syn. apýmilis). — Problemem pozostaje cps. 

vìdmilas ʽgrube sukno wełniane domowej robotyʼ, a to z powodu zagadkowego członu vid°- 

(zob. Būga, RR I, 221). Tytułem próby można przypuścić, że sekwencja d-m pochodzi z 

dysymilacji dwóch sonornych *l-m (por. kẽdraištė z kélraištė). Wtedy dochodzi się do 

*vil.milas, co przez degeminację z *vilm.milas, i dalej *viln.milas < *vìlna-milas, *vilnų-

milas, gdzie pierwszym członem był wyraz vìlnos, -ų ʽwełnaʼ. Znacz. etym. ʽmłyn do wełnyʼ. 

 mýlas, -à 3 p.a. stlit. (MŽ), żm. ʽmiły, kochanyʼ. Z obocznym tematem: mylùs, -ì 3, 4 

p.a., m.in. SD
1 «przyiaźliwy» [ʽprzyjazny, życzliwyʼ] — wraz z odpowiednikami łot. mĩļš, 

stpr. mīls, mijls, obl. mijlan ʽkochany, miły, liebʼ oraz psł. *milŭ ʽdrogi, kochany, miłyʼ (scs. 

milŭ, sch. mȉo, f. mȉla, ros. mílyj, czes. milý, pol. miły) stanowi kontynuację adi. verbale pbsł. 

*mī-la- (BSW 174, LEW 449), co z kolei reflektuje pie. *miH-ló-. Pwk. pie. *mei̯H- (*mei̯h1-) 

ʽdojrzewać, robić się miękkimʼ, por. het. māi, miyanzi ʽrośnie, bujnie się rozwijaʼ, miyari 

ʽrodzi sięʼ (LIV
2 428), wed. mayas- ʽradość, rozkoszʼ, mław. maiiah- ʽzaspokojenie 

seksualneʼ < piir. *mai̯Has- < pie. *mei̯H-es- (Stüber 2002, 127). Paralelne deverbativa to 

łac. mītis ʽłagodny, miękki; oswojony, spokojny, przyjazny; dojrzały, słodkiʼ < *miH-ti- 

(inaczej de Vaan 383) oraz stir. mín ʽłagodny, gładki, drobnyʼ < *miH-ni-. — Osobliwością 

jęz. litewskiego jest to, że mýlas współwystępuje z synonimami o zróżnicowanym 

wokalizmie, mianowicie míelas i meilùs (méilus). ALEW 646 rozwiązuje to zagadnienie w ten 

sposób, że 1° kwalifikuje mýlas i míelas jako formy odziedziczone o zróżnicowanej apofonii, 

oddające odpowiednio pie. SZ *miH-ló- i pie. SP/SE *mei̯H-lo-, 2° uznaje meilùs za produkt 

neoapofonii (ʽIm Lit. scheint somit eine ablautende (Neo)Wurzel *méil- vorzuliegen, die 

keine o-Stufe *mail- kenntʼ). Naszym zdaniem formacją odziedziczoną jest tu jedynie mýlas, 

natomiast oba warianty dyftongiczne są wytworami neoapofonii: 1. myl- ⇒ miel-, 2. myl- ⇒ 

meil-. Paralele: 1. plýšti ⇒ plíešas; sýti (sýtas) ⇒ síetas; šykštùs ⇒ DP šiekštus, 2. gyvė́ties ⇒ 

atgéivėti; plýšti ⇒ pléišti (pléišėti, pleĩštas); vyd- (išvýdau) ⇒ véidas. — NB. Obecność 

zapożyczeń mýlastis, mylasnykas i mylastyvas obok współrdzennego przym. mýlas stawia 

nas przed pytaniem, czy forma mýlas jest wyłącznie prapokrewnym odpowiednikiem psł. 

*milŭ, czy też nie jest zarazem słowiańską pożyczką. Forma transpozycyjna *mỹlas ⇐ stbłr. 

milъ, mílyj ʽkochany, bliski; miły, przyjemnyʼ (por. błr. míly ʽrobiący miłe wrażenie, 

sympatyczny, kochanyʼ, ĖSBM 7, 40) mogła zostać podciągnięta pod wzór akcentowy 

odziedziczonego przym. mýlas. Porównywalne slawizmy z substytucyjną samogłoską y w 

pierwiastku to čỹstas, grỹbas, pỹvas, plỹtas i špỹkas. Jeśliby mýlas miało w części użyć 

reprezentować slawizm, to trzeba zaznaczyć, że również slawizmy z y podlegają neoapofo-

nii, i to zarówno y ⇒ ie (typ míelas), jak i y ⇒ ei (typ meilùs), por. 1° *myras (strus. mirŭ) ⇒ 

miẽras, łot. miêrs; špỹkas ⇒ *špiekas, špiẽgas; vyšnià : żm. viẽšnė, 2° *kryvas (błr. kryvý) ⇒ 

kreĩvas, może też peĩlis (drw. od *pyla, por. pielà). — Drw. myliáusiasis, -ioji ʽukochany 

osobaʼ (dosł. ʽnajukochańszyʼ), mýlista ʽłaska; miłośćʼ (zob.). Por. stpr. mijlan, mijlin obl.sg. 

ʽmiłość, die Liebeʼ ⇐ mijls. — Vb. denom. 1. mylė́ti (zob.), 2. mýlinti a. mỹlinti ʽsprawiać 

komu przyjemnośćʼ, refl. ʽpieścić się; kochać się; zachwycać sięʼ, susimýlinti ʽpokochać sięʼ, 

3. mýlauti a. mylúoti, mýluoti ʽtulić, głaskać, pieścićʼ, DP myluoti a. pamyluoti ʽobłapiaćʼ (⇒ 

mylãvimas, pamylavimas DP ʽobłapianieʼ), pamylúoti ʽpopieścić, przygarnąćʼ. 

 mylasnykas stlit. ʽwyznawca, czciciel Bogaʼ, por. ir tave, teip didį mylasnyką savą, 

teipajeg mylėtumbime ant visų daiktų DP 18412 ʽa ciebie, tak wielkiego miłośnika swego, 

wzajem miłowali nade wszytkie rzeczyʼ — zapoż. ze stpol. miłośnik m.in. ʽwyznawca, 

czciciel Boga, Chrystusa, Matki Bożejʼ (por. SPXVI XIV, 237). War. mielasnykas BRB 

ʽkochanek, Liebhaberʼ pokazuje zamiast myla° człon miela° (wyrównanie do míelas ʽmiły, 

lubyʼ). — War. mylastnykas BRB, DP oddaje stbłr. milostnikъ albo pol. miłostnik ʽkochanekʼ 

(SPXVI), por. SLA 131n. ALEW 652 niesłusznie skupił wymienione tu formy s.v. mýlista. Zob. 

też mýlastis i mylastyvas. 
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 mýlastis, -ies 1 p.a. f. ʽmiłośćʼ (Pana iš tos zlasties, iš didžios mylasties krito an žemės 

ʽPanna z tej złości, z wielkiej miłości upadła na ziemięʼ) — zapoż. ze stbłr. milostь, -i 

ʽmiłość; miłosierdzie, litość; łaska; pieszczotaʼ (por. błr. mílascь, -i ʽwielkoduszność, 

łaskawość, przychylnośćʼ, ros. mílostь ʽłaskaʼ). War. míelastis JU dostosował swój wokalizm 

do przym. míelas ʽmiły, kochanyʼ. Zob. też mylastyvas. 

 mylastyvas stlit. ʽpełen miłości, miłosierdzia, łaskawy dla kogoʼ — zapoż. ze stbłr. 

milostivyj, por. błr. mílascivy, ros. mílostivyj, pol. przest. miłościwy. Swego czasu było 

rozumiane jako drw. na -yv- od mýlastis ʽmiłośćʼ (por. neosufiks w mylistyvas ⇐ mýlista). — 

Zwrot mielastyva vasara SD «miłościwe lato, jubileusz» (z wokalizmem upodobnionym do 

adi. míelas ʽmiły, lubyʼ). — Drw. mylastyvingas ʽmiłościwyʼ (⇒ mylastyvingai ʽmiłościwie, 

łaskawie, gnädiglichʼ, m.in. MŽ), mylastyvystė ʽbycie miłościwymʼ, nemylastyvastis a. 

nemylastyvystė ʽniełaska, Ungnadeʼ. Zob. SLA 131, ALEW 652. 

 mylė́ti, prs. mýliu (3 os. mýli, war. mỹli, mýlia, mýla), prt. mylė́jau 1. ʽkochać, darzyć 

kogo miłością, miłowaćʼ, 2. ʽlubić, mieć w czym upodobanieʼ, 3. ʽczęstowaćʼ, 4. bibl. 

ʽzachować, uchronić (od złego)ʼ419. SD
1 myliu «miłuię» (obok mylu s.v. «zprzyiam»), SD 

myliu kų «kocham się w czym [geriuosi kami]; miłuię kogo», numylė́ti DP ʽumiłowaćʼ. Gw. 

mylė́ti, mýla, mylė́jė (KRŽ). Refl. ažusimylėt SD «rozmiłować się, kogo», įsimylė́ti ʽzakochać 

się, rozkochać się w kimʼ, susimylė́ti ʽzakochać się, pokochać się wzajemnieʼ — vb. 

denominativum na -ė-/-i- od przym. mýlas ʽmiły, kochanyʼ (zob.). Odpowiedniki bałtyckie: 

łot. mĩlêt, -u/-ẽju, -ẽju ʽkochać, lubićʼ, stpr. milijt ʽkochać, liebenʼ < pb. *mīlēti. Z 

synchronicznego punktu widzenia mylė́ti przedstawia durativum stanu względem 

inchoativum mìlti I, pamìlti ʽpolubić, pokochaćʼ. — Drw. mýlamas ʽlubianyʼ (KRŽ), 

mýliamas, -à sb. ʽkochanek, -nkaʼ. Cps. savìmyla c. ʽczłowiek samolubny, egoistaʼ (por. 

sãvas, savìmeilė), kontrahowane sáumyla a. saumylà (por. sáugira a. savìgira). — Neoosn. 

mylė-: mylė́tinis ʽosoba ukochanaʼ, mylėtoja SD «miłośnica», mylėtojas SD «miłośnik». — 

Neoosn. mylėj-: mylė́jimas DP ʽmiłość, miłowanieʼ. 

 mylià 2 p.a., gen.sg. mỹlios hist. ʽmila, miara odległościʼ (m.in. DP, SD) — zapoż. ze 

stbłr. milja, millja, por. błr. mílja, -i (⇐ pol. mila, -i, dawniej w Polsce odpowiadała 7467 m; 

tu ze śrwn. mīle, por. nwn. Meile f.). Por. ZS 35. Inaczej SLA 132 i LEW 453: wprost z pol. 

 milinỹs, -io 3 p.a., acc.sg. mìlinį 1. ʽdrążek, za pomocą którego obraca się wierzchni 

kamień żaren, tzw. mlonʼ, 2. ʽprzyrząd do rozcierania tytoniuʼ — formacja z sufiksem nomen 

instrumenti -in-, dołączonym do pwk. na SZ *mil-V ʽmlećʼ, por. pie. *mḷh2-V do SE *melh2-

, który w bałtyckim jako taki nie jest reprezentowany. Zob. hasła málti i mìltai. War. akc. 

milìnis 2 p.a., mìlinis 1 p.a. War. zdysymilowany: liminỹs (zob.). Nazw. Milinỹs, Milìnis, 

Milinãvičius, Milìnskas, Miliñskas. Odpowiednik łot. milins (war. mile̦ns), war. synkopo-

wane: milns, f. mìlna ʽmlonʼ (LEGR 47), ⇒ drw. milniņa, milnīna ts. Warianty z samogłoską 

a w pierwiastku: malinỹs, malìnis, świadczą o wyrównaniu formy derywatu do SP w málti 

ʽmlećʼ. Zob. też skląstẽlis s.v. sklą̃stis. — Odpowiednie wyrazy słowiańskie są również 

derywatami na -n-, tyle że różni je st. apofoniczny, por. 1° psł. *mol-nă- ʽmlon w żarnachʼ: 

sch. mlán, mlàna, 2° psł. *mel-nă- ts.: ros. gw. mélen, sch. gw. mèlan, pol. mlon. Zob. 

Leskien 1884, 335, BSW 168, Specht 1944, 141, REW II, 115, ALEW 651. — Zapoż. litewskie 

w błr. gw. melinis ʽmlonʼ, war. mélin, mёlin (ĖSBM 7, 11). 

 
419 Np. Tegul Tamsta viešpats dievas nuo viso blogo myli ʽNiech Pan Bóg zachowa od zła wszelkiegoʼ. Por. też 

okrzyk Ne dieve mylėk ʽNie daj Boże! Broń Boże!ʼ, wyrażający obawę, strach, np. Ne dieve mylėk, jis tę 

nueitų, būt po jam! ʽNie daj Boże, gdyby on tam poszedł, byłoby po nim!ʼ — Obok tego Pone mylėk ʽNiech 

Bóg uchowa / Niech Bóg broniʼ, np. Pone mylėk nuo tokio žmogaus, nuo tokios nelaimės ʽNiech Bóg broni 

od takiego człowieka, od takiego nieszczęścia!ʼ 
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 mýlista 1 p.a. 1. stlit. ʽłaskaʼ, SD «łaska» (syn. malonė), 2. pl.t. mýlistos gw. ʽmiłośćʼ 

(Vedžiojasi, vedžiojasi, mylisi mylisi – apsiženijo, ir po mýlistų ʽChodzą z sobą, chodzą, 

kochają się, kochają, a jak się ożenili, to po miłościʼ) — abstractum na -ist- od adi. mýlas 

ʽmiły, kochanyʼ, w części sufiksalnej wzorowane na zapoż. mýlastis ⇐ błr. mílascь (zob.). 

War. sufiksalny -est-: żm. mýlesta (mylestos pilna ʽmiłości pełnaʼ, jo mylesta kunigaikštis 

ʽjego miłość książęʼ), por. łot. mīlestība ʽmiłośćʼ oraz stlit. liūbestis ob. liūbastis. Zob. Būga, 

RR I, 124n., LEW 453. — SD: jo mylista «jego mość» i jūsų, tavo mylista «waszmość» (kalki 

polskich odpowiedników). Zob. też támsta. — Drw. mylistyvas b.z.a. przest. ʽłaskawy, pełen 

miłościʼ (zakończenie -yvas wzorowane na slawizmie mylastyvas, zob. s.v.). 

 mìlytis, mìlijuos, mìlijaus gw. ʽmylić sięʼ, pasimìlyti a. susimìlyti ʽomylić się, popełnić 

błądʼ — zapoż. z pol. mylić się. Niezwrotne mìlyti ʽprzeszkadzać, zmuszać do błęduʼ. — 

War. z mul° zam. mil°: pasimùlyti a. susumùlyti ʽpomylić sięʼ. — War. miliótis ZTŽ ⇐ błr. 

myljácca, -jájusja.  

 mìltai, -ų 1 p.a. m.pl. 1. ʽmąka, roztarte, zmielone ziarna zbóżʼ, 2. ʽdrobno roztarta 

substancja, proszekʼ (píeno mìltai ʽmleko w proszkuʼ). SD miltai «mąka», miltai lėti kviečių 

«gryz» [ʽgrubo zmielona mąkaʼ, SPXVI] — pochodzi z substantywizacji adi. verbale *mìltas 

< pb. *mīl-ta- ʽpokruszony, roztarty, zmielonyʼ. Odpowiedniki bałtyckie: łot. milt̃i m.pl. 

ʽmąkaʼ, stpr. meltan EV ʽmąka, Meel [Mehl]ʼ. Praforma ie. *mḷh2-tó-, por. śrwalij. blawt, 

walij. blawd ʽmąkaʼ. Z innymi tematami: goc. mulda f. ʽkurzʼ, stwn. molta ts., stisl. mold 

ʽziemiaʼ < pgerm. *mul-dō- < pie. *mḷh2-téh2-; stir. mlaith ʽgładki, miękkiʼ < pie. *mḷh2-tí-; 

wed. mūrṇá- ʽzmielony, zmiażdżonyʼ < pie. *mḷh2-nó-. Pwk. pie. *melh2- ʽkruszyć, 

rozcierać, mleć na żarnachʼ, zob. LIV
2 432n., IEW 716n., BSW 168, LEW 403, Casaretto 2004, 

450, ALEW 652n. Znacz. etym. ʽto, co zmielonoʼ (⇒ ʽmiałki proszekʼ ⇒ ʽmąkaʼ). Dalsze 

szczegóły s.v. málti. Zob. też smiltìs ʽpiasekʼ. Paralele semazjologiczne: łac. mola ʽmąka 

grubo zmielona, mąka na ofiaręʼ < pie. *molh2-eh2-; słow. mǫka ʽmąkaʼ, ros. muká ts. < 

*monk-ā- ʽto, co rozgniecionoʼ ⇐ pwk. *menk- ʽgnieść, rozgniataćʼ (zob. mìnkyti). — 

Neoosn. milt-: milč̃ius zool., jeden z trzech chrząszczy: ʽtrojszyk ulec, Tribolium confusum; 

mącznik młynarek, Tenebrio molitor; ćwiczyn płaski, Palorus depressusʼ, mìlta ʽpotrawa ze 

zsiadłego mleka i mąki gryczanejʼ (zapoż. litewskie w błr. gw. mílta ʽowsiankaʼ, ukr. mělta 

1596 ʽpotrawa z mąki owsianej, na którą ziarna były zaparzane gorącą wodą i suszone przed 

mieleniem, tłoknoʼ, por. Urbutis, Balt V:1, 1969, 65 = Urbutis 2009, 377n., Laučjute 39, 

ĖSBM 7, 39), milt̃ė ʽskrzynka do przechowywania mąkiʼ, miltẽliai m.pl. ʽproszekʼ (skalbìmo 

miltẽliai ʽproszek do praniaʼ, miltẽliai nuo galvõs skaũsmo ʽproszki od bólu głowyʼ), miltiẽnė 

ʽowsiankaʼ, SD «kasza», mìltinas ʽuwalany w mąceʼ, mìltinė ʽmiejsce, gdzie się trzyma 

mąkę; kaszka mącznaʼ, miltỹnė ʽzupa mącznaʼ, miltuvė ̃ʽnaczynie na mąkę albo do nabierania 

mąkiʼ, pamìlčiai m.pl. lub pamìltės f.pl. ʽotręby, łuski ziarn zboża pozostałe po zmieleniu 

ziarnaʼ (syn. pãmalės, pãmalos). Cps. dúonmilčiai m.pl. ʽmąka na chlebʼ (por. dúona, kalka z 

nwn. Brotmehl n.?), grizãmilčiai (zob. gríežti I), kruõpmilčiai ʽmąka razowa; krupczatkaʼ 

(por. kruõpos), pyrãgmilčiai ʽmąka na bułkiʼ (por. pyrãgas, kalka z nwn. Semmelmehl n.?), 

pirmãmilčiai ʽmąka pierwszej jakościʼ (por. pìrmas), sìnkamilčiai ʽmąka drobno zmielonaʼ 

(por. °sekti), šriū́tmilčiai ʽmąka grubo zmielonaʼ (por. šriū́tas), šùnmilčiai ʽgrubo zmielona 

mąka złej jakościʼ (por. šuõ), war. šùlmilčiai ʽresztki drobnomielonej mąkiʼ (dysymilacja n-

m > l-m, por. nùmsargas > lum̃sargas). — Vb. denom. numìltinti ʽposypać mąką, powalać 

mąkąʼ, sumìltinti ʽzemleć na mąkęʼ. Por. łot. mìltât ʽrozgotować, np. kartofleʼ, miltît ʽzemleć; 

zaprawić sos mąkąʼ. — Od šùnmilčiai pochodzi vb. denom. šunmilčiáuti ʽżyć cudzym 

kosztem; włóczyć się i żebraćʼ. 

 mìlti I, mìlstu, milaũ (z prvb. į-, pa-, su-, at-) gw., įmìlti ʽzakochać sięʼ (Bernaitis įmìlo 

į mergaitę), pamìlti ʽpolubić, pokochaćʼ, intr. ʽspodobać się komuʼ, tr. ʽpokochać kogoʼ, 
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sumìlti ʽzakochać się, pokochać sięʼ (Bernas su merga sumìlo ir susižanijo), atmìlti a. numìlti 

ʽprzestać kochać, odkochać sięʼ420 — inchoativum-ingressivum na -sta- wobec durativum na 

-ė-, mylė́ti ʽkochaćʼ (zob.), wytworzone z udziałem neoapofonii SP myl- ⇒ SZ mĭl- (por. 

dýžti ⇒ dìžyti; rýdyti ⇒ ridýti; klỹkti ⇒ klìkti). Inaczej ALEW 653, gdzie mìlti ujęto jako 

denominativum od mýlas, míelas, a zamiast neoapofonii odnotowano ʽwtórność wokalizmu 

‑ìl-ʼ. Zob. też LEW 449. — Drw. od mil-V: miléntis ʽłasić się, przymilać sięʼ (por. war. 

méilintis), milénti ʽmerdać ogonemʼ (war. metatetyczny liménti, zob.). Tu też į-si-mìl-ik-auti 

przest. ʽzakochać sięʼ jako wariant do įsimeĩlikauti.— Neopwk. mils- (⇐ mìlstu): milsnùs 

ʽmiły, przyjemny; gościnnyʼ. NB. Reanaliza mil- + -snus prowadzi do wyodrębnienia 

neosufiksu, widocznego w drw. laksnùs, rysnùs i trupsnùs. 

 mìlti II, war. milt̃i, prs. miliù (war. milù), mýliau (war. miliaũ) gw. ʽw łaźni: wrzucać 

rozpalone kamienie do zimnej wodyʼ (Kai sudegs šitos malkos, tai tuoj ir akmenis milsiu 

ʽKiedy spalą się te drwa, to zaraz wrzucę kamienieʼ. Miliaũ akmenis ir nusišutinau ranką 

ʽWrzucałem kamienie i oparzyłem sobie rękęʼ), 2. ʽrozpalonymi kamieniami ogrzewać wodę 

w łaźniʼ (Mìlia andenį pirty ʽOgrzewają wodę w łaźniʼ). Jau sùmiliau, galit eit pirtin ʽJuż 

wrzuciłem kamienie, możecie iść do łaźniʼ). Neoosn. myl- (⇐ įmýlė): n.rz. Ymylsà – pewnie 

od wody, co się szybko nagrzewa (por. Vanagas 130; 216 s.v. Mylė)̃. Niejasne (pominięte w 

LEW). Z uwagi na wypadki alternowania il z ul w bliskoznacznych wyrazach (por. mìltai : 

sumuldyti; tilž̃ti : tulž̃ti; mìlžti : strus. mŭlsti) warto może zwrócić uwagę na pwk. mul- w 

czas. mùlti, -sta, -o ʽo koszuli: nasiąkać potemʼ. NB. Būga, RR I, 465n. przytaczał mùlti tylko 

w znacz. ʽrobić się brudnym, brudzić sięʼ (vaikas visas mùlinas ʽdziecko całe umorusaneʼ), 

ale w danym wypadku nie chodzi o alternant do mil-, lecz o obocznik spółgłoskowy do czas. 

mùrti m.in. ʽmoknąć, pocić się, brudzić sięʼ.  

 milž̃inas, -ė ̃ 3 p.a. ʽwielkolud, olbrzym, bohaterʼ, SD «obrzym, olbrzym» — z 

substantywizacji przym. milž̃inas, -à 3 p.a. ʽwielki, ogromnyʼ. War. bilžinas b.z.a. Z innym 

sufiksem: milžūnìs, -iẽs m. ʽolbrzymʼ. Wraz z odpowiednikami łot. mil̂zis ʽwielkoludʼ, bibl. 

ʽtyranʼ oraz milze ʽkupa, stos; gromadaʼ, mil̂zums ʽwielka kupa, wielka ilośćʼ (adv. milzumis, 

mil̂zum ʽbardzoʼ), mil̂zuõns ʽwrzód, obrzęk, opuchliznaʼ znajduje motywację w czasowniku 

łot. mil̂zt, prs. me̦lzu a. mil̂stu, prt. mil̂zu ʽwzbierać, brzęknąć, puchnąć, nabrzmiewaćʼ. Jego 

litewskim odpowiednikiem jest refl. mìlžtis (zob.). Suf. -in- jak w slìbinas ʽsmokʼ, vẽlinas 

ʽdiabełʼ. Por. LEW 453, GJL II, § 318. — Drw. milžininis SD «obrzymski», milž̃iniškas 

ʽolbrzymiʼ. — N.m. Milžinaĩ 2x, Milžìnkapis.  

 mìlžyti, mìlžau, mìlžiau gw. ʽdoićʼ — iteratyw z suf. -y- i SZ milž- ⇐ melž, zob. mélžti. 

Pod względem apofonicznym przypomina z jednej strony mirkýti iter. ʽmoczyćʼ ⇐ merk̃ti421, 

z drugiej strony vìlgyti caus. ʽwilżyć, zwilżaćʼ ⇐ vìlgti. — Z innym sufiksem: mìlždinti 

ʽkazać komuś doićʼ, refl. ʽdawać się doić, dawać mlekoʼ (Karvė paliovė mìlždintis ʽKrowa 

przestała dawać mlekoʼ. Karvė išsimìlždino ts.).  

 mìlžtis, mélžas (war. mélžias), mìlžos gw. 1. ʽo wrzodzie: ʽwypełniać się, wzbierać 

ropąʼ, 2. ʽo niebie: pokrywać się chmuramiʼ — forma zwrotna do mìlžti gw. ʽdoićʼ (zob. 

mélžti). Odpowiedniki łot. mil̂zt, mìlst2, milza ʽchmurzyć się, zbierać się na burzęʼ, milzt, 

melzu, milzu ʽwzbierać, nabrzmiewać, brzęknąćʼ. — SO malž-: malstýtis, mals̃tosi, mals̃tėsi 

ʽchmurzyć się, zasnuwać się chmuramiʼ, z asymilacji w *malš-sty- < *malž-sty-. 

 
420 Refl. susimìlti 1. ʽzakochać sięʼ (Užaugę susimìlo ir susivedė ʽGdy dorośli, zakochali się i pobraliʼ), 2. 

ʽzmiłować się nad kimʼ (kalka z pol.), DP ʽzmiłować się, zlutować się, być miłościwymʼ, SD susimilstu unt 

ko «lituię się nad kiem, lutuię się», susimilstąs DP ʽmiłosierny, lutościwyʼ. 
421 Formacja na st. o, markýti (por. málžyti), zawęziła swe znaczenie do ʽtrzymać w stanie zamoczonym, moczyć 

(len) w moczydle, (bieliznę) w ługuʼ.  
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 minà 2, 4 p.a., gen.sg. mìnos 1. ʽwyraz twarzy, minaʼ, 2. gw. ʽcharakter człowieka, 

usposobienie, nastrój psychicznyʼ — zapoż. z pol. mina (⇐ nwn. Miene f.). — War. mynà 2 

p.a. ʽwyraz twarzyʼ (KRŽ) ⇐ prus.-niem. mīne (GL 87). Zob. też LEW 453; brak w POLŽ. 

 mina stlit. ʽjednostka wagi, Funtʼ (BRB, zob. PAŽ 248) — zapoż. z pol. XVI w. mina 

(ob. mna) ʽstarożytna złota lub srebrna jednostka wagowa, będąca również środkiem 

płatniczym, pod względem wartości odpowiadała 1/50 talentu czyli 100 drachmom...ʼ (por. 

SPXVI), z gr. μνᾶ. Brak w SLA, LKŽ, LEW i ALEW. 

 mináu adv. ʽnigdy! przenigdy! Boże broń!ʼ (Šlapelis 232), np. Tai mináu nedaryk! 

ʽNigdy tego nie rób!ʼ. Tokiam tu netikėk minau, jojo bijotis reik ʽTakiemu nigdy nie 

ufaj/wierz, jego trzeba się baćʼ. Minau, sugrįžk greit! ʽPamiętaj, szybko wracaj!ʼ — skrócona 

z *minauk forma imperatiwu od *minauti ʽpamiętać o czymʼ, co jest intensivum na -au- do 

miñti (war. minavóti). War. miniáu i miná. Znacz. etym. ʽpamiętaj, nie zapominaj!ʼ (LEW 

453: «denke daran, vergiß nicht!»). Paralele: skináuti, tyráuti, krū́pauti (GJL II, § 659). 

 mincė stlit. 1. ʽmonetaʼ, 2. ʽmennica, miejsce, gdzie bije się pieniądzeʼ, SD «mińca, 

mińcarstwo, argentaria» — zapoż. ze stbłr. XVI w. mynca, minca ⇐ pol. XVI w. myńca, 

mińca (SPXVI) ⇐ śrwn. münze f. ʽmoneta; mennicaʼ (stwn. muniʒʒa < zach.-germ. *munita 

⇐ łac. monēta, EWD 899). Wprost z polskiego wywodzą SLA 132, LEW 435, ALEW 633 i 

POLŽ 119. Zob. też monetà. — War. mencė MOP ʽmonetaʼ ⇐ pol. XVI w. meńca, mieńca 

(Čepienė 184 wywodzi to wprost ze śrwn. münze). 

 mincorius, -iaus stlit. ʽmincarz, człowiek zajmujący się biciem pieniędzyʼ, SD 

«mincarz, co pieniądze bije» ⇐ stbłr. (od 1388 r.) myncarъ, mincarъ ⇐ pol. XVI w. 

myncarz, myńcarz, mińcarz (⇐ śrwn. münzer m.). Wprost z polskiego wywodzą SLA 132, 

LEW 435, ALEW 633 i POLŽ 119. Zob. też mincė. 

 mìndyti, mìndau, mìndžiau 1. ʽdeptać nogami, tratować kopytami; wygniatać ślad, 

ścieżkęʼ, mindau SD «depcę co» (syn. minu kų), 2. ʽo kogucie: zapładniaćʼ, 3. numìndyti 

ʽpójść powoli, opieszaleʼ — intensivum na -dy- do minù, mìnti ʽdeptać; miąćʼ. Paralele: 

pìldyti ⇐ pìlti; grùmdyti ⇐ grùmti. Odpowiednik łot. mĩdît, -u, -ĩju ʽugniatać deptaniem, np. 

sianoʼ, refl. mĩdîtiês ʽprzestępować z nogi na nogę, niepokoić się; o zwierzętach: parzyć sięʼ. 

Z innym sufiksem: łot. mĩstît frq. ʽugniatać; międlićʼ < *min-stī-: mīklu mīstīt ʽmiesić ciasto 

chleboweʼ, linus mīstīt ʽmiędlić lenʼ (⇒ neoosn. mīst-: mĩstas f.pl. ʽczas międlenia lnuʼ; 

neoosn. mīstī-: mĩstîklas f.pl. ʽmiędlica, cierlicaʼ). Łot. neoosn. mīs- ulega neoapofonii w 

mais- (SP/SO), wydając war. maistît ʽmiędlićʼ (*mais-stī-). Paralela formalna: lit. įmįs̃ti ⇒ 

maistýti ʽzgadywać zagadkiʼ. — Neoosn. mind-: mindinė́ti ʽmiędlić lenʼ, mindà ʽwyrznięty 

torf przygotowany do odwodnienia przez zgniatanieʼ, mindinỹs ʽglina, którą się ugniata 

deptaniem; to, co się młóci przepędzanymi końmiʼ (por. łot. mĩdeklis ʽmłócenie końmi; 

jednorazowa porcja zboża wymłóconego przepędzanymi końmiʼ). — Neoosn. mindž̓ - (⇐ 

mìndžiau): mìndžioti 1. ʽdeptać, gnieść, miętosićʼ, 2. ʽzapładniać – o kogucie, gęsiorzeʼ 

(Žąsinas žąsis mindžioja). — N.agt. *miñdikas a. *miñdžikas tkwi w osnowie vb. denom. 

miñdikauti a. miñdžikauti, miñdžikuoti ʽdreptać w miejscu, przestępować z nogi na nogę; 

chodzić za dziewczynąʼ (war. miñdžiukauti, miñdžiukuoti); mindžiaka b.z.a. – mówi się o 

dziewczynie, która chce szybko wyjść za mąż (por. peiorativa na -akas: marmãkas, 

matarãkas, GJL II, § 458). 

 minė́ti, miniù (3 os. mìni), minė́jau 1. ʽwspominać słowem, wymieniać z imieniaʼ, SD 

miniu «mianuię kogo» (syn. žadinu vardu), 2. ʽpamiętać o czym, przypominać sobieʼ, 3. 

ʽprzypominać komu o czymʼ, SD miniu kų «napominam kogo» (syn. raginu), 4. ʽ(rocznicę) 

obchodzić, świętowaćʼ — durativum na SZ i z suf. -ė-/-i- od czas. prymarnego miñti 

ʽpamiętać, przypominać sobieʼ (zob.). Dokładne nawiązanie w scs. mĭněti, mĭnjǫ, 3 sg. 
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mĭnitŭ ʽsądzić, mniemaćʼ. Odpowiedniki bałtyckie: łot. minêt, -u, -ẽju ʽpamiętać; zgadywaćʼ, 

stpr. *minīt, co da się odtworzyć z postwerbalnych rzecz. pominīsnan ʽpamięć, gedechtnusʼ 

oraz minisnan, menisnan ʽwspomnienie, pamięć o czym, gedechtnisʼ (zob. LAV 235). — 

Formacje prezentalne miniù i scs. mĭnjǫ mają odpowiednik w wed. mányate ʽmyśli, sądziʼ, 

aw. mainiieite ts., gr. μαίνομαι ʽoszaleć, wściec sięʼ (*man-i̯o-), < pie. *mṇ-i̯e-. Pwk. pie. 

*men- ʽpowziąć myśl, pomyślećʼ (LIV
2 435). Osobno zob. manýti. — Neoosn. minė-: 

minėtinas SD «pamiętny, pamięci godny», minėtinis SD «napominalny», minėtojas SD 

«mianowniczy, napominacz», paminėtinė SD «vpominek» (syn. dovana). — Neoosn. minėj-: 

atminė́jas ʽkto zgaduje zagadkiʼ, minė́jimas ʽwspominanie; obchody, uroczystościʼ, 

paminėjimas SD «wspominanie czego, wzmianka», paminėjimas dūšių numirelių SD 

«zaduszny dzień» (por. stenė́jimas ⇐ stenė́jo).  

 minià 4, 2 p.a. ʽtłum, rzeszaʼ, DP też ʼtłuszcza, ciżbaʼ, por. O atstoja[n]t jiemus pradėjo 

Jėsus bylot miniùmp apie Joną DP 1711 ʽA gdy oni odchodzili, zaczął Jezus mowić do rzeszy 

o Janieʼ. Anojeg valandoj bylojo Jėsus miniómus ir anump, kurie... DP 15428 ʽOneyże 

godziny mowił Jezus rzeszam, i do onych, ktorzy...ʼ. SD «ciżba; gromada» (syn. krūva, 

daugelis), «tłum, tłuszcza», vietų darau per minių «rum czynię, rumuię» [ʽrobię przejście w 

tłumieʼ]. Dewerbalne abstractum na -i̯ā- od mìnti ʽdeptać, miąćʼ. Formacja typu žinià, kančià, 

valdžià. War. mìnė: Kas ten svieto – ciela mìnė ʽIleż tam ludzi, cały tłumʼ (m.in. CHB). 

Znacz. etym. ʽdeptanie, tratowanieʼ ⇒ ʽścisk, tłokʼ422. Paralele znaczeniowe: kamšà ʽścisk, 

tłokʼ ⇐ kim̃šti; spū́stis a. spūstìs ʽścisk, tłok, tłumʼ ⇐ spáusti; sángrūdis ʽtłok, ściskʼ ⇐ 

sugrū́sti; pol. ciżba ʽwielka liczba stłoczonych ludziʼ, stpol. ciszczba ʽścisk, tłokʼ < psł. *tišč-

ĭba od °ciskać ʽgnieść, tłoczyćʼ. — Drw. miniomis SD adv. «gromadno, gromadą» (syn. 

pulkais, tumtais). 

 mynìkas 2 p.a. przest., gw. 1. ʽkto udeptuje siano na wozieʼ, 2. ʽkto międli lenʼ (CGL 

ʽBracherʼ), 3. ódų mynìkas ʽkto wyprawia/garbuje skórę, garbarzʼ — nomen agentis na -ikas 

od SW myn- ⇐ min-, por. mýniau, prt. do mìnti ʽdeptać, miąćʼ (por. LEW 454n., ALEW 654). 

Rzadszy jest war. minìkas 2 p.a. Paralele: kūlìkas ⇐ kū́liau, kùlti; siuvìkas ⇐ siuvù, siū́ti. 

Nawiązanie w stpr. mynix EV ʽgarbarz, Gerwer [Gerber]ʼ (PKEŽ 3, 140n.). — Obok tego 

złożenie od-minỹs cps. ʽgarbarzʼ (por. óda ʽskóraʼ) : łot. âd-minis ts.; struktura 

porównywalna z ros. kože-mjáka ʽgarbarzʼ (koževnik mnuščij kožu ʽgarbarz wyprawiający 

skóręʼ, od kóža i mjatь, mnet). — Nazw. Minỹkas, Minìkas, Mìnikis, patron. Minikáitis; 

Ódminis, Odmìnas.  

 minỹkas 2 p.a. przest., gw. ʽmnich, zakonnikʼ (war. minychas DP) — zapoż. ze stbłr. 

mnixъ ⇐ pol. mnich, z substytucją k za x oraz insercją i dla usunięcia obcej fonotaktycznie 

zbitki mn- (por. mìšios ⇐ pol. msza; gìminas < gìmnas ʽhymnʼ, GJL I, § 340, LD § 150). Por. 

łot. mũks < *munks ⇐ śrdn. mönk, mönik. Zob. też SLA 132, LEW 454 (brak w ALEW i 

POLŽ). SD
1 vyresnis minykų «przeor» (w SD zamiast tego figuruje vyresnis klėštariaus), SD 

vienavietė gyvenunčių minykų «klasztor» (syn. klėštarius). Osobno zob. miniñkas i minyškà. 

Młodszą pożyczką jest manõchas (zob.). — Drw. minykìnis ʽmniszyʼ, SD «mnichowski, 

mniski, mniszy», minỹkiškas ʽtaki jak u mnichów, mniszy, zakonny, klasztornyʼ, SD 

«mnichowski, mniski, mniszy», minỹkiškai adv. ʽpo mniszemuʼ. — Reanaliza min-ỹkas (por. 

dalỹkas : dalìs) prowadzi do takich neologizmów, jak wymienione w słowniku Nesselmanna 

minyka b.z.a. ʽmniszkaʼ (por. karvýka) i minyčia ob. minyčė b.z.a. ʽklasztorʼ (zob. też typ 

brolýčia oraz oboczność telyčià : telyčė)̃. 

 
422 Wątpliwe jest przyjęte w BSW 189 pokrewieństwo wyrazów lit. minià i scs. mŭnogŭ ʽmnogi, liczny, wielki, 

πολύςʼ (pie. *munogh-o-), goc. manags ʽniejeden, licznyʼ (pie. *monogh-o-), stir. menic ʽczęstyʼ (pcelt. 

*menekki-).  
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 miniñkas 2 p.a. gw. 1. ʽurządzenie do regulacji poziomu wody na zaporze w stawie, 

śluzaʼ, 2. ʽrura a. drewniana rynna do odprowadzania wody z drogiʼ — zapoż. z pol. przest. 

mnich ts. (por. SW II, 1015, SGP III, 176: ʽupust z słupem przy stawachʼ; pominięte w POLŽ). 

Zamiast minỹkas (zob.), z substytucją zakończenia -inkas w miejsce -ykas, co nastąpiło na 

mocy proporcji analogicznej -inykas : -ininkas = -ykas : x (x = -inkas). Por. łot. meniķis 

ʽMönch an der Schleuseʼ (war. mediķis). Formant -inink- jest zlitewszczonym wariantem suf. 

-inyk-, który został wyabstrahowany z zapożyczeń słowiańskich, np. liùdinykas, vỹninykas, 

zõkanykas (zob. s.v. urėd̃nykas).  

 mỹnioti, mỹnioju, mỹniojau, war. mýnioti 1. ʽstąpając przygniatać, deptać, 

przydeptywaćʼ, 2. ʽbrodzić, brnąć (w błocie)ʼ, 3. ʽstąpać, dreptać (jak starzec)ʼ, 4. ʽo ptakach: 

zapładniaćʼ (Gaidys vištą mýnioja. Gaigalas vandeny mynioja antis), pamýnioti ʽpodeptać; 

udeptać siano na wozieʼ, pramýnioti ʽ(glinę) zmiękczyć trochę deptaniemʼ, primýnioti: Asla 

prinešta, primýniota purvų ʽKlepisko zanieczyszczone błotem (przyniesionym na butach)ʼ. 

Refl. pasimýnioti: Gaidys atėjo vištą pasimýnioti ʽKogut przyszedł zapłodnić (dosł. podeptać 

sobie) kuręʼ — iterativum na -o- od neopwk. myn̓ -, wyabstrahowanego z prt. mýniau do 

mìnti mìnti ʽdeptaćʼ. Odpowiednik łot. mĩņât ʽdeptać, udeptywać, ubijać nogamiʼ. Paralele: 

gỹnioti ⇐ gýniau; pỹnioti ⇐ pýniau; trỹnioti ⇐ trýniau. Odmienna analiza: myn-io- w ŽD 

518 i GJL II, § 588. Por. oboczną osnowę mīn- w łot. mīnât ʽdeptać, udeptywaćʼ; do niej 

nawiązuje psł. *minati, por. np. stpol. wyminać ʽwymłócić zboże (przeganianym wołem)ʼ. — 

Postverbalia: mynà I ʽilość lnu wkładana na jeden raz do suszarniʼ, mynà II ʽklocki torfu 

odwodnione przez ugniatanie i rozłożone do suszeniaʼ (syn. mindà, miñdas), mỹnė 

ʽmiędlenie lnu; pora międlenia; len międlonyʼ, mýnatė ʽmiędlenie lnu; len, który się międliʼ 

(formacja jak ãratė ⇐ árti, kū́latė ⇐ kùlti), mynė́jas ʽten, kto udeptuje siano na wozie; kto 

międli lenʼ, mynìkas (zob.), pamynà ʽprzypiecekʼ, pramynìmas ʽwydeptywanie; międlenie 

lnuʼ, cps. lynãmynis (zob. linaĩ).  

 minyškà 2 p.a., gen.sg. minỹškos przest., gw. ʽmniszka, zakonnicaʼ, SD «mniszka, 

klasztorna panna» (minykai su minyškomis DP ʽmnisi z mniszkamiʼ), vyresnė minyškų SD
1 

«przeoryssa, priorissa» [ʽsiostra przełożonaʼ] — zapoż. ze stbłr. mniška ⇐ pol. mniszka, -i. 

War. mnyškà. Insercja i służy usunięciu obcej zbitki mn- (por. minỹkas ⇐ pol. mnich; mìšios 

⇐ pol. msza, GJL I, § 340). War. minyčkà (mnyčkà) pokazuje zmianę šk > čk (por. plėčkà, 

rėčkà). Zob. też SLA 132, LEW 454 (brak w ALEW i POLŽ). 

 mìnyti, mìniju, mìnijau wsch.-lit. ʽminąć, ominąć, przejść lub przejechać mimo kogo, 

czegoʼ (LZŽ, ZTŽ), pamìnyti ʽwyprzedzić kogoʼ — z substytucją sufiksu -yti za błr. -uti 

zapożyczone ze stbłr. minuti, por. błr. minúcь, minú, 3 sg. miné ʽprzejść, przejechać mimoʼ. 

— Z obocznym sufiksem: minóti (Kuros dalei važiuoja, tai jau minója Zietelą ZTŽ ʽCi co 

dalej jadą, to omijają Zdzięciołʼ). 

 mìnkyti, mìnkau (war. mìnkiu, mìnkiju), mìnkiau (war. mìnijau) ʽmiesić, zagniatać, 

zarabiać ciasto, glinęʼ (por. łot. mîcît, -cu, -cĩju ʽmiesić; deptaćʼ, refl. ʽpchać się, przeciskać 

sięʼ) — vb. denominativum na -y- od przymiotnika plit. *minkùs ʽmiękkiʼ. Por. odpowiedni 

przymiotnik w psł. *mękŭ, skąd scs. mękŭkŭ, pol. miękki, ros. mjágkij ʽmiękkiʼ, < pbsł. 

*minku-ka- ⇐ *mink-u- (zob. BSW 184, LEW 454). Akut lit. tłumaczy się chyba 

wyrównaniem do adi. mìnkštas (zob.). — Postverbalia: atminkaĩ m.pl. ʽpowtórne zagniatanie 

ciasta chlebowego, ilość mąki wtedy do ciasta dosypanejʼ, war. atmìnkos f.pl.; mìnklas, 

częściej minklė ̃ʽmąka rozczyniona z wodą, ciasto; nadzienie, farszʼ (łot. mîkla ʽciasto, ciasto 

chleboweʼ), < *mink-kl-. Neoosn. minky-: żm. mìnkytuvis ʽdzieża do rozczyniania i 

zagniatania ciasta chlebowegoʼ. — Odpowiedniki ie.: scs. omęčiti ʽzmiękczyć, osłabićʼ : gr. 

μάσσω ʽmiesić, zagniatać, gnieść, cisnąćʼ < pie. *mṇk-i̯e/o- (SE *menk-, zob. LIV
2 438, LEW 

454). ALEW 654 dodaje porównanie germańskie: ags. mengian, stwn. mengan ʽmieszaćʼ. W 
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językach bałto-słowiańskich brak jest refleksów ze st. e. — SO mank-: mánkyti (zob.), 

mankštýti (zob.). 

 mìnkštas, -à 3 p.a. ʽmiękki, dający się gnieśćʼ (war. mýkštas LZŽ < *mįkštas) — ze 

zmiany *minkst-a-, adi. postverbale od *mink-sty-ti, frq. do mìnkyti ʽmiesić glinę, zagniatać 

ciastoʼ. Odpowiednik łot. mîksts ʽmiękki, łagodny, niesurowy (o klimacie); słaby (o koniu)ʼ 

ma obok siebie motywujące mīkstît ʽmiędlić len, zmiękczać, czynić miękkimʼ. Por. też parę 

lit. mankštýti i mánkyti. Bez objaśnienia w LEW 454. Inaczej ALEW 654, gdzie wychodzi się 

od mìnkyti i zakłada drw. *mink-s-t-, z suf. -t- i wstawnym -s- (!). — Pwk. mink- jak w adi. 

*minkus ʽmiękkiʼ i pochodnym odeń vb. denom. mìnkyti. Pbsł. adi. *mink-u- < pie. *mṇkH-

u- jest kontynuowame w scs. mękŭ-kŭ, pol. miękki, ros. mjágkij (rozszerzenie tematu na -u- 

sufiksem -k- widać też w scs. ǫzŭkŭ, zob. s.v. añkštas). — Verba denominativa od minkšt-: 

miñkšti, minkštù (*minkšt-stu), minkštaũ ʽmiękczęć, mięknąć, stawać się miękkimʼ (SD 

minkštu «miękczeię; namiękam», atminkštu «odmiękam», paminkštau «namiękam»), 

minkštė́ti, -ja, -jo ts., mìnkštinti caus. ʽmiękczyć, zmiękczaćʼ (por. łot. mîkstinât ts.), 

atminkštinu SD «odmiękczam». Nomina: minkštybė kūno SD «kompleksiey miękkość 

delikacka» (syn. lapybė, lapumas), minkštìmas ʽmiąższ, miękisz, miękka część chleba, tzw. 

ośródkaʼ, minkštumà ʽmiejsce miękkie; ośródkaʼ (por. kietumà), minkštùmas ʽmiękkośćʼ 

(por. łot. mîkstums ʽmiękkość; miąższʼ). — Cps. minkštaprõtis ʽsłaby na umyśleʼ (por. 

prõtas), minkštašird̃is 1. ʽmiłosiernyʼ, 2. ʽwrażliwy; o słabej woliʼ (por. širdìs). Cps. z I 

członem minkš-: minkškiaũšis ʽjajo o miękkiej skorupieʼ (por. kiáušas), minkšpaũtis ts. (por. 

paũtas, n.m. Minkštpaũčiai), minkšdañtis ʽmający słabe zębyʼ – przez degeminację d.d z 

*minkšt-dantis < minkštadañtis (por. dantìs). 

 mìnti, minù (war. menù), mýniau 1. ʽstąpając przygniatać, deptać, wygniatać (glinę); 

naciskać stopą (pedał, miechy)ʼ, 2. ʽmiąć, miętosić, międlić, kruszyć (słomę lnianą a. 

konopną)ʼ, 3. ʽwyprawiać skóręʼ. SD: minu kų «depcę co» (syn. mindau), «międlę len, 

konopie» (syn. laužau), mintas «udeptany». Refl. mìntis, minúos, mýniaus ʽmocować się, 

zmagać sięʼ, SD minuosi «biedzę się; zapasy chodzę» (<minusis> «zapaśnik, mocownik»). 

Cps. atmìnti ʽzmęczyć, odbić sobie stopy przy chodzeniu, ugniataniuʼ (atmìnti pėdas ʽbyć do 

kogo podobnymʼ), pamìnti ʽpodeptać, nastąpić, pognieść; poniżyćʼ, SD «potłumiam», 

parmìnti ʽpodołać, powalić kogo; wdeptaćʼ, pramìnti tãką ʽwydeptać ścieżkęʼ, SD
1 kelių 

praminu «vtoruię», SD praminu kelių «toruię drogę» (kelias pramintas «tor» [ʽdroga 

utorowanaʼ]), primìnti ʽnadepnąćʼ, užmìnti ʽnadepnąć, nastąpić, rozgnieść stopąʼ, refl. 

įsimìnti ʽwsunąć nogi (w buty, chodaki)ʼ (por. basamìnčia). — Odpowiedniki bsł.: łot. mĩt, 

prs. minu a. miņu, prt. minu a. mĩnu ʽkroczyć, deptać, wyprawiać skóręʼ oraz cs. mĭnǫ, męti 

ʽmiąćʼ, ros. mnu, mjatь ʽmiędlić (len), miesić (glinę), deptać (trawę)ʼ, czes. mnu, mnouti 

(stczes. mieti) ʽmiąćʼ, pol. mnę, miąć (3 os. mnie, miął). Pbsł. SZ *min-V, *mīn-C < pie. 

*menH-C/*mṇH-C ʽnastąpić, nadepnąćʼ, por. umbr. menes ʽprzyjdzieszʼ, galij. moni 

ʽprzyjdź, chodź!ʼ. Zob. LIV
2 438, BSW 185, LEW 454n. — Drw. mìndyti (zob.), minótis 

ʽmocować się, siłować sięʼ. Nomina: ãpminos f.pl. ʽuroczystość po zakończeniu międlenia 

lnuʼ (por. ãpjavės, ãpkulos), ìšmina ʽścieżka wygnieciona w zbożu przez zwierzętaʼ, minìkas 

(zob. mynìkas), minià (zob.), paminà 1. ʽpoprzeczka łącząca nogi stołuʼ, 2. ʽpodnóżekʼ, 3. 

ʽstopień u wozuʼ, 4. ʽszeroka deska a. murek przy piecu; stopień umożliwiający wejście na 

piecʼ, 5. ʽpedał przy kołowrotkuʼ, 6. ʽmiejsce, gdzie stoi bydło przed wypędzeniem na 

pastwiskoʼ, pãminos, -ų̃ f.pl. 1. ʽkłaki, wyczeski (lnu, konopi)ʼ, 2. ʽwygonʼ, prãminas a. 

praminà ʽsłoma, plewy a. paździerze, które dodaje się do mieszonej gliny, by ta po 

wyschnięciu nie pękałaʼ, praminà ʽścieżka zwierzątʼ (Nežinau, kad čia vilkų praminà ʽNie 

wiedziałem, że to wilcza ścieżkaʼ, prieminà ʽzadeptana rola a. grządki; stratowane miejsce na 

skraju wsi, gdzie spędza się bydłoʼ (war. priminà). Osobno zob. pereĩminos. — Neoosn. 

mint- (⇐ mìntas): mintynė SD «biedzenie się» (syn. minimasis), «igrzysko» (syn. tekynė), 
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mìntuvai m.pl. ʽnarzędzie do mięcia lnuʼ, mintuvai SD «cierlica, międlica; tarlica». — WSZ 

myn-: mýniau (prt.), pamynė́ti ʽpomiędlić nieco lenʼ (typ pagynė́ti, pakylė́ti), mýnioti (zob., 

tam też nomina z myn-). — Brak refleksów SO *monH-. 

 miñti, menù (war. minù), miniaũ 1. ʽpamiętać, przypominać sobie, mieć w pamięciʼ, 2. 

ʽzgadywać, odgadywać zagadkiʼ (miniaũ mįs̃lę ʽodgadłem zagadkęʼ), por. łot. mīt 

ʽzgadywaćʼ, 3. ʽnadawać imięʼ (Ir minė jį vardu tėvo jo DP 42117 ʽI nazwali go imieniem 

ojca jegoʼ), 4. SD «napominać kogo». War. wsch.-lit. mįt̃i (LZŽ). Cps. atmiñti ʽpamiętać, 

zapamiętać, wspominaćʼ (SD atamenu «wspominam sobie co», atmenu «pamiętam co; 

pomnię; przypominam co»), įmiñti mįs̃lę ʽodgadnąć zagadkęʼ, išmiñti ʽpozgadywać; 

zrozumieć, pojąćʼ, notamenu SD «nie pamiętam» < *ne-ata-menu (zob. not-), pramiñti ʽdać 

komu imię; dać komu przezwisko, przezwaćʼ, DP ʽnazwać, mianowaćʼ, pramenu SD 

«nazywam kogo», primiñti ʽprzypomnieć, napomnieć, upomniećʼ, užmiñti ʽprzypomnieć; 

zadać zagadkęʼ (por. łot. uzmīt ʽzgadywaćʼ). Refl. miñtis, menúos, miniaũs, SD menuosi to 

«znam się na tym», 3 os. mẽnasi ʽzna sięʼ: kuris menasi sųnarių paraikymo, sųnarių 

paraikytojas SD «anatomik», aptiekorius, kuris menasi aplink aptiekos darbus «aptekarz»; 

atsimiñti ʽpamiętać, wspominać, przypominać sobieʼ, SD atsimenu «upamiętywam się» (gw. 

też o chorobie: ʽpowracać, odnawiać sięʼ, LZŽ), įsimiñti ʽnamyślić sięʼ, nusimiñti 

ʽposmutnieć; wpaść w rozpaczʼ, DP też ʽzwątpić, zdumieć się, zatrwożyć się, tesknić sobieʼ, 

SD nusimenu «rospaczam o zbawieniu, o miłosierdziu Bożym», užsimiñti ʽnapomknąć, 

przypomnieć coʼ. — W prs. menù tkwi pwk. pie. *men-/*mṇ- ʽpowziąć myśl, pomyślećʼ 

(LIV
2 435), por. wed. manuté ʽmyśli o czym, przypomina sobieʼ, aor. ámata ʽpomyślałʼ. 

Stang 1942, 112 porównał apofonię menù : miniaũ z genù : giniaũ i gemù : gimiaũ. 

Villanueva Svensson, Balt LII:2, 2017, 281 jest zdania, że prs. menù jest innowacją na 

miejscu *miniu, tj. formacji na -i̯a-, zgodnej z wed. mányate ʽmyśliʼ i gr. μαίνομαι ʽszaleć, 

wściekać się, srożyć sięʼ, < *mṇ-i̯e/o-. — W słowiańskim nie ma pdg. *męti, *menǫ, który 

by odpowiadał miñti, menù. Śladem po formacji praesens na SE *menǫ jest derywat psł. 

*vŭz-po-men-nǫ-ti, kontynuowany w takich formach, jak sch. spoménuti ʽwspomniećʼ, stsch. 

poménuti ʽwspomnieć, pamiętaćʼ, czes. vzpomenouti ts., stpol. wspomionąć ʽwspomnieć, 

pomyśleć o czymś minionymʼ. — Dur. minė́ti (zob.). — Iter.-caus. minavóti stlit. ʽmieć 

zamiar; przypominać sobie, pamiętać o czym; obchodzić rocznicę czegoʼ (por. sufiks w 

geravoti), mináu (zob.), mindýti ʽzachowywać w pamięci, nie zapominaćʼ, z prvb. at-, pri-, 

už-. Neoosn. mind-: at(si)mindinė́ti ʽprzypominać sobieʼ. — Derywaty na SE: zob. hasło 

men-. Do prs. menù dotworzono pdg. duratywny z suf. -ė-: gw. menė́ti, menù, -ė́jau 

ʽpamiętać, przypominać sobieʼ (por. Menė́ti tai godniai menù karą ʽPamiętać to dobrze 

pamiętam wojnęʼ). — Nomina na SZ min-V: atminaĩ m.pl. ʽnabożeństwo za zmarłychʼ, 

atminà: màno atminõj ʽza mojej pamięciʼ (war. atminià), ãtminas ʽpamiątkaʼ, minìkas ʽkto 

zadaje zagadki, kto odgaduje zagadkiʼ, praminimas SD
1 «nazwisko», SD «nazwanie od 

czego» (por. wyżej pramiñti), užúomina (zob.). Nomina na SZ min-C: atmintìs (zob.), mintìs 

(zob.), mintrùs ʽpojętny, mądry; o dziecku: zdolneʼ (neosuf. -tr-, por. įmantrùs), pamiñklas 

ʽpomnikʼ (por. łot. mîkla a. mîkle ʽzagadkaʼ: mīklu atminēt, uzminēt ʽodgadnąć zagadkęʼ), 

pramintìs (zob.). W kwestii mįslė ̃zob. mąstýti. — WSZ myn-: ãtmyniais (zob.). — SO man-: 

manýti (zob., tam też nomina z man-). — WSO mon- < *mān-: prãmonė (zob.), príemonė 

(zob.). 

 mintìs, -iẽs f. 4 p.a. 1. ʽmyśl, myślenieʼ, 2. ʽskutek myślenia: pojęcie, sąd, wniosekʼ, 3. 

ʽzamiar, pomysłʼ, 4. ʽzagadkaʼ, 5. ʽpamięćʼ (Mintį gerą tur, viską atmen ʽPamięć ma dobrą, 

wszystko pamiętaʼ) — dewerbalne abstractum z suf. -ti- i SZ min- ⇐ men, por. menù, miñti 

ʽprzypominać sobieʼ. Odpowiednik psł. *mętĭ, zachowany tylko w złożeniu: scs. pamętĭ 

ʽpamięćʼ, sch. pȁmȇt, ros. pámjatь, czes. pamět, pol. pamięć. Pbsł. *min-ti- (BSW 181). 

Paralele: gimtìs ⇐ gem-; mirtìs ⇐ mer-; viltìs ⇐ vel-. Formacja bsł. jest odpowiednikiem 
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wed. matí- f. ʽzamiar, pragnienieʼ, łac. mēns (*ments), mentis f. ʽmyślenie, rozwaga, dusza, 

duchʼ, goc. ga-munds f. ʽpamięć, wspomnienieʼ, stang. ge-mynd f. myśl, pamięć, pomnikʼ, 

stwn. gi-munt f. ʽpamięćʼ, < pie. *mṇ-tí- ⇐ pwk. *men- ʽpowziąć myślʼ. Zob. IEW 728, LIV
2 

435, Kroonen 375. Przypuszcza się, że osnowa w SZ *mṇ- została uogólniona drogą 

usunięcia alternacji z pierwotnego pdg. proterokinetycznego: nom.sg. *mén-ti-s, gen.sg. *mṇ-

téi̯-s (zob. Fortson 2005, 108n., 112n.). Transponat lit. *meñtis, *mintiẽs. — Formacje 

prefigowane: atmintìs (zob.), įmintìs f. ʽzagadkaʼ, išmintìs f. ʽrozum, rozsądekʼ (⇒ išmintėlė 

SD «mędrek, mędroszka», išmintingas SD «mądry; mędrzec»). Są to derywaty od vb. cps. 

atmiñti, įmiñti, išmiñti (zob. miñti). 

 mirgė́ti, mìrga, mirgė́jo ʽświecić nierównym, przerywanym światłem, migotać, 

błyskać, skrzyć się, mienić się komu w oczach, pstrzyć sięʼ, sumirgė́jo žiburėl̃is ʽzamigotało 

światełkoʼ. SD: mirga «miga się co, migoce» (syn. blizga, plesta, blėsčioja), mirgu «migam; 

mrugam», mirgu unt ko arba kam pamoju, mosteriu «mrugam na kogo, migam». 

Odpowiednik łot. mir̂dzêt, -u, -ẽju ʽbłyskać, mienić sięʼ oraz ʽsiąpić – o deszczuʼ; obok tego 

mir̂gt, mirgstu a. mirdzu, mirgu ʽbłyszczeć, migać sięʼ. Odziedziczony refleks na st. 

zanikowym, który należy do pwk. pie. *mergu̯-/*mṛgu̯-, por. stisl. myrkr ʽciemnyʼ, ags. mirki 

ʽprzejmujący zgrozą, okrutnyʼ (pgerm. *merkwu- < pie. *mergu̯-u-). Por. IEW 734, BSW 190, 

LEW 410, ALEW 658. Tu może też luw. maru̯a- ʽczarnyʼ, zob. Kloekhorst 563. — Drw. 

mìrgti, mìrgsta (war. mìrga), sumìrgo ʽzacząć migać, migotać; mienić się komu w oczachʼ, 

mirgulỹs ʽmigot, blask, migotanieʼ, ⇒ vb. denom. mirguliúoti ʽmigotać, mienić sięʼ. Por. łot. 

mir̂dza ʽblask, błysk, świecenieʼ, mirgs ʽoka mgnienieʼ, mirguļi m.pl. ʽbłyskotki, 

świecidełkaʼ, ⇒ mirguļuôt ʽbłyszczeć, połyskiwaćʼ. — Oboczny refleks SZ murg- < *mṛgu̯-: 

łot. mùrgt2, mùrgstu, mùrgu ʽspędzać czas nie śpiąc; męczyć sięʼ. Nomen: łot. mùrgi m.pl. 

ʽurojenia, zwidy, wytwory fantazji; zmory; zorza polarnaʼ (⇒ vb. denom. mùrguôt ʽmarzyć, 

fantazjowaćʼ, murdzêt2 ts.). — Odpowiednik psł. *mŭrg-, por. ros. morgátь ʽmrugaćʼ, ukr. 

morháty ts., stpol. margać ʽmachać ogonemʼ, gw. ʽkiwać, poruszać, kręcićʼ, pol. mrugać 

ʽporuszać powiekami; migotaćʼ. — Czas. pol. mżyć ma dwojakie znaczenie: 1. ʽpadać gęsto 

drobniutkimi kroplami, siąpić, rosićʼ, 2. ʽbyć widocznym jak przez mgłę, świecić 

rozproszonym światłem, migotać, przezieraćʼ. Przywołany stosunek znaczeniowy pozwala 

dołączyć do łotewskich refleksów murg- następujące odpowiedniki litewskie: murgė́ti, 

mùrga, murgė́jo ʽsiąpić, mżyćʼ; drw. dewerbalny na -lā-: murglà ʽgęsta mgła, przechodząca 

w drobny deszcz, mżawkęʼ (Migla, lytu virtusi, vadinas murgla ʽMgła, która przeszła w 

deszcz, nazywa się «murgla»ʼ), ⇒ vb. denom. murglóti ʽmżyćʼ (Tokia tiršta migla 

neišsilaikys, turės pradėti murglóti ʽTaka gęsta mgła nie utrzyma się, zacznie mżyćʼ). Tu 

pewnie też łot. murga ʽkałużaʼ (inaczej LEW 472, s.v. mùrdyti). — SO marg-: po zanikłym 

iteratywie *margyti pozostały ślady w postaci kilku postverbaliów, por. márgas I ʽpstry, 

różnobarwnyʼ (zob.) oraz łot. mar̂ga, mãrga ʽdrobny deszcz, mżawkaʼ (wtórny wokalizm e 

w me̦r̂ga), ⇒ vb. denom. marguôt ʽmżyć – o deszczuʼ. 

 mirksė́ti, mìrksiu (3 os. mìrksi), mirksė́jau 1. ʽmrużyć oczyʼ, 2. ʽmrugać, dawać znak 

ruchem powiekiʼ — formacja duratywna z suf. -sė- i SZ mirk- ⇐ merk-, por. mérkti ʽmrużyć 

oczyʼ. Neoosn. mirks-: mirksà ʽpochmurny, mroczny dzieńʼ, mìrksa c. ʽten, kto mruży oczyʼ 

(por. miksė́ti ⇒ miksà), mìrksnis ʽmrugnięcieʼ. Neoosn. mirksėj-: mirksėjimas akies SD 

«mgnienie oka». — Z innymi sufiksami: mìrkčioti ʽmrugaćʼ, mirksóti ʽmieć opadające 

powieki, być sennymʼ, mìrktelėti ʽmrugnąćʼ (por. mirkterėjimas akies SD «mgnienie oka»). 

— Nomina od mirk-: mirklà ʽpochmurny, deszczowy dzieńʼ, mìrkla, mirklė ̃ c. ʽkto stale, 

chorobliwie mruży oczyʼ, ⇒ apymirklėms SD
1 adv. «oślep» (por. łot. mirk̃lis ʽokamgnienie, 

rzut oka; natrętʼ). Cps. akìmirka a. akýmirka ʽokamgnienie, chwila, momentʼ, por. akìs (łot. 

acumirk̃lis ʽokamgnienieʼ), pusiáumirka žiūrė́ti adv. ʽpatrzeć przez przymknięte powiekiʼ 

(por. pùsė), pùsmirkomis adv. ʽz oczami na wpół zamkniętymiʼ, trìmirka ʽokamgnienie, 
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chwilaʼ (por. trỹs, tri°) – z przekładu wyrazu trimigà adv. ʽbardzo szybko, na zbity karkʼ, 

który był kalką zwrotu ros. v tri míga (dosł. ʽw ciągu trzech mgnień okaʼ). — SZ mirk- ma 

nawiązanie w psł. *mĭrk-, por. sch. mȑknuti ʽzmierzchnąć się, ściemnić sięʼ, stczes. mrknúti 

ts., ros. mérknutь ʽciemnieć, zmierzchać, szarzeć, gasnąćʼ, stpol. mi(e)rzknąć ʽtracić blask, 

gasnąć, ciemnieć, szarzećʼ (pol. mierzchnąć), mirzkać ʽmroczyć się, zmierzchać się, 

ciemnieć; ćmić się w oczach (po uderzeniu w ciemię)ʼ. Por. scs. mrŭknǫti ʽσκοτισθῆναι, 

zmierzchać sięʼ.  

 mirk̃ti, mirkstù, mirkaũ 1. ʽmoknąć w wodzie, na deszczu, namakaćʼ, 2. przen. 

ʽopływać (w bogactwa), tonąć (w długach)ʼ, numirk̃sta ʽodmakaʼ, pamirkstu SD «namakam», 

primirk̃sta ʽnasiąkaʼ, sumirkstu SD «moknę na deszczu» — intransitivum z suf. -sta- i SZ 

mirk- ⇐ merk-, por. merk̃ti ʽmoczyć, zamaczaćʼ. Odpowiednik łot. mìrkt, mìrkstu, mìrku 

ʽmoczyć się w wodzieʼ. — Drw. mirkýti caus. ʽmoczyć, zamaczać bieliznę w ługu, groch, 

mięso w zalewie, solone śledzieʼ (war. z apofonią: markýti), pamirkýti ʽpomoczyć, 

umoczyćʼ, pamirkyti DP ʽomoczyćʼ (dawne prs. mirkiu SD
1 «mokrzę», pamirkiu SD 

«namaczam co; omaczam w czym»), ⇒ pãmirkalas ʽsosʼ ⇒ drw. wsteczny deprefigowany: 

mirk̃alas ʽpolewka, sosʼ, ⇒ drw. wsteczne: mirk̃ė KRŽ ʽsos z tłuszczu lub z dodatkiem 

śmietany lub mąkiʼ, mirkà ʽmoczydło do moczenia lnuʼ (zob. paralele s.v. pãdažalas, 

pavìlgalas i prãmetalas), mirklà ʽdeszczowy dzieńʼ. — Neoosn. mirky-: mirkymas SD 

«moczenie», mirkytas SD «moczony». — Obocznym do mirk- refleksem SZ jest murk- (por. 

smulk-/smilk-): mùrkdyti ʽzanurzać, pogrążaćʼ, murksė́ti, mùrksiu, -ė́jau ʽnurzać się, pogrążać 

sięʼ. Nomina: murknà gw. ʽodwilżʼ (por. dérgna), murk̃nas ʽsmutnyʼ, murknùs 

ʽzachmurzony, słotnyʼ. War. š-mobile: šmurg̃nas ʽsmutnyʼ, šmurgnùs ʽniemiły, ponuryʼ, 

šmurk̃nas ʽniejasny, mętnyʼ (por. (š)mõtas, (š)tìlti, (š)kárka). — SO mark-: markýti (zob. 

merk̃ti).  

 miršė́ti, mìrša, miršė́jo gw. ʽporuszać się całą chmarą (o komarach), całą ławicą (o 

rybach)ʼ, też o ludziach krzątających się w polu, por. Žmonės laukuose tik mìrša, tik dirba. 

Izolowane, niejasne. 

 mìrštamas, -à 3 p.a. 1. ʽpowodujący śmierć, zabójczy, śmiertelnyʼ (Jo liga 

nemirštamà, nebijok ʽJego choroba nie jest śmiertelna, nie bój sięʼ), 2. ʽbliski śmierci, 

umierającyʼ (Ji buvo mirštamà ʽOna była bliska śmierciʼ), 3. ʽpodlegający śmierci, 

doczesnyʼ, 4. ʽużywany w razie śmierciʼ (świeca, modlitwa), mirštamà ligà ʽpadaczkaʼ — 

zleksykalizowane participium prs. pass. od mìršta ʽumieraʼ, zob. mirt̃i. Por. kándamas, 

lim̃pamas, mẽnamas. — Drw. mirštamàsis 1. bot. ʽzimowit jesienny, Colchicum autumnaleʼ 

(silnie trujące ziele), 2. bot. ʽszalej jadowity, Cicuta virosaʼ (⇒ mirštamukai b.z.a. m.pl. 

ʽcykutaʼ), mirštamóji f. ʽnieuleczalna, śmiertelna chorobaʼ. 

 mirš̃ti, mirštù (*mirš-stu), miršaũ ʽzapominaćʼ, ažumirštu SD «zapamiętywam czego, 

zapominam», pamirš̃ti ʽzapomniećʼ, primirš̃ti ʽzapomnieć trochęʼ, užmirš̃ti ʽzapomniećʼ. 

Odpowiednik łot. àizmìrst, -mìrstu, -mìrsu ʽzapomniećʼ. Ze zmianą rs > rš do pie. *mṛs-

/*mers- (LIV
2 440)423, por. wed. mṛ́ṣyate ʽzapominaʼ (*mṛs-i̯é), pramamárṣa pf. ʽzapomina, 

jest zapominalskiʼ. — Drw. miršė́ti, miršiù (3 os. mirš̃i), miršė́jau ʽpowoli o czymś 

zapominaćʼ, pamiršdinė́ti ʽzapominaćʼ (LZŽ), užmiršdýti ts. Nomina: ažumiršimas SD 

«zapamiętanie czego», ažumirštas SD «zapamiętany», mirštójas ʽzapominalskiʼ, užsimiršęs 

DP ʽzapamiętałyʼ, cps. sapnúomirša c. ʽktoś roztargnionyʼ (por. sapnúoti). — Neopwk. miršt-

: užmirštìnis ʽzapominanyʼ (por. neopwk. miršt- s.v. mirt̃i). — SE merš-: przest., gw. meršė́ti, 

meršė́ju (war. meršù, meršiu, merštù), meršė́jau ʽzapominaćʼ — durativum na -ė-, por. 

Nemeršė́siu, ką sakai ʽNie zapomnę, coś powiedziałʼ; kaipog teip didžio gerodarymo turime 

 
423 Perseweracyjna zmiana rs > rš ma paralele w mìrštu oraz w garšvà, pirš̃tas, verš̃is, viršùs.  
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meršėt DP 57226 ʽjakoż tak wielkiego dobrodziejstwa zapominać mamy?ʼ. — SO marš-: 

maršìnti (zob., tam też nomina na SO). 

 mirt-, neoosn. pochodząca z resegmentacji formy mirt̃as ʽumarłyʼ, participium prt. 

pass. od mirt̃i ʽmrzeć, umieraćʼ (zob.). Drw. mirtinà przest. ʽśmierćʼ (Marškiniai ant mirtinos 

ʽŚmiertelna koszulaʼ), mirt̃inas 1. ʽśmiertelny (o chorobie, grzechu)ʼ, ʽmający umrzećʼ 

(Nebuvo mirtinas, o mirė ʽNie miał umrzeć, a umarłʼ), mirtina nuodėmė SD «śmiertelny 

grzech», 2. ʽkonieczny, bardzo potrzebnyʼ (⇒ mirtinaĩ adv. ʽśmiertelnie, (zbić) na śmierćʼ, 

też ʽbardzo, strasznie; koniecznieʼ, por. Mirtinai šalta ʽStrasznie zimnoʼ), mirt̃inė 1. 

ʽspadekʼ, 2. ʽopłata za dzwonienie umarłemu, tzw. dzwonneʼ, mirtìnė ʽmiejsce zgonuʼ (Čia 

mano gimtinė, čia bus ir mirtinė ʽTu się urodziłem i tu umręʼ), mirtìngas ʽpodlegający 

śmierci, śmiertelnyʼ (Visi žmonės mirtingi ʽWszyscy są śmiertelniʼ), mirtìngasis ʽśmiertelnik, 

przeciętny człowiekʼ, mirtìnis ʽśmiertelny, grożący śmiercią (o ranie, chorobie), SD 

nusidėjimas mirtinis «grzech śmiertelny», mirtinóji a. mirtinója ʽgodzina śmierciʼ (Matos, 

kad jau ateina mirtinója ʽZdaje się, że już zbliża się godzina śmierciʼ), mirtóji dienà ʽdzień, 

w którym ktoś umarłʼ (Mirtoji diena neišeina jai iš galvos ʽOna ciągle myśli o dniu, kiedy 

umrzeʼ), mirtùvės f.pl. ʽstypa; obchód rocznicy śmierciʼ. Paralele s.v. būt-, eit-, gimt-, pešt-. 

 mirt̃i, mìrštu < *mir-stu (war. mirù ZTŽ, miriù DVŽ), miriaũ 1. ʽmrzeć, umieraćʼ, 2. 

apmirt̃i ʽomdleć, zdrętwieć (o kończynie)ʼ, užmirt̃i ʽwymrzeć; stracić czucie w kończynach; 

sczeznąć, zginąć nie rozwinąwszy sięʼ, też o niezalężonym jaju (užmìręs kiaũšis), o ziarnie, 

które wyschło w kłosie (syn. ùžmaras). SD mirštu «konam, skonam, umieram», badu mirštu 

«głodny iestem barzo; umarzam się głodem», apmirštu «martwieię, nie czuię się» (syn. 

pastimpu, nesijaučiu), «obumieram», ažumirštu badu «zamieram». War. mirù ʽmręʼ (Zíetela) 

jest dwuznaczny: może być archaizmem, bo takiego właśnie lit. refleksu spodziewamy się na 

gruncie pokrewieństwa ze słowiańskim (por. scs. mĭrǫ, ros. mru), ale może też być 

zapożyczeniem z błr. mru (inf. mérci), z lit. anaptyksą i do obcej zbitki mr-. Odpowiednik 

łot. mirt̃, mirs̃tu, miru ʽmrzeć, umieraćʼ. Morfem mir- to forma na SZ do mer- < pie. *mṛ-

/*mer- ʽmrzeć, umrzećʼ (LIV
2 439). Odpowiada z jednej strony psł. *mĭrǫ, *merti, scs. mĭrǫ, 

mrěti ʽmrzećʼ, umrětŭ ʽumarłʼ, ros. mru, merétь, czes. mřu/mru, mřít, pol. mrę, mrzeć, z 

drugiej strony wed. mriyáte ʽumieraʼ (*mṛ-i̯é-), ámṛta ʽumarłʼ, orm. mar̈̄ aw ts., łac. morior, 

morī ʽumieraćʼ, SO wed. mamā́ra pf. ʽjest martwyʼ. Pie. *mer- miało pierwotnie znacz. 

ʽznikać, przepadać, ginąćʼ, jak zaświadcza het. mer-zi/mar-, zob. Kloekhorst 8, 577. — Pwk. 

*mer- jest aniṭowy (mirt̃i, miriaũ, merė́ti), więc akut ukazujący się w formie prs. mìršta musi 

być wtórny. W prs. na -sta- sąsiadują ze sobą formacje nieakutowane (aniṭowe), np. mirš̃ta, 

nirš̃ta, virs̃ta, i akutowane (seṭowe), np. kìlsta, lìmsta, pažį́sta. Cechą formacji seṭowych, 

które są w mniejszości, jest nieruchomość akcentu w ciągu odmiany. Ta nieruchomość jest 

odczuwana jako dodatkowa – obok sufiksu – charakterystyka formy i wobec tego szerzy się 

poza swą pierwotną sferę użycia, czyli na pierwiastki aniṭowe. W następstwie tego mamy z 

jednej strony mirš̃ta ʽzapominaʼ jako refleks regularny, z drugiej strony mìršta zam. *mirš̃ta 

ʽmrze, umieraʼ jako refleks zmieniony przez analogię. Z praesens akut szerzy się dalej, por. 

drw. mér(dėti) jako drw. od mìr(šta). — SE mer-: merė́ti, zob. s.v. mérdėti. — SO mar-: 

marìnti (zob.), nomina wymieniono s.v. mar-. — Drw. od SZ mir-: išmirióti ʽwymierać jeden 

po drugimʼ, mirė́ti, miriù (mirė́ju), -ė́jau ʽłaknąć pokarmu, umierać z głoduʼ, užmirė́ti ʽo 

kończynie: zdrętwiećʼ, mirinė́ti 1. ʽumierać (jeden po drugim)ʼ, 2. ʽwalczyć ze śmiercią, być 

śmiertelnie chorymʼ. Nomina: apmìrėlis, -ė ʽospały, odrętwiały, apatycznyʼ (⇐ apmirt̃i, por. 

numìrėlis), mird̃amas: paliko mirdamas SD «odumarł», mirės̃is ʽtrup, truposzʼ (⇒ mirės̃ius 

ʽzmarły, nieboszczykʼ), mirimas SD «konanie, umieranie», mìrionis ʽumrzykʼ (war. mironis), 

mirs̃ena ʽśmierćʼ, mirtìs (zob.), mirùs ʽśmiertelnyʼ, nemirybė stlit. ʽnieśmiertelnośćʼ, 

numìrėlis (zob. numìręs), núomirulis ʽpadaczka, epilepsjaʼ (war. synkopowany: núomirlis), 

núomirinis ts. (war. synkopowany: núomirnis). — Z jęz. łotewskiego por. mirinât m.in. 
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ʽczuwać przy umierającymʼ; nomina: mira a. miŗa ʽśmierć, godzina śmierciʼ, mirẽjs 

ʽkonający, umierającyʼ, mirelis ʽcherlawe zwierzę, usychająca roślinaʼ, mirl̃a ʽistota 

chorowita, cherlająca; niedbały, leniwy człowiekʼ, mirña ʽwątłe, wycieńczone zwierzęʼ. — 

Neopwk. miršt- (⇐ mìrštu): mirštinė́ti: Žmonys mirštinė́ja po biškį ʽLudzie wymierają po 

trochuʼ, numirštė́ti ʽpozdychać, wyzdychaćʼ, badmirščioti stlit. ʽcierpieć głódʼ. Nomina: 

mìrštgyvis 1. adi. ʽledwo żywyʼ, 2. sb. ʽczłowiek ledwo żywy, ciężko choryʼ, ⇒ mìrštgyvelė 

ts., war. mìrštgybelė (por. gývas), mìrštmiegis ʽsilna potrzeba snuʼ (dosł. ʽczas, kiedy się 

umiera z braku snuʼ, por. miẽgas). — WSZ myr-: myrė́ti, myriù, -ė́jau ʽbyć umarłym, leżeć w 

grobieʼ (Kas numirė, tegu mỹri, o kas jaunas, tegu šoka ʽKto umarł, niech spoczywa w 

grobie, a kto młody, niech tańczyʼ), por. °svyrė́ti, °lypė́ti (GJL II, § 616n. Nomina: mỹris 1. 

ʽśmierć, zgonʼ (pasmerk̃ti ką̃ myrióp ʽskazać kogo na śmierćʼ), 2. ʽpogrzebʼ, mỹrius ʽśmierćʼ. 

W słowiańskim por. *mir- ⇐ *mĭr-: scs. umirati ʽbyć w agonii, konaćʼ (intens. do mĭrǫ), ros. 

umirátь, czes. umírati ʽumierać, konaćʼ, stpol. umirać, zob. Vaillant III, 478. 

 mirtìs, -iẽs 4 p.a. f. ʽśmierćʼ (Visą amžių negyvensi, nuo mirtiẽs neišsipirksi ʽNie 

będziesz żył wiecznie, od śmierci się nie wykupiszʼ), nemirtìs DP ʽnieśmiertelnośćʼ, 

nuomirtis SD «śmiertelność» (syn. mirimas) — dewerbalne abstractum z suf. -ti- i SZ mir- ⇐ 

mer-, zob. mirt̃i, mérdėti. W DP 4 p.a. ukazuje się w oboczności z 2 p.a. (mirt̃is, -ies), zob. 

Būga, RR II, 249, Skardžius 1935, 119 (co przemilczano w LKŽ, jak też w ALEW 661). 

Wtórna osnowa na -ē- w łot. mirt̃e, mìrte ʽśmierćʼ. Prototyp ie. *mṛ-tí ⇐ *mer-/*mṛ- ʽmrzeć, 

umieraćʼ (LIV
2 439). Paralele: mintìs ⇐ men-; pirtìs ⇐ per-; viltìs ⇐ vel-. Prapokrewne: scs. 

sŭ-mrĭtĭ ʽθάνατος, śmierćʼ (cps. o znacz. etym. ʽdobra śmierćʼ, tj. niegwałtowna, naturalna, 

zob. LEW 458), aw. mərəiti ʽśmierć, umieranieʼ (wed. mṛtyú m. ʽśmierćʼ weszło na miejsce 

*mṛtí-), łac. mors, mortis f. ʽśmierć; mord; trupʼ, por. NIL 488n. Zob. też martuvė, smert̃is. 

— Z innymi sufiksami: sti. mṛtá- ʽumarłyʼ, aw. mərəta- ts., orm. mard ʽczłowiekʼ < pie. *mṛ-

tó- (por. pol. śmiertelnik ʽczłowiek jako istota śmiertelnaʼ); stisl. morð, stwn. mord, nwn. 

Mord m. ʽzabójstwo, mordʼ, stang. morð < pgerm. *murþa-; goc. maúrþr ʽzabójstwoʼ, stang. 

morðor, ang. murder ts. < pgerm. *murþra- < pie. *mṛ-tro-. 

 misà 4 p.a. ʽbrzeczka, wyciąg ze słodu, z którego za pomocą fermentacji wyrabia się 

piwoʼ, SD «brzeczka» — prawdopodobnie letonizm, por. łot. misa ʽdie aus Malz, Hopfen und 

heissem Wasser gewonnene Flüssigkeit, die man zu Bier gären lässtʼ (ME II, 635 dopuszcza 

taką pożyczkę; za nim LEW 459). Por. bėbrė.̃ — Drw. misìnė ʽkadź do zlewania brzeczkiʼ, 

cps. mìslovis ts. (por. lovỹs). Vb. denom. mìsti, misù, misiaũ gw. ʽzalewać słód gorącą wodąʼ 

(Atnešk salyklą, jau reikia mist. Prastai misą sùmisei ʽByle jak zalałeś słódʼ). Prymarny 

wygląd tego denominativum tłumaczy się dostosowaniem do rodzimego czas. miẽšti, miešiù 

m.in. ʽrozcieńczać wodąʼ (zob.). 

 mìsingis, -io 1 p.a. przest. ʽmosiądz, stop miedzi, ołowiu i cynkuʼ — zapoż. ze śrdn. 

missinc (GL 87, LEW 459). Stąd też łot. misiņš, misinis (Jordan 79). Por. nwn. Messing n. 

Zob. też mãsendzis. 

 mįslė ̃4 p.a., mįs̃lė 2 p.a. ʽzagadkaʼ — postwerbalny rzeczownik na -lė od neopwk. mįs-

, por. įmįs̃ti ʽzgadnąć, odgadnąć zagadkęʼ, pamįs̃ti ʽzadać zagadkęʼ (s.v. mąstýti). War. 

mįslià, mįslỹs, mįs̃lis f. lub m. Paralele: juslė,̃ krimslė,̃ pūslė.̃ — SO mąs- (⇐ mįs-): mąstýti, 

mąslė ̃ (zob.). Por. jeszcze łot. mîkla a. mîkle ʽzagadkaʼ < *min-kl-. — Drw. mįslìngas 

ʽzagadkowy, nieodgadnionyʼ, mįs̃liškas ʽzagadkowy, niezrozumiałyʼ. Vb. denom. mįslinė́ti 

ʽczęsto zgadywać zagadkiʼ, mįs̃lyti, -iju, -ijau ʽzgadywać zagadkiʼ. 

 misliñčius, -iaus 2 p.a. stlit. 1. ʽmyśliciel, mędrzec; filozofʼ (m.in. BRB), 2. ʽartysta, 

poetaʼ (m.in. BRB) — nomen agentis na -čius od neoosn. mislin-, wyabstrahowanej z formy 

prs. mìslina ʽmyśliʼ do mìslinti (zob. s.v. mìslyti). Paralela: karšiñčius ʽdogorywający starzecʼ 
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⇐ káršin(a). Inaczej SLA 132, gdzie mówi się o derywacji od inf. mìslyti ʽmyślećʼ za pomocą 

«słowiańskiego sufiksu -inčius» (tenże autor w ŽD 334 o misliñčius nie wspomina). Jeszcze 

inaczej LEW 459: drw. denominalny od mislìs ʽmyślʼ, o budowie takiej jak gudriñčius ⇐ 

gudrùs. Brak misliñčius w monografii Ambrazasa 1993, 132. ALEW 662 nie analizuje tej 

formacji. Niezrozumiałe jest zestawienie misliñčius z pol. myśliwiec w POLŽ 121. — Trzeba 

zauważyć, że formant -inčius nie jest słowiański, lecz litewski, pochodzący z metanalizy. 

Gdy karšiñčius i misliñčius przestano kojarzyć z osnowami czasowników sekundarnych na -

in-, a zamiast tego powiązano je z osnowami nominalnymi, odpowiednio karš(à) ʽstarość, 

zgrzybiałośćʼ i misl(ìs) ʽmyślʼ, to doszło do wyodrębnienia -inčius jako neosufiksu. Realność 

tego nowego formantu potwierdza taki neologizm jak gudriñčius (zob. wyżej). — NB. 

Pewne polonizmy o zakończeniu -iniec, gen.sg. -ińca zostały zlitewszczone za pomocą 

sufiksu -inčius (fonotaktyczne zastępstwo pol. c przez lit. č̓  w grupie spółgłoskowej), por. 

bobiñčius, gastiñčius (ŽD 334). Przypadkowym tego skutkiem jest spłynięcie w jedno 

brzmienia neosufiksu -inčius i sufiksu -inčius, który był fonetycznym zastępstwem za pol. -

iniec/-ińca. 

 mislìs, -iẽs 4 p.a. f. stlit., gw. ʽmyśl, myślenie; to, co komu staje w myśli; sąd, poglądʼ 

— zapoż. ze stbłr. myslь, mislь, błr. myslь, -i f. ʽmyślʼ (SLA 133, ZS 35, LEW 459, ALEW 

662). Akcentuacja pożyczki wzoruje się na rodzimym synonimie mintìs, -iẽs. War. mìslis, -

ies 2 p.a. — LKŽ VIII, 280n. wymienił jako 4. znaczenie wyrazu mislìs/mìslis ʽzagadka, 

«mintis»ʼ. Z uwagi na okoliczność, że znaczenie takie nie ma odpowiednika w jęz. 

białoruskim, trzeba je uznać za neosemantyzm, wzorowany na polu znaczeniowym 

odpowiednika lit. mintìs (por. np. Ale aš tau kai pasakysiu miñtį, tai niekaip neinminsi 

ʽKiedy jednak ja ci zadam zagadkę, to nidgy nie odgadnieszʼ). Dalej por. įmintìs ʽzagadkaʼ. 

— Vb. denom. išmislióti ʽwymyślić, wykoncypować co; grymasić, stroić fochy (o 

nieuzasadnionym niezadowoleniu)ʼ. 

 mìslyti, mìsliju (war. mìsliu), mìslijau (war. mìsliau) stlit., gw. ʽmyśleć; zastanawiać 

się, obmyślać coʼ, refl. mìslytis ʽwyobrażać sobieʼ, apmìslyti ʽzastanowić się, pomyślećʼ, 

at(si)mìslyti ʽprzypomnieć sobieʼ, išmìslyti ʽwymyślićʼ, užsimìslyti ʽzamyślić sięʼ — zapoż. 

ze stbłr. mysliti, misliti, por. błr. mýslicъ, mýslju, 3 sg. mýslicь. Por. SLA 133, ZS 35, LEW 

459, ALEW 662. Z innym sufiksem: mìslinti, -inu, -inau ʽmyślećʼ. Osobno zob. mislìs i 

misliñčius. 

 mìsti I, mintù, mitaũ ʽżywić się, karmić się, posilać się, sycić sięʼ. Cps. atmìsti ʽo 

zębach: dostać oskomy, zdrętwiećʼ (Dantys atmìto nuo rūgštų obalių, t.y. atšipo JU ʽZęby 

zdrętwiały od kwaśnych jabłekʼ), įmìsti ʽnabrać ciała, utuczyć sięʼ, išmìsti ʽo zwierzętach: 

wykarmić się, przeżyć, przetrwać zimę w zdrowiuʼ, pramìsti ʽprzeżywić sięʼ, DP ʽstrawić; 

wychowaćʼ, primìsti ʽza dużo zjeść, napić się; przywyknąćʼ, sumìsti ʽdojrzeć, dorosnąćʼ. 

Odpowiednik łot. mist, mìtu, mitu ʽmieć utrzymanie, przebywać gdzie, mieszkaćʼ, nakti 

pãrmist ʽspędzić nocʼ, ziemu pãrmist ʽprzezimowaćʼ. Pwk. mit- pozostaje etymologicznie 

ciemny, zob. referat dawnych tłumaczeń w LEW 460 i ALEW 663. Jeśli mit- jest 

innowacyjnym SZ typu RiT ⇐ ReT (brid- ⇐ bred- ʽbrnąćʼ), to można wziąć pod uwagę 

związek z pwk. pie. *met- ʽścinać, żąćʼ, por. łac. metō, -ere ʽścinać zboże, trawęʼ, messis, -is 

f. ʽzbiór płodów rolnych, żniwoʼ. — Drw. mìtinti caus. ʽdawać jeść, żywić, karmić, 

utrzymywaćʼ (łot. mitinât), SD «chowam» (syn. laikau, pakuopiu, iždemi, peniu), war. mitýti, 

-aũ, -iaũ ts., pramìtinti ʽprzeżywić kogo przez jakiś czasʼ, DP ʽwychować, używićʼ. Nomina: 

mìtalas i mìtas (zob. prãmitalas), mitelis BRB ʽjednoroczne zwierzę domoweʼ, mitulỹs a. 

mìtulis 1. ʽjednoroczne zwierzę domoweʼ, 2. mitulỹs ʽnajstarszy drużba; (naj)starszy brat 

panny młodej, który po weselu pozostawał przez trzy dni na jej wikcie i ją pocieszał po 

rozstaniu z najbliższymiʼ (zob. też apmaldaĩ), 3. ʽkawałek drewna, zwykle brzozowego, 
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pozostawiany w palenisku dla przechowania ognia przez nocʼ (niejako ʽtaki, co karmi 

ogieńʼ). Cps. algamitỹs ʽnajemny robotnikʼ (por. algà), antrãmitis a. antramitỹs ʽdwuletnie 

zwierzę domoweʼ (por. añtras, syn. antrãžiemis), pirmãmitis ʽjednoroczne zwierzę domoweʼ 

(por. pìrmas), žiemamitỹs a. žiemmitỹs (zob. žiemà). Tu pewnie też łot. mitrs: mitrs gaiss 

ʽwilgotne powietrzeʼ, mitra zeme ʽwilgotna ziemiaʼ. — Neopwk. mint- (⇐ mintù): išmintaĩ 

m.pl. ʽżywność, prowiantʼ. Neoapofonia mint- ⇒ mant-: mantà (zob.). — Neoosn. mity- (⇐ 

mitýti): mitýba ʽżywienie, karmienie, odżywianieʼ, pl. mitýbos ʽwyżywienie jako 

wynagrodzenie za pracę; pasza dla zwierzątʼ, įduoti karvę į mitýbas ʽoddać krowę na 

wykarmienie [temu, kto ma paszę]ʼ. — Neopwk. mis- (⇐ mìsti): mìsdinti cur. ʽkazać komuś 

nakarmić zwierzętaʼ, por. áusdinti, ė́sdinti. — Neoapofonia mit- ⇒ mait-: maitìnti (zob.). 

Zob. też maĩstas. 

 mìsti II, mintù, mitaũ ʽwydawać pieniądze, ponosić wydatkiʼ424, išmìsti ʽwydać 

pieniądze, ponieść kosztʼ (išmintu SD «nakładam na co», daug unt to ižmitau SD «kosztuie 

mię to»), primìsti ʽstracić pieniądzeʼ, DP ʽnałożyć, czynić nakład; utrapićʼ — prs. infigowane 

od mit-, co jest alternantem w st. zanikowym do met- w mèsti ʽrzucićʼ. — Drw. išmitimas DP 

ʽkoszt, nakładʼ (Nes palaidotas yra... su didžiu ir brągumi išmitimu DP 18223 ʽBo pogrzebion 

jest... z wielkim a poczciwym nakłademʼ), mìtas a. išmitimas SD «koszt, nakład», mitingas 

SD «kosztowny», su mitu SD «kosztowny, z kosztem» (syn. brungus, mitingas), «kosztownie, 

z kosztem» (syn. mitingai), nemiñtąs DP adv. ʽpo niewolej, z przymuszeniaʼ, nemìtęs, f. 

nemìtusi adv. ʽnie wiedząc, co począć; nic nie wskórawszy, bez powodzeniaʼ, SD
1 <nemitis> 

«muszę» (syn. turiu, priverstas darau), «nierad» (syn. nenorėdamas), SD <nemitis> 

«poniewoli, z musu» (syn. priverčiamas), «poniewolny, przymuszony» (syn. nemintųs, 

priverstas), «rad nierad», nemitęs paliko DP ʽmusiał zostawićʼ, primitimas DP ʽnaklad; 

utrata; kosztunekʼ. — Takie zwroty jak lit. mẽtė rū̃kęs ʽrzucił palenie (papierosów)ʼ, mẽtė 

ãręs ʽprzestał oraćʼ wskazują na rozwój znaczeniowy od ʽrzucić coʼ do ʽprzestać (coś robić)ʼ. 

W związku z tym do SZ mit- wolno dołączyć czasownik łot. mitêtiês ʽustać, przestać, ustąpić 

– o mrozie a. upaleʼ oraz adv. nemituošs ʽnieustannie, bez przestankuʼ. 

 mìstras 2 p.a. 1. stlit. ʽmistrz, nauczycielʼ, SD menųsis kokio daikto mistras «mistrz, 

magister», 2. gw. ʽmistrz rzemieślniczyʼ, 3. hist. ʽprzełożony zakonu rycerskiego, mistrz 

krzyżackiʼ — zapoż. ze stbłr. mistrъ (mijstrъ) ⇐ stpol. mistr (mistrz) ⇐ stczes. mistr. Por. 

SLA 133, LEW 396, POLŽ 455. Zob. też méistras, bùrmistras i šiū́lmistras. — Drw. mistrystė 

SD «mistrzostwo» (ob. maistrystė).  

 mišiaũnas -à 4 p.a. przest., gw. 1. ʽmszalny – o tekstach używanych podczas mszyʼ 

(Atnešk tu man mišiaunas knygas), 2. ʽo księdzu: taki, któremu wolno odprawiać mszeʼ 

(Imsim tą jauną porelę už rankelių, vesim im bažnyčią... pas mišiaunus kunigus ʽWeźmiemy 

tę młodą parę za rączki, zaprowadzimy do kościoła... do uprawnionych księżyʼ). Stosunek lit. 

miši-aũnas: mišià (zob.) odpowiada polskiemu msz-alny : msza, z czego wynika, że lit. 

dyftong au̯ stoi na miejscu polskiej sekwencji al(C). Przypomina to takie lit. dyftongi au, 

ʼau, które alternują z sekwencjami alC, elC, np. sõdžiauka/sõdžialka; kiáumas/kélmas; 

máudas/méldas. Pod względem etymologicznym pol. mszalny pochodzi od mszał, zob. 

Bańkowski II, 222. Por. mišiõlas. 

 mišiõlas 2 p.a. przest. ʽmszał, księga liturgiczna, według której ksiądz odprawia mszęʼ 

— zapoż. z pol. mszał (⇐ stczes. mšál, por. śrłac. liber missālis). Brzmienie tego wyrazu 

zostało dostosowane do formy mìšios (zob.) w dwóch szczegółach: insercja i i 

palatalizowane š̓  w wygłosie osnowy. Por. POLŽ 122. Brak w ALEW. — Drw. mišiolnykas 

b.z.a. przest. ʽksiądz odprawiający mszęʼ (Miša nuog aliejuotųjų mišiolnykų... yra laikoma 

 
424 NB. LKŽ VIII, 282n. nie uwzględnia różnicy znaczeniowej między czasownikami mìsti I i mìsti II. 
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ʽMsza jest odprawiana przez wyświęconych [namaszczonych] księżyʼ). Ewentualna 

pożyczka z pol. †mszalnik (zob. SLA 133, LEW 133) nie jest tu prawdopodobna. NB. W SD 

s.v. mszał figuruje odpowiednik litewski w postaci knygos mišios, dosł. ʽksięga do mszyʼ. 

 mìšios, -ių̃ 4 p.a. f.pl. 1. ʽmsza św., katolickie nabożeństwo liturgiczneʼ (m.in. SD), 2. 

ʽofiara, pieniądze, za które odprawia się mszęʼ (Kunigas už dyką mišių nelaiko ʽKsiądz za 

darmo mszy nie odprawiaʼ), 3. ʽuroczysty obchód rocznicy czyjejś śmierci; przyjęcie z tej 

okazjiʼ (Suvažiavo visos giminės ant mišių̃, baliavojom atsakančiai ʽNa rocznicę zjechali się 

wszyscy krewni, bawiliśmy się należycieʼ) — zapoż. ze stbłr. XVI w. mša ⇐ pol. msza, -y 

(⇐ stczes. mše). War. sg. mišià 4 p.a. ʽmsza; kazanieʼ, też mìšė, mišė.̃ Insercja i służy 

usunięciu obcej fonotaktycznie zbitki mš- w nagłosie wyrazu, podobnie jak w minỹkas 

ʽmnichʼ (zob. GJL I, § 340)425. Por. SLA 133, ZS 35, LEW 460, POLŽ 455). Osobno zob. imšà. 

— Cps. dū̃šmišė ʽmsza za duszę, za zmarłegoʼ (por. dūšià), mìšknygės f.pl. ʽksiążeczka do 

nabożeństwaʼ (por. knỹgos), mišpopis (zob.), lavónmišė (zob. lavónas), žėlãmišės f.pl. ʽmsza 

żałobnaʼ (por. žėl̃ava). 

 mišiū́gina 1 p.a. gw. c. ʽkto się wygłupia, wesołek, błazenʼ (KRŽ; brak w LKŽ) — 

prawdopodobnie ze zmiany *mešiū́gina, co zapożyczone z jidysz mešugener ʽwariatʼ (⇐ 

hebr. mešuggâh). Od wariantu jid. mišigener pochodzi ros. gw. mišígener ʽbłazen, ein 

Meschuggenerʼ (zob. REW II, 141). Por. nwn. meschugge adi. ʽzwariowany, pomylonyʼ 

(EWD 863), stąd czes. mešuge, mišuge ʽnarwany, szalony czowiekʼ (Rejzek 374).  

 mìškas 4 p.a. 1. ʽlasʼ (kertamas miškas SD «rębny las» [ʽprzeznaczony do wyrębuʼ]), 2. 

ʽdrewno budowlaneʼ. Jest to wsch.-litewski odpowiednik zach.-litewskiego wyrazu girià 

(zob.). Bez dobrej etymologii (LEW 460n. cytował próbne powiązanie z gr. μίσχος, μίσκος 

ʽStengel oder Kern von Blättern und Früchten, szypułka liścia lub owocuʼ; zdaniem Beekesa 

2010, 958 gr. wyraz nie ma etymologii). Jeśli wyszlibyśmy od hipotezy, że mìškas 

pierwotnie oznaczał ʽlas mieszany, z drzewami liściastymi i iglastymiʼ, to można by 

odtworzyć *miš-ka- jako formację dewerbalną od sumìšti ʽzmieszać sięʼ, zob. mìšti. Co do 

sufiksu por. spėk̃as, tãškas. — Drw. miškavà ʽobszar leśny, zalesiona część posiadanej 

ziemiʼ, miškìnis ʽleśny, dziki (o ptakach)ʼ, pómiškis ʽzagajnikʼ, ùžmiškis ʽmiejscowość 

położona za lasemʼ. Cps. báltmiškis ʽlas liściastyʼ (por. báltas), júodmiškis ʽlas iglastyʼ (por. 

júodas), miškãpelkė ʽbagno leśneʼ (por. pélkė), mìškupis ʽrzeka płynąca przez lasʼ (por. ùpė). 

— N.m. Miškaĩ, Mìškiai, Miškìniai 28x, Ažùmiškė 2x, Pamiškė ̃7x, Pamiškiaĩ 5x, Ùžmiškiai 

3x, Užùmiškiai, cps. Mìškadvaris 3x, Mìškalaukis, Miškãlaukis, Mìškavalakis oraz 

Dvarãmiškis, Tarpùmiškis, Velýkamiškis. 

 mišpãrai, -ų 2 p.a. m.pl. przest., gw. ʽnieszpory, nabożeństwo odprawiane wieczoremʼ 

— forma ta przedstawia przekształcenie zapożyczenia našpãrai gw. ʽnieszporyʼ – 

rozumianego jako złożenie naš- + -parai – według formy wyrazu mìšios f.pl. ʽmszaʼ. Samo 

našpãrai pochodzi ze zmiany nešpãrai przez asymilację samogłosek e-a > a-a (por. 

mẽdšarkė > mãdšarkė). War. nišpãrai, nišparaĩ. — Forma nešpãrai (m.in. DP) oddaje pol. 

nieszpory m.pl. (por. stpol. sg. nieszpór, mieszpór ⇐ stczes. nešpor, mešpor ⇐ śrwn. vesper, 

z śrłac. vesperae f. ʽmodły wieczorneʼ). Por. SLA 133, LEW 461, Skardžius, RR 4, 431, 

Bańkowski II, 310, ALEW 698, POLŽ 471. — War. sg. mišpãras; mešpãras, mesparas; 

našpãras a. nãšparas, nešpãras a. nẽšparas odpowiadają użyciu stbłr. nešporъ w liczbie 

pojedynczej, zob. HSBM 20, 377. — Niezwykły war. išpãras (Ant išpãro nieks nevaro ʽNa 

nieszpory nikt [nikogo] nie pędziʼ) tłumaczy się resegmentacją sekwencji amišpãro, która 

powstała po usunięciu geminaty w zwrocie przyimkowym *am.mišpãro, < an mišpãro ʽna 

nieszporachʼ. — Drw. mišpãrinis a. mišparìnis ʽśpiewany podczas nieszporówʼ. 

 
425 Nie jest natomiast wstawne i w wyrazie łot. misa (war. miša) ⇐ śrdn. misse ʽmszaʼ (Jordan 79).  
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 mišpopis, -io stlit. ʽksiądz odprawiający nabożeństwo, Meßpfaffeʼ (MT, zob. PAŽ 250) 

— kalka hybrydalna złożenia nwn. Meßpfaffe m., z miš- za Messe f. ʽmszaʼ (zob. mìšios) i 

°popis za Pfaffe m. ʽduchowny; klechaʼ (zob. pòpas). 

 mišrùs, -ì 4 p.a. ʽmieszany, niejednolity, różnorodnyʼ — zapewne odnowienie 

starszego tematu na -a-, *mišras (por. mitrùs ⇐ mìtras), adiectivum verbale z suf. -r- od SZ 

miš- jak w mìšti ʽmieszać sięʼ. War. z insercją t: łot. mistrs ʽmieszanyʼ; niewykluczone, że 

wariantem zmienionym przez insercję k jest mikšras (zob.). Odpowiednik wed. miśrá- 

ʽzmieszany, rozmaityʼ zaleca wywód pb. *miš-ra- z praformy ie. *miḱ-ró- (zob. NIL 481, 

LIV
2 428: pwk. w SP *mei̯ḱ). Por. łac. SZ misceō, -ēre ʽzmieszać, pomieszać; połączyć, 

związaćʼ < pie. *miḱ-ske/o- (de Vaan 382). — Drw. mišraĩnė ʽsałatka jarzynowaʼ, mišrỹs 

ʽmieszaniec (roślina a. zwierzę)ʼ, mišrū̃nas ts., mìšrius ʽcoś zmieszanego, mieszaninaʼ, ⇒ 

mišriumì adv. ʽna przemian, mieszając sięʼ (Mišriumì gyvena žydai su vokiečiais, t.y. 

sąmišiai JU ʽPomieszani mieszkają Żydzi z Niemcamiʼ), war. mìšriu, mišrù; mišriaĩ ts. 

(Miesteliuose mišriaĩ gyvena žydai su katalikais JU ʽW miasteczkach przemieszani mieszkają 

Żydzi z katolikamiʼ). Vb. denom. mìšrinti ʽmieszać sadząc drzewa różnych gatunków; łączyć 

organizmy należące do różnych gatunków, krzyżowaćʼ. — Drw. wsteczny: mìšas ʽzmieszany 

z czym, niejednolity (m.in. o pasmach wełny różnej barwy)ʼ (por. kantrùs ⇒ kantùs; 

prãdaras ⇒ prãdas). 

 mištalus, -aus stlit. «podsienne piwo» (w CHB, w notatkach roboczych na ostatnich 

stronach rękopisu NT; A. Holvoet, p.l.). Glosa polska sugeruje, że chodzi tu o piwo 

podawane w podsieniu (por. ʽpoddachowanie, podsienie abo przedsienieʼ, L. IV, 244), czyli 

w miejscu znajdującym się na zewnątrz budynku, pod okapem, przed sienią. Czyżby 

chodziło o piwo gorszej jakości niż to, które podawano w gospodzie? Co do tego nie ma 

pewności, ponieważ przym. podsienny jako epitet piwa nie jest notowany w polskich 

słownikach. Od strony litewskiej hapaks mištalus nasuwa dwa sposoby objaśnienia. Po 

pierwsze, może to być zrost wyrażenia *mišt(as) alus, z mìštas ʽmieszanyʼ (mìšti ʽmieszać 

sięʼ) i alùs ʽpiwoʼ; prowadzi to do znacz. etym. ʽmieszane, tj. rozcieńczane wodą piwoʼ. Po 

drugie, może to być fonetyczny zapis zwrotu *myžt(as) alus, dosł. ʽszczane piwoʼ, por. 

mỹžtas/mįž̃tas jako ptc. prt. pass. do mỹžti ʽoddawać mocz, sikać, szczaćʼ. Por. pol. sikacz 

ʽsłaby, tani trunekʼ. NB. ALEW 36 uważa mištalus za złożenie i przypisuje mu znacz. 

ʽArbeiterbier, tägliches Bierʼ, tj. ʽpiwo robotników, codzienne piwoʼ. To wydaje się 

nieporozumieniem; jego źródłem mogła być opaczna interpretacja polskiego wyrazu 

podsienne. 

 mìšti, prs. myštù (*mįštu < *minš-stu, war. minšù; mištù < *miš-stu426), prt. mišaũ 1. ʽo 

niciach: mieszać się, plątać sięʼ, 2. ʽtracić zmysły, dostawać obłędu, wariowaćʼ, 3. ʽo 

pogodzie: psuć sięʼ — formacja inchoatywna na SZ miš- do *meiš- ʽmieszać sięʼ (zob. 

miẽšti), por. pie. *mei̯ḱ-/*miḱ- ʽmieszaćʼ (LIV
2 428). Paralele na denazalizację *mįštu > 

myštù: grįžtù, įgrystù, išvýstu. Cps. apmìšti ʽzmieszać się, speszyć się, stropić się, okazać 

zakłopotanieʼ, įmìšti m.in. ʽnatrętnie garnąć się do kogoʼ, pamìšti ʽpomieszać sięʼ, przen. 

ʽzwariowaćʼ, sumìšti ʽzmieszać sięʼ. — Drw. mišýti caus. ʽmieszać co; tasować kartyʼ, refl. 

mišýtis przest. ʽzadawać się z kimʼ, sumìšdyti caus. ʽspeszyć kogo, wprawić w zakłopotanieʼ 

(Moterų žvilgsniai sumišdė jį ʽSpojrzenia kobiet wprawiły go w zakłopotanieʼ), por. łot. 

izmist, -mistu, -misu ʽwpaść w rozpacz, pogrążyć się w rozpaczyʼ. — Nomina ze SZ miš-: 

mišãnas 1. ʽmieszanka zbóżʼ, 2. ʽmieszaniec, osobnik powstały ze skrzyżowania odrębnych 

rasʼ (por. sufiks w dárganas, ū́kanas), mìšinas ʽrozrzedzony, rozcieńczony; zmąconyʼ, 

mišiñčius JU ʽmieszaniecʼ (neosuf. -inčius, por. misliñčius), mišinỹs ʽmieszanina, rozmaitość, 

 
426 Tak GJL II, § 533 (z Kurschata).  
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mieszankaʼ, mišìnis 1. ʽmieszaniec, metysʼ, 2. ʽhermafrodytaʼ (SD «mieszaniec oboiey 

płci»), mišrùs (zob.), mišulỹs ʽpomieszanie zmysłówʼ (Mišulį turėjo galvoj, dėl to ir pasikorė 

ʽMiał w głowie m., i dlatego się powiesiłʼ), mišùs ʽktóry się łatwo (szybko) miesza z czymś 

innymʼ, pamìšėlis ʽwariatʼ, są́mišis, -ė ʽmieszany, niejednolityʼ (⇒ rugiaĩ sąmišiaĩ m.pl. 

ʽżyto zmieszane z innym zbożemʼ), sùmišas ʽmieszany, znieszanyʼ (⇒ sumišaĩ adv. ʽna 

zmianę, na przemianʼ, war. sąmišaĩ), sumišìmas ʽzamieszanie, zamęt, zgiełk, rwetesʼ. Cps. 

mišyt-plaũkis ʽ(zwierzę) o sierści mieszanej barwyʼ (por. pláukas, jak też atlaižýt-kaktis s.v. 

laižýti), mištalus (zob.). — WSZ myš-: są́myšis (zob.). — Neoapofonia miš- ⇒ meiš-: meĩšti 

(zob. s.v. miẽšti). — SO maiš-: maišýti (zob.). 

 mitrùs, -ì 4 p.a. 1. ʽprędki, energiczny, bystryʼ, 2. ʽzwinny, obrotny, zaradnyʼ, 3. ʽgiętki 

– o pręcie wiklinyʼ — nowa formacja na -u-, wypierająca starsze mìtras, -à. War. s-mobile: 

smitrùs, smìtras. Analiza: mìtras, dewerbalny przym. na -ra- od SZ mit- ⇐ met-. Por. metù, 

mèsti ʽrzucić, rzucaćʼ oraz syn. mètras, metrùs ʽrzutki, bystryʼ. SZ typu RiT ⇐ ReT widać np. 

w gnib- ⇐ gneb-; grib- ⇐ greb- i plit- ⇐ plet-. Znacz. etym. ʽtaki, co się rzuca/miota, jest 

czynny, ruchliwy, pomysłowyʼ. Rozwój znaczenia jak przy pol. rzutki (⇐ rzucić, rzucać) 

ʽobrotny, przedsiębiorczy, czynny, ruchliwy, pomysłowy: żywy, zwinny, prędkiʼ. Paralelną 

formacją na SZ mit- jest mìklas < *mitla (zob. miklùs). Całkiem inaczej LEW 452 (do łot. 

mitêt ʽzaniechać, zaprzestaćʼ). — Drw. pómitriai adv. ʽdość wprawnie (pracuje)ʼ. Nazw. 

Mìtras, Mitrà, Mìtrius. 

 mìtukas 1 p.a., mitùkas 2 p.a. gw. 1. ʽpodkład z pilśni, wojłoku lub grubego sukna 

wkładany pod siodło i zabezpieczający skórę konia przed odparzeniem, tzw. potnikʼ (Be 

mituko negal joti, bo arkliui prasodnys nugarą ʽBez potnika nie można jechać, bo otrze się 

koniowi grzbietʼ), 2. ʽderka rozścielana w kołysce lub na łóżkuʼ — zapoż. z pol. XVII w. 

mituk ʽnakrycie siodła, krótki czaprak na koniaʼ ⇐ osm.-tur. müttekā ʽpoduszka; podpora; 

kula, kosturʼ, Stachowski 407). Por. też stbłr. XVII w. mitjukъ ʽpotnik z wojłokuʼ (ros. gw. 

mitjúk ts.), błr. micjuk b.z.a. (ĖSBM 7, 53). ŽD 138 niesłusznie łączył z meĩtelis ʽtucznikʼ. 

 mizèrija 1 p.a. 1. stlit. ʽnędzaʼ (Duoď Dieve, idant šitą mizeriją gyvatos mūsų visados 

po akimis turėtumbime DP 58322 ʽDaj Boże, abyśmy tę mizerią żywota naszego zawsze przed 

oczyma mieliʼ), 2. gw. c. ʽczłowiek mizerny, wynędzniały, źle wyglądającyʼ (Koks tu 

mizèrija!) — zapoż. ze stbłr. mizerija ⇐ pol. XVI w. mizeryja ʽnieszczęście, niedola, nędza; 

zmartwienie, kłopot, troska; ubóstwo, niedostatekʼ ⇐ śrłac. miseria (SPXVI). Brak w SLA, 

LEW i ALEW. — Drw. mizerñas, -à ʽmarny, lichy, nędzny; ubogiʼ, DP mizernùs, -ì ʽmizerny, 

nędzny, obłudny; nędznikʼ ⇐ stbłr. mizernyj (misernyj) ⇐ pol. mizerny (por. SLA 133); 

mizerõkas a. mizeriõkas ʽbiedakʼ (Kuo bagočius dyvijasi, tuo mizeriokas žyvijasi ʽCzemu się 

bogacz dziwi, tym się biedak żywiʼ) ⇐ pol. XVI w. mizerak ʽnieszczęśnik, biedakʼ; 

mizerùitis ʽbiedak, biedaczyskoʼ. — Drw. mizerkėl̃ė ʽdziewczyna z biednej rodziny, 

biedaczkaʼ (Mizerkėlės, siratėlės meilesni žodeliai) wymaga analizy mizerk-ėlė i założenia 

pośredniej formacji f. *mizer-ka od *mizera ʽbiedakʼ, por. mìzara c. ʽkto często płacze, 

szlochaʼ (oraz błr. gw. mizáračka ʽbiedna dziewczynaʼ, PZB 3, 66 ⇐ pol. mizeraczka, drw. 

od mizerak). 

 myžalaĩ 3 p.a., -ų̃ m.pl. ʽmocz, szczynyʼ — dewerbalny rzeczownik na -al- od osnowy 

myž- jak w mỹžti ʽoddawać moczʼ (por. sufiks w bezdalaĩ, vėmalaĩ). — Neoosn. myžal-: 

myžalìnė ʽnocnikʼ, myžãlius ʽszczochʼ, cps. myžaltãškė pot. ʽdół z płynną gnojówkąʼ (por. 

taškýti), myžaltãškis, -ė ʽten, kto moczy się pod siebie, szczylʼ.  

 mỹžti, prs. myžù (właśc. mįžù, por. stlit. minžu; war. myžiù, męžù), prt. myžaũ (war. 

myžiaũ) ʽoddawać mocz, sikaćʼ, wulg. ʽszczaćʼ. Prs. infig. minžu < pb. *mi-n-žō jest 

porównywalne z łac. mingō, -ere ʽmoczyć; oddawać moczʼ < pie. *h3mi-n-ǵh-e/o-. Formacja 
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na st. zanikowym pie. *h3miǵh- ⇐ *h3mei̯ǵh- (LIV
2 301), por. gr. ὀμείχω ʽoddawać moczʼ 

(SZ ὀμιχέω ts.), orm. mizem ts., wed. méhati ʽszczaʼ (méhra- n. ʽczłonek męskiʼ), aw. 

framaēzaiti ts. (maēsma(n)- ʽmoczʼ), toch. B miśo m. ʽmoczʼ, łac. meiō, -ere (*mei̯χ-i̯e-) 

ʽoddawać mocz; mieć stosunek płciowy; przeciekać, wylewać sięʼ, stisl. mīga, śrwn. mīgen 

ʽszczaćʼ. — Leksem lit. myž- jest zdenazalizowaną formą leksemu mįž-. Z pochodzenia jest 

to neopierwiastek wyodrębniony z prs. infigowanego (por. krỹpti, nỹkti, vỹkti). Kiedyś prs. 

mįžù (minžù) tworzyło paradygmat wraz z formami prt. *mižaũ i inf. *mìžti. — 

Neopierwiastkiem jest również łot. mīz-, rozpowszechnione z prs. *mìzu (*minzu) na prt. 

mìzu i inf. mìzt. Łot. prs. *mìzu zostało z czasem zluzowane przez formację z dyftongiem ie: 

mìezu (war. mìeznu). Prs. mìezu jest o tyle ciekawe, że kontynuuje pb. *menžō, urobione 

infiksem -n- od pwk. na SP *mež- (por. typ łot. brìedu ʽbrnęʼ < *brendō, lit. brendù ⇐ pb. 

*bred-). Łot. innowacja ma paralelę w war. lit. męžù. — Nowy SP/SE *mež- został 

dotworzony do SZ miž- przez odwrócenie reguły apofonicznej ReT ⇒ RiT (por. bred- ⇒ 

brid-; dresk- ⇒ drisk-; trep- ⇒ trip-). W ten sposób monoftongiczny pwk. *mež- zajął 

miejsce obok pwk. dyftongicznego *mei̯ž-. Podobne wypadki to lip- ⇒ lep-, lempù (s.v. 

lèpti); rid- ⇒ red-, rendù (s.v. rèsti) i švit- ⇒ švet-, šveñta (s.v. švèsti). Lit. męžù było dotąd 

inaczej komentowane. LEGR 563 zauważył, że mìezu (lit. męžù) jest «prawdopodobnie 

nowotworem na miejscu formy, która odpowiadała łac. mingō», i na tym poprzestał. LEW 

461 mówił o wykolejeniu apofonicznym (Ablautentgleisung), «ponieważ chodzi tu o 

pierwiastek mający i w swym składzie». Najdalej poszedł ALEW 664n., bo wyprowadził 

męžù i mìezu z prajęzyka, < pb. *menǵō. Pwk. pb. *menǵ- ma pochodzić od *minǵ- (< pie. 

*h3mi-n-ǵh-), które mówiący rzekomo zinterpretowali jako refleks pb. SZ *mṇǵ-. — W 

słowiańskim nawiązaniem dla SZ plit. *miž- (pie. *h3miǵh-) jest czas. *mĭziti, *mĭžǫ < 

*mĭzi̯ǫ (wtórny inf. *mĭžiti), por. ros. gw. mžitь ʽsiąpić, padać (o zimnej mgle)ʼ, czes. mžít 

ʽdrobno padać, zraszaćʼ, pol. mżyć, mży ʽrosić, padać, siąpić (o drobnym deszczu)ʼ; słń. 

mzéti, mezéti ʽwyciekać, wypływać, sączyć sięʼ. — WSZ *mīž-: sch. mìžati, mižȃm 

ʽoddawać moczʼ (iter. na -ā-, jak np. słń. síkati ʽtryskać cienkim strumieniemʼ, pol. sikać). — 

Nomina o osnowie miž-: mìžas 1. ʽcewka moczowaʼ, 2. ʽpenis (męski, zwierzęcy)ʼ, mìžė 

ʽsrom, zewnętrzne narządy płciowe u kobietyʼ, mìžius ʽszczoch; malecʼ (Kurs patale męža, 

tas mìžius ʽKto moczy się w pościeli, ten jest «mižius»ʼ), mìžnius ʽszczoch; płaksaʼ (por. 

šìknius, trìznius). N.rz. Mìžė, Mìžupis, Mižupỹs (łot. Mizupe), Vilk̃mižis, por. mỹžupis m.in. 

ʽrzeczka wysychająca podczas lataʼ (por. Vanagas 219). — Tylko u Bretkuna ukazuje się 

nomen o osnowie minž-: minžalai m.pl. ʽmoczʼ, urobione od prs. minžu tak jak współczesne 

myžalaĩ od myžù. Por. idant anis... sawa Minßalus giertų BRB ʽaby oni... mocz swój pili, das 

sie... jren Harn sauffenʼ. — Drw. od myž- (synchronicznie: WSZ do miž-): mýžauti ʽgłośno 

śmiać się, chichotać, kwiczećʼ (dosł. ʽsikać ze śmiechuʼ), mýžčioti ʽczęsto oddawać moczʼ427, 

też ʽśmiać się; latać nad ziemią – o jaskółkachʼ, mýželioti ʽsikać często i po trochu, jak piesʼ, 

mỹžinti a. mýžinti ʽdać (koniom) urynowaćʼ (Jis kelis kartus arklius mỹžino, kol nuvažiavo tą 

dešimtį mylių ʽOn kilka razy zatrzymywał konie do szczania, nim te dziesięć mil 

przejechałʼ), numỹžinti kūdikį ʽwysadzić dzieckoʼ. Por. łot. mĩžât a. mìžņât2 iter. ʽsikać, 

szczaćʼ, mĩzinât ʽwysadzać dziecko, pomagać mu w załatwieniu sięʼ. — Dwuznaczna jest 

formacja myžióti ʽszczaćʼ, apsimyžióti ʽzmoczyć się w pościeliʼ: 1° z suf. -o- od neoosn. 

myž̓ - jak w myžiaũ (por. pỹlioti ⇐ pýliau), 2° z neosuf. -io- od neoosn. myž- (formacja 

analogiczna do máižioti, zob.). — Postverbalia o osnowie myž-: myžalaĩ (zob.), myžẽklė 

ʽcewka moczowa; pęcherz moczowyʼ, myžeklis LEX, CGL ʽcewka moczowa; członek męskiʼ 

(por. n.rz. Myžẽklis), myžìnė a. myžtùvai m.pl. ʽżeński narząd rodnyʼ, są́myžos f.pl. wulg. 

 
427 Por. Net ana tį mýžčioja ʽAleż ona pali się do mężczyznʼ, scil. dziewczyna. Otrębski 1934, 315, który to 

przytacza, wyjaśnia: «Tu dziewczynę przyrównano do kobyły, która gdy chce być u ogiera, często a po trosze 

oddaje mocz».  
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ʽzanieczyszczone pieluchyʼ. Cps. mỹžpuodis ʽnocnikʼ (por. púodas), mỹžupis ʽściek dla 

gnojówki, rynsztok; rzeczka wysychająca podczas lataʼ (por. ùpė; n.rz. Mỹžupė, Mỹžupis 10x 

(war. Mìžupis, Mižupỹs), Myžupãlis 2x), sart̃amyžė ʽruda mrówka, Formica rufaʼ (por. 

sart̃as), silkmyžė b.z.a. wulg. ʽsos spod śledziʼ (por. silk̃ė ), šùnmyžiai m.pl. wulg. ʽpsie 

grzybyʼ (dosł. ʽpsie szczynyʼ, por. Šunmyžiai išauga, kur šuon užmęža ʽPsie grzyby 

wyrastają tam, gdzie szcza piesʼ). Por. łot. mìslis ʽpenis koniaʼ, mìšļi a. mīžļi m.pl. ʽnarząd 

rodnyʼ (nesit zirgam pa mīšļiem), < *miž-sl-, mìzeklis 1. ʽpenisʼ, 2. ʽdziecko-szczochʼ (por. 

lit. mįžẽklis ts.), mĩža a. mìzelis, mīzulis ʽszczochʼ. — Neoapofonia miž-/myž- ⇒ maiž-: 

máižioti (zob.). 

 mlíeti, mlíeju, mlíejau wsch.-lit. 1. ʽtracić przytomność, mdlećʼ, 2. ʽo członkach: tracić 

zdolność ruchu, drętwiećʼ (Kap sumlíeja kojos, tep ir grūnu LZŽ ʽJak drętwieją nogi, to upa-

damʼ) — zapoż. ze stbłr. mlěti, mleti, por. błr. mlecь, mléju, 3 sg. mléje. War. mlýti, -ìja, -ìjo 

ʽo członkach: cierpnąć, drętwiećʼ (Imu dirbti ir pamlìja rankos ZTŽ ʽZaczynam pracować i 

drętwieją [mi] ręceʼ). Brak w LKŽ. Fonotaktycznie obcy nagłos ml- stoi w odosobnieniu. 

 mõbūt ptk. gw. ʽpewnie, może, możliwe że, chybaʼ (Mõbūt tu dar be vakarienės? ʽTy 

pewnie jeszcze nie jadłeś kolacji? Mobūt Petras kirvį pasiėmė ʽChyba Piotr wziął sobie 

siekieręʼ) — zapoż. z błr. mábycь ʽpewnie, chybaʼ (por. ukr. mabútь, mábutь)428. Ma postać 

hybrydy, bo °būt zastępuje błr. bycь. Dysymilacja m-b > m-g wydała war. mógut. Zob. też 

mója. 

 mõčeka, mõčecha 1 p.a., močekà 3 p.a. stlit., gw. 1. ʽmacochaʼ, SD <moćieka> (syn. 

pamomė), 2. przen. bot. ʽpodbiał pospolity, Tussilago farfaraʼ — zapoż. ze stbłr. mačexa 

(war. do mačoxa, mačaxa), por. błr. máčaxa, -i, gw. máčexa, ze zwykłym zastępstwem k za 

błr. x (zob. griẽkas). War. z substytucyjnym suf. -ʼuk-: mõčiuka (por. jasiùkas ⇐ pol. jasiek). 

Zob. SLA 133, ZS 32, LEW 462, ĖSBM 6, 281 (brak w ALEW). — Drw. močekinis SD 

<moćiekinis> «macoszynny» (syn. pamomis), mõčekuonė bot. ʽpodbiałʼ. Cps. mõčekalapis a. 

mõčeklapis bot. ʽpodbiałʼ (por. lãpas; syn. móčialapis), močekvaikai LEX ʽpasierbowie, 

Stiefkinderʼ (brak w LKŽ; por. vaĩkas), mõčekvaikis, -io ʽpasierbʼ.  

 móčia 1 p.a. wsch.-lit. ʽmatkaʼ — formacja na -ā-, utworzona od allomorfu moč̓ -, który 

ukazuje się w dat.sg. móčiai do mot- (zob. mótė). War. mõčė. — Drw. močiulė SD 

«maciorka» [ʽsamica – o kobiecie i o zwierzęciuʼ, SPXVI] (syn. momelė), močiùtė ʽmateczka, 

mamusia; babciaʼ. Cps. móčialapis bot. ʽpodbiał pospolity, Tussilago farfaraʼ (por. lãpas; 

syn. mõčekalapis), trečmočia b.z.a. ʽdruga macochaʼ: Man ji trečmočia ʽDla mnie [jest] ona 

«trečmočia»ʼ (znacz. etym. ʽtrzecia kobieta ojcaʼ, por. trečiãvada ʽtrzecia żonaʼ). 

 mõgis, -io 2 p.a. 1. ʽprzyjemność, uczucie zadowoleniaʼ (Ne kiekvienas randa mogį 

tame pačiame dalyke ʽKażdy w czym innym znajduje przyjemnośćʼ), 2. pl. mõgiai 

ʽprzyjemności życia, uciechyʼ (Jam mõgiai terūpi ʽJemu tylko przyjemności w głowieʼ) — 

drw. wsteczny o charakterze decompositum od złożenia tautologicznego mãg-mogis 

ʽprzyjemność, zadowolenieʼ (zob.). Paralele: mãžmožis ⇒ mõžis; sravãžolė ⇒ sravaĩ. — Vb. 

denom. mógautis, mógaujuos, mógavaus gw. 1. ʽcieszyć się czym, zachwycać się czymʼ 

(Mógavos, mógavos, kad graži diena turgun važiuoti ʽCieszył się, że jest piękny dzień do 

wyjazdu na targʼ. Mógaunas visi, kas pakaštavoja ʽZachwycają się wszyscy, którzy 

kosztująʼ), 2. ʽdelektować się jedzeniemʼ (Suvalgė, net pasmógaudams ʽZjadł delektując się 

nawetʼ). War. magáutis. 

 mõgliai, -ių 2 p.a., mãgliai, -ių 2 p.a. pl.t. przest. ʽmagiel, przyrząd do gładzenia 

upranej bieliznyʼ — zapoż. z pol. przest. magle m.pl., częściej sg. magiel, -gla (⇐ nwn. 

 
428 W LKŽ VIII, 307 figuruje mylne wskazanie na ukr. mabudь [!] jako źródło.  
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Mangel f., śrwn. mange, WDLP, s.v. magiel). Polonizmem jest też błr. gw. máhli pl.t. ʽwałek 

do gładzenia bieliznyʼ (PZB 3, 8), war. mágli. Zob. ĖSBM 6, 152, LEW 462 i POLŽ 433. Por. 

jeszcze mañgalis i brū̃žkos. — Vb. denom. mogliavóti ⇐ pol. maglować, błr. gw. máhljavacь 

(por. nwn. mangeln ts.). Z rodzimym sufiksem: mogliúoti ʽmaglowaćʼ. 

 mója ptk. gw. ʽmoże, możliwe że, pewnie, chybaʼ (Jau mója šiandien nelis ʽDziś może 

już nie będzie padaćʼ. Moja turit paskolyt pinigų? dosł. ʽMoże macie pożyczyć pieniądze?ʼ Iš 

ito žmogaus mój nieko nebus, kad va jau treti metai kap anas siñtija ʽZ tego człowieka chyba 

już nic nie będzie, skoro już trzeci rok chorujeʼ) — zapoż. z błr. gw. móha ptk. ʽmożeʼ, co 

jest wariantem do liter. móža (por. mahčý, mahú, 3 sg. móža, por. ĖSBM 7, 61). W DVŽ mója 

współistnieje z mòža ts. (i z mòže ⇐ pol. może). Lit. transpozycja na pozór polega na 

zastępstwie błr. γ przez j, w rzeczy samej j wypełnia hiat mo.a powstały po zgłuchnięciu γ. 

Takie samo traktowanie w krijà, knìjos i majìlnykas. Od mója pochodzą apokopowane war. 

mój LZŽ i mòj ZTŽ. Zob. też mõbūt. 

 mojavà 2 p.a., gen.sg. mojãvos gw. ʽnabożeństwo majoweʼ (Seniau eina iš mojavos, 

dainuoja, o dabar nebemoka ʽDawniej idą z majowego, śpiewają, a teraz już nie umiejąʼ) — 

prawdopodobnie zapożyczone z pol. majowe n., co z elipsy zwrotu majowe nabożeństwo. 

Zob. też POLŽ 457, który dodaje żm. mãjus, -aus ʽnabożeństwo majoweʼ; jest to drw. 

wsteczny od *majava, por. príešavos ⇒ (čebãto) príešas; nazw. Kuzãvas ⇒ Kùzas). — 

Neoosn. mojav-: mojavìnis vãbalas ʽchrabąszczʼ, dosł. ʽchrząszcz majowy, Melontha 

melonthaʼ (kalka z ros. májskij žuk). 

 mõjus, -aus 2 p.a. przest., gw. ʽmiesiąc majʼ, SD <moius> «may miesiąc» — zapoż. ze 

stbłr. maj, -a, por. błr. maj, gen.sg. mája/máju (SLA 134, ZS 33; brak w LEW i ALEW). LPŽ 

wymienia nazw. Mãjus, ale bez war. Mõjus (por. pol. Maj). Podobnym zapożyczeniem jest 

mõrčius (zob.). Temat na -i̯u- też w gõjus, rõjus, õblius. War. mõjis ZTŽ. — Drw. mojùkas 1. 

ʽchrabąszczʼ (syn. mõjinis vãbalas), 2. bot. ʽprzelot pospolity, Anthyllis vulnerariaʼ, 3. bot. 

ʽrzeżucha łąkowa, Cardamine pratensisʼ. 

 mokavyčia, makavyčia stlit. ʽblaszana gałka na szczycie wieży kościelnej lub 

cerkiewnejʼ: ir pastatęs jį ant makavičias angu viršaus Bažnyčias, tarė jam WP 9717-18 ʽi 

postawiwszy go na makowicy na szczycie kościoła, rzekł do niegoʼ — zapoż. ze stbłr. 

makovica, -y ⇐ pol. XVI w. makowica ʽtorebka nasienna maku, makówkaʼ, przen. 

ʽarchitektoniczne zwieńczenie, ozdobny wierzchołek czegoś; głowica kolumny; gałka na 

szczycie wieżyʼ (SPXVI). Z obocznym tematem: mokavyčė BRB. Por. SLA 134, PAŽ 232 

(brak w LKŽ, LEW i ALEW). Rodzimy odpowiednik: aguona unt stulpų SD «kapitela słupow 

śnicerskich» (por. aguonà ʽmakʼ). Por. zakończenie w stonavyčia, turgavyčià. 

 mokė́ti I, móku, mokė́jau ʽumieć, potrafić, mieć znajomość czego, być biegłym w 

czym, znać coʼ, SD moku «umiem co». Dárbas jõ mókama dìrbti ʽRobotę to on umie robićʼ. 

Odpowiednik łot. mâcêt, -ku, -cẽju ʽmóc, zdołać, być w stanie; rozumiećʼ. Etymologia 

niezdecydowana, zob. przegląd literatury w LEW 462n. ALEW 666 dopuszcza wywód pb. 

*māk- z pwk. pie. *magh- ʽmóc, być w stanieʼ w pozycji przed sufiksami typu *-ti-, *-to-. — 

Inchoat. mókti, mókstu, mókau ʽuczyć się czegoʼ, išmókti ʽnauczyć się, wyuczyć sięʼ (Jonas 

kavoliu išmóko ʽJan wyuczył się na kowalaʼ), pramókti ʽuczyć się dorywczo, poduczyć się 

czegoʼ. — Drw. mókyti (zob.). Nomina: mokinỹs, -ė ̃ ʽuczeńʼ, SD
1 «żak» (syn. žėkas), 

mokõvas ʽznawcaʼ, mókslas (zob.), nemokáila c. ʽnieukʼ, nemókša, nemokšta a. nemókšas ts. 

— Neoosn. mokė-: nemókėla c. ʽnieukʼ, nemókėlis ts. Neoosn. mokėj-: mokėjimas DP 

ʽumiejętność, ćwiczenieʼ.  

 mokė́ti II, móku, mokė́jau ʽpłacić, uiścić należność, wynagradzać za pracęʼ, ažumoku 

SD «przypłacam czego», išmokė́ti ʽwypłacać, wypłacićʼ, nedamoku SD «zostaię na liczbie, nie 
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dopłacam», primokė́ti ʽdopłacićʼ, sumokė́ti ʽzapłacićʼ. mokė́ti II wywodzi się z mokė́ti I drogą 

rozwoju znaczeniowego od ʽmócʼ do ʽzapłacićʼ, por. ALEW 667. — Drw. į́moka ʽwpłataʼ, 

ìšmoka ʽwypłataʼ, mokamíeji m.pl. ʽpieniądzeʼ, żm. mókesnis a. mõkesnis ʽpodatekʼ, mókestis 

ʽpodatek, wpłata należności, składkaʼ, mokùs ʽwypłacalnyʼ, nepríemoka ʽniezapłacona, 

zaległa należnośćʼ, príemoka ʽdopłata, dodatekʼ. — Neoosn. mokėj-: išmokė́jimas 

ʽwypłacenieʼ, mokėjimas nuog galvos SD «pogłowie, pogłowne» [ʽpodatek od głowyʼ]. 

Neoosn. mokė-: ažumokėtojas SD «płayca» [z płaćca ʽten, kto daje zapłatęʼ, SPXVI]. 

 mókyti, mókau (war. mókiu), mókiau ʽuczyć, nauczaćʼ, DP też ʽusiłować, zalecać, 

nawracać, radzić, rozporządzaćʼ. Dawne i gw. prs. mókiu SD
1 «ćwiczę», SD «nauczam; 

uczę». War. mokìnti a. mókinti ʽuczyćʼ. Cps. įmokýti ʽnamówić do czegoʼ, pamókyti 

ʽpouczać, dawać komu radę, zalecenieʼ (pamokà ʽlekcjaʼ), primókyti ʽnamówić, podjudzićʼ. 

Refl. mókytis ʽuczyć sięʼ, prs. mókausi, przest., gw. mokiuosi SD «ćwiczę się; uczę się» 

(kursai siūt mokiasi SD
1 «krawczyk» [ʽktóry uczy się szyćʼ]), gerai mokiųsis SD «nauk 

pilny», pasimókyti ʽdostać nauczkęʼ, susimókyti ʽzmówić się, spiknąć się, wspólnie coś 

postanowićʼ (⇒ susimókėlis ʽspiskowiecʼ). — Formacja mókyti przedstawia drw. 

kauzatywny do móku, mokė́ti ʽumiećʼ. Znacz. etym. ʽsprawiać, że ktoś coś umie, potrafiʼ. 

Odpowiednik łot. mâcît, -cu, -cĩju ʽuczyćʼ, refl. mâcîtiês ʽuczyć sięʼ. Obok mâcinât ʽćwiczyć, 

tresowaćʼ, z czym łączy się lit. mokìnti ʽuczyćʼ oraz – ze zmianą mā > mū – stpr. ENCH 

mukint ʽuczyć, lerenʼ, ismukint ʽnauczyć się, wyuczyć się, erlernenʼ, 1 pl. prs. mukinnimai 

ʽuczymy się, wir lernenʼ (⇒ mukinsnan ʽnauka, lekcja, Lere, Lectionʼ). — Neoosn. moky-: 

mokyklà ʽszkołaʼ, mókymasis, -mosi ʽuczenie się, naukaʼ (pateika nuog mokymosi SD 

«wakacya szkolna»), mókytas ʽuczony, wykształconyʼ, SD «biegły w czym; ćwik; uczony, 

nauczony; umieiętny», mókytinis DP ʽuczeń, zwolennik, apostołʼ (war. mokìntinis ʽuczeńʼ), 

mókytojas ʽnauczycielʼ (por. łot. mâcîtãjs ʽkaznodzieja, pastorʼ), mókytuvis ts. (LZŽ), 

nemókytas DP ʽnieuczony, nieuk, nieumiejętnyʼ, SD «nieumiejętny; nieuczony; prostak», 

nemokytas žmogus SD «bean», nepermokytas SD «przekęsiciel» [ʽkto trochę przekąsił nauki, 

liznął naukiʼ].  

 mõkolas 1 p.a., mokõlas 2 p.a. gw. 1. ʽpędzel malarskiʼ (Pamerk mõkolą, kad 

nesudžiūtų ʽZamocz pędzel, żeby nie wysechłʼ), 2. ʽpęk szmat na kiju, używany do 

smarowania smołą osi kół, tzw. kwaczʼ, 3. ʽtłuczek do kartofliʼ — nomen instrumenti na -l- 

od neoosn. moko- ⇐ mokóti ʽmachać, wymachiwaćʼ (zapoż. z błr. maxácь, zob.), por. 

šaukõlas ⇐ šaũkoti. Możliwa interferencja ze strony nomen błr. gw. máxala, maxála n. ʽto, 

czym się macha, wywija; kij do poganiania zwierzątʼ ⇐ maxácь, -áju ʽmachać, wymachiwać 

czymś trzymanym w ręceʼ (por. ĖSBM 6, 267). War. sufiksalne: mõkulas, mokū̃las. Inaczej 

LEW 398 (s.v. màkaluoti), który analizuje ma-k-, zakładając derywację od pwk. *mā- jak w 

móti ʽmachać, kiwać rękąʼ; nie wyjaśnia on jednak statusu -k-. — Bez substytucji wokalizmu 

błr. max- ⇒ lit. mak-: war. mãkalas 3 p.a., màkalas 3 p.a. 1. ʽto, czym się miesza, mieszadłoʼ, 

2. ʽkwacz do smarowaniaʼ, 3. ʽpędzelek do smarowania gardłaʼ, 4. ʽtłuczekʼ, 5. ʽpotrawa z 

kaszy i tłuczonych kartofliʼ, 6. ʽnieporządek, bałaganʼ, 7. ʽniepoważny, lekkomyślny 

człowiekʼ, makõlas ʽpędzelʼ (NDŽ). Drw. makalaĩnė ʽrzadka kasza, polewkaʼ, makaléika 

ʽniepoważny człowiekʼ (typ nevaléika). — Vb. denom. mokolóti a. mokolúoti ʽsmarować 

kwaczemʼ, màkaluoti a. mãkaluoti ʽmieszać płyn, kaszę; mieszając rozchlapywać; mącić 

wodę; grzebać w ogniu, żarze; machać, wymachiwać (chustką, batem, pogrzebaczem); robić 

wiosłemʼ. War. mak-: makõlyti, -iju, -ijau ʽmalować pędzlem, nacierać/mazać pędzlem, np. 

oś kołaʼ, pamàkalioti ʽpomieszać, zmieszać byle jakʼ. — Neoapofonia o ⇒ ė (odwrócenie 

reguły ė ⇒ o) wytwarza wariant z samogłoską ė: mėk̃olas 1 p.a. gw. 1. ʽkwacz do 

smarowania dziegciem osi kółʼ (Mėkolas reikia padirbt, nebebus kuo ratų patept), 2. ʽjakaś 

gęstawa cieczʼ (Kokian gi čia mėk̃olan pirštą įkišiau?). Paralele wśród slawizmów: slėb̃as 

ob. slõbnas i zgrėb̃nas ob. zgrõbnas. 
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 mokóti, mokóju, mokójau wsch.-lit. ʽmachać, wymachiwać czym; potrząsać głową – o 

koniuʼ (LZŽ) — zapoż. ze stbłr. maxati, błr. maxácь, -áju, 3 sg. -áje. War. mokúoti ʽmachać 

rękąʼ (DVŽ). Brak w LKŽ. Zob. też mõkolas. 

 mókslas 1 p.a. 1. ʽnauka, badanie naukoweʼ, 2. ʽwykształcenieʼ, aukštàsis mókslas 

ʽwyższe wykształcenieʼ, 3. ʽuczenie sięʼ, mókslo mẽtai ʽrok szkolnyʼ. SD
1 mokslas 

«ćwiczenie», «łacina» (syn. lotyniškas liežuvis), «misterstwo», «nauka» (syn. pamokymas), 

«rozrywka» [ʽrozgarnienie, rozsądek, dowcipʼ, L.], «umiejętność» — derywat od mókyti 

ʽuczyćʼ (zob.), urobiony neosuf. -sla-, który został wyodrębniony w typie krìslas ⇐ krìsti; 

žaĩslas ⇐ žaĩsti. War. sufiksalny: móksmas. Formacje prefigowane: nemókslas 

ʽnieświadomość, nieuctwo; dni wolne od naukiʼ, DP ʽnieumiejętnośćʼ, pamókslas ʽkazanie w 

kościeleʼ, są́mokslas ʽspisek, sprzysiężenieʼ. — Drw. bemõkslis, -ė ʽnie umiejący czytać ani 

pisać, analfabetaʼ, moksleĩvis ʽuczeńʼ (⇒ moksleivijà neol. ʽuczniowieʼ), mokslinyčia SD 

«kazalnica», mókslininkas ʽnaukowiec, uczonyʼ, mókslinis ʽnaukowyʼ. 

 mõkšė 2 p.a. gw. ʽbłoto, bagnoʼ. Analiza mok-šė. Pierwiastek przedstawia WSO *māk- 

do mak- jak w įmakė́ti ʽosunąć się w błotoʼ, makóti ʽbrnąć przez błotoʼ (zob. makė́ti), zaś 

ekspresywny suf. -š- przypomina bõbšė ʽbabskoʼ i merg̃šė ʽdziewczyskoʼ (por. też polskie 

augmentativum błocko ⇐ błoto). — Na równi z mõk-šė należy postawić mók-la c. ʽten, kto 

chodzi powoli, kto brnie na przełajʼ (pierwotnie może abstractum: ʽbrnięcie, brodzenieʼ), od 

czego vb. denominativum mõklinti ʽiść powoli, z trudem, na przełajʼ, też ʽiść przez błotoʼ: Ko 

gi mõklini tiesiai per balą? ʽDlaczegóż to brniesz prosto przez błoto?ʼ, įmõklinti: Inmõklino 

purvinom kojom gryčion ʽWszedł do chałupy z ubłoconymi nogamiʼ. — Od neoosn. mokš- 

utworzono sb. *mokšla(s) ʽbłoto, błockoʼ, po którym pozostały ślady w kilku czasownikach 

denominatywnych, por. mõkšlinti ʽbrnąć przez błoto, po błocieʼ, mokšliótis ʽubłocić się 

podczas pracy w poluʼ oraz sumokšlóti ʽpowalać błotem, ubłocić, zabrudzićʼ. 

 mõlė 2 p.a., molė ̃4 p.a. gw. 1. ʽmielenie ziarnaʼ, 2. ʽziarno przeznaczone do zmielenia, 

tzw. mlewoʼ, 3. ʽpora mielenia ziarnaʼ, 4. ʽmłynʼ — dewerbalne abstractum z suf. -ė- i SW 

*māl-V ⇐ mal-V, por. malù, málti ʽmlećʼ. Paralele apofoniczne: orė,̃ õrė ⇐ árti; príemonė ⇐ 

primanýti; srovė ̃⇐ sravė́ti; príevolė ⇐ privalė́ti. Por. łot. mâļi m.pl. ʽmole zbożoweʼ, mãlis 

ʽczłowiek naprzykrzający się, natrętʼ. 

 móliautas, -a 1 p.a. gw. 1. ʽmulisty – o wodzieʼ, 2. ʽuwalany, pomazany glinąʼ, 3. 

ʽkoloru glinyʼ — zleksykalizowane participium prt. pass. od móliauti ʽmazać glinąʼ (por. 

panáutas ⇐ panáuti). Odniesienie tego derywatu do mólis ʽglinaʼ pociągnęło za sobą 

reanalizę móli-aut- i wyodrębnienie -aut- jako neosufiksu. Por. drw. gùrbautas, Sárgautas 

(święto) i w materiale onomastycznym: nazw. Gẽdautas, Vỹniautas, n.rz. Eináutas, 

Víešnautas, Vózgautas. Inaczej ŽD 365, gdzie zakłada się prymarny charakter -aut-, a nawet 

jego związek apofoniczny z -ūt- w laskū́tas i blakūtà. 

 mólis, -io 1 p.a., molỹs 3 p.a. ʽglinaʼ, molis su pelumis mintas SD «oblepa ściany» 

[ʽglina zagnieciona z plewamiʼ]. Odpowiednik łot. mãls, zwykle mãli m.pl. ʽglinaʼ, mālus mĩt 

ʽmiesić glinę deptaniemʼ (mãliêns a. mãlzeme ʽgleba gliniastaʼ). Sądzi się, że *māl- stanowi 

derywat na st. o do mēl-, jak w adi. lit. mė́las ʽniebieski, sinawy, sinyʼ, łot. mẽļš 

ʽciemnoniebieski, fioletowyʼ, me̦lñs ʽczarny, brudnyʼ (zob. BSW 177n., LEW 430n., s.v. 

mė́las). Słuszniej byłoby tu mówić o wtórnym zastępstwie *múolis (⇐ mėl-) przez mólis, 

mianowicie na gruncie neoapofonii ē ⇒ ā (paralele: bogìnti, sodìnti, slógti). Dalsze związki 

niejasne. Būga, RR I, 313 sugerował powiązanie z pwk. pie. *mā- jak w lit. gw. moraĩ 4 p.a. 

ʽpleśń, kożuszek na powierzchni płynuʼ (inaczej LEW 464), stwn. muor ʽbłoto, bagnoʼ oraz 

łac. mānō, -āre ʽspływać, wytryskać, wyciekaćʼ (vb. denom. od *mā-no- ʽmokry, wilgotnyʼ, 

por. IEW 699, de Vaan 363). On też połączył mólis ze wsch.-lit. wyrazem muõlas ʽśluzʼ 
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(Būga, l.c.), co jednak nie wydaje się pewne (apofonia *ā : *ō?). Zob. jeszcze mulṽas. — 

Alternatywna etymologizacja: mol- < *māl-, pwk. na WSO do mal-, jak w czas. málti ʽmleć, 

zgniatać, miażdżyć, tłoczyćʼ. Por. goc. malma ʽpiasekʼ, stang. mealm ʽpiaskowiec, wapieńʼ 

obok goc. malan ʽmlećʼ. Przy takim ujęciu mólis staje w jednym rzędzie z drw. mõlė 

ʽmielenie, pora mieleniaʼ (zob.). Znacz. etym. ʽglina przygotowana do użytku, wyrobiona, 

zmiękczona przez ugniatanieʼ ⇐ ʽto, co wyrobionoʼ429. — Drw. molaĩnė ʽmiejsce gliniaste, 

trudne do przejścia w czasie deszczuʼ, mõlė a. molė ̃ ʽgliniasta ziemia, glebaʼ, molė́tas 

ʽgliniasty, uwalany gliną, koloru gliny (o koniu)ʼ, molíena ʽgliniasty gruntʼ, molijà ts., 

molinãlė a. molinėl̃ė ʽgliniana chatkaʼ, molýnas a. molỹnė ʽmiejsce gliniaste na polu, grunt 

gliniastyʼ, molinėl̃is ʽgliniane naczynieʼ, mólinis ʽz gliny, glinianyʼ, molinùkas ʽgarnek 

glinianyʼ, molinùkė ʽulepiony z gliny domekʼ, móliškas ʽgliniasty (o ziemi, gruncie)ʼ, 

moliūgà ʽgrunt gliniastyʼ (por. balčiū́gė ʽbielica glebaʼ), moliū̃gas, -à ʽbarwy gliny, gliniasty 

(m.in. o upierzeniu gęsi, kaczki, gołębia); zabrudzony, brudny; nieładnyʼ (war. moliū̃kas), 

mõlius ʽceglarz, strycharzʼ (nazw. Mõlius, patron. Moliū́nas), molùs, -ì ʽz gliny, glinianyʼ, ⇒ 

mólujis ts. (Išmazgok torėlius ir molujus bliūdus ʽWymyj talerze i gliniane garnkiʼ), pamólė 

ʽziemia uprawna przy gliniastym gruncieʼ. — Złożenia pokazują w I członie formy 

alternujące mol-, molia-, mola- (wyjątkowo moli-), por. mólakis ʽczłowiek ciemny, zacofany, 

głupiʼ (dosł. ʽglinookiʼ, por. akìs; stąd może lit.-pol. nazwisko Malak), mólabedis a. -bedỹs 

ʽmiejsce, gdzie się kopie glinę, gliniankaʼ (por. bèsti; war. z asymilacją m-b > m-m: 

mólmedis), molãkalnis a. molìkalnis ʽgliniana góraʼ, moldūrỹs ʽgliniankaʼ (por. dùrti), 

móliabestis a. mólbestis ʽnapełniony wodą dół po wybranej glinieʼ (por. bèsti), móliaduobė a. 

mólduobė ʽgliniankaʼ, molkasaĩ m.pl. ʽmiejsce, gdzie kopie się glinęʼ (por. kàsti), mólkasis 

ʽdół po wybranej glinie, zwykle napełniony wodą, gliniankaʼ, ⇒ mólkastis, -čio ts. (⇒ 

neoosn. kast-: molkastỹnė ʽgliniankaʼ), mólžemis ʽgliniasty gruntʼ (por. žẽmė), kliñtmolis 

ʽkamień wapienny z przymieszką glinyʼ (por. klintìs). — Vb. denom. móliauti ʽmazać glinąʼ 

(⇒ móliautas, zob.), moliúoti a. móliuoti ʽbrudzić gliną, mazać gliną, (ścianę) obrzucać 

glinąʼ. Niewykluczone, że molóti, -ju, -jau ʽciężko pracować, harowaćʼ (Vergas mólo dieną 

ir naktį dvare, t.y. sunkiai dirba JU ʽV. haruje dzień i noc we dworzeʼ) jest denominatywem 

od mólis o znacz. etym. ʽkopać, wydobywać glinęʼ. — N.m. Móliai 2x, Mólainiai 3x, 

Molìjos, Molynaĩ, Mólinė 5x, Molỹnė 4x, Móliniškiai, Móliškės, cps. Móliadugnis, 

Móliakalnis, Moliãkalnis 2x, Móliupė, Mólupiai 3x. N.rz. Mólė, Molỹnė, Mólana (war. 

Mólaina, por. n.m. Mólainiai), Mólina, Mólbedis, Mólbestis, Móldaubis, Moliùpė, Molkasà, 

Mólkasis, Molkasỹs, Mólupis. 

 moliū̃gas I 2 p.a. bot. 1. ʽdynia, Cucurbita, owoc dyniʼ, 2. przen. ʽczłowiek otyły, 

ociężały, leniwy, niechlujnyʼ, 3. przen. ʽczłowiek niechlujny, brudnyʼ — pochodzi z 

substantywizacji przym. moliū̃gas, -à 4 p.a. gliniasty, barwy glinyʼ, to z kolei z sonoryzacji 

formy pierwotnej moliū̃kas żm. ʽtakiej barwy jak glinaʼ ⇐ mólis (zob.). Na temat suf. -(i)ūk-, 

tworzącego denominativa typu namū̃kas ʽdomatorʼ ⇐ namaĩ; pečiū̃kas ʽczłowiek krępy, 

przysadzistyʼ ⇐ pečiaĩ, zob. Būga, RR I, 271. Inaczej ŽD 104, który mówi o autonomicznym 

suf. -ūg- (-jug-). Co do sonoryzacji por. namíegas, liùpcigas i šešnãgas. 

 moliū̃gas II 2 p.a. gw. 1. ʽrana na szyi lub grzbiecie konia od natarcia przez uprząż lub 

siodło, tzw. sadnoʼ (Kad balnas užtrina nugarą arklio, bus moliū̃gas ʽGdy siodło trze o 

grzbiet koński, robi się «moliūgas»ʼ), 2. ʽchoroba skóry końskiej wywołana przez nicienie, 

Onchocerca cervicalisʼ. War. moliū̃kas: Dideli pavalkai sumuš arkliui moliūką, o maži įduod 

pūslioką ʽZbyt duże chomąto może nabić koniowi sadno, a zbyt małe wywołuje pęcherzʼ. 

Niejasne. Leksem mol- może być pochodzenia werbalnego, mianowicie jako refleks *māl-, 

 
429 Por. łot. mîkla ʽciasto, zwł. chleboweʼ z *mįkla < *minklā, to z *mink-klā-; lit. minklė ̃ʽmąka rozczyniona z 

wodą, ciastoʼ — drw. dewerbalny typu lit. mìnkau, mìnkyti ʽmiesić, ugniatać, zarabiać (ciasto, glinę)ʼ. 
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WSO do mal- (zob. mõlė), to z kolei do *mel- < pie. *melh2- ʽtrzeć, kruszyć, mlećʼ (zob. 

málti). Paralela: man- ⇒ *mān- w núomonė, príemonė. LKŽ VIII, 340 złączył w jednym 

haśle z moliū̃gas I ʽdyniaʼ. Czy słusznie? Zob. też sodna. — Vb. denom. moliūgúoti – o 

krwawym wysięku z otwartej rany na skórze konia, por. Kumelės moliūgas moliūgúoja, t.y. 

varva JU ʽSączy się z sadna u kobyłyʼ. Do tego niejasny wariant bez -g-: moliúoti (Arklys tur 

moliūgą ant sprando, pečių ir vis moliúoja JU ʽKoń ma sadno na karku [i] grzbiecie, i z niego 

wciąż się sączyʼ). Zob. też sõdnyti. 

 momà 4 p.a. gw. 1. ʽmama – pieszczotliwie o matceʼ (m.in. SD), 2. ʽmatka pszczółʼ, 3. 

ʽmacica, matrixʼ. Dwuznaczne: 1° może być zapożyczeniem z błr. máma ʽmama, matkaʼ, 2° 

może być wariantem wyrazu mamà (zob.), mianowicie dostosowanym do hipokorystycznego 

pwk. mó ʽmamusiu!, matuś!ʼ ⇐ mótina ʽmatkaʼ. Por. Mó, tau valgymai gamint ir namų 

pridabot, o mes visos – pjaut ʽMamusiu, do ciebie należy gotowanie i doglądanie domu, a 

my wszystkie [idziemy] żąćʼ. Por. derywację brólis od bró ⇐ *broter-. Odpowiednik łot. 

mãma, zdrob. mãmiņa, mãmuļa. Nieco inaczej LEW 404n., s.v. mamà. Zob. też ALEW 611n. 

— Drw. momelė SD «maciorka» [ʽsamica – o kobiecie i o zwierzęciuʼ, SPXVI] (syn. močiulė), 

pamomė SD «macocha» (syn. močeka), ⇒ pamomis SD «macoszynny» (syn. močekinis). Vb. 

denom. momsė́ti ʽo dziecku: ciągle wzywać matkęʼ. — Od pwk. mó- pochodzi też mója 

peior. ʽmatkaʼ (Eik pas savo móją, ko čia stovi ʽIdź do swej matki, czego tu sterczyszʼ).  

 momkà 2 p.a., gen.sg. mõmkos 1. ʽmamka, kobieta karmiąca piersią cudze dzieckoʼ 

(syn. žindỹvė), 2. ʽpiastunka, niańkaʼ (syn. áuklė) — zapoż. ze stbłr. mamka XVI w., por. błr. 

przest. mámka, -i (TSBM) ⇐ pol. mamka od XVI w., tu prawdopodobnie jest 

przekształconym według mama ʽmatkaʼ zapożyczeniem z nwn. Hebamme f. ʽpołożnaʼ (tak 

Bańkowski II, 135). War. mamkà, monkà 2, 4 p.a. ob. mónka 1 p.a.; wsch.-lit. mumkà, ze 

zmianą mk > ŋk: munkà. Zob. też LEW 404n., s.v. mamà. 

 momuõ 3 p.a., acc.sg. mómenį m. ʽciemię, czubek głowy, wierzch czaszki, vertexʼ. SD: 

momuo «ciemię», tvinksi momuo, smagenos «bije ciemię». Z powodu formy stlit. muomuo 

ʽciemięʼ oraz drw. múomuonis ts. (por. šarmuonìs ob. šarmuõ) trzeba postulować 

nominativus sg. o postaci pb. *mō-mōn-ø > *muo-muon-ø > *muo-muo i uznać, że ta 

zmieniła się w momuõ drogą dysymilacji u̯o-u̯o > o-u̯o. Prawdopodobnie było to dewerbalne 

abstractum na -muo/-men- od pwk. *mō-, który nie ma ustalonej etymologii (por. transponaty 

pie. *meh3-men-, *moH-men-). Por. stomuõ ʽstan, talia w figurzeʼ ⇐ stóti; od zanikłego pwk. 

*rė- ʽpiec, palićʼ pochodzi rė́muo ʽzgagaʼ. ALEW 667 zakłada pwk. pie. *(H)meh2- lub 

*smeh2-. — War. suf. mómūnė. Z kolei momuõlis pokazuje suf. -lis dodany do formy nomi-

natiwu sg. momuõ (decasuativum, por. mė́nuo ⇒ mėnuõlis i širšuõ ⇒ šìršuolis jako paralele). 

Od tego war. *momolis (uo > o), który ukazuje się w drw. momoláitis 1 p.a. ʽciemiączko u 

niemowlęciaʼ (Momoláicis dár neužáugį LZŽ; brak w LKŽ). — Oboczny wokalizm 

pierwiastkowy e, a widać w war. memuo b.z.a., memonė CGL i mamuolỹs. Niejasny jest 

dyftong au w war. maumuõ ʽciemięʼ (Kūdikio maumuõ minkštas), maumuonỹs a. maumonỹs i 

máumenas. LEW 463n. dopuszcza adideację do czas. máuti, por. apmáuti m.in. ʽwłożyć 

czapkę, nasunąć czapkę na głowęʼ. — Równoległy do múomuonis drw. rodzaju żeńskiego 

brzmi múomonė ʽciemię, wierzchołekʼ. Tłumaczy się to uproszczeniem drugiego z dwóch 

dyftongów formacji *muomuonė (dysymilacja). Przykład ten jest istotny dla wyjaśnienia 

zakończeń -onė i -onis, będących alternatywą dla -uonė i -uonis w derywatach od dawnych 

spółgłoskowców. Otóż jest prawdopodobne, że formacja múomonė, wywodząca się fonetycz-

nie z *muomuonė (*muomuo + *-nė-), została zrozumiana jako struktura z suf. -onė (por. 

objaśnienie form kariõnė, keliõnė s.v. medžiõnė). Ciekawe jest dalej, że resegmentacja 

muom-onė otworzyła drogę do emencypacji -on- w roli formantu przekształcającego tematy 

spółgłoskowe na -men- w tematy samogłoskowe na -i-, -i̯a- lub -ė-. Wstępem do tego była 
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reinterpretacja rzeczowników na -muo/-mens jako drw. na -uo/-ens od osnów na -m-. W 

szczególności dotyczy to nominatiwu sg. muomuõ, momuõ jako muom-uo, mom-uo oraz 

accusatiwu sg. múomenį, mómenį jako muom-enį, mom-enį. — Drw. wsteczne: moma BRB 

ob. muoma BRP (nuog padų iki muomos ʽod stóp do główʼ), por. abejõnė ⇒ ãbejas; 

drakõnas ⇒ drãkas.  

 mõnas 2 p.a., pl.t. mõnai stlit., gw. 1. ʽprzywidzenie, omam, mamidłoʼ (Seniau mõnas 

vedžioj žmogų, o dabar jau tep nekalba ʽDawniej «monas» mamił człowieka, dziś już tak się 

nie mówiʼ), SD monai m.pl. «mamienie; omamienie», 2. DP ʽkuglarstwo, matactwoʼ, 3. DP 

ʽzwodzicielʼ, 4. ʽczary, magiaʼ, 5. ʽoszustwo, szachrajstwoʼ (por. ros. obmán), 6. ʽmydlenie 

oczu, sztuczkiʼ — zapoż. z błr. maná, -ý ʽkłamstwoʼ (TSBM, też gw., por. PZB 3, 29). 

Litewskie niuanse znaczeniowe tłumaczą się oddziaływaniem równolegle zapożyczonego 

czas. mõnyti (zob.). Slawizmami są też odpowiedniki łotewskie mãns, mãnis i mãņi. Por. SLA 

134, ZS 33, LEW 464 (brak w ALEW). 

 monetà 2 p.a., gen.sg. monẽtos ʽmoneta, pieniądz kruszcowyʼ. Sztuczna postać z o, 

wprowadzona zamiast stlit. manetà, SD <manieta> «moneta, drobne pieniądze», co 

zapożyczone ze stbłr. moneta, monėta (monita), por. błr. manė́ta, -y (⇐ pol. moneta) lub 

manéta, -y (⇐ ros. monéta). SD manetos gadintojas «fałszerz monety», drw. manetinis 

«monetny, monetowy». Zob. SLA 126, LEW 126, ALEW 613 i POLŽ 734 (wprost z pol.). — 

W SD s.v. «mińca, moneta» ukazuje się <maynieta>, czyt. maineta. Ten wariant pokazuje 

wtórny dyftong ai, powstały na skutek wyodrębnienia się palatalności [n̓ ] w postaci ślizgu i̯ 

(por. áitvaras i krainika). Brak w SLA, LEW, POLŽ i LKŽ. Zob. też mincė. 

 mõnyti, mõniju, mõnijau stlit., gw. 1. ʽokłamywać, oszukiwać, mamić, zwodzić; mydlić 

oczyʼ, 2. ʽzamawianiem leczyć chorobęʼ (Mõnija drugį, tai pameta krėsti ʽZamawia 

gorączkę, to ustaje dygotanieʼ) — zapoż. ze stbłr. maniti, por. błr. manícь, manjú, 3 sg. 

mánicь ʽokłamywać, oszukiwaćʼ (akcent lit. bazuje na białoruskiej formie 3 sg. prs., por. 

krõsyti, lõdyti). Stąd też łot. mãnît. Cps. apmoniju SD «mamię kogo, zamykam komu oczy», 

išmõnyti ʽwyłudzić co od kogoʼ, sumõnyti ʽzwabić, przynęcićʼ. War. sufiksalny apmõninti: 

Jei neapmõnino tavę jaunas bernelis, tai apmõnys tavę senas našlelis ʽJeśli nie omamił cię 

młody chłopak, to omami cię stary wdowiecʼ (w dajnie). Por. ZS 33, LEW 464 (pominięte w 

SLA i ALEW). Zob. też mõnas. 

 mõrai, -ų 2 p.a. m.pl. stlit., gw. ʽpodstawa, na której ustawia się trumnę ze zwłokamiʼ 

(ant mõrų ʽna marachʼ), SD
1 «mary», war. mõrės f.pl. — zapoż. ze stbłr. mary, mari ⇐ pol. 

mary, gen.pl. mar (⇐ czes. máry ʽnosze pogrzeboweʼ, to zaś ze zmiany stczes. páry przez 

adideację do czas. mřít ʽmrzeć, umieraćʼ)430. Mylny jest wywód pol. mary z *im-ary (niby od 

*imati ʽbrać, chwytaćʼ) u Bańkowskiego II, 147. Zob. też SLA 134, ZS 33, LEW 464, POLŽ 

457n. (brak w ALEW). — Drw. morỹnos a. mõrynos f.pl. ʽmaryʼ (Ant morỹnų guli lavonas 

JU), war. morỹnės a. mõrynės. — Z uwagi na znaczenie trzeba oddzielnie wymienić mõrai, 

‑ų gw. ʽnosze do przenoszenia trumny na cmentarzʼ (Ant mõrų neša grabą ʽTrumnę niosą na 

«morai»ʼ) ⇐ błr. máry, -aŭ ʽnosze, na których niesie się trumnę z nieboszczykiemʼ (stbłr. 

mary XV w. ⇐ pol. mary), por. ĖSBM 6, 241. Zob. też sandalipa. 

 moraĩ, -ų̃ 4 p.a. m.pl. gw. ʽpleśńʼ: Balti munsai ant strovos vadinasi moraĩ JU ʽBiały 

nalot (pleśń) na jedzeniu nazywa się «morai»ʼ. Nie do końca jasne, mimo próby powiązania z 

ros. marátь, -áju ʽbrudzić, walać, plamić; bazgrać, gryzmolićʼ w BSW 169 (co podtrzymano 

w LEW 464) i z pwk. *mā- jak w mólis ʽglinaʼ (Būga, RR I, 313). — Vb. denom. morýti, ap- 

ʽo mięsie: pokrywać się pleśniąʼ. Nie należy tu moróti, -ju gw. ʽbrudzić, plamićʼ (⇐ błr. 

 
430 Wyraz czeski został zapożyczony ze śrwn. bāre, nwn. Bahre f. ʽnosze dla chorego a. umarłegoʼ (stąd też dłuż. 

bory ts.); czeska forma pluralis wzoruje się na syn. nosidla, zob. Machek 352. 
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marácь). 

 mõrčius, -iaus 2 p.a. stlit., gw. ʽmiesiąc marzecʼ — zapoż. ze stbłr. marecъ, -rca (⇐ 

pol. marzec, -rca ⇐ stczes. mařec ⇐ śrwn. marz), por. błr. márac, -rca. Zob. SLA 135, ZS 33, 

ĖSBM 6, 225, Boryś 316; brak w ALEW. POLŽ 458 uważa mõrčius za prymarny polonizm. — 

SD <morćius> «marzec miesiąc»; Skardžius, RR 4, 38 i LKŽ VIII, 351 dają lekcję ze 

spółgłoską [c̓ ]: mõrcius. Por. mõjus. 

 morkvà 2 p.a., gen.sg. mõrkvos stlit., gw. bot. ʽmarchew, Daucus carotaʼ, zwykle pl. 

mõrkvos, SD morkvos «marchew ogrodna żołta» — zapoż. ze stbłr. morkva (war. morkovъ, 

morkovь), por. błr., ukr. mórkva, -y, ros. morkóvь, -i. War. mõrkvė, też z krótkim -a-: markvà 

(por. marñas ob. mõrnas). Zob. też SLA 135, LEW 464. — Drw. morkvẽlė bot. ʽkosmos 

podwójnie pierzasty, onętek, Cosmos bipinnatusʼ, morkvẽnė bot. ʽjarzmianka, Astrodaucusʼ, 

morkviẽnė ʽzupa z marchwi, marchwiankaʼ. — Z zanikiem v: morkà (por. liẽsos z liẽsvos, LD 

§§ 226, 254). War. m. mõrkas, pl. mõrkai (m.in. u Donełajtisa). — Drw. morkiẽnė 

ʽmarchwiankaʼ, cps. mõrkalapis ʽnać marchwiʼ (por. lãpas). 

 mõrnas, -à I 4 p.a. stlit. ʽpróżny, daremny; przemijającyʼ — zapoż. ze stbłr. marnyj 

ʽpróżny, daremny; drobny, niewielki, mizerny; błahy, nędzny, lichy; podłyʼ, por. błr. márny, 

-aja, pol. marny (por. SLA 135: z pol.). Brak w LEW i ALEW. Adv. mornaĩ ʽmarnie; 

nadaremnoʼ. — Neoapofonia *mār- (SP) ⇒ măr- (SZ) wytwarza krótkowokaliczny alternant 

marñas ʽmarny, lichy, mizerny, pożałowania godny, zły; też ʽo śniegu: miękki i mokryʼ (do 

tego a > e: mérnas, merñas). Paralele: slõbnas ⇒ slabnas; stõlnas ⇒ stalñas. — Drw. 

mõrnastis (war. marñastis) ⇐ stbłr. marnostь, pol. marność; cps. mornaitrotnas (zob.). Zob. 

też mornavóti. 

 mõrnas, -à II 4 p.a. gw. ʽo dniu: pochmurny, dżdżystyʼ (Vakar buvo mõrna ʽWczoraj 

było pochmurnoʼ, ZS 33, 98) — zapoż. z błr. xmárny, -aja, z uproszczeniem grupy xm-. — 

Neoapofonia SP *mār- ⇒ SZ măr- wytwarza war. marñas (Jau šiandie marña – pagados 

nėra). Paralele: blõgas ⇒ blagnas; slõbnas ⇒ slabnas; zgrõbnas ⇒ zgrãbnas. NB. W LKŽ 

VII, 877 wyraz został omyłkowo umieszczony s.v. 1 marñas «tuščias, niekingas...». 

 mornavóti, mornavóju, mornavójau wsch.-lit. ʽmarnować, niszczyćʼ (LZŽ) — zapoż. z 

błr. marnavácь, -núju, 3 sg. -núje. War. marnavóti LZŽ. Zob. też mõrnas I. 

 mostikúoti, mostykúoti, -úoju, -avaũ ʽmachać, wymachiwać rękamiʼ — vb. 

denominativum na -uo- od *mostikas, nomen agentis na -ik- od neoosn. most- ⇐ móstyti 

(zob.), znacz. etym. ʽten, kto wymachuje rękamiʼ. Paralele: mosikúoti ⇐ *mosikas i kūlikáuti 

⇐ kūlìkas. — War. z udźwięcznieniem -k- > -g-: mostigúoti, mostigóti ʽwymachiwać 

rękamiʼ. Niejasny pozostaje segment -ag- w war. mostagúoti i mastagúoti; z inną 

samogłoską: mūstagúoti, mastakuoti. 

 mostìs, -iẽs 4 p.a. f. 1. stlit., gw. ʽmaść do smarowania, balsam, olejekʼ, 2. gw. ʽbarwa 

sierści u zwierząt, kolor piór u ptakówʼ, 3. gw. ʽjeden z czterech zespołów kart w talii, kolorʼ 

— zapoż. ze stbłr. mastь (war. mastcь) ʽmaść, olej; kolor, barwaʼ, por. błr. mascь, -i, pol. 

maść, -i (SLA 135, ZS 33, LEW 464; brak w ALEW). SD: sūdynė unt mosties «słoiek», patepu 

mosčiu «oleykuię», pateptas mostimis «oleykowany», skvetas mostimis inteptas «plastr 

lekarski». Włączenie pożyczki do klasy femininów na -(t)i- poświadczają čvértis, páltis i 

makštìs. Z obocznym tematem: mostė ̃4 p.a. Zob. też mõstyti. 

 móstyti, móstau, mósčiau gw. 1. ʽmachać, wymachiwaćʼ, 2. ʽkiwać, dawać znak rękąʼ, 

3. stlit. ʽnatrącić czego/o czym, napomknąć, uczynić wzmiankęʼ (SP I, 13325) — 

frequentativum na -sty- od móti ʽskinąćʼ (zob.). Paralele: klóstyti ⇐ klóti; máustyti ⇐ máuti; 

šlúostyti ⇐ šlúoti. — Neoosn. most-: móst a. mõst wykrz. o machnięciu, kiwnięciu, móstelėti 
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a. móstelti ʽjeden raz zamachać, machnąć, pomachaćʼ, mósterėti a. mósterti ʽmachnąć; 

wziąwszy zamach uderzyć, zdzielićʼ (por. mirgu unt ko arba kam pamoju, mosteriu SD 

«mrugam na kogo, migam»), mostikúoti (zob.). Nomina: mõstas ʽmachnięcie ręką, skinienie; 

zamachʼ, víenu mostù adv. ʽza jednym zamachem, od razuʼ (por. metatonię w klõstas ⇐ 

klóstyti; šluõstė ⇐ šlúostyti). Tu pewnie też stlit. mostas ʽmiara długości, łokiećʼ (por. PAŽ 

252). Cps. klojimosta DP ʽboiskoʼ < *klojim-mosta (zob. klojìmas). — Neoosn. mosty-: 

pamostymas ʽmgnienie okaʼ: unt vieno pamostymo SP ʽna jedno mgnienieʼ (zob. PAŽ 305). 

— Neoosn. mos- (⇐ *mos-sty-): mósterėti DP ʽskiwnąćʼ, war. š-mobile: šmósterėti ʽzaciąć 

koniaʼ; mosúoti ʽmachaćʼ (⇒ mosãvimas ʽmachanieʼ); ekspresywny war. z -z-: mozúoti 

ʽwymachiwać (rękami, mieczem); potrząsać łbem (o koniu); merdać ogonemʼ. Iter. mósčioti 

ʽmachać, kiwać; zamierzać cośʼ może pochodzić tak od mos- (neosuf. -čio-), jak i od mosč̓ - 

(suf. -o-, por. mósčiau). — Od n.agt. *mosikas ʽten, kto wymachuje rękamiʼ, pochodzi vb. 

mosikúoti ʽwymachiwać; dawać znaki ręką; iść szybko wymachując rękamiʼ (war. 

mosykúoti). Zob. też mostikúoti. 

 mõstyti, mõstiju, mõstijau stlit., gw. 1. ʽsmarować maścią, namaszczać olejkami, 

olejem świętymʼ, 2. ʽbalsamowaćʼ, 3. refl. prisimõstyti przen. ʽprzymilać sięʼ — formacja 

dwuznaczna: albo rodzime vb. denominativum od mostìs (zob.), albo też zapożyczenie ze 

stbłr. mastiti, stpol. maścić, maszczę. NB. SLA 135 i LEW 464 niesłusznie przyjmują pożycz-

kę z błr. mascícь, maščú, 3 sg. móscicь. Taki czasownik znaczy ʽbrukować, mościćʼ i nie jest 

poświadczony w znacz. ʽsmarować maściąʼ. Brak w ALEW. — Wsch.-łot. mosteit ʽsmarować 

maściąʼ ⇐ ros. przest. mastítь. — Drw. Mõstytasis ʽPomazaniecʼ (Jis vadinamas Kristus 

arba Mesijošius, Mostytasis), stlit. Mostytojas LEX ʽPomazaniec, Gesalbete, Gesalbterʼ. 

 móša 1 p.a. ʽsiostra mężaʼ, SD «świeść» (przenośnie nazwa rośliny ʽwiesiołek dwuletni, 

Oenothera biennisʼ) — pb. ʽmā-šā-, wyraz utworzony od pwk. hipokorystycznego *mā 

ʽmatko!ʼ ⇐ *māter- (gw. mó!, mā́! ʽmamusiu! mamuś! matuś!ʼ), podobnie jak *brā-lis 

(brólis) od *brā ʽbracie!ʼ ⇐ *brā-ter-. Odpowiedniki: łot. mãsa ʽsiostraʼ (⇒ mãsēns ʽsyn 

siostry matkiʼ), stpr. moazo EV ʽsiostra matki, ciotka, Mume [Mutterschwester]ʼ, czyt. 

[må:så]. Formacja ściśle bałtycka431, izolowana. Por. LEW 464, Zinkevičius 1980, § 302, 

Buivydienė, Balt XXIII:1, 1987, 22. — Drw. mošė́nas ʽmąż siostry mężaʼ. Czy tutaj n.m. 

Mošà, n.rz. Mošià, n.jez. Mošià?  

 moškà 2 p.a., gen.sg. mõškos LZŽ, ZTŽ ʽmeszka, owad kłujący zwierzęta i ludziʼ — 

zapoż. z błr. móška, -i, ros. móška. 

 mótė 1 p.a. 1. przest. ʽżona, małżonkaʼ, 2. gw. ʽmatkaʼ (Kokia motė, tokia ir duktė 

ʽJaka matka, taka i córkaʼ). Pdg. starolitewski w zestawieniu z pdg. scs. wyrazu mati 

ʽmatkaʼ: sg.nom. mótė : mati, gen. móteres : matere, acc. móterį : materĭ, instr. móterimi : 

materĭmĭ, pl. nom. móteres : materi, gen. móterų : materŭ, dat. móterimus : materĭmŭ, acc. 

móteris : materi, instr. móterimis : materĭmi, loc. móterise : materĭxŭ. Por. BSW 170n., LEW 

465. Praforma ie. *māt(e)r- < *meh2-t(e)r-, odpowiedniki ie.: łac. māter, mātris ʽmatkaʼ, gr. 

μήτηρ (dor. μᾱ́τηρ), μητρός, μητέρα, orm. mayr, wed. mātā́, mātúr, mātáram, aw. mātar, 

toch. B mācer, toch. A mācar, stir. máthair, stisl. móðir, stwn. muoter (alb. motër ʽsiostraʼ), 

stpr. pomatre ʽmacochaʼ (zob. pãmotė). Zob. NIL 457n., ALEW 670. Osobno zob. móteris 

ʽkobietaʼ, mótina ʽmatkaʼ. — Już w DP temat moter- pojawia się w nowych znaczeniach: 1. 

ʽżona, małżonka, mężatkaʼ (Negi geiski artima tava, namų nei vėl moteres jo PK 1094 ʽNie 

pożądaj bliźniego twego, domu, ani żony jegoʼ) oraz 2. ʽniewiasta, białogłowa, płeć 

niewieściaʼ. SD: motė «żona, małżonka», vinčiavota motė «ślubna żona» (zob. veñčiavoti), 

 
431 ALEW 668 wysuwa praformę ie. *meh2-ḱeh2-, ale zaraz przyznaje, że sufiks o takiej postaci jest 

problematyczny. 
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vyras moteres «małżonek» (syn. patsai), vyromotė «małżonka» (syn. pati), motės vyras 

«żonaty»; príemotė przest. ʽnałożnicaʼ. — Stlit. nom.sg. mótė stał się osnową drw. 

tematycznego z suf. -ė-: mótė ʽżona; kobieta; matkaʼ, por. sg.gen. mótės, dat. móčiai, acc. 

mótę. Odpowiedniki bałtyckie: łot. mãte ʽmatkaʼ, stpr. mūti ts. — Drw. į́motė ʽprzybrana 

matka, macochaʼ (por. į́tėvis), móčia (zob.), motùlė ʽmateczkaʼ (por. tėtùlis ⇐ tėt̃ė).  

 móteris 1 p.a., gen.sg. móteries, móters a. móteres 1. ʽkobietaʼ, 2. pot. ʽżonaʼ. SD vyras 

moteries «małżonek» (syn. patsai), paimu moterį «żenię się, biorę żonę». Temat na -i- 

tłumaczy się reanalizą *māter-i-n w formie atematycznego acc.sg. *māterin < pie. *meh2-ter-

ṃ ʽmatkaʼ (por. gr. μητέρα)432. Podobnie scs. materĭ : nom.sg. mati, pol. macierz : nom.sg. 

mać. — Z innymi sufiksami: mótera, moterà ʽkobieta, żonaʼ, móterė, żm. móters. Osnowa na 

-ā- ma paralelę w sch. gw. mȁtera ʽmatkaʼ, stczes. matera ts., pol. XVI w. maciora ʽmatkaʼ, 

później ʽsamica zwierząt, zwł. świniʼ (błr. gw. mácerka ʽmłoda, niedoświadczona matkaʼ). 

— Drw. bemotẽris ʽnieżonatyʼ (SD «bezżeniec»), moterỹstė (zob.), móteriška przest. i gw. 

ʽkobieta; małżonkaʼ (war. synkopowany: mótriška, LD § 146), móteriškas ʽkobiecy, żeńskiʼ, 

moterìškė a. móteriškė ʽkobieta, małżonkaʼ, DP ʽniewiasta, biała głowaʼ, (⇒ moteriškùmas 

ʽkobiecośćʼ), moterótas przest. ʽżonatyʼ (por. vyrúota). Cps. devynmotẽrius ʽkobieciarzʼ 

(dosł. ʽkto obcuje z dziewięcioma kobietamiʼ, por. devynì), dvimotẽris ʽmężczyzna, który 

miał dwie żonyʼ (por. dù, dvivýrė), sveti(m)motẽris (zob. svẽtimas), trimotẽris ʽmężczyzna, 

który miał trzy żonyʼ (por. tri°, trivỹrė), vienamoteris SD «jednożeniec» (por. víenas).  

 moterỹstė ʽstan małżeńskiʼ, ažusakymas įstojunčių moterystėn SD «zapowiedź 

małżeństwa». Abstractum na -ystė, utworzone od osnowy moter, którą wyabstrahowano z 

cps. vyrmoter, por. výrmoteriai m.pl. ʽmałżonkowieʼ (m.in. DP). Co do sufiksu por. mergỹstė 

⇐ mergà; bernỹstė ⇐ bérnas. Zdaniem Borowskiej 338 výrmoteriai jest przekładem wyrazu 

pol. przest. mążeństwo (mąż-żeństwo), pochodzącego z ludowo-etymologicznego 

przekształcenia formy małżeństwo.  

 móti, móju, mójau 1. ʽskinąć, kiwać, kiwać palcem, machać ręką, dawać znakʼ 

(odpowiednik łot. mãt, mãju, mãju ʽkiwaćʼ), 2. ʽruszać głową, myśleć, rozumować, 

zastanawiać sięʼ, SD móju a. pamóju «kinę, kiwnę, kiwam ręką, głową». Cps. atmóti 

ʽskinieniem odpowiedzieć na skinienie; okazać sprzeciw ruchem głowy lub rękiʼ, atmoju 

galvu SD «odkiwnąć głową» (⇒ atmojimas SD «odkiwnienie, odmach»), numóti rankà 

ʽmachnąć na co ręką, zlekceważyć coʼ, parmóti ʽwezwać ruchem rękiʼ, pramóti ʽznajdować 

myślą; zyskiwać, nabywaćʼ, sumóti 1. ʽskinąć (głową, ręką, nogą, palcem), machnąć 

(kijem)ʼ, 2. ʽzorientować się, połapać się, odzyskać orientację (w lesie)ʼ, nesumóju, ką daryti 

ʽnie wiem/nie mam pojęcia, co robićʼ (por. NDŽ IV, 286). Refl. ažusimoju SD «zamierzam 

się na kogo czym», užsimóti ʽzamierzyć się, zamachnąć się (kijem)ʼ, przen. ʽpowziąć 

zamiarʼ. Por. łot. mãtiês ʽgestykulować nic nie mówiącʼ. — W słowiańskim stoją do 

porównania trzy formacje. 1° Utworzony od inf. *mati temat prezentalny *ma-nǫ-, por. scs. 

pomanǫti ʽkiwnąć, skinąć, dać znakʼ (pol. gw. zamanąwszy adv. ʽni stąd, ni zowąd, nagleʼ). 

2° Utworzony od zanikłego prs. *ma-jǫ ʽmacham rękąʼ (= lit. móju, łot. mãju) neopwk. maj-, 

por. inf. *maj-a-ti: strus. majati ʽmachać, dawać znakiʼ, scs. namajati (očima) ʽskinąć, dawać 

znaki (oczyma)ʼ, słń. majáti ʽchwiać, kiwać, ruszaćʼ, pomajati z glavo ʽpotrząsnąć głowąʼ, 

ukr. májaty ʽkołysać się, powiewać na wietrze; machać, wywijać; widnieć w oddali, 

 
432 Pie. nazwa ʽkobietyʼ: nom.sg. *gu̯én-h2, gen.sg. *gu̯n-éh2-s (wed. jáni, gnā́s, drw. scs. žena, goc. qino) 

zostawiła ślad jedynie w jęz. staropruskim, por. genno EV ʽkobieta, niewiasta, Wip [Weib]ʼ. Oboczność 

gennan ob. gannan w oblikwie sg. (nom.pl. gannai, acc.pl. gannans) każe jednak liczyć się z ewentualnością 

praformy na SO, *ganno, która zmieniła się w genno. Wtedy stpr. *ganā- miałoby odpowiednik w luw.-klin. 

wānā- ʽkobietaʼ, palaj. kuwani-, kaña- ʽżonaʼ, < pie. *gu̯on-eh2-. Por. zmianę a > e w stpr. tresde ʽdrozdʼ (lit. 

strãzdas), mennei dat.sg. ʽmiʼ (stlit. mãni) i dellīks ʽartykuł wiaryʼ (lit. dalỹkas). 
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majaczyćʼ. 3° Utworzony od pwk. *ma- drw. intensywny z suf. -xa-, por. cs. maxati 

ʽwykonywać szybkie ruchy (np. ręką)ʼ, ros. maxátь ʽmachać, poruszać, wywijać (ogonem), 

trzepotać (skrzydłami)ʼ, pol. machać ʽwykonywać szybkie ruchyʼ, kasz. måchac ʽciężko 

pracować, harowaćʼ. Cs. maxati tak się ma do zanikłego *mati (= lit. móti) jak cs. jaxati 

ʽjechaćʼ (stpol. jachać) do psł. *jati, por. stpol. jać (= lit. jóti). Zob. Berneker II, 4n., BSW 

166, LEW 466, Boryś 309 (s.v. machać), Derksen 2008, 299 (tu błędna ocena słow. majati 

jako formy rzekomo zawierającej -j- w roli wypełniacza hiatu). — Pbsł. pwk. *mā- 

kontynuuje pie. *meh2- ʽskinąć, dać znak ręką lub głowąʼ (LIV
2 425, ALEW 671), por. gr. 

μηνύω, dor. μāνύω ʽodsłonić, wyjawić, oświadczyć; donosić, denuncjowaćʼ < *mā-nū-i̯ō ⇐ 

*ṃh2-nu- (μήνυμα n. ʽwskazanie, doniesienie, donosʼ, μηνυτής m. ʽostrzegacz, donosicielʼ), 

stwn. muoan ʽmęczyć, mühenʼ, stisl. móðr ʽzmęczony, znużonyʼ. Zob. Stang 1972, 35, 

Beekes 2010, 946. — Neopwk. moj- (⇐ móju, mójau): mõjis ʽmachanie; zamiarʼ (por. 

pérstojis), ⇒ vb. denom. mojúoti ʽmachać, wywijaćʼ; pamojaĩ (zob.), są́mojis (zob.), ùžmojis 

ʽzamierzenie, zamiarʼ (dosł. ʽzamachʼ). Cps. akìmojis ʽmgnienie okaʼ (por. akìs), ⇒ ant 

akimójo adv. ʽna oko, w przybliżeniuʼ. — Drw. werbalne: módyti iter. ʽmachaćʼ (por. typ 

jódyti, lódyti), SD
1 <madau> «macham»; refl. módytis ʽmachać rękami, zamierzać się na 

kogo (do bicia)ʼ, ⇒ pamõdžioti ʽtrochę popracowaćʼ (por. łot. mâdît, -u, -ĩju m.in. ʽskinąć 

rękąʼ, mâdîtiês ʽuprawiać kuglarstwoʼ), móstyti (zob.). — Neoosn. mod- (⇐ módyti): 

atsimósti (zob.), módinti: Módink jam su ranka ʽPomachaj mu rękąʼ, modúoti ʽpróbować 

chodzić – o dzieckuʼ. 

 motiejùkai, -ų 2 p.a. gw. bot. ʽroślina pastewna tymotka łąkowa, Phleum pratenseʼ — z 

suf. zdrabniającym -uk- od imienia Motiẽjus ʽMaciejʼ (podobnie pol. tymotka od Tymoteusz). 

War. maceikà a. macéika, gdzie mac° jak polskie mać° w imieniu Maciej, Maciek. 

 motilkà 2 p.a., gen.sg. motilk̃os LZŽ ʽmotylʼ — zapoż. z błr. matylëk, -lьka. 

 mótina 1 p.a. 1. ʽmatka dzieciom, rodzicielkaʼ, SD: <motina> «matka, mać», seku 

motinų «matki naśladuię», gyvų motinų turįs «matkę żywą maiący», tėvų ir motinų gyvų turįs 

«oyca żywego y matkę maiący», 2. ʽmatka pszczółʼ, war. żm. mótyna — derywaty na -in-/-

yn- od neoosn. mot- ⇐ mótė. Zastąpiły one odziedziczony temat spółgłoskowy móter- 

ʽmatkaʼ (zob. s.v. mótė). War. synkopowany mótna (Da aš turiu tėvą, motną ʽJa jeszcze mam 

ojca, matkęʼ). — Drw. motinėl̃ė 1. ʽmatka chrzestnaʼ, 2. ʽmatka pszczół a. mrówekʼ, 3. SD 

«matuchna», mótiniškas ʽdotyczący matki, matczyny, macierzyńskiʼ, SD «macierzyński» (⇒ 

motiniškỹstė ʽmacierzyństwo; dziedzictwo matkiʼ, SD «macierzyzna»), mótiniškė ʽmiejsce 

urodzenia matkiʼ. Cps. motìnmedis ʽdrzewo mateczne, przeznaczone na rozmnażanieʼ (por. 

mẽdis), motinžudỹs ʽmatkobójcaʼ (por. žudýti). 

 motkà, -õs 4 p.a. 1. ʽmatkaʼ, 2. ʽmatka chrzestnaʼ, 3. ʽkobieta pomagająca przy 

porodach, położnaʼ (m.in. stlit.), 4. ʽmatka pszczółʼ — zapoż. ze stbłr. matka, błr. mátka, -i 

(SLA 135; brak w ALEW). — Drw. motkẽlė ʽmatka pszczółʼ (syn. motinėl̃ė). 

 motnià I 4, 2 p.a. gw. 1. ʽmatnia, workowate zakończenie sieci, gromadzące złowione 

rybyʼ, 2. ʽprzerębel znacznych rozmiarówʼ — zapoż. ze stbłr. matnja, por. błr. matnjá, -í, 

mátnja (pol. matnia, -i). War. matnià 4 p.a. ʽmatniaʼ, matnė ̃ 4 p.a. lub mãtnė 2 p.a. 1. 

ʽmatniaʼ, 2. ʽdurszlak, cedzakʼ (por. błr. gw. mótnja). Zob. ZS 33, ĖSBM 6, 257; brak w LEW. 

— Drw. motnyčia b.z.a. przest. ʽprzerębel do wyciągania sieci, matniʼ (por. neosuf. -yčia w 

syn. mẽtryčia). Drw. wsteczny: mótė ʽmatniaʼ, por. Jo bučiaus didelė mótė ʽJego bucz ma 

wielką matnięʼ. Paralele: lugnià ⇒ lùgė; pirkčià ⇒ pirkià. 

 motnià II 4, 2 p.a. gw. 1. ʽsłomiana mata do zasłaniania okien na czas mrozów i 

wiatrówʼ, 2. ʽupleciona ze słomy pokrywa na otwór studniʼ (Nupink motnią, ba kasdien būna 

pilnas šulnys sniego ʽUpleć «motnia», bo każdego dnia jest w studni pełno śnieguʼ) — 
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zapoż. z błr. gw. matnjá, -í ʽsnop słomy na strzechęʼ. War. matnià, mãtnė. Por. ĖSBM 6, 257. 

Brak w LEW. — Drw. wsteczny: *motė (por. lugnià ⇒ lùgė), od tego motẽlė a. motẽlis ʽsnop 

długiej słomy przeznaczony na pokrycie skraju strzechyʼ. 

 motocìklas 2 p.a. ʽmotocyklʼ — zapoż. z ros. motocíkl, -a (⇒ błr. matacýkl, -a). — 

War. gw. matacikliẽtas ⇐ ros. motociklét, -a (⇒ błr. matacyklét, -a); macikliẽtas a. 

macìklietas ZTŽ, micikliẽtas LZŽ, macaklètas. 

 motòras 2 p.a. ʽmotor, silnik; maszyna napędzana silnikiem, np. młocarkaʼ — zapoż. z 

ros. motór (błr. matór) ⇐ nwn. Motor m. War. matõras, matuõras. — Drw. motòrlaivis ʽłódź 

motorowa, motorówkaʼ (por. laĩvas), motorvežỹs ʽlokomotywa spalinowaʼ (por. vèžti). Vb. 

denom. motorúoti ʽpracować przy użyciu motorowej maszyny, np. młocarniʼ. Zob. też 

motocìklas.  

 motúoti, motúoju, motavaũ ʽzwijać, skręcać (sznur), wiązaćʼ, sumotúoti ʽzwinąćʼ 

(Sumotavo bradinį ir nunešė namo), refl. apsimotúoti ʽowinąć sobie (głowę)ʼ — zapoż. z błr. 

matácь, -áju ʽzwijać, nawijać, nakręcaćʼ (por. pol. motać ʽzwijać nici w motekʼ). — Drw. 

apmõtulti ʽowinąć, zawiązać (chustkę na głowie)ʼ, war. apmõturti. 

 movė́ti, moviù (3 os. mõvi), movė́jau ʽnosić coś nasuniętego, wsuniętego, wdzianego 

(czapkę, rękawice, spodnie, pończochy, pierścień), być odzianym, ubranymʼ — durativum 

stanu z suf. -ė- i st. wzdłużenia *māv-, por. máuti, móviau. Alternant krótkowokaliczny mav-

V ⇐ *muu̯-V poświadcza łot. pamave ʽchusta noszona na ramionach przez kobiety; część 

uprzęży końskiejʼ, zob. HL 77n. Formacja movė́ti jest swego rodzaju dubletem do mūvė́ti ⇐ 

muv-, pwk. *muH-, zob. máuti. Wzorem derywacyjnym dla movė- < *māv-ė- były pewne 

durativa na st. wzdłużonym, por. gorė́ti, gõri ⇐ garė́ti; gobė́tis, gõbisi ⇐ gãbias. — Nomina: 

ãpmovas ʽpokrowiecʼ, į́movas ʽfuterałʼ, ùžmova ʽmufka dla ochrony rąk przed zimnem; 

kaptur; naparstek; futerał, pokrowiecʼ.  

 mózeris, -io 1 p.a. gw. ʽdrewno niektórych drzew (brzozy, klonu) o 

charakterystycznym rysunku słojówʼ — zapoż. z prus.-niem. maser ʽknorriger Auswuchs 

eines Baumesʼ (GL 88, LEW 467) albo z pol. przest. mazer ʽnaturalne słoje drzewne lub 

deseń je imitującyʼ ⇐ nwn. Maser m./f. (WDLP). Por. pranarà, ruoplỹs. 

 mõzierius, -iaus 1 p.a. gw. ʽmosiężny moździerz do ucierania cukru, przypraw itp.ʼ — 

zapoż. z prus.-niem. mōzer (GL 88), por. nwn. Mörser m. Osobno zob. maždzieras. 

 moznyčià 2 p.a., gen.sg. moznỹčios; mõznyčia 1 p.a. gw. ʽnaczynie do przechowywania 

mazi, smoły, dziegciuʼ (Degučius pripylė pilną mõznyčią deguto ʽSmolarz napełnił maźnicę 

dziegciemʼ) — zapoż. ze stbłr. maznica, por. błr. mazníca, -y, pol. maźnica, -y. Niedokładnie 

LEW 467. 

 mõzoti, mõzoju, mõzojau gw. 1. ʽpowlekać coś cienką warstwą mazi; mazać dziegciem 

(drewniane osie kół)ʼ, 2. ʽbrudzić, walać jakąś substancjąʼ — zapoż. ze stbłr. mazati ʽmazaćʼ, 

por. błr. mázacь, mážu, máža, pol. mazać, mażę. War. akc. mozóti. Zob. też LEW 467 

(wspomniany tam war. apmožóti ʽposmarowaćʼ nie pojawia się w LKŽ). — Neoosn. moz-: 

mozìklis ʽkawałek słoniny służący do posmarowania patelni przed pieczeniem plackówʼ. 

 mozū̃ras 2 p.a. nazwa etniczna ʽMazur, mieszkaniec Mazowszaʼ (SD Mazūrų žemė 

«Mazowsze, Masouia, Masossia»), przenośnie też nazwa tańca i nazwa pieca chlebowego. 

Etymologia sporna, zob. Bańkowski II, 155n., LEW 421. 

 mõžis, -io 2 p.a. gw. ʽmała ilość czegoʼ (Ar daug gi pieno? – Nei to daugio, nei to 

mõžio ʽCzy dużo mleka? – Ani tego dużo, ani małoʼ) — abstractum z suf. -i̯a- i SW *māž- 

od maž- ʽmałyʼ, zob. mãžas i mãžmožis. Paralele apofoniczne: grõžis ⇐ gražùs; lõbis ⇐ 
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lãbas; skõnis ⇐ skanùs. — Vb. denom. 1. mõžti, mõžta (*mož-sta; war. mõži), mõžo 

ʽzmniejszać się, maleć, nie wystarczać; słabnąć, ubywać – o zdrowiu, niknąćʼ (por. lõbti, -sta 

⇐ lõbis), pamožti DP ʽzabraknąćʼ433, 2. možė́ti, mõži (war. -ė́ja), -ė́jo ʽ(powoli, stopniowo) 

zmniejszać się, maleć, znikaćʼ, refl. možė́tis ʽodczuwać brak czegośʼ (Jau možiúos su šienu, 

t.y. maž teturiu JU ʽJuż zaczyna brakować mi sianaʼ. Jie mõžis pinigų ʽBrak im pieniędzyʼ), 

pasimožė́ti ʽnie być zadowolonym z ilości czego, czuć że jest za mało czegoʼ (Onos jaunikis 

pasimožėjo dalim ir nebeėmė ʽNarzeczony Anny nie był zadowolony z [przydzielonej mu] 

części i nie wziąłʼ), por. syn. mažė́ti; 3. mõžytis, -ijuos, -ijaus refl. ʽodczuwać brak, 

niedostatek czegoʼ (Aš imu mõžytis šieno ʽZaczyna mi brakować sianaʼ). Por. LEW 422, 

ALEW 671. 

 možnė́ti, mõžna (war. mòžna), možnė́jo wsch.-lit. 1. ʽbyć możliwymʼ (Su tiek pašaro 

mòžna gyvuliai iššert ʽZ taką ilością paszy można zwierzęta wykarmićʼ. Možnė́jo paimt, tai 

ir paėmiau ʽMożna było wziąć, to wziąłemʼ. Popiet možnės̃ arti ʽPo południu będzie można 

oraćʼ), 2. ʽbyć dozwolonymʼ (Ite nemõžna ZS 34 ʽTak nie możnaʼ) — zapoż. z błr. mažnécь, 

-éju, 3 sg. -éje ⇐ móžna ʽjest rzeczą możliwą, da się zrobić; wolno co komuʼ (por. ros. 

móžno, pol. można). 

 mūčélnykas 1 p.a. DP, SD «męczennik» (syn. kintėtojas, kunkintinis) < *mūčialnykas 

— zapoż. z błr. gw. mučálьnik (ZS 34, Borowska 361, ALEW 673). War. mūčélninkas. 

Inaczej SLA 135, LEW 470: przekształcenie formy mūčenykas (zob.). Na skutek odniesienia 

mūčélnykas do czas. mū̃čyti (zob.) doszło do wyodrębnienia -elnyk- (-elnink-) jako 

neosufiksu, por. pavydélnykas, trobélninkas. — Drw. mūčelnykė SD «męczennica» (DP 

<muczialnikė> ʽmęczenniczkaʼ), ⇒ mūčelnykystė SD «męczeństwo». Neoosn. mūčeln-: 

mūčelnystė SD «męczeństwo».  

 mūčenykas stlit. ʽoprawca, siepacz, ten, kto kogoś torturujeʼ (Padavė jį mūčenykamus 

BRB ʽWydali go oprawcomʼ) — zapoż. ze stbłr. mučenikъ, por. ros. i ukr. múčenik, błr. 

múčanik (gw. múčenik). Zob. SLA 135, LEW 470, ALEW 673. Zob. też mūčélnykas i mū̃čiti. 

 mū̃čyti, mū̃čiju, mū̃čijau przest., gw. ʽmęczyć, nękaćʼ (Tikim, juog Christus mūsų 

Ponas, po Pontsku Pilotu mūčytas, numirė kryžiausp primuštas PK 11021 ʽWierzymy, iż 

Chrystus nasz Pan, pod Pontskim Piłatem umęczon, umarł Pan ukrzyżowanyʼ) — zapoż. ze 

stbłr. mučiti, mučyti, por. błr. múčycь, mučú, 3 sg. múčycь. Stąd też łot. muõcît, -cu a. -ku, -

cĩju (ME II, 681). War. mū̃činti ʽmęczyć, zmuszać do wysiłku (konie)ʼ, refl. mū̃čintis ʽtrudzić 

się, męczyć sięʼ (war. muĩčytis ZTŽ). Zob. SLA 135, ZS 34, LEW 470. — Drw. mū̃čytojas 

ʽoprawcaʼ. Neoosn. mūčij-: mūčijimas SD
1 «męczenie; męczeństwo». Zob. mūkà, mūčélnykas 

i mūčenykas. 

 mùderė 1 p.a. przest., gw. 1. ʽakuszerka, położnaʼ, 2. ʽżonaʼ — zapoż. z prus.-niem. 

mudər ʽkobieta, żonaʼ, dn. mudder ʽmatka; starsza kobietaʼ (GL 88, LEW 467, Čepienė 133), 

por. nwn. Mutter f. Osobno zob. bobmuderė. 

 mùdras 2 p.a. gw. bot. ʽmodrzew europejski, Larix deciduaʼ. War. mūdrė b.z.a. Bez 

ilustracji tekstowej w LKŽ. Niejasne. Zob. też maũmedis. 

 mùdras, -à 4 p.a. gw. 1. ʽdobrze zbudowany, postawnyʼ, 2. ʽdzielny (koń, jeździec)ʼ, 3. 

ʽszykowny, eleganckiʼ, 4. ʽdumny, wyniosłyʼ, 5. stlit. ʽbacznyʼ (Jai tatai savimp vartoja 

žmones geri ir mudri PK 24112 ʽJeśli to jest w uważeniu u ludzi dobrych i bacznychʼ). War. 

mū̃dras. Odpowiednik łot. mudrs ʽżwawy, prędki, szybki, ożywionyʼ. — Ze zmianą tematu 

fleksyjnego: mudrùs, -ì 4 p.a. ʽbystry, rączy (o koniu), dzielny, silny, wytrzymały (o koniu), 

 
433 Por. tiektai jog bijais, idant ertės tau pačiam nepamožtų DP 18622 ʽjedno iż się boisz, by snadź i tobie 

samemu nie dostało [nie zabrakło]ʼ.  
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mocny (o piwie), dobrze rosnący (o zbożu jarym); okazały, wspaniały, dumny, wyniosły, 

pysznyʼ. War. mūdrùs, z š-mobile: šmudrùs. — Adi. mùdras wygląda na formację 

odziedziczoną, kontynuującą pie. *mud-ró, widoczne np. w wed. mudrá- ʽradosny, żwawyʼ 

(BSW 188, LEW 467, ALEW 672). Dewerbalne adi. na SZ mud- ⇐ pb. *mi̯au̯d-. Paralele 

słowotwórcze: gùdras/gudrùs ⇐ gùsti, sùkras/sukrùs ⇐ sùkti, stìpras/stiprùs ⇐ stìpti. Pwk. 

pie. *meu̯d-/*mud- ʽucieszyć się, uradować sięʼ (LIV
2 443), por. wed. módate ʽraduje sięʼ, pf. 

mumóda, SZ mudā- f. ʽradośćʼ, hasā-mudá- ʽradośnie śmiejący sięʼ, SO móda- m. ʽradość, 

ochota, chęćʼ (EWAIA II, 383). Zob. też NIL 491n., LEW 467 (s.v. mudà). De Vaan 394 

dołącza tu łac. mundus ʽczysty, schludny; ładnyʼ, mianowicie przy założeniu metatezy z pie. 

*mudno, znacz. etym. ʽzadowolony, uradowanyʼ. — Drw. mudreikà ʽktoś sprytny, 

obrotnyʼ, mudréila ʽstrojniśʼ (por. mainéila ob. mainéiva), mudréiva 1. ʽstrojniś, elegantʼ, 2. 

ʽczłowiek dumny, pyszny, zarozumiałyʼ (por. neosufiks w gudréiva, skurdéiva), mudriaĩ adv. 

ʽbystro, szybko (o biegu konia); dzielnie (bronić się)ʼ, mùdrius ʽstrojniśʼ. — Drw. od SW 

mūdr-: mū́drė ʽspryt, roztropnośćʼ. Czy tutaj mū̃dros f.pl. ʽdłuższe pióra w ogonie kogutaʼ? 

— Vb. denom. 1. mū́drauti a. mudráuti ʽokazywać żywotność, żwawość, odwagę; pysznić 

się, wywyższać się; deptać, zapładniać – o ptakachʼ, 2. mùdrinti ʽćwiczyć, tresować konia, 

układać goʼ (war. mùdinti), sumùdrinti ʽponaglić, pobudzić (konia) do bieguʼ, refl. mùdrintis 

ʽstroić się, przyozdabiać siebie czymʼ. Osobno zob. mudùlis. — Ze skrzyżowania 

bliskoznacznych przymiotników mùdras/mudrùs i mañdras wywodzą się war. muñdras, 

mundrùs. 

 mudùlis, -io 2 p.a. gw. ʽwesoły, lubiący pożartowaćʼ — formacja z suf. -ulis od pwk. 

mud-. Por. 1° mùdras (zob.), 2° mùdinti ʽćwiczyć, tresować koniaʼ, 3° įmudóti: Šaukė, 

neįmudójo ką daryti ʽWzywali, nie wiedzieli, co robićʼ (poza tym użyciem pwk. mud- nie 

jest w verbum reprezentowany). — Vb. denom. muduliúoti ʽstroić żartyʼ. 

 mugà 4 p.a., zwykle pl.t. mùgos, -ų̃ gw. ʽsznur przywiązywany do każdego skrzydła 

sieci używanej zimą do łowienia pod lodemʼ, por. Mugą mugójo per dvi aketes ʽSznur 

przeciągali przez dwie przerębleʼ. Mugàs traukia po ledu keli žmonės ʽKilku ludzi ciągnie 

«mugos» pod lodemʼ — zapoż. z pol. gw. muga «sznur u niewodu, którym uwiązuje się 

ʽchochlaʼ z ʽcięgalnikiemʼ przy każdem skrzydle...» (SGP III, 196). Pochodzenie polskiego 

wyrazu jest niejasne (brak w słownikach etymologicznych). POLŽ 122 zestawia z błr. gw. 

muhava b.z.a. ʽsznur u sieciʼ (za ĖSBM 7, 79). Por. jeszcze ros. gw. muga b.z.a. ʽwążʼ 

(SRNG). — Drw. mugótojas ʽten, kto ciągnie mugęʼ. Vb. denom. mugóti ʽciągnąć sieć za 

mugiʼ. 

 mùgė 2 p.a. 1. gw. ʽdoroczny wielki targ, jarmarkʼ, 2. gw. ʽostatni targ przed 

zapustami, tzw. tłusty targʼ (por. Būga, RR II, 133, przyp. 1), 3. liter. ʽtargi, wystawa dająca 

przegląd eksponatów z różnych dziedzin produkcji i umożliwiająca zawieranie transakcji 

handlowychʼ — stoi w związku z gwarowym czas. mùgti, mungù, mugaũ ʽzbiegać się, 

skupiać się w gromadęʼ (sumùgti: Mugte sumùgo kaip banda žmonys ʽLudzie zgromadzili się 

jak stado bydłaʼ), co pokrewne łot. mudzêt, mudzu, -ẽju ʽruszać się, roić sięʼ. Znacz. etym. 

ʽzbiegowiskoʼ ⇒ ʽmiejsce, gdzie gromadzą się ludzie przybywający z różnych stron; 

miejsce, gdzie się ludzie rojąʼ (por. LEW 468). Dalsze szczegóły s.v. mugė́ti. — Drw. 

ãtmugis ʽdzień następujący po targuʼ (por. ãtjomarkis, ãtvelykis), mùgininkas ʽprzekupień, 

handlujący na targuʼ (war. mugélninkas; neosufiks jak w kromélnykas, karabélnykas i 

pavydélnykas). 

 mugė́ti, mugù, mugė́jau 1. ʽdrżeć, dygotać, trząść się (z zimna, ze strachu)ʼ, 2. 

ʽzachowywać się niespokojnieʼ. Caus. mùginti ʽporuszyć co; wprawiać w ruch, przynaglać 

(konia), naglić do roboty; podciągać (zsuwające się spodnie)ʼ, refl. mùgintis ʽprzeciskać się, 

przepychać się, robiąc plecami i łokciamiʼ. Odpowiedniki łot. mudzêt, mudzu, -ẽju ʽruszać 
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się, roić sięʼ, war. mudžêt, mudêt, caus. mudzinât ʽmieszać, przewracać, plątaćʼ. — Pdg. 

prymarny: mùgti, mungù, mugaũ 1. ʽzbiegać się, skupiać się w gromadęʼ (Mugte sumùgo 

kaip banda žmonys), 2. pamùgti ʽulegać popędowi płciowemuʼ (Karvė pamùgo, reik vesti pri 

jaučio). Bez dobrego objaśnienia, zob. LEW 468. ME II, 658 (s.v. mudêt I) łączył z łot. mudrs 

ʽżwawyʼ, zob. mùdras. Brak refleksów SE †miaug-, SO †maug-. — Nomina: apmugė ̃ʽkrowa 

goniąca się za buhajemʼ, apmugỹs ʽczłowiek natarczywy, gwałtownyʼ, mùgė (zob.), mùgis, -ė 

ʽczłowiek niespokojny, niezrównoważony, porywczyʼ, war. mugà c. (nazw. Mùgas, 

Mugẽnis), mugùlis, -ė ʽczłowiek niespokojny, nierozgarnięty, nieudolny, gapiowatyʼ (nazw. 

Mugulỹs), mugùs ʽtaki, co objawia swój popęd płciowy, rozpalony żadząʼ. Vb. denom. 

mugúoti ʽo krowie, kobyle: odczuwać popęd płciowy i zaspakajać goʼ. Por. łot. mudži m.pl. 

ʽwszystko, co się roi, mrowi; robactwo, owadyʼ, SW: mûdži ts. 

 muĩlas 4 p.a. 1. ʽmydłoʼ, 2. bot. ʽmydlnica lekarska, Saponaria officinalisʼ — zapoż. ze 

stbłr. mylo n., por. błr. mýla, -a n. Dyftong ui jest substytutem ruskiego y również w muĩtas, 

smuĩkas i tuĩnas. Por. SLA 136, LEW 468 (brak w ALEW). Niejasny jest war. maĩlas: Nusipirk 

kvepiančio maĩlo ʽKup sobie pachnącego mydłaʼ. — Młodszym zapożyczeniem jest wsch.-

lit. mỹlas LZŽ ⇐ błr. mýla, -a n. (brak w LKŽ). — Drw. muilaĩ pl.t. 1. ʽpiana mydlanaʼ, 2. 

bot. ʽpołonicznik nagi, Herniaria glabraʼ (ziele stosowane w chorobach dróg moczowych), 

muĩlenos, muĩlinės a. muilýnos f.pl. ʽmydliny, woda zawierająca rozpuszczone mydłoʼ, 

muĩlinas ʽnamydlony (o dłoniach, włosach)ʼ, muĩlinykas (zob.), pãmuilės f.pl. ʽmydlinyʼ 

(war. pãmuilos, pamuiliaĩ, też pamuĩlyčios, pamuilýnos). Cps. muilãviris ʽkto warzy mydłoʼ 

(por. vìrti), muilãžolė bot. ʽmydlnica lekarskaʼ (por. žolė)̃. Vb. denom. muĩlinti ʽnacierać 

mydłem, mydlićʼ, war. muĩlyti, -iju, -ijau ʽmydlićʼ, m.in. SD (zdaniem SLA 136 oddaje stbłr. 

mylitь). Według ZS 34 lit. gw. muĩlijas ʽmydli sięʼ oddaje błr. mýlicca, -ljusja, 3 sg. mýlicca. 

Niejasny jest dyftong ai w war. maĩlinti ⇐ maĩlas (Gerai pamaĩlink ir nusmazgok). 

 muĩlinykas 1 p.a. 1. ʽwyrabiający mydło, mydlarzʼ (šarmas muilinykų SD «kałkusz, ług 

mocny, ostry») — zapoż. ze stbłr. mylьnikъ ʽmydlarzʼ, por. stpol. mydlnik (nazw. Mydlnik, 

n.m. Mydlniki). Młodszy war. muĩlininkas 1. ʽmydlarzʼ, 2. bot. ʽmydlnica lekarska, Saponaria 

officinalisʼ (por. błr. mýlьnik ts.). Zob. też muĩlas. 

 muĩlyti, muĩliju, muĩlijau stlit. ʽmylić się, popełniać omyłkę, błądʼ, por. Tikim taipag 

ing Sūnų io, Jėzų Christą maloniausį... tame nieka nemuilijam PK 11012 ʽWierzymy też w 

syna jego, Jezu Krysta łaskawego... Na tym się nic nie mylimyʼ. W gwarach zwykle w 

formie zwrotnej: muĩlytis, np. Bene muilijamos ʽCzyżbyśmy się mylili?ʼ. Ak, aš ir vėl 

apsimuilijau, dovanok! ʽAch, znów się pomyliłem, wybacz!ʼ — zapoż. ze stbłr. mylitisja, 

por. błr. mylícca ⇐ pol. mylić się (por. ĖSBM 7, 115). Zastępstwo lit. ui za słow. y jak np. w 

muĩlas434. Czy tutaj adi. muĩlinas ʽnietrzeźwyʼ, ãkys muĩlinos ʽoczy zamgloneʼ? 

 muĩtas 2 p.a. ʽmyto, cłoʼ (SD muitas «cło, myto») — zapoż. ze stbłr. myto, por. błr. 

przest. mýta, -a n. (stąd też łot. muĩta ʽmyto, cło, podatekʼ). Zob. SLA 136, LEW 469, ALEW 

672n. W kwestii lit.-łot. ui za słow. y zob. muĩlas. — SD: muitų moku «clę», muitas nuo tilto 

«mostowe, cło od mostu», muito nemokėjimas «przemycenie», muito nutraukėjas 

«przemycony». — Drw. muičia CGL ʽoszustwo, Practickʼ (⇒ muičius CGL ʽoszust, 

Practickenmacherʼ), muĩtinė ʽkomora celnaʼ, przest. muitinýčia ts. (łot. muĩtnĩca). Vb. 

denom. muĩtyti, -iju, -ijau ʽclićʼ, apmuĩtyti ʽopłacić cło; oszukaćʼ. — N.agt. muĩtinykas DP 

ʽcelnik; jawnogrzesznikʼ ⇐ strus. mytnikŭ, por. ros. przest. mýtnik, ukr. mýtnik. War. 

sufiksalny muĩtininkas oraz muitenykas WP (por. łot. muĩteniẽks ʽcelnikʼ). vieta, namai 

muitinyko SD «celnicze miejsce».  

 
434 LKŽ VIII, 389 przez omyłkę złączył czas. muĩlyti ʽmylić sięʼ w jednym lemmacie z muĩlyti ʽmydlićʼ.  
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 muĩtytis, muĩtijas, muĩtijos gw. ʽo żołądku: dostawać rozwolnienia, biegunkiʼ (Pilvas, 

kad vanduo netink, muĩtijas, pagenda) — zapoż. z ros. gw. mytítьsja ts., pol. gw. mycić się ʽo 

bydle: chorować na krwawy moczʼ (SGP III, 288). Por. błr. myt, mytúxa ʽczerwonka, 

dyzenteriaʼ. Substytucja ui za y jak w muĩlas i muĩtas. Miejsce lit. akcentu wymaga 

wyjaśnienia. 

 muĩžė 2 p.a. żm. 1. ʽmajątek ziemski, dwór w majątkuʼ (Dowkont), 2. ʽciężka praca, 

pańszczyznaʼ, 3. ʽcodzienne prace w gospodarstwie, obrządzanie zwierząt domowychʼ — 

zapoż. z łot. muĩža ʽmajątek ziemski szlachcicaʼ, później ʽwszelki majątek ziemskiʼ (zob. 

LEW 470). Wyraz łotewski został zapożyczony z liwij. moiz lub est. mõiz ʽmajątek ziemski, 

dwórʼ (ME II, 662). Stąd również zapożyczono ros. mýza ts. (od 1701 r.), zob. REW II, 183. 

— Drw. muĩžis ʽkrzątanina w domu i gospodarstwieʼ (Nuo ryto kaip pradėjau muĩžį muĩžyti, 

lig pat vakaro kojų neprilenkiau ʽOd samego rana jak zacząłem krzątaninę w obejściu, to do 

samego wieczora nie przysiadłemʼ, dosł. ʽnóg nie zginałemʼ). Vb. denom. mùižioti ʽwałęsać 

się, obijać się bez zajęciaʼ, muižúoti ʽpracować bez wytchnieniaʼ. — Nazw. Muĩžė, Muižis 

(b.z.a.), Muižỹs, Mùžas (*Muižas), patron. Mùiželis (⇒ pol. Mujżel). N.m. Muĩžė, 

Muiželė́nai.  

 mūkà 2 p.a., gen.sg. mū̃kos stlit., gw. 1. ʽmękaʼ (Tada būsi linksmas ir nuog mūkų 

valnas MŽ 15813 ʽWtedy będziesz wesół i od mąk wolnyʼ), 2. ʽfigura ukrzyżowanego 

Chrystusa, krucyfiksʼ (Prie kelio stovėjo senas kryžius su apipelėjusia mūka ʽPrzy drodze stał 

stary krzyż z omszałym krucyfiksemʼ) — zapoż. ze stbłr. muka ʽmęka; męka Boża, 

krucyfiksʼ, por. błr. múka, -i. Por. SLA 136, LEW 470, ALEW 673. Odpowiednik łot. muõka ⇐ 

strus. muka (ME II, 682n.). War. z perseweracyjną nazalizacją: munkà (por. mùnkla ob. 

mū́kla). — Drw. mūkẽlė ʽmęka Pańska na krzyżuʼ (ZS 34), cps. dievamūkà a. dievamunkà 

ʽkrucyfiksʼ (dosł. ʽBoża mękaʼ, por. diẽvas). 

 mùkinti, mùkinu, mùkinau gw. ʽoparzać ukropem zabite prosię, aby pozbawić je 

włosów, szczecinyʼ — caus. na -in- do mùkti, muñka m.in. ʽtracić włosy, tracić skórę, liniećʼ. 

Por. Jauną paršiuką numùkinau degančiu vandeniu ʽMłodego wieprzka sparzyłem ukropemʼ. 

Kai užpylė verdančio vandenio, mū́kt ir numuko šeriai ʽJak oblał wrzątkiem, to «mūkt» i 

szczecina zeszłaʼ. Rozszerzone znacz.: ʽparzyć wrzątkiem gliniane garnki, wyparzać beczkiʼ 

(Silk̃inį bãčkų išmùkino ir kopūstùs sukróvė LZŽ ʽWyparzył beczkę po śledziach i nałożył [do 

niej] kapustyʼ), też ʽzalewać wrzątkiem plewy dla krówʼ. Por. syn. plikýti i tvìlkyti. — War. 

s-mobile: apsmùkinti ʽoblać, sparzyć wrzątkiem, np. kurę po oskubaniuʼ, užsmùkinti ʽ(zioła) 

zalewać wrzątkiem, zaparzaćʼ. 

 mū́klas 1 p.a., też pl.t. mū́klai ʽumocowana na długiej tyczce pętla z włosia końskiego, 

służąca do łowienia szczupakówʼ. Z innymi tematami: mùklė, muklià (krótkość niejasna). 

Analiza mū-kla- < *muH-tlo-, dewerbalne nomen instrumenti od SZ mū-C ⇐ māu-C, por. 

įmáuti m.in. ʽwsunąć, wdziać, włożyćʼ. Znacz. etym. ʽprzedmiot, do którego coś się wsuwa 

(tak jak się wsuwa nogę do buta i rękę do rękawa)ʼ. Paralela: smùklės f.pl. ʽwnyki, sidłaʼ ⇐ 

įsmùkti ʽwsunąć sięʼ. Suf. -kl- przy pierwiastku na SZ ukazuje się również w būklas 

ʽlegowiskoʼ, pabū̃klas ʽnarzędzieʼ, pjū́klas ʽpiłaʼ i ìrklas ʽwiosłoʼ. War. z pierwiastkiem na 

SO: mauklė ̃ʽpochwa, futerałʼ. Inaczej LEW 470, który widzi w mū́klas raczej drw. na -l- od 

pwk. *mūk-, należącego, jego zdaniem, do rodziny (s)maũkti i (s)mùkti. — Z innym 

tematem: mū́kla 1 p.a., mūklà 3 p.a. ʽpętla do łowienia małych ptakówʼ, też pl.t. (Mū́klose 

kurapką radom ažkliuvusią ʽW sidłach znaleźliśmy uwięzłą kuropatwęʼ). Por. typ būkla, 

sė́kla. War. z nieorganicznym n: mùnkla 1 p.a. (por. munkà ob. mūkà). 

 muksė́ti, mùksi (war. mùksia), muksė́jo gw. ʽzacinać się przy mówieniu, jąkać sięʼ — 

czasownik na -sė- od wykrz. mùkt-mùkt o jąkającym się. War. z samogłoską i: miksė́ti ⇐ 



1096 

na prawach rękopisu 

mìk-mìk. — Drw. od muk-: mùklas a. mùglas ʽjąkający sięʼ, muklỹs ʽjąkałaʼ (⇒ muklénti 

ʽjąkać sięʼ), mukùs ʽjąkający sięʼ. — Neoosn. muks-: muksà c. ʽczłowiek małomówny; gapaʼ 

(war. miksà ⇐ miksė́ti). 

 mū́ksnis, -io 1 p.a. gw. ʽłyk, haustʼ (Trimis mū́ksniais išgėrė kvartą pieno ʽTrzema 

haustami wypił kwartę mlekaʼ) — rzeczownik na -snis od wykrz. mū̃kt-mū̃kt o piciu jednym 

tchem, duszkiem. Syn. mùktas ʽłyk, haustʼ.  

 mùkti, muñka, mùko 1. ʽłuszczyć się (o skórze), wypadać (o włosach)ʼ, 2. ʽtracić 

barwę, blaknąćʼ, 3. ʽpadać w dół, osuwać się (np. do przerębla)ʼ, 4. ʽszybko biecʼ, cps. įmùkti 

ʽzapaść się, ugrzęznąć w błocie; pogrążyć się (w długach)ʼ, išmùkti ʽoparzyć się; wylinieć (o 

skórze), przetrzeć się ( o spodniach)ʼ. Odpowiednik łot. mukt, mùku (*munku), muku 

ʽzsuwać się, oddzielać się; uchodzić, uciekaćʼ. Formacja prs. infigowanego ma nawiązanie w 

łac. ēmungō, -ere ʽoczyszczać nos ze śluzu, wysiąkać; oszukać kogoʼ (*munkō) oraz wed. 

muñcáti ʽrozwiązuje, uwalniaʼ (zam. *munákti, por. 3 pl. muñcánti). Pwk. pie. *(s)meu̯k-, 

por. stang. smūgan ʽpełzać, tulić sięʼ, stisl. smiúga ʽwcisnąć się, wśliznąć sięʼ, smuga ʽciasny 

otwórʼ. Zob. LIV
2 443, 571, LEW 418, 849. Osobno zob. smùkti. — Drw. mùkinti (zob.), 

mukóti ʽbrodzić w błocie, rozjeżdżać rozmokłą drogę, ryć (o świniach), deptać, tratować 

(zboże)ʼ. Nomina: mukùlis ʽniezgrabaʼ, muklùs ʽgrząskiʼ (łot. mukls), mukùs ʽgrząskiʼ (war. 

smukùs). Por. jeszcze łot. muka ʽgrząskie bagno; coś co się łatwo oddzielaʼ (vienâ mukâ adv. 

ʽbez ustanku, za jednym zamachemʼ), mukls ʽgrząskie bagnoʼ. — W słowiańskim por. psł. 

*mŭknǫti, sch. màknuti ʽruszyć, poruszyć, posunąć, usunąćʼ, pol. mknąć ʽporuszać się 

bardzo szybkoʼ, pol. przest. mknąć się ʽczołgać się, pełzać, posuwać sięʼ, czes. mknout se 

ʽcisnąć się, tłoczyć sięʼ. Zob. BSW 189, REW II, 141, 182, 678, Vaillant III, 237, Boryś 331. 

— WSZ *mūk-: tylko interi. mū́kt, por. Kai užpylė verdančio vandenio, mū́kt ir numuko 

šeriai ʽJak oblał wrzątkiem, to «mūkt» i szczecina zeszłaʼ. Ze słowiańskiego por. psł. *myk-

ā-: stpol. mykać ʽciągnąć raz po raz, pociągać, smykać; pomykać, posuwać, umykać, 

uciekać; obrywać, skubaćʼ, mykać się ʽprzesuwać sięʼ (Boryś l.c.). Zob. też scs. smykati sę 

s.v. smùkti; umykati ʽuprowadzaćʼ. — SO mauk-: maũkti (zob.). 

 mū̃kti, mū̃kia, mū̃kė ʽo krowie: muczeć, wydawać niski, przeciągły głosʼ. 

Dźwiękonaśladowcze, podobnie jak bliskoznaczne czasowniki pol. muczeć a. mukać, ros. gw. 

múkatь, ukr. múkaty, stwn. mūhen, gr. μυκάομαι. — Iter. mū́kioti ʽporykiwaćʼ. 

 mùlas 2 p.a. ʽmuł, Equus mulusʼ — zapoż. ze stbłr. mulъ (molъ), por. błr. mul, -a (⇐ 

pol. muł, -a ⇐ czes. mul ⇐ włos. mulo). SD mulas «muł zwierzę». Femininum ma dwie 

postaci w stlit.: mula SD «mulica» i mulyčia CHB ts. Por. SLA 136, LEW 470 (brak w ALEW). 

— Drw. mulinykas SD «mularz, mulnik» ⇐ pol. przest. mulnik ʽpoganiacz mułówʼ.  

 muld̃yti, muld̃iju, muld̃ijau gw. 1. tr. ʽkręcić, oszukiwać, wprowadzać w błądʼ, 2. intr. 

ʽwłóczyć się bez zajęcia, próżnowaćʼ (war. mùldyti, -au, -iau) — formacja intensywna na -

dy- od SZ mul- ⇐ mel-. Odpowiednik łot. mùldêt, -u, -ẽju ʽmówić głupstwa, bajdurzyć, 

bredzić w gorączce, we śnie; kaleczyć język; błąkać sięʼ, izmùldêt ʽwypaplać; 

rozpowszechnić plotkęʼ, izmùldêtiês ʽzmęczyć się pracąʼ, mulstît ʽmówić głupstwa; 

nieudolnie pracowaćʼ (z *muld-stī-). Z innym sufiksem: sumuld̃inti ʽwprowadzić kogo w 

błądʼ, refl. susimuld̃inti ʽpomylić sięʼ. Pwk. mul- jest refleksem st. zanikowego *mḷ- od pwk. 

pb. *mel-/*mal- ʽoszukiwać, kłamaćʼ, por. mẽlas ʽkłamstwoʼ, SO łot. màldît ʽbłądzić; 

wprowadzać w błądʼ. Zob. też mùlkis. — Lit. mulda b.z.a. ʽmajaczenie, bredzenieʼ ⇐ łot. 

mùlda (zob. Urbutis 2009, 284, LEW 13, s.v. apmulnai). 

 mùliorius, -iaus 1 p.a. stlit., gw. ʽmurarzʼ — zapoż. ze stbłr. muljarъ, por. błr. múljar, -

a ʽmurarz; zdunʼ (⇐ pol. mularz, -a). Zob. SLA 136, LEW 471, POLŽ 459 (brak w ALEW). SD 

pagrindimas darbi muliorių «roßtowanie mularskie». — Wsch.-lit. mùlėrius 1 p.a., mū̃rėlius 
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1 p.a. ʽmurarzʼ (ZS 34) ⇐ błr. gw. múler. Por. też murorius i mū́rininkas (s.v. mū́ras). 

 mùlkis, -io 1 p.a. ʽgłupiec, dureńʼ (war. mulk̃ius; ze zmianą uľ > ui: mùikis, por. liùika). 

Odpowiednik łot. mul̂ķis ʽgłupiecʼ. Niejasne. Może dewerbalny rzeczownik na -kis od pwk. 

mul- jak w łot. mùldêt m.in. ʽbredzić w gorączceʼ, lit. mùldyti ʽkręcić, wprowadzać w błądʼ 

(zob. muld̃yti). Por. despektywne nazwy osób lìžkis, nebilkis (ob. nebylka), stum̃kis. Inaczej 

LEW 471 (do łot. mulks ʽSchlafmützeʼ). — Vb. denom. 1. mùlkti, -stu, -au ʽgłupiećʼ, 2. 

mùlkinti ʽogłupiać, otumaniać, oszukiwaćʼ (war. mùlkyti), 3. mulksóti ʽstać w milczeniu, 

spuściwszy oczyʼ. 

 mulksė́ti, mùlksi, mulksė́jo gw. ʽchciwie, w pośpiechu jeść, łykać nie przeżuwając 

należycie; chciwie pić, żłopaćʼ — czasownik na -sė-, urobiony od interi. mùlkt, mulk̃t o 

odgłosie łykania, przełykaniaʼ, por. Tai ka ryn, mùlkt mùlkt kaip gužutis varles ʽTo jak łyka, 

«mulkt mulkt» jak bocian żabyʼ. Mulkt mulkt karvė maukia vandenį ʽ«Mulkt mulkt» łyka 

krowa wodęʼ. Paralela: gurksė́ti ʽpołykać, pić wydając odgłos gulgotaniaʼ ⇐ gùrkt, gurk̃t o 

odgłosie połykania, gùrkš a. gùrkšt ts. Tak jak od gùrkt utworzono quasiprymarny czas. 

gurk̃ti, -iù, -iaũ ʽchciwie jeść, pić, połykać, pożeraćʼ, tak też obok mùlkt pojawił się czas. 

mulk̃ti, -iù, -iaũ ZTŽ ʽpołykaćʼ.  

 mulnià 4 p.a. wsch.-lit. ʽbłyskawica, piorunʼ (Mulnià žìbina LZŽ ʽBłyska sięʼ) — z 

kontrahowania *mulnijà, co zapożyczone ze strus. mŭlnĭja (war. do mŭlnii < psł. *mŭlni, 

zob. REW II, 149n.). Por. žairià z žairijà ʽżarzące się węgle, żarʼ. Co do lit. u za strus. ŭ (ъ) 

por. kùbilas, kùmetis, turg̃us (Būga, RR III, 761n.). NB. Wywód z ros. mólnija ʽbłyskawicaʼ 

byłby, z uwagi na pierwiastkowe o, mniej wiarygodny. Jeszcze dalej stoją białoruskie nazwy 

błyskawicy, por. malánьja (malánnja), malanjá i malánka (zob. ĖSBM 6, 185).  

 mùlti, mùlsta, mùlo gw. 1. ʽrobić się mokrym od potu; o koszuli: nasiąkać potemʼ 

(Multè sumùlę marškiniai nuo didžio šoko JU ʽKoszula nasiąkła potem od ciągłego 

tańczeniaʼ), 2. ʽrobić się brudnymʼ (Būga, RR I, 466). JU s.v. mìlti odsyła do mùrti ʽmoknąćʼ 

(zob.). Por. wtórne l w gals̃as < gars̃as oraz pìlšys < pìršys. Inaczej LEW 463, 471, który 

łączy mùl-C z mól-V w mólis ʽglinaʼ. — Drw. mùlinas ʽo dziecku: umorusaneʼ, mulṽė m.in. 

ʽmuł rzecznyʼ (zob.). — SO maul- (⇐ mul-): maulióti ʽbrnąć przez błoto, po błocieʼ (por. 

syn. maujóti), ʽwpychać się gdzieʼ, atsimaulióti ʽubrudzić się, m.in. o płaczącym dziecku, 

które ociera łzy brudnymi rękomaʼ, maũlyti, -iju, -ijau ʽbrudzićʼ. Nomen: mauliaĩ m.pl. 1. 

ʽpotʼ (Oi, kaip ji dirba, net mauliai eina per kaktą) , 2. bot. ʽglony zielenice, Chlorophytaʼ. 

W kwestii apofonii por. blū̃dyti ⇒ bláudžioti; łot. zùdu, zust ⇒ zàudêt. 

 multõnas 2 p.a. LZŽ ʽflanela, miękka tkanina bawełniana z meszkiemʼ — zapoż. z błr. 

mulьtán, -u. 

 mulṽas, -à 4 p.a. gw. ʽczerwonawy, żółtawy, koloru glinyʼ (Žąsinas mulṽas ʽIndor o 

takim upierzeniuʼ, war. žą̃sinas moliū̃kas). Analiza: mul-vas. Wywód niepewny. Pwk. mul- 

mógłby być refleksem SZ *mḷ- od pie. *mel-/*mol-, por. wed. mála n. ʽbrud, brudy, 

śmiecieʼ, malo-dvāsás- ʽktóra odłożyła zabrudzoną (po menstruacji) odzieżʼ, malina- 

ʽbrudnyʼ (EWAIA II, 332n.), gr. μέλᾱς (*melans), μέλαινα, μέλαν ʽczarny, ciemny, śniady; 

ciemny, mroczny; ponuryʼ (Beekes 2010, 923n.). Strukturę *mḷ-u̯ó- przypisuje się wyrazowi 

łac. mullus (*molu̯os), przekształconemu na mulleus ʽczerwony, purpurowy – o obuwiu 

wyższych urzędnikówʼ (de Vaan 393n.). Inaczej LEW 463, który łączy mulṽas z mùlti (zob.) i 

zarazem z mólis ʽglinaʼ. — WSE *mēl-: mė́las ʽniebieskiʼ (zob.). 

 mulṽė 2 p.a. gw. 1. ʽbagno, trzęsawiskoʼ, 2. ʽmuł rzecznyʼ (Upė laukus mulvè apneša 

ʽRzeka nanosi muł na polaʼ), 3. ʽbłoto przywierające do butówʼ — rzeczownik urobiony 

prawdopodobnie od przymiotnika mulṽas (zob.). Inaczej LEW 471, który analizował mul-vė i 

łączył mul- z czas. mùlti m.in. nasiąkać potemʼ (zob.). — Drw. mulṽinas ʽmulisty, mętny (o 
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wodzie), błotnisty, zabłoconyʼ. Vb. denom. mulṽinti ʽbrudzić, walać błotemʼ. 

 mū̃mti, mūmiù, mūmiaũ gw. ʽryczeć – o bydleʼ (Jau karvės mū̃mia, tur būt, prastai 

pašėrei) — od osnowy mū-m- z powtórzonego wykrz. mū-mū (Karvutės mū mū eina ant 

namų). — Drw. mū̃mė ʽkrowa (w języku dzieci); stara kobietaʼ, mūmùtis ʽcielę (w języku 

dzieci)ʼ. 

 mundštùkas 2 p.a. 1. ʽmunsztuk, kiełzno, którego główną część stanowi dwuczęściowe 

żelazo, wkładane koniowi do pyska dla kierowania nimʼ, 2. ʽustnik w instrumencie dętymʼ, 

3. ʽustnik fajki; gilza, ustnik w papierosieʼ — zapoż. ze stbłr. mundštukъ ⇐ pol. mundsztuk 

(⇐ nwn. Mundstück n.), z akcentem dostosowanym do rzeczowników na -ùkas. — War. 

munštùkas ⇐ stbłr. munštukъ, monštukъ (⇐ pol. munsztuk); muštùkas ⇐ błr. muštúk, -á 

(TSBM). — Oboczny temat: munštikis, -io b.z.a. (°štikis za niem. °stück, zob. GL 89).  

 muolėti, muolėju, muolėjau b.z.a. gw. ʽciężko pracować, męczyć się, mordować się, 

harowaćʼ. Refl. nusimuõlėti a. prisimuõlėti ʽnamęczyć się, namordować sięʼ (Šlapelis 266, 

385), z innym sufiksem: muolytis b.z.a. ʽtrudzić się, męczyć się; robić coś przez długi czasʼ, 

prisimuolyti ʽnamęczyć sięʼ. Vb. denominativum na -ė- względnie -y- od zanikłego nomen 

*muolas lub *muolė. Dalsze objaśnienie niepewne. — Beekes 2010, 990 wymienił 

prisimuolėti w kontekście etymologii gr. μῶλος m. ʽtrud, znój wojenny, walka, bójʼ (μώλυς 

ʽwyczerpany, słabyʼ), < pie. *meh3-lo-. Por. LIV
2 425, gdzie wskazano stwn. muoen ʽtrudzić 

sięʼ i ros. máju, májatь ʽmęczyć, wycieńczaćʼ jako refleksy pie. *meh3- (brak tam wzmianki 

o lit. muo-). 

 mū́ras 1 p.a. 1. ʽmur, ściana z cegieł lub kamieniʼ, SD: «mur» [ʽściana zbudowana z 

kamieniʼ], daužau mūrus «biję z dział do miasta» (syn. šaudau pūčkomis ing miestų, grauju), 

2. ʽmurowany domʼ, DP ʽkamienicaʼ — zapoż. z prus.-niem. mūr albo z pol. mur (LEW 472, 

GL 89, Čepienė 105). Por. łot. mũris, mũrs ʽmurʼ ⇐ śrdn. mūre (Jordan 79). — Drw. 

mū́rininkas ʽmurarzʼ (war. mū́rninkas; mū́rinykas, mū́rnykas), mū̃ris a. mūrỹs ʽpłyta 

kuchenna albo piec z wmurowanym wielkim kotłem, służącym do przyrządzania żarcia dla 

świń, do gotowania bielizny itp.; przypiecekʼ, príemūris ʽmurowana podstawa budynku, 

podmurówka; murowany przypiecekʼ, pamūrės f.pl. SD «podmurze, przymurze», cps. 

mū́rmentė ʽkielnia murarskaʼ (por. mentė)̃, instrumentas mūrogriovis SD «kusza woienna 

wielka murowa» [ʽtaranʼ] (por. griáuti). Vb. denom. mū́ryti, -iju, -ijau ʽmurować, stawiać 

murʼ, SD mūriju «muruię» (⇒ mūrijimas SD «murowanie», pamū́rijimas ʽpodmurówkaʼ), 

apmū́ryti ʽobmurować, otoczyć muremʼ. Osobno zob. mūravóti, pamūráuka i patemūriai. — 

Nazw. Mū́rininkas (patr. Mūrininkáitis), Mū́rnikas, Mùrnikas (natomiast Mùrniekas oddaje 

nazw. łot. Mūrnieks ⇐ mũrniẽks ʽmurarzʼ). N.m. Mū́rai 2x, Mū́rinė 3x, Mū́rinė Vókė, 

Mū́rininkai, Pamūrìnė, Pamūrìškis, Mū́rdvaris. 

 murãšnykas 1 p.a. ZTŽ ʽkwas mrówkowyʼ — zapoż. z błr. murášnik ʽmrowiskoʼ (por. 

muráška ʽmrówkaʼ). 

 muraveĩnykas 1 p.a. ZTŽ ʽmrowiskoʼ — zapoż. z ros., błr. muravéjnik (por. stbłr. 

muravej, muravьja ʽmrówkaʼ, ros. muravéj). 

 mūravóti, mūravóju, mūravójau stlit., gw. ʽstawiać mur z kamieni lub cegieł, kłaść 

fundament, murowaćʼ, SD
1 «muruię» — zapoż. ze stbłr. murovati, murovatь ʽmurować, 

budowaćʼ, por. błr. muravácь, murúju, 3 os. murúje (⇐ pol. murować, -uje). SD: pamūravot 

«podmurować», ažumūravoti «zamurować co»; drw. namai mūravoti SD
1 «kamienica». 

Odpowiednik łot. mũrêt ʽmurować; robić coś bardzo wolnoʼ ⇐ śrdn. müren (Jordan 79). W 

SLA 155 (s.v. pamūravóti), LKŽ VIII, 411 oraz POLŽ 464 nietrafne wskazanie na pol. 

murować jako źródło. Brak w ALEW. — Z substytucyjnym sufiksem -y/ij-: mū́ryti stlit., gw. 

ʽmurowaćʼ, SD mūriju «muruię», primū́ryti ʽzaładować, napełnić czymʼ (Sandėliai primūryti 
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linų), užmū́ryti: Jau iš pat vakaro langus užmū́rijo ʽJuż z samego wieczora okna (szyby) 

pokryły się lodemʼ. 

 murgai, -ų m.pl. b.z.a. przest. ʽzwidy, przywidzenia, urojeniaʼ (Miežinis) — zapoż. z 

łot. mùrgi ts., też ʽwidmo, upiór, Gespensterʼ, zob. Urbutis 2009, 277. 

 mùrinas, -ė 1 p.a. stlit., gw. 1. sb. ʽMurzyn, człowiek czarnoskóryʼ, SD «Murzyn, 

Aethiops, Maurus», 2. adi. mùrinas, -à 3 p.a. ʽbrudny, ubrudzony, uwalany w sadzyʼ — 

zapoż. ze stbłr. murinъ ʽMurzynʼ, błr. przest. múryn, -a (⇐ pol. od XIV w. Murzyn, -a). 

Inaczej SLA 136, LEW 472: wprost z pol. Zob. też ĖSBM 7, 100n. Brak w ALEW. — Drw. 

mùrinė ʽMurzynkaʼ, przest. mùrinka ts. (⇐ błr. murýnka ⇐ pol. Murzynka). Nazw. Mùrinas, 

Murìnskis. 

 murk̃ti, murk̃ia, murk̃ė 1. ʽmruczeć – o kocie; warczeć, mamrotać; chrapaćʼ, 2. ʽo 

deszczu: bezustannie, ciągle padać, mżyćʼ, sumurk̃ti ʽzlać się potemʼ. Niejasne. Z jednej 

strony murk- może być pwk. onomatopeicznym (por. LEW 472, s.v. murklénti), z drugiej 

strony można suponować alternowanie refleksów murk- z mirk- w st. zanikowym do merk-, 

zob. merk̃ti ʽmoczyć, zamaczaćʼ, mirk̃ti ʽmoknąć na deszczu, w wodzieʼ. Nie można też 

wykluczyć, że mamy tu dwa czasowniki: 1° murk̃ti ʽmruczećʼ – onomatopeiczne (por. SD 

murmu ts.), 2° murk̃ti ʽciągle padać, mżyćʼ – należące do pwk. merk- ʽmoknąć; moczyćʼ. — 

Drw. murklỹs ʽmruczekʼ, ⇒ murklénti ʽmruczeć, mamrotać, mówić niewyraźnieʼ; mùrkyti ʽo 

kogucie: zapładniać kuryʼ (Gaidys vištas mùrkia); akut w następstwie kontrahowania 

praformy *murk̃ija, formy prs. do *murk̃yti (por. žairijà > žairià; lijùndra > liùndra), 

murksė́ti ʽmruczeć – o kocieʼ (syn. purkúoti), ʽchlupać i nie pić – o cielęciuʼ, murksóti 

ʽsterczeć, siedzieć bezczynnie, tkwić gdzie, być zasępionym, ponurym; być sennym, 

drzemaćʼ (war. š-mobile: šmurksóti), por. łot. mùrgt ʽnie móc zasnąć, męczyć sięʼ. Neoosn. 

murks- (⇐ murksóti): murksà c. ʽktoś ponury i małomównyʼ, ⇒ vb. denom. murk̃sinti ʽiść z 

kimś, nie odzywając się do niegoʼ (Ko murk̃sini įsimurk̃sinęs, t.y. eini, nieko nesakydamas JU 

ʽDlaczego idziesz i nic nie mówisz?ʼ). Por. smùrgti. 

 mū́rlotas 1, 3 p.a., mùrlotas 1 p.a., murl̃otas 1 p.a. ʽkładziona na murze belka, na której 

ma spocząć wiązanie dachu i belki powałyʼ (Mū́rlotam paimk storesnius medžius, ploni per 

keletą metų ir sušus ʽNa murłaty weź grubsze belki, [bo] cienkie za parę lat zbutwiejąʼ) — 

zapoż. ze stbłr. murlatъ ⇐ pol. przest. murłat (⇐ śrwn. mūrlatte f., WDLP), por. nwn. 

Mauerlatte f. Z innym tematem: mū́rlotis, -čio. Zob. SW II, 1071, Brückner 348, POLŽ 460. 

Inaczej Čepienė 116: z dn. mūrenlatte. — War. mū́rliotas, murl̃iotas ⇐ stbłr. murljatъ. 

 murmė́ti, mùrmu (war. murmù, mùrmiu), murmė́jau 1. ʽmruczeć, np. o niedźwiedziu; 

mówić niezrozumiale, mamrotaćʼ, 2. ʽgderać, zrzędzić, mówić w złościʼ, 3. ʽszemrać przeciw 

komu, sarkać, wyrażać niezadowolenie, sprzeciwʼ. SD murmu «mruczę; mamrzę, mowię 

choć głośno, czego drudzy nierozumieią» (syn. rėkiu, ursčiu) — czasownik na -ė- od osnowy 

mur-m-, pochodzącej od powtórzonego wykrz. mùr-mùr, mur-̃mur ̃ m.in. o mamrotaniu, 

fukaniu kota i o bulgotaniu gotującej się bielizny. Paralele: mar-m-ė́ti ⇐ mar-̃mar ̃oraz nar-

n-ė́ti ⇐ nàr-nàr. Cps. numurmė́ti ʽzwalić się z trzaskiem na ziemię; utonąć, utopić sięʼ, 

pamurmė́ti ʽwpaść pod lód, utonąćʼ, sumurmė́ti ʽzaburczeć, zakruczeć (w żołądku, w 

kiszkach)ʼ, też ʽo ziemniakach: rozgotować się na kaszęʼ. Odpowiednik łot. mur̂mêt 

ʽmruczeć, szemrać; sarkać; bełkotać, bąkaćʼ. Paralele typologiczne: czes. przest. mrmrati 

ʽwarczeć, burczećʼ, słń. mrmráti ʽwarczeć; mamrotaćʼ, pol. mamrać ʽwydawać mrukliwe 

dźwięki, mruczećʼ, mamrotać ʽmówić półgłosem, niezrozumiale, mruczeć pod nosemʼ (zob. 

LEW 473). Por. również śrwn. murren ʽszemraćʼ, co zapożyczono do jęz. staropruskiego w 

formie *muraut, por. (As asmai) prīki maian waispattin murrawuns bhe klantīwuns ENCH 

ʽSzemrałem przeciw mojej żonie i kląłem. (Ich habe) wider meine Frawe gemurret vnd 
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gefluchetʼ. — Z innymi sufiksami: murménti ʽpomrukiwać – o niedźwiedziu; szemrać – o 

strumykuʼ, stlit. ʽszemrać przeciw komu, markotaćʼ (⇒ murméntojas DP ʽszemraczʼ), 

mùrminti ʽdrażnić, złościć kogo; wpychać, wciskać; jechać wyboistą drogąʼ, primùrminti 

ʽnagotowaćʼ, užmùrminti ʽzagotować (wodę na herbatę)ʼ; murmsė́ti ʽbulgotać (w kotle) od 

czasu do czasuʼ, mùrmtelėti ʽpowiedzieć co pod nosem, mruknąć, bąknąćʼ. Nomina: 

murmẽklis ʽgderliwy, zrzędny człowiekʼ, murmẽklis wulg. ʽgębaʼ, murmlỹs, -ė ̃ ʽzrzęda, 

gderaczʼ, murmùlė ʽgębaʼ, murmùlis m.in. ʽten, co mówi niewyraźnieʼ (Ką tas murmùlis čia 

murma?), ʽczłowiek tęgi, o nalanej twarzyʼ. Tu pewnie też murmalỹnė ʽbagno na miejscu 

jeziora, które wyschłoʼ (forma pośrednia *murmalas ʽtopiel, grzęzawiskoʼ). 

 murorius, mūrorius, -iaus SD
1 <murarius> «murarz», SD <murorius> «mularz abo 

murarz» — zapoż. ze stbłr. murarь, pol. murarz, -a (SLA 137, LEW 472; brak w ALEW). Por. 

mùliorius i mū́rininkas (s.v. mū́ras). Długość ū może pochodzić z wyrównania do mū́ras 

ʽmurʼ (zob.). 

 mùrti, mū̃ra (z *mųra < *mu-n-ra, war. mùrsta < *mūrsta), mùro 1. ʽmoknąć, namakać, 

przemakać, rozmakać (o drodze)ʼ, 2. ʽzanurzać się, grzęznąćʼ, 3. ʽpocić się przy pracyʼ, 

įmùrti a. sumùrti ʽnamoknąć, rozmoknąć, zmięknąć od wilgoci (o gruncie, drodze); pogrążyć 

się; ubłocić się, wybrudzić sięʼ — formacja inchoatywna z infiksem nosowym lub suf. -sta- i 

SZ mur- ⇐ maur-, zob. máuras. Akut wtórny, pojawił się w innowacyjnym prs. na -sta- 

przez analogię do pwk. seṭowych (por. Derksen 1996, 85). Osobno zob. mùlti. — Caus. na -

in-: mùrinti ʽbrudzić, peckać; moczyć, zamaczaćʼ (por. łot. murît a. murêt ʽmoczyć; 

brudzićʼ); numùrioti ʽubrudzić się, umorusać sięʼ, atsimùrioti ʽumyć się, zmyć brudʼ. 

Stativum-durativum na -dė-: murdė́ti, mùrda, -dė́jo ʽbyć zanurzonym, pogrążonymʼ. Caus. na 

-dy-: mùrdyti ʽwsadzać do wody, zanurzać, pogrążać, topić; pchać, napychać (wór), 

užmùrdyti ʽzatkać (butelkę korkiem); zadusić (kota), refl. mùrdytis ʽkąpać się; brodzić w 

błocie, bagnie; wyrywać się siłą, uwalniać się z uściskuʼ. Por. łot. mùrdêt m.in. ʽplamić, 

brudzić, smarowaćʼ, neoosn. murd-: murdinât ʽdoprowadzać do wykipieniaʼ. — Nomina: 

murà ʽgrzęzawiskoʼ, muraĩnė ʽpodmokły, nieurodzajny gruntʼ, mùras ʽpodmokły gruntʼ, 

mùrinas ʽwilgotny, zmoczony; ubrudzonyʼ, murla b.z.a. ʽmgłaʼ, mùrla c. ʽktoś otyły, grubyʼ 

(⇒ murliùngis a. murliuñgis ʽtłuściochʼ, por. burliuñgis), mùrlė wulg. ʽgęba, pysk; nosʼ, 

murlià ʽgrzęzawisko, błotoʼ, mùrša c. ʽbrudasʼ, murùs ʽgrząski, błotnisty; przemoczonyʼ, 

mùrza (zob.), pamurỹs a. pãmuris ʽczas, kiedy rozmakają drogi, stają się grząskieʼ (Dabar 

pats pamurỹs – ratai lig stebelių lenda ʽTeraz to sam «pamurys», koła zapadają się aż po 

piastyʼ), war. pamurỹnė. Neoosn. murd-: murdýnas a. murdỹnė ʽmiejsce grząskie, błotnisteʼ, 

por. łot. murdi m.pl. ʽmiejsce, gdzie tryska woda, zdrójʼ. — Neoosn. murl- (⇐ murlià): 

murl̃inas a. mùrlinas ʽbrudny, umorusany; nieczysty, mętny (o wodzie)ʼ. Vb. denom. 1. 

murl̃inti ʽbrudzić (ubranie)ʼ, 2. murl̃ytis ʽpluskać się, taplać się w wodzie, błocie (o kaczkach, 

dzieciach)ʼ, 3. murl̃iotis: prs. murl̃iojas ʽni to pada, ni to śnieżyʼ. Zob. też bùrlas. — WSZ 

mūr-: mū́rėti, -ja, -jo ʽo szybie: pokrywać się lodem, szronemʼ, zwykle z prvb., por. Langai 

užmū́rėję, lygu mūru užšalę ʽOkna pokryte lodemʼ (znacz. etym. ʽpotnieć – o szybie 

wewnątrz pomieszczenia, pokrywającej się skroploną parąʼ). Por. jeszcze apmū́ryti ʽo 

mrozie: pokryć szyby osadem lodowymʼ (Šiandie šaltis apmū́rijo langus ʽDzisiaj mróz 

pokrył szyby szronemʼ), jak też pochodną osnowę mur-m- w mùrmėti (Užmùrmėję langai 

nuo šalčio ʽOkna pokryte szronemʼ).  

 mùrza 1 p.a. c. ʽktoś brudny, niemyty, brudas, niechlujʼ (nazw. Mùrza, Murzà) — 

pejoratywna nazwa osoby z suf. -za (por. GJL II, § 368), utworzona od pwk. werbalnego 

mur-, por. įmùrti m.in. ʽpogrążyć się w błocie, ubłocić się, wybrudzić sięʼ. Paralela: pliùrza 

⇐ pliùrti. — Neoosn. murz-: mùrzas ʽbrudny, zaniedbanyʼ, murzilà ʽbrudasʼ, murz̃inas a. 

mùrzinas ʽnieczysty, zabrudzony, wysmolony; nieklarowny, mętny; szary, bladyʼ, murz̃ius a. 
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mùrzius ʽbrudasʼ, murzlỹs ts. Vb. denom. 1. murz̃inti ʽbrudzić, zanieczyszczaćʼ, refl. 

murz̃intis ʽchmurzyć się – o niebieʼ, 2. murzóti ʽbrudzić, robić co niechlujnie, papraćʼ, 3. 

murz̃uotis ʽchmurzyć się – o niebieʼ. — Zapoż. litewskie w błr. múrza ʽbrudas, niechlujʼ 

(ĖSBM 7, 96, Laučjute 121n., Urbutis 2010, 184n.), ukr. múrza ʽzabrudzona twarzʼ, ukr. pot. 

múrzaty ʽpapraćʼ. Lituanizmem albo rutenizmem jest wymienione przez SGP III, 199n. pol. 

gw. murza ʽzamorusony, uczernionyʼ, murzaty ʽzasmolony, brudny na twarzyʼ. 

 mūsaĩ, -ų̃ 4 p.a., mū̃sai, -ų 2 p.a. m.pl. 1. ʽwarstwa pleśni, kożuch na powierzchni 

mleka, sera, kiszonej kapusty, konfituryʼ, 2. ʽrzęsa na powierzchni stojącej wodyʼ. WSZ 

mūs- stoi w apofonii ilościowej do mus- wyrazu mùsos ʽmechʼ (zob.). Por. BSW 190n., LEW 

473. — Sg. m. mū̃sas 4 p.a. 1. ʽwarstwa pleśniʼ, 2. ʽzielony nalot na powierzchni miedzi, 

śniedźʼ, 3. bot. ʽmączniak, Erysipheʼ, 4. bot. ʽpleśniak biały, Mucor mucedoʼ, 5. bot. ʽgrzyb 

pędzlak, Penicillium crustaceumʼ. Sg. f. mąsà 4 p.a. ʽkożuch na powierzchni płynu; piana na 

piwie; pleśńʼ. — Drw. mūsojaĩ m.pl. ʽpleśńʼ. Vb. denom. 1. mūsóti, -ja, -jo ʽpleśniećʼ, 

apmūsóti ʽpokryć się pleśnią, np. o serze, o kapuście w beczceʼ, 2. mūsýti, -ìja, -ìjo 

ʽpleśniećʼ. — N.jez. Mū̃sis, Mūsỹs, Mū̃sas, Mū̃sežeris. — NB. Niejasne są osnowy 1° muns- 

w gw. munsà a. muñsos ʽpleśńʼ (Ant kopūstų, batvinių kubile munsų̃ daug JU ʽNa kapuście, 

botwince w beczce jest dużo pleśniʼ), 2° mąs- w gw. mą̃sos f.pl. ʽkożuszek na płynach; 

pleśńʼ (Nugraibyk nu pieno mąsàs ʽZgarnij pleśń z mlekaʼ). Vb. denom. mąsóti, -ja, -jo 

ʽpokrywać się pleśniąʼ. Może mąs- jest błędną rekonstrukcją z podstawy wsch.-lit. mūs-? Nie 

zostało ono wymienione wśród poprawek Vitkauskasa 2006. — Również niejasne jest mos- 

w gw. mõsos f.pl. ʽkożuchʼ: Mõsos ant pieno užsided JU ʽKożuch robi się na mlekuʼ. 

 mùsė 2 p.a., musė ̃4 p.a. ʽmucha, Musca domesticaʼ. Z innymi sufiksami: lit. gw. musià 

ʽmuchaʼ, musia didė SD
1 «mszyca» : łot. muša ʽmuchaʼ, < *musi̯ā; stpr. muso EV ʽmucha, 

Flige [Fliege]ʼ < *musā. Możliwe, że musià weszła na miejsce formy feminini o temacie na 

*-ī-, nom.sg. *musī, gen.sg. *musi̯ās, por. gr. μυῖα ʽmuchaʼ < *musi̯a < pie. *mus-ih2 

(Beekes 2010, 976). — Pwk. *mus- jak w psł. *mŭx-, por. 1° scs. mŭšica ʽkomar; 

szarańczaʼ, ros. gw. mšíca coll. ʽkomary, drobne owadyʼ, pol. mszyca ʽdrobny owad, 

szkodnik roślin, Aphisʼ, 2° ros. móška ʽmeszkaʼ, pol. meszka ts. < psł. *mŭšĭka (BSW 191, 

ALEW 674). Suf. -k- widać również w łac. musca ʽmuchaʼ (WH II, 133). — NB. Z uwagi na 

wywód scs. vĭlčica z *vĭlčika ⇐ *vĭlči (zob. vìlkė) możliwa jest analiza mŭšica < psł. 

*mŭxika, drw. z suf. *-kā- od pbsł. *musī < pie. *mus-ih2 (por. Rozwadowski 1961, 151). 

Paralela: łac. formīca ʽmrówkaʼ < *mormīkā. — Drw. mùsinas ʽsamiec muchy; wielka 

mucha; gatunek muchy plujki, Calliphora vomitoriaʼ, musõkas ʽmała muchaʼ, mùsulas ʽmały 

owad, meszka kłująca zwierzeta i ludziʼ. Cps. mùsgaudis ʽlep na muchyʼ (por. gáudyti), 

mùsmirė (zob.), mùslipdis ʽlep na muchyʼ (por. lipdýti). Vb. denom. musýti, -ìja, -ìjo: 

apmusìjęs ʽzanieczyszczony przez muchyʼ. — WSZ mūs- zaświadcza łot. gw. mũsa ʽmuchaʼ, 

cps. mũsmira, mūsmiris bot. ʽmuchomór, grzyb silnie trujący, Amanita muscariaʼ. — Z 

formacji na SO, pbsł. *mau̯s-ā-, wywodzi się psł. *muxa ʽMusca domesticaʼ, por. scs. muxa, 

sch. mȕha, ros. múxa, czes. moucha, pol. mucha (BSW 191). 

 musė́ti, musė́ju, musė́jau gw. ʽmusieć, podlegać przymusowiʼ (Darė, darė ir nepadarė, 

ir musė́jom patys padaryti ʽRobili, robili i nie zrobili, więc musieliśmy sami to zrobićʼ). 

Zapoż. z pol. musieć. — Ptk. musė́t, musėt̃ ʽzapewne, pewnie, chybaʼ (por. turbū́t ʽbyć może, 

możeʼ), war. musė́k, musėk̃, musė,̃ musėñt. 

 mùsyti, mùsiju, mùsijau 1. stlit. ʽmusieć, podlegać konieczności, przymusowiʼ 

(Moteriškė pirm sopulis kęst musija, neg... DP 21333-34 ʽNiewiasta pierwey boleści cierpieć 

musi, niżeli...ʼ), 2. gw. ʽprzymuszać, zmuszać, nakłaniać do czegoʼ (O vis mùsij gerti, 

negalima atsisakyti ʽA wciąż zmuszają do picia, nie można odmówićʼ) — zapoż. ze stbłr. 

musiti, por. błr. músicь (múšu, 3 sg. músicь), tu z pol. XVI w. musić ʽmusieć, być 
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zmuszonym do czego; być koniecznym, nieuchronnymʼ (⇐ stczes. musiti ⇐ śrwn. müeʒen, 

por. nwn. müssen). Por. SLA 137, LEW 474. Osobno zob. musė́ti. — Ptk. mùsi ʽpewnie, 

chybaʼ (Mùsi, ans jau nebateis ʽOn chyba już nie przyjdzieʼ), ze skrócenia formy 3 os. 

mùsi(ja), por. pol. gw. musi ʽzapewne, podobnoʼ (ZS 34, SGP III, 200). War. mùsyt, mùsit, 

mùsint (musiñkt), mùsintais oraz musìk z *musi-gi. — Ptk. musiáu, musiaũ ʽpewnie, chyba, 

widocznieʼ (Musiau, jis piktas ant mūsų, kad nekalba ʽOn chyba jest zły na nas, bo się nie 

odzywaʼ) pochodzi ze ściągnięcia zwrotu *musi jau (LEW 474). — Wsch.-lit. primušóti, -ju, -

jau LZŽ ʽzmuszać, nakłaniać do czegoʼ oddaje pol. przy-musz-ać. 

 mùsmirė 1 p.a. bot. ʽgrzyb muchomor, Amanita muscariaʼ, war. mùsmiris — złożenie 

członów mùsė ʽmuchaʼ i -mirė/-miris, nomen agentis do mirt̃i ʽmrzeć, umieraćʼ. Znacz. etym. 

ʽto, co sprawia, że mrą muchyʼ. War. z samogłoską łącznikową: mùsiamirė, musiómiris, 

musómiris. War. z II członem mer-/mėr-: musómeris, mùsmeris, mùsmėrė. Odpowiednik łot. 

gw. mušmira ʽmuchomorʼ, łot. liter. mušmère ts.  

 mùsos, -ų̃ 4 p.a. f.pl. ʽpleśńʼ (Būga, RR I, 470, 585). Drw. musojaĩ 3 p.a., musójai 1 p.a. 

m.pl. ʽpleśńʼ. Pokrewne psł. *mŭxŭ ʽmech, Muscusʼ, por. strus. mŭxŭ, ros. mox, gen. móxa a. 

mxa, sch. mȁh, mȁha, pol. mech, mchu, < pbsł. *mus-a-. Pie. *mus-o/eh2-. Nawiązanie w 

stwn. mos n. ʽmech; bagnoʼ, stisl. mosi m. ts. Rozszerzone sufiksem -k- jest łac. muscus, -ī m. 

ʽmechʼ (*mus-ko-), jak też sti. muṣka- m. ʽowłosienie łonoweʼ. Por. BSW 190n., LEW 473 

(s.v. mū̃sas), EWD 888, de Vaan 397. — WSZ mūs-: mūsaĩ (zob.). 

 mùsti, mundù, mudaũ gw. intr. ʽdoznawać odurzeniaʼ, apmùsti ʽstracić przytomnośćʼ. 

Pwk. mud- to forma SZ do maud- jak w maudžiù, maũsti (zob.). Najbliżej stoi scs. iz-mŭd-ěti 

ʽosłabnąćʼ, ros. gw. modétь ʽmęczyć się, ślęczeć nad czymś, zwlekać, słabo się palić, gnićʼ 

oraz łot. mudêt, -u, -ẽju ʽruszać się, roić sięʼ (zob. maũsti).  

 mū́stytis, mū́staus, mū́sčiaus gw. ʽo koniu: stać niespokojnie, potrząsać łbemʼ. Po 

pierwsze może to być caus.-iter. na -y- od neopwk. mūst- ⇐ prs. intr. *mū́sta (inf. *mū́ti). Po 

drugie może to być frq. na -sty- od *mū́ti. Pwk. mū- < *muH-C był alternantem na SZ do 

*m(i̯)āu̯-, zob. máuti. — Szerzej znany jest war. mùistyti ʽpotrząsać łbem, głowąʼ, refl. 

mùistytis ʽo zwierzętach na pastwisku: bóść się; zachowywać się niespokojnie (z powodu 

ukąszeń gzów), opędzać się; zrywać się z uwięzi, z uścisku; opierać się, sprzeciwiać się, 

wierzgaćʼ. Dyftong ui jest dwuznaczny: może być pochodzenia fonetycznego (por. np. buitìs 

< būtìs), a może też wynikać z adideacji do czas. mujù, mùiti ʽruszać się całym ciałem, 

wyginać się (w tańcu), poruszać tyłkiemʼ, mùitis ʽmęczyć się, trudzić się, biedzić sięʼ. 

 mū́sų ʽnaszʼ, nieodmienny zaimek dzierżawczy 1 pl., z pochodzenia forma gen.pl. do 

mẽs ʽmyʼ. W niektórych gwarach tworzy się z tego formy odmienne mūsū̃jis ʽnaszʼ 

(*mūsųjis, por. jū́sūjis, pačių̃jis), mūs̈̄ ū̃jė f. ʽnaszaʼ. — W gwarach, które znają formę 

anaforyczną manàsis ʽmójʼ, ukazuje się odpowiednio mūsàsis ʽnaszʼ, mūsóji ʽnaszaʼ. — 

Drw. posesywny na -išk-: mūsìškis ʽczłowiek nasz, jeden spośród naszychʼ (SD «naszyniec, 

ziemek»), por. jūsìškis ʽwaszʼ.  

 mušéika 1 p.a., mušeikà 2 p.a. c. ʽzabijaka, zawadiaka, awanturnik; zabójca, mordercaʼ 

— dewerbalna nazwa osoby z suf. -eika od mùštis ʽbić sięʼ (zob. mùšti). Paralele: alséika, 

lieséika, nevaléika. Por. nazw. Mušeĩkis. Dyftong towarzyszący w sufiksach litewskich 

podstawowej spółgłosce jest zawsze zjawiskiem innowacyjnym, wymagającym objaśnienia. 

W wypadku -eika jest prawdopodobne, że to formant pochodzenia białoruskiego. Mógł on 

się rozpowszechnić w procesie litewszczenia zakończonych na -éjka białoruskich nazw 

osobowych. Chodzi o formant złożony z dwóch morfemów, -ej i -ko. Uległy one 

amalgamacji wówczas, gdy białoruskie osnowy antroponimiczne na -éj (np. Auséj ⇐ 

Jevsévij; Majséj, Macéj) otrzymały rozszerzenie -ko, będące wykładnikiem derywacji 
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hipokorystycznej. Formacje na -eika w swej warstwie starszej, utrwalonej w nazwiskach 

odprzezwiskowych typu Mažéika (⇐ mažas), są akcentowane na dyftongu sufiksalnym i 

mają pdg. nieruchomy, np. mušéika, -os, alséika, lieséika itp. (1 p.a.). Jest to zgodne z 

wzorem błr. nazwisk typu Macéika ʽMaciejkoʼ ⇐ Macéj. Tymczasem w warstwie młodszej, 

którą tworzą peiorativa typu lit. kabeikà, gen. -eĩkos ʽten, kto szuka zaczepki, powodu do 

kłótniʼ (od kabinė́tis), lindeikà ʽkto wszędzie wlezie, wścibskiʼ (od lįs̃ti), mušeikà, te ostatnie 

mają pdg. ruchomy (2 p.a.), świadczący o lepszej integracji form na -eika z systemem 

litewskim. Na tym tle również nazwisko lit. Macéika przybiera w nowszych czasach formę 

akcentową Moceikà, gen. -eĩkos. 

 muškãtas 2 p.a. ʽprzyprawa kuchenna z owoców muszkatowcaʼ, cps. muškãtmedis 1 

p.a. bot. ʽdrzewo muszkatowiec, Myristicaʼ (por. mẽdis) — zapoż. ze stbłr. muškatъ, błr. 

muškát, -a ⇐ pol. muszkat (⇐ stczes. muskát ⇐ śrwn. muskāt, to ze śrłac. muscātum ʽcoś 

aromatycznego, pachnącego piżmemʼ, por. Bańkowski II, 227). War. muškõtas, też f. 

muškota b.z.a. 

 muškietà 2 p.a., też m. muškiẽtas 2 p.a. 1. hist. ʽręczna broń palna dużego kalibruʼ, 2. 

pot. ʽstrzelba myśliwegoʼ (Pasiėmė muškiẽtą ir išėj į laukus zuikiaut ʽWziął sobie strzelbę i 

poszedł na pola polować na zającaʼ) — zapoż. ze stbłr. mušketъ 1616, por. błr. muškét, -a ⇐ 

pol. muszkiet, -u (⇐ fr. mousquet przez niemiecki, zob. Bańkowski II, 228). Według ĖSBM 7, 

109 współczesne błr. muškét, -a ma być rusycyzmem, por. ros. muškét. 

 mušt-, neoosn. pochodząca z resegmentacji formy mùštas, participium prt. pass. od 

mùšti ʽbićʼ (zob.). Drw. muštìklis ʽzabijakaʼ, muštỹnės a. muštỹnios f.pl. ʽbijatyka, bójkaʼ 

(por. eitỹnės, peštỹnės)435, muštìnisdawna moneta litewskaʼ (zob.), muštìnis ʽbity kotlet, 

befsztykʼ, muštinỹs ʽstrzecha ze słomy ułożonej kłosami do góryʼ (antonim: sklestinỹs), 

muštójas ʽktoś skłonny do bójkiʼ (SD «bitny»), muštõkė ʽnaczynie do bicia masłaʼ, muštùkas 

ʽzabijakaʼ (por. kirstùkas, peštùkas), muštuvė ̃ a. muštùvis ʽnaczynie do bicia masłaʼ, SD 

<mußtuwe> «rzeźniczy warsztat, gdzie biją rzeź, kutlof» [ʽrzeźniaʼ]», muštùvai m.pl. 

ʽbijadła w warsztacie tkackimʼ (odpowiednik łot. mustavas f.pl.), sumuštìnis ʽzłożone razem 

dwie kromki chleba z masłem, serem, kiełbasą, kanapkaʼ (dosł. ʽzbitkaʼ). Paralele s.v. būt-, 

pešt- i vest-. 

 mùšti, mušù, mušiaũ (war. mušaũ) 1. ʽbić, zadawać ból razamiʼ, SD mušu «biję kogo» 

(syn. ištinku, sviedžiu ing veidų), «kukłam kogo» [ʽbiję, drapię, szarpię, męczęʼ, SPXVI], 

mušu veidan «policzkuię kogo», kumščiu mušu SD «biję pięścią»), 2. ʽnapadać orężnieʼ, 3. 

ʽporażać, uderzać – o piorunieʼ (perkūnas muša SD «piorun bije»), 4. ʽpopędzać konia 

batemʼ, 5. ʽzabijać, zarzynać, szlachtować – bydło, wieprzeʼ (mušu keltuvas, jaučius SD «biię 

rzeź»), 6. ʽkuć na kowadle; bić monetyʼ, 7. ʽubijać (śmietanę na masło, glinę na klepisku)ʼ, 8. 

ʽstrzelać z broni palnejʼ, 9. ʽrozbijać na kawałkiʼ, 10. ʽ(o źródle) bić, wytryskaćʼ, 11. ʽmłócić 

cepami; tłoczyć, wyciskać olej (z lnu, konopi)ʼ, 12. ʽskręcać powrozyʼ. Cps. ažumušu pa 

kelius SD «rozbijam na drodze» (ažumušimas pas kelius SD «rozboy, rozbijanie» [na 

drogach]), akmenimis ažumušu SD «kamionuię kogo», apimušu SD «futruię» (syn. apkalu, 

padingiu sienas lintelėmis, marmuru, akmenimis), išmušti DP ʽzbić, upoliczkować, wybić, 

rozbićʼ, vėzdu išmušu SD «biję kijem» (syn. pagaliu ištinku), numùšti ʽstrącić, zbić, obniżyć, 

popsućʼ, pamùšti ʽpodbić, zbić; trafić pociskiem; podszyć czymʼ, pamušu SD «podszywam 

co» i «porażam woysko» (syn. pakuliu karių), užmùšti ʽzabićʼ. Refl. mùštis ʽbić sięʼ, 

nusimùšti ʽstłuc sobie (np. nogę)ʼ, užsimùšti ʽzabić sięʼ. — Brak dokładnych odpowiedników 

 
435 Nie ma potrzeby wyodrębniania sufiksu «w postaci rozszerzonej poprzedzającym t, a więc -t-ynė-», jak chciał 

Otrębski (GJL II, § 334), a ostatnio również Ambrazas 1993, § 92 (suf. -tynės). Segment -t- nie należy do 

sufiksu, lecz do osnowy, mianowicie nominalnej (ptc. prt. pass. na -tas).  
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ie., por. LEW 475. Transponat ie. *h2meu̯ḱ-/*h2muḱ-, por. łac. mucrō lub mūcrō, -ōnis m. 

ʽostrze, klinga; miecz, sztyletʼ (zob. Schrijver 1991, 21, de Vaan 391n.); znacz. etym. ʽto, co 

się wykuwa na kowadleʼ. Por. jeszcze bliskoznaczne pie. *h2muǵh-, por. gr. ἀμύσσω 

ʽrozdrapywać, rozszarpywać, rozrywać, ranićʼ (⇒ ἀμυχή ʽzadraśnięcie, rana; urazaʼ). ALEW 

675 rekonstruuje pie. *meu̯s- lub *(H)meu̯s-, odwołując się do wed. muṣṭi- m./f. ʽpięśćʼ, 

mław. mušti.masah- adi. ʽwielkości pięści, faustgroßʼ, toch. B maśce f. ʽpięśćʼ. — Drw. 

mùšdinti ʽkazać bićʼ, užmùšdinti ʽkazać zabićʼ, mušinė́ti iter. ʽbijaćʼ, pamušinė́ti ʽpodbijaćʼ 

(tas galingesnis yra, neg kas kuris miestus ir pilis pamušinėja DP 13043 ʽten mocniejszy jest, 

niźli ktory miasta i grody podbijaʼ), mušdinė́ti LZŽ: ap- ʽobijać deskamiʼ, až- ʽzabijaćʼ. 

Nomina: ažumušėjas SD «rozboynik, zboyca», gimdytojų ažumušėjas SD «oycomorderz» 

[ʽzabójca rodzicówʼ], ažumušimas SD «zaboy, zabicie, zabita śmierć», mušéika a. mušeikà 

(zob.), mušéiva ʽzabijakaʼ, mušė́jas n.agt. ʽten kto bije, bijący; ten kto ubija glinę na 

klepiskuʼ, SD «bitny», mušẽklis ʽzawadiaka, awanturnikʼ, mušimas jaučių, karvių SD «bicie 

bydła», po vienam mušimasis SD «poiedynek», mušỹnė ʽbójka, bijatykaʼ, mušinykas SD 

«pilnik do bicia piły», pamušà ʽżelazne okucie płozy sań; bolesne otarcie na skórze konia (od 

chomąta, od siodła)ʼ, pãmušalas (zob.), pamušùs ʽskory do bójkiʼ, prómuša 1. ʽrzadsze 

miejsce w tkaniu, cieńszeʼ (dosł. ʽniedostatecznie «przybite»ʼ), 2. ʽdziura w drodze wybita 

przez koła wozów, wybój; koleinaʼ (war. prómušis), užmušė́jas DP ʽmężobojcaʼ, 

užmušinė́tojai m.pl. DP ʽzabijaczeʼ. Cps. kaktómuša (zob. kaktà), pramušt(a)galṽis ʽktoś 

lekkomyślnyʼ (por. pràmuštas ʽprzebityʼ), žvirbliãmušis (zob. žvìrblis), žmogaužmušys SD 

«mężoboyca, homicida» (syn. žmogaus ažumušėjas), žmõgmušis DP ʽzbojcaʼ (por. žmogùs). 

Osobno zob. nomina z osnową mušt-. — N.m. Šãkmušis, Vilkamušiaĩ. — WSZ mūš-: mūšà 

ʽbitwa; przybój falʼ, mū̃šis ʽbitwa, bójʼ (šaukiu mūšiop, karionėsp SD «krzykam do potrzeby» 

[ʽwzywam do broniʼ]), pamūšis SD «porażka» (por. pamušu SD «porażam woysko»), 

prómūša a. prómūšis ʽwybój na drodze; koleinaʼ. — N.m. Raudónpamūšė, Raudónpamūšis 

(por. Raudónplynis). — SO mauš-: maũšti (zob.). 

 muštìnis, -io 2 p.a. ʽbity talar, dawna moneta litewska, srebrna a. złota, dukatʼ (Jei 

nebus gana doreliuko, aš užmokėsiu muštiniuką ʽJeśli nie dość będzie dolarka, zapłacę 

talarkaʼ). Znacz. etym. ʽbity pieniądz, bita monetaʼ, drw. od mùštas ʽbityʼ (zob. mùšti). 

Paralele wymieniono s.v. mušt-. — Zapoż. litewskie w pol. musztyń ʽbity talar; rubel 

karbowanyʼ, zob. SGP V, 202 (ʽz Litwyʼ). Tenże słownik wymienia war. muksztyn, 

wskazujący na źródłową postać lit. *mukštinas (brak w LKŽ), z insercją -k- do *mušt-in-. — 

Drw. wsteczny: mùštas 2 p.a. ʽdawna monetaʼ: Keli šimtai muštų, arba raudonųjų ʽKilkaset 

talarów albo czerwieńcówʼ (Dowkont). Por. są́siuvinis ⇒ są́siuvas. War. mùštelis 1 p.a. 

ʽtalarʼ jest drw. od mùštas. 

 mùtė 2 p.a. żm. ʽusta; twarzʼ — zapoż. z łot. mute ʽusta, gęba, pyskʼ, por. LEW 475n., 

ME III, 674n. Cps. mùtmala ʽgadułaʼ (por. mal). 

 muténti, mutenù, mutenaũ gw. 1. ʽszybko jeść, wcinaćʼ (Mutena kaip kiškis kopūstus 

ʽWcina jak zając kapustęʼ), 2. ʽspółkować, coireʼ. Trudne. Można się zastanawiać, czy mut- 

nie jest alternantem mit- w podwójnym refleksie st. zanikowego do met-, zob. mèsti ʽrzucić, 

rzucaćʼ (paralele: krit- i krut- ⇐ kret-; srib- i srub- ⇐ sreb-; sik- i suk- ⇐ sek-). W kwestii 

semazjologii por. pol. pot. Muszę coś wrzucić ʽMuszę coś zjeśćʼ. Būga, RR I, 313, który 

wymienił tylko znaczenie lit. ʽspółkowaćʼ, porównywał muténti z łac. mūtō/mūttō, -ōnis m. 

ʽczłonek męskiʼ, ir. moth ts. Tutaj jednakże iloczas samogłoski pwk. stanowi przeszkodę nie 

do pokonania. Łac. mūtō należy do pwk. pie. *muH- «siła rozrodcza» (zob. de Vaan 398), 

tymczasem w jęz. litewskim odpowiedniej osnowy †mū-t- nie widać. LEW 476 widział w 

muténti wyraz onomatopeiczny. — Formy współrdzenne: mùtas ʽktoś mocny, tęgiʼ, mùtė 

ʽktoś bardzo gruby, tłuściochʼ, mutùlis ts., mutóti, -ju-, jau ʽchciwie jeśćʼ, mutúoti ts. 
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 mùterka 1 p.a., mutérka 1 p.a. gw. ʽnakrętka, krążek metalowy z gwintowanym 

otworem, który się nakręca na śrubęʼ — zapoż. z pol. muterka ts. (zdrob. od mutra ⇐ nwn. 

Schraubenmutter f. ʽnakrętkaʼ). Niejasna jest zmiana początkowej sylaby w matérka 

(Neprisukė matérkos ir nori, kad neklebėtų ʽNie dokręcił nakrętki i chce, żeby nie 

klekotałoʼ). — War. mùterkė 1 p.a. może pochodzić z prus.-niem. muterke ʽnakrętka, 

muterkaʼ (GL 90), por. nwn. Mütterchen n. 

 mū̃tyti, mū̃tiju, mū̃tijau gw. ʽmącić, czynić mętnym, nieprzezroczystymʼ (Sumūtytas, 

sumaišytas šaltinėlio vandenėlis) — zapoż. ze stbłr. mutiti, por. błr. mucícь, mučú, 3 sg. 

múcicь. Akcent lit. stosuje się do błr. formy 3 sg. prs. (por. blū̃dyti, slū̃žyti). Osobno zob. 

mū̃tnas. 

 mū̃tnas, -à 4 p.a., mūtnùs, -ì 4 p.a. gw. ʽmętny, nieprzezroczysty – o wodzie, płynieʼ 

(Vanduo mūtnùs, t.y. blandus ant dugno) — zapoż. ze stbłr. mutnyj, błr. mútny. Zob. też 

mū̃tyti. — Drw. mū̃tnės, -ių f.pl. ʽosad denny, mętyʼ, war. s-mobile: smū̃tnės ʽosad na dnie 

rzekiʼ. — War. z dyftongiem ui: muitnùs ʽmętny; ciemnyʼ (Mūsų baloj labai muitnùs vanduo 

ʽNa naszym bagnie woda jest bardzo ciemnaʼ). Por. dwoistość ū/ui w mū́stytis i mùistytis 

oraz miegū́stas i miegùistas (Būga, RR I, 304). — Vb. denom. apmuĩtyti, -ju, -jau 

ʽoszukiwaćʼ; znacz. etym. ʽmącićʼ, por. ros. gw. mutovátь m.in. ʽoszukiwaćʼ (SRNG), pol. 

pot. ściemniać ʽkłamać, oszukiwaćʼ. — Neoapofonia ū (SP) ⇒ ŭ (SZ) wytworzyła alternant 

mut-: mutnùs (zob.). 

 mutnùs, -ì 4 p.a. gw. ʽgęsty – o kaszy, zupieʼ — prawdopodobnie derywat od 

rutenizmu mūtnùs ʽmętnyʼ (zob. mū̃tnas), urobiony neoapofonią SP ū ⇒ SZ ŭ. Paralele: 

blūdnùs ⇒ bludnùs; trū̃dnas ⇒ trùdnas; bū̃binas ⇒ bùbinas. — Neoosn. mut-: mùtrė ʽgęste 

jadło; kaszaʼ (Kokios tu čia mùtrės mums išvirei, kad negali valgyti! ʽJakiej ty nam «mutrė» 

ugotowałaś, że nie da się jeść!ʼ). Neoosn. mutr-: mùtrinas ʽzabłocony, brudnyʼ (mùtrinas 

vanduõ), mùtriūga a. mùtrungė c. ʽbrudas, niechlujʼ (obelżywe), vb. denom. išmùtrinti 

ʽwymyć głowęʼ, refl. mùtrintis ʽmyć się niestarannie, niedokładnieʼ, išsimùtrinti ʽo świniach: 

wytarzać się w łajnie, powalać się. ubrudzić sięʼ. — Vb. denominativum z infiksem: muñta, 

mùto, mùsti 1. ʽgęstnieć na skutek gotowania – o kaszy, kartoflance, zacierce, żarciu dla 

świńʼ (Užkaisk puodą, įpilk miltų, ir tegu muñta jovalas), 2. ʽmętnieć – o wodzieʼ (sumùtęs 

vanduõ), 3. ʽzgrzać się – o koniuʼ (sumùtęs arklỹs). — Vb. denom. na -in-: mùtinti 

ʽzagęszczać mleko a. wodę wkruszonym chlebemʼ (znacz. etym. ʽrobić mętnymʼ), ⇒ mutinỹs 

ʽpotrawa z kruszonego chleba, zalewanego słodzoną wodą a. mlekiem; gęsta potrawa, kasza; 

zacierka z owsianej mąkiʼ (syn. garmùtė), przen. ʽmieszanina, gmatwanina, nieporządekʼ 

(inaczej LEW 476: do mùtulas i mutulỹs); išmùtinti ʽo świniach: ryć ryjem w żarciu, 

rozchlapując je i nie zeżrećʼ, sumùtinti ʽzmieszać, splątać, zepsuć porządekʼ (syn. sumę̃sti) 

 mùtulas 3 p.a. 1. ʽzwitek, garść (słomy)ʼ, 2. ʽkłąb dymu, kurzuʼ, 3. ʽrój pszczółʼ — 

jeśli powstało ze zmiany tùmulas (zob.) drogą metatezy sąsiednich sylab, to należy do 

rodziny tumė́ti ʽgęstniećʼ (zob.). — Z innymi sufiksami: mutulỹs ʽpęcherzyk, bąbel, bańka na 

wodzieʼ, mùturas ʽchusta zawiązywana na głowie przez zamężne kobiety, czepek; zawój, 

turbanʼ, ⇒ vb. denom. mùturti ʽzawijać, owijać, kutaćʼ. LEW 476 przyjmował pochodzenie 

dźwiękonaśladowcze.  

 mūvė́ti, mūviù (3 os. mū̃vi), mūvė́jau ʽnosić coś nasuniętego, wsuniętego, wdzianego 

(czapkę, rękawice, spodnie, pończochy, pierścień), być odzianym, ubranymʼ — durativum 

stanu z suf. -ė- i WSZ mūv- ⇐ muv- (por. łot. pamuve ʽsuknia kobiecaʼ). Paralele: būvė́ti ⇐ 

bùvo; pūvė́ti ⇐ pùvo. SZ muv-V jest alternantem do SZ mū-C (por. mū́stytis, mū́kla), a 

dwoistość ta jest pochodną seṭowego charakteru pwk. *muH- (zob. HL 77n.). Por. máuti, jak 

też movė́ti. 
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 muzikañtas 2 p.a., muzikántas 1 p.a. gw. ʽczłowiek grający na jakimś instrumencie, 

muzykant, grajekʼ — miejsce akcentu wskazuje na zapożyczenie z błr. muzykánt, -a (TSBM), 

stbłr. muzykantъ 1710 ⇐ pol. muzykant (ĖSBM 7, 86). War. muzikõntas (ZS 34). — Drw. 

muzikantijà coll. ʽzespół muzykantów, wiejska kapelaʼ (Jaunas ir jis eidavo muzikantìjon ʽW 

młodości i on był muzykantemʼ). Vb. denom. muzikantáuti ʽbyć muzykantemʼ. — Nazw. 

Muzikañtas, neoosn. Muzik-: Muzikáuskas, Muzikẽvičius. Por. Muzičénka ⇐ błr. Muzyčė́nka. 

 mužìkas 2 p.a. 1. przest., gw. ʽchłop, wieśniakʼ (Tuomet ponai ir mužikai visi lygūs 

būsim ʽWówczas panowie i chłopi wszyscy równi będziemyʼ. Turgaus diena buvo, bet mažai 

buvo mužikų ʽDzień był targowy, ale było mało chłopówʼ), 2. pogardl. ʽczłowiek ciemny, 

niewykształcony, zacofanyʼ. SD
1 «chłop, mąż» (syn. vyras), «gbur; kmieć» (syn. artojas) — 

zapoż. ze stbłr. mužikъ, mužykъ ʽwieśniak; mężczyznaʼ, por. błr. mužýk, -á, ros. mužík, -á, 

por. SLA 137, ZS 34, LEW 477 (brak w ALEW). — Drw. mužikaitis SD «chłopowicz» 

[ʽpochodzenia chłopskiego, syn chłopskiʼ, SPXVI] (por. sufiks w gimináitis, vaikáitis), 

mužikystė SD «chłopstwo» (syn. mužikų sueiga), mužìkiškas ʽchłopski (charakter); szorstki, 

nieokrzesanyʼ, SD «chłopski» (syn. mužikų), «gruby, grobijan» (syn. kiemiškas). Cps. 

mužìkpalaikis pogardl. ʽprosty chłopʼ (por. pãlaikas). Vb. denom. sumužikė́ti, -ju, -jau ʽo 

szlachcicu: schłopiećʼ. — Nazw. Mužìkas, Mužikáuskas.  
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N 
 nabãgas 2 p.a., nãbagas 1 p.a. stlit., gw. ʽbiedny, biedakʼ (SD

1 «chudzina; niebogi») — 

zmienione z nebãgas, co zapożyczone ze stbłr. nebogъ (war. neboga, zdrob. neboža), por. 

błr. njabóha, -i, ros. gw. nebóga c. ob. nebog ʽbiedak, nieszczęśnikʼ, pol. nieboga ts. Stąd też 

łot. nabags ʽbiedak, żebrakʼ. Por. Būga, RR II, 641, SLA 137, ZS 35, LEW 477, ALEW 693. 

Zmianę ne- > na- widać też w nabãščikas i našpãrai (zob. Skardžius, RR 4, 431). Zob. też 

ùbagas. — Drw. nabãgė pot. ʽsamogonʼ. Nazw. Nabãgas, Nabãgis. 

 nabarãkas, -ė 2 p.a. gw. ʽczłowiek pokłócony z innymi; biedny człowiekʼ — ze 

zmiany *nebarakas, co zapożyczone z błr. nebarák, -a, zwykle nebaráka, -i ʽnieszczęśliwy 

człowiek, budzący litość, współczucieʼ (⇐ pol. nieborak, -a ʽo człowieku a. zwierzęciu z 

litościąʼ ⇐ *niebora ʽktoś bezsilnyʼ, zob. Boryś 357n.; brak w ĖSBM). 

 nabãščikas, -ė 1 p.a. gw. ʽzmarły człowiek, nieboszczykʼ — sekwencja na-ba ze 

zmiany ne-ba, por. war. nebãščikas; zapoż. ze stbłr. nebožčikъ, nebožčykъ, por. błr. 

njabóžčyk, -a, gw. nebóščyk (⇐ stpol. niebożczyk, drw. od niebożc XV w. ʽnieboszczykʼ, 

XVI w. ʽnieszczęsna istota, nieborakʼ, Boryś 358). Zob. też Būga, RR II, 641, SLA 137, LEW 

477, ĖSBM 8, 58, ALEW 681, PŽ 468n. — War. z zastępstwem šč > št: nebãštikas (ZS 36), 

nabãštikas436 (Atnešė į varpnyčią nabaštiką i padėjo ʽZanieśli nieboszczyka do dzwonnicy i 

położyliʼ); z wymianą sufiksu: nabãšnykas m.in. SD, nabãšninkas; nobažtininkas LEX 

ʽSeeligerʼ (co zakłada reanalizę *nobãšt- + -ikas); z sonoryzacją šn > žn: nabãžnykas (por. 

raskãšnas > raskãžnas). 

 načliẽgas 2 p.a. ZTŽ ʽnocne pasienie koniʼ — zapoż. z błr. gw. načléh, načléx (PZB 3, 

196). Neoosn. načl-: načlijà, načliejà ZTŽ ts. Por. naktìgonė. — N.agt. načliẽznykas ZTŽ 

ʽten, kto pasie konie nocąʼ ⇐ błr. gw. načléznik (wariant do načléžnik, zob. PZB 3, 196). 

 nagà 4 p.a. 1. ʽkopyto, racicaʼ, 2. ʽpaznokieć, pazur, szponʼ, SD «pazur». Por. n.rz. 

Nagà. — Z innym tematem: nãgas 1. ʽpaznokieć, pazur, szponʼ, SD «paznogieć» (łot. nags 

ts.), 2. ʽkopytoʼ, SD «kopyto u bydlęcia» (syn. kanapa), 3. ʽząb w bronie, kotwicyʼ, 4. przen. 

ʽskąpiec, skneraʼ (Nãgas buvo, nãgas ir mirs ʽBył sknerą i jako sknera umrzeʼ. Jis geras 

žmogus, bet prie nãgo ʽTo dobry człowiek, tylko trochę skąpyʼ). Pl. nagaĩ ʽpalce, ręka; ręceʼ, 

por. Atšalau nagùs ʽOdmroziłem sobie ręceʼ. Jam viskas iš nagų̃ krinta ʽJemu wszystko leci 

z rąkʼ. Prie darbo gera merga, tik turi ilgus nagùs ʽDo roboty dobra dziewczyna, tylko ma 

długie palce [kradnie]ʼ, nagai gelažini m.pl. SD «paznokty żelazne w katowni» [ʽnarzędzie 

tortur, hakʼ, SPXVI]. War. nãgė. Odpowiedniki bałtyckie: łot. naģi m.pl. ʽrękawiczki z 

uciętymi końcami na palce, tzw. mitenkiʼ, nagas f.pl. ʽobie ręce; ręce i nogi; paluchyʼ, stpr. 

nage EV ʽnoga, Vues [Fuß]ʼ. — Do bałtyckich wyrazów nawiązuje słowiańska nazwa ʽnogi 

ludzkiejʼ i ʽnogi zwierzęcejʼ, por. scs. noga ʽπούςʼ, ros. nogá, pol. noga. Znacz. etym. ʽczęść 

kończyny z paznokciami, pazuramiʼ. Formy bałto-słowiańskie kontynuują pie. *h3nogh-eh2- i 

*h3nogh-o-. Obie weszły na miejsce odziedziczonej osnowy z suf. -u- i st. o, odpowiadającej 

gr. ὄνυξ, ὄνυχος m. ʽpazur, kopytoʼ < pie. *h3nog(u̯)h-u- (zob. niżej nagùtis). — Obok tego z 

suf. -u- i st. zanikowym: łac. unguis, -is m. ʽpaznokieć, szpon, racica, kopytoʼ – 

przekształcenie pital. *ongu- < pie. *h3ṇgh-u- (brak refleksów †ingu-, †ungu- w bsł.). Por. 

Schrijver 1991, 62, de Vaan 641, Beekes 2010, 1086n., LEW 478n., ALEW 681n. — Drw. 

ažunaginė SD «zanokcica» [ʽpanaritiumʼ] (por. niżej nãgutė), į́nagis (zob.), nagẽlis ʽzręczny 

 
436 ALEW 681 podaje błędne brzmienie z długością w sufiksie: nabãštykas.  
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w różnych pracachʼ (por. nazw. Nagẽlis), nãgena ʽścinek paznokciaʼ (Pjaustei nagus ir 

palikai nãgenas ant stalo ʽObcinałeś paznokcie i zostawiłeś ścinki na stoleʼ), nagìnas ʽpazur 

w międlicy do lnuʼ, nãginas ʽdiabełʼ (Kad tave nãginas pagrobtum! ʽNiech cię diabli!ʼ, por. 

nãkabis), nãginės f.pl. ʽchodaki zrobione z jednego kawałka miękkiej skóry, odpowiednio 

zmarszczonejʼ (⇒ naginė́tas ʽw chodakachʼ), nagìngas (zob.), nagotas SD «pazurowaty», 

perñagė ʽłapówkaʼ, perñagis (zob.), príešnagis (zob.). — Cps. basanãgis ʽo koniu: 

niepodkutyʼ (por. bãsas), ilganãgis ʽzłodziejʼ (por. ìlgas), nãkabis (zob.), prastnãgis 

ʽniedołęgaʼ (por. prãstas), pū́lianagis (zob. pū́liai), skernãgis (zob.), tìtnagas (zob.), 

vienanãgis ʽjednokopytnyʼ (por. víenas). — Nazw. Nãgas, Nãgis, Nagỹs, Nagáitis, Nagẽlis, 

Nagùlis. N.m. Daužnagiaĩ. — Vb. denom. 1. naginė́ti (zob.), 2. išnagóti ʽpowyrywać; 

wykopać kopytemʼ (por. łot. nagât ʽmieszać palcami; drapać pazuramiʼ), 3. nagúoti ʽdotykać 

palcami, macać; wykonywać drobne prace ręczne; oszczędzać, skąpić; dokuczać, 

prześladowaćʼ. — Odziedziczona osnowa na -u-, pbsł. *nag-u- < pie. *h3nogh-u- została 

poświadczona w drw. na *-to-, *-ti̯o-, por. z jednej strony stpr. nagutis EV ʽpaznokieć, Nagel 

[Nagel am Finger]ʼ, lit. nagùtas gw. ʽpaznokietekʼ (Koks mažiukas vaikuto nagùtas! ʽJaki 

mały jest paznokieć niemowlęcia!ʼ), nagùtis ʽpewien wzór w tkaninieʼ, nãgutė ʽzanokcica, 

ropne zapalenie tkanek dokoła paznokcia, panaritiumʼ, z drugiej strony scs. strus. nogŭtĭ m. 

ʽόνυξ, paznokiećʼ, ros. nógotь, nógtja, sch. nȍkat, nȍkta, stczes. nohet, nohte, czes. nehet, 

nehte ʽpaznokiećʼ, pol. nogieć, -gcia ʽchoroba koni i bydłaʼ. Zob. BSW 192, REW II, 224, 

ESJS 549. Rozszerzenie osnowy na -u- widać także w degùtas, ašutaĩ, scs. lakŭtĭ (zob. 

alkū́nė). 

 nãgažis, -ė 1 p.a. gw. ʽlichy, marny, wątły (o dziecku, o zwierzęciu), będący w złym 

stanie; mały, drobny, niepozornyʼ — ze zmiany nẽgažis ts., co zapożyczone ze stbłr. negožij, 

negožyj, por. błr. njahóžy, -aja m.in. ʽnieprzydatny, bezwartościowy, byle jaki, marny, złyʼ 

(uwaga M. Osłona, p.l.). Por. błr. njahóda f. ʽnieszczęście; nieprzyjemności; zła pogodaʼ. — 

Z innymi tematami: nãgažas c. lub nãgaža c., nẽgaža c. ʽliche, słabe zwierzę; słabowite 

dzieckoʼ (Šitie arkliai geri, ne kokie nẽgažos ʽTo dobre konie, nie jakieś «negažos»). 

 naginė́ti, naginė́ju, naginė́jau gw. 1. ʽobierać przy pomocy paznokci, łuskać (groch), 

patroszyć (rybę)ʼ, 2. ʽwykonywać drobne, żmudne prace ręczne; rozbierać (zegar)ʼ, 3. 

ʽzagłębiać się, badaćʼ (syn. nagrinė́ti), 4. ʽrozpytywać, wypytywać sięʼ, išnaginė́ti 

ʽwyjmować pestki z owoców, drylowaćʼ, prinaginė́ti ʽzebrać, zbieraćʼ — vb. denominativum 

na -inė- od nãgas, nagà ʽpaznokiećʼ, nagaĩ ʽpalce, ręceʼ. Zob. też nagrénti i nagrinė́ti. 

 nagìngas, -a 1 p.a. 1. ʽo orle: mający ostre szponyʼ, 2. ʽzręczny, wprawny, biegły w 

różnych pracach, potrafiący wszystko zrobić, «złota rączka»ʼ, 3. ʽzdolny/skłonny do 

kradzieżyʼ (Jis nagingas, t.y. vagia) — przymiotnik na -ing- od nagaĩ m.pl. ʽpalce, ręceʼ, 

por. Tas žmogus aukso nagùs turi, viską geba padaryti ʽTen człowiek ma złote ręce, 

wszystko potrafi zrobićʼ. Etymologia s.v. nagà. — Z inną budową: įnagùs ʽsprawny w 

palcach, zręczny w robocieʼ, nagótas ts. (Nagotesnė buvau, kad jauna buvau ʽByłam 

zręczniejsza, gdy byłam młodaʼ), nagùs 1. ʽzręczny, zdolny do wszelkiej robotyʼ (⇒ nagnùs, 

nagrùs ts.), 2. ʽskąpyʼ, panagùs ʽzręczny, wprawny; wygodny w użyciu, poręcznyʼ. — NB. Z 

nagùs w znacz. ʽskąpyʼ może być spokrewniony staropruski przym. *nāgus ʽskąpyʼ; 

wydobywamy go drogą emendacji z hapaksu <ni āūgus> ENCH ʽnicht geitzigʼ. Całkiem 

inaczej PKEŽ 3, 183: poprawia na *ni āngus i wiąże z pwk. *eng- ʽłupić, odbierać siłą, 

grabićʼ. 

 naglà 2 p.a. gw. 1. ʽgwóźdźʼ, 2. ʽgwóźdź do przybijania podków, hufnalʼ — zapoż. z 

nwn. Nagel m. Por. łot. nagla ⇐ śrdn. nāgel (Jordan 79). Osobno zob. negelỹs. 

 nagrãdyti, nagrãdiju, nagrãdijau stlit., gw. ʽnagrodzić, obdarzyć czym w nagrodę, 
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odpłacićʼ (jai jamui tatai nori nagradyt MOP ʽjeślibyś mu to chciał nagrodzićʼ, ALEW 682). 

Stlit. nogradyti (teikis nogradyt ilgu gyvenimu ʽracz nagrodzić długim żywotemʼ, SLA 144), 

atnagrãdyti ʽwynagrodzić, np. stratęʼ (prvb. at- jak w rodzimym syn. atlýginti), refl. 

atsinagrãdyti ʽodwdzięczyć się komuʼ (Nežinau, kuo ir atsnagrãdyt žmonėm) — czasownik 

zapożyczony z pol. nagrodzić (por. stbłr. nagoroditi ʽodpłacić, wynagrodzić, wyrównać 

stratęʼ, ukr. nahorodýty). — Sb. postvb. nagradà, też m. nãgradas ʽzapłata, wynagrodzenieʼ 

(Gerą nagrãdą gavai už tą darbą. Jis dirbo be nãgrado), por. pol. nagroda, stbłr. nagoroda. 

 nagrénti, nagrenù, nagrenaũ gw. ʽłuskać (orzechy), łuszczyćʼ — vb. denominativum 

na -en- od przym. nagrùs ʽwprawny w palcach, zręcznyʼ (por. nagìngas); sufiks jak w syn. 

lukšténti. 

 nagrinė́ti, nagrinė́ju, nagrinė́jau 1. ʽbadać, szukać, wyszukiwać; wynajdywać i zbierać 

(grzyby, jagody, zioła)ʼ, 2. ʽwyjmować pestki (z wiśni), obierać (jabłka)ʼ, 3. ʽpatroszyć 

(świnię)ʼ, 4. gw. ʽiskać, wybierać gnidy z włosówʼ, 5. gw. ʽsortować, oddzielać dobre od 

złegoʼ — praforma *nagn-inė-, która uległa dysymilacji na odległość n-n > n-r. Rzadszym 

wariantem jest naglinė́ti ʽwyszukiwać, wynajdywaćʼ (n-n > n-l). Verba denominativa z suf. -

inė- od neoosn. nagn-, pochodzącej z metanalizy adi. nagnùs ⇐ nag-nùs ʽmający zręczne 

palceʼ (od nagaĩ ʽpalceʼ). Formacją równoległą do *nagn-inė- jest naginė́ti (zob.). Paralela: 

niprinė́ti ʽwykonywać drobne prace ręczneʼ ⇐ nìpras. 

 naigýti, naigaũ, naigiaũ gw. ʽprzebierać, wybierać z czegoʼ, zwykle z prvb. iš- 1. 

ʽwybierać lepsze kąski, kawałki, sztukiʼ, 2. ʽrozplątywać (nici)ʼ. Bez etymologii. Brak 

alternantów na SZ *nig- i na SE *neig-/*nieg-. — Drw. naigurỹs ʽwybredny w jedzeniu; 

chudy, wątły, zdechlak – o prosięciuʼ (GJL II, § 266 dopuszczał pokrewieństwo z ros. néga 

ʽdelikatnośćʼ, néžnyj ʽdelikatnyʼ, < psł. *něg). Vb. denom. naĩguroti ʽrobić co nieumiejętnie, 

mitrężąc czasʼ. Obok tego naĩgaroti ʽwyszukując zbierać (o ziołach); wyszukiwać listki (o 

owcach); niechętnie, bez apetytu jeść, żrećʼ – od niezachowanego nomen *naigaras (por. 

gaĩmaras) lub *naigarys.  

 naikà 4 p.a., náika 1 p.a. gw. 1. ʽciężka, wycieńczająca chorobaʼ (Pripuolė jam kokia 

naikà, ir sunyko taip ʽSpadła na niego ciężka choroba i tak umarłʼ), 2. ʽzaraza niszcząca 

plonyʼ — rzeczownik postwerbalny od naikìnti, náikinti ʽniszczyćʼ (zob.); znacz. etym. 

ʽwycieńczenie, wyniszczenieʼ. — Inne nomina: náikanas ʽniezadowolony, złyʼ (Palikau 

náikanas, negavęs, ko prašęs ʽZostałem w złości, nie dostawszy tego, o co prosiłemʼ; por. 

sufiks w álkanas, lùnkanas, ŽD 226n.), náikara ʽlicha roślinaʼ (⇒ vb. denom. náikarotis ʽo 

roślinach: źle rosnąć, marnieć, ginąćʼ, náikarioti ʽgrymasić, być wybrednym; o dziewczynie: 

przebierać wśród kawalerówʼ, naĩkaroti ʽganić kogo, strofowaćʼ), náikis, -ė ʽsknera; gapa; 

leńʼ, SD <naykius> «niszczący» (syn. gaišinųs), naikùs ʽniszczący; powolny, nudny; 

pracochłonny, żmudny, uciążliwyʼ. Por. łot. nàiks ʽgwałtowny, zły, gniewny; szybki, 

zwinny; natrętnyʼ, nàiki adv. ʽbardzo, mocnoʼ. Tu też wsch.-lit. néikomis, néikom adv. 

ʽbardzoʼ < *naikomis (por. wtórne éi w géižėti, atgéivėti). Por. SE neik-: néikti ʽponiewierać, 

gnębićʼ. 

 náika 1 p.a. przest., gw. ʽpleciony bicz na krótkiej rękojeści, tzw. nahajkaʼ (war. 

niáika)ʼ — z kontrahowania formy trójzgłoskowej *na.ái̯.ka, która była transpozycją 

zapożyczenia błr. nahájka, por. ukr. nahájka, ros. nagájka (drw. od etnonimu Nahaj, Nahajec 

ʽTatar z plemienia Nogajówʼ, por. Stachowski 431n.). Zob. SLA 137, GJL I, § 342, LEW 478, 

ALEW 682, ĖSBM 7, 182n. Stąd też łot. naikas f.pl. ʽbaty, cięgiʼ (ME II, 689, ze znakiem 

zapytania). Obca spółgłoska h jest zastępowana zerem dźwięku w pozycji tak nagłosu (np. 

ãlasas, ùnaras), jak i śródgłosu (np. kurõnas). Por. ZS 90n. Powstanie dyftongu na miejscu 

dawnego hiatu poświadcza również paĩbelis. — War. nagáika 1 p.a. ʽnahajkaʼ (hist., w 
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odniesieniu do kozaka) jest rusycyzmem. 

 naikìnti, naikinù, naikinaũ 1. ʽniszczyć, unicestwiać, tępić (szkodniki, owady), trzebić 

(las, chwasty), pustoszyćʼ, 2. ʽunieważniać, znosić (np. zarządzenia), usuwać, likwidować, 

kasować coʼ437 — causativum z suf. -in- i neoapofonicznym SP/SO naik- ⇐ nik-/nyk-, por. 

nỹkti ʽtracić zdrowie, siły; niknąćʼ. War. akc. náikinti DP ʽwyniszczać, gładzićʼ, też wsch.-lit. 

(zob. Skardžius 1935, 233, 237, 243). Paralele apofoniczne: gaimìnti ⇐ gìmti; alsìnti ⇐ ils̃ti; 

marìnti ⇐ mirt̃i. War. naikénti. ALEW 683 nie bierze pod uwagę derywacji naik- ⇐ nyk-, lecz 

wychodzi od neik-, néikti m.in. ʽumierać, zdychaćʼ, co uważa za formację odziedziczoną. — 

Neoosn. naikin-: naikintùvas ʽsamolot myśliwski; okręt niszczycielʼ. — Caus. z obocznym 

suf. -y-: náikyti a. naikýti ʽniszczyć, tępićʼ, išnaikýti ʽzgładzić, wytępićʼ, išnaikau SD «kasuię 

co; zagubiam; znoszę co precz», ⇒ išnaikytojas SD «potłumiciel» [ʽgnębiciel, ciemiężcaʼ, 

SPXVI]. Na dawne prs. naikiu wskazuje ptc. prs. act. <naykius> SD «niszczący». Inne nomina 

wymieniono s.v. naikà. 

 náimička 1 p.a. ZTŽ ʽsłużąca, najemna robotnicaʼ — zapoż. z błr. nájmička, -i (drw. od 

nájmit, -a ʽparobekʼ), por. TSBM i PZB 3, 148. War. ze zmianą ai > a: nãmička 1 p.a. ZTŽ 

(por. wtórne -a- w kaliaũsė, skraliai i vavóras). 

 nainė́ti, náinu, nainė́jau gw. ʽbiadać, narzekać, być niezadowolonymʼ, war. nainoti 

BRB ʽbeczeć, drzeć się, plärrenʼ — czasowniki o osnowie nai-n-, pochodzącej od 

powtórzonego wykrz. *nai-nai (por. vaivóti ⇐ vaĩ-vaĩ; zob. też s.v. bėb̃ti). Por. LEW 479, 

ALEW 683. — Drw. nainỹs 4, 3 p.a. ʽten, kto ciągle narzeka, biadoliʼ. 

 náinioti, náinioju, náiniojau gw. 1. ʽszukać, przeszukiwać miejsca, garnkiʼ, 2. ʽpowoli, 

po trochu, po jednym wybieraćʼ, 3. ʽchodzić jakby czegoś szukając, szwendać sięʼ, 4. 

ʽgmerać w talerzuʼ (Kad valgai, tai valgyk, ką gi čia náinioji!), 5. ʽpalcami wydłubywać 

miąższ z chlebaʼ, 6. ʽgnieść, tłamsić, miętosićʼ (syn. niáunioti), 7. ʽtępić, wytępiać (myszy, 

szczury)ʼ — czasownik na -o- od osnowy nain- niewiadomego pochodzenia. Może od 

powtórzonego wykrz. nai-nai? Z innymi sufiksami: náinelioti ʽszukać, zbieraćʼ, náiniakoti 

ʽszukać; szwendać sięʼ, naininė́ti ts. 

 nairýtis, nairaũsi, nairiaũsi żm. 1. ʽpatrzeć spode łba, ponuroʼ, 2. ʽczuć się nieswojo, 

być skrępowanym, wstydzić sięʼ, 3. ʽwykrzywiać twarz, grymasić, kaprysićʼ, 4. ʽnie zgadzać 

się, nie chciećʼ — intensivum z neoapofonicznym st. pełnym nair- od nir- jak w nìrti I 

ʽzanurzać sięʼ lub nyr- jak w nyrė́ti ʽbyć zanurzonym, pogrążonymʼ. Paralele: dairýtis ⇐ dyr-

; káirinti ⇐ kir-; tairáutis ⇐ tir-/tyr-. — Z innymi sufiksami: nairė́ti ʽpatrzeć zezem, koso; 

zazdrościć komuʼ, naĩrintis ʽchodzić ze spuszczoną głową; łasić się (o kocie)ʼ. — Drw. 

nairomìs adv. ʽzezemʼ (por. žvairomìs). Tu pewnie też wykrz. nairì, por. Nairì nairì 

nusižeminus ir nairin katė ʽ«Nairi nairi» schyliwszy się stąpa kotʼ. 

 naivà 4 p.a. gw. 1. ʽlekka choroba, przejściowe niedomaganieʼ, 2. ʽdługotrwała 

chorobaʼ (war. naivė)̃. Z wtórnym ei: neivà ʽwycieńczenie w chorobie; choroba nerwówʼ 

(por. šeivà, šeimà). Było zestawiane ze SE *neiv- w łot. niẽva a. nievs ʽobelga, oszczerstwo; 

pogardaʼ (⇒ vb. denom. niẽvât ʽlżyć, znieważać słowami; pogardzaćʼ), por. ME II, 751n., 

LEW 479n. Dalszy wywód niepewny. — Vb. denom. naĩvyti, -iju, -ijau ʽtępić, gnębić, znęcać 

sięʼ, naĩvoti, -ju, -jau ʽtępić, niszczyć, dręczyć (np. o kocie dręczącym szczura)ʼ (war. 

neĩvoti), apsinaĩvoti ʽkrzywdzić się wzajemnieʼ. 

 nãkabis, -io 1 p.a. gw. ʽdiabełʼ — przez degeminację z *nak.kabis < *nag-kabis. 

Złożenie członów nag- jak nagà ʽpazur, szponʼ i kab- jak kabė́ti ʽwisieć, zwisaćʼ (por. LEW 

 
437 SD1 naikinu «gładzę» (syn. gaišinu, lyginu), išnaikint SD «wyikrzyć kogo» [ʽwycieńczyć co do sił, majątku, 

lub pieniędzyʼ, L.], išnaikinu SD «wniwecz obracam; wyniszczam».  
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480, z uwagą: ʽeufemistyczne określenie diabłaʼ). Znacz. etym. ʽistota zwieszająca się na 

swych szponachʼ vel sim. Por. nãginas ʽdiabełʼ (Šlapelis 238). Inaczej Kabašinskaitė 26, 

która sądzi, że pierwotną postacią wyrazu było nãgažis, nãkažis ʽktoś mały; coś lichegoʼ, i że 

to się zmieniło na skutek adideacji do czas. kabė́ti ʽwisiećʼ (zob. jednak s.v. nãgažis). — 

Drw. nãk-šis ʽdiabełʼ świadczy o niemorfologicznym skrócie nãkabis ⇒ nak°. Por. nelãbasis 

⇒ nelãb- ⇒ nelãbšis (zob. też klaĩkšis, plìkšis, nelaĩkšis). 

 naktáiza, naktáizė 1 p.a. gw. ʽkrawatʼ — zapoż. z ang. necktie, zlitewszczone przy 

użyciu suf. -z-. War. makatáiza wskazuje na adideację do mãkatas ʽpodarte ubranie, 

łachmanyʼ. Zob. syn. álštukas, álzdokas, šlìpsas i kaklãraištis. 

 naktìgonė 1 p.a. ʽnocne pasienie koni, wołów; nocleg na pastwiskuʼ — złożenie 

członów nakti- ʽnocʼ (por. naktìs) i -gonė, nomen actionis na st. wzdłużonym *gān- ⇐ gan-, 

por. ganýti ʽpędzać po pastwisku, pasaćʼ. Paralele apofoniczne: mõlė ⇐ málti; srovė ̃ ⇐ 

sravė́ti; príevolė ⇐ privalė́ti. Por. psł. *noktĭ-legŭ ʽleżenie nocą, nocny spoczynekʼ, ros. 

nočlég, błr. načléh, pol. nocleg, czes. nocleh. Zob. też naktìgonė. — Oboczne złożenia: 

rytãgonė ʽpasienie bydła wczesnym rankiem; zaganianie bydła do obory na czas 

południowego upałuʼ (por. rýtas). — Z innym tematem: naktìgonis n.agt. ʽpastuch nocny, 

nocujący z końmi lub wołami na pastwiskuʼ, rytãgonis ʽpastuch porannyʼ (por. rýtas, gãnas). 

 naktyjęjis, -ji stlit. ʽnocnyʼ, por. Kurie est ant adynų kanonikiškų, taip naktyję́jų, kaip 

ir dienoję́jų DP 26832-33 ʽKtórzy bywają na godzinach Kanoniczych, tak nocnych jako i 

dziennychʼ — dekazuatywny przymiotnik, utworzony od loc.sg. naktyjè, naktyj ʽw nocyʼ za 

pomocą neosuf. -ęjis; ten ostatni wyabstrahowano w typie dienoję́jis (zob.). Paralela: 

danguję́jis. 

 naktinýčia 1 p.a. przest., gw. 1. SD «nocnica, ćma» [ʽsenna zmoraʼ, SPXVI], 2. 

ʽbezsenność u dzieciʼ, 3. ʽptak lelek, kozodójʼ, 4. ʽnietoperzʼ, 5. nazwa różnych roślin 

rozkwitających w nocy, np. Onagra biennis, Hesperis matronalis, 6. ʽkto włóczy się po nocy i 

hałasuje, nocny Marekʼ. Analiza: naktin-yčia. Zewnętrznie biorąc, jest to rzeczownik 

utworzony od przym. naktìnis ʽnocnyʼ neosufiksem -yčia. Ten ostatni został 

wyabstrahowany ze slawizmów typu bažnýčia, vỹnyčia (zob. GJL II, § 431, SLA 84). Z 

etymologicznego punktu widzenia SD naktinyčia ma budowę nakt- + -inyčia, ponieważ 

chodzi o kalkę formacji pol. nocnica (synchronicznie: noc-nica; diachronicznie: nocn-ica ⇐ 

nocny adi. ʽwystępujący w nocyʼ). Paralele: kaulinyčia SD «kośnica» [ʽkostnicaʼ], varpinyčia 

SD «dzwonnica». 

 naktìs, -iẽs 4 p.a. f. ʽnocʼ. Odpowiedniki bałtyckie: łot. nakts, stpr. schen naktin acc.sg. 

ʽtej nocy, diese Nachtʼ, nackt GRG «nacht» (brak końcówki). Formacja ta polega – wraz z 

scs. noštĭ, -i f., łac. nox, -tis f. ʽnocʼ, gen.pl. noctium (stwn. nahti-gala ʽsłowikʼ) – na 

tematyzacji przez -i- pie. rzeczownika o suf. -t- i paradygmacie akrostatycznym: nom.sg. 

*nóku̯-t-s, gen.sg. *néku̯-t-s (por. Schindler 1967, Fortson 2005, 108, ALEW 684). Pierwotnie 

wyraz ten nazywał ʽzmierzch, wieczórʼ, czyli porę poprzedzającą noc. W kwestii form 

atematycznych por. lit. gen.pl. naktų̃ (przest., gw.), łot. naktu, wed. nák, acc.sg. náktam 

(EWAIA II, 3). Osnową wyrazu pie. był pwk. *negu̯(h)- ʽzmierzchaćʼ, zachowany jedynie w 

jęz. hetyckim, por. het. nekuz(z)i 3 sg. prs. ʽzmierzcha się, zapada zmrokʼ, het. nekuz [gen.sg. 

*neku̯-t-s] meḫur ʽwieczoremʼ (dosł. ʽw czasie wieczoruʼ, por. łac. nox adv. ʽnocąʼ, co 

również jest formą dawnego gen.sg.). Refleks gr. nukh- w ἔννυχος, ἐννύχιος ʽw nocy, nocnyʼ 

przemawia za rekonstrukcją welarnej labializowanej i aspirowanej (*gu̯h) oraz za zmianą 

pierwotnego brzmienia *negu̯h-t-/*nogu̯h-t- w *neku̯-t-/*noku̯-t-, por. Kloekhorst 602, Beekes 

2010, 1027. — Drw. apýnaktis ʽpóźny wieczór, prawie nocʼ, ìšnakčiai m.pl. lub ìšnaktos f.pl. 

ʽczas o północy, późna nocʼ, ìšnaktė ʽpóźna pora, późny wieczór, czas przed północą, czas o 
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północy, koniec nocyʼ, nakčià adv. ʽnocą, w nocyʼ (skostniały instrumentalis sg.), naktyjęjis 

(zob.), naktìs nakčiáusia ʽnajgłębsza nocʼ (sufiks superlatiwu -iaus- przy osnowie 

rzeczownikowej), naktìnė ʽnocne pasienie koni; nocna straż, tzw. stróża; nocny posiłek, np. 

dla międlących lenʼ, też bot. ʽlnica pospolita, Linaria vulgarisʼ, naktinė kepurė SD
1 

«duchna», SD «duchna» [ʽnocny czepek podbity puchemʼ, SPXVI], naktìnis ʽnocnyʼ (⇒ 

naktinýčia, zob.). panaktỹs ʽpóźny wieczórʼ, panakčiuĩ adv. ʽkażdej nocy, noc w nocʼ, 

panaktis SD «ponocny», panaktìnis ʽnocnyʼ, sb. m. ʽstróż nocnyʼ. — Cps. naktìbalda c. 

ʽnocny włóczęga, ten, co hałasuje w nocy, nocny Marekʼ (por. báldytis s.v. bélsti), 

naktìglūdu (zob. glūdė́ti), naktìgonė (zob.), naktigult̃as ʽnocleg; czas kładzenia się do snu; 

legowisko pod gołym niebemʼ, por. gul- (może być kalką z pol. noc-leg, co ze swej strony 

oddaje nwn. Nachtlager, zob. Mańczak 127), naktigultė SD «nocleg» (por. gul-), naktìkova c. 

ʽlunatykʼ, naktìkovas ʽnocny kruk; lunatykʼ, SD «ślepowron, nocny kruk» (por. kóvas), war. 

naktìkolas; naktìpiečiai m.pl. ʽbardzo późny obiadʼ (por. piẽtūs), naktìpuodis ʽnocnikʼ (por. 

púodas), naktìvalka c. ʽnocny włóczęgaʼ (por. valk-), naktìvidis a. naktóvidis ʽpółnocʼ (dosł. 

ʽśrodek nocyʼ, por. vidùs; nakto° przez analogię do dienó-vidis ʽśrodek dniaʼ), naktìžiedė 

(zob. žíedas), pusianaktis BRB ʼpółnocʼ, pùsnaktis ts. (por. pùsė), pusiáunaktis ʽpółnocʼ (por. 

pusiáu), vidùrnaktis ʽpółnocʼ (por. vidurỹs). — Vb. denom. naktáuti ʽnocowaćʼ (m.in. SD 

naktauju, pernaktauju), naktinė́ti ʽślęczeć po nocachʼ, wsch.-lit. naktùiti ʽnocowaćʼ. Osobno 

zob. nakvóti. 

 nakvašà 3 p.a. gw. bot. ʽgłowienka pospolita, Prunella vulgarisʼ — prawdopodobnie ze 

zmiany *naktvaša, to zaś z *nakti-vaša. Złożenie członów naktìs ʽnocʼ i vašà ʽrośnięcie, 

bujny wzrostʼ (zob. vešė́ti). Znacz. etym. ʽroślina rosnąca w nocyʼ. Zanik t w zbitce k-t-v 

zaświadcza nakvóti (zob.). Synkopowanie i widać też w nósrava < nósisrava; núomirnis < 

núomirinis. Inaczej LEW 481, który upatrywał w nakvašà wariant sufigowanej formacji nakv-

išà (zob.). Jej wokalizm miał się zmienić pod wpływem ludowo-etymologicznego 

skojarzenia z atvašà ʽmłody pęd, latoroślʼ. Ten pogląd podzieliła Kabašinskaitė 23. 

 nakvišà 3, 2 p.a. gw. bot. 1. bot. ʽwiesiołek dwuletni, Onagra biennis lub Oenotheraʼ 

(por. pol. gw. nocna świeca ʽOenotheraʼ), roślina tym się m.in. odznaczająca, że w nocy 

rozwiera swe żółte kwiaty (por. ang. evening primrose, evening star), 2. ʽmityczna istota, 

która odbiera sen w mniemaniu zabobonnych ludziʼ (Nakvišà apsėdo vaiką, ir jis nemiegti 

naktimis ʽ«Nakviša» opadła dziecko i ono nie śpi nocamiʼ), 3. ʽlunatyzmʼ i ʽlunatykʼ, 4. 

ʽnocny Marek; kto się tłucze po nocyʼ (tu wariantem jest nakvešà). Wyraz dwuznaczny pod 

względem budowy: 1°nakv-iša, 2° nak-viša. W pierwszym wypadku byłaby to formacja 

dewerbalna na -iš- od nakvóti ʽnocowaćʼ, w drugim byłoby to złożenie członów 

nominalnych: nak(t)- jak naktìs ʽnocʼ i viš- jak w st. zanikowym do veš-, vešù, vešė́ti ʽo 

roślinach: szybko i bujnie rosnąćʼ (por. vip- ⇐ vep- w išvìpti, išvèpti). Paralela: nakvašà 

(zob.). W tym drugim wypadku za rekonstrukcją *nakt-viša przemawia obecność wariantów 

z restytuowaną grupą -ktv- (naktvišà; naktvóti, nãktvinti ob. nãkvinti ʽnocowaćʼ); świadczy to 

o żywym poczuciu związku słowotwórczego z naktìs. Z kolei war. nakvešà ʽnocny Marekʼ 

(zob. wyżej) może być dowodem na wymienność morfemów °veš- i °viš-. — Vb. denom. 

nakvišáuti ʽchodzić we śnie, cierpieć na lunatyzmʼ, nakvišúoti ʽpóźno kłaść się spać, 

pracować w nocyʼ. 

 nakvóti, nakvóju, nakvójau ʽnocować gdzie, spać poza domemʼ (gw. nakóti) — 

najprawdopodobniej ze zmiany *naktúoti, vb. denominativum na -uo- od osnowy nakt- jak w 

naktìs ʽnocʼ. Por. łac. pernoctāre ʽprzenocowaćʼ ⇐ nox, noctis. Forma wyjściowa *nakt-úoti 

zmieniła się w nakvóti przez uproszczenie grupy *ktu̯ i spirantyzację glajdu *u̯ > v 

(Smoczyński [1990] 2001, 319; przeciw temu Karaliūnas, Balt XXVIII:1, 1994, 52n.). Potem 

doszło do metanalizy nakv- + -oti, o czym świadczą rozmaite derywaty od nakv-, por. 
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nãkvinas ʽzostający na noclegʼ, m.in. u Bretkuna (⇒ vb. denom. nãkvinti ʽprzyjmować kogo 

na nocleg, udzielać noclegu; prosić o nocleg; nocowaćʼ, nakvinė́ti iter. ʽnocowaćʼ), važiúoti 

nakvinaĩ ʽpodróżować z noclegiemʼ, nakvýnė ʽnoclegʼ (⇒ vb. denom. nakvyniáuti ʽszukać 

nocleguʼ), nakvynis DP ʽnoclegʼ. Por. jeszcze gw. nakvùiti ʽnocowaćʼ, alternujące z naktùiti 

ts. LEW 481n. pozostawił kwestię neoosn. nakv- bez komentarza. — Rzadkie warianty z 

naktv- zam. nakv- (nãktvinas, naktvýnė, nãktvinti oraz naktvóti) świadczą o zrestytuowaniu 

grupy -kt- na podstawie rzecz. naktìs. Inaczej Skardžius (ŽD 242), który dopatrzył się w 

nãktv-inas pochodnika od osnowy *naktu-, rzekomo odziedziczonej z pie. *noku̯t-u-, por. 

drw. łac. noctū adv. ʽnocą, w nocyʼ, noctua ʽsowaʼ (WH II, 172, 183). Do tego poglądu 

powrócił Karaliūnas, o.c., 54, ostatnio zaś ALEW 684 i Villanueva Svensson, Balt L:1, 2015, 

160. 

 namaĩ, -ų̃ 4 p.a. m.pl. ʽdom, gniazdo rodzinne, mieszkanie wraz z jego mieszkańcamiʼ. 

SD namai «dom». Sg. nãmas ʽbudynek mieszkalny; rodzina zamieszkała pod jednym 

dachem; gospodarstwo, obejście; oboraʼ (m.in. SD, syn. punė); niewielki budynek z kuchnią 

letniąʼ. Inne użycia w SD: namai be gyventojo «pustki, dom bez obywatela» [ʽniezamieszkały 

domʼ], namai akmeniniai, plytiniai «kamienica» (syn. akmenyčia), girtės namai «karczma» 

(syn. gertuvė), palaidos namai «nierządny dom» [ʽdom publicznyʼ], pasumdyti namai 

«komora naiemna» [ʽwynajęte mieszkanieʼ], sumanios namai «radziecki dom» [ʽratusz, 

miejsce obrad publicznychʼ]. War. gw. damaĩ jest slawizmem, por. sg. dãmas ZTŽ. 

Odpowiednik łot. nams ʽśrodkowa część domu mieszkalnego; dom w mieścieʼ, poza tym 

ʽkuchnia; wędzarnia; szopa; przybudówka przy łaźniʼ, czasem ʽdom w ogóleʼ, por. darît 

namu ʽstawiać domʼ, kāzu nams ʽdom weselnyʼ, dieva nams ʽkościół, Gotteshausʼ, kaulu 

nams ʽkostnica, Beinhausʼ. Lit.-łot. nama- pochodzi przez asymilację d-m > n-m z praformy 

bałtyckiej *dam-a-. Pie. *dom(h2)-o-, por. gr. δόμος m. ʽdom, domostwo, siedziba, 

kryjówkaʼ. Odmienny temat na -u- w scs. domŭ, -u m., łac. domus, -ūs f. (adv. domum ʽdo 

domuʼ, domī ʽw domu, w ojczyźnieʼ). Wymienione formacje tematyczne wywodzą się z 

atematycznego pdg. pie. *dóm-s, gen.sg. *dém-s, loc.sg. *dēm (por. Weiss 2009, 259). Taki 

rzeczownik był derywatem od pwk. *demh2- ʽłączyć, składać; budować, stawiaćʼ, por. gr. 

δέμω ʽbudujęʼ, het. tamata ʽbudował, stawiałʼ438. Por. LIV
2 114, przyp. 1, de Vaan 178 

(rekonstruuje pdg. pie. *dōm, *dem-s). Zob. też LEW 482n., ALEW 685n., EIEC 281. — Drw. 

benãmis ʽbezdomnyʼ (⇐ be namų̃), DP ʽnieosiadłyʼ, įnamỹs, -ė ̃ʽkto mieszka kątem w cudzej 

chacie, u obcych gospodarzy; lokator; domownikʼ, przest. ʽkomornikʼ (od zwrotu į namùs 

pàimtas ʽwzięty do domu, wzięty na komorneʼ), ìšnamis ʽkto wywleka sprawy rodzinne poza 

dom; kto szasta pieniędzmi; kto wynosi dobytek z domu; bezdomny komornikʼ, namėk̃as 

wsch.-lit. ʽdomek, niewielki dom, zwykle staryʼ, namẽlis ʽsieńʼ, namýkštis (zob.), namìnė 

ʽwódka pędzona (nielegalnie) domowym sposobem, bimber, samogon, namìnis ʽdomowyʼ, 

naminỹkas (zob.), namystà a. namỹstė ʽdomostwo, gospodarstwo domoweʼ, namìškis 

ʽdomownikʼ, namiū́kštis ʽmarny, niewielki dom, chatkaʼ (sufiks przeniesiony z nazw 

młodych zwierząt, por. kiauliū́kštis, šuniū́kštis), namùdė ʽtkanina domowej robotyʼ (neosuf. -

udė jak w alùdė, pelùdė), ⇒ namùd-ininkas ʽwykonujący pracę chałupnicząʼ, kalka z pol. 

chałup-nik?); <namukas> SD «domak» (lekcja LKŽ: namū̃kas), namūnaĩtis (zob.), panamė ̃

ʽmiejsce blisko domuʼ, pernamiaĩ adv. ʽw (najbliższym) sąsiedztwieʼ, príenamė 

ʽprzedsionekʼ, príenamis ʽmiejsce przy domu; pomieszczenie między kuchnią i pokojem 

mieszkalnym; przedsionek; sieńʼ (⇐ prie nãmo ʽprzy domuʼ). Osobno zob. priemenė.̃ — 

Neoosn. namin-: naminỹstė ʽdomostwo, gospodarstwo domoweʼ, SD «gospodarstwo» [ʽdom 

 
438 Por. jeszcze wed. damā́n gen.pl. ʽdomówʼ i złożenia aw. də̈̄ ṇg paiti- ʽpan domuʼ, wed. pátir dán ts. (dámpati- 

m. ʽpan domuʼ, dámpatī nom.du. ʽmąż i żonaʼ), gr. δεσπότης ʽpan domu, gospodarz; władcaʼ, voc.sg. 

δέσποτα (I człon w formie gen.sg. *dem-s). Z tymi ostatnimi można porównać cps. lit. viẽš-patis, zob. patìs.  
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z rodziną i służbą oraz wszelkimi sprzętami, inwentarzem i nieruchomościamiʼ, SPXVI] (syn. 

nuomonia, protas aplink namų), naminiškas b.z.a. ʽzwiązany z domostwemʼ, naminýkštis 

(zob.). — Cps. didžianamė SD «dwor» [dosł. ʽwielki domʼ] (por. dìdis), namìsėda (zob. sėd-

), námpusė a. nam̃pusė ʽprzedział w stodole do składania zboża, sianaʼ < *nãma-pusė; war. 

nam̃pusė, nampusė ̃ (dosł. ʽstrona domowaʼ, por. pùsė); námsargas a. námsargis ʽten, kto 

strzeże domu pod nieobecność domownikówʼ, war. nùmsargas, -sargis (por. sárgas), war. z 

dysymilacją n-m > l-m: lámsargas, lam̃sargas (też jako nazwisko), lum̃sargas; viẽšnamis 

(zob.). 

 namiẽ adv. ʽw domu, u siebieʼ, SD namie gulįs «domak» (syn. naminykas) — 

skostniała forma loc.sg. pb. *damai̯, która odpowiadała łac. domī ʽw domuʼ (-ī z *-ei < *-oi, 

por. gr. οἴκοι ʽw domuʼ). Końcówka lit. -ie była produktywnym wykładnikiem locatiwu 

jeszcze w chwili tworzenia się formy adessiwu, por. budowę stlit. diev-íe-pi ʽu Bogaʼ. Wtedy 

powstał również adessivus namíepi [ʽprzy domuʼ], utrzymany do dziś w gwarach w roli adv. 

ʽw domuʼ. Zob. Zinkevičius 1980, §§ 326, 412. 

 namíegas 1 p.a., zwykle pl. namíegai wsch.-lit. ʽdomownik, członek rodzinyʼ 

(Pasišnekėsiu su namíegais ʽPorozmawiam z domownikamiʼ). Prawdopodobnie jest to 

udźwięczniony wariant formy *namiekas o strukturze *namie-kas; decasuativum utworzone 

za pomocą suf. -k- od formy locatiwu sg. namiẽ ʽw domuʼ (zob.). Paralele: moliū̃gas < 

moliū̃kas; nespėgà < *nespėka (por. spėkà); núostogė < *nuostokė (por. stokà). W kwestii 

akutu por. formę adessiwu sg. namíepi ʽprzy domuʼ. Tradycyjna etymologia postulowała tu 

analizę *namie-gas i rekonstrukcję cps. pie. *nomei̯-gu̯os (II człon do góti), dosł. ʽchodzący 

po domuʼ, odtwarzanego na wzór sti. †agre-gáḥ ʽidący na przedzieʼ, zob. Būga, RR II, 298 

(za nim ŽD 105 i LEW 482). Należy jednak zauważyć, że cytowane w roli comparandum 

złożenie sti. nie jest w istocie zaświadczone. Zamiast niego EWAIA I, 46 wymienia agre-gū́- 

ʽporuszający się na czele, sich an der Spitze bewegendʼ; I człon stanowi tu forma loc.sg. od 

ágra- n. ʽszpic, wierzchołekʼ, zaś II człon °gū- jest – zdaniem autora – problematyczny. Tym 

samym nie widać oparcia dla hipotezy, jakoby w segmencie litewskim °gas tkwiła 

zredukowana postać pwk. pie. *gu̯eh2- ʽiśćʼ (sti. ágāt, zob. s.v. góti). 

 namýkštis, -ščio 1 p.a. stlit., gw. ʽdomowyʼ, namykštis SD
1 «domowy» (syn. namų), SD 

«prywatny» (syn. įpatus), namykštis sargas SD «parobek, stroż domowy». Substantywizacja: 

namykštis stlit. ʽdomownikʼ (Priešinykai žmogaus namykščiai jo SP II, 18610 ʽNieprzyiaciele 

człowieka domownicy iegoʼ). Jest to adi. na -i̯a-, *namyst-is, gen.sg. *namysčio ʽdomowyʼ, 

przekształcone fonetycznie w następstwie insercji k przed grupę st oraz zmiany ks w kš. 

Osnową był tu rzeczownik o suf. -yst-, namystà lub namỹstė ʽdomostwo, gospodarstwo 

domoweʼ. Paralela: bandýkštis ʽbydlęʼ < bandystis ⇐ *bandysta ʽstado bydłaʼ. Osobno zob. 

naminýkštis. — Drw. namykštystė ʽgospodarstwoʼ: namykštystėsp priderųs SD «gospodarski, 

do gospodarstwa należący» (syn. pri(e)vaizdosp namų prigulįs). 

 naminỹkas, -ė 2 p.a. sb. 1. ʽdomownik, członek rodzinyʼ, 2. ʽgospodarzʼ, 3. ʽkto siedzi 

w domu i go pilnujeʼ (DVŽ). SD
1 <naminikas> «domownik; gospodarz w swym domu», SD 

«domak; gospodarz» — rzeczownik na -inyk- od namaĩ (zob.). Z obocznymi sufiksami: 

naminiñkas ʽdomownikʼ oraz łot. namnieks 1. przest. ʽkupiecʼ, 2. przest. ʽoberżystaʼ, 3. 

ʽchłop bezrolny mający tylko chałupę z obejściem, chałupnikʼ, 4. ʽwłaściciel domu w 

mieścieʼ, 5. ʽmieszczanin, Bürgerʼ (por. nams m.in. ʽdom w mieścieʼ). Osobno zob. 

namíegas. — Drw. naminykė: SD <naminikie> «gospodyni w swym domu», žmona 

naminykė SD «białagłowa uczciwa» (syn. žmona viežlyva), naminykinis, naminyko sūnus, 

duktė, etc. SD «gospodarski». 

 naminýkštis, -ė 1 p.a. ʽdomowy; oswojony, np. o ptakuʼ, m.in. SD. Opisowo: namin-
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ykštis ⇐ namìnis. Historycznie: przymiotnik na -i̯a- od neoosn. naminys- jak w naminỹstė SD 

«domostwo; gospodarstwo», rekonstrukcja: *naminystis, gen.sg. *naminysčio. Brzmienie to 

uległo zmianie w następstwie insercji k przed grupę st/sč̓  oraz zmiany ks > kš (paralele: 

bandýkštis, namýkštis). — Przym. naminýkštis funkcjonował jako dublet do namìnis 

ʽdomowyʼ i dlatego został zinterpretowany jako namin- + -ykštis. To pociągnęło za sobą 

emancypację -ykšt- jako neosufiksu, por. vakarýkštis ⇐ vãkar; rytýkštis ⇐ rýtas; pernýkštis 

⇐ pérnai i dabarýkštis ⇐ dabar.̃ Na temat -ykšt- w rzeczownikach zob. s.v. bandýkštis. 

 namõ adv. ʽdo domuʼ — wywodzi się z formy allativu namóp < stlit. namopi, gw. 

namópi ʽdo domuʼ (zob. namaĩ). — Gw. namók (Ana neatej namók ʽOna nie przyszła do 

domuʼ) – pochodzi z apokopowania formy rozszerzonej partykułą: *namó-gi (zob. gi). — 

Zrost z postpozycją link (zob.): namõlink adv. ʽw stronę domu, do domuʼ. War. namõlin oraz 

namõlė, namõlei, namõlio, namõl. — Stlit. zrost z postpozycją pri: namópri adv. ʽdo domuʼ, 

war. namóprin. — Przez analogię do illatiwów na -n (np. laukañ ʽna dwór, na zewnątrz 

domuʼ) powstało namõn ʽdo domuʼ (Bandą namõn gena ʽPędzi bydło do domuʼ), war. 

namõnais, namõniu, namõniui. 

 namūnaĩtis, -čio 2 p.a. gw. ʽsyn gospodarza (w odróżnieniu od parobka)ʼ, f. namūnaĩtė 

ʽcórka gospodarza (w odróżnieniu od służącej)ʼ — prawdopodobnie jest to odmianka wyrazu 

tėvūnáitis ʽsyn gospodarzaʼ (zob.), powstała przez wymianę osnowy tėv- na nam- (por. 

namaĩ ʽdom, gospodarstwoʼ). Samo tėvūnáitis powstało drogą przekształcenia równoznacz-

nego wyrazu tėvynáitis ʽsyn gospodarzaʼ, analiza: tėvyn-aitis ⇐ tėvỹnė ʽmiejsce urodzenia, 

ojcowiznaʼ. Polegało to na wymianie zakończenia -ynait- na -ūnait-, mianowicie pod 

wpływem skojarzenia z wyrazem tėvū̃nas ʽdziedziczący po rodzicachʼ (por. tėvaĩ ʽrodziceʼ). 

— Dawniej analizowano namūn-aitis, drw. na -ait- od neoosnowy namūn- jak w *namūnas 

ʽgospodarzʼ (⇐ namaĩ), którą zestawiano wprost z wed. dámūnas- m. ʽgospodarz, pan domuʼ 

(zob. ŽD 279, 359, LEW 483). Zbliżenie takie jest wątpliwe, ponieważ formacja wedycka 

zakłada derywację od osnowy na -u- (pie. *dom-u-h3n-o-, zob. de Vaan 177, z liter.), a tego o 

litewskim *namūnas nie sposób powiedzieć. Zob. też EWAIA I, 698n. 

 narà 4 p.a. wsch.-lit. ʽnora, jamaʼ (Pelė narõn inlindo. Pelės žiemoja narosà), war. 

narià ZTŽ — zapoż. z błr. nará, -ý, por. ros. norá. 

 nãrai, -ų 2 p.a., naraĩ, -ų̃ 4 p.a. m.pl. gw. 1. ʽprymitywne łóżko zbite z desek, prycza, 

np. więzienna, wojskowaʼ, 2. ʽkonstrukcja z żerdzi a. desek, służąca do suszenia lnu w łaźniʼ, 

3. ʽmary, wzniesienie, na którym ustawia się trumnę ze zwłokamiʼ (Ir nunešė į bažnyčią, ant 

narų padėjo ʽI zanieśli [nieboszczyka] do kościoła, położyli na marachʼ). LEEŽ 95 wymienia 

nãrai jako synonim gùltai ʽskrzynia do leżeniaʼ. Zapożyczenie z pol. nary m.pl., którego 

etymologia nie jest ustalona (por. Brückner 356, Bańkowski II, 271). Polski wyraz jest znany 

od 1570 r., mianowicie w znacz. ʽskładane łóżko, przystosowane do przewożeniaʼ (zob. 

SPXVI XVI, 199). Litewskie znacz. ʽmaryʼ jest produktem etymologii ludowej i wynika z 

pomieszania dwóch polonizmów: nary i mary.  

 nãras 2 p.a. stlit., gw. ʽgłupi, głupiec, błazenʼ (Mes narais [glosa: Paikais] esme 

Christaus dėlei BRB ʽMy głupi dla Chrystusaʼ) — zapoż. z nwn. Narr m. (GL 90n., LEW 483, 

ALEW 686). Por. łot. narr̃is, nerr̃is ʽgłupiecʼ ⇐ dn. narr. — Drw. narystė CGL ʽzłośliwość, 

podstępʼ. Vb. denom. narauti, -ju, -au ʽwygłupiać się, błaznowaćʼ (WP). 

 nãravas 1 p.a. gw. 1. ʽu konia: narów, upórʼ, 2. ʽu człowieka: przywara; kaprys, 

zachciankaʼ — zapoż. ze stbłr. norovъ, błr. nóraŭ, nóravu ʽludzki charakter, natura, 

usposobienieʼ, por. ros. nórov ʽnarów, nałógʼ, pol. narów, narowu ʽzłe przyzwyczajenie, zły 

nałóg; dziwactwoʼ. War. f. nãrava 1 p.a. Sekwencja lit. -ara- jak w pãrakas, smãradas i 

barãgas (zob. Būga, RR III, 758n. Zob. też ZS 35; LEW 484 (tu błędnie narãvas), ALEW 686. 
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— W pewnym starolitewskim zabytku ukazuje się war. noravas w dwóch znaczeniach: 1. 

ʽzłe przyzwyczajenie, nałógʼ (Ne pagirdams jo noravo KN 14221 ʽNie pochwalając jego 

nałoguʼ) i 2. ʽwolaʼ (prieš Dievo noravą sunku čia žmogui spirtis KN 18520 ʽczłowiekowi 

trudno jest sprzeciwiać się woli Bogaʼ), zob. SLA 145. Długa samogłoska w nor- przemawia 

za transpozycją z pol. nar- (czyli wyklucza błr. nor-). — Drw. naravìstas ʽo koniu: 

narowisty, uparty, nieposłusznyʼ ⇐ błr. naravísty (⇒ naravistà 2 p.a. c. ʽnarowisty koń a. 

kobyłaʼ). Vb. denom. naravóti, -ju, -jau 1. ʽ(konia) uczyć narowów, ćwiczyć, układaćʼ, 2. 

ʽdrażnić się, droczyć się z kimʼ (Jeigu duodi, tai duok, nėra ko čia mane naravóti ʽJak 

dajesz, to daj, nie ma co się tu ze mną droczyćʼ), 3. ʽświadomie wprowadzać w błąd, zwodzić 

obietnicami, okłamywaćʼ. Zob. też narãvytis I. 

 narãvytis I, narãvijasi, narãvijosi gw. 1. ʽo koniu: mieć narowy, być narowistym; bać 

sięʼ, 2. ʽo dziecku: kaprysić, grymasićʼ — zapoż. ze stbłr. noroviti(sja), błr. naravícca, 

naraŭljúsja, 3 sg. naróvicca ʽnarowić się, przejawiać narowyʼ (por. ZS 35, LEW 484). Akcent 

lit. bazuje na białoruskiej formie 3 sg. prs. (por. garãdyti, zalãtyti). Zob. też nãravas. 

 narãvytis II, narãvijasi, narãvijosi wsch.-lit. ʽpodobać sięʼ, np. Kam kas narãvijas, tas 

tą ir perka ʽCo się komu podoba, to i kupujeʼ. Tai man nesnarãvija ʽTo mi się nie podobaʼ, 

pasinarãvyti ʽspodobać się (komu)ʼ — zamiast nrãvytis (ZTŽ), co zapożyczone z błr. gw. 

nrávicca (PZB 3, 236) ⇐ ros. nrávitьsja. Insercja a służy rozwiązaniu obcej zbitki 

nagłosowej nr- (por. karzìnka > karazìnka, LD § 150). — Z insercją o (?): noravytis ʽbyć 

skłonnym, życzliwym dla kogoʼ, por. Noravykis teipag josp [prieš moteri sava], kaip Panas 

Christusas... PK 2347 ʽBądź też tak ku niej skłonnym [przeciwko swej małżonce], jako Pan 

Jezus...ʼ. 

 nárdyti, nárdau, nárdžiau 1. caus. ʽzanurzać, pławićʼ, DP ʽponurzaćʼ, SD nardau 

«nurzę, nurzam; pławię konie», 2. iter. ʽnurkować, pływać w zanurzeniu, pod wodą; 

zanurzać się, pogrążać sięʼ, przen. ʽganiać, biegać; włazić; lataćʼ — czasownik sekundarny z 

suf. -dy- i SO nar- ⇐ ner-, por. nérti I ʽpogrążać sięʼ (pwk. pie. *nerH-). Por. caus. lámdyti 

⇐ lìmti; rámdyti ⇐ rìmti. Por. iteratywy spárdyti ⇐ spìrti; tvárdyti ⇐ tvérti. Zob. też LEW 

495, ALEW 686. — Neoosn. nard-: nardìnti a. nárdinti ʽzanurzać, pogrążaćʼ (Aš jį nardinù in 

vandenį JU ʽJa go pogrążam w wodzieʼ), nardinė́ti iter.-demin. ʽnurkować (aż do dna)ʼ, 

nomina: nardùs, -ì ʽobrotny, rzutki, energicznyʼ (Mūs martėlė nardi kaip žuvis, lengva an 

darbo ʽNasza synowa jest jak ryba prędka [dosł. ʽnurkującaʼ], pracuje bez wysiłkuʼ), 

šùnianardis cps. ʽwąska ścieżka w gęstym lesie; błędna ścieżkaʼ (dosł. ʽpsia ścieżkaʼ, por. 

šuõ). Neoosn. nardž̓ - (⇐ nárdžiau): nárdžioti iter. ʽnurkowaćʼ. Neoosn. nardy-: nárdytojas 

ʽnurek człowiekʼ. — Z innymi sufiksami: narìnti 1. ʽzanurzać, pogrążaćʼ, 2. ʽzwieszać 

głowę, opuszczać głowęʼ, nárstyti I (zob.). — Ze słowiańskiego por. SO nor- w psł. *noriti 

ʽzanurzać, pogrążaćʼ: scs. sŭnoriti ʽἀπορρίπτεινʼ, sch. nòriti ʽzanurzać sięʼ, zanòriti 

ʽzanurzyćʼ – causativum do *nerti, *nĭrǫ ʽpogrążyć sięʼ; ros. gw. nóritь rýbu ʽłowić ryby pod 

lodem za pomocą niewoduʼ, czes. nořit ʽzanurzać, pogrążaćʼ, ponořiti a. unořiti ʽzanurzyć, 

zatopićʼ (⇒ ponorka neol. ʽłódź podwodnaʼ). Dalej por. pol. przest. norzyć ʽpogrążać w 

wodzieʼ (⇒ iter. norzać ʽwalać w błocie, błocić; pogrążać w wodzie; udzielać chrztu przez 

zanurzenieʼ, norzać się ʽnurzać sięʼ), nomina: nor a. norek ʽczłowiek, który pływa pod 

wodąʼ, nor ʽnurek, Mergusʼ, nora ʽjama w ziemiʼ, pl. nory przest. ʽnurty, głębieʼ, nort ʽprąd 

wody, koryto rzeki, głęboka wodaʼ (psł. *norŭtŭ). Por. lit. nartà ʽbystry prąd rzeki, nurtʼ. 

Zob. Boryś 368n. — Pol. nurzyć ʽzanurzyć, pogrążyćʼ (⇒ iter. nurzać, zanurzać) są formami 

konkurencyjnymi do norzyć, iter. norzać (SO *nar-ī-, *nor-ā-). Utworzono je od neoosn. nur- 

< pbsł. *nau̯r-, tj. od nowej formy SP, opartej na SZ *nŭr-C < *nṛC-; ten SZ był dubletem do 

*nĭr-C (zob. nérti I, nìrti I, nyrė́ti). Paralela dla SP/SO *nau̯r-: łot. gaurs ʽpulchnyʼ, gaura 

zeme ʽpulchna ziemiaʼ wobec SZ gur-, lit. gùrti, gùrsta, gùro ʽkruszyć się, drobić się, 
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rozpadać sięʼ. — WSO *nār-: słc. ponárať, vnárať ʽzanurzać, zatapiaćʼ, iter. do noriť. 

 narýčia 1 p.a., też pl.t. narýčios 1. ʽchoroba krów i kobył polegająca na puchnięciu i 

twardnieniu wymionʼ (Naryčia yra liga tešmens JU ʽN. jest chorobą wymionʼ. In tešmenį 

karvės insimetė narýčia JU ʽDo wymienia krowy dostała się n.ʼ), 2. ʽchoroba konia 

wywołana kastracjąʼ, 3. ʽniegojąca się rana na karku konia spowodowana otarciem przez 

chomąto, tzw. sadnoʼ, 4. ʽchoroba stawów u koniʼ (Kumelė paršilo ir gavo narýčias ʽKobyła 

przeziębiła się i dostała n.ʼ, 5. bot. ʽrdest, Polygonumʼ (roślina lecznicza stosowana m.in. 

przy gojeniu ran i w reumatyzmie). Zapożyczenie ruskie, por. ros. gw. noríca ʽchoroba 

końska, głęboka rana na karku koniaʼ (Daľ, REW II, 227; zdrob. od norá ʽnoraʼ), błr. gw. 

narýca (norýcja) ʽrana z obtarcia skóry przez chomąto a. siodłoʼ (por. PZB 3, 177). Na 

gruncie litewskim wyraz oznaczający początkowo chorobę końską rozszerzył swój zakres 

użycia o ʽschorzenie wymion u krówʼ. NB. POLŽ I 40 jako źródło narýčia wskazał pol. 

przest. norzyca ʽchoroba torebki śluzowej u zwierząt, polegająca na tworzeniu się na karku 

wrzodów i fistułyʼ (SW III, 408), ʽchoroba końska, wrzód niebezpiecznyʼ L. 

 narỹs, -io 4 p.a. 1. ʽstaw, przegubʼ, 2. ʽstaw w palcu, kłykʼ, 3. ʽkostka u nogiʼ, 4. 

ʽkolanko w źdźble roślinyʼ, 5. ʽogniwo łańcuchaʼ, 6. ʽpętla, węzełʼ, 7. przen. ʽczłonek, 

jednostka wchodząca w skład jakiejś większej grupyʼ (valdýbos narỹs ʽczłonek zarząduʼ). 

Prawdopodobnie forma deprefigowana z sąnarỹs ʽstaw, przegubʼ (zob.) ⇐ sunérti. Paralela: 

taikà ⇐ sántaika (⇐ suteĩkti). — Z innym sufiksem: nãras 1. ʽstawʼ, 2. ʽstaw w palcuʼ, 3. 

ʽpętlaʼ, 4. ʽpętla z włosia końskiego do łowienia szczupakówʼ (Ne teip lengvai su narù lydeką 

sugausi!). — Drw. narẽlis ʽkrąg, człon kręgosłupa; kolanko słomyʼ, gram. ʽrodzajnikʼ, 

sąnarỹs (zob.). Zob. jeszcze nėrỹs s.v. nérti II. 

 narnė́ti, nárnu (war. narnù), narnė́jau 1. ʽo zwierzętach: warczeć, mruczećʼ, 2. ʽo 

dziecku: marudzić, kaprysićʼ, 3. ʽmówić przez nos, mówić niezrozumialeʼ (war. nernė́ti) — 

czasownik na -ė- od osnowy nar-n-, pochodzącej od powtórzonego wykrz. nàr-nàr o 

warczeniu psa i o mamrotaniu człowieka. Postvb. nárna 1 p.a., narnà 4 p.a. c. ʽkto wciąż 

narzeka, szemra, gdera, zrzędziʼ. — Z innymi sufiksami: nárninti 1. ʽdrażnić psa, sprawiać, 

że on warczyʼ, 2. ʽżreć pomrukując (o kocie i myszy)ʼ, war. narnénti; nunárninti ʽbyle jak, 

brzydko odkroić: wypić wódkę; wytargowaćʼ, narninė́ti ʽpożerać (jak kot mysz)ʼ. 

 nars̃as 4 p.a. 1. ʽgniew, złość, stan wzburzeniaʼ, 2. ʽodwaga, śmiałośćʼ, 3. ʽchęć, zapał, 

np. do pracyʼ, z obocznym sufiksem: narsà 4 p.a. ʽgniew, złość; śmiałośćʼ — dewerbalne 

derywaty na -a-/-ā- od nars-, co jest formą SP/SO do neopwk. nirs-, por. įnirs̃ti, įnirstù 

ʽwpadać w gniew, w złośćʼ. Paralele apofoniczne: gars̃as ⇐ girs̃(ti), išgirs(tù); smársas ⇐ 

smìrs(ti); karsa ⇐ kirs̃(ti). Z innym sufiksem: nars̃tas DP ʽzapalczywośćʼ (por. lą̃stas, ląstà 

od lįs- ⇐ lįs̃ti). Wątpliwa jest analiza *nart-sas w ŽD 310, GJL II, § 355 i Ambrazas 1993, § 

124. Jeszcze dalej idzie ALEW 687: praforma *nort-só- («Potentiell altes Adj. auf uridg. *-só-

»). Zob. też narsùs. 

 nárstyti I, nárstau, nársčiau 1. ʽnurkowaćʼ, 2. BRB ʽzanurzać się, pływaćʼ, 3. ʽbiegać, 

lataćʼ. Analiza synchroniczna: nár-styti, frq. z suf. -sty- i SO nar- ⇐ ner-, por. nérti I 

ʽpogrążać się, zanurzać sięʼ. Analiza diachroniczna: nárst-yti, caus. z suf. -y- od neopwk. na 

SP/SO narst- ⇐ nirst-, por. prs. įnìrsta ʽzanurza sięʼ (s.v. nìrti I). Paralele: barstýti ⇐ 

bìrst(a); markstýti ⇐ mirk̃st(a); tvárstyti ⇐ tvìrst(a). — Neoosn. narsty-: nárstymas 

ʽnurkowanieʼ (Per tą nárstymą ir nuskendo Nemune ʽPrzez to nurkowanie właśnie utonął w 

Niemnieʼ). Neoosn. narsč̓ - (⇐ nársčiau): nársčioti ʽnurkować – o kaczkachʼ, por. basčióti 

(basčiaũ), dùrsčioti (dùrsčiau). 

 nárstyti II, nárstau, nársčiau 1. ʽrozbierać, rozkładać na części (np. karabin); składać 

coś z częściʼ, 2. ʽwiązać, wyplatać, sczepiaćʼ, 3. ʽo reumatyzmie: wykręcać; wykrzywiaćʼ 
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(Sausgėla sąnarius nársto ʽReumatyzm wykrzywia członkiʼ), sunárstyti ʽpowiązaćʼ. Analiza 

synchroniczna: nár-styti, frq. z suf. -sty- i SO nar- ⇐ ner-, por. nérti II ʽnizać, wiązaćʼ. 

Analiza diachroniczna: nárst-yti, caus. z suf. -y- od neopwk. na SP/SO narst- ⇐ nirst-, por. 

prs. išnìrsta ʽ(kończyna) wybija się ze stawuʼ (s.v. nìrti II). Paralele podano s.v. nárstyti I. — 

Neoosn. narsty-: Sunarstyk nárstymą, bus botagas trumpesnis ʽZawiąż węzeł, to bicz będzie 

krótszyʼ. Neoosn. narst-: nars̃tas ʽbicz bata, to co się przywiązuje do biczyskaʼ (inaczej ŽD 

324: suf. -stas), panársta ʽskrócenie długości biczaʼ, panars̃tis ʽbicz bataʼ. 

 narsùs, -ì 4 p.a. 1. ʽnie lękający się niebezpieczeństw, śmiały, odważnyʼ, 2. ʽsilny, 

energicznyʼ, 3. bibl. ʽsurowy, okrutnyʼ — formacja przymiotna z suf. -u- od abstr. nars̃as a. 

narsà ʽśmiałość, odwagaʼ, por. GJL II, § 356 (tu sprostowanie do ŽD 311, gdzie była mowa o 

neosuf. -sus). — Drw. narséiva c. ʽśmiałekʼ, narsýbė ʽśmiałośćʼ, narsìngas ʽbardzo 

odważny; zły, okrutnyʼ, narsùmas ʽodwagaʼ, narsuõlis ʽśmiałek, zuchʼ. Vb. denom. narsáuti 

ʽokazywać odwagę, ryzykowaćʼ (por. drąsà ⇒ drąsáuti), narsìnti ʽośmielać, dodawać 

odwagi, poduszczaćʼ. 

 naršìnti I, naršinù, naršinaũ ʽjątrzyć, pobudzać do gniewuʼ — causativum z suf. -in- i 

neoapofonicznym SP/SO narš- od neopwk. nirš- jak w nirštù, nirš̃ti ʽwpadać w gniew, złośćʼ 

(zob.), SD naršinu «jątrzę» (syn. rūstinu, rūstybėsp kurstau), įnaršìnti ʽrozdrażnić, rozjątrzyć, 

rozgniewaćʼ. Z obocznym sufiksem: įnaršyti: neįnaršykite vaikų jūsų MOP ʽnie pobudzajcie 

ku gniewowi dzieci waszychʼ. Nomina: narštas (zob.), naršùs ʽgniewny, srogiʼ (syn. narsùs). 

Paralele apofoniczne: nirs̃(ti) ⇒ nars-; girs̃(ti) ⇒ gars̃-; kirs̃(ti) ⇒ kars-. 

 naršìnti II, naršinù, naršinaũ ʽrozmnażać rybyʼ (Aš žuvis naršinu, t.y. laukiu, kad anos 

neršėtų JU ʽCzekam, aż się ryby zaczną ikrzyćʼ), išnaršìnti ʽsztucznie rozmnażać rybyʼ — 

causativum z suf. -in- i SO narš- ⇐ nerš-/nirš-, por. nerš̃ti I ʽikrzyć sięʼ, niršė́ti ʽroić się, 

poruszać się we wszystkie stronyʼ. Paralele: kankìnti ⇐ keñkti; nartìnti ⇐ nértėti, nirs̃ti; 

talpìnti ⇐ tilp̃ti. Z obocznym suf. -y-: naršýtis ʽikrzyć sięʼ. — Postverbalia z narš-: apnaršaĩ 

ʽikra rybʼ, išnaršaĩ m.pl. ts., ìšnaršos f.pl. ts., pãnaršas ts. (⇒ drw. wsteczny: narš̃as 

ʽikraʼ439; vb. denom. naršýtis ʽrzucać ikręʼ), naršà ʽrzucanie ikry; pora rzucania ikryʼ, 

naršatìs a. narštvà ts., naršlaĩ m.pl. ʽikraʼ, narš̃tas ts. (⇒ vb. denom. narštýtis ʽrzucać ikręʼ). 

Por. łot. nārsts a. nārsta, nārste ʽikraʼ (⇒ vb. denom. nārstît a. nārstîtiês ʽikrzyć sięʼ). SO 

narš- widać też w odpowiedniku ros. gw. nóros ʽżabi skrzekʼ i nórostь ob. nórost ʽczas 

rzucania ikryʼ (Būga, RR II, 505, REW II, 228).  

 naršýti, naršaũ, naršiaũ ʽgmerać, grzebać w czym, np. w skrzyni, szukając czego, 

rozrzucać, przetrząsać, mieszać; wygrzebywać kartofle z ziemiʼ — iterativum z suf. -y- i SO 

narš- ⇐ nerš-, por. nerš̃ti II ʽryć, grzebaćʼ. Paralele: darkýti ⇐ derk̃ti; taršýti ⇐ terš̃ti; 

maišýti ⇐ miẽšti.  

 narštas stlit. ʽzapalczywośćʼ: Nusiuntė tieg prieš juos rūstybę naršto savo SP I, 25922-23 

ʽPosłał prawi przeciwko nim gniew zapalczywości swojejʼ — sb. postverbale na -tas od 

naršìnti I (zob.). Inaczej ALEW 687: apofoniczne nomen od prymarnego czas. nerš̃ti, -čia, -tė. 

— Drw. narštinykas 1. ʽbuntownikʼ (Nes Kalvinas didžiausias narštinykas Bažnyčios 

šventos, daro Dievų darytoju nusidėjimų SP I, 28823 ʽBo Kalwin nawiętszy buntownik 

kościoła świętego, czyni Boga czynicielem abo przyczyną grzechowʼ), 2. DP, SD «zwadca» 

[ʽczłowiek kłótliwy, kłótnikʼ], narštvà gw. ʽgniew, złość, wściekłośćʼ (budowa jak w brastvà 

⇐ brastà; nãštvos ⇐ naštà). — Vb. denom. narštinti: narštinu SD «buntuię się przeciw 

komu» (syn. vaidijuosi), narštìntis ʽgniewać się, okazywać złośćʼ, įsinarštìnti ʽrozzłościć 

sięʼ. — Do neoosn. narš- należy też naršùs ʽgniewny, srogiʼ. 

 
439 W ALEW 687 *narš̃as zakwalifikowano jako ʽregelhaft o-stufige τόμος-Bildungʼ od neršė́ti.  
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 nartà 4 p.a. gw. 1. ʽciężarek nawlekany na dolną linkę sieci rybackiej, tzw. grązʼ (Prie 

tinklo prikabintos penkios nart̃os ʽPrzy sieci jest zawieszonych pięć grązówʼ), war. nertà, 2. 

ʽwir wodnyʼ, 3. ʽbystry prąd rzeki, nurtʼ; z innym tematem: nart̃as ʽprąd rzeki, nurtʼ — 

formacje postwerbalne na -t- od neoosnowy na SO nar- typu *naryti ⇐ nérti I ʽzanurzać się, 

pogrążać się w wodzieʼ. Por. nárdyti, narìnti i nárstyti. Suf. -t- podobny do narš̃tas, vart̃ai. 

Budowa nartà przypomina pol. przest. nort ʽprąd w rzece; głębina wodnaʼ. Zanikłe iter.-

caus. *naryti ma odpowiednik psł. *noriti, zob. s.v. nárdyti. — PKEŽ 3, 325 suponuje stpr. 

n.rz. *Nartā, która miała dać początek n.m. Ponarthen (dzielnica Królewca). 

 nártas 1 p.a. stlit., gw. ʽwęgieł domu, róg, kątʼ (nárto akmuõ ʽkamień węgielny, 

narożnyʼ) — postwerbalny rzeczownik na -ta- od osnowy nar- zanikłego iter. *naryti 

ʽłączyć, spajaćʼ vel sim. ⇐ pwk. ner-, por. nérti II m.in. ʽnizać, wiązaćʼ. Znacz. etym. 

ʽspojenie, wiązanieʼ. Odnosi się ono do budowli stawianej techniką zrębową, gdzie belki są 

łączone na węzłach za pomocą wrębów. Por. Trobos kampus, rąstus nérti ʽŁączyć belki 

tworząc [z nich] kątyʼ. Medinę triobą gali per dieną sunérti ʽDrewnianą chatę można 

wznieść przez dzieńʼ. Langų rėmai privalo būti sandariai sunerti kampuose ʽRamy okienne 

powinny być dokładnie spasowane w kątachʼ. Czas. sunérti opisuje również konstrukcję z 

kamienia: Krosnis sunertà iš akmenų ʽPiec postawiony z kamieniʼ. Inne nazwy ʽwęgłaʼ to 

kerčià, kertė ̃ i są́spara (zob. LEEŽ 247). LEW 485, 495 łączył nártas raczej z czas. nérti I 

ʽpogrążać sięʼ, sugerując związek konstrukcji budowlanej z palowaniem. Zdaniem ALEW 

687 motywacja wyrazu niezupełnie jest jasna.— N.m. Nartaĩ, Nart̃as, Nartavà, Nartẽlis. 

 nártinti, nártinu, nártinau ʽdoprowadzać do gniewu, jątrzyć, wywoływać wzburzenieʼ 

(war. nartìnti), zwykle z prvb. į-: įnártinti ʽrozgniewać, rozeźlić kogo, rozjątrzyć; rozdrażnić 

(psa)ʼ. DP ʽobrazić, rozgniewaćʼ, SD įnartinu 1. «bestwię kogo» (syn. ingailinu, gailu darau), 

2. «roziątrzam» (syn. įširdinu)», 3. «roziuszam», įnartintas SD «zaiątrzony». Formacja 

dwuznaczna: 1° vb. denominativum na -in- od nart̃as ʽgniewʼ, 2° vb. deverbativum: caus. 

*nartyti, które zmieniło suf. -y- na -in-; SO nart- ⇐ nirt-/nert-, por. nirs̃ti ʽwpadać w gniewʼ, 

nértėti ʽwybuchać gniewemʼ Paralele: marìnti ⇐ mirti; sargìnti ⇐ sirg̃ti; tarpìnti ⇐ tirp̃ti. 

Zob. też ALEW 687n. — Nomina z nart-: nart̃as ʽgniew, złość, upór, narówʼ (arklio nart̃as 

ʽkoński narówʼ), ⇒ nartùs 1. ʽo zwierzęciu: uparte, narowisteʼ, arklys nartus SD «koń 

twardousty» [ʽkoń, który nie daje sobą kierowaćʼ], 2. ʽktóry zapragnął czego gorąco, zapalił 

się do czegoʼ, 3. ʽkto łatwo wpada w gniew, popędliwy, zapalczywyʼ. — Zapoż. litewskie w 

błr. gw. nart ʽczłowiek despotyczny; uparte dziecko a. zwierzęʼ, ros gw. nart ʽuparciuchʼ 

(Laučjute 56, ĖSBM 7, 245). — Vb. denom. nártauti ʽgniewać się, złościć sięʼ (typ gáidauti, 

gą́stauti), nartė́ti, -ja, -jo ʽo koniu: stawać się narowistymʼ (Mušamas arklys nartė́ja ʽBity 

koń staje się narowistyʼ). — W kontekście lit. nart- wymienia się czasem psł. *nor-vŭ, por. 

scs. nravŭ ʽnatura, usposobienie, zwyczajʼ, ros. nórov ʽchęć, pragnienie; postępowanieʼ, 

stczes. nrav ʽzwyczaj; moralnośćʼ (czes. mrav), pol. narów (zam. *nrów) ʽzły nawyk, zły 

zwyczaj, wadaʼ, zob. np. Endzelīns, DI II, 400, Boryś 352. Jest to o tyle problematyczne, że 

materiał lit. nie pozwala na analizę nar-t-, czyli na uznanie danej formy za neopierwiastek. — 

Nawiązanie w stpr. ENCH: <°nert°>, por. kai mes... ni... ernertimai ʽabyśmy nie wprawiali w 

gniew, das wir... nicht erzuernenʼ (odpowiednik stlit. idant neįnartintumbim), asmai stans 

ernertiuns ʽrozgniewałem ich, ich habe sie erzuernetʼ, sb. prei nertien dat.sg. ʽdo gniewu, zu 

zornʼ, gen.sg. steises nierties ʽgniewu, des Zornsʼ, czyt. [nirtis] (por. lit. nirtulỹs). Pisownia 

<°nert°> dopuszcza trojaką interpretację historyczną: [nert-], [nirt-] lub [nart-] (zob. LAV 

123), z czego wynika, że materiał staropruski nie nadaje się do ustalenia stosunków 

apofonicznych w zakresie rozpatrywanego tu pierwiastka. Inaczej PKEŽ 1, 287 i 3, 186, który 

wszędzie czyta <°nert°> literalnie, tj. [nert-]. 

 narṽas 4 p.a., nárvas 1 p.a. 1. ʽklatka na ptaki lub zwierzętaʼ, 2. gw. ʽklateczka do 
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zamykania matki pszczelej, tzw. matecznikʼ (war. narvà), 3. gw. ʽpętla do łowienia ryb, 

ptaków lub zajęcyʼ — prawdopodobnie postwerbalny rzeczownik na -va-/-vā- od czas. 

*naryti ʽwiązać, zawiązywać (zamykać)ʼ, który był iteratywem do nérti ʽnizać, wiązaćʼ. 

Paralele: ard̃vas, ardvà ⇐ ardýti; sparvà ⇐ sparìnti. Por. s.v. nérti II czasowniki sekundarne 

na SO nar-: atnarinti ʽrozsznurowaćʼ, išnárdyti ʽrozsupłać węzełʼ i nárstyti m.in. ʽwiązać, 

sczepiać razemʼ. Z obocznym tematem: nárvė ʽpętla do połowu drobnych zwierząt i ptakówʼ, 

ùžnarvė m.in. ʽpętla; węzełʼ. Inaczej ŽD 376 i ALEW 688: narṽas ma być drw. prymarnym od 

nérti ʽzanurzać sięʼ. — Drw. narvẽlis ʽkomórka w plastrze mioduʼ, narvė́tas ʽporowaty, 

dziurkowatyʼ. Vb. denom. apnarvinėti b.z.a. ʽobchodzić różne miejsca, odwiedzaćʼ (znacz. 

etym. ʽo myśliwym: sprawdzać miejsca, gdzie zastawiono pętle, sidłaʼ), narvúoti ʽdziurawić, 

przekłuwać, przedziurawiaćʼ. 

 nasraĩ, -ų̃ 4 p.a. m.pl. 1. ʽnozdrzaʼ, 2. ʽpysk zwierząt, paszczaʼ, 3. stlit. ʽusta, gębaʼ440. 

War. z insercją t: wsch.-lit. nastraĩ ʽnozdrza, pyskʼ (LD § 242). Analiza: *nas-ra-, drw. na *-

ro- od allomorfu słabego pie. *Hnh2-es- z pdg. *Hneh2-s- ʽnosʼ, zob. nósis. Do porównania 

stoją: 1° w słowiańskim nozdri scs. f.pl. ʽῥῖνεςʼ, zmienione z psł. *nozri < *nosri przez 

sonoryzację sr > zr i insercję d441 (ros. nozdrjá, czes. nozdra, stpol. nozdrze, nozdrza), 2° w 

germańskim śrdn. noster ʽnozdrzeʼ, stfryz. noster(e)n ts., < pgerm. *nusr-, z metatezy *unsr- 

< *ṇs-r- (EWD 936, Kluge-Seebold 509). Nieco inaczej ALEW 688. Trudny do przyjęcia jest 

pogląd, jakoby nasraĩ było slawizmem i jakoby scs. nozdri ʽdziurki w nosieʼ było złożeniem 

członu *nos- ʽnosʼ z werbalnym *dr- ʽdrzećʼ, zob. Vaillant I, 76; IV, 644, 751. — Drw. 

nasrẽliai m.pl. ʽustkaʼ: <buczêwimas nasrêlų> DP ʽcałowanie ustekʼ. Gw. nastrìščiai m.pl. 

ʽwielkie ustaʼ może być przeróbką błr. gw. nozdrišča (ŽD 332). Cps. kietnãs(t)ris ʽ(koń) 

który dobrze znosi kiełznoʼ (por. kíetas), žuvanãstris ʽten, kto szeroko się rozdziawia, kto się 

wydzieraʼ (por. žuvìs). N.m. Nasrė́nai, Vilkanastraĩ. Osobno zob. apìnasris.  

 nastarñas 2 p.a. gw. bot. ʽaster, Callistephus hortensisʼ. War. nastarñė, nastarnià 2 p.a. 

Bez etymologii. 

 nastùrta 1 p.a., nasturtà 2 p.a. bot. ʽroślina ozdobna nasturcja, Tropaeolumʼ — drw. 

wsteczny od nastùrcija (⇐ błr. nastúrcyja ⇐ pol. przest. nasturcyja, por. śrłac. nasturcium). 

War. nastùrtė, nastùrtis (nastùrna); z metatezą r: narstùtis 2 p.a. Neoosn. nast-: nastẽlė, 

nastùlka. — Gw. nastùrka ⇐ błr. nastúrka, -i (por. TSBM, ĖSBM 7, 259). War. m. nastùrkas, 

zwykle pl. nastùrkai. LKŽ, ani LEW 485 nie odnotowują obcego charakteru formacji na -k-.  

 našà 4 p.a. żm. 1. ʽplon, wydajność gleby, urodzajʼ (Pas mus visi javai užauga, tik 

našõs nėr ʽU nas wszystkie zboża rosną, tylko nie ma urodzajuʼ), 2. ʽsiła witalna, energiaʼ 

(Jau neįstengiu, vaikeli, nėr našõs ʽJuż nie zdołam, chłopcze, nie mam siłyʼ) — 

konkretyzowane nomen actionis z suf. -ā- i SO naš- ⇐ neš-, por. nèšti ʽnieśćʼ. Paralele: 

dangà ⇐ deñgti; lakà ⇐ lėk̃ti; skarà ⇐ (s)kérti. — Inne nomina ze SO naš-: naštà (zob.), 

našuliai SD
1 m.pl. «taistra» [ʽtorba, jukiʼ, L.], SD «biesagi; mantyka» [ʽworek podwójny z 

 
440 Por. Tenekalb bliužnerstvas tava nasrai MŽ 43617 ʽNiechaj nie wypowiadają bluźnierstwa usta tweʼ. — 

Viešpatie, atdaryk lūpas manas, ir nasrai mani apsakys garbę tavo DP 31943 ʽPanie, otwórz wargi moje, a 

usta moje będą opowiedać chwałę twojęʼ. — kad mes tave patį garbintumbim, nasrais širdžia prašytumbim 

PK 11722 ʽbyśmy tobie zawsze się modlili, sercem i usty wzywaliʼ. — suspaudžiu nasrus SD «stulam gębę», 

piktas kvapas iš nasrų SD «cuchnienie z ust», pypynė, kuriu skersai nasrump pridėtu pučia SD «fletnia» 

(syn. pypynė).  
441 Paralela słowiańska: *męzdra ʽbłona pokrywająca mięsoʼ, stpol. mięzdra ʽbłonka na białku jajecznymʼ, 

stczes. mázdra ʽbłonka, skórka; bielmo na okuʼ, cs. męzdra, strus. mjazdra, ros. mezdrá a. mjazdrá, ukr. 

mjázdra ʽwewnętrzna, przymięsna strona skóryʼ (rcs. mjazdrica ʽbłonka jajkaʼ) — z psł. *męzra < *męsra < 

pie. *mens-rā (drw. od nazwy ʽmięsaʼ: scs. męso, sti. mām̐sá-). — Paralela litewska: gw. gaĩzdras (insercja 

d) < *gaizras obok gaĩstras (insercja t) < gaĩsras ts. (⇐ gaĩsas).  
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podłużnym otworem w środku długości przewieszany na piersi i plecyʼ, SPXVI], našuliai 

vaikų SD
1 «czacz, czaczek, czaczko» [ʽzabawka dziecinnaʼ], syn. cecelės vaikų (LKŽ pisze 

našuliaĩ 3 p.a.), našulỹs ʽco niesie się w ręku (pakunek, węzełek, walizka) lub dźwiga na 

plecachʼ (war. nešulỹs), našùs ʽurodzajny, wydajny, owocny, plennyʼ (por. drąsùs ⇐ drąsà; 

maldùs ⇐ maldà; tamsùs ⇐ tamsà). — Formacje urobione od czasowników złożonych z 

prvb.: ãpnašos f.pl. 1. ʽosad naniesiony przez wodę powodziowąʼ, 2. ʽśniedź, nalotʼ (⇒ 

apnašùs ʽszybko śniedziejący – o nożuʼ), ìšnaša 1. ʽwyrwa, rów wyryty przez wodęʼ, 2. 

ʽprzypis w tekście naukowymʼ, ìšnašos f.pl. ʽwszystko, co wynosi się z domu (śmieci, 

pomyje)ʼ, ⇒ išnašùs ʽwysoki i szczupły, smukły (o mężczyźnie, koniu, drzewie); piękny, 

okazały; obszerny, przestronnyʼ; pónašis, -ė ʽo biegu koniu: dość szybkiʼ ⇐ panèšti (Arklys 

bėg pónašiai, atseit, yr išnašinis ʽKoń biegnie dość szybko, w tym sensie, że jest 

«išnašinis»ʼ), prãnašas (zob.), są́našos (zob.). 

 nãščiai, -ių 2 p.a. pl. m. 1. ʽnosidła do dźwigania na ramionach wiader z wodąʼ, 2. 

ʽumocowana na dwu łękach siatka do przenoszenia słomy, sianaʼ, 3. SD naščiai «lektyka», 4. 

naščiai numirusių SD «mary» [ʽnosze, na których kładą ciało zmarłegoʼ, SPXVI]. Analiza: 

našči-ai, drw. od neoosn. našč̓ -, wyabstrahowanej z *naščiau, formy prt. do *naštyti < *naš-

sty-, zanikłego frq. do nèšti ʽnieśćʼ (zob.). Paralele: atlaĩsčiai ⇐ *laistyti; sū́rslasčiai ⇐ 

*slastyti. Osobno zob. naštà. — Drw. naščiõkai m.pl. gw. ʽnosidła, koromysłaʼ. 

 naškys b.z.a. przest. ʽktoś wścibski; łasuchʼ (Miežinis) ⇐ zapoż. z łot. našķis ʽłasuch, 

Näscherʼ ⇐ našķêt ʽłasować, naschenʼ (⇐ śrdn. naschen), zob. Urbutis 2009, 280, ME II, 

694, Jordan 80. 

 našláitis, -ė 1 p.a. ʽsierotaʼ, SD «osierociały» — rzeczownik denominatywny na -aitis 

od našlė ̃ ʽwdowaʼ lub našlỹs ʽwdowiecʼ. Formant wskazuje na to, że wyraz jest swego 

rodzaju zdrobnieniem, por. paralele w GJL II, § 437. — Drw. našláitė bot. ʽfiołek trójbarwny, 

bratek, Viola tricolorʼ (por. pol. nazwy ludowe tego kwiatu: sierotka ⇐ sierota ʽorbusʼ; 

macoszka ⇐ macocha ʽnovercaʼ), našlaitỹstė ʽbycie sierotą, sieroctwoʼ (Našlystė tai ne 

našlaitỹstė ʽWdowieństwo to nie [to samo, co] sieroctwoʼ), SD «osierocenie». Vb. denom. 

našlaičiáuti ʽbyć sierotąʼ. 

 našlė ̃ 4 p.a. ʽwdowaʼ. Może to być substantywizowane adi. f. *našl-ii̯ā od *našlas, 

znacz. etym. ʽtaki, który zmarł śmiercią gwałtowną, zginąłʼ, mianowicie przy założeniu, że 

*naš-las było formacją równoległą do gr. νεκρός m. ʽtrupʼ < pie. *noḱ-lo-, *neḱ-ro-, od pie. 

*neḱ-/*ṇḱ- ʽzginąć, zniknąćʼ (zob. LIV
2 451 n.). Por. wed. náśyati ʽznika, ginieʼ (zam. 

*aśyáti < *ṇḱ-i̯é-ti), naṣṭáḥ ʽzaginionyʼ, nanāśa pf. ʽzniknął, zginąłʼ (*ne-nóḱ-e), toch. B 

enkwe, toch. A onk ʽczłowiekʼ (pie. *ṇḱ-u̯ó- ʽten, kto umiera a. ginie, śmiertelnikʼ), łac. necō, 

-āre ʽzabićʼ, ēnecō ts., nex, necis f. ʽgwałtowna śmierć, zabójstwo, morderstwoʼ, SO noceō, -

ēre ʽwyrządzać krzywdę, szkodę, szkodzićʼ. Znacz. etym. našlė:̃ ʽosoba związana z zabitym, 

poległymʼ ⇒ ʽwdowaʼ (por. LEW 486, ĄLEW 593). Wynika z tego, że forma męska našlỹs 

ʽwdowiecʼ pochodzi od żeńskiej, podobnie jak to jest w łot. atraĩknis ʽwdowiecʼ ⇐ 

atraĩkne442. — Drw. našláitis (zob.), nãšlas, -à ʽowdowiałyʼ (Našlám vyrui ar našlái 

moteriai ne koks jau be gerumas ʽDla wdowca albo wdowy nie ma już nic dobregoʼ), našlẽlė 

bot. ʽViola tricolorʼ, našlỹstė ʽstan wdowi, wdowieństwoʼ, SD «owdowienie; wdowstwo» (Te 

est motė našlystoj, vaikai pastumdėleis PK 8715 ʽNiech żona wdową będzie, dziatki 

śirotamiʼ), nãšliškas ʽwdowi, np. stanʼ (stoną moterystės ant... nãšliško perkelinėt DP 6830 

 
442 Lit. neologizm wyparł odziedziczony wyraz *vidžiava < pie. *h1u̯idheu̯-eh2- ʽwdowaʼ, por. wed. vidhávā-, 

scs. vĭdova (ov z *eu̯), ros. vdová, łac. vidua ʽwdowaʼ, stir. fedb, goc. widuwo. Obok tego gr. ἠίθεος 

ʽnieżonaty, kawalerʼ < *h1u̯idheu̯-o- (por. łac. viduus ʽowdowiałyʼ i ʽnieżonatyʼ). Zob. EWAIA II, 556, Meiser 

1998, 56, de Vaan 676 n.  
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ʽstan małżeński nad... wdowi przekładaćʼ). Cps. gývanašlis, gyvãnašlis ʽmąż porzucony 

przez żonę, rozwodnikʼ, też gývnašlis (dosł. ʽżywy wdowiecʼ, por. gývas), gývanašlė ʽżona 

porzucona przez męża, rozwódkaʼ (dosł. ʽżywa wdówkaʼ), prónašlis ʽten, kto został 

wdowcem po raz drugiʼ (por. prónaujis ʽna wskroś nowyʼ). Vb. denom. našláuti ʽbyć 

wdowcem, wdowąʼ (⇒ našláutas sūnùs, našláuta mergáitė ʽsyn, córka urodzeni przez 

wdowęʼ, por. typ panáutas), apnãšlinti ʽumierając osierocić kogoʼ, SD
1 apnašlinu 

«osierocam». Por. n.m. Našlė́nai 2x. Zob. też šeirỹs i udavà.  

 naštà 4, 2 p.a. 1. ʽto, co się niesie, co się przenosi, zwykle na plecach (pewna ilość 

siana, słomy, chrustu, drzewa)ʼ, 2. ʽnektar, miód znoszony przez pszczołę do ula, tzw. 

pożytekʼ, 3. ʽciąża, okres ciążyʼ, 4. przen. ʽciężar, brzemięʼ (senãtvės naštà ʽbrzemię 

starościʼ). Pl. nãštos ʽnosze, nosidłaʼ. Odpowiednik łot. nasta ʽciężar, brzemię; strój, ubiórʼ 

(war. ne̦sta), też m. nasts. Sb. postverbale na -ā- od neoosn. našt-, którą wyabstrahowano z 

*naštyti < *naš-sty- ʽnosić, -naszaćʼ, zanikłego frq. do nèšti ʽnieśćʼ. Paralele: bėgštà ⇐ 

*bėgštyti (*bėg-sty-); maĩštas ⇐ *maištyti (*maiš-sty-); rãštas ⇐ *raštyti (*raš-sty-). Inaczej 

ŽD 323 i ALEW 689: *naš-tā-, drw. apofoniczny od pwk. neš-. LEW 485 nie zajmuje się 

strukturą derywatu. — Drw. naštinė SD «lektyka» (syn. naščiai, naštis), nãštis, -ščio ʽpewien 

ciężar do przeniesieniaʼ, naštótas ʽten, kto ma ciężar na plecachʼ, naštùvai m.pl. ʽnosidła na 

wiadra; siatka na słomę, sianoʼ, nãštvos f.pl. ʽnoszeʼ (por. brastvà ⇐ brastà), cps. naštnešas 

CGL ʽtragarzʼ (kalka z nwn. Lasten-träger), pusiáunaštis ʽpołowa okresu ciążyʼ (por. pusiáu; 

syn. pusiáurakis). 

 natà 4, 2 p.a. 1. ʽmelodiaʼ, 2. ʽnutaʼ, 3. gw. ʽgłosʼ (Natõs gražios neturėjau, negiedojau 

ʽNie miałam dobrego głosu, [więc] nie śpiewałamʼ) — zapoż. ze stbłr. nota, błr. nóta, -y ⇐ 

pol. przest. nota (SLA 137, LEW 487). War. notà 2 p.a. Zwraca uwagę przesunięcie pożyczki 

z tematów na -ā- do tematów na -(t)i-: war. natìs, -iẽs 4 p.a. f. ʽmelodia; nutaʼ (Nemoki natiẽs 

ʽNie znasz melodiiʼ). Paralelne tematy na -ti- wśród zapożyczeń to speltìs ob. spelt̃ė; grantìs 

ob. grantas i klintìs ob. klìntas. — Drw. iš natų̃ adv. ʽpowoli, ostrożnieʼ, natìngas ʽmający 

dobry, melodyjny głosʼ (natìngai gíeda ʽmelodyjnie śpiewaʼ), natỹstas ts., natlỹvas ʽmający 

dobry słuch, zdolny do śpiewuʼ.  

 nãta adv. gw. 1. ʽnadto, zbyt, zbytnioʼ, 2. ʽbardzoʼ (Reikia nãta greito arklio, kad 

Utenon nuvažiuotum par dvi valandas ʽTrzeba bardzo szybkiego konia, żebyś do Ucian w 

dwie godziny dojechałʼ) — zapoż. z błr. gw. nádta, nátta/nátto, náta ʽbardzoʼ ⇐ pol. nadto 

⇐ nad to (por. PZB 3, 140). Znacz. ʽbardzoʼ zostało zapewne wyabstrahowane z polskiego 

zwrotu zanadto ʽza bardzoʼ (por. zanadto się cenić, zanadto się chwalić). — Drw. nenãta a. 

nenãto adv. ʽnie (za) bardzoʼ: Bočià mokė́j, o momà nenãto mokė́j [lietuviškai] LZŽ ʽTata 

umiał, a mama nie (za) bardzo umiała [mówić po litewsku]ʼ. 

 naudà 3, 4 p.a., náuda 1 p.a. 1. ʽdobro, majątekʼ, 2. ʽpożytek, korzyść (z pracy, z 

ziemi), zysk, zarobek, dochódʼ (też m. náudas 1 p.a.), 3. ʽzdobycz z rabunku, grabieży, łupʼ, 

4. ʽziarno, zbożeʼ443. Odpowiednik łot. naûda ʽpieniądze; pożytek, majątekʼ. Lit.-łot. *nau̯d-

ā- to formacja na SO od zanikłego pwk. pb. *ni̯au̯d-. Paralele apofoniczne: daubà ⇐ 

*džiaub-/dub- (dùbti); laidà ⇐ leid-. Pwk. pie. *neu̯d- ʽużywać, korzystać z czegoʼ (IEW 456, 

LIV
2 456), por. goc. niutan ʽosiągnąć, korzystać, spożywać, zużywaćʼ, nwn. genießen 

ʽspożywać, zażywać czego; otrzymać, np. wychowanieʼ, nomina: stisl. nautr ʽdarʼ, naut 

 
443 SD naudà ukazuje się w kilkunastu lemmatach, por. np. nauda kas metai surinkama «dochód», nauda 

derunčiai imama «interesse» [ʽkorzyść, zysk, dochódʼ, SPXVI], nauda ažu palūkį pinigų «lichwa, płat», 

nauda išveržta «łup», metinė nauda «ordynaria» [ʽczęść zarobków pracowników rolnych wypłacana w 

naturze: w zbożu, drzewieʼ, SPXVI], nauda, vaisius metuose imamas «prowent» [ʽdochód uzyskiwany z dóbr 

lub z tytułu zajmowanego stanowiskaʼ, SPXVI], nauda iš tiesos «przezysk sądowy» [ʽnależność uzyskiwana 

przez wygrywającego sprawę w sądzieʼ]. 
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ʽbydło użytkowe, rzeźne a. pociągoweʼ, stang. néat ts., stwn. nuz, nutzes m. ʽużycie, korzyść, 

dochódʼ. Zob. też BSW 194, LEW 487, Stang 1972, 39, Kroonen 389, ALEW 689n. (tu 

postulat formacji już pie. *nóu̯deh2-). Zwraca uwagę brak refleksu SZ lit. †nud-. — Zapoż. 

litewskie w błr. naŭdá ʽkorzyść, zyskʼ (Laučjute 48, ĖSBM 7, 267). — WSZ *nūd-: nū́sti, 

nū́dau (zob.). — Drw. benaũdis ʽbezużytecznyʼ, naudenykas BRB ʽegoistaʼ, naudìngas 

ʽpożytecznyʼ, SD też «zyskowny, zysk przynoszący» (por. łot. naûdîgs ʽzamożny, majętnyʼ), 

naudìngai adv. SD «zyskownie, z zyskiem», naũdžius ʽwyzyskiwacz, zdziercaʼ (⇒ nazw. 

Naũdžius, Naudžiū́nas), nausvà ʽkorzyść, zyskʼ (neosufiks jak w darsvà, gausvà), nenauda 

SD
1 «niepożytek», nenáuda a. nenaudà c. ʽktoś nieudolny, niezdara, niedołęgaʼ (⇒ 

nenáudėlis ts.). Cps. savanaũdis ʽegoistaʼ (por. sãvas), svetimnaũdis (zob. svẽtimas). — Vb. 

denom. naudáuti przest. ʽzyskiwać, korzystać z czego, używać dla swoich potrzebʼ, 

naudauju SD «zyskuię co», naudauju eldiju SD «szypruię» [ʽbyć szyprem, trudnić się 

szyperstwemʼ], panaudáuti DP ʽskorzyścićʼ, panaudauju SD «naciągam na swoy pożytek» 

(syn. unt savo naudos paverčiu, pagrįžiu). Refl. naudótis ʽkorzystać z czego, używaćʼ, 

pasinaudóti ʽskorzystać, wykorzystaćʼ; naũdyti, -iju, -ijau ʽodnosić korzyść; lubić, mieć 

upodobanie w czymʼ; pasinaũdyti, -iju ʽzachcieć się, zapragnąć czegoʼ. Tu też piktnaudžiáuti 

ʽnadużywaćʼ – kalka z ros. zloupotrebljátь (por. pìktas ʽzłyʼ), ⇒ piktnaudžiãvimas 

ʽnadużycie, nadużywanieʼ. 

 naũgė 2 p.a., naũgis 2 p.a., náugis 1 p.a. 1. ʽkruszec, minerał, z którego otrzymuje się 

metalʼ (Kiti kasa iš žemės nauges, akmenines anglis ʽInni wydobywają z ziemi kruszce, 

węgiel kamiennyʼ), 2. ʽmetalʼ (Ištirpinto naũgio gurvuolys ʽGrudka wytopionego metaluʼ). 

Niejasne. LEW 487 proponował powiązanie z rodziną nõvė ʽmorderstwo, śmierćʼ, co nie 

wydaje się prawdopodobne. Może naũgė pochodzi ze zmiany *naudė (gwarowa neutralizacja 

opozycji spółgłoskowej gʼ/ď, por. LD § 154)? Wtedy por. naudà ʽpożytek, korzyśćʼ. 

 naujãdaras 1 p.a gw. ʽgrunt świeżo wykarczowanyʼ: Šitas laukas naujãdaras vadinas, 

mat, anas iš krūmo išplėštas ʽTo pole nazywa się naujadaras, bowiem zostało oczyszczone z 

krzakówʼ. Złożenie członów naũjas ʽnowyʼ i °daras, gdzie dar- stanowi SO do dir- jak w 

dìrti, dirt̃i ʽdrzeć, zdzierać (skórę), żąć (żyto)ʼ. Za SO dar- przemawia takie comparandum, 

jak łot. gw. darījums lub pl.t. darījumi ʽmiejsce wykarczowane na łąkęʼ (zob. ME I, 440) 

obok dìrât, -āju ʽzdzierać skóręʼ i dìrva2 ʽpole zasiane; łan zbożaʼ (por. lit. dìrva ʽrola, 

ziemia uprawnaʼ ⇐ ʽwykarczowane poleʼ). Paralele apofoniczne: ìrti ⇒ ardýti; (pa)lìmti ⇒ 

lámdyti; tìrti ⇒ tárdyti; vìlgti ⇒ válgyti. — Drugi przykład litewskiego SO dar- to złożenie 

naũdarmės f.pl. gw. ʽświeżo wykarczowana polana w lesie zasiedlona przez ludziʼ < *nauja-

darmės (zanik sylaby -ja- w kontrakcji, zob. GJL I, § 561). W kwestii adi. naũjas w I członie 

por. naujíena ʽgrunt po raz pierwszy wzięty pod uprawęʼ. Dalszych przykładów dostarcza 

nazewnictwo, por. nazwę lasu i błota Naudaraĩ m.pl. (*Nauja-daraĩ) oraz nazwę pola 

Naũdarinės f.pl. (Vanagas 225). — W słowiańskim por. strus. dorŭ ʽoczyszczona przez 

karczowanie ziemia, przeznaczona na uprawę lub pastwiskoʼ, ros. dor, v dorú ts., błr. gw. 

dórki pl. ʽzorany ugór; pole wśród lasuʼ (zob. BSW 52, SŁPS 3, 127). 

 naũjas, -à 4 p.a. ʽnowyʼ — wywodzi się przez dysymilacyjny zanik i̯ z *niaũjas < pb. 

*ni̯au̯-i̯as, co było kontynuacją pie. *neu̯-i̯os (por. Pedersen, Studi baltici 4, 1935, 151); 

naujóji ʽta nowaʼ < *niaujóji. Paralela: kraũjas < *kriaũjas < pb. *kri̯au̯-i̯as (inne przykłady 

s.v. gáuti). LEW 487n. i ALEW 691 nie objaśniają genezy litewskiego dyftongu au w pozycji 

przed j. NIL 525 nie uwzględnia fazy dysymilacji przy ocenie lit. refleksu. Poza jęz. 

litewskim formację z suf. *-i̯o- pokazują gr. joń. νεῖος, goc. niujis i wed. návya- ʽnowyʼ. 

Derywat na *-i̯o- odnowił w różnych dialektach ie. starszą, szerzej poświadczoną formację o 

suf. -o-, *neu̯-ó-, por. gr. νέος, myk. ne-wo, wed. návaḥ, mław. nauua-, het. nēwa-, toch. B 

ñuwe oraz — ze zmianą *eu̯ > *ou̯ – scs. novŭ ʽnowyʼ. (Łac. novus jest formą wtórną, 
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dotworzoną prawdopodobnie do formy genetiwu sg. novī, zob. Meiser 1998, 92). 

Przymiotnik pie. *neu̯-ó- ʽnowy, świeżyʼ urobiono wedle reguły vṛddhi od adv. *nu, *nū 

ʽteraz, w tej chwiliʼ (lit. nù), por. NIL 525, przyp. 1. Znacz. etym. ʽteraźniejszyʼ. — Drw. 

naujenýbė ʽnowość, nowinkaʼ, naujíena ʽnowina, nowośćʼ, gw. ʽziemia po raz pierwszy 

wzięta pod uprawęʼ, naujikas SD «nowak, nowotny» [ʽpoczątkujący żołnierz, rekrut; 

człowiek świeżo przybyły, nie przystosowany do określonego środowiska lub zajęciaʼ, 

SPXVI], nazw. Naujìkas; zmiana naujìkas > navìkas ʽktoś nowy w pewnym miejscuʼ (nazw. 

Navìkas, n.m. Navìkai 15x, Navikaĩ 3x, Navikėl̃iai), naujìnis, -io bot. ʽborowik, Boletus 

edulisʼ, por. syn. tikrìnis (ŽD 258), naujiñtelis ʽnowiutkiʼ, SD «nowiuchny» (neosuf. -intel-, 

por. mažiñtėlis), naujóvė ʽnowe czasyʼ (por. senóvė), ʽto, co jest nowe, nowość, innowacjaʼ 

(⇒ naujóviškas ʽnowoczesnyʼ), pónaujis ʽprawie, niemal nowyʼ, prónaujis ʽnowiutki, 

nowiuteńkiʼ. — Cps. naujãdaras (zob.), naujãgimis ʽnoworodekʼ (por. gìmti), naujakrikštis 

SD «nowokrzczeniec», war. kontrahowany: naũkrikštis (por. krìkštyti), naujakurỹs ʽnowy 

mieszkaniecʼ, war. naukurỹs (por. kùrti, kùrtis), naujãmiestis ʽnowe miastoʼ, war. naũmiestis 

(por. miẽstas), naujasėdỹs ʽnowy osiedleniecʼ, war. nausėdỹs, nausėdà (por. sėd-), 

naujavedỹs ʽnowożeniecʼ, war. nauvedỹs (por. ved-), naujìkaulis (zob.), naũsodis ʽnowa 

wieśʼ (Naũsodis yra nauja soda), naũšolis (zob. šálti). — Vb. denom. atnaujė́ti ʽodnawiać 

sięʼ, atnaũjinti ʽodnowić, odnawiaćʼ, ponaũjinti ts. (⇒ naujiñtelis ʽcałkiem nowyʼ, SD 

«nowiuchny», naujintėl̃is ts.). — N.m. Naujóji 2x, Naujė́nai, Naujienà 4x, Naujìkai 11x, 

Naujiniñkai 10x, Naujõkai 6x, Naujokaĩ 3x, Naujùkai 2x. Złożone n.m.: 1° z członem Nauja-

: Naujãdvaris 7x, Naujãkiemis 11x, Naujãlaukis 9x, Naujãmiestis 3x, Naujãsodė 10x, 

Naujãsodis 23x, Naujãtriobiai 4x (por. trobà), Naujãžeris (z elizji w *Nauja-ažeris). — 2° z 

członem Nau-: Naũdvaris 6x, Naũkaimis 8x, Naũmalūnis, Nausėd̃ai 4x, Naũsodė 3x, 

Naũsodis 3x. 

 naujìkaulis, -io 1 p.a., naujãkaulis 1 p.a. ʽnowotwór kostny; wszelki nowotwórʼ — 

złożenie członów naũjas ʽnowyʼ i káulas ʽkośćʼ. War. naurìkaulis; z zanikiem sylaby -ja-: 

naũkaulis (GJL I, § 561); navìkaulis – przez zanik i̯ i spirantyzację u̯ > v. — Drw. wsteczne 

pokazują absorbcję początkowej spółgłoski II członu złożenia, por. 1° naujì-kaulis ⇒ naujik- 

⇒ naujìk-as, 2° navì-kaulis ⇒ navik- ⇒ navìk-as. Tego zjawiska nie biorą pod uwagę Būga 

(RR II, 503: łączy navìkas, navìkaulis z łot. nâve ʽśmierćʼ, zakładając znacz. etym. ʽmartwa 

kosteczkaʼ), ani Skardžius (ŽD 406: rekonstrukcja *naviẽs kaulas ʽnowa kośćʼ). Referuje to 

LEW 488.  

 nauriùkas 2 p.a., war. naurùkas gw. 1. ʽwygięta rączka u kosy (trzymana prawą ręką)ʼ, 

2. ʽgłówka na trzonku szpadla, widełʼ. Z innym sufiksem: naurẽlis. Niejasne. 

 nauvãt adv. gw. ʽbez namysłu, na chybił trafił, na los szczęściaʼ (Daro nauvãt) — 

zapoż. z błr. naŭhád (ZS 35, por. ĖSBM 7, 267; pominięte w LKŽ). Por. odpowiednik ros. 

naugád adv. – ze zrostu zwrotu przyimkowego na ugád, por. ugadátь ʽzgadnąć, odgadnąćʼ 

(podobnie ros. naudáču adv. ʽna oślepʼ < na udáču, por. udáča ʽszczęśliwy trafʼ). NB. 

Segment v w nauvãt jest wypełniaczem hiatu, por. praformę *nau̯.u̯at z *nau.at ⇐ błr. naŭγát 

(zob. ZS 91). Por. też avurk̃as s.v. agurk̃as. 

 naũveda 1 p.a., nauvedà 3 p.a., nauvedžià 3 p.a. m. gw. ʽpan młodyʼ — z 

kontrahowania *nauja-veda, *nauja-vedžia. Człon I naũjas ʽnowyʼ, człon II °veda, °vedžia – 

nomen agentis ʽbiorący żonęʼ (por. vèsti ʽbrać żonęʼ). War. nauvedỹs ob. naujavedỹs 3 p.a. 

ʽpan młodyʼ. Paralele: naukurỹs, nausėdỹs i nausėdà, naũšolis. O zatracie nieakcentowanej 

sylaby -ja- zob. GJL I, § 561. 

 navabránca 1 p.a. wsch.-lit. ʽrekrutʼ (Jau navabránca ʽJuż jest w wieku poborowymʼ) 

— zapoż. z błr. navabránec, -nca, ros. novobránec (ZS 35). War. navabrõncas ZTŽ.  
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 navãtnas, -à 4 p.a., navatnùs, -ì 4 p.a. przest., gw. 1. ʽdziwny, rzadko spotykany, 

zwracający na siebie uwagę czymś osobliwymʼ, 2. ʽbędący w modzie, modnyʼ (Ale tu ir 

navãtnas su skriblium! ʽJak ty modnie wyglądasz w tym kapeluszu!ʼ) — zapoż. ze stbłr. 

novotnyj ʽnowy, dotąd nieznanyʼ, pol. przest. nowotny ʽktóry niedawno nastał, nowy; 

nieobeznany; uganiający się za nowościamiʼ (SW), por. Brückner 1877, 111, LEW 488. — 

War. z udźwięcznieniem tn > dn: navãdnas (Navãdnas, kas retai teatsitink JU ʽ«Navadnas» 

jest to, co się rzadko spotykaʼ). Por. wtórne dn w netradnas. — Drw. navatnùmas ʽnowość, 

rzecz nowaʼ (Kas te būdavo navatnumo, kai mašina važiuoja! ʽCo to była za nowość 

[zobaczyć], jak jedzie auto!ʼ). 

 nãvet ptk. gw. ʽnawet, nadto, co więcejʼ (LZŽ) — zapoż. z błr. gw. návėt (liter. návat) 

⇐ pol. nawet (por. ĖSBM 7, 173). Kontrakcję w nàt LZŽ, jak i wokalizm e w war. nẽvat, 

nẽvet, nẽvent można przypisać adideacji do rodzimego nèt. 

 navynà 2 p.a., gen.sg. navỹnos stlit., gw. ʽnowa, świeża wiadomość, nowinaʼ — zapoż. 

ze stbłr. novina, por. błr. navína, -y lub naviná, -ý, pol. nowina (Brückner 1877, 111, SLA 

137, LEW 488, ALEW 691). — Wsch.-lit. navydnà – jak gdyby z dysymilacją n.n > d.n (por. 

pavỹdnas s.v. pavỹnas). — Drw. novynėlė DP ʽwiadomość, nowinkaʼ (por. błr. navínka, pol. 

nowinka). Vb. denom. navynáutis ʽdzielić się nowinamiʼ. 

 nažutkà 2 p.a., gen.sg. nažùtkos gw. ʽrodzaj lekkiego okrycia kobiecego, bluza, żakietʼ 

— zapoż. z pol. narzutka (por. narzucić na siebie ʽokryć się czymʼ). 

 nè I ptk. przecząca ʽnieʼ, np. Nè, àš nenóriu ʽNie, ja nie chcęʼ. Nebùvo kàs darýti ʽNie 

było co robićʼ. Odpowiada z jednej strony łot. ne, scs. ne ʽnieʼ, z drugiej strony łac. ne- ʽnieʼ 

(por. neque, nec ʽi nie, także nieʼ, neue, neu ʽi nie, ani nieʼ, ne-sciō ʽnie wiemʼ), sti. na ʽnieʼ, 

aw. na-uua 1. ʽalbo nieʼ (odpowiednik wed. ná vā), 2. ʽwcale nie, w żadnym razieʼ 

(odpowiednik wed. ná vái, por. EWAIA II, 1), goc. ni ʽnieʼ. Wszystko z pie. *ne, zob. IEW 

756n., GJL III, § 686. 

 nè II ptk. porównawcza ʽniżʼ, np. Daugiau ne dvidešimt kartų buvau turguje ʽWięcej 

niż dwadzieścia razy byłem na targuʼ. Keturios akys daugiau mato nè viena ʽCzworo oczu 

więcej widzi niż jednoʼ. Por. w tejże funkcji ptk. negù, nekaĩp.  

 nė ̃ptk. przecząca ʽaniʼ: nė ̃víenas ʽani jeden, żadenʼ, nė ̃kíek, nė ̃màž ʽani trochęʼ. Nė ̃

sykio ten nebuvau ʽAni razu tam nie byłemʼ. Geriau nė ̃ neklausk! ʽLepiej nawet nie pytaj!ʼ 

Prikrovė vežimą – nė ̃ arkliai nepatraukia ʽTak naładowali wóz, że konie nawet nie mogą 

ruszyć z miejscaʼ. Odpowiednik słowiański ně, por. scs. někŭto ʽaliquisʼ. — nė.̃.. nė ̃ ʽani... 

ani, ni... niʼ, np. Neturiu nė ̃ tėvo, nė ̃motinos ʽNie mam ni ojca, ni matkiʼ. Nė pats ėda, nė 

kitam duoda ʽAni sam nie je, ani drugiemu [jeść] nie dajeʼ. Zob. też nė-̃kas s.v. niẽkas. 

 neapmulnai stlit. adv. ʽnieomylnie, z pewnościąʼ: bat veikiaus sulauks savo sukūlima, 

duktė Babilona ne apmulnai PK 992 ʽAle doczekasz zburzenia swoiego, Corko Babilońska 

nie omylnieʼ — zapoż. z pol. nie-o-myln-ie (por. adi. mylny ʽniezgodny z rzeczywistościąʼ), z 

substytucją lit. u ⇐ pol. y oraz lit. -ap- ⇐ pol. -o- (por. apgulnùs s.v. agulñas). LEW 12, s.v. 

apmulnai mówi o kalce słowotwórczej z udziałem pwk. mul- jak w czas. pasimùldyti 

ʽpomylić się, przejęzyczyć sięʼ (zob. muld̃yti). Trzeba jednak zauważyć, że w litewskim 

materiale nie ma derywatów na -n-, †mulnas, †apmulnas. Brak w SLA i ALEW. 

 nèbe, nebè — ptk. przecząca nè w połączeniu z ptk. be (zob.) 1. ʽjuż nieʼ, np. Jau nebe 

telyčia, ale karvė ʽ[To] już nie cielę, lecz krowaʼ. Be okuliorių nematau nieko: nebe tie metai 

ʽBez okularów niczego nie widzę: już nie te lataʼ, 2. ptk. porównawcza ʽniżʼ, np. Daugiau 

nebè du metrai čia yra ʽTu jest więcej niż dwa metryʼ. 

 nebeñt spójnik o znacz. ʽchyba że, jeśli tylko nie, może tylkoʼ, np. Būtinaĩ ateĩsiu, 
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nebeñt susirg̃čiau ʽNa pewno przyjdę, chyba żebym zachorowałʼ. Kas ta mėsa ės! Nebent 

šunys, katės i gyvatės ʽKto to mięso zeżre! Może tylko psy, koty i żmijeʼ. War. nèben, nebént, 

nèbent, nẽbent, nẽbentais. Składa się z negacji nè (zob.) i adv. beñt (zob.). Por. GJL III, § 825. 

 nẽbesis, -ė gw. 1. ʽktoś słabego zdrowia, cherlakʼ (Toks nẽbesis – ką jis gali pakelti 

ʽTaki cherlak, co on może podnieśćʼ), 2. ʽnierosnące zwierzę a. roślinaʼ, 3. ʽniedołęga, 

niedorajdaʼ (Su tokiu nẽbesiu niekur nepasiremsi) — zdaniem LEW 489 jest to formacja 

ʽhypostatycznaʼ od formy nebe° ʽjuż nie, nicht mehrʼ, włączona do klasy rzeczowników na -

esis. Por. nazwy osób na -esas typu burgẽsas ʽkto ciągle mruczyʼ, švelpẽsas ʽkto szepleniʼ 

(GJL II, § 358). Zob. też nẽčias. 

 nebeskuõ adv. gw. ʽnie bez powodu; nic dziwnegoʼ, np. Nebeskuõ šuva lojo ʽNie bez 

powodu szczekał piesʼ. Sako, Baltrus girtas pinigus pametęs, nebeskuo toks nuliūdęs ʽMówią, 

że Baltrus zgubił po pijanemu pieniądze, nic dziwnego, że taki przygnębionyʼ. Ze zmiany 

*ne-bes-ko, co było połowicznym przekładem zwrotu ros. ne bez čegó, por. GJL III, § 661, s. 

298, przyp. 1. 

 neč interi. przest. ʽdaj tu! gib her!ʼ (CGL), 2 pl. nečte ʽdajcie tu!ʼ — przez uproszczenie 

*nešč, to ze ściągnięcia zwrotu *nešk čia ʽ(przy)nieś tu!ʼ (ALEW 693). Por. nèšti i čià. 

Paralele: ačià ʽcoś takiego!ʼ, duókš ʽdaj tu!ʼ, eĩkš ʽchodź tu!ʼ. 

 nečelnas, -a CGL ʽniezdatny, nie nadający się do użycia, untauglichʼ (brak w LKŽ i 

ALEW). Niejasne.  

 nečės̃ėlis, -ė 1 p.a. gw. 1. ʽkto przybył nie w porę, w nieodpowiedniej chwiliʼ (Ak, tie 

svečiai nečės̃ėliai ʽAch, ci goście nie w porę!ʼ), 2. ʽktoś niespełna rozumu, głupiecʼ — 

nomen agentis na -ėlis od nečės̃as ʽnieodpowiedni czasʼ (zob. čės̃as). 

 nẽčias, -ià 4 p.a. gw. ʽniemówiący, niemowaʼ (Kur nekalba, tai nẽčias). Niejasne. 

Pominięte w ŽD. LEW 490: «Ich erkläre nẽčias als hypostatische Bildung von der Negation 

nè aus» (paralela: nẽbesis). Zakończenie wyabstrahowane z kurč̃ias ʽgłuchyʼ. — Drw. nẽčis, 

-ė ʽniemowaʼ, nẽčius, -ė ts. (⇒ nečiùkas ʽdziecko niemowyʼ). Nazw. Nečiónis, Nečiū́nas 

(spolszczone Nieciuński?). 

 nedavérka 1 p.a. wsch.-lit. c. ʽniedowiarek, człowiek powątpiewający o prawdach 

wiary; człowiek nieufnyʼ — zapoż. ze stbłr. nedověrokъ, por. błr. nedavérak, -rka (ZS 36). 

Zob. też vierà. 

 nedė́lia 1 p.a., nedėlià 3 p.a. przest., gw. 1. ʽniedzielaʼ, 2. ʽtydzieńʼ — zapoż. ze stbłr. 

nedělja, nedelja ʽniedziela; tydzieńʼ, por. błr. njadzélja, -i, pol. niedziela. Z obocznym 

tematem: nedė́lė. Por. akut w zapoż. čė́plia, prė́slas i prė́toti. Zob. SLA 139, Borowska 348, 

ZS 36, LEW 490, ALEW 694. Odpowiednik literacki to 1° sekmãdienis, -io, dosł. ʽsiódmy 

dzień (scil. tygodnia)ʼ, 2° saváitė. — Drw. panedėliuĩ (zob.), pernedė́l adv. ʽprzez tydzieńʼ, 

pérnedėliais adv. ʽco drugi tydzieńʼ, cps. vidùnedėlis ʽczas w połowie tygodniaʼ (por. vidùs). 

— Również nazwy poszczególnych dni tygodnia, które ukazują się w piśmiennictwie 

starolitewskim, są pożyczkami białoruskimi, por. paldiẽnykas ʽponiedziałekʼ (dziś 

pirmãdienis), utárnykas ʽwtorekʼ (dziś antrãdienis), seredà, -õs ʽśrodaʼ (dziś trečiãdienis), 

četverg̃as ʽczwartekʼ (dziś ketvirtãdienis), pėt̃nyčia ʽpiątekʼ (dziś penktãdienis), subatà, -õs 

ʽsobotaʼ (dziś šeštãdienis). Por. następujący cytat: Norint ir tų nepeikiame, kurie pagal seną 

paprotį Lękų Katholikų, kurie pirm tų kacerstvų gyveno ant to pasaulio, pasnykavo tris arba 

keturias dienas ik taijau dienai, tatai yra paldienyką, seredą, pėtnyčią, ir subatą, o kitose 

dienose du kartu arba daugiaus valgo tačiau gavėnios valgimus DP 1091 ʽAcz i tych nie 

ganimy, ktorzy według starego zwyczaju Polakow Katholikow, ktorzy przed tymi kacerstwy 

żyli na świecie, poszczą trzy albo cztery dni do tegodnia: to jest Poniedziałek, Srzodę, Piątek 
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i Sobotę, a w insze dni dwakroć abo więcej pożywają przedsię postnych potrawʼ. — N.m. 

Nedė́ldaržis 2x.  

 nedienà 4 p.a. gw. ʽnieszczęście, nieszczęśliwe zdarzenie (choroba, śmierć, kradzież)ʼ 

— złożenie ptk. negacji ne z sb. dienà ʽdzieńʼ. Znacz. etym. ʽzły dzień, nieszczęśliwy dzieńʼ. 

Por. nečės̃as ʽnieodpowiedni czasʼ, negars̃as ʽzła wiadomośćʼ. — Drw. nediẽnis ʽczłowiek 

biedny, biedakʼ, SD «biedny» (syn. belaimis, rudulis, vargulis). 

 nediẽve interi. gw. ʽnie daj Boże!ʼ: Nediẽve, gal staigu numirti ʽNie daj Boże, może 

nagle umrzećʼ — zrost ptk. przeczącej ne z formą wołacza Diẽve ʽBoże!ʼ (zob. diẽvas, diẽ). 

Dosłowne znacz. ʽNie, Boże!ʼ. 

 nedraũgas 4 p.a. gw. ʽwrógʼ (Jie, nedraugai, barasi, ėdasi kaip šunys, o man tvorą tik 

ardo! ʽOni są wrogami, kłócą się, żrą się jak psy, a mnie tylko płot rozwalają!ʼ) — kalka ze 

stbłr. XV–XVI w. nedrugъ ʽwróg, nieprzyjacielʼ, por. ros. nédrug ts. Por. hasło draũgas i 

odpowiedniości lit. draũgas : błr. drug oraz lit. nẽprietelis : príetelius. 

 negalaĩ, -ų̃ 4 p.a.: vargaĩ negalaĩ m.pl. ʽbieda, nieszczęścieʼ. Formalnie jest to 

zaprzeczona postać formy nom.pl. do gãlas ʽkoniecʼ. Ukazuje się głównie w zwrotach 

przysłówkowych: per vargus negalùs ʽz trudem, z wielkim trudemʼ, vargaĩs negalaĩs (por. 

varg̃as). — nẽgalė ʽniedomaganie, chorobaʼ (syn. negalià). 

 nėg̃ė 2 p.a. 1. ʽminóg rzeczny, Lampetra fluviatilisʼ, 2. ʽminóg morski, Petromyzon 

marinusʼ — zapoż. z prus.-niem. nēgeōge, por. nwn. Neunauge n. ʽminógʼ (GL 91, LEW 

490). Łot. nēģis ⇐ śrdn. nēgenōge (Jordan 80). 

 negelỹs, -io 3 p.a. gw. 1. ʽgwóźdź żelazny lub drewnianyʼ, 2. ʽhak do wieszaniaʼ, 3. 

ʽklinʼ, 4. ʽząb w bronie lub grabiachʼ. Postać wyabstrahowana z formy pl. negeliaĩ, która 

transponowała niemiecką formę pluralis Nägel ʽgwoździeʼ (por. GL 91, ALEW 694). Cps. 

lõtnegelis (zob. lotà). Osobno zob. naglà. — Drw. nė́gelkės f.pl. bot. ʽgoździki, Dianthusʼ ⇐ 

prus.-niem. nēgəlkəs (ALEW 694). 

 negù spójnik porównawczy ʽniżʼ — powstał z połączenia ptk. porównawczej nè z 

ptk. -gu (zob.), np. Šiẽmet geriaũ gyvẽnam, negù pérnai ʽW tym roku lepiej żyjemy niż w 

ubiegłymʼ. — W DP odpowiednia partykuła ma postać negi, por. didesnio negi Pranašo 

ʽwiętszego niż Prorokaʼ. Odpowiednik łot. nedz ʽi nieʼ. Zmienny wokalizm partykuły widać 

też w połączeniu ze spójnikiem: DP jei-gu ob. jei-gi ʽjeśli, gdybyʼ. Zob. GJL III, § 826. — 

War. apokopowany nèg, np. Geriau nepradėti, neg pradėjus nepabaigti ʽLepiej nie zaczynać, 

niż zacząwszy nie skończyćʼ. 

 néi ptk. porównawcza ʽniż, nibyʼ: Dãvė daugiaũ néi šim̃tą ʽDał więcej niż stoʼ. 

Pasipų̃tęs néi kalakùtas ʽNadęty jak (niby) indykʼ. 

 neĩ ptk. negacji ʽaniʼ: Tylė́k ir nesakýk neĩ žõdžio ʽMilcz i nie mów ani słowaʼ. 

Odpowiada słow. ni ʽni, aniʼ i łac. nī ʽnie, że nieʼ. Zob. GJL III, §§ 686, 827. 

 neĩ... neĩ... ptk. negacji ʽani... ani...ʼ: Neĩ tù kalt̃as, neĩ àš ʽAni ty jesteś winien, ani jaʼ. 

Też w znaczeniu pol. ʽni... ni...ʼ: Neĩ šìs, neĩ tàs ʽNi sio, ni toʼ. Neĩ ùž šį, neĩ ùž tą̃ ėm̃ė bártis 

ʽNi z tego, ni z owego zaczęli się kłócićʼ. 

 néigti, néigiu, néigiau ʽmieć za nic, lekceważyć, gardzić, poniewieraćʼ (syn. niẽkinti), 

nunéigti a. panéigti ʽponiżyć, upokorzyćʼ (Ponai žmogų nuneig. Nuo pradžios vis žemės 

darbinykas buvo pàneigtas) — verbum utworzone od ptk. negacji neĩgi ʽaniʼ < neĩ-gi (por. 

neĩ). Zob. też syn. níekti. — War. nieakutowy stanowi neologizm o rozszerzonym znaczeniu, 

por. neĩgti, neigiù, neigiaũ ʽnie uznawać czego, nie przyznawać, zaprzeczaćʼ, nuneĩgti a. 

paneĩgti ʽodrzucić co, zaprzeczyć czemuʼ, užneĩgti ʽzakwestionować coʼ (Tu šito neužneĩgsi). 
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Drw. neĩgiamas ʽnegatywny, ujemny; niekorzystny, złyʼ, neigìmas ʽzaprzeczanieʼ, neiginỹs 

gram. ʽprzeczenieʼ. — War. z -k- w wygłosie pwk.: néikti, -iu, -iau gw. 1. ʽmieć za nic, nie 

szanować, poniewieraćʼ (Ans tave néikia, t.y. in niekus vert, ni už ką neturi JU), 2. ʽgnębić, 

dręczyć, uciskaćʼ, išnéikti ʽzwymyślać kogoʼ, ʽwybić, wytępić (owady, karaluchy)ʼ, nunéikti 

ʽzabićʼ. — Neoapofonia ei ⇒ ie (?) albo alternant z ie dotworzony analogicznie: níekti, 

níekiu, níekiau ʽpogardzać kim; gnębić, uciskać kogoʼ (war. niẽkti), nuníekti ʽzabićʼ (war. 

níegti ʽniechcący zabićʼ), sunieku SD
1 «sfukam» [ʽzgromić, skrzyczeć, złajaćʼ] (syn. subaru, 

sujudu). Por. oboczność ei/ie w greibti/griẽbti, kreikti/kriẽkti i méigti/míegti. A może chodzi 

o wpływ czas. niẽkinti ⇐ niẽkas? 

 néikti, néikstu (war. néikiu), néikiau 1. ʽsłabnąćʼ, 2. ʽumierać, konać (m.in. DP), 

zdychaćʼ, atnéikti ʽodmrozić sobie ręce, nogiʼ, užnéikti ʽzmarnieć, zmarnować się, zdechnąć 

od pomoru – o zwierzętach, prosiętach; wymarznąć – o roślinachʼ. Drw. paneikimas DP 

ʽskonanieʼ. Osnowa neik- przedstawia sobą innowacyjny SP/SE, który został dotworzony do 

SZ nyk- jak w nỹkti, nykstù ʽtracić zdrowie, siły, opadać z ciała; przemijać, przepadaćʼ, 

išnỹkti ʽzniknąćʼ (zob.). Neoapofonia y ⇒ ei jest również widoczna w rýkšti ⇒ réikšti; plýšti 

⇒ pléišėti i vỹkti ⇒ veĩkti. Całkiem inaczej ALEW 694, który widzi w néikti vb. 

denominativum od niẽkas ʽnikt, nicʼ, przy czym jeszcze utrzymuje, że ta derywacja ʽmusiała 

zajść przed zmianą pb. *ei we wsch.-bałt. ieʼ. Z kolei na s. 703 tegoż słownika (s.v. niẽkas) 

stwierdza się, że zmiana *ei > ie w wypadku néikti nie zaszła (ʽist ausgeblieben in der 

Ableitung lit. néiktiʼ). Por. SP/SO náikinti. Zob. też néigti. 

 neįnosiaĩ adv. gw. ʽwprost, otwarcie, poważnie (coś powiedzieć)ʼ, np. Aš tau, sūnau, 

sakau neįnosiai, kad daugiau taip nepasikartotų, kitaip priseis mudum dideliai susipykti ʽJa 

mówię ci, synu, poważnie: żeby się to więcej nie powtórzyło, w przeciwnym razie przyjdzie 

nam bardzo się poróżnićʼ. Sakė ji neįnosiai, kad už tavęs netekėsianti ʽPowiedziała poważnie, 

że za ciebie nie wyjdzieʼ. Analiza: ne-į-nosiai. Znacz. etym. ʽnie w nos [lecz w oczy]ʼ, scil. 

powiedzieć. Por. nósis ʽnosʼ. 

 nekaĩp ptk. porównawcza ʽniżʼ: Gyvi pavojingesni, nekaip mirę ʽŻywi [są] groźniejsi 

niż umarliʼ. Daugiau ežerų, nekaip žemės ʽWięcej jezior niż ziemiʼ. Zob. wyżej ptk. nè. 

 nẽkis, -ė 2 p.a. ZTŽ ʽjakiś, nie wiedzieć jakiʼ — zapoż. z błr. néki ʽjakiśʼ (< néjki < *ne-

jaki, ĖSBM 7, 310). War. nẽkias, -ia 1 p.a. ZTŽ. 

 nekláužada 1 p.a. 1. c. ʽnieposłuszne dziecko, urwis, psotnikʼ, 2. bibl. 

ʽnieposłuszeństwoʼ (m.in. DP) — złożenie powstałe przez degeminację z *neklauž-žada, to z 

asymilacji w *neklaus-žada. Znacz. etym. ʽten, kto nie słucha tego, co się do niego mówiʼ, 

zob. klausýti, žãdas, žadė́ti. Paralele: neklaũsėlis ʽosoba nieposłusznaʼ, akìžada c. ʽosoba 

mówiąca (prosto) w oczyʼ. — War. nekláuža c. ʽktoś nieposłusznyʼ powstał drogą 

nieregularnego obcięcia końcowej sylaby w często używanym wyrazie (zob. GJL I, § 578, 

Mańczak 1977, 223). 

 nelabàsis, gen.sg. nelãbojo 1. eufemizm dla ʽzły duch, diabełʼ, 2. ʽniedołęgaʼ (jako 

obelga). War. nelãbasis, nèlabasis. Anaforyzowana forma przym. nelãbas ʽniedobry, złyʼ 

(zob. lãbas). — Drw. gývas nelabàsis adv. ʽbardzo dużoʼ, pàts nelabàsis ts. Neoosn. nelab-: 

nelabõšius ʽdiabełʼ, nelabùkas ts., nelãbšis ts. (por. nãkabis ⇒ nak- ⇒ nãk-šis). 

 nèlaikis, -io 1 p.a. gw. 1. ʽdusza zabitego (np. złodzieja) lub dusza samobójcy, która 

nawiedza miejsce zgonu i straszy żywychʼ, 2. ʽnieboszczykʼ — drw. od sb. nelaĩkas 

ʽnieodpowiedni czasʼ albo od adv. ne laikù adv. ʽnie w swoim czasieʼ (zob. laĩkas). Paralela 

łotewska: nelaĩķis ʽzmarły, umarłyʼ ⇐ nelaĩks ʽnieodpowiedni czas; niepogodaʼ. — Drw. 

nelaĩkšis a. neláikšis 1. ʽnoworodek, który przedwcześnie się urodził, wcześniakʼ, 2. 

ʽsamobójcaʼ.  
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 nẽmačia 1 p.a. gw. ʽdiabełʼ (At tave nẽmačia prisėdo? ʽCzy diabeł cię opętał?ʼ), 

przeważnie w złorzeczeniach — zapoż. z błr. gw. némač f. ʽdiabeł (w złorzeczeniach), np. 

Xaj cjabe nemač bjarė! Kab cjabe nemač uzjala! Nemač na jaho! (PZB 3, 209). Por. ros. 

przest., gw. némočь, -i ʽniemoc, chorobaʼ, ros. gw. Černaja némočь tebja poberi! (SRNG), 

nemóxot, -a ʽzły duch, diabełʼ: Nemóxot ego znaet (SRNG). Por. również mãčė, mãčis s.v. 

mãcis. — War. m. nẽmačis, nẽmacis; nẽmačius, nẽmacius; też pl.t.: Kad tave nẽmačiai! 

ʽNiech cię diabli!ʼ. 

 neméigėlis, -io 1 p.a. gw. ʽktoś nierozgarnięty, nieudolny, półgłówek, głuptasʼ — od 

czas. neméigti ʽnie potrafić, nie umiećʼ (zob. méigti). Budowa jak netìkėlis, nebùvėlis. — 

Derywacja wsteczna wytworzyła neoosnowę nemeig- (por. príedėlis ⇒ priẽdas; pundẽlis ⇒ 

pùndas). Świadczy o tym obecność drw. neméig-ša ʽktoś nierozgarnięty, głuptasʼ (por. sufiks 

w negrė́bša, nemókša, nẽtikša). Od tego nazw. Nemeikšà (⇒ pol. Niemeksza), Nemeĩkšis. 

Podobnie w nẽtikša ʽktoś nieudolny, nie udanyʼ widzimy drw. od neoosn. netik-, 

wyabstrahowanej z netìkėlis ts., co było deverbativum od netiñka ʽnie nadaje sięʼ. GJL II, § 

370 wywodzi neméigša wprost od czas. míegti ʽrazić, porazićʼ, co nie przekonuje. ŽD 316 

wskazuje suf. -ša, ale osnową wyrazu nie zajmuje się.  

 néndrė 1 p.a. bot. ʽtrzcina jeziorna, nadrzeczna, Phragmites communisʼ (žviluojąs kaipʼ 

nendrė DP 2233 ʽchwiejący się jako trzcinaʼ). SD: nindrė «trcina», nindrių medus «cukier». 

Por. ir nupinį karūnų ižg arškėčių uždėjo unt galvos jo, ir tiesėn davė nendrį [pis. <niendri>] 

PS II, 1665n. ʽi uplotszy koronę z ciernia włożyli na głowę jego, i trzcinę w prawicę jegoʼ. — 

O spjaudydami unt jo, ėmė nendrį [pis. <niandri>], ir mušė jį galvon PS II, 16610n. ʽa plując 

nań, wzięli trzcinę, i bili go w głowę jegoʼ. W kwestii dwojakiej pisowni <Ce> : <Cia> dla 

oddania /Cʼa/ zob. paralele s.v. klémka. Odpowiednik łot. niêdre ʽtrzcinaʼ. Zdaniem 

Skardžiusa 1935, 250 łotewski odpowiednik akcentowy przemawia za wtórnością lit. akutu. 

Związki zewnętrzne wyrazu néndrė są słabo rozpoznane, zob. LEW 493n., ALEW 695. — 

Liczne war. fonetyczne w gwarach: 1. méndrė (dysymilacja n-n > m-n), meñdrė, mendrė,̃ 

n.jez. Méndrežeris, 2. léndrė, lendrė ̃(dysymilacja n-n > l-n), 3. éndrė (dysymilatywny zanik 

n-, por. ugnìs), wsch.-lit. ìndrė, 4. jéndrė, jendrė ̃ (zmiana nagłosu z *niandrė, por. wyżej 

cytat z PS). Rozmaitość wersji w nazwach miejscowych: 1. Mendrỹnė, 2. Léndrės (n.rz. 

Léndra 2x, Léndrė 4x, Léndrupis 8x), Lendrỹnė, Paléndriai 3x, 3. Paìndrė wsch. < *Paéndrė 

(por. Panéndrė). Inne: Néndriai, Nendrìniai (⇒ Nendrìniškiai), Nendrýtė. — Drw. nendrýnas 

ʽpole trzcinoweʼ, SD «trcia, trcinisko», néndrinis ʽtrzcinowy, z trzcinyʼ (⇒ nendrinùkė, 

nazwa dwóch ptaszków z rodziny trzciniaków: 1. ʽwodniczka, Acrocephalus paludicolaʼ, 2. 

ʽłozówka, Acrocephalus palustrisʼ). — Wsch.-lit. n.m. Antándraja (rej. Utenà) jest wersją 

pochodzącą z gw. *Antã-indraja i pokazuje wzdłużenie zastępcze (akut) na skutek 

elidowania samogłoski i- z nagłosu II członu złożenia. Nazwa tej wsi ma za podstawę n.jez. 

Indrajaĩ lub n.rz. Indrajà, obie utworzone od ìndrė ʽtrzcinaʼ, co zmienione przez aferezę ze 

wsch.-lit. nìndrė. W kwestii wzdłużenia (akutu) por. n.m. Antálgė < *Antã-ilgė (s.v. ìlgas); 

LVŽ I, 115, 117 tłumaczy sekwencje án i ál kontrakcją samogłosek, co nie jest ścisłe. 

 nendza stlit. ʽnędza, biedaʼ (nendzoj... yra pastatyti MOP ʽw nędzy... są postawieniʼ) — 

zapoż. z pol. nędza, -y ʽmiseria, paupertas, inopiaʼ. Zob. SLA 139n., PAŽ 265, ALEW 695. — 

Drw. nendznas MOP ʽnędzny, biednyʼ (syn. skurdùs), gw. neñdznas 4 p.a. ʽsłaby, np. o 

koniuʼ ⇐ pol. nędzny. 

 nénka 1 p.a., nenkà 2 p.a. wsch.-lit. ʽniańka, opiekunka dzieckaʼ (LZŽ) — zapoż. ze 

stbłr. njanьka, por. błr. njánьka, ros. njánьka i pol. niańka. Pisownia z <én> oddaje 

brzmienie [n̓ áŋka], /n̓ ánka/, por. klémka ob. kliámka albo lémpa ob. liámpa. Depalatalizacja 

n̓ k > nk przypomina ľk > lk w kulkà i liùlka. — War. nėnkà, gen.sg. nėñkos (Až nėñkų slūžija 

ʽSłuży za niańkęʼ ZS 37). Zob. też niẽnčyti. 
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 nepė́sčias, -ià 3 p.a. ʽdzielny, odważny; niegłupi, roztropnyʼ. Znacz. etym. ʽniepieszyʼ 

(zob. pė́sčias ʽpieszyʼ). Wayles Browne, p.l. podsunął mi paralelę angielską, która pozwala 

zrozumieć litewski rozwój znaczenia od ʽniepieszyʼ do ʽpojętnyʼ itp. Otóż w języku 

angielskim odróżnia się sb. pedestrian ʽpieszyʼ, które nie jest pejoratywne, od adi. 

pedestrian, które ma pewne nacechowanie ujemne, bo oznacza ʽniespecjalny, pospolity, 

zwykłyʼ. Tymczasem zaprzeczona forma tego przymiotnika, not pedestrian, ma znaczenie 

melioratywne: ʽnadzwyczajny, bardzo dobry, inteligentny, mądryʼ. 

 nẽprietelis, nepríetelis, -io 1 p.a. stlit., gw. ʽnieprzyjaciel, wrógʼ — ze zmiany 

*nẽpri̯etelis < *nẽprijetelis (synkopa nieakcentowanego i). Taka praforma pochodziła z 

transpozycji akcentowanego na sylabie początkowej zapożyczenia stbłr. neprijetelь 

(dokumentację źródłową podał Būga, RR II, 504; zob. też HSBM 20, 270). Forma neprijetelь 

powstała z neprijatelь przez asymilację perseweracyjną (i)ja > (i)je. Būga, l.c. zaznaczył, że 

przejęcie standardowej formy zach.-ruskiej neprijáťeľ prowadziłoby do lit. substytucji 

†neprijõteli(u)s, por. neprijãtelis ZTŽ. Nieco inaczej SLA 141 (jako źródło wskazał stbłr. 

néprijatelь). — Wsch.-lit. nẽprietelius, f. nẽprietelka (ZS 36 jako źródło wskazał błr. 

népryjacelь ʽczłowiek mający nieprzyjazną postawę wobec kogoś lub czegośʼ). Obok tego 

TSBM notuje neprijácelь w znaczeniu zbiorowym ʽwojsko przeciwnika w czasie wojny, 

wroga armiaʼ. — SD: įveikt neprietelių «pożyć nieprzyiaciela» [ʽpokonać nieprzyjacielaʼ], 

išduomi kų neprietelamus «wydaię kogo nieprzyiaciołom». Zob. też príetelius. — Drw. 

nẽprieteliškas ʽnieprzyjaznyʼ. 

 nepuotìs, -iẽs 4 p.a. m. stlit. ʽwnukʼ. Fem. neptė ̃ 4 p.a. stlit. ʽwnuczkaʼ. Zapoż. 

bałtyckie w fiń. nepaa, nepas ʽbratanek, siostrzeniecʼ (Stang 1966, 31). — Formacje 

pokrewne: scs. netijĭ, serbsko-cs. netĭjĭ ʽkuzynʼ (f. rcs. nestera), stpol. nieść m. ʽwnuk stryja 

a. wujaʼ (f. nieściora ʽwnuczka stryja a. wujaʼ), < *neptii̯o- < pie. *h2nep-t-iHo-. Por. gr. 

ἀνεψιός ʽbrat stryjeczny a. cioteczny, kuzynʼ, ἀνεψιά ʽkuzynkaʼ. Dalej por. sti. nápāt- 

(h2nep-ōt-), acc.sg. nápātam ʽpotomek, wnukʼ, nom.pl. nápātaḥ, dat.pl. nádbhyaḥ ʽdla 

wnukówʼ, f. naptī́ ʽwnuczkaʼ < *h2nep-t-ih1/2, acc.sg. naptíyam, aw. nafšu loc.pl. ʽu wnukówʼ 

(*napt-su), f. napti-, łac. nepōs, acc.sg. nepōtem, f. neptis, -is, stir. necht ʽwnuczkaʼ, stwn. 

nift(a), nwn. Nichte f. [ʽbratanica, siostrzenicaʼ]. Por. LEW 494, BSW 196, NIL 520n., de 

Vaan 405n., ALEW 695n. — Dziś w jęz. literackim panuje słowiańskie zapożyczenie anū̃kas 

ʽwnukʼ (zob.). Natomiast w gwarach spotyka się rozmaite neologizmy, por. np. sūnáitis 

(dosł. ʽsyn synaʼ, sufiks jak w ponáitis, kálvaitis, vaikáitis), vaikãvaikis a. vaĩkvaikis (dosł. 

ʽdziecka dzieckoʼ). — Uwzględniając materiał porównawczy, można odtworzyć pralit. 

rzeczownik o temacie na -t-: sg. nom. *nepuõ, acc. *nepãtin, gen. *neptès. Temat stlit. 

nepuoti-, scharakteryzowany suf. -i-, powstał ze skrzyżowania formy nom.sg. *nepuo (z pie. 

*h2nep-ōt-s) z formą acc.sg. *nepatin (z pie. *h2nep-ot-ṃ), której zakończenie 

zinterpretowano jako -i-n (*nepat-i-n), mianowicie przez analogię do osnów na -i- (por. np. 

acc. pãtį < *pat-i-n < pie. *pot-i-m do patìs ʽmążʼ). Uogólnienie tematu nepuoti- nastąpiło 

przez eliminację takich form odziedziczonych, jak acc.sg. *nepãtį (⇒ nepuot-į) i gen.sg. 

*neptès (⇒ nepuot-ies; por. osnowę nepōt- w łac. gen.sg. nepōtis, zam. *neptis < *nep-t-es). 

Z form pluralnych por. stlit. gen. nepuočių, dat. nepuotims, acc. nepuočius. Stlit. drw. żeński 

neptė ̃ pochodzi – jak w innych językach – od osnowy słabej *nep-t-, z tym, że trzeba tu 

odnotować zastępstwo plit. formacji na -ī, *neptī < pie. *h2nept-ih1/2 jak wed. naptī́ (paralela: 

lit. patì < *pot-ih1/2) przez produktywne femininum na -ė (por. duktė ̃ʽcórkaʼ). Derywatem od 

neptė ̃jest neptis BRB ʽwnukʼ. Jeszcze młodszym neologizmem jest nepuotė BRB ʽwnuczkaʼ. 

 nẽrėdas 1 p.a., nerėd̃as 2 p.a. stlit., gw. ʽnieporządek, chaosʼ, 2. ʽrozpusta, nierządʼ, DP 

ʽnierząd, wszeteczeństwoʼ (kurie biauruosius nẽrėdus Minykų su Minyškomis pagerbta 

moteryste vadina DP 21910 ʽktorzy sprosne nierządy Mnichow z Mniszkami poczciwym 
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małżeństwem nazywająʼ), 3. przen. ʽwielka ilośćʼ (nerėdu adv. ʽw nadmiarze, za dużoʼ), 4. c. 

ʽniegodziwiec, łajdakʼ, 5. c. ʽniezgrabny człowiek lub zwierzęʼ — zapoż. ze stbłr. neradъ, 

nerjadъ ʽniezgoda, nieporządek, rozprzężenie; rozpusta, nierządʼ, por. błr. gw. njarád, nerjád 

(ĖSBM 8, 71), ros. gw. nerjád ʽnieporządekʼ (SRNG). Zob. też rėd̃as. — Drw. nerėd̃nas 

ʽnieporządny; rozpustny, wszeteczny, nieobyczajnyʼ (por. pol. nierządny : rząd). Zob. też 

rėdýti, parėd̃nas oraz nežėda. 

 °nerkti: apnerkti, -iu, -iau stlit. ʽstać się rozdrażnionymʼ, np. Atejo tada Achab 

namuosna savo apnerkęs ir rūstus CHB ʽPrzyszedł wtedy Achab do domu swego 

rozdrażniony i gniewnyʼ — paradygmat zbudowano na neopwk. nerk-, który jest drw. 

apofonicznym od SZ nirk-. Ten ostatni został wyabstrahowany z formy prs. *nirkštu, gdzie -

k- jest segmentem epentetycznym, wstawionym do nirštù (por. nirš̃ti, niršaũ ʽgniewać się, 

wściekać sięʼ). Porównywalne neopierwiastki ze wstawnym -k- widać w formach bálkti (⇐ 

bálksta, bálti), kvaĩkti (⇐ kvaĩksta, kvaĩsti) i tìlkti (⇐ tìlksta, tìlti). Zob. też ALEW 49n., s.v. 

apnerkti. 

 nerš̃ti I, prs. nerš̃ia (war. nerš̃ti, nerš̃ta444), prt. nerš̃ė ʽo rybach i żabach: trzeć się, 

ikrzyć sięʼ. Dur. neršė́ti, nerš̃i, -ė́jo ʽskładać ikręʼ. Reanaliza atematycznej formy prs. neršti 

⇒ neršt- + -i, dała początek neopwk. neršt- i nowej formie infinitiwu: nerštė́ti ʽikrzyć sięʼ 

(paralele: niežtė́ti, perštė́ti). Sb. nerš̃tas 1. ʽczas i miejsce tarłaʼ (war. nerštvà), 2. przen. 

ʽwielka chęćʼ (Užėjo nerš̃tas ženytis ʽOgarnęła go wielka chęć do ożenkuʼ), nerš̃tai m.pl. 

ʽikraʼ, neršlaĩ ts. Odpowiednik łot. nērst, nēršu, nērsu 1. ʽrzucać ikręʼ, 2. ʽłączyć się w pary, 

parzyć sięʼ. Jest nawiązanie w prasłowiańskim nomen *ners-tĭ f., *ners-tŭ m. ʽikrzenie się 

ryb, tarłoʼ, por. ukr. nérestь, strus. nerestŭ, ros. nérest, stczes. neřest ts., do tego – z wtórnym 

m- – słń. mrȇst, sch. mrȉjest, pol. gw. mrzost. Bez jasnych nawiązań ie. Transponat ie. 

*(s)nerḱ-. Por. Būga, RR II, 504, BSW 197, LEW 494n., ALEW 696, REW II, 213, 228. — SO 

narš-: naršìnti (zob., tam też nomina z narš-). — SZ nirš-: niršė́ti, nìrša, -ė́jo 1. ʽwystępować 

gromadnie, poruszać się bezładnie, we wszystkie strony, roić się (o mrówkach, kijankach), 

tworzyć chmarę (o komarach)ʼ, 2. ʽo dzieciach: plątać się pod nogamiʼ (Neikit, vaikai, 

neniršė́kit!). Nomen: niršýnas ʽrojowisko, miejsce na jeziorze, gdzie się roi od rybʼ. 

 nerš̃ti II, neršiù, neršiaũ 1. ʽryć, grzebać, kopaćʼ, 2. ʽgrzebać w czym szukając czego, 

rozrzucać, przetrząsaćʼ, 3. stlit. ʽszukać (śmierci), strebenʼ (BRB, zob. PAŽ 267), išnerš̃ti 

ʽrozbabrać jedzenie (o dziecku, prosięciu)ʼ, prinerš̃ti ʽnaśmiecić, nabrudzićʼ. Trudne. 

Transponat ie. *ner-ḱ-. Wygląda jak obocznik pwk. *ner-H-, por. nérti I ʽzanurzać się, 

pogrążać sięʼ. LEW 494n. traktował nerš̃ti I i nerš̃ti II jak jedną rodzinę. — SO narš-: naršýti 

(zob.). 

 nértėti, prs. nértėju (war. nértu, nerčiu445), prt. nértėjau 1. ʽwybuchać gniewem, 

gniewać się, srożyć sięʼ, 2. ʽgrymasić, kaprysić, sprzeciwiać się, upierać się (o dziecku)ʼ, 

pérnertėti ʽprzestać się gniewać; przestać grymasićʼ — durativum stanu na -ė- od SE nert-. 

Osnowa, zwykle analizowana *ner-t-, nie ma ogólnie uznanej etymologii, por. przegląd 

 
444 Prs. nerš̃ti ʽikrzy się, składa ikręʼ ma końcówkę atematyczną -ti, por. Kai žuvys nerš̃ti, tai gerai jais tuomet 

gaudyti ʽGdy ryby rzucają ikrę, to dobrze się je wtedy łapieʼ. Kai žuvys įsinerš̃ti, tai nieko nežiūri – gali 

rankom gaudyt ʽGdy ryby się ikrzą, to niczego nie widzą – można je chwytać rękomaʼ. Do tego jest war. 

apokopowany: nerš̃t, por. Ledus metant, lydeka nerš̃t ʽSzczupak ikrzy się, gdy puszczają lodyʼ. Upės 

ãtsėdžiuose neršt žuvys ʽW zalewiskach ikrzą się rybyʼ. War. nerš̃t był ogniwem poprzedzającym utworzenie 

formy tematycznej na -a, nerš̃ta. Ta ostatnia jest – ze stanowiska opisowego – rozumiana jako prs. na -ta: 

nerš-ta, por. inf. nerš̃ti). Paralele: įnirš̃ta (inf. nirš̃ti), aũšta (aũšti), gaĩšta (gaĩšti).  
445 Chodzi tu o hapaks z ʽKnyga Nobažnystėsʼ (1653): Tegul sviets kaip nori nerčia, tegul graso pekla smerčia, 

nepadrebėsiu, drąsiai pradėsiu KN 20826. Z powodu tej formy praesentis LKŽ VIII, 679 utworzył osobne 

lemma nersti (nerčia, nertė) ʽnertėti, nirštiʼ, jak się zdaje, niepotrzebnie.  
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literatury w LEW 504. IEW 765 i NIL 333, przyp. 1 rozważali związek z pwk. pie. *h2ner- 

ʽbyć silnymʼ jak w nazwie ʽmężczyznyʼ (por. gr. ἀνήρ, wed. nár, náram). O wieloznacznej 

grafii stpr. <°nert°> była już mowa s.v. nártinti. Zob. też ALEW 697 (wychodzi od pie. *nert- 

ʽszaleć, miotać sięʼ). — Drw. nert̃vas ʽuparty, kapryśnyʼ, ⇒ nértvėtis ʽupierać się, kaprysićʼ, 

nértvinti ʽzłościć, drażnićʼ. — SZ nirt-: nirs̃ti (zob.). — SO nart-: nártinti (zob., tam też 

nomina na SO).  

 nérti I, neriù (zam. *neru?), nė́riau 1. intr. ʽzanurzać się, pogrążać się, zagłębiać się w 

wodzie, płynąć pod wodą, nurkowaćʼ, 2. tr. ʽzanurzać się, pływaćʼ, 3. ʽszybko iść, biec, 

lecieć, jechać, uciekaćʼ, cps. įnérti ʽwleźć do wody; wpaść, szybko wejść, wbiec; wpadać – o 

rzece, która spływa z drugąʼ (Sasna į Šešupę įñeria ʽRzeka Sasna wpada do rzeki Šešupėʼ), 

prinérti ʽnabrać wody – o łódceʼ. Refl. nértis ʽnurzać sięʼ, išsinérti ʽzrzucić skóręʼ (zob. 

ìšnara), susinérti ʽzlewać się – o rzekachʼ (Nemunėlis susiner su upe Mūša ʽNemunelis łączy 

się (spływa) z rzeką Musząʼ). Kontynuacja pbsł. *nēr-C/*nīr-C < pie. *nerH-/*nṛH- 

ʽzanurzać sięʼ (por. scs. ponrětŭ aor. ʽpogrążył sięʼ < *nēr-C). Zob. LIV
2 454, IEW 766, 975, 

BSW 196n., LEW 495, ALEW 697. — Drw. nerìs, -iẽs m. ʽbóbr, Castor fiberʼ, nertà ʽciężarek 

nawlekany na dolną linkę sieci w celu jej obciążenia i pogrążenia, grązʼ (syn. nartà), nertùvas 

ts., nerūnė b.z.a. bot. ʽwodorost Lemaneaʼ. Por. n.rz. Nerìs, -iẽs ʽWiliaʼ (SD Neris «Wilia 

rzeka»), dawniej *Neria, pis. Nerge 1340, Nerga 1361, Nerye 1377, 1388, 1404446. Inne n.rz.: 

Nerỹs, Neretà, Nerõtas, n.jez. Nerìnis. Zob. Vanagas 2004, 256 n. Od n.rz. Nerìs pochodzi 

n.m. Paneriaĩ pod Wilnem (pol. Ponary 1390). — WSE nėr-: nėrė́ti, nėriù, nėrė́jau 

ʽnurkowaćʼ (por. krėšė́ti). — SO nar-: nárdyti (zob., tam też o psł. *noriti), nárstyti (zob.). 

Nomina: ìšnara (zob.), nãras 1. ʽptak wodny nur, Colymbus, Gaviaʼ, SD «nurek ptak, 

Mergus» (por. n.jez. Narìnis, n.rz. Narañtis, Narasà, Narùtis, Narùpis), 2. ʽczłowiek 

pracujący jako nurekʼ (SD «nurek człowiek»), naromìs adv. ʽw stanie zanurzonymʼ: naromìs 

plaũkti ʽpłynąć nurkiemʼ, nartà (zob.). — SZ nir-: nìrti I (zob.). — WSZ nyr-: nyrė́ti (zob.). 

 nérti II, neriù, nė́riau 1. ʽnizać, wiązać, robić na drutach, dziać; wiązać siećʼ, 2. 

ʽzarzucać na co pętlę, nawlekać igłęʼ, 3. ʽsczepiać, spinać (belki w węgle domu)ʼ, 4. 

ʽwsuwać nogę do obuwiaʼ, 5. ʽłupić, obdzierać ze skóryʼ, 6. ʽprzeszywać, przebijać na 

wylotʼ. Refl. nértis ʽzawiązywać, tworzyć się – o zawiązkach owoców i kwiatów; 

zawiązywać sobie fartuch; zrzucać skóręʼ, iš káilio nértis ʽwyłazić ze skóry, wysilać sięʼ. 

Odpowiednik łot. nẽrt, neŗu, nẽru ʽdie Spitze des Bastschuhs zusammenziehenʼ. Pod 

względem etymologicznym nérti II jest zapewne identyczne z nérti I ʽzanurzać sięʼ. Można 

znacz. ʽnizać, nawlekać na nitkę, sznurekʼ rozumieć jako ʽzanurzać nić w otworzeʼ. 

Szczegóły czekają na zbadanie. ALEW 698 podkreśla brak odpowiedników zewnętrznych i 

krytykuje wysunięte w LEW 496 zbliżenia ze strus. nereta, neroto ʽwięcierz, Fischreuseʼ oraz 

z goc. snorjo ʽwyplatany koszʼ itp. — Cps. sunérti ʽspleść, połączyć, sczepić, związać; 

złożyć, skrzyżować (ręce), spleść (dłonie na głowie), zacisnąć (palce)ʼ, suneriu SD «złączam 

co» (syn. sujungiu, suglaudžiu), užnérti ʽnanizać, nawlec, nałożyć pętlę; chwycić szczupaka 

na pętlęʼ. Refl. įsinérti ʽwdziać odzienie, włożyć na siebieʼ, išsinérti ʽzrzucić skórę (o żmii, 

wężu), zrzucić skorupę (o raku)ʼ, nusinérti ʽrozwiązać się (o pętli, pęcie), odwiązać sięʼ, 

susinérti ʽzrastać się – o kościachʼ. — Dur. na -ē-: nerėt̃i, nėr̃i, nerė́jo ʽwisieć, być 

zawieszonymʼ (znacz. etym. ʽbyć przywiązanym, uwiązanymʼ). — Nomina na SE: nerinỹs 

 
446 LEW 494 przytacza twierdzenie Ekbloma, jakoby w niemiecko-krzyżackiej nazwie Nerge kryła się praforma 

*Nerijā, którą zapożyczono z pranordyckiego (*naeri). Zdaniem Ekbloma z tejże praformy ma się wywodzić 

zapożyczenie lit. nėrijà ʽdługa i wąska mielizna wzdłuż brzegu morskiego, Nehrungʼ. Jest to nieporozu-

mienie. Jak zauważył Skardžius, RR 4, 740, nėrijà jest sztucznym i całkiem młodym neologizmem jęz. 

literackiego. NB. LKŽ VIII, 674 wymienia nėrijà 2 p.a. dopiero na drugim miejscu, na pierwszym daje nerijà 

2 p.a.  



1133 

na prawach rękopisu 

ʽrobótka szydełkiem; wiązanieʼ, pãneralas ʽwiązadło, którym przymocowuje się bat do 

biczyskaʼ, panerk̃las ts. (metatonia jak w padėk̃las, pabū̃klas). — WSE nėr-: nė́riau, nėr̃i 

(zob. wyżej), nėrinỹs ʽkoronka, dzianinaʼ, nėrỹs ʽpołączenie kości, stawʼ (gw. war. do narỹs, 

sąnarỹs). — SZ nir-: nìrti (zob. nìrti II). — SO nar-: nárdyti ʽzwichnąć, spowodować 

przemieszczenie się kości w stawie; łamać palce w stawachʼ (⇒ neoosn. nard-: nárda ʽpętlaʼ, 

⇒ vb. denom. nárdyti ʽłowić szczupaki za pomocą pętliʼ, išnárdyti ʽrozsupłać węzeł, 

rozplątać sznurʼ); atnarinti LEX ʽrozsznurować, auff schnurenʼ, išsinarìnti ʽwywichnąć sobie 

(członek ze stawu)ʼ, narìnti ʽzawiązywać sznur; nastawiać zwichnięcieʼ, nárstyti (zob.). 

Nomina: į́narai m.pl. ʽuprząż końskaʼ, įñaras ʽwełniana rękawica wkładana pod spód innejʼ, 

ìšnara (zob.), narỹs (zob.), nártas (zob.), narùkai m.pl. ʽzawiasy u drzwi, okienʼ (dosł. ʽrzecz 

do zawieszania przez nadzianie a. nanizanie na czopʼ), narṽas a. nárvas (zob.), panark̃las 

ʽrzemyk, którym przywiązuje się bat do biczyskaʼ (por. wyżej panerk̃las), pranarà (zob.), 

príenaras, żm. prýnaras ʽto, co zostało dorobione na drutach, np. stopka w pończosze, 

skarpecie; rzemyk do umocowania bata na biczyskuʼ, ùžnara ʽpętlaʼ, ùžnarvė ʽpętla, węzeł; 

zwężenie w więcierzu; ustronie, zakątek; ustęp, wygódkaʼ (gw. užùnarvė). Cps. nark̃otis 

ʽdrzewce z pętlą włosianą, służące do łowienia rybʼ (por. kótas).  

 nèrvinti, nèrvinu, nèrvinau NDŽ ʽdenerwować kogo, irytować, drażnićʼ (Jo elgesys 

visus nèrvino ʽJego zachowanie wszystkich drażniłoʼ) — vb. denominativum na -in- od 

nèrvas (nérvas) ʽnerwʼ albo nèrvinis ʽnerwowyʼ (por. ros. nérvničatь ʽdenerwować sięʼ ⇐ 

nérvnyj). Refl. įsinèrvinti a. susinèrvinti ʽzdenerwować sięʼ. — Wsch.-lit. nervùiti, -ùju, -

ùjau ʽdenerwować kogoʼ (Šitie vaikai man nervùja) – pdg. zbudowany wokół formy prs. 

nervùju (por. pol. denerwuję); nervavótas LZŽ ʽzdenerwowany, złyʼ zakłada inf. *nerv-av-oti 

⇐ pol. (de)nerw-ow-ać. 

 néržtis, néržiuos, néržiaus gw. ʽirytować się, złościć sięʼ, apsinéržti ʽrozgniewać się, 

rozzłościć sięʼ (Mūsų tėvas kai apsinéržia, tai kokias tris dienas nekalba ʽNasz ojciec jak się 

rozzłości, to jakieś trzy dni się nie odzywaʼ), susinéržti ʽwpaść w rozdrażnienieʼ — nerž-V 

jest prawdopodobnie pochodzącym z sonoryzacji ršV > ržV wariantem leksemu nerš-/nirš-, 

por. nirš̃ti ʽgniewać się, wściekać sięʼ. — SO narž-: náržytis ʽzachowywać się pretensjonal-

nie, krygować się, krzywić się, robić minyʼ. — SZ nirž-: nirž̃ti, -tù, -aũ ʽrobić się sennymʼ. 

 nès 1. spójnik przyczynowy ʽbo, gdyż, ponieważʼ (SD
1 «owszeki»), np. Nespjáuk į ̃

vándenį, nès pàts sugérsi ʽNie pluj do wody, bo sam [ją] wypijeszʼ. — 2. gw. spójnik 

przeciwstawny ʽleczʼ, np. Norėjo jį pavyti, nes veltui ʽChciał go dogonić, lecz na próżnoʼ. 

Pod względem etymologicznym chodzi prawdopodobnie o *nesą, tj. poprzedzoną 

przeczeniem ne formę participium prs. act. są (nom.sg. n. ʽbędące, istniejąceʼ). Pierwotne 

znaczenie spójnika można odtworzyć jako ʽw przeciwnym razieʼ. Por. esą̃ w funkcji adv. 

ʽrzekomo, niby, jakobyʼ. Zob. GJL III, § 828. — W funkcji (1) są trzy warianty gwarowe, 

wszystkie z długim ė: nės̃, nėsà, nėsáng. Już w DP ukazują się oprócz nes ʽbo, abowiemʼ war. 

néssą ʽboʼ i néssąg ʽabowiemʼ. SD ma nes «bo, bowiem» obok nessa i nesung «abowiem» z 

nesang. Są też warianty trójzgłoskowe: nesanga, nesangi, nesangu i nesangel. Postaci 

nėsáng, néssąg wskazują na formę początkową nėsą a. nesą, mającą w wygłosie samogłoskę 

nosową (później długą); do niej dołączały się ptk. -ga, -gi, -gu i -gel.  

 nesivìltas 3 p.a., zwykle synkopowane w nesvìltas ʽniespodziewany, nieoczekiwany 

(Nesviltų̃ svečių sulaukėm ʽZjawili się niespodziani gościeʼ) — zaprzeczona forma 

participium prt. pass. do vìltis m.in. ʽspodziewać sięʼ (zob.). — Drw. nesiviltaĩ adv. 

ʽniespodzianie, nagleʼ, iš nesiviltų̃ ts. 

 nestotkas stlit. hapaks: pasakysime... apie didį nestotką, mękumą ir ablūdai [sic] to 

viso, kuo tasai pasaulis grožisi DP 5795 ʽpowiemy... o wielkim niestatku, marności i obłudzie 
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tego wszystkiego, w czym się ten świat kochaʼ — zapoż. z pol. XVI w. niestatek, -tku 

ʽrozpustność, skłonność ku złemu, niedostatek, wadaʼ (SPXVI). PAŽ 268 oddaje to jako 

ʽnepastovumasʼ, zaś ALEW 698 jako ʽSündhaftigkeitʼ. 

 nesviẽtnas, -à (p.a. nieoznaczony) wsch.-lit. ʽnieznośny, dokuczliwyʼ: Šiandie 

karštumas nesviẽtnas ʽDzisiaj gorąco nieznośneʼ (Otrębski 1934, 140) — ze zmiany 

*nesusvietnas > *nes.svietnas przez synkopowanie u i degeminację. Zapożyczenie z błr. 

nesusvétny ʽtaki, jakich mało na świecie, niezwykłyʼ, ros. nesusvétnyj ʽniestworzony, 

niebywałyʼ. Por. błr. susvét ʽświat, kosmosʼ (ĖSBM 8, 16; 13, 61). Brak w LKŽ i ZS. 

 neščės̃tis, -ies 2 p.a. f. stlit., gw. ʽnieszczęścieʼ — zapoż. ze stbłr. neščastьe, por. błr. 

njaščásce, -scja n., ros. nesčástьe, -stja. Zob. ZS 36, LEW 73, ALEW 160n. Zob. też ščės̃tis. 

 nėščià 4 p.a. ʽbrzemienna, ciężarna, w ciążyʼ (war. nėštì) — z substantywizacji żeńskiej 

formy przymiotnika nėš̃čias, por. użycie formy rodzaju męskiego w znaczeniu ʽobciążony, 

np. grzechemʼ: Nebūk ant galo nėščias, tai est, grieku, svietu apsunkintas ʽNie bądź na 

koniec obciążony, to jest grzechem i sprawami świeckimiʼ. Takie stosunki, jak slãpčias ⇐ 

slãptas i ìšvirsčias ⇐ ìšvirstas zachęcają na pierwszy rzut oka, aby postulować *nēšt-i̯ā-, 

derywat od osnowy participium prt. pass. nèštas ʽniesionyʼ. Trudność stanowi jednakże fakt, 

że derywacja przy użyciu -i̯ā- nigdy nie jest sprzężona ze st. wzdłużonym. To zmusza do 

szukania innego rozwiązania. Wydaje się, że nėščià i nėš̃čias mogą być rzeczownikami 

postwerbalnymi, mianowicie utworzonymi od iteratywu na st. wzdłużonym, nėščióti ʽnosićʼ, 

na podstawie resegmentacji nėšč̓ -oti. Wzdłużony SE nėš- nie stanowi problemu, bo przy suf. 

-čio- jest on dopuszczalny, por. pė́ščioti ⇐ pèšti; blė́sčioti ⇐ blèstelėti (GJL II, § 599). W 

podobny sposób da się też objaśnić wokalizm wyrazu nėš̃čiai (zob.). Inaczej ALEW 698. — 

Zagadkowe jest a w war. nãščia ZTŽ (O ana bit nãščia ir norėj spaviedin pabuvot). 

 nėš̃čiai, -ių 2 p.a. pl. m. ʽnosidła na wodę, koromysłoʼ (Parnešė vandens su nėš̃čiais 

ʽPrzyniósł wody na nosidłachʼ) — rzeczownik postwerbalny od nėščióti ʽnosićʼ ⇐ nèšti (iter. 

z suf. -čio- i WSE nėš-, por. pė́ščioti ⇐ pèšti). Synonimiczny wyraz nãščiai ʽnosidłaʼ 

otrzymuje nieco inne objaśnienie (zob.). 

 nešióti, nešióju, nešiójau ʽnosićʼ (nešioju unt kelių SD «piastuię») — przekształcenie 

starszego iteratywu *našioti przez wyrównanie jego wokalizmu do czas. prymarnego nèšti 

ʽnieśćʼ. Inne podobne wypadki to bedžióti zam. badžióti, lekióti zam. lakióti oraz vežióti zam. 

*važioti, zob. ŽD 518. Samo *našioti też jest nowotworem. Odpowiednik scs. nositi, nošǫ 

przemawia za tym, że zajęło ono miejsce *našyti (*našiu, *našiau), które kontynuowało 

odziedziczoną formację pbsł. *naš-ii̯-V, *naš-ī-C (por. pie. *h1noḱ-éi̯e-, LIV
2 250). Parę 

*našioti : *našyti należy postawić w jednym rzędzie z pašióti ob. pašýti, ganióti ob. ganýti, 

badžióti ob. badýti, bradžióti ob. bradýti. Ta seria ilustruje odnowienie odziedziczonego 

iteratywu na -y- przy użyciu izofunkcyjnego suf. -o-, dołączanego do osnowy palatalnej, por. 

paš̓ -, gan̓ -, badž̓ - i bradž̓ - w formach preterytalnych pašiaũ, ganiaũ, badžiaũ i bradžiaũ. 

Wynika z tego, że osnowa *naš̓ - iteratywu zakłada zanikły pdg. *našiu (por. scs. nošǫ), 

*našiaũ, *našyti. W tym samym kierunku wskazuje, jak się zdaje, neoosn. našy- takich 

derywatów, jak našỹklė ʽnosidło, noszeʼ, SD <naśikłe Ss. Sakramento> «monstrancya» oraz 

našystà ʽsposób noszenia się, ubierania się, modaʼ (por. dalystà ⇐ dalýti). SO naš- został też 

utrzymany w pewnych postwerbalnych nominach, zob. našà, naštà. Sb. nãščiai jest 

prawdopodobnie pamiątką po frq. *naštyti < *naš-sty- (zob.). — Neoosn. nešio-: nešiotoja 

vaikų SD «piastunka», nešiótas, -a 1 p.a. ʽbywały, obeznany, otrzaskanyʼ (Jis ten 

nešiočiáusias visam kaime), nešiõtė ʽnianiaʼ (znacz. etym. ʽnosicielkaʼ, por. važiõtė ⇐ 

važióti). — WSO *nāš- poświadcza nóščioti I (zob.). 

 nèšti, nešù, nešiaũ ʽnieść, przynieśćʼ, cps. apnèšti sniegù ʽzanieść, zawiać śniegiemʼ, 
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išnèšti ʽwynieść, wyrwaćʼ, panèšti į ką̃ ʽprzypominać kogoś, być do kogoś podobnymʼ, 

pranèšti ʽpowiadomić, obwieścić; przewyższyć, prześcignąćʼ, pranešu SD 1. «przekładam na 

insze mieysce» (syn. prakeliu), «przenoszę», 2. «prorokuię; przepowiadam co przyszłego» 

(por. prãnašas), sunèšti ʽznieść w jedno miejsceʼ, sunešu SD «znoszę co do kupy» ; nẽšen < 

*nešk šen ʽprzynieś tuʼ (pl. nẽšenkit). Odpowiedniki bałto-słowiańskie: łot. nest, ne̦su, nesu 

(ē) ʽnieśćʼ (LEGR § 606), scs. nesǫ, nesti, ipf. nesěachŭ, < pbsł. *neš- (BSW 198, LEW 497 

n.). W jęz. staropruskim czas. *nest został wyparty przez neologizm pijst (zob. s.v. pýdyti). 

Pbsł. *neš- to kontynuacja pie. pwk. *h1neḱ- ʽdostać, dosięgnąć czego, wziąćʼ (LIV
2 250), 

por. wed. aśnóti ʽosiągaʼ, náśati ʽdostajeʼ, aor. ānaṭ; het. ḫenkzi ʽprzekazuje, oddajeʼ, gr. 

ἤνεγκα ʽosiągnąłemʼ (zam. *ēneka). Na gruncie bsł. doszło do przesuwki znaczeniowej w 

kierunku ʽportare, gerereʼ. — Iter. nešdýti ʽnosićʼ, nešinė́ti ts., nešinėju SD «naszam», nešióti 

(zob.). Neoosn. nešd-: nẽšdinti ʽnosićʼ, nešdinė́ti ts. — Nomina na SE: nešė́jas ʽtragarzʼ, SD 

«nosiciel», nešyklė SD «nosidło», nẽšinas, -à ʽniosącyʼ (Eĩna móteris vaikù nešinà ʽIdzie 

kobieta z dzieckiem na rękuʼ), nẽšliava ʽdaninaʼ (neosufiks jak w mẽzliava, vėl̃iava), 

nešmẽnė ʽbrzemię, ciężarʼ, neštùvai m.pl. 1. ʽnosze, lektykaʼ, 2. ʽnarzędzie do noszenia 

kamieniʼ, nešulỹs ʽto, co się niesie – w ręku, na plecach, węzełek, pakunekʼ, sáunešos f.pl. 

ʽosady naniesione przez wodęʼ (war. do są́našos; por. sáumalinis, saunarỹs), pranešynos f.pl. 

SD «przenosiny, repotia» [ʽprzeprowadzenie państwa młodych na miejsce ich 

zamieszkaniaʼ]. Cps. lauknešà ʽnaczynie, w którym się nosi jedzenie na poleʼ (por. laũkas), 

lỹtnešis (zob. lytìs I). — WSE nėš-: atsinėš̃ti ʽwdać się w kogo, być do kogo podobnymʼ, 

nėščióti, -ju, -jau ʽnosićʼ, nėšdytis DVŽ ʽnosić sobieʼ (por. wyżej nešdýti), nė́šterti: Visi 

vaikai į tėvą nė́šterė ʽWszystkie dzieci były podobne do ojcaʼ (war. nèšterti), panėšė́ti, -nėšiù 

1. ʽponieść coś niedaleko, przez krótki czasʼ (por. paėjė́ti, GJL II, § 616, Stang 1966, 322), 2. 

ʽbyć podobnym do kogoʼ (⇒ panėšùs ʽpodobnyʼ jako war. do panašùs). Nomina: nėščià 

(zob.), nėš̃čiai (zob.), nėščius stlit. ʽłono matkiʼ (syn. į́sčios), nėš̃is ʽdwa wiadra czegoś 

przyniesione na jeden raz; to, co się przenosi za jednym razem; tłumok, pakunekʼ, nėšlė ̃ a. 

nėšlì ʽbrzemienna, ciężarnaʼ (Motriška šlipnà, t.y. nėšlì JU ʽKobieta jest w ciążyʼ), nėštýbė 

ʽciąża, bycie ciężarnąʼ, nėštùmas ts., też ʽokres ciążyʼ, pranėšiuĩ adv. ʽw odstępie jeden od 

drugiegoʼ (Statyk pėdus pranėšiuĩ, tai geriau džius ʽUstawiaj snopy nieco odsunięte od 

siebie, to będą lepiej schłyʼ). Do tego łot. nẽsât iter. ʽnosićʼ, nẽsis ʽnosidło na wodę, 

koromysłoʼ : lit. nėš̃is (pl. nēši a. nēšas ts.). Por. jeszcze WSE w scs. něsŭ aor. ʽniósłʼ < *nēš- 

< pie. *h1nēḱ-s-. — SO naš-: *našyti (zob. nešióti), našìnti(s): našinu SD «głoszę, 

rozgłaszam» (syn. girdenu), «obwieszczam co komu» (syn. gerdenu), našina SD «gruchnęło 

co» [ʽo wieściach: powstać, rozejść sięʼ, SPXVI] (syn. girdena), našinasi SD «rozgłasza się 

co» (syn. gerdenasi). Z innym sufiksem: łot. nasât, -ãju iter. ʽnosić; mieć na sobie jako 

ubranieʼ. Nomina: zob. našà, naštà. — WSO *nāš-: nóščioti (zob.), nomen są́nošai (zob. 

są́našos). — Neoapofonia neš- ⇒ SZ niš- ⇒ WSZ nyš-: panyšė́ti ʽponieść przez pewien czasʼ 

(por. vež- ⇒ *viž- ⇒ vyž-: pavyžė́ti; kel- ⇒ kil- ⇒ kyl-: pakylė́ti). Zob. też Stang 1966, 322 i 

GJL II, § 616n. NB. Nie ma śladu po refleksach SZ †inš-, †unš- z pie. *h1ṇḱ-.  

 nèt przysłówek 1° ʽaż do, nawetʼ, SD «aż (względem czasu)», neť ik̓  vakari DP ʽaż do 

wieczoraʼ, nèt kraũjas stìngsta ʽaż krew krzepnieʼ (war. nàt LZŽ), por. łot. net līdz ʽaż doʼ, 2° 

spójnik ʽaż, tak że, nimʼ, np. Nevalgysiu, net pakalbėsiu žodžius mano ʽNie będę jadł [tak 

długo], aż nie wypowiem słów moichʼ. Pochodzi z apokopowania formy *ne-ti, *ne-te lub 

*ne-ta, z ne jako negacją, por. netigi (Nesselmann, Kurschat), nete ʽażʼ (Sukulkit kulkit nete 

ižgi grunta PK 9826 ʽzburzcie je zburzcie aż do gruntu jegoʼ), netegi SD «chyba, nisi», stlit. 

neta. Por. ptk. -ti, -tai, -ta w beti, bèt (stpr. tēnti ʽterazʼ, łac. poste ʽz tyłuʼ < *pos-ti), betaig, 

betag. Zob. GJL III, § 829. 

 netìkėlis, -ė 1 p.a., nẽtikėlis 1 p.a. ʽczłowiek do niczego niezdatny, nieudolny, 
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niedołęga; leń; głupi, głupiecʼ447. SD <netikielis> 1. «gruby, grobijan» (syn. mužikiškas, 

kiemiškas, nerūgėlis, <nełymtas>), 2. «nikczemnik» [ʽczłowiek niewiele wart; nie nadający 

się do niczegoʼ, SPXVI] — formacja z suf. -ėl-, urobiona od netìkęs, -usi ʽniedobry, lichy, 

nieudolny, głupiʼ, zaprzeczonego participium prt. act. od tìkti (zob.). Budowa jak w 

neméigėlis. — Z innym sufiksem: nẽtikša a. netikšà c. ʽktoś nieudolny, nieudany, niedołęgaʼ, 

nazw. Netikšà (⇒ pol. nazw. Nietyksza, Nietykszo). — Drw. nẽtikšis, -io ʽniedołęgaʼ. Por. 

niẽktikšis (s.v. niẽkai), pùstikšis (s.v. tìkti). 

 netolì 1. adv. ʽniedalekoʼ (Ãklas ãklą netolì tenuvès ʽŚlepy ślepego tylko niedaleko 

zaprowadziʼ), 2. praep. z gen., np. Šulinỹs netolì namų̃ ʽStudnia niedaleko domuʼ. Žmonių̃ 

susiriñko netolì šim̃to ʽLudzi zebrało się blisko stuʼ (zob. GJL III, § 784). Zaprzeczona forma 

adv. tolì ʽdalekoʼ, urobionego od adi. tolùs (zob.). 

 netrùkus adv. ʽwkrótce, niebawem, bez zwłokiʼ. Analiza: ne-truk-us, skostniała forma 

participium prt. act. od trùkti, trùko m.in. ʽbawić gdzie, marudzić, zwlekaćʼ. Znacz. etym. 

ʽ(długo) nie zwlekającʼ. Por. pabùvus ʽnieco późniejʼ, prireĩkus ʽw razie potrzebyʼ (GJL III, § 

671). 

 neū́žauga 1 p.a., neùžauga 1 p.a. c. ʽistota niskiego wzrostu (człowiek lub zwierzę)ʼ, 

SD «karzeł» — dewerbalne nomen z przeczeniem ne i suf. -ā- od užáugti ʽwyrosnąćʼ, užaugu 

SD «dorastam». Zob. áugti. — Z innym sufiksem: neužauguo SD «łokietnik» (syn. 

uolakčius), ⇒ neužauguonis ʽdziecko niskiego wzrostuʼ (na temat neosuf. -uon- zob. GJL II, 

§ 345), neužauguonė SD «karlica». 

 nẽvadas 3 p.a., nevãdas 2 p.a. gw. ʽniewód, wielka sieć rybacka o długości ok. 300 m, 

wleczona przez kilkunastu mężczyznʼ (Nẽvadas – ne tinklelis, jam vilkti reikia bent 20 vyrų 

ʽNiewód to nie mała sieć, aby go przewlec trzeba przynajmniej 20 mężczyznʼ) — zapoż. ze 

stbłr. nevodъ, por. błr. névad, -a, pol. niewód, -u (SLA 142, LEW 498, ALEW 700). Zob. też 

vãdas II. 

 nevalià 2 p.a., gen.sg. nevãlios stlit., gw. ʽniewola, przymus, poddaństwoʼ (Ten bus 

valnumas be nevalios DP 48946 ʽTam będzie wolność bez niewoliʼ) — zapoż. ze stbłr. 

nevolja, por. błr. njavólja, -i, pol. niewola, -i. Zob. SLA 142, LEW 498, ALEW 700n. Drw. 

ponevãliai adv. ʽniedobrowolnie, pod przymusemʼ ⇐ pol. przest. poniewoli. Zob. też 

neválnykas. 

 neválnykas 1 p.a., neválninkas 1 p.a. stlit., gw. ʽniewolnikʼ — zapoż. ze stbłr. 

nevolьnikъ, por. błr. njavólьnik, -a, pol. niewolnik. Zob. SLA 142, LEW 498, ALEW 700n. 

Zob. też nevalià. 

 nẽveša c. 1 p.a. gw. 1. ʽźle jedzący, źle rozwijający się, mizerak, cherlak (dziecko, 

prosię, bydlę, roślina)ʼ, 2. ʽniechluj, brudas; niedołęgaʼ. Budowa: ne-veš-a, sb. postvb. do 

vešù, vešė́ti ʽszybko i bujnie rosnąćʼ (zob.). — War. na SO: nẽvaša 1 p.a. c. ʽźle rosnący 

człowiek, zwierzę, roślinaʼ (por. vašà, atvašà), war. m. nẽvešas 1 p.a. — Synonimy z WSE 

vėš- i innymi sufiksami: nevė́kšla a. nẽvėkšla c. żm. ʽniewyrośnięty, za mały na swój wiekʼ (z 

*nevėš-la, insercja k, por. pirkšlỹs, pūkšlė)̃, ⇒ nevė́kšlis ob. nẽvėkšlis ts., nẽvėšoklis a. 

nèvėšoklis ts. (Nẽvėšoklis vaikas – auga, auga ir neišauga ʽDziecko niewyrosłe, rośnie, 

rośnie i nie wyrastaʼ. Metų jis jau turi, tik toks nèvėšoklis, mažiukas ʽMa już trochę lat, ale 

nie rośnie dobrze i jest małyʼ). LEW 499 ignoruje insercję k przed grupę -šl- i zbliża nevė́kšlis 

 
447 W DP ukazuje się wariant z akcentem sufiksalnym: netikėl̃is ʽgłupiʼ, por. voc. sg. <netikéli>, <netikêli>, nom. 

pl. <netikélei> (Kudzinowski I, 498). Nie uwzględnił tego Skardžius 1935, 83 (indeks: netìkėlis), ani LKŽ 

VIII, 741. Akcentuacja netikėl̃is jest objawem dostosowania deverbatiwów na -ėlis do zdrobnień 

rzeczownikowych typu kūdikėl̃is ʽdzieciątkoʼ, asilėl̃is ʽosiołekʼ, por. GJL II, § 194.  
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do łot. nevẽklis ʽSchwächlingʼ. 

 nẽvėžioti, nẽvėžioja, nẽvėžiojo gw. ʽubliżać komu, obrażać kogoʼ, war. nèvėžioti (Kam 

tu jį nèvėžioji, t.y. kolioji? JU ʽDlaczego go obrażasz?ʼ). Forma wyabstrahowana ze złożenia 

prewerbialnego iš-nẽvėžioti ʽznieważyć, złajać, zwymyślaćʼ, które zostało zapożyczone z 

pol. znieważać, -am i zinterpretowane jako z-nieważ-ać (por. błr. znjavážycь, -žu 

ʽznieważyćʼ). Z pochodzenia jest to zaprzeczona postać czas. ważyć ʽodmierzać ciężar wagąʼ 

(vb. denom. od waga ʽlibraʼ). Znacz. etym. ʽodbierać komu wagę, godnośćʼ (por. pol. 

lekceważyć ʽmało kogoś cenićʼ ⇐ lekce [sobie] ważyć ʽparvi pendereʼ). Drw. apsinẽvėžioti 

ʽzabrudzić się, zanieczyścić sięʼ. Por. vožóti ⇐ pavožóti (z pol. poważać).  

 nevidõnas 2 p.a., nẽvidonas 1 p.a. pot. ʽnicpoń, nikczemnik, łobuzʼ, dawniej też ʽwrógʼ 

(LEX ʽabgesagter Feind, zaprzysięgły wrógʼ). Dwuznaczne. 1° Może być tworem rodzimym: 

analiza: ne-vid-õnas, drw. od złożenia *nevida, znacz. etym. ʽtaki, którego nie chce się 

widzieć, oglądaćʼ (zob. Būga, RR II, 373). Por. sufiks w niūrõnas, žiūrõnas (ŽD 272n.). Pwk. 

vid- może być st. zanikowym do veid- ʽwidziećʼ (zob. véidas, veizdė́ti), por. np. pavìdalas 

m.in. ʽwyglądʼ. 2° nevidõnas może być substantywizowanym przymiotnikiem, 

zapożyczonym ze stbłr. nevidanyj, nevidannyj ʽniebywały, niespotykany, dziwacznyʼ 

(przesuwka znaczeniowa wymaga zbadania). Inaczej GJL II, § 336, który przyjmuje 

zapożyczenie z pol. gw. niewida, co w polszczyźnie litewskiej ma znacz. ʽodludekʼ. Zob. też 

LEW 499, ALEW 701. — Drw. wsteczny deprefigowany: vidõnas ʽprzyjacielʼ (znane tylko ze 

słowników). Paralele: *nẽklusas ⇒ klùsas; nevãdas ⇒ vãdas II; bespiečnas ⇒ spiečnas. 

 nevýdoti, nevýdoju, nevýdojau gw. ʽnie przebywać w domu, rzadko bywać w domuʼ, 

por. Jis nevýdoja namų, namie tik perguli ʽRzadko bywa w domu, przychodzi tylko spaćʼ. Tu 

nevýdoji namų – eini ir eini ʽNie ma cię w domu, ciągle [dokądś] idziesz i idzieszʼ. Formacja 

z WSZ vyd- jak w išvýdau ʽujrzałemʼ, zob. výsti I, pavydė́ti. 

 nevỹnas, -à 4 p.a. gw. ʽniewinnyʼ (Jis nevỹnas, o pavynas duoti, ką reikia ʽOn jest 

niewinny, ale powinien dać, co się należyʼ) — zapoż. ze stbłr. nevinnyj, por. błr. njavínny, z 

uproszczeniem geminaty jak w vỹnas (zob.) i pavỹnas (zob.). Inaczej SLA 143: z pol. 

niewinny. — Dysymilacją n.n > l.n objaśnia się refleks wsch.-lit. nevilñas (ZS 37, LZŽ). NB. 

Nie jest zaświadczony potencjalny war. *nevyd.nas (por. pavỹdnas ob. pavilñas; błr. gw. 

njavídny). — Drw. nevỹnastis ʽniewinnośćʼ ⇐ stbłr. nevinnostь, błr. njavínnascь (LKŽ: z 

pol.). 

 nezbãžnas, -à 4 p.a. stlit., gw. ʽbezbożny, niebogobojnyʼ — zapoż. ze stbłr. nezbožnyj 

ʽbezbożnyʼ, pol. XVI w. niezbożny ʽpostępujący wbrew prawu bożemu, grzeszny, 

niegodziwy, zły...ʼ (SPXVI). Por. SLA 143, ALEW 701, POLŽ 472. Zob. też nõbažnas. — Drw. 

nezbažnybė ʽbezbożnośćʼ (obok nezbažnystė CHB ⇐ stbłr. nezbožnostь); nezbãžnykas 

ʽbezbożnikʼ ⇐ stbłr. nezbožnikъ, pol. XVI w. niezbożnik ʽczłowiek postępujący nie po 

bożemu, zły, niewierzący, heretykʼ (SPXVI). 

 nẽzvoga 1 p.a. gw. ʽwstyd, hańbaʼ (Išvaryk aną iš prašmintinio, bus jamui nẽzvoga, 

neprijemnastis JU ʽWypędź go z przyjęcia, będzie mu wstyd, nieprzyjemnośćʼ) — ze zmiany 

*znevoga, co zapożyczone z pol. zniewaga i zinterpretowane jako złożenie z negacją ne- 

(por. nẽzgalas ʽwielka ilośćʼ, nezgadà ʽniezgoda, konfliktʼ). Zob. też vogà II. 

 nežėda stlit. ʽwszetecznośćʼ [ʽnierząd, rozpustaʼ] — forma odtworzona z hapaksu 

<nęźedon̓ > ill.sg., użytego w zdaniu kiek kartų akis nežėdon palaidai DP 1021 ʽilekrocieś 

oczy wszetecznie rospuszczałʼ (por. PAŽ 271; brak w LKŽ, LEW, ALEW). Niejasne. Por. 

nẽrėdas. 

 nẽžinia, nežinià adv. 1. ʽnie wiadomoʼ, 2. ʽskrycie, w tajemnicy, potajemnie, po 
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kryjomu, ukradkiemʼ. War. synkopowany: nežnià. Jest to zaprzeczona forma sb. žinià, zob. 

s.v. žìnė. 

 niaũ ptk. stlit., gw. ʽmoże, a nużʼ, por. ze Slavočinskio Giesmės: Ištark man žodį 

laiminga, niau perstosiu būt verksminga ʽPrzemow, przemow słowo ku mnie, aza mię boleść 

ominieʼ. Skubiai... eikime, niau Jezų... dar išvysime ʽPodźmyż rychło..., aza jeszcze Jezusa 

oglądamyʼ; gw. Niaũ našlys nežino, ką anas be pačios? ʽCzyż wdowiec nie wie, że jest bez 

żony?ʼ (war. niaũgi, niaugù) — wygląda jak kontrahowana postać nejaũ ʽczy nie?ʼ, zob. 

ALEW 691, PAŽ 271. 

 niáuka 1 p.a. gw. ʽpopas, zatrzymanie się w drodze dla nakarmienia koniʼ: Pavažiavę 

geroką kelio galą, padarėm niauką arkliam pasilsėt, pasiganyt. Bez etymologii. 

 niáuktis, niáukias, niáukės (war. niaũktis) refl. 1. ʽo niebie: chmurzyć się, zasnuwać się 

chmuramiʼ, 2. ʽo człowieku: stawać się chmurnym, smutnym, posępnym, gniewać się, dąsać 

sięʼ, apsiniaukiu SD
1 «zaburzam się» (syn. apsirūstinu) ob. apsiniauku [sic] SD «zachmurzyć 

się», apsiniaukįs SD «zachmurzyć się», apsiniaukimas SD «chmura» (syn. sublindimas). 

Odpowiednik łot. ņaûkt, -ku, -cu, gw. ņaûktiês ʽchmurzyć sięʼ. Etymon nieznany. Zob. LEW 

499 n., gdzie wzmianka o próbie Perssona nawiązania do łac. nuscitiosus ʽźle widzący, 

niedowidzącyʼ (war. do luscītiōsus ⇐ luscus ʽjednooki; niedowidzącyʼ). Trzeba jednak 

dodać, że de Vaan 354 ujmuje luscus jako *luk-sko, czyli wiąże to z pwk. pie. *leu̯k- 

ʽświecić; widziećʼ (i o niáuktis nie wspomina). — Drw. niáukstytis a. niaukstýtis ʽchmurzyć 

sięʼ, nomina: niáuka ʽzachmurzone niebo; deszczʼ, niáukena ʽgęsta mgła, tumanʼ, niaũkius 

ʽponury, zły człowiekʼ, niaukùs ʽpochmurny, mglistyʼ. — Homofoniczne formy: 1. niaũkti, -

ia, -ė intr. ʽpadać – o deszczuʼ (war. niáukti): Tas lietus niaũkia ir niaũkia, ir galo nėra tam 

jo niaukimui ʽTen deszcz pada i pada, i nie ma końca temu padaniuʼ, 2. niaũkti, -ia, -ė tr., 

zwykle z prvb. su- ʽmieszać, przewracać, wywracać (pościel), kotłowaćʼ: Visa lova buvo 

suniauktà kaip kiaulių kinis ʽCałe posłanie było skotłowane jak barłóg świniʼ. Drw. niáukės 

f.pl. ʽplewy, osłony ziarn pozostałe po wymłóceniu zbożaʼ. — SZ niuk-: niùkti, niuñka, niùko 

ʽchmurzyć się; zasnuwać się mgłąʼ, apniùkti ʽwpaść w ponury nastrój, sposępnieć, 

posmutniećʼ, suniùkti ʽosłabnąć, ochlapnąćʼ. — WSZ niūk-: apniū̃kti, -niū̃ksta (*niunk-sta), -

niùko ʽzachmurzyć się (o niebie); pogrążyć się w mroku, pociemnieć; posmutnieć; stracić 

wzrokʼ, niūksóti ʽbyć zachmurzonym, ponurymʼ, niūkùs ʽzachmurzony, zamglony, mroczny; 

nieprzytulny; ponuryʼ. 

 niaunė́ti, niáunu, niaunė́jau gw. ʽo niemowlęciu: kwilić, popłakiwaćʼ (Kūdikis niauna, 

supk JU) — czasownik na -ė- od niau-n-, co od powtórzonego wykrz. niau-niau. Z innym 

zakończeniem niáuniakoti ts. — Drw. niaunẽklis, -ė ʽdziecko płaczliwe, ciągle płacząceʼ. 

 niaũsti, niausiù, niausiaũ gw. ʽzwiesić głowę okazując tym zmartwienie, smutekʼ. Por. 

Sėdi, galvą nuniaũsus, i verkia ʽSiedzi zwiesiwszy głowę i płaczeʼ. Nuliūdęs, galvą terpukojy 

nuniaũsęs ʽSmutny, z głową spuszczoną między nogiʼ. Analiza niau-s-. W oparciu o 

porównanie z futurum gr. νεύσω ʽskinę, kiwnęʼ wolno utrzymywać, że lit. czasownik 

wywodzi się z formacji dezyderatywnej *neu̯-s- od pwk. pie. *neu̯- ʽskinąć, skłonić głowęʼ, 

por. gr. νεύω ʽskinąć, kiwnąć; pochylać się, upadać, obniżać sięʼ, wed. apanauti ʽodchyla się, 

neigt wegʼ. Zob. LIV
2 455, LEW 500. — Drw. niausóti ʽbyć smutnym, posępnymʼ. 

 niáušės, -ių 1 p.a. f.pl. przest. ʽpochwa, futerałʼ (słownik Baronasa, 1932). Izolowane, 

bez etymologii. Por. syn. mãkštys. 

 niáuti, niáuja a. niáuna, nióvė ʽo kocie: miauczećʼ (Katė niáuna, kad ėsti nor JU ʽKot 

miauczy, gdy chce żrećʼ), SD
1 niauju «miąkam, cati vocem edo» — od wykrz. niáu (por. 

mjáuti ⇐ miáu, miaũ). Odpowiednik łotewski z suf. -dē-: ņaũdêt, -u, -ẽju ʽmiauczećʼ ⇐ ņaũ. 

Por. syn. kniaũkti i miaũkti. 
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 niáutis, niáujasi, nióvėsi gw. 1. ʽkłócić sięʼ, 2. ʽmocować się, bić się (o dzieciach)ʼ, 3. 

ʽgryźć się (o psach i innych zwierzętach)ʼ, pasiniáuti ʽposprzeczać się, pokłócić sięʼ, 

susiniáuti ts. — Niezwrotne: niáuti, niáunu (war. niáuja), nióviau 1. ʽryć, przewracaćʼ 

(Šlapelis 248; zob. paniáuga), 2. ʽporywać, kraść, wykradaćʼ, išniáuti ʽchyłkiem wynieść, 

wywieźćʼ, nuniáuti ʽukraść (czapkę, rękawice); porwać kurę (o jastrzębiu)ʼ, užniáuti maĩšą 

ʽzadać komu worek na plecyʼ, tj. ʽzarzucić na barkiʼ (Užniáuk jam maišą in nugaros). 

Niejasne. Akutowany pwk. niáu-C nasuwa pytanie o związek z refleksami pie. *neu̯H- 

ʽkrzyczeć, ryczećʼ w językach indo-irańskich i tocharskich, por. wed. návate ʽryczyʼ, abhí 

anūṣi ʽzakrzyknąłem, zawołałemʼ, SZ wed. nuvánt- ʽryczącyʼ, toch. B ñewetär ʽryczyʼ (zob. 

LIV
2 456 n., gdzie jednak o niáutis nie wspomniano). Villanueva Svensson, Balt XLVI:2, 

2011, 217 wyraził ostatnio sceptycyzm co do przydatności niáuti dla rekonstrukcji pie.448. 

ALEW 701 zakłada podstawę onomatopeiczną. 

 nìbras 2 p.a. nazwa trzech owadów: 1. ʽżuk gnojowy, Geotrupesʼ, 2. ʽchrząszcz 

rohatyniec nosorożec, Oryctes nasicornisʼ, 3. ʽiskrzyk, chrząszcz świetlikowaty, Lampyris 

splendidulaʼ. Wymienione terminy utworzono być może w oparciu o nìbrė II ʽpysk, ryj 

świńskiʼ (to jednak bez etymologii). LEW 500 poszukuje tu tła indoeuropejskiego, co jednak 

nie przekonuje. 

 nìbrė I 2 p.a. gw. ʽzabawa wiejskiej młodzieży, wieczorekʼ (por. vakarùškos) — 

prawdopodobnie sb. postvb. od nibrinė́ti ʽwykonywać drobne prace ręczneʼ. War. nibrà, 

nìbras. Bliskoznaczne nìpras (zob.) zaleca przyjąć zmianę pr > br. Jest i war. mìdrė (via 

*mibrė?). Znacz. pierwotne: ʽwieczorne zebranie kobiet przy wspólnej pracy, przy 

przędzeniu, szyciu itp.ʼ. Paralela: viešnagė́ti (s.v. viešn-).  

 nìbrė II 2 p.a. gw. 1. ʽpysk, ryjʼ, 2. przen. ʽzwężony przód łapcia, nosekʼ. Niejasne. — 

Drw. apìnibris ʽuzda na pysk zwierzęciaʼ (por. apìnasris, apýsnukis). 

 nìbrės, -ių (p.a. nieoznaczony) gw. ʽwłókniste odpadki z czesania lnu pomieszane z 

paździerzamiʼ (Tas visas nibres parduosim ʽWszystkie te «nibrės» sprzedamyʼ). Niejasne. 

 nìčniekas 1 p.a. ʽzupełnie nic, nikt, żadenʼ. Zam. *nìk-niekas. Sekwencja č-n na 

granicy morfemowej stoi zapewne na miejscu *t-n (*nit-niekas, por. ìč niẽko ob. ìt niẽko). 

Sekwencja t...k z dysymilacji k...k. Złożenie tautologiczne o członach zróżnicowanych pod 

względem iloczasowym: *nik- : niek, por. niẽkas ʽnikt, nicʼ. Paralele: mãž-možis (*a-ā), gér-

gėris (*e-ē). — Jest też złożenie o członach niezróżnicowanych pod względem wokalizmu: 

niẽkniekis ʽdrobiazg, drobnostkaʼ. 

 nidavóti, nidavóju, nidavójau gw. ʽnadziewać, wypełniać nadzieniemʼ (Su nidavonė 

nidavók paršelį, kalakutą ir kepk ʽNadziej nadzieniem prosię, indyka i pieczʼ) — niejasne 

przekształcenie z *nodievóti (por. nodiejà), co zapożyczone z pol. nadziewać (por. POLŽ 

473, bez wytłumaczenia ni° na miejscu *no°). Zob. też medžiavóti ʽnadziewaćʼ. — Drw. 

nidavõnė ʽnadzienieʼ. 

 nie- ptk. przecząca o znacz. ʽni-ʼ, występująca w złożeniach i zrostach. Por. niekadà 

ʽnigdyʼ, niẽkas ʽnikt, nicʼ, niekatràs ʽżaden z dwóchʼ (niekatróji giminė ̃gram. ʽrodzaj nijaki, 

neutrumʼ; war. nekatràs), niẽkieno ʽniczyjʼ, niẽko ʽnic, nikogo, niczegoʼ, niẽkur ʽnigdzieʼ, 

niekuomèt ʽnigdyʼ. Zob. neĩ. 

 niẽbas 2 p.a. ZTŽ ʽnieboʼ — zapoż. z błr. néba, -a m. Ze zmianą b > v: niẽvas ZTŽ. 

 níedėti stlit. ʽnaigrawać się, szydzić, urągać, pogardzaćʼ (prs. niezaświadczone), ptc. 

 
448 «Lith. niáuti is uninformative. The late attestation of the Indo-Iranian forms does not permit establishing the 

Indo-European averbo».  
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prt. pass. paníedėtas ʽwyszydzanyʼ (hapaks w DP, por. bet idant būtų apjuoktas, paníedėtas, 

ir ižpėlótas DP 26651 ʽale aby go [Chrystusa] nagrawano, naśmiewano i ukrzyżowanoʼ), lit. 

níedėtinas ʽnaganny, zasługujący na naganęʼ. Z pb. *nei̯d- < pie. *h3nei̯d- ʽzganić, zelżyć, 

zwymyślaćʼ (LIV
2 303). Por. gr. ὄνειδος, -εος n. ʽzarzut, nagana, obelga; wstyd, hańbaʼ 

(Stüber 2004, 107); proteza o- ma odpowiednik a- w orm. anicanem ʽklnę, przeklinamʼ, anēc 

ʽprzekląłʼ (por. Martirosyan 82). SZ sti. níndati ʽgani, strofujeʼ, nidāná- ʽzganionyʼ, SO goc. 

ganaitjan ʽzelżyć, zwymyślaćʼ. Wynika z tego, że intonacja pierwiastka lit. jest sekundarna 

(por. Būga, RR II, 468). — WSZ nīd-: łot. nîdêt lub nĩdêt, -žu/-du, -ẽju ʽkrzywo na kogoś 

patrzeć, nie cierpieć, nienawidziećʼ, w tymże znaczeniu: nîst/nĩst, nīstu/nīžu; refl. nîstiês ʽbyć 

skłóconym z kimś, nienawidzieć się; brzydzić się czymśʼ. Czy tutaj też nĩdêt ʽz cicha 

porykiwać (o bydle); płakać, szlochaćʼ? Nomina: łot. nîdeklis ʽzazdrośnikʼ, też ʽśrodek do 

tępienia owadówʼ, nîdulis ʽnienawistnik; przeciwnikʼ. NB. Villanueva Svensson, Balt 

XLIII:2, 2008, 191 sądzi, że nîdêt weszło na miejsce *niêdêt, a swój wokalizm zawdzięcza 

analogii do inchoativum nîstu. — SO naid-: łot. naîds, naîdus, iẽnaîds ʽwrogie nastawienie, 

wrogość, nienawiśćʼ, ⇒ vb. denom. naîduôt(iês) ʽnienawidzieć (się)ʼ. Zob. Būga, RR II, 299, 

ME II, 689, BSW 193, LEW 501, ALEW 734. 

 níegti, níegiu, níegiau 1. gw. ʽniechcący zabićʼ, 2. gw. nuníegti ʽskrycie, potajemnie 

zabić; zabićʼ (Vagį nuniegė ʽZłodzieja zabiliʼ. Katiną nuniegė ʽZabili kotaʼ). Niejasne. Być 

może polega na fonetycznej dyferencjacji względem formy níekti, níekiu, níekiau ʽgardzić; 

gnębić, uciskaćʼ, nuníekti 1. ʽmieć za nicʼ, 2. ʽzabić, ukatrupićʼ (Aš tave nunieksiu! ʽJa cię 

ukatrupię!ʼ), o czym s.v. néikti.  

 niẽkai, -ų 2 p.a., niekaĩ, -ų̃ 4 p.a. m.pl. 1. ʽdrobiazgi, błahostkiʼ, 2. ʽplotki, brednie, 

niedorzeczności, głupstwa, bzduryʼ, 3. ʽmała ilość czego, niewielka kwota pieniędzyʼ, 4. 

bibl. ʽmarnośćʼ. SD niekai «bayki to, plotki, brednie», «błazeństwo» (syn. bezliepyčios), 

«obłuda, mara» (syn. mėtra), «widok fałszywy, obłuda», niekų kalba «baianie, bayka» (syn. 

sekmė, pasaka). Substantywizacja zaimka niẽkas ʽnicʼ (zob.). — Drw. niẽkius ʽżartowniśʼ, 

SD «fiuta» (syn. niekadarys) [pol. przest. fiute, -ego ʽpędziwiatr, wietrznikʼ, L.], też «natręt; 

pletliwy; plotka». Cps. niekabylys SD «kuglarz, figlarz, skoczek» (por. bylà, bylóti), 

niekadarỹs ʽczłowiek lekkomyślny, nicpoń, hultajʼ, SD «ciarlatan» [ʽkuglarz, filarz, 

szlabierzʼ, L.], niekakalbys SD «baia» [ʽbajacz, bajkarz, plotkarzʼ, L.], SD
1 «drwal» (syn. 

vopalis), «klekot, plotka» (por. kalbė́ti), niekasakys SD «bałamut» (por. sakýti), niẽktauza c. 

ʽkto plecie głupstwaʼ (por. taũzyti), niektikỹs a. niẽktikis ʽkto wierzy w zabobony, przesądyʼ 

(por. tikė́ti), ⇒ niẽktik-šis ʽkto mówi głupstwa, paplaʼ.  

 niekãniekis, -io 1 p.a. ʽdrobiazg, drobnostka, błahostka, głupstwo; rzecz 

bezwartościowaʼ (SD
1 «fraszka») — złożenie tautologiczne, por. niẽkas ʽnikt, nicʼ. Paralele: 

mãžmožis, príešpriešais, šùnšunis. — War. synkopowany: niẽkniekis 1 p.a. ts., pl. 

niẽkniekiai m.pl. ʽgrosze, mała kwota pieniędzyʼ (Už niẽkniekius jis nupirko dvarą ʽKupił 

dwór za groszeʼ), DP niekniekiai ʽprożność, marność; plotkiʼ. — War. sufiksalny 

niekaniekės f.pl. SD «bałamuctwo; fraszka». Żm. nėk̃nėkis ʽdrobiazg, błahostkaʼ. Osobno 

zob. nìčniekas. 

 niẽkas 2, 4 p.a. 1. ʽnikt, nicʼ, 2. ʽrzecz nic nie warta, drobiazg, błahostkaʼ, pl. niẽkai 

(zob.) — złożenie niẽ-kas < pbsł. *nei̯-ka-, dosł. ʽni ktoʼ (zob. kàs), porównywalne z jednej 

strony ze strus. ni-kŭ ʽniktʼ, z drugiej strony ze scs. ni-kŭto ʽniktʼ, ni-čĭto ʽnicʼ. — War. żm. 

nė-̃kas ʽnikt, nicʼ (zob. nė)̃ przypomina scs. ně-kŭto ʽaliquis, ktośʼ. Człon I może być 

wzdłużonym alternantem morfemu negacji ne449. Por. lit. nės̃ti ʽnie jestʼ z ne ẽsti (s.v. esù), 

 
449 Por. sti. ná-kiṣ ʽnikt, żadenʼ, aw. naēčiš ts., łac. ne-uter ʽżaden z dwóch, obojętnyʼ, nihil ʽnicʼ < ne hīlum ʽani 

trochęʼ, nōn ʽnieʼ (w odpowiedzi na czyjeś słowa) < *noi̯n < *ne oi̯nom ʽani jednoʼ (arch. noenom), niem. 
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goc. nist ts., łac. nēmō, -inis ʽnikt, żadenʼ < *ne hemō. — Drw. niẽkalas ʽlichy, 

wybrakowany towarʼ, niekèsnis ʽgorszyʼ (Takùtis juõ toliaũ, juõ niekèsnis ʽIm dalej, tym 

gorsza ścieżkaʼ), niekiáusias ʽnajgorszyʼ (Màno dalỹkas niekiáusias), niẽkas niekiáusia 

ʽdosłownie nikt, nicʼ (Nedingo niekas niekiausia ʽNic a nic nie zginęłoʼ), niẽkieno ʽniczyjʼ 

(por. kienàs), niekìngas ʽbłahy, marny, nędzny; żałosnyʼ, niẽkis 1. indecl. ʽnicʼ (Žmogus be 

mokslo yra niekis ʽCzłowiek bez wykształcenia jest niczymʼ), 2. m. ʽdrobiazg, błahostka, 

bagatelaʼ (Tai niẽkis, aš pats galiu tai pasidirbti ʽTo drobiazg, sam mogę to sobie zrobićʼ), 

niẽkšas (zob.), niekù gyvù adv. ʽw żaden sposóbʼ, niekuntas przest. ʽo zwierzęciu: źle 

rozwijające sięʼ (ŽD 375), niekùtis ʽbłahostka, bagatelaʼ, perniẽk (zob.), póniekis, -ė ʽniezły, 

znośnyʼ (por. pol. niczego sobie). Cps. niekdžiugỹs ʽkto się cieszy z byle czegoʼ (por. 

džiùgti), niẽkvieris (zob. viẽryti). Osobno zob. sùniekė i złożenia niekaniekis, nìčniekas. — 

Vb. denom. 1. niekáuti ʽzajmować się głupstwami (zamiast pracować jak inni)ʼ, niekauju SD 

«bałamucę» (syn. kliemi), 2. niekčioti b.z.a. ʽrobić co nieudolnie, partolićʼ, 3. niẽkinti (zob.), 

4. niekinė́ti ʽkraść drobne rzeczyʼ, 5. niekúoti ʽpleść głupstwa; zbijać bąki, spędzać czas na 

próżniactwie; zaniedbywać się, opuszczać sięʼ, niekuoju SD «klecę» [ʽplotę głupstwaʼ]. Por. 

ros. uničižítь ʽupokorzyć, poniżyćʼ ze strus. u-ničĭž-iti ⇐ ničĭže ʽnicʼ; ros. uničtóžitь 

ʽzniszczyć, wytępić, zniweczyć; zgnębić, przytłoczyćʼ ⇐ strus. ničĭtože ʽnicʼ. 

 niẽkinti, niẽkinu, niẽkinau 1. ʽgardzić kim/czym, poniżać, znieważać, szkalować, 

hańbić, plamić dobre imięʼ, 2. ʽlekceważyć, mieć za nic, nisko cenić, nie zwracać uwagiʼ, SD 

niekinu «gardzę» (syn. peikiu, ažu niekų turiu), «pustoszę co» (syn. gadinu), išniẽkinti 

ʽznieważyć, sponiewieraćʼ, paniẽkinti DP ʽwzgardzić, odrzucić, zaniedbaćʼ, paniẽkinti DP 

ʽwzgardzić, odrzucić, zaniedbaćʼ, suniẽkinti ʽzlekceważyć, zbagatelizowaćʼ — vb. 

denominativum na -in- od zaimka niẽkas ʽnicʼ. Znacz. etym. ʽmieć za nic; unicestwićʼ. 

Odpowiednik łot. niẽcinât ʽgardzić, pogardzaćʼ ⇐ niẽks ʽnicʼ. — Drw. niekintojas SD
1 

«gardziciel», SD «niszczyciel» (syn. gaišintojas), pãnieka ʽpogardaʼ (⇐ paniẽkinti).  

 niekóti, niekóju, niekójau ʽwiać zboże, oddzielać na wietrze zanieczyszczenia z 

omłóconego ziarnaʼ (por. łot. niẽkât ʽwiać zbożeʼ), refl. užsiniekóti przen. ʽnie zwracać na co 

uwagi, nawykaćʼ — vb. denominativum od niezachowanej osnowy niek- < pb. *nei̯k-. Zob. 

też LEW 502 i ALEW 703, gdzie próby ustanowienia pwk. pie. *nei̯k- ʽwiać zbożeʼ w oparciu 

o problematyczne formy greckie (z Hes.) i celtyckie; LIV
2 451 wymienia pie. *nei̯k- jedynie 

w znacz. ʽpodnosić się, sich erhebenʼ (zob. nìkti). — Neoosn. nieko-: niekočià, niekóčia a. 

niekõtė ʽdrewniane podłużne naczynie półkolisto wydrążone, używane do wiania ziarna, do 

prania; nieckaʼ, SD <niekoćia> «kopanka; niecka». Por. sufiks w mazgõtė ⇐ mazgóti. War. 

niekotis: SD
1 <niekatis> «niecka»; nekočià, nekóčia, nekotėl̃ė DVŽ (neoapofonia ie ⇒ e); z 

wtórnym nagłosem m-: mekóčia a. mėkóčia DVŽ; z neoapofonią ie ⇒ ai: naikõtė (por. 

stosunek snaĩgala : sniẽgas). 

 niẽkšas 2 p.a. ʽłotr, nikczemnik, podlecʼ (Jis iš visų niekšų niekšiausias pasirodė ʽOn 

okazał się największym ze wszystkich łotrówʼ) — rzeczownik utworzony sufiksem -š- od 

zaimka niẽkas ʽniktʼ. Por. formant w nemókša(s), nẽtikša i varg̃šas (ŽD 315). — Drw. 

niekšýbė a. niekšỹstė ʽnikczemność, podłośćʼ, niekšìngas ʽnikczemny, podłyʼ, niẽkšiškas ts. 

Vb. denom. suniekšė́ti ʽspodlećʼ. 

 niẽmas, -à 4 p.a. gw. ʽniemy, nie mogący mówić na skutek kalectwaʼ — zapoż. ze 

stbłr. nemyj ʽniemy; niemowaʼ, por. błr. njamý, pol. niemy. War. niemùs. — Drw. niemkà c. 

ʽniemowaʼ (Su niemkà negalima susikalbėti, tik susirodyti ʽZ niemową nie można się 

dogadać, tylko na migiʼ) ⇐ błr. njamkó, -á; por. suf. -k- w nebylkà (por. ŽD 122n.). Neoosn. 

niemk-: niẽmkus, -ė ʽniemowaʼ. Vb. denom. niẽmti, -stù, -iaũ ʽniemieć, stawać się niemymʼ, 

 

kein ʽnikt, żadenʼ < stwn. ni-hein ʽani jednoʼ. 
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apniẽmti ʽoniemiećʼ, nuniẽmti ʽstracić czucie, zdrętwieć, np. o nodzeʼ (Besėdint koja 

nùniemė, ir paeiti negaliu ʽPrzez siedzenie zdrętwiała mi noga i nie mogę iśćʼ), też 

užniemė́ti ʽzaniemówić; stracić czucie, np. w nodzeʼ (co przypomina błr. njamécь, -éju, pol. 

niemieć, -eję). 

 niẽmčius, -iaus 2 p.a. gw. ʽNiemiecʼ (Su niemčium galima ant pirštų susikalbėti ʽZ 

Niemcem można się dogadać na migiʼ [dosł. ʽna palcachʼ]. Prie niẽmčiam iš sukatų mirė ʽZa 

Niemców [podczas niemieckiej okupacji] umarł na suchotyʼ). War. nèmčius 2 p.a. (Kap ažãj 

nèmčai, anà buvo maskà LZŽ ʽGdy weszli Niemcy, ona była [jeszcze] małaʼ) — zapoż. ze 

stbłr. němecъ, nemecъ, por. błr. némec, -mca. Grupa spółgłoskowa -mč̓ - zam. -mc̓ - jest 

objawem dostosowania fonotaktycznego, podobnie jak -nč̓ - w tañčius i -u̯č̓ - w kraũčius, 

šaũčius. Zob. też vókietis. — Coll. niemčiūrà ʽNiemcyʼ (Buvo niemčiūrà mūs atajį LZŽ 

ʽPrzyszli do nas Niemcyʼ) ⇐ br. nemčurá (ĖSBM 8, 69); niemẽckas LZŽ ʽniemieckiʼ ⇐ stbłr. 

něměckij (spodziewane *niemieckas uległo widocznie dysymilacji ie-ie > ie-e). Młodszą 

pożyczką jest tu nemèckas LZŽ ⇐ błr. njamécki, pol. niemiecki (por. ZS 37). — Nazw. 

Nẽmcas, Nemcẽvičius, Nemẽckas, Nemèckas. 

 niẽnčyti, niẽnčiju, niẽnčijau wsch.-lit. ʽbyć czyją niańką, opiekować się małym 

dzieckiem, niańczyćʼ (Mū́s vaikùs bóba niẽnčija LZŽ ʽNasze dzieci niańczy babaʼ), czyt. 

niañčyti — zapoż. z błr. njánčycь, -ču ⇐ pol. niańczyć (od niańka). ʽDyftong graficznyʼ 

<Cie> wyraża źródłową sekwencję /Cʼa/ lub /Cja/. Por. piẽlčiai, piẽskas, prisiegóti. Oboczną 

pisowię <Ce> przedstawia war. neñčyti ZTŽ oraz nénka, czyt. niánka (zob.). 

 niẽnioti, niẽnioju, niẽniojau 1. ʽrobić co źle, nieudolnie, partolić, knocićʼ (atniẽnioti 

ʽpowoli odcinać tępym narzędziemʼ), 2. ʽźle się odżywiać, przymierać głodemʼ (Per 

visąžiem neturėjom ko valgyt, tik su badu nieniojom ʽPrzez całą zimę nie mieliśmy co jeść, 

przymieraliśmy głodemʼ) — vb. denominativum na -io- od osnowy nie-n-, pochodzącej od 

powtórzonego wykrz. *nie-nie. Por. níe dla ponaglenia konia: Níe, níe gi!. 

 niežė́ti, prs. niẽžti (atemat.; war. niẽžta < *niež-sta, niẽži), prt. niežė́jo ʽświerzbieć, 

wywoływać swędzenieʼ, niežti-mi liežuvis SD «świerzbi mię co» [dosł. ʽświerzbi mi język, 

mam ochotę coś powiedziećʼ], niežaĩ m.pl. ʽkrosty, świerzbʼ. Ze zmianą nagłosu: gw. 

miežė́ti. Odpowiednik łot. niẽzêt ʽswędziećʼ, niêzt 3 os. ʽswędziʼ (⇒ prt. nieza, inf. niezt), 

por. LEGR 561. Bez wiarygodnych nawiązań zewnętrznych, bez etymologii (przegląd 

stanowisk w LEW 502 i ALEW 703). Transponat ie. *nei̯ǵh-. — Z prs. niẽžti a. niẽžta 

wyabstrahowano neopwk. niežt-, stąd oboczny pdg. niežtė́ti, niẽžti, -ė́jo ʽświerzbieć, 

swędziećʼ (por. nerštė́ti, perštė́ti). — Drw. niẽžas ʽświerzbʼ, niežulỹs ʽświerzbienie, świerzbʼ, 

niežúotas ʽzarażony świerzbem, chory na świerzbʼ (m.in. BRB ʽkrätzigʼ). Cps. niežìpirštis 

DVŽ ʽzastrzał, panaritiumʼ (por. pirš̃tas; war. niežìpisnis). Por. łot. niẽzis a. niezulis 

ʽświerzbʼ. — Neoosn. niežėj-: niežėjimas SD «świerzbiączka», niežėjimas akių SD «świerzb 

oczu, zapalenie». — SZ niž-: nìžti, nỹžta a. nįž̃ta (*ninž-sta, por. niñža), nìžo ʽparszywieć, 

krostowacieć; zaczynać świerzbiećʼ, apnìžti a. nunìžti ʽpokryć się krostamiʼ, įnìžti a. sunìžti 

ʽzaświerzbieć, zaswędziećʼ. — SO naiž-: łot. naĩza a. naizs ʽkrosty, świerzbʼ, naĩzaîns 

ʽkrostowatyʼ – postverbalia od *naizīt a. *naizāt ʽpokrywać się krostami, krostowaciećʼ (brak 

odpowiednika lit. †naižas; por. stosunek paĩšas ⇐ paišýti : piešti; žaĩbas ⇐ žaibýti : žiẽbti). 

 nìgzti, nỹzga (*nįzga, war. niñzga), išnìzgo gw. ʽzwichnąć, wybić ze stawu – o nodze, 

ręceʼ — czasownik oparty na interi. nìkst opisującej zwichnięcie nogi, por. Nìkst, nìkst koja 

bebėgant sunizgo ʽ«Nikst nikst» noga uległa zwichnięciu podczas bieguʼ. Osnową był tu 

antewokaliczny wariant do nìks-t: *nisk-V; od niego utworzono denominatywne prs. na -a-: 

*nisk-a-. Po infigowaniu, *ni-n-ska, doszło do udźwięcznienia n-sk w n-zg, stąd niñzga (por. 

l-sk > l-zg w balz̃ganas). Do ni(n)zg- dotworzono następnie nizg-V dla praeteritum i nigz-C 
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dla infinitiwu. Por. LEW 503, ALEW 704. — Drw. nìgzterėti a. nìksterėti ʽnadwichnąć, lekko 

zwichnąćʼ (LEX ʽverrenckenʼ), nìkstas ʽzwichnięcie, skręcenie kostki, nogiʼ, nìkščius ts. 

 nikčemnas, -a stlit. ʽnic nie znaczący, marnyʼ (o nikčemnas sutverime MOP ʽo 

nikczemne stworzenieʼ, SLA 143) — zapoż. z pol. nikczemny ʽmałej wartości, nędzny, słaby 

⇐ ni k czemu ʽdo niczegoʼ albo z błr. nikčė́mny. — Drw. nikčemnystė MOP ⇐ pol. 

nikczemność. Por. ALEW 703.  

 nykštỹs, -čio 3 p.a. ʽpierwszy, najkrótszy, najgrubszy palec w dłoni, kciukʼ. SD 

<nikßtis> «palec wielki v ręki». War. akc. nýkštis, -ies m.f. War. z nieorganicznym -n-: 

nìnkštis 1 p.a., też f. nìnkštis, -ies 1 p.a., ninkštỹs 3 p.a. Wymienione formy zostały 

przekształcone ze stlit. inkštis a. inkštys ʽkciukʼ (zob. niżej) bądź drogą metatezy n, bądź 

przez adideację do czas. nỹkti, niñka a. nỹksta ʽniknąć, ginąćʼ. — Drw. nykštùkas 1. ʽptak 

mysikrólik, Regulus regulusʼ, 2. ʽbajkowa postać wielkości kciuka, krasnoludek, skrzatʼ, 

ninkštukėlis b.z.a. ʽdrobny ptak wędrowny strzyżyk zwyczajny, woleoczko, Troglodytes 

troglodytesʼ. Nazw. Nykštỹs (por. pol. nazw. Kciuk, Chciuk, Krzciuk, Grzdziuk). N.rz. 

Trinýkštis (> Tinýkstis, dosł. ʽz trzema kciukamiʼ). — Inaczej LEW 108, 503: drw. od pwk. 

pie. *ei̯d-/*id- ʽnabrzmiewaćʼ, który miał ulec kontaminacji z wyrazem į́sčios ʽłonoʼ < *inti̯ā-

. Jeszcze inaczej Hilmarsson (Balt 19:1, 1983, 169-174), który postuluje dwie praformy 

bałtyckie: *inkšti- i *ninkšti- (-k- jest wtórną insercją); mają one być kontynuacją praformy 

*ṇnšti- z pie. h1ṇ-h1ṇḱ-ti-; pwk. *h1neḱ- m.in. ʽwziąć, chwycićʼ (zob. nèšti); znacz. etym. 

ʽchwytający, grabber, seizerʼ. — Odpowiednik łot. îkstis ʽkciukʼ (z *inkstis), gen.sg. îkšķa (z 

*inksti̯ā); od osnowy gen.sg. utworzono neonominativus îkšķis (liter.); stąd z uproszczeniem 

grupy kšķ war. îkšis, îšķis oraz īksis. Drw. îksnis, ikstenis, īksteris. — Hapaks stpr. instixs EV 

ʽkciuk, Dume [Daumen]ʼ jest najprawdopodobniej błędem odpisu zam. <inxstis>, czyt. 

[inkstis]. PKEŽ 2, 29 czyta [instiks] i wywodzi z *inkstik(a)s przez dysymilacyjny zanik -k-; 

związek ʽkciukaʼ z nazwą ʽnerkiʼ (lit. ìnkstas) nie jest jednak oczywisty. Lepszym 

rozwiązaniem wydaje się powiązanie refleksów stlit. inkštis i stpr. <inxstis> z wyrazem *ins-

ut-is ʽkrótki palecʼ, wyderywowanym z adi. *insa- ʽkrótkiʼ, por. stpr. ENCH īnsan acc.sg.: 

ainan īnsan isspressennen prei Grikaut ʽkrótki sposób spowiadania, ein kurtze weise zu 

Beychtenʼ; wsch.-lit. į́sas, ýsas ʽkrótki, kusyʼ, łot. îss, îkss ts. Zakładane zmiany fonetyczne 

to: 1. synkopa: *insutis > *instis, 2. insercja k: *instis > *inkstis, 3. welaryzacja ks > kš: 

*inkstis > inkštis. Podobny ciąg przekształceń obserwuje się 1° w lit. añkštas ʽciasny, wąskiʼ 

(wobec scs. ǫzŭkŭ), 2° w łot. riẽksts ʽorzechʼ (wobec lit. ríešutas). Zob. też ALEW 704. 

 nìkti: apnìkti, -ninkù, -nikaũ ʽobstąpić, otoczyć (o psach, wilkach, o robactwie); 

napaśćʼ, įnìkti a. užnìkti ʽwziąć się do czegoś zażarcie, stać się zawziętym, rozochocić sięʼ, 

sunìkti ʽzabrać się do czego gromadnie i na raz, zacząć gorliwie; natrzeć, napaśćʼ. 

Odpowiednik łot. apnikt, -nìkstu (war. -nìku), -niku ʽznudzić sięʼ, refl. niktiês ʽnarzucać się 

komuʼ. Do pie. *nei̯k- ʽpodnosić sięʼ (LIV
2 451), por. het. ninikzi, 3 pl. nininkanzi ʽpobudza, 

podburza, wprawia w ruchʼ (*ni-nin-k, zob. Kloekhorst 606), SE gr. νεῖκος ʽspór, kłótnia; 

łajanie, lżenie; walka, potyczkaʼ. Zob. też ALEW 704. — NB. Wymieniana w tym kontekście 

forma stpr. neikaut ʽwandelnʼ (LEW 503) nie jest pewna, ponieważ może być błędem druku 

zam. <ueikaut> (to do lit. veĩkti), zob. LAV 248. — Drw. nìkis a. nỹkis ʽzły nawyk, wada; 

kaprys, zachcianka; upór (zwierzęcia), złość; głupstwo, bagatelaʼ, nìkis ʽktoś przekorny, 

upartyʼ. Por. łot. nikns ʽzły, złośliwy; szkodliwy (o chwastach), powodujący szkody (o 

wichurze)ʼ. — WSZ *nīk-: scs. vŭzniknǫti ʽpojawić się, ukazać sięʼ, sch. nȉknuti ʽpochylić 

sięʼ, ros. níknutь ʽpochylać się, schylać się, podupadać, słabnąć, marniećʼ, czes. niknout 

ʽzanikaćʼ, pol. niknąć ʽstawać się niewidocznym, ginąć z oczu; mizernieć, chudnąć, słabnąć, 

przestawać istniećʼ (REW II, 220n.). Osobno zob. nỹkti. — SE: neik-: néikti (zob.). — SO: 

naik-: naikà (zob.).  
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 nỹkti, nykstù (*nįkstu), nykaũ 1. ʽtracić zdrowie, siły, opadać z ciała, mizernieć, niknąć, 

upadaćʼ, 2. ʽprzemijać, przepadać, ulegać zatracie, zgubie, ginąćʼ. SD <nikstu> 

«nikczemnieię» (syn. netikėliu tumpu), «niszczeię» (syn. gaištu), «ponikam» (syn. gaištu). 

Cps. išnỹkti ʽzniknąć, znikaćʼ, DP ʽwniwecz się obrócićʼ, nunỹkti ʽprzepaść, zginąć, 

zdechnąćʼ, panỹkti ʽzniknąć, zginąć (m.in. o prosiętach i pszczołach); uschnąć (o drzewie 

owocowym), sunỹkti ʽwycieńczyć się, zmizernieć, zmarnieć, zubożeć; rozpaść się, zginąć; 

podupaść (na zdrowiu, duchu)ʼ. Odpowiednik łot. nĩkt, nĩkstu, nĩku ʽcherlać, niedomagać; 

psuć sięʼ. Pdg. zbudowany na neopwk. nyk-, który wyabstrahowano z prs. nykstù, 3 os. 

nỹksta, właśc. *nįksta z *nink-sta, starsze ni-ñ-ka, zob. nìkti, niñkti. Podobne neopierwiastki 

z wtórnym -y- to mỹžti, slỹpti, vỹkti. Inaczej ALEW 704: sekundarne vb. denominativum od 

niẽkas ʽnikt, nicʼ, które miało powstać na mocy analogii do lýsti ⇐ líesas; vỹkti ⇐ viẽkas. — 

Caus. išnykdénti ʽzgładzić, wytępićʼ, išnykinti PK 1227 ʽzgładzić (grzechy)ʼ, PK 14122 

ʽskazićʼ (por. neosuf. -den- w iškrėsdénti i plukdénti), nỹkailiuoti ʽniedomagać, chorowaćʼ 

(por. neosufiks w gỹvailioti, sárgalioti), sunỹkdyti ʽwygłodzić, doprowadzić do 

wyniszczenia, np. krowęʼ. — Nomina: nỹkena ʽchorowity człowiek, cherlakʼ (por. sufiks w 

líegena), nykùs 1. ʽpustyʼ, 2. ʽsmutny, przygnębiający, ponuryʼ, 3. ʽdziwnie obcy, 

przejmujący grozą, niesamowityʼ, 4. ʽniezborny, nieruchawy (np. robotnik)ʼ. — Neoapofonia 

nyk- ⇒ naik-: naikìnti (zob.). 

 niñkti, ninkstù (war. ninkù), ninkaũ gw. ʽginąć, przepadaćʼ (Žmonės pradėjo niñkti ir 

išninko ʽLudzie zaczęli ginąć i wyginęliʼ. Kas būtų, kad kalba praniñktų ʽCo by było, gdyby 

język ludzki zginął, zaniknąłʼ) — pdg. opiera się na neopwk. nink-, wyabstrahowanym z prs. 

infigowanego ninkù ⇐ nik-, zob. nìkti ʽniknąćʼ. Paralelnymi nowotworami są klim̃pti ob. 

klìpti oraz kim̃šti ob. kìšti. Por. też jùngti i jùnkti. 

 niókoti, niókoju, niókojau 1. ʽniszczyć, pustoszyćʼ, 2. ʽdręczyć, męczyćʼ — ze zmiany 

*ni.jókoti przez synkopowanie samogłoski i w pozycji przedakcentowej. Jest to vb. 

denominativum od nijóks ʽżaden, ni jedenʼ (zob. jóks). Por. stosunek niẽkas ʽnikt. nicʼ ⇒ 

niẽkinti ʽgardzić kimʼ (znacz. etym. ʽmieć za nicʼ), SD niekinu m.in. «pustoszę co» (znacz. 

etym. ʽunicestwiamʼ). Paralele na synkopowanie i: niaũgi < ni.jaũgi (to z nejaũgi); žiótis < 

*ži.jótis; liùndra < li.jùndra. Nieco inaczej LEW 504, który za osnowę vb. denom. niókoti 

przyjmuje sb. *nioka(s); autor nie precyzuje znaczenia tego rzeczownika; ma to być 

odpowiednik łot. ņâka 1. ʽcherlak; marniejąca roślinaʼ, 2. przen. ʽcoś małego, znikomegoʼ 

(EH). W ujęciu LEW synkopie miało więc podlegać nie vb. denominativum na -o-, lecz 

leżący u jego podstawy rzeczownik *nii̯ākas lub *nii̯ākā. — Neoosn. niok-: niokióti: Kažin 

kieno karvės niokiója mūs kopūstus ʽCzyjeś krowy niszczą/zżerają naszą kapustęʼ, paniokėti 

b.z.a. ʽuderzyć pięścią, zdzielićʼ, suniõkinti ʽzniszczyćʼ. 

 nìpras, -à 4 p.a. gw. ʽo zręcznych palcach, wprawny, umiejętnyʼ (Jis toks nìpras – 

viską moka padaryti ʽOn jest taki zręczny, potrafi wszystko zrobićʼ). War. sonoryzowany: 

nibrùs, -ì. Łot. niprs, ņiprs ʽżwawy, prędki, mocnyʼ może być lituanizmem (inaczej ME II, 

744 n.). Analiza: nip-ra-. Dewerbalny derywat ze st. zanikowym nip- od nep-? Dalszy 

wywód niepewny. Może – via s-mobile – od pwk. *snep-/*snip- (zob. snãpas ʽdziób, pysk, 

ryjʼ oraz nìbrė II ʽpysk, ryj świńskiʼ. — Vb. denom. niprénti ʽrobić co powoli, ślęczeć; 

guzdrać sięʼ, niprinė́ti a. nibrinė́ti ʽwykonywać drobne (żmudne) prace ręczneʼ, nìpryti a. 

nìbryti ts. (ze zmianą ni > niu: niùpryti). — St. wzdłużony nyp-r-: nýprioti, nỹprioti ʽrobić co 

pomału, po trochu; kopać, dłubać, grzebać w czym; splatać na drutach, wiązaćʼ. 

 nyrė́ti, nỹri, nyrė́jo 1. ʽbyć zanurzonym pod wodąʼ, 2. ʽstać lub siedzieć ze zwieszoną 

głowąʼ, 3. ʽpatrzeć spode łbaʼ (syn. nýroti) — durativum stanu z suf. -ė- i WSZ nyr- ⇐ nir, 

zob. nìrti I. — Z innymi sufiksami: panyrė́ti ʽnurkowaćʼ, przen. ʽpogrążać się, zagłębiać się 

w myślach, w pracyʼ (por. niùras), nyrinė́ti ʽchodzić, rozglądając sięʼ. Nomen: nyrū̃nas ʽktoś 
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wścibski, ciekawski, wszędobylskiʼ. Interi. nỹru-nỹru o chodzeniu z opuszczoną głową 

(Gaspadinė nỹru, nỹru, nenor sūrio duoti). — Ze słowiańskiego por. WSZ *nīr- w rcs. nirjati 

ʽnurzać sięʼ, ukr. nirjáty (nirnúty), sch. pònirati ʽ(o wodzie) znikać pod ziemią, płynąć pod 

ziemiąʼ. — Obocznym do nir- st. zanikowym było *nur, o czym świadczy WSZ *nūr- w 

refleksie słow. nyr, por. rcs. nyrjati ʽzanurzać sięʼ, ros. nyrjátь ʽnurkować, zanurzać sięʼ < 

*nūr-i̯ā- od *nṛH-C (nyrnútь ʽzanurzyć sięʼ). Drw. ros. nyrók ʽnurekʼ, bg. niréc ts., błr. nýrka 

ʽgatunek kaczkiʼ, ros. pronýra ʽkrętacz, oszustʼ (pronýrlivyj ʽszczwany, przebiegły, 

wścibskiʼ), czes. n.m. Nýrsko, Nýřany. Zob. BSW 196 n., REW II, 233. — Neoapofonia nir-

/nyr- ⇒ nair-: nairýtis (zob.). 

 nìrka 1 p.a., nirkà 2 p.a. LZŽ ʽnerkaʼ — zapoż. ze stbłr. nyrka, błr. nýrka ⇐ pol. XVI 

w. nyrka (spolszczenie sufiksem -ka wyrazu śrwn. niere m. ʽnerkaʼ, por. nwn. Niere f., 

WDLP). Por. ìnkstas. 

 nirs̃ti, nirstù, įnirtaũ 1. ʽwpadać w gniew, w złośćʼ, 2. ʽupierać się; kaprysićʼ, apnirs̃ti 

a. įnirs̃ti ʽrozgniewać się; wziąć się do czegoś zażarcie, z zaciekłością, stać się zawziętym, 

rozochocić się; rozkaprysić się; uprzeć się (o koniu)ʼ. SD: nirstu «bestwię się, ferocio» (syn. 

gailauju), nirstus arklys «zacinaiący się koń», apnirto «roziadł się» (apnirs̃ti DP ʽrozgniewać 

sięʼ), įnirstu «roziuszam się». War. gwarowy ze zmianą n̓ i w n̓ u: niurs̃ti, -stù, suniurtaũ 

ʽ(roz)gniewać sięʼ. Alternant nirt- reprezentuje SZ do nert- jak w nértėti ʽgniewać sięʼ (zob.). 

Por. LEW 504n., ALEW 705. Osobno zob. nirš̃ti. — W tekstach stlit. praesens do nirs̃ti 

ukazuje się trzy razy z pierwiastkiem w st. pełnym nert-: 3 os. nerst(a) ʽgniewa sięʼ < 

*ners.sta < *nert-sta. Por. 1° kiek vienas, kuris nerst ant brolio savo, kaltas bus sūdo DP 29225 

ʽkażdy, ktory się gniewa na brata swego, winien będzie sąduʼ, 2° bet kad vienok žinai, jog 

jisai turi ką prieš tave, jog ant tavęs skundžias, arba nerst DP 29616 ʽale iż jedno wiesz, że on 

ma coś przeciwko tobie, że się na cię skarży, abo gniewaʼ, 3° tenerst velns ir visa pekla MŽ 

1893 ʽniech rozgniewa się diabeł i całe piekłoʼ450. To nerst(a) polega widocznie na 

wyrównaniu prs. nirs̃ta do bliskoznacznego prs. nérta (inf. nértėti). Ten neologizm 

przypomina praesentia gę̃sta (s.v. gèsti II), skę̃sta (s.v. skę̃sti) i témsta (s.v. témti). — Nomina 

na SZ nirt-: nirt̃is, -čio ʽgniewʼ : stpr. steises nierties gen.sg. ʽgniewu, des Zornsʼ, czyt. 

[steisəs nirtis]; nirtulỹs ʽwściekłość, gniew; narów, zły nawykʼ (⇒ nirtulìngas ʽwściekły, 

rozwścieczonyʼ). — Neoapofonia nirs- ⇒ nars-: nars̃as (zob.). — SO nart-: nártinti (zob.). 

 nirš̃ti, nirštù (*nirš-stu), niršaũ ʽwpadać w gniew, złość, wściekać sięʼ, įnirš̃ti 1. 

ʽrozgniewać się, rozjuszyć sięʼ, 2. ʽwziąć się do czegoś z zaciekłościąʼ — pdg. oparty na 

neopwk. nirš-, który został wyabstrahowany z formy prs. nirštù na podstawie reanalizy *nirš- 

+ -stu. Samo nirštù było produktem zmiany fonetycznej (rš < rs), jaka dotknęła pierwotne 

nirstù ʽwpadam w gniewʼ < *nirs.stu < *nirt-stu. SZ nirt- należy do pwk. nert-, por. nértėti 

ʽgniewać sięʼ. Osobno zob. °nerkti. — Drw. od nirš-: niršdénti ʽwaśnić, podjudzaćʼ, įnìršinti 

ʽpobudzić do gniewu, rozzłościć, rozjuszyćʼ (syn. įnaršìnti). Nomina: nirš̃is ʽgniew, złośćʼ, 

nirš̃tas ʽwzburzenie, złośćʼ, niršulỹs ʽgniew, złość, zdenerwowanieʼ, niršùs ʽgniewliwy, 

gniewny, rozgniewanyʼ (⇒ nirš̃iai adv. ʽgniewnie, w gniewieʼ). — Neoapofonia nirš- ⇒ 

narš-: naršìnti I (zob., tam też nomina). — Reanaliza niršt- + -u wytworzyła neopierwiastek 

widoczny w takich derywatach, jak nirštauti b.z.a. ʽzłościć się niecoʼ (por. trókštu ⇒ 

trókštauti) i nirštìngas ʽrozzłoszczony, rozgniewanyʼ. — Do neopwk. niršt- została 

dotworzona nowa forma SP/SE w postaci neršt-, a świadczy o tym quasiprymarny pdg. 

nerš̃ti, nerščiù, nerščiaũ ʽzłościć się skrycieʼ, refl. nerš̃tis ts. (Jinai nerš̃tės ant jo už bitis 

pavogtas ʽOna złości się na niego z powodu ukradzionych pszczółʼ), ⇒ nerš̃tintis ʽzłościć się 

 
450 W słowniku do pism Mażwida (Urbas 239) forma tenerst została omyłkowo przypisana do czasownika nerš̃ti. 

Ten ostatni jest innowacją, mianowicie opartą o neopwk. neršt-, zob. s.v. nirš̃ti.  
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nawzajem, kłócić sięʼ, susinerš̃tinti ʽpokłócić sięʼ. Paralele: dìrgti ⇒ dérgti; mirt̃i ⇒ mérdėti i 

silsė́ti ⇒ sélsėti. 

 nìrti I, prs. nyrù (*nįru < *ni-n-ru; war. nìrstu), prt. (į)niraũ ʽwłazić do wody, zanurzać 

sięʼ, išnìrti ʽwynurzyć się, wyleźć z wody, wychynąć, wyłonić sięʼ, panìrti ʽzanurzyć się, 

ugrzęznąć; uciec, umknąćʼ — formacja ingresywna z suf. -sta- i SZ nir- ⇐ ner-, por. nérti I 

ʽzanurzać sięʼ, SO nárdyti ʽzanurzać, pławićʼ (zob.). Odpowiedniki bsł.: łot. nìrt2, nirstu a. 

niŗu, niru ʽzanurzyć sięʼ, scs. vŭnĭrǫ (*vŭn-nĭr-ǫ) ʽpogrążam sięʼ, vŭnĭrěti ʽzanurzyć sięʼ, SE 

aor. ponrětŭ. — Obocznym do *nir-C st. zanikowym było pbsł. *nur-C. Świadczy o tym 

refleks st. wzdłużonego *nūr-C w prasłowiańskim *nyrjati, ros. nyrjátь ʽzanurzać sięʼ (zob. 

s.v. nyrė́ti). Z litewskiego można ewentualnie wskazać formę wykrz. niùr-kt (o zanurzaniu 

się, o pogrążeniu się spławika wędki), ponieważ niur- może być palatalizowanym dubletem 

do nur- (por. np. niurnė́ti ob. nurnė́ti). — Por. BSW 196n., Stang 1942, 35. LIV
2 rekonstruuje 

– ze znakiem zapytania – seṭowy pwk. pie. *nerH- ʽzanurzać się, untertauchenʼ, ograniczony 

do bałto-słowiańskiego. — Drw. nìrdyti caus. ʽchować, skrywaćʼ, nunìrdyti ʽdoprowadzić do 

zgubyʼ, sunìrdyti ʽzawieruszyć, zaprzepaścić, tak schować, że nie można odnaleźćʼ (znacz. 

etym. ʽpogrążyć, ukryć pod powierzchnią wodyʼ). Osobno zob. išnirṽinti. — WSZ nyr-: 

nyrė́ti (zob.). 

 nìrti II, prs. nỹra (*nįra < *ni-n-ra; war. nìrsta), prt. išnìro ʽwybić się ze stawu, 

zwichnąć sięʼ (neopwk. nirs-: nìrstelėti ʽtrochę się wywichnąćʼ), nunìrti rañką, sprándą 

ʽskręcić rękę, karkʼ, sunìrti ʽspleść, spleść sięʼ — formacja ingresywna z suf. -sta- i SZ nir- 

⇐ ner, por. nérti II ʽnizać, wiązaćʼ. — Drw. nirinỹs ʽzwichnięcieʼ, cps. basnìrčia: váikščioti 

basnìrčia ʽchodzić obutym na gołą nogęʼ (por. bãsas). — WSZ nyr-: nỹris ʽzwichnięcieʼ.  

 nìsti, nystù, panitaũ gw. ʽzniknąć, zginąćʼ (JU). Z uwagi na całkiem izolowany 

charakter pwk. nit- nasuwa się pytanie, czy nie wszedł on na miejsce odziedziczonego pwk. 

*niš, który był alternantem w SZ do *neš- < pie. *neḱ- ʽznikać, ginąć, przepadaćʼ (LIV
2 

451n.). W kwestii SZ typu RiT ⇐ ReT por. mizg- ⇐ mezg, smig- ⇐ smeg-. Zastąpienie *niš- 

przez nit- mogło nastąpić drogą fałszywej restytucji pierwiastka z formy praesens na -sta-: 

*niš-stu > *nis-stu ⇒ *nit-stu (por. kurstù ʽgłuchnęʼ < *kurs.stu < *kurt-stu). Stąd inf. *nit-ti 

> nìsti (zam. *ništi), prt. *nitau (zam. *nišau). Por. refleksy pie. *neḱ-/*ṇḱ-: SE wed. naśanti 

3 pl. coni. ʽoni zginąʼ, SZ wed. náśyati ʽznika, uchodziʼ (zam. †aśyáti < *ṇḱ-i̯é), SO wed. 

nanāśa pf. ʽzniknąłʼ, nāśáyati caus. ʽunicestwia, niszczyʼ (*noḱ-éi̯e), łac. noceō, -ēre 

ʽszkodzić, być przeszkodąʼ. Zob. LIV
2 451. Jeśli ten wywód jest trafny, to nìsti stoi w 

związku etymologicznym z našlė ̃ʽwdowaʼ < *noḱ- (zob.).  

 nýsti, nýčiu, nýtau gw. ʽlekceważyć, pogardzaćʼ (JU), nunýsti ʽzmęczyć, zmordować 

kogoʼ, panýsti ʽponiżyć kogoʼ — pwk. nyt- może przedstawiać wzdłużony st. zanikowy, 

uogólniony z pdg. nystù, nìsti ʽzniknąć, zginąćʼ (zob.). 

 niščim̃nas, -à 4 p.a. wsch.-lit. ʽo jadle: postny, bez tłuszczu, bez okrasyʼ (Ãnas nesuvės̃ 

niščimnų̃ kopū̃stų LZŽ ʽOn nie zje nieokraszonej kapustyʼ) — zapoż. z błr. niščýmny, -aja 

ʽbez okrasy, postny; bez niczego, bez jakichkolwiek dodatkówʼ (od zwrotu ni z čym ʽz 

niczymʼ, zob. ĖSBM 8, 37). Brak w LKŽ. 

 nìščyti, nìščiju, nìščijau gw. 1. ʽniszczyć, np. plon; doprowadzać do upadku, np. 

gospodarstwoʼ, 2. ʽtępić, np. szczury; wypleniaćʼ, 3. ʽtrwonić, marnowaćʼ — zapoż. ze stbłr. 

niščiti, niščyti ʽniszczyć, burzyć; zabijać; pustoszyćʼ, por. błr. níščycь, níšču, 3 sg. níščycь 

(por. ĖSBM 8, 37), pol. niszczyć, niszczę. Z obocznym sufiksem: nìščinti. 

 nýšmona 1 p.a. c. gw. ʽczłowiek mało pojętny, tępakʼ (war. nýšmonis, -ė) — z 

kontrakcji *ni-išmona, to z asymilacji w złożeniu *ne-išmona (por. neišmãnėlis ts.). 

Formacja ze wzdłużonym SO *mān- od vb. cps. išmanýti ʽrozumieć, pojmowaćʼ (por. išmiñti 
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ʽzrozumieć, pojąćʼ). Wzdłużony SO ukazuje się również w ìšmonė ʽpojętność, rozumʼ, 

išmonia SD «baczenie» (syn. numanymas, nuovoka), «rozum» (syn. nuovoka). Zob. też 

príemonė. 

 nýtys, -čių 1 p.a. f.pl. 1. ʽnicielnica w warsztacie tkackim: dwie listewki drewniane 

powiązane grubymi nićmi tworzącymi oczka, przez które przechodzą nitki osnowyʼ (war. 

nýtės, nýčios), 2. ʽtkanina z niciʼ. Sg. nýtis, -ies ʽpojedyncza nić nicielnicyʼ. Odpowiednik 

łot. nĩtis pl. ʽnicielnica, grzebień tkackiʼ (war. nĩtes), nĩts ʽnićʼ, dzijas nĩt a. nìt2 ʽnawlekać 

niciʼ. Prapokrewne z psł. *nitĭ, -ti f. ʽnićʼ, sch. nȉt, ros. nitь, czes. nit, pol. nić < pbsł. *nī-ti- f. 

(BSW 199). Formacja dewerbalna z suf. -ti- i SZ *nī- od neopwk. *(s)nēi̯- ʽskręcać (nić, 

sznur)ʼ, wtórnie ʽprząść, szyćʼ, por. IEW 973, Derksen 2008, 354, Budowa jak w lytìs ⇐ lýti; 

vytìs ⇐ výti, por. GJL II, § 403, ALEW 705. — Prymarny pierwiastek miał postać pie. 

*(s)neh1-/*(s)ṇh1-, por. ἔνησα aor. ʽprzędłamʼ < *e-sneh1-ṃ lub *e-snēh1-ṃ, łac. neō, -ēre 

ʽprząść, tkaćʼ (LIV
2 571). Sekundarna postać pwk. *(s)nēi̯- pochodzi z resegmentacji formy 

praesentis na -i̯e-: pie. *sneh1-i̯e- (por. gr. νῇ ʽprzędzieʼ, swn. nāen ʽszyćʼ) ⇒ *sneh1i̯-e-. Na 

gruncie bsł. nie pozostawiła ona śladu. — Sekundarny SZ miał najpierw postać *(s)ṇh1i̯-, zaś 

po metatezie spółgłoski laryngalnej w sąsiedztwie i̯ zmienił się w *(s)nih1-, skąd pbsł. *nī-C. 

Ten sam mechanizm tłumaczy powstanie samogłoski długiej ī w takich formach jak sýti (s.v. 

siẽti) i rýtas. Pbsł. apofonię *nēi̯- ⇒ *nī- można porównać np. do *lēi̯- ⇒ *lī- w stosunku 

scs. lějǫ ʽlejęʼ : lit. lýti (pwk. *lei̯H-). — Otwarty problem stanowi czasownik łot. snāt, snāju 

ʽluźno skręcać nić na kołowrotku; robić co byle jakʼ, od dawna rozpatrywany łącznie z 

rzeczownikami lit. nýtys i słow. nitь (por. IEW 973). Na gruncie teorii laryngalnych 

samogłoska łot. ā stoi w sprzeczności z gr. ē (νῇ ʽprzędzieʼ), wyprowadzanym z pie. *eh1-C, 

dlatego też LIV
2 572, przyp. 1 orzekł, że przynależność snāt do pwk. *(s)neh1- nie jest 

pewna. Przypuszczenie o zmianie płot. *snēju w snāju drogą analogii (Smoczyński 2006, 

148) było słabo ugruntowaną hipotezą. Obecnie nasuwa się raczej myśl o neoapofonii *ē ⇒ 

*ā. Paralele: brė́žti ⇒ bróžti; glė́bti ⇒ glóbti; slė́gti ⇒ slógti. Ta apofonia wytworzyła nowy 

pdg. snāt, snāju obok pierwotnego *snēt, *snēju (pie. *sneh1-i̯e/o-), po czym ten drugi uległ 

zanikowi. — Drw. ìšnytos f.pl. ʽzużyta nicielnicaʼ, cps. nýtlazdės f.pl. ʽdrewniana ramka, do 

której przywiązuje się nici nicielnicyʼ (por. lazdà), trinỹtis (zob.). Vb. denom. nýtyti, -ju, -jau 

ʽnawlekać nici osnowyʼ, łot. nĩtît, -ĩju ts. 

 niùkas 4 p.a. gw. 1. ʽszczypta tabaki, pieprzu, mąkiʼ, 2. ʽkawałek chleba, masłaʼ — 

prawdopodobnie pożyczka z pol. niuch ʽszczypta tabaki do zażyciaʼ, błr. njux ts.; w 

synchronii może ona być kojarzona tak ze swojskim wykrz. niùk-niùk o węszeniu psa (Kalė 

apie šunis niùk niùk ʽSuka przy psach «niuk niuk»), jak i z czas. niū̃koti ʽwąchać, niuchaćʼ ⇐ 

błr. njúxacь. 

 niùkinti, niùkinu, niùkinau 1. ʽszturchać, trącaćʼ, 2. ʽpopędzać, przynaglać, poganiaćʼ 

(SD niukinu «nukam»), 3. ʽbudzić ze snuʼ, paniùkinti ʽporuszyć, wprawić w ruch; obudzićʼ, 

refl. niùkintis ʽwieźć się popędzając koniaʼ — czasownik na -in- od wykrz. niùkt o lekkim 

uderzeniu pięścią, kułakiem, o trąceniu łokciem, też o pchnięciu nożem (⇒ niùkt-elėti a. 

niùkt-erėti ʽlekko uderzać, trącać, klepaćʼ). Z innymi sufiksami: niùkyti, -iju, -ijau ʽuderzać, 

szturchać; pędzić kogo do robotyʼ, niuksė́ti ʽuderzyć pięściąʼ. Odpowiednik łot. ņukât, -āju 

ʽcisnąć, gnieść, miąćʼ pokazuje nieco inną semantykę. — Od obocznego wykrz. niū́kt o 

mocniejszym uderzeniu pięścią (Niū́kt kumščiu į pašonę, net dvasią užėmė ʽ«Niūkt» pięścią 

w bok, aż dech [mu] zaparłoʼ; niū́kt-elti ʽuderzyć, trącićʼ) pochodzą czas. niūksė́ti a. niūkúoti 

ʽpopędzać, przynaglać koniaʼ. — Nomina postverbalia: niùkas a. niū̃kis ʽuderzenie pięścią, 

raz; kuksaniec, szturchaniecʼ, niùksas (niùktas, niùkulas) ts., priniūkà ʽzachęcanie do 

jedzeniaʼ. Por. LEW 505n., ALEW 705. — Wykrzyknik z oboczną do n..k sekwencją n..g: 

niugì a. niugỹ (o poruszeniu się), dał osnowę czas. niùginti ʽporuszyć czymʼ (refl. 
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ʽprzewracać się w łóżkuʼ), ʽbudzić ze snu; przynaglać, popędzać; zachęcać do czegoʼ, 

užniùginti ʽo koniu: wciągnąć wóz pod góręʼ, suniùgti ʽo śniegu: stajaćʼ; war. niūg-: niūgóti 

ʽiść z trudem, brnąćʼ, niūgúoti ʽiść pomału; o koniu: powoli ciągnąćʼ.  

 niū̃koti, niū̃koju, niū̃kojau gw. 1. ʽwąchać, wciągać nosem jakiś zapachʼ (Zdaĩros, 

niū̃koja, ar nepripùvį mėsà LZŽ ʽOgląda sobie, wącha, czy mięso nie nadgniłoʼ), 2. ʽniuchać, 

wciągać w nos tabakęʼ (Vyrai prasmanė kūryt, o bobos – niūkot taboką ʽMężczyźni umyślili 

sobie palić (kurzyć) tytoń, a kobiety zażywać tabakęʼ) — zapoż. z błr. njúxacь, -aju, 3 sg. -

aje 1. ʽwąchać; węszyćʼ, 2. ʽwciągać w nos (tabakę, lekarstwo, narkotyk)ʼ. — Z obocznym 

sufiksem: suniū̃kuoti LZŽ ʽzwęszyć – o niedźwiedziuʼ. Zob. też niùkas. 

 niuksiùkas 2 p.a. gw. ʽprosięʼ (Žiūrėk, niuksiùkai subėgo į kiemą!) — nazwa 

zwierzęcia na -iuk-, utworzona od zawołania na nie, por. Niùks, niùks, eikite į tvartą! 

Paralele: čiūkà ⇐ čiū́k-čiū́k; kùzė a. kuzià ⇐ kuzià-kuzià. 

 niùkti, niunkù, niukaũ stlit., gw. 1. ʽburzyć się, buntować sięʼ (giminės suniuko, o 

žmonės tuščius daiktus mųstė SP II, 20212 ʽnarody się zburzyli, a ludzie prożne rzeczy 

przemyślaliʼ451), 2. įniùkti a. užniùkti ʽnastać, rozpocząć się, nadejść (np. o deszczach)ʼ, 3. 

suniùkti ʽporuszyć się, zabrać się do pracyʼ (Visi suniùko prie šieno ʽWszyscy ruszyli do 

siana, zabrali się za sianoʼ), 4. priniùkti ʽurosnąć obficie, obrodzićʼ — onomatopeiczne, por. 

wykrz. niùkt 1. o trąceniu, lekkim uderzeniu, 2. o dźgnięciu nożem (tu war. niū́kt). Z inną 

budową: niùkyti i niuksė́ti (zob. s.v. niùkinti). 

 niū̃kti, niūkiù, niūkiaũ gw. 1. ʽjęczeć, bełkotać, mamrotać (o chorym, pijanym, 

pobitym)ʼ, 2. ʽmówić, rozmawiać; docinać, dogadywaćʼ, 3. ʽpokrzykiwać, łajać, besztaćʼ — 

czasownik oparty na wykrz. *niūkt. Tu też SD
1 <niuku> «gluczę» [ʽbełkotać, chlupotaćʼ L.]. 

Por. łot. ņūkt, -stu ʽbrzęczeć, krzyczećʼ. — Cps. išniū̃kti ʽprzegadać (cały wieczór)ʼ, 

praniū̃kti ʽprzemówić do kogo, odezwać sięʼ, užniū̃kti ʽprzemówić; zamawiać chorobęʼ, refl. 

susiniū̃kti ʽumówić się, zgodzić się na cenę, dogadać sięʼ. — Drw. niū́kčioti ʽmówić 

niewyraźnie, mamrotaćʼ. Postverbalia: niūkà ʽmowa, językʼ (Koki žmonės, tokia jų ir niūkà), 

niūkėjimas SD
1 «hukanie» (*niūkėti nie poświadczone), niū̃ksmas ʽmowa, gadanie, gadkaʼ 

(Tą patį niū̃ksmą niūkia), niūksnùs ʽwygadany, gadatliwyʼ (Jo pati labai niūksnì). — 

Krótkowokaliczny obocznik *niuk dał osnowę czas. niuksė́ti 1. ʽmówić niewyraźnie, 

mamrotaćʼ, 2. ʽrozmawiać, gawędzić ze sobąʼ (Moterys susėdusios tarp savęs niùksi). 

 niūniúoti, niūniúoju, niūniavaũ 1. ʽnucić, śpiewać bez słów, śpiewać  półgłosemʼ, 2. 

ʽrobić coś kiwając się, kołysząc sięʼ, suniūniúoti ʽzanucić; poruszyć kołyskąʼ — czasownik 

na -uo- od osnowy niū-n̓ -, pochodzącej od powtórzonego wykrz. *niū-niū (por. zū̃zinti ⇐ zū̃-

zū̃). Podobne łot. ņuņņât ʽpłakać, popłakiwaćʼ. Nieco inaczej LEW 505, s.v. niùkas. — Z 

innym sufiksem: niūnénti: Jinai niūnẽna, bemaldama prie girnų ʽOna nuci, mieląc na 

żarnachʼ. Z innym wokalizmem: nyniúoti, nynúoti ʽnucićʼ. — Drw. niūnė b.z.a. ʽnucona 

melodiaʼ, niūnės b.z.a. f.pl. przest. ʽnutyʼ. 

 niùras 4 p.a., niū̃ras c. ʽponurak, mrukʼ (Mūsų Jonas toks niùras: sėdi, kaip žemę 

perdavęs, nei kalba, nei juokiasi ʽNasz Jan to ponurak: siedzi jak gdyby wszystko stracił 

[dosł. ʽsprzedał swą ziemięʼ], ani się odzywa, ani się śmiejeʼ). Z inną budową: niùrza c. 

ʽponurak, mrukʼ, paniùrėlis ts., niùrna c. ʽzrzęda, kto będąc niezadowolonym, ciągle 

narzeka, gderaʼ. Vb. denom. paniùrti, paniū̃ra (*niųra < *niu-n-ra), paniū̃ro ʽzasępić się (o 

ponurym wyrazie twarzy), wpaść w senność; zachmurzyć się (o niebie)ʼ, refl. pasiniūrinu 

SD
1 «posępiam się». — WSZ niūr-: niū́ras 3 p.a. lub niūrùs 4 p.a. ʽprzybity, ponury, 

posępnyʼ (niūrì dienà ʽmroczny dzieńʼ), niū́ra 1 p.a. c. ʽosobnik smutny, przygnębiony, 

 
451 ALEW 705 omyłkowo włączył cytowane prt. suniuko do czas. niū̃kti, -iù, -iaũ ʽdröhnen, lärmenʼ. 
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ponurak, mrukʼ, niūromìs a. paniūromìs žiūrė́ti ʽpatrzeć spode łbaʼ, niūrõnas ʽponurak, 

mrukʼ (por. syn. dilbõnas, dūrõnas), paniūrystė SD «melankolia choroba», paniūruo SD 

«melankolik» (Būga, RR II, 374), vb. denom. niū́roti ʽpatrzeć spode łba, ponuro, złowrogoʼ, 

paniūruoju SD «melancholizuię». — Zapoż. litewskie w pol. gw. niur ʽczłowiek ponury, 

małomównyʼ (Zdancewicz 345). — SO niaur- (na miejscu dawnego SO *naur-?): niáura c. 

ʽczłowiek przygnębiony, posępnyʼ, niaurùs a. niaũras ʽponury, przybity, posępnyʼ, vb. 

denom. niauróti 1. ʽmówić niewyraźnie, mamrotaćʼ, 2. ʽporykiwać – o niedźwiedziu, lwieʼ, 

3. ʽzłościć się, irytować sięʼ. — Fakt, że czas. niū́roti alternuje z bliskoznacznym nýroti, nýro 

ʽpatrzeć spode łba, ponuro, posępnie, ze złościąʼ skłania do pytania, czy nʼūr- nie wywodzi 

się fonetycznie z n̓ īr-. Jeśli tak, to można tu nawiązać z jednej strony įsinýroti ʽzagłębić się, 

zapamiętać się (w pracy)ʼ i nyrė́ti, nỹri, nyrė́jo ʽstać a. siedzieć ze spuszczoną głowąʼ, z 

drugiej zaś strony nyrė́ti, nỹri, nyrė́jo ʽbyć zanurzonym pod wodąʼ, panyrė́ti ʽnurkowaćʼ. 

Czas. nyr- w znacz. ʽpatrzeć ponuroʼ może więc polegać na przenośnym użyciu nyr- 

ʽzanurzać się, pogrążać sięʼ (st. zanikowy do nérti I, zob.). Znacz. etym. ʽmieć głowę 

zwieszoną, spuszczonąʼ. Por. pol. ponury ʽprzygnębiony, posępny, smutnyʼ ⇐ ponurzyć 

ʽpochylić, schylićʼ, adv. ponurkiem przest. ʽposępnie, ze wzrokiem wbitym w ziemięʼ. 

Inaczej LEW 500, s.v. niauróti. Zob. też ALEW 706 (tu wskazuje się na związek ze scs. 

iznuriti ʽrabować, grabićʼ, strus. iznuriti ʽzużyć, wyczerpać zasoby, skarbʼ). 

 niùrkyti, niùrkau, niùrkiau ʽgnieść, miesić (glinę, ciasto), miętosić, tłamsić, 

przygniatać, dusićʼ, war. niùrkinti — czasownik na -y-/-in- od wykrz. niùrkt o uderzeniu, 

zderzeniu się. Por. łot. ņur̂cît ʽgnieść, miętosićʼ (LEW 506).  

 niurnė́ti, niùrnu, niurnė́jau 1. ʽwydawać głos wyrażający niezadowolenie, o kocie: 

mruczeć, burczeć; o psie: warczećʼ, 2. ʽmówić niewyraźnie, mamrotaćʼ, 3. ʽnarzekać, 

szemraćʼ (war. nurnė́ti) — czasownik na -ė- od osnowy niur-n-, pochodzącej od 

powtórzonego wykrz. *niur-niur. Paralele: nar-n-ė́ti ⇐ nàr-nàr; gur-g-ė́ti ⇐ gur-̃gur.̃ Z 

innymi sufiksami: niurnénti, niùrninti, niurnúoti. — Sb. postvb. niùrna c. ʽgderliwy, zrzęd-

liwy człowiekʼ. — W tym samym użyciu ukazuje się war. niurvė́ti (dysymilacja n-n > n-v?). 

 niurzgė́ti, niurzgù, niurzgė́jau gw. 1. ʽmruczeć (o kocie), warczeć (o psie)ʼ, 2. przen. 

ʽnarzekać, gderaćʼ, 3. ʽcicho popłakiwać, chlipać (o dziecku)ʼ, 4. ʽmówić niewyraźnie, 

mamrotaćʼ. War. z samogłoską i: nirzgė́ti ʽmruczeć, mamrotaćʼ. Pochodzenie dźwiękonaśla-

dowcze, podobnie jak w wypadku niurnė́ti (zob.), niūzgė́ti, niū̃zgi ʽkwilić (o niemowlęciu)ʼ, 

niūzgúoti ʽnucićʼ i niū̃gzti, niū̃zgia ʽwydawać głos z zamkniętymi ustamiʼ. — Drw. 

niùrzgintis ʽkwiczeć przepychając się (o świniach szukających sobie miejsca w barłogu)ʼ, 

niùrzga c. ʽzrzędaʼ, niurzgùs ʽgderliwy, swarliwyʼ (war. niurzglùs). 

 niū́tos, -ų 1 p.a. przest. ʽnuty muzyczneʼ — z wtórną palatalizacją nagłosu zapoż. z 

nwn. Noten f.pl. (por. GL 92). Zob. też nãtos s.v. natà. 

 nõbažnas, -à 3 p.a., nõbažnas, -a 1 p.a. stlit., gw. ʽnabożny, pobożnyʼ — zapoż. ze 

stbłr. nabožny, por. błr. gw. nábažny, ros. nábožnyj. Zob. też SLA 140, 143, LEW 506, ALEW 

707, POLŽ 465). War. nobažnùs 3 p.a. Zob. też nezbãžnas. — Drw. nenõbažnas ʽnienabożny, 

bezbożny, gottlosʼ. Substytucja prepozycji no° ⇒ nuo-: nenuobažnas b.z.a. (por. nuodieja ob. 

nodiejà; nuõglas ob. nõglas). Adv. nõbažnai ʽnabożnieʼ. — nõbažnykas ʽczłowiek pobożnyʼ 

⇐ pol. XVI w. nabożnik (POLŽ 126), nobažnỹstė ʽnabożnośćʼ ⇐ pol. nabożność. 

 nočelnykas stlit. ʽozdoba czołaʼ: Ir bus tai ženklu ant rankos tavo ir nočelnykais terp 

akių tavo CHB ʽI będzie to znakiem na ręce twej i ozdobami na czole twym [dosł. między 

oczyma twymi]ʼ — zapoż. z pol. XVI w. naczelnik ʽozdoba czoła, frontale, phaleraʼ (SPXVI). 

Por. SLA 143, ALEW 707, POLŽ 737.  

 nočỹnos, -ų 2 p.a., nočỹnios, -ių 2 p.a. f.pl. gw. ʽnarzędzia rzemieślnika, przyrządyʼ (Ir 
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geriausias amatininkas be nočỹnų nieko gero nepadirbs ʽNawet najlepszy rzemieślnik bez 

narzędzi niczego dobrego nie zrobiʼ) — formy plurale tantum (funkcja collectivum) od sg. 

nočynà i nočynià. Tylko druga z nich odzwierciedla wprost zapożyczone błr. gw. načýnnja 

n.pl. (war. načýnne n.) ʽnarzędziaʼ, natomiast pierwsza ma zmodyfikowane zakończenie -

yna. Por. stbłr. XVI w. načinьe, načynьe n. ʽnarzędzia potrzebne do wykonania jakiejś 

robotyʼ ⇐ pol. XVI w. naczynie n. ʽnarzędzie, sprzęt, wyposażenie...ʼ (SPXVI). Zob. też 

ĖSBM 7, 287n. 

 nõčvos, -ų̃ 4 p.a. ZTŽ ʽniecki do prania, kąpania dzieciʼ (Nočvosà vaikus prausia) — 

zapoż. z błr. nóčvy, -aŭ f.pl. ʽpodłużne naczynie drewniane półkolisto wydrążone w jednym 

kawałku drewna, używane do prania, kąpania dzieci, wyrabiania ciastaʼ (por. PZB 3, 235, 

ĖSBM 8, 45). 

 nodiejà 2 p.a., gen.sg. nodiẽjos stlit., gw. 1. ʽnadziejaʼ, 2. gw. ʽlos, zrządzenie losuʼ 

(Gal nodieja kokia, kad tam susiedui ir sekasi ʽMoże to jakieś zrządzenie losu, że naszemu 

sąsiadowi tak się powodziʼ) — zapoż. ze stbłr. naděja, nadeja, por. błr. nadzéja, -i, pol. 

nadzieja (SLA 144n., LEW 506, ALEW 707). — War. nuodieja BRB; zastąpienie no° 

prefiksem nuo-: oznacza włączenie pożyczki do serii abstraktów typu núoskauda ʽkrzywdaʼ, 

núostaba ʽzdumienieʼ. NB. PAŽ dwojako interpretuje wokalizm Bretkuna: na s. 273 

<nodeios> = nodieja, zaś na s. 278 <nuodeja> = nuodėja. ALEW 707 ma nodiejà ob. 

nuodieja. 

 nódintis, nódinuos, nódinaus gw. ʽnawykać, przyzwyczajać sięʼ, zwykle įsinódinti 

ʽprzyzwyczajać się; umacniać się, utrwalać sięʼ. Osnowa nod- pozostaje niejasna. Może nod-

in- jest causativum do zapożyczonego intransitivum pol. nad(ać się) ʽapte convenire, aptum 

esseʼ? 

 nogė́tis, nõgisi, nogė́josi gw. ʽmieć ochotę na co, chcieć, pragnąćʼ, mán nõgis ʽchce mi 

się, mam ochotęʼ, pasinogė́jau ʽzachciało mi się, zapragnąłemʼ, war. mán pasinogė́jo — 

stativum na -ė- do panógti, -stu, -au ʽnabrać ochoty, zachcieć czegoʼ. Trudne. LEW 506 

przyjmował, że nog- jest wynikiem skrzyżowania («Kontamination») pierwiastków nor- i 

mag, por. man nórisi ʽchce mi sięʼ, magù, magė́ti ʽodczuwać chęć, mieć ochotęʼ. Nie brzmi 

to wiarygodnie. 

 nõglai, -ų 2 p.a. m.pl. 1. ʽgłowa i nogi zabitego zwierzęciaʼ, 2. ʽnogi, szyja i narządy 

wewnętrzne ptakaʼ — może zdysymilowany refleks praformy *nog-nai < pb. *nāg-nai. 

Hipoteza derywatu vṛddhi, pb. *năg- ⇒ *nāg-, wysunięta w ALEW 707n., jest 

prawdopodobna, z tym że z semantycznego punktu widzenia słuszniej jest wychodzić od 

nag- jak w łot. nagas f.pl. ʽobie ręce; ręce i nogiʼ niż od nag- jak w lit. nãgas ʽpaznokieć, 

pazur, szponʼ. Zob. też kógalviai. — ALEW 707 wymienia nõglai łącznie ze starolitewskim 

wyrazem nogna ʽrękojeść miecza, Schwertgriffʼ (tylko w BRB), ten ostatni jednak nie 

otrzymał dotąd zadowalającego objaśnienia. 

 nõglas, -à 4 p.a. stlit., gw. 1. ʽnagły, niespodziewanyʼ (zwykle o śmierci: Apsaugak... 

nog smertis piktas ir naglas MŽ 558 ʽUchroń ... od śmierci złej i nagłejʼ. Tėvas nogla smerčia 

mirė ʽOjciec umarł nagłą śmierciąʼ, ale też o ozdrowieniu: noglas ižgijimas), 2. ʽsilny, 

energiczny; wielkiʼ — zapoż. ze stbłr. naglyj, por. błr. náhly ⇐ pol. nagły (SLA 144n., LEW 

506, ALEW 707). Substytucja no° ⇒ nuo-: nuõglas, nuoglus LEX (por. núometas ob. nómetas, 

nuodieja ob. nodiejà). Z innym tematem: noglùs, -ì 4 p.a.: Jį ištiko nogli mirtis 

ʽPowaliła/spotkała go nagła śmierćʼ, noglùs į dárbą ʽchętny/zapalony do robotyʼ. — Drw. 

nõgliai adv. ʽczęstoʼ, noglóji ʽnagła śmierćʼ (Kad tave nogló[ji] [paimtų] ZS 36 ʽŻeby cię 

nagła [śmierć zabrała!]ʼ). — War. z asymilacją n-l > n-n: żm. nõgnas 4 p.a., nognùs 4 p.a. 

ʽnagły (o śmierci), obfity (plon), ulewny, rzęsisty (deszcz), wielki (targ)ʼ, też ʽśmiertelnyʼ 
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(Susirgo nogniąja liga ʽZapadł na śmiertelną chorobęʼ). — Drw. nognaĩ a. nõgniai adv. 

ʽbardzoʼ (Ans yr nognai geras žmogus ʽTo bardzo dobry człowiekʼ), nogniáusiai didelis 

ʽstrasznie wielkiʼ. 

 nókabrazda gw. adv. ʽna łeb na szyję, na złamanie karkuʼ (biec, pędzić, spadać). Jest 

to zrost dwu form 3 os. praesentis: nóka ʽpędzi za kimś, gna, ścigaʼ (zob. nókti) i brãzda 

ʽpowoduje łomot, trzaskʼ (zob. brazdė́ti). Nieco inaczej LEW 506. 

 noksė́ti, noksiù, noksė́jau gw. ʽprzynaglać konia, wołając «no»ʼ — czasownik na -sė- 

od wykrz. nõk o ponaglaniu konia, to z nõ-gi przez apokopę, por. nõ (No, no! – sako, 

varydamas arklį JU). Paralela: nuoksė́ti. 

 nókti, nókstu, nókau 1. ʽdojrzewaćʼ, vaĩsiai nóksta ʽdojrzewają owoceʼ (Jis jau panókęs 

vyras ir dar nevedęs ʽJuż dojrzały, a wciąż nieżonatyʼ), 2. ʽprzekwitać, tracić świeżość, 

więdnąć, starzeć sięʼ. SD: noksta vaisius «źrzeie, dostaie się owoc», išnoksta «dostaie się, 

dostawa owoc» [ʽdojrzewaćʼ]. Odpowiednik łot. nãkt, nãku, nãcu ʽprzyjść, stać się, nastąpić, 

zajśćʼ, iznãkt ʽwyjść; stać się, powstać; starczyć; wyrzynać się – o zębachʼ, nãkuõšs 

ʽprzyszły, następnyʼ < *nākant-. Znacz. ʽdojrzewaćʼ wywodzi się ze znacz. ʽdochodzićʼ. LEW 

506 daje na to paralele w postaci ros. xleba uže došli ʽzboże już dojrzałoʼ i łot. dagãjusi uoga 

ʽdojrzała jagodaʼ. Czasownik nie ma jasnych nawiązań ie. Transponat ie. *neh2k-. Nie 

przekonuje próba nawiązania nókti do łac. nancīscor ʽosiągnąć, otrzymać; spotkaćʼ < pie. 

*h2n-ṇ-ḱ- (pwk. *h2neḱ-) u de Vaana 399. Na temat innych prób zob. ALEW 708. — Cps. 

išnókti ʽdojrzeć (o owocach, zbożu); zmizernieć, wychudnąć, zmarnieć, wygłodniećʼ, išnokįs 

SD «dostały, doźrzały», nunókti m.in. ʽz głodu umrzeć, zdechnąćʼ, panókti m.in. ʽpodeschnąć 

(o sianie); wygłodnieć, zgłodniećʼ, DP ʽdochodzić, dostąpić, powetowaćʼ, pranókti DP 

ʽuprzedzić, wyprzedzićʼ, prinókti ʽdojrzećʼ, też ʽzgłodniećʼ (Prinókai tu nuo ryto nevalgęs, 

por. nokulỹs ʽłaknienie, głódʼ). — W znacz. ʽpodążać za kim z tyłu, ścigać, gonićʼ nókti 

pokazuje odmienną fleksję: prs. nóku a. nókiu, prt. nókau a. nókiau, cps. panókti a. prinókti 

ʽdopędzić, doścignąćʼ, pranókti ʽwyprzedzić, prześcignąć, pozostawić kogoś w tyle; 

przewyższać, górować nad kimśʼ (Avižos pranóko miežius ʽOwies dojrzał szybciej niż 

jęczmieńʼ), prinókti ʽdoścignąćʼ (neprinókstamas DP ʽniedościgłyʼ), užnókti ʽzaskoczyć 

kogo, złapać na gorącym uczynkuʼ. — Drw. nõkelėti, -ju, -jau ʽniedojadać; być 

wycieńczonym chorobąʼ, nokìnti caus. 1. ʽdoprowadzać do dojrzałości, np. wcześnie spadłe 

owoce; obijać kwaśne jabłka, aby zmiękłyʼ, 2. ʽwycieńczać przez niedożywianie, morzyć 

głodemʼ, war. nokénti. Nomina: nokė́jas ʽprześladowcaʼ (m.in. BRB), nokùs ʽdojrzałyʼ, 

pranokė́jas ʽpoprzednik; pionier w jakiejś dziedzinie; przodekʼ.  

 nómetas 1 p.a., nomẽtas 2 p.a. stlit., gw. ʽubiór głowy zamężnych wieśniaczek, 

zrobiony z cienkiego białego płótna, tzw. namiotka; rodzaj chusty kobiecej; czepiec, czepek; 

biała chustka na głowęʼ, też f. núometa — z odrzuceniem suf. -ka zapożyczone ze stbłr. 

nametka, por. błr. námetka, namëtka, -i ʽczepekʼ, błr. gw. námjatka ʽciepła chustka na 

głowęʼ. Por. wsch.-lit. núometka DVŽ (brak w LKŽ). Zob. też Būga, RR II, 502, SLA 144, 

LEW 507, ALEW 708, ĖSBM 7, 225. Por. ukr. namítka, ros. namëtka, znacz. etym. ʽnarzuta, to 

co zarzucono (na plecy, na głowę)ʼ, por. ros. metátь ʽrzucaćʼ oraz namët ʽWetterdach, großes 

Zeltʼ (REW II, 196). Łot. nãmats, nãmęts ʽein dem Handtuch ähnliches Kopftuch der Frauenʼ 

jest pożyczką litewską (ME II, 700). — SD
1 <nametas> «rąbek, rańtuch» [ʽdługa chusta 

używana przez kobiety za okrycie sięgające do kostek albo do obwiązywania sięʼ, SW], SD 

<nametas> «rąbek, podwika, rańtuch» i «tafta» [tkanina jedwabna, tkana jak płótno, 

kitajkaʼ]. — Substytucja no° ⇒ nuo-: núometas, nuomẽtas (por. nuodiejà oraz nuõglas, 

nuorãgas). Drw. nometėlis: 1. nometėlis šilkinis, drobinis, plonas, ištiestas unt altoriaus, unt 

vainiko SD «binda opuszczona, kitajka, płotno cienkie u wieńca, u obicia, u Ołtarza», 2. 

ʽprzepaska, bandażʼ: apvyniotas nometėliais SD «bindami otoczony» [dosł. ʽobwiązany 
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bandażamiʼ], wsch.-lit. nuometėl̃is DVŽ ʽczepek zamężnej wieśniaczkiʼ. — Cps. panometis 

ʽwielka chusta okrywająca plecyʼ, SD <panametis> «płachta; podwika, rańtuch», panametis 

medžiavilninis SD «bawełnica, bawełnianka» [ʽtkanina z bawełny, spódnica bawełnianaʼ, 

SPXVI]. Zob. też pametis. — War. pálmetis ʽnamiotkaʼ (Seniau moterys susukdavo galvas su 

pálmečiu ʽDawniej kobiety owijały głowy namiotkąʼ) – pochodzi z dysymilacji formy 

*pánmetis, ta zaś z synkopowania cps. *pa-nāmetis (war. pálmetas). NB. LEW 529, s.v. palà 

1 niesłusznie analizował pál-metis, suponując złożenie członów palà ʽkawałek płótnaʼ i 

metù, mèsti ʽrzucaćʼ. 

 nometas b.z.a. stlit. ʽnamiotʼ (CHB) — zapoż. ze stbłr. nametъ (war. namiotъ, namjutъ) 

⇐ pol. namiot, stpol. loc.sg. w namiecie, loc.pl. w namieciech. Por. błr. gw. namët. Zob. też 

SLA 144, LEW 507, ALEW 708 i ĖSBM 7, 225n. — Drw. nometinykai CHB m.pl. ʽci, co robią 

namiotyʼ (kalka z pol. przest. namiotnik). 

 nomiestnykas stlit. ʽnamiestnik, Statthalterʼ (BRB) — zapoż. ze stbłr. namestnikъ ⇐ 

pol. namiestnik (SLA 144, ALEW 709). Por. błr. namésnik (ĖSBM 7, 224n.). 

 nop-, stlit. prepozycja pewnych form czasownikowych. Ze zmiany *nāp-, to zaś z 

kontrakcji *na-ap- i asymilacji antycypacyjnej w pierwotnym połączeniu ne-ap- = negacja 

ne + prvb. ap-. Por. GJL I, § 342. Przykłady: nopgerdentas SD «nieopowiedny» 

[ʽniezapowiedziany, nieoczekiwanyʼ] < *ne-ap-gerdentas (zob. gerdas), nopipjauklas SD 

«nie obrzezka, præputium» [ʽnieobrzezanie, brak obrzezaniaʼ, SPXVI] < *ne-api-pjauklas 

(zob. pjáuti), nopkę̃sti ʽnienawidziećʼ < *ne apkęsti (zob. kę̃sti), noprėptinai SD 

«nieokreśnie» [ʽw sposób nie dający się określić, ograniczyćʼ] < *ne-ap-rėp-tinai (zob. rė́pti), 

nopveizdėtas SD «nieopatrzony» [ʽnie posiadający rzeczy niezbędnych do życia lub 

wykonywania jakiejś czynności; nienależycie zabezpieczonyʼ, SPXVI] < *ne-ap-veizdėtas 

(zob. veizdė́ti). Paralele: not-, nož-, tot-.  

 nõparskas 1 p.a. gw. ʽnaparstekʼ, też nõperskas 1 p.a., nopers̃kas 2 p.a., SD
1 

<naperskas> «naparstek» — zapoż. z pol. naparstek, -stka ʽdigitabulum, digitaleʼ, ze zmianą 

miejsca akcentu i z uproszczeniem grupy rstk w rsk. Por. błr. napárstak, -tka, gw. napė́rstak 

(PZB 3, 165), ros. napërstok. War. ze zmianą sk > ck: nõperckas, nõpereckas. Por. SLA 144, 

LEW 507, ALEW 709 (brak w POLŽ). 

 nopiẽlnykas 1 p.a. gw. ʽpilnikʼ — zapoż. z błr. napílьnik, -a, ros. napílьnik, przy czym 

wokalizm °piel° jest objawem wyrównania do bliskoznacznego pielà ʽpiłaʼ. Podobnie w 

pielavỹnos ob. pilavìnos ⇐ błr. pilavíny. 

 nopýkanta DP ʽnienawiść, nieprzyjaźń, niełaska, zawiśćʼ, SD nopykunta 

«nienawidzenie, nienawiść» — dwuznaczne: uchodzi za prymarne nomen apofoniczne od 

vb. cps. *nopikęsti ʽnie cierpieć, nienawidziećʼ (z *nāpikęsti < *ne-api-kęsti, por. nop-, apy- 

i kę̃sti), ale może też być sb. postverbale od zanikłego iterativum na SO *ne-api-kantyti ʽnie 

cierpiećʼ (por. paspánda, paspandà ⇐ paspándyti ⇐ paspę́sti). War. nopkanta: SD
1 nopkunta 

«nawiść, nienawiść, nieprzyiaźń, zawiść» ⇐ nopkinčiu SD
1 «nienawidzę». Dziś neapýkanta 

ʽnienawiśćʼ (z restytucją granic morfemowych). 

 nõpostis 1 p.a., gen.sg. -ies f., -čio m. gw. ʽnieszczęście; zmartwienieʼ (Tokio nõposčio 

dar nebuvo mūsų gyvenime ʽTakiego nieszczęścia jeszcze w naszym życiu nie byłoʼ), też w 

złorzeczeniu: Kàd taũ nõpostis! ʽNiech cię diabli!ʼ — zapożyczenie ze stbłr. napastь ʽnapaść 

(zwierząt, rozbójników); nieszczęście; krzywda; szykanyʼ, por. błr. napáscь, -i ʽniesłuszne 

posądzenie, oszczerstwo; nieszczęście; nieprzyjemnościʼ, ze zmianą miejsca akcentu, o czym 

zob. Būga, RR II, 502 (przyjmuje on starszy akcent na prefiksie w źródłowej formie 

zachodnioruskiej, por. ukr. gw. nápastь). War. nõpastis f. (LZŽ), nõpastė (Kad tave nõpastė 

paimtų!). — Vb. denom. nopostáuti ʽzłościć się na kogo, napadaćʼ (Ko tu an manę 
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nopostáuji, juk nieko tokio tau nepadariau ʽCzemu się na mnie złościsz, przecież nic takiego 

ci nie zrobiłemʼ). — War. wtórnie nazalizowany: żm. nõpanstis, nõpąstis (Būga, l.c.; 

paralele: LD § 249; brak w LKŽ). 

 noprõsnas, -à 2 p.a. stlit., gw. ʽpróżny, daremny, bezskutecznyʼ, np. Darbs mūsų esti 

noprosnas MŽ 3417 ʽTrud nasz jest daremnyʼ. Kur Viešpatis Dievas stebuklingu būdu 

pagręžė jų noprosną darbinėjimą DP 1836 ʽGdzie Pan Bog dziwnem sposobem użył ich 

prożnej praceʼ — zapoż. ze stbłr. naprasnyj ʽniespodziewany, nieoczekiwanyʼ, por. błr. 

naprásny ʽdaremnyʼ, ros. naprásnyj ʽpróżny, daremny, zbyteczny, niepotrzebnyʼ. Zob. SLA 

144n., LEW 507, ALEW 709. — Drw. noprosningas przest. ʽpróżny, zbytecznyʼ (Noprosningo 

gyriaus netrokšdami ʽNie szukając próżnej chwałyʼ). — Adv. noprõsnai adv. ʽna próżno, 

nadaremnie, bez potrzebyʼ (Neimki noprosnai varda Dieva MŽ 58312 ʽNie bierz imienia 

Bożego nadaremnoʼ) ⇐ stbłr. naprasno adv. ʽnadaremno, na próżnoʼ. — ZS 35 odnotował 

wsch.-lit. formę z krótkowokalicznym prefiksem i zakończeniem -iai: naprãsniai: neĩk 

naprãsniai ʽnie chodź na próżno (bez potrzeby)ʼ; ma to być zapoż. z ros. naprásno. Zob. też 

LEW 507. 

 norãgas 2 p.a. 1. ʽnaróg, ząb żelazny u sochy, który podcina ziemię od spodu; lemieszʼ, 

2. ʽpłaska kość tworząca tylną część przegrody nosowej, vomerʼ — zapoż. ze stbłr. narogъ 

(norogъ), por. błr. naróh, -a. Stąd również łot. nārags ʽnarzędzie rybackie z żelaznym 

szpicem do rozbijania loduʼ. Zob. SLA 145, LEW 507, ALEW 709. Por. pol. narogi m.pl. 

ʽsośniki [soszniki], żelaza, któremi są okute końce wideł u sochyʼ (L.). Zob. też žúobris. — 

Substytucja no° ⇒ nuo-: nuorãgas: Nespaudęs nuorãgo, nekąsi pyrago ʽNie cisnąc naroga, 

nie będziesz jadł ciastaʼ. Por. nuodieja ob. nodiejà. 

 norãkiai adv. gw. ʽumyślnie, celowo, specjalnieʼ — transpozycja przysłówka błr. 

narókam ʽumyślnieʼ (stbłr. narokomъ) przy użyciu lit. sufiksu -iai. Por. SLA 140, 145, ZS 36, 

LEW 507, ALEW 709. Zaprzeczone: nenorãkiai adv. ʽnieumyślnie, niechcący, mimo woliʼ. 

War. norakù ʽumyślnieʼ, stlit. też nenorakui BRB ʽnieumyślnieʼ (glosa do iš nežinių). — 

Drw. norãkinis ʽspecjalnie do czegoś przeznaczony, np. garnek, nóżʼ (Retai kas turi norãkinį 

peilį kiaulėm skerst ʽMało kto ma specjalny nóż do zarzynania świniʼ). 

 norė́ti, nóriu (3 os. nóri), norė́jau ʽchcieć, mieć wolę, mieć chęć (ochotę), pragnąć, 

życzyć sobie, zamierzaćʼ, DP też ʽbyć gotowym, usiłować, domagać się, żądać, umyślićʼ (⇒ 

norė́j-imas ʽchęć, ochotaʼ), refl. norė́tis DP ʽchcieć się, być radʼ, įsinorė́ti ʽzachcieć, powziąć 

wielką chęćʼ. Czasownik ten, dotąd uważany za deverbativum, był porównywany z osnową 

ner-t- (nértėti ʽgniewać się, srożyć sięʼ, SZ nirstù, nirs̃ti ʽwpadać w gniewʼ), z czego 

wynikały różne trudności, zob. LEW 507452. — Alternatywne objaśnienie wychodzi od 

hipotezy vb. denominativum: norė́ti ʽmieć wolę, mieć chęćʼ ⇐ nóras ʽchęć, wola, ochota, 

chcenie, pragnienieʼ < *nāra- (geras noras SD «vprzeymość»). Rzeczownik nóras może 

pochodzić z substantywizacji adi. vb. *nāra- < pie. *neh2-ro- ʽpragnący czego, chętnyʼ. Por. 

pwk. pie. *neh2-, ukazujący się w luw. naḫḫuwai- ʽzależeć na czym, leżeć komu na sercuʼ 

(het. naḫzi ʽobawia się, boi sięʼ), zob. LIV
2 449. Paralele: storė́ti ʽgrubiećʼ ⇐ stóras; łot. 

kãrêtiês, -ẽjuos refl. ʽzachciewać się czego, mieć ochotę na coʼ – vb. denom. na -ē- od adi. 

kãrs ʽżądny, ciekawyʼ z pie. *kéh2-ro- (por. łac. cārus ʽdrogi, miły, cennyʼ, goc. hōrs m. 

ʽcudzołożnikʼ). — Odmienną analizę nóras proponuje NIL 306, przyp. 9: formacja na st. 

wzdłużonym *nār-a- od pb. *năr-a- < pie. *h2nor-o-, to zaś w nawiązaniu do przysłówka het. 

innarā ʽrzeźko, krzepkoʼ < pie. cps. *en-h2nor-ó-. Zob. też przegląd różnych stanowisk w 

ALEW 710n. — Drw. od nor-: įnorìngas ʽkapryśny, grymaśnyʼ, norìngas a. nóringas 

 
452 Beekes 2010, 1030 porównywał tu glosę gr. νῶρει·ἐνεργεῖ Hes. «is effective, operates», przyznając zresztą, 

że budowana na niej rekonstrukcja (pie. *noHr-) nie może być pewna.  
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ʽchętnyʼ, SD «dobrowolny» (DP nóringai adv. ʽochotnieʼ), nórmais nenórmais adv. ʽchcąc 

nie chcącʼ, nóromis nenóromis ts., norùs ʽchętnyʼ (DP nóriai adv. ʽchętliwie, z chęcią, z 

chucią, rad, ochotnie, z ochotąʼ). Cps. daugianõris ʽczłowiek zachłanny, chciwiecʼ (por. 

daũg), geranoris SD «vprzeymy», liuosanoris SD «dobrowolny», por. liúosas (syn. iž liuoso 

noro kų darųs, noringas), piktanõris, -nóris DP ʽzłośliwy, złościwyʼ (por. pìktas), saunorà a. 

saunóra 1. c. ʽsobek, egoista; zarozumialecʼ, 2. ʽsamolubstwo, egoizmʼ, savanõris ʽochotnikʼ 

(por. sãvas), svetnorà c. ʽchciwiecʼ (dosł. ʽpożądający cudzegoʼ, por. svẽtimas). — NB. 

Denominatywami od nóras są jeszcze: 1. nórautis ʽzaspokoić się, zadowolić sięʼ, išsinórauti 

ʽspełnić swoją chęć, uczynić zadość swojej namiętności, nasycić się czymʼ, 2. nórinti 

ʽzachęcaćʼ, panórinti ʽwzbudzić chęćʼ (DP panórina ʽczyni ochotnymʼ), 3. nõrti, norstù, 

noraũ ʽmieć chęć, chciećʼ (war. nórti), atnõrti ʽstracić ochotę, przestać chciećʼ, įnõrti ʽnabrać 

(wielkiej) ochotyʼ, panõrti ʽpoczuć chęć, ochotę na co, zachcieć sięʼ (Jìs panõro miegóti 

ʽZachciało mu się spaćʼ. Jìs panõro silk̃ės ʽZachciało mu się [nagle] śledziaʼ). 

 nórint (1) spójnik ʽchociaż, choćʼ: Mán liū̃dna, nórint visì linksmaĩ šnẽka ʽMnie 

smutno, chociaż wszyscy wesoło gwarząʼ. Stlit. też nórintig: Pažink mane nevertą, kuris 

tavęsp teku, nórintig niekam nederąs ir bjaurus DK 13622 ʽPoznaj mię niegodnego, ktory się 

do ciebie uciekam aczkolwiekemci nikczemny i nieczystyʼ. — (2) partykuła składowa 

przysłówków o znaczeniu nieokreślnym, np. kas nórint ʽktokolwiekʼ: Gál kàs nórint ateĩs 

ʽMoże ktokolwiek przyjdzieʼ; kada nórint ʽkiedykolwiekʼ: Galì ateĩti kada nórint ʽMożesz 

przyjść kiedykolwiekʼ. — Postać nórint wynikła z apokopowania nórinti (por. stlit. nórintig 

ʽaczkolwiekʼ), skostniałej formy przypadkowej (dat.sg.?) od participium prs. act. do nóri, 

norė́ti ʽchciećʼ. War. nórintais. Zob. GJL III, § 830, Mańczak 1977, 221n. Osobno zob. nórs. 

 nórs 1° spójnik ʽchociaż, choćʼ: Nórs retaĩ sė́jome, bèt tánkiai dýgo ʽChociaż rzadko 

sialiśmy, to jednak gęsto wzeszłoʼ. — 2° ptk. ʽchoć(by), przynajmniejʼ (Pasilik nórs vieną 

dieną ʽZostań choćby na jeden dzieńʼ. Kad aš užmigčiau nors valandėlę ʽŻebym to ja zasnął 

przynajmniej na godzinkęʼ). — 3° ptk. nieokreśloności: kas nórs ʽktokolwiek, cokolwiekʼ, 

koks nórs ʽjakikolwiekʼ, kada nórs ʽkiedykolwiekʼ, kur nórs ʽgdziekolwiekʼ, kaip nórs 

ʽjakkolwiekʼ. — Forma nórs jest produktem nieregularnego rozwoju fonetycznego 

spowodowanego frekwencją: synkopowanie stlit. nóris, to ze skrócenia *nórīs, 

pochodzącego z denazalizacji nórįs < *nori-nt-s, ptc. prs. act. ʽchcącyʼ do nóri, norė́ti. Por. 

GJL III, § 830, Mańczak 1977, 221n., LEW 508. — Wariantem nórs w funkcji spójnika jest 

gw. nór, jak też nẽs (Nẽs tu būk žmogus! ʽPrzynajmniej ty bądź człowiekiem!ʼ) – z 

nieregularnej zmiany nórs > nérs > nẽs. — Inne redukcje *norints według LKŽ: nóryts, norst, 

nort oraz nónts, nóns, nóts.  

 nósirakas, -a 1 p.a. gw. adi. ʽ(padający) twarzą do ziemi, na twarzʼ, np. Nekaustytas 

arklys nósirakas eina per ledą ʽNiepodkuty koń idzie po lodzie upadając na kolanaʼ. War. 

nósarakas. War. synkopowany: nósrakas. Złożenie członów nósis ʽnosʼ i rak- jak w ràkti 

m.in. ʽkopać, ryćʼ. Znacz. etym. ʽnosem ziemię ryjącyʼ, por. Eina nósirakas «nosimi žemę 

rakdamas» (Būga, RR I, 222). Zob. też ŽD 433, LEW 508. — War. ze zmianą ra > re: 

nósiarekas. Adv. nosaraĩs ʽna łeb na szyjęʼ wywodzi się z *nosarakaĩs przez kontrakcję. — 

Niejasne jest -rik zam. -rak- w war. nósiarikas 1 p.a., nósiarikom, nósirikas (Kurgi leki 

nósiarikas? ʽDokąd tak lecisz na złamanie karku?ʼ. Warianty synkopowane: nósrikas 

(Nósrikas išgriuvo), z insercją t: nóstrikas. 

 nósis, -ies 1 p.a. f. ʽnosʼ. Odpowiedniki bałtyckie: łot. nãsis f.pl. ʽdziurki w nosie, 

nozdrzaʼ, stpr. nozy EV ʽnos, Naze [Nase]ʼ. War. nósė, nósa ʽnosʼ, nósos f.pl. ʽnozdrzaʼ (Nuo 

šalčio nejaučia nósų, t.y. šnervių JU ʽOd mrozu nie czuje nozdrzyʼ). Osnowy samogłoskowe 

pochodzą z tematyzacji form atematycznych na -s-, por. nom.pl. nóses, gen.pl. nósų (por. LD 

§ 412, s. 265). Forma na st. pełnym *nās-, lit. nos-, ma odpowiednik w łac. nāris, -is f. 
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ʽotwór nosowy, nosʼ, nārēs, -ium f.pl. ʽnozdrza, dziurki w nosie, nosʼ. SZ năs- tkwi w nasraĩ 

(zob.). Usamodzielnione leksykalnie osnowy pb. *nās-i- i pb. *năs-r- wywodzą się z pie. 

pdg. apofonicznego z allomorfami *Hneh2-s- (mocny) i *Hnh2-es- (słaby). Por. sti. nā́sā du. 

ʽdziurki w nosieʼ, gen. du. nasóḥ oraz scs. nosŭ m. ʽnosʼ, stwn. nasa ts. Zob. Lew 508, ALEW 

711, Kortlandt, Balt XXI:2, 1985, 119, Schrijver 1991, 143, de Vaan 400. Rekonstrukcja 

nagłosowej spółgłoski laryngalnej jest umotywowana wzdłużeniem w I członie złożeń 

wedyckich urū-ṇása- ʽszerokonosyʼ i ṛ́jū-nas- ʽprostonosyʼ. — Drw. apýnosė lub m. 

apýnosis ʽmiejsce wokół nosa; rzemień składowy ogłowi końskiej idący przez nosʼ (por. 

apýnasris), į́nosės f.pl. ʽnosaciznaʼ, nosė́tas, -a ʽmający wielki nosʼ, nósinė ʽchustka do 

nosaʼ, nósinės f.pl. 1. ʽkatarʼ, 2. ʽnosacizna u zwierzątʼ, nósuotas ʽ(koń) chory na nosaciznęʼ, 

panósė (zob.). Tu też stpr. *nosingo, pis. <nolingo> EV ʽwodza, cugiel, Czogel [Zügel]ʼ < 

*[nāsingā]. Z onomastyki por. n.jez. Nõsas, n.rz. Nosvė ̃ (⇒ n.jez. Nosváitis), nazwy pól 

Ažùnosviai, Užùnosvis. — Cps. bukanõsis a. buknosà ʽczłowiek o płaskim nosieʼ (por. 

bùkas), bulbnosà (zob. bùlbės), didžianosis SD «nosal» (por. dìdis), kraivanosis SD «nosa 

zakrzywionego» (por. kreĩvas), kinknosà ʽktóry kiwa głową, w dół i w górę – o koniuʼ (por. 

interi. kìnkt, kiñkt o kiwnięciu, skinięciu), neįnosiaĩ (zob.), nosiaragis SD «nosorożec», por. 

rãgas, ožiaragis (człon nosa° w war. nosarãgis odwzorowuje pol. noso-rożec), nósirakas 

(zob.), nóskubilis ʽktoś z wielkim nosemʼ (por. kùbilas), nósrava (zob.), pašùtnosis 

ʽżółtodziób, smarkaczʼ (por. šùsti)453, plačianosis SD «nosa kto szerokiego» (por. platùs), 

sravanósis a. -nósė bot. ʽkrwawnik, Achillea millefoliumʼ (por. sravė́ti, srãvažolė), 

šaltanõsiai (zob.). W materiale staropruskim por. cps. nose-proly EV ʽdziurka w nosie, 

Naseloch [Nasenloch]ʼ; II człon niejasny (zob. Trautmann 1910, 386; PKEŽ 3, 199: tu słabo 

uzasadniona rekonstrukcja *°prārī, od praep. *prā ʽprzez, na wskrośʼ). 

 nósrava 1 p.a. gw. bot. ʽkrwawnik, Achillea millefolium, roślina stosowana jako lek 

przeciwkrwotocznyʼ. Pochodzi z *nos.srava < cps. *nosi-srava drogą synkopowania i na 

granicy morfologicznej. War. z insercją t: nóstrava. I człon do nósis ʽnosʼ (zob.). II człon ma 

formę abstractum na SO *srav-ā- od pwk. pb. *sriau- < pie. *sreu̯- ʽciec, płynąćʼ (zob. 

sravà). Znacz. etym. ʽwyciek z nosa, krwawienie z nosaʼ. Złożenie egzocentryczne typu 

bahuvrīhi: ʽroślina powstrzymująca krwawienie z nosaʼ. Odwróconą sekwencję członów 

widać w cps. sravanósis (zob. s.v. nósis). — Gdy zatarło się poczucie związku członu no- z 

wyrazem nósis, doszło do substytuowania no- za pomocą na- lub ne-, por. war. nãsrava, 

nãstrava, nẽsrava, też m. nãsravas, nãstravas. Por. Nastravai sutrinami, jų lapai dedami prie 

žaizdos, kad sulaikytų kraują ʽKrwawnik ucierają, jego liście przykładają do rany, żeby 

powstrzymać krwawienieʼ. Sužeidus ranką, dedama nẽsravom ʽW razie skaleczenia ręki, 

okłada się [ją] krwawnikiemʼ. Niejasna jest budowa war. nasruõčiai. 

 nosū́pka 1 p.a. gw. ʽchustka do nosaʼ (syn. nósinė) — zapoż. z pol. gw. nosówka = 

[nosufka]. Zamiast *nasūpka, z substytucją nos° na skutek adideacji do lit. nósis ʽnosʼ. 

Zbitka pk też w láupka ławka kościelnaʼ (zob. s.v. láuka II) i šnýpkė ʽtabakaʼ (zob.). Co do 

akutu por. zapoż. paliū́šis, plū́gas, pū́das. Por. błr. gw. nasóŭka ʽchustka do nosaʼ (PZB 3, 

182). Zob. też POLŽ 475. 

 nóščioti I, nóščioju, nóščiojau ʽmówić, rozgłaszać, szerzyć plotkiʼ (Taip žmonės 

noščioj, pranošia, per žodžius girdžiu (Ruhig), ʽzamierzać; rozważać, zastanawiać sięʼ, CGL 

ʽprzypuszczać, domyślać się, muhtmaßenʼ — formacja iteratywna z neosuf. -čio- od osnowy 

noš-, reflektującej st. wzdłużenia *nāš- od naš- ⇐ nèšti ʽnieśćʼ. Por. zwłaszcza SO w našìnti 

ʽgłosić, rozgłaszać, obwieszczaćʼ, ʽo wieściach: powstać, rozejść sięʼ (SD našina «gruchnęło 

 
453 Por. zdanie Itai da panosė ̃pašutus ʽToż to jeszcze pod nosem [masz] oparzone [od smarków]ʼ — z gwary 

Tverẽčius (Otrębski 1934, 200).  
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co»), apinašyti CHB ʽobwieścićʼ, jak również polski zwrot roznosić (rozgłaszać) wieści, 

plotki. Dla WSO *nāš- nie znajduje się dokładnej paraleli wśród czasowników na -čio-, zob. 

GJL II, § 599. Można jedynie przytoczyć przykłady z innymi niż o długimi samogłoskami, 

por. nėščióti (ob. nešióti), pė́ščioti (ob. pešióti), výpčioti (ob. vìpti). Zob. też LEW 486 i ALEW 

712. 

 nóščioti II, nóščioju, nóščiojau gw. ʽpopędzać, przynaglać konia okrzykiem «no, no»ʼ 

— czasownik utworzony neosufiksem -ščio- od wykrz. no (Nóščiok arklį, kad greičiau eitų, 

t.y. ragink: no, no, no JU ʽPopędzaj konia, żeby szybciej szedł, krzycząc «no no no»ʼ). Por. 

LEW 508. Paralele: nū́sčioti ⇐ nū́; nuoksė́ti ⇐ *nuok < nuo gi. Neosuf. -ščio- mógł zostać 

wyabstrahowany w typie čiáukščioti ʽtrzaskać z biczaʼ (drw. od wykrz. čiáukš). 

 not, stlit. prepozycja pewnych form czasownikowych. Ze zmiany *nāt, to zaś z 

kontrakcji *na-at- i asymilacji antycypacyjnej w pierwotnym połączeniu ne-at- = negacja ne 

+ prvb. at-. Paralele: nop, nož, tot-. Por. GJL I, § 342. Przykłady: notaime PK ʽnie 

przychodzimyʼ < *ne atejame, notais PK ʽnie przyjdzieʼ, war. noteis PK ts. < *ne ateis (zob. 

eĩti), notamenu SD «nie pamiętam» < *ne-ata-menu, notmenamas SD «niepamiętny, dawny» 

< *ne-at-menamas, notmenųs SD «niepamiętny, niepamiętaiący» < *ne-at-menąs (zob. miñti), 

notatiktė SD «chyba, chybienie» < *nātatiktė < *ne-ata-tiktė (zob. tìkti), notguldžiamas SD 

«nieodwłoczny» < *ne-at-guldžiamas (zob. guldýti), nottolinki PK ʽnie oddalajʼ < *ne-at-

tolinki. 

 notrė ̃4 p.a. bot. ʽpokrzywa, Urticaʼ : łot. nâtre a. nâtra ts. — z synkopowania nõterė 1 

p.a. lub noterė ̃3 p.a., formacji z suf. -ter-, < pb. *nā-ter-. Jedyne nawiązania to 1° stpr. noatis 

EV ʽpokrzywa, Nesselʼ oraz 2° psł. *natĭ ʽnadziemna część roślinyʼ, < pbsł. *nā-ti-, por. słń. 

nȃt, natȋ ʽnaćʼ, pol. nać, naci ʽliście z łodygami, liście roślin wyrastających prosto z ziemiʼ 

(nać pietruszki, marchwi, nać kartoflana), ukr. gw. nať ʽwąs roślinyʼ, drw. natýna ʽnaćʼ. 

Zob. BSW 194; Derksen 2008, 346: pbsł. *naʔt-. Dalsze związki nierozpoznane. Transponat 

ie. *(s)neh1/2-. Inaczej IEW 758n. i LEW 508n.: pie. *ned- ʽsplatać, wiązaćʼ (por. *Hnedh- 

ʽbindenʼ w LIV 227). Pochodzenie germańskiej nazwy ʽpokrzywyʼ (stwn. nazza, stang. 

netele, stisl. nǫtr) pozostaje kwestią sporną, ponieważ stang. t i stwn. zz implikują pragerm. 

*d, zob. Kluge-Seebold 502, Kroonen 384, EWD 919, ALEW 712. — Drw. notrýnas ʽmiejsce 

porosłe pokrzywąʼ. 

 notūrà 2 p.a., gen.sg. notū̃ros stlit. ʽcharakter człowieka, natura człowiekaʼ (Geros 

notū̃ros mūs Mariuka, ale ne visiem patinka ʽDobry charakter ma nasza M., ale nie 

wszystkim się podobaʼ) — zapoż. ze stbłr. natura ʽnatura, charakterʼ, por. błr. natúra, -y (⇐ 

pol. natura ⇐ łac. natūra). Oboczny wokalizm w natūrà (m.in. DP). Zob. SLA 145, LEW 487, 

ALEW 712. — War. m. notū̃ras 2 p.a. (zmiana rodzaju według rodzimego bū̃das) gw. 1. 

ʽcharakter człowiekaʼ (Jo labai negeras notū̃ras ʽOn ma bardzo niedobry charakterʼ), 2. 

ʽkaprys u dzieckaʼ, 3. ʽnarów u koniaʼ (Notū̃rą turi ʽMa narówʼ, ZS 36). — Vb. denom. 

užsinotū̃rinti a. užsinotū̃ryti ʽzaciąć się w uporze, zaprzeć sięʼ: Užsinotū̃rijo kumelė, neeina iš 

daikto ʽZaparła się kobyła, nie rusza z miejscaʼ. 

 nõvyti, nõviju, nõvijau 1. ʽmordować (ludzi), tępić (szkodniki), zabijać (zwierzęta)ʼ, 2. 

ʽmęczyć, zadawać męki, znęcać się nad kimʼ, 3. ʽniszczyć, łamać (młode drzewka)ʼ; war. 

nóvyti, nõvinti; cps. panõvyti ʽpotracić, kolejno pozabijaćʼ, DP ʽpotracićʼ, užnõvyti ʽzabić, 

pomordować, zamęczyć, zatracićʼ — vb. denominativum na -y- od zanikłego rzecz. *novė < 

pie. *neh2u̯-i̯eh2- o znacz. ʽśmierćʼ a. ʽtrup, zwłokiʼ (z inną apofonią: goc. naus m. ʽtrupʼ, 

stisl. nár ts. < pgerm. *nawi- < pie. *nh2u̯-i-, por. Kroonen 385). Znacz. etym. ʽuśmiercaćʼ. 

Por. żm. nõvė 1. ʽmordowanie, morderstwoʼ, 2. ʽnieznana chorobaʼ, nõvis ʽśmierćʼ 

(letonizm?). Odpowiednik łot.: nâvêt a. nâvît ʽzabijać, mordowaćʼ ⇐ nâve ʽśmierćʼ; refl. 
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nâvîtiês, -ĩjuôs ʽmęczyć się, wysilać się, mordować sięʼ (ME II, 704). Nawiązanie w stpr. 

nowis EV ʽciało, Rump [Leib]ʼ. Osnowa pb. *nāu̯- (pie. *neh2-u̯-) przypomina psł. *nav- w 

strus., cs. navĭ m. ʽnieboszczyk; trupʼ (stczes. náv ʽpiekłoʼ) i w czasowniku stczes. naviti 

ʽdręczyćʼ, czes. unaviti ʽzmęczyćʼ, ros. gw. onávitьsja ʽznużyć sięʼ, unyvátь ʽtracić otuchę, 

nadzieję, smucić sięʼ, zob. REW II, 192 (s.v. navь), 233 (s.v. nytь). Etymologia niepewna, 

zob. LEW 509, PKEŽ 3, 201n. BSW 201 i Stang 1972, 39 wskazywali na nawiązania 

germańskie (zob. wyżej). Podobnie Derksen 2008, 347. ALEW 713 rekonstruuje nomen o 

postaci pie. *néh2u̯-i-/*nh2u̯-éi̯- m. ʽmartwy człowiek, trupʼ, z kolei Casaretto 2004, 186: pie. 

*nau̯H-i-. — Neoosn. novij-: nõvijimas DP ʽokrucieństwo, mordowanie, morderstwoʼ, 

užnõvijimas DP ʽrozbojstwo, śmierć, morderstwo, zatracenie, zamordowanieʼ. Neoosn. novy-

: nõvytojai a. užnõvytojai DP m.pl. ʽmężobojceʼ. — N.rz. Nóva, Novẽlė, Novenà, n.jez. 

Nõvetas, łot. n.jez. Nâvese̦ze̦rs (Vanagas 232). 

 nož-: nožilgai stlit. adv. SD «po chwili, paulo post» — pokazuje prepozycję, która 

wywodzi się z *nāž- przez kontrakcję (*na-až) i asymilację samogłosek w pierwotnym 

połączeniu *ne-až- (por. neužìlgai ʽwkrótceʼ). Wypadek uniwerbizacji syntagmy *ne až ilgai 

ʽnie za długoʼ, z przyimkiem wsch.-lit. až ʽzaʼ (por. ùž). Paralele: nop, not, tot- (zob. też 

GJL I, § 342).  

 nù stlit. adv. ʽterazʼ, nùgi ts. Odpowiedniki bałtyckie: łot. nu ʽterazʼ, stpr. tei-nu 

ʽterazʼ, es-teinu ʽod terazʼ. Nawiązanie w scs. nŭ-ně ʽterazʼ, strus. no-ně, stczes. ne-nie ts., < 

pbsł. *nu-nai̯. — WSZ nū-: nū̃ adv. ʽteraz; dziśʼ, SD «teraz» (syn. dabar). Warianty 

rozszerzone partykułami: nūnaĩ a. nūnái ʽdziś; teraz, obecnieʼ (war. apokopowany nū̃n, ⇒ 

stlit. nūn-gi MOP, nung KN); nūnaĩgi ⇒ nūnaĩ-gi-k; nūnaĩgi > nūnáik454 (wtórnie nūnaĩk), ⇒ 

nūnaĩ-ki-k; nūnãjus, nūnáis. Por. rozszerzenie -ka w stbłr. nineka ʽterazʼ (war. do nyne). — 

Rozszerzona forma nūnaĩ ma dokładny odpowiednik w scs. ny-ně ʽterazʼ (war. nynja), por. 

strus. nyně ob. nynja, stbłr. nyně (nyne, nyni), ros. nýne, stczes. nynie (czes. nyní), stpol. 

nynie, wtórnie ninie (⇒ niniejszy ʽteraźniejszyʼ), kasz. ninia ʽterazʼ. Por. BSW 201, LEW 

509, Boryś 365. Inne odpowiedniki ie.: sti. nu, nū́, nūnám, aw. nū, gr. νύ, νῦν, νύν, łac. 

nunc, stwn. nū. Tu też het. nu ptk. ʽi; aleʼ, nūu̯a adv. ʽjeszcze, dotąd, wciążʼ (Kloekhorst 

607n.). NB. Pie. *nū jest przykładem długości nie uwarunkowanej kontekstem spółgłoski 

laryngalnej, por. Mayrhofer 1986, 171. — Drw. nū̃dien adv. ʽdzisiaj, teraz, obecnieʼ, 

nūndien b.z.a. ʽdzisiajʼ (Nūndien pas tave ateisiu ʽDziś do ciebie przyjdęʼ), nū̃ diena adv. 

ʽdotąd, do teraz, do dziśʼ, nūnáikščias 1 p.a. ʽdzisiejszy, teraźniejszyʼ, nūnaĩnykštis ts. (por. 

sufiks w naminýkštis), nūnajis DP ʽniniejszyʼ (⇐ nūnaĩ ʽdziś; terazʼ), nū̃nas ʽdzisiejszyʼ, 

nūnýkščias a. nūnýkštis 1 p.a. ʽdzisiejszy, teraźniejszyʼ, nūnýščias ZTŽ ts. Osobno zob. 

naũjas. 

 nūdà 4 p.a. gw. 1. ʽsmutek, przygnębienieʼ, 2. ʽniepokój, zmartwienie, zgryzotaʼ — 

zapoż. ze stbłr. nuda, błr. nudá, -ý. — Drw. nūdulỹs ʽsmutek, przygnębienieʼ. Vb. denom. 

nū̃dytis ʽsmucić się, matwić sięʼ (Nebūk toks nusinū̃dijęs: viena pametė, pripiršiu kitą ʽNie 

bądź taki zasmucony: jedna [cię] rzuciła, przyswatam [ci] drugąʼ) ⇐ błr. nudzícca, nudžúsja, 

3 sg. núdzicca. Akcent lit. stosuje się do białoruskiej formy 3 sg. prs. (por. smū̃tytis, slū̃žyti, 

tū̃žyti). 

 nū̃dnas, -à 4 p.a. gw. ʽsmutny, osowiały, markotnyʼ (Kas táu pazdãrė, kad tù tokìs 

nū̃dnas LZŽ ʽCo ci się stało, że jesteś taki smutny?ʼ) — zapoż. ze stbłr. nudnyj, por. 

błr. ṅúdny ʽniewesoły, markotny, smutny; dokuczliwy (o bólu)ʼ. War. nūdnùs 4 p.a. — Drw. 

wsteczny: nūdùs ʽsmutnyʼ (por. tùklas ⇒ tùkas; mìšras ⇒ mìšas). Vb. denom. nū̃dnintis 

 
454 Akut jest objawem wzdłużenia zastępczego, które nastąpiło po apokopowaniu ptk. -gi (por. Zinkevičius 1966, 

§ 246). Paralele: dat.sg. mán ʽmiʼ < mãni, táu ʽciʼ < tãvi. 
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ʽsmucić sięʼ. — NB. Sekundarna palatalizacja nagłosu w takich wypadkach, jak niū́delis ⇐ 

nwn. Nudel albo niū́ta ⇐ pol. nuta nasuwa hipotezę, że obok nū̃dnas mógł pojawić się war. 

*niūdnas, o nagłosie upodobnionym do niūrùs ʽsmutny, posępnyʼ, jak też do czas. niaũsti 

ʽzwiesić głowę okazując tym smutek, zmartwienieʼ. Z takiego *niūdnas drogą dysymilacji n-

dn > l-dn mogła powstać wersja liū̃dnas ʽsmutnyʼ. Tego rodzaju objaśnienie mogłoby 

ewentualnie zastąpić wywody podane s.v. liūdė́ti i liū̃dnas. 

 nùgara 1 p.a., nugarà 3 p.a. ʽgrzbiet, plecyʼ, SD też «tył». Odpowiedniki łot. mugara, 

mugura ʽgrzbietʼ, mugurs ts. (LEGR § 35c). Zapoż. bałtyckie w fiń. nukero ʽEnde des 

Rückenknochesʼ (LEW 510) przemawia za wtórnością sekwencji -ar- w odpowiedniku 

litewsko-łotewskim, jak też za wtórnością nagłosu m- w odpowiednikach łotewskich. Nie ma 

ustalonej etymologii, zob. LEW 510, ALEW 714. LEW odrzuca zbliżenie °gar° z lit. girià ʽlasʼ 

i słow. gora ʽgóraʼ. Akcent kolumnalny w nùgara przedstawia zastanawiającą anomalię 

(jedyna paralela to nùkysla ʽpośmiewiskoʼ, wyraz o niejasnej budowie). — Drw. nugarėl̃ė 

ʽgrzbiet książkiʼ, nugarìnė ʽpolędwicaʼ, perñugaris ʽrzemień grzbietowy w szorachʼ (war. 

perñugarė, perñugurė), też ʽpręga na grzbiecie zwierzęcia; pewna część w międlicy do lnuʼ, 

užnugãris ʽzapleczeʼ. Cps. baltanugãris ʽo białym grzbiecieʼ, war. baltnugãris, balnugãris 

(por. báltas), juodnugãris ʽmający czarny grzbiet (wół, krowa)ʼ (por. júodas), kupranugãris 

ʽwielbłądʼ (por. kuprà), nugarakaulis SD «pacierz u zwierząt», nugárkaulis ʽkręgosłupʼ (por. 

káulas). — N.m. Nùgarai, Nugãrės, Nugariaĩ, Nugarìškės, cps. Óžnugariai, Ožnugariaĩ, 

Óžnugaris (od nazwy góry Ožnugarỹs, dosł. ʽKozi Grzbietʼ, por. ožỹs). 

 nùkoti, nùkoju, nùkojau wsch.-lit. ʽprzynaglać, popędzać koniaʼ (Nepanùkojį arklio, 

neišarsi vagos LZŽ ʽJak nie będziesz popędzał konia, nie zaorzesz zagonuʼ) — zapoż. z pol. 

przest. nukać, -am ʽwołać «Nu!» popędzając, przynaglając koniaʼ (drw. na -kać od wykrz. 

nu). War. nū́koti, nukčioti b.z.a. — War. z palatalizowanym nagłosem, niū́kauti, niū́koti i 

niūkúoti ʽprzynaglać konia cmokaniemʼ, nawiązują do rodzimego wykrz. niū, por. Niūkčiojo 

žydai [turguje] ʽŻydzi [na targu] rozmawiali, często mówiąc «<niū <niū». Zob. też niùkinti. 

 nùmas 4 p.a. żm. 1. ʽdomʼ (też wsch.-lit., DVŽ), 2. ʽoboraʼ, 3. ʽkuchnia letniaʼ, 4. ʽsień 

biegnąca wzdłuż całego domuʼ. Pl. numaĩ ʽdom; dom z podwórzem i zabudowaniami 

gospodarskimi, obejścieʼ. Adv. numiẽ ʽw domu; do domuʼ, numiẽ bū́ti ʽbyć umarłymʼ (Jau 

numiẽ besanti amžinatilsį ʽJuż umarła świętej pamięciʼ), numiẽ eĩti ʽumrzećʼ (Kad numiẽ 

eisiu, varpai zvanys ʽKiedy umrę, dzwony będą biłyʼ), numiẽn a. nùmen ʽw domu; do domuʼ. 

Sporne. Sądzi się, że nùmas stoi w apofonii do nãmas ʽdomʼ (LEW 482, ALEW 714). Jeśli tak, 

to stosunek num- : nam- można sprowadzić do prajęzykowej alternacji *dum-V : *dam-V < 

pie. SZ *dṃ(h2)-és (gen.sg.) : SP *doms < *dom(h2)-s (nom.sg.). Por. namaĩ. Skardžius, RR 

4, 739, 744 twierdzi, że żm. nùmas (nums) da się wywieść fonetycznie z nãmas via noms. — 

Drw. numẽlis (zob.), numìnė ʽsamogonʼ (syn. namìnė), numìškis 1. ʽczłonek rodzinyʼ (syn. 

namìškis), 2. ʽkto zostaje w domu pod nieobecność mieszkańcówʼ. N.rz. Numìkė. Cps. 

nùmgalis ʽczęść dawnego domu przeznaczona dla zwierząt domowychʼ (por. gãlas), 

numógalas ʽczęść domuʼ (por. gãlas), nùmsargas a. nùmsargis ʽkto zostaje w domu pod 

nieobecność mieszkańcówʼ, por. sárgas (Kurs numus sergi, tas nùmsargis ʽKto domu 

pilnuje, ten [jest] «numsargis»ʼ), war. zdysymilowany: lum̃sargas; žỹdnumis: Žmonys išpirko 

visus žỹdnumius Plungė[je] ʽLudzie wykupili wszystkie pożydowskie domy w Płungianachʼ 

(por. žỹdas). — Vb. denom. apsinumavóti ʽprzyzwyczaić się do jakiegoś miejsca, 

zadomowić sięʼ — Tu może też stpr. nomaytis EV ʽknur kastrowany, Burg [verschnittenes 

männliches Schwein]ʼ, por. Trautmann 1910, 386), czyt. [numaitis]. Może to być drw. na -

ait- od sb. *numas ʽchlewʼ. Znacz. etym. ʽ(knur) tuczony w chlewieʼ. Nazwa wodna 1478 

Nomait ma kontynuację w XX w. w nazwie wsi Numeiten (zob. AON 109). 

 numẽlis 2 p.a. gw. ʽklateczka, w której przetrzymuje się matkę pszczół, tzw. 
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matecznikʼ: Bitės tus motynų numelius mažne visus išardo ʽPszczoły zniszczyły prawie 

wszystkie klateczki matek (mateczniki)ʼ. Drw. na -elis od nùmas m.in. ʽdomʼ; znacz. etym. 

ʽdomekʼ. Zob. też matačnỹkas. 

 numìręs, -usi ʽumarły, -aʼ — participium prt. act. do numirt̃i ʽumrzeć, skonaćʼ. Por. 

pakasu, išdemi numirusį SD «grzebię kogo». Numirėliai keliasi iš numirusių DP ʽUmarli 

zmartwychwstająʼ. Iš tę ateis sūdytų gyvų ir numirusiųjų MŽ 223 ʽStamtąd przyjdzie sądzić 

żywych i umarłychʼ. — Drw. numìrėlis ʽumarły, nieboszczykʼ (SD «trup»), rzadziej 

núomirėlis a. núomirulis ʽnieboszczykʼ, formacje utworzone od neoosn. numir-. Zastąpienie 

prvb. nu- prefiksem nuo- jest typową cechą rzeczownika dewerbalnego, por. núobrada, 

núodvasa, núomaras itp. W numìrėlis nastąpiło jednak wyrównanie do prvb. nu- osnowy 

czasownikowej. NB. Funkcję podobną do -ėl- pełni suf. -ec w stpol. umarlec ʽtrupʼ ⇐ 

umarły (odpowiednik lit. numiręs). — Gw. mìrėlis ʽnieboszczykʼ jest drw. wstecznym 

deprefigowanym (por. núogūsis ⇒ gū̃sis; núodėmė ⇒ dėmė)̃. — Vb. denom. numirėliúoti 

ʽopłakiwać umarłegoʼ. Obok tego numiriškėliáuti ts. ⇐ *numiriškėlis (por. numìrėliškas 

ʽwłaściwy nieboszczykowiʼ, numìrėliškai verk̃ti/raudóti ʽpłakać/szlochać jak przy 

umarłymʼ). 

 nuõ praep. z gen. ʽz, odʼ, np. Nuo stógo nugriùvo ʽZ dachu spadłʼ. Jìs bė́ga nuo manę̃s 

ʽOn ucieka ode mnieʼ. Jìs dìrba nuo rýto lìgi vãkaro ʽOn pracuje od rana do wieczoraʼ. Jìs 

mìrė nuo džiovõs ʽOn umarł na suchotyʼ. Šviesù nuo mė́nesio ʽJasno od księżycaʼ. Kõ tù nóri 

nuo manę̃s? ʽCzego ty chcesz ode mnie?ʼ Slaptaĩ nuo tėvų̃ ʽW tajemnicy przed rodzicamiʼ. 

Lit. nuõ odpowiada z jednej strony łot. nùo ʽod, zʼ, z drugiej strony słow. na (z acc. lub. loc.) 

ʽna coś, na wierzch czegoś; na czymś, na wierzchu czegośʼ (znaczenie przeciwstawne 

względem lit.-łot.), < pbsł. *nō. Por. BSW 200, REW II, 190n., GJL III, § 725. Nawiązanie w 

gr. ἄνω 1. adv. ʽw górę, wzwyż; w górze, na górze, u góryʼ, 2. praep. z gen. ʽponad, 

powyżejʼ. Praforma ie. *h2nō (Beekes 1969, 208, przyp. 103) lub *h2n-oh1 (tak Rasmussen 

1989, 188, przyp. 19, który wywodzi tę prepozycję z formy instrumentalis i rekonstruuje jej 

znaczenie jako ʽan der Oberfläche entlangʼ). — BSW, l.c. wymienia w tym kontekście 

również postpozycję -na jak we wsch.-lit. rankosnà ʽdo rąkʼ [raczej rañkosna albo 

(Zdzięcioł) rankósna, uwaga M. Osłona], kanà ʽdokądʼ. Z nią porównuje się gr. ἀνά praep. z 

acc. ʽna, poʼ (o kierunku), ʽprzez, podczasʼ (o czasie), ʽpo ileśʼ (o podziale). — W 

czasownikach złożonych jako praeverbium ukazuje się krótkowokaliczne nu, np. nulìpti 

ʽzleźćʼ, numirt̃i ʽumrzećʼ. Odpowiednie rzeczowniki postwerbalne pokazują prefiks o formie 

núo-, np. núoskina ⇐ nuskìnti; núodėmė ⇐ nusidė́ti. 

 núobara 1 p.a.ʼ (żm. nū́bara), zwykle pl. núobaros, -ų 1. ʽruno z wiosennego 

strzyżenia owiec, przed ich wypędzeniem na pastwisko; wełna gorszego gatunkuʼ (Kalėdinės 

vilnos geros, o kitos tik núobaros ʽWełna ze strzyży zimowej [bożonarodzeniowej] jest 

dobra, a inna już nieʼ), 2. ʽwełna z pierwszego strzyżeniaʼ, 3. ʽwełna z jagnięciaʼ 4. ʽkłaki 

wełnyʼ. War. m. núobaras (żm. nū́baras) ʽubranie, odzienieʼ. Sb. núobara to dewerbalne 

abstractum na -ā- od neoosn. nubar-, pochodzącej od vb. cps. *nubarti ʽostrzycʼ, gdzie -bar- 

stanowi refleks pie. *bhorH- (transponat) ⇐ *bherH- ʽrobić ostrym narzędziemʼ (por. LIV
2 

80). Znacz. etym. ʽstrzyżenie, strzyżaʼ. NB. Podobny wywód można zastosować do wyrazu 

bãras ʽzagonʼ (zob.). Inaczej ALEW 715, który łączy núobara raczej z czas. bert̃i ʽsypać, 

siaćʼ i zestawia to z núobiros f.pl. ʽto, co się rozsypało; resztki, odpadkiʼ (nubìrti ʽopaśćʼ). 

 núoboda 1 p.a. 1. ʽnudaʼ, 2. gw. ʽnieprzyjemność, przykrośćʼ, 3. c. ʽnudziarzʼ. SD
1 

<nuobada> «doległość» (syn. sloga, sunkybė), «przykrość» (syn. nuobastis), SD <nuobada> 

«mierziączka, ohida» (syn. bodėjimasis, dygėjimasis), SD <nuoboda> «przykrość» (syn. 

nuobastis). Analiza: nuo-bod-a, sb. postvb. od vb. cps. nu-si-bósti ʽznudzić się, stać się 

nudnymʼ (zob. bodė́tis, pabósti). — Drw. núobodis ʽnuda, znudzenieʼ, nuobodulỹs ʽnuda, 
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znużenieʼ, nuobodùs ʽnudnyʼ (⇒ bodùs ts.), nuobostis, SD
1 <nuobastis> «mierzioność» (syn. 

nopkintimas), «przykrość». Vb. denom. nuobodžiáuti ʽnudzić sięʼ (war. nuobodáuti).  

 nuodaĩ, -ų̃ 4, 3 p.a. m.pl. ʽjad, truciznaʼ (Per nuodùs mirti ʽUmrzeć od truciznyʼ. 

Žodžiei tavo kaip strėlos nuodais pagirdytos PK 9016 ʽSłowa twoje są strzały jadem 

napełnioneʼ). SD: 1. «jad, trucizna» (syn. apypenai), 2. «czarowanie, czary» (syn. čiustai). 

War. nuõdai 2 p.a. ʽczaryʼ, por. Mano tėvelis į nuodus tikėjo ʽMój tatuś wierzył w czaryʼ. 

Tasai źę́klas ir nůodús ir wélinus atatremia DP 45547 ʽTo znamię czary y czarty odganiaʼ. — 

Sg. nuõdas ʽczarownik, zamawiacz chorób; diabełʼ. Analiza: nuod-a-, drw. od neoosn. nud-, 

ze zmianą nu- (vb.) ⇒ nuo (sb.). Neoosn. nud- pochodzi z metanalizy vb. cps. nu-dė́-ti m.in. 

ʽzabić, położyć trupemʼ jako nud-ė́ti, mianowicie na wzór czas. sekundarnych z suf. -ė-. 

Osobno zob. nuodžià, apýdžia i pradžià. Nie widać podstaw dla hipotezy o złożeniu *nuo- + 

*-das (zob. NIL 64, przyp. 12, ALEW 715), ani dla wywodu członu -das z tematu pie. *-dh3-ó- 

(pwk. *deh3- ʽdaćʼ, zob. LEW 112, ALEW 182). To samo odnosi się do formuły BSW 47: «*-

da- als zweites Kompositionsglied». — Drw. nuõdinykas, nuõdininkas ʽczarownikʼ. Vb. 

denom. nuõdyti, -iju, -ijau 1. ʽszkodzić czaramiʼ, 2. ʽtruć, zatruwaćʼ (war. núodyti), ⇒ 

neoosn. nuodij-: nuõdijimas ʽzatruwanie organizmuʼ, pl. nuodijimai DP ʽczaryʼ. 

 nuodė́gulis, -io 1 p.a., nuodėgulỹs, -io 3 p.a. ʽgłownia, niedopalone, tlące się polanoʼ, 

pl. ʽzgliszcza budynkuʼ455, nuodėguliai pragaro DP 24848 ʽgłownie piekielneʼ. Analiza: nuo-

dėg-ulis, sb. postverbale od vb. cps. nu-dèg-ti ʽnadpalić sięʼ (zob. dègti). Z obocznym suf. -

uol-: nuodė́guolis ʽgłowniaʼ. Suf. -ul- jest w deverbatiwach raczej rzadkością, zob. GJL II, § 

215. Bardziej regularne jest degulỹs ʽgłownia, grzyb wywołujący choroby roślinʼ. — 

Pierwiastek na WSE dėg- ukazuje się również w wyrazie padėg̃ėlis ʽpogorzelecʼ. 

Zaskakująca jest jednak intonacja -dė́g-, ponieważ inne nomina na st. wzdłużonym jej nie 

pokazują, por. dėg̃ė, dėg̃is, dėg̃lė s.v. dègti. Poza tym zaświadczone jest również 

krótkowokaliczne núodeguolis. — Zastąpienie prefiksu nuo- morfemem negacji ne- zachodzi 

w war. nedė́gulis, nedėgulỹs ʽgłowniaʼ (LEW 511), por. Dabok, nedėgulỹs išgriuvo iš pečio 

ʽUważaj, głownia wypadła z piecaʼ. — W pewnej gwarze nuodė́gulis na skutek adideacji do 

wyrazu mẽdis ʽdrzewoʼ zmieniło się w medė́gulis, por. Nuo laužo liko daug medė́gulių ʽPo 

ognisku zostało dużo głowniʼ.  

 núodėmė 1 p.a., nuodėmė ̃3 p.a. 1. ʽgrzechʼ, 2. ʽwada, felerʼ (Arklys be núodėmės ʽKoń 

bez feleruʼ). DP ʽgrzech, występek, niedostatki, złoʼ. SD: mirtina nuodėmė «śmiertelny 

grzech», ižpažįstu nuodėmes «spowiadam się grzechow» — formacja utworzona suf. -mė od 

neoosn. nudė-, wyabstrahowanej z vb. cps. nu-si-dė́-ti ʽprzewinić, zgrzeszyćʼ, ze zwykłym w 

takich wypadkach pominięciem ptk. zwrotnej si. Neologizm wprowadzony w XVI w. w celu 

zastąpienia slawizmu griẽkas (zob. ŽD 591). — Z innym sufiksem: núodėja ʽgrzechʼ. 

Osobno zob. dėmė,̃ nuodžià. — W SD s.v. grzech wymieniono nuodėmė wraz z syn. 

nusidėjimas (drw. od formy prt. nusidė́jo ʽzgrzeszyłʼ). — Drw. núodėm adv. gw. ʽstaleʼ, 

nuodėmais nieko DP adv. ʽzgoła nicʼ, nuodėmìngas 1. ʽgrzesznyʼ, 2. ʽwinny czegoʼ, 

núodėmininkas ʽgrzesznikʼ, nuodėmu adv. DP ʽzgoła, usilnieʼ, nuodėmu ne DP adv. ʽzgoła 

nieʼ (por. į́dėm, perdėm̃, prãdėm). Cps. nuodėmklausỹs, żm. nudė́mklausis ʽspowiednikʼ 

(por. kláusti), war. klausytojas nuodėmių SD «spowiednik». — Vb. denom. nuodėmėti DP 

ʽgrzeszyćʼ. 

 nuodžià 4 p.a. stlit. ʽgrzech, występekʼ (źalingas gaiłúmas nůdźiós DP 58323 ʽßkodliwy 

iad grzechuʼ) — dewerbalne abstractum na -i̯ā- od neoosn. nud-, którą wyabstrahowano z vb. 

cps. nu-si-dė́-ti ʽprzewinić, zgrzeszyćʼ, ze zwykłym pominięciem ptk. zwrotnej si. Reanaliza 

 
455 Np. Namo vietoj riogso tik nuodėguliaĩ. Por. núodegos f. pl. ʽzgliszczaʼ: Pirkelė sudegė, tai iš núodegų 

susilipdžiau sau lauželį ir gyvenu.  
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wzorowała się na czasownikach sekundarnych na -ė- (SBS II, 142). Neologizm paralelny do 

núodėmė ʽgrzechʼ (zob.). Podobnie zbudowane: apýdžia, atidžià, pradžià. Poza tym zob. 

nuõdai. Wytworzeniu drw. nominalnego towarzyszy zmiana nu- (vb.) na nuo- (sb.), czyli 

wzdłużenie samogłoski w prepozycji. Paralele: pasakýti ⇒ pósakis; pravèžti ⇒ próvėža; 

apibrė́kšti ⇒ apýbrėškis. Nieuzasadniona wydaje się hipoteza złożenia nuo-džià (BSW 47), 

ani też wywód rzekomego II członu złożenia z praformy ie. *-dhh1-i̯ah2 (zob. Kabašinskaitė i 

Klingenschmitt, Balt XLI:2, 2006, 180) względnie pie. *-dhēh1- (zob. NIL 99). ŽD 100 

operuje nieprawdopodobnym suf. -džia < *-dja. Zob. też ALEW 716. — Vb. denom. 

nuodžióti DP ʽgrzeszyćʼ, ⇒ nuodžiótas DP ʽgrzeszny, grzesznikʼ. 

 núogas, -à 3 p.a. ʽnagi, goły, obnażonyʼ. DP ʽnagi, naguchny, gołyʼ. Odpowiednik łot. 

gw. nuôgs ʽgoły; biednyʼ. Razem ze scs. nagŭ ʽnagi, gołyʼ, sch. nȃg, ros. nag, nagój, czes. 

nahý, pol. nagi ts. kontynuują praformę pbsł. *nōg-a- < pie. *nōgu̯-o-, por. BSW 201, LEW 

511, REW II, 193, NIL 513n., ALEW 716. Pierwiastek ma tu postać wzdłużonego SO w 

stosunku do refleksów pie. *nogu̯- (*negu̯-) w innych językach. Por. ir. nocht ʽnagiʼ (*nokto- 

< *nogu̯-to-), goc. nagaþs ts. < *nógu̯-ot-, łac. nūdus < *nogu̯-edo-, wed. nagná- < *nogu̯-no-
456. SE: het. nekumant- ʽnagiʼ, z dysymilacji *nekunant- < *negu̯-no-nt- (Kloekhorst 603). 

Petit, Balt XLV:2, 2010, 176, przyp. 4 przypuszcza 1° że lit. núogas nie jest refleksem 

pierwotnym, lecz pochodzi ze zmiany *núog-nas przez dysymilatywny zanik n, 2° że 

bałtycki dzielił z wedyckim praformę *nogu̯-no- i 3° że leksem *nogu̯- uległ wzdłużeniu w 

*nōgu̯- na mocy tzw. prawa Wintera. — Drw. apýnuogis ʽprawie goły; biedny, bez groszaʼ, 

nuogãlė ʽnagośćʼ, núogalas ts. (⇒ nuogãlis a. nuogãlius ʽgolec, nagusʼ, ⇒ vb. denom. 

nuogaliúoti ʽpokazywać swoje gołe ciałoʼ), nuogãmė ʽnagośćʼ (spodziewalibyśmy się raczej 

†nuogmė, por. sausmė ̃⇐ saũsas), nuogatà przest. ʽstan obnażenia, nagościʼ (war. nuogãtė) – 

budową odpowiada scs. nagota, ros. nagotá ʽnagośćʼ (BSW 201), šlopmė ̃ ⇐ šlãpias), 

nuogybė SD «nagość», nuõgis a. nuogỹstė ʽnagośćʼ, nuogius SD «gołota, nie osiadły» (syn. 

neturėlis, grynius), nuogóji f. ʽgoły tyłekʼ (Kirto per núogąją ʽBił [go] na goły tyłekʼ), 

nuogumà ʽgołe miejsce; golizna, nagośćʼ, nuogumàs ʽgolizna, nagośćʼ, cps. plìknuogis 

(zob.). N.jez. Núogis. — Vb. denom. 1. nuogáuti ʽbyć źle, skąpo ubranymʼ (Kad gerai ausi, 

tai nenuogáusi ʽKto dobrze tka, goły nie chodziʼ), ʽo polu: być nieobsianymʼ, 2. núoginti 

ʽobnażyćʼ, nuoginu SD
1 «nażę» [ʽobnażamʼ]. 

 núogūsis, -io 1 p.a., żm. nū́gūsis ʽwolna chwila, czas wolny od pracy, obowiązkówʼ. 

Od osnowy werbalnej *nugūs-, którą wyabstrahowano z prs. inchoativum *nusigūstu 

ʽdostaję dla siebie, zyskuję dla siebieʼ, inf. *nu-si-gūti. Na temat SZ °gū́ti zob. gáuti. 

Oparciem dla rekonstrukcji *nusigūstu jest z jednej strony vb. cps. nusigáunu, -gáuti 

ʽskorzystać z dogodnej chwiliʼ, z drugiej zaś strony łotewskie prs. na -sta-, gũstu, inf. gũt 

ʽchwytać, łapaćʼ. — Drw. wstecznym deprefigowanym jest gū̃sis ʽchwila, momentʼ (por. 

dėmė ̃⇐ núodėmė), np. Vieną gū̃sį lijo ʽPrzez chwilę padałoʼ. Od gūs- urobiono adv. gū̃siais 

ʽchwilamiʼ, por. Man gū̃siais galva skauda ʽChwilami boli mnie głowaʼ. Gū̃siais lyja, gū̃siais 

giedra ʽChwilami pada, chwilami jest pogodnieʼ. NB. Mylna jest uwaga w LKŽ III, 762, 

jakoby gū̃sis było zapożyczeniem z nwn. Guss m. ʽodlew, zalew; ulewaʼ. 

 núokana 1 p.a. bot. ʽcykuta, szalej, Cycuta virosaʼ. Bez etymologii. Takie paralele jak 

núokarpa ⇐ nukirp̃ti; núorama ⇐ nurìmti; núolanka ⇐ nusileñkti pozwalają postulować 

drw. dewerbalny z suf. -ā- i SO kan- od vb. cps. *nu-kinti. Ewentualnie por. czas. kìnti 

ʽodczuwać pokusęʼ, kìnsta ʽkorci, kusi, nęciʼ. 

 nuoksė́ti, nuoksiù, nuoksė́jau gw. ʽpoganiać, przynaglać koniaʼ — czasownik na -sė- 

 
456 Por. aw. maγna- z *nag-ma-, może też gr. γυμνός ʽnagi, nie odziany, nie uzbrojonyʼ (z metatezy *mugnós, to 

zam. *nug-mó-?), por. NIL 513. 
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od interi. *nuok, powstałej w następstwie apokopowania zwrotu nuo gi ʽnuże!ʼ. Por. Jis vis 

nuoksėjo savo kuiną: – Nuo! Nuo gi tu! ʽWciąż popędzał swoją szkapę: Nu! nuże ty!ʼ. War. 

noksė́ti. Por. nóščioti ⇐ no; nū́sčioti ⇐ nū́. 

 nuolaima SD «godło, symbolum, signum, omen» (war. žinklas, lemimas). Por. temat 

°laima s.v. láimė. Znacz. ʽgodłoʼ pozostaje niejasne. W ALEW 552n. bez komentarza. 

 núolanka 1 p.a., żm. nū́lanka 1. ʽpokoraʼ (Sako žodžiais pilnais didžiausios nuolankos 

ʽMówi słowami pełnymi wielkiej pokoryʼ). 2. przest. ʽosoba do uchylenia, do wydzielenia, 

do obdarzenia częścią dziedzictwaʼ (Šlapelis 257), por. Tik tėvai seniukai karšinti, daugiau – 

nė kokios nuolankos ʽTylko rodzice staruszkowie [są] do pielęgnowania, poza tym żadnej 

«nuolanka»ʼ. Tėvai mirė, nebturės nė kokios nū́lankos ʽRodzice umarli, nie będzie już miał 

żadnej «nūlanka»ʼ. Abstractum z suf. -ā- i SO lank- od vb. cps. nu-si-leñkti ʽpochylić się, 

opuścić głowę, ukłonić sięʼ. — Drw. nuolankùs ʽpokorny, uniżonyʼ.  

 nuõlat adv. ʽciągle, wciąż, staleʼ. War. akc. núolat, nuolàt. Z innymi zakończeniami: 

nuolačiaĩ (żm. nūlačiaĩ), nuolačiaĩs, núolačia, núolač oraz nuolataĩ (żm. nūlataĩ), nuolatõ, 

nuolatõs, nuolatù. Człon -lat pozostaje niejasny. Wysunięto przypuszczenie, że pochodzi on 

z metatezy morfemu tal-, ukazującego się w odpowiedniku łot. nuõtaļ, nùotaļin adv. ʽjeden 

przy drugim, ciągle, nieprzerwanieʼ (por. lit. gw. núotal ʽciągle, staleʼ, war. núotaliais, 

núotalios). Człon nuo- mógł się ustalić na miejscu nù, nū̃ adv. ʽterazʼ na skutek wyrównania 

do prepozycji nuõ ʽodʼ (LEW 342). Por. jeszcze palatám adv. ʽod jednego do drugiego, po 

koleiʼ. 

 núoma 1 p.a., nuomà 4 p.a. 1. ʽwynajem, wynajęcieʼ, 2. ʽopłata za wynajęcie 

mieszkania, czynszʼ (war. nuomà), 3. przest. ʽlichwaʼ (Ne duosti nuomon penigų PK 4822 

ʽNie dawa w lichwę pieniędzyʼ). SD «lichwa, płat» (syn. nauda ažu palūkį pinigų), nuomų 

imu SD «lichwię» (syn. nuomauju). Przestarzałe war. m. núomas 1 p.a., nuõmas 4 p.a. 

Według wszelkiego prawdopodobieństwa núoma powstało z *núoi̯ma przez zanik i̯. Nomen 

postvb. *nuoi̯ma < *núo-ima, utworzone od vb. cps. nu-sì-imu ʽbiorę sobieʼ, nusiim̃ti. Prefiks 

nuo- i pominięcie ptk. zwrotnej jak np. w wypadku núodėmė ⇐ nusidė́ti. Inna próba 

objaśnienia w ALEW 717. — Z innym tematem: núomė ʽpańszczyznaʼ: Tėvas da ejo núomę 

ʽJeszcze [mój] ojciec odrabiał pańszczyznęʼ. Znacz. ʽpańszczyznaʼ wywodzi się ze znacz. 

ʽczynszʼ. — Podobnie zbudowane jest psł. *najĭmŭ ʽnajem, wynajęcieʼ (sch. nájam, ros. 

naëm, czes. nájem, pol. najem) od vb. cps. *najĭmǫ, *najęti ʽnająćʼ. — Drw. nuominykas DP, 

SD «lichwiarz», dziś núomininkas ʽten, kto coś sobie wynajmujeʼ, nuominis SD 

«lichwiarski». Vb. denom. 1. nuomáuti ʽpożyczać pieniądze na procentʼ, nuomauju SD 

«lichwię», refl. išsinuomauti DP ʽwylichwić sięʼ [ʽuzyskać lichwiarskim sposobemʼ], 2. 

núomoti ʽnajmowaćʼ (⇒ núomotojas ʽwynajmujący; najemcaʼ), 3. nuomúoti ʽwynajmowaćʼ, 

išnuomuot SD «wylichwić co» [ʽlichwą zarobićʼ]. 

 núomonė 1 p.a. ʽmniemanie, opiniaʼ, DP ʽrozum, mądrość, myśl, rozmysł, zamysł, 

smysł, upamiętanie, rostropnośćʼ — dewerbalne abstractum z suf. -ė- i WSO *mān- od vb. 

cps. numanýti ʽdomyślić sięʼ, DP ʽrozumieć, pojąć, mniemać, wierzyćʼ. Z obocznym 

tematem: nuomonia SD «rozumienie o czym», nenuomonia SD «nieostrożność» (syn. 

nesargyba). Formacje z innymi prefiksami zestawiono s.v. príemonė. — Drw. 

deprefigowany: mõnė (por. núodėmė ⇒ dėmė)̃. 

 nuõpertas, -à 3 p.a., nuopert̃as 4 p.a. przest. 1. ʽuparty, nieposłusznyʼ (m.in. CGL), 2. 

ʽpodstępny, obłudnyʼ — zamiast *nopartas, kalka hybrydalna z pol. XVI w. naparty 

ʽnatarczywy, upartyʼ (SPXVI). Por. ALEW 717. — Vb. denom. nuopertáuti ʽokazywać upór; 

uparcie o czymś myślećʼ. Zob. też uparà. 

 núostolis, -io 1 p.a., żm. nū́stolis ʽstrata, szkoda, uszczerbekʼ — drw. na -lis od neoosn. 
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nusto-, którą wyabstrahowano z vb. cps. nu-stó-ti m.in. ʽstracić, postradaćʼ. War. ze zmianą ľ 

> j: núostojis, żm. nū́stojis. Por. núostogė ⇐ nustóti; pérstogė ⇐ pérstoti. Formant -lis 

powraca w rzecz. añtstolis, príestolis, ùžstolis. — Drw. nuostolìngas ʽprzynoszący straty, 

nieopłacalny, deficytowyʼ.  

 núotaka I 1 p.a., nuotakà 3 p.a. 1. ʽodpływ (wody, płynu), ściekʼ, 2. ʽłąka położona na 

zboczu, po którym ścieka wodaʼ (Iš nuotakos gauname daugiausia ir gražiausio šieno ʽZ 

«nuotaka» zbieramy najwięcej i najlepszego sianaʼ) — deverbativum z suf. -ā- i SO -tak- od 

neoosn. nutek-, którą wyabstrahowano z vb. cps. nu-tek-ė́ti ʽściekać, wyciekaćʼ, zob. tekė́ti. 

— Z innym sufiksem: núotakas ʽrów odpływowyʼ, SD nuotakas nuog kalno «zbieżenie z 

gory». 

 núotaka II 1 p.a. ʽdziewczyna dojrzała do małżeństwa; panna młodaʼ — deverbativum 

z suf. -ā- i SO -tak- od neoosn. nutek-, którą wyabstrahowano z vb. cps. nu-tek-ė́ti (už výro) 

ʽwyjść za mążʼ, zob. tekė́ti. Znacz. etym. ʽodejść, wydalić sięʼ (scil. ze stron rodzinnych), 

por. Ji nutekė́jo į tolimą parapiją ʽWyszła za mąż do odległej parafiiʼ. SD šarvas mergos 

nutekunčios «posag». Obok tego atitekė́ti m.in. ʽwyjść za mąż i przenieść się do domu mężaʼ. 

Przenośne użycie czasownika wymienionego s.v. núotaka I. — Vb. denom. nuotakáuti 

ʽwychodzić za mążʼ. — War. núoteka ʽpanna młodaʼ. Wyraz ten ukazuje się też w funkcji 

nomen loci: SD <nuoteka> «ucieczka, mieysce, do ktorego uciekaią» [ʽschronienie, uchronaʼ, 

L.].  

 nuotartìs, -iẽs 3 p.a. f. przest., gw. ʽobmowa, niesława, hańba; zarzut; wyrok, 

reputacja, opiniaʼ, DP ʽprzygana, przemianka, przymowkaʼ, SD «niesława; osławianie; 

podeyrzenie» (war. nutartìs), piktos nuotarties žmogus SD «bezecny» (syn. palaiduo, 

bjaurėtuvė, dargus...). Analiza: nuo-tar-ti-s. Dewerbalne abstractum na -ti- od vb. cps. 

nutariu SD «osławiam kogo» [ʽprzynosić komu ujmę, zniesławiać goʼ]; dziś nu-tar-̃ti 

ʽpostanowić, zdecydować, uchwalić; potępićʼ. Zob. nuõ, tart̃i. Paralele: pažintìs ⇐ pažìnti; 

prapultìs ⇐ prapùlti; pražūtìs ⇐ pražū́ti. — Drw. knygos nuotartinės SD «paskwil» [ʽksiążka 

o treści szkalującej kogoʼ]. 

 núotykis, -io 1 p.a. ʽprzygoda, niespodziewany, niezwykły przypadek, trafʼ — 

dewerbalne abstractum z suf. -i̯a- i SW tyk- ⇐ tik-, por. vb. cps. nu-tìk-ti albo nu-si-tìkti 

ʽzdarzyć się, zajśćʼ. Znacz. etym. ʽzdarzenie, zajścieʼ. — Z innym prefiksem: príetykis 

ʽwypadek, zdarzenie; przypadekʼ, SD «trefunek» (syn. priepuolis) ⇐ pri-si-tìkti ʽprzydarzyć 

się komuʼ. Osobno zob. sántykis. 

 núotrauka I 1 p.a., żm. nū́trauka ʽprzerwa, odstęp w czasie, pauzaʼ (Lyja ir lyja be 

núotraukos ʽPada i pada bez przerwyʼ) — dewerbalne abstractum na -ā- od vb. cps. nu-

tráuk-ti ʽprzerwać, np. pracę, zebranieʼ (zob. tráukyti). — Nomen instrumenti núotrauka 

ʽrów odprowadzający wodę, ściekʼ ⇐ nutráukti m.in. ʽspuścić wodę, np. z pola, dać wodzie 

spłynąć, odprowadzić jąʼ (por. syn. núotaka). — Nomen agentis núotrauka c. ʽwydrwigrosz, 

krętaczʼ ⇐ m.in. nutráukti ʽukradkiem zabrać, przywłaszczyć sobieʼ (por. núodvasa, 

núogara). 

 núotrauka II 1 p.a. ʽzdjęcie, fotografia; reprodukcjaʼ — dewerbalne abstractum na -ā- 

od vb. cps. nu-tráuk-ti ʽzrobić zdjęcieʼ (zob. tráukyti). Jest to kalka słowotwórcza z ros. 

snímok ʽzdjęcie, fotografiaʼ (⇐ snimátь ʽrobić zdjęcie, fotografowaćʼ) albo też pol. zdjęcie. 

 núovalos, -ų 1 p.a., żm. nū́valos f.pl. ʽłożysko płodu wraz z pępowiną, popłódʼ (gw. 

nãvalos) — sb. postvb. na -ā- od vb. cps. nu-si-val-ýti ʽo krowie po urodzeniu cielęcia: 

oczyścić się, pozbyć się łożyskaʼ (zob. valýti). Por. Karvė jau seniai nusivãlė, tik nuovalai da 

tebestovi [tvarte] ʽKrowa już dawno się ocieliła, tylko łożysko wciąż jest [w oborze]ʼ. War. 

m. nuovalaĩ (núovalas). Por. też sg. núovala: 1. ʽpopłódʼ, 2. ʽsprzęt zbożaʼ, 3. ʽsplątana 
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wełna gorszej jakościʼ, 4. c. ʽkto się plącze (vẽlas) pod nogamiʼ, nenúovala c. ʽktoś brudny, 

niechlujnyʼ. — Z innymi prefiksami: atãvala ʽłożysko płoduʼ (Žiūrėk, kad karvė atãvalos 

nesuėstų ʽUważaj, żeby krowa nie zżarła łożyskaʼ), ìšvalos f.pl. 1. ʽłożysko płoduʼ, 2. 

ʽresztki wybrane z koryta świńskiegoʼ. NB. Nie należy tu nuovalỹs (zob. panúovolis). 

 núovarvos, -ų 1 p.a., żm. nū́varvos f.pl. 1. žvãkių núovarvos ʽociekłości u palącej się 

świecy, sople wosku na świecyʼ (por. ãšara), 2. dažų̃ núovarvos ʽgrubsza warstwa farby, 

która utworzyła naciek na malowanej powierzchniʼ — konkretyzowane abstractum na -ā- od 

vb. cps. nu-varv-ė́ti ʽskapać, ściec, stopić się (o wosku, o śniegu)ʼ, zob. varvė́ti. Paralela: pol. 

gw. okapki ʽsople wosku, formujące się na świecach kościelnych podczas palenia sięʼ ⇐ 

kapać ʽstillareʼ (por. SGP III, 425). 

 núovaža 1 p.a., żm. nū́važa: Kurs nusivež viską dirbti, viską valgyti, tas nū́važa ʽKto nie 

brzydzi się żadnej roboty, żadnego jedzenia, ten [jest] «nūvaža»ʼ. Z przytoczonego zdania 

wynika, że chodzi tu o sb. postverbale na st. o od neoosn. nuvež, wyodrębnionej z vb. cps. 

nu-si-vèž-ti, dosł. ʽodwozić ze sobą, wywozić ze sobąʼ (por. vèžti). Podobny SO važ- ukazuje 

się w apvažà ʽniewrażliwość na rzeczy obrzydliweʼ (s.v. apvežė́ti). — NB. Obok vež- 

pojawiają się równoznaczne allomorfy vėž- (zob. vė́žtis) i viež- (zob. viẽžtis). To 

zróżnicowanie nie zostało jeszcze wyjaśnione. 

 núovoka 1 p.a., żm. nū́voka 1. ʽrozum, zdolność rozumieniaʼ, 2. ʽprzytomność umysłu, 

świadomośćʼ (Ligonis guli be núovokos ʽChory leży nieprzytomnyʼ), 3. SD: «baczenie» (syn. 

išmonia, numanymas), nenuovoka «nierozum» — sb. postverbale od vb. cps. nu-vók-ti 

ʽzrozumieć, pojąć, domyślić sięʼ. Por. LEW 1272, ALEW 1272. Paralela: są́voka ⇐ suvókti. 

Zob. nuõ, vókti. — Drw. nuovokùs ʽzmyślny, bystry, pojętny, sprytnyʼ. Drw. wsteczny voka 

b.z.a.: guli be vokos ʽleży nieprzytomnyʼ (por. núodėmė ⇒ dėmė)̃. 

 nuožmùs, -ì 4 p.a. 1. ʽbezwzględny, bezlitosny, okrutnyʼ (Žemaičiai kartais turėjo su 

daugiu nuožmių neprietelių kariauti savo krašte ʽŻmudzini musieli czasami walczyć z 

wieloma okrutnymi nieprzyjaciółmi w swoim krajuʼ, z Dowkonta), 2. ʽzajmujący się czym z 

zapałem, zawołanyʼ (Buvo nuožmus arklininkas ʽBył zawołanym koniarzemʼ), dawniej też 3. 

ʽzłośliwy, zdradziecki, tückischʼ (CGL) i 4. ʽchorobliwie ambitny, żądny zaszczytów, 

ehrsüchtigʼ (CGL) — przymiotnik na -u- od osnowy nuožm-, która nie jest jednoznaczna. Po 

pierwsze, może to być złożenie nuo- privativum (por. núožmogis ʽdziwakʼ, dosł. ʽodludekʼ) z 

leksemem žm- jak w sb. žmuõ ʽczłowiekʼ (zob.). Znacz. etym. ʽnieludzkiʼ. Po drugie nuožm- 

może być neoosnową wynikłą z resegmentacji jakiejś dłuższej osnowy (*nuožmon-? 

*nuožmog-?) w procesie derywacji wstecznej. Inaczej LEW 513: cps. nuo- + *žm-, gdzie 

*žm- ma być formą SZ od žem- jak w žẽmas ʽniskiʼ, žẽmė ʽziemiaʼ. Znacz. etym. 

ʽponiżający, upokarzającyʼ (por. nužẽminti ʽponiżyć, poniżać kogoʼ. NIL 87 zestawia nuo-

žm-ùs – ze znakiem zapytania – ze złożeniami wed. su-kṣma- ʽaus guter Erde bestehendʼ i 

aw. upa-sma- ʽna ziemi, auf der Erdeʼ. Segmenty -kṣma- i -sma- miałyby być refleksami 

tematu pie. *-dhǵh-m-ó-, porównywalnymi z lit. žm-. Zob. też ALEW 717n. — Neoosn. 

nuožm-: nuožmýbė ʽsrogość, okrucieństwoʼ, nuožmùmas ʽokrucieństwoʼ, DP 

ʽniemiłosierdzieʼ. Vb. denom. nuožmė́ti, -ju, -jau ʽstawać się bezwzględnym, okrutnymʼ. 

 nū́sčioti, nū́sčioju, nū́sčiojau gw. ʽpopędzać koniaʼ (Jis nū́sčioja arklį nū nū, t.y. varo 

JU ʽPopędza konia [wezwaniem] nū nūʼ) — formacja z neosuf. -sčio- od interi. nū̃, nū́ 

ponaglenie skierowane do konia (Nū̃, bėri! ʽWio, mój gniady!ʼ). Paralele: nóščioti ⇐ no; 

nuoksė́ti ⇐ *nuok. 

 nusidė́ti, nusìdedu, nusidė́jau 1. ʽzrobić coś złego, przewinić, zgrzeszyćʼ, 2. ʽstać się, 

zdarzyć sięʼ (Nežinia, kaip čia nusidės̃ ʽNie wiadomo, co tu będzieʼ), 3. ʽudawać, 

symulowaćʼ. Prs. atematyczne w SD
1 nusidemi «cudzołożę» (syn. prierauju), «popełniam; 
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przewiniam; występuię» (syn. i[š]sieimi), SD nusidemi «grzeszę» (syn. prastoju, pražingiu, 

dasileidžiu piktybės, impuolu kaltėn), «przewiniam co; występuię, wykraczam». Borowska 

320: «Nudėti m.in. znaczy ʽzabijać, niszczyćʼ... Nusidė́ti mogłoby więc znaczyć ʽzabijać się, 

niszczyć się (duchowo)ʼ». — Neoosn. nusidėj- (⇐ prt.): nusidėjėjas SD «grzesznik» (syn. 

nusidėtojas, prastotojas), por. typ padėjė́jas; nusidė́jėlis ʽgrzesznikʼ, nusidė́jimas ʽgrzechʼ, SD 

«grzech» (syn. nuodėmė, prastojimas, kaltybė), «występek» (syn. pražunga), pirmgimtinis 

nusidėjimas «pierworodny grzech», ižpažįstu, išsakau savo nusidėjimus SD
1 «spowiadam 

się». — Neoosn. nusidė- (⇐ inf.): nusidėdinė́ti DP ʽgrzeszyćʼ: nusidė́tojas ʽgrzesznikʼ (por. 

gélbėtojas). 

 nū́sti: panū́sti, -nū́stu (*-nund-stu, war. -nū́džiu), -nū́dau ʽnabrać chęci, ochoty, 

zapragnąć czego; zatęsknić za kim, czymʼ, užnū́sti ʽzmarnieć, schudnąć, zmizerniećʼ (Jau 

paršai be kiaulės suvis ažnū́do ʽProsięta bez maciory całkiem zmizerniałyʼ). Trudne. Długość 

ū została prawdopodobnie rozpowszechniona z innowacyjnego praesens na -sta-: *nundstu > 

nū́stu. Jeśli założymy, że pierwotny pdg. miał postać *nundu, *nudau, *nusti (pwk. *nud- ⇐ 

*naud-), to stanie się oczywisty związek tego czasownika z rodziną naudà m.in. ʽpożytek, 

zyskʼ (zob.). Inaczej LEW 513: do psł. *nuditi ʽzmuszać, zniewalaćʼ oraz stpr. nautei dat.pl. 

ʽpotrzebaʼ (en wissai nautei ʽwe wszelkich potrzebach, inn allen noethenʼ). Derksen 2008, 

360 nieprzekonująco sprowadza ū do kontekstu laryngalnego (pbsł. *nuʔ(d)-). 

 nutrėk̃as 2 p.a. ZTŽ ʽwnęter, samiec mający jedno jądro w mosznie, a drugie w jamie 

brzusznejʼ — zapoż. z błr. gw. nutrák «knjur z adnym jajcom» ⇐ nutrá a. nutrý pl. 

ʽwnętrznościʼ (PZB 3, 237). Zob. też iñtras. 

 nuže ptk. ʽnużeʼ: Nuź, Nuźe, Nuźeggi ʽage, agiteʼ 1673 (ALEW 718) — zapoż. z pol. 

nuże, nuż (psł. *nu + *že, Boryś 369). — War. nùgi ʽnuże, nużʼ: Nùgi tarne gerasis DP 349 

ʽNuż sługo dobryʼ, gw. Nùgi judinkis, žmogel! ʽNuże, rusz się, człowiecze!ʼ — z 

podstawieniem ptk. -gi za pol. -że. Por. ALEW 681 (brak w SLA). 
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O 
 õ spójnik przeciwstawny ʽa, ale, leczʼ (Visì susiriñko, õ jìs lìko namiẽ ʽWszyscy się 

zebrali, a on został w domuʼ), wzmocnione õgi, ógi. Odpowiednik słow. a, pol. a. Wywodzi 

się go z partykuły wzmacniającej i nawiązującej, jak w sti. ā́t ʽpotem; i; to; takʼ, aw. āat̰ 

ʽpotem; i; a, aleʼ. Zob. GJL III, § 831, ALEW 719, Boryś 17. 

 obelìs, -iẽs 3 p.a., acc.sg. óbelį ʽjabłoń, Pinus malusʼ, nom.pl. óbeles, gen.pl. obelų̃ 

(Kokia obelìs, tokie ir obuoliaĩ ʽJaka jabłoń, takie jabłkaʼ). Odpowiednik łot. âbele ʽjabłońʼ, 

< pb. *ābel-i-, *ābel-ii̯ā-. Dalsze szczegóły s.v. obuolỹs. War. obelė;̃ obalė,̃ obalìs; óbuolis. 

SD obelis 1. «jabłoń», 2. «pigwa drzewo», 3. obelis Armenijos «morela drzewko, malus 

Armeniaca». — W pewnej gwarze płd.-auksztajckiej zaświadczony jest war. abelìs 3 p.a. 

ʽjabłońʼ, z krótką samogłoską w pierwiastku, por. Antà abelių̃ mažasnì abuoliaĩ ʽNa 

jabłoniach są małe jabłkaʼ (DRUŽ; nie ma tej formy w LKŽ). Nic nie wskazuje na to, żeby to 

był wypadek fonetycznego skrócenia pwk. *ā w ă. Za to języki pokrewne sugerują archaizm: 

lit. ab- mogłoby być refleksem pie. *h2ab- < *h2eb-, por. stwn. apful, pl. epfili ʽjabłkoʼ, śrir. 

aball ʽjabłońʼ, oskij. Abella – nazwa miasta w Kampanii, określonego przez Wirgiliusza jako 

malifera, tj. ʽprzynosząca jabłkaʼ (zob. WH I, 3, NIL 262n., EIEC 25). Fakt, że abelìs jest 

słabo (wyjątkowo) poświadczone, zaleca jednak ostrożność. Alternatywą archaizmu może 

być gwarowa neoapofonia SP *ā ⇒ SZ ă: dotworzenie war. abelìs do odziedziczonego 

obelìs. Na to są takie paralele, jak drabùžis ob. dróbė; lajùs ob. lóju i pãklajės ob. klóju. — 

Drw. obelýnas ʽsad jabłoniʼ, obelìnis ʽz drzewa jabłoniʼ. — N.rz. Obelė ̃a. Obelià, Obelìs a. 

Obelià, n.jez. Obelijà. N.m. Obẽliai 4x, Obelijà, Obelýnas, Obelìnė 4x, Obelỹnė 3x, 

Obelìškiai 3x, Obelýtė, Obelniñkai (⇒ Obelninkėl̃iai), Pãobeliai, Paobelỹs, cps. Obélkalnis, 

Obelaũkiai (*Obel-laukiai), Obelùpiai 2x. 

 obivietelis, -io stlit. ʽmieszkaniec, Einwohnerʼ. Por. dwojaką pisownię u Bretkuna: 1° 

war. <-wiet->: <Wisi Obiwietelei [glosy: Giwentaiei, cʒebuwei]> BRB ʽAlle einwonerʼ, 

<paduosiu Obiwietelius [glosa: cʒebuwius]> ʽich will... geben die Einwonerʼ, 2° war. <-wet-

>: <kada tu sudereghimą su Obiweteleis [glosa: Cʒebuweis] Sʒemes padarisi> BRB ʽwo du 

ein Bund mit des landes Einwonern machestʼ (zob. ALEW 18) — zapoż. ze stbłr. obyvatelь, 

obivatelь ⇐ pol. obywatel, XVI w. obywaciel (⇐ czes. obyvatel; por. czes. obývat ʽmieszkać, 

zamieszkiwaćʼ, stąd też pol. przest. obywać ts.). Brak hasła obivietelis w LKŽ. Pisownia 

<obi°> sugeruje, że bezpośrednim źródłem pożyczki mogła być forma błr. abyvácelь, z 

substytucją litewskiego o za błr. a. Gdy zaś chodzi o pisownię <°viet°>, to można ją 

wytłumaczyć adideacją do wyrazu vietà ʽmiejsceʼ (gyvénvietė ʽmiejsce zamieszkałe, 

osiedleʼ). NB. SLA 146 kieruje się rzadszym war. <-wet-> i czyta obivetelis. To z kolei 

zmusza go do założenia zastępstwa pol. a (°watel) litewskim e (*°vetelis), co jest hipotezą ad 

hoc. Sprzeczna z pisownią Bretkuna jest lekcja abivãtelis, figurująca w ALEW 18 

(stanowisko SLA zostało tu przemilczane). — Lit. gw. abivãtelis ʽzamożny człowiekʼ, 

przytoczone w LKŽ z pewnej gwary żmudzkiej jest zapożyczeniem z pol. przest. obywatel 

m.in. ʽmieszkaniec posiadający nieruchomośćʼ (Bańkowski II, 356), por. Tu, brolau, esi 

tikras abivãtelis, kad tokius kailinius nešioji ʽTy, bracie, jesteś prawdziwym «abivatelis», 

skoro masz na sobie takie futroʼ. 

 õblius, -iaus 2 p.a. gw. 1. ʽhebel stolarskiʼ, 2. ʽszatkownica do kapustyʼ — zapoż. z błr. 

gw. hábalь, -blja ⇐ pol. hebel, -bla (por. ZS 7n., LEW 515). Temat na -i̯u- też w añdlius, 

mõrčius i rõjus. War. ãblius, õblis, też f. oblià. — Drw. ablikas a. eblikas ZTŽ (Ãbliku 

abliavoj ʽHeblem heblujeʼ). Vb. denom. obliúoti ʽheblować; szatkować kapustęʼ, obliùiti 
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ʽheblowaćʼ (Jau lentos išabliùita, scil. grabui ZS ʽJuż deski wystrugano heblem, scil. na 

trumnęʼ), też abliavóti LZŽ. 

 obuolỹs 3 p.a., acc.sg. óbuolį ʽjabłko, owoc jabłoniʼ — wraz z łot. âbuõls ʽjabłkoʼ 

kontynuuje pb. *ābōl-. War. óbuolas, óbuolis (m.in. DP); z monoftongizacją uo > o: obolỹs 

LZŽ; ze zmiennym wokalizmem pierwotnego sufiksu: óbalas i obalỹs, óbelas i obelỹs, 

óbulas i óbūlas, obulỹs i obūlỹs. SD: <abuolis> «jabłko; citryn owoc» (syn. vaisius citrinis), 

<abuolis auxinas> «pomarancza», <abuolis pukuotas> «pigwa owoc». Pokrewne derywaty 

ukazują się w słowiańskim, por. 1. *(j)abl-ŭko ʽjabłkoʼ (ros. jábloko, sch. przest. jȁbuko, sch. 

liter. jȁbuka), 2. *(j)abl-onĭ lub *(j)abl-anĭ ʽjabłońʼ (por. ros. jáblonь, czes. jabloň, pol. 

jabłoń obok cs. jablanĭ, sch. jȁblan). — Stpr. woble EV ʽjabłko, Appel [Apfel]ʼ (n.jez. 

Wobel, n.m. Wobli-kaym) oraz Warmes Wobelcke GRG 91/92 «Ein roter apffell», ʽczerwone 

jabłkoʼ, wabelcke GRA 84 «eppil» ʽjabłkoʼ można porównać z wariantami lit. óbelas, obelỹs. 

Protetyczne v- ma paralelę w łot. gw. vābēle ʽjabłońʼ. — Cechą wyróżniającą wymienionych 

formacji jest st. wzdłużony *āb- oraz apofonia sufiksalna -ōl- : -el-/-ēl- : -l-. Rekonstrukcja 

pdg. pie.: nom.sg. *h2áb-ōl-ø, gen.sg. *h2ab-él-s, instr.sg. *h2ab-l-óh1. Inaczej Beekes 1995, 

177: nom. *h2éb-ōl (por. łot. âbuõls), acc. *h2b-él-m (por. lit. obelìs), gen. *h2b-l-ós (por. ros. 

jábloko, ags. appul < *aplaz). Tremblay 2005, 129 mówi o derywacji typu vṛddhi, pie. 

*(H)ābel-ó- ʽjabłkoʼ. Tymczasem NIL 265, przyp. 4 wywodzi obuolỹs z pie. *h2ab-ōl-ii̯o-, 

nie wnikając w kwestię nagłosowego lit. o-. Por. jeszcze BSW 2: pbsł. *ābōla-, *ābola-. — W 

płd.-auksztajckiej gwarze Druskienik zaświadczony jest war. abuolỹs 3 p.a. ʽjabłońʼ, z krótką 

samogłoską pierwiastkową, por. Aš jùmi atnešù kokį ãbuolį pérkųsc ʽPrzyniosę wam jakieś 

jabłko na przekąskęʼ (DRUŽ; tej formy nie ma w LKŽ). War. abuol- jest prawdopodobnie 

przykładem neoapofonii *ā ⇒ ă, tak jak w wypadku gw. abelìs, wspomnianego s.v. obelìs. 

— Drw. obuoliẽnė ʽkasza jabłecznaʼ, obuolìnis ʽjabłkowy, jabłecznyʼ, sb. ʽten, kto handluje 

jabłkamiʼ. Cps. obuolmušỹs (zob.), žemobuolỹs ʽprzest. ʽkartofelʼ (Ruhig, Mielcke, Kurschat) 

– kalka z nwn. Erdapfel m., por. žẽmė, dosł. ʽziemne jabłkoʼ; podobnie łot. zemes ābuoli 

m.pl. ʽkartofleʼ (zob. Niedermann 1956, 89n., 114). Por. łot. cps. krievãbuols ʽogórekʼ (dosł. 

ʽrosyjskie jabłkoʼ, por. łot. krìevs ʽRosjaninʼ). Vb. denom. obuoliáuti ʽzrywać jabłkaʼ, przen. 

ʽkolegować ze sobą, przyjaźnić sięʼ. 

 obuolmušỹs, -io 3 p.a., óbuolmušis 1 p.a. ʽ(o maści końskiej) jabłkowityʼ — złożenie 

członów obuolỹs ʽjabłkoʼ i muš- jak w czas. mùšti ʽbićʼ. Inne war.: óbalmušis, óbelmušis, 

óbulmušis, óbuolmuštis. Zdaniem Niedermanna 1956, 136n. jest to kalka polskiego przym. 

jabłko-bity XV–XVI w. ʽo maści końskiej: siwy w ciemne okrągławe plamyʼ. Znacz. etym. 

ʽzbity jabłkamiʼ albo ʽ(mający takie plamy) jak na zbitym jabłkuʼ. Inaczej Bańkowski I, 566: 

«o maści końskiej: z plamami okrągłymi wielkości jabłek, utworzone według gradobity». 

Por. gradobity ʽbiało nakrapianyʼ, znacz. etym. ʽbity grademʼ (Bańkowski I, 470). Zob. 

jeszcze LEW 515 (s.v. óbelmušas) i Kabašinskaitė 48. 

 óda 1 p.a., odà 4 p.a. ʽskóraʼ, óda ir ̃káulai ʽskóra i kościʼ (por. łot. kauli un āda). SD 

oda 1. «skora na ciele», 2. «skora odarta ze zwierzęcia», SD
1 oda «łupież; skora», SD odos 

žvėrų pl. «futro» (syn. pãmušalas). War. gw. uoda b.z.a. ʽskóraʼ (Aš bijaus tavęs, kad ir 

mano uoda pašiurpo ʽTak się ciebie boję, że aż dostałem gęsiej skórkiʼ). Odpowiednik łot. 

âda ʽzdarta skóra zwierzęcia, w stanie surowym a. wyprawionym; skóra ludzkaʼ. Bez dobrej 

etymologii, por. referat w LEW 515. Transponat ie. *Heh2d
(h)-eh2- lub *h2oHd(h)-eh2-. Z 

bałtyckiego zapożyczone do fiń. vuota ʽskóra zdarta ze zwierzęciaʼ (LEW 516, Stang 1966, 

37). — Drw. odelė SD «łupina, łuszczyna, obłupina grochu», SD
1 <adełe> «skora, 

skoreczka», odìnis ʽskórzany, ze skóryʼ (⇒ odinùkė ʽskórzana kurtkaʼ), õdžius ʽgarbarzʼ. 

Cps. balta.odis SD «białoskornik», por. báltas (syn. sirmėtnykas), odadirbỹs ʽgarbarzʼ (por. 

dìrbti), odalupỹs ʽkto odziera zwierzęta ze skóryʼ, przen. ʽzdzierca, wyzyskiwaczʼ (por. 
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lùpti), odminỹs a. odaminỹs ʽgarbarzʼ, nazw. Ódminis, Odmìnas (por. mìnti), pirmaoda a. 

pirmodė BRB ʽnapletek, praeputiumʼ (kalka z nwn. Vorhaut f., por. pìrmas); syn. stlit. 

pryodė, prieodė. 

 odmenis b.z.a. żm. ʽujście rzekiʼ, n.rz. Odmuõ (rej. Šilãlė). Niejasne. Na podstawie 

hipotezy o gwarowym zaniku v przed o rekonstruuje się *vodmen- < *u̯ād-men-, zob. LEW 

516, Vanagas 234. Pwk. *u̯ād- ma być apofonicznym alternantem na st. wzdłużonym do 

*u̯ăd- ʽwodaʼ, por. słow. voda oraz lit. vãdaksnis, n.rz. Vadà, Vadakstà (s.v. vãdė). Inaczej 

Petit 2004, 93, który wychodzi od pwk. *h1ed- ʽjeśćʼ (ė́dmenys ʽgęba, pyskʼ) i rekonstruuje 

*ōdmas ʽujścieʼ < *h1ŏd-me/o-, ze wzdłużeniem wedle tzw. prawa Wintera i wtórnym lit. od- 

na miejscu uod- < pb. *ōd-. 

 õdzina 1 p.a. wsch.-lit. ʽżmija jadowitaʼ LZŽ, DVŽ (Õdzina kap inkųs, tai mirsi 

ʽGadzina jak ukąsi, to umrzeszʼ) — zapoż. z błr. hádzina, -y. Zanik h- jak w õnyti i 

õnaras/ònaras. Warianty w DVŽ: õdzyna, òdzina oraz võdzina (lit. v- za błr. γ- też w võrnas i 

vorielkà). Brak w LKŽ. Zob. też gãdina. NB. LEW 1165, s.v. uodzinė niepotrzebnie 

przyjmował pożyczkę z łot. uôdze ʽżmijaʼ.  

 òk, õk interi. gw. ʽoch!ʼ (Õk tu dieve, nėr piningų i nėr! ʽOch Boże, nie ma pieniędzy i 

nie ma!ʼ) — zapoż. z pol. och! Por. àk, ãk ⇐ pol., niem. ach! 

 ókas, õkas (p.a. nieoznaczony) gw. ʽhak; zawias u drzwi; skobelʼ — zapoż. częścią ze 

stbłr. gakъ (⇐ pol. hak), a częścią z prus.-niem. hōk. Por. śrdn. hōk/hūk ob. hāke, nwn. 

Haken m. Zob. GL 93, LEW 516, EWD 496n., Čepienė 112. War. uõkas i võkas. Łot. ãķis 

ʽhakʼ ⇐ śrdn. hāke (Jordan 53). Zob. też võkas. — Zdrob. okẽlis ʽhaczykʼ. 

 õkas 2 p.a. gw. ʽwystająca w dół część podkowyʼ — zapoż. z błr. hak, -a (ZS 8). Por. 

Arkliui reikia naujų pasagų, jau õkai nudilę ʽKoń potrzebuje nowych podków, «okai» już się 

starłyʼ. 

 okas b.z.a. gw. ʽmielizna, piasek podwodny niebezpieczny dla statkówʼ, np. Garlaivis 

nenučiuožia nuo oko jau antra valanda ʽParowiec już od dwóch godzin nie może wydostać 

się [dosł. zsunąć się] z mieliznyʼ — zapoż. z pol. przest. hak, -a ʽmieliznaʼ, por. Okręt ten 

wpadł na haki, łomał się i rozbił (SW). 

 olà 4 p.a. ʽnora, jama, pieczaraʼ (Kur žvėrų olos, laužai ir urveliai? ʽGdzie jamy 

zwierząt, barłogi i norki?ʼ), DP ʽjaskinia, jamaʼ (olas latrų... darys DP 37344 ʽjaskinie 

łoterskie... czynić będzieʼ, liūtų oloje DP 12517 ʽwe lwiej jamieʼ, lapės turi olàs, ir paukščiai 

lizdus DP 48827 ʽliszki mają jamy, i ptacy gniazdaʼ), SD: «gruba, doł, loch; jama, jaskinia, 

loch; pieczary» (syn. urvas, lindynė, duobė gili), ola tumsi «paciepi» [ʽciemna jaskiniaʼ] — 

wraz z łot. ala ʽnora (lisia a. borsucza), dziura, jama wypłukana przez wodę; gniazdo rakówʼ 

zapożyczone ze śrdn. hol, zob. LEW 516, Jordan 5 (brak w ALEW). Zob. też hola. Z 

obocznym tematem: olė ̃4 p.a. (Lapės olėse būna ʽLisy przebywają/bytują w norachʼ). — Vb. 

denom. oláuti ʽszukać ryb lub raków w jamach u brzegu rzekiʼ. 

 olióti, olióju, oliójau ʽodpędzać wilka okrzykiem «oliui oliui»ʼ (Olióti vilką, kad bėgtų 

šalin) — od wykrz. oliui b.z.a. Z innym sufiksem: oliúoti ʽkrzyczeć «olia», też ʽśpiewać 

wibrującym głosem; pokrzykiwać, nawoływać się w lesie; ganić, besztać kogoʼ. Por. LEW 

516, s.v. olberdáuti. 

 ómytis, ómijuos, ómijaus gw. ʽdokazywać, hałasować, szalećʼ, išsiómyti ʽwygłupiać 

sięʼ. War. sufiksalny ómotis (Vaikai, nesiómokit, apstokit! ʽDzieci, nie szalejcie, 

przestańcie!ʼ). Niejasne. 

 omuõ 3 p.a., acc.sg. ómenį m. gw. ʽrozum, myśl; pamięć; instynktʼ — niejasny pod 
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względem wokalizmu wariant bliskoznacznego wyrazu aumuõ (zob.). Por. ókmonas ze 

zmiany áukmonas ʽnaczelnik, Hauptmannʼ. Zwykła jest postać tematyzowana: omenìs 3 p.a., 

acc.sg. ómenį f. ʽpamięć, zdolność pamiętania; intelektʼ (war. ómenė, żm. ómynė, óminė, zob. 

Būga, RR I, 358, LEW 26). Por. turė́ti omenyjè ʽmieć na myśliʼ. Vaikai turi gerą omenį 

ʽDzieci mają dobrą pamięćʼ. Įsidėk į ómenį tuos mano žodžius ʽZapamiętaj sobie te moje 

słowaʼ. — Drw. wsteczne: óma ʽpamięć, myślʼ (ant ómai anteit ʽprzychodzi na myślʼ), omė ̃

ʽinstynkt, popęd, odruchʼ. Paralele: ármenį (armuõ) ⇒ armà; áugmenį (augmuõ) ⇒ aũgė. 

 õnyti, õniju, õnijau wsch.-lit. ʽganić, mieć co komu za złe, potępiaćʼ (Jõ mergùtų visì 

išõnijo LZŽ ʽJego dziewczynę wszyscy potępiliʼ), suõnyti ʽzawstydzićʼ (Ìtų žmõgų tèpgi 

suõnijo LZŽ ʽTego człowieka też zawstydziliʼ) — zapoż. z błr. hánicь, hánju, 3 sg. hánicь 

ʽganić, potępiaćʼ (TSBM, PZB 1, 419), por. stbłr. ganiti, kganitШ, tu z pol. ganić (< zach.-psł. 

*ganiti ⇐ *goniti, znacz. etym. ʽprzepędzać, przeganiać kogo słowamiʼ, zob, Boryś 155). 

Traktowanie nagłosu błr. γ- jak np. w õdina (zob. gãdina). Brak w LKŽ, LEW, jak też w 

ĖSBM. 

 opà 4 p.a. 1. ʽwrzódʼ (skrañdžio opà ʽwrzód żołądkaʼ), 2. ʽrana, czuła rana, miejsce 

boląceʼ, 3. ʽszrama, bliznaʼ. Izolowane, zagadkowe. Może zmienione z *sopa? Por. s.v. 

sopė́ti sb. sópa ʽból; bolący wrzód, czyrakʼ, z odpowiednikiem łot. sâpes a. sâpas2 f.pl. ʽbólʼ, 

sāpums ʽmiejsce bolące, bolesneʼ. W kwestii aferezy spółgłoski por. ókas ob. vókas; éndrė 

ob. néndrė i káuka ob. skáuka. ALEW 721n. podnosi brak nawiązań. — Drw. opė́tas 

ʽowrzodzonyʼ, opùs a. ópus ʽwrażliwy, delikatny, zbyt czułyʼ (Baisiai opus: ne tiek sopa, 

kiek rėkia ʽBardzo jest wrażliwy: nie tyle go boli, ile wrzeszczyʼ), też ʽtrudno gojący się; 

nabrzmiały, aktualny, ważnyʼ, DP ʽpieszczonyʼ (⇒ õpiai adv. ʽostrożnie, delikatnieʼ), 

opùmas ʽzbytnia wrażliwość, nadwrażliwośćʼ, apý.opis ʽdelikatny, chorowity – o dzieckuʼ). 

Vb. denom. õpinti ʽsprawiać, wywoływać ból; powodować wrażliwość na ból (o mrozie), 

refl. õpintis (Nelabai sopa – nesiõpink ʽTak bardzo nie boli, nie przejmuj sięʼ), išopė́ti 

ʽowrzodzieć, pokryć się wrzodamiʼ, õpti, -sta, -o ʽstać się wrażliwym, bolesnym (o miejscu 

na ciele)ʼ. 

 òpsas, -à 4 p.a. gw. ʽo koniu: stający dęba, wspinający się na tylne nogiʼ (Arklys òpsas 

šoko an žmogaus ʽKoń stanął dęba i ruszył na człowiekaʼ). Pochodzi od *ops, okrzyku 

zachęcającego do skoku, por. òpc ʽhop, hopsʼ (Tik òpc – ir peršoko ʽTylko «opc» i 

przeskoczył [przez przeszkodę]ʼ), òpt (Gaidukas opt opt opt inlindo lazdon ʽKogucik «opt 

opt» i wskoczył na grzędęʼ). Wymienione wykrzykniki są transpozycjami pol. hops. Por. 

aferezę h- w arielkà, õkas, ulióti (ZS 90). — Polskiego pochodzenia są również: 1. opsa 

b.z.a. (Tada visi opsa traukt ʽWtedy wszyscy «opsa» zaczęli ciągnąćʼ), 2. õpso ʽhopsaʼ (Ei 

opso opso opso, visi nešokantys žiopso ʽHej «opso opso», kto nie tańczy, «žiopso», tj. gapi 

sięʼ) ⇐ pol. hopsa m.in. okrzyk zachęcający do ruchu, skoku, podskakiwania, do tańca (por. 

SW II, 54), 3. òp okrzyk zachęcający do skoku (Kaip tik aš surėksiu op! – tai visi šokit per 

ravą ʽJak tylko krzyknę «op», wszyscy skoczycie przez rówʼ) ⇐ pol. hop, 4. òplia okrzyk 

zachęcający konia do biegu (Čigonas vijo kuiną šaukdamas oplia! oplia! ʽCygan poganiał 

konia, krzycząc «oplia, oplia»ʼ) – z ros. óplja, pol. hopla (⇐ fr. hop-la). 

 opšrùs, obšrùs 4 p.a. ʽborsuk, jaźwiec, Meles melesʼ. Z innymi tematami: õpšras 2 p.a. 

(BRB apschro odas), opšrỹs 4 p.a., obšrius b.z.a. Zapis <ůbßrus> CGL 1. ʽborsuk, Dachsʼ, 2. 

ʽwydra, Fischotterʼ sugeruje lekcję uobšrus. Jeśli tak, to nagłosowy dyftong uo- winien być 

dyskutowany łącznie z sekwencję <wo-> w refleksie stpr. wobsdus (zob. niżej). Suf. -r- nie 

pojawia się w odpowiedniku łot. âpsis, gen.sg. âpša ʽborsukʼ (⇒ neoosn. āpš-: âpša 

ʽborsukʼ; drw. âpšene ʽjama borsuka; miejsce, gdzie znajdują się jamy borsuczeʼ). Z 

odmienną budową i znaczeniem: opščius LEX ʽwydra, Fischotterʼ. Pwk. pb. *āpš- wyklucza 

strukturę odziedziczoną z pie., ale szczegóły są trudne do sprecyzowania. Przegląd prób 
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etymologicznych w LEW 517n. i ALEW 721. Hipotezą złożenia pie. *(h2)āpo-ḱr[h2]-o- (znacz. 

etym. ʽspitzköpfig, mający spiczasty łebʼ) wysunął Klingenschmitt, zob. Balt XLIII:3, 2008, 

405n. — Hapaks stpr. wobsdus EV ʽborsuk, Dachz [Dachs]ʼ wciąż jeszcze nasuwa problemy 

paleograficzne, fonetyczne (protetyczne w-? czy może dyftong u̯o-?) oraz słowotwórcze 

(czym jest <°dus>?), zob. Smoczyński, Lingua Posnaniensis 29, 1986, 49-59. PKEŽ 4, 261 

rekonstruuje *ābzdus, ale budowy nie uzasadnia. — Nazwy własne od Opšr-: n.rz. Opšrijà, 

n.m. Opšrū́tai 4x, ⇒ Obšrūtẽliai ob. Opšrūtẽliai. Warianty z krótkowokalicznym Apšr-: 

Apšriū́tai, Apšrùjai (neoapofonia ā ⇒ ă? Por. dróbė ⇒ drabùžis). Neoosn. Opš-: n.m. 

Ópškalnis (⇒ Paópškalnis). Osobno zob. barsùkas. 

 óras 3, 1 p.a. 1. ʽpowietrzeʼ, 2. ʽpogodaʼ, 3. ʽprzestrzeń otaczająca dom, miejsce pod 

gołym niebemʼ (išeĩti į órą ʽwyjść na dwór, wyjść na poleʼ). SD oras «podniebie na dworze; 

powietrze». Analiza: *ār-a-. Stoi w związku z czas. ariù, árti ʽorać ziemięʼ (zob.) i drw. na 

SW *ār-, np. orė ̃ʽorkaʼ (zob.), w pierwszym rzędzie jednak z łot. wyrazami ârs a. âra, âre 

ʽotwarta przestrzeń, wolna przestrzeń; kawałek roli, sucha łąkaʼ, ârã adv. ʽna dworze, na 

polu, na zewnątrzʼ. Znacz. ʽpowietrzeʼ rozwinęło się ze znacz. ʽotwarta przestrzeńʼ, to z 

kolei ze znacz. ʽpole orneʼ (por. Būga, RR II, 256; pewne wątpliwości co do tego zgłosił 

ALEW 722). Por. orè loc.sg. ʽprzed domem, na dworzeʼ (por. łot. ârã ts., syn. laũkā), orañ 

adv. ʽna podwórze, na dwór, na zewnątrzʼ (skostniała forma illatiwu sg., por. łot. āran). Gw. 

adv. oriẽ ʽna dworzeʼ zostało chyba utworzone na wzór namiẽ ʽw domuʼ. — Konsekwencją 

użycia wyrazu óras w wyrażeniach opisujących stan lub jakość powietrza (suche, wilgotne, 

parne) jest to, że oznacza on również ʽpogodęʼ, por. oraĩ 3 p.a.: grãžūs oraĩ m.pl. ʽpiękna 

pogodaʼ, piktì oraĩ ʽzła pogodaʼ, per dieną keli orai pereina ʽw ciągu dnia pogoda zmienia 

się parę razyʼ. War. z protetycznym v-: vóras: Dėl ito gi vóro nevažavom ʽZ powodu takiej 

oto pogody nie pojechaliśmyʼ (ZTŽ; war. vóris). — Drw. antorinis: SD <vnt oriniey 

dayktay> «napowietrzne rzeczy», ìšorė (zob.), orìnis ʽpowietrzny; pogodowy; zewnętrzny – 

o kieszeni, o drzwiachʼ, SD «nadworny, podniebny; powietrzny», orùjis ʽzewnętrznyʼ 

(neosuf., por. vidùjis, dangùjis). Cps. oreĩvis ʽlotnikʼ (neol., por. eĩti), ⇒ oreivỹstė 

ʽlotnictwoʼ; órlaidė ʽwywietrznik, lufcik w oknieʼ (neol., por. láidyti). — Pod względem 

znaczeniowym odchyla się adi. orùs ʽpoważny, godny, dumny; doniosłyʼ, ⇒ orùmas 

ʽgodnośćʼ, õriai adv. ʽgodnie, z dumą; solidnieʼ (war. óriai LZŽ ʽcałkiem, bardzoʼ). Inny 

etymon? 

 orė ̃ 4 p.a., õrė 2 p.a. 1. ʽpora oraniaʼ, 2. ʽoranie, orkaʼ, 3. ʽzorana rola, poleʼ. Cps. 

jáučiaorė ʽorka wołamiʼ (por. jáutis). Pb. *ārė — dewerbalne abstractum z suf. -ė- i SW *ār-

V od árti ʽoraćʼ (zob.). Paralele apofoniczne: mõlė ⇐ málti; srovė ̃ ⇐ sravė́ti; príevolė ⇐ 

privalė́ti. — Z innym sufiksem: ató.oris ʽpowtórne oranie; odrabianie zobowiązań orkąʼ (por. 

atómėtis, atórėtis). 

 orškis b.z.a. gw. ʽkiełbasaʼ (brak w LKŽ) — z aferezą v- zapożyczone z dn. woršt (GL 

93), por. śrdn. worst, nwn. Wurst f. Paralele: óras < vóras; ókas < vókas i olungė ̃< volungė.̃ 

Zakończenie -kis jak w war. vùrškis do vùrštas (zob.). 

 òstija 1 p.a. ʽhostiaʼ — zapoż. z pol. XVI w. ostyja, co było wariantem do hostyja ʽw 

liturgii chrześijańskiej biały chleb nie kwaszony w postaci okrągłego opłatka, będący 

przedmiotem ofiary sakralnej, konsekracjiʼ ⇐ łac. hostia (SPXVI). — Starszą formą jest tu 

hostija, ukazująca się m.in. w DP i PK. W DP jest ona akcentowana według 4 p.a.: <hostiá>, a 

więc podobnie jak biblijà, furijà i Marijà, zob. Skardžius 1935, 102. Por. SLA 83, LEW 181, 

POLŽ 127, 719 (brak w LKŽ i ALEW). 

 õšti, ošiù (war. ošù, oštù), ošiau (war. ošaũ) 1. ʽszumieć, powodować, wydawać szum 

(o wietrze, lesie, wodzie)ʼ, 2. ʽhałasować (o dzieciach)ʼ, 3. paplać, opowiadać przesadzającʼ, 
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4. ʽbrzęczeć (o owadach)ʼ — dźwiękonaśladowcze. Paralele: õžti, ū̃žti. 

 otùs, -ì 4 p.a. wsch.-lit. 1. ʽo pracy, robocie: pilny, naglący, nie cierpiący zwłoki, 

pospiesznyʼ (Rugiai pjauti – otùs darbas ʽŻęcie żyta to pilna robotaʼ), 2. ʽo człowieku: 

energiczny, gorliwy, akuratnyʼ (Otùs žmogus, čia sako, čia padaro ʽAkuratny człowiek, jak 

powie, to zrobiʼ). — Drw. otrùs ʽżwawy; o koniu: taki, którego nie trzeba poganiaćʼ (Otriám 

arkliuo nereik nė votago ʽO. koniowi nawet bata nie trzebaʼ); ʽskory, gorliwy, pracowity; 

żarłoczny (o cielęciu); pożądliwy, lubieżnyʼ. Adv. otù ʽpilnie, gorliwieʼ, np. Ne taip otu 

musės grynan medun lenda, kaip žmonės arielkon lindo ʽNawet muchy z taką gorliwością do 

czystego miodu nie lezą, jak ludzie do gorzałkiʼ. — War. v-mobile votrùs, -ì 4 p.a. ʽtaki, co 

energicznie, szybko pracujeʼ (Votrus pry darbo, t.y. karštas, greitas JU ʽOn jest energiczny w 

robocieʼ). Por. (v)ókas, (v)óras, (v)overė ̃ i (v)orielkà. Odpowiednik łot. ãtrs ʽszybki, prędki; 

gwałtowny, porywczy; nagły, stromyʼ (cps. ãtrputra c. ʽw gorącej wodzie kąpany, raptusʼ), 

⇒ ãtri adv. ʽszybkoʼ, vb. denom. ãtrinât ʽprzyspieszaćʼ. Prabałtycki pwk. *āt- pozostaje w 

izolacji i nie ma objaśnienia. Transponat ie. *Heh2t-. Wcześniejsze próby etymologiczne 

referuje LEW 518n. Heidermanns 1993, 173 próbował na gruncie apofonii *ē ⇒ *ā powiązać 

otùs, otrùs z pgerm. *ētró- ʽprędki, szybki, raschʼ, por. stnord. áðr ʽwcześnieʼ, stwn. ātar 

ʽprędki, szybkiʼ. Podtrzymał to Kroonen 115, s.v. *ēdra-. 

 ovyje DP adv. ʽna jawiʼ [ʽna jawie, w stanie czuwania, nie we śnieʼ], por. teipajau ir 

šventieji nekurie rodžias žmonėmus ne tikrai sapne, bet ir ovyje DP 27325 ʽtakże i święci 

niektorzy ukazują się ludziom nie tylko we śnie, ale i na jawiʼ. — ir tatai vėl išvyst turime, 

jog karalius ne ovyje, bet sapne aną paveikslą regėjo DP 5832 ʽi to też obaczyć potrzeba, że 

krol nie na jawi, ale we śnie on obraz widziałʼ. Skostniała forma locatiwu sg. od rzeczownika 

o temacie *ov-i- < pb. *āu̯-i- (por. tóšyje od tóšis, žvėryjè od žvėrìs). Przypomina przysłówki 

z jednej strony scs. (j)avě ʽjawnie, publicznieʼ, ros. gw. najáve (tylko Daľ), najaví ʽjawnie, 

widocznieʼ (por. najavú ʽw stanie czuwania, nie we śnieʼ, gw. ʽjawnie, widocznieʼ), czes. 

najevě ʽw stanie czuwania, nie we śnieʼ, pol. na jawie ts. (por. Būga, RR I, 370, BSW 21, LEW 

519), z drugiej strony wed. āvíṣ ʽjawnie, w sposób dla wszystkich widocznyʼ, aw. āuuiš ts. 

(por. EWAIA I, 177, 233). Wszystkie te formacje pokazują pierwiastek na st. wzdłużonym 

*āu̯- w stosunku do au̯- widocznego w aumuõ, aũmenį ʽrozumʼ (zob.) < pie. *h1ou̯-men-. 

Inaczej Derksen 2008, 30, który postuluje pbsł. *āu̯- (ze znakiem zapytania), zaś scs. (j)avě 

wywodzi z pie. *h2ēu̯-ēi̯- (transponat). — Drw. psł. *aviti, *avjǫ, scs. (j)aviti, (j)avljǫ 

ʽujawnić, objawić, podać do wiadomościʼ, ros. przest. javítь mílostь ʽokazać łaskęʼ, ros. 

javítьsja ʽzjawić się, stawić się; okazać się, stać sięʼ (iter. javljátьsja), pol. objawić ʽokazać, 

uzewnętrznićʼ, wyjawić ʽuczynić coś wiadomymʼ. Możliwe, że prapokrewne z *aviti jest łot. 

âvîtiês, -uos, -ĩjuos ʽmówić głupstwa; wygłupiać się; zbytkować, swawolićʼ (war. âvêtiês), 

zob. ME I, 245, Endzelīns, DI II, 160, BSW 21, LEW 519. Natomiast lit. przest. ovytis, -ijasi, -

ijosi ʽzwidywać sięʼ z uwagi na znaczenie jest raczej slawizmem, mianowicie wariantem do 

jõvytis, zob. jėṽytis. 

 óvingis, -io 1 p.a. przest. 1. ʽport, przystańʼ (Bus prie Tilžės tas jau seniai pažadėtasis 

šiepių įbėgis (ovingis) pradėtas kasti ʽKoło Tylży zacznie być kopany ten od dawna już 

obiecywany port dla statkówʼ), 2. ʽzatoka; miejsce do praniaʼ (Skalbti eisime į ovingį, ten bus 

ramus vanduo ʽPrać pójdziemy do o., tam będzie spokojna wodaʼ) — zapoż. ze śrdn. havinge 

f. ʽportʼ (Prellwitz 1891, 30; brak w GL), por. nwn. Hafen m. EWD 491: śrdn. hāvene, hāven 

f. ʽportʼ. Co do akutu por. zapoż. ókas, ómonas i vérdingis. 

 ožẽkšnis, -io 2 p.a. bot. ʽkrzew trzmielina, Evonymusʼ — analiza: ož-ekšn-, osnowa jak 

w ožỹs ʽkoziołʼ (por. ALEW 722; inaczej LEW 1172, s.v. ùškakšnis), formant jak w šaltẽkšnis 

bot. ʽkrzew kruszyna, Frangulaʼ, juodẽkšnė ʽczarna wronaʼ, juodẽkšnis, -ė ʽmający czarne 

brwiʼ (GJL II, § 351). Neosuf. -ekšn- ukształtował się w ten sposób, że pewne derywaty z suf. 
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-esn- (por. kalb̃esnis ʽrozmowa, pogawędkaʼ, żm. mókesnis ʽpodatekʼ) wytworzyły warianty 

ze wstawnym k, po czym ks zmieniło się w kš (por. bakštýti obok ba-k-stýti ⇐ bastýti). Inne 

wyrazy na ʽEvonymusʼ pokazują rozmaite przekształcenia wywołane etymologią ludową, 

por. ùškakšnis/ùžkakšnis, vãškakšnis/vaškãkšnis (Vaškãkšnis yra medis geltonas kaip vaškas, 

dirba iš jo skietus ʽTrzmielina to drzewo żółtawe jak wosk, wyrabiają z niego grzebienie 

tkackie [tzw. płochy]ʼ), užiãksnis. 

 ožìnis, -io 2 p.a., óžinis 1 p.a. 1. ʽwiatr z południowego wschoduʼ, 2. stlit. ʽwiatr z 

południowego zachoduʼ (BRB). Odpowiednik łot. āzenis, āzene ʽwiatr z południowego 

wschoduʼ. Pochodzenie niejasne, zob. ALEW 723. 

 ožỹs 3 p.a., acc.sg. óžį 1. ʽkozioł, samiec kozyʼ, 2. przen. ʽkaprys, zachciankaʼ. SD ožys 

romytas «kozieł czyszczony» [ʽkastrowanyʼ], ožys neromytas «kozieł nieczyszczonyʼ. 

Odpowiedniki bałtyckie: łot. âzis ʽkoziołʼ, stpr. *wāzis < *āzis, por. n.m. Wosi-birgo, Wose-

birgo (°birg° z metatezy w zapożyczeniu dn. brig ʽmostʼ?); Wosis-pile, Wosis-pele, Wose-

pille, z glosą «Ciginburg» czyli ʽKozi Gródʼ (por. lit. pilìs ʽgródʼ, jak też ožka-pìlė a. ožka-

pìlis ʽpewna dziecięca gra ruchowaʼ); Woze-kaym (por. stpr. caymis, lit. kaĩmas ʽwieśʼ), zob. 

AON 208n. Oprócz tego jest drw. stpr. wosux EV ʽkozioł, Bok [Bock]ʼ < *vāzuk- < pb. *āž-

uk- (zdrob. na -uk-, por. lit. ožùkas ob. ožiùkas ʽkoźlęʼ). — Z innym sufiksem: rcs. jazĭno, cs. 

azĭno n. ʽskóraʼ < psł. *azĭno – znacz. etym. ʽkoźla skóraʼ (por. lit. ožìnis adi. ʽkoźlęcyʼ)457. 

Zarówno wyrazy litewsko-łotewskie, jak i drw. słowiański pokazują wzdłużony wokalizm ā, 

a to przemawia za pbsł. derywacją typu vṛddhi: *āž-ii̯a- względnie *āž-ina- (por. sti. ajínam 

n. ʽskóra zdarta ze zwierzęciaʼ) od *ăž-a-, to ostatnie w kontynuacji pie. *h2eǵ-ó-. Zob. 

Vaillant IV, 22. Inaczej Derksen 2008, 32: długość *āž- miałaby być objawem tzw. prawa 

Wintera. Stan dawny w sti. ajá- m. ʽkoziołʼ, ajā́- f. ʽkozaʼ, aw. aza- ʽkoziołʼ. Niejasny jest 

dyftong w gr. αἴξ, αἰγός f. ʽkozaʼ. Zob. też BSW 22, LEW 519, REW III, 485, ALEW 723. — W 

kwestii vṛddhi paralelą może być scs. agnę, -ęte n. ʽjagnięʼ, drw. od psł. *ognŭ ʽLammʼ, 

odpowiednika łac. agnus, gr. ἀμνός (*abnós), < pie. *h2egu̯-no-. Por. Schrijver 1991, 39; BSW 

2: pbsł. *āgna-; REW III, 481. — Zapoż. bałtyckie w fiń. vuohi ʽkozaʼ (Stang 1966, 37). — 

Drw. ožẽlis ʽkoźlę, koziołekʼ, oželis paukštis SD «koziełek ptak, baranek», ožiaĩ m.pl. ʽkozły, 

tj. drążki, belki zbite na skos, służące za stojak, podpórkęʼ, SD «kozły, kobylice do tarcia 

drew», ožýbė ʽkaprys, upórʼ, ožíena ʽmięso koźleʼ, ožiena iždirbta SD «kurdwan rzemień, 

skura», ožikà 3 p.a. ʽkozaʼ (war. ošikà; -š- z wyrównania do ožkà), ožiùkai m.pl. ʽkrzyżaki 

przyciskające wierzchnią krawędź słomianego dachu i spinające kalenicę (kraĩkas)ʼ, dosł. 

ʽkoziołkiʼ (syn. slógsčiai, žirgliaĩ), ožiū́kštis ʽkoźlęʼ, ožkà (zob.), ožū́tis ts. Cps. ožiabarz̃dis 

ʽkozia bródka; diabełʼ (por. barzdà), ožiarãgis 1. ʽowad Cerambyxʼ, 2. ʽgwiazdozbiór 

Koziorożecʼ (por. rãgas), óžikbarzdė ʽkozia bródkaʼ (por. barzdà), ožikpėd̃is a. ožkapėd̃ė 

ʽpewien wzór tkackiʼ, dosł. ʽkozi tropʼ (por. pėdà), óžlaikis ʽczas od Bożego Narodzenia do 

zapustówʼ (syn. žiūrõs laĩkas ʽczas swataniaʼ), por. Reik būti numie, užeis óžlaikis, 

kavalieriai pradės važiuoti ʽTrzeba być w domu, [gdy] kawalerowie zaczną przyjeżdżaćʼ, 

pelkóžis bot. ʽkozłek lekarski, Valeriana officinalisʼ (por. pélkė). Vb. denom. ožiáuti 

ʽpolować na sarny; wymiotowaćʼ, ožiúotis 1. ʽo kozie: parzyć się; wydawać potomstwo, 

kocić sięʼ, 2. ʽkaprysić, grymasić, upierać sięʼ. — Nazw. Ožỹs, Ožẽlis. N.m. Ožiónys 3x, 

Ožìškės 2x, cps. Óžnugariai, Óžnugaris, Ožtãkiai. — N.m. od ožel-: Ožẽliai 4x, Ožẽliškės, 

n.rz. Ožẽliškė a. Oželýtė. — N.rz. Ožáinis, Ožìškis, cps. Óžnugaris (od nazwy góry 

Ožnugarỹs), Óžragis, Óžupis, Ožiaraistỹs (od nazwy bagna Óžiaraistis). 

 ožkà 3 p.a., acc.sg. óžką ʽkoza, Capraʼ — femininum mocyjne na -kā- od ožỹs ʽkoziołʼ 

 
457 Por. scs. koža f. ʽskóra zwierzęcaʼ — produkt substantywizacji przymiotnika *kozja ʽkoziaʼ (⇐ koza ʽZiegeʼ) 

występującego w grupie atrybutywnej *kozja skora ʽkozia skóraʼ (por. REW I, 589). 
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(zob.). Inaczej BSW 22, który postuluje synkopowanie plit. *āžikā, formacji podobnej do 

*au̯ikā ʽowcaʼ (por. psł. *ovĭca s.v. avìs). Por. lit. gw. ožikà ʽkozaʼ obok żm. ošikà lub vošikà 

(KRŽ; protetyczne v-). — Do żm. vošikà może należeć refleks stpr. wosee EV ʽkoza, Czege 

[Ziege]ʼ, jeśli mianowicie uznamy, że w tym hapaksie sekwencja literowa <ee> stoi zamiast 

<ce>. Emendacja: <wosce>, lekcja [vōskə]. Onomastycznym śladem po *[vōskə] jest nazwa 

strumienia Woskawy-salus, war. Wuskewi-salus (AON 211), z adi. *vōsk-av- ʽkoziʼ w I 

członie oraz sb. salus EV ʽpotok deszczowy, Reynflis [Regenbach]ʼ w II członie. Inaczej 

PKEŽ 4, 263n., który z wosee odtwarza *vāzē ⇐ *āzē, czyli formę różniącą się od 

pralitewskiego *āž-kā sufiksem (*-ē-) oraz protetycznym v- w nagłosie. — Drw. ožkẽlis 

ʽmłode kozy, koźlęʼ, ožkenà ʽkozia skóraʼ, ožkìnis ʽkozi, uszyty z koziej skóryʼ, ožkinė punė 

SD «koziarnia» [ʽkozi chlewʼ], ožkýtis ʽkoźlę, koziołekʼ (m.in. SD), ožkiùkas gw. ʽkoźlęʼ, 

ožkùtis gw. ʽkoźlęʼ. Cps. ožkabarz̃dis 1. ʽkozia bródkaʼ, 2. bot. ʽskrzyp, Equisetum arvenseʼ 

(por. barzdà), ožkakõjis SD «kozionogi», sb. ʽdiabełʼ (por. kója), ožkamelžė ̃ ʽlelek, nocny 

ptak przelotnyʼ, SD «kozodoy pastucha, caprimulgus» (por. mélžti), ožkaragėl̃iai m.pl. 

ʽpewien wzór tkackiʼ, dosł. ʽkozie różkiʼ, óžkaragis ʽróg kozi używany niegdyś przez 

myśliwych jako prochownicaʼ (por. rãgas), ožkarãgis bot. ʽlucerna sierpowata, Medicagoʼ, 

ožkariẽtis dosł. ʽkozie kroczeʼ (por. ríetai) – mówi się tak o kimś chudym, mającym cienkie 

nogi. — Nazw. Óžkelis (⇒ Ožkeliónis), Ožkìnis. N.jez. Óžkabalis, nazwa bagna Ožkãbalis 

2x, n.rz. Ožkãbalis, Ožkãklė (*Ožk-kaklė, por. kãklas), Óžkalaukis, Óžkupis. N.m. Ožkẽliškė, 

Ožkė́nai, Ožkýčiai, Ožkìniai 4x, Ožkiniaĩ 2x, Ožkìniškis, cps. Ožkabaliaĩ 3x, Ožkãmedinis, 

Ožkasviliaĩ 2x (por. svélti). 

 õžti, õžia, õžė gw. 1. ʽbrzmieć, rozbrzmiewać (o dźwięku, jęku, płaczu)ʼ, 2. ʽgłośno 

śpiewaćʼ. Dźwiękonaśladowcze. Paralele: õšti, ū̃žti. 
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P 
 pa- 1° prvb. złożeń czasownikowych, np. panèšti ʽponieść trochęʼ, padirbė́ti 

ʽpopracować niecoʼ, palūkė́ti ʽpoczekać trochęʼ, Jìs dár nepaeĩna ʽOn jeszcze nie potrafi 

chodzićʼ. Ar ̃ panèši tą̃ maĩšą? ʽCzy uniesiesz/udźwigniesz ten worek?ʼ. — 2° prefiks 

rzeczowników odczasownikowych, np. pabaigà ʽdokończenie, zakończenieʼ ⇐ pabaĩgti, 

pabaidà ʽpostrachʼ ⇐ pabaidýti. — 3° człon złożeń imiennych, np. patìltė ʽmiejsce pod 

mostem a. koło mostuʼ (por. tìltas), papadė ̃ ʽpodeszwa stopyʼ (por. pãdas), pãmotė 

ʽmacochaʼ (por. mótė). Zob. GJL III, §§ 743n. Lit. pa- wywodzi się wraz z odpowiednikiem 

psł. *po ʽafter, on, by, atʼ (scs. po, ros. po) z pie. *h2p-ó, co było derywatem od nomen 

radicale nom.sg. *h2ép-s, gen.sg. *h2p-ós. Odpowiedni st. pełny, pie. *h2ep-ó, kontynuują: 

het. appā adv. ʽz tyłu; później; znów; dalejʼ, sti. ápa adv. ʽod, z dalaʼ, aw. apa- prefiks ʽod, 

zʼ, Gr. ἀπό, ἄπο adv., praep. ʽod, z, z dala od, po (o czasie)ʼ, łac. ab praep. ʽod; przed; przez, 

z powoduʼ i pgerm. *aba praep., adv. ʽod, z dala odʼ (goc. af, stang. of, stwn. aba, ab), zob. 

Kroonen 1. Zob. też põ. 

 pãbaras 3 p.a. stlit. ʽpodatek, daninaʼ (Nor būt su mumis parašytas Viešpatis ir 

išganytojas mūsų ant donių ir pabarų̃ ir ant skolų mūsų DP 3911 ʽChce być z nami popisany 

Pan a Zbawiciel nasz na czynsze i pobory, i na długi naszeʼ) — zapoż. ze stbłr. poborъ, -u 

ʽpodatek; pobór podatkówʼ ⇐ pol. XVI w. pobor, -u ʽopłata na rzecz państwa lub władcy, 

podatek, czynsz, daninaʼ (SPXVI). Zob. też padõtkas i sámbaris. — Drw. pabarčius ʽpoborca 

podatkowyʼ (m.in. BRB ʽRentmeisterʼ) ⇐ stbłr. poborca, -y m. ⇐ pol. poborca m. ʽurzędnik 

ściągający podatki, czynsze i daninyʼ (SPXVI). Por. SLA 147, ALEW 724. 

 pabarstaĩ, -ų̃ 3 p.a. m.pl. 1. ʽmąka do posypywania łopaty, na której sunie się chleb do 

piecaʼ, 2. ʽrozsypane ziarnoʼ — sb. postverbale od neoosn. barst-, pochodzącej z reanalizy 

barst- + -y- ⇐ bar-stý-ti, frq. do bert̃i ʽsypaćʼ (zob.). Paralele: param̃sčiai ⇐ ramstýtis; 

glaĩstas ⇐ glaistýti; vaĩstas ⇐ pasivaistýti. — Drw. pabarstalaĩ ʽmąka do posypywania 

łopaty chlebowejʼ (Miltų reiks palikt pabarstalám ʽTrzeba zostawić [trochę] mąki na 

«pabarstalai»ʼ). 

 pabãžnas, -à 4 p.a., pãbažnas 1 p.a. stlit., gw. ʽpobożny, bogobojnyʼ (Vyrai nenata 

pabãžnūs LZŽ ʽMężczyźni nie są zanadto pobożniʼ) — zapoż. ze stbłr. pobožnyj ⇐ pol. 

pobożny ʽgorliwie wykonujący praktyki religijneʼ. Zob. też nõbažnas. — Drw. pabažnastis 

MOP ⇐ pol. pobożność; syn. pabažnystà, pabažnỹstė, pabažnýbė. SLA 147, LEW 520 i ALEW 

725 (wprost z pol.). 

 pabėgė́ti, pabėgė́ju, pabėgė́jau ʽpobiec, pobiec trochę, podbiec niecoʼ, refl. pasibėgė́ti 

1. ʽpobiec po coś dokądśʼ, 2. ʽrozpędzić sięʼ (Pasibėgė́siu ir peršoksiu ʽRozpędzę się i 

przeskoczęʼ) — tzw. vb. delimitativum (por. Ostrowski 2006, 163458), derywowane od bė́gti 

ʽbiecʼ sufiksem -ė- i prvb. pa-. Por. pa(si)ėjė́ti, pasėkė́ti (GJL II, § 616.). Pod względem 

formantu można °bėg-ė- zestawić z psł. *běg-ě-: scs. běžati, běžǫ ʽφεύγειν, uciekaćʼ, czes. 

běžeti, běžím ʽbiec, uciekaćʼ, ros. bežátь, begú ʽbiec, biegnąć; uciekać, czmychać, pierzchać; 

upływać (o czasie)ʼ. — Drw. pasibėgė́damas, pazbėgė́damas adv. ʽw podskokachʼ. — 

Neoosn. bėgė-: pabė́gėlis ʽuciekinier, dezerterʼ. 

 
458 Według tego autora verba delimitativa oznaczają czynność o rozmiarze mniejszym niż normalny, przy czym 

ograniczenie może być czasowe (por. lit. palūkė́ti ʽpoczekać niecoʼ) lub przestrzenne i czasowe (por. lit. 

pakylė́ti ʽpodnieść / podnosić niecoʼ). 
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 pabósti, pabóstu (*pabos.stu < *bod-stu), pabódau ʽznudzić się, sprzykrzyć się, 

uprzykrzyć się, obmierznąćʼ (Rankoms pabódo, bemušant sviestą ʽRękom sprzykrzyło się 

ubijać masło [w maselnicy]ʼ) — czas. inchoatywny z suf. -sta- do bodė́tis dur. ʽbrzydzić sięʼ 

(zob.). Z innymi prvb.: įbosta man SD «markotno mi, niemiło mi», nubostu SD «przykrzę się 

komu», nubostu kam SD «dokuczam komu» (syn. varginu), <nubastu> SD
1 «mierżę się». 

Refl. pasibósti DP ʽprzynaglać, dopierać sięʼ, nusibósti ʽznudzić się, stać się nudnymʼ. 

 pabū̃klas 2 p.a., pabū́klas 1 p.a. 1. ʽnarzędzie gospodarskie, rolnicze, rzemieślnicze; 

przyrządʼ, war. pabū̃klė (Su tokiais pabūklais ne ką padarysi ʽTakimi narzędziami nic nie 

zrobiszʼ), war. z nieorganicznym n: pabunklas b.z.a. (por. angrãstai), 2. ʽdziało, armataʼ (to 

użycie pochodzi z kalki wyrazu ros. orúdie ʽnarzędzieʼ i przest. ʽdziałoʼ, M. Osłon, p.l.). 

Trudne do semantycznego uzasadnienia nomen instrumenti na -kla- od nieprzechodniego 

czas. pabū́ti ʽpobyć, czas jakiś przebyć w pewnym miejscuʼ (bū́ti ʽbyć, istniećʼ), zob. ŽD 

193. Formalnie bliskie būklas SD «łożysko, legowisko» (syn. guolis žvėrų), bū́kla ʽbyt, życie; 

miejsce pobytu, siedzibaʼ, bū́klė ob. būklė ̃ʽbyt, stan rzeczy, położenieʼ. 

 pabùrnis, -io 1 p.a., paburñis 2 p.a. 1. ʽdolna część twarzyʼ, 2. ʽpodbródek, podgardleʼ, 

3. ʽczęść ogłowi końskiej przechodząca pod pyskiemʼ, 4. ʽpokarm, posiłekʼ (Geras pabùrnis, 

tai ir eina stipryn ligonis ʽDobry posiłek wzmacnia choregoʼ), 5. ʽposiłek do podróżyʼ 

(Šlapelis 288), 6. ʽczubek obuwia okrywający palce, nosekʼ. Od zwrotu przyimkowego *po 

burnos albo *po burna ʽu dołu twarzy, pyskaʼ (por. burnà). War. pabùrnė, paburnė.̃ Paralele 

s.v. pakáušis. 

 pabū́teris, -io 1 p.a., war. pabū́taris przest. ʽpodszewkaʼ (Litwa pruska) — hybrydalne 

zapożyczenie z nwn. Unterfutter n. Prepozycja pa-, która pochodzi z rodzimego 

odpowiednika pãmušalas (pãmušas), zastępuje człon Unter° (por. LEW 520). Traktowanie 

początkowej spółgłoski w °bū́teris ⇐ °futter ma paralele w bõsas ⇐ nwn. Faß i brìšas ⇐ 

nwn. frisch. Zob. też futrà. — Drw. wsteczny deprefigowany: bū́teris ʽpodszewkaʼ 

(Kurschat), war. bū́taris (por. patóbelis ⇒ tóbelis; pastálčius ⇒ stálčius). Zob. też GL 40, 

93n. Vb. denom. pabū́teriauti ʽpodbić futrem, unterfütternʼ. 

 pacùkas 2 p.a. gw. ʽszczur, Rattus rattusʼ — zapoż. z błr. pacúk, -á. Por. ukr. pacjúk, 

bocúk, ros. gw. pacjúk, pasjúk ts. (ĖSBM 8, 242). War. bacùkas LZŽ (por. pìšnas > bìčnas; 

łot. šur̂ks i žur̂ks ʽszczurʼ). — Drw. pacõkas ʽdość duży szczurʼ. Drw. wsteczny: pãcas: Į 

slastus įlindo pãcas ʽDo pułapki wlazł szczurʼ. Paralele: barsùkas ⇒ bars̃as; kapšùkas ⇒ 

kãpšas (Niedermann 1956, 175).  

 pačėt̃kas 2 p.a. wsch.-lit. ʽpoczątekʼ (Itep gyvena nog pačėt̃ko ik gali LZŽ ʽI tak żyje od 

początku do końcaʼ, padarė pačėt̃kų ZS ʽzrobił początekʼ) — zapoż. ze stbłr. počatokъ, 

pačatokъ, por. błr. pačátak, -tku (ZS 37; brak w LKŽ). — War. hybrydalny pračėt̃kas (Pirmas 

pračėt̃kas visada sunkus ʽPierwszy początek jest zawsze trudnyʼ) – prefiks pa- zastąpiony 

litewskim pra- według rodzimego syn. pradžià ʽpoczątekʼ. 

 pačiešasis, -io stlit. ʽnalewacz, szynkarz, Schenkeʼ (BRB, glosa do šinkarius, zob. PAŽ 

288), właściwie *pačiašasis — zapoż. ze stbłr. podčašij, podъčašij ⇐ pol. podczaszy, -ego m. 

hist. ʽzastępca cześnika kosztujący napoje przed podaniem królowiʼ (MSJP). Kalka 

hybrydalna z lit. pa- za stbłr. pod- (por. stbłr. podsudokъ ⇒ lit. pasūdžia). Pisownia <čie> dla 

/č̓ a/, z i jako [polską] literą diakrytyczną, ma paralele w <ćiera> dla /čʼãra/ ʽczaszaʼ (ze stbłr. 

čara) i <ćiertas> dla /č̓ art̃as/ ʽdiabełʼ (ze stbłr. čortъ). Por. też <ataywiey> PK dla /ataiv̓ ai/. 

 pačynà 2 p.a., gen.sg. pačỹnos gw. ʽwiosłoʼ (Prie valties ilga pačynà ʽPrzy łodzi [jest] 

długie wiosłoʼ) — zapoż. z pol. przest. paczyna ʽwiosło duże, zwł. tratwoweʼ (SW IV, 8) albo 

błr. gw. pačýna ʽwiosłoʼ (war. do apáčyna, por. ĖSBM 1, 122n.; 8, 256). Zob. też POLŽ 739. 
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 padãbnas, -à 4 p.a., padabnùs, -ì 4 p.a. stlit., gw. ʽpodobny; odpowiedni, właściwy, 

możliwy; porządny, dobry, ładnyʼ — zapoż. ze stbłr. podobnyj, por. błr. padóbny, ros. 

podóbnyj, pol. podobny (SLA 148, LEW 521, ALEW 725). 

 padálkos, -ų 1 p.a., war. padélkos f.pl. gw. ʽdolny skraj płaszcza, kożucha, spódnicy, 

sukniʼ, np. Kailinių padálkos nejerkotos, vilnos išlindę ʽPodołków kożucha nie obszyto irchą, 

[więc] wylazła wełnaʼ. Pasikelk sijoną, ba an rasą padálkas sušlapsi ʽPodnieś spódnicę, bo 

na rosie zmoczysz podołkiʼ — zapoż. ze stbłr. podolki m.pl. (Podolki, abo podolok u šaty, 

abo otreby, HSBM), por. błr. gw. padólki (por. PZB 3, 316), pol. przest. podołki m.pl. ʽdolny 

brzeg płaszcza, szaty, sukniʼ. Forma sg. padálka 1 p.a. powstała jako singulativum na 

gruncie litewskim. Por. SLA 148, LEW 521 (brak w POLŽ). ZS 38 na pierwszym miejscu 

wymienia źródło błr. padalók. War. m. padálkas, pl. padálkai. Co do akutu por. zapoż. 

kaválkas, maršálka. 

 pãdaras 3 p.a. 1. ʽto, co zostało wytworzone, wytwórʼ, 2. ʽstworzenie, żywa istotaʼ, 3. 

ʽnarzędzieʼ (syn. padárgas), DP też ʽdzieło, skutek, uczynekʼ, SD «skutek» (syn. daiktas), 

«uczynek», padaras namų SD «budowanie», padaraĩ ū́kio m.pl. ʽnarzędzia gospodarskieʼ 

(war. padarà) — rzeczownik postwerbalny od vb. cps. padarýti m.in. ʽzrobić, sprawićʼ, zob. 

darýti. Paralele: prãdaras II, ùždaras II. — Drw. pãdarynė a. padarỹnė ʽnarzędzie; uprząż; 

drewno przeznaczone na wykonanie narzędziʼ (m.in. BRB), SD padarynė, padaras namų 

«budowanie», pãdarynės f.pl. ʽnarzędzia gospodarskieʼ, padarinỹs ʽskutek, następstwo; 

wytwór, produkt; narzędzieʼ, padarùs ʽtwórczy, wydajnyʼ, SD «powolny» (syn. inteikiųs), 

«skuteczny; uczynny» (syn. darųs), ⇒ padarystė SD «skuteczność; uczynność»; nepadarus 

SD «nieskuteczny; nieuczynny» (syn. neveikus). 

 padárgas 1 p.a. 1. ʽnarzędzie gospodarskie, rolnicze, przyrządʼ (DP ʽnaczynieʼ), 2. 

ʽnarząd ciała, część organizmuʼ, 3. pl. padárgai ʽuprząż końskaʼ (war. f. padárga a. 

pãdarga) — z *padar-kas, *padar-ka przez asymilację rk > rg (por. *viener-kis > vienérgis). 

Osnowa padar- jest dwuznaczna: może być nominalna, por. pãdaras m.in. ʽnarzędzieʼ 

(Padaraĩ ūkio: žagrė, ekėčios, kirvis, spragilas ʽNarzędzia gospodarskie: radło, brona, 

siekiera, cepʼ), bądź werbalna, por. padarýti ʽzrobić, sprawićʼ. Porównywalne derywaty z 

suf. -k- to paspirk̃as, pridurk̃as i duburk̃is. Zmiana rk > rg jest jednym z przejawów 

perseweracyjnego asymilowania się obstruentu do poprzedzającego resonantu, por. lk > lg 

(*smilka > smìlga; vertélka > vertélga) oraz nk > ng (aplinkà > ablingà; mėšlùnkis > 

mėšlùngis). Inaczej ŽD 102: suf. -ga jak w sùeiga, núostoga. Zob. też ALEW 726, gdzie 

poddaje się pod dyskusję związek apofoniczny z czas. dìrginti ʽdrażnić, pobudzać, 

podniecaćʼ. — Drw. padárginė a. padargìnė ʽmiejsce do przechowywania narzędzi 

gospodarskich, szopaʼ (dublet do padarìnė ts.). 

 pãdas I 2, 4 p.a. 1. ʽpodeszwa stopy, podeszwa butaʼ, 2. ʽklepisko w stodoleʼ, 3. ʽspód 

pieca chlebowegoʼ. SD padas «stopa w nodze; podeszwa u nogi; podeszwa u obowia». 

Odpowiada z jednej strony łot. pads ʽpodłoga z kamienia lub cegły, Estrichʼ, z drugiej strony 

psł. *podŭ ʽdolna część czegoś, znajdująca się nisko; spód, dół czegośʼ, por. ros. pod, póda 

ʽspód, dnoʼ, ukr. pid, pódu ʽdolna część stogu sianaʼ, błr. pod ʽdół, podnóże góryʼ, słń. pòd, 

póda ʽpodłogaʼ, czes. půda ʽgleba, gruntʼ, pol. spód, spodu ʽdolna część czegoʼ. Znacz. 

etym.: ʽto, co znajduje się pod stopamiʼ. Zob. BSW 209n., REW II, 382n., LEW 521. Drw. 

tematyczny pbsł. *pad-a- < pie. *pod-o-, urobiony od apofonicznego rzeczownika pie. *pōd 

< *pod-s ʽstopa, nogaʼ, acc.sg. *pód-ṃ, gen.sg. *ped-ós (Schindler 1972, 33n.). 

Alternatywna rekonstrukcja pdg. pie.: nom.sg. *pōd-s, acc.sg. *pod-ṃ, gen.sg. *ped-s 

(Beekes 1995, 189). Por. gr. πούς, ποδός, orm. otk̒  pl. ʽstopyʼ, łac. pēs, pedis m. ʽnoga; stopa 

jako miara długościʼ, wed. pā́t, pad- ʽstopaʼ. Zob. NIL 526n., de Vaan 462. Osobno zob. 

pėdà. — Drw. padai iš medžio SD «kośle, narty» [ʽnarty, łyżeʼ, L.], papadė ̃ ʽpodeszwa 
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stopyʼ, cps. pùspadis ʽzelówkaʼ (dosł. ʽpół podeszwyʼ, por. pùsė). 

 pãdas II 2 p.a. przest. ʽpodwalina, grunt; dnoʼ, SD: padas «podwalina, podeszwa w 

budowaniu», ažuguldžiu padų, pamatų «zakładam budowanie» [ʽkładę fundamentʼ]. 

Analiza: pad-a-s, drw. od neoosn. pad-, którą wyabstrahowano z vb. cps. pa-dė́-ti ʽpodłożyć 

pod co, położyć na spódʼ w następstwie reanalizy pad- + -ė́ti. Paralele: ãpdas, iñdas, ìždas, 

priẽdas, ùždas. Zob. SBS II, 142. — Drw. pãdžiai m.pl. ʽlegar, drewniany podkład kładziony 

pod ciężary, pod beczkiʼ. — Tu pewnie też stpr. paddis EV ʽchomąto, Commot [Kummet, 

das Halsjoch der Zugtiere]ʼ – mianowicie przy założeniu, że wyraz ten oznaczał pierwotnie 

ʽmiękką część chomąta, filc opasujący chomątoʼ i że następnie na zasadzie pars pro toto 

został odniesiony do ʽchomątaʼ jako całości, por. PKEŽ 3, 204n. Zob. też pavalkaĩ I. Inaczej 

Trautmann 1910, 387 (łączy z pãdas ʽpodeszwa stopyʼ). 

 padãskas 2 p.a. wsch.-lit. ʽblacha stanowiąca okucie drewnianej osi kołaʼ — zapoż. ze 

stbłr. podosokъ, por. błr. gw. padósak, -ska (por. PZB 3, 316, TSBM 3, 551), pol. gw. 

podosek, -ska (SGP IV, 187). War. padãškas > padãčkas (por. čiškà > čičkà; dieškà > 

diečkà). — War. f. padačkà 2 p.a. ⇐ stbłr. podoska, błr. gw. padóska, -i (PZB 3, 316).  

 padáuža 1 p.a., padaužà 3 p.a., pãdauža 1 p.a. c. ʽniespokojny człowiek; o dziecku: 

urwis; włóczęga; bezdomny tułaczʼ — rzeczownik postwerbalny na -ā- od neoosn. padauž- 

⇐ daužýtis refl. ʽtłuc się, obijać się (np. o ptaszku w klatce); chodzić bez zajęcia, wałęsać 

sięʼ, daužausi SD «błąkam się; gachuię, po nocy chodzę szaleiąc; tłukę się; tułam się». Zob. 

daužýti. — Z innymi sufiksami: pãdaužeka DP ʽtułający sięʼ; SD: padaužuo 1. «biegun, 

błąkacz» (syn. draikčius, klaidūnas), 2. «hultay, tułacz» (syn. pakumpis), 3. padaužuo 

naktinis «ponocnik» [ʽprzestępca, oszustʼ, SPXVI]. — War. suf. padáuka c. ʽwłóczęgaʼ 

można rozumieć jako padau- + -ka, tj. derywat od neoosnowy pochodzącej z reanalizy 

padau- + -ža. Por. nebylkà od nebylỹs lub nebylùs. Inaczej LEW 521: do dauklióti ʽbredzić w 

gorączce, fantazjowaćʼ. 

 padavìmas 2 p.a. ʽpodanie, legenda, mitʼ — dewerbalne abstractum na -im- od neoosn. 

padav- ⇐ pãdavė ʽpodałʼ, prt. do padúoti ʽpodaćʼ (zob. dav-, dúoti). Por. typ gavìmas ⇐ 

gãvo (gáuti). Znaczenie wskazuje na kalkę z pol. po-da-nie : podać. — Drw. wsteczny: 

pãdava neol. ʽwiadomość, przekaz z przeszłości, legenda; tradycjaʼ (por. lyda ⇐ lýdimas; 

skynė ̃⇐ skýnimas). 

 pãdažalas 3 p.a. ʽsos jako przyprawa do potrawyʼ — sb. postverbale na -al- od vb. cps. 

padažýti m.in. ʽzamaczać chleb, blin w tłuszczu, śmietanie, miodzieʼ (por. dažýti ʽmoczyć, 

zamaczać; farbowaćʼ). Synonimy o tej samej strukturze (suf. -al-) to pãmirkalas ⇐ 

pamirkýti, pavìlgalas ⇐ pavìlgyti (por. GJL II, § 177). — Od rzecz. pãdažalas tworzy się 

następnie 1. dãžalas ʽsosʼ (drw. wsteczny deprefigowany), 2. pãdažas ʽsosʼ, SD «musztarda; 

omaczanie» (drw. wsteczny od formacji na -al-), 3. dãžas ʽsosʼ ⇐ pãdažas. Paralele: 

pãmirkalas ⇒ mirk̃alas ⇒ mirk̃ė, mìrkė; prãmetalas ⇒ mẽtalas; prãmitalas ⇒ mìtalas, 

prãmitos ⇒ mìtas. 

 padėkà 2 p.a., gen.sg. padėk̃os ʽpodziękowanie, wyrażenie wdzięcznościʼ — zapoż. z 

błr. padzjáka, -i, por. pol. podzięka (stbłr. tylko podjakovanьe, podjakovane). Osobno zob. 

dėkà. 

 padė́kdievs gw. interi. ʽSzczęść Boże!ʼ (pozdrowienie skierowane do pracujących). Ze 

ściągnięcia zwrotu padė́k Diẽvs ʽDopomóż Bóg!ʼ (zob. padė́ti). War. zredukowane: 

padė́kdiev, padė́kdieu, padė́kdie, padė́kdi. Por. pol. gw. pomagabóg, dłuż. pomgaj Bog, ukr. 

mahájbi ʽdopomóż, Bożeʼ. Por. Urbutis 1978, 295, Mańczak 1977, 55n. Por. diẽ, diedúok, 

diepadė́k, žegnódie. 
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 padėlỹs, -io 3 p.a., padėl̃is 2 p.a., pãdėlis 1 p.a. 1. ʽjajko podłożone kurze, żeby się 

niosła w tym, a nie innym miejscuʼ, 2. ʽrzecz gdzieś położona, schowanaʼ, 3. ʽmiejsce do 

położenia, schowania czegośʼ — dewerbalny rzeczownik na -lys od neoosn. padė-, 

pochodzącej z reanalizy vb. cps. padė́ti ʽpodłożyćʼ (zob. GJL II, § 171). Por. pasėlỹs a. 

pósėlis ⇐ pasė́ti. Wątpliwy jest postulat praformy ie. -dheh1-lii̯o- w NIL 101. — Drw. 

wsteczny: pãdis ʽpadėlysʼ, rzadko pãdė ts. (inaczej BSW 48, s.v. *-da-). 

 padėl̃kas 2 p.a. gw. ʽto, co się podkłada pod coś, np. jajo podłożone pod kuręʼ — 

dewerbalny rzeczownik na -k- od neoosn. padėl-, pochodzącej z reanalizy wyrazu padėlỹs 

(zob.). Sufiksem -k- derywowano również takie wyrazy, jak praduõtkas, pridėt̃kas, 

sandėt̃kas. NB. Wywód padėl̃kas z praformy *padėt-kas (zob. GJL II, § 455) jest niemożliwy 

z uwagi na brak oparcia dla zakładanej zmiany *tk w lk. 

 padermė ̃3 p.a. 1. ʽród, rodzina; rasaʼ, DP ʽpowinowactwo, krewność; powinowaciʼ, 2. 

ʽpochodzenieʼ (Jie iš vokiškos padermės ʽOni są niemieckiego pochodzeniaʼ), 3. ʽwygląd, 

postawaʼ (Geros padermės arklys ʽKoń o pięknych kształtachʼ), 4. ʽurodzaj, plonʼ (por. 

paderė́ti ʽdawać owoc, plonʼ), 5. ʽzarobek, utargʼ (Man gera šiandie turguj padermė – 

pardaviau visus gaidžius ʽMam dziś na targu dobry zarobek – sprzedałam wszystkie 

kogutyʼ), 6. ʽnarzędzieʼ (syn. padárgas) — dewerbalny drw. na -mė od paderė́ti, zob. derė́ti 

(tam też o podobnych budową nedermė ̃i sudermė)̃. Z wymianą sufiksu: padervė,̃ por. Kokios 

ana padervės̃? Ar geros? ʽJakie jest jej pochodzenie? Czy dobre?ʼ. 

 padė́ti, pàdedu, padė́jau 1. ʽpołożyć, położyć na spód, podłożyćʼ, 2. ʽpomóc, dopomóc, 

poprzeć kogoʼ, 3. ʽo kurze: znieść jajoʼ — formacja prewerbialna do czas. dė́ti ʽkłaśćʼ (zob.). 

— Drw. pãdas II (zob.), padėlỹs (zob.), padėtìs, -iẽs f. ʽpołożenie, sytuacjaʼ. Zob. też 

padėk̃las s.v. dėk̃las. 

 padkavà, patkavà 3 p.a., pãtkava 1 p.a. przest., gw. ʽpodkowaʼ — zapoż. ze stbłr. 

podkova, potkova, por. błr. padkóva, -y, pol. podkowa (SLA 149, 163, LEW 522). War. ze 

zmianą tk > tsk: packavà (por. ZS 37, 92). Inaczej LEW 522: sekwencja -ck- ma być skutkiem 

zmieszania pożyczki z rodzimym syn. pãsagas a. pasagà. — Vb. denom. padkavóti 

ʽpodkuwaćʼ, ⇒ padkavótas (LZŽ packavótas) ʽo koniu: podkutyʼ. 

 padlagà 2 p.a. gw. ʽpodłoga z desekʼ — zapoż. ze stbłr. podloga, por. błr. padlóha, -i 

(⇐ pol. podłoga, ĖSBM 8, 109). War. padlãgos pl.t., padlãgė a. padlãgės (Kap molio – tai 

asla, kap lentų – tai padlãgės ʽJak z gliny, to klepisko, jak z desek, to podłogaʼ), też m. 

padlãgas 2 p.a. (Iš siaurų lentų geresnis padlãgas ʽZ wąskich desek podłoga jest lepszaʼ). 

LZŽ notuje jeszcze padlogà i padlõgas. 

 padnãskos, -ų 2 p.a. f.pl. gw. ʽzelówkiʼ — ze zmianą rodzaju zapożyczone z błr. 

padnósak, -ska ʽzelówkaʼ, pl. padnóski. War. ze zmianą sk > tsk: padnãckos lub padnãckai 

m.pl. ʽzelówkiʼ (ZS 38, 92; por. nõperskas > nõperckas). Z dysymilacją dn > rn: parnãckos 

lub parnãckai (zob. LEW 522). 

 padnaškas stlit. ʽpodnóżek, ławeczka służąca do oparcia nógʼ (dangus stalčius jo yr, o 

žemė kojų padnaškas jo MOP ʽniebo stolec iego iest, a ziemia podnożek nog iegoʼ) — zapoż. 

ze stbłr. podnožokъ, podnožekъ, -žka ⇐ stpol. podnożek, -żka. Por. SLA 149, LEW 522, ALEW 

726 (brak w POLŽ). 

 padõnas, -ė 2 p.a. stlit., gw. ʽpoddany, chłop pańszczyźnianyʼ — zapoż. ze stbłr. 

poddanyj, podanyj, por. błr. paddány, -aha ⇐ pol. poddany, -ego ʽsubditusʼ (ĖSBM 8, 104). 

Zob. też SLA 149, LEW 523, ALEW 727. War. paduonas (m.in. BRB ʽvnterthanʼ) – uo zam. o 

tłumaczy się wyrównaniem do rodzimych syn. padúotas i paduotinis (por. SLA 150, 

Kabašinskaitė 83). Zob. też véldamas. — Drw. padonasis, -oji DP ʽpoddany; chłopskiʼ (pl. 
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padonieji), padonis, -ė ʽpoddanyʼ (m.in. BRB ʽVnterthanʼ), padonystė MOP ʽpoddaństwoʼ 

(por. stbłr. poddanostь), padonkà ʽpoddanaʼ (⇐ stbłr. poddanka), padonus, -i LEX ʽpoddany, 

untertänigʼ, paduonus, -i CGL ʽpoddany, unterthaenigʼ. Hapaks paduosnumas BRB 

ʽpoddaństwo, vnterthenigkeitʼ trzeba poprawić na *paduonumas. 

 padorkas stlit. ʽpodarunek, upominekʼ (dabar top imi tūlas dovanas, tūlus padorkus 

MOP 1145 ʽjeszcze k temu bierzesz rozmaite dary, rozmaite upominkiʼ) — zapoż. ze stbłr. 

podarokъ, podarekъ, por. błr. padárak, -rka, ros., ukr. podárok, pol. podarek (SLA 149, 

ALEW 727; brak w ĖSBM). — Młodszy war. padárkas 1 p.a. LZŽ ⇐ błr. padárak (w kwestii 

akutu por. čemárka i zagárkas). 

 padõtkas 2 p.a., zwykle pl. padõtkai stlit., gw. ʽpodatekʼ (ne tiektai jo klausyt ir gerbt, 

bet jam vėl prisienčius ir paprastus padotkus išdavinėt DP 2101 ʽnie tylko go słuchać i we 

czci mieć, ale mu tej powinne albo zwyczajne podatki wydawaćʼ) — zapoż. ze stbłr. 

podatokъ, podatekъ, por. błr. padátak, -tku ⇐ pol. podatek (SLA 149n., ĖSBM 8, 100; brak w 

ALEW). War. f. padotka BRB ⇐ stbłr. podatka. War. ze zmianą tk > čk: padočkas MT (por. 

bìčkopis < bìtkopis). Zob. też pãbaras. 

 padráikos, -ų 1 p.a. f.pl., padraikaĩ, -ų̃ 3 p.a. m.pl. gw. ʽresztki zboża na polu po 

skoszeniu, resztki siana na łące, które się grabi i zabieraʼ — sb. postverbale od vb. cps. 

padraikýti ʽrozrzucić (gnój), roztrzepać (len), podesłać (słomę w oborze)ʼ, zob. s.v. draikýti. 

— Zapoż. litewskie w pol. gw. podrajki, pudrajki pl.t. (Zdancewicz 346). 

 padrūbà 2 p.a. wsch.-lit. 1. ʽfundamentʼ, 2. ʽpierwszy wieniec spoczywający na 

kamieniach fundamentu, podstawa budowli z drewnaʼ (LZŽ) — zapoż. z błr. padrúba, -y 

ʽnajniższa belka w zrębieʼ. War. m. padrū̃bas ZTŽ. Zob. też zrū̃bas. 

 padurk̃as, zwykle m.pl. padurk̃ai 1. ʽdolna część koszuli kobiecej, zrobiona z 

grubszego materiału i przyszyta do (lnianego) stanikaʼ (Stomenukas drobinis, o padurk̃as 

pašukinis), 2. ʽdolny brzeg sukniʼ (Bloga šeimininkė, kuri į padurkùs rankas šluosto), 3. 

ʽpodołek w sukni lub fartuchuʼ (Šlapelis 289) — dewerbalne nomen na -kas od vb. cps. 

padùrti ʽdosztukować od spoduʼ, zob. dùrti. Paralela: pridurk̃as ⇐ pridùrti. Por. LEW 113, 

ALEW 727. 

 pãduška 1 p.a. stlit., gw. 1. ʽpoduszkaʼ (mečius kruvinas po paduška tavo MOP ʽmiecz 

krwawy pod poduszką twojąʼ. Padėk po galvą pãdušką ʽPodłóż poduszkę pod głowęʼ), 2. 

ʽdolna deska ramy okiennej, parapetʼ — miejsce akcentu wskazuje na zapożyczenie z błr. 

gw. póduška, stbłr. poduška (zob. ZS 38, PZB 4, 34; por. ukr. liter. póduška ob. podúška), a 

nie z pol. poduszka czy błr. padúška (zob. SLA 150, LEW 523, ALEW 727). — Drw. 

paduškėl̃ė ʽopuszka palca, brzusiecʼ, padùtė ʽpoduszeczkaʼ (zakłada wymianę słow. 

zakończenia -uška na suf. -utė, podobnie petruškà ⇒ petrẽlė). 

 padvadà 2 p.a., gen.sg. padvãdos gw. 1. ʽfurmanka z zaprzęgiemʼ (Daug padvadų 

suvažiavo į kiemą ʽDużo podwód zajechało na dziedziniecʼ), 2. hist. ʽobowiązek dawania 

takiej furmanki na wezwanie urzędoweʼ (syn. pãstotė) — zapoż. z pol. podwoda (⇐ 

podwodzić ʽpodprowadzaćʼ); stąd też ukr. pidvóda, ros. podvóda (Bańkowski II 671). 

 padvajai, -ų m.pl. stlit. ʽpodwoje, dwuskrzydłowe drzwiʼ (ant abiejų padvajų durų 

CHB ʽna obu drzwiach podwojówʼ) — zapoż. z pol. podwoje, -oi a. -ojów (od podbój m. 

ʽsłupek podbijający belkę nadprożaʼ, Bańkowski II, 671). Por. SLA 150; brak w ALEW. 

 padvãrija 1 p.a., padvarijà 2 p.a. przest., gw. 1. ʽgospoda, dom zajezdnyʼ, DP 

ʽgospodaʼ, 2. ʽpodwórzeʼ (Privarė pilną padvãriją gyvulių ʽSpędził bydło, które zajęło całe 

podwórzeʼ), SD: padvarija «gospoda», ažurašau padvarijų «zapisuię komu gospodę», 

mokestis nuog stovėjimo padvarijoj «gościnne» [ʽopłata za stanie w gospodzieʼ] — zapoż. ze 
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stbłr. podvorie, podvorьe, błr. padvórьe, -rja n. ʽdom zajezdny; podwórzeʼ (SLA 150), por. 

ros. przest. podvórьe ʽzajazd, dom zajezdny; dom gościnny przy klasztorzeʼ, też ʽposiadłość, 

zagroda, obejścieʼ. — Drw. padvarnykas (zob.), vėzdų padvãrija ʽwłóczęgaʼ. 

 padvarnykas stlit. 1. ʽgospodarzʼ (DP, SP), por. vyresnieji Bažnyčios ir svietiškieji 

Ūkinykai, Padvarnykai namuose savo SP II, 5422 ʽstarszy kościelni i świeccy Gospodarze w 

domach swoichʼ), 2. ʽwłaściciel gospody, oberżystaʼ, SD «gospodarz, co goście przyimuie» 

— zapoż. ze stbłr. podvornikъ ʽwłaściciel gospody, oberżysta; dzierżawca karczmyʼ, por. 

pol. przest. podwornik ʽwłaściciel, dzierżawca utrzymujący mały dworekʼ (SW IV, 439). 

Zob. też SLA 150. Z obocznym sufiksem: padvarininkas CGL 1. ʽgospodarz, Verwalterʼ, 2. 

ʽmieszkaniec, Einwohnerʼ. Zob. też padvãrija. — Drw. padvarnykė SD «gospodyni, co 

goście przyimuie» (por. stbłr. podvornica ts.), padvarnykysta a. padvarnykystė MOP 

ʽgospodarstwoʼ. N.m. Padvárninkai 7x, Padvarniñkai 12x. Nazw. Padvariẽtis (suf. -ietis 

może być substytucją za -nykas). — Neoosn. padvarn-: padvarningas BRB ʽgościnny, 

przyjazny dla gości, Gastfreyʼ (z glosą: svečių mylėtojas).  

 pagadà 2 p.a., gen.sg. pagãdos stlit., gw. 1. ʽpogoda jako przebieg zjawisk 

atmosferycznychʼ, 2. ʽdobra pogoda (słoneczna, bezdeszczowa)ʼ, nepagadà ʽniepogoda, zła 

pogodaʼ, 3. przest. ʽrównowaga ducha; pokój, spokójʼ, 4. ʽsprzyjające okoliczności, pomyślna 

sytuacjaʼ — zapoż. ze stbłr. pogoda, pol. XVI w. pogoda (por. błr. pahóda, -y). Łot. pagada 

ʽdobra pogodaʼ jest lituanizmem. Zob. SLA 140, 151, LEW 523 (brak w POLŽ). Vb. denom. 

pagãdytis ʽrozpogadzać pagãdytis ʽrozpogadzać sięʼ, razsipagãdyti ZTŽ ʽrozpogodzić sięʼ. — 

We wsch.-litewskim pod wpływem białoruskiej fonetyki pagadà zmienia się w paγadà, po 

czym obce γ zanika, wydając padà 2 p.a. ʽpogoda, zwł. dobra pogodaʼ, por. Ažù pãdos visa 

nuriñkom nog laũko LZŽ ʽPodczas [dobrej] pogody wszystko sprzątnęliśmy z polaʼ. Na 

podstawie kontrakcji bótas < baγótas (zob. bagótas) można by oczekiwać wariantu *poda z 

*pāda < paγadà, jednak takiego refleksu nie zanotowano. Do padà należy vb. denom. pãdytis 

ʽwypogadzać sięʼ (Jau pãdijasi, bus saulė, bus pada LZŽ ʽJuż się rozpogadza, będzie słońce, 

będzie pogodaʼ). Osobno zob. pagadningas.  

 pagadas stlit., ukazuje się w SD
1 w dwóch hasłach: 1. «psota» [ʽniegodziwość, 

nikczemnośćʼ], 2. «skaza» [ʽzniszczenie, szkodaʼ] — rzeczownik postwerbalny od pagadìnti 

ʽzepsuć, popsuć, uszkodzić, skazićʼ (zob. gadìnti), co należy – jako causativum na SO – do 

gendù, gèsti ʽpsuć sięʼ. Paralele: pãdaras ⇐ padarýti; pãdažas ⇐ padažýti. Por. ALEW 727. 

— W SD pagadas ukazuje się w czterech hasłach: 1. «nakażenie» [ʽzepsucie, zniszczenieʼ] 

(syn. papyktis, papiktinimas), 2. «niecnota» [ʽwystępek, przestępstwo, zbrodniaʼ] (syn. 

piktybė, bjaurybė, bjaurus darbas), 3. «psota» [ʽcielesna żądza, cielesność, jurnośćʼ, L.], syn. 

bjaurybė, 4. «skaza» (syn. pagadinimas). Do tego gw. pagadas b.z.a. 1. ʽuszkodzenie w 

wozieʼ, 2. ʽwada u zwierzęciaʼ. 

 pagadlỹvas, -à 2 p.a. gw. 1. ʽpogodny, nie dżdżysty (o lecie, o czasie żniw)ʼ, 2. 

ʽzebrany w czasie bezdeszczowym (o sianie, zbożu)ʼ — zapoż. ze stbłr. pogodlivyj, por. błr. 

pahódlivy. 

 pagadningas, stlit. hapaks, por. Lytaus pagadningo [pisane <pagadniga>, gen.sg.] 

dovaną iš dangaus vandenų ročyk duoti dėl atgaivinimo žemės vaisiaus MŽ 5773 ʽDar 

pogodnego deszczu z wód niebiańskich racz dać dla ożywienia owocu ziemiʼ. Chodzi tu o 

przekład stpol. zwrotu pogodny deszcz ʽożywczy deszczʼ. Taki zwrot ukazuje się w polskich 

tekstach religijnych z XVI w., por. np. Aleś pogodnym deszczem swoj grunt polubiony 

napoił, i ochłodził zamarłe zagony (SPXVI XXVI, 170). LKŽ nie notuje adi. *pagadnas, ma 

tylko pagadlỹvas (⇐ stbłr. pogodlivyj). Możliwa jest dwojaka analiza: 1° pagadn-ingas, drw. 

od zanikłego adi. *pagadnas, 2° pagad-ningas, drw. od pagadà ʽpogodaʼ przy użyciu neosuf. 
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-ning- (por. padvarningas ⇐ padvarnykas : padvarijà). NB. LKŽ IX, 67 interpretuje 

<pagadniga> jako acc.sg. i ustala znaczenie jako ʽtinkamas, vertingasʼ [ʽwłaściwy, 

wartościowyʼ], co jest błędem. Ten błąd wyniknął z pomieszania interesującego nas 

przymiotnika z homofonicznym pagadningas ʽwłaściwy, odpowiedni, nadający się do czegoʼ 

(jest to drw. od gãdnas, zob. s.v.). Urbas 256 nie precyzuje formy przypadkowej 

<pagadniga>, zaś znaczenie określa jako ʽpożytecznyʼ (ʽnaudingasʼ, ze znakiem zapytania). 

ALEW 278, s.v. gadnas wprawdzie cytuje odpowiednie zdanie z <pagadniga>, ale tego 

zdania nie tłumaczy i dowolnie przypisuje przymiotnikowi znacz. ʽnützlich, wertvollʼ (idzie 

w tym za LKŽ, zob. wyżej). Interesujący wyraz Mażwidowy został pominięty tak w SLA, jak 

też w LEW i POLŽ. 

 pagaĩkštis, -ščio 2 p.a., pãgaikštis 1 p.a. 1. ʽniegruby patykʼ, 2. ʽpogrzebaczʼ (SD 

«kosior, pociask; ożog»). War. bez k: pagaĩštis ʽpogrzebaczʼ. Trudno oddzielać od gáikštė a. 

gáikštis gw. ʽtyka chmielowa, pręt, żerdźʼ, czemu odpowiada łot. dzeikste ʽrózga, prętʼ, 

ģeikste, ģeĩksta ʽpręt do poganiania bydła; tyka chmielowaʼ (por. ME I, 540, 695; IV, 426, 

Būga, RR I, 337, III, 841), ale dalsze szczegóły pozostają niejasne. Por. LEW 128, ALEW 728. 

— Z drugiej strony można wyjść od praformy *pakaikštis i powiązać ten wyraz z kaĩštis, z 

insercją k: kaĩkštis ʽzatyczka, korek, zasuwa drzwiʼ, por. zwłaszcza pakaišýti ʽzsunąć razem 

dopalające się polanaʼ (s.v. kaišýti). 

 pagal ̃praep. z acc. ʽkoło, przy, wedługʼ: Pagal ̃ tvõrą važiãvo ʽWzdłuż płotu jechaliʼ. 

Plaũkti pagal ̃srõvę ʽPłynąć z prądemʼ. Pagal ̃sàvo pãprotį ʽWedług swego zwyczajuʼ. — W 

DP pojawia się war. pagaleĩ < pagaliaĩ ʽwedługʼ, co mogło zostać przekształcone ze zwrotu 

przyimkowego *pa gãli, por. iki gãli przest. ʽ(aż) do końcaʼ, łot. pagalam adv. ʽaż do końca, 

zupełnie, bardzoʼ (zob. gãlas). Poza tym jest w DP war. deprefigowany galiai: galei aną žodį, 

kurį sako apaštalas DP 54226 ʽwedług onego, co świadczy o tymże Apostołʼ. Zob. też GJL III, 

§§ 726n.  

 pagalė ̃3 p.a. gw. 1. ʽkoniec, kresʼ, 2. ʽczęść stodoły, gdzie składa się słomę a. sianoʼ — 

drw. od zwrotu przyimkowego *po galu ʽpod koniecʼ albo też drw. prefiksalny od gãlas 

ʽkoniecʼ (por. GJL II, § 744). — Drw. pagaliuĩ adv. ʽkażdy w swojej części (domu)ʼ, np. 

Gyveno du broliai vienam name pagaliuĩ ʽMieszkali dwaj bracia, każdy w swojej części 

domuʼ. War. pagalì adv., np. Pagalì nãmo pẽčiai ʽW obu końcach domu [są] pieceʼ. 

 pagalỹs, -io 3 p.a. 1. ʽkij, patykʼ, SD «kiy» (syn. vėzdas), pagaliu ištinku SD «biję 

kijem» (syn. vėzdu išmušu), 2. ʽkawał drewna przeznaczonego na opał, polano, szczapaʼ 

(Geros malkos – pagalỹs į pãgalį ʽDobre drwa, polano w polanoʼ), 3. ʽpień drzewa 

oczyszczony z gałęzi, bierwionoʼ. War. pãgalis 1 p.a. Odpowiednik łot. pagale ʽpolano, 

Holzscheitʼ. Niejasne. Według LEW 523 jest to złożenie pa- i gãlas ʽkoniecʼ, ale pozostają 

trudności semantyczne, do których autor się nie odnosi. Tytułem próby zbliżymy pagalỹs w 

znacz. ʽdrewno przeznaczone do spaleniaʼ z łotewskim czas. gālêt ʽżarzyć się (o węglach), 

płonąć; świecić (o gwiazdach)ʼ, por. ME I, 617 (bez komentarza etymologicznego). Paralela: 

psł. *polěno ʽto, co się paliʼ albo ʽto, czym się paliʼ (ros. poléno, ukr. políno) ⇐ psł. *polěti 

ʽpalić się, płonąćʼ (zob. Boryś 459, s.v. polano). Różnicę formalną gāl- : °gal° dałoby się 

podciągnąć pod neoapofonię SP ā ⇒ SZ ă. Por. np. bodė́ti ʽcierpieć głód, przymierać 

głodemʼ : bãdas ʽgłódʼ; ložė́ti ʽwylec – o zbożuʼ : pãlažas m.in. ʽwygniecione, wydeptane 

miejsce w zbożuʼ, łot. laža ʽpowalone, wyległe zbożeʼ. 

 pagálvė I 1 p.a., pãgalvė 1 p.a. 1. ʽpoduszka, miękka podkładka pod głowęʼ, 2. ʽmiejsce 

pod głową, miejsce pod poduszkąʼ (war. m. pagálvis) — z substantywizacji zwrotu 

przyimkowego po gálva ʽpod głowąʼ. Por. syn. príegalvis. — Drw. pagalvỹs ʽwezgłowie, 

podwyższenie pod głowęʼ (Pagalvỹs visada būna aukštesnis už pakojį ʽWezgłowie jest 
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zawsze wyżej niż nogiʼ). Por. syn. galvū́galis s.v. galvà. 

 pagálvė II 1 p.a., pagalṽė 2 p.a., pagalvė ̃ 3 p.a. 1. hist. ʽdanina, podatek płacony od 

głowy, tzw. pogłówneʼ, 2. ʽpodatek od bydłaʼ. Analiza: pa-galv-ė — kalka słowotwórcza z 

pol. przest. po-głow-ie n. ʽdanina na rzecz panującego płacona od głowy, tj. od osobyʼ 

(SPXVI). 

 pãgastas 1 p.a. 1. hist. ʽjednostka podziału cerkiewnego w carskiej Rosji; parafiaʼ 

(Anos [dainės] yra šiandien dainiuojamos užvis pagastūse, arba parakvijose, Krečių, arba 

Kretingos, Gargždų, Plungės ʽTe [dajny] są dziś śpiewane głównie w parafiach K., G., P.ʼ), 

2. gw. ʽpieniądze zbierane podczas wesela dla nowożeńcówʼ (Mẽta pãgastą ʽRzucają 

«pagastas»ʼ) — zapoż. ze stbłr. pogostъ ʽjednostka administracyjno-podatkowa; osiedle 

wiejskie z cerkwiąʼ, por. ros. pogóst, -a przest. ʽcmentarz wiejskiʼ, gw. ʽcerkiew wraz z 

cmentarzem i pobliskimi domami; wieś z cerkwiąʼ (SRNG). Stąd też łot. pagasts ʽw czasach 

pańszczyźnianych: zebranie wiejskie dla złożenia daninʼ (ME III, 28). 

 pagelà 3 p.a., pãgelas 3 p.a. 1. ʽwilgotne i zimne powietrze, przejmujące, przenikliwe 

zimno (wiosną, jesienią), słota jesienna, szarugaʼ, 2. gw. ʽprzymrozekʼ — formacja 

postwerbalna od vb. cps. pagélti m.in. ʽzmarznąć aż do bóluʼ (zob. gélti). Zapoż. litewskie w 

pol. gw. pagieła, pugieła ʽszaruga, plucha, zimny, drobny deszczʼ (Zdancewicz 345). — Z 

innymi sufiksami: pagelatìs, gen.sg. pãgelaties 3 p.a. f. ʽzimna, słotna pogoda; przejmująco 

zimne powietrzeʼ, pagelė ̃ ts. (war. metatetyczny: palegė)̃, pagelnà ts. (ze skrzyżowania 

pagelatìs i pagelnà pochodzi war. pagelnatìs LZŽ), pageluõ ts. — Wyraz pagelatìs został 

przejęty do jęz. białoruskiego w formie gw. póheladzь ʽmgła, mżawkaʼ (NB. ĖSBM 9, 258n. 

uznaje ten wyraz za niejasny i szuka powiązania z óžolydь, co jest trudne do przyjęcia). — 

War. na SW gėl-: pagėlà, pagėlaĩ m.pl. ʽprzejmujące zimnoʼ, pagėlė ̃ts., pagėluõ ts. 

 pagymaĩs adv. żm. 1. (zaprzęgać konie) ʽjeden za drugim, para za parą (w czwórki albo 

w szóstki)ʼ, np. Šešius ašvienius, šiaudų grįžtėmis papuoštus, pagymaĩs (ne gretomis) 

pakinkę, važiuoja ʽJedzie, zaprzęgnąwszy pagymais sześć koni, ozdobionych słomianymi 

przewiąsłamiʼ. Pagymaĩs sukinkyti arkliai, minant linus ʽJeden za drugim zaprzężone konie 

do międlenia lnuʼ, 2. ʽjeden po drugim, po kolei, w szereguʼ. Leksem gym- jest 

prawdopodobnie identyczny z tym, który ukazuje się w wyrazie pagỹmas a. pagỹmis 

ʽpostawa, wygląd po kimś odziedziczonyʼ (zob. gìmti), ale powstanie przysłówka ʽjeden za 

drugumʼ pozostaje na razie niejasne. Por. syn. pratėg̃ui. 

 pãgirios, -ių̃ 3 p.a. f.pl. pot. ʽstan zatrucia po nadużyciu alkoholu, katzenjammer, kacʼ 

(Jis serga pagiriomis. Vakar gėrimas, šandie pãgirios – vis užimtas) — sb. postverbale od 

vb. cps. *pasigirti ʽzatruć się wskutek upiciaʼ. Por. z jednej strony apgìrti ʽupić sięʼ (tu brak 

form zwrotnych), z drugiej strony refl. pasigérti ʽupić sięʼ. Łot. paģiras jest lituanizmem 

(Karulis II, 9). Z innymi tematami: pãgiros, pãgirės (por. ùžgirės ʽzapijanie postanowienia o 

małżeństwieʼ ⇐ užgérti), pagirỹs. Por. SZ gir- ⇐ ger- s.v. gìrdyti, girsnóti. — Drw. 

pagiringas BRB ʽtrzeźwy (o biskupie)ʼ, ⇒ pagiringysta MOP ʽtrzeźwośćʼ, pagiringỹstė ts. 

(syn. pagirystė). Vb. denom. pagiriáuti ʽcierpieć na pochmiel, mieć kacaʼ (Gera gerti, bet 

sunku pagirióti ʽDobrze jest pić, ale ciężko się to odchorowujeʼ), ⇒ išsipagirióti ʽwytrzeźwić 

sięʼ, prasipagirióti ts. 

 pagirs̃kas 2 p.a. gw. ʽsamochwał, chwalipiętaʼ — formacja z neosuf. -sk- od osnowy 

pagir-, wyabstrahowanej z vb. cps. pasigìrti ʽpochwalić się czymʼ. War. pagìrskis. — Drw. 

deprefigowany: girs̃kus ʽchwalipiętaʼ (por. pirs̃kus, smirs̃kus), ze zmianą sk > ck: girc̃kus. 

 pãglasas 1 p.a. gw. ʽpogłoska, plotkaʼ (pãglasą paléisti ʽrozpuścić pogłoskęʼ) — drw. 

wsteczny od *paglaska, co zapożyczone z pol. pogłoska ʽwiadomość niepewnej 

autentycznościʼ. Odrzucenie suf. -ka też w pãtašas i pavõras. Rodzaj męski dostosowany do 
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rodzimych syn. pãskalas i gañdas, gars̃as (paralela: klotkà ⇒ klõtas). LKŽ IX, 88 mylnie 

wskazuje pol. pogłos [ʽpowtórzenie głosu, odgłos, echoʼ] jako źródło. 

 pagónis, -ies 1 p.a. c. ʽpoganinʼ — zapoż. ze stbłr. poganъ (SLA 151, Borowska 356, 

LEW 524, ALEW 728n.). War. pagonìs, -iẽs 3 p.a., pãgonis 1 p.a.; pagónas a. pagõnas (m.in. 

SD). Fem. pagonkà 2 p.a., SD pagonka «poganka», LEX paganka ⇐ stbłr. poganka, błr. 

pahánka, -i. Zob. też pahona. — W tekstach XVI-XVII w. ukazują się poza tym: pahõnas a. 

pãhonis, f. pahonkà (zachowujące błr. spirant [γ], por. SLA 152) oraz pagončius, pahončius 

⇐ stbłr. poganecъ, błr. pahánec, -nca (por. SLA 151). — Słowiańskiego pochodzenia są też 

odpowiednie formy łot. pagãns ʽpoganinʼ, przen. ʽbezbożnik, zły człowiekʼ (ME III, 28n.) 

oraz stpr. poganans, poganens, pogūnans acc.pl. ʽpoganie, Heidenʼ. — Drw. pagonýbė a. 

pagonijà ʽpogaństwoʼ — nowotwory literackie, które zastąpiły stlit. pagonỹstė (np. SD) lub 

pagonstvà (np. DP) ⇐ stbłr. poganstvo, pol. pogaństwo; pagóniškas a. pagõniškas ʽpogańskiʼ 

⇐ stbłr. pogan(ь)skij; pagóniškiai adv. ʽpo pogańskuʼ (SD adv. «pogańskie»).  

 pãgrabas I 1 p.a. gw. ʽpiwnica pod domemʼ (syn. rusỹs), SD «piwnica; ziemianka» — 

zapoż. z błr. póhrab, -a ʽziemianka; piwnicaʼ. — Stlit. pagrebas CHB ⇐ stbłr. pogrebъ 

(Tegul... turi pilnus pagrebus vyna PK 4620 acc.pl. ʽNiechaj mają pełne piwnice winaʼ), por. 

ros. pógreb, ukr. póhrib, póhreb ʽpiwnicaʼ. War. f. pagrabė LEX ʽKellerʼ (LKŽ akcentuje 

pagrabė ̃ 3 p.a.). Zob. SLA 151, LEW 524, ALEW 729. — Drw. pagrabìnis ʽtrzymany w 

piwnicyʼ (SD adi. «piwniczny»), pagrabnykas SD sb. «piwniczny» [ʽprzełożony nad 

piwnicamiʼ, SPXVI]. 

 pãgrabas II 3 p.a. gw. ʽpogrzeb, złożenie do grobuʼ (Girk dieną vakare, žmogų 

pagrabe ʽChwal dzień wieczorem, a człowieka na pogrzebieʼ) — zapoż. z błr. gw. póhrab, 

‑a. — Stlit. pagrebas CHB ⇐ stbłr. pogrebъ. Zob. SLA 151, LEW 524, ĖSBM 9, 259 (brak w 

ALEW). Zob. też syn. pakarãnas, láidotuvės, pakapỹnos, pakasylos, pakasỹnos, pakrãvai. — 

Vb. denom. pagrabáuti ʽna pogrzebie modlić się lub śpiewaćʼ. 

 pãgrindas 3 p.a. ʽpodstawa, osnowa, zasada, uzasadnienie; podkład w malowaniuʼ, gw. 

ʽpomost z żerdzi dla składania siana, zboża; podłoga z grubych desek w oborzeʼ — sb. 

postvb. na -as od pagrįs̃ti ʽnasłać, położyć nawierzchnię z desekʼ, przen. ʽugruntować, 

uzasadnićʼ (zob. grįs̃ti). — Drw. iš pagrindų̃ adv. ʽzasadniczo, z zasadyʼ. 

 pahona stlit. hapaks ʽpogankaʼ: Tùrime paváizdą anojè pahõnoje DP 22213 ʽMamy 

przykład w onej poganceʼ (zob. ALEW 728) — drw. wsteczny od pahonkà (zob. s.v. 

pagónis), umożliwiony przez to, że segment -ka został zinterpretowany jako formant 

deminutywny. Podobne wypadki to príetelka ⇒ príetelė i smūtkà ⇒ smūta. LKŽ IX, 103 

nadaje akcent pahonà 2 p.a. 

 paĩbelis, -io 1 p.a. gw. 1. ʽzguba, nieszczęścieʼ (Eik pas jį, kad nori savo paĩbelio! ʽIdź 

do niego, jeśli chcesz swej zguby!ʼ), 2. ʽlicho, zły duch, diabełʼ (Paibeliai žino, kaip te iš 

tikrųjų buvo ʽDiabli wiedzą, jak tam naprawdę byłoʼ). Też w przekleństwie: Kàd tavè 

paĩbelis! ʽNiech cię diabli!ʼ War. z ei < ai: peĩbelis. Zapożyczone z błr. pahíbelь, stbłr. 

pogibelь ʽzguba, śmierć; zniszczenieʼ (por. LEW 525, GJL I, §§ 342, 385). Dyftong lit. ai 

pochodzi z kontrakcji usuwającej hiat wywołany zanikiem spółgłoski [γ]: *paγiC- > *pa.iC- 

> pai̯C. W podobny sposób powstała forma náika (zob.). Zob. też triū̃bnyčia. — Vb. denom. 

paibeliúotis ʽpieklić się, złorzeczyć przy użyciu słowa «paibelis»ʼ. 

 paĩkas, -à 4 p.a. 1. ʽniemądry, głupi, tępy; niedorzecznyʼ, 2. ʽszalonyʼ (m.in. DP), 3. SD 

«krnąbrny, ociętny, uporny» — formacja dewerbalna na SO paik- do peik-/pik-, zob. peĩkti, 

pìktas i páikstyti (s.v. pỹkti). Por. LEW 525, ALEW 730. — Drw. paikybė DP ʽszaleństwoʼ, SD 

«krnąbrność, ociętność, upor», páikša a. paĩkšas, paĩkšis ʽgłuptas, dureńʼ, paikus SD 

«dziwak» [ʽczłowiek o chimerycznym usposobieniu, któremu nie można dogodzić, kapryśny, 
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zrzędaʼ, SPXVI]. — Vb. denom. 1. paĩkti, paikstù, paikaũ ʽgłupieć, durnieć, baraniećʼ, 

papaĩkti ʽstracić głowę, oszalećʼ (⇒ papaĩkėlis ʽszalony, obłąkanyʼ), 2. paikáuti ʽwygłupiać 

się, pleść bzdury; okazywać upórʼ, paikauju SD «upieram się na co, uporem idę» (syn. paiku 

esmi), 3. paikavóti a. páikavoti ʽo młodzieży: wygłupiać się, szalećʼ (atsipaikavóti 

ʽotrzeźwieć, oprzytomniećʼ), 4. páikinti ʽrozpieszczać; psuć, sprowadzać na złą drogą; 

wprowadzać w błąd, mamić, omamiać, bałamucić (dziewczynę), tumanić; ganić, potępiaćʼ 

(Gražios moteres tūlą išpaikino ʽPiękne kobiety niejednego [już] otumaniłyʼ), 5. paĩkinti 

ʽogłupiać, tumanićʼ (syn. mùlkinti), 6. páikioti a. paikióti ʽtracić głowę, rozum, szaleć; stawać 

się niepoważnym, robić głupstwaʼ. Tu też stpr. ENCH paik-: kai mes... ni mēntimai bhe 

paikemmai ʽabyśmy nie kłamali, ani omamiali, das wir... nicht liegen oder triegenʼ, zob. LAV 

250n. 

 paĩlyti, paĩliju, paĩlijau gw. 1. ʽuderzać, bić, tłuc kogoʼ, 2. przybijać (deskę 

gwoździami)ʼ — ten czasownik może być refleksem innowacyjnego SP/SO pail- od SZ pil- 

jak w pìlti m.in. ʽbić kogoʼ (por. pol. pot. zlać kogo ʽzbić kogoʼ, przylać komu ʽuderzyć, 

zdzielić kogoʼ). Paralele apofoniczne: dáilyti, dáilinti ⇐ dìlti; káirinti ⇐ įkìrti i spairìnti ⇐ 

spìrti. W kwestii rozwoju znaczeniowego od ʽlaćʼ do ʽbićʼ por. tvaĩnyti ʽrozlewaćʼ obok 

tvaĩnytis ʽbić sięʼ. Inaczej LEW 525, 563, który uważał pail- za formę SO do pwk. peil- jak w 

peĩlis ʽnóżʼ. — War. paĩvyti, -iju, -ijau ʽuderzać, zadawać razy, bić, walićʼ należy tutaj na 

mocy oboczności spółgłoskowej l/v, por. dalìnti ob. davìnti lub talam̃pyti ob. tavam̃pyti (zob. 

GJL I, § 461). — Z uwagi na podobieństwo formy i możliwe wahanie l/r (por. pìlšys ob. 

pìršys) można tu dołączyć czas. paĩryti, -iju, -ijau ʽbić, wbijać (gwoździe); bić kogoʼ, 

atpaĩryti ʽodbyć, odpracować (przez czas jakiś)ʼ, išpaĩryti ʽwykopać (rów)ʼ. 

 páinioti, páinioju, páiniojau ʽplątać, wikłać, mieszać, oszukiwać; włazić pod nogiʼ. 

Refl. páiniotis DP ʽbawić się; parać sięʼ, apsipainioti DP ʽzabawić się; zatrudnić sięʼ, 

įsipáinioti ʽwplątać sięʼ. SD: painioju «machluię» [ʽpodrabiam, fałszujęʼ], «wiklę co, 

plątam», įpainioju «więznie co, kogo; wplatam» (syn. įpinu), ažupainiotas «zawikłany», 

įpainiotas «uwikłany», išpainioju SD
1 «odwikławam» (syn. išraizgau), supainioju SD

1 

«gmatwam» (syn. suraizgau), «zawikływam» — iterativum z suf. -o- i neoapofonią SP/SO 

pain̓ - od neopwk. pyn̓ - jak w pýniau (prt. do pìnti ʽpleść, splataćʼ). Paralele: skáinioti ⇐ 

skýniau i tráinioti ⇐ trýniau. Neopwk. pyn̓ - tkwi też w osnowie nieapofonicznego iter. 

pỹnioti (por. skýnioti/skỹnioti i trỹnioti). Odmienna analiza w ŽD 517 i GJL II, § 586: páin-io- 

(apofonia stoi w sprzeczności z formantem, który jest neosufiksem). — Stary SO pan-: 

panoti b.z.a. (zob. s.v. pìnti), por. łot. paņât ʽciasno odziewać, opatulaćʼ. W związku z tym 

ŽD 517 (za nim Ostrowski 2006, 99) przyjmuje, że páinioti weszło na miejsce *panióti. — 

Neoosn. pain̓ -: páinia ʽzamieszanie, kłopotʼ, paĩnios f.pl. ʽpowikłania, komplikacjeʼ (war. 

páina, m.in. u Donełajtisa), páiniava a. painiavà ʽprzeszkoda, niedogodność, kłopot, 

zawiłośćʼ (por. mãliava, pýliava), przen. ʽzły duch, diabełʼ. — Neoosn. pain-: painùs, -ì 

ʽzasupłany (węzeł), zawikłany, zawiły, zagmatwany; mylny (o drodze)ʼ. 

 paisýti, paisaũ, paisiaũ ʽcepami otłukiwać łodygi lnu a. jęczmienia dla oczyszczenia 

ich z ości, kolcówʼ — iterativum z suf. SP/SO pais- od neopwk. pis-, zob. pìsti. 

Odpowiednik łot. pàisît ʽmiędlić len, trzepać len; potrząsać kimʼ (war. paîsīt2, pàisīt2). 

Paralele: kaišýti ⇐ kìšti; raizgýti ⇐ rìgzti. Z innym sufiksem: páistyti ʽmiędlićʼ (*pais-sty-). 

— Nawiązanie słowiańskie: czes. pěchovati ʽtłuc w moździerzu, ubijać w stępieʼ – 

iterativum do pcháti < psł. *pĭxati (por. BSW 220, REW II, 363, Rejzek 2001, 457). — Zapoż. 

litewskie w błr. gw. pajsácь, pójsacь ʽmłócić cepami jęczmieńʼ, pol. gw. pejsować, pojsować 

(pojsać) ʽmłócić powtórnie jęczmień dla oczyszczenia go z ości, wąsówʼ, zob. Urbutis, Balt 

V:1, 1969, 67 = Urbutis 2009, 380, Zdancewicz 346, Laučjute 48. — Obok paisýti jest war. 

akc. páisyti, -au, -iau, którego używa się w znacz. przenośnym: ʽzwracać na co uwagę, 



1185 

na prawach rękopisu 

baczyć, reagowaćʼ, też ʽstarać się pojąć, zrozumiećʼ (Aš paisau, ale nesupaisau, ką jis kalba, 

t.y. nesuieškau mislios JU ʽStaram się pojąć, co on mówi, ale nie rozumiem, tj. nie znajduję 

myśliʼ), supáisyti 1. ʽzrozumiećʼ, 2. ʽo dziewczynie: dorobić się dzieckaʼ (Ir supáisė merga 

vaiką). Por. LEW 526. — Tu pewnie też išpáisyti ʽroztrwonić, przepuścić majątekʼ: Tuoj tu 

visa išpáisysi ir pats eisi žebravot ʽTy zaraz wszystko roztrwonisz, a sam pójdziesz na 

żebryʼ), znacz. etym. ʽrozrzucić, rozszastaćʼ (por. syn. iššvaistýti). — Neoosn. pais̓ - (⇐ 

paisiaũ): páisioti ʽpojmować, rozumiećʼ, por. Nemažna jo supáisiot: rozą teip pasakys, 

kitąroz teip ʽNie można (trudno) go zrozumieć: raz powie tak, innym razem siakʼ. Por. 

páinioti, skáinioti, tráinioti. 

 paystė́ti, paystė́ju, paystė́jau: NDŽ II, 403 nie podając żadnych szczegółów, odsyła do 

hasła paėjė́ti, -ju, -jau. Ten czasownik oznacza ʽpodejść trochę, zrobić parę krokówʼ, np. 

Tolėliaũ paėjė́kim! ʽPodejdźmy trochę dalej!ʼ Galiùką paėjė́sime kartù ʽKawałek 

podejdziemy razemʼ. Paėjė́jęs kẽletą žiñgsnių, sustódavo ʽPrzeszedłszy parę kroków, 

stawał/zatrzymywał sięʼ. Także w LKŽ nie ma okazowych zdań, które by ilustrowały użycie 

czas. paystė́ti. Zaznaczono jedynie, że używał go Jablonskis. DLKŽ w odróżnieniu od NDŽ 

nie uważa tego czasownika za literacki. Etymologia °ystė́ti nie jest ugruntowana. LEW 188 

odsyła do adi. į́sas ʽkrótkiʼ, ale nie uzasadnia swej decyzji. To zestawienie jest oczywiście 

niezadowalające, ponieważ pozostawia bez wyjaśnienia segment -t- w °yst-. Tytułem próby 

zastosujemy do °ystė́ti analizę, którą podsuwają czasowniki typu rūkst-ė́ti ʽdymić – o 

kominieʼ (war. rūkst-énti ʽdymić – o łaźni, suszarniʼ). Są one zbudowane na neopwk. rūkst-, 

który wyabstrahowano z prs. rū̃k-sta do rū̃kti ʽdymić się, wydzielać dymʼ, por. Kur dega, tę 

ir rū̃ksta ʽGdzie się pali, tam się dymiʼ. Z segmentacji °yst-ė́ti wynika przypuszczenie, że 

osnową tego czasownika było prs. na -sta-, mianowicie *ysta ʽidzie robiąc parę kroków, robi 

parę krokówʼ vel sim. Pisownia *ysta jest taka jak w gỹsta ʽgaśnieʼ (wsch.-lit. prs. do gìsti, 

gisaũ), które zastąpiło gįs̃ta, pochodzące z *gįs-sta < *gins-sta (odnowienie *gi-n-sa). To 

prowadzi do rekonstrukcji prs. na -sta-: *įsta ʽidzieʼ < *insta. Wygląda na to, że suf. -sta- 

dołącza się tu do neopwk. *in-. Ten ostatni może pochodzić z metanalizy formy *ina ʽidzieʼ, 

tj. prs. z suf. -na, opartego na SZ *i- od ei- ʽiśćʼ (eĩti). Pod względem sufiksu *i-na 

odpowiada eĩ-na, przy czym każda z tych form przedstawia niezależne odnowienie 

atematycznej formy prs. eĩti ʽidzieʼ. Jeśli powyższe miałoby okazać się możliwe do 

przyjęcia, to mielibyśmy tutaj drugi (obok eñtį, zob.) ślad obecności w bałtyckim 

apofonicznego alternantu *h1i-, ślad porównywalny np. z refleksem i- w wed. inóti ʽpopycha, 

nagli, posyłaʼ (pie. *h1i-néu̯-ti), het. īt ʽidź!ʼ (pie. *h1i-d
hi) i toch. A yiñc ʽiśćʼ, por. LIV

2 

232n. 

 páistyti, páistau, páisčiau ʽpleść bzdury, zmyślać, bredzić, bajdurzyćʼ. Odpowiednik 

łot. pàistît2 ʽtłuc, otłukiwać w stępieʼ (pàistît piestā kaņepes). Rekonstrukcja: *pais-sty- — 

frequentativum z neoapofonicznym SO pais- ⇐ pis-, por. pìsti ʽfutuereʼ. Granicę 

morfologiczną zatarła degeminacja s.s > s. Por. raistýti ⇐ rìsti oraz áustyti, pùstyti. Czas. 

łotewski zachował znaczenie bliskie etymologicznemu (ʽtłucʼ), podczas gdy użycie páistyti 

zostało zawężone do znacz. przenośnego i pejoratywnego459. Akut wtórny, podobnie jak w 

páisyti (zob. paisýti). W świetle powyższego trudno przystać na rekonstrukcję *páin-sty- w 

LEW 526460, gdzie pain- ma być alternantem w SO do pin-, pìnti m.in. ʽpleśćʼ (autor 

 
459 Por. rozwój znaczenia w wypadku pol. pot. pierdolić intr. ʽpleść głupstwa, zmyślać, bajdurzyć, gadać bez 

potrzebyʼ (od XVI w.), tr. pierdolić kogo ʽtraktować kogo lekceważąco, z pogardąʼ ⇐ pierdolić kobietę 

ʽfutuereʼ (por. lit. pìsti) ⇐ pierd-olić ʽmocno, głośno pierdziećʼ (Boryś 430). Ekspresywny suf. -olić ukazuje 

się także w biadolić ʽbiadać, użalać sięʼ, partolić ʽrobić co źle, niedokładnieʼ (syn. partaczyć), ściubolić 

ʽszyć powoli, nieumiejętnieʼ.  
460 Struktura fonotaktyczna tej formy jest całkiem odosobniona. W jęz. litewskim w zasadzie unika się łączenia 

suf. -sty- z osnową zakończoną dwoma resonantami (w danym razie -i̯n- = -RR-). Tymczasem osnowa o 



1186 

na prawach rękopisu 

przywołuje idiom niekùs pìnti ʽpleść głupstwaʼ). — Neoosn. paist- (⇐ páistyti): páista c. 

ʽkto plecie bzdury, pierdoliʼ, páistalas ʽbzdury, głupstwaʼ (Pradėjo apie tokį vyrą visokius 

páistalus [kalbėti] ʽZaczął o takim człowieku rozmaite bzdury [opowiadać]ʼ, páistena c. ʽkto 

plecie bzduryʼ, páistas ʽbzdury, głupstwaʼ. 

 paišaĩ, -ų̃ 4 p.a. m.pl. ʽsadzeʼ, paĩšos f.pl. ts. — sb. postverbale od paišýti m.in. ʽmazać, 

brudzić sadząʼ ⇐ piẽšti (zob.). Paralele: maigaĩ ⇐ máigyti; razgaĩ ⇐ razgýti; rãškės ⇐ 

raškýti. Inaczej IEW 794n. i LEW 526n., gdzie zestawienie z wed. péša- m. ʽozdoba, 

ornamentʼ (pie. *poi̯ḱ-o-) sugeruje dla litewskiego nomen prymarne na SO paiš- ⇐ pieš-. 

Niejasny jest dyftong ui w war. puĩšos f.pl. ʽsadzeʼ (por. muità ob. maità; zob. Būga, RR I, 

302; II, 263). — War. z *-g- w wygłosie pwk.: cs. pěgŭ ʽróżnobarwny, pstryʼ, ros. pégij 

ʽpstrokaty, srokatyʼ, pol. piegi f.pl. ʽżółtobrunatne plamki na skórzeʼ, < pbsł. *pai̯ga- ⇐ pie. 

*pei̯g- (por. łac. pingō, -ere ʽkreślić, malowaćʼ). 

 paišýti, paišaũ, paišiaũ 1. ʽrysować, malowaćʼ, 2. ʽbrudzić sadzą; kalaćʼ, 3. ʽpisać listʼ. 

DP ʽmalować, kreślićʼ. išpaišýti: išpaišau SD «rysuię co wąglikiem, ołowem» (išpaišýtas DP 

ʽpokreszonyʼ) — iterativum z suf. -y- i SP/SO paiš- ⇐ piš-/pieš-, por. piš- i piẽšti. Paralele: 

kaišýti ⇐ kìšti; švaisýti ⇐ švìsti; máižyti ⇐ mỹžti. Z obocznym sufiksem: paĩšinti ʽbrudzić, 

mazać sadząʼ (war. puĩšinti). — Postverbalia: paišaĩ (zob.), paĩšas ʽplama od sadzyʼ, paišẽlis 

ʽołówekʼ (syn. pieštùkas), paĩšinas, -à ʽumazany sadząʼ. — Neoosn. paiš̓ - (⇐ paišiaũ): 

*paišioti, z czego páižioti, np. Mama parnešė jam sąsiuvinį, i jis tuo pripáižiojo ʽMama 

przyniosła mu zeszyt, a on od razu [go] zabazgrałʼ. Zmiana -i̯š- > -i̯ž- też w kepaĩžis i máižė. 

— Neoosn. paišy-: paišýba ʽrysowanie, nauka rysunkuʼ, paĩšymas ʽrysowanieʼ, SD 

išpaišymas «rysowanie wąglikiem», išpaišýtas DP ʽpokreszonyʼ [ʽpokryty napisamiʼ, SPXVI]. 

 paĩtintis, tylko z prvb. už-: užsipaĩtinti, -paĩtinu, -paĩtinau ʽzachcieć się komuʼ, np. 

Boba kap užsipaĩtino namo, tai niekas negalėjo pertart ʽJak już się zachciało tej babie do 

domu, to nikt nie potrafił jej od tego odwieśćʼ. Jis užsipaĩtino į miestą važiuoti ʽZachciało mu 

się jechać do miastaʼ. Niejasne. Brak alternantów †peit-, †pit-. Może łączyć się z išpáitėti, -

ju, -jau ʽzgłupieć, dumm, töricht werdenʼ (NDŽ) i páitera c. ʽgaduła, paplaʼ (⇒ išpáiterioti 

ʽwypaplaćʼ). — Sb. postvb. paità ʽchętka, zachcianka, kaprys, np. u dzieckaʼ (Kas tai būtų, 

kas aš visas vaikų paitàs pildytau! ʽCo by to było, gdybym ja wszystkie zachcianki dzieci 

spełniałaʼ). 

 páitvėti, páitvėju, páitvėjau żm. ʽo chorym: zmagać się z chorobąʼ, išpáitvėti ʽprzyjść 

do zdrowia, wyzdrowieć, wydobrzećʼ, refl. išsipáitvėti ʽwyzdrowieć; uniknąć śmierci, 

ocalećʼ — budowa przemawia za vb. denominativum na -ė- od sb. *paitva lub adi. *paitvus. 

Dalszy wywód niepewny. LEW 587 sugerował związek iš(si)páitvėti z rodziną rzecz. piẽtūs 

ʽpołudnie; południowy posiłekʼ (hipoteza neoapofonii pait- : piet-). 

 pajaĩ, -ų̃ 4 p.a. m.pl. gw. ʽwosk pszczeliʼ. Trudne. Būga, RR II, 511 proponował 

zbliżenie z rodziną scs. sŭ-poj-iti ʽzłączyćʼ, pol. spoić. Mało to prawdopodobne wobec faktu, 

że -pojiti jest causativum do piti ʽpićʼ (zob. Boryś 426, 456, 569), a taki czasownik w 

językach bałtyckich nie występuje. Inaczej LEW 527: do wed. páyas- n. ʽsok (życiowy), 

woda, mlekoʼ, aw. payah- ʽmlekoʼ. Jeśli tak, to wyraz należy do czas. pýti m.in. ʽo krowie: 

zacząć dawać mlekoʼ, mianowicie jako drw. na SO paj-V od pij-V (zob.). — Vb. denom. 

užsipajúoti ʽzawoskować sobieʼ: Bitys žiemai aulį užsipajúoja ʽPszczoły zaklejają sobie na 

zimę szczeliny ula woskiemʼ. 

 pãjamos, -ų̃ 3 p.a f.pl. ʽwpływ, dochód, przychód bruttoʼ, pajamà ʽczas, gdy księżyc 

przybiera, dochodzi do pełniʼ < *pajam-ā- — abstractum dewerbalne na SO (*am-/*jam) od 

 

wygłosie -RT- jest przed -sty- tolerowana, por. táikstyti, gaubstýti, lankstýti, lámstyti, valkstýti, žarstýti. 
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prs. pàjemu do pajim̃ti < pa-ĩm-ti ʽwziąć, zagarnąć, zabraćʼ. Na temat j w roli wypełniacza 

hiatu zob. s.v. im̃ti. Podobna budowa w są́jama a. sąjamà ʽsylabaʼ (neol.) ⇐ sùjemu 

ʽzbieramʼ. — Neoosn. pajam-: pajamìngas ʽdochodowy, zyskowny, intratnyʼ, vb. denom. 

užpajamúoti ʽzapisywać na poczet przychoduʼ. 

 pãjus, -aus 2 p.a. ʽwkład do kapitału spółdzielni, udział członkowskiʼ, pl. pãjai — 

zapoż. z ros. paj, -a ʽudziałʼ (por. LEW 527, REW II, 302). — Drw. pãjinis kapitãlas ʽkapitał 

udziałowyʼ (por. ros. pajevój vznos ʽwkład, udziałʼ).  

 pakabùčiai, -ių 2 p.a. m.pl. gw. ʽobwisłe płatki skóry pod szczękami koguta i kury, 

tzw. dzwonki a. puckiʼ — pluralizacja wyrazu pakabùtis ʽcoś wiszącego, wisząca ozdoba, 

wisiorekʼ, por. czas. pakabìnti ʽpowiesićʼ (s.v. kabė́ti). Inne nazwy dla ʽdzwonkówʼ to 

abrū̃sai, burzdùklai, pakarū̃klai i penaĩ. 

 pakajáuka 1 p.a. przest., gw. ʽpokojówka, panna służącaʼ (Kai jauna buvau, pas ponus 

pakajáuka buvau ʽJak byłam młoda, byłam pokojówką u państwaʼ, tj. we dworze) — zapoż. z 

pol. pokojówka, -i (zdrobnienie od pokojowa, zob. pakajavóji). Stąd też błr. gw. pakaëŭka.  

 pakajavóji przest., gw. ʽpanna służąca, pokojówka we dworzeʼ (Dvare dvi 

pakajãvosios buvo ʽWe dworze były dwie pokojówkiʼ) — forma emfatyczna do pakajavà 4 

p.a. ts., co zapożyczono z pol. przest. pokojowa, to przez elipsę ze służąca pokojowa ⇐ 

pokój, pokoju (por. SW IV, 501). Por. POLŽ 128. NB. Lit. liter. kambarìnė ʽpokojówka w 

hoteluʼ jest przekładem z pol. pokojowa (por. kambarỹs ʽpokójʼ). 

 pakãjus I, -aus 2 p.a. stlit., gw. ʽpokój; spokójʼ. DP ʽpokoj, spokojnie, bezpieczny, 

przymierzeʼ — miejsce akcentu wskazuje na zapoż. z błr. pakój, -ja, stbłr. pokoj (SLA 152, 

LEW 528, ALEW 731). Por. prabãjus, razbãjus. Inaczej Borowska 356 i LKŽ IX, 142: z pol. 

pokoj (pokój). Osobno zob. spakãjus. — Drw. pakajìngas, DP pakãjingas ʽspokojny; nie 

związany z niepokojem, troskamiʼ, pakajnas BRB ʽspokojny, ruhigʼ ⇐ stbłr. pokojnyj (błr. 

pakójny); pakajùs, -ì adi. ʽspokojnyʼ (pakajesni ir paklusnesni vyresniam urėdui DP 1932 

nom.pl.m. ʽspokojniejszy i posłuszniejszy zwierzchniemu urzędowiʼ). Vb. denom. pakãjinti 

ʽuspokoić, pojednaćʼ, pakajúoti ʽzachowywać spokójʼ. — Pol. pokoj ʽpaxʼ zapożyczono do 

jęz. staropruskiego jako *pakais, por. packaien acc.sg. ʽpokój, Friedenʼ. Drw. wstecznym od 

stpr. *pakaj- jest pak- w packan, packun acc.sg. ʽpokój, Friedenʼ. PKEŽ 3, 212 widział w tym 

wariancie raczej skrót haplologiczny.  

 pakãjus II, -aus 2 p.a. stlit., gw. ʽpokój mieszkalny, zwykle dobrze urządzony; pokój 

gościnny. DP ʽpokojʼ, SD
1 pakajus «pokoy, cella, conclave, abditum cubiculum» (syn. 

kamara ypati) — zapoż. ze stbłr. pokoj, -a, błr. pakój, -a (SLA 152, ZS 38, LEW 528). Inaczej 

Borowska 356 i LKŽ IX, 142 (z pol.). Por. temat na -i̯u- w aliẽjus, gõjus i rõjus. — War. 

upakãjus DVŽ, LZŽ, z niejasnym segmentem u- (por. supakãjus LZŽ ʽspokójʼ). — Drw. 

pakãjai m.pl. ʽładnie, okazale urządzone mieszkanie; komnatyʼ (upakãjai ʽpałacʼ: Ponià 

gražì upakãjuosa sė́dz, o kãsos jõs žìbina LZŽ ʽPani śliczna w pałacu siedzi, a jej warkocze 

biją blaskiemʼ [o słońcu]). Zob. też pakajáuka, pakajavóji. 

 pakalà 2, 3 p.a. gw. ʽtył ciała, grzbiet, plecyʼ. SD pakala «tył, tergum, dorsum» (syn. 

nugara). Odpowiednik łot. pakaļa ʽtył, zad, zadekʼ. Drw. dewerbalny od pwk. kal-, por. 

atsikalt̃i ʽoprzeć się o coś plecamiʼ (zob.). Podobnie LEW 528. — Z innym sufiksem: 

pakalỹs ʽtylna część, tył, zad, tyłek; kuper u ptakówʼ. — Drw. ãtpakalias ʽporuszający się 

tyłem, idący do tyłu, wsteczʼ (war. atãpakalias, atópakalias), atpakaliõm adv. ʽwstecz, do 

tyłuʼ, atpakalióp adv. ʽnazad, z powrotemʼ, ažupakalis SD
1 «tył, posterior pars», iž 

ažupakalio adv. SD «pozad, retro, a tergo», ùžpakalis 1 p.a. lub užpakalỹs 3 p.a. ʽtył; tyłek, 

zadekʼ (⇒ užpakalìnis arklỹs ʽkoń idący z tyłuʼ, užpakalìnės dùrys ʽtylne drzwiʼ), war. 

užùpakalis, ažùpakalis 1 p.a., po synkopie užùpkalis, ažùpkalis (Kažin kas sureko iš 



1188 

na prawach rękopisu 

užùpkalio ʽKtoś krzyknął z tyłuʼ. Boba plačiu užùpkaliu ʽKobieta z wielkim tyłkiemʼ). Por. 

łot. pakaļā adv. ʽz tyłuʼ, atpakaļ adv. ʽz powrotemʼ, nuo pakaļas adv. ʽod tyłuʼ, pakaļ, pakal 

adv. ʽz tyłu, za kim, po kimʼ, pakaļ praep. z gen. ʽpo, za, w ślad zaʼ. — N.jez. Pãkalas, 

Pakalỹs.  

 pakalenià 2 p.a., pakalẽnė 2 p.a. gw. ʽród; pokolenieʼ — zapoż. ze stbłr. pokolenьe, 

pokolenie, błr. pakalénne, -nja n. (ZS 38). War. sufiksalny: pakalẽnija 1 p.a. — Ze zmianą -

en̓ a w -ein̓ a: pakaléinia 1 p.a. (por. sumlenià > sumléinia). 

 pakalìkas I 2 p.a., pakãlikas 1 p.a. gw. ʽklin z twardego drewna a. rogu, służący do 

unieruchomienia kosy na drzewcuʼ, por. Pakalikas būva medinis arba raginis ir užsikala, 

kad dalgė nejudėt ʽKlin bywał z drewna albo rogu, i wbija się, żeby kosa się nie ruszałaʼ. 

Mano dalgės pakalìkas jau visai kliba – užkalsiu ʽKlin w mojej kosie całkiem się obluzował, 

muszę go wbićʼ. Zdrob. na -ikas od pakalà ʽklin do rozszczepiania drewna; podkówka na 

obcasie butaʼ (zob. kálti, LEW 528). Znacz. etym. ʽmały klin, klinekʼ. W związku z 

obecnością nomina instrumenti na -ikas, np. karìkas, malìkas, stumìkas, opisany tu wyraz 

jest pojmowany jako nazwa ʽnarzędzia do wbijaniaʼ, motywowana przez vb. cps. pakálti 

ʽpobijać (młotkiem), podbijać (podeszwy)ʼ. 

 pakalìkas II 2 p.a. przest. 1. ʽsługa, lokaj w domu szlacheckim, ziemiańskimʼ, 2. 

pogardl. ʽsługus, zausznik, poplecznikʼ — zapoż. ze stbłr. paxolikъ ʽwyrostek, chłopiec na 

posługi; giermek przy rycerzu, noszący zbrojęʼ, por. pol. gw. pacholik ʽsłużący chłopiec; 

sługa, parobekʼ (SGP IV, 3), pol. pachołek ʽsługa, parobekʼ. Substytucja x przez lit. k jak w 

griẽkas, lénkas. Por. SLA 152, LEW 528, POLŽ 128. — Stlit. pakalka WP c. ʽwłóczęgaʼ (por. 

nazw. Pakálka, war. Pachálka), pakálkomis eĩti 1. ʽpróżnować, obijać sięʼ, 2. ʽzejść na 

manowceʼ (Išejo pakalkoms visi vaikai ʽWszystkie dzieci zeszły na manowceʼ). Akut w 

pakálka tłumaczy się chyba wzdłużeniem zastępczym po synkopowaniu wariantu 

akcentowanego na sylabie wewnętrznej: *pakãlika. Paralele: támsta < tãmista; šálmas < 

*šãlamas; vélnas < vẽlinas. LEW 528, za nim Kabašinskaitė 25 mówili tu raczej o zmianie 

spowodowanej adideacją pakalìkas do wyrazu pakalà ʽtył, plecyʼ.  

 pakamõrė, -ės 2 p.a. hist. m. ʽpodkomorzy, zastępca komornika, zarządzający dworem 

księcia oraz gospodarką w dobrach panującegoʼ (m.in. u Bretkuna i Donełajtisa). Litewska 

odmiana na -ė- dowodzi tego, że podstawą zlitewszczenia była forma stpol. podkomorze, -

ego n. (a nie pol. podkomorzy, -ego m., jak podano w LEW 528 i LKŽ IX, 149) ʽurzędnik 

dworski zarządzający majątkiem i dochodami panującegoʼ, później ʽurzędnik ziemski 

sądzący sprawy graniczneʼ, zob. SSTP VI, 243n., SLA 152, POLŽ 129 (pominięte w ALEW). 

Por. polonizm stbłr. podkomoryj, podkomorej. — Nazw. Pãkamorė, Pãkamaris, Pãkamoris, 

n.m. Pakamoriaĩ (rej. Klaĩpėda). 

 pakarà 2 p.a., gen.sg. pakãros stlit., gw. ʽpokora, brak buntu wobec przeciwności, 

uległość, uniżonośćʼ (Melskimės tėvui savam pakaroj ir lėtybėj PK 1153 ʽModlmy się ojcu 

swemu w pokorze i w cichościʼ. Su pakarà į dangų, su uparà į peklą ʽZ pokorą do nieba, z 

uporem [nieposłuszeństwem] do piekłaʼ) — zapoż. z pol. pokora, -y ʽanimus demissus, 

humilitas, modestiaʼ. Por. SLA 153 (brak w ALEW). — War. m. pãkaras 2 p.a. w idiomie prie 

pakãro eiti ʽznaleźć się w beznadziejnej sytuacji, być bliskim śmierciʼ (Jo tėvas jau visai 

silpnas, matyt, eina prie pakãro). — Drw. pakarñas, -à ʽpokornyʼ ⇐ pol. pokorny; adv. 

pakarñiai ⇐ pol. pokornie; pakarnystė stlit. ʽpokoraʼ. Zob. też pasikaryti. 

 pakarãnas 2 p.a. wsch.-lit. ʽpogrzebʼ (Ainam pakarãnan ZS ʽChodźmy na pogrzebʼ) — 

zapoż. ze stbłr. XVII w. poxoronъ, por. błr. gw. paxarón (PZB 3, 463). Nieściśle ZS 38 i LEW 

528: z ros. póxorony (PZB zna oboczne formy pl. paxaróny i paxarónki). Por. syn. pãgrabas 

i pakrãvai. 
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 pãkaras (p.a. nieoznaczony) gw. ʽrzemyk, którym przywiązuje się bat do biczyskaʼ — 

sb. postverbale od vb. cps. pakárti ʽpowiesić, zawiesićʼ (zob. kárti I). Ma nawiązanie z jednej 

strony w stpr. paccaris EV ʽrzemień do zasznurowania buta, Rime [Schuhriemen]ʼ, z drugiej 

strony w łot. gw. pakars ʽhak do zawieszenia czegoʼ. Zob. PKEŽ 3, 213, ME III, 41, ALEW 

459. 

 pakarpà 3 p.a. 1. ʽkołnierz, karkʼ, nutvérti ùž pakarpõs ʽschwycić za kark, za kołnierzʼ 

(Vyrai, imkit jį už pakarpõs ir meskit lauk! ʽLudzie, weźcie go za kark i wyrzućcie stąd!ʼ), 2. 

gw. ʽpasmo wełny nie ścięte podczas strzyżenia owcyʼ, 3. gw. ʽścinek krawieckiʼ (syn. 

atkarpà), 4. gw. ʽza wysoko ucięty przekos (przy koszeniu łąki)ʼ — sb. postvb. od vb. cps. 

pakarpýti ʽprzystrzyc, podciąćʼ (zob. karpýti). — Drw. pãkarpalas ʽścinek krawieckiʼ. 

 pakarū̃klai, -ų 2 p.a., pakarū́klai 1 p.a. m.pl. żm. ʽobwisłe płatki skóry pod szczękami 

koguta, indyka, tzw. dzwonki a. puckiʼ — dewerbalna formacja od pakárti ʽpowiesićʼ z 

rzadkim neosuf. -ūkl- (por. girtū̃klis s.v. girt-), war. pakaruõklis. Por. syn. abrū̃sai, 

burzdùklai, makabárdai, pakabùčiai i penaĩ. 

 pakasỹnos, -ų 2 p.a. f.pl. przest., gw. ʽpogrzebʼ. SD: pakasynos «pogrzeb» (syn. 

išdėjimas), pakasynas darau SD «pogrzeb sprawuię», maršalka pakasynų SD «marszałek 

pogrzebny», puota pakasynų SD «pogrzebny obiad, stypa», ⇒ pakasỹninis SD «pogrzebny, 

pogrzebowy». (Obok tego pakasimas: išdėjimas aba pakasimas žmagaus numirusio SD
1 

«pogrzeb», syn. pralydėjimas). Dwuznaczne. Z jednej strony może to być abstractum na -nos 

od vb. cps. *pakasýti ʽgrzebać umarłegoʼ (por. pakasu SD
1 «pogrzebiam»); z obocznym 

sufiksem: pakasylos f.pl. ʽpogrzebʼ. Z drugiej strony pakasỹnos może należeć do jednego 

szeregu wraz z krikštỹnos ʽchrzcinyʼ, palankỹnos ʽodwiedziny u położnicy po porodzieʼ (syn. 

patekỹnos, radỹnos), i pranešynos SD «przenosiny», gdzie zakończenie -ynos jest imitacją 

słowiańskiego sufiksu z formacji hybrydalnych, będących kalkami białoruskich lub polskich 

nazw czynności a. uroczystości na -iny (por. GJL II, § 333). Z uwagi na fakt, że -ynos (w 

odróżnieniu od -ynės, np. muštỹnės) nie tworzy dewerbalnych nazw czynności, bardziej 

prawdopodobna wydaje się druga z wymienionych tu wersji. Por. láidotuvės, pakrãvai oraz 

zapoż. pãgrabas, pakarãnas. 

 pakáušis, -io 1 p.a. 1. ʽpotylica, cervix, tylna część sklepienia czaszkiʼ (SD
1: pakaušis 

«tył głowy», pl. pakaušiai «karki» [ʽkręgi szyjneʼ]), 2. ʽczaszkaʼ — od wyrażenia 

przyimkowego *po kaušo albo *po kaušu ʽu dołu czaszkiʼ (por. káušas m.in. ʽczaszkaʼ). 

Znacz. etym. ʽdolna część czaszkiʼ. Odpowiednik łot. pakaûsis 1. ʽkark, tylna część szyiʼ, 2. 

ʽczaszkaʼ (por. kaûss ʽczaszkaʼ). Paralele: pabùrnis (zob.), pakaklė ̃ a. pakaklỹs ʽprzednia 

część szyi pod gardłem, podgardleʼ (por. kãklas), pasmakrė ̃a. pasmakrỹs ʽpodbródekʼ (por. 

smãkras). 

 pakelė ̃3 p.a., pãkelė 1 p.a. 1. ʽmiejsce przy drodze, pobocze drogiʼ, 2. stlit. ʽprzydrożna 

karczma, gospodaʼ, SD <pakiałe> = pakẽlė «gościnny obiad z drogi przychodzącemu dany» 

i «podkarm» [ʽmiejsce popasuʼ] — drw. od zwrotu przyimkowego *po kelio/keliu ʽpo 

drodze, niedaleko od drogiʼ, por. ùžkelė ʽmiejsce za drogą ⇐ už kẽlio. Zob. kẽlias. — Tu 

pewnie też pakelaĩnis 2 p.a. lub pakeláinis 1 p.a. ʽszopa dobudowana do budynku, 

przeznaczona na narzędzia gospodarskie, skład drewna itp., służąca też za wozownięʼ, war. 

pakelaĩnė a. pakeláinė (por. sufiks w rataĩnė ʽwozowniaʼ). Drw. wsteczny deprefigowany: 

kelainis b.z.a ʽszopaʼ (ŽD 286; pominięte w LKŽ). 

 pakélti, pàkeliu, pakė́liau 1. ʽpodnieść (kamień, kotwicę), unieść (głowę, pokrywę, 

czapkę, suknię), wznieść (oczy ku niebu)ʼ, 2. ʽbyć w stanie podnieśćʼ (Daug rankų didžią 

naštą pàkelia ʽWiele rąk może podnieść wielki ciężarʼ. Jis jau didelis, jau pàkelia dalgį ʽOn 

jest już duży, może machać kosąʼ), 3. ʽpodnieść (krzyk), wzbudzić (niepokój), wszcząć 
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(hałas), wywołać (kłótnię, skandal), wzniecić (bunt)ʼ, 4. ʽwyprawić (wesele), wydać (ucztę)ʼ, 

5. ʽznieść, znosić, wytrzymać co cierpliwie, przetrzymaćʼ, 5. ʽzbudzić ze snuʼ — jedno z 

prewerbialnych złożeń czasownika kélti ʽpodnosićʼ (zob.). — Drw. pàkeliamas, -à ʽznośnyʼ, 

nepàkeliamas, -à 1. ʽbędący ponad siły, nadmierny, zbyt ciężkiʼ, 2. ʽnie do zniesienia, 

nieznośny, np. bólʼ — z leksykalizacji participium prs. pass. (por. nepakeñčiamas 

ʽnieznośnyʼ, nepaleñkiamas ʽnieugiętyʼ), pakeliamàsis tìltas ʽmost zwodzonyʼ, pakeliamóji 

ʽrzemień do podtrzymywania hołobliʼ (syn. pakeltìnė, pakelt̃is), pakeliūnas: SD <tiłtas 

pakielunas> «wzwod» [ʽmost zwodzonyʼ] (pominięte w LKŽ). NB. Wydawca SD w indeksie 

włączył pakeliūnas do hasła pakelimas (s. 798); stało się tak na skutek na skutek błędnej 

lekcji, pomylenia sekwencji <un> z <im>). Co do sufiksu por. prakeliūnas SD «przełożony». 

 pakylė́ti, prs. -kyliù (3 os. -kỹli) a. -kylė́ju, prt. -kylė́jau ʽpodnieść nieco, ostrożnie; 

dopomóc w podniesieniu sięʼ — tzw. vb. delimitativum (por. Ostrowski 2006, 163), urobione 

suf. -ė- i wzdłużonym SZ kyl- ⇐ kil, por. pakìlti ʽunieść się, podnieść się, wszcząć sięʼ (por. 

pagynė́ti ⇐ gin- : genù, GJL II, § 616). — Nomina: pakylà ʽpodwyższenie, podium, np. dla 

orkiestryʼ, pókylis ʽporuszenie wśród ludzi; czas wytężonej pracy; tarło u rybʼ, w znacz. 

ʽuczta, bankietʼ jest kalką z pol. podjęcie (gości); żm. sū́kylis ʽpowstanieʼ (Sū́kylių y[ra] buvę, 

bet nepavyko nė vienas ʽPowstania były, ale ani jedno się nie powiodłoʼ). Por. łot. cīlāt 

przest. ʽpodnosićʼ, cīlavas f.pl. ʽsiatka do przenoszenia sianaʼ. 

 paklajaĩ, -ų̃ 3 p.a. m.pl., pãklajės, -ų 3 p.a. f.pl. gw. ʽdeseczki z twardego drewna, 

nabijane na płozy sań i zabezpieczające je przed ścieraniem sięʼ, por. Pakalk pãklajus po 

ekėtvilkos, jau nudilo šėnys ʽNabij «paklajai» pod sankami do przewożenia brony, bo starły 

się już szynyʼ. Krótki wokalizm osnowy klaj- polega na neoapofonii SP ā ⇒ SZ ă, do której 

został włączony neopwk. *klāj- ⇐ klóju ʽnakrywamʼ (zob. klóti). Znacz. etym. ʽpokrycie, 

przykrycieʼ. Paralele: lajùs ob. lóju; šakùs ob. šókti; atvãkas ob. vókas i skradžià ob. skrósti. 

Osobno zob. paklojà. 

 paklãnas 2 p.a. stlit. 1. ʽpokłon, ukłon na znak uszanowania, czci, uniżonościʼ, 2. 

ʽpozdrowienie wyrażone w liścieʼ, 3. ʽpodarunek dawany zwierzchnikowi, panuʼ (Jei nuneši 

paklãno, tai susišnekėsi, o jei ne, tai nė neik) — zapoż. ze stbłr. poklonъ ʽpokłon; podatek na 

rzecz osób urzędowychʼ, por. błr. paklón, -u ʽukłonʼ, ros. poklón ʽukłon, pozdrowienie, 

powitanieʼ. — War. akc. pãklanas 1 p.a. ⇐ pol. pokłon. Por. SLA 153 (brak w LEW i ALEW). 

 paklebavóti, paklebavóju, paklebavójau stlit. ʽnadskakiwać komu, pochlebiać, 

schlebiać, zwykle dla osiągnięcia jakich korzyściʼ — zapoż. ze stbłr. poxlebovati ⇐ pol. 

przest. pochlebować, -uję. War. z -ch-: pachlebavoti. Drw. pachlebavojimas ʽpochlebstwoʼ. 

Por. SLA 147, 153, LEW 267 (s.v. klebóti), ALEW 732. Zob. też paklẽbčius. 

 paklẽbčius, -iaus 2 p.a., paklẽpčius c. przest. ʽten, kto pochlebia komu, pochlebcaʼ — 

zapoż. ze stbłr. poxlebca, -y ⇐ pol. pochlebca, -y (nie: pochlebiacz, jak podaje POLŽ 128). 

War. z -ch-, pachlebčius; z udźwięcznieniem -kl- > -gl-: paglebčius; z innym tematem: 

paklepčias LEX; z dodaniem rodzimego suf. -nink-: <pagliebninkas> CGL 

ʽFuchsschwäntzerʼ; z zastępstwem zakończenia słow. -ca litewskim -sa: gw. paklebsà c. 

ʽlizusʼ. Zob. też paklebavóti. — Drw. wsteczny pakleba b.z.a. c. ʽpochlebcaʼ (por. klãpčius 

⇒ klãpas). Vb. denom. paklepčiauti LEX ʽpochlebiać, schmeicheln, Fuchs schwanzenʼ.  

 pãklepas 1 p.a. stlit. 1. ʽpotwarz, oszczerstwo, fałszywe oskarżenieʼ (war. pãklapas 

m.in. DP), 2. gw. ʽpogłoska, plotkaʼ — zapoż. ze stbłr. poklepъ, por. błr. paklëp, -a (por. SLA 

153, ALEW 506). War. f. pãklepa ʽpotwarzʼ i ʽhańba, wstydʼ (Willent), też pãklapa ʽpotwarzʼ 

(m.in. DP). Vb. denom. paklapóti DP ʽpotwarzaćʼ, ⇒ paklapójimas DP ʽsromota; potwarzʼ. 

Zob. też klepóti. 

 paklõdas 2 p.a., pãklodas 3 p.a. 1. ʽpodkład ze słomy, chrustu, żerdzi, desek, kładziony 



1191 

na prawach rękopisu 

pod składanym w sąsieku zbożem a. sianem, aby nie gniłoʼ (też pl.t. paklõdai), 2. ʽpierwsza 

warstwa składanego w stodole zbożaʼ, 3. ʽpodściółka w oborzeʼ, 4. ʽpodstawa czegoʼ, 5. 

ʽokucie płóz w saniachʼ, 6. ʽpodbicie siodłaʼ, 7. ʽkapa, narzuta na łóżkoʼ, 8. ʽpościelʼ — 

rzeczownik postwerbalny na -as od neoosn. paklod-, wynikłej z metanalizy czas. paklo-dý-ti 

ʽrozściełać coś na spodzieʼ (iter. do klóti) jako paklod- + -ýti. Z obocznym tematem: paklõdė 

ʽprześcieradło; płachta do przenoszenia siana, słomy, wiórów; narzuta na łóżko; obrus; 

ściółka w oborzeʼ. To samo objaśnienie stosuje się do innych formacji o neoosn. °klod°, 

mianowicie: apklõdas ʽokrycie, przykrycie śpiącegoʼ, też ʽfornir, sklejkaʼ, įklõdas a. į́klodas 

ʽdeski na spodzie wozu; deski przybite po bokach sańʼ, įklõdė ʽprześcieradło rozesłane w 

wozie przy zwózce zboża, zapobiegające wysypywaniu się ziarnaʼ (syn. paklõdė), sánkloda 

ʽustrój społecznyʼ, sánklodas ʽwypleciona ze słomy pokrywa do kadzi; wkład pieniężny w 

bankuʼ, ùžklodas a. užklodas ʽprzykrycie śpiącego (koc, kołdra); pościelʼ (war. ùžklodė). — 

Formacje deprefigowane: klõdas ʽwarstwa zboża rozesłanego do młócenia; warstwa słomy, 

ziemi, gliny, piasku; miejsce do złożenia, np. siana, do rozesłania, np. lnuʼ (syn. klojà), klõdė 

ʽprzykrycie, kapa na łóżkoʼ. Vb. denom. kuodúoti ʽukładać warstwamiʼ. — Mylne jest 

wysunięte w ŽD 99n. i GJL II, §§ 447-450 twierdzenie, jakoby jęz. litewski rozporządzał 

odziedziczonymi sufiksami -das, -da, -dė. Jeszcze inaczej Ambrazas (1993, § 133), według 

którego segment składowy -d- miałby się wywodzić z pie. «determinatywu pierwiastka»: *-

d- lub *-dh-. Analizę klõ-da-s znajdujemy już u Būgi, RR II, 592. — Wbrew BSW 135n. nie 

widać bezpośredniego związku genetycznego między rzeczownikami klõdas, paklõdas, 

paklõdė i czasownikiem scs. kladǫ, klasti ʽkładę, kłaśćʼ (zob. analizę s.v. klóti). — LEW 275 

wymienił s.v. klóti wyraz paklõdė jednym tchem z klõstas i paklõtė, klõtas. Dwa ostatnie 

wyrazy rzeczywiście pochodzą od klóti, jednakże o pozostałych nie można tego powiedzieć; 

klõstas należy – jako rzecz. postwerbalny – do frequentativum na -sty-, por. kló-sty-ti), z 

kolei paklõdė należy – jako rzecz. postwerbalny – do iterativum na -dy-, por. pa-klo-dý-ti. 

 paklojà 3 p.a. 1. ʽto, co jest zasłane na miejscu do spania, posłanieʼ (war. paklojėl̃is), 2. 

ʽmiejsce w stodole, gdzie rozkłada się coś do suszeniaʼ — drw. na *-ā- od neopwk. pakloj- 

⇐ prs. paklóju ʽścielę, kładęʼ (paklóti). Zob. też klóti, kloj- i paklajaĩ. 

 pakormas stlit. ʽpokarmʼ (WP, zob. PAŽ 301) — zapoż. z pol. pokarm, -u ʽalimentum, 

cibus, escaʼ. Brak w SLA, LEW, LKŽ i ALEW. 

 pakóžė 1 p.a. przest. ʽbagaż, rzeczy zapakowane do przewozuʼ — zapoż. z prus.-niem. 

pakāsche f. (GL 94). Por. nwn. Bagage f., do czego dostosował się war. bagóžė. Co do akutu 

por. zapoż. oblótas. Zob. też bagãžas. 

 pakramtà 3 p.a. gw. 1. ʽgderanina, przytyki, docinkiʼ (Amžinai nuo savo žmonos 

kenčiu pãkramtą ʽWiecznie cierpię wymówki od swej żonyʼ), 2. ʽzmartwienie, zgryzotaʼ 

(Blogi vaikai tėvam tik pakramtà ʽNiedobre dzieci są tylko zgryzotą dla rodzicówʼ) — sb. 

postverbale od vb. cps. pakramtýti m.in. ʽbyć w stanie gryźćʼ (zob. kramtýti). Obok tego 

n.agt. pakrámta c. ʽczłowiek kłótliwy, zgryźliwy, kąśliwyʼ. — Tu pewnie też pakramà c. 

ʽkąśliwy pies, zły piesʼ, co wygląda jak drw. wsteczny od pakramtà (ŽD 447 nie komentuje 

braku -t-). Por. prė́slas ⇒ prė́sas; ū̃turka ⇒ ū̃tura.  

 pakrãvai I, -ų 2 p.a. m.pl. gw. ʽpogrzebʼ, por. Eikim pakrãvuos giedot: girdėjau, kad 

jau mirė senelis ʽChodźmy śpiewać na pogrzebie; słyszałam, że staruszek już umarłʼ. 

Pakrãvai tai ne veselia – šaipyteis nereikia ʽPogrzeb to nie wesele, śmiać się nie należyʼ — 

sb. postvb. od pakráuti ʽnałożyć, naładowaćʼ. War. pakrõvai, f. pakrãvos (pakrõvos), też sg. 

pakravà. Paralele: pakravà ʽmiejsce w stodole do składania siana, słomyʼ, pakrovà 

ʽładunekʼ. Zdaniem Būgi, RR II, 195 wyraz pakrãvai mógł w przeszłości oznaczać stos 

pogrzebowy, tj. stertę drewna przeznaczoną do spalenia na niej ciała zmarłego. 
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Przypuszczenie to podtrzymał LEW 529. 

 pakrãvai II, pakrõvai, -ų 2 p.a. ZTŽ ʽcerkiewne święto pokrowu (opieki Matki 

Boskiej), przypadające 1.X.ʼ — zapoż. z błr. pakróvy, -aŭ (ros. pokróv, -a). War. f. pakrãvos. 

Brak w LKŽ i LEW. 

 pakšė́ti, pakšiù (war. pakšù), pakšė́jau gw. 1. ʽbulgotać (o kaszy)ʼ, 2. kapać z 

odgłosemʼ, 3. ʽstukać, postukiwaćʼ, 4. ʽpocierać brzytwę o rzemieńʼ, 5. ʽtrzaskać – o 

drzewach, płotach na mrozieʼ, 6. ʽcmokać na koniaʼ, 7. ʽpykać fajkęʼ — czasownik na -ė- od 

wykrz. pàkš, pàkšt o stuknięciu, uderzeniu, wystrzeleniu. Z innymi sufiksami: pakščióti, 

pakšnóti.  

 paktà 2 p.a., gen.sg. pãktos, też m. pãktas 2 p.a. hist. ʽdzierżawa, arenda, zwł. 

dzierżawienie sadów albo krów dworskich dla wyrobu przetworów mlecznychʼ (Jis dvare 

įsisteigė paktą ʽUrządził sobie we dworze pacht [tj. mleczarnię]ʼ) — zapoż. z pol. przest. 

pachta (⇐ nwn. Pacht f.), forma oboczna do pacht. — Drw. pãktorius ʽkto trzyma pacht, 

dzierżawca nabiałuʼ (Pas paktorių gausi pieno saldaus ir rūgštaus, sūrio, varškės ir sviesto 

ʽU pachciarza dostaniesz mleka słodkiego i kwaśnego, sera, twarogu i masłaʼ) ⇐ pol. przest. 

pachciarz (⇐ nwn. Pachter a. Pächter m., zob. EWD 960). NB. LKŽ IX, 209 przez 

niedopatrzenie miesza to z homofonicznym pãktorius ʽfaktorʼ ⇐ błr. páxtar (zob. niżej). — 

Postać zlitewszczona: pãktininkas ʽdzierżawca nabiału, pachciarzʼ, z -ininkas zam. -orius 

(Pãktininkas buvo: sūrius spaudė, smetoną greibė ʽBył pachciarz: wyciskał sery, zbierał 

śmietanęʼ). 

 pãktorius, -iaus 1 p.a. wsch.-lit. ʽpośrednik w handlu, pachciarzʼ (Anas su pãktoriais 

pirko ʽOn kupował [konia] za pośrednictwem faktorówʼ) — zapoż. z błr. gw. páxtar, -a (⇐ 

pol. faktor), por. ZS 38. 

 pakūčià 3 p.a. gw. 1. ʽkąt w chacie za stołem, gdzie zbiegają się ławy i wiszą obrazy 

świętychʼ, 2. ʽmiejsce poczesne przeznaczone dla gościaʼ (Mes svečią visada sodinam pačion 

pãkūčion ʽMy gościa zawsze sadzamy w «pakūčia»ʼ — zapoż. z błr. pókucь, -i f. (por. ĖSBM 

9, 268, LEEŽ 138; brak w LEW). Por. polski rutenizm pokucie (SGP IV, 228). War. akc. 

pãkūčia 1 p.a., pakūčià 2 p.a. Z innym tematem: pãkūtis, -čio, pakūtỹs. Por. syn. 

krikštãlangė, krikštãsuolė. — Drw. pakū̃čieka a. pakūčíeka: Pasodino tėvas svetelį pačion 

pakū̃čiekon ʽPosadził ojciec gościa w samej «pakūčieka»ʼ (rzadki suf. -iek-, por. 

prieštariẽkas), pakū̃činis lángas ʽnarożne oknoʼ. 

 pãkulos, -ų 1, 3 p.a. f.pl. ʽpakuły, wyczeski lnu lub konopi, krótkie włókna lnu lub 

konopi, oddzielone od długich przez czesanie i trzepanieʼ. SD 1. «paczesi lniane, konopne» 

(syn. pašukos), 2. «zgrzebie lniane, konopne» (SD
1 «zgrzebi»). Odpowiednik łot. pakulas 

f.pl. ʽpakułyʼ — rzeczownik postwerbalny od vb. cps. pakùlti ʽwymłócić zboże; uzyskać 

plon z młócki; trochę, krótko pomłócićʼ. Budowa podobna do sánkulas ⇐ sukùlti. War. 

pãkulas, pakulė ̃ i pãkulės. War. synkopowane: pãklos, pãklas (LD § 146). — Zapoż. 

litewskie w błr. pákulle n. ʽpakuły, materiał do uszczelnianiaʼ (ros., błr. páklja, gen.sg. pákli 

ts.), pol. pakuły f.pl. ts., prus.-niem. Pakullas ʽpowróz z pakułʼ (Urbutis, Balt V:1, 1969, 66 

= Urbutis 2009, 379, Laučjute 18n.). Drw. pol. pakulanka ʽprzędza, nici z pakułʼ, pakulak 

ʽpowróz skręcony z pakułʼ, pakulnica ʽpłótno najgrubszeʼ (SW). — Drw. pakulaĩnis ʽktoś 

ociężały, powolnyʼ, pakulingas SD
1 «zgrzebny», pakulìnis ʽpakułowy, np. worekʼ, SD 

«zgrzebiany, zgrzebny» (war. pãkulnis, nazw. Pakulñis), cps. pakulgalṽis ʽkto nie może 

niczego spamiętaćʼ (dosł. ʽmający pakulaną głowąʼ, por. galvà). — N.m. Pãkūlingė, 

Pãkuliškės, Pãkulniškės oraz Pãkumulšiai (cps. *Pakul-mušiai, zmienione przez metatezę l). 

 pakū́nė 1 p.a., pakūnỹs 3 p.a. gw. ʽrodzaj twardego wrzoduʼ (Pakūnỹs yra skaudulys, 

kietas, platus, su pasoda raudona, augąs ant raumenų ʽ«Pakūnys» to wrzód twardy, szeroki, 
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z czerwonym otokiem, rośnie na mięśniuʼ), pakū́nė ʽnaskórek opalanej świni; wierzchnia 

warstwa czegoʼ — derywat od pewnego zwrotu przyimkowego z rzecz. kū́nas ʽciałoʼ. Znacz. 

etym. ʽto, co znajduje się na cieleʼ (por. LEW 529). — Drw. ligi pakū́nės adv. ʽdo cnaʼ: 

Atėmė viską liki pakūnės ʽZabrał [mi] wszystko do ostatkaʼ. 

 pãkunigės, -ių̃ 3 p.a. f.pl. gw. 1. ʽpoczęstunek dla sąsiadów po kolędzie i odjeździe 

księdzaʼ (Ateik rytoj pas mus ant pakunigių̃: liko dar daug valgymų ir gėrimų ʽPrzyjdź do nas 

jutro na pakunigės, zostało jeszcze dużo jedzenia i piciaʼ), 2. ʽbiesiada na plebanii po 

odpuścieʼ (Vakar atlaidai buvo, šiandien pakunigių̃ atvažiavom ʽWczoraj był odpust, dzisiaj 

przyjechaliśmy na «pakunigės»ʼ). War. pãkunigiai 1 p.a., pãkunigis 1 p.a. lub pakunigỹs 3 

p.a. Formacja utworzona prefiksem pa- od sb. kùnigas ʽksiądzʼ. Oznaczała ona okres czasu 

następujący po pewnej uroczystości z udziałem księdza. Wzorem dla niej był typ 

słowotwóczy prefiks pa- + nazwa przedziału czasowego, zob. Urbutis, LKG I, § 743. W 

szczególności por. takie wyrazy, jak pašventỹs, gw. pašventė ̃ʽdzień następujący po święcieʼ i 

pãpietuvė ʽczas po obiedzieʼ. Pominięte w LEW. Jest n.m. Pãkunigė. 

 pakusà 3, 2 p.a. stlit., gw. 1. ʽto, co kusi, podnieta, chęć do czegoś, zwykle zakazanego, 

złegoʼ (por. Ak tu, pakusà prakeikta! ʽAch ty, przeklęta pokuso!ʼ. nes ans mūsų tėvu stojos... 

nuog visų priepuolų mus gina, nuog velnia ir pokusų dengia PK 11213 ʽiż on naszym Oycem 

został... złych wszytkich przygod nas broni, od czarta y od pokus chroniʼ), 2. ʽochota do 

pracy, do działaniaʼ (Didė pakusa jį paėmė ant to darbo), 3. ʽprzywidzenie, upiór, zły duch, 

straszydłoʼ — zapoż. ze stbłr. pokusa 1. ʽto, co kusi, podnieta diabelskaʼ, 2. ʽprzywidzenieʼ. 

Por. błr. spakúsa, -y ʽpokusaʼ; s- uogólnione z czas. spakusícь wzorującego się na pol. s-kus-

ić (zob. ĖSBM 12, 260). Por. LEW 320 (s.v. kùsinti). Brak w ALEW. Osobno zob. kùsyti. 

 pakūtà 2 p.a., gen.sg. pakū̃tos stlit., gw. 1. ʽw kościele katolickim: pokuta, moralne 

zadośćuczynienie za grzechʼ, 2. ʽkara, męka, cierpienieʼ (Su blogu moterišku gyvenc viena 

pakūtà LZŽ ʽŻyć ze złą kobietą to prawdziwa mękaʼ) — zapoż. ze stbłr. pokuta, por. błr. 

pakúta, -y, pol. pokuta, -y (LEW 529; brak w ALEW). — Vb. denom. pakūtavóti ʽpokutować; 

cierpieć za coʼ, war. pakū̃tavoti ZTŽ (zwykle z prvb. iš-, už-) ⇐ stbłr. pokutovati, -uju, błr. 

pakútavacь, pol. pokutować, -uję. Wsch.-lit. pakūtùiti bazuje na formie 3 sg. prs. pakūtùja, 

oddającej błr. pakūtúje. 

 palà I 4, 2 p.a. gw. 1. ʽkawałek tkaniny, płótna; płótno do cedzeniaʼ, 2. ʽchustka na 

głowęʼ, 3. ʽchusta do przykrycia a. zawinięcia czegośʼ, 4. ʽścierka do rąk, szmata do 

wycieraniaʼ, 5. ʽpłachta do przenoszenia zielska, drewnaʼ, 6. ʽpieluchaʼ (Vaiką susuko į palàs 

ʽZawinęła niemowlę w pieluchyʼ), 7. ʽpłat materii o pewnej szerokości, tzw. bryt a. klinʼ 

(Pasisiuvau andaroką keturių palų platumo ʽUszyłam sobie spódnicę o szerokości czterech 

brytówʼ), 8. ʽpoła, dolna część jednej połowy ubioru rozpinającego się z przoduʼ (syn. 

skverñas) — zapoż. ze stbłr. pola, błr. palá, -ý ʽkawałek płótna, płat tkaniny; poła płaszczaʼ 

(por. ros. polá, pol. poła). War. pãlas; s-mobile: spãlas (rodzaj męski jak w rodzimym 

výstyklas ʽpielucha; powijakʼ). Zob. też pripãlas ʽpodołekʼ. Por. pripãlas. Inaczej LEW 529, 

który przyjmował pokrewieństwo palà z prasłowiańskim *pol-t-ĭno ʽtkanina lnianaʼ (ros. 

polotnó, czes. plátno, pol. płótno). — Cps. tripãlis ʽzłożony z trzech części, kawałków, 

płatów (o spódnicy, sieci rybackiej, oknie)ʼ. 

 palà II ʽpoczekaj!ʼ — z redukcji paláu < paláuk, formy 2 sg. imperativi do paláukti 

ʽpoczekaćʼ (zob. láukti). War. palū̃ LZŽ. Podobnie łot. paga ʽczekaj!ʼ < pagaidi. Przykład 

nieregularnego rozwoju fonetycznego, spowodowanego częstością użycia. Por. czes. počkat, 

ukr. počkaty ʽpoczekaćʼ < počekati (Mańczak 29). Paralele: atadà, atstà. 

 pãlagas I 3, 1 p.a., palãgas 2 p.a. 1. ʽporódʼ (Ji mirė pirmu pãlagu ʽUmarła  przy 

pierwszym porodzieʼ), 2. ʽpołóg, okres następujący po porodzieʼ (Ji išgulėjo palagan apie 
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tris nedėlias ʽPrzeleżała w połogu około trzech tygodniʼ) — zapoż. ze stbłr. pologъ ʽpołógʼ, 

por. błr. gw. pólah, -a (⇐ z pol. połóg, -u). Por. POLŽ 740, ZS 39, LEW 530. Zob. też šẽšios, 

ušios. — Drw. palagniñkė (-ỹkė) lub palãgninkė ʽpołożnicaʼ (według LEW, l.c. możliwa jest 

kalka z pol. położnica). 

 pãlagas II 1, 3 p.a. 1. stlit. ʽnamiotʼ (BRB, zob. PAŽ 301), 2. gw. ʽwsparty na słupach 

daszek przed wejściem do domu, zadaszony ganekʼ, 3. gw. ʽszopa jako przybudówkaʼ, 4. gw. 

ʽdaszek u czapkiʼ, 5. przest. ʽpowóz ślubny, Brautwagenʼ (LEX) — zapoż. ze stbłr. pologъ 

m.in. ʽłoże w namiocie, posłanieʼ, por. błr. pólah ʽzasłona, kotara; moskitieraʼ, ros. pólog ts. 

 pãlai, -ų 2 p.a., palaĩ 4 p.a. gw. 1. ʽławy w łaźni parowejʼ (DVŽ, LZŽ), 2. ʽpokład z 

żerdzi przeznaczony do suszenia lnuʼ (DVŽ), 3. ʽprymitywne łóżko zbite z desek, pryczaʼ 

(DVŽ) — zapoż. z błr. gw. póly pl.t. m. ʽprycza ustawiana na krzyżakach między piecem a 

ścianąʼ, pólki ts. (PZB 4, 43n.), też sg. pol ʽprycza (dla parobka); półka w suszarni lnu; 

podłogaʼ (PZB 4, 40). Tu też pãlas ʽpodłogaʼ (ZTŽ) ⇐ błr. pol. — Drw. palùndai (zob.). 

 palaidà 3 p.a. ʽrozwiązłość, wyuzdanie, rozpustaʼ — sb. postvb. od paláidyti ʽpuścić 

wolno (zwierzę zamknięte, uwiązane, spętane)ʼ. SD: palaida «nałożnictwo», kūno palaida 

«cielesność», palaidos namai «nierządny dom, zamtuz» (por. palaidãvietė NDŽ «Bordell», 

cps. z II członem od vietà ʽmiejsceʼ). Zob. ALEW 549n. — Drw. palaidùmas DP 

ʽrozpustnośćʼ, palaidū̃nas ʽlekkoduch, hulakaʼ, DP ʽnierządny, nierządnik, rospustnik, 

wszetecznik, swowolny, rospustnyʼ (sūnùs palaidū̃nas ʽsyn marnotrawnyʼ), palaidū̃nė DP 

ʽnierządnica, wszetecznicaʼ, palaiduo SD 1. «bezecny» (syn. piktos nuotarties žmogus), 2. 

«swowolny», 3. «nałożnik» (syn. padriaubėlis), 4. «porubnik», 5. «rospustnik», SD
1 «hultaj», 

palaiduonas KN ʽcudzołożnikʼ (syn. paleistùvas). Por. syn. paleistùvas. Vb. denom. 

atsipalaidúoti ʽrozluźnić się – o pasie, sznurzeʼ, palaidáuti ʽoddawać się rozpuście, pędzić 

żywot rozpustnikaʼ (⇒ palaidãvimas przest. ʽwyuzdanie, Zügellosigkeitʼ).  

 paláidas, -à 3 p.a. 1. ʽnie spętany (koń, bydło), nie uwiązany (pies)ʼ, 2. ʽluźno 

z(a)wiązany (sznur, snop); o włosach: rozpuszczone, nie spięte, nie splecione; o ubiorze: nie 

zapięty, rozchełstanyʼ, 3. ʽzwolniony z pracy, urlopowany; nie najęty (o parobku)ʼ, 4. 

ʽrozwolniony na skutek zaburzenia jelitowegoʼ (por. jám paléido vìdurius ʽon ma 

rozwolnienieʼ, palaidì viduriaĩ ʽrozwolnienieʼ), 5. ʽrozwiązły, rozpustny, rozpasanyʼ (zob. 

palaidà) — przymiotnik postwerbalny od paláidyti m.in. ʽpuścić wolno (zwierzę, które było 

zamknięte, uwiązane, spętane)ʼ, drw. od paléisti, zob. léisti. 

 pãlaikas 3 p.a. ʽreszta, pozostałośćʼ, palaikas valgyklų SD «niedoiadki» (por. valgyklà), 

palaikas vyno SD «stoczki» [ʽresztki winaʼ] (por. vỹnas). Pl. palaikaĩ 1. ʽzwłoki, prochy; 

relikwieʼ, 2. ʽspadek po zmarłymʼ, 3. ʽzabytki; gruzyʼ, SD «starzyzna». Odpowiednik łot. 

palaĩki ʽostatki, resztkiʼ. Formacja prymarna z suf. -a- i SO -laik- ⇐ lik-, por. vb. cps. palìkti 

ʽzostawić, zostaćʼ, pasilìkti ʽzostać, ostać się; nie nadążaćʼ. Osobno zob. ãtlaikas. — Drw. 

palaĩkėlis ʽto, co stare, znoszone, zużyteʼ, palaĩkis adi. ʽnienowy, znoszony, zdarty; słaby, 

zmęczony, stary; marny, bezwartościowy; nieuczciwyʼ, palaikū̃lis: Kas eina, dirba, pasilikęs 

nuo visų, tas palaikū̃lis ʽKto ostatni idzie, robi coś, nazywa się palaikūlisʼ (por. sufiks w 

atlikūlis). — Użyty w II członie złożeń przym. palaĩkis wyraża nacechowanie ujemne, 

podobnie jak sufiks pejoratywny lub augmentatywny, np. vaikãpalaikiai pasiléidę m.pl. 

ʽdzieciska rozpuszczoneʼ (por. vaĩkas), vìštapalaikė ʽkurzyskoʼ (por. vištà), arkliãpalaikis 

dìdelis ʽkonisko wielkieʼ (por. arklỹs), spìntpalaikė ʽstara szafaʼ (por. spìnta), zob. GJL II, § 

20. Zob. też palaikasūdžiai s.v. sū̃das II. 

 palatai, -ų stlit. pl.t. ʽpałacʼ (hapaks z DP 50537) — zapoż. ze strus. polati pl. ob. polata 

(⇐ gr. παλάτιον, zob. REW II, 391) albo z ros. paláty f.pl. ʽkomnatyʼ. Pominięte w SLA i 

ALEW. Zob. też palõcius. 
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 palavãsai, -óji LZŽ ʽpłowy, żółty z szarym odcieniemʼ (Palavíej baravykai jau auga) 

— zapoż. z błr. palavý, -ája. — Vb. denom. palavė́ti, -ju a. palavóti, -ju ʽo zbożu: nabierać 

płowego koloruʼ (Palavója, balsta rugiai) ⇐ błr. palavécь, -ée. 

 palavìkas 2 p.a. gw. ʽchodnik z grubej tkaniny służący do zaściełania części podłogiʼ 

— zapoż. z błr. palavík, ros. polovík (pol, -a ʽpodłogaʼ). 

 paldiẽnykas 1 p.a. DP, SD stlit., gw. ʽponiedziałekʼ. Pochodzi ze zmiany padiẽlnykas 

przez metatezę spółgłosek d-l > l-d (ZS 39, 96). Postać padiẽlnykas była produktem 

nieregularnej kontrakcji, zaszłej w formie *panediẽlnykas ⇐ strus. ponedělĭnikŭ (paralele s.v. 

pametis). Osobno zob. pãnedėlis, panedėlnykas. Por. Borowska 356, GJL II, § 482, ALEW 694 

i Mańczak 1977, 72 (o nieregularnym rozwoju fonetycznym). Na temat innych, ruskich z 

pochodzenia, nazw dni tygodnia zob. s.v. nedė́lia. 

 páldyti, páldau, páldžiau gw. ʽstarać się zrozumieć, pojąć, zliczyćʼ (Aš páldau, ale 

negaliu supaldyti, t.y. sužinoti, sumislyti, kiek metų jis turi JU). Niejasne. 

 paleĩ, pãlei praep. z acc. ʽwzdłuż, obokʼ (też z gen. i instr.): Eĩti paleĩ ùpę ʽIść wzdłuż 

rzekiʼ. Jìs gyvẽna paleĩ ẽžerą ʽOn mieszka obok jezioraʼ. Pochodzenie niejasne. Albo 

przekształcone z pagaliaĩ (zob.), albo zapożyczone z błr. podle/podli, pol. podle. Zob. GJL 

III, § 728, LEW 532. 

 paleistùvas 1 p.a. 1. ʽrozpustnikʼ, SD
1 <pałaystuwas> «rospusny, samopas» (puota 

paleistuvų SD «rozgardias, biesiada rospustna»), 2. ʽdziecko rozpuszczone, łobuzʼ — n.agt. 

na -tuv- od neoosn. paleis- ⇐ paléisti ʽpopuścić, wypuścić, uwolnić; spuścić; roztrwonićʼ 

(por. ėstùvas ⇐ ė́sti). Zob. léisti i leis-. — Z innymi sufiksami: paleistùvis ʽrozpustnikʼ, 

paleistùvė ʽnierządnica, prostytutkaʼ, SD
1 <pałaystuwe> «kurwa, małpa, niecnotliwa, 

nierządnica» (syn. kurva), SD <pałeystuwe> «cudzołożnica» (syn. draugala), «nałożnica» 

(syn. padriaubėlė), «nierządnica». — Drw. paleistuvỹstė ʽrozpusta, nierządʼ, ⇒ 

paleistuvỹstės namaĩ NDŽ ʽdom publiczny, Bordell, Hurenhausʼ. Vb. denom. paleistuváuti 

ʽoddawać się rozpuście, prowadzić rozpustne życieʼ (Paleistuváuti yra gerti, vogti, kekšauti), 

pot. ʽo kobiecie: puszczać sięʼ, ⇒ paleistuvãvimas ʽrozwiązłość, rozpustaʼ. Zob. też palaidà. 

 palejaĩ, -ų̃ 3 p.a. m.pl. gw. ʽłąki zalewoweʼ (Geros pievos mūsų palejuosè, jei tik 

plačiai išsiliej upė pavasarį ʽDobre są łąki w naszych «palejai», jeśli tylko rzeka wiosną 

szeroko się rozlejeʼ. Iš palejų̃ gera žolė, geras šienas ʽZ «palejai» jest dobra trawa, dobre 

sianoʼ), sg. palejỹs 3 p.a. ʽobniżenie terenu, obszar nadrzecznyʼ — formacje postwerbalne na 

-a- i *-ii̯a- od vb. cps. pa-líe-ti ʽrozlać sięʼ, w szczególności od prs. pà-lej-a ʽrozlewa się, 

wylewa sięʼ. Por. ižsileja upė SD «rozlewa rzeka, morze», Upė pasiliejo iš krantų ʽRzeka 

wystąpiła z brzegówʼ. Imsrė plačiau šįryt pasiliejus ʽImsrė dziś rano szerzej się rozlałaʼ. 

Paralela: łot. izleja ʽściek, rynnaʼ ⇐ izliêt ʽwylaćʼ. Zob. też s.v. atlajà. — Drw. palejìnis, -ė 

ʽzalewany przez wodę; o trawie: rosnąca w «palejai»ʼ, palejúotas ʽzalewany przez wodęʼ. 

 palėk̃as 2 p.a. wsch.-lit. ʽPolakʼ (LZŽ, ZTŽ) — zapoż. ze stbłr. XVI w. poljakъ, por. 

błr. palják, -a. Wyraz ten ma również znaczenie przenośne ʽkatolikʼ, por. Bočià ū̃tarijo, kų̃ 

mẽs palėk̃ai, ba mū́s vierà poľskà LZŽ ʽOjciec mówił, że my jesteśmy katolikami, bo nasza 

wiara jest polskaʼ. Transpozycja przypomina błr. smalják ⇒ lit. smalėk̃as. Por. ZS 39, LEW 

532. Osobno zob. paliõkas. — Nazw. Palẽkas, Palekẽvičius (por. pol. Polakiewicz).  

 palendvicà 2 p.a., gen.sg. palendvìcos gw. 1. ʽpolędwica, mięso z podłużnych mięśni 

grzbietu zwierzęciaʼ, 2. ʽwędlina z takiego mięsaʼ (Džiovinta palendvica labai skani 

ʽSuszona p. jest bardzo smacznaʼ) — zapoż. z pol. polędwica, -y (starsze polędźwica ⇐ po 

lędźwiach, zob. Boryś 460). War. z dysymilacją nd > ng: palengvicà, też m. palengvìcas; ze 

zmianą dv > dr: palendricà. 
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 palė́pė 1 p.a. 1. ʽprzestrzeń wewnętrzna pod dachem, poddasze, strychʼ, 2. ʽprzestrzeń 

pomiędzy dachem i szczytem ściany, widziana od zewnątrzʼ (Skregždė vis palė́pėj gūžtą suka 

ʽJaskółka zawsze w «palėpė» wije sobie gniazdoʼ), 3. wsch.-lit. ʽmiejsce wzdłuż ścian chaty 

pod strzechą, gdzie składa się porąbane drewnoʼ. War. m. palė́pis; z obocznym wokalizmem 

ie: palíepė, palíepis. Tu pewnie też palėpas b.z.a. gw. ʽbeczkowate sklepienieʼ (Musaitė 

žiemą žiemavojo po palėpu ʽMusaitė w zimie zimowała pod p.ʼ). Trudne. LEW 531 uważa 

lėp- za alternant do lap- jak w lãpas ʽliśćʼ, jednakże dla apofonii a ⇒ ė brak jest solidnej 

paraleli. Bez związku z lė́pė ʽlilia wodna, grążelʼ (zob.). 

 paliáuba 1 p.a. ʽprzerwanie, zaprzestanie, przerwaʼ, DP ʽprzestanek, ulżenie, 

dokończenieʼ. SD paliauba neilga nuog karionės «fryszt, wytchnienie zmowne w potyczce» 

[ʽrozejm, przerwa w walceʼ, SPXVI] — nomen actionis z suf. -ba od vb. cps. paliáuti 

ʽprzestać, zaprzestaćʼ (zob. liáutis). Paralela: svarbà ⇐ svert̃i (por. ŽD 90, 990, GJL II, § 380, 

ALEW 575). War. akc. paliaubà 3 p.a. (be paliaubõs DP adv. ʽustawicznieʼ), pãliauba 1 p.a. 

Pl.t. paliáubos ʽzawieszenie broni, rozejmʼ (Duokit mums pusvalandį paliaubų ʽDajcie nam 

pół godziny rozejmuʼ). — War. z dysymilacją u̯b > u̯g: paliauga b.z.a. ʽprzestanek, przerwaʼ 

(Be paliaugos... garbinti ʽBez ustanku... czcićʼ). — Drw. deprefigowany: liauba b.z.a. 

ʽzaprzestanie, koniec; przerwaʼ; nazw. Liáuba, Liaubà (por. nazw. pol. Przerwa). — Vb. 

denom. paliaubýti ʽprzestać, ustaćʼ, DP liaubýtis ts. (neliaubąs ʽnieprzestajnyʼ, neliauboma 

ʽnieskończonaʼ). NB. ŽD 534 niesłusznie ujmuje segment -b- w liaub- jako spółgłoskowe 

rozszerzenie pwk. liau- (liáuti) i konstatuje brak prymarnego czas. *liubti. LEW 362 

upraszcza sprawę w formule «liáubyti = liáuti (Skardžius ŽD 534)». 

 paliáuka 3, 2 p.a. gw. 1. ʽzupa rybnaʼ, 2. ʽzupa na krwi ptasiej a. wieprzowejʼ, 3. ʽzupa 

grzybowaʼ (LZŽ), 4. ʽrzadka, wodnista zupaʼ — zapoż. z pol. polewka, -i 1. ʽzupa jarzynowa 

lub owocowaʼ, 2. ʽpolewanie, oblewanieʼ (⇐ polewać ʽpokrywać płynem, oblewać, 

moczyćʼ). Zakończenie -ʼauka powraca w coliáuka, paniáuka i šaliáuka. — War. pãliauka 1 

p.a. (LZŽ) i põliauka 1 p.a. odpowiadają pod względem akcentowym błr. póliŭka, -i ʽzupa, 

polewka; rzadka potrawa; zacierka, kartoflankaʼ (ĖSBM 9, 272). Por. ros. gw. pólevka 

ʽpolewka, zacierkaʼ (SRNG). Zob. też LEW 636, POLŽ 740, Boryś 460.  

 paliavóti, paliavóju, paliavójau gw. ʽpolowaćʼ — zapoż. z błr. paljavácь, paljúju, 3 sg. 

paljúje (por. stbłr. polevati, ros. polevátь), co zostało włączone do klasy prezentalnej na -

avoju (LKŽ podaje mylny wywód z pol. polować). — Wsch.-lit. pdg. paliùiti opiera się na 

formie prs. paliùju, przejętej z błr. paljúju. Zob. też ZS 39, 114, LEW 533. — Drw. 

paliaunỹkas a. paliaunỹčius LZŽ ʽmyśliwyʼ. — Sb. paliavõnė ʽpolowanieʼ oddaje błr. 

paljavánne, gw. paljavánnja (a nie pol. polowanie, jak podają LEW 532 i LKŽ). War. 

paliavonià (LZŽ i ZTŽ). 

 palýčia 1 p.a., palyčià 2 p.a. gw. 1. ʽdrewniana, później żelazna odkładnica pługaʼ 

(war. palycà LZŽ), 2. ʽdeska, półka zawieszona na ścianieʼ — zapoż. ze stbłr. polica, por. 

błr. palíca, -y (SLA 154, ZS 39, LEW 532). Co do akutu w sufiksie por. zapoż. bažnýčia, 

važnýčia. 

 paliecavóti, paliecavóju, paliecavójau stlit., gw. ʽdać komu pod opiekę, powierzyć, 

poruczyć komuʼ (war. paliečavóti) — zapoż. ze stbłr. polecati ⇐ pol. polecać, z zastępstwem 

słowiańskiego sufiksu iteratywnego -ati litewskim -avoti. SLA 154 niepotrzebnie zakłada pol. 

†polecować jako źródło. Zob. też LEW 532 i ALEW 578 (brak w LKŽ). — Z innym prvb.: 

užliecavóti ʽzalecaćʼ (m.in. DP, PK), ⇒ užliecavójimas (por. pol. zalecenie). — Przez 

deprefigowanie powstało liecavóti ʽpolecać (Bogu)ʼ, np. Tam Dievui liecavosiu daiktus mano 

visus (Klein) ʽPolecę Bogu wszystkie moje sprawyʼ. Przypomina to takie wypadki jak 

pamãčyti ⇒ mãčyti i pažỹčyti ⇒ žỹčyti.  
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 paliepà I 3 p.a., pãliepa 1 p.a. gw. ʽropień na czubku palca u ręki, ropne zapalenie 

przypaznokciowej części palca, tzw. zastrzałʼ (syn. aptakà) — dewerbalny drw. z suf. -ā- i 

neoapofonią liep- (SP/SE) ⇐ lip- od niezachowanego w jęz. litewskim czas. *lipti, który był 

odpowiednikiem łot. lipt, -u, ìelipt ʽzapalić ogień, zapalić łuczywo, świecę, lampęʼ. Znacz. 

etym. ʽzapalenie, rozognienieʼ. Taką samą apofonię pokazuje sb. liepsnà ʽpłomieńʼ (zob.). 

Nieco inaczej LEW 532, gdzie mówi się o związku z jednej strony z lit. lìpti ʽlepnąć, lgnąćʼ 

(zob. lìpti I), z drugiej zaś z łot. lipît ʽzapalaćʼ. — Drw. liepėlė ̃ʽropień na palcuʼ. Vb. denom. 

apliepė́ti, -ja, -jo ʽo ropiejącym palcu: zaczerwienić sięʼ (Pirštas apliepė́jo – bus ži paliepa, 

ži landuonis ʽPalec zaczerwienił się – będzie może ropień, może zastrzałʼ). 

 paliepà II 3 p.a. gw. 1. ʽmłody pęd, latoroślʼ, 2. bot. ʽnasturcja większa, Tropaeolum 

maiusʼ — dewerbalny drw. z suf. -ā- i neoapofonią liep- ⇐ lip- od lìpti II m.in. ʽpiąć sięʼ. 

Chodzi tu o roślinę pnącą. NB. LKŽ IX, 260 niesłusznie złączył paliepà I i paliepà II w 

jednym lemmacie. 

 pãlikuonis, -ė 1 p.a. 1. ʽporzucone dzieckoʼ, 2. ʽcudzoziemski żołnierz, który odłączył 

się od oddziału i osiadł w pewnym miejscuʼ. Etymon taki sam jak przy palikuonìs (zob.). 

 palikuonìs, -iẽs 3 p.a., pãlikuonis, -ies 1 p.a. c. ʽpotomek, następcaʼ (DP 1 p.a. 

ʽpotomek, potomstwo; sierotaʼ) — nazwa osoby na -uonis, pierwotnie na -uo (*palikuo), 

utworzona od vb. cps. palìkti ʽzostać, zostawićʼ (zob. lìkti). Fem. palikuonė ̃ ʽpotomkini, 

następczyniʼ. Znacz. etym. ʽten, który pozostajeʼ (scil. po rodzicach, po dziadkach). Paralele 

słowotwórcze: atlikuonìs ⇐ atsilìkti; skenduonìs ⇐ skend- (GJL II, § 345). — Por. bg. 

potómъk, ros. potómok, pol. potomek < psł. *potomŭkŭ ʽten, który następuje po kimś w 

czasieʼ ⇐ *po tomĭ ʽpo tym, potemʼ (Boryś 470). Zob. patam̃kas. — War. żm. palikūnis. 

Inne war. palikónis 1 p.a., palikuõlis 2 p.a. 

 palýnas 1 p.a. wsch.-lit. bot. ʽbylica piołun, Artemisia absinthiumʼ (LZŽ, ZTŽ; brak w 

LKŽ) — zapoż. ze stbłr. polynъ, por. błr. palýn, -ú, ros. polýnь, -i (ĖSBM 8, 135), lit. liter. 

pelýnas (zob.). 

 paliõkas 2 p.a. gw. ʽPolakʼ (Visus sukilėlius vadinome paliokais ʽWszystkich 

powstańców nazywaliśmy Polakamiʼ) — zapoż. z błr. palják, -a (LEW 532). Osobno zob. 

palėk̃as. — Nazw. Paliõkas, Paliõkus, Poliõkas. War. akc. Pãliakas, Pòliakas wskazują na 

polską formę źródłową Polak. Stąd też z obocznym wokalizmem: pùliakas 1 p.a. przest. 

(Kurschat), pl. pùliakai ʽobcy przybysze w b. Prusach Wschodnichʼ.  

 pãlios, -ių 2 p.a. f.pl. ʽwielkie bagno, trzęsawiskoʼ. Odpowiedniki łot.: paļas, zwykle 

palas f.pl. ʽbłotnisty brzeg jezioraʼ, paļi m.pl. ts. (paleja ʽnizinaʼ). Możliwe są dwa 

nawiązania etymologiczne (LEW 532n.). Albo do pwk. pal jak w nazwach barw pálšas 

ʽpopielatyʼ i palṽas ʽpłowyʼ (motywem znaczeniowym byłaby barwa roślinności bagiennej). 

Paralela: łac. palus, -udis f. ʽbagno, bagniskoʼ, sti. palvala- n. ʽkałuża, sadzawkaʼ. Albo do 

pwk. na st. o, pal, należącego do pìlti ʽlaćʼ, užpìlti ʽzalaćʼ. W tym drugim wypadku lit. 

pãlios, łot. paļas, palas można by połączyć z łotewską nazwą ʽpowodzi, wiosennego lub 

jesiennego wylewu rzekʼ: paļi m.pl. obok palas f.pl. Por. też ros. pólaja vodá – o bagnach 

nadrzecznych. Osobno zob. am̃palas, príepalas. — Liczne są hydronimy z osnową Pal, por. 

n.rz. Palà (łot. Pala), Palangà (n.m. Palangà, pol. Połąga), Palė́ja, Palõnas, Palónis, 

Pãpalis, Užpãlė, cps. Kum̃palė (*Kump-palė), n.jez. Prapãlė (gw. Prapãla). N.m. Užpãliai 

2x (por. Ùžpelkiai). Osobno zob. *paltis i pólymas. 

 palipai, -ų, hapaks w DP: <palipái>, czyt. palipaĩ (Skardžius 1935, 43) m.pl. ʽpodżoga, 

podpałkaʼ, por. Nes jaig visos nuodžios žmonių... ne est niekas kito, tiektai kaip malkos 

nekokios ir palipai, kuriais ugnis... susikūrė ir įsidegino DP 835 ʽBo jeśliż wszytkie grzechy 

ludzkie... nie są nic inszego, jedno drwa niejakie i podżoga, ktorą się ogień... wzniecał i 
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rospalałʼ — rzeczownik postwerbalny od vb. cps. *palipti ʽpodpalićʼ, dla którego rekonstrukcji 

jest dostateczne oparcie w łot. lipt, lìpu, lipu ʽzapalaćʼ, ìelipt ʽpodpalić, wzniecić ogień, 

zapalić (świecę)ʼ, iter. lipît, -ĩju ʽzapalać świecę, światłoʼ. Pwk. lip- przedstawia alternant 

apofoniczny na SZ do pb. *lāp-, o czym s.v. lópė. Znacz. etym. ʽpodpałkaʼ. Por. Būga, RR I, 

286; III, 210. Inaczej LEW 367 (łączył raczej z lìpti ʽlepnąć, lgnąćʼ). LKŽ IX, 265 

zrekonstruował – za Skardžiusem – fomę sg. *pãlipas 3 p.a. ʽdrzazga, szczapa, 

podpałkaʼ.Tak samo ALEW 733. — Neoapofonia lip ⇒ liep-: liepsnà (zob.), paliepà I. 

 paliūdžià 2 p.a. gw. 1. ʽcześć, szacunekʼ (neduos paliūdžios seniui, nei pagailės 

mažutėlio ʽ[Naród, który] nie uczci starego, ani się ulituje nad małymʼ), 2. ʽwarunki życiaʼ, 3. 

ʽopiekaʼ (Gyvena be paliū̃džios ʽŻyje pozbawiony opiekiʼ). Niejasne.  

 paliū́šis, -io 1 p.a. przest., gw. ʽfolusz, maszyna służąca do spilśniania tkanin, tj. do ich 

zgęszczania przez gniecenie, zbijanie, wałkowanieʼ — zapoż. ze stbłr. foljušъ ⇐ pol. folusz, -

a (⇐ śrdn. foll-hūs, por. Bańkowski I, 378), z upodobnieniem akcentuacji do rodzimego syn. 

veliùšis (zob.) i z zastąpieniem zakończenia -uš całkiem rzadkim suf. -ūš- (GJL II, § 375 

cytuje n.jez. Gilū́šis jako jedyny przykład). ŽD 319 wskazuje na warianty -uiš- (n.jez. 

Gilùišis) i -auš- (n.jez. Gilaũšis). Por. SLA 154, LEW 533. Zob. też veliùšis i kvalìšius. 

 palyvà 2 p.a., gen.sg. palỹvos; palivà 3, 2 p.a. przest., gw. 1. ʽpolewa glinianego 

naczynia, nadająca mu nieprzemakalność, glazuraʼ (Be palivõs puodas greit prateka ʽGarnek 

bez polewy szybko przeciekaʼ), 2. coll. ʽgliniane naczynia z polewąʼ (Palỹvos kermošiuj 

daug buvo ʽNa jarmarku było dużo polewyʼ) — zapoż. z błr. palíva, -y, por. ros., ukr. políva 

ʽpolewa, glazuraʼ. Por. ZS 39, LEW 532 (s.v. paliavà). — Drw. wsteczny deprefigowany lyvà 

ʽpolewa, glazura, emaliaʼ, też pl.t. m. lyvaĩ ts. (Indai apleisti lyvaĩs ʽNaczynia powleczone 

emaliąʼ). Paralele: paspandà ⇒ spandà; pastrigà ⇒ strigà; pãšaras ⇒ šãras. — Sb. 

palìvonas 1 p.a. ʽglazurowany garnek do przechowywania zapasu: większy – na kiszone 

ogórki, grzyby; mniejszy – na mleko, miód, masło a. inny tłuszczʼ — miejsce akcentu 

wskazuje na zapożyczenie z ros. polívanec, polívanka ʽglazurowane naczynie glinianeʼ. — 

War. palivõnas: miejsce akcentu wskazuje na źródło ros. gw. poliván ʽgarnek glazurowanyʼ 

(por. adi. ros. gw. poliványj, błr. palivány ʽpokryty polewą, glazurowanyʼ). — War. 

paliavõnas a. paliavõnė ʽglazura; wielki glazurowany garnek glinianyʼ stoją w związku z 

czas. paliavóti ʽglazurować gliniane naczyniaʼ, przy czym sekwencja <lia> wskazuje na 

zapożyczenie z polskiego, por. polewać m.in. ʽpokrywać polewą naczynie glinianeʼ. Gdy zaś 

chodzi o sufiks, to -onė w danym przykładzie oddaje stbłr. -anьe (błr. -anne) jak w polivanьe 

(palivánne) ʽglazura, glazurowanieʼ (a nie pol. -anie jak w polewanie, co przyjmuje POLŽ 

1300). Chodzi o to, że polski wyraz w odróżnieniu od białoruskiego nie oznacza ʽpolewy, 

glazuryʼ. — Jest jeszcze paliavà obok palevà, też pãliava ⇐ pol. polewa ʽglazuraʼ (To bliūdo 

graži pãliava ʽTo naczynie ma ładną polewęʼ). W kwestii wahania pisowni <lia> : <le> zob. 

s.v. klémka. 

 palivárkas 1 p.a., palìvarkas 1 p.a. hist. ʽfolwark, ziemskie gospodarstwo szlacheckie, 

mały dwór, dworekʼ, war. gw. falivárkas a. falivõrkas (ZTŽ) — zapoż. z błr. falьvárak, -rka 

(⇐ pol. folwarek, folwark, -rku, stpol. forwark ⇐ śrwn. vorwërc n. ʽpodmiejskie 

gospodarstwo rolne, podmiejski majątekʼ, zob. WDLP, s.v. folwark, Sławski I, 233n.). Zob. 

też ZS 39, LEW 533. Insercja i służy rozwiązaniu obcej grupy -ľv-. Por. Siliveĩstras ʽimię 

Sylwesterʼ. — Młodą pożyczką jest polvárkas LZŽ ⇐ pol. folwark (akcent wzorowany na 

odpowiedniku błr.). Osobno zob. falvarkas. — Drw. palivárkinis ʽfolwarcznyʼ. — N.m. 

Palivárkas 2x, Polivárkas.  

 palõcius, -iaus 2 p.a. przest., gw. ʽpałacʼ, SD «gmach; pałac» (syn. sėnis) — zapoż. ze 

stbłr. palacъ, polacъ, por. błr. palác, -a (⇐ pol. pałac ⇐ stczes. palác ⇐ włos. palazzo, por. 
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Bańkowski II, 489, ĖSBM 8, 127). Warianty: palãcius, palãcus (ZTŽ), palõčius (m.in. DP 

ʽpałac, dwórʼ); z wtórnym -ľ-: paliõčius. Forma pl.t. palõciai (Apgriuvę grapo palõciai 

ʽZrujnowany pałac hrabiegoʼ) wzoruje się na syn. rū́mai (zob.). Por. ZS 39. W SLA 154 i 

LEW 534 jako źródło wskazano pol. pałac (temu przeczy miejsce lit. akcentu). Mylną 

podstawę polską pałacz wymienia POLŽ 130. Por. temat na -i̯u- w liktõrius, rìcierius i 

rubẽžius. Zob. też palatai. 

 palósti, palóstu (*-lod-stu), palódau przest. ʽstać się rozwiązłym, żyć rozpustnieʼ. SD: 

palostu «rospuszczam się, roskosznikiem się staię», palodau «rospustnie żyię», palodįs 

«rospustny, swawolny», palodusiai adv. «rospustnie, swawolnie». Por. objaśnienie s.v. lósti. 

Zob. też Stang 1970, 181n. — Sb. postvb. palóda a. palodà stlit. ʽnierząd, rozpustaʼ, SD 

«porubstwo z wolną; rospusta, swawola». — Drw. palodos namai SD «nierządny dom, 

zamtuz, lupanar», palodavietė SD id., palodininkė b.z.a. ʽrozpustnicaʼ. Vb. denom. palodauti 

b.z.a. ʽżyć rozpustnie, oddawać się rozpuścieʼ. 

 palsiõtas, palsõtas 2 p.a. gw. ʽkij, laskaʼ (Su palsiotu apipalsčiau ʽObiłbym [go] 

palcatemʼ) — miejsce akcentu przemawia za zapożyczeniem z błr. gw. *palsát, *palcát, por. 

stbłr. palcatъ (HSBM), błr. paltácy ʽpojedynekʼ (Nosovič). ĖSBM 8, 134 wywodzi błr. wyraz 

jako pożyczkę z pol. przest. palcat ʽpręt, laska, trzcinka, pałeczka, kijʼ, też ʽkij do ćwiczeń 

szermierczychʼ (por. SW IV, 15, Bańkowski II, 487, POLŽ 488). Uproszczenie ts w s widać 

też w bagostvà i brostvà, zob. ZS 97n. — Neoosn. pals-: išpalsóti ʽobić, wybić kogo kijemʼ. 

 palsõtai, -ų 1 p.a. m.pl. przest., hist. ʽostrokół, palisadaʼ — zapoż. z prus.-niem. palsōt 

(GL 95), por. nwn. Palisade f. 

 pálšas, -à 3 p.a., palš̃as, -à 4 p.a. 1. ʽpopielaty, szarobiały, siwy, płowyʼ, SD «płowy» 

(łot. pals̃s ʽfahl, falbʼ), 2. ʽwyblakły, nieokreślonej barwyʼ — formacja z suf. -š- i SO pal- od 

pwk. pie. *pel- (zob. pelė,̃ palṽas), por. SZ pil- w pìlkas. Zob. LEW 534. — War. sufiksalny 

na -v-: palš̃vas, z insercją k: palk̃švas ʽpłowyʼ (por. balk̃švas ob. bals̃vas). — Drw. pálšis a. 

pálšė ʽpłowy wół, płowa krowaʼ. Tu też pálša ʽleszcz, Abramis bramaʼ (war. palšà). Vb. 

denom. išpálšti ʽspłowiećʼ, SD
1: išpalštu «spłowieię» (*°palš-stu), išpalšįs «spłowiały». — 

N.rz. Pálšis, Palš̃upis, n.jez. Pálšinis, Palšìnis. 

 páltas 1 p.a., palt̃as 2 p.a. ʽpalto, płaszczʼ — zapoż. z ros. palьtó n. (por. błr. palitó n.), 

por. ZS 39, LEW 534, ĖSBM 8, 136. Por. akut w zapoż. kaválkas, stálčius. Drw. paltúotas ʽw 

palcie, w płaszczuʼ. War. pãletas (Kur pãletą perplėšei? ʽGdzie rozerwałeś płaszcz?ʼ). — 

War. pãlitas ʽpaltoʼ oddaje błr. palitó (por. ĖSBM 8, 130). Obecność trójzgłoskowego war. 

pãlitas każe się liczyć z ewentualnością synkopowania go w *pāltas. Wtedy akut 

tłumaczyłby się wzdłużeniem zastępczym po synkopie, a więc tak jak w pálsis, šáľkas i 

žùľkas. 

 páltis, -ies 1 p.a. f. ʽpołeć, słonina z całego boku świńskiego, rozciętego wzdłuż 

zwierzęciaʼ, SD paltis «połeć». War. páltė: Kai papjaun paršą, visus lašinius supjausto 

páltėmis ʽKiedy zarzynają wieprza, całą słoninę krają na połcieʼ. Po dictum Būgi z 1922 r. 

(RR II, 212) panuje zgoda co do tego, że wyraz lit. jest zapożyczeniem z jęz. białoruskiego, 

zob. SLA 154 i LEW 534 (nieco inaczej ZS 39, wywodzący páľcis z «ros. polotь, poltь»). 

Różnica zdań dotyczy jednakże źródłowej formy białoruskiej. W gwarach białoruskich 

stycznych z obszarem jęz. litewskiego są kontynuowane dwie praformy słowiańskie, por. 1° 

błr. pólacь m. ʽpołeć, duży płat słoninyʼ (PZB 4, 41) z psł. *pol-ŭtĭ (por. ros. pólotь, pólti, 

pol. połeć, połcia) i 2° błr. polьcь m./f. ts. (PZB 4, 45) z psł. *pol-tĭ (por. ros. polьt f., czes. 

polt m., stpol. połt m.). W obu wypadkach osnową jest psł. *polŭ ʽpół, połowaʼ (zob. ĖSBM 

9, 273, Boryś 461). Būga (l.c.) był zdania, że źródłem litewskiej pożyczki było prabłr. 

*polŭtĭ. Pogląd ten w zmodyfikowanej formie podtrzymali Skardžius (por. «aus wr. polotь, 
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gen.sg. polti bezw. poltь», SLA 154) i Fraenkel (por. «aus wruss. pol(o)tь», LEW 534). Brak 

trójzgłoskowego refleksu litewskiego †palutis, z sufiksalnym -ut- (⇐ *polŭtĭ), potwierdza 

słuszność sięgnięcia po historyczne formy białoruskie, ale kwestią niezałatwioną pozostaje 

wybór między błr. pólacь (forma 2-zgłoskowa) i błr. polьcь (forma 1-zgłoskowa). Użyta w 

LEW notacja «wruss. pol(o)tь» to raczej uchylenie się od odpowiedzi. Naszym zdaniem 

cenną wskazówką jest w danym wypadku litewski akut, a to dlatego, że w pewnych 

przykładach akut ukazuje się na sylabie wtórnie wzdłużonej po synkopowaniu sylaby 

wewnętrznej, por. np. pálsis ob. pãilsis ʽodpoczynekʼ; pámšalas ob. pãmušalas ʽpodszewka, 

podbicieʼ; stáltiesė ob. stãlatiesė ʽobrusʼ; sráužolė ob. srãvažolė ʽkrwawnikʼ; žálgiris < 

*žãlia-giris ʽzieleniejący (iglasty) lasʼ. Również wśród zapożyczeń słowiańskich spotyka się 

podobne oboczności, np. kálvartas ʽkołowrotekʼ < *kãlavartas (por. kalavart̃as); mùrnas ob. 

mùrinas ʽMurzynʼ; páltas ob. pãlitas ʽpaltoʼ; puliárkas ob. puliãrikas ʽpularesʼ. Jeżeli 

założymy, że także páltis może nosić akut pochodzący ze wzdłużenia zastępczego, to 

naturalne będzie przyjęcie praformy *pãlatis. Tak mogła brzmieć litewska transpozycja z błr. 

pólacь (< pólotь). Zmiana *pãlatis w páltis mogła dokonać się spontanicznie, w zgodzie z 

opisaną wyżej litewska tendencją do kontrahowania, ale mogła też być indukowana 

obecnością jednozgłoskowego wariantu błr. polьcь (zob. wyżej). Widać z powyższego, że to 

zanik war. *pãlatis pociągnął za sobą niejasność co do oceny refleksu páltis. 

 *paltis: apelatyw zrekonstruowany na podstawie lit. hydronimów i mikrotoponimów, a 

spokrewniony z jednej strony z łot. palts a. palte ʽkałuża, błotoʼ, z drugiej strony z lit. pãlios 

ʽwielkie bagno, trzęsawiskoʼ (zob.). Materiał onomastyczny: n.rz. Páltis 4x, Palt̃ys, Palt-upis 

a. Palt-upalis b.z.a., n.jez. Páltis, n. łąk Paltė,̃ Páltis 2x, n. błota Páltis, n. lasu Palt̃ys (por. 

Vanagas 242). 

 palumkà 2 p.a., gen.sg. palum̃kos ZTŽ ʽprzerębelʼ — ze zmiany *palamka < *palanka, 

co zapożyczone z błr. gw. pálanka (PZB 3, 353). 

 palùndai, -ų 1 p.a., paluñdai, -ų 2 p.a. m.pl. gw. 1. ʽdrągi położone w poprzek belek w 

stodole, służące do składania zboża i sianaʼ (war. f. palùndos), 2. ʽbelki, na których kładzie 

się podłogę, legaryʼ, 3. ʽbierwiona stanowiące podłogę ziemiankiʼ, 4. ʽdeski do leżenia 

przymocowane do piecaʼ (Šilta gulėt an palundų ʽCiepło jest leżeć na «palundai»ʼ), 5. 

ʽpodpory ścianyʼ (Reikės duoti sienai nauji palùndai ʽTrzeba będzie postawić nowe podpory 

do ścianyʼ). Najprawdopodobniej jest to powstały na gruncie litewskim drw. na -und- od 

zapożyczonego rzecz. pãlai (zob.). Rzadki (neo)suf. -und- ukazuje się w kekùnda, lijunda 

(zob. lijùndra), jak też w zapoż. rokùnda. — Niejasnym wariantem do palùndai jest 

paruñdai m.pl. ʽlegary kładzione pod ciężary; rusztowanieʼ. LEW 542, który nie znał wersji 

palùndai, nieprzekonująco łączył paruñdai z zapożyczeniem polskich wyrazów rząd i 

rządzić. — Zapoż. litewskie w pol. gw. połendy ʽpodkłady, legary, np. belki pod podłogą, 

pierwsze polana drzewa, na które układa się inne przy rozpalaniu pieca, drągi położone na 

belkach w stodole do układania zboża itp.ʼ (Zdancewicz 346). Do tego pol. gw. połędzie 

ʽdrążki lub żerdzie, ułożone na belkach w stodole lub innym budynku do układania na nich 

(na wyżkach) snopów zboża, słomy i zbioru sianaʼ (SGP IV, 240, z Augustowskiego). 

 palṽas, -à 4 p.a. ʽpłowy, bladożółty, białożółty, myszatyʼ. War. pálvas, -à (3 p.a.). 

Analiza: *pal-u̯a- < pie. *pol-u̯o-. Odpowiednia formacja ukazuje się w słowiańskim i 

germańskim. Por. z jednej strony psł. *polvŭ, scs. plavŭ ʽżółtawy, złocisty, o barwie 

dojrzałego zbożaʼ, ros. polóvyj a. polovój ʽbladożółtyʼ, ukr. polovýj ʽkoloru dojrzałego zboża; 

jasnorudy (o maści)ʼ, czes. plavý ʽpłowy, blond, bułany (o maści)ʼ, pol. płowy ʽżółty z 

odcieniem szarymʼ, z drugiej strony stisl. fǫlr ʽwyblakły, spłowiałyʼ, stang. fealu, stwn. falo, 

nwn. fahl ʽpłowy, szarobiały, blondʼ < pgerm. *fal-wa-. (Objaśnienie łac. pallidus ʽblady, 

bladozielony, żółtawyʼ nasuwa pewne trudności, tak że de Vaan 440n. dopuszcza możliwość 
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zapożyczenia *palu̯o- do jęz. łacińskiego). Formacja dewerbalna na SO *pol- od pwk. *pel, 

oznaczającego jakiś niezdecydowany kolor. Por. BSW 205, LEW 534, Boryś 446, IEW 804n., 

Heidermanns 1993, 189n., Beekes 2010, 1219. — Z inną budową: gr. πελιός ʽsiny, zsiniałyʼ 

(πελιδνός ʽsinyʼ) obok πολιός ʽszary, siwy, białyʼ, sti. palitá- ʽszary, siwyʼ. Do rodziny *pel-

/*pol- należą jeszcze pelė,̃ pálšas i pìlkas. 

 pãmačis, -ies 1 p.a. f. wsch.-lit. ʽpomocʼ (Aš neturù jokiõs pãmačies LZŽ ʽNie mam 

żadnej pomocyʼ) — zapoż. ze stbłr. pomočъ, pomočь, błr. pómač, -y (ZS 39, LEW 394). — 

Drw. pamačnỹkas a. pamačniñkas 2 p.a. 1. ʽpomocnikʼ, 2. ʽlekarstwo przyrządzone z ziółʼ ⇐ 

stbłr. pomočnikъ, błr. gw. pamačník (PZB 3, 377, ZS 39). War. akc. pamãčnykas lub 

pamõčnykas 1 p.a. Zob. też mãčyti. 

 pãmakas 1 p.a. wsch.-lit. 1. ʽdrzewo, które długo leżało w wodzieʼ, 2. ʽdrąg do 

przyciśnięcia lnu w moczydleʼ (LZŽ i ZTŽ; brak w LKŽ) — zapoż. z błr. gw. pamák ts. (PZB 

3, 374). Por. błr. pamakácь ʽnamakaćʼ od pamóknucь ʽprzez pewien czas moknąćʼ (ĖSBM 8, 

140). 

 pãmatas 3 p.a., też pl. pamataĩ, -ų̃ 3 p.a. 1. ʽpodwalina budowli, podstawa kamienna a. 

ceglana budynku, fundamentʼ, 2. ʽpierwsze belki wiązania, kładzione na podwalinieʼ, 3. 

ʽmiejsce przy samej ścianie drewnianej budowliʼ, 4. przen. ʽpodstawa, uzasadnienie czegoʼ. 

SD: pamatas «grunt» (syn. padas, fundamentas), pamatas stulpų «podstawek abo stolec 

słupow» (LKŽ IX, 285 zmienił to na pamatas stulpo), ažuguldžiu padų, pamatų «zakładam 

budowanie». Odpowiedniki bałtyckie: łot. pamats ʽpodwalina, podpora; zrąb ścianyʼ, stpr. 

pamatis EV ʽpodeszwa, Vuessale [Fußsole]ʼ. Jest to konkretyzowane nomen actionis z suf. -

a- i SO mat- ⇐ met-, por. vb. cps. pamèsti m.in. ʽrzucić na spódʼ. Znacz. etym. ʽto, co 

rzucono na spódʼ. Paralele: pãlaikas ⇐ palìkti; pãtalas ⇐ *tel-/*til-; añtpalas ⇐ antpìlti. Z 

innym sufiksem: pamatà przest. ʽpodwalinaʼ (SW pãmotos f.pl.). — Drw. pamatìnė ʽwypitka 

po zakończeniu roboty przy fundamentachʼ. Cps. pamãtšliaužis ʽdziecko raczkujące, 

chodzące na czworakachʼ (por. šliaũžti). Por. jeszcze po pamataĩs kàstis ʽkopać pod kim 

dołkiʼ. Vb. denom. pamatúoti ʽkłaść podwaliny, stawiać, budowaćʼ, przen. ʽuzasadniać coʼ. 

 pamatìnė 2 p.a. gw. ʽropucha, Bufo vulgarisʼ — z substantywizacji przym. pamatínis, -

ė, utworzonego od pamataĩ m.pl. ʽpodwalinyʼ (zob. pãmatas). Znacz. etym. ʽistota bytująca 

w podwalinachʼ. Przykłady: Pamatìnės daugiausia po pamatais gyvena ʽRopuchy żyją 

przeważnie w podwalinachʼ. Da tik šįmet pasistatėm namą, o jau pamatìnių pilna ʽLedwo w 

tym roku zbudowaliśmy sobie dom, a już ropuch pełnoʼ. Wyraz ten jest używany również 

jako obelga: Eik tu, pamatìne! (por. rùpūžė). — Neoosn. pamat-: pamàčkė, pamačkė ̃

ʽropuchaʼ (⇒ pamačkìnė ts.). War. pamòčkė. Neosuf. -čkė jest wariantem do -čka (audėčkà), 

-čkas (pridėč̃kas) oraz -čkis (drùčkis, raũčkis), zob. ŽD 123, GJL II, § 455. 

 pamė́dėti, -mė́džiu (3 os. -mė́di), -mė́dėjo gw. ʽprzedrzeźniać kogo, naśladować 

(złośliwie) czyjeś gesty, ruchy, sposób mówieniaʼ. Atematyczna forma prs. pamėmi w SD 

«kugluię» (syn. niekabylauju), «podrzeźniam komu», z *pamėd-mi. — Drw. pamėdėjimas 

SD
1 «podrzeźnianie», SD «kuglowanie, plęsy, skoki», pamėdėtojas SD

1 «podrzeźniacz», SD 

«kuglarz, figlarz, skoczek» (syn. niekabylys), «podrzeźniacz». Tu też nazwa ptaka: pamėdulė 

(zob.). — W SD
1 pojawia się prs. pamėdau «podrzeźniam» do inf. pamėdyti. Por. mėdyti, -au 

b.z.a. ʽszczebiotać, podrzeźniaćʼ w ʽLitvanicaʼ A. Kossarzewskiego. Do tego jest nawiązanie 

w łot. mẽdît, -u a. -ĩju, -ĩju ʽprzedrzeźniać, szydzić z kogośʼ, refl. mẽdîtiês ʽprzedrzeźniać, 

wyśmiewaćʼ, ⇒ mẽdinât iter. ʽdrwić, naśmiewać sięʼ (mẽdîšana ʽprzedrzeźnianie, 

naigrawanie sięʼ). — Prócz tego są osnowy: 1. na -au-: pamė́dauti ʽprzedrzeźniaćʼ, 

pérmėdauti ts., 2. na -uo-: pamė́duoti ts. (pamėduolė b.z.a. ʽmałpaʼ, por. Tu pamėgdžioji kaip 

pamėduolė ʽTy przedrzeźniasz jak małpaʼ) i 3. na -o-: pamėdolė b.z.a. ʽlekkomyślnie 
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zachowująca się kobietaʼ (Bėga, slapstosi – su ta pamėdole nesusišnekėsi ʽUcieka, chowa się 

– z tą pamėdolė nie dogadasz sięʼ), pamėdonis b.z.a. ʽptak zięba, Fringilla cœlebsʼ (por. 

pamėdulė). — Trafne wydaje się ujęcie Villanuevy Svenssona, Balt XLI:1, 2006, 95n., który 

uznaje mėd- za st. wzdłużony w warunkach prs. atematycznego (tzw. prs. Nartenowskie). 

Punktem wyjścia był tu pwk. pie. *med- ʽmierzyć; doglądać, troszczyć sięʼ (LIV
2 423: 

ʽmessen, für Einhaltung sorgen, sich kümmernʼ), por. goc. mitan, stwn. mezzan ʽmierzyćʼ, 

łac. medeor ʽleczyć, kurować; pomagać komu; zapobiegać czemuʼ, meditor ʽrozmyślać, 

rozważaćʼ, SW gr. μήδομαι ʽmyśleć, rozważać; troszczyć się o coʼ. Gdy chodzi o przejście 

znaczeniowe od ʽmierzyćʼ do ʽnaśladowaćʼ autor wskazuje stosunek pwk. sti. mā- ʽmierzyćʼ 

i jego drw. prati-mā- ʽnaśladowaćʼ. Niejasny pozostaje syn. mė́gdžioti, zob. mė́gdyti. W 

związku z obecnością syn. pãmėtoti (zob.) nasuwa się pytanie, czy pamė́dėti nie wymaga 

analizy *pa-mėd-dėti, to z *pa-mėt-dėti (neosuf. -dė-); d z degeminacji d.d < t-d, która 

zatarła granicę morfemową, podobnie jak to się stało w siùndyti. 

 pamėdulė 3 p.a. przest., gw. ʽkos, Turdus merulaʼ. Wyraz znany głównie ze słowników 

powstałych w Litwie pruskiej. Pochodzi od czas. pamė́dėti ʽprzedrzeźniaćʼ (zob.). Urbutis 

1981, 40n. przekonująco zetymologizował tę nazwę jako ʽptak naśladujący głosy innych 

ptakówʼ, niejako ʽptak przedrzeźniający inne ptakiʼ. Podobną nazwą jest pamėdolė ʽzięba, 

Fringilla cœlebsʼ. 

 pamė́duolė 1 p.a. gw. 1. ʽhalo wokół księżycaʼ, 2. ʽtęczaʼ. Niejasne. 

 pamėklė ̃3 p.a., pamėk̃lė 2 p.a. 1. ʽprzywidzenie, zjawa, mara, widmoʼ, 2. ʽwypchana 

słomą kukła człowiekaʼ, 3. ʽczłowiek wychudzony, wycieńczony chorobąʼ, war. pómėklė 

(por. zwrot pol. chudy jak widmo), 4. gw. ʽcoś nierealnego, urojenie, mrzonkaʼ, 5. gw. 

ʽszyderstwo, ironiaʼ. Analiza: *mē-klē, nomen instrumenti z suf. -kl-. Budowa podobna do 

mė́tra ʽprzywidzenie, urojenieʼ (zob.). Por. sufiks w pastõklė ⇐ pasistóti (GJL II, § 232). 

Pwk. mė́-C odpowiada prawdopodobnie pie. *meh1- ʽmierzyć, szacować wielkość czegoʼ 

(LIV
2 424), por. sti. mā́trā ʽmiaraʼ, gr. μήτρα ʽmiara polaʼ, μῆτις f. ʽmądrość, umiejętność; 

rada, plan, zamiarʼ. Punktem wyjścia w lit. rozwoju semantycznym było znacz. ʽmierzyć coś 

wzrokiem, oczymaʼ, stąd ʽwidzieć oczyma wyobraźni, roić sobieʼ. Por. LEW 428n. 

 pamė́nai, -ų 1 p.a. m.pl. gw. ʽmiejsca stratowane na polu, w zbożuʼ (Šlapelis 302). 

Tkwiący tu pwk. mėn- wygląda jak wzdłużony SE od men- zanikłego vb. *men-V < pie. 

*menH-V ʽnadepnąćʼ, por. żmudzkie prs. menù (Kuršė́nai, LKŽ VIII, 232) do mìnti ʽdeptać, 

miąćʼ. Por. WSE pierwiastka seṭ w gė́riau (gérti), lė́miau (lémti), nė́riau (nérti). — Czy tu 

należy n.m. Pamėnìškis (rej. Rõkiškis)? 

 pamėñai, -ų 2 p.a. m.pl. 1. ʽpierścienie świetlne wokół księżycaʼ, 2. ʽzorza polarnaʼ, 3. 

ʽchmury oświetlone czerwonawą łunąʼ, 4. ʽłuna pożaruʼ, 5. ʽwidmo, coś ukazującego się w 

niewyraźny sposóbʼ (Matos tik kaip pamėñai ʽWidać niewyraźnieʼ), 6. ʽdziwy, cudaʼ (Didi 

dyvai, didi pamėñai: vidui vasaros ežeras užšalo ʽWielkie dziwy, wielkie cuda, w środku lata 

zamarzło jezioroʼ). Wywód od czas. menù, miñti ʽpamiętaćʼ (zob. Būga, RR II, 299, 521, 

LEW 455) jest trudny do zaakceptowania nie tylko ze względu na znaczenie, lecz również z 

uwagi na brak alternantu †mėn-, WSE do men-. Możliwe, że mamy tu derywat od neoosn. 

mėn- jak w mė́nas ʽksiężycʼ (zob.). Znacz. etym. ʽpoświata księżycowaʼ? Por. mėnesíena. 

 pamentóti, pamentóju, pamentójau ZTŽ ʽpamiętaćʼ — zapoż. z błr. gw. pamjantáty (⇐ 

pol. pamiętać). Z obocznymi sufiksami: pamentúoti, pamentavóti (war. pãmetavoti). 

 pamestìnis, -ė 2 p.a. 1. ʽo niemowlęciu: porzucone, podrzucone komuʼ (kū̃dikis 

pamestìnis), 2. ʽzgubionyʼ (pamestìniai pinigaĩ) — derywat na -in- od neoosn. pamest- ⇐ 

participium prt. pass. pàmestas ʽporzucony, podrzucony, zgubionyʼ (zob. mèsti). Neoosn. 

pamestin-: pamestinùkas ʽpodrzutekʼ. Zob. też primestìnis. 
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 pametis, -čio stlit. ʽchusta na głowę noszona przez kobietyʼ: Sužieduotinė veidų savo 

pamečiu plonu ažudingdavo SP I, 22312 «Oblubienica twarz swoję rantuchem ćięnkim 

zakrywała» — skrócenie o sylabę -nā-/-no- wyrazu panometis, SD <panametis> «płachta, 

podwika, rańtuch» (zob. nómetas). Porównywalne wypadki to panediẽlnykas > padiẽlnykas 

oraz temnyčià > temčià. Brak w LEW i ALEW. 

 pamėtlỹvas, -à 4 p.a. 1. ʽmający dobrą pamięćʼ, 2. ʽo dziecku: zdolne do nauki, 

pojętneʼ — zapoż. ze stbłr. pamjatlivyj, pametlivyj, błr. gw. pamjatlívy ts. (PZB 3, 385, war. 

pamjátlivy), drw. od pamjátacь, pamjatácь ʽpamiętaćʼ (PZB). War. pamėtlyvùs, -ì 4 p.a. — 

War. põmėtlyvas 1 p.a. wzoruje swój wokalizm i akcent na sb. põmėtis ʽpamięćʼ (zob.). War. 

pamentlỹvas 4 p.a. ⇐ pol. pamiętliwy. — Z metanalizy pamėtl-yvas wywodzi się neoosn. 

widoczna z jednej strony w adi. pamėtlìngas 1 p.a. ʽmający dobrą pamięćʼ, z drugiej strony w 

vb. denom. pamėt̃lyti, -iju, -ijau ʽpamiętać, przypominać sobieʼ, por. Griekų daugiau 

nepamėt̃liju, t.y. nebeatmenu JU ʽWięcej grzechów nie pamiętam, tj. już sobie nie 

przypominamʼ. War. z prvb. at-: Daugiau griekų nebeatpãmetlyju JU. 

 pãmėtoti, pãmėtoju, pãmėtojau żm. ʽprzedrzeźniać kogo, szydzić, kpić, drwićʼ, refl. 

išsipãmėtoti ʽnaśmiewać się, wyśmiewać sięʼ, pasipãmėtoti ʽnaigrawać się, odnosić się do 

kogo z szyderstwemʼ. War. pãmėčioti ʽprzedrzeźniaćʼ, pãmėtlioti (pãmėtloti) ts., refl. 

ʽnaśmiewać sięʼ. — Taka paralela jak pol. natrząsać się z kogo, czego ʽnaigrawać sięʼ, zaleca 

analizę pa-mėt-oti, z mėt- jako WSE do met-, por. mèsti ʽrzucać, miotaćʼ, iter. mė́tyti, 

mė́čiau. Por. jeszcze mėtóti, -ju, -jau iter. ʽrzucać, miotaćʼ : łot. mẽtât, -ãju ts. Zob. też syn. 

pamė́dėti. 

 pamìž, pãmiž ZTŽ praep. z gen. ʽmiędzy, pomiędzyʼ — zapoż. z błr. pamíž. War. 

pamiẽž ZTŽ, LZŽ (Pamiẽž rugių pasėjo avižas ʽPomiędzy żytem zasiał owiesʼ). 

 pamojaĩ 3 p.a. m.pl. gw. 1. ʽludzie nic nie warciʼ (Vieni pamojaĩ, tokie gaspadoriai. 

Pamojaĩ ne žmonys: pamok ranka ir bėk šalin), 2. ʽrzeczy nic nie warteʼ, por. Darbas išėjo 

pamojaĩs ʽPraca poszła na marneʼ. Nie zbadane (brak w LEW). Por. zwrot numóti rankà 

ʽmachnąć na co ręką, zlekceważyć coʼ (zob. móti). Tu też adv. pamojù ʽtrochę mało, skąpoʼ: 

Šiemet per visus su pašaru pamojù ʽTego roku u wszystkich [jest] krucho z pasząʼ. Drw. 

pamojóka ts. (por. sufiks w mažóka ʽmało, za małoʼ). 

 pãmotė 1 p.a. 1. ʽmacochaʼ, 2. stlit. ʽnałożnicaʼ — zastępstwo za ogólnie w dawnych 

czasach rozpowszechniony slawizm mõčeka (zob.). SD proponował tu pamomė (por. momà), 

ale ten neologizm nie przyjął się. — Odpowiednik stpr. pomatre EV ʽmacocha, Stifmutʼ 

[Stiefmutter]ʼ pokazuje nie znaną skądinąd w językach bałto-słowiańskich osnowę *mā-tr-, z 

sufiksem na SZ – w odróżnieniu od -ter- formy gen.sg. mó-ter-es (zob. mótė). Por. łac. 

mātris gen.sg. ʽmatkaʼ < *mā-tr-es, drw. mātrōna ʽniewiasta ogólnie szanowana ze względu 

na wysokie stanowisko społeczne; kobieta zamężnaʼ. PKEŽ 3, 319 bez dostatecznego 

uzasadnienia wyprowadza stpr. pomatre z praformy *pàmāterē (przez synkopę?), a w 

charakterze paraleli cytuje całkiem izolowaną formację lit. pamóterė ʽmacochaʼ (przest., z 

Litwy pruskiej). Jeśli zaś staropruski hapaks miałby nie być słowotwórczym archaizmem, to 

warto rozważyć emendację <pomatre> na <pomatie>, czyt. [pomātī]. Wtedy mielibyśmy tu 

ścisły odpowiednik formy lit. pãmotė, ze zmianą *-ē w *-ī, tak jak w stpr. mūti, duckti i pelky 

(por. lit. mótė, duktė,̃ pélkė). 

 pam̃pti, pam̃psta, pam̃po 1. ʽnabrzmiewać, wzdymać się, pęcznieć, grubieć, tyć, 

puchnąćʼ, 2. wulg. ʽżłopać, chlać, żrećʼ; išpam̃pti ʽwzdąć się (np. o krowie, która nażarła się 

świeżej koniczyny)ʼ, nupam̃pti ʽutyć; zdechnąćʼ (odpowiednik łot. pàmpt, pàmpstu, pàmpu 

ʽnabrzmiewać, puchnąćʼ) — od osnowy pam-p-, pochodzącej od powtórzonego wykrz. pam̃-

pam̃ (war. pampt, pámt). Paralela: bam̃bti, maũmti. Bałt. pamp- było porównywane z nomen 
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psł. *pǫpŭ ʽnabrzmienie, wypukłość; pąk, pępekʼ (czy słusznie?). Zob. BSW 205, REW II, 

465, LEW 535n., 667, Boryś 424 (s.v. pępek), ALEW 827. — Drw. pampsóti ʽleżeć do góry 

brzuchem, wylegiwać się; sterczeć, wystawaćʼ. Postverbalia: pámpa ʽguz, bąbelʼ, pámpla c. 

ʽczłowiek mały i brzuchaty; zwierzę z wielkim brzuchemʼ, pamplỹs, -ė ̃ʽbrzuchacz, grubas; 

małe dziecko; kto potrafi dużo zjeść i wypićʼ. — SZ pump-: pum̃pti, pum̃psta, pum̃po 

ʽnabrzmiewać, pęczniećʼ (łot. pumpt, pumpstu, pumpu ts., sapumpt ʽspuchnąćʼ), išpum̃pti 

ʽnabrzmieć, napuchnąćʼ, pumpsóti ʽbyć wypchanym (o kieszeni)ʼ. Nomina: pumplỹs 

ʽbrzuchacz, grubasʼ, pumpùkas ʽczłowiek małego wzrostuʼ, pumpùlis ʽcoś okrągłego, 

nabrzmiałegoʼ (por. łot. pum̃pulis ʽwybrzuszenie, zgrubienie w nici; człowiek mały a 

grubyʼ), pum̃puras 1. ʽpączek, zawiązek kwiatuʼ (por. łot. pum̃purs ʽwzniesienie, 

wybrzuszenie, garb; pąk, pączekʼ ob. bum̃burs ʽtwardy występ, narośl, garb; zmarzła gruda; 

kula, gałkaʼ), 2. ʽropny wykwit na skórze, pryszcz, krostaʼ, 3. ʽkłak wełny a. pakuł, który 

podczas przędzenia powoduje pogrubienie niciʼ, 4. ʽmałe dzieckoʼ, pumpùtė ʽkartofel; niska 

tęgawa kobieta; roślina szafirek, Muscariʼ. Tu też pumpùrė a. pumpurė ̃ʽw żarnach: sztabka 

żelazna, na której opiera się górny kamień żaren; otwór w żarnach, do którego sypie się 

ziarnoʼ. 

 pamsta stlit. ʽzemstaʼ (Visada paskui grieką vaikščioja pamsta, o paskui pamstą 

gailėjimas ʽZawsze za grzechem postępuje zemsta, a za zemstą pokutaʼ), DP ʽpomstaʼ — 

zapoż. ze stbłr. pomsta, błr. pómsta, -y ʽzemstaʼ, pol. przest. pomsta ʽodwet za krzywdę, 

karaʼ. Por. SLA 155, LEW 536 (brak w ALEW). Zob. też ãtakia. — Vb. denom. pamstytis, -

ijuos, -ijaus ʽzemścić się, pomścić coʼ (<pamstiięsi> PK 414, 10718 ʽmszczący się za coʼ < 

*pamstija-nt-si) wygląda wprawdzie jak rodzimy drw. od pamsta (por. šird̃ytis ⇐ širdaĩ), ale 

nie można tu wykluczyć przejęcia stbłr. pomstitisja (błr. pómscicca). Neoosn. pamstij-: 

pamstijimas ʽzemstaʼ (Bretkun). Neoosn. pamsty-: pamstytojas CHB ʽmścicielʼ. NB. Kruopas 

1970, 117 nie podaje wzoru koniugacyjnego dla pamstyti(s). LKŽ IX, 316 pisze pamstyti, -o, -

ė, co nie wydaje się słuszne. 

 pamūráuka 1 p.a. gw. ʽmur, na którym coś zbudowano, fundamentʼ (Pamūráuka jau 

padėta, pavasarį rūmą statysma ʽFundament już położony, wiosną postawimy domʼ) — 

zapoż. z błr. padmuróŭka, -i (⇐ pol. podmurówka, zob. ĖSBM 8, 109), z substytucją lit. pa- za 

błr. pad-. Resegmentacja pamūr-áuka umożliwiła pojawienie się z jednej strony war. 

sufiksalnych pamūránka i pamūrénka ʽfundamentʼ, z drugiej strony drw. wstecznych 

pãmūra, pamū́rė, pamūrė ̃ ʽfundamentʼ i pamū́ras. — Syn. pamurk̃as ʽfundamentʼ ⇐ błr. 

padmúrak, -rka. War. lit. pamū́rka, pamùrka. 

 pãmušalas 3 p.a. 1. ʽpodszewka, tkanina podszyta pod jakąś część garderobyʼ, SD 

«podszewka», 2. SD «futro» (syn. odos žvėrų), 3. gw. ʽspodnia część kapelusza u grzybaʼ, 4. 

gw. ʽspodnia warstwa gontów na dachuʼ — drw. na -alas od vb. cps. pamùšti ʽpodbić co 

czymʼ, SD pamušu «podszywam co» (zob. mùšti), znacz. etym. ʽpodszycie, podbicieʼ. Zob. 

też pabū́teris. — War. synkopowany: pámšalas ʽpodszewkaʼ. Paralele dla wtórnego akutu: 

Némnas < Nẽmunas; támsta < tãmista; vélnas < vẽlinas. NB. LKŽ IX, 316 nie potwierdza 

obecności war. †pam̃šalas, wymienionego w LEW 536. — Drw. wsteczny: pãmušas 

ʽpodszewkaʼ (por. dẽgalas ⇒ dẽgas). 

 panagė ̃ 3 p.a. ʽmiejsce pod paznokciemʼ: Darbininko visada juodos panagės ʽU 

robotnika zawsze czarno pod paznokciamiʼ. Panagėñ ažvarė pašinį ʽDrzazga się wbiła pod 

paznokiećʼ. Od zwrotu przyimkowego po nagù ʽpod paznokciemʼ, por. nãgas. — Drw. iš 

panagių̃ adv. ʽdokładnie, skrupulatnieʼ, ligi panagių̃ adv. ʽgruntownie, dogłębnieʼ. 

 panarãdai, -ų 2 p.a. gw. ʽwiększy, mocniejszy wóz do przewożenia drzewa, kamieni 

itp.ʼ (Pasidirbau naujus panaradùs, galėsiu dabar medžius vežt ʽZrobiłem sobie nowe 
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«panaradai», będę mógł teraz wozić drzewoʼ) — wzorowana na rãtai ʽwózʼ forma 

kolektywna, którą dotworzono do wyrazu panarãdas, zapożyczonego z błr. gw. panarád, -a 

ʽszkielet wozu; wóz drabiniastyʼ. Z nowym zakończeniem: panorėd̃as DVŽ. Por. ĖSBM 8, 

147n. Brak w LEW. 

 panašùs, -ì 4 p.a. 1. ʽpodobny, zbliżony do kogo wyglądem, przypominający kogoʼ 

(Ans panašus į tėvą ʽOn jest podobny do ojcaʼ. Abi moteri panaši viena į antrą ʽObie kobiety 

są do siebie podobneʼ), 2. ʽpodobający się, okazałyʼ (Kur paršas panašèsnis, mokėjo šimtą 

dešimt ʽGdy prosię było okazalsze [lepiej utuczone], to płacił [za nie] sto dziesięćʼ) — 

przymiotnik denominalny na -u- od panašà 3 p.a. ʽpodobieństwoʼ, utworzony w podobny 

sposób jak našùs ⇐ našà; apnašùs ⇐ ãpnašos i išnašùs ⇐ ìšnašos. Abstractum panašà, 

ustępujące obecnie przed neologizmami panašùmas, panašýbė, było drw. prymarnym na SO 

od panèšti į ką̃ ʽprzypominać kogoś, być do kogoś podobnymʼ (zob. nèšti). Jego cofanie się 

przyczyniło się do powstania przekonania, jakoby panašùs było derywowane bezpośrednio 

od prymarnego czas. panèšti. ŽD nie uwzględnia panašùs, za to na s. 57 odnotowuje adi. 

našùs ʽurodzajny, wydajny, owocny, plennyʼ jako derywat od nèšti lub nešióti (GJL II, § 72: 

od nèšti). Ten pogląd jest błędny, ponieważ z historycznego punktu widzenia derywacja 

przymiotnikowa przy użyciu suf. -u- nie pociąga za sobą apofonii (SO). Widział to już LEW 

485 i dlatego umieścił panašùs s.v. našà, a nie nèšti. Ambrazas 1993 i 2000 pomija tak 

našùs, jak i panašùs (tak samo postępuje ALEW). — Drw. panašiaĩ adv. ʽmniej więcej, 

podobnieʼ, panašýbė ʽpodobieństwo, zbieżnośćʼ, panašùmas ʽpodobieństwoʼ (war. panašà). 

Vb. denom. panašė́ti ʽstawać się podobnym, upodabniać sięʼ. — War. nėš-: panėšùs, -ì 

ʽpodobny do kogoʼ ⇐ panėšė́ti m.in. ʽbyć podobnym do kogoʼ (zob. nèšti).  

 pancierius, -iaus stlit. ʽpancerz, część zbroi rycerskiej osłaniająca piersi i plecyʼ — 

zapoż. ze stbłr. pancerъ, pancirъ ob. pancirь, pancėrъ ⇐ pol. pancerz, stpol. pancyrz (⇐ 

czes. pancieř, pancíř ⇐ śrwn. panzier, por. Bańkowski II, 491, Rejzek 444). Gw. páncierius, 

pančierius, też z -e- w sufiksie: panceris (m.in. BRB). NB. LKŽ IX, 328 przyjmuje 

akcentuację panciẽrius 2 p.a., za nim też POLŽ 491n. Por. miejsce akcentu w błr. páncyr, ros. 

páncirь (przest. pisownia páncyrь). 

 pančẽkos, -ų 2 p.a. (sg. pančekà), pañčekos 1 p.a. f.pl. (sg. pañčeka) stlit., gw. 

ʽpończochyʼ — ze zmiany *pančiãkos, co zapożyczone ze stbłr. pončoxy (sg. pončoxa), por. 

błr. pančóxi, -čóx (sg. pančóxa, -i). SD
1 punčeka, pisane z ʽdyftongiem graficznymʼ <ie>: 

<punćieka> «ponczocha», co wskazuje na lekcję /punč̓ aka/, por. <pećietis> s.v. pẽčėtis. 

War. ze zmiennym wokalizmem sufiksu: pančėk̃os ob. pančiõkos (ZTŽ). Zdrob. punčeškà 

ʽpończochaʼ ⇐ błr. pančóška (ZS 45). Błr. wyraz został przejęty z pol. pończochy < 

punczochy, to z kolei z czes. punčochy ʽsięgające kolan sznurowane butyʼ ⇐ śrwn. bunt-

schuoch ʽbut z rzemieniami do obwiązywania nogiʼ, por. nwn. Bundschuh m. ʽdawny but 

chłopskiʼ. Zob. SLA 156 (brak w ALEW), jak też ĖSBM 8, 152, Boryś 463, Bańkowski II, 698, 

Rejzek 519. POLŽ 492, s.v. pančekà uważa wyraz za polonizm (tak już LEW 537). — Drw. 

pančekõtas 1. ʽw pończochachʼ, 2. ʽmający opierzone nogi (kogut, gołąb)ʼ. — Z 

nieregularnej kontrakcji pochodzi gw. pañkos, -ų f.pl. ʽpończochyʼ, od tego zdrob. pankelės 

b.z.a., por. Pasigerė senos bobos, pankeles išmetė ʽUpiły się stare baby, zdjęły [tu: zrzuciły] 

pończoszkiʼ. Zob. też LEW 1330; POLŽ 492 (mówi o ʽabsorbcji elementu -če-ʼ). — Forma sg. 

pankà ʽpończochaʼ jest poświadczona w użyciu przen. ʽrozwiązła, rozpustna kobietaʼ (na to 

LKŽ nie daje ilustracji tekstowej). — NB. Wyraz pankavimas przytoczony w LKŽ z Postylli z 

Wolfenbüttel ze znacz. ʽrozwiązłość, rozpustaʼ (ze znakiem zapytania) tu nie należy, 

ponieważ jest błędem zamiast paikavimas (J. Pakerys, p.l.). 

 pánčioti, -ju, -jau ʽpętać, zakładać pęta na przednie nogi koni, bydłaʼ, punčioju kų SD 

«pętam kogo», atpánčioti ʽrozpętaćʼ, įpunčioju SD
1 «uwikławam» (syn. įraizgau), išpunčioju 
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SD «rospętać» — vb. denominativum na -o- od neoosn. panč̓ - jak w pántis, -čio ʽpętoʼ, 

pánčiai ʽpętaʼ. Z innymi sufiksami: pánčiauti, pánčiuoti (DP). Nawiązanie psł. *pǫtati ʽpętać, 

nakładać pętaʼ ⇐ *pǫto ʽpętoʼ, por. sch. putati ʽnakładać pęta, zakładać kajdankiʼ, ros. pútatь 

ʽplątać, gmatwać, mącić w głowie; nakładać pętaʼ, czes. poutat ʽzwiązywać, nakładać pęta, 

kajdany, krępować, przywiązywać, łączyćʼ, pol. pętać ʽzakładać pętaʼ, opętać ʽogarnąć kogo 

swym wpływem, uzależnićʼ. 

 pãnedėlis, -io 1 p.a. stlit., gw. ʽponiedziałekʼ (m.in. DP) — przekształcone z 

panedėlnykas DP drogą odrzucenia suf. -nyk-, jak też przez nawiązanie do wyrazu nedė́lia 

ʽniedziela, tydzieńʼ (zob.). Zapożyczone ze stbłr. ponedelnikŭ (war. do ponedelokъ, HSBM). 

War. f. panedėlė b.z.a. Por. stpr. ponadele EV ʽponiedziałek, Montagʼ obok nadele EV 

ʽniedziela, Sontag [Sonntag]ʼ (oba wyrazy są pożyczkami z jęz. polskiego). Osobno zob. 

paldiẽnykas i panedėlnykas. — Lit. n.m. Pandėlỹs pochodzi – w świetle dawnych zapisów 

Ponedele 1744, Ponedel 1784 (ros. Ponedelь 1881) oraz odpowiednika pol. Ponedele – z 

pañdėlis ʽponiedziałekʼ (Pandėly pas mumis turgus ʽTarg jest u nas w poniedziałekʼ), to z 

synkopowania e w pãnedėlis (por. Panvėžỹs < Panevėžỹs, pol. Poniewież). Nazwa 

miejscowości związana jest z targiem, który odbywał się tam kiedyś w poniedziałki, por. 

Otrębski 1961, 56n., za nim Vanagas 2004, 154n. Paralelne pod względem motywacji 

semantycznej nazwy miejscowe to Serẽdžius (zob. seredà) i Subãčius (zob. subatà). — Drw. 

panedėliuĩ (zob.). 

 panedėliuĩ adv. gw. ʽco drugi tydzieńʼ, por. Turė́tų panedėliuĩ mazgóti: vienà víeną 

nedė́lią, kità kìtą ʽMiałyby zmywać na zmianę: jeden tydzień jedna, drugi – drugaʼ. Drw. od 

nedė́lia ʽtydzieńʼ (zob.). Por. pasavaičiuĩ od saváitė. — Żmudzkimi wariantami tego 

przysłówka są 1. panedėliuõ: Anidvi [aniẽdvi] panedėliuo kepa duoną ʽOne dwie pieką chleb 

raz na dwa tygodnieʼ, dosł. ʽco drugi tydzień każdaʼ, 2. panedėlesiuõ (zakończenie niejasne): 

Gyvolius ganiau panedėlesiuõ su broliu: aš vieną, jis kitą nedėlę ʽPasałem bydło po tygodniu 

na zmianę z bratem: jeden tydzień ja, drugi tydzień on. 

 panedėlnykas DP 63159 ʽponiedziałekʼ (LKŽ IX, 332, Kudzinowski II, 34, s.v. 

paldienykas) — zapoż. ze stbłr. ponedelnikъ, ponedělnikъ (por. strus. ponedělĭnikŭ). Ta 

pożyczka ulega później przekształceniom w pãnedėlis, padiẽlnykas i paldiẽnykas. 

 panekolai SD «poniekąt» — formacja hybrydalna, oddająca stbłr. ponekondъ, 

ponekontъ ⇐ pol. poniekąd, gdzie pa-ne° odpowiada pol. po-nie°, zaś °kolai tłumaczy pol. 

°kąd jak w adv. pokąd, dokąd i odkąd. Por. kolai, pakolai SD «poki», kolai, tolai SD «poki 

poty». SPXVI definiuje poniekąd jako adv. ʽw pewnym stopniu, w pewnej mierze, częściowo, 

jakbyʼ. Zob. SLA 156; pominięte w LEW i ALEW. 

 panenkà 2 p.a., gen.sg. paneñkos ZTŽ ʽpanna, panienkaʼ (syn. panẽlė) — zapoż. z pol. 

panienka, -i. Por. panà s.v. ponà. — Drw. penenkẽlė LZŽ ʽpanienkaʼ. 

 paniáuga 1 p.a. gw. ʽwypłukana przez prąd wody jama w brzegu rzeki, wyrwaʼ (Kai 

pabaidai, kuojos visos paniáugosna sulenda ʽJak postraszysz, to płotki wszystkie zbierają się 

w «paniaugos»ʼ). War. m. paniáugas: Vanduo išplovė baisiausius paniáugus ʽWoda 

wypłukała wielkie jamyʼ. Analiza: paniáu-ga albo *paniau-ka ⇐ paniáuti, por. niáuti m.in. 

ʽryć, przewracać; porywaćʼ (zob. niáutis). Znacz. etym. ʽwydarcie, zabranie czego przez 

wodęʼ ⇒ ʽwyrwa zrobiona przez prąd wodyʼ. Podobnym deverbativum z suf. -ga jest 

paliauga przest. ʽprzerwa, odpoczynekʼ ⇐ paliáuti (syn. paliáuba, por. ŽD 102). LEW 537 

nieprzekonująco łączył paniáuga z czas. paniaũsti, -siu ʽneigen, herabneigenʼ (zob. niaũsti). 

 paniáuka 1 p.a. stlit., gw. ʽnaczynie metalowe w kształcie głębokiej patelniʼ (CHB: 

paneukoń, paneuką) — zapoż. ze stbłr. panevka (panovka), por. błr. gw. panjáŭka ob. 

páneŭka, pánaŭka (⇐ pol. panewka, od panew przest. ʽnaczynie metalowe o formie kociołka 
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płasko-wklęsłego do gotowania na gołym ogniu, brytwanna, patelniaʼ, SW). Por. zakończenie 

w cioliáuka i paliáuka. Zob. ĖSBM 8, 148. SLA 156 i LKŽ IX, 335 wskazują raczej pol. 

panewka jako źródło. Brak w ALEW. 

 panìčius, -iaus 2 p.a. gw. ʽsyn pana, młody panʼ (LZŽ) — zapoż. ze stbłr. paničъ, 

panicъ, por. błr. paníč, -á (⇐ pol. panicz, XIV w. panic). Brak w LKŽ. 

 pañkolis 1 p.a. przest. bot. ʽkoper włoski, fenkuł włoski, Foeniculum vulgareʼ, też pl.t. 

pañkoliai — ze zmiany *penkolis, co zapożyczone z prus.-niem. fenkōl, por. nwn. Fenchel 

m. War. pankulis, pankuolis, też f. pankula (por. prus.-niem. fenkul, GL 98) i pánkuolė. 

 panósė 1 p.a., war. panõsė 2 p.a., pãnosė 1 p.a., panosė ̃ 3 p.a. ʽmiejsce pod nosemʼ 

(Jam ūsai it kuškiai iš panósės kyšojo ʽWąsy jego jak kępki sterczały spod nosaʼ. Panósė 

tavo šlapia ʽLeje ci się z nosaʼ) — nomen loci utworzone od zwrotu przyimkowego po 

nósimi ʽpod nosemʼ. Nawiązanie w stpr. ponasse EV ʽgórna warga, Obirlippe [Oberlippe]ʼ, 

dosł. ʽto, co jest pod nosemʼ. — Adv. panósėje ʽbardzo blisko, pod nosem, tuż tużʼ, np. 

Jiems miškas panósėje ʽMają las pod nosemʼ. Smertis panósė[je], o jis da žmonos ieško 

ʽŚmierć tuż tuż, a on jeszcze żony szukaʼ. 

 pansõkas 2 p.a., pañsokas 1 p.a. gw. ʽpęcak, kasza z obtłuczonego ziarna 

jęczmiennegoʼ (Miežių nutrina, padaro an krūpos, tai jau pansõkas ZTŽ ʽTłuką jęczmień na 

kaszę, robi się [z tego] pęcakʼ) — zapoż. z błr. gw. pansák, -ú, to ze zmiany pancák ⇐ pol. 

pęcak (ĖSBM 8, 152). War. pancõkas LZŽ ⇐ błr. pancák. 

 panšubkà 2 p.a., gen.sg. panšùbkos wsch.-lit. ʽpółkożuszekʼ (DVŽ) — ze zmianą -nš- < 

-u̯š- zapożyczone z błr. paŭšúbka. Podobna zmiana fonetyczna w panviẽčnas (zob.). War. 

paušibkà DVŽ (ši < šu). 

 pantãpliai, -ių 2 p.a. m.pl. przest., gw. 1. ʽpantofle, miękkie obuwie domoweʼ, 2. 

ʽznoszone, zdarte butyʼ — zapoż. ze stbłr. pantofelь, por. błr. pantófli, -ljaŭ ʽmiękkie obuwie 

domoweʼ (⇐ pol. pantofle, -i ⇐ nwn. Pantoffel m.). Por. LEW 537 (z pol.), ĖSBM 8, 151. 

War.: z dysymilacją p-p > p-k: pantãkliai; z dysymilacją p-p > k-p: kantãpliai 1. ʽlekkie 

obuwie bez cholewek, półbutyʼ, 2. ʽobuwie z drewnianą podeszwą, drewniakiʼ, kantõpliai 

ʽpantofleʼ (ZS 22), kuntãpliai ʽliche buty bez cholewek; drewniakiʼ. — War. f. pantaplia: 

SD
1 <pantapla> «pantofla» ⇐ stbłr. pantoflja, błr. pantóflja, -i (⇐ pol. przest. pantofla). Pl. 

pantaflios: SD <pantaflos> «pantofla» (SLA 156, POLŽ 494), żm. kantẽplės (Kojos apautos su 

kanteplėmis), żm. kuntẽplės. — Drw. pantaflinykas SD «pantoflarz» (kalka z pol. pantoflarz 

ʽten, kto szyje pantofleʼ). Zob. też LEW 216.  

 pántas I 1 p.a. gw. 1. ʽpoprzeczna belka łącząca krokwieʼ, 2. ʽprzęsło w płocieʼ, 3. 

ʽsieć rybacka złożona z dwu lub czterech połączonych więcierzyʼ, 4. przest. ʽgrzęda w 

kurnikuʼ (syn. pánta) — zapoż. z pol. gw. bant ʽpoprzeczna belka łącząca ze sobą krokwieʼ 

(SGP I, 46n.). — War. f. pánta 1 p.a. gw. ʽpoprzeczna belka łącząca krokwie; grzęda w 

kurnikuʼ, zob. LEW 537. 

 pántas II 1 p.a. przest., gw. ʽfant, zastawʼ (Jis tai per pántą atėmė ʽOn to zabrał w 

zastawʼ) — zapoż. z prus.-niem. pant (GL 95, LEW 537), por. nwn. Pfand n. Zob. też fántas. 

 pantẽlis, -io 2 p.a. gw. 1. ʽprzy cepach: wiązanie, zwykle skórzane, łączące bijak z 

dzierżakiem, tzw. gązwaʼ, 2. ʽsznurek, którym przywiązuje się bicz do biczyskaʼ, 3. ʽsznur 

łączący przednią oś z hołobląʼ, 4. ʽskobelʼ. Denominalny drw. na -elis od pántis ʽpęto, 

wiązadłoʼ (zob.) o funkcji nomen instrumenti. Z pochodzenia jest to zdrobnienie (dosł. 

ʽpętelkaʼ), por. diržẽlis ʽrzemykʼ ⇐ dirž̃as; šikšnẽlė ⇐ šikšnà. 

 pántis, -čio 1 p.a. ʽpęto, wiązadło z powroza, nakładane na przednie nogi zwierzęciaʼ, 
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zwykle pl. pánčiai ʽpęta, więzy na nogi lub ręceʼ, też ʽokowy, kajdanyʼ. Pb. *pānt-i̯a-, drw. 

na SO *pān-t-, urobiony od *pīn-C jak w pìnti ʽsplatać, wiązaćʼ (zob.). Transponat ie. 

*(s)ponh1-C- ⇐ *(s)penh1- ʽnapiąć, naprężyćʼ (por. LIV
2 578). Odpowiedniki bsł.: stpr. 

panto EV ʽpęto, Vesser [Fessel]ʼ (*pantā?) oraz psł. *pǫto ʽpętoʼ, por. sch. pȕto, ros. púty pl. 

ʽpęta, więzyʼ, czes. pouto, pol. pęto, pl. pęta ʽwięzy, okowy, kajdanyʼ. St. pełny e nie 

pozostawił refleksów w czasowniku bałto-słowiańskim. Zob. sb. péntis. — Drw. pantẽlis 

(zob.), cps. pántpinigiai a. pántpiningiai m.pl. ʽwykup za zwierzę zajęte w szkodzieʼ (por. 

pìnigas, dosł. ʽpieniądze za pętaʼ), šalìpantis (zob. šalìs). Vb. denom. pánčioti (zob.), 

pántyti: apipántyti ʽobić pętem, krótkim powrozemʼ, užpántyti ʽzdzielić kogo pętemʼ. 

 pantóti, pantóju, pantójau gw. ʽjeść z pełnymi ustami, chciwie jeśćʼ, pripañtoti ʽnajeść 

się do sytaʼ, supañtoti ʽzjeść, spałaszowaćʼ. War. akc. pántoti. Z obocznym sufiksem: 

pántauti. Niejasne. 

 pantùngas 1 p.a. gw. ʽponton; most zbudowany z pontonówʼ — zapoż. z nwn. Ponton 

m. (⇐ franc. ponton, zob. EWD 1027), Pontonbrücke f. Por. GL 95 (brak w LKŽ). 

Zlitewszczone przy użyciu suf. -ung-. Przypomina to -ing- w põtingis ⇐ nwn. Bottich m. 

Por. też zakończenia w kantùngas, kantùnga i kardùnga. 

 panúovolis, -io 1 p.a. wsch.-lit. 1. ʽmiejsce na pagórku łąki przy samej roli (skąd zbiera 

się lepsze siano); wzniesiony skraj łąki przy bagnie, jeziorze a. rzeczceʼ, 2. ʽurwisko w dnie 

rzeki a. jeziora, głębinaʼ, 3. ʽpochyłośćʼ. Chodzi tu o drw. prefiksalny z pa- od *nuovolis, 

będącego sb. postverbale od nuvolióti ʽstoczyć się (w dół), potoczyć sięʼ. Znacz. etym. ʽstok, 

pochyłośćʼ. — Obok tego są dwa war. literackie z -val-: panúovalis ts., też ʽstromy brzeg 

jezioraʼ i nuovalỹs ʽpodłużne wzniesienie, wał na łące a. poluʼ. Ponieważ żaden z tych 

wyrazów nie ma oparcia w gwarach, zachodzi podejrzenie, że są to neologizmy. Por. valýti i 

válstyti, jak też syn. panúovarta (s.v. vers̃ti). 

 panviẽčnas, -à 4 p.a. wsch.-lit. ʽw średnim wiekuʼ (DVŽ), niejako ʽmający połowę 

życia za sobąʼ (Senókas jau panviẽčnas) — ze zmianą -nv- < -u̯v- zapożyczone z błr. 

paŭvéčny. Podobna zmiana fonetyczna w panšubkà (zob.). 

 pãparnykas 1 p.a. LZŽ bot. ʽpaproć, Filix, Dryopteris filix masʼ — zapoż. z błr. gw. 

páparnik (PZB 3, 397), co jest wariantem do błr. páparatnik, por. ros. páporotnik ʽpaproćʼ. 

Zob. też papart̃is. 

 papart̃is, -čio 2 p.a. bot. ʽpaproć, Filix, Dryopteris filix masʼ. War. papártis 1 p.a., 

papartỹs 3 p.a., też f. papártis, -ies 1 p.a. Odpowiedniki łot. papar̂de, paperde, też m. 

papards (gw. paparksts) pokazują perseweracyjną zmianę rt > rd (por. scs. tvъrdъ : lit. 

tvìrtas). Bałtyckie wyrazy odchylają się pod względem wokalizmu od odpowiednika psł. 

*paportĭ f. (pbsł. *pāparti- f. ʽpaproćʼ), por. ros. páporotь, sch. pȁprāt, pol. paproć; formy 

wtórnie zmienione: słń. práprot, práprat, czes. kapradí n. (zob. Machek 240n.). BSW 206 

łączył z jednej strony ze stwn. farn, farm ʽpaproćʼ, ir. raith ts. (*prati-), z drugiej strony ze 

sti. parṇá- n. ʽskrzydło; pióroʼ, aw. parəna- n. ʽskrzydłoʼ oraz via s-mobile z lit. sparñas 

ʽskrzydłoʼ (zob.). Znaczenie etymonu nie zostało sprecyzowane w sposób przekonujący. Por. 

np. rekonstrukcję ʽcoś podobnego kształtem do ptasiego skrzydłaʼ u Borysia 2005, 412. Zob. 

LEW 538, REW II, 213, PKEŽ 3, 221n. ALEW 735 mówi o formacji reduplikowanej od pwk. 

*(s)per- ʽlecieć, lataćʼ i z suf. -t-/-d-, co by nasuwało rekonstrukcję *pa(r)-par-t/d-. Zob. też 

paparnykas. — Zapoż. litewskie w błr. gw. páparcь, pápartь (PZB 3, 397). — Drw. 

papartýnas ʽmiejsce porosłe paprociamiʼ (SD «paprocina»), papart̃inis ʽz paprociʼ (dúona 

papart̃inė ʽchleb z domieszką paprociʼ). — N.m. Papárčiai, Paparč̃iai, Paparčiaĩ (por. stpr. 

Paparthen n.m. w Sambii, AON 114n., spolszczone na Paprocin, Paprocina, NMP VIII, 

295n.), Papartėl̃iai 2x, Papartynaĩ 2x, Papartỹnė 3x. N.rz. Paparčià, Paparč̃ius. 
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 pãpas 2, 4 p.a. 1. ʽpierś kobieca; sutek, cycekʼ (Mama, duok vaikui pãpą), 2. ʽdójka, 

brodawka sutkowa u samicy, zwł. u krowyʼ, 3. ʽsmoczekʼ, 4. ʽnierówność, wypukłośćʼ. 

Prawdopodobnie od interi. pàpt m.in. o ssaniu cycka (zob. też papsė́ti). Podobieństwo do łac. 

papilla, -ae ʽbrodawka piersiowa, pierśʼ jest pewnie przypadkowe (inaczej ALW 735, gdzie 

dopuszcza się wspólny pwk. onomatopeiczny). — Drw. bapãpė żm. ʽkobieta o małych 

piersiachʼ (KRTNŽ), papìnga ʽ(kobieta) o wielkich piersiach; (krowa) z wielkimi dójkami, 

brodawkami sutkowymiʼ, papistà: Radvilonių mergos labai papìstos ʽDziewczęta z 

Radviloniai [są] bardzo cycateʼ, papúota ʽ(o maciorze) z wieloma sutkamiʼ, papúotai adv.: 

papúotai ištintas dalgis ʽkosa źle wyklepana, tj. mająca wypukłości na ostrzuʼ, prýpapis żm. 

ʽmały sutekʼ. Cps. keturpãpė ʽlisica z czterema sutkamiʼ (por. keturì), papžindỹs a. 

papažindỹs ʽosesek, niemowlę lub małe zwierzęcia, odżywiające się mlekiem matkiʼ (por. 

žį́sti), stačiapãpė a. statpãpė ʽ(dziewczyna) ze sterczącymi piersiamiʼ (zob. stãčias; por. pol. 

gw. wysadna panna ⇐ wysadzić ʽwysunąć, wystawić, wytknąćʼ). Vb. denom. pãpinti 

ʽkarmić własnym mlekiem, np. o owcyʼ. 

 Papelč̃ius, -iaus 2 p.a. ʽu katolików: Popielec, pierwszy dzień postu czterdziestodnio-

wego, środa Popielcowaʼ (Papelčiuj tai jau visada pasnykaudavom ʽW Popielec to już 

zawsze pościliśmyʼ) — zapoż. z pol. Popielec, -lca. Por. ZS 39, LEW 538, POLŽ 741. 

 pãperas 3 p.a. 1. ʽniedosiedziane jajo, niezalężone jajo, zepsute jajo, tzw. zapartek, 

zbukʼ (Kiaušis perėtas, o neužperėtas, bus pãperas), 2. ʽwyrodek, człowiek, który się 

wyrodził od rodziny na jej hańbęʼ — dewerbalne nomen z suf. -a- od vb. cps. paperė́ti 

ʽwysiadywać jaja przez pewien (krótki) czasʼ (zob. perė́ti). Pl.t. paperaĩ ʽjaja pszczółʼ. Por. 

idiom pãperu nueĩti: Aš sãvo sū́nų ùčijau kùnigu, ale nuvėj̃o pãperu ʽJa swego syna uczyłam 

na księdza, ale nic z tego nie wyszłoʼ (Otrębski 1934, 447). Z innym tematem: paperà 3 p.a. 

ʽniezalężone jajoʼ: Tavo kiaušiniai supuvo, paperõm išėjo ʽTwoje jajka zgniły, zmarnowały 

sięʼ. — War. pãparas ʽniezalężone jajoʼ. Zob. też baltū̃nasʼ.  

 papiešti, papiešiu, papiešiau stlit., tylko u Szyrwida: 1. papiešiu SD «podszczuwam» 

[ʽszczując podburzamʼ] (syn. pasiumdžiu), 2. papiešiu SD
1 «dudkuię» [ʽnadskakuję komuʼ] 

(syn. patušiju «pochlebuię, pochlebiam»), 3. papiešiu SD
1 «pobłażam» (syn. patariu). Bez 

etymologii (pominięte w LEW). Zdaniem ALEW 735 pieš- może być spokrewnione z peš- jak 

w pèštis ʽkłócić sięʼ i łot. pestiês ʽzaczepiać słownie, prowokować do kłótniʼ. Pod względem 

znaczeniowym jest to istotnie do rozważenia. Gdy zaś chodzi o stronę formalną, to nie 

wystarcza stwierdzić, że zachodzi wahanie między e i ie. Raczej trzeba by założyć, że peš- 

miało alternant piš- jako refleks SZ typu TiT ⇐ TeT, i że od tego SZ derywowano 

neoapofoniczny SP o postaci pieš- (paralele: bed- ⇒ *bid- ⇒ įbiẽsti; keb- ⇒ kib- ⇒ pakiẽbti; 

steb- ⇒ stib- ⇒ stiẽbti). — Na razie niejasną pozostaje kwestia stosunku do piẽšti ʽrysować, 

kreślić linie, mazać sadząʼ, jak też do SZ piš- w pìšti, pỹšta, pìšo ʽzbierać się – o sadzy 

nawarstwiającej się w kominieʼ. — Drw. papiešėjas SD «podszczuwacz, naprawiacz na kogo 

zdradliwy» (syn. užraišytojas).  

 papìlkas 1 p.a. gw. ʽdomowe piwo gorszej jakościʼ — dewerbalna formacja na -kas od 

papìlti, -iu, -pýliau ʽrozlać, polaćʼ (zob. pìlti). Por. sufiks w pérėskas, praìrkas, pridurk̃as. 

Zob. też bliskoznaczne pasčiū̃kai, pasterimai, patakaĩ, pãtekos. 

 papilnỹs 3 p.a. gw. ʽpoczęstunek trunkiem po dobitym targu, tzw. litkupʼ: Samdant, 

perkant, parduodant geria pãpilnį, t.y. par daug JU ʽGdy najmują [do pracy], kupują, 

sprzedają, to [na potwierdzenie transakcji] piją litkupʼ, tj. ʽ[piją] za dużoʼ. Drw. denominalny 

na -i̯a- od *papilnas ʽrozlany, napełnionyʼ ⇐ papìlti, pãpiliu, papýliau ʽrozlać, polaćʼ. Zob. 

też syn. barìšius, magarỹčios. 

 papilvė ̃ 3 p.a. 1. ʽpodbrzusze, spodnia część tułowiaʼ, 2. ʽsłonina a. mięso z 
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podbrzuszaʼ, 3. ʽrzemień do umocowania siodłaʼ, 4. ʽspód kapelusza u grzybaʼ — rzeczownik 

utworzony od zwrotu przyimkowego po pilvù ʽpod brzuchemʼ (zob. pilṽas). — Drw. pãpilvės 

f.pl. ʽwełna z podbrzusza owcyʼ. Drw. wsteczny deprefigowany: pilṽės ts. (por. pãšaras ⇒ 

šãras). 

 papiròsas 2 p.a. ʽpapierosʼ (Kiaulei vainikas, karvei balnas, o lietuvaitei papirosas 

netinka ʽNie przystoi świni wianek, krowie siodło, a Litwince papierosʼ) — zapoż. z pol. 

przest. papiros ʽpapieros, wyrób tytoniowy z papierowym ustnikiemʼ, co było drw. od papir 

przest. ʽpapierʼ. Zakończenie -os jak w pol. przest. pachitos ʽrodzaj papierosa z ustnikiem 

słomkowymʼ, zob. Bańkowski II, 496. War. papirãsas, popirõsas (LZŽ), papirosà ob. 

popierosà (ZTŽ), popieròsas (NDŽ, por. pol. papieros). Miejsce akcentu jak w formach ros. 

papirósa, błr. papjarósa, które zresztą także mają źródło polskie (zob. REW II, 312; TSBM 4, 

33 wywodzi błr. papjarósa wprost z nwn. Papier ʽpapierʼ). POLŽ 131 ignoruje dawną formę 

papiros i daje wywód papirãsas ⇐ pol. papieros. — Drw. papiròsinė ʽpapierośnicaʼ, 

papiròsius ʽpalacz papierosówʼ, cps. papiròsgalis ʽogarek papierosaʼ (por. gãlas). 

 papjū́kos, -ų 1 p.a. f.pl. gw. ʽresztki samogonu, ostatnie krople samogonuʼ (Papjū́kų 

devė ir nugirdė, kad buvom neėdę ʽDali «papjūkos» i [nas] upili, bo nic nie jedliśmyʼ) — 

prawdopodobnie zmienione z *apjūkos lub *apiūkos, co zostało zapożyczone z ros. opívki ts. 

(nie †popivki, jak podaje LKŽ; uwaga M. Osłona, p.l.). Co do zakończenia por. ros. obъédki 

ʽresztki jedzeniaʼ. Substytucja prefiksu ros. o- przez litewskie pa-. Por. prefiks pa- w 

bliskoznacznych wyrazach pasčiū̃kos ʽpiwo gorszej jakości; męty, osad na dnie naczyniaʼ, 

papìlkos ʽpiwo gorszej jakościʼ oraz pãėdos a. paėd̃os f.pl. ʽresztki jedzenia a. paszy dla 

zwierzątʼ. Transpozycja litewska *apiūkos wskazuje na pośrednictwo fonetyki białoruskiej, 

w tym mianowicie sensie, że błr. apíŭki prowadziły do lit. *apiu̯ki, następnie do zastąpienia 

błr. dyftongu Ciu̯C litewską sekwencją CʼūC (zmiana sylabacji). Ta ostatnia w pozycji po 

labialnej wydała w końcu jūC, stąd papjū́kos. We wschodnio-litewskich slawizmach 

obserwuje się utrzymanie – pod białoruskim wpływem – dyftongu iu̯, por. np. grìunia ʽ10 

kopiejekʼ (nie *griūnia) ⇐ błr. hrýŭnja (zob. jeszcze grìvina); pracìunas ʽprzeciwnyʼ (nie 

*praciūnas) ⇐ błr. pracíŭny. Zob. ZS 20, 43, 86. Ale błr. dyftong iu̯ – jako anomalia z 

litewskiego punktu widzenia – jest czasem zastępowany, np. dyftongiem im, por. pracim̃nas 

ʽprzeciwnyʼ (zob.) ⇐ błr. pracíŭny; dim̃nas, dzim̃nas ʽdziwnyʼ ⇐ błr. dzíŭny (por. ZS 18, 43, 

86). 

 papláiša 1 p.a., paplaišà 3 p.a., pãplaiša 1 p.a. ʽdrzazga, szczapka ostro zakończonaʼ, 

2. ʽwiór, heblowinaʼ, 3. gw. ʽkonar drzewaʼ, 4. gw. ʽlód, pod którym nie ma wodyʼ (Ledo 

pãplaišos, arba sausledžiai, plinkledžiai) — rzeczownik postwerbalny na -ā- od papláišyti 

lub paplaišìnti ʽodłupywać, odrywaćʼ, co jest causativum na SO plaiš- ⇐ plyš-, por. paplýšti 

ʽnaderwać się (o gałęzi), popękać, zedrzeć się (o tkaninie)ʼ. Paralele słowotwórcze: atplaišà 

(zob.), pãraižos ⇐ *paraižyti ⇐ ryž- ⇐ rėž- (rė́žti). 

 papliekà 4, 3 p.a. 1. ʽpłytkie miejsce w rzece lub jeziorzeʼ, 2. ʽobszar zajęty wylewem 

rzeki po deszczuʼ. Niejasne. Por. może pléikė a. pleĩkė ʽłyse miejsce w uprawie; niekoszona 

łąkaʼ (s.v. plìkas). 

 paplótis, -čio 1 p.a., pãplotis 1 p.a. ʽrodzaj płaskiego placka z ciasta chlebowego; blinʼ, 

pl. paplóčiai ʽgotowane kluski z ciasta chlebowegoʼ — derywat na -i̯a- od osnowy plot-, 

którą można rozumieć dwojako: 1° jako neoosnowę, wyabstrahowaną np. z paplótas 

ʽspłaszczonyʼ, suplótas ʽzbity, spłaszczonyʼ (ptc. prt. pass. do plóti), 2° jako refleks st. 

wzdłużonego *plāt- od plat- jak w platùs ʽszerokiʼ (zob. plótas). War. praplótis (m.in. BRB). 

Znacz. etym. ʽplacek z rozpłaszczonego ciastaʼ. Paralelny derywat od adi. plónas ʽcienkiʼ 

brzmi pãplonis a. paplónis. — Drw. paplotaĩnis ʽpaplotisʼ (por. lietaĩnis), paplotėl̃is ʽpłaski 
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placek pieczony na rozżarzonych węglach, podpłomykʼ, paplotìnis ʽspłaszczony, płaski jak 

«paplotis»ʼ. 

 pàprastas, -à 3 p.a. ʽniczym się nie wyróżniający, zwykły, zwyczajny, pospolity; 

prosty, łatwy, nieskomplikowanyʼ (war. pãprastas) — zleksykalizowane ptc. prt. pass. od 

papràsti ʽprzywyknąć, zwyknąć, przyzwyczaić się do czegoʼ (zob. pràsti). Znacz. etym. 

ʽtaki, do jakiego się przyzwyczajonoʼ. — Drw. paprastaĩ adv. ʽzwykle, najczęściejʼ (Jis 

paprastai po pietų čia ateina ʽOn zwykle przychodzi tu po obiedzieʼ). Vb. denom. 

paprastinti LEX ʽprzywyknąć, przyzwyczaić sięʼ (⇒ adv. nepaprastinai SD «niezwyczaiony, 

inusitate, præter morem, præter solitum»), supàprastinti ʽuprościć, uczynić prostszym, 

łatwiejszymʼ.  

 paprėdnykas stlit. hapaks: SD
1 <paprednikas> «piernik» [ʽciasto z miodem i 

korzeniamiʼ, SPXVI], SD <paprednikas> «miodownik» [ʽciasto zrobione na miodzie; piernikʼ, 

SPXVI] — zapoż. ze stbłr. poprjanikъ, por. błr. gw. papránik ʽpiernikʼ, ros. prjánik (ros. gw. 

puprjánik, poprjálьnik), ukr. popranýk ts. Zob. SLA 156 (brak w LEW i ALEW). Osnową błr. 

wyrazu jest przymiotnik *poprjany ʽz pieprzem, przyprawiony pieprzemʼ, por. ros. prjányj 

ʽpieprzny, przyprawiony pieprzemʼ < strus. pĭpĭr-janŭ ts.; drw. od strus. pĭpĭrĭ ʽpieprzʼ < psł. 

*pĭpĭrĭ (por. stpol. pierz, pieprzu, stczes. peř, pepře, drw. ros. pérec, pérca). Por. ĖSBM 8, 

158, REW II, 341n., 456, Machek 444. Zob. też. pipìras. — Lit. refleks zawiera 

nieetymologiczne -d-. Z uwagi na taką paralelę jak pavỹd.nas ⇐ błr. pavín.ny (por. SLA 156), 

pokazującą rozpodobnienie geminaty na granicy morfologicznej, wydaje się koniecznym 

założenie dla paprėd.nykas praformy z geminatą n.n, *paprėn.nykas < *paprjan.nykas. 

Kwestia ta wymaga dokładniejszego zbadania. Z pewnością nie chodzi tu o insercję d przed 

n (jak chciał Skardžius, SLA 156), a to dlatego, że obok pavỹdnas mamy zdysymilowany 

war. pavilñas (por. nevilñas). 

 paprotỹs, -čio 3 p.a., pãprotis 1 p.a. ʽzwyczaj, obyczajʼ (Įprotis gali būti individualus 

dalykas, o paprotys visada yra visuomeninio pobūdžio ʽNawyk może być rzeczą 

indywidualną, zaś zwyczaj ma zawsze charakter społecznyʼ), SD <papratis> «zwyczay, 

nałog», <papratis piktas> «nałog zły» — dewerbalne abstractum z suf. -i̯a- i SW *prāt- ⇐ 

prat- od vb. cps. papràsti ʽprzyzwyczaić się, przywyknąćʼ. War. f. paprotìs. Zob. też pràsti 

oraz prõtas, į́protis.  

 paprūgà 2 p.a., gen.sg. paprū̃gos gw. ʽprzytrzymujący siodło pas idący pod brzuchem 

konia, popręgʼ (Priveržk geriau paprū̃gą, kad balnas nenukristų ʽZaciśnij mocniej popręg, 

żeby siodło nie spadłoʼ) — zapoż. ze stbłr. popruga, por. błr. paprúha, -i (por. ZS 39, ĖSBM 

8, 158). War. m. paprū̃gas. — Wsch.-lit. paprūvà (DVŽ) pokazuje zastępstwo błr. γ przez v 

(paralele: pasõvas, lancū̃vas, plū̃vas). — War. paprungà (papruñgas) pochodzi od stbłr. 

popronga ⇐ pol. przest. poprąga = [poproŋga]. 

 papsė́ti, papsiù (3 os. pàpsi), papsė́jau 1. ʽwydawać odgłos wargami, cmokaćʼ, 2. 

ʽgłośno całowaćʼ, 3. ʽcmokać fajkęʼ (war. papšė́ti), 4. ʽssać cycek – o cielęciuʼ, 5. ʽburczeć z 

niezadowolenia, gderać; mamrotać pod nosem; odmawiać pacierzeʼ, 6. ʽzacinać się, jąkać 

sięʼ — czasownik na -sė- od interi. pàpt m.in. o cmokaniu, całowaniu, ssaniu, też o 

skapującej kropli (por. LEW 539). Paralele: čepsė́ti, miksė́ti, piepsė́ti. — Neoosn. paps-: 

papsà ʽten, kto mamrocze pod nosem, kto gderaʼ (por. miksà ⇐ miksė́ti), pàpsalas 

ʽzamiłowany palacz fajkiʼ, pàpsikas ʽsmoczekʼ. Zob. też pãpas. 

 pãpūras 3 p.a. przest., gw. ʽfarfura, fajans, porcelanaʼ (Šlapelis 307; pominięte w LKŽ) 

— z *parpūras przez dysymilację sekwencji r-r; zapożyczone z ros., błr. farfór, -a 

ʽporcelanaʼ (por. ukr. farfúr, -a, pol. farfura, -y). Dysymilację widać też w pol. przest. 

faforka z farforka ʽnaczynie fajansowe, talerz fajansowyʼ (SW I, 722). 
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 papùtis, -čio 2 p.a., zwykle pl. papùčiai gw. ʽmiękki pantofel zrobiony na drutach z 

(lnianych) nici albo sznurków, czasem podszyty suknemʼ — zapoż. ze stbłr. paputь, pl. 

papute, por. błr. papúcь, pl. papúci ⇐ pol. papuć, pl. papucie (ĖSBM 8, 158), ostatecznie 

przejęte z osm.-tur. papuç, pabuç ʽbut bez cholewki, pantofelʼ (zob. Stachowski 458). War. f. 

papùtė, pl. papùtės 2 p.a. 

 pãpužas 3 p.a., papū̃žas 2 p.a. gw. 1. ʽpęk złożonych razem do suszenia liści kapusty, 

tytoniu; pęk wysuszonych liści tytoniuʼ (Kopūstus, taboką deda į pãpužus ir džiovina ʽLiście 

kapusty, tytoń składają w pęki [zwane p.] i susząʼ), 2. ʽtobół, tłumokʼ (Kas čia šitam papūžè 

surišta? ʽCóż tam w tym tobole zmieszczono/związano?ʼ). Rzadsze są war. f. papužà 3 p.a., 

papūžà 2 p.a. Zapożyczone z błr. gw. papúža, to z udźwięcznienia papúša ʽpęk liści tytoniuʼ 

(ĖSBM 8, 158; stbłr. papuša tytjunju ʽmiara tytoniuʼ), por. pol. przest. papusza lub papuża 

ʽwiązanka, wiązka, pęczek liści tytoniowych, powiązanych za szypułkiʼ (SW IV, 49). Wyraz 

uchodzi za pożyczkę z rum. papuşa ʽpęk, wiązkaʼ, zob. REW II, 307n. LKŽ nie zaznacza 

obcości wyrazu. 

 par ̃ gw. praep. z acc., odpowiadająca literackiemu pàs ʽu, doʼ. Por. np. Buvaũ par jį ̃

ʽByłem u niegoʼ. Aĩk par manì ʽChodź do mnie!ʼ. — Obok tego jest praeverbium par, które 

oznacza: 1. ʽz powrotem (do domu)ʼ, np. parbė́gti ʽprzybiec (do domu)ʼ, pareĩti ʽwrócić (do 

domu)ʼ, parg̃ena kárves ʽpędzi krowy do domuʼ, stlit. parnešti ʽz powrotem odnieśćʼ, 

parsiųsti ʽodesłać, odprawić z powrotemʼ, 2. ʽw dół, na ziemięʼ, np. Arklỹs ant lẽdo 

pargriùvo ʽKoń zwalił się na lodzieʼ. Tókį výrą pargrióvė ʽTakiego mężczyznę powaliłʼ. Zob. 

GJL III, §§ 729n. Por. per.̃ 

 parà 4 p.a. ʽdoba, okres 24 godzinʼ — zapoż. ze stbłr. pora, por. błr. pará, -ý, ros., ukr. 

porá (ZS 39, LEW 539, ĖSBM 8, 160). Gw. parà ʽpora, czas odpowiedni do czegoʼ, por. Jau 

parà kéltis ʽJuż pora wstawaćʼ. Ik pãrai uzbonas vandenį neša ʽDo czasu dzban wodę nosiʼ. 

 pãrabkas, -ė ̃ 3 p.a. gw. ʽparobek, robotnik najemny w gospodarstwie rolnymʼ, war. 

põrabkas, pórabkas 1 p.a. (LZŽ, DVŽ) — miejsce akcentu wskazuje na zapożyczenie z błr. 

párabak, -bka (por. ĖSBM 8, 160), stbłr. parobokъ, porobokъ. Inaczej LKŽ: z pol. Brak w 

LEW. — War. akc. parãbkas 2 p.a. ⇐ pol. parobek, -bka. — War. z wokalizmem u: parùbkis 

2 p.a. (Ano tėvai ėjo par dvarus parùbkiais ʽJego rodzice służyli po dworach jako 

parobkowieʼ) ⇐ stbłr. parubokъ, -bka. — Drw. f. parabkė ̃ a. parãbkė ʽsłużącaʼ (war. 

parabkà), cps. žỹdparapkė ʽkobieta służąca u Żydówʼ (por. žỹdas). Vb. denom. parabkáuti 

ʽbyć u kogoś parobkiemʼ. 

 pãraižos, -ų 1 p.a., paráižos 1 p.a. f.pl. ʽokres między pełnią księżyca i pierwszą 

kwadrą, ostatnia kwadra księżyca, schyłek księżycaʼ (war. pãraiža, pãraižis, paraižaĩ) — 

rzeczownik postwerbalny z suf. -ā- od iter. *paraižyti (paralele s.v. atplaišà, paplaišà) albo 

też rzeczownik prymarny z suf. -ā- i SO raiž- ⇐ ryž- od vb. cps. parýžti ʽzacząć ubywać, 

zmniejszać się – o tarczy księżycaʼ (właśc. ʽurzynać sięʼ, zob. rė́žti, rýžti), por. Mėnuo 

parýžo, mėnesies paraiža ʽKsiężyca ubyło, wycinek księżycaʼ. Znacz. etym. nomen actionis 

ʽubywanie, zmniejszanie sięʼ. Niedokładnie LEW 539: «Gehören sämtlich zu ráižas 

ʽEinschnitt, Strich, Streifenʼ». Por. jeszcze zdania: Beryžtąs mėnuo, kad su saule nesusieina, 

t.y. eina in tuštimą, dela, jau bilstelėja JU ʽUbywający księżyc to taki, który nie schodzi się 

ze słońcem, zmniejsza się, ubywa go i świeci coraz słabszym blaskiemʼ. Mėnesį paryžo, 

mėnesį paėmė delčia ʽKsiężyca ubyło, zaczęła się «delčia»ʼ. Zob. też delčià. — Drw. 

paraižaĩs adv. ʽna przemian, na zmianęʼ – skostniała forma instrumentalu pl. od paraižaĩ 

(znacz. etym. ʽtak jak zmienia się księżycʼ), paraĩžiuo adv. żm. ʽpo kolei, po porządkuʼ (war. 

pareĩžiuo). 

 pãrakas 1, 3 p.a. ʽproch strzelniczyʼ, SD «proch ruszniczy» — zapoż. ze stbłr. poroxъ, 
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por. błr. pórax, -u, ros. pórox (SLA 156, ZS 40, LEW 539; brak w ALEW). Zob. też 

parakaunýčia. — Drw. parakėl̃is ʽlekarstwo w proszkuʼ (por. błr. parašók), parakìnė 

ʽmyśliwski rożek na prochʼ, paraknyčià 2 p.a. ʽprochownicaʼ (por. neosuf. -nyčia w málnyčia 

i plỹtnyčia). 

 parakaunýčia 1 p.a. stlit., gw. ʽprochownicaʼ (Supilk paraką in parakaunýčią, eisva 

medžioti JU ʽNasyp prochu do prochownicy, pójdziemy polowaćʼ), SD «prochownica» — 

zapoż. ze stbłr. poroxovnica, por. błr. paraxaŭníca, ros. poroxovníca (SLA 156; brak w 

ALEW). Por. paraknyčià s.v. pãrakas. 

 parakvijà 2 p.a., gen.sg. parãkvijos; parãkvija 1 p.a. żm. ʽparafiaʼ (Varnių parakvijos 

bažnyčia ʽKościół parafialny w Worniachʼ) — zapoż. ze stbłr. paraxvyja, por. błr. gw. 

paráxvija, -i (⇐ pol. XVI w. parachwija, -i ʽparafiaʼ). Częstszym wariantem jest tu parãpija 

(zob.). 

 paralỹžius, -iaus 2 p.a. 1. ʽparaliż, utrata czucia i zdolności władania ciałemʼ, 2. stlit. 

ʽmorowe powietrzeʼ, m.in. DP (zob. SLA 157; brak w ALEW) — prawdopodobnie 

zapożyczone nie wprost z pol. paraliż (tak SLA 15 i POLŽ 495), lecz ze stbłr. paraližъ 

(polonizm). Gdy chodzi o akcentuację, to brak jest przekazu starolitewskiego, ponieważ w 

DP wyraz ukazuje się w pięciu miejscach bez jakichkolwiek akcentogramów: gen.sg. 

<paraliżęus>, instr.sg. <paraliżiumi> (zob. Kudzinowski II, 46). Współczesny akcent lit. 

koresponduje z ros. przest. paralíž (od 1659 r., z pol. paraliż, -u, ze zmianą miejsca akcentu, 

zob. REW II, 314). Z czasem miejsce paralíž zajęło ros. paralíč, -á. Tę nową formę przejęto 

do jęz. białoruskiego, ale nadano jej tu akcent odpowiadający polskiemu wzorowi, stąd 

parálič, -u (podobnie ukr. gw. parálič, -a obok liter. paralíč, -á). — W NDŽ II, 507 przy 

paralỹžius jest jeszcze odsyłacz do parãližas (z pol.), z czego wynika, że jeszcze ok. 1950 r. 

w jęz. literackim dawano pierwszeństwo polonizmowi (por. paraliż) przed rusycyzmem. — 

War. parỹžas pochodzi pewnie ze skrótu haplologicznego. — Drw. paralyžavótas a. 

paralyžiavótas ʽdotknięty paraliżem, sparaliżowanyʼ ⇐ pol. przest. paraliżowaty (SW IV, 

55), DP ʽzarażony, ruszony powietrzemʼ, paralyžiuotas DP ʽzarażony powietrzemʼ. — Lit. 

gw. parãlius, -iaus (Paralius metė jįjį ir pusę atėmė ʽPoraził go paraliż i odjął czucie w 

połowie ciałaʼ) pochodzi z błr. paráljuš, -u (⇐ pol. przest. paralusz, paraluż, zob. SW IV, 

55). — Rzadki jest war. parãlis, -io: wygląda jak drw. wsteczny od parãližas lub paralỹžius; 

używa się go w złorzeczeniach, por. O, kad tave parãlis sutrauktų! ʽOby cię paraliż 

pokręcił!ʼ. NB. POLŽ 132 złączył parãlis z parãlius pod jednym hasłem, co nie wydaje się 

słuszne. 

 pãramas 1, 3 p.a., parãmas 2 p.a. stlit., gw. ʽprom na rzece lub jeziorzeʼ (Tilto nėra, tik 

pãramas ʽMostu nie ma, [jest] tylko promʼ. Per vandenį paramaĩs veždavo šieną ʽPromami 

wozili siano przez wodęʼ), SD
1 paramas «prom, przewoz», SD «prum» — zapoż. ze stbłr. 

poromъ, paromъ, por. błr. paróm, -a. Por. SLA 157, ZS 40, LEW 540 (brak w ALEW). Zob. też 

pervãzas. — Drw. paramnykas SD
1 «przewoźnik». War. z zastępstwem suf. -nyk- przez -

nink-/-inink-: paramninkas oraz paramininks (LEX ʽFuhrmannʼ, syn. pervazininks). 

 parãpija 1 p.a., parapijà 2 p.a. ʽparafiaʼ (Gervėčiai – labai didelė parapija) — zapoż. 

ze stbłr. parafija, por. błr. paráfija, -i (⇐ pol. przest. parafija, -ii). Por. SLA 157, ZS 40, LEW 

540 (brak w ALEW). W SD s.v. parafia ukazuje się plebonija (zob.). Osobno zob. parakvijà. 

— Drw. parapijiẽtis ʽparafianinʼ (wariant do parapijónis, zob.). Od skróconej osnowy 

parap- pochodzą parapiẽtis ts. i parãpinis ʽparafialnyʼ. — NB. Stpr. stai perōni ʽdie 

Gemeinde, wspólnota wiernychʼ oddaje prawdopodobnie z *par-ūn-ē, drw. od *parē ⇐ śrdn. 

parre (por. śrwn. pfarre) ʽgmina parafialna, Pfarrgemeindeʼ, zob. DLA 64n. 

 parapijónis, -ė 1 p.a. przest. ʽparafianin, mieszkaniec parafii, wierny należący do 
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parafiiʼ, war. parapijõnas, parafijõnas 2 p.a. — zapoż. ze stbłr. parafijaninъ (⇐ pol. przest. 

parafijan). Zob. też SLA 156n., LEW 540, POLŽ 131. — Nazw. Parafianãvičius oddaje 

brzmienie pol.-błr. Parafianowicz. N.m. Parapijõniškės. 

 parasõnas 2 p.a., parãsonas 1 p.a. gw. ʽparasolʼ — zapoż. z błr. parasón, -a, ros. gw. 

parasón (Smoleńskie, SRNG), co uchodzi za pożyczkę pol. parasol (zob. LEW 540, ĖSBM 8, 

162). 

 paraubėlis, -ė b.z.a przest. ʽkochanek, kochankaʼ (Kossarzewski). Niejasne. Por. 

paraũbti ʽpokopać, pogrzebać w ziemiʼ, raũpti ʽdrążyć, żłobić; szyćʼ, raupóti m.in. ʽkopać, 

wykopać (ziemniaki)ʼ. 

 paravìkas 2 p.a. LZŽ ʽlokomobila, silnik parowy służący do napędu maszyn 

rolniczychʼ — zapoż. z błr. paravík, -á. 

 pardà 4 p.a. gw. ʽsprzedaż, sprzedawanie na targuʼ (Vakar Druskinykosa buvo prasta 

pardà ʽWczoraj w Druskienikach był marny handelʼ. Du paršu šeram: vieną ant pjovimo, 

antrą ant pardõs ʽTuczymy dwa prosiaki: jednego na ubój, drugiego na sprzedażʼ) — 

dewerbalny rzeczownik na -ā- od neoosn. pard-, którą wyabstrahowano z vb. cps. par-dúo-ti 

ʽsprzedaćʼ drogą reanalizy pard- + -uo-, tj. według wzoru sekundarnych czasowników na -

uo-. Paralele: atadúoti ⇒ atadà; pradúoti ⇒ prãdai. 

 párdas 1 p.a. przedst. ʽlampart, pantera, Felis pardusʼ — zapoż. ze stbłr. pardъ (war. 

pardusъ) ⇐ pol. XVI w. pard (war. pardus). Ze względu na akut por. zapoż. kárdas, márgas 

i skárbas. 

 pardúoti, pardúodu, pard̃aviau ʽsprzedać, sprzedawaćʼ. Jedno ze złożeń czasownika 

dúoti ʽdaćʼ (zob.). Budową odpowiada stpol. przedać. — Neoosn. parduo-: parduotùvė 

ʽsklepʼ. Neoosn. pardav-: pardavinė́ti iter. ʽsprzedawaćʼ, n.agt. pardavė́jas ʽsprzedawcaʼ. — 

Na temat pardõsas ʽsprzedażʼ zob. s.v. dosnùs. Por. jeszcze pardà. 

 pardva b.z.a. gw. ʽpardwa mszarna, Lagopus lagopus, ptak z rodziny głuszców, zimą 

zmieniający upierzenie na białeʼ — zapoż. ze stbłr. pardva, por. błr. párdva, -y ʽbiała 

kuropatwaʼ, ros. párdva ʽbekas, Scolopax gallinagoʼ ⇐ pol. pardwa (REW II, 315, ĖSBM 8, 

164). 

 parėč̃kos, -ų 2 p.a. f.pl. wsch.-lit. ʽporzeczki, Ribesʼ (LZŽ; brak w LKŽ i LEW) — 

zapoż. z błr. parė́čki, -čak. War. purėč̃kos. 

 parėd̃as 2 p.a. gw. 1. ʽubiór, ubranieʼ (Rėdys nūn visus vienais parėdais kai vienos 

motinos ʽUbierze teraz wszystkie [dzieci] w takie same ubrania, jak od jednej matkiʼ. Ant 

kalėdų reik parėdų, ant velykų – čeverykų ʽNa Boże Narodzenie potrzeba [nowych] ubrań, na 

Wielkanoc – butówʼ), 2. ʽodświętne ubranieʼ (Mano parėd̃ai visi šėpoj ʽMoje «parėdai» 

wszystkie w szafieʼ), 3. ʽozdobaʼ — sb. postvb. od parėd̃yti ʽodziać, ubrać, wystroićʼ (DP 

ʽozdobić, ustroić; zgotować, urządzić, zrządzić, ochędożyćʼ), zob. rėdýti. Por. LEW 540, 

ALEW 853n. Zob. też parėd̃nios. 

 parėd̃kas 2 p.a., parėtkas 1. stlit. DP ʽporządek, obrzęd, zrządzenieʼ, BRB ʽOrdnung, 

Reihenfolgeʼ, parėtkų darau SD
1 «porządzam» (syn. eilių darau, sueiliju), 2. gw. ʽporządek, 

następstwo rzeczy po sobie, ustalony porządekʼ, 3. gw. ʽorszak weselnyʼ (por. pol. przest. 

porządek ʽświta, orszakʼ, SW), 4. ʽdrużba weselnyʼ — zapoż. ze stbłr. porjadok (poradokъ), -

dku ʽporządek, prawo, kodeks praw; rządzenie; pożądany, należyty porządek, ładʼ, por. ros. 

porjádok, błr. parádak (SLA 157, ZS 40, ALEW 854n.; brak w LEW). War. f. parėdkà 2 p.a. 

 parėd̃nas, -à 4 p.a. DP ʽporządnyʼ [ʽnależyty, właściwyʼ] — zapoż. ze stbłr. porjadnyj 

(poradnyj) ʽodpowiedni, należyty; zgodny z prawemʼ, por. ros. przest. porjádnyj (SLA 157). 
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— Drw. neparėd̃nas DP ʽnieporządnyʼ, parėdnaĩ adv. ʽporządnie; prawnie, legalnieʼ 

(Kunigas parėdnaĩ pavadintas DP 2657 ʽKapłan porządnie powołanyʼ). 

 parėd̃nios, -ių 2 p.a. f.pl. 1. gw. ʽubranie odświętne, świąteczneʼ, 2. stlit. ʽstrój, ubior, 

obrzędʼ (nuėmė anas parėdnias ir lyčynas DP 27338 ʽzłożył one stroje i maszkaryʼ), war. 

parednė,̃ pãrėdnė, pãrėdnis — zapożyczenie słowiańskie o kłopotliwej budowie. 

Prawdopodobnie chodzi tu o formę kontaminacyjną, powstałą przez skrzyżowanie zapoży-

czonych wyrazów błr. parėd̃nas (⇐ pol. paradny ʽprzeznaczony na jakąś uroczystośćʼ) i ros. 

narjád ʽstrój, ubiórʼ, narjádnyj ʽszykowny, eleganckiʼ (por. jeszcze ros. gw. porjádnyj 

ʽdotyczący powozu weselnegoʼ, SRNG). Zob. rėdýti. Por. ZS 40, który wymienia tylko ros. 

narjád, narjádnyj. SLA 157 postuluje wywód parėd̃nios z błr. †porjádnja. SRNG notuje 

porjádnja w znacz. ʽzwyczaj, nawyk; porządek; krzątanina domowaʼ.  

 pareigà 3 p.a. 1. ʽobowiązek, powinnośćʼ (Tokia buvo jo pareigà), war. pareikà, 2. pl.t. 

pãreigos ʽstanowisko służbowe, funkcjaʼ (Mokytojo pareigas eisiu), 3. SD <pareyga> 

«obeście, abitus...» — dewerbalny rzeczownik na -ga od neoosn. parei- ⇐ vb. cps. par-eĩ-ti 

ʽwrócić, powracaćʼ, por. stlit. pareimi (SD «odchodzę; rostaię się»), lit. pareinù, zwłaszcza 

pareĩna – forma 3 os. prs. skostniała w funkcji adv. ʽnależy, trzeba, wypadaʼ. Paralele: 

apeigà, nespėgà, prìimga (ŽD 102). — Neoosn. pareig-: pareigìngas ʽobowiązkowy, 

sumienny, karnyʼ, pareigū̃nas ʽosoba urzędowa, funkcjonariuszʼ (przest. pareigónis, -ies). 

Vb. denom. įsipareigóti ʽzobowiązać sięʼ (⇒ įsipareigójimas ʽzobowiązanieʼ). 

 pareitaĩ, -ų̃ 3 p.a. m.pl. gw. ʽokrągłe sztuki drewna, które podkłada się pod ciężki 

przedmiot w celu jego przemieszczenia, przetoczenia; drewniane podkłady pod beczkę, 

legaryʼ. Z uwagi na to, że w rodzinie rit-/rait- ʽtoczyć, przetaczaćʼ nie ma alternantu z 

dyftongiem ei, trzeba pareitaĩ uznać za fonetyczny wariant do paraitaĩ (zob. pãraitas s.v. 

raitýti). Zmiana ai > ei w pozycji nieakcentowej ma paralele w kõleik < kõlaik; geišamà < 

gaišamà; skreidìnti < skraidìnti. Rzeczownik postwerbalny od vb. cps. paraitýti m.in. 

ʽpotoczyć, przetoczyćʼ (zob. raitýti). 

 pareitùvė 2 p.a. gw. ʽmiejsce tymczasowego osiedlenia, schronienie, przytułekʼ (Nei 

būtuvės, nei pareitùvės, neturu nieko ʽNie mam mieszkania, ani przytułku, nie mam nicʼ) — 

dewerbalny rzeczownik na -tuv- od neoosn. parei- ⇐ vb. cps. par-eĩ-ti (namõ) ʽprzyjść, 

wrócić do domuʼ. Pl.t. pareitùvės 1. ʽschronienie, przytułekʼ (Prie motinos turu pareituvès 

ʽPrzy matce mam przytułekʼ), 2. ʽczyjś powrót do domu i biesiada z tej okazjiʼ (Pareituvėms 

Jonuko papjausim keletą paukščių, padarysim alaus ʽJak Janek wróci do domu, zarżniemy 

parę ptaków, nawarzymy piwaʼ).  

 pareĩžiui adv. 1. ʽpo kolei, po porządkuʼ, 2. ʽna zmianę, na przemianʼ, nepareĩžiui adv. 

ʽniewygodnie, nieporęcznieʼ (NDŽ II, 519) — ze zmiany *paraižiui, por. syn. paraižaĩs ʽna 

zmianęʼ, paraĩžiuo żm. ʽpo koleiʼ. Przysłówki te należą do sb. pãraižos f.pl. ʽostatnia kwadra 

księżyca; okres między pełnią i pierwszą kwadrą księżycaʼ, o czym s.v. ráižyti. Zmiana ai > 

ei jak np. w kraĩtis > kreĩtis; saĩlas > seĩlas; saĩtas > seĩtas. 

 pareñčios, -ų 2 p.a. f.pl. ZTŽ ʽporęcze (mostu, schodów)ʼ — zapoż. z błr. gw. parė́nčy 

(PZB 3, 419) ⇐ pol. poręcze f.pl. 

 pareñdyti, pareñdiju, pareñdijau przest., gw. 1. ʽw kościele katolickim: spowiadać 

kogo, słuchać wyznania grzechówʼ, 2. ʽprzygotowywać kogo do komuniiʼ, 3. ʽudzielać komu 

komunii św.ʼ. Refl. pareñdytis ʽprzygotowywać się do spowiedziʼ. Trudne. LEW 541 

wspomina (za Brücknerem 1877, 115) o zapożyczeniu pol. obrząd i ros. obrjád ʽceremoniaʼ. 

POLŽ 133 wywodzi pareñdas z pol. obrzęd, ale nie dyskutuje szczegółów transpozycji. Brak 

w ALEW. W tej chwili nasuwają się dwie interpretacje. Po pierwsze: można za punkt wyjścia 

wziąć wsch.-lit. rasipareñdzijo, co zdaniem Otrębskiego (ZS 40) jest pożyczką z pol. 
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rozporządził się. Jeśli odtworzymy strukturę pierwotną *raz-si-parandyti (gdzie *anT oddaje 

pol. onT, por. stbłr. sporonditi ⇐ pol. sporządzić, war. do sporjaditi), to stanie się widoczne, 

że pareñdyti pochodzi ze zmiany *parandyti, przy czym to ostatnie jest decompositum, 

wyabstrahowanym z formy zwrotnej (por. zgáudytis ⇐ raz-si-gáudyti ʽpołapać się, 

zorientować sięʼ). Po drugie: pareñdyti można rozumieć jako vb. denominativum od adv. 

*parendu, *parendai, które oddawało – jako zapożyczenie – pol. przest. porzędem adv. 

ʽporządkiem, jedno po drugim, po koleiʼ (instr.sg. od porząd ʽkolejność; poczet; prawoʼ, zob. 

SW IV, 727). Ta wersja wydaje się w tej chwili mniej prawdopodobna. — Drw. parenda LEX 

ʽspowiedź, Beichteʼ (SLA 157), pareñdas 1. ʽprzygotowanie do spowiedziʼ, 2. ʽspowiedźʼ 

(war. parendà), 3. ʽprzygotowanie do komuniiʼ, 4. ʽkomuniaʼ (obok tego parandas b.z.a. 

ʽprzygotowanie do kolacjiʼ), pareñdininkas ʽkto przystępuje do spowiedziʼ, cps. 

pareñdpinigiai ʽzapłata za spowiedźʼ (por. pìnigas). — Neoosn. parendy-: pareñdytojas 

ʽspowiednikʼ.  

 parkãnas 2 p.a., parkõnas 2 p.a., też pl.t. parkãnai gw. ʽogrodzenie z pionowo 

postawionych desek, sztachetʼ — zapoż. ze stbłr. parkanъ, błr. parkán, -a ⇐ pol. parkan 

(bohemizm, por. stczes. parkán ʽrodzaj ogrodzenia obronnegoʼ ⇐ śrwn. parkān, zob. 

Bańkowski II, 502). Polonizmami są też ros. gw. parkán i ukr. parkán, barkán. Por. LEW 

541, ĖSBM 8, 164n. War. perkõnas (przez nawiązanie do prepozycji per-). Wtórny jest też 

war. parakãnas, upodobniony do słów z ruskim pełnogłosem, np. garãdai, barãgas. 

 párkimas 1 p.a. przest., gw. ʽbarchan, włochata tkanina lniano-bawełnianaʼ — zapoż. z 

prus.-niem. parchem m. (Prellwitz 1891, 51, GL 96; brak w LKŽ), por. wcznwn. Parche(n)t, 

Parcha(n)t, nwn. Barchent m. (EWD 99). Co do akutu por. zapoż. árvas, márkė i švártė. 

 párkos, -ų 1 p.a. f.pl. gw. ʽparch, choroba skóry u zwierząt i ludziʼ, war. párkai 1 p.a. 

m.pl. — zapoż. z błr. gw. párxi m.pl. (⇐ pol. parchy), por. LEW 541, ĖSBM 8, 171. LZŽ 

notuje párka c. w obelżywym zwrocie: Párka tu, kam tavi žemė nešioja! ʽTy parchu, po co 

ziemia cię nosi!ʼ. 

 parmazõnas 2 p.a., parmazónas 1 p.a. gw. peior. 1. ʽczłowiek wolnomyślny, 

niewierzący, bezbożnikʼ (Ei tu, parmazõne, kodėl niekuomet neini į bažnyčią?! ʽHej 

farmazonie, dlaczego ty nigdy nie chodzisz do kościoła?!ʼ), 2. ʽnicpoń, niedołęgaʼ — akcent 

wskazuje na zapożyczenie z błr. parmazón, farmazón albo ros. farmazón (⇐ pol. farmazon 

przest. m.in. ʽczłowiek wolnomyślny, niedowiarekʼ), pożyczka z fr. franc-maçon, zob. REW 

III, 202, LEW 541, Bańkowski I, 360, POLŽ 497. 

 parp̃ti, parpiù, parpiaũ 1. ʽwydawać wysoki monotonny dźwięk, warczeć (np. o 

silniku maszyny, motocykla), terkotaćʼ, 2. ʽbulgotać (o soku tytoniowym w cybuchu fajki)ʼ, 

3. ʽpykać fajkęʼ, 4. ʽwydawać przytłumiony powtarzający się dźwięk (o ptakach)ʼ, 5. ʽo 

koniu: parskać, prychaćʼ, 6. ʽmieć chrypę, chrypiećʼ, 7. ʽchrapaćʼ, 8. ʽrobić co powoli, 

guzdrać sięʼ — czasownik o osnowie par-p-, pochodzącej od powtórzonego wykrz. par-̃par ̃

(wtórnie párp-t). Paralela: barb̃ti ⇐ bar-̃bar.̃ — Z innymi sufiksami: parpčióti – o głosie 

dzięcioła, parpė́ti, párpa, -ė́jo ʽbulgotać, parkotać – o gotujących się kartoflachʼ (syn. 

blabė́ti, pliupė́ti, pliūpsė́ti), parpsė́ti ʽprychać – o koniuʼ, parpúoti ʽmruczeć – o kocie; 

oddychać charcząc; chrapaćʼ. Nomina: parpãlius ʽkto mówi z zatkanym nosem; kto chrapie; 

kto mówi chrapliwym głosem; kto cmoka fajkęʼ (⇒ vb. denom. parp̃aliuoti ʽmówić 

głupstwa, paplać; chrapać; pociągać nosemʼ); parplỹs ʽkto chrapie, mamrocze; nicpońʼ (⇒ 

vb. denom. parplinė́ti ʽobijać się bez zajęciaʼ), parplỹs ʽturkuć podjadek, Gryllotalpa 

gryllotalpaʼ (por. LEW 541, ALEW 736). 

 parš̃as 2 p.a. 1. ʽwytrzebiony samiec świni, wieprz, tucznikʼ, 2. ʽprosię, młode świniʼ, 

3. ʽsamiec świni, knurʼ (Vežiau kiaulę prie parš̃o ʽWiozłem świnię do knuraʼ), 4. przen. 
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ʽniedojrzały, lekkomyślny człowiekʼ, 5. przen. ʽpewien błąd w tkaniuʼ. Refleks 

substantywizowanego przymiotnika pie. *pórḱ-o- ʽcętkowany, nakrapiany, pstryʼ ⇐ vb. 

*perḱ- ʽkropićʼ (por. IEW 820n., LEW 542). Znacz. etym. ʽzwierzę o cętkowanej skórzeʼ. 

Odpowiedniki ie.: aw. parəsa-, łac. porcus, -ī m. ʽwieprz, świnia; prosięʼ, przen. ʽorgany 

płciowe u kobietyʼ (⇒ porca ʽświnia, macioraʼ, porcellus ʽprosiątko; warchlak, młody dzikʼ, 

porcella ʽświnkaʼ), ir. orc m. ʽświniaʼ, stwn. farah n. ʽprosięʼ (pgerm. *farhaz). Z inną 

budową: gr. πέρκος m. ʽgatunek sokołaʼ, πέρκη f. ʽokońʼ, περκνός m. ʽgatunek orłaʼ – obok 

przym. περκνός ʽciemny, sinawyʼ < pie. *perḱ- (GEW II, 515, Beekes 2010, 1178), śrir. erc 

ʽnakrapiany, ciemnoczerwonyʼ, sb. ʽłosoś; pstrąg; krowa; jaszczurkaʼ. — SZ pie. *pṛḱ- 

pokazuje wed. pṛ́śni- ʽpstry, nakrapiany, łaciaty – o bydle, wężu, roślinieʼ (EWAIA II, 164), 

stwn. forhana ʽpstrągʼ, stang. forn(e) ts. — Odpowiednik prasłowiański psł. *porsę, *porsęte 

n. przedstawia zdrobnienie na -ent- od niezachowanej osnowy *porsŭ (z pbsł. *paršas, BSW 

207), por. sch. prȃse, prȁseta, błr. parasjá, ros. gw. porosjá (drw. porosënok, pl. porosjáta), 

czes. prase, -ete, pol. prosię, -ęcia. — Stpr. *parstian, pis. <prastian> EV ʽprosię, Ferkelʼ, 

jest pod względem formantu niejasne. Analiza Mažiulisa (PKEŽ 3, 344n.) wychodzi od 

rekonstrukcji *pars-isti̯a- (wzorowanej na lit. parš̃iščias ʽprosięʼ) i zakłada dysymilatywny 

zanik pierwszego z dwu s oraz synkopowanie samogłoski i w sufiksie. — Z powodu zmiany 

głosowej pie. *rs > lit. rš (por. garš̃as, verš̃is, virš̃ùs) należy liczyć się ze zmieszaniem na 

gruncie litewskim refleksów pie. *perḱ-/*porḱ- (zob. wyżej) i pie. *pers- ʽpryskać, bryzgaćʼ, 

por. wed. pṛ́ṣánt- ʽnakrapiany, cętkowany, z białymi plamamiʼ, pṛ́ṣatī- f. ʽłaciate zwierzęʼ, 

pṛṣatá- m. ʽcętkowany samiec antylopyʼ (EWAIA, l.c.). — Drw. paršėk̃as ʽprosiakʼ, 

paršelyna SD
1 «prośięćina», paršìdė ʽchlew dla prosiątʼ, paršíena ʽmięso prosięciaʼ, 

paršìnga a. paršingà ʽprośna – o świniʼ, parš̃iščias ʽprosięʼ (por. GJL II, § 401), paršiùkas 

ʽprosię, prosiaczek, prosiątkoʼ (⇒ zapoż. litewskie w błr. gw. parsjúk, paršúk ʽprosięʼ, ukr. 

paršúk ʽwieprz, tucznikʼ, pol. gw. parsiuk, parszuk, porszuk ʽwieprz, knurʼ, zob. Urbutis, 

Balt V:1, 1969, 66n. = Urbutis 2009, 379n., Zdancewicz 346, ESUM IV, 302). Cps. 

parš̃akojis peior. ʽnicpoń, niegodziwiec, hultajʼ (por. kója), paršãvedė neol. ʽmaciora, lochaʼ 

(por. vèsti m.in. ʽwydawać potomstwoʼ), parš̃kojis peior. ʽczłowiek niepokaźnego wzrostu, 

kurdupelʼ (por. kója), pirmãparšė ʽświnia, która się po raz pierwszy oprosiłaʼ (por. pìrmas). 

Vb. denom. apsiparšiúoti ʽoprosić sięʼ. — Zdrob. paršẽlis ʽprosiątko; niedojrzały człowiekʼ 

przypomina pod względem formantu stwn. farheli, nwn. Ferkel n. i łac. porculus. — N.m. 

Paršeliaĩ. N.jez. Paršẽlis, cps. Parš̃ežeris. N.rz. Parš̃upė, Parš̃upis. — Nazwy terenowe 

Parš̃gulis (dolina), Parš̃pelkė (bagno), Parš̃pievis (łąka), Parš̃ravis (źródło), Paršùpjaunis 

(łąka). Część tych nazw może stać w związku z osnową perš- < pie. *perḱ-, zob. peršė́ti. — 

Por. stpr. n.jez. Parse, n. lasu Perses, n.m. Perselen (AON 115, 120). Natomiast związek n.m. 

Parst-lawke ze stpr. prastian (zob. AON 115) nie jest pewny z uwagi na anomalijne cechy 

hapaksu z EV (zob. wyżej). 

 partačius, -iaus SD
1 «partacz» — zapoż. z pol. XVI w. partacz ʽrzemieślnik nie 

należący do cechu, pracujący pokątnie; ten, kto się trudni naprawą starych rzeczyʼ (SPXVI). 

Dalsze szczegóły s.v. partãlyti. Brak w SLA, LEW, ALEW i POLŽ. 

 partãlyti, partãliju, supartãlijau gw. ʽpsuć, niszczyć, marnowaćʼ. Refl. partãlytis 1. 

ʽzadawać się z kimʼ, 2. ʽmarnować czas, mitrężyćʼ, 3. ʽkłócić sięʼ, 4. ʽjechać długo i 

niewygodnie, tłuc sięʼ (Partãlykis dabar tokį kelį! ʽTłucz się teraz taki kawał!ʼ). War. 

sufiksalny partãlinti. Inne war.: partõlyti, partùlyti. W prymarnym użyciu su-partãlyti oddaje 

zapożyczone z polskiego s-partolić ʽzepsuć, zrobić co źle, niedbale, nieumiejętnieʼ, pol. XVI 

w. partolić ʽwykonywać zawód nie będąc członkiem cechuʼ (SPXVI). Zob. też POLŽ 498. Pol. 

partolić to vb. denominativum od partoła, partała gw. ʽten, kto robi co nieumiejętnieʼ (por. 

SGP IV, 42), ekspresywny wariant do partacz ʽuprawiający (na wsi) rzemiosło prymitywne, 

nie wymagające kwalifikacji cechowych, jak tkanie płótna samodziałowego, naprawianie a. 
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przerabianie starej odzieżyʼ, n.agt. od partać ʽtkać part, tj. płótno samodziałowe; szyć z 

partuʼ, zob. Bańkowski II, 505n. Osobno zob. partačius. — Sb. partalà 3 p.a. ʽpartacz; 

marny robotnikʼ (tylko z Kaniavà, rej. Varėnà) oddaje pewnie zapożyczenie z pol. gw. 

partała lub partoła ʽpartacz; marny rzemieślnikʼ (por. POLŽ 134), natomiast partãlius, 

partõlius ʽten, kto partaczyʼ może być rodzimym drw. na -ius od partãlyti, partõlyti. — LKŽ 

notuje m.in. użycie czas. susipartãlyti ʽo nieudanym związku: zejść się w parę, ożenić sięʼ: 

Kad nebūtų su tuo lakūdra susipartãlijusi, būtų ir kitas paėmęs ʽGdyby się nie zeszła z tym 

łachudrą, to by ją ktoś inny wziąłʼ. To przypomina pol. XVII w. opartolić się ʽożenić się nie 

najlepiejʼ (zob. Bańkowski II, 506). 

 parùčnykas 1 p.a. gw. 1. stlit. ʽnamiestnik (Boży, Chrystusowy), przełożony: biskup, 

papieżʼ: idant būtumbim visi tikromisiomis avelėmis tavomis..., paklusniomis, teip tau, kaip ir 

tikriemusiemus ir parėdniemus piemenimus, paručnykamus taviemus DP 24910 ʽabyśmy byli 

wszyscy prawymi owieczkami twymi..., posłusznymi tobie, jako i prawym a porządnym 

pasterzom naszym, porucznikom twoimʼ, 2. lit. ʽniższy oficer, porucznikʼ (war. paručininkas 

b.z.a.) — zapoż. z pol. XVI w. porucznik 1. ʽten któremu zlecono coś do wykonania lub 

udzielono pełnomocnictwa do działania w imieniu mocodawcy, namiestnik, zarządca, 

włodarz; zastępca, pomocnik; opiekunʼ, 2. ʽniższy oficer, adiutant; komisarz dokonujący 

zaciągu do wojskaʼ (SPXVI). Por. SPXVI). W jęz. polskim jest to bohemizm, por. czes. dawne 

poručník ʽpełnomocnik, opiekunʼ ⇐ poručit, poroučet ʽpolecić, zlecićʼ (Bańkowski II, 706n., 

Rejzek 490). Zob. też SLA 158 i LEW 542; brak w ALEW i POLŽ. 

 pãrūgos, -ų 1, 3 p.a. f.pl. ʽserwatka spod skisłej śmietany, używana m.in. do zabielania 

barszczuʼ (Išrūgos iš po pieno surūgusio, o pãrūgos iš po smetono nurūgusio JU ʽ«Išrūgos» 

są ze zsiadłego mleka, a «parūgos» [są] spod kwaśnej śmietanyʼ)] — rzeczownik 

postwerbalny z suf. -ā- od vb. cps. parū́gti ʽnieco skisnąć, lekko skwaśniećʼ (Parū́go biški 

smetonas, ir partraukiau, nedaviau rūgti ʽŚmietana ledwo co zaczęła kwaśnieć i nie dałam 

jej dalej kisnąćʼ). Zob. rū́gti. Por. ìšrūgos. 

 paruñkas 2 p.a. gw. ʽporządekʼ (Jis nori savo paruñką čia įvesti ʽOn chce tu 

zaprowadzić swój porządekʼ) — fonetycznie zmienione z *paruntkas, co było 

zapożyczeniem polskiego brzmienia [požontk-], por. gen.sg. porządku, nom.pl. porządki do 

porządek. Trudne do przyjęcia jest twierdzenie POLŽ 134, jakoby segment °runkas 

wskazywał na kontaminację z wyrazem pol. kierunek. — Vb. denom. paruñk-avoti 

ʽzaprowadzać porządek, zarządzać czymʼ jest zapewne kalką z pol. porządk-ować. 

 parvà 4 p.a. gw. ʽbarwa, kolor, farbaʼ, war. perva b.z.a. — zapoż. z prus.-niem. farw f. 

(GL 96, 99), por. śrdn. varwe, nwn. Farbe f. War. m. párvas 1 p.a. War. párbas wskazuje na 

źródło nwn. Por. łot. perṽe ʽfarba, zwł. farba olejnaʼ ⇐ śrdn. verwe (Jordan 81). 

 pàs praep. z acc., oznacza: 1° miejsce pobytu ʽu (kogo); pod (czym)ʼ, np. Aš buvaũ pas 

dėd̃ę ʽByłem u wuja/stryjaʼ. Pas mùs sãko... ʽU nas mówią...ʼ. Stóvi pas síeną / pas durìs 

ʽStoi pod drzwiamiʼ, 2° kierunek, w którym zmierza czynność ʽdoʼ, np. Nueĩk pas árklius 

ʽIdź do koniʼ. Eĩkš pas manè! ʽChodź tu do mnie!ʼ, 3° w gwarach m.in. ʽzaʼ, np. Jìs sė́di pas 

stãlą ʽOn siedzi za stołemʼ (liter. ùž stãlo), 4° w DP ʽpodle, wedle (czego)ʼ. Lit. pàs 

porównuje się z takimi przysłówkami, jak scs. pozdě ʽpóźnoʼ < *pos-dē, łac. post ʽpo, zaʼ < 

*pos-ti oraz sti. paścā́ ʽw tyle, w tył, z powrotem; późniejʼ, paścā́t ʽz tyłu, do tyłu, wsteczʼ, 

aw. pasča ʽpo, w tyle, późniejʼ. Praforma ie. *pos. Por. GJL III, §§ 732n., LEW 542, Beekes 

1995, 221. Derksen 2008, 415 wywodzi pozdě od adi. *pozdŭ, a ten ostatni rekonstruuje jako 

pie. *pos-dhh1-o-. — Alternant na SW, *pōs, ukazuje się w słowiańskim jako paz- w cs. 

paznogŭtĭ ʽkopytoʼ, ze zmianą *-sn- > -zn-. Derksen 2008, 393 odtwarza pie. *pōs-h3nogu̯h-

ut-io-. — NB. Nie należy tu gr. πός, myk. po-si ʽprzy czymʼ, wywodzące się z pie. *poti, 
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zob. Chantraine 932, Beekes 2010, 1224. 

 pasagà 3 p.a. 1. ʽpodkowa, okucie kopyta końskiegoʼ, 2. wsch.-lit. ʽpopręg, pas 

przytrzymujący siodło lub kulbakęʼ, 3. gw. ʽspódnica pod spód wkładanaʼ, dosł. ʽpodpinanaʼ. 

Obok pãsagas ʽpodkowa; popręg; drewniane podbicie płozy sań; spódnica; zapięcie 

przytrzymujące połę płaszczaʼ — rzeczownik postwerbalny na -ā- od iteratywnej osnowy 

pasag-, por. pasagýti ʽpodpinać; podkuwaćʼ ⇐ vb. cps. pasègti ʽpodpiąć u dołu, włożyć na 

spód; podkućʼ (zob. sègti). Formację postwerbalną ma również odpowiednik stbłr. podkova 

⇐ podkovati. — Drw. pãsagalas ʽspodnia spódnicaʼ, pasagótas ʽpodkutyʼ (Ratai maliavoti, 

žirgas pasagótas ʽWóz malowany, koń podkutyʼ) jest śladem po zanikłym vb. denom. 

*pasagóti ʽprzybijać podkowyʼ. Cps. pãsagvinė ʽgwóźdź do podkowy, hufnalʼ, II człon do 

vinìs (por. stpr. sagis EV ʽhufnal, Hufnagil [Hufnagel]ʼ). 

 pasaĩtas 2 p.a., pãsaitas 3 p.a. gw. ʽkabłąk u wiadra, trzymadło, które dawniej było 

zrobione z powroza lub sznurkaʼ (por. Seniau viedrai būdavo mediniai, o pasaĩtai virveliniai 

ʽDawniej wiadra były drewniane, a trzymadła ze sznurkaʼ. Viedrą paseju ant pasaito 

ʽWiadro przywiązuję na sznurkowym trzymadleʼ), war. z wtórnym ei: paseĩtas, pãseitas — 

sb. postverbale na -tas od zanikłego iter. *pasajyti lub *pasajoti (por. sai-stý-ti oraz atsajà ⇐ 

atsajóti). — Drw. wsteczny: saĩtas ʽkabłąk u wiadraʼ (por. pasaĩlas ⇒ saĩlas). Osobno zob. 

saĩtai ʽtrokiʼ. — War. pasaĩtas został zapożyczony do błr. gw. pasójta, -y f. ʽkabłąk wiadra; 

pętla na szyi cielęciaʼ, war. posajka b.z.a. (Urbutis, Balt V:1, 1969, 67 = Urbutis 2009, 380, 

ĖSBM 8, 189).  

 pasàk a. pãsak praep. z gen. ʽwedług (kogo)ʼ, np. Ir ̃Pẽtras, pasàk jo, nieko priešingo 

neturėsiąs ʽI Piotr, jak on mówi, nie będzie miał nic przeciw temuʼ. Ten przyimek wywodzi 

się z apokopowanej formy instrumentalu sg. do pãsaka ʽopowiadanie, opowieśćʼ, por. GJL 

III, § 734n. Nieściśle LEW 543: «Gehört zu sèkti ʽfolgenʼ, pasèkti ʽnachfolgenʼ».  

 pãsaka 1 p.a., pasakà 3 p.a. 1. ʽbajka, baśńʼ (sèkti pãsaką ʽopowiadać bajkęʼ), 2. 

ʽopowiadanie o czym, pewna historiaʼ (war. pãsakas), 3. ʽpowiedzenie czego; orzeczenie 

lekarzaʼ, 4. ʽpowiedzenie, przysłowieʼ (Jau tokia senų pãsaka; pakara dangų, upara peklą 

[padaro] ʽJest takie stare powiedzenie: pokora prowadzi do nieba, upór do piekłaʼ), 5. 

ʽrozmowa; gadaninaʼ, 6. ʽwymysł, nieprawda, kłamstwoʼ — sb. postvb. od vb. cps. pasakýti 

ʽpowiedzieć, oznajmićʼ, zob. sakýti. SD
1: pasaka 1. «powiastka» [ʽpogłoskaʼ, SPXVI], 

«przypowieść», 2. SD «bayka». Odpowiednik łot. pasaka ʽbajka, powiastka; przysłowieʼ 

(war. pàsaga2), też n.agt. c. ʽplotkarzʼ ⇐ pasacît. — Drw. pasakė́čia neol. ʽbajka, zwykle 

wierszowanaʼ (⇒ pasakė́tininkas ʽbajkopisarzʼ), pãsakininkas ʽopowiadacz bajek, bajarzʼ, 

pãsakiškas ʽbajkowy; bajeczny, niezwykły, wspaniałyʼ (por. łot. pasakaîns ts.). Vb. denom. 

1. pãsakauti, -auju, -avau przest. ʽopowiadać bajkiʼ (war. pasakáuti), 2. pãsakoti, -ju, -jau 

ʽprzedstawiać co słowami, opowiadać, gawędzićʼ (war. pasakóti), išpãsakoti ʽopowiedziećʼ, 

papãsakoti ts. — Neoosn. pasako-: pasakõrius ʽgawędziarz, bajarzʼ, pãsakotojas 

ʽopowiadacz, narratorʼ), pripãsakoti ʽwiele opowiadać, naopowiadaćʼ, refl. pasipãsakoti 

ʽopowiadać o sobieʼ, išsipãsakoti ʽwszystko o sobie opowiedziećʼ. Neoosn. pasakoj-: 

pãsakojimas ʽto, co się opowiada; bajka; opowieść, opowiadanie, krótki utwór proząʼ. 

 pãsalos, -ų̃ 3 p.a. f.pl. ʽzasadzka, podstępne ukrycie się, zaczajenie się na kogośʼ. 

Dwuznaczne: 1° sb. postvb. na -ā- od zanikłego iter. *pasaloti lub *pasalyti ʽskradać sięʼ, na 

SO -sal- od paselė́ti ʽskradać się, czyhaćʼ (zob. selė́ti), 2° prymarne n.act. na -ā- ze SO sal- 

⇐ sel-. — Drw. pãsala adv. ʽpo kryjomu, znienacka, bez uprzedzeniaʼ (war. pasalaĩs, 

pasalomìs, pãsalu), iš pasalų̃ (Jų šuo iš pasalų̃ kanda ʽIch pies kąsa znienacka, ukradkiem, tj. 

nie szczekając), pasalùs ʽnapadający znienacka, podstępny, działający z ukryciaʼ (pasaliaĩ 

nužudýtas ʽskrytobójczo zamordowanyʼ), pasalū̃nas ʽpies, kot, który napada i kąsa 



1220 

na prawach rękopisu 

znienacka; człowiek, który działa po kryjomu, podstępnieʼ (syn. pasalū̃kas, pasaluonìs, 

pasalūnis). Cps. pasalkandà, pasálkanda c. ʽpies, który kąsa znienackaʼ (por. ką́sti), też o 

człowieku nieszczerym, chytrze, podstępnie działającymʼ. Vb. denom. pasalúoti ʽo psie: 

czaić się do podstępnego ukąszeniaʼ (Šuo pasalūnis inkąsti iš pasalų pasalúoja). 

 pasamõnai, -ų 2 p.a. m.pl. 1. ʽlamowanie, ozdobna taśma do obszycia długiej sukni u 

spoduʼ, 2. ʽskraj długiej sukniʼ (Su savo pasamonais visą slenkstį nušluostai ʽSwoimi 

pasamonami cały próg zamiataszʼ) — zapoż. ze stbłr. pasamany, błr. pasamány, -aŭ 

ʽlamowanieʼ (⇐ pol. przest. pasaman ⇐ włos. passamano), zob. ĖSBM 8, 178, Bańkowski II, 

508. Inaczej LEW 543 i POLŽ 498n.: wprost z pol. — Forma sg. pasamõnas ma znacz. 

ʽtaśma, rzemień/pas do przewieszenia przez plecy; sznurkowe trzymadło u garnka; cienki 

sznurek, którym przywiązują łapcie do nóg, tzw. oborkaʼ (syn. apývaras), por. Nutrūko 

pasamõnas, ir negaliu vyžom apsiaut ʽUrwała się oborka i nie mogę obuć łapciʼ. War. 

pasimõnas LZŽ ʽlamowanie u sukniʼ. 

 pasáulis, -io 1 p.a. ʽświatʼ (por. łot. pasaũle f. ts.), stlit. też ʽświat doczesny, żywot 

doczesnyʼ — drw. od zwrotu przyimkowego po sáule ʽpod słońcemʼ, oznaczający to, co 

istnieje w sferze słońca, dzięki słońcu. Drw. pasáuliškas DP ʽświeckiʼ. Por. pasaulinis, po 

saulei essųs SD «podsłoneczny» [ʽwystawiony na działanie słońca, oświetlony przez 

słońceʼ]. Pod względem etymologicznym należy do sáulė (zob.). Z innym prefiksem: 

prasáulis ʽprzejaśnienie, okres mniejszego zachmurzeniaʼ. Zob. też svíetas. 

 pasãvintinė 1 p.a. stlit., gw. ʽnarzeczona, oblubienicaʼ (przen. też o Kościele) — 

rzeczownik na -inė, utworzony od stlit. participium prt.pass. pasavinta ʽnarzeczona, 

poślubionaʼ461 ⇐ pasisãvinti. Znacz. etym. ʽta, z którą się zaręczam, której przyrzekam 

małżeństwoʼ (sãvinuosi). Do formy żeńskiej dotworzono męską pasãvintinis ʽnarzeczony, 

oblubieniecʼ (stlit. też o Bogu, o Chrystusie). Por. syn. apžadė́tinis, apžiedúotinis, 

sužadė́tinis, sužiedúotinis. 

 pasidabóti, pasidabóju, pasidabójau stlit., gw. ʽpodobać się, być chcianym, 

wybieranym; dostarczać komu przyjemnościʼ, DP ʽpodobać się, upodobać sięʼ — 

transpozycja czas. zwrotnego pol. podobać się = po-dob-ać się. NB. W LKŽ II, 205 n. 

pasidabóti zostało niesłusznie umieszczone s.v. dabóti. Brak w ALEW. — Z innymi prvb.: 

įsidabóti ʽzakochać się w kimʼ (Vaikis tą mergą įsidabójo ir susidorojo ʽChłopak zakochał 

się w tej dziewczynie i pobrali sięʼ), susidabóti ʽspodobać się sobie nawzajem, zakochać się 

w sobieʼ (Anys abu susdabójo. Vaikinas su mergina susidabójo, t.y. sutogo ir susižanijo). — 

Wtórne simplex zwrotne dabótis 1. ʽpodobać się komuʼ, np. Ta merga dabójas man, t.y. ana 

man tink JU ʽTa dziewczyna podoba mi się, tj. odpowiada miʼ. Man šitas tavo darbas visai 

nesidabója ʽMnie ta twoja robota zupełnie nie podoba sięʼ, 2. ʽupodobać sobie kogo, polubić 

kogoʼ, np. Jo sūnus mūsų Emiliją dabojas ʽJego synowi podoba się nasza Emiliaʼ. — Wtórne 

simplex niezwrotne: dabóti ʽpatrzeć na co z przyjemnością, z upodobaniem; kochać kogoʼ, 

np. Ar dabóji tą mergą? ʽCzy podoba ci się ta dziewczyna?ʼ. 

 pãsijos, -ų 1, 3 p.a. gw. ʽodsiewki, łuski ziarn pozostałe po zmieleniu ziarna na mąkę, 

otrębyʼ, por. Sėlenos, kurios rėty pasiliekta, vadinas pãsijos JU ʽŁuski, które pozostają na 

sicie, nazywają się pasijosʼ. Miltus išsijok, o pãsijas supilk kiaulėms ʽMąkę przesiej, a 

odsiewki wysyp świniomʼ. Tokie i miltai, jei pusė rėčio pasijų paliko ʽTaka to mąka, że pół 

sita otrąb zostałoʼ. Formacja postwerbalna od pasijóti, por. sijóti ʽprzesiewać ziarno; 

przesiewać mąkę przez pytel, pytlowaćʼ (s.v.). Odpowiednik łot. pasijas. W tymże znaczeniu 

 
461 Por. Nusiųstas yra Angelas Gabrijolas Mergosp pasavintosp, kuriai vardas Marija DP 43940 ʽPosłan jest 

Anioł Gabryjel do Panny poślubionej, ktorej imię Maryjaʼ. — Mergosp pasavintosp vyrui, kuriam vardas 

buvo Joseph DP 5981 ʽdo Panny poślubionej mężowi, ktoremu imię było Josephʼ. 
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ukazują się atãsijos, ìšsijos i núosijos oraz na SO saj-: ãtsajos i pãsajos (zob. też sajùs). — 

Zapoż. litewskie w błr. gw. paséi, paséjki ʽodsiewki, otrębyʼ (Laučjute 123, ĖSBM 8, 179). 

NB. Pol. gw. posieje ʽwysiewki od krup, mąkiʼ (SGP IV, 279) zostało zapożyczone raczej z 

białoruskiego niż z litewskiego. 

 pasikaryti, -kariju, -karijau stlit. ʽukorzyć się, upokorzyć sięʼ (MOP, zob. PAŽ 313) — 

zapoż. z pol. ukorzyć się, upokorzyć się ʽokazać pokorę, uległość wobec kogo, skruszyć sięʼ. 

Brak w SLA, ALEW. Zob. też pakarà. 

 pasikliáuti, pasikliáuju (war. -kliáunu), pasiklióviau 1. ʽufać komu, mieć do kogo 

zaufanieʼ (Jis buvo manim visai pasiklióvęs ʽOn mi całkowicie ufałʼ), ʽwierzyć, dowierzaćʼ 

(Reikia pasikliáuti savo jėgomis ʽTrzeba zaufać własnym siłomʼ), 2. gw. ʽprzywyknąć, 

przyzwyczaić się, polubić coʼ, 3. gw. ʽprzywiązać się do kogoʼ, 4. ʽudawaćʼ (Ans pasikliovęs 

liga, o sveikas yra ʽOn udaje chorego, a jest zdrowyʼ). Forma prewerbialna od kliáutis m.in. 

ʽprzylegać, lgnąćʼ, zob. kliáuti. 

 paskalà 3 p.a., pãskala 1 p.a. ʽpogłoska, wieść; plotkaʼ, war. pãskalas (Paėjo paskalà, 

kad ji mirė ʽRozeszła się wieść, że ona umarłaʼ. Ar kas būna, ar nebūna, bobos tuoj pãskalas 

paleidžia ʽCzy się coś dzieje czy nie dzieje, baby zaraz rozpuszczają plotkiʼ) — rzeczownik 

postwerbalny na -ā- od zanikłego *skalyti, *paskalyti, co było iteratywem do *skelti, 

*paskelti ʽwydawać głosʼ vel sim. Z innym prefiksem: ãpskala ʽpogłoskaʼ (por. syn. 

apskálba ob. paskálba : skélbti). W jęz. łotewskim por. atskalas ʽodgłos, echoʼ, skaļš ʽjasno 

brzmiący, głośny, dobrze słyszalnyʼ (skaļa balss a. skaļa rīkle ʽdonośny głosʼ), przejrzysty, 

przezroczysty (o powietrzu); dokładny, wyraźny; szorstki, cierpkiʼ. Plit. *skalyti miałoby 

odpowiednik w psł. *skoliti ʽwydawać głos – o psieʼ, por. stpol. skolić ʽujadaćʼ, później: 

ʽwydawać głos taki jak pies łaszący się, albo rozchciwionyʼ (Pies skoli, skuli, skomli, gdy się 

łasi, L.). Zob. LEW 544. 

 paskėm̃ai, -ų 2 p.a. m.pl. gw. 1. ʽmarne pozostałości, resztkiʼ (Teužliko nežymūs 

paskėmai, likučiai ʽZostały tylko marne resztkiʼ), 2. nėra/neliko ir paskėm̃ų ʽnie ma, nie 

pozostało ani śladu (po czymś, co było)ʼ, por. Kur aš gyvenau, nėra ir paskėmų ʽ(Po miejscu) 

gdzie ja mieszkałem, nie ma ani śladuʼ. Tai sulesė varnos dvėselieną, kad net ir paskėm̃ų 

neliko ʽWrony tak wydziobały padlinę, że nic nie pozostałoʼ. Prócz tego jest drw. wsteczny 

deprefigowany (z metatonią akutową?): skėm̃ai m.pl. 1. ʽstrzępyʼ (Sudraskė skarelę ant 

skė́mus, dabar nei su kuo užsirišt ʽPodarła chustkę na strzępy, nie ma teraz czym [głowy] 

zawiązaćʼ), 2. ʽdrzazgi, kawałeczki pochodzące ze strzaskania, rozbiciaʼ, 3. ʽresztka, ślad po 

czymʼ (Paki sugrįš, tai ir skė́mo neliks ʽNim [on] wróci, nic już nie pozostanieʼ)462. Būga, RR 

II, 623 wskazał pokrewny rzeczownik łot. šķẽmelĩte ʽszczapka, drzazgaʼ i zrekonstruował 

pwk. pb. *skem- o znacz. ʽrozszczepiać, łupaćʼ. Do niego dołączył słowiańską rodzinę 

*ščem-/*skom- ʽściskać, dławićʼ, por. ros. ščemítь, ščemljú ʽdusić, dławićʼ, priščemítь 

ʽprzycisnąć; przyciąć, np. palec w drzwiachʼ (ukr. oščemýty ʽboleśnie ścisnąćʼ), u menjá 

ščémit sérdce ʽserce mi się ściskaʼ, ščómy m.pl. gw. ʽimadło, kleszczeʼ (REW III, 448), pol. 

przest. szczmić, iter. szczmiać ʽściskać, zbierać; skąpić, ciułać, oszczędzaćʼ, ból szczmiący 

ʽćmiącyʼ (Brückner 544, SW VI, 589n.), słń. ščəméti a. ščmíti ʽswędzieć, drapać; szczypaćʼ 

(Boryś 399). Dzięki słowiańskiemu czasownikowi można inaczej niż Būga (ibid.) 

zrekonstruować znaczenie litewskiego rzeczownika. Punktem wyjścia była tu 

prawdopodobnie ʽszczyptaʼ: ilość substancji, jaką można uszczknąć, tj. ująć, ściskając ją 

między opuszkami dwu lub trzech palców, por. pol. szczypta soli, szczypta tabaki. Następnie 

ʽszczyptaʼ przeszła w ʽmałą ilość, znikomą ilośćʼ i w końcu w ʽmarną resztkęʼ. Zwrot Nelìko 

nė ̃ paskėm̃ų można parafrazować jako ʽNie zostało ani szczypty/krztynyʼ. Por. gnỹbis 

 
462 NB. Dla tego skė́mas LKŽ XII, 808 daje fałszywą definicję znaczeniową «ženklas, žymė».  
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ʽszczyptaʼ : gnýbti ʽszczypaćʼ; grìbšnis ʽszczyptaʼ : grìbšt ʽchap! cap!ʼ. NB. Pol. szczypta, 

dawniej szczypt i stpol. szczyptki ʽszczypceʼ (ros. ščipcý) są derywatami postwerbalnymi od 

psł. *ščipati ʽszczypać palcami lub kleszczami, boleśnie ściskać, skubaćʼ (pol. szczypać, ros. 

ščipátь), por. Boryś 600. — Pol. przest. szczmić wraz ze słń. ščmíti zaświadczają SZ *skim- 

od *skem- (typ TeR ⇒ TiR). Po stronie litewskiej warto rozważyć dołączenie odpowiednika 

w war. s-mobile, mianowicie kìmti, kìmstu, pakimaũ m.in. ʽstracić głosʼ, apkimti SD «nagle 

głos utracić». Znacz. etym. ʽstracić głos na skutek ściśnięcia gardła, uduszeniaʼ (?). — Obok 

SZ *skim- mógł – na gruncie bałto-słowiańskim – istnieć dublet w postaci *skum- (por. 

kim̃štas, čęstŭ : kum̃šas; giñti, žęti : guntwei). W tym kierunku wskazuje czasownik łot. skùmt 

(skum̃t), skumstu, skumu, refl. skumties, skumjuos ʽpogrążać się w smutku, martwić sięʼ. 

Jakkolwiek ME III, 904 wyprowadzał znacz. ʽposmutniećʼ z hipotetycznego znacz. 

ʽspochmurnieć, sposępniećʼ, mianowicie w nawiązaniu do stnord. skumi ʽzmierzchʼ i norw. 

skum ʽmroczny, halbdunkelʼ, to bardziej pociągające wydaje się inne przypuszczenie, 

mianowicie że czas. łotewski jest spokrewniony nie z wyrazami nordyckimi, lecz z rodziną 

ros. ščemítь i polsko-słoweńskiego szczmić, tyle tylko że – w przeciwieństwie do tych 

ostatnich – przestał być używany w znacz. fizycznym ʽściskać, dławić, wywierać nacisk, 

obejmować uściskiemʼ. Przyjmiemy zatem dla łotewskiego skùmt znacz. etym. ʽbyć/czuć się 

ściśniętym, doznawać nacisku, ucisku, opresjiʼ. Jako paralelę dla znaczeń przenośnych 

można wskazać użycie synonimów słowiańskich *(sŭ)tiskati i *(sŭ)tis(k)nǫti, por. pol. 

ściskać kogo ʽzgnębić, znękać, przygnieśćʼ, np. Ściskał go niedostatek, długi i wzgarda (o.c., 

VI, 720), pol. ścisnąć serce ʽprzeszyć, dojąć boleśnie, zdjąć boleściąʼ (SW VI, 719), pol. 

ścisk to m.in. ʽprzygnębienie, ciężka dola, bieda, opały, położenie bez wyjścia, opresjaʼ, pol. 

ciasny (*psł. *těsk-nŭ) to z jednej strony ʽścisły, zbity, obcisłyʼ, z drugiej strony stpol. 

ʽprzykry, ciężki do zniesieniaʼ. — Refleksy na SO *skom-: ros. gw. skométь a. skomítь 

ʽodczuwać drętwienie zębów (po spożyciu czegoś kwaśnego lub cierpkiego); powodować 

drętwienie zębówʼ (SRNG), ros. gw. skómitь a. skomítь ʽzmiąć, zgnieść co; zwalić z nógʼ, 

refl. skomítьsja ʽo odzieży: skłębić się, zbić się w kłąb; o gruczołach: powiększyć sięʼ 

(SRNG), ros. skomítь ʽboleć (o jakiejś części ciała), łamać w kościach; skarżyć się na bólʼ, 

skomlétь, skomljátь ʽcierpieć ból, niedomagać; martwić się, tęsknić za czymʼ, skomlítь 1. 

ʽcicho płakać, kwilić; skomlećʼ, 2. ʽo zębach: drętwiećʼ (Daľ, SRNG), ros. oskómina, ros. gw. 

oskóma ʽcierpnięcie, drętwienie zębów od czegoś kwaśnegoʼ ukr. oskóma ʽapetytʼ, błr. 

askóma ts. (zob. REW III, 448), pol. przest. skoma a. oskoma ʽdrętwienie zębów po kwasach; 

chętka, chrapka, apetyt, ślinka na co; zazdrośćʼ, war. oskomina (SW VI, 157, III, 848n.), słń. 

skomína m.in. ʽciarki, dreszcze; pożądanie, żądzaʼ. Na razie nie znaleziono nawiązań dla 

pwk. *skem-. Wydaje się, że można wstępnie założyć innowację bałto-słowiańską i w 

konsekwencji wnieść uzupełnienie do BSW, gdzie nie było hasła *skem- (*skam-, *skim-

/*skum-). NB. Boryś 399 wywodzi formy słow. ščem-, ščĭm- wprost z pie. *(s)kem- (takiej 

rekonstrukcji nie widać jednak w IEW, ani w LIV
2), co więcej – zupełnie pomija fakty 

bałtyckie463. 

 paskramdžiai m.pl. ʽplugastwaʼ stlit. hapaks z CHB: stojomės mėšlais svieto 

[przekreślone: paskramdžiais svieta] ʽstaliśmy się jako plugastwa tego świataʼ (zob. PAŽ 314, 

s.v. paskramdys (-is?); brak w LKŽ i ALEW). Niejasne. Mimo pewnych trudności 

semantycznych można skramd- ⇐ *skramdyti zestawiać ze skrand-, skrend-, por. skrę̃sti 

ʽpokrywać się brudemʼ (s.v. skrèsti). Zmiana nd > md też w grámdyti i siùmdyti. 

 
463 To, że ani Brückner (1927), ani Vasmer (REW) nie cytują zarysowanej tu etymologii Būgi pochodzi stąd, że 

pozostawała ona w rękopisie aż do 1959 r., kiedy to wydano II tom pism zebranych Būgi. W przypisie 

wydawcy (RR II, 499) jest informacja, że chodzi o obszerny artykuł etymologiczny, który Būga napisał ok. 

1918 r. i który był zatytułowany ʽZamečanija i dopolnenija k Ėtimologičeskomu slovarju russkogo jazyka A. 

Preobraženskogoʼ.  
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 paskuĩ 1. adv. ʽw ślad za kimś, z tyłu; potem, późniejʼ, SD paskui «nawstecz, wzad; 

pozad» (syn. iž ažupakalio). War. puskuĩ oraz pãskum, paskum̃, paskuñ i paskuñt. — 2. 

paskuĩ adv. ʽw tyle, z tyłu; późniejʼ. — 3. pãskui praep. z acc. ʽ(w ślad) za, po kimʼ: Eĩk 

pãskui manè ʽIdź za mnąʼ. Šuõ sẽka pãskui píemenį ʽPies biegnie w ślad za pastuchemʼ (por. 

GJL III, § 785). Forma paskuĩ wywodzi się przez synkopę z trójzgłoskowego pasakuĩ. To 

ostatnie utworzono od sb. *pasaka ʽśledzenie, stąpanie po śladachʼ (⇐ sèkti ʽiść w ślad za 

kimśʼ); wzorem były tu przysłówki viduĩ i viršuĩ (zob. ŽD 67). Por. oboczności pãsku i 

pãsaku ʽw ślad za kimś, z tyłuʼ oraz iš paskõs i iš pasakõs ts. (Skardžius, RR 4, 381). Pod 

względem znaczeniowym nasuwa się tu porównanie z ros. pósle adv. ʽpoʼ, które powstało z 

posledь < poslědi < psł. *po slědje (dosł. ʽpo śladzie, ślademʼ) drogą nieregularnego 

skrócenia wyrazu często używanego (por. Mańczak 1977, 166). — Compar. paskèsnis 

ʽpóźniejszy, następny, kolejnyʼ. — Derywatami przymiotnymi od paskuĩ są 1. paskùjas a. 

paskùjis gw. ʽostatniʼ (por. viduĩ ⇒ vidùjis; viršuĩ ⇒ viršùjis); z neoapofonią ŭ ⇒ ū w 

sufiksie: paskū́jis ts. (por. viršū́jis) oraz 2. paskuitìnis (war. do paskutìnis). Do paskùjis 

należą cps. paskuĩgalis ʽtylna część (wozu, łodzi); pośladek, zadekʼ, SD
1 «zad» (por. gãlas, 

pastùr-galis) oraz paskuĩlakos f.pl. ʽpośladʼ (por. lak-, pastùr-lakos). Sb. pãskas ʽtylna część 

wozu; tyłek w cieleʼ jest drw. wstecznym od paskuĩgalis. Por. paskutìnis ⇒ pãskas. 

 paskutìnis, -ė 2 p.a., pãskutinis, -ė 1 p.a. 1. ʽostatni, końcowyʼ, 2. ʽostatecznyʼ (po 

numirimui kiekvieno eiť sūdas paskutinis DP 228 ʽpo śmierci każdego idzie sąd ostatecznyʼ), 

3. ʽpośledni, najgorszyʼ. SD
1 «ostatni, pośledny, zadni», SD «ostatni» (syn. pastaras) — 

formacja z neosuf. -tin- jak w przym. vidutìnis i viršutìnis. Osnowa dwuznaczna: albo adv. 

pãsku ʽw ślad za kimś, z tyłuʼ, albo też adv. paskuĩ ts., o czym świadczy war. paskuĩtinis, 

paskuitìnis. W tym drugim wypadku trzeba by przyjąć dysymilacyjny zanik i̯. Nieco inaczej 

GJL II, § 326. — Drw. paskutìnas, -à ʽostatniʼ (superl. paskučiausias SD «napoślednieyszy», 

DP ant sūdo paskučiausio «na Sądzie Ostatecznym»). Sb. paskutinà ʽczas umieraniaʼ, ant 

paskutinõs adv. ʽkoniec końcówʼ, iš paskutinõs adv. ʽze wszystkich siłʼ, lig paskutinõs adv. 

ʽdo cna, całkiem, zupełnieʼ. — Inne: paskutinióji a. paskutiniója f. ʽnieszczęście, bieda, 

kłopoty; śmierćʼ – substantywizacja anaforyzowanej formy przymiotnika (podobnie 

ukształtowanym eufemizmem jest sb. trumpóji). Od tego adv. iš paskutiniõsios ʽze 

wszystkich sił; za wszelką cenęʼ, ligì paskutiniõsios ʽdo upadłegoʼ. Drw. wsteczne: pãskas, -

à ʽostatniʼ, pãskos f.pl. ʽzakończenie, koniec (np. wesela)ʼ. — N.m. Paskùtiškiai; jej osnowa 

świadczy o metanalizie paskut-ìnis. 

 paslaptìs, -iẽs f. 3 p.a. ʽtajemnica, sekret, tajnik; rzecz niezbadana, tajemna, 

nadprzyrodzonaʼ — konkretyzowane nomen actionis z suf. -ti- i SO slap- ⇐ slep-, por. vb. 

cps. pàslepiu, -slėp̃ti ʽchować, skrywać, taićʼ. Znacz. etym. ʽzatajenie czegośʼ. — Młodsza 

formacja na -tė: paslaptė ̃DP ʽtajemnica, sekretʼ (por. GJL II, § 404). — Drw. paslapčià adv. 

ʽw tajemnicy, potajemnie, skrycieʼ, paslapčiomìs ts., paslaptìngas ʽtajemniczyʼ, paslaptìnis 

ʽtajemny, utrzymywany w tajemnicy; (o pisklęciu) które się wykluło po kryjomuʼ (syn. 

slapùkas), też o dziecku panny (Mergos vaikas – benkarčiukas, paslaptinis kaip viščiukas 

ʽTo dziecko niezamężnej dziewczyny, bękarcik, urodzony po kryjomu jak pisklęʼ).  

 pãslas 4 p.a. stlit., gw. ʽposeł, wysłannikʼ — zapoż. ze stbłr. posolъ, por. błr. pasól, 

‑slá, ros. posól, -slá, pol. poseł, -sła (SLA 159, LEW 545; brak w ALEW). — Drw. paslystà 

stlit. ʽnowina, wiadomośćʼ, paslỹstė ʽposelstwo, misja powierzona posłowi; nowina, 

wiadomośćʼ (por. stbłr. posolьstvo, błr. pasólьstva n.). 

 paslaugà 3 p.a., pãslauga 1 p.a. 1. ʽusługa, przysługaʼ, 2. ʽpomoc w pracyʼ (Jis neturi 

ne jokios paslaugos, t.y. niekas jį nepaslaugo, neužvaduoja JU ʽNie ma żadnego wsparcia, tj. 

nikt mu nie pomaga, nie wyręcza go), 3. ʽpomoc, wsparcie, np. świadczone rodzicom przez 

dzieciʼ (Tėvai turi senatvėje pãslaugą iš vaikų) — rzeczownik postwerbalny od paslaugýti 
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ʽopiekować się chorym; pomagać w pracyʼ (zob. slaugýti). — Drw. paslaugùs ʽuczynny, 

usłużnyʼ. Drogą deprefiksacji powstały: slaugà ʽpielęgnowanie, pielęgnacjaʼ (war. sláuga), 

slaugùs ʽusłużnyʼ. — W słowiańskim stoi do porównania concretum scs. sluga ʽὑπηρέτης, 

διάκονος, służącyʼ, ros. slugá, pol. sługa < pbsł. *slau̯g-ā-. Od tego vb. denom. služiti ʽbyć 

sługą, służyćʼ, por. scs. služǫ, služiti ʽλατρεύω, διακονέω, posługiwać komuʼ, ros. služú, 

služítь ʽsłużyćʼ i ʽodprawiać nabożeństwoʼ, czes. sloužit ʽsłużyć, usługiwaćʼ, pol. służę, 

służyć. Jedyne comparandum podsuwa celtycki: stir. slúag, slóg m. ʽgrupa, wojskoʼ, teg-lach 

ʽwielka rodzinaʼ (*tego-slou̯go-), śrwalij. llu ʽwojskoʼ, stbret. mor-lu ʽwielka armiaʼ. Por. 

BSW 268n., LEW 827n., Matasović 346. 

 pãslikas, -à 3 p.a. 1. ʽleżący jak długi, na całej długości ciałaʼ (syn. ìšdrikas), np. 

Arklys gulėjo pãslikas po ilgios kelionės ʽKoń leżał wyciągnięty po długiej podróżyʼ. Šuo po 

medžioklės pãslikas guli ʽPies po polowaniu leży jak długiʼ, 2. ʽbardzo słaby, ledwie żywy, z 

osłabienia nie mogący się ruszaćʼ (Mūsų senelė išgulėjo tris metus paslikà patale ʽNasza 

babcia przeleżała trzy lata w pościeliʼ), 3. gw. ʽnieprzytomny z upiciaʼ. War. ze zmianą ľi > 

ľu: pãsliukas (por. sklìdinas > skliùdinas, LD § 66). Morfem slik- przedstawia SZ do SE 

*sleik- jak w slíekas ʽdżdżownicaʼ (zob.) i do SO slaik- jak w łot. slaîks m.in. 

ʽwyprostowany, wyciągnięty, szczupły, płaskiʼ. — Synonimem pãslikas jest pãslinkas ⇐ 

pasliñkti (zob. sliñkti). Jest też war. pãsliaukas ʽleżący jak długiʼ, o czym s.v. sliaũgti. 

 pãsnykas 1, 3 p.a. (m.in. DP), war. pãstnykas (m.in. BRB) stlit. ʽpost, poszczenieʼ — 

według SLA 159n. i LEW 547 ma to być zapożyczenie ze stbłr. posnikъ, war. postnikъ. 

Tymczasem według HSBM 27, 213 stbłr. pos(t)nikъ nie wyraża n.act. ʽposzczenieʼ, lecz n.agt. 

ʽosoba, która przestrzega postuʼ (⇐ pol. XVI w. postnik ʽten, kto pości, ieiunatorʼ, SPXVI). 

Aby zaradzić tej niezgodności znaczeń, przyjmiemy, że stlit. pãs(t)nykas ʽpost, poszczenieʼ 

nie jest białorutenizmem, lecz polonizmem, oddaje mianowicie pol. XVI w. pośnik ʽpostne 

jedzenieʼ (SPXVI). Do tego nawiązują: pol. gw. postnik a. pośnik ʽwieczerza wigilijnaʼ, 

postnik ʽwigilia Bożego Narodzeniaʼ oraz pośnik w znacz. ʽpostʼ (Chto te modlitewke bedzie 

mówił do pośniku. W piątek do posniku ʽpostuʼ), zob. SGP IV, 286 (ALEW 739 nie uwzględnia 

tych świadectw). — War. pãsninkas, põsninkas (zastępstwo -yk- przez -ink-); z dysymilacją 

n-n > l-n: pãslinkas (por. seniū́nas > seliū́nas, LD § 196); z zanikiem n: pãslikas. W pewnym 

zabytku pojawia się war. z suf. -inyk-: postinykas (r. 1753). — Vb. denom. pãsnykauti m.in. 

DP ʽpościćʼ, SD pasnykauju «poszczę» (⇒ pasnykautojas «postnik»), war. pãsninkauti, 

põsninkauti; pãstnykauti m.in. BRB. — We współczesnym jęz. literackim ogólną nazwą 

ʽpostuʼ jest pãsninkas (Laikytis pãsninko), zaś denom. ʽpościć, przestrzegać postuʼ wyraża się 

formą pãsninkauti. Terminem specjalnym jest nazwa Wielkiego Postu: gavėnià – zapoż. 

białoruskie (zob.). — NB. Stpr. pastenick GRG 31 «Fasten», pastnygo GRF 56 może być 

pożyczką ze stlit. pãstnykas (a nie z pol. XVI w. postnik, jak wcześniej przyjmowano, por. 

Hermann 1949, DLA 152n.). To pastenick współistnieje z czas. past-au-ton ʽpościćʼ ⇐ śrwn. 

fasten. Sufiks transpozycyjny przypomina -au- w stlit. pas(t)nykauti. Zob. też PKEŽ 3, 229. 

 pasõgas 2 p.a. stlit., gw. ʽposagʼ, SD
1 «posag; wiano» — zapoż. ze stbłr. posakgъ, 

posagъ, por. błr. pasáh, -u. Zob. SLA 159n., ZS 40, LEW 546, ĖSBM 8, 175 (pominięte w 

ALEW). Vb. denom. išpasõginti ʽwyposażyć, dać córce posagʼ, war. išpasõgyti. — War. z 

zastępstwem błr. γ przez v: pasõvas DVŽ (por. lancū̃vas, plū̃vas). — War. f. pasogà 2 p.a. 

obok pasovà (Dùkterei dáu pasõvos kárvį LZŽ ʽCórce [rodzice] dali w posagu krowęʼ), por. 

błr. gw. pasáha, -i (PZB 3, 421). — War. z samogłoską ė: pasėga BRB ⇐ stbłr. posjagъ 

ʽposagʼ. 

 paspalìtas, -à 4 p.a. stlit., gw. ʽpospolityʼ (O žmonės paspalitos tikis DP 8431 ʽA lud 

pospolity spodziewa sięʼ), war. paspalytas b.z.a. — zapoż. z pol. XVI w. pospolity m.in. 

ʽpowszechny, wszystkich dotyczący, urzędowy, zwykły, zwyczajny; częsty, zwykle mający 
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miejsceʼ. — Drw. paspalitvas BRB ʽgemeinʼ (neosuf. -vas, por. báltas ⇒ báltvas; pálšas ⇒ 

palš̃vas). Zob. SLA 160, PAŽ 316 (brak w LEW i ALEW). Zob. też paspalstva. 

 paspalstva stlit. ʽwspólnota, społeczeństwo, gmina; ubogie mieszczaństwo, lud 

wiejski; motłochʼ, DP ʽpospolstwoʼ, BRB ʽGemeinde, Gemeinschaftʼ (LKŽ: paspálstva 1 p.a.) 

— zapoż. ze stbłr. pospolьstvo ⇐ pol. XVI w. pospolstwo m.in. ʽzbiorowość ludzka; 

wspólnota wyznawców jakiejś religii, wierni (w odróżnieniu od duchownych); niższe 

warstwy społeczne, gmin, biedota; zebranie, zgromadzenie – o radzie miejskiejʼ (SPXVI), 

później pospólstwo ʽubogie mieszczaństwo, rzadziej lud wiejskiʼ, pogardl. ʽgmin, motłochʼ 

(por. stbłr. pospulьstvo). Por. pospołu adv. ʽwspólnie, razemʼ ⇐ po społu ʽrazem z innymi, 

wspólnieʼ, stpol. społu (zob. Boryś 467). Zob. też paspalìtas. — War. deprefigowany: 

spalstva BRB ʽwspólnota, gmina religijna, Gemeindeʼ (Ir kalbėjo vyresnieji spalstvos [glosa 

pulko] BRB ʽI mówili starsi wspólnotyʼ). Paralele: palyvà ⇒ lyvà; pastrigà ⇒ strigà i 

paskė́mai ⇒ skė́mai. Zob. też SLA 160, 204, LEW 859, 204, POLŽ 500 (brak w ALEW). NB. 

W SD s.v. pospolstwo, gmin ukazuje się rodzimy odpowiednik visotimė (zob. visatimė). 

 pasparà 3 p.a. 1. ʽpodporaʼ, 2. przen. ʽoparcie materialne, np. dla rodzicówʼ — 

dewerbalne abstractum na SO spar- ⇐ spir, por. vb. cps. paspìrti ʽpodeprzeć, wesprzeć, 

pomócʼ s.v. spìrti. Transponat ie. *°sphorH-eh2-. Zob. też atsparà, są́spara. 

 pastaránka 1 p.a. gw. 1. ʽpostronek, jeden z dwóch powrozów używanych do 

zaprzęgania konia a łączących chomąto z orczykiemʼ, 2. ʽspleciony z kilku włókien bicz, 

przytwierdzany do biczyskaʼ — zapoż. ze stbłr. postoronokъ ʽpostronekʼ, por. ros. gw. 

postorónka ts. Z uwagi na akut por. zapoż. lakánka, slūžánka i varánka. Zob. LEW 546, 

REW II, 416n. (s.v. postrómka). — War. pastrángas ʽbiczʼ pochodzi z sonoryzacji formy 

*pastrankas (por. strañgas I), którą zapożyczono ze stbłr. postronokъ, błr. pastrónak, -nka 

ʽpostronekʼ. Jest też war. f. pastránka (por. ros. liter. postrómka). 

 pãstaras, -à 3 p.a. ʽostatni, pośledniʼ, DP ʽostateczny, ostatni, sądnyʼ. Odpowiednik 

łot. pastars ʽostatniʼ. Drw. pastarìnis ʽostatni, najpóźniejszyʼ, pastaróji f. ʽśmierćʼ (przez 

substantywizację adi. ʽostatecznaʼ), pãstas (zob.). Pochodzi ze zmiany formy pãsteras (por. 

wtórny wokalizm sufiksów w añtaras, vãkaras), co pociągnęło za sobą zatarcie cechy 

słowotwórczej -ter-. Formację pãsteras można porównać do łac. posterus ʽnastępujący, 

przybywającyʼ (⇒ posterior ʽtylny, późniejszy, następny, ostatni, młodszy, gorszyʼ), < 

*pos-tero-. Por. łac. poste, post adv. ʽz tyłu, przy końcu, następnie, potem, późniejʼ z *pos-ti 

(scs. poz-dě ʽpóźnoʼ). Od pie. przysłówka *pos- ʽpotem, późniejʼ, por. wyżej pàs. Zob. LEW 

546, Karulis II, 24. — Drw. pasterimai b.z.a. m.pl. ʽpiwo gorszej jakościʼ (por. pasčiū̃kai 

s.v. pãstas, jak też papìlkas, patakaĩ, pãtekos). — Z innym sufiksem: pãsturas ʽostatni, 

pośledniʼ; od tego złożenia: 1. pastùrgalis ʽtył, tylna część (wozu, łodzi); tyłek, pośladki, 

zadʼ, por. gãlas (⇒ pasturgalìnis ʽtylnyʼ), 2. pastùrlakai m.pl., pastùrlakos f.pl. ʽziarno 

gorszego gatunku, które przy wianiu pada w pobliżu plew, pośladʼ (syn. paskuĩlakos, 

atalakaĩ, zob. lak-). Osobno zob. pãstas.  

 pastarùnkas 1 p.a. LZŽ ʽposterunek policjiʼ — zapoż. z błr. pastarúnak, -nka (⇐ pol. 

posterunek XIX w. ⇐ nwn. Postierung f., od postieren ʽpostawić straże, wartyʼ, Bańkowski 

II, 716, EWD 1031). 

 pãstas 4 p.a. gw. ʽostatniʼ — drw. wsteczny od pãstaras lub pãsturas ʽostatniʼ. 

Paralele: prãdaras ⇒ prãdas, prãdai; dẽgalas ⇒ dẽgas. — Neoosn. past-: pasčiū̃kai m.pl. 

ʽpiwo z drugiego spustu, piwo gorszej jakości, tzw. «antrininkas alus»ʼ, pasčiū̃kos f.pl. ts., 

też ʽmęty, osad na dnie naczynia, Grundsuppeʼ (CGL). Znacz. etym. ʽostatkiʼ. Ze względu na 

palatalizację osnowy przed suf. -uk- por. bičiùkai ⇐ bìtės i pačiùkė ⇐ patì. Co do semantyki 

por. pasterimai i pastùrlakai s.v. pãstaras. Inaczej Būga, RR I, 271, który wyprowadzał 
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pasčiū̃kai z hipotetycznej osnowy *pasčias, jak też ALEW 737, gdzie lit. osnowę past- 

zidentyfikowano z pie. *posti (stłac. poste). 

 pasternõkas 2 p.a. bot. ʽpasternak, roślina warzywna Pastinaca sativaʼ, SD pasternokai 

m.pl. «pasternak» (syn. burkantai) — zapoż. ze stbłr. pasternakъ, błr. gw. pastėrnák, -u (⇐ 

pol. pasternak), por. błr. liter. pastarnák, -u. Zob. też SLA 160, ĖSBM 8, 194. War. 

pastarnõkas ⇐ stbłr. pastornakъ. Nieco inaczej LEW 546.  

 pãstkai, -ų 2 p.a. gw. m.pl. ʽpułapka na szczury, myszyʼ — zapoż. z błr. pástka, -i 

ʽpotrzask, sidłaʼ. 

 pãstotė 1 p.a., pastõtė 2 p.a. 1. ʽpodwoda, furmanka z zaprzęgiem do wyjazduʼ, 2. hist. 

ʽpowinność włościan dawania podwody dla prac publicznych lub dla wojskaʼ (war. pastotỹs i 

pãstotis f.), 3. hist. ʽstacja pocztowaʼ. Prawdopodobnie drw. od ptc. prt. pass. pastótas 

ʽpostawionyʼ (⇐ pastóti, por. hasło stó-). Zob. też kresà, padvadà, stãcija i stùika. 

 pastotis 3 p.a. f. stlit. ʽpostawa, postać; forma istnieniaʼ: Kad ir ižg vienos pastotiẽs 

pažint gali didžiuojantį žmogų DP 3159 ʽże i z samej postawy poznać możesz pysznego 

człowiekaʼ. Skardžius 1935, 120 przypisuje temu wyrazowi akcent ruchomy (LKŽ: p.a. 3b). 

— Christus... pastatyje Dievo buvo..., bet... priėmė pastatį tarno, buvo lygus kitam žmogui 

(Willent) ʽChrystus był w postaci Boga, ale... przyjął postać sługi, był równy drugiemu 

człowiekowiʼ. — Oboczny temat na -ė-, pastatė (Urbas 273; brak w LKŽ), ukazuje się w 

hapaksie Mażwida, por. Dievas ir Sūnus Dvasė šventaje trys yra jų vardai, o visi viena esti 

pastatėje (pis. <pastateie>) MŽ 32414 ʽBóg i Syn w Duchu świętym trzy są ich imiona, a 

wszyscy są jedną postacią (istotą)ʼ. NB. Urbutis 1981, 199 odtwarzał z locatiwu sg. 

<pastateie> formę nom.sg. pastatis. — Formy pastotis i pastātė, pastotė oddają zapoż. ze 

stbłr. postatь, -i ʽpostać, forma; wygląd zewnętrznyʼ ⇐ pol. XVI w. postać, -i f. ʽnatura, 

istota, substancja; forma istnienia, formaʼ (SPXVI). SLA 160 i POLŽ 741 dopuszczają błr. 

postacь jako drugie źródło pożyczki. Pod względem fleksyjnym pastotis wzoruje się na 

rodzimych abstraktach na -atis, por. gaišatìs, vienatìs (GJL II, § 412). Zob. też LEW 547 (brak 

w ALEW). 

 pastrigà 3 p.a., pastrygà 2 p.a. gw. ʽfastrygaʼ — zapoż. z pol. fastryga ʽnić używana do 

prowizorycznego zszywania materiału; duży, rzadki ściegʼ, od czas. fastrygować ⇐ dn. fast-

rīgen o mocnym krępowaniu bandażami albo zszywaniu ran (tak Bańkowski I, 361). — Drw. 

deprefigowany: strigà 4 p.a. (Kol pinigų nesumokės, tol strigàs netraukysiu ʽDopóki nie 

zapłaci, dopóty nie wyciągnę fastrygʼ), war. strìgė 2 p.a. Paralele: pãšaras ⇒ šãras; palyvà 

⇒ lyvà; paspalstva ⇒ spalstva. Od tego vb. denom. strigavóti ʽszyć fastrygą, fastrygowaćʼ 

(⇒ strigavõnė ʽfastrygowanieʼ). 

 pãsūdas 1 p.a., pasū̃das 2 p.a. wsch.-lit. 1. coll. ʽnaczynia kuchenne, statki, garnkiʼ 

(Turėj iciekų pãsūdo ZS ʽMiała tyle naczyniaʼ), 2. też sg. ʽnaczynieʼ (Nusipirkau du pasūdu 

ant turgaus ʽKupiłam sobie dwa garnki na targuʼ) — zapoż. ze stbłr. posudъ, błr. pósud, -u 

coll. ʽnaczyniaʼ. War. f. pasūdà 2 p.a. (LZŽ) ⇐ błr., ros. posúda, -y. Por. ZS 40. — Młodszą 

pożyczką jest pasū́džia 1 p.a., pasūdžià 2 p.a., też pl.t.f. pasū́džios ʽnarzędzia gospodarskie; 

naczynia i sprzęty kuchenneʼ ⇐ błr. pasúdzja coll. ʽwszelkie narzędzia gospodarskieʼ (por. 

stbłr. posudьe n.). 

 pasvėkščióti, pasvėkščióju, pasvėkščiójau wsch.-lit. ʽo księdzu: poświęcić kropiąc 

kropidłemʼ (Kùnigas pačitójo ir krapylù pasvėkščójo LZŽ) — przez insercję k zmienione z 

*pasvėščióti, co oddawało ros. posvjaščátь, iteratyw do posvjatítь ʽpoświęcićʼ. Por. błr. 

pasvjačácь ⇐ pasvjacícь. Co do insercji por. ráikščioti, kùlkščioti oraz bark̃ščiai, pė́kščias. 

War. pašvekščióti z š- i krótkim -e- w pierwiastku. — Neosimplicia: svėkščióti ʽświęcić, 

kropićʼ i przen. ʽbić, prać czymʼ, švekščióti ʽświęcićʼ. 
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 pãšalas 3 p.a. 1. ʽzamarzła ziemia, zmarzlina; mróz który przeniknął w głąb ziemiʼ, 2. 

ʽporanny przymrozekʼ — sb. postvb. na -as od vb. cps. pašálti ʽo mrozie: pojawić się, nastaćʼ 

(Šią̃nakt pašãlo ʽTej nocy był przymrozekʼ). Zob. šálti. Odpowiednik stpr. passalis EV 

ʽmróz, Vrost [Frost]ʼ < *pasalas (por. PKEŽ 3, 223). Ostatnio NIL 416 wywodzi pãšalas 

wprost z praformy ie. *-ḱolH-o-, co wydaje się wątpliwe. 

 pašalỹs, -io 3 p.a., pãšalis, -io 1 p.a. 1. ʽskraj (roli, łąki, lasu, drogi)ʼ, 2. ʽbrzeg (rzeki, 

jeziora, morza)ʼ, 3. ʽmiejsce z bokuʼ (Dėk tą puodą į pašalį, tegul nesipainioja po kojų! 

ʽOdstaw ten garnek na bok, niech się nie wala [dosł. ʽnie plączeʼ] pod nogami!ʼ), 4. ʽzakątek, 

zakamarekʼ, 5. ʽkraj; okolicaʼ, 6. ʽmiejsce wzdłuż ściany budynku od jego zewnętrznej 

strony, przy ziemi albo od ziemi do dachuʼ. Formacje te utworzono od przysłówka pašalỹ 

(pašãlyj < pašalyjè) ʽna uboczu; obok, koło czegoʼ, związanego z sb. šalìs ʽbok, stronaʼ, 

loc.pl. šalyjè, šalỹ ʽobok czego, na stronieʼ. — Z innym sufiksem: pašalė ̃ 1. ʽbok czego, 

pobocze (drogi)ʼ, 2. ʽmiejsce pod tą częścią strzechy, która wystaje poza ściany budynkuʼ, 3. 

ʽustęp, ubikacjaʼ. — Drw. pašaliẽtis 1. ʽosoba postronna, obcyʼ (Pašaliẽčių visai nebuvo, 

vieni tik giminės ʽŻadnych obcych nie było, tylko sami krewniʼ), 2. ʽniestały mieszkaniec, 

przybysz, przyjezdnyʼ, 3. ʽcudzoziemiecʼ, pašalaĩtis ts., pašaleĩtis ʽnieproszony gość (na 

weselu)ʼ, pãšalinė ʽszopa, drewutniaʼ, pašalìnis ʽboczny, z boku będący (np. koń, budynek, 

deska), nie swój, obcy, postronny; poboczny, uboczny; dodatkowy, zapasowyʼ. — Podobnie 

od adv. prošál, prošãl ʽmimoʼ (< pro šãlį) urobiono sb. prašalaĩtis ʽosoba postronnaʼ, 

prašalietis DP ʽcudzoziemiecʼ, prašalingas DP ts. — Adv. pašaliaũ ʽbliżejʼ (forma st. 

wyższego do ʽbliskoʼ ⇐ ʽobok czego, przy czymʼ): Eikit čia, pašaliaũ bus! ʽIdźcie tędy, 

będzie bliżej!ʼ Gal eisim pašaliaũ prie stalo? ʽMoże podejdziemy bliżej do stołu?ʼ; pašalỹn 

adv. ʽbliżejʼ: Eik pašalỹn, nebijok, nieko nedarysim ʽPodejdź bliżej, nie bój się, nic [ci] nie 

zrobimyʼ. Formacja na -n, utworzona od adv. pašalỹ, wzoruje się na przysłówkach artỹn ⇐ 

artì ʽbliskoʼ, tolỹn ⇐ tolì ʽdalekoʼ. 

 pašameñkas 2 p.a. gw. ʽnieproszony gość, np. na weselu; postronny człowiekʼ. 

Niejasne. War. pačemeñkas, pašameñtas. 

 pãšaras 3 p.a. ʽpasza, furaż, zwł. sucha karma dla bydła (siano, koniczyna, słoma)ʼ, łot. 

pasars ʽzimowy zapas paszy dla bydłaʼ — konkretyzowane nomen actionis z suf. -a- i SO 

šar- ⇐ šer-, por. vb. cps. pašérti ʽnakarmić zwierzętaʼ (zob. šérti). Znacz. etym. ʽkarmienieʼ. 

Transponat ie. *ḱorh3-o- (pwk. pie. *ḱerh3- ʽsycić, karmićʼ, zob. LIV
2 329). Paralele: bãras 

⇐ bert̃i; dãgas ⇐ dègti; šãpas ⇐ šèpti. Zob. też LEW 964, ALEW 740. — Zapoż. litewskie w 

błr. gw. póšar ʽpasza, karma dla zwierzątʼ, pol. gw. poszor, paszor ts., ʽpasza zimowa dla 

bydła; słoma z sianem; gorsza paszaʼ (war. posor), poszar ʽpodściółka dla zwierzątʼ (por. 

Urbutis, Balt V:1, 1969, 67 = Urbutis 2009, 381, Zdancewicz 346, Laučjute 49). — Drw. 

pašaraĩ m.pl. ʽsłoma zbóż jarych; źdźbła słomy wraz z ziarnemʼ, pašarèsnis ʽbardziej 

pożywnyʼ (Dobilai pašaresni už šieną ʽKoniczyna jest bardziej pożywna niż sianoʼ) – 

stopień wyższy utworzony od rzeczownika; pašarìnė ʽmiejsce w stodole na paszę; plewnikʼ, 

pašarùdė ts. (neosuf. -ud-, por. angludė, namùdė). — Drw. deprefigowany: šãras ʽkarma, 

paszaʼ (por. pilṽės ⇐ pãpilvės; žãstas ⇐ pažastìs). Od tego šarū̃nas ʽkoń, który się dobrze 

pasieʼ. — Vb. denom. pašarúotis ʽkarmić, obrządzać bydłoʼ. 

 paščemkà 2 p.a., gen.sg. paščem̃kos wsch.-lit. ʽszczękaʼ LZŽ, DVŽ, war. m. paščem̃kas 

DVŽ; też pl.t. paščem̃kos ʽszczękiʼ, por. Bernaĩ jám pagùrino paščemkàs LZŽ ʽChłopcy 

połamali mu szczękiʼ — zapoż. z błr. gw. paščė́mka, paščė́nka ʽszczękaʼ, pl. paščė́mki, 

paščė́nki ʽszczęki – u człowieka oraz u konia, krowy, wilkaʼ, por. PZB 3, 475. Wyraz błr. 

zapożyczono z pol. paszczęka = [paščeŋka] ʽu zwierza: paszcza, obie szczęki razemʼ, przen. o 

człowieku, por. rozdziawić paszczękę ze zdumienia (MSJP). Por. ĖSBM 8, 263. Dysymilacja ŋk 

> mk mogła zajść na gruncie tak białoruskim, jak i litewskim. (por. firámka, gõmkos i 
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šim̃korius). Brak w LKŽ. POLŽ 502 nietrafnie dopatrzył się w paščemkà prymarnego 

polonizmu. 

 paščỹvas, -à 4 p.a. gw. ʽzacny, poczciwyʼ — zapoż. z pol. poczciwy, pol. gw. poćciwy, 

przy udziale dysymilacji -ćć- > -šč-. Por. POLŽ 134. 

 pãšinas 3 p.a. 1. ʽdrzazga w palcu, nodze, zadraʼ, 2. ʽściosany kawałek drzewa, ścinekʼ, 

SD
1 «sćios» (syn. skiedas). War. pašinỹs, f. pašinà. Deverbativum na -a- (-i̯a-, -ā-) od 

osnowy pašin- jak w vb. cps. pàšiniau (zob. šiñti s.v. šiẽti), np. Pàšiniau pirštą, šakalį 

pavariau po piršto nagu ʽWbiłem sobie drzazgę w palec, wbiłem ją pod paznokieć palcaʼ. 

Por. Urbutis, Balt 33:1, 1998, 50n. — Vb. denom. pãšinti a. pãšyti, zwykle z prvb. pa-, už- 

ʽwbić sobie drzazgęʼ. 

 pašìnos, -ų 2 p.a. f.pl. gw. 1. ʽfaszyna, wiązki chrustu i gałęzi, rzucane w grząskich 

miejscach dla umożliwienia przejazdu wozomʼ (Į pelkę primeta pašìnų, kad neklimptų 

vežimas ʽDo błota wrzucają faszynę, żeby wóz nie grzązłʼ), 2. ʽpodkład z gałęzi kładziony 

pod kopkę sianaʼ, 3. ʽwiązka chrustu na opałʼ — forma kolektywna od pašinà, gen.sg. 

pašìnos 2 p.a., co zapożyczone z błr. pašýna, -y (⇐ pol. faszyna ⇐ nwn. Faschine f. od XVII 

w., z włos. fascina, zob. EWD 325, Cortelazzo-Zolli II, 419). W kwestii lit. formy pluralis 

por. syn. virbaĩ i žãbai/žabaĩ. LKŽ nie zaznacza obcości tego wyrazu. Por. ĖSBM 8, 264, 

Urbutis 2009, 410. U Laučjute 123n. błędnie zaliczone do słowiańskich bałtyzmów. 

 paširdė ̃ 3 p.a. 1. ʽmiejsce blisko serca, koło sercaʼ (war. pašìrdis, paširdžiaĩ), 2. 

ʽosierdzie, pericardiumʼ NDŽ — drw. od zwrotu przyimkowego po širdimì ʽpod sercemʼ. Por. 

nuoširdžiaĩ ⇐ nuo širdiẽs (s.v. širdìs). 

 pašýti, pašaũ, pašiaũ 1. ʽskubać, targać (wełnę, pakuły)ʼ, 2. ʽzwijać, skręcać len dla 

kądzieliʼ, 3. ʽo kartach: tasować, mieszać nie wypuszczając ich z rąkʼ (syn. mišýti), išpašýti 

ʽpowyskubywać; wyplewić, powyrywać chwastyʼ, nupašýti ʽpowydzieraćʼ, papašyti DP 

m.pl. ʽpodkasaniʼ, supašýti m.in. ʽ(drewno) porąbać na drobne kawałkiʼ — iterativum z suf. -

y- i SO paš- ⇐ peš-, por. pèšti ʽrwać, skubaćʼ. Z innym sufiksem: pašinė́ti ʽskubać wełnęʼ. 

— Neoosn. paš̓ - (⇐ pašiaũ): pašióti ʽrwać (włosy, pióra, wełnę, odzienie), wyrywać, targaćʼ 

(wtórny wokalizm: pešióti, por. typ nešióti). Porównywalna budowa w badžióti ⇐ badžiaũ, -

ýti i razgióti ⇐ razgiaũ, -ýti. — Postverbalia: núopašos f.pl. ʽwłókniste odpadki lnu a. 

konopi, używane na powrozyʼ (war. núopešos), pašaĩ m.pl. ʽnici wyskubane a. wyczesane z 

płótnaʼ. Niepewne jest zestawienie ze stszw. fæt ʽruno, wełnaʼ, stang. feht ts., niderl. vacht 

ʽwełna, futroʼ < pgerm. *fahti- < pie. *poḱ-ti- (Kroonen 123). 

 pašiū́rė 1 p.a. ʽszopa dostawiona do budynku gospodarskiego, służąca do 

przechowywania narzędzi, drewna itp.ʼ — derywat prefiksalny od germanizmu šiū̃rė ʽszopa 

na narzędzia gospodarskie i drewnoʼ (zob.). Stosunek pašiū́rė : šiū̃rė ukształtował się na wzór 

wzór bliskoznacznych wyrazów pastógė (zob. stógas) i pašė́tra (zob. šė́tra). Por. 

Kabašinskaitė 90. Zob. też pašópė s.v. šópa. — Zapoż. litewskie w pol. gw. paszura ʽszopa 

na paszęʼ, ros. gw. pašúra ts. (Laučjute 58). — Z innym sufiksem: pašiū́ris ʽdrwalniaʼ (por. 

GL 97, Čepienė 106). — War. pešiū́rė tłumaczy się ludowo-etymologicznym nawiązaniem do 

czas. pèšti ʽskubać, wyrywaćʼ (Zinkevičius, Balt XLV:2, 2010, 242).  

 paškùdyti, paskùdiju, paskùdijau, war. paskùdinti, -inu, -inau gw. ʽbrudzić, 

zanieczyszczać, paskudzić, kalaćʼ — zapoż. z błr. gw. paškúdzicь, -džu (PZB 3, 474), błr. 

liter. paskúdzicь. 

 paškùdnas, -à 4 p.a. gw. ʽwstrętny, odrażający, brzydki; zły, przykry, podłyʼ, z 

wtórnym -šk- obok rzadszego paskùdnas — zapoż. z błr. gw. paškúdny (PZB 3, 428), błr. 

liter. paskúdny, pol. paskudny. Zob. też paškùstva i paškùdyti. 



1229 

na prawach rękopisu 

 paškustvà 2 p.a., gen.sg. paškùstvos; war. paskustvà gw. 1. ʽpaskudztwo, coś 

budzącego wstręt, niechęć; brudne pomieszczenie; brudy, nieczystościʼ, 2. ʽpodły człowiekʼ 

— zapoż. z błr. gw. paškústva, paškúctva, paškústva (PZB 3, 428), błr. liter. paskúdstva, -a n. 

Zob. też paškùdnas i paškùdyti. 

 pãštas 2 p.a. ʽpocztaʼ — zapoż. z błr. póšta < stbłr. počta, -y, por. ros. póčta (LEW 549). 

War. f. paštà 2, 4 p.a. Łot. pasts, paste ⇐ nwn. Post f. — Drw. pãštininkas ʽlistonosz, 

pracownik pocztyʼ. Cps. paštãdėžė ʽskrzynka pocztowaʼ (por. dėžė)̃, paštavežỹs ʽrozwoziciel 

pocztyʼ (por. vèžti), paštãženklis neol. ʽznaczek pocztowyʼ (por. žénklas). 

 paštètas 2 p.a. ʽpasztetʼ (kepenų paštetas ʽpasztet z wątróbekʼ) — akcent wskazuje na 

zapoż. z błr. paštė́t, -u (stbłr. paštėtъ 1645), por. ros. paštét, -a, pol. pasztet, -u (to zamiast 

starszego f. paszteta ⇐ nwn. Pastete f., włos. pastetta, zob. Bańkowski II, 514). Por. ĖSBM 8, 

262, POLŽ 503. — War. gw. pastíeta ⇐ nwn. Pastete f. (Prellwitz 1891, 57, GL 97). Por. 

akut w zapoż. kíelė, kíežas. 

 paštỹkiai adv. gw. ʽpo cichuʼ (Šiąnakt taip paštỹkiai ėjau per kambarį, bet tave 

pabudinau ʽTej nocy tak cicho szedłem przez pokój, mimo to cię obudziłemʼ) — z 

synkopowania *paištykiai, co było derywatem na -iai od adv. paištykù ʽpo cichu; powoliʼ, to 

z kolei ze skrzyżowania przysłówków patykù ʽpo cichuʼ i iš tỹko ʽz cicha, cicho; powoliʼ. 

Osnową jest adi. tykùs, -ì ʽcichyʼ (zob.). 

 pataikáuti, pataikáuju, pataikavaũ 1. ʽpobłażać, dogadzać, pochlebiaćʼ, 2. ʽspędzać 

bezczynnie czas, próżnowaćʼ (DP ʽproznować, być proznym; wdawać sięʼ) — vb. 

denominativum na -auti od pataikà m.in. ʽpobłażliwość, dogadzanie; pochlebstwoʼ, DP 

ʽlenistwoʼ, pataikas DP ʽproznującyʼ (por. táikyti). Paralele: pagiriáuti, pãsninkauti, 

pavėsiáuti. — Drw. pataikáutojas ʽpochlebcaʼ. 

 pãtaisas 3 p.a. bot. ʽwidłak, Lycopodiumʼ — rzeczownik postwerbalny od vb. cps. 

pataisýti m.in. ʽnaprawić, polepszyć (smak, samopoczucie, zdrowieʼ), refl. pasitaisýti 

ʽwyleczyć się, np. ziołami; wyzdrowiećʼ, DP ʽpoprawić się, naprawić sięʼ. Zob. taisýti. 

Znacz. etym. ʽpoprawaʼ (⇒ ʽto, co poprawia zdrowieʼ). Nazwa stoi prawdopodobnie w 

związku z leczniczym zastosowaniem kłosów zarodniowych widłaka; por. syn. dríeka 

(šùndraika), riẽtena. — Z innym sufiksem: pataisà ʽnaprawa (dachu); poprawienie (aktu 

prawnego); poprawka w szkoleʼ.  

 pãtakas 3 p.a. gw. 1. ʽrzadki miód otrzymany z plastrów przez wycieknięcie, tzw. 

patokaʼ, 2. przen. ʽtłuszcz wytopiony z sadła a. słoninyʼ — ze zmianą rodzaju zapożyczone 

ze stbłr. patoka ʽczysty miódʼ (war. patyka), pol. patoka. War. pãtakos f.pl. 

 pãtalas 3, 1 p.a. 1. ʽposłanie, łóżko z posłaniemʼ (paklóti pãtalą ʽpościelić łóżkoʼ), 2. 

ʽpierzynaʼ (Po pãtalu per žiemą nesušąli), 3. przen. ʽwyległe zbożaʼ (Po lietaus miežiai 

patalè guli), 4. przen. ʽilość zboża jednorazowo rozłożona do młóceniaʼ. Idiomy: visi guli 

kaip pãtalas ʽwszyscy chorująʼ, ant pãtalo gulė́ti ʽbyć ciężko, obłożnie chorymʼ. Stlit. 

pirtyje, skomieipi... pataliep DK 1920 ʽw łaźni, przy stole..., u łożkaʼ. SD
1: patalas «łoże; 

łożnica; pościel», SD «łoże do sypiania, łoszko», lova, patalas kuriami svetimi nešdinasi, ir 

vežimas kuriami mūsiškiai važinėjo SD «kareta, lektyka». Pl. pãtalai 1 p.a., patalaĩ 3 p.a. 

ʽpierzynaʼ (⇒ łot. gw. patali ʽmiękkie posłanieʼ). Analiza: pa-tal-a-, dewerbalne nomen na 

SO tal- ⇐ tel- od vb. cps. *pa-tel-ti ʽposłać, pościelićʼ (por. pãmatas ⇐ pamèsti)464. — War. 

na SE tel-: pãtelas ʽposłanie, łożeʼ (m.in. CHB), gw. Ans smerčio pãtele gulėjo ʽLeżał na łożu 

śmierciʼ. — Pwk. pbsł. *(s)tel-/*(s)til-, scs. po-stel-jǫ, -stĭl-ati ʽposłać, rozesłaćʼ, w 

 
464 NB. Wbrew Vanagasowi 339 (s.v. Talė)̃ nie należy tu stpr. talus EV ʽBoene, klepiskoʼ, ponieważ jest 

zapożyczeniem ze śrwn. tale f. ʽpodłoga, posadzkaʼ (zob. DLA 82). 
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kontynuacji pie. *(s)tel-/*(s)tḷ- ʽrozpościerać, płasko rozkładaćʼ, por. gr. στέλλω 

ʽprzygotować, zaopatrzyć; odziać, ubrać; odesłać, wysłaćʼ. Zob. IEW 1018n., LIV
2 594 (tu 

brak form bałtyckich), Būga, RR II, 318, BSW 321, LEW 549, ALEW 740n. De Vaan 608 

proponuje wywód pãtalas wprost z pie. *h2po-tolH-o-, co nieprawdopodobne. — Drw. 

patalelis SD
1 «łożysko», patalinykas SD «łożniczy». Cps. patalm̃yžis ʽkto moczy się w łóżkuʼ 

(por. mỹžti), svetimpatãlis, -patãlė DP ʽcudzołożnik, cudzołożnicaʼ (por. svẽtimas; kalka pol. 

odpowiednika), ⇒ svetimpatalauti DP ʽcudzołożyćʼ ⇒ svẽtimpatalavimas DP ʽcudzołostwoʼ. 

— SO tal- ukazuje się również w czas. talóti ʽo lnie: leżeć w stanie rozesłanymʼ (zob.). — 

SZ til-: łot. tilât, -ãju ʽo lnie: leżeć w stanie rozesłanymʼ.  

 patam̃kas 2 p.a. stlit. ʽpotomek; następcaʼ — zapoż. ze stbłr. potomokъ, por. błr. 

patómak, -mka, pol. potomek, -mka (SLA 161, LEW 549, ĖSBM 8, 213). War. z asymilacją mk 

> ŋk: patañkas; z innym tematem: patamkis, -io b.z.a. Por. palikuonìs. 

 pãtapas 3 p.a., patãpas 2 p.a. 1. bibl. ʽpotop, zagłada świata przez zatopienieʼ, 2. gw. 

ʽwielki rozlew wód, powódźʼ (Tokio pãtapo nedaug kas atmena ʽMało kto pamięta taką 

powódźʼ) — zapoż. ze stbłr. potopъ, por. błr. patóp, -u, pol. potop (ZS 40). Inaczej SLA 161 i 

LEW 549: wprost z pol. Udźwięczniony war. *padãpas był osnową dla deprefigowanego drw. 

dãpas ʽpowódźʼ (zob.). 

 pãtaškalas 3 p.a., patãškalas 1 p.a. gw. ʽsos do zamaczania kartofli lub chlebaʼ — 

dewerbalny drw. na -alas od pataškýti ʽpokropić (wodą, octem, olejem), omaścićʼ, 

pasitaškýti ʽrozprysnąć się na wszystkie strony, rozbryzgnąć sięʼ, zob. tėk̃šti. — Od tego 

drogą niemorfologicznego skrótu powstały dwa drw. wsteczne o osnowie pataš-: patašỹnė 

gw. ʽsos, omastaʼ i pãtašas gw. ʽpłynne odchody zwierzęce, gnojówkaʼ. — N.m. Patašiaĩ, 

Patãšinė 3x, Patašìnė 2x, Patãšiškė, Patašìškės. 

 patėgà 2 p.a., gen.sg. patėg̃os przest., gw. ʽrzemień, którym szewc przypasuje sobie 

robotę do kolana, tzw. pocięgielʼ — ze zmianą rodzaju zapożyczone ze stbłr. *potjagъ, por. 

ros. pótjag ts., błr. gw. pócjah ts., pócjaham adv. ʽ(ciągnąć co) wlekąc po ziemiʼ. Por. ĖSBM, 

9, 313, gdzie pócjah objaśniono jako sb. postvb. od pacjahnúcь (stbłr. potjagnuti, psł. *po-

tęg-nǫti) i jako odpowiedniki wymieniono m.in. czes. potěh i pol. pociągacz, pocięgiel. Zob. 

też pratėgà. — Drw. patėg̃um adv. ʽpara za parą, jeden za drugimʼ (syn. pratėg̃ui, 

pratėg̃ium), por. Kap pradės iš galo, tai ir varys patėg̃um ʽJak zacznie od końca (pola), to 

zrobi jeden za drugimʼ. 

 pateĩkti, pateikiù, pàteikiau ʽdostarczyć, zaopatrzyć w co; przedstawić, przedłożyć; 

udzielić, udostępnić; przygotować, zrobić (jedzenie)ʼ, refl. pasiteĩkti ʽpostanowić; zdarzyć 

się; nadskakiwać, dogadzać komuʼ. DP ʽproznowaćʼ. SD pateikiu «prożnuię» — jedna z 

formacji prewerbialnych czasownika teĩkti (zob.). Pod względem formy odpowiada łot. 

patèikt ʽpowiedzieć, opowiedzieć; pochwalić; dziękowaćʼ, refl. patèiktiês ʽpowiedzieć, 

podziękowaćʼ. — Sb. postvb. pãteika a. pateikà ʽbezczynność, czas wolny od pracy, 

odpoczynekʼ (war. pataikà), SD pateika «prożnowanie», ⇒ vb. denom. pateikáuti ʽmarnować 

czas przeznaczony na pracę, próżnować; strajkowaćʼ, pateikauju SD «prożnuię» (war. 

pataikáuti).  

 patekỹnos, -ų 2 p.a. f.pl. gw. ʽodwiedziny u położnicy po porodzie, zwykle z jakimś 

poczęstunkiemʼ (Atvažiavom patekỹnosen, paprašė ir pakrikštyt ʽPrzyjechaliśmy na 

«patekynos», poprosili też, żeby [dziecko] ochrzcićʼ) — dewerbalny drw. na -ynos od 

pàteku, patekė́ti m.in. ʽwyjść komu naprzeciw, wyjść na spotkanie kogoʼ (zob. tekė́ti). 

Formant i akcentuacja jak w syn. palankỹnos oraz radỹnos (zob.). — Z inną budową: 

patekỹlai i patekėlaĩ ts. (zob. też LEEŽ 22, s.v. apgėlaĩ). Drw. wsteczny: patekaĩ m.pl. 

(Patekúosan sūrį nusnešiu ʽNa «patekai» przyniosę z sobą serʼ). Por. krikštỹnos ⇒ krìkštas. 
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 patemūriai, -ių m.pl.: SD «blanki, pinnæ aut loricæ murorum» [ʽzębate wycięcia na 

szczytach murów obronnych; ganki na basztach obronnych; strzelnice w murzeʼ, SPXVI]. 

War. sg. patemūris ʽBrustwehr, Mauerzinneʼ cytuje SLA 161 z CHB. Pominięte w LEW i 

ALEW. Człon °mūriai stoi na pewno w związku z mū́ras ʽmurʼ (zob.). Człon początkowy 

pate° uchodził dotąd za niejasny. Ponieważ terminologia fortyfikacji jest niemal w całości 

obcego pochodzenia, można zaproponować rekonstrukcję złożenia lit. *papa-mūriai (por. 

pãpas ʽpierśʼ), które kalkowało termin nwn. Brustwehr f. ʽbrusthohe Schutzmauer, sięgający 

piersi mur obronnyʼ (por. Kluge-Seebold 110, s.v. Brust), syn. Brüstung. Podobny termin 

polski to przedpiersień, -śnia a. przedpiersiek, -śka ʽparapet, walik usypany z ziemi, którym 

zastawiają się armaty i żołnierze przed nieprzyjacielem, tak na wałach fortecznych, jak też na 

działobitniachʼ (L IV, 520); znacz. etym. ʽto, co znajduje się przed piersiamiʼ. Przejście od 

*papamūriai do patemūriai wydaje się możliwe przy uwzględnieniu dysymilacji p-p-m > p-t-

m i zmiany a > e w pozycji nieakcentowanej. NB. SLA 161 sugerował (za Brücknerem 1877, 

116) zapożyczenie z pol. podmurze ʽUntermauer, Brustwehrʼ; to tłumaczenie akceptuje teraz 

POLŽ 140 (s.v. pódmūras). Pozostanie ono jednak problematyczne tak długo jak nie znajdzie 

się przykład kontrolny dla zestawienia pol. pod- : lit. pate-. NB. L IV, 228 cytuje podmurze 

tylko w roli synonimu dla podmurny plac, pomerium. 

 patì 4 p.a., gen.sg. pačiõs, dat.sg. pãčiai, voc.sg. pãčia f. ʽżona, małżonkaʼ (Pati su 

patim gražiai gyvena ʽŻona z mężem żyją w zgodzieʼ. Pats su pačià – šuo su kate ʽMąż z 

żoną jak pies z kotkąʼ. Kas jo dukterį nori gauti į pačiàs? ʽKto chciałby dostać jego córkę za 

żonę?ʼ), SD pati «małżonka, żona» (syn. vyro motė, motė). Odpowiednik łot. pati, gen.sg. 

pašas ʽżona, gospodyniʼ. Rekonstrukcja: pb. *pat-ī-ø, gen.sg. *pat-i̯ā-s < pie. *pot-ih2-ø, 

gen.sg. *pot-i̯eh2-s. Por. analizę EWAIA II, 75 dla wed. pátnī-. — Na osnowie przypadków 

zależnych pač̓ - powstała nowa forma nom.sg. pačià gw. ʽżonaʼ. Formacja ta przypomina 

girià ʽwielki lasʼ na miejscu pierwotnego brzmienia *girì < pie. *gu̯ṛH-íh2. Podobnie w jęz. 

łotewskim: pašas ⇒ nom.sg. paša ʽżona, gospodyniʼ. War. łot. pate ʽżonaʼ przypomina lit. 

neptė ̃ ʽwnuczkaʼ zam. *neptī < pie. *nept-ih2. Pdg. patì, pačiõs ma paralelę w martì, 

marčiõs. Zob. jeszcze formy żeńskie °pati i °patni w złożeniach viẽšpati, viẽšpatni. — Od 

osnowy pat-/pač̓ - utworzono pačiū́tė ʽsamica (gołębica)ʼ, patẽlė ʽsamica, samiczkaʼ, patélka 

1. ʽsamicaʼ, 2. peior. ʽżonaʼ, 3. przen. ʽrowek wydrążony w desce; pętelkaʼ, patìkė ʽsamicaʼ. 

Zdrobnienia: pačiùkė, pačiùlė, pačiùtė (pačiutėlė), patáitė, patýtė. — Cps. añtrapatė ʽdruga 

żonaʼ (por. añtras, syn. antrãvada), pačiaėdžiai (zob. ėd-), pùspatė a. pùspati ʽkochankaʼ, 

dosł. ʽpółżonaʼ (por. pùsė), trečiãpatė ʽtrzecia żonaʼ (por. trẽčias, syn. trečiãvada). — Vb. 

denom. 1. pačiúotis, -úojuos, -avaũs ʽżenić się, brać sobie żonęʼ, apipačiúoti ʽożenić kogo z 

kimʼ, apsipačiúoti ʽożenić sięʼ (⇒ apsipačiãvimas ʽożenekʼ), 2. pãtintis, -inuos, -inaus ʽżenić 

sięʼ.  

 patiekà 2 p.a., gen.sg. patiẽkos stlit., gw. ʽpociecha, pokrzepienie ducha; zadowolenie, 

radość z czego; zapomnienieʼ — zapoż. ze stbłr. potěxa, por. błr. pacéxa, -i, pol. pociecha. 

Zob. SLA 161, LEW 550, ALEW 1103. War. stlit. patiecha. Dyftong ie jak np. w aptiekà, 

arielkà, kliẽrikas. — Wsch.-lit. paciekà ʽuciecha, zadowolenieʼ (Tai padarė paciẽkų ʽTo go 

ucieszył!ʼ) ⇐ błr. pacéxa (ZS 37). — Stlit. patiešà 1. radość, przyjemnośćʼ, 2. ʽzemstaʼ ma 

°tieš° z wyrównania do czas. patiešyti (zob. tiẽšytis), por. SLA 161n., Kabašinskaitė 91. 

 pãtinas 3 p.a. 1. ʽsamiec zwierzęcyʼ, 2. żartobl. ʽmężczyznaʼ (Sulig patino ir patelė), 3. 

przenośnie: termin ciesielski dotyczący krokwiʼ (Paduok patiną, o aš patelę, ir suremsim 

gegnę) — 1° synchronicznie: rzecz. denominalny na -in- od osnowy pat-, por. patìs, -iẽs 

ʽmąż, małżonekʼ, pàts ʽsam, samotnyʼ, 2° diachronicznie: drw. posesywny z suf. -nas od 

neoosn. pati- (zob. patìs), por. ãvinas ʽsamiec owcy, baranʼ ⇐ avi- (avìs), añtinas ʽkaczorʼ ⇐ 

anti- (ántis). Niewykluczona jest tu kalka stosunku słowotwórczego błr. saméc ⇐ sam albo 
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pol. samiec ⇐ sam. Brak pãtinas w ŽD i Ambrazas 2000. — Drw. patinà przest. ʽsamicaʼ 

(dziś patẽlė), patinėl̃is stlit. ʽniemowlę płci męskiejʼ, pãtiniškas ʽtaki jak u samcaʼ (por. stpr. 

formację na -isk-: pattiniskun lembtwey ʽcudzołożyć, ehebrechenʼ, dosł. ʽłamać przysięgę 

małżeńskąʼ), patiniùkas ʽhaftka, pętelkaʼ (dosł. ʽsamczykʼ, por. patélka m.in. ʽpętelkaʼ). 

 patinka stlit. SD: patinkos aukštos f.pl. «muły, pantofle wysokie, mullei» — zapoż. ze 

stpol. patynka ʽlekkie obuwie, sandałʼ (SPXVI). Por. SLA 162, LEW 550. Por. kalbokė. 

 patìs 4 p.a., gen.sg. patiẽs m. przest. ʽmąż, małżonekʼ (SD patsai «małżonek»). 

Odpowiednik łot. pats, gen.pl. paša ʽmąż, gospodarz, panʼ. Pokrewne: wed. pátiḥ m. ʽpan, 

posiadacz; małżonek, mążʼ (acc. pátim, dat. pátye), aw. paiti- m. ʽpan, mążʼ, gr. πόσις ʽmąż, 

małżonekʼ (gen. πόσιος, dat. πόσει), toch. A, B pats ʽmałżonekʼ, pgerm. *fadi- ʽpanʼ w 

złożeniach goc. brūþ-faþ ʽpan młodyʼ i hunda-faþ ʽprzewodzący setce ludziʼ, łac. possum < 

potis sum ʽjestem panem, jestem w stanie, mogęʼ, compos, -potis adi. ʽposiadający coś w 

pełni, mający coś w swej mocy, władający czymśʼ < *kon pots. Praforma ie. *pot-i-s. Zob. 

IEW 842, EWAIA II 73n., Weiss 2009, 428. Osobno zob. patì, pàts. — Drw. pačių̃jis ʽswój 

człowiek, z jednej rodzinyʼ – decasuativum utworzone od formy gen.pl. pačių̃ ʽswoichʼ za 

pomocą postpozycji jis (por. žmoniū̃jis ⇐ žmonių̃); młodszy war. pačiùjis zawiera neosuf. -

ujis (o czym s.v. ledùjai); pačiùkas a. pačiùlis ʽmężykʼ, cps. viẽšpatis (zob.), žemė́patis 

ʽopiekun siedziby ludzkiejʼ (lit. bóstwo pogańskie), por. žẽmė. 

 patóbelis, -io 1 p.a. przest. ʽw Litwie pruskiej: posługujący w kościele ewangelickim, 

zakrystian, kościelny, dzwonnikʼ — zapoż. z prus.-lit. potabel (GL 97, LEW 551, Čepienė 

133n.; inaczej ALEW 741n.). Zob. też tõbelis. 

 patogùs, -ì 4, 3 p.a., patógus, -i 1 p.a. 1. ʽporęczny, wygodny, łatwy w użyciuʼ, 2. 

ʽdobry, odpowiedni, dogodny, właściwyʼ, 3. ʽładny, piękny, zgrabnyʼ, 4. ʽporządny, 

przyzwoityʼ. Stlit. patógus 1 p.a. DP ʽpodobny, słuszny, godny, snadny, sposobny, 

przyzwoityʼ. SD
1 «godziły, godziwy; pogodny, porządny, potemny, sposobny, wczesny», SD 

«grzeczny; naraźny; porządny; potemny, przygodny, przydatny, sposobny do czego; 

wczesny, na czas padaiący», nepatogus SD «niegrzeczny; nieraźny» (ant gyvenimo 

nepatogus «nieosadny»), patogus esmi SD «godzę się na co» (syn. paderu unt ko, susieimi), 

metas patogus SD
1 «pogoda» (syn. giedra) — najprawdopodobniej należy do czas. tógti 

(zob.), znacz. etym. ʽdający się ująć, dobrze uchwycićʼ vel sim. Inaczej ALEW 742: zbliżenie 

z gr. τάσσω ʽustawić, uformować, umieścić w ustalonym porządkuʼ, ταγή f. ʽlinia bojowa, 

frontʼ, τάγμα n. ʽzarządzenie, przepis, nakazʼ; LEW 551: tog- ma być apofonicznym 

alternantem do tek- jak w tekė́ti ʽciec, biecʼ. NB. Łot. gw. patāgs 1. ʽporęczny, wygodny, np. 

o narzędziuʼ (patāgs cirvis, grābeklis), 2. ʽprzestronny, obszerny, np. pokójʼ (patāga istaba) 

jest lituanizmem (ME III, 119). — Drw. nepatogumas PK ʽprzykrośćʼ, patogiai adv. 

ʽsłusznieʼ (Patógei tadąg šaukia Pranašas švętas DP 734 «Słusznie tedy woła Prorok 

święty»), patogybė SD «wczas, wczesność», patogùmai m.pl. ʽwygodyʼ, patogùmas stlit. 

ʽpodobieństwoʼ: jog būdamas padarytas ant patogumo Dievo, tapė po tam patogumi galvijui 

neišmintingam DP 48230 ʽże będąc stworzony na podobieństwo Boże, sstał się potym 

podobien bydłu sprosnemuʼ. Od tego odchyla się pod względem znaczeniowym adi. atogùs 

ʽodważnyʼ (*at-tāg-?). Vb. denom. patõginti: patoginu SD «sposabiam kogo» (syn. muntu 

darau), refl. prisipatogint przest. ʽprzysposobić sięʼ. 

 patosti, patosiu, patosiau stlit. DP ʽpochlebować, dudkowaćʼ [ʽkłaniać się, okazywać 

komuś uniżoność, czapkować, pochlebiać, podlizywać sięʼ, SPXVI]. Znane przede wszystkim 

z DP, por. todrin dvarionis dvariep kiekvienam nori inteikt, patôsia, tarnauja DP 21120 

ʽdlatego dworzanin u dworu zabiega, dudkuje, usługujeʼ. Dvasia Dievo teisi pasauliui ne 

patôsia, bei jį labiaus bara DP 21851 ʽDuch Boży prawdziwy światu nie pochlebuje, ale go 
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owszem karzeʼ. Valgydavo ir su Farizeušais savais priesakiais, ne idant jiemus patostų̃, bet 

idant jų ligas išvaistytų DP 47725 ʽJadał i z Faryzeuszami nieprzyjaciołmi swemi, nie aby im 

pochlebował, ale aby ich choroby uleczyłʼ. Poza tym: <patosieti> CGL ʽfuchsschwantzenʼ. 

Analiza: pa-tos-ti, pwk. *tās- bez nawiązań zewnętrznych. Pochodzenie niejasne. — Drw. 

patosėjas DP ʽpochlebca, pochlebnik, postawʼ, patosimas DP ʽpochlebstwoʼ. — W innych 

zabytkach ukazują się warianty z krótką samogłoską pwk. u, por. <patuśiiu> SD
1 «dudkuię» 

(syn. papiešiu), drw. <patuʃcʒioja> MOP ʽpochlebujeʼ, <patuśnikas> SD
1 «pochlepca». Zob. 

ALEW 743n. (interpretuje DP patosti jako patùsti) oraz PAŽ 323. 

 patrainykas SD «potroyny grosz, nummus triplaris» — zapoż. z pol. przest. potrojny 

sb. ʽmoneta trzygroszowa srebrna lub złotaʼ (SPXVI), z dodaniem suf. -ykas. Por. pavadnykas, 

trainykas. 

 patrakaĩ, -ų̃ 3 p.a. gw. pl.t.m. 1. ʽpodroby, nadające się do spożycia narządy 

wewnętrzne zwierzątʼ (Veršio mėsą pardavė, pasiliko tik pãtrakus ʽMięso cielaka sprzedał, 

sobie zostawił tylko podrobyʼ), 2. przen. ʽmarne resztkiʼ — zapoż. z ros. potroxá, -óv m.pl. 

ʽbebechy, podroby, flakiʼ. — Na skutek zmieszania z patrū́kai (zob.) wyraz patrakaĩ ukazuje 

się również w znacz. ʽpaprochy, drobne resztki słomy lub siana zostające na poluʼ, por. 

Smulkūs šiaudai, palikę neiškrėsti, bus patrãkai JU. Šįmet smulki žolė, bus daug patrakų. 

 patrẽtas 2 p.a. gw. ʽportretʼ: Atmušė patrẽtą (scil. an sniego ʽOdbił (scil. na śniegu) 

własne wyobrażenieʼ (ZS 40) — zapoż. z błr. gw. patrė́t (przez dysymilację z partrė́t). 

Pominięte w LKŽ. 

 patriárchas 1 p.a. 1. ʽpraojciec, przodek ojcówʼ, 2. ʽgłowa roduʼ, 3. ʽ(najwyższa) 

godność duchowa w niektórych Kościołach chrześcijańskichʼ — forma na -as weszła w 

miejsce starolitewskiej postaci na -a, oddającej pol. XVI w. patryjarcha m. ʽprotoplasta rodu, 

najstarszy, szanowany członek rodu; biblijny przodek rodzaju ludzkiego; tytuł nadawany 

zwierzchnikom Kościołaʼ. Por. w DP <patriárcha>, czyt. patri.járcha (war. <patriórcha> 2x); 

w odmianie traktowane częścią jako masculinum (por. nom.pl. patriárchai, acc.pl. 

patriárchus), a częścią jako femininum (por. patriárchos, patriárchas). 

 patrotà 2 p.a., gen.sg. patrõtos stlit., gw. ʽstrata, szkoda, ubytekʼ — zapoż. z błr. 

patráta, -y, pol. przest. potrata (SLA 162). War. patrõtas.  

 patrovà 2 p.a., gen.sg. patrõvos stlit., gw. 1. ʽpotrawa, jadłoʼ, 2. ʽjedno z dań 

składających się na posiłekʼ — zapoż. ze stbłr. potrava, patrava (z pol. potrawa?), por. błr. 

patráva, -y (SLA 162, LEW 551, ĖSBM 8, 214, ALEW 1128n.). Zob. też strovà, strõvyti. 

 patrūbõčius, -iaus 2 p.a., patrū́bočius 1 p.a. stlit., gw. 1. ʽtrębaczʼ, 2. ʽtrąbaʼ — forma 

ta świadczy o skrzyżowaniu się zapożyczeń pochodzących z dwóch języków: pa- jak w pol. 

przest. potrębacz ʽtrębaczʼ oraz °trūbočius jak w błr. trubáč, -á ʽtrębaczʼ (por. war. 

triūbõčius). SLA 162 niepotrzebnie zakładał formę błr. †potrubačъ jako źródłową. 

 patrū́kai, -ų 1 p.a. pl.t.m. gw. ʽpaprochy siana lub słomy, drobne, skruszone cząstki 

zostające na polu lub w sąsiekuʼ (Susemk patrū́kus ir sumaišyk kiaulėms ʽZgarnij paprochy i 

wmieszaj świniom do żarciaʼ) — ze zmianą rodzaju zapożyczone ze stbłr. potruxa, -y, por. 

błr. gw. patrúxa (war. patruxá, pótruxa, ĖSBM 8, 217). War. patrūkaĩ 3 p.a., też z krótkim ŭ: 

patrùkai 2 p.a. Zob. też patrakaĩ. 

 pàts, f. patì ʽsam, sama, we własnej osobieʼ — zaimkowa funkcja rzeczowników patìs 

ʽpanʼ, patì ʽpaniʼ (zob.). DP patsai [pat.saĩ] ʽsamżeʼ. Niesynkopowana forma patis-ai-g(i) 

ukazuje się kilkakrotnie w DP (zob. Kudzinowski II, 81), por. np. Nesa patisaĩg Povilas š. 

giria pasnykus ir liepia pasnikaut DP 11047 ʽAbowiem samże Paweł ś. zaleca posty i każe się 

pościćʼ. — Inne zastosowania: 1° wzmocnienie zaimka dzierżawczego, por. jõ patiẽs žõdžiai 
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ʽjego własne słowaʼ, 2° składnik peryfrastycznej formy stopnia najwyższego, np. pàts 

geràsis ʽnajlepszyʼ, f. patì geróji ʽnajlepszaʼ – kalka rus. sámyj xoróšij, 3° złożone formy 

zaimkowe: tas pàts ʽten sam, to samoʼ, f. ta patì ʽta samaʼ; toks páts ʽtaki samʼ, f. tokia patì 

ʽtaka samaʼ. — Nieodmiennej formy pàt ʽsamoʼ używa się 1° z zaimkami tasaĩ, tóji, np. Toji 

pàt moterìškė ʽZupełnie ta sama kobietaʼ, 2° z zaimkami tóks, tokià: toks pàt ʽtaki samʼ, f. 

tokia pàt ʽtaka samaʼ, 3° w zwrotach przysłówkowych: taip pàt ʽtak samo; równieżʼ (war. 

taipàt, tapàt), nuo pàt mažeñs ʽod małego, od czasów dziecinnychʼ, iš pàt pradžiõs ʽod 

samego początkuʼ. 

 patskarbis, -io stlit. ʽpodskarbiʼ, BRB ʽSchatzmeister, Rentmeisterʼ — zapoż. ze stbłr. 

podskarbij ⇐ pol. podskarbi, -iego m. ʽten, kto zajmuje się sprawami finansowymi, 

skarbnikʼ (SPXVI). Zob. SLA 163, REW II, 386, ALEW 923, POLŽ 505 (brak w LKŽ). — Pod 

wpływem syn. skarbinykas ʽskarbnikʼ (zob. skarb̃as) powstał neol. patskarbinykas BRB 

ʽpodskarbi, Schatzmeisterʼ. — Obcy segment pat- (słow. prefiks pod-) został zastąpiony lit. 

prefiksem pa- w war. pãskarbis ʽbogaczʼ (Tas žmogus turtuolis yr ʽTen człowiek to bogaczʼ), 

paskarbininkas b.z.a. ʽskarbnikʼ (Ruhig). 

 pãturoti, pãturoju, pãturojau stlit., gw. 1. ʽzwracać na co uwagę, zważać na coʼ (Tu jo 

nepãturok, dribk saviškiai ʽTy go nie słuchaj, rób po swojemuʼ), 2. ʽdozorować, doglądać 

(dzieci)ʼ, papãturoti ʽpopilnować, dopilnować czego; zauważyć, zorientować sięʼ — dotąd 

uważane za zapoż. z błr. paturácь, -áju ʽpobłażać, być wyrozumiałym (dla czyich błędów, 

swawoli), zgadzać się na wszystkoʼ, zob. SLA 163, LEW 552 (w obu dziełach lekcja pãtūrėti), 

ZS 41, LKŽ s.v. Tymczasem ĖSBM 8, 220 uznaje paturavácь za ʽbałtyzmʼ i odsyła do lit. 

priturė́ti ʽprzytrzymywaćʼ. Kwestia do zbadania. — War. z suf. -avo-: nepaturavoti ʽnie 

baczyć, nie ustawać w czymʼ: šeimynai nepaturavodamas į akys sakyti (Willent), dosł. 

ʽczeladzi nieustannie w oczy mówićʼ.  

 patuščioti, patuščioju, patuščiojau stlit. ʽpoduszczaćʼ (visad patuščioj žmones svieta to 

MOP ʽzawżdy podszczuwa a poduszcza ludzie świata tegoʼ, zob. ALEW 744) — forma pa-

tušči-o-ti transponuje polski czas. poduszczać ʽnamawiać do złego, podburzaćʼ, który 

zanalizowano jako po-duszcz-a-ć i skojarzono na gruncie etymologii ludowej z przym. 

tùščias ʽpróżny, pustyʼ (tak SLA 163). Pominięte w LEW i Kabašinskaitė 1998; w ALEW 743 

mylnie włączone do lemmatu patusti. 

 patvaiskas CGL ʽsiepacz, zbir, Schergeʼ (LKŽ: ʽbudelio padėjėjasʼ, tj. ʽpomocnik kataʼ) 

— prawdopodobnie sb. postverbale od tvaiskýti ʽbić, uderzać, tłucʼ, co jest przenośnym 

użyciem obok podstawowego ʽświecić, błyszczećʼ, zob. s.v. tviksė́ti. 

 patvarñas, -a 4 p.a. stlit. 1. ʽdziwaczny; złyʼ (kaď jus... stabmeldžiais ir kitais 

patvarnais titulais algos DP 53442 ʽgdy was... bałwochwalcami i innymi potwornymi 

tytułami nazywać [będą]ʼ) — zapoż. z pol. XVI w. potworny ʽdziwaczny, różny od 

wszystkiego, co znane; wymyślny, zawiły, skomplikowany; złyʼ (SPXVI). Por. SLA 163, LEW 

553 (brak w ALEW). 

 patvarùs, -ì 4 p.a. 1. ʽniełatwy do zniszczenia, mocny, np. płotʼ, 2. ʽodporny na 

chorobyʼ, 3. ʽzdolny do wysiłku, do znoszenia przeciwności, wytrzymały, krzepkiʼ 

(Sarčiukas, nors ir nedičkis, stiprus, patvarus arklys ʽBułanek, choć niewielki, jest mocnym i 

wytrzymałym koniemʼ), 4. ʽstały, niezmienny, trwałyʼ, war. tvarùs (Kas žino, kiek patvarùs 

jos jausmas ʽKto wie, na ile stałe jest jej uczucieʼ) — przymiotnik denominalny na -u- od 

rzecz. patvarà ʽodporność, wytrzymałośćʼ (typ našùs ⇐ našà; panašùs ⇐ *panaša). Por. 

prymarny czas. patvérti ʽwytrwać, wytrzymać, przetrwać, ostać sięʼ (Šitokių medžių troba 

bent ilgam patvertų ʽChałupa z takich bali przynajmniej długo postoiʼ). Zob. tvérti. — Drw. 

patvarùmas ʽodporność, wytrzymałość, mocʼ jest synonimem patvarà. 
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 patvorioti, patvorioju, patvoriojau stlit. ʽpotwarzaćʼ (Palaiminti taď, kurie... ne vieno 

neniekina, nei patvorioja DP 53242 ʽBłogosławieni tedy, ktorzy... nikogo nie wzgardzają, ani 

potwarzająʼ) — zapoż. z pol. potwarzać, -am ʽniesłusznie, fałszywie oskarżać, szkalować, 

lżyć, obrażać...ʼ (SPXVI). War. patvārāti: Materis... te tur vežlybas, nepatvarajančias MŽ 309 

ʽKobiety... winny być uczciwe, nie potwarzająceʼ. Por. SLA 163 (brak w LEW i ALEW). Zob. 

też syn. klepoti. — War. z wymianą suf. -o- na -y-, *patvāryti, wynika z obecności drw. 

patvārytojas ʽpotwarca, ten, kto rzuca na kogoś potwarz, oszczercaʼ, por. taip̓  prakeikti yra 

visi nepakajingieji, heretikai, patvarytojai, vartai, ruzgiai, pasiumdytojai, kurie pakajų, 

vienybę ir sandorą trauko DP 53421 ʽtak przeklęci są wszyscy niespokojni, heretycy, 

potwarcy, ossocznicy, szemracze, podszczuwacze, ktorzy pokoj, jedność i zgodę targająʼ (w 

LKŽ IX, 641 umieszczono to s.v. patvãrintojas). 

 paū̃kas 2 p.a. ʽpająkʼ (LZŽ), ściągnięte paũkas 2 p.a. (ZTŽ) — zapoż. z błr. gw. 

paúk, -á (błr. liter. pavúk), por. ros. paúk, gw. pávok, ukr. pavúk. — Drw. paukiẽnė ZTŽ ʽsieć 

pajęcza, pajęczynaʼ (war. ze zmianą k̓  > ť: pautienià).  

 paũkšti, pauškiù, pauškiaũ gw. ʽkruszyć w zębach, chrupać, chrupotać; jeść głośnoʼ, 

páukščioti ʽtrzaskać palcami, prztykać; cmokaćʼ, paukšė́ti ʽtrzaskać, strzelaćʼ, páukšyti ts. 

oraz páuškėti ʽtrzaskać z biczaʼ, ʽtrzaskać – o drzewach na mrozieʼ, páuškinti a. paũškinti 

ʽstukać młotkiem; miażdżyć, kruszyć orzechy; uderzać, bić kogoʼ — czasowniki utworzone 

od wykrz. páukš, paũkš o trzaskaniu, pękaniu, rozrywaniu się. Z kolei od war. páukšt, paũkšt 

pochodzi paukštė́ti, páukšta, -ė́jo ʽuderzać w dłonie, klaskać; trzaskać, strzelać z bataʼ. 

Nomen: papáuška ʽsznureczek przywiązywany do bicza, żeby ten głośniej strzelał; ten, kto 

ciągle trzaska z biczaʼ. Wtórny wykrz. paũšku o trącaniu się kieliszkami. 

 paũkštis, -čio 2 p.a. ʽptakʼ. War. f. paũkštis, -ies i paũkštė, -ės 2 p.a. Gdy uwzględni się 

fakt, że lit. grupa kšt nierzadko pochodzi z *kst < *st (insercja k przed st, fakultatywna 

welaryzacja ks > kš, por. pūkšlė,̃ svirkštìs, šáukštas), to będzie można paũkštis wywieść z 

praformy *paukstis < *paustis. Sb. *paustis wygląda jak drw. postwerbalny od *paustytis 

ʽwykluwać się z jajaʼ < *paus-sty-; był to pochodnik od neoosn. paus- jak w paũsti ʽo kurze: 

sadowić się do złożenia jajaʼ (zob. paũtas). Paralele: kaũstė ⇐ káustyti; kvapstìs ⇐ kvapstýti; 

pláustas ⇐ pláustyti (*plaus-sty-). Znacz. etym. ʽto, co się wykluło z jajaʼ. Całkiem inaczej 

ALEW 745: compositum pa- + *ukšt-; człon II ma być pokrewny ukštis b.z.a. ʽnocleg z 

końmi lub wołami na pastwiskuʼ (pierwotne znacz. ʽzwiastun końca nocnej wachtyʼ?). LEW 

554: «Zu einer Basis *pu-, *pū-». Casaretto 2004, 399 przyjmuje prajęzykową podstawę 

*puk- tak dla germańskiego *fugla-, jak i dla lit. paũkštis, jednakże nie dostarcza argumentu 

na rzecz apofonii *puk- ⇒ *pauk-, rzekomo zachodzącej przy sufigowaniu *-stis. — Drw. 

paukščiùkas ʽptaszekʼ (war. pauščiùkas), paukštė́nas ʽptaszekʼ, paukštìdė neol. ʽkurnik; 

ferma ptasiaʼ, paukštýka ʽptaszekʼ, paukštinyčia: klėtelė, kurioj paukščius peni, paukštinyčia 

SD «kociec ptaszy, klatka karmna», paukštinykas SD «ptasznik, myśliwiec ptaszy», 

paũkštiškas ʽptasiʼ, paukštýtis ʽpisklęʼ. — Formacja paukštū́tis ʽpisklęʼ ma wariant 

uwarunkowany antycypacją palatalności ť: paukštùitis (por. mergū́tis > mergùitis; n.jez. 

*Gilūtis > Gilùitis, n.m. Gilùičiai). Resegmentacja paukšt-ùitis prowadzi do emencypacji 

neosufiksu; napotykamy go np. w lapùitis ʽlisekʼ (brak †lapū́tis). Warto dodać, że neosuf. -

uitis zawdzięcza swój status zmianie fonetycznej (zob. też s.v. áitvaras). — Alternatywna 

reanaliza paukštùi-tis wydaje neoosn. paukštui-, widoczną paukštùika ʽptaszekʼ. 

Wyabstrahowany stąd neosuf. -uika służy we wschodniolitewskim do tworzenia zdrobnień 

od nazw zwierząt i osób, np. avùika ʽowieczkaʼ, margùika ʽpstra krowaʼ oraz duktùika 

ʽcóreczkaʼ (zob. też s.v. sesùika). — Cps. paũkštlakis ʽo koniu: równo, lekko biegnącyʼ 

(dosł. ʽjak ptak lecącyʼ, por. lak-), paũkštlekis a. paũkštlėkis ʽczas przylotu lub odlotu 

ptakówʼ (por. lėk̃ti), paũkštvanagis ʽkrogulec, Accipiter nisus, drapieżnik porywający drobne 
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ptaszkiʼ (por. vãnagas). Vb. denom. paukščiáuti ʽłowić ptakiʼ, rzadziej paukštáuti, 

paukštauju SD «łowię ptastwo» (syn. gaudau paukščius), ⇒ paukštavimas SD «łowienie 

ptastwa». — N.m. Paũkščiai, Paũkštės, Paukštỹnė, Paũkštiškės. 

 pauliõnė 2 p.a. wsch.-lit. ʽzabawa z tańcami i pijatyką, hulankaʼ (DVŽ) — z wtórnym 

dyftongiem au (po zaniku interwokalicznego γ) zapożyczone z błr. gw. pahuljáne n. 

ʽpohulankaʼ (PZB 3, 292), drw. od pahuljácь ʽoddawać się rozrywce, hulaćʼ. Por. nowy 

dyftong w náika ⇐ błr. nahájka. 

 paũparis, -io 1 p.a., pauparỹs 3 p.a. przest. ʽsprzedawca dewocjonaliów (medalików, 

różańców) przy katolickim kościeleʼ (NDŽ), por. Per šventą Joną suvažiuos paũpariai ʽNa 

św. Jana zjadą się «paupariai»ʼ. War. paũperis, pauperỹs: Per atlaidus privažiuoja daug 

pauperių ʽNa odpusty przybywa wielu «pauperiai»ʼ. Dievdirbiai savo statulėles platindavo, 

patys nešiodami, be to, parduodavo vadinamiesiems pauperiams ʽŚwiątkarze swoje figurki 

sami roznosili, prócz tego sprzedawali [je] tak zwanym «pauperiai»ʼ. Przy założeniu 

starszeństwa formy paũperis jest prawdopodobne, że mamy tu zapożyczenie z pol. przest. 

pauper, -pra ʽubogi uczeń, utrzymujący się z posług kościelnych i jałmużnyʼ (⇐ łac. pauper 

ʽbiedakʼ), por. SW IV, 93. Niewielka rozbieżność znaczeń lit. i pol. wymaga dalszego 

badania. Brak w LEW i POLŽ. NB. LKŽ IX, 651n. podaje dla paũparis inną definicję: 

ʽwędrujący po jarmarkach handlarz drobnym towarem, karabelninkasʼ. Jest to spora 

modyfikacja w stosunku do definicji podanej w NDŽ: ʽVerkäufer von Devotionalien 

(Andachtsgegenständen) bei einer katholischen Kircheʼ. Z czego ona wynika? 

 paũpti, paupiù, paupiaũ gw. ʽchciwie chłeptać, żłopaćʼ — czasownik o osnowie pau-p- 

wywodzącej się od powtórzonego wykrz. pau-pau, por. pau b.z.a. ʽbuchʼ. Paralele: baũ-b-ti, 

kraũ-k-ti. — Tu też intr. paũpti, paupstù, paupaũ ʽumieraćʼ, nupaũpti ʽzdechnąćʼ. 

 paustìs, -iẽs f. 4 p.a. gw. 1. ʽwłos na skórze zwierzęcia domowego (krowy, kozy, psa)ʼ, 

2. coll. ʽwłosy zwierzęciaʼ (Šitos karvės labai pasišiaušėjus paustis ʽTa krowa ma 

nastroszony/sterczący włosʼ. Rudo šunio tanki paustìs ʽRudy pies ma gęsty włosʼ) — 

prawdopodobnie rzecz. postwerbalny na -i- od neoosn. paust-, którą wyabstrahowano z frq. 

*paustyti ʽnastroszać się, najeżać sięʼ vel sim (*paus-sty-), należącego do prymarnego czas. 

pùsti m.in. ʽunosić się w góręʼ, pū̃stis ʽpuszyć się, nadymać sięʼ. Paralele: ánkštis f. ⇐ 

ánkštyti (*angstyti); kvapstìs f. ⇐ kvapstýti. Litewski SO paus- ⇐ pus- jest sprzężony z 

sufigowaniem -sty-, więc z tego względu nie może być zestawiany z wokalizmem psł. 

wyrazu *puxŭ ʽpuchʼ (strus. puxŭ ʽpuch, miękkie włoskiʼ, pol. puch ʽmiękkie piórkaʼ itp.), 

wbrew LEW 554, Kluge-Seebold 235 i Orel 117. NB. Boryś 502 wywodzi psł. *puxŭ ʽcoś 

lotnego, lekkiego; kurz, pył, lekkie piórka, puchʼ od czas. *puxati ʽchuchać, dmuchać..., 

pęcznieć, nadymać sięʼ i o lit. paustìs nie wspomina. 

 paũtas 2 p.a. gw. 1. ʽjajo, jajkoʼ, 2. ʽjądro samcaʼ. SD: «iaie», sudėjo pautų «zniosła 

kokosz iaie», baltumas pauto «białek w iaiu». Odpowiedniki bałtyckie: łot. pàuts ʽjajoʼ, stpr. 

paute GRG 67 «Eyer», Pawtte GRF 73 «Ovum». Pb. *paut-a-, dewerbalny derywat na SO 

paut- ⇐ put-, por. pùsti ʽwzdymać się, puchnąćʼ, pū̃sti ʽdąć, dmuchaćʼ, pùtos f.pl. ʽpianaʼ. 

Znacz. etym. ʽcoś wzdętego, wydętegoʼ. Por. LEW 554, PKEŽ 3, 239n. — Z inną budową: 

pãpautas 1. ʽodcisk, nagniotekʼ (war. papáuta, papautė)̃, 2. ʽpęcherz od natarciaʼ, papautis 

b.z.a. ʽodcisk; opuszka palcaʼ. — Drw. pautiẽnė 1. ʽjajecznicaʼ (m.in. SD), 2. ʽplacek 

upieczony na siarzeʼ (Kap apsiteliuos karvė, kepsim pauciẽnį LZŽ ʽJak krowa się ocieli, 

upieczemy p.ʼ; por. syn. krekenà), pautìnga vištà ʽkura, która złożyła jajoʼ, pautuõčius ʽbyk 

zarodowyʼ (dosł. ʽz jądrami, mający jądraʼ). Cps. lakapaũtis ʽkto wypija surowe jajkaʼ (por. 

làkti), sliekpaũtis (zob. slíekas), šùnpautis pogard. ʽnieukʼ (por. šuõ), tẽkiapaučiai (zob. 

tẽkis). Por. łot. paut-turis, pàuturs ʽnie kastrowany bykʼ, dosł. ʽmający jądraʼ (por. lit. 
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arž̃ilas). Z onomastyki por. n.rz. Bepaũtis (dosł. ʽbez jąderʼ; war. Bekiaũšis, por. kiáušas), 

minkšpaũtis ʽjajo o miękkiej skorupieʼ, syn. minkškiaũšis (por. mìnkštas), n.m. Minkštpaũčiai 

(dosł. ʽmiękkie jajaʼ – nazwa zmieniona w 1936 r. na Añtagluonis, zob. LVŽ I, 113). — Vb. 

denom. paũsti, paũsta (*paus.sta < *paut-sta), paũto ʽo kurze: sadowić się do złożenia jajaʼ 

(Mano višta paũsta, o tavo jau pripautusi, tuo dės ʽMoja kura dopiero sadowi się, a twoja już 

się usadowiła, zaraz będzie nieśćʼ). Do tego caus. paũtinti ʽsadzać kurę, by się niosłaʼ (Ana 

paũtina vištą, kad pripaustum). 

 paũzti, pauziù, pauziaũ gw. ʽpełznąć, posuwać się powoli (o robactwie, wszach)ʼ, 2. 

ʽiść powoli, z trudem, wlec sięʼ — zapoż. z błr. paŭzcí, pauzú. — Iter. páuzioti, -ju, -jau 

ʽpełzać, czołgać sięʼ, też ʽchodzić bez zajęcia, próżnowaćʼ. War. paũzoti (por. ros. polzátь), 

paũzlioti. 

 pavadà 3 p.a., pãvada 1 p.a. gw. ʽdruga żona wdowca, macochaʼ (Našlys ėmė jauną 

mergaitę į pãvadas ʽWdowiec wziął młodą dziewczynę za drugą żonęʼ. Ana ten nuėj į 

pãvadas ʽOna wyszła tam za wdowcaʼ) — dewerbalny rzeczownik z suf. -ā- i SO vad- ⇐ 

ved- od vb. cps. pavèsti gw. ʽwziąć za żonęʼ, por. Dabar penkis [šimtus] pridėsiu, tavi jauną 

pavesiu ʽTeraz pięćset dołożę, ciebie młodą poślubięʼ. Por. antrãvada s.v. vad-. Zob. też 

ALEW 746. — Drw. pãvadas ʽdrugi mąż wdowyʼ (syn. preĩkšas). 

 pavadnykas SD «koń podwodny, desultorius equus» — lituanizacja polegająca na 

substantywizowaniu za pomocą suf. -nyk- staropolskiej syntagmy atrybutywnej powodny koń 

ʽkoń luzak, przeznaczony do wymiany w zaprzęgu lub do noszenia bagażuʼ, por. prowadzony 

na powodzie : powód ʽrzemień do prowadzenia koniaʼ (SPXVI XXIX, 211). Por. patrainykas 

⇐ stpol. potrojny (grosz). SLA 163, za nim LEW 555 niesłusznie wskazywali na pol. 

†powodnik jako formę źródłową. SLA, l.c. dla porównania cytował nawet rzeczownik 

osobowy: powodnik ʽFührer eines Handpferdes [Leitpferdes]ʼ. To nie jest wyraz autentyczny. 

SPXVI zna powodnik tylko w znacz. ʽsprawca, stwórca czegoś; ten, od którego ktoś się 

wywodzi, przodek, protoplasta roduʼ. — NB. Kalką z pol. powodny koń jest lit. pavadìnis 

arklỹs (por. pavãdis ʽwodza, rzemień do prowadzenia koniaʼ). Forma pavad-ininkas ʽkoń 

luzakʼ, figurująca w słowniku Nesselmanna (1851), jest papierową transpozycją 

Szyrwidowego pavad-nykas. Na to LKŽ nie daje żadnych zaświadczeń gwarowych. 

 pavainìkis, -ė 2 p.a., pãvainikis 1 p.a. ʽo dziecku: nieślubneʼ — derywat od zwrotu 

przyimkowego po vainikù ʽpod wiankiemʼ (zob. vainìkas). Znacz. etym. ʽdziecko poczęte 

pod wiankiem (sub corona conceptus)ʼ, czyli w czasie, gdy matka nosiła jeszcze wianek na 

znak swego dziewictwa. War. póvainikis. — Drw. póvainikė ʽpanna z dzieckiemʼ. — Inne 

nazwy nieślubnego dziecka to baistrùkas, betė́vis, beñkartas, bõstras, ìšgamas, ìškekšinis, 

ìšmanginis, ìšmerginis, ìštarška, mergáutinis (⇒ gáutinis), pamergỹs, panáutasis, 

pasigautìnis (war. pagautìnis), pavìržis, pribuĩšas, slapùkas, susigautìnis (war. sugautìnis), 

šepšìnis, cps. devýntėvis, merg̃vaikis, šẽpgaudas, tribam̃bis; grupy nominalne: gývas kraĩtis, 

lãpės vaĩkas. 

 pavalkaĩ I, -ų̃ 3 p.a. m.pl. ʽchomąto, uprząż wkładana na szyję koniowi pociągowemuʼ 

(Važúojami devynelì pavalkaĩ). SD «chomąto». War. akc. pavalk̃ai 2 p.a., pãvalkai 1 p.a. 

Dopóki w znacz. ʽchomątoʼ był używany wyraz kamañtai (zob.), dopóty pavalkaĩ oznaczało 

tylko ʽmiękką część chomąta, podkład z miękkiego materiału, wsuwany pod chomątoʼ, por. 

Užmauk pavalkùs, aš kamantus uždėsiu ʽNałóż «pavalkai», ja włożę chomątoʼ. Pasidariau 

kamantus, pinsiu pynę ir siūsiu pavalkus ʽZrobiłem sobie chomąto, splotę «pynė» 

[ʽwiązanieʼ] i uszyję podkład pod chomątoʼ. Nauji pavalkaĩ, o seni kamañtai ʽNowy podkład, 

a chomąto stareʼ. Formacja dewerbalna na SO valk- ⇐ velk-/vilk- od vb. cps. pavilk̃ti m.in. 

ʽwłożyć, ubrać pod spódʼ. Znacz. etym. ʽto, co się kładzie pod spódʼ. Paralela: pãvalkalas 
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ʽodzienie spodnie, bieliznaʼ: Drabužis, kurį pavelki po apačia, vadinas pãvalkalas ʽOdzież, 

którą masz na spodzie, nazywa się «pavalkalas»ʼ. 

 pavalkaĩ II, -ų̃ 3 p.a. m.pl. gw. ʽrodzaj sanek do włóczenia pługaʼ: Plūgą ar tę žagrę 

tęsia pavalkaĩs ʽPług czy tam sochę przeciągają [na pole] na pavalkaiʼ. Drw. na SO valk- ⇐ 

velk-/vilk-, por. pavilk̃ti m.in. ʽprzeciągnąć, przewlecʼ. Zob. vilk̃ti. 

 pavarìtai, -ų 2 p.a. m.pl. przest. 1. ʽzarost pozostawiony na policzkach, bokobrodyʼ, 2. 

ʽdzwonki pod szczękami koguta, indoraʼ — zapoż. z pol. faworyty m.pl. ʽbokobrody, bakiʼ. 

Zob. też makabárdai, peĩsai i žándenos. 

 pavãsaris, -io 1 p.a. ʽwiosnaʼ (żm. pavãseris), SD «wiosna, ver» — drw. od zwrotu 

przyimkowego *pa vasara ʽczas przed latemʼ, por. vãsara ʽlatoʼ (żm. vasẽris). Podobnie łot. 

pavasaris ⇐ vasara (war. paũsaris, pàusaris). Derywaty z prefiksem pa- oznaczają porę 

styczną z tą, którą oznacza osnowa, tylko nieco wcześniejszą albo nieco późniejszą, por. z 

jednej strony parudenỹs ʽczas pod jesieńʼ ⇐ ruduõ (paralela czes. podzim m. ʽjesieńʼ ⇐ zima 

ʽzimaʼ, dosł. ʽczas przed zimąʼ), z drugiej strony pašventỹs ʽdzień następujący po święcieʼ ⇐ 

šveñtė (zob. Urbutis, LKG I, § 743). Pie. nazwa ʽwiosnyʼ była rzeczownikiem 

heteroklitycznym: nom. *u̯ēs-ṛ : obl. *u̯es-n-, później nom. *u̯os-ṛ : obl. *u̯es-n-. Por. łac. 

vēr, vēris n. ʽwiosnaʼ, gr. ἦρ (*u̯ēsar), potem ἔαρ n. (*u̯esar), ἔαρος ts., stnord. vár n., stfryz. 

wars, wērs m. (pgerm. *wasra- < *u̯osr-, por. Kroonen 575). Obok lit. vas-ar- stoi scs. vesna 

ʽwiosnaʼ < *u̯es-n-ā- (por. łac. vernus ʽwiosennyʼ < *u̯esinos a. *u̯ērinos, por. de Vaan 

663n.). Znacz. etym. ʽjasna pora rokuʼ (przychodząca po mrocznej zimie). Wyraz 

motywowany być może pierwiastkiem pie. *h2u̯es- ʽrozjaśnić się, zaświtaćʼ (LIV
2 292), por. 

wed. uvā́sa pf. ʽzaświtałoʼ, ucchási prs. ʽświtaʼ, ⇒ wed. vasantá- m. ʽwiosnaʼ, vasántā 

ʽwiosnąʼ. Zob. też LEW 1206. — Drw. pavasarìngas ʽo domowym zwierzęciu: które w zimie 

nie było dobrze karmione, które jest słabeʼ, pavasarióp adv. ʽpod wiosnęʼ (skostniała forma 

allatiwu sg., por. ruden(i)óp, žiemóp), pavãsariškas ʽwiosenny (o nastroju, o ubiorze), ciepły 

(o deszczu)ʼ. 

 pavéikslas 1 p.a. 1. ʽobraz, wyglądʼ, 2. ʽobraz malarskiʼ, 3. ʽscena, odsłona w sztuce 

teatralnejʼ, 4. ʽprzykład, wzór do naśladowaniaʼ. SD
1 «przykład», SD «kształt, forma, figura, 

wzor» (syn. veidas, būdas), «przykład; wizerunk», paveikslų sau darau iš ko «konterfetuię 

co» [ʽmalować lub rzeźbić kogoś lub cośʼ, SPXVI] (syn. išvaidau, išžinklinu, imu vaidų). 

Forma ta pochodzi z dyferencjacji względem stlit. paveislas (zob.), osiągniętej przez 

insertowanie k; samo zaś paveislas jest prawdopodobnie refleksem *paveit-slas < *paveid-

slas (zob.); SZ w pavìdalas ʽkształt, forma, wyglądʼ. Akut wtórny, podobnie jak w véidas. W 

kwestii insercji por. váikstas ob. váistas. Inaczej LEW 556 (za Būgą): rekonstrukcja 

*paveis(t)-klas, to ze zmiany *paveizd-klas; wyraz ma być spokrewniony z pavéizdas i 

pavyzdỹs. Hipoteza *pavéizdklas została teraz powtórzona w ALEW 746. — Drw. 

paveikslìngas ʽwzorowy; malowniczyʼ, pavéikslinis ʽprzedstawieniowy, figuratywny (o 

malarstwie); (strona banknotu) na której jest obrazʼ, SD «wizerunkowy», paveikslùs 

ʽprzykładny, wzorowyʼ. Vb. denom. paveikslúoti ʽfotografować; obrazować na papierze, 

ilustrowaćʼ. 

 paveislas stlit. ʽprzykładʼ (MOP). SD
1 «postawa» (syn. pavaizda), «sposob» (syn. 

būdas), «wzor» — zapewne przez degeminację z *paveis-slas, to z *paveit-slas < *paveid-

slas. Praforma dwuznaczna: 1° sb. postverbale od *paveidėti, co było odpowiednikiem łot. 

paviedêt ʽzauważyćʼ (por. viedêt ʽwidziećʼ), 2° denominativum od osnowy veid- jak w véidas 

m.in. ʽobrazʼ (zob.). Inaczej GJL II, § 173: z *-veizd-slas, drw. od osnowy veizd- jak veizdė́ti 

ʽpatrzećʼ. Zob. też pavéikslas. — Drw. paveislingas SD
1 «przykładny», paveislus SD ts. 

 pavė́nis, -io 1 p.a. wsch.-lit. ʽmiejsce cieniste, zacienioneʼ (war. f. pavė́nė, pavė́nia) — 
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formacja postwerbalna na -ni̯a- od vb. cps. *pa-vė-ti; znacz. etym. ʽmiejsce osłonięte od 

wiatruʼ (zob. vė́ti). Odpowiednik łot. pavẽnis ʽcień, miejsce w cieniu; schronienie przed 

wiatremʼ (war. pavēne), też àizvẽnis ʽmiejsce cienisteʼ. Būga, RR I, 335 wspomniał o 

pokrewieństwie pavė́nis z adi. vė́sus, co powtórzył LEW 556n. Nie jest to ścisłe, ponieważ 

vė́sus/vėsùs nie jest derywatem od vė́(ti), lecz od vės(ti), które zresztą opiera się na 

neopierwiastku, zob. vė́sti. — Rzeczowniki na -ni̯a- rodzaju męskiego są wyjątkowe, por. np. 

sváinis, -io ʽbrat żonyʼ. Gdy chodzi o deverbativa z suf. -ni̯a-, to spotykane wśród nich 

masculina są zwykle wtórnego charakteru, mianowicie pochodzą z przekształcenia starych 

femininów na -ni-, por. np. barñis, -io ʽkłótniaʼ wobec stlit. barnìs, -iẽs f. DP ʽswar, spory, 

zwadyʼ (GJL II, § 294). Ta okoliczność w powiązaniu z faktem, że obok pavė́nis ukazują się 

warianty f. pavė́nia i pavė́nė, skłania do hipotezy, że pierwotną formacją było tu femininum 

*pavėnis, *-ies. Formy oboczne pavė́nia i pavė́nė tak się mają do *pavėnis jak stlit. barnia, 

barnė mają się do barnìs. — Nie przekonuje próba Otrębskiego (GJL, ibid.) wyprowadzenia 

pavė́nis z *pavėsnis, czyli z formacji o częstszym suf. -snis. Brak pavė́nis w rozważaniach 

Ambrazasa 1993, § 70 («Vediniai su *-ni-»). — Drw. pavė́ninis, -ė ʽleń, obibokʼ (Kai nuveisi 

už pavė́ninio, tai prisraudosi ʽJak już będziesz miała lenia za męża, to dopiero się 

napłaczeszʼ). Vb. denom. pavėniáuti ʽodpoczywać siedząc w cienistym miejscuʼ (por. 

pavėsiáuti ⇐ pavė́sis). 

 pavérmu adv. gw. ʽ(szyć) rzadkim ściegiem; (iść) gęsiego, jeden za drugimʼ — 

formacja adwerbialna na -mu od czas. pavérti ʽnawlec, nanizaćʼ (zob. vérti). Por. GJL III, § 

672. War. pavérmui, paverm̃iui. 

 pavė́sis, -io 1 p.a. ʽmiejsce cieniste, osłonięte; cieńʼ, SD «ochłoda» (syn. vėsa) — 

formacja postwerbalna na -i̯a- od vb. cps. pa-vė́s-ti ʽnieco się ochłodzić; nieco ostygnąć (o 

jedzeniu); przeziębić sięʼ. Por. Šiltà be galo, galėtų kiek i pavė́sti ʽStrasznie gorąca, mogłaby 

trochę ostygnąćʼ. Osobno zob. vė́sti. — Drw. pavėsìnė ʽaltanaʼ. Vb. denom. pavėsiáuti 

ʽodpoczywać a. próżnować, siedząc w cienistym, chłodnym miejscuʼ (por. pavėniáuti ⇐ 

pavė́nis). 

 pavydė́ti, prs. pàvydžiu (war. pavydžiù, pavýdžiu, 3 os. -výdi, war. -výdžia), prt. -

vydė́jau 1. ʽzazdrościć komu czegoʼ, 2. ʽżałować komu czego, skąpić komu, na coʼ. SD 

pavydžiu «zayrzę komu, zazrzę, zazdroszczę komu czego». Odpowiada z jednej strony łot. 

pavīdêt, -u, -ẽju 1. ʽzazdrościćʼ, 2. ʽmignąć, zamigotaćʼ, z drugiej strony scs. viždǫ, viděti 

ʽwidzieć, spostrzegaćʼ (BSW 357, LEW 557). Pwk. vyd- jest formą WSZ do vid-/veid- ⇐ pie. 

*u̯id-/*u̯ei̯d- ʽwidziećʼ (LIV
2 665), o czym dokładniej s.v. výsti I. Paralele apofoniczne: 

mylė́ti, žydė́ti. Z innym sufiksem: nevýdoti (zob.).— Drw. pavỹdas ʽzazdrość, zawiśćʼ (⇒ 

pavydùs ʽzazdrosny, zawistnyʼ, pavỹdžiai adv. ʽzazdrośnie, zawistnieʼ), pavydélninkas 

ʽzazdrośnikʼ (por. mūčélninkas), pavydingas SD
1 «zazdrościwy», pavyduõlis ʽzazdrośnikʼ (⇒ 

pavyduliáuti ʽbyć zazdrosnymʼ, ⇒ pavyduliáutojas ʽzazdrośnikʼ). — Neoosn. pavydėj-: 

pavydėjimas SD «zazdrość». 

 paviẽtas 2 p.a. hist. ʽjednostka administracyjna w Wielkim Księstwie Litewskim z 

samorządem szlacheckim (przed reformą z r. 1566)ʼ — zapoż. ze stbłr. povětъ, povjatъ, por. 

błr. pavét, -a (⇐ pol. powiat, -u), zob. SLA 164, LEW 557, ĖSBM 8, 89. 

 paviẽtis, -čio 2 p.a., pavíetis 1 p.a., pãvietis 1 p.a. gw. 1. ʽwsparta na słupach szopa bez 

ścian, przewiewna szopa na narzędzia gospodarskie (pługi, brony), do wstawienia wozu, do 

przechowywania drewna, słomy itp.ʼ (syn. pašiū́rė), 2. SD «chłodnik» [ʽnamiot, szałas lub 

szopaʼ oraz ʽocienione roślinami pomieszczenie letnie stawiane w ogrodzie lub w poluʼ, 

SPXVI], 3. ʽaltana, werandaʼ, SD pavietis unt namų esųs «altana», SD «alkierz» [ʽboczny 

pokójʼ] (syn. kaladnykėlis) — zapoż. ze stbłr. povětь, povetь, povecь, por. błr. pavécь, -i f. 
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ʽszopa, drwalnia; przybudówka do domuʼ. War. f. paviẽtė. Zob. też SLA 164, LEW 557. — 

War. pavietkà ʽprzewiewna szopaʼ ⇐ stbłr. povetka, pavetka, błr. pavétka, -i (ĖSBM 8, 90). 

Pol. gw. powieć, powiatka są białorutenizmami (Smoczyński 2001, 457). 

 paviẽtrė 2 p.a. stlit., gw. 1. ʽpowietrze przynoszące choroby, zaraza, epidemiaʼ, 2. 

ʽsmródʼ, 3. ʽpowietrze, przestwórʼ — zapoż. ze stbłr. povětrьje, povetrie ʽpowietrzeʼ. War. 

pavietra b.z.a. ⇐ stbłr. povetro n., błr. pavétra, -a n. War. m. paviẽtris, paviẽtrius. War. z 

samogłoską ė: pavėt̃rė (por. strėkà ob. striekà; põmėtis ob. põmietis). Zob. SLA 164, ZS 41, 

LEW 557; brak w ALEW. Por. rodzimy syn. mãras. — NB. Poboczne znacz. ʽmiejsce 

wystawione na wiatrʼ i ʽsilny wiatr, wichuraʼ tłumaczą się interferencją współrdzennych 

wyrazów błr. vécer, -tru ʽwiatrʼ i lit. vė́tra ʽwichuraʼ. 

 pavilgà 3 p.a. ʽzaprawa do potraw, okrasa, omasta, przede wszystkim tłuszcz, ale też 

mięso, mleko, jajko, serʼ (Pavilga yra taukas, mėsa ir pienas ʽOkrasa to tłuszcz, mięso i 

mlekoʼ), war. m. pãvilgas a. pavìlgas 1. ʽzaprawa do potraw, sosʼ, 2. ʽokład, kompresʼ — 

dewerbalne abstracta z suf. -ā-, -a- i SZ vilg- ⇐ velg-, por. pavìlgyti ʽzwilżyćʼ. Znacz. etym. 

ʽwilgoćʼ ⇒ ʽto, co powoduje, zapewnia zwilżenieʼ. — Drw. pavìlgalas ʽzaprawa do potrawʼ 

(syn. pãdažalas, prãmetalas, ùžtrinalas). 

 pavìlgalas 1 p.a. ʽokrasa do jadła, zaprawa do potrawʼ — sb. postverbale na -al- od vb. 

cps. pavìlgyti ʽzwilżać, nawilżaćʼ (privìlgyti m.in. ʽdoprawiać do smaku, dodając tłuszczuʼ), 

zob. vìlgti. Por. syn. pãmirkalas ⇐ pamirkýti; prãmitalas ⇐ pramìsti; ùžtrinalas ⇐ užtrìnti. 

— Drw. wsteczny: pavilgà ʽokrasa, omasta, przede wszystkim tłuszcz, ale też mięso, mleko, 

jajko, serʼ (Pavilga yra taukas, mėsa ir pienas). War. m. pãvilgas, pavìlgas 1. ʽzaprawa do 

potraw, sosʼ, 2. ʽokład, kompresʼ. Por. prãmitalas ⇒ prãmitos. 

 pavỹnas, -à 4 p.a., pavìnas 4 p.a. stlit., gw. ʽpowinienʼ (Kožnas krikščianių žmagus 

pavynas [<pawinnas>] ir kaltas esti makėti MŽ 178 ʽKażdy chrześcijanin powinien 

wiedziećʼ. Pavynas jis taip dirbti, kaip aš liepiu ʽPowinien tak pracować jak ja każęʼ) — 

zapoż. z błr. pavínny ʽpowinienʼ, z uproszczeniem geminaty n.n jak w nevỹnas. Por. SLA 

164, LEW 558, ALEW 1249. Oprócz tego są refleksy gwarowe z dysymilacją geminaty, 

mianowicie dwojaką: 1° n.n > d.n, pavỹdnas, pavìdnas, 2° n.n. > l.n, pavilñas (por. nevilñas, 

ZS 41, 97). — Abstr. pavỹnastis, -ies f. 1. stlit. ʽobowiązekʼ, DP ʽpowinnośćʼ, 2. gw. 

ʽpodatekʼ ⇐ błr. pavínnascь, pol. powinność (SLA 164, ZS 41). War. pavynystė: pagalei 

sava... pavynystės [<pawinniʃtes>] MŽ 11512 ʽpodług swego obowiązkuʼ. 

 pavỹriku adv. gw. ʽjeden za drugim, rzędem, gęsiegoʼ, np. Vaikai, eikit visi pavỹriku! 

ʽDzieci, idźcie wszystkie gęsiego!ʼ. Susikinkysme tris arklius pavyriku, skrisme kai mašina 

ʽSprzęgniemy trzy konie jeden za drugim, polecimy jak samochodemʼ. War. pavỹrikui: Žąsys 

eina pavyrikui ʽGęsi idą pavyrikuiʼ. Zapewne z uniwerbizacji zwrotu *vyrikas po vyriko 

ʽmężczyzna po mężczyźnie/za mężczyznąʼ, zob. výras. Zdrob. *vyrikas ʽmężykʼ nie jest 

poświadczone. 

 pavirkùs, -ì 4 p.a. gw. ʽdogodny, wygodnyʼ, np. Pasnigo, ir pasidarė pavirkùs kelias 

ʽSpadł śnieg i droga zrobiła się wygodnaʼ. Nusisamdžiau pievą šaly, man labai pavirkù 

ʽWynająłem sobie łąkę w pobliżu, bardzo mi wygodnieʼ. Izolowane, niejasne.  

 pãvirpas 3 p.a. ʽkomornikʼ (m.in. BRB); ʽchłop bezrolny mieszkający kątem w cudzej 

chacie, komornik; folwarczny robotnik dniówkowyʼ. Pl. pavirpaĩ ʽprości ludzie, gemeines 

Volkʼ. Odpowiednik stpr. powīrps ʽwolny człowiek, der Freieʼ (obok tego powiērpt ʽporzucić 

– o małżonceʼ). Uchodzi za dewerbalne sb. na SZ virp- ⇐ verp, por. verp̃ti ʽprząśćʼ (zob. 

LEW 558, Trautmann 1910, 407). Trudne pod względem semazjologicznym. 

 pavìržis, -io 1 p.a., pãviržis 1 p.a. gw. 1. ʽnaddatek do umówionej zapłatyʼ, 2. ʽdodatek 
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w naturze wręczany zwalnianemu ze służby parobkowi lub słudzeʼ, 3. ʽzapas żywności 

dawany podróżnemu lub uczniowi wyjeżdżającemu do szkołyʼ, 4. przen. ʽnieślubne dzieckoʼ 

(Paėmė mergę su paviržiu ʽPojął pannę z dzieckiemʼ). War. pavìržė, też pl.t. pavìržiai, 

pavìržės. Prawdopodobnie stoi w związku z czas. stlit. atviržti a. pavirž̃ti ʽdawać jałmużnęʼ, 

DP ʽudzielać ubogiemuʼ, zob. s.v. virž̃ti III. Zob. też LEW 558n. 

 pavýtkas 1 p.a. gw. ʽzwitek z papieru, służący do zwijania nici w kłębekʼ (syn. apvijà, 

pavijà) — formacja na -kas od neosnowy pavyt-, wyodrębnionej z formy pavýtas 

ʽnawiniętyʼ, participium prt. pass. do výti, vejù m.in. ʽzwijać (nici w kłębek), nawijać (na 

cewkę)ʼ, zob. výti II. Paralele słowotwórcze: pridėt̃kas ⇐ pridė́tas; sandėt̃kas ⇐ sudė́tas, żm. 

sándėtas (GJL II, § 455); praduõtkas ⇐ pradúotas. 

 pavyzdỹs, -džio 3 p.a. ʽprzykład, wzór, wzorzec; model; próbka; podobieństwo; wzgląd 

na coʼ (DP ʽwzorʼ). War. pãvyzdis 1 p.a. Jeden z rzeczowników postwerbalnych od pavyzdė́ti 

DP ʽwejźrzeć, wyźrzeć, pojźrzećʼ (zob. vyzdė́ti). — Drw. pavyzdìngas ʽprzykładny, 

wzorowyʼ, pavyzdìnis ʽprzykładowy, wzorcowy, podawany za wzórʼ. 

 pavogà 2 p.a., gen.sg. pavõgos; pãvoga 1 p.a. stlit., gw. ʽpowaga, poważanie wśród 

otoczenia, uznanie, prestiż, znaczenieʼ — zapoż. z pol. powaga, -i. Adi. pavõžnas 4 p.a., 

pavožnùs 4 p.a. stlit., gw. ʽpoważnyʼ ⇐ pol. poważny. Por. SLA 164, LEW 559. 

 pavõjus, -aus 2 p.a. ʽniebezpieczeństwo, położenie grożące czymś złymʼ465 — 

abstractum postwerbalne na -us od neoosn. pavoj-, którą wyabstrahowano z prs. *pavóju, prt. 

*pavójau466 od zanikłego czas. *pavóti ʽbyć zdanym na siebieʼ (?), ʽbyć chorym, bezsilnymʼ 

(?). Pwk. lit.-łot. *u̯ā- < pie. *h1u̯eh2- (por. LIV
2 254 ʽzaniechać, przestaćʼ). Inaczej ALEW 

747. Osobno zob. vójęs, votìs. — Drw. pavojimas CGL ʽniebezpieczeństwoʼ, pavõjumas DP 

ts., pavojìngas ʽniebezpiecznyʼ, pavojùs, -ì ts. (pavojù adv. ʽniebezpiecznieʼ). — U 

Dowkonta ukazują się war. paojus i deprefigowane ojus ʽniebezpieczeństwoʼ (por. pãtapas 

⇒ dãpas). NB. LKŽ nie potwierdza wymienionego w LEW 516 war. ojis: ojį nu savęs remti 

ʽodsuwać od siebie niebezpieczeństwoʼ (Dowkont). 

 pavõras 2 p.a. gw. ʽchochla, duża łyżka kucharskaʼ — drw. wsteczny od formy 

pośredniej *pavorka ⇐ ros. gw. povárka ʽchochlaʼ albo *pavornė ⇐ ros. gw. povarnjá ts. 

Rodzaj męski dostosowany do rodzimego odpowiednika sámtis, -čio (zob. pãglasas i klõtas). 

Odrzucenie sufiksu słow. -k- widać też w pečiùrka ⇒ pečiūrà i smūtkà ⇒ smūtà. 

 pazvanaĩ, -ų̃ 3 p.a. m.pl. 1. ʽpodzwonne, dzwonienie po umarłym na pogrzebieʼ, 

2. ʽzapłata dla dzwonnika za dzwonienie podczas pogrzebuʼ — zapoż. z pol. podzwonne n. 

(zob. też zvãnas I, zvanyčià i zvãnyti). Rodzime odpowiedniki to paskambaĩ i varpaĩ. Por. 

jeszcze idiom Vìskas eĩs šùniui ant pazvanų̃ NDŽ dosł. ʽWszystko pójdzie psu na 

podzwonneʼ, tj. ʽna marneʼ (przypomina to nwn. Alles geht vor die Hunde). Por. w tym 

samym znaczeniu pãperu nueĩti s.v. pãperas. 

 pãžagas 3 p.a. gw. ʽkij od miotły, trzonekʼ — zapoż. ze stbłr. požogъ, por. błr. póžah, -

a ʽrożen do opiekaniaʼ (Urbutis 2009, 322 n., por. ros. požóg). Stąd też łot. gw. pažags. 

 pãžas 2 p.a. hist. ʽpaź, młody chłopiec ze szlacheckiego rodu pełniący służbę przy 

 
465 DP wyraz pavõjus ukazuje się w połączeniu z syn. smurt̃as, np. Nesa pavojus arba smurtas yra pašventinime 

vyno DP 14040 ʽAbowiem niebeśpieczeństwo jest w poświęcaniu winaʼ. — didį vargą ir pavojùs arba 

smurtùs kenčia DP 37945 ʽwielkie prace i niebespieczeństwa podejmująʼ. — Taipajeg kitus pavojumus ir 

smurtus nesuskaitomus, kuriais ižg visų šalių apeiti esme DP 22116 ʽTakże insze niebespieczeństwa 

niezliczone, ktorymiśmy ze wsząd ogarnieniʼ. 
466 Por. gaĩlius ʽpokutaʼ ⇐ gaĩli ʽżałujeʼ; gỹrius ʽchwalbaʼ ⇐ gìria ʽchwaliʼ; vỹlius ʽobłuda, podstępʼ ⇐ vìlia 

ʽzwodzi, oszukujeʼ.  
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magnacie lub przy panującymʼ — zapoż. z pol. przest. paż, -a (dziś paź, -zia) albo z ros. paž, 

-á ⇐ fr. page m. ʽmłodociany sługa dworski albo rycerskiʼ (REW II, 300, Bańkowski II, 519). 

Brak o (por. póvas, põzas) świadczy o późnej pożyczce. 

 pãžastas 3 p.a. stlit., gw. ʽszkodaʼ (w DP jest synonimem žalà) — prawdopodobnie 

rzeczownik postwerbalny od neoosn. pažast-, wyodrębnionej z frq. *pažastyti ʽszkodzić przy 

użyciu czarówʼ. Analiza: *pažad-sty-, drw. od vb. cps. pa-žad-ė́ti m.in. ʽzamawiać chorobę, 

leczyć przy użyciu tajemnych zaklęćʼ. Nieco inaczej LEW 560, który wychodzi od rzecz. 

žãdas ʽmowa, obietnicaʼ. Motywacja dla znaczeń ʽszkodzić, szkodaʼ nie jest na razie 

zadowalająca. 

 pažastìs, -iẽs 3 p.a. f. 1. ʽpachaʼ (war. pažastė,̃ m.in. SD
1), ʽwgłębienie pod ramieniem, 

pod stawem ramiennym; miejsce między ramieniem a bokiem klatki piersiowejʼ (laikýti põ 

pažastimì ʽtrzymać pod pachąʼ), 2. ʽpachwina, część podbrzusza między nasadą nogi a 

brzuchemʼ. War. z insercją k: pažakstìs, pažakstė ̃ (por. bakstýti, váikstas); z wtórnym 

dyftongiem ai: pažaistìs (por. būtìs > buitìs) i dodatkowo z insercją k: pažaikstìs oraz zmianą 

(k)st > (k)št: pažaikštìs LZŽ (por. šerkštìs, válkštis); z nieorganicznym r: pažarstìs, pãžarstis, 

pažarstė ̃ (por. karštavóti, pertnycia). — Drw. papažastė ̃ ʽmiejsce pod pachąʼ (war. 

pãpažastis). — Segment žas- stoi w związku apofonicznym z plit. *žes-, mającym 

odpowiednik w indo-irańskiej nazwie ʽrękiʼ: sti. hásta-, aw. zasta-, stpers. dasta- < *ǵhés-to- 

m. (IEW 447, LEW 560). Por. też łac. praestō adv. ʽpod ręką, w pogotowiuʼ, wywodzone z 

*prai ǵhestōt. Z innym sufiksem: pie. *ǵhés-r- ʽrękaʼ, por. gr. χείρ, gen. χειρός (czyt. [khēr], 

[khērós]), orm. jer̈̄ n, pl. jer̈̄ k̒ , het. kesri loc. ʽw ręceʼ, toch. A tsar, toch. B ṣar. Werbalne 

*ǵhes- (lit. *žes-) nie zachowało się. Lit. °žas-ti- kontynuuje formację na SO, pie. *ǵhos-ti-, 

znacz. etym. ʽmiejsce pod rękąʼ. — Cps. žastìkaulis ʽkość przedramienia, humerusʼ (por. 

káulas), atžastis b.z.a. f. ʽczęść ręki od łokcia do dłoniʼ. Drw. wsteczny deprefigowany: 

žastìs, -iẽs 4 p.a. 1. ʽramię, przedramię, część kończyny od barku do łokciaʼ (war. žãstas), 2. 

ʽrękojeść narzędziaʼ (paralele: pãšaras ⇒ šãras; patóbelis ⇒ tóbelis). 

 pažėr̃as 2 p.a. wsch.-lit. ʽpożarʼ (Po pažėr̃i klúoni miegójom LZŽ ʽPo pożarze spaliśmy 

w stodoleʼ), war. pažõras (ZS 41) — zapoż. ze stbłr. požarъ, por. błr. pažár, -u, ros. požár, -

a. Z innym tematem: pažėr̃ius ob. požėr̃ius DVŽ. — Neoapofonia ė ⇒ ĕ: pažẽras ob. 

pažẽrius DVŽ (por. mėkỹnos ⇒ mekỹnos; slės̃na ⇒ slesnà). War. pažãras ma -ã- zam. -ė-̃ na 

skutek adideacji do pažãras ʽłuna na niebieʼ (zob. žarà). 

 pažintìs, -iẽs 3 p.a. f. 1. ʽznajomość, fakt, że się kogoś znaʼ (Kas turi pažiñtį, tas gauna 

ʽKto ma znajomości, ten dostajeʼ), 2. ʽznajomość, fakt, że się jest z czymś obeznanym, 

biegłość w czymʼ (DP ʽpoznanie, znajomość, uznanie, rozsądekʼ, SD «poznawanie; 

rozeznanie; znajomość»). War. pažiñtis 2 p.a. Dewerbalne abstractum na -ti- od pažìnti 

ʽpoznać, poznawać; znać, być znajomymʼ (zob. °žìnti). Budowa: *pa-žīn-ti-. Paralela: 

atmintìs. — Z innym sufiksem: pažìntas participium prt. pass. ʽpoznanyʼ, pripažìntas 

ʽuznany, akceptowanyʼ < *pa-žīn-ta-. — Pierwiastek žìn-C przedstawia formę st. 

zanikowego do SE *žnúo-C < pbsł. *žnō-, po którym nie ma śladu w jęz. litewskim. Por. z 

jednej strony łot. znuõts ʽzięćʼ, z drugiej strony scs. znati, -jǫ ʽznaćʼ i ros. znatь f. 

ʽarystokracja, magnateriaʼ (znacz. etym. ʽznajomiʼ ⇐ ʽznajomościʼ, zob. REW I, 458), < pbsł. 

*žnō-ti-. Stosunek SZ žìn-C : SE *žnúo-C prawdopodobnie odzwierciedla pie. *ǵṇh3- : 

*ǵneh3- (por. LIV
2 168, BSW 370n.). — Abstractum na st. pełnym, pbsł. *žnō-ti-, ros. znatь, 

ma odpowiedniki w gr. γνῶσις, -εως f. ʽszukanie wiedzy, dociekanie, badanie; znajomość z 

kimśʼ, wed. prájñāti- f. ʽpoznanieʼ. 

 pažį́stamas, -à 3 p.a., pažį́stamas, -a 1 p.a. 1. adi. ʽtaki, którego się zna, znajomy, 

nieobcy, znanyʼ (Taip man sakė vienas pažįstamas žmogus ʽTak mi powiedział pewien 
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znajomyʼ. Čia visos vietos man pažį́stamos ʽJa tu znam wszystkie kątyʼ), 2. sb. ʽznajomy, 

człowiek znany komu, pozostający z kim w stosunkach towarzyskichʼ (Geras pažįstamas ir 

už gentį geresnis ʽDobry znajomy jest czasem lepszy od krewnegoʼ), senì pažį́stami m.pl. 

ʽstarzy znajomiʼ. Wypadek leksykalizacji participium prs. pass. na -ma- od pažį́sta ʽpoznajeʼ 

< *pa-žin-sta (zob. °žìnti). Podobna substantywizacja w véldamas ʽpoddanyʼ. 

 pažỹtkas 2 p.a., pažìtkas 2 p.a. stlit., gw. 1. ʽpożytek, korzystna sytuacja, pomyślny 

skutek, wynik; korzyść materialna, dochód, zyskʼ, 2. gw. ʽdobytek, majątek ruchomy i 

nieruchomyʼ (Sudegė daug pažỹtko ʽSpaliło się wiele dobytkuʼ) — zapoż. ze stbłr. požitokъ, 

požytokъ (war. požytekъ), por. błr. pažýtak, -tku (⇐ pol. pożytek, -tku). Por. SLA 165, ZS 41, 

LEW 560. War. f. pažytkà 2 p.a.  

 pažyvóti, pažyvóju, pažyvójau stlit., gw. 1. ʽjeść, spożywać – o spożywaniu pokarmu a. 

napojuʼ, też o przyjmowaniu Eucharystii — zapoż. z pol. przest. pożywać, -am (SLA 165). — 

Drw. pažyvojimas ʽsakramentalne spożywanie krwi i ciała Chrystusaʼ (np. PK 135, 21622). — 

Z innymi prvb.: sužyvóti ʽzjeść, spożyć, zużyćʼ, užyvóti ʽużywaćʼ (užyvokim PK 12723 

ʽużywajmyʼ), užžyvóti ʽspożyć, zażyć (lekarstwo), wypić (wódkę); zaznać czego; znieść, 

ścierpieć kogoʼ (por. pol. spożywać, zażywać, używać). Zob. SLA 230, ALEW 1318n. (s.v. 

žyvãtas). Zob. też žyvóti. 

 pecelkà 2 p.a., gen.sg. pecelk̃os wsch.-lit. ʽzewnętrzne części płciowe u krowyʼ (DVŽ) 

— zapoż. z błr. gw. pjacélьka (por. ĖSBM 10, 317; drw. od pjatljá ʽpętlaʼ, dosł. ʽpętelkaʼ). 

Brak w LKŽ. 

 pecernià 2 p.a., gen.sg. pecerñios wsch.-lit. ʽpięć sztukʼ, np. Pripjóvėm tį ̃ pecerñių 

kãpų rugių̃ LZŽ ʽZżęliśmy tam pięć kop żytaʼ — zapoż. z błr. pjacarnjá, -í ʽdłoń z palcami; 

pięć sztuk, piątka czegoʼ (por. ros. pjaternjá). Por. błr. gw. Sjahonnja nažala sem semjarėnь i 

try kučki. Brak w LKŽ. NB. LZŽ 189 przypisał pacernià mylne znacz. ʽpięćdziesiątʼ. Por. 

jeszcze peciuškà ZTŽ ʽmendel złożony z pięciu snopówʼ. 

 pečénka 1 p.a., pečiánka 1 p.a. stlit. ʽpieczeń, pieczysteʼ — zapoż. ze stbłr. pečenka, 

pečonka (SLA 165, ZS 42, LEW 561; brak w ALEW), por. błr. pjačónka, -i. SD <pećinka> 

«pieczenia» [ʽpotrawa przyrządzona z kawałka mięsa upieczonego w całościʼ, SPXVI]. W 

kwestii dwojakiej pisowni <Ce> i <Cia> por. <karčema> i <karčiama> = /karč̓ ama/ 

ʽkarczmaʼ. Co do akutu por. zapoż. katénka, varánka. — Wsch.-lit. pečiùnka (Bus gera 

pečiùnka ʽBędzie dobre pieczysteʼ) < pečiánka ⇐ stbłr. pečonka. 

 pečėt̃avoti, pečėt̃avoju, pečėt̃avojau ʽopatrywać pieczęcią, pieczętowaćʼ (prieš tave 

rašo ir pečėtavoja DP 1024 ʽprzeciw tobie piszą i pieczętyjąʼ) — zapoż. ze stbłr. pečatovati, 

co jest wariantem do pečatati (por. pečėtoti u Nesselmanna). Por. ukr. pečátuvati, -uju, pol. 

pieczętować, -uję. Zob. też SLA 165, 230 i ALEW 748. Por. pečėtvyti. 

 pẽčėtis, -ies 1 p.a. f. (m.in. DP), pẽčėtė, -ės stlit., gw. ʽpieczęć, kawałek wosku lub laku 

z wyciśniętym znakiem przymocowany dla uprawomocnienia dokumentuʼ — zapoż. ze stbłr. 

pečatь, pečjatь, por. ros. pečátь, -i, błr. pjačácь, -i (SLA 165, ZS 42, LEW 561, ALEW 747n.). 

Miejsce akcentu jak w odpowiedniku polskim. — War. pisowniany <pećietis> PK 19723 

oddaje – przy użyciu polskiej litery diakrytycznej i – brzmienie [peč̓ etis] = /peč̓ atis/ jako 

transpozycję stbłr. war. pečjatь. Por. apierà ⇐ stbłr. ofjara; piẽlčiai ⇐ błr. pjálьcy i pieskùs 

⇐ błr. pjasók. — Z innymi zakończeniami: pečėtà i pečėstis b.z.a. (tutaj neosuf. -stis zastąpił 

-tis, podobnie jak w svirstìs, válstis i maišastìs). — Vb. denom. pečėt̃yti, -iju, -ijau 

ʽopatrywać pieczęcią, pieczętowaćʼ, SD pečėtiju «pieczętuię list», notpečėtytas 

«nieodpieczętowany». — War. pečėtoti (Nesselmann) oddaje stbłr. pečatati, błr. pjačatácь 

(⇒ pečėtojas SD «pieczętarz», por. stbłr. pečatarъ, pečatarь). Osobno zob. pečėt̃avoti i 

pečėtvyti. 
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 pečėtvyti, pečėtviju, pečėtvijau przest. ʽopatrywać pieczęcią, pieczętowaćʼ — simplex 

wyabstrahowane z cps. už-pečėtv-yti CGL ʽbesiegelnʼ, co oddaje, z substytucyjnym sufiksem 

-y-, czasownik błr. zapjačátvacь TSBM ʽzapieczętowaćʼ. Charakterystyczna grupa błr. -tv- 

odróżnia ten wariant od zwykłego zapjačátacь. — W dalszym rozwoju litewskim metateza v 

wytworzyła war. užpečvėtyti CGL ʽbesiegelnʼ (por. pečėt̃yti s.v. pẽčėtis). Następnie nowo 

wytworzona grupa -čv- została przeniesiona z czas. °pečvėtyti na osnowny rzeczownik, stąd 

neologizmy pẽčvėtis i pẽčvėtė ʽpieczęćʼ. Wreszcie na skutek ludowo-etymologicznej 

adideacji do wyrazu vietà ʽmiejsceʼ pojawiły się warianty z -ie- na miejscu -ė-: pẽčvietis, 

pẽčvietė. Por. LEW 561 i Kabašinskaitė 85 (w obu tych dziełach brak jednak wzmianki o 

kluczowej formie zapjačátvacь). Zob. też pečėt̃avoti. 

 pečiaĩ, -ių̃ 4 p.a. m.pl. 1. ʽramiona, barki, plecyʼ, 2. ʽwygięcie ostrza (u siekiery)ʼ, nèšti 

añt pečių̃ ʽnieść na plecachʼ, plačių̃ pečių̃ výras ʽbarczysty mężczyznaʼ, iš pečių kų darau SD 

«silę się» [ʽrobię coś ze wszystkich siłʼ], iš pečių imimas SD «silenie się», sutraukiu pečius 

SD «zżymam się» [dosł. ʽściskam ramionaʼ], už pečių̃ adv. ʽza plecami, z tyłuʼ, idiom gálvą 

ant pečių̃ turė́ti ʽmieć głowę na karkuʼ, tj. ʽbyć przedsiębiorczym, umieć sobie radzić w 

życiuʼ. Etymologia s.v. petỹs. 

 pečialìnda 1 p.a. 1. ʽptak piecuszek, Phyloscopus trochilusʼ, 2. ʽptak jaskółka 

brzegówka, Riparia ripariaʼ. Złożenie członów pẽčius ʽpiecʼ i -linda n.agt. ʽlezący gdzieʼ 

(zob. lendù, lįs̃ti). War. metatetyczny: čepelìnda. Znacz. etym. ʽten, co włazi do piecaʼ 

(gniazdo piecuszka podobno przypomina piec). — War. pečialánda pokazuje w II członie 

refleks st. o land- (zob. landýti), porównywalny np. z landà a. lánda ʽszpicel, szpiegʼ. Por. 

krosnìlanda s.v. krósnis. 

 pečiavýkštis, -ščio 1 p.a. gw. ʽzbita z grubszego drewna rama, stanowiąca podstawę 

glinianego piecaʼ467; podmurówka, na której stawia się piecʼ. War. f. pečiavýkštė, -výkščia; 

war. bez -k-: pečiavýstis (-výstas), pečiavýsčius468. Złożenie członu pečia° od pẽčius ʽpiecʼ z 

niejasnym °vykštis (°vykštė, °vykščia). Por. grėblia-výkštis ob. grėbl-ýkštis ʽtrzonek grabiʼ. 

Człon pečia° został wyabstrahowany z formy pl. pẽčiai ⇐ pẽčius (por. także pẽčiaplūkis 

ʽzdunʼ). Co się tyczy II członu i zmienności jego formy, to wydaje się, że jako początkową 

można przyjąć postać °vystis. Ona od razu nasuwa porównanie z sb. výstas, vỹstas ʽgorset, 

obcisły pas opasujący kibić kobietyʼ; chodzi o sb. postverbale od výstyti ʽspowijać, owijać 

co; zawijać w pieluchęʼ (zob.). Paralele: sámstis ⇐ sámstyti; skraĩstė ⇐ skraistýtis; z insercją 

k: stvark̃stis ⇐ stvárstyti. Z tego wypływa przypuszczenie, że pečiavýstis oznaczało 

początkowo ʽopasanie podstawy piecaʼ vel sim. (dla uściślenia tej rekonstrukcji brak 

chwilowo danych etnograficznych). Gdy pečiavýstis doznało insercji welarnej, następnie 

asymilacji kst w kšt, to zmieniło się w pečiavýkštis. Inne zmiany polegały na dywersyfikacji 

tematów fleksyjnych, przez co obok -is/-io pojawiły się -ius i -as, jak też żeńskie -ė i -ia. 

Człon °vykšt° powraca w n.jez. Prūdavýkščiai 3x w rej. Alytùs oraz w n.rz. Prūdýkščius (rej. 

Lazdìjai), z *Prūd-výkščius. Por. Vanagas 266 (członu °vykšt° autor nie etymologizuje). 

 pečiùrka 1 p.a., też pečiurkà 2 p.a. (LZŽ) gw. 1. ʽwnęka w bocznej ścianie pieca 

chlebowegoʼ, 2. ʽczęść pieca kuchennego przeznaczona do przechowywania ciepłych 

potraw, tzw. duchówkaʼ (syn. dė́klė, kõklė, ríera), 3. ʽmiejsce do przechowywania żaruʼ, 4. 

ʽpopielnikʼ — zapoż. z błr. pjačúrka, -i (por. stbłr. pečurъ ʽzdunʼ). War. pečiùrkė, pečiurk̃ė, 

 
467 Por. pol. gw. blejtram ʽrama drewniana na takichże nogach, na której, jako na podstawie, piec stoiʼ, SGP I, 89. 
468 Por. Kai pečiavýkštis drūtas, tai pečius negrius ʽJeśli podstawa jest mocna, to piec nie runieʼ. Pečiavýkštė 

plati, o pečius siauras ʽPodstawa szeroka, a piec wąskiʼ. Sumūryk apačią pečiaus gerai, kad neažsidegtų 

pečiavýščius ʽWymuruj dobrze spód pieca, aby nie zapalił się «pečiavyščius»ʼ. Pečiai buvo žemėj suplūkti be 

pečiavýsčio ʽPiece były lepione [stawiane wprost] na ziemi, bez «pečiavyščius»ʼ. 
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m. pečiùrkas. Rodzimy odpowiednik tego wyrazu brzmi pečiõnė. — Drw. wstecznym jest 

pečiūrà (war. pečiū̃rė, pečiū́ras) ʽwnęka w boku pieca; duchówkaʼ, por. pohanka ⇒ pohana; 

ū̃turka ⇒ ū̃tura (LKŽ IX, 732 błędnie zakłada przejęcie z pol. †pieczura). War. pečiorà 

upodobnił się w sufiksie do pečiõnė. 

 pẽčius, -iaus 2 p.a. gw. 1. ʽpiec, piec do ogrzewania pomieszczenia mieszkalnegoʼ 

(mólinis pẽčius ʽgliniany piecʼ, plytìnis pẽčius ʽceglany piecʼ), 2. gw. ʽpiec w łaźniʼ (Pircỹ 

pẽčus iš akmenių̃ LZŽ ʽW łaźni [stoi] piec z kamieniʼ) — zapoż. ze stbłr. pečь, -i f., por. błr. 

peč, -y, ros. pečь, -í, ukr. pič, péči. Z powodu palatalnego wygłosu osnowy wyraz został 

włączony do deklinacji na -i̯u- (por. krỹžius, õblius, añdlius). Z innymi tematami: pẽčis, -io, 

też f. pẽčė (ZTŽ). Zob. SLA 165, ZS 42, LEW 561. — SD: kakta pečiaus «czeluść pieca» 

(dosł. ʽczoło piecaʼ), kuriu pečių «palę w piecu» (syn. kurinu), mielo pečius «wapiennia, 

wapiennica, wapienny piec», pečius duonos «piec chlebowy», pečius trobos «piec izdebny». 

Wyraz pẽčius odnosi się w zasadzie do pieca ulepionego z gliny. Obok tego jest krósnis ʽpiec 

postawiony z kamienia polnegoʼ. — Drw. ažupečis SD «zapiecek», pečẽlis ʽmiejsce pod 

piecem, gdzie trzyma się drewno i kuryʼ (z obocznym tematem: pečelius SD
1 «piecyk, 

fornacula»), pečinỹkas ʽmurek przy piecu, służący do siedzenia lub leżeniaʼ, pečiõnė 

ʽwgłębienie w boku pieca, schowek; miejsce do przechowywania ciepłych potraw, 

duchówkaʼ, pečiùkas ʽduchówkaʼ. Cps. griñčpečis (zob. grinčià), pẽčangė ʽotwór pieca 

chlebowegoʼ (por. angà), pečdirbỹs ʽrzemieślnik stawiający piece, zdunʼ (por. dìrbti), 

pečiadañgtė ʽpokrywa pieca chlebowegoʼ, por. dangýti (war. pečdañgtė, z insercją k: 

pekčdañgtė), pečiakurys SD «piecuch» [ʽpalaczʼ] (por. kùrti), pečialìnda (zob.), pẽčiaplūkis 

ʽzdunʼ (por. plū̃kti), pečiavýkštis (zob.), viršùpečė ʽwierzch pieca, miejsce do leżenia na 

piecuʼ (por. viršùs). — N.m. Ažupiẽčiai 2x (zam. -pẽčiai), Pãpečiai, Papėč̃iai. N.rz. 

Pečiupỹs, Peĩčiupis (ei̯č̓  z eč̓ ), Pečùpė, Pẽčvieta a. Pẽčvietis (dosł. ʽmiejsce po piecu 

smolarskimʼ, por. vietà), n.jez. Pečkùltė (por. kùlti). 

 pečkà 4 p.a. gw. 1. ʽpodpiecek, miejsce pod piecem, gdzie trzyma się drewno i kuryʼ, 

2. ʽprzedpiecek, miejsce do zgarniania żaru i popiołuʼ (syn. paprìpečkė), 3. ʽwgłębienie w 

boku pieca, schowekʼ, 4. ʽława do spania z boku piecaʼ — zapoż. ze stbłr. pečka, błr. péčka, -

i ʽpiec, piecykʼ. — Drw. pečkelė SD «macloch, macloszek, murek» [ʽotwór, dziura, 

kryjówkaʼ, SPXVI] (syn. unkšta vieta sienoj).  

 pėdà 3 p.a., acc.pl. pė́dą 1. ʽstopaʼ, 2. ʽodciśnięty ślad stopy, trop zwierzęcyʼ, 3. ʽmiara 

długości równa 12 calomʼ. SD «stopa wyrażona nogą». pė́das mė́čioti ʽzacierać śladyʼ, 

pėdomìs adv. ʽw ślad, ślademʼ. Odpowiednik łot. pēda ʽpodeszwa; ślad nogi, stopy; stopa 

jako miara długościʼ, pēdu mērs ʽcalówkaʼ, linu pēda ʽwiązka, garść lnuʼ, arkla pēda 

ʽdrewniana podstawa sochyʼ, masta pēda ʽosada masztuʼ. Z innym sufiksem: pė́das 1. ʽślad 

stopy a. kopytaʼ, SD «kopyto wyrażone na ziemi, stopa kopytna», 2. ʽsnop zbożaʼ. 

Odpowiedniki bałtyckie: łot. pēds ʽślad stopyʼ, stpr. peadey EV ʽskarpety, Sacken [Socken]ʼ. 

Wszystkie wymienione formacje mają za osnowę przymiotnik wytworzony techniką vṛddhi: 

*pēd-ó- ʽnależący do stopy, do nogiʼ (por. Nussbaum 1986, 278). Ten ostatni był derywatem 

od formy słabej atematycznego rzeczownika pie. *pōd-s, acc.pl. *po/ed-ṃ, por. het. pāt-/pat-

, wed. pā́t, pad-, łac. pēs, pedis m., gr. πούς, dor. πώς, ποδός m. (de Vaan 462). Zob. pãdas. 

Odnośnie do WSE pēd- por. gr. πηδόν n. ʽpióro wiosłaʼ wobec πέδον n. ʽgrunt pod stopami, 

lądʼ, δάπεδον n. ʽpowierzchnia ziemi, gruntʼ oraz uwagi w NIL 537, przyp. 64. NB. Orel 101, 

powołując się na Dybo, tłumaczy długość bałtyckiego ē jako objaw tzw. prawa Wintera. — 

Drw. į́pėdin (zob.), papė́dė ʽpodnóże (góry); cokół, podstawaʼ (por. łot. papêdis ʽpięta; obcas 

w bucieʼ), pė́dė ʽluśnia, (okuty) drążek wsparty na końcu osi, na którym wspierają się 

drabiny wozuʼ, pėdelė SD «soszka» [ʽpodpórkaʼ], pėdelė kojos SD «kula, na ktorey chory na 

nogi chodzi», pė́dulas ʽo białych nogach (np. koń)ʼ, pėdžià ʽrosochaty słup żurawia 
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studziennegoʼ, też ʽjeden ze słupów, na których jest wsparty dach stodołyʼ (LZŽ), SD 

«podpora; socha rosochata do podparcia» (n.m. Pėd̃žiai 3x, Pėdìškiai 2x). — Cps. kãtpėdės 

(zob. katė)̃, lengvapėd̃is ʽlekkomyślny człowiekʼ (por. leñgvas), ožkapėd̃ė a. ožikpėd̃is ʽwzór 

tkackiʼ, dosł. ʽkozi tropʼ, por. pėdà (Senybėj per visą juostą ausdavom ožkapėdès ʽDawno 

temu tkałyśmy o. na całej długościʼ), pė́dsakas ʽślad, tropʼ (do sèkti, por. łot. pẽ̦dsaka 

ʽtropienieʼ, pēdsaku darīt ʽiść tropemʼ), pė́dsakis ʽpies tropiącyʼ, SD pėdsakė «pies łowczy, 

ogar» (por. sãkas), pėdsekỹs ʽtropiciel; tropowiecʼ (por. sèkti), n.m. Pūstapė́džiai (por. 

pū̃stas), rãtpėdis (zob. rãtas), tarpùpėdis 1. ʽprzedział w stodole, gdzie składa się zżęte 

zboże, sąsiekʼ, 2. ʽśrodek stodoły, boiskoʼ (por. tarpu°). Vb. denom. pėd̃auti ʽchodzić, zwł. 

powoli, niedaleko (o starcu)ʼ, pėd̃inti ʽkroczyć, sunąćʼ (nupėd̃inti ʽodejść pomałuʼ), pėdúoti 

ʽchodząc zostawiać ślady; dreptać, deptaćʼ, pėd̃urti ʽpowoli iść, chodzićʼ (por. ŽD 551). — 

Przysłówki stlit. pėstomis ėjo ʽszedł pieszoʼ, gw. pėstõms a. pė́stoms, też pėstõs ʽpieszo, na 

piechotęʼ zakładają zanikłe sb. *pėsta o znacz. ʽtrop łowieckiʼ (adv. ʽpieszoʼ ⇐ ʽidąc po 

śladach stóp zwierzęcychʼ). 

 pedãlas 2 p.a., pėdãlas 2 p.a. ʽpedałʼ — zapoż. z nwn. Pedal n. War. gw. pidõlas (GL 

99; brak w LKŽ), por. mitõlas ⇐ nwn. Metall m. 

 peikenà 3 p.a., acc.pl. peĩkeną 1. ʽdrąg z żelaznym zaostrzonym końcem, służący do 

rozbijania lodu lub zmarzłej ziemi, tzw. pierzchniaʼ (Kai storas ledas, be peikenõs eketės 

neprabesi ʽJak lód jest gruby, to bez pierzchni przerębla nie przebijeszʼ), 2. ʽłom do 

podważania wielkich kamieniʼ, 3. ʽrodzaj siekiery używany przez cieśli do żłobienia w 

grubym drzewieʼ, 4. ʽdłuto żłobiaste do robienia barci, uli, koryt itp.ʼ Drw. wsteczny: peĩkė 

ts. (por. pjūmenis ⇒ pjùmė). Prawdopodobnie peikenà jest wtórnym wariantem fonetycznym 

do paikenà, z nierzadką zmianą ai > ei. Analiza: paik-ena, drw. od zanikłego vb. *paik- 

ʽuderzać, rąbać; żłobićʼ, być może powiązanego ze SE w peĩkti. Por. na SO: kasenà ʽdłuto do 

żłobienia drewnianych naczyń i łyżekʼ ⇐ kàsti; káišena ʽskrobakʼ ⇐ káišti (ŽD 230n.; na s. 

231 autor zauważa, że osnowa peikenà jest dla niego niejasna). — Nieobjaśnionym pozostaje 

war. z dyftongiem ui: puikenà. Būga, RR II, 263 dopuszczał apofonię ui (SZ) : ai (SP), 

wskazując na takie stosunki, jak lùiba : láibas (líebas); luĩtas : laĩtas; puĩšos : paĩšos; 

apofonia tego rodzaju wydaje się jednak problematyczna. Niezdecydowane stanowisko 

zajmuje LEW 563 (hipoteza o rozszerzeniach pwk. pie. *pei-/*poi-). 

 peĩkti, peikiù, peikiaũ ʽudzielać napomnienia, nagany, napominać, karcić kogoʼ, DP też 

ʽfukać, przeć, uwłaczać, szacować, szkalować, hańbićʼ, SD «ganię, gardzę» (syn. niekinu), 

«lżę kogo, łaię sromotnie, szkaluię; przyganiam komu; strofuię o co kogo» (syn. baru), 

peikiu su šauksmu «krzykam przeciw komu», išpeĩkti ʽzganić, skrytykowaćʼ, stlit. ʽzhańbićʼ 

(PK 19111), papeĩkti ʽzganić, udzielić naganyʼ, DP ʽzganić, pohańbićʼ, papeikiu SD 

«ponieważam kogo». SE peik- jest formą zapewne sekundarną na miejscu *piek- (podobnie 

jak kreĩkti, smeĩgti, veĩkti). Spokrewnione z goc. bifaihon ʽskrzywdzić, oszukaćʼ, stang. fáh 

ʽwrogi, wyjęty spod prawaʼ (ang. foe ʽwrógʼ), stfryz. fāch ʽwinny, wyjęty spod prawaʼ, śrwn. 

gevēch ʽwrogi, nieprzyjaznyʼ, < pgerm. *faiha- < pie. *poik-o- (Kroonen 123). Mimo 

wywodów LEW 525 (s.v. paĩkas) i ALEW 750 dalsze związki pwk. peik- pozostają niejasne. 

— Drw. papeikà (zob. niżej), papeikìmas ʽnagana, upomnienieʼ, DP ʽprzyganaʼ, peikėjas SD
1 

«gańca», SD «ganiciel; przyganiacz; strofuiący», peikìmas ʽnaganaʼ, peiktinas SD «przygany 

godny», nepeĩktinas ʽnienagannyʼ, peiktójas ʽkto gani, krytykuje, potępiaʼ (m.in. u 

Mażwida). — SZ pik-: pìktas (zob.), pikùlas (zob.). — WSZ pyk-: pỹkti (zob.). — SO paik-: 

paĩkas (zob.). Zdaniem Skardžiusa (RR 4, 375n.) forma papeikà ʽnaganaʼ (SD «obyczaiow 

ganienie, satyra; pogardzanie; przygana, nagana») weszła na miejsce *papaika skutkiem 

wyrównania do czas. peĩkti. 

 peĩlis, -io 2 p.a. ʽnóżʼ, dúoninis peĩlis ʽnóż do chlebaʼ. SD: skutiklis peilis «brzytwa», 
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peilis kurpinykų «gnyp» [ʽnóż szewskiʼ], peilis čebatorių ts., briauna peilio «tylec noża» 

[ʽtępa strona noża, grzbiet nożaʼ], makštis peilio «nożenki» [ʽpochwa na nóżʼ] — być może 

jest to neoapofoniczny drw. na SP ei ⇐ SZ y od *pylis ʽpilnikʼ, co ma za osnowę sb. *pyla 

ʽpiłaʼ ⇐ błr. pilá, -ý (zob. s.v. pielà). Paralele: atgéivėti ⇐ gyvė́ties; pléišėti ⇐ plė́šti (wśród 

slawizmów ewentualnym kandydatem jest kreĩvas ʽkrzywyʼ ⇐ *krỹvas, o ile to zapożyczone 

z błr. krývy). Odpowiednie wyrazy łot. peĩlis ʽnóżʼ i stpr. peile GRA 27 «messer»469 mogą być 

lituanizmami. BSW 210 łączył peĩlis z pielà ʽpiłaʼ i na tej podstawie postulował praformę bsł. 

*pei̯l-ā-. To nie jest możliwe, ponieważ pielà (zob.) jest najprawdopodobniej slawizmem, z 

kolei słow. pila uchodzi za germanizm. Derksen 2015 nie wciągnął peĩlis do swego słownika 

odziedziczonych wyrazów bałtyckich. — Rzekomy alternant apofoniczny pail- ⇐ peil- (zob. 

LEW 563) otrzymuje inne objaśnienie, zob. paĩlyti. — Drw. peilelis SD
1 «nożyk», peilelis 

rašytojų unt plūksnų darymo SD «nożyk do piorek, skrypturał», peĩlininkas ʽrzemieślnik 

wyrabiający noże, nożownik; bandyta używający noża w napadach, nożowiecʼ. Cps. 

peilãvagis ʽkto kradnie noże; drobny złodziejʼ (por. vagìs), peiliakalỹs ʽrzemieślnik 

wyrabiający nożeʼ (paralele s.v. kálti). Vb. denom. peilinė́ti ʽkraść noże, kraść drobne 

rzeczyʼ, peiliúoti 1. ʽkastrowaćʼ (Ans peiliúo[ja] kuilį, t.y. romija JU ʽOn kastruje knuraʼ), 2. 

ʽciąć nożemʼ. 

 peĩsai, -ų 2 p.a. m.pl. 1. ʽbokobrody, zarost na policzkachʼ (syn. žándenos), 2. ʽpejsy, 

dwa pojedyncze długie loczki zwisające wzdłuż skroni u Żyda-tradycjonalistyʼ (war. paĩsai), 

3. przen. ʽdługie, rozpuszczone, nieuczesane włosy; rozczochrana czuprynaʼ (Laksto 

palaidais peĩsais ʽBiega z rozpuszczonymi włosamiʼ. Tavo peĩsai jau kap arklio vuodega 

ʽTwoje włosy są już jak koński ogonʼ), war. f. peĩsos ZTŽ — zapoż. z błr. pė́jsy, -aŭ (⇐ jid. 

pejes, hebr. pl. pēʼōth, sg. pēʼā ʽskraj, strona; lokʼ). Por. ĖSBM 10, 283. War. peĩzai, gdzie i̯z 

z i̯s przez persewerację (por. pleĩzgės < pleĩskės). — Drw. peĩsokai, -ų 1 p.a. m.pl. ʽpejsy, 

włosy na skroniach; długie włosyʼ, war. peĩsakai, paĩsakai ⇐ błr. gw. pė́jsaxi, -aŭ.  

 péiškėti, péiškėju, péiškėjau 1. ʽtrzaskać – o płotach na mrozieʼ, 2. ʽwrzeszczeć ze 

złościʼ (Boba péiškė, t.y. pyksta, šauk dideliai JU) — czasownik na -ė- od wykrz. peĩkš(t) o 

trzaskaniu, strzelaniu (syn. pýkšt, pókšt). Metateza kš-C > šk-V. Tu też peĩkštis a. péikštis 

ʽkłócić się, złościć sięʼ, péikštus a. peikštùs ʽczuły, wrażliwyʼ. 

 peĩzoti, peĩzoju, peĩzojau żm. 1. ʽwyśmiewać, ganić, napominaćʼ, 2. ʽpisać niestarannie, 

bazgrać, gryzmolićʼ, 3. ʽtrwonić, marnotrawićʼ, išpeĩzoti ʽroztrwonićʼ (Išpeizoj savo daiktus 

ir visą gyvenimą ʽRoztrwonił swoje rzeczy i życie całeʼ). War. peĩzioti, išpéisoti. Ma 

odpowiednik w łot. peizât ʽwyszydzać, wyśmiewaćʼ, peizêt ʽtrwonić, marnotrawićʼ. 

Niejasne. Może być letonizmem jęz. litewskiego. Zdaniem LEW 564, który zakłada pie. *pei-

/pi- jako bazę, ma być spokrewnione z goc. fijan ʽnienawidziećʼ, fajan ʽganićʼ. 

 pekarius, pekorius, -iaus stlit. ʽpiekarzʼ — zapoż. ze stbłr. pekarь, pekarъ, por. błr. 

pékar, -a. Drw. pekerienė BRB ʽpiekarka, kucharkaʼ (PAŽ 331), gdzie -er- na wzór niem. 

Beckerinn (?). — War. pekarčius BRB ⇐ stbłr. pekarec, -rca ʽpiekarzʼ. Por. SLA 165; brak w 

ALEW. Mylny jest wywód z pol. †piekarzec w SLA 165 lub z pol. piekarczyk w LKŽ IX, 750. 

 peklà 2, 4 p.a. stlit., gw. 1. ʽpiekłoʼ, SD
1 «piekło» (syn. pragaras), peklon nužengė PK 

1112 ʽzstąpił do piekłaʼ), też pl.t. pẽklos (Nužengė peklosna ʽZstąpił do piekiełʼ), 2. 

ʽniezgoda, wrogość; kłótnieʼ (Nezgada ir peklà pakilo neišpasakyta), 3. ʽmiejsce bardzo 

odległe, zapadły kątʼ (Pasiek tu jį – gyvena užkampy, kokio te pẽklo ʽZnajdź ty go – mieszka 

w jakimś zapadłym kącieʼ), 4. ʽjesienne bezdroże, grzęzawicaʼ, 5. ʽwielka ilość czegoʼ — ze 

 
469 Do tego kalopeilis EV cps. ʽtasak do rąbania, siekania mięsa, Hackemesserʼ. Może to być błąd odpisu zam. 

<kaco-peilis> – kalka hybrydalna z I członem *kako- oddającym śrwn. hacke- (zob. DLA 42 i Larsson 2010, 

45). 
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zmianą rodzaju na żeński zapożyczone ze stbłr. peklo n., por. błr. pékla, -a n. Inaczej SLA 

167n., LEW 564 i ALEW 751: z pol. piekło, -a n. — War. m. pẽklas: Pekle, eš tau busiu 

Pavietrė BRB ʽW piekle będę ci zaraząʼ (do tego adi. peklęjis DP ʽpiekielnyʼ) ⇐ stpol. pkieł, 

piekła m., we pkieł ʽdo piekłaʼ. ALEW 751 wskazuje na młodsze stpol. piekieł m. jako źródło. 

SLA 166 niesłusznie nazywa peklas ʽprzekształceniemʼ z peklà. Brak w LKŽ. — Drw. peklijà 

ʽgrzęzawisko, bagnoʼ (znacz. etym. ʽotchłańʼ), peklỹnė ʽbłotniste, nieprzejezdne miejsceʼ 

(sufiks jak w syn. klampỹnė), peklìnis ʽpiekielny, jak piekło; nieprzyzwoity (o słowach); 

wielkiʼ (SD
1 «piekielny»), pẽkliorius 1 p.a. ʽten, kto się piekli, kłótnikʼ, pẽkliškas 1 p.a. 

ʽpiekielny; surowy, okrutny, nie do zniesieniaʼ, príepeklai m.pl. ʽotchłanie piekielneʼ (bet 

buvo tamsybėse ir priepekluose anuose pragaro DP 53833 ʽale byli w ciemnościach i w 

odchłaniach onych piekielnychʼ), príepeklis 1. ʽprzedsionek piekła, przedpiekleʼ, 2. stlit. 

ʽotchłanieʼ (pavyzėjęs ing priepeklį, girdėjo balsus sopulio DP 1535 ʽpojźrzawszy w 

otchłanie, słyszał głosy żałosneʼ). Cps. peklãbačiai m.pl. ʽznoszone, zdarte butyʼ (por. bãtai), 

pẽklasmalė a. peklãsmalė ʽsmoła do smołowaniaʼ (por. smalà; dosł. ʽpiekielna smołaʼ), 

pẽklavižės f.pl. ʽpuste kłosy owsaʼ (por. ãvižos). — Adi. peklojėjis DP ʽpiekielnyʼ (Tasaig 

yra vardas, ant kurio klaupia ir puola visokias kelis, dangujęjų, žemėjęjų, ir peklojęjų DP 

5650 ʽToć jest imię, na ktore klęka i upada wszelkie kolano, niebieskich, ziemskich, i 

piekielnychʼ) – decasuativum od formy loc.sg.f. peklojè (paralele: danguję́jis, dienoję́jis, 

pragarę́jis). W DP obok peklojęjis pojawia się war. peklęjis ʽpiekielnyʼ (gen.pl. pękłęių 

41141) – decasuativum urobione od formy loc.sg.m. peklè (zob. wyżej pẽklas). — Vb. 

denom. pẽklinti ʽrobić co nieumiejętnieʼ, nupẽklinti ʽzapodziać coʼ, pripẽklinti ʽnaśmiecić, 

zaśmiecić; w piecu za mocno napalićʼ, pẽklyti, -iju, -ijau 1. ʽwysilać się, ciężko pracować, 

mordować się (np. przy żniwach)ʼ, 2. ʽpogrążać się w błocieʼ (Ratai pẽklija, pẽklija iki ašių 

ʽWóz pogrąża się w błocie aż po osieʼ), 3. ʽpalić tytoń, palić dużo tytoniuʼ, išpẽklyti ʽwyjeść 

do czystaʼ, prapẽklyti ʽzgubić, stracićʼ, refl. pẽklytis ʽzłościć się, awanturować sięʼ (kalka z 

pol. pieklić się). 

 pektoralas stlit. ʽpektorał, krzyż noszony na piersi przez wyższe duchowieństwo 

katolickieʼ — zapoż. ze stbłr. pektoralъ ⇐ pol. pektorał ʽnapierśnik ozdobiony drogimi 

kamieniamiʼ (⇐ śrłac. pectorale). Zob. SLA 166, POLŽ 136 (brak w LEW, ALEW). Por. stlit. 

priekrūtis s.v. krūtìs. 

 pẽkus, -aus 2 p.a. stlit., gw. coll. ʽbydłoʼ. DP ʽbydło, bydlętaʼ. SD: pekus «bydlę, bydło, 

skot» (syn. keltuva «bydło robotne»), ganau pekų «pasę bydło», gyliojimas pekaus «gies, 

gżenie», priganyt, pripenėt pekų «napaść bydło». Cps. pẽkvaris CGL ʽpastuch bydłaʼ (por. 

varýti). War. z obocznym tematem: pẽkas (ZTŽ); z niejasnym dyftongiem ie: piẽkus 

(Zarasaĩ). Wyraz znany z jednej strony z gwar wschodnich, z drugiej strony z autorów 

starolitewskich (Mażwid, Bretkun, Dauksza, Chyliński). Odpowiednik stpr. peckan acc.pl. 

ʽbydło, Viehʼ, stesmu pecku dat.pl. Trudne. Jeśli pẽkus jest wyrazem odziedziczonym, to 

należy wraz ze smãkras i akmuõ do grupy form z nieoczekiwanym refleksem k zam. š 

(†pẽšus) na miejscu pie. *ḱ. Por. wed. paśú- m. ʽbydłoʼ (gen.pl. paśváḥ, acc.pl. paśváḥ), 

páśu- n., aw. pasu- m., łac. pecus, -oris n. ts. (pecus, -udis f. ʽsztuka bydłaʼ), goc. faíhu 

ʽmajątekʼ, stwn. feho, fihu ʽbydłoʼ, < pie. *peḱu-, *peḱu̯-és n. ʽbydło, dobro ruchomeʼ. Zob. 

IEW 797, LEW 564, EWAIA II, 108n. Na temat oboczności lit. š i k zob. LEW, l.c., GJL I, § 

467, Stang 1966, 91n., LIV
2 291, przyp. 11. Według EIEC 23 może to być zapożyczenie 

«from some western IE group». Jeśli natomiast pẽkus nie jest wyrazem odziedziczonym (por. 

brak odpowiedników łotewskiego i słowiańskiego), to może być zinterpretowane jako 

prutenizm jęz. litewskiego. Sam wyraz stpr. peckan jest z kolei podejrzany o zapożyczenie 

niemieckie. Może to być spruszczenie formy śrwn. vëhe n. ʽbydłoʼ, z substytucją p ⇐ v/f; k 

⇐ h oraz e ⇐ ë, por. np. stpr. kelmis EV ʽkapelusz, Huet [Hut]ʼ ⇐ śrwn. hëlme-huot. Dla 

całej tej kwestii zob. DLA § 26. Ostatnio Matasović 2005, 372 wyraził pogląd, że zarówno lit. 
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pẽkus, jak i stpr. pecku jest pożyczkami germańskimi, prawdopodobnie z gockiego faíhu). 

 pelč̃iai, -ių 2 p.a., pėl̃čiai 2 p.a. m.pl. przest., gw. 1. ʽrama okna, obrazuʼ, 2. ʽrama do 

rozpięcia tkaninyʼ, 3. ʽrozwidlone drewno do rozpinania i suszenia skóry, tzw. piądłoʼ, 4. 

ʽszkielet kosza przygotowany do wyplataniaʼ, 5. ʽwspornik, żebroʼ, 6. ʽbok wozu 

drabiniastegoʼ — zapoż. z błr. pjálьcy, -aŭ m.pl. ʽrama do rozpięcia tkaniny do wyszywania, 

haftowaniaʼ. — War. pelč̃ius lub pėl̃čius, SD pelčius «rama abo listwy drzewiane do 

obrazow», pelčius lungų «rama, ramy okien»; war. s-mobile: spelč̃iai, spelč̃ius. Są też 

warianty z ʽdyftongiem graficznymʼ <Cie> dla oddania sekwencji [Cje] z [Cja]: piẽlčiai, 

spiẽlčiai, spiẽlčius. Analiza: [pjelč̓ ai] < [pjalč̓ ai] ⇐ błr. pjálьcy (paralele: kuliẽvas, piẽskas). 

Por. SLA 166, LEW 565, ĖSBM 10, 296. Zob. też išpėlioti. 

 peldė́ti I, példu, peldė́jau stlit. 1. ʽoszczędzaćʼ, 2. ʽżałować komu czego, wzbraniać 

czego, skąpićʼ (penįgų peldėť arba skųsť DP 3838 ʽpieniędzy nie żałowaćʼ), 3. ʽwzbraniać się 

przed czymʼ (Mirti nepeldėjai KN ʽNie wzbraniałeś się przed śmierciąʼ). DP ʽżałować; 

litować sięʼ. Problematyczne. LEW 565 uważa, że -d- formy peldė́ti jest sufiksem 

porównywalnym z -n- formy pelñas ʽzysk, zarobekʼ, a to prowadzi go do zaliczenia obu 

form do pwk. pie. *pel- ʽsprzedać, zarobićʼ. Trudno się z tym zgodzić, ponieważ nie 

wiadomo, dlaczego akut formy példu kłóci się z jego nieobecnością w pelñas. Obecność 

akutowanego példu zachęca do szukania związku z rodziną pìlti, zwłaszcza z drw. na -dy-, 

pìldyti ʽsypać, nalewać, napełniaćʼ. Poddajemy więc pod dyskusję hipotezę neoosnowy pild- 

i neoapofonii SZ iRC ⇒ SP eRC: pìld(yti) ⇒ peld(ė́ti). Można to porównać z silsė́ti ⇒ sélsėti 

i ìrti ⇒ érdėti. Przejście znaczeniowe od ʽsypać, nalewaćʼ do ʽoszczędzać, skąpićʼ mogło 

nastąpić na podstawie formy zaprzeczonej nepìldau ʽnie sypię, nie lejęʼ, skąd przy drw. 

peldė́ti znacz. przenośne ʽskąpię, żałuję komu czegoʼ. Por. spulė́ti ʽoszczędnie używać, 

skąpićʼ jako oboczny SZ z ul i z s-mobile. — Gdy chodzi o stpr. ast peldīuns ENCH ʽuzyskał, 

hat erworbenʼ (czyt. [peldí.jəns]), to jest to forma peryfrastycznego prt. od *peldīt (-ī- z -ē-), 

prs. *peldija, o funkcji zapewne kauzatywnej w stosunku do lit. peldė́ti (zob. LAV 255). 

 peldė́ti II, peldėja (war. pelda), peldėjau żm. ʽpłynąć, pływaćʼ (Dowkont) — zapoż. z 

łot. pel̂dêt, -du (war. -žu), -ēju ʽpływać, kąpać sięʼ (Urbutis 2010, 301). LEW 565 uważał 

wyraz lit. za prapokrewny z łot. 

 pelė ̃ 4 p.a. 1. ʽmysz, Musʼ, 2. SD
1 «szczurek, glis», 3. marių pelė SD «popielica» 

[ʽgryzoń o szaropopielatym, srebrzystym futerku i puszystym ogonie, Glis glisʼ, SPXVI]. 

Alternanty pwk. pel-, mianowicie SO pal-: pálšas, palṽas (zob.) oraz SZ pil- (zob. pìlkas) 

wskazują na to, że ʽmyszʼ została nazwana odpowiednio do barwy owłosienia jako ʽistota 

płowa, popielataʼ. Sb. pelė ̃jest wraz z łot. pele, stpr. pele° ʽmyszʼ neologizmem na miejscu 

pbsł. *mūs-i- (BSW 191: mūṣi-), widocznego w scs. myšĭ, -i ʽmyszʼ. Był to drw. tematyczny 

na -i- od rzeczownika pie. *muH-s, gen.pl. *muH-és/-ós ʽmyszʼ, por. gr. μῦς, μυός m., łac. 

mūs, mūris m., sti. mū́ṣ- m.f. [ʽmysz, szczurʼ], orm. mukn, stwn. mūs. Zob. ESJS 509. — Drw. 

pelė́kas ʽmyszaty, popielaty – o koniu, krowieʼ (por. łot. pęlēks ʽszary, popielatyʼ), pelė́kis, -ė 

ʽmyszate zwierzę; siwe zwierzęʼ, pelė́nas 1. ʽnornik, gryzoń z rodziny myszowatych, 

Arvicola, Microtusʼ, 2. ʽptak myszołów, Buteoʼ (zwany też pelių̃ vãnagas), 3. bot. 

ʽgorczycznik, Barbaraeaʼ. Zdrob. pelýnas, peliùkas, pelýtis, peliū́kštis, pelùitis, pelū́kštis, 

pelū́tis. — Cps. pelė́da (zob.), pelė́gaudai (zob.), peliaaũsis ʽkto ma uszy jak u myszyʼ (por. 

ausìs), pẽliatakis i peltakỹs (zob. pélšūdis). — Vb. denom. peliáuti ʽłapać myszyʼ, pelinė́ti 

ts., pelióti ts.  

 pelė́da 1 p.a. ʽsowa, Strixʼ, łot. pe̦lê̦da ts. — przez elizję z *pelē-ēda (ŽD 428, GJL II, § 

16). Złożenie leksemów pelė ̃ʽmyszʼ i ėd-, ė́sti ʽżrećʼ, znacz. etym. ʽistota pożerająca myszyʼ 

(por. LEW 566, ALEW 752). Podobne pod względem budowy są wyrazy bìčėda, mažė́da, 
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žuvė́da, jak też karvélėdis. — Drw. pelėdìkė ʽsowa pójdźka, Athene noctuaʼ, pelė́dūtis ʽpisklę 

sowyʼ, pelėdžiùkas ts., cps. pelė́dgalvis ʽmotyl sówkaʼ (por. galvà). Nazw. Pelė́da, Pelė́džius. 

N.jez. Pelėdìnis, n.rz. Pelė́dravis, Pelė́dupis. — Od neoosn. pelėd- utworzono drw. na -rā-: 

pelė́dra ʽsowaʼ (por. žuvė́dra ⇐ žuvė́da). 

 pelė́gaudai, -ų 1 p.a. m.pl. ʽłapka na myszy a. szczuryʼ — złożenie z pelė ̃ ʽmyszʼ i 

°gaudai jako nomen postverbale od gáudyti ʽłapać, chwytaćʼ; z innym tematem: pelė́gaudis 

ʽptak drapieżny myszołów, Buteoʼ (przenośnie też o kocie), SD «myszołow» (por. 

palė́sakalis), pelė́kautai m.pl. ʽpułapka na myszyʼ, SD «łapica, łapka mysza» (por. káuti), 

warianty: z al zam. au: pelė́kaltai; z o zam. au: pelėkočiai BRB (PAŽ 332); z nieorganicznym 

l: pelė́klautai; pelė́sakalis ʽsokół myszołów, Falco tinnunculusʼ (por. sãkalas). Tu też stpr. 

pelemaygis EV ʽjastrząb myszołów, Rotilwye [Rötelweihe, Turmfalke, Falco tinnunculus]ʼ 

(Trautmann 1910, 393), znacz. etym. ʽdusiciel myszʼ (zob. máigyti). Zob. też pelė́krūtai s.v. 

krutė́ti. 

 pẽlekas 3 p.a. 1. ʽpłetwaʼ, zwykle pl. pelekaĩ ʽpłetwyʼ, 2. gw. ʽogon rybyʼ, 3. gw. 

ʽszyjka rakaʼ, 4. gw. ʽpowiekaʼ (Šviesiais pelekaĩs ʽZ jasnymi powiekamiʼ). War. pelėk̃as 

ʽpłetwa; powiekaʼ. Też f. pelekà ʽpłetwa; ogon rybyʼ, pelė́ka ʽszyjka rakaʼ. War. ze zmianą le 

> la: pẽlakas ʽpłetwa; ogon rybyʼ, SD <pelakas> «ogon węża». War. sonoryzowane: pẽlegas 

ʽogon rybyʼ, pẽlega ts. (paralele s.v. lenciū̃gas). Formacja na -ek- od pwk. *pel- ʽpłynąć, 

pływaćʼ, jaki można wywnioskować z takich form łotewskich jak pel̂dêt ʽpływać, kąpać sięʼ i 

pel̂dinât ʽpławić (konie, bydło)ʼ. Znacz. etym. ʽto, co służy do pływaniaʼ. Paralele: 1. psł. 

*ply-tva, stczes. plýtva ʽpłetwa; skrzelaʼ, pol. XVII w. płytwa ʽpłetwaʼ ⇐ *plyti ʽpłynąć, 

pływaćʼ (ros. plytь, plyvú, stpol. płyć ʽpłynąć, lać sięʼ), 2. ros. plavník ʽpłetwaʼ ⇐ plávatь 

ʽpływaćʼ. Na temat suf. -ek- zob. GJL II, § 458. Zob. też LEW 566 (s.v. pẽlega). 

 pẽlenas 3 p.a. żm. 1. ʽotwarty ogień, ogniskoʼ (syn. pelẽnė), 2. ʽpopielnikʼ, 3. ʽpłatek 

popiołuʼ. War. pẽlinas ʽogniskoʼ. Odpowiedniki bałtyckie: łot. pe̦lns ʽogniskoʼ, stpr. pelanno 

EV ʽHert [Feuerherd]ʼ. — Pl.t. pelenaĩ ʽpopiółʼ odpowiada łot. pe̦lni ts. i stpr. pelanne EV 

ʽAssche [Asche]ʼ. War. pelinaĩ (Ugnis pelinais užžerta ʽŻar pokryty popiołemʼ). — Drw. 

pelenìnis ʽpopielny, popiołowyʼ, pelenai švę̃sti, SD <pelenay ßwisty> «popielec» [dosł. 

ʽpopiół poświęconyʼ], pelenijà ʽŚroda Popielcowaʼ, pelenynos f.pl. SD «popielec, dzień 

popielny» [ʽdzień będący początkiem Wielkiego postuʼ], peleninykas SD «popielnik co 

popioł robi» – kalka ze stpol. popielnik ʽtrudniący się wyrabianiem popiołu, uzyskiwaniem 

potażu z popiołu drzewnegoʼ (por. pelenìnis : stpol. popielny ʽpopiołowyʼ), pelẽnius 

ʽuwalany w popiele; nieokrzesaniec, grubianinʼ, SD pelenius «gruby, grobijan», cps. 

pelenrūsà ts. (por. rū́sti), pelénvietė ʽmiejsce, gdzie się zsypuje popiółʼ (war. z epentezą d: 

żm. peléndvietė, por. žiaudrùs). N.m. Pelẽnė, Pelẽniai 8x, Peleniaĩ, Pelẽniškiai 2x. — 

Dawniej porównywano pod względem pierwiastka z wyrazami pelė ̃ ʽmyszʼ (zob.) i łac. 

pollen, -inis n. ʽpył mączny, delikatna, doskonale zmielona mąka; proszekʼ (por. IEW 802, 

LEW 566). Raczej do pie. *pel- ʽzapłonąć, stanąć w płomieniachʼ (por. IEW 805; LIV
2 469, 

bez wzmianki o bałt. pel-). Zdaniem LIV
2, l.c. osnowa reduplikowana pie. perfecti *pe-pol- 

pozwoliłaby nawiązać tu słowiańską osnowę pol-, por. scs. polěti, poljǫ ʽpalić się, płonąćʼ, 

ros. polétь, stczes. poleti, polí ts. Tu też nomen psł. *polěno ʽto co się pali, co jest paloneʼ: 

strus. polěno ʽkrótki kawałek drewnaʼ, czes. poleno ʽpolano, szczapaʼ. (Pol. polano ʽkawał 

drewna, bierwionoʼ, znane dopiero od XVIII w., może być rutenizmem, por. Boryś 459). 

Dalej por. psł. inchoativum *pol-ne-: scs. vŭsplanǫti sę ʽzapalić się, zapłonąćʼ, czes. planout 

ʽpłonąć, palić sięʼ, stpol. wspłonąć ʽbuchnąć płomieniemʼ, pol. płonąć ʽpalić się płomieniem; 

błyszczeć, jaśniećʼ (por. Vaillant III, 234). — Psł. *pol-men-: scs. plamy, acc.sg. plamenĭ 

ʽφλόξʼ, sch. plȁmȇn, -mena, ros. gw. pólomja, pol. płomień, -mienia. — WSO *pōl- widać z 

jednej strony w scs. paljǫ, paliti ʽφλέγεσθαι, niecić ogień, palićʼ – causativum-iterativum do 
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polěti (por. ros. paljú, palítь, pol. palę, palić, opalić, spalić), z drugiej strony w intensivum 

*palati < *pōl-ā-, por. stczes. pálati ʽpalić się, płonąćʼ, pol. przest. pałać ʽgorzeć, palić się, 

płonąć; świecić się, błyszczeć; być w stanie zapalnym, mieć gorączkęʼ (przen. pałać ogniem, 

gniewem, miłością), por. Vaillant III, 423. 

 pelės̃iai, -ių 2 p.a., pelėsiaĩ, -ių̃ 3 p.a. m.pl. ʽpleśń, np. na kiszonej kapuścieʼ (war. 

pelės̃ai) — dewerbalny rzeczownik z suf. -si̯a, -sa- od neoosn. pelė, wyabstrahowanej z inf. 

pelė́ti ʽpokrywać się pleśniąʼ (zob.). Oboczność tematu fleksyjnego powtarza się w 

degės̃iai/degės̃ai ⇐ dègti; svilės̃iai/svilės̃ai ⇐ svìlti, por. GJL II, § 366. — Vb. denom. 

pelėsiúoti ʽpleśniećʼ. 

 pelė́šas 1 p.a. gw. ʽmyszatej maści konik miejscowego chowu, bardzo wytrzymałyʼ (An 

mūs kalnų prieš pelėšą nėr [geresnių] arklių ʽNa nasze góry nie ma lepszego konia niż 

«pelėšas»ʼ) — drw. od pelė ̃ʽmyszʼ, z rzadkim formantem -ėš- (por. kevė́ša, kripėšà, ŽD 316). 

 pelė́ti, pelė́ja (war. pẽli, pẽla), pelė́jo ʽpokrywać się pleśnią, pleśniećʼ, supelė́ti 

ʽspleśniećʼ, pelu SD «pleśnieię», supelė́ti ʽspleśniećʼ, supelu SD
1 «pleśnieię; popleśnieię», też 

o starej pannie: supelė́jusi sénmergė i w złorzeczeniu (Kad tu supelėtum! dosł. ʽŻebyś 

spleśniał!ʼ) — vb. denominativum na -ė- od przym. *pel-a- ʽszaryʼ (zob. pelė)̃. Znacz. etym. 

ʽszarzeć, zwł. pokrywać się zielonkawoszarym nalotemʼ. — Drw. pãpelos f.pl. ʽpleśń na 

powierzchni piwaʼ, pelės̃iai (zob.), supelės f.pl. «pleśń» (syn. susenėjimas). — Neoosn. 

pelėj-: pelėjaĩ m.pl. ʽpleśńʼ, war. pelė́jai, pelėj̃ai, SD <peleiey> «pleśń», pelė́jimai ts. — Z 

innym sufiksem: pelýti, -ìja, -ìjo gw. ʽpleśniećʼ. Caus. pelýdyti ʽdoprowadzać do spleśnienia, 

np. chleb, mąkęʼ. Osobno zob. syn. plė́kti. — Niejasna jest proweniencja osnowy *plēs- w 

psł. *plěsnĭ f. ʽpleśńʼ, por. cs. plěsnĭ, ros. plésenь, czes. plíseň, -sně, pol. pleśń. Boryś 441 na 

podstawie stchorw. plijes ʽpleśńʼ, chorw. gw. plȋs ʽwarstwa brudu na skórze; pleśńʼ, słń. gw. 

plȇs ʽpleśńʼ i kasz. ples m. ʽpleśńʼ odtwarzał sb. psł. *plěsŭ < *plē-so-, znacz. etym. ʽszary, 

zielonkawoszary osad, nalot, pleśńʼ. LEW 566 dopuszcza wywód *plěsnĭ z *plais- (*plois-), 

co miałoby alternować z *pleis- w lit. pléiskanos ʽłupieżʼ. 

 peletrū̃nas, paletrū̃nas 2 p.a. 1. bot. ʽbylica draganek (estragon), Artemisia 

dracunculusʼ (wykorzystywana jako zioło i przyprawa), 2. bot. ʽkozłek lekarski, Valeriana 

officinalisʼ. Niejasne. LEW 567 uważał za przekształcenie łac. valeriana na wzór pelū̃nas 

ʽpiołunʼ, ale nie podał szczegółów. Por. nwn. Baldrian ʽValerianaʼ. 

 pelgrimas stlit. ʽpielgrzymʼ (Jai ataiviei aba pelgrimai kokie mieste būtų PK 20316 

ʽJeśliby przychodniowie albo pielgrzymi jacy w mieście byliʼ) — zapoż. ze stbłr. pelkgrimъ, 

pelьgrymъ ⇐ pol. pielgrzym (SLA 166; brak w ALEW). NB. W SD s.v. «pielgrzym, 

peregrinator» figuruje swojskie keliautojas, od keliauju «pielgrzymuię, peregrinor». Zob. też 

peregrinas i piligrìmas. 

 pelìkis, -io 2 p.a. przest. ʽw Litwie pruskiej: miedziana moneta o wartości trzech 

groszyʼ (syn. eidžiùkas) — z substytucyjnym suf. -ik- zapożyczone z prus.-niem. pälke, 

pölke, por. nwn. Pelchen (GL 98). 

 pelýnas 1 p.a., pelỹnas 2 p.a. gw. bot. ʽbylica piołun, Artemisia absinthiumʼ — zapoż. z 

błr. przest. pelýnъ (SLA 166). Por. strus. pelynŭ ob. pelynĭ. War. pelỹnas, pẽlynas. Osobno 

zob. palýnas. — SD zaświadcza pelynos f.pl. «piołun» (syn. metėliai), gw. pelỹnos ts. — NB. 

Gwarowe formy z suf. -ūn-: pelū̃nas, pelū́nas, wzorują się prawdopodobnie na odpowiedniku 

pol. piołun. Por. rodzimy syn. mẽtėlė. 

 pélkė 1 p.a. 1. ʽbagno, grząskie miejsce ze stojącą wodąʼ (Pélkė arklius, gyvolius 

praryn ʽBagno pochłania konie, bydłoʼ), 2. ʽkałuża po deszczu, błotoʼ, 3. ʽkawałek torfuʼ 

(Uždėk ant ugnies porą pelkių, kad neužgestų ʽDołóż do ognia parę kawałków torfu, żeby nie 
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zgasłoʼ). Odpowiedniki bałtyckie: łot. pelce a. pelcis ʽkałużaʼ (por. pelcêt ʽoddawać mocz, 

szczaćʼ), stpr. pelky EV ʽbagno, Bruch [Sumpfboden, Sumpfwiese]ʼ (Trautmann 1910, 393). 

SE pelk- może stać w apofonii do SO *palk- (por. łot. palce ʽpotok deszczowyʼ) oraz SZ 

pilk- (por. pìlkas ʽszaryʼ). Znacz. etym. ʽmiejsce porosłe szarawą, szarzejącą roślinnościąʼ. 

Por. z jednej strony balà ⇐ bãlas, bálti, z drugiej strony łac. palūs, -ūdis f. ʽstojąca woda, 

bagno, jezioroʼ ⇐ pall-, por. palleō, -ēre ʽblednąć, być bladym, żółtymʼ, pallidus ʽblady, 

jasnoszaryʼ, pallor ʽbladośćʼ. Transponat ie. *pelHk-/*pḷHk-. Dalszy wywód niepewny. Zob. 

LEW 567, WH II, 243. Schrijver 1991, 210n. i de Vaan 442 zgłaszają zastrzeżenia co do 

związku treści ʽgreyʼ i ʽswampʼ. — Zapoż. litewskie w błr. pélьka ʽokno w bagnie, 

przerębelʼ, gw. też ʽpłoń, niezamarzające zimą miejsce na rzece lub jeziorzeʼ (drw. wsteczne 

pélja ʽgłębsze miejsce w wodzieʼ, pelь ʽparów, jar, owalne zagłębienieʼ), ros. gw. pelьka 

ʽprzerębelʼ (Urbutis, Balt V:1, 1969, 67 = Urbutis 2009, 380). — Drw. pelkė́tas ʽbagnistyʼ, 

pelkiaĩ m.pl. ʽjakieś rośliny bagienneʼ, pelkýnas ʽmiejsce bagniste, błotaʼ, pelkìnė ʽsamogon, 

bimberʼ [pędzony nielegalnie na bagnach] (por. raistìnė, krū́minė), ùžpelkis ʽmiejscowość 

leżąca za bagnem, błotemʼ. Cps. pelkóžis (zob. ožỹs), raĩstpelkė (zob. raĩstas). Vb. denom. 

pelkė́ti, -ja, -jo ʽzabagniać sięʼ. — Nazw. Ùžpelkis (por. pol. Zabłocki ⇐ Zabłocie). N.m. 

Pélkės 2x, Pelkỹnė, Papélkiai 2x (stpr. Papelx), Ùžpelkiai 12x, Užpelkiaĩ, Ùžpelkis, cps. 

Kum̃pelkė (*Kump-pelkė), Pušìnpelkis. N.rz. Gỹpelkis (*Gyv-pelkis, dosł. ʽŻywe Bagnoʼ), 

Pélkupis 7x, Pelk̃upis, Pelkupỹs. Dla staropruskiego por. złożone n.m. Bitpelkis, Ilgenpelke, 

Weispelke, Wytopelke, Pelkiten, Tlokenpelk ob. Tlokunpelk (AON 21, 49, 118, 183, 198, 203). 

 pelñas 4 p.a., też pl.t. pelnaĩ ʽzysk, zarobek, dochódʼ. Odpowiedniki bsł.: łot. nuõpe̦lns 

ʽzasługa, zyskʼ (z innym suf. pèļņa f. ʽzarobekʼ), psł. *pelnŭ ʽzdobycz, zyskʼ, por. scs. plěnŭ, 

-a ʽλάφυρα, τa σκῦλα, łup, zdobycz wojennaʼ i ʽαἰχμαλωσία, niewolaʼ, sch. plȉjen ʽłup, 

zdobyczʼ, słń. plén ts., ros. przest. polón ʽniewola; jeńcy, niewolnicyʼ, czes. plen ʽłup, 

rabunekʼ, stpol. plon ʽłup, zdobycz wojennaʼ (dzielić plony ʽdzielić łupʼ), XVI w. ʽniewolaʼ, 

pol. plon ʽżniwo, to, co zebrano z polaʼ, gw. ʽprzyrost ziarna; obfitość zbożaʼ. Zgodność 

słowotwórcza bałto-słowiańska, por. Būga, RR II, 512n., BSW 213, LEW 567n. Łączono z pie. 

*pel- ʽsprzedać, zarobićʼ, por. gr. πωλέω ʽsprzedawać, wydzierżawiać; zdradzić za 

pieniądzeʼ (IEW 804: 6. *pel-; LEW 568470). Brak jest hasła *pel- w LIV
2. — Drw. núopelnas 

ʽzasługaʼ, pelnìngas ʽdochodowy, zyskowny, przynoszący zysk, intratnyʼ, pelniniñkas 

ʽszukający dużego zysku, spekulantʼ, cps. diẽnpelnis ʽwyrobnik, robotnik dniówkowyʼ, por. 

dienà (kalka z nwn. Tagelöhner m.), rañkpelnis ts. (dosł. ʽten, kto dostaje zarobek do rękiʼ, 

por. rankà). Vb. denom. pelnáuti ʽzarabiaćʼ. Zob. też pelnýti. 

 pelnýti, pelnaũ, pelniaũ ʽzyskiwać, pozyskiwać, zasługiwać; zapracować na co, 

zarobićʼ, DP ʽzasługiwać, odnosić, nabywać, zyskać, sprawowaćʼ, SD
1 nupelnau «korzystam; 

płużę; pozyskawam; skorzystawam; wysługuię; zasługuię». Refl. nusipelnýti ʽzasłużyć się, 

zasługiwać sięʼ, pasipelnýti ʽosiągnąć zysk, dorobić sięʼ. Poświadczona w gwarach fleksja na 

-ijù, -ijaũ (inf. pelñyti, drw. nupelñijimas ʽzasługaʼ) przemawia na rzecz denominatywnej 

genezy tego czasownika, zob. pelñas. Odpowiednik łot. pèlnît, -u (war. -ĩju), -ĩju ʽzarabiać, 

zyskiwać, zdobywaćʼ. — Neoosn. pelny-: įpelnymas DP ʽdostanieʼ, nupelñymas ʽzasługaʼ, SD 

«wysługa, wysłużone», pelnýtai adv. ʽzasłużenie, według zasługʼ, pelnýtojas ʽkto zarabiaʼ. — 

Neoosn. peln-: pelnikáuti, pasipelnikáuti ʽszukać łatwego zyskuʼ (brak ogniwa pośredniego w 

postaci n.agt. *pelnikas; por. kūlikáuti ⇐ kūlìkas). 

 pélšūdis, -džio 1 p.a. gw. ʽmysie łajnoʼ — złożenie z pelė ̃ ʽmyszʼ i šū́das ʽłajnoʼ. 

Wziąwszy pod uwagę takie przykłady, jak kélduobė < *kẽlia-duobė, žálgiris < *žãlia-giris, 

 
470 Tu na pierwszym miejscu wskazano comparandum w postaci sti. páṇate ʽtarguje sięʼ < *paln-. Tymczasem 

EWAIA II, 69 wywodzi páṇate z *pṛ-nā-, w nawiązaniu do gr. πέρνημι ʽwywieźć na sprzedaż, sprzedać; 

sprzedać za łapówkę (o politykach)ʼ, stir. renim ʽsprzedajęʼ (pwk. pie. *perh2-, zob. LIV2 474). 
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wypada przyjąć praformę *pẽlia-šūdis, akcentowaną na I członie. Akut jest więc objawem 

wzdłużenia zastępczego, które zostało wywołane synkopowaniem samogłoski łącznikowej -

a-. — Innym złożeniem z pelė,̃ które pokazuje intonację, jest péltakis ʽścieg stebnowanyʼ 

(liter. peltakỹs 3 p.a.; war. páltakis, paltakỹs), dosł. ʽmysia dróżka, mysia ścieżkaʼ. Tu 

szczęśliwym trafem utrzymał się war. czterozgłoskowy z akcentem na I członie, por. 

pẽliatakis, -io. Por. jeszcze gw. pelt̃akis, -io, gdzie cyrkumfleks jest sprzeczny z 

trójzgłoskową strukturą wyrazu. W tym świetle również war. peliãšūdis 1 p.a. będzie miał 

innowacyjną akcentuację; możliwe, że wzoruje się ona na war. pelė́šūdis 1 p.a.  

 pẽlūs, -ų̃ 4 p.a. m.pl. lub f.pl. stlit. ʽplewy, łuski ziarna, odpadki pozostałe po 

wymłóceniu zboża i odwianiu ziarnaʼ (m.in. DP, SD). Forma pluralna od tematu na -u-, pbsł. 

*pelū-C / *peluu̯-V. Por. instr.pl.f. pelumis: tomis pęłumis DP, molis su pelumis mintas SD 

«oblepa ściany» (dosł. ʽglina zagnieciona z plewamiʼ; odpowiada to strus. sŭ pelŭmi ʽz 

plewamiʼ, zob. Būga, RR II, 239). W jęz. literackim ustalił się temat na -a-: pelaĩ, -ų̃: grūdaĩ 

su pelaĩs ʽziarno z plewamiʼ, atskìrti pelùs nuo grūdų̃ ʽoddzielać ziarno od plewyʼ. — 

Odpowiednik łot. pe̦lus pl. ʽplewyʼ; obok tego młodsza osnowa na -ā-: pe̦lvas – z pe̦luvas 

f.pl. ʽplewyʼ przez synkopę (drw. od neoosn. peluv-); z wtórnym zakończeniem: pe̦lavas. 

Również w słowiańskim widać innowację na miejscu odziedziczonego pdg. *pely, *pelŭve, 

mianowicie drw. na -ā-: psł. *pelu̯-ā- ʽplewaʼ, por. scs. plěvy f.pl. ʽἄχυρονʼ, sch. pljȅva, ros. 

pelëva, ukr. polóva, błr. pljavá, czes. pleva (przest. pléva), pol. plewa. Z tym zgadza się 

refleks stpr. pelwo EV ʽplewa, Sprew [Spreu]ʼ. Por. BSW 213, REW II, 331, 394, LEW 568n. 

Pbsł. osnowa na -u- wywodzi się z pie. *(s)pelH-u- (zob. LIV
2 576, Derksen 2008, 395) i 

przypomina wed. palā́va- m. ʽplewa, łuskaʼ < pie. *pelH-ōu̯- (zob. IEW 31, 803n.), jak też 

łac. palea, -ae ʽplewa; słomaʼ < *palei̯ā-, od pwk. pie. *pelh1- ʽkołysać czym, potrząsaćʼ 

(por. de Vaan 440). Przez s-mobile pẽlūs może być spokrewniomne ze spãliai (zob). — Drw. 

pẽlinas ʽpokryty plewami – o ubraniuʼ, pelùdė ʽplewnik, miejsce w stodole, gdzie się 

przechowuje plewyʼ, SD «plewnik», war. palùdė (neosuf. -dė jak w alùdė, por. łot. pe̦lūde, 

gw. pe̦lude ʽplewnikʼ; inaczej LEW 568: cps. z dė́ti), ⇒ pẽludis ʽsito sznurkowe do 

oddzielania plewʼ; pelùitas ʽoblepiony plewami, np. worekʼ, pelū́nė ʽplewnikʼ (Pelū́nėn pelùs 

sapildinė́ja ZTŽ ʽDo plewnika rzucają plewyʼ), pelúotas ʽoblepiony plewamiʼ, SD 

«plewisty», pelutìnis ʽz plew; z dodatkiem plew (o chlebie)ʼ. — Cps. lìnpeliai m.pl. ʽplewy 

lnianeʼ (por. linaĩ), miẽžpeliai m.pl. ʽplewy jęczmienneʼ (por. miẽžiai), pélnešis ʽpłachta do 

przenoszenia plewʼ (por. nèšti), pelùkinė ʽplewnikʼ (por. kìnis m.in. ʽściółka dla zwierzątʼ), 

pelùsietis ʽsito do przesiewania plewʼ (por. síetas).  

 pémpė 1 p.a. 1. ʽptak czajka, Vanellus vanellusʼ (SD pimpė «czayka, parrus»), 2. bot. 

ʽgrążel, Nupharʼ; odpowiednik stpr. peempe EV ʽczajka, Kriwittze [Kiebitz]ʼ — od 

onomatopeicznej osnowy *pemp-, która powstała bądź z powtórzonego wykrz. *pem-pem 

(podobnie jak pam-p- ⇐ pam̃-pam̃), bądź z nazalizowania wykrz. pep, pėp (podobnie jak 

pam̃pt ob. pàpt). Por. wykrz. pė́pt o pisku ptaka, ⇒ pėp̃ti ʽkrzyczeć cienkim głosem – o 

gąskach i kurczętachʼ. Nazwa czajki wiązałaby się więc z wydawanym przez nią głosem, tak 

samo jak w wypadku syn. knývė (zob.) i gyvìklė (s.v. gýviauti). Por. jeszcze griežė ̃lub griežlė ̃

ʽderkaczʼ ⇐ griẽž-griẽž. LEW 569 przywoływał porównanie z łot. pempe ʽkrótki ogon świni; 

obcięty ogon koński; krótki biczʼ. — Drw. pempė́tas ʽpstry jak jajo czajkiʼ, pempýkštis ʽmałe 

czajkiʼ, pémpinas ʽsamiec czajkiʼ, pempỹnė ʽmiejsce lęgowe czajek; podmokła, porośnięta 

krzakami łąkaʼ. — Nazw. Pémpė, Pìmpė, Pìmpis. N.m. Pémpės 3x, Pémpiai, Pempiaĩ, 

Pempỹnė, Pémpiškiai 2x. 

 penaĩ, -ų̃ 4 p.a. m.pl. gw. ʽobwisłe płatki skóry pod szczękami koguta, indyka lub kury, 

tzw. dzwonkiʼ. Niejasne. LEW 569 sugerował pokrewieństwo z sb. pẽnas ʽpokarm, 

pożywienieʼ (por. zdanie Paukštis neša peną savo vaikams ʽPtak przynosi jedzenie swoim 
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pisklętomʼ). Synonimami penaĩ są abrū̃sai, pakabùčiai, pakarū̃klai. 

 péndėti, péndi (péndėja), péndėjo, war. akc. pendė́ti, peñdi, z prvb. iš-, su- 1. ʽschnąć, 

usychać, twardniećʼ, 2. ʽpróchnieć, butwiećʼ, 3. ʽchudnąć, marniećʼ — analiza: pend-ė-, 

stativum na -ė/i- od neoosn. pend-, wyodrębnionej z *pen-da ʽschnieʼ, prs. intransitivum na -

d- do *pen-C/*pin-C. Paralele: skéldėti, svérdėti. Nawiązania pierwiastkowe 

problematyczne. Por. z jednej strony spę́sti ʽrozpinać sidłaʼ < pie. *(s)pen- (LEW 569n.), z 

drugiej strony pìnti ʽpleść, splataćʼ < pie. *(s)penh1- (LIV
2 578; sceptycznie ALEW 993). 

Niejasny pozostaje wariant z pierwiastkowym -t-: péntėti, -ja, -jo ʽusychać, wysychać; 

chudnąć, mizerniećʼ. — Nomina: ìšpenda c. ʽdrzewo suche, spróchniałeʼ (typ ìšpera), 

pendės̃iai m.pl. ʽprzedmioty zbutwiałeʼ, pendìs, -iẽs f. ʽczerw drzewny, kornikʼ (syn. 

trandìs). — Neoosn. pendė-: péndėdinti cur.: Ana péndėdin duoną, kad mažai suvalgo, t.y. 

sendin JU ʽOna doprowadza chleb do zeschnięcia, żeby go mniej zjadanoʼ. — Z innymi 

sufiksami: péndinti (Ana péndin duoną, kad neėstų daug JU), išpendýti ʽspróchnieć; o mięsie: 

zepsuć sięʼ (Ta mėsa sena, išpendijus), supendýti ʽspróchnieć, zbutwiećʼ; neoosn. pendy-: 

pendýdinti cur. ʽzrobić tak, żeby ktoś miał suche, wysuszoneʼ. — SZ pind- (⇐ pend-): 

išpindė́ti ʽzeschnąć, zbutwieć; spróchnieć; zwietrzeć – o piwieʼ (war. supintė́ti), refl. 

nusipindė́ti ʽschudnąć; zgłupiećʼ. Do tego jako prs. ingressivum pį́sta a. piñsta (*pind-sta); 

piñdo a. piñto, pį́sti a. piñsti ʽschnąć, twardnieć; chudnąćʼ; °pintýti ʽchudnąćʼ. Nomina: pìnda 

c. ʽwyschnięty przedmiot lub kawałek jedzeniaʼ, też ʽwychudłe, wynędzniałe zwierzęʼ, 

piñdena ʽwychudła kobietaʼ. ALEW 777 rozważa dołączenie tu pìntis m.in. ʽhubka do 

niecenia ogniaʼ. — Nie ma refleksów SO *pand-. 

 penė́ti, prs. peniù (3 os. pẽni, war. pẽna, pẽnia, pénsta, penė́ja), prt. penė́jau ʽkarmić, 

żywić, chować, tuczyćʼ. SD peniu «chowam; częstuię» (syn. girdžiu, priimu kų), «karmię; 

strawuię kogo; żywię kogo, żywność daię», atpenė́ti ʽodkarmić wychudłe zwierzęʼ, išpenė́ti 

ʽwykarmić, wychowaćʼ (išpeniu SD
1 «wychowuię, wychowam»), papeniu arklį SD «podpa-

sam, podkarmiam konia» (syn. paganau), pripenėt pekų SD «napaść bydło» (syn. priganyt). 

Refl. penė́tis ʽżywić sięʼ, DP ʽkarmić się, żywić się, pożywać, używać, wychowywać sięʼ, 

penisi žvėris SD «żeruie zwierz», įsipenė́ti ʽroztuczyć sięʼ, nusipenė́ti ʽukarmić sobie, utuczyć 

sobieʼ, pasipeniu SD «wyżywię się». Odpowiednik łot. penêt pokazuje wtórne znacz. 

ʽrozpieścić, znarowićʼ; nawiązanie w DP pãpenimai m.pl. ʽpieszczotyʼ. Zwraca uwagę brak 

form na SO †pan- oraz na SZ †pin-, †pun-. Na mocy zestawienia z łac. penus, -oris n. 

ʽżywność, zapasy żywnościʼ < *pen-os- (war. penus, -ūs a. -ī m.f.) odtwarza się pierwiastek 

werbalny pie. *pen- ʽkarmićʼ, por. LEW 569, ALEW 756, LIV
2 471, de Vaan 458n. — Drw. 

nominalne: apýpenai (zob.), nẽpena c. ʽniezdaraʼ, nenúopena a. núopena c. ʽnienasycony, 

stale głodny, żarłokʼ, nuõpenas ʽwychowaniec u bezdzietnego gospodarzaʼ, núopenos DP 

ʽtruciznaʼ, pẽnalas ʽpokarm, żarcie dla świńʼ, pẽnas ʽżywność, pokarm, pożywienieʼ (sužįstų 

penų ėsti SD «papać» [ʽjeść, być karmionym papkąʼ, SPXVI]), penãtas bot. ʽkarmnik, Saginaʼ 

(o suf. -at- zob. GJL II, § 410), peniava SP ʽżywnośćʼ (neosuf. -iav-, por. karšiavà, pýliava), 

penyba SD 1. «karmienie», syn. penėjimas, 2. «żywność», syn. penukšlas (neosuf. -yba 

wyabstrahowano z syn. mitýba ⇐ mitýti), penìmis (zob.), peniùkšlas (zob.), penulỹs 

ʽtucznikʼ, penùs ʽktóry dobrze się tuczy (o gęsi, prosięciu)ʼ, pę́slas żm. ʽkarmna świniaʼ (z 

*pen-slas, akut wtórny, zob. ŽD 164), príepenas ʽosoba będąca na czyimś utrzymaniu, 

wychowanekʼ (⇐ pripenė́ti). Por. łot. penesis bot. ʽsporysz, Claviceps purpureaʼ. Cps. 

kruopapenys (zob. kruõpos), pilvapenys SD «pasorzyt, pasobrzuch» [ʽten, kto żyje cudzym 

kosztemʼ, SPXVI] (por. pilṽas), ⇒ mokslas pilvopenybos SD «pasorzyctwo» [ʽżycie cudzym 

kosztemʼ, SPXVI], šiknapenỹs ʽskąpiecʼ (por. šiknà). — Neoosn. penė-: penėtinis SD 

«karmny» i «strawnik» [ʽco strawę u kogo za pieniądze maʼ, L.], meitėlis penėtinis SD 

«wieprz karmny», penėtojas SD «karmiciel» (por. kalbė́tojas ⇐ kalbė́ti), penėtuvė SD 

«karmnik» [ʽpomieszczenie dla świń, chlewʼ, SPXVI], pavargusių penėtuvė SD «szpital 
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vbogich, ptochotrophium» (por. negalėtuvė SD «szpital chorych, nosocomium» ⇐ negalė́ti). 

— Od sb. pẽnas pochodzi vb. denom. penáuti ʽszukać pożywienia (o ptakach)ʼ, pasipenáuti 

ʽszukać sobie pożywienia; pożywiać sięʼ. — Od zanikłego n.agt. *penikas a. *penikis ʽten, 

co się żywiʼ pochodzi vb. denom. penikáutis ʽżywić sięʼ (Tu dūmoji, kad aš penikáutis atejau 

ʽTy myślisz, że ja [tu] przyszedłem jeśćʼ). Por. kūlikáuti ⇐ kūlìkas. Brak osnowy nominalnej 

z suf. -ik- stwierdza się również w wypadku mainikáuti, pelnikáuti i samdikáuti. 

 penìmis, -ė 2 p.a. adi. ʽtuczonyʼ (o wieprzu, świni) — drw. od neoosn. penim- ⇐ 

pẽnimas ʽtuczonyʼ, participium prs. pass. od pẽni ʽkarmi, tuczyʼ (zob. penė́ti). Por. ariamìnis 

⇐ ãriamas. — War. zasymilowany: penìnis (n-m > n-n), np. Peninès kiaules varydavo ligi 

Karaliaučiaus pėsčioms ʽTuczne świnie pędzono pieszo aż do Królewcaʼ. — Z 

substantywizacji participium pochodzi penìmas, -o ʽtucznikʼ, war. akc. pẽnimas, -o. — Z 

substantywizacji przymiotnika penìmis ʽtuczonyʼ pochodzi penìmis, -io ʽkarmny wieprzek a. 

świnia, tucznikʼ, penìmė ʽkarmna świniaʼ, por. Meitėliai penimiai, paršai peniukšlai ʽKarmne 

wieprzki, prosięta tuczoneʼ. Zob. też peniùkšlas. 

 peniùkšlas 2 p.a. gw. ʽpokarm, karma [dla tuczników]ʼ — dewerbalny drw. z neosuf. -

ukšl- od peniù, penė́ti ʽkarmić, żywićʼ. Inaczej GJL II, § 235: denominativum od pẽnas 

ʽpokarmʼ. War. penùkšlas ukazuje się m.in. w DP i SD. — Drw. peniùkšlis ʽtuczona świnia, 

tucznikʼ, war. penùkšlis. Z inną budową: peniùlis LZŽ ʽtucznikʼ. Zob. też penìmis. 

 penkerì, f. peñkerios 3 p.a. ʽpięcioro, pięćʼ (Penkerì rãtai, peñkerios akė́čios ʽPięć 

wozów, pięć bronʼ) — liczebnik zbiorowy, utworzony suf. -er- od liczebnika głównego penkì 

ʽpięćʼ. War. sufiksalny: penkelì, peñkelios, np. Pas juos buvo sūnus penkelių̃ a šešelių̃ metų 

ʽMieli syna pięcio- czy sześcioletniegoʼ. Peñkelias bites turi ʽMa pięć barciʼ. Por. też SD: 

pinkeli metai «pięcioletny czas», ⇒ pinkeliopas «pięcionasobny». — Drw. penkérgė ʽmoneta 

rosyjska z czasów carskich o wartości 25 kopiejekʼ— ze zmiany *penker-kė (por. ketvérgė), 

penkérgis ʽpięcioletni – o zwierzęciuʼ, z *penker-kis (war. penkélgis), peñkeria (tíek) adv. 

ʽpięć razy (tyle)ʼ, ⇒ peñkerias ʽpięć razy większy, pięciokrotnyʼ; penkeriópas (zob.). 

 penkeriópas, -a 1 p.a. ʽpięcioraki, pięciu rodzajówʼ: Šalutiniai sakiniai gali būti 

penkeriopi ʽZdania podrzędne mogą być pięciu rodzajówʼ. Ze stlit. por. dabarg̓  aprašinėja 

Evangelistas penkeriopas kančias DP 16930 ʽdopieroż opisuią Ewangelistowie pięciorakie 

mękiʼ. War. gw. penkeriókas. Synchronicznie: drw. na -op- od neoosn. penker̓ - jak w 

peñkerios coll. f. ʽpięćʼ (zob. penkerì). Diachronicznie: penkeriópas jest prawdopodobnie 

fonetyczną mutacją formy penkeriókas, zaszłą przez dysymilację na odległość k-k > k-p. 

Forma wyjściowa penker̓ -ok- przedstawia kalkę hybrydalną z pol. pięcior-ak-. Por. ketveri-

ók-as ⇐ czwor-ak-i (s.v. ketver-)471. — Gdy penkeriópas pojęto jako derywat od liczebnika 

głównego penkì ʽpięćʼ, doszło do resegmentacji penk-eriopas i wyłonienia -eriop- jako 

neosufiksu. Świadczą o tym takie neologizmy, jak daugeriópas ʽwielorakiʼ ⇐ daũg, 

tūleriópas ʽróżnorakiʼ ⇐ tū́las i visokeriópas ʽwszelakiʼ ⇐ visóks. 

 penkì, f. peñkios 4 p.a. ʽpięćʼ. Forma męska penkì (łot. pìeci, f. pìecas) stoi na miejscu 

pb. *penke z pie. *penku̯e (indecl.). Odpowiedniki ie.: gr. πέντε (eol. -πεμπε), wed. páñca, 

orm. hing, łac. quīnque (zam. *quinque < *ku̯enku̯e < *penku̯e), stir. cóic, walij. pymp, goc. 

fimf. Zob. LEW 570, IEW 808, Lejeune 1972, § 35, EIEC 401, de Vaan 509. Na temat formy 

scs. pętĭ zob. s.v. peñktas. — Zakończenie lit. -i zam. -e tłumaczy się wyrównaniem 

analogicznym do sąsiedniego liczebnika keturì ʽczteryʼ. Osobno zob. peñktas. — Drw. 

penkerì (zob.), peñketas 1. ʽpięcioro, pięćʼ472, 2. ʽpiątka – ocena szkolnaʼ, penkíese adv. ʽw 

 
471 Otrębski (GJL II, § 379) był przekonany, że «Wzajemny stosunek przymiotników na -opas i -okas, słow. -akъ 

stanowi zagadnienie indoeuropeistyczne, dalekie jeszcze od rozwiązania».  
472 Por. Buvo devynetas vaikų, peñketas numirė ʽByło dziewięcioro dzieci, pięcioro umarłoʼ. — Yra čia vienas 
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pięciu, w pięcioro, w piątkęʼ (war. penkíesa, penkíesu), peñkus ʽkarta piątkaʼ. Tu też pa-penk-

ìnis ʽmoneta o wartości pięciu groszyʼ, SD papinkinis «piętak, grosz popiętny» – kalka ze 

stpol. po-pięt-ny. — Cps. pempirš̃čiai (zob. pirš̃tas), penkiãgubas ʽpięciokrotnyʼ (por. gùbti), 

penkiapū́ris (zob. pū́ras), penkiólika ʽpiętnaścieʼ (por. °lika), penkìskart, peñkis- adv. ʽpięć 

razyʼ (por. kart̃as). — Zredukowany temat penk- w I członie: peñkakė a. -ãkė ʽkarta z 

pięcioma oczkamiʼ (por. akìs), peñklitis ʽpieniądz pięciolitowyʼ (por. lìtas), peñkmetis 

ʽpięciolecieʼ (por. mẽtai), penkpirš̃tis ʽpalce dłoniʼ (por. pirš̃tas).  

 peñktas, -à 4 p.a. ʽpiątyʼ, liczebnik porządkowy do penkì ʽpięćʼ. Odpowiada z jednej 

strony łot. pìekts, pìektaĩs ʽpiątyʼ, stpr. penckts, pyienkts, piēncts ts., z drugiej strony psł. 

*pęk.tŭ, scs. pętŭ ʽpiątyʼ (sch. pȇtȋ, ros. pjátyj, czes. pátý, pol. piąty). Pie. *pénku̯-to- ʽpiątyʼ, 

por. goc. fimfta, gr. πέμπτος (z *penptos), łac. quīntus (z *quinctus < *ku̯enktos < *ku̯enku̯-

tos). Grupa lit. -nkt- jest uderzającym archaizmem, porównywalnym tylko z -ṅkt- w toch. B 

piṅkte. — W słowiańskim na podstawie ordinale pętŭ ʽpiątyʼ zbudowano nowe cardinale pętĭ 

ʽpięćʼ. Wyparło ono odziedziczony refleks †pęče ʽpięćʼ (z pbsł. *penke < pie. *penku̯e) 

jeszcze w epoce przedhistorycznej. — Drw. penktùkas ʽmoneta pięciocentowa; piąta część 

pola; pociąg przyjeżdżający o piątej godzinieʼ, pinktas liekas SD «piętnasty», cps. penktãdalis 

ʽpiąta częśćʼ (por. dalìs), penktãdienis ʽpiątekʼ (por. dienà). 

 pentárka, pentárkė 1 p.a. ʽperliczka, Numida meleagris, ptak o szarym upierzeniu w 

białe cętkiʼ — zapoż. z pol. gw. pantarka ʽperliczka, cesarkaʼ ⇐ panterka (ʽże ma pierze 

cętkowaneʼ, tak Bańkowski II, 494; zob. też POLŽ 137). — War. pentárda ʽperliczkaʼ ma 

pochodzić, z wtórnym r, z fr. pintade, zob. LEW 570. Inaczej POLŽ 137, który mówi o 

ʽwymianie elementu strukturalnego -k- > -d-ʼ (wątpliwe). 

 pentìnas 2 p.a., péntinas 3 p.a. 1. ʽostroga u koguta lub gęsi, tj. pazur wystający z tyłu 

nogi i ku tyłowi skierowanyʼ, 2. ʽostroga u buta, tj. kabłąk metalowy, służący jeźdźcom do 

pobudzania konia do bieguʼ. Z tym zestawia się cs. pętĭno ʽostrogaʼ, zob. BSW 214, REW II, 

477, LEW 571. Opisowo: denominativum na -ina- od pent- jak w sb. péntis, -ies m.in. ʽpiętaʼ. 

Historycznie: drw. posesywny na -na- od penti- ⇐ péntis, por. ãkstinas, ãvinas i pãtinas. Por. 

n.rz. Pentìnupis (Vanagas 253). — Z inną budową: łot. piêši m.pl. ʽostrogiʼ < *penti̯ai̯, kaulu 

pieši ʽostrogi na nogach kogutaʼ. Zob. też špõras. 

 péntis, -ies 1, 3 p.a. f., pentìs, -iẽs f. 4 p.a. 1. ʽobuch, tępa strona siekieryʼ, SD
1, SD 

pintis «obuch», pinčiu kų mušt SD «obuszkować» [ʽobuchem, czyli obuszkiem, na kształt 

czekana, bićʼ, L.], 2. ʽpiętaʼ (Batas péntį graužia ʽBut ociera piętęʼ), SD pintis «pięta» (dziś 

w tym znaczeniu używa się wyrazu kulñas), 3. ʽpiętka kosy, część kosy przy uchuʼ, 4. 

ʽgrubszy a. tępy koniec przedmiotuʼ, 5. ʽspodnia część ula zrobionego z pniaʼ, 6. ʽpłoza 

pługaʼ, 7. gw. ʽhuba, grzyb na drzewie, Polyporusʼ473. Adv. lig pénčiai a. lig pénties adv. ʽdo 

ostatkaʼ. Odpowiedniki bałtyckie: łot. piêts, piêtis, piête m.in. ʽobuch siekieryʼ, stpr. pentis 

EV ʽpięta, Verse [Ferse]ʼ. Z uwagi na intonację w łot. piêtis Būga, RR II, 513n. 

zrekonstruował pierwotny pdg. litewski jako nom.sg. *pentìs, acc.sg. *péntį. Pod względem 

semazjologicznym chodzi tu o przenośne użycie wyrazu, który pierwotnie oznaczał ʽpiętę, 

tylną część stopyʼ. Obok bałtyckiej formacji na -ti- stoi słowiańska na -tā-: scs. pęta ʽpięta, 

πτέρναʼ, pol. pięta, ros. pjatá, sch. péta, pȇtu, < *pen-tā- a. *pin-tā-. Zob. BSW 214, LEW 

571. Znacz. etym. ʽnaprężona część ciałaʼ (Boryś 434). — Jeśli akut litewski jest miarodajny 

(odziedziczony), to przemawia on na rzecz pierwiastka seṭowego, pb. *pēn-ti- < *penh1-ti-, i 

 

bernas, kursai turi pęketą duonos miežienės, ir dvi žuvi DP 12327 ʽJest tu jedno pacholę, ktore ma pięć 

chlebow jęczmiennych, i dwie rybieʼ. — Też w znacz. ʽokoło pięciuʼ, np. Atnešk penketą pagalių ʽPrzynieś z 

pięć polanʼ.  
473 Tylko we wschodnio-litewskim, gdzie péntis fonetycznie spłynęło z pìntis ʽhubaʼ (zob.). 
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za skróceniem – w słowiańskim – długości pochodzenia laryngalnego. Pie. *(s)penh1- 

ʽciągnąć, napinać, naprężaćʼ (LIV
2 578, Derksen 2008, 399). Zob. pìnti. Porównywalne 

przykłady z suf. -ti- sprzężonym ze SP wymieniono s.v. kertìs. — Drw. atãpentė a. atãpentis 

f. 1. ʽtylna część stopy, zapiętekʼ, 2. ʽtylna część obuwia nad obcasem; obcasʼ, 3. ʽzapiętek w 

łapciachʼ, papéntis ʽpiętka, pierwsza kromka odkrojona z bochenkaʼ (war. pepéntis), penčia 

stlit. ʽobuchʼ (penčioms ir kaltais baisiei vis sukula KN ʽobuchem sprosnie potłukli y młotyʼ), 

por. typ dė́čia ⇐ dė́tis; pentẽlė ʽobuszek do klepania kosyʼ, pentìnas (zob.), ùžpentis a. 

užùpentis ʽtylna część stopy, zapiętek; ostroga koguta, gęsi); ustronie, zakątekʼ. Cps. 

kirvãpentė a. kirviãpentė ʽobuch siekieryʼ (por. kirṽis). — N.rz. Pentà 3x, Pentãlė, Pentùtė. 

N.m. Pentìškės, Pentìškiai (od n.rz. Pentà), Peñtupiai, Pentvirš̃iai. Por. stpr. Pentlawken 

(inaczej AON 119: do stpr. pintis ʽdrogaʼ). 

 pẽpinti, pẽpinu, pẽpinau stlit. ʽpieścićʼ [ʽotaczać nadmierną opieką, troskliwością, 

dogadzaćʼ, SPXVI]: jūsų kūnus, kuriuos teip labai pepinate ir gražinate... pelenuosn... apgręš 

DP 58051 ʽwasze ciała, ktore tak pieścicie i stroicie... w popioł... obrociʼ. Jumus tad bylome 

dukteres Syono, dūšios švietiškos, silpnosios, pepintos dukteres, o ne sūnūs DP 42443 ʽWam 

tedy mowiemy corki Syońskie, dusze świeckie, mdłe, pieszczone corki, a nie synowieʼ. Refl. 

pẽpintis ʽpieścić sięʼ [ʽokazywać czułość; postępować z czułościąʼ, SPXVI]: Nežaiskite, nei 

juokitės, nei pepinkitės su jais DP 6531 ʽNie igrajcie, ani się śmiejcie, ani się pieśćcie z nimi 

[z dziećmi]ʼ. LEW 571n. dopuszcza podstawę onomatopeiczną i porównuje pep- z syn. lep- w 

lẽpinti. Inaczej ALEW 758, gdzie przyjmuje się zapożyczenie z nwn. päppeln ʽrozpieszczaćʼ 

(śrwn. pepelen). Może słuszniej byłoby powiedzieć, że drw. pep-in- ma za osnowę pe-p-, 

pochodzące od powtórzonego wykrz. *pe-pe, por. bėb̃ti, blabė́ti, plepė́ti. Synonimy z 

obocznym wokalizmem: pópinti (od wykrz. *po-po?) i paũpinti (od wykrz. *pau-pau?). — 

Drw. išpepintas DP ʽpieszczonyʼ, pẽpinimai DP ʽpieszczotyʼ. — Od wykrz. *pė-pė pochodzi 

prawdopodobnie osnowa pė-p-, widoczna w czas. pėp̃inti ʽiść powoli, niemrawoʼ, jak 

również w pėp̃ti, -ia ʽkrzyczeć cienkim głosem, piszczećʼ (war. pė́pčioti, pėpčióti), pėp̃ti, -stù 

ʽtracić siły, słabnąć, robić się powolnymʼ (Kas tvermės netur, valnas prie darbo, tas pėpsta 

ʽKto jest niewytrzymały, powolny w robocie, ten «pėpsta»ʼ) i pėpsóti, pėp̃so ʽleżeć w 

niedbałej pozie, leżeć rozwalonym; sterczeć, tkwićʼ. LKŽ notuje wykrzyknik o formie 

rozszerzonej pė́p-t o pisku ptaka. — W języku dzieci pėpė b.z.a. oznacza ʽmiejsce bolące, 

skaleczoneʼ (⇒ pėpė b.z.a. ʽdziecko skłonne do płaczu, płaksa, beksaʼ). 

 pė́pis, -io 1 p.a. gw. 1. ʽdarnina, zwarty splot traw wraz z ziemiąʼ (syn. velė́na), 2. 

ʽzaskorupiały pryszcz na dziobie młodego ptakaʼ, 3. ʽszczapkaʼ. Niejasne. 

 pẽplė 2 p.a. gw. ʽtopola, Pōpulusʼ — zapoż. z prus.-niem. pępel (GL 98, LEW 572), por. 

nwn. Pappel f. 

 per ̃praep. z acc. ʽprzez, poprzez, przez czas jakiś, z powoduʼ, np. Jìs pérbrido per ùpę 

ʽOn przebrnął przez rzekęʼ. Arklỹs šóka per tvõrą ʽKoń skacze przez płotʼ. Per vìsą nãktį 

budė́jau ʽPrzez całą noc czuwałemʼ. Per tókį vė́ją nelìs ʽZ powodu takiego wiatru nie będzie 

deszczuʼ. Kepùrė per dìdelė ʽCzapka za dużaʼ. War. gw. par.̃ Odpowiedniki bałtyckie: łot. 

par, stpr. per. Wywodzi się przez apokopę z pie. *peri, por. wed. pári ʽw kołoʼ, gr. πέρι ʽw, 

przyʼ (GJL III, §§ 736n., Beekes 1995, 221).  

 pér- 1° prvb. złożeń czasownikowych, np. pérbristi ʽprzebrnąćʼ, pérplaukti 

ʽprzepłynąćʼ, pérduoti ʽoddać przez kogośʼ, périmti ʽschwytać i przejąćʼ, pérsenti ʽstać się za 

starymʼ, pérsiėsti ʽprzejeść sięʼ, pérsitvarkyti ʽuporządkować sobie wszystko na nowoʼ, 

pérvaryti ʽprzepędzić (bydło)ʼ, péržydėti ʽprzekwitnąćʼ. — 2° człon złożeń imiennych, np. 

pérviršis ʽnadwyżkaʼ, péreiga ʽprzejścieʼ. — Prvb. per- ma odpowiedniki z jednej strony w 

stpr. per- (perēit ʽprzyjśćʼ), pēr- (sen pērgimmans dat.pl. ʽze stworzeniami, sampt... 
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Creaturenʼ) oraz psł. *per- (scs. prě-, ros. pere-, pol. prze-), z drugiej strony w łac. per- 

(percurrō ʽprzebiegaćʼ, perdō ʽzgubić, zniszczyćʼ, pervertō ʽprzewracaćʼ). Zob. praep. per.̃ 

 perdėm̃ adv. 1. ʽna wskroś, na wylot, np. przebićʼ, 2. ʽzupełnie, całkowicieʼ (Medis 

perdėm̃ supuvęs ʽDrzewo całkiem zbutwiałe/spróchniałeʼ) — przysłówek z formantem -m- 

od neoosn. perdė-, wyabstrahowanej z vb. cps. pérdėti (per-dė-ti) m.in. ʽkłaść na wskroś, 

kłaść (kładkę) na szerokość (rzeczki), zob. dė́ti. Paralele: į́dėm, núodėm, prãdėm.  

 perdiẽn adv. ʽprzez dzień, w ciągu dniaʼ — ze zwrotu przyimkowego per diẽną (zob. 

dienà), który uległ ściągnięciu i apokopie. Por. pernãkt ⇐ per nãktį, pervirš̃ ⇐ per virš̃ų (GJL 

III, § 641). 

 peregrìnas 2 p.a. stlit. ʽpielgrzymʼ (DP ʽpielgrzym, przychodzieńʼ) — zlitewszczenie 

łacińskiego peregrīnus. Przytoczona w SLA 166 rzekomo polska forma †peregryn nie 

istnieje. Z kontaminacji peregrìnas i pelgrimas (zob.) miał powstać war. peregrimas DP 

ʽpielgrzymʼ (SLA 166; brak w ALEW). Zob. też piligrìmas. 

 pereĩminos, -ų 1 p.a. f.pl. 1. ʽmiejsce, przez które wszyscy dla własnej wygody 

przechodzą, przejeżdżają lub przepędzają bydłoʼ, por. Kokios čia jumi pereĩminos per mano 

pievas! ʽCo to za chodzenie przez moje łąki!ʼ Čia tai pačios pereiminos, visi per čia ir 

važiuoja, ir gyvulius veda, ir pėsti eina ʽTu są same przełaje (skróty), wszystkim jest tędy 

wygodnie jechać, pędzić bydło i chodzićʼ, 2. ʽprzesmyk, wąski pas ziemi oddzielający dwa 

jezioraʼ (bez przykładów w LKŽ). Prawdopodobnie złożenie członów perej- i -mina, pl. 

minos. Człon I do perejaĩ adv. ʽna wskrośʼ. Człon II porównywalny z wyrazami ìšmina 

ʽścieżka wygnieciona w zbożu przez zwierzętaʼ, prieminà ʽzadeptana rola a. grządki; 

stratowane miejsce na skraju wsi, gdzie spędza się bydłoʼ (zob. mìnti). Znacz. etym. ʽścieżka 

idąca na przełaj, najkrótszą drogąʼ. 

 perejaĩ adv. gw. ʽna wskroś, przez wnętrze czego, na wylot, przez całą długość a. 

szerokość czego; przez cały czas, wciąż, ciągleʼ. Pochodzi od dewerbalnego rzeczownika 

*pereja ʽprzejście, przechódʼ ⇐ pér-ei-ti ʽprzejść, przeszyć na wskrośʼ. War. parejaĩ. Z 

innymi zakończeniami: perejõ, perejõs a. parejõs ʽna wskroś, na wylot, ciągleʼ. 

Krótkowokaliczny morfem -ej- jak w stlit. ejamas kelias SD
1 «gościniec», perejamas SD 

«przebyty, przebytny» oraz w łot. eja ʽścieżka, chód, krokʼ, ateja ʽustępʼ, izeja ʽwyjścieʼ. 

Nieco inaczej LEW 540, s.v. parejà. Dalsze szczegóły s.v. eĩti. — Z czasem sb. *pereja 

zostało zluzowane przez pérėja ʽprzejście; przełęcz; przesieka w lesieʼ, urobione od neoosn. 

perėj- ⇐ pérėjau (zob. ėjaũ). — Drw. przymiotnym od *pereja było perejìnis ʽprzechodzący 

na wskroś (np. o dziurze, kluczu, belce), łączący wprost dwie miejscowości (o drodze)ʼ, 

perejìnis sienójis ʽbelka w ścianie z jednego kawała drzewa (nie zbijana z części)ʼ. Sb. m. 

perejìnis ʽbelka biegnąca przez całe pomieszczenie, na której spoczywają krokwieʼ (syn. 

ilgìnis), por. Per visą kluoną nuo sienos lig sienai perejinis, ė an jo kazlus stato ʽPrzez całą 

stodołę od ściany do ściany [przechodzi] perejinis, i na nim stawiają krokwieʼ. 

 pérėskas 1 p.a. ʽcoś bardzo smacznego do jedzenia a. picia, smakołykʼ, pl. ʽłakocieʼ 

(Riešutai ir vėžiai ne valgis, bet pérėskas ʽOrzechy i raki to nie jedzenie, lecz smakołykiʼ) — 

analiza: pér-ės-kas, dewerbalny rzeczownik na -k- od neoosn. perės-, którą wyodrębniono z 

vb. cps. pér-si-ėsti ʽprzeżreć sięʼ (pominięcie ptk. zwrotnej si). Brak w ŽD. Paralele: 

pridurk̃as ⇐ pridùrti; praìrkas ⇐ praìrti. Por. też ėskà ⇐ ė́sti i dvėskà ⇐ dvės̃ti. 

 perė́ti, periù (3 os. pẽri, war. pẽria), perė́jau ʽo kwoce: siedzieć na jajach, ogrzewając 

sobą jaja wysiadywać pisklęta, wylęgaćʼ, sėdi višta, peri SD «nasiada kokosz», išperė́ti 

ʽwysiadywaćʼ, išperiu SD
1 «lęgę się», išperi paukštis SD «wylęga ptak», paperė́ti ʽo kwoce: 

trochę, krótko wysiadywać; doczekać się wyklutych z jaj piskląt; wydawać na świat, rodzić 

(o krowie, świni), užperė́ti ʽo jaju: zalęgnąćʼ. Refl. išsiperėjo vištelis SD «wylęgło się 
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kurczę». Odpowiednik łot. perêt, perē (war. per), perẽja ʽwylęgaćʼ, zuobus perēt ʽwyrzynać 

się (o zębach)ʼ. Pwk. pie. *perh3- ʽwystarać się, dostarczyćʼ (LIV
2 474, IEW 817). Z uwagi na 

seṭowy charakter pierwiastka forma prs. periù musi być innowacją na miejscu *perù < pie. 

*perh3-e- (jest więcej takich przykładów, np. semiù obok semù s.v. sémti). — W jęz. 

bałtyckich znajdujemy przeważnie antewokaliczny allomorf w SE pie. *perh3- (brak 

refleksów SZ †pir-, †pur-474). Z innych języków por. SZ gr. ἔπορον ʽdostarczyłem, dałemʼ, 

wed. pṛṇā́ti ʽdaje, daruje, ofiarowujeʼ (*pṛ-né-h3-ti), łac. parō, -āre ʽprzygotować, załatwić; 

zamierzać, chciećʼ (*pṛh3-i̯é-), pariō ʽwyprowadzać, wydać, spłodzić, porodzić; nabyć, 

zyskaćʼ, pars, partis f. ʽczęść, kawał, rodzaj, gatunekʼ : wed. pūrtí- ʽdar, podarekʼ < pie. 

*pṛh3-tí-). — SO par-: pãparas ʽniezalężone, złe jajo, zbukʼ (Šlapelis 178, s.v. klùikis; brak 

w LKŽ). — Drw. pẽrinti caus. ʽposadzić kurę na jaja, pozwalać wylęgać sięʼ, išpẽrinti 

ʽwylęgnąćʼ. Por. łot. perinât ʽwylęgać; ogrzewać pod skrzydłamiʼ, zuobus perinât ʽdostać 

zębówʼ. Nomina: ìšpera ʽniezalężone jajo, zbukʼ (syn. pãparas), przen. ʽwyrodek, łotrʼ, 

vélnio išperė́tas ʽkogo wysiedział diabełʼ (mówi się o kimś, co jest kuty na cztery nogi, por. 

Otrębski 1934, 293), nedãpera c. ʽktoś upośledzony umysłowo, półgłówekʼ (dosł. ʽtaki, 

którego nie dość długo wysiadywanoʼ), pãperas (zob.), peraĩ m.pl. ʽzarodki, larwyʼ (łot. pe̦ri 

ts., też peres), pẽras ʽpoczwarka, zarodek, larwa owada, pszczoły; rybie jaja, ikraʼ (łot. pe̦rs 

ʽwyląg; więzienieʼ), pervė b.z.a. ʽryba, która rzuciła ikręʼ (por. gleivės b.z.a., gleĩvės ⇐ 

gliẽti), ùžperas a. ùžpera ʽzalężone jajo, jajo z nieżywym pisklęciemʼ (syn. užúomaras), 

ùžperos f.pl. ʽtrutnieʼ. Por. łot. pere ʽkokosz na jajachʼ. — Neoosn. perė-: išperė́dinti caus. 

ʽdoprowadzić do wyklucia się pisklątʼ (war. išperẽdinti). Nomina: perė́toja ʽkura 

wysiadująca jaja, kwokaʼ, perė́tuvas ʽinkubatorʼ. Por. łot. perêklis a. perēkle ʽgniazdo ptasie; 

wylęgłe pisklętaʼ, synkopowane pèrklis ʽgniazdo, miejsce wylęguʼ. — Neoosn. perėj-: 

vištelių perėjimas SD «kurcząt chowanie, lężenie» (syn. vištelių apyvaizda). — Do neoosn. 

perė- dotworzono na mocy neoapofonii ė ⇒ ĕ krótkowokaliczny dublet pere-, stąd perẽklė 

ʽkura wysiadująca jaja, kwokaʼ (łot. perekle), war. perẽkšlė, višta perekšlė SD «kokosz 

nasiadła», n.m. Perẽkšliai (-š- wsunięte do grupy -kl- też w kandìkšlis i pinãkšlis, zob. GJL II, 

§ 235). Paralele: turẽklės ob. turėk̃lai; velẽklis ob. velėk̃lė. Por. też wyżej išperẽdinti jako 

wariant do išperė́dinti. 

 pérgas 3 p.a., perg̃as 4 p.a. gw. ʽczółno, łódź wydrążona z jednego pniaʼ. Wyraz ten 

wywodzono dotąd z pie. *perg-o-, mianowicie przy założeniu prapokrewieństwa z psł. 

*porgŭ ʽpróg, dolna belka futryny drzwiowejʼ (scs. pragŭ, sch. prȁg, ros. poróg, czes. 

práh, prahu, pol. próg, progu) i przy uwzględnieniu różnicy apofonicznej *perg- : *porg-. 

Inne comparanda: stisl. forkr ʽkij, pałkaʼ, stsas. ferkal ʽrygiel, zasuwaʼ, łac. pergula 

ʽprzybudówka, ganekʼ. Zob. REW II, 407n., LEW 574, WH II, 228, Boryś 486, Derksen 

2008, 413 (pbsł. *porʔgos), de Vaan 460 (na temat pergula stwierdza on: «the meanings 

are so divergent that nothing definite can be said»). — Alternatywne tłumaczenie 

podsuwają tu takie nomina z pér-C-, które zostały urobione od czas. złożonych z prvb. pér-

, np. péreiga ʽprzejścieʼ, pérėja ts. ⇐ péreiti ʽprzejśćʼ; pérkasa ʽprzekopʼ ⇐ pérkasti 

ʽprzekopaćʼ. W ramach tego modelu można pérgas ująć jako drw. postwerbalny *pérg-a- 

od *pérg-oti, to z metanalizy cps. *pérgoti (por. góti ʽiść szybkim krokiemʼ) wzorującej się 

na czas. sekundarnych na -o- (SBS II, 144). Pod względem semantycznym rzeczownik 

*pérg-a- mógł być z jednej strony abstractum (nomen actionis): ʽprzechodzenie, przejście 

na drugą stronęʼ (por. łot. pãrgãjiêns ʽprzejścieʼ), z drugiej strony nomen instrumenti: ʽto, 

co służy do przeprawy przez wodęʼ. Przy takim ujęciu psł. *porgŭ itp. nie są spokrewnione 

 
474 REW I, 442 zauważa, że cs. zaprŭtŭkŭ ʽniezalężone jajoʼ, ros. záportok, czes. záprtek, pol. zapartek ts. < psł. 

*za-pŭrt-ŭkŭ było w literaturze wiązane z litewskim pwk. per- jak w perė́ti. Inna ewentualność to wywód ros. 

záportok itp. od czas. pórtitь ʽpsućʼ, cs. prŭtiti. Obie te możliwości bierze teraz pod uwagę Snoj 847 w 

odniesieniu do słń. zapȓtek. 
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z lit. pérgas, z kolei perg̃as jest wariantem akcentowym podobnym do perl̃itas ob. pérlitas 

(zob.). 

 pėrynà 2 p.a., gen.sg. pėrỹnos stlit., gw. ʽprzykrycie łoża w postaci wsypy wypełnionej 

pierzem, pierzynaʼ — zapoż. ze stbłr. perina, peryna, por. błr. pjarýna, -y (SLA 166, ZS 42, 

LEW 574, ĖSBM 10, 309). War.: pierỹnai m.pl., perynà (por. oboczność ė : ie : e w vė́ža/vėžà 

: víeža/viežà : vežà). Zob. też piẽrnatas. 

 pėr̃yti, pėr̃iju, pėr̃ijau gw. ʽobijać deskami zewnętrzne ściany budynku, szalowaćʼ 

(Naujai apsipėrijau trobą ʽNa nowo oszalowałem sobie chałupęʼ) — zapoż. z błr. pérycь 

ʽsilnie uderzać, bić; prać bieliznęʼ, błr. gw. pjárycь ʽprać bieliznę obijając ją pralnikiemʼ. 

Zob. PZB 3, 509; 4, 219, ĖSBM 9, 102; 10, 309). — Neoosn. pėrij-: ažupėrijimas SD
1 

«ßczyt». Sb. postvb. pėrà 4 p.a., pėr̃as 2, 4 p.a. ʽjedna z desek stanowiących oszalowanie 

domuʼ (Pėraĩs apkalam namą, kad šilčiau būtų ʽObijamy dom deskami, żeby było cieplejʼ). 

Inaczej LEW 572n., gdzie pėrà uznano za rodzimy rzecz. dewerbalny, stojący w apofonii 

(SW) do periù, pert̃i ʽbić, chłostać, smagaćʼ, zaś pėr̃yti za vb. denominativum (bez 

wskazania paralel). Jeszcze inaczej ALEW 81, gdzie zakłada się pokrewieństwo pėr̃yti z 

jednej strony z ros. pru, perétь ʽpchać się, napieraćʼ i pol. prę, przeć ʽnapierać, pchać, 

wywierać naciskʼ, z drugiej strony z łac. pariēs, -etis m. ʽściana, murʼ. NB. Lit. periù, pert̃i 

było dotąd zestawiane raczej ze scs. perǫ, pĭrati ʽbić, tłuc, uderzaćʼ niż z ros. pru, perétь 

(psł. *pĭrǫ, *perti), zob. np. BSW 215, LEW 578. 

 perk̃elis 1 p.a., pérkelis 1 p.a. ʽperkal, cienka tkanina bawełniana, podobna do płótnaʼ 

(war. perk̃alis) — zapożyczone z pol. perkal, -u i podciągnięte pod rodzime formacje z suf. -

el-.  

 pérkolas 1 p.a., perkõlas 2 p.a. wsch.-lit. ʽpleciony płot zastawiany na rzece dla 

połowu ryb, jazʼ — formacja postwerbalna na -as od vb. cps. pérkalti ʽprzebićʼ, ze 

wzdłużeniem samogłoski pierwiastkowej: kal- ⇒ *kāl- (zob. kálti). War. f. perkolà 4 p.a., 

pérkola 1 p.a., perk̃ola 1 p.a. Znacz. etym. ʽto, czym rzekę przebito, tj. przegrodzonoʼ. — 

Bez wzdłużenia: pérkala a. pérkalas ʽjazʼ (por. pérkalas ʽgwóźdźʼ). War. synkopowane: 

pérkla a. pérklas ʽjazʼ. 

 perkū́nas 1 p.a. ʽpiorun, grom, gwałtowne wyładowanie elektryczności, któremu 

towarzyszy huk i błyskawicaʼ (Kur bìtės, tį ̃ perkū́nas nedaũš nìgdi LZŽ ʽTam, gdzie 

pszczoły, piorun nigdy nie uderzyʼ). SD perkūnas muša «piorun bije». Też przekleństwo i 

złorzeczenie: Po perkū́nais! Kad tave perkū́nas! War. f. perkūnė BRB ʽgrzmot pioruna; 

burza, Donner, Gewitterʼ (Nustotų tokia perkūnė ir ledai ʽAby ustała taka burza i 

gradobicieʼ). Nie ma ugruntowanej etymologii bałtyckiej. Z uwagi na suf. -ūn-, który jest 

ruskiego pochodzenia (zob. Leskien 1891, 395), może to być slawizm, mianowicie 

przekształcenie – drogą wsunięcia k – wsch.-lit. wyrazu perū́nas ʽpiorunʼ (LKŽ IX, 863) ⇐ 

stbłr. perunъ, błr. pjarún, peruná ʽgrom, piorunʼ (por. ros. przest. perún, ukr. perún). Por. 

Pirmà malonkà žìbina, tadù perū́nas daũža LZŽ ʽNajpierw błyska błyskawica, potem piorun 

uderzaʼ. Są też nazwy własne: n.jez. Perū̃nas i n.m. Perū̃nai 2x. Nie można wykluczyć, że 

formy z -k- pozostałych języków bałtyckich: łot. pērkūns ʽpiorunʼ (war. sufiksalne pērkuôns, 

pērkauns), stpr. percunis EV ʽpiorun, Donnerʼ, są lituanizmami. Inaczej LEW 575: rodzime, 

od czas. periù, pert̃i ʽbić, chłostaćʼ, też ʽuderzać – o piorunieʼ (dla wytłumaczenia -k- ucieka 

się do porównania ze sti. Parjánya- ʽbóg deszczuʼ, co wydaje się wątpliwe). Podobnie REW 

II, 345n. Zob. szczegóły w ALEW 759f. Por. syn. griaustìnis, griaũsmas, trenktìnis. Przeciw 

wiązaniu perkū́nas z łac. quercus f. ʽdąbʼ wypowiedział się Jaskiewicz, Studi baltici 9, 1952, 

92, zaś wątpliwości co do związków germańskich (goc. fairguni n. ʽgóraʼ < *fergunja- < 

*perku̯uni̯eh2- ʽobszar lesisty w górachʼ) zgłosił Kroonen 136. Zob. też EIEC 407. — Drw. 
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perkū́nija ʽburza z piorunami i gwałtownym, silnym wichrem, nawałnicaʼ (Naktį kėlės baisi 

perkūnija ʽW nocy przeszła straszna burzaʼ), perkūnùtė bot. ʽrozchodnik, Sedumʼ. Cps. 

perkū́nračiai m.pl. ʽniewielki wóz używany na wyjazdy w gościʼ (por. rãtai), perkū́nlaidis 

ʽpiorunochronʼ (por. laidýti), perkū́nsargis ts. (por. sárgas), perkū́nvėtrė ʽwichura 

towarzysząca burzy z piorunamiʼ (por. vė́tra), perkū́nžolė bot. ʽrozchodnik, Sedumʼ (por. 

žolė)̃. Vb. denom. perkūnáuti a. perkūnúoti 1. ʽbić piorunami, grzmiećʼ, 1. ʽłajać, strofować, 

kląć, przeklinaćʼ (kalka z pol. piorunować MSJP ʽgwałtownie występować przeciw komu lub 

czemu, surowo napominać, łajać, strofować, gromićʼ?). — Nazw. Perkū́nas. N.rz. 

Perkū́nravis, Perkū́nupis, n. bagna Perkū́naraistis, n. błota Perkū́n(a)balė. N.m. Perkūnaĩ, 

Perkū́niškė 2x, Perkū́niškis475.  

 perk̃upčius, -iaus 1 p.a. gw. ʽprzekupieńʼ (Privažiavo perk̃upčių ir visas kiaules iš 

sodžiaus supirko ʽPrzyjechali przekupnie i skupili wszystkie świnie ze wsiʼ) — zapoż. z pol. 

przest. przekupiec, -pca ʽprzekupień, drobny kupiec, handlarzʼ (SW V, 118). Lit. replika 

brzmi perp̃irklis a. perpirkėjas (por. pirk̃ti). Zob. też kùpčius i perkupnykas. 

 perk̃upnykas stlit. ʽprzekupieńʼ (Turėjai duoť penigus perkupnykamus DP 49640 

ʽMiałeś dać pieniądze moje przekupniomʼ) — zapoż. z pol. przest. przekupnik ʽprzekupień, 

drobny kupiecʼ (SW V, 118). Zob. też kùpčius i perk̃upčius. 

 perl̃itas 1 p.a., pérlitas 1 p.a. gw. 1. ʽprzekąskaʼ, 2. ʽmleko matkiʼ (Vaikas neturi 

perl̃ito ʽDziecko nie ma pokarmuʼ (bo matce zabrakło mleka) — sb. postverbale od pérlisti 

ʽprzekąsić, zjeść trochę dla zaspokojenia głoduʼ (pwk. w SZ lit- ⇐ liet-). Por. refl. atsilìsti 

ʽnajeść się do sytaʼ, užsilìsti ʽprzekąsić, nieco zjeśćʼ (†per-si-listi nie jest zaświadczone). 

Dalsze szczegóły s.v. lìsti I. Błędne jest odniesienie perl̃itas do czas. líeti ʽlaćʼ w LEW 576. 

 perñagis, -io 1 p.a. gw. 1. ʽpożytek pszczeli, pyłek kwiatowy przynoszony przez 

pszczoły do ulaʼ (war. perñagas), 2. ʽzdobyczʼ, 3. ʽdochód, zyskʼ (por. perñagė ʽłapówkaʼ) 

— pochodzi z substantywizacji zwrotu przyimkowego *per nagą, którego pierwotne 

znaczenie trudno sprecyzować (zob. nagà, nãgas). Porównywalną budowę ma derywat 

słowiański: pol. XVI w. obnóż, -noży f. ʽpożytek pszczeliʼ (zob. Bańkowski II, 347), stczes. 

obnož ts., błr. óbnaž ts., < psł. *obŭ-nog-ĭ ʽto, co przy nodzeʼ (ĖSBM 8, 81). Por. príešnagis 

ʽostroga na nodze kogutaʼ. Dla perñagis można przyjąć znacz. etym. ʽkoszyczek u tylnej 

nogi pszczoły miodnejʼ vel sim.  

 pérnai adv. ʽzeszłego roku, łoniʼ. War. pérn, pérnaik (*pernai-gi), pérneik (> pérnak, 

pérnek), pérnais, pérnait (> gw. pérnot), pérnėje, pérniai. Odpowiednik łot. pẽ̦rn, przest. 

pērni; drw. pẽ̦rns, pẽ̦rnãjs ʽzeszłorocznyʼ. Niejasne. Jeśli sufiksem jest -ai, to pérn- może być 

refleksem złożenia pie. *per-h1n- ʽzeszłego rokuʼ, gdzie człon II jest alternantem pie. *h1eno- 

w gr. ἐνος Hes. ʽrokʼ (por. δίενος ʽdwulatekʼ), zob. LEW 576, Beekes 2010, 426, s.v. 

ἐνιαυτός. Jeśli sufiksem jest -nai, to *pēr-C może kontynuować przysłówek pie. *perh2, por. 

goc. fairra ʽdalekoʼ < *perh2-eh2. Trzecia ewentualność: pérn-ai może być zapożyczeniem 

niemieckim, por. śrwn. vërn ʽzeszłorocznyʼ (wtedy akut byłby sekundarny). Zob. też 

Heidermanns 1993, 196, ALEW 761. — Drw. pernýkštis (zob.). Cps. pérnaimet adv. ʽzeszłego 

roku, łońskiego rokuʼ, por. mẽtai (⇒ pernaimẽtis ʽzeszłorocznyʼ), própernai adv. ʽw 

zaprzeszłym roku, dwa lata temuʼ (por. pro). 

 
475 Z onomastyki staropruskiej przytacza się n.jez. Perkune ob. Parkune, ⇒ n. wsi Perkunen (AON 120, 234, 

Vanagas 254). Ale obecność nazw o osnowie Park- (Parcken, Barken, Parkiten) i nierzadka wymiana e/a w 

pozycji przed r każe liczyć się z ewentualnością, że Perk- jest wariantem do Park-, i to niekoniecznie 

związanym z apelatywem percunis ʽpiorunʼ. Z suf. -un- AON 254 wymienił takie nazwy, jak Labune (łąka), 

Raudune (rzeczka), Sirgun (rzeczka), Scalune (las). Zdaniem Trautmanna 1925, 168n. prymarną domeną 

sufiksu -un- były nazwy osobowe, por. np. Assune, Aucktune, Clausune, Merune, Norune, Stalgune.  
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 pernãkt adv. ʽprzez noc, w nocy, w ciągu nocyʼ — ze zwrotu przyimkowego per nãktį 

(zob. naktìs), który uległ ściągnięciu i apokopie. Por. perdiẽn ⇐ per diẽną; pervirš̃ ⇐ per 

virš̃ų (GJL III, § 641). 

 pernelýg adv. ʽnazbyt, zbyt, zbytnio, zanadto, za dużoʼ, war. akc. pernẽlyg (np. 

Pernelýg didelė kaina ʽZa wysoka cenaʼ. Pernẽlyg girtis, didžiuotis ʽZa bardzo się chwalić, 

wynosićʼ) — ze ściągnięcia i skrócenia zwrotu per nelygiai (por. perñevaliai ʽwbrew woli, 

pod przymusemʼ). Zob. lýgus. War. pernelìg, pernél, perlýg, perlìk. 

 perniẽk adv. ʽna darmo, na próżno, na marneʼ (Tiekos metų darbas perniẽk nuvėjo 

ʽPraca tylu lat poszła na marneʼ) — ze zwrotu przyimkowego *per nieką ʽza nicʼ (zob. 

niẽkas), który uległ ściągnięciu i apokopie. Por. perpùs ⇐ per pùsę, pervirš̃ ⇐ per virš̃ų (GJL 

III, § 641). 

 pernýkštis, -ė 1 p.a., pernỹkštis 1 p.a., pérnykštis 1 p.a. 1. ʽubiegłoroczny, 

przeszłorocznyʼ (Šienas pernýkštis, senas ʽSiano z przeszłego roku, stareʼ. Pérnykščiai 

šiaudai tik kraikuo beder ʽPrzeszłoroczna słoma nadaje się tylko na ściółkęʼ), 2. ʽo koniu: 

który przez jedną zimę był karmiony w stajni gospodarzaʼ (antonim do šiųmẽtis), por. 

Otrębski 1934, 278, 3. pernýkštis žmogùs ʽzacofany człowiek, pozostający w tyle za ogólnym 

postępemʼ — przymiotnik z neosuf. -ykšt- (por. naminýkštis), urobiony od adv. pérnai (zob.). 

War. pernýkščias, pernýščias. — Neoosn. pernykšt-: pernykštùkas ʽ(koń, dziecko) urodzony 

w ubiegłym rokuʼ, pérnykštulis a. pérnykštūlis ts. War. z perseweracyjnym n w sufiksie: 

pérninkštis ʽubiegłorocznyʼ (por. bažnìnčia ob. bažnýčia).  

 pérprašos, -ų 1 p.a. f.pl., pérprašai m.pl. gw. ʽpoczęstunek z okazji odwiedzin 

nowożeńców u rodziców panny młodej w pierwszą niedzielę po weseluʼ (syn. atgrą̃žtai) — 

sb. postverbale od pérsiprašyti ʽspytać sięʼ, zob. prašýti. 

 perpùs adv. 1. ʽna wpół, na połowęʼ (Perpjauk obuolį perpùs ʽPrzekrój jabłko na półʼ), 

2. ʽdwa razy, w dwójnasóbʼ (perpùs mažiaũ ʽdwa razy mniejʼ), 3. ʽdo połowyʼ (Perpùs 

nuleisti vėliavą ʽSpuścić flagę do połowy [masztu]ʼ) — ze zwrotu przyimkowego per pùsę 

ʽna półʼ (zob. pùsė), który uległ ściągnięciu i apokopie. Por. pervirš̃ ⇐ per virš̃ų (GJL III, § 

641). 

 persė́da 1 p.a., pérsėda 1 p.a. gw. 1. ʽspleciony z wikliny płot zastawiany na rzece w 

celu połowu ryb, jazʼ (Nukalė persė́dą per upę, sustatė varžas ʽPrzegrodzili rzekę jazem i 

wstawili «varžos»ʼ), 2. ʽtama, np. na młynówceʼ (Kai persėda iširo, tai ir melnyčia nebemala 

ʽOdkąd rozpadł się jaz, młyn już nie mieleʼ) — sb. postverbale od vb. cps. pérsėsti m.in. 

ʽwsiąkając przedostawać się przez co, przesiąkać – o wodzie, krwi, farbieʼ (zob. sė́sti). Būga, 

RR II, 300 zestawiał lit. °sė́da z ros. séža ʽjaz na rzeceʼ < *sēd-i̯ā-. REW II, 602, s.v. séža 

wymienił lit. sė́džia tiñklo ʽmatnia niewoduʼ jako odpowiednik wyrazu rosyjskiego. 

 personà 2 p.a., gen.sg. persõnos; persóna 1 p.a. stlit. ʽosobaʼ (parodės V. Dievas trise 

persónose vyriškose DP 25940 ʽukazał się Pan Bog w trzech osobach męskichʼ) — zapoż. ze 

stbłr. persona, parsona ⇐ pol. persona XVI w. ʽjednostka ludzka, pojedynczy człowiek, 

osoba, ktoś; jedna z trzech osób Trójcy Świętejʼ (SPXVI). Zob. też SLA 167. — Oboczne 

zakończenie -una: <persuna> SD «osoba, persona» (Atsižvilgėjimas ant persunos daug gal 

ant sūdo žmonių SP I, 1114 ʽWzgląd na osobę siła może na sądzie ludzkimʼ) ⇐ stbłr. persuna, 

parsuna476. Drw. persunỹstė: Žmogystė jo yra priimta Dievystėsp aba persunystėsp 

Dieviškosp sūnaus Dievo SP I, 234 ʽCzłowieczeństwo jego jest przyjęte do Bostwa abo do 

personalstwa Boskiego Syna Bożegoʼ. Zob. też asabà i asmuõ. 

 
476 NB. ĖSBM 8, 167 wymienia błr. parsúna tylko w znacz. ʽportret malarski osoby świeckiejʼ (⇐ ros. parsúna).  
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 perstekė ̃ 3 p.a. gw. ʽoścień do łowienia rybʼ — zdaniem LEW 577 jest to 

przekształcenie zapożyczenia nwn. Stecken m. ʽkijʼ, mianowicie przez dodanie prepozycji 

per-, nawiązującej do praeverbium czasowników pérbadyti ʽprzekłuć, przeszyćʼ i pérdurti ts. 

Przekształcenie sufiksalne: persteklė ̃ (por. typ žūklė ̃ ʽłowienie rybʼ). — Obok tego war. 

perstikė,̃ perštikė ̃ʽościeńʼ, gdzie segment -stik-/-štik- odzwierciedla nwn. Stich m. ʽukłucie, 

sztychʼ. Zob. też žuvérklas. 

 pérsti, pérdžiu, pérdžiau wulg. ʽgłośno wypuszczać gazy jelitowe, pierdziećʼ. 

Odpowiednik łot. pir̂st, pe̦r̂du, pir̂du ts. (LEGR 564) wskazuje na to, że lit. sztywność 

apofoniczna w połączeniu z prs. na -ia może być innowacją na miejscu *pìrsti, *pérdu. Do 

pie. *perd-/*pṛd- ʽ(laut) furzenʼ (IEW 819, LIV
2 473), por. gr. πέρδομαι, pf. πέπορδα (w 

funkcji prs.), sti. pardate, stang. feortan, stwn. ferzan, alb. pjerdh. Formacja 

onomatopeiczna, podobnie jak w syn. bezdė́ti (zob.). Akut przypadkowy. — Drw. perdulỹs 

ʽpierdzenieʼ (por. kosulỹs, raugulỹs), perdẽklis a. perdū̃nas wulg. ʽpierdziochʼ, cps. 

perdãkaulis gw. ʽkość kończąca stos pacierzowyʼ (por. káulas). Gw. pérdėti, -ju, -jau 

ʽpierdziećʼ (DVŽ) ⇐ ros. perdétь, pol. pierdzieć. — SZ pird-: pìrdžioti iter. ʽpierdziećʼ. 

Nomina: ìšpirda c. wulg. ʽostatnie dziecko, zwł. niemłodych rodzicówʼ, war. ìšperda (por. 

pol. wypierdek, wypiardek ts. ⇐ wypierdzieć ʽpierdząc wypuścićʼ, SW), sénpirda c. wulg. ʽo 

starcu: stary pierdołaʼ (por. sẽnas). Nawiązanie w psł. *pĭrděti, por. sch. pŕdjeti, ros. perdétь, 

peržú, czes. prdět, stpol. pirdzieć, pol. pierdzieć, < pbsł. *pird-ē-. Zob. BSW 219n., LEW 577, 

Vaillant III, 386. — Neopwk. pirs- (od interi. pìrst, pirs̃t o krótkim pierdnięciu, albo też z 

reanalizy prs. *pirsta < *pirs-sta, do *pirsti ʽzacząć pierdziećʼ): pìrsčioti ʽpierdziećʼ (Jei 

arklys pìrsčio[ja], viduriai sveiki ʽJeśli koń pierdzi, [to znaczy, że ma] kiszki zdroweʼ), 

pirsnóti ʽpierdzieć; biec pomałuʼ, pìrstelėti ʽpierdnąć krótko a cichoʼ. Nomina: pirs̃kus 

ʽpierdzioch, kto często i głośno pierdziʼ (paralele: smirs̃kus ⇐ smìrsta; saũskis ⇐ saũsas)477, 

pìrsla a. pirslà ʽtyłek, dupaʼ, przen. c. ʽpierdołaʼ. — Tu też pirz̃nius ʽpierdziochʼ, z 

sonoryzacji *pirs-nius; sufiks jak w mìžnius, šìknius; sn > zn jak w trìznius. Neopierwiastka 

na -s- nie uwzględniono w ŽD 226 (rekonstrukcja *pird-dnius, ze znakiem zapytania), ani w 

GJL II, § 298 (praforma *pirzdnius, rzekomo kontynuująca *pird-snius). Drw. wstecznym od 

pirz̃nius jest pìrza c. ʽpierdziochʼ (⇒ pìrzius ts.). 

 pérstoti, pérstoju, pérstojau 1. ʽprzestąpić przez coʼ, 2. ʽstać pomiędzy, oddzielaćʼ, 3. 

ʽzastąpić komu drogą, napaść na idącegoʼ, 4. ʽprzestać, ustać (o deszczu, wietrze)ʼ, DP 

ʽprzestawać z kim; zezwolićʼ — jedno ze złożeń prewerbialnych czasownika stóti (zob.). — 

Od czasów starolitewskich per-sto-ti ukazuje się również w użyciu 5.: ʽobcować, przebywać 

w czyim towarzystwie, przestawać z kimʼ, co jest kalką z pol. prze-sta-wać, np. Deja tam, 

kas jų klauso ir perstoja su jais DP 30430 ʽA biada temu, kto ich słucha, a przestawa z nimiʼ. 

Kų turi daryt su varguliais špitolioj? arba su mužikais paduotais tavo perstot? SP II, 18229 

ʽCo masz czynić w szpitalach? albo z chłopami twemi przestawać?ʼ.  

 péršas 1 p.a. przest. ʽwiersz, wers Pisma św., wers pieśni; zwrotka utworuʼ — zapoż. z 

prus.-niem. verš (GL 99), por. nwn. Vers m., stwn. fers ⇐ łac. versus. War. féršas ʽlinijka 

pisma lub drukuʼ. Z uwagi na akut por. zapoż. čvértis, stérva, vérdėlis. Osobno zob. viršas. 

— War. z suf. -mas: péršmas 1 p.a. ʽwiersz, wersʼ (LEW 575 z powodu zakończenia -mas 

dopuszcza zmieszanie péršas z syn. põsmas ʽstrofa, zwrotkaʼ). — War. z insercją k: 

pérkšmas ʽwiersz, wersʼ (por. kaniū̃kšnė < kaniū̃šnė), drw. perkšmẽlis ʽwers pieśni; epitafium 

nagrobneʼ (por. Z. Šimenaitė, Gimtoji kalba 2011:3, 31n.). — Łot. perš̃a, pẽrša, pèrša 

ʽwiersz, wersʼ ⇐ dn. lub śrdn. versch(e) (por. ME III, 202, Jordan 81). 

 
477 Wątpliwa jest analiza *pird-skus w ŽD 124. Ambrazas 1993, § 271 widział w pirs̃kus suf. -skus, powstały 

rzekomo z ʽdeterminatywu *-k-ʼ. GJL II, § 457 słusznie analizował pirs-kus, choć nie zajął stanowiska w 

kwestii osnowy na -s-.  
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 peršatìs, -iẽs 3 p.a. gw. ʽprzejmujący chłód, zimnoʼ (Peršatìs vėjo didelė ʽLodowaty 

wiatr wiejeʼ. Peršatìs, vėjas – nė kur pasidėt ʽPrzejmujące zimno i wiatr, nie ma się gdzie 

schowaćʼ) — dewerbalne abstractum z suf. -ati- od peršė́ti m.in. ʽszczypać, palić, piecʼ, por. 

peršùs ʽprzenikliwie zimnyʼ. Paralele: spragatìs ʽtrzaskający mróz; upałʼ ⇐ spragė́ti; kepatìs 

ʽupałʼ ⇐ kèpti (GJL II, § 412, Ambrazas 1993, § 51). 

 peršė́ti, perš̃i, peršė́jo 1. ʽswędzieć, odczuwać łechcące podrażnienie skóryʼ, 2. stlit. 

ʽbolećʼ, 3. ʽpalić, piec, np. o ranieʼ (perš̃i žaĩzdą), ʽszczypać (jak język po pieprzu)ʼ, 4. przen. 

ʽodczuwać niepokój, trapić się, martwić sięʼ, išperšė́ti ʽzepsuć się, zmarnować sięʼ (Visi 

rugiai išperšė́jo – neturėsime duonos ʽCałe żyto się zmarnowało, nie będzie chlebaʼ), 

nuperšė́ti ʽzacząć swędzieć; zmarnować się (o plonie)ʼ. Warianty formy prs.: perš̃a, perš̃ia i 

peršė́ja 3 os. ʽswędziʼ (DP, BRB, CGL ʽboliʼ). Prócz tego jest atematyczne prs. perš̃ti 3 os. 

ʽswędzi, pali, szczypieʼ, z czasem zreinterpretowane jako prs. na -i- od neopwk. peršt-: perš̃t-

i; tematyzacje: perš̃t-a, perš̃č-ia. Neopwk. perš̃t- dał początek paradygmatowi perštė́ti, prt. 

perštė́jo ʽswędziećʼ (paralele: nerštė́ti, niežtė́ti). War. z insercją k: perkštė́ti, perk̃šti (war. 

perk̃ščia), -ė́jo. — Gdy się sparafrazuje znacz. ʽswędziećʼ na ʽwywoływać chęć drapaniaʼ, to 

stanie się jasny związek perš- z pwk. pie. *perḱ- ʽdrapać, ryć, kopaćʼ (por. LIV
2 475, IEW 

821). Nominalne ślady tego pierwiastka widać w wed. párśana- m. ʽzagłębienie, obniżenie 

terenuʼ, na SZ: stang. furh ʽbruzda służąca do odprowadzania wody z polaʼ (ang. furrow), 

stwn. furuh ts., nwn. Furche f. ʽbruzdaʼ (EWD 385), łac. porca ʽskiba; bruzda do 

odprowadzania wodyʼ < *porkā- z pie. *pṛḱ-eh2- (de Vaan 481; zob. niżej lit. praparšas 

ʽrówʼ). ALEW 761n. uważa perš̃ti za ʽetymologicznie odosobnioneʼ. — Wysunięto 

przypuszczenie, że do pwk. *perḱ- może również należeć parš̃as ʽprosięʼ (*porḱ-o-), znacz. 

etym. ʽzwierzę, które ryje ziemię, Wühler, Aufreißerʼ, zob. Specht 1944, 34n., LEW 578. 

Przeciw temu Griepentrog 1995, 193n. — Drw. ìšperša ʽgłęboka koleina, zwykle w śnieguʼ 

(Blogas kelias, daug ìšperšų ʽZła droga, dużo koleinʼ), núoperša ʽnieurodzajny, jałowy 

kawałek gruntu; miejsce, gdzie nie wzeszło zbożeʼ, peršatìs (zob.), peršulas ʽbólʼ (Willent, 

LEX, perš̃ulis DP), peršulỹs ʽswędzenie, ból, palenieʼ, próperša (zob.), peršùs ʽprzejmująco 

zimny – o wietrze, pogodzieʼ. Cps. šìrdperša a. šìrdperšas ʽból serca; zmartwienieʼ. N.jez. 

Perš̃as, Péršaja, Peršokšnaĩ, n.rz. Peršė́kė, Peršokšnà, cps. Žemė́perša, Žemóperša478 (w 

kwestii semantyki por. człon -plėša w n.rz. Žemė́plėša s.v. plė́šti). Neoosn. peršėj-: 

peršė́jimas DP ʽboleśćʼ. — SO parš-: praparšà ʽprzerębelʼ, praparšas SD «row, fossa» (syn. 

perkasas); jest to wariant do próperša (zob.). — SZ pirš-: pirš̃yti, -ija, -ijo LZŽ ʽdrażnić – o 

podrażnieniu gardła wywołującym kaszelʼ. 

 pert̃is, periúos, pėriaũs 1. ʽw łaźni: chłostać ciało chwostakiem (wienikiem), prać się; 

kąpać sięʼ, DP ʽumywać sięʼ; SD periuosi «kąpię się» (syn. maudausi), «myję się» (syn. 

mazgojuosi, prausiuosi), 2. ʽo ptakach: tarzać się w piaskuʼ (Kur pieskas – vištos pẽriasi 

DVŽ). Niezwrotne pert̃i a. pérti ʽbić, chłostać, smagać; kuć żelazo; strzelać; uderzać (o 

piorunie); myć, kąpać dzieckoʼ. Odpowiednik łot. pèrtiês ʽkąpać się w łaźni, chłostać się 

wienikiemʼ obok pèrt, peŗu, pèru ʽbić, okładać, chłostaćʼ. Refleks pie. *per-/*pṛ- ʽbić, 

uderzać, praćʼ (IEW 819, LIV
2 473). Por. 1° scs. perǫ, pĭrati ʽdeptać, dławić, dusić; praćʼ (typ 

berǫ, bĭrati), popĭrati ʽzdeptać, stratować, gwałcićʼ, zapĭrati ʽzdeptaćʼ, ros. perú, pratь ʽprać 

bieliznę kijankąʼ, poprátь ʽzdeptać, stratować, pogwałcićʼ, 2° scs. peretŭ ʽszybuje, unosi się 

w powietrzuʼ, 3 pl. perǫtŭ (inf. *pĭrati?). Zob. BSW 215, LEW 578. — Drw. nupertinė SD 

«czyściec, purgatorium» (neol.), nupertuvė przest. ʽłaźniaʼ, perẽnė 1. ʽchłostanie się 

chwostakiem; kłótnia, bójkaʼ, 2. ʽłaźniaʼ (por. sufiks w gulẽnė, virẽnė), pers̃ena a. perš̃ena 

ʽlanie jako karaʼ (Gausi perš̃enos su vyte ʽDostaniesz lanie rózgąʼ; rs > rš przez 

 
478 Vanagas 1981, 399 wymienia też Žemė́-peršas, mianowicie jako nazwę terenową, odnoszącą się do brzegu 

rzeki. 
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persewerację), pertuvė ̃ʽłaźniaʼ. Z s-mobile należy tu prawdopodobnie lit. sparñas ʽskrzydłoʼ 

(zob.). — SZ pir-: łot. pirêtiês, -uos, -ējuos ʽsprzeczać się, kłócić sięʼ : scs. pĭrěti, pĭrjǫ 

ʽsprzeciwiać się, zaprzeczaćʼ, refl. pĭrěti sę ʽspierać się, dyskutować; walczyćʼ, sch. prȅti se 

ʽkłócić się, sprzeczać sięʼ, stpol. przeć się o co ʽbyć w sporze przed sądemʼ, przeć się czegoś 

ʽwypierać sięʼ. Łot. pirinât ʽchłostać ciało chwostakiemʼ. — Nomen: pirtìs (zob.). Por. scs. 

pĭrja, -ę ʽsprzeciw, zastrzeżenie; spór, brak zgody; proces sądowy; pytanie, przypuszczenie; 

przeszkodaʼ (⇒ pĭrĭcĭ, -a ʽprawnik, jurystaʼ), stpol. prza ʽspór z kimś w sądzieʼ, ros. prja ts. 

— WSZ *pīr-: scs. prěpirati ʽdeptać, gwałcićʼ, ros. popirátь ʽdeptać, tratować, łamać, 

poniżać, gwałcić, upokarzaćʼ (por. °birati ⇐ bĭrati ʽbraćʼ). — WSO *pār- ⇐ *păr-: scs. 

paritŭ, pariti ʽlataćʼ, ros. parítь ʽszybować, latać, bujać w powietrzuʼ – iterativum z suf. *-ī- 

i st. wzdłużonym, pozornie podobnym do typu -laziti, -vraziti (por. Vaillant III, 411n.). 

 pervãzas 2 p.a. ʽprzewóz promem lub łódką przez rzekę, jezioroʼ (m.in. BRB) — 

zapożyczone z błr. peravóz, -u, z substytucją lit. per- za błr. pera- (por. stbłr. perevozъ, 

perėvozъ). Por. SLA 167. War. pervãžas i párvažas zawierają segment -važ- jak w rodzimym 

pérvaža ʽprzejazd przez bród, rówʼ. Zob. też pãramas. — Drw. parvãznykas ob. pervãžnykas 

ʽprzewoźnikʼ ⇐ stbłr. perevoznikъ, pol. przewoźnik. War. z zastępstwem suf. -nyk- przez -

nink-/-inink-: parvãzninkas oraz parvazininks (LEX ʽFuhrmannʼ, syn. paramininks). 

 pervirš̃ adv. ʽza wiele, zanadtoʼ — ze zwrotu przyimkowego per virš̃ų ʽprzez wierzch – 

o przepełnionym naczyniuʼ (zob. viršùs), przez ściągnięcie i apokopę. Por. perdiẽn ⇐ per 

diẽną; pernãkt ⇐ per nãktį (GJL III, § 641). 

 pė́sčias, -ià 3 p.a., pė́sčias, -a 1 p.a. ʽpieszyʼ, np. Liga raita atjoja, pėsčià išeina 

ʽChoroba przybywa konno, odchodzi pieszoʼ. Jam reikėjo eiti pėsčiám ʽOn musiał iść 

pieszoʼ. Pėstíejai visi jau susirinko, o važiuotų da nėr ʽPiesi już wszyscy się zeszli, a jadący 

wozami jeszcze nieʼ. War. akc. pė́sčias, -a 1 p.a. War. z insercją k i zmianą ks > kš: pė́kščias 

(por. gulk̃ščias ob. guls̃čias). War. z wtórnym ks: pė́ksčias. SD: pėsčias «pieszy», eimi 

pėsčias, pėstomis «idę pieszo», lakštanešys pėsčias, gromatanešys «kursor, poseł listowny 

pieszy». Obok formy na -sčias jest postać na -stas: stlit. i gw. pė́stas, -à 3 p.a. ʽpieszyʼ (m.in. 

BRB), stlit. pėstomis ėjo ʽszedł pieszoʼ (s.v. pėdà), gw. pėstõs adv. ʽpieszoʼ. — Drw. od 

neoosn. pėkšč̓ -/pėkšt-: pėkščiõm a. pėkštõm adv. ʽpiechotą, na piechotęʼ, pérpėkštė adv. ts. 

— Forma pė́sčias jest wieloznaczna pod względem etymologicznym, a potwierdza to 

rozmaitość zajmowanych wobec niej stanowisk. ŽD 331 rekonstruuje plit. *pėd-tjas jako 

drw. od pė́das ʽślad stopyʼ i pėdà ʽstopa; ślad stopyʼ. Derksen 2008, 398 odtwarza pb. 

*peʔ(d)-ti̯o-, drw. od nomen pbsł. *pēd- ʽstopaʼ, które pochodzi ze zmiany pie. *ped- ʽstopaʼ 

według tzw. prawa Wintera; psł. *pěšĭ ʽpieszyʼ wyprowadza autor odpowiednio z pbsł. 

*peʔ(d)-si̯o-. ALEW 763 wychodzi od pė́stas jako podstawowej formy przymiotnika i 

sprowadza ją (za Forssmanem) do pb. *pēd-ta- lub *pēd-sta-, drw. od pwk. pėd- jak w pėdà 

ʽślad stopy, odcisk stopyʼ. Hipoteza starego sufiksu *-ti̯o- (pb. *-ti̯a-) nie może uchodzić za 

całkiem pewną. Formy typu slãpčias, stãčias, do których się ona odwołuje, łatwiej jest 

zrozumieć jako sekundarne derywaty na -i̯a- od przymiotników slãptas i stãtas niżeli jako 

derywaty pierwszego stopnia, mianowicie *slap-ti̯as i *sta-ti̯as. Następnie, gdy chodzi o 

dwoistość form pė́stas : pė́sčias, to charakterystyczna oboczność segmentów -st- i -sč̓ -, 

zachęca do szukania wspólnego źródła dla tego zróżnicowania. Wydaje się, że może nim być 

pdg. *pėstyti, *pėstau, *pėsčiau frq. ʽchodzić/chadzać pieszoʼ, ponieważ z takiego właśnie 

paradygmatu dadzą się wyodrębnić – jako neoosnowy – zarówno pėst-, jak i pėsč̓ -. Podobna 

sytuacja zachodzi w takich wypadkach, jak klùpstas i klùpsčias ⇐ *klupstyti; mèstas i 

mesčias ⇐ *mestyti; naštà i nãščiai ⇐ *naštyti. Czas. *pėstyti był zbudowany na 

denominatywnym praesens *pėstu = *pėd-stu ʽidę, kroczęʼ (prt. *pėdau, inf. *pėsti), 

urobionym od pėdà ʽstopaʼ. Por. współczesne denominativa od pėd-: pėd̃auti ʽchodzić, zwł. 
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powoli, niedaleko chodzić (o starcu)ʼ, pėd̃inti ʽiść z wolna, powoliʼ i pėdúoti ʽiść zostawiając 

śladyʼ. Opartą na *pėstu/*pėsti formację *pėstyti można analizować dwojako: 1° jako *pėst-

y-ti, o ile pochodzi od prs. *pėst(u), lub też 2° jako *pės-sty-ti, o ile pochodzi od neopwk. 

pės- ⇐ inf. *pėsti. — Neoosn. pėst-: pėstijà coll. ʽpiechota jako rodzaj wojskʼ, pėstinykas SD 

«piechota, ieden z pieszych», też «hayduk; lokay», pėstinykai m.pl. SD «piechota, lud 

pieszy», pulkas pėstinykų SD «rota żołnierzow pieszych», pė́stininkas ʽpieszy, piechurʼ, 

pėstìnis ʽpieszyʼ (Daug kareivių, raitų ir pėstìnių). Vb. denom. pės̃tinti ʽiść pieszoʼ. Zob. też 

nepė́sčias.  

 pèsti, zwykle pripèsti, -pentù, -petaũ gw. ʽbardzo się zmęczyć, zmordować sięʼ — 

słabo udokumentowany czasownik: Jau pripetaũ ʽJuż się zmęczyłemʼ (Panemunėl̃is, rej. 

Rõkiškis). Możliwe, że pet- odzwierciedla pie. *peth1- ʽpadać, upadaćʼ (LEW 580), por. wed. 

pátati ʽleci, lataʼ < *péth1-e-, gr. πίπτω ʽupaść, paść, zginąć, polec; opaść, osłabnąć; wpaść, 

dostać się, zabrnąć w co; rzucić się, uderzyć, napaść na kogośʼ < pie. *pi-pth1-e- (por. LIV
2 

477, gdzie brak wzmianki o lit. pet-). Zakładany dla pèsti rozwój znaczeniowy: ʽpadać (z 

braku sił, ze zmęczenia)ʼ ⇒ ʽbyć zmęczonymʼ. — Neopwk. pes-: 1° vb. peslióti ʽwolno 

pracować, marudzić, guzdrać sięʼ, pesnóti ʽrobić co powoli, nie spiesząc się, guzdrać się, 

pracować niewydajnie; znacz. etym. ʽz powodu zmęczenia wykonywać powolne ruchyʼ; 2° 

sb. pèselis a. pẽselis ʽktoś ociągający się, ospały, opieszały, guzdrała, marudaʼ, też pèselė, 

pẽselė c. ʽguzdrałaʼ, ⇒ vb. denom. pẽseliotis ʽguzdrać sięʼ. — WSE pės-: pėslà c. 

ʽopieszalec, guzdrałaʼ, pės̃linti ʽiść powoli, wlec sięʼ. 

 pẽstingė 1 p.a. gw. ʽtwierdza; więzienieʼ, war. festingė b.z.a. — zapoż. z prus.-niem. 

festing (GL 50 i 99). — War. pẽstungė 1 p.a. ʽwięzienieʼ (Už tuos darbus tu pẽstungė[je] 

sukirmysi! ʽZa te czyny ty zgnijesz w więzieniu!ʼ) ⇐ nwn. Festung f. ʽtwierdzaʼ. 

 pešlỹs, -io 4 p.a. gw. ʽptak drapieżny kania, Milvusʼ. Analiza: peš-lys, nomen agentis 

od vb. pèšti ʽskubać, drzeć, rwaćʼ; znacz. etym. ʽstworzenie porywające (drobne ptaki i 

zwierzęta)ʼ. Paralela semazjologiczna: łac. vultur, -is m. ʽsępʼ < *vel-tor od vellō ʽwyrywać, 

skubaćʼ (por. de Vaan 688). Formacja na -lys przypomina kranklỹs ʽkrukʼ ⇐ krañkti 

ʽkrakaćʼ; svirplỹs ʽświerszczʼ ⇐ svirp̃ti ʽświerczećʼ (GJL II, § 170). Dalej por. okoliczność, 

że vb. plùnkiu, plùnkti ʽskubać (drób), rwać (pierze)ʼ, użyte w odniesieniu do jastrzębia, 

oznacza ʽporywać drób na żerʼ. Zob. też analizę wyrazu vãnagas ʽjastrząbʼ. — Przez 

reinterpretację granicy morfemowej *peš- + -slys (por. patvárslės, tìkslas) albo też pod 

wpływem tabu pojawiła się postać z pierwiastkowym s: peslỹs (już w DP; przyjęta w jęz. 

literackim). — Neoapofonia e ⇒ ie: pieslỹs (por. jiẽz(d)as ob. jẽz(d)as i jiẽlčius ob. jẽlčius). 

— Nazw. Pešlỹs (por. nazw. pol. Kania), patron. Pešlaitis, war. Peslỹs, Pieslỹs, Píesliokas. 

N.m. Pesliaĩ 2x, Peslìškės. N.rz. Pẽslupis ob. Pãslupis. 

 pešt-, neoosn. wyabstrahowana z formy pèštas, participium prt. pass. od pèšti ʽskubać, 

szarpaćʼ, pèštis ʽbić sięʼ. Drw. peštỹnės f.pl. ʽbójka, bijatyka, kłótniaʼ (syn. muštỹnės ob. 

mušỹnė, pjūtỹnės), peštùkas 1. ʽzadzieracz, hak do wyrywania sianaʼ, 2. ʽzawadiaka, 

awanturnikʼ (por. kirstùkas ʽktoś skłonny do zaczepkiʼ, muštùkas ʽzabijakaʼ), peštū̃nas 

ʽzawadiakaʼ, peštùvas ʽhak do sianaʼ, peštùvės f.pl. ʽbójka, bijatykaʼ. Paralele s.v. būt-, girt-, 

imt-, mest-, vest-. 

 pèšti, pešù, pešiaũ 1. ʽskubaćʼ, pèšti vìštą ʽskubać kuręʼ, 2. ʽszarpać, wyrywaćʼ, pèšti 

pláukus ʽszarpać za włosy, wyrywać włosyʼ, pešu plaukus SD «obrywam włosy», 3. ʽo 

kosie: źle ciąćʼ, 4. przen. ʽzdobyć, odnieść korzyśćʼ. Refl. pèštis ʽbić się, tłuc się; kłócić się; 

liniećʼ : łot. pestiês, pešuôs, pesuôs ʽzaczepiać słowami, prowokować do kłótniʼ. Pie. *peḱ- 

ʽrwać wełnę, włosy; szarpaćʼ (LIV
2 467), por. gr. πέκω, ἔπεξα ʽczesać, gręplować, strzycʼ 

(SO πόκος ʽwełna, runoʼ). Gdy chodzi o czas. łaciński pectō, -ere, pexī ʽczesaćʼ, dotąd 
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analizowany *peḱ-to- (prs. na *-te/o-), to van Vaan 2008, 453 wyprowadza *pekte/o- – za 

Pinaultem – z pital. *petke/o-, gdzie pwk. pie. *petḱ- pochodzi z dysymilacji *pepḱ-; była to 

osnowa reduplikowana od pie. *peḱ- (zob. wyżej). — Neopwk. peš̓ - (⇐ pešiaũ): pešióti 

ʽskubać (wełnę, pióra), szczypać, szarpać, rwaćʼ. Por. bedžióti ⇐ bedžiaũ; vežióti ⇐ vežiaũ. 

Drw. peščióti ʽskubać, np. brodęʼ (por. dvės̃čioti ⇐ dvės̃ti). Nomina: pešenà c. 

ʽrozczochraniecʼ, pešimas SD «obrywanie» (syn. raškimas a. raiškimas), pešẽklis ʽhak do 

wyrywania sianaʼ, pešynià ʽbójkaʼ (por. sėjynià, kasýnia), pešlỹs (zob.), pešùklis ʽhak do 

sianaʼ, pešùs ʽskłonny do bójkiʼ. Idiom išeĩti niẽko nepẽšus ʽOdejść z kwitkiemʼ (dosł. 

ʽodejść, nic nie uskubawszyʼ). Cps. gaidãpešis (zob. gaidỹs), kálpešis ʽgarbarzʼ (Nunešk pas 

kálpešį kailius išdirbti ʽZanieś skórę do garbarzaʼ) < *káil-pešis, dosł. ʽzdzierający skóryʼ 

(zob. káilis), skūrpešis b.z.a. ʽgarbarzʼ (por. skūrà). Osobno zob. pešt-. — WSE pėš-: 

pė́ščioti ʽszarpać od czasu do czasuʼ (por. nė́ščioti ⇐ nèšti). — SO paš-: pašýti (zob., tam też 

nomina). — SZ piš- (typ TiT ⇐ TeT): ewentualnie piša stlit. ʽrana na cieleʼ, o ile nie należy 

do czas. piẽšti (zob. s.v. piš-). — Nowy SP/SO paiš- ⇐ piš-: páišyti: Žalių rutų papáišyti 

ʽNazrywać zielonej rutyʼ. Sb. postvb. paĩšas ʽdrzazga, wiór; źdźbło, słomkaʼ. — Neoosn. 

paiš̓ - (⇐ páišiau): páišioti ʽskubać pióra, rwać, drzećʼ (jest to dublet do pašióti/pešióti ⇐ 

pešiaũ; akut metatoniczny). Paralele: káišioti ⇐ kaišiaũ, -ýti; ráišioti ⇐ raišiaũ, -ýti. Chodzi 

zatem o drw. na -o- od iteratywu na -y-, a nie o drw. na -io- od czas. prymarnego, jak to 

podają ŽD 517 i GJL II, § 586. 

 petelìškė 2 p.a., pẽteliškė 1 p.a. 1. ʽmotylʼ, 2. przen. ʽkrawat w kształcie kokardki, 

muszkaʼ, 3. przen. ʽstyl motylkowy w pływaniuʼ. SD peteliškė «motyl; mucha do lamp abo 

świec przylatuiąca; ognik owad». War. petalìškė, patelìškė. War. metatetyczne: tepelìškė, 

lepetìškė, war. sufiksalne: peteliuškà, tepeliùškė. Derywat na -išk- od neoosn. petel-, 

pochodzącej z reanalizy czas. *petelėti ʽwzlecieć, pofrunąćʼ. Ten ostatni stanowił punctivum 

o suf. -elėti od pwk. *pet- < pie. *peth2- ʽbujać w powietrzu, lataćʼ (LIV
2 479, LEW 581, 

ALEW 764), por. gr. πέταμαι poet., πέτομαι klas. ʽbujać, latać, fruwać (o ptakach i owadach)ʼ, 

łac. petō, -ere ʽdążyć do czego, chodzić za czym, szukać czego; żądać, domagać sięʼ (znacz. 

etym. ʽlatać za czymʼ). — Zapoż. litewskie w pol. gw. petyliszka, patyliszka ʽmotylʼ 

(Zdancewicz 346). — W jęz. łotewskim od neoosn. petel- utworzono adi. petelîgs ʽruchliwy, 

żywotny, żwawyʼ. 

 petỹs, -čio 4 p.a. ʽbark, łopatka, ramięʼ obok petìs, petiẽs 4 p.a. m.f. ts., petỹs į pẽtį 

ʽramię w ramięʼ, petỹs prie petiẽs ʽjeden przy drugim; zatłoczony (o izbie)ʼ, šáutuvus ant 

petiẽs! ʽna ramię broń!ʼ, kirs̃ti iš (vìso) petiẽs ʽuderzyć z całej siłyʼ. Osobno zob. pečiaĩ. 

Odpowiedniki stpr.: pette EV ʽbark, Schulder [Schulter]ʼ, pettis EV 1. ʽłopatka, Schulderblat 

[Schulterblatt]ʼ, 2. ʽłopata do wsuwania chleba do pieca, Ouenschufel [Ofenschaufel]ʼ, (kai 

mes) ni perpetta[n]s waitiāmai ENCH ʽabyśmy nie spotwarzali (bliźniego swego), (das wir 

vnseren Nechsten nicht) affterredenʼ, dosł. ʽza plecami odmawiaćʼ. — Osnowa pet-, w 

bałtyckim ograniczona do nomen, jest z pochodzenia antewokalicznym allomorfem pwk. pie. 

*peth2- ʽrozpościerać, rozwijaćʼ (LIV
2 478), por. gr. ἐπέτασα, aor. do πετάννυμι ʽrozpostrzeć, 

rozwinąć, otworzyćʼ, SZ πίτνημι ʽrozpościerać, rozciągać; podniecić, pobudzićʼ (wtórny SP 

łac. pat- ⇐ *pt- w pateō, -ēre ʽstać otworem, rozciągać się, być wystawionym, być 

widocznymʼ, por. de Vaan 442, 449). Etymologicznym znaczeniem petỹs było ʽpłaska kośćʼ. 

Przybliżone paralele stanowią wyrazy greckie πέταλον ʽliść, płatek metalu, blaszkaʼ, πέτασος 

m.in. ʽszeroki blaszkowaty liść; baldachimʼ i πατάνη ʽrodzaj półmiskaʼ. Por. też fakt, że 

wyraz scs. plešte n. ʽὦμος, νῶτον, bark, ramięʼ, ros. plečó ʽłopatkaʼ, pol. plece ts. < psł. 

*plet-i̯a- jest derywatem od pwk. *pleth2- ʽrozszerzać, rozwijaćʼ (zob. s.v. platùs). Zob. też 

LEW 581n., ALEW 764. — Drw. añtpetis ʽnaramiennik; okrycie plecówʼ (war. añtpetė: 

ántpetė – z *anta-petė?), pãpetės f.pl. ʽkrótka koszula kobieca; koszula; kamizelka; szelki do 

spodniʼ, pečýstas, -a ʽo szerokich plecach, barczystyʼ, pečiū̃kas a. pečiūgà c. ʽbarczysty 
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mężczyznaʼ (por. namū̃kas, valiū̃kas), perp̃etė ʽnaramiennikʼ, petìngas ʽbarczystyʼ, petùkai 

m.pl. ʽramiączko z haczykiem pośrodku do wieszania ubraniaʼ, petùkas ʽramiączko halki, 

sukni; poprzeczka w motowidleʼ. Cps. petnešà a. pẽtnešiu adv. ʽdźwigając co na plecachʼ 

(Aplaistė visus diegus petnešà, t.y. nešdamas viedrus vandens ant pečių ʽNiosąc wiadra na 

plecach, podlał wszystkie sadzonkiʼ), pẽtnešos f.pl. ʽszelki do spodniʼ (por. nèšti; syn. 

pãpetės), tarpùpetė ʽśrodek pleców, plecy między ramionamiʼ (por. tárpas), viršùpetė ʽgórna 

część plecówʼ (por. viršùs).  

 petlė ̃4 p.a. ZTŽ ʽpętlaʼ — zapoż. z błr. pjatljá, -í. 

 pėtmė ̃ 4 p.a., pė́tmė 1 p.a. gw. 1. ʽplama na ubraniu; znamię na skórze, sierściʼ, 2. 

ʽpiętno, skaza, zmazaʼ (war. pėtmà 2 p.a., por. Marija be pėtmos ʽMaryja bez zmazyʼ) — sb. 

postverbale od pėt̃myti, -iju, -ijau 1. ʽpiętnować, wypalać piętno, tj. znak własności (na 

skórze konia, krowy), znaczyć, oznaczaćʼ, 2. supėt̃myti ʽpoplamić, np. obrusʼ. Ten czasownik 

został zapożyczony ze strus. pjatniti ʽpiętnować, opatrywać znakiem własnościʼ i 

przekształcony przez dysymilację tn > tm (por. z obocznym sufiksem: stbłr. pjatnati). Stan 

sprzed tej zmiany zaświadczają formy Szyrwidowe, które wymieniono s.v. pėtnas. 

 pėtnas stlit. 1. ʽplama, znak szczególnyʼ, SD «cecha», 2. ʽplama brudu, zabrudzenieʼ — 

zapoż. ze stbłr. pjatno (petno), por. błr. gw. pjatnó ʽpiętno, znak na skórze; plama na 

ubraniuʼ. Zob. też SLA 167, LEW 583 i ĖSBM 10, 317n. — War. z dysymilacją tn > tm: 

pėtmas ʽplama na sierści krowy, łataʼ (Karvė baltais pėtmais ʽKrowa z białymi łatamiʼ). Jest 

i białoruski war. z wtórnym -tm-: stbłr. pjatmo (HSBM), gw. pjacьmó (ĖSBM). Zob. też pėtmė.̃ 

— Vb. denom. 1. pėtnavoti: pėtnavoju SD
1 «cechuię» (syn. žyminu, žinklinu), 2. pėtnyti, -iju, 

-ijau ʽwypalać piętnoʼ, pėtniju SD «cechuię» (syn. žyminu, žymiu), įpėtniju SD
1 «napiątnuię». 

 pėt̃nyčia 1 p.a., stlit., gw. ʽpiątekʼ, SD «piątek, dies veneris» — zapoż. ze stbłr. 

pjatnica, pjatьnica, por. błr. pjátnica, -y (SLA 167, ZS 42, Borowska 349, LEW 583; brak w 

ALEW). War. pẽtnyčia, pẽtninčia (por. mednýčia ob. mėd̃nyčia); z dysymilacją tn > rn: 

perñyčia (LEW l.c.); z asymilacją tn > nn: pėñyčia. Ze skrzyżowania perñyčia i pėt̃nyčia 

powstało pert̃nyčia ʽpiątekʼ (do tego z perseweracyjnym n: pert̃ninčia, por. bažnìnčia i 

mélninčia). LD § 248 dopatrywał się tu raczej adideacji do czas. pert̃i ʽchłostać, smagaćʼ. Vb. 

denom. pėtnyčióti, -ju, -jau ʽpościćʼ, dosł. ʽpiątkowaćʼ (por. sabatyti s.v. sabatà). — Hapaks 

stpr. pentinx EV ʽpiątek, Fritag [Freitag]ʼ stoi prawdopodobnie na miejscu *[pantinks] albo 

*[pantniks], co oddawało pol. piątek, z substytucją suf. -ek za pomocą stpr. *-ink- lub *-nīk-. 

Trautmann 1910, 393 mylnie suponuje †pętnica jako ʽstaropolskąʼ formę źródłową. Mažiulis 

(PKEŽ 3, 255) zakłada przejęcie stpol. †pętek [!] i zastąpienie -ek pruskim *-inīk-. 

 petrãžolė 1 p.a. bot. ʽpietruszka, Petroselinum sativumʼ. Analiza: patrã-žolė, kalka 

złożenia pol. piotru-ziele, pietru-ziele, war. pietru-żele ʽpietruszkaʼ (SPXVI), to zaś z ludowo-

etymologicznego przekształcenia wyrazu łac. petroselinum ( ⇐ gr. πετρο-σέλινον n. 

ʽpietruszkaʼ), mianowicie drogą nawiązania członu łac. petro- do imienia polskiego Piotr, 

voc.pl. Pietrze (por. lit. Pẽtras). Por. typ złożeniowy jonãžolė ʽziele świętojańskie, 

Hypericumʼ – od imienia Jõnas ʽJanʼ. Osobno zob. petruškà. — Łot. pētersīlis ⇐ śrdn. 

petersilie (Jordan 81).  

 petrẽlis, -io 2 p.a. gw. ʽbiedronka, owad Coccinella septempunctataʼ — drw. na -elis od 

imienia Pẽtras ʽPiotrʼ. Synonimy: petrẽlė, petriùkas, petrutėl̃ė. — Od imienia żeńskiego 

Petronėl̃ė ʽPetronelaʼ pochodzi syn. petronėl̃ė ʽbiedronkaʼ. Zob. też borùžė. 

 Petrìnės, -ių 2 p.a. pl.t.f. ʽświęto św. Piotra i Pawła, 29.VI.ʼ — drw. na -inė- od imienia 

Pẽtras ʽPiotrʼ. Podobnie są zbudowane nazwy świąt Jonìnės, Juozapìnės, Jurgìnės. Por. pol. 

przest. piotrowiny ʽimieniny Piotraʼ. 
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 petruškà 2 p.a., gen.sg. petrùškos stlit., gw., zwykle pl. petrùškos bot. ʽpietruszka, 

warzywo Petroselinum sativumʼ — zapoż. z pol. pietruszka (SLA 168, LEW 583, POLŽ 515). 

W SD ukazuje się petruška «piotruszka, petroselinum», natomiast w SD
1 forma pl.t. 

petruškas. — Neoosn. petr-: petrẽlė ʽpietruszkaʼ. Zob. też petrãžolė. 

 °petuoti, °pėtuoti: 1. stlit. atpetuoti ʽzemścić sięʼ, np. jamʼ atpetuoť DP 3715 ʽnad nim 

się pomścićʼ, 2. gw. żm. atpetúoti, wsch.-lit. atpėtúoti — może zapożyczone z błr. gw. 

pétacь ʽbićʼ lub pétavacь ʽmocno bić; ciężko pracowaćʼ, refl. pétavacca a. pétvacca 

ʽwykonywać ciężką pracę, harować, mordować sięʼ (por. ĖSBM 9, 106). Semantyka 

zapożyczenia wymaga dalszego badania (ʽzemścić sięʼ z ʽciężko odpracowaćʼ?). Zob. ALEW 

66n. Brak w SLA i LEW. — Drw. atpetavimas DP ʽpomstaʼ, atpetuojimas ts. (CHB), 

atpetuotojas DP ʽzemściciel, Rächerʼ. 

 pevnas stlit. ʽpewny, gewiß, zuverlässigʼ, por. Viešpatie pevną padary[k] širdį jų MŽ 

5263 ʽPanie, uczyń pewnym [mocnym, stałym479] serce ichʼ — zapoż. z pol. pewien, pewny, -

ego. — Wsch.-lit. peũnas, -à 4 p.a. ʽpewien, jakiśʼ (LZŽ, ZTŽ) ⇐ błr. pė́ŭny, -aha (zapoż. z 

pol.), adv. peũna a. peũnia LZŽ ʽpewnie, chybaʼ ⇐ błr. pė́ŭna, gw. pė́ŭnja (PZB 4, 212, por. 

pol. pewnie). — Inne war.: pelnas (oboczność l : u̯, por. málkna ob. máukna), pjaũnas (Aš 

buvau pjaũnas, kad jis ateis ʽByłem pewien, że on przyjdzieʼ) oraz piẽmnas, właściwie 

*pjamnas (m-n z asymilacji w u̯-n; <ie> dla *ja jak w piẽskas i sliẽpas). 

 pėž̃inti, pėžinù, pėžinaũ gw. 1. ʽstąpać powoli, ostrożnie, np. o ptakachʼ (Žąsis, višta, 

sparnus nuleidus, pėž̃in), 2. ʽiść z trudem, wlec sięʼ — czasownik na -in- od wykrz. pėžì, pė́žt 

o powolnym chodzie, o powłóczeniu nogami (Pėžì, pėžì po trobą – vos papėž̃in). Z innymi 

sufiksami: pė́žčioti, pėž̃enti, pė́žioti, -ju, pėž̃yti, -iju, pė́žlioti. Nomina: pė́žainis a. pė́žius ʽten, 

kto idzie powoli, wlecze sięʼ. 

 pėž̃ti, pėžtù (*pėž-stu), pėžaũ gw., zwykle z prvb.: papėž̃ti ʽnastroszyć się (o włosach, 

piórach); źle wyglądaćʼ, supėž̃ti ʽzmarnieć, wynędzniećʼ. Drw. papėž̃ėlis ʽistota wątła, 

mizerna, chorowita, cherlakʼ. — Brak alternantów na SE *pež- i SO *paž-. — SZ piž- (typ 

TiT ⇐ TeT): pįž̃ti, pįž̃ta (*pinž-sta), pėž̃o [!] ʽnadymać sięʼ, papįž̃ti ʽrozdąć sięʼ (Šlapelis 350, 

306). Niejasne. LEW 583 uważał za pożyczkę z ros. pýžitь ʽnadymać, stroszyć sierść, pióraʼ, 

pýžitьsja ʽnadymać się, wytężać się, silić sięʼ, ale nie wytłumaczył różnicy w budowie, ani 

wokalizmie odnośnych form. 

 pýdyti, pýdau, pýdžiau żm. 1. ʽz trudem wlec, ciągnąć, nieść coś ciężkiego, taszczyćʼ 

(Aš pýdau akmenį, t.y. sunkiai nešu, sunkiai ritu akmenį JU ʽTaszczę kamień, tj. z trudem 

niosę, z trudem toczę kamieńʼ), 2. ʽgnać kogo, pędzićʼ (Šuo zuikį išpydė į mišką ʽPies 

zapędził zająca do lasuʼ) — caus.-iter. na -dy- od niezachowanego czas. prymarnego *pýti. 

Paralele: lýdyti ⇐ lýti; lódyti ⇐ lóti; pū́dyti ⇐ pū́ti (por. GJL II, § 641). — Z obocznym suf. 

*-ā-: stpr. pīdai ʽniesie, nosi, tregtʼ < *[pi:da:ja], inf. *[pi:da:t]. Por. stosunek form stpr. 

*bandāt (perbānda ʽversuchtʼ) i lit. bandýti ʽpróbowaćʼ. Oprócz tego jest quasiprymarny inf. 

pijst ʽnieść, tragenʼ, preipīst ʽprzyjąć, fuertragenʼ < *pīd-ti (ptc. pass. perpīsts ʽprzyniesiony, 

fuergetragenʼ). Utworzono go od neopwk. *pīd-, wyabstrahowanego z prs. na -d-, *pī-da 

ʽniesieʼ. Zob. PKEŽ 3, 278, LAV 265 n. — Refleks lit. py-C pochodzi prawdopodobnie z pie. 

*pih2-C, tj. st. zanikowego do pie. *pi̯eh2- ʽbić, uderzaćʼ, por. gr. παίω ʽbić, uderzać, tłuc, 

walić, ranić; wbić coś w coś, wpędzić; odpędzaćʼ < *pau̯i̯e-, to z dysymilacji *pi̯au̯i̯e- ⇐ 

*pi̯a(h2)u- (LIV
2 481 n.; nie uwzględnia czas. lit.). Inaczej LEW 584 i PKEŽ, l.c., którzy 

operują st. wzdłużonym od pwk. pie. *ped-/*pod- ʽchwycić, ująćʼ. Por. IEW 790, który 

zaliczył do tego pierwiastka m.in. nomina lit. pė́das ʽsnop zbożaʼ i púodas ʽgarnek glinianyʼ. 

 
479 Por. SPXVI XXIII, 421. 
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 pielà 4 p.a., acc.sg. piẽlą stlit., gw. ʽpiła, narzędzie do tarcia drewna na deskiʼ. SD: 

trintinė piela «piła do tarcia drzewa», piela sliesorių «piła ślosarska», nutrint pielu 

«popiłować czego, pogładzić». Z obocznym tematem: piẽlė 2 p.a. i pielė ̃ 4 p.a. (Reĩkia 

paãštrinc piẽłį LZŽ ʽTrzeba naostrzyć piłęʼ). Najprawdopodobniej jest to slawizm (por. 

Būga, RR II, 211, 514), mianowicie przekształcenie formy *pyla ⇐ błr. pilá, -ý ʽpiłaʼ przy 

udziale neoapofonii y ⇒ ie. Paralele: sýtas ʽsitoʼ ⇒ síetas; šykštùs ʽskąpyʼ ⇒ šiekštas DP oraz 

slawizmy: lyčýna ʽmaskaʼ (błr. ličýna) ⇒ liečýna; pyrãgas ʽciasto upieczoneʼ (stbłr. pirogъ) 

⇒ pierãgas (LZŽ)480. W słowniku Derksena 2015 pielà zostało słusznie pominięte. Rodzimą 

nazwą ʽpiłyʼ jest graižtas (BRB), sb. postvb. od gráižyti ʽrozrzynać, rozcinaćʼ. — Z kolei psł. 

*pila ʽnarzędzie do obróbki drewnaʼ, scs. pila ʽπρίωνʼ, sch. píla, ros. pilá, pol. piła, uchodzi 

za zapożyczenie z germ. *fīlō ʽpilnikʼ (por. nwn. Feile f., ang. file), zob. Pronk-Tiethoff 

2013, 159n.: pgerm. *finh(a)lō a. *finhilō ʽ(żelazna) piłaʼ. W tym stanie rzeczy trzeba 

porzucić rekonstrukt pbsł. *pei̯lā- ʽpiła, Sägeʼ (BSW 210, za nim SLA 168 i LEW 563n.). 

ALEW 765 ze względu na geografię nie wyklucza slawizmu, mylnie jednakże informuje, 

jakoby ie nie miewało obocznika w postaci y. — Drw. pielelė SD
1 «piłaʼ, pielyčia ʽpilnik, 

Feileʼ (LEX). Vb. denom. 1. pielavóti, -ju, -jau ʽpiłować, rznąć, przecinać piłąʼ, SD
1 «piłuię», 

przen. ʽpilić, przynaglać, popędzać, nie dawać spokojuʼ (kalka z błr. pilavácь, -úju ⇐ pilá, 

por. SLA 168), 2. piẽlyti, -iju, -ijau ʽpiłowaćʼ, przen. ʽmęczyć (np. konia) pracą ponad siły; 

nękać, drażnić, dokuczaćʼ, 3. pielúoti ʽpiłowaćʼ (m.in. LEX). — Wsch.-lit. pilavóti, -ju, -jau 

ʽpiłowaćʼ i ʽpilićʼ (Dzvijuosà pilavójo, o trečias turė́jo LZŽ ʽPiłowali we dwóch, a trzeci 

przytrzymywałʼ. Dabar ̃ãnas manì vìsų diẽnų pilavõs LZŽ ʽTeraz on będzie mnie cały dzień 

piliłʼ) jest, w przeciwieństwie do pielavóti, bezpośrednim zapożyczeniem z błr. pilavácь, -

úju. Zob. też pielavỹnos (s.v. pilavìnos) i nopiẽlnykas. — Pdg. wsch.-lit. pielùiti, -ùju, -ùjau 

ʽpiłowaćʼ opiera się na formie 3 os. prs. pielùja, którą przejęto z błr. pilúje ʽpiłujeʼ (zob. ZS 

46, 114n.); paralele s.v. kitrùiti. 

 piemuõ 3 p.a., acc.pl. píemenį m. ʽpasterz, pastuchʼ — refleks pb. *pāi̯.men- < 

*pai̯H.men-, formy wywodzącej się przez metatezę spółgłoski laryngalnej z *pa.Hi.men- < 

pie. *po.h2i.men-, zob. Rasmussen 1989, 272. IEW 839 rekonstruuje pie. *pōi̯-men-; 

Kuryłowicz 1958, 214 zakłada lit. metatonię akutową. LIV
2 460: pwk. *peh2(i̯)- ʽpaść, 

pilnować bydłaʼ. Por. krótki dyftong w gr. ποιμήν, ποιμένα (-men- na miejscu -mon-, por. 

Peters 1980, 166). Paralela na metatezę laryngalnej: dieverìs, díeverį. Paralele dla SO: 

aumuõ, šarmuõ. ALEW 765 przemilcza hipotezę metatezy *aHi > *ai̯H i mówi o 

ʽekskluzywnej odpowiedniości litewsko-greckiejʼ. — Zapoż. bałtyckie w fiń. paimen 

ʽpastuchʼ (LEW 585, Stang 1966, 54). — War. 1. piemuõj (por. sesuõj), 2. piemuõn (por. 

sesuõn), 3. piemenìs (por. šunìs, seserìs), 4. piemenỹs (por. akmenỹs, vandenỹs), 5. píemenis 

(por. ãkmenis, vándenis). — Drw. piemuvà ʽchłopiec-pastuch; wyrostekʼ (por. sesuvà 

ʽsiostraʼ). Neoosn. piemen-: piemẽnė ʽpasterkaʼ, píemeniškas ʽpastuszy; niedojrzały, 

niepoważnyʼ, piemenùkas ʽpastuszekʼ, cps. piemengalỹs ʽmarny pastuch; niedojrzały 

młodzieniecʼ (por. gãlas). Vb. denom. piemenáuti ʽbyć pastuchemʼ. — Sb. piemeñčis, -io 

gw. ʽmały, słaby pastuchʼ (Itas piemeñčis neinganys tieko skatynų ʽTen «piemenčis» nie 

upilnuje tak licznego stadaʼ) pochodzi pewnie z *piemenčius przez zmianę č̓ u > č̓ i (por. 

n.agt. im̃čius, sùkčius, tùpčius). — N.m. Píemenys (LPŽ nie notuje nazwiska *Piemenis). 

 píenas 1, 3 p.a. ʽmlekoʼ (łot. piẽns ts.). SD
1 pienas, sūris, sviestas «mleczno, lactarium» 

[ʽmleko, ser, masło czyli nabiałʼ], SD pienas tirštas rūgįs «kańpust» [ʽkwaśne mlekoʼ]. 

 
480 Būga, RR III, 503, 882 utrzymywał, że lit. ie może być zastępstwem słowiańskiego i nie tylko w pielà, lecz 

także w łot. krìevs ʽRosjaninʼ i łot. sviẽta ʽchustaʼ. Ten pogląd trzeba porzucić: słow. i jest oddawane 

regularnie litewskim y. Odchylające się refleksy i lub ie wymagają specjalnego tłumaczenia, zwłaszcza przy 

uwzględnieniu reguł lit. neoapofonii. 
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Refleks pb. *pāi̯-na- lub *pēi̯-na-. Trudne. Są tu dwie możliwości. Po pierwsze: ʽmlekoʼ jako 

ʽto, co zostało wydojoneʼ. Por. pwk. py- w pýti ʽo wymieniu: nabierać mleka, wzbierać 

mlekiemʼ (zob.) < pie. *piH-C, SZ do *pei̯H- ʽwzbierać, nabrzmiewaćʼ (por. LIV
2 464, LEW 

585, ALEW 765n.). Po drugie: ʽmlekoʼ jako rodzaj napojuʼ. Wtedy por. praformę *pāi̯-na- < 

*pōi̯-no-> Dalszy wywód może pójść dwiema drogami: 1° z pie. *poh3i̯-no- < *peh3i̯-no- ⇐ 

pwk. *peh3(i̯)- ʽpićʼ (por. LIV
2 462), 2° z pie. *poi̯h3-no-, drw. na SO od *pei̯h3- (SE 

dotworzony od SZ *pih3-). W tym drugim wypadku píenas by nawiązywało do 

słowiańskiego czas. piti ʽpićʼ < *pih3-tēi̯, gr. πῖθι ipv. ʽpij!ʼ < *pih3-d
hi (neopwk. *pih3-, z 

metatezy *ph3i̯-, por. *sih2- < *sh2i̯- s.v. siẽti). — Drw. piẽnė (zob.), píeninė ʽmleczarniaʼ, 

pieninės valgyklos SD «mleczno, nabiał», pieninykas SD «mlecznik, co robi koło mleka», 

píenininkas ʽmleczarzʼ, píeniškas valg̃is ʽpotrawa mlecznaʼ, píeniškas sb. ʽmleczne jadło, 

nabiałʼ (por. typ mės̃iškas), piẽnius ʽmleczarzʼ. Cps. aguõnpienis (zob. aguonà), kisiẽlpienis 

(zob. kisiẽlius), píenburnis (zob.), píengrybis bot. ʽgrzyb o mlecznym soku, mleczaj, 

Lactariaʼ (por. grỹbas; war. piẽnius), píenligė ʽpleśniawki, choroba błony śluzowej jamy 

ustnej, objawiająca się białoszarymi nalotamiʼ (por. ligà; syn. riẽtena), senapiẽnė ʽkrowa 

jałowica, która daje jeszcze trochę mleka, tzw. przedojkaʼ (dosł. ʽdająca stare mlekoʼ, por. 

sẽnas). — W złożeniu błr. gw. syra-pénja, syra-pónja ʽkwaśne mleko, rzadkie niezupełnie 

zsiadłe mlekoʼ może tkwić lituanizm °penja ʽmlekoʼ < °*pjena (Laučjute 56, ĖSBM 13, 121). 

 píenburnis, -ė 1 p.a., pienburñis 2 p.a. ʽdorastający chłopiec, młokos, żółtodzióbʼ 

(Píenburnis – kuris jaunas, kurio pienas ant burnos kaip žindęs JU ʽ«Pienburnis» to taki, 

który jest młody, który ma mleko na wargach, jakby [jeszcze] ssał pierś [był oseskiem]ʼ) — 

złożenie członów píenas ʽmlekoʼ i burnà ʽusta; gębaʼ, co może kalkować nwn. Milchmund 

m. lub Milchmaul n. (por. pienburnis LEX ʽmilch maulʼ). Paralela typologiczna: ros. 

molokosós ʽniedojrzały a pewny siebie człowiekʼ, czes. mlékosos ʽosesekʼ, słń. mlekosès 

ʽniedoświadczony młody człowiekʼ, < psł. *melko-sŭsŭ ʽtaki, który ssie mleko matkiʼ (Boryś 

332, s.v. młokos). 

 piẽnė 2 p.a., pienė ̃ 4 p.a. 1. bot. ʽmlecz, Sonchusʼ (łot. pienis), 2. ʽrybi samiecʼ, 3. 

ʽjadalny grzyb gołąbek, Russulaʼ — denominalny drw. od píenas ʽmlekoʼ (zob.). SD: pienė 

«mlecz w drzewach, medulla» [ʽmiękki rdzeń roślinyʼ], pienė žuvų «mlecz rybi, lactes 

piscium». Pl.t. piẽniai ʽpłyn nasienny u ryb samców, mlecz rybiʼ (⇒ piẽnius ʽrybi samiecʼ). 

Cps. geltpiẽnė bot. ʽrydz, Lactarius deliciosusʼ (por. gelt̃as ʽżółtyʼ). — N.rz. Pienà, Piẽnė a. 

Pienià, Pienaujà. 

 píepala 1 p.a. stlit., gw. ʽprzepiórka, Coturnix communisʼ — wyraz urobiony od interi. 

píept ⇐ *pie-pie, naśladującej głos wydawany przez przepiórkę. Por. piẽ-p-ti s.v. pỹpti. War. 

píepalas, píepolas, píepelė. N.m. Piepãliai 3x, Piepaliùkai. Odpowiedniki: łot. paîpala, 

paipule oraz stpr. penpalo EV ʽWachtelʼ (zam. *peupalo, czyt. [poipala], [paipala]?). W 

słowiańskim por. ros. pérepel, słc. prepelica, słń. prepelíca, bg. prépelica a. préperica, co 

wyprowadza się z psł. *pel-pelŭ (> *per-pelŭ), tj. z wykrzyknika imitującego głos ptaka. Por. 

LEW 586, ALEW 766, REW II, 339, Boryś 492n. Zob. też pùtpelė. 

 piẽpti, piepiù, piepiaũ ʽo pisklętach: wydawać pisk, piszczeć, kwilićʼ — od osnowy 

pie-p- ⇐ *pie-pie, por. wykrz. píep(t), piẽp(t) oraz czas. pỹpti ⇐ py-p- ⇐ pỹ-pỹ. — Drw. 

píepala (zob.), píepis ʽmyszołów, Buteoʼ. Inne: piepsė́ti ʽo drobiu: wołać cienkim, 

przenikliwym głosem, wydawać piskʼ (Viščiukai píepsi), SD piepsiu «piszczę» (syn. čiepsiu), 

sb. postvb. piepsà c. ʽten, kto mówi cienkim głosemʼ, też ʽgaduła, paplaʼ. — Współrdzenne: 

nupiẽpti ʽosłabnąć, opaść z ciała, zmizerniećʼ, nupíepinti a. nupíepoti ʽzabić, zatłuc (żmiję, 

zająca)ʼ. 

 piẽrnatas 1 p.a., piẽrnotas 1 p.a. gw. 1. ʽrodzaj materaca wypełnionego pierzemʼ (Na 
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tik minkštai išsimiega – ant piẽrnatų guli ʽTeraz to się miękko wyśpi, leży na piernacieʼ), 2. 

pl. piẽrnatai ʽpościelʼ (syn. patalaĩ) — zapoż. z pol. piernat (⇐ piernatek, zob. Bańkowski 

II, 558). Por. LEW 574. War. f. piẽrnata. Zob. też perynà. 

 piẽrnykas, piẽrninkas 1 p.a. gw. ʽsłodkie ciasto na miodzieʼ — zapoż. z pol. piernik ⇐ 

stpol. pierznik ʽciasto zaprawione miodem i pieprzem, Pfefferkuchenʼ (⇐ pierzny ʽzapra-

wiony pieprzemʼ, zob. Boryś 430). Stąd też błr. pérnik i ros. pérnik. Por. pipìrninkas s.v. 

pipìras. 

 píesas 1 p.a. żm. 1. ʽstado bydła, koniʼ (Kitas jų lobis buvo bandos ir arklių piesas, 

Dowkont), war. piesà, 2. ʽdobytek, mienieʼ (Gaspadorius, sėdęs ant suolo namo pasienė[je], 

visą savo piesą galėjo regėti ʽGospodarz, usiadłszy na przyzbie, mógł widzieć cały swój 

dobytekʼ), 3. ʽpaszaʼ, 4. ʽwarunki życiowe, bytoweʼ (Ans iš gero píeso, t.y. užlaikymo JU ʽOn 

[pochodzi z rodziny] żyjącej w dobrobycieʼ), 5. ʽkupa śmieci, śmietnikʼ. Odosobnione i nie 

do końca jasne. Zdaniem LEW 586 należy do pwk. pie- jak w piemuõ, píenas, píeva. Analiza: 

*pie-sas, ale sufigowanie takiego pierwiastka jest problematyczne; większość przykładów 

z -sa- w ŽD 310n. wskazuje na użycie neosufiksu, a nie prymarnego formantu. — War. z ei: 

peisas b.z.a. ʽwarunki bytoweʼ, por. Marti iš gero peiso tekėjusi, t.y. iš ūkio, iš laisvės, iš gero 

užlaikymo JU ʽ[Nasza] synowa wyszła z dobrostanu, tj. z gospodarstwa, z wolności, z 

dobrego utrzymaniaʼ. Por. oboczność ie/ei w sviẽkas/sveĩkas, rievė/̃reivė ̃i pielà/peĩlis. 

 pieskà 2 p.a., gen.sg. piẽskos, też pl.t. piẽskos gw. 1. ʽpiasekʼ, 2. ʽgrunt piaszczysty, 

nieurodzajnyʼ (Pieskoj sausą vasarą išdžiūsta javai ʽNa piasku podczas suchego lata zboże 

wysychaʼ) — ze zmianą rodzaju zapożyczone ze stbłr. pjasokъ, war. pesokъ, por. błr. pjasók, 

-skú ʽpiasekʼ. War. m. piẽskas, pieskùs. Dyftong ʽgraficznyʼ <Cie> wyraża tu sekwencję 

/Cʼa/, podobnie jak w apierà, kliẽtas i piẽlčiai. — Rzadszy war. z e: peskà 4 p.a. (ZS 42), 

peskùs 4 p.a. LZŽ (por. aptekà ob. aptiekà; balejà ob. baliejà). Zob. też LEW 586. — Drw. 

piẽskinė ʽdół, z którego wydobywa się piasekʼ, pieskỹnė ʽpiaszczysta gleba; piaszczyste 

miejsce na poluʼ, pieskùitė (zob.). 

 pieskùitė 1 p.a. gw. ʽsito druciane do przesiewania piaskuʼ: Pieskùitę daryk su mažom 

akim, kad akmenėliai neperbėgt ʽSito zrób z małymi okami, żeby drobne kamyki nie 

przelatywałyʼ. Analiza: piesk-ùitė, por. pieskà a. piẽskos ʽpiasekʼ. Całkiem rzadki neosuf. -

ùit- pochodzi zapewne z nawarstwienia się suf. -tė na segment -ūj- należący do neoosn. 

*pieskūj-, ⇐ sb. *pieskū-jis ʽsito do piaskuʼ vel sim. Chodzi tu o decasuativum na -jis, 

urobione od formy gen.pl. piẽskų. Paralele: žąsiū̃jis ʽgęsie – o jajuʼ ⇐ žąsių̃ + jis; žmoniū̃jis 

ʽludzkiʼ ⇐ žmonių̃ + jis. NB. Brak jest wzmianki o pieskùitė w ŽD 89, gdy mowa o 

(neo)sufiksach -uja-, -ujā- i o nazwach geograficznych typu Bebrùjis, Bebrùjai. Refleksy -

ujis, -ujai pochodzą prawdopodobnie ze zmiany *-ūjis, *-ūjai na mocy neoapofonii ū ⇒ ŭ 

(autor nie uwzględnia długości ū przed -j-). 

 piestà 4, 2 p.a. ʽstępa, drewniany moździerz do tłuczenia jęczmienia, konopi i prosa, 

też słoniny z przyprawamiʼ. Z innym tematem: piẽstas 2, 4 p.a. ʽtłuczek moździerzowy, 

ubijak, stęporʼ, SD 1. «stąpor», 2. «wiercimak» [ʽwałek do wiercenia czyli do rozcierania 

czego, np. maku w donicyʼ, L.]. Odpowiednik łot. pìesta, z insercją k: pìeksta 1. ʽmoździerz, 

stępaʼ, 2. ʽtłuczek, stęporʼ. Dyftong ie jest dwuznaczny: może pochodzić zarówno z *ei̯: pbsł. 

*pei̯s-tā-, jak i z *ai̯: pbsł. *pai̯s-tā-. Za drugą z tych możliwości przemawia z jednej strony 

refleks słowiański *pěst- z pbsł. *pai̯s-tV- ʽmoździerz, stępaʼ, przen. ʽpiasta, głowica koła 

obejmująca ośʼ (por. słń. pésto, ros. pest, łuż. pěsta, pol. piasta, czes. píst a. písta), z drugiej 

zaś strony paralele strukturalne z apofonicznym SO przy sufiksie -tā-, mianowicie gamtà ⇐ 

gemù; laktà ⇐ lekiù; slaptà ⇐ slepiù. Z tego powodu przyjmiemy raczej rekonstrukcję *pai̯s-

tā- ⇐ *pis-/*pei̯s- ʽtłuc, miażdżyćʼ (dalsze szczegóły s.v. pìsti). Znacz. etym. ʽprzyrząd do 
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tłuczenia ziarnaʼ. Zob. BSW 220n., LEW 586n., REW II, 348, 362, 472. — Drw. piestelė 

skaistavarinė SD «możderz» [dosł. ʽmoździerz spiżowyʼ, por. vãris], piestẽlė ʽmłynek do 

pieprzu, solnica; słupek, żeński organ rozmnażania u pewnych roślinʼ, piestelis DP ʽtłuczekʼ, 

SD «tłuk do moźdz[i]erza», bot. ʽskrzyp, Equisetum arvenseʼ, piẽstis a. piẽstỹs ʽmoździerz; 

górny kamień w żarnachʼ, przen. ʽtępy człowiekʼ, prãpiestė ʽwnętrze stępy; ilość ziarna 

mieszcząca się w stępie; otwór w żarnach do sypania ziarnaʼ (war. prapiestà, prapiesčià, m. 

prapiẽstis, pripiẽstis). — Adv. piestà, piestõ lub piestù (w połączeniu z czas. stótis, atsistóti) 

ʽo koniu: dęba stanąć, wspiąć się na tylne nogi; o niedźwiedziu: stanąć na tylnych łapachʼ, 

przen. o człowieku: ʽstawić opór, sprzeciwić się, stanąć okoniemʼ (⇒ vb. denom. piestótis 

ʽstawać dębaʼ, supiẽstyti ʽzmusić do skakania, do stawania dębaʼ), piestomìs a. piestõms 

ʽ(stawać) na tylnych nogachʼ. — Cps. piestakójis ʽkto ma drewnianą nogęʼ (por. kója), 

piestalaižỹs ʽskąpiec, skneraʼ (por. laižýti), piẽstkaulis ʽręka bez palców, kikutʼ (por. káulas). 

— N.m. Piesčiaĩ 2x. 

 piešìmas 2 p.a. gw. ʽrysowanie węglem, mazanie sadząʼ — dewerbalne abstractum na -

im- od piešiù, piẽšti ʽrysować, mazaćʼ (zob.). Paralele: arìmas ⇐ árti; degìmas ⇐ dègti; 

siuvìmas ⇐ siū́ti. Odpowiednik słowotwórczy w psł. *pis-ĭmo- ʽpisanieʼ, por. cs. pisĭmo, bg. 

pismó ʽpisanie, listʼ, ros. pisьmó ʽlistʼ, pol. pismo ʽscriptumʼ (BSW 211). Obok tego jest 

formacja na -men-, scs. pismę, -mene ʽznak pisma, literaʼ, dla której brak jest lit. nawiązania 

(†piešmuo). 

 piẽšti, piešiù, piešiaũ 1. ʽrysować ołówkiem, piórem, ciągnąć linie węglemʼ, 2. ʽmazać 

sadząʼ, atpiẽšti ʽnapisawszy wysłać listʼ, papiẽšti ʽpodpisać dokument, napisać listʼ, užpiẽšti 

ʽpociągnąć linię węglem; zapisać notatkęʼ. Prapokrewny pdg. słowiański pis-/pĭs-, scs. pišǫ, 

pĭsati ʽγράφεινʼ, czes. píši, psáti ʽpisaćʼ każe założyć dla pralitewskiego pdg. *piešiù, *pišaũ, 

*pìšti. Opozycja apofoniczna pbsł. SE *pei̯š-/SZ *piš- została w rozwoju lit. zniesiona na 

korzyść SE *pei̯š-, lit. pieš-. Pozornie identyczną zmianę pokazują w późniejszej epoce 

języki słowiańskie, por. ros. pisátь jak pišú, pol. pisać jak piszę i sch. písati jak pȋšēm (por. 

BSW 210n.). W gruncie rzeczy słow. pis-a- jest derywatem na st. wzdłużonym: pbsł. *pīš-ā- 

⇐ *piš-. Zob. paralele u Vaillanta III, 478. Pbsł. *pei̯š-/*piš- ʽmazać, robić znakiʼ jest 

kontynuacją pie. *pei̯ḱ-/*piḱ- ʽwycinać, zdobić nacięciamiʼ (LIV
2 465), por. wed. pim̐śati 

ʽwycina siekierą, przycina drewno, ozdabiaʼ (*pi-n-ḱ-), piśāná- ʽzdobiącyʼ, piśā́ ipv. 

ʽwyrznij!ʼ, SO gr. ποικίλος ʽpstry, barwny, kolorowy, haftowany barwnie, wzorzysty, 

malowanyʼ (GEW II, 572n., Beekes 2010, 1216n.). — Drw. piešà ʽsadzaʼ (stlit. ʽplama, 

skaza; grzechʼ, zob. też piš-), piešìmas (zob.), piẽšinas ʽuwalany w sadzyʼ (syn. paĩšinas), 

piešinỹs ʽrysunekʼ, piẽšos pl.t.f. ʽsadze; czarna farba; rdza zbożowa, grzyb wywołujący 

plamy na liściach i łodygach roślinʼ (por. paĩšos), pieštùkas neol. ʽołówekʼ (neosuf. -tuk-, 

por. degtùkas, plaktùkas). — SZ piš- jest słabo poświadczony, zob. hasło piš-. — SO paiš-: 

paišýti (zob.), paišaĩ (zob.). 

 pietáuti, pietáuju, pietavaũ ʽjeść obiadʼ — vb. denominativum na -au- od piẽtūs 

ʽposiłek południowy, obiadʼ (zob.). — Wsch.-lit. pietavóti; pietùjyti, -iju, -ijau; pietùiti DVŽ 

(inf. bazuje na formie 3 os. prs. pietùja) oraz pietū́ti DVŽ (Jau para pietū́t. Papietū́sim), co 

tłumaczy się proporcją analogiczną -ija : -yti = -uja : x (x = -ū́ti). W ten sposób w kategorii 

czas. sekundarnych seria z długowokalicznymi sufiksami -ė-, -o-, -y- została dopełniona 

przez -ū-. 

 pietū̃ninis, -ė 1 p.a. gw. pietū̃ninis píenas ʽmleko z południowego udojuʼ. Jest to 

decasuativum na -inis, utworzone od formy gen.pl. pietų̃, używanej w znaczeniu 

przymiotnym: ʽpołudniowyʼ (zob. piẽtūs). Formacja ta została resegmentowana jako piet- + -

ū̃ninis, dając początek neosufiksowi, widocznemu w kilku przymiotnikach opisujących smak 

owoców, zwłaszcza jabłek, por. saldū̃ninis ʽsłodkiʼ (o jabłku, mleku), kartū̃ninis ʽgorzkiʼ, 
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rūgštū̃ninis ʽkwaśnyʼ. Następnie wskutek dysymilacji n-n > d-n ustaliła się oboczna postać 

neosufiksu, mianowicie -ūdinis, por. kartū̃dinis, kietū̃dinis, saldū̃dinis. — Od kartū̃ninis 

pochodzi drw. wsteczny kartū̃nas ʽgorzkiʼ, z kolei z saldū̃ninis wyłonił się drogą skrótu 

haplologicznego war. saldū̃nis ʽsłodkiʼ (por. GJL II, § 329). 

 piẽtūs, -ų̃ 4, 2 p.a. m.pl. 1. ʽpołudnie jako połowa dnia, środek dniaʼ, 2. ʽpołudnie jako 

strona świataʼ, 3. ʽposiłek południowy, obiadʼ (por. pietus valgau SD «obiaduię, prandeo»). 

Młodszy jest temat na -o-: pietaĩ a. piẽtai. Odosobniony temat na -ā-: pieta WP ʽposiłekʼ 

(zob. ALEW 768). Z uwagi na dwojakie pochodzenie dyftongu ie praforma pozostaje 

dwuznaczna: pb. *pei̯-tu- lub pb. *pai̯-tu-. Najbliżej stoi osnowa *pei̯-tu-, widoczna w 

abstractum psł. *pitŭ ʽkarmienie, żywnośćʼ, od którego urobiono vb. denom. scs. pitati 

ʽżywić, karmićʼ (starsze pitěti), sch. pȉtati ʽkarmić bydłoʼ, ros. pitátь ʽkarmić, dawać jeśćʼ 

(pitomŭ ʽkarmiony, żywionyʼ). Dalej por. drw. psł. *pit-i̯ā-, ros. píšča ʽjedzenieʼ, słń. píča ts., 

stpol. pica ʽsucha pasza dla koni a. bydłaʼ. Do tego nawiązuje się germańską nazwę ʽrybyʼ: 

*fiska- < *pit-sko-, zob. Kluge-Seebold 216, s.v. Fisch. Z uwagi na brak intonacji mniej jest 

prawdopodobne zbliżenie piẽtūs z seṭowym pwk. pie. *pei̯H- (zob. píenas, píeva), por. IEW 

793; LEW 587n., gdzie rekonstrukcja pie. *pōi̯-/*pī- ʽpićʼ. ALEW 768 operuje pierwiastkiem 

*pei̯t-/*pit-, powołując się na stir. ithid ʽje, isstʼ, ith ʽzbożeʼ. — Drw. apýpietė ʽpora 

południowa; odpoczynek poobiedni, drzemkaʼ, ìšpiečiai a. ýšpiečiai m.pl. ʽpora poobiednia, 

popołudnieʼ (war. ìšpietis), perp̃ietės f.pl. ʽpora obiadowaʼ, pietýkštis píenas ʽmleko z 

południowego udojuʼ, pietìnis, piẽtinis ʽpołudniowy, przypadający, dziejący się w południe; 

odnoszący się do południa – kierunku i strony świataʼ, pietỹs ʽwiatr południowyʼ (pietys 

vėjas SD «wiatr południowy»), piẽtiškis ʽpołudniowy – o mlekuʼ, pietūkštis SD «obiadowy» 

(z insercją k z *pietū-stis, co jest decasuativum od formy gen.pl. pietų̃ ʽpołudniowyʼ, por. 

pietū̃ninis), pietumìs a. pietùmi DVŽ adv. ʽw południeʼ (⇒ pietumìnis DVŽ ʽpołudniowy – o 

mlekuʼ), pietū̃ninis (zob.), pópiečiai m.pl. ʽpodwieczorekʼ, popiẽt adv. ʽpo obiedzie, po 

południuʼ (< po pietų̃), pópietė ʽpopołudnie, pora poobiednia; poobiedni odpoczynekʼ (⇒ 

popietìnis ʽpopołudniowy, poobiedniʼ), príešpiečiai m.pl. ʽczas przed południem, przed 

obiadem; późny ranek; drugie śniadanie, podobiadekʼ, priešpiẽt adv. ʽprzed obiademʼ 

(formacja analogiczna do popiẽt, zob. GJL III, § 641). — Neoosn. piet-uv-V- (antewokaliczny 

alternant do piet-ū-C481): pietùvis adi. ʽpołudniowyʼ, sb. ʽwiatr z południaʼ (war. pietuvỹs) 

oraz pãpietuvė ʽczas po obiedzie; przerwa obiadowaʼ, papietuvės f.pl. SD «południe» (syn. 

vidudienis) i «odwieczerze» [ʽpora dnia od obiadu do wieczoraʼ, SPXVI], papietuvis SD 

«poobiedny», pietùvyti, -iju, -ijau ʽjeść obiadʼ (por. pietáuti), pietuvnykas SD «obiadnik» 

[ʽgość na obiadʼ] – kalka z pol. przest. obiad-nik, obied-nik. — Cps. naktìpiečiai m.pl. 

ʽbardzo późny obiadʼ (por. naktìs), piẽtryčiai m.pl. ʽpołudniowy wschódʼ (⇒ piẽtrytis ʽwiatr 

z południowego wschoduʼ, por. rýtas), piẽtvakariai m.pl. ʽpołudniowy zachódʼ (⇒ 

piẽtvakaris ʽwiatr z południowego zachoduʼ, por. vãkaras), piẽtvėjis (zob.), vidùpietė ʽsamo 

południeʼ (Saulė pačioj vidùpietėj ʽSłońce w samym zenicieʼ), por. vidùs. Vb. denom. 

pietáuti (zob.). 

 piẽtvėjis, -o 1 p.a., pietvėjỹs 3 p.a. ʽwiatr z południaʼ — złożenie osnów piẽtūs 

ʽpołudnieʼ i vė́jas ʽwiatrʼ. Na skutek metanalizy piẽtv- + -ėjis pojawiła się neoosnowa pietv-, 

stąd drw. piẽtvis a. pietvỹs ʽwiatr z południaʼ, pietvìkė bot. ʽstokrotka pospolita, Bellis 

perennisʼ. W kwestii metanalizy złożeń por. užúovėja ⇒ užúov-ėja ⇒ užúovė; šìlagėlė ⇒ 

šìlag-ėlė ⇒ šilag-à. Inaczej LEW 587, który widział w piet-v- refleks starszej osnowy na -u-, 

piet-u-. Z kolei ŽD 387 ujmował pietvỹs jako synkopowany war. do pietuvỹs (zob. piẽtūs). 

ALEW 768 nic nie mówi o strukturze wyrazu piẽtvis. — Alternant peit-: stlit. peitvėjas (BRB), 

gw. peĩtvėjis ʽwiatr z południaʼ, peĩtvis a. peitvỹs ts. (⇒ peitvùtė ʽpewna roślina o żółtych 

 
481 Por. bùv(o) ⇐ bū́(ti), siùv(o) : siū́(ti) itp. 
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kwiatachʼ). W wyrazach izolowanych (peit- jak sveĩkas, peĩlis, pleĩškas), które nie mają obok 

siebie form w SZ z i (*svik-, *pil-, *plišk-), nie można uciec się do hipotezy neoapofonii i ⇒ 

ei. Wymiana piet(us) na peit(vėjas) może być przejawem innego typu neoapofonii, 

mianowicie ie (osnowa) ⇒ ei (drw.). Alternant peit- dzięki swemu ei odznacza się 

dodatkową charakterystyką względem osnowy, gdzie nie ma ei. Paralele s.v. véidas. 

 píeva 1 p.a. ʽłąkaʼ. SD «łąka, sianożęć». Odpowiednik łot. gw. piẽva ʽłąkaʼ (LEW 588). 

Kontynuuje pb. *pāi̯u̯ā < *pai̯H.u̯aH. To ostatnie powstało w wyniku metatezy spółgłoski 

laryngalnej w praformie *paHi.u̯aH < pie. *po.h2i.u̯eh2. Podany wywód wzoruje się na 

rekonstrukcji Rasmussena 1989, 55, 204, który zidentyfikował píeva z gr. dor. ποία, joń. 

ποίη, att. πόα ʽtrawa, ziele, roślina, murawa, czas koszenia trawʼ na podstawie 

laryngalistycznej. Zob. też LEW 588, Beekes 2010, 1214n. (*poi̯u̯ā- < *poi̯H-u̯eh2-), ALEW 

769. — Drw. pievẽlė a. pievùlė ʽłączkaʼ, pievíena a. pievenà ʽłąka, z której zebrano siano, 

skoszona łąkaʼ, pievókšnis ʽniewielka łąka, zwykle między polami; licha łąkaʼ (war. 

pievókšlis), pievū́kštis ʽptak świergotek łąkowy, Anthus pratensisʼ, pievū̃nė bot. ʽgencjana, 

goryczka, Gentianaʼ. Cps. pievãgrybis a. píevagrybis bot. ʽpieczarka, Agaricus campestris a. 

Psalliota campestrisʼ (por. grỹbas i šampiniònas), pievãžolė a. píevažolė ʽtrawa rosnąca na 

łąkachʼ (por. žolė)̃. Vb. denom. pievùiti, -ùju, -ùjau gw. ʽkosić łąkę, kosić sianoʼ. — N.m. 

Pieváičiai, Píevėnai, Pieviniñkai, Píeviškės, Papíeviai, cps. Píevagaliai, Daržiãpievė, 

Dvarapíevis (por. Dvaralaũkiai), Ìlgapievis, Naujãpieviai, Skerpieviaĩ (por. skers̃as), 

Žaliãpieviai. N.rz. Pievỹs, Pievélupis, Píevupis 2x, Píevulupis 2x. 

 piglius, pyglius, -iaus b.z.a. gw. ʽżart; oszustwoʼ (JU) — zapoż. z pol. figiel, -gla (por. 

Bańkowski I, 366n.). — Drw. pigliõrius ʽżartownik; oszustʼ ⇐ pol. figlarz. Zob. też fìglius. 

 pigùs, -ì 4 p.a. ʽtaniʼ. Stlit. pìgas, por. DP ʽłacny, tani, snadny, łatwiutki, nietrudny, 

pośledniʼ, SD «łacny, łatwy, snadny, spory, tani», pigas pardavimas priekių SD «odbyt kupi» 

[ʽsprzedaż za gotówkęʼ], nepigas SD
1 «trudny». Brak alternantów †peg-, †pieg-, †peig-, 

†paig-. Wyraz niejasny. LEW 588 łączył z rodziną peĩkti ʽganić, potępiaćʼ, co mało 

przekonujące. ALEW 769 dopatruje się związku z pìktas ʽzłyʼ, od czego rzekomo 

derywowano vb. denom. *pi-n-ka ʽtaniejeʼ, stąd piñga na skutek asymilacji nk > ng. — Drw. 

bepìgu adv. ʽłatwo, dobrze, przyjemnieʼ (war. bepìga, bepìg), nepigybė SD
1 «trudność», pigai 

SD adv. «łacno, snadnie, tanie», pigu SP «łacno», dziś pigiaĩ ʽtanioʼ, pigùmas DP ʽłatwość, 

łacność, wczasyʼ. Vb. denom. 1. pigė́ti ʽtaniećʼ, 2. atpìgti, -piñga, -pìgo ʽstanieć, potaniećʼ, 

atpingu SD «potanieię» (obok atpigu SD
1 «potanieię»), atpigstu SD «tanieię» (*ping-stu), 3. 

piginti DP ʽlekce ważyć, pobłażaćʼ, papìginti caus. ʽobniżyć cenę; sprzedać zbyt tanioʼ, 4. 

piginė́ti ʽszukać okazji do taniego zakupu; tanio sprzedawaćʼ. — SW pyg-: pỹgis, -io 

ʽtaniośćʼ (por. dỹdis, gỹlis, slỹdis). 

 pijõkas, -ė 2 p.a. gw. ʽpijakʼ — zapoż. z błr. gw. piják (PZB 3, 527), pol. pijak, pod 

względem akcentowym dostosowane do innych białorutenizmów na -õkas. War. sufiksalny 

pijùkas 2 p.a. Por. LEW 589, ĖSBM 9, 156. Łot. pijãks jest pewnie lituanizmem (ME III, 212). 

— Drw. pijokū̃nas ʽpijakʼ, pijokystà a. pijokỹstė, pijukỹstė ʽpijaństwoʼ. Vb. denom. pijokáuti, 

pijukáuti ʽoddawać się pijaństwuʼ, išpijokáuti ʽpijąc roztrwonić pieniądze, majątekʼ. 

 pijolkà 2 p.a., gen.sg. pijõlkos gw. bot. 1. ʽfiołek, Violaʼ, 2. ʽfiołek wonny, Viola 

odorataʼ, 3. ʽfiołek przedziwny, Viola mirabilisʼ, 4. ʽlak pachnący, lak pospolity, Cheiranthus 

cheiriʼ — zapoż. ze stbłr. fijalka, błr. fijálka, -i, gen.pl. fijálak (⇐ pol. przest. fijołka, fijałka). 

War. pijulkė b.z.a. (kontrahowane pjulkė b.z.a.); ze zmianą lk > ŋk: pijonkà, pijõnkė; pijõnas. 

Zob. też LEW 589. Osobno zob. fijolka. 

 pijõnyčia 1 p.a. przest., gw. c. ʽpijak, alkoholikʼ — zapoż. z błr. pʼjánica, -y, ros. 

pьjánica, -y (SLA 168, LEW 589). War. synkopowany: pjõnyčia 1 p.a. Drw. wsteczny: pijõn-
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as ʽpijakʼ (por. magarỹčios ⇒ mãgar-as). — Wsch.-lit. pjėñyčia ob. pėñyčia 1 p.a. ⇐ błr. 

pʼjánica, ros. pьjánica (ZS 46, LZŽ). Vb. denom. pėnyčiáuti: Pėnyčiáuna vyrai ʽMężczyźni 

oddają się pijaństwuʼ. 

 pỹkčiai, -čių 2 p.a. m.pl. gw. 1. ʽcuchnąca wydzielina z gnijącego trupaʼ (Pỹkčiai aba 

sývai eina iš levono burnos. Pỹkčiai ein iš nabaštiko), 2. ʽoleisty osad w cybuchu fajkiʼ — 

formalnie pluralizacja wyrazu pỹk-čius ʽzłośćʼ ⇐ pỹkti (zob.); zmiana znaczeniowa wymaga 

dopiero zbadania. Zob. też alm̃ės, sývai, šarvaĩ i tãnės. 

 pìkis, -io 2 p.a. 1. ʽsmoła, szewska smołaʼ, 2. ʽwosk pszczeliʼ, 3. ʽodchody, np. kocieʼ, 

4. przen. ʽdiabełʼ (w przekleństwach) — zapoż. z prus.-niem. pick, pek (GL 100, LEW 589, 

Urbutis 2009, 418). Por. nwn. Pech, stwn. peh n. ⇐ łac. pix, picis ʽsmołaʼ. Łot. piķis, piks 

ʽsmołaʼ ⇐ śrdn. pik (Jordan 81). De Vaan 469 niesłusznie uznał wyrazy lit. i łot. za 

spokrewnione z łac. pix. 

 pikliavóti, pikliavóju, pikliavójau gw. 1. ʽ(mąkę) pytlować, przepuszczać przez pytelʼ, 

2. przen. ʽmleć językiem, przeszkadzaćʼ — zapoż. z błr. gw. pykljavácь, -ljúju (< pytljavácь, 

to z pol. pytlować). Nieściśle LEW 582. Zob. też pìtlius. — Pod wpływem tego czasownika 

grupa -kl- ustaliła się też w rzecz. pìklius, -iaus 1. ʽpytel, worek lub sito, przez które 

przesiewa się zmieloną mąkęʼ, 2. ʽmąka pytlowaʼ, pochodzącym z błr. gw. pýtalь, pýtelь, -

tlja. Vb. denom. pikliúoti ʽ(mąkę) pytlować, przepuszczać przez pytelʼ, wsch.-lit. pikliùiti 

(ZS 46). 

 pìktas, -à 4 p.a. ʽzły, niemiły, przykry, gniewnyʼ (łot. pikts). SD: piktas daiktas «złe, 

malum», piktas noras «niechęć», būdas geras, piktas «obyczaie dobre, złe», geidulys piktas 

«pożądliwość», piktyn eit «pogarsza się co» — przymiotnik odczasownikowy z suf. -ta- i SZ 

pik- od peik-, por. peikiù, peĩkti ʽganić, napominaćʼ. Znacz. etym. ʽganionyʼ. Paralele 

apofoniczne: ãpskritas ⇐ skriẽti; pãšlitas ⇐ šliẽti(s). Zob. też ALEW 770. — Neoosn. pikt-: 

panepìktas ʽtaki, co niemal nigdy nie bywa złyʼ (o koniu), pìkčius ʽzłośnikʼ (por. kurč̃ius ⇐ 

kurt̃as), nazw. Pìkčius, Pikčiū́nas; pikčiùrna, piktaujà przest. ʽrobactwo, szkodnikiʼ, piktéiva 

ʽzłośnikʼ, piktóji euf. ʽżmijaʼ (por. ilgóji), żm. piktùrna c. ʽzłośnikʼ (por. rimtéiva), nazw. 

Pikčiùrna, Piktùrna (⇒ pol. nazw. Pikczurno, Pikturno, Pikturna), piktúoju adv. ʽze złością, 

w złych stosunkach z kimśʼ. Osobno zob. kìpšas. — Cps. piktadarỹs, piktãdaris ʽzłoczyńcaʼ 

(por. darýti), piktadė́jas ʽzłoczyńcaʼ, piktadė́ja c. DP ʽzłoczyńca, złośnik, krzyżownik, 

zdrajcaʼ, SD «złoczyńca» (kalka pol. złodziej, por. geradė́jas), ⇒ piktadėjystė SD
1 

«złoczyństwo» (por. dėj-); piktaliežùvis ʽplotkarzʼ (por. liežùvis), piktažodžia SD 

«bluźnierca», por. žósti (syn. nežodžia), ⇒ piktžodžiavimas prieš Dievų SD «bluźnierstwo», 

piktžodis DP ʽzłorzecznik, złomowcaʼ (⇒ piktžodžiuoti ʽzłorzeczyćʼ); pìktažolė a. pìktžolė, 

pìkžolė ʽzielsko, chwastʼ (por. žolė)̃, pìktvarlė, pìkvarlė ʽropuchaʼ (por. varlė)̃, pìktvotė, 

pìkvotė ʽczyrak, ropieńʼ (por. votìs). — Sb. pỹktis, -čio ʽzłość, gniewʼ (DP ʽobłudnośćʼ) jest 

abstractum odprzymiotnikowym na SW, porównywalnym np. z dỹdis ⇐ dìdis, gỹlis ⇐ gilùs i 

slỹdis ⇐ slidùs. Jego bazą jest więc pykt-, derywowane od neoosn. pikt- (por. hasła girt-, imt-

, vest-); piktùmas DP ʽzłość, niezbożność, lichotaʼ. — Vb. denom. 1. piktė́ti ʽzłościć się, 

stawać się coraz gorszymʼ, 2. pìktinti ʽoburzać, gorszyć, siać zgorszenie; pobudzać do złości, 

podjudzaćʼ, SD piktinu «gorszę», papiktinu kų «pogarszam co», piktnaudžiáuti (zob. naudà), 

refl. pasipìktinti ʽoburzyć się, rozgniewać się; żachnąć sięʼ (⇒ pasipìktinimas ʽoburzenie, 

gniewʼ). — N.m. Piktagalỹs 2x, Pìktakiemis, Pìktaraistis, Piktavýžis, n.rz. Pìktiltis (*Pikt-

tiltis), Pìktupė, Pìktupis, n.jez. Pìktežeris 4x. 

 pỹkti, pykstù (war. pykiù), pykaũ 1. ʽgniewać się, złościć sięʼ, 2. ʽkłócić sięʼ, pyksta mi 

širdis SD
1 «krtanię się, krtuszę się» [ʽkrztusić się ze skłonnością do wymiotówʼ, SPXVI], SD 

«ckliwo mi, cknie mi się» [ʽmam nudnościʼ], papykstu SD «gorszeię» (syn. piktesnis tumpu), 
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refl. įsipỹkti ʽsprzykrzyć się, znudzić sięʼ. Odpowiednik łot. pîkt, pîkstu, pîku ʽwpaść w 

złośćʼ, refl. ʽzłościć sięʼ. Leksem pyk- jest neopierwiastkiem, wywodzącym się z metanalizy 

formy prs. pỹksta < *pįksta ⇐ *pinkt-sta (odnowienie prs. infigowanego *pi-n-kta, od 

osnowy pikt- jak w pìktas). Inne neopierwiastki z wtórną samogłoską y < *į to krỹpti, nỹkti, 

vỹkti. — Drw. pýkdyti caus. ʽwywoływać złość, złościć, gniewaćʼ, pỹkinti ts., też ʽzemdlić, 

pobudzić do wymiotówʼ, papykinti SD «zapsować co» (syn. įžeistyti). Nomina: papykėlis SD 

«ckliwy», papykimas SD «skażenie, zepsowanie» (syn. pagadinimas), papyktis SD 

«nakażenie» (syn. papyktinimas, pagadas), pykà ʽgniew, złośćʼ (por. nazw. Pỹkas, Pýkis), 

pỹkčius ʽzłośćʼ (war. pìkčius), pykmė ̃ c. ʽzłośnikʼ i ʽbolesny czyrakʼ, supykį pakrutinu SD 

«hidzę co komu» [ʽczynić wstrętnym, zohydzaćʼ], pykulỹs a. pỹkulis ʽnudności, stan 

poprzedzający wymioty, nieprzyjemne uczucie w dołku podsercowymʼ. — Neopwk. pyks- 

(⇐ *pyks-sta): pỹksmas ʽzłość, gniewʼ. Może też *pyks-čioti, co się zmienia w *pykščioti i 

pikščióti ʽzłościć sięʼ (pik- przez neoapofonię y ⇒ i lub wyrównanie do pìktas ʽzłyʼ). — 

Neopwk. pykst- (⇐ pỹksta): pýkstauti ʽgniewać się, złościć sięʼ (por. nerimstauti, vargstáuti), 

z innym sufiksem łot. pĩkstinât ʽwywoływać czyjąś złość, rozzłościć kogoʼ ⇐ pîkstu (por. 

Pakerys, Balt XLIV:1, 2009, 98). — Neopwk. pykst- podlega neoapofonii y (SZ) ⇒ ai (SP), 

stąd paikst- w páikstyti a. paikstýti intr. ʽgrymasić, kaprysić, wybredzaćʼ, tr. ʽganić, łajaćʼ 

(por. dáigstyti ⇐ dýgsta; sklaistýti ⇐ sklýsta). Z innym sufiksem: paikstáuti ʽkaprysić, 

wybredzaćʼ (por. vargstáuti, trókštauti). 

 pikùlas 2 p.a., pykùlas 2 p.a. gw. ʽzły duch, diabełʼ (war. pikùlus a. pykùlus 2 p.a.), 

drw. pikùlė bot. ʽstulisz lekarski, Sisymbriumʼ. Odpowiedniki bałtyckie: stpr. pickūls ʽdiabeł, 

Teuffelʼ (gen.sg. pjckulas, pikullis), łot. Pīkals ʽbóstwo pogańskie; zły człowiek, der Böseʼ. 

Formacja na -ul- od osnowy pik- jak w pìktas, pỹkti (zob.). Por. LEW 589.  

 pilagà 4 p.a. gw. ʽulewa, silny, nawalny deszczʼ (Tai ne lietus lijo, bet pilagà pylė ʽTo 

nie deszcz padał, lecz była ulewaʼ) — drw. od pìlti, pýliau ʽlaćʼ, utworzony neosufiksem 

aga (por. ŽD 103, gdzie wymieniono mẽdžiaga, šilagà jako paralele).  

 pỹlas 2 p.a. LZŽ, pìlas DVŽ 1. ʽkurzʼ, 2. ʽpyłek kwiatowy, nektarʼ — zapoż. z błr. pyl, ‑u. 

 pilavìnos, -ų 2 p.a., pìlavinos 1 p.a. f.pl. wsch.-lit. ʽtrociny, opiłki drzewneʼ (Daug 

pjovė lentų, tai pilavìnų kaip pieskų ʽDużo desek [tu] piłowali, więc trocin jest [tak dużo] jak 

piaskuʼ) — zapoż. z błr. pilavíny pl. (syn. pilavínne, pilaŭnjá) ⇐ pilavácь, -lúju ʽpiłowaćʼ, 

zob. ĖSBM 9, 127n. War. sufiksalny: pilavìjos 2 p.a. Zob. pilavóti s.v. pielà ʽpiłaʼ. Lepiej 

zintegrowany jest war. pielavỹnos 2 p.a., który ma piel° z wyrównania do pielà i pielavóti, 

jak też substytucyjny suf. -yn-. Por. rodzime synonimy grùzdys, pjaulaĩ, pjùvenos, pjū̃vės, jak 

też zapoż. trỹnios. Inaczej POLŽ 744, który przyjmuje zapożyczenie z polskiego, przy czym 

przemilcza okoliczność, że piłowiny ukazują się tylko w polszczyźnie kresowej (m.in. u E. 

Orzeszkowej, zob. SGP IV, 105), co nasuwa podejrzenie pożyczki białoruskiej. 

 pìldyti, pìldau, pìldžiau ʽsypać, nalewać, napełniać, wypełniaćʼ (odpowiednik łot. 

pild̃ît, -u, -īju). Analiza: pil-dy-, causativum do pìlti ʽsypać, laćʼ. Znacz. etym. ʽsprawić, że 

się sypie, lejeʼ. NB. Brak jest refleksu na SO †palýti (por. valýti, varýti, darýti, manýti), 

względnie †páldyti (por. skáldyti, tárdyti, lámdyti). Powtórzenie wokalizmu osnowy, czyli 

sztywność apofoniczna, ma miejsce również w kìldyti i gìrdyti (aniṭ: gimdýti, guldýti). — 

Dawne prs. pìldžiu, SD «pełnię». W starolitewskim pojawia się też znacz. ʽczynić, robićʼ, np. 

katigi ne kursai klausa žodžia, est pagirtas, bataig kursai pildžia PK 18414-15 ʽiż nie on sam 

jest błogosławiony, co słucha słow twoich, lecz co czyniʼ. Cps. atpildyti DP ʽnadgrodzićʼ, SD 

atpildžiu «czynię dość komu; nagradzam co komu», išpildžiu SD «spełniam; wykonywam 

co», papìldyti 1. ʽdopełnić, uzupełnićʼ, 2. bibl. ʽnapełniać, zapełniać (ziemię)ʼ, 3. bibl. 

ʽpopełnić (grzech)ʼ: Ne papildyk grieka bjauraus PK 10825 ʽNie popełnisz [dosł. nie 
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popełniaj] cudzołostwaʼ – kalka z jęz. polskiego, SD
1 papildžiu «dolewam». Refl. pìldytis 

ʽnapełniać sięʼ, przen. ʽspełniać się, ziszczać się, potwierdzać sięʼ. — Neoosn. pild-: pildinė́ti 

iter.-demin. ʽnapełniaćʼ, pìldinti ʽlać, dolewać, sypać, dosypywaćʼ (por. łot. pildinât iter. 

ʽnapełniaćʼ), nomen: ãtpildas ʽzapłata, odpłacenie sięʼ. — Neoosn. pildy-: atpildymas SD 

«nagroda», pìldymas ʽspełnienie (warunków, przykazań)ʼ, išpildymas SD «wykonanie; 

wypełnienie», papìldymas ʽuzupełnienieʼ, przest. ʽspełnienie (życzeń)ʼ, pripildymas SD 

«dopełnienie; napełnienie», pildymas Viešpaties prisakymo DP 23643 ʽpełnienie Pańskiego 

przykazaniaʼ, pìldytojas ʽkto przy stole napełnia kieliszkiʼ, pildytojas įsakymo SD
1 

«porucznik» [ʽten, któremu zlecono coś do wykonania...ʼ, SPXVI]. Neoosn. pild-: pildavoti 

stlit. ʽokazywać (posłuszeństwo)ʼ, z rzadkim przy vb. deverbativum sufiksem -avo- (por. 

bandavoti, rūkavoti). — Ciekawy jest rozwój znaczeniowy formy zwrotnej pìldytis: ʽkłaść 

sobie do głowy, zapamiętywać (piosenki, bajki, lekcję)ʼ, įsipìldyti ʽzapamiętać, zachować w 

pamięciʼ, np. Nesu įsipìldęs, kaip tą vadin ʽNie zapamiętałem, jak go zwąʼ. Neįsipildžiau, 

nieko neatsimenu [iš senovės] ʽNie zapamiętałem, niczego sobie nie przypominam [z 

przeszłości]ʼ, pasipìldyti ʽzauważyć, zwrócić na co uwagęʼ. 

 pỹlė 2 p.a., pýlė 1 p.a. żm. ʽkaczkaʼ (łot. pĩle ts.). War. pylė ̃4 p.a., pỹlis 2 p.a. — wyraz 

utworzony od zawołania na kaczki pýl-pýl, war. pil-̃pil,̃ pìli-pìli. Podobna derywacja w kùzė i 

kùrkė. — Drw. pylẽlis ʽkaczęʼ, pylė́na a. pylėnà ʽmięso kaczkiʼ, pỹlinas ʽkaczorʼ, pylýtis 

ʽkaczęʼ. Cps. pỹlinosa c. ʽczłowiek, którego nos przypomina kaczy dzióbʼ (por. nósis). 

Wykrz. pilèkšt a. pylèkšt używa się dla odpędzenia kaczek. 

 piligrìmas, -ė 2 p.a. ʽpątnik, pielgrzym, człowiek wędrujący do miejsc kultuʼ — zapoż. 

z błr. pilihrým, -a ⇐ ros. piligrím (tu przez niemiecki z włos. pellegrino ⇐ łac. peregrīnus, 

zob. REW II, 356n.). NB. Kuriozalny jest wywód formy białoruskiej wprost z łaciny w TSBM 

4, 255. Zob. też pelgrimas. 

 pýlimas 1 p.a., pýlymas 1 p.a., pylýmas 1 p.a. 1. ʽnasyp, wał, groblaʼ, 2. ʽporcja na 

jeden raz (wy)sypana lub wkładana, np. do piecaʼ. SD: «grobla; tama; wał około miasta», 

pylimas iš akmenų «kamienny parkan, grobla» (pylimėlis SD
1 «grobla») — konkretyzowane 

abstractum z suf. -im- i st. wzdłużonym od pil-, por. pilù, pìlti ʽsypać, laćʼ. Obok tego jest 

n.act. pylìmas 2 p.a. lub pýlimas 1 p.a. ʽsypanie, nalewanie, lanie deszczuʼ, SD «sypanie; 

tamowanie», apsipylimas lūpų SD «osypanie warg» [ʽwysypka na wargachʼ], ažupylimas SD 

«zasypowanie», įpylimas SD «wlanie, wlewanie», išpylimas SD «wylanie czego, wylewanie» 

(syn. išlėjimas). Paralele: gė́rimas ʽnapójʼ ob. gėrìmas n.act. ʽpicieʼ; padė́jimas 

ʽpomieszczenie, składʼ ob. padėjìmas n.act. ʽpołożenieʼ. — N.m. Pýlimai 2x, Pylìmas, n.rz. 

Pýlimas, Pylimėl̃is; nazwa ulicy w Wilnie: Pýlimo (po polsku Zawalna). 

 pìlynė 1 p.a. przest., gw. ʽpiłka do gry, wypchana sprężysta kula pokryta płótnem lub 

skórąʼ (war. pỹlynė, pỹlinė i pìlinė). SD <piliny źaydźiu> «piłę gram». Analiza: pil-ynė. drw. 

od pilà 4 p.a. ʽpiłka, kula do gryʼ (war. pìlė, pylà), tj. od zapożyczonego pol. piła (⇐ łac. 

pila, -ae, zob. Bańkowski II, 582). Por. SLA 168, LEW 590. 

 pỹlioti, pỹlioju, pỹliojau, war. pýlioti, pylióti 1. ʽlać, przelewać, rozlewać; polewać 

wodąʼ, 2. ʽprzesypywać ziarnoʼ — iterativum na -o- od neopwk. pyľ- jak w pýliau, prt. do 

pìlti ʽlać, sypaćʼ. Paralele: gỹnioti ⇐ gýniau; pỹnioti ⇐ pýniau; trỹnioti ⇐ trýniau. Odmienna 

analiza: pyl-io- w ŽD 518 i GJL II, § 588. — Z innymi sufiksami: papylė́ti ʽ(trochę, jeszcze) 

nasypać, rozsypaćʼ, pýlauti ʽsypać, lać, rozlewaćʼ (war. piláuti), pylinė́ti ʽnalewać po trochu; 

popadywać – o deszczu; przesypywać piasek – o dziecku; okopywać kartofleʼ, pýlinti: 

įpýlinti cur. ʽkazać nalać (wody)ʼ, supýlinti ʽzdzielić kogoʼ, pylóti ʽlać, sypaćʼ. — Nomina z 

pyl- (WSZ): pylà 1. ʽsilny deszcz, ulewaʼ (syn. pilagà), 2. ʽlanie, chłostaʼ, 3. ʽtama, grobla, 

nasyp, zsypʼ, 4. ʽdanina w zbożuʼ, 5. ʽodbytnica, rectumʼ (por. typ bylà, vymà), pylė́jas ʽkto 
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nalewa, szynkarz, karczmarzʼ, SD
1 pylėjas, kursai karaliui gėrimų paduost «podczaszy», SD 

pylėjas «nalewacz», pỹliava a. pyliavà ʽosep, podatek w postaci zbożaʼ, pylìkas ʽten, kto 

nalewa, rozlewa płynyʼ, pýlimas (zob.), pỹlius 1. ʽzsyp zboża na podatek dla państwaʼ, hist. 

ʽdanina w zbożuʼ, 2. ʽgrodziskoʼ (n.act. na -ius, por. gỹrius, lỹkius). Por. łot. atpĩle a. atpĩlis 

ʽna powrót zamarzły wylew wody na lodzieʼ, atpīles f.pl. ʽniezamarzłe miejsca na bagnie, 

tzw. płonieʼ. — N.rz. Pylà 2x, Pỹlupalis. 

 pilìs, -iẽs 4 p.a. f. ʽgród, zamek obronny, twierdzaʼ. DP ʽzamek, ogródʼ. SD 1. 

«twierdza» (syn. apginklė), 2. «zamek dla obrony». War. pìlis 2 p.a., też m. pìlis 2 p.a. Z 

innymi tematami: pilià 4 p.a., pilė ̃4 p.a., pìlė 2 p.a. Odpowiedniki: łot. pils ʽgród, zamekʼ, 

też f. pile, stpr. -pil, -pile, -pille482 (PKEŽ 3, 280n.). Formacja na SZ-V: pil-i- < pie. *pḷh1-i-, 

por. pìlti m.in. ʽsypaćʼ (SP *pleh1- ʽnapełniaćʼ, zob. LIV
2 482). Znacz. etym. ʽnasyp, wał 

usypany z ziemiʼ ⇒ ʽto, co się w obrębie takiego wału znajdujeʼ ⇒ ʽtwierdzaʼ. Co do strony 

znaczeniowej por. z jednej strony pýlimas ob. pylìmas (zob.), z drugiej strony taką paralelę 

jak ang. town ʽmiastoʼ (znacz. etym. ʽmiejsce ogrodzoneʼ) wobec nwn. Zaun m. ʽogrodzenie, 

płotʼ, < pgerm. *tūna- (por. pol. przest. tyn ʽpłot, murʼ, n.m. Tyniec pod Krakowem). — 

Tematyczna formacja pil-i- ma odpowiednik atematyczny w wed. pū́r f., acc.pl. púram, 

gen.pl. puráḥ, loc.pl. pū́rṣu ʽściana z kamieni scalona gliną, palisada, szaniecʼ. Temat 

samogłoskowy, który wyparł starszy temat spółgłoskowy, tłumaczy się reanalizą formy 

acc.pl. pìlį < pb. *pil-in < pie. *pḷh1-ṃ (por. wed. púram) według wzoru rzeczowników o 

temacie na -i- (paralele: bruvìs, žuvìs). — W apofonii do lit. pil- pozostaje grecki SO πόλις, -

εος f. ʽmiastoʼ < pie. *polh1-i- (drw. od SE *pelh1-, ukazującego się — w przeciwieństwie do 

*pleh1- ʽnapełniaćʼ — w nominach, zob. LIV
2 482, przyp. 1), cps. ἀκρό-πολις, -εως f. ʽgród 

na szczycie góry, warownia, zamekʼ. Por. Beekes 2010, 1219n., który rekonstruuje pie. 

nomen *pélH-s, *pḷH-és-os. — Drw. piláitė przest. ʽgrodziskoʼ, piliẽtis ʽobywatelʼ (⇒ 

pilietýbė ʽobywatelstwoʼ, piliẽtinis ʽobywatelskiʼ), pilionis BRB ʽstarosta, dowódca zamku, 

Hauptmannʼ (sufiks jak w miesčiónis ʽmieszczaninʼ). Cps. ožkapìlė a. ožkapìlis ʽdziecięca 

gra ruchowaʼ (dosł. ʽkozi gródʼ, por. ožkà), pìliakalnis a. piliãkalnis 1. ʽgóra zamkowa, 

grodziskoʼ (dosł. ʽusypana góraʼ, por. kálnas), 2. ʽkurhan, kopiecʼ (Šlapelis 346), war. pilã-

kalnis, pilė́-kalnis, pilì-kalnis, pìl-kalnis; pìlkapis ʽkurhan grobowyʼ (por. kãpas oraz 

kurõnas). Por. łot. pìlsę̃ta ʽmiastoʼ (*pils-sęt̃a), pìlskal̂ns ʽgóra zamkowaʼ. — N.m. Pilìs 3x, 

Pìlės, Piláitė, Pãpilalis, Papiliaĩ 5x, Papilỹs 2x, cps. Pilakáinys, Pìliakalniai, Piliakálniai, 

Piliakalniaĩ 2x, Piliãkalnis, Pìliakalnis 10x, Pìliakiemiai, Pìlialaukis, Piliãmantas, Pìlkalnis 

2x, Pìlkapiai, Pils̃ūdai 2x483 (por. Girsū̃dai), Pìltekai oraz Taurãpilis. N.rz. Pìlupis, Pilupỹs, 

formy synkopowane: Pìlpis, Pilpỹs. 

 pìlkas, -à 3, 1 p.a. ʽszary, myszaty, siwyʼ — formacja z suf. -k- od pwk. pil, stojącego 

w alternacji z pel- (zob. pélkė) i SO pal- (zob. palṽas), tam też o etymologii. LEW 591 łączył 

tu jeszcze pálšas ʽpopielaty, siwyʼ i palk̃švas ʽszarawyʼ. Por. alb. plak ʽstary człowiekʼ, też 

ʽgospodarz, Hausherrʼ < *pḷH-ko- ʽsiwy, posiwiałyʼ (zob. ALEW 772). — Drw. pìlkis ʽsiwek 

(koń), szarak (zając), wilk szary; część ubioru szarej barwy (spodnie, marynarka)ʼ, pilkùčiai 

m.pl. ʽszary grochʼ (por. birùčiai, skubùčiai), lapės pilkos oda SD «marmurek, pellis vulpina 

marmorei coloris» [ʽczarny lis, mający futro wpadające w niebieski kolorʼ, SPXVI]. Cps. 

 
482 Poświadczone jako człon złożonych nazw miejscowych, por. za AON, s.v.: Merga-pil, Merga-pel, Merga-

pille (por. stpr. mergo ʽpanna, dziewicaʼ), Sassen-pile (zob. Sasnà), Wosis-pile ob. Wose-pille (por. stpr. 

wosee ʽkozaʼ), Waistoten-pil (od n.os. Waystot) oraz Pille-kaym (por. stpr. caymis ʽwieśʼ), Pylawkin przez 

degeminację z *Pil-lauk- (por. stpr. laucks ʽpoleʼ, lit. laũkas ts. oraz lit. n.m. Pìlia-laukis).  
483 Polską repliką tej nazwy są Piłsudy, wieś w płd. Żmudzi. Od niej sufiksem -ski urobiono Piłsudzki jako tzw. 

nazwisko posesjonatywne, dosł. ʽten, kto trzyma wieś Piłsudyʼ. Oboczna pisownia z sekwencją <ds>, jak w 

nazwisku marszałka Polski: Piłsudski, nie jest polska, lecz rosyjska (por. Zabrodzki, Zabrocki ⇐ za brodem 

mieszkający). Zob. Smoczyński 2001, 418n. oraz 469-480.  
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júodpilkis ʽciemnoszaryʼ (por. júodas), pilkasermėg̃is ʽkto chodzi w szarej siermiędze; chłop, 

wieśniakʼ, war. pilksermėg̃is (por. sermėgà). Vb. denom. pilkė́ti, -ja, -jo ʽszarzeć, przybierać 

szarą barwęʼ, przen. ʽstawać się monotonnym, bezbarwnym, nudnymʼ (Gyvenimas pradėjo 

pilkė́ti ʽŻycie stawało się monotonneʼ), pìlkti, -sta, -o ʽszarzeć; dojrzewać (o ziarnie w 

kłosach)ʼ. — War. pìlkšvas, pilk̃švas ʽszarawy, wpadający w kolor szary, nieco szaryʼ 

pochodzi prawdopodobnie z proporcji analogicznej pálšas : palk̃švas = pìlkas : x. Vb. denom. 

pilkšvė́ti, -ja, -jo ʽszarzeć, przybierać szarą barwęʼ. 

 pìlnas, -à 3 p.a. ʽpełnyʼ — adiectivum verbale z suf. -na- i SZ pil- jak w pìlti ʽsypać, 

lać, nalewaćʼ (zob.). Odpowiedniki bałto-słowiańskie: łot. pilñs ʽpełny; pijany; gruby, otyłyʼ, 

stpr. ENCH pilnan acc.pl. ʽpełny, wszystek, gantzʼ (ni pilnan perdāisan dāuns ʽpomniejszony 

towar dawałem, nicht gantze Wahr gegeben habeʼ) oraz psł. *pĭlnŭ ʽpełny, napełnionyʼ, por. 

scs. plŭnŭ ob. plĭnŭ, sch. pȕn, ros. pólnyj, czes. plný, pol. pełny. Praforma bsł. *pī́lna- (BSW 

218, REW II, 394). Kontynuuje pie. *pḷh1-nó- ʽpełnyʼ, adi. vb. od pwk. *pleh1- ʽnapełniać sięʼ 

(LIV
2 482, IEW 799, LEW 592, ALEW 773), który nie ma lit. odpowiednika (*plė-). Por. wed. 

pūrṇá- ʽnapełniony, pełnyʼ, aw. pərəna- (piir. *pūlna-), goc. fulls (pgerm. *fulna-), stir. lán 

ts. Paralele sufiksalne: sìlpnas, grýnas, plónas, sb. dùgnas. — Neoosn. piln-: apýpilnis 

ʽprawie pełnyʼ, papilniuĩ adv. ʽtyle, ile trzeba, dość, wystarczającoʼ (war. żm. papilniuo 

b.z.a.), pìlnatis, -ties f. lub pìlnatis, -čio m. ʽpełnia księżycaʼ, SD pilnatis mėnesio ts. (por. 

sufiks w jáunatis), ⇒ pìlnaties adv. ʽw czasie pełniʼ (por. gãladelčio), por. łot. pilnatne lub 

pilnatnes pl.t.; pilnãtvė ʽpełnia czego, pełnośćʼ, pilnýbė a. pilnỹbė ʽobfitość czego, urodzajʼ, 

SD
1 «doskonałość» (syn. visiškystė, tobulumas), «pełność», pìlnija a. pilnijà ʽpełnia 

księżycaʼ484, pìlninas ʽpełny, zwarty, nie mający wewnątrz pustych przestrzeniʼ, pilñis (Koks 

Nemuno pilñis! ʽJaki Niemen wezbrany!ʼ), artì pilñio ʽniemal pełny, bez mała pełny (o 

worku, beczce, studni)ʼ, netolì pilñio ts., pilnitelỹs ʽpełniutkiʼ, pilnitėl̃is ts., pilnókas ʽdosyć 

pełnyʼ, príešpilnis ʽksiężyc przed pełniąʼ. Z jęz. łotewskiego por. pìlnam adv. ʽw pełni, 

całkowicieʼ, pilñîgs ʽpełen czego; zupełny, całkowityʼ i nazwę bóstwa pogańskiego Pilnītis 

(znacz. etym. ʽobfitośćʼ?), por. ME III, 215. — Cps. pìčpilnas a. pìtpilnas ʽcałkiem pełny, 

pełniuteńkiʼ (zdysymilowane *pil-pilnas; por. č w nìčniekas, vìčvienas), pilnakraũjis 

ʽpełnokrwistyʼ (por. kraũjas), pilnamẽtis ʽpełnoletniʼ (por. mẽtai), pilnapãdis ʽpłaskostopyʼ 

(por. pãdas I), pilnateĩsis ʽpełnoprawnyʼ (por. téisė), pilpilnỹtelis (zob.). — Vb. denom. 

pilnė́ti, -ja, -jo ʽnapełniać się, zapełniać się czym; robić się pełnym, zaokrąglać się, grubieć 

(o strąkach)ʼ, papìlninti ʽnapełnić, zaczerpnąć (całą łyżką)ʼ. Por. psł. *pĭlniti ʽczynić pełnym, 

napełniaćʼ, sch. pȕniti, ros. pólnitь (ʽpogrubiaćʼ), czes. plnit, pol. pełnić (na-, do-). 

 pilñas, -à 4 p.a. stlit., gw. ʽzajmujący się czymś gorliwie, pilny, pracowity, starannyʼ 

— zapoż. z pol. pilny (adv. pilnie) albo błr. pílьny (por. SLA 169, LEW 591, ALEW 772). War. 

fleksyjny pilñias, -ià m.in. SD
1 «pilny» (syn. rūpus). — Drw. pilñastis ʽpilność, dbałość, 

uwagaʼ (DP, PK), pilñiai adv. ʽpilnie, z pilnościąʼ – transpozycja wyrazów pol. pilność i 

pilnie. — Vb. denom. pilnavóti a. pilñavoti ʽpilnowaćʼ; z obocznym sufiksem: pilñyti, -iju 

(LZŽ). Od osnowy pilñias urobiono verba denominativa pilñiavoti ʽpilnowaćʼ i pilñioti ts. 

(Kožnas savo duonos pilnioja ʽKażdy swego chleba pilnujeʼ). W obu wypadkach chodzi o 

odwzorowanie polskiego stosunku pilnować ⇐ pilny. — Na podstawie prs. pilniùja ⇐ pol. 

pilnuje powstał inf. pilniùiti, prt. pilniùjo (Mes einam pilniùit bites ʽIdziemy pilnować 

pszczółʼ. Kumpį kluone pakavojo i liepė pilniùit to kumpio ʽSchowali szynkę w stodole i 

kazali jej pilnowaćʼ). Por. dėkùiti s.v. dėk̃ui. 

 pilpilnỹtelis, -io (p.a. nieoznaczony) wsch.-lit. ʽpełniuteńki, pełniusieńkiʼ, przez 

 
484 Do tego jest war. pìlnyja ts., który pokazuje sufiksalną neoapofonię ĭ (SZ) ⇒ ī (SP). Paralele: n.rz. Šùnyja ob. 

Šunijà oraz prs. rómyju ob. rómiju (s.v. rómyti).  
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uproszczenie grupy spółgłoskowej z *piln-pilnytelis — złożenie tautologiczne członów 

przymiotnikowych pìlnas ʽpełnyʼ i pilnitelỹs ʽcałkiem pełny, pełniuteńkiʼ, war. pilnytėl̃is 

(neosuf. -itel-/-ytėl-). Paralela: sausausỹtelis. ŽD 23 nazywa te formacje reduplikacyjnymi. 

Podobnie GJL II, § 3, z uwagą: «swoistego rodzaju deminutiva». 

 pìlstyti, pìlstau, pìlsčiau ʽlać, rozlewać, przelewać, rozsypywać, wysypywaćʼ — 

frequentativum na -sty- od pìlti ʽsypać, laćʼ (zob.). Stoi prawdopodobnie na miejscu 

apofonicznej formacji pálstyti (gw.), ze SO jak w talpstýti ⇐ tilp̃ti; lámstyti ⇐ lìmti i tvárstyti 

⇐ tvìrti. Por. prisipálstyti ʽnapełnić sobie (kieszenie, torbę), nabrać sobie czegoʼ, przen. 

apipálstyti ʽobić kogoʼ (por. įpìlti į káilį ʽdać w skórę, zbićʼ, podobne do pol. zlać kogo). 

Sztywność apofoniczna pil-sty- przypomina kìlstyti, kùrstyti oraz skìrstyti. — Analiza 

historyczna: *pilst-y-, caus. na -y- od neopwk. *pilst-, wyodrębnionego z prs. intr. *pìlstu 

ʽcieknęʼ. To *pìlstu było kiedyś odpowiednikiem łot. pil̂stu2 ʽciec, kapać, sączyć się 

kroplamiʼ (pil̂t2, pilu). Paralele: kìlstyti ⇐ kìlstu (kìlti), kupstýti ⇐ kupstù (kùpti). — Neoosn. 

pilst-: pìlstalioti 1. ʽwysypywać (piasek), przelewać do innego naczyniaʼ, 2. ʽo dziecku: 

przesypywać piasekʼ, z wtórnym dyftongiem w sufiksie: pìlstailioti ʽo dziecku: przesypywać 

piasekʼ (por. gỹvailioti ob. gỹvalioti); pìlstelėti a. pìlsterėti ʽwlać nieco, kropelkęʼ, pilstinė́ti 

ʽlać, nalewaćʼ. Nomina: n.rz. Pìlst-upis (war. Pìlts-upalis), Pilst-upỹs (niedokładnie Vanagas 

259). — Neoosn. pilsty-: pìlstymas ʽrozlewanie (mleka, wina)ʼ, pìlstytojas ʽten, kto rozlewa, 

nalewaʼ, pilstytùvė ʽrozlewniaʼ. — Z resegmentacji *pils-sty- pochodzi neoosn. pils-: pilsnóti 

ʽlać/sypać po trochu, powoliʼ, n.rz. Pìls-upis, Pils-upỹs znacz. etym. ʽrzeka, która się (na 

wiosnę) rozlewaʼ (Vanagas 259 analizuje raczej *Pil-sup-, łącząc I człon z pilìs ʽgrodziskoʼ, 

zaś II człon z czas. sùpti, apsùpti ʽotaczać, obstępowaćʼ). Dwuznaczne jest pìlsena ʽulewny 

deszcz; lanie jako karaʼ: pìls-ena albo pìl-sena (por. snìgsena).  

 pìlti, pilù (war. piliù), pýliau (war. pýlau) ʽsypać, laćʼ. SD: pilù «leię co» (syn. leju), 

«sypię co w co», pilu pylimų «tamuię», cps. apipilu žemėmis medžių «obsypuię drzewo», 

ažupilu «zasypuię co», nupilu «ulewam czego», pripilu «nasypuię statek», supilu «zlewam 

co pospołu»; užpìlti ʽzalać, zasypać, zaparzyć (miętę, rumianek), wypić niecoʼ. Refl. įsipìlti 

ʽwlać sobie, nalać sobieʼ, przen. neįsipìlk ʽnie przejmuj się, nie bierz sobie czego do sercaʼ 

(Neįsipilk, praslinks nelaimės ʽNie przejmuj się, nieszczęścia minąʼ), zob. LEW 592. 

Odpowiednik łot. pil̂t2, pil̂stu2, pilu ʽkapać, ciec, sączyć się kroplamiʼ. Litewskie refleksy pìl-

C i pil-V oddają odziedziczony SZ *pḷh1- do pie. *pleh1- ʽnapełniać się, sich füllen, voll 

werdenʼ (LIV
2 482, BSW 218, LEW 592), por. gr. πλήθω, aor. intr. πλῆτο i tr. ἔπλησα (prs. 

πίμπλημι), wed. pṛṇā́ti, aor. áprāt, łac. complēre ʽwypełnić, napełnić, ukończyćʼ, prs. °pleō < 

*plē-i̯e- (drw. od osnowy aorystu, zob. de Vaan 473). — Zwraca uwagę brak refleksu lit. 

†plė-C. Zamiast tego jest nowy SE pĕl-, utworzony na podstawie SZ-V pĭl- (lit. pilù). Por. 

łot. pe̦ldu, pel̂dêt ʽpływać, kąpać sięʼ, caus. pel̂dinât ʽpławić (konie, bydło)ʼ, co przypomina 

perkù przy pirk̃ti i peršù przy pirš̃ti. Z jęz. litewskiego można tu przytoczyć tylko drw. 

nominalny: pẽl-ekas (zob.), które z kolei przypomina goc. filu ʽwiele, bardzoʼ (*pel-u-). — 

Deverbativa na SZ-C: pìldyti (zob.), pìlstyti (zob.). — Nomina z pil-C: papìlkas (zob.), pìlnas 

(zob.), pìlta ʽczerpak do wylewania wody z dna łodziʼ (syn. šiū́pelė), pìltakelis ʽdroga 

wysypana żwiremʼ (zob. kẽlias), pìltas ʽsypany, usypanyʼ (transponat ie. *pḷh1-tó- 

ʽnapełnionyʼ, por. SP w wed. prātá-), piltuvas SD
1 «czerpadło», piltùvas a. pìltuvas ʽlejekʼ 

(m.in. SD, syn. varunka), ⇒ piltuvėl̃is ʽlejekʼ; piltùvė ʽlejek; otwór w żarnach, do którego 

wsypuje się ziarnoʼ, pripiltinis SD «nalewalny» [ʽdo nalewania służącyʼ], pìlvė ʽobszar 

pokryty naniesionym przez wodę namułem, miejsce grząskieʼ. — N.rz. Įpiltìs (też n.m.). — 

SZ-V: piláuti ʽprzesypywać (piasek), nalewać (do dzbanka, do butelek)ʼ, pilóti ʽprzesypywać 

(piasek)ʼ. Nomina: añtpila ʽnasyp, ziemia naniesionaʼ, añtpilas a. ántpilas ʽnaddatek przy 

czubatym napełnieniuʼ, ámpilas ts. (z *anpilas przez asymilację np > mp), antpilaĩ m.pl. 

ʽczub, naddatekʼ, su antpilaĩs adv. ʽz czubem (nasypać, nalaćʼ), gw. ánčpilas a. ančpilaĩ 
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ʽczub, naddatekʼ, añtpilas ʽnalewka, napój z owoców zalanych spirytusemʼ, atãpilos f.pl. 

ʽpowtórne zalanie (kwasu) wodąʼ, im̃pilas, įp̃ilas ʽwsypa na pierzeʼ (*in-pila-), im̃pilos f.pl. 

ʽzboże, które otrzymuje ksiądz przy kolędzieʼ (*in-pilā-), inpilas BRB ʽnaczynie na wino, 

Schlauchʼ, nepripilamas SD «nienapełnisty», pãpilas ʽmleko a. śmietana dodawane dla 

rozcieńczenia płynnego tłuszczu w kaszyʼ, pãpilu adv. ʽbardzo dużo, prawie do pełnaʼ, 

pilagà (zob.), pìlas ʽnaczynie, pojemnikʼ (drw. wsteczny, neol.), pìlynė (zob.), pilìs (zob.), 

prýpilas żm. ʽprzegroda w spichlerzu, sąsiekʼ, sámpilas (zob.), ùžpilas ʽnalewkaʼ. — WSZ 

pyl-: pýliau (prt.), drw. pýlioti (zob., tam też nomina z pyl-). — SO pal-V: am̃palas (zob.), 

príepalas (zob.), pãlios (zob.). SO pal-C: prispálstyti (zob. pìlstyti). — WSO pol- < *pāl-: 

pólymas (zob.). 

 pilṽas 4 p.a. 1. ʽbrzuchʼ (SD
1 «kałdun», SD «brzuch»), 2. ʽbrzusiec dzbanaʼ (gw. 

piulṽas) — praforma *pilu̯-a-, przy użyciu suf. -a- substantywizowana osnowa przymiotna na 

-u-, plit. *pil-ù-s z pie. *pḷh1-ú- ʽpełny, napełnionyʼ. Por. wed. purú- ʽpełny, liczny, obfityʼ 

(EWAIA II, 148n.)485. Paralele słowotwórcze: purṽas ⇐ *pur-u-; šaivà ⇐ *šai̯-u-. Pwk. 

*pleh1-/*pelh1- ʽnapełniaćʼ, zob. pìlti. Inaczej ŽD 376 (deverbativum na -vas od pìlti; tak też 

ALEW 775), LEW 593 (operuje neopwk. *pl-eu̯- ʽschwimmen, fließenʼ, pochodzącym od *pel-

). — Drw. papilvė ̃ (zob.), pilṽainis ʽbrzuchaczʼ, pilvẽlis ʽżołądek; komora serca; łydka; 

opuszka palca, brzusiecʼ, SD «brzuszek», pilṽinė ʽrozstrój żołądkaʼ (por. gerklìnė, kaklìnė), 

pilṽiščias a. pilṽištis peior. ʽbrzuszyskoʼ, pilvótas ʽbrzuchaty (człowiek, garnekʼ), ⇒ pilvõčius 

ʽczłowiek brzuchatyʼ (SD «brzuchacz», syn. didžiapilvis), z wymianą neosuf. -ot- na -oz-: 

pilvõzas ʽbrzuchaczʼ (⇒ pilvãzas) i na -ūz-: pilvū̃zas ts. — Cps. didžiapilvis SD «brzuchacz» 

(por. dìdis), gručpilvis przest. ʽczyj brzuch jest wielki z powodu spożywania grucyʼ (por. 

grùcė; kalka z nwn. Grütz-bauch m.), pilvaburỹs ʽbrzuchomówca, człowiek umiejący mówić 

z zamkniętymi ustamiʼ (człon °burys niejasny), pilvakalbỹs ts. (por. kalbė́ti), pilvakõjai m.pl. 

ʽbrzuchonogi, Gastropodaʼ (por. kója), pilvapenỹs ʽżarłok, darmozjadʼ, SD «pasorzyt, 

pasobrzuch» (por. penė́ti), pilvãplėvė ʽotrzewnaʼ (por. plėvė)̃, pilvãryšis ʽpas uprzęży 

przechodzący pod brzuchem koniaʼ (por. rìšti), pilvãskaudė ʽból brzuchaʼ (por. skaudė́ti), 

pilvãsopis ts. (por. sopė́ti). — Vb. denom. 1. pilṽinti ʽchodzić z odkrytym brzuchem, z gołym 

brzuchem na wierzchuʼ, 2. pilṽyti, -iju, -ijau ʽnapierać, przyciskać brzuchemʼ, 3. pilvóti, -ju, -

jau ʽnabierać brzucha; cierpieć na biegunkęʼ, ⇒ neoosn. pilvoj-: pilvójimas ʽczerwonka, 

dyzenteriaʼ (por. voliójimas ⇐ volióju). — Nazw. Pilváitis, Pilvẽlis, Pilvìnis. N.rz. Pìlvė, 

Pilvijà, n.jez. Pilvìgnis (z *Pilvingis), Pilṽinas, Pìlvis. N.m. Pilvìškės, Pìlviškiai, Pilvìškiai. 

 pinavijà 2 p.a. gw. bot. 1. ʽkwiat ogrodowy piwonia, Pæoniaʼ, 2. ʽroślina lecznicza 

wrotycz, złocień balsamiczny, Tanacetum balsamitaʼ — zapoż. z pol. przest. pinowija 

(pinowia) ʽgatunek wrotyczu, Tanacetum balsamitaʼ (L.), co jest metatetycznym wariantem 

do piwonija (piwonia). Inne war.: pinavìjas, pinavėja (por. błr. gw. pinavéja), pinavė b.z.a., 

też panavijà. Osobno zob. pivõnija i bijū̃nas. Por. POLŽ 138. — Łot. pujene ʽpiwoniaʼ (war. 

bujenīte) pochodzi z dn. pujenge, bujenge (zob. LEW 43, s.v. bijū́nas; brak u Jordan 1995). 

 pìnigas 3 p.a. ʽpieniądz; moneta; banknotʼ, pl. pinigaĩ ʽpieniądzeʼ — przez 

denazalizację į w *pinįgas albo też przez dysymilatywny zanik n w pìningas, pl. piningaĩ, to 

z kolei ze zmiany peningas, peningai. Por. starsze war. pẽnigas MŽ, DP ʽpieniądzʼ (zdrob. 

penigėlis DP ʽpieniążekʼ), peningas, penįgas DP ʽpieniądz, zapłata, kosztʼ. Zapożyczenie 

niemieckie, por. prus.-niem. fenning, pfenning, śrdn. penning, pennink – nazwa najmniejszej 

monety, setna część marki (zob. GL 100, LEW 594, Čepienė 185), por. nwn. Pfennig m. 

ʽfenigʼ, ang. penny ʽpensʼ. Śrdn. penninge pl. ʽpieniądzeʼ ukazuje się w pożyczce stpr. 

penningans acc.pl. ʽGeltʼ (Trautmann 1910, 393). — Z germańskiego źródła pochodzi 

 
485 W apofonii do stwn. filu ʽlicznyʼ, stir. il ts. < SE pie. *pélh1-u i gr. πολύς ʽliczny, częstyʼ < SO pie. *pólh1-u-.  
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również prasłowiańskie *pěnęgŭ < *pēning-, po III palatalizacji: scs. pěnędzĭ, ros. pénjazь, 

czes. peníz, pol. pieniądz. — Drw. bepinìgis ʽkto nie ma pieniędzy, biednyʼ (por. beskatìkis), 

ìšpinigiai m.pl. ʽdrobne, drobne pieniądze, moneta zdawkowaʼ (w przeciwieństwie do 

banknotów), pinigėl̃is ʽpieniążekʼ, pinigìnė ʽportmonetkaʼ, pinigìngas ʽprzy pieniądzach, 

bogatyʼ, pinìgius ʽkto ma dużo pieniędzyʼ, SD «pieniężny», piniguõčius ʽbogaczʼ. Por. też 

mokė́ti grynaĩs pinigaĩs ʽpłacić gotówkąʼ (krócej: mokė́ti grynaĩs). Cps. arbãtpinigiai (zob. 

arbatà), balvapinigiai b.z.a. ʽłapówkaʼ (por. balva), grýnpinigiai ʽgotówkaʼ (por. grýnas oraz 

nwn. Bargeld n.), pántpinigiai (zob. pántis), pareñdpinigiai (zob. pareñdyti), ragpinigiai 

b.z.a. ʽpodatek od rogacizny, tzw. rogoweʼ, por. rãgas, war. ragpenig(i)ai, rãgpiningiai (por. 

nwn. Horngeld n.); sekmìnpinigiai (zob. Sekmìnės), tabãkpinigiai (zob. tabãkas), tiltãpinigiai 

(zob. tìltas), žõlpinigiai (zob. žolė)̃. — N.m. Pinigėl̃iai 2x, Pinigìškė. N.rz. Piningius b.z.a., 

n. łąk Pinigė́kšta, Pinigýčia, Piniñgė. 

 pỹnioti, pỹnioju, pỹniojau ʽpleść/splatać po trochu, powoliʼ (war. pýnioti) — iterativum 

na -o- od neopwk. pyn̓ -, wyabstrahowanego z pýniau, prt. do pìnti ʽpleśćʼ. Paralele: gỹnioti 

⇐ gýniau; mỹnioti ⇐ mýniau; pỹlioti ⇐ pýliau. Inaczej ŽD 518 i GJL II, § 588, którzy 

powołując się na krótkowokaliczne warianty typu imióti, przyjmują apofoniczne wzdłużenie 

i ⇒ y, rzekomo sprzężone z sufigowaniem *-joti. Osobno zob. páinioti i pinóti. 

 pìnklės, -ių 1 p.a., piñklės, -ių 2 p.a. f.pl. 1. ʽsieci, sidła, zasadzkaʼ, 2. ʽsieć pajęczaʼ, 3. 

przen. ʽzawiłości; intrygi; szyderstwaʼ, 4. przen. ʽżarty, figleʼ. Z innym tematem: pinklai DP 

m.pl. ʽzabawa, trudnośćʼ, pinklas SD «plecienie; plotka, plecionka», materia pinklo SD 

«koszałek, koszykow materia» — pb. *pīn-tla/tlē-, dewerbalne nomen instrumenti od pìnti 

ʽpleść, wiązaćʼ. Por. formant w árklas, giñklas, tiñklas. Nawiązanie w psł. *pę-dlo n. (⇐ scs. 

pęti, pĭnǫ ʽpiąć, pnęʼ), por. stpol. piądła n.pl. ʽdrabiny do torturʼ, pol. gw. piądła n.pl. ʽrama 

do rozpinania i suszenia skórʼ, stczes. padla n.pl. ʽkrzyż jako narzędzie torturʼ, słc. piadlo 

ʽkawałek drewna wsunięty do pyska zwierzęcia, by uniemożliwić mu ssanie, żarcie, kąsanieʼ, 

sch. propélo ʽrozpięcie na krzyżu; krucyfiksʼ, ros. pjálo lub pl. pjála ʽrama, na której 

rozciąga się skórę do suszeniaʼ (drw. pjálьcy ts.). Zob. BSW 219 (pbsł. *pin-dla-), Machek 

425n. — Drw. pìnklininkas ʽintrygantʼ, pinklùs ʽzawiły, zagmatwanyʼ. Vb. denom. pìnklioti, 

-ju, -jau ʽwikłać, plątać; robić zasadzkęʼ, refl. pinkliotis DP ʽbawić sięʼ [ʽzajmować się 

czymʼ]. 

 pinóti, pinóju, pinójau 1. ʽpleść płotʼ, 2. ʽpodplatać podeszwy pod łapcieʼ, 3. ʽbić, tłucʼ 

— iteratyw z suf. -o- i SZ pin-, zob. pìnti. Por. typ kilóti (GJL II, § 564n.). Zob. też pỹnioti. 

— Neoosn. pino-: pinõklis ʽwielka drewniana lub kościana igła do podplatania łapciʼ (por. 

kapõklis ⇐ kapóti); war. z wsuniętym š: pinõkšlis. Sufiksalna neoapofonia ā ⇒ ă wytworzyła 

alternant -akl-: pinãklis (por. łot. pinakls ʽpęto dla koniaʼ), z wtórnym š: pinãkšlis. Paralele: 

kabóti ⇒ kabõklis ⇒ kabãklis; matóti I ⇒ *matõklis ⇒ matãklis. — Odniesienie pinõklis, jak 

też pinõkšlis do czas. pìnti jako mniemanej osnowy umożliwiło emancypację neosufiksów -

okl-, -okšl- i -akšl-, por. np. kabinõklis, upókšlis i putãkšlis.  

 pìnti, pinù (gw. penù), pýniau 1. ʽpleść, splatać, zaplatać (warkocz)ʼ, 2. ʽwikłać, plątać, 

wić (wianek)ʼ. SD: pinu vainikų «wiię abo plotę wieniec», apipinu «oplatam co» (syn. 

aprezgiu), ažupinu «zapleść chrostem», įpinu «wplatam» (syn. įpainioju), perpinu 

«przeplatam» (syn. perrezgiu), kasos supintos f.pl. «warkocz». Refl. pìntis ʽplątać się, motać 

się, supłać się; słaniać się; mówić bezładnie, wikłać sięʼ, pìntis liežùviais ʽplotkowaćʼ (por. 

pol. plotkować ⇐ plotka : pleść). Odpowiednik łot. pît, pinu, pinu ʽpleść, splataćʼ. — Lit. 

pinù, pìnti reprezentuje wraz ze scs. pĭnǫ ʽnapinam, naciągamʼ, aor. pętŭ, inf. pęti ʽpiąćʼ 

(sŭpęti ʽzwiązać, spętaćʼ, zapęti ʽzwalić z nóg, spętaćʼ) refleks pbsł. st. zanikowego *pīn-

C/*pin-V do pwk. pie. *(s)penh1- ʽnapinać, naprężaćʼ, SZ *(s)pṇh1- (LIV
2 578, ALEW 776, 

BSW 219). Por. gr. πένομαι ʽtrudzić się, pracować, być zajętymʼ (znacz. etym. ʽwysilać sięʼ), 
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SO gr. πονέομαι ʽpracować ciężko, trudzić się, starać się usilnieʼ, stwn. spannan ʽnapinać, 

naprężaćʼ. — SE-C: péntis (zob.). SE-V: łot. matpeniņa ʽwstążka do włosówʼ. — Drw. na 

SZ: pinóti (zob.). Nomina: ažùpinis DVŽ ʽjaz ze splecionych gałęziʼ, išpinà ʽpodłużne pasmo 

łyka do wyplatania łapciʼ (por. išpìnti ʽwyplataćʼ), pinaĩ m.pl. ʽgałęzie świerkowe do 

wyplatania płotuʼ, pinùčiai m.pl. 1. ʽpłot ze splecionych gałęziʼ, 2. ʽkratyʼ. Cps. kãspinas 

ʽwstążka do włosów, do warkoczaʼ (por. kasà; łot. matpina), vyžpinỹs ʽkto wyplata łapcieʼ 

(por. výžos). SZ-C: pìnklės (zob.). — Neoosn. pint- (⇐ pìntas): pintìnė a. pìntinė ʽkosz 

wyplatany, kobiałka, pudełko plecione, krobka, siatka do noszeniaʼ, pìntuvės f.pl. ʽwieczór 

panieński, obrzęd żegnania się panny młodej z młodzieżąʼ, pìntuvių vãkaras ts. — WSZ pyn-

: prt. pýniau (zob.), drw. pỹnioti (zob.), pynė ̃SD «kosz; mata z słomy, zielska, trzciny; plotka, 

plecionka; rogoża», sámpyna ʽsplotʼ (⇐ supìnti ʽspleśćʼ), cps. vyžpynỹs ʽkto wyplata łapcieʼ 

(ob. vyžpinỹs). Por. łot. matpīne ʽsplot włosówʼ. W słowiańskim por. pin-V: scs. zapinati 

ʽzapinać; zwalać z nóg; okłamywaćʼ, pol. rozpinać, spinać, zapinać. — SO-C: pánta (zob.), 

pántis (zob.). — SO-V: apipanoti b.z.a. ʽowijać, zawijać w coʼ, atpanoti b.z.a. ʽodwijać, 

rozwijaćʼ (por. ŽD 517), łot. paņât ʽ(dziecko) grubo odziewać, opatulaćʼ. Nomina: łot. 

matpaniņa cps. ʽwstążka do włosówʼ. W słowiańskim por. scs. opona ʽzasłonaʼ, rasponŭ 

ʽkrzyżʼ, sŭpona ʽprzeszkoda, zwłokaʼ, słń. zapòn ʽzapinkaʼ, ros. przest. perepóna (dziś 

perepónka) ʽbłona, membranaʼ, prepóna ʽprzeszkodaʼ (⇐ cs.), ros. gw. zapón ʽfartuchʼ, ros. 

gw. supónь, supónja f. ʽrzemień do umocowania chomątaʼ (por. REW III, 47), ros. záponka 

ʽszpinkaʼ, ukr. opóna ʽzasłona, kotaraʼ, stpol. opona ʽzasłona, pokrowiec, powłoka; 

kobierzec, dywanʼ. — Neoapofonia pin- ⇒ pain-: páinioti (zob.). 

 pìntis, -ies 1 p.a. f.m., pintìs 4 p.a. f., pìntis 1 p.a. m. 1. bot. ʽhuba, Fomes, grzyb z 

rodziny żagwiowatych, rosnący na próchniejących drzewachʼ, SD
1 «żagiew, fomes», 2. 

ʽhubka, przyrządzony z niektórych gatunków huby suchy miąższ, służący do rozniecania 

ognia za pomocą krzesiwaʼ, 3. bot. ʽgąbka, Spongiaʼ (SD
1 «gębka, spongia»). Odpowiedniki 

bałtyckie: łot. pîte ʽKlumpen, Kloßʼ, pīšu mal̂ka ʽdrewno ze smolnej jodłyʼ (ALEW 776n.), 

stpr. pintys EV ʽhubka do krzesiwa, Czunder [Zunder]ʼ. Etymologia niepewna. Łączono z 

czas. pinù, pìnti ʽpleść, wiązaćʼ, zob. LEW 594 (tam też o łot. puoss). Zob. też péndėti. 

 pinžõkas 2 p.a. gw. ʽmarynarkaʼ — zapoż. z błr. pinžák, -á, tu z pol. przest. pindżak, -a 

ʽmarynarka, kurtkaʼ (SW IV, 194) ⇐ ang. pea-jacket ʽkurtkaʼ. Nieorganiczne n jak np. w 

agrañstai lub angrãstai < agrãstai ʽagrestʼ. 

 pỹpčius, pìpčius, -iaus 2 p.a. ʽpypeć, choroba drobiu polegająca na tworzeniu się na 

języku zrogowaciałego naskórkaʼ — zapoż. z błr. pípacь, -pcja (por. ukr. pýpotь, -tja), tu z 

pol. pypeć, -pćia od XV w. (⇐ śrwn. pfifes, pfifiz, dziś Pips m., pożyczka romańska, por. łac. 

pītuīta ʽflegma, śluz; pypeć u kurʼ, Brückner 449, Kluge-Seebold 548). — Postać literacka 

píeputis 1 p.a. (pieputỹs 3 p.a.) = piep-ut-, jak też gw. piẽpčis zawdzięczają swą formę 

adideacji do czas. piẽpti ʽpiszczeć – o pisklętachʼ (zob.). 

 pipénti, pipenù, pipenaũ ʽoddawać mocz, sikać, siusiaćʼ, pipė́ti, -ju ts. — od osnowy 

pi-p- z powtórzonego wykrz. pi-pỹ o sikaniu. Nomina: pìpis, pỹpas ʽpenisʼ (zob. s.v. bỹbis). 

 pipìras 2 p.a. bot. ʽroślina pieprz, Piperʼ, pl.t. pipìrai, -ų ʽowoce tej rośliny używane 

jako przyprawa do potrawʼ — zapoż. ze strus. pĭpĭrŭ (war. do pĭpĭrĭ). Zdysymilowany war. 

pupìras. Por. Būga, RR III, 765, SLA 169, ZS 46, LEW 594. Lit. i za strus. ĭ też w krìkštyti, 

stìklas i šilk̃as. SD pipirais ažudarytas «pierny, opieprzony» [dosł. ʽpieprzem 

przyprawionyʼ], pipirais ažutrint «opieprzyć». Zob. też paprėdnykas. — Drw. pipirėl̃is 1. 

bot. ʽkopytnik, roślina o brunatnych dzwonkowatych kwiatach, Asarum europaeumʼ, 2. 

ʽtaniec ludowyʼ, pipirìnė 1. ʽpieprzniczkaʼ, 2. ʽwódka pieprzówkaʼ, pipirñė bot. ʽpieprzyca, 

Lepidiumʼ (por. sufiks w brùknės), pipìrninkas ʽpiernik, Pfefferkuchenʼ. Cps. pipìrgrūdis 1. 
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ʽziarnko pieprzuʼ (por. grū́das, grū́sti), 2. ʽmoździerz do tarcia pieprzuʼ (por. grū́sti), 

pipìrlapė bot. ʽkopytnikʼ (por. lãpas), pipìrmalė ʽmłynek do pieprzuʼ (por. málti), pipìrmėtės 

(zob. mėtà), pipìrtrinė ʽmłynek do pieprzuʼ (por. trìnti). — Sb. pipìras przybiera też znacz. 

przenośne: 1. ʽmałe dzieckoʼ (⇒ zdrob. pipirẽlis, pipiriùkas, pipiriū́kštis), 2. ʽczłowiek 

niskiego wzrostuʼ. — Vb. denom. 1. pipìrinti ʽprzyprawiać pieprzem, pieprzyć; robić coś z 

mocą, gwałtownieʼ, 2. pipìryti: atpipìryti ʽzemścić się, odegrać sięʼ, užpipìryti ʽzażądać, 

rozkazaćʼ. — Nazw. Pipìras (por. łot. Pipars ⇐ pipars ʽpieprzʼ). N.m. Pipìrai, Pipiraĩ, 

Pipìriai, Pipirìškės. 

 pýpkė 1 p.a., pỹpkė 2 p.a. ʽfajkaʼ, przen. ʽsopel loduʼ — zapoż. z prus.-niem. pīpke (GL 

101). Z uwagi na akut por. zapoż. šnýpkė, špýkėrė, týnė. War. pypkà, pýpka, też m. pýpkis. 

Por. łot. pĩpe ʽfajkaʼ ⇐ śrdn. pipe (Jordan 82). NB. LEW 595 i LKŽ IX, 1074 wymieniali na 

pierwszym miejscu błr. pípka ʽfajkaʼ jako źródło. — Drw. pypkìnė a. pypkìnis ʽprzerwa w 

robocie na zapalenie fajkiʼ, pỹpkius ʽpalacz fajkiʼ, pypkõrius ts., prapypkà ʽwydatek na tytoń 

do fajkiʼ. Cps. pypkiãkotis ʽcybuch fajkiʼ (por. kótas), pypkãrūkis a. pypkiãrūkis ʽprzerwa na 

zapalenie fajkiʼ (por. rūkýti). Vb. denom. pypkiúoti ʽpalić fajkę, pykać fajkęʼ, war. pypkiáuti, 

pýpkinti, pỹpkioti. 

 pỹpti I, pỹpia (war. pỹpsta), pỹpė (war. pỹpo) 1. ʽwydawać pisk, odzywać się cienkim, 

ostrym głosem, piszczeć, kwilić (o pisklętach, ptakach)ʼ, 2. ʽpłakać cicho i żałośnie (o 

dziecku)ʼ, 3. ʽgwizdać, świstać (o wietrze)ʼ — czasownik o osnowie py-p-, pochodzącej od 

powtórzonego wykrz. pỹ-pỹ a. pý-pý (o pisku, kwileniu piskląt kaczek i gęsi, też zawołanie 

na nie), wtórnie pỹpt, pýpt. — Z sufiksami sekundarnymi: pýpčioti ʽtrąbić klaksonemʼ, 

pýpinti a. pỹpinti ʽgrać na dudach; używać sygnału «pypt», pypsė́ti, pýpsi, -ė́jo ʽkwilić, 

piszczeć; wyć – o syrenieʼ. — Drw. pypỹnė a. pỹpynė ʽpiszczałka, fujarka; fletʼ, też ʽkobieta 

o piskliwym głosieʼ (por. nazw. Pipỹnė), SD pypynė, kuriu skersai nasrump pridėtų pučia 

«fletnia» [ʽinstrument muzyczny dętyʼ, SPXVI], pypynė «piszczałka» (syn. sapelka), pyplė ̃

ʽdudaʼ i ʽgatunek jaskółkiʼ (por. kryklė)̃, pyplỹs ʽgwizdek parowyʼ. — War. 

krótkowokaliczny pi-p- ⇐ pi-pi: pipsė́ti, pìpsi, -ė́jo ʽo ptakach: piszczeć, kwilić; popłakiwać; 

stękać, pojękiwać (o starcu)ʼ. Rozszerzone pìpt, z nazalizacją: pìmpt, pim̃pt. War. 

dyftongiczny pie-p- ⇐ *pie-pie, zob. piẽpti. 

 pỹpti II, pỹpia, pỹpė pot. ʽpić, żłopać – o krowie, koniuʼ, wulg. ʽpić wódkę, chlaćʼ 

(Anas pỹpia arelką kap vandenį), prapỹpti ʽprzepić, roztrwonić majątekʼ — od osnowy py-p-

, pochodzącej od powtórzonego wykrz. *py-py. Por. pỹpti I. 

 pyrãgas 2 p.a. 1. ʽciasto, bułka, wypiek z pszennej mąkiʼ (Duonos nėr, tik pyrãgas 

ʽChleba nie ma, tylko bułkaʼ), 2. ʽpodarunek przywieziony z podróży, gościniecʼ, 3. 

ʽpoczęstunekʼ, 4. ʽłapówkaʼ (im̃ti pyragùs ʽbrać łapówkiʼ) — zapoż. ze stbłr. pirogъ, por. błr. 

piróh, pirahá (SLA 169, ZS 46, LEW 595). Stąd też łot. pìrãgs ʽSpeckkuchenʼ. — Drw. 

pyrãgai pl.t. ʽdostatek, dobrobytʼ (Čia vėl negeri pyrãgai. Tenai jam prasti pyrãgai), 

pyragáitis ʽciastkoʼ, pyrãgius ʽamator ciastʼ, su pyragù adv. ʽprzeszło, z okładem, z 

nawiązkąʼ, cps. pyrãgmilčiai m.pl. ʽmąka na ciastoʼ (por. mìltai), pyrãgsikė ʽokrągłe ciastoʼ 

(człon °sikė niejasny). Vb. denom. papyrãgyti, -iju, -ijau ʽprzekupić dając łapówkęʼ. — 

Nazw. Pyrãgas, Pyrãgis, Pyrãgius. N.m. Pyrãgiai 3x, Pyragiaĩ, Pirãgiškiai. N.rz. Pyrãgupis 

2x (n. góry Pyrãgakalnis). — Neoapofonia y ⇒ ie: pierãgas (LZŽ). Paralele: liečýna, pielà i 

viẽšnė. 

 pirčià 2, 4 p.a. gw. 1. ʽchłopska chata, zwł. kurna chataʼ, 2. ʽizba w kurnej chacieʼ. 

Analiza: *pirč̓ -ā-, drw. od osnowy pirt-/pirč̓ - wyrazu pirtìs 4 p.a. f. ʽłaźnia; suszarnia zbożaʼ 

(dat.sg. pirč̃iai). Por. oboczności dėčià/dė́tis, delčià/deltìs (GJL II, § 404). O war. pirkčià zob. 

s.v. pirkià. 
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 pìryti, pìrinu, pìrinau ZTŽ ʽprać bieliznę przez uderzanie kijankąʼ — zapoż. z błr. gw. 

pírycь (PZB 3, 522). 

 pirkià 2, 4 p.a. gw. 1. ʽchłopska chałupaʼ (Sena pirkia dūmais kvepia ʽStara chata 

pachnie dymemʼ), dū́minė pirkià ʽkurna chataʼ, 2. ʽizba mieszkalna w kurnej chacieʼ 

(išsìšlavė pirkių ʽzamiotła sobie izbęʼ), 3. SD «piekarnia», 4. ʽstrychʼ (Užlip an pirkiõs ir 

pajieškai! ʽWleź na strych i poszukaj!ʼ), z obocznym tematem: pirkė ̃ LZŽ — 

prawdopodobnie drw. od neoosnowy pirk-, którą wyodrębniono drogą derywacji wstecznej z 

pirkčià ʽchata, izbaʼ. Samo pirkčià polega na przekształceniu formy pirčià (zob.) insercją k, 

por. pečdañgtė > pekčdañgtė. Wstawny segment k ukazuje się również w osnowie wyrazu 

šlìkė, będącego drw. wstecznym od šliktìs, to ze zmiany šlitìs (zob.), por. vìsraktis ⇒ 

vìsrakis. Zob. też Leskien 1891, 545, LEW 595n., ALEW 777. — Drw. papirkià ʽmiejsce przy 

chacie, przy domuʼ, papirkỹs ts., papirkiái adv. ʽod chaty do chatyʼ – mówi się o pracy 

nauczyciela wiejskiego, któremu utrzymanie zapewniają kolejni goszczący go gospodarze 

(Jumkytojas vaikus jumko papirkiái), pirkáitė ʽciemna izdebka w chacie, przeznaczona do 

składania warzyw na zimęʼ (Otrębski 1934, 163, ZTŽ), też ʽpokój gościnnyʼ (war. 

metatetyczny: prikáitė), pirkė́kė ʽbyle jaka chałupaʼ. pirkáitė ukazuje się jako lituanizm w 

stbłr. pirkojta ʽchałupkaʼ (HSBM 24, 313, ĖSBM 9, 138). — Cps. pirkiãvietė a. pirkãvietė 

ʽmiejsce, gdzie stała chałupaʼ (por. vietà). 

 pirklỹs, -io 4 p.a. ʽkupiecʼ — nomen agentis na -lys od czas. pirk̃ti ʽkupowaćʼ (zob.). 

Paralele: piršlỹs ⇐ pirš̃ti; kvieslỹs ⇐ kviẽsti; vedlỹs ⇐ vèsti. Z innym sufiksem: pirk̃lius. — 

Drw. pirk̃liava ʽopłata pobierana przez miasto od kupców a. przekupniówʼ (por. mẽzliava). 

Vb. denom. pirkliáuti ʽhandlowaćʼ, pirklinė́ti ʽsprzedawać chodząc po domachʼ. 

 pirkšnìs, -iẽs 4 p.a., zwykle pl. pirk̃šnys, -ių̃ f.pl. żm. ʽdrobiny żaru przykryte 

popiołem, żar w popiele, gorący popiółʼ (Žarijos tarp pelenų bus pirk̃šnys ʽŻar w popiele 

nazywa się «pirkšnys»ʼ). Z innym tematem: pirk̃šnės f.pl. ʽżar; iskryʼ. Z innym sufiksem: łot. 

pìrkstis, pirkstes (> pirgzdes), pirksti ʽżar w popieleʼ, war. s-mobile: spìrksts2 ts. Etymologia 

niepewna. Przy założeniu bałtyckiej insercji k do *pirš-n-, *pirš-t- było zestawiane z psł. 

*pĭrstĭ, por. scs. prŭstĭ ʽχοῦς, ziemia wykopana, kurz, prochʼ, ros. pérstь, -i, stpol. pierść, -i 

ʽsypka ziemia, prochʼ (zob. BSW 206, REW II, 344, LEW 596). ALEW 778 wskazuje na 

związek z refleksami celtyckimi: stir. richis, bret. reguez f. ʽżarzące się węgleʼ, < pie. *pṛḱ-. 

— Odpowiednik błr. prýsak, -sku ʽgorący popiółʼ (war. prysk, prusk, ĖSBM 10, 134) nasuwa 

pytanie, czy litewski wyraz nie jest jednak białorutenizmem, mianowicie zlitewszczonym za 

pomocą suf. -ni-. Chodzi o to, że lit. zbitka spółgłoskowa sk(V) podlega przed sufiksem 

spółgłoskowym przestawce na ks(C). Pierwotne *prisk- + -ni- musiałoby więc wydać 

*priksni-. To z kolei mogłoby ewoluować fonetycznie w *prikšni- (ks > kš, por. plakšnóti) i 

w końcu w *pirkšni- (metateza ri w ir, por. birdà, gìrbšnis, irščià). Rodzimym synonimem 

wyrazu pirkšnìs jest plė́nis. — Łotewski odpowiednik pìrkstis różni się sufiksem: *pirks-ti- < 

*prisk- + -ti- ⇐ błr. prysk- (?). 

 pirk̃ti, perkù (war. pirkù), pirkaũ ʽkupowaćʼ, teip brangei pirka DP 1097 ʽtak drogo 

kupująʼ, pirku kų SD «kupuię co». Odpowiednik łot. pìrkt, pȩ̈̄ ̦̀rku (war. pirku), pìrku. Związki 

pozabałtyckie nie zostały dotąd sprecyzowane, zob. LEW 596n. Transponat ie. *prek(u̯)-

/*pṛk(u̯)-. IEW 817 umieścił pirk̃ti s.v. *per-, *perə- ʽverkaufen, hinüberhandeln, zuteilenʼ. 

Według ALEW 779 warto rozważyć zbliżenie do wed. pṛṇákti ʽnapełniaʼ < pie. *perk-/*pṛk- 

(LIV
2 476). — Drw. pirkióti a. pirkinė́ti iter. ʽkupować, kupczyćʼ. Nomina: ažupirkėjas SD 

«arendarz», ažupirkėjas tiesadarių SD «zakupnik sędziow vrzędnych» [ʽten, kto przekupuje 

sędziówʼ], papirkà a. pãpirkas ʽłapówkaʼ, war. metatetyczne: paprikà, pãprikas; perpirkėjas 

SD «przekupień & przekupnik», perp̃irklis ts. (kalka pol. odpowiednika, por. perk̃upčius), 

pirk̃amas SD «kupny», pirkė́jas ʽkupujący, klientʼ (łot. pìrcẽjs), pirkingas SD «kupuiący 
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rad», ⇒ pirkingystė SD «kupowanie chciwe» [ʽchciwość kupowaniaʼ], pis. <pirgingiste>; 

pirkinỹs ʽzakup, sprawunekʼ, pirk̃las SD «kupno warowne» [ʽkupno gwarantowaneʼ] < *pirk-

klas (syn. pirktinė), pirklỹs (zob.), prapirkos b.z.a. ʽwydatkiʼ. Cps. šventapirkis: SD 

švintapirkis «świętokupiec» [ʽten, co kupczy rzeczami świętymiʼ] (por. šveñtas), žąsiãpirkis 

ʽten, co skupuje gęsiʼ (por. žąsìs). — N.m. Pirktìnė 3x, cps. Pirktãvietė. — SO park-: brak 

iter. *parkyti (por. darkýti, markýti); parkalióti a. parkailióti gw. ʽkupowaćʼ (por. z jednej 

strony łot. pirkaļât ʽkupować drobiazgiʼ, z drugiej strony typ lit. gỹvailioti), parkstýti 

ʽkupowaćʼ (por. SO w darkstýti, markstýti). Nomina: pãparkas a. paparkà ʽprzekupstwo, 

łapówkaʼ, pl.t. paparkaĩ a. pãparkos ts. (por. ros. pódkup ʽprzekupienie; łapówkaʼ ⇐ 

podkupítь), war. metatetyczne: paprakaĩ m.pl., pãprakos f.pl. (⇒ pãprakauti ʽprzekupywać, 

dawać łapówkiʼ). — Związane z pirk̃ti rzeczowniki dewerbalne pokazują pierwiastek w SE o 

postaci prek-, nie zaś perk-, jak to jest w prs. perkù (por. też pãprekės f.pl. ʽłapówkaʼ, war. 

paprekiaĩ m.pl., paprekai b.z.a., jak i hasła prẽkė, prãkė). Wynika z tego, że praesens do 

pirk̃ti brzmiało kiedyś *prekù, i że sekwencja erC zamiast reC pojawiła się dopiero na skutek 

wyrównania formy SE do do sekwencji irC powstałej w formach prt. i inf. Zob. Stang 1942, 

108. W taki sam sposób objaśnia się forma praesentis peršù przy inf. pirš̃ti. Zob. też dérgiu 

⇐ dìrgti.  

 pirmadėlė ̃ 3 p.a., pirmãdėlė 1 p.a., pìrmadėlė 1 p.a. — złożenie z I członem pirma- 

ʽpierwszyʼ (zob. pìrmas) i II członem -dėl- jak w lit. dėlė ̃ ʽpijawkaʼ (zob.) i łot. dê̦ls ʽsynʼ 

(por. też dīle ʽssące cielęʼ). Znacz. etym. ʽpierwszy osesekʼ. Rzeczownika pirmadėlė ̃używa 

się w apozycji do nazwy zwierzęcia domowego, przede wszystkim krowy, ale też klaczy, 

świni i suki. Por. kárvė pirmadėlė ̃ʽkrowa z pierwszym cielęciem, która się po raz pierwszy 

ocieliłaʼ. War. pirmãdėlė, pìrmadėlė, z synkopą -a-: pirmdėlė,̃ z metatezą: primdėlė,̃ z 

uproszczeniem pirm > pim: pimdėlė.̃ Zdrob. gw. pirmdėlìkė, pirmdėlùkė. — ʽKrowa z 

drugim cielęciemʼ nazywa się kárvė antrãdėlė a. antradėlė ̃ (Antradėlė ̃ karvė 

besiveršiuodama galą gavo). — Człon -dėlė wymienia się z °gimdė (od gimdýti ʽrodzić, 

wydawać na światʼ) oraz °veršė (od verš̃is ʽcielęʼ), por. pirmagimdė «pierwiastka krowa, 

owca etc.», pirmãveršė, antrãveršė. — Drw. pirmadėlỹs ʽpierwsze cielę (prosię, źrebię)ʼ, 

pirmadėliai m.pl. SD «pierwiastki, pierwociny» (syn. pirmuonės).  

 pìrmai adv. ʽnajpierw, naprzód, dawniej, kiedyśʼ (war. pirm̃ai, pirmái, pirmaĩ). — 

pirmà adv. ʽnajpierw, wcześniej; przodem; przed, przedeʼ, np. Eĩk pirmà manę̃s. Vienas 

pirma bėgo, o antras paskui; visų̃ pirmà ʽprzede wszystkimʼ. Urobienie od ord. pìrmas 

ʽpierwszyʼ (zob.). — Drw. pirmiaũ ʽwcześniej, najpierwʼ, pirmiáusia ʽnajwcześniej; przede 

wszystkimʼ. — Skrócenie przysłówka pirma prowadzi do pirm̃, używanego 1° jako adv. 

ʽnajpierw, zanimʼ, np. pirm paragauju SD «kosztuię wprzód», 2° jako przyimek z gen. 

ʽprzedʼ, np. Aš čià buvaũ pirmà tavę̃s ʽByłem tu przed tobąʼ. Negìrk pirm̃ rýto merg̃ą, neĩ 

pirm̃ vãkaro diẽną ʽNie chwal dziewczyny nim się noc skończy, ani dnia nim nadejdzie 

wieczórʼ; pirm̃ laĩko ʽprzed czasem, przedwcześnieʼ, pirm aušros SD «przede dniem», pirm 

ko sėdžiu SD «posiadam kogo». Zob. GJL III, § 786. — War. metatetyczny: prim adv. 

ʽdawniejʼ, praep. z gen. ʽprzedʼ (Prim saulės reikėdavo keltis ʽTrzeba było wstawać przed 

świtemʼ). 

 pìrmas, -à 3 p.a. ʽpierwszyʼ — liczebnik porządkowy do víenas ʽjedenʼ, 

niespokrewniony z cardinale. Adv. pìrma ʽpo pierwszeʼ – skostniała forma rodzaju nijakiego. 

Odpowiedniki bałtyckie: łot. pìrmaĩs, f. pìrmā, stpr. pirmas, pirmois ʽersterʼ (drw. pirmonnis 

ts., acc.sg. pirmannin, pirmannien). Refleks pie. *pṛH-mó- (*pṛh3-mo-, *pṛH-mHo-), znacz. 

etym. ʽprzedni, znajdujący się na przedzie, z przoduʼ, por. goc. fruma ʽpierwszyʼ, stang. 

forma, ags. formo ts., < pgerm. *fruman- < pie. *pṛH-mH-on- (Kroonen 157, ALEW 780). 

Spodziewany refleks łac. *prāmus jest zawarty w formacji prandium n. ʽśniadanieʼ < cps. 
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*prāmo-ed-i̯o- (zob. de Vaan 486)486. — War. metatetyczny: prìmas LZŽ. — Z innymi 

sufiksami: 1. psł. *pĭrvŭ, por. scs. prĭvŭ ʽpierwszyʼ, rcs. pĭrvŭ, ros. pérvyj, stpol. pirwy, 

pirzwy, czes. prvý ts.; wed. pū́rva- ʽprzedni, poprzedzający, wcześniejszyʼ, aw. pauruua- 

ʽpierwszyʼ, toch. B parwe ts. < pie. *pṛH-u̯ó- (por. EWAIA II, 157, Derksen 2015, 357n.), 2. 

gr. dor. πρᾶτος ʽpierwszyʼ < pie. *pṛH-tó- (zdaniem Rixa 1976, 73 gr. klas. πρῶτος ma ō 

zam. ā na skutek wyrównania do πρότερος ʽprzedni, z przodu będącyʼ; zdaniem Beekesa 

2010, 1245 πρᾶτος jest niejasne), 3. ang. first ʽpierwszyʼ, stang. fyrest < pgerm. *furista- 

ʽprzedniʼ < pie. *pṛH-isto- (Watkins 2011, 67). — Neoosn. pirm-: pirmasis daiktas SD 

«przednia rzecz», pirmatis SD «przodek, przednie miesce» (syn. pirmystė), miltai kviečių 

pirmieji SD «mąka pszeniczna przednia», pirmenýbė ʽpierwszeństwoʼ (neosuf. -enybė, zob. 

GJL II, § 384), pirmenýbės f.pl. ʽmistrzostwa, zawodyʼ, pirmèsnis ʽprzedniʼ, DVŽ ʽnajstarszy, 

najlepszyʼ, SD «pierwszy ze dwu», pirmiáusias ʽpierwszy, najwcześniejszyʼ, pirmýkštis 

ʽpierwotny, początkowyʼ (DP pirmykščias), pirmõkas ʽprzednie, pierwsze piwoʼ, pirmutìnis 

ʽpierwszy, przedniʼ, SD «przedni, celny» (pirmutìnės kójos f.pl. ʽprzednie nogiʼ), ⇒ 

pirmučiáusias ʽpierwszy, najwcześniejszyʼ, tapirmiaus stlit. adv. ʽnasamprzód, przede 

wszystkimʼ. Vb. denom. pirmáuti ʽprzodowaćʼ (SD
1 pirmauju «przodkuię»). — Cps. 

pirmadėlė ̃ (zob.), pirmãdienis (zob. dienà), pirmagimdė ̃ (zob. gimdýti), pirmãgimis 

ʽpierworodnyʼ, stlit. pirmgimis DK, SD ts. (por. gìmti), pirmgimtinis SD «pierworodny», 

pìrmalakai (zob. lėk̃ti), pirmãmiegis (zob. miegóti), pirmãmitis (zob. mìsti), pirmãparšė (zob. 

parš̃as), pirmaprãdis ʽpierwotny, początkowyʼ (por. pradžià), pirmarū̃šis ʽpierwszorzędny, 

pierwszego gatunkuʼ (por. rū́šis), pìrmasyk adv. ʽpo raz pierwszyʼ (por. sỹkis), pirmašõkis 

(zob. šókti), pirmatakiaĩ (zob. tãkas), pirmãveršė (zob. verš̃is), pìrmodė (zob. óda), 

pìrmtakas (zob. tãkas).  

 pirp̃ti, pirpiù, pirpiaũ ʽfurczeć, huczeć, warczeć – o odgłosie kołowrotka, maszyny, 

motoru; chlipać, beczeć (o dziecku)ʼ — czasownik o osnowie pir-p- od powtórzonego 

wykrz. pir-pir (por. birb̃ti). 

 pìršys, -ių 1 p.a. f.pl. 1. ʽpierś końska, klatka piersiowa koniaʼ (też sg. pìršis, piršìs, 

pìršė), 2. ʽta część przedniej nogi konia, która styka się z piersiąʼ (Būga, RR II, 515), 3. 

żartobl. ʽpiersi kobieceʼ. Z innymi tematami: pìršės, pìršiai, -ių. Pbsł. *pirš-i- ⇐ pie. *pṛḱ-. 

Akut niewyjaśniony. W słowiańskim: scs. prŭsi f.pl. ʽστῆθοςʼ, sch. pȑsi ʽpiersi, klatka 

piersiowaʼ, ros. pérsi, ukr. pérsy ts., pol. piersi 1. ʽprzednia górna część tułowiaʼ, 2. ʽpiersi 

kobieceʼ (BSW 220). SZ również w paszto puṣtaī ʽżebroʼ < *pṛsu-. SO wed. párśu- f. ʽżebroʼ, 

aw. parəsu- ts. < pie. *perḱ-u- (EWAIA II, 100n.). Bsł. znacz. etym. ʽokolica żeberʼ. — War. 

z l na miejscu r: pìlšys, np. Ne tep didelis arklys, tik labai plačių pìlšių ʽNie tyle wielki koń, 

tylko ma bardzo szerokie piersiʼ. — Drw. pìršingas, pìlšingas ʽo koniu: mający szerokie 

piersiʼ (war. piršìstas LZŽ), pìršinga mergà ʽdziewczyna o wydatnych piersiachʼ, pìršininkas 

ʽnapierśnik w uprzęży końskiejʼ, pìršnės f.pl. ZTŽ ʽpierś końskaʼ (z *piršinės przez synkopę; 

brak w LKŽ). 

 piršlỹs, -ė ̃ 4 p.a. ʽswat, swatkaʼ, SD «dziewosłąb, swat, żerzec, pronubus, 

paranymphus» — nomen agentis na -lys od pirš̃ti ʽswataćʼ (zob.). Odpowiednik łot. pir̂slis, -

e. Paralele: pirklỹs ⇐ pirk̃ti; kvieslỹs ⇐ kviẽsti; vedlỹs ⇐ vèsti. — War. z insercją k: pirkšlỹs 

gw. ʽswatʼ. — Por. jeszcze pirš̃lės f.pl. ʽswatyʼ, piršliaĩ m.pl. 1. ʽnarzeczony wraz ze 

swatemʼ, 2. ʽswatanie, swatyʼ (Atvažiuos piršliúosna ʽPrzyjadą w swatyʼ). — Drw. piršlýbos 

f.pl. ʽswatanieʼ (rzadka formacja odrzeczownikowa z neosuf. -yb-, por. draugyba przest. 

ʽtowarzystwo; przyjaźńʼ ⇐ draũgas). Vb. denom. piršláuti a. piršliáuti ʽbyć czyim swatem, 

 
486 Łac. prīmus ʽpierwszy, najprzedniejszyʼ wyprowadza się dziś z formacji superlatiwu: *prismo < *pri-isemo, 

zob. Meiser 1998, 153. Inaczej LEW 597, który identyfikował sufiks lit. -mas z łac. -mus.  
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swataćʼ. 

 pirš̃tas 2 p.a. ʽpalec u rękiʼ, gw. pirk̃štas. Odpowiedniki bsł.: łot. pìrksts ʽpalec u ręki, 

palec u stopyʼ (gw. pìrsts), stpr. pirsten EV ʽpalec, Vinger [Finger]ʼ oraz psł. *pĭrstŭ, por. 

scs. prĭstŭ a. prŭstŭ ʽδάκτυλος, palecʼ, sch. pȑst, ros. gw. perst, czes. prst, pol. *parst ts. (por. 

naparstek ʽmetalowy ochraniacz na palecʼ). Praforma bsł. *piršta- (BSW 220), to ze zmiany 

*pirsta- (por. rš z *rs w garšas, karš̃ti, viršùs, Zinkevičius 1980, § 216). Prawdopodobnie 

chodzi tu o złożenie pie. *pṛ-sth2-ó-, z prewerbialnym członem *pṛ- ʽwy-, przed-, na 

zewnątrzʼ i werbalnym członem *sth2-ó- w funkcji n.agt. ʽstojącyʼ (SP *steh2- ʽstanąćʼ, zob. 

stóti), znacz. etym. ʽwystający, sterczącyʼ. Formacja podobna do wed. pṛṣṭhám n. ʽplecy, 

grzbiet, sterczący grzbiet, wierzchołek góryʼ, aw. paršta- ʽgrzbietʼ (EWAIA II, 165 n., ALEW 

780). Inne odpowiedniki ie.: aw. paršti- du. ʽgrzbietʼ, łac. postis, -is m. ʽodrzwia, podwoje 

drzwiʼ (*por-stis), stang. fyrst m. ʽkalenica dachu; prógʼ z pie. *pṛ-sth2-i-; stwn. first, stang. 

fierst ʽprzykrycieʼ < pie. *per-sth2-i- (LIV
2 552). — W SD wymienia się s.v. palec 

następujące nazwy: nykštys «palec wielki u ręki», smaguris «palec wtory v ręki» (por. 

smègti), vidutinis «palec trzeci» (por. vidùs), žiedinis «palec czwarty» (por. žíedas), galinis 

«palec mały» (por. gãlas). LKŽ I, 790 cytuje z pewnej gwary: Pirštai vadinasi: nykštys, 

smilius [zob. smìlti], dičkis [zob. dìčkas], bevard̃is [dosł. ʽbezimiennyʼ, zob. vard̃as] i 

mažiukas ʽPalce nazywają się: wielki (kciuk), wskazujący, środkowy, serdeczny i małyʼ. — 

Drw. ámpirštė ʽw chodakach: pas skóry, który osłania palce nógʼ < *an-pirštė (war. añtpirštė 

a. ántpirštė), añtpirštis m.in. ʽnaparstekʼ (war. ántprirštis), im̃pirštė ʽampirštėʼ < *in-pirštė, 

pirš̃tinė ʽrękawicaʼ, zwykle pl. pirš̃tinės; pirštìkai m.pl. ʽpalce w rękawiczceʼ, pirštinė́tas ʽw 

rękawiczkachʼ, pirštukas SD «naparstek», pirštuõtė bot. ʽpalusznik, Digitariaʼ. Cps. 

gaidapirštis b.z.a. bot. ʽjaskier ostry, Ranunculus acerʼ (dosł. ʽkoguci palecʼ, por. gaidỹs; 

odpowiednik nwn. Hahnenfuß m.), penkpirš̃tis ʽpalce dłoni, dłońʼ, dosł. ʽpięć palcówʼ (por. 

penkì). — Neooasn. piršč̓ -: pirščėk̃as ʽmały palecʼ, pirščiùkas ʽnaparstekʼ. Cps. penkpirš̃čiai 

m.pl. bot. ʽłubin, Lupinusʼ, do czego dwa war. z asymilacją ŋp > mp: pempirš̃čiai ʽłubinʼ i z 

epentezą k: pempirk̃ščiai ts. (por. łot. pìrksts). — Nazw. Bepirš̃tis (⇒ pol. Bepierść), dosł. 

ʽbezpalcyʼ. 

 pirš̃ti, peršù (war. piršù), piršaũ ʽswatać, radzić komu małżeństwo z kim, pośredniczyć 

w zawieraniu małżeństwaʼ, refl. įsipirš̃ti ʽpostarać się o czyjąś rękęʼ, nusipirš̃ti merg̃ą 

ʽzaręczyć sięʼ (dosł. ʽzaręczyć sobie dziewczynęʼ). W SD
1 prs. brzmi piršu «dziewosłębię» 

(syn. sukalbu), «naraiam» (syn. sukalbu kam moterį), «raię». Polega to na wyrównaniu 

wokalizmu praesentis e(r) do i(r) form praeteriti i infinitivi (por. pirkù zamiast perkù). — 

Pie. *preḱ-/*pṛḱ-, por. łac. precor, -āri ʽprosić, modlić sięʼ, precēs, -um f.pl. ʽprośby, 

błaganiaʼ, wed. áprāṭ aor. ʽzapytałʼ, goc. fraíhnan ʽpytać, zapytywaćʼ (*preḱ-ne-), toch. A, B 

pärk- ʽprosić, pytaćʼ (LIV
2 490n., ALEW 781). Dla SZ pirš- por. łac. poscō, -ere ʽżądać, 

wymagać; szukać czegoś, badać, pytaćʼ, stir. arcaid*, airc ʽprosićʼ i wed. pṛcchā́mi ts., < pie. 

*pṛḱ-ske/o-. — Drw. od SZ pirš-: piršailióti ʽswatać, raić kogo na współmałżonkaʼ (por. 

gỹvailioti), piršáuti ts., piršinė́ti ʽraićʼ. Nomina: piršė́jas ʽswatʼ, piršìkas ts., piršlỹs (zob.). — 

SO praš-: prašýti ʽprosićʼ (zob.). Taki stosunek derywacyjny jak kratýti ⇐ kret- (nie †kert-) 

dowodzi, że iteratywna osnowa praš-y- opiera się o SE *preš-. Znaczy to, że historycznie 

dane praesens peršù nie jest formą odziedziczoną, lecz wprowadzoną na miejsce starszego 

*prešù < pie. *preḱ-oh2 (por. łac. precor). Zmiana ta dokonała się przez zastąpienie ReC ⇒ 

eRC w formie prs. pod naciskiem form prt. i inf., które zawierały sekwencję iRC (pirš- < pie. 

*pṛḱ-), a więc z samogłoską pochodzenia anaptyktycznego, w pozycji przed R. Por. prs. 

perkù na miejscu *prekù przy inf. pirk̃ti. Zob. Stang 1942, 108. — Lit. SZ pirš- ma paralele 

w wed. pṛc- (pṛccháti ʽpytaʼ) i łac. *pork- (poscō, -ere ʽżądać, wymagać, badać, pytaćʼ < 

*pork-skō). Triada lit. praš- : pirš- : *preš- poucza nas, że i w prasłowiańskim obok pros- 

(iter. prositi) istniały alternanty *pĭrs- i *pres- (np. w prs. *presǫ ʽproszęʼ). Twierdzenie BSW 
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216, jakoby prs. peršù było zastępstwem za *piršù, rzekomo paralelnym do zastępstwa minžù 

⇒ męžù, nie jest przekonujące. 

 pirtìs, -iẽs 4 p.a. f. 1. ʽłaźnia parowa z piecem kamiennymʼ (odpowiednik łot. pìrts 

ʽłaźnia, łaźnia parowaʼ), 2. ʽkąpiel w łaźni, chłostanie się, pranie się (brzozowymi 

miotełkami)ʼ, 3. ʽsuszarnia lnu a. zbożaʼ, 4. ʽilość przeznaczonego do suszenia lnu, 

odpowiadająca jednemu wozowiʼ487, 5. ʽpomieszczenie w stodole, przeznaczone do suszenia 

zboża przed młóceniem lub lnu przed międleniemʼ, 6. ʽlicha chata, kurna chataʼ — 

dewerbalne abstractum z suf. -ti- i SZ od pir- ⇐ per-, por. pert̃is ʽchłostać ciało 

chwostakiemʼ. Sb. pirtìs tak się ma do prs. periúos (pert̃is) jak šlitìs do šlejúos oraz mintìs 

do menù (por. GJL II, § 403). — War. z insercją k: pirktìs, por. šlitìs > šliktìs (por. LD § 245; 

tymczasem Kabašinskaitė 73 widzi tu wypadek kontaminacji wyrazów pirtìs i pirkià). — 

Zapoż. bałtyckie w fiń. pirtti ʽkurna izbaʼ (LEW 578, ALEW 781). — Lit. pirtìs ma dokładny 

odpowiednik w słowiańskim, por. strus. pĭrtĭ f. ʽłaźniaʼ, ros. gw. pertь ts., drw. ros. 

príperetok ʽprzedsionek w łaźniʼ, pápertь f. ʽkruchta w cerkwiʼ (BSW 215, REW II, 312, 344, 

ALEW 782). — Drw. pirčià (zob.), pirtelė SD
1 «łazienka», pirtikė ̃ 1. ʽspiżarniaʼ, 2. ʽsień, 

przedsionekʼ, 3. ʽpomieszczenie dla żarenʼ, pirtikia SD «izba czarna, fumarium» (syn. 

grinyčia), pirt̃ininkas ʽkto pali w łaźni i jej dogląda; kto często chodzi do łaźniʼ (pirtinykas 

SD
1 «łaziennik»), pirtỹnė ʽwędzarniaʼ, pirtùkė ʽchatkaʼ, príepirtis ʽprzedsionek w łaźni, 

przebieralnia; przedsionek w suszarni lnuʼ. Cps. pirč̃kuris ʽten, kto pali w łaźniʼ (por. kùrti). 

— N.rz. Pirč̃iupis, Pirt̃upis, n.jez. Pirtìnis, Pirč̃ežeris, Pirčiãkampis, nazwa wyspy na 

jeziorze: Pirčiãsalis. N.m. Papirč̃iai, Pirč̃iupiai, Šalpirč̃iai (*Šalt-pirčiai, por. šáltas).  

 pìsorius, -iaus 1 p.a. stlit., gw. ʽpisarz, urzędnik pełniący funkcję sekretarzaʼ — zapoż. 

ze stbłr. pisarь, pisarъ, por. błr. písar, -a, ros. písarь (SLA 169, ZS 46). War. pìšorius (Du 

pišoriu rašo ʽDwaj pisarze pisząʼ). Akcent białoruski odzwierciedlają również zapoż. 

bañdorius, blė́korius i kùkorius. 

 pìsti, pisù, pisaũ wulg. 1. ʽo mężczyźnie: wykonywać czynności seksualne, pierdolić, 

coire, futuereʼ (odpowiednik łot. pist, pisu, pisu), 2. ʽmoczyć się, mimowolnie oddawać 

moczʼ. Lit.-łot. czasownik ma nawiązanie w iteratywie pbsł. *pis-ā- ʽpchać, tłucʼ, który jest 

kontynuowany jako psł. *pĭxati, *pĭšǫ lub *pĭxajǫ, por. słń. pháti a. peháti, pšèm ʽpchać, 

popychaćʼ, ros. gw. pxátь, -ju ts., ukr. pxáty ts., stpol. pchać, -am ʽotłukiwać ziarno stęporem 

w stępieʼ. Młodszy iteratyw z takim samym sufiksem pokazuje st. wzdłużony: *pīs-ā-, por. 

ros. pixátь, -áju ʽpchać, szturchaćʼ, czes. píchat, -ám ʽkłuć, nakłuwaćʼ. Do psł. *pĭx-a- 

nawiązuje lit. temat pis-o- w odczasownikowym rzecz. pisóklis 1. ʽsamiec zwierzątʼ, 2. 

żartobl. ʽkochanekʼ – n.agt. *pisā-kli̯a- < *pisā-tli̯a-, od zanikłego iter. *pisoti < *pisāti (= 

psł. *pĭxati); znacz. etym. ʽpchacz, futūtorʼ. Pie. *pei̯s-/*pis-, por. SZ łac. pīnsō, -ere, pistum 

ʽtłuc, rozcierać; bić, chłostać; kłuć, dziobaćʼ, wed. pináṣṭi, 3 pl. piṃṣánti ʽtłucze, miażdżyʼ, 

piṣṭá- ʽpotłuczony, utartyʼ : gr. ἄπτιστος ʽgrubo zmielony – o ziarnieʼ (πτ- wtórne, niejasne). 

Zob. LIV
2 466, de Vaan 466n., BSW 220n., LEW 586,n. (s.v. piestà), REW II, 362n. (s.v. 

pixátь), 472 (s.v. pšeníca), Boryś 420 (przemilczał lit. pìsti). Świadectwo porównawcze 

przemawia za tym, że litewskie znacz. seksualne ʽcoireʼ polega na przenośni i stoi w związku 

z obróbką ziarna w stępieʼ. Rekonstrukcja: ʽrytmicznie unosić i opuszczać stępor w stępieʼ ⇒ 

ʽo samcu: wykonywać penisem ruchy kopulacyjneʼ. Por. łac. pistor m. ʽten, kto tłucze w 

moździerzu, stępieʼ, pīlum n. ʽprzyrząd do tłuczenia, tłuczekʼ (n.instr. *pis-tlo-, zob. de Vaan 

467). — Lit. gw. pìsulas ʽkomarʼ może pochodzić od *pisti w znacz. ʽkłućʼ, zob. wyżej czes. 

 
487 Por. ze wsch.-lit. gwary twereckiej: Linų̃ bùvo dvì pirt̃es ʽLnu było dwie łaźnieʼ. Suzdarìs porà pirtų̃ ʽ(Lnu) 

zbierze się ze dwie łaźnieʼ (Otrębski 1934, 242). Formy nom. pl. pirt̃es i gen. pl. pirtų̃ mają postać 

atematyczną. Otrębski, l.c. wymienił także atematyczną formę gen. sg. pirtès: Pirtès nebùvo ʽNie palono w 

łaźniʼ.  
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píchat, łac. pīnsō m.in. ʽkłuć, dziobaćʼ. — Dalej por. scs. pĭšenica ʽσῖτοςʼ, drw. od adi. 

*pĭšenŭ < *pĭxenŭ < pbsł. *pis-ena- ʽotłuczony z łuskiʼ. Por. słń. pšéno ʽziarno (prosa) 

oczyszczone z łuski w stępieʼ, ros. pšenó ts., pol. pszono ts., ukr. pšonó ʽkasza jęczmiennaʼ. 

Odpowiednik stpr. sompisinis EV ʽchleb wypieczony z grubo mielonej mąki, razowiec, 

Gropbrotʼ, analiza som-pis-inis (składnik som- nie jest jasny). PKEŽ 4, 140 rekonstruuje pb. 

*sam-pis-inīs, powołując się na lit. są́malinis ʽgrubo zmielonyʼ, sb. ʽzapas zmielonej mąkiʼ 

(od są́malas); trzeba jednak zauważyć, że nie ma drugiego wyrazu pruskiego, który byłby 

porównywalny z typem lit. są́-mal-as. — Drw. pisinė́tis DRUŽ ʽo dziewczynie: puszczać sięʼ, 

pisà wulg. ʽcunnusʼ, pìselis ʽkto guzdrze się z robotą, kto robi coś nieudolnieʼ (⇒ vb. denom. 

pìselioti ʽdługo i powoli coś robić, robić nieudolnie, niedbale, partaczyćʼ), pisỹnė wulg. 

ʽdłubanina, żmudna i nudna pracaʼ (por. pol. pot. pierdółki ts. ⇐ pierdolić ʽfutuereʼ), pislùs 

wulg. 1. ʽrozwiązły, rozpustnyʼ (⇒ pislùkas DRUŽ ʽrozpustnikʼ), 2. ʽo dziecku, co się 

moczyʼ, pìsnius, -ė ʽosoba rozwiązła, rozpustnaʼ. — Cps. lãppisas – obelżywy epitet (dosł. 

ʽkto spółkuje z lisicą, por. lãpė ʽlisicaʼ, lãpės vaĩkas ʽnieślubne dzieckoʼ; por. Būga, RR I, 

213; pominięte w LKŽ), pūstpislys przest. ʽbezdzietnyʼ (ukazuje się w CGL jako synonim 

bebernis), dosł. ʽkto na próżno kopulujeʼ, por. pū̃stas; ubãgpisa wulg. c. ʽbiedak, nędzarzʼ 

(por. ùbagas), ubagpisė wulg. ʽnierządnicaʼ, ùtpisa c. a. ùtpisis m. – obelżywe określenie 

człowieka (dosł. ʽkto spółkuje z pchłąʼ, por. utìs), vilkpisỹnė wulg. ʽnieurodzajny gruntʼ 

(drw. od cps. *vilk-pisa, I człon do vilk̃as ʽwilkʼ, por. wyżej lãp-pisas). — Urbutis 2009, 

262n. dodał do tego żm. ratpisà 1. ʽkołek żelazny zatykany na końcu osi dla zabezpieczenia 

koła (rãtas) przed spadnięciem, tzw. lonʼ (syn. rãtkaištis), 2. przen. ʽryba głowacz, byczek, 

Cottus gobioʼ, war. rakpisà, ratisa. Człon °pisa oznacza tu ʽcoś, co wepchnięto, wetknięto, 

wbito, zakuto w pewnym miejscuʼ. Jest to odpowiednik członu °kala w równoznacznym cps. 

rãtkala (por. rãtas ʽkołoʼ, kálti ʽbić, kućʼ). — SE *pei̯s-: piestà (zob.). — Neoapofonia SZ 

pis- ⇒ SP/SO pais-: paisýti (zob.), páistyti (zob.). 

 piš-, refleksy st. zanikowego od pieš-, por. piešiù, piẽšti ʽrysować, mazać sadząʼ: 1. 

stlit. piša w zwrocie be pišos ʽbez zmazy, bez skazyʼ, por. Idant tu tą prisakymą laikytumbei 

be pišos BRB ʽObyś ty bez przeszkód dotrzymał przyrzeczeniaʼ, 2. stlit. pišė w zwrocie 

nebuva pišės ant jo BRB ʽbył bez zmazyʼ, 3. pišaĩ m.pl. ʽpłatki sadzy, sadzaʼ (por. pìšti), 4. 

pišùs ʽumazany sadząʼ, 5. stlit. piša ʽrana na cieleʼ: ir numazgojo jiemus [glosa jų] ranas 

[glosa pišas] BRB ʽi obmył im (ich) ranyʼ. Dla objaśnienia znacz. ʽrana, Wundeʼ ALEW 782 

przyjmuje rozwój od ʽplama, skazaʼ do ʽpręga, bliznaʼ i stąd dopiero ʽranaʼ. NB. Nieścisłe 

informacje na temat osnowy nominalnej piš- figurują w NIL 548, przyp. 11. — Pbsł. adi. 

*piš-ra- przetrwało w cs. strus. pĭstrŭ ʽποικίλος, barwny, wielobarwny, rozmaityʼ, słń. péster, 

ros. pëstryj, czes. pestrý (przest. pester, pstrý), pol. pstry – z insercją t z psł. *pĭsrŭ (por. 

ostrŭ s.v. aštrùs) < pie. *piḱ-ró-. Odpowiednik gr. πικρός ʽzaostrzony, ostry, o smaku: ostry, 

gryzący; przenikliwy, przykryʼ. Obok tego toch. A pśär ʽkolący, gorzkiʼ < *piḱ-ero- (NIL 

547). 

 pyškė́ti, pýšku (war. pyškù, pýškiu, pýkštu), pyškė́jau obok pišk-: piškė́ti, pìška, -ė́jo 1. 

ʽtrzaskać z bicza; trzeszczeć, trzaskać na mrozie (o drzewach, o płotach), pękać z trzaskiem 

(o lodzie)ʼ, 2. ʽstukać – o krosnachʼ, 3. ʽo tęgim, trzaskającym mrozie: trzymać, trwaćʼ (Apie 

speigą sako, kad yr tratąs, traškąs arba piškąs), cps. atpyškė́ti ʽprzybyć z trzaskiem, z 

hałasemʼ, supyškė́ti ʽzadudnieć, zagrzmieć (o burzy); spłonąć, pójść z dymem (o wielkim 

pożarze całej wsi)ʼ — czasowniki na -ė- od wykrz. pìkš, pìkšt o lekkim trzasku, pýkš, pýkšt o 

mocnym trzasku (pęknięciu, złamaniu), pikš-pýkš o odgłosie wystrzału (por. pol. pif-paf), z 

metatezą kš-C > šk-V. — Z innymi sufiksami: pýškinti ʽtrzaskać z bicza; strzelać, np. do 

ptaków; dudnić cepami; łomotać, dobijać się do drzwi; rżnąć prawdę w oczyʼ, pyškóti, -ju, -

jau ʽtrzaskać drzwiami; grzmocić, walić kijemʼ. Nomen: pyškùs ʽktóry pęka z trzaskiem, 

paląc się wydaje trzask (o drewnie)ʼ. — War. pikš-, pykš-: pikšénti ʽszczękać zębamiʼ, 
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pikšė́ti, pìkši, -ė́jo ʽniegłośno stukać, pukać; trzaskać palcamiʼ, pykšė́ti, pýkši (war. pýksia), -

ė́jo ʽgłośno trzaskać, stukać; strzelać; dobijać się do drzwi; hałasować (o dzieciach)ʼ, pikšnóti 

ʽklepać kosęʼ, pykštáuti ʽstrzelać z biczaʼ, pikštinė́ti ʽchodzić stukając obcasamiʼ, pýkšyti a. 

pýkšuoti ʽo drewnie: trzaskać na silnym mrozieʼ. Por. LEW 589, 599. Paralele typologiczne: 

1. łot. pĩkstêt ʽ piszczeć – o myszyʼ, 2. psł. *piskati lub *piščati ʽwydawać ostry, przenikliwy 

głos, dźwiękʼ, por. pol. piskać i piszczeć, czes. pištět, ros. piščátь, 2. psł. *trěskati ʽwydawać 

suchy trzask; mocno uderzać powodując trzaskʼ (zob. Boryś 438, 647). 

 pišnùs, -ì 4 p.a., pìšnas, -à 4 p.a. stlit., gw. 1. ʽpyszny, zarozumiały, dumny, wyniosłyʼ, 

2. ʽokazały, wspaniały, świetnyʼ — zapoż. ze stbłr. pyšnyj, pišnyj, por. błr. pýšny, pol. pyszny 

(SLA 169, LEW 599). — Ze zmianą šn > čn: pičnùs, pìčnas ʽokazały, świetnyʼ. — Vb. 

denom. pišnytis MŽ ʽpysznić sięʼ ⇐ błr. pýšnicьsja. — Oboczna osnowa pučn-: pučnùs, -ì 

ʽpiękny, okazały; dzielny (żołnierz); wyniosły, nadętyʼ pokazuje pu zam. pi skutkiem 

adideacji do syn. puikùs. Por. puikà. 

 pìšti, pỹšta (*pįšta < *pinš-sta ⇐ *pinša), pìšo gw. ʽzbierać się, nawarstwiać się – o 

sadzy w kominieʼ — vb. denominativum od pišaĩ ʽpłatki sadzy, sadzaʼ (zob. piš). 

 pìtavoti, pìtavoju, pìtavojau gw. ʽpytać, zadawać pytania, wypytywać o kogoʼ (Ką tu 

čia mane pìtavoji! ʽCo ty mnie tu wypytujesz!ʼ) — zapoż. z pol. przest. pytawać, pytaję, prt. 

pytawałem, co było formą iteratywną do pytać (dziś °pyt-yw-ać). — War. z nieorganicznym 

n: piñtavoti, np. Ką čia tep piñtavoji, vis tiek nieko nesakysiu! Co ty mnie tak wypytujesz, i 

tak niczego [ci] nie powiem!ʼ. Por. kenturì < keturì; prašmañtnas < prašmãtnas. 

 pýti, pỹja (*pįja < *pi-n-ja; war. pỹna, pýsta), pìjo 1. ʽstawać się mokrym, moknąćʼ, 2. 

ʽo krowie: zacząć dawać mleko; o wymieniu: wzbierać mlekiemʼ (syn. tėš̃ti), išpýti 

ʽprzesiąknąć wilgocią; o gruncie, drodze: rozmoknąć, rozmięknąćʼ, papýti ʽrozmoknąć; o 

krowie: odpuszczać mleko; o człowieku: rozpić sięʼ, pripýti ʽo ziemi: nabrać wilgociʼ. 

Paradygmat został zbudowany na SZ *piH- do pie. *pei̯H- ʽwzbierać, nabrzmiewaćʼ. Por. 

wed. pipā́ya ʽjest nabrzmiały, wypukłyʼ, páyas- n. ʽsok, woda; mlekoʼ. Na st. zanikowym: 

wed. pī́van- ʽtłustyʼ, f. pī́varī, gr. πῖαρ n. ʽtłuszcz, łójʼ (pie. *piH-u̯ṛ), πίων ʽtłusty, tucznyʼ, f. 

πίειρα (pie. *piH-u̯ōn, *piH-u̯er-ih2). Zob. LIV
2 464, Beekes 2010, 1188. — 

Antekonsonantyczne pýti < pie. *piH-C jest komplementarne z antewokalicznym pìjo < pie. 

*piH-V. Antewokaliczny alternant pij- stał się osnową innowacyjnego prs. infigowanego 

*pinja > pỹja (paralele: gỹja, lỹja, rỹja s.v. gýti, lýti, rýti). Oboczna forma prs. pỹ-na pojawiła 

się w następstwie resegmentacji pỹ-ja (zob. objaśnienie s.v. gýti), z kolei prs. pý-sta 

dotworzono do inf. pýti. — Pie. SE jest być może kontynuowany w drw. píenas ʽmlekoʼ 

(LEW 585, 599). — Neoosn. pij- (⇐ prt. pìjo488: żm. pijóti, -ja, -jo, zwykle išpijóti ʽo krowie: 

odpuszczać mleko, dawać się doićʼ, papijóti ʽzacząć puszczać mlekoʼ, też tr. ʽpomasować 

wymię, aby napłynęło doń mlekoʼ. — Neoosn. pijo-: papijódinti ʽsprawić, żeby krowa 

odpuściła mlekoʼ (por. curativum typu rašýdinti). — Caus. pýdyti: išpýdyti kárvę 

ʽrozmasować wymię, żeby napłynęło doń mlekoʼ, papýdyti intr. ʽo wymieniu: wezbrać 

mlekiemʼ (Karvė jau papydė – ko nemelži? ʽWymię już wezbrało, czemu nie doisz?ʼ). 

Neoosn. pyd-: gw. pýsti, pýsta (*pyd-sta), pýdo ʽo krowie: odpuszczać mlekoʼ (Karvė kitoji 

veikiai papyst, o kitoji neveikiai pieną teišduod ʽJedna krowa odpuszcza mleko prędko, a 

inna nieprędkoʼ). — Derywatem na SO paj-V ⇐ pij-V może być pajaĩ m.pl. ʽwosk pszczeliʼ; 

znacz. etym. ʽsokʼ? 

 pìtlius, -iaus 1 p.a. ʽpytel, worek lub sito młyńskie z gazy metalowej lub jedwabnej, 

przez które przesiewa się zmieloną mąkę albo oczyszcza mąkę z otrąbʼ, 2. ʽmąka pytlowaʼ 

 
488 Por. rij- w rijū̃nas, rijìkas (prt. rìjo do rýti); spėj- w spėjóti (prs. spė́ju do spė́ti). 
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— zapoż. z pol. pytel, -tla (⇐ stczes. pytel, -tle ʽworek płóciennyʼ ⇐ śrwn. biutel 

ʽworkowate sitoʼ, por. nwn. Beutel m.), zob. Bańkowski II, 971, EWD 129, POLŽ 518. War. 

fleksyjny pìtlis, -io. — Vb. denom. pitliavóti, -ju, -jau ʽmąkę przepuszczać przez pytel, 

pytlować jąʼ ⇐ pol. pytlować (⇐ stczes. pytlovati ⇐ śrwn. biuteln). Z pisownią <le> oboczną 

do <lia>: pitlevóti LZŽ (zob. s.v. klémka). War. sufiksalny pitliúoti ʽpytlowaćʼ. Por. też POLŽ 

518. Osobno zob. pikliavóti. 

 piupìtras 2 p.a. ʽpulpit, stolik z pochyłym blatem do pisania i do czytaniaʼ — zapoż. z 

ros. pjupítr, -a (⇐ franc. pupitre ⇐ łac. pulpitum, por. REW II, 476). Zob. pulpitas i pùltas. 

 pỹvas 2 p.a. przest., gw. ʽpiwoʼ — zapoż. ze stbłr. pivo n., por. błr. píva, -a n., pol. 

piwo n. (SLA 170, LEW 600). Stpr. piwis EV ʽpiwo, Bierʼ, Pewo GRG 11 «Bier» ⇐ pol. piwo 

n. — Drw. pỹvbačkė a. pývbačkė ʽbeczka piwaʼ (por. bačkà), pùspyvė ʽsłabe piwo, cieńkuszʼ, 

dosł. ʽpółpiwoʼ, por. pùsė (syn. skiñkis). — Staropruski temat na -a- jest poświadczony 

złożeniem piwamaltan EV ʽsłód piwny, Malcz [Biermalz]ʼ. Człon °maltan łatwiej objaśnia 

się jako zapożyczenie ze śrdn. malt n. ʽsłódʼ (por. stang. mealt, ang. malt) niż z 

prasłowiańskiego *molto (ukr. mólot, pol. młóto, czes. mláto), jak to podaje PKEŽ 3, 289, za 

nim bezkrytycznie Larsson 2010, 50. Wszystko wskazuje na to, że wyraz pruski jest polsko-

niemiecką hybrydą, zob. DLA 55, 193. Całkiem odosobniony jest pogląd Machka 1968, 369, 

jakoby struktura piwa-maltan pochodziła ze słowiańskiego. 

 pyvnýčia 1 p.a. przest. ʽpiwnicaʼ — zapoż. ze stbłr. pivnica, błr. pivníca, -y, pol. 

piwnica m.in. ʽskład podziemny na beczki z napojami, z piwem itp.ʼ. Por. LEW 600. — War. 

pyvinýčia 1 p.a. przedstawia odnowienie formy zapożyczenia przy użyciu neosuf. -inyčia, 

derywującego od pỹvas ʽpiwoʼ (paralele: cùkrinyčia ⇐ cùkrus; vilkinýčia ⇐ vilk̃as; žuvinýčia 

⇐ žuvìs). — War. pyjõnyčia 1 p.a. ʽpiwnicaʼ (Davė gerti... iš karaliaus pyjonyčios ʽDali pić z 

królewskiej piwnicyʼ) pokazuje obcy segment pyj-, który można wyjaśnić adideacją do 

pijõnas ʽpijakʼ (zob. pijõnyčia). Zob. też kélnėrė. 

 pivõnija 1 p.a., pivònija 1 p.a. bot. ʽkwiat ogrodowy piwonia, Paeoniaʼ — zapoż. z błr. 

pivónija, -i, pol. przest. piwonija, -i. Starszy wokalizm w SD <piwania> «piwonia, pœonia», 

czyt. [pivanija]. — Drw. wsteczny: pìvas (por. tymijõnas ⇒ týmas), por. Aš tai visus pivus 

iškasavočiau, tik mama vaistam laiko ʽJa to bym wszystkie piwonie wytępił, tylko [że] mama 

trzyma je na lekarstwaʼ. Zob. też pinavijà i bijū̃nas. 

 pyvõras 2 p.a., pivõras 2 p.a. przest. ʽpiwowar, co warzy piwoʼ: Namo, sveteliai namo, 

pristigo pivõras alučio savo ʽDo domu, mili goście, do domu, nie ma już piwa piwowarʼ (z 

dajny). Praforma *pyvāras, to ze skrótu haplologicznego w *pyva-vāras, por. tė́vavardis > 

tė́vardis. Wyraz jest zapożyczeniem ze stbłr. pivovarъ, por. błr. pivavár, -a, dosł. ʽwarzący 

piwoʼ; błr. var- ma odpowiednik w lit. võras (zob.). Zob. też SLA 170, LEW 600 (s.v. pỹvas). 

Por. syn. brùvėlė. — Drw. pyvõrius 2 p.a. lub pỹvorius 1 p.a. ʽpiwowarʼ (por. bandõrius ob. 

bañdorius; staliõrius ob. stãliorius). — Nazw. Pyvõrius, patron. Pyvoriū́nas. N.m. 

Pyvõrai489. 

 pyzdà 4 p.a., pizdà 2 p.a. wulg. 1. ʽzewnętrzne narządy płciowe kobiety, srom, cunnusʼ, 

2. przen.: obelga skierowana do kobiety lub mężczyznyʼ (Tu pyzdà, ne žmogus! ʽJesteś 

«pyzda», nie człowiek!ʼ. Jie visi toki pỹzdos ʽOni wszyscy tacy «pyzdos»ʼ), 3. ʽprostytutkaʼ, 

też pogardliwe określenie kobiety w różnych sytuacjach (Zaikauskas 119) — zapoż. z ros., 

błr. pizdá ʽvulva, vaginaʼ (por. REW II, 355). Z tegoż źródła pochodzi łot. pĩzda ʽweibliche 

 
489 Od tego należy odróżnić n.m. Pivõrai (rej. Ignalinà), z krótkim i w osnowie, ponieważ nazwa ta pochodzi od 

nazw. Pivõras ⇐ błr. n.os. Pivór ʽPiorʼ (inaczej LPŽ, s.v.). Tu należą też n.m. Pivoráičiai i Pivõriškė. Od 

patronimu Pivoriū́nas ʽsyn Pivoraʼ (war. Pivariū́nas, Pivarunas) utworzono n.m. Pivoriū́nai.  
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Schamʼ. Znacz. ʽcunnus, vulvaʼ jest wynikiem przesuwki od ʽanus, otwór odbytnicyʼ, por. 

pol. jebać w pizdę ʽo stosunku analnym, de coitu analiʼ (Bańkowski II, 594). Por. zna-

czeniową dwoistość wyrazu lit. rùkė/rukė:̃ ʽanusʼ i ʽcunnusʼ. W tym kontekście warto 

odnotować, że zapożyczone z jęz. polskiego staropruskie *pizda/*pīzda – zdyftongizowane 

w *peizda (por. gēiwan ob. gīwan ʽżycieʼ; perrēist ob. lit. pérrišti ʽprzewiązaćʼ) – ma znacz. 

ʽtyłek, podexʼ, a nie ʽcunnusʼ, por. pisda GRG 82 «Arsch», peisda GRA 36 «der arsch», 

Peisda GRF 27 «Podex». Według Bańkowskiego (ibid.) słowiańska formacja *pizda jest 

rzeczownikiem postwerbalnym od *pizdati, tj. od iteratywu z suf. *-ā- i SW od *pĭzd- jak w 

*pĭzděti ʽbździećʼ; znacz. etym. ʽotwór, którym się bździʼ. Całkiem inaczej LEW 600, który 

utrzymuje, jakoby lit. pyzdà było równoległym do pol. i ros. pizda wytworem języka dzieci 

(«aus der Kindersprache stammend»). BSW 211 bez dostatecznego uzasadnienia rekon-

struował bsł. praformę *peizdā- f. ʽweibliche Schamʼ. — War. z uproszczoną grupą -zd-: 

pyzà 4 p.a., pizà 2 p.a. (Pyzà, o ne vyras ʽ«Pyza», a nie mężczyznaʼ [o tchórzu]), pìzė 2 p.a. 

ʽvulvaʼ, przen. ʽnieszczęścieʼ; war. pìžė DVŽ ʽvaginaʼ (gdzie -ž- jak w syn. mìžė) oraz pìcė 

ʽcunnusʼ (gdzie -c- może być eufemicznym zastępstwem za -z-).— Drw. pyzdẽklė (obelga), 

pyzdesiai b.z.a. m.pl. ʽbrednieʼ (Zaikauskas 120), pyzduliai b.z.a. m.pl. ʽbójka; kłótniaʼ 

(ibid.), pìzius ʽrozpustnikʼ, pìzlas ʽpijakʼ. Vb. denom. pyzdavotis b.z.a. wulg. ʽdrwić, 

naśmiewać się z kogoʼ (Zaikauskas 119), pyzdėlinti b.z.a. wulg. ʽmówić głupstwa, pleść 

bzduryʼ (o.c. 120) ⇐ ros. pizdétь ts.; pyzdinti b.z.a. wulg. ʽbić kogo; iść, biec dokądʼ ⇐ ros. 

pízditь ʽbić kogoʼ (por. ros. pizdovátь ʽbiecʼ); nupyzdinti ʽukraśćʼ ⇐ ros. spízditь ʽukraśćʼ. 

 pjáuka 1 p.a., pjáukė 1 p.a. wsch.-lit. ʽpijawka, Hirudo medicinalisʼ (Pjáukos júodos, 

dzìdełės LZŽ ʽPijawki są czarne, wielkieʼ) — zapoż. z błr. p̓ jáŭka, -i, gen.pl. p̓ jávak, por. 

stbłr. pijavica, ros. pijávka. Brak w LKŽ i LEW. 

 pjaulaĩ, -ų̃ 4 p.a. m.pl. 1. ʽtrociny, opiłkiʼ (Jeigu, medį pjaunant, pjaulai būva balti, tai 

medis sveikas ʽJeśli przy piłowaniu drzewa trociny są białe, to znaczy, że drzewo jest 

zdroweʼ), 2. ʽsieczkaʼ — formacja dewerbalna na -la- od pjáuti m.in. ʽkrajać, piłować piłąʼ 

(zob.). Paralela: kraulaĩ a. kráulai ⇐ kráuti. NB. Kroonen 158 daje nieprawdopodobny 

wywód z pie. *peuH-l-io-. 

 pjaũlas 4 p.a., pjáulas 3 p.a. 1. ʽprzegniłe lub spróchniałe drzewo, pień drzewa, belka, 

deskaʼ (war. práulas), 2. ʽkawałek próchnaʼ, 3. bot. ʽhuba, Polyporusʼ. Pl. pjaulaĩ 1. 

ʽpróchno do podkurzania pszczółʼ (syn. pùiliai), 2. ʽosad, męty na dnie beczkiʼ. Odpowied-

nik łot. praûls ʽzbutwiała kłoda drewnaʼ — z dysymilacji *pļāuls, to z *pi̯āu̯las (ME III, 379, 

LEGR § 108). Z uwagi na obecność w bałtyckim śladów po przymiotniku *pūla- < pie. 

*puH-lo- ʽgnijący, zgniłyʼ (zob. s.v. pū́liai, pū́ti) jest prawdopodobne, że pjáulas powstało 

jako derywat typu vṛddhi, mianowicie *puHlo- ⇒ *peu̯Hl-ó- ʽcoś zgniłego, spróchniałegoʼ, 

por. ALEW 782 (tu nieco inny schemat: *puH-lo- ⇒ *peu̯H-ló-). NB. LEW 584, za nim LKŽ 

IX, 886 nie odróżniają pjaulaĩ ʽpróchnoʼ od homofonu pjaulaĩ ʽtrocinyʼ, który stoi w 

związku z czas. pjáuti ʽrznąć, ciąćʼ. — N.m. Pjáulės, Pjauliaĩ, n.rz. Pjaujà (*Pjaulia?). 

 pjaunỹs, -io 4 p.a. 1. ʽsianożęć na bagnie, trzęsawisku, porosła krzakami i małymi 

drzewkamiʼ (war. pjaunė,̃ pjaũnis), 2. ʽnie mająca koryta rzeczułka przepływająca przez 

łąkęʼ (Par jo lankas pjaunys bėga, ale nuotakumas mažas ʽPrzez jego łąki płynie strumyk, 

ale spadek jest małyʼ) — dewerbalny drw. na -ni̯a- od pjáuti m.in. ʽżąć, ścinaćʼ (zob.). Por. 

łot. pļava ʽłąka siennaʼ. — N.rz. Pjaũnė, Pjaunỹs 7x, Pjauniaĩ. N.m. Papjaunỹs, Ùžpjauniai 

2x, Bríedpjaunis, Paršùpjaunis. Tu też stpr. n.jez. Gerte-peawne (por. n.m. Gertlauken, 

Gertwaygen, AON 40, 232). 

 pjáusdinti, pjáusdinu, pjáusdinau ʽkrajać, robić w drzewie przy użyciu piłyʼ, 

ap(i)pjáusdinti stlit. cur. ʽkazać obrzezać, dać do obrzezaniaʼ — iteratyw na -din- od neoosn. 
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pjaus-, wyabstrahowanej z frq. pjáustyti. To ostatnie było na mocy prawa degeminacji 

interpretowane jako *pjaus- + -sty-. Dalsze szczegóły s.v. káusdinti.  

 pjausnỹs, -io 4 p.a. ʽkotlet cielęcy a. wieprzowy, bity lub siekanyʼ — dewerbalny 

rzeczownik na -nys, utworzony od neoosn. pjaus-, którą wyabstrahowano z frq. *pjaus-sty- 

⇐ pjáustyti ʽkrajaćʼ (zob.). Neologizm zastępujący zapożyczone šnìcelis (zob.). 

 pjáustyti, pjáustau, pjáusčiau ʽkrajać, przecinać; piłować; strugać, rzeźbić, wyrzynać 

ozdoby; zarzynać (koguta, owcę)ʼ — frequentativum na -sty- od pjau-, por. pjáuti ʽrznąć, 

ciąćʼ. Odpowiednik łot. pļaũstît, -u, -ĩju ʽkosić po trochu, częstoʼ. Paralele: džiáustyti ⇐ 

džiáuti; káustyti ⇐ káuti; máustyti ⇐ máuti. Cps. apipjáustyti 1. ʽokroić w kołoʼ, 2. ʽstlit. 

ʽobrzezać, obrzezywaćʼ, apipjaustau SD «okrawam», papjáustyti ʽpowyrzynać (np. owce); 

pozagryzać (np. cielęta, o wilku)ʼ, ing dalias papjaustau SD «rozbieram na części», smulkiai 

papjaustau SD «drobię co, drobno dzielę abo robię» (syn. sulaužau), Sienójį supjáustė ʽBelkę 

[na kawałki] popiłowaliʼ. — Neoosn. pjausty-: apipjáustydinti stlit. ʽkazać kogo obrzezaćʼ 

(war. apipjáusdinti), nupjáustydinti bibl. ʽkazać poobcinać (nosy, uszy)ʼ. Nomina: 

apipjaustymas SD «obrzezanie», apipjaustytinis SD «obrzezaniec», dziś apipjáustytasis ts.; 

papjaustymas ing dalias SD «rozbieranie na członki, anatomia», mėsa pjaustytinė SD «bigos» 

[ʽsiekanka, potrawa z siekanego mięsaʼ, SPXVI] (por. šluostytinė skara s.v. šlúoti), 

pjaustytojas SD
1 «krayczy» [ʽsłużący krający i podający pokarmy przy stoleʼ, SPXVI] (syn. 

raikytojas). — Neoosn. pjaust- ⇐ pjáustyti: apipjaustinėti DP ʽobrzazowaćʼ, pjaustinė́ti 

ʽobcinać, strugać, krajać, wycinać, rzeźbićʼ (⇒ pjaustinỹs ʽsieczka; rzeźba w drzewieʼ), 

pjaustyklà ʽtartakʼ, pjaustìklis ʽgilotyna introligatora; nóż do rozcinania papieruʼ (neosuf. -

ikl-, zob. šaudìklis), pjaustùkai m.pl. ʽresztki niezgrabionej koniczyny; kartoflankaʼ, 

pjaustùkas ʽoderznięta część kartofla przeznaczona do sadzeniaʼ. 

 pjáuti, pjáunu (war. pjáuju), pjóviau 1. ʽrznąć, ciąć, siec, krajaćʼ (DP ʽrzezaćʼ, SD 

pjauju «rzeżę, cokolwiek rznę»), 2. ʽciąć piłą, piłowaćʼ, 3. ʽżąć sierpem (zboże)ʼ, 4. ʽścinać, 

kosić łąkę, trawęʼ (SD pjauju pievų «koszę łąkę»), 5. ʽzarzynać, szlachtować, kłuć (bydło, 

wieprze, drób)ʼ, 6. ʽciąć, kąsać – o owadachʼ, 7. ʽwpijać się, wrzynać się w skórę, ciało – o 

obuwiu, rzemieniuʼ. Odpowiednik łot. pļaũt, pļaũju a. pļaũnu, pļãvu ʽkosić trawę, zboże; 

uderzać, wymierzać ciosʼ, przen. ʽmówić, opowiadaćʼ. Formacja prs. z pb. *pi̯āu̯-i̯e/a-. St. 

pełny jest najprawdopodobniej wtórny, dotworzony do SZ *pi̯ū-C < pie. *pi̯uh2-C, to z kolei 

z metatezy *pi̯h2u-C (por. SE pie. *pi̯eh2u̯-, LIV
2 481). Por. gr. πταίω ʽuderzyć, wpędzić na 

coś, rozbić o cośʼ (*pi̯au̯-) obok παίω ʽbić, uderzyć, tłuc, walić, ranićʼ (z dysymilacją 

nagłosu: *pau̯i̯e- < *pi̯au̯i̯e-), łac. paviō, -īre ʽbić, ubijaćʼ. — Cps. apipjauju SD «obrzezuię 

cokolwiek; obrzynam co», įpjauju SD «nacinam, karbuię», įpjauju pirštų «zarzynam się w 

palec», papjaut SD «zarzezać człowieka, owcę», pripjáuti ʽnaciąć, narznąć (nożem), nakosić 

(kosą), napiłować (piłą)ʼ. Refl. pjáutis ʽgryźć się, żreć się, żyć w niezgodzie, kłócić sięʼ, 

susipjáuti ʽnarznąć/naciąć/nakroić sobie, popiłować sobie; pogryźć się – o psachʼ. — Cur. 

pjáusdinti (zob.), frq. pjáustyti (zob.). — Drw. nominalne: apypjauklas SD «obrzezek 

obrzezowania żydowskiego» [ʽnapletekʼ], atpjauklas SD ts., išpjautinis SD «trzebieniec» 

[ʽkastratʼ], nopipjauklas SD «nieobrzezka» [ʽnieobrzezanie, brak obrzezaniaʼ, SPXVI] (por. 

nop-), pjaulaĩ (zob.), pjaunỹs (zob.). — pjav-V: pãpjava a. papjavà ʽzarzynanie, kłucie, ubój 

(bydła, wieprzy, drobiu); mięso z ubojuʼ, cps. pùspjavis, -ė ʽskoszony w połowie; prawie 

zabityʼ. Por. łot. pļava ʽłąka sienna, sianożęćʼ (pļavmala ʽskraj łąkiʼ), pļavàuza bot. 

ʽkonietlica łąkowa, Trisetum flavescensʼ. — Neoosn. pjaut- (⇐ pjáutas): pjautỹnės f.pl. 

ʽrzeź, masakraʼ, przen. ʽwaśnie, kłótnieʼ, pjautìnis: pjautìnė žaizdà ʽrana ciętaʼ, pjáutuvas 

ʽsierpʼ. Por. łot. pļautuve, pļautava ʽsierpʼ, pļautuvē a. pļautavā ʽdojrzały do żęcia, do 

koszeniaʼ. — SZ pjū-C/pjuv-V (zob.). — WSO pjov- < *pi̯āu̯-: pjóviau (prt.), drw. 

wymieniono s.v. pjov-. 
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 pjèsė 2 p.a. 1. ʽutwór dramatyczny, sztuka teatralnaʼ, 2. ʽmały utwór muzycznyʼ — 

zapoż. z ros. pьésa, -y (⇐ franc. pièce, może przy pośrednictwie nwn. Piece f., por. REW II, 

476). Por. nagłos pjė- w pjėñyčia (s.v. pijõnyčia). 

 pjov-: neoosn. na wzdłużonym SO *pi̯āu̯-V, wyabstrahowana z formy prt. pjóviau do 

pjáuti ʽrznąć, krajać, żąć, kosić; zarzynaćʼ (zob.). Drw. papjovė́ti, -ju, -jau ʽporobić kosą, 

nieco pokosić; narąbać trochę drewʼ. Nomina: <atpiaweias> SD
1 «odrzynacz», papjovà a. 

pãpjova ʽzarzynanie, kłucie, ubój (bydła, wieprzy, drobiu); zwierzęta rzeźne; zapas mięsa z 

ubojuʼ (war. pãpjava, papjavà), też ʽzły człowiek; człowiek męczony, dręczony, chorowityʼ, 

pjovãtė ʽkoszenie kosąʼ (por. kū́latė, mėžãtė), pjovatìs, -iẽs f. ʽkolka, kłujący ból; rżnięcie, 

rzezie, mordyʼ, pjovė́jas ʽżniwiarz, kosiarz siana; rębacz (drewna); kto rozbija kamień, 

kamieniarzʼ, przen. ʽkto dokucza, męczy, dręczyʼ, pjóvelas ʽkto nieumiejętnie kosi kosą lub 

sierpemʼ (rzadki suf. -el- jest wariantem do -al-, zob. GJL II, § 181), pjovìkas ʽżniwiarz; 

rzeźnik; mordercaʼ, pjovyklà ʽrzeźnia; tartakʼ, pjovỹklė ʽsieczkarniaʼ, pjovìmas ʽkrojenie, 

piłowanie, żęcie (zboża), koszenie (trawy), zarzynanie, ubój zwierzątʼ (SD
1 <piawimas> 

«rzeź»), pjovỹnė ʽmordowanie ludzi podczas walki, bitwy, rzeźʼ, też ʽspory, waśnie, intrygiʼ, 

pópjovis ʽzarznięcieʼ, pùspjovas, -a ʽczęściowo skoszonyʼ (Mūsų pievos dar pùspjovos, 

neseniai tepradėtos šienaut ʽNasze łąki są na razie [tylko] częściowo skoszone, sianokosy 

zaczęły się dopiero niedawnoʼ), sámpjova ʽzbiór zboża, siana; żniwo, plony, zbioryʼ, war. 

sánpjova (⇒ sampjovùs ʽo zbożu, sianie: takie, które się zbiera w obfitościʼ, ùžpjova 

ʽnacięcie, wcięcie, żłobek, rysaʼ. Por. łot. pļāva, pļãve, pļàve2 ʽplon, żniwo; czas żniw; zboże 

do zżęcia i zebraniaʼ. — Cps. arklãpjovis (zob. arklỹs), avìpjovis (zob. avìs), <maßnapiavis> 

SD
1 «rzeżymieszek, crumeniseca» (lit. szyk członów przypomina nwn. Beutelschneider), 

šienpjovỹs (zob. šiẽnas).  

 pjū-C, pjuv-V: podwójny refleks st. zanikowego do pjáuti ʽrznąć, krajać, żąćʼ (zob.), 

uwarunkowany obecnością spółgłoski laryngalnej. Praformy: *pi̯ū-C < pie. *pi̯uh2-C, *pi̯uu̯-

V < pie. *pi̯uh2-V. Pie. SZ *pi̯uh2-C pochodzi z metatezy spółgłoski laryngalnej w 

sąsiedztwie u, < *pi̯h2u-C (SE pie. *pi̯eh2u̯-, zob. LIV
2 481). Przykłady: 1. pjū-C: pjū́dyti gw. 

ʽszczuć psami; męczyć, dręczyćʼ. War. pjudýti (zob.). Zwraca uwagę brak czasownika 

prymarnego na SZ: *pjūti. Nomina: pjū́klas ʽpiła, ostrze; sierpʼ (n.m. Pjū́klai) : stpr. piuclan 

EV ʽsierp, Sychel [Sichel]ʼ; pjū́klė lub pjū́klės ʽżniwaʼ (Už savaitės bus pati pjū́klė), pjūmuõ 

(zob.), pjūtìs, -iẽs f. 4 p.a., pjū́tis, -ies f. 1 p.a., też m. pjūtìs, -iẽs 4 p.a. ʽczas żęcia, żniwa; 

plonʼ i ʽ miesiąc sierpieńʼ, vidurių̃ pjūtìs ʽostry ból brzucha, kolkaʼ, pjū̃tys f.pl. ʽwalka na 

nożeʼ. Cps. javapjū́tė ʽżniwaʼ (dosł. ʽżęcie zbóżʼ, por. javaĩ), rugiapjū́tė ʽżniwaʼ (dosł. ʽżęcie 

żytaʼ, por. rugỹs, rugiaĩ), ⇒ rugpjū́tis ʽmiesiąc sierpieńʼ; šienapjūtė SD «koszenie» (dosł. 

ʽkoszenie sianaʼ, por. šiẽnas). — 2. SZ pjuv-V: pjùvenos f.pl. ʽopiłki drewniane, trociny, 

drzazgi; ostrze kosyʼ, pjuvėsaĩ a. pjuvės̃iai m.pl. ʽtrocinyʼ, pjuvūnis JU ʽkatʼ. — WSZ pjūv-V 

< *pi̯ūu̯-V: papjūvė́ti ʽpożąć, pokosić, popiłować – trochę, przez pewien czasʼ (por. typ 

pasiūvė́ti, GJL II, § 616, Stang 1966, 322, HL 80). Nomina: apjūvos b.z.a. f.pl. ʽuroczystość z 

okazji rozpoczęcia żniwʼ (z *api-pjūvos?), pjūvãtė ʽswary, niesnaskiʼ, pjūvė ̃ ʽżniwa; żęcie 

zbożaʼ (war. pjū̃vė, pjū́vė), pjū́venos f.pl. ʽdrzazgi; ostrze kosyʼ (por. wyżej pjùvenos), pjū̃vės 

f.pl. ʽtrocinyʼ, pjū̃vis, -ies f. przest. ʽżęcie, żniwaʼ, pjū̃vis, -io m. ʽrznięcie, piłowanie; zboże 

dojrzałe do żęciaʼ, też ʽmiesiąc sierpieńʼ (por. Skardžius, RR 4, 31, 35). Cps. leñtpjūvė (zob. 

lentà), šienãpjūvis ʽsianokosyʼ (por. šiẽnas), šiẽnpjūvis ʽsianokosy; miesiąc lipiec; 

najjaśniejsza gwiazda na nieboskłonie, Syriuszʼ, šienpjūvỹs ʽkosiarzʼ, SD «kosiarz, kośnik», 

veršãpjūvis ʽten, kto zarzyna cielętaʼ (por. verš̃is), n.m. Vilk̃apjūviai (por. vilk̃as).  

 pjudýti, pjudaũ (war. pjudžiù), pjudžiaũ 1. ʽszczuć psaʼ, 2. przen. ʽpodżegać, 

podburzać, judzić przeciw sobieʼ, užpjudýti šunimìs ʽzaszczuć psamiʼ (war. pjudìnti) — 

causativum z suf. -dy- i st. zanikowym pju-/pjū- od pjáu-C, por. pjáuti ʽrznąć, krajaćʼ. 
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Starsze prs. na -i̯a-: pjudžiu SD «szczuię kogo» (syn. siundžiu). War. ze zmianą pju- > pľu-: 

gw. pliudýti. Paralele w rodzaju plū́dyti, įsrūdyti i pū́dyti wskazują na to, że drw. na -dy- od 

pwk. seṭowego winien brzmieć pjū́dyti (tak w gwarach). Niezwykły wokalizm ŭ formy 

literackiej pjudýti tłumaczy się neoapofonią ū (SP) ⇒ ŭ (SZ); staje ona w jednym rzędzie z 

kliudýti, ugdýti i žudýti. Inne paralele dla SZ: būgštùs ⇒ bugštùs; bū́klė ⇒ buklė;̃ sū́rsta ⇒ 

sùrstelėti. ALEW 784 nieprzekonująco tłumaczy krótkowokaliczne pju- wpływem czas. judýti 

ʽwprawiać w ruchʼ. Dla analogii tego rodzaju nie widać uzasadnienia. 

 pjūmuõ 3 p.a., acc.pl. pjū́menį m. ʽżęcie, (Perleiskite abejiems augt ik piūmenį 

(piūklei), o metu piūmenies tarysiu piavėjams SP I, 28115 ʽDopuśćcie oboygu społu rość, aż 

do żniwa: a czasu żniwa rzekę żeńcomʼ) — nomen actionis z suf. -men- dołączonym do SZ 

pjū- (który nie zachował się w postaci czas. prymarnego)490, por. SP pjáuti ʽżąćʼ. — Neoosn. 

pjūmen-: pjūmenė a. pjūmenis stlit. ʽżniwo, żęcieʼ. — Neoosn. pjūm-: pjūmonė a. pjūmonis: 

gw. mėnuo pjūmonės a. mėnuo pjūmonies ʽsierpieńʼ (m.in. SD), dosł. ʽmiesiąc żniwʼ (por. 

syn. rugpjū́tis, pjūtis, pjūvės mėnuo, Skardžius, RR 4, 31, 35). W kwestii suf. -onė zob. 

múomonė s.v. momuõ. — Jak drw. wsteczny wygląda hapaks pjūmė ʽżniwo, żniwaʼ, por. 

Duok darbinykus ant pjūmės savo, topsako žodį tikrąjį tavo KN 25129-30 ʽDaj robotniki na 

żniwo swoje, niech głoszą prawdziwe słowo twojeʼ. Podobne neoosnowy na -m- to rė́mas ⇐ 

rėmen-; stúomas ⇐ stuomen- i tẽšmas ⇐ tešmen-. 

 plãdas I 4 p.a. 1. stlit. ʽpodpłomyk, placek pieczony na żarze a. w popieleʼ, SD 

«podpłomyk», 2. gw. ʽplacek, ciasto z grubo zmielonej mąki pszennejʼ, 3. ʽchleb upieczony z 

dodatkiem kartofliʼ (war. f. plãdė) — zapoż. z prus.-niem. flōde (GL 101, LEW 600), por. 

nwn. Fladen m. Łot. plada, plãda ʽplacekʼ ⇐ śrdn. vlāde (Jordan 82). Zob. też plỹckas. 

 plãdas II DP ʽpłódʼ — zapoż. ze stbłr. plodъ, błr. plod, -a (SLA 170, LEW 600). Zob. też 

plãdyti. 

 pladỹstai, -ų 2 p.a. m.pl. stlit. 1. bot. ʽpewna odmiana czosnku, Allium fistulosumʼ, 2. 

bot. ʽpor, Allium porrumʼ (war. bladỹstai, blodustai b.z.a.) — zapoż. z pol. przest. płodzist 

ʽAllium fistulosumʼ (SW I, 397). SD: pladystai «łuczek, ziele łuk», pladystinis «łuczkowy». 

Zob. SLA 170, LEW 600, POLŽ 139 (brak w ALEW). 

 plãdyti, plãdiju, plãdijau stlit., gw. ʽpłodzić, rodzić, powodować powstawanie istoty 

żywejʼ (też przenośnie: Kuris nečystatą plãdijo DP 5753 ʽKto nieczystość płodziłʼ) — zapoż. 

ze stbłr. ploditi, pol. płodzić, por. błr. pladzícь, pladžú, 3 sg. plódzicь. Miejsce akcentu albo 

polskie, albo dostosowane do białoruskiej formy 3 sg. prs. (por. gãdyti, tãčyti). — Refl. 

plãdytis: išsiplãdyti ʽrozpłodzić się, rozmnożyć sięʼ (m.in. MOP), prisiplãdyti ʽnamnożyć się 

– o pszczołach na jesieniʼ. Por. SLA 170, ZS 42, LEW 600 (brak w ALEW). Zob. też plãdas II. 

 plaišìnti, plaišinù, plaišinaũ ʽrozsadzać, rozrywać prochem, np. kamienie, lódʼ, gw. 

ʽszczepać drzewo przy pomocy klinaʼ, išplaišìnti ʽrozrywać; wysadzać, detonowaćʼ — 

causativum z suf. -in- i SP/SO plaiš-, urobionym od SZ plyš- (zob. plýšti) z udziałem 

neoapofonii y ⇒ ai. Paralele: bráižyti ⇐ briž- (SZ od brė́žti), ráižyti ⇐ ryž- (SZ od rė́žti). SO 

ai (⇐ ĭ) wzoruje się w tym wypadku na pierwiastkach aniṭowych, por. braid- (braidýti) ⇐ 

brid-/bred-; glaiž- (glaižýti) ⇐ gliž-/glež-; raizg- (raizgýti) ⇐ rizg-/rezg-. — Z innymi 

sufiksami: pláišėti DP ʽkrajać się – o sercuʼ (brak w LKŽ), pláišyti ʽrozrywać, rozsadzaćʼ 

(por. łot. plaisîtîes, debeši plaisās ʽchmury się rozchodzą, rozpraszają sięʼ), ⇒ neoosn. plaiš̓ -

: pláišioti intr. ʽpękać, rozpadać się (o drewnie, o ziemi podczas suszy)ʼ. Inaczej ALEW 785, 

gdzie wymienione czasowniki uznano za denominativa od plaišà (zob. niżej) — 

 
490 St. zanikowy przy sufiksie -men- jest rzadkością, por. linkmuõ, -meñs ʽprzegubʼ ⇐ liñkti ʽgiąć sięʼ oraz 

rekonstrukcję *milmuõ ʽmlon w żarnachʼ s.v. liminỹs.  
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Postverbalia: ãtplaiša (zob.), į́plaiša ʽprześwit między chmuramiʼ, papláiša (zob.), plaišà 

ʽszczelina; łyko lipoweʼ, plaĩšas ʽłyko, łubʼ, pláišena ts., plaišùs ʽłatwo pękający, łupiący się 

(kamień)ʼ. Por. łot. plaîsa ʽrysa, szczelinaʼ (⇒ vb. denom. plaîsât ʽpokrywać się rysami, 

pękaćʼ), plaîsna2 ʽłyko służące do związania miotłyʼ. 

 plãkanas, -à 3 p.a. żm. ʽpłaski, równyʼ — dewerbalne adi. na -anas od plàkti ʽbić, 

klepaćʼ (por. álkanas ⇐ álkti). Znacz. etym. ʽspłaszczony przez klepanie, przez ubicieʼ. 

Nawiązanie łot. plakans ʽpłaski, gładkiʼ. Por. też zwroty plakans puisis ʽżonaty parobekʼ 

(dosł. ʽpłaski parobekʼ) : apaļš puisis ʽnieżonaty parobekʼ (dosł. ʽokrągły parobekʼ). — Ze 

zmianą pl- > bl-: blãkanas ʽgładki – o powierzchni morza przy bezwietrznej pogodzieʼ, 

blãkas ʽgładki, równyʼ (por. n.rz. Blãkė). 

 plãkas, -à DP ʽpodły, prosty, sprośny, lekki, ubogiʼ — zapoż. ze stbłr. ploxij, por. błr. 

gw. plaxí, ros. ploxój (ĖSBM 9, 180). Mylne jest wskazanie na pol. płochy jako wyraz 

źródłowy w LEW 601 i LKŽ. — Drw. plakùmas DP ʽpodłość, nieudolnośćʼ. 

 plãkštas 2 p.a. gw. 1. ʽkij, pałkaʼ, 2. ʽbicie, chłosta, lanieʼ (syn. plaktà, plaktė)̃ — sb. 

postverbale od *plakštyti, to ze zmianą kš < ks z *plak-styti ʽuderzać, chłostaćʼ, frq. do plàkti 

m.in. ʽchłostać, smagaćʼ. Paralele: graĩbštas ob. graibstas ⇐ graibstýti; kãpstas ⇐ kapstýti; 

pláustas ⇐ pláustyti. Innym śladem po *plakštyti jest interi. plàkšt o lekkim uderzeniu po 

tyłku. 

 plakt-, neoosn. wyabstrahowana z formy plàktas ʽbity, klepany, smaganyʼ itp., ptc. prt. 

pass. do plàkti (zob.). Drw. plaktà: Gausi plaktõs ʽDostaniesz lanie!ʼ, plãktas ʽduży, ciężki 

młotʼ (⇒ plaktùkas ʽmłotekʼ), plaktė SD «bicie; chłosta», plaktinas SD «bicia godny» (syn. 

klėstinas), plaktinis SD «smaganiec» [ʽsmagany, wysmagany; kara smaganiaʼ, L.], plaktùvai 

m.pl. ʽmłotek z kowadełkiem do klepania kosyʼ, plaktuvė ̃ ʽtrzepaczka do lnu; deska z 

wcięciami do równania słomy na strzeszeʼ. Paralele s.v. degt-, imt-, lenkt-. 

 plàkti, plakù, plakiaũ 1. ʽbić, tłuc, chłostać, biczowaćʼ, 2. ʽklepać kosęʼ, 3. ʽtrzepać 

lenʼ, 4. ʽbełtać mleko; chlustać, mieszać płynʼ, 5. ʽmieszać mąkę z wodą, zarabiać ciastoʼ, 6. 

ʽo wietrze: targać, gwałtownie poruszać (spódnicą, chorągwią)ʼ. DP ʽbiczować, karać, siecʼ. 

SD: plaka mani «biją mię» (syn. muša mani), plaku «biczuię» (syn. baudžiu, genėju, klesčiu), 

plaku rykštėmis «siekę kogo rozgą» (Borowska 325 zwraca uwagę na dostosowanie wyrazu 

plàkti do chrześcijańskiego pojęcia ʽbiczowaćʼ). Cps. įplàkti ʽwbić, wsypać; zaprawić (zupę 

mąką)ʼ, išplakti SD «wezbrać kogo», išplaku «wybijam, wybić kogo» (syn. išmušu); suplàkti 

ʽzbić, wychłostać, zmiętosić, zmieszać, zbełtać płyn, zaciąć konia batem; zabić – o sercuʼ. 

Refl. plàktis, plãkasi, plãkėsi ʽchłostać się, smagać się; powiewać, trzepotać na wietrzeʼ, 

prisiplàkti ʽwkręcić się, wślizgnąć się, wejść gdzie mimo przeszkódʼ, susiplàkti ʽzmieszać 

się, zbić się w jedno, zbełtać sięʼ. Odpowiednik łot. plakt, plùoku (*plankō), plaku 

ʽspłaszczyć się, zmniejszyć sięʼ. Osobno zob. plèkti. Paradygmat opiera się na plăk-, st. 

zanikowym, który został na gruncie bałtyckim dotworzony do SP *plāk- < pie. *plah2k- < 

*pleh2k-, czyli do etymologicznego st. e. Neoapofonia ilościowa: pb. SP ā ⇒ SZ ă. Por. z 

jednej strony scs. plačǫ sę ʽbić się w piersi, biadać, lamentowaćʼ, z drugiej strony lit. plokas 

przest. ʽklepisko z ubitej gliny; boisko do młócki w stodoleʼ (zob. ALEW 800), plókė ʽpowróz 

skręcony z włókien konopiʼ, plõkis ʽuderzenie, cios, smagnięcie rózgąʼ, łot. plãcenis ʽpłaski 

placekʼ (por. plakans ʽpłaskiʼ). Oparciem dla derywacji apofonicznej plāk- ⇒ plăk- była 

analogia do takich stosunków, jak np. *bād- (bod-) ⇒ băd-; *rād- (rod-) ⇒ răd-; *skrād- 

(skrod-) ⇒ skrăd-. Jest prawdopodobne, że stary SE *plāk- < pie. *pleh2-k- tkwi w adi. 

plókščias (zob., por. SZ w plãkštas). Tylko bałto-słowiańskie, por. BSW 222 (cytowane tam 

gr. πλήσσω ʽbiję, uderzam, rażę, ranięʼ < *plāk-i̯e- nie jest jednak odziedziczoną formą 

praesentis, lecz innowacją, zob. LIV
2 484, przyp. 6). Derksen 2015, 361 wypacza moją myśl, 



1299 

na prawach rękopisu 

gdy przypisuje mi wywód plak- z pie. *pḷh2k-. ALEW 786 zupełnie ignoruje neoapofonię 

plāk- ⇒ plăk-. — Inne języki pokazują kontynuanty praformy ie. *pleh2-g- ʽbić, uderzaćʼ, 

por. łac. plangō, -ere, plānxī, plānctum ʽuderzać, zwł. bić się w twarz i piersi na znak żałoby, 

bólu; opłakiwać kogoś a. cośʼ, gr. πέπληγμαι ʽotrzymałem ciosʼ, śrir. léssaim ʽmocno 

uderzamʼ (LIV
2 484), goc. flōkan ʽopłakiwaćʼ, ags. flōcan ʽbić komuś oklaskiʼ, stwn. 

fluohhōn, fluohhen ʽprzeklinaćʼ, nwn. fluchen ʽkląć, przeklinaćʼ (EWD 359). — Obecność 

bliskoznacznego pwk. *plā- (zob. plóti) pozwala ująć *pleh2-g- i *pleh2-k- jako rozszerzone 

formy elementarnego pwk. pie. *pleh2-. — Drw. plàkdinti cur. ʽkazać bićʼ, DP ʽbiczowaćʼ 

(por. áusdinti, máldinti), plakšnóti ʽpoklepywaćʼ (por. tapšnóti). Nomina: im̃plakalas ʽmąka 

do zaprawienia zupyʼ (⇐ įplàkti), núoplakos f.pl. ʽwłókniste odpadki lnu a. konopi, brane na 

powrozy, pętaʼ, paplakaĩ m.pl. ʽmąka do zaprawienia barszczuʼ (⇐ paplàkti, por. plàkti m.in. 

ʽmieszać mąkę z wodąʼ), pãplakos f.pl. ʽpozostałości po międleniu lnuʼ, plãkanas (zob.), 

plãkas 1. ʽzbita grabiami warstwa siana a. słomy, tzw. płast, naręczeʼ (war. plẽkas, ⇒ 

plekúoti ʽzbijać siano w płastyʼ), 2. ʽkłąb wełnyʼ, 3. ʽkłąb dymuʼ (Dūmai storais plakais iš 

pypkės ūžčiojo ʽDym kłębami wydobywał się z fajkiʼ), plakãtė ʽpłynne jadło dla koni, 

mieszanina mąki i wodyʼ (sufiks jak w gerãtė, lakãtė), plakėjas, kuris plaka SD «biczownik, 

co biczuie», plakìmas ʽchłosta, smaganie batemʼ, plakimasis, savįs paties plakimas SD 

«dyscyplina, biczowanie się», plãkštas (zob.), plakumà ʽta część ostrza kosy, którą się 

wyklepujeʼ, plakùtis ʽten, kto się umartwia biczowaniem, biczownikʼ (por. łot. plakts 

ʽpluskwaʼ z *plaktis < *plakutis), príeplaka c. ʽprzybłędaʼ, prisiplãkėlis ʽlizus, pochlebcaʼ 

(por. prisiplàkti), rykštãplakis (zob. rýkštė). Osobno zob. plakt-.  

 plamsė́ti, plamsi, plamsė́jo gw. ʽo żabach: wskoczyć do wody, zanurzyć sięʼ (Varlės... 

plamt plamt visos suplamsėjo [į kūdrą] ʽŻaby... wszystkie «plamt plamt» wskoczyły do 

sadzawkiʼ) — czasownik na -sė- od osnowy plam-, pochodzącej od wykrz. plam̃t. Z suf. -so-: 

plamsóti ʽsiedzieć a. leżeć rozparłszy sięʼ. Budowa wykrzyknika: pla-m-t. Jest to 

nazalizowany drw. w stosunku do plà, plà-plà jak w plapė́ti (zob.). — Powtórzony wykrz. 

plam-plam wydał osnowę plam-p- jak w czas. plam̃pėti a. plam̃pinti m.in. ʽsiorbać, chłeptaćʼ, 

užplam̃pinti ʽzabićʼ, išplampsė́ti ʽszybko wyjśćʼ, plampsóti ʽleżeć rozwalonymʼ, plam̃poti 

ʽbrnąć z pluskiem; siorbaćʼ, plam̃ptelėti ʽuderzyć, zdzielićʼ oraz plam̃pti ʽchciwie, głośno 

jeść, pić; mówić głupstwaʼ, priplam̃pti ʽupić się; utonąćʼ. Wtórne wykrz. plam̃pt, plam̃pu. 

 plapė́ti, plãpa, plapė́jo NDŽ 1. ʽlecieć z rozpostartymi skrzydłamiʼ, 2. ʽbiec z 

rozpiętymi połamiʼ — czasownik na -ė- od osnowy pla-p-, pochodzącej od powtórzonego 

wykrz. plà-plà o wzlatującym ptaku (syn. plàs, plàst). Por. blabė́ti, dadė́ti i plazdė́ti. — Z 

innymi sufiksami: plapčióti ʽwciąż siadać i wstawać; o płomieniu: migotaćʼ, plapnóti 

ʽtrzęsąc się biec lub jechać konnoʼ, plapsė́ti ʽłopotać na wietrzeʼ (suplapsė́ti ʽzatrzepotać 

skrzydłamiʼ). 

 plaskãniai, -ių m.pl. 2 p.a. gw. ʽpłoskonie, konopie męskie, nie wydające nasion, 

Cannabis sativaʼ — zapoż. z błr. gw. plaskaní, plaskónni, por. ukr. plóskinь, pol. płoskoń, 

płoskonie (drw. od przymiotnika błr. plóski ʽpłaskiʼ, por. ros. plóskij, ukr. plóskyj, pol. gw. 

płoski z Mazowsza, zob. Bańkowski II, 628, Brückner 422, ĖSBM 9, 168n.). War. f. 

plaskãnės, plaskãnos. NB. LEW 611 w ślad za Būgą (RR II, 517) miesza plaskãniai z 

wyrazem pléiskanos ʽłupieżʼ (zob. niżej). — Łot. paskaņi, paskaņas ʽpłoskonieʼ ⇐ błr. gw. 

paskaní (por. ros. póskonь, ukr. póskinь). — W jęz. literackim ustaliła się postać z wtórnym 

dyftongiem w osnowie: pleiskãnės. Pochodzi ona ze zmiany plaiskãnės (Šlapelis 350), gdzie 

z kolei plaiskan̓ - wywodzi się fonetycznie z plaskain̓ -; to ostatnie oddawało – jako 

zapożyczenie – pol. gw. płoskojnie (por. błr. gw. plaskónne). Niewykluczona jest adideacja 

do pléiskanos ʽłupieżʼ (tego przykładu nie ma u Kabašinskaitė 1998). — Drw. wsteczny: 

pleĩskės ʽpłoskonieʼ, war. sonoryzowany: pleĩzgės (por. draizgýti < draiskýti). 
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 plaskė́ti, plãska, plaskė́jo 1. stlit. ʽpłonąć, pałaćʼ (Bet dūšios... randa toj girioj... kitų 

apstų linksmybių, kuriomis plaska širdys jų SP II, 10022 ʽAle dusze... najdują na tej puszczy 

inne uciechy... i inny dostatek wesela, ktorym pała serce ichʼ), 2. gw. ʽdużo mówić, paplaćʼ 

(Plaskė́ti yra šnekėti daug JU) — osnowa plask-ė- to derywat z neoapofonicznym SP/SO od 

SZ plisk- jak w pliskė́ti ʽpalić się wielkim płomieniemʼ. Osnowa onomatopeiczna, por. 

wykrz. plìks o nagłym rozjaśnieniu się i plýks o buchnięciu ognia (zob. plyksė́ti). Paralele 

apofoniczne: kramsė́ti ⇐ krim̃sti; lankstýti ⇐ liñksta; brastýti ⇐ brìsti. War. sonoryzowany: 

blazgė́ti (zob.). ALEW 786 bezpodstawnie zbliża plask- z plešk- jak w pleškė́ti ʽpalić się 

gwałtownie, z trzaskiemʼ. 

 plasnóti, plasnóju, plasnójau 1. ʽo ptaku: machać, uderzać skrzydłamiʼ (por. plasčióti 

ʽrozpostrzeć skrzydłaʼ), 2. ʽunosić się w powietrzu, lecieć, lataćʼ, 3. plasnóti rankomis 

ʽklaskać w dłonieʼ, 4. ʽpowiewać na wietrze, łopotaćʼ, 5. ʽo pulsie: bićʼ, 6. ʽo płomieniu; 

migotać; żarzyć sięʼ, 7. ʽspieszyć się z robotąʼ — czasownik na -no- od interi. plàs lub plàst 

o machaniu skrzydłami, o spadaniu, o błyśnięciu. Por. Tik plas plas plas jam iš panosės 

paukštė ʽTylko «plas plas plas» i czmychnął mu ptak sprzed nosaʼ. Sparnais plàst ir nuskrido 

varna ʽSkrzydłami «plast» i poleciała wronaʼ. War. plesnóti, pleznóti (sn > zn). Od 

wykrzykników wywodzą się również synonimiczne czas. plastė́ti (zob. plazdė́ti), plesténti i 

vasnóti. 

 plaščià adv. gw. 1. o ptaku: Ir paukštis gal plaščià krist ant žemės ʽNawet ptak może 

spaść na ziemię z rozpostartymi skrzydłamiʼ, 2. o człowieku: Žmogus plaščià parkrito ant 

žemės ʽCzłowiek spadł na ziemię na płask (na brzuch)ʼ — ze zmiany *plasčia, nomen 

postverbale od plasčióti ʽrozpostrzeć skrzydłaʼ, co jest derywatem na -čio- od wykrz. plàs, 

plàst (zob. plasnóti). 

 plãštaka 1 p.a. 1. ʽpłaska dłoń, kiść ręki wyprostowana, nie ściśnięta w pięśćʼ (war. 

plaštakà 3 p.a., m. plãštakas a. plãštekas 1 p.a.), 2. stlit. ʽuderzenie dłonią w twarz, 

spoliczkowanieʼ (kentė jisai visas plaštakas DP 1473 ʽznosił on wszytkie policzkowanieʼ), 3. 

przest. ʽmiara szerokości, grubości (np. o słoninie), długościʼ. Brzmienie plaštaka wywodzi 

się z *plašk-atā- przez metatezę na odległość k-t > t-k (por. vilkãtas). Sufiks jak w lamatà 

(lamãtas), lùpata. Plit. *plašk- ma nawiązanie z jednej strony w łot. plasks a. plaskaîns 

ʽpłaski i zarazem szerokiʼ, z drugiej strony w psł. *ploskŭ, por. scs. ploskŭ ʽπλατύςʼ, słń. 

plȏsk, f. plóska ʽpłaskiʼ (sch. plȍsan), ros. plóskij ʽpłaski, równy, poziomyʼ (plóskostь 

ʽpłaszczyzna, pochylniaʼ, plóščadь ʽpłaszczyzna, powierzchnia, przestrzeń; placʼ), ukr. 

plóskyj, stczes. ploský ts., stpol. płoski ʽpłaski, gładkiʼ (pol. przest. płoskun ʽosobnik męski 

konopiʼ, gw. płoszczyca ʽpluskwaʼ). NB. Nie ma pewności, czy refleks lit. *plašk- tkwi w 

n.rz. Plãškuotas, war. Plãškotas oraz Plãškartas, Plãškurtas (zob. Vanagas 261). — Inaczej 

LEW 605: plãštaka ma pochodzić z metatezy *plaškata, to z jeszcze starszego *plakškata – 

przez dysymilacyjny zanik pierwszego k (praformę z grupą kšk założono z uwagi na lit. 

plókščias ʽpłaskiʼ); ostatecznie do plàkti ʽbić, tłucʼ. Podobnie ALEW 787. — Dawniej 

plãštaka zestawiano z ros. plast, -á ʽwarstwa (ziemi), pokład; skibaʼ (plastátь ʽkroić na płaty, 

patroszyć rybęʼ), czes. plast ʽplaster miodu; warstwa, pokład w kopalniʼ. Por. BSW 223: 

oboczność sufiksalna pbsł. *plaš-to- : *plaš-ko-; wokalizm apofoniczny *ă : *ā. Obecnie 

wydaje się, że słow. plast- lepiej wywodzi z pbsł. *plōšt-, ze wskazaniem na lit. plúoštas 

ʽwłókno, pękʼ jako drw. apofoniczny od plė́šti (zob.). — N.rz. Plaštakà, Plaštakẽlė. N.m. 

Plaštakà, Plaštakìškės, cps. Antaplãštakis. 

 platynių stlit. adv. ʽwszerzʼ: Bažnyčia... per visą pasaulį ilgynių ir platynių ižtęsta DP 

5427 ʽKościół... przez świat cały w dłuż i w szerz rościągnionyʼ — drw. od przysłówka na -

yn, platỹn ʽwszerz, w kierunku szerokości, w poprzekʼ, to od przymiotnika platùs, -ì ʽszeroki, 

rozległy, obszernyʼ. Otrębski (GJL III, § 659) czyta zakończenie z krótkim i: -inių. Zob. też 
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ALEW 787. 

 platùs, -ì 4 p.a. ʽszeroki, rozlegy, obszernyʼ. Odpowiednik łot. plats ts., war. plašs 

ʽszeroki, przestronny, rozległyʼ, plaši adv. ʽszeroko, obszernie; często; obficieʼ (por. biežs 

ʽczęstyʼ ob. biezs ts; ašs ʽszybkiʼ ob. ass ʽostryʼ). Przymiotnik dewerbalny na SO do pie. 

*pleth2- ʽszerzyć się, rozszerzać sięʼ. Odpowiednik pgerm. *flata- ʽpłaski, spłaszczonyʼ: stisl. 

flatr, stwn. flaz (Kroonen 144). Transponat ie. *plóth2-u-. Podobna struktura: 1. gr. πολύς 

ʽliczny, częstyʼ < pie. *pólh1-u-, 2. stir. fó ʽdobryʼ < pie. *h1u̯ós-u-. Odpowiedniki ie., w 

szczególności refleksy SZ w gr. πλατύς ʽszeroki, płaskiʼ i wed. pṛthú- ʽszeroki, obszerny, 

liczny, wielkiʼ < *pḷth2-ú-, świadczą o tym, że przymiotnik miał pdg. alternacyjny: *plóth2-u-

s (nom.sg.) : *pḷth2-éu̯-s (gen.sg.; refleks lit. brzmiałby †pilči-aũ-s) i że grecko-indyjska 

forma nominatiwu sg. jest – w przeciwieństwie do litewskiej – innowacją opartą na 

alternancie przypadków słabych. Por. wedycki SP w formach stopniowania práthīyas- 

ʽszerszyʼ, práthiṣṭha- ʽnajdalszyʼ. Inaczej LIV
2 564n. Zob. też ALEW 788n. — Drw. platynių 

(zob.), platnùs ʽrozrastający się, rozkrzewiający sięʼ (neosuf. -nus, por. laknùs), cps. 

sámplata (zob.). Vb. denom. 1. plàsti, plañta, plãto ʽrozszerzyć sięʼ, nuplàsti DP też 

ʽrozmnożyć sięʼ, praplàsti: Nèt ãkys praplãto iš džiaũgsmo ʽNawet oczy rozszerzyły się z 

radościʼ, 2. plãtinti ʽposzerzać, rozszerzać, rozprzestrzeniaćʼ, DP ʽrosciągać, forytować, 

roznosić, rozmnażaćʼ, refl. plãtintis ʽszerzyć sięʼ, DP ʽrozszerzyć się, rozmnażać sięʼ (idant 

mes... platintumbimėsi PK ʽabyśmy się pomnażaliʼ), paplatinti ʽpomnażaćʼ (Dermę, pakajų, 

ir visas cnatas mūsp paplatina PK 1715 ʽZgodę, pokoj, i wszytki cnoty w nas pomnażaʼ). 

Zob. też išsiplantyti. — N.m. Plãčiuva, Plãteliai, Platùmai, cps. Platbarzdžiaĩ, Platkepùriai. 

N.rz. Plačióji, Plačiùkė, Plãčiuva, Plãtonė, Plãtonis, Platuõnė, Platumà, cps. Platupỹs, 

Platùpis, Platvagė.̃ — Zakończenie formy żeńskiej lit. platì ʽszerokaʼ < pb. *platu̯ī (SO zam. 

SZ *piltu̯ī) koresponduje z zakończeniem wed. -vī w pṛthvī́ ʽszerokaʼ (sb. ʽziemiaʼ), < pie. 

*pḷth2u̯-íh2-. — Prasłowiańskim odpowiednikiem *platu̯ī było *plot(v)i. Prawdopodobnie 

jest ono kontynuowane w drw. na *-kā-: ros. plot(v)íca ʽryba Cyprinus idusʼ, ukr. plotýcja, 

pol. przest. płocica ʽryba Rutilus rutilusʼ (pol. płotka, płoć ts.), czes. plotice ʽRutilusʼ, głuż. 

płoćica ts. (por. psł. *vĭlčica s.v. vilk̃as). Dalej por. ros. plotvá ʽCyprinus idusʼ, które 

wywodzi się z drw. na *ū, *ploty, *plotŭve < *plat-ū-. Zob. REW II, 374, Boryś 445. — 

WSO plot- < *plāt-: paplotė́ti gw. ʽnabrać ciałaʼ (Žiurėk, kaip padrūtėjau, paplotėjau ʽPatrz 

jak zrobiłem się tęższy, nabrałem ciałaʼ), nomen: plótas (zob.). Por. łot. plãtît ʽrozszerzać, 

otwierać (usta, dziób), rozpościerać (ręce)ʼ, refl. plãtîtiês ʽwymachiwać (rękami)ʼ. — SE 

plet-/plėt-, SZ plit-, zob. plės̃ti, plìsti. 

 plaũčiai, -ių 2 p.a. m.pl. ʽpłucaʼ. SD <skiłes płaućiose> «oskrzele, skrzele». 

Odpowiedniki bałtyckie: łot. plàušas a. plaûšas2, z insercją k: plaûkšas2 f.pl. ʽpłucaʼ (war. 

pļaušas, plàuši m.pl., plàukšņi m.pl.); stpr. plauti EV ʽLungeʼ (coll. *plautē?). Słowotwórczo 

bliski refleks psł. *pli̯au̯-ti̯a- (pie. *pleu̯-ti̯o-), por. scs. pljušta, sch. plȗća, strus. pljuča, 

stczes. pliúcě ʽpłucaʼ skłania do przypuszczenia, że kontynuant bałt. był pierwotnie 

identyczny ze słow., i że uległ on zmianie dopiero przez dysymilatywny zanik i̯: pbsł. 

*pli̯au̯ti̯a- > pb. *plauti̯a- (por. pláuju < *pliauju; šáuju < *šiauju). Taką samą dysymilacją 

tłumaczy się pol. brzmienie płuce (wtórnie płuco, pl. płuca) zamiast *pluce, co było 

refleksem psł. *pli̯uti̯e < pbsł. *pli̯au̯ti̯a- (por. czes. plíce, sch. plȗće). Formant *-ti̯a-/*-ti̯ā- 

przekształcił pie. osnowę spółgłoskową na -men-, *pleu̯-mon- ʽpłucaʼ, por. gr. πλεύμων, -

μονος m. i sti. klomán- m. (ʽprawe płucoʼ, pl. ʽpłucaʼ, z *ploman-) < pie. *pleu̯-mon-; łac. 

pulmō, -ōnis m. < *plu-mon-. Pwk. pie. *pleu̯- ʽunosić się na wodzie, pływaćʼ. Zob. IEW 

837n., LEW 607, de Vaan 497. ALEW 789 dopuszcza derywację typu vṛddhi od abstractum na 

-ti-: *pl-e-u̯-tii̯-o-. BSW 226 postulował oboczne postacie pbsł. *pleu̯ti̯a- i *plau̯ti̯ā-. — Drw. 

plaũčninkas a. plaũtė bot. ʽmiodunka plamista, Pulmonaria officinalisʼ, plautìnė ʽzapalenie 

płucʼ, platùžė plautìnė bot. ʽgranicznik płucnik, Lobaria pulmonariaʼ, cps. plaũčiažolė bot. 1. 
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ʽczermień błotna, Calla palustrisʼ, 2. ʽgoryczka wąskolistna, Gentiana pneumonantheʼ (por. 

žolė)̃, plaũčkepeniai m.pl. ʽpotrawa z płuc, wątroby i sercaʼ, też o podartej książce (por. 

kẽpenys), plaũtdegis ʽzapalenie płucʼ (por. dègti). Por. jeszcze žmogùs linksmų̃ plaũčių 

ʽczłowiek o wesołym usposobieniu, wesołekʼ. — Vb. denom. plaučiúoti 1. ʽchorować na 

nosaciznę (o koniu)ʼ, 2. ʽmieć katarʼ. 

 pláudyti, pláudau, pláudžiau gw. ʽpłukaćʼ (war. plaudýti), DP plaudė: O žuklijei įšėję 

buvo ir plaudė tinklus DP 28740 ʽA rybitwi wystąpili byli, i płokali sieciʼ — intensivum na -

dy- do pláuti ʽmyć, płukaćʼ, SZ plū́sti ʽciec, wyciekaćʼ. Paralele: gáudyti ⇐ gáuti; spjáudyti 

⇐ spjáuti; šáudyti ⇐ šáuti. Por. łot. plaûst, -žu, -du ʽwylewać; zamaczać przy praniuʼ, 

plaudêt, -u, -ẽju ʽoczyszczać z mułu, szlamowaćʼ. ALEW 790 połączył pláudyti ze stnord. 

flióta ʽpływaćʼ, stwn. fliozan ʽpłynąć, pływać, być płynnymʼ w praformie ie. *pleu̯d- 

ʽschwimmen, fließenʼ, dodając, że taka postać pierwiastka może być wytworem metanalizy 

prs. na *-de/o- od pwk. pie. *pleu̯-; akut ma być produktem tzw. prawa Wintera. — Z innymi 

sufiksami: plaudinė́ti iter. ʽpłukać, np. bieliznę, ranęʼ, pláudinti cur.: Pláudinti drabužius 

kitam indaviau ʽOddałam bieliznę do płukania komu innemuʼ. — Neoosn. plaud-: ìšplaudos 

f.pl. ʽpomyjeʼ (syn. pãmazgos), ìšplauda ʽdziwka, rozpustnicaʼ, cps. upėplaudis SD 

«podbieranie rzeki» (por. ùpė; syn. upėmalis).  

 pláukas 3 p.a., pl. plaukaĩ 1. ʽwłosy na skórze człowiekaʼ, 2. ʽwłosy na skórze 

zwierzęcia, wełna, sierśćʼ, 3. ʽbarwa sierści u zwierząt, maśćʼ. SD «włosy na głowie; sierść», 

SD
1 też «kosmaciny», paleisti plaukai SD «roztarchane włosy», susukti, ažuriesti plaukai SD 

«kędzior, kędzierze, kędziorki», rūbas iž plaukų oškų Asijos «czamlet» [ʽtkanina z sierści 

wielbłądziej lub koziej; strój z czamletuʼ, SPXVI]. Odpowiednik łot. plaûka, plaûkas ʽmaść, 

np. końskaʼ (znacz. etym. ʽwłosy na skórze zwierzęciaʼ), łot. gw. plauki m.pl. ʽto, co podczas 

tkania odpada od grzebienia; łupież; płatki śnieguʼ. Brak zewnętrznych odpowiedników. 

Może stać w związku z czas. pláukti ʽo zbożu: wytwarzać kłosy, kłosić sięʼ (zob.). Podobnie 

ALEW 789: do łot. plûkt ʽwypuszczać pędy, pączki, wschodzić – o roślinachʼ. Inaczej LEW 

607 i IEW 837 (do plaũkti ʽpłynąćʼ, stwn. fliogan ʽleciećʼ). — Drw. plaukẽlis ʽwłosekʼ, DP 

ʽkosmekʼ, plaũkius ʽktoś z długimi nieczesanymi włosamiʼ, plaukuotas SD
1 «włosaty, 

włosisty». Cps. gyvã-plaukiai a. gýva- m.pl. ʽcienkie włoski na skórze człowieka, puchʼ, war. 

gývplaukiai, gýplaukiai (por. gývas), linaplaũkis (por. linaĩ), plaukgaurỹs (zob.), 

plaukãpalaikiai m.pl. ʽwłosiskaʼ (por. pãlaikas), vienplaũkis ʽbez czapki, z odkrytą głowąʼ 

(por. víenas), vilkaplaũkė (por. vilk̃as). — SZ pluk-: łot. plùkt, -cu ʽskubać (trawę), rwać (len, 

włosy), zrywać (liście)ʼ – długość uogólniona z prs. intransitivum *plùku < *plunkō, inf. 

*plukt ʽodrywać się, rwać sięʼ; lit. plùnksna (zob.). 

 plaukgaurỹs, -io 3 p.a. gw. ʽwłos (na rękach i nogach), zarost, pierwszy zarostʼ, war. 

pláukgauris — złożenie synonimiczne, por. pláukas ʽwłosʼ i gaũras ʽkosmykʼ, gauraĩ pl. 

ʽkudłyʼ. Paralela: síetrėtis. 

 plaukýti, plaukaũ, plaukiaũ 1. ʽpływaćʼ (naromis plaukau SD «nurkiem pływam»), 2. 

gw. caus. ʽpławić w wodzie, np. konieʼ, refl. plaukýtis ʽpływać, kąpać sięʼ — formacja na -y- 

od neoosn. plauk-, wywodzącej się z metanalizy *plauk-sty-. Etymologicznie: formacja z 

wstawnym k do *plau-sty-, frq. od *plauti ʽpływać; pławić w wodzieʼ (zob. pláuti). Mniej 

jest prawdopodobne. że plauk-y- kontynuuje pie. *plou̯k-ei̯e- od *pleu̯k- (brak lit. *pliauk-), 

por. stisl. fleygja ʽrzucaćʼ jako caus. do fliúga ʽlecieć, lataćʼ (zob. IEW 837; LIV
2 488: 

rozszerzenie za pomocą *-k- elementarnego pwk. *pleu̯- ʽpływaćʼ). — Z obocznym suf. -o-: 

*plaukoti > pláugoti ZTŽ ʽpływać – o gęsiachʼ. — Neoosn. plauky-: plaukytojas SD
1 «pły-

wacz». Neoosn. plauk̓ - (⇐ plaukiaũ): pláukioti iter. ʽpływać, płynąć wodąʼ (⇒ pláukiotojas 

ʽpodróżnik morskiʼ). — Frq. plaukstýti ʽpływać, pływać tam i z powrotemʼ; metanaliza 

*plauks-sty-, stąd neoosn. plauks-, por. plaũksmas 1. ʽpływanieʼ, przen. ʽnapływ (ludzi)ʼ, 2. 
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ʽpromʼ, 3. ʽtratwaʼ (syn. plaũsmas), 4. BRB ʽbród, Furtʼ, 5. ʽpomost do praniaʼ. Por. lañkstas 

⇐ lankstýti; lam̃stas ⇐ lamstýti. Inaczej ŽD 204: plauk-smas, co jest segmentacją synchro-

niczną, ze -sm- jako neosufiksem. Za nim ALEW 790. — Caus. plaũkdinti ʽpławić (konie), 

spławiać (tratwy)ʼ, pérplaukdinti ʽprzeprawić wpławʼ, ãšaras plaũkdinti ʽwylewać łzyʼ. 

 pláukti, pláukiu, pláukiau gw. 1. ʽo zbożu: wytwarzać kłosy, rozwijać się w kłosy, 

kłosić sięʼ (Rugiai jau rasoja, o kviečiai dar tik plaũkia ʽŻyto już kwitnie, a pszenica dopiero 

się kłosiʼ), 2. ʽo drzewach: puszczać pąkiʼ (Šiemet medžiai labai anksti plaũkė ʽTego roku 

drzewa bardzo wcześnie puszczały pąkiʼ). Neopwk. plauk̓ -: pláukioti iter. ʽkłosić sięʼ. War. 

plaũkti. Dur. pláukėti, -ėja a. -i, -ėjo ʽkłosić się; puszczać pąkiʼ. Odpowiednik łot. plaûkt, 

plaûkstu, plaûku ʽwypuszczać pędy, pąki, zielenić sięʼ. Bez dobrej etymologii. LEW 608 

zakładał pokrewieństwo z plauskà ʽszczapa, drzazgaʼ. — Kalkę znaczeniową z jęz. 

litewskiego stanowi czas. błr. výplysci, vyplyvácь w znacz. ʽwykłosić sięʼ (Urbutis, Balt V:1, 

1969, 46, przyp. 14). Kalka ta świadczy o nieodróżnianiu przez Białorusinów czasowników 

lit. pláukti i plaũkti. 

 plaũkti, plaukiù, plaukiaũ 1. ʽpłynąć (o człowieku, o promie), toczyć swe wody (o 

rzece)ʼ, 2. ʽpodróżować łodziąʼ, 3. ʽpływać (o przedmiotach)ʼ, 4. ʽbyć opływanym przez 

wodęʼ — pdg. quasiprymarny, zbudowany na formie prs. plaukiù, która kiedyś należała do 

iter. plaukýti (zob.). Paralele: kaũpti, raũkti, raũsti. — Nomina: į́plauka a. įp̃lauka ʽprzystańʼ, 

įp̃laukos f.pl. ʽwpływy pieniężne, bankoweʼ, neplauktinas prūdas SD «niepławny staw», 

plaukčiaĩ m.pl. ʽpromʼ, plaukẽnė 1. ʽkąpielʼ, 2. ʽmiejsce do kąpieliʼ (por. gulẽnė, perẽnė), 

plaukiama upė SD «spustny» [ʽnadający się do żeglugiʼ], plaukìkas ʽpływakʼ, plaukmuõ 

ʽpłetwaʼ, pl. plaũkmenys ʽpłetwyʼ, też ʽpłetwy jako przyrząd sportowyʼ, plaũksena ʽsposób 

pływaniaʼ (por. eĩsena), plauktùvai m.pl. ʽpowiązane sznurkami snopki sitowia, na których 

leży uczący się pływaćʼ (por. kulìkai oraz pol. gw. pławuki od pławić się), plauktùvas 

ʽpromʼ, prieplauka SD «port». — SZ pluk-: plùkti (zob.), tam też o WSZ plūk-. 

 pláusti, pláudžiu, pláudžiau gw. ʽpłukać (bieliznę, naczynia, sieci), płucząc zmyćʼ 

(Ranka ranką pláudžia, kad abi būtų baltos ʽRęka rękę myje, żeby obie były czysteʼ), 

plaudžiu SD «płoczę co» (syn. skalauju, skalbiu), nuplaust SD «spłokać», nuplaudžiu SD 

«oczyśćam co» (syn. numazgoju). Refl. pasipláusti ʽobmyć się; rozsypać się; rozbiec się – o 

ptakachʼ. Nasuwają się dwa tłumaczenia. Po pierwsze może to być pdg. quasiprymarny, 

który powstał wokół prs. pláudžiu, należącego kiedyś do inf. pláudyti (tak w DP ʽpłukaćʼ; też 

gwarowe w ts. znaczeniu). Było to intensivum z suf. -dy- do pláuti ʽpłukaćʼ (zob. pláudyti). 

Paralela: prs. šáudžiu (młodsze šáudau) przy inf. šáudyti ⇐ šáuti. Po drugie można prs. 

pláudžiu rozumieć jako formację, którą zaopatrzono w suf. -i̯a- w tym momencie, gdy zaszła 

potrzeba formalnej tranzytywizacji dawnego prs. na -d- (*plau-da intr. ʽpływa, pławi sięʼ). 

Paralele: léidžiu, mérdžiu, skleidžiù, žeidžiù. LIV
2 488 umieścił pláudžiu s.v. pie. *pleu̯d- 

ʽschwimmen; fließenʼ, ze znakiem zapytania i z uwagą, że rozszerzenie *-d- może pochodzić 

z prajęzykowego prs. na *-de/o- (por. stnord. fjóta ʽpłynąć, ciecʼ). Taka hipoteza powraca 

teraz w ALEW 790. — Drw. nuplaudimas SD «oczyśćianie», cps. upėplaudis SD «podbieranie 

rzeki» (por. ùpė). — Neopwk. plaus- (⇐ pláusti): plaũsmas przest. ʽprom, tratwa; pomost do 

prania nad wodąʼ. — Frq. pláustyti ʽpławić, płukać, prać, myćʼ – dwuznaczne: z *plau-sty- 

(por. pláuti) albo z *plaus-sty-, gdzie *plaus- jest neopierwiastkiem. — Neoosn. plaust-: 

pláustas a. plaũstas ʽpomost do prania nad wodą; promʼ (paralele: dáigstas ⇐ dáigstyti; 

ram̃stis ⇐ ramstýtis). Por. też n.rz. Plaũstupis, Plaũstupelis. — Alternant apofoniczny z uo: 

plaud- ⇒ pluod- (zob. uwagę s.v. duobė)̃: łot. pluods ʽFlottholz, drzazgownik, deseczka przy 

sieci dla płoszenia rybʼ. Inaczej ME III, 364: «Mit uo aus *ō(u̯) zu plûst». Autor odsyła do gr. 

πλωτός ʽpływający, unoszący się na wodzie; spławnyʼ i goc. flōdus ʽpowódźʼ, czyli sugeruje 

związek łot. pluods z pwk. pie. *plō- < *pleh3- (segment -d- pozostawia bez objaśnienia). 
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Zob. też plū́sti. 

 plaũšas 4 p.a., zwykle pl. plaušaĩ 1. ʽwłókno (lnu, konopi)ʼ, 2. ʽłyko lipowe, 

wierzbowe, łozoweʼ (syn. plūšaĩ), ʽwierzchnia część koryʼ. Drw. ìšplaušos f.pl. ʽkoniec bata 

a. powrozu, który wskutek długiego używania rozdzielił się na włóknaʼ (⇒ išplaušóti, -ju, -

jau ʽroztrzaskać, wystrzępić, rozdzielić na włóknaʼ), plaušìnė ʽwłochata gąbka; zmywak, 

myjkaʼ, plaušìngas ʽwłóknisty, łykowatyʼ, plaušìnis a. plaušinỹs ʽmata pleciona z łyka 

(rogoża), ze słomy, z trzcinyʼ, cps. plaušagalỹs ʽkoniec łykaʼ (por. gãlas, karnagalỹs). N.m. 

Plaušaĩ 2x, Plaušiniaĩ 2x, Plaũšvariai. — Pwk. plauš- jest alternantem na SO do SZ pluš- 

(zob. plùšti). Refleks SE nie zachował się, choć pozostawił ślad w palatalizowanym nagłosie 

pwk. pliūš- (zob. pliū́šti s.v. plùšti). Do pie. *pleu̯s-, *plou̯s-, *plus- ʽskubać, wyrywać po 

trochu, zrywaćʼ (IEW 838, LEW 609), por. śrwn. vlies, vlius n. ʽkosmyk wełny; runo, wełna 

wyskubana z owcy; skóra owczaʼ, stang. flēos, flīes n. ʽrunoʼ491; śrdn. vlūs ʽskóra owcza wraz 

z wełnąʼ, nwn. Flaus a. Flausch m. ʽmiękka tkanina wyrabiana z wełny czesanej, flauszʼ; łac. 

plūma ʽpuch ptasiʼ z *plus-ma. Nowszą literaturę omawia ALEW 790n. 

 plaũtai, -ų 2 p.a. m.pl. gw. 1. ʽpowiązane z sobą snopki trzciny lub tataraku służące do 

nauki pływaniaʼ (syn. plauktùvai), 2. ʽdeski nabite po bokach czółna dla zapewnienia mu 

równowagiʼ, 3. ʽpławy u sieciʼ (syn. plū̃dės), 4. sg. plaũtas ʽprom, tratwaʼ (por. n.rz. 

Plaũtupis) — rzeczownik postwerbalny od pláuti m.in. ʽ(o wodzie płynącej) podmywać, 

unosić ze sobąʼ (zob.). 

 plaũtas 2, 4 p.a. 1. ʽszeroka ławka w łaźni parowej, podwyższenie, półkaʼ (łot. plàuts 

ʽpółka na ścianieʼ, plàukts ts.), 2. ʽjedna z dwóch deseczek zamykających otwory w ulu 

kłodowym; pokrywa ulaʼ (por. łot. plàukts ts.), też pl.t. plaũtai (Kaladinį avilį uždaro su 

plaũtais ʽUl kłodowy zamyka się pokrywą zwaną «plautai»ʼ), 3. ʽprzykrycie ula wykonanego 

z jednego pniaʼ, 4. ʽpłaz siekiery, część między obuchem i ostrzemʼ, 5. ʽklin mocujący kosę 

na drzewcuʼ, 6. ʽrynienka do zbierania soku brzozowegoʼ. War. platalizowany: pliaũtas. 

Sześć wymienionych tu użyć stanowi wybór spośród wielu innych, jakie przytoczono w LKŽ 

X, 112n., s.v. plaũtas. Wyraz pozostaje nieobjaśniony. W znacz. ʽławka w łaźni parowejʼ 

plaũtas może należeć do pláutis ʽmyć sięʼ. Būga, RR II, 520n. uważał wyraz lit. za 

spokrewniony z psł. *polŭ ʽjedna z dwu części jakiejs całości, połowaʼ i *polŭtĭ ʽpołowa 

tuszy zwierzęcejʼ. Na to nie można się zgodzić z powodów głosowych (*au : *a?). LEW 609, 

s.v. plaũtas ʽLiegebrettʼ umieścił odsyłacz do hasła plauskà, gdzie z kolei pojawia się 

sugestia, że lit. pl(i)aũtas i plaũtai pochodzą od bazy *plau(k)- ʽszeroki, płaskiʼ. Również to 

tłumaczenie nie jest zadowalające, ponieważ pozostawia bez wyjaśnienia zakładane przejście 

*plauk- w plaut-. De Vaan 476 powraca do zbliżenia lit. plaũtas z łac. pluteus m., pluteum n. 

ʽzasłona z plecionki okrytej mokrymi skórami służąca do obrony przed pociskami; 

balustrada, ogrodzenie; stół, pulpit, półka; deska; maryʼ (drw. na -eus od nomen *pluto- lub 

*plouto- ʽwoodwork, beamʼ), jakkolwiek już WH II, 328n. uważał wyraz łaciński za 

nieobjaśniony. Również ALEW 791 zestawia plaũtas z pluteus (a o de Vaanie nie wspomina). 

— Cps. skersãplautis ʽpoprzeczka w wozieʼ (zob. skers̃as).  

 pláuti, pláunu (war. pláuju), plóviau 1. ʽmyć, zmywać (naczynia)ʼ, 2. ʽpłukać bieliznę, 

praćʼ, 3. ʽ(o wodzie płynącej) podmywać, unosić ze sobąʼ, išpláuti ʽwyprać, wymyć 

(podłogę); wypłukać; (o wodzie płynącej) wyrzucić na brzeg (topielca)ʼ, papláuti ʽpodmyć, 

podmywać, np. brzeg rzekiʼ, pérplauti ʽprzelać wodą, przepłukać; na nowo przepłukaćʼ, 

supláuti ʽzmyć (naczynia), zalać wodą; zużyć wodę (na płukanie), zużyć, zmydlić (kostkę 

mydła); nanieść (o prądzie rzeki)ʼ, užpláuti ʽzalać, zatopić (łąkę)ʼ. Refleks SP pláuti w 

 
491 Paralele: łac. vellus, -eris n. ʽwełnaʼ ⇐ vellō ʽskubię, wyrywam po trochuʼ; słow. runo ʽwełnaʼ ⇐ rŭvati 

ʽrwać garściąʼ. 
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połączeniu z refleksami SZ-C plū́ti (zob.) i SZ-V pluvė́ti (zob.) nie pozostawiają wątpliwości 

co do tego, że bałtycki odziedziczył odpowiedni pierwiastek pie. w postaci seṭowej: *pleu̯-H-

. Możliwe, że pierwotne praesens miało postać *pli̯āu̯-i̯ō < pie. *pleu̯H-i̯e/o- (lit. *pliáuju) i 

że zmieniło się w pláuju na skutek dysymilatywnego zaniku pierwszego z dwu ślizgów *i̯ 

(paralele s.v. gáuti, šáuti). — W pie. pierwiastek elementarny miał postać *pleu̯-/*plu- 

ʽpływać, unosić się na wodzieʼ, por. gr. πλέω ʽpłynąć po morzu, żeglowaćʼ, scs. plovǫ, pluti 

ts., wed. plávate ʽpłynie, unosi się na wodzieʼ (zob. LIV
2 487, LEW 609). — Obok *pleu̯- 

istniały dwie sekundarne formy pierwiastkowe: 1° rozszerzona przez *-k-: *pleu̯-k- ʽpływać, 

unosić się w powietrzuʼ (por. LIV
2 488, zob. lit. SO plaukýti), 2° rozszerzona przez *-H-: 

*pleu̯-H- ʽpływaćʼ: lit. pláuti, plū́ti, pluvė́ti. LIV
2 nie bierze pod uwagę prototypu *pleu̯-H-, 

zapewne dlatego, że w swym materiale nie uwzględnił czasowników lit. plū́ti i pluvė́ti, zaś 

pláuti niesłusznie postawił na równi ze scs. pluti, z uwagą «Der Akut ist unerklärt» (LIV
2 

487, przyp. 3; LEW 609n. pozostawił lit. akut bez komentarza). Inne interpretacje omawia 

ALEW 791. — Drw. od plav-V: plavinė́ti m.in. ʽobijać się, chodzić bez celu; iść chwiejnym 

krokiemʼ (⇒ paplavū̃nas ʽkto słania się po kątach, łazi bez potrzebyʼ), plavióti ʽobijać się, 

chodzić bez celuʼ, plãvoti ʽczęsto prać, płukaćʼ. Nomina: ãpplavos f.pl. ʽbelki po bokach 

tratwyʼ, pãplavos f.pl. ʽpomyje, popłuczynyʼ (syn. ìšplovos, pãmazgos), plaviniaĩ m.pl. 

ʽbielizna; pomyjeʼ, plãvos f.pl. ʽbiałe upławy, fluor albusʼ (choroba kobieca), sùplavos f.pl. 

ʽpomyjeʼ. Por. n.jez. Plavỹs, Plavẽlis, n.rz. Plavẽlė, n. bagna Plãvos, n.m. Plavėjaĩ. — Drw. 

od plau-C: pláudyti (zob.), plaujóti, -ju, -jau ʽpływać – o rybach, kaczkach; błądzić, błąkać 

się, wałęsać się; brodzić w trawie, zbożuʼ. Nomina: pláusena ʽpłukanieʼ (por. neosufiks w 

dúosena), plaũtai (zob.), plaũtas (zob.), plaũtis m., plautìs f. ʽkatarʼ (m.in. SD
1, CGL), też 

ʽnosacizna u koniʼ. — WSO plov- < *plāu̯-: plóviau (prt.), drw. plovinė́ti ʽpłukaćʼ (por. typ 

krovinė́ti). Odpowiedniki psł. *plav-i- i *plav-a-: *plaviti caus. ʽpławić (konie), spławiać 

(drewno)ʼ, sch. plȁviti, ros. plávitь, czes. plaviti obok scs. plavati iter. ʽpływaćʼ, ros. plávatь, 

plávaju ʽpływać, żeglowaćʼ. Nomina: ìšplova ʽrów wyryty przez wodę, wyrwa; rozmywanie, 

erozja wodnaʼ, ìšplovos f.pl. ʽpomyjeʼ (syn. pãplavos), núoplova ʽpomyje; muł, osadʼ, plovà 

II (zob.), plovesiaĩ m.pl. ʽpomyjeʼ, sámplovos (zob.), plovìmas ʽpłukanie, zmywanieʼ, 

ploviniaĩ m.pl. ʽbieliznaʼ. Por. WSO *plōu̯- w gr. πλώω ʽpływać, żeglowaćʼ oraz stisl. flóa, 

stang. flōwan ʽunosić się na wodzie, pływać, flowʼ. — SZ ma dwojaką postać. 1. SZ plu-: łot. 

pluts ʽtratwaʼ wraz z odpowiednikiem psł. *plŭtŭ, por. ros. plot, plotá ʽtratwa, pomost z pni 

lub desek na wodzieʼ, pol. przest. płet, płta ʽścięte pnie drzew, niekiedy połączone ze sobą, 

spławiane rzekąʼ, również ʽrodzaj tratwyʼ (Już się płetmi zakryła niemal wszytka Dźwina, 

SPXVI XXIV, 407) – z substantywizacji adi. vb. *pluta- < pie. *plu-tó-, por. sti. plutá- 

ʽpłynącyʼ, gr. πλυτός ʽmyty, płukany, czyszczonyʼ. 2. SZ pliu- (z palatalnym ľ na skutek 

wyrównania do alternantu na SE *pliau-): pliùrė ʽrzadka kasza; dżdżysta pogodaʼ. — WSZ 

*plū-: plū́ti (zob.). — WSZ pliū- (z ľ jak w formie SZ pliu-): pliūrà ʽdżdżysta pogoda, słotaʼ, 

pliū̃rė ʽrozmokły grunt, błoto; wolny stolec, biegunka; kura znosząca miękkie jajaʼ (⇒ vb. 

denom. pliūrauti b.z.a. ʽwypróżniać sięʼ), pliūrai b.z.a. m.pl. ʽosad na dnie butelkiʼ, ⇒ 

pliū̃roti ʽpluskać się w sadzawce a. kałuży (o gęsiach, kaczkach)ʼ. Por. łot. pļūtas f.pl. 

ʽrozwolnienie, biegunka (u ludzi i zwierząt)ʼ, ⇒ pļūtît ʽmieć biegunkęʼ : lit. pliū̃tyti, -iju, -

ijau ʽjeść siorbiącʼ i ʽcierpieć na biegunkę (o krowie)ʼ. Gw. pliutė b.z.a. ʽbiegunkaʼ (słownik 

Miežinisa) jest letonizmem. 

 plazdė́ti, plãzda, plazdė́jo 1. ʽbić, uderzać, machać skrzydłami, trzepotaćʼ, 2. ʽfruwać, 

latać, szybowaćʼ, 3. ʽłopotać na wietrze – o chorągwi, fladze, żagluʼ, 4. ʽbić – o pulsieʼ 

(plasta gyslos SD «bije puls»), ʽkołatać – o sercuʼ, 5. ʽdrgać, poruszać się – o liściach na 

drzewieʼ, 6. ʽciężko dyszećʼ (war. s-mobile: splazdė́ti) — czasownik na -ė-, utworzony od 

wykrz. plàst, por. Sparnais plàst ir nuskrido varna ʽSkrzydłami «plast» i poleciała wronaʼ. 

Kai išsigąsti – plàst plàst širdis ʽKiedy jesteś wystraszony, to serce «plast plast» łomoczeʼ. 
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Plàst anšoko vanagas ant vištos ir užtūpė ʽNagle «plast» spadł jastrząb na kurę i przydusił 

[ją]ʼ. Brzmienie plazdė́ti pochodzi przez udźwięcznienie -st- > -zd- z plastė́ti, plãsta, -ė́jo 

(por. graizdė́ti ob. graistė́ti; spurzdė́ti ob. spurstė́ti), plastėjimas gyslų SD «puls» (por. 

tvinksėjimas). Nawiązanie w łot. plezdinât, -ãju ʽuderzać skrzydłamiʼ. Do plàst są oboczne 

wykrz. plàs (zob. plasnóti) i plà (zob. plapė́ti). ALEW 787 nie dostrzega derywacji od 

wykrzyknika i uznaje morfologię wymienionych czasowników za niejasną. — Drw. 

plazdénti ʽuderzać skrzydłami; trzepotać na wietrze, powiewać; kołatać (o sercu)ʼ. — War. z 

nagłosem bl-: blazdė́ti, blãzda, -ė́jo (por. blebė́ti ob. plepė́ti); z samogłoską -e-: plezdė́ti. Od 

wykrzykników pochodzą również synonimiczne czas. plasnóti i vasnóti.  

 plebõnas 2 p.a. = /pľabõnas/ stlit. ʽproboszcz, ksiądz zarządzający parafiąʼ (Plebonus, 

kunigus vienu balsu prašykiat, idant to mokslo neslėptų MŽ 1115 ʽProboszczów, księży 

proście, aby tej nauki nie ukrywaliʼ), SD «pleban» — zapoż. z błr. pljabán (war. plebán, 

stbłr. plebanъ) ʽproboszcz rzymsko-katolickiʼ (por. ĖSBM 9, 235), ⇐ pol. pleban ⇐ śrłac. 

plebanus (por. SW IV, 226, Brückner 417, SLA 170, Borowska 356, LEW 266n.). POLŽ 745: 

wprost z pol. War. stlit. plebanas, plibonas. Osobno zob. klebõnas. — SD namai plebono 

«plebania», vietinykas plebono «komendarz» [ʽtymczasowy administrator beneficjum 

kościelnegoʼ, SPXVI]. Zob. też prãbaščius. 

 plebonijà 2 p.a. przest. ʽplebania, probostwoʼ, SD: «parafia», rūpestis apie kieno 

plebonijų SD «komenda» [ʽdoczesna administracja duchownego beneficiumʼ, L.] — zapoż. 

ze stbłr. plebanija, błr. plebánija (⇐ pol. przest. plebanija, dziś plebania), por. SLA 170, LEW 

266n. War. klebonijà (zob.). 

 plẽcius, -iaus 2 p.a. = /pľãc̓ us/ stlit., gw. ʽplac, przestrzeń otwarta, niezabudowana; 

działka budowlanaʼ (war. pliãcius, plėc̃ius) — zapoż. ze stbłr. pljacъ, plecъ ʽdziałka ziemi 

przeznaczona na siedlisko; niezabudowana przestrzeń; pole bitwyʼ, por. błr. pljac, -a (⇐ pol. 

plac ⇐ nwm. Platz m., WDLP, s.v. plac). War. z -č-: plẽčius ⇐ stbłr. pljačъ. War. ze zmianą 

pl > kl: klẽcius. W kwestii dwojakiej pisowni <Ce> i <Cia> zob. s.v. klémka. Zob. też SLA 

170, ZS 42, LEW 610 i ĖSBM 9, 248.  

 pledẽkšnė 2 p.a., plėdẽkšnė 2 p.a. gw. 1. ʽpłaski, niedojrzały strączek (grochu, bobu)ʼ, 

2. ʽresztka mydła, zmydlony kawałekʼ, 3. ʽpłaski kamieńʼ, 4. ʽryba podobna do płoci, Blicca 

bjoerknaʼ. Niejasne. Wygląda jak derywat od interi. pledèkš (o upadku, spadnięciu), a więc 

bez związku z neosuf. -ekšn- (zob. ožẽkšnis). Por. jeszcze czas. plėdúoti ʽiść wymachując 

rękami; (o ubraniu) rozwiewać się na wietrzeʼ, išsiplėdúoti ʽrozkopać się – o niemowlęciu w 

rozwiniętych pieluchachʼ, plèdaruoti – o łopotaniu rozwianego ubrania, też ʽpaplać, pleśćʼ, 

plèderškuoti ʽiść w rozwianym odzieniuʼ. 

 plėgà 4 p.a. 1. stlit. i gw. ʽklęska, nieszczęście, dopust Bożyʼ (zob. SLA 170), 2. gw. 

ʽbaty, lanieʼ (Išdykėliui vaikui reikia plėgõs ʽTemu urwisowi należy się lanieʼ), 3. gw. 

ʽuderzenie, cios, razʼ (Gavo plėg̃ą per žandą ʽDostał cios w twarzʼ) — zapoż. ze stbłr. 

pljakga, pljaga ʽkara boska; nieszczęście; uderzenie; chłostaʼ ⇐ pol. plaga ʽnieszczęścieʼ, 

przest. plagi f.pl. ʽbaty, chłostaʼ (⇐ łac. plāga, zob. Bańkowski II, 596). Por. LEW 610n., 

POLŽ 518n. — War. plega b.z.a. = /pľaga/ (por. plẽcius ob. plėc̃ius; slesnà ob. slės̃na), plagà 

2 p.a., m.in. DP ʽplagaʼ (⇒ vb. denom. plagavóti ʽplagowaćʼ). — Łot. plāga ʽPlage, 

Kinderkrankheitʼ ⇐ śrdn. plage (Jordan 82). 

 pléiskanos, -ų f.pl. 2 p.a. ʽłupież we włosachʼ (SD «otręby w głowie»). Warianty: 

pleiskãniai; pláiskanos (Šlapelis 350); sonoryzowane: pleizgãnės; monoftongiczne: 

pleskáinios i plẽskės DVŽ, plẽsnos i plẽsnės DVŽ. Osobno zob. syn. pliùsnios i blùzganos. 

Bez etymologii. LEW 611, s.v. pleikanà operuje pierwiastkiem pie. *(s)p(h)el- ʽabreißen, 

spaltenʼ i przemilcza kwestię lit. dyftongu. — Drw. pleiskanìnė ʽliszajʼ.  
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 pléišė 1 p.a., pleĩšė 2 p.a. 1. ʽkrążek wygolony na głowie katolickiego duchownego, 

tonsuraʼ (syn. praskutà, skutnà), 2. przest. ʽprzedziałek we włosachʼ — prawdopodobnie 

zapoż. ze stpol. plesz m./f. ʽtonsuraʼ (XV-XVII w.), z wokalizmem zmienionym na skutek 

adideacji do czas. pléišėti ʽpękać, łupać sięʼ (zob.). Brak u Kabašinskaitė 1998. — Drw. 

praskustpleišis MT ʽczłowiek z tonsurąʼ – pogardliwie o księdzu katolickim, o papiście (por. 

praskùsti m.in. ʽwygolić tonsuręʼ). Vb. denom. prapleišyti MT ʽwygolić tonsuręʼ. 

 pléišėti, prs. pléišėja (war. pléiši, pléišia, pléišti), prt. pléišėjo 1. ʽpękać – o skórze rąk, 

o desce, drzewie, ziemiʼ, 2. ʽrozrywać się, łupać się – o skale, kamieniuʼ, 3. przen. ʽkrzyczeć, 

wrzeszczeć, drzeć sięʼ, atpléišėti ʽodłupywać sięʼ, supléišėti ʽpopękać, rozłupać się, rozlecieć 

sięʼ — formacja duratywna na -ė- z neoapofonicznym SO/SE pleiš- od SZ plyš-, por. plýšti 

ʽpękać, rozrywać sięʼ (starym SE było tu plėš-, zob. plė́šti). Paralele dla SP: néikti ⇐ nỹkti; 

réižtis ⇐ (pa)rýžti; tréiškėti ⇐ trìkšti. Nawiązanie łot. sapleĩsêt striķus ʽrozwiesić w pewnym 

porządku powrozy rybackie do suszeniaʼ (ME III, 334, 702). Podobne ujęcie alternacji 

samogłoskowej w ALEW 792n. — Neoapofonia plyš- ⇒ plieš-: plíešas (zob.). Neoapofonia 

plyš- ⇒ plaiš-: plaišìnti (zob). — Postverbalia: pléiša ʽpęknięta deska; odłupana koraʼ, 

pleĩšas 1. ʽklinʼ (syn. pleĩštas, pliẽškas), 2. ʽodłupana szczapa drewnaʼ (syn. pliauskà), 

pléišata ʽkora, zwł. brzozowaʼ, pléišė – pogardliwie o dziewczynie, kobiecie (por. pol. pot. 

zdzira ʽstara ladacznica, wycieruchʼ, przest. zdziera ⇐ zdzierać (SW VIII, 428), pléišena ʽpas 

zdartej kory, łub, łykoʼ (syn. plíešas), też ʽodłamek kamieniaʼ, pleĩškas (zob.). Vb. 

denominativa: pléišioti, -ja, -jo ʽpękać – o deskach na słońcu, o skórze rąk, piętʼ, pleĩšyti 

ʽwbijać klin, klinować; wbijać nit, nitowaćʼ, SD pleišiju «nituię» (por. pleĩšas), pripleĩšinti 

ʽnarąbać drewnaʼ. 

 pleĩškas 4, 2 p.a. gw. 1. ʽklin do rozszczepiania drzewaʼ (Skrobliniu pleiškù gerai 

skaldyti kelmai ʽGrabowym klinem dobrze łupie się pnie/karczeʼ), 2. ʽnit z drewna lub staliʼ 

— drw. dewerbalny na -kas od pleiš-, por. pléišėti ʽpękać, łupać sięʼ. Znacz. etym. nomen 

instrumenti ʽkawałek drewna służący do rozszczepiania twardych materiałówʼ. Podobna 

budowa: praìrkas ⇐ praìrti; tãškas II ⇐ tašýti. Dublet z osnową plieš-: pliẽškas (zob. s.v. 

plíešas). Por. piẽtvis ob. peĩtvis; spíegas ob. spéigas. — Z innymi tematami: pleĩškis ʽklin, 

nitʼ, pleiškỹs ʽskurczʼ (syn. mėšlùngis, plėštalùngis), pleĩškė a. pléiškė ʽklin; dłutoʼ, też bot. 

ʽżycica roczna, Lolium temulentumʼ. — Z innym sufiksem: pleĩštas ʽklin, nitʼ, war. pléištas, 

pleĩštis (⇒ vb. denom. pleištúoti ʽwbijać klin, klinowaćʼ). — Drw. wsteczny: pleĩšas ʽklin do 

rozszczepiania drzewaʼ (⇒ vb. denom. pleĩšyti, -iju, -ijau ʽwbijać klin; nitowaćʼ, SD pleišiju 

«nituię»). 

 pleitùkas 2 p.a. przest. 1. ʽkłak pakulany lub zwitek papierowy do przybijania naboju 

w lufie strzelby, tzw. flejtuchʼ, 2. ʽzrobiona z pakuł zatyczka do beczkiʼ, 3. przen. ʽpsotnik, 

urwis; kłamca; mały, zły człowiekʼ — zapoż. z pol. przest. flejtuch, flajtuch 1. ʽzwitek gazy 

do tamowania krwi, tamponʼ, 2. ʽkłak do przybijania naboju w lufie strzelby oraz do jej 

czyszczenia; pakuły na drucie do czyszczenia wąskich otworówʼ, 3. przen. ʽniechluj, 

niezdaraʼ. Wyraz ten przejęto z nwn. *Fleituch, por. flaien, fleien ʽczyścić, myćʼ i Tuch 

ʽchusta, ścierkaʼ (WDLP). Inaczej Bańkowski I, 375: z nwn. *flēt-tuch. Z substytucyjnym p 

za f i k za ch oraz akcentuacją jak w lit. klasie na -uk-. Zob. też trãpas II. 

 plė́kėti, plė́ka, plė́kėjo ʽpleśniećʼ — durativum stanu na -ė- od pwk. plėk- o nieustalonej 

proweniencji. Odpowiednik łot. plêk- w cps. nuoplêkt ʽzabrudzić sięʼ, saplêkt ʽstęchnąćʼ. Por. 

1° pwk. *plē- w psł. *plě-snĭ ʽpleśńʼ, cs. plěsnĭ, ros. plésenь, czes. plíseň, 2° pwk. *pel- w lit. 

pelė́ti (zob. s.v. oraz LEW 614, 566). — Drw. plė́kti, plė́ksta, plė́ko inchoat. ʽtęchnąć, 

pleśnieć, pokrywać się pleśnią (o zbożu, mące, sianie, chlebie, naczyniu)ʼ, apiplėkstu SD
1 

«kopcę się» (syn. aprūkstu), paplė́kti ʽzatęchnąć, stęchnąćʼ, priplė́kti ʽprzytęchnąćʼ, suplė́kti 

ʽzapleśniećʼ; plė́kinti caus. ʽdoprowadzać do pleśnieniaʼ, apiplėkinu SD
1 «obrudzam». 
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Nomina: plėkaĩ m.pl. ʽpleśńʼ (też z krótkością: plekaĩ), plėkesiaĩ 3 p.a. m.pl. ʽpleśńʼ (por. 

puvės̃iai), do tego z SD: apiplėkįs «ubrudzony, ubrukany» (syn. išvalkiotas); «okopciały» 

(syn. aprūkytas), implėkįs «brudny» (implėkimas «brud»), priplėkįs SD
1 «wstęchły» 

(priplėkimas SD
1 «wstęchlina, wstęchnienie»). Por. łot. plêkus ʽstęchły zapachʼ. 

 plekšė́ti, plèksi, plekšė́jo 1. ʽz lekka uderzać, klepać, poklepywać (konia)ʼ, 2. ʽo rybie: 

pluskać, chlastać ogonemʼ, 3. ʽo fali: pluskać, uderzać o brzeg, o burtę łodziʼ, 4. ʽcmokać 

smakując co; mlaskaćʼ, 5. ʽcmokać na koniaʼ, 6. ʽo gotującej się kaszy: bulgotaćʼ — 

czasownik z suf. -ė- od wykrz. plèkš, plèkšt o klepnięciu, klaśnięciu, pęknięciu (beczki, bańki 

mydlanej), pluśnięciu, o rzuceniu czym. Zob. też plekšė́ti. — Z innymi sufiksami: plekščióti 

ʽwyklepywać ciastoʼ, delnais plekšẽna ʽklaszcze w dłonieʼ, plekšnóti ʽklaskać; pluskać – o 

rybachʼ, plekšóti ʽleżeć a. siedzieć bez ruchuʼ. 

 plèkti, pleñka (war. plẽka), suplẽko gw. ʽspłaszczać się, zbijać się (o sianie), ścieśniać 

sięʼ, paplẽkusi nosis ʽspłaszczony nosʼ, priplẽkusia nosim negražus vyras ʽnieładny [jest] 

mężczyzna ze spłaszczonym nosemʼ. War. ze zmianą pl- > bl-: blèkti, bleñka, sublẽko 

ʽzapadać się – o cieście bez drożdży; twardnieć – o wysychającej ziemi. Niejasny wariant do 

plàkti? Por. wtórne le < la w plekúoti ʽzbijać siano w płastyʼ < plakúoti (vb. denom. od 

plãkas, plẽkas ʽpłast siana, słomyʼ), poza tym w plezdė́ti, pašlemėk̃as. — St. zanikowego 

pluk- (typ RuT ⇐ ReT) można się dopatrywać w czas. plùkti, plukù, plukaũ ʽtłuc, bić, trzepać 

(len)ʼ. Zob. też plū̃kti ʽtłuc, bić, ubijaćʼ. 

 plėm̃as 2, 4 p.a. gw. ʽplama, zwykle na ubraniuʼ (Šviesūs drabužiai greitai ima plėmùs 

ʽJasne ubrania szybko ulegają zaplamieniuʼ) — ze zmianą rodzaju zapożyczone z błr. 

pljáma, -y, pol. plama. War. f. plėmà 4 p.a., plė́ma 1 p.a. — Drw. plėmẽlė ʽplamka; cętka (na 

skórze pstrąga)ʼ. Vb. denom. suplėmúoti ʽpoplamić, zaplamićʼ. — War. plėt̃mas (išplėtmúoti) 

jest objawem kontaminacji z syn. pėtmas (zob. pėtmė;̃ por. LEW 614); z udźwięcznieniem tm 

> dm: plėdmà ʽplama na twarzyʼ; ze zmianą tm > km: plėkma b.z.a. JU ʽplama na obrusieʼ.  

 plemė ̃4 p.a., plẽmė 2 p.a. stlit., gw. ʽród; rodzinaʼ (Nes per moterystę plemė ažusilaiko, 

namai ilgai patinka, vaisosi ir... niekadu negaišta SP I, 2314 ʽBo przez małżeństwo plemię 

się zachowuie, dom długo trwa, mnoży się i... nigdy nie niszczeieʼ. Plemių sąrašas ʽSpis 

rodówʼ. Plemė ̃visa buvo suvažiavus ʽCała rodzina się zjechałaʼ) — zapoż. ze stbłr. plemja, 

błr. plémja, -eni n. (gw. pljamjá), por. ros. plémja, -eni. SD sena plemė «starodawny dom». 

Zob. SLA 171, ZS 42, LEW 614 (brak w ALEW). 

 pléndė 1 p.a. gw. ʽobszar, połać (pola, zasiewu), terenʼ (syn. plótas). War. pléngė. Bez 

etymologii. 

 plendė́ti, pléndi (war. plénda), plendė́jo gw. ʽpłonąć, palić sięʼ, nuplendė́ti ʽspłonąćʼ 

(Jis plendė́damas suplendė́jo JU ʽSpalił się do cnaʼ) — wygląda na denominalne praesens z 

suf. -da- od osnowy plėn- jak w plė́nis, plė́nys ʽzarzewie, gorący popiół; płomieńʼ (por. LEW 

615). Złorzeczenia: Kad tu suplendėtum! ʽOby cię ogień pochłonął!ʼ Tegu sùplenda! ʽDo 

diabła z nim!ʼ — War. s-mobile: splendėti, splendžia, -ėjo b.z.a. ʽbłyszczeć, promienieć, 

świecićʼ. — Drw. plendės̃ai m.pl. ʽzarzewieʼ. 

 plendra b.z.a. gw. ʽkobieta złego prowadzeniaʼ, czyt. [pľandra] — zapoż. z pol. flądra, 

czyt. [flondra]. Pisownię <CenC> dla /CʼanC/ skomentowano s.v. klémka. Zob. też pliùndra. 

— Vb. denom. plendravóti ʽuprawiać nierządʼ (Ana plendravó[ja] prie laidokų JU).  

 plė́nis, -ies 1 p.a. f., zwykle pl. plė́nys, -ių 1. ʽżarzące się węgle, węgle strzelające w 

powietrzeʼ (Plė́nys laksto, baisu, kad neužsidegtų ir kitos triobos), 2. ʽzarzewie, gorący 

popiółʼ, SD plėnys «perzyna», 3. ʽpopiół, zgliszczeʼ. War. plė́na, plė́nė. Odpowiedniki 

bałtyckie: łot. plẽne ʽbiały popiół na węglachʼ, plēnes f.pl. ʽpłatki popiołuʼ, stpr. plieynis EV 
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ʽzarzewie, Stopasscheʼ [ʽStaubascheʼ]. Būga, RR I, 474 zaproponował powiązanie z pwk. 

pbsł. *plē- jak w ros. arch. plětь, plěju 1. ʽpalić się bez płomienia, tlećʼ, 2. ʽgnić, butwieć, 

rozkładać sięʼ, drw. ros. arch. plěnь f. ʽrzecz zetlała, zbutwiała; zgniły owocʼ. To zestawienie 

jest szeroko akceptowane, por. np. BSW 225, REW II, 369. PKEŽ 3, 294n. mówi o pwk. pb. 

*plē- o odmiennym znacz. ʽrozpadać się, drobić sięʼ. Transponat ie. *pleh1-ni-, por. ALEW 

794. Łączeniu plė́nis z pelenaĩ ʽpopiółʼ (tak robią IEW 802 i LEW 615n.) sprzeciwia się 

struktura pierwiastka. — Vb. denom. plė́nėti, -ėja, -ėjo ʽo żarze: pokrywać się popiołemʼ, 

plė́nyti, -ija, -ijo ts., refl. plė́nytis ʽo piecu: mocno się palić, buchaćʼ, plėnóti, -ója, -ójo ʽpalić 

się mocnym płomieniemʼ, karštis jau plėnója ʽgorączka już się wzmagaʼ, užsiplėnóti ʽo 

drewnie: zająć się, zacząć się palić płomieniemʼ. Zob. też plendė́ti. 

 pléntas 1, 3 p.a., pleñtas 2, 4 p.a. ʽdroga bita, utwardzona, pokryta żwiremʼ 

(neosemantyzm: ʽszosaʼ, NDŽ ʽChausse, chaussierte Landstraßeʼ). War. f. plénta. 

Dwuznaczne. Po pierwsze może być sb. postverbale od plentavóti, -ju, -jau ʽwyrównywać 

powierzchnię gruntu, usuwając drzewa, pnie, krzaki, niwelować teren, aby przedstawiał 

równą płaszczyznęʼ < *pliantavoti, co z pol. plantować ts. (war. plentúoti < *pliantúoti). Po 

drugie może to być zapożyczenie pol. plant m.in. ʽwierzchnia część nasypu kolejowego, 

służąca za podstawę dla toru, torowiskoʼ (SW). To pociąga za sobą przypuszczenie o zmianie 

znacz. ʽtorowiskoʼ (tu brak świadectwa lit.) na ʽdroga bitaʼ. Inaczej LEW 616, który uważa 

wyraz za rodzimy i wiąże go z rodziną plet-/plat-, jak w plės̃ti, platùs. — Drw. pléntininkas 

ʽten, kto dogląda drogi, kto naprawia drogęʼ, cps. pléntkelis ʽszosaʼ, dosł. ʽplantowana drogaʼ 

(por. kẽlias). Por. też zwroty: į pleñtą sudègti ʽdo szczętu, doszczętnie spłonąćʼ, iš pleñto im̃ti 

ʽze wszystkich sił zabrać się (do pracy)ʼ. — Nazwy wsi: Plénta, Pleñtas. — Być może tu 

także plénta 1 p.a. albo plentà 2 p.a. ʽdno rzekiʼ. Por. Čystas vandenėlis – visa plentà matyti 

ʽCzysta woda — widać całe dno rzekiʼ. Šio upelio tokia lygi plenta ʽTa rzeka ma takie równe 

dnoʼ. 

 pléntoti, pleñtoti, -ju, -jau = /pľantoti/ gw. ʽplątać, wikłaćʼ, supléntoti ʽsplątać nici; 

uwiązać (krowę na łańcuchu)ʼ, refl. pléntotis ʽplątać się (pod nogami)ʼ, apsipléntoti ʽzawrzeć 

małżeństwoʼ, išsipléntoti ʽwyplątać się, wykaraskać sięʼ, įsipléntoti ʽzaplątać się w czym, 

utkwićʼ, przen. ʽuwikłać się w coś nieprzyjemnegoʼ — zapoż. z pol. plątać = [plontać] 

ʽimplicare, impedire; impediriʼ. — Drw. plentatìs ʽplątaninaʼ. 

 plénta 1 p.a., plentà 2 p.a. gw. ʽdno rzekiʼ (Čystas vandenėlis – visa plentà matyti), ⇒ į 

pléntą lub ikì pléntos adv. ʽzupełnie, całkowicie, do cnaʼ (znacz. etym. ʽdo dnaʼ). Bez 

etymologii. 

 plepė́ti, plepù, plepė́jau 1. ʽpleść głupstwa, mówić wiele i bez potrzeby, paplaćʼ (war. 

sonoryzowany: blebė́ti), 2. ʽbulgotać – o płynieʼ — czasownik o osnowie ple-p-, pochodzącej 

od powtórzonego wykrz. ple-ple, będącego wariantem do ble-ble (Blè-blè-blè kelis žodžius, 

tai kas čia do kalba! ʽOn tylko «ble ble ble», więc co to za mowa!ʼ). Paralele s.v. bėb̃ti. 

Odpowiednik łot. plepêt, plepinât ʽpaplaćʼ. Por. pol. przest. plaplać ʽmówić dużo i bez 

potrzebyʼ od interi. pla-pla; w XVI w. plapać, dziś paplać (Zdancewicz 346 niesłusznie 

uznał to za lituanizm). — Z innymi sufiksami: plepénti ʽmówić, opowiadać; paplaćʼ, plẽpinti 

ʽzagadywać kogo, wciągać w rozmowęʼ, plepsė́ti ʽpaplać; bulgotaćʼ; plèptelėti ʽniechcący 

powiedziećʼ – od wtórnej formy wykrz. plèpt. — Postverbalia: plepà 1. ʽpaplaninaʼ, 2. c. 

ʽten, co paplaʼ, plepaĩ m.pl. ʽplotki, słuchyʼ, plepáila c. ʽpaplaʼ, plẽpalas ʽpaplanina; 

głupstwa, bzdury, brednieʼ, plẽparas c. ʽpaplaʼ, plepérza c. ʽpaplaʼ (neosufiks jak w kevérza), 

plèpeta a. plepẽtas c. ʽpaplaʼ (⇒ plepetū̃nas ts.), plepỹs ʽpapla, pleciugaʼ (łot. plepis ts.), 

plèpkus ts. (por. trèpkus, tùpkus), plepūzà c. ʽpapla, gadułaʼ (por. terliūzà). — Złożenie 

tautologiczne: plepetáuza c. ʽpaplaʼ – przez degeminację z *plepet-tauza, por. plẽpetas 

ʽpaplaʼ, tauzà ts. (por. šalìgrečiai, vėtrãvėjis). 
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 plerp̃ti, plerpiù, plerpiaũ gw. 1. ʽwydawać wysoki, ostry, drażniący dźwięk (o motorze, 

maszynie), warkotać, terkotać, turkotaćʼ, 2. ʽgrać nieumiejętnie na skrzypcach, dudach, 

klarnecie; rzępolićʼ, 3. ʽgłośno wciągać ustami, siorbać, chlipaćʼ, 4. ʽchrapaćʼ, 5. ʽo koniu: 

parskaćʼ, 6. o głosie gęsi, kaczki, dzięcioła, żołnyʼ, 7. ʽo pocisku: wydawać świstʼ, 8. ʽmówić 

głupstwa, pleść bzduryʼ — czasownik o osnowie pler-p-, pochodzącej od powtórzonego 

wykrz. pler-̃pler ̃ (zob. plérti). Paralele: klerk̃ti ⇐ kler-̃kler;̃ pliurp̃ti ⇐ pliur-̃pliur.̃ Wtórna 

postać wykrzyknika: plérp-t o odgłosie tłukącego się garnka (por. pliurp̃t). Udźwięcznionym 

wariantem do plerp- jest blerb-, blerbiù, blerb̃ti (wykrz. *bler, *bler-bler nie jest 

poświadczony). — Z innymi sufiksami: plerpė́ti ʽo kaczce: kwakaćʼ (syn. kvaksė́ti), war. 

blerbė́ti ʽmówić niezrozumiale, w obcym języku (o Żydach); mówić głupstwa; bulgotać (o 

kaszy); plérpinti a. plerp̃inti ʽrzępolić na skrzypcachʼ (atsiplérpinti ʽrozsiąść się szeroko, 

rozeprzeć się usiadłszyʼ), war. blérbinti ʽhałasowaćʼ; plerpsė́ti ʽwarkotać; puszczać bąki; 

paplać, trajkotaćʼ, war. blerbsė́ti; plerpsóti ʽsiedzieć bezczynnie, próżnowaćʼ. Nomina: 

plérpa a. plérpis c. ʽgaduła, paplaʼ, war. blerbà, blérba; plerp̃kus a. plerplà ʽprzedmiot 

rozklekotany, grzechoczącyʼ, war. blerblỹs ʽpłaksaʼ. 

 plérti, plérsta (war. plers̃ta, plę̃ra, plerña), plẽro gw. ʽrozszerzać się, rozłazić się (o 

butach, rękawicach), rzednąć, rozpadać się; o cieście: rosnąćʼ, išplérti ʽrozchwiać się, 

rozklekotać sięʼ, paplérti ʽsflaczeć, zwiotczećʼ — czasownik utworzony od wykrz. pler ̃ (o 

pykaniu fajki, o głosie derkacza), pler-pler (zob. plerp̃ti). — Drw. plerė́ti ʽszerzyć się, np. o 

wysypce, krostach; zbyt się rozszerać, np. o otworze w drewniaʼ, išplẽrinti caus. ʽrozszerzyć, 

rozchodzić (przyciasne obuwie)ʼ, refl. ʽrozsiąść się szeroko, rozeprzeć sięʼ, išsipleróti iter. 

ʽbujnie się rozrastać (o zbożu), rozszaleć się (o pożarze)ʼ. Nomina: plérza a. plerzà c. 1. 

ʽczłowiek rozlazły, powolny, niemrawy; otyłyʼ, 2. ʽpapla, gadułaʼ (syn. plérpa). 

 pleskoti, pleskoju, pleskojau stlit. ʽklaskać, głośno uderzać dłonią w dłońʼ: SD
1 pleskoju 

«kląskam, klęskam, kleszczę» (Ruhig: rankomis pleskoju) — zapoż. ze stbłr. pleskati, 

pljaskati, por. błr. pljáskacь, -aju, 3 sg. -aje. Na podstawie błr. spodziewamy się akcentu na 

pierwiastku: *pliãskoti, *plẽskoti, tymczasem LKŽ akcentuje pleskóti (zob. następne hasło). 

— Drw. pleskojimas SD
1 «klaskanie», SD «plusk, pluskanie». — Niejasny jest wokalizm a w 

war. plaskuoti MŽ ʽklaskaćʼ, plaskuojimas BRB ʽradosne okrzyki, Frohlockenʼ (ALEW 794) – 

może z wyrównania do syn. plasnúoti, plasnóti ʽklaskać w dłonieʼ. 

 pleskóti, pleskóju, pleskójau gw. 1. ʽo kowalu: płaszczyć żelazo uderzeniami młotaʼ, 2. 

intr. ʽbrnąć przez błoto, wodęʼ, supleškóti ʽzbić, spłaszczyćʼ, užpleskóti ʽzalepiać oczy – o 

niesionym wiatrem śnieguʼ — zapoż. z błr. pljaskácь, pljaščú, 3 sg. pléšča ʽuderzać z 

hałasem lub pluskiem; stukać, uderzać czymś płaskim, np. pralnikiemʼ. 

 plẽsnas 4 p.a., też f. plesnà 4 p.a. 1. ʽgórna część stopy ludzkiej między palcami a 

kostką, tzw. podbicieʼ (Aukštas plẽsnas, negalima apsiauti ʽWysokie podbicie, nie można się 

obućʼ), 2. ʽkiść ręki, dłoń, otwarta dłońʼ (Įsidūriau adatą į plẽsną ʽWbiłem sobie igłę w 

dłońʼ). Warianty: z le > la: plãsnas; z insercją k: plẽksnas (plãksnas), pleksnà. Odpowiedniki 

łot. pleksne, ple̦ksna ʽpodeszwa stopyʼ (war. ple̦zna, ple̦zda) oraz ple̦sa ʽbłona pływna u gęsi 

i kaczek, Schwimmfußʼ. Z innym sufiksem: stpr. plasmeno EV ʽVuesbrett, podeszwa stopy 

między śródstopiem a palcamiʼ. Rekonstrukcja: pbsł. *plet-sna-, *plet-snā-, gdzie *plet- jest 

formą pierwiastkową wyabstrahowaną z prs. intr. *pletu < pie. *pleth2-e/o- ʽrozszerzać sięʼ 

(por. LIV
2 486), zob. lit. plečiù s.v. plės̃ti tr. ʽrobić szerszym, poszerzaćʼ. Znacz. etym. 

ʽszersza część (stopy, ręki)ʼ. — Odpowiedniki słowiańskie mają charakter reliktowy (ESJS 

655), por. strus. plesno, plesna ʽpodeszwa stopyʼ, ros. gw. plesná, ukr. plesnó (gw. plesnó) 

ts., błr. przest. plésna [ʽpodbicieʼ, war. pljósьnja ts., też ʽwgłębienie w dłoniʼ, ĖSBM 9, 190], 

słń. plésno. Dla scs. poświadczone są przede wszystkim formy dualis: plesně ʽpodeszwy obu 

stópʼ, gen. plesnu, instr. plesnoma; wyjątkowe jest sg. n. plesno (zob. ESJS, ibid.). Do 



1311 

na prawach rękopisu 

staropruskiego suf. -m- zdaje się nawiązywać słń. gw. plésmo m.in. ʽpodbicie, górna część 

stopyʼ. BSW 225 operuje neopwk. *ples- i odtwarza dwie praformy: *plesmenā- (na 

podstawie stpr.) oraz *plesnā-. Zob. też IEW 833 i LEW 601. 

 plesténti, plestẽna, plestẽno gw. 1. ʽo ptaku: machać, uderzać skrzydłamiʼ (plestenu 

sparnais SD «trzepięcę się»), 2. ʽo sztandarze: powiewać, łopotać na wietrzeʼ — czasownik 

na -en- od interi. plèst plèst m.in. o biciu skrzydłami (też plė́st plė́st). Por. kikénti, lepénti i 

urénti. — Z innym sufiksem: plestė́ti, plẽsta (war. plẽsti), plestė́jo 1. ʽłopotać skrzydłamiʼ, 2. 

ʽbić – o pulsieʼ (gysla plestinti SD «żyła pulsowa, oddechowa»), 3. ʽuderzać dziobem (o 

pisklęciu w jaju)ʼ, 4. ʽmigać sięʼ: plesta SD «miga się co, migoce», 5. ʽzaświecić się – o 

oczach osoby, która czegoś pragnieʼ. Por. bliskoznaczne czas. plasnóti i plazdẽti (< plastė́ti).  

 plės̃ti, plečiù, plėčiaũ 1. ʽrobić szerszym, rozszerzać, poszerzaćʼ, 2. ʽrozpłaszczać (np. 

bochenek chleba na łopacie)ʼ, 3. ʽrozwijaćʼ. Refl. plės̃tis, plečiúos, plėčiaũs ʽrozszerzać się, 

rozpościerać się, rozrastać się, rozwijać sięʼ. War. s-mobile: splės̃ti, splės̃tis (zob. LEW 875). 

Odpowiednik łot. plest a. plèst, prs. plešu a. plèšu, prt. plētu a. pletu ʽrozszerzać, 

rozpościeraćʼ, refl. plestiês. Alternacja SE plet- i WSE plėt- w pdg. koniugacyjnym 

przypomina takie wypadki, jak lek-/lėk-, slep-/slėp- oraz sreb-/srėb-. Formacja praesentis z 

suf. -i̯a- weszła zapewne na miejsce starszej *pletù, refl. *pletúos, por. wed. práthate 

ʽrozpościera sięʼ < pie. *pleth2-e/o- (por. LIV
2 486). — W słowiańskim jest do odnotowania 

sb. *plet-i̯a-, por. scs. plešte n. ʽὦμος, νῶτον, bark, ramięʼ, sch. plèće ʽłopatka, scapulaʼ, ros. 

plečó ts., pol. plece ts. (⇒ nom. du. plecy ʽobie łopatkiʼ). W kwestii znaczenia por. lit. petỹs. 

Germański pokazuje drw. vṛddhi: stang. feald m. ʽpole, fieldʼ, stwn. feld n. ts., < pgerm. 

*felþa- < pie. *pelth2-o-. — Drw. pletnùs ʽtęgiʼ, pletnì mergà ʽdziewczyna przy kościʼ. — 

WSE plėt-: plėčiaũs (prt.), drw. plėtóti ʽrozszerzać, rozwijaćʼ, plėtótis ʽrozpościerać się, 

rozkrzewiać się, rozkraczać sięʼ, plėtnùs ʽtęgiʼ, plėtnì mergà ʽdziewczyna przy kościʼ, plėtrà 

(zob.). — Neopwk. plės- (⇐ plės̃ti): išplėstãkis ʽo rozszerzonych oczachʼ (por. ìšplėstas, 

akìs), plė́sčioti ʽmachać, wymachiwać (rękami, nogami); uderzać skrzydłami, trzepotać; 

łopotać na wietrzeʼ. Do tego interi. plė́st o uderzeniu skrzydłami, o spadającym przedmiocie. 

War. s-mobile: išsisplėčióti ʽrozpościerać sięʼ, splėsčioti b.z.a. ʽwymachiwaćʼ, splėstas b.z.a. 

ʽpłaski – o stopieʼ. — SO plat-: platùs (zob.), samplatà (zob.). — SZ ma postać plit- (typ RiT 

⇐ ReT), co jest innowacją zam. *pilt-, zob. plìsti. 

 plės̃tras 2 p.a., plẽstras 2 p.a. 1. ʽpłat, płacheć (ziemi, łąki), np. Plėstrais da yra ir 

neiššalusių dobilų ʽMiejscami została jeszcze niewymarzła koniczynaʼ, 2. ʽplama na sierściʼ 

(Visa juoda karvė, tik ant nugaros baltas plėstras ʽKrowa całkiem czarna, tylko na grzbiecie 

biała plamaʼ), 3. ʽplaster na ranyʼ (m.in. DP, SP), 4. ʽplaster w ulu: płat wosku z miodemʼ — 

zapoż. z pol. plaster (⇐ nwn. Pflaster m.). Sonoryzowany war. plėz̃dras ʽplaster w uluʼ 

przypomina swym brzmieniem rodzime war. gaĩzdras i žaĩzdras. Zob. też POLŽ 139. 

 plė́šyti, plė́šau, plė́šiau ʽrwać, targać, zrywać, skubać (pióra)ʼ, DP ʽłupić, rozdzierać, 

rostargiwać, drapać, szarpać, targaćʼ. SD plėšau «drapię co, drę» (syn. draskau), «plondruię 

co» (syn. išvežiu), «szarpam co» (syn. draskau), plėšau miestus, žmones «łupię miasta, 

ludzie», plėšau rūbų «drapię szatę». Cps. apiplėšau «gołocę» (syn. apdraskau), suplėšau 

«rozszarpać co» (syn. sudraskau), suplėšyt SD «roztargać», suplėšyt plaukus SD «roztarchać 

włosy». Refl. plė́šytis ʽrozrywać się, dwoić się; drzeć się, wrzeszczećʼ. Apofonicznie 

sztywny iteratyw na -y- od plė́šti (zob.), por. rė́žyti ⇐ rė́žti oraz slė́gyti ⇐ slė́gti. Z 

porównawczego punktu widzenia jest to prawdopodobnie zastępstwo zanikłego iterativum 

*plúošyti (SO pb. *plōš- ⇐ *plēš-). Za taką rekonstrukcją przemawia odpowiednik łot. 

pluôsît, pluõsît, -u, -ĩju ʽrwać, targaćʼ, refl. pluôsîtiês ʽbrać się za łby, szarpać się, szamotać 

się, wyrywać się; wszczynać wrzawę, hałasʼ (⇒ pluôss ʽosoba niesforna, niepohamowana, 

gwałtownaʼ). Z drugiej strony na rzecz apofonicznej osnowy *pluoš- świadczy lit. plúoštas 
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ʽpęk, garść czegoʼ, które ma wygląd postwerbalnego rzeczownika na -a- od frq. *pluoštyti < 

*pluoš-sty- (por. lãkštas ⇐ lakštýti; maĩštas < *maiš-sty-). — Neoosn. plėš̓ - (⇐ plė́šiau): 

nuplėšióti ʽzrywać (chmiel)ʼ, plėšiótis ʽbardzo głośno krzyczećʼ, dosł. ʽwydzierać się (na całe 

gardło)ʼ. — Neoosn. plėšy-: plėšytojas SD «drapieżca, łupieżca», išplėšytojas SD 

«wydzieracz, wydzierca». 

 plėškà 4 p.a. stlit., gw. 1. ʽflaszka, naczynie szklane z wąską szyjkąʼ, SD «flasza; 

łagiew, łagiewka», 2. plėška iš medžio SD «bukłak» [dosł. ʽnaczynie z drzewa do 

przechowywania płynuʼ], 3. LZŽ ʽpłaska butelkaʼ — zapoż. ze stbłr. fljaška, błr. pljáška, -i 

(⇐ pol. flaszka, drw. od flasza ʽduża flaszkaʼ ⇐ śrwn. vlasche, nwn. Flasche f.). Zob. SLA 

171, LEW 618, ALEW 274. War. plėčkà m.in. BRB pokazuje zmianę šk > tšk (paralele: pūčkà, 

rėčkà, minyčkà). — Stlit. flėška ʽflaszka (mleka)ʼ (CHB) ⇐ stbłr. fljaška ⇐ pol. flaszka. — 

Drw. plėškelė SD «flaszka», plėškinykas SD «łagiewnik» [ʽwytwórca flaszekʼ]. Drw. 

wsteczny: plėšė ̃ZTŽ ʽbutelkaʼ. 

 plėš̃kės, -ių̃ 4 p.a. f.pl. gw. ʽszleje, szory dla konia lub wołuʼ (syn. pakiñktai), por. 

Užmauk arkliui plėškès. Też sg. plėškė ̃ ʽuprząż, pasy rzemienne lub parciane nakładane na 

zwierzę pociągoweʼ (Arkliui plėš̃kę nuimti). Odpowiednik stpr. pleske ʽszory, uprząż, Selen 

[Sielenzeug, Geschirr für Zugvieh]ʼ. Brak uzgodnionej etymologii. Próba etymologizacji 

podjęta przez Būgę, RR I, 313 zakładała pokrewieństwo z gr. πλέκω ʽsplatać, wić, kręcićʼ, 

rozumianym jako refleks pie. *plek-. Prowadziło to do problematycznej rekonstrukcji pb. 

*plēk-skē (wątpliwy sufiks), skąd *plėk-škė na mocy perseweracyjnej asymilacji k-s > k-š, i 

wreszcie – po zaniku k (dysymilacja) – historyczne plėškė.̃ Główne zastrzeżenie budzi 

postulat pwk. *plek- zamiast ogólnie dziś przyjmowanego *pleḱ- (wed. praśna- m. ʽzawój na 

głowie, turbanʼ < pie. *ploḱ-no-; stwn. flahs ʽlenʼ < pie. *ploḱ-so- : gr. πλόκος ʽsplot 

włosów; plecionka; wieniec; pleciona cięciwa łukuʼ). Zob. LIV
2 486, Beekes 2010, 1206n. 

oraz LEW 605. Ostatnio PKEŽ 3, 294 uwzględnia fakt, że pie. *pleḱ-/*ploḱ- wymaga pb. 

refleksów *pleš-/*plaš- i wciąga do dyskusji (słabo poświadczoną) formę gw. plaškinis b.z.a. 

ʽrodzaj sieci rybackiejʼ; ma to być drw. na -in- od neoosn. plašk-, to z metanalizy form *plaš-

ka- lub *plaš-kā-. Te formacje na SO *plaš- mają być porównywalne z praśna-, flahs i 

πλόκος. PKEŽ zakłada alternatywny typ derywacji, mianowicie od pierwiastka na 

wzdłużonym SE *plēš- ʽpleść, splataćʼ. Nie jest to niemożliwe, ale trzeba zauważyć, że 

podczas gdy rekonstrukcja *plaš-ka/ā- (ʽto, co spleciono, splotʼ) nie nasuwałaby większych 

trudności, to dla *plēš-ka/ā- nie widać jednak oparcia porównawczego. ALEW 794 zrywa z 

tradycją i proponuje zbliżenie z czas. pleškė́ti ʽpalić się z trzaskiem, pękać z trzaskiemʼ itd. 

Nie jest to pociągające, i to nie tylko z powodów semantycznych; w rodzinie pleškė́ti nie ma 

ani jednej formy ze SW *plėšk-. — Wydaje się, że warto rozważyć związek z pwk. plėš- jak 

w plė́šti ʽdrzeć, rwaćʼ, ponieważ rzemienne pasy uprzęży dadzą się zinterpretować jako ʽpasy 

darte ze skóryʼ. Por. plėšà ʽłyko; dranicaʼ i <płeßtine łynta> SD «dranica» na oznaczenie 

ʽdeski łupanej z pniaʼ. Analiza: plėš̃-k-ės f.pl., drw. na -k-, porównywalny np. z trinkà ⇐ 

trìnti, spėkà ⇐ spė́ti.  

 pleškė́ti, plẽška, pleškė́jo 1. ʽpalić się z trzaskiem, gwałtownieʼ, 2. ʽo wiośle: uderzać w 

taflę wodyʼ, 3. ʽwrzeć, bulgotaćʼ, 4. ʽrozbrzmiewaćʼ, 5. ʽo silnym mrozie: trzymaćʼ, 6. ʽo 

roślinie: bujnie rosnąćʼ, 7. przen. ʽbardzo boleć; złościć sięʼ, supleškė́ti ʽspłonąć szybko i do 

cna; zagotować się; zaszeleścićʼ — z metatezą kš-C > šk-V od wykrz. plèkšt o klepnięciu, 

klaśnięciu, pęknięciu (beczki, bańki mydlanej), o pluśnięciu, rzuceniu czym. Obok tego 

plekšė́ti (zob.). W kwestii metatezy por. pliskė́ti ob. pliksė́ti (s.v. plyksė́ti). — Caus. plẽškinti 

ʽrozkładać duży ogień; mocno palić w piecu; zapalać lampę; strzelaćʼ, przen. ʽrobić co 

energicznie, z zapałemʼ, plẽškinti liežuviu ʽpaplać, mleć jęzoremʼ, atplẽškinti ʽodburknąć, 

odfuknąćʼ, refl. plẽškintis ʽo kaczkach: pluskać sięʼ, motriška susiplẽškino ʽkobieta zaszła w 
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ciążę; kobieta urodziłaʼ. Wtórne wykrz. pleškì, pleškù. — War. pležgėti (prs. pležgu a. 

pležgiu) ʽpleść, paplaćʼ u Bretkuna (zob. ALEW 794n.) pokazuje udźwięcznienie -šk- między 

samogłoskami. Podobnie pležgoti BRB ʽklaskać w dłonieʼ < pleškóti. 

 plė́šti, plė́šiu, plė́šiau 1. ʽdrzeć, zdzierać z wierzchu, zdzierając otwierać; zdzierać korę, 

łyko, skórę; zrywać dachyʼ, 2. ʽorać nowe poleʼ (Baigiu pūdymą plė́šti), 3. ʽzabierać 

przemocą, wydzieraćʼ, 4. ʽciężko pracować, harowaćʼ, 5. ʽśrutować, rozdrabniać na śrutę 

ziarno zbóżʼ (SD plėšiu «krupię, kruszę; szrotuię»), 6. intr. ʽświtać, dniećʼ (Kaip tik diena 

plė́šia, ir kylam iš lovos), 7. akìs plė́šti ʽskakać do oczuʼ. War. plėš̃ti, plešiù. Refl. plė́štis 

ʽwdzierać się (siłą, przemocą)ʼ, diena (zaria) plė́šias ʽświta, dniejeʼ, DP ʽpowstawaćʼ 

(plėšdamos). Cps. apiplė́šti ʽobedrzeć z kory, ze skóry; ograbić, obrabować; wyjałowić 

ziemięʼ, išplė́šti ʽwyrwać, wydrzeć; ograbićʼ, išplėšiu SD «wyzuwam kogo z czego» (syn. 

ištraukiu), «wyłupuię skrzynię», nuplė́šti ʽzrywać, zdzierać, niszczyć; wyjałowić ziemięʼ, 

garb̃ę nuplė́šti ʽzhańbić, pohańbićʼ, praplė́šti ʽprzerwać, przedrzeć, rozedrzećʼ. 

Synchroniczne plė́šti funkcjonuje jako causativum do plýšti intr. ʽpękać, rozrywać sięʼ (zob.). 

Odpowiednik łot. plêst, plêšu, plêsu ʽrwać, drzećʼ. Pb. *plēš- z pie. *pleh1ḱ- ʽrwać, drzećʼ 

(LIV
2 483n., ALEW 796), por. stang. flēan ʽzdzierać skórę, oprawiaćʼ, stisl. flá ts., alb. plas 

ʽpękać, rozrywać sięʼ, plasë f. ʽszczelina, rysaʼ. — Drw. plėšdinė́ti ʽłupić, np. kościołyʼ, su- 

ʽzdzierać pazuramiʼ, plė́šdinti m.in. ʽzdzierać ubranieʼ, ʽkazać komu drzeć się, wrzeszczećʼ, 

plė́šyti (zob.). Nomina: ižplėšia SD «wydzierstwo, to co wydarto», nuplėšia, nuoplėša SD 

«łup», nuplėšėjas DP ʽzłupiecʼ [ʽten, kto złupiłʼ], nuplėšimas ʽzłupienie z czegoʼ, plėšà ʽłyko; 

wąska deska łupana z pnia, dranica; gontʼ, plėš̃as ʽo biegu rzeki: szybki, bystryʼ (por. pol. 

rwący ts.), plėšìkas ʽrabuś, bandytaʼ, plėšìmas 1. ʽdarcie, zdzieranie butówʼ, 2. ʽkarczowanie 

i oranie nieużytkówʼ (por. łot. plêsums ʽziemia orna, rolaʼ), 3. ʽzdzierstwo; rozbój, grabieżʼ 

(DP ʽdrapiestwo, łupiestwo, szarpanie, łupyʼ), plėšimas javų SD «szrotowanie, mielćie grubo, 

krupienie», plėšinỹs ʽnowina, zorany odłógʼ, plėšrùs ʽdrapieżnyʼ (zakłada abstr. *plėšra 

ʽdarcie, rozdzieranieʼ, por. plėtrùs ⇐ plėtrà), plėšrū̃nas ʽdrapieżnikʼ, plėštas SD 

«szrotowany, na poły zmełty», plėštìnis a. plė́štinis ʽdarty, zdzieranyʼ (SD <płeßtine łynta> 

«dranica», <kamanos płeßtines> «monsztuk koński»), plėšū̃nas ʽkto prędko zdziera ubranie 

a. obuwieʼ, plėšùs SD «łupieżny» [ʽdrapieżnyʼ] (syn. draskus, lupus), próplėša ʽrozdarte 

miejsce, wyrwaʼ (⇐ praplė́šti). Cps. akìplėša c. ʽktoś bezczelny, natrętny, aroganckiʼ (por. 

plė́šti), išplėštaãkis (zob.), plėštalùngis (zob. mėšlùngis), n.rz. Žemė́plėša – znacz. etym. 

ʽwyrwa w ziemiʼ (por. Žemóperša s.v. peršė́ti). — SO pluoš- < pb. *plōš- ⇐ *plēš-: plúoštas 

(zob.). — SZ plyš- ⇐ plėš-: plýšti (zob.). — Neoapofonia plyš- ⇒ pleiš-: pléišėti (zob.). — 

Neoapofonia plyš- ⇒ plaiš-: plaišìnti (zob.). 

 plęšti, plęšiu, plęšiau stlit. ʽweselić się, podskakiwać z radości, tańczyćʼ (Mażwid, 

Bretkun). W Knyga nobažnystės krikščioniškos obok <plęßti> ukazuje się war. z samogłoską 

ą, <pląßti>: Tegul po jo veidu švenčiausiu upės pląšti ne perstoja KN 8312 ʽNiechaj przed 

Pańską oblicznością rzeki wesoło pląsająʼ. Zob. dokumentację w ALEW 795 i ALEW 2.0 (s.v.) 

oraz PAŽ 348 (pominięte w SLA). Z pisownią <ę∫ch> alternuje czasem <en∫ch>, por. z BRB 

<plen∫che> ʽpodskakiwałʼ (jest to glosa do <∫chokineio>) oraz <o kaip... plen∫chimą 

i∫chwjda> ʽa gdy ujrzał taniecʼ (glosa do <Schokineghimą>). LKŽ akcentuje plę̃šti, -iù, -iaũ. 

Sporne. Większość badaczy utrzymuje, że osnowa lit. plęš- jest spokrewniona z 

prasłowiańską *plęs-, por. scs. plęsati, plęšǫ ʽtańczyćʼ, ros. pljasátь, -šú ʽtańczyć taniec 

ludowyʼ, czes. plesat, plesám ʽradować się, wykrzykiwać radośnie; pląsaćʼ, stpol. plęsać, 

pląszę, pol. pląsać, pląsam ʽtańczyć, przebierać nogami, podrygiwać; weselić się, skakać z 

radości, klaskać w ręceʼ. Zob. Būga, RR II, 516n., BSW 225 (rekonstruuje pbsł. prs. 

*plenši̯ō), REW II, 379, LEW 619n., Rejzek 475, Boryś 439. Zasadnicza trudność 

rekonstrukcji bałto-słowiańskiej wypływa z faktu, że psł. *plęsati nie ma żadnych 

odpowiedników ie. (goc. plinsjan ʽtańczyćʼ ze swym p- i ograniczonym germańskim 
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zasięgiem tłumaczy się najlepiej jako slawizm, zob. ALEW 795). Gdy chodzi o przekaz 

autorów starolitewskich, to nie znajduje on potwierdzenia w czasach późniejszych, nie jest 

też poparty żadnym świadectwem z gwar litewskich. Jeśli do tego dodamy brak łotewskiego 

odpowiednika *plies- (por. mìezu : lit. męžù), to wypadnie przychylić się do zdania 

Brücknera 417 (s.v. pląs, plęsy, pląsać), że «[lit.] dawne plęszti jest podejrzane co do 

rodzimości». Podobnie jak w wypadku goc. plinsjan w grę wchodzi pożyczka ze 

słowiańskiego (zob. Bańkowski II, 609). Najstarsze slawizmy litewskie mają jak wiadomo 

źródło starobiałoruskie lub staropolskie. Żałożywszy, że sekwencja stlit. ęS z *enS wiernie 

oddaje słowiańską samogłoskę nosową ę przed spirantem, łatwiej dopasujemy lit. plęš-

/*plenš- do staropolskiej formy XV w. plęsać 1. ʽklaskać, uderzać dłonią w dłońʼ, 2. 

ʽpodskakiwać, tańczyćʼ (SSTP VI, 148) niżeli do stbłr. pljasati (war. plesati) ʽtańczyć, 

skakaćʼ, gdzie samogłoska pierwiastkowa jest pozbawiona rezonansu nosowego. Gdy chodzi 

o różnicę š (lit.) : s (słow.), to polega to na uogólnieniu w paradygmacie litewskim spółgłoski 

š, czyli takiej, która była właściwa dla staropolskiej formy praesentis, por. pląszę, pląszesz, 

pląsze (por. stbłr. pljašu, scs. plęšǫ). Zapożyczenie litewskie przedstawia więc swego rodzaju 

hybrydę: podczas gdy wokalizm odpowiada inf. plęs- (stpol.), to konsonantyzm 

koresponduje z formą prs. pląsz- (pol.). — Jedynym szczegółem, który utrudnia lituaniście 

akceptację plęšti, pląšti jako slawizmu, jest jego dwuzgłoskowa (quasiprymarna) budowa, a 

to dlatego, że czasowniki słowiańskie są z reguły litewszczone w postaci trójzgłoskowej, 

mianowicie z udziałem sufiksów -yti i -oti, oddających słow. -yti i -ati, por. np. slėž̃yti 

ʽsłużyćʼ (nie †slūžti), plentóti ʽplątaćʼ (nie †plęsti). Z tego wynika, że formy stpol. plęsać, 

pol. pląsać powinny były przybrać w transpozycji litewskiej postaci *plenšoti i *planšoti. 

Jeśli tak nie jest, to być może dlatego, że proces transpozycyjny został zakłócony przez 

derywację wsteczną. Ona to sprawiła, że *plenšoti zmieniło się w plęšti, zaś *planšoti w 

pląšti. W tej chwili nie widać form ściśle paralelnych, które mogłyby uprawdopodobnić 

zakładaną derywację wsteczną. Trzeba poprzestać na wskazaniu takich analogii, jak trõtyti 

ʽtracićʼ ⇒ tróti oraz tū̃žyti ʽmartwić sięʼ ⇒ tū́žti. 

 plẽtkai, -ų 2 p.a. m.pl., plẽtkos 2 p.a., f.pl. gw. ʽplotkiʼ (Eina tai pas vieną, tai pas kitą 

susiedą ir tik pletkus vedžioja ʽChodzi od jednego sąsiada do drugiego i roznosi / rozpuszcza 

plotkiʼ). Pisownię <pletkai> należy uważać za wariant do <pliatkai>, o czym s.v. klémka. Z 

samogłoską ʼa jako substytucją słow. ʼo zapożyczone z błr. plëtki f.pl. lub pol. plotki f.pl. 

War. pliòtkos DVŽ. Rodzaj męski plẽtkai można tłumaczyć upodobnieniem do rodzimego 

syn. plepaĩ (⇐ plepė́ti). Zob. też SLA 171, LEW 620 (brak w ALEW). POLŽ 521n. uważa za 

polonizm i sięga nawet po pol. gw. pletka. — Vb. denom. pletkáuti ʽrobić plotki, 

rozpuszczać plotki, plotkowaćʼ. — War. pletkavóti ʽplotkowaćʼ ⇐ błr. gw. pljatkavácь, -úju 

(PZB 4, 26), por. błr. liter. pljatkárycь, -ru (ĖSBM 9, 246, TSBM 4, 282). 

 pletkõrius, -iaus 2 p.a. wsch.-lit. ʽplotkarzʼ — zapoż. z błr. pljatkár, -ará. Syn. 

pletkū̃nas LZŽ.  

 plėtrà 4 p.a. ʽrozwój, rozrost, rozpowszechnianie się czego, ekspansjaʼ — dewerbalne 

abstractum na -rā- od plėt-, por. plečiù, plės̃ti ʽrozszerzaćʼ. Neologizm wzorowany na typie 

aušrà ⇐ aũšti; kaitrà ⇐ kaĩsti. — Drw. plėtrùs ʽszybko się rozprzestrzeniający (o ogniu, 

chorobie), dążący do ekspansjiʼ (por. tamprùs ⇐ tamprà; skėtrùs ⇐ skėtrà), ⇒ vb. denom. 

išplėtrė́ti ʽwyrobić w sobie, np. wolęʼ (Valia išplėtrėti yra labai sunku ʽBardzo trudno jest 

wzmocnić sobie wolęʼ), ʽrozszerzać sięʼ (Liga išplėtrėja iš įgimtinio polinkio ʽChoroba 

rozwinęła się z wrodzonej skłonnościʼ). 

 plėvė ̃4 p.a. 1. ʽbłona, błonka otaczająca organy wewnętrzneʼ, 2. ʽprzepona brzusznaʼ, 

3. ʽnapletek pokrywający żołądź członka męskiegoʼ, 4. przen. ʽcienka warstewka na 

powierzchni płynów; kożuch na gotowanym mleku lub kaszyʼ. Odpowiednik łot. plêve ts. 
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Pokrewne psł. *plěva, słń. pléva ʽpowiekaʼ, ros. plevá ʽbłonaʼ, ukr. plivá ʽbłona, skórka; 

przeponaʼ, błr. pljavá ʽbłona, błonka, skórkaʼ, < pbsł. *plēu̯ā-. Zob. BSW 226, LEW 620, 

ALEW 797. — Drw. plėvẽlė ʽbłonkaʼ, stlit. ʽnapletekʼ (WP), plėvė́tas ʽbłoniasty, żylasty (o 

mięsie)ʼ, plėvìngas ts., plėvìnis ʽmający cechy błony, rozpostarty jak błona (o skrzydłach, 

płetwach)ʼ. — Z innym sufiksami: plėmė ̃ ʽbłonaʼ, plėnė ̃ ʽbłona, cienka skórka; przepona; 

cienki ostatek czegoʼ, SD plėnė «błona w ciele zwierząt»; kożuch na mleku warzonym», 

plėnė žarnas ažudingiunti «kałdun» [ʽjama brzuszna z wnętrznościamiʼ, SPXVI]. Por. stpr. 

pleynis EV ʽskóra na czaszce, Hirnuel [Hirnfell, Hirnhaut]ʼ, łot. plẽne ʽcienka warstewka 

czegośʼ. Pokrewne psł. *plěna, czes. pléna ʽcienka skórkaʼ, słń. pléna ʽpieluchaʼ, < pbsł. 

*plēn-. Obok tego psł. *pelena, ros. pelená ʽpieluchaʼ, sch. pelèna ts. Osnowy *plē-u̯-, *plē-

n- zakładają derywację od pwk. pie. *pleh1-, jaki w znacz. ʽbłona, skóraʼ nie ma oparcia poza 

bałto-słowiańskim. — W niektórych językach ie. ukazuje się pwk. *pel- ʽskóraʼ, por. gr. 

πέλμα n. ʽpodeszwaʼ (*pel-mṇ-), łac. pellis, -is f. ʽskóraʼ (*pel-ni-), stwn. fell, -lles, stisl. fjall 

n. ʽskóraʼ (*fel-n-), zob. de Vaan 455, Beekes 2010, 1168. 

 plevénti, plevẽna, plevẽno 1. ʽuderzać skrzydłamiʼ, 2. ʽfruwać, latać, szybowaćʼ, 3. 

ʽłopotać, powiewać na wietrze; szeleścić (o liściach)ʼ, 4. ʽrozwiewać (włosy)ʼ, 5. ʽlśnić, 

świecić sięʼ. War. plavénti, blavénti. Z uwagi na brak odziedziczonej sekwencji *ev należy 

<pleventi> uznać za allofoniczny zapis brzmienia *pliavénti, por. kẽvalas ob. SD <kiawałay> 

: łot. čavala; ševelỹs ob. šiavà. Prawdopodobnie drw. od interi. *pliau o uderzeniu 

skrzydłami. Por. interi. pliáukšt, pliaũkšt s.v. pliaukšė́ti. 

 pliaugà 4 p.a., pliaugė ̃ 4 p.a. gw. ʽdługotrwały deszcz, słotaʼ. Urbutis 2010, 456 

zaproponował powiązanie z pol. gw. pluga ʽrzęsisty deszczʼ [por. pol. plucha ʽdżdżysta 

pogoda, słotaʼ], kaszub. pluga ʽśnieg z deszczemʼ oraz ros. gw. pljugá ʽgrzęzawisko, bagno w 

lesieʼ. Wynika z tego możliwość rekonstrukcji wyrazu pbsł. *pli̯au̯g-ā-. Inaczej Boryś 442, 

s.v. plugawy, który nie znając wyrazu litewskiego, rekonstruował psł. gw. *pľuga ʽto, czym 

się pluje, ślina, plwocinaʼ i wywodził to od osnowy werbalnej *pľu- jak w prs. *pľujǫ do 

*plĭvati ʽplućʼ. Zob. też pūgà.  

 pliaukšė́ti, pliáukši, pliaukšė́jo ʽtrzaskać, klaskać; trzaskać batem; pluskać, chlustać; 

mlaskać, cmoktaćʼ, pliaukšiu SD «biczem trzaskam», «klaskam abo kleszczę rękoma» (syn. 

rankomis ploju), «klepię czym płaskiem vderzając kogo» (syn. plaukšteriu arklį), «trzaskam 

czym» (syn. brašku), pliáukščioti ʽstrzelać palcamiʼ — czasowniki utworzone od interi. 

pliáukšt, pliaũkšt o uderzeniu dłonią, płetwą ogonową, o trzaśnięciu batem, o mlaśnięciu 

wargami. War. z metatezą kš-C > šk-V: pliauškė́ti, pliáuška, -ė́jo ʽpliaukšėtiʼ, też ʽpaplać, 

trajkotać, pleść głupstwa; bełkotaćʼ. — Drw. pliauškà ʽrzemyk umocowany na końcu bata; 

paplanina; ten, co paplaʼ, pliaũškalas ʽpaplanina; brednie, plotkiʼ, c. ʽpapla, gadułaʼ (⇒ 

pliauškãlius ʽpleciuga, gadułaʼ), pliaũškata c. ʽgadułaʼ (por. barškatà, blàzgata), pliauškỹnė 

ts. 

 pliaũkšti, pliaũškia, pliaũškė 1. ʽrozpryskiwać się z charakterystycznym odgłosem, 

pluskaćʼ, 2. ʽplusnąć ogonem – o rybieʼ, 3. ʽiść po wodzie, błocie; brodzić z brodniąʼ, 4. 

ʽpaplać, bajdurzyćʼ, 5. ʽużywać plugawych słówʼ — czasownik utworzonу od interi. pliáukšt, 

pliaũkšt m.in. o uderzeniu płetwą. Por. pliaukšė́ti. Dźwiękonaśladowczy jest również 

odpowiedni czas. psł. *pljuskati ʽpluskaćʼ, por. słń. pljȗskati, ukr. pljúskaty, czes. plískat, pol. 

pluskać, zob. Boryś 442. 

 pliauskà 4 p.a. 1. ʽpolano, szczapa, kawał drewna opałowego odłupany z kloca, 

okrąglakaʼ, 2. ʽpolano, z którego odłupuje się szczapki na łuczywa, tzw. błonikʼ (syn. skalà, 

balanà), 3. ʽszczapa smolna, łuczywoʼ, 4. ʽodłamek kamieniaʼ (syn. skevéldra) — sb. 

postverbale od *pliauskėti, czasownika utworzonego od interi. *pliausk, *pliauks(t) o 
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odgłosie trzeszczenia, trzaśnięcia, pęknięcia. Paralela: pliauškà s.v. pliaukšė́ti. Inaczej LEW 

608, s.v. plauskà: do ros. pljuská ʽkielich kwiatuʼ, pljusná ʽśródstopieʼ itp. REW II, 377n.: do 

ros. gw. pljúskij ʽpłaskiʼ. Zob. też ALEW 798. — War. pliaũskė, m. pliaũskas ʽszczapaʼ; z 

udźwięcznieniem u̯sk > u̯zg: pliauzgà (por. rauzgýti, raugžlė,̃ skiaũzlas). — Alternanty: 1. 

plausk-: plauskà ʽszczapaʼ, SD <płauska> «szczepa», 2. plusk-: pluskà ʽczub włosówʼ, 

plùskos (zob.), plùskata ʽdrzazga, szczapkaʼ, 3. pliusk-: pliùskė ʽszczapa, polano; drzazgaʼ, 

pliùskės f.pl. ʽłuski owsiane; otręby; odłamki kamienia, lodu; kawałkiʼ, 4. pliūsk-: pliū̃skės 

f.pl. ʽłupieżʼ (Pilna galva pliū̃skių) – przenośne użycie wyrazu pliùskės (zob. wyżej). 

 plỹckas, plỹskas 2 p.a. stlit., gw. ʽpłaskie ciasto, placek; podpłomyk; blin, racuchʼ — 

zapoż. z prus.-niem. plītske, plīske m. (GL 102, LEW 622). War. f. plyckà, plyska b.z.a. 

Ukazuje się już w BRB, por. imk... neraugintus karvoius (glosa: pliskas) ʽweź przaśne ciastaʼ. 

Zob. SLA 171, Skardžius, RR 4, 412, Kabašinskaitė 1998, 19. Zob. też plãdas I. 

 pliẽksti, plieskiù, plieskiaũ ʽjasno świecić, razić oczy, oślepiać światłemʼ, užsipliẽksti, -

pliẽskia, -plieskė ʽzapalić się, stanąć w ogniuʼ, iter. plieskóti, -ja, -jo ʽwybuchać płomieniem, 

buchać – o ogniuʼ (plieskùs ʽjasno oświetlony, błyszczącyʼ) — dwuznaczne: 1° plieks-ti ⇐ 

wykrz. *plieks, *plieks-t (por. plíekt o błysku błyskawicy, łot. plaiksnîtiês ʽzapalić się, 

błysnąć – o błyskawicyʼ), 2° plieks- może być neoapofonicznym SP/SE od plyks- jak w 

plyksė́ti (⇐ plýkst) albo od pliks- jak w plìksti (⇐ plìks). Por. pérpliešinti ⇐ plýšti; pakiẽbti 

⇐ kìbti; prižliẽbti ⇐ žlìbti. 

 plíekti, plíekiu, plíekiau (war. pliẽkti) 1. ʽmocno bić, uderzać, smagać batem, chłostać, 

batożyćʼ, 2. ʽtłuc, trzepać (len, odzież)ʼ, 3. przen. ʽpiętnowaćʼ, 4. DP ʽrysowaćʼ [ʽrobić skazy, 

uszkadzaćʼ]. Cps. išplíekti ʽo złocie: wyklepać na cienką blaszkęʼ, suplíekti ʽzdzielić batem, 

kijem; pobić, pokonać, zwyciężyć (w boju); zmęczyć, wycieńczyć; zapłacić; napiętnowaćʼ, 

užplíekti ʽzabić; mocno zbić; zgonić, zmęczyć koniaʼ, przen. ʽzarobić pieniądzeʼ, refl. 

užsiplíekti ʽzawalać się robotą, zamęczać się pracąʼ. War. pliẽkti ʽbić – o piorunach; palić się 

wielkim płomieniem, buchać – o ogniu; razić oczy – o świetle lampyʼ. Pochodzi chyba od 

interi. plíekt o uderzeniu, zdzieleniu czym; o błysku błyskawicy. Por. syn. plèkti. Nieco 

inaczej LEW 622: «Gehört zu der Familie von lit. pleĩkė, pleĩkti, plìkas usw.». Zob. też ALEW 

798, gdzie zestawienie z łot. pliekšt, -šu ʽspłaszczać, kuć młotemʼ i plĩkšêt, -u, -ẽju ʽklaskać; 

trzaskać/strzelać z bataʼ (segment -š- nieobjaśniony). Drw. pliẽkis ʽchłosta; ciosʼ (por. siẽkis 

⇐ síekti). — SZ plik-: plìkas (zob.), łot. pliķis ʽ(wymierzony komuś) policzekʼ, ⇒ vb. 

denom. pliķêt, -eju ʽpoliczkowaćʼ. — SO plaik-: plaikstýti ʽporuszać jak wiatr chorągwiąʼ, 

refl. plaikstýtis ʽo chorągwi: łopotać, powiewać – o chorągwiʼ.  

 pliẽkti, pliekiù, pliekiaũ gw. ʽłączyć (włókna, nici) przy splataniu; plątać, wikłaćʼ, 

papliẽkti ʽrozłożyć, np. do suszeniaʼ, pripliẽkti ʽprzyłączyć, dołączyć, dodaćʼ, supliẽkti 

ʽzłączyć, połączyćʼ, refl. pliẽktis ʽrozpościerać się; lgnąć do kogo, garnąć się, zalecać się do 

kobietyʼ, susipliẽkti ʽzejść się, związać się w paręʼ — czas. pliẽkti jest prawdopodobnie 

wynikiem dyferencjacji leksykalnej w stosunku do plíekti ʽmocno bić, chłostaćʼ (zob.), z tym 

że sprawa wymaga dalszego badania. — Neoapofonia SZ plik- ⇒ SP/SE pleik-: pleĩkti, -iù, -

iaũ 1. ʽrozpościerać, rozścielać (słomę, prześcieradło), spłaszczać (ciasto)ʼ, 2. ʽpokrywać z 

wierzchu cienką warstwąʼ, 3. ʽpłatać rybęʼ užpleĩkti ʽzasłonić, okryćʼ, refl. išsipleĩkti 

ʽrozsiąść się szeroko, rozeprzeć sięʼ (syn. išsiplert̃i), prisipleĩkti ʽprzysunąć się, przyłączyć 

się do kogoʼ, susipleĩkti ʽsplątać sięʼ. Paralele apofoniczne: greĩbti ob. griẽbti; skleĩsti ob. 

skliẽsti i speĩsti ob. spiẽsti. — Wariantem do pleĩk(ti) jest pleĩks(ti), zwykle refl. pleĩks(tis) 

ʽrozszerzać się, rozpłaszczać się, rozprostowywać sięʼ. Dodatkowy segment -s- wskazuje na 

wykrz. *pleiks jako osnowę (por. wykrz. pleĩkš, pleĩkt). — Drw. pãplieka a. paplíeka ʽpasmo 

lnu; cienka gałąź drzewaʼ, plíeka ʽpasmo, włókno lnu, konopiʼ. — SO plaik-: plaikstýti 

ʽplątać, wikłaćʼ, refl. plaikstýtis ʽlgnąć do kogo, przestawać z kim, zadawać sięʼ. Sb. 
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sámplaika (zob.). 

 plíenas 1 p.a. wsch.-lit. ʽniewolaʼ — zapoż. ze stbłr. plěnъ, plenъ (plionъ), por. ros. 

plen, -a (⇐ scs. plěnŭ m. ʽσκύλα, αἰχμαλωσίαʼ, zob. REW II, 369). War. pliẽnas 2 p.a. (ZS 

42). Co do akutu por. zapoż. bíesas i svíetas. — Współrdzenne zapożyczenia: 1° pliẽnasai 

ʽjeniecʼ (Daũg vãro plienų̃jų maskõlių LZŽ ʽPędzą dużo jeńców Rosjanʼ) ⇐ stbłr. plennyj, 

plenjaemyj (por. ros. plénnyj ʽwzięty w niewolęʼ), 2° plíenikas 1 p.a. ʽjeniecʼ (Plíenikus 

maitino tom budėm ʽJeńców karmili tymi grzybamiʼ) ⇐ stbłr. plennikъ, pleniъ (por. ros. 

plénnik), 3° plíenčikas 1 p.a. ʽjeniecʼ, analiza plíen-čikas, kalka słowotwórcza z ros. plénnik, 

gdzie zastępstwem za ros. -nik jest neosuf. -čik-. W kwestii neosufiksu por. opozycje nebãš-

čikas : nebãš-ninkas; kùk-čikas : kuk-õrius; bál-čikas : bál-tas. 

 pliẽnas 4 p.a. ʽstalʼ. Odpowiedniki bałtyckie: łot. pliens, stpr. playnis EV ʽstal, Stol 

[Stahl]ʼ wskazują na pb. *plainas. Za wywodem plien- z *plain- przemawiają takie 

korespondencje, jak lit. sniẽgas, łot. snìegs : stpr. snaygis oraz lit. slíekas, łot. sliêka : stpr. 

slayx. Dalsze tłumaczenie niepewne, zob. LEW 623. PKEŽ 3, 289n. przyjmuje najpierw 

wywód fonetyczny *plainis z praformy *pleinas ʽcoś lśniącego, połyskującegoʼ, następnie 

postuluje związek apofoniczny między *plein- i lit. plýnas ʽgoły, łysyʼ. Zob. też ALEW 798. 

NB. Jest też zapożyczona nazwa stali: °staclan ⇐ śrwn. stahel m./n. (nwn. Stahl m.). 

Ukazuje się ona w cps. panustaclan EV ʽkrzesiwo ze stali, Vuerysen [Feuerstahl zum 

Feueranchlagen]ʼ, zob. Trautmann 1910, 389, PKEŽ 3, 220n.  

 plíešas 3 p.a. ʽpas zdartej kory, łubʼ — sb. postverbale na -a- od *plíešėti ʽpękać, rwać 

się, rozrywać sięʼ vel sim., co było wariantem do pléišėti (zob.). Paralela: pleĩšas ⇐ pléišėti. 

Tak plieš- jak pleiš- przedstawiają neoapofoniczne derywaty na SP od SZ plyš- jak w plýšti 

ʽpękać, rozrywać sięʼ. — Drw. pliẽškas ʽklinʼ (Užpliešyk plieškù dalgį, grėblį ʽZaklinuj 

klinem kosę, trzonek w grabiachʼ). Obok tego równoznaczne pleĩškas (zob.). 

 plìkas, -à 4 p.a. 1. ʽłysy; goły, nagiʼ (łot. pliks), 2. przen. ʽbiednyʼ. Bez dobrego 

objaśnienia, zob. LEW 623. Naturalne wydaje się zestawienie SZ plik- ze SE pliek- w plíekti 

ʽbić, smagaćʼ (zob.), ale to wymaga jeszcze badania dla wyjaśnienia rozbieżności 

znaczeniowej. BSW 226n. porównywał plìkas z cs. plěšĭ ʽgołe miejsce, łysinaʼ (*plaisi̯a-), ale 

nie wytłumaczył różnicy spółgłosek *-k- i *-s-. Derksen 2008, 405 posługuje się 

niesprawdzalnym transponatem ie. *ploiḱh2-o-. Kroonen 143 analizuje *pli-ko- w oparciu o 

porównanie z norw. flein ʽłysy, goły; płaskiʼ < pie. *ploi̯-no-, ale na temat pierwiastka nie 

wypowiada się. — Drw. apýplikis ʽłysawy; lekko ubrany; bez śniegu (o drodze), bez trawy (o 

łące); biednyʼ, paplìkas, -à: Aviotė paplikà, nedaug bus vilnų ʽOwieczka łysawa, niewiele 

będzie wełnyʼ; paplikuĩ adv. ʽcałkiem, zupełnieʼ, plìkė ʽłysinaʼ, plìkymė ʽmiejsce bez drzewʼ, 

plìkis ʽubóstwoʼ, plìkis ʽłysy; golec, biedakʼ, plikmà ʽmarna, słabo zazieleniona łąkaʼ (por. 

bradmà ⇐ brãdas), plìksnos f.pl. ʽgołe, wypalone słońcem łąkiʼ, plìkšas ʽbiedakʼ. — Cps. 

plikagalṽis ʽktoś wyłysiały, łysyʼ (łot. plikgal̂vis ts., por. galvà), plikakãktis ʽz łysym czołemʼ 

(por. kaktà), plikarañkis ʽz gołymi dłońmi, bez rękawiczek; z pustymi rękomaʼ (por. rankà), 

plikarū̃ris ʽo dziecku: z gołym tyłkiemʼ, też ʽbiedny, biedakʼ (por. rūrà), plìkbajoris 

ʽzubożały szlachcicʼ (por. bajõras), ʽszlachetka, szlachcic zagonowy, zaściankowy, 

szaraczkowyʼ (Šlapelis 355), plìkbarščiai m.pl. ʽbarszcz bez mięsaʼ (por. barš̃čiai), 

plìkburnis ʽdorastający chłopiec, młokosʼ, dosł. ʽgołoustyʼ, por. burnà (por. pol. gołowąs), 

plìkdirvė ʽnieurodzajna glebaʼ (por. dirvà), plìkmartė ʽsynowa ze skromnym wianemʼ (por. 

martì), plikmaũšis ʽoberwaniec, obdartusʼ (por. maũšti), plìknuogis (zob.), pliksubìnis ʽo 

dziecku: z gołym tyłkiemʼ (por. sùbinė), plìkšala ʽmróz bez śniegu; gołoledźʼ (wraz z łot. 

pliksala, pliksals jest kalką z nwn. Kahlfrost m., por. šálti), war. plìkšalai. — Vb. denom. 1. 

plìkti, plinkù (war. plikstù), plikaũ, zwykle z prvb. iš-: išplìkti ʽwyłysieć, wylinieć, stać się 

gołym; oparzyć sięʼ; plinku SD «łysieię, obłażą mi włosy» (syn. pliku tumpu, nušuntu), 
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praplìkti ʽwyłysiećʼ (⇒ praplìkėlis ʽktoś łysawyʼ), 2. plikinė́ti ʽchodzić nie dość ciepło 

ubranymʼ, 3. plikìnti a. plikýti ʽoparzać, zaparzać; ogalać, ogałacaćʼ, apiplikýti ʽoblać 

ukropem, sparzyć, np. kapustę)ʼ, užplikýti ʽzalać wrzątkiem, zaparzyć herbatę, ziołaʼ, refl. 

nusiplìkinti a. nusiplikdýti ʽoparzyć sięʼ. — N.m. Plikiaĩ 3x, cps. Plìkakalnis, Plìkšilis. Por. 

stpr. n.m. Plekebart, Plica Bartha, Plixlawken (AON 124n.). — Neoapofonia plik- (SZ) ⇒ 

pleik- (SP/SE): pléikė a. pleĩkė ʽłyse miejsce w uprawie, zbożu; łysina (syn. plìkė); 

niekoszona łąka: plamka na skórzeʼ (por. łot. pleiks ʽłysyʼ), prãpleikė ʽłyse miejsce w 

uprawie; wyżej położone miejsce, gdzie wcześniej taje śnieg; polana w lesieʼ. 

 plìknuogis, -ė 1 p.a. gw. 1. ʽgolutki, goluteńkiʼ, 2. ʽcałkiem zubożałyʼ — złożenie 

synonimiczne, por. plìkas ʽłysy; nagiʼ, núogas ʽnagiʼ. Paralele: aklìžabis, sénkaršis. Por. 

wyrażenie łot. pliks un kails ʽgoły jak święty turecki, bardzo biednyʼ. 

 plyksė́ti, plýksi, plyksė́jo ʽbłyskać się – o błyskawicachʼ, przen. ʽbłyszczeć – o oczachʼ. 

Też z krótką samogłoską: pliksė́ti, plìksi, -ė́jo ʽbłyszczeć, pobłyskiwaćʼ. Osnowę tych 

czasowników stanowią wykrzykniki: plýks o nagłym pojawieniu się czegoś oraz plìks o 

nagłym przejaśnieniu, rozjaśnieniu, rozświetleniu (Kaip tik saulė plìks, ir eik pri bičių ʽJak 

tylko zaświeci słońce, trzeba iść [dosł. ʽidź!ʼ] do pszczółʼ), plýkst o nagłym pojawieniu się 

ognia, blasku, światła, o buchnięciu płomienia; też o oblaniu się rumieńcem (Tik plykst jos 

visas veidas kai bijūnas užkaito ʽTylko «plykst» i cała jej twarz poczerwieniała jak 

piwoniaʼ). — Drw. plýksčioti ʽrozbłysnąć – o błyskawicy, o płomieniuʼ, plýkstelėti ʽzapłonąć 

– o błysku płomienia, rozjaśnić się; oblać się rumieńcemʼ, plýkstelti ts. (Šiaudai plýkstels, ir 

užsidegs ʽSłoma się zajmie i rozpali sięʼ. Palauk biskytį, plýkstels saulutė, ir eisim ʽPoczekaj 

troszeczkę, wyjdzie słoneczko, to pójdziemyʼ). — War. z krótkim i: plìksti, plýksta 

(*plinksta), suplìsko ʽrozbłysnąćʼ ⇐ interi. plìks. Drw. pliskė́ti ʽpalić się wielkim 

płomieniem; jasno świecićʼ, plìskinti 1. ʽmocno świecić rażąc oczyʼ, 2. ʽprzygrzewać – o 

słońcuʼ, 3. ʽo mrozie: trzymaćʼ (Šaltis plìskin), 4. ʽzbyt mocno palić (w piecu)ʼ. — War. z 

metatezą ks-C > sk-V: pliskė́ti, plìska, -ė́jo ʽpalić się wielkim płomieniem; jasno świecić; 

błyszczeć, połyskiwać, świecić się, lśnićʼ, supliskė́ti ʽszybko spłonąć, spalić sięʼ (zob. też 

blizgė́ti), plìskinti ʽ(o słońcu) jasno świecić, razić w oczy; piec, prażyć, palićʼ, też o mrozie 

(Šaltis plìskin) i zimnym wietrze; nomen: plìskė ʽdrzazga, szczapa, która szybko płonieʼ (⇒ 

adi. plìskis, -ė ʽtaki, co się szybko paliʼ). — Neoapofonia plyks- ⇒ plieks-: pliẽksti (zob.). — 

Neoapofonia pliks- ⇒ plaks-: plaskė́ti (zob.). 

 plýnas, -à/-a 3, 1 p.a. 1. ʽ(o miejscu) goły, nie porosły drzewami, krzakamiʼ, 2. 

ʽpozbawiony włosów (o ciele ludzkim, o czaszce)ʼ, 3. ʽnieokryty, niezabudowanyʼ, 4. 

ʽrówny, gładki (o powierzchni wody, lodu), bez sęków (o drewnie)ʼ, 5. ʽotwartyʼ (po plýnu 

dangumì ʽpod gołym niebemʼ), 6. ʽczysty – o wodzie, powietrzuʼ. Odpowiednik łot. plĩns 

ʽgładki, równyʼ. Brak osnownego czasownika (por. może plýti, plejù ʽleżeć, wylegiwać sięʼ). 

Transponat ie. *pliH-nó- (por. strukturę pie. *ḱih1-nó- > pbsł. *šīna- > scs. sinŭ ʽsiny, 

niebieskawyʼ). Inaczej LEW 611 (s.v. pleĩnė 1). Zob. też ALEW 799. — Drw. plýnė a. plýnia 

ʽmiejsce równe i gołe; bagno, trzęsawiskoʼ : łot. plĩns ʽzarośnięta trzciną przestrzeń między 

brzegiem a głęboką wodą, płyciznaʼ. Cps. plýnabalė ʽbagno niczym nie porosłeʼ (por. balà), 

plýn(a)kalnis ʽpłaskowyżʼ (por. kálnas), plýnledis ʽgoły nieośnieżony lód, świeży lód, 

trzeszczący lód, ślizgawicaʼ (por. lẽdas), plýnšerė ʽświnia pokryta równą, gładką szczeciąʼ 

(por. šerỹs). Vb. denom. išplýninti ʽwyrównać, ubić (klepisko z gliny)ʼ. — N.m. Plýniai, 

Plyniaĩ, Paplyniaĩ, Paplìmbalė z *Pa-plynbalė (por. plýnabalė). 

 plìnta 1 p.a. przest. ʽstrzelbaʼ — zapoż. z pol. flinta ʽstrzelba z zamkiem skałkowymʼ 

(od XVIII w.) ⇐ nwn. Flinte f. ʽstrzelba myśliwska, fuzjaʼ, drw. od złożeń Flintrohr, 

Flintbüchse ʽstrzelba skałkówkaʼ, które kalkują oryginały szwedzkie z XVI w., por. szw. 

flinta ʽkrzemień, krzesiwoʼ (EWD 356, Bańkowski I, 376). 
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 pliõpti, pliopiù, pliopiaũ pot. 1. ʽmówić głupstwa, mówić dużo i bez potrzeby, paplaćʼ, 

išpliõpti ʽwypaplać, zdradzić co przez gadulstwoʼ, 2. ʽmocno padać, laćʼ, 3. ʽszumieć, 

huczećʼ, refl. apsipliõpti (Kiaulė jau apsìpliopė ʽŚwinia już się pokiernoziła [została 

zapłodniona]ʼ, war. apsipliaũpti) — derywat od wykrz. pliõpt, pliópt, por. łot. pļāpt, pļãpât 

ʽpaplaćʼ (LEW 624). Drw. pliopóti a. pliópoti, -ju ʽpaplaćʼ. Postverbalia: pliópa a. pliopà c. 

ʽgaduła, papla; tuman, dureńʼ, pliõpas c. ʽpaplaʼ, pliópsa ts. 

 plìsti, pliñta, plìto ʽrozszerzać się, rozrastać sięʼ. War. s-mobile: splìsti (zob. LEW 875). 

Formacja prs. z infiksem nosowym i SZ plit- ⇐ plet, por. plečiù, plės̃ti ʽrozszerzać, 

poszerzaćʼ < pie. *pleth2- (LIV
2 486). Z uwagi na SZ pie. *pḷth2- oczekuje się w jęz. 

litewskim refleksu *pilt, nie plit-. Sekwencja li musiała się tu pojawić przez wyrównanie do 

sekwencji le w formie SE plet- (prs. plečiù). Por. proporcję analogiczną eR : iR = Re : x (x = 

Ri). Taka sama proporcja tłumaczy pojawienie się brid- zam. bird- w pdg. brìsti (zob.). — 

Drw. plita b.z.a. ʽszerzenie się czego, ekspansjaʼ (neol., syn. plėtrà), plitùs ʽłatwo, szybko się 

rozszerzającyʼ. — WSZ plyt-: plytė́ti, plỹti, -ė́jo ʽrozpościerać się, rozciągać się (szeroko, 

daleko)ʼ, deprefigowane z *paplytėti (por. typ paskrydė́ti, GJL II, § 616n., LEW 625), plytóti, -

ju, -jau pot. ʽszybko iśćʼ. — Neoapofonia SZ plit- ⇒ SP/SO plait-: išplaitýti ʽrozpostrzecʼ, 

refl. plaitýtis ʽwymachiwać rękamiʼ, atsiplaitýti ʽwynosić się, chełpić sięʼ. Paralele: braid- 

(braidýti) ⇐ brid-/bred-; krait- (kráičioti) ⇐ krit-/kret-; šlaik- (šlaikštýti) ⇐ šlik-/šlek-. 

Nomen: plaitùkas ʽniewielki kawałek drewna, drążek, np. wsunięty między deski złożone do 

suszeniaʼ (Padėk plaitukùs, tai lentos gali geriau džiūti ʽWsuń drążki, to deski będą lepiej 

schłyʼ). — Neoapofonia SZ plit- ⇒ SP/SE pleit-: pleĩsti, pleičiù (war. pleitù), pleičiaũ 

ʽrozszerzać, rozpościeraćʼ, refl. ʽrozpościerać się, rozrastać się (o roślinach, krzakach)ʼ. 

Paralele: eĩžti ⇐ ìžti; smeĩgti ⇐ smìgti; speĩsti ⇐ spìsti. War. s-mobile: spleĩsti, -čiù, -čiaũ, 

też z udźwięcznionym wygłosem pierwiastka, spleid-: spleĩsti, -džiù, -džiaũ. 

 plýšti, plýštu (*plyš-stu), plýšau ʽpękać, rozpadać się, trzaskaćʼ (leñtos plýšta ʽdeski 

pękająʼ), ʽrwać się, rozrywać się, drzeć się, zdzierać się, niszczyć się (o butach, odzieży)ʼ, 

širdìs plýšta ʽserce się krajeʼ, aũsys plýšta ʽuszy puchnąʼ. Cps. paplýšti ʽnaderwać się (o 

gałęzi), popękać, zedrzeć się (o tkaninie)ʼ, przen. ʽzdechnąćʼ (Pervarė arklį, ir paplýšo 

ʽZgonił konia, i [ten] padłʼ), pérplyšti DP ʽrospuknąć się, rosproć sięʼ, praplýšti ʽrozerwać 

się; rozedrzeć się, wybuchnąć wrzaskiemʼ, przen. ʽwzbogacić sięʼ, suplýšti ʽrozedrzeć się (o 

koszuli), popękać (o ziemi), podziurawieć (o dachu)ʼ, przen. ʽzeżreć, pochłonąć, 

spałaszowaćʼ. SD: plyštu «padam się» [ʽpękać, rozstępować się, rwać sięʼ, SPXVI], perplyštu 

SD
1 «przepadam się; rospadam się; rospukam się; spadam się». Odpowiada łot. plîst, plîstu, 

plîsu ʽpękać, rwać się, rozpadać się, trzaskaćʼ. Iter. plyšóti ʽdrzeć się, wrzeszczeć (na całe 

gardło)ʼ. Nomina: atóplyšis 1. ʽodłamek (gałęzi); oderwany kawałekʼ, 2. ʽczłowiek stroniący 

od ludzi, mizantropʼ, plyšỹs ʽszczelina, szparaʼ, SD
1 «dziurka; rospadlina» (por. gylỹs, 

spyrỹs). — Morfem plyš- przedstawia st. zanikowy do pwk. plėš- ʽrwać, drzećʼ < pie. 

*pleh1ḱ- (zob. plė́šti). Ustalił się on na miejscu refleksu fonetycznego plit. *pìlš- a. *pùlš- < 

pie. *pḷh1ḱ-C drogą apofonicznej analogii do st. zanikowego pwk. krótkowokalicznych (por. 

regułę RiT ⇐ ReT s.v. brìsti). Paralele: bryž- ⇐ brėž- (zob. brė́žti), ryž- ⇐ rėž- (zob. rė́žti). 

Būga, RR II, 292 ujął to inaczej, mianowicie w proporcji analogicznej krečiù : krìsti = plė́šti : 

x (x = plýšti). Zob. też ALEW 799, który nazywa plýšti anticausativum do plė́šti; tam też 

przypuszczenie, jakoby forma plýštu odnowiła prs. infigowane: *plinš-stu ⇐ *pli-n-šu (ale 

jakie miałoby być oparcie dla pwk. *pliš-/*pleš-?). — Neoapofonia plyš- ⇒ plaiš-: plaišìnti 

(zob.), atplaišà (zob.), paplaišà (zob.). — Neoapofonia plyš- ⇒ pleiš-: pléišėti (zob.). 

 plytà 2 p.a., gen.sg. plỹtos 1. ʽcegłaʼ (molinė plyta ʽgliniana cegłaʼ, plỹtų namaĩ ʽdom z 

cegiełʼ), 2. ʽpłyta kuchenna, kaflowy piec kuchennyʼ (Kurk plỹtą, reikia pietūs virt ʽZapal 

pod płytą, trzeba obiad gotowaćʼ) — zapoż. ze stbłr. plita ʽcegłaʼ, por. błr. plitá, -ý ʽwielki 
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płaski kamieńʼ i ʽcegła wypalona z glinyʼ (SLA 171, LEW 625, ĖSBM 9, 204). Zob. też ceglà. 

— Drw. plỹčius ʽcegielnikʼ, plytẽlė ʽtabliczka czekolady; flizaʼ, plỹtinė ʽcegielniaʼ. SD: plytų 

darymas «strycharstwo», plytinykas «strycharz, cegielnik» (⇐ stbłr. plitnikъ), namai plytiniai 

«kamienica» [dosł. ʽdom z cegiełʼ]. Na zanikłe vb. denom. *plytauti ʽłamać kamienie na 

płytyʼ wskazują drw. plytavimas i plytaunykas b.z.a. ʽwielki młot kamieniarzaʼ. — Stlit. i 

gw. plỹtnyčia ʽpiec strycharza, cegielniaʼ (m.in. BRB, SD
1) jest transpozycją ze stbłr. XVI w. 

plytnica (SLA 171 podaje †plitnica). SD notuje młodszy war. plytinyčia «cegielnia», gdzie 

neosuf. -inyčia odnawia obce -nyčia (por. aznýčia ⇒ azinýčia; pyvnýčia ⇒ pyvinýčia). — 

Cps. plytdirbỹs ʽceglarzʼ (por. dìrbti, žemdirbỹs), plytlaižỹs pogardl. 1. ʽktoś gorliwie 

wykonujący praktyki religijne, bogobojny, pobożnyʼ, 2. ʽpochlebcaʼ (dosł. ʽpolizywacz 

cegiełʼ, por. laižýti), plytmilčiai m.pl. ʽmączka z czerwonej cegłyʼ (por. mìltai). — Nazw. 

Plỹčius, Pličiūnaitis, Plỹtnykas (Plitnikas), Plỹtninkas. N.m. Plỹtinė 7x, Plỹtnyčia 3x, 

Plỹtninkai. 

 plỹtas 4 p.a. wsch.-lit. ʽtratwaʼ (ZTŽ), tj. zespolone w jedną taflę kłody drzew 

spławianych rzekąʼ (syn. síelis) — zapoż. ze stbłr. plytъ ʽtratwaʼ, por. błr. plyt, -á. Z 

pochodzenia jest to singulativum, które zostało na gruncie białoruskim dotworzone do 

pluralnej formy plyty (stbłr.). Ta ostatnia oddawała – jako zapożyczenie – stpol. płty, m.pl. 

do płet, gen.sg. płta (psł. *plŭtŭ, -a, por. ros. plot, -á). — Jest też krótkowokaliczny war. 

plìtas 4 p.a. (Plitùs vãro upì LZŽ ʽTratwy spławiają rzekąʼ), świadczący o neoapofonii ī ⇒ ĭ, 

por. vytìs ⇒ vitìs; grỹbas ⇒ grìbšis; rýdyti ⇒ ridýti. 

 plýti, plejù, plijaũ gw. ʽleżeć, wylegiwać sięʼ (Plyte parplìjęs plyvok valandą lovo[je] 

JU) — ma wygląd czasownika prymarnego (por. výti, vejù), ale pozbawione krewniaków 

pozostaje bez etymologii. Czy zbliżyć do plýnas m.in. ʽrówny, gładkiʼ? — Z uwagi na 

neoosnowy plej- i plij- wypada włączyć tu rzecz. plajà 4 p.a. ʽszerokość rzekiʼ (Vanduo 

upėje tõ plajõ, t.y. platume JU); będzie to drw. postwerbalny od *plajoti. Paralela: apvajà, 

ãtvaja od vajóti ⇐ vej-, por. vejù do výti. — Dwuznaczny jest czas. plývoti ʽleżeć 

wyciągniętym, na plecach; leżeć plackiemʼ, też ʽwylegiwać sięʼ (Paplývoti lovoje): 1° vb. 

denominativum od *plyva ʽleżenie plackiemʼ (por. krūvóti ⇐ krūvà), albo 2° deverbativum z 

neosuf. -vo- od plýti (por. pliurṽoti ⇐ pliùrti). 

 pliùdrės, -ių f.pl. 2 p.a. przest. ʽszerokie, bufiaste spodnieʼ (war. pliùdros) — zapoż. ze 

stbłr. pljudry, błr. pljúdry, co z kolei przejęte z pol. pludry, ze skrócenia pluderhozy ⇐ nwn. 

Pluderhosen f. Według Bańkowskiego II, 611: «rodzaj spodni kroju ʽbarbarzyńskiegoʼ 

(niemiecko-francuskiego), noszonych bezwstydnie na wierzchu (nie wpuszczanych w 

wysokie buty, nie krytych nad butami żupanem itp.)». Por. Brückner 1877, 120, LEW 626, 

ĖSBM 9, 226. — Drw. pliùdrikas ʽmężczyzna z opuszczonymi spodniamiʼ, pliùdrius, -ė 

ʽniedbaluch, niechlujʼ. Vb. denom. pliudrinė́ti lub pliudrióti peior. ʽchodzić niedbale 

odzianym, w zwisających spodniach; włóczyć sięʼ. — Lit. gw. pliuñderis 1 p.a. ʽosoba w 

(zbyt) obszernym odzieniuʼ, przen. ʽniepoważny człowiekʼ może oddawać stbłr. i błr. 

pljúndry jako wariant do pljúdry (por. nwn. Plunderhosen). 

 pliukatà 2 p.a., gen.sg. pliukãtos gw. ʽbrzydka, dżdżysta pogoda, słota, pluchaʼ, 2. 

ʽrozmokła, błotnista drogaʼ, 3. przen. ʽniepoważny człowiekʼ — zapoż. z błr. pljuxóta, -y 

ʽdżdżysta pogoda, pluchaʼ, pol. przest. pluchota, -y ts. — War. pliukãtė oraz plukatà 2 p.a. 

(Tokia plukatà, šlapia, lyja, kur tu eisi?! ʽTaka plucha, mokro, leje, gdzie ty pójdziesz?!ʼ). Z 

sonoryzacją pľ- > bľ-: bliùkata ʽdżdżysta pogoda; rozmokła drogaʼ. 

 pliū́mė 1 p.a. gw. bot. 1. ʽśliwa domowa, Prunus domesticaʼ, 2. ʽowoc śliwy, śliwkaʼ 

— zapoż. z prus.-niem. plūme (GL 103, LEW 626), por. śrdn. plūme/prūme, śrwn. phlūme, 

nwn. Pflaume f. Por. akut w zapoż. brū́žė, liū́dė i šiū́lė. Łot. plūme ⇐ śrdn. plūme (Jordan 
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82). Rodzimy syn. to krýklė. 

 pliùndra 1 p.a. pot. pogardl. ʽnieporządna kobieta, niechlujna kobieta; nierządna 

kobietaʼ (Kas tokią pliùndrą ims! ʽKto taką «pliundrę» weźmie [za żonę]!ʼ) — zapoż. z błr. 

pljúndra, -y, gw. fljúndra ⇐ pol. od XVIII w. flądra ʽniechlujna lub nierządna kobietaʼ, to z 

kolei przejęte z czes. flundra ʽszmata, łachmanʼ, też pogardliwie o kobiecie, ⇐ nwn. gw. 

Flunder f. ʽszmaty, gałganyʼ. Zob. Sławski I, 232, LEW 626n., ĖSBM 9, 225n. Co do akutu 

por. zapoż. kùntas, kùrtas, kùrva. — War. pliudrà 2 p.a. (Visokių pliùdrų prisirinko, o 

mergos ne vienos). Por. zanik n w dratvė́ti < *drantvėti. Zob. też plendra. 

 pliundravonė CHB ʽgrabieżʼ — abstractum na -nė od pliundravoti ʽgrabić, plądrowaćʼ, 

co zapożyczone ze stbłr. pljundravoti HSBM ⇐ pol. XVI w. plundrować ʽniszczyć, 

pustoszyć, ograbiaćʼ, dziś plądrować. Pominięte w ALEW. 

 pliùpti, plium̃pa, pliùpo 1. ʽtryskać, lać się, ciec obficie – o wodzie, krwiʼ, 2. 

ʽrozluźniać się, tracić zwartość – o tkaninie na krosnachʼ, 3. ʽo świni: szukać knura, 

kiernozić się, hukać sięʼ (Įpliùpusi kiaulė, t.y. nori kuilių ʽŚwinia, która zapragnęła knuraʼ), 

papliùpti ʽlunąć – o deszczu; zostać zalanym – o łąkach; huknąć – o wystrzale; okazywać 

popęd płciowy – o świni, krowie, kobiecieʼ (Pliupte papliùpusi motriška, vyro geidžia), 

prapliùpti ʽlunąć; napłynąć, nadejść niespodzianieʼ — czasownik z prs. infigowanym, 

utworzony od osnowy pliu-p-, pochodzącej od powtórzonego wykrz. pliu-pliu o przelewaniu 

się wody, wpadnięciu do wody, o buchającym płomieniu, o bulgocie gotującej się kaszy itp. 

(por. kliùkti ⇐ kliu-kliu; kliõkti ⇐ kliõ-kliõ). Do tego wtórny wykrz. pliùp-t o nagłym 

upadku, spadnięciu, rozlaniu się; o lekkim uderzeniu; o tryśnięciu, o chluśnięciu wodą; o 

buchającym płomieniu; war. intensywny pliū́pt (por. LEW 621). — Neopwk. pliump-: 

plium̃pti, -iù, -iaũ ʽchciwie pić, chlać (wódkę); siorbać; iść z trudem, wlec się; paplać, pleśćʼ, 

plium̃pinti a. pliùmpinti ʽpowodować bulgotanie przy przelewaniu płynuʼ, priplium̃pinti 

ʽnapić sięʼ. — Neoapofonia SZ pliump- ⇒ SP/SE plemp-: plem̃pti, -iù, -iaũ ʽchciwie pić, 

żłopać, chlać; pleść, mówić bzduryʼ, refl. plem̃ptis ʽo świni: kiernozić sięʼ, drw. nuplémpėti 

ʽutyćʼ, priplémpėti ʽnapić się wódkiʼ. Nomina: plem̃pis ʽgaduła, paplaʼ, plempà ts. (⇒ 

plem̃palas, plemplà ts.). — Z sufiksami sekundarnymi: pliupčióti ʽo świni: kiernozić sięʼ, 

pliupénti ts., pliupė́ti, -a, -ė́jo ʽbulgotać w garnku – o odgłosie gotującego się płynuʼ (por. łot. 

pļupêt a. pļupît ʽbulgotać – o kaszyʼ), też ʽbrodzić w błocie; pogrążać się w błocie – o kołach 

wozu; mówić dużo i szybko, trajkotaćʼ (nupliupė́ti a. supliupė́ti ʽprzytyć, utyćʼ), pliùpinti ʽlać 

– o obfitym deszczu, brnąć po błocie; nalewać dużo; dobrze karmić, tuczyć; dawać dużo, 

hojnie; trwonićʼ, pliupsė́ti ʽwpadać z pluskiem do wody; bulgotać, np. o kaszy w garnku; 

pełgać – o słabym płomieniu na żarachʼ (syn. blaksė́ti), tr. ʽtrwonić pieniądze, majątekʼ. — 

WSZ pliūp-: pliū́pčioti ʽobficie wylewać, lać (wiadrami na ogień)ʼ, pliūpsė́ti ʽlać się, płynąć 

strugą; bulgotać podczas gotowania; grzmieć – o huku wystrzałuʼ, pliūpsóti ʽbyć zalanym, 

stać w wodzie (o łące, polu)ʼ, pliū́ptelėti ʽwytrysnąć; buchnąć – o płomieniuʼ. Nomina: 

papliūpà ʽsalwaʼ, pliū̃psnis, pliū́psnis ʽrozbłysk ognia, płomienia; wybuchʼ. — SO pliaup-: 

pliaũpti, pliaupiù, pliaupiaũ 1. ʽpadać – o długotrwałym deszczuʼ, 2. ʽlać się, ciec (o krwi, 

pocie, łzach)ʼ, 3. tr. ʽlać, nalewaćʼ (pripliaũpti ʽnalać dużo, do pełnaʼ), 4. ʽgłośno siorbaćʼ, 5. 

tr. ʽgotować, warzyćʼ, 6. ʽpalić się szybko, wielkim płomieniem, gwałtownie płonąć, 

buchaćʼ, 7. ʽpaplać, pleść, bajdurzyćʼ, 8. ʽo świni: kiernozić sięʼ (refl. apsipliaũpti ʽoprosić 

sięʼ). — NB. Prs. pliaũpia ʽpali się, płonieʼ ma zaświadczenie stlit.: <puzymas plaupe> 

ʽosieć goreʼ w CHB (A. Holvoet, p.l.). ALEW 798 błędnie kwalifikuje tę formę jako 3 os. 

praeteriti i opisuje mylnymi znaczeniami ʽplätschernd fließen, strömen; heftig regnenʼ. 

 pliūrà 4 p.a. gw. ʽrozpustnicaʼ: Ė, kokia čia merga, tik pliūrà. Kam tu tą pliū̃rą dar čia 

atsivedei?! — zapoż. z pol. przest. flura (war. flora) 1. ʽkobieta niechlujna, flondra, plucha, 

szargulaʼ, 2. ʽrozpustnica, nierządnica, ladacznicaʼ (SW I, 756). Zdaniem Brücknera 124 od 
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imienia Flory, rzymskiej nierządnicy. Por. [Rzymianie] Florze nierządney niewieśćie... 

Kośćioł zbudowali... i raz w rok święto iey Floralia nazwane Miesiąca Maia obchodzili 

(SPXVI VII, 82, s.v. Floralija). Zob. syn. pliū̃rė, uważany za germanizm. 

 pliū̃rė 2 p.a. gw. ʽdziwka, prostytutkaʼ — zapoż. z prus.-niem. plur (plurke) 

ʽniechlujny pokój kobiecy najgorszego rodzajuʼ (GL 103). Por. nwn. liederliches 

Frauenzimmer ʽlafirynda, puszczalskaʼ. Zob. też pliūrà. 

 pliurk̃šti, pliurškiù, pliurškiaũ 1. ʽo kaczkach: pluskać sięʼ, 2. ʽwycedzać gąszcz przez 

zębyʼ, 3. ʽsiąpić, mżyćʼ, 3. ʽgłośno się wypróżniać przy rozwolnieniuʼ, 4. pripliurk̃šti 

ʽzapaskudzić odchodami, zafajdaćʼ, 5. ʽpaplać, trajkotaćʼ — derywat od wykrz. pliùrkšt 

(pliurkš) o chluśnięciu, niedbałym rozlaniu, bryźnięciu błotem, strzyknięciu śliną przez zęby. 

Inne: pliùrkščioti ʽspluwać strzykając przez zębyʼ, pliùrkštelėti ts. 

 pliurp̃ti, pliurpiù, pliurpiaũ gw. 1. ʽjeść głośno, z mlaskaniem, ciamkaćʼ, 2. ʽgłośno 

wsysać, siorbaćʼ, 3. ʽpić dużo, łapczywie, chlać, żłopaćʼ, 4. ʽnalewać z pluskiem, przelewać 

płyny, chlupotaćʼ, 5. ʽwypróżniać się na rzadkoʼ, 6. ʽwciągać nosem powietrze, gdy się ma 

katar, pociągać nosemʼ, 7. ʽo koniu: parskać, prychaćʼ, 8. ʽo żabach: kumkaćʼ, 9. ʽo deszczu: 

mżyć, siąpićʼ, 10. ʽpleść bzdury, paplać jak małe dzieckoʼ — czasownik o osnowie pliur-p-, 

pochodzącej od powtórzonego wykrz. pliur-̃pliur,̃ por. pliùrpt, pliurp̃t 1. o przelewaniu 

płynów, chlupotaniu, 2. o odgłosach czynności fizjologicznych (war. bliùrbt). LEW 627 

wskazuje bliskoznaczne plerp̃ti jako paralelę. — Z sufiksami sekundarnymi: pliurpė́ti 

ʽmówić głupstwa, paplaćʼ, pliùrpinti ʽkarmić i poić (dziecko); pić wodę – o koniu; robić co 

niedbaleʼ, intr. ʽmieć biegunkęʼ, pliurpsė́ti ʽgłośno siorbać; pociągać nosem; puszczać bąki; 

chlupotać (w butach, pod stopami); palić się chwiejnie, pełgać (o płomieniu świecy); 

gorączkować się, wpadać w irytacjęʼ, pliurpsóti peior. ʽsiedzieć bez zajęcia, próżnować, 

wałkonić sięʼ, pliurpstýti ʽjeść mlaszcząc/siorbiąc; nalewać z pluskiem, rochlapywaćʼ. 

Nomina: pliùrpa c. ʽgaduła, papla; kto głośno je a. pije; ktoś lekkomyślny, niepoważny, 

tępyʼ, pliurp̃is a. pliurp̃ius peior. ʽkto plecie bzduryʼ, pliurp̃kus peior. ʽpapla, gadułaʼ, ʽten, 

kto wszystko robi w pośpiechuʼ (Mūs gaspadorius tikras pliurp̃kus, pliurpt pliurpt ir nori, 

kad viskas būtų gatava ʽNasz gospodarz to «pliurpkus», raz raz i chce, żeby wszystko [zaraz] 

było zrobioneʼ), też ʽczłowiek porywczy, szybko wpadający w gniewʼ. — War. z 

dźwięcznym szkieletem spółgłoskowym: bliurb̃ti ʽpleść bzdury, paplać; mamrotać, 

szwargotać po żydowsku; beczeć jak dziecko; brudzić, zanieczyszczaćʼ. Drw. bliurbė́ti, 

bliùrba, -ė́jo ʽburczeć, mruczeć z niezadowolenia; mówić niewyraźnie; parkotać, bulgotać (o 

odgłosie gotowania się)ʼ, bliùrbinti ʽdrażnić (dziecko), doprowadzać do płaczu, krzykuʼ, 

nomina: bliùrba peior. ʽgęba, mordaʼ, bliurbẽklis ʽktoś, kto stale zrzędzi, zrzędaʼ, bliurbõkas 

ʽgębaʼ. 

 pliùrti, pliū̃ra (*pliu-n-ra; war. pliùrsta), pliùro 1. ʽrozmakać, rozmiękać, przesiąkać 

wodą (o gruncie, drodze)ʼ, 2. ʽwilgnąć, wilgotnieć; o słocie – nastaćʼ, 3. ʽrozłazić się (o 

tkaninie, odzieży)ʼ, 4. ʽrozklekotać sięʼ, 5. ʽdostać rozwolnieniaʼ, 6. ʽwpadać w złośćʼ, 7. 

ʽzejść na manowiecʼ — derywat od wykrz. pliur ̃o rozlaniu się, pliùri a. pliū́ri o brnięciu po 

błocie. Z inną budową: pliū̃ryti, -iju ʽpić chciwie, żłopać; bić kogo; padać – o deszczuʼ, 

pliū̃roti ʽpluskać się w sadzawce a. kałużyʼ, pliurṽoti ʽnalewać z pluskiemʼ, refl. ʽpluskać sięʼ 

(neosuf. -vo-?, por. plývoti s.v. plýti). — Postverbalia: pliùrė a. pliūrà ʽdeszcz ze śniegiem, 

pluchaʼ (por. łot. pļura ʽkałużaʼ), pliū̃rė ʽrozmokły grunt, błocko; biegunka; kura znosząca 

miękkie jajaʼ, pliūrai b.z.a. m.pl. ʽosad na dnie butelkiʼ, ⇒ pliūrauti b.z.a. ʽwypróżniać sięʼ; 

pliùrza a. pliurzà ʽrzadka, licha kasza lub zupa; nieesencjonalny napój, luraʼ (⇒ pliurz̃alas 
ʽbimber, samogonʼ, syn. šliùkaras), ʽrzadkie, rozbełtane błotoʼ, ⇒ pliurz̃ti ʽo kaczkach: 

pluskać sięʼ, pliurz̃inti ʽmącić a. zanieczyszczać wodę, rozchlapywać; pluskać się, kąpać się; 

tarzać się w błocie (o świni)ʼ, pliurz̃oti a. pliùrzoti ʽrozchlapywać (wodę, mleko)ʼ. 
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 pliùsnios 2 p.a. DVŽ f.pl. ʽłupieżʼ (Iš galvos bira pliùsnios), też sg. pliusnìs 4 p.a. DVŽ 

f. ts. (brak w LKŽ). Bez etymologii. Jedyne nawiązanie w nazwie rośliny: pliùsnė ʽmiechera 

pierzasta, Neckera pennata; miechera kędzierzawa, Neckera crispaʼ (⇒ błr. gw. pljúsnik bot. 

ʽlepiężnik, Petasitesʼ, PZB 4, 20). Poza tym por. pliūšė ̃ ʽłuska ziarna, plewaʼ. Zob. też 

blùzganos i pléiskanos. 

 pliuščėj̃us, -aus 2 p.a. LZŽ bot. ʽkosaciec, Irisʼ — zapoż. z błr. gw. pljuščáj, pljuščė́j 

(PZB 4, 22). 

 pliūšė ̃ 4 p.a., pliū̃šė 2 p.a. gw. bot. ʽsit, sitowie, Phragmites communisʼ. LEW 628 

dopuszczał związek z pie. *pleu- ʽpłynąć, pływaćʼ (por. pláuti); znacz. etym. ʽroślina wodna, 

Wasserpflanzeʼ. Bardziej prawdopodobne wydaje się nawiązanie do pwk. pliūš, zob. plùšti 

ʽstrzępić sięʼ. — Drw. pliū̃šės f.pl. ʽsiano koszone na bagnieʼ. 

 plõčyti, plõčiju, plõčijau gw. ʽbyć z pożytkiem dla kogo, wychodzić komu na zdrowie, 

na dobre, służyć komuʼ (Man nepločijo nė tas valgis, nė gėris, t.y. negeldė JU ʽNie służyło 

mi ani to jedzenie, ani picieʼ) — vb. simplex wytworzone na gruncie litewskim z zapoży-

czonych czasowników pol. opłacać się ʽprzynosić zysk, być wartym czegoʼ, popłacać 

ʽdawać zysk, korzyść; mieć wysoką wartośćʼ. — War. z substytucją lit. t za c: plõtyti, plõtinti 

(Tas valgis jai plotija. Jis valgo ir jam plõtina). 

 plókščias, -ià 3 p.a., plókščias, -ia 1 p.a. 1. ʽpłaski, pozbawiony wyniosłości i 

wgłębień, równyʼ, 2. ʽniewypełniony ziarnem (o strąku)ʼ, 3. ʽktóry nie nażarł się do syta, 

nienapasionyʼ (Jam gyvulius beganant, karvės niekados nepareidavo namo plokščios, 

nepriėdusios ʽGdy on pasał bydło, krowy nigdy nie wracały do domu nienajedzone), 4. 

przen. ʽpłytki, banalny, pospolityʼ. Analiza: *ploksč-ias, drw. od neoosn. *ploksč̓ - jak w prt. 

*ploksčiau do *plok-sty- < *plāk-stī- ʽuderzać, ubijać, ubijając płaszczyćʼ, które było frq. do 

*plókti < pie. *pleh2k- (szczegóły s.v. plàkti). Por. budowę guls̃čias, klùpsčias, kniū́psčias. 

War. plókštas 3 p.a. ʽpłaski, płytki (np. talerz)ʼ mógł powstać drogą zamiany zakończeń: -

čias ⇒ -tas (por. pė́sčias ⇒ pė́stas). Co do znacz. ʽpłaskiʼ por. plónas ⇐ plóti ʽklepać, 

spłaszczaćʼ. — Z palatalizacją nagłosu: pliókščias (może przez nawiązanie do interi. pliókšt 

m.in. o plaśnięciu dłonią). — Drw. paplókščias ʽnieco spłaszczonyʼ, plõkštė (zob.), cps. 

plokščiapãdis ʽpłaskostopyʼ. Vb. denom. 1. plokštė́ti, -ja, -jo ʽrobić się (bardziej) płaskim; 

stawać się powierzchownymʼ, 2. plókšti, plókšta (*plokš-sta), plókšto (starsze plóško) ʽrobić 

się płaskim, cienkimʼ, suplókšti ʽspłaszczyć się (np. o serze); udusić się przez przygniecenie 

(o prosięciu)ʼ, 3. plókštinti caus. ʽrobić płaskim, cienkimʼ. — Neoapofonia ā ⇒ ă 

przekształca war. plókštas w plãkštas. Por. tvóti ⇒ tvatà; sótus ⇒ satnus. 

 plõkštė 2 p.a., plókštė 1 p.a. 1. ʽpłaski kawałek czegoś, płyta, blok kamieniaʼ, 2. ʽpłaz, 

strona płaska, szeroka broni siecznejʼ, 3. ʽniedojrzały, płaski jeszcze strąk grochuʼ (por. łot. 

plãkste ts.) — rzeczownik utworzony od przym. plókščias ʽpłaskiʼ (zob.). Z innymi 

sufiksami: plokšmė ̃3 p.a. ʽpłaszczyznaʼ, plókštis f. ʽpłaski kawał czego; płaska strona, płazʼ 

(plokščiu mušu SD «płazuię» [ʽpłazą kogo bićʼ, L.]; instr.sg. plókščia adv. ʽpłazemʼ), ʽpłaski 

strąkʼ (Žirnių dar tik plókštys ʽStrąki grochu wciąż są płaskieʼ), łot. plãksna ʽpłaszczyzna; 

płyta; tablicaʼ. — Drw. plókštainis, -ė ʽrzecz spłaszczona; człowiek o płaskich piersiach; 

wychudłe zwierzęʼ, plokštaĩnis ʽpłaskie, kruche ciasto, pieczone bez drożdżyʼ, plokštẽlė 

ʽpłytka; płyta gramofonowa; proteza zębowa; cienki kawałek czegoʼ, plokštẽkė 1. 

ʽniedojrzały strąkʼ, 2. ʽpłaski kamieńʼ, 3. ʽzwierzę o płaskim brzuchu, zwł. o świniʼ, 

plokštumà ʽpłaszczyznaʼ (nuožulnióji plokštumà ʽrównia pochyłaʼ), plokštùvas ʽmaślnicaʼ. 

 plónas, -à 3 p.a. 1. ʽcienki (o desce, tkaninie, skorupie, szkle)ʼ, 2. ʽszczupły – o ciele; 

małej objętościʼ, 3. ʽwysoki, cienki (o głosie)ʼ, 4. ʽlekkostrawnyʼ, 5. ʽdrobny, drobno 

mielony (o mące)ʼ, 6. ʽlejki, nie stężały (o świeżej śmietanie)ʼ — odpowiednik łot. plâns 
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ʽpłaski, równy; cienki, słabyʼ; dewerbalny przymiotnik pb. *plā-na- (*pleh2-no-) od pwk. 

*plā- jak w plóti ʽklepać, spłaszczać, rozpłaszczaćʼ < pie. *pleh2- (por. IEW 805n., LIV
2 

Add.). Znacz. etym. ʽspłaszczony, ubity na płaskoʼ. St. e przy suf. -no- powtarza się np. w 

adi. lė́nas. — Tu też sb. stlit. plānas BRB ʽklepisko, Tenneʼ, łot. plãns ʽklepisko z ubitej 

gliny lub z kamieniʼ wraz ze stpr. plonis EV ʽklepisko, Tenneʼ. Porównywalna z łot. plãns 

nazwa ʽpodłogi, klepiskaʼ i ʽgruntuʼ ukazuje się w celtyckim: stir. lár i germańskim: śrwn. 

vluor, < pie. *ple/oh2-ro- (zob. LEW 603 i 628n., LIV
2 Add.). NB. Litewskie gw. plónas 

ʽklepisko, dno pieca chlebowegoʼ (Litwa płn.-wschodnia) jest letonizmem, zob. Urbutis 

2009, 324n., ALEW 801. — Neoosn. plon-: pãplonis, paplónis ʽrodzaj płaskiego placka z 

ciasta chlebowegoʼ, plonė a. plonis BRB ʽrodzaj placka, Aschenkuchenʼ, plónimas (zob.), 

ploninỹs ʽcienka tkaninaʼ, plonmenà ʽnajcieńsza część czegośʼ (por. germ̃ena ⇐ gẽras), 

plonumà ʽcienkie miejsce, np. w tkaninieʼ, plonumas SD
1 «cienkość», cps. plóngalis ʽcienki 

koniecʼ (por. gãlas). — Sufiksację zbieżną z bałtycką pokazuje łac. plānus ʽrówny, płaskiʼ 

(⇒ sb. plānum n. ʽrównina, płaszczyznaʼ), < pie. *pḷh2-nó- (por. de Vaan 470). Tego rodzaju 

formacja wydałaby po litewsku †pìlnas. Nasuwa się pytanie, czy lit. plónas nie jest czasem 

nowotworem na miejscu †pìlnas (= łac. plānus), ponieważ można sobie wyobrazić, że takie 

zastępstwo pozwalałoby uniknąć konfliktu homonimicznego z formą pìlnas od pìlti 

ʽnapełnićʼ (pie. *pḷh1-nó-). St. zanikowy ukazuje się również w pokrewnym przymiotniku 

het. palḫi-, palḫai- ʽszeroki, obszernyʼ < pie. *pḷh2-i-, zob. Kloekhorst 620. 

 plónimas 1 p.a., plonìmas 2 p.a. ʽskroń, boczna część czoła, czaszki; kość skroniowaʼ, 

war. f. plonimà — rzeczownik na -im -, utworzony od przym. plónas ʽpłaski, cienkiʼ. Znacz. 

etym. ʽpłaskość a. cienkośćʼ, stąd ʽpłaska a. cieńsza strona czaszkiʼ. Paralele: siaurìmas a. 

siaurimà ʽwąskośćʼ ⇐ siaũras; storimà ʽgrubsza warstwa czegośʼ ⇐ stóras; šilimà ʽciepłoʼ. 

 plostãkė 2 p.a. stlit., gw. 1. ʽodłamek kamienia; drzazgaʼ, 2. ʽblacha, płytka blaszanaʼ. 

SD: «blacha», plostakė aukso putu nudažyta «pazłotka blaszana», plostakės gelažinės f.pl. 

«kirys» [ʽpancerz okrywający górną część tułowiaʼ, SPXVI]. Analiza: plost-akė, por. suf. -ak- 

w plãštaka a. pluoštãkė ʽdłońʼ. Z obocznym suf. -ek-: plostẽkė ʽszczapa; płytka; plasterek 

słoninyʼ (por. plokštẽkė s.v. plõkštė). Obie formacje są oparte na neoosn. plost-, którą 

wyodrębniono drogą metanalizy wyrazu plõstas (zob.). — Drw. plostakius a. plostaknykas 

SD «blacharz». 

 plõstas 2 p.a. gw. ʽwarstwa zgrabionego i ubitego na płask siana lub słomy, 

przeznaczona do przeniesienia, naręczeʼ. Analiza plõst-as, drw. od neoosn. plost-, 

wyodrębnionej z zanikłego czas. *plostyti ʽpłaszczyć, robić płaskimʼ, frq. do plóti m.in. 

ʽspłaszczaćʼ (zob.). Taka sama budowa w klõstas, pãklostas ⇐ klóstyti (od klóti); dáigstas ⇐ 

dáigstyti (od díegti). Pod względem znaczeniowym por. grúobstas ʽgarść, naręcze (słomy, 

siana)ʼ od *gruobstyti ʽzgarniać do kupyʼ (SO do grė́bti). — Neoosn. plost- leży również u 

podstawy takich form werbalnych, jak plóstelėti ʽpoklepywać, opukiwać palcami tułów 

choregoʼ i plóstelti ʽprzez chwilę klaskać, bić brawoʼ. Por. žióstelėti a. žiósterėti ⇐ *žiostyti.  

 plósteris, -io 1 p.a. przest. ʽplaster, opatrunek lekarski przylepiany na ranęʼ (war. 

pliósteris, plóšteris) — zapoż. z prus.-niem. ploster (GL 103), por. nwn. Pflaster, 

Heilpflaster n. Akut też w zapoż. jómarkas i švógeris. Łot. plãsteris, plãksteris ⇐ śrdn. 

plāster (Jordan 82). — War. plóstras ⇐ pol. przest. plastr. 

 plõščius, -iaus 2 p.a. stlit., gw. 1. ʽpłaszcz, wierzchnie długie okrycie, uszyte zwykle z 

sukna domowej robotyʼ, SD
1 <płaśćius> «płaszcz» (syn. skreitė), 2. ʽchusta, płachta 

zarzucana na plecyʼ — zapoż. ze stbłr. plaščъ, por. błr. plašč, -á, pol. płaszcz, -a (SLA 171, 

LEW 629; brak w ALEW). Stąd też łot. plašķis, pl. plašķi ʽobszerny płaszcz; stara, znoszona 

sukmanaʼ. War. plõščis, -io DVŽ ʽpłaszczʼ (brak w LKŽ). — Drw. ploščiùkas ʽmarynarkaʼ 
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(Apsivilk geresnį ploščiùką – ne turgun važiuoji ʽWłóż lepszą marynarkę, przecież nie na targ 

jedziesz!ʼ). Vb. denom. plóščioti ʽiść w ubraniu rozpiętym na piersiach, z połami unoszącymi 

się na wietrzeʼ. — Z przekształcenia plõščius pochodzi zdaniem SLA, l.c. (popartym przez 

LEW, l.c.) sb. plõštė ʽchusta jako część stroju kobiecego; kapa, narzuta na łóżko; zasłona na 

twarz, kapturʼ. Prawdopodobnie można tu mówić o drw. wstecznym z alternacją č̓  ⇒ t (por. 

svẽčias : svetỹs, svetè). — Stpr. ploaste EV ʽprześcieradło, Lylach [Betttuch]ʼ najłatwiej jest 

objaśnić – z uwagi tak na formę, jak i znaczenie – jako prutenizację zapożyczenia lit. plõštė. 

Mało przekonująca jest hipoteza Mažiulisa (PKEŽ 3, 296) o ploaste jako formacji rodzimej: 

pb. *plā-stis, od pwk. *plā- ʽpłaszczyć, robić płaskim, cienkimʼ (por. lit. plóti, łot. plãt). 

Chodzi o to, że -stis (-stė, -sčia) nie jest sufiksem prymarnym, lecz neosufiksem, a więc z 

zasady nie łączy się on z pwk. werbalnymi. Zwykłą sferą funkcjonowania neosuf. -stis jest 

derywacja denominalna. Tutaj ma on zastosowanie jako forma odnawiająca prymarny suf. -

ti-, por. np. svìrtis ⇒ svirstìs; virp̃tis ⇒ virp̃stis; šū́tis ⇒ šū́stis. Proces ten jest odwrotnością 

derywacji wymiennej -stis ⇒ -tis, która funkcjonuje w obrębie postwerbalnych derywatów 

od frq. na -sty-, np. ramstýti ⇒ ram̃st-is ⇒ ram̃tis i sámstyti ⇒ sámst-is ⇒ sámtis. 

 plótas 1 p.a. 1. ʽobszar, ograniczona część przestrzeni; terytorium państwaʼ, 2. 

ʽpowierzchnia na coś przeznaczona, czemuś służącaʼ, 3. ʽwycinek przestrzeni, miejsceʼ 

(Rugiai plótais išplikę ʽŻyto miejscami wyłysiałoʼ), 4. ʽokres czasuʼ (Praėjo didelis metų 

plótas ʽMinęło wiele latʼ), 5. ʽgłębia, najgłębsze miejsceʼ (Ar nebijai pačiam plóte 

maudytis? ʽCzy nie boisz się kąpać na głębinie?ʼ). Refleks pb. *plā-ta-, substantywizowane 

adiectivym verbale albo participium prt. pass. od plóti m.in. ʽspłaszczaćʼ (zob.). Znacz. 

etym. ʽpłaszczyzna, płaska powierzchniaʼ ⇐ ʽto, co spłaszczonoʼ albo ʽto, co uległo 

spłaszczeniuʼ. Transponat pie. *pleh2-to-. Inaczej LEW 629. Paralele apofoniczne: kóptai ⇐ 

kópti; káltas ⇐ kálti. Por. też sb. klõtas ʽdrewniana podłoga mostuʼ (klõ- metatoniczne) obok 

ptc. prt. pass. klótas ʽpoziomy, pochyłyʼ ⇐ klóti ʽkłaść, rozściełaćʼ. — Neoosn. plot-: plõtis 

ʽszerokość, rozległośćʼ (por. grõžis, lõbis, skõnis), plotmà ʽprzestrzeńʼ, plotmė ̃ʽpłaszczyzna, 

plac, przestrzeń, poziomʼ, plotmenà ʽrównina, płaskowzgórzeʼ. — N.jez. Plótas, Plotẽlis, n. 

łąki Plótai, n.rz. Plótupis. N.m. Plõtai 5x, Plotẽliai. 

 plóti, plóju, plójau 1. ʽspłaszczać, zgniatać na płaskʼ, 2. ʽkuć żelazo w kuźniʼ, 3. per 

pečiùs plóti ʽklepać po plecachʼ, 4. plóti delnaĩs ʽklaskać w dłonie, bić brawoʼ, išplóti 

ʽwyklepać, wyklepywaćʼ, priplóti ʽspłaszczyć, przyklepaćʼ. Nomen: plovà I (zob.). Odpo-

wiednik łot. plãt, plãju ʽposzerzać, robić cienkimʼ < pb. *plā-C. Pwk. pie. *pleh2- ʽroz-

płaszczać przez ubijanie lub klepanieʼ (LIV
2, Add.: *pleh2- ʽbreit, flach werden/machenʼ). W 

IEW 805n. plóti ukazuje się s.v. *pelə, *plā-. Por. synonimy pie. *pleh2-g- ʽuderzaćʼ (gr. 

ἔπληξα ʽuderzyłem, trafiłem w celʼ) oraz *pleh2-k- ʽuderzaćʼ (s.v. plàkti). Prs. plóju należy 

do całej serii formacji tworzonych suf. -i̯e/o- od pierwiastków na *-eh2- (zob. s.v. lóti). — 

Neopwk. ploj-: plojė́jas a. plojìkas ʽwalcownikʼ, plojìmas ʽspłaszczanie, walcowanieʼ (por. 

jojìmas, lojìmas), plojìmai m.pl. ʽoklaski, głośna pochwałaʼ, plojinỹs ʽspłaszczony przed-

miotʼ. Osobno zob. plónas, plõstas i plótas. 

 plotkà I 2 p.a., gen.sg. plõtkos gw. ʽopłatek wigilijnyʼ (Per kūčias laužėmė ir valgėme 

plotkeles ʽW Wigilię łamaliśmy się opłatkamiʼ) — przez aferezę a- z aplotkà, gen.sg. 

aplõtkos 2 p.a., co zapożyczone z błr. aplátka, -tki (por. stbłr. oplatokъ, oblatokъ ⇐ pol. 

opłatek, -tka). — War. m. plõtkas ʽopłatek wigilijnyʼ (Su plõtkais atėjo ʽPrzyszli z 

opłatkamiʼ) < aplõtkas ⇐ stbłr. oplatokъ ⇐ pol. opłatek, -tka (⇐ stczes. oplatek ʽhostia z 

mąki pszennejʼ, to z kolei z niem. gw. oplāta ⇐ śrłac. hostia oblāta ʽofiarowanaʼ). Por. 

Bańkowski II, 420. Zob. też POLŽ 139. Por. ablótas. 

 plotkà II 2 p.a., gen.sg. plõtkos gw. ʽryba płoć, płotka, Rutilusʼ — zapoż. z błr. plótka, 

-i, pol. płotka. War. plūtkà 2 p.a.: Plūtkà plati kab delnas ZTŽ ʽPłotka ma szerokość dłoniʼ. 



1326 

na prawach rękopisu 

 plovà I 4 p.a. gw. 1. ʽszczerba w ostrzu kosyʼ (Dalgis su plova), war. plovė ̃ (dalg̃is 

plovė́tas), 2. ʽułamek, płatek kowanego żelazaʼ (Atsprogo plova gelžies), pl.t. ʽmłotowinyʼ 

(Geležis plovõm, o medžias skiveinom eina), 3. ʽodłamek kamienia tłuczonego młotemʼ 

(Sudaviau kūgiu į akmenį, ir ta plovà iškrito) — dewerbalne nomen na *-u̯ā- od plóti, -ju 

ʽklepać kosę; kuć żelazoʼ. Paralela: łot. plâva ʽflacher Riß im Metallʼ ⇐ plãt. Tak samo 

zbudowane: stova ⇐ stóti oraz krūvà ob. krū́-tis ⇐ *krūti (słow. kryti), por. ŽD 377n., gdzie 

zresztą plovà nie figuruje. Całkiem inaczej LEW 630: przyrównuje plovà do plėvė ̃ ʽbłonaʼ 

(apofonia ė ⇒ o), wywodząc oba z pwk. pie. *(s)p(h)el- ʽ(ab)reißen, spaltenʼ. — Vb. denom. 

plovóti ʽpękać, łupać się – o niehartowanym żelazie, o ostrzu kosy (Kad kali dalgį, gelžį, 

plovó[ja]), plovúoti ts. 

 plovà II 4 p.a. gw. 1. ʽzarośnięte trzęsawisko przy brzegu jeziora a. rzekiʼ, 2. ʽzwarty 

kożuch roślinny unoszący się na wodzie i wyglądający jak pływająca wyspaʼ, 3. ʽrośliny 

wodne u brzegu jezioraʼ (war. m. plõvas) — nomen postverbale od neopwk. plov- jak w 

plóviau, prt. do pláuti ʽmyć, zmywaćʼ, por. užpláuti ʽzalać, zatopićʼ, papláuti ʽpodmyćʼ, 

znacz. etym. ʽmiejsce obmywane przez wodęʼ vel sim. Związek z czas. ʽmoczyć, myćʼ ma 

również syn. liū́nas (zob.). Inne: ìšplova ʽrów wyryty przez wodęʼ, núoplova m.in. ʽosad, 

mułʼ, sámplovos m.in. ʽnamułʼ. NB. LKŽ X, 314 nie odróżnia plovà I (⇐ plóti) od plovà II 

(⇐ pláuti). 

 plovyti, ploviju, plovijau stlit. ʽotrzymywać metal przez topienie rudy; topić, 

oczyszczać kruszec z zanieczyszczeńʼ (o idant juos savi plovytų, kaip zalatorius plovija 

MOP, por. PAŽ 350) — zapoż. z błr. plávicь, pláŭlju, 3 os. plávicь, pol. przest. pławić m.in. 

ʽ(rudę) płukać, przemywać; (kruszce) topić, przetapiać, wytapiać, rozpuszczaćʼ (SW IV, 

255). 

 plõzas 2 p.a. 1. ʽpłaska, szeroka strona czego, nie kant, nie ostrzeʼ (Dėk lentą plozù), 2. 

ʽklaps, uderzenie dłonią z klaśnięciemʼ (Sukirsk vaikui porą plõzų), 3. ʽkamień płasko 

ciosany służący za wykładzinęʼ, 4. ʽprzyrząd do międlenia lnu, cierlicaʼ — zapoż. z pol. płaz, 

-u ʽstrona płaska broni siecznej, przeciwna ostrzu; uderzenie płazemʼ, pl. płazy przest. ʽgrube 

drzewa rozerznięte wzdłuż, półokrąglakiʼ. — Vb. denom. plozavóti ʽuderzać kogo płazem 

(szabli)ʼ, refl. ʽprzeciągać się po śnieʼ (Kelkis! Gana tau plozavotis), išsiplozavóti 

ʽrozkraczyć się – o krowie na lodzieʼ ⇐ pol. płazować. War. z substytucją sufiksu: užplõzyti, 

-iju ʽuderzyć płazemʼ, priplõzinti ʽprzybić gwoźdźmiʼ. 

 plūdynė b.z.a. gw. ʽnapój z wódki grzanej z miodem, pieprzem i masłem (gatunek 

krupniku), pijany podczas odwiedzin zamężnych kobiet u położnicy po urodzeniu dzieckaʼ 

(chodzi o zwyczaj zwany apgėlaĩ, zob. s.v.). Analiza: plūdy-nė, deverbativum od plū́dyti ʽlać, 

zalewaćʼ (zob.). Por. pustỹ-nė ʽzamieć śnieżnaʼ ⇐ pustýti m.in. ʽmieść śniegiemʼ; laidỹ-nė a. 

láidy-nė ʽprocaʼ ⇐ láidyti ʽpuszczać, wypuszczaćʼ. Znacz. etym. n. act. ʽoblewanie, libacja z 

jakiejś okazjiʼ, z czasem konkretyzowane jako nazwa napoju. Paralela: pol. oblewanie 

ʽlibacja z okazji pomyślnego zakończenia jakiejś sprawyʼ ⇐ oblewać, iter. do ob-lać. — ŽD 

272 (za nim GJL II, § 334) zauważa, że w gwarach żmudzkich (neo)sufiksu -yn- używa się do 

budowy wyrazów oznaczających potrawy, np. kiaušỹnė ʽjajecznicaʼ (od kiaũšis), žirnỹnė 

ʽgrochówkaʼ (od žìrniai). 

 plū́dyti, plū́dau, plū́džiau gw., zwykle z prvb.: apiplū́dyti ʽzalać wodą, np. polaʼ, 

išplū́dyti ʽwymoczyć, np. len w wodzieʼ, užplū́dyti ʽzalać, podtopić (o powodzi)ʼ. Budowa: 

plū-dy-, causativum do plū́ti, paplū́ti ʽrozlać się, rozpłynąć się – o wodzie powodziowejʼ 

(zob.). Odpowiednik łot. plūdît ʽrozlać, zalać, zatopićʼ. Paralele: pū́dyti ⇐ pū́ti; plukdýti ⇐ 

plùkti. War. °plū́dinti ʽzalać coś w naczyniu; o bobrach: sprawić, że źródliska są zalewane 

spiętrzoną wodąʼ (Užvertė, užplū́dino bebrai šaltinius). Por. pū́dinti ʽgnoić, nawozićʼ jako 
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war. do pū́dyti. 

 plūdyti, plūdiju, plūdijau b.z.a. przest. ʽpochodzić skądʼ — budowa: plūd-y-, derywat 

od plū́sti, -stu (-džiu), -dau m.in. ʽpochodzić skądʼ (zob.), znacz. etym. ʽwypływać skądʼ. Por. 

Ta gražybė jo yra kaip versmė, iž kurios visokia sutverta gražybė ižteka ir ižplūsta SP I, 

17111n. ʽTa piękność jego jest jako źrzodło, z ktorego wszelka stworzona piękność wycieka i 

wypływaʼ. 

 pluduñgis, -io 2 p.a., plùdungis 1 p.a. żm. ʽczłowiek lubiący przebywać poza domem, 

włóczyć się, skłonny oddawać się przyjemnościom, hulankom, rozpuścieʼ. War. pluduñkis, 

pludum̃kis (dysymilacja ŋk > mk, por. jùmkytojas). Fem. pluduñgė, -ės ʽlatawica, kobieta 

goniąca za rozrywkami; rozpustna kobieta, ladacznicaʼ. GJL II, § 508 zestawił z czas. 

plūdinė́ti ʽpływać po powierzchni; włóczyć się bez celu, wędrowaćʼ. Neosuf. -ung- jest 

pewnie wzorowany na vienguñgis ʽżyjący samotnie, w stanie bezżennymʼ. — Vb. denom. 

plùdungauti: Kekšė plùdungauna su kožnu, t.y. plaikstos JU ʽLadacznica zadaje się z 

każdymʼ, pludungúoti ʽwłóczyć się; żyć lekkomyślnie, niestatecznieʼ. 

 plū̃gas 2, 4 p.a., plū́gas 1 p.a. ʽpługʼ — zapoż. ze stbłr. plugъ ⇐ pol. pług (⇐ nwn. 

Pflug m.). Germanizmem jest łot. pluogs ⇐ śrdn. plōch, plūch (Jordan 82) i prawdopodobnie 

stpr. plugis EV ʽpług, Pflugʼ, por. śrdn. plūch, śrwn. phlouc. Por. Endzelīns 1943, 229 i LEW 

631 (zapoż. polskie lub niemieckie). — Z palatalizacją nagłosu: pliū́gas, pliū̃gas (por. 

abriū̃sas ob. abrū̃sas). Wsch.-lit. plū̃vas (DVŽ, LZŽ) ma v na miejscu błr. γ (por. lancū̃vas, 

pasõvas). — Drw. plūgẽlis ʽpług w zaprzęgu jednokonnymʼ, plūgìnis arklỹs ʽkoń do orkiʼ 

(dosł. ʽpługowy, do pługaʼ). Vb. denom. plūgúoti ʽorać pługiem, płużyćʼ. 

 plujóti, plujóju, plujójau gw. ʽwłóczyć się, błąkać się (o zagubionym lub pijanym), 

brnąć po ciemku, przez pola, zaspyʼ — vb. denominativum od rzecz. plujà c. ʽwłóczęga, 

wałęsaʼ, też ʽżartowniśʼ, por. typ dujóti od dujà. Tak jak dujà należy do prs. dùja (prt. dùjo, 

inf. dùiti), tak też plujà wiąże się z prs. plùja (inf. plùiti). Jest ono słabo zaświadczone, por. 

1° paplùiti ʽopływać, obfitować w coʼ (Visi pašoliai paplùję galvažudomis, t.y. aptekę JU 

ʽWszędzie pełno zbrodniarzyʼ), 2° priplùiti: Paršai pieno priplùjo, net pilvai išsipūtė 

ʽProsięta napiły się mleka do woli, nawet brzuchy się [im] wydęłyʼ. Analiza: plu- + -ja. 

Neopwk. plu- został wytworzony neoapofonią ū (SP) ⇒ ŭ (SZ) od pwk. plū- jak w plū́ti, por. 

paplū́ti ʽo powodzi: rozlać sięʼ, przen. ʽo zbożu: być w obfitościʼ. Por. skujà : łot. skũt; srujà 

: srū́ti. Tu też łot. pludinât obok plûdinât ʽrozlewać, wylewać wodę – o źródle; wylewać łzyʼ 

(drw. od plûst, plûstu, plûdu ʽlać sięʼ). 

 plùkas, -ė 2 p.a. gw. ʽhulaka, człowiek tracący czas i pieniądze na hulankiʼ. Niejasne. 

Może do plùkti I, por. nuplùkti m.in. ʽzgrzać się i spocićʼ. — Vb. denom. plukavóti 

ʽprowadzić hulaszcze życie, spędzać czas na zabawach, pijatykachʼ, išplukavóti ʽroztrwonićʼ 

(Plukas išplukavójo visus turtus ʽHulaka roztrwonił cały majątekʼ). NB. LKŽ X, 326 

niesłusznie włączył to denominativum do hasła plukavóti ʽpływać, unosić się na wodzieʼ. — 

Z inną budową: plùkata c. ʽkto wykonuje najcięższe praceʼ. 

 pluknùs, -ì 4 p.a. gw. 1. ʽpulchny – o chlebieʼ (Pluknì duona), ʽpuszysty o śnieguʼ 

(Sniegas toks pluknùs, negali paeit), ʽmiękki – o plewach, piórachʼ, 2. ʽgrząska – o łąceʼ, 3. 

ʽlekki – o spławiku wędkiʼ — przez metatezę l zmienione z *pulknus, to zapoż. z pol. 

pulchny, -ego (stpol. puchlny, od puchły, por. ros. púxlyj ʽpulchny; tłustyʼ, Boryś 503). Por. 

blužnìs z *plužnis < *pulžnis. — War. z neosuf. -snus: pluksnùs ʽpulchny – o cieścieʼ (Tai 

pluksnì tešla), ʽpuszysty – śnieguʼ, też ʽlekki, miękki; żwawy, dziarskiʼ (Jau sena, o da kokia 

plunksnì). Ze zmianą ks > kš: plukšnùs ʽluźny, niezwarty, luźno utkanyʼ (Ta drobė, matyt, 

plukšnì). 

 plùkti I, pluñka (war. plùka, plùksta), plùko 1. ʽpłynąć – o rzece, o spławianym rzeką 
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drewnieʼ (Pluñka upe medžiaga ʽPłynie rzeką drewnoʼ), też ʽo człowieku: płynąć, pływaćʼ, 

2. przen. ʽgromadnie iśćʼ: Diena saulėta, svietelis bažnyčėkon pluñka ʽDzień jest słoneczny, 

ludzie do kościółka ciągną (dosł. płyną)ʼ, išplùkti ʽwypłynąć, np. o topielcu; wylać – o rzece 

na wiosnęʼ, też ʽo zbożu: wykłosić sięʼ, nuplùkti ʽpopłynąć; zlać się potemʼ, paplùkti ʽzostać 

zalanym, zatopionym (o sianie, zbożu); zalać się krwią, łzami, potemʼ, pérplukti ʽprzepłynąć; 

zgrzać się i spocićʼ (Parėjo iš lauko paršilęs párplukęs). Prs. infigowane o funkcji 

inchoativum, utworzone od SZ pluk- do plauk-, zob. plaukýti m.in. ʽpławić w wodzieʼ. Por. 

LEW 631. — Drw. plukavóti ʽo przedmiocie: unosić się na wodzieʼ, plukdénti caus. ʽkąpać 

dzieckoʼ, plukdýti caus. ʽspuszczać z prądem wody, spławiać (drzewo, tratwy)ʼ, ʽo rzece: 

toczyć swe wody w jakimś kierunkuʼ, nuplukdýti ʽprzeprawić łodzią, statkiem, promemʼ, 

nuplukdýti síelius ʽspławić tratwyʼ, plukýti a. plùkinti ʽpławić (konie) w wodzie; kąpać 

dzieckoʼ, refl. plukýtis a. plukdýtis ʽkąpać sięʼ. Nomina: plukẽnė ʽwanna do kąpieliʼ, ʽpraca w 

błocieʼ, plukẽnė ãšarose ʽzalewanie się łzamiʼ, plukẽnis bot. ʽgatunek roślin wodnych: 

jezierza morska, Najasʼ, plùkenos f.pl. ʽpomyjeʼ, plukyklà ʽmiejsce do kąpieliʼ. — Neoosn. 

plukd- (⇐ plukdýti): plùkdas ʽkra niesiona przez rzekęʼ, plukdė ̃ 1. ʽpław u sieci; spławik u 

wędkiʼ, 2. ʽtratwaʼ (Šiandien visą dieną Merkiu plaukė plùkdės ʽDzisiaj cały dzień tratwy 

płynęły Mereczankąʼ). — WSZ plūk-: paplūkė́ti, -plūkiù ʽpopłynąć trochęʼ, plū́kauti ʽpływać 

(o rybach, bobrach); unosić się na wodzie (o ptakach)ʼ, ʽo blinach: pławić się w tłuszczuʼ, 

przen. ʽbrnąć przez wysoką trawę, przez zbożeʼ, plūkinė́ti ʽpływać – o kaczkach, rybachʼ, 

plū́kioti a. plū́koti ʽpływać – o gęsiachʼ, nomen: plū̃kis ʽmiejsce zalane wodą wiosennąʼ. — 

Tak jak przy plū́ti ʽrozlać się, rozpłynąć sięʼ jest war. palatalizowany pliū- (por. pliūrà, 

pliū̃rė), tak też obok plūk- jest war. *pliūk-, zaświadczony pośrednio przez udźwięcznione 

refleksy bliū̃kas a. bliū̃gas bot. ʽrzęsa, Lemmaʼ < *pliūkas (por. bluñka < pluñka; blẽba < 

plẽpa, GJL I, § 453).  

 plùkti II, pluñka, plùko ʽtracić barwę, płowieć, blaknąć (o niciach, tkaninie, chuście, 

ubraniu)ʼ, liter. blùkti (zob.), išplùkti tr. ʽwyparzyćʼ, nuplùkti tr. ʽsparzyć, oparzyćʼ, intr. 

ʽodpaść – o szczecinie (na oparzonym prosięciu)ʼ. Odpowiednik łot. plukt, plùku (*plunkō), 

pluku 1. ʽsparzyć się (ukropem, ługiem)ʼ, 2. ʽtracić barwę, płowieć, blaknąćʼ. Ma strukturę 

typową dla inchoativum na st. zanikowym, ale czas. prymarny o odpowiednim znaczeniu nie 

został jeszcze zidentyfikowany, por. LEW 632, ALEW 802. — Drw. plukýti ʽparzyć 

wrzątkiemʼ, apiplukýti ʽzaparzać (herbatę, kawę)ʼ. 

 plū̃kti, plūkiù, plūkiaũ lub plū́kti, plū́kiu, plū́kiau 1. ʽubijać glinę (na klepisku, na 

piecu)ʼ, 2. ʽtrzepać, międlić len, konopieʼ, 3. ʽtłuc, bić, okładać kijemʼ, 4. ʽciężko pracowaćʼ, 

5. ʽz trudem pokonywać drogę, brnąćʼ. Cps. apiplū̃kti m.in. ʽokopać (kartofle, kapustę)ʼ, 

suplū̃kti ʽubić (glinę na klepisku); położyć zboże, len (o deszczu, gradzie)ʼ, užplū̃kti m.in. 

ʽzabić, zatłuc; ubić klepisko; dobrnąć, przybrnąć, przyjść z wielkim trudemʼ. Refl. nusiplū̃kti 

ʽzmęczyć się, zmordować się; odbić sobie nogi od chodzeniaʼ. Dźwiękonaśladowcze, 

podobnie jak syn. plíekti (por. LEW 632). — Neoapofonia SP ū ⇒ SZ ŭ: plùkti, plukù, plukaũ 

(war. plukiaũ) gw. ʽtłuc, bić; trzepać lenʼ. — Nomina: plūkà ʽciężka praca, mordęgaʼ, plū̃kas 

ʽubita glina a. ziemiaʼ, plūkiavà ʽdługa, mozolna praca, np. przy lnieʼ, núoplūkos f.pl. 

ʽwłókniste odpadki lnu a. konopiʼ. Cps. linplūkỹs ʽkto trzepie lenʼ (por. linaĩ), pẽčiaplūkis 

ʽzdun, rzemieślnik stawiający piece (por. pẽčius) i je naprawiającyʼ (Kai pečius iširs, reiks ir 

pečiaplūkiu pabūt ʽGdy piec się rozpada, trzeba nawet zdunem zostaćʼ).  

 plum̃pti, plumpiù, plumpiaũ (war. plùmpti) pot. ʽiść z trudem, powoli, długo, wlec się, 

iść po bezdrożuʼ (Plumpk pėsčias tokį kelią!) — od osnowy plum-p-, pochodzącej od 

powtórzonego wykrz. plum̃-plum̃ m.in. o ciężkim, głośnym chodzie. Wtórnie plùmt, plum̃t i 

plùmpt, plum̃pt. Drw. plùmpčioti, -ė́ti, -énti, -inti, -sė́ti, -terėti. Por. LEW 632. Zob. też plùnta. 

 plùnyti, plùniju, plùnijau pot. 1. ʽo ludziach i zwierzętach: pić chciwie, dużo, żłopać, 



1329 

na prawach rękopisu 

chlaćʼ, war. pliùnyti (por. syn. plium̃pti s.v. pliùpti), 2. ʽbić dzieciʼ (Kam tu tuos vaikus 

plùniji ʽDlaczego ty te dzieci bijesz?ʼ), war. pliùnyti ʽbić zwierzętaʼ, 3. ʽmocno kaszlećʼ, 

4. ʽciężko pracować, harowaćʼ, parplùnyti ʽz trudem przyjść, przyjechaćʼ. Brak alternantu 

plin- o podobnym znaczeniu. Budowa wskazuje na vb. denom. od pl(i)un-, ale dalszy wywód 

pozostaje niejasny. Drw. pliùnas 1. ʽpolewka na wodzie z cebuli i kartofliʼ, 2. ʽpłynne żarcie 

dla prosiątʼ. 

 plùnksna 1 p.a. 1. ʽpióro ptakaʼ, 2. ʽpióro do pisania, stalówkaʼ, 3. ʽkiść (pióro) cebuliʼ 

(LZŽ), 4. ʽsprężyna zegarkaʼ. War. plū́ksna ʽpióroʼ < *plųksna. Pl. plùnksnos ʽpióra, pierze, 

upierzenieʼ, SD plūksnos «pierze». War. bez -k-: plū́sna, splū́sna. SD
1 plūksna «kwap; perz; 

piorko, pioreczko», SD: plūksna «pioro ptasze», plūksna rašytojų «pioro pisarskie» (indėtuvė 

plūksnų raštinykų «pennal pisarski»), plūksna žųsies «pioro gęsie nierobione ieszcze». 

Odpowiednik łot. plūksnas, plūksnes f.pl., plūksni m.pl. ʽto, co wyskubano, wyszarpano, 

pierze, puch; odpadki lnu, plewy; włókna; kora brzozyʼ. Abstractum na -snā- od osnowy prs. 

infigowanego *plunku (inf. *plukti) ʽrwać pierzeʼ. Por. plùnkti m.in. ʽskubać drób, rwać 

pierzeʼ (zob.). Odpowiednik łot. plùkt, plùcu, plùcu ʽskubać, drzeć, rwać, zrywaćʼ, ⇒ plũkât, 

-ãju frq. ʽrwać, wyrywać, targać; trzeć, pocierać, masowaćʼ. Por. jeszcze lit. plùkti ʽtrzepać 

lenʼ. Zob. ALEW 802n. — SZ *pluk- należy do pláukas ʽwłosʼ (zob.). Dalszy wywód 

niepewny, por. LEW 632, ME III, 362. — Drw. plūksnos SD f.pl. «pierze» : łot. plũksnas 

ʽpuch ptasiʼ, plunksnyčia przest. ʽpiórnik, pudełko na przybory pisarskieʼ, plūksninis SD
1 

«kwapowy», plūksnotas SD «pierzysty», plùnksnos f.pl. ʽpióra, upierzenie; pióra i puch, 

pierzeʼ (plùnksnas plė́šyti ʽskubać pierzeʼ), plunksnótas ʽopierzony, pierzastyʼ, plunksnúotas 

ʽobsypany pierzemʼ (⇒ plunksnuõčiai m.pl. ʽptactwoʼ, por. sparnuõčiai) oraz plūsningas SD
1 

«pierzysty» (por. wyżej war. plū́sna). Vb. denom. plūksnoju SD «pierze puszczam». 

 plùnkti, plùnkiu, plùnkiau 1. ʽskubać drób, rwać pierze; porywać drób (o jastrzębiu)ʼ, 

2. ʽo kurach: rozgrzebywać grządki; tarzać się w piaskuʼ, 3. ʽkopać rów, studnię, sadzawkęʼ, 

4. ʽciężko pracować, harowaćʼ, 5. ʽbrnąć po śniegu, błocie, brodzićʼ, 6. ʽo kogucie: deptać 

kuręʼ (Veizu: gaidys vištą beplunkąs). Refl. plùnktis ʽkąpać sięʼ, nusiplùnkti a. prisiplùnkti 

ʽzmęczyć się ciężką pracąʼ, susiplùnkti ʽpobić jeden drugiego, pobić sięʼ. Pdg. zbudowany na 

temacie prs. infigowanego plu-n-k-, por. np. plùkti I, prs. plunkù ʽpłynąć, pływaćʼ oraz plùkti, 

prs. plukù ʽtłuc, bićʼ s.v. plū̃kti (plūkà ʽciężka praca, mordęgaʼ). — Drw. pluñkynė 

ʽwypełniony wodą dół na drodze; rozmokła, nieprzejezdna drogaʼ (por. klampỹnė ʽmiejsce 

grząskieʼ, maudỹnė ʽmiejsce kąpania sięʼ). 

 plùnta 1 p.a. c. gw. ʽwałęsa, włóczęgaʼ, war. plùnda (por. rántas > rándas). Bez dobrej 

etymologii, zob. LEW 626, s.v. pliùndra. Pewne wyrazy z grupą -nt- wywodzącą się z 

asymilacji -mt- (tùmtas > tùntas; sámtis > sántis), pozwalają założyć praformę *plùmta, 

mianowicie jako sb. postverbale od plum̃(p)ti ʽiść z trudemʼ (zob.). — Vb. denom. plùntauti 

ʽżyć rozwiąźleʼ, refl. ʽwałęsać się, włóczyć sięʼ492, plùndauti ʽwłóczyć sięʼ, plundavóti ts. 

Niejasne jest zastępstwo suf. -avo- w war. plundagóti (-ago-) i pluñdakioti (-akio-).  

 plúostas 1 p.a. gw. ʽprom na rzeceʼ — sb. postverbale od neoosn. pluost-, należącej do 

zanikłego frq. *plúostyti od *plúoti (zob. niżej). War. gw. z -št-: plúoštas. Podobna budowa 

w pláustas ⇐ pláustyti (od pláuti) oraz dáigstas ⇐ dáigstyti (od díegti). Odpowiedniki łot.: 

pluôsts ʽtratwaʼ (pluostus siet ʽbudować, wiązać tratwyʼ), pluoste ʽpromʼ, ⇒ vb. denom. 

pluôstuôt ʽspławiać, flisować; wieźć się promemʼ. — Frq. na -sty- utworzono od zanikłego 

czas. *plúoti ʽpłynąćʼ, prs. *plúoju < pb. *plō-i̯e- < pie. *pléh3-i̯e-, por. gr. joń. πλώω ʽpłynę, 

 
492 Vb. denom. pluntarioti b.z.a. ʽwałęsać sięʼ zakłada n.agt. *plunt-ara c. ʽwałęsaʼ, zaś plud̃ariotis (Pluñdariojas 

po Latviją) odpowiednio n.agt. *plund-ara. — Czas. plùntotis ʽwłóczyć sięʼ może być zapożyczeniem z pol. 

plątać się. 
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żegluję, odbywam podróż morską; unoszę się na wodzieʼ (aor. hom. ἀπέπλω), stang. flōwan 

ʽpłynąć (o rzece), ciec (o wodzie)ʼ ⇐ pgerm. *flō-ja- (por. LIV
2 485, bez wzmianki o lit. 

pluo-)493. Frq. *plúosty- dobrze się mieści w typie dúostyti ⇐ dúoti; šlúostyti ⇐ šlúoti. GJL I, 

§ 246 i LEW 609 postulowali łączne traktowanie plúostas i pláustas, mianowicie w ramach 

apofonii uo : au. LEW, l.c. wychodził od pwk. *plau-d-, będącego rozszerzeniem *plau- jak 

w pláuti. — Hipoteza zanikłego czas. *pluoti umożliwia dołączenie do plúostas takich 

wyrazów łotewskich jak pluota, pluõte ʽmasa loduʼ (war. pluôts2), zivju pluota a. pluõte 

ʽławica rybʼ, vienā pluôtī2 adv. ʽna jeden raz; w jednej wodzieʼ. 

 plúoštas 1 p.a. ʽwłókno, pasmo; pęk, garść, naręcze (siana, słomy), garstka (lnu), 

kosmyk, kłak (włosów), plik (papierów), kupka (gazet)ʼ. War. z insercją k: plúokštas a. 

plúokštė ʽwłókno; pęk, garstka, kłakʼ (por. łot. pluoksts ʽstrup na głowieʼ). Z opisowego 

punktu widzenia jest to drw. apofoniczny od pierwiastka: *plōš-ta- ⇐ *plēš-, zob. plė́šti 

ʽrwać, drzećʼ (ŽD 321, LEW 632n.). Por. brúožtas ⇐ brėž-, rúožtas ⇐ rėž-. Patrząc jednak 

historycznie, trzeba plúoštas zakwalifikować jako sb. postverbale od zanikłego iteratywu na 

SO *plúošyti (*plōš-ī-), który był kiedyś odpowiednikiem łot. pluôsît ʽrwać, targaćʼ, lecz 

został wyrugowany przez plė́šyti (zob.). Znacz. etym. ʽto, co zerwano, zdarto, wyszarpniętoʼ. 

— Nawiązanie psł. *plastŭ, por. sch. bg. plast ʽpokos siana, kopka sianaʼ, ros. plast ʽwarstwa 

(ziemi), pokład (węgla); skibaʼ (ležátь plastóm ʽleżeć plackiemʼ), stpol. płast ʽplaster mioduʼ; 

vb. denom. ros. plastátь ʽkroić na płaty; patroszyć rybęʼ. Zob. REW II, 365n. — Drw. 

plúoštaka ʽwłókno; pęk, garstka sianaʼ, pluoštãkė ʽdłońʼ (Lašiniai per pluoštãkę ʽSłonina 

[gruba] na szerokość dłoniʼ). 

 plùskos, -ų 2 p.a. f.pl. żm. 1. ʽdługie zlepione lub rozpuszczone włosy; pasemka 

wijących się włosów; kudłyʼ, 2. ʽgałąź pokryta gęstym listowiemʼ — plusk- stoi 

prawdopodobnie w apofonii do plausk- i pliausk-, zob. pliauskà. LEW 634 zalicza do rodziny 

plaũšas, ale na to nie pozwala różnica s : š. — Drw. plùskainis ʽo brzozie: z bujnie 

rozrośniętymi gałęźmiʼ (Beržai plùskainiai), plùskena ʽrozczochrana głowa; nieczesane, 

zlepione, zbite włosyʼ, plùskis, -ė ʽosoba z długimi włosami; dobrze uliściona gałąź drzewaʼ, 

pluskótas ʽkędzierzawy, kosmaty; rozgałęzionyʼ. 

 plū́sti, plū́sta (*plūd-sta; war. plū́džia), plū́do (war. plū́dė) 1. ʽciec, wyciekać, broczyć, 

rozpływać się; o rzece: podnosić się i rozlewać sięʼ, przen. ʽzalewać się łzamiʼ, 2. ʽwywodzić 

się, pochodzić skądśʼ (SD iž ko eimi, plūstu, ižteku «pochodzę skąd»), 3. ʽiść gromadą, walićʼ 

(Žmonės plū́do į aikštę ʽLudzie walili na placʼ), 4. ʽmajaczyć w gorączce, bredzić, mówić 

głupstwaʼ, 5. ʽwymyślać komu, łajać, besztać kogoʼ (Už ką tu jį taip plū́sti? ʽZa co ty go tak 

besztasz?ʼ), užplū́sti ʽzalewaćʼ. DP plūsti ʽpłynąć, sypać się, ciec, spływać, pochodzić, 

opływaćʼ, išplūsti ʽwynurzyć się, wylać się; złajać kogoʼ, nuplūsti ʽspłynąćʼ, refl. susiplū́sti 

ʽpokłócić sięʼ. Odpowiednik łot. plûst, plûstu, plûdu ʽlać się, rozlewać się – o wodzie 

powodziowejʼ. Morfem plū́d- jest innowacyjną formą st. zanikowego, którą dotworzono do 

neoosn. pláud-, wyabstrahowanej z pláudyti (zob.). To ostatnie było intensivum na -dy- do 

pláuti ʽmyć, płukaćʼ < *pleu̯H- (zob.). Neoapofonia SP au ⇒ SZ ū powtarza się np. w 

spjūdáuti od spjáudyti. — Prs. plū́džia mogło pierwotnie należeć do iter. *plū́dyti. Gdy 

plū́džia zostało skojarzone z inf. plū́sti, pojawiło się nowe prt. plū́dė. — Drw.: plūdė́ti, plū̃di, 

-ė́jo ʽpłynąć, rozpływać się; tonąćʼ, plūdinė́ti iter. ʽpływać na powierzchni wody; szwendać 

się, wędrowaćʼ : łot. gw. plûdinât caus. ʽrozlewać; o źródle: dawać wodę; lać łzyʼ, plū́dyti 

(zob.), plūdúoti ʽpłynąć, ciec, rozlewać się; być zalanym (o łące); tonąć w czym; brodzić; 

unosić się na wodzie, powoli płynąć (o łabędziu)ʼ, przen. ʽopływać w co, mieć czegoś pod 

 
493 Pwk. pie. *pleh3- był synonimem aniṭowego pwk. *pleu̯- (zob. pláuti), podobnie jak np. pie. *dreh2- ob. 

*dreu̯- ʽbiec, uciekaćʼ (zob. drovė́tis).  
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dostatkiemʼ. — Neoosn. plūst- (⇐ plū́sta): plū́stėti ʽmówić głupstwa, paplaćʼ, plū̃sturti 

ʽchlupać, chlupotaćʼ. — Nomina: plūdė ̃ a. plū̃dė ʽpława, kawałek kory a. drewna, 

przymocowany do krawędzi sieci w celu utrzymywania jej na powierzchni wodyʼ (syn. 

plaũtai), też ʽspławik u wędkiʼ plūdenà bot. ʽroślina wodna rzęsa, Lemmaʼ, plūdìmas 

ʽrozlewanie się, przypływ, napływʼ, przen. ʽnapastowanie, wymyślanie komu, znieważanie 

słowami, lżenieʼ, plūdìs, -iẽs f. ʽpława u sieci; spławik u wędkiʼ (⇒ plūdúoti ʽunosić się na 

wodzieʼ, plū̃dos a. plū̃dros f.pl. bot. ʽrzęsa, Lemnaʼ, póplūdis ʽprzybór wód, wezbranieʼ, 

plū̃duras ʽprzedmiot, który pływa, boja, pławaʼ (por. gùmuras, mùturas), ⇒ vb. denom. 1. 

plū̃durti ʽkołysać się na powierzchni wodyʼ, 2. plū̃duriuoti ʽunosić się na wodzieʼ (por. ŽD 

551). Cps. kraujóplūdis ʽkrwotokʼ (por. kraũjas), upìplūdis ʽwezbranie rzeki, powódźʼ (por. 

ùpė, syn. upėplaudis SD «podbieranie rzeki»). Por. nomina łot. plûdi m.pl. ʽpowódź; 

przypływ morzaʼ, plūdi un atplūdi ʽprzypływ i odpływʼ, plūds ʽspławne drewnoʼ, plûdums 

ʽprąd wodyʼ (gw. ʽbrzegʼ). — Neoapofonia plūd- ⇒ plŭd- wytworzyła z jednej strony lit. gw. 

išplùdurti ʽwymyć (naczynie)ʼ, paplùdurti ʽwyprać bieliznęʼ, z drugiej strony łot. liter. 

pludinât ʽrozlewać; o źródle: dawać wodę; lać łzyʼ (por. łot. gw. plûdinât ts.). Por. oboczność 

plùtis : plū́tis s.v. plū́ti. 

 plùšti, plūštù (*plunš-stu, war. plunšù), plušaũ gw. 1. ʽstrzępić się, rozłazić się, 

rozrywać się, zdzierać sięʼ, 2. przen. ʽszybko i ciężko pracować, uwijać sięʼ494. Pwk. pluš- 

jest formą SZ do *pliauš-/plauš-, zob. plaũšas. Prawdopodobnie chodzi tu o refleks pie. 

*pleu̯s-/*plus- ʽskubać, wyrywać po trochu, zrywaćʼ, zob. IEW 838, LEW 609. Drw. plušė́ti, 

plušù, -ė́jau ʽbyć w ciągłym ruchu, szybko coś robić, uwijać się przy czymʼ (Vyrai skuba 

pluša sėti vasarojų ʽMężczyźni uwijają się przy siewie jarkiʼ. Vasarą visi pievose plùša ʽW 

lecie wszyscy uwijają się na łąkach [przy sianie]ʼ). — Oboczny SZ pliuš- (nagłos 

wyrównany do SE *pliauš-): pliùšyti, -iju, -ijau ʽzdzielić batem, zbić kogo; chciwie 

spożywać; o deszczu: mocno padaćʼ, atpliùšyti ʽoderwać sięʼ. — WSZ plūš-: plū̃šas, pl. 

plūšaĩ ʽłyko lipowe, rogoża z łyka; znoszona chustka, strzępʼ, war. plūšà, pl. plū̃šos; atplūšà 

ʽstrzęp, odłamekʼ. Tu chyba też plūšė ̃bot. ʽturzyca zaostrzona, Carex gracilisʼ. Vb. denom. 

plū́šautis ʽstrzępić sięʼ, plūšýti, -ìju, -ìjau ʽstrzępić się, rozłazić się, zdzierać się, rozpadać się, 

łuszczyć sięʼ (war. plūšė́ti), przen. ʽszybko, ciężko pracowaćʼ. — WSZ pliūš- (nagłos 

wyrównany do SE *pliauš-): pliū́šinti 1. caus. ʽpowodować, że coś się strzępi, skubać, targać; 

wlec po ziemiʼ, 2. ʽbić, smagać batemʼ, 3. ʽo deszczu: lać, mocno padaćʼ, nupliū́šinti ʽznosić, 

zedrzeć (ubranie); zdzielić batemʼ, refl. apsipliū́šinti ʽwystrzępić się (o rękawach)ʼ, sb. 

pliū̃šis ʽodłamek drewna, szczapka, drzazga; kromka chlebaʼ. Tu pewnie też pliūšė ̃ʽsitowieʼ 

(zob.). 

 plutà 2 p.a. 1. ʽtwarda skórka (na chlebie, na wędzonej słoninie)ʼ, SD «skorka na 

chlebie» (war. pluità LZŽ), 2. ʽwarstwa lodu; warstwa rzęsy na powierzchni wodyʼ, 3. 

ʽskórka na ranieʼ, 4. ʽtłusty kożuch (na wystygłej zupie)ʼ, 5. ʽskorupa ziemskaʼ. 

Etymologicznie należy do łot. plutas f.pl. ʽgoła skóra, skóra na głowie, delikatna, cienka 

skóra; barwa skóryʼ, też ʽwnętrznościʼ, pluta ʽciało; mięsoʼ. Odpowiednikiem lit.-łot. *plu-tā- 

jest słowiański temat na -ti, psł. *plŭtĭ, -ti f. ʽskóra na żywym cieleʼ, por. scs. plŭtĭ f. ʽσάρξ, 

mięso w żywym ciele, ciało ludzkieʼ, słń. pȏlt, poltȋ ʽskóra na ciele, barwa skóryʼ, sch. pȕt 

ʽciało, barwa skóry, ceraʼ (sch. pòpȗt ʽpodobny do kogoʼ), ros. plotь, plóti ʽciało ludzkieʼ 

(obléčь v plotь i krovь ʽucieleśnić, wcielić w życieʼ), stczes. plet, plti ʽciało, skóraʼ, pol. 

przest. płeć, płci ʽnatura, właściwości, skłonności; powierzchnia ciała ludzkiego, skóra (zwł. 

twarzy), wygląd i kolor skóryʼ, pol. przest. płeć konieczna ʽnapletek, fałd skóry na końcu 

członka męskiegoʼ, pol. przest. ziemska płeć ʽpowierzchnia ziemiʼ (z tym por. lit. žẽmės plutà 

 
494 Por. pol. rozerwać się ʽrozedrzeć sięʼ, nie rozerwę się / nie mogę się rozerwać ʽnie jestem w stanie 

wykonywać naraz kilku prac, kilku poleceńʼ.  
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ʽskorupa ziemskaʼ), pol. płeć ʽsexus, zespół cech wyróżniających istoty męskie i żeńskieʼ. 

Por. BSW 227, LEW 635, Boryś 444. Związki ie. niejasne. LEW, l.c. odnosił plutà do pwk. 

*pleu̯- ʽpłynąćʼ i zestawiał z pláuti. Transponat ie. *pleu̯-/*plu- ʽokryć, osłonićʼ. Zob. też 

ALEW 804. 

 plū́ti, plū̃na (war. plū̃va), plùvo gw., zwykle paplū́ti 1. ʽo wodzie powodziowej: rozlać 

się, rozpłynąć sięʼ, 2. przen. ʽopływać, być w obfitościʼ (Iškūlus naudą, svirnai plū̃na ʽPo 

wymłóceniu plonu, spichrze są pełne ziarnaʼ), 3. ʽpogrążyć się w wodzie (po ulewnym 

deszczu)ʼ, ãšarose paplū́ti ʽzalać się łzamiʼ. Podobny pdg.: bū́ti ʽbyć, istniećʼ, bū̃na (war. 

bū̃va), bùvo. Formę plū́ti można ująć jako inchoativum (ʽrozlać sięʼ) w stosunku do pluvė́ti, 

plùva ʽbyć zanurzonym, pogrążonym, tonąć w czymśʼ, por. odpowiednik czeski plvěti, plvu 

ʽciec, rozpływać sięʼ. Osnową było tu *pluu̯-V jak w prt. plùvo, co może pochodzić z pie. 

*pluH-eh2-, zob. HL 81n. (SE *pleu̯H- ʽpłynąć, pływaćʼ; *pleu̯-H- jest wariantem aniṭowych 

form *pleu̯-d-, *pleu̯-k-, wywodzących się z podstawowego pwk. *pleu̯- ʽpłynąć, pływaćʼ, 

zob. LIV
2 487n., ALEW 804). Najpierw na osnowie *pluu̯- powstało prs. infigowane *plu-n-u̯-

a-, skąd lit. *plųva > plū̃va; długość ū z denazalizacji ų; jej wtórny charakter objawia się 

brakiem akutu, a to w opozycji do plū́-C formy infinitiwu. Opozycja prs. : inf. dała asumpt 

do resegmentacji plū̃- + -va. W następstwie tego segment -va został wymieniony na formant 

prezentalny -na-, właściwy dla typu aũna, eĩna (taki sam proces wytworzył neologizm bū̃na, 

zob.). — Słowiańskim odpowiednikiem plū́ti jest psł. *ply-C, por. ros. plytь (plyvú) ʽpłynąć, 

pływać; wykipiećʼ, sch. przest., gw. plȉti (plȉjēm) ʽpływać, żeglować, płynąć statkiemʼ, stpol. 

płyć ʽ(o płynie) lać się, płynąć; spuścić niby deszczʼ, prt. płyło ʽpłynęłoʼ. — Drw. plū́dyti 

(zob.), nomina: plū́tis, -čio 1. ʽmiejsce na jeziorze, rzece a. bagnie, które w zimie nie 

zamarza, nie pokrywa się lodem, tzw. oparzeliskoʼ (war. plùtis, -čio 2 p.a.; neoapofonia ū ⇒ 

ŭ), 2. ʽpływak u sieciʼ. — Neopwk. pluv- (⇐ plùvo): pluvė́ti (zob.). — Drw. słowiańskie: sch. 

plítak, plȉtak ʽniegłębokiʼ, słń. plítek ts., ukr. gw. plytkýj ʽniegłębokiʼ, czes. plytký ʽpłytki, 

próżny, powierzchownyʼ, pol. płytki przest. ʽ(o nurcie rzeki) gwałtowny, bystry; płaski i 

cienki (o ostrzu)ʼ, dziś ʽniegłęboki (o korycie rzeki, o studni, o naczyniu)ʼ, < psł. *plytŭ-kŭ 

(por. chorw. czak. plit ʽpłytkiʼ, kasz. pliti ʽcienki i płaskiʼ). Inne: stczes. plýtva ʽpłetwa 

rybiaʼ, stpol. płytwa ts., słń. plȋtva ʽtratwaʼ. Por. Boryś 447, s.v. płytki. 

 pluvė́ti, plùva, pluvė́jo gw. 1. ʽbyć pogrążonym, tonąć w czymśʼ, 2. ʽbłąkać sięʼ — 

durativum stanu na -ė od neopwk. pluv-, który wyabstrahowano prawdopodobnie z formy 

pa-plùv-o impers. ʽrozlało się, rozpłynęło sięʼ, < pb. *plu.u̯ā- < pie. *pluH-eh2- (transponat), 

będącej prt. do plū́ti (zob.). Segment v jest uwarunkowany hiatem laryngalnym, podobnie jak 

w formach prt. bùvo (bū́ti), atgùvo (atgū́ti), pùvo (pū́ti) i siùvo (siū́ti, por. HL 81n.). Allomorf 

pluv- jest antewokaliczną formą st. zanikowego (*pluH-V). Komplementarna forma 

antekonsonantyczna *pluH-C jest kontynuowana jako lit. plū-C, słow. ply-C (zob. plū́ti). — 

Lit. pluvė́ti ma dokładny odpowiednik formalny w psł. *plŭvěti, por. stczes. plvěti, plvu 

ʽciec, rozpływać się, rozpuszczać się; topić się (o wosku)ʼ, plvúcí ʽtopiący się, tającyʼ, stpol. 

płwieć lub plwieć ʽpłynąćʼ, przen. ʽchwiać się, wahać sięʼ, płwiących gen.pl. ʽfluctuantiumʼ. 

Tu też psł. *o(b)-plŭv-itŭ ʽopływający w coʼ, por. stpol. opłwity ʽliczny, wielki, pełny, 

nadmierny; płodny, urodzajnyʼ, pol. obfity (gw. okwity, okfity) – drw. od vb. cps. *o(b)-plŭv-

ěti ⇐ pie. *pluH-eh1- (transponat). W szczegółach inaczej Boryś 371; autor przemilcza 

obecność lit. pluvė́ti i nie wyjaśnia, skąd się wziął segment -v- w jego rekonstrukcji 

*o(b)plŭvati. — Z innymi sufiksami: pluvénti ʽciec pomału, płynąćʼ (por. sruvénti ob. 

sruvė́ti, srùva), pluvinė́ti ʽwłóczyć się; upijać sięʼ. — Nomen: pluvìnė ʽsadz, drewniana 

skrzynia do przechowywania żywych ryb w wodzieʼ. Por. też n.jez. Pluvijà. — Tylko 

słowiański pokazuje WSZ *plūu̯-V ⇐ *pluu̯-V, por. psł. *plyv-a-ti, -ajǫ ʽpływać, poruszać 

się w wodzie, po wodzieʼ w roli intensivum do psł. *plyti ʽpłynąćʼ (zob. plū́ti), por. cs. 

plyvati, ukr. plývaty, plyváty, czes. plývat (stczes. oplývati ʽwystępować z brzegówʼ), pol. 
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pływać (pływać w czymś, opływać w coś ʽmieć czego pod dostatkiem, mieć w obfitościʼ). 

Paralele apofoniczne: scs. o-myv-ati ʽobmywaćʼ : ne-o-mŭv-enŭ ʽnieumytyʼ; scs. za-byv-ati 

ʽzapominaćʼ : za-bŭv-enŭ ʽzapomnianyʼ. 

 põ praep. z gen., dat., acc., instr. Por. 1° põ z gen. 1. ʽpo, zaʼ: Jaũ po pietų̃ ʽJuż po 

obiedzieʼ. Po mė́nesio kìto ir ̃pavãsaris ʽZa miesiąc, za dwa i wiosnaʼ; 2. ʽpodʼ: Nesimaišýk 

po kójų ʽNie plącz się pod nogami!ʼ, 2° põ z dat. ʽpo, wedługʼ: Po senóvei ʽPo dawnemuʼ. 

Eĩk po dẽšinei ʽIdź po prawej stronie!ʼ, 3° põ z acc. ʽpoʼ: Váikščioja po píevą ʽChodzi po 

łąceʼ. Padalìjo vaikáms po gãbalą sū́rio ʽWydzieliła dzieciom po kawałku seraʼ, 4° põ z 

instr. ʽpodʼ: Po stalù paliñdo ʽPod stół polazłʼ. Dobilaĩ po mẽtais užáuga ʽKoniczyna co rok 

wyrastaʼ. Zob. GJL III, §§ 741n., LEW 635. Praep. põ < *pā przedstawia wzdłużenie formy 

pă, ukazującej się w praep. scs. po i w prefiksie lit. pa- (zob.), < pie. *h2p-ó. ALEW 805 

zwraca uwagę na podobne wzdłużenie *pa > *pā w słowiańskim, np. scs. pa-mętĭ ʽpamięćʼ 

obok po-mĭněti ʽprzypominać sobieʼ. ALEW, l.c. odnotowuje też fakt, że w złożeniach 

nominalnych słow. pa- (pbsł. *pā) alternuje z lit. pa- (pbsł. *pă), np. ros. pá-synok ʽpasierbʼ 

wobec lit. pã-motė ʽmacochaʼ. 

 pó- < *pā-, 1° prefiks wyrażający podobieństwo w złożeniach imiennych z 

rzeczownikami, np. pódukra ʽpasierbicaʼ : duktė ̃ ʽcórkaʼ (ale: pãmotė ʽmacochaʼ : mótė 

ʽmatka; macocha; kobieta; wiedźmaʼ); pókalbis ʽrozmowa, obmowaʼ : kalbà ʽmowaʼ; pórytis 

ʽporanekʼ : rýtas ʽranekʼ, 2° pó- < *pā-, 2° pó- < *pā-, prefiks wyrażający pomniejszenie w 

złożeniach imiennych z przymiotnikami, np. póaukštis ʽdosyć wysokiʼ : áukštas ʽwysokiʼ; 

pójaunis ʽdosyć młodyʼ : jáunas ʽmłodyʼ; póbaltis ʽbiaławyʼ : báltas ʽbiałyʼ (zob. GJL II, § 

25), 3° pó- < *pā-, prefiks rzeczowników derywowanych od złożeń czasownikowych z prvb. 

pa-, np. pósakis ʽpowiedzenie, sentencjaʼ ⇐ pasakýti (por. pró- w typie próskyna). po- 

przedstawia st. wzdłużony do pa- (zob.).  

 põdė 2 p.a. gw. 1. ʽchrzestny ojciecʼ (war. põdis), 2. f. ʽchrzestna matkaʼ (war. põdė), 

3. c. ʽchrzestny syn a. córkaʼ — zapoż. z prus.-lit. pōde (GL 103, Čepienė 134), por. nwn. 

Pate m. Zob. też põtas. Łot. pāde ʽchrzestny ojciecʼ ⇐ śrdn. pāde (Jordan 80).  

 põderis, -io 1 p.a. gw. 1. ʽdziadekʼ, 2. ʽmąż, ojciecʼ w zwrocie do osoby (Jau aš, poder, 

negaliu ʽJa już, ojcze, nie mogęʼ), 3. ʽten, kto żyje z ekscepcji syna a. córkiʼ (syn. 

ìšimtininkas) — zapoż. z prus.-lit. fōdər ʽojciecʼ (GL 103, Čepienė 134), por. nwn. Vater m. 

— Nazw. Póderis, Poderỹs, Poderaitis.  

 póilsis, -io 1 p.a., poilsỹs 3 p.a. ʽwytchnienie, odpoczynek, wypoczynekʼ — abstractum 

dewerbalne na -i̯a- od vb. cps. pails̃ti, zob. ilsė́tis. — War. pãilsis (por. syn. ãtilsis), od tego 

przez elizję i wzdłużenie zastępcze: pálsis (Daba nėra pálsio ʽTeraz nie ma odpoczynkuʼ), 

por. vélnas < vẽlinas. War. pósilsis (zob. silsė́ti). — Vb. denom. poilsiáuti ʽbyć na wczasach, 

być w uzdrowiskuʼ. 

 pójalas 2 p.a. DVŽ ʽnapój dla bydła, zwł. dla cielątʼ — zapoż. z błr. gw. póila (PZB 4, 

36). 

 pokim praep. z gen. stlit. ʽprzed, przed kim, wobec, w obecności kogoʼ, np. pokim 

tavęs ʽprzed tobąʼ, pokim Pono ʽprzed Panemʼ, pokim jų ʽprzed nimiʼ, po akim tava PK 2610 

ʽprzed oblicznością twojąʼ, Turi krikščionis sakyt savo nusidėjimus pokim kunigo SP I, 2493 

ʽMa chrześcijanin powiadać swoje grzechy przed kapłanemʼ, klūpau pokim ko SD «klękam 

przed kiem» — przyimek ten powstał ze zmiany *pākim, to z kontrahowania zwrotu 

przyimkowego *pā akim lub *pā akimis (por. verksmingai šaukiau... po akims tavo gerybės 

PK 5624 ʽcom z płaczem wyznał... przed twarzą twej łaskawościʼ), później põ akim̃ gen., dosł. 

ʽprzed oczyma, przed obliczemʼ, np. po akim Viešpaties Dievo DP 12110 ʽprzed oblicznością 

Pana Bogaʼ. O Jėzus stojos po akim Storastos DP 1643 ʽA Jezus stanął przed Starostąʼ. Forma 
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wyjściowa: po akima (instr.du.). Zob. akìs. — Adv. pokim SD «ustnie, obecnie», pult pokim 

ko «pokłon czynić komu», statausi pokim «występuię na widok». Wyjątkowo ʽna okoʼ: Jau 

tatai pokim reiškiai regiu PK 5811 ʽJuż to na oko widzę jawnieʼ.  

 pokšė́ti, pókši, pokšė́jo 1. ʽuderzać czym z siłą, walić powodując powstanie silnego 

odgłosu (np. o rąbaniu drzew), trzaskać czymʼ, 2. ʽwydawać głośny trzask (o drzewach, 

drewnianych ścianach podczas mrozu, o palącym się drewnie)ʼ — czasownik na -ė-, 

utworzony od interi. pókš, pókšt o nagłym uderzeniu, zdzieleniu kogo, o pęknięciu, złamaniu 

się (np. drzewa), o trzaśnięciu z bicza; o wystrzale, wybuchu. Paralele: poškė́ti, tratė́ti, 

treškė́ti. — Od war. pókšt: pókštelėti a. pókšterėti ʽtrzasnąć (np. drzwiami), trzasnąć z bicza, 

wystrzelić, zerwać się, pęknąć (o sznurze), rozerwać się, pęknąć, rozbić się (o glinianym 

garnku)ʼ.  

 pókštas 1 p.a. ʽżart, dowcip, figielʼ (Tu kalbėk rimtai, aš šiandien pokštų nemėgstu 

ʽMów serio, nie mam dziś nastroju na żartyʼ) — prawdopodobnie sb. postverbale od 

pókštelėti, por. zdanie Buvo linksma, kad jis tokį pokštą tam pagyrų puodui pokštelėjo ʽByło 

wesoło, gdy on zrobił temu chwalipięcie taki żartʼ (zob. pokšė́ti). Por. syn. juõkas i zwrot 

juokùs krės̃ti ʽstroić żarty, figleʼ (dosł. ʽtrząśćʼ, por. pol. natrząsać się z kogo, czego 

ʽwyśmiewać sięʼ). Inaczej LEW 636, który dopatrzył się w pókštas przekształcenia wyrazu 

nwn. Pokus albo ros. fókus ʽsztuka, sztuczka kuglarskaʼ. Por. júokas i špósas. — Drw. 

pókštauti ʽżartować; pokazywać sztuczkiʼ, pókštininkas ʽżartowniś; kuglarzʼ. 

 põlas 2 p.a. wsch.-lit. ʽgorączka, podwyższenie temperatury ciałaʼ (Vaikíep dzìdelis 

põlas, ãnas drìvija LZŽ ʽDziecko ma wysoką gorączkę, ono majaczyʼ; brak w LKŽ) — z błr. 

gw. pal ʽgorączkaʼ (PZB 3, 350, por. Sxapila pal, pačalo trasci), to przez aferezę z upál 

ʽupał, skwarʼ (PZB 5, 213). Zapożyczone *(u)põlas przybrało znacz. ʽgorączkaʼ drogą kalki 

semantycznej z lit. karš̃tis, co łączy w sobie znaczenia ʽupał, skwarʼ i ʽgorączkaʼ. 

 poleravoti, -ju, -jau DP ʽpolerowaćʼ — zapoż. ze stbłr. polerovati ⇐ pol. polerować, -

uję. Dziś polirúoti ⇐ nwn. polieren (por. błr. paliravácь, -úju). 

 polìcija 1 p.a. ʽpolicjaʼ (gw. palìcija) — zapoż. z błr. palícyja, -i, ros. polícija (⇐ pol. 

przest. policyja). Por. stbłr. policia ʽpaństwo, ustrój politycznyʼ ⇐ pol. XVI w. policyja ts. 

War. palyčià 2 p.a. (ZTŽ). Zob. też REW II, 393, LEW 636. — Litwa pruska: puliceĩjė, 

pulicija (Kurschat), pulecijė ⇐ prus.-niem. puletsei, por. nwn. Polizei f. (GL 106, LEW 636). 

— Drw. polìcininkas ʽpolicjantʼ. Zob. też policijántas. 

 policijántas 1 p.a. przest. ʽpolicjantʼ (NDŽ) — zapoż. z błr. palicyjánt, -a (z przesuwką 

akcentu na sufiks zapożyczone z pol. policjant, przest. policyjan). — Wsch.-lit. palicijõntas 

2 p.a. (ZTŽ). Por. polìcininkas s.v. polìcija. 

 pólymas 1 p.a. gw. 1. ʽmiejsce nisko położone, podmokłe, grząskie, bagnoʼ, 2. ʽduża 

powierzchnia lasu a. polaʼ. W pierwszym użyciu wyraz stoi w związku z czas. pìlti ʽlaćʼ, 

užpìlti ʽzalać, zalewaćʼ, ponieważ pol- z *pāl- daje się objaśnić jako wzdłużenie SO pal-, 

widocznego w pãlios ʽwielkie bagnoʼ (zob.) oraz w hydronimach Palà, Palangà itp. (zob. 

Vanagas 241). Neosuf. -ym- pochodzi z typu pū́dymas ʽugórʼ ⇐ pū́dyti. Por. drw. júodymas 

ʽczarne miejsce na ziemi (po skoszeniu siana)ʼ, laũkymė ʽrzadkie miejsce w gęstym lesieʼ. 

Zob. też s.v. báltymas. — N.jez. Pólymas 2x, Polymėl̃is, n. bagna Pólymas 3x, n. łąki 4x. 

 põlis 2 p.a., pólis, -io 1 p.a. ʽwbity w ziemię słup, palʼ (Tilto põliai. Tiltas ant polių) — 

zapoż. z pol. pal, -a (⇐ śrwn. pfāl ʽkół, palʼ ⇐ łac. pālus), por. nwn. Pfahl m. Łot. pàlis ⇐ 

śrdn. pāl (Jordan 80). Por. błr., ukr., ros. pálja, -i. 

 póliūžis, -io 1 p.a. przest. ʽprzyjęcie, ucztaʼ: Anos tame rūme turėjo póliūžį, t.y. gėrė, 

valgė ir gavo dar, ko norėjo tenai, t.y. ragaišių, mėsos, grūdų, drabužių JU. Niejasne. Por. 
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pókylis s.v. pakylė́ti. 

 põmėtis, -ies 1 p.a., pómėtis 1 p.a. f. stlit., gw. ʽpamięćʼ, SD
1 «pamięć, pamiątka» — 

zapoż. ze stbłr. pamjatь, por. błr. pámjacь, -i (SLA 172, ZS 41, LEW 637; brak w ALEW). Z 

innym tematem: pómėtė. W war. põmietis, pómietis ʽdyftong graficznyʼ <Cie> wyraża 

źródłową sekwencję [mje] z [mja] (podobne wypadki to kliẽtas, kuliẽvas i piẽskas). — Drw. 

pomėtlỹvas ʽkto ma dobrą pamięćʼ (zob. też s.v. pamėtlỹvas). Neoosn. pomėtl-: pomėtlìngas 

a. pometlìngas ʽodznaczający się dobrą pamięciąʼ. Vb. denom. pomėt̃yti, -iju, -ijau 

ʽpamiętać, przypominać sobieʼ, įsipomėt̃yti ʽzapamiętaćʼ, pomėt̃inti ʽpamiętaćʼ. 

 pomidòrai, -ų 2 p.a. m.pl. bot. ʽowoce pomidora, Solanum lycopersicumʼ — zapoż. z 

błr. pamidóry, ros. pomidóry (⇐ pol. pomidory, -ów, tu z włos. pomi dʼoro, co jest pluralis do 

pomo dʼoro ʽzłote jabłkoʼ, zob. Bańkowski II, 693). Oboczny wokalizm we wsch.-lit. 

pamidòrai (DVŽ, LZŽ, ZTŽ). 

 pòmpa 1 p.a., pompà 2 p.a. ʽprzesadna wystawność, przepychʼ, DP ʽpompa, powagaʼ 

— zapoż. z pol. pompa ʽparada; przepychʼ (tu ze śrwn. pompe f. ⇐ łac. pompa ʽpochód, 

procesja; wystawność, przepychʼ), por. nwn. Pomp m. (EWD 1027). 

 pomùkelis, -io 1 p.a., pomū́kelis 1 p.a. gw. ʽryba dorsz, Gadus callariasʼ — zapoż. z 

prus.-niem. pomuchel (GL 103). 

 ponà 4 p.a. stlit., gw. ʽpanna, kobieta niezamężnaʼ (Ponna Maria... sūnų savo pagimdė 

ir po senam ponnu atliko SP I, 16922 ʽPanna Marya... syna swego porodziła, a po staremu 

panna zostałaʼ; iš čystos Ponnos jis gimė PK 11220 ʽz czystej Panny się narodziłʼ), SD 

<ponna> «dziewka, panna» (syn. merga) — zapoż. ze stbłr. panna ⇐ pol. panna (SLA 173, 

LEW 637, ALEW 806, POLŽ 489n.). SD: sveikinimai Ponnos Marios «rożaniec abo rożany 

wianek» (syn. rožių vainikas), vienavietė ponnų Dievui atsidavusių «klasztor panieński» 

[dosł. ʽmiejsce odosobnienia dla panien, które się oddały Boguʼ]. Drw. ponỹstė ʽdziewictwo, 

panieństwoʼ (syn. mergỹstė). — War. z a zam. o (ā): panà. Drw. panẽlė ʽpanna, panienkaʼ, 

bot. ʽostróżka, Delphinium; przywrotnik pospolity, Alchemilla vulgaris; śnieżyczka 

przebiśnieg, Galanthus nivalisʼ, panenkà (zob.), panýtė ʽcórka pana, panienkaʼ, bot. ʽlilia 

złotogłów, Lilium martagonʼ, pl.t. panýtės f.pl. ʽgatunek wczesnych ziemniakówʼ, paniùkė 

ʽdama w kartachʼ (syn. panẽlė). Cps. pùspanė ʽpodlotek, prawie panna; już nie pannaʼ (por. 

pùsė), sénpanė peior. ʽstara pannaʼ (por. sẽnas, sénbernis). — Vb. denom. panáuti 

ʽpozostawać panną, kobietą niezamężnąʼ, ⇒ panáutas, -a ʽodnoszący się do stanu 

panieńskiegoʼ (por. našláutas), ⇒ panautíeji drabùžiai m.pl. ʽodzież panieńskaʼ; kū̃dikis 

panáutas ʽniemowlę urodzone przez pannęʼ (por. kū̃dikis), sūnùs panáutasis ʽnieślubny synʼ, 

por. sūnùs (syn. mergáutinis, zob. s.v. pavainìkis). Metanaliza pan-áutas wydaje neosuf. -

aut-, widoczny w neol. gùrbautas ⇐ gūbrỹs i Sárgautas ⇐ sárgas. 

 ponadiẽvas 2 p.a., põnadievas 1 p.a., też põnedievas 1 p.a. gw. ʽPan Bógʼ — z 

uniwerbizacji zwrotów põnas diẽvas i põne diẽvas (por. Niedermann 1956, 129). War. 

kontrahowane i/lub synkopowane: põnediev, põnedie, põndievas, põndies, põndie; 

põndzievas, põndzius, põndžius (por. pol. gw. pambuk < Pan Bóg, Mańczak 100). Zob. też 

sudiẽ. 

 põnas 2 p.a. stlit., gw. 1. ʽpan, właściciel ziemskiʼ, 2. hist. ʽwładca, monaracha, król; 

możnowładca, magnat; arystokrataʼ — zapoż. ze stbłr. panъ, por. błr., pol. pan, -a (SLA 172, 

LEW 637, ALEW 806). Też jako forma grzecznościowa ʽPanʼ; pl. põnai ʽPaństwoʼ – w 

odniesieniu do pana i pani jako pary. Osobno zob. ponì, ponià. — Drw. ponáitis ʽsyn 

możnego pana, paniczʼ, żm. ponãlis ts. (zob. też panìčius), ponėk̃as ʽpanekʼ (por. žmogėk̃as, 

ŽD 126), poniavà coll. ʽpanowieʼ, ponijà coll. ʽpanowie, wielmoże, szlachtaʼ, ponystà a. 

ponỹstė stlit. ʽczyjeś panowanie, państwoʼ, war. ponystva (por. malženysta ⇒ malženystva), 
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põniškas 1. adi. ʽpański, wielkopańskiʼ, 2. sb. ʽpanʼ (por. sb. bérniškas, kùnigiškas, výriškas), 

põniškoji ligà ʽsyfilisʼ (dosł. ʽpańska chorobaʼ, eufemizm, podobny do pol. przest. dworska 

choroba, niemoc francuska, franca), põniškai adv. ʽpo pańsku, z pańskaʼ (⇒ vb. denom. 

poniškáuti ʽbyć panemʼ), poniū́kštis ʽpanekʼ (por. vaikiū́kštis), põnųjis LZŽ ʽpański, taki jak u 

panówʼ (por. typ žmonių̃jis). Cps. dvárponis (zob. dvãras), põnmetis ʽczasy pańszczyźnianeʼ 

(por. mẽtas), põnubagis ʽzubożały pan, szlachcicʼ (Jis paliko ponubagis iš laidokystės 

ʽHulaszcze życie doprowadziło go do ubóstwaʼ), rõdponis (zob. rodà), šùnponis, šùmponis 

ʽzubożały pan; ten, kto udaje pana, kto ubiera się jak panʼ, por. šuõ (war. šùnaponis, 

šuniãponis). — Vb. denom. ponáuti ʽbyć panem, panować, rządzićʼ (MŽ panauti), też ʽżyć 

po pańsku; próżnowaćʼ, põnyti ʽudawać pana; chełpić sięʼ, poniúoti ʽnazywać kogo 

panem/panią, zwracać się do kogo per ʽPan/Paniʼ. — War. ponavóti, -ju, -jau ʽbyć panem, 

panowaćʼ (war. poniavóti) ⇐ stbłr. panovati, panovatь (SLA 172), por. błr. panavácь, -núju. 

Drw. ponavonė a. ponavonia stlit. ʽpanowanie, Herrschaftʼ (kalka ze stbłr. panovanьe lub 

pol. panowanie). 

 ponì, -iõs/-ios 4, 2 p.a. przest. 1. ʽpani, ziemianka, arystokratka, damaʼ, 2. ʽżona panaʼ, 

3. forma grzecznościowa ʽPaniʼ — zapoż. z pol. pani. Transpozycja została dostosowana do 

rodzimych femininów na -i, por. patì, martì. Obok tego jest ponià (zob.). 

 ponià 4 p.a. 1. ʽpani, ziemianka, arystokratka, damaʼ (m.in. BRB), 2. ʽżona panaʼ, 3. 

stlit. ʽkobietaʼ, 4. ʽkobieta leniwa, pędząca bezczynne, próżniacze życieʼ (Nebūk ponia, eik 

prie darbo! ʽNie bądź pani, idź do roboty!ʼ), 5. ʽdama w kartachʼ — zapoż. ze stbłr. panьja 

(panija), por. błr. pánja, -i. SLA 172n. niesłusznie wskazał pol. pani, zaś POLŽ 527 pol. gw. 

pania jako źródło. Z obocznym tematem: põnė, ponė ̃(Ar esi kokia kuningė ar ponė?! ʽCzy ty 

jesteś księżna jakaś czy pani?!ʼ). Zob. też ALEW 806. Osobno zob. ponì.  

 ponskas, -a (p.a. niewiadomy) gw. 1. ʽpański, niechłopskiʼ, 2. ʽdobry, wygodny, 

przyjemnyʼ — zapoż. ze stbłr. panskij, panьskij, por. błr. pánski, -aja, -aje ʽpańskiʼ (⇐ pol. 

pański), por. ZS 41; pominięte w LKŽ. War. pañskas, pañckas i – ze zmianą sk > ck, põnckas. 

— Drw. išponskìnis ʽwyborny, pierwszorzędny; wyjściowy (o stroju)ʼ. 

 ponstvà 2, 4 p.a. 1. przest. ʽwładcy, państwo, ludzie pochodzący z możnego roduʼ, 2. 

gw. ʽwładza, czyjeś rządyʼ (Kokių̃ mẽs põnstvų nepérgyvenom! LZŽ ʽJakich [to] rządów już 

nie doświadczyliśmy!ʼ), 3. gw. ʽpan i pani jako para małżeńska, państwoʼ — zapoż. z błr. 

pánstva, -a n., pol. państwo n. (por. SLA 173, POLŽ 527n.). — Na skutek skrzyżowania z 

syn. ponystà (zob. põnas) powstała forma kontaminacyjna ponystva ʽpaństwo, czyjeś 

panowanieʼ (por. SLA 173, LEW 637; paralela: malženystva ob. malženysta ʽmałżeństwoʼ). 

 põnščina 1 p.a. wsch.-lit. ʽpańszczyzna, praca na dworskim polu w zamian za wolność 

od wszelkich podatków za grunt dzierżawiony i za korzyści z lasuʼ (Ìtai bùvo ažù põnščinos 

LZŽ ʽTak było za czasów pańszczyźnianychʼ) — zapoż. z błr. pánščyna, -y (TSBM). — War. 

sufiksalny: ponščiznà, põnščizna ⇐ stbłr. panščizna, panščyzna, por. błr. gw. panščýzna, -y 

PZB 3, 393 (polonizm; zob. Bańkowski II, 495). Zob. też baudžiavà.  

 popà 4 p.a., pópa 1 p.a. 1. ʽból; miejsce bolące; bolący wrzód, czyrakʼ (war. papà), 2. c. 

ʽczłowiek przewrażliwiony, ciągle kwękającyʼ (war. põpė, pópė). Odpowiednik łot. pâpa, 

pãpa ʽbolący wrzód; ranaʼ. Zapewne z języka dzieci i nianiek. Podstawa onomatopeiczna, 

por. Popà, popà pirštukui, duok papūsiu, tai neskaudės ʽBoli paluszek, daj podmucham, to 

nie będzie bolałʼ. — pópa 3 os. prs. ʽboliʼ w języku dzieci: Oi, man pirštuką popa! ʽOj, 

paluszek mnie boli!ʼ Ar popa galvelę, kad verki? ʽCzy główka cię boli, że płaczesz?ʼ Man 

labai pópa ʽBardzo mnie boliʼ. ALEW 806n. dopatruje się tu złożenia *pa + *opa, por. opà 

ʽwrzód, ranaʼ. — Vb. denom. supópinti ʽsprawić ból, skaleczyć (palec)ʼ. Osobno zob. 

pópinti. 



1337 

na prawach rękopisu 

 pòpas 2 p.a., põpas 2 p.a., pópas 1 p.a. ʽpop, duchowny prawosławny lub 

greckokatolickiʼ. DP papas, pl. pãpai, SD papas, gudų kunigas «pop ruski» — zapoż. ze 

stbłr. popъ (błr. pop, gen.sg. papá) lub ze stpol. pop, -a (SLA 156, LEW 538; brak w ALEW). 

Zob. też mišpopis. — Dwuznaczne jest też stpr. paps ʽproboszcz, Pfarherrʼ: ze śrdn. pape 

albo ze stpol. pop, zob. Trautmann 1910, 390, PKEŽ 3, 223. — Drw. popáitis ʽsyn popaʼ, 

popė́nas ts. — N.m. Pãpiškės 8x, Pãpiškiai 12x. 

 põpierius, -iaus 1 p.a. 1. ʽpapierʼ, 2. ʽpismo urzędowe, oficjalne, dokumentʼ, 3. pl. 

põpierai ʽtapetaʼ — zapoż. ze stbłr. paperъ, papirъ ⇐ pol. XVI w. papier i papir (⇐ stczes. 

papier, papieř ⇐ śrwn. papier, wcznwn. bappier, papier n. ⇐ stfr. papier, EWD 967n.). Zob. 

też SLA 173, ZS 41, LEW 638, POLŽ 528n.; brak w ALEW). Z innymi tematami: põpieras, 

põpieris, popierỹs. SD: popierius «papier», popierius didis «papier regałowy», popierius 

įgeriųs «papier przebiiaiący», popierius storas «papier gruby». Por. łot. papĩrs ⇐ śrdn. papīr 

(Jordan 80, Karulis II, 18). — War. f. põpiera, põpera, põpėra (wszystko 1 p.a.) ⇐ błr. 

papéra, -y (stbłr. XVI w. papera). Forma rodzaju żeńskiego została odtworzona ze stbłr. 

formy m.pl. papery, która była dwuznaczna co do rodzaju. — Drw. põpierai m.pl. ʽtapetyʼ, 

war. põpieros. SD: popieriaus medžias «papierowe drzewo», popieriaus pardavėjas 

«papiernik co przedaie», popierinė «papiernia», popiernykas «papiernik», cps. síenpopierai 

m.pl. ʽtapetaʼ (por. síena). — W użyciu przenośnym gw. põpierai to ʽpołożenie, sytuacjaʼ, 

por. Jam ne koki põpierai: pati mirė ʽOn nie ma się dobrze: umarła mu żonaʼ. 

 pópiežius, -iaus 1 p.a. ʽpapieżʼ (m.in. SD) — zapoż. ze stbłr. papežъ, papěžь ⇐ pol. 

papież, -a (⇐ stczes. papež, -e ⇐ stwn., śrwn. bābes; nwn. Pabst m., zob. Machek 433, EWD 

968n.). Por. SLA 173, Borowska 355, LEW 638, POLŽ 529 (brak w ALEW). War. põpiežius 1 

p.a., papẽžis 2 p.a. (ZTŽ). Ze względu na akut por. zapoż. jómarkas, jóvaras, Póvilas 

[ʽPawełʼ]. Łot. pãvęsts ⇐ śrdn. pawest, pauwst (Jordan 81), por. nwn. Pabst m. — Fem. 

pópiežė ʽpapieżycaʼ, por. kam Jezabel Anglijos Popiežė Evangelikų smarkiai novija... DP 

8543 ʽCzemu Jezabel Angielska, Papieżyna Ewangelikowska, okrutnie morduje...ʼ — Drw. 

popiežỹstė a. pópiežystė ʽpapiestwo, urząd, władza papieżaʼ (por. stbłr. papežstvo, papestvo), 

pópiežnykas DP, SD
1 «papieżnik, papista» ⇐ stbłr. papežnikъ, papěžnikъ ⇐ pol. papieżnik 

ʽkatolik, zwolennik papieża; duchowny katolickiʼ (SPXVI), później pópiežininkas ts. (POLŽ 

530: z pol.).  

 pópinti, pópinu, pópinau pot. 1. ʽ(dziecko) rozpieszczać, psuć pieszczotami, 

rozpuszczaćʼ (por. łot. pâpinât ʽrozpieszczać, narowićʼ), 2. ʽchorego pielęgnować (z 

czułością)ʼ, war. põpinti — vb. denominativum na -in-, zapewne od wykrz. popà, por. w 

zdaniu skierowanym do dziecka: Popà, popà pirštukui, duok papūsiu, tai neskaudės ʽBoli 

boli paluszek, daj podmucham (pochucham), to nie będzie bolećʼ. Znacz. etym. ʽchuchaćʼ, 

stąd przenośnie ʽ(dziecko) czule pielęgnować, pieścićʼ i dalej ʽrozpieszczać, rozpuszczaćʼ. 

Paralela semantyczna: pol. chuchać ʽgrzać oddechemʼ, przen. ʽczule pielęgnować, pieścićʼ 

(Matka chuchała na swoje dzieci). Z innym wokalizmem: paũpinti (Išpaupino vaikus, t.y. 

besaugodamas išlepino, išpaikino JU ʽRozpieścił dzieci, tj. nadmiernie je chroniąc 

rozpuściłʼ) oraz pẽpinti (zob.). 

 porà 3, 4 p.a., acc.sg. pórą/põrą ʽpara, dwie jednakowe lub podobne sztuki czegośʼ (SD 

«para czego») — zapoż. z prus.-niem. pōr (GL 103, Čepienė 165n.) albo też z pol. para. 

War. m. póras ʽparaʼ: jáučių póras ʽpara wołówʼ, jaunàsis póras ʽmłoda para, para 

młodychʼ. — Drw. paporiuĩ adv. ʽparami, w parachʼ, poraĩnis ʽczęść pary, od paryʼ, 

pórąkart a. pórąsyk adv. ʽparę razyʼ, pórinis ʽzaprzężony w parę koni; parzysty, występujący 

paramiʼ, sb. pórinis ʽwóz dwukonny, sanie dwukonneʼ, też ʽchłopak w tańczącej parzeʼ, 

pórinė ʽpółlitrowa butelka wódkiʼ, ⇒ poriniñkai m.pl. ʽwóz dwukonnyʼ. Vb. denom. 

porúotis, -úojasi, -ãvosi ʽłączyć się w pary, parzyć sięʼ. 
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 pósėti, pósu, posė́jau stlit. ʽchwalić, czcić, oddawać cześć (np. bożkom, wężom)ʼ, war. 

posė́ti, pósu, -ė́jau. Por. tad žinok tu karaliau, jog tavų dievų ne pósame ir stulpui auksinam, 

kurį tu pastatei, ne kloniosimės DP 8140 ʽtedy wiedz ty Krolu, że twoich bogow nie 

chwalimy, i słupowi złotemu, ktoryś wystawił, kłaniać się nie będziemyʼ. Por. jeszcze stabų 

pósėjimas DP ʽbałwochwalstwoʼ. Odpowiednik łot. gw. pãsêt, pâsêt, -ẽju ʽkarmić ponad 

miaręʼ, pāst, pāšu, pāsu ʽhodować, pielęgnować drzewa owocowe; oszczędzać pieniądzeʼ, 

zob. ME III, 190. Niejasne. Karaliūnas, Balto-slavjanskij sbornik, Moskva 1972, 281n. i 

Villanueva Svensson, Balt XLIV:1, 2009, 16 łączyli z het. paḫḫs- ʽchronićʼ < pie. *peh2-s-. 

Por. prymarne *peh2- ʽchronić; paśćʼ w LIV
2 460 (tu brak wzmianki o lit. pósėti). ALEW 807 

uznaje znacz. ʽpielęgnowaćʼ za punkt wyjścia do przesuwki semantycznej ku ʽchwalić, 

czcićʼ; opowiada się za pokrewieństwem ze scs. pasti, pasǫ, ros. pastí, pasú ʽpaść (bydło, 

owce)ʼ. — Zdaniem LEW 640 morfem pos- jest alternantem do puos- jak w púoselėti, -ju, -

jau ʽtroskliwie doglądać (słabego, chorego), pielęgnować, pieścić; hodować (zwierzęta, 

drzewa), piastować, wychowywaćʼ (ten czasownik nie ma zaświadczeń stlit.); war. púosaloti 

(zapewne vb. denom. od *púos-alas ʽdoglądanie, pielęgnacjaʼ). Ale apofonia *pās- : *pōs- 

jest trudna do zaakceptowania. Raczej wypada sądzić, że puos- jest wtórnym zastępstwem za 

pos-, tak jak np. w wypadku druõžti ob. dróžti, kuõpti ob. kópti albo búožė zam. 

spodziewanego *božė (zob.). Wahanie wokalizmów o i uo pozostaje wciąż bez dobrego 

wytłumaczenia.  

 posíekelis, -io 1 p.a., posíekėlis gw. ʽwielki młot kowalskiʼ — zapoż. z prus.-niem. 

possēkel ʽSchmiedehammerʼ (GL 103). War. z pa°: pasė́kelis (Reiks iš kalvio pasė́kelį 

parsinešti ir pasiskaldyti akmenų ʽTrzeba sobie przynieść z kuźni «pasėkelis» i potłuc 

kamienieʼ), pasíekelis KRŽ ʽwielki młotʼ. 

 põsikas 1 p.a. ZTŽ ʽpęcherzʼ — zapoż. z błr. gw. pósik ʽpęcherz moczowyʼ (PZB 4, 

52). 

 poskà 2 p.a, gen.sg. põskos gw. 1. ʽdrewniane naczynie o prostych klepkach, szersze u 

góry, używane do przechowywania tłuszczu lub miodu, do kiszenia burakówʼ, 2. ʽnaczynie 

do bicia masła, maselnicaʼ, war. põskė — zapoż. ze stbłr. faska, błr. fáska, -i ⇐ pol. faska 

(LEW 640: wprost z pol.). — War. s-mobile: sposkà. 

 põsmas 2 p.a. 1. ʽpasmo, motek niciʼ (war. f. põsmė), 2. przen. ʽstrofa, zwrotkaʼ — 

zapoż. ze stbłr. pasma, por. błr. pásma, -a n., ros. pásmo, pol. pasmo (SLA 174, ĖSBM 8, 187). 

Stąd też łot. pāsma, pãzma lub pāsms ʽpasmo nici w tkaninieʼ (LEW 640). — Drw. põsminis 

ʽ(utwór) ułożony w zwrotkiʼ. Vb. denom. posmúoti ʽrozdzielać nici na pasma, liczyć pasma; 

układać wiersze, układać dajny; opowiadaćʼ; põsmikauti ʽopowiadać, pleść, paplaćʼ – albo z 

neosuf. -ikauti, albo też z -auti od zanikłego n.agt. *põsmikas (por. meilikáuti ⇐ meilìkis; 

tùpčikauti ⇐ tùpčikas). 

 posnagà 2 p.a. gw. 1. ʽkopyto końskieʼ (syn. kanópa), 2. ʽracica, tj. rozdwojone kopyto 

u bydła, kozy, owcy, świniʼ. War. m. posnãgas. Uchodzi za złożenie członów *pōs- (forma 

na wzdłużonym SO w stosunku do gr. arkad. πός ʽod, z, kuʼ, lit. pàs ʽu, przyʼ, łac. post ʽpo, 

zaʼ) oraz nagà m.in. ʽkopytoʼ. Paralelne złożenie stanowi cs. paz-nogŭtĭ ʽὁπλή, kopyto, 

racicaʼ (z-n wskutek antycypacyjnej sonoryzacji s-n). Zob. LEW 640n. Jeśli tak, to trzeba 

uznać, że lit. pos- stoi na miejscu *puos- (podobnie jak prefiks pró- zam. *prúo- w prósenis 

itp.). — W części gwar w znacz. posnagà pojawia się forma pusnagà 2 p.a., war. pùsnaga a. 

pùsnagė 1 p.a. Jest to złożenie z pus- (do pùsė ʽpołowaʼ) i nagà ʽkopytoʼ. Określenie 

ʽpółkopytoʼ odnosiło się z początku do ʽracicyʼ. — Gw. snagà ʽracicaʼ, zwykle pl. snãgos 

przedstawia decompositum od pus-nagà, które zostało zinterpretowane na *pus-snaga.  

 postìlė 2 p.a. ʽpostylla, dzieło literackie zawierające objaśnienia i komentarze do Biblii; 
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zbiór kazań tłumaczących ustępy z Ewangeliiʼ — zapoż. z nwn. Postille f. lub pol. postylla 

(⇐ łac. post illa [verba] ʽpo tychʼ [słowach]). Akcentuacja według NDŽ i LKŽ. NDŽ 

wymienia jeszcze postilà, -ìlos 2 p.a. jako war. przestarzały. Uderza brak postìlė w DLKŽ. 

Zob. też POLŽ 741 (polonizm). — Stlit. pastilia: SD <pastila> «postyla» ⇐ stbłr. postylja ⇐ 

pol. XVI w. postylla, postyla. SLA 160 niesłusznie odczytuje SD <pastila> jako [pastila] zam. 

[pastiľa], por. np. SD <pantapla> = [pantapľa] ⇐ pol. pantofla. Por. jeszcze DP <postilla>, 

<postilloie> (Kudzinowski II, 128; brak w ALEW). 

 póstovis, -io 1 p.a. gw. 1. ʽpoobiedni odpoczynek od pracyʼ (syn. pógulis), 2. ʽpostój, 

popasʼ (Čia jie pogulio guli, postovio stovi), 3. ʽu krowy: okres od zatrzymania mleka do 

wycieleniaʼ, 4. ʽgłębokie miejsce w rzeceʼ — rzecz. postwerbalny od pastovė́ti, zob. stovė́ti. 

War. póstojis, póstolis. — War. póstuvis, postùvės urobiono sufiksem -uv- od neoosn. post-. 

 póstringauti, póstringauju, póstringavau pot. ʽrozprawiać, opowiadać; chełpić się, 

przechwalać sięʼ (Šlapelis 361: ʽrozumować, rozprawiaćʼ) — vb. denominativum na -au- od 

zanikłego *postringis, co było prawdopodobnie nomen agentis o znacz. ʽblagier, chwalipięta, 

pyszałekʼ. Por. põsmikauti ʽopowiadać, pleść, paplaćʼ ⇐ *posmikas (s.v. põsmas). Osnowa 

*string-, *postring- jest izolowana, jeśli abstrahować od prs. stringù do strìgti ʽutkwić, 

uwięznąćʼ oraz od interi. stringt (o szybkim ruchu, skakaniu), do czego są war. s(t)rikt i 

s(t)rýkt (Jonukas stringt iš lovos atsikelė. Tik strik strýk katinas par langą ir išbėgo. Srýkt per 

tvorą ir peršoko). — Osnowa ma oboczne postaci °stering° i °stiring°: pósteringauti, 

póstiringauti. — Drw. póstringavimas ʽchełpienie się, blaga, przechwałkiʼ. 

 poškė́ti, póška, poškė́jo ʽtrzeszczeć, trzaskać, grzmieć (o burzy); stukać, monotonnie 

uderzać, turkotać; strzelaćʼ — czas. na -ė- pochodzenia onomatopeicznego, por. interi. pókš, 

pókšt o odgłosie uderzenia, złamania, rozerwania; o wystrzale, wybuchuʼ. Paralele: pokšė́ti i 

tratė́ti, treškė́ti. 

 pošnià, gen.sg. põšnios 2 p.a.; póšnia 1 p.a. gw. 1. ʽpole, rolaʼ, 2. ʽzbożeʼ, 3. ʽmajątekʼ 

— zapoż. z ros. pášnja, -i ʽrola, pole orneʼ.  

 põtas, -ė 2 p.a. przest. ʽchrześniakʼ — zapoż. z prus.-lit. pōt (GL 104, Čepienė 143), 

por. nwn. Pate m. Rodzimy synonim to krikštãvaikis. Zob. też põdė. 

 poterėlius, -iaus SD «paciorki, na ktorych się modlą, koronka» — drw. na -ėlius od 

põterius (zob. põteriai). Kalkuje polskie zdrobnienie na -ek-/-k-: paciorki m.pl. ʽróżaniecʼ ⇐ 

pacierze m.pl. ts. Zob. też põterkos. 

 põteriai, -ių 1 p.a. m.pl. 1. ʽpacierze, modlitwy mówione z pamięciʼ (atkalbu poterius 

SD «odmawiam pacierze»), 2. ʽzapowiedzi, publiczne ogłoszenie w kościele o czyimś 

zamiarze zawarcia małżeństwaʼ, 3. ʽstypa z modlitwami za zmarłegoʼ, 4. ʽróżaniec; korale, 

paciorkiʼ — zapoż. ze stbłr. paterъ, pacerъ, też pl.t. pacery ⇐ pol. pacierz, -a, pl. pacierze, -

y. War. póteriai DVŽ. Zob. SLA 174, LEW 641 (brak w ALEW). ZS 41, 106 wskazywał na błr. 

pácery, -aŭ jako źródło. Slawizmem jest też łot. pãtari m.pl. 1. ʽmodlitwaʼ (war. pāte̦ri), 2. 

ʽnagana, reprymendaʼ. Stlit. warianty fleksyjne: põteris, -io ʽpacierzʼ (Biau maki paterį 

bylati? MŽ 1021 ʽCzy umiesz mówić pacierz?ʼ), põterius SD 1. «pacierz, oratio Dominica», 2. 

«korona, koronka, rożaniec abo rożany wianek». — War. synkopowany: põtrai: Nė potrų 

žematiškai nekalbėjo, toks didelis buvo ponas ʽNawet pacierzy po żmudzku nie odmawiał, 

taki był [z niego] wielki panʼ (por. añtras < añtaras). — Drw. bepotẽris ʽbezbożnikʼ (dosł. 

ʽten, kto nie odmawia pacierzyʼ), bepotérninkas ts., poterìnis, -ė ʽpobożny, często 

odmawiający pacierzeʼ (⇒ põterininkas ʽpobożny człowiekʼ, war. potérninkas), potérnykas 

ʽpobożny człowiekʼ, poteriùkai m.pl. bot. ʽroślina lecznicza wiązówka bulwkowa, 

Filipendula vulgarisʼ. Vb. denom. põterėti, -ju, -jau ʽmodlić sięʼ, nupõterėti ʽleczyć 

zamawianiemʼ, põteriauti 1. ʽodmawiać pacierze, modlić sięʼ, 2. przen. ʽgderać, zrzędzić, 
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utyskiwać; paplaćʼ, užpõteriauti ʽzarabiać żebraninąʼ; põterindinti ʽkazać mówić pacierz, 

kazać komu modlić sięʼ (Mumis vaikus bobutelė liuob papõterindins ir pradės mums pasakas 

pasakoti ʽNam dzieciom babcia zwykle kazała się pomodlić, a potem zaczynała opowiadać 

bajkiʼ), potẽryti, -iju, -ijau ʽmówić cicho, ledwo poruszając wargamiʼ, užpotẽryti ʽzaplątać, 

zasupłać, mocno zawiązaćʼ; põteriuoti ʽodmawiać pacierzeʼ. Zob. też põtryti. 

 põterkos, -ų 1 p.a. gw. ʽkorale, sznur paciorkówʼ (Ant kaklo kelios eilios põterkų ʽNa 

szyi [ma] kilka sznurów koraliʼ), młodszy war. põcerkos LZŽ — zapoż. ze stbłr. paterki, por. 

błr. gw. pátėrki, pácerki (⇐ pol. paciorki f.pl.). Zob. POLŽ 532. Por. poterėl̃ius. 

 póti, póju, pójau gw. ʽrozumieć, pojmowaćʼ, supóti ʽzrozumieć, pojąćʼ, por. Tu supojai 

jo kalbą, o aš nepóju, t.y. nesuprantu JU ʽTy zrozumiałeś, co on powiedział, a ja nie 

rozumiemʼ. Tamsta nesupósi, kur ana gyven ʽPan nie pojmie, [jeśli powiem] gdzie ona 

mieszkaʼ. Izolowane. Dotąd nie dyskutowane (brak w LEW). Z uwagi na prymarną strukturę 

chciałoby się widzieć tu czasownik odziedziczony, należący do serii góti, klóti, lóti, móti, 

stóti, gdzie pierwiastkowe o < *ā wywodzi się z pie. *ah2C < *eh2C. Warte rozważenia jest 

powiązanie z pwk. pie. *(s)peh2-/*(s)ph2- ʽwyciągaćʼ, por. SZ gr. σπάω ʽwyciągać, 

wydobywać; wciągać, wchłaniać, ssać; korzystać z czegoś, zaznać czegoś; pobierać, czerpać; 

brać, wywodzić, wyprowadzać coś z czegośʼ < *(s)ph2-i̯é-, SP orm. hanem ʽwyciągamʼ < 

*pā-ne- (drw. od zanikłego aor. *pā-). Por. Beekes 2010, 1378. Znacz. etym. ʽwyciągaćʼ ⇒ 

przen. ʽwyciągać wniosekʼ ⇒ ʽzdawać sobie sprawę z czego, być świadomym czegoʼ ⇒ 

ʽrozumiećʼ. 

 põtingis, -io 1 p.a., põtingė 1 p.a. gw. ʽzbita z desek świerkowych skrzynia do 

przewozu ryb na targʼ (zob. LEEŽ 220) — zapoż. z nwn. Bottich m. ʽdrewniana kadź, kufa, 

dzieżaʼ (por. śrwn. boteche, stwn. botega ʽwielkie naczynie na wino, piwo, jarzynęʼ ⇐ śrłac. 

butica? zob. EWD 162), z suf. -ing- jako substytucją zakończenia niem. -ich. War. potinga 

b.z.a. (GL 104). War. võtingiai m.pl., z substytucją lit. v za niem. b (por. výskupas < 

býskupas). 

 potỹs, -čio 4 p.a. gw. ʽjajkoʼ (Višta padėj põtį ʽKura zniosła jajkoʼ) — jeśli jest drw. 

wstecznym od *potka, to może zapożyczone z błr. gw. pótka, -i ʽjądro u mężczyznyʼ. Por. 

klõtas ⇐ klotkà (z pol. kładka); pãglasas ⇐ *paglaska (z pol. pogłoska). 

 põtryti, põtriju, põtrijau gw. ʽmówić nie będąc czegoś pewnym, opowiadać o swoich 

przypuszczeniach, przepowiadaćʼ (Jis põtrija, kad bus geri metai ʽPrzepowiada, że będzie 

dobry rokʼ) — prawdopodobnie z synkopowania *põteryti ʽmówić pacierz, modlić sięʼ, co 

było vb. denominativum na -iju, -yti od põteriai ʽpacierze, modlitwyʼ (zob.). Por. z innym 

akcentem potẽryti ʽmówić cicho, ledwo poruszając wargamiʼ. Oboczność formy synkopo-

wanej i pełnej zachodzi też w potrė́ti i põterėti ʽmodlić sięʼ oraz põtrai (żm.) i põteriai 

ʽpacierzeʼ. 

 põvaris, -io 1 p.a. ZTŽ ʽkucharzʼ — zapoż. z błr., ros. póvar, -a. 

 póvas 1, 3 p.a. ʽpaw, Pavo cristatusʼ — zapoż. ze stbłr. pavъ, -a ⇐ pol. paw, pawa 

(XV–XVII w., dziś paw, -ia). — War. f. póva (Ponas tiktai póvas mylėjo ʽPan kochał tylko 

pawieʼ), też ʽsamica pawiaʼ (war. póvė) ⇐ stbłr. pava, błr. páva, -y ʽsamica pawiaʼ. Por. LEW 

642, ZS 42. Co do akutu por. zapoż. póras, rónas, špókas. Łot. pāvs, pāve ⇐ śrdn. pawe, 

pauwe (Jordan 81). Stpr. powis EV jest dwuznaczne, bo może być zapożyczone tak z 

polskiego, jak z dolnoniemieckiego. — Drw. povytis, povytėlė ʽmałe pawiaʼ (Išperėjo pova 

dvijai povytėlės ʽWysiedziała pawica dwoje pawiątekʼ). 

 põzas 2 p.a. przest., gw. ʽpaz, wyżłobienie wzdłuż krawędzi (deski, belki), w które 

wchodzi kant drugiej części przedmiotuʼ — zapoż. z błr. paz, -a, pol. paz, -u (SLA 174, ZS 
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42, LEW 642). SD pozas dėl suleidimo «fuga, fugowanie w drzewie, w kamieniu dla 

spoienia». War. bõzas. — Vb. denom. põzyti a. bõzyti ʽwyżłabiać, robić w czym pazyʼ ⇐ błr. 

gw. pázicь. Por. SD: poziju, ižpoziju, pozus darau «fuguię», ižpozytas «laskowaty, 

lochowaty». 

 pra- (1) prvb. złożeń czasownikowych, np. võtį pradùrti ʽprzekłuć wrzódʼ, dùrys 

pravìro ʽdrzwi się rozwarły, otworzyłyʼ, pro šãlį prabė́gti ʽprzebiec mimoʼ. — (2) prefiks 

rzeczowników odczasownikowych, np. prãkasas ʽprzekopʼ ⇐ prakàsti, prãnašas ʽprorokʼ ⇐ 

pranèšti (zob. też pró- I). — (3) prefiks intensyfikacji przymiotników, np. pranaujỹs ʽcałkiem 

nowy, nowiuteńkiʼ. Prepozycja pra- ma odpowiednik w słowiańskim przyimku pro z acc. 

(strus. pro, czes. pro), jak też w praeverbium i prefiksie pro- (por. ros. provestí 

ʽprzeprowadzićʼ, provéritь ʽsprawdzićʼ, prorýv ʽwyrwaʼ, prorók ʽprorokʼ). Praforma ie. *pro 

adv. ʽnaprzód, na przedzie, ku przodowi; przedʼ, por. gr. πρό, myk. po-ro adv. ʽz przody, 

naprzódʼ, praep. ʽprzed czymś, przed (czasem)ʼ, łac. pro ʽprzed, wobec; za, zamiast, jakoʼ, 

sti. prá ʽnaprzód, dalejʼ (z adi. ʽbardzo, wielceʼ); w roli prvb. lub prefiksu: łac. pro- 

(profundō ʽwylewać, rozlewaćʼ), scs. pro- (proiti ʽprzejść, przekroczyć; futuereʼ, prozĭrěti 

ʽprzejrzeć, przeniknąć wzrokiemʼ). Osobno zob. pró- I. Por. BSW 229, GJL III, § 755n., 

Derksen 2008, 420. 

 prabãjus, -aus 2 p.a. stlit., gw. ʽskobel, pręt zgięty w formie ucha, wbijany do ściany 

lub drzwi dla założenia łańcucha, zawiązania sznura itp.ʼ. SD «skobel» [ʽhaczyk u drzwi, o 

który wrzeciądz zakładająʼ, L.] — zapoż. ze stbr. proboj, por. błr. prabój, -ju, ros. probój, 

ukr. probíj (SLA 174, LEW 642, ĖSBM 9, 321). War. prabãjis ZTŽ. Por. pakãjus, razbãjus. 

 prãbaščius, -iaus 1 p.a., prabõščius 2 p.a. gw. ʽproboszcz, ksiądz katolicki 

zarządzający parafiąʼ — zapoż. ze stbłr. proboščъ, proboščь, por. błr. próbašč, -a ⇐ pol. 

proboszcz, -a (LEW 642). Łot. pràvęsts ʽproboszcz; najstarszy, zarządzającyʼ ⇐ śrdn. pravest 

(Jordan 83). Zróżnicowanie akcentowe przypomina parę prãbočius : prabõčius. Zob. też 

klebõnas. — Drw. prabaštėl̃is: O senasis prabaštėl̃is dar gyvas? ʽA czy staruszek proboszcz 

jeszcze żyje?ʼ. — War. prãbarščius ⇐ błr. gw. próbaršč, -a (wtórne -r- przez persewerację), 

por. ZS 95, LEW 642, ĖSBM 10, 27. Zwrot kai prãbarščius ʽjak proboszczʼ: mówi się tak o 

kimś, kto wygląda grubo, będąc suto odzianym (ZS 43). War. prõborščius LZŽ. Zob. też 

probastvà. 

 pracim̃nas gw. ʽprzeciwnyʼ (Pùnskas; brak w LKŽ) — fonetyczne przekształcenie 

formy praciũnas (wsch.-lit. ʽprzeciwny, taki, który wszystkiemu się sprzeciwiaʼ, zob. ZS 43), 

transponującej zapożyczenie błr. pracíŭny. Zmiana grupy u̯n w mn polega na antycypacyjnej 

asymilacji resonantów pod względem sposobu artykulacji. Por. formy dim̃nas ʽdziwnyʼ, 

dzim̃nas i žim̃nas ts., które wszystkie oddają błr. dzíŭny (por. ZS 18, 86). 

 prãdai, -ų 2 p.a., pradaĩ, -ų̃ 4 p.a. m.pl. 1. ʽmąka a. ziarno służące doprawieniu 

pokarmu zwierzęcegoʼ (Be pradų̃ kiaulių nenušersi ʽBez zaprawy świń nie utuczyszʼ), 2. 

ʽomasta, okrasa, np. do kaszyʼ — rzeczownik na -a- od neoosn. prad-, która może mieć dwa 

źródła: 1° vb. cps. pradúoti ʽzaprawić potrawę, okrasićʼ (tak ŽD 490), segmentowane prad- + 

-uo-, na wzór sekundarnych czas. na -uo-, 2° drw. wsteczny od sb. prãdaras ʽomastaʼ, 

rozumianego jako prãd-aras, mianowicie na wzór rzeczowników o suf. -ar- (mãdaras, 

žãgaras), por. pãstaras ⇒ pãstas. Zob. SBS II, 143. — Do neoosn. prad- należy też 

prìpradas ʽmąka dodawana do pokarmu zwierzęcego, zaprawaʼ (Duonai ir pripradui miltų 

dauguma maldavosi namie ʽWiększość mąki na chleb i zaprawę mełło się w domuʼ). 

 pradalgė ̃3 p.a. 1. ʽszerokość jednego zamachu kosy, pokosʼ, 2. ʽzboże, trawa leżące na 

polu wałem takiej szerokościʼ. War. pradalgỹs 3 p.a. Struktura pra- + -dalgė (por. dalg̃ė a. 

dalg̃is ʽkosaʼ) jest kalką rzeczownika błr. pra-kós, -a ʽpokos (zboża, trawy)ʼ, będącego sb. 
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postverbale od pra-kas-ícь ʽskosić, ściąć kosąʼ. Jęz. litewski nie zna utworzonego od dalg- 

ʽkosaʼ denominatywu w postaci †pra-dalg-yti (*pra-dalg-oti), która byłaby porównywalna ze 

słow. *kositi ⇐ *kosa, zwłaszcza zaś z błr. prakasícь, -kašú. Por. wsch.-lit. prakãsas ʽpokosʼ 

⇐ błr. prakós, por. Razmuša prakasùs ir, kaip pradžiūsta šienas, tai deda kupetosna 

ʽRozrzucają pokosy [trawy], i jak siano przeschnie, to składają [je] w kopkiʼ. 

 prãdaras I 3 p.a. adi. ʽuchylony, niedomknięty, na wpół otwartyʼ (prãdaras lángas 

ʽuchylone oknoʼ, prãdaros dùrys ʽuchylone drzwiʼ) — przymiotnik postwerbalny od vb. cps. 

pradarýti ʽuchylić (okno, drzwi)ʼ, zob. darýti. Paralela: ùždaras I. 

 prãdaras II 3 p.a. sb. ʽokrasa, omasta, zaprawa do potrawyʼ — rzeczownik 

postwerbalny od vb. cps. pradarýti m.in. ʽokrasić potrawęʼ, zob. darýti. Paralela: ùždaras II. 

Zob. też prãdai ʽokrasaʼ. 

 prãdėm adv. żm. ʽnatychmiast, z miejsca; wprost; wciąż, bez przerwy, cały czasʼ, tuo 

prãdėmu adv. ʽciągle, bez ustankuʼ (por. nuodėmu), stlit. pradėmais BRB ʽnatychmiast, 

szybkoʼ — przysłówek na -m- od neoosnowy pradė-, wyabstrahowanej z vb. cps. prasidė́ti 

ʽzacząć sięʼ, pradė́ti ʽzacząć, począćʼ. Paralele: įdėm ⇐ įsidė́ti; nuodėmė ̃⇐ nusidė́ti. Zob. też 

LEW 92, Urbutis 2009, 44, 51. 

 pradė́ti, pràdedu, pradė́jau ʽrozpocząć, zacząć coʼ — jeden z drw. prewerbialnych 

czasownika dė́ti ʽkłaśćʼ (zob.). Znacz. etym. ʽkłaść naprzód, przedʼ. Dawne prs. atematyczne, 

por. SD: prademi «poczynam co», prademi kariaut «harcuię» [ʽpotykać się, prowadzić 

utarczkę... w pojedynkę, odbywać harce przed bitwąʼ, SPXVI], prademi vaidų «zadzieram z 

kiem». Refl. prasidė́ti, prasìdedu, prasidė́jau 1. ʽzacząć się, rozpocząć sięʼ, 2. ʽzadawać się z 

kimśʼ, DP ʽpocząć się, zacząć się, dziać się, wszczynać sięʼ. Atematyczne: prasidemi SD
1 

«zaczynam się», SD «wynikam» (syn. pasirodžiu), 3 os. pra-desti-si MŽ ʽzaczyna sięʼ, Viena, 

jog visos žmonės nuodžiuose pradẽstis ir nuodžiuose gema DP 46132 ʽJedna, iż się inni 

wszyscy ludzie w grzechach poczynają, i w grzechach się rodząʼ, prasidest SD «wszczyna się 

co». — Drw. pradžià (zob.). — Neoosn. pradė-: pradėtìnis ʽpoczątkowy, wykonywany na 

początkuʼ, gram. ʽinchoatywny, ingresywnyʼ, pradė́tojas przest. ʽinicjator, prekursorʼ, 

pradėtojas karionės SD «harcownik» [ʽwojownik walczący pojedynczo przed bitwą na 

oczach obu wojsk nieprzyjacielskichʼ, SPXVI], pirmasis pradėtojas vaido «herst», pradėtùvės 

f.pl. ʽpoczęstunek na rozpoczęcie prac polowych, np. żniw, kopania kartofli itp.; upominek 

wręczany przy tej okazjiʼ. — Neoosn. pradėj-: pradėjė́jas ʽten, kto coś zapoczątkowuje, 

inicjatorʼ (NDŽ, brak w LKŽ), pradėjimas SD «początek; zaczęcie czego» (syn. pradžia). — 

Neoosn. prasidėj-: prasidė́jimas ʽrozpoczęcie, początekʼ, SD «poczęcie w żywocie» (por. 

nusidė́jimas). 

 pradievai, -ų m.pl. stlit. ʽjałmużnaʼ: SD
1 pradievų davimas «jałmużna», pradievų 

davėjas «jałmużnik» [ʽrozdawca jałmużnyʼ]. Z innych źródeł nieznane. Stoi w związku z 

diẽvas (zob.), ale szczegóły budowy i znaczenia pozostają do wyjaśnienia. ALEW 207n. nie 

daje etymologii (brak w LEW). Zob. też indievas. 

 praduõtkas 2 p.a. przest., gw. ʽzadatek, zaliczka, zastaw dawany dla zabezpieczenia 

wykonania umowyʼ. SD <praduoktas> [recte: <praduotkas>] «zadatek». Por. praduõtką dúoti 

ʽdać zadatek na coʼ. Sakramentas yra praduotkas garbingo prisikėlimo ʽSakrament jest 

zadatkiem godnego zmartwychwstaniaʼ — dewerbalne nomen na -kas od neoosn. duot-, 

którą wyabstrahowano z participium prt. pass. pradúotas od vb. cps. pra-dúoti m.in. ʽdać coś 

tytułem zadatku, zaliczkiʼ. Paralele słowotwórcze: pridėt̃kas ⇐ pridė́tas; sandėt̃kas ⇐ 

sudė́tas, żm. sándėtas (GJL II, § 455); pavýtkas ⇐ pavýtas. — Pod wpływem odpowiednich 

form pol. zadatek i ros. zadátok doszło do zastąpienia członu °duotkas przez °dotkas, stąd 

war. pradõtkas, por. np. Praduok slūginei pradotką ʽDaj służącej zaliczkęʼ. Ten wariant jest 
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zaświadczony od połowy XVIII w., por. praduomi, duomi pradotką w słowniku Ruhiga 

(1747). Nieco inaczej LEW 643. Zob. też rañkpinigiai. 

 pradžià 4, 2 p.a. ʽpoczątek, rozpoczęcieʼ, SD «początek; zaczęcie czego» (syn. 

pradėjimas). SD: pradžia karionės «harc» [ʽpotykanie się, starcie pojedynczych wojowników 

na oczach obu wojsk nieprzyjacielskichʼ, SPXVI], pirma pradžia daiktų svieto «żywioł» 

[ʽźródło, przyczyna każdej rzeczyʼ] (syn. pirmapradė) — dewerbalny rzeczownik na -i̯ā- od 

neoosn. prad-, którą wyabstrahowano z formy pradė́ti w wyniku reanalizy vb. cps. pra-dė́-ti 

ʽzacząćʼ lub pra-si-dė́-ti ʽzacząć sięʼ, wzorującej się na czasownikach na -ė-. Paralele: 

apýdžia, atidžià, nuodžià, zob. SBS II, 142. — Z innym sufiksem: prãdas ʽpoczątek, 

pierwocina, podstawa czegoʼ. — Drw. iš pàt pradžiõs ʽod samego początkuʼ, iš pradžių̃ adv. 

ʽod początku, od nowaʼ, pradìnis ʽpoczątkowyʼ (⇒ pradìnė ʽszkoła podstawowaʼ, ⇒ 

pradinùkas ʽuczeń pierwszych klas szkoły podstawowej, pierwszakʼ; pradiniñkas ʽten, który 

coś zapoczątkowuje, inicjator, prekursorʼ), pradmė ̃ neol. ʽstart, chwila lub miejsce 

rozpoczęcia wyścigówʼ, pradmuõ neol. ʽpierwiastek chemiczny; zawiązek rośliny; 

pierwociny czego, początekʼ (kalbótyros prãdmenys ʽpodstawy językoznawstwaʼ), pradžióvė 

neol. ʽstan pierwotnyʼ (⇒ pradžióvinis ʽpierwotnyʼ). — Cps. pradžiãmokslis ʽelementarzʼ 

(por. mókslas), pradžiaprãdis ʽpierwotny, najbardziej pierwotnyʼ – złożenie tautologiczne 

(por. sénsenis), pirmaprãdis ʽpierwotny, początkowyʼ (por. pìrmas); pirmapradė SD 

«żywioł», ⇒ pirmapradis SD «żywiołowy». Vb. denom. pradáuti stlit., gw. ʽzaczynaćʼ. — 

Nieuzasadniona jest hipoteza złożenia *pra- + *-džià, łącznie z rekonstrukcją II członu w 

postaci nomen pie. *-dhēh1- (NIL 99) lub *-dhh1-i̯ah2 (Kabašinskaitė i Klingenschmitt, Balt 

XLI:2, 2006, 180, Kabašinskaitė 2014, 114). LEW 642n., s.v. prãdas nie odróżniał prãdas 

(pradžià), derywowanego od pradė́ti, od prãdai pochodzącego od prãdaras (zob.). To samo 

pomieszanie w ALEW 807. 

 prãgaras 3, 1 p.a. 1. ʽotchłań, głębinaʼ, 2. przen. ʽu katolików: piekło, miejsce mąk, w 

którym przebywają dusze zmarłych skazane za grzechy na wieczne potępienieʼ, SD «otchłań 

piekielna»495, 3. przen. ʽżarłok, nienasyceniecʼ. Stlit. pragaraĩ m.pl. ʽpiekłoʼ: Nužengė ing 

pragarus DK ʽZstąpił do piekiełʼ. War. f. pragarà 3 p.a. (por. cps. z °gara: bõbštagara ʽbaba 

stara i złaʼ oraz žùgara ʽczaplaʼ). Dziwna jest akcentuacja war. pregãras 2 p.a. Osnowy lit. 

°garas i °gara przedstawiają dewerbalne drw. na SO gar- ⇐ ger-, por. gérti ʽpićʼ (znacz. 

etym. ʽpochłaniać, połykaćʼ). Model słowotwórczy pie. *g̯u̯orh3-o/eh2-. Potwierdzają go takie 

paralele, jak gr. ἀνδροβόρος ʽpożerający ludziʼ, gr. hom. δημοβόρος ʽpożerający własność 

luduʼ (epitet do βασιλεύς ʽkrólʼ), wed. ajagará- m. ʽo wężu boa: pożerający kozyʼ, aw. 

aspōgara- ʽjedzący konieʼ, łac. carnivorus ʽmięsożernyʼ oraz gr. βορά f. ʽżer, pożywienieʼ (o 

drapieżnikach i ludożercach). Etym. znacz. wyrazu prãgaras można odtworzyć jako 

ʽrozdziawienie się do pożarcia (o zwierzęciu)ʼ. Znacz. ʽotchłań piekielna, piekłoʼ jest 

innowacją, jedną z wielu w zakresie terminologii chrześcijańskiej (por. Borowska 325 n.). 

Współrdzennym synonimem prãgaras jest pragorė ̃ ʽczeluść, przepaśćʼ, z gor- jako WSO 

*gār- (zob. s.v. gérti)496. Por. jeszcze rozwój znaczeniowy w wypadku prarajà. Zob. też LEW 

148n., ALEW 807n. — Drw. pragarę́jis (zob.), pragarėl̃ė 1. ʽmiejsce grząskie, błotniste, 

przez które trudno przejechaćʼ (dosł. ʽpiekiełkoʼ), 2. ʽkarczmaʼ (n.m. Pragarėl̃ė; por. 

semantykę wyrazu smùklė), pragarìnis 1. ʽżarłocznyʼ, 2. ʽpiekielny; trudny do zniesieniaʼ, 

sb. pragarìnis ʽdiabełʼ (⇒ drw. wsteczny pragãris ʽdiabeł; żarłokʼ), pragarinykai m.pl. SD 

 
495 Do do znacz. ʽotchłań, piekłoʼ por. pragorė ̃ (Borowska 325 n.), jak również pol. czeluść ʽwielki otwór, 

głębiaʼ (czeluście piekielne) wobec stpol. czeluść ʽszczękaʼ i ʽprzestrzeń między szczękami, paszczaʼ (scs. 

čeljustĭ ʽszczękaʼ).  
496 Deprefigowanie pragorė ̃ prowadzi do gõre, gorė ̃ o znacz. przenośnym ʽkarczmaʼ (zob. s.v. smùklė). Por. 

prakýra ⇒ kýra; pravė́ža ⇒ vė́ža. 
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«piekielnicy» [ʽmieszkańcy piekłaʼ], pragariniñkas ʽkto zamieszkuje w piekle; kto wszczyna 

piekło, kłótnikʼ, prãgariškas ʽpiekielnyʼ, pragarmė ̃ ʽprzepaść, otchłań, głębiaʼ (w 

złorzeczeniu ʽpiekłoʼ, por. O, kas tave pragarmė ̃ prarytų! ʽOby cię piekło pochłonęło!ʼ), 

pragarùs ʽżarłocznyʼ. Vb. denom. pragarúoti ʽwrzeszczeć, hałasowaćʼ, atpragarúoti 

ʽodpokutować za winyʼ. 

 pragarę́jis DP ʽpiekielnyʼ: Nesa man kloniosis visokias kelis, dangujęjų, žemėjęjų, ir 

pragaręjų arba pekl[oj]ęjų DP 41141 ʽAbowiem mnie się ukłoni wszelkie kolano, 

niebieskich, ziemskich, i piekielnychʼ — przymiotnik dekasuatywny, utworzony od formy 

loc.sg. pragarè, prãgare ʽw piekleʼ za pomocą neosufiksu -ęj-, który wyabstrahowano w 

typie dienoję́jis (zob.). Paralele: danguję́jis, pekloję́jis.  

 praìrkas 1 p.a. gw. ʽrozporek w spodniach, sukni, płaszczu (rozcięcie zrobione przez 

krawca dla wygody przy ubieraniu się)ʼ — rzeczownik dewerbalny na -k- od neoosn. prair- 

⇐ vb. cps. pra-ìr-ti ʽrozpruć sięʼ, por. ìrti II ʽpruć się, pękać, rozpadać sięʼ. Paralele 

słowotwórcze: pridurk̃as ʽcoś dosztukowanego, coś doszytegoʼ ⇐ pri-dùr-ti; pérėskas 

ʽsmakołykʼ ⇐ pér-si-ės-ti. — War. sufiksalny: prairìkas ʽrozcięcie, rozporekʼ (m.in. CHB; 

brak w ALEW). — Neoapofonia i (SZ) ⇒ ie (SP): praíerkas ʽrozporekʼ (SD <praierkas> 

«rospor, fissura»), praíerka, praierkà i prajíerka ts., też praiẽrškas, prajiẽrškas ts. (wstawne 

š). W rodzinie ìrti II starsze refleksy st. pełnego mają postać er- (zob. érdėti) i ar- (zob. 

ardýti). Leskien 1884, 329 był tym, kto pierwszy zestawił praierkà [w jego pisowni: 

prajėrkà] z czas. ìrti. Zob. też LEW 122, s.v. érkė. Paralele apofoniczne: brizg- ⇒ briezg- 

(brizgaũ, brìgzti : atsibriẽgzti, briezgaĩ), lip- ⇒ liep- (palipaĩ : liepsnà) oraz skrid- ⇒ skried- 

(skrindù, skridaũ : skriedžiù). — Zapoż. litewskie w błr. gw. prajérx ʽrozcięcie w koszuli, w 

bucieʼ, prajerak ʽrozcięcie w koszuli albo spódnicyʼ, stąd pol. gw. przejerek ts., por. Laučjute 

49. NB. ĖSBM 9, 335, 361 objaśnia błr. prajérx jako metatetyczny wariant do praréx 

ʽrozcięcie w odzieżyʼ (por. strus. prorěxa), od prarézacь ʽprzeciąć, rozciąćʼ. 

 prajėṽas 2 p.a. 1. stlit. ʽcudʼ (todrinag bliuznija visus prajėvus, kuriuos Dievas daro 

per šventuosius savus DP 37121 ʽprzetoż bluźnią wszytkie cuda, ktore Bog sprawuje przez 

święte swojeʼ), 2. gw. ʽzjawa, upiór, straszydłoʼ (Vėlai važiuojant per mišką, pasirodo 

prajėṽai ʽGdy się jedzie o poźnej porze przez las, to pokazują się zjawyʼ) — ze zmianą 

rodzaju zapożyczone ze stbłr. projava, błr. prajáva, -y, por. SLA 175, LEW 194 (pominięte w 

ALEW. Zob. też jė́vaidas, jė́vytis. Forma feminini przekazana w SD prajėvos f.pl. «cud» (syn. 

žinklas, stebuklas). — War. z samogłoską -o-: prajõvas m.in. DP (Viešpats Dievas prajovus 

rodė Bažnyčioj Popiežiaus DP 1953 ʽP. Bog cuda okazował w Kościele Papieskimʼ). — Drw. 

prajėvingas SD «cudowny» (syn. stebuklingas, žinklingas).  

 prãkaitas 3, 1 p.a. ʽpotʼ — rzeczownik postwerbalny od prakaĩsti, -kaitaũ ʽprzegrzać 

się, spocić sięʼ (zob. kaĩsti). Nawiązanie w stpr. prakāisna- (en prakāisnan twaise prosnan 

ENCH ʽw pocie twego czoła, im Schweiß deines Angesichtsʼ) < *prakais-snā-, dewerbalne 

abstractum od *prakaisti. — Vb. denom. prakaitáuti a. prãkaitauti ʽpocić sięʼ (o kruvingai 

prakaitava PK 1608 ʽa krwawie się pociłʼ), prakaitúoti ʽpocić się, pracować w pocie czoła, ze 

wszystkich sił; skraplać na sobie wilgoć (o serze, ścianach, szybie)ʼ (⇒ prakaitúotas 

ʽspoconyʼ), refl. išsiprakaitaut SD «wypocić się». 

 prakãpas 2p.a. gw. 1. ʽchciwiecʼ, 2. ʽchudzielecʼ. Niejasne. Może w związku z kap- 

jak w czas. kàptelėti ʽprędko chwycić, capnąć, porwać, ukraść; złapać dziobem, dziobnąć, 

ugodzić czym; zjeść trochę, przekąsićʼ, utworzonym od interi. kàpt ʽcap!ʼ – o nagłym i 

prędkim schwytaniu kogo/czegoʼ, por. Kàpt ir pagavo katinas pelę ʽKot «kapt» i pochwycił 

myszʼ. Kàpt ir nutvėriau ʽ«Kapt» i chwyciłemʼ.  

 prãkartas 3, 1 p.a. 1. ʽżłóbʼ, DP ʽżłob, jasłkaʼ, SD «żłob», 2. gw. ʽwyciosane z 
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okrąglaka koryto do pojenia zwierzątʼ, SD «koryto» (syn. lovys), 3. stlit. ʽdrewniana rynna 

wodociąguʼ. Nawiązanie stpr. pracartis EV ʽkoryto, Troc [Trog]ʼ (obok pocorto EV ʽpróg, 

Swelle [Schwelle]ʼ < *pa-karta). Dewerbalne abstractum z suf. -a- i SO kart- ⇐ kert- od vb. 

cps. pràkertu, -kirs̃ti ʽrąbiąc zrobić wcięcie, dziurę; wyrąbać, np. przerębel; przedziobaćʼ. 

Znacz. etym. ʽprzedmiot wyciosany z pniaʼ. Por. LEW 258. — Zapoż. litewskie w pol. gw. 

przekort ʽsąsiek do przechowywania zboża wydłubany w jednym pniu drzewaʼ (Zdancewicz 

347). — Drw. prakartėlis SD «korytko». — Z innymi tematami: prakartė ̃ ʽżłób, jasłaʼ, 

prakartìs f. ts. 

 prãkė 4 p.a. przest. ʽkupiectwo, handelʼ (war. prakė,̃ prakia) — rzecz. postwerbalny na 

-ė- od *prakyti ʽkupowaćʼ, co było iterativum na SO do *preku ʽkupujęʼ (zob. pirk̃ti). War. 

prẽkė (zob.). Z innymi tematami: paprakaĩ m.pl. ʽłapówkaʼ, war. paparkaĩ, też pãprakos f.pl. 

ts. — Drw. prakìjas DP, CHB ʽkupiecʼ (⇒ adi. prakìjiškas ʽkupieckiʼ), war. prakiejus b.z.a. 

(zakończenie przypomina aukštiejus oraz imiona własne Andriẽjus, Baltramiẽjus). Cps. 

šventprakė lub šventprakystė DP ʽświętokupstwoʼ [ʽsprzedaż i nabywanie urzędów 

kościelnych za pieniądzeʼ] (por. šveñtas). — Vb. denom. prakáuti przest. ʽkupczyć czym, 

handlować; targować sięʼ (war. prekáuti), ⇒ prakãvimas ʽkupczenieʼ. 

 prakė ̃ 4 p.a., prãkė 2 p.a. gw. ʽpowód, okazja do czegoʼ, np. Važiuočia miestan, ale 

nėra prakės̃ ʽPojechałbym do miasta, ale nie ma okazjiʼ. Anas tiktai prakės̃ ieško prie manęs 

priskabint ʽOn tylko szuka powodu, żeby się do mnie przyczepićʼ. Zapewne z dyferencjacji 

znaczeniowej względem prãkė ʽhandelʼ (zob.), ale szczegóły wymagają zbadania. LEW 644 

łączył ze scs. prěkŭ ʽtransversusʼ, ros. poperëk adv. ʽw poprzekʼ, próčij ʽinny, pozostałyʼ 

oraz gr. πρόκα adv. ʽzaraz, natychmiastʼ, łac. reci-procus ʽtą samą drogą powracający, 

powrotnyʼ. Beekes 2010, 1237 wywodzi πρόκα wraz z odpowiednikami słowiańskimi z pie. 

*pro-k- ʽna przedzieʼ, ale prakė ̃nie wymienia. De Vaan 516 (s.v. re-, red-) sprowadza cps. 

łac. reciprocus do pie. *(u̯)reke- + pro-ku̯o- ʽzarówno w tył jak i w przódʼ i zakłada pośredni 

refleks *reke-proko-; również ten etymolog o prakė ̃nie napomyka. 

 prakéikti, prakéikiu, prakéikiau tr. ʽprzeklinać kogo, co, potępiać przekleństwem; 

rzucać klątwęʼ, intr,. ʽbyć w stanie zakląć, przekląćʼ — jedno ze złożeń prewerbialnych 

czasownika kéikti (zob.). — Drw. prakéiktas ʽprzeklęty, zasługujący na przekleństwaʼ 

(Prakeiktas tas žmogus, kursai žiedą jaunystės sava velniui ataduosti PK 2499 ʽPrzeklęty to 

człowiek, ktory kwiatek młodości swej Diabłu ofiarujeʼ), prakeiktàsis a. prakéiktasis, -oji 

ʽtaki, którego się przeklinaʼ, sb. ʽdiabełʼ, prakéiktėlis (przekleństwo). 

 prãkeršas, -à 3 p.a. ʽukośny, skośnyʼ, prakeršaĩ adv. ʽnie po kolei, coś przeskakując; 

na krzyż; na ukos, ukośnieʼ, prakerš̃iai adv. ʽpochyło; na krzyżʼ, prakeršuĩ adv. ʽna wylotʼ, 

prakeršùs ʽpochyłyʼ. Dotąd bez etymologii. Zapewne ze zmianą rs > rš (por. kéršas) i s-

mobile do kers̃as/skers̃as ʽpoprzecznyʼ (zob.). 

 prakiẽras 2 p.a. c. gw. ʽktoś chytry, obłudny, podstępnyʼ, por. Prakieras pilnas 

kytrumo, iš kito vis išgaudinėja ʽ«Prakieras» [jest] bardzo przebiegły, ciągle coś od drugiego 

wyłudzaʼ. Jau te yr kokia prakieras, turi kokią žolę [pritraukti berniokams] ʽOna jest chytra, 

ma jakieś [magiczne] zioło [którym przyciąga chłopaków]ʼ — zapoż. z pol. przest. przechera 

m.in. ʽczłowiek przewrotny, krętacz, chytry; szalbierz, oszust, obłudnikʼ (SW V, 30). Prefiks 

lit. pra- za polskie prze- może w nawiązaniu do rodzimego prakýra c. ʽczłowiek natrętny, 

dokuczliwy, nieznośnyʼ. Lit. ie ukazuje się na miejscu słow. e również w aptiekà, kliẽrikas i 

sliẽsorius. Brak w LEW. LKŽ nie zaznacza obcości tego wyrazu i uważa go za wariant 

apofoniczny do prakirà ʽten, co drwi, szydzi z kogoʼ, niby kier- ⇐ kir- (zob. kìrinti). Różnica 

znaczenia staje temu na przeszkodzie. POLŽ 141n. miesza polonizm prakiẽras z rodzimymi 

formacjami od neopwk. kyr-, por. prakyrà s.v. įkyrùs.  
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 praklatis stlit. ʽotchłań, przepaśćʼ (Ir ant to viso terpei mūsų ir jūsų didė praklatis 

(pertraukimas) [glosa: plyšė, duobė, grabė] stiprinta est BRB ʽA nad to wszystko między 

nami i wami otchłań wielka jest utwierdzonaʼ). Brak w ALEW. Niejasne. Może zmienione z 

*pra-kal-tis metatezą kalC > klaC, dosł. ʽprzebicieʼ? Por. kálti m.in. ʽwybijać (dziurę, 

otwór)ʼ, prasikálti ʽo pisklęciu: wykluć sięʼ. 

 prakléntas, -a 1 p.a., prakleñtas, -à 4 p.a. gw. ʽokropny, obmierzły, nie do zniesieniaʼ 

— zapoż. z pol. przeklęty ʽzasługujący na przekleństwa, trudny do zniesieniaʼ. War. z 

dysymilacją nt > mt: praklémtas (por. lemtà z lentà; šim̃tas z *šintas). — Drw. praklentaĩ 

adv. ʽbardzoʼ: Praklentaĩ daug rugių šiemet ʽBardzo dużo żyta w tym rokuʼ. Por. Zob. też 

klė́tas ⇐ błr. kljáty. 

 prakõpnė 2 p.a., prakopnė ̃(p.a. niewiadomy) gw. 1. ʽmiejsce niezarosłe w zbożuʼ, 2. 

ʽmiejsce wyżej położone, gdzie wiosną śnieg najszybciej tajeʼ, 3. ʽodstęp, odległośćʼ, 4. 

ʽwolny czasʼ, 5. ʽdziura na drodzeʼ. War. prakopnià 2 p.a. Z innym sufiksem: prakõpė 

ʽprześwit między chmurami; dziura, wybój na drodzeʼ. Formalnie kop- przedstawia WSO 

*kāp- do kap-. Alternant kap- znajdujemy w syn. prakapìmas 1. ʽmiejsce wyżej położone na 

polu, gdzie najszybciej taje śniegʼ, 2. ʽkawałek nieobsianego polaʼ (Šmotelis neužsėtas žemės 

tarp dirvos užsėtos vadinas prakapìmas, arba sėbiržė ʽKawałek nieobsianej ziemi pomiędzy 

polami nazywa się «prakapimas» albo «sėbiržė»ʼ), 3. ʽokazja do pobycia w gościnieʼ (Būk 

ramus, po Kalėdų atsiras prakapimų: vestuvės, kas... ʽNie martw się, po Bożym Narodzeniu 

będzie okazja do odwiedzin, wesele albo coʼ). Dalszy wywód niejasny. Może do kàpti 

ʽpowoli rąbać (chrust, gałęzie)ʼ. Znacz. etym. ʽucięty kawałek, odcinekʼ vel sim. Użycie 

wyrazu w znacz. ʽmiejsce wyżej położoneʼ zdradza interferencję czas. kópti ʽleźć w górę, 

piąć sięʼ.  

 prãktė 2 p.a. przest. ʽprzewożenie towarów końmi, woźba, Frachtdienstʼ (war. praktà 

ʽładunek, Frachtʼ), prãktę varyti lub į prãktę važiuoti ʽzajmować się przewozem towarów, 

być woźnicąʼ — zapoż. z prus.-niem. frakt, por. nwn. Fracht f. (GL 194, LEW 644). — Vb. 

denom. pràktyti, -iju, -ijau ʽprzewozić końmi (towary, ładunki)ʼ, praktúoti ts. 

 prakūda, prakuda stlit. ʽszkoda, strata, uszczerbekʼ (tau iš ta prakudas nebus WP ʽnie 

będziesz stratny z tego powoduʼ) — zapoż. ze stbłr. prokuda, por. błr. prakúda, -y, ros. 

prokúda ʽstrata, szkodaʼ, scs. prokuda m.in. ʽzniszczenie, zguba, zatrataʼ. Zob. SLA 175, 

REW II, 440, ĖSBM 9, 345, ALEW 808 (brak w LEW). 

 prakurótaras: DP <prákurôtarás>, acc.pl. <prakurótarus> ʽobrońcaʼ, SD 

<prakurataras> — zapoż. ze stbłr. prokuratorъ ʽobrońca, adwokatʼ ⇐ pol. XVI w. 

prokurator ʽpełnomocnik strony w procesie sądowym, obrońcaʼ (SPXVI). Pominięte w LEW i 

ALEW. 

 prakurotas stlit. ʽobrońcaʼ: Prakurotas aba padėjėjas MOP, też prakuratas BRP — 

zapoż. z pol. XVI w. prokurat ʽpełnomocnik strony w procesie sądowym, obrońcaʼ (SPXVI). 

Pominięte w LEW i ALEW. — Vb. denom. prakuráuti przest. ʽbyć obrońcąʼ ⇐ pol. XVI w. 

prokurować ʽreprezentować stronę przed sądemʼ (SPXVI). 

 prakvõstas (p.a. nieoznaczony) wsch.-lit. ʽnicpońʼ (Ãk tù prakvõste! ʽAch ty 

nicponiu!ʼ, Otrębski 1934, 458) — zapoż. z ros. pot. proxvóst ʽłotr, łajdak, szubrawiecʼ. Brak 

w LEW i LKŽ. 

 prãmetalas 3 p.a. gw. ʽtłuszcz, mleko, mak, cebula lub przyprawy korzenne dodawane 

do potraw, omasta, okrasa, zaprawaʼ, SD «okrasa; przyprawa potraw» (syn. ažutrinimas) — 

sb. postverbale na -al- od vb. cps. pramèsti m.in. ʽokrasić potrawęʼ (zob. mèsti), SD prametu, 

ažutrinu viralų «okrasić potrawę» (pramestas SD «okraszony», nepramestas SD 
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«nieprzyprawny»). War. ze zmianą -et-al- > -at-al-: prãmatalas. Suf. -al- jest 

charakterystyczny dla dewerbalnych nazw pożywienia, w tym zapraw i sosów, por. 

prãmitalas ⇐ pramìsti; ùžtrinalas ⇐ užtrìnti; pãmirkalas ⇐ pamirkýti; pãd̃ažalas ⇐ padažýti 

(GJL II, § 177). — Drogą deprefiksacji tworzy się 1° od pràmestas równoznaczne mẽstas, 2° 

od prãmetalas równoznaczne mẽtalas. W ten sam sposób prãmitalas wydaje mìtalas, zaś 

pãmirkalas – mirk̃alas i pãdažalas – dãžalas. Wynika z tego, że nie można sprowadzać 

prãmetalas (a tym bardziej mẽtalas) wprost do pwk. met-, jak to robi ŽD 172. 

 pramintìs, -iẽs 3 p.a. f. 1. ʽprzezwisko, miano wymyśloneʼ, 2. przest. ʽtytułʼ (syn. 

praminìmas) — dewerbalne abstractum z suf. -ti- i SZ min- ⇐ men- od vb. cps. pràmenu, 

pramiñti ʽdać imię/nazwę; dać przezwisko, przezwaćʼ. Paralele: atmintìs, įmintìs, išmintìs. 

Zob. też mintìs. 

 prãmitalas 3 p.a. 1. ʽpożywienie, pokarmʼ, 2. ʽzaprawa do potrawy, okrasa, sosʼ — sb. 

postverbale na -al- od vb. cps. pramìsti ʽprzeżywić sięʼ (zob. mìsti I). Paralele: prãmetalas, 

pãdažalas, pãmirkalas, ùžtrinalas. — Drw. wsteczne: prãmitos f.pl. ʽwykarmienie 

zwierzęciaʼ, mìtalas ʽporcja jedzenia; prowiantʼ, ⇒ mìtas ʽpożywienie; paszaʼ (por. dãžalas 

⇒ dãžas; mirk̃alas ⇒ mirk̃ė). 

 pramogà 3 p.a. ʽrozrywka, zabawaʼ (war. prãmoga 1 p.a.) — dewerbalne abstractum 

na -ā- od vb. cps. pra-si-mãginti ʽzabawić się, rozerwać sięʼ (zob. magė́ti). WSO mog- < 

*māg- jak np. w mãgmogis ʽprzyjemnośćʼ. Zob. też mógautis. — Drw. pramogėl̃ė ʽuciechaʼ, 

pramogìnis ʽrozrywkowyʼ. Vb. denom. pramogáuti ʽbawić się, weselić sięʼ. 

 prãmonė 1 p.a. 1. ʽprzemysł, industriaʼ, 2. ʽrzemiosłoʼ (namų pramone verstis 

ʽzajmować się chałupnictwemʼ [dosł. ʽdomowym rzemiosłemʼ]), 3. ʽwymysł, bzduraʼ, 4. 

ʽnowa rzecz, wynalazekʼ, 5. ʽuciecha, zabawa, rozrywkaʼ. Stlit. <pramania> DP ʽwymysł, 

wynalazek, zabobon; wykrętyʼ, SD «przemyślanie o czym; sztuka, fortel; sztuka żołnierska; 

wymysł, wymyślona rzecz» — dewerbalne abstractum z suf. -ė- i WSO *mān- ⇐ man- od 

vb. cps. pra-manýti ʽwymyślać, zmyślaćʼ, DP ʽwymyślić, myślić, poczytaćʼ. Zob. manýti i 

príemonė. Nie można wykluczyć kalki słowotwórczej z pol. przemysł przest. ʽpomysłowość, 

spryt, przemyślnośćʼ ⇐ przemyślić ʽzastanowić się, rozważyćʼ. — Drw. pramonėl̃ė ʽzabawa, 

uciechaʼ (syn. pramogà, pramogėl̃ė), prãmonininkas ʽprzemysłowiecʼ. Vb. denom. 

prãmonioti DP ʽmyśleć, wymyślaćʼ. 

 pranarà 3 p.a., prãnara 1 p.a. ʽguz na drzewie; nierówność w sękowatym drzewie, 

zwł. w brzozie, grabie, jabłoni; sęk; garb, np. na nosieʼ (war. m. prãnaras 3, 1 p.a.) — 

dwuznaczne: 1° sb. postverbale od iter. *pranaryti ⇐ vb. cps. pranérti ʽprzeszyć, przebić na 

wylotʼ, 2° prymarne nomen actionis z suf. -ā- i SO nar- ⇐ ner- od vb. cps. pranérti 

ʽprzeszyć, przebić na wylotʼ (zob. nérti II). Znacz. etym. jest trudne do sprecyzowania. Por. 

LEW 485, ALEW 808. — Drw. pranarìnis: Susivijusi eglė pranarinė vadinas ʽPoskręcana 

jodła nazywa się «pranarinė»ʼ, pranarótas ʽczeczotkowy, fladrowaty, słojowaty, krętyʼ 

(Šlapelis 366, ŽD 343), pranarúotas ts., pranarùs 1. ʽo drzewie: czeczotkowe, pokrętne, 

guzowateʼ (Medis pranarùs, kur kreivai skyla ʽDrzewo jest «pranarus», gdy się nierówno 

łupieʼ, 2. przen. ʽfałszywy, obłudny, dwulicowyʼ (por. teip̓  esì pranarùs DP 5845 ʽtakeś jest 

przewrotnyʼ), ⇒ pranarùmas DP ʽprzewrotność, obłudność, skrzętnośćʼ; pranarvė:̃ 

Dažniausia esti pranarvių̃ beržė ʽCzeczotkowa jest zwykle brzozaʼ (por. ùžnara ⇒ ùžnarvė; 

pértaras ⇒ pértarvė, ŽD 379). 

 prãnašas, -ė 3, 1 p.a. ʽprorok, zwiastunʼ (m.in. SD)497 — dwuznaczne: 1° sb. 

 
497 Nie jest jasne, dlaczego w SD wyraz pranašas ukazuje się również s.v. przerwa, abruptum [ʽprzepaść, 

otchłańʼ, SPXVI].  
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postverbale od iter. *pranašyti ⇐ vb. cps. pranèšti stlit. ʽprzepowiedzieć, odsłonić 

przyszłośćʼ, 2° prymarne nomen agentis z suf. -a- i SO naš- ⇐ neš-, por. pranèšti. SD 

pranešu «przepowiadam co przyszłego, prorokuię» (znacz. prymarne ʽprzenoszę, przekładam 

na inne miejsceʼ). Inne formacje z alternantem naš- wymieniono s.v. našà. Zob. też ALEW 

809. Por. syn. prãrakas. — Drw. prãnašos f.pl. ʽsłuchy, wiadomości podawane z ust do ust, 

pogłoskiʼ, pranašaĩ m.pl. ʽswaty, swatanieʼ (atvažiúoja pranašuõsun ʽprzyjeżdżają w 

swatyʼ), pranašėja SD «prorokini», pranašinė SD
1 ob. pranašíenė m.in. BRB 

(prawdopodobnie kalki z pol. prorok-ini), pranašìngas ʽproroczyʼ, pranašỹstė ʽproroctwo, 

przepowiedniaʼ (stlit. też pranašysta), prãnašiškas ʽproroczyʼ (prãnašiški žõdžiai m.pl. 

ʽprorocze słowaʼ). Vb. denom. pranašáuti ʽprorokować, przepowiadaćʼ (⇒ pranašãvimas 

ʽprorokowanie, proroctwoʼ), też o pogodzie: ʽprzewidywać, prognozowaćʼ. 

 pranašùs, -ì 4 p.a. ʽgórujący nad kim, przewyższającyʼ — dewerbalny przymiotnik na -

u- od *pranašyti (?), por. vb. cps. pranèšti ʽprzewyższyć, prześcignąćʼ (zob. nèšti, prãnašas). 

— Drw. pranašùmas ʽprzewaga, wyższośćʼ. 

 práncai, -ų 1 p.a. m.pl. ʽsyfilis, choroba francuskaʼ (NDŽ), też w złorzeczeniu Tegul jį 

práncai! — zapoż. z błr. práncy, -oŭ ⇐ pol. przest. franca f. ʽsyfilisʼ, też w złorzeczeniu 

Niech cię franca stoczy! (SW I, 771), tu z nwn. Franze f. ʽfranzösische Krankheitʼ 

(Bańkowski I, 385) — War. pranca ZTŽ ⇐ pol. franca. 

 pranešynos, -ų f.pl. SD «przenosiny» [ʽprzeprowadzka panny młodej po weselu do 

domu małżonka, związana z tym uroczystośćʼ] — zapoż. z pol. XVI w. przenosiny, z 

dostosowaniem formy do czas. pranèšti m.in. ʽprzenieść z miejsca na miejsceʼ. Zakończenie 

-ynos ukazuje się zarówno w zapoż. krikštỹnos ʽchrzcinyʼ, jak i w swojskich rzecz. 

pakasỹnos ʽpogrzebʼ i įvadỹnos ʽobrzęd wprowadzenia do kościoła kobiety po ślubie albo po 

urodzeniu dziecka dla uzyskania błogosławieństwaʼ. Por. SLA 175, ALEW 700 (niedokładnie 

POLŽ 142).  

 prañgalis, -io 1 p.a. przest. ʽw średniowiecznych miastach: słup, przy którym 

wystawiano na widok publiczny przestępców i wymierzano chłostę, pręgierzʼ — z 

dysymilacji w *prangaris, co zapożyczone z nwn. Pranger m. ʽpręgierzʼ (por. GL 104, 

Čepienė 116). Zob. też kóka i dybà. 

 prantùs, -ì 4 p.a. ʽpojętny, bystry, inteligentnyʼ — dewerbalny przymiotnik na -u- od 

neopwk. prant- ⇐ prantù od pràsti ʽpojmować, rozumiećʼ (por. pakankùs, pašankùs). NB. 

Obecność syn. suprantùs każe liczyć się z deprefiksacją suprantùs ⇒ prantùs, czyli z 

neopwk. suprant- w punkcie wyjścia. — Suf. -u- odnowiony przez -nu-: suprantnùs ob. 

prantnùs ʽpojętnyʼ. Neoosn. pranč̓ -: prančiùkas, por. Kokis prančiùkas, tokis ir kirčiùkas. Z 

innym sufiksem: suprantingas, por. SD
1 <supruntingas> «poradny». — Vb. denom. prántauti 

ʽsnuć domysły, zgadywaćʼ, prantavóti ʽwypytywać, wydobywać z kogoś informacje 

(natrętnie, podstępnie); badać, poddawać próbieʼ. 

 praparčius, -iaus stlit. ʽchorągiew, sztandarʼ (BRB) — zapoż. ze stbłr. praporecь, -rca, 

pol. proporzec, -rca (SLA 175, LEW 645; pominięte w ALEW). — Gw. papart̃is, papártis, -čio 

ʽchorągiew, zwykle kościelnaʼ pochodzi z dysymilacyjnego zaniku r w formie *prapartis, *-

čio, por. LEW, l.c. 

 prarajà 3 p.a. 1. ʽotchłań, przepaśćʼ, 2. żm. ʽbłotniste, grząskie miejsceʼ, 3. ʽokno na 

bagnieʼ (Arti prarajõs nei daeit negalima, ba labai siūbuoja, rodos, kad imsi ir nugarmėsi 

ʽBlisko «praraja» nawet dojść nie można, bo bardzo się kołysze, i zdaje ci się, że zaraz się 

pogrążyszʼ) — rzecz. postwerbalny od *rajoti ʽpołykaćʼ, *prarajoti ʽprzełykaćʼ, co było 

iterativum na SO *raj- od neopwk. rij- jak w rijaũ, prt. do rýti, ryjù ʽłykać, pożeraćʼ, prarýti 

ʽpołknąć, pochłonąćʼ. Znacz. etym. ʽpochłanianie, wciąganie w siebieʼ. Paralele: atrajà, 
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ãtlaja, atsajà. 

 prãrakas 3, 1 p.a. stlit., gw. ʽprorok, zwiastunʼ, prórakas ZTŽ — miejsce akcentu 

wskazuje na pol. prorok jako źródło. — War. prarõkas 2 p.a. ZTŽ ⇐ błr. prarók, -a, ros. 

prorók. — Fem. prarakinė KN, CHB ⇐ pol. prorokini, stbłr. prorokinja. War. prarakienė 

BRB i prarakainė CGL pokazują neoapofonię sufiksalną i ⇒ ie oraz i ⇒ ai (por. avižìnis ⇒ 

avižiẽnis, avižaĩnis). Por. SLA 176, LEW 645 i ALEW 809. Zob. też prãnašas. — Drw. 

prarakystė WP ʽproroctwoʼ (por. stbłr. proroctvo, prorocstvo), prarakiškas BRB ʽproroczyʼ 

(por. stbłr. prorockij). Vb. denom. prarakáuti, prãrakauti ʽprzepowiadać przyszłość, 

prorokowaćʼ ⇐ stbłr. prorokovati (war. prarakavoti).  

 prasigirduoti ʽwytrzeźwiećʼ, stlit. hapaks z CGL (zob. LKŽ; opuszczone w ALEW). 

Szyrwidowy odpowiednik prasigirtuoju SD
1 «trzeźwieię» (brak w LKŽ) nasuwa 

przypuszczenie, że *prasigirtuoti doznało perseweracyjnej zmiany rt > rd (por. kartùpelis > 

kardùpelis; šaltẽkšnis > šaldẽkšnis). Chodziłoby tu o zwrotną formę czas. denominatywnego 

na -uo-, urobionego od gìrtas ʽpijanyʼ; znacz. dosłowne ʽodpijanić sięʼ. Z innym prvb.: 

išsigirtúoti lub išgirtúoti ʽwytrzeźwiećʼ. Zob. jeszcze s.v. girt-. Inaczej Pakerys, Balt LII:2, 

2017, 311, który zaproponował dwie rekonstrukcje: 1° *gir-duoti, gdzie do *gir- (SZ do gérti 

ʽpićʼ) dołącza się neosuf. -duoti (por. vė́duoti ob. vė́dyti ʽwietrzyćʼ), 2° *gird-uoti, 

deverbativum od neoosn. *gird- ⇐ gìrdyti ʽpoićʼ (etymologicznie gìr-dyti). Jest jednak 

wątpliwe, żeby dołączenie neosufiksu mogło pociągnąć za sobą apofonię ger- ⇒ gir-; 

materiał nie potwierdza takiej implikacji. Poza tym trudno pogodzić intranzytywną wartość 

prasigirduoti z tranzytywną wartością neoosnowy gird- (co zresztą autor sam odnotowuje). 

 prãskalas 3 p.a. ʽkij z rozszczepionym zakończeniem, używany do łapania żmijʼ, pl. 

praskalaĩ ʽdrzazgi na podpałkęʼ — dewerbalny rzeczownik na SO -skal- od vb. cps. praskélti 

ʽrozszczepić, rozłupać drewnoʼ. Paralele s.v. skalà. W tymże znaczeniu formy na SZ skil-: 

prãskilas, praskilà. 

 prasmė ̃ 4 p.a. ʽsens, znaczenie; celowość czegoʼ — abstractum na -mė od neopwk. 

pras- ⇐ pràsti m.in. ʽusiłować pojąć, ogarnąć rozumemʼ, supràsti ʽzrozumieć, pojąćʼ. 

Paralele: bausmė ̃⇐ baũs(ti); drausmė ̃⇐ draũs(ti); grėsmė ̃⇐ grės̃(ti), por. Smoczyński, ALL 

49, 2003, 114. — Drw. prasmìngas ʽsensowny, mający sensʼ, prasmìnis ʽznaczeniowy, 

semantycznyʼ, cps. dviprãsmis ʽdwuznacznyʼ (por. dvi°), ⇒ dviprasmýbė ʽdwuznacznośćʼ.  

 praspurk̃as 2 p.a. gw. ʽrozporek, rozcięcie w męskich spodniachʼ (Užsisagstyk 

praspurk̃ą ʽZapnij sobie rozporekʼ) — zamiast *raspurkas, zapoż. z pol. rozporek, -rka. 

Zastępstwo ra(s)° przez pra(s)° tłumaczy się dopasowaniem pożyczki do rodzimych 

synonimów z prefiksem pra-: praìrkas, prãrėžas i praskiẽpas. Brak w POLŽ. 

 prãstas, -à 4 p.a. 1. ʽprosty, zwykły, zwyczajny, pospolityʼ, 2. ʽmarny, lichy, mizerny, 

podłyʼ — zapoż. ze stbłr. prostyj, por. błr. prósty, -aja, por. ros. prostój. Stąd też łot. prasts. 

Zob. SLA 176, LEW 645, ALEW 810. Pod względem znaczeniowym przym. prãstas wszedł w 

styczność z derywatami czas. pràsti, por. įp̃rastas i pàprastas. — Drw. apýprastis ʽdość 

prosty, pospolity, miernyʼ, póprastis ʽdość marnyʼ, prãsčias, -ià ʽprostyʼ (por. kurč̃ias, 

stãčias), ⇒ prasčiõkas ʽczłowiek prosty, niewykształcony, prostakʼ, prasčiùkas ts., 

prasčiū̃gas, -ė ʽzwykły, pospolity (o pszczołach, gruszach)ʼ, prastybė SD
1 «prostość, 

prostota», prastóvė ʽmarne położenie; miejsce nieżyzneʼ, prastuõlis ʽprostakʼ, prastúomenė 

coll. ʽprości ludzie, ludʼ (por. didúomenė). Cps. prastýmetis, prãst- ʽrok nieurodzajuʼ (por. 

mẽtai), prastnãgis ʽniedołęgaʼ (por. nagà). Vb. denom. prastė́ti ʽpogarszać się, marniećʼ, 

suprãstinti ʽuprościć; pogorszyć; skrócićʼ, prastúoti ʽmarnie jeść na przednówku (bez mięsa, 

tłuszczu)ʼ. — Wymianę zakończenia -tas na -nas poświadcza gw. prãsnas (Javai tę būdavo 

prasnì ʽZboże tam bywało marneʼ). Por. smalstùs ⇒ smalsnùs oraz dùžnas, smurt̃nas, 
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slõbnas. LEW 646 dopatruje się w tym wpływu przymiotnika pol. postny ʽzwiązany z 

postem; o potrawach: bezmięsny, nie zawierający tłuszczuʼ, co mniej prawdopodobne (zob. 

też Kabašinskaitė 79). 

 pràsti, prantù, prataũ 1. ʽprzyzwyczajać się, nawykaćʼ, 2. ʽusiłować pojąć, ogarnąć 

rozumemʼ, 3. ʽrozumieć; umieć co, potrafićʼ, 4. impers. ʽbyć widocznymʼ (Jis serga, bet ant 

jo nieko nepràst ʽOn choruje, ale niczego po nim nie widaćʼ). Cps. įpràsti ʽprzyzwyczaić się, 

przywyknąćʼ, nupràsti ʽodzwyczaić się, odwyknąćʼ, papràsti ʽprzystosować się do 

okoliczności, przyzwyczaić sięʼ, DP ʽnałożyć sięʼ (papruntu SD «nakładam się czego», syn. 

pajunkstu), pripràsti ʽprzywyknąć, przyzwyczaić sięʼ, supràsti ʽzrozumiećʼ (zob.), užpràsti 

ʽodzwyczaić sięʼ. Odpowiedniki bałtyckie: łot. prast, prùotu, pratu ʽrozumieć, pojąć, 

spostrzecʼ, stpr. *prat-: prei issprestun dāst ENCH ʽdaje do zrozumienia, er zuuerstehen gibtʼ, 

< *is-prast-; poprestemmai 1 pl. prs. ʽczujemy, poczuwamy się (do grzechu), wir fuelenʼ < 

*pa-prasta-mai; isspresnan: schlāit isspresnan steison wirdan Deiwas ENCH obl.sg. ʽbez 

zrozumienia słowa Bożego, one verstandt des Wort Gottesʼ, < *isprasnan < *isprat-snā-. — 

Z uwagi na wokalizm a prs. pra-n-tù może być formacją z pochodzenia denominatywną, od 

nomen na SO *prat-. Może do pie. *pret- ʽpoznawać, rozumiećʼ, por. goc. fraþjan 

ʽrozumiećʼ, toch. B eprete ʽodważnyʼ, toch. A pratim ʽpostanowienie, decyzjaʼ. Por. BSW 

230, LEW 646; LIV
2 493 (opatruje *pret- ʽerkennenʼ znakiem zapytania). Brak w bałtyckim 

form na SE przypomina takie wypadki, jak lit. kàkti, ràsti i tàpti. Zob. też ALEW 811, gdzie 

dyskutuje się praformę *preh1t- ʽrozumiećʼ. — Neopwk. prat-: prãtinti (zob.). Nomina: 

įpratìmas ʽnawyk, zwyczajʼ (syn. į́protis), išpratnùs ʽpojętnyʼ, išpratùs ʽo dziecku: 

dokazująceʼ, neįpratis SD «niewprawność», nepripratįs SD «niezwykły, niezwyczayny», 

papratimas DP ʽzwyczaj, nałogʼ, pratýbos f.pl. ʽćwiczeniaʼ, pratìmas ʽćwiczenieʼ, 

pripratìmas ʽnawyk, przyzwyczajenieʼ. — Neopwk. pras- (⇐ pràsti): atprasdýti 

ʽodzwyczaić się, odwyknąćʼ, priprasdinė́ti ʽprzyzwyczajać się, przywykaćʼ, nomina: įp̃rastas 

ʽzwykły, stałyʼ (⇐ įpràsti), praslùs ʽo dziecku: bystry, pojętnyʼ, prasmà ʽzdolność do czego, 

umiejętnośćʼ, prasmė ̃ (zob.), prastìs f. ʽrozum, rozsądekʼ, priprastas DP ʽzwyczajny, 

pospolityʼ. — Neopwk. prant-: prantùs (zob.). — WSO prot- < *prāt-: prõtas (zob.), 

paprotỹs (zob.).  

 prastỹrė 2 p.a. stlit. ʽpłótno, prześcieradło; całun; obrusʼ — zapoż. ze stbłr. prostira 

ʽkawał tkaniny, prześcieradłoʼ (SLA 176 podał błędne †prostirja, a powtórzył to LKŽ). Por. 

ĖSBM 10, 37, gdzie odnotowano brak refleksu błr. †prascira (por. błr. liter. prasciná 

ʽprześcieradłoʼ, prascirádla ts., gw. prascirála). Inne warianty to prastyrà (pl.t. prastyros), 

prastyrià (DP i SD «prześcieradło», gw. ʽobrusʼ) i m. prastyris. 

 prastotojas SD «grzesznik» — nomen agentis od neoosn. prasto- ⇐ vb. cps. prastóti 

m.in. ʽzgrzeszyćʼ. Jeden z rzadkich wypadków sufigowania -toj- wprost do pierwiastka (por. 

artójas, užjotojas). — Syn. prastojėjas SD
1 «grzesznik», od neoosn. prastoj- ⇐ prastóju SD 

«grzeszę». Zob. też nusidė́ti. 

 prašýti, prašaũ, prašiaũ 1. ʽprosić o coʼ (Prãšo nèt su ãšaromis ʽProsi ze łzami w 

oczachʼ), 2. ʽzapraszać, np. na weseleʼ, 3. ʽzachęcać (do jedzenia, picia)ʼ, 4. ʽżądać, np. 

zapłatyʼ, atprašýti ʽuprosić (żeby czegoś nie robiono)ʼ, įprašýti ʽzaprosić do wejścia (do 

domu, pokoju)ʼ, suprašýti ʽsprosić (wielu gości)ʼ, užprašýti ʽzawczasu poprosić, zamówić, 

zaprosić; zachęcać (do jedzenia, picia)ʼ. Refl. atsiprašýti ʽprzeprosić, prosić o wybaczenieʼ; 

war. dzukski atiprašýti (por. tibùliai s.v. cibùlis). Odpowiedniki bsł.: łot. prasît, -u (-ĩju), -ĩju 

ʽpytać, pytać się o co, żądaćʼ oraz psł. *prositi ʽprosićʼ, por. scs. prositi, prošǫ ʽprosić; żądać, 

wymagaćʼ (isprositi ʽwyprosićʼ, vŭprositi ʽspytaćʼ, vŭsprositi ʽpoprosićʼ), ros. prosítь, prošú 

ʽprosić, zapraszać; żądaćʼ, czes. prosit, prosím ʽprosićʼ, gw. ʽżebraćʼ, pol. prosić, -szę. 

Refleks iteratywu pbsł. *praš-ī- ⇐ pie. *proḱ-éi̯e/o-. Por. BSW 216, LEW 647, REW II, 442n., 
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LIV
2 490, ALEW 812. Na temat form SE *preš-, SZ pirš- < pie. *preḱ-, *pṛḱ- zob. pirš̃ti. W 

zakresie st. o, pie. *proḱ-, por. łac. prociō, -ere ʽubiegać się o rękę kobietyʼ, procus, -ī m. 

ʽzalotnikʼ (por. SE precor, -āri ʽprosić, modlić sięʼ i SZ poscō, -ere ʽżądać, wymagać; szukać 

czegoś, badać, pytaćʼ < *pork-sk- < pie. *pṛḱ-ske/o-). — Drw. prašinė́ti iter. ʽprosić, zwracać 

się często z prośbąʼ (⇒ prašinỹs ʽrzecz/sprawa, o którą się prosiʼ), išprašinėti DP ʽwypraszać 

(u kogo)ʼ. Nomina: prašùs ʽkto natrętnie prosi, narzucający się ze swymi prośbamiʼ (⇒ 

prašnùs ts., por. lipùs ⇒ lipnùs). — Neoosn. prašy-: prašýdintis ʽdać się prosićʼ (Nereik 

prašýdintis – padaviau, ir valgyk! ʽNie daj się prosić, podałam, to jedz!ʼ). Nomina: 

paprašýtinis ʽrobotnik dniówkowy, najmowany do pilnych prac polowychʼ, syn. 

pavadìntinis, samdýtinis (ŽD 258), prãšymas ʽprośba, proszenie o coʼ, malónės prãšymas 

ʽprośba o ułaskawienieʼ, prašýtinės f.pl. ʽpoczęstunek, gościna tylko dla zaproszonychʼ. — 

WSO *prāš-: scs. povŭprašati ʽzapytywaćʼ, vŭprašati ʽrozpytywać się, badaćʼ, uprašanije 

ʽpytanie się, zapytywanieʼ. Brak bałtyckiego odpowiednika na SW *prāš-. 

 prãšmatas 3 p.a. ʽobfitość, nadmiar, zbytek, przepychʼ. Nie ma uzgodnionej 

etymologii. LEW 647 sugerował dla osnowy prašm- motywację onomatopeiczną, por. interi. 

prašmė́kš(t) o szybkim przejściu, przemknięciu, śmignięciu, prašmýkš(t) ts., też o przekłuciu, 

przeszyciu. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że w SD ukazuje się długowokaliczny war. 

°šmot°, por. prašmotas «nadmiarz» (syn. prabingimas, prabunga, per daugi), su prašmotu 

adv. «nazbyt» (syn. prabinktai), prašmotingas «zbyteczny, bezmierny» (syn. prabingėtas). 

Jest oczywiste, że nie można tego °šmot° odrywać od slawizmu šmõtas m.in. ʽniemała ilość, 

dość dużo, sporo, dużoʼ (zob.). Nasuwa się podejrzenie, że krótkowokaliczne °šmat° jest 

produktem neoapofonii SP *ā ⇒ SZ ă, inaczej mówiąc, że prãšmatas jest młodszym 

wariantem wobec Szyrwidowego prašmotas (forma nie odnotowana w SLA, ani w ALEW). 

Derywacja *šmāt- ⇒ šmăt- ma oparcie w takich wypadkach, jak pãlažas : ložė́ti; plãkanas : 

plókščias; slagaĩ : slógti i ãtkalas : atsikõlęs. W zakresie slawizmów paralelami będą blõgas 

⇒ blãgnas i slõbas ⇒ slãbnas. — Drw. prašmatnùs ʽwytworny, szykowny, wykwintny; 

piękny, świetny, wspaniałyʼ (war. °šmant° z wtórnym n: prašmañtnas ʽpięknyʼ), prãšmatu 

adv. ʽza dużo, ponad miarę, bardzo, nader, zbytʼ (per prašmatu DP ʽnazbytʼ, syn. per 

prãbangu). Vb. denom. prašmatáuti NDŽ 1. ʽżyć w przepychuʼ, 2. ʽzachowywać się po 

łobuzerskuʼ.  

 pratėgà 2 p.a. gw. 1. ʽrzemień, którym szewc przypasuje sobie robotę do kolana, tzw. 

pocięgielʼ (por. syn. patėgà), 2. ʽdwie pary koni, zaprzężone jedna za drugąʼ: Pratėg̃o[je] 

pasikinkęs ketvertą arklių ʽZaprzęgnął sobie cztery konie w «pratėga»ʼ. Seniau ponai 

važiuodavo pratėg̃oj ʽDawniej panowie (państwo?) jeździli w «pratėga»ʼ) — zapoż. ze stbłr. 

protjagъ, por. ros. gw. protjág, prótjag, też f. pótjaga, potjága, potjagá (SRNG), błr. pracjáh, 

-u ʽrozciągnięcieʼ (por. pracjáhvacь : ros. protjagátь, protjágivatь ʽrozciągaćʼ). Zob. też 

LEW 648. — Z inną budową: pratėg̃ė 1. ʽwolne miejsce wewnątrz czegoś, przedział, odstępʼ, 

2. ʽprześwit między chmuramiʼ, 3. ʽpolana w lesieʼ, pratėg̃is ʽszereg, rządʼ. — Adv. 

pratėg̃ui: arkliùs pratėg̃ui kinkýti ʽzaprzęgać konie jeden za drugim, para za parąʼ (w 

czwórki, w szóstki). War. pratėg̃iu, pratėg̃iui, pratėg̃ium, pratėg̃mai, pratėg̃mais, pratėg̃mu, 

pratėg̃u, pratėg̃ui a. pratėguĩ.  

 prãtiesas 1 p.a. przest. ʽmaszt żaglaʼ: SD pratiesas eldijos vytinės «maszt» [dosł. 

ʽmaszt na szkucieʼ], vidus pratieso «masztu srzodek», viršus pratieso arba skylė «masztowy 

wierzch abo dziura» [ʽkosz na szczycie masztu, bocianie gniazdoʼ] — formacja postwerbalna 

od vb. cps. pratiẽsti ʽprzeciągnąćʼ (zob. tiẽsti). War. pratiesė, pratiesis b.z.a. — Drw. 

prãtiesinė ʽbomʼ, SD pratiesinė skersa «masztowy drąg poprzeczny» [ʽrejaʼ, L.]. Por. ALEW 

1101n. SLA 176, s.v. pratesas niesłusznie dopatrywał się tu slawizmu. 

 prãtinti, prãtinu, prãtinau, z prvb. į-, pri- ʽprzyzwyczajać kogo do czego, przyuczaćʼ 
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(DP ʽćwiczyć, nakładaćʼ), z prvb. at-, iš-, nu- ʽodzwyczajać od czegoʼ — causativum na -in- 

do pràsti, įpràsti ʽprzyzwyczaić się, przywyknąćʼ. Refl. prãtintis ʽprzyzwyczajać sięʼ 

(Nesiprãtink rūkýti! ʽNie przyzwyczajaj się do palenia!ʼ), DP ʽćwiczyć się, zwyczaić sięʼ, 

įsiprãtinti ʽprzyuczyć sięʼ, prisiprãtinti ʽprzyzwyczaić się; oswoić się/sobieʼ. Por. kãkinti, 

rãginti, žãdinti. — Zapoż. litewskie w błr. gw. prypratacь, upratacь ʽprzyzwyczajać do 

czegoʼ, z suf. -acь jako zastępstwem za lit. -inti (por. Urbutis, Balt V:1, 1969, 68 = Urbutis 

2009, 381. — Drw. neišpratintas SD «niećwiczony; niewyćwiczony; młodzik w czym nie-

wprawny», pratinimasis DP ʽćwiczenieʼ, pratintojas SD «ćwiczyciel», pratintojas arklių, 

žirgų SD «kawalkator» [ʽujeżdżacz koniʼ, SPXVI]. 

 prativnas stlit. ʽzły, niegodnyʼ (WP, zob. PAŽ 359) — zapoż. ze stbłr. protivnyj m.in. 

ʽprzeciwstawny, przeciwny czemu, zły, wrogi, niegodnyʼ, por. błr. pracíŭny ʽnieprzyjemny, 

odpychający, budzący wstrętʼ. — Wsch.-lit. praciũnas ʽprzeciwny, taki, który wszystkiemu 

się sprzeciwiaʼ ⇐ błr. gw. pracíŭny (ZS 43). — Dzukskie pracim̃nas ʽprzeciwnyʼ (Pùnskas), 

gdzie grupa mn polega na antycypacyjnej asymilacji resonantów u̯n pod względem sposobu 

artykulacji. Por. formy dim̃nas, dzim̃nas i žim̃nas ʽdziwnyʼ, oddające stbłr. divnyj, błr. dzíŭny 

(zob. ZS 18, 86). 

 praũsti, prausiù, prausiaũ 1. ʽmyć, obmywać (twarz, ciało), kąpaćʼ (prausiu vaikų SD 

«kąpię dziecię»), 2. ʽczyścić zgrzebłem koniaʼ, 3. ʽganić, strofowaćʼ, cps. apipraũsti 

ʽobmyćʼ, papraũsti ʽumyć ręce, nogiʼ, išpraũsti m.in. ʽwyćwiczyć; odkarmić, odżywićʼ, 

prapraũsti ʽprzemyć oczyʼ, przen. ʽnabrać ogłady (o wieśniaku, który pobył trochę w 

mieście)ʼ. Refl. praũstis ʽmyć sięʼ, prausiuosi SD «myię się» (syn. mazgojuosi, periuosi), 

pasipraũsti ʽumyć się, umyć sobie (ręce, nogi)ʼ. Odpowiednik łot. praũstiês, -šuôs, -suôs 

ʽrosnąć i mocnieć – o zwierzętach domowych i roślinachʼ (rozwój znacz. od ʽbyć zadbanymʼ 

⇐ ʽbyć umytymʼ? por. ALEW 813). Czasownik quasiprymarny, oparty na iteratywnym prs. 

*prausiu do *prausyti (pie. *prou̯s-éi̯e-). Paralele: máusti, maũšti i skaũsti. Forma 

pierwiastkowa praus- stanowi SO do zanikłego w bałtyckim alternantu na SE *pri̯au̯s-498 < 

pie. *preu̯s- ʽpolewać, spryskiwać wodąʼ (BSW 230, LEW 648n., IEW 809, LIV
2 493n.). Por. 

pgerm. *freus-a- ʽmarznąć, zamarzaćʼ ⇐ ʽspryskiwać zimną wodąʼ, por. stisl. frjósa, stang. 

frēosan, stwn. friosan, nwn. frieren (Kluge-Seebold 232, Kroonen 154). SZ wed. pruṣṇuvánti 

ʽpryskają, kropiąʼ. — Drw. praũsdinti ʽumyć komu co, np. twarz dzieckuʼ, atprausdýti 

ʽspowodować odmycieʼ (Anos [tokios žolės] labai atpraũsdo kojas ʽTakie zioła są skuteczne 

na odmywanie nógʼ). Nomina: nepraus(ta)burñis ʽkto się wyraża nieprzyzwoicie, wulgarnieʼ 

(por. nẽpraustas ʽnie(u)mytyʼ), prausà ʽnagana, buraʼ, praũsenos ʽmycie sięʼ (nusipraũsena), 

prauslỹs ʽkto lubi się myć, kąpaćʼ. — Neoosn. prausy- ⇐ *prausyti: prausỹklė ʽumywalkaʼ, 

też bot. ʽmydlnica lekarska, Saponaria officinalisʼ (składnik naturalnych kosmetyków), 

prausylas, tepalas raudonas dėl veido SD «barwiczka, rumienidło» [ʽszminkaʼ], prausynas 

b.z.a. ts., prausỹnos f.pl. ʽobrzęd mycia noworodkaʼ. — Frq. praustyti (*praus-sty-) jest 

poświadczone formą imiesłowu stlit. apsipraustytas: Apsipraustytais turime būti WP 

ʽWinniśmy być umyciʼ. — Neoosn. praust-: praustà stlit. ʽobmycie się; czyściecʼ, praustuvė ̃

1. ʽmiednica, umywalka, umywalniaʼ, praustùvas ʽgąbka do myciaʼ, 2. SD «wanna» 

(praustuvėlė SD «wanienka»), 3. DP ʽkąpielʼ; praustãkis ʽkto przesadnie dba o czystość, 

czyścioszekʼ (nie wiadomo, czy jest to drw. z suf. -ak-, jak np. marmãkas ʽgadułaʼ, czy też 

 
498 Odosobniony war. priaũstis ʽmyć sięʼ (Jei priausys – priauskis, o nepliurpkis, pri vandens atsistojęs) nie jest 

tu miarodajnym świadectwem, ponieważ jego nagłos może być sekundarnie spalatalizowany, por. priusnà 

ob. prusnà; priū̃das ob. prū̃das; priū́sas ob. prū́sas. Inna ewentualność to adideacja praũsti do czas. priáusėti, 

nusipriáusėti ʽkichnąć, prychnąćʼ, opartego na onomatopei, por. wykrz. priáukš o pęknięciu szkła. W końcu 

możliwa jest ʽekspresywna palatalizacjaʼ, jak np. w wypadku kriáušė ob. starszego kráušė. Zob. też 

Karaliūnas 1987, 21. 
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cps. z członem -aki- ʽokoʼ). Neoosn. prausty-: praustỹnės f.pl. ʽobrzędowe obmycie 

noworodkaʼ (syn. prausỹnos). — SZ prus-: prùsti (zob., tam też o WSZ prūs-). 

 Pravãdai, -ų 2 p.a. m.pl. stlit., gw. ʽniedziela przewodnia, pierwsza niedziela po 

Wielkanocyʼ, SD «przewodna niedziela» — zapoż. ze stbłr. provody, por. błr. przest. 

pravódy, -aŭ (SLA 177, ZS 44, Borowska 357, LEW 649). Por. syn. błr. pravadý, pravódziny, 

też sg. pravód. POLŽ 142n. przyjmuje pol. przest. przewody, -ów jako źródło. W tym samym 

znaczeniu używa się wyrazu Ãtvelykis (zob.). 

 pravadỹrius, -iaus 2 p.a. gw. ʽstojący na czele, przewodnikʼ (Anazgi buvo 

pravadỹrium ZS 44 ʽTo on był prowodyremʼ) — zapoż. z błr. pravadýr, -á ʽprzywódca, 

ideowy kierownikʼ. War. z zastępczym zakończeniem: pravadõrius. Por. pol. prowodyr 

ʽherszt bandy, przywódca buntuʼ ⇐ ukr. provodýr (od provódyty ʽodprowadzaćʼ, zob. 

Bańkowski II, 796). 

 pravartùs, -ì 4 p.a. ʽprzydatny, potrzebny, niezbędny, korzystnyʼ (Pravartùs dáiktas 

ʽRzecz przydatnaʼ. Kailiniai pravartūs, kad šalta ʽKożuch przydaje się, kiedy jest zimnoʼ. 

Tas žodynas pravartu turėti kiekvienam ʽTen słownik będzie przydatny dla każdegoʼ) — 

dewerbalny przymiotnik z suf. -u- i SO vart- ⇐ vert-, utworzony od vb. cps. pravers̃ti m.in. 

ʽprzydać się, przydawać sięʼ (Šìs dáiktas mán pravers̃ ʽTa rzecz mi się przydaʼ). Nieco 

inaczej LEW 650: od vb. pravertė́ti ʽprzydawać sięʼ. 

 prãvoras I 3 p.a. 1. SD «browar», 2. gw. ʽgorzelniaʼ — zapoż. ze stbłr. provarъ (war. 

do brovarъ), por. błr. gw. próvar ʽgorzelniaʼ, błr. liter. bróvar, -a (⇐ pol. browar ʽwytwórnia 

piwaʼ). Nagłos zmieniony pod wpływem czas. pravarýcь ʽprzegotowaćʼ, por. ĖSBM 10, 28. 

Brak w LEW i ALEW. War. z zanikiem -v- między samogłoskami: prãoras, prãoris (ZTŽ); z 

°var°: prãvaras, f. pravarà (Kur pravaro alų, arelką, vadinas pravarà JU ʽMiejsce, gdzie 

pędzą piwo [lub] wódkę, nazywa się «pravara»ʼ) – adideacja do czas. varýti ʽpędzićʼ. Zob. 

też brãvoras i brū́žė. 

 prãvoras II 3 p.a. przest. ʽprzeor klasztoruʼ — z substytucją prefiksu zapożyczone ze 

stpol. przewor, -a ʽprzeor, przełożony w klasztorze dominikańskim a. paulińskimʼ (⇐ czes. 

převor, z -v- jako wypełniaczem hiatu, < *při.or, to z łac. prior ʽpierwszyʼ). Zob. Bańkowski 

II, 883, POLŽ 537. Brak w LEW. 

 prãzviščius, -iaus 1 p.a. 1. stlit. ʽprzezwiskoʼ (DP), 2. wsch.-lit. ʽnazwiskoʼ — zapoż. 

ze stbłr. prozvišče, por. błr. prózvišča, -a n. ʽnazwiskoʼ (SLA 177, ZS 44; brak w ALEW). Por. 

ros. prózvišče ʽprzezwisko, przydomekʼ ⇐ prozvátь ʽprzezwać, nazwaćʼ. — War. 

prãbikščius (Aš nežinau, koks jo prãbikščius? ʽNie wiem, jakie jest jego nazwiskoʼ) – 

zakłada *prãbiščius < *prãviščius (b zam. v), to z uproszczenia zv- > v- w formie prãzviščius. 

Dalszą zmianą była insercja k przed grupę šč (por. bark̃ščiai ob. barš̃čiai; pė́kščias ob. 

pė́sčias). 

 prãžastis, -čio 1 p.a. 1 p.a. stlit. 1. ʽnazwiskoʼ (vardas arba pražastis Katolikų DP 

46031 ʽimię abo nazwisko Katholikowʼ, 2. ʽprzezwiskoʼ (tai nun vadina kitais... paklaidūnų 

pražasčiais DP 2472 ʽto je teraz zową... innemi potwornymi przezwiskamiʼ) — rzeczownik 

postwerbalny od neoosn. pražast-, wyodrębnionej z *pražastyti ʽprzezywaćʼ. Analiza: 

*pražas-sty-, frq. od vb. cps. pražàsti ʽnazwać kogo, przezwać, dać przezwiskoʼ (zob. žàsti). 

Paralelne formacje na -(st)is: ram̃stis ⇐ ramstýtis; sámstis ⇐ sámstyti; smaĩgstis ⇐ 

smaigstýti. — Obok tego: pražasčius SD «nazwisko» – od neoosn. pražasč̓ - (⇐ *pražasčiau, 

prt. do *pražastyti); vb. denom. prãžasčiuoti DP ʽprzezywaćʼ. Podobne formacje na -us: 

dãsčius ⇐ dasčiaũ (dastýti); klãsčius ⇐ klasčiaũ (klastýti); vaisčius (*vaisčiau, *vaistyti). 

prẽdkai, prẽtkai, -ų 2 p.a. m.pl. stlit. ʽprzodkowie, praojcowieʼ (m.in. DP) — zapoż. ze 
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stbłr. predki (sg. predokъ, -dka), por. błr gw. prė́dki, prė́dok, -dka, ros. prédki, prédok, -dka. 

Por. ĖSBM 10, 28, 181. — Młodszą pożyczką jest prãdkai/prãtkai 2 p.a. ʽprzodkowieʼ (m.in. 

BRB, CHB) ⇐ błr. pródki, -aŭ, sg. pródak, -dka (⇐ pol. XVI w. przodki, -ów, sg. przodek, -

dka). Por. SLA 175, 177, LEW 643, POLŽ 536 (brak w ALEW). — NB. W SD s.v. przodek 

figuruje pirmasis giminėj «auctor generis, sanguinis», zaś s.v. przodkowie: senieji mūsų 

«maiores, veteres, priores nostri». 

 preĩkšas 2 p.a. 1. ʽkto poślubił wdowę i zamieszkał w jej domuʼ, 2. ʽkochanekʼ, 3. 

ʽnarzeczony, pan młodyʼ. Fem. preĩkšė 1. ʽkobieta, która wyszła za wdowca i zamieszkała w 

jego domuʼ (Jisai tur preĩkšę pasėmęs ʽOn wziął sobie [za żonę] «preikšė»ʼ, 2. peior. 

ʽkochankaʼ (Neužsiimk su visokiomis preĩkšėmis ʽNie zadawaj się z [tymi] wszystkimi 

«preikšės»ʼ). Analiza: preik-šas, od neoosnowy pochodzącej z reanalizy wyrazu preikuras 

ʽzięć przyjęty do domu teściówʼ jako preik- + -uras. Podobna reanaliza w skùduras ⇒ skùdas 

i *atstuburas ⇒ ãtstubas. Inne neoosnowy na -k-, które przybrały suf. -š-, to np. bãkšė od 

bakavà i dókšė od dóklas. Zbyt ogólnikowo LEW 319, s.v. kùrti: «hypokoristische Kürzung 

von preikuris» (LKŽ nie notuje formy preikuris). — Nazw. Preĩkšas, Préikša (⇒ pol. 

Prejksza, Prejkszo), Preikšáitis, Preĩkštas, cps. Žemaĩtpreikšis (por. žemaĩčiai). Reanaliza 

Preik-ša prowadzi do derywacji war. Preĩk-is (⇒ niem. Preick, Preik). — N.rz. Preĩkšupis. 

 preikuras b.z.a. hist. ʽzięć przyjęty do domu teściówʼ. Jest to synonim wyrazu užkurỹs 

(zob.) i jak tamten stoi w związku z czas. kùrtis ʽosiedlać się, urządzać się na nowym 

miejscuʼ, może nawet z cps. *pri-si-kurti ʽprzy kimś osiedlić się, zamieszkaćʼ. Por. prikùrti 

ʽzaładować piec drewnemʼ (Prikūriau pečių, t.y. pridėjau pilną pečių medžio), też ʽdołożyć 

drew do pieca; dorobić coś brakującego; dostawić, dobudować coś do innego budynkuʼ. 

Pojawienie się w prefiksie dyftongu ei zamiast spodziewanego ie wymaga wyjaśnienia. Zob. 

też preĩkšas. — N.m. Preĩkurai (por. łot. Preikuri, Preĩkuŗi499. 

 preĩleinė a. freĩleinė 1 p.a. ʽpannaʼ, war. preĩlynė 1 p.a. — zapoż. z prus.-niem. freilein 

(GL 52 i 104, LEW 651, Čepienė 143), por. śrwn. vrouwelīn, nwn. Fräulein n. Por. ros. 

frejlína ʽdama dworuʼ. Zob. też jùmperkė i jùmprava. 

 prẽkė 2 p.a., prekė ̃4 p.a. 1. ʽtowarʼ, 2. stlit. też ʽhandel, kupno; cena, szacunek rzeczyʼ 

(war. prekià ʽcenaʼ), DP ʽkupiectwo, handel, okup, kupiaʼ — dwuznaczne: 1° war. z (r)e 

zam. (r)a do prãkė (zob.), 2° sb. postverbale od prs. *prekù ʽkupujęʼ, które później zostało 

zastąpione przez perkù, zob. pirk̃ti. Odpowiednik łot. prece ʽtowar (preces kŗaut, pirkt, 

pārduot ʽtowary składać, kupować, sprzedawaćʼ)ʼ i ʽstaranie się o rękę kobiety; ożenekʼ. SD: 

prekė a. prekės «kupia» [ʽprzedmiot handlu, towar; transakcja handlowa, kupowanie, 

nabywanieʼ, SPXVI], prekė «towar», klėtka prekės «buda», pigas pardavimas prekių «odbyt 

kupi» [ʽtania wyprzedaż towaruʼ], pinigai ažu prekes [acc.pl.] «pieniądze za kupią». — SO 

prak-: *prakyti, iter. na SO do *preku ʽkupujęʼ, zob. prãkė. — Drw. įprekùs (zob.), pãprekės 

f.pl. ʽłapówkaʼ, prekýba (zob.), prekìjas przest. ʽkupiecʼ, SD «kupiec», prekijas, kuris 

pinigais kaip prekėmis prekauja ir naudos iž to ieško SD «bankierz» [dosł. ʽkupiec, który 

handluje pieniędzmi jak towarami i szuka w tym zyskuʼ], arklių prekijas «koński kupiec, 

rostrucharz», prekỹs ʽkupiec, handlarzʼ, prekystà a. prekỹstė ʽhandel, handlowanieʼ, prekystė 

SD «kupiectwo» (syn. prekionė), prẽkius ʽtargowanie sięʼ. Cps. prekiametė SD «jarmark» 

(por. mẽtas). — Vb. denom. 1. prekáuti ʽhandlowaćʼ: prekauju SD «kupczę, handluię; 

przekupuię», refl. prekaujuosi SD «targuię się» (⇒ neoosn. prekau-: prekautojas SD 

«targownik», prekavimas SD «kupczenie, handlowanie»), prekavimas pinigais SD «bank, 

kupczenie pieniędzmi», suprekaut SD «stargować się», ⇒ suprekavimas SD «targ, zmowa o 

kupno» (syn. supreka), 2. prekiáuti ʽkupczyć, handlowaćʼ, 3. prekióti, -ju, -jau ʽtrudnić się 

 
499 Endzelīns, DI III:1, 431 uważał dyftong ei tej nazwy za kurońską właściwość fonetyczną. 
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handlem, handlować; pytać o cenę, targować sięʼ (⇒ neoosn. prekio-: prekionė SD «jarmark» 

(syn. prekiametė) i «kupiectwo» (syn. prekystė), 4. prekiúoti ʽmieć cenę, kosztowaćʼ 

(Pasakyki man, mergelė, ką vainiks prekiúoja? ʽPowiedz mi, dziewczynko, ile kosztuje ten 

wianek?ʼ), ʽpytać o cenęʼ (Prekiúoti daug kas prekiãvo, tik niekas nepirko ʽO cenę wielu 

pytało, tylko nikt nie kupowałʼ). Por. łot. precêt, -ẽju 1. przest. ʽhandlowaćʼ, 2. ʽswataćʼ, 3. 

ʽbrać za żonęʼ. 

 prekýba 1 p.a. ʽhandelʼ — neologizm Dowkonta, utworzony neosufiksem -yb- od 

rzecz. prẽkė ʽtowar; handelʼ, DP ʽkupiectwo, handel, okup, kupiaʼ (por. tarnýba ⇐ tarñas). 

— Neoosn. preky-: prekýstalis ʽlada, kontuarʼ (por. stãlas), prekýmetis ʽwielki targ 

odbywający się w pewnym miasteczku w stałym terminie, jarmarkʼ (por. mẽtas), prekývietė 

ʽmiejsce, gdzie się odbywa targ, targowiskoʼ (por. vietà).  

 prelãtas 2 p.a. ʽwyższy duchowny katolicki, prałatʼ, war. prelotas — zapoż. ze stbłr. 

prelatъ, prėlatъ, por. błr. prelát, -a (⇐ stpol. prełat, przełat ⇐ czes. prelát, por. łac. 

praelātus ʽwyniesiony przed innychʼ, zob. Bańkowski II, 759, 771). — Stlit. i gw. prãlotas, 

pralõtas ⇐ stbłr. pralatъ (prolatъ) ⇐ pol. prałat. Por. Antri tėvai pagalei dvasią, tai yra 

kunigai, pralõtai ir mokytojai, arba mistrai DK 8215 ʽInni ojcowie duchowi są to księża, 

prałaci i nauczyciele, albo mistrzowieʼ. Por. SLA 177, LEW 644 (brak w ALEW), POLŽ 536, 

746.  

 preñtas 2 p.a. 1. przest. ʽdawna miara długości wynosząca około 4,5 mʼ (Pirkau margą 

ir devynis prentus žemės ʽKupiłem morgę i dziewięć prętów ziemiʼ), 2. gw. prañtas DVŽ 

ʽpręt, kołekʼ — zapoż. błr. prėnt, -a ⇐ pol. pręt, -a/-u m.in. ʽpręt mierniczy, miara długości 

służąca do pomiarów ziemiʼ. Por. POLŽ 537n.  

 prė́skas, -à 3 p.a., prės̃kas, -à 4 p.a. 1. ʽłagodny w smaku, niekwaśny, przaśny, 

niesłony, niesfermentowanyʼ, 2. ʽo chlebie: upieczony z niekwaszonego ciastaʼ, 3. ʽświeży, 

słodki (o mleku, śmietanie)ʼ, 4. przen. ʽo mrozie: umiarkowany, nie za silnyʼ, SD prėska 

duona «przaśnik, przasny chleb». Zapoż. bałtyckie w fiń. rieska ʽświeży, niekwaszonyʼ (LEW 

652, Stang 1966, 46). Brak odpowiednika łot. i stpr. Odpowiednik słowiański ma postać 

derywatu na -n-: pbsł. *prēsk-no- (BSW 231), stąd psł. *prěsnŭ, por. cs. prěsĭnŭ 

ʽniesfermentowanyʼ, słń. présεn ʽświeży, surowy, niegotowany, niekwaszonyʼ, sch. prijésan 

ts., ros. présnyj ʽprzaśny, bez omasty; niekwaśny, świeżyʼ (présnaja vodá ʽsłodka wodaʼ), 

czes. přesný ʽścisły, dokładny, punktualnyʼ (przest. ʽniekwaszonyʼ), stpol. przasny ʽo chlebie 

i cieście: niezakwaszony; świeży, o nie zmienionym jeszcze smaku; o gruncie: 

wykarczowany i uprawianyʼ (pol. liter. przaśny zawiera wtórne ś). — Z jęz. 

starocerkiewnego por. oprěsnŭkŭ ʽἄζυμος, chleb wypieczony z niekwaszonego ciastaʼ – drw. 

od *prěsnŭ, z nawiązaniem w stpol. przasnek ʽniezakwaszony chleb, pieczywo spożywane 

przez Żydów głównie w święto Paschyʼ, później przasnik ⇒ przaśnik ts. (⇒ przaśnice a. 

prześnice f.pl. ts., też ʽżydowskie święto Przaśnikówʼ), por. SPXVI XXXI, 3n. Wyraz bałto-

słowiański. Związek z rodziną stwn. frisc, nwn. frisch ʽświeży, nieużywany, nowy; zimnyʼ 

jest z powodu różnicy wokalizmu problematyczny (zob. LEW 652, Heidermanns 1993, 217). 

To samo dotyczy łac. prīscus ʽprastary, starodawny; surowy, pierwotnyʼ < *prīs-ko- (de 

Vaan 489). Brak w ALEW. — Drw. prėskiẽnis ʽz niekwaszonego ciastaʼ, prėskienė duona f. 

SD
1 «przasnik», prėskienos f.pl. SD «przasnikow święto, azyma» [ʽżydowskie święto 

Paschyʼ], prėskinỹs 1. ʽbezmięsna kartoflanka zabielana śmietanąʼ, 2. ʽzelżenie mrozu, 

odwilżʼ. Vb. denom. atprė́ksti, -sta, -prė́sko (-prė́skė) ʽo mrozie: zelżećʼ. Sb. postvb. 

ãtprėskis ʽustąpienie mrozu, odwilżʼ. 

 prė́slas 3 p.a., prės̃las 2 p.a. gw. 1. ʽw stodole: przedział, sąsiek wypełniony zbożem a. 

sianemʼ, 2. ʽkupa, stos, stertaʼ, 3. ʽczęść płotu między dwoma słupamiʼ — zapoż. ze stbłr. 
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prjaslo n. (war. praslo), por. błr. prásla, -a n. ʽprzestrzeń między dwoma słupamiʼ. Zob. LEW 

652. Akutowane ė też w zapoż. prė́toti i nedė́lia. — Drw. wsteczny: prė́sas ʽsąsiekʼ (por. 

ùblas ⇒ ùbas; krẽklai ⇒ krẽkai). Od neoosn. prės- utworzono prė́smas 3 p.a. lub prės̃mas 2 

p.a. ʽsąsiekʼ. 

 prė́toti, prė́toju, prė́tojau wsch.-lit. ʽsprzątać, robić porządki, czyścićʼ (Pirkià 

neprė́tota, o anà sė́dz̓  rankàs sudė́jį LZŽ ʽChałupa niesprzątnięta, a ona siedzi ręce 

założywszyʼ), suprė́toti ʽzniszczyć, zmarnowaćʼ, przen. ʽzjeść, pożreć (o wilku)ʼ, refl. 

nusiprė́toti ʽrozebrać się; zabić sięʼ — zapoż. ze stbłr. prjatati (pratati) ʽchować, sprzątać, 

porządkowaćʼ, por. ros. prjátatь, prjáču, błr. gw. prátacь, práču (PZB 4, 101). Lit. ė za stbłr. 

ja też w prė́slas, pėt̃nyčia i bėdà. Co do akutu por. čė́plia, gavė́nia i nedė́lia. Por. ĖSBM 10, 

12n., REW II, 456. 

 pribõvyti, pribõviju, pribõvijau LZŽ ʽdodać, dołożyć, dorzucićʼ — zapoż. z błr. 

prybávicь, -báŭlju, -bávicь (por. ros. pribávitь). Zob. też bõvytis. 

 pribuĩšis, -ė 2 p.a., pribùišis 1 p.a. stlit., gw. 1. ʽktoś, kto przybył, sprowadził się gdzie, 

przybysz, obcyʼ, 2. ʽnieproszony gośćʼ, 3. przest. ʽchłop bezrolny, komornik, dzierżawcaʼ, 4. 

ʽkochanek, konkubentʼ, 5. stlit. ʽsąsiad, domownikʼ, ʽHausgenoß BRB, 6. ʽktoś obecnyʼ, SD
1 

<pribuysis essus> «przytomny» — miejsce akcentu wskazuje na zapożyczenie z błr. gw. 

prybýš ʽprzybysz z innej miejscowościʼ (por. PZB 4, 124, drw. od prybýcь ʽprzybyć dokądʼ), 

a nie z pol. przybysz, jak to podano w SLA 178, LKŽ X, 609 i POLŽ 746n. Wokalizm °buiš° 

tłumaczy się wyrównaniem do buitìs ʽbyt, bytowanie, życie, sposób życiaʼ, por. też pribuitis 

kur SD «rezydencya plebana, starosty etc.» oraz nepribuitis SD «nieprzytomność» 

[ʽnieobecnośćʼ]. — Z innym tematem: pribuĩšas 1. ʽprzybytek w żywym inwentarzuʼ, 2. 

ʽnieślubne dzieckoʼ, 3. ʽkochanekʼ.  

 pribū́ti, priesù a. pribūnù, pribuvaũ stlit. ʽbyć obecnym, być przytomnymʼ, por. 1. 

daug jūsų čionai priesenčių [<priesienczu>] yra MŽ 11417 ʽwielu z was jest tu obecnych, 

przytomnychʼ (od participium prs. act. priesąs < pri-es-ant-), 2. nepriesmi SD «nieprzytomny 

iestem» (ne esųs SD «nieprzytomny» < ne esąs dosł. ʽnie będącyʼ). Drw. nepribuitis f. SD 

«nieprzytomność» [ʽnieobecnośćʼ], pribuvìmas SD
1 «obecność, przytomność». Zob. bū́ti, 

buv-. — Cztery inne użycia czas. pribū́ti: 1. ʽurodzić, wydać potomstwoʼ (por. Pribū́sima 

kárvė, t.y. kuri pribus JU ʽKrowa, która się [wkrótce] ocieliʼ, zwrot z participium fut. pass.), 

2. ʽpowiększyć sobą liczbę lub ilość czego, zwiększać sięʼ (kalka z błr. prybýcь, prybyvácь z 

gen., ros. pribýtь, pribyvátь z gen. albo z pol. przybyć, przybywać z gen.), np. Pribūna 

vandens į valtį ʽPrzybywa wody w łódceʼ, Metų ne priest, bet visada nuest žmogui DP ʽLat 

nie przybywa, lecz zawsze ubywa człowiekowiʼ, 3. ʽnadejść, przyjechaćʼ (kalka z błr. 

prybýcь, ros. pribýtь albo z pol. przybyć w ts. znaczeniu), np. Ažu penkių dienų pribùs 

ʽPrzybędą za pięć dniʼ, 4. ʽprzez dłuższy czas być, utrzymywać się, np. o dobrej pogodzieʼ: 

Jau pribùvo gražu, dabar pradės lyti ʽJuż długo było ładnie, teraz zacznie padaćʼ. — 

Neoosn. pribuv-: pribuvė́ja ʽstarsza kobieta pomagająca przy porodachʼ.  

 pryčia b.z.a. przest. ʽciężkie położenie, biedaʼ (Pryčia man prispaudė ʽBieda mnie 

przycisnęłaʼ) — przez degeminację z *prič.ča, co zapożyczone ze stbłr. pritča, prytča m.in. 

ʽnieszczęśliwy wypadek, zdarzenie, przygodaʼ (błr. prýtča, -y) albo stpol. przytcza, przyczcza 

1. ʽzdarzenie, przypadek, traf (szczęśliwy lub nieszczęśliwy), zrządzenie losu, okolicznośćʼ, 

2. ʽprzypadek, okoliczność w sensie prawnymʼ (SSTP VII, 370; należy do czas. przytknąć 

m.in. ʽpozwać do sądu z dotknięciem pozwanego, dokonać symbolicznego aresztu przez 

dotknięcieʼ). Por. SLA 178, który nadaje znaki akcentowe: pryčià, -iõs 4 p.a. (za nim LEW 

652; brak w ALEW). — War. prìštas ʽzaczepkaʼ (Ar prìšto ieškai? ʽSzukasz zaczepki?ʼ) i 

ʽpowód do czego, pretekstʼ (Mums muštis nebuvo jokio prìšto ʽNie było powodu, byśmy się 
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biliʼ) – z *pritšas przez przestawkę tš > št; chyba rusycyzm, por. ros. gw. prítča, príčta ʽnagła 

choroba wywołana urokiem; napad choroby, gniewu; nieszczęścieʼ (SRNG). 

 pričynà 2 p.a., pričinà 2 p.a. gw. 1. ʽprzyczyna, powódʼ, 2. ʽzaczepka, pretekstʼ (syn. 

príekabė) — zapoż. ze stbłr. pričina, pričyna, por. błr. pryčýna, -y. Z innymi tematami: 

pričynià, pričinià, pričỹnė. War. z zastępstwem pri- ⇒ prie-: priečyna (por. priegadà, 

priesiega). Zob. też SLA 178. — Vb. denom. pričiniáuti ʽszukać zaczepkiʼ. 

 priderė́ti, prìdera, priderė́jo ʽpasować, być odpowiednim; zależeć od czegoʼ, kaip 

prìdera ʽjak należy, jak przystałoʼ, neprìdera ʽnie godzi się, nie należyʼ, nuo jõ vìskas 

prìdera ʽod niego wszystko zależyʼ, DP pridera ʽprzystoi, przystojnie jest, służy, godzi się, 

słuszaʼ — jedna z form prewerbialnych czasownika derė́ti (zob.). Caus. pridẽrinti 

ʽdopasowaćʼ. — Drw. nepriderus SD
1 «niegrzeczny», prìderamas ʽnależyty, stosowny, 

właściwy, dobryʼ (zleksykalizowane ptc. prs. pass.), prìderančiai adv. ʽnależycieʼ, DP 

ʽprzystojnieʼ (drw. od osnowy priderant-, ptc. prs. act.), priderystė SD «powinność, vrząd» i 

«przystoyność», príedermė ʽobowiązek, powinnośćʼ (por. nedermė,̃ padermė)̃. 

 pridėt̃kas 2 p.a. gw. ʽdodatek, przydatekʼ — rzeczownik na -k- od neoosn. pridėt- ⇐ 

pridė́tas ʽdodanyʼ, por. pridė́ti ʽdołożyć, dodaćʼ (zob. dė́ti). Paralele: sandėt̃kas ⇐ sudė́tas; 

praduõtkas ⇐ pradúotas. NB. Obecność formy gw. pridõtkas ʽdodatek; przybudówkaʼ, która 

jest zapożyczeniem z błr. prydátak, -tka/-tku lub pol. przydatek (SLA 178), skłania do 

przypuszczenia, że pridėt̃kas jest raczej kalką ze słowiańskiego niżeli spontaniczną 

derywacją litewską. — War. ze zmianą tk > tšk: pridėč̃kas ʽdodatekʼ; podobną dysymilację 

zwartych widać w užyčkas (zob.). 

 pridurk̃as 2 p.a., też pl.t. pridurk̃ai 1. ʽcoś dosztukowanego, coś doszytego u spodu 

ubraniaʼ, 2. ʽdodatek do czegośʼ (syn. prieduraĩ, príduras), 3. ʽkto podąża z tyłu; pomocnikʼ 

— dewerbalne nomen na -kas od vb. cps. pridùrti ʽdodać, dosztukowaćʼ (por. dùrti). 

Paralele: padurk̃as ⇐ padùrti; paspirk̃as ⇐ paspìrti. NB. Postulat praformy *pridurt-kas (tak 

GJL II, § 455) wydaje się zbędny, ponieważ w pridur-̃kas – inaczej niż w pridėt̃-kas, sandėt̃-

kas – osnowa jest równa pierwiastkowi. 

 priẽ praep. z gen. (1) ʽprzyʼ, np. Mẽdis priẽ mẽdžio, kélmas priẽ kélmo ʽDrzewo przy 

drzewie, pień przy pniuʼ. Vaikaĩ áugo priẽ tėvų̃ ʽDzieci rosły przy rodzicachʼ, (2) ʽdoʼ, np. 

Sė́du priẽ knỹgos ʽSiadam do książkiʼ. Niejasny jest monoftong w war. gw. prag ʽpriegʼ 

(Prag mano lauko). Odpowiednik łac. prae adv. ʽna przedzie, z przoduʼ, praep. ʽprzedʼ. 

Rekonstrukcja pbsł. *prai̯ < pie. *prah2i < *preh2-i adv. ʽna przedzie, przedʼ, skostniała 

forma loc.sg. (por. de Vaan 485n.; Beekes 1995, 221 niesłusznie zestawiał prae ze scs. 

prědŭ ʽprzedʼ, zob. per)̃. — Postać pri ʽprzy, w pobliżuʼ przyimka słowiańskiego ʽprzyʼ 

wywodzi się z formy pośredniej *prei̯, gdzie dyftong *ei̯ powstał z *ai̯ przez nieregularną 

asymilację. Podobny rozwój fonetyczny w wypadku scs. vlŭci nom.pl. ʽwilkiʼ < *u̯ĭlk-ī, to z 

*u̯ĭlk-ei̯ < *u̯ĭlk-ai̯, por. lit. vilkaĩ ʽwilkiʼ, gr. λύκοι. — W zapisach staropruskich normą jest 

pisownia prei, prēi ʽprzy, doʼ, choć dwa razy zdarza się pray. Jak to rozumieć? Wydaje się, 

że w części wypadków pisownia <prei> może – na wzór niemiecki – oznaczać wymowę 

[prai̯], w części zaś może odzwierciedlać zmianę *ai̯ > ei̯, taką samą, jak przyjęta wyżej dla 

słowiańskiego. Inaczej BSW 230, GJL III, § 750 i LEW 652n., gdzie założono genetyczną 

zgodność bałtycko-słowiańską, stąd rekonstrukcja pbsł. *prei. Taką praformę przywołuje też 

de Vaan 489 jako paralelę przy objaśnieniu łac. prior ʽprzedni, starszyʼ < *pri-i̯os- (SZ do 

*prei̯). 

 príe- jest prefiksem nominów, które wyderywowano ze złożeń czasownikowych 

zaopatrzonych w praeverbium pri-. Przykłady z apofonią: príepalas ⇐ pripìlti; príevarta ⇐ 

privers̃ti. Bez apofonii: príespauda ⇐ prispáusti; príesakas ⇐ prisakýti. Prvb. pri- 
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przedstawia intrabałtycki st. zanikowy do priẽ (prepozycja ʽprzyʼ, zob. wyżej). — Intonacja 

prefiksu (príe-) jest oznaką wzdłużenia wokalizmu widocznego w prepozycji priẽ ʽprzyʼ: 

*prai̯ (priẽ) ⇒ *prāi̯ > príe-. W dialekcie żmudzkim odpowiedni prefiks ma postać prý-, a 

polega to na wzdłużeniu SZ pri-, np. prývarta ⇐ privers̃ti. To wzdłużenie jest objawem 

dyferencjacji prefiksu względem praeverbium, a koniec końców służy pogłębieniu różnicy 

między nomen dewerbalnym i leżącym u jego podstawy vb. compositum. Zob. GJL III, §§ 

746n. — Wtórnie prefiks príe- rozpowszechnia się w drw. denominalnych, w pierwszym 

rzędzie tam, gdzie wchodzi w grę motywacja przez zwroty przyimkowe z priẽ, np. 

príekrosnis ʽprzypiecekʼ, tj. ʽmiejsce przy piecuʼ ⇐ priẽ krósnies ʽprzy piecuʼ. Inne wypadki: 

príekelis ʽdroga bocznaʼ ⇐ kẽlias; príemotė ʽnałożnicaʼ ⇐ mótė. 

 priẽdas 2 p.a. (żm. prỹdas 2 p.a.) ʽto, co się do czegoś dokłada; dopłata dawana przy 

sprzedaży, zamianie (np. koni); dodatek, np. do pensji; załącznik, dokument dołączony do 

głównego dokumentuʼ. DP ʽdokład, przyrobek, przydatekʼ. SD
1 priedas «przysada; 

przyczynek», SD «przydatek, przyczynek; przyłożenie czego», priedas dėl gražybės darbop 

pridėtas «figiel sznicerski, malarski». Odpowiednik łot. priẽds ʽdodatek przy handlowej 

transakcjiʼ. Tutaj możliwe są dwie analizy. Po pierwsze: pried-as, drw. nominalny od 

neoosn. prid- ⇐ vb. cps. pri-dė́-ti ʽdołożyć, dodaćʼ, co resegmentowano jako prid- + -ėti; co 

do prefiksu por. príepenis od pripenė́ti (SBS II, 142). Po drugie: pried-a-s, drw. wsteczny od 

príedėlis (zob.). Paralele: padėlỹs ⇒ pãdis; utėlė ̃ ⇒ utė;̃ kumẽlė ⇒ kùmė. Całkiem inaczej 

NIL 60, gdzie analizuje się priẽ-das, złożenie z praep. prie i II członem -das, rzekomo 

kontynuującym pie. temat *-dh3-ó- (pwk. w SZ do *deh3- ʽdaćʼ). Podobnie ALEW 182 i 815. 

Derksen 2008, 419: refleks pie. *prei-dhh1-o-m [pwk. *dheh1- ʽkłaśćʼ] lub *prei-dh3-o-m. 

Derksen 2015, 371: pie. *prei-dhh1-o-m. Wcześniej podobnie analizowali BSW 57 («*-da- als 

zweites Kompositionsglied») oraz LEW 112. — Zapoż. litewskie w pol. gw. przyd, -u 

ʽdopłata pieniężna do gorszego konia, dawana przy zamianie koniʼ (dać/dostać ileś przydu), 

por. Zdancewicz 347.  

 príedėlis, -io 1 p.a. (żm. prýdėlis 1 p.a.) 1. ʽczęść dodatkowa, dodatek, przydatekʼ, 2. 

ʽprzyczynek, np. naukowy (por. nwn. Beitrag), 3. ʽprzyprawaʼ: gard̃inamieji príedėliai m.pl. 

ʽprzyprawy do smakuʼ, 4. ʽjedzenie przynoszone przez uczestnika wspólnej biesiadyʼ 

(Morkūnų tiek daug atėjo, ale priedėlį mažą teatsinešė ʽMorkunowie przyszli licznie, ale 

przynieśli ze sobą tylko mały «priedėlis»ʼ), 5. gram. ʽprzydawka rzeczownikowaʼ, 6. 

príedėlis mẽtas ʽrok przestępny, mający 366 dniʼ — rzeczownik dewerbalny utworzony suf. -

lis od neoosn. priedė-. Ta ostatnia jest wariantem do pridė-, wyabstrahowanego z vb. cps. 

pri-dė́-ti ʽdodać, dołożyćʼ (zob. też LEW 653). Paralele: príesto(lis) ⇐ pristó(ti), príeder(mė) 

⇐ prider(ė́ti). Co do prefiksu zob. príe-. Ujęcie zakończenia -ėlis jako sufiksu zdrobnień 

mogło prowadzić do derywacji wstecznej: priẽd-as (zob.). NB. Neoosnowy zakończone na -

dė- są również podstawą drw. ìndėlis, ìšdėlis, sándėlis i ùždėlis. Nie widać uzasadnienia dla 

rekonstrukcji pie. *-dheh1-lii̯o-, wysuniętej w NIL 101. 

 priegadà 2 p.a., gen.sg. priegãdos stlit., gw. ʽniepomyślna okoliczność, 

niebezpieczeństwo, nieszczęścieʼ — ze zmiany prigadà, co zapożyczone ze stbłr. prigoda, 

por. błr. pryhóda, -y ʽnieoczekiwane, niecodzienne zdarzenie, wypadekʼ, pol. przygoda. Por. 

SLA 178, LEW 655 (brak w ALEW). Substytucja prie- za pri- też w stlit. priečyna i priesiega. 

Por. prie- w rodzimym syn. priepuolis SD m.in. «przypadek, przygoda». Zob. też prisigadyti. 

 príegalvis, -io 1 p.a., priẽgalvis 1 p.a. 1. ʽpoduszka pod głowę, wezgłowieʼ (SD 

«poduszka; wezgłowie»), 2. SD «materac, piernat spodni» (syn. paklotuvė dėl sėdėjimo, 

gulėjimo), «pierzyna spodnia». Pochodzi z substantywizacji zwrotu przyimkowego prie 

galvõs ʽprzy głowieʼ (por. príeangis, príeklėtis). War. metatetyczny: *priegvalis, 

kontynuowany jako príegvelis i príegelis (zanik v, LD §§ 200, 226), też príegvėlis (ZTŽ). — 
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Znacz. SD «wezgłowie» jest styczne ze znacz. ʽpoduszkaʼ (por. pagalvỹs ʽwezgłowieʼ s.v. 

pagálvė), pozostaje jeszcze zbadać, w jaki sposób ustaliły się poboczne znacz. SD «piernat 

spodni» i «pierzyna spodnia». 

 príeglauda 1 p.a., prieglaudà 3 p.a. ʽschronienie; przytułek dla dzieci; dom starcówʼ — 

dewerbalne abstractum na -ā- od vb. cps. priglaũsti ʽprzytulić, przygarnąć, zaopiekować sięʼ, 

zob. glaudžiù, glaũsti. Paralela: príegloba ⇐ priglóbti. 

 priẽgnas, -à 4 p.a. wsch.-lit. ʽżądny, chciwy; skąpyʼ (DVŽ) — obecność stbłr. czas. 

prjagnuti jako wariantu do pragnuti ʽpragnąć, pożądaćʼ (HSBM 27, 471) skłania do założenia 

przymiotnika o formie stbłr. *prjagnyj jako źródła lit. pożyczki, z <Cie> jako substytucją za 

błr. Cja. Częstszy war. *pragnyj jest kontynuowany jako błr. práhny, -aja ʽżądny, 

nienasycony; chciwy, skąpyʼ. Por. błr. práhnucь, -nu, -ne ʽbardzo chcieć, pragnąćʼ, prė́hci, 

prė́hcica ʽgorąco pragnąćʼ. 

 príekaištas 1 p.a. ʽzarzut, wyrzut, docinek, przytykʼ — z odnowienia sufiksem -tas 

starszego príekaišas (príekaiša); rzecz. postwerbalny od vb. cps. prikaišýti a. prikaišióti 

ʽwytykać komu co, robić wyrzutyʼ, zob. kaišýti. Z innym tematem: príekaištis. — Vb. 

denom. priekaištáuti ʽwyrzucać, wytykać komu coʼ (war. príekaišauti). 

 priekãlas 2 p.a., príekalas 1 p.a. 1. ʽkowadłoʼ, 2. ʽprzybory do klepania kosyʼ — 

nomen instrumenti na -a- od neoosn. prikal- ⇐ od vb. cps. prikálti ʽprzybić, przybijaćʼ (zob. 

kálti). War. prakãlas. — Stlit. zastępstwo prie- ⇒ prei- w prefiksie (powód niejasny) 

prowadzi do war. preikalas SD «nakowalnia, kowadło»; na pozór jest on porównywalny ze 

stpr. preicalis EV ʽkowadło, Aneboes [Amboß]ʼ.  

 príekis, -io 1 p.a. 1. ʽprzednia część czego, przódʼ, 2. ʽfasada budynkuʼ, príekyje ʽna 

przedzieʼ, į ̃príekį ʽdo przodu, naprzódʼ, ìš príekio ʽz przodu, od przoduʼ — formacja na -k- 

od przyimka priẽ (zob.). Akut wtórny, tak jak w adv. príešais. Drw. príekin adv. ʽnaprzód, do 

przoduʼ (skostniała forma illatiwu sg., por. šaliñ ⇐ šalìs), príekinis ʽprzedniʼ. LEW 653 mówi 

o rozszerzeniu («Erweiterung») przyimka priẽ i porównuje to ze stpr. prīki(n) ʽprzeciw, 

gegen, widerʼ. 

 príelaidas 1 p.a. gw. ʽprosię urodzone wiosną i tuczone do jesieni, półroczne prosięʼ 

(Dvi kiaules nusišerdavom ir príelaidą ʽDwie świnie sobie utuczyliśmy i «prielaidas»ʼ 

Užauginsu lig prylaido i papjausu ʽDochowam do jesieni i zarżnęʼ). Drw. apofoniczny na SO 

laid- od vb. cps. pri-leid- jak w pri-si-léisti m.in. ʽpozostawić sobie (zwierzę) do rozpłodu 

lub na tuczʼ. Por. príepalas ⇐ pripìlti; príevarta ⇐ privers̃ti. — Drw. príelaidinis I 

ʽpółroczne prosięʼ (Prisileidau du príelaidiniu, tai neturėsiu vargo ʽZostawiłem sobie dwoje 

prosiąt, to nie będę biedowałʼ), príelaidinis, -ė II peior. ʽkochanek, -nkaʼ. 

 priemenė ̃ 3 p.a., acc.sg. príemenę 1. ʽprzedsionek, tj. pomieszczenie przylegające z 

jednej strony do wyjścia z domu, z drugiej do jego wnętrzaʼ (żm. preimenė̃500, prymenė)̃, 2. 

ʽprzedpokójʼ. Prawdopodobnie chodzi tu o pierwotne brzmienie *prienamė, które zmieniło 

się najpierw przez metatezę spółgłosek n-m > m-n w *priemanė, następnie przez a > e w 

sylabie nieakcentowanej w priemenė,̃ por. Balčikonis, Balt II:2, 1966, 192. Analiza 

morfemowa: *prie-nam-ė. Jest to nomen loci powstałe przez substantywizację zwrotu 

przyimkowego prie nãmo ʽprzy domuʼ. Znacz. etym. ʽpomieszczenie przylegające do domuʼ. 

Na boku pozostają hipoteza Būgi (RR II, 302) o derywacie na -enė od przymiotnika pb. 

*prei̯ma- ʽprzedni, vordereʼ (znacz. etym. ʽto, co znajduje się na przedzie, scil. domuʼ, por. 

príešinė), jak również Fraenkla (LEW 653) analiza *prie-m(e)nė, wychodząca od przyimka 

priẽ ʽprzyʼ. NB. Suf. -men- nie występuje w rzeczownikach, które byłyby utworzone od 

 
500 Por. preikãlas ob. priekãlas; deivė ̃ob. diẽvas; żm. eilà ob. łot. iela. 
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prepozycji. ALEW 816 forsuje hipotezę o złożeniu przyimka prie ʽprzyʼ z werbalnym 

członem men- jak w 3 prs. mẽna (dial.) od mìnti ʽdeptaćʼ. — Od zwrotu przyimkowego prie 

nãmo zostały utworzone – najwidoczniej na nowo – sb. príenamė ʽprzedsionekʼ i príenamis 

1. ʽmiejsce przy domuʼ, 2. ʽpomieszczenie między kuchnią i pokojem mieszkalnym, 

przedsionekʼ (Prie namo pristatytas príenamis), 3. ʽsieńʼ (Prienamis ilgas, siauras, eina 

skersai viso namo ʽSień długa, wąska, przechodzi w poprzek całego domuʼ). Inne paralele: 

príeangis ʽsieńʼ ⇐ prie angõs (zob. angà), príepirtis a. priepirtė ̃ ʽprzedsionek w łaźni, 

przebieralniaʼ ⇐ prie pirtiẽs (zob. pirtìs), príekrosnis ʽprzypiecekʼ ⇐ prie krósnies (zob. 

krósnis). — Rozmaite war. gwarowe: priemenà a. príemena, priemenià (żm. prymenià), 

prieminė ̃ (żm. priminė)̃, prieminià (żm. pryminià), też príemenis, priemenỹs, z dysymilacją 

m-n > v-n: prievenė,̃ żm. pryvenė ̃ (por. bezmėñas > bezvėñas). Z synkopą sufiksalnego e: 

priemnė,̃ z uproszczeniem grupy mn: priemė ̃ a. prienė.̃ — Drw. wsteczny deprefigowany: 

dzukskie mẽnė ʽspiżarnia; lepszy pokój, świetlicaʼ, liter. ʽkomnataʼ (por. núodėmė ⇒ dėmė)̃. 

Zob. też Urbutis 1978, 291. Synonimy zestawił Balčikonis, l.c. — Zapoż. litewskie w błr. 

gw. prýmjan ʽsień, przedsionekʼ, prímenь, stbłr. primen(ъ), prymen(ъ), zob. Urbutis, Balt 

V:1, 1969, 68 = Urbutis 2009, 381; stąd pewnie przejęte pol. gw. prymnia, przymnia 

(Laučjute 38). 

 príemonė 1 p.a. ʽnarzędzie, środek do czego; sposób, metodaʼ, przest. ʽsztuka, arsʼ, DP 

ʽdowcipʼ [ʽrozum, inteligencja, bystrość umysłuʼ, SPXVI] — dewerbalne abstractum z suf. -ė- 

i WSO *mān- od vb. cps. primanýti ʽumieć, potrafić, znać się na czymʼ. Z obocznym 

tematem: stlit. priemonia. Zob. príe-, manýti. Por. val- ⇒ *vāl- w príevolė; malù ⇒ *māl- w 

mõlė. — Z innymi prefiksami: ìšmonė ʽpojętność, rozum; wymysł, zmyślenieʼ, DP 

ʽwyrozumienie, rozumienie, rozum, mnimanie, mądrośćʼ, išmonia SD «baczenie, rozum» 

(syn. sumanymas), nýšmona (zob.), núomonė (zob.), prãmonė (zob.), są́monė (zob.). 

 príemota 1 p.a. ʽto, co dorzucono, naddatekʼ, ʽAn-, Bewurfʼ (NDŽ), príemotė 1 p.a. 

ʽchoroba nerwowa spowodowana przelęknieniem, histeriaʼ (syn. do príemėtis). Analiza: 

prie-mot-a, rzeczownik dewerbalny od vb. cps. prì-met-u ʽdorzucamʼ (zob. mèsti) z udziałem 

WSO *māt- od mat- (por. ìšmota ob. ìšmatos ⇐ ìšmetu). Jako bezpośrednią podstawę 

derywacji trzeba prawdopodobnie założyć iteratyw na SO, *pri-mat- (por. príemonė ⇐ 

primanaũ, -ýti; są́monė ⇐ sumanaũ, -ýti). — Z innymi prefiksami: ánčmotis ʽzaraza, 

epidemiaʼ: Ánčmotis yra užmesta liga ʽZaraza to choroba zakaźnaʼ (por. ánčpuolis ʽatak 

chorobyʼ, ánčkrytis ts.), ìšmota ʽwybrakowany towarʼ, pãmotos f.pl. 1. ʽpodwalinyʼ (war. do 

pamataĩ), 2. ʽodpadki, śmieciʼ, pãmota a. pãmotu adv. ʽbardzo tanio, za pół darmoʼ (Javai 

pãmota pastoję ʽZboże bardzo potaniałoʼ. Jis tą arklį visai pãmotu gavo ʽOn kupił tego konia 

za bezcenʼ), są́motas: Są́motas, kad sumeta visokius baldus ʽGdy zrzucają [na kupę] 

wszystkie [stare] meble, to mówi się «sąmotas»ʼ. — Paralela słowiańska: *matati, por. pol. 

przest. matać ʽnawijać na coś (nici, przędzę), zwijać w motek; kłamać, oszukiwać, 

mataczyćʼ, stpol. matać się ʽmiotać się, rzucać sięʼ, słc. mátať ʽwzbudzać strach – o duchach; 

męczyć, trapićʼ, chorw. gw. matati ʽnęcić ryby; żądać, wymagaćʼ (por. Boryś 317, s.v. 

matacz). 

 príepalas 3 p.a. gw. ʽworek na złowione rybyʼ (Laikyk príepalą, inpilsiu kelias 

rieškučias žuvų ʽTrzymaj worek, wsypię [ci] parę garści rybʼ) — dwuznaczne: 1° sb. 

postverbale od iter. *pri-pal-yti, gdzie pal- jest neoapofonicznym SP do pil-, por. vb. cps. 

pri(si)pìlti ʽnalać, nasypać (sobie)ʼ, 2° prymarne nomen na SO pal- ⇐ pil- od pri(si)pìlti. 

Zob. pìlti, príe-. Znacz. etym. ʽwlewanie, wsypywanieʼ. Paralele dla alternantu pal- 

wymieniono s.v. am̃palas. 

 príepuolis, -io 1 p.a., priepuolỹs 3 p.a. ʽatak chorobyʼ, širdiẽs príepuolis ʽatak sercaʼ — 

dwuznaczne: 1° sb. postverbale od iter. *pri-puol-yti, gdzie puol- jest neoapofonicznym SP 
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do pul- jak w vb. cps. pripùlti m.in. ʽzdarzyć się, zdarzyć się nagle, spaść – o chorobie, 

nieszczęściuʼ (zob. pùlti, príe-), 2° prymarne nomen na SP puol- ⇐ pul- (por. guõlis ⇐ gult̃i). 

— SD: priepuolis «przypadek, przygoda; spadek maiętności; trefunek» (syn. prietykis), 

nuliūdįs priepuolis «pokraka» [ʽcoś złego, godnego ubolewaniaʼ, SPXVI]. — Drw. priepuoliu 

adv. SD «trefunkiem» [ʽprzypadkiemʼ], dėl priepuolio adv. SD «od przygody».  

 prieras SD
1 «fryjerz, procus, amator», czyt. [príeras] — z kontrakcji w *prìjeras, co 

było transpozycją z pol. przest. fryjer lub fryjerz ʽcudzołożnikʼ. Do tego forma żeńska 

prierka SD
1 «fryierka; gamratka», czyt. [príerka], z kontrakcji w *prìjerka ⇐ pol. przest. 

fryjerka ʽcudzołożnicaʼ. W sprawie kontrakcji por. nẽprietelis z *nẽprijatelis ⇐ stbłr. 

néprijatelь. — Od neoosn. prier- pochodzą następujące derywaty, przekazane w SD
1: 

prierauju «cudzołożę» (⇒ prieraunykas «cudzołożnik», prieraunykė «cudzołożnica»), 

prieruoju «gamratuię», prierystė «cudzołostwo» (syn. su svetimu nusidėjimas). — W 

zabytkach z XVI w. ukazują się nieskontrahowane warianty omawianego polonizmu 

względnie jego derywatów. Por. 1° u Bretkuna <priarka> ʽcudzołożnicaʼ, czyt. [pri.jarka], ⇐ 

pol. fryjarka, 2° DK <pryieraut> ʽcudzołożyćʼ, czyt. [pri.jeráut], <Ne pryieráuk> ʽNie 

cudzołóż!ʼ, czyt. [nepri.jeráuk]. Brak w LEW i ALEW. POLŽ 144 zajmuje się tylko prieras, z 

kolei SLA 177 wymienia tylko <priarka>.  

 príesakis, -io 1 p.a. DP ʽnieprzyjaciel, morderz, prześladownik; kacerskiʼ — ze zmiany 

*pries.sakis; analiza *prieš-sak-is, znacz. etym. ʽten, co mówi coś przeciw komuś, 

sprzeciwiający sięʼ, rzecz. postwerbalny od *priesakyti < *priešsakyti, por. priẽš, sakýti i 

príešas. NB. ALEW 816 niesłusznie dopuszcza vb. cps. prisèkti ʽverfolgen, aufspürenʼ jako 

podstawę nominalizacji. — Na vb. denom. *priesakauti wskazuje pochodne sb. 

priesakãvimas ʽokrucieństwoʼ, por. Vilkas vėl yra kiekvienas, kuris... priesakãvimu arba 

persakiojimu kelias prieš avis DP 20835 ʽWilk zasię jest każdy, ktory... okrucieństwem i 

prześladowaniem powstaje przeciw owcamʼ. 

 priesė́nis, -io 1 p.a., priesėnỹs 3 p.a. (żm. prysėnỹs) ʽsień, przedsionekʼ. SD: 

<priesenis> 1. «przedsionek» (syn. priemenė), 2. «przysionek», 3. «sień», 4. <priesenis pas 

baźnićiu, wieta pas baźnićiu, kur pawargieley sedi ełgdamieśi> «babiniec, kruchta» (dosł. 

ʽsień w kościele, gdzie siedzą modlący się żebracyʼ) — rzeczownik utworzony od zwrotu 

przyimkowego prie sė́nių (zob. sė́nys) i kalkujący stbłr. pri-sen-okъ ʽprzedsionek, 

krużganekʼ (błr. prysénak, pl. prysénki) ⇐ seni, senь ʽsieńʼ (por. pol. przy-sion-ek ⇐ sień). 

Paralele s.v. priemenė.̃ 

 príestoga 1 p.a. gw. ʽmiejsce pobytu, zamieszkaniaʼ — dewerbalny drw. na -gā- od 

neoosn. pristo-, wyabstrahowanej z vb. cps. pristóti m.in. ʽzamieszkaćʼ (por. stóti, príe-). W 

kwestii neosuf. -gā- por. nespėgà (s.v. spėkà). Zob. też pristoka. 

 príestolis, -ė 1 p.a. gw. ʽczłowiek przychylny komu, pomocnyʼ — dewerbalny 

rzeczownik na -lis od neoosn. priesto- ⇐ pristo-, którą wyabstrahowano z vb. cps. pristóti 

m.in. ʽprzystać do kogoś, stanąć po czyjejś stronieʼ (por. priestotis CGL ʽpoparcie, pomocʼ). 

Podobna budowa w añtstolis, núostolis i ùžstolis. W kwestii prefiksu por. príe-, príedėlis. 

 priẽš praep. z acc. ʽprzed, wobec, przeciw, naprzeciw, do, naʼ (SD «naprzeciwko»), np. 

Priẽš namùs áuga ą́žuolas ʽPrzed domem rośnie dąbʼ. Neĩk priẽš vãkarą ʽNie idź przed 

wieczoremʼ. Pochodzi prawdopodobnie od adv. príešais ʽnaprzeciwʼ, będącego skostniałą 

formą instr.pl. do sb. príešas ʽprzeciwnikʼ (zob.), por. np. Anys gyveno príešais bažnyčios 

ʽOni mieszkali naprzeciw kościołaʼ. Inne formy przysłówkowe: príešiai adv. ʽnaprzeciw; z 

przodu, na przedzie; do przodu, naprzódʼ, priešiaũ adv. ʽnajpierw, bliżejʼ, príešpriešiais adv. 

ʽjeden przed drugim, naprzeciw siebieʼ. Nieco inaczej GJL III, § 751 (od adv. *priešai). — 

Drw. príešinis a. priešìnis ʽbędący z przodu, przedniʼ, SD «naprzeciwny, naprzeciwko 
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będący» (syn. prieš stovįs, priešingas), ⇒ sb. príešinė ʽprzedsionek, przedpokój; lepszy 

pokój, świetlica; komora, spiżarniaʼ. 

 priešakỹs, -io 3 p.a., príešakis 1 p.a. ʽprzednia część czego, przód, przodek; miejsce na 

przedzie; przyszłośćʼ — z uniwerbizacji zwrotu przyimkowego priẽš akìs ʽprzed oczymaʼ 

(por. Prieš akis yra príešakis ʽP. to jest to, co ma się przed oczymaʼ)501. — Drw. priešakìnis 

ʽprzedni, znajdujący się z przoduʼ, priešakìnis m. ʽfartuchʼ. Zob. też príeščia. 

 príešas 1 p.a. ʽprzeciwnik, nieprzyjaciel, wrógʼ — rzeczownik na -ša-, utworzony od 

prepozycji priẽ ʽprzy, koło czegoʼ. Akut niejasny. Por. stpr. prēisiks ʽwróg, Feindtʼ, co jest 

formacją pochodną z suf. -ik- od zanikłego sb. *preisis ʽprzeciwnikʼ. Por. LEW 654, ALEW 

817n., PKEŽ 3, 351n. — Drw. príešingas ʽprzeciwny, przeciwległy, przeciwstawny, 

odwrotnyʼ, SD «nieprzyiacielski, nieprzyjazny» (⇒ príešingai adv. ʽwbrew, przeciw, na 

przekórʼ), príešininkas ʽprzeciwnik, rywal w zawodachʼ, príešinis ʽprzeciwny, np. wiatr, 

kierunekʼ (⇒ priešinystė «nieprzyiaźń». Vb. denom. príešintis ʽsprzeciwiać się, 

przeciwstawiać się, stawiać opórʼ, pasipríešinti ts.), priešystė prigimta SD «nieprzyiaźń 

wrodzona», príešiškas ʽwrogiʼ (⇒ priešiškùmas ʽwrogośćʼ). Vb. denom. príešauti ʽokazywać 

sprzeciw, sprzeciwiać sięʼ. 

 príešavos, -ų 1 p.a., priẽšavos 3 p.a. f.pl.: bãtų/čebãtų príešavos gw. ʽspodnie części, 

nowe stopy, które doszyto do starych cholewʼ (Aulus turiu, da reikia príešavų, ir būt čebatai 

ʽCholewy mam, trzeba jeszcze «priešavos» i byłyby butyʼ). War. m. priešavaĩ 3 p.a. (Batų 

priešavaĩ nauji, o aulai tie patys ʽ«Priešavai» są nowe, a cholewy te sameʼ) — rzeczowniki 

postwerbalne na -ā- lub -a- od vb. cps. pri-šáu-ti (zob. šáuti), którego używa się m.in. w 

zwrocie batùs prišáuti ʽdo starych cholew doszyć nowe stopy (spody)ʼ (Prišãvo naujas 

galvas, ir dabar visai geri batai). Bezpośrednią osnową było prišav-V jak w prt. prišavaũ 

(por. pašavà, są́šava). Na temat prefiksu prie-, alternującego z prvb. pri-, zob. s.v. príe-. — 

Drw. wsteczny príešas (čebãto príešas) świadczy o tym, że príešav-V uległo resegmentacji 

na prieš- + -av- (paralela: mojavà ⇒ mõjus). — War. príešovos utworzono od osnowy 

prišov- jak w prt. prišóviau. 

 príeščia 1 p.a., prieščià 2 p.a. gw. ʽprzód; miejsce z przodu wozu, przodekʼ (Aš sėsiuos 

príeščion, tu – užpakalin ʽJa siądę z przodu, ty z tyłuʼ. Užvažiavo iš príeščios ʽZajechał nam 

drogęʼ). Z innym tematem: príeščius 1 p.a. ʽprzód, przodek; przednia część ubraniaʼ 

(Andaroko príeščius ilgesnis, nei užpakalis ʽPrzód spódnicy jest dłuższy niż tyłʼ. Visas 

príeščius taukais išteptas ʽCały przód [ubrania jest] zabrudzony tłuszczemʼ). Wygląda jak 

formacja na -čia, -čius, utworzona od neoosn. príeš- względnie prieš-, wyabstrahowanej z sb. 

príešakis względnie priešakỹs ʽprzód, przednia częśćʼ. Brak w ŽD, LEW. 

 príešnagis, -io 1 p.a. gw. 1. ʽprzednia część podkowyʼ, 2. ʽostroga na nodze koguta, 

pazur wyrastający z tyłu nogi i ku tyłowi skierowanyʼ — z substantywizacji zwrotu 

przyimkowego *prieš nagą ʽprzeciw pazurowiʼ (zob. nagà, nãgas). Por. perñagis. 

 príeštara 1 p.a. 1. ʽsprzeciw, opórʼ, 2. ʽprzeciwstawienie, przeciwieństwoʼ, 3. 

ʽsprzeczność logicznaʼ — sb. postverbale od príeštarti ʽsprzeciwić sięʼ, prieštaryti przest. 

ʽsprzeciwiać się, zaprzeczać, nie zgadzać sięʼ, zob. tart̃i ʽmówić, wymawiaćʼ. — Z inną 

budową: nepríeštartinas ʽniezaprzeczalnyʼ, prieštariẽkas ʽkto się stale sprzeciwiaʼ, 

prieštarnykas SD «odpornik, odganiacz, przeciwnik» (też w znacz. przymiotnym «uporny, 

krnąbrny, ociętny»), prieštartė su kuo SD «przegadywanie się z kiem», prieštartis SD 

«przeczenie», prieštarùs ʽsprzeciwiający sięʼ. Zob. też nuotartìs. — Vb. denom. prieštaráuti 

 
501 Paralele: príešaudris ʽczas przed burząʼ, príešaušris ʽprzedświtʼ, príešbrėkšmis ʽczas przed zmierzchemʼ, 

príešpiečiai m. pl. ʽczas przed południem, przed obiademʼ.  
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ʽsprzeciwiać się, oponować, przeczyć czemuʼ, SD
1 «disputuię» (syn. prieškalbu), SD «odpor 

daię komu; przeczę; sprzeciwiam się»; war. priešterauju su kuo SD «przegadywam się z 

kiem, dysputuię się», ⇒ prieštarãvimas ʽsprzeciw, sprzecznośćʼ, SD «sprzeciwianie się; 

upor, krnąbrność, ociętność». 

 príetaisas 1 p.a. ʽprzyrząd, precyzyjne narzędzie, instrument (np. pomiarowy)ʼ, war. 

príetaisa — sb. postverbale od vb. cps. pritaisýti m.in. ʽnaprawić, naszykować, przygotować, 

zrobićʼ (zob. taisýti). — Z innym prvb.: į́taisas a. įt̃aisas ʽprzyrząd, urządzenie, zwykle 

nieskomplikowaneʼ ⇐ įtaisýti m.in. ʽurządzić, sprawićʼ. 

 prietaska b.z.a. wsch.-lit. ʽhak, za który zaczepia się pręt łączący oś przedniego koła z 

hołobląʼ — zapoż. z błr. gw. prýtaska (PZB 4, 165; ĖSBM 10, 154: niejasne; jest war. 

prytósak). — Drw. wsteczny: prietasis b.z.a. wsch.-lit. ʽżelazne zęby na dyszlu, za które 

zaczepia się tzw. otosyʼ (zob. atãsėja). Por. klotkà ⇒ klõtas; smìčkas ⇒ smìčius. Dalsza 

redukcja morfologiczna: prietasis ⇒ prietas b.z.a. Por. gagãlis a. gãganis ⇒ gãgas. 

 príetelius, -iaus 1 p.a. stlit., gw. ʽprzyjacielʼ. Z obocznym tematem: príetelis, -io 1 p.a. 

Dyftong i̯e pochodzi ze ściągnięcia sekwencji *ije w praformie *príjeteli(u)s. Ta praforma 

transponowała zapożyczenie stbłr. prijetelь, pryjetelь ʽprzyjaciel; swojak, krewniakʼ (zob. 

ESBM 29, 93, ĖSBM 10, 180), akcentowane na sylabie początkowej; to z príjatelь przez 

perseweracyjną asymilację -ija- > -ije-. Por. błr. liter. prýjacelь, -lja (TSBM). Gdyby 

wymienione zmiany nie zaszły, litewska pożyczka brzmiałaby †príetoli(u)s. Podobny rozwój 

fonetyczny przeszedł wyraz nẽprietelis (zob.). SLA 178 niesłusznie wskazał formę źródłową 

akcentowaną na sylabie wewnętrznej: stbłr. prijátelь. ZS 44 podał błr. prýjacelь jako źródło, 

z kolei LEW 654 – błr. prijatelь. ALEW 818 nie dyskutuje kwestii transpozycyjnych i nie 

uwzględnia wariantu z -ije-. Młodszą pożyczką jest prijãtėlis (zob.). — Drw. prietelỹstė a. 

príetelystė ʽprzyjaźńʼ (apylaida prietelystės SD «ostąpienie przyjaciela» [ʽodwrócenie się od 

przyjacielaʼ], perskirt prietelystė «rozbracić się z kiem»), príeteliškas ʽprzyjazny, 

przyjacielskiʼ, príetelka 1 p.a. ʽprzyjaciółkaʼ (por. stbłr. prijetelka). Dwuznaczne jest príetelė 

ʽprzyjaciółkaʼ: albo drw. żeński od príetelis, albo też drw. wsteczny od príetelka (por. 

pahonkà ⇒ pahona). 

 príevalgis, -io 1 p.a. 1. ʽtreściwe, sytne jedzenieʼ (żm. prývalga), por. Medus ne 

príevalgis, vanduo ne gėrimas ʽMiód [to] nie jedzenie, woda [to] nie napójʼ. Iš vėžio menka 

prývalga ʽLichy z raka posiłekʼ, 2. ʽdodatek jedzenia, dokładka; deserʼ — sb. postverbale od 

vb. cps. pri-si-válgyti ʽnajeść się do sytaʼ. 

 príevarkas 1 p.a. wsch.-lit. ʽzmielone ziarno, przeznaczone nie na chleb, lecz do 

przygotowania różnych potrawʼ, por. Sumalė du centneriu duonai ir vieną príevarko, tai bus 

buzai aba ir blynuko paskept ʽZmielili dwa centnary na chleb i jeszcze jeden jako p., żeby 

było na buzę i naleśnikiʼ — zapoż. z błr. pryvárak, -rku ʽjedzenie, gotowa potrawa; okrasaʼ 

(por. PZB 4, 125). Zwraca uwagę lit. prie-, nie zaś pri-, za błr. pry- (por. primõkas ⇐ błr. 

prymák; prìsiega ⇐ stbłr. prisjaga; prìstavas ⇐ błr. prýstaŭ). Polega to na analogii do lit. 

dewerbatywów z prefiksem prie-, który zastępuje praeverbium pri- (zob. s.v. príe-); paralela: 

priestõvas ob. pristõvas. 

 príevarta 1 p.a. ʽprzymus, gwałtʼ — dewerbalne abstractum z suf. -ā- i SO vart- ⇐ 

vert-, por. vb. cps. privers̃ti ʽzmusić, zmuszaćʼ. Podobnie zbudowane: atóvarta, ìšvarta, 

núovarta, są́varta, ùžvarta. Zob. vers̃ti. Porównywalna apofonia w várža ⇐ veržiù; bradà ⇐ 

bredù i drabà ⇐ drebiù. — Drw. prievartìnis ʽprzymusowyʼ, prievartùs ʽskłonny do 

przemocyʼ. Vb. denom. prievartáuti ʽprzymuszaćʼ, išprievartáuti ʽzgwałcićʼ, prievartýti 

ʽzmuszać do czegoʼ (Neisiu, mane prievartýsit gerti ʽNie pójdę, [bo znów] mnie zmusicie do 

piciaʼ). 
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 prieviera stlit. ʽprzesąd, zabobonʼ, LEX ʽAberglaubeʼ. LKŽ X, 731 i ALEW 1236 

akcentują príeviera 1 p.a. LEW 654 pisze «prieviera, auch príevierė». Wydaje się, że prefiks 

prie- ma tu wartość prywatywną i oznacza brak tego, co dany rzeczownik oznacza, w 

przybliżeniu ʽnie-wiara, brak wiaryʼ. To niezwykłe użycie prie- tłumaczy się 

najprawdopodobniej kalką odpowiedniego wyrazu staropolskiego, mianowicie przez-

wiarstwo ʽbrak prawdziwej wiary (chrześcijańskiej)ʼ, zob. SSTP VII, 224. Por. jeszcze 

przezwiarek ʽten, kto nie ma prawdziwej wiary (chrześcijańskiej), bezbożnikʼ, a także 

przezwiństwo ʽniewinnośćʼ ⇐ przez-winny ʽniewinnyʼ (ibid.). SLA 178 pisze o lituanizacji 

(rzekomo) stpol. †przywiara, co też powtarza LEW 654. ALEW 1237 pozostawia prieviera bez 

komentarza, zaś POLŽ w ogóle ten wyraz pomija. 

 príevolė 1 p.a. 1. ʽobowiązek, powinnośćʼ, 2. przest. bibl. ʽpotrzeba ciała, potrzeba 

życiowaʼ — dewerbalne abstractum z suf. -ė- i WSO *vāl- ⇐ val- od vb. cps. privalė́ti 

ʽmusieć, być zobowiązanymʼ lub privalýti ts. (zob.). Paralele apofoniczne: príemonė ⇐ 

primanýti; srovė ̃⇐ sravė́ti; naktìgonė ⇐ ganýti. 

 priežastìs, -iẽs 3 p.a. f. ʽpowód, przyczynaʼ (m.in. SD
1) — abstractum na -ti- od vb. 

cps. *pri-žas-ti, por. žàsti, žandù ʽpowiedziećʼ (por. LEW 654: «Gehört zu žãdas..., žadė́ti»). 

Zob. też ALEW 1293. War. príežastis 1 p.a., też m. príežastis, -čio. Z inną budową: prãžastis 

(zob.). Z inną apofonią: priežostus (zob.). 

 priežidà 3 p.a. gw. 1. ʽmiejsce przed otworem pieca chlebowegoʼ, 2. ʽmurek wokół 

pieca, służący do siedzenia lub stawiania garnków, przypiecekʼ. Przeważają zaświadczenia 

pozbawione samogłoski i w II członie, a tłumaczące się synkopą, por. prieždà 4 p.a. (forma 

literacka), príežda 1 p.a. (w większości gwar auksztajckich). War. m. príeždas. Ze zmianą i > 

e: priežedà, príežeda, żm. pryžedà. Analiza: prie-žid-a. Wyraz ten stanowi jedno z 

nielicznych zaświadczeń dla st. zanikowego od pwk. *žei̯d-, por. žiedžiù, žiẽsti ʽlepić z glinyʼ 

(inne przykłady s.v. židinỹs). Formacja priežidà polega na substantywizacji zwrotu 

przyimkowego *prie židinio ʽprzy ognisku, przy paleniskuʼ. Skrócona osnowa pośrednia: 

*priežid-. Por. zdanie Priežda iš priešakio, kur židinys, o priepečkis iš šalies, vis iš molio ʽP. 

[jest] z przodu, gdzie palenisko, a przypiecek z boku, wszystko z glinyʼ. — Synchronicznie 

umotywowanym derywatem od zwrotu prie žìdinio (zob. židinỹs) jest sb. príežidinis ʽmiejsce 

przy paleniskuʼ. — War. priežiedà, żm. prýžieda pokazują pwk. žied- na skutek wyrównania 

-žid- do osnowy czas. žiedžiù. Inaczej Karaliūnas, Balt XXVIII:1, 1994, 60, który za 

najstarszy uważa zwrot przyimkowy o formie *prie žiedo, a więc z rzeczownikiem w SE, 

*žiedas ʽpiec, paleniskoʼ, mającym stać w alternacji z žaĩdas (zob.). — Drw. papríeždis 1 

p.a., paprieždỹs 3 p.a. ʽpodpiecek, miejsce poniżej «priežda», tj. przedniej części pieca 

chlebowego; wymurowane wgłębienie w ścianie pieca, gdzie trzyma się drwa wraz z 

podpałką, garnki, widły do garnków, miotłę itp.ʼ (por. syn. paprìpečkė, pečkà), drw. 

papríeždinė ts. Liczne warianty: papríeždė 1 p.a. i paprieždė ̃3 p.a.; papríežedė i papriežedė;̃ 

papríežedis i papriežedỹs; pãpryžedis i papryžedė.̃ 

 priežostus SD
1 «dotkliwy, palpabilis» (syn. pasilyčiamas, nuobadus, nekantringas) — 

prawdopodobnie postwerbalny przymiotnik na -us od neoosn. *prižost- jak w prs. *prižostu 

ʽrobię przymówkiʼ (zob. žósti, -stu, žódau ʽpowiedziećʼ ⇐ žõdis). Por. žóstė ʽmowa, sposób 

mówienia; odezwanie sięʼ. Podobną derywację sufiksem -u- widać w bostus SD «mierziony» 

⇐ pabóstu. Etymologicznym znaczeniem priežostus było pewnie ʽdokuczliwy w słowach, 

uszczypliwyʼ. Por. pol. przest. język dotkliwy, dotkliwa przymowka, mowa, rzecz, słowo, 

przysłowie dotkliwe (SPXVI s.v. dotkliwy). ALEW 1325 umieszcza priežostus s.v. žõdis, ale 

budowy nie komentuje.  

 prìgarščios, -ių 1 p.a. f.pl. wsch.-lit. ʽdwie zetknięte ze sobą garście; to, co się mieści 
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w obu garściachʼ (Imk prìgarščiomi, ne saujai ZTŽ ʽBierz przygarściami, nie garściąʼ) — 

zapoż. ze stbłr. prigoršči, prigorščy, por. błr. prýharščy, -aŭ. War. z hiatem po zaniku błr. γ: 

príearščios DVŽ, prìarščios ZTŽ (brak w LKŽ). Zob. też rieškùčios. 

 priim̃čius, -iaus 2 p.a. wsch.-lit. ʽmąż przyjęty do domu i na gospodarkę żonyʼ (Išėjo in 

priimčiùs) — kalka słowotwórcza z błr. gw. prý-jm-ič lub pry-jm-áč ʽzięć przyjęty do domu 

teściaʼ (war. prýjmyš, pryjmák) ⇐ vb. prymácь, pryjmácь, -áju ʽprzyjąćʼ (por. ĖSBM 10, 

104). Analiza: priim̃-čius ⇐ pri-im̃-ti ʽprzyjąćʼ; neosuf. -čius wyabstrahowany w typie 

kirp̃čius ⇐ kirp̃tas (ŽD 79). — War. kontrahowany: prim̃čius ZTŽ. Drw. wsteczny: prìmas 

ZTŽ (por. klãpčius ⇒ klãpas). Zob. też primõkas. 

 prìimga 1 p.a. ʽpoczęstunek, jedzenie przygotowane dla gości, przekąskiʼ (Nedaug 

svečių buvo – mažai prìimgos reikėjo) — dewerbalny rzeczownik na -ga od neoosn. priim- 

⇐ vb. cps. prì-im-u, priim̃ti ʽprzyjąć, przyjmowaćʼ (por. apeigà, nespėgà, núostoga, ŽD 102). 

 prijãtėlis, -io 1 p.a., prijãtėlius, -iaus 1 p.a. wsch.-lit. ʽprzyjaciel, kolegaʼ (LZŽ) — 

miejsce akcentu wskazuje na zapożyczenie z ros. prijátelь lub pol. przyjaciel (stąd też 

pochodzą formy zach.-błr. pryjácelь, pryjácjalь, pryjécelь, por. PZB 4, 174). Tak 

ukształtowane zapożyczenie jest młodsze od príetelis (zob.). Brak w LKŽ. 

 prijem̃nas, -à 4 p.a., prijemnùs, -ì 4 p.a. gw. ʽprzyjemny, miłyʼ — zapoż. ze stbłr. 

prijemnyj, pryjemnyj, por. błr. pryjémny (⇐ pol. przyjemny ʽwywołujący uczucie 

zadowolenia, sprawiający dodatnie wrażenieʼ, od przyjąć, przyjmę ʽwziąć od kogoʼ; znacz. 

etym. ʽtaki, że można go przyjąć, będący do przyjęcia, zaakceptowaniaʼ, zob. Boryś 498, 

Bańkowski II, 936). LKŽ nie potwierdza wymienionego w LEW 185 i 655 war. prijumnus (z 

Kùpiškis). War. z dysymilacją mn > ml: prijemlùs. — Kalką pol. przy-jem-ny jest pri-im̃-nas 

(priimnùs). Niejasna jest zmiana nagłosu w parim̃nas ʽwygodnyʼ. — Drw. prijem̃nastis 

ʽuczucie zadowoleniaʼ (war. priim̃nastis ⇐ pol. przyjemność), war. prijem̃lastis, 

prijemnùmas ʽprzyjemnośćʼ. 

 prijùtas 2, 4 p.a. LZŽ ʽprzytułek, dom starców, dom dzieckaʼ — zapoż. z ros. prijút, -a 

ʽprzytułek, schronienieʼ. 

 prìkis, -io 2 p.a. gw. ʽbosak, długi drąg drewniany, na którym osadzono żelazne okucie 

z hakiemʼ (Atnešk prìkį, reikia iš šulinio viedrą ištraukti ʽPrzynieś bosak, trzeba ze studni 

wyciągnąć wiadroʼ) — zapoż. z prus.-niem. pricke (GL 105, LEW 655, Čepienė 95). Zob. też 

bùsokas, ỹlius i kẽkšis. 

 priklùs, -ì 4 p.a. gw. 1. ʽprzykry, niemiły, nieznośny; nudnyʼ, 2. ʽbrzydki, odpychający, 

wstrętny, obrzydliwyʼ, 3. ʽmdłyʼ, 4. ʽo brzegu: stromyʼ — ze zmiany prikrùs (rzadkie, por. 

LZŽ ʽstromyʼ) drogą dysymilacji r-r > l-r; wyraz zapożyczony ze stbłr. prikryj, prykryj, por. 

błr. prýkry ʽprzykry, nieprzyjemny, dokuczliwy, nieznośny; brzydki; niesmaczny; spadzisty, 

stromyʼ (PZB 4, 142, ĖSBM 10, 97). War. zdysymilowany przez zanik r: pikrùs. — Neoosn. 

prikl-: nepriklỹvas kaimynas JU ʽniedokuczliwy sąsiadʼ. 

 prikorus LEX ʽhochbrüstig, kuris aukštos krūtinėsʼ (PAŽ 372 czyta prikorius) — bez 

etymologii. 

 prikšė́ti, prìkši, prikšė́jo gw. ʽo lodzie: trzeszczeć, pękaćʼ (Ledas da prìkši, ė vaikai jau 

leidinėjas an ledo ʽLód jeszcze trzeszczy, a dzieci już na niego się wypuszczająʼ) — 

czasownik na -ė- od wykrz. *prikš. Por. pikšė́ti ⇐ pìkš m.in. o pękaniu, łamaniu. Czy tutaj 

prìkštas ʽzaczepka, pretekstʼ? 

 prikuskà, gen.sg. prikùskos 2 p.a. gw. 1. ʽkawałek cukru trzymany w ustach podczas 

picia herbaty lub kawyʼ (Geria arbatą su prikuskà), 2. ʽprzekąska, smakołykʼ — zapoż. z 
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ros. prikúska, príkuska, pejte/kušajte s prikuskoj (sb. postvb. od prikusítь ʽprzekąsić, zjeść 

trochę między posiłkamiʼ, zob. SRNG. War. m. prìkuskas. — Na skutek adideowania °kus° do 

czas. ką́s(ti) ʽgryźć, kąsać; jeśćʼ pojawił się war. prikąskà (Kitims dideliai tinka gerti arbatą 

su prikąska). NB. LKŽ X, 743 sugeruje związek z pol. przest. przykąska ʽZubrotʼ. 

 prilėdnùs, -ì 4 p.a. ʽtaki, co znajduje się w pobliżu, styka się z czym, przylega do czego 

(grunt, pole, las)ʼ — ze zmiany *prilėgnus (dn < gn), to zaś z *prilėglus, co zapożyczone ze 

stbłr. prileglyj, prylegly, pol. przyległy ʽprzylegający, sąsiedniʼ (dysymilacja na odległość l-l 

> g-n). Adv. prilėd̃niai: Pridavė girios prilėd̃niai prie pievos. Ta žemė man prilėd̃niai. 

 prilėg̃nas, -à 4 p.a. gw. ʽłagodny, delikatny, dobry, przychylnyʼ (Žmogus prilėg̃nas, 

kurs lipšnus, neatžūlas JU), war. prilėgnùs — ze zmiany *prilėžnas, co zapożyczone z ros. 

gw. priléžnyj ʽłagodny, dobrotliwy, pieszczotliwyʼ (SRNG). NB. LKŽ X, 748 błędnie 

wywodzi z pol. przyległy. 

 primestìnis, -ė 2 p.a. 1. ʽo niemowlęciu: opuszczone przez rodziców, podrzucone 

obcym ludziomʼ: kū̃dikis primestìnis ʽpodrzutekʼ, 2. ʽprzemocą przyłączonyʼ, 3. ʽzakaźny (o 

chorobie)ʼ — dewerbalny przymiotnik na -in- od neoosn. primest- ⇐ primèstas ʽpodrzuconyʼ 

(zob. mèsti). Od tego primestinùkas ʽpodrzutek, znajdaʼ. Osobno zob. pamestìnis. 

 primieras, primierius stlit. ʽprzymierze, sojusz, układ, Bündnis, Bund, Vertragʼ (DP, 

BRB) — zapoż. ze stpol. przymirze n. ʽrozejm, pokój, układ, umowaʼ (pol. przymierze 

ʽsojusz, aliansʼ), przy czym pol. °mirze oddano jako °mieras na skutek adideacji do lit. 

mieras ʽpokój, paxʼ (zob.). Por. scs. primiriti sę ʽpogodzić się z kimʼ, strus. primiriti 

ʽzjednać; poskromić, ujarzmićʼ. Zob. też SLA 179, ALEW 657n. i POLŽ 144. 

 primiẽtas 2 p.a. stlit., gw. ʽcecha, właściwość kogo/czegoʼ (ir kiti primietai Velino DP 

47254 ʽi inne przymioty diabłaʼ. Šitos karvės geri primiẽtai, gali būt pieninga) — zapoż. ze 

stbłr. primetъ (primiotъ) obok f. primeta, por. pol. przymiot ʽprzypadłość, właściwość, 

jakość; skłonność, słabośćʼ. Por. SLA 179 (brak w LEW i ALEW). 

 primõkas 2 p.a. wsch.-lit. ʽmężczyzna, który ożeniwszy się został przyjęty do domu i 

na gospodarkę żonyʼ, por. Insleidau namo primõką kap vilką urvan: nei būt, nei bėgt, geria ir 

skaunas ʽWpuściłam sobie do domu «primoka» jak wilka do nory: ani być, ani uciekać, pije i 

bijeʼ — zapoż. z błr. prymák, -á ʽmąż przyjęty do domu żony; zięć zamieszkały u teściaʼ, 

starsze pryjmák (zob. PZB 4, 146n., ĖSBM 10, 104). — War. primokà m. 2 p.a. (Anà ėm̃ 

primõkų LZŽ ʽOna wzięła [sobie] przyjmakaʼ) ⇐ błr. gw. prymáka, -i m. (PZB, l.c., ĖSBM, 

l.c.). Por. ros. gw. primák a. primáka, pol. gw. przyjmak. Zob. też priim̃čius. 

 prinodà 2 p.a., prìnoda 1 p.a. gw. 1. ʽpociąg, powab, pokusaʼ, 2. c. ʽpociągający 

człowiek, powabna kobietaʼ, 3. ʽpadlina jako przynętaʼ — zapoż. z błr. prynáda f. ʽprzynęta 

na ryby, ptaki, zwierzętaʼ. 

 pripãlas 2 p.a. wsch.-lit. ʽpodołek, wgłębienie tworzące się w sukni lub fartuchu przy 

unoszeniu brzegówʼ — zapoż. z błr. prypól, -u ʽpodołekʼ (gw. prypál). War. f. pripalà: Rañk 

pripalõn avurkùs LZŽ ʽDo podołka zbieraj ogórkiʼ. Osobno zob. palà I. Por. rodzime syn. 

skraĩtas i sterblė.̃ 

 prìpečkas 1 p.a. gw. 1. ʽmiejsce z przodu pieca chlebowegoʼ, 2. ʽprzypiecek, szeroki 

cokół do siedzenia albo grzania się przy piecu; drewniana ława przy piecu, służąca do 

zasiadania, spania albo do stawiania garnkówʼ — zapoż. z błr. prýpečak, -čka (ZS 44). War. 

prìpečka. — Drw. paprìpečkė ʽmiejsce pod przypieckiem, gdzie trzyma się łyżki, garnki i 

patelnieʼ (por. syn. papríeždis). 

 prìsiega 1 p.a., prýsiega 1 p.a. stlit., gw. ʽprzysięga, uroczyste przyrzeczenie; słowa 
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przysięgiʼ (užginęs su prìsiega DP 1596 ʽzaprzał się z przysięgąʼ) — zapoż. ze stbłr. prisjaga, 

prysjaga (prisega), por. błr. prysjáha, -i. ʽDyftong graficznyʼ <ie> oddaje lit. [je] ze zmiany 

[ja], *prisjaga. War. priesiega MT i priesėga MŽ. Akcent na sylabie początkowej oraz prefiks 

o postaci prie- polegają na dostosowaniu pożyczki do rodzimego odpowiednika prìsieka 

obok príesieka ʽprzysięgaʼ, żm. prýsieka (zob. prisíekti). War. z substytucją ė za błr. ʼa: 

prìsėga, prýsėga. Por. SLA 179, ALEW 818n. Nieco inaczej Borowska 347 i LEW 655. — W 

przenośnym użyciu prìsiega c. oznacza ʽmęża lub żonęʼ (na wzór lit. prìsieka, príesieka), 

por. Mano pirmoja prìsiega buvo dau geresnė, nekaip antroja ʽMoja pierwsza żona (mąż) 

była dużo lepsza niż druga (drugi)ʼ. — Vb. denom. prisiegáuti ʽprzysięgaćʼ, prisiegavóti ts. 

Osobno zob. prisiegóti. 

 prisiegóti, prisiegóju, prisiegójau stlit., gw. ʽprzysięgać, poprzysięgaćʼ (Jei aš ją 

privadžiojau, idant kreivai prisiegotų DP 52341 ʽJeślim ja ją podwodził, aby krzywo 

przysięgałaʼ) — zapoż. ze stbłr. prisjagati, prisěgati, prisegati, por. błr. prysjahácь, -áju 

(zob. SLA 179, ALEW 818n.). ʽDyftong graficznyʼ <ie> oddaje [je] ze zmiany [ja], plit. 

*prisjagā́ti. Zob. też prìsiega. Rodzimy odpowiednik to prisíekti. — Drw. paprisiegoju SD 

«poprzysięgam kogo». Nomina: prisiegojimas SD
1 «przysięganie», prisiegnykas SD

1 

«ławnik, przysiężnik» – kalka ze stbłr. prisjažnikъ, pol. przysiężnik; kreivaprisiegnykas DP 

ʽMeineidigerʼ – kalka z pol. krzywoprzysiężca (por. kreĩvas). 

 prisíekti, prisíekiu, prisíekiau 1. ʽsięgać ręką ku górze lub przed siebie celem 

dosięgnięcia czegoʼ, 2. ʽprzysiąc, przysięgaćʼ (war. prisiegti b.z.a.) — formacja prewerbialna 

od síekti ʽsięgać, wyciągać po coś rękęʼ (zob.). U Szyrwida też bez prvb.: siekiu SD 

«przysięgam» (syn. prisiekiu), kraivai, neteisiai siekiu SD «krzywoprzysięgam». Por. 

atsisiekiu SD «odprzysięgam się czego». — Drw. prisíekdinti ʽzaprzysiąc, np. świadkaʼ (caus. 

na -din-), prisíekęs a. prisíekusysis teisė́jas ʽsędzia przysięgłyʼ, príesieka 1. ʽprzysięgaʼ (war. 

prìsieka, żm. prýsieka, prýsyka), 2. c. ʽmałżonek, mąż lub żonaʼ (ten, kto złożył przysięgę 

małżeńską), por. Imsiu Marytę sau už prisieką ʽWezmę sobie Marysię za żonęʼ. Por. jeszcze z 

SD: siekėjas «przysięgacz, przysiężnik», neteisus siekėjas «krzywoprzysiężca», prisiektinis 

SD «przysiężny, przysięgły».  

 prisietis, -čio SD «bite, merces pro vapulando» [ʽodszkodowanie, grzywna za pobicieʼ, 

SPXVI, SW], pl. prisiečiai502. Nie znany z innych źródeł termin prawniczy. Brak w LEW i 

ALEW. Jest to drw. na -i̯a- od formy ptc. prt. pass. prisiẽtas (dosł. ʽprzywiązanyʼ), należącej 

do vb. cps. prisiẽti (zob. siẽti). Wolno przypuszczać, że czas. prisiẽti obok prymarnego znacz. 

ʽprzywiązać, przywiązywaćʼ miał jeszcze znaczenie specjalne ʽwynagradzać za pobicie, 

płacić grzywnę za pobicieʼ. Jako paralela nasuwa się tu polski termin prawniczy nawiązka (⇐ 

nawiązać) ʽkara pieniężna stanowiąca rodzaj odszkodowania za wyrządzoną krzywdę 

moralną lub ból fizyczny; zadośćuczynienieʼ. SPXVI wymienia nawiązkę w dwóch 

znaczeniach: 1. ʽto, czym się wiąże, sidła, pętaʼ, przen. ʽzasadzka, fortelʼ, 2. ʽkara prywatna 

za zranienie lub pobicieʼ. 

 prisigadyti, prisigadiju, prisigadijau stlit. ʽzdarzyć się, przytrafić sięʼ, war. prisihadyti 

(taip ir pačioj Malženstvoj divni priepuoliai prisihadija PK 22710 ʽjako też w samym 

Małżeństwie zwykły się więc dziwne trefunki przygadzaćʼ) — zapoż. ze stbłr. prigoditisja 

ʽzdarzyć się, wypaść, zajśćʼ, stpol. przygodzić się ʽzdarzyć się, przytrafić się, stać się 

przypadkiemʼ. Zob. PAŽ 375. Brak w SLA, LEW i ALEW. Zob. też priegadà. 

 prisimèsti, prisìmetu, prisìmečiau 1. ʽskulić się, usiąść skulonym, przycupnąć, 

przypaść do ziemiʼ, 2. ʽzarazić się chorobą zakaźnąʼ (primestìnis ʽzakaźnyʼ), 3. ʽudawać 

 
502 Rzeczownik ten został wymieniony w SD razem z czas. prisienu [prs. do prisieti], z tym że przy tym ostatnim 

nie podano definicji znaczeniowej.  
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kogoʼ (syn. apsimèsti). W 2. znacz. może być kalką z pol. przest. przymietać się ʽzarażać 

sięʼ. Jedna z formacji prewerbialnych czasownika mèsti (zob.). — SD: prisimeta liga SD 

«przyrzuca się choroba», prisimeta manisp liga SD «zarażam się czym» (syn. ažusikrečiu), 

prisimetinti liga SD «przyrzut, przyrzutna choroba». Por. pol. przest. przymietająca się 

niemoc, przyrzucająca się od drugiego L. 

 prýskis, -io 1 p.a. przest., gw. ʽszczypta, niuch tabakiʼ — zapoż. z prus.-niem. prīske 

ʽPrischen, kleine Prise, mała szczyptaʼ (GL 105), por. nwn. Prise Tabak ʽszczypta tabakiʼ. 

Zob. też žiùpsnis. 

 prìstavas 1 p.a. hist. ʽnaczelnik policji w Rosji carskiejʼ — zapoż. z ros. prístav, błr. 

prýstaŭ, -ava (por. stbłr. pristavъ, prystavъ ʽnadzorca, strażnikʼ). Zob. ZS 44, LEW 654 (s.v. 

priestõvas). Zob. też pristõvas. 

 pristoka b.z.a. wsch.-lit. ʽbrak, niedostatek czegoʼ — dewerbalny rzeczownik na -kā- 

od neoosn. pristo-, wyabstrahowanej z vb. cps. pristóti ʽzabraknąćʼ (por. stóti). Formacja 

porównywalna ze stokà (zob.). Rzadkie użycie sufiksu -kā- w derywacji prymarnej, por. 

spėkà. Zwraca uwagę brak zastępstwa prvb. pri- prefiksem prie- (zob. príe-, príestoga). — 

Drw. pristokumas BRB ʽbrak, wadaʼ (syn. kenkatis). 

 pristotàsis, pristótasis stlit. i gw. ʽopętany (przez diabła, złe duchy)ʼ, por. Tavęsp 

eidavo... velino pristotieji DK 1535 ʽDo ciebie przychodzili... opętaniʼ. Piktų dvasių 

pristotiejie gw. ʽOpętani przez złe duchyʼ — substantywizowana forma od pristótas, 

participium prt. pass. należącego do vb. cps. pristóti m.in. ʽopętaćʼ (zob.). War. pristatas SD 

«opętany od czarta». Teipajeg ir velinai rodės žmonėse pristotose DP 19618 ʽTakże i diabli 

ukazowali się w ludziach opętanychʼ. Brak w ALEW. 

 pristóti, pristóju, pristójau 1. ʽprzystanąć, przyszedłszy zatrzymać się przy czymʼ, 2. 

ʽpostawić stopę na ziemiʼ, 3. ʽ(o miejscu, placu) napełnić się przyjezdnymi, obstąpić coʼ 

(Pristójo vyrų pilnas kiemas ʽPodwórze zapełniło się mężczyznamiʼ), 4. ʽprzybyć, 

przyjechać; osiąść, zamieszkaćʼ (Geri mano šeimininkai – čia pristójau, čia i būsiu ʽDobrzy 

są moi gospodarze – tu zamieszkałem, i tu zostanęʼ), 5. ʽprzystać do kogo503, przystać do 

roboty, do służby, do majstraʼ, 6. ʽzaciągnąć się do wojskaʼ, 7. ʽprzyczepić się do kogoś; 

przestawać z kim, obcowaćʼ, 8. ʽogarnąć – o chorobie, bezsennościʼ (Pristójo gripas, guliu 

lovoje ʽDostałem grypy, leżę w łóżkuʼ), 9. ʽogarnąć swym wpływem, opętać kogoʼ (Jau ji 

turbūt velnio pristóta yra ʽJą chyba diabeł opętałʼ), 10. ʽopiekować się kim, troszczyć się o 

kogo, doglądaćʼ, 11. ʽosłabnąć – o deszczu; zmęczyć się, utracić siłyʼ (Kad jau pristójau, 

belipdama į kalną! ʽTak bardzo się zmęczyłam, kiedy wspinałam się na [tę] góręʼ), 12. 

ʽzabraknąć, nie wystarczyćʼ (Pristójo pinigų ʽZabrakło [nam] pieniędzyʼ). Derywaty 

prewerbialne czasownika stóti (zob.). — Drw. príestoga (zob.), pristoka (zob.), pristójęs adv. 

ʽz uporem (pracować, prosić o co)ʼ, pristótas ʽopętanyʼ (zob. pristotàsis), pristotis CGL 

ʽpoparcie, pomocʼ. 

 pristõvas 2 p.a., prìstovas 1 p.a. 1. hist., gw. ʽnadzorca robotników rolnych we dworze, 

prowadzący rejestr ich pracy, karbowyʼ (Dirba po pristovù ʽPracują pod karbowymʼ), 2. 

przen. ʽniezżęta łodyga zboża pozostała na ścierniskuʼ — zapoż. ze stbłr. pristavъ, prystavъ 

ʽnadzorca, strażnikʼ, por. błr. prýstaŭ, -ava, pol. XVI w. przystaw ʽnadzorca, strażnikʼ. Por. 

SLA 180, LEW 654. Zob. też prìstavas. — W DP obok pristovas ʽprzystawʼ ukazuje się war. 

priestovas, z prie- pochodzenia analogicznego (zob. s.v. príevarkas).  

 
503 Por. Pametęs tikrąjį viešpatį savą, pristojai dergėtuvop ir smarkausp Tironop DP 55532 ʽOpuściwszy 

prawdziwego Pana swego, przystałeś do sprosnego a okrutnego tyrannaʼ. — Ką pristosi, tuo pastosi ʽDo 

kogo przystaniesz, takim się stanieszʼ. 
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 prýštiekis, -io 1 p.a., pryštiekỹs 3 p.a. gw. 1. ʽśniadanieʼ, 2. ʽprzekąska dawana przed 

śniadaniem, obiadem lub kolacjąʼ — zapoż. z prus.-niem. frīštek, por. nwn. Frühstück n. 

Odpowiednik łot. bruõkastis ʽśniadanieʼ ⇐ śrdn. vrōkost (ME I, 342, Jordan 57). — War. z 

sekwencją °štik°, prýštikis, prỹštikis a. prištikỹs oddaje pol. XVI w. frysztyk ʽśniadanieʼ ⇐ 

śrwn. vrüstüc n. (WDLP). — War. prýštukis ma u za niem. ü, podobnie jak w bùksos ob. 

bùksvos i stùkas ob. stùkis. Zob. też GL 105, LEW 656. Co do akutu por. zapoż. ýzbukas, 

šlýpos i zýpa. 

 pritam̃nas, -à 4 p.a. gw. 1. ʽpojętny, rozsądnyʼ, 2. ʽdłużny komu coʼ — zapoż. ze stbłr. 

pritomnyj ʽobecny; zdolny do czegoʼ (błr. prytómny ʽprzytomny, świadomyʼ, pol. przytomny 

ʽświadomy; mający bystry, żywy umysłʼ). War. z dysymilacją mn > pn: pritãpnas (por. 

skarãbnas). 

 privalė́ti, privalaũ, privalė́jau ʽmieć potrzebę, potrzebować, mieć powinność, mieć 

obowiązek, musiećʼ, DP ʽpotrzebować, używaćʼ, SD privalau «nie mam czego; potrzebuię 

czego». War. privalýti, -aũ, -iaũ (m.in. MŽ, DP, WP). Nie całkiem jasne. Zdaniem LEW 656 i 

ALEW 820 stoi w związku z valià ʽwola; władza, mocʼ, scs. volja ʽwolaʼ. — Drw. privalà 

ʽpotrzebaʼ, privalos DP ʽpotrzebyʼ, privãlomas ʽobowiązkowy, obowiązującyʼ, privalu 

impers. ʽpotrzebaʼ (daugiasn̓  pinigų neg privalu DP 5543 ʽwięcej pieniędzy niżeli potrzebaʼ), 

privalùs ʽpotrzebny, konieczny, nieodzowny, niezbędnyʼ (⇒ privalùmas ʽkonieczność; 

dodatnia cecha, zaletaʼ, DP ʽpotrzebaʼ), DP privalingas ʽpotrzebnyʼ. Vb. denom. privaláuti 

ʽpotrzebowaćʼ. — Neoosn. privaly-: privalymas DP ʽpotrzeba, niedostatek, doległośćʼ, SD 

«potrzeba». — Neosimplex valomas, od tego drw. nevãlomas DP ʽwzgardzony, małej wagiʼ 

(znacz. etym. ʽniepotrzebnyʼ). Osobno zob. príevolė. 

 prìvezė 1 p.a. LZŽ ʽsznur, łańcuch dla psaʼ (Šuva an prìvezės būsta) — zapoż. z błr. 

prývjazь, -i ʽuwięź, sznur, rzemień, łańcuchʼ (⇐ pryvjazácь ʽprzywiązaćʼ), por. ros. prývjazь, 

-i ʽuwięź, smyczʼ. 

 prìvezka 1 p.a. LZŽ ʽrzemienne wiązanie w cepach, tzw. gążwaʼ — zapoż. z błr. 

prývjazka, -i (⇐ pryvjazácь ʽprzywiązaćʼ). 

 priviliejus, -aus stlit. ʽprzywilejʼ, SD <priwilieius> «przywiley, priuilegium, 

immunitas, lex priuata» — zapoż. ze stbłr. privilej (privelej, privilij) ⇐ pol. przywilej, -u. 

Drw. <priwilieiawotas> «vprzywileiowany». W SD pisownia zakończenia waha się między 

<ie> i <e>, np. <duot kam priwileiu> «vprzywileiować kogo». Temat na -i̯u- jak aliẽjus, 

pakãjus. — W DP ukazują się war. tematyczne <priwileiias> = privilejas i <priwiliias> = 

privilijas, f. privilija 4 p.a. (to brzmienie oddaje stbłr. war. privilij) ⇐ pol. przest. przywilija; 

drw. privilijavotas ʽuprzywilejowanyʼ. Por. SLA 180, POLŽ 540 (brak w ALEW). — We 

współczesnym jęz. literackim ustalił się rusycyzm privilègija 1 p.a., por. ros. privilégija (⇐ 

nwn. przest. Privilegie, Privilegi, śrwn. prīvilēge, prīvileige, zob. REW II, 431, EWD 1044). 

Por. stbłr. XVI w. privilegija (z pol.). — Vb. denom. privilegijúoti ʽobdarzać przywilejem, 

uprzywilejowaćʼ. 

 prizáitė 1 p.a. wsch.-lit. ʽcunnusʼ (DVŽ) — niejasne. 

 prìzavas 1 p.a. gw. 1. ʽpobór do wojska, zaciąg rekrutówʼ (Jau po prìzavui ʽJuż po 

poborzeʼ (o kimś, kto przekroczył wiek poborowy), 2. ʽsłużba wojskowaʼ (Prìzavą atbuvau 

ʽOdbyłem służbę wojskowąʼ. Dabar prieš prìzava ženijas ʽTeraz żenią się przed wojskiemʼ) 

— zapoż. z błr. gw. prýzaŭ, gen.sg. prýzvu a. prýzavu (ZS 45), por. ros. prizýv ts. 

 prõ praep. z acc. (1) ʽprzez, poprzezʼ: Žiū̃ri prõ dùrų plỹšį ʽPatrzy przez szparę w 

drzwiachʼ, (2) ʽmimo, kołoʼ: Ir ̃ prõ mùs daũg važiãvo ʽI koło nas wiele (wozów) jechałoʼ. 

Zamiast *pruo, zob. pró- II. Nieco inaczej GJL III, § 756. 
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 pró- I. Refleks *prā-, tj. st. wzdłużonego od pra- (zob.) ⇐ pie. *pro. Taki st. 

apofoniczny charakteryzuje niektóre rzeczowniki pochodzące od złożeń czasownikowych z 

prvb. pra-, np. próskyna ʽprzesieka leśnaʼ ⇐ praskìnti; próvėža ʽkoleinaʼ ⇐ pravèžti. W 

części wypadków praeverbium nie pokazuje wzdłużenia, np. prãkasas ʽprzekopʼ ⇐ prakàsti; 

prãnašas ʽprorokʼ ⇐ pranèšti. 

 pró- II. Jako prefiks takich nominów, jak prósenis a. prósenelis ʽpradziadʼ, próainis 

ʽpraprzodekʼ, própernai ʽprzed dwoma latyʼ, jest z pochodzenia członem kompozycyjnym o 

charakterze przysłówka ʽprzedʼ. Jego starszą postacią było jednak *pruo- ⇐ pb. *prō < pie. 

*proh1, a świadczą o tym takie odpowiedniki, jak łac. prō ʽprzed – o miejscu; za, zamiastʼ 

(cps. proavus ʽpradziadʼ, prōnepos ʽprawnukʼ), gr. πρώην ʽniedawnoʼ, πρωΐ, πρῶί ʽwcześnie, 

ranoʼ (od zanikłego adv. *πρώ), stwn. fruo ʽwcześnieʼ, wed. prātár ʽwcześnie, o świcieʼ oraz 

scs. pradědŭ ʽpradziadʼ. Niektórzy analizują *prō jako pie. *pro-h1 i uważają to za skostniałą 

formę instrumentalu sg. do *pro (por. Schrijver 1991, 81). Untermann 2000, 582 odtwarza 

instr.sg. *pro-ə1-ō (ze znakiem zapytania). Inne ewentualności omawia de Vaan 490. Zob. też 

ALEW 820. — Pierwotny refleks litewsko-łotewski *pruo może tkwić w łotewskim 

derywacie pruôjâm adv. ʽna bok, precz, z drogiʼ (war. pruôm), jakkolwiek segment -jām 

pozostaje wciąż niejasny. — Lit. o pojawia się na miejscu etymologicznego uo również gdzie 

indziej, por. 1. pos- zamiast *puos- w złożeniu posnagà ʽkopyto, racicaʼ, 2. rópti 

ʽobejmowaćʼ obok ruõptis ʽgramolić się z trudemʼ (*rōp- jest SO do rėp-, zob. rė́pti), 3. 

glóbti ʽokrywać, otulać; otaczać opiekąʼ zamiast *glúob- (pb. *glōb-, SO do glė́bti, zob.). 

 probastvà 2 p.a., gen.sg. probãstvos stlit. ʽprobostwo, parafia podlegająca władzy 

proboszcza; stanowisko, urząd proboszczaʼ, por. Tai visa duosiu, jei puolęs duosi man 

pagerbimą ir liaupsę, tatai yra, jei man duosi dūšią ir padarysi valią mana, įsipirkdamas ing 

Byskupystę, Probastvą, Pleboniją, Storastystą, Vaitystą DP 38330 ʽToć wszytko dam, jeśli 

upadszy dasz mi cześć i chwałę: to jest, jeśli mi dasz duszę, a uczynisz wolą moję, dokupując 

się Biskupstwa, Probostwa, Plebanijej, Starostwa, Wojewodztwaʼ — zamiast *prabastva, co 

zapożyczone z pol. probostwo, -a n. (SLA 180, POLŽ 144; brak w ALEW). Zob. też 

prãbaščius. 

 probavóti, probavóju, probavójau stlit. ʽpróbować, poddawać próbieʼ, war. prabavóti 

— zapoż. ze stbłr. probovati, por. błr. prabavácь, -úju (⇐ pol. XVI w. probować, z krótkim 

o jak w łac. probāre; pol. próbować od próba, gdzie długość z nwn. prōbe, o czym 

Bańkowski II, 798). Zob. też SLA 181, LEW 642, ĖSBM 9, 320. Pominięte w ALEW. — Z 

substytucją sufiksu: wsch.-lit. prõbyti, -iju, -ijau ʽkosztować (np. samogonu)ʼ, paprõbyti 

ʽspróbowaćʼ (LZŽ). 

 próboba 1 p.a. stlit., gw. ʽprababkaʼ, SD <probaba> «prababa» — zapoż. ze stpol. 

prababa ʽmatka dziada lub babkiʼ, z akcentowanym prefiksem jak w próainis i próanūkas. 

Por. SLA 175, LEW 642 (brak w ALEW i POLŽ), Bańkowski II, 756. War. próbobė (zdrob. 

próbobutė ʽprababkaʼ, por. błr. prabábka), prãbobė (prãbobutė). Zob. pródiedas.  

 procèsija 1 p.a., procesijà 2 p.a. ʽprocesja, obrzędowy pochód religijny ze śpiewami, 

chorągwiami i obrazamiʼ; starszy jest wokalizm a w przest. pracèsija, pracẽsija, SD 

<pracessia> «processya kościelna» — zapoż. ze stbłr. procesija, processyja ⇐ pol. przest. 

procesyja. Inaczej SLA 175 i LKŽ X, 487: z pol. procesja. Brak w ALEW i POLŽ. — Gw. 

pracesija ma znaczenie poboczne ʽchorągiew kościelnaʼ, por. Pracesijas siuvo Kražių 

minyčkos ʽChorągwie szyły mniszki z Krożʼ. 

 procià 2 p.a., gen.sg. prõcios 2 p.a. stlit., gw. ʽtrud, mozół, wysiłek; pracaʼ — zapoż. ze 

stbłr. XVI w. praca ⇐ pol. praca (⇐ stczes. prácě). War. procà, prõcė, też z -č-: pročià, 

prõčė. Zob. SLA 181, ZS 44, LEW 657, POLŽ 540n. (brak w ALEW). — Vb. denom. 
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prociavóti, procavóti (war. proč-) ʽpracować, ciężko pracowaćʼ ⇐ stbłr. pracovati, pracevati, 

por. błr. pracavácь, -úju, 3 sg. -úje (⇐ pol. pracować, -uję). Rodzime procióti, prõcioti. — 

Sb. prociaunỹkas ʽpracownik, robotnik, parobekʼ ⇐ błr. pracaŭník, -á. War. akc. 

prociáuninkas, pročiáuninkas odpowiada pol. pracownik. 

 pródiedas 1 p.a. stlit., gw. ʽpradziadʼ — zapoż. ze stbłr. pradedъ, pradjadъ, por. strus. 

pradědъ, błr. prádzed, -a. Zob. SLA 175, LEW 643 (brak w ALEW). War. prãdiedas, 

pradiẽdas, pradiẽdis. SD
1 <pradiedas> «pradziad; prapradziad», SD <prodiedas> «pradziad». 

Por. próboba. 

 próga 1 p.a., progà 4 p.a. 1. ʽsprzyjająca okoliczność, odpowiednia chwila, 

sposobność, okazja do czegoʼ (Atsitiko próga ʽTrafiła się okazjaʼ. Buvo prógos ir su juo 

pasikalbėti ʽByła sposobność i z nim porozmawiaćʼ), ta próga adv. ʽprzy (tej) okazjiʼ), war. 

m. prógas przest. ʽokazjaʼ, 2. gw. ʽszpara, szczelina, lukaʼ, 3. gw. ʽwolne, jasne miejsce w 

lesieʼ, 4. ʽwolna chwila, czas wolny od zajęćʼ. — War. s-mobile: spróga 1 p.a. przest. 

ʽsposobność, okazjaʼ: sprógos ieškoti ʽszukać okazjiʼ, sprogà 4 p.a. ʽszczelina, wyrwa, 

otwór; pączek, latorośl; iskraʼ. Chodzi tu prawdopodobnie o rzeczownik postwerbalny od 

sprógti ʽpękać, rozrywać sięʼ (zob.). Nietrafne wydaje się stwierdzenie LEW 643, jakoby 

próga była alternantem apofonicznym do pragà ʽotwór, dziuraʼ. — Sb. pragà jest wariantem 

s-mobile do spragà ʽotwór, dziura, przerwa; brakʼ. To ostatnie przedstawia drw. 

postwerbalny od spragė́ti m.in. ʽpękaćʼ (zob.). — Drw. prógymė ʽniewielka polana, łąka w 

lesie; rzadsze miejsce w lesieʼ, próguma a. progumà ts., prógumas ʽszczelina, otwór; rzadkie 

miejsce w lesie; prześwit w chmurach; wolny czas, sposobna chwilaʼ (war. synkopowany: 

prõgmas, por. ŽD 203). 

 proglià 2 p.a. LZŽ ʽbagno, trzęsawiskoʼ (Prõglioj čuc̓  nenustapijo žmuoj ʽNa bagnie 

omal nie utopił się człowiekʼ) — niejasne. 

 próperša 1 p.a. 1. ʽmiejsce na jeziorze, rzece lub bagnie, które w zimie nie pokrywa się 

lodem, tzw. płońʼ, war. praperšà (syn. próstravas), 2. ʽprzerębelʼ, 3. ʽprześwit między 

chmuramiʼ, 4. ʽrzadsze miejsce w lesie, polanaʼ (syn. próstrava), 5. ʽszpara, szczelinaʼ. Z 

innym sufiksem: próperšas przest. ʽbezdeń, otchłańʼ. Por. n.m. Praperšà. Sb. próperša jest 

formacją postwerbalną od vb. cps. *praperšėti ʽprzerywać co przez rozdrapanie, rozdarcie, 

przerycieʼ, por. pwk. pie. *perḱ- ʽdrapać, ryć, kopaćʼ (wymieniony s.v. peršė́ti). Paralele: 

próplėša ʽrozdarte miejsce (w ubraniu)ʼ ⇐ praplė́šti; prórėža ʽnacięcie, przecięcie, przekrójʼ 

⇐ prarė́žti. — Drw. wsteczny deprefigowany: peršà DVŽ ʽmiejsce na bagnie obfitujące w 

źródłaʼ, perša b.z.a. ʽpłońʼ (por. prakýra ⇒ kýra). — War. apofoniczne na SO parš-: 

praparšà ʽpłoń; przerębelʼ (war. preparšà), praparšas: SD «row» (syn. perkasas), SD
1 1. 

«iaskinia» (syn. duobė gili, tumsi), 2. «odchłań» (syn. duobė gili), 3. «przepaść» (syn. 

prapultis). Brak w LEW i ALEW.  

 prõsas 2 p.a. gw. ʽżelazko do prasowaniaʼ — zapoż. z błr. pras, -a m. (⇐ pol. gw. 

prasa f. ʽżelazkoʼ). Por. LEW 658, ZS 44, ĖSBM 9, 361. — Vb. denom. prõsyti, -iju, -ijau 

ʽgładzić żelazkiem, prasowaćʼ. — Wsch.-lit. prosùiti ʽprasowaćʼ ma za podstawę prs. 

prosùja ⇐ błr. prasúje, -avácь (ZS 114). 

 prõtas 2 p.a. ʽumysł, rozum, rozsądekʼ. Odpowiednik łot. pràts ts., też ʽzmysł; wola, 

chęćʼ. Pb. *prāt-a-, drw. na st. wzdłużenia od prat-, por. pràsti ʽprzyzwyczajać się, 

nawykaćʼ. Odpowiednik stpr. prātin acc.sg. ʽrada, Rathʼ: Deiws wissan wargan prātin bhe 

quāitan lemlai bhe kūmpinna ENCH ʽBóg łamie i udaremnia wszelką złą radę. Gott allen 

boesen Rath vnnd willen bricht vnd hindertʼ. Z inną budową: į́protis (zob.), paprotỹs (zob.). 

Zob. LEW 658. Według ALEW 821 prõtas ma być zleksykalizowaną formacją typu τόμος od 

pie. *preh1t- ʽrozumiećʼ, rekonstrukcja: pie. *proh1to- ʽrozum, rozsądekʼ. Kroonen 156 
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zestawia prõtas z adi. pgerm. *frōda- ʽmądry, inteligentny, doświadczonyʼ (goc. froþs, stisl. 

fróðr, stang. frōd, stwn. fruot) i twierdzi, że pb. *ā stoi na miejscu pb. *ō. — Drw. beprõtis 

m. ʽszaleniec, wariatʼ, bẽprotis m. ʽkluski ze skwarkamiʼ, nevìsprotis m. ʽktoś niespełna 

rozumu, niezupełnie normalnyʼ, protìngas ʽmądry, rozumny, rozsądnyʼ (łot. pràtîgs), 

protlyvas przest. ts., sámprotis m. ʽrozumowanie, rozumienie, pojęcie, rozsądekʼ, war. 

zdysymilowany: sánprotis (⇒ vb. denom. sámprotauti ʽrozumować, myśleć, sądzić, 

przypuszczaćʼ), cps. protomeilė SD «filozofia» (neol., por. meilùs). — Ze stpr. onomastyki 

znamy imię Na-prat, Na-prot, Na-procz (Trautmann 1925, 66). Można je objaśnić jako kalkę 

hybrydalną ze stpol. Na-mysł. 

 provà, -õs 4 p.a. stlit., gw. 1. ʽprawo, ogół norm prawnychʼ, 2. ʽuprawnienie, to, co 

komu przysługujeʼ (Mes provą turim ir macį MŽ 3501 ʽMamy prawo i władzęʼ), 3. gw. 

ʽsprawa w sądzie, proces sądowyʼ (łot. prāva ts.), 4. gw. ʽzwyczajʼ (Tai prie mūsų tokia 

provà ʽU nas jest taki zwyczajʼ) — zapoż. ze stbłr. pravo, błr. práva, -a n., por. pol. prawo, -

a (SLA 181, ZS 44, LEW 658, ALEW 821n.). — Vb. denom. prõvyti, -iju, -ijau m.in. BRB 

ʽsądzić, richtenʼ (⇒ apiprovytojas stlit. ʽoprawcaʼ), provótis a. provavótis ʽprocesować się z 

kim w sądzie; kłócić sięʼ ⇐ pol. przest. prawować się. Por. łot. prãvâtiês ʽprocesować sięʼ, 

pravîtiês, prãvuôties ts. ⇐ prāva ʽsprawa sądowaʼ. NB. ALEW, l.c. przez niedopatrzenie 

miesza prõvyti ʽsądzić kogoʼ (⇐ provà ʽprawo; proces sądowyʼ) z próvyti ʽpolepszyć, 

naprawić; zrobić, wykonaćʼ, co jest deprefigowanym derywatem od papróvyti. 

 proviántas 1 p.a. ʽżywność; zapas żywnościʼ — zapoż. z ros. proviánt ts. (od XVIII w., 

⇐ nwn. Proviant m. ʽżywność dla wojska i koni wojskowychʼ, śrwn. prophande, provande 

⇐ śrniderl. provande ⇐ stfr. provende, por. EWD 1053, REW II, 438). Gw. praveñtas 2 p.a. 

ʽjedzenie zabierane w drogę, w podróżʼ. — Obok tego: przest. pravijañtas 2 p.a. (Kurschat) 

⇐ prus.-niem. provejant (GL 104); gw. pròvintas 1 p.a. (Pùnskas) ⇐ pol. prowiant. 

 próvyti, próviju, próvijau stlit., gw. 1° ʽpolepszyć, naprawić; zrobić, wykonaćʼ – drw. 

deprefigowany od papróvyti ts. (⇐ pol. poprawić, naprawić), 2° ʽwykonywać, robić, 

szykowaćʼ – drw. deprefigowany od išpróvyti ʽwykonać, zrobić, wyszykowaćʼ (⇐ pol. 

wyprawić), 3° ʽsprawiać (świnie, ryby), patroszyć, przygotowywać do spożyciaʼ – drw. 

deprefigowany od išpróvyti, 4° ʽzaprawiać, krasić (potrawę)ʼ – drw. deprefigowany od 

užpróvyti (⇐ pol. zaprawić). — Neoosn. provij-: provijimas przest. ʽpolepszenie, 

Besserungʼ. — Neoosn. provy-: paprovytojas BRB ʽwychowawca, nauczycielʼ, provytinas 

przest. ʽgrożący zawaleniem, baufälligʼ (dosł. ʽwymagający naprawyʼ): troba taisytina 

(provytina, sugrautina) ʽein baufällig Hausʼ (por. ALEW 822).  

 prožnykas stlit. ʽkiermaszʼ (hapaks w DP 57337, zob. PAŽ 380) — ze zmiany 

*prāžnykas, co zapożyczone z pol. XVI w. prażnik ʽświętoʼ (Bo prawie w ten dzień święty na 

Prażnik trafiło się to jego wybieganie, Stryjkowki 1582; SPXVI XXX, 240; wyraz znany już 

od 1390 r., SSTP VII, 50). Por. starobiałoruski odpowiednik z -z-: praznikъ ʽświęto; 

uroczystość; czas wolny od pracyʼ, co jest wariantem do prazdnikъ (HSBM). LKŽ czyta 

niedokładnie prožnikas. Dalsze szczegóły s.v. apražnykas. Zob. też SLA 181 (brak w LEW i 

ALEW). 

 prū̃das 2, 4 p.a. przest., gw. ʽsadzawka, stawʼ — zapoż. ze stbłr. prudъ, por. błr., ros. 

prud, -á (SLA 181, ZS 45, LEW 659, ĖSBM 10, 44). SD: prūdas «staw wodny», iškuopiu prūdų 

«szlamuię sadzawkę», ištakas prūdo «upust, spust w stawie», neplauktinas prūdas 

«niepławny staw». War. z palatalizowanym nagłosem: priū̃das, n.rz. Priū̃dupis (por. priū́sas 

ob. prū́sas; priusnà ob. prusnà). Odpowiednik łot. pruods ⇐ ros. prud. Zob. syn. kū́dra i 

sõželka. — Cps. kūdrãprūdis ʽsadzawka z brudną wodąʼ (por. kū́dra) – złożenie 

synonimiczne typu liū́nabalė, raĩstpelkė. Vb. denom. prū̃dyti, -iju ʽmyć (dzieci); obficie laćʼ, 
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užprū̃dyti ʽzagrodzić bieg wody (np. o bobrach), spowodować wezbranie, rozlanieʼ, refl. 

ʽzatkać się (o kominie)ʼ. — N.jez. Prū̃das 7x (też n.rz.), Prūdẽlis 5x (też n.rz.), 

Prūdavýkščiai 3x (por. pečiavýkštis), n.rz. Prūdýkščius (*Prūd-výkščius), Prū̃dintakis, 

Prū̃dupė. N.m. Prū̃dai 2x, Prūdaĩ, Prū̃diškė, Prū̃diškės (pol. Prudziszki w Suwalskiem, NMP 

IX, 265), Prūdžiónys, cps. Antãprūdė, Ažùprūdis, Ažùprūdžiai, Paprū́džiai, Paprūdžiaĩ 8x, 

Užùprūdžiai 2x, Ùžprūdžiai 2x, Dìdžprūdžiai, Didžprūdėl̃iai. 

 prū̃dyti, išprū̃diju, išprū̃dijau, zwykle z prvb. iš- wsch.-lit. ʽodwszawić bieliznę, 

ubranie, kożuch w łaźni przy użyciu gorącej pary albo w piecuʼ (Brudo ažsivedė adiežoj, 

reikia ją pečiui išprūdyt) — zapoż. z błr. gw. prúdzicь (adzežu ŭ lazni) ʽusuwać wszy w 

wysokiej temperaturze, dezynfekowaćʼ (PZB 4, 118, ĖSBM 10, 44n.). 

 pruñkšti, pruñkščia (war. pruñkšta), pruñkštė 1. ʽo koniu: chrapać nozdrzami silnie 

wypuszczając powietrze, parskać, prychaćʼ, 2. ʽparskać śmiechem, wybuchać śmiechemʼ, 3. 

ʽprychać przy myciu się zimną wodąʼ, 4. ʽo kocie: fukać, prychać, będąc złym, 

zaniepokojonymʼ, 5. ʽpryskać (wodą)ʼ, 6. ʽsiąpić, mżyćʼ (Nelyja, bet vis tiek kasdien 

pruñkščia – nėra džiovos ʽNie pada, ale co dzień mży, nie ma suszyʼ) — czasownik 

utworzony od interi. prùnkšt, pruñkšt (też pruñkst, prùnkš), imitującej parskanie lub 

tłumiony śmiech. War. pluñkšti (od interi. *plunkšt). Zob. syn. purk̃šti oraz šnarp̃šti, 

šnerk̃šti. Por. psł. *pryxati s.v. prùsti. — Iter. prùnkščioti, prùnkštauti. Nomina: prùnkšta c. 

ʽwesołek, figlarzʼ, prùnkštos f.pl. ʽfigle, psotyʼ. 

 prū́sas 1 p.a., pl. prū́sai, -ų 1. ʽPrusak, mieszkaniec średniowiecznych Prusʼ (por. łot. 

prũsis), 2. ʽmieszkaniec b. Prus Wschodnich, tzw. Litwy pruskiej; mieszkaniec okręgu 

Kłajpedyʼ, 3. ʽNiemiecʼ, 4. ʽluteranin, członek kościoła ewangelicko-augsburskiegoʼ (war. 

priū́sas). Fem. prū́sė ʽPrusaczkaʼ, drw. gw. prūsélka ts. (por. łot. prũsene, prūsiẽte). Nazwa 

kraju: stlit. Prūsa 1673 = Prū́sa, potem Prū́sai i Prū́sija, zob. Būga, RR II, 232 i III, 117, 

247. Z jęz. staropruskiego por. 1° en prūsiskan tautan ʽw kraju pruskim, im Land zu 

Preussenʼ, 2° Mixkai bhe Prūsiskai adv. ʽpo niemiecku i po prusku, Teutsch vnd Preussischʼ. 

Łot. prũsis ʽPrusakʽ, Prušmale ʽPrusyʼ (II człon mala ʽkraj, skrajʼ), por. ME III, 400. 

Etymologia nazwy etnicznej prūs- pozostaje niejasna. Przegląd literatury daje LEW 659. 

Nazwa Prusów ukazuje się w IX w. w postaci Bruzi u tzw. Geografa bawarskiego i Burūs u 

podróżnika hiszpańskiego Ibrahima-ibn-Jakuba (zob. Mažiulis 1966, 13n., Ardoino, ALL 75, 

2016, 15n.). Formy latynizowane, uczone: Prutheni, Pruzzi a. Pruzze (⇒ Pruzzia, Pruzza, 

Pruschia); niem. Prūzzen, Preussen. Na uczonej etymologii *Po-Russi, niby ʽmieszkający w 

pobliżu Rusiʼ opiera się latynizujący war. Borussi (⇒ Borussia), zob. Nesselmann 1873, 144, 

Trautmann 1910, 412. Fakt, że Polacy, starzy sąsiedzi Prusów, nie nazywają ich †Prysy 

(pbsł. *ū > słow. pol. y), lecz Prusy, dowodzi stosunkowo późnego zetknięcia się obu tych 

etnosów. Szczegółowe omówienie toponimii i hydronimii Prus w podziale na poszczególne 

prowincje dał Būga, RR III, 110n. Zob. też Karaliūnas 2015, 237n. 

 prùsnos, -ų 2 p.a. f.pl. 1. ʽpysk zwierzęcia, morda, paszczaʼ (war. sg. prusnà, priusnà), 

2. wulg. ʽpyskʼ: Gausi į prusnàs / per prusnàs! ʽDostaniesz po pysku!ʼ. Odpowiedniki 

bałtyckie: łot. prusnas f.pl. ʽwargi, ustaʼ, stpr. prusnas gen.sg. ʽoblicze, twarz, Angesichtʼ, 

por. prei prusnas polīgun Deiwas ENCH ʽna obraz Boga, zum Bilde Gottesʼ. Trudne. 

Zestawiano z czas. prùsti ʽdobrze rosnąć, rozwijać się; nabierać ogładyʼ (zob. LEW 648n., 

s.v. praũsti), ale wynikające z tego trudności znaczeniowe nie zostały na razie 

przezwyciężone. — Drw. ámprusnis ʽrzemień ogłowi końskiejʼ (por. am̃palas, ámpirštė oraz 

añ jako wariant do añt), im̃prusnis ʽkaganiec dla psaʼ (por. praep. į)̃. 

 prūsõkas 2 p.a., zwykle pl. prūsõkai, -ų ʽowad z rzędu karaluchów, karaczan prusak, 

Blatella germanicaʼ (war. prusõkas), por. Pas juos pilni plyšiai prūsokų, net knibžda ʽU 
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nich szpary [są] pełne karaluchów, aż się roiʼ — zapoż. z błr. prusák, -á, pl. prusakí, -óŭ 

(ZS 45, LEW 659) lub ros. prusák (polonizm, zob. REW II, 451). Por. pol. prusak, pl. 

prusaki ʽBlatella germanicaʼ, nazwa owada przeniesiona z nazwy etnicznej Prusaków, 

mieszkańców byłych Prus Wschodnich (nwn. Preusse m. ʽPrusakʼ, Preussen ʽPrusyʼ). 

Niemcy nazywają tego owada Russe m. czyli ʽRosjaninʼ. Czesi mają dwie nazwy: 1° šváb, 

co polega na zmieszaniu germanizmu šáb (⇐ nwn. Schabe f. ʽkaraluchʼ) z nazwą etniczną 

Szwabów (nwn. Schwab m. ʽmieszkaniec Szwabiiʼ, Schwabe f. ʽowad prusakʼ; oba wyrazy 

niemieckie zostały też przejęte do jęz. polskiego w XV w., zob. WDLP, s.v. Szwab), 2° rus, 

dosł. ʽRosjaninʼ, co jest kalką z nwn. Russe m. ʽowad prusakʼ (zob. Rejzek 646, 551). 

POLŽ 542n. twierdzi – wbrew lit. akcentuacji – że prūsõkas jest polonizmem. Zob. też 

bambadiẽris. 

 prùsti, prūstù (*prųstù < *pruns-stu, war. prunsù), prusaũ 1. ʽdobrze rosnąć, rozwijać 

sięʼ, 2. ʽdojrzewać umysłowo, kształcić się, zdobywać wiedzęʼ, 3. ʽnabierać ogłady, poloruʼ, 

cps. atprùsti a. išprùsti ʽpoprawić się na zdrowiu, ciele, rozwinąć się; nabrać ogłady, 

wykształcić się; wzbogacić się; stać się pysznym; stać się wybrednymʼ, praprùsti 

ʽpodkształcić się nieco, nabrać ogładyʼ — formacja inchoatywna z infiksem -n- względnie z 

suf. -sta- od prus-, co jest st. zanikowym do praus- (pie. *preu̯s-/*prus-), zob. praũsti ʽmyć, 

obmywaćʼ. W kwestii semantyki prus- por. współrdzenne formy łot. praũstiês, -šuôs, -šuôs 

ʽo zwierzętach domowych i roślinach: rosnąć i mocniećʼ. LEW 649 daje prasitrýnęs ʽtaki, co 

nabrał ogładyʼ (ʽco się przetarłʼ) jako paralelę semazjologiczną. — Drw. prùsinti caus. 1. 

ʽkształcić dzieciʼ, 2. ʽodkarmiać (prosię), sprawiać, żeby nabrało wagiʼ. Nomina: prùsnos 

(zob.), prusuõlis ʽczłowiek wykształcony, obytyʼ. — WSZ prūs-: išprū́sti, -prū́stu, -prū́sau 

ʽrozpieścić się, rozpuścić się, wpaść w niesubordynacjęʼ. — W słowiańskim są dwie 

kontynuacje alternantu *prūs-: 1° psł. *pryxati < pbsł. *prūs-ā-, por. bg. gw. príxam ʽsapać, 

dyszećʼ (cs. pryxanije ʽrżenie, chrząkanieʼ), ukr. prýxaty ʽparskać, prychaćʼ, pol. prychać, 2° 

płn.-słow. *pryskati, por. ros. prýskatь ʽpryskać, tryskać; padać drobnymi kroplamiʼ, czes. 

prýskat ʽtryskać, strzykaćʼ (refl. prýskat se ʽtrzaskać, pękaćʼ), pol. pryskać ʽrozpryskiwać co, 

zraszać kroplami; pękać na kawałki, rozlatywać sięʼ – intensivum z suf. -ka- i WSZ od 

*prŭsnǫti ʽprysnąć, bryznąćʼ lub *prŭxati ʽparskaćʼ (słń. pŕhati ʽsapać, parskaćʼ). Inaczej 

Boryś 487, który wyodrębnia suf. -ska-. NB. Pol. przest. pryskać ʽprychać, parskaćʼ pochodzi 

z metatezy pyrskać, por. ukr. pýrskaty (Bańkowski II, 806). — Nie do końca jasny jest 

homofon prùsti, prū̃sta (war. pruñsa), prùso odnoszący się do skóry: ʽstawać się szorstką, 

pierzchnąć, strupiećʼ, nuprùsti ʽspierzchnąć (od wiatru, gorączki); wystrzępić sięʼ; z 

palatalizowanym nagłosem priùsti: apipriùsti ʽosypywać się, rozpadać się (o budowli)ʼ. 

 prū̃tas 2 p.a. wsch.-lit. 1. ʽdrewniany ząb w bronieʼ (Akė́čiom kadái dzìrbo 

medžiaginiùs prūtùs ʽKiedyś robiło się drewniane «prūtai» do bronʼ), 2. ʽpręt wikliny do 

wyplatania koszaʼ, 3. ʽkołek w burcie łodzi do oparcia wiosła podczas wiosłowania, tzw. 

dulkaʼ (por. syn. dulà), 4. ʽprzeciwna ostrzu tępa strona kosy, płazʼ (syn. virkščià), 5. ʽpręt 

jako miara długościʼ — zapoż. ze stbłr. prutъ ʽpręt, kij; pręt żelazny; miara długościʼ, błr. 

prut, -a m.in. ʽstosunkowo długi i cienki kawałek drewna, rózga, witka, tyczka; kawałek 

drutu; żerdź, pręt ogrodzenia; płaz u kosyʼ (zob. ĖSBM 10, 48). — Drw. prūtinis medis 

ʽdrzewo, z którego robi się tyczki, żerdzieʼ, prūtinė tvora ʽpłot z żerdziʼ. Vb. denom. prū̃tyti, 

-iju, -ijau ʽnaprawiać drzewce kosy przez przymocowanie doń prętaʼ, išprū̃tyti ʽwyciągnąć; 

zwymiotowaćʼ. — N.jez. Prū̃tas, n.rz. Prūtẽlė. N.m. Antaprū̃tai, Antaprū̃tis. — Tu też 

prū̃tkas gw. ʽdrewniany a. metalowy pręt do robót dzianychʼ (Paduok prūtkus, megsiu 

pirštinę ʽPodaj druty, zrobię rękawiczkęʼ) ⇐ błr. prutók, -tká (LKŽ mylnie wskazuje pol. 

prątek jako źródło). 

 psálmė 1 p.a. ʽpsalm, uroczysta pieśń religijnaʼ (m.in. DP) — zapoż. ze stbłr. psalьma, 
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błr. psálьma. Oprócz tego w XVI w. używano polonizmu psálmas (m.in. MŽ, DP) ⇐ pol. 

psalm. Zob. SLA 182, LEW 660; brak w ALEW i POLŽ. NB. Białoruska forma literacka 

rodzaju męskiego psalóm, -lmá może być kontynuacją stbłr. psalomъ (wariant do psalmъ, 

psalьmъ) albo też rusycyzmem, por. ros. psalóm, -lmá (strus. psalŭmŭ, psalŭmosŭ ⇐ gr. 

ψαλμός, REW II, 457); TSBM 4, 510 mylnie wywodzi błr. psalóm wprost z jęz. greckiego. — 

Drw. psalmýnas ʽzbiór psalmów, psałterzʼ, psálmininkas ʽpsalmistaʼ. — W SD s.v. żołtarz 

figuruje giesminės knygos f.pl. «liber psalmorum sacrorum, psalterium» (por. giesmė)̃. — 

Obca litewskiej fonotaktyce zbitka ps- stała się przyczyną przekształcenia nagłosu tego 

wyrazu, stąd war. 1° z protetycznym a-: apsálmė, apsálma, apsálmas (por. akmỹnas ob. 

kmỹnai), 2° z anaptyktycznym a: pasálmė, pasálmas a. pasalm̃as (por. šãratas ob. šrãtas, GJL 

I, § 340), 3° z uproszczeniem ps- > s-: sálmė. Do tego insercja i do grupy -lm-: psãlimas 

(NDŽ). 

 pucúoti, pucúoju, pucavaũ pot. 1. ʽwycierać do czysta, czyścić, usuwać brud, 

zanieczyszczenieʼ, 2. ʽpatroszyć (prosię, ptaka)ʼ, 3. ʽrozrzucać siano (do suszenia)ʼ, 4. 

ʽspulchniać ziemięʼ, 5. ʽo jastrzębiu: rozszarpywać (kurę)ʼ, 6. nupucúoti ʽurwać zwęglony 

koniec knota; otynkować ścianęʼ, 7. przen. ʽpałaszować, z apetytem, chciwie jeść, żrećʼ, refl. 

pucúotis ʽubierać się ładnie, stroić się, przyozdabiać siebie czymʼ — zapoż. z nwn. putzen, 

prus.-niem. putse (GL 106). Stąd też łot. pucêt ʽczyścić; ozdabiać, upiększaćʼ. War. 

sufiksalny pùcyti, -iju, -ijau. Por. LEW 660. — Wsch.-lit. išsipučiùiti ʽtak się oczyścić, że 

wygląd zwraca uwagęʼ: Ató iśipućùjis ʽPrzyszedł wymuskanyʼ (ZS 45) ⇐ pol. pucuje, 3 sg. 

prs. do pucować (⇐ nwn. putzen). 

 pučiùtės 2 p.a. f.pl. gw. ʽdrewniaki wyżłobione z jednego kawałka drzewaʼ (Pas mus 

dar kai kas su pučiùtėms nešioja ʽU nas ten i ów nosi jeszcze «pučiutės»ʼ). Niejasne. 

 pūčkà I 2 p.a., gen.sg. pū̃čkos SD stlit. ʽarmata, działoʼ, SD «działo», pūčka kareivinė 

SD «możderz woienny» — zapoż. ze stbłr. puška, por. błr. púška, -i (SLA 182, LEW 660). 

Zawiera čk ze zmiany šk, por. gw. pūškà ʽkarabin; działoʼ (paralele: plėčkà, rėčkà). SD: 

tiesiogiai statyt pūčkų «narychtować działo» (syn. taisyt), šaudau pūčkomis ing miestų «biję 

z dział do miasta» (syn. daužau mūrus, grauju), pūčkašaudis cps. «puszkarz, co rychtuie 

strzelbę» (por. šáudyti). Osobno zob. pūčkõrius. 

 pūčkà II 2 p.a., gen.sg. pū̃čkos przest. 1. ʽgrubszy koniec jajaʼ, 2. ʽszerszy koniec w 

łodziʼ, 3. przen. o kobiecie ciężarnej (Váikščioja kaĩ pūčkà ʽChodzi jak «pučka»ʼ, ZS 45) — 

zapoż. z błr. púčka ʽgrubszy koniec jajaʼ, por. ros. gw. púka ts. Por. SLA 182, LEW 660, 

ĖSBM 10, 259. Zob. też pūnė ̃II. 

 pūčkà III 2 p.a., gen.sg. pū̃čkos przest. 1. ʽnaczynie w kształcie pucharu służące do 

przechowywania hostii, cyboriumʼ (LEW 660; pominięte w LKŽ), 2. ʽzrobiony z rogu 

pojemnik na proch a. tabakęʼ — ze zmiany pūškà ts., co zapożyczone z pol. puszka (zob. 

Bańkowski II, 967). Por. wtórne -čk- w plėčkà, rėčkà i minyčkà. — Drw. pūčkẽlė 

ʽpudełko/pudełeczko, np. zapałek; klateczka dla matki pszczółʼ. 

 pūčkõrius, -iaus 2 p.a. stlit. ʽartylerzystaʼ, SD
1 «puszkarz» — ze zmianą -šk- na -čk- 

zapożyczone ze stbłr. puškarъ, puškarь, błr. puškár, -á. Zob. też pūčkà I. — Nazw. 

Pūškõrius, Pūčkõrius, Puškõrius, Pučkõrius. N.m. Pūčkõriai 2x, Pūčkõriškė, Pūčkõriškiai. 

 pū́damas, -à ʽgnijącyʼ. Analiza synchroniczna: pū-dama-s, tzw. participium 

contemporale na -dama- od pū́ti ʽgnićʼ. Analiza historyczna: pūda-ma-s, participium prs. 

pass. na -ma- od prs. o suf. -da-, pb. *pūda ʽgnijeʼ. Transponat ie. *puH-dhe-, por. prs. vérda 

do vìrti. Takie praesens jest porównywalne z gr. πύθεται ʽbutwieje, gnijeʼ (ob. πύθω caus. 

ʽobrócić w zgniliznę, zgnoićʼ). Przybliżonym odpowiednikiem pū́damas jest greckie 

participium medii πυθό-μενο-ς ʽgnijącyʼ (suf. *-mh1no-, zob. Klingenschmitt 1975, 161n.). 
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Por. LEGR § 720, SBS II, 44n. Od intranzytywnego prs. *pūda pochodzi również caus. pū́dyti 

ʽgnoićʼ (zob.). Zob. też analizę form partycypialnych bū́damas, eĩdamas, jódamas. 

 pū́das 1 p.a., pū̃das 2 p.a. hist., gw. ʽpud, jednostka wagi używana w Wielkim 

Księstwie Litewskim w XIV-XVIIIw., także w Rosji carskiej, równa 16,38 kg albo 40 

funtomʼ — zapoż. ze stbłr. pudъ, błr. pud, -a (SLA 182, ZS 45, LEW 661, Bańkowski II, 963). 

Stąd też łot. puõds. — War. pùdas 2 p.a. może być przejawem neoapofonii ū (SP) ⇒ ŭ (SZ). 

Paralele spośród slawizmów: trùpas ob. trū̃pas; ùžas ob. ū̃žas; bùbinas ob. bū̃binas. 

 pū́dymas 1, 3 p.a., pūdýmas 3 p.a. 1. ʽpole nie uprawiane przez dłuższy czas, 

ugorujące, leżące odłogiem, ugór, odłógʼ (Pūdymas gyvenamas yra tris kartus: riekimas, 

mėšlų aparimas, kėlimas), 2. ʽpierwsze oranie po okresie ugorowaniaʼ, 3. przen. ʽtyłekʼ — 

postwerbalny drw. na -ma- od neoosn. pūdy-, wyabstrahowanej z pū́dyti ʽdoprowadzać do 

gnicia, gnoićʼ (zob.). Paralele: maĩšymas ⇐ maišýti; siùndymas ⇐ siùndyti. — Drw. 

pūdymėl̃is 1. ʽptak siewka złota, Pluvialis apricariaʼ (Kartok pūdymą, jau pūdymeliai gieda 

ʽOraj ugór powtórnie, siewki już śpiewająʼ), 2. ʽptak kulik wielki, Numenius arquatusʼ, 

pū́dymo mė́nuo ʽczerwiecʼ (zob. Skardžius, RR 4, 31n.). Vb. denom. pūdymáuti ʽleżeć 

odłogiem, ugorowaćʼ, pūdymúoti intr. ʽugorowaćʼ, tr. ʽzostawiać do ugorowaniaʼ, też ʽorać 

ugórʼ.  

 pū́dyti I, pū́dau (war. pū́džiu), pū́džiau ʽdoprowadzać do gnicia, gnoić, powodować 

gnicieʼ (Lietus šieną pū́do ʽDeszcz powoduje gnicie sianaʼ. Pūdymą reik išpū́dyti ʽUgór 

trzeba zgnoićʼ), też ʽtrzymać odłogiemʼ. Starsze prs. na -i̯a-: pūdžiu SD «gnoię», supūdžiu 

SD
1 «rozgnoiwam». Analiza synchroniczna: pū́-dy-, caus. do vb. intr. pū́ti ʽgnićʼ (zob.). 

Analiza historyczna: pū́d-y-, caus. do prs. intr. *pū́da ʽgnijeʼ (albo: caus. od neopwk. pūd-). 

Zob. analizę ptc. pū́damas. Odpowiednik łot. pũdinât ʽdoprowadzać do gniciaʼ (⇒ pūdiņa 

ʽugórʼ). Paralele: pjū́dyti, plū́dyti i įsrūdyti. — Neoosn. pūdy-: pū́dymas (zob.). — Neoosn. 

pūd- (⇐ pūdyti): pūdénti caus. 1. ʽdoprowadzać do gniciaʼ, 2. ʽdoprowadzać mięso do tego, 

żeby podgniło, skruszałoʼ (por. Põnaigi vìs pirmà pripūdẽna ʽBo państwo zawsze wpierw 

[zająca] zostawiają na skruszenieʼ, Otrębski 1934, 329), pū́dėti, -ja, -jo ʽgnić, butwiećʼ 

(odpowiednik łot. pũdêt, -ẽju ma znaczenie kauzatywne ʽdoprowadzać do gniciaʼ, ⇒ 

pũdẽjums ʽodłóg, Brachfeldʼ, pūdiens ts., por. ME III, 445, LEGR § 639). Nomina: pūdìklis 

ʽdeszcz przychodzący w porze żniw lub sianokosówʼ (neosuf. -ikl-, por. šaudìklis), pūdinỹs 

ʽkompost, kompost przekładany torfemʼ (por. wyżej łot. pūdiņa), pū̃drai m.pl. ʽdrzewo 

zbutwiałe, spróchniałeʼ (w kwestii budowy por. sū́drus, sū́dras). 

 pū́dyti II, pū́diju, pū́dijau gw. ʽpędzić, przepędzaćʼ, išpū́dyti ʽwygnać, wypędzićʼ, 

užpū́dyti ʽzagnać do robotyʼ — zapoż. ze stbłr. puditi, błr. púdzicь, púdžu, púdzicь ʽpędzić, 

płoszyć, straszyćʼ. W nawiązaniu do wykrz. pùi, puĩ (m.in. o płoszeniu) ustalił się war. 

puĩdyti, -iju: Išpuĩd̃ijau iš namų ʽWypędziłem z domuʼ. 

 pūgà 4 p.a. gw. ʽopad śnieżny połączony z silnym i zimnym wiatrem, zawieja, zamiećʼ 

(Kad su sniegu sning ir pusto, vadinas pūga JU ʽJak śnieży i wieje, mówi się pūgaʼ). 

Zupełnie odosobnione. Prawdopodobnie jest to zapożyczenie wyrazu, który był 

odpowiednikiem ros. gw. pugá ʽzawieja, zamiećʼ (SRNG; por. REW II, 459). Stąd też łot. 

pūga ʽporywisty wiatrʼ. Nie przekonuje próba Būgi, RR II, 524 ustanowienia 

prapokrewieństwa lit.-słow. (zob. też LEW 661). — Vb. denom. pūgavóti ʽo zawiei: szalećʼ, 

pūgóti ts. (też ʽz trudem iść, brnąć po śnieguʼ). 

 pūgõrius, -iaus 2 p.a. gw. 1. ʽnarzędzie do żłobienia rowków, ornamentów w drewnieʼ 

— chyba zapożyczone. Jeśli zmienione z *pūkõrius (por. kvartū̃gas, rapū̃gė), to por. ros. gw. 

puxárь m. ʽnarzędzie garbarskie do szlifowania skóryʼ (SRNG). 

 pugvyčia SD 1. «guzik», 2. «pągwica» — zapoż. z pol. przest. pągwica ʽguzik w 
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kształcie ozdobnej kulki; skórzany guzik u kożuchaʼ. Lit. -u- tłumaczy się interferencją 

odpowiednika stbłr. pugvica (pugovica) ʽguzikʼ, por. błr. púhavica, ros. púgovica ʽguzikʼ. 

Por. SLA 182, ĖSBM 10, 195. 

 pūgžlỹs, -io 4 p.a. ʽnieduża ryba słodkowodna jazgarz, jażdż, jaszcz (Acerina cernua), 

odznaczająca się kolącymi płetwamiʼ (SD «jażdż, kolpierz»). War. paugžlỹs, wytworzony 

neoapofonią SZ ū ⇒ SP au (por. blū̃dyti ⇒ bláudžioti; ūd- ⇒ audene). W punkcie wyjścia 

można przyjąć za Būgą, RR I, 300, że brzmienie pūgžlỹs zostało zmienione z *pūžlys na 

skutek insercji g. Por. pūžlỹs ʽktoś mały, gruby; słabe dzieckoʼ (budowa pūž-lys). Co do 

insercji por. driegžlỹs < driežlỹs (dríežas), druõgžlės < druõžlės. Dalszy wywód niepewny. 

— Synonimem jest tu krótkowokaliczne pùžas, które oznacza z jednej strony ʽjazgarzaʼ, z 

drugiej ʽnastroszone włosyʼ, też ʽmałe dzieckoʼ (zob.). W związku z pùžas ʽczub 

nastroszonych włosówʼ por. zdanie: Ko gi pasišiaušei kai pūgžlys! ʽCzemuś się zjeżył jak 

jazgarz!ʼ (Urbutis 2009, 141 cytuje porównanie z inną nazwą jazgarza, mianowicie ežegỹs: 

Pasipūtęs kaip ežegỹs ʽNadęty jak jazgarzʼ). Zob. jeszcze ežgė.̃ Zdaniem LEW 553 paugžlỹs i 

pūgžlỹs miałyby pochodzić od onomatopeicznej osnowy pie. *peu̯-, *pou̯- ʽaufblasen, 

anschwellenʼ. — Vb. denom. pūgžlóti ʽchciwie żreć, pożerać (o krowie)ʼ. 

 puikà 2 p.a., gen.sg. puĩkos ʽpycha, wygórowane mniemanie o sobie, zarozumiałość, 

wyniosłośćʼ, SD
1 «pycha» (syn. aukštybė širdies, pasikelimas) — ze stbłr. pyxa, por. błr. 

pýxa, -i, pol. pycha (por. SLA 182, ALEW 823, ĖSBM 10, 279). War. pùika 1 p.a., puĩkė 2 p.a. 

Substytucja słow. y ⇒ lit. ui jak w muĩlas, smuĩkas, tuĩnas. Inaczej LEW 662, który 

doszukiwał się pokrewieństwa puik- z rodziną paĩkas ʽgłupiʼ, pìktas ʽzłyʼ. — Drw. puikas SD 

«pyszny; zuchwały», puiku tumpu SD «pysznieię»). Dziś puikùs, -ì ʽpiękny, ładny, 

wspaniały, świetny; pyszny, zarozumiały, dumnyʼ (to odpowiada zakresowi znaczeniowemu 

pol. adi. pyszny; por też błr. pýšny ʽmiękki, lekki, pyszysty, pełny – o ciele, pulchny; 

wspaniały, przepyszny, bogatyʼ). Z litewskiego zostało zapożyczone łot. gw. puĩks ʽładny, 

pięknyʼ (ME III, 403). — Inne derywaty od puikà: puikýbė ʽpiękno, uroda; pycha, 

zarozumiałośćʼ, SD «zuchwalstwo», puikõrius ʽzarozumialec, pyszałekʼ, pùikša c. ts., 

puikuõlis a. puikū̃nas ʽczłowiek zarozumiały, butny, pyszałkowatyʼ. — Vb. denom. 1. 

puikáuti, prt. puikavaũ ʽwywyższać się nad innych, pysznić się; chodzić napuszonym, 

nadętymʼ, puikauju SD «pysznię się» (syn. didžiauju), 2. puikavóti ʽpysznić się, chełpić się 

czymʼ (od neoosn. puikav-, wyabstrahowanej z puikavaũ), 3. puĩkti, -sta, -o ʽstawać się 

zarozumiałym, pysznymʼ, 4. puikúoti ʽpięknie, okazale wyglądaćʼ i ʽchełpić sięʼ (Merga 

puikúoja tėvo didžiais turtais ʽDziewczyna chełpi się wielkim bogactwem [swego] ojcaʼ), 

puikúotis, prt. puikavaũs ʽwynosić się, pysznić sięʼ, też ʽkrępować sięʼ (Nesipuikúok, sėsk ir 

valgyk! ʽNie krępuj się, siadaj i jedz!ʼ). 

 pùiliai, -ių 1 p.a. gw. ʽpróchno; próchno do podkurzania pszczółʼ (syn. pjaulaĩ) — ze 

zmiany *pūliai; dyftong ui wtórny, z antycypowania miękkości spółgłoskowej w ūľ. 

Pochodzenie identyczne z pū́liai ʽropaʼ (zob.). — War. pùiriai, sg. pùiris (Paimk pùirio 

bitėm rūkyt). 

 puinolas SD «puinał» — zapoż. ze stbłr. pujnalъ ʽsztyletʼ ⇐ pol. XVII w. pujnał lub 

pujinał, to z puginał ʽdługi obosieczny nóż, rodzaj sztyletuʼ (zapoż. z niejasnego źródła, por. 

włos. pugnale, Bańkowski II, 964). Zob. SLA 182, POLŽ 543 (brak w ALEW).  

 pùipsėti, pùipsiu, pùipsėjau gw. ʽuderzać, okładać kijemʼ (Su vėzdu jis pùipsėjo vagį, 

t.y. mušė JU), pùipyti, -iju ʽbić, uderzaćʼ, puĩpterėti ʽpłoszyć krzykiemʼ — czasowniki 

utworzone suf. -sė-, -y/ij- oraz -erė- od wykrz. pùip, pùipt, puĩpt o uderzaniu, biciu (por. LEW 

663). 

 puĩskoti, puĩskoju, puĩskojau (war. pùiskoti) wsch.-lit., zwykle z prvb. iš-, nu-, su- 1. 
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ʽrozrzucać, np. siano z kopki, targać (o wietrze), ryjąc rozkopywać, rozchlapywać (o świni); 

rozsypywać, rozpraszaćʼ, 2. supuĩskoti ʽrozszarpać (o jastrzębiu)ʼ, 3. ʽużywać nieoszczędnie, 

zużywać bez potrzeby, trwonićʼ (war. pūskoti b.z.a.), refl. puĩskotis ʽpuszyć się, wynosić sięʼ 

— prawdopodobnie vb. denominativum na -o- od zaginionego sb. *puiska, które było drw. 

na -skā- od czas. pujóti m.in. ʽpotrząsając rozrzucaćʼ. Neosuf. -skā- można było wyodrębnić 

w typie abstraktów na -kā- tworzonych od neopierwiastków zakończonych na -s-, np. ėskà od 

ė́sti (ė́du), dvėskà od dvės̃ti (dvesiù). Całkiem inaczej LEW 663: odtwarza on osnowę 

werbalną z suf. *-sk-, *puis-sk-. Jej pierwiastek miałby być apofonicznie spokrewniony z 

pies- i pais- jak w piestà i paisýti. To prowadzi go do znacz. etym. ʽtłuc, ubijać, ucierać, 

stoßen, stampfenʼ. Problematyczny wokalizm ui ma być – w przeciwieństwie do ie i ai – 

ʽludowyʼ, por. «Das ui erklärt sich wie so oft aus dem eminent volkstümlichen Charakter des 

Verbums». — Nie wiadomo, jaki związek zachodzi między puĩskoti i bliskoznacznymi czas. 

(su)paĩskoti ʽpodrzeć (książkę)ʼ, (su)paĩskavoti ʽrozerwać, podrzećʼ oraz (su)páiskyti 

ʽrozwalić, zburzyćʼ. 

 puižė ̃ 4 p.a. pieszczotliwe określenie kota — od skierowanego doń zwrotu pùiž-pùiž 

(war. pùž-pùž), por. Būga, RR I, 302, LEW 663. 

 pujóti, pujóju, pujójau żm. 1. ʽpotrząsając rozrzucać (np. siano), prósząc rozsypać 

dokoła, rozrzucać w różne stronyʼ, 2. ʽdmuchać, dąć – o wietrzeʼ, 3. ʽtrwonić (majątek)ʼ, refl. 

pujótis ʽgrzebać w ziemi – o kurzeʼ; išpujóti ʽroztrzepać, przetrząsnąć (siano), żeby lepiej 

schło; rozdziobać grządki – o kurach; spulchnić ziemię; rozwalić coś stojącego, zrównać z 

ziemiąʼ. Zdaniem Urbutisa 2009, 93n. ten czasownik ma odpowiednik w łot. pu(i)jât ʽburzyć, 

niszczyć, tępić, pustoszyć; wypędzać, wyganiać, wysiedlaćʼ, refl. pujâtiês ʽszykować się (do 

wyjazdu)ʼ, àizpujât ʽwygnaćʼ, izpujât ʽznosić, zużyć, zedrzeć; wysiedlić; roztrwonićʼ, 

sapujât ʽzachęcićʼ i z powodów znaczeniowych nie może być – wbrew LEW 663n. – 

uważany za żmudzkie zapożyczenie z jęz. łotewskiego. Urbutis, o.c., 100 rekonstruuje opartą 

na pwk. pie. *peu̯-/*pu- ʽwiać, dmuchaćʼ lit.-łot. formację prs. *pu-i̯a- (por. pū̃sti). — 

Metanaliza *pui̯-a- doprowadziła do ustalenia się neopierwiastka w dwu postaciach: puj-V 

(pujóti) oraz pui-C, por. išpuĩdyti ʽwypędzić (z domu) z hałasemʼ, o ile nie jest to wariant do 

pū́dyti II, ⇒ neoosn. puid-: puidúoti ʽszybko iśćʼ, puidõkas ʽpróżnujący, leniwy wyrostekʼ; 

pùistyti ʽrozpraszać dym (o wietrze); zrzucać (ze stołu)ʼ, atpùistyti ʽodzwyczajać od czegoʼ. 

Zwraca uwagę brak formacji quasiprymarnej †puiti (por. gùiti ⇐ gùja; ùiti ⇐ ùja; zùiti ⇐ 

zùja). 

 pūkaĩ, ų̃ 4 p.a. bot. ʽroślina bagienna, wełnianka, Eriophorumʼ, war. f. pū̃kės, -ų bot. 

ʽwierzbownica wąskolistna, Epilobium augustifoliumʼ (roślina o puszystych owocostanach, 

utrzymujących się aż do późnej jesieni), też ʽgrzyby pieczarki, Agaricusʼ (Pū̃kės yra 

pūkuotos, jas gali įsūdyti ir valgyti) — formacje denominalne od rzecz. pūkaĩ ʽpuchʼ, zob. 

pū̃kas. — Drw. pūkõnas bot. ʽwełniankaʼ (por. syn. vilnõnis), pūkõnė bot. ʽgrzyb mleczaj 

wełnianka, Lactarius torminosusʼ, pūkùčiai bot. ʽdmuchawce – dojrzałe owoce mniszka 

lekarskiego (Taraxacum officinale) przybierające postać białych puszystych kulʼ, pūkuõčiai 

bot. ʽwełniankaʼ, pūkuolė b.z.a. ts., pūkuõtė bot. ʽświetlik lekarski, Euphrasia officinalisʼ, też 

ʽmleczaj wełniankaʼ. 

 pū̃kas 4 p.a. ʽźdźbło puchuʼ (SD
1 «puch», SD «puch na gęsi»), zwykle pl. pūkaĩ, -ų̃ 

ʽpuch, miękkie piórka u ptaków; pierwszy zarost, meszekʼ (žąsiẽs pūkaĩ ʽgęsi puchʼ, pūkų̃ 

pagálvė ʽpoduszka puchowaʼ) — zapoż. ze stbłr. puxъ, błr. pux, -u (SLA 182, ZS 45, LEW 

664; pominięte w ALEW). — Drw. pūkẽlis ʽpuszekʼ, pūkìnė ʽpierzynaʼ, kirmėlė pūkinė SD 

«gąsienica» (syn. žolinė), pū̃kis ʽpisklęʼ, pūkỹs, -ė ̃ ʽktoś rozczochrany, z długimi włosami; 

smarkaczʼ, pūksmė ̃ ʽwiechaʼ, pūkúotas ʽoblepiony puchem; o wierzbinie: pokryta baziami, 

kotkamiʼ, abuolys pūkuotas SD «pigwa owoc», pūkùtis ʽto, czym się nakłada puder na nos i 
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policzkiʼ (zob. też pūkùčiai s.v. pūkaĩ). Czy tutaj pūkùčiai ʽzrazy, potrawa z kawałków mięsa 

wołowegoʼ? Cps. vištà baltpū̃kė ʽkura o białym puchuʼ. Vb. denom. pūkúotis ʽpokrywać się 

puchem, meszkiem; o wierzbach, łozach i topolach: pokrywać się kwiatostanem (baziami, 

kotkami)ʼ. — Oboczna postać zapożyczenia to żm. puõkas, zwykle pl. puokaĩ 4 p.a. ʽpuchʼ 

(Žąsų puokus reik į patalus pilti ʽGęsi puch jest używany do napełniania pierzynʼ) ⇐ stbłr. 

puxъ, z substytucją uo za u (zob. Būga, RR II, 365, 671). Z tegoż źródła łot. puõkaiņš 

ʽpuchowy, z puchuʼ (ME III, 455). 

 pùkšti, pū̃ška (war. puñška), pùško 1. ʽo skórze: pokrywać się krostami, pęcherzami, 

bąblamiʼ, 2. ʽpuchnąćʼ (Visas strošniai nupùško) — od wykrz. pùkšt m.in. o pęknięciu, 

przerwaniu się, o pojawieniu się kłębu dymu, pary. 

 pū̃kšti, pūkščiù (war. pūkštù, pūškiù), pūkščiaũ (war. pūškiaũ) gw. 1. ʽdyszeć, sapać, 

stękaćʼ, 2. ʽbrnąć z trudem (przez błoto, zaspy)ʼ, 3. ʽpłynąć (o kaczkach, psie)ʼ, 4. ʽwiać – o 

wietrzeʼ. SD <pukśćiu> «pucham; sapię śpiąc», <pukśćiu vnt ko> «napuchać na kogo» 

[ʽmocno nań chuchaćʼ] — od wykrz. pū́kšt m.in. o dmuchaniu, rozdmuchiwaniu żaru. 

Neoosn. pūkšč̓ -: pū́kščioti ʽrozdmuchiwać żarʼ. — Z innymi sufiksami: pūkšė́ti ʽbrnąć w 

rozbryzgach błotaʼ, pū́kštauti ʽdyszećʼ, SD <pukßtauiu> «dąsam się» (syn. pasipučiu), 

«pucham» (syn. pūkščiu), pū́kštelėti ʽbuchnąć; plusnąćʼ, pū́kštyti, -tau, -čiau ʽzawiewać (o 

wietrze); chuchać, grzać oddechem (zgrabiałe palce)ʼ, przen. ʽdoglądać, pielęgnować czule, 

pieczołowicieʼ, pūkštúoti ʽciężko oddychać, sapać; brnąć, brodzićʼ. — Z krótkim u: pùkštinti 

ʽchuchać, tchnąć, wydychaćʼ, SD <appukßtinu> «otchnąć kogo», išpùkštinti DP ʽrozwiewaćʼ, 

war. pùkštyti — od wykrz. pùkšt m.in. o dmuchnięciu, zdmuchnięciu. Tu też sb. pùkštas a. 

pūkštìs f. ʽwiecha, pęk słomy zatknięty na żerdzi, oznaczający granicę (pola, łąki), zakaz 

przejścia lub przejazduʼ (Įsuk pū̃kštį, kad nevažiuot per pievą), por. syn. kùkštas. 

 pū́kštulti, pū́kštulu, pū́kštulau gw. ʽwypluwając pestki jeść wiśnie, śliwkiʼ — 

czasownik na -ul- od interi. pū́kšt m.in. o pęknięciu, rozerwaniu się, o nagłym rozwarciu 

warg. Por. kãčiulti, švėp̃ulti, vãtulti. Zob. GJL II, § 670. 

 pùldyti, pùldau, pùldžiau stlit., gw. ʽsprawić, aby coś spadło, przepadło, znikłoʼ (war. 

puldýti), prapùldyti ʽzgubić, zapodziać, zaprzepaścić, roztrwonićʼ, bibl. ʽprzywieść kogo do 

upadku, do zgubyʼ, DP ʽzatracić, stracićʼ, užpùldyti ʽnapadając otaczać, oblegać, opadać – o 

pszczołach, wilkachʼ, war. pùldinti — causativum z suf. -dy-/-din- do pùlti (zob.). Por. 

guldýti ⇐ gult̃i; klupdýti ⇐ klùpti. — Neoosn. puld-: puldinė́ti 1. intr. ʽupadać, przewracać 

sięʼ, SD
1 «padam», SD «upadam» (syn. paklumpu), por. Pons pats... padesti tiems, kurie 

puldinėja PK 10110 «Pan sam... podpiera tych, ktorzy upadaią», 2. tr. ʽnapadać, atakowaćʼ 

(užpuldinė́ti).  

 pùlė 2 p.a. gw. 1. ʽkaczkaʼ (pieszczotliwe i dziecięce), np. Pùlės, pùlės, pulẽlės muno, 

ko kvarkiat? ʽ«Pulės, pulės», kaczątka moje, czemu kwaczecie?ʼ, 2. ʽkuraʼ. Od zawołania na 

kaczki lub gąski pul pul lub pùli pùli. Paralela: pùtė ⇐ put put. — Zdrob. pulẽlis, puliùkas 

ʽpisklę kaczki, kuryʼ. Vb. denom. pulénti ʽzwoływać kaczkiʼ (Vaikai antis tik šaukia, 

pulẽna). 

 pū́liai, -ių 1 p.a. m.pl. ʽropa, wydzielina gnilna z ranyʼ (SD <puley> «ropa, otok»). Też 

sg. pū́lis, -io ʽropaʼ, SD «posoka, otok». Wraz z łot. pūlis ʽrana, która zaczyna ropiećʼ, pûļi2 

m.pl. ʽsczerniałe kłosy jęczmieniaʼ wywodzi się od dewerbalnego przymiotnika pb. *pū́la- 

ʽgnijącyʼ < *puH-ló-, należącego do pwk. pie. *peu̯H-/*puH- ʽgnićʼ (LIV
2 480), zob. pū́ti. 

Znacz. etym. ʽzgniliznaʼ. Por. z jednej strony goc. fūls, stwn. fūl, nwn. faul ʽzgniłyʼ, ang. foul 

(Heidermanns 1993, 219, Orel 121, Kroonen 158), z drugiej strony psł. dial. *pylŭ (znacz. 

etym. ʽpróchnoʼ), por. ukr. pyl ʽkurzʼ, błr. pyl ʽpył, drobny kurzʼ, pol. pył ts., ros. pyl ʽzapał, 

zapęd, ferwor, żarliwośćʼ, ros. przest. ʽżar, płomieńʼ (zob. Boryś 506; autor podał pie. *pū- 
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ʽdąć, dmuchaćʼ jako etymon). Paralele słowotwórcze: siū́las, tū́las oraz scs. gnilŭ ʽzgniłyʼ < 

*gniH-ló- ⇐ gniti ʽgnićʼ. — Bałtyckiemu tematowi na *-i̯a- bliski jest rosyjski temat na *-i- 

w pylь, -i f. ʽpył, kurz, proch; pyłek kwiatowy; zamieć śnieżna, kurzawa; piana morskaʼ. 

Zob. też pùiliai. — Drw. pū́linas ʽropny, zaropiałyʼ, pūlinỹs ʽropieńʼ. Cps. pū́lakis ʽkto ma 

zaropiałe oczy; śpiochʼ (por. akìs, pū̃takis), pū́lianagis ʽodmiana białego krzemienia, 

używanego do krzesania ogniaʼ, też ʽkwarcʼ, war. pū́nagelis (por. nagà, nãgas, Būga, RR I, 

217). — Vb. denom. 1. pūlė́ti, -ja, -jo ʽropiećʼ (pūlė́jančios žaĩzdos f.pl. ʽropiejące ranyʼ), 2. 

pū́liauti ʽropieć, jątrzyć, narywaćʼ: SD pūliauja «jątrzę» (syn. pūlinasi, pūliuosna eit), 3. 

pūliúoti ʽropiećʼ, pūliuoja SD «ropi się co» (⇒ pūliúotas ʽropny, zaropiałyʼ, SD «ropisty»). 

 pulk̃as 4 p.a. ʽgromada, grupa, tłum; pułk wojskaʼ — zapoż. ze strus. pŭlkŭ ʽgromada 

ludzi, tłum, ludʼ (SLA 183, ZS 45, LEW 665; brak w ALEW). Z tego samego źródła łot. pùlks 

ʽgromada, stado, rój; mnóstwo; pułk wojskaʼ (por. ME III, 407). Co do transpozycji por. 

tulk̃as ⇐ tŭlkŭ; turg̃us ⇐ tŭrgŭ. — DP ʽgromada, tłumy, rzesza, zgraja, kupa, tłuszcza, horda, 

hufceʼ, PK pulkas ʽhuf, poczet, zbór, stadłoʼ. SD: pulkas 1. «assistentia» (syn. daugybė aplink 

stovinti), SD
1 «orszak», 2. «połk; stado bydła», avių pulkas «owiec stado», pasakėjų pulkas 

«fraucymer, persony», pulkas pėstinykų «rota żołnierzow pieszych», pulkas raitinykų «rota 

konnych». Por. łot. ganāms pulks ʽstadoʼ, bišu pulks ʽrój pszczółʼ, jātnieku pulks ʽpułk 

kawaleriiʼ, kājnieku pulks ʽpułk piechotyʼ (war. pul̂ks, też f. pùlka). — Drw. pulkais adv. SD 

«rotami», pulk̃ininkas ʽpułkownikʼ, SD pulkinykas «połkownik», pulkõjus LZŽ ʽpułkownikʼ, 

pulkorius ts. (Dowkont), cps. pulkavedys (por. ved-): pulkavedys pėstinykų arba raitinykų SD 

«rotmistrz». Vb. denom. pulkúoti ʽgromadzić się, skupiać sięʼ. 

 pulknùs, -ì 4 p.a. gw. ʽpulchny, mający budowę miękką, gąbczastą, porowatą (o 

chlebie, cieście, gruncie, śniegu)ʼ — zapoż. z pol. pulchny (por. POLŽ 543; LKŽ nie 

zaznaczył obcości tego wyrazu). Zakończenie -nus ukazuje się w rodzimym syn. purtnùs 

(zob. purt-). Szerzej znany jest war. z uproszczoną zbitką -lkn-: puknùs. Z obocznym 

sufiksem: puklùs ʽpulchny – o chlebie, o palcach; puszysty – o ogonie tchórzaʼ (por. syn. 

putlùs), ⇒ pùklius ʽgrubas – o prosięciuʼ. — Drw. puknė ̃ʽpęcherz na skórze; wrzódʼ (m.in. 

BRB). LEW 664 sprowadza to do pie. *peu-, *pou-, *pu-/pū- ʽnadymać, nadmuchiwaćʼ; 

ALEW 824 podaje mało prawdopodobny wywód z zapożyczenia pol. puchnienie n. 

ʽSchwellungʼ. Vb. denom. puknýti, -ija, -ijo ʽo cieście: rosnąć, tj. robić się porowatym, 

pulchnymʼ. 

 pùlokas 1 p.a. przest. (m.in. u Donełajtisa), np. Jis šaudo su pulokais ʽOn strzela z 

pistoletówʼ. Bet ir Duraką puloks perplyšdams pagadino ʽAle pistolet rozrywając się, zranił 

też D.ʼ. SLA 183 objaśnia ten wyraz jako ʽPistoleʼ, LKŽ ʽpistoletasʼ — zapoż. z pol. przest. 

pułak < pułhak, półhak ʽgatunek muszkietu, rusznicy, ein Doppelhacken, eine Art 

Feuerröhreʼ (L.), w częściowym przekładzie niem. Halb-haken. Por. polonizm błr. pulhák 

ʽrodzaj muszkietuʼ, stbłr. pulgakъ, polgakъ (ĖSBM 10, 212, POLŽ 544). Zob. też LEW 666. 

 pulpitas stlit.: SD pulpitas rašytojo «pulpit pisarski na stole», pulpitas Bažnyčios 

«pulpit kościelny» [ʽpodstawka pod mszałʼ] — zapoż. z pol. pulpit (⇐ łac. pulpitum 

ʽpodwyższenie z desek, trybunaʼ). Por. polonizm stbłr. pulpitъ ʽkazalnicaʼ, błr. pulьpít, -u. 

Zob. SLA 183, POLŽ 144; brak w ALEW. Puryści wyrugowali pulpitas na rzecz rusycyzmu 

piupìtras (zob.). Obok tego germanizm pùltas (zob.). 

 pùltas 1 p.a. 1. ʽpulpit mierniczy, sterowniczyʼ, 2. ʽpochyła podstawka na książkę, 

nuty, pulpitʼ (DLKŽ) — zapoż. z nwn. Pult n. (z uproszczenia śrwn. pulpit, pulpet ⇐ łac. 

pulpitum, EWD 1058). Zob. też piupìtras i pulpitas. 

 pùlti, púolu, púoliau (war. púolau) 1. ʽpaść, padać, przewracać sięʼ, 2. ʽrzucać się, 

porywać sięʼ, 3. ʽnapadać, atakować, uderzaćʼ, 4. ʽzelżeć (o mrozie)ʼ, 5. ʽdobrze leżeć (o 
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ubraniu)ʼ, į ãšaras pùlti ʽzalać się łzami, wybuchnąć płaczemʼ. War. prs.: pulù, punlu, pulnù, 

pùlstu oraz puolù, puolnù. SD: puolu «padam, upadam, powalam się, lecę», puolu unt veido 

«upadam na twarz»; puola ir unt manįs kasgi «dostało mi się» (syn. teko mi kas iž to), refl. 

puoluosi kitop «uciekam się do kogo». Gwarowe prt. z suf. -ā-, púolau, jest odpowiednikiem 

stłot. puolu (LEGR § 607, Stang 1966, 378). Cps. apipùlti ʽopadać, otaczać, oblegać (o psach, 

pszczołach)ʼ, atpuolu SD «odpadam w co znowu; odpadam, odstępuię», įpùlti ʽwpaść, upaść, 

dopuścić sięʼ, impuolu SD «wpadam na co», išpùlti m.in. ʽpowyzdychać, paść (o całym 

stadzie)ʼ, išpúola, išpúolė ʽwypada, wypadało (coś zrobić)ʼ, išpuolu SD «wyciekam, wycieka 

żołnierz; wypadam», nupuolu SD
1 «lecę» (syn. skrindu), «osierocieię» (syn. vargstu), 

«spadam; ubywam», parpulti DP ʽupaśćʼ, parpuolu SD
1 «obalam się» (syn. pagriūstu), 

«polegam» (syn. pagulu), «powalam się; upadam», prapùlti ʽzginąć, przepaść; zgubić się, 

zapodziać sięʼ, prapuolu SD «ginę» (syn. žūstu), pripùlti ʽprzybiec, -paść, -skoczyć; 

dorywczo coś robić; spaść na kogo – o chorobie, nieszczęściu; zdarzyć się, zajść; 

przypomnieć sobieʼ, užpuolu unt ko SD «napadam na co, popadam kogo». Odpowiednik łot. 

pult, puolu, pulu przest. ʽpaść, padaćʼ. Stosunek wokalizmów uo : u (SP pb. *ō : SZ *u), 

zupełnie odosobniony w czasowniku bałtyckim i wobec tego podejrzany o innowację, nie 

został dotąd zadowalająco wyjaśniony. Na razie lansuje się hipotezę porównawczą, która 

łączy lit.-łot. puol-, rozumiane jako refleks pb. SP *pōl-, z równie izolowanym ormiańskim 

aorystem p̒ law ʽupadłʼ (< *p̒ ul- < *pōl(H)-), identyfikowanym jako SP pie. *peh3lH-; 

odpowiedni SZ *ph3lH- miałby wydać lit. pùl-C. Zob. LIV
2 463n. (ze znakiem zapytania przy 

formie lit. púolu), Klingenschmitt 1982, 165n. i 171 (tu praforma ze SO: *poh3lH-504), Petit 

2004, 342n., ALEW 826. — Drw. od pul-: pùldyti (zob.), nomina: prapultìs f. ʽzguba, 

zniknięcie; nieszczęście, biedaʼ, SD «zginienie», pultis SD «vcieczka, mieysce do ktorego 

vciekaią...» (syn. nuoteka, prilinktuvė), pultis neprieteliump SD «zbieżenie do nieprzyiacioł», 

prapultinė SD «niebeśpieczeństwo» (syn. prapuolis, pražuva), užpultojas SD «naiezdnik» 

(syn. užjotojas), priepultė SD «przymiot, przypadłość». — Drw. od puol-: puoláuti ʽzgodnie, 

dobrze współżyć, przyjaźnić sięʼ, išpuolė́ti kam ʽwypaść na kogo z kolei (o pewnym 

powtarzającym się obowiązku)ʼ, puolinė́ti ʽnapadać, napastować; biegać we wszystkie 

stronyʼ, užpuolinėju SD «szturmuię». Postverbalne nomina: ánčpuolis a. ántpuolis ʽnapad, 

atak chorobyʼ, atpuolis SD «odbiianie się wiatru, wody etc.; odpadnienie» (syn. 

atsispirimas), «odpadnienie w chorobę», nuopuolis DP ʽwypadek; zgrzeszenieʼ, nupuolimas 

SD
1 «upad, upadek, upadnienie», SD «spadnienie», nupuolis SD

1 «klęska» (syn. pamušimas), 

puolenà ʽpadlinaʼ, prapúolėlis ʽzaginionyʼ, prapuolingas SD «niebeśpieczny (syn. baisus, 

nedrųsus, nopginklus), prapuolis SD «niebeśpieczeństwo» (syn. prapultinė, pražuva), 

príepuolis ʽatakʼ (zob.), puõlis ʽupadekʼ, užpuolimas SD «naiazd; szturm», ùžpuolis ʽnapadʼ, 

SD «naiazd, napadnienie na co». Cps. saulopuolis SD «podwieczor» (dosł. ʽzapad słońcaʼ, 

por. sáulė). 

 pulṽeris, -io 1 p.a. przest. ʽspalona na węgiel/popiół szmatka lniana, używana niegdyś 

zamiast hubki do krzesania ognia i do zatamowania krwiʼ (Padaryk pulverio, ba netekau 

pinties ir neturiu kuomi įskelt ugnies ʽZrób pulweru, bo straciłem hubkę i nie mam czym 

wzniecić ogniaʼ. Jei įsikirtai koją, pabarstyk įkirtimą pulveriu, tai greit užgis ʽJeśli zaciąłeś 

się w nogę, zasyp ranę pulwerem, to szybko się zagoiʼ) — zapoż. z pol. gw. pulwer ts. (SGP 

IV, 452) ⇐ nwn. Pulver n. ʽproch, pyłʼ. Brak w POLŽ. Zob. też pùlverius. — War. 

zdysymilowany: pùrvelis (Ar turi pùrvelio ugniai inskilt? ʽCzy masz pulwer, żeby wykrzesać 

ogień?ʼ). 

 
504 Postuluje on pbsł. *pōla- < pie. *poh3lH-, przy czym słowiańskie prs. padǫ, padeši tłumaczy zmieszaniem 

refleksu psł. *pōle/a- z derywatem od synonimicznego pwk. pie. *ped- ʽpadać, upadaćʼ (por. wed. papāda 

ʽist niedergesunkenʼ, LIV2 458).  
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 pùlverius, -iaus 1 p.a. ʽproch strzelniczyʼ (syn. pãrakas), też ʽproszekʼ — zapoż. z 

nwn. Pulver n. ʽproch, pył; proch strzelniczyʼ (GL 106n., LEW 675, Čepienė 75). Por. łot. 

pulṽeris, pulṽērs ⇐ śrdn. pulver (Jordan 83). Zob. też pulṽeris. 

 pùmpa 1 p.a. ʽpompa, np. strażackaʼ — zapoż. z nwn. Pumpe f. lub pol. przest. pumpa. 

Vb. denom. pumpúoti ʽpompować; iść z trudemʼ, pérpumpuoti m.in. ʽprzetaczać krewʼ. — 

War. pliùmpa ʽpompa; pompa studziennaʼ (też m. plium̃pas, plum̃pas) ⇐ prus.-niem. plùmpe, 

por. GL 103, 106, LEW 626. Łot. pumpis ʽpompaʼ ⇐ śrdn. pumpe (Jordan 83). 

 pumpė́ti, pùmpu (war. pumpù), pumpė́jau ʽnarzekać, zrzędzić, gderaćʼ — czasownik na 

-ė- od osnowy pum-p-, pochodzącej od powtórzonego wykrz. pum-pum (wtórnie pùmpt, 

pum̃pt, pū́mpt). Paralele: pampė́ti ⇐ pam-pam; bambė́ti ⇐ bam-bam; bumbė́ti ⇐ bum-bum. 

— Z innymi sufiksami: pumpénti ʽjęczećʼ, pum̃pinti a. pùmpinti ʽuderzać z odgłosem (o 

bębnie, o młóceniu); chciwie pić, chłeptaćʼ, pumpsė́ti ʽbulgotać (o fermentacji); spadać z 

odgłosem (o jabłku); uderzać z głuchym odgłosemʼ, pùmpterėti ʽspaść z łóżkaʼ. 

 puñcė 2 p.a. gw. ʽcunnus, vulvaʼ ⇐ prus.-niem. punze ʽcunnusʼ (GL 106). LKŽ notuje 

puñcė również w znacz. ʽmała dziewczynkaʼ (Anos visos tokios nedidelės – puncìkės) oraz 

ʽmała ryba karpiowata, jaź (?), Leuciscus jesesʼ. 

 pùndas 1, 3 p.a. stlit. 1. ʽpud jako jednostka wagiʼ, 2. SD «gwicht, waga szalna» (syn. 

svaras), 3. SD «kamień waga» [ʽjednostka wagi w Polsce równa około 16 kgʼ, SPXVI] — 

prawdopodobnie jest to zapożyczenie z prus.-niem. pund ʽjednostka wagiʼ, por. nwn. Pfund 

n. Zob. szczegóły w GL 106n. O próbie wyprowadzenia pùndas ze strus. *pǫdŭ 

(zaświadczone pudŭ ʽpud, jednostka wagi soli, mioduʼ) zob. Būga, RR III, 751, za nim SLA 

193, LEW 667 (brak w ALEW). — NB. Stlit. puntas ʽfuntʼ (CHB), gw. pùntas pochodzi z pol. 

funt ʽjednostka wagi od 350 do 560 gʼ ⇐ śrwn. phunt n. (inaczej LKŽ X, 919: wprost z nwn. 

Pfund n.). Zob. też funtas. — Drw. pundẽlis ʽpół puda, np. mąki, ziarnaʼ (Čia ne pūdas, o tik 

pundẽlis tėra ʽTu nie pud, lecz tylko pół pudaʼ), cps. šimtapundis SD «cetnar» (syn. šimtas 

pundų), ⇒ šimtapundinis SD «cetnarowy». NB. Stbłr. pundelь ʽjednostka wagi równa 16 kgʼ 

(goroxu polъbočki, soli pundeli dva, HSBM 37, 413) jest lituanizmem. Osobno zob. pū́das. 

 pundẽlis, -io 2 p.a. gw. 1. ʽwiązka, zwł. wiązka dwudziestu garści lnuʼ, 2. ʽzwiązany 

pęk suchych gałęzi, chrustuʼ, 3. bot. ʽkwiatostanʼ — zapoż. z prus.-niem. pundel (GL 107), 

por. nwn. Bündel n. — Vb. denom. puñduliuoti ʽowijać, zawijać, np. dziecko w pieluchę; 

czochrać, targać (przędzę)ʼ, refl. ʽdługo się pakować, wiążąc tłumoki; kłębić się – o dymieʼ. 

— Drw. wsteczny: pùndas ʽwiązka, pęk (chrustu, marchwi); tłumok, zawiniątko; stos 

(książek), kupaʼ (por. erẽlis ⇒ ẽras; gizẽlis ⇒ gìzas). Od pund- pochodzą pùndulas a. 

puñdulas ʽtobół, np. siana, ubrańʼ, pundulỹs ʽpęk; pakunek owinięty w tkaninę, tłumok, tobół; 

kłąb dymuʼ. 

 pūnė ̃ I 4 p.a., pū̃nė 2 p.a. gw. 1. ʽplewnikʼ (war. pūnià), 2. ʽobora, chlewʼ, 3. ʽokólnik 

dla bydłaʼ, 4. ʽbuda, szopa, szałas na polu lub pastwiskuʼ, 5. ʽnora, pieczaraʼ. SD pūnė 

«chlew» (syn. gurbas), «obora» (syn. namas), oškinė pūnė «koziarnia». Cps. šalìpūnis 

ʽzadaszone miejsce przy stodoleʼ (por. šalìs). Odpowiednik łot. pūne a. pūnis ʽplewnik; 

szopa do przechowywania siana, słomy; szopa na narzędzia rolnicze a. rybackieʼ, stłot. pūnis 

ʽchlew, stabulumʼ (Elger). Būga, RR II, 524n. wyprowadzał pūnė ̃I i pūnė ̃II (zob.) z jednego 

etymonu, założywszy znacz. etym. ʽkupa (plew, słomy, gnoju)ʼ. Przesuwkę znaczeniową od 

ʽkupaʼ do ʽszopa, oboraʼ zilustrował on takimi m.in. paralelami, jak łot. gubenis ʽkupa, 

stertaʼ i ʽszopa na słomęʼ oraz lit. kū́gis ʽstóg siana, słomyʼ i kūginỹs ʽobora dla owiec, chlew 

świńskiʼ. Dalszego wywodu nie ma. Tymczasem Brückner 1877, 123, za nim LEW 667 

uważają litewski wyraz za slawizm, por. stbłr. XVI w. punja ʽobora dla bydła; szopa na 

siano, słomę; ilość siana mieszcząca się w puniʼ, błr. púnja ʽplewnikʼ (podobnie ME III, 447 
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o odpowiedniku łotewskim). Do czasu ustalenia etymologii pūnė ̃kwestia zapożyczenia musi 

pozostać w zawieszeniu. Współcześni badacze uważają ros. púnja za lituanizm, zob. Urbutis, 

Balt V:1, 1969, 68 = Urbutis 2009, 327, 381, Laučjute 20 (pol. gw. punia ʽszopa na sianoʼ 

może być białorutenizmem). — N.m. Punià, Puniaĩ, Papunė̃505 – niezgodny z pūnė 

wokalizm krótki tych nazw można traktować jako wtórny. W grę wchodzą dwa czynniki: 1° 

oddziaływanie formy słowiańskiego odpowiednika, 2° neoapofonia typu SP ū ⇒ SZ ŭ (por. 

tùnys ob. tūnė́ti; bugštùs ob. būgštùs i vė́putė ob. vė́pūtė). 

 pūnė ̃II 4 p.a. gw. ʽszerszy, grubszy koniec jajaʼ, por. Kiaušinio du galai: laibagãlis ir 

pūnė.̃ LEW 667 zestawia z łot. puns, puna, pune, punis ʽwzniesienie; guz, narośl na drzewie, 

grzyb drzewnyʼ oraz paûre ʽwierzchołek, tył głowy, czaszka, czołoʼ. Paralela 

semazjologiczna: gùgas ʽguz, garbʼ i ʽszerszy, grubszy koniec jajaʼ (zob. káugė). Zob. też 

pūčkà. — NB. Do łot. pun- jest obocznik paun-, por. łot. pauna ʽczaszka, czerepʼ (war. 

paûns2), ʽkość czołowa; głowa, łeb; gęba, pyskʼ (ME III 128, Būga, RR II, 525), z 

neoapofonii SZ pun- ⇒ SP paun- (por. łot. bruzdêt ⇒ brauzdêt; lit. gùrti : łot. gaurs). 

 pùnšas 1 p.a. ʽnapoj ponczʼ — zapoż. z ros. punš (⇐ nwn. Punsch m. ⇐ ang. punch, 

zob. Kluge-Seebold 571). 

 púodas 1 p.a. 1. ʽnaczynie do gotowania i przechowywania potrawʼ, 2. ʽgarnek 

glinianyʼ (DP ʽgarniecʼ, SD «dzban, garniec»), 3. ʽgarniec jako miara objętościʼ (pusė puoda 

SD «poł garca», pus untro puodo SD «połtora garnca»), 4. ʽsagan żeliwnyʼ, 5. ʽkafelʼ, 6. 

przen. ʽgłowaʼ, 7. ʽrodzaj sieci rybackiej, tzw. «bučius»ʼ. Odpowiedniki bałtyckie: łot. puôds 

ʽgarnekʼ, drw. stpr. podalis EV ʽBosetop [böser Topf]ʼ, ʽstłuczony, bezużyteczny garnekʼ 

(Trautmann 1910, 402). Rekonstruuje się pb. *pōd-a-, mianowicie przy założeniu, że jest to 

formacja na st. wzdłużonym (WSO) w stosunku do odpowiednika pgerm. *fata- n. 

ʽnaczynieʼ, por. ags. fat, śrdn. vat, ang. vat, stwn. faʒ, nwn. Faß n. ʽbeczkaʼ (LEW 668). Do 

pie. *ped-/*pod- ʽująć, objąć, pomieścić w sobieʼ. Zob. IEW 790, NIL 529, 537, przyp. 71. 

ALEW 827 tłumaczy wokalizm uo tzw. prawem Wintera. — Drw. puodãlis żm. ʽgarnuszekʼ, 

puodẽlis a. puodėl̃is ʽgarnuszek, kubek z uchem, filiżanka; główka grzyba, kapeluszʼ, 

puodỹnė ʽgliniany garnek (zwykle na mleko)ʼ, púodynė ʽdrewniana misa do ucierania maku, 

konopiʼ, púodininkas ʽgarncarzʼ, puõdžius ts. Niejasna jest budowa puočius b.z.a. 

ʽniewypukły gliniany garnekʼ. — Cps. púod(a)dangtis ʽpokrywkaʼ, z degeminacją d.d: 

púodangtė, żm. puñdangtis (por. dañgtis), púodadegis ʽkto wypala garnkiʼ (por. dègti), 

púodagalvis peior. ʽkto ma głowę wielką jak garnekʼ, por. galvà (war. puodžiagalṽis, 

púodžgalvis), púodakelis, -kelỹs ʽszmata używana przy podnoszeniu garnka znad ogniaʼ, war. 

púodakilis, -kilỹs (por. kélti, kìlti), púodakilės šãkės f.pl. ʽwidły do wyjmowania garnków z 

piecaʼ (por. kìlti), puodažiedys ʽgarncarzʼ (por. žiẽsti), puodinktė SD «pokrywka kuchenna» < 

*puod-dengtė (por. deñgti), púodlaižis ʽłasuchʼ (dosł. ʽwylizywacz garnkówʼ, por. laižýti), 

púodlipis ʽnaprawiacz garnkówʼ (por. lipýti, lipìnti ʽlepićʼ), púodšakės f.pl. ʽwidły do 

garnkówʼ (por. šãkės), púodšukė ʽskorupa garnkaʼ (por. šùkė), púodvežis ʽnicpoń, niezgułaʼ 

(por. vèžti), púodžiedis a. puodžiedỹs ʽgarncarzʼ, puodžydis DP ts. (por. žiẽsti, WSZ žyd-). 

NB. Człon I puoda° ma war. puode° i puodi°, por. púodekelis, -kelė; púodikelis, -kėlė. Zob. 

też puodmentas s.v. fundameñtas. — Nazw. Puodỹs, Puodzỹs, Puõdžius, Puodžiukáitis, 

Puodžiukáuskas. N.m. Puõdžiai 7x, Puodžiaĩ, Puõdžiškiai 2x, Puodžiãlaukė. N.rz. Puõdiškis, 

Puõdupis, Puõdžiupis. 

 puõšti, puošiù, puošiaũ ʽzdobić, ozdabiać, przystrajać, upiększaćʼ (war. púošti), 

nupuõšti ʽozdobić, upiększyćʼ, ʽpozbawić czego, ograbić; poniżyć, upokorzyćʼ. War. akc. 

 
505 Tu też należy pol. n.m. Puńsk w Sejneńskiem, dawniej Puńsko. Litewska replika tej nazwy brzmi Pùnskas, 

gw. Pùnckas. Pochodzi prawdopodobnie ze slawizacji nazwy lit. *Pun-išk-as, por. n.m. Punìškiai.  
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púošti (por. Būga, RR II, 511n.). Refl. puõštis ʽstroić się (o dziewczętach); ubierać się 

odświętnieʼ — czasownik quasiprymarny, oparty na prs. iteratywno-kauzatywnym puošiù do 

inf. *puošyti, to z pb. *pōš-ī- ⇐ pie. *pōḱ-éi̯e- (?). Odpowiada łot. pùost, -šu, -su ʽczyścić, 

sprzątać, zamiatać, karczować; zdobić, upiększać; szybko iść, biecʼ, refl. pùostiês ʽstroić się; 

doprowadzać się do porządku, szykować sięʼ. Słuszne wydaje się ujęcie Jēgersa 1966, 14 (za 

nim LEW 669), że to jęz. łotewski zachował tu prymarne znaczenie werbalne, mianowicie 

ʽoczyszczać z krzaków, drzew, karczowaćʼ i że jest ono związane z pwk. pie. 1 *peḱ- ʽrwać 

(wełnę, włosy), zrywać, szarpaćʼ (zob. LIV
2 467), a nie z pie. 2 *peḱ- ʽcieszyć sięʼ (ibid.). 

Por. SE s.v. pèšti, pešù. Zwraca uwagę brak refleksu SO †paš-. Przypuszczalny rozwój 

znaczeniowy: ʽwydrzeć, wyplewić; wykarczowaćʼ ⇒ ʽsprzątnąćʼ ⇒ ʽzrobić czystymʼ ⇒ 

ʽzrobić ładnym dla okaʼ. — Drw. pãpuošalas ʽozdobaʼ, puošéiva a. puošeikà c. ʽkto lubi się 

stroić; strojnisia, modnisiaʼ, puošmenà ʽozdoba, ozdóbkaʼ, puošnùs ʽozdobny, piękny; 

wspaniały; strojny, wykwintnyʼ (⇒ puõšnius ʽkto lubi się stroićʼ, puošnéiva c. ts.). — Z 

insercją k może tu należeć púokštas ʽpęk, garśćʼ (syn. kúokštas), púokštė a. puõkštė ʽpęk, 

garść ziół, kłosów, kwiatów, piór; bukietʼ. 

 puotà 4 p.a., púota 1 p.a. ʽbiesiada, uczta, bankietʼ. SD: puota «bankiet» (syn. girtė), 

«biesiada; kolacya», puota pakasynų «pogrzebny obiad, stypa», puota paleistuvų 

«rozgardias, biesiada rospustna», skalsi, gausi, apstinga puota, girtė «hoyne częstowanie». 

Jeśli akcentuacja púota jest starsza niż puotà, to wyraz może kontynuować formację pie. 

*póh3-teh2-. Pwk. w SO ukazuje się również w gr. πῶμα ʽnapójʼ < pie. *póh3-mṇ. Por. SE: 

gr. eol. πώνω ʽpijęʼ, πῶθι ʽpij!ʼ, wed. ápāt aor. ʽwypiłʼ, łac. pōtus, -ūs m. ʽpicie, napójʼ ⇐ 

pie. *peh3- (por. LIV
2 462n.). Zob. też LEW 669n., ALEW 827n. NB. Wyrażanie treści ʽpićʼ 

formą lit. gérti polega na innowacji (zob.). — Drw. puotinyčia ʽkarczmaʼ (neol. Dowkonta), 

puotinykas SD «godownik, conuiua», war. puotiniñkas. Cps. puotadarys SD «biesiadnik, co 

vcztę sprawuje». Vb. denom. puotáuti ʽbiesiadować, ucztować, bankietować; upijać sięʼ, 

puotauju SD «biesiaduię, bankietuię», tu juokies, gláudoji, puotáuji DP 1025 ʽty się śmiejesz, 

żartujesz, biesiadujeszʼ. Uderza podobieństwo do pū́tauti m.in. ʽucztować, używać, hulaćʼ 

(zob.). 

 pupà 2 p.a., zwykle pl. pùpos, -ų 1. bot. ʽbób, Vicia faba maiorʼ (Pupa ne javas, ožka 

ne gyvolis, merga ne žmogus, marti ne šeimyna ʽBób to nie zboże, koza nie zwierzę, 

dziewczyna nie człowiek, synowa nie rodzinaʼ), por. łot. cūku pupa, 2. bot. ʽbiały łubin, 

Lupinus albusʼ (por. łot. vilka pupa), 3. bot. ʽfasola, Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgarisʼ 

(por. łot. kāršu pupa, turku pupa). Trudne. Może być motywowane przez czasownik typu łot. 

paupt, paupstu, paupu m.in. ʽnabrzmiewać, puchnąćʼ, podobnie jak sb. łot. pups ʽpierś 

kobiecaʼ, pupulis ʽzgrubienie w niciʼ (ME III, 128, 414n., LEW 671). Por. też pũmpti 

ʽnabrzmiewać, pęczniećʼ (s.v. pam̃pti). — Drw. pupẽlė bot. ʽfasola, Phaseolusʼ, pupẽlės f.pl. 

1. ʽfasolaʼ, 2. ʽziarno różnych roślinʼ (pupẽlių kavà ʽkawa w ziarnach, ziarnistaʼ), 3. DP 

ʽpąkowieʼ [ʽpąki na gałęziachʼ]; pupíena ʽpole po bobieʼ (por. žirníena), pupiẽnė ʽzupa z 

bobuʼ, pupienójai m.pl. ʽnać bobuʼ, SD <pupinaiey> «bobowiny», pupójas a. pupojỹs ʽłodyga 

bobowaʼ (por. łot. pupãji m.pl. ts.), pupýtė a. pupùlis ʽbobek, bobiątko – o małym dzieckuʼ, 

pupulėl̃is a. pupuliùkas ʽbobeczekʼ (Pupulėliau, ko verki? ʽCzemu płaczesz, bobeczku?ʼ). 

Cps. pùparaškis (zob. raškýti), pùpžydis a. pùpžystis 1. ʽczas kwitnienia bobuʼ (por. žydė́ti), 

2. przen. ʽprzednówek, nędza, głódʼ (Na, jagu jau par pùpžydį išgyve[n]sim, tai paskui badu 

nemirsim ʽNo, jeśli już przetrzymamy przednówek, to potem już z głodu nie pomrzemyʼ. 

Dabar pats pùpžystis – nėr nė cento pinigų ʽTeraz akurat przednówek, nie ma ani groszaʼ). 

Vb. denom. pupáuti ʽzrywać bóbʼ. — N.m. Pùpiai, Pupiaĩ, Pupìniai, Pùpiškiai, Pupójai, cps. 

Pùpkaimis, Pùpkuliai, Pùplaukiai. Tu też stpr. n.m. Pupayn, Pupekaymen, Pupkaym, 

Pubkaym (AON 137, 232). 
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 pū̃pė 2 p.a. gw. ʽkolebka, kołyskaʼ, np. Eik, vaikuti, pūpėn, apklosiu šiltai ir čiučiuok 

[miegok] ʽIdź spać [dosł. do kołyski], malutki, ciepło cię okryję i będziesz spaćʼ. Nawiązanie 

w łot. pũpas f.pl. ʽkołyskaʼ. Wyraz z języka dzieci. LEW 671 wiązał z przenośnym użyciem 

wyrazu pupà ʽbóbʼ w pieszczotliwych zwrotach do dziecka, np. Tai mano pupýtė ʽTo moje 

bobiątko [dzieciątko]ʼ. Eik, pupùte, gult! ʽIdź, bobiątko, spać!ʼ. Długość ū pozostaje 

niejasna. 

 pū́puolė 1 p.a., pūpuolė ̃3 p.a., też z krótkim ŭ: pupuolė ̃3 p.a., pupuõlė 2 p.a. gw. 1. 

ʽpączek kwiatowy, liściowyʼ (syn. pum̃puras), 2. ʽbazia, kotka wierzby, olchy, brzozyʼ (syn. 

žirginỹs) — analiza: pūp-uol-, deverbativum od pierwiastka widocznego w pripū̃pti, -ia, -ė 

gw. ʽwezbrać, nabrać wilgoci, nasiąknąć wodą (o roli po deszczu)ʼ, też ʽzaokrąglić się (o 

ciężarnej kotce)ʼ. Znacz. etym. ʽto, co nabrzmiało, napęczniałoʼ ⇒ ʽpąk przed pęknięciemʼ. 

Sufiks jak w skauduõlė ʽbolące miejsce, wrzódʼ, spañguolė ʽżurawinaʼ, por. ŽD 191 (pū́puolė 

pominięte). Nieco inaczej LEW 671, który wychodzi od pūp-só-ti ʽbyć wypukłym, 

napęczniałym, wystawać, odstawać; o kieszeni, pazusze: być wypchaną, pełną; o kobiecie: 

być w ciążyʼ. Pierwiastek onomatopeiczny, por. wykrz. pū́pt o uderzeniu, młóceniu, o 

zwaleniu się. — SD pūpuolių nedėlia «kwietna niedziela», dosł. ʽniedziela pąkówʼ, oznacza 

ʽNiedzielę Palmową, ostatnią przed Wielkanocąʼ i jest odpowiednikiem Verb̃os (m.in. DP, 

BRB), verb̃inė nedė́lia. 

 pūraĩ, -ų̃ 4 p.a. m.pl. żm. ʽpszenica ozima, Triticumʼ. War. pū̃ras 4 p.a., pū̃rai 2 p.a. 

Odpowiedniki bałtyckie: łot. pûri ʽoziminaʼ, war. pûŗi2 (temat wyrównany do nazw innych 

zbóż, por. kvìeši ʽpszenicaʼ, rudzi ʽżyto i mìeži ʽjęczmieńʼ), stpr. pure EV ʽstokłosa żytnia, 

Trespe [Getreidekraut, Bromus secalinus]ʼ (Trautmann 1910, 412). Prawdopodobnie jest to 

drw. od pb. *pū́ra- < pie. *puH-ró- lub *pH-uró- ʽpszenicaʼ. Brak akutu można tłumaczyć 

metatonią cyrkumfleksową (Derksen 1996, 70). Por. z jednej strony gr. πūροί m.pl. 

ʽpszenicaʼ, z drugiej strony rcs. pyro ʽchwast zbożowyʼ, sch. pȉr, słń. píra, czes. pýr, drw. 

ros. pyréj ʽperzʼ, stpol. pyrz, pol. perz, -u 1. ʽTriticum repens, pospolity, bardzo uciążliwy 

chwastʼ, 2. ʽdzika pszenicaʼ, < psł. *pyrĭjĭ. Dalszy wywód niepewny. Zob. BSW 232, LEW 

671. De Vaan 500n. ujął pūraĩ jako substantywizację przym. *pūra- ʽo ziarnie: czysty, 

oczyszczonyʼ < pie. *puh2-ro-, który odpowiada łac. pūrus ʽczysty, niezabrudzonyʼ, stir. úr 

ʽzielony, świeżyʼ. Znacz. etym. ʽziarno oczyszczone z plewʼ. Beekes 2010, 1263 przychyla 

się do poglądu, że *pūro- to stary wyraz wędrowny (ʽWanderwortʼ). — Drw. pūríena a. 

pūrienà ʽrżysko pszeniczneʼ. 

 pū́ras 1 p.a. 1. hist. ʽkorzec, miara zbożowa równa 24 garncom; miara zbożaʼ (por. łot. 

pū̃rs ʽskrzynka ziarna siewnegoʼ), 2. przen. ʽmnóstwoʼ — zapoż. z błr. gw. pur (zob. ĖSBM 

10, 227), por. ros. pur ʽmiara zbożaʼ, pol. pur506. Urbutis, Balt V:1, 1969, 68 (= Urbutis 

2009, 382) opowiada się za odwrotnym kierunkiem zapożyczenia, czyli za lituanizmem w 

słowiańskim. Osobno zob. pùrka. NB. LEW 671n. za Perssonen uważał za prapokrewne z 

pūnė ̃ II ʽgrubszy koniec jajaʼ. — Drw. pū́rininkas ʽnajemny robotnik rolny, dla którego 

gospodarz wysiewał korzec lnuʼ, cps. penkiapū̃ris adi. ʽo piwie: zrobione z pięciu korców 

ziarnaʼ, penkiapū́ris sb. ʽten, kto potrafi podnieść pięć korcówʼ (por. penkì), pū́ravietė ʽpole 

zasiane korcem zbożaʼ (por. vietà), pùspūris ʽpół korca, np. żytaʼ (por. pùsė). 

 pùrka 1 p.a. gw. ʽmiara zbożowaʼ. Berlýno pùrka według standardu giełdy berlińskiej 

miara ta wynosiła 187 gramów dla pszenicy lub 178 gramów dla żyta – na ćwierć litra, por. 

NDŽ III, 457. Jest to zapoż. z ros. púrka (LEW 672, s.v. pū́ras). Por. wyżej pū́ras. 

 
506 Por. za SW V, 435: Pur, -a, lm. -y 1. ʽmiara zbożowaʼ: Do pura wchodzi garncy 16, więc do beczki wileńskiej 

wchodzi purów 5; gdy zaś 45 purów wchodzi do łasztu rygskiego, zatym 8 beczek i jedna ośmina składają 

łaszt rygski. 2. ʽmiara zawierająca 24 garnceʼ. 
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 purk̃šti, purškiù (war. purkščiù), purškiaũ (war. purkščiaũ) 1. ʽpryskać, spryskiwaćʼ, 2. 

ʽmżyć – o mżawce, deszczuʼ, 3. ʽparskać, fukać (o kocie), prychać; kichać; wybuchać 

śmiechemʼ, 4. ʽzapładniać – o kogucieʼ (syn. minióti), refl. purk̃štis m.in. ʽparzyć się – o 

ptakach i zwierzętachʼ — czasownik pochodny od interi. pùrkšt, purk̃št. Wątpliwe jest 

stwierdzenie LIV
2 492, jakoby purškiù było kontynuacją praformy ie. *pṛs-sḱe- (pwk. pie. 

*pres- ʽpryskaćʼ). Por. synonimy pruñkšti, pluñkšti. — Drw. pùrkščioti ʽfukać, parskać, 

prychaćʼ, purkštáuti ʽfukać, parskaćʼ, nomina: purkšlỹs, -ė ̃ʽporywczy, popędliwy człowiek, 

gorączkaʼ, purkšnà 1. ʽmżawka, drobny deszczʼ (por. drabnà, murknà), 2. ʽktoś porywczy, 

skory do gniewuʼ (por. siusnà, skursnà), pùrkštas ʽmżawka; człowiek drażliwy, opryskliwyʼ. 

— Obok tego puršk-V: pùrškauti ʽzłościć się, prychać, fukać w gniewieʼ, nomina: purš̃kalas 

ʽmżawka; rozbryzg, bryzgi; płyn do spryskiwania czego; przyrząd do rozpryskiwaniaʼ, 

purš̃kė 1. ʽmżawkaʼ, 2. ʽwoda gazowanaʼ, purš̃kius ʽczłowiek łatwo wpadający w gniewʼ, też 

o dziecku: ʽpłaksa, beksaʼ, purškulỹs ʽprzelotny deszczʼ.  

 purs̃las 2, 4 p.a., pùrslas 1 p.a., zwykle pl.t. purs̃lai, purslaĩ 1. ʽrozbryzgi śliny, wody, 

błota; piana na ustachʼ, 2. ʽbańki ma wodzie; bańki mydlaneʼ, 3. ʽuderzenia fali o burtę 

łodziʼ. Z innymi sufiksami: purs̃los f.pl. ʽbryzgi, piana przybojuʼ, purslà ʽszaruga, słotaʼ, 

purslà c. ʽkto mówiąc bryzga ślinąʼ, war. sonoryzowany: purzlà ʽrzadka kasza; człowiek 

niechlujny, zaślinionyʼ; purs̃lės (zob.). Ostateczną podstawą wymienionych wyrazów jest 

interi. pùrst, purs̃t o szybkim ruchu, o chluśnięciu wodą, o rzuceniu ziarna kurom. W 

związku z tym niepewna wydaje się rozważana w LEW 674 apofonia purs- : *pars- (łot. 

pā̦̀ rsla ʽpłatek śnieguʼ). Zob. też purs̃lės. — Vb. denom. purslóti ʽbryzgać, rozpryskiwać się; 

mówić z pianą w kącikach ust; padać – o deszczuʼ, purzlóti ʽpluskać się w wodzie, 

rozpryskując ją, chlapać się (zwykle o nieczystej wodzie); jeść niechlujnieʼ, purz̃linti 

ʽrozpryskiwać wodę, mącić wodę (o kaczkach); brudzić (podłogę)ʼ. 

 purs̃lės, -ių̃ 4 p.a. f.pl. ʽnozdrza koniaʼ — prawdopodobnie stoi w związku z zanikłym 

czasownikiem utworzonym od interi. pùrst, purs̃t m.in. o szybkim ruchu, o chluśnięciu wodą. 

Paralele: šnìrpšlės ʽnozdrzaʼ ⇐ šnirp̃šti ʽparskać; smarkaćʼ ⇐ šnìrpš(t). Odpowiednik łot. 

purs̃las f.pl. ʽgęba, morda, pyskʼ przedstawia metonimię na zasadzie pars pro toto (por. lit. 

šnìrva ʽpysk, mordaʼ wobec šnérvės ʽnozdrzaʼ). Zob. też purs̃las. — Drw. purs̃lius 

ʽsmarkaczʼ, purzlỹs ʽniechluj, brudasʼ.  

 purt-, neoosnowa na -t-, wyabstrahowana z ptc. prt. pass. išpùrtas do pùrti ʽstroszyć 

się; robić się pulchnym, porowaciećʼ itd. Drw. werbalne: purs̃ti, purs̃ta, purt̃o ʽtracić 

twardość, jędrność, mięknąć, porowacieć, parcieć; brzęknąć, nabrzmiewać, puchnąć; gnić, 

butwieć, próchniećʼ, purtė́ti, pùrtu, -ė́jau ʽdrżeć, trząść sięʼ, pùrtinti ʽtrząść, potrząsać 

(jabłonią), trzepać, wytrzepywać na wietrzeʼ, pùrtyti, pùrtau (war. pùrtiju), pùrčiau (war. 

pùrtijau) ʽtrząść, potrząsać drzewem, głową; trzepać odzież, przewracać siano; robić 

rewizjęʼ, supùrtyti ʽspulchnić ziemięʼ, refl. pùrtytis ʽwzbraniać się przed czym, wymigiwać 

się, robić unikiʼ, pasipùrtyti ʽotrząsnąć się, wzdrygnąć się, zżymać sięʼ, purtnóti ʽtrząść się; 

potrząsać czymʼ. — Drw. nominalne: išpurtęs: SD
1 <iźpurtis> «purchaty» [ʽdziurkowatyʼ L.], 

išpurtęs kaip ridikas ʽsparciały jak rzodkiewkaʼ, pùrtas ʽdreszczʼ, purtnùs ʽsypki (o ziemi, 

śniegu); porowaty, pulchny, miękki; napuszony, puszysty (o włosach, o poduszce)ʼ – z 

neosuf. -nus507 (por. glodnùs, lobnùs), purtókšlis ʽmiejsce wypróchniałe w drzewie; 

spróchniałe drzewoʼ, purtulỹs a. purt̃ulis ʽdreszczʼ, purtùs ʽmiękki; spróchniałyʼ (Purčiù 

medžiu pečiaus neinšildysi). — LEW 675 przytoczył za Būgą (RR II, 111) porównanie lit. 

purt- z psł. *pŭrt- w czasownikach strus. ispŭrtiti ʽzepsućʼ, ros. pórtitь ʽpsuć, uszkadzać, 

marnowaćʼ i pol. parcieć ʽtracić jędrność, soczystość – o owocach, warzywachʼ. Neoosn. 

 
507 Formacja ta przypomina stpol. puchl-ny ʽpulchnyʼ, urobione od ptc. prt. act. puchły ts. (por. Boryś 503). 
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pŭr-t- powstała w obu grupach językowych najprawdopodobniej niezależnie, przy czym 

trzeba zauważyć, że psł. *pŭr-t- przedstawia derywat od prymarnego czasownika psł. *prěti 

ʽbutwieć pod wpływem wilgoci i ciepłaʼ (zob. s.v. pùrti). 

 pùrti, pū̃ra (*pųra < *pu-n-ra; war. pùrsta), pùro 1. ʽstroszyć się, jeżyć się, podnosić 

się do góry (o piórach, włosach, sierści), rozkudłać się, rozczochrać sięʼ, 2. ʽrobić się sypkim, 

puszystym, pulchnym (o cieście), miękkim (o ziemi, glebie), porowacieć (o lodzie)ʼ, 3. 

ʽpęcznieć, brzęknąć, nabrzmiewać, puchnąć; pokrywać się pączkami (o gałązce)ʼ. 

Odpowiednik łot. izpurt ʽnastroszyć sięʼ, purêt, -u, -ẽju ʽpotrząsać (głową); drżeć, trząść sięʼ. 

Wydaje się, że lit. znaczenia 1. i 2. pozwalają powiązać pwk. pùr-C z praformą pie. *pṛh1-C, 

będącą st. zanikowym do pwk. *preh1- ʽanblasen, anfachen, rozdmuchiwać, dmuchając 

rozniecić przygasający ogieńʼ, por. gr. πίμπρημι, aor. ἔπρησα ʽspalić; rozdmuchać, rozdąćʼ. 

Zob. LIV
2 489. — Niewykluczone, że do tego samego pierwiastka należy psł. *prěti ʽbutwieć 

pod wpływem wilgoci i ciepła, odparzać sięʼ, por. ros. pretь, préju ʽbutwieć, gnićʼ, pol. 

przeć, przeję ʽprzeć, gnićʼ508. Pwk. *prě- może być kontynuacją st. pełnego, < pie. *preh1- 

(zob. wyżej). LIV
2, l.c. uważa, że *prě- jest z pochodzenia osnową aorystu (*prē(s)t); o lit. 

pùrti ten słownik nie wspomina. — Drw. pùrenos f.pl. ʽpulchna ziemiaʼ, puríena bot. 

ʽkaczeniec, Caltha palustrisʼ, war. puríenas (por. łot. purña, purins, purene ʽDotterblumeʼ, 

LEW 672), purū̃nas a. purūnėl̃is ʽpączek na gałązceʼ (war. puruonėl̃is), purùs ʽsypki, miękki, 

niespójny, pulchny, gąbczastyʼ, ⇒ vb. denom. purénti a. pùrinti ʽwzruszać ziemię, 

spulchniaćʼ (Sliekai purina ir tręšia žemę), też ʽpotrząsać poduszką, pierzyną, żeby 

przywrócić jej puszystość; czochrać włosyʼ. — Neopwk. purst- (⇐ pùrsta): pasipùrstinti 

ʽnastroszyć się, nadąć sięʼ (por. bìrstinti ⇐ bìrsta). — WSZ pūr-: pūrė́ti, -i, -ė́jo ʽbyć 

pulchnym; ładnie wyglądaćʼ, pū̃rinti a. pū̃ryti ʽwzruszać, spulchniaćʼ (warianty do pùrinti), 

por. łot. pũrt, pūrstu, pūru ʽrozczochrać sięʼ, pũrinât ʽrozgrzebywać, przewracaćʼ. Būga, RR 

II, 527 wskazał tu odpowiednik psł. *pyr- w ros. pýritь ʽstroszyć pióra, sierśćʼ. W apofonii 

do tego stoi czes. puřeti, pouřiti se ʽnadymać sięʼ, < pbsł. *pau̯r- (por. BSW 232). Osobno 

zob. purt-. 

 purṽas 4 p.a. 1. ʽbłoto, błockoʼ, 2. ʽbłoto naniesione do izby na butach; nieczystości, 

brudʼ. SD
1 purvas «plugastwo» (syn. suodys). Odpowiednik łot. pùrvs ʽbagno, moczarʼ (war. 

purvis, purve). Nie ma ustalonej etymologii, zob. LEW 675. Jeśli ma związek z przym. purùs 

ʽsypki, pulchny, gąbczastyʼ (zob. pùrti), to przedstawia sobą substantywizację za pomocą 

suf. -a-, *puru̯-a- ʽgrząski, taki w którym można ugrzęznąćʼ (paralela: pilṽas ⇐ *pil-u-). ŽD 

376 i ALEW 829 przyjmują raczej sufigowanie -va-. — Drw. purṽinas ʽzabłocony, brudnyʼ, 

stlit. ʽbłotny, na błocie rosnącyʼ, purvýnas a. purvỹnė ʽbłoto, miejsce błotnisteʼ, purvìngas 

ʽbłotnistyʼ, SD «błocisty, błotny» (por. łot. pùrvaîns ts.). Cps. purvãbridis ʽczas, gdy drogi 

rozmokły i nie nadają się do jazdy wozemʼ, purvabridỹs ʽten, kto ciężko pracuje na roli, kto 

ima się najcięższej robotyʼ (dosł. ʽkto brodzi w błocieʼ, por. brìsti). — Vb. denom. purṽinti 

ʽbłocić, brudzić, walaćʼ, SD «błocę, kalam». — N.m. Purvaĩ, Purviaĩ 3x, Purvẽliai 4x, 

Purvỹnė 2x, Purṽiškės 3x, Ažpurviaĩ, Papurṽiai, Ùžpurviai, cps. Lãpurviai i Lãpurvis (*Lap-

purvis, por. lãpė ʽlisʼ), Žagãtpurviai (por. žagatà), Žaliapurṽiai. N.rz. Purṽas, Purṽė 4x, 

Purṽiai, Purvýnas 2x, n.jez. Purṽis 2x, Purvìnis, Purvýnas. 

 pusañtro ʽpółtoraʼ (pusañtro kilogrãmo ʽpółtora kilogramaʼ), f. pusantrõs ʽpółtorejʼ 

(pusantrõs valandõs ʽpółtorej godzinyʼ) — złożenie z pùsė ʽpółʼ i formą gen.sg. od añtras, -à 

ʽdrugiʼ, co może być kalką pol. pół + wtora (gen.sg.) ʽ[jedno i] pół drugiegoʼ, dziś półtora. 

 
508 Polski pdg. przeć, przeję pochodzi ze zmiany prapol. *przać, *przeję (wyrównanie formy inf. do formy prs.). 

Por. pol. grzać, grzeję wobec ros. gretь, gréju < psł. *grěti, *grějǫ < pie. *gu̯hrē-. Inaczej Boryś 489, s.v. 

przeć II (autor nie bierze pod uwagę lit. pùrti; rekonstruuje on psł. *pьrěti, *pьrějǫ jako derywat od pwk. pie. 

*per(ə)-, *prē- ʽtryskać, pryskać, parskać, prychaćʼ). 
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Zob. Bańkowski II, 754. Podobnie: pustrẽčio, -iõs ʽdwa i półʼ (por. trẽčias), pusketvirt̃o, -õs 

ʽtrzy i półʼ (por. ketvirt̃as) itd. — Warianty: pusañtaro, f. -õs; pusañtero, f. -õs; puseñtaro, f. 

-õs; puseñtro, f. -õs (ZTŽ); z niejasnym pas°: paseñtaro (LZŽ). — Przymiotnik o postaci 

nom.sg. pusañtras, -à 4 p.a.: pusuntras, pusuntra SD
1 «pułtory & pułtora, sesqui libra» jest 

formą restytuowaną.  

 pùsė 2 p.a., pusė ̃4 p.a. ʽpół, połowa; strona czegoʼ. Z innymi tematami: pusià 2 p.a., 

pusìs f. 4 p.a. Odpowiedniki bałtyckie: łot. puse ts., stpr. esse ... pausan ʽze strony, von 

wegenʼ (z dyftongizacji *pusən obl.sg. ʽstronaʼ); do tego possi-sawaite ʽśrodaʼ (zob. niżej). 

Nie ma pewnej etymologii. Zob. LEW 676, gdzie jako comparandum wymieniono toch. A, B 

poṣi ʽstrona, bok, żebroʼ, toch. A posac, posaṃ ʽobok, nebenʼ. Villanueva Svensson, Balt 

L:1, 2015, 167 dodaje do tego (za Adamsem) toch. B poṣiya ʽścianaʼ. Osobno zob. pusiáu. 

— Drw. pusẽlės f.pl. ʽpośladki, tyłekʼ, pusė́tinas ʽniezły, przyzwoity, znośny, średniʼ (Šįmet 

pusė́tini kviečiai ʽPszenica jest znośna w tym rokuʼ), pusė́tinai DP ʽpo częściʼ, SD «srzednie» 

[ʽśrednioʼ], pùsininkas (zob.). Vb. denom. įpusė́ti ʽzrobić co do połowyʼ. — Człon 

złożeniowy pus-: pùsamžis ʽw średnim wiekuʼ (por. ámžius), pusañtro (zob.), pùsbačiai 

m.pl. ʽpółbutyʼ (por. bãtas), pùsbadis ʽna pół głodnyʼ, por. bãdas (⇒ vb. denom. 

pusbadžiáuti ʽżyć nie dojadającʼ), pùsbernis ʽpodrostek, wyrostek, parobekʼ, pùsbrolis 

ʽkuzynʼ (por. brólis), pùsdieniai m.pl. ʽpodwieczorek; drugie śniadanieʼ (por. dienà), 

pùsdykis ʽna pół pusty, prawie wolnyʼ (por. dỹkas), pùsdykiai adv. ʽza pół darmo, za bezcenʼ, 

pùskiaulis ʽwarchlak, młode prosię przeznaczone na tuczʼ (por. kiaũlė), pùsnaktis ʽpółnocʼ 

(por. naktìs), pùspadis ʽzelówkaʼ (por. pãdas), pùsrūsis ʽsuterenaʼ (por. rūsìs), pùsseserė 

ʽkuzynkaʼ (por. sesuõ), pùsvyris ʽchłopak, młodzieniecʼ (por. výras; dosł. ʽna pół 

mężczyznaʼ), pùsžalis ʽna wpół surowyʼ (por. žãlias), pùsžemis ʽchłop małorolnyʼ (por. 

žẽmė; čielãžemis), tõpus praep. c. gen. ʽz tej strony (drzwi, drogi)ʼ, z przekształcenia zwrotu 

tojè pusėjè loc.sg. ʽz tej stronyʼ. — N.m. Pùsbaubliai, Pusdešriaĩ, Pusgudžiaĩ, Pùskelniai, 

Pùskepuriai, Pùslovis, Pùstilta. — Alternant -pusė: námpusė ʽprzedział w stodoleʼ. — 

Alternant pusia-: pusiabrolis SD «połbrat» (dziś pùsbrolis, por. brólis), pusiadvynis SD 

«bliźniak» (syn. dvynapusis, por. dvỹnas), pusiãgirnis ʽjeden z kamieni żarenʼ (por. gìrnos), 

pusianaktinis SD «połnocny» (por. naktìs), pusiarytis SD «śniadanie», por. rýtas, pùsryčiai 

(⇒ vb. denom. pusiarytauju SD «śniadam»), pùsiasalis ʽpółwysepʼ (por. salà II), 

pusiavakaris (zob. vãkaras), pusiavaškis SD «lotowy, semiuncialis» (por. vãškas II). Tu też 

złożenie stpr. possi-sawaite EV ʽśroda, Mittewocheʼ – kalka śrwn. mitte-woche, dosł. ʽśrodek 

tygodniaʼ (por. lit. saváitė), zob. Trautmann 1910, 406.  

 pusiáu, pusiaũ adv. ʽpo połowie, na pół, na wpółʼ (Obuolį pérpjauti pusiáu ʽPrzekroić 

jabłko na półʼ. Perriekiau kepalą duonos pusiau ʽPrzekroiłem na pół bochenek chlebaʼ). DP 

ʽw połyʼ. SD «na poły». Odpowiednik łot. pušu adv. ʽna dwojeʼ. Może to być 

zleksykalizowana forma gen.-loc. dualis z końcówką *-Hou̯, porównywalna z lit. dvíejau, 

scs. dŭvoju ʽdwuʼ, por. LEW 676, ALEW 830, Weiss 2009, 210. Zob. pùsė. — Drw. pusiáu-

jas ʽpas, talia, lędźwie, krzyżʼ, war. *pusiau̯-as > pusiãvas ts.; ikì pusiáujo adv. ʽdo pasa, po 

pasʼ, žemės pusiáujas ʽrównikʼ. Cps. pusiáudienis ʽpołudnieʼ (por. dienà), pusiau gyvas SD 

«na poły żywy, semimortuus», pusiaugavėnis (zob. gavėnià), pusiáukelė, -kelis ʽpołowa 

drogiʼ (por. kẽlias), pusiáumirka žiūrė́ti adv. ʽpatrzeć przez przymknięte powiekiʼ (por. 

mérkti), pusiáunaktis ʽpółnocʼ (por. naktìs), pusiáusvyra ʽrównowagaʼ (por. svìrti), 

pusiáužiemis ʽśrodek zimyʼ (por. žiemà), pusiáužniuga adv. ʽzgięty w półʼ, pusiáužniugas, -a 

ʽzgięty w pół, pochylonyʼ (war. pusiáužnigis, -ė). 

 pùsininkas, pùsinykas 1 p.a. gw. 1. ʽrolnik dzierżawiący pole z warunkiem oddania 

właścicielowi połowy plonówʼ (Pùsininkais ėjom, savo žemės neturėjom ʽByliśmy 

«pusininkai», swojej ziemi nie mieliśmyʼ), 2. ʽwłaściciel połowy gruntów, pochodzących z 
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podziału jednego gospodarstwaʼ (w odróżnieniu od «čielažemis», który jest właścicielem 

niepodzielonego gospodarstwaʼ), syn. zapãšnykas, 3. przen. ʽwspólnik, np. przy hodowli 

pszczółʼ — denominativum na -inink-, -inyk- od pùsė ʽpołowaʼ, kalkujące wyraz stbłr. XV w. 

polovin-nikъ ʽten, kto uprawia czyjąś ziemię za połowę plonuʼ (por. polovina ʽpołowaʼ). Por. 

pol. gw. połow-nik ts. ⇐ połowa (SGP IV, 242). 

 pūslė ̃ 4 p.a., acc.sg. pū̃slę 1. ʽbańka tworząca się na powierzchni cieczy, ciasta, 

pęcherzyk, bąbelʼ, 2. ʽpęcherz, wypukłość na skórze powstała wskutek jej odciśnięcia, 

zgniecenia lub oparzeniaʼ, 3. ʽnarząd w jamie brzusznej ludzi i zwierzątʼ: šlapìmo pūslė ̃

ʽpęcherz moczowyʼ, tulžiẽs pūslė ̃ ʽpęcherzyk żółciowy, woreczek żółciowyʼ, plaũkomoji 

pūslė ̃ʽpęcherz pławny u rybʼ, 4. ʽżagiel sztormowyʼ, 5. przen. ʽrozpieszczony człowiekʼ. SD: 

pūslė «macharzyna, pęcherz; pęcherz u ryb», plyšta pūslė «puka się pęcherz». Odpowiednik 

łot. pùslis ʽpęcherzʼ. Formacja dwuznaczna. Por. 1° *pūs-slė, drw. od neopwk. pūs- jak w 

pū̃stis m.in. ʽnadymać się, wydymać sięʼ (s.v. pū̃sti); znacz. etym. ʽwydęcie, rozdęcieʼ; 

paralele: juslė ̃ ⇐ jùs(ti); krimslė ̃ ⇐ krim̃s(ti); mekslė ̃ ⇐ mègz(ti)509. Por. 2° pūsl-ė,̃ drw. 

postwerbalny od neoosn. pūsl- jak w pū́s-lioti ʽdmuchać, powiewać (o wietrze); 

rozdmuchiwać żarʼ. War. z insercją k i zmianą ks > kš: gw. pūkšlė ̃ʽpęcherz, wypukłość na 

skórzeʼ (por. rùkšlas < *rukslas ⇐ rùkti). — Drw. prýpūsla żm. ʽzgrubienie na niciʼ (syn. 

prýlaipa, prýpūta), pūslẽlė bot. ʽlepnica rozdęta, Silene vulgaris vel cucubalusʼ, pūslẽnis bot. 

ʽpęcherznica, Physocarpusʼ, pūslingas SD
1 «pępelisty & pępelowaty» [ʽpełen odciskówʼ, 

SPXVI], por. łot. pūslîgs ʽpęcherzowaty, blasigʼ; pūslỹs m.in. ʽpulchne niemowlęʼ, pū̃slius I 

bot. ʽmoszenki, Coluteaʼ, pū̃slius II ʽczłowiek gruby; człowiek rozpieszczonyʼ, cps. 

pūsliagalṽis peior. ʽmający wielką głowęʼ (por. galvà), sb. ʽpółgłówekʼ. Vb. denom. pūslė́ti, 

-ja, -jo ʽpokrywać się pęcherzamiʼ, ⇒ pūslė́tas ʽo dłoniach: w pęcherzachʼ. 

 pūstà interi. gw. ʽprecz!ʼ: Pūs̈̄ tà iš akių! ʽPrecz z [moich] oczu!ʼ. Niejasne. Pewnie 

związane ze slawizmem pū̃stas (zob.). Por. pū̃sta adv. ʽnie ma już, skończyło sięʼ, ant pūstõs 

adv. ʽna nic, na marneʼ (Tavo darbas eina ant pūstõs JU), Eik po pūstomìs ʽIdź do diabła!ʼ. 

 pùsryčiai, -ių 1 p.a. m.pl. 1. ʽczas od wczesnego rana do pierwszego posiłkuʼ, 2. 

ʽśniadanieʼ (SD
1 pusrytį imu «śniadam») — drw. na -i̯a- od neoosn. pusryt- ⇐ cps. pùsrytis 

ʽpora ranna, przedpołudnieʼ (zob. pùsė, rýtas). Do tego zdrob. rytẽliai ʽdrugie śniadanie, 

podobiadekʼ (zam. *pusryteliai). — Vb. denom. pusryčiáuti ʽjeść śniadanieʼ, war. pùsryčioti, 

pùsrytauti, pusrytúoti. 

 pū̃stas, -à 4 p.a. stlit., gw. 1. ʽpusty, próżnyʼ (Žemė buvo pūsta ir tuščia BRB ʽZiemia 

była pustaʼ), 2. ʽjałowy, daremnyʼ (Šiemet mūsų karvės pūstos) — zapoż. ze stbłr. pustyj 

ʽpusty, niezaludniony, nie zajętyʼ, por. błr. pustý, -ája (SLA 184, ZS 45, LEW 676, ALEW 

830n.). Łot. puõsts ⇐ strus. pustŭ. — Cps. pūstagalṽis ʽgłupiec, dureńʼ (por. galvà), 

pūstakiáušis ʽgłuptas, nieukʼ (por. kiáušas), pū̃stdirvė ʽniezasiane poleʼ (por. dirvà), 

pū̃stmedis ʽdrzewo nieowocująceʼ (por. mẽdis), pū̃stpelnis DP ʽmarnotrawca, marnotratnyʼ 

(por. pelñas), pūstpislys przest. ʽczłowiek bezdzietnyʼ (por. pìsti). Vb. denom. pūstavóti ʽo 

gruncie: leżeć odłogiemʼ, išpūstavóti ʽroztrwonićʼ; pūstyti, -iju, -ijau DP ʽpustoszyćʼ (⇒ 

išpūstijimas ʽspustoszenieʼ). — N.m. Pūsčià, Pū́sčiai 2x, cps. Pū̃stagiris, Pūstãkiemis, 

Pūstãlaukiai, Pū̃stalaukis, Pūstapė́džiai. Tu też Pū̃sdvaris, czyt. [pūzdvaris], to z 

*[pūzd.dvaris] < *[pūst.dvaris] < *pūsta-dvaris. N.rz. Pūstãšilė, Pū̃stežeris (też n.jez.). 

 
509 Dotąd pūslė ̃wyprowadzano przez degeminację (*pus.slė) i asymilację z praformy *pūt-slė, por. ŽD 170, GJL 

II, § 173, Derksen 2015, 373, ALEW 830 (pūt- jak w prt. pū̃tė do pū̃sti). W ujęciu niniejszego słownika -slė 

nie jest odziedziczonym formantem, lecz neosufiksem, który pojawił się w rozwoju litewskim w wyniku 

metanalizy formacji zaopatrzonych w suf. -lė. — Dla porządku trzeba dodać, że Ambrazas 1993, 98n. nie 

wymienił w swej monografii wyrazu pūslė,̃ ani nie odniósł się do takich formacji, jak dumslės (stlit.), juslė,̃ 

krimslė,̃ mekslė,̃ sprauslė,̃ uoslė.̃  
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 pūstãšyti, pūstãšiju, pūstãšijau stlit., gw. ʽrobić pustym, opuszczonym, zamieniać w 

pustkowieʼ, išpūstašyti DP ʽspustoszyćʼ (idant išpūstašytų visa DP 53336 ʽaby spustoszyły 

wszytkoʼ) — zapoż. ze stbłr. pustošiti, por. błr. pustóšycь, -u, 3 sg. -ycь. War. z -č-: pūstãčyti 

(por. šerk̃šnas > čerk̃šnas; šėt̃ras > čėt̃ras). Wyraz pominięty w SLA 184, LEW 677; w ALEW 

830n. bez objaśnienia. NB. Pol. pustoszyć od XV w. ʽzamieniać w pustkowieʼ ⇐ pustosz 

ʽmiejsce niezaludnioneʼ jest zapewne rutenizmem, zob. Boryś 504. — Drw. išpūstašijimas 

DP ʽspustoszenieʼ. 

 pūstáunyčia 1 p.a. 1. stlit. ʽpustkowie, Einödeʼ (CGL Pustáunyczia ʽWüstnisʼ), 2. gw. 

ʽopuszczony, niezamieszkały domʼ (Tame kieme yra daug pūstáunyčių, t.y. trobų pūstų JU 

ʽW tej wsi jest dużo opuszczonych chałupʼ) — prawdopodobnie intralitewski derywat z 

neosuf. -aunyčia od przym. pū̃stas ʽpusty, próżnyʼ (zob.). Por. zakończenie w parakaunýčia. 

— Z obocznym tematem: pūstaunyčė BRB ʽpustkowie, Einödeʼ. War. kontrahowany: 

pūstaučia b.z.a. — NB. SLA 184 podawał – za Karskim, ale bez wskazania na źródło 

drukowane – że chodzi o zapożyczenie z błr. pustovnica, jednak takiej formy nie widać w 

błr. słownikach. Por. syn. stbłr. pustovščina, pustovščizna. Zob. też LEW 677 (przejmuje 

objaśnienie ze SLA), ALEW 830n. (pozostawia wyraz bez objaśnienia). 

 pūstélnykas 1 p.a. stlit., gw. ʽpustelnikʼ (w SD
1 <pustelnikas> jest synonimem do girioj 

gyvenųs) — zapoż. ze stbłr. pustelьnikъ, pustėlьnikъ (⇐ pol. pustelnik ⇐ stczes. pústedlník), 

por. SLA 184, Boryś 504, ALEW 831, POLŽ 544n. — NB. W SD s.v. pustelnik figuruje 

girinykas «eremita, anachoreta», co na pierwszy rzut oka wygląda jak wyraz swojski, w 

rzeczywistości jednak jest to kalka ze stbłr. pustynnikъ, stpol. pustynnik (zob. s.v. pūstỹnė). 

 pū́steris, -io 1 p.a. gw. 1. ʽruszt nad popielnikiemʼ, 2. ʽwgłębienie w piecu, gdzie 

gromadzi się popiółʼ, 3. ʽotwór powietrzny w drzwiczkach piecaʼ, 4. ʽkratki, na których się 

wspiera dolna część klosza w lampie naftowejʼ — zapoż. z prus.-niem., śrdn. pūster ʽmiech 

kowalskiʼ (por. GL 108, LEW 677, EWD 1061), do nwn. Pusterohr n. ts. i pusten ʽsapać, 

dyszeć; dmuchaćʼ. Por. akut w zapoż. brū́žė, krū́zai i ùlpteris. 

 pùsti, puntù, putaũ: išpùsti 1. ʽwzdąć się, stać się wzdętym, wydętym, nabrzmieć, 

obrzęknąć, spuchnąćʼ, 2. ʽdługo spaćʼ, cps. papùsti ʽnadąć się, spuchnąćʼ, supùsti ʽspuchnąć, 

obrzęknąćʼ, užpùsti ʽspuchnąć, np. o ręce, nodzeʼ, przen. ʽo wodzie, rzece: wezbrać, podnieść 

się w góręʼ. Też tr. pùsti pot. ʽjeść chciwie, łapczywie, żreć, wcinaćʼ (Puñta kaip žvėris ʽŻre 

jak zwierzęʼ). — Drw. pùtinti caus. ʽpowodować wzdęciaʼ (war. puténti), putinu SD «pienię 

co», atpùtinti ʽodkarmić (prosię)ʼ, nupùtinti ʽutuczyćʼ. Nomina: ìšputas ʽwypukły, wydętyʼ, 

išpùtėlis ʽspuchnięty, wzdętyʼ, paputa BRB ʽguz od uderzenia, Beuleʼ (war. paputis), 

paputimas SD «opuszenie» [ʽwzdęcie, obecność powietrza w jamach ciałaʼ], putà (zob.), 

pùtalas ʽpotrawa, która powoduje wzdęciaʼ, putẽkšlis ʽbąbel na wodzie, na cieście, pęcherz 

na skórze (po oparzeniu), pryszcz, wrzodziankaʼ (SD «pryszczel na ciele»), też ʽpędzel do 

goleniaʼ (war. pūtẽkšlis), putėlė ̃a. pūtėlė ̃ʽodcisk; pęcherzʼ, putės̃iai m.pl. ʽmus, rodzaj kremu 

z przetartych owoców i piany z białek; piana wybita z białekʼ (ewentualnie może to być drw. 

od sb. putà ʽpianaʼ, por. žalės̃iai od žãlias), pùtelis ʽczłowiek tłusty, otyłyʼ, pùtena c. ʽistota 

żarłoczna (kura, człowiek)ʼ, pùtinas (zob.), putlùs ʽmiękki, pulchny; o cieście: dobrze 

wyrosłe; nadęty, pyszny; o wełnie: puszystyʼ, putli ùpė ʽwezbrana rzekaʼ, DP ʽhardy, pyszny, 

nadętyʼ, war. pùtlas, -à (⇒ vb. denom. putláuti a. pùtlauti DP ʽpysznić sięʼ, putlavimas 

ʽpychaʼ); ⇒ putlumas DP ʽpycha, hardość, nadętośćʼ, putlumas pasaulio ʽpowaga świataʼ; 

putnùs ʽpulchny (o twarzy, wargach, palcach; o ziemi, chlebie), puszysty, miękki (o kołdrze, 

pierzynie)ʼ, putrà I (zob.). — Morfem put- to st. zanikowy do pwk. *peu̯t-. Dalsze szczegóły 

s.v. pū̃sti. Możliwe nawiązanie w psł. *pŭtja ʽcoś zaokrąglonego (pączek, bryła, grudka)ʼ, 

zob. s.v. putà. — Neopwk. punt-: puntìklis peior. ʽgębaʼ, puntùs ʽpowodujący wzdęciaʼ, SD 

puntųs «opuszaiący, nadymaiący», puntušỹs ʽktoś nadęty, nadąsany, mający zły humorʼ, cps. 
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pùntagalvis ʽkijankaʼ, dosł. ʽo spuchniętej głowieʼ (syn. buožgalṽis, por. galvà). N.jez. 

Puñtas, n.rz. Puntà, n. głazu Puntùkas.  

 pū̃sti, pučiù, pūčiaũ 1. ʽdąć, wiać, dmuchać, zawiewaćʼ, 2. ʽzanosić deszczem, 

śniegiem – o obfitym opadzie deszczu, śnieguʼ, 3. ʽo wietrze: suszyć, np. rozwieszoną 

bieliznę, wełnę; osuszać trawę z rosyʼ, 4. ʽnadymać, wzdymać, rozdymaćʼ (Žirniai pilvą 

pùčia ʽGroch powoduje wzdęcie brzuchaʼ), 5. ʽspaćʼ (Sekmadienį pūčiaũ iki pat pietų ʽW 

niedzielę spałem aż do obiaduʼ). Cps. įpū̃sti ʽrozdmuchać żar, rozpalić ogień; zapalić 

(łuczywo, światło), papū̃sti ʽdmuchając ustami ostudzić (gorącą zupę, kaszę); zadąć, zagrać 

na trąbie, na roguʼ, užpū̃sti ʽzdmuchnąć płomień świecy, łuczywaʼ. SD: pučia vėjas «wieie 

wiatr, zawiewa wiatr», apipučiu kų «otchnąć kogo; owiewam kogo», appučia «opusza» 

[ʽnadymaʼ] (syn. apputina), supučiu ugnį «poddymam ogień; rozdymam ogień». Refl. pū̃stis 

ʽpuszyć się, kokoszyć się, nadymać się, pysznić się, zadzierać nosaʼ (por. Pilvas pùčias 

ʽBrzuch się wzdymaʼ, atsipū̃sti ʽodetchnąć, odsapnąć, odpocząćʼ, įsìpučiu ʽrozdmuchuję 

sobie (żar), niecę (ogień)ʼ, pasipučiu SD «bucznieię» (syn. didinuosi), «dąsam się» (syn. 

pūkštauju), «kokoszę się» (syn. didinuosi, didžiauju), «nadymam się» (syn. papuntu). 

Odpowiednik łot. pùst, pùšu (*pušu), pùtu (ē) ʽwiać, dąć; ciężko oddychać, stękaćʼ (LEGR 

594). Pwk. *peu̯t-, *put- ʽdąć, nadymaćʼ, poza bałtyckim nieznany (por. LIV
2 481, ALEW 

833), może być pochodzenia onomatopeicznego. — SO paut-: paũtas (zob.). — Drw. pùstelti 

a. pùsterti ʽo wietrze: powiać lekko, krótkoʼ, pustýti I (zob.), puténti ʽlekko wiaćʼ, refl. 

prasiputénti ʽorzeźwić się na wietrze, przewietrzyć sięʼ. Por. łot. putinât ʽwiać; szaleć – o 

wichurzeʼ. Nomina: perpučiamas SD «wiatrom otworzysty», pasiputimas PK ʽpychaʼ 

(visokiame tylėjime ir mieroj, ne pasiputime, ne neganduose PK 2372 ʽwe wszelkiej cichości i 

trzeźwości, nie w pysze, nie w zbytkuʼ), pučiamíeji príebalsiai gram. ʽspółgłoski 

szczelinowe, spirantyʼ, pučiamųjų orkestras ʽorkiestra dętaʼ. Por. stłot. putenes f.pl. 

ʽgwałtowna burzaʼ, łot. putenis ʽzamieć śnieżnaʼ. — WSZ pūt-: pū́tauti (zob.), papūtė́ti 

ʽnieco powiaćʼ (por. pasūpė́ti). Nomina: ãtpūtis ʽodsapnięcie, odpoczynekʼ: Duok arkliams 

ãtpūtį, t.y. kas atsipūstų JU ʽDaj odpoczynek koniom, tj. żeby odetchnęłyʼ (war. ãtpūta), 

pãpūta ʽmiejsce, gdzie wieją wiatryʼ (Kas gali gyventi ant tokios vėjo pãpūtos ʽKto może żyć 

na takim wygwizdowieʼ), prãpūta ʽniezamarzające miejsce w morzu, na zatoceʼ, prýpūta żm. 

ʽzgrubienie na niciʼ (syn. prýpūsla), pūtà ʽuderzenie, powiew wiatruʼ, pūtẽklis ʽmiechy w 

kuźni; kurzydło do pszczółʼ, pūtenà ʽwydmaʼ, ū́žpūtis ʽzawianie jako chorobaʼ. Cps. 

papūtžañdis ʽczłowiek pucołowatyʼ (por. žándas), vė́japūtė (zob. vė́pūtė). Por. łot. sauspūta 

ʽsuchy wiatr, sucha i wietrzna pogodaʼ. — Neopwk. pūs- ⇐ pū̃s(ti): pū́sčioti a. pūsčióti 

ʽpowiewać, łopotać; wypuszczać dym, parę; wzdymać, nadymaćʼ (alternatywna analiza: 

pū́sč̓ - + -oti, od neoosnowy wyabstrahowanej z pūsčiaũ, prt. do pūstýti), pū̃sdinti a. pūsdìnti 

ʽkazać dąć w trąbęʼ, pūsdýti: papūsdýti ʽdmuchając rozniecić przygasający ogień, 

rozdmuchiwać ogniskoʼ, pū̃slioti, -ja, -jo ʽdmuchać, dąć, dąć pomału; rozdymać żar; o 

wietrze: powiewaćʼ, pūstýti (zob. pustýti). Nomina: pūslė ̃ (zob.), pū́slos f.pl. pot. ʽwargiʼ 

(dosł. ʽto, czym się chucha, dmuchaʼ), pūslỹs ʽten, kto dmie, dmuchaʼ, pū̃stas ʽwydęty, 

wypukłyʼ, pūstìnis ʽnadmuchiwany, wydętyʼ. — Neoapofonia SP pūs- ⇒ SZ pŭs-: pusnìs a. 

pùsnis f. ʽzawieja, zamieć; zaspaʼ (SD «zamieć śniegow, piaskow»), n.m. Antãpusnė 2x. 

Paralele: apsurnóti a. sursnóti (od sū́rsta, sū́rti), bugštùs ob. būgštùs (od bū́gsta, bū́gti). — 

Neopwk. pūč̓ - (⇐ pūčiaũ): pū́čioti ʽpowiewać od czasu do czasuʼ (war. pūčiúoti).  

 pūstỹnė 2 p.a., pūstýnė 1 p.a. stlit., gw. 1. ʽpustynia, gdzie nic nie rośnieʼ, 2. ʽmiejsce 

opuszczone przez mieszkańców; nieużytkowana ziemiaʼ — zapoż. ze stbłr. pustynja, błr. 

pustýnja, -i, por. PZB 4, 192. Zob. SLA 184, ZS 45, LEW 677 (s.v. pū̃stas), ALEW 831. NB. W 

SD
1 i SD s.v. pustynia, puszcza figuruje giria. Zob. też pūstélnykas i pūščià. 

 pùstis, -sčio 2 p.a.: tylko SD <pustis> «luty, februarius» (syn. pusis) — rzeczownik 



1392 

na prawach rękopisu 

utworzony od neoosn. pust-, pochodzącej z reanalizy czas. pustýti, pusčiaũ I m.in. ʽwiać, 

zanosić śniegiemʼ. — Neoosn. pusč̓ -: pùsčius 1. ʽzamieć śnieżnaʼ, 2. ʽmiesiąc lutyʼ (por. 

dãsčius ⇐ dasčiaũ, -stýti; klãsčius ⇐ klasčiaũ, -stýti). Znacz. etym. ʽczas zamieci śnieżnychʼ 

⇒ ʽmiesiąc lutyʼ. Por. Būga, RR II, 526, Skardžius, RR 4, 31n., LEW 676. Paralele dla 

neoosnowy na -st-: sámstyti ⇒ sámstis; sklaistýti ⇒ sklaĩstis i varstýti ⇒ vars̃tis. — Drw. 

pustinis SD «lutniowy, lutnia miesiąca bywaiący» (syn. pusinis).  

 pustýti I, pustaũ, pusčiaũ 1. ʽo wietrze: dąć, dmuchać, wiać, podmuchiwać, mieść, 

zanosić (śniegiem, piaskiem)ʼ, 2. ʽchuchać, grzać oddechem (zgrabiałe dłonie)ʼ, 3. ʽdmuchać 

na gorące, by je ochłodzić, oziębićʼ, 4. ʽdmuchać, żeby zdmuchnąć płomień (np. świecy) albo 

żeby wzniecić ogieńʼ, 5. ʽstroić, upiększaćʼ (Ne tau augyta, ne tau pustyta ʽNie dla ciebie 

chowana, nie dla ciebie strojona [dziewczyna]ʼ), refl. ʽstroić sięʼ (Išsipùstė, kaip piršlėm 

važiuodamas ʽWystroił się jakby jechał swataćʼ), 6. przen. ʽenergicznie, szybko wykonać 

jakąś czynność, pracęʼ. SD: pusto vėjas «powiewa», apipustau «odmuchnąć co z prochu». Z 

degeminacji w formie *pus.sty-, to zaś z *put-sty-, frq. od pwk. put-, por. pučiù, pū̃sti ʽdąć, 

wiaćʼ. Paralele: bastýtis < *bas.sty-; švaistýti < *švais.sty-; sklaistýti < *sklais.sty-. — 

Neoosn. pust-: pùstis (zob.). — Neoosn. pusty-: pustỹklė ʽmiechyʼ, pustynas LEX ʽzaspa 

śnieżnaʼ (syn. pusnýnas), pustỹnė ʽzamieć śnieżnaʼ. NB. Na skutek wtórnego odniesienia 

tych derywatów do prymarnego czas. pū̃sti ʽdąć, dmuchać, wiaćʼ pojawiła się reanaliza pust-

ỹklė, pust-ynas, pust-ỹnė, a to pociągnęło za sobą ustalenie się trzech dwuzgłoskowych 

neosufiksów: -yklė, -ynas i -ynė (por. ŽD 200, 266n.). — Od neopwk. pū̃s(ti) pochodzi 

rzadsze frq. pūstýti < *pūs-sty- ʽwiać, dmuchać; chuchać w zgrabiałe ręceʼ. Z opisowego 

punktu widzenia stosunek pūstýti : pustýti można ująć jako neoapofonię SP ū ⇐ SZ ŭ, por. 

klū́pčioti ob. klupčióti. 

 pustýti II, pustaũ, pusčiaũ ʽostrzyć kosę, brzytwęʼ. Uzasadnienie tożsamości pustýti I z 

pustýti I ʽdąć, dmuchaćʼ nasuwa pewne problemy semantycznej natury. LEW 679 przyjmuje 

znacz. ʽodkurzać, usuwać pyłʼ w punkcie wyjścia i wskazuje na formy łot. putekļi m.pl. ʽpył, 

kurzʼ oraz putêt ʽrozpylać się, rozpraszać sięʼ. Może przyjąć jako podstawowe znacz. 

ʽzdmuchiwać z ostrza pył pochodzący z osełkiʼ? Por. apipustau SD «odmuchnąć co z 

prochu». — Neoosn. pust-: pãpustas ʽrzemień do ostrzenia brzytwy; osełka do kosyʼ ⇐ 

papustýti, war. deprefigowany: pùstas ts. (zob. LEW 677; por. spandà ob. paspandà ⇐ 

paspándyti); pustẽklis ʽosełkaʼ, pustìklis ts. — Neoosn. pusty-: pustỹklė ʽosełkaʼ (por. 

budowę mėtỹklė, svaidỹklė; por. wyżej pustỹklė ʽmiechyʼ), war. ze SW: pūstỹklė ʽosełkaʼ, też 

jako nazwa pewnej rośliny o białych kwiatach, pustỹnė ʽostrzenieʼ (por. pustỹnė ʽzamieć 

śnieżnaʼ). 

 puščėl̃ai, -ų 2 p.a. m.pl. gw. ʽróżne rzeczy niepotrzebne, rupiecieʼ: Pilnas vežimas 

prikrautas kokių puščėlų ʽPełny wóz załadowany jakimiś rupieciamiʼ. Analiza: pušč-ėlai, 

może drw. od zanikłego zapożyczenia ze stbłr. puščij ʽgorszyʼ, błr. púščy, puščė́jšy ts. (zob. 

ĖSBM 10, 262n., co do sufiksu: ŽD 178n.). 

 pūščià 2, 4 p.a., gen.sg. pū̃ščios/pūščiõs stlit., gw. ʽpuszcza, miejsce bezludne, pustkaʼ, 

np. Mozėšiaus uošvis ir jo sūnus, ir jo motė jopi atėjo pūščiona BRB ʽTeść Mojżesza i syn 

jego, i matka jego przyszli doń na puszczęʼ — zapoż. ze stbłr. pušča ʽpuszcza, pustynia, 

pustkaʼ, błr. púšča, -y, pol. puszcza (SLA 184, LEW 677, ALEW 830n.). War. z hiperpoprawną 

pisownią -sč-: pūsčià (m.in. MŽ, BRB i PK). Por. syn. pūstỹnė. — Drw. pūščáitis bot. 

ʽczartawa, Circæa alpina; czartawa pospolita, Circæa lutetianaʼ. 

 pušė́ti, pušiù (3 os. pùši), pušė́jo gw. ʽokazywać niezadowolenie, dąsać się, złościć sięʼ: 

Už tokį menką daiktą, o taip ilgai pùši ʽZ powodu takiej drobnostki, a tak długo się dąsa 

(złośći)ʼ — czasownik utworzony od interi. pùš, por. Pùš pùš ir pasipūtė kaip varlė prieš 
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jautį ʽ«Puš puš» i nadął się jak żaba na widok bykaʼ. — Nomen: pùšata 1 p.a. c. ʽktoś 

nadęty, naburmuszony, złyʼ (na temat sufiksu zob. ŽD 334n.). 

 pušìnmindis, -ė 1 p.a. gw. ʽnieproszony gość na weseluʼ — rzecz. utworzony od 

zwrotu pušinès mìndyti ʽbyć pozostawionym na uboczu, nie brać udziału w zebraniu a. 

zabawie; nie być zaproszoną do tańcaʼ. Por. pušìnė ʽpomiotłoʼ (s.v. pušìs) i mìndyti ʽdeptaćʼ. 

Dosłowne znacz. złożenia: ʽdeptać pomiotło do piecaʼ albo ʽstać tam, gdzie zwykle stawia 

się pomiotło, tj. na uboczuʼ. Inny wariant tego zwrotu to prie pušìnių stovė́ti, dosł. ʽstać przy 

pomiotłachʼ. 

 pušìs, -iẽs 4 p.a. f. ʽsosna, Pinus silvestrisʼ (m.in. SD). Pb. *puš-i- < pie. *puḱ-i-. Z 

innym tematem: pùšė. Ślady odmiany atematycznej: przest. i gw. gen.sg. pušès, nom.pl. 

pùšes, gen.pl. pušų̃. Motywacja werbalna dla nazwy tego drzewa tkwi w pwk. pie. *peu̯ǵ-

/*peu̯ḱ- ʽkłućʼ, por. IEW 828, EWD 341, LIV
2 480 (przyp. 1) oraz LEW 679. Znacz. etym. 

ʽ(drzewo) o kłujących igłachʼ. — Refleks stpr. peuse EV ʽsosna, Kynboem [Kiefer, Pinus 

silvestris]ʼ (nazwa lasu Pevs, Povs, Poys, n.m. Pewsen, Pewse-lauk, Peuse-balten, AON 121, 

128) dopuszcza dwie interpretacje, zależnie od tego, czy uzna się wyraz stpr. za bezpośredni 

refleks pie. formacji na st. pełnym, *peu̯ḱ-V, jak w gr. πεύκη ʽsosna; pochodnia sosnowaʼ 

(*peu̯ḱā-), czy też raczej za pośredni (przekształcony) refleks formacji na st. zanikowym 

*puḱ-V, jak w lit. puš-i-510. Dziś przeważa pogląd pierwszy. Zgodnie z nim <peuse> uchodzi 

za zapis brzmienia stpr. [pi̯eu̯sē], ze zmiany starszego *[pi̯au̯sē], por. Trautmann 1910, 398, 

PKEŽ 3, 277511. Z drugiej strony pojawia się zastrzeżenie związane z digrafem <eu>, <ew>. 

Ma on dwie wartości: raz oznacza dyftong [eu̯] po [i̯], jak w [pi̯eu̯sē], kiedy indziej zaś 

dyftong [au̯] po spółgłosce zwartej, np. w n.m. Pewstern, później Paustern, utworzonej od 

stpr. paustre EV ʽpuszcza, Wiltnisse [Wildnis]ʼ; n.rz. Reude, później Rawde : lit. Raudà (por. 

AON 121, 142). Wynika z tego możliwość odczytania <peuse> jako [pausə]. To z kolei 

otwiera drogę przypuszczeniu, że [pausə] przedstawia zdyftongizowany refleks pierwotnego 

*[pusə], co było odpowiednikiem lit. pùšė lub pušìs. Paralele: dauris EV ʽwrota, Grosthorʼ < 

*dŭris (por. lit. dùrys), enkausint ʽdotknąć, anrhuerenʼ < *enkŭsint wobec lit. kùšinti 

ʽdotykaćʼ; preipaus ʽdo, ku, hinʼ z *prei-pŭs (do lit. pùsė ʽstronaʼ). Pewne stpr. nazwy 

geograficzne mogą poświadczać obecność niezdyftongizowanego war. *[pusə], por. za AON 

132: Pusilge ob. Posilia < *Pus-sil- (II człon do stpr. sylo, por. lit. šìlas ʽlas iglasty na 

piaskachʼ i n.m. Pū̃šiliai), Poslawcin < *Pus-lauk- (por. wyżej war. Pewse-lauk), Posmal 

n.rz. i n.m. < *Pus-mal-, dosł. ʽsosnowy brzegʼ). Jeśli tak, to mielibyśmy w bałtyckim do 

czynienia z apofonicznie sztywnym pwk. *puš-. — Drw. pušalõtas ʽlas sosnowyʼ, pušíena 

ʽdrewno sosnoweʼ, pušýnas ʽlas sosnowy, sośniakʼ (m.in. SD
1, SD), pušìnė ʽpomiotło z 

gałązek sosnowych do wymiatania pieca chlebowegoʼ (⇒ pušiniãkotis ʽkij takiej miotłyʼ), 

<Pußinne> LEX ʽsosnowe drewno, Fichten Holtzʼ, pušìniai rą̃stai m.pl. ʽkłody sosnoweʼ, 

cps. pušìnmindis (zob.). — N.m. Pùšalotai, Pušalótai, Pùšalotas 2x (por. też nazwę lasu 

Pušelótas, ⇒ n.rz. Pušelótų upẽlis), Pušýnai (⇒ Pušýniškės), Pušinavà 2x, Pušìnė 2x, 

Pušỹnė 2x, Pušiniaĩ, Papušiaĩ 2x, cps. Pū̃šiliai (przez degeminację z *Puš-šiliai; długość 

wtórna), Pušìnpelkis, Laukiãpušis. N.jez. Pušãragis (od nazwy łąki o tej samej nazwie). 

 pùškas 4 p.a., pū̃škas 2 p.a. gw. 1. ʽpryszcz, krosta, ropny wykwit na skórzeʼ, 2. ʽbąbel, 

pęcherzʼ, 3. ʽzgrubienie na niciʼ — rzeczownik postwerbalny od puškė́ti (zob.). War. pùškis, 

pū̃škis. — Drw. pùškaras ʽpryszczʼ (war. pùškuras), pùškinas ʽkrostawy, pryszczatyʼ, 

 
510 NB. W niektórych językach ukazuje się rozszerzenie pierwiastkowe -t-, por. z jednej strony formację na SP w 

stwn. fiuchta, śrwn. viehte ʽsosnaʼ (nwn. Fichte) < *feuht(j)ōn, z drugiej strony formację na SZ w stir. 

ochtach ʽkrokiewʼ < *pukt-akō (Kluge-Seebold 213), śrir. ochtach ʽsosnaʼ (Matasović 144). 
511 Autor wskazuje jako paralelę pisownię stpr. <keuto> dla wyrazu EV ʽskóra na ciele, Hewt [Haut]ʼ, 

odpowiadającego lit. kiáutas ʽskorupa, łuskaʼ. 
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puškulaĩ m.pl. ʽpryszczeʼ, pùškulas ʽkrosta; duży płatek śnieguʼ, puškulỹs ʽkrosta, pęcherz na 

skórzeʼ. — SO paušk-: pauškė́ti, paũškia (war. pauškė́ja), -ė́jo ʽpokrywać się wypryskami, 

bąblami, pęcherzami (o skórze, o cieście)ʼ. Nomina: pauškulė ̃a. paũškulė ʽbąbel, pęcherz na 

skórzeʼ (war. paũškulis), papáuška ʽpęcherz, bąbelʼ, pãpauškas a. papáuškas ʽpryszcz, 

krostaʼ, SD papauškas «guz» (syn. paukšlė, gumbas), papauškas medžių «pąk na drzewie», 

papauškai SD
1 «pępel» [ʽbąbel, pęcherzʼ, SPXVI]512, syn. pūslės, trynės. 

 puškė́ti, pùška, puškė́jo 1. ʽtworzyć się – o bąblach, pęcherzach na powierzchni 

fermentującego a. wrzącego płynu, też w cieścieʼ, 2. ʽbulgotać, gulgotaćʼ, 3. ʽpluskać się w 

wodzieʼ, 4. ʽstękać – o starcu, o chorymʼ, 5. ʽwydawać sapiący odgłos – o parowcu, 

lokomotywieʼ, 6. ʽtrzaskać – o palącym się drewnieʼ, atpuškė́ti ʽprzyjść, przyjść z hałasem, 

przybrnąć po wodzie, śnieguʼ, nupuškė́ti ʽdostać wyprysków na skórze, refl. apipuškė́ti 

ʽdostać wyprysków na skórze, obsypać się krostamiʼ. War. pūšk-: pūškė́ti, pū́ška, pūškė́jo. 

Pwk. pušk-/pūšk- jest pochodzenia onomatopeicznego, por. interi. pūškì ob. pūškù, pūškū̃ o 

poruszaniu się w wodzie i rozpryskiwaniu jej, też pùšku – o ciężkim oddechu, sapaniu (Ta 

kiaulė pùšku pùšku, pùšku pùšku – alsuo[ja] ir alsuo[ja] teip tankiai ʽTa świnia «pušku 

pušku» ciężko dyszyʼ). Dalej por. interi. pùkšt ʽtrzask!, prask!ʼ, pū́kšt ʽbuch!, plusk!ʼ (⇒ 

pukšė́ti ʽchlupać, bulgotaćʼ). Por. Būga, RR II, 527 (rekonstrukcja pie. *pous-k- ʽnadymać 

sięʼ). Inaczej LEW 680: od osnowy onomatopeicznej *peu-, *pou- ʽanschwellen, aufblähenʼ. 

— Z innymi sufiksami: pū́škauti ʽwyskakiwać z wody – o rybachʼ (Žuvys prieš lytų pūškauja 

ʽPrzed deszczem ryby wyskakują z wodyʼ), pūškénti a. puškénti ʽbrnąć w śnieguʼ, refl. 

ʽkąpać się rozpryskując wodę, pluskać się, np. o gęsiachʼ, nusipūškénti ʽwymyć sobie całe 

ciało, wykąpać sięʼ, pùškinti ʽuderzać; głośno jeść, kruszyć (orzech) w zębachʼ, też 

ʽpodsycać ogieńʼ (Kam pùškini ugnį, t.y. dedi daug malkų JU ʽCzemu podsycasz ogień, tj. 

wkładasz dużo drewʼ), stlit. ʽrazić ogniemʼ (ALEW 833), pū́škinti ʽiść z trudem, brnąć; 

opryskiwać się wodą, pluskać sięʼ, pūškúoti a. puškúoti ʽbrnąć w wodzie, śniegu, błocie; 

ciężko oddychać, dyszeć, sapać; głęboko oddychać podczas snu; chrapać we śnie; bulgotać – 

o wodzieʼ. — Drw. pùškas (zob.), pūškỹnė ʽbłotnista drogaʼ, pūškùtė a. puškùtė ʽmiejsce do 

kąpieliʼ. Tu też *puškatas – w vb. denom. pùškatoti ʽbrnąć przez wodę, śniegʼ (por. 

balb̃atuoti ⇐ balbãtas). 

 pùšnys, -ų̃ 4, 2 p.a. f.pl. 1. ʽbuty z cholewamiʼ, 2. ʽbuty rybackie z wysokimi 

cholewamiʼ. Sg. pušnìs, -iẽs. Odpowiednik stpr. pusne EV ʽbut z cholewą, Stefel [Stiefel]ʼ. 

Trudne. LEW 680 łączył z rodziną onomatopeicznych czas. puškė́ti ʽbulgotaćʼ, puškúoti 

ʽbrnąćʼ, z kolei PKEŽ 3, 364 widział w puš- refleks praformy *pus- ʽnadymać sięʼ.  

 puštaliẽtas 2 p.a. gw. ʽpistoletʼ — ze zmiany *pistalietas, co zapożyczone z błr. 

pistalét, -a, zob. ZS 45. War. f. puštalietà. Zmiana *pista° na pušta° być może na skutek 

skojarzenia z pūškà ʽkarabin; działoʼ (zob. pūčkà). Por. lit. liter. pistolètas 2 p.a. ⇐ ros. 

pistolét. 

 pū́tauti, pū́tauju, pū́tavau gw. 1. ʽciężko oddychać, sapaćʼ (ãtpūtauti a. ãtpūtoti 

ʽdyszeć, sapaćʼ), 2. ʽgłęboko oddychać we śnieʼ, 3. ʽciężko pracować, harowaćʼ, 4. ʽo 

wietrze: uderzać podmuchamiʼ, 5. ʽużywać, hulać, żyć zbytkownieʼ (m.in. CHB) — 

intensivum z suf. -auti i SW pūt- ⇐ put-, por. pučiù, pū̃sti ʽwiać, dąćʼ. Budowa jak w dū́sauti 

⇐ atsidùsti i krū́pauti ⇐ krùpti. 

 pùtė 2 p.a. 1. ʽkuraʼ i ʽkażdy ptakʼ (w języku dzieci), 2. ʽweszʼ (w języku dzieci), 3. 

ʽlekkomyślna dziewczynaʼ, 4. ʽcunnusʼ. Zdrob. putýtis ʽpisklę, ptaszę, kurczęʼ, też w 

 
512 LEW jest niezdecydowany: na s. 538, s.v. pãpautas wiąże pãpauškas z paũtas ʽjajoʼ, z kolei na s. 554, s.v. 

pauškulė ̃ wskazuje na pokrewieństwo z czas. pùsti ʽnadymać się, puchnąćʼ i pū̃sti ʽdąć, dmuchaćʼ. 

Zestawienia te nie są wiarygodne, ponieważ pozostawiają bez objaśnienia segment składowy -(š)k-. 
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pieszczotliwym zwrocie Mano putyt! ʽPisklę ty moje!ʼ. Od zawołania na kury put-put, war. 

puť-puť, putė-putė. Paralela: pùlė ʽkaczkaʼ ⇐ puľ-puľ, pùli-pùli. — Wyrazy litewskie były 

dotąd zestawiane ze słowiańskimi nazwami ʽptakaʼ i ʽpisklęciaʼ, por. czes. pták, pol. ptak < 

*put-āk-; strus. potka < *put-uk- (rcs. pŭta); ros. ptíca, sch. ptȉca < *put-īk-; scs. pŭtenĭcĭ, 

ros. ptenéc < *put-en- oraz scs. pŭtištĭ ʽpisklę, szczenięʼ, sch. ptȉć ʽpisklęʼ, słń. ptìč ts. < 

*put-īt-. Zob. LEW 554, s.v. paũkštis. W świetle litewskiego wykrzyknika put-put przestaje to 

być pewne. — Derywatem od pùtė ʽkuraʼ jest pùtinas ʽkogutʼ (nazw. Pùtinas), por. añtinas 

⇐ ántis. Zob. też pùtpela s.v. píepala.  

 pū́ti, prs. pū̃va (*pųva < *pu-n-va; war. pū̃na, pū́sta), prt. pùvo (war. pùvė) 1. ʽgnić, 

butwiećʼ, SD pūstu «gniję», 2. ʽpróchnieć, murszećʼ, 3. ʽmarniećʼ, 4. ʽdługo spać, zalegać w 

łóżkuʼ (por. pol. XVI w. gnijek ʽospalec, śpiochʼ). Odpowiednik łot. pũt, pũstu, puvu ʽgnić, 

butwieć; długo spaćʼ. Lit.-łot. pū-C/puv-V to odziedziczone allomorfy SZ od pwk. *pi̯āu̯-C 

< pie. *peu̯H-/*puH- ʽgnić, cuchnąćʼ (LIV
2 480n., LEW 680n.). Por. wed. pū́yati ʽgnije, 

śmierdnie, cuchnieʼ < *puH-i̯e-; gr. πύθομαι ʽbutwieć, gnićʼ, πύθω ʽobrócić w zgniliznę, 

zgnoićʼ < *puH-dhe/o- (zob. s.v. pū́damas). SO stisl. feyja caus. ʽgnoićʼ < *pou̯H-éi̯e-. 

Refleks SE *pjáuti, oczekiwany na podstawie takich stosunków jak plū́ti : pláuti lub griū́ti : 

griáuti, nie utrzymał się w koniugacji litewskiej. Por. jednak nominalny refleks pjau- w 

pjaũlas ʽspróchniałe drzewoʼ. — Drw. na SZ-C pū-: pū́dyti (zob.), pū́damas (zob.), nomina 

pū̃jas, -à ʽzgniłyʼ (por. sufiks w kū́jos f.pl. ʽszczudła, kule kalekiʼ, kū́jis ʽmłotʼ), pū́liai 

(zob.), pū́rai m.pl. ʽgalaretowata postać zrobaczywiałego mięsa lub słoninyʼ, z substanty-

wizacji adi.vb. *pū́ra- (pie. *puH-ró- ʽgnijącyʼ?), pū́tena c. ʽkawałek zgniłego drzewa, 

próchno; niechlujny człowiekʼ, pū́tra c. ʽcoś spróchniałego, zbutwiałego; człowiek 

niechlujny, brudnyʼ (por. łac. pūteō, -ēre ʽcuchnąć zgniliznąʼ, vb. denominativum od *pūtus 

ʽzgniłyʼ < pie. *puH-tó-). Cps. pū̃takis ʽśpiochʼ – I człon do pū́ta- ʽzgniłyʼ (adi.vb. lub ptc. 

prt. pass.), II człon akìs ʽokoʼ (dosł. ʽktoś mający przymknięte, zaspane oczyʼ), por. pū́lakis 

ʽśpiochʼ s.v. pū́liai. — Tu pewnie też łot. pûņa2 ʽwilgotny, bagnisty las; bagno porośnięte 

cienkimi sosenkamiʼ, pūņu zeme ʽmodriger Bodenʼ (por. ME III, 447). — Drw. na SZ-V 

puv- (*puH-V). 1° Prt. pùvo: reanaliza puv-o wytworzyła osnowę dla prs. infigowanego 

*pu-n-va > *pųva. Jest ono kontynuowane w formie zdenazalizowanej o pisowni pū̃va (por. 

bū̃va ob. bùvo, žū̃va ob. žùvo). 2° Rzeczowniki oznaczające ʽpróchnicę, zgniliznę, przed-

mioty zmurszałe, zbutwiałeʼ: puvėk̃as ʽspróchniałe drzewo a. drewnoʼ, puvėk̃lis ts., 

puvėk̃šlas ts., pùveniai m.pl. ʽnawóz, gnójʼ (por. łot. puveni), pùvenos f.pl. ʽprzegniły 

nawóz, gnój; zgniłe kartofle, jabłkaʼ, puvesỹs (zob.). Cps. miegpuvỹs a. miẽgpuvis ʽśpiochʼ 

(por. miegóti). Por. łot. pìepuvis ʽzgniłyʼ, puspuvis ʽna wpół zgniłyʼ. — Neopwk. pūv- (⇐ 

pū̃va): išpūvė́ti ʽzgnić do resztyʼ, sámpūva 1. ʽspróchniałe drzewo, próchnoʼ (war. 

sámpūvos), 2. ʽstary człowiekʼ (war. sámpuvis), cps. pū̃važirniai m.pl. ʽpowalony, gnijący 

grochʼ (por. žìrniai). Synchronicznie pūv- jest oceniane jako alternant na SW do puv-. 

 pūtilai, -ų m.pl., hapaks stlit.: SD «pęca, peńca» [ʽrzemyki na nóżkach sokoła 

łowczegoʼ]. SLA 184 nieściśle oddaje znaczenie tego wyrazu jako ʽFessel, pęta, więzyʼ (brak 

w LEW i ALEW). Najstarsze lit. slawizmy, np. kùbilas ⇐ strus. kŭbĭlŭ; Póvilas ⇐ strus. 

Pavĭlŭ; pipìras ⇐ strus. pĭpĭrŭ zalecają przyjąć, że *pūtilas, pl. pūtilai jest transpozycją 

formy strus. *pǫt-ĭlo. Wyraz staroruski jest derywatem od psł. *pǫto ʽpętoʼ, scs. pǫto ʽπέδηʼ, 

strus. puto, pol. pęto. Praformę *pǫtĭlo kontynuuje ros. putló ʽpęto dla koniaʼ (⇒ vb. denom. 

putljátь ʽwikłać, plątaćʼ), zob. REW II, 468. Z innym sufiksem: psł. *pǫt-ĭce, por. ros. pútce, 

putcó, pl. púca ʽwiązanie w cepach; rzemyki na nogach ptaków łowczychʼ, błr. pútca 

ʽwiązanie w cepachʼ, púcca ʽpętelkaʼ (ĖSBM 10, 247), pol. XVI w. pęćca (war. pęca, peńca) 

ʽpętka sokolniczeʼ (Bańkowski II, 535n.). — NB. Būga posługiwał się odpowiednikiem 

ruskim najpierw o formie putьló (por. RR I, 341), później o formie putilo (por. RR III, 46). 

W związku z tym interpretował on wyraz Szyrwidowy jako pūtylas, z długą samogłoską 
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sufiksalną (za nim poszedł SLA 184). O ile mi wiadomo, żadna z przytoczonych przez Būgę 

form ruskich nie jest źródłowo potwierdzona. 

 pùtinas 3 p.a. bot. 1. ʽkalina, krzew o białych kwiatach i czerwonych owocach, 

Viburnumʼ, 2. ʽprzynęta na rybyʼ. War. pùtelis. Niejasne. Było łączone z czas. puntù, pùsti 

ʽwzdąć się, obrzęknąć, napuchnąćʼ, zob. LEW 678, 681 (brak bliższego uzasadnienia). — 

Nazw. Pùtinas (por. polskie nazw. Kalina). M.n. Pùtinas, Putinaĩ 5x. 

 pùtos, -ų 2 p.a. 1. ʽpiana, piana na piwie, na wodzie deszczowejʼ, 2. ʽszumowinyʼ 

(nugraibyti putàs nuo sultinio ʽodszumować rosółʼ), 3. ʽpiana morskaʼ (akmuo iš putos 

marių, kiauras, skylėtas SD «kamień z piany morskiey dziurkowaty»); odpowiednik łot. 

putas a. putes f.pl. ʽpianaʼ — rzeczownik postwerbalny do puntù, pùsti ʽwzdąć sięʼ (zob.), 

por. LEW 677n. Osobno zob. paũtas. — Drw. putõčius ʽkto puszcza ślinę, gdy mówiʼ, 

putótas ʽpienisty, pokryty pianąʼ (Šiandie ežeras putótas ʽDziś jezioro jest spienioneʼ). Vb. 

denom. 1. pùtinti ʽrobić pianęʼ, SD putinu «pienię co», 2. putóti ʽpienić się, pokrywać się 

pianą (o piwie, o jeziorze), wydawać pianę (o mydle)ʼ, przen. ʽpocić się; okazywać gniewʼ, 

SD putoju «pienię się» (por. łot. putât a. putuôt ʽzbierać piankę, szumowinyʼ). — 

Pozbawiony motywacji werbalnej jest odpowiednik słowiański, por. psł. *pŭtja ʽcoś 

zaokrąglonego (pączek, bryła, grudka)ʼ: pol. gw. peca, -y ʽbryła gliny, błota, śniegu; bochen 

chlebaʼ (zam. *pca, gen.pl. *pec), drw. pecyna ʽgruda glinyʼ; pol. przest. pce pl. ʽlegary, na 

których spoczywa beczkaʼ. Por. jeszcze drw. psł. *pŭtjĭka: stpol. pecka ʽpestka owocuʼ, czes. 

pecka ts., też ʽkamień w poluʼ, ros. póčka ʽpączek, zarodek; nerka; okrągły kamieńʼ, ukr. 

póčka ʽpestka dyniʼ. Zob. Boryś 421n., REW II, 420n. 

 pùtpelė, pùtpela 1 p.a. ʽprzepiórka, Coturnix communisʼ — derywat na -el- od 

neoosnowy put-p-, pochodzącej od powtórzonego wykrz. pùt-pùt o krzyku przepiórki. 

Odpowiednik łot. putpele513. Segment °pala w war. pùtpala polega na upodobnieniu do syn. 

píepala (zob.). 

 putrà I 2 p.a., gen.sg. pùtros, też pl.t. pùtros 1. ʽzupa z mąki żytniej lub jęczmiennej, 

ugotowana w postaci rzadkiej kaszyʼ, 2. ʽzaprawiona mąką polewka dla cieląt lub koniʼ, 3. 

SD
1 <putras> f.pl. «słodziny» [ʽpozostałości słodu po warzonym piwie, używane jako 

paszaʼ]. Odpowiednik łot. putra ʽkaszaʼ (war. sonoryzowany: pudra ʽkupa, pryzmaʼ) — 

dewerbalny rzeczownik z suf. -rā- od pwk. put- jak w pùsti, putaũ ʽwzdąć sięʼ. Znacz. etym. 

ʽpotrawa powodująca wzdęcia, wiatryʼ, por. syn. pùtalas ⇐ pùsti. Zob. Leskien 1884, 306, 

LEW 681n. St. zanikowy w połączeniu z suf. -rā- ukazuje się również w wyrazach šutrà 

ʽparnośćʼ i kuprà ʽgarbʼ. — Zapoż. litewskie w błr. gw. pútra ʽzupa żytnia; kiszona 

owsianka; owsianka z mlekiemʼ, stąd pol. gw. putra ts. (Urbutis, Balt V:2, 1969, 149 = 

Urbutis 2009, 382, Laučjute 20). — Drw. pùtrinas ʽuwalany, ubrudzony «putrą»ʼ, putrỹnė 

ʽrozmiękła, grząska drogaʼ, putrìnis ʽsłużący do przyrządzania «putry»; marny, złyʼ, pùtris 

ʽzarobione masłoʼ, pùtrius ʽten, kto lubi jeść «putrę»ʼ, putrùlis a. putrùlius ʽmaślankaʼ. Cps. 

kõšputrė ʽ«putra», która jest równie gęsta jak kaszaʼ (por. kõšė), pùtrabulvės f.pl. ʽwczesne 

kartofleʼ (por. bùlvės), pùtralakė wulg. ʽmorda, pysk, ryjʼ (por. làkti ʽchłeptać, żłopaćʼ), 

putrameñtas ʽdziecko, które siorbiąc «putrę», brudzi nią ubranieʼ (por. menčiù, mę̃sti). Vb. 

denom. putróti ʽjeść jak świnia; paprać się, walać się jedzeniemʼ, atsiputróti ʽubrudzić się, 

powalać sięʼ (Valgo net atsiputrójęs ʽJe [z takim apetytem, że] aż się ubrudziłʼ). — Nazw. 

Putrà (⇒ pol. Putro, Putra), Putreikà, Pùtris, Putrỹs, Pùtrius, też Putrameñtas (spolszczone 

Putrament). N.m. Putriaĩ 3x, Pùtrinė, Pùtriškiai 3x, Putrìškis. 

 putrà II, gen.sg. pùtros 2 p.a. gw. ʽfutro, długie okrycie wierzchnie podbite futremʼ 

 
513 Inaczej ALEW 834: pùtpela ma być złożeniem z I członem ʽptakʼ (por. pùtė ʽkura, ptakʼ, putýtis ʽptaszekʼ) i II 

członem °pela, rzekomo spokrewnionym z ʽreduplikowaną formacją píepala...ʼ. 
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(Žiemai naują pùtrą pasisiūdino ʽNa zimę dał sobie uszyć nowe futroʼ) — zapoż. z pol. futro, 

-a n. (⇐ nwn. Futter n.). Por. LEW 681. 

 puvės̃is, -io 2 p.a., puvėsỹs 3 p.a. 1. ʽzgniliznaʼ, 2. ʽcoś zgniłego, zgniłe drzewoʼ (war. 

puvės̃as), 3. ʽpróchno; trocinyʼ, 4. ʽropa z jątrzącej się ranyʼ, 5. ʽsmarki, katarʼ. Ze 

wzdłużeniem sufiksalnego wokalizmu utworzone od *puv-es- (por. debesìs ⇐ *deb-es-). 

Obok tego gw. puvesỹs 3 p.a. ʽcoś zgniłegoʼ z odpowiednikiem łot. puvesis, zwykle pl. 

puveši (war. puveži) ʽwydzielina gnilna, ropa; gnijące wióry, trocinyʼ. Neoosn. puvės-: 

puvėsė́ti ʽpróchniećʼ (Išpuvėsė́jęs visas medžio vidus ʽSpróchniały cały środek drzewaʼ), 

puvės̃lis ʽspróchniałe drzewoʼ, puvės̃mas ʽwoń zgniliznyʼ. Temat spółgłoskowy *puv-es- 

może być odziedziczony z pie. *puH-es- (por. -uv- w lit. pùvo s.v. pū́ti; st. pełny pie. *peu̯H-

). Zob. Stüber 2002, 136n., 200. Odpowiedniki ie.: gr. πύος, -εος n. ʽropaʼ < *puu̯os < pie. 

*puH-os- (πύον n. ts.), πύος m. ʽsiara, pierwsze mleko po porodzieʼ, σαρκόπυον ʽropiejące 

ciałoʼ, ἔμπυος adi. ʽropiejący, pokryty ropiejącymi wrzodamiʼ (por. GEW II, 621, 627, 

Beekes 2010, 1255, 1259), łac. pūs, pūris n. ʽropa; jadʼ < *puu̯s < *puu̯os- < pie. *puH-os- 

(por. de Vaan 501). 

 pū̃zas 2 p.a., pùzas 2 p.a. gw. 1. ʽosad nikotynowy w fajce, fifce, cygarniczceʼ (war. 

pùžas 4 p.a.), 2. ʽosad, męty, muł w sadzawceʼ, 3. ʽgnojówka wyciekająca z oboryʼ — zapoż. 

z pol. przest. fuz, -a (war. fus, -a) ʽosad, męty opadłe na dno naczynia po ustaniu się płynu, 

ustoinyʼ (SPXVI). 

 pūzdrà 4, 2 p.a., pū́zdra 1 p.a. gw. ʽmoszna u konia/ogiera, worek skórny mieszczący 

jądraʼ (Arklio pūzdrà sutinus ʽSpuchła moszna koniaʼ) — zapoż. z pol. przest. puzdro n. 

ʽpuzdro u stadnika, worek moszny, moszna, der Hodensack eines Hengstesʼ L. Por. błr. 

przest. puzdró ts. (ĖSBM 10, 204), ros. púzdra a. púzdrja f. ʽmoszna u zwierzątʼ (SRNG). Brak 

w LEW i POLŽ. — War. pū́zra 1 p.a., pūzrà 2 p.a. (Suputo pū́zra eržilo, buliaus šviežiai 

išdaryto JU ʽNabrzmiała moszna u świeżo wykastrowanego ogiera, bykaʼ), też m. pū̃zras, 

pl.t. pūzraĩ ʽmosznaʼ. 

 pū̃zdras 2, 4 p.a., pl. pū̃zdrai, pūzdraĩ gw. ʽwypróchniały pień drzewa; dziupla w 

drzewie stojącymʼ (war. f. pūzdrà) — prawdopodobnie z sonoryzacji *pū̃stra-, to z kolei 

przez insercję -t- do pū̃sras, pū́sras ts. (por. gaĩzdras < gaĩstras < gaĩsras). To pū̃sras 

powstało pewnie z *pùv-es-ra- przez synkopowanie sufiksu -es- i kontrakcję uu̯ > ū. 

Chodziłoby więc tutaj o drw. na -r- od osnowy lit.-łot. puv-es-; omówiono ją s.v. puvės̃is 

ʽzgnilizna, próchnoʼ. Por. też puvės̃lis i puvės̃mas514. — Vb. denom. pūzdrė́ti, -ja, -jo 

ʽpróchnieć, gnićʼ, war. pūzdroti b.z.a. — Trudno powiedzieć, jak powstały warianty bez 

segmentu -d-, mianowicie pū̃zras 2, 4 p.a., pū́zras 1 p.a. ʽspróchniałe, zgniłe drzewoʼ i pū́zra 

1 p.a., pūzrà 2 p.a. Czy przez udźwięcznienie sr > zr w fazie *pūsra-? Czy też przez 

usunięcie -d- ze zbitki -zd- (por. lìzas < lìzdas; veizė́ti < veizdė́ti)? — N.m. Pū̃zraviečiai (por. 

vietà).  

 puzénti, puzenù, puzenaũ gw. ʽjeść do sytaʼ, apsipuzénti ʽnajeść się do syta, objeść sięʼ, 

war. įpùzinti ʽwykarmić koniaʼ — prawdopodobnie denominativa od *puza, *puzas 

ʽczłowiek a. zwierzę z wielkim brzuchemʼ, co zapożyczone z błr. púza, -a n. ʽbrzuch 

człowieka a. zwierzęciaʼ, peior. ʽwielki brzuchʼ, ad puza adv. ʽdo woli, do syta (najeść się, 

napić się)ʼ. Por. ros. púzo idët ʽidzie człowiek z wielkim brzuchemʼ, od puza adv. ʽdo syta, 

 
514 Transponat pie. *pūs-dhro- (Būga, RR I, 288) nie da się utrzymać. Odwołanie do formy łacińskiej pūs, pūris n. 

ʽropaʼ nic nie daje, ponieważ tkwiący w niej pwk. pūs- nie został odziedziczony z pie., lecz jest – podobnie 

jak lit.-łot. *pūs- – produktem kontrakcji, płac. *puu̯s < *puu̯os- < pie. *puH-os- (zob. s.v. puvės̃is). 

Nieuzasadnione jest twierdzenie Bańkowskiego (ESJP II, 968), jakoby pū̃zdras zostało zapożyczone z pol. 

puzdro ʽpochwa kryjąca penis na podbrzuszu samcaʼ.  
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do woliʼ, s púzom adv. ʽw ciążyʼ. — Lit. gw. pū́zra c. ʽniewysoki człowiek o wielkim 

brzuchuʼ (KRŽ) ⇐ ros. gw. puzró n. ʽbrzuch, wielki brzuchʼ. Drw. pū̃zris, -io ʽbrzuchʼ (Ein 

pūzrį pastatęs ʽIdzie wypiąwszy brzuchʼ). — Denominativum od *puza, *puzas może też 

być czas. pū̃zinti ʽiść wolno, wlec się, sunąćʼ, m.in. o powolnym chodzie otyłego, 

brzuchatego człowieka, war. pū̃zinėti (DŪNŽ, KRŽ), przen. ʽbyć w ciążyʼ (Nespėjo 

apsiženyti, o jau pū̃zinėja ʽNie zdążyła [jeszcze] wyjść za mąż, a już jest w ciążyʼ). Jest też 

wykrz. pùze pùze o chodzie brzuchatego człowieka (KRŽ). — War. puž-: pužénti ʽiść 

niespiesznie, dreptaćʼ (syn. tapénti), pužinė́ti ʽchodzić powoliʼ. 

 <puzymas> stlit. ʽosiećʼ [ʽsuszarnia chmielu a. zboża, ogrzewana a. przewiewnaʼ, por. 

SW III, 844] – hapaks pojawiający się w roboczych notatkach S. Chylińskiego na ostatnich 

stronach rękopisu NT, mianowicie w zdaniu: Puzymas pliaupia, velėkite bimbalą «Osieć 

gore [płonie, pali się], biycie we dzwon» (A. Holvoet, p.l.). Nie wiadomo, czy czytać 

puzymas, czy raczej pužymas, bo nie znamy osnownego czasownika na -y-. 

 pùžas 4, 2 p.a. gw. 1. ʽczub nastroszonych włosówʼ, 2. ʽryba jazgarzʼ (war. pūgžlỹs), 3. 

ʽryba kleńʼ, 4. ʽmałe dziecko lub bydlęʼ, 5. ʽgruby człowiek; grubo odziany człowiekʼ, 6. 

ʽnadęty człowiek, pyszałekʼ — najprawdopodobniej jest to dewerbalny drw. na -žas (por. 

baũžas, GJL II, § 378) od pwk. *pu-/*pū- (SE *peu̯-, *peu̯H-) o znacz. ʽdąć, dmuchać, wiaćʼ 

(por. LEW 682). Wskazany pwk. nie utrzymał się w podanej postaci, lecz uległ rozmaitym 

rozszerzeniom515. Zdaniem Urbutisa 2009, 100n. ukazuje się on w takich czasownikach, jak 

pū̃sti (*pū-t-), pùrti (*pu-r-), paũpti (*pu-p-), pū́koti (*pū-k-). — Neoosn. puž-: pùžinti 

ʽpysznić się, chełpić się; chodzić grubo odzianymʼ, pužióti 1. ʽpodnosić się na skutek 

fermentacji, rosnąć – o cieścieʼ (war. pužóti), 2. ʽdąsać się, stroić fochyʼ. Tu pewnie też pùžti, 

pūžù (tj. *pųžu < *punžu, war. pūžtù < *punž-stu), pužaũ: supùžti ʽosłabnąć, rozchorować 

się, czuć się rozbitymʼ. — WSZ pūž-: pūžlỹs 1. ʽmała, miękka główka kapustyʼ, 2. ʽmałe, 

słabe dzieckoʼ (zapoż. litewskie w błr. gw. púžlis ʽmiękka, niespójna, rozpadająca się główka 

kapustyʼ, PZB 4, 183, ĖSBM 10, 202). War. z insercją g: pūgžlỹs ʽryba jazgarzʼ (por. 

driegžlỹs, druõgžlės), zob. wyżej pùžas. 

 pū̃žė 2 p.a. gw. ʽwiecheć, pęk słomy zatknięty na tyczce, służący do oznakowania drogi 

lub zakazu wstępuʼ (Pūžes pastatyti, kad neeitų per javus žmonės, kad kelią snieguose 

nurodytų). Może być wariantem na SW do puž- jak w bliskoznacznym pùžas ʽczub 

nastroszonych włosówʼ (zob.). W kwestii wokalizmu por. oboczność pūgžlỹs i pùžas w 

nazwie ryby ʽjazgarzʼ. 

 
515 Por. za LIV2 480 n. rekonstrukcje pie. *peu̯H- ʽgnić, śmierdziećʼ (lit. pū́ti), *peu̯k- ʽchuchaćʼ oraz *peu̯t- ʽdąć, 

dmuchaćʼ (lit. pū̃sti)  
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R 
 rabà 2 p.a., gen.sg. rãbos stlit. ʽniewolnicaʼ (odpowiednik żeński do vérgas 

ʽniewolnikʼ, por. dirbt uždraudė vergamus ir rabomus DP 34032 ʽpracować zabronił 

niewolnikom i niewolnicomʼ) — ze stbłr. raba, por. błr. rabá, -ý ʽniewolnicaʼ (SLA 185, 

ALEW 835, por. ĖSBM 11, 7). W SD
1 raba ukazuje się 1° s.v. «gburka, rustica» jako żeński 

odpowiednik do mužikas (zob.), 2° s.v. «niewolnica, serua, captiua» – jako żeński 

odpowiednik do vergas «niewolnik».  

 rabañtai, -ų 2 p.a. m.pl. gw. 1. ʽsznury umocowane przy dolnym brzegu żagla, za 

pomocą których zmniejsza się jego powierzchnię podczas gwałtownego wiatruʼ, 2. 

ʽzrefowany żagiel, półżagielʼ (Šiandien turim pasuojantį vėjį, važiuosim su rabantais 

ʽDzisiaj mamy silny wiatr, popłyniemy na «rabantach»ʼ) — zapoż. z prus.-niem. reffband 

(GL 108n., LEW 682), por. nwn. reffen ʽrefować żagleʼ. War. ribañtai: Ribañtų vėjas (o 

bardzo silnym wietrze, który zmusza do refowania żagli). — Drw. wsteczny: rãbos f.pl. ts. 

(Nūrišk rabàs – kilsta štormas ʽOdwiąż «rabanty», [bo] idzie sztormʼ). Powstał on w 

następstwie resegmentacji rab-añtai, por. ùžlanda ⇒ ùžlos. 

 rabárbaras 1 p.a. bot. ʽrabarbar, Rheumʼ — zapoż. z pol. rabarbar (⇐ nwn. 

Rhabarber m. ⇐ włos. rabarbaro ⇐ śrłac. rha barbarum lub rheu barbarum ⇐ gr. ῥᾶον 

βάρβαρον ʽcudzoziemski korzeńʼ, zob. Kluge-Seebold 598n., EWD 1125, Brückner 456). Co 

do akutu por. zapoż. kamárnykas, zagárkas. — War. gw. rubárbaras ⇐ pol. przest. rubarbar, 

co ze zmiany rumbarbar (rum° jak w XVI w. synonimach rum turecki, rum moskiewski, zob. 

Bańkowski III:1, 5). Drw. wsteczny rubárbas (por. prãdaras ⇒ prãdas; pãstaras ⇒ pãstas), 

zewnętrznie przypominający skrót haplologiczny; POLŽ 150 niesłusznie zakłada tu 

«absorbcję strukturalnego elementu -ar-». Osobno zob. barborà II. 

 rabatà 2 p.a., gen.sg. rabãtos stlit. 1. ʽpraca, trudʼ, 2. ʽzmartwienie, troska, bieda, 

niedolaʼ (Ateis rabata ant jo galvos MŽ 51712) — zapoż. ze stbłr. rabota, błr. rabóta, -y, pol. 

robota (SLA 185, LEW 682n., ALEW 835). Por. łot. rabata ʽpraca; cło, czynsz, grzywnaʼ. 

 rabė́ti, rãba, rabė́jo gw. ʽchrobotaćʼ, antrabė́ti ʽwdrapać się po sianie na górę z 

szelestemʼ, įrabė́ti ʽwjechać wozem z turkotemʼ, parrabė́ti ʽpowrócić do domu o późnej 

porze i z hałasemʼ — czasownik utworzony od interi. ràb ràb a. ràbu ràbu. Z innym 

sufiksem rãbinti ʽdrapać, chrobotać; hałasować po pijanemuʼ. 

 rabavóti, rabavóju, rabavójau gw. ʽprzemocą zabierać, grabić, łupić, rabowaćʼ — 

zapoż. ze stbłr. rabovati, por. błr. rabavácъ, -úju, 3 sg. -úje (⇐ pol. rabować, -uję, tu przejęte 

z ukr. hrabuváty, por. pol. gw. grabować, zob. Bańkowski III:1, 5n.). 

 rãbinas 3 p.a. 1. ʽrabinʼ (od DP), 2. przen. ʽmądrala, spryciarzʼ — zapoż. ze stbłr. 

rabinъ, rabbinъ, błr. rábin, -a, pol. rabin (por. ZS 46, LEW 683). War. rẽbinas (por. 

rẽvas/rãvas; krẽsė/krãsė). 

 rabýtelis, -io 1 p.a., rabỹtelis 1 p.a. gw. 1. ʽżerdź do strącania jabłekʼ, 2. ʽdługi kijʼ — 

zapoż. z błr. hrabídla, -a n. ʽtrzonek grabiʼ (por. LEW 683). Z zastępstwem błr. γ- przez lit. ø- 

(por. rỹbas ob. grỹbas; riẽkas ob. griẽkas, ZS 90) oraz z substytucją zakończenia -idla przez 

lit. -ytelis. Co do akutu w morfemie sufiksalnym por. zapoż. bažnýčia, magýlos i Velýkos. 

 rabõkas 2 p.a. gw. ʽrobak żerujący w mące lub w kaszyʼ — zapoż. ze stbłr. robakъ, 

por. błr. rabák, -á. Niejasna jest samogłoska u w war. rubõkas, por. Suarė tris lysvutes, išarė 

tris rubokėlius ʽZorał trzy grządki, wyorał trzy robaczkiʼ.  
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 radastà 2 p.a., gen.sg. radãstos bot. ʽrdest, Polygonum; krzew Deutziaʼ (war. radãstas, 

redẽstas) — zapoż. z pol. rdest, z anaptyksą samogłoski dla rozbicia obcej fonotaktycznie 

grupy rd-. Ujednostajniony wokalizm a-a-a przypomina vãkaras. Por. SLA 185, LEW 683. 

 radỹkė 2 p.a. wsch.-lit. ʽkobieta w połogu, położnicaʼ: Krikštynose radỹkė dar gulėjo 

ʽW czasie chrzcin położnica jeszcze leżałaʼ. Yra paprotys lankyti radykę, nešant jai iškeptą 

kiaušinienę ʽJest w zwyczaju odwiedzać położnicę, przynosząc jej usmażoną jajecznicęʼ 

(zob. s.v. apgėlaĩ). Budowa: rady-kė, dewerbalna formacja na -kė od neoosn. rady-, 

wyabstrahowanej z rãdyti ʽrodzićʼ (zob.). Należy ona do typu dalýti ⇒ dalỹ-kas. ŽD 131 

odnotowuje jedynie neosuf. -yk-, mianowicie we wsch.-litewskich zdrobnieniach typu 

karvýka ʽkrówkaʼ, telyčýka ʽmała jałówkaʼ oraz w nazwiskach Beržýkis i Vaškýkė. Brak w 

LEW. 

 radỹnos, -ų 2 p.a. f.pl. wsch.-lit. 1. ʽnarodziny dziecka i uroczystość z tej okazjiʼ (Be 

radynų nebus krikštynų ʽBez urodzin nie będzie chrzcinʼ. Par susiedą šiandie radynos ʽU 

sąsiada dzisiaj «radynos»ʼ, 2. ʽocielenie się krowyʼ, 3. ʽodwiedziny u położnicy po porodzieʼ 

— zapoż. ze stbłr. rodiny, por. błr. radzíny, -ín ʽurodzinyʼ (⇐ radzícь ʽrodzić dzieckoʼ). Por. 

ĖSBM 11, 28. LEW 683 wywodził to z ros. rodíny. Pod względem budowy radỹnos 

ʽodwiedziny...ʼ stoi w jednym szeregu z synonimami palankỹnos i patekỹnos (por. LEEŽ 22; 

zob. jeszcze apgėlaĩ). — Vb. denom. apsiradynóti a. susiradynóti 1. ʽurodzić dzieckoʼ: 

Girdėjau, kaiminka susradynójo – reiks aplankyt ʽSłyszałam, [że] sąsiadka urodziła, trzeba 

będzie [ją] odwiedzićʼ, 2. ʽo krowie: ocielić sięʼ: Jau ir paskutinė karvė apsiradynójo, pieno 

bus, nors mazgokis juo ʽJuż ostatnia krowa się ocieliła, mleka będzie dość, mógłbyś się nawet 

nim myćʼ (war. apsiradynúoti). 

 rãdyti, rãdija, rãdijo wsch.-lit. ʽrodzić, dawać plon, rodzić owoceʼ (LZŽ ), np. Bulbos 

manos šiemet labai nenurãdijo ʽMoje kartofle dały tego roku bardzo marny plonʼ. Gerai 

rugiai anrãdijo ʽŻyto dobrze obrodziłoʼ — zapoż. ze stbłr. roditi, roditь, por. błr. radzícь, 

radžú, 3 sg. ródzicь. Brak w LEW. — W znacz. ʽrodzić dzieciʼ rãdyti jest rzadziej używane 

niż radìnti, -inù, -inaũ, por. Motulė dukrą radino (paradino) ʽMamusia urodziła córeczkęʼ. 

Zob. też radỹkė. 

 rãdnas, -à 4 p.a. gw. ʽrodzony, własnyʼ, przen. ʽprawdziwyʼ (NDŽ): rãdnas brólis 

ʽrodzony (własny) bratʼ, radnà sesuõ ʽrodzona (własna) siostraʼ — zapoż. ze stbłr. rodnyj 

ʽrodzonyʼ, por. błr. ródny, gw. radný ts. (PZB 4, 241), ros. rodnój ʽrodzony, bliski, ojczysty, 

rodzimyʼ. 

 radnià 4 p.a. gw. ʽkrewny, krewniakʼ — zapoż. z błr. radnjá, gw. ródnja ʽrodzinaʼ. 

Zob. też rodnỹkas. 

 ragaĩšis, -io 2 p.a. 1. ʽchleb z mąki pszennej a. jęczmiennejʼ, 2. ʽpłaski placek, blinʼ 

(SD «placek»), war. ragaĩšius — stoi w związku z rãgas ʽrógʼ, podobnie jak raguõlis ʽrodzaj 

placka z tartych kartofli; podpłomykʼ. Znacz. etym. ʽpieczywo o łukowatym kształcie, w 

kształcie roguʼ (por. pol. rogal ts. ⇐ róg, rogu). Formant jak w kepaĩšis, lepaĩšis. Zob. LEW 

684, ALEW 835. — Zapoż. litewskie w błr. gw. rahójš, rahójž ʽduży okrągły placek; 

podpłomykʼ (Urbutis, Balt V:2, 1969, 149 = Urbutis 2009, 382n., Laučjute 49), pol. gw. 

rogojsz ʽpiróg weselny z mąki jęczmiennej w kształcie roguʼ (SW V, 552), ʽchleb a. bułka z 

pszennej lub jęczmiennej mąkiʼ (od XVII w., por. GJL I, § 92). — Cps. ragaĩšduonė ʽbułka, 

placek z mąki na chlebʼ (dosł. ʽplacek jak chlebʼ, por. dúona). 

 rãgana 1 p.a., raganà 3 p.a. 1. ʽwiedźma, czarownicaʼ, SD
1 «iędza; latawica», 2. w 

bajkach: ʽzła wróżka, kobieta mająca związek ze złymi mocamiʼ, 3. pogardliwie o złej 

kobiecie: ʽbabsztylʼ, 4. c. o człowieku porywczym, popędliwym: Jis toks rãgana! ʽTo taki 

gorączka (raptus, choleryk)!ʼ. War.: rãgena (por. geršvà < garšvà), rãgina, ragýna. 
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Odpowiada łot. ragana ʽwiedźmaʼ, paragana ʽwieszczkaʼ. Dewerbalna formacja z suf. *-anā- 

i SO rag- ⇐ reg, por. regė́ti ʽwidziećʼ, refl. regė́tis ʽwydawać sięʼ. Znacz. etym. ʽosoba 

widząca, jasnowidzącaʼ, to z konkretyzacji abstractum ʽwidzenie, jasnowidzenieʼ. Por. łot. 

paredzêt ʽprzewidzieć przyszłość, przepowiedziećʼ, ragā adv. ʽna widokuʼ. Zob. LEW 684. 

Jēgers 1966, 144 wskazał paralelę semazjologiczną w postaci ros. védьma ʽwiedźmaʼ ⇐ 

vídetь ʽwidziećʼ. Paralele słowotwórcze: dárgana ʽsłotaʼ ⇐ dérgti; gãbana ʽwiązka, naręczeʼ 

⇐ geb-; drãpanos ʽodzieżʼ : łot. drẽbe. Zob. też ALEW 835 (ʽNicht klarʼ). — Zapoż. litewskie 

w stbłr. ragana ʽwiedźmaʼ, pol. gw. ragana ts. (Laučjute 49). — Drw. raganýnas 

ʽczarownikʼ, ragãnius ʽczarownik; zły człowiekʼ (⇒ f. ragãniuvienė ʽżona czarownikaʼ). 

ʽCórka czarownicyʼ nazywa się raganýčia, raganiùkė, raganiū́kštė, raganiū́tė, raganùitė. Vb. 

denom. raganáuti ʽodprawiać czary, czarowaćʼ (łot. raganuôt ts.), raganóti ʽnazywać kogo 

wiedźmąʼ. 

 rãgas 4 p.a. ʽrógʼ, pl. ragaĩ. SD: ragais badau «tryskam kogo» [ʽbodęʼ], ragu trūbiju 

«dukam, trąbię w rog». Odpowiedniki bsł.: łot. rags ʽrógʼ (pl. ragi ʽrączki u pługaʼ), stpr. 

ragis EV ʽróg, Hornʼ, scs. rogŭ ʽκέραςʼ, < pbsł. *rag-a- (BSW 235). Transponat pie. *rogh-o-. 

Do pwk. pie. *regh- a. *h2regh- ʽwznosić się, sterczeć, wystawaćʼ (LIV
2 498, LEW 684, ALEW 

635n., Karulis II, 99), zob. regė́ti. Chodzi tu o neologizm bałto-słowiański, który zastąpił pie. 

tematy od pwk. *ḱer- i z sufiksami *-s-, *-n- lub *-h2-, zob. hasła stìrna, širšuõ. — Drw. 

berãgis ʽbezrogi (np. wół)ʼ, ragaĩnė ʽpałka z nabitym na nią rogiemʼ (por. łot. ragaînis, -e 

ʽzwierzę rogate; rodzaj pługaʼ), ragaĩšis (zob.), ragãlis ʽsmoczekʼ (według GJL II, § 182 suf. 

-alis oznacza tu podobieństwo dwu przedmiotów, por. kurpãlis ⇐ kùrpė), rãgė (zob.), ragẽlė 

ʽrogalik (pieczywo o łukowatym kształcie); zakrzywiony kij do mieszania w garnkach 

znajdujących się w piecu; rożek na tabakę, tabakierkaʼ, ragẽlis ʽrożek; smoczek; rogalik; 

słuchawka telefoniczna; bród w rzeceʼ, też bot. ʽchoroba zbóż buławinka czerwona, 

Claviceps purpureaʼ (por. syn. káltas, kaulỹs I, skals̃ė), ragenà ʽrogówka okaʼ, rãgės (zob. 

rõgės), ragėsiaĩ m.pl. ʽto, co zesztywniało na mrozie, np. rozwieszona bieliznaʼ, ragìnė ʽnóż 

z rogowym trzonkiemʼ, ragìnės f.pl. ʽpodatek od rogacizny, tzw. rogoweʼ (zob. niżej 

ragpinigiai), ragìngas ʽz wielkimi rogamiʼ, ragìngis (zob.), ragìnis ʽz rogu, rogowyʼ, też 

ʽskąpyʼ (por. nazw. Ragìnis), ràgis, -ė ʽz rogami, rogatyʼ, sb. ʽczłowiek pyszny, wyniosłyʼ, 

ràgius ts., ragỹščiai m.pl. peior. ʽrożyskaʼ, ragõsas ʽwielki róg, zwykle jeleniaʼ (sufiks jak w 

galvõsas), ràgšė ʽowca z wielkimi rogamiʼ, raguõlis (zob.), ragúotas ʽrogatyʼ, SD <ragotas> 

«rogaty, cornutus» (⇒ raguõtis ʽzwierzę rogateʼ, raguõčiai m.pl. ʽbydło rogate, rogaciznaʼ), 

ragùtis ʽucięty róg, służący do napychania jelit mięsem kiełbasianymʼ, też w nazwie dwóch 

miesięcy: dìdelis ragùtis przest. ʽstyczeńʼ, mãžas ragùtis ʽlutyʼ (prawdopodobnie kalka z 

śrwn. hornunc, nwn. Hornung m., podobnie jak głuż. mały róžk ʽlutyʼ, zob. Skardžius, RR 4, 

31n., 37), raguvà (zob.). Tu może jeszcze raglaĩ m.pl. ʽostrogiʼ, przy czym trzeba się 

zastrzec, że denominativa z suf. -la- są rzadkością. — Z jęz. staropruskiego por. hapaks 

ragusto EV ʽnaczynie do upuszczania krwi, Loskop [ʽLaßkopf, Schröpfkopf]ʼ < *rag-ūst-, z 

substantywizacji przymiotnika typu lit. ligū́stas ⇐ ligà (nieco inaczej PKEŽ 4, 8). — Cps. 

gývragis ʽżywe mięso w roguʼ (por. gývas), war. gýbragis, gýragis; krìkragiai (zob. krìkti), 

óžiaragis a. ožiarãgis: SD
1 <aźiaragis> «koziorożec, capricornus» (por. nosiaragis), 

ragpinigiai (zob. pinigaĩ). — Vb. denom. 1. ragáuti (zob.), 2. ragė́ti, -ju, -jau ʽrogowacieć; 

sztywnieć (na mrozie), kostnieć, drętwieć z zimnaʼ, 3. rãginti (zob.), 4. ragóti, -ju, -jau 

ʽrogacieć, dostawać rogów; drętwieć, kostnieć z zimna, grabieć (o palcach)ʼ. — Nazw. 

Rãgas, Ragẽlis, Ragė́nas, Ragìnis, Ragùlis. N.m. Ragẽliai, Ragėnaĩ, Ragìnė, Ragìškė, 

Paragaĩ, Paragiaĩ, cps. Medragiaĩ, Tauragė ̃ (*Taur-ragė < *Taura-ragė), Vilk̃aragis. N.jez. 

Ragãžius, Ragõžė, Ragõžis, Berãgis, n.rz. Rãgupis 3x, Ragupỹs. 

 ragáuti, ragáuju a. ragáunu, ragavaũ ʽpróbować, smakować potrawę, kosztowaćʼ, DP 

ʽkosztować, ukusićʼ. SD: ragauju «kosztuię czego ukąszeniem», paragaut «zakusić czego, 
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zasmakować» (DP ʽkosztować, ukusić, zakusić, uznaćʼ), duomi paragaut «kosztować daię», 

paragauju «dotykam się kąsek» (syn. gurkšteriu truputį), pirm paragauju «kosztuię w 

przod», ragavimas «kosztowanie czego» — vb. denominativum na -au- od rãgas ʽrógʼ, w 

sensie przenośnym ʽnaczynie do piciaʼ. Znacz. etym. ʽużywać rogu jako naczynia do piciaʼ 

⇒ ʽkosztować pijąc z roguʼ. Por. łot. raguôt 1. ʽstawiać bańkiʼ ⇐ ragi m.pl. ʽbańkiʼ (dosł. 

ʽrogiʼ), 2. ʽzażywać tabakiʼ ⇐ tabakas rags ʽrożek na tabakę, tabakierka rogowaʼ. Podane 

objaśnienie pochodzi od Jēgersa 1966, 145n. (zob. też LEW 684, ALEW 836). Inaczej GJL II, 

§ 659: ragáuti jest deverbativum do regė́ti ʽwidziećʼ). — Drw. paragaujamas SD 

«kosztowaniu służący», paragautojas gerimo ir valgyklos SD «podczaszy» [ʽurzędnik 

nadworny, którego obowiązkiem było podawanie (a przedtem kosztowanie) napojów królowi 

lub panuʼ, SPXVI]. 

 rãgė 2 p.a. ʽryba ciernik, Gasterosteus aculeatusʼ (Bradiniu ragès gaudysiu ir virsiu 

ʽBrodnią nałapię cierników i ugotujęʼ). Jest to drw. od rãgas ʽrógʼ, podobnie jak syn. dỹglė 

jest drw. od dyglỹs ʽkolecʼ, a pol. ciernik i kolka są drw. odpowiednio od cierń i kolec. 

Dalsze szczegóły s.v. dỹglė. — War. apofoniczny na WSO *rāg-, gw. rõgė: Čionai gal tik 

rogelių pagausi ʽTutaj chyba tylko cierników nałapieszʼ. Por. oboczność rõgės : rãgės 

ʽsanieʼ.  

 ragìngis, -io 1 p.a. gw. ʽrenifer; zwierzę rogateʼ — z suf. -i̯a, służącym 

substantywizacji adi. ragìngas ʽmający rogi, z wielkimi rogamiʼ (zob. rãgas). Odpowiednik 

stpr. ragingis EV ʽjeleń, Hircz [Hirsch]ʼ ⇐ ragis ʽrógʼ. Por. LEW 684, Trautmann 1910, 413, 

PKEŽ 4, 7 (lekcja *ragingīs). Stpr. n.w. Reginge (AON 140, 233). 

 rãginti, rãginu, rãginau 1. ʽzachęcać, pobudzać (do pracy, nauki, kupna)ʼ, 2. ʽ(gości) 

zachęcać do jedzenia i piciaʼ, 3. ʽnalegać, napominać; pędzić kogo do pracy, przynaglać (do 

ruchu, do pośpiechu, do szybkiego robienia czego)ʼ. DP: ʽnapominać, upominać, 

roskazywać, przykazywaćʼ (refl. ʽupominać się, ubiegać się, spieszyć sięʼ), SD: ragint 

«przypilnować czego», ragina kas mani «napominaią mnie» (syn. mini kas mani), raginu 

«nalegam komu» (syn. užgulu; lošiu unt ko), «napominam kogo» (syn. miniu kų), raginu 

arklius «poganiam kogo» (syn. varau arklius), por. SD
1 raginu «donaglam; napieram; 

poganiam». Odpowiednik łot. radzinât ʽzachęcać do jedzenia i picia; popędzać, przynaglać 

do pracyʼ516. Pod względem słowotwórczym jest rãginti causativum do regė́tis ʽbyć 

widocznymʼ (por. łot. ragā adv. ʽna widokuʼ), zob. ALEW 836. Znacz. etym. ʽsprawić, że coś 

jest widoczneʼ, następnie w odniesieniu do leżącego bydła: ʽzmuszać je do powstaniaʼ, i 

dalej: ʽpilnować, żeby bydło się pasłoʼ ⇒ zmuszać bydło do ruchuʼ ⇒ ʽpopędzać, pobudzać, 

zachęcaćʼ. Inna ewentualność to powiązać rãginti z ragáuti ʽkosztować, smakować potrawęʼ, 

zob. LEW 685. — Neoosn. ragin-: ragininkas CGL ʽpoborca podatków, Schoeßerʼ, ragintojas 

SD
1 «przystaw» [ʽczłowiek przystawiony przy kim dla dozoru, straży lub usługi, ... ekonomʼ, 

SW]. 

 ragõčius, -iaus 2 p.a. gw. ʽdyszel (grądziel) u sochy z dwiema rękojeściami, na którą 

wzięto młodą jodłę lub brzozę z odpowiednio ukierunkowanymi korzeniamiʼ (Kokia žagrė, 

toks ir ragõčius ʽJaka socha, taki grądzielʼ), 2. ʽżelazne widły do wsuwania garnków do 

piecaʼ (też pl.t. ragõčiai) — zapoż. ze stbłr. rogačъ ʽuchwyt sochyʼ, por. błr. raháč, -á 

ʽsocha; widły do garnkówʼ. Por. SLA 185, LEW 685. Poboczne znaczenia lit. wyrazu to 

ʽsochaʼ, ʽmotowidłoʼ i ʽrosochaty słup do zawieszania garnków do suszeniaʼ. — Warianty z 

suf. -až- i -ož-: ragãžius, m.in. SD «grządziel», gw. ragõžius.  

 ragótinė stlit. ʽoszczep, włóczniaʼ. Por. kuriami [rašti] rasi paminėtus visokius ginklus 

 
516 Czas. radzinât o znacz. ʽstawiać bańkiʼ należy do rodziny lit. rãgas. Zob. wyżej ragáuti.  
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karionės: šarvus, šalmų, ragatinį, skydų SP I, 139 ʽw ktorym [w piśmie] najdziesz wzmiankę 

wszelakiego oręża i broni wojennej: pancerza, przyłbice, szyszaka, włocznie, tarczeʼ. — 

Žęklai paskui numirimą, šonas ragotine atvertas, ir palaidojimas DP 17847 ʽCuda po śmierci, 

bok włocznią przebity, i pogrzebʼ. SD: «darda» [ʽrodzaj broni kłującejʼ, SPXVI], «oszczep; 

włocznia», ragotinė medžiotojų «oszczep łowczy», viršus ragotinės «oszczepisko». War. 

rahotynė CHB. Zapoż. ze stbłr. rogatina, por. błr. rahácina, -y, ros. rogátina (SLA 185, LEW 

685, ALEW 836). 

 raguvà 3 p.a., rãguva 1 p.a. 1. ʽrów wyryty przez wodęʼ (syn. rãvas), 2. żm. ʽwąwóz o 

stromych zboczachʼ, 3. ʽzagłębienie wyjeżdżone przez wozyʼ, 4. ʽdroga biegnąca w 

wąwozie, rowieʼ (Kelias ravu bus raguva). War. reguvà (por. rẽvas ob. rãvas). Z obocznym 

sufiksem: ragavà. Najprawdopodobniej są to derywaty od sb. rãgas ʽrógʼ, ale motyw 

semazjologiczny nie jest tu całkiem jasny. Formalne odpowiedniki łot. ragavas i raguvas 

f.pl. odnoszą się do ʽpłaskich sani, flache Holzschlittenʼ (ME III, 465n., Karulis II, 99). Por. 

lit. rõgės ʽsanieʼ. — N.rz. Raguvà 3x, n.m. Ragavà 2x, Raguvà 4x, Ragùvė (⇒ Raguvėl̃ė 6x). 

 ráibas, -à 3 p.a., raĩbas, -à 4 p.a. ʽpstry, pstrokaty, różnobarwny, nakrapiany, 

cętkowany – o upierzeniu ptakówʼ (syn. márgas) — denominalny przymiotnik na -a- od 

zanikłego abstractum *raiba ⇐ *raibyti ʽmienić się różnymi barwamiʼ, gdzie SO raib- 

pochodzi od SZ rib-, por. rìbti, rim̃ba ʽmienić się w oczachʼ, rìba, ribė́ti ʽbłyszczeć, 

połyskiwaćʼ. Paralela: márgas ⇐ abstr. *marga ⇐ *margyti ⇐ mirgė́ti. War. raibùs; z 

wtórnym v: ráivas; z wtórnym ei: reibùs, reĩbas. Zob. też ráinas, ráimas. — Do ráibas 

nawiązują łot. ràibs ʽpstry, plamistyʼ i stpr. roaban EV ʽpasiasty, gestreiftʼ (zob. PKEŽ 4, 

30n.). Dalsze związki są słabo rozpoznane, zob. LEW 686 (pwk. *rai̯- < pie. *roi̯-). 

Kabašinskaitė i Klingenschmitt (Balt XXXIX:1, 2004, 97 n.) powracają do zbliżenia ze stir. 

ríab f. ʽpręga, pasmo, pasʼ < *rei̯bhā-, ríabach ʽpręgowaty, pasiasty, w prążkiʼ < *rēbāko-. 

Inne próby referuje ALEW 837. — Drw. ráibis, -ė ʽpstry ptak, pstra krowaʼ, raibuliaĩ m.pl. 

ʽmigotanie w oczachʼ. — Vb. denom. raĩbti, raĩbsta, raĩbo ʽmienić się w oczach, migotać (o 

złudzeniu barwnego migotania); kręcić się w głowieʼ, war. reĩbti, reĩpti. Odpowiednik łot. z 

wtórnym ei < ai: rèibt, rèibstu, rèibu ʽmieć zawroty głowy, być zamroczonym, 

oszołomionymʼ. — N.m. Reibiaĩ, Reibiniaĩ, Reibinìškės, Reĩbkalnis.  

 ráidyti, ráidau, ráidžiau gw. ʽładować drewno do piecaʼ — dwuznaczne: 1° może to 

być iterativum na -dy- ze SO rai-C ⇐ rie-C, por. ríeti ʽukładać w stos szczapy drewnaʼ 

(paralele: spárdyti ⇐ spìrti; tárdyti ⇐ tìrti; baidýti ⇐ bijóti). 2° ráidyti może być iteratywem 

na -y- ze SO raid-, utworzonym od neopwk. *rid- (zob. rindà). Jego odpowiednik został 

przechowany w łot. rist, riedu (*rendu), ridu ʽporządkować, układaćʼ (por. ME III, 532, LEW 

687). Do tego derywat łot. ridât, -ãju ʽsprzątać, usuwać na bok; porządkowaćʼ (war. ridêt, -

ẽju), refl. ridâtiês ʽszykować się (do podróży, do roboty)ʼ, ridît ʽporządkować, stawiać na 

właściwym miejscuʼ, sb. ridas a. ridi pl. ʽgraty, rupiecieʼ (ME III, 522n.). 

 raidùs, -ì 4 p.a. 1. ʽwyraźny, rzucający się w oczy (o wzorze na tkaninie), przejrzysty, 

czytelnyʼ, 2. ʽprosty, prosto rosnący (o życie), wyprostowany, niesplątany (o wełnie, 

niciach)ʼ, 3. ʽporęczny, wygodny (do żęcia, pielenia)ʼ, 4. ʽnierozgotowany, nieklejący się – o 

kaszyʼ (raidì kõšė) — przymiotnik na -u- od abstr. *raida ⇐ *raidyti ⇐ riedė́ti m.in. ʽtoczyć 

sięʼ (por. ardùs ⇐ ardà ⇐ ardýti; klaidùs ⇐ klaidà ⇐ klaidýti, klaidìnti). Por. LEW 687, 

gdzie też o łot. raids ʽgotowyʼ. — Drw. neraidù adv. ʽniewygodnieʼ, raĩdžiai adv. ʽwyraźnie 

(widać), szybko (rośnie); porządnie, należycie, dobrzeʼ. 

 raikýti, raikaũ, raikiaũ ʽkrajać (chleb, ciasto, ser); orać ziemięʼ, apraikýti 1. ʽokrawać 

(bochenek z obu stron)ʼ, SD apraikau «okrawam» (syn. appjaustau), SD
1 apiraikau 

«okrawam», 2. ʽzastawić stół jedzeniem; położyć nakrojony chleb przy każdym jedzącymʼ, 
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atraikýti ʽodkrawaćʼ, atraikau SD
1 «odkraiam» (syn. atriekiu, atpjauju) — iterativum z suf. -

y- i SO raik- ⇐ *rei̯k-, zob. riẽkti. Odpowiednik łot. ràicît2, -ku, -cĩju ʽrobić bruzdy; 

spulchniać ziemięʼ. Paralele: maišýti ⇐ miešiù; sáikyti ⇐ síekiu; táikyti ⇐ teikiù. Por. LEW 

729, ALEW 837. — Postverbalia: apýraika ʽodkrojony kawałekʼ, SD «okrawek», ãpraikas 

ʽkromka z całej szerokości bochenkaʼ, ãtraikas ʽokrajka, kawał, pajdaʼ (por. łot. ràika2 

ʽbruzdaʼ, raĩks ʽkromka chlebaʼ), paraikelì LZŽ adv. ʽpo kromceʼ. Cps. duonraikỹs ʽten, kto 

kraje chleb, kto wydziela chlebʼ (por. dúona). — Neoosn. raiky-: paraikymas ʽpokrojenieʼ: 

SD kuris menasi sųnarių paraikymo, sųnarių paraikytojas «anatomik», raikýdinti cur. ʽkazać 

kroić, dać do pokrojeniaʼ, raikytojas valgyklų SD «krayczy» [ʽsłużący krający i podający 

pokarmy przy stoleʼ, SPXVI]. 

 ráinas, -à 3 p.a., raĩnas 4 p.a. ʽpręgowaty, prążkowany (o kocie, żmii)ʼ. War. rùinas 

(zob. Būga, RR I, 302). Nie przekonuje próba powiązania tego przymiotnika z 

bliskoznacznymi formami ráibas, raĩbas oraz ráimas, raĩmas, mianowicie przy założeniu 

zmiennych rozszerzeń pwk. *rai̯- < pie. *roi̯- (zob. LEW 686n., ALEW 641). Może *rai̯-na-, 

drw. na SO od pwk. rei̯- jak w rejù, ríeti ʽukładać szczapy drewna w stosʼ. Znacz. etym. 

ʽukładać pasmami, warstwamiʼ (?). — Drw. rainẽlė ʽtęczówka okaʼ, ráinis a. raĩnis 

ʽpręgowaty kotʼ, rainúotas ʽpręgowaty, prążkowatyʼ, cps. rainmarg̃is ʽprążkowato-pstryʼ 

(por. márgas). 

 ráipeta, raipetà 3 p.a. c. gw. 1. ʽczłowiek nie lubiący się spieszyć, ociągający się, 

wolno pracującyʼ, 2. ʽpapla, gadułaʼ. Niejasne, podobnie jak ríepinti (zob.). 

 raĩstas 2, 4 p.a. 1. ʽmiejsce bagniste, grząskie, porośnięte krzakami i drzewami, tzw. 

rojstʼ, 2. ʽlas na bagnieʼ (war. reĩstas; z insercją k: raĩkstas), 3. przen. ʽbałagan, nieporządek, 

rozgardiaszʼ, 4. w złorzeczeniach: ʽdiabełʼ (Tegul jį raĩstas! ʽA niech go bagno [pochłonie]!ʼ 

O kad tu raĩstais! ʽIdź ty na rojsty!ʼ (por. líeknas). SD raistas «bagnisko, bagno» (syn. bala), 

«trzęsawica» (syn. bala, klumpa, liūnas), SD
1 «ługowisko», grindžiu kelių raisti SD «gacę» 

[ʽmoszczę drogę na bagnieʼ]. Niejasne. LEW 689 nieprzekonująco włącza do pwk. *rai- < 

*roi-, który ma też tkwić w raĩbas, raimas i rainas ʽpstry, cętkowany, pręgowatyʼ (-st- ma 

być formantem, a motywem onomazjologicznym wygląd bagna pokrytego roślinnością). 

Wydaje się, że z formalnego punktu widzenia można przyjąć, iż raĩstas jest postwerbalnym 

rzeczownikiem na -a- od *raistyti(s). Przyjąwszy analizę *rai-sty-, można postulować 

derywat na SO od rij- jak w pdg. rýti, rijaũ ʽłykać, chłonąć, pożeraćʼ. Znacz. etym. frq. 

ʽpogrążać się, grzęznąćʼ vel sim. Por. SO-V w rajóti ʽżuć, przeżuwaćʼ, prarajà ʽotchłań, 

przepaśćʼ (ob. SZ prarijà ʽgrzęzawisko, topielʼ). Paralela semantyczna: prãgaras ʽotchłań, 

piekłoʼ ⇐ gérti ʽpić, pochłaniaćʼ. Derywacja dewerbalna *raistyti(s) ⇒ raĩstas miałaby 

odpowiedniki w glaistýtis ⇒ glaĩstas; dáigstyti ⇒ dáigstas. — Zapoż. litewskie w błr. gw. 

rojst ʽbłotniste miejsce, błoto porośnięte krzakamiʼ (war. rójsta, rójstva, rójsce, rójstra), stąd 

przejęte do pol. gw. rojst ts. (por. Laučjute 33, ĖSBM 11, 178). — Drw. raistýnas ʽwielkie 

bagnoʼ, raistìngas ʽbagnisty, pokryty bagnami (obszar)ʼ, SD «bagnisty» (syn. balinis), 

raĩstinė ʽbimber, samogonʼ (por. pelkìnė, samãnė), raĩstinis euf. ʽdiabełʼ, raistýtė ʽbagienkoʼ, 

ùžraistė, užùraistė ʽmiejsce położone za rojstemʼ. Cps. raĩstpelkė ʽbagnoʼ – złożenie 

synonimiczne (por. pélkė), podobne np. do liū́nabalė; ma odpowiednik w stpr. n.m. 

Raystopelk (AON 138, 232, por. pelky ʽbłotoʼ). — N.m. Raĩstai 2x, Raistẽliai, Raĩstiniai 2x, 

Reistiniaĩ 2x, Ažùraistis 4x, Paraĩsčiai 3x, Paraisčiaĩ 3x, Užúoraistis, Užùraistis 3x, cps. 

Ažúoraistis (z *Ažúol-raistis?, por. ąžúolas), *Raistakiemiai (por. kiẽmas; ⇒ pol. 

Rejsztokiemie, 1642 Reystokiem w Suwalskiem, NMP X, 143), Raistalindžiaĩ, Šiẽnraistis, 

Vilk̃araisčiai 2x. N.rz. Raĩstas, Raistìkis, n.jez. Raĩstinis 3x. 

 raistýtis, raĩstosi, raĩstėsi gw. ʽo psach, wilkach: łączyć się w pary, parzyć sięʼ — być 

może z *rais-sty-, o ile rais- jest innowacyjnym SP/SO od neopwk. ris- (zob. rìstas, rìstis). 
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Paralele: páistyti < *pais-sty- ⇐ pìsti; spaistýtis < *spais-sty- ⇐ spìsti; raištýti < *raiš-sty- ⇐ 

rìšti. Inaczej LEW 689: łączy z adv. risčià ʽkłusemʼ. — Sb. postvb. raĩstas żm. 1. ʽokres 

godowy u zwierząt, ruja, cieczka u psówʼ, 2. ʽzgraja psów, wilków, zajęcy w okresie 

parzenia sięʼ (por. LEW 187), ⇒ vb. denom. raistúotis ʽparzyć sięʼ. Por. páistas, raĩštai, 

raĩštis. Odpowiednie postverbale łotewskie pokazuje wokalizm ie: riests ʽBrunstzeit, Falzzeit 

der Vögel, Hasenʼ (ME III, 548, bez etymologii), być może na skutek adideacji do czas. riest, 

-šu, -tu ʽpołączyć dwa kawałki; przyszyćʼ.  

 ráišas, -à 3 p.a., raĩšas, -à 4 p.a. ʽchromy, kulawyʼ. Formacja na SO raiš- ⇐ riš- (zob. 

rìšti). Odpowiednik gr. ῥοικός ʽkrzywy, zgiętyʼ < pie. *u̯roi̯ḱ-o- (por. na SZ ῥικνός 

ʽskurczony, zdrętwiały; zgięty, skulony (ze starości a. choroby); zniekształcony, koślawy, 

skrzywionyʼ). Pwk. pie. *u̯rei̯ḱ- ʽkrzywić, zginać, kręcić, skręcaćʼ (IEW 1158n., LIV
2 699) w 

bałtyckim użyciu czasownikowym rozwinął się w zasadzie w kierunku ʽwiązaćʼ (zob. rìšti), 

jednak przy ráišas zachował szczegół dawnej semantyki. Zob. LEW 690, ALEW 838. Akut 

sekundarny, zob. Derksen 1996, 222. Por. SE w ríešas ʽnadgarstek; staw w nodze koniaʼ. — 

Vb. denom. 1. ráišti, ráištu (*raiš-stu), ráišau ʽzacząć kuleć, utykaćʼ, DP ʽszwankowaćʼ, 2. 

ráišoti, raišóti ʽkuleć, utykaćʼ (Anas kulščiojo, ráišojo), 3. raišúoti ʽchromieć, kuleć, utykaćʼ, 

SD «chramię, nachramuię», 4. ráiščioti ts. — War. z ui: rùišas ʽkulawyʼ, rùišis, -ė 

ʽkulawiecʼ, por. Būga, RR I, 302; II, 263, Stang, Studi baltici 3, 1933, 168. Paralele: luĩtas 

ob. laĩtas; muità ob. maità; puĩšos ob. paĩšos.  

 raišýti, raišaũ, raišiaũ 1. ʽwiązać, zawiązywaćʼ, 2. ʽpatroszyć świnięʼ, 3. ʽ(obmową, 

intrygą) udaremnić zamierzone przez kogoś małżeństwoʼ, apraišýti DP ʽoskarżyćʼ, apraišau 

SD «obwiniam kogo; skarżę na kogo», užraišýti: SD užraišau kų unt ko «naprawiam kogo na 

kogo» [ʽpoduszczać, namawiać kogoś do czegoʼ] — iterativum na -y i ze SO raiš- ⇐ riš-, 

por. rìšti ʽwiązaćʼ. Odpowiednik łot. ràisît, -u, -ĩju 1. ʽrwać, szarpaćʼ, 2. ʽrozwiązywać, 

uwalniaćʼ, 3. ʽwiązaćʼ, refl. ràisîtiês ʽrozpuszczać się w płynie; rozwijać się (o pąkach, 

liściach); rosnąć, wzrastaćʼ. Paralele apofoniczne: kaišýti ⇐ kiš-; paisýti ⇐ pis-; raizgýti ⇐ 

rizg-. Obocznik z suf. -sty-: raištýti (zob.). Por. aw. uruuaēsaiieiti ʽkręci, obracaʼ < caus.-iter. 

pie. *u̯roi̯ḱ-éi̯e- (LIV
2 699). Zob. LEW 690, ALEW 838. — Neoosn. raiš̓ - (⇐ raišiaũ): ráišioti, 

-ju, -jau ʽwiązać, związywać; pętać nogiʼ, nuráišioti ʽpoodwiązywaćʼ, ⇒ neoosn. raišio-: 

raišiotojas SD «ceklarz» [ʽpachołek miejski, pełniący funkcję kata, oprawcy, siepaczaʼ, 

SPXVI]. — Neoosn. raišy-: apraišymas DP ʽskarga, oskarżenieʼ, apraišýtas stlit. 

ʽobżałowany, oskarżonyʼ, raišýtojas ʽten, kto sprawia świnięʼ, ráišytojas ʽten, kto wiąże 

snopyʼ, stlit. ʽinstygator, podżegaczʼ i ʽoskarżycielʼ, apraišytojas SD «oskarżyciel», 

užraišytojas SD «naprawiacz na kogo zdradliwy» [ʽten, kto szczuje, podjudza do złegoʼ] 

(syn. papiešėjas). — Osnowa raiš-y- ma odpowiednik w prasłowiańskim *rěs-i-, prs. *rěšǫ, 

por. scs. otrěšiti ʽodwiązać, uwolnićʼ, razdrěšiti ʽuwolnić, oswobodzić kogoʼ, przen. 

ʽrozsądzić, zdecydowaćʼ, stpol. roz(d)rzeszyć ʽrozdzielić, odłączyć; uwolnić od 

odpowiedzialności, udzielić rozgrzeszeniaʼ. — Inne nomina: pãraišalas ʽpodwiązkaʼ, 

prieraišùs ʽprzywiązany, wierny, oddanyʼ, raĩšalas ʽpowrósło ze słomy do wiązania snopów; 

podwiązkaʼ (⇒ vb. denom. ráišalioti ʽzawiązywaćʼ), sąraišùs ʽspójny, koherentny (w sensie 

logicznym)ʼ.  

 raištýti, raištaũ, raiščiaũ gw. ʽwiązać, związywać, zawiązywaćʼ — z *raiš-sty-, 

frequentativum na SO raiš- ⇐ riš-, por. rìšti ʽwiązaćʼ. Odpowiada łot. raĩstît, -u, -ĩju ʽbyle 

jak wiązać, irgendwie, zwecklos bindenʼ. Z innym sufiksem: raišýti (zob.). — Neoosn. 

raišč̓ - (⇐ raiščiaũ): ráiščioti ʽwiązać po trochuʼ, por. váikščioti ob. váikštyti; sámsčioti ob. 

sámstyti i basčióti ob. bastýti. Sb. postvb. raĩščiai m.pl. ʽwięzy, pętaʼ. — Neoosn. raišt-: 

raĩštai m.pl. ʽrozswatanieʼ, raĩštis ʽwiązadło, sznurek, podwiązkaʼ, są́raištis ʽzwiązek, 

powiązanie czegoś z czymʼ. SD: raištis «obwiązanie; obowiązek; uwiązek, ktorym 
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uwięzuią», raištis žiezdos «binda do zawiązania rany» (apraišiotas raiščiais SD «bindami 

otoczony» [ʽbandażami owiniętyʼ]), šunų raištis «smycz», raištis unt pamazgojimo sūdų 

«kiść pomywalna kuchenna», <surayßtis> «swora» [ʽzwiązanie psów ogarów, smycz dla 

chartówʼ]. Cps. galvaraištis SD «binda do zawiązywania głowy» (por. galvà), kaklãraištis 

(zob. kãklas), kẽliaraištis (zob.), runkaraištis SD «binda do noszenia ręki chorey» 

[ʽtemblakʼ] (por. rankà). — War. z insercją k: raikštýti ⇒ sb. postvb. raĩkštis ʽwiązanie, 

wiązadło; powrósło do związania snopaʼ (syn. grįž̃tė). — Neoosn. raikšt-: raikštelė SD
1 

«wstęga», raikštinykas SD
1 «wstęgarz», cps. šlejãraikštė (zob. šlejà). 

 raĩtelis, -io 1 p.a. ʽjeździec, kawalerzystaʼ — zapoż. z nwn. Reiter m., przy czym 

wyjściowe *raiteris uległo dysymilacji r-r > r-l517. Por. GL 109, Čepienė 134. War. reitẽlis, 

reĩtelis. — Dysymilacja wytworzyła formę wyglądającą jak zdrobnienie na -el-. W 

następstwie tego doszło do resegmentacji wydającej neoosnowę rait- (por. kumẽlė ⇒ kùmė; 

dilgelė ̃ ⇒ dìlgė). Od niej urobiono: raĩtas ʽjeżdżący wierzchem, jeździecʼ, raitì, -ų̃ m.pl. 

ʽjazda, kawaleriaʼ, SD «jezda» [ʽjazdaʼ], raĩtininkas ʽjeździec, kawalerzystaʼ, raitinykas SD 

«jeździec», raitinykai SD «jezda» [ʽjazdaʼ] (syn. raiti), arklys raitinykas SD «koń 

wierzchowy», pulkas raitinykų SD «rota konnych», raitójas ʽjeździecʼ (zdrob. raitojėl̃is w 

dajnach), raitū̃nas ʽjeździecʼ, jak również przysłówki raità a. raitomìs ʽkonnoʼ, raitai SD 

«konno, wierzchem». Por. LEW 691, s.v. raĩtas 2. Do tego vb. denom. reitýti (z *raitýti), 

reitaũ, reičiaũ ʽjechać wierzchemʼ. — Nazw. Raĩteris, Raĩtelis, Raiteláitis. N.m. Raičiaĩ. 

 raitýti, raitaũ, raičiaũ ʽgiąć, zginać, skręcać, zwijać, podkasywać, zakasywaćʼ, raitýti 

kójas ʽwywijać nogamiʼ, raitýti pláukus ʽnakręcać włosy na szpulkę przy ondulacjiʼ, atraitýti 

ʽ(rękawy) zakasać, podwinąć do góryʼ, užraitýti ts., refl. raitýtis ʽskręcać się, wywijać się, 

wić sięʼ — iterativum na -y- ze SO rait- ⇐ rit-, por. rìsti ʽtoczyć, taczaćʼ. Paralele: braidýti 

⇐ brid-; bráižyti ⇐ briž-; glaižýti ⇐ gliž-. — Z innymi sufiksami: raitóti ʽzakasywać 

(rękawy, nogawki)ʼ, paraitóti ʽpodkasać, podkręcićʼ (war. z ei: pareitóti, por. geinióti, 

treinóti), raistýti ʽzwijać tkaninę; wikłać, plątaćʼ, refl. raistýtis ʽplątać się pod nogamiʼ (z 

*rais.sty- < *rait-sty-). — Postverbalia: apraità 1. ʽbolące miejsce na podeszwie stopyʼ, 2. 

ʽczarny włochaty robakʼ, atãraitė ʽkołnierz kożuchaʼ, ataraitė SD «brama, u szaty listwa; 

wyłoga u szaty» (syn. apsiuva), ãtraitas ʽzakasany, podwinięty do góryʼ, atraitaĩ m.pl. 

ʽmankietyʼ, kélnės su atraitaĩs ʽspodnie z mankietamiʼ, paraitaĩ m.pl. 1. ʽzakasane rękawy a. 

nogawki; mankietyʼ, 2. ʽokrągłe sztuki drewna, które podkłada się pod ciężki przedmiot 

celem jego przetoczeniaʼ, 3. pãraitas ʽgrube polano podkładane pod dźwignięʼ. Zob. też 

pareitaĩ. — Neoosn. raity-: ataraitytas SD «bramowany». — Neoosn. raič̓ - (⇐ raičiaũ): 

ráičioti ʽtoczyć beczki, belki; taczać, tarzaćʼ (por. bráidžioti ob. braidýti), refl. ráičiotis 

ʽtoczyć się, kulić się, kurczyć się, wić się, tarzać sięʼ. 

 raivýtis, raivaũs, raiviaũs (war. raĩvytis) 1. ʽprzeciągać się po śnie, wyprostowywać się 

wyciągając ręce, nogi, wyprężać sięʼ (Raivausi lovoje, nenoriu keltis ʽPrzeciągam się w 

łóżku, nie chce mi się wstawaćʼ. Raivosi kaip katinas ant pečiaus ʽPręży się jak kot na 

piecuʼ), 2. ʽruchem ciała okazywać brak chęci; wykręcać się od robotyʼ, 3. ʽwstydzić się, 

krępować sięʼ (Nesiraivýk, eik drąsiai, nebijok! ʽNie wstydź się, idź śmiało, nie bój się!ʼ), 4. 

ʽpełznąć jak wążʼ. Osnowa raiv- jest izolowana i niejasna. LEW 691 wywodzi raiv- z *raid-v-

, jakoby od raidùs m.in. ʽprosto stojący lub rosnącyʼ, ale na to brak fonetycznej paraleli. Nie 

wiadomo też, jak zakwalifikować monoftongiczny war. rev- w revė́tis JU ʽprzeciągać się po 

śnieʼ (Aš reviuos, atsikėlęs iš sapno). Może z *riav-, a to z raiv- drogą przestawki i̯ (por. 

znaimė)̃.— Drw. raivulỹs ʽochota na przeciągnięcie sięʼ (Tingiu, tik raivulỹs ima ʽNic mi się 

nie chce, tylko bym się przeciągałʼ), raivùs ʽociężały, leniwyʼ. Por. syn. ráižytis ob. rą́žytis, 

 
517 Por. eĩnelis z *eineris, rùsvelkis z rùsverkis, štỹrūdelis ze *štyr-rūderis (s.v. štỹras), stlit. verdelis z *verderis.  
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réižtis i tampýtis. 

 raizgýti, raizgaũ, raizgiaũ 1. ʽwiązać, splatać, wikłać, gmatwaćʼ, 2. ʽz trudem czytaćʼ 

(Vos raĩzgo raides ʽLedwo łączy litery [w wyraz]ʼ), apraizgýti ʽoplątać, omotaćʼ, ažuraizgau 

SD «zapleść chrostem», įraizgyt DP ʽuwichłaćʼ, suraizgau SD
1 «gmatwam» (syn. supainioju) 

— iterativum na -y- z neoapofonicznym SP/SO raizg- od SZ rizg- (⇐ rezg-, règzti; starym 

SO było tu razg-, razgýti). Paralele apofoniczne: maizgýti ⇐ mizg- ⇐ mezg-; draiskýti ⇐ 

drisk- ⇐ dresk-. — Neoosn. raizg̓ - (⇐ raizgiaũ): ráizgioti ʽwiązaćʼ, por. káišioti ob. kaišýti 

oraz ráičioti ob. raitýti. — Postwerbalne nomina: raizgaĩ 4, 3 p.a. lub raĩzgai 2 p.a. m.pl. 

ʽsidła na ptaki, pętle zrobione z włosia końskiegoʼ (syn. razgaĩ), też ʽsplątane niciʼ, raĩzgis 

ʽkosz plecionyʼ (war. reizgis, reizgė BRB), raizginỹs ʽplecionka, plątaninaʼ, raizgùs 

ʽzaplątany, zawiłyʼ, są́raizga ʽsplot, plątanina niciʼ (por. surìgzti), SD <surayzga> «matanina, 

zamotanie», <surayzgitas> «powikłany». — N.m. Raizgiaĩ 2x, Raizgỹnė, Reizgiaĩ. 

 ráižyti, ráižau, ráižiau, też raižýti 1. ʽpłytko wyrzynać w drewnie, rzeźbić w drewnieʼ, 

2. ʽrobić rysy, rytować, grawerować; rysami psuć wygląd czegośʼ, 3. ʽciąć, krajać na 

kawałki, na pasyʼ, 4. ʽprzechodzić wzdłuż i wszerz (o obcym wojsku)ʼ, 5. ʽbić kijem, pasem; 

zacinać batemʼ, 6. ʽo bólu: przeszywaćʼ, suráižyti ʽpociąć, pokroić; poprzecinać bruzdamiʼ 

(Raukšlėmis suraižyta kakta ʽCzoło pobrużdżone zmarszczkamiʼ) — iterativum z suf. -y- i 

neoapofonicznym SP/SO raiž-, jaki dotworzono do SZ *riž-/ryž- (rýžti, rė́žti). Paralele: 

pláišyti ⇐ plýšti (plė́šti); bráižyti ⇐ *briž-/bryž- (brė́žti), jak też ráižytis ʽprzeciągać się po 

śnieʼ ⇐ rýžtis, rìžti (rę́žtis). Inaczej Vaillant III, 324, który zignorował rýžti i uznał, że ráižyti 

ma formację analogiczną, wzorowaną na bliskoznacznym gráižyti ⇐ gríežti. — Nomina z 

raiž-: atraižà a. ãtraiža ʽodcięty kawałek (tkaniny, skóry, szkła)ʼ, war. ãtraižas; į́raiža ʽryt, 

rysa; nacięcieʼ, pãraižos (zob.), raižinỹs ʽsztych, drzeworytʼ, raižùs (zob.). Tu też łot. raîze, 

raĩze ʽprzeszywający ból, cierpienie, zgryzotaʼ, zwykle pl. raîzes, raĩzes; bęrnu raizes ʽbóle 

porodoweʼ (znacz. etym. ʽrżnięcieʼ). — N.m. Raižiaĩ, Raižavà. — Neoosn. raiž̓ - (⇐ 

ráižiau): suráižioti ʽzacinać batemʼ (por. ráišioti ob. raišýti oraz ráizgioti ob. raizgýti). — 

Neoosn. raižy-: raižýtojas ʽgrawer, rytownikʼ (por. braižýtojas ⇐ bráižyti). — Stlit. 

paráiždamas ʽzakopującʼ w odosobnionym użyciu u Daukszy (por. padūksį piniguose 

turėdamas, žemėn juos paráiždamas, o ne darydamas Viešpati savam iž jų naudos DP 3079 

ʽnadzieję w pieniądzach pokładając, w ziemi je zakopując, a nie czyniąc z nich pożytku Panu 

swemuʼ) jest śladem po quasiprymarnym pdg. *ráižti, -iu, -iau518. Zbudowano go wokół prs. 

iter. *ráižiu, kiedyś należącego do *ráižyti ʽkopaćʼ (por. raũsti ob. rausýti; láužti ob. láužyti 

oraz láukti ob. stpr. laukīt). Por. ALEW 736: ʽVielleicht zu raižýti...ʼ. 

 ráižytis, ráižaus, ráižiaus 1. ʽprzeciągać się, rozprostowywać na całą długość ręce, 

ramionaʼ (Atsikėlęs ráižysis ráižysis, o prie darbo neeina ʽWstawszy będzie się przeciągał, 

ale do roboty nie pójdzieʼ), 2. ʽostro przeciwstawiać się komu, stawiać sięʼ (Ráižosi, kad jo 

yra teisybė ʽStawia się, że racja jest po jego stronieʼ), 3. ʽzwijać się, skręcać się z bóluʼ — 

iterativum z suf. -y- i innowacyjnym SP/SO raiž-, jaki dotworzono do SZ riž-/ryž- jak w rìžti, 

rižaũ ʽo włosach: stawać dębaʼ, pasirýžti ʽzdecydować się na coʼ (zob. rýžtis); w kwestii 

dawnego SP rež- zob. s.v. rę́žtis. Paralele dla raiž-: pláišyti ⇐ plýšti (plė́šti); bráižyti ⇐ 

*briž-/bryž- (brė́žti), jak też ráižyti ʽwyrzynać w drewnieʼ ⇐ rýžti m.in. ʽodkroićʼ. Leskien 

1884, 365 uznał raiž- za niejasny SO, stojący «ausser der Reihe». Por. LEW 715. — 

Neoapofonia SZ riž- ⇒ SP/SE reiž-: réižtis ʽnatężać się, wysilać sięʼ (zob.). 

 raižùs, -ì 4 p.a. ʽostry (o głosie), rażący (o świetle), przenikliwyʼ — formacja 

postwerbalna od ráižyti (zob.), znacz. etym. ʽrznącyʼ. Można ją porównać 1° z psł. *rězŭ-kŭ 

(słń. rézek ʽostry, przenikliwy, nieprzychylnyʼ, ros. rézkij ʽostry, przenikliwy, gwałtownyʼ, 

 
518 Kudzinowski II, 46 niesłusznie czyta paraišdamas, suponując vb. *raišti ʽwiązaćʼ. 
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ukr. rizkýj ts., pol. rzeźki ʽczujący się świeżo, zdrowoʼ), 2° z psł. *rězvŭ, ros. rézvyj 

ʽruchliwy, żwawy, szybki, rączyʼ, ukr. rízvyj gw. ʽdziarski, żwawyʼ, pol. rzeźwy ʽdziarski, 

raźny, zdrowy, ruchliwyʼ, mianowicie przy założeniu, że formacje te powstały w oparciu o 

starszą osnowę na -u, psł. *rězŭ, gen.sg. *rězu < pbsł. *rai̯ž-u, i że pokazują one derywację 

apofoniczną *riž- (por. scs. rĭznǫti ʽrznąćʼ) ⇒ SP/SO *raiž- (> słow. rěz, które nie różni się 

od rěz- z pbsł. *rēž, zob. rė́žti). 

 rajùs, -ì 4 p.a. ʽżarłoczny, chłonnyʼ (atrajùs ʽniesmacznyʼ). Zgodnie z hipotezą 

sformułowaną na temat strukturalnie podobnego przym. sajùs (zob.) trzeba analizować raj-

ùs, drw. na -u- od n.act. *raja ʽpołykanie, chłonięcie czegoʼ, por. atrajà ʽprzeżuwanie, żujka 

u zwierzątʼ, prarajà ʽotchłań; okno na bagnieʼ. Ten sam model słowotwórczy: bajùs ⇐ bajà; 

gajùs ⇐ °gaja i našùs ⇐ našà. N.act. *raj-ā- było rzeczownikiem postwerbalnym od *rajyti 

lub *rajoti, iteratywu na SO raj-V od rijaũ, rýti ʽpołykać, pożeraćʼ. Paralele: ãtlaja : atlýti; 

ãtsajos : *atsyti; vajà : výti. — Drw. z osnową raj-: rajū̃nas ʽżarłokʼ, rãjus 1. ʽprzynęta na 

rybyʼ, 2. SD «kśieniec» [ʽżołądek niektórych ryb lub wieloryba, wnętrznościʼ, SPXVI]. Tu 

prawdopodobnie też rajaĩ m.pl. ʽwągry, larwy tasiemca w mięsie świniʼ, war. rajùs, -ãus (Jų 

beveik visų kiaulių buvo mėsa su rajum). 

 ràkalis, -io 1 p.a. gw. 1. ʽkto zawodowo zdziera skóry ze zwierząt, oprawca, rakarzʼ 

(Kumelė pakrito, einu rakalio ieškoti ʽPadła kobyła, pójdę szukać rakarzaʼ), 2. ʽhycel, który 

wyłapuje bezpańskie psyʼ (Ràkalis, kas šunį lupa), używane również jako obelga — z 

dysymilacją r-l < r-r w starszym ràkaris, ràkeris, to zapożyczone częścią z nwn. Racker m. 

ʽSchinder, Abdeckerʼ (GL 109, LEW 693) i częścią z błr. gw. rákar (⇐ pol. rakarz ʽoprawca, 

hycelʼ ⇐ nwn. Racker (Brückner 453), por. ĖSBM 11, 78. Łot. rakaris ʽszelma, gałganʼ ⇐ 

śrdn. racker (Jordan 84). Zob. też ìclius. 

 rakamõs adv. gw. ʽrzekomo, podobnoʼ (Rakamõs šviežiapienė, tečiaus pieno maža 

teduoda ʽ[Krowa jest] podobno świeżo po ocieleniu się, jednak mleka na razie mało dajeʼ) — 

zapoż. z błr. *rakama, por. rakamátu ʽniby, jakbyʼ, rakómse ʽjak gdyby, jakoby, podobnoʼ 

(zob. ĖSBM 11, 78, 81). 

 rakandà 2 p.a. gw. 1. ʽniewielki owalny koszyk bez kabłąka do przenoszenia mąki, 

ziarna, jajekʼ (Atnešk pilną rakañdą miltų. Kiaušius sudėjau į rakañdą; w takim użyciu 

przejęte do łot. rakanda ʽmały koszʼ), 2. ʽpewna miara zboża, mąkiʼ, 3. ʽpleciona klatka dla 

wiezionego na targ drobiuʼ. Przy założeniu dysymilacyjnego zaniku n analizowano *rank-

anda (por. rankandėl̃ė ʽkoszyczekʼ), tj. jako drw. od rankà ʽrękaʼ, zob. LEW 693. Por. sufiks 

w balánda, skalánda, valandà, jak też w lùškandė ʽwielkie naczynie drewniane o dwóch 

dnach, służące do przewożenia pożywieniaʼ. W kwestii dysymilacji por. ugnìs i griešingas. 

 rakañdai, -ų 2 p.a., rakándai m.pl. 1. ʽsprzęty kuchenne, naczyniaʼ, 2. ʽmeble, 

urządzenie mieszkaniaʼ (Ir ne plika atėjai, gyvulių atsivarei, rakandų atsivežei ʽI nie 

przyszłaś [tu] goła, przypędziłaś bydło, przywiozłaś mebleʼ), 3. ʽzużyte przedmioty, graty, 

rupiecieʼ (Mesk tuos rakándus lauk iš kambario ʽWyrzuć te graty z pokojuʼ) — 

prawdopodobnie stoi w związku z rakandà (zob.), znacz. etym. ʽpojemnik do przewożenia 

sprzętów kuchennychʼ. Por. sufiks w n.m. Krūvandaĩ s.v. krūvà. — War. rakamañdai 

ʽnarzędzia rolnicze, przyboryʼ został przekształcony w niejasny sposób (por. Kabašinskaitė 

33). 

 rãkas 4, 2 p.a. przest., gw. 1. ʽoznaczony czas, termin, dataʼ, 2. ʽoznaczona pora 

posiłku, karmienia zwierzątʼ (Vaikam rãkais reikia duot valgyt ʽDzieci trzeba karmić o 

stałych porachʼ), 3. ʽtermin wykluwania się pisklątʼ, war. rakà (Jau rãkas, o da cypimo 

vištalių negirdėti ʽJuż czas, a wciąż nie słychać pisku pisklątʼ), też ʽczas prosienia się świniʼ 

(Kiaulei jau rãkas paršelukus vesti), 4. ʽokres wysiadywania jajʼ: Žąsies rãkas ilgesnis neko 
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vištos ʽGęsi dłużej wysiadują jaja niż kuryʼ, 5. ʽrazʼ: Daug rãkų aš tau sakiau ʽWiele razy ci 

mówiłemʼ. Rãkais duoda valgyt ʽRzadko daje jeśćʼ, 6. ʽtermin graniczny, ostateczny, np. 

kres życiaʼ (Nežino žmogus savo rako ʽNie zna człowiek swojej godzinyʼ), rãko akmuõ 

ʽkamień granicznyʼ. Zapożyczenie z błr. przest. rok ʽoznaczony czasʼ, por. Brückner 1877, 

124, SLA 185n., LEW 693, LKŽ XI, 100, ĖSBM 11, 178n. Łot. raks ʽcel; granicaʼ z uwagi na 

znaczenie może być lituanizmem, por. Lew 693. NB. Czasem wymienia się rãkas jako wyraz 

prapokrewny ze słow. rokŭ, por. Būga, RR I, 315n., ostatnio LIV
2 506, przyp. 2. To nie 

wydaje się słuszne. — Drw. rakavas przest. ʽterminowyʼ (Litwa pruska), cps. bernū́rakis lub 

pl. bernū́rakai ʽpora, gdy kończy się umówiony okres pracy parobkówʼ (por. bérnas), 

pusiáurakis ʽpołowa ciążyʼ, dosł. ʽpołowa oznaczonego czasu, połowa terminuʼ (por. pusiáu; 

syn. pusiáunaštis). 

 rakštìs, -iẽs 4 p.a. f. 1. ʽzadra w ciele, 2. ʽdrzazga, kawałek drewna odstający od 

całościʼ, 3. gw. ʽtrumnaʼ (war. rakštỹs). SD 1. «tarn; trzaska w ciele», 2. «grob; truna», ausių 

rakštelė SD «uszka» [ʽdrewienko do dłubania w uchuʼ]. Analiza synchroniczna: sb. postvb. 

na -štis od rak- jak w ràkti m.in. ʽkopać, ryćʼ (łot. aku rakt ʽkopać studnięʼ). Por. np. lìkti ⇒ 

likštìs; laikýti ⇒ láikštis (ŽD 330). Analiza diachroniczna: sb. postvb. na -ė/-is od neoosn. 

rakšt-, która została wyabstrahowana z *rakštyti < *rak-sty- ʽkopać, dłubaćʼ, frq. (kš z ks 

przez persewerację), vb. frq. do ràkti m.in. ʽkopać, ryćʼ, por. łot. rakstît ʽpisać, rysowaćʼ ⇐ 

rakt. Ostatecznym źródłem neoosn. rakšt- mógł być temat prezentalny na -sta-, *(į)raksta 

ʽwkłuwa się, wbija się w ciało – o zaostrzonym przedmiocieʼ, inf. įràkti (por. skìlstis 

ʽrozszczepʼ ⇐ *skilst-yti ʽrozszczepić, częściowo rozerwać/rozłupaćʼ ⇐ prs. skìlsta 

ʽrozszczepia sięʼ, inf. skìlti). Paralele: dañgštis ob. dangstis ʽpokrywa, wiekoʼ ⇐ dangstýti; 

graĩbštas ʽczerpakʼ ⇐ graibstýti; lãkštas ʽliśćʼ ⇐ lakstýti; ram̃stis ʽszczudłoʼ ⇐ ramstýtis; 

ánkštis ʽstrąkʼ ⇐ ánkštyti (z *ang-sty-, por. ángyti). Czasownikowej osnowy na -sty- nie 

uwzględniają LEW 694, ŽD 330 (suf. -stis, -štis), ani Urbutis, Balt 33:1, 1998, 53. — 

Szyrwidowe użycie rakštìs w znacz. ʽgrób, sepulchrumʼ (wymienione wraz z syn. grabas) 

pozwala postulować znacz. etym. ʽwykopany dół grobowyʼ. To z kolei może pochodzić z 

konkretyzacji n.act. *rakst-i- ʽkopanie, rycieʼ. Podobną rekonstrukcję semantyczną 

przyjmował już Būga, RR II, 195, z tym, że operował on neosuf. -štis, por. «Rakštìs yra tai 

ʽišraktaʼ duobė: rankù, ... rakaũ... ràkti ʽkovyrjatь, kolotьʼ...». Znacz. SD «truna, sarco-

phagus, loculus» czyli ʽskrzynia dla umarłegoʼ wypada uznać za sekundarne w stosunku do 

ʽdół grobowyʼ. — Od SD rakštis «truna» pochodzi adi. rakštìnis, por. akmuo rakštinis SD 

«kamień trunny, grobowy», užrašas rakštinis SD «nagrobek», syn. raštas unt rakšties [ʽnapis 

nagrobny, epitafiumʼ]. Cps. rakštikalis SD «dłoto, dłotko» (por. kálti). NB. Na skutek 

wtórnego odniesienia rakštìs do inf. ràkti wyodrębnił się neosuf. -štis, por. np. derywację 

lìkti ⇒ likštìs. — Z jęz. łotewskiego por. rakšķis ʽdrzazgaʼ (zam. *rakstis, por. Urbutis, l.c.), 

raksts ʽdrzazgaʼ, raksti pl.m. ʽznaki pisma, pismo, wzór, deseńʼ, ⇒ vb. denom. rakstît ʽpisać, 

rysować, wyszywaćʼ, znacz. etym. ʽdłubać, żłobić ostrym narzędziemʼ. — Vb. denom. 

parãkštinti 1. ʽwbić sobie zadrę (pod paznokieć, w dłoń)ʼ, 2. ʽuwieść dziewczynęʼ, refl. 

pasirakštýti ʽzranić sobie palec, dłońʼ. Nie wiadomo, czy należy tu również ràkštinti ʽkarmić, 

dawać żrećʼ (czy znacz. ʽwtykać pożywienieʼ było tu ogniwem pośrednim?).  

 rakštùs, -ì 4 p.a. ʽostry, kolący (o rżysku, o plewach), spiczasty, ościsty, szorstki, 

spierzchnięty (o skórze), chropowaty (o lodzie), gęsty (o lesie)ʼ, przen. ʽzawiły, nieczytelny 

(o piśmie)ʼ. Dwuznaczne. Po pierwsze może to być adi. postvb. od *rakštyti, równolegle do 

sb. rakštìs ʽzadra w cieleʼ (zob.). Por. baugšt-ùs ʽlękliwyʼ od baugštýtis ʽlękać sięʼ (< 

baugstýtis : bū́gti). Po drugie może to być drw. od interi. ràkst lub ràkšt, opisującej ruch 

przeszywający, przebijający (a spokrewnionej z vb. frq. *rakštyti). Por. vb. raksė́ti, -iù, -ė́jau 

ʽszturchać, kuksać, kłućʼ od interi. ràks. — N.jez. Rakštìnis, n.m. Rakščià, też n. łąki i n. 

wyspy na jeziorze; n. łąki Rakščiója.  
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 rãktas 2, 4 p.a. 1. ʽklucz do drzwiʼ, 2. ʽpewien sposób łączenia belek tworzących 

węgiełʼ, 3. ʽstaw, przegubʼ, raktas vienaduntis SD «wytrych, klucz iednozębny» (por. dantìs), 

ùžraktas ʽzamek, kluczʼ — dewerbalne nomen instrumenti na -tas od rak-, por. ràkti ʽdłubać, 

wydłubywaćʼ, užràkti ʽzatkać sięʼ. Znacz. etym. ʽto, czym się dłubieʼ. Paralele: káltas ⇐ 

kalù; plãktas ⇐ plakù; skãptas ⇐ skapiù. — Drw. raktẽliai m.pl. bot. ʽpierwiosnek lekarski, 

Primula verisʼ (⇒ rakteliùkai ts.), rãktininkas ʽklucznikʼ, raktìnis ʽwycięcie w obuchu 

siekiery służące do wyciągania gwoździʼ (Kirvio raktìnis, ką cvekus traukia), cps. raktãskylė 

ʽdziurka od kluczaʼ (por. skylė)̃, raktãžolė a. rãktžolė bot. ʽpierwiosnek, Primulaʼ (por. žolė)̃, 

vìsraktis (zob.). 

 ràkti, rakù (war. rakiù, rankù), rakiaũ (war. rakaũ) 1. ʽdłubać czymś ostro 

zakończonym, spiczastym, wydłubywać, np. drzazgęʼ, 2. ʽprzekłuć wrzódʼ, 3. ʽzakłuć 

świnięʼ (Tutinu kiaulę rãka ʽZakłuwa świnię nożem [o nazwie] «tutinas»ʼ), 4. ʽwykluwać 

się z jajaʼ (Žąsiukai, viščiukai ranka jau iš kiaušio, t.y. skilsta JU ʽGąski, kurki wykluwają 

się już z jajaʼ), 5. ʽkopać, ryć ziemięʼ, 6. ʽwyrywać z ziemi z korzeniem, np. buraki, chrzanʼ, 

7. ʽnieść, wieźć w dużej ilościʼ, 8. ʽoszukiwać, kraśćʼ. Cps. atràkti ʽodkroić kromkę chlebaʼ, 

įràkti ʽwbić w ciało (róg, nóż), wbić kół w ziemięʼ, išràkti ʽwyczyścić, wydłubać (drzazgę)ʼ, 

nuràkti ʽprzeszyć czym, przebić; wyrwać z korzeniem; oszukać, ukraśćʼ, praràkti ʽprzekłuć 

(wrzód, palec), przebić (dziobem skorupę jaja), przekopać rówʼ, užràkti ʽzatkać się, zapchać 

się, zakleić sięʼ. Refl. prasiràkti ʽo pisklęciu: przedłubać się, wykluć sięʼ, prisiràkti ʽzebrać 

się, przyjść zewsządʼ. Odpowiednik łot. rakt, rùoku (por. lit. gw. rankù), raku ʽkopaćʼ. — 

Brak refleksów SE *rek- i SZ *rik-/*ruk-; *irk-/*urk- (podobnie przy ràsti). Etymologia 

niezdecydowana, por. LEW 694, IEW 335 (*erk-, *rek-, *rok- ʽaufreißen, spalten, schindenʼ). 

— Drw. rakė́ti, -ju, -jau ʽkłućʼ, rakénti ʽkłuć; pleć, pielićʼ, rakinė́ti ʽzamykać; wiązać, 

przymocowywać; dłubać, nakłuwać, powoli kopać, pielićʼ, rakìnti: atrakìnti ʽotworzyć 

kluczemʼ, užrakìnti ʽzamknąć na kluczʼ (⇒ rakintùvas ʽwytrychʼ), surakìnti ʽskuć, okućʼ, 

rakinė́ti iter. ʽdłubać, kłuć, kopać, pielić; zamykać, odmykaćʼ, przen. ʽbadać, studiowaćʼ. 

Refl. rakìntis ʽwykluwać się – o pisklętachʼ, susirakìnti ʽzłączyć się – o parzących się 

psachʼ. — Nomina: ãtrakas ʽniezamknięty na kluczʼ (ãtrakos dùrys ʽdrzwi niezamknięteʼ), 

rakìkas a. rakìklis ʽwykałaczkaʼ, rakỹs ʽkolec, cierńʼ, rãktas (zob.), rakštìs (zob.), raktùvas 

ʽwykałaczka do zębów, patyczek do czyszczenia fajkiʼ. Cps. nósirakas (zob.). 

 ramãtas 2 p.a. gw. ʽreumatyzmʼ (Jis, mat, ramatù serga, sako, viskum nebepakruta) — 

dwuznaczne: 1° zapożyczenie z błr. gw. ramátus ʽreumatyzmʼ (ĖSBM 11, 87), 2° drw. 

wsteczny od war. ramatìzmas ⇐ reumatìzmas (zapoż. z błr. rėŭmatýzm, ros. revmatízm), 

podobny do literackiego reumãtas, gw. raumãtas. — Wsch.-lit. rimãtusas 1 p.a. ʽreumatyzmʼ 

(Rimãtusas jám kójas paì(š)sukė LZŽ) – ze zmianą wokalizmu zapożyczone z błr. gw. 

ramátus. 

 rambùs, -ì 4 p.a., ram̃bus, -ì 4 p.a. 1. ʽgruboskórny, niewrażliwy na bicie (o koniu)ʼ, 2. 

ʽnieruchawy, leniwyʼ. SD <rumbus> «gnuśny; leniwy» (syn. tingus, tundus) — przymiotnik 

denominalny na -u- od zanikłego abstractum *ramba, zob. rémbėti. Paralela: našùs ⇐ našà. 

Zob. też objaśnienie s.v. sajùs. — Vb. denom. 1. rambė́ti, -ja, -jo ʽtwardnieć; stawać się 

niewrażliwym na bicie (o koniu), stawać się nieczułym, zatwardziałymʼ, 2. ram̃bti, rambstù, 

rambaũ ʽrozleniwiać się, stawać się nieruchawymʼ (war. rem̃bti, rémbti). 

 rámdyti, rámdau, rámdžiau (war. ramdýti) ʽuśmierzać, koić, uspokajać, łagodzić, 

tłumić (uczucia); powściągaćʼ, nurámdyti ʽstłumić, uśmierzyć (bunt), poskromić, opanowaćʼ 

— causativum z suf. -dy- i SO ram- ⇐ rem-/rim-, por. rìmti ʽuspokajać się, cichnąćʼ. Paralele 

apofoniczne: ardýti ⇐ ìrti; baidýti ⇐ bijóti. Odpowiednik łot. ramdît ʽokiełznać, poskromić; 

(umarłego) pogrzebać, pochowaćʼ, refl. ramdîtiês ʽuspokajać sięʼ. — Neoosn. ramdy-: 

ramdymas: padarė jį [miestą] verkiantį, ramdymo nenorintį PK 13319-20 ʽuczynił je [miasto] 
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płaczliwe, ku tuleniu nie chciweʼ; rámdytojas ʽpocieszycielʼ, liū̃tų rámdytojas ʽpogromca 

lwówʼ. — Z innymi sufiksami: 1. ramìnti caus. ʽuśmierzać, koić, uspokajać, pocieszaćʼ 

(raminu SD
1 «koię», syn. maldau), ⇒ ramìnamas ʽłagodzący, uśmierzającyʼ, ramìnamieji 

váistai m.pl. ʽleki uspokajająceʼ; gw. ramýti; 2. raménti ʽramintiʼ, 3. suramdinti stlit. 

ʽpowściągać, powstrzymywać (od pijaństwa)ʼ, 4. łot. ramît a. ramêt, -e (-ẽju), -ẽju ʽchować, 

grzebać nieboszczykaʼ (⇒ ramîšana ʽpogrzebʼ). Por. wed. rāmáyati ʽuspokaja kogoʼ jako 

causativum do intr. rámate ʽuspokaja sięʼ. Osobno zob. ram̃sdinti i ramstýti. 

 ram̃sdinti, ramsdinù, ramsdinaũ przest., gw. ʽuspokajać, uśmierzaćʼ — causativum z 

suf. -din- od neoosn. rams-, która została wyabstrahowana z frq. ramstýti I (zob.), 

rozumianego jako *rams- + -sty- (na mocy prawa degeminacji). Por. łot. ràmstîtiês2, -uôs, -

ĩjuôs ʽuspokajać się, cichnąćʼ. Dalsze szczegóły morfologiczne s.v. káusdinti. 

 ramstýti I, ramstaũ, ramsčiaũ ʽpodpierać gałęzie (drzew owocowych)ʼ, atramstau: SD
1 

atrumstau «odpieram» (syn. ataremiu), paramstau: SD
1 parumstau «podpieram» (syn. 

paspiriu), refl. ramstýtis ʽpodpierać się laską, szczudłemʼ, ramstýtis síenos ʽopierać się o 

ścianęʼ — frequentativum z suf. -sty- i SO ram- ⇐ rem-, por. remiù, rem̃ti ʽpodpieraćʼ (por. 

ALEW 840). Odpowiednik łot. ràmstîtiês2, -uôs, -ĩjuôs ʽuspokajać się, cichnąćʼ. — Neoosn. 

ramsč̓ - (⇐ ramsčiaũ): ramsčióti a. rámsčioti ʽpodpieraćʼ (por. sámsčioti ob. sámstyti i 

váikščioti ob. váikštyti). — Neoosn. ramst-: ramstinė́ti ʽpodpieraćʼ, ram̃stis ʽpodpora, 

podpórka, szczudło; poręcz, balustradaʼ (SD
1 atarumstis «odpieranie, odpor, odparcie»), 

param̃stis ʽporęczʼ (war. parim̃stis). Paralele: dangstis ⇐ dangstýtis; sámstis ⇐ sámstyti; 

lam̃stas ⇐ lamstýti. Zob. też ram̃tis. 

 ramstýti II, ramstaũ, ramsčiaũ ʽnacinać, robić karby; rąbać drzewoʼ, priramstýti 

ʽnarąbać (drewna)ʼ — grupa ms nie jest pierwotna, lecz pochodzi z dysymilacji *ns w formie 

*ranstyti (por. mt z nt w ramtýti < rantýti). Praforma *ranstyti wywodzi się przez 

degeminację z *rans-sty-, tj. z frequentativum, którego osnowa *rans- była formą SO od 

neopwk. *rens- (⇐ rę̃sti, renčiù ʽrąbaćʼ). Por. lámstyti, gdzie lams- jest formą SO od 

neopwk. *lims- jak w lìms(ta) do lìmti. Odpowiedniki łot.: ram̃stît, -ĩju ʽrąbać tępą siekierą; 

piłować tępą piłąʼ obok ran̂stît2, -ĩju m.in. ʽkarbowaćʼ (ME III, 476n.). 

 ram̃tis, -čio 2 p.a., ramtỹs 4 p.a. 1. ʽpodpora (ściany, sufitu, belki, płotu)ʼ, 2. ʽlaska do 

opierania się przy chodzeniuʼ (SD rumtis «kostur, kosturek, koścień; laska do podpierania 

się», rumtis kaulinis SD
1 «kościan» [ʽlaska, kij, kosturʼ], 3. ʽporęcz mostuʼ, prefigowane: SD

1 

ažurumtis «zapora», SD parumtis «podpora» — młodszy wariant do ram̃stis (zob. ramstýti), 

które uległo synchronicznej analizie na ram- + -stis, w wyniku czego doszło do wymiany 

neosuf. -stis na -tis. Paralele: samstýti ⇒ sámstis ⇒ sámtis; kvapstýti ⇒ kvapstìs ⇒ kvaptìs. 

Opaczna jest analiza *ramtja- w ŽD 328 (LEW 695) i ALEW 840 («o-stufige Bildung zu 

rem̃ti»). Jedynym oparciem dla SO w grupie rozważanych form jest frq. ramstýti; nie ma tu 

iter. *ramyti, ani tym bardziej derywacji apofonicznej *ram- + -tja-. Hipoteza sufiksu o 

postaci *-tja-, zastosowana przez ŽD do licznej grupy rzeczowników na -tis, a także na -štis 

(kaĩštis, kamštis), wydaje się zbyteczna. 

 ramùnė 2 p.a. bot. ʽrumianek, Chamomillaʼ — prawdopodobnie zapożyczone z ros. 

gw. romón (román, róman), z war. románka (SRNG), ros. liter. romáška. War. sufiksalne: 

ramuõlis i ramùlė; to ostatnie ukazuje się w zapożyczeniu powrotnym w ros. gw. romulьka 

na Litwie (A.J. Anikin, p.l.). 

 ramùs, -ì 4 p.a. 1. ʽnieruchomy; spokojny, łagodnego usposobienia, cichy, 

niehałaśliwyʼ, 2. ʽwolny od trosk, zmartwień; wesoły, radosnyʼ, 3. ʽo miejscu: przyjemne dla 

oka, piękne i zaciszne, przytulneʼ (rami vieta SD «poyrzenie wesołe»), ʽrajʼ: daržas ramus 

pirmo žmogaus SD «ray, paradisus»), 4. ʽwygodny w użyciu (o odzieży, obuwiu)ʼ, 5. ʽletni, 
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ciepławyʼ, syn. druñgnas (Jau ramùs vanduo, galima praustis ʽWoda już ciepła, można się 

myćʼ); war. rãmas, -à (m.in. BRP) — denominalny przymiotnik na -u-/-a- od abstr. rãmas, -o 

ʽspokójʼ, neramà ʽniepokójʼ, por. atramà, núorama, paramà. Paralele: alsùs ⇐ alsà; drąsùs 

⇐ drąsà; gajùs ⇐ °gaja. Inaczej ALEW 840n.: apofoniczny drw. na -u- wprost od rem̃ti, por. 

parem̃ti ʽpodeprzećʼ. Por. bliskoznaczne przym. romùs i rumùs. — Drw. ramýbė ʽspokój, 

brak oznak niepokoju; zgoda, porozumienie, harmoniaʼ, war. ramỹbė (por. n.m. Ramýbė), 

ramùmas ʽspokójʼ, SD «krotochwila» [ʽzabawa, rozrywka, biesiadaʼ, SPXVI]. Vb. denom. 

ramė́ti, -ja (war. rãmi), -jo ʽrobić się spokojnymʼ, apramė́ti ʽogrzać się, ocieplić sięʼ, ramóti, 

-óju, -ójau ʽpozostawać w spokojuʼ (⇒ neoosn. ramo-: ramóvė ʽciche ustronie, zacisze; 

kantyna oficerskaʼ), inch. aprámti, -stu, -au ʽuspokoić sięʼ. NB. Czas. ramìnti ʽuśmierzać, 

uspokajać, pocieszaćʼ może być denominatywem od ramùs albo też kauzatywem na SP/SO 

do rìmti (zob. s.v. rámdyti).  

 randà 4 p.a., rendà 4 p.a. gw. 1. ʽnajem, dzierżawa, np. ziemi, karczmyʼ, 2. ʽopłata za 

dzierżawienie czego, czynsz dzierżawnyʼ — zapoż. z błr. ránda/randá a. rénda ʽarenda, 

najem, dzierżawaʼ; zmieniona przez aferezę pożyczka z pol. arenda. Por. LEW 16, 697, 

ALEW 54, 841, ĖSBM 11, 96. Osobno zob. arendà. — Od białoruskiego war. rendá pochodzi 

zapożyczenie wsch.-lit. rindà, -os ʽnajem, dzierżawaʼ (Būga, RR II, 535). — Vb. denom. 

randavóti a. rendavóti ʽwynajmować, dzierżawićʼ, też ʽzalecać się do dziewczyny, 

adorowaćʼ (Jis tą mergą randavójo trejus metus ʽOn tę dziewczynę trzy lata adorowałʼ). Zob. 

też randõrius i randùiti. 

 rándas 3 p.a. 1. ʽślad po zagojonej ranie, blizna, szramaʼ (Rándas paliko, kai išgijo, kur 

buvo įkirsta), 2. ʽpręga na skórze od uderzenia rózgą, batemʼ, 3. gw. ʽpierścień na krowim 

roguʼ (Karvė kiek turėjo veršių, tiek randų̃ rage turi ʽKrowa tyle miała cieląt, ile ma na rogu 

pierścieniʼ). DP randas ʽranaʼ, SD rundas «blizna; dęga, pręga; szram» — 

najprawdopodobniej pochodzi z *rantas przez asymilację nt > nd (por. mandagùs, plùnda, 

taránda), jest więc fonetycznym wariantem do rántas: 1. ʽwcięcie, nacięcie, karbʼ, 2. 

ʽpierścień na rogu krowyʼ (syn. ram̃tis, riñtis), 3. ʽblizna, szramaʼ (syn. ringė,̃ rum̃bas). 

Analiza rant-a-, sb. postvb. od rantýti ʽrąbać, ciąćʼ ⇐ rę́sti (zob.). Znacz. etym. ʽblizna po 

ranie rąbanej lub ciętejʼ. Paralele: maišýti ⇒ maĩšas; padarýti ⇒ pãdaras; razgýti ⇒ razgaĩ. 

Nieco inaczej LEW 697. — Vb. denom. surandė́ti ʽo ranie: zabliźnić sięʼ. 

 rañdelis 1 p.a. gw. ʽnaczynie kuchenne z rączkąʼ (Užkaisk vandens rañdelin ʽZagrzej 

wody w rondluʼ) — zapoż. z pol. rondel, -dla (rądel, -dla) ʽgarnek miedziany, pobielany 

cyną, z rączkąʼ, od XVIII w.; najpierw pewnie *rądl z *rędl, por. czes. rendlík ʽrondelekʼ ⇐ 

stwn. reindl (Bańkowski III:1, 96). War. reñdelis, ruñdelis (wsch.-lit.); z dysymilacją ndl > 

ngl: riñglius (Atnešk sriubą su riñglium ant stalo ʽPrzynieś na stół zupę w rondluʼ). Por. LEW 

748. Brak w POLŽ. 

 rañdyti, rañdija, rañdijo gw. ʽrządzić, zarządzać (gospodarstwem); urządzać coʼ — 

zapoż. z błr. gw. róndzicь PZB 4, 304 (⇐ pol. rządzić). POLŽ 549 błędnie wprost z polskiego. 

War. wsch.-lit. ruñdyti; z innym suf.: rundavóti. Zob. też rėdýti. — Sb. postvb. rañdas, 

ruñdas ʽrząd, rządzenie, kierowanie czymʼ (Kano rundas, tas rundija JU ʽCzyj rząd, ten 

rządziʼ). 

 randõrius, -iaus 2 p.a. gw. ʽnajemca, dzierżawca; karczmarz, szynkarzʼ, fem. randorkà 

2 p.a. ʽkarczmarka, szynkująca trunkiʼ — zapoż. z błr. randár, f. randárka (por. ĖSBM 11, 

96). Z dysymilacją r-r > r-l: randolius (SLA 186; zob. wyżej raĩtelis). Osobno omówiono 

arendà i randà. — Drw. randorkėl̃ė zdrob. ʽkarczmareczkaʼ, por. Šinkarkėle randorkėl̃e, pilk 

arielkos kvortą ʽSzynkareczko, karczmareczko, nalej kwartę gorzałkiʼ (dajna). — W pewnej 

gwarze zamiast randorkėl̃ė ukazuje się landorkėl̃ė, por. Šinkorkėle landorkėl̃e, prašau 
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palaukėtie nor ik rudeneli ʽSzynkareczko, karczmareczko, proszę poczekać choć do jesieniʼ 

(dajna). Jest to zdrobnienie od *landorka ⇐ błr. gw. landárka ʽkarczmarkaʼ; to od landár < 

randár ʽkarczmarzʼ. 

 randùiti, randùju, randùjau gw. ʽwynajmować, dzierżawićʼ (war. rendùiti) — 

paradygmat oparty na formie prs. randùju, oddającej błr. randúju, randavácь (Nosovič, zob. 

ĖSBM 11, 96, s.v. rė́nda). Por. randavóti s.v. randà. — Wsch.-lit. rindùju, -ùiti ⇐ błr. gw. 

ryndúju, -avácь (ZS 48, 114 n.).  

 rangýti, rangaũ, rangiaũ ʽkręcić, skręcać, zwijać, wywijaćʼ. Refl. rangýtis ʽwić się, 

zwijać się (o żmii), skręcać się; złazić (z łóżka), włazić, wdrapywać się gdzieʼ, įsirangýti 

ʽwijąc się wpełznąć gdzieʼ, pérsirangyti ʽprzeleźć, przedostać sięʼ, susirañgius (sedė́ti, 

gulė́ti) ʽskuliwszy się (siedzieć, leżeć)ʼ — iteratyw z suf. -y- i SO rang- ⇐ reng-, por. rengiù, 

reñgti ʽszykować, przygotowywać; odziewaćʼ. Paralele: dangýti ⇐ dengiù; žangýti ⇐ žengiù. 

Z innym sufiksem: rangsóti ʽsiedzieć a. leżeć w stanie wygiętym; wić się (o rzeczce)ʼ. — 

Quasiprymarne rángti: nurángti, -rángiu, -rángiau ʽodbić, pokonać (współzawodnika, 

rywala)ʼ, rángtis ʽstawać do wyścigu, współzawodniczyćʼ – pdg. utworzony wokół prs. iter. 

*rangiù do *rangýti. Por. ángiu (ángti) obok inf. ángyti ⇐ éngti. — Postverbalia: aprangà 

ʽstrój, ubiór; oporządzenie żołnierskie; uprzążʼ, nerangùs ʽnieruchawy, ociężałyʼ, 

nesúoranga c. ʽktoś nieruchawy lub niedbałyʼ, rangà ʽprzygotowywanie sięʼ (por. baldà, 

drabà, stangà), rángčia DP ʽkwapienieʼ [ʽpośpiechʼ], nerangčia DP ʽskwapliwośćʼ, 

rangčiomìs, rangčiõm adv. ʽna wyścigiʼ (por. dėčià, pirčià, varčià), rangùs ʽgiętki, zwinny, 

sprytnyʼ, są́ranga I ʽbudowa czego, strukturaʼ, są́ranga II ʽskręcenie czego; krąg, krążekʼ, 

SD <surunga> «kręgi powrozow, zwijania, koła» (syn. vytulas).  

 rankà 2 p.a. ʽrękaʼ — stoi obok współrdzennych formacji z prefiksami: parankà 3 p.a. 

ʽwybieranie, wybórʼ, pl.t. pãrankos ʽresztki kłosów, pokłosieʼ, ìšrankos 1 p.a. f.pl. ʽwybierki, 

rzeczy przebraneʼ, są́ranka 1 p.a. ʽzebranie, posiedzenie; zbiór, komplet czegoʼ. Są to 

wszystko rzeczowniki postwerbalne na -ā- od rankýti (gw.) ʽzbierać, zgarniaćʼ, iteratywu z 

suf. -y- i SO od rink-/renk-, por. renkù, riñkti ʽzbierać, garnąć do kupy; gromadzićʼ, refl. 

renkúos, riñktis ʽzbierać sobie, garnąć do siebieʼ (dziś formacja na -y- ustępuje przed 

neologizmami ránkioti i rankinė́ti). Znacz. etym. °ranka można z uwagi na strukturę 

derywatu ująć jak następuje: nomen actionis ʽzbieranie, garnięcie, przysuwanie do siebie; 

wybieranieʼ, następnie konkretyzacja w postaci bądź to nomen acti ʽto, co zebranoʼ, bądź to 

nomen instrumenti ʽto, czym się zbiera a. garnie, tj. rękaʼ519. Na skutek ewolucji 

semantycznej lit. rankà stoi na biegunie przeciwległym do form parankà, są́ranka i ìšrankos, 

ale warto pamiętać, że obecność tych współrdzennych wyrazów stanowi solidne oparcie dla 

hipotezy, iż °ranka jest raczej rzeczownikiem postwerbalnym od starego iteratywu niż 

prymarnym nomen z apofonią. Paralele: klampà ʽgrzęzawiskoʼ ⇐ klampýti (klim̃pti), spandà 

ʽpodpora; sidłaʼ ⇐ spandýti (spę́sti) i bradà ʽbródʼ ⇐ bradýti (brìsti). — Lie. rankà ma 

odpowiedniki bałto-słowiańskie, por. z jednej strony łot. rùoka (bez motywacji werbalnej), 

stpr. rancko GRG 21 «handt», obl.sg. rānkan, obl.pl. rānkans (obok prs. senrīnka ʽzbiera, 

gromadzi, sammeltʼ < *san-renka), z drugiej strony psł. *rǫka (bez motywacji werbalnej), 

por. scs. rǫka ʽχείρʼ, bg. rъka, sch. rúka, słń. róka, ros. ruká, pol. ręka (gen.pl. rąk). 

Tradycyjna etymologia stanowi 1° że lit. rankà (BSW 237: pbsł. *rankā) jest nomen *rank-ā- 

utworzonym z udziałem apofonicznego st. o od pwk. *renk-/*rink- (zob. wyżej), 2° że to 

 
519 Paralele onomazjologiczne: 1. scs. grŭstĭ f. ʽgarśćʼ ⇐ *gŭrtati (por. pol. garść f. ⇐ garnąć, stpol. ogartać) 

obok łot. gùrste ʽprzygarść lnuʼ, sb. postvb. do iter. *gur-stī-t ʽgarnąć, zgarniaćʼ < SZ *h2gṛ- ⇐ SP *h2ger- 

(por. gr. hom. ἀγέροντο ʽzebrali sięʼ, klas. ἀγείρω ʽzbieramʼ), 2. lit. grúobstas ʽgarść, naręczeʼ — sb. postvb. 

od neoosn. *gruobst- ⇐ *gruob-sty-ti, iter. na SO do grė́bti ʽzbierać do kupy, zgrabiaćʼ, 3. pol. pot. graba 

ʽrękaʼ ⇐ grabić ʽzgarniać grabiami (siano, śmieci)ʼ. 
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nomen może być odziedziczone z pie. *u̯rónk-ā- ⇐ *u̯renk-/*u̯rṇk- ʽzbierać, sammelnʼ 

(transponat). Por. LEW 697, ALEW 842. Według IEW 1155 *u̯renk- polega na nazalizacji pwk. 

pie. *u̯er-k- ʽdrehen, windenʼ. — Drw. apýrankė a. apìrankė ʽozdoba noszona na przegubie 

ręki, bransoletkaʼ (war. aprankė ̃ m.in. BRB; z tym por. pol. obręcz, czes. obruč ʽopaska z 

metaluʼ < psł. *obrǫčĭ ⇐ *ob rǫcě ʽwokół rękiʼ, Boryś 376), apýrankis ʽzakończenie rękawa, 

mankietʼ, berañkis ʽbezrękiʼ, nazw. Berañkis (⇐ be rañkos, por. bevaĩkis), į́rankis (zob.), 

parañkė ʽspodnia część rękiʼ (eĩti už parañkės ʽiść z kim pod rękęʼ), też ʽoparcie dla rąk, 

poręcz; trzonek, rączka narzędziaʼ, parañkis 1. ʽktoś, kim można się wyręczyć, pomocnik, 

chłopiec na posyłkiʼ, 2. SD pa dešinei sujungtas arklys, parunkis «naręczny koń» [ʽkoń idący 

z prawej strony dyszla w zaprzęgu złożonym z pary koniʼ, SPXVI], parankìnis a. parañkinis 

ʽchłopiec na posyłki; pomocnik, np. u kowalaʼ, parankùs ʽporęczny, dogodny, wygodny w 

użyciuʼ, rankìnis (zob.), rañkiščia wsch.-lit. ʽrączkaʼ (por. kiaũliščia), rankẽlė a. rankùtė 

ʽtrzonek, rączka (kosy, sierpa, pługa), uchwyt (piły, wideł), ucho, kabłąk (naczynia)ʼ, 

rankenà ʽrękojeśćʼ, rankóvė ʽrękawʼ (co do sufiksu por. psł. *rǫkavŭ ʽmanicaʼ, bg. rъkáv, 

ros. rukáv, pol. rękaw; prierunkoviai auksini m.pl. SD «manela» [ʽzłote bransolety, 

naramiennikiʼ]. — Cps. rankamaustė: SD runkamaustė «manipularz kapłański» [ʽczęść stroju 

liturgicznego księdza odprawiającego mszę, rodzaj krótkiej stuły obejmującej lewą rękęʼ, 

SPXVI] (II człon od neoosn. maust-, zob. máustyti), rankarėdyklė: SD runkarėdyklė «manela» 

[ʽdrogocenna ozdoba noszona na ramieniu, bransoleta, naramiennikʼ, SPXVI] (por. rėdýti), 

rañkdarbis (zob.), rañkšluostis ʽręcznikʼ (por. šlúostyti), rañkpinigiai (zob.), rañkpelnis 

ʽwyrobnik, robotnik dniówkowyʼ, war. rankpelnỹs (por. pelñas), rañkraštis (zob. rãštas), 

rañktūris a. ranktūrỹs ʽuchwyt, rękojeśćʼ (przekład cps. ros. ruko-játь, ruko-játka; -tūr- to 

SW do turė́ti ʽtrzymaćʼ), war. ramtūrỹs < *rantūrys (por. ramtýti), gdzie nt z dysymilacji ŋk 

> nt. 

 rañkdarbis, -io 1. ʽręczna robota (robienie na drutach, hafciarstwo)ʼ, 2. gw. ʽrzemiosłoʼ 

— złożenie członów rankà ʽrękaʼ i dárbas ʽrobotaʼ, będące kalką nwn. Handwerk n. (stąd też 

pol. rękodzieło, ros. rukodélie). 

 rañkinis, -ė 1 p.a., rankìnis 2 p.a. ʽręczny, wykonywany rękami, przystosowany do 

noszenia na ręku, do trzymania w ręku; poręczny, wygodny; nadający się na posyłki (o 

podrostku)ʼ, rañkinis vaĩkas ʽdziecko w okresie, gdy nosi się je na rękuʼ, rankìnis arklỹs ʽkoń 

zaprzęgany z prawej stronyʼ, sb. rañkinis ʽdrewniane lub gliniane naczynie z jednym uchemʼ 

(Rankìniai buvo tokie su viena ranka). Formacja przymiotna z suf. -in- od rankà ʽrękaʼ (zob.). 

Nawiązanie w psł. *rǫčĭnŭ ʽręcznyʼ < pbsł. *rank-ina-: scs. rǫčĭnŭ, sch. rùčnȋ, ros. ručnój, 

pol. ręczny (por. BSW 237). — Podobnie można zestawiać zdrob. rankìkė ʽrączkaʼ z psł. 

*rǫčĭka ts., słń. rȏčka, ros. rúčka, pol. rączka. — Neoosn. rankin-: rañkinė ʽrączka, uchwyt; 

drewniane naczynie z rączką; rodzaj kosza; rękawica bez palców; chustka do nosaʼ, rankini 

javai b.z.a. m.pl. ʽzboże żęte ręcznieʼ, rankinùkas ʽtorebka damskaʼ. 

 ránkioti, ránkioju, ránkiojau ʽzbierać, gromadzić; kraść, podkradaćʼ, išrankióti 1. 

ʽwybierać (z wnętrza, ze środka, jedno po drugim), robić wybórʼ, 2. ʽwymieraćʼ (Po vieną, 

po vieną ir išránkios visus – tų senųjų mažai bėra ʽPo jednym, po jednym i [śmierć] 

wszystkich wybierze, tych starców prawie już nie maʼ), nuránkioti ʽpozdejmować, np. 

gąsienice z drzewaʼ — iteratyw na -o- od neoosn. rank̓ - jak w rankiaũ, prt. do starszego iter. 

rankýti ʽzbieraćʼ, por. renk-/rink- s.v. riñkti ʽzbierać, wybieraćʼ. Akut metatoniczny. Paralele 

słowotwórcze i akcentowe: lándžioti ⇐ landžiaũ, -ýti; várčioti ⇐ varčiaũ, -ýti. War. z 

wokalizmem wyrównanym do pdg. prymarnego: rinkióti, rénkioti (por. typ nešióti). 

Odmienny wywód ránkioti ⇐ riñkti w ŽD 467, 517, GJL II, § 586 i ALEW 842 (założenie 

apofonii an ⇐ in jest sprzeczne z obecnością neosufiksu, w danym wypadku -io-). — 

Litewskiej formacji na -yti odpowiadają dwie formacje staropruskie: 1° na -int, *[isrankint], 
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por. ENCH isrankinna ʽwybawia, zbawia, erloesetʼ, 2° na -īt, *[isranki:t], por. ENCH 

isrankīuns ast ʽwybawił, erloeset hatʼ, isrankīt ʽzbawieni, erloesetʼ, isrankeis mans ʽwybaw 

nas! erloese uns!ʼ. — Nomina z osnową rank-: ìšrankos a. pãrankos f.pl. ʽrzeczy przebrane, 

wybierki, resztkiʼ (Viską pasiėmė, mums tik ìšrankas paliko ʽWszystko sobie wziął, nam 

zostały tylko wybierkiʼ), išrankùs ʽwybredny, taki który wybredza, przebieraʼ, parankà 

ʽwybórʼ, rankà (zob.), rañkius (zob.).  

 rañkius, -iaus 2 p.a. 1. ʽzbiórka pieniędzy, np. w kościeleʼ, 2. ʽzbiór przedmiotów, 

kolekcjaʼ, 3. ʽżniwa, zbieranie plonuʼ — dewerbalne nomen na -us od neoosn. rank̓ - jak w 

rankiaũ, prt. do rankýti ʽzbierać. gromadzićʼ (por. ránkioti). Znacz. etym. ʽzbieranieʼ. 

Paralele: landýti ⇒ lañdžius, vaisýtis ⇒ vaĩsius, valkýti ⇒ valk̃ius. 

 rañkpinigiai, -ių 1 p.a. m.pl. ʽzadatek, pieniądze wręczane w celu zabezpieczenia 

wykonania umowyʼ, por. Jei darysi, daryk, o ne – grąžink rañkpinigius ʽJeśli masz robić, to 

rób, a [jak] nie, to zwróć zadatekʼ. War. rañkpiningiai. Jest to złożenie członów rankà ʽrękaʼ 

i pìnigas (piningas) ʽpieniądzʼ, kalkujące strukturę nwn. Handgeld n. Na ludowej etymologii 

polega następująca definicja: Pinigai duoti ant rankų, vadinas rañkpinigiai JU ʽPieniądze 

dane na rękę nazywają się «rankpinigiai»ʼ. Starszą i swojską nazwą ʽzadatkuʼ było 

praduõtkas (zob.).  

 rantýti, rantaũ, rančiaũ 1. ʽrąbać, ciąć, ranićʼ, 2. ʽnacinać; rzeźbić w drewnieʼ, 3. 

ʽkastrowaćʼ. SD: runtau «rąbam, rąbię» (syn. šakalu), runtau malkas (SD
1) «rąbię», runtau 

medžių «knuię» [ʽrąbać, rozłupywać drzewoʼ] — iterativum z suf. -y- i SO rant- ⇐ rent-, 

por. renčiù, rę̃sti ʽrąbaćʼ. Odpowiednik łot. ruotît, gw. kuroń. rantît ʽrąbać w poprzek, 

odrąbywać, obcinać; rąbać tępą siekierą; nacinać karbyʼ. Por. ALEW 842. — War. z 

dysymilacją nt > mt (typ šim̃tas): ramtýti ʽciąć, wyrzynać nożem; obcinać włosyʼ. Osobno 

zob. ramstýti II. — Nomina: rántas 1. ʽwcięcie, nacięcie, karbʼ (⇒ rančius LEX ts.), 2. 

ʽpierścień na rogu krowimʼ (war. ram̃tis, por. Karvei ant ragų ramteliai: kiek teliukų, tiek 

ram̃čių ʽNa krowim rogu są pierścienie: ile cieląt, tyle «ramčiai»ʼ), 3. ʽblizna, szramaʼ (war. 

rañtas, rándas, rámdas; por. łot. rañta ʽkarb, nacięcieʼ), są́ranta NDŽ ʽzrąb, główna część 

konstrukcji z belek; zrąb studni, cembrowanieʼ (⇐ surantýti). Cps. skíedranta (zob.). — Z 

wokalizmem wyrównanym do renčiù: rentė́tas ʽniegładki, chropowatyʼ, reñtis 1. ʽpierścień 

na rogu krowimʼ (Ta karvė jau penkių veršių: penki reñčiai rage yra ʽTa krowa [miała] już 

pięcioro cieląt: pięć jest pierścieni na [jej] roguʼ), 2. ʽsłój drzewaʼ. — Neoosn. ranty-: 

rantýdinti ʽnacinać, haratać; rąbaćʼ, įrañtymas ʽnacięcieʼ, SD runtymas «rąbanie». 

 rãpnykas 1 p.a., rãpninkas 1 p.a., rãpnikas 1 p.a. gw. 1. ʽbicz spleciony z kilku witek 

lub rzemyków, używany na konie i – przez myśliwych – na psyʼ, 2. ʽdyscyplina, pas do 

biciaʼ (Ok, jiem rapnyko reikia ʽAch, im [dzieciom] trzeba pasa!ʼ), 3. ʽsmagnięcie biczemʼ 

— zamiast *arapnykas (afereza a-), co zapożyczone z błr. gw. harápnik (ZS 46, 90n.). Tu z 

kolei z pol. harapnik, drw. od harap ʽbicz z krótkim biczyskiem a długim bardzo sznurem, 

używany zwłaszcza przy polowaniu z psamiʼ (por. Psa tak skropił harapnikiem, że aż 

skowyczeć począł, SW II, 16). Stąd też ros. arápnik ʽdługi bicz rzemienny, zwłaszcza w ręku 

myśliwego polującego z psamiʼ, ukr. harápnyk (zob. REW I, 22, Anikin 1, 260n.). Polski 

wyraz został utworzony od interi. harap, herap (XVI w.) – okrzyk myśliwego poskramiający 

psy, które dopadły do zdobyczy, to zapożyczone z nwn. herab! ʽprecz! puść! oddaj!ʼ. Zob. 

Sławski I, 402n., Bańkowski I, 518. POLŽ 549 (przyjmuje lit. pożyczkę wprost z pol.). W 

kwestii aferezy por. barãgas i žañčius. 

 rãpsas 2 p.a., zwykle pl. rãpsai bot. ʽrzepak, Brassica napus oleiferaʼ — zapoż. z błr. 

raps, -u ⇐ ros. raps (tu z nwn. Raps m.; ze skrócenia cps. Rapsaat f., por. łac. sēmen 

rāpīcium, EWD 1082). 
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 rapùkė 2 p.a., rapukà 2 p.a. gw. ʽropucha, Bufo vulgarisʼ (Toki rapùkė kap kepurė 

karvę žinda ʽRopucha wielka jak czapka ssie krowęʼ) — zapoż. z błr. rapúxa, -i, pol. 

ropucha, -y, z lit. k za słow. x. War. z udźwięcznieniem k > g: rapū́ga, rapū̃gė (por. 

kvartū̃gas i lenciū̃gas). Zakończenia w war. ràpūžė, rapùžė i ràpuža pochodzą z rodzimych 

odpowiedników rùpūžė i rùpūža. War. rùpūka, rùpūkė ma rup- i -ū- przez upodobnienie do 

rùpūžė. 

 raragas stlit. ʽsęp, Geierʼ: O šitie yra, kurių neturit valgyti: erelis, vanagas... raragas 

BRB ʽA te są [ʽpadlinożercyʼ], których pożywać nie macie: orzeł, jastrząb... rarógʼ — zapoż. 

z pol. raróg, raroga ʽsokół białozor, Falco gyrfalcoʼ (SLA 186, POLŽ 749; brak w LEW i 

ALEW). Różnica znaczenia czeka na wyjaśnienie. Próbę zetymologizowania pol. wyrazu 

podjął Bańkowski III:1, 18. 

 rarė́ti, rarù, rarė́jau gw. 1. ʽchrobotać, szuraćʼ, 2. ʽwszczynać hałasʼ, 3. ʽwieźć się z 

turkotemʼ, 4. ʽupadać, walić się z hukiemʼ, 5. ʽgrzmieć w oddali, pogrzmiewaćʼ — 

czasownik na -ė- od osnowy ra-r- z powtórzonego wykrz. rà-rà o różnych odgłosach. Z 

innymi sufiksami: rãrinti, rãryti, -iju, rarúoti. — Postverbalia: rãras ʽgadatliwy człowiekʼ, 

rarijà ʽszczekanie psówʼ, rãritas ʽzgiełk; wybuch radościʼ, rarókas c. ʽkrzykaczʼ. 

 rarõtai, -ų 2 p.a. m.pl. przest., gw. ʽmsza odprawiana w adwencie o świcie lub 

wczesnym rankiem, roratyʼ — zapoż. z błr. raráty, -aŭ, pol. roraty (SLA 186, ZS 46, LEW 

15). SD <raratay> ts. War. f. rarõtos. War. z protetycznym a-: ararõtai. War. 

zdysymilowane: arõtai, arõtos520. — Drw. rarõtinė f. ʽroratyʼ, z substantywizacji zwrotu 

rarõtinė mišià. 

 rasà 4 p.a. ʽrosaʼ (rasa krinta SD SD «rosa pada»). Wraz z łot. rasa ʽrosa, mżawkaʼ 

oraz scs. rosa ʽδρόσος, ὄμβροςʼ kontynuuje pbsł. *ras-ā- (BSW 237, LEW 699, ALEW 843, NIL 

574n.). Transponat ie. *h1r-os-eh2-. Drw. od pie. nomen z suf. -s, *h1r-ōs, *h1r-os-. Por. łac. 

rōs, rōris m. ʽrosa, kropla rosy; wilgoć, jakakolwiek ciecz, potʼ, wed. rása- m. ʽsok roślin, 

płyn, syrop, esencjaʼ. Do pie. *h1ers- ʽpłynąćʼ, het. ārszi, wed. árṣati ʽpłynieʼ. Zob. EWAIA II, 

441n., de Vaan 526n., Derksen 2008, 438. — Drw. rasìngas ʽrosistyʼ, rasótas ʽpokryty rosą, 

zroszonyʼ, przen. ʽzroszony potem, spoconyʼ. Cps. rasabraukỹs a. -braũkis ʽkto późno wraca 

do domu, nocny włóczęgaʼ (dosł. ʽkto zgarnia rosęʼ, por. braũkti), rasakilė ̃bot. ʽprzywrotnik 

pospolity, Alchemilla vulgarisʼ (por. kìlti, kélti), war. rasakilà, rasãkila, rasakilỹs, raskilà, 

rãskilas; z wymiennym II członem: rasgana b.z.a. (por. giñti), rasãkrėtis (por. krės̃ti), 

rasãkrita a. -kritė (por. krìsti). Vb. denom. 1. rasóti ʽwydawać rosę; pokrywać się rosą; mżyć, 

popadywać; skraplać na sobie wilgoć – o mięsie, o szybie; pocić się; kwitnąć – o zbożuʼ, 2. 

rasúoti ʽwydawać rosęʼ, SD rasuoja «rosa pada» (syn. rasa krinta). 

 rasãlas 2 p.a. 1. przest. ʽzalewa śledziowa, Heringslakeʼ, 2. przest. ʽosolona woda, 

solanka, Salzwasserʼ (war. rasala b.z.a.), SD
1 «rosoł», 3. gw. ʽkwas spod kiszonych 

buraków; barszcz na nim ugotowanyʼ, 4. ʽniesmaczny napój; liche piwoʼ — zapoż. z błr. 

rasól, -u, por. ros. rassól ʽsos od marynaty, słony płyn, zalewa do peklowaniaʼ (psł. *orz-

solŭ ʽwoda nasycona soląʼ). Zob. też SLA 186, ZS 47, LEW 699 i ĖSBM 11, 126. — Drw. 

rasaliẽnė ʽzupa z kiszonych burakówʼ, rasalìnis ʽkoloru barszczu, ciemnoczerwonyʼ, 

padrasòlkas LZŽ ʽzupa na mięsie z kasząʼ (z błr.).  

 ràsi forma 2 sg. fut. ʽznajdzieszʼ, ràsit forma 2 pl. fut. ʽznajdziecieʼ do inf. ràsti. 

Funkcjonują one w roli przysłówka ʽbyć może, możeʼ, np. Ràsi šiañdien nelìs ʽByć może 

dzisiaj nie będzie padałoʼ. Rasi rasoj rasi ʽMoże w rosie znajdzieszʼ. Nespjauk į vandenį, 

 
520 Por. dysymilatywny zanik r w akrū́tas < rakrū́tas; jómarkas < jórmarkas; kim̃grauža < kirm̃grauža; łot. 

uõdere ʽsterʼ ⇐ śrdn. roder. Zob. też GJL I, § 541.  
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rasit pats gersi ʽNie pluj do wody, może sam będziesz [ją] piłʼ. Paralele: màt, tars̃i oraz 

tart̃um. Zob. GJL III, § 671, LD § 731. — Forma wzmocniona ràsik (z synkopowania *rasi-

gi), np. Ràsik nori pieno? ʽMoże chcesz mleka?ʼ Ràsik i mirė, toks nesveikas juk buvo ʽMoże 

on i umarł, taki był przecież niezdrówʼ. Inne war. ràsėk, ràsėt, ràsint, rãsintai(s), ràst, rastái, 

ràstais. 

 rãskašis, -io 1 p.a. stlit. ʽrozkosz, uczucie przyjemności, upojenia; bogactwo, przepych, 

zbytek, luksus; dobrobyt, łatwe życieʼ — zapoż. z błr. róskaš, -y (⇐ pol. rozkosz). Por. SLA 

186, LEW 699n., ALEW 843. — War. z asymilacją s-š > š-š: stlit. raškašis, raškošis, f. 

raškašė. War. sonoryzowane: gw. rãskažis, rãskažius. Z asymilacją s-ž > š-ž: rãškažis, 

rãškažius, f. raškažė. — W niektórych gwarach sekwencja raškaš̓ - dysymiluje się w raškač̓ -

, por. gen.sg. rãškačio. Następnie na mocy alternacji č̓ A : tE powstaje nowa forma nom.sg. 

rãškatis (dzukskie rãškacis) ʽprzepychʼ, zdrob. raškatėl̃ė, por. Tai būsi raškatėlej, didelėj 

vigadėlėj ʽTo będziesz [żyć] w przepychu, w wielkiej wygodzieʼ (zob. też LEW 700). — 

Odosobniony jest drw. od neoosn. raškaš-: stlit. raškaš-tis, por. Kaip graži, ir kaip graikšta 

esi, tu mylima raškaštyje [w pisowni <raschkaschtije>] BRB ʽJakżesz piękna i miła jesteś, ty 

kochana w rozkoszyʼ (ALEW 843 niepotrzebnie odtwarza raškažtis). — Adi. raskãšnas a. 

raskašnùs ʽzbytkowny, okazały; śliczny, ładny; radosny, wesołyʼ ⇐ błr. raskóšny (⇐ 

rozkoszny). War. raskãžnas, raškãžnas (žn z šn też w nabãžnykas ʽnieboszczykʼ). — Vb. 

denom. raškãžytis ʽrozkoszować się, zażywać przyjemności, dobrobytuʼ – kalka z pol. 

rozkoszować się (įsiraškãžyti ʽo dzieciach: rozszaleć się, rozswawolić sięʼ). 

 raslū̃gas 2 p.a. gw. ʽbruzda, zagłębienie wyorane między skibami, rozoraʼ (Kuoj 

gilesnis raslūgas, tuoj geriau ʽIm głębsza bruzda, tym lepiejʼ) — zapoż. słowiańskie, ale bez 

odpowiednika dokładnego pod względem semantycznym. Segment °lūgas przemawia za 

źródłem pol. rozłóg (gen.sg. rozłogu) ʽrozległość miejsca, obszar, przestrzeń, otwarte poleʼ 

(SW V, 646). Natomiast miejsce akcentu mogło zostać dostosowane do odpowiednika błr. 

razlóh, -u ʽobszar, otwarta przestrzeńʼ (ĖSBM 11, 57). Por. jeszcze ros. gw. razlóg ʽparów, 

wąwózʼ i ʽbruzda rozmyta przez wodęʼ (SRNG). 

 rasodà 2 p.a., gen.sg. rasõdos przest., gw. ʽrozsada, młode rośliny siane na rozsadniku i 

przeznaczone do wysadzenia w gruncieʼ — zapoż. ze stbłr. rasoda, por. błr. rasáda, -y (SLA 

186, ZS 47, LEW 700). War. m. rasõdai pl.t. 

 rą̃stas 2 p.a. ʽzrąbany i ociosany z gałęzi pień grubego drzewa, kłoda, bierwiono, 

belkaʼ. DP ʽbalka, bierzmo, tramʼ, SD <rustas> «kloc, sztuka kłodziny abo drewna grubego; 

tram, kłodzina, pień, pniak». Pl. rąstai LEX ʽbudulec, drewno budowlane, Bauholtzʼ. 

Odpowiednik łot.: rañsts kuroń. ʽwarstwa, Schichtʼ (ME III, 477). Analiza: rąst-a-s, drw. 

postwerbalny od *rąstyti, to z *rans.styti < *rant-sty- frq. ʽciosaćʼ. Por. SE *rent- w rę̃sti 

ʽrąbaćʼ, SO *rant- w ramstýti II. Paralele: spą́stai ⇐ spą́styti (*spą́s-sty-); sprą́stis a. sprą́stas 

⇐ *sprą́styti (*sprąs-sty-, por. sprę́sti); pláustas ⇐ pláustyti. Por. LEW 700 (bez objaśnienia 

budowy), ALEW 843 (nietrafna analiza: rąs-tas, drw. apofoniczny od vb. rę̃sti). Pominięte w 

ŽD. — Drw. rą̃stinis mìškas ʽlas kłodowy, tj. z drzewami nadającymi się na kłodyʼ, rąstìnis 

aulỹs ʽul wydrążony w pniu drzewaʼ, rą̃stištis ʽgruba kłodaʼ (por. sufiks w arklìštis). Cps. 

rąstagalỹs ʽkloc drzewaʼ (por. gãlas), SD <rustagalis> «kień, kłodziny sztuka, kloc», war. 

rąstìgalis, rąstgalỹs. Vb. denom. rąstáuti ʽszukać w lesie odpowiednich kłódʼ. — N.rz. 

Rąskirstỹs (*Rąst-kirstys), Rąstupỹs. 

 ràsti, randù, radaũ 1. ʽszukając znaleźć, odszukać coś zgubionego, zaginionego, 

ukrytegoʼ, 2. ʽwyszukać, wybrać, dobraćʼ (Bėda žmogų pati rañda ʽNieszczęście samo 

znajduje człowiekaʼ), 3. ʽnatknąć się, natrafić, zastaćʼ (Su sava duona visur stalą rasi ʽZe 

swoim chlebem stół wszędzie znajdzieszʼ. Jis su visais kalbą rañda ʽOn ze wszystkimi 
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znajduje [wspólny] językʼ). SD rundu «nayduię co; wynayduię co» i «zastaię co» (syn. 

nuseku). Cps. atràsti ʽodnaleźć, np. zgubęʼ, išràsti ʽwynaleźć, odkryćʼ, praràsti ʽzgubić, 

stracić, roztrwonićʼ, DP ʽprzemarnować, strawićʼ, suràsti ʽznaleźć, odnaleźćʼ. Refl. ràstis 

ʽznajdować się, zdarzyć się, pojawić sięʼ i ʽurodzić sięʼ (Ten aš radaũs ir augau ʽTam się 

urodziłem i wychowałemʼ), atsiràsti ʽpojawić się, znaleźć się gdzieśʼ (Iš kur tu čia atsiradaĩ? 

ʽSkąd się tu wziąłeś?ʼ), ʽurodzić sięʼ (Antrais aš atsirãdęs ʽUrodziłem się drugiego [w 1902 

r.]ʼ), ʽstać się, zrobić sięʼ (Graži atsirado šiandien ʽDziś zrobiło się ładnieʼ), ʽwrócić do 

domuʼ (Jau ji šiandien neatsiràs ʽOna już dziś nie wróci do domuʼ), prasiràsti ʽprzewinićʼ. 

Odpowiednik łot. rast, rùodu (*randu; war. -rùonu), radu 1. ʽznaleźćʼ, 2. ʽprzywyknąć, być 

przyzwyczajonymʼ (przesuwka znaczeniowa, która wymaga zbadania), refl. rastiês 

ʽznajdować sięʼ. War. prs. atruomu ʽznajdujęʼ (Manzel), wsch.-łot. atrūmu ts. został 

wytworzony proporcją duodu : duomu = atruodu : x (LEGR 561). — W bałtyckim brak jest 

form na SE (podobnie jak przy vb. kàkti, pràsti, tàpti). Etymologia sporna. IEW 1153 

umieścił ràsti – za BSW 236 – s.v. *u̯(e)r-ed- ʽgiąć się, chylić się, chwiać sięʼ i zestawił m.in. 

z goc. wratōn ʽwędrować, podróżowaćʼ, stwn. rāzi ʽvagans, rapaxʼ i stnord. rata ʽodbywać 

podróż; natrafić na co, znaleźćʼ. — Według LEW 700 n. bardziej prawdopodobny jest 

związek lit.-łot. czasownika z rodziną łot. radît ʽwydawać na świat potomstwo, rodzićʼ i 

słow. roditi ts. (zob. niżej). Za tym opowiada się również Stang 1966, 347n. i Stang 1970, 

78: w temacie rad- widzi on formę dawnego perfecto-praesens o znacz. ʽwyrósł, powstał, ist 

hervorgewachsen, ist entstanden, ist erschienenʼ. Odpowiednie praesens miało jego zdaniem 

osnowę red-; widać ją w przekształconej postaci w słń. redīti ʽkarmić, hodowaćʼ [głuż. 

rjedźić ʽprzygotowywać jedzenie, nalewać napójʼ]. Starym causativum do red- było *rad-ī-

tei, widoczne z jednej strony w cs. roditi ʽrodzić, wydawać na świat potomstwoʼ, z drugiej 

strony w łot. radît, -u, -ĩju ts. (o ile nie jest to zapożyczenie ze słowiańskiego). W ten sposób 

dochodzi się do hipotezy pie. *u̯redh-, SO *u̯rodh- (transponat). Por. Snoj 610 (s.v. redīti), 

który sądzi, że pwk. *u̯redh- jest wariantem typu Schwebeablaut w stosunku do *u̯erdh- (LIV
2 

228: *Hu̯eRdh- ʽgroß/stark werdenʼ), poświadczonego głównie w indo-irańskim, por. 

várdhate ʽrośnieʼ, várdhati ʽmocniejeʼ, aw. varədaiti ts. — LIV
2 497 wywodzi pbsł. *rad- z 

formacji perfectum pie. *re-rodh-, pwk. *redh- ʽukazać się, pojawić sięʼ (stąd ʽznaleźć sięʼ). 

ALEW 884 podnosi brak jasnych nawiązań poza bałtyckim. — Schaffner, Sprache 49:1, 

2010/2011, 109 dołącza tu het. ḫardu- ʽpotomek, Nachkommeʼ, luw.-hier. ḫartu- ts. < 

*h2ṛd
h-ú- i postuluje pie. pwk. o formie *h2redh- ʽukazać się, pojawić się, hervorkommen, 

hervortretenʼ. W tym ujęciu cs. roditi i łot. radît są refleksami pie. SO *h2rodh-ei̯e-. — 

Zdaniem Stanga (1966, 348; 1970, 77) na podstawie pf. *rad- ʽwyrósł, powstał, pojawił sięʼ 

miała najpierw powstać forma prt. rãdo. Do niej miała zostać dotworzona forma prs. intr. 

*randa ʽwyrasta, powstaje, znajduje sięʼ. Dopiero po pojawieniu się (pleonastycznej) formy 

zwrotnej *randasi miała się ustalić – przez opozycję – forma o znacz. przechodnim rañda 

ʽznajdujeʼ. — Drw. atradėjas: velinas mirimo atradėjas DP 4716 ʽdiabeł śmierci wynalazcaʼ, 

atsiradìmas ʽpojawienie się, powstanie; pochodzenieʼ, praradìmas ʽstrata, utrata, zgubaʼ, 

prasirastìs f. stlit. ʽgrzechʼ (por. wyżej prasiràsti), radėjas SD
1 «wynaleziciel, wynaleśca», 

radinỹs ʽrzecz znalezionaʼ, radýbos a. radynos f.pl. ʽznaleźne, pieniądze wypłacane osobie 

zwracającej znaleziony przedmiotʼ, SD radyba «naleźne» (neosuf. -yb-, por. dalýbos ⇐ 

dalýti; ganýba ⇐ ganýti), radimas SD
1 «wymysł». Cps. radvilà a. rãdvilas ʽznajda, 

podrzutekʼ (por. nazw. Radvilà, Rãdvila, Rãdvilas, Radvìlas; przeciw compositum Skardžius, 

RR 4, 714, który postuluje temat na -u-, *radu- + suf. -ila). — Nawiązania łotewskie: rads 

ʽkrewnyʼ (viņš man rada ʽon jest moim krewnymʼ), radi m.pl. ʽkrewni; pokrewieństwoʼ, 

raža ʽobfity plon; liczna rodzinaʼ < *rad-i̯ā-. Z tym por. 1° psł. *rod-jajĭ ʽrodzenieʼ, sch. 

rȍđāj ʽporód, urodzenie; wschód słońcaʼ, strus. rožaj ʽurodzenie; płód; natura, właściwośćʼ, 

stpol. rodzaj ʽród, plemię, naródʼ, pol. ʽgatunek, odmiana; płećʼ, 2° psł. *urod-jajĭ ʽto, co się 

urodziłoʼ, ros. urožáj ʽplonʼ, pol. urodzaj ts. — Neopwk. ras- (⇐ ràsti): rasdinė́ti iter. 
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ʽznajdować, natrafiać na coʼ, išrasdinėti WP ʽwynajdywaćʼ, ràsdinti caus. ʽznaleźćʼ. Nomina: 

raslùs ʽtaki, co szybko znajdujeʼ (por. ė́sti ⇒ ėslùs; inaczej ŽD 166: *ėd-slus), rasmė ̃

ʽurodzajʼ (por. łot. rasma ʽobfitość, wydajność, urodzajʼ), rastum̃ (zob.). — Neoosn. rast- (⇐ 

ptc. ràstas): išrastinis SD «rozchodowy» [ʽwymagający wydatku, nakładuʼ], rastìnis 

ʽznalezionyʼ (⇒ rastinỹs, rastinùkas ʽznajda, podrzutekʼ), rastìniai pinigaĩ m.pl. ʽznalezione 

pieniądzeʼ, rastojas SD
1 «naleziciel, naleźca». — WSO rod- < *rād-: ródyti (zob.).  

 rastrikas, pl. rastrikai, -ų stlit. ʽspór, zwadaʼ — ze zmiany *rastirkas drogą metatezy 

irC > riC; to zapożyczone ze stpol. roztyrk, rozcirk ʽniezgoda, spór, zwadaʼ, pl. roztyrki, 

rozcirki ʽzamieszkiʼ, por. SSTP VIII, 15. Jako jedyne zaświadczenie przytacza się z BrB 

zwrot iš tų rastrikų (gen.pl.) ʽz tych zamieszekʼ, por. SLA 186, POLŽ 552). NB. LKŽ XI, 206 

niesłusznie podał wyraz hasłowy w formie rodzaju żeńskiego rastrika i uznał to za zapoż. z 

pol. rozterka. SLA, l.c. dał jako formę źródłową [stpol.] rozterk m., z kolei LEW 701 pol. 

rozterk(a). Pominięte w ALEW. 

 rastum̃, ràstum adv./ptk. gw. ʽmoże, pewnie, chybaʼ (Rastum̃ anas jau nuvėjo, kas 

nesmato ʽOn chyba już poszedł, skoro go nie widaćʼ) — wywodzi się przez apokopę z formy 

2 os.sg. condit. rãstumei ʽznalazłbyśʼ, zob. ràsti. Paralela: tarýtum. Por. LD § 731. — ràstum 

używa się też jako spójnik porównawczy ʽjakbyʼ, np. Valgo, ràstum kelias dienas nieko 

negavęs ʽJe [tak] jakby parę dni niczego nie miał w ustachʼ. Ràstum jis nežino, kad čia 

negalima vaikščioti ʽJakby nie wiedział, że tędy nie można chodzićʼ. 

 raščynà 2 p.a., gen.sg. raščỹnos wsch.-lit. 1. ʽzaczyn, rozczyn, niewielka ilość 

zakwaszonej mąki dodawana do ciasta chlebowegoʼ, 2. ʽciasto chleboweʼ (LZŽ) — zapoż. ze 

stbłr. rosčina ʽzaczyn chlebowyʼ, por. błr. gw. raščýna (PZB 4, 295). Brak w LKŽ. — War. 

akc. rãščina ZTŽ ʽciasto chleboweʼ i rãščyna DVŽ ʽbrzeczka, wyciąg ze słodu do fermentacji 

piwaʼ wskazuje na błr. gw. róščyna jako źródło. Zob. też raščinióti. 

 raščinióti, raščinióju, raščiniójau wsch.-lit. ʽzrobić zaczyn i rozmiesić mąkę z wodąʼ 

LZŽ, rasčinióti ZTŽ — zapoż. z błr. gw. raščynjácь, -áju < rasčynjácь (PZB 4, 289). Por. 

stbłr. rosčinati. Zob. też raščynà. — LKŽ s.v. čymóti, -ju, -jau notuje tylko razčymóti [recte: 

ras°] ʽrozmiesić ciasto chlebowe, rozczynićʼ: Duoną rasčymója vasarošilčiam vandenyj 

ʽChleb rozczyniają w letniej wodzieʼ. 

 rašýti, rašaũ, rašiaũ ʽpisać ołówkiem, atramentemʼ, SD aprašau «okreszam co» 

[ʽokreślam, ustalamʼ], «opisuię co», aprašau kų, kam «opisuię przez list», surašýti ʽspisać, 

spisywaćʼ. Refl. pasirašýti ʽpodpis(yw)ać sięʼ. Leksem raš- można ująć jako alternant na SO 

do zanikłego czas. *rešu, *rešti ʽrobić znakiʼ. Paralele apofoniczne: prašýti ⇐ *prešu; sagýti 

⇐ segù; maišýti ⇐ miešiù. Wątpliwa wydaje się hipoteza o wtórnym zastępstwie *rakyti 

przez rašýti (zob. LEW 702), co by prowadziło do powiązania czas. ʽpisaćʼ z czas. ràkti ʽryć, 

dłubaćʼ (zob. rakštìs). Jeszcze inaczej GJL II, § 638: «rašýti, rãšo ʽpisaćʼ – czasownik ten 

łączy się w jakiś sposób z rėk̃šti, rẽškia ʽzrywać (owoce)ʼ i znaczył początkowo ʽrobić rysy, 

kreskiʼ». Zob. też ALEW 846. — Drw. ìšrašas ʽwyciąg, skrótowy wypis, np. z księgi 

parafialnej; odpis, kopiaʼ, pãrašas 1. ʽpodpisanie się, podpisʼ, 2. stlit. ʽspis, obliczenieʼ: SD 

parašas kareivių «popis żołnierski», parašas pulko «popis ludu, głow», rãšalas ʽatramentʼ 

(neol.), ⇒ rašalìnė ʽkałamarzʼ; rašéiva pogardl. ʽpismak, grafomanʼ, rašė́jas a. rašėj̃as 

przest. ʽautor, pisarzʼ, rašýbė c. gw. ʽpiśmienny, kto umie czytać i pisaćʼ (Senyboj, kai maža 

buvo rašybių, tai jie daug užkrutėdavo ʽDawniej, kiedy mało było piśmiennych, to oni 

dobrze zarabialiʼ), rãšliava (zob.), rašmuõ, -meñs m. ʽznak pismaʼ (neol.), rãšomasis dárbas 

ʽpraca pisemnaʼ, rãšomasis stãlas ʽbiurkoʼ, rãštas (zob.), są́rašas ʽspis, listaʼ (⇐ surašýti), 

SD sųrašas «formuła w prawie, w kontraktach; kronika; protokoł, spisek; reiestr, dobr spisek; 

spisanie, spisowanie», sųrašėlis SD «reiestrzyk», rãštas (zob.). — Neoosn. rašy-: rašýdinti 
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cur. ʽdać komu do napisania, do przepisaniaʼ (por. °valgydìnti ⇐ válgyti). Nomina: 

aprašymas SD «opisanie», aprašymas vaisto SD «recepta», rašýba ʽpisownia, ortografiaʼ – 

neologizm w stosunku do dawnego wyrazu rašýbos f.pl. o znacz. ʽtestamentʼ (zob. GJL II, § 

382, por. darýba ⇐ darýti; dalýbos ⇐ dalýti), rašýsena ʽsposób pisania, charakter pismaʼ 

(neosuf. -sena, por. laikýsena ⇐ laikýti), rašýtinis ʽpisany (zabytek), pisemny (dowód)ʼ, ⇒ 

sb. rašýtinis, -io ʽjeden ze słupów z otworami do wetknięcia żerdzi, tworzących rusztowanie 

do suszenia lnu, grochu, wykiʼ (Stulpas rašýtinis dėl žardo, t.y. su skylėmis JU); rašýtojas 

ʽpisarzʼ, darbų surašytojas SD
1 «dziełopisek» [recte: «dzieiopisek»] ʽhistorykʼ. 

 raškýti, raškaũ, raškiaũ ʽzrywać owoce z gałęzi (jabłka, śliwki, wiśnie), zrywać 

jagody, liście, strąki, orzechy, pomidory, ogórki; zrywać kwiatyʼ, SD raškau «obrywam 

owoc» (syn. nureškiu), «rwę» (syn. rauju), «szczypięs», priraškýti ʽnarwać, nazbierać 

(owoców)ʼ, refl. nusiraškýti ʽzerwać sobie kilka (jabłek, gruszek)ʼ — iterativum z suf. -y- i 

SO rašk- ⇐ rešk-, zob. rėk̃šti. Paralele: draskýti ⇐ drėk̃sti; šlakýti ⇐ šlėk̃ti; taškýti ⇐ tėk̃šti. 

Por. ALEW 846. — Z innymi sufiksami: raškinė́ti ʽzrywać (owoce)ʼ, raškìnti ts. — Neoosn. 

rašk̓ - (⇐ raškiaũ): raškióti iter. ʽzrywać owoceʼ. — Drw. raškẽlė ʽmałe naczynie drewnianeʼ 

(znacz. etym. ʽkrobka na jagodyʼ?), rãškės f.pl. 1. ʽtyczka do zrywania jabłek a. gruszek z 

wyższych gałęziʼ, 2. bot. ʽbrodawnik, Leontodonʼ. Cps. pùparaškis ʽktoś bardzo staryʼ (dosł. 

ʽten, kto zrywa bóbʼ, por. pupà). — Neoosn. rašky-: nuraškytojas SD «obrywacz owocu», 

rãškymas ʽzrywanie (owoców, jagód, strąków)ʼ. 

 rãšliava 1 p.a. 1. przest. ʽpiśmiennictwo, ogół dzieł, utworów pisanych, literaturaʼ (syn. 

raštijà), 2. pogardl. ʽpisaninaʼ, 3. ʽzapisane papiery, rękopisyʼ, 4. przest. ʽpisowniaʼ 

(Baranauskas) — XIX-wieczny neologizm urobiony neosuf. -liava od rašýti ʽpisaćʼ, 

zapewne na wzór riñkliava ʽzbiórkaʼ i collectivum typu broliavà ʽbracia, ogół braciʼ. 

 raštántas 1 p.a., raštañtas 2 p.a. gw. ʽaresztantʼ — zapoż. z błr. gw. raštánt < araštánt 

(⇐ ros. arestánt), por. ZS 47, 73, LEW 702, ĖSBM 1, 157. Co do akutu por. zapoż. levánda, 

varánka. Zob. też areštántas. 

 rãštas 2 p.a. 1. ʽwzór w tkaninie a. hafcie, deseń, ozdobaʼ, 2. ʽpismo (np. ręczne, 

pochyłe), charakter pismaʼ, 3. ʽpapier z napisanym tekstem (list, akt, dokument)ʼ, 4. przest. 

ʽatrament, czernidłoʼ (be literų arba rašto DP 5891 ʽbez liter abo czernidłaʼ), 5. gw. ʽtakt przy 

młóceniu, tempo według którego jedna z trzech osób uderza cepamiʼ. Tradycyjna analiza 

*raš-ta- od rašýti ʽpisaćʼ (ŽD 321) jest nie do przyjęcia, bo spodziewanym refleksem 

musiałoby tu być †rašytas, nie rãštas. Alternatywny wywód *reš- ⇒ *raš- ⇒ *raš-ta- osłabia 

brak refleksów dla SE *reš-. Najmniej ryzykowny wydaje się postulat praformy *rašt-as, sb. 

postvb. od *raštyti, tj. od zanikłego frq. *raš-sty-, por. rašýti ʽpisaćʼ (zob.). Paralele: lãkštas 

⇐ lakštýti/lakstýti; rą̃stas ⇐ *rąstyti z *rąs-sty-; maĩštas ⇐ *maištyti z *maiš-sty- (ob. 

maišýti). — Drw. paraštė ̃ ʽmargines kartki, książkiʼ, raštẽlis ʽlist, liścik, pisemkoʼ, raštijà 

ʽpiśmiennictwo, literaturaʼ, rãštinė ʽkancelariaʼ, raštìngas 1. ʽpiśmienny, umiejący pisać i 

czytaćʼ, 2. ʽo tkaninie: z wzorami, wzorzystyʼ, raštinyčia karališkė SD «kancelaria», 

raštinykas SD
1 «pisarz», varsna rašto SD «paragraf», vietinykas raštinykas SD «podpisek» 

[ʽpomocnik pisarza sądowegoʼ]. Cps. rañkraštis ʽrękopisʼ (por. rankà), sénraštis ʽstary 

rękopis a. druk, starodrukʼ (dosł. ʽstare pismoʼ, por. sẽnas). Vb. denom. raštúoti ʽhaftować, 

wyszywaćʼ (⇒ raštúotas ʽhaftowany, wyszywanyʼ). 

 ratãnas 2 p.a. gw. 1. ʽkoło, krąg, przedmioty a. osoby ułożone w kształt kołaʼ, 2. 

ʽświetlisty krąg, aureola (wokół księżyca, słońca), 3. ʽtaniec w koleʼ, 4. ʽgromada (kóz, 

dzieci)ʼ, 5. bot. ʽczarcikęs łąkowy, Succisa pratensisʼ — drw. na -anas od rãtas ʽkoło, krągʼ 

(zob.). Z pochodzenia może to być przymiotnik o znacz. ʽkolisty, taki jak kołoʼ. Por. typ 

ū́kanas ʽmglistyʼ ⇐ ū̃kas ʽmgłaʼ (GJL II, § 299). Trzeba dodać, że akcent padający na 
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wewnętrzną sylabę jest w klasie na -anas czymś wyjątkowym, zob. ŽD 226n. Por. štabãnas 

oraz nazwiska na -ãnas, np. Bakštãnas ⇐ Bãkštas; Krikštãnas ⇐ Krìkštas (zob. Skardžius, 

RR 4, 401). 

 rãtas 2 p.a. ʽkoło, krągʼ. Pl. rãtai ʽwóz, zwł. wóz nienaładowanyʼ, dosł. ʽkołaʼ (w 

odróżnieniu od vežìmas). SD «woz chłopski, kolasa». Odpowiednik łot. rats ʽkołoʼ, pl. rati 

ʽwózʼ. Pochodzi z pb. *rat-a-, por. stir. roth m. ʽkołoʼ i pgerm. *raþa- n. ts. (ags. rath, stwn. 

rad), por. NIL 575, BSW 238, LEW 703, ALEW 652. Z inną budową: wed. rátha-, aw. raθa- m. 

ʽwóz, lekki wóz dwukołowyʼ < pie. *rot-h2-ó- (EWAIA II, 429). Zapoż. bałtyckie w fiń. ratas 

ʽkołoʼ (LEW 703, Stang 1966, 23). — Forma pluralna lit. rãtai, łot. rati stoi prawdopodobnie 

na miejscu starszego collectivum, które było podobne do łac. rota ʽkoło, krąg; koło 

garncarskie; wóz; wir powietrzny, kurzawaʼ < pie. *rot-eh2, znacz. etym. ʽkołaʼ. Podstawą 

werbalną apofonicznego tematu na *-h2-, nom.sg. *rót-eh2, gen.sg. *rot-h2-ós, jest pwk. pie. 

*ret-/*ṛt- ʽbiecʼ (zob. LIV
2 507), w jęz. litewskim reprezentowany przez czasownik na SZ rit-, 

por. rìsti ʽtoczyć coʼ, rìstis ʽtoczyć się, np. o koleʼ. Z etymologicznego punktu widzenia 

ʽkołoʼ to ʽtoczący się przedmiotʼ. — Drw. račiùkai m.pl. ʽwózekʼ, rãčius ʽrzemieślnik 

zajmujący się wyrobem kół i wozów, kołodziej, stelmachʼ (nazw. Rãčius, Račiū́nas), rataĩnė 

ʽwozowniaʼ, ratãnas (zob.), ratẽliai m.pl. ʽwózek dziecinnyʼ, SD
1 «wozek» (syn. vežimėlis), 

ratẽlis ʽkółko; kołowrotek; krążek linowy do wciągania ciężaruʼ, CGL ʽTritzeʼ, rãtilas ʽkrąg, 

okrąg, aureolaʼ, ratìnė ʽwozowniaʼ, rãtininkas ʽkołodziejʼ (nazw. Rãtininkas, Rãtnikas). — 

Cps. dvirãtis adi. ʽo dwóch kołach (w młynie, bryczce)ʼ, sb. dvìratis ʽrowerʼ (gw. dùratis 

ʽwóz na dwóch kołach, dwukółka; rowerʼ, por. łot. duceles ʽdwukółkaʼ), por. dù, dvì; 

ratadáila, rãtadailė (m.in. SD) ʽkołodziejʼ, ratadaĩlis (por. dailė)̃, rãtadirbis a. ratdirbỹs 

ʽkołodziej, stelmachʼ (por. dìrbti), rãtakelis ʽczas dogodny do jazdy wozem, gdy drogi są 

przejezdneʼ (por. kẽlias), rãtalankis ʽobwód koła, obręcz, obłąkʼ, SD «obod, okrąg» (por. 

lañkas), liter. rãtlankis (war. metatetyczne: lãtarankis, lãtrankis), rãtapėdis ʽszprycha w kole 

wozowymʼ, liter. rãtpėdis (por. pėdà, tu w przybliżonym znacz. ʽpodstawa, oparcieʼ, scil. dla 

koła); rzadki war. rìtpėdis ma rit° w nawiązaniu do czas. rìstis ʽtoczyć sięʼ; rãt(a)kaištis 

ʽkołek żelazny zatykany na końcu osi, zabezpieczający koło przed spadnięciem, tzw. lonʼ 

(por. kaišýti), do tego warianty ze zmiennym II członem: ratkišỹs, rã(t)kyštis (por. kìšti), 

rãtkala (zob. kálti); šū́dračiai m.pl. ʽlichy wóz, wóz do wożenia gnojuʼ (por. mė́šlas). — Vb. 

denom. ratyti: SD
1 ratau «toczę», ratúoti 1. ʽlatać w koło, kołować – o pszczołachʼ, 2. ʽtkać 

koliste wzoryʼ, 3. ʽklaskać w dłonie z radościʼ, 4. ʽpłakać, zwł. opłakiwać zmarłegoʼ (Ka ans 

pamirė, bobos ratãvo ʽGdy on umarł, kobiety płakałyʼ), ⇒ ratúota bìtė (zob.). — N.m. Račiaĩ 

2x, Rãtininkai, Radailiaĩ (z *Rat-dailiai, to przez synkopę lub skrót haplologiczny z *Rata-

dailiai, dosł. ʽkołodziejeʼ). 

 ratavóti, ratavóju, ratavójau gw. ʽnieść pomoc, chronić od zguby, ratowaćʼ (Bėkim 

ratavóti, sako, žmogus skęsta! ʽLećmy ratować, podobno człowiek się topi!ʼ) — zapoż. ze 

stbłr. ratovati (retovati), por. błr. ratavácь, -túju (⇐ pol. ratować, -uję, starsze retować ⇐ 

śrwn. retten ʽwybawiać z nieszczęścia, uwalniaćʼ, WDLP). — Wsch.-lit. ratùiti, ratùju, 

ratùjau to paradygmat oparty na formie 3 os. prs. oddającej błr. ratúju (ZS 47, 114). Zob. też 

ratuñkas. 

 rãtmistras 1 p.a. DP ʽrotmistrzʼ (też w MOP i PK) — zapoż. z pol. XVI w. rotmistrz 

ʽdowodzący rotą pieszych, dowódcaʼ. — War. ze zmianą tm > km: rakmistras (por. 

áukmonas, ròkmanas). 

 ratuñkas 2 p.a. gw. ʽratunek, pomocʼ (Pradėjo šaukti ratuñko ʽZaczął wzywać 

pomocyʼ) — zapoż. ze stbłr. ratunokъ (retunokъ), błr. ratúnak, -nku (⇐ pol. ratunek, -nku, 

starsze retunek ⇐ śrwn. rettunge, por. nwn. Rettung f. ʽpomoc w niebezpieczeństwieʼ). Zob. 

też ratavóti. 
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 ratúota bìtė – mówi się o pszczole, która powraca do ula ze zbioru nektaru i ma (na 

tylnych nogach) koszyczki wypełnione pyłkiem kwiatowym. Por. Bitis ratúota parlekia iš 

lauko, t.y. turi ratais apdėtas kojas peno JU ʽPszczoła wraca z łąki «ratuota» [ʽokolonaʼ], tj. 

ma nogi pełne pożytkuʼ. Epitet ratúota, dosł. ʽokolona, kolistaʼ (zob. s.v. perñagis) jest 

dwuznaczny. Albo stoi w związku z kolistym kształtem koszyczka pszczelego, albo też jest 

umotywowany przez vb. denom. ratúoti ʽlatać w koło – o pszczołachʼ (zob. rãtas). Zob. też 

LEW 704. — W odniesieniu do człowieka adi. ratúotas, -a znaczy ʽwracający z czymś, z 

podarunkiem, coś niosącyʼ, np. Ans visumet pareit ratúotas ʽOn zawsze powraca [czymś] 

obdarowanyʼ. Bobelės visos iš krikštynų parejo ratuotos ʽWszystkie kobiety wróciły z 

chrzcin z podarunkamiʼ. W przenośni ratúotas to również ʽzamożny, bogatyʼ (Tokių ratuotų 

mergos ir laukia ʽDziewczęta tylko czekają na takich zamożnychʼ) i ʽupity, pijanyʼ (Vakar 

buvai visai ratúotas ʽWczoraj byłeś całkiem pijanyʼ, właśc. ʽzataczający sięʼ). Dyftong ui w 

wariancie wsch.-lit. ratùita bìtė (ŽD 349) stoi w związku z vb. ratùiti ʽkołowaćʼ ⇐ prs. ratùja 

(inaczej LEW 704, gdzie zakłada się krzyżowanie gramemów -uota i -uoja). 

 raudà 4 p.a. 1. ʽgłośny płacz, opłakiwanie, lamentʼ, 2. ʽpieśń lamentowa, pieśń 

pogrzebowaʼ — rzeczownik postwerbalny od raudóti ʽgłośno płakać (zob.). War. ráuda 1 

p.a. Odpowiednik łot. raûda2, zwykle pl. raûdas ʽpłacz, lamentʼ. — Drw. raudãlius ʽpłaksa, 

beksaʼ, raudìngas ʽpłaczliwy; pełen żalu, żałosny; budzący współczucieʼ (išklausyk raudingą 

maldą mano PK 7713 ʽwysłuchaj żałosne proźby mojeʼ), raudulỹs ʽpłacz, szlochʼ (por. łot. 

raûdulis ʽpłaczliwy człowiekʼ). 

 raũdas, -à 4 p.a. ʽrudy, czerwonożółty; o koniu: kasztanowaty, lisiej maściʼ (Arklỹs 

raũdas, kárvė žalà, o šuõ rùdas ʽKoń [jest] gniady, krowa czerwona, a pies rudyʼ). 

Odpowiednik łot. raũds ʽczerwony, czerwonobrązowy, gniadyʼ. Przymiotnik pb. *rauda- 

kontynuuje pie. *h1rou̯dh-o-, formację na SO od pwk. *h1reu̯dh-, por. gr. ἐρεύθω 

ʽzaczerwienićʼ, pass. ʽczerwienić sięʼ (IEW 872, LIV
2 508, ALEW 847). Ponadto por. z jednej 

strony psł. *rudŭ: sch. rȗd ʽczerwonawyʼ, ros. rudój, czes. rudý, z drugiej strony goc. rauþs 

ʽczerwonyʼ, stang. rēad, stwn. rōt, stir. rúad; łac. rūfus ʽczerwonawy, rudy, ryży, rudowłosyʼ 

(*rou̯þo-, de Vaan 528) obok rōbus ʽczerwony – o bydleʼ, wed. róhita- ʽczerwony, krwawyʼ 

(war. lóhita-), lohá- ʽczerwonawy, barwy miedzi a. żelazaʼ (śrpers. rōy ʽmiedź, mosiądzʼ). 

Zob. NIL 580n. Od raũdas pochodzi vb. denom. raũsti (zob.). Zob. też raudónas. — Sb. 

raudà 1. ʽczerwień, czerwoność, barwa czerwonaʼ, 2. ʽnici czerwoneʼ, 3. ʽłuna na niebieʼ, 4. 

ʽryba płotka, odznaczająca się czerwonymi płetwami, Rutilusʼ, raũdė ʽfarba czerwonaʼ i 

ʽryba płotka, Rutilus rutilusʼ, raudẽlė ʽwielka dzika kaczka o różowawym upierzeniu, Anas 

penelopeʼ. — Ze słowiańskiego por. pol. ruda ʽruda żelazna łąkowa, limonitʼ, potem ʽkażdy 

minerał, z którego wytapia się kruszecʼ, scs. ruda ʽμέταλλονʼ, ros. rudá ʽrudaʼ, też ʽkrewʼ, 

ukr. rudá ʽbagno z żelazistą wodą; rdzaʼ. — W apofonii do raud- stoją rud- i rūd-, zob. 

rùdas. — N.m. Raũdiškė 3x, Raudžiaĩ 3x, cps. Raũdgiriai, Raũdgiris (por. n.rz. Giraudà), 

Raũdsparnė. — N.rz. Raudà 2x, Raudỹs, Raudesà, Raũdupis, Giraudà a. Gìraudas (*Gir-

raud-); n.jez. Raudẽnis, Raudìnis. Por. stpr. n.w. Reude, Rawde, Raudune (AON 139, 142). 

 raudónas, -a 1 p.a. ʽczerwony, rumianyʼ. SD «czerwony; szarłatny». Analiza *raudā-

na-, drw. od sb. raudà ʽczerwień, czerwonośćʼ < *raudā, por. geltónas ⇐ geltà (GJL II, § 

335). — Drw. paraudónas gw. ʽczerwonawyʼ (por. typ paìlgas), raudonàsis przest. ʽmoneta 

czerwona (złota), czerwoniecʼ (por. auksinas raudonas SD «złoty czerwony»), raudõnčius ts. 

(por. sufiks w čirvañčius), raudonìkis 1. ʽczłowiek rumiany, o zaróżowionych policzkachʼ, 2. 

bot. ʽodmiana borowika, koźlarz, Boletus versipellisʼ (war. raudonìkas, raudonỹkas), 

raudõnis ʽrumieniec; czerwona łuna na niebie; rumień; czerwone jabłkoʼ, raudonùkė 

ʽwysypka dziecięcaʼ. Cps. raudóndvaris – o żeńskich narządach płciowychʼ (dosł. ʽczerwony 

dwórʼ, por. dvãras), raudonsparñė a. -sparñis ʽryba płotka, Rutilusʼ (dosł. ʽo czerwonych 
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skrzydłach, płetwachʼ, por. sparñas), raudónžemis ʽczerwona glebaʼ (por. žẽmė). Vb. denom. 

raudonýti, -iju, -ijau ʽczerwienieć – o pomidorze, o niebie wieczornym; rumienić sięʼ. — 

N.rz. Raudõnė 5x, n.jez. Raudõnis. N.m. Raudõnė 10x, Raudonìkiai 2x, Raudõniškės, cps. 

Raudónalaukis, Raudónbalė, Raudóndvaris 7x, Raudónpamūšė, Raudónplynis, Raudónupis 

2x. 

 raudóti, ráudu (war. ráustu, ráusčiu, ráumu, raudóju), raudójau ʽgłośno płakać, łkać, 

szlochać, zawodzić; opłakiwać zmarłegoʼ. Odpowiednik łot. raûdât, raûdu (gw. raûžu), 

raûdãju intr. ʽgłośno płakaćʼ, tr. ʽopłakiwać kogoʼ. — Stlit. prs. atematyczne: 1 sg. raumi SD 

«krzyczę żałośnie, z płaczem» ob. raumu ts. (syn. stūgauju, staugiu), 3 os. ráusti ʽpłaczeʼ, SP 

ʽnarzekaʼ, apráusti ʽopłakujeʼ. Dawniej było w użyciu również prs. na -oju: raudoju SD 

«narzekam», utworzone od osnowy inf. raudo-. Kwestie prehistoryczne rozpatruje 

Villanueva Svensson, Balt XLIII:2, 2008, 186. — Do pie. *reu̯dH-/*rudH- ʽkrzyczeć, 

płakaćʼ, por. wed. rodiṣi 2 sg. ʽpłaczeszʼ, 3 pl. rudánti (aor. árudat ʽpłakałʼ), staw. raostā 

aor. ʽpłakałʼ, mław. uruθən ʽpłacząʼ, łac. rūdō a. rudō, -ere ʽryczeć, rżećʼ, stang. rēotan 

ʽwszczynać hałas; ryczećʼ, stwn. riozan ʽwyć; płakaćʼ, roz m. ʽpłaczʼ (por. BSW 239n., LEW 

704, LIV
2 508, Kroonen 411, ALEW 848). De Vaan 528 dodaje tu gr. ὠρύομαι ʽwyć (o 

wilkach, psach), ryczeć (o lwach), huczeć (o morzu)ʼ. Jego rekonstrukcja to pie. *h3r(e)ud-H-

. — Drw. raudìnti a. ráudinti caus. ʽdoprowadzić kogoś do płaczuʼ (zam. *raudyti), DP 

raudinti ʽtrapićʼ. Por. psł. *rud-i- w stczes. ruditi ʽzasmucićʼ, głuż. wurudźić ʽbardzo kogo 

zmartwićʼ, < pbsł. *raud-ī-. Nomina: raudà (zob.), raũdė ʽpłaczkaʼ. — Neopwk. raust- (⇐ 3 

prs. ráusti): ráustėti, -ėju ʽgłośno płakaćʼ (Pakerys, Balt XLII:3, 2007, 393). — Neoosn. 

raudo-: raudótojas, -toja ʽpłaczek, płaczkaʼ, raudótini pinigai m.pl. ʽpieniądze zbierane 

przez pannę młodą podczas weselaʼ. — Neoosn. raudoj-: raudója ʽpłaczkaʼ, raudójimas 

ʽpłakanie, lamentowanieʼ, DP ʽnarzekanieʼ, SD «krzyk żałosny». — Nie ma w bałtyckim 

refleksu SE *ri̯au̯d-. Refleks raud-, współistniejący z suf. -ā-, wypada uznać za neoapo-

foniczny SP/SO ⇐ rud-, właściwy dla formacji iteratywnej (intensywnej). — SZ rud-: 

rudulis SD «biedny» (syn. vargulis, belaimis, nedienis), DP <rudúli> voc.sg. «nieboże», ⇒ 

vb. denom. rùdulti, -u, -au ʽpłakaćʼ. Drw. wsteczny: rudis SD «biedny» (por. bėdžiùlis ⇒ 

bėd̃žius). Zob. też ALEW 876 (kwestionuje krótkość w pwk.). NB. Ostrowski 2006, 120 

błędnie wywodzi rudùlis od przym. rùdas ʽryży, rudyʼ. — WSZ rūd-: rū́sti (zob.). 

 ráugti, ráugiu, ráugiau ʽsprawiać, aby coś kwaśniało, kisiło się; zaprawiać kwasem 

garbarskimʼ. Por. łot. raûgt, -dzu ʽzakisić, zakwasićʼ. O etymologii zob. s.v. riáugėti. — 

Drw. raugìnti 1. ʽkwasić, kisićʼ, 2. ʽgarbować skóry, dębićʼ. Nomina: paráuga ʽpodmokła 

łąka, ziemia; błotniste, grząskie miejsce na drodze; dół wypełniony rdzawą wodąʼ (war. 

pariáuga), paraugaĩ m.pl. ʽskisły płyn, kwaśne mlekoʼ, praráuga ʽwypływ wody 

podziemnej, źródliskoʼ, praraugas ʽzakwas na chlebʼ, raugaĩ m.in. ʽkwas garbarskiʼ (syn. 

dū̃bai), ráugas ʽkwas spod kapusty, ogórków; zakwas, zaczyn chlebowy; zacierʼ, káilio 

ráugas ʽkwas garbarski, garbnikʼ (por. łot. raûgs, rauga ts.), ⇒ raũgalas ts.; ráugė bot. 

ʽchwast zbożowy kąkol, Agrostemma githagoʼ, raugiẽnė ʽkwas z żytniej lub owsianej mąki 

zalanej wrzątkiemʼ (⇒ błr. gw. raŭhénja ʽpotrawa z niezakwaszonego ciasta chlebowegoʼ, 

zob. Urbutis 2009, 383), raugìnė ʽgarnek na zaczyn do chlebaʼ. Cps. káiliaraugis ʽgarbnikʼ 

(por. káilis, syn. káiliarūgštis), káužraugis (zob. kaužaĩ). — SZ rū́gti (zob.). — N.m. Raugaĩ, 

Raugalaĩ (⇒ Raũgališkis). 

 raukšlė ̃ 4 p.a. 1. ʽzmarszczka na czole, twarzyʼ, SD «zmarsk» (war. m. raũkšlas), 2. 

ʽzagięcie materiału w ubraniu, faldʼ – ze zmianą ks > kš z *rauk-slė, *rauk-slas (por. verkšlà) 

— dewerbalna formacja z suf. -sl- od raũkti ʽmarszczyć, fałdowaćʼ (zob.). Por. mókslas ⇐ 

pramókti; tìkslas ⇐ tìkti. — War. raugžlė ̃pokazuje udźwięcznienie grupy obstruentowej kš 

w otoczeniu sonorantów: u̯-kš-l > u̯-gž-l. Por. u̯-z-l z u̯-s-l w skriaũzlas < *skriauslas (zob. 



1424 

na prawach rękopisu 

skriaũsti); i̯-gz-l z i̯-ks-l w veigzlùs < veikslùs. — Drw. raukšlỹs ʽkto się zmarszczył, zasępiłʼ, 

war. raugžlỹs, ⇒ vb. denom. raukšlė́tis ʽmarszczyć sięʼ, war. raugžlė́tis. 

 raũkti, raukiù, raukiaũ 1. ʽmarszczyć, fałdowaćʼ, 2. ʽzwierać materiał i zszywać 

dziurawe miejsceʼ, 3. ʽszyć byle jakʼ. Refl. raũktis ʽmarszczyć się, kurczyć się; o ranie: 

zasklepiać się, goić się; o niebie: zasnuwać się, chmurzyć sięʼ, przen. ʽkrzywić się, okazywać 

niezadowolenie, gniewać się, złościć sięʼ, susiraukt SD «zasępić się», susiraukiu SD 

«marszczę się» — prawdopodobnie jest to czas. quasiprymarny, oparty na prs. iter. raukiù, 

kiedyś należącym do inf. raukýti ʽmarszczyć co, zmarszczaćʼ (*rou̯k-éi̯e-), por. raukýti kãktą 

ʽmarszczyć czołoʼ, raukýti nósį ʽkręcić nosem, mieć muchy w nosieʼ, paraukau SD «fałduię» 

(syn. raukšles darau), refl. raukýtis ʽmarszczyć się, dąsać się, być niezadowolonym; o koniu: 

kąsaćʼ, raukausi SD «marszczę się». Prs. iter. raukiù stało kiedyś obok prymarnego prs. 

*riauku (transponat ie. *(H)reu̯k-e-, zob. IEW 869 *reu̯k- ʽrupfenʼ). Śladem po nim jest pdg. 

łot. ŗaûkt, ŗaûcu ʽzwęzić, zewrzeć, ściągnąćʼ (⇒ iter. ŗaũkât). Paralelne prezentia: braukiù, 

daužiù, gaubiù. Etymologia nieustalona, zob. referat w LEW 706 (s.v. raũkas) i ALEW 849. 

— Neoosn. rauky-: paraukytas SD «fałdowny» (syn. surumbėjįs), raukylà c. ʽosoba o 

ponurym wejrzeniuʼ, raukỹlas ʽfałda, plisa; zmarszczkaʼ, raũkymai m.pl. ʽgrubszy koniec 

seraʼ. — Frq. raukstýtis ʽmarszczyć czoło, krzywić twarzʼ, pasiraukstýti ʽokazywać 

niezadowolenie, grymasić, kaprysićʼ, sb. postvb. raukštė ̃ ʽzmarszczkaʼ (z *raukst-ė, por. 

eikštė,̃ láikštė). — Nomina: raukà ʽodbytnica, tyłekʼ (⇒ raũkšė), raukaĩ m.pl. 1. ʽpęk fałd 

składających się na zawiązanie worka i stanowiących jego uchwytʼ, 2. ʽgrubszy koniec seraʼ, 

3. ʽzwieracze odbytuʼ, 4. ʽtyłek, dupaʼ, raũkas 1. ʽzmarszczkaʼ, 2. ʽczłowiek wiecznie 

posępnyʼ, raũkčiai m.pl. ʽfałdy, np. na spódnicy; zmarszczkiʼ, raũketa a. rauketà ʽktoś 

zasępionyʼ, raukẽtas ʽzłośnik, złośnicaʼ, raukšlė ̃ (zob.). — SZ ruk-: rùkti, runkù, rukaũ 

ʽmarszczyć sięʼ, surùkti DP ʽskurczyć sięʼ. Nomina: rùkė a. rukė ̃1. ʽodbyt, odbytnicaʼ (Lįsk į 

rùkę ir užsirauk!), 2. ʽcunnusʼ, rùkšlas ʽzmarszczka, fałdaʼ < *ruk-slas (por. raukšlė)̃. — SZ 

*riuk-: łot. ŗukt, ŗùku, ŗuku ʽzmarszczyć się, pofałdować się, skurczyć się, zmniejszyć sięʼ. 

Por. wyżej ŗ w SE ŗaûkt. — WSZ rūk-: rū̃kti, rūkstù (*rųkstu < *runkstu), nurūkaũ ʽskurczyć 

się; pomknąć w dalʼ, rūkšlà a. rūkšlė ̃ ʽzmarszczkaʼ. NB. Nie należy tu łot. rūķêt 

ʽniestrudzenie, pilnie pracowaćʼ; jest to zapożyczenie ze śrdn. rūken ʽzajmować się, 

troszczyć się, dbać o coʼ, por. LEW 706. 

 raumuõ, -eñs 3 p.a., acc.sg. raũmenį m. 1. ʽmięsień, muskułʼ, 2. ʽchude mięso 

zwierząt, mięso bez kości i tłuszczuʼ. SD «mięsista część abo sztuka w zwierzęciu». Pl. 

raũmens lub raũmenys ʽmięśnie, muskulaturaʼ. Łot. raũmins ʽgeräuchertes Muskelfleischʼ 

jest lituanizmem, zob. ME III, 487. Praforma *raud-men-, przekształcona przez zmianę d-m > 

m-m > m na granicy morfemowej (por. skiemuõ, skiemeñs < *skied-men-). Derywat z suf. -

men- od sb. raudà ʽczerwień, czerwonośćʼ (zob. raũdas). Por. LEW 707, ALEW 849n. 

Odpowiednik psł. *ru(d)-měn-, por. scs. ruměnŭ ʽπυρρός, czerwonyʼ, ros. rumjányj ʽmający 

rumieńce, czerwony, różowyʼ, pol. rumiany ʽzaczerwieniony, zaróżowiony (o twarzy)ʼ, zob. 

BSW 239, Boryś 527. Odmienna apofonia w refleksach germańskich: stisl. rodmi m., stwn. 

rotamo m. ʽczerwień, rumieniecʼ (pgerm. *rudman- < pie. *(h1)rudh-me/on-), zob. NIL 580. 

— Drw. raumenìnis ʽmięsisty; zrobiony z chudego mięsaʼ, dešra raumeninė SD «kiełbasa». 

 raũnas, -à 4 p.a. raunùs, -ì 4 p.a. stlit., gw. ʽrówny, dorównujący komu/czemu, 

jednakowyʼ — zapoż. ze stbłr. rovnyj, błr. róŭny, por. ros. róvnyj. — Drw. raunià a. raunė ̃4 

p.a. ʽrówność, jednakowość, bycie na równi, np. pod względem wiekuʼ (Šitie vaikai ne tavo 

rauniõs) ⇐ stbłr. rovnja, błr. róŭnja. 

 raupaĩ, -ų̃ 4 p.a. m.pl. ʽospaʼ (gw. też ropaĩ LZŽ). Sg. raũpas ʽkrosta, pryszcz, 

pojedynczy pryszcz ospyʼ. Por. SD: raupai «odra choroba», raupai balti «ospice białe», 

raupai raudoni «ospice czerwone», raupai iž karštinės «petocie» [ʽchoroba objawiająca się 
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gorączką i wysypkąʼ, SPXVI], raupai «trąd choroba» — sb. postverbale do raupýti (zob.). 

Znacz. etym. ʽpodrażnienie skóry, wywołujące odruch jej drapaniaʼ. Inaczej BSW 240 (s.v. 

*raupā-), gdzie zrównanie lit. raup-a- z sch. rȕpa ʽdziura, dół; dziurka od kluczaʼ, słń. rúpa 

ʽdziura w ziemi; rów odprowadzający wodęʼ, ukr. rúpa ʽdół do przechowywania kartofliʼ. 

Mało prawdopodobna wydaje się sugestia, jakoby raupaĩ łączyło się via s-mobile z 

prasłowiańską formą *srupŭ ʽskorupka tworząca się na ranach i owrzodzeniachʼ, por. pol. 

strup ts., scs. strupŭ ʽrana, zranienieʼ (pie. *srou̯p-o-) i dalej z gr. ῥύπος m. ʽbrud, błotoʼ (pie. 

*srup-o-). Zob. Derksen 2008, 470, Beekes 2010, 1294n., Bichlmeier, Kratylos 56, 2011, 

122, ESJS 893, LEW 707n., ALEW 850. — Drw. raupỹs, -ė ̃ ʽczłowiek o twarzy zeszpeconej 

bliznami po ospieʼ, raũplės f.pl. ʽospaʼ (⇒ vb. denom. išrauplė́ti ʽo skórze: stracić gładkość, 

pokryć się krostami ospowymiʼ, rauplė́tas ʽdziobaty, ospowatyʼ, rauplỹs ʽczłowiek o 

ospowatej twarzyʼ), raupsaĩ m.pl. ʽtrądʼ (DP raupsas ⇒ raupsúotas ʽtrędowatyʼ; raupsuõtis, 

raupsuõčius ts.). Vb. denom. raupė́ti ʽpokrywać się wysypką, krostamiʼ. — Nazw. Raupỹs, 

Raũpis, n.m. Raupiaĩ, Raũpiškis 2x.  

 raupýti, raupaũ, raupiaũ gw. 1. ʽpodkopywać kartofle gołymi palcami i wydobywać je 

spod krzakaʼ (syn. ruõpti), 2. żm. ʽdrążyć miąższ chleba i jeść po troszeʼ — iterativum z suf. 

-y- i SO raup- od zanikłego SE *riaup-. Por. pie. *reu̯p- ʽłamać; drzeć, rozrywaćʼ: stisl. rjúfa 

ʽłamać, rozrywaćʼ (LIV
2 510n.; tu brak wzmianki o lit. formach). Formalnie raupýti 

odpowiada wed. ropayati ʽsprawia bólʼ < pie. *rou̯p-éi̯e-. — Na iteratywnym prs. raupiù, 

kiedyś należącym do inf. raupýti, zbudowano quasiprymarny pdg. raũpti, raupiaũ 

ʽwykopywać kartofle, burakiʼ, też ʽszyćʼ. Por. hapaks <apsráups> DP 1434 ʽogarnieʼ. 

Wariantem do raupiù jest żm. raubiù, raũbti DŪNŽ ʽkopaćʼ (u̯p > u̯b przez persewerację, 

por. mb w klumbù i rb w serbentà). Paralele: rausiù, raũsti ob. rausýti oraz raukiù, raũkti ob. 

raukýti. — Sb. postvb. raupaĩ (zob.). — Neoapofonia raup- ⇒ ruop-: ruõpti (zob.). — SZ 

rup-: rupùs (zob.). — WSZ rūp: rūpė́ti (zob.). 

 raũsis, -io 2 p.a. gw. 1. ʽwygrzebany dółʼ, 2. ʽziemia zryta przez świnieʼ, 3. ʽkretʼ 

(Šlapelis 406), 4. bot. ʽgmatwek dębowy, Dædalea quercinaʼ — sb. postverbale od raũsti 

ʽryćʼ lub rausýti (iter.). Inne: raũsas ʽdółʼ (Po lieti pilni rausai vandens ʽPo deszczu doły [są] 

pełne wodyʼ), rausìkas ʽgrzebiący, ryjącyʼ, rausìklis ʽryj świńskiʼ, rauslỹs ʽgrzebiącyʼ, 

raustuvė BRB ʽrysik do pisania, Griffelʼ, raũsvis ʽkopczyk kreta, kretowinaʼ. Cps. 

kùrmiarausa a. kùrmiarausis ʽkretowinaʼ, SD
1 kurmarausas «kretowizna & kretowisko» 

(por. kùrmis). — Vb. denom. išrausúoti ʽo krecie: wyryćʼ, ⇒ rausuotas SD «lochowaty, 

iamisty, dolisty». — N.m. Raũsiškės, Parausiaĩ. 

 rausýti, rausaũ, rausiaũ ʽryć (o świniach), rozgrzebywać, rozkopywaćʼ — 

dwuznaczne: 1° w stosunku do raũsti tr. ʽryćʼ (zob.) jest to iter. na -y-, 2° natomiast w 

stosunku do rùsti intr. ʽkruszyć sięʼ (zob.) jest to caus. na -y-. War. ze zmianą u̯s > u̯š: gw. 

raušýti, -raušaũ ʽrozkopywać, rozgrzebywaćʼ. Dawne praesens brzmiało pewnie *rausiu 

(por. scs. rušǫ ʽburzęʼ), a wskazuje na to quasiprymarny pdg. rausiù, raũsti (zob.). — Lit. 

rausýti ma odpowiednik słowiański w scs. rušiti, rušǫ ʽburzyć, niszczyć, łamaćʼ, razdrušiti 

ʽzburzyć, zrujnowaćʼ, ros. rúšitь ʽłamać, niszczyćʼ (rúšitьsja ʽrunąć, zawalić sięʼ), pol. 

ruszyć m.in. ʽwprawić coś w ruch, poruszyć, dotknąćʼ, < psł. *ruxiti z pbsł. *rau̯s-ī-. Znacz. 

etym. kauzatywno-iteratywne521. Transponat ie. *rou̯s-éi̯e-. Pwk. *reu̯s-/*rus- ʽryć, 

wywracaćʼ, por. toch. B räss(ā) ʽoderwać, zerwaćʼ. LIV
2 511 i ALEW 851 podają, że spoza 

bałto-słowiańskiego należy tu nomen stnord. reyrr m. ʽkupa kamieniʼ. — Z obecności 

 
521 Kauzatywna wartość formacji psł. *ruxiti ʽburzyćʼ ukształtowała się w opozycji do innowacyjnej formy prs. 

intr. *ruxnǫti ʽporuszyć sięʼ (*rau̯s-ne-), por. ros. rúxnutь ʽrunąć, zwalić sięʼ, stczes. runúti ʽupaść, zwalić 

sięʼ, pol. runąć ts. — Boryś 528 (s.v. ruszyć) nieprzekonująco wywodzi *ruxiti jako iterativum od 

prymarnego vb. †rusti ʽryć, kopaćʼ, rzekomo spokrewnionego z lit. raũsti.  
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bliskoznacznych czas. ráuti ʽrwać, wyrywaćʼ (pie. *reu̯H-), raupýti ʽwygrzebywać palcamiʼ 

(pie. *reu̯p-) i riaũžti ʽzgarniać, zabieraćʼ (pie. *reu̯ǵ(h)-?) można wnosić, że elementarny 

pwk. pie. *reu̯- przybierał rozmaite rozszerzenia obstruentowe: *-H-, *-s-, *-p- i *-ǵ(h). — 

Postwerbalnym rzeczownikiem od psł. *ruxiti ʽwprawić w ruchʼ było *ruxŭ ʽruch, 

poruszanie sięʼ. Inaczej BSW 240: rušiti to vb. denominativum od *ruxŭ ʽruchʼ. Ostrożniej 

Boryś 526, który dopuścił – na drugim miejscu – związek *ruxŭ z *rušiti. — SE pbsł. *ri̯au̯s- 

> *ri̯au̯š- pozostawił refleksy tylko nominalne, por. 1° riáušės f.pl. ʽzamętʼ (zob.), 2° ros. 

rjúxa ʽwilcza jamaʼ (REW II, 560). Osobno zob. ruõštis. — Neoosn. raus̓ - (⇐ rausiaũ): 

rausióti a. ráusioti ʽ(o krecie) rozkopywać, ryć ziemięʼ. Por. lasióti ob. lasýti i trasióti ob. 

trasýti. — Neoosn. rausy-: parausytas SD «lochowaty, iamisty, dolisty» (syn. parausytas), 

rausyklà a. rausỹklė ʽmiejsce na polu lub łące zryte przez świnieʼ (SD «lochowanie, 

lochowatość»), rausỹnė ts., rausytai adv. SD «lochowato». — Inne iterativa: rauslióti ʽryć, 

grzebaćʼ, rausinė́ti ʽryć, rozgrzebywać, rozkopywaćʼ, raustýti ʽgrzebaćʼ < *raus-sty-, 

apraustýti ʽrozgrzebywać żarʼ. — Neoosn. raust- (od raũstas a. raustýti): raustỹnės ʽmiejsce 

zryte przez świnieʼ (por. kraustỹnės, slapstỹnės). — SZ rus-: rusinė́ti (zob.). — WSZ rūs-: 

rūsỹs (zob.). 

 raũsti I rausiù, rausiaũ ʽryć, robić doły, grzebać, podkopywaćʼ, įraũsti ʽzakopaćʼ, 

išraũsti ʽzryć, wykopać, wygrzebaćʼ, SD «wyryć co z ziemie» (syn. išknist), suraũsti ʽzryć 

ziemię – o świniach, kretach; zgarnąć żar w jedno miejsce; uzbierać pieniądzeʼ, užraũsti DP 

ʽzagrześć, zakopaćʼ. Refl. raũstis ʽgrzebać się w czym, przetrząsać, szperaćʼ, įsiraũsti ʽwryć 

się – o krecie, zapuścić się w głąbʼ, pasirausiu SD «szańcuię się» (syn. pasikasu). 

Odpowiednik łot. ràust, ràušu, ràusu ʽgarnąć, zgarniać do kupy, zmiataćʼ, pìeràust ʽzgarniać 

do kupy, gromadzićʼ. Pdg. raũsti jest quasiprymarny, oparty na prs. rausiù, kiedyś 

należącym do iter. rausýti (zob.). Por. raukiù, raũkti ob. raukýti; raupiù, raũpti ob. raupýti. 

Zob. też raũsis. — War. palatalizowany riaus-: Kiaulė riaũsia. Tu też riaušė ̃ʽdół na kartofleʼ 

(ze zmianą s > š po u̯? z suf. -š-, *riaus-š-?). — SZ rus-: rusinė́ti (zob.). — WSZ rūs-: rūsỹs 

(zob.). 

 raũsti II raũsta (*raud-sta), raũdo ʽbyć lub stawać się czerwonym, czerwienieć, 

rumienić się (z zimna, gorąca, gniewu, wstydu)ʼ — vb. denominativum z prs. na -sta- od adi. 

raũdas ʽrudyʼ (zob.). Paralela: rùsti I (ruñda, rū̃sta) ⇐ rùdas. — Neoosn. raus-: raũsvas 

ʽczerwonawy, różowyʼ, n.rz. Raũsvė (por. rùsvas ⇐ rùsti I), raũzganas ʽrudawy, różowawyʼ 

(o pochodzeniu sufiksu zob. s.v. balz̃ganas). — Neoosn. rausv- (⇐ raũsv-as): rausvókas 

ʽczerwonawyʼ, rausvùkai obuoliai ʽczerwonawe jabłkaʼ, rausviùkas ʽpewien kwiat łąkowyʼ, 

rausvumà ʽrumieniec, różowe zabarwienie policzkówʼ, rausvùtė bot. ʽróżowawy mech w 

borze sosnowym, Ceratodon purpureusʼ. Vb. denom. 1. parausvė́ti ʽpoczerwieniećʼ, 2. 

paraũsvinti ʽzaczerwienić co, zrobić rumianymʼ, 3. rausvúoti ʽczerwienieć (o 

dojrzewających wiśniach), różowieć (o niebie podczas brzasku)ʼ. 

 ráuti, ráunu (war. ráuju), róviau 1. ʽrwać, mocno ciągnąć ku sobie, wyrywać z 

korzeniem (len, warzywa)ʼ, 2. ʽoczyszczać grunt z karczów po ściętych drzewach i 

krzewach, karczowaćʼ, 3. ʽdźwigać, nieść z trudem, targać; wlecʼ, 4. ʽciągnąć wóz (o koniu)ʼ, 

5. przen. ʽszybko biec, jechaćʼ, 6. ʽbić, tłucʼ. Refl. ráutis m.in. ʽbić się ze sobą, mocować się, 

szamotać się; kłócić się; ciężko pracowaćʼ. SD: samanas aprauju «mech obrywam z 

drzewa», išrauju «wykorzeniam co, wyrywam» (syn. ištraukiu), neižraujamas 

«niewykorzeniony», velėna su veju išrauta «darn» [ʽdarń, gęsty splot traw wraz z ziemiąʼ]. 

Odpowiednik łot. raût, raûju (raûnu), râvu ʽrwać; porywać, zabierać, kraśćʼ. Prs. lit. ráuju 

stoi prawdopodobnie na miejscu *riáuju (pie. *reu̯H-C), po dysymilatywnym zaniku 

pierwszego z dwu i̯, por. typ gáuju s.v. gáuti (tam też inne paralele). Pwk. pie. *reu̯H-/*ruH- 

ʽrwać, rozrywać, wywracaćʼ (LIV
2 510), por. wed. rávat ʽskaleczy, zraniʼ, łac. ruō, -ere, 
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rūtum intr. ʽ(o ludziach) pędzić, rzucać się, biec, (o rzeczach) uciekać, pierzchać, zapadać; 

toczyć się (o wodzie), spadać (o kamieniach); zapadać się, walić się, niszczeć, ginąćʼ, tr. 

ʽrzucić co na ziemię, powalić, obalić, wywrócić, przewrócić; wykopać, w pośpiechu 

zgarnąćʼ, stnord. rýja ʽskubać wełnęʼ, toch. A, B ru(ā)- ʽwyrywaćʼ. Zob. LEW 708n., ALEW 

851n. — Drw. ráudinti cur. ʽkazać rwać lub prosić, by ktoś rwał (len, konopie, rzodkiew)ʼ, 

raulióti a. raulóti ʽryć ziemię kopytami a. rogami (o byku), rozkopywać, przewracać w 

poszukiwaniu czegoʼ, też ʽżreć, pożeraćʼ (neosuf. -lio-, -lo-), ráustyti frq. ʽwyrywać z 

korzeniami; wyrywać chwasty; zrywać liście; rwać włosy z głowyʼ : łot. raûstît, -u, -ĩju 

ʽrwać, szarpać, targaćʼ (por. typ káustyti). Nomina: ráutinė ʽnaręcze związanych konopiʼ, 

rautùvas ʽkarczownikʼ, cps. linãrautis a. lìnrautis ʽczas rwania lnuʼ (por. linaĩ), linravỹs ʽkto 

rwie lenʼ. Neoosn. raus- (⇐ *raus-sty- ⇐ ráustyti): kelmãrausis (zob. kélmas). — SZ-C rū-: 

rūtìs (zob.), cps. linarū́tė ʽczas rwania lnuʼ (por. linaĩ). Por. psł. *ryti, *rŭjǫ, scs. ryti, ryjǫ 

ʽkopać, żłobićʼ, ros. rytь, róju ʽryć, kopać, grzebać, żłobićʼ, czes. rýt, ryji ʽkopać, ryć; 

rytować, żłobićʼ, pol. ryć, ryję ʽżłobić, drążyć otworyʼ, stpol. ʽkopać rydlemʼ (Boryś 529). 

Drw. ros. gw. rýtva ʽdół, rów, wyrwa wymyta przez wodęʼ, głuż. rytva ʽrzeźbaʼ, stpol. 

rytwina ʽwycięty płat murawy, darńʼ. — SZ-V *ruu̯-: cs. rŭvǫ, rŭvati ʽrwać, wyrywać, drzećʼ 

< pie. *ruH-e/o-, *ruH-eh2- (-v- jest wypełniaczem hiatu laryngalnego, zob. HL 87n.), scs. 

urŭvati sę ʽoderwać sięʼ, drw. scs. rŭvenikŭ ʽjama, dół z wodą, studniaʼ, rŭvenica ʽfosaʼ, 

rŭvatva ʽrwanie, darcieʼ, ros. rvač ʽzdzierca, wydrwigroszʼ, rvóta ʽwymiotyʼ, stpol. zarwek 

ʽstaw rybny z przerwaną grobląʼ (SSTP XI, 180), pol. wyrwa (w wale ziemnym, w murze)ʼ. 

Brak lit. †ruv-V. — WSZ *rūv-: słow. frq. °ryvati (typ °kryvati, plyvati). Brak lit. 

odpowiednika. — SO *rau̯-V ⇐ *ruu̯-V: ravė́ti (zob.). — WSO rov- < *rāu̯-V: róviau (prt.), 

drw. parovė́ti, -iù, -ė́jau ʽspędzić pewien krótki czas na rwaniu lnu, konopiʼ (por. movė́ti ⇐ 

móviau). Nomina: rovì žẽmė ʽtaka ziemia, z której łatwo wyrywa się rośliny, np. lenʼ (Linus 

sėkim į rõvią žemę), są́rova: linų̃ są́rova ʽzbiór lnu, pewna ilość zerwanego lnuʼ (por. 

sánkrova, sámplovos), ⇒ sąrovùs ʽtaki, którego się zrywa w dużej ilościʼ: są́rovūs linaĩ m.pl. 

ʽobfity plon lnuʼ. Cps. linãrovis a. lìnrovis ʽczas rwania lnuʼ (por. linaĩ). Por. łot. râviêns 

ʽszarpnięcie, pociągnięcieʼ, ar vienu rāvienu adv. ʽnagle, niespodzianieʼ. — N.rz. Rovėjà. 

N.m. Paróvėja 2x.  

 rãvas 4 p.a. przest., gw. 1. ʽrów, dół podłużny naturalnego pochodzeniaʼ (Ravas, kur 

vanduo išrovė ir teka ʽRów, [miejsce] które woda wyryła i [którędy] płynieʼ, por. syn. 

raguvà), SD
1 ravas «row», 2. ʽrzeczułkaʼ, 3. przen. ʽwgłębienie na plecach zwierzęcia, np. 

kobyłyʼ (Kumelei par strėnas eina rãvas). — War. ze zmianą a > e: rẽvas 1. ʽrówʼ (Gilus 

rẽvas, neišvažiuosi ʽGłęboki rów, nie wyjedzieszʼ), 2. ʽwąwóz, parówʼ (Kur artie kalnas nuo 

kalno, ten rẽvas, o kur toli, ten klonis ʽTam, gdzie niewielka jest odległość góry od góry, jest 

wąwóz, a gdzie większa, to dolinaʼ). Paralele: rãbinas > rẽbinas; krãsė > krẽsė; sravė́ti > 

srevė́ti (zob. LD § 186, przyp. 43). — Odpowiednik stpr. rawys EV ʽrów, Grabe [Graben]ʼ. 

Nie ma jasności, czy rãvas to slawizm (por. LEW 709), czy też wyraz prapokrewny z psł. 

*rovŭ. Por. rekonstrukcję pbsł. *rau̯-a- w BSW 247 i REW II, 525 oraz refleksy scs. rovŭ ʽdół, 

λάκκοςʼ, ros. rov, rva ʽrów, przekopʼ, czes. rov ʽmogiła, gróbʼ, pol. rów, rowu ʽprzekopʼ, cs. 

prěrovŭ ʽprzekop, kanał, fosaʼ. Praforma ie. *rou̯H-o-, apofoniczny drw. od pie. *reu̯H- 

ʽrwać, rozrywaćʼ (LIV
2 510), zob. ráuti, ravė́ti. Zob. też synonim kanóva. — Drw. įravė 

b.z.a. ʽrzeczka wysychająca zimą i latem; płytki rówʼ, ravelis SD
1 «rowik», ravytùkas 

ʽrzeczułkaʼ (Tę bėga vanduoj, ravytùkas), ravõkšlis ʽrowekʼ, cps. ravakasỹs a. ravkasỹs 

ʽkopacz rowówʼ (por. kàsti). — N.m. Ravaĩ 2x, Ravẽliai, Paravė,̃ cps. Gùdravis, Taurãvas 

(przez haplologię z *Taura-ravas, por. Tauragė ̃ < *Taura-ragė)̃. N.rz. Rãvas 6x, Rẽvas 4x, 

Ravãlis, Ravẽlis, Ravìnis, cps. Dùbriarevis (por. n.m. Dùbriai), Kliõndrevis (por. kliõnas), 

Ravupỹs, Raũpis (z *Rav-upis przez kontakcję), Rū̃rarevis, Šárkravis (por. šárka), Šveñtravis 

(por. šveñtas), Sùtkarevis (por. nazw. Sùtkus), Vilk̃arevis (por. vilk̃as), Žỹdravis, Žỹdrevis 
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(por. žỹdas); nazwa źródła Parš̃ravis (por. parš̃as). 

 ravė́ti, raviù (3 os. rãvi), ravė́jau ʽpleć, plewić, oczyszczać ziemię z chwastów, 

wyrywając je spośród roślin uprawnychʼ (łot. ravêt, -ẽju ts.) — z pochodzenia jest to 

durativum na -ė-/-i- do prymarnego prs. *ravù ʽwyrywamʼ < pie. *reu̯H-e- (zanik 

antewokalicznej lrg.), które ze swej strony zostało zastąpione przez ráuju (zob. ráuti). Por. 

wed. rávat coni. ʽskaleczy, zraniʼ, rávitar- m. ʽten, kto rani, obraża, Verletzerʼ (EWAIA II, 

440, ALEW 852). — Nomina z rav-V: apýravos f.pl. ʽwypielone zielskoʼ, ìšravos ts., paravà 

a. pãrava ʽkrótszy, lichy len pozostawiony na poluʼ, rãvalas przest. ʽchwastʼ, ravãtė 

ʽpielenieʼ (por. sufiks w mėžãtė, pjovãtė), rãvas ʽrówʼ (zob.), sąravùs ʽ(o lnie) urodzajny, 

obfityʼ.  

 razãvas, -à 4 p.a. gw. ʽo mące: razowa, tj. raz mielona, nie odsiewana, zawierająca 

otrębyʼ — zapoż. ze stbłr. rozovyj (xlebъ rozovyj, razovyj, rezovyj), pol. razowy, -a (brak w 

LEW i POLŽ). War. z zastępstwem z ⇒ dz: radzãvas (por. bindzìnas/bildzìnas ʽbenzynaʼ, 

Andzelmà ʽAnzelmʼ, LD § 241). Przypomina to z ⇒ zd w slawizmach ãbrozdas, bėz̃das. — 

Drw. razavaĩ a. radzavaĩ adv.: Sumalk kviečių razavaĩ ʽZmiel pszenicy na mąkę razowąʼ. 

 razbáinykas 1 p.a. stlit., gw. 1. ʽrozbójnik, mordercaʼ, 2. gw. ʽkto wywołuje bójkiʼ 

(war. razbáininkas) — zapoż. z błr. razbójnik, -a, por. SLA 187, ZS 47, LEW 709, ALEW 853. 

Transpozycję z suf. -nykas, nie -inykas, widać też w advérnykas, biẽdnykas i temnyčnykas. 

— Neoosn. razbain-: razbainystė WP ʽmorderstwoʼ (SLA, l.c. niepotrzebnie postulował adi. 

*razbainas jako osnowę). 

 razbãjus, -aus 2 p.a. 1. stlit. ʽrozbój; zabójstwo, mordʼ, 2. ʽbójkaʼ (Donełajtis), 3. stlit. 

ʽzabójca, mordercaʼ (BRB) — zapoż. z błr. razbój, -ju ʽrozbójʼ, por. SLA 187, LEW 709, 

ALEW 853. Podobnie zasymilowane zapożyczenia to pakãjus i prabãjus. — Drw. razbajỹstė 

a. razbajystà m.in. BRB ʽmord, grabieżʼ, razbajystės f.pl. DP ʽrozbojstwaʼ. Vb. denom. 

razbajáuti ʽdokonywać rozbojuʼ, DP ʽzbijaćʼ, por. Juk nevogėme, nerazbajãvome, 

nesvetimoteriavome, nei girtavome DP 52641 ʽWszakeśmy nie kradli, nie zbijali, nie 

cudzołożyli, ani się opijaliʼ. 

 razetà 2 p.a., gen.sg. razètos bot. ʽroślina ogrodowa rezeda wonna, rezeda żółta itp., 

Reseda odorata, lutea itp.ʼ, war. razatà, rezetà oraz rezėda, rezadà — z przekształcenia 

pożyczek z nwn. Reseda i/lub pol. rezeda, zob. LEW 709. 

 razgýti, razgaũ, razgiaũ ʽwiązać, splatać, plątaćʼ (łot. ražģît ts.) — iterativum z suf. -y- 

i SO razg- ⇐ rezg-, por. rezgù, rėg̃zti ʽsplatać, wiązaćʼ. Paralele apofoniczne: draskýti ⇐ 

dreskiù, drėk̃sti; taškýti ⇐ teškiù, tėk̃šti. Z obocznym sufiksem: razgìnti ʽwiązać siećʼ. 

Neoosn. razg̓ - (⇐ razgiaũ): razgióti ʽwiązać sznurkiemʼ, aprazgióti ʽoplatać drutem spękany 

garnek glinianyʼ (syn. dratavóti, sutóšėti). Por. raizgióti ⇐ raizgiaũ, jak też mazgióti ⇐ 

mazgiaũ. — Alternant ragz-C: ragztýti iter. ʽwiązać, wikłaćʼ – pisownia etymologiczna dla 

[rakstīti], co przez degeminację z *raks.sty- < *ragz-sty- (por. magztýti = [makstīti] z 

*maks.sty- < *magz-sty- ⇐ mègzti). — Sb. postvb. razgaĩ m.pl. ʽsidła na ptakiʼ (znacz. etym. 

ʽrzecz wiązanaʼ). Paralele: raizgaĩ ⇐ raizgýti, jak też pãdaras ⇐ padarýti; rãškės ⇐ raškýti. 

Inaczej Ostrowski 2006, 145, który zakłada apofoniczne deverbativum od rezgù, règzti, jak 

też pokrewieństwo z łot. razga ʽstara miotłaʼ oraz scs. rozga ʽpęd, gałązka winorośliʼ (zob. 

też BSW 245, REW II, 530n.). Inne drw.: razgìnės f.pl. bot. ʽczosnek szczypiorek, Allium 

schoenoprasumʼ, rãzginos f.pl. ʽchodaki splecione ze słomy, trepyʼ. Vb. denom. pasirazgáuti 

ʽporóżnić się, pokłócić sięʼ. 

 razinkà 2 p.a., gen.sg. raziñkos, zwykle pl. raziñkos stlit., gw. ʽrodzynka, suszony 

owoc winnej latorośliʼ — zapoż. ze stpol. rozynka (⇐ śrwn. rosīn, nwn. Rosine f.). War. 

rozinka BRB; razýna 1 p.a. ⇐ nwn. Rosine; war. m. raziñkas. Por. SLA 187, LEW 709. — 
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Drw. wsteczny: razinà ʽrodzynkaʼ (lit. liter.).  

 rãzumas 1, 3 p.a., rãzūmas 1 p.a. stlit., gw. ʽrozumʼ — zapoż. z błr. rózum, -u, pol. 

rozum, -u (SLA 187n., ZS 47, LEW 710, ALEW 853). War. synkopowany: rãzmas (por. pãklas, 

vẽčas, są́svinis). — Nazw. Razùmas. — War. rãzdumas przypomina z jednej strony 

brzmienie błr. rózdum, -u ʽrozmyślanie nad czymʼ, z rózdumam adv. ʽz rozmysłemʼ, z 

drugiej strony – dublety ze zbitką -zd- jako substytucją za słow. -z-, np. ãbrozdas ob. 

ãbrozas; lazdà ob. lazà. 

 razum̃nas, -à 4 p.a. stlit., gw. ʽrozumny, pojętnyʼ — zapoż. z błr. razúmny, pol. 

rozumny (SLA 188, ZS 47, LEW 710). — Vb. denom. surazumnė́ti ʽnabrać rozumu, 

zmądrzećʼ. 

 ražañčius, -iaus 2 p.a. przest., gw. 1. ʽróżaniec, cykl modlitw do Matki Bożej 

odmawianych w ustalonym porządkuʼ, 2. ʽnabożeństwo, w trakcie którego takie modlitwy są 

wspólnie odmawianeʼ, 3. ʽsznur paciorków, na których odlicza się odmawiane modlitwyʼ — 

zapoż. z pol. przest. rożaniec, -ńca ʽróżaniecʼ, por. błr. gw. ražánec, -nca (PZB 4, 243), liter. 

ružánec, -nca (TSBM). Zob. ZS 47, POLŽ 555. War. ražõnčis, ražončius b.z.a. — Na skutek 

wyrównania do wyrazu rõžė ʽróżaʼ (⇐ błr. róža) pojawił się war. rožañčius, który uchodzi za 

literacki. Dziś zresztą wypiera go drw. rõžinis, -io ʽróżaniecʼ (zob. Vitkauskas, ALL LX, 

2009, 133). Z obocznym sufiksem: rožiñčius. — Drw. ražañtinis a. rožañčinis ʽróżańcowyʼ 

(war. rožantìnis). Sb. Rožañčinė ʽuroczystość N.M. Panny w pierwszą niedzielę 

październikaʼ – z litewskim suf. -in- zam. -av- zastępuje starsze Rožančavà (war. Ražancavà) 

⇐ błr. gw. ražancóva, -y ⇐ pol. Różańcowa, -ej (skrócenie z Matka Boska Różańcowa). Zob. 

też POLŽ 149. 

 rãžas 4 p.a. 1. ʽrózga, pręt ogołocony z liści; rózga w miotleʼ, 2. ʽstara, zużyta miotłaʼ 

(Nusišlavusi šluota vadinas rãžas), 3. ʽdrewniany ząb widełʼ (Šãkė su trimìs ražaĩs ʽWidły z 

trzema zębamiʼ), 4. ʽtkwiący w ziemi badyl uciętej słomy, ściernieʼ, 5. ʽdolna część snopaʼ 

(Stato pėdus – varpos aukštyn, ražaĩ žemyn), 6. ʽw gumnie: pierwszy, spodni rząd 

ustawionych pionowo snopówʼ. SD: ražas «zdźbło», ražas sausas «zdziebłko suche, knowie» 

(syn. šiaudas). Pl. ražaĩ 4 p.a. ʽściernieʼ. Nawiązanie łot. razda ʽzużyta miotłaʼ (zam. *raza, 

wtórna grupa zd). Formacja na SO raž- od pwk. *rež-/*riž- ʽrznąć, ucinaćʼ, który był 

aniṭowym wariantem do rėž-, rė́žti ts. < pie. *u̯reh1ǵ-; paralela: scs. rĭznǫti ʽrznąćʼ (por. też 

raižùs ⇐ riž-). Znacz. etym. ʽto, co oderznięto, odcięto (od gałęzi)ʼ. — War. metatetyczny: 

žãras (zob.). — Inaczej LEW 710: rãžas ma być spokrewnione z gr. ῥᾱχός, joń. ῥηχός f. 

ʽkrzak ciernisty; gałązka, prętʼ. Tymczasem Beekes 2010, 1278 przypisuje greckiemu 

wyrazowi pochodzenie nieindoeuropejskie. — Drw. ãtražė ʽpierwsza warstwa słomy w 

strzesze, równo ucięty spód strzechyʼ (war. ãtražis), ražaĩs adv. ʽgromadnie (iść); strugami 

(lać się, np. o pocie), ražėk̃as ʽsucha rózga w miotleʼ i ʽstara miotłaʼ (LzŽ), rãžis ʽgałązka, 

prętʼ, pl. rãžiai ʽrózgi, prętyʼ (por. n.m. Ražiaĩ), ražíena a. ražienà ʽściernisko, rżyskoʼ, 

rãžnas ʽsucha rózga w miotle; ogołocona z liści łodyga kartofla; rózga, witka; bicie rózgąʼ 

(LZŽ). Cps. báltražis ʽdojrzałe zboże jareʼ (por. báltas), dvìražė ʽwidły z dwoma zębamiʼ 

(por. dvi°), kailìnražiai m.pl. ʽznoszony, zdarty kożuchʼ (por. kailiniaĩ), šlúotražis ʽstara 

miotłaʼ (por. šlúota), trìražė a. trirãžė ʽwidły z trzema zębamiʼ (por. tri°, syn. trìšakė), 

žemỹnražiui adv. żm. ʽkłaść strzechę: łodygami ku ziemi, kłosami w dółʼ (por. žemỹn, syn. 

žemynvarp̃iui). — Nazw. Ražas (por. pol. Rózga), Ražỹs, Ražū́nas. N.rz. Ražupėl̃is, n. łąki 

Rãžai, Ražãpievė. 

 rąžýtis, rąžaũs, rąžiaũs ʽwyprężać się, przeciągać się – po przebudzeniu się, po wstaniu 

z łóżka, z miejsca, po zasiedzeniu sięʼ (war. rą́žytis), z prvb. iš-, nu-, pa- (Išlipa mieguistas iš 

lovos ir rą̃žos vidur gryčios ʽWyłazi zaspany z łóżka i przeciąga się na środku izbyʼ. Kol 
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neišsirą́žė, nepakrutėjo ʽPóki się nie przeciągnął, nie ruszył sięʼ) — iterativum z suf. -y- i SO 

rąž- < *ranž- od ręž-/rįž- < *renž-/*rinž-, por. rę́žtis ʽnaprężać sięʼ, rýžtis ʽpostanawiaćʼ. Por. 

grąžýti ⇐ grę̃žti; tąsýtis ⇐ tę̃stis. Z innym sufiksem: išsirąžìnti ʽwyprężyć się (o 

wojskowym)ʼ. Zob. też LEW 711 i ALEW 853. Z innym sufiksem: išsirąžìnti ʽwyprężyć się (o 

wojskowym)ʼ. — Postverbalia: rąžulỹs ʽdreszcze, ograżka; łamanie w kościachʼ, rą̃žas a. 

rąžà ʽskłonność do przeciągania się, sennośćʼ (Žmogus prieš lietų nori miego, snaudžia, jema 

rą̃žas ʽGdy ma się na deszcz, człowiekowi chce się spać, drzemie, ogarnia go «rąžas»ʼ. Kad 

jema rąža – miego noriu), od tego adi. rąžùs ʽtaki, co ciągle się przeciąga, jest rozleniwionyʼ 

(por. drąsà ⇒ drąsùs). N.rz. Rą́žė (o ile nie do rą́žė < rą́šė ʽptak orzechówkaʼ), Rą́žuolė (por. 

niżej łot. ruôza). Odpowiedniki łot.: ruôzītiês ʽwyciągać się, przeciągać się, ziewać, wyginać 

się, odczuwać łamanie w kościachʼ, sb. ruôza m.in. ʽwzniesienie na równinie, wzgórze; kępa, 

suche miejsce na bagnieʼ, < *ranž-ā-. — Vb. denom. od sb. rąž°: rą̃žautis a. rąžúotis 

ʽprzeciągać się, czuć się sennymʼ. — Zwraca uwagę brak refleksów starego SO *raž- < pie. 

*h3roǵ- (por. goc. -rakjan ʽrozciągać, wyciągaćʼ). Zob. też syn. ráižytis, raivýtis i tampýtis. 

 rebenỹs 3 p.a. LZŽ 1. ʽgrzebieńʼ, 2. ʽszczotka druciana do czesania lnuʼ, 3. ʽgrzebień 

na głowie kogutaʼ — zapoż. z błr. hrébenь, -ja m., por. ros. grébenь. Zanik h- jak w riẽkas, 

ronyčià i rùzdas. NB. LKŽ XI, 347 błędnie wskazuje pol. grzebień i błr. hrabjanëk jako 

formy źródłowe. 

 rėčkà 2 p.a., gen.sg. rėč̃kos przest., gw. 1. ʽszerokie naczynie drewniane, zrobione z 

klepek, ceberʼ (Rėčkà yra iš šulų, kaip i kibiras), 2. ʽdrewniany kubek z uchwytemʼ, 3. ʽkosz, 

np. na kartofleʼ — ze zmiany *rėška, co zapożyczone z błr. rjážka, rážka, -i (SLA 188, LEW 

711). Paralele fonetyczne: minyčkà, plėčkà, pūčkà. — N.rz. Rėč̃kupis. 

 rėd̃as 2, 4 p.a. stlit., gw. 1. ʽrząd, szereg; porządek, następstwoʼ, 2. ʽwładza, czyjeś 

rządyʼ, 3. ʽstan społecznyʼ, 4. ʽubranieʼ, 5. ʽozdobaʼ, 6. ʽucztaʼ — zapoż. ze stbłr. rjadъ, por. 

błr. rad, -a (SLA 188, LEW 711, ALEW 853n.). — Arklių̃ rėd̃as ʽrząd końskiʼ, galvõs rėd̃as 

ʽkara śmierciʼ, sàvo rėdù eĩti ʽbyć niezawisłym, samodzielnymʼ, be rėdo, be eilios SD 

«nieuszykowany». Osobno zob. nẽrėdas i rėdýti. — Drw. savarėdis SD
1 «swowolny» (por. 

sãvas), war. saurėdis (Willent). 

 rėdýti, prs. rėdaũ (war. rėdžiu, rėdiju, rėdyju), prt. rėdžiaũ przest., gw. 1. ʽrządzić, 

kierowaćʼ, 2. ʽszykować do wyjścia, wyprawiać w drogę, wyposażaćʼ, 3. ʽubierać, odziewać 

(dziecko)ʼ, 4. ʽozdabiać, upiększaćʼ, aprėdýti ʽwyposażyć, uzbroić; osiodłać konia; zastawić 

stółʼ, DP ʽprzyodziewać, ubierać, ozdobić, stroićʼ, išrėdyti ʽzdjąć z kogo odzież; zrzucić 

żagle; wydać za mąż i wyposażyćʼ, parėdýti, -rėd̃o, -rėd̃ė DP ʽozdobić, ustroić, zgotować, 

urządzić, zrządzić, ochędożyćʼ — zapoż. ze stbłr. rjaditь, rjažu, por. ros. rjadítь, rjažú, błr. 

rádzicь, rádžu (SLA 188, LEW 711, s.v. rėd̃as, ALEW 853n.). — SD: rėdau «stroię, ubieram 

co», rėdausi «stroię się», svodbu rėdau «goduię, gody sprawuię» [ʽwyprawiam weseleʼ], 

nurėdau «rozbieram ubior (iako w pałacu, w kościele)», prirėdyti: prirėdau «gotuię» (syn. 

dabinu, surinku), lapuotos šakos, žolės su stumbais dėl prirėdymo altoriaus bažnyčios «may, 

rozgi z liściem zielonym, abo zioła z łodygami» [dla przyozdobienia ołtarza w kościele]. 

Refl. rėdýtis ʽubierać się, stroić sięʼ, przest. ʽsprawować sięʼ. Zob. też rañdyti. — Drw. 

parėd̃nios (zob.). Neoosn. rėdy- w SD: įrėdytas «stroyny», ižrėdytas a. prirėdytas «gotowy» 

(syn. pririnktas), neprirėdytas «niewystawny», išsirėdymas unt karionės «wyprawa 

woienna» (syn. išsirinkimas), kaktinė rėdykla, raištis brungus kaktos «naczelnik» [ʽozdoba 

czoła, ozdoba czoła końskiego, część uprzężyʼ], rėdyklės kelių f.pl. «nakolanki» [ʽozdoba na 

kolanaʼ], rėdyklos f.pl. 1. «aparat; stroy; ubior; wyprawa corki», rėdyklos brungios «kleynot; 

noszenie drogie», rėdyklos moterų «naramiennik białogłowski» [ʽszata kobieca 

spoczywająca na ramionachʼ], rėdyklos žirgo «halzbant koński» [ʽozdoba na szyi koniaʼ], 

rėdymasis «stroienie się», rėdytojas «ubieracz» (DP ʽrządźca, sprawcaʼ, PK ʽsprawcaʼ). 
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 regestras stlit. ʽrejestrʼ (DP) — zapoż. ze stbłr. regestrъ ⇐ pol. przest. regestr, regiestr 

⇐ śrłac. registrum (zob. HSBM i Bańkowski III: 1, 38). — War. reistras BRB, CHB ⇐ stbłr. 

rejstrъ ob. re.istrъ ⇐ pol. przest. rejistr ⇐ śrłac. rejistrum. Por. SLA 188. Brak w LKŽ, LEW i 

ALEW. Zob. też léistrai. 

 regė́ti, regiù (3 os. rẽgi, war. rẽgia), regė́jau ʽwidzieć; być w stanie widzieć, dojrzeć; 

być widocznym, widzianym; uważać, obserwować; rozumiećʼ, nei regė́ti, nei girdė́ti ʽani 

widu, ani słychuʼ. SD regiu «baczę» (syn. veizdžiu, numanau, supruntu), «widzę», dažnai 

regiu «widam, widywam», nepriregiu SD «nie doyrzę», praregė́ti 1. ʽprzejrzeć na oczyʼ 

(Neregỹs praregė́jo ʽNiewidomy przejrzałʼ), 2. ʽprzewidziećʼ (kalka pol. przewidzieć). Refl. 

regė́tis: rẽgisi ʽwidać, wydaje się, jest widoczneʼ, SD «zdaie mi się», SD
1 regi-mi-si 

«mniemam» (syn. tariuosi, gerbiu), apsiregė́ti DP ʽoglądać sięʼ. Skostniała forma 3 os.: rẽgis 

adv. ʽzdaje sięʼ. Odpowiednik łot. redzêt, redzu, redzẽju ʽpatrzeć, widzieć; doglądać, 

pilnowaćʼ, refl. redzêtiês ʽzobaczyć, widzieć; stawać się widocznymʼ, man rędzas ʽzdaje mi 

sięʼ. — Do pie. *(h2)regh- ʽpodnosić się, ukazywać sięʼ (LIV
2 498), por. śrwn. regen, nwn. 

sich regen ʽbudzić się, poruszyć sięʼ. Zob. też LEW 712, ALEW 856. — Drw. bèregint (zob.), 

neregỹs ʽniewidomyʼ, pérregimas ʽprzezroczysty, przejrzystyʼ, rẽgimas SD «widoczny, 

widomy», dziś ʽpozorny, złudnyʼ, rẽgimai DP ʽjawnie, oczywiście, widomieʼ, regyklà ʽscena, 

spektakl, widowisko, widokʼ (kuoras rėgyklose daromas SD «baszta widokowa ruchoma»), 

regyklė SD «widok, dziwowisko krotofilne» (⇒ regyklinis SD «widokowy»), reginỹs 

ʽwidowiskoʼ, rẽginti ʽkazać patrzeć, (ludziom) oczy na coś otwieraćʼ. — Cps. aiškiaregỹs, -ė ̃

ʽjasnowidzʼ (por. áiškus), akregis DP ʽoczywistyʼ (kalka z pol., por. akìs), aštraregis SD 

«ostrowidz zwierzę» [ʽryś, Felix lynxʼ, SPXVI] (por. aštrùs), toliarẽgis ʽtylko z daleka dobrze 

widoczny; dalekowzrocznyʼ (por. tolì), trumparẽgis ʽkrótkowzrocznyʼ (por. trum̃pas), sb. m. 

ʽkrótkowidzʼ. — Neoosn. regė-: regė́tas SD «widany» [ʽwidocznyʼ], regė́tojas ʽwidz, 

świadek; wizjonerʼ, regėtinai SD «jawnie; oczywiście, widomie». Neoosn. regėj-: regė́jimas 

ʽwidzenieʼ, SD też «widzenie wzrok» (por. judė́jimas). — WSE rēg-: łot. rẽ̦guôtiês a. rẽ̦gâtiês 

1. ʽ(w ciemności) ukazywać się oczom, stawać przed oczamiʼ, 2. ʽgapić się, oglądać się za 

siebieʼ, 3. ʽpłoszyć się (o zwierzętach)ʼ, nomen rēgi m.pl. ʽzjawa, widmo, urojenieʼ (*rēgai). 

— SO rag-: rãgana (zob.), rãginti (zob.), ragùs ʽmający dobre, bystre oczy, dokładnie 

widzący, przenikliwyʼ. 

 règzti, rezgù (war. rezgiù), rezgiaũ 1. ʽsplatać, wiązać (sieć, siatkę, łapcie)ʼ, 2. ʽrobić 

na drutach – pończochy, rękawiceʼ (Moterys pančekas, o vyrai bučius rẽzgė ʽKobiety 

pończochy, a mężczyźni bucze splataliʼ), 3. przen. ʽnawiązywać rozmowę, mówićʼ (por. pol. 

pleść ʽmówić bez sensu, bez zastanowienia, gadać, paplaćʼ), pãsakas rẽgzti ʽopowiadaćʼ, 

põterius rẽgzti ʽodmawiać pacierzeʼ, 4. przen. ʽczytaćʼ. Refl. règztis 1. ʽgramolić się, włazićʼ 

(Pradėjo règztis ant arklio ʽZaczął gramolić się na koniaʼ), 2. ʽkłócić sięʼ, 3. Nesirezgė kalba 

ʽNie kleiła się rozmowaʼ. Dawne prs. na -i̯a-: aprezgiu SD «nawięzuię co; oplatam co» (syn. 

appinu), įrezgiu SD
1 «wsadzam» (syn. įsadinu, abkalu). Lit. rezg-, z antycypacyjnym 

udźwięcznieniem, jest refleksem pie. pwk. *resg- ʽwikłać, splataćʼ (LIV
2 507), por. wed. 

rájjuḥ f. ʽsznur, linaʼ (-jj- wskazuje, że jest to sb. postverbale od prs. *rajjati ʽsplataʼ < pie. 

*resg-e-ti), łac. restis, -is f. ʽpowróz, lina, sznurʼ (z *resktis < pie. *Hresg-ti-, de Vaan 521), 

ags. resc, risc, śrdn. risch ʽsit, sitowieʼ. Zmiana *sg w zg ma paralelę w mezgù, mègzti. — 

Drw. od rezg-: rezgė́ti (zob.), rẽzgė a. rezgė ̃ ʽkosz spleciony z łyka, z pokrywą (do 

przenoszenia kartofli, mąki, do suszenia serów); wór sianaʼ (war. ze WSE: rėzgė)̃, rẽzginės 

(zob.). Neopwk. rezg̓ - (⇐ rezgiù): rezgióti iter. ʽsplatać, wiązaćʼ. Por. razgióti ⇐ razgiaũ; 

raizgióti ⇐ raizgiaũ. Z jęz. łotewskiego por. režģît, -u, -ĩju ʽplątać, przewracać, 

rozgrzebywaćʼ, režģinât ʽprzesiewać na przetaku, przewiewiać ziarnoʼ. Zob. LEW 713, ALEW 

856n. — Drw. z regz-C-: rẽgztis, regztỹs, pl. rẽgzčiai 1. ʽzrobiony ze sznurka wór, 
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umocowany na dwu drewnianych łękach, służący do przenoszenia siana lub słomyʼ522, war. 

f. rẽgztė, regzčià (syn. rẽzginės), 2. ʽsiatka na zakupyʼ (syn. regztùkas), 3. ʽsieć, hamakʼ, 4. 

DP ʽkoszʼ. N.rz. Rekstỹs, Rẽkstinas. — War. ze zmianą ks > kš (pisownia fonetyczna): rẽkštė 

ʽkosz, torba; siatka do łowienia rakówʼ, rẽkštis ʽregztisʼ. — N.m. Rẽzgiai, Rezgỹs, Parezgỹs. 

— WSE rėzg-V: rėzgà ʽkto papla, mówi bzduryʼ (por. rezgė́ti), rėzgė ̃ (zob. wyżej rẽzgė), 

rėz̃giai m.pl. ʽsznurkowa siatka do przenoszenia siana a. słomyʼ. — WSE rėgz-C: rė́gzčiai 1 

p.a., rėg̃zčiai 2 p.a. m.pl. ʽsiatka do przenoszenia siana lub słomyʼ. War. zasymilowany: m. 

rė́kščiai, f. rė́kščios (pisownia fonetyczna). — SZ rizg-: rìgzti (zob.). — SO razg-: razgýti 

(zob., tam też nomina z razg-). — Nowy SO raizg-: raizgýti (zob.). 

 reĩkalas 3 p.a. ʽsprawaʼ (be reĩkalo ʽbez potrzebyʼ) — drw. dewerbalny z suf. -al- od 

reikė́ti ʽbyć potrzebnymʼ (zob.). Paralele: smird̃alas ⇐ smirdė́ti; varṽalas ⇐ varvė́ti; žìbalas 

⇐ žibė́ti. — Drw. reikaliausias stlit. ʽnajpotrzebniejszyʼ, reikalìngas ʽpotrzebnyʼ. Vb. denom. 

reikaláuti ʽwymagać, żądaćʼ, ⇒ reikalãvimas ʽżądanie, wymaganie, potrzebaʼ. 

 reikė́ti, reĩkia, reikė́jo ʽbyć potrzebnymʼ, reĩkia impers. ʽtrzeba, powinno się, należy, 

wypadaʼ, SD «potrzeba iest, trzeba», nereĩkia ʽnie potrzeba, nie ma potrzebyʼ. Stlit., gw. 

reikiù, -iaũ, -ti ʽpotrzebować; musiećʼ — vb. denominativum o paradygmacie zbudowanym 

wokół formy 3 os. prs. reĩkia ʽtrzebaʼ. Forma prs. powstała drogą opuszczenia łącznika w 

zwrocie reikia yra/est(i), w skład którego wchodził rzecz. reikia ʽpotrzebaʼ. Por. stlit. o tai 

kiek anas žinotų sant reikia ant garbos varda sava PK 24025 ʽA to ileby on znał być 

potrzebno ku chwale imienia swegoʼ. jai jo reikia būtų PK 22017 ʽgdyby go potrzebowałʼ. 

Synonimem reikia jest sb. reikà, por. reikà yrà ʽjest potrzebaʼ. Etymologia nomen nie jest 

ustalona. Brak związków pozabałtyckich. Por. LEW 714, który rozważa związek reik- z czas. 

riẽkti ʽorać po raz pierwszy; kroićʼ. Podobnie ALEW 859. — Cps. pérreikėti ʽprzestać być 

potrzebnymʼ, prireĩkti ʽbyć potrzebnym, stać się potrzebnym; potrzebować, odczuwać 

potrzebęʼ (Man prìreikė šitos knygos), ⇒ prireĩkus adv. ʽw razie potrzeby, gdy zajdzie 

potrzebaʼ – skostniała forma ptc. prt. act. (GJL III, § 671). — Nomina: bereikiamai DP adv. 

ʽdostatecznieʼ, bereiktinaĩ DP adv. ʽz umiarem, np. jeśćʼ, póreikis ʽpotrzebaʼ, reĩkalas (zob.), 

reĩkiamas ʽpotrzebny, odpowiedni, właściwyʼ, SD «potrzebny» (reikiami daiktai m.pl. SD 

«potrzeby, rzeczy potrzebne», nereikiamas daiktas SD «niepotrzebna rzecz»), reikingas BRB 

ʽpotrzebnyʼ, reiklùs ʽ(dużo) wymagającyʼ, reikmuõ m. ʽnarzędzie, przybórʼ, reĩkmenys m.pl. 

ʽprzybory, przyrządy; sztućce; wyposażenieʼ (⇒ neoosn. reikm-: reikmė ̃ ʽpotrzebaʼ, por. 

retmė,̃ smulkmė;̃ stlit. reikmena i reikmenia WP ts.). Cps. reikiavietė SD «prywet, wychod; 

wychod pospolity» [ʽustępʼ], reĩkvietė ts. (por. vietà). — Od sb. reikà utworzono vb. denom. 

reikóti ʽużywaćʼ, išreikóti ʽzużyć, spożytkować; roztrwonić (pieniądze, majątek)ʼ. 

 reikšmė ̃ 3 p.a., acc.sg. réikšmę ʽznaczenie, sens; waga, doniosłość, wartośćʼ, žõdžio 

reikšmė ̃gram. ʽznaczenie wyrazuʼ (war. akc. reĩkšmę 4 p.a.) — dewerbalne abstractum z suf. 

-mė od neopwk. reikš-, por. réikšti m.in. ʽmieć znaczenieʼ. Paralele: drausmė ̃ ⇐ draũs(ti), 

grėsmė ̃⇐ grės̃(ti). Por. też reikmė ̃⇐ reĩkti, tvermė ̃⇐ tvérti. — Drw. reikšmìngas ʽznaczący, 

ważnyʼ (⇒ reikšmingùmas ʽważność, doniosłośćʼ). Vb. denom. į-, suréikšminti ʽnadać czemu 

znaczenieʼ. 

 réikšti, réiškia, réiškė 1. ʽznaczyć, mieć znaczenie, oznaczać co, wyrażać, 

przedstawiaćʼ, 2. ʽwyrażać słowami, np. uczucia, przekonania; wypowiadać pogląd, zdanie; 

okazywać, wyrażać (podziękowanie, współczucie, zaniepokojenie, pretensje, protest)ʼ, 3. 

ʽwyznawać, wyjawiaćʼ, 4. ʽmieć wagę, znaczenie, ważyćʼ (Jam pareiga daugiau reiškia, 

 
522 Por. Kitą kartą rẽgztis buvo iš kanapių ʽDawniej r. robiło się z włókien konopiʼ. Prisikimšk rẽgztį, kad visai 

dienai užtektum ʽNapchaj sobie cały r., żeby [ci] na cały dzień starczyłoʼ. Rẽgztis šieno trims arkliams mažai 

ʽR. siana [to] za mało dla trzech koniʼ. 
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nekaip žmonių nuomonė ʽDla niego obowiązek więcej znaczy niż opinia u ludziʼ), išréikšti 

ʽwyrazić, unaocznić, ukazać; przekazać słowami, wypowiedzieć; wyjaśnićʼ. Refl. réikštis 

ʽuwidaczniać sięʼ. — DP: reikšti ʽwyrażać, oznajmywać; objawiaćʼ, PK 11416 Kaltes mūsų 

visokias tau, viešpatie, reiškiam ʽZłości nasze przed tobą [Panie] wszytkie wyznawamyʼ. SD
1 

apreiškiu «obiawiam; obwieszczam (syn. apsakau); rozgłaszam; roznoszę, roznaszam», SD 

«obiawiam, wyiawiam», refl. sapnas išsireiškia SD «wyiawia się komu sen». — Uzus 

starolitewski dowodzi tego, że réiškia było kiedyś kauzatywem do intr. rýkšta ʽrozkrywa się, 

wyjawia się, ukazuje sięʼ itd., zob. rýkšti II. Znacz. etym. ʽsprawić, że coś widać, że coś jest 

widoczne (wiadome, znane)ʼ. Pod względem intonacji pdg. réikšti stosuje się do osnownego 

rýkšti. Paralele dla neoapofonii ī ⇒ ei: nỹkti ⇒ néikti; plýšti ⇒ pléišėti. Próba powiązania 

reišk- z przymiotnikiem scs. strus. rěsnŭ ʽprawdziwyʼ, słń. résen ʽpoważnyʼ w praformie bsł. 

*raišk-na- (por. BSW 242, LEW 714) napotyka na trudności tak fonetyczne, jak i 

morfologiczne. ALEW 857 stwierdza brak jasnej etymologii. O pewnej próbie powiązania 

réikšti z czas. rė́žti ʽrznąćʼ jest mowa s.v. rýkšti II. — Drw. apréikšdinti ʽobjawić, wyjawić, 

ujawnićʼ, nomina: apireiškus SD
1 «okazały», apireiškumas SD

1 «okazałość», reikšmė ̃(zob.), 

reikštas stlit. ʽważny, poważny; jasny, wyraźny, oczywistyʼ, užreiškimas DP ʽzjawienieʼ. — 

SZ ryšk-: rýkšti II (zob., tam też nomina z ryšk-). — SO raišk-: ráiškytis DP ʽpojawiać się, 

zjawiać sięʼ. Nomina: raiškà ʽwyraz, wyrażenieʼ, ráiškus ʽjasny, wyraźny, wyrazistyʼ, DP 

ʽjawnyʼ, neraiškus SD «nieokazały», ⇒ ráiškiai adv. ʽjasno, wyraźnieʼ, DP ʽjawnieʼ. War. 

raikš-: raikštė ̃LZŽ ʽpolana, rzadsze miejsce w lesieʼ (znacz. etym. ʽjasnośćʼ), raikštus b.z.a. 

ʽjasny (jak iskra)ʼ; raiškybė SD «pozor, okazałość», cps. savìraiška ʽwyrażenie samego 

siebie, ekspresjaʼ (por. sãvas). 

 réižtis, réižiuos, réižiaus gw. 1. ʽnatężać się, wysilać sięʼ: Reižte insiréižęs traukia 

arklys ʽKoń ciągnie [wóz] z wielkim wysiłkiemʼ, 2. przen. ʽkłócić sięʼ (Marti su moša 

besireižia, t.y. besipjauna, baras JU ʽSynowa wciąż się kłóci z siostrą mężaʼ), 3. ʽwynosić się 

nad innych, chełpić sięʼ — ten czasownik przedstawia gwarowy dublet do szerzej znanego 

rę́žtis (zob.). Dyftongiczny pwk. reiž- jest wytworem litewskim: polega na neoapofonii *rež- 

⇒ *riž- ⇒ *reiž-, tj. na derywacji nowego SP/SE od SZ, który pierwotnie należał do 

monoftongicznego pwk. rež- (z pie. *h3reǵ-, por. parežìnti rañką ʽwyprostować rękęʼ s.v. 

rę́žtis). Paralele dla derywacji ReT ⇒ RiT ⇒ ReiT: plečiù ⇒ plìsti ⇒ pleĩsti; smègti ⇒ smìgti 

⇒ smeĩgti; brègzti ⇒ brìgzti ⇒ bréizgėti. Stosunek RiT ⇒ ReiT obrazuje odwrócenie starszej 

reguły SP ReiT ⇒ SZ RiT . — SZ riž- jest poświadczony czasownikiem rìžti, rỹža (*rįža < 

*rinža), rìžo, parìžti ʽo włosach: zjeżyć się, nastroszyć sięʼ (znacz. etym. ʽwyprostować sięʼ, 

to z ʽwyprężyć sięʼ). — Obok riž- stoi długowokaliczny alternant ryž- (rįž-), który 

wyabstrahowano z prs. infigowanego *ri-n-ža, uzupełnionego sufiksem -sta-: *rinž-sta > 

*rinš-sta > *rįš́ta, pisane rýžta. Por. pdg. rýžti, -ta, -o ʽpęcznieć, nabrzmiewać i pękać – o 

pączkach liści, kwiatówʼ, parýžti ʽwzbierać, powiększać się – o wymionach krowy przed 

ocieleniemʼ. Być może należy z neopwk. ryž- powiązać n.m. Rỹžiškė, Parỹžė i Parỹžius 2x. 

Por. też stpr. Parys (AON 115; inaczej NMP VIII, 318). — LIV
2 503 bez jakiegokolwiek 

uzasadnienia zaliczył lit. réižti do pwk. pie. *rei̯ǵ- ʽ(sich) strecken, recken, rozpościerać 

(się)ʼ. Równie arbitralnie Matasović 312 przydzielił réižti do pwk. pie. *(H)rei̯ǵ- ʽbind, 

reach, wiązać, sięgaćʼ, zaś lit. akut uznał za fonetyczny przejaw tzw. prawa Wintera. Derksen 

2015, 380 trafnie przypuszczał, że réižti jest nowotworem, mającym za podstawę 

ʽsekundarny st. zanikowyʼ (autor odtwarzał *rįž́ ⇐ *rę́ž-). — Neoapofonia riž- ⇒ raiž-: 

ráižytis (zob.). — Drw. įsiréižimas ʽupór, zawziętośćʼ; réižėtis: įsiréižėti, -ju, -jau ʽbyć 

naprężonym pod niesionym ciężaremʼ (Nešu maišą net insiréižėjęs ʽCały naprężony niosę 

wórʼ). 

 rejà 4 p.a. żm. 1. ʽznajdujące się pod jednym dachem budynki gospodarcze: stodoła, 

odryna na siano, suszarnia, szopa do przechowywania plewʼ (war. rijà), 2. ʽsuszarnia zboża 
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a. lnuʼ (war. rijà) — zapoż. z łot. rija (⇐ est. riha, liwij. rī, zob. ME III, 523, LEW 716. — 

Zapoż. litewskie w błr. gw. rė́ja, réja ʽstodołaʼ, ros. gw. rej, réja ts. (Urbutis, Balt V:2, 1969, 

150n. = Urbutis 2009, 384n.). 

 rek-: w pewnej grupie wyrazów pwk. rek- wywodzi się z ker- przez metatezę skrajnych 

spółgłosek leksemu. Por. następujące oboczności: rekẽtis ʽdrzewo gałęziaste, rozkraczyste; 

motowidło; urządzenie do młóceniaʼ, war. reketỹs (⇒ pol. gw. rakieć ʽprzyrząd do zwijania 

niciʼ) : kerė́tas ʽktóry się rozrósł wszerz, rozkrzewiłʼ, kẽretas ʽ(stworzenie) małe, nie 

rosnąceʼ; reketýnas ʽmiejsce gęsto zarośnięte krzakami, trudne do przejściaʼ; rekẽžis ʽdrzewo 

niskie i gałęziaste; słup z obciętymi gałęziami, służący do suszenia garnków; motowidłoʼ : 

kerė́ža ʽkrzew niski i rozgałęzionyʼ. Chodzi tu o derywaty czasownika kerė́ti ʽrosnąć wszerz, 

rozgałęziać sięʼ (zob.), które w następstwie metatezy uległy pewnemu zróżnicowaniu 

znaczeniowemu. W kwestii metatezy por. gerb̃ti, kèpti, žiẽsti. 

 rekrùtas 2 p.a., rekrū́tas 1 p.a., rekrū̃tas 2 p.a. ʽrekrutʼ — zapoż. z nwn. Rekrut m. (GL 

24, 109, Čepienė 128; POLŽ 556 widzi tu polonizm). War. gw. rakrū́tas, z dysymilacją: 

akrū́tas, ãkrūtas (por. rarõtai > arõtai, GJL I, § 541). — War. akc. rẽkrūtas 1 p.a. odpowiada 

ros. rékrut i pol. rekrut. 

 rėk̃šti: nurėk̃šti, nùreškiu, nùrėškiau ʽzerwać, zrywać (owoce, kwiaty, liście, gałązki)ʼ. 

SD: žiedų nureškiu «kwiat obrywam», nureškiu, raškau «obrywam owoc», nureškiu obuolį 

«urywam iabłko». Refl. nusirėk̃šti ʽzerwać sobie pojedynczy owocʼ. — WSE rėšk-: 

nùrėškiau (prt.), drw. nurėškimas SD
1 «obrywka», SD «urywcza, urywka» [ʽurywanie, rwanie 

owocówʼ] (syn. nutraukimas), rėškùs ʽwysoki, gęsty, np. o trawieʼ. — SO rašk-: raškýti 

(zob., tam też nomina od rašk-). Bez jasnych związków zewnętrznych, por. LEW 716, ALEW 

846, 859. — Do pwk. rešk-/rašk- należało kiedyś *rišk-, mianowicie jako forma SZ typu RiT 

⇐ ReT. Por. z jednej strony riškẽlė ʽchusta na szyjęʼ, z drugiej strony ewentualnie prs. infig. 

*ri-ñ-ška ʽrwie sięʼ (prt. *rìško, inf. *rìkšti), które mogło wydać rýkšti I ʽrwać się, strzępić 

sięʼ (zob. s.v., gdzie jednak dano pierwszeństwo hipotezie pie. *(h1)rei̯ḱ- ʽrwać, drzeć, 

łamaćʼ, por. LIV
2 504). — Nowy SO raišk- ⇐ rišk-: *raiškyti iter. ʽobrywaćʼ, o czym 

świadczą co najmniej dwa drw.: raiškymas SD «obrywanie», syn. pešimas (dotąd 

emendowane na raškymas, chyba niesłusznie) oraz wsch.-lit. raikštė ̃ʽrózgaʼ (LZŽ). Paralele: 

blais- ⇐ blis- (s.v. blìsti); raiž- ⇐ riž- (s.v. rė́žti); spais- ⇐ spis- (s.v. spìsti). — War. reiškyti 

b.z.a. ʽzrywać owoceʼ (w dajnach), pokazuje zmianę ai w ei, podobnie jak geinióti i 

skreidìnti. 

 °rèkti, tylko w cps. surèkti, surenkù, surekaũ 1. ʽwykrzyknąć, zacząć krzyczećʼ, 2. 

ʽwydać głos – o prosięciuʼ, 3. ʽzawołać, wezwać kogośʼ (Surek tėtę valgyti ʽZawołaj tatusia 

jeść [do stołu]ʼ). Drw. rẽkinti iter. ʽpokrzykiwaćʼ, rekdýti caus. ʽdoprowadzić do wybuchu 

krzyku a. płaczuʼ. Lit. rek- ma odpowiedniki z jednej strony w słow. rek- (scs. rekǫ, rešti 

ʽεἰπεῖνʼ, strus. reči, pol. rzec), z drugiej strony w śrwalij. reg- ʽkląć, przeklinaćʼ, sti. 

racayati ʽszykuje, tworzyʼ, goc. ragin n. ʽpostanowienieʼ, toch. A rake, toch. B SO *rak- w 

verbum nie jest poświadczony (*rakyti). Por. ʽsłowoʼ. Pie. *rek-/*ṛk- lub *rekH-/*ṛkH- 

ʽporządkować; kazaćʼ (LIV
2 506). Por. IEW 863, BSW 243 (pbsł. *rekō), LEW 716n. — WSE 

rėk-: rėk̃ti (zob.). — SZ rik- ⇐ rek-: rìkti I (zob., tam też o WSZ ryk-). — SO *rak- w 

verbum nie został utrzymany (*rakyti, *rakoti). Ewentualne nomina postverbalia można 

upatrywać w słowiańskim, por. scs. rokŭ ʽgranicaʼ, narokŭ ʽumówiony termin; głos, decyzja 

podjęta przy głosowaniuʼ, obrokŭ ʽżołdʼ, prirokŭ ʽprzezwisko, cognomenʼ, sŭrokŭ 

ʽzarządzenieʼ, ros. porók ʽprzywara, wadaʼ, pol. rok ʽczas roczny, annusʼ, przest. narok 

ʽprzykazanie boskie; oszczerstwoʼ (narokiem adv. ʽpozornie, na pozórʼ). NB. LIV
2 506, 

przyp. 2 wymienił lit. rãkas ʽTermin, Grenzeʼ jako genetyczny odpowiednik słow. rokŭ 

ʽTerminʼ. Nie jest to słuszne, ponieważ lit. wyraz jest slawizmem (zob.). 
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 rėk̃ti, rėkiù, rėkiaũ 1. ʽkrzyczeć, wrzeszczećʼ (rėk̃ti visà gérkle ʽkrzyczeć na całe 

gardłoʼ)ʼ, 2. ʽkrzyczeć na kogo, ganić, łajać kogoʼ, 3. ʽgłośno płakać, szlochać; jęczeć, 

skarżyć się:, 4. ʽo bydle: ryczeć; o ptakach: wydawać głosʼ. SD rėkiu «mruczę» (syn. urščiu), 

«ryczę» (syn. bliauju), «wrzeszczę» (syn. šaukiu). Odpowiednik łot. rèkt, rēcu, rēcu ʽryczeć 

(o niedźwiedziu, lwie), głośno krzyczeć, wyć; głośno płakać, szlochaćʼ. Formacja na st. 

wzdłużonym do rek-/rik- (pie. *rek-/*ṛk-), zob. rèkti, rìkti I. Być może jest to pdg. 

quasiprymarny, który ukształtował się wokół prs. iteratywnego na WSE: *rėkiu, inf. *rėkyti. 

Por. typ mė́tyti ⇐ metù obok scs. -mětati ⇐ metǫ. Suponowana osnowa iter. *rėk-y- ma 

paralelę w słow. rěk-a-, por. scs. prěrěkati ʽsprzeciwiać sięʼ, prirěkati ʽdopowiadaćʼ, stczes. 

riekati, czes. říkati ʽmówić, powiadaćʼ, pol. narzekać ʽutyskiwać, żalić sięʼ, ros. nerekátь 

ʽnazywać, nadawać imię; obwiniać, czynić zarzutyʼ; scs. narěkovati, -rěkujǫ ʽobwieszczać, 

oznajmiaćʼ. Nieco inaczej LEW 716n., REW II, 508n., ALEW 859. — Drw. surėk̃ti, -rėkiù, 

sùrėkiau ʽkrzyknąćʼ, užrėk̃ti ts. Iter. rė́kauti ʽwrzeszczećʼ (SD rėkauju unt ko «fukam»). Z 

innymi sufiksami: rė́kinti, rė́kčioti ʽpopłakiwać, kwilić – o niemowlęciuʼ. Caus. rė́kdinti a. 

rė́kdyti ʽdoprowadzać kogoś do krzyku, do płaczuʼ. Momentiva: rė́ktelėti ʽkrzyknąćʼ, rė́kterti 

ts. Por. łot. rẽkuôt ʽrozmawiać, gawędzić, opowiadaćʼ. Nomina: rėk̃alas ʽpłacz małego 

dzieckaʼ (⇒ rė́kaloti a. rė́kalioti ʽkrzyczeć, wrzeszczeć; płakać – o małym dzieckuʼ), rė́kla c. 

ʽkrzykacz, płaksaʼ, rėklė ̃a. rėk̃lė ʽkrtańʼ, pejor. ʽgardłoʼ, rėk̃smas ʽkrzykʼ (⇒ neoosn. rėks-: 

stlit. rėksimas ʽwrzaskʼ, por. rėksimu ir pyškėjimu, verksmu ir lamentais DP 5279 ʽwrzaskiem 

i trzaskiem, płaczem i lamentamiʼ), rėksnỹs ʽkrzykaczʼ, rėkū̃nas ʽkrzykaczʼ, rėkùs 

ʽkrzykliwy; płaczliwy, mazgajʼ. Por. łot. rēkls ʽkłótliwy, swarliwyʼ, rẽksnis ʽpłaczliwa 

osobaʼ. — Nawiązanie w psł. *rěk-: scs. rěčĭ ʽmowa, słowoʼ (por. scs. žalĭ : lit. gėlà), sirěčĭ 

adv. ʽto znaczyʼ, narěčije ʽrozstrzygnięcie, postanowienie, wyrokʼ. Aor. scs. rěxŭ z *rēk-s-

om sugeruje, że litewski pdg. ze WSE rėk- może mieć swe źródło w formie praeteriti 

pochodzenia aorystycznego. — Za refleks wzdłużonego SO *rōk- uchodzi czasownik scs. 

račǫ, račiti ʽmieć chęć, chciećʼ, czes. ráčit ʽżyczyć sobie, chciećʼ, stpol. raczyć ts., dziś 

ʽczęstować, ugaszczaćʼ, ironicznie ʽuczynić coś z łaskiʼ (Może raczysz wstać). Por. LIV
2 506, 

Boryś 508. 

 rekvà 2 p.a., gen.sg. rẽkvos gw. 1. ʽżelazna obrączka wprawiona w otwór piasty od 

strony nasadu osi, zabezpieczająca piastę przed ścieraniemʼ (też pl.t. rẽkvos, np. Stebulė 

apkalta rẽkvom ʽPiasta obita rekwamiʼ), 2. ʽżelazna obrączka służąca do umocowania kosy 

na drzewcuʼ, war. rėkvà DVŽ — zapoż. ze stbłr. rexva (kovalju za robotu buksy i rexvy dali, 

1695), błr. gw. réxva, -y, ze zmiany stbłr. refa (⇐ stpol. refa, ryfa, por. nwn. Reif m. 

ʽobrączkaʼ, Reifen m. m.in. ʽmetalowa obrączkaʼ). Por. ĖSBM 11, 275 (bez wzmianki o 

zapożyczeniu do lit.), LKŽ XI, 424 (ze wskazaniem na pol. gw. rechwa jako formę 

źródłową), Bańkowski III, 206. Lit. kv oddaje błr. xv (⇐ pol. f) również w zapoż. kvarmà, 

kvartū̃kas i kvorbà. Zob. też rėpà. — War. riekvà, riẽkvos 2 p.a. (Riekvà prispaudžia dalgę 

ingi dalgakotį ʽ«Riekva» przyciska kosę do drzewcaʼ) pokazuje oboczny wokalizm ie (por. 

pieskà ob. peskà, strielbà ob. strelbà). 

 rė́mai, -ų 1 p.a., rėm̃ai 2 p.a., rėmaĩ 3 p.a. m.pl. 1. ʽrama okiennaʼ, 2. ʽfutryna okna lub 

drzwiʼ, 3. ʽgłówna część warsztatu tkackiegoʼ (por. nwn. Webrahmen), 4. ʽszkielet brony, 

konstrukcjiʼ, 5. ʽrama obrazuʼ — zapoż. z pol. rama, pl. ramy (⇐ śrwn. ram(e) f., por. nwn. 

Rahmen m.). Por. GL 110, LEW 717. Samogłoska ė w osnowie nie została wyjaśniona. Czy to 

objaw adideacji do rėmiaũ, prt. do remiù, rem̃ti ʽpodeprzećʼ? — War. romà (Akėčiõs duntaĩ 

su romù LZŽ ʽZęby brony wraz z ramąʼ) ⇐ pol. rama. — War. rõmai m.pl. ʽrama; szkielet; 

futryna drzwiʼ ⇐ prus.-niem. rōm, rōme ʽRahmenʼ (GL 112). Odpowiednik łot. rāmis, rāms 

oddaje śrdn. rāme m. (EWD 1077, por. Jordan 84). 

 rémbėti, rémbėja, rémbėjo 1. ʽtwardnieć – o korze dębu, o skórze rąk, palcówʼ, 2. 
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ʽzabliźniać się – o ranieʼ, 3. ʽstawać się nieruchawym, gnuśnieć, kostniećʼ, 4. gw. ʽo dziecku: 

zatrzymywać się we wzrościeʼ. Odpowiednik łot. aprembêt ʽopóźniać się w rozwoju; 

pokrywać się strupemʼ. — SO ramb-: rambùs (zob.). — SZ rimb-/rumb- (por. Būga, RR II, 

261). SZ rimb-: rim̃bas 1. ʽspleciony w pewien sposób bat na krótkim biczysku, szpicrutaʼ 

(por. náika, rãpnykas), 2. ʽuderzenie takim batemʼ, 3. ʽkrwawa pręga od uderzenia batemʼ, 4. 

przen. ʽleńʼ (syn. rìmba), ⇒ vb. denom. rìmbyti, -iju, -ijau ʽbić, uderzaćʼ, rimbsóti ʽwidnieć – 

o prędze, szramie od uderzenia szpicrutąʼ. SZ rumb-: rumbà a. rum̃bas ʽblizna, szrama; 

wcięcie, nacięcie, karbʼ, przen. ʽzaobrębienie brzegu tkaniny; szewʼ. — Do pie. *remb-

/*rṃb- (IEW 864n., BSW 236). Por. z jednej strony SO psł. *rǫbiti, sch. rúbiti ʽrąbać, 

wycinaćʼ, ros. rubítь ʽrąbać, siekać, ścinać; stawiać (ścianę) z bierwion, belekʼ, stpol. rębić 

ʽwycinać las, rąbać drzewo na kawałkiʼ (frq. *rǫbati, por. ros. rubátь, pol. rąbać), z drugiej 

strony SZ śrdn. rump ʽtułówʼ, nwn. Rumpf m. ts. (znacz. etym. ʽucięty kloc drzewaʼ?). 

 remẽslas 2 p.a. stlit., gw. 1. ʽrzemiosłoʼ, 2. ʽnarzędzieʼ (m.in. MOP, CHB) — zapoż. ze 

stbłr. remeslo, rėmeslo n., por. błr. gw. ramjasló, -á n. War. f. remesla BRB, CHB (PAŽ 

392n., SLA 188n.). Zob. też remẽstas. 

 remẽsnykas 1 p.a., remesnỹkas 2 p.a. stlit. ʽrzemieślnikʼ (kurius remesnykai kaip būtų 

gražina, hebliavoja, aptašinėja, poleravoja DP 57541 ʽktore rzemieśnicy jakoby chędożą, 

heblują, ociesują, polerująʼ), SD «rzemieślnik; rzemięśnik», war. remẽsninkas, remesniñkas 

— zapoż. ze stbłr. remesnikъ, pol. przest. rzemieśnik, por. błr. ramésnik, -a. Stąd też łot. 

remesnieks. Por. SLA 189, LEW 717, ALEW 859n, ĖSBM 11, 91. — War. akc. remesnỹkas, 

remesniñkas 2 p.a. został dostosowany do odpowiednika błr. gw. ramjasník. War. 

remestnykas WP ʽrzemieślnikʼ ⇐ stbłr. remestnikъ, później też remẽstininkas. — Drw. 

wsteczny: remẽsas ʽrzemieślnik, zwł. cieślaʼ, m.in. BRB (por. serdẽčnykas ⇒ serdẽčas). Tu 

też łot. remesis ʽcieślaʼ, pl. remeši ʽrzemieślnicyʼ ⇐ remesnieks. Po reanalizie rem-es- 

urobiono od neoosnowy rem- n.agt. na -ik-: remiķis ʽcieślaʼ. Inaczej Būga, RR II, 304, 532: 

analiza rem-ẽs-as; ma to być rodzimy drw. od czas. rem̃ti, -iù ʽpodpieraćʼ, tróbą rem̃ti 

ʽbudować domʼ. 

 remẽstas 2 p.a., rẽmestas 3 p.a. stlit. 1. ʽrzemiosło, zajęcieʼ, 2. ʽnarzędzieʼ (m.in. BRB, 

SD) — przekształcenie formy remestva (BRB ʽHandwerckʼ) przez wymianę zakończenia -tva 

na -tas; zlitewszczenie stbłr. remestvo ʽrzemiosłoʼ, por. błr. ramjastvó, -á, pl. ramëstvy, -aŭ. 

Zob. też SLA 189, LEW 717, ĖSBM 11, 94, ALEW 859n.523 — War. z udźwięcznieniem stv > 

zdv: remesdva BRB (Būga, RR II, 533 widział tu raczej drw. z suf. -va od *remẽzdas, co 

miało być wariantem do remẽstas). Zob. też remẽslas. Wyrazy remẽstas i remẽslas zostały z 

czasem wyparte przez pożyczkę niemiecką, zob. ãmatas. 

 rem̃ti, remiù (war. remù), rėmiaũ 1. ʽpodeprzeć podporą, np. płotʼ (prie síenos rem̃ti 

ʽprzypierać kogo do muruʼ), 2. ʽstawiać, budowaćʼ, 3. ʽwywrócić coś zaparłszy się plecamiʼ, 

4. ʽo obszarze: ciągnąć się, sięgać do pewnej granicy; spotykać się, stykać się (o polach)ʼ, 5. 

ʽwywierać wrażenie przenikliwego bólu, kłućʼ (Ak, sopuliai krūtinę remia, nuo skausmo 

plyšta net širdis ʽAch, bóle kłują w piersi, od bólu nawet serce pękaʼ), 6. ʽwspierać kogo, 

dawać oparcie, pomagać komuʼ, 7. ʽpopierać co, aprobowaćʼ, 8. ʽuzasadniać, podawać 

motywy, dowodyʼ, 9. ʽzmuszać do czegoʼ, 10. ʽzaczynaćʼ (Rem̃sime dainuoti). Bezosobowo 

 
523 Zestawiany z lit. remẽstas wyraz stpr. romestue EV ʽtopór o szerokim ostrzu, Barteʼ pozostaje niejasny pod 

względem filologicznym. PKEŽ 4, 31 przyjął ad hoc wywód fonetyczny o < a < e i odtworzył wyraz 

*remest(u)vē. Miałby to być drw. z suf. -tuvē od sb. *remesa-. Nie można jednak przemilczać, że rzadki 

wyraz stlit. i gw. remẽsas ʽrzemieślnikʼ, stanowiący oparcie dla analizy Mažiulisa, nie jest formacją 

odziedziczoną, lecz zapożyczeniem, w dodatku przekształconym na skutek derywacji wstecznej (zob. s.v. 

remẽsnykas). — Ostatnio również Boryś 532 twierdzi (zapewne za REW II, 511), że lit. wyraz remẽsas 

upoważnia do analizy psł. *remeslo ʽrzemiosłoʼ jako *remes- + -lo albo *remes- +-slo.  
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użyta forma 3 os. prs. nèremia ʽo nogach: nie utrzymują (ciała w pozycji pionowej)ʼ: Žmogus 

taip nusilpnėjo, kad kojos nèremia ʽCzłowiek tak osłabł, że nie trzyma się na nogachʼ. Cps. 

atrem̃ti ʽpodeprzeć coś chylącego sięʼ, ataremiu SD
1 «odpieram» (syn. atrumstau), įrem̃ti 

ʽnapierać, naciskaćʼ, šaknis įremiu SD «korzenię się» (syn. įleidžiu, šakninuosi), išrem̃ti 

ʽwyprzeć, wypchnąć (drzwi z odrzwi), wysadzićʼ, parem̃ti ʽpodeprzeć, podpieraćʼ, surem̃ti 

ʽpodeprzeć (płot), ścisnąć z obu stron; naprędce postawić, zbudować; wesprzeć, pomóc 

komu; chwycić (o bólu), zwalić z nóg (o chorobie)ʼ, užremti ʽzaprzeć (drzwi), zamknąć (na 

zasuwę); zmusić (do uczenia się)ʼ. Refl. rem̃tis ʽpodpierać się czym, opierać się o coʼ 

(Remkis stalo, šliekis sienos ʽOprzyj się o stół, o ścianęʼ), ʽsprzeciwiać się, walczyć; 

przeciwstawiać sięʼ (Jis rẽmias prieš, nepasiduoda ʽPrzeciwstawia się, nie poddaje sięʼ), 

įsirem̃ti ʽwziąć się pod bokiʼ (syn. įsisprę́sti), susirem̃ti ʽzetknąć się, zewrzeć się (w 

zapasach, w bójce), zderzyć się; pokłócić się; sklecić sobie (chatkę)ʼ, užsirem̃ti ʽoprzeć się 

łokciamiʼ. — Drw. užremdýti ʽzaprzeć drzwiʼ, remė́ga c. ʽktoś wymagający wsparcia, 

podparciaʼ524 (na temat suf. -ėga por. kaklėgà oraz GJL II, § 501). — Pwk. lit.-łot. rem- 

należy do pie. *h1rem- ʽuspokajać sięʼ (LIV
2 252n.), por. wed. rámate ʽuspokaja sięʼ, 

rāmáyati caus. ʽuspokaja, koiʼ, gr. ἠρέμα adv. ʽłagodnie, delikatnie, ostrożnie, powoli, 

niecoʼ, goc. rimis n. ʽspokójʼ (*h1rem-es-). W tym świetle war. seṭowy rémti, remiù, rė́miau 

wygląda na wtórny. Por. LEW 718, ALEW 860. — Łot. rèmdêt ʽuspokoić, ukoić, złagodzić 

(ból)ʼ, aprèmdêt ʽostudzićʼ (iter. rèmdinât) z jednej strony oraz lit. rámdyti ʽuspokajać, 

uśmierzaćʼ (zob.) z drugiej strony mogą się opierać na formie praesens z suf. -d-, pb. *rem-

da ʽuspokaja sięʼ (por. łot. dzèmdêt s.v. gim̃ti). — WSE rėm-: rėmiaũ (prt.), drw. rėmėti b.z.a. 

ʽmieć oparcie, być opartymʼ, są́rėmiai (zob.), susirėm̃ėliai m.pl. ʽbijący się ze sobą, 

mocujący sięʼ, susirėmìmas ʽstarcie, utarczka, potyczkaʼ. — Podwójny refleks SZ rim-/rum-. 

1. SZ rim-: rìmti (zob.), rìmdyti ʽpodpierać co czymʼ, 2. SZ rum-: rùmtas gw. ʽpoważnyʼ, 

rumtaĩ ʽpoważnieʼ; też przed samogłoską: rumùs ʽ(o koniu) spokojny, powolny, leniwy; 

ciężkiʼ, rumiaĩ adv. ʽspokojnieʼ (zob. Būga, RR II, 261, gdzie też paralele na dwoistość 

im/um). — WSZ rym-: rýmoti a. rymóti (zob. rìmti). — SO ram-: rámdyti (zob.), ramstýti 

(zob.). Nomina: atramà ʽpodpora, poręczʼ, neramà ʽniepokójʼ (Ans neramõ[je] yra JU), 

nenúorama c. ʽczłowiek niespokojny, ciągle będący w ruchuʼ (por. na SZ nenúorima), 

rameñtas a. ramañtas ʽkula, szczudłoʼ (o sufiksie ŽD 374n.), ram̃tis (zob.), ramùs (zob.). — 

WSO rom- < *rām-: romùs (zob.). 

 rė́muo, -ens 1 p.a., acc.sg. rė́menį ʽzgagaʼ, war. rėmuõ, -eñs 3 p.a.; odpowiednik łot. 

rēmens, rēmins ts. — budowa wskazuje na dewerbalne abstractum z suf. -men- od 

zaginionego pwk. *rė- ʽpiec, palićʼ (brak nawiązań ie.). Znacz. etym. ʽpieczenie, palenie w 

przełykuʼ. Paralele słowotwórcze: sėmuõ ʽsiew, siejbaʼ ⇐ sė́ti; armuõ ʽoranie, orkaʼ ⇐ árti. 

— Neoapofonia ė ⇒ ie: riemuõ ʽzgagaʼ, drw. riemulỹs i riemuvà ts. Podobnie w jiegà, 

kíežas, mėsiẽdas i viežà. — Neoosn. rėmen-: rėmenỹs ʽzgagaʼ. Drw. wsteczny: rė́mas (por. 

tešmen- ⇒ tẽšmas), też f. rė́ma. 

 rémžti, rémžiu, rémžiau 1. ʽrąbać, żąć (żyto), kosić (siano)ʼ, 2. ʽbić, uderzaćʼ, 3. 

ʽłupać, obierać z łupinʼ, 4. ʽdrapać, skrobaćʼ (Rémžia nagais krūtinę ʽDrapie się w pierśʼ), 5. 

ʽwygrzebywać, wykopywać (kartofle)ʼ, užrémžti ʽwymierzyć cios, uderzyćʼ, refl. susirémžti 

ʽpokłócić sięʼ. Morfem rámž-C jest zapewne neopierwiastkiem. Mógł on powstać drogą 

dysymilacji nC > mC z *rénž-C < pb. *rē-n-ž-525, tj. z tematu infigowanego od pwk. rėž- 

 
524 Por. Kūdikis vienmetis yra dar remė́ga, t.y. neštyvas JU ʽRoczne niemowlę jest jeszcze «remėga», tj. nie 

trzyma się prosto, musi być podtrzymywaneʼ. 
525 Paralele na dysymilację: 1. grémdžiu < gréndžiu (zob. grémžti i grę́sti), 2. kumštas SD1 «kunszt» < kunštas 

(zapoż. z pol. kunszt), 3. siùmdyti ʽszczuć, podszczuwaćʼ obok siùndyti ʽszczuć, judzić, podżegaćʼ, to z 

*siunt-dy- (do siunčiù, sių̃sti ʽsłać, posyłaćʼ). Gdyby do dysymilacji nie doszło, to mielibyśmy do czynienia z 
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ʽrznąć, kroićʼ < pie. *u̯reh1ǵ-, por. gr. ῥήγνυμι ʽłamać, rozbijać, druzgotać, szarpaćʼ (zob. 

rė́žti). Nieprawdopodobne zbliżenie z rem̃ti figuruje w LEW 718 (s.v. rémžtis). — Brak 

alternantów †rámž-C, †rìmž-C. Jest za to SZ rùmž-C: rùmžti, -iu, -iau ʽskrobać, obierać 

kartofle; mocno skrobać; zbierać z pola, wykopywać kartofle, kopać doły, groby; rwać 

trawę, drapać skórę; zdzierać ubranieʼ, refl. rùmžtis ʽmocować się; kłócić sięʼ. Ten refleks 

wolno interpretować jako alternatywę dla SZ †rìmž-C. Por. rùmtas ob. rìmtas; kum̃šas ob. 

kim̃štas; į́tumpas ob. tim̃pti. Vitkauskas, ALL LX, 2009, 133 dopuszczał ewentualność, że 

rumž- jest wsch.-litewskim wariantem do ramž- (st. o do remž-). 

 rė́nas, -à 3 p.a. gw. ʽopieszały, gnuśny, ospałyʼ (syn. lėt̃as, rẽtas). Koresponduje z łot. 

rẽ̦ns ʽrzadki, niegęsty; rzadko rosnącyʼ (rẽ̦ni rudzi ʽrzadkie żytoʼ); o tkaninie: rzadko, luźno 

utkana; o wietrze: słaby, przyjemny; o wodzie: letniaʼ, przy czym zgodności formalnej 

towarzyszą odchylenia znaczeniowe po stronie łotewskiej. Bez uznanej etymologii. ME III, 

520 rekonstruował *rēdns, by uzyskać połączenie z rēds ʽrzadkiʼ. Karulis II, 114n. wskazał 

jako drugą ewentualność fonetyczny wywód rēns z *rēm-nas, to od rēms ʽcichy, spokojnyʼ 

jako wariant do rāms (por. lit. romùs). LEW 720 poprzestał na zestawieniu form litewsko-

łotewskich. — Vb. denom. rė́nauti ʽrobić coś opieszale, ślamazarnieʼ, atsirė́nauti ʽprzyjść ze 

zwłoką, z ociąganiem sięʼ, rėnúoti ʽpracować powoli; szykować się do czego powoli, długo, 

guzdrać sięʼ. 

 rénčytis, rénčijuosi, rénčijausi gw. ʽporęczyć, zaręczyć za co, dać gwarancjęʼ, zwykle 

pasirénčyti (Kaip galiu aš tavi pasirénčyti, tavęs nepažindamas?! ʽJak ja mogę za ciebie 

poręczyć, nie znając cię?! Pasirénčyk man ant vekselio! ʽPoręcz mi na wekslu!ʼ), war. 

rañčytis, pasirañčyti — zapoż. z pol. gw. ręczyć się, poręczyć się za kogo (na 

Wileńszczyźnie); forma zwrotna polskiego czasownika jest objawem interferencji 

białoruskiej, por. odpowiednik błr. paručýcca, -ručúsja, 3 sg. -rúčycca ʽporęczyćʼ. Osobno 

zob. zapożyczenie błr. w lit. rùčytis (pasirùčyti). — Forma niezwrotna rañčyti jest słabiej 

poświadczona, por. Aš rančiju, kad arklys geras ʽRęczę, że koń jest dobryʼ. War. rañčinti, 

por. Aš už jį rañčinu, kad jis nepaėmė pinigų ʽJa za niego ręczę, że on nie wziął pieniędzyʼ. 

Zob. też POLŽ 147. 

 °rendėti (znane tylko z Bretkuna): nurendėti a. užrendėti ʽo słońcu: zajść, zachodzićʼ, 

por. Tę jis apsinakvojo, nesa saulė buvo nurendėjusi BRB ʽTam przenocował, ponieważ 

zaszło słońce. Da bleib er vber nacht, denn die Sonne war vntergegangenʼ. Dotąd bez dobrej 

etymologii, zob. LEW 718n. (zestawienie z cs. izroniti i goc. urinnan), ALEW 860: 

«Etymologischer Anschluss ist nicht klar». Wydaje się, że temat rend-ė- można ująć jako 

drw. od neopwk. rend-, który został wyabstrahowany ze (słabo poświadczonego) prs. infig. 

rendù ʽtoczę kamieńʼ, zob. s.v. rèsti. Porównywalne formacje od infigowanego neopwk. na 

SE to įstémbėti ʽo roślinie: rosnąć w łodygęʼ, sustémbėti ʽo łodydze: stwardniećʼ ⇐ stembù, 

stèbti; nuskréndėti ʽzabrudzić sięʼ ⇐ skrendù, skrèsti. Mniej prawdopodobny scenariusz to 

sonoryzacja *°rentėti > °rendėti, gdzie osnowne rent- należało do prs. infig. rentù (rzadkie) : 

ritaũ, rìsti m.in. intr. ʽtoczyć się, przesuwać się ruchem obrotowym (o kamieniu, kłębku, 

monecie)ʼ. Por. sonoryzację w rántas > rándas i kantãpyti > kandãpyti. — NB. Ruch słońca 

na nieboskłonie opisują też pokrewne czasowniki o pwk. rid-/ried-, por. ridéntis, rìdinti i 

riedė́ti, np. Saulė ridenosi vis aukščiau ʽSłońce toczyło się coraz wyżejʼ. Saulė teka ridinà 

ʽSłońce przetacza swój krągʼ. Saulė riedėjo pavakarėn ʽSłońce staczało się ku zachodowiʼ. 

 reñgti, rengiù, rengiaũ 1. ʽszykować, przygotowywać, organizować; knućʼ, 2. ʽubierać 

(dziecko)ʼ, išreñgti ʽrozebrać; wyprawić w drogęʼ. Refl. reñgtis, -iúosi, -iaũsi ʽszykować się, 

przygotowywać się; ubierać sięʼ, DP ʽspieszyć się, kwapić sięʼ, įsireñgti ʽurządzić się, sobieʼ, 

 

brzmieniem †rę́žti, por. rę́žtis < *renž-; grę̃žti < *grenž-.  
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nusireñgti ʽrozdziać się, rozebrać sięʼ, pasireñgti ʽprzygotować sięʼ. Należy do pwk. pie. 

*u̯rengh- ʽzwijać, skręcaćʼ (LIV
2 700: tylko bałtyckie i germańskie), por. stang. wringan 

ʽmocno skręcać, wyżymaćʼ, nwn. wringen ʽwyżymaćʼ, stwn. ringan ʽstarać się, usiłować, 

walczyćʼ. Zmiana *u̯r- > r- też w rė́žti, riñkti, rìšti. Zob. LEW 719. — Przynależność stpr. 

rānctwei ʽkraść, steelenʼ, ranguns assei ʽukradłeś, gestolen hastʼ nie jest pewna, zob. LAV 

303n. — Podwójny refleks SZ ring-/rung-: 1. SZ ring-: ringė ̃ (zob.), 2. SZ rung-: rùngti 

(zob.). Paralele: dir-/dur- przy prs. derù; gir-/gur- przy prs. geriù; kirp-/kurp- przy prs. 

kerpù. — SO rang-: rangýti (zob., tam też nomina).  

 rėñiai, -ių 2 p.a. m.pl. gw. ʽkłótnieʼ (Jau man nuo jūs rėñių net galva ūžia ʽOd waszych 

kłótni aż szumi mi w głowieʼ). Niejasne. 

 rentinỹs, -io 3 p.a., reñtinis 1 p.a. 1. ʽściany drewnianego domu przed położeniem 

dachu, zrąbʼ (Namus suręsdavo arba sukirsdavo kirviu, dėl to keturias sienas ir vadina 

rentiniu, arba sankertiniu ʽBudynek zrębywano siekierą, dlatego też cztery [jego] ściany 

nazywa się zrębemʼ), SD <rintinis> «zrąb, cæsio arborum», 2. ʽdrewniane ściany studni, 

cembrowanieʼ (Iš rąstų renčia rentinį ʽZ bierwion budują zrąb studniʼ), 3. ʽniewysoka 

przegroda w stodole, oddzielająca sąsiek od boiskaʼ. Dewerbalna formacja na -inys od renčiù 

(war. rentù), renčiaũ, rę̃sti ʽrąbać drewno, robić wręby; stawiać/wiązać ściany z bierwionʼ. 

Znacz. etym. ʽto, co zrąbano, po ciesielsku spojonoʼ; ŽD 261: «tai, kas suręsta». Zob. też 

LEW 720. Paralele: drožinỹs ʽrzecz wystruganaʼ ⇐ dróžti; mėžinỹs ʽnawóz, gnójʼ, właśc. ʽto, 

co wybrano z oboryʼ ⇐ mė́žti. — Zapoż. litewskie w łot. gw. rentiņi m.pl. ʽbelki w 

cembrowinie studziennej, Brunnenhölzerʼ (tak Urbutis 2009, 328, prostujący stwierdzenie 

ME III, 512, jakoby chodziło tu o kuronizm). 

 rė́pa 1 p.a. gw. ʽprzyrząd rybacki w postaci sznura z przywieszonymi doń licznymi 

haczykamiʼ (Virvė žvejų nuo penkiasdešimties sieksnių, kur daug meškerių yra, vadinas rė́pa 

JU ʽSznur rybacki długości pięćdziesięciu sążni, z wieloma haczykami nazywa się «rėpa») — 

zapoż. z dn. reep, śrdn. rēp ʽsznur, linaʼ (nwn. Reif m., Reifen m.). Por. akut w zapoż. kė́žas i 

šė́pis. 

 rėpà 2, 4 p.a., rė́pa 1 p.a. gw. ʽżelazna obręcz na drewnianym kole wozu; żelazna 

obrączka wprawiona w otwór piasty od strony nasadu osi, zabezpieczająca piastę przed 

ścieraniemʼ — zapoż. z prus.-niem. rēp(e), śrdn. rēp (por. LEW 729). Łot. rēpe ʽżelazna 

obręcz kołaʼ ⇐ śrdn. rēp(e), repe (Jordan 84). Zob. też rekvà. — War. z dyftongami ie, ei: 

riepà, ríepa, riẽpas i reĩpas, reĩfas ⇐ nwn. Reif, Reifen m. ʽmetalowa obrączkaʼ. 

 rė́pla 1 p.a., rėpla 3 p.a. c. ʽpełzający raczkiem, tj. opierając się jednocześnie na rękach 

i nogachʼ — nomen agentis na -lā- od rė́pti ʽchwytaćʼ, aprė́pti ʽotoczyć ramionami, 

ochwycićʼ. Formant jak w (pejoratywnych) nazwach osób krýpla ʽkto chodzi jak kaczkaʼ ⇐ 

krỹpti; rė́kla ʽkrzykacz, płaksaʼ ⇐ rėk̃ti, por. GJL II, § 169. — Drw. rėplà adv. ʽna 

czworakach, raczkiemʼ (Vaikas po aslą rėplà rėplinėja), rėplomìs a. rėplõm(s), rėplum̃s ts. Z 

tymi formami alternują adv. roplà, roplomìs s.v. rópti. — Vb. denom. rėplénti ʽposuwać się 

powoli, pełznąć, czołgać sięʼ, rėp̃linti ʽpełzać, pełznąć raczkiemʼ, iter. rėplinė́ti, rėplióti 

ʽchodzić na czworakachʼ. 

 rẽplės, -ių 2 p.a. f.pl. 1. ʽobcęgi kowalskie, kleszczeʼ, 2. ʽobcęgi do gwoździʼ, 3. 

ʽszczypce rakaʼ, 4. ʽtylne nogi pszczoły miodnej, w których znajdują się zagłębienia 

(koszyczki) do składania pyłku kwiatowegoʼ, 5. ʽwidły do słomyʼ, 6. ʽwidły do wyciągania 

garnków z piecaʼ — nomen instrumenti z suf. -lė- od czas. *repti (pie. *h1rep-, por. gr. 

ἐρέπτομαι ʽskubać, żywić sięʼ). Ten ostatni został z czasem wyparty przez formację 

pochodną ze WSE rėp-, zob. rė́pti. Podobnymi nazwami narzędzi są dùmplės, stemplė,̃ 

templė.̃ Niejasny jest wokalizm rap- w wariancie gw. rãplės, jak też w stpr. raples EV 
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ʽszczypce, Czange [Zange]ʼ (por. PKEŽ 4, 14, ALEW 861). — Drw. replẽlės f.pl. ʽprzyrząd do 

łupania orzechówʼ, SD 1. replelės «kleszczki; kleszczki do orzechow» (syn. gnyblės), 2. 

«owcug» [ʽprzyrząd do wdziewania butów na nogiʼ, SPXVI], por. klapčiùkas. 

 rė́pti, rė́piu, rė́piau ʽchwytać, garnąć do siebie, ogarniać; gromadzić (majątek)ʼ, war. 

nieakutowany: rėp̃ti, -iù, -iaũ. Cps. aprė́pti ʽotoczyć ramionami, ochwycić, ogarnąć, objąć, 

pojąć (umysłem, wzrokiem); otoczyć ze wszystkich stron; zdołać zrobić, wykonaćʼ, išrė́pti 

ʽroztrwonić, przepuścićʼ (Ką tėvas surėpė, tą sūnus ìšrėpė ʽCo ojciec zgromadził, to syn 

roztrwoniłʼ), prarė́pti ts., surė́pti ʽzgromadzić (majątek)ʼ. Refl. apsirė́pti DP ʽogarnąć sięʼ. 

Pwk. rėp- przedstawia wzdłużenie SE *rep- < pie. *h1rep- (zob. rẽplės). Odpowiedniki ie.: 

gr. ἐρέπτομαι ʽskubać, żywić się czym (o zwierzętach i ludziach)ʼ, alb. rjep ʽzdziera, 

wyciągaʼ, SZ łac. rapiō, -ere ʽporwać, szybko chwycić, wyrwać, wydrzeć; odciąć, zdobyć, 

zabrać, uprowadzić; pospieszyć gdzie, udać się dokądśʼ (*rap-i- ⇐ SE *rep-). Zob. LIV
2 507, 

IEW 865, de Vaan 514. W szczegółach inaczej LEW 721, ALEW 861. — WSE rė́piu nasuwa 

myśl o iteratywnym prs. *rėpiu przy inf. *rėpyti, czyli o formacji równoległej do psł. *rěpjǫ, 

*rěpiti (zob. niżej), por. mė́tyti ⇐ met- (słow. mětiti), slėg̃yti ⇐ sleg-. W takim razie pdg. 

rė́pti, gw. rėp̃ti można ująć jako quasiprymarny (w odróżnieniu od GEW I, 552n., który uznał 

lit. aprė́piu za odpowiednik gr. ἐρέπτομαι). — Drw. rėpsóti ʽbyć, siedzieć, leżeć bez zajęcia; 

sterczeć, zawadzaćʼ (Akmuo rėp̃so vidury kelio ʽKamień sterczy pośrodku drogiʼ. Ko rėpsai 

kaip senas kelmas? ʽCzemu tak sterczysz jak stary pień?ʼ). Nomina: aprėpnaĩ DP ʽhojnieʼ, 

aprėpnas DP ʽzupełnyʼ, aprėpnùs ʽpracowity, energiczny, żwawyʼ, berė́pa c. 

ʽnienasyceniecʼ, neaprė́piamas ʽnieogarniony, niezmierny, nieprzejrzanyʼ, nerė́pa 1. ʽbrak 

apetytuʼ, 2. c. ʽżarłok, nienasyceniec, chciwiecʼ, 3. ʽsobek, egoistaʼ, 4. ʽniezguła, niedołęgaʼ, 

noprėptinai SD «nieokreśnie» [ʽw sposób nie dający się określić, ograniczyćʼ] < *ne-aprėp-

tinai (syn. nopeilytinai, por. nop-), rė́pla (zob.). — SE rep-: rẽplės (zob.). — WSE *rēp- w 

słowiańskim: czes. przest. řepiti ʽsprawiać, aby coś więzło, wtykać, wpychaćʼ, pol. przest. 

wrzepić, -ię ʽwbić, wsadzić, wetknąćʼ oraz reflexivum: słń. vrépiti se ʽprzyłączyć się, 

przygotować się, zabrać się (do czego)ʼ, czes. řepiti se ʽprzylepiać się, przyczepiać sięʼ, słc. 

gw. repiťsa ts., pol. wrzepić się ʽwcisnąć się, wniknąćʼ. Nomen scs. rěpii m.pl. ʽostyʼ, rěpije 

n. ʽrzep, kwiat ostu okryty czepliwymi łuskamiʼ, bg. répej, ros. repéj, -pjá ʽłopianʼ, stpol. 

rzep ʽłopian większy, Arctium lappaʼ, pol. rzep, -u ʽkwiatostan łopianu lub ostu z haczykami 

czepnymiʼ. Zob. Boryś 533, s.v. rzep, 711, s.v. wrzepić. — Śladem po apofonii ē ⇒ ō jest 

ruõpti (zob.). Neoapofonię ē ⇒ ā zaświadcza czas. rópti (zob.). 

 resòrai, -ų 2 p.a. m.pl. 1. ʽresory u bryczkiʼ (NDŽ) — zapoż. z pol. resory, -ów. — 

Wsch.-lit. risõrai, risõriai, lisõrai, lisòrai (Jamp buvo brička un risõrų LZŽ ʽOn miał 

bryczkę na resorachʼ) ⇐ błr. rysóry f.pl. — War. z dyftongiem ei, reisòrai ZTŽ, oddaje błr. 

gw. rėjsóry (zob. PzB 4, 326). 

 rèsti, rendù, redaũ gw. ʽtoczyć, wytaczać, np. kamieńʼ. LKŽ XI, 477 notuje tylko 

użycie z prvb. iš-: Vagis išrenda akmenį iš pamato ir įlenda JU ʽZłodziej wydobywa [dosł. 

ʽwytaczaʼ] kamień z fundamentu i włazi [do domu]ʼ. Leksem red- jest formą nowego SP, 

jaki dotworzono do neopwk. rid-, a nastąpiło to drogą odwrócenia stosunku apofonicznego 

(T)ReT ⇒ (T)RiT. Taka neoapofonia jest stosunkowo rzadka, por. lip- ⇒ lep-; miž- ⇒ mež-; 

švit- ⇒ švet-. Neopwk. rid- został wyabstrahowany z rìdinti ʽtoczyćʼ (zob.), to z *rit-din- 

(por. ritù, rìsti m.in. ʽtoczyć, obracając co przesuwaćʼ; °mausdýti z *maust-dy-). — Z prs. 

rendù wyabstrahowano neopwk. rend-, która ukazuje się w czas. sekundarnym °rendėti 

(zob.). 

 ręs̃ti, renčiù (war. rentù), renčiaũ 1. ʽciosać, rąbać drewno, robić wręby, nacięcia, 

karbyʼ, 2. ʽłączyć belki ze sobą, stawiać ściany z bierwion; studnię budować, cembrować jąʼ, 

apirinčiu SD
1 «obrąbam» (syn. apikertu), surę̃sti ʽpostawić zrąb (ścian)ʼ. Drw. réntauti ʽo 
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dziecku: mówić jak dorosły, staryʼ (Tavo vaikas réntauna kaip senis), rentìmas ʽwcięcie, 

zarąb, karb; budowanieʼ, rentinỹs (zob.). Odpowiednik łot. riest, -šu, -tu ʽłączyć, zszywać, 

przyszywaćʼ, apriest ʽobciąćʼ, nùoriest ʽuciąć, odciąćʼ. War. kuroń. renst ʽrozłupywać kloc 

drewna; rąbać stojące drzewoʼ (ME III, 511). Etymologia nieustalona. LEW 722n. zestawia 

rent- ze sti. rándhra- ʽotwór, szczelina, wgłębienieʼ mimo różnicy -t- : -dh- (wymienia też 

stang. rendan ʽrozerwać, uciąćʼ, stwn. rinta ʽkora, skorupaʼ). ALEW 861 zaznacza brak 

nawiązań zewnętrznych dla rent-. — SO rant-: rantýti (zob., tam też nomina z rant-). — 

Podwójny refleks SZ rint-/runt-: 1. SZ rint-: riñtis (zob.), 2. SZ runt-: rùntinti 1. ʽkopać, 

wykopywać (kartofle)ʼ, 2. ʽrwać, rozrywać, rozszarpywać (o wilku)ʼ, nurùntinti ʽoskubać; 

zbić kogoʼ. 

 rė́šintis, rė́šinuos, rė́šinaus gw. ʽzłościć się, gniewać sięʼ, 2. ʽgrozić komuʼ, atsirė́šinti 

ʽodemścić sięʼ. Z obocznym sufiksem: rėšéntis (Senis rėšẽnas, baras, urzgia ʽStarzec złości 

się, gdera, warczyʼ). Niejasne. 

 rę́šis, -ies 1 p.a. f. gw. ʽorzechówka zwyczajna, ptak z rodziny krukowatych, Nucifraga 

caryocatactesʼ (Rę́šis ir krakė meletai sakė ʽDzięcioła nazywali «ręšis» i «krakė»ʼ). Z 

obocznym tematem: rę́šė (Rę́šė juozganas paukštis, kurs riešutus graužia, prakerta kaip 

voverė JU ʽ«Ręšis» to czarniawy ptak, który rozłupuje orzechy, przepoławia [je] jak 

wiewiórkaʼ). Praforma *rēnš-i-. Bez pewnej etymologii, zob. LEW 701. Jeśli traktować 

osnowę *rēnš- jako infigowaną, to jedynym comparandum będzie tu pwk. *rēš- jak w 

rė́šintis ʽzłościć sięʼ (zob.). Oczywiście, to porównanie od strony semantycznej pozostawia 

do życzenia. — War. na SO: *rānš-i-: rą́šis, -ies 1 p.a. f. ʽorzechówkaʼ, rą́šė 1 p.a. ts. (Rąšė 

ir krakė meletai sakė), war. udźwięczniony: rą́žė (por. ušėt̃kas > užėt̃kas), por. n.rz. Rą́žė; z 

nieorganicznym t-: trą́šė. 

 rèštas 2 p.a. przest., gw. 1. ʽreszta, to, co pozostaje z pewnej całości po odjęciu częściʼ, 

2. ʽreszta pieniężna, drobne pieniądze zwrócone z większej kwotyʼ — zapoż. ze stbłr. rešta 

⇐ pol. XVI w. rest, reszt (⇐ nwn. Rest m. ⇐ włos. resto ʽostatek, resztkaʼ). War. ràštas: 

Neškis, kiek pakeli, ràštą paskui pasiimsi ʽNieś/weź, ile zdołasz podnieść, resztę później 

sobie weźmieszʼ; drw. raštìnis ʽostatniʼ. Zob. też POLŽ 558. 

 rẽtas, -à 4 p.a. 1. ʽrzadki, niegęstyʼ, 2. ʽrzadki, nieczęsty, rzadko spotykanyʼ, 3. ʽmało 

ktoʼ526, 4. ʽpowolny (w robocie, w mowie), ociężałyʼ (syn. lėt̃as, rė́nas). Odpowiednik łot. 

re̦ts ʽniegęsty – o życieʼ527. Etymologia niezdecydowana, zob. BSW 12 (s.v. *arei̯ō), LEW 

723n. Nową hipotezę wysuwa ALEW 862: praforma *Hr-eto-, drw. od pie. *Her-, por. wed. 

ṛté ʽbez, oprócz, z wyłączeniem czegoʼ (za EWAIA I, 258). Z uwagi na oboczność krẽsnas : 

rẽsnas ʽkrępy, barczystyʼ (łot. re̦sns ts.), krẽtilas : rẽtilas ʽrzadkie sitoʼ warto rozważyć 

wywód rẽtas z *krẽtas przez (nieregularne) uproszczenie nagłosu, znacz. etym. 

ʽprzerzedzony przez przesiewanieʼ. Zob. krečiù, krės̃ti ʽtrząść, wytrząsaćʼ. — Drw. apýretis 

ʽrzadki, niegęsty, rzadko rosnącyʼ, ìšreta ʽrzadsze miejsce w lesieʼ (syn. rẽtymė), ìšretos f.pl. 

ʽplewyʼ, parẽtas 1. ʽrzadko rosnącyʼ (Šiemet rugiai parẽtūs ʽŻyto tego roku jest rzadkieʼ), 2. 

o człowieku ʽpowolny, ślamazarnyʼ, prarečiuĩ adv. ʽod czasu do czasu, czasemʼ (por. 

pramečiuĩ), próreta 1. ʽrzadsze, jaśniejsze miejsce w lesieʼ, 2. ʽdziura między zębamiʼ, 3. 

ʽrzadszy pas wzdłuż tkaninyʼ (syn. praū́dė), 4. ʽpuste miejsce w zbożuʼ (war. prórėta), ⇒ 

próretis ʽdość rzadki, przerzedzonyʼ; retenà ʽrzadkośćʼ (wyjątkowe użycie -ena w drw. 

odprzymiotnikowym, por. iš mažeñs ⇐ mãžas, ŽD 231), ⇒ retenýbė (zob.); retìkai m.pl. ʽsieć 

 
526 Rẽtas žmogus tai darys ʽMało kto to zrobiʼ. Daba rẽtas katras negeria, tai paskaitytinas ʽTeraz mało kto nie 

pije, [na palcach] można policzyćʼ. Prawdopodobnie kalka z ros. rédkij, np. čelovék. 
527 Osobno stoi łot. rẽ̦ds ʽniegęstyʼ wraz ze scs. rědŭ-kŭ ʽpojedynczy, nieliczny, rzadkiʼ, < pbsł. *rēd-V. Bez 

ustalonej etymologii, zob. ME III, 518, BSW 12 (s.v. *arei̯ō), REW II, 503 n., Boryś 531. 
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o wielkich okachʼ, rẽtilas (zob.), retimà a. retumà ʽmiejsce, gdzie jest rzadko, np. w lesie, we 

włosachʼ (⇒ retumýnas ʽrzadkie zaroślaʼ: Retumynuose daugiau žolės, o tankumýnuose plika 

žemė ʽW rzadkim lesie więcej [jest] trawy, a w gęstym goła ziemiaʼ), rẽtymė ʽrzadkie 

miejsce w lesieʼ (syn. prógymė, próreta), rẽtinės f.pl. ʽsiatka do przenoszenia słomyʼ (syn. 

rẽzginės), retuõklis ob. rėtuõklis (i retuõkšlis) ʽczłowiek powolny, ślamazarny; człowiek 

małomównyʼ, retur ̃ adv. ʽrzadko gdzieʼ: Retur ̃ kame yra tokia žolė ʽRzadko gdzie można 

znaleźć takie ziołoʼ. N.m. Retỹnė. Czy tu retỹs ʽszrama, bliznaʼ? Por. jeszcze retmenà 

ʽmiejsce bardzo rzadkie w zbożuʼ, ⇒ neoosn. retm-: retmė ̃ ts. (por. germenà ⇒ germė)̃. — 

Cps. rẽtgrėblis ʽgrabie z rzadkimi zębamiʼ (por. grėblỹs), rẽtkarčiais adv. ʽczasami, z rzadka, 

niekiedyʼ (por. kart̃as), rẽtmiškis ʽrzadki lasʼ (por. mìškas). — Vb. denom. rèsti, rentù (war. 

restù < *res-stu), retaũ ʽrzednąć, rzedniećʼ, retė́ti, -ė́ju ʽrzednąć, przerzedzać się, stawać się 

rzadkimʼ (łot. retêt), rẽtinti ʽrobić rzadszym, przerzedzać lasʼ. — WSE rėt-: rė́tauti vb. 

denom. ʽrzadko się odzywać; mówić powoli; iść pomałuʼ, nurė́tauti ʽpomału, niespiesznie 

coś zrobićʼ. Nomina: prórėta a. prórėtmė ʽrzadsze, jaśniejsze miejsce w lesieʼ, rėt̃is ʽnie 

uprawiane pole, odłóg; rzadkie miejsce w lesieʼ, rėtmuõ ʽmiejsce w zbożu zniszczone przez 

wodę lub mrózʼ, rėtuõklis ʽpowolny człowiekʼ. — Neopwk. res- ⇐ rèsti: rẽsvas ʽrzadki, 

niegęstyʼ (por. raũsvas, rùsvas, riẽsvas), parẽsvis ʽrzadki, niegęsty – o zbożuʼ, próresvis ts., 

⇒ neoosn. resv-: vb. denom. resvė́ti ʽrzednąćʼ, prarẽsvinti caus. ʽprzerzedzić roślinyʼ. — 

WSE rės- ⇐ res-: rėsmė ̃ʽrzadki lasʼ (inaczej ŽD 206: *rėt-smė), parės̃vas ʽrzadko rosnący – 

o zbożuʼ, rės̃vas ʽrzadki; powolny, ślamazarnyʼ (inaczej ŽD 377: *rėt-svas), ⇒ apýrėsvis 

ʽrzadki, rzadko rosnący (o życie)ʼ.  

 rėt̃as, -à 4 p.a. gw. ʽskręcony, skrzywiony; o pniu brzozy: nieregularnie spękany, 

guzowaty, sękowaty, nie dający się łupaćʼ (Šito rėt̃o pagalio tai neperskelsi). Z 

substantywizacji: rėtà 4 p.a. 1. ʽpień brzozy, który na skutek obrzęku pokryły zniekształcenia 

w postaci narośli, zgrubień i wybrzuszeńʼ, 2. SD «flader» [ʽrysunek słojów drewna o 

zawiłym lub splątanym układzieʼ] (syn. rievė medžio). War. m. rėt̃as (Beržo rėt̃as, arba 

invija). Cps. rėt̃beržis ʽtwarde, nie dające się łupać drewno brzozoweʼ (por. béržas). Uderza 

nas fakt, że odpowiednie vb. denominativum pokazuje pierwiastek w postaci dyftongicznej 

riet-, a nie rėt-: rietė́ti, -ju, -jau, por. surietė́ti 1. ʽo pniu brzozy: stać się guzowatym, 

sękowatymʼ (Medis, ypač beržas, rietė́ja. Surietė́jęs medis skyla sunkiai. Beržas surietė́jęs 

nebeskyla), 2. ʽstawać się nierównym, chropowatym, szorstkim; o ranie: zasklepić się; o 

kości: zrosnąć się po złamaniuʼ. Do tego postverbalia: parietė ̃ʽskręcone, stwardniałe drewno 

czeczotowe z pnia brzozy dotkniętej obrzękiemʼ i rietõnas ts. (Rietõnas netinka malkom, 

labai diržingas. Iš rietono beržo stebules dirba). Nie ma wątpliwości, że wymienione 

formacje z pwk. riet- są derywatami od prymarnego czas. riečiù, riẽsti ʽgiąć, wykrzywiać, 

kręcićʼ, i że wobec tego na miejscu rėt̃as chciałoby się widzieć raczej *rietas. 

Wytłumaczeniem tego zjawiska może być neoapofonia ie ⇒ ė jako odwrócenie stosunku ė ⇒ 

ie (o tym s.v. jėgà). Inaczej LEW 724, który wychodzi od pb. *u̯rētas, wiążąc to – w 

niezupełnie jasny sposób – z pwk. pie. *u̯er- ʽkrzywić, skręcaćʼ. Brak w ALEW. Zob. też syn. 

ruplė ̃s.v. rupùs oraz pranarùs s.v. pranarà. 

 retenýbė 1 p.a., retenỹbė 2 p.a. ʽrzadkośćʼ — rzeczownik denominalny z suf. -yb- od 

neoosn. reten-, wyabstrahowanej z retenà ʽrzadkośćʼ (abstr. na -en- od rẽtas ʽrzadkiʼ). — 

NB. Wtórne zrelacjonowanie retenýbė do adi. rẽtas spowodowało emancypację -enyb- jako 

neosufiksu. Jest on używany do tworzenia abstraktów od przymiotników, np. baisenýbė 

ʽokropność; straszydłoʼ ⇐ baisùs; didenýbė ʽwielkośćʼ ⇐ dìdis; šventenýbė ʽprzedmiot 

uważany za święty, świętość; świątobliwość jako tytułʼ ⇐ šveñtas. Nietrafny wydaje się 

wywód -enyb- w ŽD 99 z osnów spółgłoskowych na -en-, np. stlit. piktenybė ⇐ *pikten-. 

Autor wciąga do porównania mažen- jak w zwrocie iš mažeñs ʽod małegoʼ, ale trzeba 

zauważyć, że ta osnowa bynajmniej nie wydaje †maženybė; z -ybė jest tylko mažýbė ʽmała 
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ilość czego; mały rozmiarʼ. Z kolei GJL II, § 384 poprzestaje na stwierdzeniu, że obok suf. -

ybė ukazuje się «konglomerat przyrostkowy -en-ybė» (wśród jego przykładów nie ma jednak 

retenýbė). 

 rẽtėžis, -io 2 p.a., rẽtėžis 1 p.a., retėž̃is 2 p.a. stlit., gw. 1. ʽłańcuchʼ, 2. ʽokowy, pętaʼ528, 

3. ʽobroża dla psaʼ — zapoż. ze stbłr. retjazь ʽłańcuchʼ (Brückner 1877, 126, SLA 189, LEW 

724; brak w ALEW). Por. rcs. retjazь, ros. rétjazь ʽłańcuchʼ, stpol. rzeciądz (pol. wrzeciądz), 

czes. řetěz, głuż. rjećaz, < psł. *retęʒĭ, prawdopodobnie zapożyczenie germańskie (zob. REW 

II, 516). — Z innym sufiksem: rẽtėžius 1 p.a., retėž̃ius 2 p.a., retẽžius 2 p.a. ʽłańcuchʼ. SD
1 

<retieźius> «łancuch» (syn. <łynciugas>, SD <reteźius> «obroż» [ʽobroża, naszyjnik dla 

psówʼ]. — Hapaks stpr. ratinsis EV ʽłańcuch, Kethe [Kette]ʼ pochodzi najprawdopodobniej 

ze zmiany *retunzis lub *retanzis, co zapożyczone ze stpol. rzeciądz, gen.pl. rzeciądzow 

ʽłańcuch, catena, vincula ferreaʼ, od 1442 r. (SSTP X, 332, s.v. wrzeciądz). Kluczowe 

szczegóły transpozycji pruskiej, mianowicie ra- zam. *re- oraz -ins- zam. *-unz- (< *-anz-) 

nie zostały dotąd zadowalająco wyjaśnione. Zob. Trautmann 1910, 414, Endzelīns 1943, 238, 

LEW, l.c. oraz PKEŽ 4, 14n. (tu hipoteza o pruskim zapożyczeniu z 

zachodnioprasłowiańskiego *retįdzĭ; autor wyprowadza taki transponat z formy 

staropolskiej). 

 rẽtilas 3 p.a. 1. ʽrzadkie sito do przesiewania plew, rzeszotoʼ, 2. ʽsito do suszenia 

serówʼ — derywat od przym. rẽtas ʽrzadkiʼ. Suf. -il- też w syn. krãtilas, kretilas (GJL II, § 

202). Drw. retilìkas: Sūrius džiovina retilikè ʽSery suszy się w «retilikas»ʼ. — WSE rėt-: 

rėt̃is, -čio 1. ʽgęste sito do przesiewania ziarna i mąki na chleb; rzadkie sitoʼ, 2. gw. ʽsieć 

rybacka grubooka otaczająca z dwu stron sieć drobnookąʼ (⇒ zapoż. w pol. gw. rać f., 

Zdancewicz 347), 3. ʽkoszʼ: rėtis kareivių SD «kosz szańcowy». — Drw. rėč̃ius ʽrzemieślnik 

wykonujący sitaʼ (⇒ rėč̃iuvienė ʽżona sitarzaʼ, z neosuf. -iuvien-, por. sùkčiuvienė, 

výriuvienė), rėtẽlis ʽpleciony koszʼ (Bulbiakasiui reiks naujų rėtẽlių ʽNa kopanie kartofli 

będą potrzebne nowe koszeʼ), ʽsiatka pszczelarzaʼ, rėtelis SD 1. «koszyk, koszyczek», 2. 

«pytlik, worek siatkowy». Cps. síetrėtis (zob. sýtas), sūdarėtis (zob.). 

 rėvà 4 p.a., revà 4 p.a. gw. 1. ʽskalny próg w nurcie rzekiʼ (Upėje laivams trukdo 

plaukioti rėvos, arba slenksčiai ʽNa rzece utrudnieniem dla łodzi są progi skalneʼ), 2. ʽskała 

stercząca w rzeceʼ, 3. ʽmielizna, ławica piaskowaʼ, 4. żm. ʽujście rzekiʼ (revà). Z innym 

tematem: rėṽė 1. ʽnasyp, wał z kamieniʼ, 2. ʽmieliznaʼ. Niejasne. — Neoapofonia ė ⇒ ie: 

rievà 4 p.a. 1. ʽwał z kamieniʼ, 2. ʽmielizna, ławicaʼ (Smilčių rievà), 3. ʽwzniesienie na 

bagnieʼ, 4. ʽgrzęda, miedzaʼ. Paralele: jiegà, riemuõ i viežà. 

 revòlveris, -io 1 p.a. ʽrewolwerʼ — miejsce akcentu wskazuje na zapoż. z pol. 

rewolwer, -u (por. ros. revolьvér, błr. rėvalьvér). War. metatetyczny: levõrvaris ZTŽ. Wsch.-

lit. livórveľtas (ZS 31, 98) pokazuje zdysymilowaną sekwencję l-r-l oraz insercję t w pozycji 

po ľ. 

 rezgė́ti, rezgù, rezgė́jau gw. ʽszybko mówić, trajkotaćʼ, surezgėj̃o poterius ʽszybko 

zmówiła pacierzeʼ — durativum na -ė- od rezgù, règzti (zob.), znacz. etym. ʽpleśćʼ. — Drw. 

rẽzgalas, zwykle pl. rezgalaĩ ʽmętne gadanie, bzduryʼ (Nusibodo man jūsų rezgalų̃ klausyti 

ʽZnudziło mi się słuchać waszych bzdurʼ). 

 rẽzginės, -ių/-ių̃ 1/3 p.a. f.pl. (war. rãzginės) 1. ʽrzadko spleciona ze sznurów i rozpięta 

na dwu drewnianych łękach siatka, służąca do przenoszenia siana, słomy a. plew na plecach; 

 
528 Por. Todrin neižsiprašinėjo iž savo retėžių, punčių, łynciūgų, idant kaip primanus Viešpat[i] savam tose 

słogose ir smertiy savo ažu jį mėgtų SP I, 389 ʽDla tego nie wyprasza się z okow, z pęt, z łancuchow, aby się 

ile mogł, Panu swemu w tym vtrapieniu y śmierci iego zasię przypodobałʼ. 
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ilość paszy mieszcząca się w takiej siatceʼ, 2. ʽworek siana na drogęʼ, 3. żm. ʽtrepy ze 

skórzanym wierzchem; łapcie wyplatane z łykaʼ, 4. ʽpończochyʼ — substantywizowany 

przymiotnik na -in- od osnowy rezg- (por. rezgù, règzti ʽsplatać, wiązaćʼ); oznacza pewien 

pojemnik według tego, z jakiego materiału lub w jaki sposób został on wykonany. Paralele: 

balãninė ʽkosz upleciony z łyka brzozyʼ ⇐ balanà; skardìnė ʽpudełko lub naczynie z blachyʼ 

⇐ skardà (GJL II, § 324). — Z innym sufiksem: rezgelė SD «koszałka» [ʽkosz trzcinowy, 

kobiałkaʼ, SPXVI]. — Zapoż. litewskie w błr. rė́zhiny a. rė́zhini ʽrzadka sieć do przenoszenia 

sianaʼ (war. rė́zviny, rózviny, rė́ski(ny), pol. gw. rezginy, rezginie ts. (Urbutis, Balt V:1, 1969, 

150 = Urbutis 2009, 384), też razgini, rozgini, ruzgini (Zdancewicz 347), ukr. rézhyny, 

rézdyny, ros. gw. rézviny, rózviny (Laučjute 22).  

 rėzõkas 2 p.a., rezõkas 2 p.a. ʽlemiesz pługaʼ (Plūgas be rėzõko niekam tikęs) — zapoż. 

z błr. *rezák (dziś razák), por. ros. rezák, -á. Oboczność ė/e też w krėp̃kas ob. krẽpkas i 

šėprõnas ob. šeprõnas. War. rėžõkas, z -ž- jak w rodzimym rė́žti ʽrznąćʼ. 

 režìnti, režinù, režinaũ ʽprostować, wyciągać rękę, ramięʼ (parežìnti rañką), częściej 

refl. režìntis ʽsprzeciwiać się, nie chcieć iść; o zwierzęciu: zapierać się kopytamiʼ, przen. 

ʽnadymać się, wynosić się nad innychʼ, też ʽjeżyć sięʼ. — War. sufiksalny: režéntis, np. 

Nesireženk, eik ir dirbk, kas pasakyta ʽNie sprzeciwiaj się, idź i rób, co ci kazanoʼ. Pasipūtęs, 

įsirežẽnęs, kaip tikras vokytis ʽNadęty, pyszny, jak prawdziwy Niemiecʼ. Poza tym jest war. 

akc. rẽžinti oraz war. na st. wzdłużonym rėžìnti (por. rėž̃ti). Te czasowniki z suf. -in-/-en- 

bazują na pwk. rež- < pie. *h3reǵ- ʽprostować, naprężać; wyciągać się, sięgaćʼ (por. gr. 

ὀρέγω, łac. regō, LIV
2 304), który w użyciu prymarnym ukazuje się po litewsku w prs. infig. 

rę́žiuos < *re-n-ž- ʽprostuję się, prężę sięʼ, zob. rę́žtis. 

 rėž̃is, -io 2 p.a., rėžỹs 4 p.a. 1. ʽnacięcie, rysa; wyrznięty znakʼ, SD «karb, kreska 

narzniona, napisana» (syn. įrėžimas, žymė), 2. ʽoderznięty podłużny kawałek, skrawek, 

resztka materiałuʼ, 3. ʽpas ziemi a. lasu; sznur ziemiʼ, 4. ʽuderzenie, smagnięcie batem, 

cięcieʼ — postwerbalny rzeczownik z suf. -i̯a- i metatonią od rė́žti ʽrznąć, ciąćʼ (zob. ŽD 64, 

GJL II, § 83). Ma odpowiednik w psł. *rězь f. ʽcięcie, rżnięcieʼ, por. pol. rzeź, -zi ʽubój 

zwierząt, masowe zabijanieʼ, ros. rezь ʽostry, przenikliwy bólʼ (przest. ʽcięcie, rznięcieʼ), słń. 

réz ʽcięcie, nacięcie; wycinek; pokos trawy; sieczka; ostrzeʼ (zob. Boryś 534). 

 rė́žyti, rė́žau, rė́žiau 1. ʽkroić na kawałki, kroić nożycami, rznąć (szkło)ʼ, 2. wyrzynać, 

wycinać (znaki, ozdoby)ʼ, 3. ʽrobić nacięcie, karb, kaleczyć ostrym narzędziemʼ, 4. ʽorząc 

rolę robić bruzdy, bruzdowaćʼ, 4. ʽrżnąć – o ostrym, przeszywającym bóluʼ — iteratyw na -

y- od rė́žti ʽrznąćʼ (zob.). Sztywność apofoniczna jak w plė́šyti ⇐ plė́šti. — Z innymi 

sufiksami: išrėžinėti ʽwyrzynać, rysowaćʼ, išrėžinėju SD
1 «rysuję», rė́žauti pot. ʽbić, chłostać; 

męczyćʼ, refl. ʽkłócić sięʼ. — W słowiańskim jest refleks *rēž-ā- ʽrznąć, krajaćʼ, por. scs. 

rěžǫ, rězati, ros. réžu, rézatь, czes. řežu, řezat, pol. rzeżę, rzezać (stpol. rzazać); brak czas. 

prymarnego (zob. BSW 245, Vaillant III, 324). 

 rė́žti, rė́žiu, rė́žiau 1. ʽrznąć, kroić nożycami, ciąć, rozcinać szkłoʼ, 2. ʽzarzynać 

świnięʼ, 3. ʽrobić rysę, linięʼ, 4. ʽo powrozie: wpijać się, wciskać się w ciałoʼ, 5. ʽbardzo 

bolećʼ, 6. ʽo słońcu: razić oczyʼ, 7. ʽsilnie uderzyć, rąbnąć, np. pięścią w stół; zdzielić 

batemʼ, 8. ʽrąbać prawdę w oczyʼ. SD rėžiu «ryię, rzeżę obrazy» (syn. dróžiu), išrėžiu «rysuię 

co na drzewie, kamieniu» (syn. išpjaustau, iškalu unt akmenio). Cps. prarė́žti ʽrozciąć, 

przeciąć, przekroićʼ, surė́žti ʽzaciąć (konia biczem), zdzielić, uderzyćʼ. Pdg. litewski został 

zbudowany na aorystycznym temacie *(u̯)rēž- < pie. *u̯reh1ǵ-, por. gr. ἔρρηξα aor. 

ʽzłamałem, rozdarłemʼ : prs. ῥήγνυμι ʽłamać, rozbijać, druzgotać, szarpać; krajać, prućʼ, pf. 

ἔρρωγε. Zob. LIV
2 698, BSW 245, LEW 725n., ALEW 862, Vaillant III, 324). Uproszczenie 

pie. *u̯r- > pbsł. r- też w reñgti, riñkti, rìšti. — Drw. rė́žyti (zob.). Nomina: išrėžtas SD «ryty, 
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rzezany» (syn. išpjautas), prãrėžas a. prarėž̃as ʽrozporek, rozcięcie w spodniach a. sukniʼ, 

prórėža ʽnacięcie, przecięcie, przekrójʼ (⇐ prarė́žti), rėžà ʽbicie, cięgi, lanie; żęcie zboża; 

rżnięcie w żołądku; ulewaʼ, rėžìklis ʽrylec, nóż tokarskiʼ, rėžimas SD «rycie, rzezanie 

obrazow, pereł, etc.», rėžininkas CGL ʽrzeźnik, Schlachterʼ (kalka pol. rzeźnik, por. błr. 

razník, -á), rėžinỹs ʽrzeźba w drewnieʼ, rėž̃is (zob.), rėžtùvas SD «rylec złotniczy, 

sznicerski». Cps. kreivarėžà (zob. kreĩvas). — SO ruož- (pb. *rōž-): rúožas (zob.). — 

Neoapofonia SE *rēž- ⇒ SO *rāž-: surõžti, -ia, -ė ʽo wodzie deszczowej: zryć ziemię na 

zboczu góryʼ (por. slėg- ⇒ slog-; sėd- ⇒ sod-). Brak akutu pozostaje do wyjaśnienia. — SZ 

ryž-: rýžti (zob.). — NB. Pewne okoliczności wskazują na obecność obocznego pierwiastka 

bez segmentu laryngalnego, mianowicie *rež-/*riž- ʽrznąćʼ ⇐ pie. *u̯reǵ-. Po pierwsze por. 

formę słowiańskiego prs. rĭznǫ, -nǫti, pol. rznę, rznąć < *riž-ne- (później rżnę, rżnąć). Po 

drugie por. lit. formę na SO: rãžas ʽrózga, pręt ogołocony z liściʼ. Po trzecie: drw. na SP/SO 

raižùs ʽostry; przenikliwyʼ wymaga *riž- jako osnowy na st. zanikowym (neoapofonia i ⇒ 

ai). 

 rėž̃ti, rėž̃ta (*rėž-sta), rėž̃o gw. 1. ʽdrętwieć, sztywniećʼ, 2. ʽbrzęknąć, puchnąć, 

nadymać sięʼ, išrėž̃ti ʽwydąć się (o krowie); zdrętwieć, zesztywniećʼ, parėž̃ti ʽnabrać ciała; 

zaokrąglić się (o kobiecie w ciąży); spuchnąć; wzdąć się (o krowie); zdrętwieć; o palcach: 

zgrabiećʼ, przen. nadąć się, napuszyć sięʼ — pwk. rėž- w tym użyciu jest prawdopodobnie 

alternantem na st. wzdłużenia do rež- jak w režìnti (zob.). Podobne paradygmaty to kėž̃ti, 

krėš̃ti, vėp̃ti. — SZ riž ⇐ *rež-: parìžti, -rỹža (zam. *rįža < *ri-n-ža), -rìžo gw. ʽzjeżyć się, 

nastroszyć się – o włosachʼ. NB. LIV
2 503 przypisał lit. rìžti do pwk. pie. *rei̯ǵ- ʽ(sich) 

strecken, reckenʼ, jak się zdaje mylnie. Lit. rėž̃ti nie ukazuje się w IEW, ani LEW. 

 rę́žtis, rę́žiuos, rę́žiaus 1. ʽnaprężać się, natężać się, napinać sięʼ (Aš rę́žiuos, t.y. 

atsiverčiu stačias JU ʽOdwracam się wyprostowanyʼ), 2. ʽstarać się ze wszystkich siłʼ. Cps. 

atsirę́žti ʽwyprężyć sięʼ (Arklys atsirę́žęs traukia ʽKoń wyprężywszy się ciągnieʼ), įsirę́žti 

ʽwyprężyć się, naprężyć się, wytężyć siły (o koniu, wołu)ʼ: Ko čia taip įsirę́žei kaip arklys, 

prieš kalną vežimą traukdamas? ʽDlaczego się tak wyprężyłeś jak koń ciągnący wóz pod 

górę?ʼ, išrę́žti: Galvą išrę́žęs neša vilkas jėraitį ʽWyprężywszy kark (głowę) niesie wilk 

jagniątkoʼ. Niezwrotne rę́žti ʽprostować, naprężać, napinać; (sidła) rozpinać, naciągaćʼ 

(Rę́žiu kaklą, sprandą ʽProstuję szyję, karkʼ. Aš ręžiu klepčius, spąslus ant lapių JU 

ʽRozpinam potrzaski, sidła na lisyʼ). Odpowiednik łot. riêztiês, -žuôs, -zuôs ʽo deskach: 

wyginać się, paczyć sięʼ. Pwk. pb. *renž- jest w zasadzie neopierwiastkiem, który 

wyabstrahowano z prs. infigowanego *re-n-žō ʽprostuję się, prężę sięʼ ⇐ pwk. *rež- 

(paralele: brendù, gendù, skrendù). Pb. *rež- kontynuuje pie. *h3reǵ- ʽprostować, naprężać, 

wyciągać się, sięgaćʼ (por. LIV
2 304, Derksen 2015, 380). Odpowiedniki ie.: gr. ὀρέγω, aor. 

ὤρεξα ʽwyciągnąć rękę, podać, wręczyćʼ, med. ʽwyciągać się, sięgać po co, zmierzać do 

czegoʼ, łac. regō, rēxī, rectum ʽkierować, rządzić, panować; pouczyć kogoʼ (por. prs. pie. 

*h3reǵ-e/o-), SW wed. rā́ṣṭi ʽpanujeʼ, rā́jati ʽpanuje; błyszczyʼ, SZ wed. ṛñjate 3 pl. 

ʽposuwają się szybko na wprostʼ. Z powodu takiej filiacji i aniṭowego charakteru pierwiastka 

trzeba lit. akut ocenić jako pozbawiony historycznej motywacji. Zob. też LEW 711, ALEW 

673. — Paradygmat oparty na neopwk. *renž- jest więc innowacją. Tej innowacji 

towarzyszyło jeszcze parę innych. Po pierwsze: ograniczenie pwk. rež- do sekundarnych 

funkcji semantycznych: ʽopierać się, sprzeciwiać się; nadymać się, wynosić sięʼ (o tym zob. 

s.v. režìnti). Po drugie: wytworzenie formy SZ *riž- według nowej formuły apofonicznej ReT 

⇒ RiT (fonetycznym refleksem SZ byłoby *irž- < pie. *h3ṛǵ-). W ślad za tym poszło prs. 

infigowane *ri-n-ž-ō. Dwie są po nim pamiątki: 1° pdg. rýžtuosi, rýžausi, rýžtis ʽzdecydować 

się, postanowić coʼ, gdzie prs. ryžt- < *rįžt- < *rinž-st- pokazuje odnowienie formacji 

infigowanej przy użyciu suf. -sta- (następstwem tego jest też pojawienie się sekundarnej 

długości i analogicznego akutu, nawiązującego do seṭowych prezentiów na -sta-); 2° pdg. 
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réižtis ʽnatężać się, wysilać sięʼ (zob.), który jest produktem neoapofonii SP rež- ⇒ SZ *riž- 

⇒ SP/SE *reiž- (akut réižtis jest wzorowany na SZ rýžtis). Por. neoapofonię *riž- ⇒ SP/SO 

raiž- s.v. ráižytis. — WSE rėž-: prawdopodobnie rėž̃ti m.in. ʽdrętwiećʼ (zob.). Por. łot. rèzêt, 

-ẽju ʽo koniu: wyprężać szyję, wyciągać łeb do góryʼ. — SZ ryž-: rýžtis (zob.). — SO rąž- 

(*ranž-): rąžýtis (zob.). 

 rėžùkai a. režùkai, -ų 2 p.a. m.pl. przest. bot. ʽrzeżucha, Cardamineʼ (roślina uprawiana 

dla jadalnych liści) — zapoż. z pol. rzeżucha (Brückner 1877, 126, SLA 189, LEW 725) i 

kojarzone z rodziną rė́žti ʽciąć, rznąćʼ. Dziś rėžiùkas bot. ʽrzeżucha wodna, rukiew wodna, 

Nasturtium officinaleʼ, 2. ʽrzepicha leśna, Rorippa silvestrisʼ. — Obok tego čerùkas, 

čeriùkas ʽrukiew wodnaʼ – pewnie ze zmiany *šer(i)ukas < *žer(i)ukas, co zapożyczone z 

ros. žerúxa ts. (inaczej LEW 725: z pol. †żerucha < rzeżucha). 

 riáugėti, prs. riáugėja (war. riáugi, riáugia, riáuga), prt. riáugėjo gw. ʽodbijać się 

czym (o wydobywaniu się przez usta gazów z żołądka); czkać, mieć czkawkęʼ, riáugčioti ts., 

riáugsėti ts. Przytoczone formy pokazują refleks pie. *(h1)reu̯g- ʽodbijać się; wyrzucać, 

wymiotowaćʼ (zob. LIV
2 509). Por. gr. ἐρεύγομαι ʽwymiotować, wyrzucać; zionąć (o 

wulkanie)ʼ, SZ ἤρυγον ʽzwymiotowałemʼ (pie. *é-h1rug-o-m), łac. ērūgō, -ere ʽwydzielać 

się, wytryskaćʼ, orm. orcam ʽwymiotujęʼ, stang. edroc m. ʽżujkaʼ, stwn. itarucken 

ʽprzeżuwać na nowoʼ. Dalej por. germ. *reu̯k-a- ʽdymićʼ, stisl. rjúka, stang. rēocan, stwn. 

riohhan, nwn. riechen ʽwąchać; pachnieć, woniećʼ. Akut lit. nie ma oparcia porównawczego; 

S. Young (Balto-slavjanskaja akcentologija, red. M.V. Oslon, Moskva 2016, 31) uważa go 

za efekt tzw. prawa Wintera. LEW 726 uznaje riáugėti za wariant do ráugėti, zróżnicowany 

fakultatywnym zmiękczeniem nagłosowej spółgłoski wyrazu. — W słowiańskim nie ma 

wprawdzie refleksu SE *ri̯ug- < pbsł. *ri̯au̯g-, ale zachował się ślad po nagłosie *ri̯-, 

mianowicie w formie *rigati < pbsł. *ri̯ūg-ā-, por. scs. otŭrigajetŭ ʽἐρεύγεται, wyrzuca z 

siebie, wypluwaʼ, sch. rȉgati, rȉgām ʽrzygaćʼ, pol. rzygać ʽwymiotowaćʼ (przest. też ʽczkać, 

bekać, odbijać sięʼ) oraz czes. říhati ʽodbijać sięʼ. Inne języki słowiańskie pokazują refleks 

psł. *rygati, czyli wzdłużony SZ *rūg-ā- (zob. niżej). Zob. Vaillant III, 242n., ESJS 610. — 

SO raug-: ráugėti, -ju, -jau ʽodbijać sięʼ, išráugėti ʽwymiotować, rzygaćʼ, refl. atsiráugėti 1. 

ʽczknąć, beknąćʼ, 2. impers. valg̃is atsiráugėja ʽjedzenie się odbijaʼ, nusiráugėti ʽrzygnąćʼ. 

Dawniej praesens miało formę atematyczną: raugmi SD «rzygam», išraugmi SD 

«wyrzygnąć». — Neoosn. raugė-: raugėtojas SD
1 «rzygacz, rzygawiec». Osobno zob. ráugti. 

— WSZ rūg- (przy braku †rŭg-): atsirū́gti, -rū́gsta, -rū́go ʽodbijać sięʼ, przen. ʽdawać się we 

znakiʼ (poza złożeniem rū́gti oznacza ʽkisnąć, kwaśniećʼ, zob. s.v.), rū́gauti ʽodbijać sięʼ. — 

W słowiańskim odpowiada temu osnowa ryga- < pbsł. *rūg-ā-, widoczna w cs. otŭrygati 

ʽeructare, wymiotowaćʼ, ros. rygátь, -áju ʽodbijać sięʼ, izrygátь ʽwymiotować, wyrzucać; 

zionąćʼ. NB. Pol. przest. rygać ʽrzygaćʼ jest pożyczką z ukraińskiego. 

 riáukė 1 p.a. gw. 1. ʽszczelina w pniu drzewa od uderzenia piorunaʼ, 2. ʽwyrwa w 

ziemiʼ (Vanduo išrovė kalne didelę riáukę ʽWoda wydarła w zboczu [góry] wielką wyrwęʼ). 

Założywszy, ża akut jest wtórny, można ten izolowany wyraz zbliżyć do pwk. pie. *h3reu̯k- 

ʽkopać, ryćʼ (LIV
2 307), por. SZ gr. ὀρύσσω ʽkopać, wykopać, ryć w ziemi; wydłubać, 

wyłupić, wybićʼ (att. ὀρύττω) < pie. *h3ruk-i̯e-, aor. ep. ὄρυξα, klas. ὤρυξα. Temat 

infigowany: sti. luñcati ʽzrywaćʼ, łac. runcō, -āre ʽwyrywać chwasty, pielićʼ < pie. *h3ru-n-

k- (bez odpowiednika bałtyckiego). — Możliwe, że dałoby się tu jeszcze podciągnąć 

czasownik lit. riaũkti, -iù, -iaũ ʽpić chciwie, łapczywie, dużo, żłopaćʼ. Trzeba by tylko 

przyjąć, że jego znaczenie jest przenośne i wywodzi się z ʽkopać, ryćʼ. LIV
2, l.c nie wymienił 

lit. czasowników. Inaczej LEW 727, który operuje rozszerzeniem pierwiastkowym *-k-: «Lit. 

riaũkti verhält sich zu ráuti etwa wie lit. plaũkti zu pláuti». 

 riaumóti, riaumóju, riaumójau (rzadziej riáumoti) 1. ʽryczeć – o bykuʼ, wydawać 
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przeciągły, niski i donośny głosʼ, 2. ʽkrzyczeć, wrzeszczeć; głośno i ze złością wymyślać 

komuʼ (war. raumóti) — vb. denominativum od rzeczownika z suf. *-ma-/*-mā-: 

*riaumā/*riáumā lub *riaumas/*riáumas ʽrykʼ. Būga, RR I, 480 (za nim LEW 727) odnotował 

podobieństwo osnowy riau-m- do łac. rūmor, -ōris m. ʽgłuchy szmer; okrzyk zadowoleniaʼ < 

*rou̯-mos-. Z uwagi na rekonstruowany obecnie pwk. pie. *h3reu̯H- ʽryczećʼ (zob. LIV
2 306, 

de Vaan 529), por. wed. rúvati ʽryczyʼ, scs. rovǫ, rjuti ʽryczećʼ, nie można nie zaznaczyć, że 

akutowane riáumoti (plit. *riáu-C < *ri̯au̯H-C) może być refleksem starszym niż riaumóti. 

NB. Obok riaumóti jest równoznaczne riaubóti (Jaučias riaubója ʽByk ryczyʼ), a przy nim 

prymarne riaũbti ts. 

 riáušės, -ių 1 p.a. f.pl. 1. ʽzamęt, kłótnie, bójki; rozruchy, zamieszki, pogromʼ, kélti 

riáušes ʽwszczynać rozruchyʼ (Prie Polščios bažnyčioj riaušes kėlė ʽZa polskich czasów 

[przed r. 1939] były rozruchy w kościeleʼ), war. ráušės ʽkłótnie, niesnaskiʼ, 2. ʽnieporządek, 

nieład, bałaganʼ (Kam jūs čia riáušes keliat?), 3. gw. ʽszkody, straty spowodowane np. 

wichurąʼ, 4. przen. ʽmoc, wielka liczba, mnóstwo, masaʼ (Šiemet grybų riáušės ʽW tym roku 

moc grzybówʼ. Kai jauna buvo, tų kavalierių buvo riáušės ʽJak była młoda, [to] tych 

kawalerów było mnóstwoʼ) — prawdopodobnie sb. postverbale od riáuštis, -šiuos, -šiaus 

NDŽ ʽsprzeczać się, kłócić sięʼ. Dalszy wywód sporny. Jeśli -au̯š- pochodzi z *-au̯s- (por. 

riaušė ̃ ʽdół na kartofleʼ s.v. raũsis), to można postulować praformę *riausės i wywód od 

pwk. pie. *reu̯s-/*rus- ʽryć, wywracaćʼ (zob. LIV
2 511). Akut byłby wtedy wtórny. Alternant 

na SO *rau̯s- < pie. *rou̯s- zaświadczają czas. rausýti (zob.) ob. raušýti ʽrozkopywać, 

rozgrzebywaćʼ. Būga, RR II, 357, 542 zestawiał r(i)auš- na gruncie apofonii z jednej strony z 

ruoš- jak w ruõšti ʽszykować, przygotowywaćʼ, z drugiej strony ze słowiańskim rux- < 

*raus- jak w scs. ruxnǫti, ros. rúxnutь ʽrunąć, zwalić sięʼ, scs. rušiti ʽburzyć, niszczyć, 

łamaćʼ (ros. rúšitь). W LEW 726 zbliżenie wprost z ráuti ʽrwać, wyrywaćʼ i ráutis m.in. ʽbić 

się ze sobą; kłócić sięʼ. 

 riáušinas, -à 3 p.a. gw. ʽbrudny, zabrudzony, ubłoconyʼ (Jei vaikai visai neprižiūrimi, 

visad riaušinì, purvini ʽJeśli nie dogląda się dzieci, to [one] zawsze są umorusaneʼ) — 

pewnie stoi w związku z czas. riaũsti gw. ʽryć ryjem (o świni); kopać (dół, okop)ʼ. Ten 

ostatni jest dubletem do raũsti (zob.). Charakteryzuje go ekspresywna palatalność nagłosu 

oraz zmiana u̯s na u̯š (paralela: riáušės). — NB. LKŽ XI, 525, s.v. riáušinas wymienił jako 

drugie znacz. ʽcałkiem pijanyʼ (Jis parejo jau riáušinas namo). Z uwagi na obecność czas. 

riaũšti ʽdużo, chciwie pićʼ przym. riáušinas zasługuje chyba na osobne hasło. 

 riaũžti, riaužiù, riaužiaũ gw. ʽzabierać, zagarniać, garnąć do siebie, chapaćʼ (Kožnas 

ka tik po savęs riaũžti ʽKażdy tylko do siebie garnieʼ), pariaũžti ʽzabrać, unieść, ukraśćʼ, 

suriaũžti ʽznieść, zebrać, zgromadzić, np. zapasy zimowe w ziemiance, w piwnicyʼ. 

Izolowane, brak alternantów †rauž-, †ruž-. LEW 727 wysunął zestawienie z ráuti ʽrwać, 

wyrywaćʼ. Wziąwszy pod uwagę to, że ráuti (zob.) wymaga praformy *riáuti i wywodu z 

pwk. pie. *reu̯-H-, można dla riauž- przyjąć ewentualne interpretamentum w postaci 

rozszerzonego pwk. ie. *reu̯-ǵ(h)- (transponat). Por. raupýti ʽwygrzebywać z ziemi palcamiʼ 

od pie. *reu̯-p-. 

 ribà 4 p.a. 1. ʽgranica, miedza oddzielająca polaʼ, 2. ʽwydeptana w trawie ścieżka 

będąca granicą między łąkami dwóch rolnikówʼ, 3. ʽdukt leśny, przesieka w lesieʼ. W ujęciu 

Būg̅i, RR II, 38 jest to postwerbalny rzecz. na -ā- od ribė́ti ʽbłyszczeć, jaśniećʼ (zob.); znacz. 

etym. ʽprześwit w gęstym lesieʼ (por. spiñdžius ⇐ spindė́ti). Zob. też LEW 686, s.v. ráibas. 

Nie związane z rubà (zob.). — W wariancie tribà gw. ʽgranica, miedza; przecinka w lesieʼ 

początkowe t- ustaliło się w następstwie resegmentacji czas. at-ribóti ʽodgraniczyćʼ jako at-

tribóti. Por. z jednej strony ap-tribóti ʽustalić granice (między polami)ʼ, z drugiej strony 

brzmienie vìštupis jako następstwo degeminacji w etymologicznym złożeniu *višt-tupis (II 
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człon do tupė́ti). Por. LEW 1121. — Drw. berìbis ʽbezgraniczny, bezkresny, bezmierny, 

ogromnyʼ, ribìnis ʽgraniczny (słup), pośredni, przejściowyʼ, ùžribis ʽmiejsce za granicą; aut 

w grze sportowejʼ, cps. ribóženklis ʽznak granicznyʼ (por. žénklas). Vb. denom. apribóti 

ʽograniczyć, pomniejszyć, zmniejszyćʼ (⇒ apribaĩ m.pl. ʽkontury, zarysyʼ, apribỹs neol. 

ʽniewielki lasʼ), atribóti ʽoddzielić, odgraniczyćʼ; trìbyti, -iju ʽwyznaczać granicęʼ. — N.rz. 

Ribà (porównywalna semantyka w n.rz. Rubẽžius). 

 ribė́ti, rìba, ribė́jo ʽbłyszczeć, jaśnieć, połyskiwać, migać, lśnićʼ. Obok tego rzadkie 

inchoat. rìbti, rim̃ba (war. rỹbsta), rìbo ʽmienić się w oczach, mieć złudzenie barwnego 

migotaniaʼ (Aprim̃ba akes besiuvant). Morfem rib- to alternant na SZ do raib, zob. ráibas 

ʽpstryʼ. 

 rìcierius, -iaus 1 p.a., riciẽrius 2 p.a. stlit. ʽrycerzʼ — zapoż. ze stbłr. rycerь, ricerь, 

por. strus. rycerь, rycěrь (⇐ pol. rycerz, -a ʽżołnierz konny stanu szlacheckiegoʼ ⇐ stczes. 

rycieř, rytieř ⇐ śrwn. rītære, ritter, riter). Por. błr. rýcar, -a. Zob. SLA 189, LEW 727, REW 

II, 558. Temat na -i̯u- też w karãlius, kliõštorius i palõcius. War. rìcerius, rìcieris, ričierius; 

war. zdysymilowany: rìcielius m.in. MOP (⇒ rìcieliai m.pl. ʽprzymrozki wiosenneʼ, dosł. 

ʽrycerzykiʼ). Używany współcześnie termin historyczny brzmi rìteris (zob.). Zob. też ridelis. 

 ridelis, -io 1 p.a. stlit. ʽrycerzʼ (instr.pl. rideliais BRB), z dysymilacji w *rideris — 

może być zapożyczeniem ze strus. ridelь albo wprost ze śrdn. ridder, zob. ALEW 863. Zob. 

też rìcierius i rìteris. 

 ridìkas 2 p.a. 1. ʽrzodkiew, Raphanusʼ, 2. ʽrzodkiewka, Raphanus sativusʼ, 3. ʽgłówny 

korzeń drzewaʼ (Pušis, ąžuolas, juodalksnis, grūšnia turi ridikùs, tai ir vėjas sunkiai išverčia 

ʽSosna, dąb, czarna olcha, grusza mają r., toteż wiatr z trudem je wywracaʼ), 4. przen. 

ʽszpicbródkaʼ, 5. przen. ʽzły człowiekʼ — ze zmiany *redikas, zapożyczone ze śrdn. redik 

(redek) ʽrzodkiewʼ. Inaczej Būga, RR III, 765, SLA 189, LEW 728: zapoż. ze strus. rĭdĭkŭ. — 

Pochodząca z tego samego źródła pożyczka łotewska została przekształcona adideacją do 

przymiotnika ruds ʽczerwonawyʼ, stąd *ruduks > rutks (por. ME III, 565). Takie samo 

wyjaśnienie ma war. wsch.-lit. rudìkas ʽrzodkiewʼ (por. rùdas ʽrudyʼ). — Drw. ridikėl̃is a. 

ridikáitis ʽrzodkiewkaʼ. Vb. denom. ridikáuti ʽwyrywać rzodkiewkiʼ. N.m. Ridìkai (por. też 

Rùdikai, Rudikiaĩ), Ridìkiškė, n.rz. Ridìkupė, n. bagna Ridìkbalė. 

 rìdinti, rìdinu, rìdinau gw. 1. ʽtoczyć kamień, beczkęʼ, 2. ʽzgarniać pokos w naręczeʼ, 

išrìdinti ʽwytaczać (wóz z szopy); wygrać jajko w pewnej grze, polegającej na taczaniu jajek; 

ronić łzyʼ. War. ridìnti i ridýti, -aũ, -iaũ. Analiza etymologiczna: *rit-din-, iter.-caus. od rit- 

jak w ritù, rìsti ʽtoczyćʼ. Granica między pwk. na -t- a sufiksem dentalnym uległa zatarciu na 

skutek asymilacji i degeminacji: *rit-din- > *rid-din- > rìdinti (paralele: siùndyti < *siunt-dy-

; skliaudýti < *skliaut-dy-; tvãdinti < *tvat-din-; łot. tīdît ʽdrażnić, nękaćʼ < *tīt-dī-). Po tych 

zmianach doszło do metanalizy rid- + -inti (wzorem był tu syn. rìtinti) i do wyodrębnienia 

neoosn. rid-, którą znajdujemy w ridénti ʽtoczyć koło, beczkę; taczać jaja po pochylni 

(zabawa wielkanocna); jechać wozemʼ, refl. ʽposuwać się, toczyć się – o słońcu na 

nieboskłonieʼ (Saulė ridenosi vis auksčiau ʽSłońce było [dosł. ʽtoczyło sięʼ] coraz wyżejʼ), 

też ʽwykluwać się z jajaʼ; ridinė́ti ʽtoczyć, taczaćʼ. Odmienne jest traktowanie 

słowotwórstwa i apofonii danej formy w LEW 728 (s.v. ridà). W ŽD, GJL (II, § 686n.) i 

ALEW rìdinti zostało pominięte. — Nomina: apridùs ʽowalny, okrągły – o stole, dnie beczkiʼ 

(⇒ apridókas b.z.a. ʽokrągławyʼ), rìdinas, -à ʽtoczącʼ (Įėjo pilvu varinas, ridinas ʽWszedł 

tocząc [swój] brzuchʼ. Saulė teka ridinà ʽSłońce przesuwa się / [jakby] się toczyłoʼ), ridà 

ʽtok; przebieg auta, przebyta ilość kilometrów; przejazd; przetaczanie się falʼ, paridùs ʽłatwo 

się toczącyʼ. — Neoapofonia rid- ⇒ ried-: riedė́ti (zob.). Neoapofonia rid- ⇒ red-: rèsti 

(zob.). 
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 rýdyti I, rýdau (war. rýdžiu), rýdžiau gw. 1. ʽkarmić, dawać jeść; dawać żreć, np. 

świniomʼ, 2. ʽdawać pić, częstować wódką, upijać kogoʼ. Analiza synchroniczna: rý-dy-, 

caus. od rýti ʽłykać, żrećʼ (zob.). Paralele: gýdyti ⇐ gýti; lýdyti ⇐ lýti; pū́dyti ⇐ pū́ti. Analiza 

historyczna: rýd-y-, caus. od prs. intr. *ryda ʽłyka, pochłaniaʼ, por. participium contemporale 

rýdamas ʽłykając, chłonącʼ. Znacz. etym. ʽsprawiać, że ktoś łyka, je, pijeʼ. — Neopwk. ryd-: 

1. rydénti ʽkarmić, dawać jeść, dawać żrećʼ (por. pūdénti ⇐ pū́dyti), 2. rydinė́ti ʽpożeraćʼ 

(Tas smakas vaikus prarydinė́davo ʽTen smok dzieci pożerałʼ), 3. rýdinti ʽdawać żreć, 

karmić, tuczyćʼ (⇒ neoosn. rydin-: rýdindinti ʽkarmićʼ), 4. rydelis ʽten, kto zjada, pożeraʼ 

(Svoteliai rydeliai, jūsų pilvai dideli ʽWy swaty żarłoki, macie wielkie brzuchyʼ). 

 rýdyti II, rýdau, rýdžiau gw. 1. ʽszczuć psa, szczuć psemʼ, 2. przen. ʽpodjudzać, 

podburzać, szczućʼ, surýdyti ʽskłócić, zwaśnićʼ (Norėjo ana mumis surýdyti ʽOna chciała nas 

skłócićʼ). Odpowiada łot. rîdît ʽszczuć; podjudzać, podburzaćʼ — caus. na -dy- od zanikłego 

czas. *ryti, por. SE ríeti I ʽo psach: napadać i kąsaćʼ. Znacz. etym. ʽpowodować, że pies 

kąsaʼ ⇒ ʽzachęcać psa do napaduʼ. — Neoapofonia ryd- ⇒ raid-: łot. raĩdît ʽszczuć, 

podburzać, szczućʼ. Por. bráižyti ⇐ bryž-; pláišyti ⇐ plýšti; ráižyti ⇐ rýžti. — Neoapofonia 

ryd- (SP) ⇒ rid- (SZ): ridýti 1. ʽszczuć psa; drażnić psa; podjudzaćʼ, 2. ʽprzynaglać (do 

wstania z łóżka), pędzić do roboty; przepędzać skądśʼ. Por. výkdyti ⇒ įvikdýti; dýžti ⇒ dìžyti, 

jak też žū́dyti ⇒ žudýti. 

 rìdlius, -iaus 2 p.a. gw. 1. ʽłopata drewniana okuta żelazem, szpadelʼ, 2. ʽszufla do 

sypania ziarna do workówʼ, 3. ʽmotyka do kopania kartofliʼ (Ridlius – kastuvas, kaplys, ką 

bulbas kasam), — zapoż. ze stbłr. rydelь, ridelь, rydlь ⇐ stpol. rydl, pol. rydel, -dla War. 

metatetyczny: lìdrius (m.in. ʽwiadro; kabłąk wiadraʼ). Z innym tematem: rìdlis ʽszpadelʼ. — 

Drw. ridliáuka ʽmała łopata okuta żelazemʼ ⇐ błr. gw. rydljáŭka, rydljëŭka (por. pol. przest. 

rydlówka ʽmały rydelʼ, SW V, 788), zob. POLŽ 560. War. lidriáuka i rigliáuka (por. riñglius). 

 riebùs, -ì 3 p.a. 1. ʽtłusty, zawierający dużo tłuszczu (o mięsie, słoninie, potrawie)ʼ, 2. 

ʽotyły, tęgi, gruby, wypasiony, utuczonyʼ (Kol riebùsis sulỹs, taĩ liesàsis padvės̃), 3. ʽżyzny – 

o ziemi, o nawozieʼ, 4. ʽobfity, hojnyʼ, 5. ʽdorodny, bujny, plenny, wydający obfity plonʼ, 6. 

ʽtłusty, lipki, bez domieszki piasku (o glinie)ʼ, 7. ʽnieprzyzwoity, sprośny (o mowie)ʼ. SD 

sūrelis riebus, avininis «małdrzyk» [ʽserek twarogowy z mleka słodkiegoʼ, SPXVI], vaikiukas 

riebus «pucek». War. ríebas, -à 3 p.a. Formalnie stoi w związku z czas. łot. riêbt, riêbju, 

riêbu ʽbrzydzić się, odczuwać wstręt; stać na przeszkodzie, przeszkadzać; okazywać złość; 

mścić sięʼ (riêba ʽwstręt, odrazaʼ, riêbums ts., też ʽwybuch gniewu; zemstaʼ), jednakże trzeba 

przyznać, że przejście do znaczeń litewskich nasuwa trudności. LEW 728 sugeruje, że riebùs 

mogło kiedyś znaczyć ʽbrudnyʼ, stąd dopiero ʽbudzący wstrętʼ (podobnie już Leskien 1884, 

280, ME III, 543). LEW, l.c. wskazywał na ewentualny związek rieb- z rodziną nwn. reif 

ʽdojrzały do zżęciaʼ (śrwn. rīfe, stang. rīpe), jednakże EWD 1106 nie wymienia żadnych 

nawiązań bałtyckich. NB. Kroonen 412 wywodzi pgerm. *rīfan-/*rīpan- ʽto tear; to reapʼ 

(stang. rīpan) z pie. *Hréip-e-. — Drw. riebalaĩ m.pl. ʽtłuszcz; maśćʼ (⇒ riebalìngas ʽbogaty 

w tłuszczʼ, riebalúoti ʽsmarować tłuszczemʼ), riebuliaĩ m.pl. ʽtłuszczʼ, riebùlis ʽtłuściochʼ, 

riebùmas ʽtłuszcz; miejsce tłuste (w mięsie)ʼ, riebumýnai m.pl. ʽtłuszczʼ (neosuf. -umyn-, 

por. saldumýnai), riebū̃zas pot. ʽtłuściochʼ. Vb. denom. riebė́ti, -ju, -jau ʽtyć, tłuściećʼ, 

įriebė́ti DP ʽroztuczyćʼ, ríebinti ʽtuczyć, dobrze karmić; tłuszczem zaprawiać potrawę; 

smarować tłuszczemʼ. — SO raib- (?): łot. raîba, raîbs ʽwstręt, obrzydzenieʼ, suoraibs 

ʽrozterka, przykrość, zgryzotaʼ. 

 riečià 2 p.a., gen.sg. riẽčios stlit., gw. 1. ʽrzecz, przedmiotʼ, 2. ʽpowód, przyczynaʼ, 3. 

gw. ʽkorzyść, pożytekʼ (Iš tos karvės nieko riẽčės nėra ʽZ tej krowy nie ma żadnego 

pożytkuʼ) — zapoż. ze stbłr. rečь (war. rečъ, rėčъ), por. pol. rzecz, -y (SLA 189, LEW 728, 

ALEW 863 i POLŽ 560 uważają za polonizm). Z innymi tematami: riẽčė, riečis, -ies, też m. 
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riẽčius. 

 riedė́ti, ríedu (war. riedù), riedė́jau 1. ʽtoczyć się – o kole, wozie, kamieniu, jabłku 

(Obuolys nuo obelės netoli terieda ʽNiedaleko pada [dosł. ʽtoczy sięʼ] jabłko od jabłoniʼ), o 

kłębku nici, o łzach, też o słońcu na nieboskłonieʼ, 2. ʽrozchodzić się – o głosieʼ, 3. ʽjechać 

wozem, autemʼ, 4. ʽiść szybko małymi krokamiʼ, 5. ʽwstawać z posłaniaʼ, 6. ʽwykluwać się z 

jajaʼ, išriedė́ti m.in. ʽwyjechać, wytoczyć się; wykluć się z jajaʼ, przen. ʽpowstać, 

ukształtować się, pojawić sięʼ. Dwuznaczne: 1° ried- może pochodzić od neopwk. rid- (por. 

rìdinti) na mocy neoapofonii SZ rid- ⇒ SP ried- (paralele: rietė́ti ⇐ ritù, rìsti; skriedžiù ⇐ 

skrindù, skrìsti), 2° ried- może być refleksem pie. *rei̯dh- ʽporuszać się chwiejnie, sich 

schwankend bewegenʼ (tak LIV
2 502, który zestawia czasownik litewski ze stir. rédid ʽjechać 

na koniuʼ i stang. rīdan ts.). Zob. też LEW 729, Kroonen 412, Matasović 307 (ALEW nie 

notuje riedė́ti). — Drw. riedulỹs ʽgłaz narzutowy, (okrągły) kamień polny; krążek 

(hokejowy)ʼ, rieduõlis bot. nazwa pewnej wijącej się rośliny. — SO raid- (od SP ried- albo 

też od SZ rid-, por. rìdinti): ráidyti, -o, -ė ʽszybko biegać (o zwierzętach domowych); szaleć, 

dokazywaćʼ. Por. łot. raĩdît caus. ʽpilnie wysyłać; szczućʼ : lit. ríeti ʽo psach: napadać, 

kąsaćʼ, ríetis ʽżreć się, żyć w niezgodzieʼ. Postverbalia: raidà ʽstopniowa zmiana, rozwój, 

ewolucjaʼ (neol.), raĩdė a. raidė ̃ʽliteraʼ (neol., zastępujący obce lìtera), ⇒ raidýnas ʽalfabetʼ 

(neol.), por. LEW 687. Osobno zob. raidùs. 

 riẽkti, riekiù, riekiaũ 1. ʽkroić chlebʼ, 2. ʽorać po raz pierwszy, orać ugórʼ. SD
1 riek[i]u 

«kraię» (syn. rėžiu), SD: riekiu «kraię» (syn. skeliu), ažuriekiu «zarzynam czego, 

zakrawam», pariekiu žemį «porzę ziemię», perriekiu «przekrawam co; rozkrawam co». Por. 

łot. rìekt2, rìecu ʽorać ugór; kroić chlebʼ. Pb. *rei̯k- przedstawia wariant z niepalatalnym k do 

pwk. pie. *h1rei̯ḱ- ʽrozrywać, rozcieraćʼ (LIV
2 504), por. gr. ἐρείκω ʽrozdzierać (o orce), 

rozcierać, tłucʼ, ἐρεικόμενος ʽprzeszyty (włócznią)ʼ, ἐρηριγμένος ʽzmielony, startyʼ, wed. 

riśáte a. liśáte ʽobrywa, zrywaʼ. Inaczej LEW 714 (s.v. reikà): do sti. rikhati, likhati ʽdrzeć, 

rwać, drapaćʼ. LIV
2 504 umieścił riekiù jako nowotwór s.v. *rei̯k(u̯)h2- ʽritzen, kratzenʼ. 

Podobnie ALEW 674. — Drw. apriekà a. ãpriekė ʽkromka z szerokości całego bochenkaʼ, 

atãrieka ʽwielka kromka, pajdaʼ, prariekà ʽprzylepkaʼ, riekė ̃ 1. ʽodcięty kawałek chleba, 

ciasta; kromka, pajdaʼ, SD «skiba chleba», 2. ʽskiba, odkrojony pługiem pas ziemi, bryła 

ziemiʼ, SD riekė žemės «bryła» (⇒ drw. riekelė duonos džiovintos SD «grzanka», riekiõtė 

ʽpajdaʼ), riekìmas ʽgrunt świeżo wykarczowany; pierwsze oranie ugoruʼ (por. arìmas, 

vertìmas). Cps. dúonriekis ʽnóż do krajania chlebaʼ (por. dúona). Por. łot. riekums ʽgrunt 

orany po raz pierwszyʼ, rieciens ʽkromka, porcja odkrajanego chlebaʼ. — SZ rik-: rìkti II 

(zob.), łot. rika ʽwielka pajda chlebaʼ, sniega rika ʽnabity przy podkowie lód ze śniegiemʼ. 

— SO raik-: raikýti (zob.). 

 ríepinti, ríepinu, ríepinau gw. 1. ʽo koniu: z trudem ciągnąć wóz z ładunkiemʼ (Arklys 

kaip tik užriepino vežimą prieš kalną ʽKoń ledwo wciągnął wóz pod góręʼ), 2. ʽo człowieku: 

z trudem dźwigać, nieść coś ciężkiego, taszczyćʼ. Niejasne. Może zapożyczone, por. np. dn. 

reppen 1. ʽo kozie: beczećʼ, 2. ʽcoireʼ (DW). Niejasne jest też ráipeta (zob.). 

 ríera 1 p.a. gw. ʽmiejsce w piecu kuchennym do przechowywania ciepłych potraw, 

tzw. duchówka a. ruraʼ (Išviriau pietus, sukišau į ríerą, i sudegė ʽUgotowałam obiad, 

wsunęłam do duchówki i spalił sięʼ) — zapoż. z prus.-niem. rēr (GL 111), por. nwn. Röhre f. 

Co do akutu por. zapoż. kíežas, ríepa i pastíeta. Zob. też syn. dė́klė, kõklė i pečiùrka. 

 riẽsti, riečiù, riečiaũ 1. ʽgiąć, wyginać, pochylać, zadzieraćʼ, 2. ʽzwijać, nawijać na 

szpulę, wał; rolować grabiami skoszone zboże, trawęʼ, 3. ʽkręcić, podkręcać, krzywićʼ, 4. 

ʽprzyciskać kogo, domagać się czego od kogoś, nagabywaćʼ (Visi jį ėmė riẽsti dėl skolų 

ʽWszyscy zaczęli go nagabywać w sprawie długówʼ). Cps. ažuriečiu plaukus SD 
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«kędzierzawię», įriesti audeklų SD «osnować krosna», išriẽsti ʽwytoczyć; wyrosnąćʼ, ižriečiu 

SD «rozwijam co», «wytaczam» (syn. išritu), pririẽsti ʽnawinąć na osnowę; bujnie rosnąc 

rozprzestrzenić się (np. o krzewach malin)ʼ, suriẽsti ʽskręcić, podwinąć, zwinąć tkaninęʼ (į ̃

õžio rãgą suriẽsti ʽzapędzić w kozi rógʼ), suriečiu SD «kurczę szyię, rękę» (syn. sutraukiu), 

«skurczam co», užriẽsti m.in. ʽzadrzeć (głowę); zastać, zaskoczyć gdzie kogoʼ, užriečiu 

audaklų SD «nawijam co, iako krosna, etc.». Refl. riẽstis ʽwyginać się, zadzierać się, skręcać 

się; kurczyć się, kulić się, garbić sięʼ, susiriečiu SD «kurczę się». Odpowiednik łot. riest, 

riešu (riežu), rietu ʽnaciągać nici w krosnachʼ. Pwk. riet- jest dwuznaczny: 1° może 

reflektować wprost pie. SE *u̯rei̯t- (tak LIV
2 700 i ALEW 864, por. stang. wrīðan ʽkręcić, 

zwijaćʼ; tylko bałtyckie i germańskie; LEW 729n. nie dotyka kwestii wokalizmu riet-), 2° 

może być neoapofoniczną formą SP/SE, jaką dotworzono do rit- (rìsti) jako SZ od pie. *ret- 

ʽbiec, laufenʼ. Paralele: rìsti ⇒ riedė́ti ʽtoczyć sięʼ; skrìsti ⇒ skriẽsti ʽwykonywać ruch 

kolistyʼ i žlìbti ⇒ prižliẽbti ʽniedowidziećʼ. Villanueva Svensson, Balt LII:2, 2017, 278n. 

postuluje raczej rozszczepienie pierwotnego pdg. apofonicznego *ris-ti, *reit-a, *rit-ā—; 

autor usiłuje powiązać lit. rit-/riet- ze słowiańskim rět- (*rēt-) jak w scs. obrěsti, -ręštǫ, -rětŭ 

ʽnapotkać, znaleźćʼ. — Neoapofonia SZ rit- ⇒ SP/SE reit-: reĩtkus ʽpłocha tkackaʼ (por. švit- 

⇒ šveit-; tis- ⇒ teis-). — Drw. rietė́ti, -ju, -jau, surietė́ti ʽo pniu brzozy: stać się guzowatym, 

sękowatym; stać się szorstkim, chropowatym; o ranie: zasklepić się; o kości: zrosnąć się po 

złamaniuʼ (por. wyżej łot. riest, jak też hasło rėt̃as). Nomina: atrieta CGL ʽobrąbek, Saumʼ, 

ažurietimas: gelažis unt ažurietimo plaukų SD «kędziorny drot» [ʽdrut do kręcenia lokówʼ], 

parietė ̃ a. rietà ʽskręcone, twarde drewno z pnia brzozy, tzw. czeczotkaʼ (zob. rėt̃as), 

rietìmas ʽzwój, bela lnu, tkaninyʼ (Suritinom rietìman drobę ʽZwinęliśmy płótno w zwój, 

belęʼ), riẽtena (zob.), rietimas popieriaus SD «libra papieru», rietimas gelumbės SD «postaw 

sukna», rietõnas jest synonimem parietė ̃ (zob. wyżej). Czy tutaj też atúoriečiai (zob.)? — 

Drw. od neopwk. ries-: ažuriesti plaukai SD «kędzior, kędzierze, kędziorki» [ʽlok, loki, 

wijące się, kręcące się włosyʼ] (syn. susukti plaukai), ažuriestojas plaukų SD «kędziornik, 

barwierz co włosy trafi» [ʽfryzjer, perukarzʼ] (syn. ažurietėjas), riẽstas ʽwygięty, zagięty, 

schylony, zwinięty, zadarty, krętyʼ (⇒ riẽsta a. riestaĩ adv. ʽtrudno, kiepsko, krucho, źleʼ, 

znacz. etym. ʽkrętoʼ?), riẽsvas ʽwygiętyʼ (por. rìs-vas od rìsti; inaczej ŽD 377: *riet-svas; 

Ambrazas 2011, 56: suf. -svas). — Neoosn. riest-: riestaĩnis ʽobarzanekʼ, riestìnis ʽzgięty, 

skręconyʼ, riestumà ʽzagięte miejsce, krzywizna, skręt; najtrudniejsza sytuacjaʼ, riestùvas 

ʽnawój tkackiʼ, SD «wał krosienny» (syn. velanas). Cps. ažuriestaplaukis SD «kędzierzawy, 

kędziorek», riestanõsis ʽz zadartym nosemʼ (por. nósis), riestarãgis ʽz podwiniętymi rogamiʼ 

(por. rãgas), riestasprañdis ʽo zgiętym karkuʼ (por. sprándas). Osobno zob. raitýti, rìsti. 

 ríešas 3 p.a. 1. ʽnadgarstek, kostki łączące rękę z przedramieniem; kostka u nogiʼ, 2. 

gw. ʽstaw w nodze końskiej przy kopycieʼ. War. riẽšas, f. ríeša, riešà. Z pb. *rei̯ša-, znacz. 

etym. ʽzgięcie, skrętʼ. Transponat ie. *u̯rei̯ḱ-o-, por. pwk. *u̯rei̯ḱ-/*u̯riḱ- ʽobracać, zginać, 

skręcaćʼ (LIV
2 699). Nawiązanie w stwn. rīho m. ʽpodbicie stopyʼ, nwn. gw. Reihen m. ts., 

śrdn. wrist ʽkostka u nogiʼ (LEW 730, Kroonen 596). Osobno zob. SO ráišas, SZ rìšti. — 

Drw. riešẽlis ʽkostka u nogi; staw w nodze konia przy kopycieʼ, ríešinė ʽrękawica z długim 

wzorzystym nadgarstkiemʼ, riešìnis ʽzapinany na nadgarstku (np. zegarek)ʼ, rieškùčios 

(zob.). — N.rz. Riešė ̃2x, też n.jez., n.m. Riešė ̃2x. 

 rieškùčios, -ių 2 p.a. f.pl. 1. ʽdwie zetknięte ze sobą garścieʼ, 2. ʽto, co się mieści w 

obu stulonych dłoniachʼ, SD «przygarść, przygarśnie». War. rieškùtės, też m. rieškùčiai; w 

BRB ukazuje się forma sg. rieškučia ʽgarść (mąki)ʼ, w gwarach rieškùtė ʽgarść (ziarna, 

orzechów)ʼ — denominalna formacja z suf. -ut- od ríeškės f.pl. ʽdwie garścieʼ (Pasisėmė 

rieškes uogų ʽZaczerpnął sobie dwie garście jagódʼ). To ostatnie pochodzi od ríešas 

ʽnadgarstekʼ (zob.). Struktura ríeš-k-ės stoi na równi z ỹž-k-ės, saũs-k-ė i vẽps-k-ė. Z lit. 

ríeškės wypada połączyć łot. rieškava ʽgarśćʼ, mianowicie przy założeniu wtórności š w 
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grupie šk. Rekonstrukcja: *ries-k-, ⇒ neoosn. *riesk-; od niej derywowano *rieskava. War. 

rìekšava można wytłumaczyć metatezą składników grupy šk. Łotewski war. riekšauja 

wygląda jak złożenie z °šaũja ʽgarśćʼ (war. do saũja) w II członie, por. Leskien 1891, 578, 

LEW 731. — Nieobjaśniony jest dyftong uo w war. ruoškùčios ZTŽ. Por. rúošutas ob. 

ríešutas w ZTŽ. Zob. też prìgarščios. 

 riešùs, -ì (p.a. niewiadomy) gw. ʽo ziarnie: niezupełnie dojrzałeʼ: Kap buvo rugeliai 

riešūs, tai buvo gerai pjaut ʽJak żyto było r., to dobrze było żąćʼ. Do tego ríešas 3 p.a. gw. 

ʽniedojrzałe ziarno w kłosieʼ: Rugiai dar su riešù, anksti pjaut ʽŻyto jeszcze z r., [jest] za 

wcześnie, by żąćʼ. Niejasne. 

 ríešutas 3 p.a. ʽorzechʼ. War. riešutỹs 3 p.a. (m.in. SD, Donełajtis), ríešutis 1 p.a., 

riešutìs 3 p.a. SD: riešutys «orzech wszelaki», riešutys kaštano «kasztan owoc», riešutys 

kvepiųs «muszkatowa gałka» (syn. gilė kvepiunti), riešutys lazdos «orzech laskowy», riešutys 

valakiškas «orzech włoski». Drw. wsteczny: riešas b.z.a. ʽorzechʼ. Odpowiednik łot. riẽksts 

ʽorzechʼ ma porównywalną strukturę, tyle że przesłoniętą przez synkopowanie u (*riesuts > 

*riests) oraz insercję k (por. historię formy añkštas). Stpr. °reisis ukazuje się tylko w cps. 

bucca-reisis EV ʽorzeszek bukowy, Bucheckerʼ (kalka złożenia nwn.). — Słowiański 

odpowiednik z samogłoską ě (rcs. orěxŭ ʽκάρνυονʼ, sch. òrah, słń. óreh, ros. oréx, pol. 

orzech), zaleca wyprowadzenie refleksu lit.-łot. rieš- z praformy bałtyckiej *rai̯š- i tym 

samym uznanie, że stpr. °reisis pochodzi ze zmiany *°raisis. Pod względem sufiksu ríešutas 

stoi w jednym szeregu z ãšutas ʽwłos z końskiego ogonaʼ i lùkutas ʽłachman, ścierkaʼ. Pbsł. 

*rai̯š- można objaśnić jako alternant na SO do pwk. *rei̯š- < pie. *(h1)rei̯ḱ- ʽrwać, drzeć, 

łamaćʼ (LIV
2 504). Por. gr. ἐρείκω ʽrozdzierać, przeszywać (włócznią); rozcierać, tłucʼ. 

Rekonstrukcja znaczenia: ʽowoc orzechaʼ jako ʽcoś, co się wydobywa przez stłuczenie 

twardej łupinyʼ. Inaczej BSW 241 (pbsł. *rēiṣa- a. *rōiṣa-), Zinkevičius 1980, § 216 

(praforma *riesutas). LEW 731: wyraz wędrowny nieindoeuropejskiego pochodzenia. — 

Niejasny jest wokalizm u w DVŽ rušutỹs, jak też dyftong uo w ZTŽ rúošutas, ruošutỹs. — 

Drw. riešū̃nas ʽorzechʼ, riešutýnas ʽleszczynaʼ (⇒ riešutýnvištė ʽptak jarząbek, Tetrastes 

bonasiaʼ, por. vištà), riešutójas ts., cps. ríešutlazda bot. ʽkrzew leszczyna pospolita, Corylus 

avellanaʼ (por. lazdà), ríešutmedis bot. ʽroślina orzech, Juglansʼ (por. mẽdis). Vb. denom. 

riešutáuti, riešučiáuti ʽzrywać orzechy, chodzić po orzechyʼ. 

 ríetas 1 p.a. 1. ʽgórna część udaʼ, 2. ʽwewnętrzna strona udaʼ (Iš vidaus ríetas, iš lauko 

šlaunìs), 3. ʽnogaʼ (por. łot. rieta). SD
1 1. «ścięgno», 2. «vd». Pl.t. ríetai, -ų 1 p.a. 1. ʽkrocze, 

miejsce między odbytem a narządami płciowymiʼ, 2. ʽnarządy płciowe; tyłek, podex; 

lędźwieʼ, 3. stlit. ʽbiodraʼ (pilvas ir rietai varini DP 58126 ʽbrzuch i udy miedzianeʼ), 4. 

ʽczęść międlicy; część warsztatu tkackiegoʼ, 5. ʽkozły do suszenia sianaʼ. SD rietai žagrės 

«kroy pługowy». Odpowiedniki bsł.: łot. riẽta ʽnogaʼ, z innym sufiksem: psł. *ritĭ f. ʽtyłekʼ, 

por. cs. ritĭ, sch. rȋt, rȉti, czes. řiť, stpol. rzyć, -ci (pasirzyt ʽdarmozjadʼ, pol. pasożyt 

ʽczłowiek żyjący cudzym kosztemʼ, dosł. ʽten, co pasie swój tyłekʼ). Pbsł. *rei̯t-a/ā-, *rei̯t-i- 

(por. BSW 242: pbsł. *rēi̯ta-; REW II, 524, Boryś 416, s.v. pasożyt). Należy do rodziny czas. 

riečiù, riẽsti ʽgiąć, wyginaćʼ. Znacz. etym. ʽzaokrąglona część ciałaʼ. Akut prawdopodobnie 

metatoniczny. Zapoż. bałtyckie w fiń. reisi ʽudo, lędźwieʼ (LEW 732, Stang 1966, 54). Zob. 

też ALEW 865, gdzie inne hipotezy etymologiczne. — Drw. parietė ̃ ʽdolna część kroczaʼ, 

rietelis SD
1 «vdzik» [ʽudkoʼ], cps. drūktãrietis, -ė ʽmający grube udaʼ (por. drū́ktas), 

ilg(a)riẽtis, -ė ʽz długimi nogami – o łosiuʼ (przenośnie też o człowieku), storariẽtis, -ė 

ʽmający grube udaʼ (por. stóras), tarpùrietis ʽmiędzykroczeʼ (por. tarpu°). 

 riẽtena 1 p.a., rietenà 3 p.a. 1. ʽropień na opuszce palcaʼ (Rietenà riečia apie nagą 

piršto JU ʽRobi się ropień na palcu wokół paznokciaʼ. Rietena yra pūslė šviesi ir melsva apie 

nagą, kuri aptvinsta, apsirieta JU ʽ«Rietena» to jest jasne i sine obrzmienie wokół paznokcia, 
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które wzbieraʼ; por. syn. tviegà), 2. ʽpęto kiełbasyʼ (drw. wsteczny: rietė:̃ kelios dešrų 

rietẽlės ʽkilka pęt kiełbasyʼ; por. spalg̃ena ⇒ spalg̃ė), 3. ʽpleśniawki, choroba błony śluzowej 

jamy ustnej, objawiająca się białoszarymi nalotamiʼ (syn. píenligė), 4. bot. ʽwidłak, 

Lycopodium, roślina o płożących się a. wzniesionych pędachʼ (syn. dríeka, šùndraika, 

pãtaisas), 5. bot. ʽrdest, Polygonumʼ (syn. radastà, rusvẽnė), 6. ʽbarwinek pospolity, Vinca 

minor, roślina o pokładających się pędachʼ — dewerbalny rzeczownik na -en- od riečiúos, 

riẽstis m.in. ʽgiąć się, wyginać się, zadzierać się, skręcać sięʼ (zob. riẽsti). 

 ríeti I, ríeju (war. rejù, rė́ju, rijù), ríejau (war. rė́jau) 1. ʽo psach: napadać, 

obszczekiwać i kąsaćʼ, 2. ʽo ludziach: gderać, strofować, łajać kogo, wymyślać komu, 

znieważać słowami, lżyćʼ, apríeti DP ʽpokąsaćʼ. Gw. pdg. ríeti, rejù, rė́jau (prt. oparte na 

prs.). Refl. ríetis ʽżreć się, żyć w niezgodzie, kłócić się, wymyślać sobie; o psach – 

oszczekiwać sięʼ, rejuosi SD
1 «hadrunkuię; przeczam się» [ʽkłócić się, spierać się, wadzić 

sięʼ] (syn. baruosi, vaidinuosi), atsiríeti: Lapė atsireja nu šunies ʽLis kąsając broni się przed 

psemʼ), susiríeti ʽposprzeczać się, pokłócić sięʼ (Susiríejo anuodu kaip du šunys, o, rodos, 

taip gerai gyveno ʽPożarli się ci dwaj jak dwa psy, a zdawało się, że tak zgodnie żyjąʼ), 

<susireiu> SD
1 «poswarzam się» (syn. susibaru). Odpowiednik łot. riêt, reju, rêju ʽo psach: 

szczekać, kąsaćʼ, drw. riêteklis2 ʽkłótliwy człowiek, kłótnikʼ. Transponat ie. *rei̯H-/*riH-, 

por. *reh2(i̯)- ʽwrzeszczeć, ryczećʼ w rekonstrukcji LIV
2 501. Paralela: líeti, lejù, lė́jau, łot. 

liêt, leju, lêju (por. Stang 1966, 357). — SZ rý-C: rýdyti II ʽszczućʼ (zob.). — SZ rij-V: rìjas 

3 os. prs. ʽkłóci sięʼ. Podstawą tej formacji jest praeteritum refl. *rìjos < *riH-eh2-, z -j- jako 

wypełniaczem hiatu laryngalnego (HL 36n., 107). Por. vìjas gw. ʽwije sobie (gniazdo)ʼ ⇐ prt. 

vìjos (inf. výtis). — Drw. od rie-C: ríemenys, -ų̃ 3 p.a. m.pl. ʽkłótnie, awantury, swaryʼ ⇐ 

rie-men- (temat wyodrębniony z pdg. *riemuo, por. riemuõ jako wariant do rėmuõ, rė́muo 

ʽzgagaʼ); neoosn. riem- : riemeniùs ʽkłótniaʼ, ríemestis, -čio ts.; ríetenos f.pl. ʽkłótnieʼ (por. 

neosuf. -ten- w ùitena), war. rietiẽnės. — Neopwk. riej- (⇐ ríeju): ríejenos f.pl. ʽkłótnieʼ, 

ríejestys lub ríejesčiai ts., riejìmas ʽkłótniaʼ, riejū̃nas ʽczłowiek kłótliwy, swarliwyʼ (por. 

ryjū̃nas ⇐ ryjù). — Neopwk. rej- (⇐ rejù): rẽjestys ʽkłótnieʼ. — SO raj-V (⇐ rij-V): rajà 

ʽzgraja psówʼ (Ans prisitiekė cielą rają šunų JU ʽOn przybrał sobie całą zgraję psówʼ). — SO 

rai-C: łot. raĩdît ʽszczuć, podburzaćʼ (por. rýdyti II). 

 ríeti II, ríeju (war. rejù), ríejau ʽukładać w stos szczapy drewna lub kawałki torfu do 

suszeniaʼ. Gwarowe prs. rejù przemawia za przynależnością do grupy lejù, grejù i šlejù (por. 

Stang 1966, 357). Etymon nieustalony. Transponat ie. *rei̯H-/*riH-. ALEW 865: pwk. pie. 

*h2rei̯H- ʽporządkować, ordnenʼ (do gr. ἀριθμός m. ʽliczbaʼ, νήριτος ʽniezliczony, 

ogromnyʼ). — Drw. ríeklė a. rieklė ̃ 1. ʽstos drewnaʼ (por. sufiks w gerklė,̃ pìnklės, žūklė)̃, 

często pl.t. np. Suriek medžius į riekles ʽZłóż drewno w stosʼ. Prikrovė malkų kelias ríekles 

ʽUstawił/ułożył kilka stosów drewnaʼ. Eikit malkos rieklėñ dėt ʽIdźcie składać drewno w 

stosʼ, 2. ʽpiętro, poddaszeʼ (m.in. BRB), 3. ʽotwór, drzwi w poddaszuʼ, ríeklės f.pl. ʽstawiane 

przy piecu lub podwieszane u powały żerdzie do suszenia ubrań lub drewnaʼ (por. LEW 728), 

riesmė ̃ ʽjednorazowe załadowanie pieca drewnemʼ, syn. iesmė ̃ (neosufiks jak w eismė,̃ 

ūksmė)̃, rietuvė ̃ʽstos narąbanego drewnaʼ (Aš skaldysiu, o tu dėk rietuvėñ ʽJa będę rąbał, a ty 

składaj w stosʼ), też ʽstos książek; wiązanka obwarzankówʼ. — Niejasny jest monoftong ė w 

war. rėk̃liai m.pl.: Tie rėk̃liai į pirtį rundai apie sienas stovi ʽTe przepłoty stoją w suszarni w 

koło przy ścianachʼ. Może neoapofonia ė ⇐ ie, por. rėt̃as ob. parietė;̃ gvėž̃tis ob. gviẽžtis. — 

Do ríeklės w znacz. ʽpiętro, poddaszeʼ nawiązuje stpr. riclis EV ʽstrych, poddasze, Suller 

[Söller, Dachboden]ʼ, lekcja [rīklis]? — SO rai-: ráidyti ʽładować drewno do piecaʼ (zob.).  

 rievė ̃ 4 p.a. ʽpojedynczy słój na poprzecznym przekroju drewnaʼ. SD: rievė medžio 

«flader» (zob. s.v. rėta), turįs rieves «fladrowaty», rieves turįs savim, ižsiūtas «haftowany». 

Odpowiednik łot. riêva, riêve ʽszczelina, szpara; zagłębienie, zmarszczka, fałda, bruzda; 
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szrama, blizna, rysa w drzewie; czeczota, drewno o charakterystycznym rysunku słojówʼ. 

Por. suf. -vė- w virṽė, gleĩvės (Ambrazas 1993, § 163). — Alternant na SO: raivė ̃ ʽsłój w 

drewnie; pręga, pasmo; szczelina, pęknięcie w ziemiʼ. — Alternant na SZ: łot. rīve, rīva ʽein 

erhöhter Streifenʼ, rîva ʽeine linienartig eingedrückte Vertiefung auf einer glatten Flächeʼ 

(ME III, 541, z uwagą «Zu rieva?»). Bez dobrej etymologii, zob. LEW 691n. (s.v. raivė)̃. 

EWD 1077, s.v. Rain łączy z jednej strony z germańską nazwą ʽmiedzyʼ (stwn. rein°, śrwn. 

rein, stisl. reina(a)), z drugiej strony ze śrir. rōen ʽdroga; łańcuch górskiʼ, bret. run 

ʽwzniesienie, wzgórzeʼ oraz łac. rīma ʽszpara, rysa, szczelinaʼ (co jednak, zdaniem de Vaana 

523n., jest etymologicznie niejasne). — Vb. denom. rievė́ti ʽrobić słoje, wzory; haftować, 

wyszywaćʼ, rievėju SD «haftuię» (syn. ižsiuvu), ⇒ SD: rievėjimas «haftowanie», rievėtas 1. 

«fladrowaty» (syn. turįs rieves), 2. «haftowany» (syn. rieves turįs savim, ižsiūtas), ižrievėtas 

daiktas SD «haftowanie, haftowanego co» (syn. ižsiūtas daiktas), rievėtinis «haftarski» (syn. 

ižsiūtas), rievėtojas «haftarz». — Neoapofonia ie ⇒ ei: reivė ̃4 p.a. ʽsłój drzewaʼ. Paralele: 

deivė ̃ob. diẽvas; peĩlis ob. pielà; spéigas ob. spíegas. 

 riẽzvas, -à 4 p.a. gw. ʽszybki, energiczny; odważny; świeżyʼ — zapoż. z pol. rzeźwy 

ʽdziarski, żwawy, żywy, ruchliwy; świeży, orzeźwiającyʼ (MSJP). 

 rìgzti, prs. rỹzga (*rįzga, war. riñzga; rỹgzta < *rygz-sta), prt. rìzgo 1. ʽczepiać się 

ubrania (o uczepie, ostach); przywierać do palców (o cieście)ʼ, 2. ʽplątać się, wikłać się (o 

niciach)ʼ, 3. ʽleżeć w stanie rozwichrzonym, splątanym (o zbożu)ʼ, 4. ʽrozłazić się, strzępić 

sięʼ, 5. ʽprzypadać do nóg (o psie)ʼ, 6. Niekas jam jau nerỹzga ʽNic go już nie obchodziʼ. 

Cps. įrìgzti ʽwetknąć (nić do kłębka)ʼ, išrìgzti ʽwylec – o zbożuʼ, prirìgzti ʽprzyczepić się; 

wyrosnąć w obfitościʼ, surìgzti ʽsplątać; wylec i połamać się – o łodygach; zmieszać się, 

rozstroić sięʼ — inchoativum z infiksem nosowym i SZ rizg- ⇐ rezg, zob. règzti. — Drw. 

surìzgęs ʽsplątanyʼ, rizgùs ʽzaplątany, uwikłanyʼ. — Neoapofonia rizg- ⇒ raizg-: raizgýti 

(zob.). — N.m. Rizgiaĩ, Rizgónys 2x, Rizgū́nai. 

 rýkamas 1 p. gw. ʽpłocha, wąska drabinka w warsztacie tkackim, przez którą 

przeprowadza się nici, aby się nie poplątałyʼ (Par rýkamą riečia audimą ʽPrzy pomocy 

«rykamas» nawija się nici na osnowęʼ. Mes ir be to rýkamo apseinam; tas tik prūsų bobų 

išmislas ʽMy nawet bez «rykamas» sobie radzimy, to tylko wynalazek pruskich babʼ) — z 

uproszczenia geminaty w *ryk.kamas, to z asymilacji w złożeniu *ryt-kamas, które oddawało 

nwn. Riet-kamm m. (por. pol. gw. rytka, rytki z tegoż źródła). Brak w GL i LEW. Por. akut w 

zapoż. ýpas, pýpkė i týnė. NB. W GJL II, § 276 rýkamas przez niedopatrzenie figuruje jako 

przykład wyrazu z suf. -am-. — War. rietkà, riẽtkas, ríetkas, też pl.t. riẽtkai, riẽtkės, riẽtkos 

są derywatami od neoosn. *riet-k-, pochodzącej z metanalizy złożenia *riet-kamas (por. piet-

vėjys ⇒ pietv-ỹs). Osobliwe jest riẽtk-umas, por. Laikyk tiesiai riẽtkumą, kad siūlai lygiai 

susiriestų ant veleno. 

 rỹkas 2, 4 p.a. stlit., gw. 1. ʽnaczynie kuchenne, statekʼ (auksinykas padaro kokį ryką 

gražų DP 39626 ʽzłotnik uczyni jaki statek pięknyʼ), 2. ʽnarzędzie, przyrząd, instrument; oręż 

żołnierza; żagielʼ, 3. przen. ʽpenis; cunnusʼ. Pl. rỹkai 1. ʽnaczynia kuchenneʼ (Mano visi 

rỹkai geri: rendelis, bliūdas, trikojis, skaurada ʽWszystkie moje naczynia (statki) są dobre: 

rondel, miska, trójnóg, patelniaʼ), 2. ʽsprzęty domoweʼ, 3. ʽnarzędzia rzemieślnikaʼ, 4. ʽdobro 

ruchomeʼ (Rykai panešami). Odpowiednik łot. rī̦̀ks ʽprzyrząd, narzędzie rzemieślnikaʼ, kaŗa 

rīki ʽorężʼ, laivas rīki ʽwyposażenie żeglarskie łodziʼ, rīki ʽuprząż końska; sprzęty domoweʼ 

(ME III, 537). — Sądzi się, że do rỹkas ʽnarzędzieʼ należy vb. denom. rykauti DP ʽrządzićʼ 

(⇒ rykautojas DP ʽsprawcaʼ), zob. LEW 733. ALEW 865 uznaje etymologię rỹkas za niejasną. 

Ponieważ jednak rozwój znaczeniowy ʽnarzędzieʼ ⇒ ʽrządzićʼ nie jest całkiem oczywisty, 

nasuwa się pytanie, czy stlit. rykáuti nie zostało zapożyczone ze stpr. *rīkauti (por. rickawie 

ʽrządzi, regiertʼ < *rīkauja, rickaūsnan ʽrząd, rządzenie, Regimentʼ). Stpr. czasownik jest 
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umotywowany obecnością rzecz. rikijs ʽpan, Herrʼ, rikis EV ts. (Rickies GRG 9 «Herre», 

Ryckie GRF 11 «Dominus») oraz rijks ʽpaństwo, Reichʼ (por. Trautmann 1910, 415, PKEŽ 4, 

21n., LAV 306). Rzecz. rikijs uchodzi za zapożyczenie z goc. reiks ʽwładcaʼ (zob. 

Trautmann, l.c.), zaś na gruncie germańskim *rīk- jest pożyczką z celtyckiego, por. stir. rí 

ʽkrólʼ (Casaretto 2004, 46). Inaczej Būga, RR II, 86, przyp. 1, który uważał rykauti b.z.a. za 

rodzimy czasownik. NB. Używane przez Dowkonta wyrazy rykys ʽkrólʼ i rykė ʽkrólestwoʼ to 

zlitewszczone formy odpowiedników staropruskich. Autor zaczerpnął je z dzieła G.H.F. 

Nesselmanna Die sprache der alten Preußen an ihrer überresten erläutert, Berlin 1845 (zob. 

Būga, RR II, 85, przyp. 1). — Drw. rykū̃nė (zob.). — SZ rik-: rìkė ʽrząd snopów, zwł. 

podłużna kopa opartych o siebie snopów, od dwunastu do dwudziestu; sterta snopów 

przygotowana do przewozuʼ (Paprūsėj rìkės turi po dvidešimt pėdų, mes statom tik iš 

dvylikos ʽPrzy granicy z Prusami «rikės» mają po dwadzieścia snopów, a my stawiamy tylko 

z dwunastuʼ). Niewykluczone, że mamy tu wypadek neoapofonii SP *rīk- ⇒ SZ rĭk-; 

paralele: vytìs ⇒ vitìs; plỹtas ⇒ plìtas; grỹbas ⇒ grìbšis. Inne drw. z rĭk-: rikià DP 

ʽporządekʼ, vb. denom. rikiúoti ʽustawiać w szeregu, szeregować; porządkowaćʼ (⇒ rikiuõtė 

ʽrząd, szereg, szykʼ). — Zapoż. litewskie w pol. gw. ryka ʽsterta zestawionych snopów 

skoszonego zboża na polu, mendelʼ (Zdancewicz 347). 

 rìkė 2 p.a., rìkis 2 p.a. gw. ʽżerdź, tykaʼ — zapoż. z prus.-niem. rick ʽżerdź w płocie; 

długa żerdźʼ, dn. rick ʽdługa cienka żerdźʼ (GL 111, Čepienė 109, 116). 

 rýkštė 1 p.a., rykštė ̃4 p.a. 1. ʽcienka gałązka bez liści, rózga, witkaʼ, stlit. ʽróżdżkaʼ, 2. 

ʽchłostanie rózgąʼ (war. raikštė ̃LZŽ), 3. przen. ʽkara boska, bicz boży; nieszczęścieʼ, 4. ʽpręt 

mierniczy; miara polaʼ, 5. ʽpiętnastu uczestników żywego różańcaʼ, dangaũs rýkštė 

ʽkometaʼ, diẽvo rýkštė ʽtęczaʼ, óro rýkštė ts., vélnio rýkštė ʽgałązki drzewa, które zrosły się w 

miotłęʼ. DP rýkštė ʽrozga, roszczkaʼ, SD
1 «rozga», SD «bijak u cep» (syn. kultuvė, 

spragilinė), lazda arba rykštė įpjaustyta SD «karbowa laska» [ʽkij z nacięciami (karbami) 

jako pomoc w rachowaniuʼ], dirželiai, kuriais plakasi, rykštės, šniūreliai SD «dyscyplina, 

ktorą się biczuią», plaku rykštėmis SD «siekę kogo rozgą». Z innymi tematami: rýkščia 

ʽrózga, witkaʼ, rykštìs (3 p.a.) a. rýkštis, -ies f. Odpowiedniki łot. rìste2 (stłot. rihste) ob. 

rĩkste ʽrózgaʼ z jednej strony i stpr. riste EV ʽwić, rózga, Ruteʼ z drugiej strony przemawiają 

za wywodem rýkštė z *ryštė przy założeniu insercji k przed grupę št (por. šeĩkšti < *šeišti; 

perkštė́ti < perštė́ti). Praforma *ryštė (por. rýštė a. ryštė ̃ZTŽ) może być refleksem *ryž-tė, tj. 

dewerbalnego drw. na SZ ryž- od rėž- ʽrznąć, kroićʼ, zob. rė́žti, rýžti. Paralele apofoniczne: 

plė́šti : plýšti; brė́žti : brỹžis; atlė́gti : atlýgti. Znacz. etym. ʽto, co urzniętoʼ ⇒ ʽrózga, prętʼ. O 

innej możliwości objaśnienia wyrazu rýkštė wspomniano s.v. rėk̃šti. Zob. też Gliwa, ALL 

LVII, 2007, 1–15. — Drw. rykštẽlė ʽrózeczkaʼ, DP ʽroszczkaʼ, rýkštėnas ʽkosz z wikliny do 

połowu ryb, więcierzʼ (war. rýkštena, rýkštinas, rýkštinė), rykštýnas ʽmiejsce porośnięte 

rozmaitymi krzakamiʼ, rýkštinė 1. ʽrózga, witkaʼ, 2. bot. ʽpigwowiec japoński, Cydonia 

japonicaʼ, rýkštininkas ʽten, co wycina krzewy wierzbowe na wiklinę; ten, kto wymierza karę 

chłostyʼ, rykštìnis ʽrózga; uderzenie rózgąʼ. Cps. rýkštagalis ʽkrótka rózgaʼ (por. gãlas), 

rykštãplakis przest. ʽten, kto wymierza karę chłostyʼ (por. plàkti), šakalrỹkštės (zob. šakalỹs), 

šlúotrykštė ʽrózga do miotłyʼ (por. šlúota). Vb. denom. rýkščiuoti ʽchłostać rózgąʼ, rýkščiotis 

refl. ʽo szybie podczas mrozu: pokrywać się lodowym wzorem przypominającym gałązkę 

bez liściʼ. — N.rz. Rykštýnas, Rykštỹnė. 

 rýkšti I, rýkšta, rýško ʽpruć się, rwać się, strzępić sięʼ, por. Audeklas pradėjo rykšti, t.y. 

gijos iš kraštų audeklo, kur atkirpai, o neapsiūlėjai, irsta JU ʽTkanina zaczęła się pruć, tj. nici 

z brzegu tkaniny, gdzie uciąłeś, a nie zaobrębiłeś, rozłażą sięʼ. Drabužio rankoves atriečia, 

kad neišrykštų ʽZakasuje rękawy ubrania, żeby się nie wystrzępiłyʼ. Šluota rýkšta, išryško 

ʽMiotła się zużywa, zużyłaʼ. Podstawą tego pdg. jest forma prs. rýkšta, z której przez 
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reanalizę rykš-ta wyodrębniono neopwk. rykš-C (⇒ ryšk-V). Prs. rýkšta zawiera wstawne k 

przed zbitką št, więc pochodzi z plit. *ryšta. Z kolei *ryšta wywodzi się z *rįšta 

(denazalizacja), powstałego z *rįš.šta (degeminacja) < plit. *rinš-sta, czyli z prs. na -sta-, 

które odnowiło starszą formację infigowaną *rinša od *riš-, SZ do *rei̯š- < pie. *(h1)rei̯ḱ- 

ʽrwać, drzeć, łamaćʼ (LIV
2 504), por. gr. ἐρείκω ʽrozdzierać, przeszywać (włócznią); 

rozcierać, tłucʼ. LIV
2, l.c. nie wymienił lit. comparandum. Akut wtórny, uwarunkowany 

sufigowaniem -sta- w formie prs. typu seṭ, por. np. dýgsta przy dýgti. Akutowane y z *į tkwi 

również w prs. klýsta, lýsta i trýkšta. — Do rýkšti ʽrwać sięʼ może ewentualnie należeć sb. 

rýkštė ʽgałązka bez liści, rózga, witkaʼ < *rykš-tė (zob.). 

 rýkšti II, rýkšta, rýško ʽstawać się widocznym, ukazywać sięʼ, išrýkšti ʽo pąku: 

rozkrywać się, rozwijać się, pękaćʼ, DP ʽwyniknąć, wynurzyć się, objawić się, okazać sięʼ 

(tiesa išrýško ižg̓  žemės DP 337 ʽprawda wyniknęła z ziemieʼ), parýkšti ʽukazać się, pojawić 

sięʼ, užrýkšti DP ʽwychodzić; okazać się, ukazać sięʼ. Morfem ryšk-V/rykš-C jest 

neopierwiastkiem wyodrębnionym z formy prs. rýkšta drogą metanalizy rykš-ta. Chodzi tu o 

kontynuację formy *rįkšta < *rįkš.sta < *rinkš-sta, gdzie suf. -sta- odnowił starsze *ri-n-ška, 

prs. infigowane od *rišk-, SZ do pwk. reišk-, por. réikšti m.in. ʽwyrażać, przedstawiać coʼ. 

Rozwój paralelny do opisanego wytworzył takie formy, jak trýkšta (trýkšti ob. trìkšti); skýsta 

(skysti ob. skìsti); trū́ksta (trū́kti ob. trùkti). Inne neopierwiastki z samogłoską y < į to klýst-, 

sklýst- i lýst-. Por. LEW 714, ALEW 865: «Schwundstufige Bildung zu réikšti». — Według 

nowej etymologizacji Ostrowskiego (Balt XXXIX:2, 2004, 196) czas. réikšti ma być 

innowacyjnym causativum na SP/SE, opartym na neopwk. rykš-. Zamiast formuły rýkšta < 

*rykš-sta autor proponuje analizę rý-k-šta (insercja k) < *ryšta < *ryž-sta, gdzie *ryž- (zob. 

rýžti) jest st. zanikowym do rėž- jak w rė́žti ʽrznąć, kroić, rozcinaćʼ; wychodzi on od vb. cps. 

išrýkšti DP m.in. ʽwyniknąć, objawić sięʼ i wywodzi to znaczenie z pierwotnego ʽwyrzynać 

się, np. o zębach dzieckaʼ. Można do tego dodać pol. wyrazić ʽoddać, objawić słowamiʼ i ros. 

výrazitьsja ʽuwidocznić się, przejawić sięʼ, gdzie °raz° (*raziti ⇐ *rězati) jest 

etymologicznie spokrewnione z lit. rė́žti. — Drw. ryškė́ti, -ja, -jo ʽstawać się widocznym, 

uwidaczniać sięʼ, rỹškinti ʽczynić jasnym, zrozumiałym, wyjaśniać; wywoływać błonę 

fotograficznąʼ, išrỹškinti ʽujawnić, uwydatnićʼ, parỹškinti ʽuczynić wyraźniejszym, 

uwypuklićʼ. Nomen: ryškùs ʽwyraźnyʼ, rỹškiai adv. ʽwyraźnieʼ. 

 rìkti I, rinkù, rikaũ: atrìkti ʽodkrzyknąćʼ, surìkti ʽkrzyknąć, zakrzyknąć, zawołaćʼ, 

užrìkti ʽskrzyczeć kogo, zbesztać, złajać; głośno zaśpiewaćʼ. Formacja inchoatywna z prs. 

infigowanym i SZ rik- ⇐ rek, zob. rèkti, rėk̃ti. Forma SZ rik- jest analogiczna do SP rek-. 

Stoi na miejscu refleksu fonetycznego *irk- (pie. *ṛk- ⇐ *rek). Zob. paralele s.v. brìsti. — 

Drw. rikdýti caus. ʽzmuszać do krzyku; doprowadzać do płaczuʼ, nomen: rìksmas ʽkrzyk, 

wołanieʼ. — Nawiązanie słowiańskie w scs. rĭci ipv. ʽpowiedzʼ, stpol. rcy ts. Dalej por. prs. 

stczes. řku do řéci, strus. rku do reči (BSW 243). Prs. na -nǫ, *rĭknǫ (czes. zařknouti ʽzakląć, 

zaczarowaćʼ, gw. pořknút ʽpomówić, obwinićʼ) tak się ma do lit. prs. infigowanego rinkù jak 

scs. sŭxnǫ ʽschnęʼ (*sus-nō) do lit. sunsù oraz jak psł. *brĭdnǫ (pol. brnę) do lit. brindù. — 

WSZ ryk-: rýkauti a. rykáuti ʽpokrzykiwać, nawoływaćʼ. Nawiązanie pierwiastkowe w scs. 

naricati ʽnazywać, nadawać imię, wzywać, oznaczać, ustanawiaćʼ (naricajemŭ ʽrzeczony, 

wymieniony, [tak] zwanyʼ), priricati ʽdodawać (słowami), dopowiadaćʼ, < psł. *rikati. 

 rìkti II, rinkù, rikaũ (z prvb. ap-, pa-, su-) 1. ʽmylić się (w liczeniu, w modlitwie), 

plątać sięʼ, 2. ʽkończyć się, rozpadać się (o małżeństwie, przyjaźni)ʼ, parìkti ʽzrobić błąd; 

pobłądzićʼ, surìkti ʽpomylić się; zepsuć się, rozstroić sięʼ. Refl. apsirìkti ʽomylić się, źle coś 

zrobićʼ, apsirinku SD
1 «omylam się» (syn. apsiviliu). Tu też įrìkti, įrìksta, įrìko 1. ʽwpaść w 

niesubordynację, rozpuścić się, rozswawolić sięʼ (Ale inrikęs tavo vaikas, teip neklauso ʽAleż 

to twoje dziecko jest rozpuszczone, w ogóle nie słuchaʼ), 2. ʽrozzłościć sięʼ (Žmonės teip 
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inrikę, kad brolis brolio neapkenčia ʽLudzie są tak zwaśnieni, że brat brata nie cierpiʼ). Bez 

dobrego objaśnienia. Porównywano z pwk. riek-/raik- jak w riẽkti, raikýti ʽkroićʼ (LEW 734). 

— Może raczej do trìkti, trinkù m.in. ʽmylić się, zbijać się z tropu; rozstrajać sięʼ, 

mianowicie przy założeniu resegmentacji at-rìkti ⇐ at-trìkti. — Drw. rikdýti caus. 

ʽwprowadzać w błąd, mylić, przeszkadzać, rozstrajaćʼ (brak SO, podobnie jak w wypadku 

likdýti, migdýti), rìkinti caus. ʽmylićʼ. Nomina: apriktinas DP ʽomylnyʼ, riklùs ʽzawiły, 

zagmatwanyʼ, rìklius ʽbłąd, pomyłkaʼ, rìktas ts.  

 rykū̃nė 2 p.a. 1. hist. ʽochmistrzyni na dworze magnackim, klucznica, szafarkaʼ, 2. 

stlit. ʽkochanka, nałożnicaʼ (syn. prijarka). Z obocznym sufiksem: rykūnija, pis. <rikunia> 

SD «dworka» [ʽkobieta doglądająca gospodarstwa na folwarku, gospodyni folwarczna, 

klucznicaʼ, SPXVI] — dwuznaczne: 1° może być drw. denominalnym: ryk-ūnė od rỹkai m.pl. 

ʽnaczynia kuchenne; sprzęty domowe; dobro ruchome; narzędzia rzemieślnikaʼ (zob. rỹkas); 

znacz. etym. ʽkto zarządza gospodarstwem domowym, dobrem ruchomymʼ, 2° może być 

drw. od pierwiastka werbalnego ryk-, który widać w rykáuti stlit. ʽrządzić, zarządzaćʼ (zob. 

rỹkas); znacz. etym. ʽosoba czymś zarządzającaʼ. — Zapoż. litewskie w stbłr. rykunja, błr. 

przest. rykúnja ʽdoglądająca bydła, skotarkaʼ, ros. smol. rýkajnica ʽdojarkaʼ (Prišli rýkajnicy 

karoŭ daitь, Dobrovolьskij 805), pol. rykunia hist. XVI w. ʽkobieta doglądająca 

gospodarstwa na folwarkuʼ (zob. wyżej SD «dworka»). Por. Laučjute 21 (brak w LEW i 

ĖSBM). 

 rỹmis, -io 2 p.a. przest. ʽposąg, statuaʼ (Miežinis), ʽpomnik nagrobnyʼ (Rymius stato 

ant kapo ʽ«Rymius» stawiają na grobieʼ). Zupełnie odosobnione. Figurująca w NDŽ, s.v. 

rỹmis definicja ʽHeiligenskulptur (mit aufgestütztem Kopfʼ, tj. ʽfigura święta z głową ręką 

podpartąʼ, prowadzi do wniosku, że chodzi tu o sb. postverbale od rýmoti a. rymóti ʽstać lub 

siedzieć z podpartą rękami głową i dumaćʼ (zob. s.v. rìmti). Būga, RR I, 145 rekonstruował 

swego czasu *ryd-mja- ʽposąg wyrzeźbiony w drewnieʼ w nawiązaniu do stang. wrītan 

ʽżłobić, rzeźbić; pisaćʼ (ang. to write); formant *-mja- budzi jednak wątpliwości.  

 rìmorius, -iaus 1 p.a. przest., gw. ʽrymarz, rzemieślnik wytwarzający wyroby ze skóry, 

szyjący uprzążʼ — zapoż. ze stbłr. rymarъ, rimarъ (remarъ), błr. rýmar (⇐ pol. rymarz ⇐ 

nwn. Riemer m.). Z innym tematem: rìmoris. Z substytucją suf. -inink-: rymininkas LEX, CGL 

ʽRiemerʼ, gw. rỹmininkas 1 p.a. — Drw. rimorỹstė ʽrzemiosło rymarskieʼ (kalka z pol. 

rymarstwo). 

 rìmti, rìmstu, rimaũ 1. ʽuspokajać się, przestać się ruszaćʼ, 2. ʽustawać (o zgiełku, 

hałasie), cichnąćʼ, 3. ʽlubieć gdzieś żyć, przebywać, gnieździć się (o zwierzętach, rybach, 

pszczołach)ʼ, 4. ʽwytrzymywać gdzieśʼ, nerìmti ʽniepokoić sięʼ, nerimstu SD «tesknię sobie» 

[ʽutyskiwać, skarżyć sięʼ]. Cps. aprìmti ʽuspokoić sięʼ, też ʽocieplić się (o pogodzie)ʼ, DP 

ʽodpoczywaćʼ nurìmti ʽucichnąć, uspokoić się; ustać (o bólu)ʼ, SD nurimsta «ucicha» (syn. 

nutilsta), nenurìmstamai adv. ʽbez ustankuʼ (Vaikas nenurìmstamai verkia ʽDziecko 

nieustannie płaczeʼ), surìmti m.in. ʽzagrzać się (o wodzie)ʼ. Odpowiednik łot. rim̃t, rimstu, 

rimu ʽuspokajać się, zadowalać się; przestawać, milknąć; zagrzać się (o wodzie)ʼ. Formacja 

inchoatywna z suf. -sta- i SZ rim- ⇐ rem-, zob. rem̃ti. Pie. *h1rṃ- ⇐ *h1rem- ʽruhig werdenʼ 

(LIV
2 252, ALEW 841, 865n.). Akut wzorowany na praesentiach z suf. -sta-, tworzonych od 

pwk. seṭowych (por. gìmstu, mìrštu, vìrkstu). — Drw. rìmdyti ʽuspokajaćʼ, rimóti: nerimóti 

ʽbyć niespokojnym, niepokoić sięʼ. — Neopwk. rimst- (⇐ prs. rìmstu): nerimstauti DP 

ʽtesknić sobieʼ [ʽnudzić sięʼ], rìmstyti: įrìmstyti intr. ʽuspokoić sięʼ, nurìmstyti tr. ʽuspokoić 

kogoʼ, nomina: rimstùs ʽspokojnyʼ (⇒ rimsčiaĩ ʽspokojnieʼ), parim̃stis ʽporęczʼ (syn. 

param̃stis). Zapoż. litewskie w błr. pot. urýmscicca ʽuspokoić sięʼ (Urbutis, Balt V:2, 1969, 

150 = Urbutis 2009, 383n.). — Nomina od rim-: aprimaĩ m.pl. ʽdrużbowie panny młodej, 

którzy po weselu pozostawali przy niej przez jeden dzień i pocieszali po rozstaniu z 
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najbliszymiʼ (syn. apmaldaĩ), nenúorima c. ʽczłowiek niespokojny, ciągle będący w ruchuʼ 

(syn. nenúorama), nenurimastis SD «niepokoy» [ʽzamieszki, wojnaʼ], nerimastis SD 

«teskność & tesknica», nerimstančiai adv.: SD <nerimstunćiey> «teskliwie» [ʽz 

niepokojemʼ], nurimimas SD
1 «spokoyność», rìmša c. ʽczłowiek cichy, spokojnyʼ, nazw. 

Rìmša, Rim̃šas, Rimšẽlis (⇒ vb. denom. rìmšyti, -iju, -ijau ʽpowstrzymywać, uspokajaćʼ), 

rìmastis LZŽ ʽniepokójʼ, rìmtas a. rim̃tas ʽpoważny, nielekkomyślny, odpowiedzialny; 

pewnie stojący (o stole), mocny, trwały (o drewnie)ʼ, rimtaĩ adv. ʽpoważnie, serioʼ, rimtìs f. 

ʽspokójʼ. — Nomina od SZ rum- wymieniono s.v. rem̃ti. — Neoosn. rimt- (⇐ rìmtas): 

rimtáuti ʽudawać poważnegoʼ, rimtė́ti, -ju, -jau ʽpoważnieć, stawać się poważnymʼ, rimtéiva 

c. ʽktoś poważny a. udający poważnegoʼ (por. piktéiva), rimtýbė ʽpowagaʼ, rimtuõlis ʽktoś 

zbyt poważny, ważniakʼ. — WSZ rym-: rýmoti a. rymóti ʽstać lub siedzieć z podpartą rękami 

głową i dumaćʼ (dur.-intens. typu dýroti, kýboti, stýroti), przen. DP rýmot ʽwspierać się (na 

wierze, o Kościele)ʼ. Rzadszy war. rymė́ti, rýmiu (-ė́ju), -ė́jau, por. Ko teip rými, sesutele, ant 

baltų rankelių? ʽCo tak dumasz, siostrzyczko, wsparta na białych rączkach?ʼ. Zob. też rỹmis. 

 rynà 4, 2 p.a. stlit., gw. ʽrynna, rynna przy okapie dachuʼ — zapoż. ze stbłr. rina, rinna 

(war. ryna, rynva) ⇐ pol. rynna (⇐ śrwn. rinne f.). War. rynė.̃ Por. SLA 190, LEW 735, ALEW 

866, POLŽ 561. — War. rinà ⇐ prus.-niem. rine (GL 111n.). N.rz. Rynà, Rynẽlė. Zob. też 

rindà II. 

 riñčvynis, -io 1 p.a. przest. ʽwino reńskie; wino lepszego gatunkuʼ (m.in. CGL, 

Donełajtis) — ze zmiany riñšvynis (ntš < nš), co zapożyczone z prus.-niem. rīnscher wīn 

(zob. LEW 735, Kabašinskaitė 19). Z obocznym tematem: rinčvynas LEX. Decompositum: 

riñčius ts. (m.in. u Donełajtisa). Por. dam̃pis ⇐ nwn. Dampfmaschine; viñkelis ⇐ nwn. 

Winkeleisen. — Insercję k widać w rinkšvynis, pis. <ringšvynis> b.z.a. (por. gw. úokšvis < 

úošvis). — Z kolei war. riñckas vỹnas ʽwino reńskieʼ i cps. riñcvynis NDŽ ʽgekaufter Wein, 

wino kupione, niedomowe; Brantwein, wódkaʼ wskazują na pol. ryńskie wino jako źródło, bo 

sekwencja -nts- wywodzi się z -ns-, -ńs- (pominięte w POLŽ). 

 rindà I 4 p.a. żm. 1. ʽrząd, szeregʼ (Stovi riñdos kareivių ʽStoją rzędy żołnierzyʼ. Iš 

rindõs imk [kiaušinius] ʽBierz [jaja] po koleiʼ), 2. ʽrząd mendli na poluʼ (Stovi avižienoje 

penkios riñdos ʽStoi pięć rzędów mendli na owsianym poluʼ) — konkretyzacja nomen 

actionis na -ā- od neopwk. rind-, wyodrębnionego z prs. infigowanego *rindù ⇐ *rid-, por. 

łot. rist, riedu (*rendu), ridu ʽporządkować, układać, ustawiaćʼ (ME III, 532). Por. lit. ríeti 

ʽukładać w stos (szczapy drewna)ʼ. — SO raid-: ráidyti ʽładować drewno do piecaʼ (zob.). 

Inaczej LEW 735. — Drw. pariñdžiui adv. ʽpo kolei, kolejnoʼ, żm. pariñdžiuo ts. Vb. denom. 

rindótis ʽstawać w szereguʼ, surindóti ʽuszeregować, uszykować żołnierzyʼ (tylko u 

Dowkonta). — NB. Łot. riñda, rinde ʽrząd, szereg; zamknięty krągʼ uchodzi za kuronizm lub 

lituanizm, por. ME III, 527. Vb. denom. riñdât, riñduôt ʽporządkować, stawiać na miejsce, 

ustawiać w szykuʼ. 

 rindà II 4, 2 p.a., też pl.t. riñdos, -ų gw. 1. ʽjasła, żłób na paszę dla bydłaʼ (Įpilk į riñdą 

avižų ʽNasyp owsa do żłobuʼ), war. m. rindaĩ, 2. ʽkoryto do pojenia zwierzątʼ (Įpilk į rindàs 

vandens ʽNalej wody do korytaʼ), 3. ʽwyżłobione z drzewa naczynie do przechowywania 

jedzenia, np. seraʼ, 4. stogo rinda ʽdrewniana rynna przy okapie dachuʼ (m.in. BRB i LEX 

ʽRinneʼ) — zapoż. z prus.-niem. rinde ʽżłób, jasłaʼ (GL 111n., SLA 190, LEW 735, ALEW 

866). 

 rìngartas 1 p.a. gw. ʽpopręg, pas skórzany przytrzymujący siodłoʼ (Sujuosk gerai arklį 

rìngartu, kad važiuojant nenutrintų nugaros ʽDobrze przepasaj popręg, żeby podczas jazdy 

nie ocierał końskiego grzbietuʼ) — zapoż. z pol. przest. ryngort, -u (⇐ nwn. Ringgurt m., SW 

V, 794), por. POLŽ 149. Inaczej Čepienė 97: zapoż. niemieckie. — Jest też hybryda 
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jùngartas ʽrzemień łączący szyję konia z dyszlemʼ < *jung-gartas przez degeminację (por. 

jùngti ʽłączyćʼ). 

 ringė ̃ 4 p.a., rìngė 1 p.a., riñgė 2 p.a., ringė ̃ a. rìngė ʽlinia falista, kolista; zygzak; 

zakręt, skrętʼ (war. riñgis, syn. vìngis), 2. ʽfałda, plisaʼ (war. rìngas), 3. ʽkrąg zwiniętej liny; 

przedmiot zaokrąglony w kształcieʼ, 4. ʽpręga od bata, szrama, blizna na skórzeʼ (syn. 

rándas, rum̃bas). Z innym tematem: rìnga c. ʽkto siedzi skulony, zwinięty w kłębekʼ — 

formacja na SZ ring- do pb. *reng- < pie. *u̯rengh- ʽzwijać, skręcaćʼ (zob. lit. reñgti w 

zmienionym znaczeniu). — Vb. denom. ringiúoti ʽiść, biec zygzakiem; robić fałdy, 

plisowaćʼ, też ʽsiec batem robiąc pręgiʼ (Visas arklys suringiúotas), ringúoti ʽwić się (o 

rzeczce), zwijać, skręcać (powróz); śpiewać z modulacjąʼ. — N.rz. Ringà, Rìngė 11x, Ringỹs 

7x, Ringuvà, cps. Riñgupis 4x (dosł. ʽwijąca się rzeczkaʼ; stpr. n.jez. Ringazer, gdzie II człon 

odpowiada lit. ẽžeras ʽjezioroʼ, zob. AON 142). N.m. Ántringis (*Añta-ringis), Parìngiai, 

Riñgiai, Ringiaĩ, Ringãliai (*Ring-galiai), Ùžringis, Ùžringuvis.  

 rinkà 2 p.a., gen.sg. riñkos 1. ʽrynek, plac targowy w środku miastaʼ (Ana išvažiavo su 

višteliais ant rinkos del pardoso ʽPojechała z kurczętami na targ, żeby je sprzedaćʼ), 2. 

ʽcałokształt stosunków handlowo-gospodarczychʼ (vidaũs rinkà ʽrynek wewnętrznyʼ, riñkos 

káina ʽcena rynkowaʼ) — ze zmianą rodzaju na żeński zapożyczone ze stbłr. rynokъ, rinokъ, 

por. błr. rýnak, -nku (⇐ pol. rynek, -nku ⇐ stczes. rynk, ryňk, śrwn. rinc, ringes ʽpierścień, 

ulica okrężnaʼ, por. nwn. Ring m.). Łot. riņķis ʽrynekʼ ⇐ śrdn. rink. Zob. Brückner 1887, 

126, SLA 190, LEW 736, ALEW 867, POLŽ 562. Tylko w 2. znaczeniu jest dziś w użyciu 

literackim. W 1. znaczeniu zostało zastąpione przez turgãvietė, dosł. ʽplac targowyʼ (por. 

turg̃us). — Rzadszym wariantem jest wsch.-lit. m. riñkas, rìnkas ʽrynek, targʼ (Nuvėžė ant 

rìnko meitelį ʽZawiózł tucznika na targʼ), por. ZS 48. 

 rìnkė 1 p.a., riñkė 2 p.a., też m. rìnkis 1 p.a., riñkis 2 p.a. gw. 1. ʽfajerka, jedna z 

żeliwnych obrączek zamykających otwór w płycie kuchennejʼ, war. rìngė, 2. ʽżelazna 

obrączka u kosyʼ, 3. ʽkoło z paska metalu, obręcz (na kole, na beczce)ʼ, war. rìngė, 4. 

ʽbransoletkaʼ, 5. rinkė žmonių ʽkrąg ludziʼ, 6. rinkė baronkų ʽwiązanka obwarzankówʼ — 

zapoż. z prus.-niem., śrdn. rink ʽobręcz, krąg, krążekʼ, nwn. Ring m. (GL 112, LEW 736). — 

Drw. į rìnkę adv. ʽw koło (się kręcić), naokoło (iść), į rìnkę šìkti a. į rìnkę varýti wulg. 

ʽbardzo się czegoś baćʼ (por. į riñgį ʽpić w koło z jednego kieliszkaʼ). 

 riñkis, -io 2 p.a. gw. ʽczęść stodoły zapełniona zbożem, sianem, słomąʼ, por. Lipk ant 

riñkio, sukišim, sumurdysim dar ir tą vežimą ʽWłaź na «rinkis», upchamy jeszcze i ten wózʼ 

— najprawdopodobniej jest to nomen loci wywodzące się przez konkretyzację z nomen 

actionis na -i̯a- od riñkti m.in. ʽzbierać do kupyʼ. Nie wykluczone, że temat na -i̯a- odnowił 

tu starszy temat na -i-, por. grindìs ⇐ grįs̃ti; plūdìs ⇐ plū́sti (GJL II, § 65). 

 riñkti, renkù (war. rinkù), rinkaũ ʽzbierać, zbierać do kupy, gromadzić; pobierać 

(podatki); wybierać (posłów)ʼ. Cps. aprinku SD «obieram co», doklį atrinku SD «pobor 

odbieram», parinka SD «rozbieraią co, rozebrali księgi, etc.», parinku SD
1 «rozbieram» (syn. 

mųstau), SD «poprzątam co» (syn. pakuopiu), parinkt kieno turtį iždan visotimės SD 

«konfißkować kogo, zabrać do skarbu, abo na pana», surinku SD «gotuię» (syn. dabinu, 

prirėdau), «gromadzę» (syn. sukrauju, sugaminu), «sumuię co, zbieram co». Odpowiednik 

stpr. senrīnka ʽzbiera, gromadzi, sammeltʼ < *san-renka. (NB. Łot. rinkt, rinkstu a. rinku, 

rinku ʽzbieraćʼ jest lituanizmem). Pie. *u̯renk-/*u̯rṇk- (transponat) ⇐ *u̯er-k- ʽobracać, 

kręcić, wićʼ, por. IEW 1155, LEW 736; ALEW 868 stwierdza brak jasnych związków 

zewnętrznych. Co do typu pierwiastka por. *u̯reng- ʽwykrzywiaćʼ (scs. ręgnǫ), *u̯rengh- 

ʽzwijać, skręcaćʼ (lit. reñgti), *u̯rei̯ḱ- ʽobracać, owijaćʼ (lit. rìšti). Uproszczenie pie. *u̯r- > 

pbsł. r- też w rė́žti. — Drw. rinkdinė́ti: surinkdinė́ti iter. ʽzbierać (zioła, pieniądze), zgarniać 
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(zboże w snopy)ʼ, rinkdýti: aprinkdýti ʽwyplewićʼ, išrinkdýti ʽwybierać, wydobyć (z dołu), 

otworzyć (okno), wykupić (wszystko)ʼ, refl. susirinkdýti ʽschodzić się, zbierać się, spotykać 

sięʼ; rinkinė́ti ʽzbierać (jeden po drugim), zrywać jagody, jabłka, orzechy; dziobać, 

wydziobywać; sprzątać zboże z polaʼ, rinkióti ʽzbierać, gromadzićʼ (por. sufiks w ránkioti). 

Nomina: aprinkėjas ciesoriaus SD «kurfirst» [ʽksiążę świecki lub duchowny w dawnej 

Rzeszy Niemieckiej, mający prawo obierania cesarzaʼ, SPXVI], parinkimas turtės nuog 

visotimės SD «konfißkowane rzeczy, grabież», parinkos SD «pobierki» [ʽostatki pozbierane, 

pokłosieʼ], rinkė́jas ʽwyborca; zecerʼ, rinkìmai m.pl. ʽwybory, głosowanieʼ, rinkinỹs ʽzbiór, 

kolekcja; wzór na tkaninieʼ, riñkis (zob.), rinkiùkas ʽżebrakʼ, riñkliava ʽzbieranie, zbiórka; 

podatek, opłata wnoszona częścią zmielonego zbożaʼ, hist. ʽdaninaʼ (neosuf. -liava, por. 

mẽzliava, mė́šliava), sąrinkis: SD <surinkis> «zbior», surinktė SD «zbierania» [ʽzbiórkaʼ]. 

Cps. varparinktė SD «kłosow zbieranie, pokłosie, pograbianie po żeńcach» (syn. varpų 

rinkimas), por. várpa; vynrinkė BRB ʽzbiór winogron, Weinernteʼ (por. vỹnas). — SO rank-: 

rankà (zob.), ránkioti (zob.). 

 riñtis, -čio 2 p.a., rìntis 1 p.a., rintỹs 4 p.a., też f. rintìs, -iẽs 4 p.a. 1. ʽnacięcie, karbʼ, 2. 

ʽpierścień narastający każdego roku na rogu krowimʼ (syn. ram̃tis, rántas, rándas), też pl.t. 

riñčiai, rinčiaĩ, 3. ʽsłój rocznego przyrostu drzewaʼ, 4. ʽfałda, zmarszczkaʼ, 5. ʽplasterek 

kiełbasy; dzwonko rybyʼ, 6. ʽoznaczony czas; pora posiłkuʼ (Tam riñčiui neužteks duonos 

ʽDo tego czasu [terminu] chleba nie wystarczyʼ). Analiza: rint-i-, dewerbalny drw. na -i- na 

SZ do rent-/rant-, por. renčiù a. rentù, rę̃sti ʽciosać, rąbać drzewoʼ, iter. rantýti. Z innym 

tematem: riñtė a. rintė ̃ʽtarka do prania; gwint śrubyʼ.  

 ripkà 2 p.a. gw. ʽw pewnej zabawie dziecięcej: drewniany krążek do toczenia przed 

sobą przy pomocy uderzeń kijaʼ (syn. ristìnis). War. ripà, rìpė. Odpowiednik łot. ripa, ripe 

ʽkrążekʼ, ripu sist a. ripu kaut ʽtoczyć przed sobą drewniany krążekʼ. Chyba 

dźwiękonaśladowcze, zob. LEW 737 (gdzie też inne hipotezy). Por. pol. ryp interi. ʽłup, 

buchʼ, rypnąć m.in. ʽuderzyć, trzepnąć, strzelić, huknąćʼ (SW V, 795n.). Zob. też kulipkà. 

 riróti, riróju, rirójau gw. ʽpiać – o kogucieʼ (Treti gaidžiai rirójo, dar mergelė neskelė 

ʽByło słychać trzecie pianie, a dziewczynka wciąż nie wstałaʼ), ryrė́ti ʽpaplaćʼ, ryrúoti 

ʽskrzypieć, zgrzytać; piłować nieostrym narzędziem; piaćʼ — czasowniki onomatopeiczne, 

utworzone od osnów ri-r- i ry-r-, powstałych z powtórzonych wykrzykników ri-ri i *ry-ry, 

por. rì-rì o chichocie (war. rizì-rizì), o rżeniu; rỹru-rãru o robieniu zgiełku, hałasu. Zob. też 

LEW 737. 

 risavóti, risavóju, risavójau gw. 1. ʽrysować ołówkiem, piórkiem; malować, ozdabiaćʼ, 

2. przen. ʽjechać nieprosto, zbaczając na stronyʼ (Ką gi čia risavoji iš vieno šono kitan – 

važiuok tiesiai! ʽCo ty tu rysujesz z jednej strony na drugą, jedź prosto!ʼ) — zapoż. z błr. 

rysavácь, -úju (⇐ pol. rysować, -uję). — Wsch.-lit. risùiti, -ùja, -ùjo 1. ʽrysowaćʼ, 2. 

ʽchodzić zygzakamiʼ ma za podstawę formę prs. risùja ⇐ błr. rysúje, -avácь ʽrysujeʼ (ZS 48, 

114). — Sb. risuñkas gw. ʽrysunek, obrazʼ ⇐ błr. rysúnak, -nka (⇐ pol. rysunek, -nku). 

 risčióti, risčióju, risčiójau ʽjechać kłusem, kłusowaćʼ. Budowa jest dwuznaczna i 

nasuwa dwa wywody: 1° vb. denominativum od risčià ʽkłusʼ, risčià adv. ʽkłusemʼ, 2° vb. 

intensivum na -o- od neoosn. risč̓ -, wyabstrahowanej z prt. *risčiaus do *ristytis ʽszybko się 

toczyćʼ; to ostatnie pochodzi z *ris-sty-ti, frq. do rìstis ʽtoczyć się – o kole, o wozieʼ (zob.). 

Pierwszeństwo trzeba dać drugiej z tych ewentualności, ponieważ tą drogą dają się objaśnić 

jednocześnie vb. risčióti i sb. risčià (jako sb. postvb. od poprzedniego). Paralele: kìlsčioti 

ʽpodskakiwaćʼ ⇐ kìlsči(au), kìlstyti; bìlsčioti ʽstukać, np. w ścianęʼ ⇐ *bilsči(au), *bilstyti 

(por. bìlti). Gdy chodzi o sb. postverbale od osnów na -sč̓ -, to por. jako paralele: nėščià od 

nė́ščioti (⇐ *nėščiau, *nėštyti z *nėš-sty-); bils̃čius od bìlsčioti; klùpsčias od *klupsči(au), 
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*klupstyti. — Neoosn. risč̓ -: risčià ʽkłus, bieg konia pośredni między stępem a galopem lub 

cwałemʼ, adv. risčià ʽkłusem – biec, jechać, wieźć sięʼ, gw. ʽtruchtemʼ, SD «gręda» (war. 

risčiõs, risčiomìs, risčiaĩs), rìsčius ʽkłusʼ (⇒ rìsčium a. risčium̃ adv. ʽkłusemʼ) oraz prórisčia 

adv. ʽpowolnym kłusemʼ, popariščia b.z.a. ts. Z metatezą r: irsčià, irščià ʽkłusʼ. Vb. denom. 

risčiúoti ʽkłusowaćʼ (por. sámsčiuoti). — Neoosn. na SO raisč̓ - (⇐ risč̓ -): raĩsčiais jóti NDŽ 

ʽjechać kłusemʼ (jest to war. do risčiaĩs).  

 risõkas 2 p.a. gw. ʽkoń biegający rysią, kłusem wyciągniętymʼ (war. risãkas) — zapoż. 

z błr. rysák, -á (⇐ ros. rysák). 

 rìstas, -à 4 p.a. ʽo koniu: rączy, cwałującyʼ. Analiza: ris-tas, gdzie ris- jest 

neopierwiastkiem, wyabstrahowanym z inf. rìstis ʽtoczyć sięʼ (zob. rìsti). Inne drw. od ris-: 

pãrislas ʽokrągły kawałek drewna, wałek, po którym sunie się łopatę chlebową do piecaʼ 

(syn. pãrėslas, rìtė), ristójas ʽten, kto toczyʼ, rìsvas ʽrączy – o koniuʼ oraz czas. rìsdinti 

ʽpotoczyć (beczkę, kamień)ʼ, risnóti ʽbiec truchtem, kłusowaćʼ. — Neoosnowa rist- ⇐ 

rìst(as) : rìstė a. rìstis f./m. ʽkłusʼ; ristìkas ʽzapaśnikʼ, ristìkė ʽlekki kłusʼ, ristỹnės f.pl. 

ʽzmaganie się, zapasyʼ, ristiniñkas ʽkoń, który dobrze biegnie kłusemʼ, ristõkas ʽkoń kłusakʼ, 

ristùkas ʽjajko do taczania w zabawieʼ, ristū̃nas ʽrączy koń a. kobyłaʼ, ristùtė ʽlekki kłusʼ (⇒ 

adv. ristutè), ristùvai m.pl. ʽdźwignia do podnoszenia ciężarówʼ, ristùvas ʽwałek, walec do 

wałowania, wyrównywania gruntu ; okrągłe drewno podkładane pod przetaczany ciężarʼ. 

NB. Drugim źródłem neoosn. rist- mógł być czas. *ristyti < *ris-sty-, frq. do rìstis ʽtoczyć 

sięʼ. — Neoapofonia ris- ⇒ rais-: raistýtis (zob.).  

 rìsti, prs. ritù (war. rentù), prt. ritaũ (war. ričiaũ) 1. ʽtoczyć, np. koło, taczać, obracając 

co przesuwać (beczkę, belkę, kamień)ʼ, 2. ʽprzewracać, obalaćʼ, 3. ʽtoczyć bałwana ze 

śnieguʼ, 4. ʽprzemieszczać coś na kołach, wałkach, rolkachʼ. Cps. nurìsti ʽstoczyć (z góry na 

dół)ʼ, parìsti ʽpotoczyć, popychać tocząc, przetoczyć pod czymś, wtoczyć pod coś; podołać, 

zwalić kogoś z nógʼ. SD: ritu «toczę co, taczam co», apiritu «obtaczam», atritu «odwalam 

co», syn. atverčiu (SD
1 ataritu «odtaczam, odwalam»), įritu «wtaczam, wwalam», išrìsti 

ʽwytoczyć (beczkę, kamień); obudzić ze snu, spędzić z łóżkaʼ, išritu «wytaczam» (syn. 

išriečiu), nuritu «zwalam co», paritu «podwalam; powalam co pod co», parrìsti ʽprzytoczyć 

(beczkę); przynieść, przywlecʼ, priritu «przywalam», užrìsti ʽwtoczyć (wielki kamień dla 

zasłonięcia otworu nory, pieczary)ʼ. Refl. rìstis ʽtoczyć się (o kole, wozie, pociągu), zataczać 

krąg (o słońcu), staczać się (o wezbranej wodzie), kłębić się, wydobywać się kłębami (o 

dymie); upływać (o czasie); rozlegać się (o głosie, odgłosie); iść z trudem, leźć, gramolić się 

(przez próg, na piec); zmagać się, mocować się z kimś; spierać się, kłócić sięʼ, cps. išsirìsti 

ʽ(o pisklętach) wykluwać sięʼ, dosł. ʽwytaczać sięʼ (syn. išriedė́ti), pérsiristi ʽprzeleźć, 

przedostać sięʼ, užsirìsti ʽwgramolić się (na piec), wytoczyć się wzwyż (o słońcu w zenicie)ʼ. 

— Pwk. rit- jest dwuznaczny. Może to być forma st. zanikowego 1° do pie. *ret- ʽbiecʼ (LIV
2 

507, por. stir. rethid ʽbiegnieʼ, łac. rotundus ʽokrągły, kulistyʼ, zam. *retundus ⇐ *retō 

ʽbiegnęʼ), 2° do pie. *u̯rei̯t- ʽkręcić, zwijaćʼ (LIV
2 700, por. stang. wrīðan ts.), zob. riẽsti 

m.in. ʽzwijać, kręcićʼ. Semantyka tej rodziny czasownikowej nasuwa przypuszczenie o 

zmieszaniu w jęz. litewskim odziedziczonych pwk. *u̯rei̯t- i *ret-. — Jest oboczny do rit- 

refleks SZ rut-, zob. rùntinti, rùtulas. — Neoapofonia SZ rit- ⇒ SP/SE ret-: suretė́ti, -ju, -jau 

1. ʽzwinąć się, skręcić się (o włosach)ʼ, 2. ʽzrosnąć się (o złamanej kości), pokryć się 

(naskórkiem), zasklepić się (o ranie)ʼ. Paralele: rìdinti ⇒ išrèsti; švìsti ⇒ švèsti; trišė́ti ⇒ 

trešė́ti. — Drw. werbalne od SZ rit-: riténti ʽtaczaćʼ (war. ridénti), atriténti ʽprzytoczyć 

beczkę, kamieńʼ, ritinė́ti ʽtaczać, kulać, np. kamienieʼ (war. ridinė́ti), paritinė́ju SD
1 

«potaczam», rìtinti ʽtoczyć kamień, beczkę; rolować len na łące, zwijać tkaninę w zwój; o 

wietrze: przepędzać liście, wzbijać kurz, piasekʼ, przen. ʽjeść, pićʼ i ʽszybko biecʼ (war. 

rìdinti), parìtinti caus. ʽpotoczyć, np. kłodę, kamień, beczkęʼ. — Nomina: pãritas ʽdrąg, 
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dźwignia do podważania i toczenia ciężarów; okrągłe drewno (wałek) podkładane pod 

przetaczany ciężarʼ (syn. rìtė), paritùs I ʽłatwo się toczący, potoczystyʼ, paritus II b.z.a. 

ʽprzysadzisty, krępej budowyʼ (Toks paritus, toks pastačius ʽTaki okrąglutki, czy leży czy 

stoiʼ), rìtė (zob.), ritýbė ʽzdolność do toczenia sięʼ, SD «potoczystość», rìtinas ʽtocząc, tocząc 

sobieʼ (Vaikis pareit nū jaujo tekiniu rìtinas ʽChłopiec przychodzi z suszarni, tocząc przed 

sobą kołoʼ), ritinėl̃is ʽodkrojony plasterek, np. kiełbasyʼ, ritinỹs ʽzwój, rulonʼ, ritùliai (zob.). 

— N.jez. Apiritỹs, dosł. ʽOkrągłeʼ (por. Apskritỹs). — O neopwk. ris- i rais- oraz ich 

derywatach zob. s.v. rìstas. — W derywacie z suf. -din- granica morfologiczna uległa 

zatarciu na skutek asymilacji i degeminacji: *rit-din- > *rid-din- > ridin-: zob. rìdinti. — 

WSZ ryt-: gw. išrytė́ti, ìšryta ʽwytoczyćʼ, rytė́ti, ryčiù (3 os. rỹti a. rỹčia), rytė́jau ʽleżeć 

skulonym, zwiniętym w kłębek, siedzieć lub stać skulonymʼ. — Stary SO rat- ⇐ ret- 

reprezentują: 1. sb. rãtas (zob.), 2. vb. iter. *ratyti pod formą prs. ratau «toczę», która 

pojawia się jedynie w SD
1 na s. 181 (LKŽ XI, 244 przypisał czas. *ratyti – wbrew 

świadectwu SD – formy prs. †ratija i prt. †ratijo). — Neoapofonia rit- ⇒ rait-: raitýti (zob.). 

— Neoapofonia rit- ⇒ riet-: riẽsti (zob.). — NB. ME III, 584 wysunął przypuszczenie, że 

pierwiastkiem czas. łot. ruõtât, -ãju ʽbyć zręcznym, obracać się, kręcić się, skakać, biegać tu 

i tamʼ jest pie. *reth- ʽlaufen, rollenʼ. To nasuwa rekonstrukcję pb. *rōt-ā-, gdzie pwk. 

ukazuje się na SO od *rēt-, czyli od wzdłużonego SE (zob. wyżej *ret-). Apofonię *ē ⇒ *ō 

poświadczają np. łot. suôdẽji ʽsadzeʼ i lit. súodžiai (zob.). 

 rištãkas 1 p.a., ryštãkas 1 p.a. gw. 1. ʽstruga, strumień wody deszczowejʼ, 2. ʽrowek 

odprowadzający wodę, ściekʼ, 3. ʽślad wydeptany w zbożuʼ — zapoż. z błr. ryštók, -tká 

ʽściek, rynsztokʼ (TSBM), gw. też ʽrynna, rów odwadniający; wyżłobienie w belce, paz; 

struga wody, krwiʼ (PZB 4, 328). Błr. wyraz jest polonizmem. Stbłr. rinštokъ ⇐ pol. rynsztok 

⇐ nwn. Rinnstock m. ʽściekʼ (por. Brückner 472) przeszło w ryštók drogą zatraty nazalizacji 

właściwej polskiej samogłosce [y] (podobnie w pol. gw. rysztok). Zob. ĖSBM 11, 249. 

Wywód rištãkas z pol. gw. rysztok, ryśtok w POLŽ 563 wydaje się nieprawdopodobny, m.in. 

z powodu akcentuacji. — Niejasny pozostaje war. raštãkas ʽstruga (wody, potu, krwi); 

kałużaʼ. POLŽ zakłada tu «wsteczną asymilację» wokalizmu: i-a-a > a-a-a.  

 rištavóti, rištavóju, rištavójau LZŽ ʽaresztowaćʼ — decompositum z aprištavóti (Tuos 

banditus aprištavój ʽTych bandytów aresztowanoʼ). Por. wsch.-lit. ãrištas s.v. ãreštas. 

 rìšti, rišù, rišaũ (war. rišiaũ) ʽwiązać, związywać, przywiązywać, krępować, spajać; 

oprawiać książkiʼ (gw. forma prt. rišiaũ ma paralelę w lupiaũ, zob. lùpti). Odpowiedniki 

bałtyckie: łot. rist, risu (war. ristu, rîstu2), risu ʽwiązaćʼ, stpr. perrēist ʽzawiązać, verbindenʼ, 

senrists ʽzwiązany, verbundenʼ. Cps. atrìšti ʽrozwiązać, odwiązaćʼ, įrìšti ʽzawiązać, okręcić; 

oprawić książkęʼ, išrìšti ʽrozwiązać, uwolnićʼ, išrìšti iš griekų ʽo księdzu spowiedniku: 

odpuścić komu grzechyʼ (kalka ze stpol. roz-rzeszyć ʽrozwiązać, uwolnićʼ, dziś rozgrzeszyć, 

por. ros. razrešítь (ot) grexóv), surìšti ʽzwiązaćʼ: Jiẽ jį ̃rištè surìšo ʽOni go związali jak tylko 

mogliʼ (por. GJL III, § 539). SD įrišu «wwięzuię co», įrišu turtėn «wwięzuię kogo w 

maiętność» (syn. įleidžiu turtėn) [ʽw sposób prawny wprowadzam kogoś w posiadanie 

czegośʼ], refl. įsirišu SD «wwięzuię się w maiętność» [ʽwchodzę w posiadanie czegośʼ]. — 

Pwk. riš- to refleks SZ *u̯riḱ- od pie. *u̯rei̯ḱ- ʽkrzywić, zginać, kręcićʼ, por. mław. uruusiieiti 

ʽkręci się, obraca sięʼ < *u̯riḱ-i̯e-, SO mław. uruuaēsaiieiti ʽkręci, obracaʼ < caus.-iter. 

*u̯roi̯ḱ-éi̯e- (LIV
2 699n., ALEW 869). Uproszczenie pie. *u̯r- > lit.-łot. r- widać też w reñgti, 

rė́žti, riñkti. ALEW, l.c. dopuszcza też sekundarny rozwój fonetyczny od pwk. pie. *rei̯ǵ- 

ʽwiązać, bindenʼ. — SE: łot. gw. riešu ʽwiążęʼ < *rei̯š-i̯ō, lit. ríešas (zob.). Por. łac. rīca 

ʽchustka na głowęʼ < *u̯rei̯kā- (de Vaan 522). — Nomina od riš-: griekų atrišimas PK 

ʽrozgrzeszenieʼ (por. griẽkas), įrišìmas ʽoprawa książkiʼ, neišrišamas SD «nieroziętny», 

rišė́jas a. rišìkas ʽten, kto wiąże zboże w snopyʼ, też ʽintroligatorʼ, cps. rungrišà (zob. 
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rùngas). — WSZ ryš-: ryšė́ti, -iù, -ė́jau dur. ʽnosić chustkę zawiązaną na głowieʼ (por. jūsė́ti, 

mūvė́ti), paryšė́ti ʽprzez pewien czas wiązać snopyʼ (por. pakylė́ti, papjūvė́ti), paryšiu SD 

«podciągam co». Nomina: ryšẽlis ʽzawiniątko, pakuneczek; sznurowadłoʼ, SD «wiązanka, 

wiązka», ryšelis siūlų SD «motek nici», ryšỹs ʽpowrósło; węzełek, pakunekʼ, przen. 

ʽzwiązek, łączność, więź, stosunekʼ, šieno ryšys SD «wiązań siana» (por. kỹšis ⇐ kìšti), ryštis 

SD «obowiązek» (syn. raištis), ryšulỹs ʽtoboł, tłumok, pakunekʼ, są́ryšis a. sąryšỹs ʽzwiązek, 

powiązanie, spójność; kontekstʼ, war. sánryšis (⇐ surìšti). Cps. pilvãryšis (zob. pilṽas). — 

SO raiš-: raišýti (zob., tam też nomina na SO).  

 rýtas 3, 1 p.a. ʽranek, ranoʼ, SD «poranek, zaranie». Lãbas rýtas! a. Lãbą rýtą! ʽDzień 

dobry!ʼ. Odpowiednik łot. rîts ʽranekʼ, rît(u), rîtâ adv. ʽranoʼ. Bez ugruntowanej etymologii. 

Por. BSW 246 (z nieprawdopodobną hipotezą o pokrewieństwie ze scs. rano adv. ʽwcześnie, 

o świtaniuʼ < pie. *u̯rōdh-no-), LEW 738 (tu referat innych pomysłów). Można rýtas ująć jako 

formację na SZ: *rih1-tó-, znacz. etym. 1° ʽwschód słońcaʼ, 2° ʽpora wstawania ze snuʼ. 

Allomorf *rih1-C pojawił się w następstwie metatezy spółgłoski laryngalnej w sekwencji 

*h1ri-C, ze SZ od pwk. *h1rei̯- ʽwstawać, podnosić sięʼ (LIV
2 252). Por. orm. ari ipv. 

ʽwstań!ʼ, het. arāi, ariyanzi ʽpodnosić się, wstawaćʼ. Paralele dla refleksu y < *iHC: rýti, 

sýti, výti. Inaczej ALEW 870, który łączy rýtas raczej z pwk. pie. *h3rei̯H- ʽfalować, burzyć 

się, wallenʼ (por. LIV
2 305n.). — Drw. apýrytis ʽprzedświt, wczesny ranekʼ, įryčiaũ adv. 

ʽbardziej na wschódʼ, išgrýto (zob.), nuorýt adv. ʽz rana, od rana; od jutraʼ (war. norýt, z 

monoftongizacją uo > o, por. nuõg > nõg), nūrýtas ʽranek, ranoʼ (Nūrýtais buvo graži ʽRanki 

były ładne/pogodneʼ), parytỹs ʽpora przed świtemʼ: Jis pačių pãryčiu grįžo ʽWrócił przed 

samym świtemʼ (por. pavakarỹs ⇐ vãkaras), porýt adv. ʽpojutrzeʼ (łot. parîtâ, parîtu, parît), 

rýt adv. ʽjutroʼ, rytaĩ m.pl. ʽwschód jako strona świataʼ (łot. rîti), rytẽliai m.pl. ʽdrugie 

śniadanie, podobiadekʼ, rytẽlis ʽzaganianie bydła do obory na czas południowego upałuʼ (Kai 

karšta, tai ir mūsų gyvulius gena namo rytẽlio ʽJak jest upał, to i nasze bydło pędzą w 

południe do domuʼ), rýto adv. ʽrano, z ranaʼ (skostniała forma genetiwu sg.), rýto vãkaro 

adv. ʽbezustannie, bez przerwyʼ (o płaczącym dziecku), rytýkštis (zob.), rytìnis ʽranny, 

porannyʼ, rytójas (zob.), rytuosè adv. ʽna wschodzieʼ, užporýt adv. ʽpozajutrze, za trzy dniʼ. 

— Cps. gaidžiorýt adv. ʽpopojutrzeʼ [za cztery dni] (por. gaidỹs), kakorýt adv. ʽpopojutrzeʼ 

(zob.), pirmãryčiai m.pl. 1. ʽnoc poślubnaʼ, 2. ʽobrzęd budzenia pary młodej po weseluʼ, 3. 

ʽpierwszy ranek po weseluʼ (por. pìrmas), príešryčiai m.pl. ʽpółnocny wschódʼ, pùsrytis 

ʽpora rannaʼ, SD
1 «śniadanie» (por. pùsė, pùsryčiai), rytãgonė ʽpasienie bydła wczesnym 

rankiemʼ (por. gon-), rýtdiena ʽdzień jutrzejszyʼ (por. dienà), rytmetỹs ʽporanek, wczesny 

ranekʼ (por. mẽtas), war. rykmetỹs (por. tìknagas < tìtnagas), rytorýtą adv. ʽjutro ranoʼ, 

višto(s)rýt adv. ʽza pięć dniʼ (por. vištà oraz gaidžiorýt). 

 rìtė 2 p.a. 1. ʽdźwignia, drąg lub stalowy pręt do podważania i toczenia dużych 

ciężarów: pnia, belki, kamieniaʼ, war. rità, ričià (Su ritėmis ritina kūlį, akmenį, rąstą, roną 

JU), 2. ʽokrągłe drewno (wałek) podkładane pod przetaczany ciężar, np. pod łódźʼ (syn. 

pãrislas, ristùvas), 3. ʽszpula, szpulka, cewka do nawijania niciʼ — rzeczownik postwerbalny 

od ritù, rìsti ʽtoczyć, obracając co przesuwaćʼ. Znacz. etym. ʽnarzędzie do przetaczaniaʼ. 

Obecność formacji prefigowanej pãritas ʽdrąg, dźwignia do podważania ciężarówʼ, 

umotywowanej przez vb. cps. parìsti ʽpotoczyć, przetoczyćʼ, nasuwa przypuszczenie, że rìtė 

itp. są tworami młodszymi, powstałymi dopiero drogą deprefiksacji. Por. pãpustas ⇒ pùstas; 

pãstapas ⇒ stãpas; pašalpà ⇒ šalpà. 

 rìteris, -io 1 p.a. hist. ʽrycerzʼ — zapoż. z nwn. Ritter m. (Čepienė 159). Starszą 

pożyczką jest rìcierius. Zob. też ridelis. — Drw. riterijà hist. ʽrycerstwo, stan rycerskiʼ, 

riterỹstė ts. 

 rýti, prs. ryjù (*rįju < *ri-n-ju; war. rynù, rijù, rejù), prt. rijaũ 1. ʽłykać, przełykać, 
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chłonąć, żreć, pożeraćʼ, 2. ʽjeść wielkimi kęsami, jeść łapczywieʼ, 3. wulg. ʽchlać wódkęʼ. 

SD <riju> «chlapam, chlam; łykam; żrę, łoczę». Obok tego rỹti, ryjù, ryjaũ – pdg. 

zbudowany na innowacyjnym prs. ryjù, gdzie długość pierwiastkowa pochodzi z 

denazalizacji (*rįju). Cps. atrýti ʽzwrócić zawartość żołądka, zwymiotowaćʼ, nurýti ʽpołknąć, 

przełknąćʼ, prarýti ʽprzełknąć, pożrećʼ (praryju SD
1 «odchłaniam»), prirýti ʽnajeść się/nażreć 

się do sytaʼ. Refl. apsirýti ʽobeżreć sięʼ (apsiryju SD «obżeram się»), užsirýti ʽudławić się, 

zadławić sięʼ, przen. ʽo karabinie: zaciąć sięʼ. — War. prs. ry-nù pochodzi z odnowienia ryjù 

w następstwie reanalizy ry- + -ju (por. gynù ob. gyjù, gýti). War. prs. rij-ù bazuje na formie 

prt. rijaũ, którą zreanalizowano jako rij- + -au (por. lijù ⇐ lijaũ; vijù ⇐ vijaũ). War. prs. rejù 

jest wytworem proporcji analogicznej, por. výti : vejù = rýti : x (x = rejù). — Odpowiednik 

łot. rĩt, riju (war. rīnu), riju ʽłykać, żrećʼ, refl. rĩtiês, rijas ʽżreć się między sobą, ustawicznie 

się kłócićʼ. Alternacja rī-C : rii̯-V wskazuje na pwk. zawierający spółgłoskę laryngalną, por. 

pie. *rih2- – z metatezy *ṛh2i̯- w formie st. zanikowego do *reh2i̯- ⇐ (metanaliza) prs. *reh2-

i̯e-, pwk. *reh2-. Por. LIV
2 501: *reh2(i̯)- ʽkrzyczeć, ryczećʼ (ze znakiem zapytania); tak też 

ALEW 871. Refleksem prs. *reh2-i̯e- jest łot. rãju przy inf. rãt ʽłajać, wymyślać, ganić, 

besztaćʼ, pãrrãt ʽnapomnieć, skarcićʼ, refl. rãtiês ʽkłócić sięʼ. W kwestii apofonii zob. HL 

36n. Refleks rýti należy do serii gýti, lýti, pýti, sýti, výti (łot. bīt, bîtiês, mît, nĩt). — 

Izolowane jest poświadczenie żm. priríeti, -ju, -jau ʽo świniach: nażreć się do sytaʼ (w LKŽ 

XI, 589 oznaczone jako war. do prirýti). Jeśli dyftong ie nie jest pochodzenia fonetycznego 

lub analogicznego, to wypada go zakwalifikować jako neoapofonię SZ y ⇒ SP/SE ie, por. 

dýžti ⇒ díežti; mýgti ⇒ míegti. — Drw. rýdyti I (zob.), łot. rĩstît, -u, -ĩju frq. ʽłapczywie, 

szybko pożeraćʼ, rĩstîtiês ʽdławić sięʼ. — Nomina od SZ-C ry-: prarytìs f. ʽprzepaść na 

bagnie; śliska droga w glinieʼ, ryklà c. ʽpijakʼ, ryklė ̃ ʽgardziel, przełykʼ, ryklỹs ʽżarłok, 

nienasyceniecʼ, też ʽrekinʼ (znacz. etym. ʽpożeracz, pochłaniaczʼ), rysnùs ʽżarłoczny, 

niewybrednyʼ (por. neosufiks w laksnùs, trupsnùs, dėsnì). Por. łot. rĩkle ʽprzełyk, gęba, głosʼ, 

rĩklis ʽżarłok, nienasyceniecʼ, rĩma c. ts. — Nomina od SZ-V rij-: aprijìmas ʽobżarstwoʼ 

(aprijimą užsakė PK ʽobżarstwa zakazałʼ), apsirìjėlis ʽobżartuch, żarłokʼ (⇐ apsirìjęs ʽkto się 

obżarłʼ, por. pagìjėlis), atãrija a. ãtrija ʽżujka u krowy, połknięty pokarm powracający z 

żołądka do jamy gębowejʼ (syn. atrajà), įrijà ʽwąskie gardło w więcierzuʼ, prarijà 

ʽgrzęzawisko, topielʼ (syn. prarajà), prarijìmas ʽdziura na drodzeʼ, SD «łokanie» 

[ʽobżarstwoʼ], rìjalas ʽprzynęta na rybyʼ, rijìmas ʽżarcie, pożeranieʼ (šnapso rijìmas 

ʽopilstwoʼ), rijìkas ʽżarłok, obżartuchʼ, rijokas BRB a. rijõtas ʽżarłokʼ, rijū̃nas ts., rijuoklė 

BRB ʽpijakʼ, rijuõklis ʽżarłokʼ, rijùs ʽżarłocznyʼ (syn. rajùs). Cps. badrijà c. ʽgłodomórʼ (por. 

bãdas), kiaušrijỹs, -ė ʽten, kto pożera jajaʼ (por. kiáušas), smakrijà coll. ʽludzie żarłoczniʼ 

(por. smãkas). N.m. Parijà 4x. — Neopwk. ryj- (⇐ ryjù): ryjìmas ʽobżarstwoʼ, ryjinė́ti 

ʽpożeraćʼ, ryjū̃nas ʽżarłokʼ (por. riejū̃nas ⇐ ríeju). — SO raj-V ⇐ rij-V: iter. *rajyti lub 

*rajoti, od tego postverbalia: atrajà (zob.), įr̃ajis a. į́rajis 1. ʽrzecz przełkniętaʼ, 2. ʽrybka-

przynęta, którą znaleziono we wnętrznościach złowionej ryby, zwł. szczupakaʼ (war. į́rajas, 

įrajỹs), įrajùs, -ì: Įrajì žuvis tokia, kuri kitas žuvis ryja ʽ«Įraji» to taka ryba, co pożera inneʼ, 

prarajà (zob.), rajomis adv. ʽpożerając coś w pośpiechu i dławiąc się przy tymʼ (skostniała 

forma instr.pl. do *raja). — SO rai-C: łot. raĩdît ʽszybko jeśćʼ (ME III, 470). Tu może też lit. 

raĩstas (zob.). — Zagadkowe jest prirýkauti ʽzbyt dużo zjeśćʼ (Svečiuose būdamas, kad 

prirýkavau, tai ir pasverst negalėjau ʽBędąc w gościach, tak dużo zjadłem, że nie mogłem 

się ruszyćʼ). O denominativum trudno tu mówić z uwagi na to, że od rýti nie ma pochodnego 

nomen, które byłoby utworzone sufiksem -k-. 

 rytýkštis, -ė, 1 p.a., rýtykštis 1 p.a. ʽranny, poranny, rano ugotowanyʼ, SD «porankowy, 

zaranny» (syn. unkstyvas), rýtykštis píenas ʽmleko z rannego udojuʼ, rytýkštė dienà ʽdzień 

jutrzejszyʼ — formacja urobiona od rýtas ʽranoʼ przymiotnikowym neosuf. -ykštis (na temat 

pochodzenia zob. naminýkštis). Paralele: dabarýkštis, pernýkštis, vakarýkštis. — Drw. 



1465 

na prawach rękopisu 

rytýkščias a. rýtykščias przest., gw. ʽporannyʼ, Malda Rytykščia PK 259 ʽModlitwa Porannaʼ 

(war. bez -k-: rytyščias WP). War. metatetyczny: rýkštyčias (ty-kš > kš-ty). 

 rytójas 1 p.a. ʽjutro, dzień jutrzejszyʼ — rzeczownik denominalny z suf. -ojas od rýtas 

ʽranoʼ. Por. vasarójas, vasarójus ⇐ vãsara. Otrębski (GJL II, § 95) był zdania, że rytójas 

urobiono raczej od sb. rytaĩ coll. ʽwschódʼ i że taki derywat miał znacz. ʽsam wschód, 

ranekʼ. Zdaniem tegoż autora na podstawie zwrotu ik rytojui DP ʽdo jutraʼ miał się ustalić 

war. fleksyjny rytójus ʽjutro; przyszłośćʼ, por. atidė́ti rytójaus diẽnai ʽodłożyć na jutroʼ. — 

Drw. rytój adv. ʽjutro, nazajutrzʼ – z apokopowania rytóje (przest., gw.), skostniałej formy 

loc.sg.); rytój rýto ʽjutro ranoʼ. War. rytó, rytõ ʽjutroʼ, też rytóju ts.; antrytojinis: SD 

<vntritoinis> «nazaiutrzny». 

 ritùliai, -ių 2 p.a. m.pl. 1. ʽtaczkiʼ (m.in. SD), 2. ʽpłocha w warsztacie tkackimʼ (ŽD 

188) — nomen instrumenti na -ul- od rit-, por. rìsti m.in. ʽprzesuwać coś na kołach, rolkach, 

taczaćʼ. Z innym tematem: ritulaĩ. Budowa tego deverbativum przypomina pol. taczka, pl. 

taczki ⇐ taczać (psł. *tač-ĭka ⇐ *tačati). — Sg. ritulỹs ʽkrążek hokejowyʼ, lẽdo ritulỹs 

ʽhokej na lodzieʼ. 

 riū̃kti, riūkiù, riūkiaũ 1. ʽryczeć jak cielę, wółʼ, DP ʽryczećʼ, też o dziecku (riūklỹs, 

riūksnỹs ʽbeksa, płaksa, mazgajʼ), 2. ʽkwiczeć jak świniaʼ, 3. ʽkrzyczeć na kogo, wymyślać 

komuʼ, 4. ʽgrzmieć – o burzyʼ, 5. ʽstękać z wysiłkuʼ, 6. ʽbić, uderzaćʼ, 7. ʽpchać, popychaćʼ 

— pochodzi od wykrzyknika, por. riū́kt o mocniejszym uderzeniu, o odgłosie wystrzału. Z 

inną budową: riū́kinti ob. riùkinti ʽbić, uderzaćʼ, riū́ksėti ʽbić; strzelaćʼ. 

 rizénti I, rizenù, rizenaũ 1. ʽśmiać się cichym, tłumionym śmiechem, chichotaćʼ, 2. 

ʽwyśmiewać się z kogoʼ — od interi. rizì rizì o chichocie (Mergos rizì rizì tvaks tvaks ir ėmė 

juoktis). Por. syn. kikénti, krizénti. — Drw. rizà c. lub rìzas c. ʽczłowiek lubiący się śmiać, 

śmieszekʼ (Jų bobutė tokia rìzas buvo), rìzata c. ʽkto wciąż się śmieje, chichoczeʼ (⇒ vb. 

denom. rìzatuoti ʽchichotaćʼ), rizẽklis ts., rìzius ʽczłowiek lubiący się śmiaćʼ. 

 rizénti II, rizenù, rizenaũ gw. 1. ʽstawiać małe, drobne kroki, dreptaćʼ, 2. ʽpowoli ciec, 

ciurkaćʼ — od interi. rizì rizì lub rìzi rìzi o chodzeniu drobnym krokiem (Rizikė rizi rizi 

rizena, t.y. eina smulkiais žingsniais). — Drw. rìzas ʽkto chodzi szybko drobnym krokiemʼ 

(Kurs greitai smulkiu žingsniu rizena, vadinas rìzas). 

 rìzika 1 p.a. gw. ʽprzedsięwzięcie, którego wynik nie da się przewidzieć; możliwość, 

że coś się uda lub nie uda; odważenie się na taką ewentualnośćʼ — zapoż. z błr. rýzyka, -i (⇐ 

pol. rýzyko, -a n.). War. m. rìzikas. — Vb. denom. rizikúoti ʽodważać się na 

niebezpieczeństwoʼ, rizikavóti ts. ⇐ błr. ryzykavácь, -kúju. — Adi. rizikaũmas ʽryzykowny; 

zaczepny, skory do bójki, napastliwy; pyszny, nadętyʼ ⇐ błr. ryzykóŭny. 

 ryžė́ti, ryžiù (3 os. rỹži, war. ryžù, ryžė́ju), ryžė́jau gw. 1. ʽuchylać się od działania, od 

pomocy; ociągać się, nie mieć ochoty, lenić sięʼ (Jis neryžėjo ateiti linų minti į talką ʽNie 

miał ochoty iść na tłokę do międlenia lnuʼ), 2. ʽżałować komu czego, skąpićʼ (Kol turėjau, 

neryžė́jaus, daviau ʽDopóki miałem, nie żałowałem, dawałemʼ). — Rzadszym wariantem jest 

rýžti, rýžu, rýžau ʽunikać czego, nie chcieć czego, nie mieć ochotyʼ, por. Aš rýžu eiti lažą, t.y. 

liepia, aš nenoriu, nepaslenku dirbti, neukvatnas esmi dirbti JU ʽNie mam ochoty iść do 

roboty [na pańszczyznę], nie mam ochoty pracowaćʼ. — LEW 741 łączył ryžė́ti z rė́žti ʽrznąć, 

kroićʼ. Ale wydaje się, że lepszym comparandum będzie tu rež- jak w režìntis m.in. 

ʽsprzeciwiać się, nie chcieć iść, stawiać opórʼ (zob. režìnti). Pwk. ryž- jest w gruncie rzeczy 

neopierwiastkiem, pochodzącym z metanalizy prs. rýžta < *rįžta, to z kolei z *rinž-sta (zob. 

rýžtis), przy czym *riž- jest alternantem na SZ do rež-. Zob. też rę́žtis.  

 rỹžis, -io 2 p.a. gw. ʽumocowana na dwóch żerdziach sieć rybacka, ciągniona z łodzi 
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przez dwóch a. kilku rybakówʼ (Du vyru, ant dvim eldijim atsisėdusiu, su ryžiu gaudo žuvį 

ʽDwóch mężczyzn, siedzących na dwóch łódkach, łowi ryby za pomocą «ryžis»ʼ). War. 

rỹžius: Su rỹžium du žūsta ʽDwóch łowi za pomocą r.ʼ — formacja dewerbalna na -i̯a- lub -

i̯u-, utworzona od neopwk. ryž-, pochodzącego z metanalizy prs. rýžta (zob. rýžtis). Znacz. 

etym. n.act. ʽnaprężenie, napięcieʼ, konkretyzowane jako nazwa sieci. Por. czas. rę́žtis w 

znacz. prymarnym ʽnaprężać się, natężać sięʼ i w znacz. pobocznym ʽrozpinać sobie sieć (np. 

na zające)ʼ. 

 rýžti, rýžta (*ryž-sta), rýžo gw. 1. ʽdać należną część, np. w posagu, wyposażyć przy 

ożenkuʼ (znacz. etym. ʽoderżnąć, odkroićʼ), por. Tėvas rýžo savo dukrą, ale kaip išryžo, yra 

ką pažiūrėti ʽOjciec tak wyposażył swoją córkę, że jest na co popatrzećʼ, 2. išrýžti ʽwyprawić 

w podróżʼ, 3. parýžti żm. ʽzacząć ubywać, zmniejszać się – o tarczy księżycaʼ (znacz. etym. 

ʽurzynać sięʼ), por. Mėnuo parýžo, mėnesies paraiža ʽUbyło księżycaʼ. Jau mėnuo paryžo, 

galima bulvės sėti ʽKsiężyca zaczęło już ubywać, można sadzić kartofleʼ. — Nomina: ryžė ̃

ʽwąski pas w tkaninie, pasmoʼ, ryžẽlis ʽścinek, skrawek (tkaniny, płótna)ʼ. Osobno zob. 

rýkštė. — Morfem rýž-C przedstawia innowacyjną formę st. zanikowego do rė́ž-C, por. rė́žti 

ʽrżnąć, kroić, ciąćʼ. Zastąpił on refleks fonetyczny †ìrž- < pbsł. *(u̯)īrž- < pie. *u̯ṛh1ǵ- ⇐ 

*u̯reh1ǵ-. Nowy st. zanikowy został urobiony przez analogię do SZ pierwiastków 

krótkowokalicznych, podlegających regule RiT ⇐ ReT (por. brìsti, krìsti, trìsti). Paralele: 

bryž- ⇐ brėž-; plyš- ⇐ plėš-. — Neoapofonia riž-/ryž- ⇒ raiž-: ráižyti (zob.), pãraižos (zob.). 

— Neoapofonia riž-/ryž- ⇒ *reiž- (SP/SE): łot. riẽzt, riẽžu, riẽzu ʽciąć, ucinaćʼ, ìerieztiês 

ʽwcinać się, wrzynać sięʼ, riezis ʽwymierzona część pola a. łąki jako przydział pracy 

najemnejʼ, rieža ʽwielkie prace polowe z udziałem obcych parobkówʼ. Paralele: briezg- ⇐ 

brizg- (pwk. brezg-), kieb- ⇐ kib- (pwk. keb-) oraz riet- ⇐ rit- (pwk. ret-). 

 rýžtis, rýžtuos (war. rýžuos), rýžaus (war. rýžiaus) 1. ʽdecydować się na co, 

postanawiaćʼ (Seniai aš rýžaus tą darbą padaryti, pas tave važiuoti ir vos prisiryžau ʽJuż 

dawno postanowiłem wykonać tę robotę, pojechać do ciebie i ledwo się wybrałemʼ), 2. 

ʽdziałać według własnego uznaniaʼ (Tegu ryžtas, t.y. dirba velug savo nuomonės JU ʽNiech 

robi jak chceʼ. Ryžkis: kaip nori, taip dirbk! ʽRób jak chcesz!ʼ). Cps. apsirýžti ʽobejść się bez 

czegoʼ, pasirýžti, -rýžtu, -rýžau ʽzdecydować się, postanowićʼ (Pasirýžau važiuoti in turgų 

ʽPostanowiłem jechać na targʼ. Aš esu pasirýžęs eiti su tavim į kalėjimą ir mirti ʽGotów 

jestem iść z tobą do więzienia i umrzećʼ), atsirýžti ʽzrzec się, zrezygnować z czegoʼ), 

prisirýžti ʽprzygotować się do czego, wybrać się gdzieʼ. Paradygmat rozwinął się wokół 

formy prs. *ryžta < *rįžta, wywodzącej się via *rįž-sta- z *rinž-sta; znacz. etym. ʽnapręża się, 

wysila sięʼ. Formacja na -sta- była zastępstwem za pierwotne prs. infig. *ri-n-ža od pwk. 

*riž-/*rež-, o czym s.v. rę́žtis. Metanaliza ryž- + -ta wydała neopwk. ryž-; widać go w prt. 

rýžaus (zob. wyżej) i w pewnych derywatach, np. rỹžis (zob.), pasirýžėlis, -ė ʽczłowiek 

zdecydowany na wszystko; desperatʼ. 

 rõčyti, rõčiju (war. -yju), rõčijau (war. -yjau) stlit. ʽchcieć łaskawie co zrobić, uczynić 

co z łaskiʼ, np. Idant mumus ročytų duoną mūsų visų dienų duoti MŽ 137 ʽAby raczył nam 

dać chleb powszedniʼ. Top ročyk mums padėti ʽDo tego racz nam pomócʼ (Willent) — 

zapoż. ze stbłr. račiti ʽuczynić co z łaski, spełnić prośbęʼ (błr. ráčycь, ĖSBM 11, 157) ⇐ pol. 

raczyć, -ę ʽzechcieć łaskawie co zrobićʼ. Por. SLA 190, LEW 741 (brak w ALEW). 

 rodà 2, 4 p.a., róda 1 p.a. stlit., gw. 1. ʽto, co się komu doradza, rada, poradaʼ, 2. 

ʽzespół ludzi radzących, zebranie, radaʼ, 3. gw. ʽwyjścieʼ (Ė sakau, nėr jaugi rodõs 

ʽPowiadam, nie ma już wyjściaʼ. Bus bėda, bus ir rodà ʽ[Jak] będzie bieda, [to] będzie też 

[jakieś] wyjścieʼ) — zapoż. ze stbłr. rada, błr. ráda, -y (⇐ pol. rada, od radzić ⇐ śrdn. raden 

ʽradzićʼ). Por. SLA 190, LEW 541, 741, ALEW 871. — Drw. rodingas SD «poradny» 

[ʽdoradcaʼ], rodlỹvas ʽtaki, co chętnie doradza, pomagaʼ. Cps. rõdponis przest. ʽdoradcaʼ – 



1467 

na prawach rękopisu 

kalka z nwn. Rats-herr m. (por. põnas). Vb. denom. rõdyti, -iju, -ijau ʽdawać radę, radzić 

komuʼ ⇐ błr. rádzicь, -džu, -dzicь; rõdavotis a. rodãvytis ʽradzić się, zasięgać rady, naradzać 

się; rozmawiaćʼ, rodeliáuti ʽradzić się, szukać poradyʼ. Neoosn. rody-: rodytojas SD 

«poradnik» [ʽdoradcaʼ]. Neoosn. rodij-: rodijimas WP ʽradzenie, radaʼ. Zob. też rõdnas. 

 rõdas, -à 4 p.a. stlit., gw. ʽrad, zadowolony, ucieszonyʼ — zapoż. z błr. rad, pol. rad (w 

roli orzecznika), zob. SLA 190, LEW 741., ALEW 872. Np. Jis rõdas pauliavoti ʽOn lubi 

pohulać/zabawić sięʼ. Anas nerõdas apsiženijęs ʽOn nierad (niechętnie) się ożeniłʼ. War. 

rodùs 4 p.a. — Drw. rõdastis f. ʽradośćʽ ⇐ błr. rádascь, -i; rodavótas ʽzadowolonyʼ; rõdnas 

JU ʽzadowolonyʼ ⇐ pol. przest. radny ʽrad, chętnyʼ; rodniaus adv. ʽraczej, lepiejʼ 

(transpozycja z pol. przest. radniej ʽchętniejʼ). — Vb. denom. rodė́ti, ródu (war. ródžiu), 

rodė́jau ʽchcieć, pragnąćʼ, zwykle impers. róda ʽchce się (komu)ʼ, np. Jam baisiai roda an 

miestą nuvažiuot ʽJemu bardzo się chce pojechać do miastaʼ. Man bulbės ravėt róda labiau, 

ne ką tos uogos rinkt ʽMnie bardziej się podoba pielenie kartofli niż zbieranie jagódʼ. Taip da 

rodėtų pabūt namie! ʽTak chciałoby się jeszcze [dłużej] pobyć w domu!ʼ Też w formie 

zwrotnej: Nesródžia niekam te ʽNie podoba się tam nikomuʼ. Visiem rodė́jos pamatyt, kaip 

čia vėjas melnyčia suks ʽWszyscy chcieli zobaczyć, jak wiatr będzie napędzał młynʼ. 

 ródyti, ródau (war. ródžiu, ródiju), ródžiau (war. ródijau) ʽpokazywać, okazywaćʼ, 

cps. apródyti ʽpokazać wszystkoʼ, paródyti ʽpokazywać, okazywaćʼ, też ʽświadczyć przeciw 

komuśʼ (kalka ros. pokazátь, -kažú). Refl. ródytis ʽpokazywać się, zdawać się, wydawać sięʼ, 

ródytis protìngam ʽudawać mądregoʼ. Dawne prs. rodžiu SD
1 «okazuię, ukazuię», parodžiu 

SD «pokazuię co», refl. rodžiuosi SD
1 «okazuię się», sapny rodžiuosi SD

1 «przysnywam się», 

rodžiuosi kų darųs SD «czaię się». Odpowiednik łot. rãdît, -u, -ĩju ʽpokazywać, wskazywaćʼ, 

rãdîtiês ʽpokazywać się, meldować się komuʼ. Nie do końca jasne. Stang 1942, 148 ujmował 

ródyti < *rād-ī- jako causativum na SW do rad- (randù, ràsti ʽznaleźćʼ), co zaakceptował 

LEW 741n. Zob. też ALEW 873. Tymczasem Kroonen 415 stawia ródyti obok pgerm. 

*rōdjan- ʽmówićʼ (goc. rodjan, stisl. rœða), stir. rádid ʽrozmawiaćʼ oraz strus. raditi 

ʽtroszczyć sięʼ jako refleks pie. *h2roh1d
h-ei̯e- i uznaje to za causativum do pwk. *h2reh1-d

h-, 

zaświadczonego głównie w germańskim: goc. garedan ʽzamierzać, planowaćʼ, stisl. ráða 

ʽdoradzaćʼ, stang. rædan ʽdoradzać; decydować; tłumaczyćʼ, ang. to read ʽczytać; rozumieć; 

przepowiadaćʼ, nwn. raten ʽradzić, doradzaćʼ. Por. też sti. rādhnóti ʽmieć powodzenie, 

odnieść sukcesʼ < *h2reh1d
h-neu̯-. Podobnie rzecz ujmuje Derksen 2015, 383n. Jeśli ten 

wywód jest trafny, to konieczne jest zaznaczenie, że lit. ródyti ukazuje się na miejscu 

starszego refleksu *rúodyti < pbsł. *rōd- < pie. *h2roh1d
h-. Podobne wypadki to bogìnti ob. 

łot. buôdzinât, sodìnti ob. svadìnti i súodžiai oraz slogìnti ob. slúogas. Wszystkie te 

przykłady poświadczają bałtycką neoapofonię *ē ⇒ *ā, która szerzy się kosztem 

odziedziczonej apofonii *ē ⇒ *ō. Jeśli teraz *ruod- implikuje SE *rēd- (jak np. lit. suod- od 

sėd-), to winniśmy odtworzyć dla litewskiego nowy czas. prymarny, mianowicie *rė́du, 

*rė́dau, *rė́sti i umieścić go w tej samej klasie, co sė́du, sė́dau, sė́sti ʽusiąśćʼ. Gdy chodzi o 

znaczenie, to na podstawie ródyti ʽpokazywać co komuʼ można odtworzyć znacz. *rė́sti jako 

intr. ʽukazać się, pojawić sięʼ. Kwestię różnicy semantycznej względem germańskiego trzeba 

pozostawić przyszłym badaniom. — Drw. od rod-: apsirodinėti: SD <apsiradineiu> «okazuię 

się». Nomina: parodà ʽwystawa, wystawienie na pokazʼ, rodìklis 1. ʽdyszel wozuʼ, 2. 

ʽwskaźnik, strzałkaʼ (por. łot. rãdîtãjs ʽwskazówka zegara, drogowskazʼ), 3. gram. 

ʽrodzajnikʼ. — Neoosn. rody-: parodybė SD «pozor, okazałość», rodyba knygų SD «reiestr w 

księgach», rodỹklė ʽwskazówka zegara; drogowskaz; indeks, skorowidz w książceʼ, SD 1. 

«okaska» [ʽprzegląd gotowości bojowej wojskaʼ, SPXVI], 2. «potwora», 3. «reiestr w 

księgach», rodytinė: SD sūdynė marinykų, žvaizdės rodytinė «kompas morski» (syn. adata 

marinykų), rodytojasis SD
1 «wystawny». — Apokopowana forma 3 os. prs. ródosi > rõds 

ukazuje się w roli adv. lub ptk. ʽzdaje sięʼ, berõds ts., beróds ʽchyba, zdaje sięʼ (Beróds, jis 
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namiẽ ʽOn chyba jest w domuʼ), mán rõdos ʽzdaje mi sięʼ (war. kontrahowane: maróds, 

maród oraz márdos, mard̃os).  

 rõdnas, -à 4 p.a. stlit. 1. ʽnależący do rady, radny, doradcaʼ (DP rodnieji m.pl. ʽradniʼ), 

2. ʽdogodny, odpowiedni (czas)ʼ, 3. gw. ʽwygadany, gadatliwyʼ (Kurs bylus, kalbąs, tas 

rodnas JU) — zapoż. ze stbłr. radnyj, -ogo (radnyj pan, radca, poradca, HSBM) ⇐ pol. 

radny, -ego ʽczłonek radyʼ. Por. SLA 190, LEW 541, 741, ALEW 871. Zob. też rodà. 

 rodnỹkas 2 p.a. wsch.-lit. ʽkrewny, swojakʼ (DVŽ; brak w LKŽ) — zapoż. z błr. gw. 

radnják ʽkrewnyʼ, pl. radnjakí ʽrodzinaʼ (PZB 4, 241). Zob. też radnià. 

 rõgės, -ių 2 p.a. f.pl. 1. ʽsanieʼ, 2. przen. LZŽ ʽstrużki potu na czoleʼ (Sušilai, ana veidu 

teka rõgės; inna ewentualność to związek z czas. ruõgti ʽo pocie: lać sięʼ, zob. s.v. rū̃kti). Z 

obocznym tematem: rõgos, -ų NDŽ f.pl. ʽwielkie sanieʼ. Morfem rog- < *rāg- przedstawia st. 

wzdłużony do rag- jak w nazwie ʽroguʼ, zob. rãgas. Pierwotnie wyraz mógł oznaczać ʽpłozy 

sań wygięte na kształt rogówʼ albo ʽzrobione z rogów zakończenia płóz sańʼ. W słowiańskim 

por. sani m.pl. ʽsanieʼ, co wywodzi się od pbsł. *šāna-, oznaczającego ʽżebra, kości z boku 

ciałaʼ (zob. šónas). Por. LEW 684n., ALEW 837 i 873. — Neoapofonia ā ⇒ ă (?): rãgės, -ių 2 

p.a. gw. ʽsanie; sanki do wleczenia pługa; sanki dziecinneʼ, rãgių kẽlias ʽsannaʼ. 

Odpowiedniki łot. ragus, ragavas, raguvas f.pl. ʽpłaskie sanieʼ. Paralele z ă ⇐ ā: bãžmas, 

rapùkai, slagaĩ. — Drw. rõgė ʽpłoza sańʼ, przen. ʽkochankaʼ, rogìnis kẽlias ʽdroga usłana 

śniegiem, droga dla sań, sannaʼ (cps. rõgiakelis ts., por. kẽlias), rogùtės f.pl. ʽmałe sanie, 

sankiʼ (war. roguĩtės, por. typ buitìs). — Drw. od alternantu rag-: ragùilos f.pl. ʽsanki 

dziecinne; marne sanieʼ, raguĩtės a. ragùitės f.pl. ʽsanieʼ, rãgutės ts. (też w SD; por. łot. 

ragutas ʽsanieʼ), ⇒ ragutėl̃iai m.pl. ʽmałe sanie, sankiʼ, ragutáitės f.pl. ts. (łot. ragutiņas). 

Cps. striùbragės f.pl. ʽsanki, na których spoczywają cieńsze końce kłód wywożonych z lasuʼ 

(por. striùbas). — Zapoż. litewskie w błr. ráhuci ʽżerdzie służące do poszerzenia sańʼ, pol. 

gw. ragucie ʽsanie do przewozu drzewaʼ (Laučjute 127, ĖSBM 11, 23).  

 rogsóti, rogsaũ, rogsójau 1. ʽsterczeć, wystawać ponad cośʼ, 2. ʽstać a. siedzieć długo i 

bezczynnieʼ. War. riogsóti ts. Jeśli znacz. ʽsterczećʼ wywodzi się z ʽwystawać jak róg wystaje 

ze łbaʼ, to można tu mówić o durativum stanu529, które derywowano od sb. *rogsa ʽten, kto 

sterczyʼ < *rāg-sā- ⇐ rãgas ʽrógʼ (por. Jēgers 1966, 150). SW *rāg- ukazuje się poza tym w 

rõgės, zob. s.v. Paralela słowotwórcza: vėpsóti ʽstać z rozdziawioną gębąʼ ⇐ vėpsà ʽgapaʼ 

(zob. s.v. vèpti). — War. riogsóti pokazuje ekspresywną palatalizację (podobne zjawisko np. 

w kioksóti ʽsterczeć gdzieśʼ ob. kėksóti ts.). — Czas. rogsóti ukazuje się w SD z odmiennymi 

znaczeniami, por. <roksau> «nalegam komu» [ʽdomagam się, natarczywie żądamʼ, SPXVI], 

<roksa mi kas> «ochapia mi się kto abo co» [ʽwydaje mi się podobnym do czegoś już 

widzianego, znanego; przypomina mi cośʼ, SPXVI].  

 rojóti, rojóju, rojójau gw. ʽo kogucie: piać, wydawać charakterystyczny głos, 

kukurykuʼ (Gaidys per naktį rojoja ʽKogut pieje w nocyʼ). War. rojuoti b.z.a. Analiza: 

roj‑o‑, od neopierwiastka wyabstrahowanego z prymarnego prs. *roju. Takie prs. było 

odpowiednikiem łot. rãju od rãt ʽganić, strofować, besztaćʼ, râtiês ʽkłócić sięʼ (por. ME III, 

498). Porównywalną budowę ma lit. lójoti ⇐ lóju i jego odpowiednik scs. lajati ⇐ lajǫ (zob. 

lóti). Inaczej LEW 732 (s.v. ríeti 2): rojóti ma być WSO od *rei̯-. — To samo odnosi się do 

słowiańskiego odpowiednika: ros. przest., gw. rájatь, ráju ʽhuczeć, brzmiećʼ (⇒ raj ʽodgłos, 

echoʼ), por. BSW 243, REW II, 486, 498n. Wymienione dzieła wspominają jeszcze o drw. 

odpierwiastkowym, jakim jest scs. rarŭ ʽdźwięk, hałasʼ < pbsł. *rā-ra-. Od neoosn. rar- 

 
529 Stanu przez ogół źle widzianego, jak zauważa GJL II, § 576. Por. np. dilbsóti ʽstać patrząc spode łbaʼ, klaksóti 

ʽleżeć nieruchomo, będąc zesztywniałym; stać – o rozlanej wodzieʼ, pampsóti ob. bambsóti ʽleżeć wydętym 

od przejedzenia lub przeżarcia sięʼ, žiopsóti ʽstać z rozdziawioną gębąʼ.  
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pochodzi nazwa drapieżnego ptaka: płn.-słow. *rar-ogŭ ʽFalco cherrugʼ, por. pol. raróg, 

raroga, czes. raroh, ukr. rárih, raróha. Inaczej Boryś 510, który bierze za osnowę vb. 

denom. *rarati ʽwydawać głośne, ostre dźwiękiʼ. 

 rõjus, -aus 2 p.a. ʽrajʼ — zapoż. z pol., błr. raj, -u (SLA 191, LEW 742). War. rõjis, iš 

rõjo ʽz rajuʼ (DvŽ, ZtŽ). Temat na -i̯u- też w zapoż. gõjus, mõjus, õblius. — Drw. rõjinis 

ʽrajski – o jabłkachʼ (⇒ rojinùkai m.pl. ʽrajskie jabłuszka, drobne owoce z rajskiej jabłoni, 

Malus pumilla paradisiacaʼ), rõjiškas ʽrajski, np. żywotʼ (rõjiškai adv. ʽjak w rajuʼ). 

 rõkas 2 p.a. wsch.-lit. ʽrak, Astacusʼ — zapoż. z błr., pol. rak, -a. Drw. rokù adv. 

ʽrakiem, na czworakach (pełzać, czołgać się)ʼ.  

 rokavóti, rokavúoju, rokavójau stlit. ʽliczyć, rachowaćʼ (SD rokavoju «rachuię»), refl. 

rokavótis ʽrachować się, rozliczać się z kim, z czegoʼ (m.in. DP) — zapoż. ze stbłr. raxovati, 

por. błr. raxavácь, -úju, refl. raxavácca, -újusja (⇐ pol. rachować, rachować się). Por. SLA 

191, LEW 742 i ALEW 873, gdzie wbrew lit. akcentuacji przyjęto wywód z pol. źródła. — 

Odpowiednik wsch.-lit. rakùiti a. rokùiti opiera się na prs. rakùja a. rokùja, które oddaje błr. 

prs. raxúje, zob. ZS 46, 114. Od tego np. Susrakùjo ZS 46 ʽPoliczyli sięʼ, tj. ʽposprzeczali 

sięʼ.  

 ròkmanas 1 p.a. gw. ʽstarszy flisak, nadzorujący spławianie tratwʼ — ze zmiany 

*rotmanas, co zapożyczono z pol. rotman ts. (war. do retman ⇐ nwn. Rettmann m., zob. SW 

V, 521, 569). Por. zmianę tm > km w zapoż. áukmonas, rakmistras, jak też w rodzimych 

rykmetỹs i šálkmėtės. Opuszczone w POLŽ.  

 rókmonas, -a 1 p.a., rõkmonas 1 p.a. gw. 1. ʽo zwierzęciu: łagodny, spokojny; 

oswojonyʼ (rókmonas arklỹs ʽspokojny końʼ), 2. ʽo człowieku: poważny, porządny, 

przyzwoity, rozsądny, mądryʼ (Rókmonas, lyg koks senis ʽMądry, jak jakiś starzecʼ) — zapoż. 

ze stbłr. raxmanyj, roxmanyj, por. błr. raxmány, pol. XVI w. rochmanny (⇐ osm.-tur. rahman 

ʽmiłościwy, miłosierny, litościwy (Bóg)ʼ, to z arab. rahmān ts., zob. Brückner 1877, 127, 

Stachowski 474n.). Zob. też ĖSBM 11, 153, LEW 742. Co do akutu por. zapoż. jómarkas, 

jóvaras, stórasta. — Z obocznym tematem: rokmonùs, -ì 3 p.a. (Mes pry laimės ir vargūse vis 

rokmonūs ir teisingi ʽMy w szczęściu i nieszczęściu zawsze [jesteśmy] przyzwoici i 

sprawiedliwiʼ). War. metatetyczny: rokomnùs (rokomnùs žmogùs ʽłagodny człowiekʼ). 

 rõksėti, rõksi, roksė́jo LZŽ ʽo świniach: kwiczeć, chrząkaćʼ — czasownik na -sė- od 

wykrz. rõk-rõk (Kiaulė rõk-rõk rõksi). Paralela: kriuksė́ti ⇐ kriu-k- ⇐ kriu-kriu. 

 rokùnda 1 p.a. stlit., gw. 1. ʽrachunekʼ, 2. ʽrachowanie, rachunkiʼ (Nemokančius 

mokinti skaityti, rašyti ir rokundų ʽNie umiejących uczyć czytać, pisać i rachunkówʼ), 3. 

ʽobrachunek, rozliczenie się z czego, sprawozdanieʼ (stlit. rokunda sielos ʽrachunek 

sumieniaʼ), 4. ʽspis, rejestrʼ, 5. ʽsprawa, to, co dotyczy kogoʼ (Nesikišk į mūsų rokùndą ʽNie 

wtrącaj się w nasze sprawyʼ). Do tego zwrot be rokùndos ʽbez liku, bardzo dużoʼ: Tų vaikų 

pas juos be rokùndos ʽTych dzieci jest u was bez likuʼ. War.: rakùnda BRP, też m. rokùndas, 

rokuñdas (Tai ne mano rokundas ʽTo nie moja sprawaʼ). Wyraz ten uchodzi za drw. z suf. -

und- (-unda, -undas) od czas. rokúoti ʽliczyć, rachowaćʼ (zob.). Por. LEW 742, gdzie 

wskazano kekùnda ʽgromadaʼ i lijunda ʽżłódź; gołoledźʼ jako paralele słowotwórcze (w ŽD 

102 jest kekùnda i lijunda, lecz brak rokùnda). Podobnie ALEW 873. POLŽ 566 uważa 

rokùndas za przejęcie pol. rachunek, -nku. — Inne objaśnienie nasuwa obecność wariantu z -

ch-, stlit. rochunda. Być może mamy tu do czynienia z zapożyczeniem stbłr. raxunokъ, 

raxunkъ (błr. raxúnak, -nka/-nku) ⇐ pol. rachunek, -nku, starsze rachunk ⇐ śrwn. 

rechnunge. Hipoteza ta wymaga założenia dwóch zmian dźwiękowych na gruncie litewskim: 

1° ŋk > ŋg (sonoryzacja *rokunka(s) > *rokunga(s)), 2° ŋg > nd: rokùnda(s) (dysymilacja, 

por. kierunda wobec śrwn. kērunge). Nie można wykluczyć, że rokùnda uległo metanalizie, 
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wydając neosuf. -und-, i że ten znalazł zastosowanie w derywacji takich neologizmów, jak 

kekùnda (⇐ kẽkė), lijunda b.z.a. (⇐ lìjo) i palùndai (⇐ pãlai). — Drw. rokundorystė LEX 

ʽsztuka rachunku, Rechenkunstʼ (brak w LKŽ), formacja z neosuf. -orystė, który 

wyabstrahowano z abstraktów na -ystė utworzonych od n.agt. na -orius, np. čebatorỹstė, 

gaspadorỹstė, makliorỹstė (*rokundorius nie zostało zaświadczone). 

 rokúoti, rokúoju, rokavaũ stlit., gw. ʽliczyć, obliczać; wyznaczać cenę, żądać zapłaty; 

spodziewać się, przypuszczać, myślećʼ (stlit. też rakuoti, np. BRP), surokúoti ʽzliczyć, 

porachowaćʼ, też ʽpojąć, zrozumiećʼ (Senis pasenęs, nebesurokúoja, ką kalba ʽStarzec nie 

rozumie już, co mówiʼ). Refl. rokúotis ʽrobić z kim rachunki, rozliczać się z czego; robić 

rachunek sumieniaʼ, też ʽnazywać sięʼ (Miškas rokúojasi Labūnavos miškas ʽLas nazywa się 

Łabunowskiʼ). Zastępstwo sufiksalne na -uo- za starszą formację rokavóti ⇐ stbłr. raxovati, 

por. błr. raxavácь, úju (zob.). Osobno zob. rokùnda. 

 rómyti, rómiju, rómijau ʽkastrowaćʼ, SD
1 romiju «kapłunię; kleśnię; wałaszę», często z 

prvb. iš- — vb. denominativum na -y- od przym. romùs ʽcichy, łagodnyʼ (zob.). 

Odpowiednik łot. rãmît, -ĩju ʽkastrowaćʼ ⇐ rãms ʽcichy, spokojnyʼ. Znacz. etym. ʽrobić 

łagodnymʼ. Paralele formalne: nuõdyti ⇐ nuodaĩ, viẽnyti ⇐ víenas. — Gwarowy pdg. 

rómyti, rómyju, rómyjau (m.in. u Kurschata, zob. GJL II, § 654) pokazuje w formach prs. i 

prt. segment -yj-V jako charakterystykę apofoniczną. Można to nazwać st. wzdłużonym (-iju 

⇒ -yju) albo też neoapofonią ĭ ⇒ ī w sufiksie (por. pìlnija ⇒ pìlnyja; kìškinas ⇒ kiškýnas). 

— Drw. romìkas ʽkastratorʼ (łot. gw. rãmiķis ts.), romìklis 1. ʽkastratorʼ (war. romẽklis), 

2. ʽnóż kastratoraʼ. Neoosn. romy-: rómytas ʽkastrowanyʼ: arklys romytas SD «wałach» 

[ʽkastrowany ogierʼ], gaidys romytas SD «kapłun», ožys romytas SD «kozieł czyszczony»; 

išromytas SD
1 sb. «kles[z]czyniec» [ʽeunuchʼ, SPXVI], ⇒ rómytinis m. ʽkastrowane zwierzę; 

eunuchʼ, rómytojas ʽkastratorʼ (łot. rãmîtãjs ts.), cps. varlãromis, varliã- ʽnóż tępy, ułamany 

lub za małyʼ (dosł. ʽnóż używany do trzebienia żabʼ, por. varlė,̃ varl̃as). 

 romùs, -ì 4 p.a. ʽcichy, spokojny, cierpliwyʼ. SD też «łagodny» (syn. meilus), «skromny 

w obyczaiach». War. rómus, rõmus; rõmas. Odpowiedniki bałtyckie: łot. rãms ʽcichy, 

spokojny, opanowany, (o zwierzęciu) kastrowanyʼ530, stpr. rāms ʽobyczajny, sittigʼ. 

Formacja oparta na WSO *rām- ⇐ ram- (zob. ramùs), por. LEW 742, ALEW 874. — Drw. 

rõmiai adv. ʽspokojnieʼ, romýbė ʽspokójʼ, SD «cichość», romùmas ʽspokójʼ, SD «cichość, 

łagodność; skromność w obyczaiach; spokoyność». Z onomastyki staropruskiej należy tu 

imię Quei-rams, Quei-ram (Trautmann 1925, 50), prawdopodobnie kalkujące stpol. Chocie-

mir, por. stpr. quoitē prs. ʽchceʼ i *ram- ʽmir, spokójʼ. — Vb. denom. romė́ti, pa-, su- ʽzrobić 

się spokojnymʼ, rominti MŽ ʽuspokoićʼ (por. łot. rãminât ʽuspokajaćʼ), też ʽkastrowaćʼ, 

rómyti (zob.), refl. pasiromė́ti ʽspodobać sięʼ (Kaip pasromė́jo par jus, tai visą vakarą 

prasėdėjau ʽTak mi się u was podobało, że przesiedziałem cały wieczórʼ). 

 ronà, -õs 4 p.a. stlit., gw. ʽranaʼ, SD
1 rana ts. (syn. pažeizda) — zapoż. ze stbłr. rana, 

błr. rána, -y, pol. rana (SLA 191, LEW 742, ALEW 874n.). — Vb. denom. rõnyti, -iju, -ijau 

ʽranićʼ, SD
1 «ranię», war. rónyti. Por. pol. ranić, -nię, błr. ránicь, -nju.  

 rónas 1 p.a. gw. ʽkłoda przeznaczona do piłowania na deskiʼ, por. Atėjo dročiai ronų 

pjauti ʽPrzyszli tracze piłować kłodyʼ. Roną pjauti reik diktų vyrų ʽDo piłowania kłody 

trzeba silnych mężczyznʼ — zapoż. z prus.-niem. ron, rōne (GL 112, LEW 743, Čepienė 109), 

por. nwn. Rahn m. Co do akutu por. zapoż. póras, póvas, špókas. — Cps. ronpjovỹs a. 

ronpjuvỹs ʽrobotnik, który piłuje kłody na deski, traczʼ, war. ronãpjovis (por. pjov-, pjuv-). 

 
530 W tekstach XVI–XVII w. rāms ukazuje się jeszcze znacz. ʽpobożny, piusʼ. Tłumaczy się to tym, że formę 

śrdn. vrāme ʽfrommʼ podstawy niemieckiej zidentyfikowano pod względem dźwiękowym z rodzimym 

przym. rāms (zob. Vanags, Linguistica Baltica 7, 1998, 199n.).  
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 rópė 1 p.a., ropė ̃3 p.a. ʽrzepa, Brassica rapaʼ. SD «rzepa okrągła» (por. Niedermann 

1956, 92 n.). Odpowiednik łot. rãcenis ʽrzepa; kapusta; kartofelʼ pochodzi z kontaminacji 

*rāp- (lit. rópė) z osnową dewerbalną rac- (por. rakt ʽgrzebać, ryćʼ). Por. ME III, 494: 

«*raciņi waren wohl ursprünglich... aus dem Boden zu scharrende Knollenfrüchte, vgl. etwa 

zemes rāciņi ʽkleine, wilde Erdäpfel, die in den Wäldern wachsen». Praforma *rāp- jest 

odzwierciedlona w trzech grupach: bałtyckiej, italskiej (por. łac. rāpum a. rāpa ʽrzepaʼ) i 

germańskiej (por. śrniderl. rove, stwn. ruoba ʽburak, rzepaʼ, nwn. Rübe f. ts.). Z tym *rāp- 

alternuje *rēp- kontynuantu słowiańskiego, por. rcs. rěpa, ros. répa ʽrzepaʼ, sch. rȅpa ʽburak, 

marchew, rzepaʼ (gw. ʽziemniakʼ), pol. rzepa. Różnica *ā : *ē jest jedyna w swoim rodzaju, 

jeśli abstrahować od stosunku lit. vókas (zob.) : słow. věko. BSW 237 odtwarza pbsł. 

alternację *rāpi̯ā- : *rēpā-. NB. Gr. ῥάφυς, -υος f. ʽrzepaʼ (war. ῥάπυς) pokazuje nie tylko 

krótkie *a, lecz jeszcze wahanie ph/p. Tego rodzaju rozbieżności formalne przemawiają za 

zapożyczeniem wyrazu z jakiegoś nieznanego źródła, por. LEW 743 («Ein altes 

Wanderwort»), de Vaan 514, ALEW 687. — Drw. ropẽlė ʽgłówka czosnku; tabletka, np. od 

bólu głowyʼ, też nazwa kilku roślin: 1. ʽślaz okrągłolistny, Malva rotundifoliaʼ, 2. ʽślaz 

zaniedbany, Malva neglectaʼ, 3. ʽrojnik, Sempervivumʼ, 4. ʽdzwonek jednostronny, 

Campanula rapunculoidesʼ, ropiẽnė ʽzupa z rzepyʼ, ropienójai m.pl. ʽliście rzepyʼ, rópinė a. 

ropinìkė ʽpękata butelka z wąską szyjką, karafkaʼ (od podobieństwa kształtu), ropýnas: Kur 

ropės pasėtos, ten ropýnas ʽGdzie zasiana rzepa, tam [jest] «ropynas»ʼ, SD «rzepisko» 

[ʽziemia, gdzie rzepę siewająʼ, L.], ropỹnė ʽzupa z rzepyʼ, ropùčiai m.pl. ʽliście rzepyʼ, 

ropùkai m.pl. gw. ʽkartofleʼ (war. rapùkai), ropùtės f.pl. 1. ʽkartofleʼ, 2. ʽpole kartofli, 

kartofliskoʼ. Cps. durnãropė a. durña- bot. ʽbieluń, Daturaʼ (por. durñas), róplapis ʽliść 

rzepyʼ (por. lãpas). — N.m. Rópiškė 3x, (⇒ Ropiškėl̃ė), Roputė́nai 2x, cps. Rópkepiai, 

Ropkojaĩ (por. Sauskójai), Róplaukiai, Šaltrópiai 2x. — Neoapofonia ā ⇒ ă: gw. rapùkas, pl. 

rapùkai 1. ʽkartofelʼ (Apie mus senieji žmonės visi tik rapùkais bulves vadina ʽW naszych 

stronach wszyscy starzy ludzie nazywają kartofle «rapukai»ʼ), 2. ʽrzepa, Brassica rapaʼ, 3. 

ʽbrukiew, Brassica napusʼ. Paralele: plok- ⇒ plak-; šok- ⇒ šak-; vog- ⇒ vag-. Zob. też ALEW 

875.  

 rópti: aprópti, -rópiu, -rópiau gw. ʽotoczyć ramionami, objąć rękami, objąć pyskiemʼ 

(Vienas neapropiu ʽSam nie mogę objąćʼ) — pb. *rāp- przedstawia derywację apofoniczną 

*ē ⇒ *ā od *rēp- jak w rė́pti ʽchwytaćʼ, aprė́pti ʽobjąć, ochwycićʼ. Innowacyjny SO ma 

oparcie w bróžti ⇐ brė́žti; glóbti ⇐ glė́bti; slógti ⇐ slė́gti. — Nomina: ropà adv. ʽna 

czworakach, raczkującʼ (ropomìs ts.), roplà ʽraczkowanieʼ, roplà adv. ʽna czworakach, 

raczkiemʼ, roplomìs ts. (syn. rė́pla, rėplomìs), roplỹs ʽkto pełznie, raczkuje; płazʼ. War. 

roblà, roblomìs. — Od ropà pochodzi vb. denom. ropóti, -ju, -jau 1. ʽpowoli poruszać się, 

pełzać – o owadach, płazach, gadachʼ, 2. ʽchodzić na czworakach, raczkowaćʼ, 3. ʽchodzić 

powoli, z trudem, np. o starcuʼ. Nawiązuje do niego łot. rãpâtiês, rãpãjuôs ʽpełzaćʼ : rãpu iêt 

ʽchodzić na czworakachʼ (w BSW 246 umieszczone pod błędnie zrekonstruowaną praformą 

*rōpō). — Neoosn. ropl- (⇐ roplà): vb. denom. roplóti ʽpełzać, czołgać sięʼ (war. roblóti), 

roplióti ts. (syn. rėplióti), roplinė́ti ts. (syn. rėplinė́ti), rõplinti ʽiść z trudem, powoliʼ. 

 róti, róju, rójau gw. 1. ʽzdążać, nadążać za kimś idącymʼ (Aš tau neróju, tj. aš 

nesuskumbu, tu greitesnis ʽJa nie nadążam za tobą, jesteś szybszyʼ), ʽnadążać za kimś, kto 

kosi żytoʼ (Aš neróju tau griebt rugių, nekirsk tep greitai ʽNie nadążam za tobą ze 

zbieraniem żyta, nie koś tak szybkoʼ), 2. ʽlubić, bardzo chciećʼ, suróti ʽzdążyć, nie spóźnić 

się z czym; pojąć, zrozumiećʼ. Odpowiednik łot. rãt, rãju ʽkarczować; sprzątać zboże z pola 

a. siano z łąkiʼ. Mamy tu chyba refleks neopwk. pie. *h3r-eh2- > *HraH- > pb. *rā-, drw. od 

prymarnego *h3er- ʽporuszać sięʼ itp. (LIV
2 299n.). Por. gr. ὦρτο ʽpodniósł się, wyruszyłʼ, SZ 

wed. íyarti ʽwprawia w ruchʼ, łac. orior, -īrī, ortus sum ʽpodnosić się, wstawać; wschodzić; 

wypływać (o rzece), wytryskać; wznosić się (o górze); wzrastać (o roślinach); urodzić się, 
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wywodzić się, zaczynać się; brać początek, wypływać, wynikaćʼ. Co do budowy por. 1° góti 

⇐ pie. *gu̯-eh2-, 2° jóti ⇐ pie. *h1i̯-eh2-, 3° łot. slāt ⇐ pie. *sl-eh2- (s.v. slãtyti). Są to 

prezentia urobione suf. *-i̯e/o- od pwk. zakończonych na *-eh2- (zob. s.v. lóti). Całkiem 

inaczej LEW 743n., który wiąże róti z czas. ríeti ʽukładać szczapy drewna w stosʼ, 

mianowicie przy założeniu niezwykłej apofonii *rā- : *rēi̯-. 

 rõtušė 1 p.a, rõtūšė 1 p.a. ʽratusz, dom zarządu miasta, siedziba miejskiego samorząduʼ 

— z uwagi na zakończenie -ė trzeba przyjąć zapożyczenie białoruskiej formy rodzaju 

żeńskiego rátuša, -y (ĖSBM 11, 148), nie zaś pol. ratusz, -a m. (jak w SLA 191 i LEW 744). 

Oboczny temat palatalny: SD <ratuśia>, DP rõtušia. — War. m. rõtušis (m.in. CHB), rotušius 

⇐ pol. ratusz m. (⇐ śrwn. rāthus n.). 

 rõtūzė 1 p.a. przest. ʽratusz, dom zarządu miastaʼ — zapoż. z prus.-niem. rōthūs n., 

por. nwn. Rathaus n. Warianty rõtužė, rõtūžė, rótūžė, m. rotužius b.z.a. mogą być pod 

względem -ž- upodobnione do -š- w rõtušė, rõtūšė (zob.), ale por. zakończenie w bakū̃žė. 

Zob. GL 112, LEW 744, Čepienė 109. Łot. rãtũzis ⇐ śrwn. rāthus n.  

 rõveris, -io 1 p.a. gw. ʽrowerʼ (Pùnskas) — zapoż. z pol. rower-, -u (⇐ ang. rover 

ʽwędrowiec, włóczęgaʼ, od to rove ʽbłąkać sięʼ). War. rõvaras DVŽ, rõvarus LZŽ. Brak w 

LKŽ. Por. syn. lisapiẽdas. 

 rõzvalnios, -ių 1 p.a. f.pl. gw. ʽszerokie sanie chłopskie, sanie ciężaroweʼ — zapoż. z 

błr. rózvalьni, -njaŭ (ZS 48). 

 rõžė 2 p.a., rožė ̃4 p.a. bot. ʽroślina i kwiat róża, Rosaʼ — zastępstwo morfologiczne za 

*rožia, co zapożyczone ze stbłr. roža, por. błr. róža, -y (⇐ stpol. roża, pol. róża). Zob. SLA 

192, LEW 744, ĖSBM 11, 167n. SD: rožė «roża», rožių vainikas, sveikinimai Ponnos Marios 

«rożaniec abo rożany wianek», krūmas rožių «rożany chrost, drzewko». — Drw. rõžavas gw. 

ʽróżowyʼ, rožẽlis ʽwianek różany; różaniecʼ, rõžinas ʽróżowyʼ, rožynas SD «rożany ogrodek», 

rõžinės pl. ʽodmiana wczesnych ziemniaków różowej barwy; odmiana wiśniʼ, rõžinis 

ʽróżowyʼ (SD «rożaney maści»), rõžinis m. ʽróżaniecʼ (war. rožinỹs, rožiñčius), rõžiškas 

ʽpodobny do różyʼ, rožýtė ʽkwiat malwaʼ, cps. rõžmedis ʽróżany krzewʼ (por. mẽdis).  

 rū̃bas 2 p.a., pl. rū̃bai, -ų przest., gw. 1. ʽodzież, szata, sukniaʼ, 2. ʽubranie męskie, 

damskieʼ, 3. ʽbielizna, np. w praniuʼ — zapoż. ze stbłr. rubъ, -a ʽkawałek tkaniny; odzienieʼ, 

por. błr. rubáška, -i ʽkoszulaʼ (SLA 192, LEW 744, ALEW 875). SD: rūbas «odzienie» (syn. 

dungalas), «szata», rūbas ilgas «szata długa», minykų rūbas «kapica», rūbas kunigų lininis 

trumpas «komża kapłańska», nusišerįs rūbas «oblazły», apysiuvos rūbų «pasaman», tūlas 

ižsiuvimas unt rūbų «wzor na szacie». — Drw. rūbẽlis ʽwielka chusta zarzucana na plecyʼ 

(DP ʽsukienkaʼ), rū̃bėnas ʽtkanina lniana; nici lniane; chustaʼ, rūbýnas ʽstare, marne odzienie, 

szmatyʼ, rū̃binė ʽszatnia, garderobaʼ (SD «szatnica»), rūbỹnė ʽszafa na ubraniaʼ, rūbinykas SD 

«szatny» (dziś rū̃bininkas ʽszatniarzʼ). Cps. baltarūbis SD «białą suknią noszący, w bieli» 

(por. báltas, syn. baltajupis), baltarūbis kunigas SD «komżą noszący na sobie, w komżą 

ubrany» (syn. baltais rūbais apvilktas), ilgarū̃bis ʽktoś noszący długie odzienieʼ, por. ìlgas 

(nazw. Ilgarū̃bis), rū̃bapusė ʽkawałek płótna do odsączania twarogu; szmatka do nakrycia lub 

związania czegośʼ (por. pùsė). rūbasiuvys SD «krawiec» (por. siū́ti). Vb. denom. rūbáuti 

ʽzbierać odzież chodząc po ludziachʼ, rū̃byti, -iju, -ijau ʽgrubo odziewać, opatulać (dziecko)ʼ, 

refl. rū̃bytis: Ana rūbyjas, t.y. apsivelka su rūbais JU. Apsirū̃byk, kad neparšaltum. 

 rubaškà 2 p.a., gen.sg. rubãškos; war. rubãškė 2 p.a. wsch.-lit. ʽwierzchnia koszula; 

bluzaʼ — zapoż. z ros. rubáška, -i. — Drw. rubaškenčia b.z.a. ʽznoszona, stara koszulaʼ, 

rubaškỹštė ʽbyle jaka koszulaʼ. 

 rubẽžius, -iaus 2 p.a. stlit., gw. ʽgranica pola, terytorium; miedzaʼ, SD
1 rubežius 
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«granica; kopiec; ograniczenie», rubẽžiai DP ʽgranice, kresyʼ (war. f. rubẽžis, -ies b.z.a., 

m.in. CHB) — zapoż. ze stbłr. rubežь, rubežъ ʽgranica; miedza; znak granicznyʼ, por. błr. 

rubéž, gen.sg. rubjažá m. Stąd też łot. rùobeža ʽgranicaʼ. Temat na -i̯u- też w krỹžius i 

rìcierius. Zob. SLA 192, LEW 744, ĖSBM 11, 201 (brak w ALEW). — Drw. parubežė SD
1 

«pogranic[z]e», parubežỹs a. pãrubežis ʽobszar w pobliżu granicyʼ, SD «pogranicze, 

vkraina», rubẽžinis a. rubežìnis ʽgraniczny; oddzielający polaʼ, rubẽžinykas a. rubẽžininkas 

ʽmieszkaniec pogranicza; przemytnikʼ, rubežytojas SD «granicznik» [ʽktóry graniczy z kim, 

sąsiadʼ]. Zob. też gronyčià. — Drw. wsteczny: rubà 4 p.a. ʽprzesieka w lesieʼ (syn. ribà): 

Par girią ruba iškirsta, t.y. spindžius JU ʽPrzez las [została] wycięta przesiekaʼ. Por. gegužė ̃

⇒ gegà. — N.rz. Rubẽžius 2x, Rubẽždaubis 2x, Rubẽžupis 8x (porównywalna semantyka w 

n.rz. Ribà). N.m. Rubẽžiai, Rubẽžius 2x, Tarp̃rubežiai (por. Tarp̃ežerė). — Vb. denom. 1. 

aprubežyti: aprubežiju SD
1 «ograniczam» (syn. rubežių darau), 2. rubežioju SD «graniczę» 

[ʽoznaczam graniceʼ] (syn. sienų darau), 3. rubežiúoti ʽprzekraczać granicę z kontrabandąʼ, 

refl. rubežiúotis ʽgraniczyć, stykać się granicamiʼ. 

 rùblis, -io 2 p.a., rublỹs 4 p.a. ʽrubel, pieniądz rosyjski; pieniądz w ogóleʼ — zapoż. ze 

stbłr. rublь, rubelь, rjubelь (rublь litovskij, rizkij ʽrubel litewski, ryskiʼ). Por. błr. rubélь, -ljá, 

ros. rublь, -ljá. Z innym tematem: rùblius 2 p.a. — Drw. rublìnė ʽmoneta lub banknot o 

wartości jednego rublaʼ, ⇒ rublénka; rublýnas peior. ʽrubelʼ (por. sufiks w rūbýnas ʽmarne 

odzienieʼ).  

 rubuĩlis, -io 2 p.a. żm. ʽkiełb, mała ryba słodkowodna Gobio gobioʼ. Zdaniem Urbutisa 

2009, 160n. jest to dewerbalna formacja z neosuf. -uilis od rub- jak w gw. rùbti, -ù, -iaũ 

ʽkopać, grzebaćʼ, parùbti ʽgrzebiąc palcami pod krzakiem kartofli, sprawdzać, czy pojawiły 

się już bulwyʼ (Bulbes pàrubiau, patirdama, ar užaugo). W tymże znaczeniu spotyka się 

ruõbti ʽdłubać, grzebać, ryćʼ: Su piršteliu ruobu bulves iš šalies kero ʽPaluszkiem 

wygrzebuję kartofle spod krzakaʼ. Według Urbutisa wynika z tego, że ʽkiełbiemʼ nazwano 

istotę grzebiącą w piasku dna rzecznegoʼ. NB. Motywację werbalną ma też auksztajcki 

odpowiednik grùžė ʽkiełbʼ (zob.). 

 rùbulti, rùbulu, rùbulau gw. ʽ(ciasto) rolować w dłoniach, zwijać w gałki; zawijać coś 

w papier, pieluchę; (siano) zbijać w kłębyʼ (war. rū̃bulti) — vb. denominativum od rùbulas 

ʽgałka ugnieciona w ręku, bryłka; zbite sianoʼ (ŽD 551; inaczej LEW 744n.). — Z innym 

sufiksem: rùbulioti ʽobtaczać w mące, np. kluski, płaty ryby; zawijaćʼ. — Nacechowany 

ekspresywnie war. z dyftongiem ui w sufiksie: rubuĩlis ʽtłusty, krągłyʼ, sb. m. ʽtłuścioch, o 

dziecku: tłuścioszekʼ (paralela: kabùilos ob. kabùlos ⇐ kabė́ti). Osobno zob. rubuĩlis ʽkiełbʼ. 

 ručinyčia, rūčinyčia stlit.: SD <ruczynićia> «muszkiet, pułhak, rusznica, pistolet, 

arkabuz», <primußu rućinićiu> «nabijam mußkiet», war. ručnyčia, rūčnyčia: SD <gaydelis 

rućnićios> «kurek v rusznice» — zapoż. ze stpol. rucznica ʽręczna broń palnaʼ (SSTP VIII, 

49). Zdaniem Brücknera 469 jest to bohemizm, por. czes. ručnice f. ʽstrzelbaʼ : ruční 

ʽręcznyʼ (Machek 523). Inną etymologię wysuwa Bańkowski III:1, 189: pierwotne rusz- w 

związku z czas. ruszyć, ruszać. Zakończenie pol. -nica raz zostało oddane litewskim -nyčia 

(por. plỹtnyčia, varp̃nyčia), ale poza tym zostało zastąpione neosufiksem -inyčia (por. 

medinýčia). Por. SLA 192. Pominięte w LEW, ALEW i POLŽ. LKŽ XI, 859 wskazał na pol. 

rusznica jako wyraz źródłowy. Zob. też pùlokas. — Drw. SD <szauditoiay rućinikinikay> 

«muszkietnicy», tj. šaudytojai ručinyk-inyk-ai; podwójnie użyty suf. -inyk- wygląda na błąd 

druku zwany diplografią (LKŽ, ani PAŽ 400 tego nie poprawiają). 

 rùčytis, rùčijuos, rùčijaus wsch.-lit. ʽręczyć za co, za kogoʼ (Aš tau rùčijuos ZS 48 ʽJa 

ci ręczęʼ), pasirùčyti ʽporęczyć, dać poręczenie za kogoʼ (Až jį gi pasrùčijo ZS 40 ʽZa niegoż 

poręczonoʼ) — zapoż. z błr. paručýcca, -ručúsja, 3 sg. -rúčycca ʽporęczyćʼ. NB. Kalką 
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słowotwórczą z reflexivum błr. paručýcca jest pol. gw. poręczyć się za kogo (na 

Wileńszczyźnie). Zob. też rénčytis. 

 rūdà 4, 2 p.a. ʽruda, kopalina zawierająca związki metali, surowiec mineralnyʼ, też pl.t. 

rū̃dos ʽrudaʼ, SD «kruszec» — zapoż. ze stbłr. ruda, błr. rudá, -ý (SLA 192, LEW 745). Stąd 

też łot. rûda2 ʽruda, kruszecʼ. — Drw. rūdìnis SD «kruszcowy», rūdų kasėjas SD «kruszcowy 

kopacz» (syn. rūdakasys). — N.m. Rūdà 4x, Rū̃diškės 4x, Rūdỹnė 2x, cps. Rū́dabestis (por. 

mólbestis), Kárčrūdė (por. Karč̃iai). War. z neoapofonią ū ⇒ ŭ: Rudakãsiai (por. 

Kuolakãsiai), Rùdakasos (por. kàsti ʽkopaćʼ). Por. trùpas ob. trū̃pas i ùžas ob. ū̃žas. 

 rùdas, -à 4 p.a. ʽryży, rudy, brązowozłoty (tytoń), brązoworudy (samodział), bury 

(pies), ciemnoszary z brunatnym odcieniem; brunatny (węgiel)ʼ. SD «ceglasty, lisowaty, 

lisawy, rusy; szary», rudas krosylas SD «cisawa farba» [ʽciemnokasztanowataʼ]. 

Odpowiednik łot. ruds ʽczerwonawyʼ. Adi. rùdas wywodzi się przez dysymilacyjny zanik r z 

pbsł. *rud-ra- < pie. *h1rudh-ró- (por. gr. ἀργός ʽbłyszczącyʼ z *ἀργ-ρός < pie. *h2ṛǵ-ró-; łac. 

prōcērus ʽsmukły, wysokiʼ z *prō-krēros). Prapokrewne z jednej strony z psł. *rŭdrŭ, rcs. 

rodrŭ a. rĭdrŭ, ros. gw. rëdryj ʽrudy, ryży, ciemnobrązowy – o bydleʼ, czak. ȑdar ʽczerwonyʼ, 

z drugiej strony z gr. ἐρυθρός, łac. ruber, umbr. rufrer (gen.sg.m.), wed. rudhirá- 

ʽczerwonyʼ, toch. A rtär, toch. B ratre ʽczerwonyʼ. Dysymilacji r-r nie uwzględniają BSW 

238 (rekonstruuje pbsł. *rud-a-), ani LEW 745, ALEW 875n. — Drw. rùčkis, -ė ʽrude 

stworzenieʼ (zam. *rut-kis < *rud-kis, zob. GJL I, § 487), rudìnė ʽsiermięga, wierzchnie 

ubranie uszyte z grubego samodziału, z sukna domowej robotyʼ, SD «sukmana» (nazwana 

według brązoworudej barwy sukna; por. sufiks w milìnė ⇐ mìlas), rudùkas 1. ʽbury piesʼ, 2. 

ʽrydz, Lactarius rufusʼ, rudùkė ʽwiewiórkaʼ, rudulỹs ʽczerwona plamka na skórzeʼ, ruduõkė 

ʽrydzʼ (m.in. w SD; por. sufiks w veliúoka), ruduõlis ʽstworzenie rude; ptak o rudym 

podgardlu lub podbrzuszu; wiewiórkaʼ, ruduõtė ʽkarmazynka – o maści kuryʼ (zob. GJL II, § 

428). Cps. rudakepùris baravỹkas ʽpodgrzybek brunatnyʼ (dosł. ʽmający brunatny kapeluszʼ). 

— Vb. denom. 1. rùsti I (zob.), 2. rudė́ti, -ju, -jau ʽrudzieć, pokrywać się rdzą, rdzewiećʼ 

(ažurudu SD «zardzewiam», surudu SD «rdzewieię») – odpowiednik w rcs. rŭděti sja 

ʽczerwienieć, rumienić się ze wstyduʼ, czes. rdíti se ts., ros. rdetь ʽczerwieniećʼ, 3. rudúoti 

ʽ(o liściach, strąkach bobu, o trawie) tracić zieleń, rudzieć, brązowiećʼ, zob. ruduõ ʽjesieńʼ. 

Por. formant -ē- w łac. rubēre ʽbyć czerwonym, czerwieniećʼ ⇐ ruber. — Nie ma 

bałtyckiego odpowiednika dla wyrazu scs. rŭžda ʽrdza na metaluʼ, sch. rđa, ros. rža, pol. 

rdza, < pbsł. *rud-i̯ā-, znacz. etym. ʽczerwień, substancja czerwonobrunatnaʼ. — WSZ rūd-: 

rū̃dys (zob.). — SO raud-: raũdas (zob.), raudónas (zob.). 

 rū́delis, -io 1 p.a., rūdelỹs 3 p.a. stlit., gw. ʽster łodzi, statkuʼ, SD «ster» — zapoż. ze 

stbłr. rudelь ʽster, wiosło steroweʼ (⇐ pol. XVI w. rudel ts., to ze śrwn. rudel < ruder, por. 

nwn. Ruder n.). W gwarach zach.-litewskich wyraz ten może być zapożyczeniem z prus.-

niem. rudel ʽsterʼ (GL 113). Por. SLA 192, LEW 745. Zob. też stỹras. 

 rūdỹlai, -ų 2 p.a. m.pl. gw. ʽwędzidło, będący częścią uprzęży pręt wkładany koniowi 

do pyskaʼ, por. Arklys rūdylùs kremta. War. rūdìliai, por. Rūdìliais inžabot reikia arklį. 

Niejasne. Zob. syn. žą́slai. 

 rū̃dys, -džių̃ 4 p.a. f.pl. 1. ʽrdzaʼ (sg. rūdìs, -iẽs), war. rū̃dės, 2. gw. ʽroztwór rudy 

łąkowej, żelazista woda na bagnieʼ, 3. ʽgrzyb pasożytujący na liściach i łodygach roślinʼ, 4. 

gw. ʽbłyskawica bez grzmotuʼ (Rūdìms pliekant, nežegnojuos, netrenka ʽKiedy jest 

błyskawica bez grzmotu, nie żegnam się, nie uderzaʼ) — rzeczownik o temacie na -i̯a- od 

nomen *rūd-, scharakteryzowanego st. wzdłużonym od rud- jak w rùdas m.in. ʽryży, rudyʼ. 

Por. cs. ryždĭ ʽπυρρός, rudyʼ, bg. rižd ʽrudyʼ, sch. rȋđ ʽrudy, lisowatyʼ, ros. rýžij ʽryży, rudyʼ, 

czes. ryzí ʽzłocistobrązowy, czerwonożółtyʼ,ros. rýžij ʽryży, rudyʼ, pol. przest. rydzy ʽrudy, 
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czerwonożółtyʼ (rydzy koń, rydze złoto; sb. rydz bot. ʽgrzyb Lactariusʼ), < psł. *rydjĭ < pbsł. 

*rūd-i̯a-. W derywacji denominalnej st. wzdłużony nie jest jednak częsty. Zewnętrznie 

biorąc, rū̃dys przypomina dewerbalne nomina actionis typu súodys, -džių f.pl. ʽsadzeʼ, por. 

GJL II, § 65. Inaczej ALEW 876, gdzie nie mówi się o WSZ, lecz o rūd- jako zastępstwie za 

st. pełny *(h1)reu̯dh-, mianowicie w odmianie nomen pierwiastkowego, gdzie alternantem 

*eu̯ było *u (*(h1)rudh-). — Drw. rūdėsiaĩ m.pl. ʽrdzaʼ, rūdėsỹnė ʽbagno z rudą żelazną 

łąkową, z wodą żelazistąʼ, rūdijà ts., też ʽtorfowiskoʼ (n.m. Rūdijà), rūdymaĩ m.pl. ʽrdzawa, 

żelazista woda na bagnieʼ (Rūdymaĩs aplipau kojas, brisdama par balą ʽŻelazista woda 

oblepiła mi nogi, gdy brnęłam przez bagnoʼ), rūdýnas a. rūdỹnė ʽmokradło, na którego 

powierzchni zbiera się ruda żelazna; źródło żelazistej wody; nieurodzajny gruntʼ (Kur 

virdulys rūdžių, kur rūdys iš žemės kinla, vadinas rūdýnas ʽGdzie źródło z żelazistą wodą, 

gdzie rdza z ziemi wypływa, [takie miejsce] nazywa się «rūdynas»ʼ). Por. n.m. Rūdỹnė 2x, 

Rū̃diškės 4x. — Vb. denominativa: 1. rūdė́ti, -ja, -jo ʽrdzewieć, pokrywać się rdzą; psuć się; 

cierpiećʼ (warianty prs.: rū̃di, rū̃da, rū̃džia; SD ažurūdu «zardzewiam», surūdu «rdzewieię»); 

rūdíeja (Otrębski 1934, 309), 2. rūdýti, -ija, -ijo ʽrdzewieć, pokrywać się rdząʼ, 3. rū̃sti, 

rū̃sta, rū̃do ʽrdzewiećʼ, 4. rū̃dinti caus. ʽdoprowadzać do rdzewieniaʼ (Kam rū̃dini peilį, dalgį 

šlapmė[je] laikydamas ʽCzemu wystawiasz na zardzewienie nóż, kosę, trzymając je w 

wilgotnym [dosł. mokrym] miejscuʼ). 

 rùdmėsė 1 p.a., rudmėsė ̃3 p.a. bot. ʽrydz, Lactarius deliciosusʼ — z rùda-mėsė przez 

synkopowanie samogłoski łącznikowej a. Złożenie członów rùdas ʽryży, rudyʼ i mėsà 

ʽmięsoʼ. Znacz. etym. problematyczne: ʽcoś, co ma wygląd rudawego mięsaʼ (?). Por. syn. 

želṽė ʽrydzʼ ⇐ želṽas ʽzielonkawy, żółtawyʼ. W replice żm. rùdmeisė widać temat meis(a) 

ʽmięsoʼ. War. rudamėsė,̃ rùdmėsa, też rùdmesė. Z uwagi na II człon por. saldymėsės f.pl. 

ʽmięso nie nadające się do soleniaʼ, dosł. ʽsłodkie mięsoʼ (por. saldùs). Zob. też rudùkas, 

ruduõkė s.v. rùdas.  

 ruduõ 3 p.a., gen.sg. rudeñs m. ʽjesieńʼ. Warianty: rùdenis 1 p.a., rudenỹs 3 p.a., 

rudenìs 3 p.a. Odpowiednik łot. rudens, -s (rudens mēnesis ʽwrzesieńʼ lub ʽpaździernikʼ, 

dosł. ʽmiesiąc jesiennyʼ). Nazwa pory roku stoi w związku z przym. rùdas ʽryży, rudy, 

czerwonawyʼ (zob.) i czas. rudė́ti ʽrudzieć, rdzewiećʼ, rudúoti ʽtracić zieloną barwęʼ, więc 

oznacza czas, kiedy rudzieje, brązowieje to, co wcześniej było zielone. Wyraz bałtycki jest 

innowacją w porównaniu ze słow. jesenĭ/osenĭ f., co kontynuuje pie. *(h1)os-ṛ, obl. *(h1)es-n-

, por. gr. ὀπώρα f. ʽkoniec lata, pora żniwʼ < *opoharā < *op-osar-ā, goc. asans ʽupałʼ, stwn. 

aran ʽżniwaʼ, stisl. ǫnn ʽroboty poloweʼ. — Gdyby było pewne, że stpr. assanis EV ʽjesień, 

Herbist [Herbst]ʼ jest wyrazem odziedziczonym (a nie polonizmem, o formie zmienionej z 

*esenis, por. addle ⇐ pol. jodła), to byłaby podstawa do założenia praformy *asenis, *-ei̯s. 

Būga, RR I, 593 i PKEŽ 1, 103n. postulowali formację wspólną pbsł. *esenis ʽjesieńʼ. Zob. 

też Petit, Balt XLV:2, 2010, 175n. — Drw. apýrudenis ʽwczesna jesieńʼ, parudenỹs ʽczas 

pod jesieńʼ (por. pavãsaris ⇐ vãsara, Urbutis, LKG I, 424), rùdenis, rudenỹs, rudenìs 

ʽjesieńʼ, rudenióp a. rudenóp adv. ʽpod jesieńʼ (skostniała forma allatiwu sg., por. žiemóp, 

pavasarióp), rùdeniškas ʽjesiennyʼ (Diena buvo rùdeniška ʽDzień był jesiennyʼ). 

 rugìnis, -ė 2 p.a. ʽżytniʼ, rugìnė dúona ʽchleb żytni, razowyʼ — przymiotnik na -in- od 

sb. rugiaĩ ʽżytoʼ. Ma odpowiednik słowotwórczy w psł. *rŭž-ĭnŭ ʽżytniʼ, por. bg. rъžen, sch. 

rȁžan, czes. režný (zob. BSW 246). N.m. Rugìniai, Ruginiaĩ. — Z innymi sufiksami: łot. 

rudzãjs, rugãjs ʽżytniʼ; rcs. rŭžanŭ, ros. ržanój (gw. oržanój), błr. iržaný, pol. przest. rżany 

ts. (słoma rżana albo żytna, SW) < psł. *rŭž-ěnŭ.  

 rugỹs, -io 4 p.a., zwykle pl. rugiaĩ, -ių̃ bot. ʽżyto, Secale; ziarno tej roślinyʼ. 

Odpowiedniki bałtyckie: łot. rudzi pl., stpr. rugis EV ʽżyto, Rocke [Roggen]ʼ, ruggis GRA 8 

«rockke», Roggis GRG 12 «korn». Pb. *rug-i̯a- < pie. *u̯rugh-i̯o- (IEW 1183, BSW 246). 
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Pokrewne wyrazy występują w słowiańskim i germańskim, por. 1° strus. rŭžĭ f. ʽżytoʼ, ros. 

rožь, rži, błr. iržá, sch. rȃž, rȁži, stpol. reż, rży (rżysko ʽpole po zżętym życie, żytniskoʼ), < 

psł. *rŭg-i- (zob. BSW 246), 2° stisl. rugr ʽżytoʼ, stang. ryge < *rug-i-; stwn. as. roggo, śrwn. 

rocke, rogge, nwn. Roggen m. ts., < pgerm. *rug-ōn. Zob. też LEW 746, ALEW 877, Boryś 

537 (s.v. rżysko), EWD 1134, Kluge-Seebold 603. Inaczej Witczak 2003, 110, który sądzi, że 

*rugh- jest rdzeniem nominalnym, «być może odziedziczonym ze wspólnoty nostratyckiej». 

— Drw. rugíena a. rugienà 1. ʽpole po życie, żytniskoʼ (war. rugiẽnė), 2. ʽścierniskoʼ, 3. 

ʽsłoma żytniaʼ, 4. ʽpora koszenia żytaʼ, 5. ʽwełna ze strzyży jesiennejʼ, SD rugienos f.pl. 

«rżysko» (por. łot. rugaine ts.), rugienaĩ m.pl. ʽścierń, przyziemne części źdźbeł zboża, 

pozostałe po zżęciuʼ (Neik basas, rugienaĩ duria ʽNie chodź na bosaka, bo ściernie kłująʼ), 

rugiẽniai m.pl. ʽsłoma żytniaʼ, rugiẽnis, -ė ʽżytni, rżanyʼ, rugiẽnė dúona ʽżytni chlebʼ (m.in. 

SD), rugienójai ʽsłoma żytnia; żytniskoʼ, rugìnis (zob.), rugojaĩ m.pl. ʽsłoma żytniaʼ (por. łot. 

rugãji a. rudzãji ts.). Cps. naujãrugis ʽtegoroczne świeżo zżęte żytoʼ (por. naũjas), rùgiagėlė 

bot. ʽchaber, bławatek, Centaurea cyanusʼ (dosł. ʽkwiat żytni, rosnący w życieʼ, por. gėlė)̃, 

rugiapjū́tė (zob. pjū-C), rugpjū́tis ʽmiesiąc sierpieńʼ (dosł. ʽpora żęcia żytaʼ, por. pjáuti), 

rugsė́jis ʽmiesiąc wrzesieńʼ (dosł. ʽpora siania żyta, mianowicie ozimegoʼ, por. sė́ti), drw. 

wsteczny: rugis LEX, CGL ʽHerbstmonatʼ. — N.m. Rūgiaĩ, Rugenìškis, Rugieniaĩ, Rugíenos, 

cps. Rugiagė́liai. 

 rūgóti, rūgóju, rūgójau stlit., gw. ʽurągać, złorzeczyć, wygadywać na kogo, łajać, 

wymyślać, wyrzucać co komuʼ, išrūgóti DP ʽwymawiać; wymiataćʼ, refl. susirūgóti 

ʽpokłócić sięʼ (Any susrūgója ir vėl pasmirija LZŽ ʽOni się kłócą i na powrót godząʼ) — 

zapoż. ze stbłr. rugati, rugatisja, por. ros. rugátь, błr. gw. ruhácь, -áju (SLA 192, LEW 746; 

pominięte w ALEW). SD
1 rūgoju «gniewam się» (syn. rūstuoju), «urągam», SD išrūgoju ing 

akis kam «urągam się, natrząsam się z kogo; wyrzucam na oczy» (syn. išmetinėju). Z innym 

sufiksem: išrūguoju SD «wymawiam komu», užsirūgúoti JU ʽpogniewać się, pokłócić sięʼ. — 

Drw. rūgojimas SD
1 «narzekanie; urąganie». 

 rū́gti, rū́gsta (war. ruñga, rū́gia), rū́go (war. rū́gė) 1. ʽkisnąć, kwaśnieć, zsiadać się (o 

mleku), fermentować (o cieście chlebowym, o piwie, kapuście)ʼ, 2. ʽnabierać wilgoci, gnić, 

psuć sięʼ, 3. ʽchorowaćʼ, 4. ʽdąsać się, być niezadowolonym, złościć sięʼ, 5. ʽdługo spać, 

kisnąć w łóżkuʼ. SD rūgstu a. surūgstu «kisam, kisnę, kwaśnieię». War. rū̃gti. Odpowiednik 

łot. rûgt, rûgstu, rûgu ʽkisnąć, fermentować; podnosić się (o dymie)ʼ. Morfem rūg- 

przedstawia WSZ do riaug- (zob. riáugėti) i raug- (zob. ráugti). Z uwagi na aniṭowy 

charakter pwk. pie. *(h1)reu̯g- (por. LIV
2 509) wypada postulować SZ *rug- i paradygmat w 

postaci *rùgti, *ruñga (por. gw. ruñga ʽkiśnieʼ), *rùgo. Po odnowieniu prs. ruñga przez 

*rung-sta > rū́gsta (por. bū́gsta < *bung-sta do bū́gti) pojawił się neopwk. rūg- jako rezultat 

metanalizy rūg-sta. — Drw. rūgìnti a. rūgénti caus. ʽkwasićʼ, przest. rūgýti, SD rūgiu 

«kwaszę, kwaśno czynię», rūgė́ti, -ja, -ja dur. ʽkisnąć, kwaśnieć (o mleku, kwasie, kapuście, 

ogórkach); rozmakać, butwieć (o drewnie)ʼ. Refl. atsirūginė́ti ʽodbijać się, mieć/odczuwać 

niestrawnośćʼ. Nomina: ántrūgos f.pl. ʽwoda, która podczas odwilży napłynęła na lód i 

potem zamarzłaʼ, znacz. etym. ʽnawilżenie loduʼ (? por. am̃palas, im̃palas, ùžpalas), 

ántrūgotas lẽdas ʽwierzchni lód o nierównej powierzchniʼ, ìšrūgos (zob.), nerūgėlis SD 

«gruby, grobijan» (syn. mužikiškas, netikėlis), pãrūgos (zob.), rūgà a. rū̃galas ʽdługotrwały 

deszcz, dżdżysta pogodaʼ, rū̃gė ʽściek na gnojówkę w chlewieʼ, rū́gelis ʽzsiadłe mlekoʼ, 

rūgìmas ʽkiśnięcieʼ, SD «kisanie», nerūgimas duonas SD «zakał» [ʽniekisiałość ciasta, 

nierośnienieʼ, L.]. Cps. miegrū́gtis ʽśpioch, leńʼ, dosł. ʽkto kiśnie w pościeliʼ (paralele s.v. 

miegóti). — W praesens obok rū́gsta istniał war. rū́gšta, ze zmianą ks > kš. Dowodzi tego z 

jednej strony pdg. rū̃gšti a. rū́gšti, -ta, -to ʽkisnąć, kwaśniećʼ, który jest oparty na neopwk. 

rūgšt- (⇐ prs. rū́gšt-a ⇐ rū́gsta), z drugiej zaś strony różne drw. postwerbalne, por. rū́gštas 

a. rūgštùs ʽkwaśnyʼ (dotąd objaśniane raczej jako *rūg-stas, por. ŽD 325), ⇒ rūgštuõlis 
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ʽkwaśne jabłkoʼ, rūgštìs, -iẽs f. ʽkwas, zakwasʼ, SD «kwas, kwasek, kwaśność, kwas na 

ciasta» (według ŽD 330 z suf. *-sti-), rū́gštimas ʽcoś kwaśnegoʼ, rūgštymaĩ m.pl. bot. 

ʽszczaw, Rumexʼ, rūgštỹnė ts., rū́gštinė ʽdzieża, naczynie do rozczyniania i zagniatania 

chlebaʼ, rūgštokus SD «kwaskowaty, przykwaśnieyszy», rūgštū̃ninis: rūgštū̃niniai obuoliaĩ 

m.pl. ʽkwaśne jabłkaʼ (o neosuf. -ūninis zob. pietū̃ninis). Cps. káiliarūgštis ʽkwas garbarski, 

garbnikʼ (por. káilis). Vb. denom. rū́gštinti ʽkwasić, robić kwaśnymʼ (dublet do rūgìnti, 

zob.). — Gdy adi. rū́gštas a. rūgštùs zostało pojęte jako formacja na -tas a. -tus, pojawiła się 

neoosn. rūkš-C/rūšk-V, por. rūškynė arklių SD
1 «kobyli szczaw». Tu też rū́škanas 

ʽzachmurzony, pochmurny (o niebie), mroczny (o dniu)ʼ, przen. ʽponury, posępny, zły (o 

człowieku)ʼ. Znacz. etym. ʽkwaśny, (o człowieku) z kwaśną miną, niezadowolonyʼ. 

 rùimas 1 p.a., ruĩmas 2 p.a. gw. ʽwolne miejsce, wolna przestrzeń, plac; pomieszczenie, 

pokójʼ (Kiek čia to ruĩmo: galėsim keturias lovas pastatyt ʽIleż tu miejsca: będziemy mogli 

cztery łóżka postawićʼ) — zapoż. z prus.-niem. ruəm ʽprzestrzeń, wolne miejsceʼ (GL 113, 

LEW 748, Čepienė 113), por. nwn. Raum m. — Drw. rùimingas ʽprzestronny, obszerny, 

szerokiʼ. Vb. denom. išruimyti ʽopróżnićʼ (BRB); išruimúoti ʽopróżnić, robić miejsce; 

poszerzyć; oczyścićʼ – może być kalką z nwn. ausräumen. War. rū́myti, -iju ʽrobić miejsce na 

coʼ, surū́myti ʽzmieścić, upchać (np. w beczce)ʼ. Osobno zob. rū́mai. 

 rujà, -õs 4 p.a., też pl.t. rùjos 1. ʽruja, pora roku, kiedy samice danego gatunku 

zwierzyny (psy, wilki, zające, koty) pozwalają się zapłodnićʼ, 2. ʽstado, gromada psów, 

wilków, zwykle w porze ruiʼ, 3. pogardl. ʽo ludziach: zgrajaʼ — zapoż. z pol. ruja (ZS 48, 

LEW 747, POLŽ 751n.). Z innym tematem: rùjis, -o (Apie Kalėdas pats vilkų rùjis, pulkauja, 

laksto paskui pateles ʽOkoło Bożego Narodzenia [wypada] akurat ruja wilków, zbierają się w 

gromadę, biegają za samicamiʼ. Odpowiednik łot. rūja. Wsch.-łot. rùoja ʽrujaʼ ma być 

zapożyczeniem ze staroruskiego (tak LEW 747). ME III, 568, BSW 241: zapoż. słowiańskie. 

Inaczej Bańkowski III:1, 172n., który uważa pol. ruja za lituanizm. — Drw. rujos mėnuo 

przest. ʽmiesiąc jesienny; miesiąc wrzesieńʼ, dosł. ʽmiesiąc ruiʼ (Skardžius, RR 4, 32). Vb. 

denom. ruĩti, rùja (war. rū̃ja), aprùjo, zwykle z prvb. ap- ʽotoczyć jak wilki; obstąpić kogoʼ, 

rujáuti a. rujóti ʽbyć w rui, parzyć się (o zającach, łosiach. psach, wilkach)ʼ, refl. rujótis 

wulg. ʽoddawać się rozpuście; dokazywać, swawolićʼ. War. metatetyczny: juráuti: Vilkaĩ 

juráuja ʽWilki są w ruiʼ. 

 rukavėt̃is, -čio 2 p.a. gw. 1. ʽuchwyt, rączka u kosyʼ, 2. ʽrękojeść różnych narzędzi, 

rączka pługaʼ — zapoż. ze stbłr. *rukovjatь, por. błr. gw. rukavjácь < psł. *rǫkovętĭ 

ʽrękojeść, uchwyt dla rękiʼ (war. do *rǫkojętĭ), por. stpol. rękowieść (zam. *rękowięć), czes. 

rukověť. War. rùkavėtis 1 p.a., rùkavedis LZŽ (°vedis niejasne); z ie ob. ė: rukaviẽtis (por. 

kliẽtas ob. klėt̃as). — Z zastępstwem ruka° przez lit. ranka°: rankavėt̃as, rankavėt̃is (-viẽtas, -

viẽtis) – kalka hybrydalna białoruskiego złożenia ruka-vjácь (por. lit. rañk-tūris s.v. rankà). 

Neoosn. rankav-: rankãvyčia i rankãvyčė ʽrękojeść, uchwytʼ. Niejasna pozostaje postać II 

członu w rankavėcas i rankavėca.  

 rūkýti, rūkaũ (war. rūkiù), rūkiaũ 1. ʽwytwarzać dym, sprawiać, żeby się kurzyło; 

odymiać pszczołyʼ, 2. ʽtrzymać w dymie, wędzić (mięso, wędliny, rybę)ʼ, 3. ʽokadzać ludzi 

lub bydło w celu magicznym (dla pozbycia się złych mocy, choroby)ʼ, 4. ʽpalić wonne 

kadzidło w obrządku kościelnymʼ (neosemantyzm, por. Borowska 326), 4. ʽpalić tytoń, 

papierosyʼ, 5. ʽwzbijać kurz, kurzyćʼ. War. rūkýti, -iju, -ijau, też rūkìnti i rūkinė́ti. Dawne 

prs. na -i̯a-: rūkiu SD
1 «kadzę; kurzę», aprūkiu SD «kopcę; kurzę; przykurzam», parūkiu SD 

«podkurzam co», užrūkýti ʽnadymić, zadymić; zapalić papierosaʼ. Formacja na -y- o funkcji 

causativum-iterativum względem intranzytywnego prs. rū̃ksta, rū̃kti ʽo dymie: podnosić sięʼ 

(zob.). Brak apofonii przypomina takie wypadki, jak spìrgyti, vìlgyti, žìndyti. — Drw. 

apsirū̃kėlis ʽczłowiek, od którego śmierdzi dymem tytoniowymʼ, rūkenyčià ʽkurna chata; 
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kopcąca lampa naftowaʼ, rūkìklis ʽpodkurzacz do pszczółʼ (por. kratìklis ⇐ kratýti, rodìklis 

⇐ ródyti), rūklỹs ts. — Neoosn. rūky-: rūkỹlas a. rūkỹlai ʽkadzidłoʼ (według Borowskiej 363 

wyraz rūkỹlas został utworzony na wzór zapożyczonego kodỹlas ʽkadzidłoʼ ⇐ błr. kadíla), 

też ʽtytońʼ i ʽaromatyczne zioła używane do wędzenia mięsaʼ, rūkylas SD «kadzenia 

materya», rūkylas vienas «trociczka» (⇒ rūkylinė eldijėlė SD «czołnek do kadzidła», rūkyklà 

ʽwędzarnia (mięsa, ryb); palarnia (tytoniu)ʼ, rū̃kymas ʽwędzenieʼ, SD «kadzenie», rūkỹnė 

ʽwędzarnia; kurna chataʼ (war. rū̃kinė), rūkýtojas ʽten, kto wędzi mięso a. ryby; palacz 

tytoniuʼ, SD «kadziciel». — Neoosn. rūkyl- (rūkỹlas): rūkylnyčia SD «kadzidlnica» – kalka z 

pol. kadzidl-nica (Borowska 362). LKŽ XI, 920 i ALEW 878 piszą rūkìlnyčia, PAŽ 401 

rūkilnyčia. 

 rùklėdžiai, -ių 1 p.a. m.pl. stlit., gw. 1. ʽprzedmioty gospodarstwa domowego, które 

wyszły z użycia (stare meble, narzędzia, naczynia)ʼ, 2. ʽdrobiazgi (np. trzymane w 

szufladzie)ʼ — pluralizacja formy ruklėdis SD «sprzęt wszelaki», zapożyczonej ze stbłr. 

ruxljadь, rukljadь, por. błr. gw. rúxljadzь, ros. rúxljadь (drw. od rúxlo ʽdobro ruchomeʼ, REW 

II, 552). Zob. też SLA 193 (brak w ALEW i ĖSBM). War. rùklėžiai, rùkliežiai; rukleidžiai b.z.a. 

(ei wtórne, podobnie w skleinyčià, večéiria, veséilia). Zob. też snastis. 

 rū̃kti, rū̃ksta, rū̃ko 1. ʽo dymie: pojawiać się, unosić się; dymić sięʼ (Dūmai rū̃ksta, kad 

pečių pakuria ʽDym się unosi, gdy rozpalają w piecuʼ), 2. ʽo kurzu: podnosić się; kurzyć sięʼ 

(Šiandie labai rū̃ko); pokrywać się kurzemʼ, 3. ʽznajdować się w dymie, czernieć, pokrywać 

się sadząʼ, 4. ʽparować – o spoconych koniachʼ, išrū̃kti ʽuwędzić sięʼ, surū̃kti ʽpoczernieć od 

dymu; uwędzić sięʼ, užrū̃kti ʽo deszczu: zacząć mżyć, siąpićʼ (por. atrū̃kti ʽnadejść – o 

deszczuʼ, parū̃kti ʽkrótko popadaćʼ). Też tr. ʽwydzielać kopeć, kopcić – o piecu, o lampie 

naftowejʼ. Bez zdecydowanej etymologii. Formalnie rūk- stanowi wzdłużony st. zanikowy od 

pie. *reu̯k-/*ruk- (transponat), por. nawiązanie do raũktis ʽmarszczyć sięʼ (rùkti ʽmarszczyć 

się, kurczyć sięʼ), używanego m.in. w odniesieniu do nieba: ʽzasnuwać się chmuramiʼ w LEW 

747. Inaczej ALEW 878n.: rodzina rū̃kti ma być zapożyczeniem germańskim, por. stnord. 

riúka ʽdymićʼ, stang. rēocan ʽdymić, kurzyć, parowaćʼ, stwn. riohhan ts., śrdn. rūken, ruken 

ʽdymićʼ. — Drw. rūkénti ʽdymić sięʼ, tr. ʽwędzić; palić ogniskoʼ, rūkýti (zob.). Nomina: 

núorūka ʽogarek, niedopałek papierosaʼ, rūkalaĩ m.pl. ʽtytoń, wyroby tytonioweʼ (neol.), 

rūkãlas ʽprzyrząd do podkurzania pszczółʼ, rūkãlius ʽpalacz, palącyʼ, rū̃kas ʽmgłaʼ, SD
1 

«mgła», SD «kopeć» (syn. gãras), pl. rūkai SD
1 «kurzawa» (syn. dulkės), ⇒ rū̃kanas 

ʽmglistyʼ; rūkė́jas ʽpalacz tytoniuʼ, rūkẽščius ts. (Anys [broliai] nei gėrėjai, nei rūkẽščiai – tai 

gerai ir atrodo ʽOni [bracia] [są] niepijący i niepalący, to i dobrze wyglądająʼ), rūkingas SD
1 

«mglany», rūkinýčia ʽwędzarnia; kadzielnicaʼ, rūkinỹs ʽkłąb dymuʼ. — Prs. rū̃ksta uległo 

dwojakiej metanalizie, por. 1° neopwk. rūks- (⇐ rū̃ks-ta): rū̃ksmas ʽdymienie, kurzenie, 

mżawkaʼ, rūksnóti ʽdymić się trochę; mżyćʼ, 2° neopwk. rūkst- (⇐ rū̃kst-a): rūkstė́ti ʽdymićʼ 

(kãminas rūkstė́ja), por. drįstė́ti; rūksténti ʽledwie się dymićʼ (rūkstẽna pirtìs), por. birsténti; 

rū́kstotas ʽmglisty, zamglonyʼ (dienà rū́kstota). — Jeśli rūk- przedstawia WSZ (zob. wyżej), 

to należy tu dodać bliskoznaczne formacje, które są nacechowane neoapofonią ū ⇒ uo, por. 

ruõkti, -ia ʽo drobnym deszczu: mżyć, siąpićʼ (war. rúokti), też ruõgti ʽo pocie: lać sięʼ; 

postverbalia: ruõkas, ruokė, ruoknà a. ruogna b.z.a. ʽmżawka, mgłaʼ, ruõkana ts. (⇒ vb. 

denom. ruoknóti a. ruognóti ʽmżyć, siąpićʼ), ruõkšena ʽmżawkaʼ (*ruok-sena). Paralele 

apofoniczne: čiuõžti ob. čiū̃žti; šliuõžti ob. šliūžė ̃ (por. šliaũžti). Stosunek ū ⇒ uo jest 

paralelny do y ⇒ ie (zob. s.v. pielà). 

 rùlis, -io 2 p.a., rulỹs 4 p.a. gw. 1. ʽwalec, przepiłowany kawał drzewa w kształcie 

walca używany do ugniatania ziemiʼ, 2. ʽprzyrząd do młócenia zbożaʼ, 3. ʽul kłodowyʼ — 

zapoż. z prus.-niem. rul, por. nwn. Rolle f. ʽkrążek, wał, wałekʼ (zapoż. ze śrfr. roeler). Zob. 

GL 113, LEW 748, Čepienė 98. Łot. rull̃is, rull̃e ʽmagiel, wałek, na który się nawija bieliznę 
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do maglowania, walec, rolka; rulonʼ ⇐ dn. rulle (Jordan 85).  

 rū́mai, -ų 1 p.a. m.pl. 1. ʽpałacʼ (kultū̃ros rū́mai ʽpałac kulturyʼ), 2. ʽgmachʼ 

(universitèto rū́mai ʽgmach uniwersytetuʼ), 3. ʽjedna z izb w parlamencieʼ — zapoż. ze śrdn. 

rūm m. ʽprzestrzeń, wolne miejsceʼ (GL 113, Čepienė 109, 116). Z tegoż źródła łot. rũme 

ʽprzestrzeńʼ (Jordan 86). Por. nwn. Raum m. — War. z palatalizowanym nagłosem: riū́mai 

(por. priū́das ob. prū́das; priū́sas ob. prū́sas). Inne: rū́mas 1. ʽpałacʼ, 2. ʽdom mieszkalnyʼ531, 

rūmė ̃ a. rū̃mė ʽwolna przestrzeń, miejsce na coʼ (Užteks visiems čia rū̃mės ʽDla wszystkich 

wystarczy tu miejscaʼ. Klojime nebėra rū̃mės vežimams ʽW stodole nie ma już miejsca na 

wozyʼ). Osobno zob. rùimas. 

 rumókas 1 p.a., rùmokas 1 p.a. 1. przest. ʽkoń luzak, prowadzony na powodzieʼ 

(Pavadninkas, rumokas, arklys prieg šalies vedamas), 2. przen. ʽwielki, postawny 

mężczyzna; spokojny człowiekʼ — zapoż. z pol. rumak ʽdobry, piękny koń, zwł. rasowyʼ, 

dawniej ʽkoń bojowyʼ (Brückner 1877, 128, SLA 193). — Łot. rumaks ʽogier rozpłodowy; 

postawny mężczyznaʼ, rumāks ʽciężki koń roboczyʼ jest zdaniem ME III, 557 pożyczką bądź 

litewską, bądź wprost polską. 

 runas CHB ʽruno, wełna ostrzyżona z jednej owcyʼ (išgniaužė rasą iš runo ʽwycisnął 

rosę z runaʼ) — zapoż. ze stbłr. runo ʽjednostka wagi wełnyʼ, por. błr. runó, ros. runó, pol. 

runo n. ʽstrzyża owczaʼ (SLA 193). 

 rùngas 1 p.a., ruñgas 4 p.a. ʽkłonica, jeden z czterech drążków umocowanych na 

osiach i przytrzymujących skrzynię lub drabiny wozuʼ — ze zmianą rodzaju zapożyczone z 

prus.-niem. runge (GL 114, LEW 748n., Čepienė 92), por. nwn. Runge f., Wagenrunge f. Łot. 

ruñga ⇐ śrdn. runge (Jordan 86). — Drw. rungrišà ʽumocowany na kłonicach powróz 

służący do ściśnięcia siana na wozieʼ (por. rìšti), rùngvirvė ts. (por. virṽė). 

 rùngti, rùngiu, rùngiau (war. ruñgti), zwykle z prvb.: aprùngti ʽprześcignąć, 

wyprzedzić (w ruchu, w robocie)ʼ, išrùngti ʽodzyskać; wypędzić (do roboty)ʼ, nurùngti 

ʽodbić (komu dziewczynę); pokonać, zwyciężyć (w zawodach)ʼ, parùngti ʽubiec kogo, 

zrobić co wcześniej a. szybciej od kogoʼ, SD parungiu «uprzedzam kogo, poprzedzam» (syn. 

pralinkiu), parungiu kų sau «ozionąć» [ʽogarnąć chciwym wzrokiem, zapragnąć chciwie, 

pożądaćʼ, SW] (syn. apžioju daiktų, kurį vilėju). Refl. rùngtis ʽubiegać się o zwycięstwo, 

współzawodniczyć, walczyćʼ, pasirùngti ʽzmierzyć się z kimś, powalczyćʼ, susirùngti 

ʽrozpocząć wyścigi, zawody, pójść w zapasyʼ. Alternant rung- stanowi oboczny do ring- 

refleks st. zanikowego od reng- (reñgti), por. ruñdyti ob. riñdyti. — Drw. rùngčios f.pl. 

ʽwyścigi, zapasyʼ, rungčiomìs adv. ʽna wyścigi, jeden przez drugiegoʼ, rungtìs, -iẽs f. 

ʽzawody, mecz; dyscyplina sportowaʼ, ⇒ rungtỹnės f.pl. ʽzawody, zapasy, meczʼ. 

 runìs, -iẽs 4 p.a., też pl.t. rùnys, -ių̃ wsch.-lit. ʽruń, wschodzące jesienią zboże ozimeʼ 

(Kad rùnys gražios, tai tada rugiai būna gražūs ʽJak ruń ładna, to i żyto bywa ładneʼ) — 

zapoż. z błr. runь, -i. — Vb. denom. runė́ti, -ja ʽwschodzić, kiełkować – o oziminieʼ ⇐ błr. 

runécь, -éje. War. suf. rùnyti, -ija (LZŽ). 

 ruñkelis, -io 1 p.a., rùnkelis 1 p.a. przest., gw. bot. 1. ʽburak pastewny, Beta vulgarisʼ 

(pašarìnis ruñkelis), 2. ʽburak cukrowy, Beta vulgaris sacchariferaʼ (cùkrinis ruñkelis) — ze 

zmianą rodzaju zapożyczone z prus.-niem. runkel (GL 114), por. nwn. Runkelrübe f. War. 

sufiksalny: ruñkulis, runkulỹs. War. synkopowany: ruñklis. Zob. też burõkas. — Drw. 

 
531 Por. Pastatė gražų rū́mą, tik da neintaisė ʽPostawili piękny dom, tylko jeszcze (go) nie urządziliʼ. Senam 

rū́me tėvai gyvena ʽW starym domu rodzice mieszkająʼ. — Wsch.-lit. rū́mas oznacza 1. ʽobejście znajdujące 

się pod jednym dachem (chata, chlew i stodoła na siano)ʼ i 2. ʽbudynek bez stropów i dachuʼ (Rū́mas seniai 

jau pastatyta, ale nėra kam gynėt ʽBudynek dawno już postawiony, ale nie ma komu skończyćʼ).  
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ruñkellapiai m.pl. ʽliście buraczane – jako pasza dla krów i świńʼ (por. lãpas), war. 

ruñklapiai (*runkl-lapiai). 

 rùntinti, rùntinu, rùntinau gw. 1. ʽtoczyć ciężki przedmiotʼ, iš- ʽwytoczyć, np. 

kamieńʼ, 2. ʽkopać, np. kartofleʼ, 3. ʽo wilku: rozrywać, rozszarpywać (owcę)ʼ, 4. nu- 

ʽoskubaćʼ, 5. ʽchciwie jeść, żrećʼ (war. rùntyti), refl. rùntintis ʽbrać się za łby, szarpać się, 

mocować sięʼ. Osnowne runt- to neopwk. wyabstrahowany z prs. infig. *runtu ʽtoczęʼ (prt. 

*rutau, inf. *rusti). Pwk. rut- jest natomiast obocznikiem współrdzennego rit-, por. rìsti 

ʽtoczyć, taczaćʼ, parìtinti ʽpotoczyćʼ. Oboczność rut-/rit- przypomina krut-/krit- ⇒ krunt-

/krint- (zob. krutė́ti). — Drw. runtìklis ʽdrąg służący do podważania i toczenia (kłody, 

kamienia)ʼ, runtùlis ʽczłowiek krępy, przysadzistyʼ (por. grum̃bulis ʽgarb, nierównośćʼ ⇐ 

grum̃ba, grùbti).  

 rúonis, -io 1 p.a. ʽfoka, Phoca vitulinaʼ: łot. ruônis, ruõnis ts. Dotąd uważane za 

ciemne, zob. LEW 746 (s.v. rùinis). Z formalnego punktu widzenia nasuwa się analiza pb. 

*rō-ni̯a- ⇐ *rō-ni-. Pwk. *rō- można ująć jako refleks pie. *h1roh1, tj. SO od *h1re1- 

ʽwiosłowaćʼ (por. LIV
2 251). Refleks SZ pie. *h1ṛh1- ukazuje się w ìrti (zob.). Znacz. etym. 

ʽwioślarzʼ, to z konkretyzacji n. act. ʽwiosłowanieʼ. Por. barñis, -io ʽkłótnia, sprzeczkaʼ, 

starsze f. bar-nì-s ts. ⇐ bártis ʽkłócić sięʼ. Lit. uo pochodzące z pie. *oHC ukazuje się np. w 

brúožas i rúožas. — Dyftong ui w gw. rùinis ʽfokaʼ objaśnił Būga, RR II, 304 antycypacją 

miękkości spółgłoski n̓  : ruonis > ruon̓ is > ruinis. 

 ruõpti, ruopiù, ruopiaũ 1. ʽpalcami wygrzebywać kartofle spod ziemi, nie naruszając 

krzaka; niegłęboko kopać, ryćʼ (syn. raupýti), 2. ʽwydrążać łyżki, kłumpie; dłubaćʼ (por. 

Šlapelis 417). LKŽ XI, 967 notuje w tym samym znaczeniu war. ruõbti, -biù, -biaũ (por. u̯p > 

u̯b w raubiù, raũbti). Nomina: ruopà ʽżłób, ściek, koryto, rynna, rynsztokʼ, ruoplỹs 

ʽczeczotka, sękowate, rzemieniste drzewo z pnia brzozy lub topoliʼ (Šlapelis 417), por. 

ruplė́tas mẽdis s.v. rupùs. Refl. ruõptis: išsiruõpti ʽz trudem wydostać się, wyleźć; wydostać 

się, wyjechaćʼ: Lauk, kol ruopte išsiruops ligonis iš vežimo, t.y. išlips JU ʽCzekaj aż chory 

wygramoli się z wozuʼ. Išsiruopėm iš Žemaičių žemės ʽWydostaliśmy się ze Żmudziʼ. Pwk. 

ruop- przedstawia neoapofoniczny alternant do raup- (zob. raupýti, wtórnie raũpti). Por. 

kruõpti ob. kraupýti; duõbti ob. daubýti. Inne paralele w ŽD 478n. — Drw. rúopdyti: 

atrúopdyti ʽprzyjść powoli, z trudemʼ (Tik daboju – ažna atruopdo mūs kaimynėlis, in šalis 

šlaistydamas ʽPatrzę, a tu nadchodzi nasz sąsiad na chwiejnych nogachʼ). Nomina: rúopis 1. 

ʽusypany kopiec kartofli lub warzyw na zimę, przykryty słomą i ziemiąʼ (Rūsiai yr iškasti, o 

ruopiai yr supilti ʽZiemianki są wykopane, a kopce usypaneʼ), war. rū́pis, 2. ʽstos drewna 

opałowegoʼ. Niejasne: ruopščias b.z.a. ʽidący na czworakachʼ.  

 ruõštis, ruošiúos, ruošiaũs 1. ʽzajmować się pracą domową, krzątać sięʼ, 2. ʽszykować 

się (do podróży)ʼ, pasiruõšti ʽprzygotowywać sięʼ. Niezwrotne ruõšti, -iù, -iaũ ʽszykować, 

przygotowywać; knuć; przyrządzać (jedzenie)ʼ, ruõšti pãmokas ʽodrabiać lekcjeʼ. SD ruošiu 

«sprawuię co» (syn. nudirbu). Odpowiednik łot. rùost2 ʽozdabiać, stroićʼ (iter. rùosât). 

Prawdopodobnie ruoš- ustaliło się jako innowacyjny alternant do rauš, por. takie pary, jak 

dauž-/duož-; gauž-/guož-; raup-/ruop- oraz uwagi s.v. duobė.̃ Jeśli riáušės f.pl. ʽbunt, 

zamieszkiʼ powstało z *riausės (por. pie. *reu̯s, LIV
2 511) przez zmianę u̯s > u̯š, to możliwe 

jest nawiązanie ruoš- do pwk. rauš- w takich formach na SO, jak ráušės gw. ʽkłótnie, 

niesnaskiʼ oraz raušýti gw. ʽrozkopywać, rozgrzebywaćʼ (liter. rausýti). Zob. Būga, RR II, 

357, 542. Częściowo inaczej LEW 750. — Drw. łot. rùosîtiês ʽbyć zajętym, krzątać się, 

zabiegać, uwijać sięʼ. Nomina: ruošà ʽsprzątanie, obrządzanieʼ, ruošùs ʽpracowity; 

porządnyʼ, SD «sprawny» (por. łot. rùoss2 ʽczynny, aktywny, żywyʼ, war. ruošs; drw. 

rùosîgs). — SZ ruš-: rušė́ti, rùši, -ė́jo ʽtętnić ruchem, życiem (np. o targowisku)ʼ, rušùs 

ʽpracowity, czynny, zajętyʼ (por. Leskien 1884, 308, LEW 752), ⇒ vb. denom. rušáuti ʽbyć 
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zajętym, uwijać sięʼ. — WSZ rūš-: rūšė́ti (war. do rušė́ti). Zob. też rū́šis. 

 rúožas 1, 3 p.a., ruõžas 2, 4 p.a. 1. ʽlinia wyrznięta, wyżłobiona; rysa, pręga, pasmo, 

smuga światłaʼ, 2. ʽpas ziemi, zagonʼ, 3. ʽszlak kolejowyʼ, 4. ʽodcinek drogi, część 

przebywanej trasy, etapʼ, 5. ʽpas nadgranicznyʼ. Odpowiednik łotewski: ruôza m.in. ʽpasmo 

drzew liściastych w sosnowym lesie; mała łąka między polami lub w lesie; wąski pas ziemi; 

wąwóz, zagłębienie terenuʼ532. Porównanie ze słowiańskim stosunkiem *raziti (scs. poraziti 

ʽuderzy, trafićʼ, sch. raziti ʽsiec, ciąć, zbijać, zwalaćʼ, ros. razítь ʽuderzać, zadawać ciosyʼ) 

⇒ *razŭ ʽcięcie, uderzenie, ciosʼ (pol., czes.) skłania do założenia paralelnego lit.-łot. 

iterativum *ruožītei, które wydało sb. postvb. lit. rúožas i łot. ruôza, mianowicie równolegle 

ze słowiańskim rozwojem do *razŭ. Rekonstrukcja pbsł. *rōž-ī-, *rōž-ei̯e/o-, formacja na SO 

do *rēž- jak w lit. rė́žti ʽrżnąć, kroićʼ, scs. rěžǫ, rězati ʽciąć, rżnąćʼ (por. Vaillant III, 324). 

Długość pochodzi z prajęzykowej sekwencji *o/eHC, pie. *u̯roh1ǵ- ⇐ *u̯reh1ǵ-, zob. s.v. 

rė́žti. Derywacja postwerbalna zaszła prawdopodobnie niezależnie w bałtyckim i 

słowiańskim. Hipoteza prajęzykowego nomen na SO (BSW 245, Būga, RR II, 340, LEW 750) 

wydaje się mniej prawdopodobna, tym bardziej, że również inne podobne nomina dadzą się 

powiązać z derywacją postwerbalną od nacechowanych apofonicznie czasowników 

sekundarnych (por. brúožas, lúomas i slúogas). — Vb. denom. ruožúoti ʽrobić, żłobić rysy; 

tkać w pasy; bijąc robić pręgi (na skórze); dzielić ziemię na pasy, zagonyʼ, ⇒ ruožúotas ʽw 

pasy, pasiasty, kreskowany, prążkowanyʼ. — Wyraz rúožtas ʽrys, rysa; zagon; pasmo, 

odcinekʼ nie powinien być wymieniany jednym tchem z rúožas (zob. LEW 750), ponieważ 

jego forma, ruožt-as, wskazuje na odmienną bazę derywacyjną; jest nią *ruožt-yti od 

zanikłego frq. *ruož-sty-. Podobne tłumaczenie przysługuje plúošt-as ⇐ *pluošt-yti < frq. 

*pluoš-sty- (zob. plė́šti, tam też paralele lãkštas i maĩštas). — Drw. rúožtais adv. ʽmiejscami, 

w niektórych miejscach, gdzieniegdzieʼ, sàvo rúožtu adv. ʽswoją drogą; z kolei, ze swej 

stronyʼ, víenu rúožtu adv. ʽjednocześnie, razem, narazʼ.  

 rūpė́ti, rūpiù (3 os. rū̃pi), rūpė́jau ʽniepokoić kogo, martwić; obchodzić, interesowaćʼ 

(Niẽkas jám nerū̃pi ʽNic go nie obchodziʼ). Por. łot. rũpêt, rūp, rūpēja ʽtroszczyć sięʼ. — 

Inchoat. parū̃pti, -rū̃psta, -rū̃po ʽzatroszczyć się, zaciekawić sięʼ (mán parū̃po ʽmnie 

zaciekawiłoʼ). — Refl. rū́pintis ʽtroszczyć się o co, przejmować się, opiekować sięʼ (Jis 

niẽkuo nesirū́pina ʽOn niczym się nie przejmujeʼ), ⇒ rūpintojėl̃is ʽwyrzeźbiona w drzewie 

figura Chrystusa frasobliwegoʼ (syn. smūtkẽlis). SD
1 rūpinuosi «domagam się» (syn. 

geidžiu), SD: «dbam o co, stoię o co; staram się o co; usiłuię», nesirūpinu SD «nie dbam», 

įgyt rūpinuosi «domagam się czego». — Morfem rūp- to wzdłużony SZ do rup-, zob. rupùs 

m.in. ʽgrubo zmielony, raupýti ʽpodkopywać, wydrążaćʼ. Litewski rozwój znaczeniowy w 

kierunku ʽtroszczyć sięʼ polega na przenośni. Paralelę semazjologiczną podsuwa tu psł. 

wyraz *troska, por. pol. troska ʽkłopot, zmartwienieʼ wobec czes. trosky pl. ʽrozwaliny, 

ruinyʼ, stpol. troski pl. ʽopiłki metaluʼ, co jest sb. postverbale do *troskati ʽtrzaskać, pękać, 

rozpadać sięʼ. LEW 750: rup-/rūp- pozostaje w apofonii do raũpti, ruõpti. ALEW 880: bez 

jasnych nawiązań. — Drw. rū̃pestis ʽtroska, frasunek, niepokój, zmartwienie, zgryzota; 

pilnośćʼ, SD «staranie», war. rū̃pesnis (⇒ neoosn. rūpest-: rūpestìngas ʽtroskliwy, staranny, 

dbały, pilnyʼ), drw. wsteczny: rū́pė a. rūpė ̃ ʽtroska, zmartwienieʼ; rūpùs ʽtroskliwy, dbałyʼ, 

SD
1 <rupus> «dbały», SD «pieczołowity, frasowliwy, pilny; pilny w czym; usilny». 

 rupis, -io stlit. ʽskałaʼ (hapaks), por. Tu esi Cephas. O Cephas žydiškai ir syriškai 

ižguldžias rupis arba uola DP 46754 ʽTyś jest Cephas, a Cephas po żydowsku i po syriacku 

 
532 Natomiast użycie wyrazu ruoza w takich znaczeniach, jak ʽwzniesienie na równinie, na bagnie; suche miejsce 

na bagnie; grzbiet górskiʼ ME III, 585 wiąże etymologicznie z czas. ruôzītiês ʽrozprostowywać się, 

przeciągać sięʼ (lit. rą́žytis ts.), przy czym zaznacza, że trudno jest w jęz. łotewskim wyraźnie odróżnić 

pierwiastki pb. *rōž- (lit. ruož-, łot. ruoz-) i *ranž- (lit. ranž-, łot. ruoz-). 



1482 

na prawach rękopisu 

wykłada się skała, abo opokaʼ. Wydaje się, że IEW 870, s.v. *reu̯p- słusznie powiązał rupis 

ʽFelsʼ z rodziną rupùs m.in. ʽgrubo zmielonyʼ. Znacz. etym. ʽodłupany kawał kamienia, bryła 

skalna, wielki głazʼ. Por. psł. *skala ʽbryła skalnaʼ ⇐ *skoliti ʽrozłupywać, rozszczepiaćʼ, 

ros. gw. oskolítь ʽobłupać, ociosać dokołaʼ (Boryś 550). Zob. też LEW 750 (tu wzmianka o 

zestawieniu rupis z łac. rūpēs ʽskała, urwiskoʼ) i ALEW 880 (przypuszcza, że rupis jest glosą 

łacińską). 

 rupšnóti, rupšnóju, rupšnójau gw. ʽchrupać, gryźć, żreć coś kruchego, co powoduje 

charakterystyczny odgłos – o owcy, zającu, królikuʼ — czasownik na -no- od wykrz. rùpš, 

rùpšt (Rùpšt rùpšt avys šieną rupšnoja ʽ«Rupšt-rupšt» chrupią owce sianoʼ). Z innymi 

sufiksami: rupšténti, rùpštinti. — War. sonoryzowany: rubž, od niego drw. rubžnóti (Rubž 

rubž avis rubžno[ja] žolę, t.y. ėda JU ʽOwca chrupie trawę «rubž-rubž») oraz rubždė́ti, 

rubždénti. 

 rupùs, -ì 4 p.a. 1. ʽniedrobny, gruby, grubo zmielony (o mące, słodzie, soli), grubo 

krojony (o jabłkach), gruboziarnisty (piasek, żwir)ʼ, rùpūs mìltai m.pl. ʽgrubo zmielona 

mąkaʼ, 2. ʽmający niegładką powierzchnię, szorstki, chropowatyʼ, SD «chropowy, 

chropowaty» (syn. skriaudus, kraupus), 3. przen. ʽprzykry w obejściu, opryskliwyʼ — 

dewerbalny przymiotnik z suf. -u- i SZ rup-, por. SP w raupýti. Odpowiednik łot. rupjš, rups 

ʽgruboziarnisty; dziobaty (o skórze twarzy)ʼ. Pie. *rup- ⇐ *reu̯p- ʽłamać, drzeć, rozrywaćʼ 

(LIV
2 510n.; nie wymienia lit. odpowiedników). Por. SZ w łac. rumpō, -ere (rūpī) ʽrozerwać, 

zerwać, rozedrzeć; łamać, przełamywać, rozbijać, torować (drogę)ʼ, przen. ʽniszczyć, 

usuwać, przerywać, przeszkadzaćʼ (rūpēs, -is f. ʽskała, urwiskoʼ), wed. lumpáti ʽtłucze, 

rozbijaʼ, rúpyati ʽma kolkęʼ, stisl. reyfa ʽprzewiercić, rozedrzećʼ. Osobno zob. rupis. — Vb. 

denom. rùpti, rum̃pa, nurùpo ʽstawać się nierównym, chropowatym, owrzodziałym (o 

skórze), grubym, przerośniętym (o korze)ʼ; do tego war. rum̃ba (rùbti) przez perseweracyjną 

sonoryzację mp > mb (por. klum̃pa > klum̃ba). Inaczej LEW 750: rumpù to prs. prymarne (jak 

łac. rumpō), stojące w apofonii do raũpti [ʽwykopywać kartofle, burakiʼ]. — Z innymi 

sufiksami: rùpenos f.pl. ʽźle zmielone grubsze grudki ziarna, powracające na żarna do 

powtórnego mieleniaʼ, rùpūžė (zob.), ruplė ̃ a. rùplė ʽgruba, chropowata kora drzewa, 

zwłaszcza brzozy; obrzęk skóry oparzonej pokrzywąʼ, ruplė́tas ʽszorstki, chropowaty, 

sękowaty, rzemienisty, z wypukłościami, zgrubieniamiʼ (syn. pranarùs), ruplė́tas mẽdis 

ʽdrzewo sękowate, rzemieniste (z pnia brzozy a. topoli), które ledwo daje się rąbaćʼ (Šitas 

beržas sunku tašyti, jis ruplė́tas), syn. ruoplùs mẽdis. Por. rauplė́tas s.v. raupaĩ.  

 rùpūžė 1 p.a., rupū̃žė 2 p.a., rupūžė ̃3 p.a. ʽropucha, Bufo vulgarisʼ (używane też jako 

wyzwisko i przekleństwo). Odpowiednik łot. rupucis m. War. rupuožė SD
1 «żaba ziemna 

odrodna, parchata». War. z dyftongiem ui, wywołanym antycypacją miękkości ž̓ , brzmi 

rùpuižė (m.in. u Donełajtisa). Inne: rùpužė, rùpūža. Eufemiczne przekręcenia przekleństwa: 

rùkpūžė, rùkšpūžė, rimpùžė oraz kùkūžė. Analiza: rup-ūžė, drw. od adi. rupùs m.in. ʽmający 

niegładką powierzchnię, szorstki, chropawy, chropowatyʼ. Znacz. etym. ʽistota pokryta 

chropowatą, brodawkowatą skórąʼ (por. Rupūžės rupuĩtas kailis ʽSkóra ropuchy jest 

chropawaʼ. Krupota rupū̃žė ʽRopucha pokryta brodawkamiʼ). Zob. LEW 751, ALEW 850n., 

880. Paralele znaczeniowe: krùpė, krùpis (s.v. krùpti), łot. kaũpiņš (s.v. kaũpti). — Zapoż. 

litewskie w pol. gw. ropuże ʽropucha jako wyzwisko lub przekleństwoʼ (Zdancewicz 347). 

— Długowokaliczny suf. -ūž- alternuje z -už- (por. rùpužė, bernùžis, mergùžė, GJL II, § 377), 

co jest, jak się zdaje, objawem neoapofonii w sufiksach. Por. vaikū̃zas i -ùzas; tóbūlas i -ulas; 

snaĩgūlė i -ulė; viršū́jis i -ùjis. — Skrót eufemiczny: ūžė (Nenorėdami keikti, sako ne rupūžė, 

bet ūžė ʽGdy nie chcą kląć, mówią nie «rupūžė», lecz «ūžė»ʼ), pū́žė, też nùžė, nū́žė. Są też 

rozmaite drw. wsteczne o osnowie rup- ⇐ rùpūžė, por. rupéika, rupė́ka, rùpena, rùpkė (-kis, 

-kỹs, -kus), rùpšė (-šas). Metanaliza rùpk-ė prowadzi do drw. rùpkena, rupkina i rupkė́ža. 
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Metanaliza rùpš-ė prowadzi do drw. rùpšena, rùpšina, rùpšius, rùpškė i rupšnà. — Z innym 

wokalizmem pwk.: raupėžė b.z.a. ʽropuchaʼ, SD 1. «żaba wielka krostawa», 2. «ślimak», 3. 

«żółw» (⇒ raupėžinis SD «żołwi»). Analiza: raupė-žė ʽistota krostawaʼ, drw. od neoosn. 

raupė- ⇐ raupė́ti ʽpokrywać się wysypką, krostamiʼ (zob. raupaĩ). Paralela: kerė́ža ⇐ kerė́ti 

⇐ kẽras. Z tego powodu wątpliwa wydaje się lekcja z -ež- (raupežė) w LKŽ. — Osnowa rop- 

w war. ropùžė, ropū̃žė jest skutkiem ludowo-etymologicznej adideacji do czas. ropóti 

ʽpowoli poruszać się, pełzać – o owadach, płazach, gadachʼ (zob. rópti). Podobnie repẽžė, 

repùžė ʽropuchaʼ świadczy o dostosowaniu wokalizmu do sb. rẽpežis ʽten, kto pełza, 

raczkujeʼ lub do czas. rẽpežioti, repežióti ʽpełzać, chodzić na czworakachʼ. Wreszcie repèčkė 

ʽropuchaʼ nawiązuje do sb. repečkà ʽraczkujące dzieckoʼ, por. repečkóti ʽchodzić na 

czworakachʼ (Kabašinskaitė 26). Osobno zob. rapùkė. 

 rūrà 4 p.a. stlit., gw. 1. ʽrura, rura wodociągowaʼ, SD
1 rūra «rura, fistula, canalis» (SD 

šulnys vundenio iž lytaus, iž rūros «krynica, cisterna»), też m. rūras (Šulinys, kursai per 

rūrus ing miestą vedamas buvo BRB ʽŹródło, które przez rury było prowadzone do miastaʼ), 

2. ʽtyłekʼ, wulg. ʽdupaʼ — zapoż. ze stbłr. rura ʽruraʼ, por. błr. rúra, -y (⇐ pol. rura ⇐ śrwn. 

rore n., por. nwn. Rohr n. ʽtrzcina, rura, lufaʼ, Röhre f. ʽruraʼ, WDLP). Zob. SLA 193, ZS 48, 

LEW 751, PAŽ 402. — Cps. atstumtarū̃ris ʽosoba o wielkim wystającym tyłkuʼ (por. 

atstùmtas ʽodepchniętyʼ), kárvarūrė wulg. o kobiecie ʽktóra ma tyłek [wielki] jak krowaʼ 

(por. kárvė), plikarū̃ris (zob. plìkas). Vb. denom. rū̃rinti 1. ʽpracować powoli, robić coś 

opieszale, nieumiejętnie; iść powoliʼ, 2. ʽcoire, futuereʼ (por. pol. dupczyć ʽcoireʼ ⇐ dupa). 

— Nazw. Rūrà, Rūrỹs. N.m. Rū̃rkaimis. N.rz. Rūrà, Rū̃rarevis (por. rz. Rẽvas i rẽvas jako 

war. do rãvas). N.jez. Meškarū́ris (por. meškà, dosł. ʽtakie, co przypomina niedźwiedzi 

tyłekʼ?). 

 rùsas, -ė 2 p.a. 1. etnonim ʽRosjanin, -nkaʼ (war. rū̃sas, rū́sas), 2. coll. ʽwojsko 

rosyjskieʼ (Ateis rùsas kaip smarkus lietus). — War. rùskis, -ė ʽRosjanin, -nkaʼ ⇐ ros. 

rússkij, -aja; rùskas, -à adi. ʽrosyjskiʼ (Menu, kap rùskasai su japõncu vajavoj LZŽ 

ʽPamiętam, jak Rosjanin z Japończykiem wojowaliʼ), ruskaĩ adv. ʽpo rosyjskuʼ (Vilniečiai, 

sako, šneka lietuviškai, barasi lenkiškai, gieda ruskaĩ ʽMówi się, że Wilnianie rozmawiają po 

litewsku, kłócą się po polsku, [a] śpiewają po rosyjskuʼ). 

 rusinė́ti, rusinė́ju, rusinė́jau gw. ʽryć, kopać – o krecieʼ (O žemės apačioj kurmiai 

rusinė́ja), refl. ʽguzdrać się z robotą, dłubać przy czymʼ (Jis rusinėjas kiauras dienas prie 

varstoto ʽOn całymi dniami guzdra się w warsztacieʼ) — iterativum na -inė- od rus-, SZ do 

raus-, zob. rausýti. 

 rūsỹs, -io 4 p.a. 1. ʽprzykryty dół do przechowywania kartofli i warzywʼ, 2. ʽpiwnica 

pod domem, w domuʼ (por. kélnėrė, pyvnýčia, sklẽpas). SD «lochowanie, lochowatość» 

[ʽżłobkowanie, drążenie, rzeźbienieʼ]. Starszy jest tu temat na -i-: rūsìs, -iẽs f. gw. ʽdół 

wykopany na kartofle; piwnicaʼ. Formacja na -i̯a-, urobiona od wzdłużonego SZ rus- do 

rausýti ʽryć, rozkopywaćʼ (pwk. pie. *reu̯s-/*rus-). Znacz. etym. n.act. ʽrycie w ziemiʼ, 

konkretyzacja: ʽdół wyrytyʼ (por. GJL II, § 65, z paralelami). Por. LEW 751, ALEW 880n. — Z 

innym sufiksem: łot. rūsa (rũsa, rûsa2) ʽkupa; usypany na polu kopiec kartofli, przykryty 

słomą i ziemią; jama na kartofle; wysypisko odpadków, śmieci; przegniły gnójʼ. — Drw. 

rūslỹs ʽdół na kartofle; piwnicaʼ, rūsnìs ʽjama z ogniem do suszenia lnuʼ (z Akielewicza, por. 

Būga, RR I, 480; LKŽ XI, 1019 pisze rusnis). Cps. pùsrūsis ʽsuterenaʼ (por. pùsė). Vb. 

denom. rūsiúoti ʽzakopywać, np. kartofle na zimęʼ. — W słowiańskim formalnie bliski jest 

przymiotnik ryxlŭ, stpol. rychły ʽruchliwy, szybki, porywczy; wczesnyʼ, czes. rychlý ʽprędki, 

zręczny, zwinnyʼ, ros. rýxlyj ʽpulchny, miękki, kruchyʼ, gw. ʽchoryʼ, < pbsł. *rūs-la- (w BSW 

240n. wymienione s.v. *rauṣa- ʽBewegungʼ). Zmianę *u̯s w u̯š pokazuje lit. gw. riaušė ̃ʽdół 

na kartofleʼ (zob. raũsis).  
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 rùsti I, prs. ruñda (war. ruñta, rùsta, rū̃sta < *rund-sta), prt. rùdo 1. ʽtracić zieloną 

barwę, żółknąć (o liściach, trawie, sianie)ʼ, 2. ʽrudzieć, płowieć od słońca – o tkaninie, o 

części ubioruʼ, įrùsti a. surùsti ʽopalić się (na słońcu)ʼ, nurùsti, surùsti ʽpodniszczyć się, 

znosić się – o części ubioruʼ — vb. denominativum z prs. infigowanym od osnowy rud- jak 

w rùdas ʽryży, rudyʼ. Paralela: raũsti II, raũsta ⇐ raũdas. Osobno zob. srùsti. — Neopwk. 

rus-: rùstas ʽbrązowawyʼ, rùsvas ʽjasno brązowy; brunatnyʼ (por. raũsvas ʽczerwonawyʼ), 

war. sonoryzowany: rùzvas; rùsvosios añglys pl.t. ʽwęgiel brunatnyʼ (inaczej ŽD 377: *rud-

svas); rusnùs ʽpstry, pasiastyʼ. Por. łot. rusls ʽbrązowy, czerwonawy, popielatyʼ, ruslans 

ʽczerwonobrązowyʼ. — Neoosn. rusv- (⇐ rùsvas): rùsvainas ʽbrązowawyʼ, rusvẽnė bot. 

ʽrdest plamisty, Polygonum persicariaʼ, vb. denom. rusvė́ti ʽbrązowieć (o liściach, ziarnach)ʼ. 

 rùsti II, rū̃sa (*rųsa, war. ruñsa), rùso gw. ʽpowoli się palićʼ (Ugnis ką tik ruñsa, t.y. 

dega, kruta JU) — prawdopodobnie inchoativum z infiksem nosowym i SZ rus- od raus- jak 

w raũsti, -sta ʽczerwienieć, robić się czerwonymʼ (zob.). — Dur. na -ė-: rusė́ti, rùsa (war. 

rùsi, rusė́ja), rusė́jo ʽpalić się słabym ogniem; palić się bez płomienia, tleć, tlić sięʼ (Malkos 

šlapios – degt nedega, tik rùsa kaip pintys ʽMokre drewno nie pali się, tylko się tli jak 

hubaʼ), įrusė́ti ʽzacząć się palić, rozpalić się, zapłonąćʼ (Iš kibirkšties įr̃usa didelė ugnis 

ʽIskra może wzniecić wielki ogieńʼ), prarusė́ti przen. ʽprzebyć, przeczekaćʼ; rusénti ʽpowoli 

się palić, tlić sięʼ. — Caus. na -in-: rùsinti 1. ʽniecić, rozpalać ogieńʼ, 2. ʽgrzebać w ogniu, 

poruszać żar, garnąć żarʼ (Ugnį žarstau, prižeriu, prikurstau, rusinu ʽZgarniam żar, 

podtrzymuję ogieńʼ. Išrùsinai ugnį, dabar nedega ʽRozgarnąłeś żar i przestało się palićʼ). 

Inaczej LEW 751 (s.v. rùsinti): rus- stoi w apofonii do raus- jak w raũsti ʽryć, grzebaćʼ. Sb. 

postvb. rùsas ʽten, kto rozpala ogieńʼ (Kas rusina ugnį, tas yra rùsas JU). 

 rùsti III, prs. rùsa (war. rū̃sta < *runs-sta ⇐ *runsa), prt. rùso (war. rùsė) gw. 1. intr. 

ʽkruszyć się, rozpadać się, np. o klepisku, glinianym piecuʼ (Asla rū̃sta, yra. Mūsų krosnis 

visai išrùso), 2. tr. ʽfutuereʼ (Va, šuo kalę rùsa). Pwk. rus- należy jako SZ do raus- jak w 

rausýti ʽryć, rozkopywaćʼ (zob.). 

 rū́sti, prs. rū́stu (*rųstu < *rūd-stu; war. rū́du), prt. rū́dau gw. 1. ʽwpadać w 

przygnębienie, zasmucać sięʼ, surū́sti ʽrozpłakać się, wybuchnąć płaczem, zaszlochaćʼ, 2. 

ʽrobić się złym, gniewnymʼ, įrū́sti a. surū́sti ʽrozgniewać się, wpaść w gniewʼ. Morfem rūd- 

stanowi st. wzdłużony do SZ rud- (por. rudis, rudulis, rùdulti), stojącego w alternacji z raud-

, zob. raudóti, ráudu. Takie jest tradycyjne tłumaczenie, zob. Leskien 1884, 307, LEW 752. 

Jednakże z uwagi na strukturę pwk. pie. *reu̯dH-, *rudH- ʽgłośno płakaćʼ należy się liczyć z 

ewentualnością metatezy spółgłoski lrg. w formie SZ: *rudH- > *ruHd-, skąd lit. rūd-, scs. 

ryd- jako refleksy fonetyczne, czyli nie uwarunkowane apofonią. Tego ALEW 876, 881 nie 

bierze pod uwagę. Forma łot. (pa)rūdinât ʽdoprowadzić do płaczuʼ wraz z psł. *rūd-ā-: scs. 

rydati, -ajǫ ʽθρηνέω, κλαίωʼ, sch. rȉdati ʽlamentować, biadaćʼ, ros. rydátь ʽgłośno płakaćʼ, 

czes. rydati ts. pozwala postulować praformę bsł. *rūd- (por. BSW 239n., ESJS 786). — Drw. 

įrūdinti caus. ʽrozrzewnićʼ: gentes jų... est įrūdinami DP 28526 ʽprzyjaciele ich... bywają 

rozrzewnieniʼ, rūdýti, rūdaũ, rūdžiaũ caus. ʽkrzywdzić, drażnićʼ, išrūdýti ʽwygnać, 

wypędzićʼ, nurūdýti ʽskrzywdzićʼ. Nomen: rū́dalis ʽbieda, nędzaʼ. — Neopwk. rūs- (⇐ 

rū́sti): rū́stas a. rū́stus przest. ʽsmutny, gniewliwy, złyʼ, SD rūstus «gniewliwy, ziadły; 

koleryczny», dziś rūstùs ʽsurowy, srogi, gniewnyʼ (inaczej ŽD 319: *rud-tas), ⇒ rū́sčiai adv. 

ʽgniewnie, surowo, niegrzecznieʼ (war. metatetyczny: urš̃čiai). Nie wiadomo, czy należy tu 

cps. pelen-rūsà c. ʽczłowiek nieokrzesany, grubianinʼ (por. pelenaĩ ʽpopiółʼ), pelenrū̃sis ts., 

war. pelenrū̃žis (-ž- wtórne). — Neopwk. rūst- (⇐ rū́stu, rū́stas): rū́stauti a. rūstáuti 

ʽgniewać sięʼ (DP też ʽsrożyć sięʼ), perrūstauju SD «odgniewać się» [ʽprzestać się gniewaćʼ], 

refl. apsirū́stauti ʽrozgniewać sięʼ; įrū́stinti ʽrozgniewać, rozzłościćʼ, rūstinu kų SD 

«gniewam kogo», neįrūstinamas SD «nieobruszny» [ʽnie zmieszany, spokojnyʼ], przest. 
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įrū́styti ʽrozgniewaćʼ. Nomina: rūstéika ʽczłowiek skory do gniewuʼ, nazw. Rūstéika (por. 

nevaléika), rūstýbė a. rūstỹbė DP ʽgniew, niełaska, ciężkośćʼ, SD nuleist rūstybį «opłonąć» 

[ʽochłonąć, opamiętać sięʼ], rū̃stis ʽgniewʼ, rūstókas ʽdość srogiʼ, rūstùmas a. rū́stumas 

ʽzłość, gniew, surowośćʼ. 

 rùsvelkis, -io 1 p.a. gw. ʽkierat konnyʼ — przez dysymilację r-l < r-r z rùsverkis, co 

jest zapożyczeniem złożenia nwn. Roßwerk n. (por. raĩtelis < *raiteris). GL 114 zakładał 

raczej adideację do czasownika lit. vilk̃ti ʽwlec, ciągnąćʼ. War. rùzvelkis, rùzvertis (por. 

rùsvas > rùzvas). 

 rùšioti, rùšioju, rùšiojau gw. ʽruszać, dotykaćʼ, zwykle z przeczeniem ne w zdaniach 

zakazujących, np. Nerùšiok, kas ne tavo ʽNie ruszaj [niczego], co nie twojeʼ. Nerùšiok 

viščiukų, ba višta kirs ʽNie dotykaj piskląt, bo kwoka [cię] dziobnieʼ. Zapoż. z pol. nie ruszać 

czego ʽnie dotykać, nie brać, nie używać czegoʼ, z substytucją pol. -ać ⇒ lit. -ioti (LKŽ XI, 

1030 niesłusznie podał pol. ruszyć jako wyraz źródłowy). Rzadki jest war. rùšyti, -iju, -ijau 

⇐ pol. ruszyć, -am. — Drw. rùšinti ʽruszać, dotykaćʼ, np. Kiek kartų buvo sakyta, kad 

nerùšintum degtukų ʽIleż to razy mówiłem [dosł. ʽmówionoʼ], żebyś nie ruszał zapałekʼ. 

 rū́šis, -ies 1 p.a., rūšìs 3, 4 p.a. f. 1. ʽgatunek, rodzaj, jakość, odmianaʼ, 2. ʽrodzaj, 

grupa obejmująca gatunki w systematyce roślin i zwierzątʼ, 3. gram. ʽstrona czasownika 

(czynna, bierna)ʼ. War. rū́šė. Przy założeniu neoapofonii rūš- (SZ) : ruoš- (SP) może do 

ruõštis ʽszykować się, przygotowywać sięʼ. Por. drūžė ̃ ob. druožė ̃ i plūšaĩ ob. plúoštas. — 

Vb. denom. rūšiúoti ʽdzielić według jakości, sortować, gatunkowaćʼ. 

 rūtà 2, 4 p.a. bot. ʽruta, Ruta graveolensʼ, SD «ruta» — zapoż. z błr. rúta, -y, pol. ruta, -

y (SLA 193, ZS 48, LEW 752; pominięte w ALEW). 

 rū̃tas 2 p.a., rūtà 2 p.a. gw. ʽszyba w oknie; jedna z sześciu, rzadziej ośmiu szybek, 

tworzących oknoʼ: Langai dalijami į šešias, rečiau aštuonias dalis, vadinamas rūtais ʽOkna 

dzielą się na sześć, rzadziej osiem części, zwanych «rūtai»ʼ — zapoż. z prus.-niem. rūt, por. 

nwn. Raute f. (GL 114, LEW 752). 

 rūtìs, -tiẽs 4 p.a. f. gw. ʽjama; piwnicaʼ — konkretyzowane abstractum pbsł. *rū-ti- 

(pie. *ruH-tí?), urobione od SZ rū-C do ráu-C, zob. ráuti. Znacz. etym. ʽrycie, żłobienie (w 

ziemi)ʼ. Paralele: grūžtìs ⇐ gráužti; pjūtìs ⇐ pjáuti. Odpowiednik słowotwórczy w 

słowiańskim: inf. scs. ryti, ros. rytь, pol. ryć, < pbsł. *rūtei̯ (por. BSW 248). — War. rūtỹs ma 

zakończenie takie jak jego synonim rūsỹs. 

 rùtulas 3 p.a. ʽzwój; garstka (grochu, koniczyny); kulka, gałkaʼ, rutulỹs ʽkula (ziemska, 

bilardowa), gałkaʼ. Odpowiednik łot. rutulis ʽokrągły kawałek drewnaʼ. Jest to drw. 

dewerbalny na -ul- od SZ rut- ⇐ ret, por. rìsti ʽtoczyćʼ. — Vb. denom. rùtulioti, -ju, -jau 

ʽtoczyć; rozwijać, doskonalićʼ. 

 ruzgė́ti, ruzgù, ruzgė́jau 1. przest. ʽwyrażać cicho swoje niezadowolenie, sarkać, 

gderać, szemrać, narzekaćʼ (DP ʽszemraćʼ), 2. gw. ʽporuszać się; tlić sięʼ, rùzga brū̃zga 

ʽucztują i hałasująʼ — prawdopodobnie onomatopeiczne, por. interi. rùzge rùzge albo rùzli 

rùzli o ciężkim chodzie. Z innym sufiksem: rùzgintis ʽniespokojnie siedziećʼ, pasirùzginti 

ʽporuszyć sięʼ, prasirùzginti ʽprzecisnąć się (przez tłum)ʼ, ruzglióti ʽchodzić powoli, 

ociężaleʼ. Nieco inaczej LEW 753 (pominięte w ALEW). — Drw. ruzgà ʽbryza, wiatr wiejący 

od morzaʼ (⇒ vb. denom. ruzgóti ʽlekko falować – o morzuʼ), ruzgė́tojas DP ʽszemraczʼ, 

rùzgis DP ts., dziś ʽgrubas, tłuściochʼ (syn. rū́zla), ruzgùs ʽgderliwy, burkliwyʼ. — N.m. 

Ruzgaĩ 3x, Rùzgiškės 3x. 

 rùzyti, rùziju, rùzijau pot. ʽzarabiać ciężką pracą na życie, wykonywać ciężkie prace, 

harowaćʼ — prawdopodobnie onomatopeiczne, od interi. *ruzi ruzi. Por. rùzlinti i rūzóti. 
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 rùzlinti, rū̃zlinti, -inu, -inau gw. ʽruszać się, iść z trudem, powoli, niemrawo (o tęgim 

człowieku a. zwierzęciu)ʼ — czasownik na -in- od interi. ruzlì ruzlì lub rūzlì rūzlì o chodzie 

ciężkim, powolnym. Z innymi sufiksami: ruzlénti; ruzlinė́ti a. rūzlinė́ti; rūzlióti (refl. rūzliótis 

ʽgrubo się ubieraćʼ). — Neoosn. ruzl-/rūzl-: rū́zla c. ʽtęgi, tłusty człowiek lub zwierzęʼ, rùzlis 

a. rūzlỹs ts., rūzliõkas ʽktoś grubo odzianyʼ (Rūzliokas ruzlina).  

 rūzóti, rūzóju, rūzójau gw. ʽniespiesznie, powoli pracować, wolno coś robić, iśćʼ, war. 

sufiksalne: rūzáuti, rūzúoti, rūzénti — prawdopodobnie onomatopeiczne, od interi. *rūzi rūzi 

(por. rùzyti i rùzlinti). — Drw. rūzà c. ʽkto powoli pracujeʼ, też ʽbeksaʼ. Neoosn. rūzo-: 

rūzõkas ʽkto pracuje dużo, ciężko, ale powoliʼ, rūzõklis ʽkoń wolno ciągnącyʼ. 

 rūžios, -ių SD <ruźios> f.pl. 1. «naczynie» (syn. sūdai, indai), 2. «narzędzie», 3. rūžios 

karionės «rynsztunek woienny» (syn. šarvai), 4. rūžios kunčios Viešpaties «męki Pańskiey 

narzędzie» (PAŽ 402) — pluralizacja formy rūžià coll., która transponowała zapoż. stbłr. 

ružьe n. ʽoręż, brońʼ (SLA 193). Por. błr. ružžó, -á n. ʽstrzelbaʼ, ros. ružьë, -já n. ts. (przest. 

ʽbrońʼ). Z innym tematem: rūžės SP ʽorężʼ. Zob. też arùžija. 

 rùžti, prs. rūž̅ù (*rųžu < *ru-n-žu, war. rūžtù < *rūž-stu), prt. ružaũ (war. ružiaũ) gw. 1. 

intr. ʽbyć sennym, być rozespanymʼ, 2. tr. ʽbudzić śpiącegoʼ (Aš rūžù nenorintį kelti ʽBudzę 

kogoś, kto nie chce wstawaćʼ), surùžti ʽpoczuć się sennym; poczuć się chorymʼ (Kaži ko esu 

toks surùžęs, must, jau liga artinas ʽNie wiadomo, dlaczego jestem taki ospały, chyba będę 

choryʼ), 3. intr. ʽbyć niezadowolonym, złymʼ. Niejasne (LEW 753: do rė́žti). — Drw. rùžintis 

ʽstawać się sennymʼ. Neopwk. rūž- (⇐ rūžù): rū̃žauti a. rū̃žavoti ʽzłościć się, gniewać sięʼ 

(Nerū̃žauk, kaimyne, dėl niekų ʽNie złość się, sąsiedzie, z powodu głupstwaʼ), refl. 

susirū̃žavoti ʽpokłócić sięʼ; rū̃žyti, -iju, -ijau ʽgniewać sięʼ (m.in. stlit., PAŽ 402), refl. rū̃žytis 

ʽkłócić sięʼ. 
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S 
 sãbalas 3 p.a. ʽsoból, ssak drapieżny Martes zibellinaʼ — zapoż. ze stbłr. sobolь, por. 

błr. sóbalь, -ja m. (SLA 193, LEW 754, ALEW 882). LKŽ za Būgą (RR II, 583) niesłusznie 

sugeruje rodzimość tego wyrazu. Por. akcent w sãkalas, pãrakas, žãlabas. Ruski temat 

miękki odzwierciedlił się w stlit. war. sabalius, -iaus SD
1 «sobol», drw. sabalių SD

1 «soboli». 

— Drw. sabalà przest. ʽsobolʼ, sabaláitis a. sabaliùkas ʽmałe sobolaʼ, sãbalenos f.pl. ʽfutro z 

soboliʼ, sabalìnė sb. ʽczapka sobolowaʼ (ob. sabalìnė kepùrė ts.). — W jęz. łotewskim 

odpowiednie zapożyczenie przybrało formy *sabulis, *sabalis, jak świadczą zdrob. sabulĩtis, 

sabalĩtis, mianowicie w roli epitetów kierowanych do psa, np. Sunīt manu, sabulīti. Por. 

jeszcze sabulis ʽospały, senny człowiekʼ, też nazwa własna psa. — Nazw. Sãbalas, Sabalỹs, 

Sabãlius, Sabaliónis (Sabalìnka ⇐ błr. Sabalenka). N.jez. Sãbala a. Sabalà (też n.rz.), n. łąki 

Sabaliaĩ. N.m. Sabãliai, Sabaliaĩ, Sabãliškė 2x, Sabalìškiai. 

 sabatà 3 p.a. stlit., gw. ʽsobotaʼ — zapoż. z pol. sobota (SLA 193, LEW 754; brak w 

ALEW). Osobno zob. subatà. — Vb. denom. sabatyti, -iju, -ijau b.z.a. ʽpościć w sobotyʼ (por. 

pėt̃nyčia ⇒ pėtnyčióti). 

 sabotãžas 2 p.a. ʽsabotażʼ — zapoż. z ros. sabotáž, -a. — N.agt. sabotãžininkas 

ʽsabotażystaʼ ⇐ ros. sabotážnik, -a. Zob. też sabotúoti. 

 sabotúoti, sabotúoju, sabotavaũ ʽsabotować, uprawiać sabotażʼ — zapoż. z błr. 

sabatúju, sabatavácь (⇐ pol. sabotuję, -ować); segment lit. sabot° nie różni się od 

odpowiednika polskiego, co wskazuje na zapożyczenie książkowe. Por. ros. sabotíruju, -

ovacь ⇐ nwn. sabotieren. Zob. też sabotãžas. 

 safỹras 2 p.a., safìras 2 p.a. ʽkamień szlachetny szafirʼ, SD <safiras> «szafir, 

sapphirus» — zapoż. ze stbłr. sapfirь, por. pol. przest. safir ⇐ nwn. Saphír m. War. sapỹras, 

też šafỹras (m.in. DP) ⇐ stbłr. šafirъ (šaferъ) ⇐ pol. szafir. Zob. SLA 213. 

 sagýti, sagaũ, sagiaũ stlit., gw. ʽzapinać, odpinać, przypinaćʼ, nusagýti ʽpoodpinaćʼ 

(war. nusagìnti), prisagýti DP ʽprzybijaćʼ — iterativum z suf. -y- i SO sag- ⇐ seg-, zob. segù, 

sègti. Paralele: badýti ⇐ bedù; sakýti ⇐ sekù; tapýti ⇐ tepù. Z innymi sufiksami: sagìnti 

ʽzacinać – o deszczuʼ, įsagìnti ʽzaciąć koniaʼ, refl. prisisagìnti ʽprzyczepić sięʼ, sagstýti 

ʽzapinaćʼ: nusagstýti ʽpoodpinaćʼ, refl. atsisagstýti ʽrozpinać sięʼ, ⇒ neoosn. sagst-: 

sagstinė́ti ʽzapinaćʼ; neoosn. sagsty-: sãgstymas ʽspinanie, zapinanieʼ, užsãgstymas ʽobszycie 

dziurki do guzikaʼ. — Neoosn. sag̓ - (⇐ sagiaũ): sagióti ʽzapinaćʼ, pérsagioti DP ʽprzebićʼ: 

kūnas... vinimis pérsagiotas, ant medžio pakabintas DP 17710 ʽciało... gwoździami przebite, 

na drzewie zawieszoneʼ (ALEW 896 umieścił to w rubryce pérsegioti, ignorując SO sag-), 

prisagioti DP ʽprzybijaćʼ. Paralele: lakióti ⇐ lakiaũ; sakióti ⇐ sakiaũ. Inaczej ŽD 517 i 

Ostrowski 2006, 95: drw. na *-i̯ā- od sègti (fałszywa apofonia). — Postwerbalne nomina: 

ãpsagalas ʽspódnicaʼ, ãpsagas ʽobręcz kołaʼ (znacz. etym. ʽopięcieʼ, por. lañkas ⇐ leñkti), 

pasagà (zob.), pãsagalas ʽspódnica pod spód innej wkładanaʼ, príesaga a. priesagà 1. ʽto, 

czym się coś przypinaʼ (por. prisègti), 2. gram. ʽprzyrostek, sufiksʼ, sagà ʽhaftka, pętelka, 

guzikʼ (sagótas ʽz wieloma drogimi guzikami – o ubiorze, o osobie noszącej ubiórʼ), sagė ̃

ʽbroszka, spinkaʼ, są́saga ʽspinka, spinka przy rękawie; zeszyt, broszuraʼ (do vb. cps. 

susisègti ʽzapiąć się, spiąć, zapiąć sobieʼ), sagtìs f. 1. ʽsprzączka u pasa a. butaʼ, SD 

«przęcka», 2. ʽczęści rodne u kobyłyʼ. Nawiązanie stpr. sagis EV 1. ʽsprzączka, klamra, 

Rincke [Schnalle an einem Gürtel, Spange]ʼ, 2. ʽgwóźdź do podkowy, Hufnagil [Hufnagel]ʼ 

(por. lit. pasagà a. pãsagas ʽpodkowaʼ). — WSO *sāg-: scs. posagati ʽγαμεῖν, wychodzić za 
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mążʼ, strus. posagati ʽwychodzić za mąż; nawiązywać stosunki seksualneʼ (por. vŭprašati 

ʽrozpytywać sięʼ ⇐ prositi : prašýti). Sb. postvb. cs. strus. posagŭ ʽmałżeństwoʼ, ros. gw. 

poság ʽzawarcie związku małżeńskiego; posagʼ – według Brücknera 432 od obrządku 

weselnego, kiedy to panna sięgała za rękę pana młodego.  

 sagõnas 2 p.a. gw. ʽsagan, duże naczynie żeliwne a. żelazne o dwu uchach lub bez uchʼ 

— zapoż. z ros. gw. sagán, -á (SRNG), por. błr. sahán, -á. Zob. REW II, 567, ĖSBM 11, 286, 

LEW 755. War. cagõnas, zagõnas (por. sãvitas > zãvitas); z nieorganicznym t: stagõnas (ZS 

48, 98). 

 saidõkas 2 p.a. 1. ʽkusza, proca, łukʼ, 2. ʽskórzany pokrowiec na łuk i strzały, kołczanʼ 

(war. seidõkas m.in. BRB) — zapoż. ze stbłr. sajdakъ (war. do sagajdakъ, por. błr. 

sahajdák), ukr. sajdák ob. sahojdák ʽkołczan, futerał na łuk i strzałyʼ, pol. sajdak, przest. 

sahajdak (zapoż. z ukr.) – pożyczka z języków tureckich, zob. Stachowski 487n., ĖSBM 11, 

286.  

 saidrà, 4 p.a., sáidra 1 p.a. bot. ʽroślina bagienna przygiełka, Rhynchosporaʼ, saĩdras 

bot. ʽżycica trwała, Lolium perenneʼ, saidrė b.z.a. bot. ʽsitowiec nadmorski, Bolboschoenus 

maritimusʼ, saĩdris (saĩdis, saĩdė) bot. ʽturzyca, Carexʼ (syn. viksvà). Niejasne. Dla pwk. 

said- nie widać alternantów †sied, †seid, †sid-. LEW 755 wymienił pewne zestawienia ie., 

ale nie budzą one zaufania. 

 saĩkas 4, 2 p.a. 1. ʽmiara ciał sypkich lub płynów; normaʼ, 2. ʽnaczynie do mierzenia 

ciał sypkichʼ, 3. hist. ʽnaczynie o objętości sześciu garncyʼ, 4. przest. ʽdanina w zbożuʼ, 5. 

ʽumiar w czymʼ (be saĩko ʽbez umiaruʼ) — sb. postvb. od saikýti ʽmierzyć objętość zboża a. 

płynuʼ, co jest iteratywem do síekti (zob.). Por. sáikyti i síekas. — Drw. saikìngas 

ʽumiarkowanyʼ, saiktis stlit. ʽkorzecʼ i ʽnaczynie do mierzenia objętościʼ (PAŽ 403), saikùs 

ʽumiarkowanyʼ. 

 sáikyti, sáikau, sáikiau ʽsięgaćʼ, DP ʽchwytać się, dosięgnąć, doświadczaćʼ, SD saikau 

«chwytam» (syn. gaudau, grėbstau) — iterativum z suf. -y- i SO saik- ⇐ *sei̯k-, por. síekti 

ʽsięgać, wyciągać rękę, aby dostać się do czegoʼ. Paralele apofoniczne: dáigyti ⇐ díegti; 

gráižyti ⇐ gríežti; láidyti ⇐ léisti. Z akcentem sufiksalnym: saikýti ʽmierzyć objętość zboża 

a. płynuʼ (Saikomas stiklinis indas ʽNaczynie szklane do mierzeniaʼ). — Z innymi sufiksami: 

saikdìnti, prisaikdìnti ʽzmusić do przysięgi, zaprzysiącʼ (por. prisíekdinti s.v. prisíekti), 

saikìnti ʽkazać przysięgać, odbierać od kogoś przysięgę; siłą zmuszać do przyznania sięʼ 

(war. saiginti b.z.a.), sáikstyti ʽsięgać po co; przysięgaćʼ. — Neoosn. saik̓ - (⇐ sáikiau): 

sáikioti ʽsięgać po coʼ (Sáikiok obalį, bene prisieksi nuskinti ʽSięgnij po jabłko, może zdołasz 

zerwaćʼ), refl. sáikiotis ʽidąc po bagnie przestępować z jednej kępy na drugąʼ. Por. bráidžioti 

ob. braidýti i máižioti ob. máižyti. — Nomina: príesaika 1. ʽprzysięgaʼ, 2. przen. c. 

ʽmałżonek, mąż lub żonaʼ (⇐ prisíekti ʽprzysiącʼ; jest też war. bez apofonii: príesieka c. 

ʽmałżonekʼ), saĩkas (zob.), saikìklis ʽnaczynie z podziałką, dozownikʼ (war. z wtórnym ei: 

seikìklis). 

 saĩlas 2 p.a. gw. ʽpowerek, drąg do przesadzania przez kabłąk wiadra i noszenia wody; 

kabłąk u wiadraʼ (war. seĩlas) — deprefigowany drw. od pasaĩlas 2 p.a. 1. ʽkabłąk, 

trzymadło u wiadra (z powroza lub sznurka), 2. ʽucho torby, koszaʼ, 3. ʽpowrósło, postronekʼ 

(war. paseĩlas, pãseilas). Rzeczownik dewerbalny z suf. -la- i SO sai- ⇐ sei-, por. prs. gw. 

sejù ʽwiążęʼ do siẽti. Z innym sufiksem: pasaĩtas (zob.).  

 saĩsti, saičiù, saičiaũ gw. ʽprzypuszczać; prorokować; wróżyćʼ, CGL ʽweidlenʼ. W LKŽ 

brak ilustracji tekstowej. Pwk. sait-. Niejasne (w ALEW 883 włączone do hasła saĩtas ʽtrok, 

rzemieńʼ). Por. seĩsti ʽwiązaćʼ s.v. siẽsti. 
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 saistýti, saistaũ, saisčiaũ 1. gw. ʽzawiązywać, owijać, kutać, otulać (niemowlę)ʼ, 2. 

ʽrozwieszać sznury do suszenia bieliznyʼ, 3. przen. ʽzobowiązywać kogo do czegoʼ — 

frequentativum z suf. -sty- i SO sai-C od neopwk. sej-V, por. gw. prs. sejù ʽwiążęʼ do siẽti. 

Odpowiednik łot. sàistît, -stu ʽwiązać, pętaćʼ : sìet. Paralele: glaistýti ⇐ glejù (gliẽti); 

graistýti ⇐ grejù (griẽti) i skraistýtis ⇐ skrejù (skriẽti). Cps. nusaistýti 1. ʽrozwinąć, 

rozebrać, rozpiąć odzież na niemowlęciu, dzieckuʼ, 2. ʽpomóc dziecku załatwić się, wysadzić 

dzieckoʼ, pasaistýti ʽwysadzić dzieckoʼ, susaistýti ʽzwiązać kogo, skrępować; powiązać, 

połączyćʼ, przen. ʽzobowiązaćʼ, užsaistýti ʽo pająkach: zasnuwać pajęczynamiʼ. Zob. też 

systýti. — Neoosn. saisty-: susaĩstymas ʽskrępowanie; ograniczenieʼ. — Neoosn. saist-: 

saĩstas 1. ʽpowróz, postronek do uwiązywania bydła w oborzeʼ, 2. przen. ʽzobowiązanie się 

do czegośʼ. Por. dáigstas ⇐ dáigstyti; glaĩstas ⇐ glaistýti; laĩstas ⇐ laistýti. 

 saĩtai, -ų 2 p.a. m.pl. 1. ʽtroki, rzemienie, pęta, więzy, kajdany, okowyʼ (war. seĩtai), SD 

«więzy», 2. stlit. DP ʽwięzienie, ciemnica, wieżaʼ, SD «więzienie» (syn. kalinė). 

Odpowiednik łot. saĩte ʽpęto, sznurʼ, łot. przest. saitis ʽwiązanie, pętoʼ — formacja 

dewerbalna z suf. -t- i SO sai- jak w zanikłym iter. *sajyti do sejù, siẽti ʽwiązaćʼ (zob.). 

Paralela: dáiktas ⇐ daigýti. Pwk. pie. *sei̯h2- ʽwiązać, pętaćʼ ⇐ *sih2-. Do bałtyckiego sai-t- 

nawiązuje psł. *sětĭ, pbsł. *sai̯-ti- ʽwiązanieʼ ⇒ ʽrodzaj plecionki zrobionej ze sznurkaʼ, por. 

scs. sětĭ f. ʽsieć, siatkaʼ, ros. setь, czes. síť, stpol. sieć a. siecia (BSW 253)533. Zob. też ALEW 

883: pie. *sh2oi̯-to-. — Drw. saitinỹs DP ʽwięzień, wsadzonyʼ, cps. balnãsaitis ʽpas 

przytrzymujący siodło, popręgʼ (por. balñas), kìlpsaitis ʽrzemień od strzemienia, puśliskoʼ 

(zob. kìlpa). Zob. też pasaĩtas. 

 są́jūdis, -džio 1 p.a. 1. ʽruch społeczny, politycznyʼ, 2. ʽporuszenie, podniecenieʼ 

(Visame sodžiuje didžiausias są́jūdis ʽW całej wsi wielkie poruszenieʼ), 3. ʽprzemieszczanie 

się ludów, migracjaʼ — nomen actionis z suf. -i̯a- i st. wzdłużonym jūd- ⇐ jud-, por. vb. cps. 

su-jud-aũ prt. ʽporuszyłem sięʼ, inf. sujùsti (zob. jùsti I). Znacz. etym. ʽwspólne poruszenie 

się; wspólny ruchʼ (prefiks są- ma tutaj wartość komitatywną, por. są́sėdais sėdė́ti ʽsiedzieć 

jeden obok drugiegoʼ). Paralela: pójūdis ʽporuszenie się; odruchʼ ⇐ pàjudu, pajudaũ. Zob. 

jùsti I, judė́ti, sán-. Stopień apofoniczny jūd- jest wyjątkowy; do porównania stoi jedynie łot. 

jũdît, -u, -ĩju ʽpędzić (bydło) bez pośpiechu; niepokoić; rozdzielać skłóconychʼ. Wzdłużony 

st. zanikowy widać też w są́jūkis ⇐ sujùkti; sángūlis ⇐ sugult̃i; są́sūka ⇐ susùkti. — Drw. 

są́jūdininkas ʽuczestnik ruchu społecznegoʼ. 

 są́jūkis, -io 1 p.a. ʽzamęt, chaosʼ (NDŽ) — nomen actionis z suf. -i̯a- i st. wzdłużonym 

jūk- ⇐ juk-; formacja motywowana przez vb. cps. su-jùk-ti ʽzmieszać się, np. o ziarnie i 

plewachʼ. Por. SP jaũkti oraz prefiks sán-/są́-. Znacz. etym. ʽzamieszanieʼ. Paralele 

apofoniczne: są́jūdis ⇐ sujudaũ; są́myšis ⇐ sumìšti. 

 są́junga 1 p.a. 1. ʽzwiązek (narodów, państw), przymierze, sojuszʼ (Tarýbų Są́junga 

ʽZwiązek Sowieckiʼ), ʽorganizacja społeczna, stowarzyszenie, 2. ʽw cepach: skórzane 

wiązanie, tzw. gążwaʼ (syn. jungtùvas, vìnkšna), 3. ʽżelazna klamra do spajania drewna, 

sponaʼ, 4. SD <suiunga> «sklep» [ʽpomieszczenie z wierzchu zasklepione, piwnicaʼ], 

<suiunga apskryta> «kupuła, sklep okrągły» [ʽokrągłe sklepienie, kopułaʼ], 5. <suiungos 

arkliu> f.pl. «rząd koński» [ʽuprząż końskaʼ], 6. gram. ʽspójnikʼ (neol.) — nomen actionis z 

suf. -ā-, derywowane od vb. cps. su-jùng-ti ʽzłączyć, sprzącʼ. Zob. jùngti, sán-. Znacz. etym. 

ʽzłączenie w jedno, sprzężenieʼ. 

 sajùs, -ì 4 p.a. gw. 1. ʽo ziarnie: takie, którym można zasiać znaczny obszar polaʼ, 2. ʽo 

kartoflach: takie, którymi można obsadzić spory kawałek gruntuʼ. Z porównywalną 

 
533 NB. Z powodu sekwencji pie. *sh2ei̯-, która prowadzi do pbsł. *sai̯-, trzeba oddalić rekonstrukcję pierwiastka 

pie. *sei̯- ʽwiązaćʼ, którą operuje Boryś 544 n., s.v. sieć i sidło. 
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strukturą: atsajùs 4 p.a. ʽsajùsʼ (Sėmenys labai atsãjūs ʽZiarno siewne jest bardzo «atsajus»ʼ), 

įsajùs 4 p.a. ʽsajùsʼ (Norėjau sėt tris pūdus (sėmenų), parėjo tik du pūdai – labai įsãjūs 

ʽChciałem wysiać trzy pudy [ziarna], wyszły tylko dwa pudy – bardzo wydajne [jest to 

ziarno]ʼ). Zob. też sklajùs s.v. skliẽti. Tworzenie lit. przymiotników na -u- w zasadzie nie 

wiąże się z udziałem apofonii (SO, SZ). Jeśli czasem takie przymiotniki pokazują w 

pierwiastku samogłoskę a, to dzieje się tak dlatego, że będąc derywatami drugiego stopnia 

powtarzają one wokalizm swej osnowy, odpowiednio rzeczownika (n.act.) lub czasownika 

(iter., caus.), które to formacje w chwili swego powstania zostały apofonicznie nacechowane 

stopniem o. Tak jest np. w wypadku alsùs ⇐ alsà; drąsùs ⇐ drąsà; našùs ⇐ našà, a także 

rajùs (atrajùs) ⇐ °raja (atrajà), gdzie osnowami są rzeczowniki oderwane z suf. -ā- i SO. 

Odnośne podstawy werbalne to ils- (ils̃ti), drįs- (drįs̃ti), neš- (nèšti) i rij- (rijaũ, rýti). Otóż w 

paraleli do derywacji rij- ⇒ °raja (atrajà) ⇒ rajùs przyjmiemy, że bezpośrednią osnową dla 

sajùs było abstr. °saja ʽwysiewanieʼ, i że to ostatnie stanowiło drw. apofoniczny od sij-V, 

por. *sijaũ, *sýti ʽprzesiewać na sicieʼ jak rijaũ, rýti ʽpołykać, pożeraćʼ. Abstractum °saja 

jest kontynuowane w postaci concretum ãtsajos 1 p.a. f.pl. ʽłuski ziarn zboża pozostałe na 

sicie po przesianiu mąkiʼ, przy czym motywujący czas. prymarny się nie zachował. Pewne 

po nim ślady są jednak widoczne. Por. z jednej strony iterativum sij-ó-: apsijóti ʽobsiewać 

ziarnemʼ, išsijóti ʽprzesiewaćʼ (por. pijóti ⇐ pijaũ, pýti; vijóti ⇐ vijaũ, výti), z drugiej strony 

nomina, takie jak ìšsijos a. pãsijos ʽprzesiewkiʼ (sij-V) oraz sýtas ʽwielkie sito do 

przesiewania ziarna, przetakʼ (sī-C), zob. HL 38n. Adi. atsajùs tak się ma do sb. ãtsajos jak 

atrajùs do atrajà (zob. s.v. rajùs). Dla atsajùs można przyjąć znacz. etym. ʽpochodzący z 

odsiewu, dobrej jakościʼ vel sim. NB. Obecność bliskoznacznego adi. sėjùs ʽo ziarnie: takie, 

którym można sporo zasiaćʼ jest przyczyną tego, że jego synonim sajùs był dotąd wstawiany 

w związek etymologiczny z czas. sė́ti ʽsiaćʼ, zob. GJL II, § 73; LEW 756: «Hier ist die 

Tiefstufe von sė́ti erhalten». Tego poglądu nie da się obronić, ponieważ zakładana apofonia ė 

⇒ a nie ma oparcia w materiale. — Z synchronicznego punktu widzenia sajùs jest 

niemotywowane i jako takie ustępuje pod neologizmem sėjùs (insėjùs). Ten ostatni został 

urobiony nie od verbum, lecz od sb. sėjà ʽsiejbaʼ (por. alsà ⇒ alsùs; į́talpa ⇒ talpùs). ŽD 58 

zestawia parę synonimów sėjùs/sajùs z rijùs/rajùs oraz skilùs/skalùs, kibùs/kabùs, jednakże 

takie porównanie niczego – poza SO – nie wyjaśnia w kwestii saj-. — Vb. denom. sãjinti 

ʽsiać, rozsiewaćʼ (Sėmenys – sajūs grūdai, todėl sãjink šmotą dirvos, nesupilk į vieną vietą JU 

ʽSiemię lniane jest bardzo wydajne ziarno, dlatego rozsiej je na całym polu, nie syp go w 

jednym miejscuʼ). Por. užgãjinti ⇐ gajùs. 

 sakaĩ, -ų̃ 4 p.a. m.pl. ʽsok drzew iglastych lub wiśni, żywica, smołaʼ. SD
1 sakai 

«smoła». SD: 1. «kley», 2. «kley z drzew ciekący» (syn. lipikai medžio), 3. «smoła; żywica», 

sakais laša medžias «kley puszcza drzewo» (syn. sakuoja), sakai skysti «kley ognisty, 

mokry, rzadki» [ʽropa naftowaʼ]. Odpowiedniki bałtyckie: łot. gw. saki m.pl. ʽżywicaʼ, stpr. 

sackis EV ʽżywica, Harcz [Harz]ʼ. Z grupą nagłosową sv-: łot. przest. svakas a. svaki 

ʽżywicaʼ i ʽMilch vor der Geburtʼ (ME III, 1142), łot. liter. sveķi m.pl. ʽżywica, smołaʼ (e 

wtórne). NB. Lit. przest. svekas ʽżywicaʼ u Miežinisa jest letonizmem, zob. Urbutis 2009, 

288. — Razem z psł. *sokŭ < *su̯okŭ, cs. sokŭ ʽὀπόςʼ, sch. sȏk, sȍka, ros. sok, sóka ʽsok 

owoców; sok drzewʼ, pol. sok ʽpłyn otrzymywany z owoców, warzywʼ wywodzi się przez 

pbsł. *su̯ak-a- z pie. *su̯oku̯-o- (zob. IEW 1044, LEW 756n., Vaillant IV, 64n., ALEW 884). 

Zanik -u̯- jak w sãpnas, sesuõ (scs. sestra), šẽšuras. Dokładny odpowiednik gr. ὀπός m. 

ʽmleczny sok roślinny, sok drzewa figowego (ścinający mleko na twaróg), ostry, kwaśny 

sokʼ – zam. *ὁπός (psyloza) < *sopos < *su̯opos (por. Beekes 2010, 1093), toch. A saku 

ʽropaʼ. Nie należy tu łac. sūcus, -ī ʽsok; gęsta ciecz; smakʼ < pie. *sou̯ḱ-o- lub *seu̯ḱ-o-, od 

pwk. *seu̯ḱ- ʽssaćʼ (por. de Vaan 596). — Drw. sakìngas ʽmający w sobie dużo żywicy, 

żywicznyʼ, SD «smolny» (syn. darvingas, dervė), sakinykas SD «smolarz», sakìnis ʽżywicz-
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ny, smolnyʼ (SD «smolany»), sakùitas: sakùita pušìs gw. ʽsosna żywicznaʼ, sakùs ʽżywiczny, 

nasycony smołąʼ. Cps. gývasakiai m.pl. ʽżywicaʼ (por. gývas), war. gyvãsakiai, -sakiaĩ; 

gyvsakiaĩ a. gývsakis. — Vb. denom. 1. sakáuti ʽzbierać żywicęʼ, sakauju SD «nasmalam», 2. 

sãkinti ʽspuszczać żywicę; smarować (bat) żywicąʼ, 3. sãkyti, -iju, -ijau ʽsmarować żywicą, 

zalepiać dziurę żywicąʼ, įsakýti ʽzanurzyć, namoczyć w żywicyʼ, 4. sakúoti ʽsmarować, 

pokrywać żywicąʼ, sakuoja SD «kley puszcza drzewo» (syn. sakais laša medžias), apsakuoju 

SD «osmalam», ažusakuoju SD «nasmalam, zasmalam co» (⇒ SD ažusakuojimas 

«nasmalanie», sakuotas «smolony; żywicą napuszczany»). — WSO sok- < *sāk-: soklỹs 

(zob.). 

 sãkalas 1 p.a. ʽsokół, Falcoʼ — zapoż. ze stbłr. sokolъ, por. błr. sókal, -a (SLA 193, 

LEW 757). — Drw. sãkal(i)ninkas ʽsokolnikʼ, sakalìnis ʽsokoliʼ, sãkališkas ʽjak u sokołaʼ. 

Cps. pelė́sakalis ʽsokół myszołów, Falco tinnunculusʼ (zob. pelė)̃. — N.m. Sakalaĩ 8x, 

Sakalìškė 3x, Sakalùpis. N.rz. Sãkalas, Sakalùpis 3x. 

 sakarai b.z.a. m.pl. przest. ʽpszczoły zwiadowczynie, wysłane na wyśledzenie miejsca 

dogodnego do usadowienia się roju, Spürbienenʼ (LEW 757 za pewną książką pszczelarską, 

wydaną w Królewcu w 1806 r.; pominięte w LKŽ) — prawdopodnie zapoż. z dn. söker 

ʽposzukiwaczʼ, por. nwn. Sucher (tak LEW za Leskienem). Zmiana wokalizmu pwk. przez 

adideację do sakióti i sãkas, Zob. też íeškonės, úoksai i zapoż. ỹskas. 

 sãkas 4 p.a. gw. 1. ʽten, kto za kimś chodzi, tropicielʼ (syn. seklỹs), 2. ʽkoń, który 

trzyma się drogiʼ, 3. ʽszeregʼ (syn. vorà, eilė)̃ — dwuznaczne: 1° drw. sekundarny, 

mianowicie sb. postverbale od *sakyti, iteratywu na SO od sekù, sèkti ʽiść w ślad za kimʼ 

(paralele: gãnas ⇐ ganýti; sárgas ⇐ *sargyti; vãdas ⇐ *vadyti), 2° drw. prymarny: n.agt. na 

SO sak- ⇐ sek- (tradycyjne ujęcie, zob. LIV
2 525). Śladem po iteratywie jest neoosn. sak̓ - w 

sakióti (zob.). — Formację litewską można ewentualnie porównywać z psł. *sokŭ 

ʽoskarżycielʼ, por. cs. sokŭ ʽoskarżycielʼ, stpol. sok ʽpotwarca, oszczerca, oskarżycielʼ, vb. 

denom. *sočiti, stpol. osoczyć ʽoskarżyć, obwinić (przeważnie niesłusznie)ʼ, w XVI w. 

ʽosaczyćʼ, tj. ʽwytropić zwierzynę i nagnać ją w sieci, sidła lub na ustawionych strzelcówʼ 

(dziś tylko iter. osaczyć), ros. sočítь, sočú ʽścigać, tropićʼ, ukr. sočýty ʽczyhać, dybaćʼ, sch. 

sòčiti ʽchwytać złodziejaʼ, też ʽswataćʼ. — Drw. sakùs ʽo psie, koniu: który potrafi odnaleźć 

ślady i sam wrócić do domuʼ, saklùs ʽo psie: zdolny do tropieniaʼ (Tas šuo saklùs, kurs 

suseka pėdsaku žvėrį ʽTo pies zdolny do tropienia, który śledzi zwierza po śladachʼ). Cps. 

pė́dsakas ʽślad, tropʼ, pėdsakė SD «pies łowczy; ogar» (por. pėdà m.in. ʽtrop zwierzęcyʼ), 

pė́dsakis ʽpies tropiący, idący tropemʼ. 

 sakavỹlai, -ų 2 p.a. LZŽ ʽwidły do gnoju, drewniane z okutymi zębamiʼ — zapoż. z błr. 

saxavíly, złożenie z saxá ʽrozwidlona gałąź, rosochaʼ i víly ʽwidłyʼ (por. PZB 4, 376, ĖSBM 

11, 328). 

 saky-, neoosnowa wyabstrahowana z inf. sakýti ʽmówićʼ (zob.). Drw. sakýdinėti: at- 

ʽodpowiadaćʼ, už- ʽzamawiaćʼ, sakýdinti cur. ʽkazać komu mówić, kazać opowiadać (jak 

było)ʼ, atsakýdyti ʽodpowiadaćʼ. Nomina: apsakýtojas ʽapostołʼ, atsakytojas (zob. atsakýti), 

ažusakymas įstojunčių moterystėn SD «zapowiedź małżeństwa», ažusakytas SD 

«zapowiedziany», įsãkymas ʽrozkaz, rozporządzenie; przykazanie (boże)ʼ, SD «mandat 

krolewski; nakazanie czego; roskazanie; wskazanie; wyrok zwierzchności» (pildytojas 

įsakymo SD
1 «porucznik» [ʽpełnomocnikʼ]), pasakymas kaltės SD «odniesienie sprawy», 

numanymo pasakymas SD «wotowanie», prisakymas SD
1 «polecenie», sakyklà ʽkazalnica, 

ambonaʼ, sakymas SD «kazanie», sakýtojas ʽmówcaʼ, SD «kaznodzieia; powiadacz» (syn. 

mokytojas Dievo žodžio), užsakýtinis ʽzrobiony na zamówienieʼ. NB. Drogą reanalizy sakyt- 

+ -ojas Szyrwid utworzył neologizm sakyt-inyčia Dievo žodžio SD «kazalnica» (por. 
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neosufiks w mokslinyčia SD «kazalnica» ⇐ mókslas; medinýčia ʽszopa do rąbania i składania 

drewnaʼ ⇐ mẽdis). 

 sakióti, sakióju, sakiójau stlit., gw. 1. ʽiść w ślad za kim, tropićʼ, pėdus sakioti ʽiść 

tropemʼ, dosł. ʽśledzić tropyʼ (Pėdas zuikio sakió[ja] šunys ʽPsy tropią ślady zającaʼ), 2. 

ʽnaśladować kogoʼ, pérsakioti ʽprześladować; przedrzeźniaćʼ, refl. sakiótis ʽtropićʼ (Labai 

sugeba vagius sakiótis ʽDobrze potrafi tropić złodziei (o psie)ʼ), też ʽszpiegować, śledzićʼ, 

išsisakióti ʽszukać drogi chodząc wszędzieʼ (Išsisakiójau visur ir negalėjau atsekti kelį 

ʽChodziłem we wszystkie strony i nie mogłem odnaleźć drogiʼ) — intensivum na -o- od 

neoosn. *sak̓ - jak w *sakiau, prt. do *sakyti, tj. zanikłego iterativum na SO do sekù, sèkti 

ʽiść w ślad za kimʼ. Wtórny wokalizm w sekióti (typ nešióti). Podobnie odnowione iterativa 

to badžióti ⇐ badýti; trasióti ⇐ trasýti i vadžióti ⇐ *vadyti. Inaczej Skardžius, RR 4, 374 i 

ALEW 884 (wprost od sèkti). — Z innym sufiksem: sakstýtis JU ʽtropić, np. niedźwiedziaʼ 

(por. bastýtis ob. basčiótis). — Nomina od sak-: pasakėja SD
1 «dziewka» [ʽsłużącaʼ], SD 

«służebnica» (znacz. etym. ʽchodząca w ślad za kimśʼ534), pasakėjas SD
1 «frauzimer» 

[ʽpoczet kobiet stanowiący najbliższe otoczenie możnej paniʼ, por. SPXVI], pasakėjų pulkas 

SD «fraucmer», sãkas (zob.), saklùs ʽumiejący iść ślademʼ (war. seklùs), sakùs ʽpowolny, 

ustępliwyʼ. 

 sakýti, sakaũ, sakiaũ 1. ʽpowiedzieć, mówićʼ, 2. ʽtwierdzićʼ, 3. ʽprzepowiadać; głosić 

kazaniaʼ, 4. ʽkazać komu, wydawać polecenieʼ. DP też ʽzeznawać, wyznawać, świadczyć, 

spowiadać się, dawać znać, dawać sprawę, zalecać, mienić, czynićʼ. SD sakau «powiadam 

co; każę, kazanie czynię», sako SD «powiadaią» — iterativum na -y- ze SO sak- ⇐ sek-, por. 

sekù, sèkti ʽciągnąć opowieśćʼ (zob. sèkti I). Odpowiednik łot. sacît, saku, sacĩju 

ʽpowiedzieć, powiadaćʼ. Paralele: sagýti ⇐ segù; badýti ⇐ bedù; šlakýti ⇐ šlekiù. 

Odpowiednik germański *sagjan- ʽpowiedzieć, opowiadaćʼ (stnord. segja, stang. secgan, 

ang. to say, stwn. sagēn) upoważnia do wywodu sakýti z pie. *soku̯-éi̯e- ⇐ *seku̯-, por. 

Kroonen XXXII i 420, Derksen 2015, 387, ALEW 886. — WSE sėk-: sė́kčioti a. sėkčióti 

ʽpodpowiadaćʼ (⇒ sė́kčiotojas ʽsuflerʼ). — Cps. apsakýti ʽopowiedziećʼ (neapsãkomas 

ʽniewypowiedziany, niewysłowiony, wielki, ogromnyʼ), atsakýti (zob.), ažusakau SD 

«arestuię; zakazuię komu czego», ažusakau bylas SD «sądy zapowiedzieć» [ʽpodać do 

publicznej wiadomościʼ], ažusakau tiesos darymų SD «gaię sąd» [ʽsprawować sądʼ], įsakýti 

ʽrozkazać, nakazać, rozporządzićʼ, DP też ʽporuczyć, zalecaćʼ, įsakau SD
1 «każę, poruczam» 

(syn. liepiu) (⇒ įsãkančiai adv. ʽrozkazującoʼ, por. typ prìderančiai), pasakýti ʽpowiedzieć, 

oznajmić; wygłosić mowęʼ, prisakau SD «poruczam co komu; przykazuię co komu; zalecam 

co, kogo», susakýti ʽopowiedzieć, zeznać, wyjaśnić, opowiedzieć ze wszystkimi 

szczegółami; szybko powiedzieć; złożyć parę słówʼ (Šiaip taip moka susakyti kelis žodžius 

lietuviškai ʽJako tako potrafi złożyć parę słów po litewskuʼ), užsakýti ʽogłosić co w kościele; 

zamówić, obstalować, zlecić wykonanie czegoʼ. Refl. apsisakau SD «oświadczam się», 

«spowiadam się» [ʽwymieniam swoje imię, nazwiskoʼ], apsisakau prieš kų SD «protestuię 

się przeciw komu» [ʽsprzeciwiać się komuʼ], nesisakýti ʽnie przyznawać sięʼ, pasisakýti 

ʽprzyznać się do czego; wypowiedzieć się, zabrać głos na zebraniuʼ, nusisakýti ʽopowiedzieć 

o sobieʼ, pasisakau kam SD «otwarzam się komu» [ʽodkrywać się przed kimʼ, SPXVI], ⇒ 

pasisakymas SD
1 «spowiedź» (syn. ižpažinimas, spaviedis). — Ptk. sakýkime ʽprzypuśćmy, 

załóżmyʼ, znacz. etym. ʽpowiedzmyʼ. — Drw. werbalne: sakinė́ti ʽmawiać, często 

powtarzać; głosić kazaniaʼ, pasakinė́ti 1. ʽmawiać, powiadaćʼ, 2. ʽpodpowiadaćʼ, sakìnti 

ʽzmuszać do powiedzenia (prawdy), wymuszać zeznania torturamiʼ (⇒ sakintoja CGL ʽława 

torturʼ, sakìntojas ʽśledczyʼ). — Postverbalia: ãtsakas (zob. atsakýti), į́sakmu a. įsakmù adv. 

 
534 Por. wed. sákhāy- m.f. ʽtowarzysz, przyjacielʼ < pie. *soku̯-h2-oi̯-, łac. socius, -ī ʽtowarzysz, wspólnikʼ < pie. 

*soku̯-h2-i̯o- (EWAIA II, 685).  
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ʽjasno, wyraźnie, stanowczoʼ (⇒ įsakmùs ʽstanowczy, rozkazującyʼ), pãsaka (zob.), 

príesakas ʽnakaz, polecenieʼ, príesakis (zob.), sãkalas ʽto, co się mówi; mowa, gadanie; 

opowieśćʼ (por. sufiks w plẽpalas, šnẽkalas; war. sãkelas, GJL II, § 181), ⇒ sãkalioti gw. 

ʽmówić, gadaćʼ (por. sargãlius ⇒ sárgalioti); sakmė ̃ ʽbaśń, opowieśćʼ (por. tarmė)̃, sakùtis 

ʽposłaniec, umyślnyʼ (por. typ šnekùtis, tauškùtis), ùžsakai m.pl. ʽzapowiedzi, publiczne 

ogłoszenie w kościele o zamiarze zawarcia małżeństwaʼ, užsakõvas ʽklient, zamawiającyʼ. 

Zob. też neoosn. saky-. 

 sakóti, sakóju, sakójau gw. ʽmówić, opowiadaćʼ — vb. simplex, wyabstrahowane z 

takich złożeń, jak apsakóti ʽopowiedziećʼ, atsakóti ʽodpowiedziećʼ, pãsakoti a. pasakóti 

ʽopowiadać; mówićʼ. Te czasowniki to denominativa od nazw czynności typu ãpsakas 

ʽzawiadomienie o czym; opowieśćʼ, ãtsakas ʽodpowiedźʼ, pãsaka ʽbajkaʼ, pãsakas 

ʽopowieśćʼ (por. bylóti ⇐ bylà). — Neoosn. sako-: sakõvas ʽopowiadacz epickiʼ (neol.). 

 sakrameñtas 2 p.a. ʽsakramentʼ, gw. sekremeñtas, stlit. też zokromentas CGL 

ʽSacramentʼ (PAŽ 555) — zapoż. z nwn. Sakramént n. Por. stbłr. sakramentъ, błr. 

sakrámant, -u ⇐ pol. sakrament, -u. 

 sakramentõrius, -iaus 2 p.a. DP ʽsakramentarzʼ ⇐ zapoż. z pol. przest. sakramentarz, -

a ʽkalwinista, kalwin, reformowanyʼ (SW VI, 9). Brak w SLA, LKŽ i ALEW. 

 salà I 4 p.a. wsch.-lit. ʽwieśʼ (war. selà). Odpowiednik łot. sala ts. N.m. Salà 4x, Sãlos 

12x. Łączy się ze stwn. sal ʽmieszkanie, izbaʼ i łac. solum n. ʽziemia, gruntʼ, przen. 

ʽpodstawa, podłoże, podeszwaʼ, mianowicie jako drw. na SO od pwk. pie. *sel- ʽzatrzymać 

się gdzie, osiedlić się w jakimś miejscuʼ (zob. LIV
2 528; brak wzmianki o lit. salà). Por. 

werbalny SO w łac. soleō, -ēre ʽmieć zwyczaj, być przyzwyczajonym, zazwyczaj coś 

czynićʼ, goc. saljan ʽzatrzymywać się, bawić gdzie, przebywaćʼ < pie. *sol-éi̯e- (por. LIV
2, 

l.c.). Wynika z tego, że etymologicznym znaczeniem salà było ʽprzebywanie w pewnym 

miejscu, pobytʼ, stąd ʽmiejsce pobytuʼ oraz ʽmiejsce zasiedlone, zagospodarowaneʼ. Por. 

WSO: toch. B sāle ʽgrunt, glebaʼ < *sōl-o-. — Comparandum słowiańskie: scs. selo n. 

ʽἀγρός, pole, ziemia uprawnaʼ, ros. seló ʽwieśʼ i ʽziemia uprawnaʼ, czes. selo ʽpastwiskoʼ 

(pol. sioło ʽwieśʼ jest rusycyzmem). Wokalizm e stanowi tu problem, ponieważ nie ma dlań 

paraleli ie. Możliwe, że psł. *solo ʽwieśʼ < pie. *sol-o-m zmieniło wokalizm o pod wpływem 

syn. *sedlo ʽosiedleʼ, utworzonego od pie. *sed- ʽsiedzieć, być osiedlonymʼ (LIV
2 513). Por. 

goc. sitls ʽsiedzenieʼ. Z drugiej strony por. łac. sella ʽstołek, krzesłoʼ, orm. etł ʽmiejsce, 

przestrzeńʼ z pie. *sed-leh2-. Refleksy zach.-słow.: stczes. sedlo ʽosada, siedzibaʼ, sedlák 

ʽchłop, wieśniakʼ, pol. przest. siadło ʽgniazdo, siedliskoʼ (zam. *siodło, por. stpol. osiedle 

ʽsiedziba, zagrodaʼ < *ob sedlě adv. ʽprzy wsiʼ, przysiodłek ʽgrupa domówʼ), siodłak ʽchłopʼ 

(por. Boryś 548). Refleksy płd.- i wsch.-słow. ze zmianą dl > l: scs. selo ʽσκηνή, namiot, 

buda, chata; σκήνωμα, mieszkanie, domʼ, bg. seló ʽwieśʼ, sch. sèlo, pl. sȅla, ros. seló, gen. 

sëla ʽwieśʼ (por. REW II, 606). — Drw. salìnis žmogùs ʽwieśniakʼ). Vb. denom. salelióti 

ʽbiegać po wsi w poszukiwaniu czegośʼ (⇐ salẽlė). — N.m. Pasaliaĩ, Pãsalis, Užùsaliai, 

cps. Salagalỹs, Didžiãsalis 3x, Naujãsalis (por. Naujãsodis), Júodasalės, Sẽnasalis, 

Varñasalis, Vilk̃asalė (część tych toponimów może mieć sb. salà II za osnowę). 

 salà II 4 p.a. wsch.-lit. 1. ʽwyspa (na rzece, jeziorze, morzu)ʼ, SD «ostrow, kępa na 

rzece», 2. ʽsuche wzniesienie na bagnieʼ, 3. ʽbłotnisty brzeg rzekiʼ, 4. ʽdziałka ziemi, zagonʼ 

(Da dvi sãlos rugių liko kirst ʽZostały jeszcze dwa zagony żyta do zżęciaʼ), 5. ʽkawałek 

ziemi ornej wśród łąkʼ, 6. ʽpolana w lesieʼ (Visa salẽlė eglynė išknista šernų ʽCała polanka w 

jedlinie [została] rozryta przez dzikiʼ). Odpowiednik łot. sala ʽwyspa; wzniesienie na 

bagnieʼ, bērzu sala ʽlasek brzozowy w wielkim lesieʼ, drw. saliņa ʽlasek świerkowy a. 
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sosnowyʼ.535 W tym związku wymienia się również stpr. hapaks salus EV ʽpotok deszczowy, 

Reynflis [Regenbach]ʼ wraz z n.m. Rangesalus, Wuskewisalus (AON 138, 211). Por. LEW 

758. Niezupełnie jasne. Wychodząc od takiego derywatu jak ãtsala, można dopatrywać się w 

salà formacji deprefigowanej, kiedyś należącej do czasownika złożonego *at-selti 

ʽodpływaćʼ lub *ap-selti ʽopływaćʼ. Paralele: taikà ⇐ sántaika; šlaĩmas ⇐ atšlaĩmas. Gdy 

chodzi o pwk. *sel-, to w SE jest on zaświadczony ze znacz. ʽpodchodzić chyłkiem, skradać 

sięʼ, zob. selė́ti. Natomiast przy SO sal- ukazuje się znacz. ʽciec, rozlewać sięʼ, por. Vanduo 

atsãlo iki vartų ʽWoda podeszła aż do wrótʼ (LKŽ XII, 86, s.v. 2 sálti, są̃la, sãlo). W tym 

kontekście wydaje się możliwe powiązanie salà z jednej strony z gr. ἕλος, -εος n. ʽbłonie, 

wilgotna łąka; błota, trzęsawisko; łacha na rzeceʼ, z drugiej strony ze sti. sáras- n. ʽstawʼ, < 

pie. *selos-. Por. Beekes 2010, 415, ale bez wzmianki o lit. salà. — Drw. ãtsala ʽmiejsce, 

gdzie rzeka wrzyna się w ląd, zatoka rzeczna, buchta; płycizna, mielizna w rzeceʼ, pasalỹs 

ʽbrzeg rzeki przeciwległy do wyspyʼ, salavà ʽpiaszczysta łacha lub wyspa na rzeceʼ, salijà 

ʽłąka nadrzecznaʼ (znacz. etym. ʽłąka zalewowaʼ). Czy tu należy salãtis, -čio ʽryba boleń, 

Aspius aspiusʼ? — Zapoż. litewskie w błr. salá ʽwyspa na rzece a. jeziorze; skalisty próg w 

nurcie rzeki; suche wzniesienie na bagnieʼ (Laučjute 72, ĖSBM 11, 297). — N.jez. Salà 2x 

(⇒ n.m. Sãlos, rej. Rõkiškis), Saláičiai, Sãlakas a. Salakaĩ, Sãlantas, Salìnis 9x, Salinėl̃is, 

cps. Salapéraugis. N.rz. Salà, Saliẽtis, Salìnė, cps. Ùpsala (dosł. ʽwyspa na rzeceʼ, war. 

Ùpstala), Sãlupis, Salùpis oraz Salipỹs (ze zmiany *Sali.upys > *Saľupys; por. žiùpsnis > 

žìpsnis), n. wyspy na jeziorze: Pirčiãsalis (por. pirtìs). N.m. Salãmiestis (por. miẽstas). 

 saladỹnai 2 p.a., saladýnai, -ų 1 p.a. m.pl. gw. 1. ʽsłodziny, pozostałość ze słodu, z 

którego wydobyto wszystkie części potrzebne do wyrobu piwaʼ, 2. ʽmęty w naczyniu z 

piwem, kwasem do piciaʼ — zapoż. ze stbłr. solodiny, por. błr. saladzíny, -dzín f.pl. 

(Brückner 1877, 129, SLA 193, LEW 758, ALEW 886). — War. saladỹnos f.pl. ʽsłodzinyʼ 

(m.in. BRB, DP, SD). 

 są́laja 1 p.a. przest. ʽzlanie się w jedno, spłynięcie dwu rzekʼ — z *san-laj-ā, 

dewerbalne abstractum na SO laj-V ⇐ lej-V od vb. cps. su-si-líe-ti ʽzlać się, spłynąć w 

jednoʼ, prs. gw. susìleju ʽspływam, zlewam sięʼ. Zob. líeti, sán-. Paralele: atlajà, išlajà, 

ùžlaja, užúolaja; ãtlajas. — W słowiańskim stoi do porównania psł. *sŭ-loja w polskiej n.rz. 

Sloja (prawy dopływ Supraśli, zob. NMP IX, 118), jak też psł. *sŭ-loj-ĭ ʽcoś, co zlano w 

jednoʼ ⇐ *sŭ-li-ti, por. słń. slȍj ʽkałużaʼ, sch. slȏj ʽwarstwa, ławicaʼ, ros. sloj ʽsłój, warstwa, 

pokładʼ, pol. słój ʽsłój w poprzecznym przekroju drzewa, pierścień rocznego przyrostu 

drewna; cylindryczne naczynie szklane, przeznaczone do przechowywania płynnych 

produktów spożywczychʼ. 

 salamãkas 2 p.a. gw. 1. ʽniewyrośnięte, zakalcowate ciasto, chleb z zakalcemʼ, 2. 

ʽsłodka kaszaʼ — ze zmianą rodzaju zapożyczone z błr. gw. salamáxa, -i ʽpotrawa w postaci 

gęstego kisielu; zacierka; rzadkie ciastoʼ, por. ros. gw. solomáxa m.in. ʽnalewka ze słodu, 

miodu a. wódkiʼ (SRNG). War. salamėk̃as, salamõkas, z metatezą: samalãkas. Por. LEW 

758n., ĖSBM 11, 299. Wyraz podejrzany o pochodzenie orientalne, zob. Stachowski 491n. 

 salanka ʽsolniczkaʼ: SD salunka «solnica» — zapoż. z błr. gw. salánka, -i (ĖSBM 11, 

301). Por. błr. liter. saljánka, -i, ros. solónka. Lit. a za słow. a też w baránka i slūžánka. Zob. 

SLA 193, LEW 759 (brak w ALEW). Zob. też zalcierkà. 

 salaujỹs, -o 4 p.a. wsch.-lit. ʽsłowik, Luscinia philomelaʼ (Salaujaĩ giema ʽSłowiki 

śpiewająʼ), forma kontrahowana z salavėj̃us, -aus 2 p.a. ts. (Salavėj̃us gražiai giema ʽSłowik 

pięknie śpiewaʼ) — obie formy zostały przekazane w LZŽ; brak w LKŽ. Chodzi o zapoż. ze 

 
535 LEW 758 wskazuje na letonizm fiń. salo ʽwaldiger Ort, Einödeʼ, est. salu ʽMorastinsel, Hügel im Morastʼ i 

liw. sala ʽInselʼ. 
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stbłr. solovej, błr. salavéj ʽsłowikʼ (por. ros. solovéj, strus. solovii, < psł. *solvĭjĭ). — Fakt 

powyższy może mieć pewne znaczenie dla przewijającej się w prutenistyce hipotezy, że stpr. 

hapaks salowis EV ʽsłowik, Nachtegal [Nachtigall]ʼ jest slawizmem, który dostał się do Prus 

przy pośrednictwie jęz. litewskiego, zob. Berneker 1896, 137, Trautmann 1910, 417 (bez 

wskazania formy lit.). Levin 1974, 104 zaliczył salowis do grupy spornych slawizmów jęz. 

staropruskiego. AON 149 widział salowis w osnowie toponimów stpr. Saloweiten, war. 

Soloweiten, Solowiten, Salweygeyten i Salwitten. — Inne hipotezy na temat salowis wysunęli 

Būga, RR II, 585 (prapokrewne z lit. gw. šalṽas a. šalvìs ʽryba Salmo thymallusʼ; wspólnym 

mianownikiem ma być barwa upierzenia względnie skóry), Endzelīns 1943, 241 (salowis ma 

być prapokrewne z ros. solovéj) oraz Mažiulis, PKEŽ 4, 47n. (rekonstrukcja *śalav(i)a- ʽptak 

o szaro-żółtawym upierzeniuʼ ⇒ ʽsłowikʼ, co ma być spokrewnione z šalṽas, šalvìs). 

 saldõtas 2 p.a. ʽżołnierz w armii rosyjskiejʼ — zapoż. ze stbłr. saldatъ ʽżołnierz 

moskiewskiʼ, ros. soldát ʽżołnierzʼ (⇐ nwn. Soldat m.), por. ZS 49, LEW 759. Z wymianą 

sufiksu: saldõkas. Zob. też žalniẽrius. — Drw. saldotystà a. saldokystà ʽżołnierka, służba 

wojskowaʼ (Berniokai bėgdavo Amerikon nuo saldokystos ʽChłopaki uciekały do Ameryki 

przed służbą wojskowąʼ), saldokỹstė ts. 

 saldùs, -ì 3, 4 p.a. ʽsłodkiʼ : łot. sal̂ds ts., < pbsł. *sald-u-. War. akc. sáldus, -i 1 p.a. W 

słowiańskim temat na -u- został przesłonięty na skutek sufigowania *-ko-, por. scs. sladŭkŭ 

ʽἁλικός, słodkiʼ, słń. sládek, -dka, sch. slȁdak, ukr. solódkyj (ros. sládkij jest pożyczką 

cerkiewną), czes. sladký, pol. słodki. Lit. paralela: saldùkai obuoliaĩ m.pl. ʽsłodkie jabłkaʼ. 

— Od osnowy pie. acc. sg. *sh2-él-, *sal- ʽsólʼ (o tym zob. s.v. sólymas) utworzono w jęz. 

łacińskim vb. denom. sallō, -ere ʽsolić, konserwować w roztworze soliʼ < *sal-de/o- wraz z 

ptc. pf. salsus ʽposolonyʼ < *sald-to- (por. de Vaan 535). W germańskim taki sam formant 

dentalny utworzył vb. denom. *sal-ta- ʽsolić (goc. saltan, stang. sealten, stwn. salzan). Od 

niego urobiono następnie sb. postvb. *salta- n. ʽsólʼ (goc. stisl. salt, as. salt, stwn. salz), które 

wyparło odziedziczoną nazwę soli, por. Kluge-Seebold 616, EWD 1162. Odpowiednie vb. 

denominativum na *-de/o- musiało być znane również bałto-słowiańskiemu. Przemawiają za 

tym w pierwszym rzędzie dwa derywaty od osnowy werbalnej na -d-: 1° adi. *sald-u-, znacz. 

etym. ʽposolony, przyprawionyʼ, 2° factitivum *sald-ī-, znacz. etym. ʽprzyprawiać do 

smakuʼ. Specyfika rozwoju bsł. przymiotnika polegała na przesuwce znaczeniowej od 

ʽprzyprawiony soląʼ via ʽsmacznyʼ do ʽsłodkiʼ. Inne objaśnienia dają NIL 586, ALEW 887: 

saldùs < pie. *sal-dh3-u- (złożenie członów *sal- ʽsólʼ i SZ *dH3- ⇐ *deH3- ʽdać, dawaćʼ) i 

Kroonen 425 (rekonstrukcja pie. *sh2el-d-u-, gdzie suf. *-d- jest paralelny do tego, który 

występuje w *su̯eh2d-u- ʽsłodkiʼ). — Vb. denom. 1. sals̃ti, sals̃ta (*sald-sta), pasald̃o (war. 

sãlo) ʽstawać się słodkimʼ, SD salstu «słodnę» (⇒ neoosn. sals-: sals̃vas ʽsłodkawy – o 

piwie, jabłkuʼ), 2. saldė́ti, -ja, -jo ʽstawać się słodkimʼ, 3. sáldinti, sald̃inti a. sáldyti ʽsłodzić, 

osładzaćʼ (por. łot. saldinât obok cs. sladiti, ros. solodítь ʽsłodzićʼ). Prs. cs. slaždǫ ma 

odpowiednik w lit. gw. sáldžiu do sáldyti. — Drw. nominalne: saldaĩnis ʽcukierekʼ, sald̃ė 

ʽsłódʼ i ʽchleb razowyʼ, saldės̃is ʽsłodyczʼ, saldìniai obuoliaĩ m.pl. ʽsłodkie jabłkaʼ, 

saldytelỹs, -ė ̃ʽbardzo słodkiʼ, saldókas ʽsłodkawyʼ, SD saldokus «przysłodszy», saldumýnai 

m.pl. ʽsłodyczeʼ (por. gardumýnai), saldū̃niniai obuoliaĩ m.pl. ʽsłodkie jabłkaʼ, z dysymilacją 

n-n > d-n: saldū̃diniai obuoliaĩ ts. (na temat neosufiksów -ūnin- i -ūdin- zob. pietū̃ninis). 

Cps. saldãturgis ʽtarg poprzedzający większe święta, zwł. Boże Narodzenieʼ (por. turg̃us), 

saldymėsės f.pl. b.z.a ʽmięso nie nadające się do solenia, np. serce, wątroba, płucaʼ (dosł. 

ʽsłodkie mięsoʼ, por. mėsà; war. żm. sald̃meisės, sald̃meisiai), sald̃mėsės pl.t.f. ʽtrzustka, 

pancreasʼ. Zob. jeszcze sálti.  

 są́lyga 1 p.a. ʽwarunek, zastrzeżenieʼ, pl. są́lygos ʽwarunki, okoliczności czemuś 

towarzysząceʼ. Analiza: są-lyg-a, neologizm stworzony na podstawie vb. cps. su-lýg-ti 
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ʽzgodzić się co do pewnych składników umowy, uzgodnić cenę, zapłatęʼ. Zob. s.v. lýgtis, 

sán-. — Drw. sąlygìnis a. są́lyginis ʽwarunkowyʼ, są́lygiškas ʽumowny, symboliczny, 

nierealistycznyʼ. Vb. denom. są́lygoti ʽuzależniać od warunku, uwarunkowywaćʼ. 

 salýklas 1 p.a. ʽsłód, wysuszone skiełkowane ziarno zboża, zwł. jęczmienia, stosowane 

przy wyrobie piwaʼ. War. salýkla; z dysymilacją l-l > n-l: sanýklas; z zanikiem l: saýklas (LD 

§ 217); z wtórnym e: selýklas, selýkla, SD džiavinu selyklų «ożdżę słod» [ʽsuszyć kiełkujące 

ziarna w słodowni; sporządzać słódʼ, SPXVI]. W sprawie a > e por. serbentà, servalaĩ i 

sejõnas. Formacja jest dewerbalna, ale dwuznaczna: 1° utworzona suf. -kl- od neoosn. saly-, 

wyodrębniomej z *salyti ʽsporządzać słódʼ (por. valgyklà ⇐ válgyti), 2° utworzona neosuf. -

ykl- od osnowy sal- jak w sálti ʽstawać się słodkimʼ, sãlinti ʽsłodzićʼ. Z jęz. łotewskiego por. 

ìesals ʽsłódʼ (wsch.-lit. įs̃alas ts.), vb. denom. ìesalinât ʽmieszać słódʼ.  

 są́lytis, -čio 1 p.a. ʽstyczność z czym, kontaktʼ (Mes turime sueiti į sąlytį su priešu 

ʽMusimy wejść w styczność z nieprzyjacielemʼ) — neologizm stworzony na podstawie vb. 

cps. su-si-lyt-ė́ti ʽstykać się z czymʼ. Por. susiliẽsti s.v. liẽsti. 

 salotà 2 p.a., gen.sg. salõtos bot. ʽsałata, Lactucaʼ — zapoż. ze stbłr. salata, błr. saláta, 

-y ⇐ pol. sałata, -y (LEW 760, ZS 49, ĖSBM 11, 301). War. salóta, salótė, salõtė. — Drw. 

salõtos f.pl. ʽsałatka, surówka z warzyw przyrządzona jak sałataʼ. 

 salp̃as 4 p.a. 1. ʽmała zatoka, buchta na rzece lub jeziorzeʼ, 2. gw. ʽmielizna otaczająca 

wyspęʼ, 3. gw. ʽkępa na rzece lub jeziorzeʼ. N.rz. Sálpas a. Salp̃as, n. łąki Salpaĩ (por. łot. 

Sal̂pene). Nawiązanie słowiańskie: psł. *solpŭ, por. rcs. slapŭ ʽfala, wir wodnyʼ, słń. sch. 

slȃp ʽwodospadʼ (przest., gw. ʽfalaʼ), czes. slap ʽskalny próg na rzeceʼ (por. IEW 899, Snoj 

667). Z innym sufiksem: salpà ʽteren zalewowy rzeki; zatoka rzeczna; mielizna otaczająca 

wyspęʼ, n.rz. Salpà. Formacje na SO salp- od niezachowanego w bałtyckim pwk. *selp- 

ʽciec, tryskać; być w ruchuʼ. Por. rcs. vŭslěpati ʽwyciekać – o strumieniuʼ, SZ slĭpati ʽbić – o 

źródleʼ. Tu może też ros. Solpa (nazwa progu skalnego na rzece Msta; też nazwa kilku rzek), 

zob. REW II, 693. Pwk. *selp- uchodzi za rozszerzenie przez -p- takiego pierwiastka 

prymarnego, który tkwi w formach lit. selė́ti ʽskradać sięʼ, sálti ʽpłynąćʼ oraz salà ʽwyspaʼ 

(pie. *sel-), zob. IEW 899, Būga, RR I, 333; II, 305, 584, LEW 760. W LIV
2 brak jest lemmatu 

*selp-.  

 salp̃ti, salpstù, salpaũ gw. 1. ʽsłabnąć, mdleć, tracić przytomnośćʼ, DP salpt 

ʽomdlewaćʼ, 2. ʽulatniać się, wietrzeć, np. o wódceʼ (Alutis karsta, brangvynas salpsta ʽPiwo 

gorzknieje, wódka wietrzejeʼ) — wariant do alp̃ti (zob.), który pojawił się w następstwie 

metanalizy formy apsalp̃ti. Ta ostatnia powstała przez elidowanie przedakcentowego i w 

formie zwrotnej *ap-si-alp̃ti ʽosłabnąćʼ. Paralele: sìlgti, silsė́ti oraz skáutis, stvérti, zgrìbti. 

Zob. Fraenkel, Studi baltici 3, 1933, 115. — War. z samogłoską e: selp̃ti, -stù, -aũ ʽsłabnąćʼ, 

selp̃ti, -ia, -ė ʽboleć, pobolewać, np. o zębie; pragnąć; syczeć z bóluʼ, też selb̃ti, -iù, -iaũ 

ʽsmucić się, martwić się; czuć się słabymʼ. — Drw. sálpėti, -ju, -jau ʽomdlewać, mdlećʼ, 

sélpėti, -ju, -jau ʽopadać z sił, słabnąćʼ, selpė́ti ʽpobolewać (o sercu, zębie); bardzo chcieć, 

pragnąćʼ, selp̃inėti ʽchodzić głodnym, przymierać głodemʼ, selp̃inti ʽiść powoliʼ. Sb. selp̃is, -

ė ʽczłowiek niechlujny, niedbały; niedołęga, niezdaraʼ. 

 sálti, są̃la (*sa-n-la; war. sálsta), sãlo 1. ʽstawać się słodkim a. słodszymʼ (SD salstu 

«słodnę»), 2. ʽbardzo chcieć, pragnąćʼ, 3. ʽprzygasać – o ogniuʼ, 4. ʽpoczuć się sennym, 

osłabionym, mdlećʼ. Chodzi tu o neopwk. sal-, który wyabstrahowano z prs. sal-sta, czyli 

formacji denominatywnej od przym. saldùs ʽsłodkiʼ. Warianty prs. są̃la, salña i sãla są z 

pewnością młodsze od sálsta (akut uwarunkowany sufigowaniem -sta-, por. typ gìmstu s.v. 

gìmti). — Drw. salė́ti ʽstawać się słodkim; bardzo chcieć; źle się palićʼ, sãlinti ʽsłodzić, zwł. 

o słodzieʼ. Nomina: salià ʽsłodkośćʼ, salýklas (zob.), sãlymas ʽwoda słodzonaʼ, sálkanas a. 
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salk̃anas ʽsłodkawyʼ (por. sárkanas). — Gdy sálsta uległo metanalizie sáls- + -ta, pojawiły 

się drw. sálstelėti a. sálstelti ʽnabrać słodkawego smakuʼ, salz̃ganas ʽsłodkawy, ledwo 

słodki, za mało słodkiʼ (o neosuf. -ganas zob. s.v. balz̃ganas). 

 salvė́ti, salṽa, salvė́jo ʽpowoli ciec, cieknąć, spływać małą strugą, sączyć sięʼ (Iš beržo 

pavasarį salva sula ʽWiosną z [naciętej] brzozy wycieka oskołaʼ. Iš kopūstų bačkos salva 

ʽCieknie z beczki z kapustąʼ), też o smarkach (Šalta, net iš nosies salṽa ʽZimno, nawet z nosa 

się sączyʼ) — prawdopodobnie durativum stanu na -ė-, utworzone od zanikłego nomen 

*salva(s) ʽpłyn, cieczʼ. Dalej do sálti, są̃la, sãlo ʽciecʼ (s.v. salà II), por. n.rz. Sálva, 

Salvùkas. Paralelne denominativa: varvė́ti ⇐ varṽas; šalvė́ti ⇐ *šalvas. 

 są́malas 1 p.a. gw. 1. ʽmąka grubo zmielonaʼ, 2. ʽzapas mąki mający wystarczyć do 

przyszłorocznych żniwʼ — deverbativum od vb. cps. su-mál-ti ʽzemleć, umlećʼ, su-si-mál-ti 

ʽzemleć sobie, dla siebieʼ (por. niżej sánkalas). War. pl.t.f. są́malos; z nieorganicznym m: 

są́malmas. Por. málti, sán-. — Drw. są́malinis sb. 1. ʽzapas mąki mielonej zimąʼ (do tego 

sáumalinis, gdzie sau° przypomina pary saunarỹs : sąnarỹs i sáunešos : są́našos), 2. ʽto, co 

się zmełło za jednym razem, mlewoʼ, są́malinis adi. ʽgrubo zmielonyʼ (mìltai są́maliniai, t.y. 

nepitliavoti ʽmąka niepytlowana, tj. nieprzesiewana na pytluʼ), sąmalinỹs ʽzimowy zapas 

mąkiʼ. 

 sãmanos, -ų/-ų̃ 1, 3 p.a. f.pl. 1. bot. ʽmszaki, Bryophytaʼ, 2. bot. ʽporosty, Lichenes, 

krótki mech na korze drzew, na kamieniachʼ, 3. ʽcienka skórka okrywająca jądro dojrzałego 

orzechaʼ. SD: samanos «mech drzewny», samanas aprauju «mech obrywam z drzewa», 

samanos, žolė marių «porost wodny, morski», samanomis apaugįs, samanuotas «mchem 

obrosły, mszysty». Analiza: sam-anā-. Budowa jak w gárbanos, plãskanos, strãzdanos. 

Etymologia nieustalona, zob. przegląd hipotez w LEW 761 (pominięte w ALEW). Zapoż. 

litewskie w błr. gw. sámany (⇒ samaníca) ʽmchy, miejsca porosłe mchamiʼ (PZB 4, 360, 

ĖSBM 11, 308). — Drw. samãnė 1. ʽdzika pszczoła a. trzmiel, Bombusʼ, 2. bot. ʽmech 

torfowiec, Sphagnumʼ, 3. ʽbimber, samogonʼ, samanýnas a. samanỹnė ʽmiejsce podmokłe, 

porośnięte mchem, z krzakami borówek i siedliskami wężyʼ (war. sufiksalne: samanýčia a. 

samanyčià; samanykščià, samanýkščius, samanýkštė), samanìnės f.pl. ʽtorfʼ, samãnius ʽkto 

zbiera mech; kto chodzi zaniedbany, kudłaty, rozczochranyʼ (por. sufiks w skarmãlius, 

skrañdžius), samanójai m.pl. ʽkłaki mchu służące do uszczelniania drewnianych ścian 

domuʼ, samanõkai m.pl. ʽkępki mchu na dachu, strzeszeʼ. Vb. denom. samanóti intr. 

ʽpokrywać się mchemʼ, przen. ʽzaniedbywać się, opuszczać sięʼ, tr. ʽwtykać mech między 

belki ścianyʼ (war. samanúoti). — N.m. Samanaĩ, Samãnė, Samãniai, Samanỹnė 2x, 

Pasamãnė 2x. 

 samaritõnas 2 p.a. stlit. ʽsamarytaninʼ, f. samaritonkà (samaritanka) 2 p.a. 

ʽsamarytankaʼ — zapoż. z pol. samarytanin, samarytanka (SLA 194, LEW 761). 

 samatà 3 p.a. przest., gw. 1. ʽaksamitʼ, 2. ʽwyprawiona w pewien sposób koźla skóraʼ 

— zapoż. z prus.-niem. samet ʽaksamitʼ (GL 115). War. m. sùmatas (GL 121). Por. nwn. 

Samt m., wcznwn. Sammet, śrwn. samīt, samāt ts. ⇐ stfr. samit ⇐ śrgr. ἑξάμιτον ʽz sześciu 

nici [utkany]ʼ (EWD 1163). — Stlit. somitas ʽaksamitʼ ⇐ pol. przest. samit, -u (ze śrwn. 

samīt). Por. SLA 203 (brak w ALEW). Zob. też aksómas i mãšastas. 

 są́matas 1 p.a. wsch.-lit. ʽrzemień lub sznur służący do ściągnięcia chomątaʼ (war. 

są́mata), np. Są́matas yrà apatìnis ir viršutìnis ʽ«Sąmatas» jest spodni i wierzchniʼ — 

deverbativum na SO i z suf. -a-, *sam-mata- < *san-mata-, urobione od vb. cps. su-met-, 

sumèsti ʽo sznurze, rzemieniu: ściągnąć, ciasno opasać, mocno związaćʼ, susimèsti ʽściągnąć 

sobieʼ. Paralela: pãmatas ⇐ pamèsti. Por. użycie czas. sumèsti w zdaniach: Kiečiau sumesk 

są́matą ʽMocniej ściągnij rzemień chomątowyʼ. Palaidai sumetei są́matą – išsikinkis ʽLuźno 
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opasałeś rzemień – [koń] się rozprzęgnieʼ. Atleisk są́matą, kad arklys atsigertų ʽPoluzuj 

rzemień chomąta tak, aby koń mógł się napićʼ. — Tu także: są́mata ʽkosztorysʼ, są́matos f.pl. 

ʽkupa śmieciʼ ⇐ sumèsti ʽrzucić na kupę, złożyć do kupyʼ. Paralele: są́malas, są́malos ⇐ 

su(si)málti; są́našos ⇐ sunèšti.  

 samavõras 2 p.a. gw. ʽsamowar, metalowy grzejnik na węgiel drzewny, służący do 

gotowania wody na herbatęʼ — zapoż. z błr. samavár, -a (⇐ ros. samovár, -a, zob. REW II, 

574). War. samovãras 2 p.a. Por. ZS 49, LEW 761. — NDŽ II, 676 dał wzmiankę o 

lituanizacji tego slawizmu w dwóch formach: 1. pãtverdis, -džio (przest.), co jest kalką 

ruskiego złożenia, z członami pat- ʽsamʼ i vérda prs. ʽwrze, gotuje sięʼ, 2. virtùvas, co jest 

neologizmem, opartym na vìrti ʽgotować (się)ʼ. Obecnie DLKŽ zaleca użycie virdulỹs w 

znacz. ʽsamowarʼ (zob. s.v. verd-). 

 sámbaris, -io 1 p.a. gw. 1. ʽzebranie ze składkowym przyjęciem, zwł. po zakończeniu 

siewów lub żniwʼ, 2. ʽpoczęstunek z zebranych u gospodarzy darów, urządzany przez 

pasterzy na Zielone Świątki (w Auksztocie) lub na Boże Ciało (na Żmudzi)ʼ — 

konkretyzowane nomen actionis z suf. -i̯a- i SO bar- ⇐ ber- od vb. cps. su-ber-̃ti ʽzsypać 

razem, nasypaćʼ. Znacz. etym. ʽskładkaʼ. — Z innymi tematami: sambaras stlit. ʽdanina, 

podatekʼ (por. zapoż. pãbaras), sambarės DP f.pl. ʽskładyʼ, sámbarios f.pl.: SD
1 <sumbarias> 

«skład», SD <subarios pinigu> «skład, składane pieniądze». Odpowiedniki łot. suõbara 

ʽdanina kościelnaʼ, suõbari m.pl. ʽodpadki wełnyʼ, suobars, suobaris ʽchłop sprzedający na 

targu w miasteczkuʼ. Pod względem formalnym nasuwa się paralela w postaci scs. sŭborŭ 

ʽzebranie, zgromadzenie, rada; świętoʼ, pol. zbór, zboru ʽprotestancka społeczność religijnaʼ. 

Zob. też ALEW 888. 

 sámbėgis, -io 1 p.a. ʽzbiegowisko, zgromadzenieʼ, 2. ʽzbieg dwu dróg, dwu torów 

kolejowychʼ, 3. ʽzbieg okolicznościʼ — nomen actionis na -i̯a- od vb. cps. su-si-bė́g-ti 

ʽzbiegać się, zlewać sięʼ. War. sánbėgis (por. sánbrolis ob. sámbrolis). Zob. bė́gti, san-. — Z 

innym sufiksem: gw. są́bėgos f.pl. ʽprzybysze; uchodźcyʼ (Dabar mūsų Ignalina iš są́bėgų 

ʽTeraz nasze Ignalino jest pełne przybyszówʼ). Por. sámbūris ⇐ susibùrti. 

 samdà 4 p.a. 1. ʽnajem, wynajemʼ (samdõs sutartìs ʽumowa najmuʼ), 2. hist. 

ʽdzierżawa, pachtʼ, 3. coll. ʽogół pracowników najemnychʼ (Jo samda didelė: trys vyrai, 

keturios mergos ir piemuo ʽWielka jest jego «samda»: trzech mężczyzn, cztery dziewczyny i 

pastuchʼ), war. m. sam̃das — postwerbalne nomina na -a, -as od neoosn. samd- ⇐ samdýti 

ʽnajmować kogoś do pracyʼ (iter. na -dy- do sémti ʽczerpać, zaczerpywaćʼ). Paralele: skald-à 

⇐ skáldyti (skélti), nárd-a ⇐ nárdyti (nértis), stum̃d-as ⇐ stumdýti (stùmti). Nie liczą się z 

neoosnową na -d- interpretacje porównawcze figurujące w NIL 100 oraz ALEW 182 i 889: 

sam̃das ma być starym wyrazem złożonym typu wed. saṃdhā́- f. ʽÜbereinkunft, Vertragʼ, 

przy czym człon °das ma reflektować pie. temat *-dhh1-ó- (pwk. na SZ do pie. *dheh1- 

ʽkłaśćʼ). Podobnie już wcześniej BSW 47, ŽD 100, LEW 761, jak i Vaillant IV, 765. W 

następstwie takiego tłumaczenia lit. samdýti przestaje być apofonicznym caus.-iter. od sémti, 

a staje się denominativum od samdà (co od razu popada w sprzeczność ze sposobem 

odmiany, por. samdaũ, nie †samdiju). Krytyka zastanego stanowiska w SBS II, 147n. 

Ambrazas 1993 nie dyskutuje wyrazów samdà, sam̃das. — Drw. samdiniñkas a. samdinỹkas 

ʽparobekʼ, SD
1 sumdinykas «naymit, naiemnik» (⇒ samdininkáuti ʽbyć parobkiemʼ), 

samdinỹs ʽnajmita, parobek, wyrobnikʼ, SD sumdinys «naiemnik» (⇒ samdiniáuti ʽbyć 

parobkiemʼ). 

 samdikáuti, samdikáuju, samdikavaũ gw. ʽgodzić się, umawiać się o pracęʼ — nomen 

agentis †samdikas nie jest zaświadczone, wobec czego trzeba uznać, że mamy tu wyraz z 

neosuf. -ikau-, dołączonym do neoosn. samd- ⇐ samdýti ʽnajmować do pracyʼ. Neosufiks 
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został wyodrębniony w grupie denominatywów typu kūlikáuti ʽnajmować się do młóceniaʼ 

⇐ kūlìkas ʽmłocarzʼ. Inne neologizmy z -ikau- to mainikáuti i pelnikáuti. 

 samdýti, samdaũ, samdžiaũ 1. ʽnajmować kogoś do pracyʼ, 2. ʽwerbować najemników 

do wojskaʼ, 3. ʽwynajmować u kogoś pokój, mieszkanieʼ — iterativum z suf. -dy- i SO sam- 

⇐ sem-, por. sémti ʽczerpać, nabieraćʼ. Budowa i apofonia jak w trámdyti ⇐ trémti; tvárdyti 

⇐ tvérti i rámdyti ⇐ rìmti. Zatrata intonacji (†sámdyti) niewyjaśniona. Z wtórnym e: 

sémdyti, sem̃dyti, semdýti (wyrównanie do sémti). Cps. pasumdau SD «naymuię czego u 

kogo; przenaymuię kogo na co», pasumdyti namai SD «komora naiemna», melúoja kaĩp 

pasamdýtas ʽkłamie jak najętyʼ. Refl. pasisamdýti ʽnająć sobieʼ, lója kaĩp pasisam̃dęs 

ʽniejasno się wyrażaʼ (dosł. ʽszczeka jak najętyʼ), parsisamdýti ʽnajmować się do robotyʼ. — 

Ptc. prs. pass. sam̃domas ʽnajemnyʼ: sam̃domas darbiniñkas ʽrobotnik najemnyʼ, laisvaĩ 

sam̃domas dárbas ʽpraca na akordʼ, sam̃domoji kariúomenė ʽwojsko najemne, najemnicyʼ. 

— Neoosn. samd- (⇐ samd-ýti): samdinė́ti ʽnajmowaćʼ, nomina: pasumdytas SD
1 «naiemny; 

jurgieltnik», samdà (zob.). — Neoosn. samdy- (⇐ samdý-ti): pasamdýtojas: SD 

pasumdytojas «arendarz» (syn. ažupirkėjas), «naymacz» (syn. ažuduotojas), samdytinis: SD 

samdytiniai [m.pl.] «jurgieltnik» (syn. alginykai), SD sumdytinis «naiemnik» (syn. 

sumdinys), samdýtojas ʽkto najmuje kogoś do pracy; kto wynajmuje coś komuʼ, SD
1 

sumdytojas «naymacz». 

 są́myšis, -io 1 p.a. 1. ʽzamieszanie, zamęt, popłochʼ, 2. ʽpomieszanie materiiʼ (war. 

sąmyšỹs) — nomen actionis z suf. -i̯a- i st. wzdłużonym myš- ⇐ miš- od vb. cps. su-si-mìš-ti 

ʽzmieszać sięʼ, zob. mìšti i sán-. Znacz. etym. ʽzmieszanie, zamieszanieʼ. Paralele: są́lytis, 

są́jūkis. WSZ myš- ma nawiązanie w łot. mīstît ʽmieszaćʼ < pb. *mīš-stī-, mīstelêt ʽmieszaćʼ.  

 są́mojis, -jo 1 p.a. 1. ʽpolot w sposobie rozumowania, wyrażania się, dowcipʼ, 2. 

ʽdowcip, powiedzenie pobudzające do śmiechu, żartʼ (są́mojus krės̃ti ʽstroić żartyʼ, są́mojus 

kirs̃ti ts.) — nomen actionis z suf. -i̯a- od vb. cps. su-mó-ju, -mójau ʽodzyskuję orientację, 

pojmujęʼ (NDŽ IV, 286), zob. móti, sán-. Znacz. etym. ʽrozumienie, orientacjaʼ. — Drw. 

sąmojìngas ʽdowcipny; zmyślnyʼ. Vb. denom. sąmojáuti ʽzdradzać polot; opowiadać 

dowcipyʼ. 

 są́monė 1 p.a. ʽświadomość; przytomność, pełnia władz psychicznych i fizycznychʼ, 

nesą́monė ʽniedorzeczność, absurdʼ — nomen actionis z suf. -ė- i WSO *mān- od man-, por. 

vb. cps. sumanýti m.in. ʽzorientować się, zrozumieć, pojąćʼ. Por. manýti, sán-. Inne podobnie 

zbudowane rzeczowniki wymieniono s.v. príemonė. — Z innym sufiksem: są́monia bibl. 

ʽrozum, roztropność; to, co się doradza, radaʼ. — Drw. sąmonìngas ʽświadomy, rozmyślny, 

uświadomionyʼ. Vb. denom. įsąmonė́ti ʽprzekonywać się; odzyskiwać przytomnośćʼ, 

įsą́moninti ʽuświadamiać kogoʼ. 

 sámpilas 1, 3 p.a. 1. ʽzapas mąki lub zboża zsypany do beczek, przeznaczony na zimę i 

przednówekʼ, 2. hist. ʽdanina w zbożuʼ, 3. ʽkopiec, kupa kamieniʼ. War. sánpilas ʽzapas 

ziarna; miejsce na ziarno; plewnikʼ. Rekonstrukcja: *san-pil-as ⇐ vb. cps. su-pìl-ti ʽzsypać w 

jedno miejsceʼ. Co do asymilacji *np > mp por. s.v. im̃pilas i sán-. — Drw. sampilìnis 

ʽdotyczący zapasu zimowegoʼ, np. sámpilinis píenas ʽzapas kwaszonego mleka 

przeznaczony na dni postneʼ. 

 sámplaika 1 p.a. ʽcoś zespolonego w całość, połączenie, powiązanie, zespółʼ (žõdžių 

sámplaika gram. ʽpołączenie wyrazoweʼ) — sb. postverbale od neoosn. °plaik-, 

wyabstrahowanej z czas. sekundarnego typu suplaikstýti ʽsplątaćʼ. Por. SE w pliẽkti ʽłączyć 

(pasma, włókna, nici) przy splataniuʼ.  

 samplatà 3 p.a. ʽnagromadzenie czego; płaszczyzna, powierzchniaʼ. Adverbia: vienojè 

samplatojè ʽna całej powierzchniʼ, sámplata, samplatà 1. ʽpo/na całej powierzchni, 
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szerokościʼ, 2. ʽrówno z brzegiem rzekiʼ (Upė samplatà eina ʽRzeka płynie równo z 

brzegiemʼ. Sámplata sužėlę javai ʽZboże zazieleniło się na całej powierzchniʼ), samplatõs, 

samplatõ, samplàt ts. Odpowiednik staropruski w n.jez. Samplat, Samplot (AON 150), 

spolszczone: jez. Sąpłat, wieś Sąpłaty (NMP XIII, 72). Niejasny jest war. tamplatõs (Par 

tvaną vanduo bėga tamplatõs ʽPodczas powodzi woda płynie równo z brzegiem [rzeki]ʼ). 

Brak vb. cps. †su-plet- (inf. †suplėsti, zob. plės̃ti) skłania do przypuszczenia, że sámplata 

zostało utworzone przez analogię, mianowicie drogą prefigowania san-/sam- przy osnowie 

nominalnej plat- jak w platùs ʽszerokiʼ. Paralele: sántaupos (s.v. taupýti), sántausa (s.v. 

tausóti). 

 sámplovos, -ų 1 p.a. f.pl. 1. ʽpomyje, woda po myciu naczyń, zwykle z resztkami 

jedzeniaʼ, 2. ʽnamuł, osad naniesiony przez wodę powodziowąʼ — konkretyzowane 

abstractum z suf. -ā- i WSO plov- (*plāv-V), utworzone od vb. cps. su-plóv-ė, prt. do 

supláuti 1. ʽzmyć naczyniaʼ, 2. ʽo prądzie rzeki: znieść, nanieść czegoʼ. War. sánplovos 

ʽpomyjeʼ. Sg. sámplova ʽnamulisko, obszar pokryty namułemʼ (syn. są́našos), por. pol. n.m. 

Sampława w Olsztyńskiem (NMP XIII, 42). Paralele dla st. wzdłużonego: sánkrova ⇐ 

sukráuti; sánpjova ⇐ supjáuti; są́rova ⇐ suráuti. — Oprócz tego jest syn. sùplavos ʽpomyjeʼ 

(Sùplavos tokios tinka kiaulėms ʽTakie pomyje to dla świńʼ), poświadczający SP 

niewzdłużony plav-V. — Z innym prefiksem: ìšplovos ʽwypłuczyny, pomyjeʼ ⇐ išpláuti 

ʽwypłukaćʼ. 

 sámstyti, sámstau, sámsčiau ʽczerpać, nabierać; wyczerpywać (wodę z dna łodzi); 

zbierać szumowiny z rosołuʼ — frequentativum z suf. -sty- i SO sam- ⇐ sem-, por. sémti 

ʽczerpaćʼ. Paralele apofoniczne: lámstyti ⇐ lìmti/lémti; vángstyti ⇐ véngti; tvárstyti ⇐ 

tvìrti/tvérti. War. akc. samstýti; war. analogiczny: sémstyti (jak sémti). — Neoosn. samsč̓ - 

(⇐ sámsčiau): sámsčioti ʽczerpać jedno po drugimʼ (wtórnie sémsčioti). Por. nársčioti ob. 

nárstyti i ramsčióti ob. ramstýti. — Neoosn. samst-: sámsterti ʽnieco zaczerpnąć z garnkaʼ. 

Sb. postvb. sámstis ʽwarząchew, chochla; sak na rybyʼ (por. ram̃stis ⇐ ramstýti; sprą́stis ⇐ 

sprą́styti). War. *sanstis (asymilacja), zmieniony insercją k w sánkstis ʽsak na rybyʼ; od tego 

sánktis ts. (wymiana zakończenia jak w ram̃stis ⇒ ram̃tis). Vb. denom. sámsčiauti a. 

sámsčiuoti ʽłowić ryby za pomocą «samstis»ʼ, samstinė́ti ʽzbierać szumowiny przy pomocy 

«samstis»ʼ. — Neoosn. samsty-: sámstymas ʽczerpanie, sámstytojas ʽkto czerpie wodęʼ. 

 sámtis, -čio 1 p.a. 1. ʽczerpak do cieczy lub ciał sypkich, warząchew, chochla, łyżka 

wazowaʼ, SD <sumtis> «warzecha», 2. SD <sumtis muroriu> «kielnia murarska», 3. ʽłopata 

do wsuwania pieczywa do piecaʼ, 4. ʽsieć na ryby lub raki w kształcie worka rozpiętego na 

kabłąkach, sakʼ, SD <sumtis> «sak, sieć», 5. SD <sumtis megztas del źuwu> «kaszerz» [ʽsieć 

workowata na drobne rybyʼ, SPXVI]. Sb. sam̃tis jest młodszym wariantem w stosunku do 

sam̃stis (zob. sámstyti), które uległo metanalizie na sam- + -stis, w następstwie czego doszło 

do wymiany neosuf. -stis na -tis. Paralele: ramstýti ⇒ ram̃stis ⇒ ram̃tis; kvapstýti ⇒ kvapstìs 

⇒ kvaptìs. Opaczna jest analiza *sam-tja- w ŽD 328 i ALEW 889 («o-stufige Ableitung von 

sémti»), ponieważ założony formant nie pociąga za sobą apofonii. — War. sámtė, samtẽlė 

(Kuo ilgesnis samtẽlės, tuo geriau ʽIm dłuższy [jest] trzonek chochli, tym lepiejʼ) – z uwagi 

na brak war. *samstė (⇐ samstýti) trzeba uznać derywację sámtis ⇒ sámtė. — Drw. sámtinis 

sb. ʽsieć w formie «samtis»ʼ, sámtinis adi. ʽo drzewie: nadające się do wyrobu chochliʼ, 

sámtinė sauja ʽgarść o objętości warząchwiʼ. — N.jez. Samtẽlis, n.rz. Samtùkė. 

 sán-. Praeverbium su- złożeń werbalnych ma odpowiednik w prefiksach sán-, sám- i 

są́- nominów, które zostały od tych złożeń utworzone. Zmienna forma prefiksu pochodzi 

stąd, że on dostosowuje się do początkowej spółgłoski (samogłoski) leksemu, mianowicie w 

następujący sposób: 1. war. sám- staje przed zwartą wargową p, b, 2. war. sán- przed zwartą 

zębową i tylnojęzykową, 3. war. są́- (a) przed szczelinowymi s, š, ž, (b) przed resonantami r, 
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l, m, n, j, v oraz (c) przed samogłoskami. Przykłady: 1. sám-plaika ʽskojarzenie, połączenieʼ, 

sám-pūva ʽzgnilizna, próchnoʼ, sám-brėškis ʽzmrokʼ, sám-bėgis ʽzbiegowiskoʼ, 2. sán-taka 

ʽściek, spływ, zbieg (dwu rzek)ʼ, sán-dūra ʽzetknięcie się, stykʼ, sán-kalba ʽzmowa, spisekʼ, 

sán-grūdis ʽścisk, ciżbaʼ, 3 a. są́-spara ʽwęgieł domuʼ, są́-šlavos f.pl. ʽśmieciʼ, są́-žinė 

ʽsumienieʼ, 3 b. są́-raizga ʽsplotʼ, są́-lyga ʽwarunek, okolicznośćʼ, są́-malas ʽzapas mąki na 

latoʼ, są́-našos f.pl. ʽosad naniesiony przez wodę, namuliskoʼ, są́-jūdis ʽruch społecznyʼ, są́-

voka ʽpojęcieʼ oraz 3 c. są́-auga ʽzrost, zrośnięcie się (kości)ʼ. — Słowiański odpowiednik 

lit. prefiksu również ukazuje się w trzech allomorfach, por. 1. scs. sǫ- przed spółgłoską 

zwartą lub szczelinową, 2. scs. sŭn- przed samogłoską i 3. scs. sŭ- przed spółgłoską nosową 

(co tłumaczy się asymilacją i degeminacją w pierwotnych sekwencjach *sŭm-n., *sŭn-n.). 

Przykłady: 1. sǫpĭrĭ ʽprzeciwnikʼ (stpol. sąpierz, gen.sg. sąprza ʽpozwany a. powód w 

procesie sądowym; przeciwnikʼ) ⇐ sŭpĭrěti ʽsprzeczać sięʼ; sǫprǫgŭ ʽzaprzągʼ ⇐ *sŭpręšti 

ʽsprząc, złączyćʼ (w jednym jarzmie, w jednym zaprzęgu); sǫsědŭ ʽsąsiadʼ, dosł. ʽrazem, 

obok siedzącyʼ ⇐ sŭsěsti ʽsiąść razemʼ, 2. sŭn-ěsti ʽzjeść, spożyćʼ, sŭn-ęti ʽzdjąćʼ, sŭn-ęti sę 

ʽzgromadzić sięʼ, sŭn-iti sę ʽzejść się, spotkać sięʼ oraz 3. sŭ-měsiti ʽzmieszaćʼ, sŭ-nesti 

ʽodnieśćʼ. — Praep. *san-, SZ *sun wywodzi się od liczebnika ʽjedenʼ, pie. *sem/*som/*sṃ 

(IEW 902; inaczej Beekes 1995, 221: od adv. ʽrazemʼ). Rekonstrukcja: 1° pbsł. SP *san < 

*sam < pie. SO *som adv. ʽrazem, wespółʼ (zob. BSW 249n., GJL III, § 756, LEW 935). Por. 

wed. sám prvb. i praep. ʽrazem, z, jednocześnieʼ, w złożeniach sam-V obok sa-C, np. sámiti- 

f. ʽzejście się, spotkanieʼ, sapátnī- f. ʽwspółżona, Mitfrauʼ, staw. hə̈̄ m ʽrazemʼ, mław. hąm ts. 

— 2° pbsł. SZ *sun < *sum < pie. SZ *sṃ (zob. sù). Paralele: gr. ἀδελφός m. ʽrodzony bratʼ, 

starsze ἀδελφεός ts. z *hadelphei̯os < pie. *sṃ-gu̯elbh-ei̯os ʽpochodzący z jednego (*sem-) 

łonaʼ, sti. ságarbhyaḥ ʽeodem utero natusʼ (gárbha- m. ʽłonoʼ < pie. *gu̯olbh-o-). Osobno 

zob. súo-. 

 sąnarỹs, -io 3 p.a. 1. ʽpołączenie kości, staw, przegubʼ, 2. ʽczłonek ciała, część ciała, 

organʼ, 3. przen. ʽczłonek organizacjiʼ, 4. przen. ʽparagraf w książce; artykuł wiary, dogmatʼ, 

5. gram. ʽrodzajnikʼ — pierwotnie zapewne abstractum z suf. -i̯a- i SO nar- od vb. cps. su-

nér-ti ʽspleść, sczepić, złączyćʼ, su-si-nérti ʽspleść się, złączyć sięʼ (zob. nérti II, sán-). 

Znacz. etym. ʽzłączenie, powiązanieʼ. Paralele: są́jūdis ⇐ sujudaũ; sángulis ⇐ sugult̃i; 

są́rėmiai ⇐ susirem̃ti. W kwestii st. o por. są́laja, są́matas, są́spara, są́varta. Zob. też LEW 

762, ALEW 889. — Z innymi tematami: są́nara ʽzbieg, stykʼ, kampų̃ są́nara ʽstyk kątów w 

budowliʼ (por. są́spara, są́varta), są́naras: SD <sunaras> «staw w ciele», są́naris 1 p.a., gw. 

sáinaris (por. wtórne ai w sáispara, šáinošai, zob. LD § 151), sąnariùs, acc.pl. są́narius 3 

p.a. DP ʽczłonekʼ, SD <sunarius> «członek», SD
1 <sunariu sopulis> «scyatyka» [ʽrwa 

kulszowaʼ]. — War. z prefiksem sau-: saunarỹs ʽstawʼ, co przypomina sáumalinis ob. 

są́malinis. 

 są́našos, -ų 1 p.a. f.pl. ʽmateriał naniesiony przez wodę, wiatr, zwł. namuł i gałęzie 

naniesione przez wodę powodziowąʼ (Sąnašos rodo, kolek upis buvo užtvinęs ʽS. pokazują 

jak wysoko podniosła się wodaʼ) — konkretyzowane nomen actionis z suf. -ā- i SO naš- ⇐ 

neš- od vb. cps. su-nèš-ti ʽznieść w jedno miejsceʼ. Znacz. etym. ʽzniesienieʼ ⇒ ʽto, co 

zniesionoʼ. Por. LEW 762. Rzadsze war. sąnašỹs, sąnašùs; z nieorganicznym r: šarnãšius 

(por. šatãnas > šatrãnas). Odpowiednik łot. našs ʽnamułʼ jest zapewne derywatem 

wstecznym. — Drw. sąnašliùs ʽnamuł powodziowyʼ (por. skaĩtlius ⇐ skait-). Vanagas 224 

włącza tu n.jez. Našỹs (⇒ n.m. Antãnašė), jak i łotewskie n.rz. Naša, Našas-strauts. — 

Godny uwagi jest refleks noš- < WSO *nāš- w gwarowych war. są́nošos lub są́nošai m.pl. 

(šą́nošos, šą́nošai i – ze zmianą šą́ w šái – šáinošai, por. LD § 151).  

 sandalipa CGL ʽnosze do przenoszenia trumny, Bahr [Bahre]ʼ (PAŽ 405). Niejasne. 

LKŽ wymienia również war. sandapila (Nesselmann). Por. mõrai. 
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 sándara 1 p.a. 1. ʽbudowla, strukturaʼ, 2. ʽpokójʼ, 3. stlit. ʽprzymierze w sensie 

religijnymʼ — dwuznaczne: 1° sb. postverbale na -ā- od iteratywu sudarýti (zob. darýti), por. 

sántvarda ⇐ sutvárdyti ⇐ tvérti; sántaika ⇐ susitáikyti ⇐ suteĩkti, 2° prymarne abstractum z 

suf. -ā- i SO dar- od vb. cps. su-der-ė́ti ʽzgodzić się, ułożyć się, zawrzeć umowęʼ (zob. 

derė́ti, sán-). — Forma zaprzeczona nesándara: SD nesundara «niesnaska; niezgoda», 

nesundarus SD
1 «niestworny»); nesūdara: SD nesudara «rozrożnienie, rozerwanie», 

nesudarų darau SD «rozrażniam drugich» (syn. perskiriu; por. pol. przest. rozróżnić 

ʽrozdwoić, rozbracić, rozerwać przyjaźń, rozłączyćʼ, L). — Stlit. też sandaria ʽzgoda, 

przymierzeʼ, np. kad juos vedu sandarion, kalavijus siekia PK 9023 ʽgdy zgodę wspomionę, 

mieczow pomykająʼ [ʽgdy wiodę ich do zgody, sięgają po mieczeʼ]. kaip ypačia pečėtis 

sandarios Dieva su mumus PK 19725 ʽjako osobliwa pieczęć przymierza Boskiego z namiʼ. 

— Drw. sandarùs 1. ʽściśle przylegający, bez szczelin, szczelnyʼ (⇒ sandariaĩ adv. 

ʽszczelnieʼ, sandãrinti ʽuszczelniaćʼ), 2. ʽprzylegający, lepkiʼ, 3. ʽzgodnyʼ (m.in. DP), SD 

«jednomyślny» (syn. vienaširdis), 4. ʽoszczędnyʼ. — WSO dor- < *dār-: sándora 1. ʽpokój, 

brak wojnyʼ, 2. stlit. ʽzgodaʼ (koki sándora yra Christaus su velinu? DP 7051 ʽcoż za zgoda 

iest Chrystusa z czartem?ʼ), 3. ʽtraktat pokojowyʼ, 4. ʽrokowaniaʼ, 5. ʽTestament jako część 

Pisma św.ʼ 

 sándėlis, -io 1 p.a. 1. ʽskład, magazynʼ, 2. gw. ʽzłożony na zimę zapas serów i masłaʼ 

— dewerbalne nomen loci na -lis od neoosn. sudė- ⇐ vb. cps. su-dė́-ti ʽzłożyć w jedno 

miejsceʼ, su-si-dė́ti ʽzłożyć sobie jako zapasʼ. Paralelne deverbativa to ìndėlis, ìšdėlis, 

príedėlis i ùždėlis. — Drw. wsteczny: sañdas ʽskładnik, część czegoʼ (por. priẽdas ⇐ 

príedėlis), zob. SBS II, 147.  

 sandėt̃kas 2 p.a. gw. ʽmleko lub masło od krów trzymanych na obcym pastwiskuʼ — 

analiza: sandėt-kas, dewerbalny rzeczownik na -k- od neoosn. san-dėt- ⇐ ptc. prt. pass. 

sudė́tas od vb. cps. su-dė́-ti ʽzłożyć w jedno miejsceʼ. Por. żm. sándėtas ʽto, co złożono na 

zapasʼ (GJL II, § 455). Paralele słowotwórcze: praduõtkas ⇐ pradúotas; pridėt̃kas ⇐ 

pridė́tas; pavýtkas ⇐ pavýtas. Zob. też sándėlis. 

 sángrūda 1 p.a. 1. ʽto, co się nagromadziło w jednym miejscu i stanowi przeszkodęʼ, 

zwł. ledų̃ sángrūda ʽzator lodowyʼ, 2. ʽtłok, ściskʼ (Ant tiltų buvo neapsakoma sangrūda ʽNa 

moście panował nieopisany ściskʼ). Z innym sufiksem: sángrūdis, -džio 1. ledų̃ sángrūdis 

ʽzator lodowyʼ, 2. ʽtłok, ściskʼ (Žmonių sángrūdis salėje ʽTłok ludzi w saliʼ). 

Konkretyzowane nomen actionis na -ā-, -i̯a- od vb. cps. su-si-grū́d-u, -grū́sti ʽstłoczyć sięʼ 

(zob. grū́sti I). Paralela: są́našos ⇐ sunèšti. — N.m. Sangrūdà (por. Santakà). 

 sángulas, -ė 1 p.a. gw. ʽkochanek, -nkaʼ — nomen agentis z suf. -a- od vb. cps. su-gul-̃

ti ʽpołożyć się razem z kimś innymʼ. Z innym tematem: sángulis (zob.). — Drw. sángulovas 

ʽkto sypia z kimś na jednym posłaniuʼ (por. sugulõvas ʽkochanekʼ). Vb. denom. sanguliáuti 

ʽmieć kochanka lub kochankę, cudzołożyć, oddawać się rozpuścieʼ, ⇒ sanguliãvimas 

ʽcudzołóstwoʼ. 

 sángulis, -io 1 p.a. 1. ʽpora, gdy wszyscy idą spać lub poszli spaćʼ, 2. ʽakt spółkowaniaʼ 

— nomen actionis z suf. -i̯a- od vb. cps. su-gul-̃ti ʽpołożyć się (spać), położyć się razemʼ. 

Por. gult̃i, jak też porównywalny drw. sánkirdis ʽpora, gdy wszyscy się budzą, wstają z 

łóżekʼ (s.v. kird-). — War. na SW gūl-: sángūlis 1. ʽogólne kładzenie się spaćʼ (paralele: 

są́jūkis ⇐ sujùkti; są́sūka ⇐ susùkti), 2. ʽakt płciowy, spółkowanieʼ (Giminių sangūlis yra 

laikomas kraujomaiša ʽStosunek płciowy osób spokrewnionych uchodzi za kazirodztwoʼ).  

 sánkaba, są́kaba 1 p.a. ʽzłącze, klamra, skobel u drzwiʼ, SD sųkaba «ankra» [ʽklamra 

żelazna do spajania, wiązania ze sobą części budowli, belek lub muruʼ, SW] (syn. sųvara 

mūro) — konkretyzowane nomen actionis na -ā- od vb. cps. su-kab-ìnti ʽsczepić, złączyćʼ 
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(zob. kabė́ti, sán-). Znacz. etym. ʽsczepienie, złączenieʼ. Paralele: są́junga, są́spara. Człon 

°kaba ukazuje się też w stlit. ažukaba ʽzawiasaʼ, užkaba ʽzasłonaʼ. 

 sánkalas 1, 3 p.a. żm. 1. ʽpoprzeczka łącząca boczne drewna krosienʼ, 2. ʽśnica, 

złożona z dwu drążków osada dyszlaʼ — konkretyzowane nomen actionis na -a- od vb. cps. 

su-kál-ti ʽzbić razemʼ. Zob. kálti, sán-. Paralela: są́malas. 

 sánklomas 1 p.a. gw. ʽrodzaj szwu: mocny szew z nawrótką, używany np. przy szyciu 

workówʼ, sánklomu siū́ti adv. ʽszyć z nawrótkąʼ. Czy chodzi tu o nomen na -m-, *san-klo-m-, 

pochodzące od vb. cps. su-kló-ti ʽzłożyć razemʼ? Por. sánklotinai: Siūk sánklotinai! ʽSzyj z 

nawrótką!ʼ — Z powodu wokalizmu -u- zamiast -o- niejasne są warianty 1° sánklumu adv.: 

Maišus siuvam sánklumu, kad stipriau būtų ʽWorki szyjemy sanklumu, aby były mocniejszeʼ 

i 2° sánklum a. sañklum adv. ʽz rzędu, po koleiʼ (Tris dienas sánklum miškan važinėjau 

ʽPrzez trzy dni z rzędu jeździłem do lasuʼ). 

 sant-, stlit. osnowa participium prs. act. ʽbędącyʼ. Pdg. męski: nom.sg. *sąs < pb. 

*sants < pie. *h1s-ónt-s (por. wed. sán ʽbędącyʼ). Dziś nieużywane, zastąpione przez esą̃s, 

formę analogiczną do prs. esù ʽjestemʼ. Formy starolitewskie: sg. acc. sañtį, gen. sañčio, dat. 

sañčiam a. sañčiui, instr. sančiù, loc. sañčiame (pl. nom. sañtys, zam. *są). Pdg. żeński: sg. 

nom. santì, acc. sañčią, gen. sañčios, dat. sañčiai, instr. sančià, loc. sañčioje, pl. nom. 

sañčios. Zob. GJL III, § 552, Zinkevičius 1981, § 615. Odpowiedniki ie.: scs. sǫt-, nom.sg. sy 

ʽbędącyʼ, gen.sg. sǫšta, łac. sons, sontis ʽwinien, zasługujący na karęʼ, wed. sán, satáḥ 

ʽbędącyʼ, < pie. *h1s-ónt-, gen.sg. *h1s-ṇt-és. Zob. NIL 235, LIV
2 241, de Vaan 574. — 

Forma nom.sg.f. santì ʽbędącaʼ, dostosowana do osnowy sant- przypadków zależnych, 

weszła pewnie na miejsce pb. *sintī a. *suntī jako refleksu pie. *h1s-ṇt-ih2, por. wed. satī́ 

ʽbędącaʼ. — Odnowiona forma participii prs. act. ma postać es-ant- (zob. esù). Jest to 

formacja na st. pełnym pwk. *h1es-, porównywalna z takim refleksem, jak np. gr. joń. ἐών, ἐ-

όντ-ος ʽbędącyʼ < *h1es-ont- (gr. att. ὤν, ὄντος w następstwie kontrakcji). Osobno zob. esą̃. 

— Drw. sančius, -iaus: SD <sunćius> 1. «bytność rzeczy» (syn. buitis, būtybė, esybė, būklė), 

2. «jestestwo» (syn. esybė, buitis), vieno sunčiaus «jednoistny» (syn. vienos esybės) – 

prawdopodobnie neologizmy Szyrwida. Jak neologizmy wyglądają też złożenia víensantis 1. 

ʽżyjący w samotnościʼ, 2. ʽleżący na uboczu, ustronny, odosobnionyʼ (por. víenas), víensanti 

f. ʽsamotna kobietaʼ. 

 sántaika 1 p.a. ʽzgoda, pokójʼ — sb. postvb. na -ā- od vb. cps. sutáikyti m.in. 

ʽpogodzić jedno z drugim; pojednać zwaśnione stronyʼ, refl. susitáikyti (Kap nori sustáikyt, 

perka arielką ir gadijasi ʽJak chcą się pogodzić, kupują wódkę i godzą sięʼ). Por. prymarne 

su-teĩk-ti ʽzgadzać się ze sobą; żyć w zgodzieʼ (⇒ nesùteika ʽniezgodaʼ, SD
1 «niezgoda»). Co 

do prefiksu sán- por. syn. sántara ⇐ sutart̃i. — Drw. nesántaika ʽniezgoda, wrogośćʼ, pl. 

ʽniesnaskiʼ (war. gw. nesùtaika, nesū́taika), santaikùs ʽzgodny, niekłótliwyʼ (⇒ santaikìngas 

ts.). Drw. wsteczny deprefigowany: taikà (zob.). 

 sántaka 1 p.a., santakà 3 p.a. ʽmiejsce spłynięcia dwu rzek; delta rzekiʼ — rzeczownik 

dewerbalny z suf. -ā- i SO tak- ⇐ tek- od vb. cps. su-tek-ė́ti ʽzbiegać się, zlewać sięʼ (zob. 

tekė́ti). Nomen loci wywodzi się z nomen actionis ʽzbieganie się, spływanie w jednoʼ 

(paralela: są́laja ʽzlanie się w jedno, spłynięcie dwu rzekʼ ⇐ susilíeti ʽzlać się, spłynąć w 

jednoʼ). Z innymi tematami: santakỹs, sántakis, sántakas. Odpowiedniki łotewskie: satakas 

f.pl. ʽmiejsce, gdzie się schodzą dwie drogi, rozdroże, rozstajʼ ⇐ satecêt ʽspłynąć w jednoʼ; 

bez apofonii: łot. sate̦ka ʽzbieg dwu rzek; rozdroże; miejsce spotkaniaʼ, satękas pl. ʽdopływy, 

źródłaʼ. — Nawiązanie słowiańskie: strus. sutokŭ ʽzbieg dwu strumieniʼ < psł. *sǫtokŭ 

ʽścieknięcie w jednoʼ (por. REW III, 52). Inne podobnie zbudowane rzeczowniki zebrano s.v. 

tãkas. — N.rz. Santakà 2x, Sántakas, Sañtakis, Santakỹs. N.m. Sántaka 2x, Santakà 7x, 
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Santakaĩ 3x, Sántakis (por. pol. n.m. Santok, Sątok, wieś przy ujściu Noteci do Warty, NMP 

XIII, 48n.). — War. bez apofonii: sántekis, sánteklis; zob. też sutekmė ̃s.v. tek-. — War. ze 

WSE tėk-: sántėkis, sántėklius ʽmiejsce spłynięcia dwu rzekʼ. 

 sántara 1 p.a., santarà 3 p.a. ʽzgoda, zgodność, harmoniaʼ — abstractum z suf. -ā- od 

vb. cps. su-tar-̃ti ʽzgadzać się ze sobą, żyć w zgodzieʼ (zob. tart̃i). Pl.t. santaraĩ ʽumawianie 

się co do wesela (między kawalerem i rodzicami panny młodej)ʼ. — Neoosn. santar-: 

sántaryba neol. ʽsobór (powszechny, ekumeniczny)ʼ, sántarios a. sántaros f.pl. ʽumawianie 

się co do weselaʼ, sántaris ʽumowa, transakcja (pieniężna)ʼ, sántarmė ʽzgoda; umowa, 

porozumienieʼ, sántartis f. ʽzgoda; umowaʼ, santarùs ʽzgodnyʼ, sántarvė ʽzgoda, zgodność, 

jedność; porozumienie, umowaʼ (war. sántervė).  

 sántykis, -io 1 p.a. ʽstosunek, związek, zależność; odnoszenie się do kogo a. czegoʼ, pl. 

sántykiai ʽstosunki (społeczne, gospodarcze, dyplomatyczne)ʼ — rzeczownik dewerbalny z 

suf. -i̯a- i SW tyk- ⇐ tik, urobiony od vb. cps. su-tìk-ti ʽspotkać się; zgodzić sięʼ lub refl. su-

si-tìkti ʽspotkać sięʼ. Podobny SW widać w núotykis (zob.). — Drw. sántykinis ʽwzględny, 

wyrażający stosunekʼ, vb. denom. sántykiauti ʽwspółżyć, być w kontakcie, utrzymywać 

stosunkiʼ, też ʽwspółżyć seksualnieʼ (war. sántykiuoti).  

 sántuoka 1 p.a. ʽmałżeństwo, związek małżeńskiʼ — deverbativum z suf. -ā- od vb. 

cps. su-si-tuõk-ti ʽpobrać się, zawrzeć małżeństwoʼ, zob. tuõkti I. Leksem tuok- nie został 

dotąd wyjaśniony. Nawiązanie do tekė́ti, tãkas (LEW 1141) nie wydaje się prawdopodobne. 

Warto zauważyć, że obok sutuõkti ʽpołączyć węzłem małżeńskimʼ istnieje bliskoznaczny 

czas. sutógti, -stu, -au ʽzawrzeć znajomość, koleżeństwo, przyjaźń, zaprzyjaźnić się; 

spowinowacić sięʼ (związany z łac. con-tāg-ēs ʽzetknięcie sięʼ < pie. *teh2g, zob. tógti) i że 

ten ostatni jest poświadczony również w wariancie z -k-: prt. sutókau do prs. sutókstu, inf. 

sutókti (LKŽ XVI, 482). Z tego spostrzeżenia wynika pytanie, czy tuok- w sántuoka nie 

ustaliło się na miejscu starszego *tuog? Nomina deverbativa z prefiksem sán- pokazują 

nieraz st. o jako nacechowanie apofoniczne względem osnowy, por. np. sántaka ⇐ sùteku, 

są́matas ⇐ sùmetu. Następnie trzeba zapytać, czy sántuoka nie zluzowało takiego *sántuoga, 

gdzie leksem miał postać SO, tuog- < pb. *tōg- < pie. *toh2g, w stosunku do osnowy 

werbalnej na SE, mianowicie tog- < pb. *tāg- < pie. *teh2g- (ʽdotknąć, ująćʼ, zob. tógti). 

Stosunek apofoniczny SE o ⇒ SO uo znajduje paralelę w klóti ⇒ klúonas. W konsekwencji 

tego należałoby podaną na wstępie formułę derywacyjną zmodyfikować następująco: 

sántuoka – deverbativum na SO od vb. cps. sutókti. To zam. starszego *sántuoga ⇐ sutógti. 

Prajęzykowe *san-tōg-ā ⇐ *su-tāg-ti. Wynikałoby z tego, że tuok- nie jest leksemem 

prymarnym, lecz neopierwiastkiem, który wyabstrahowano z drw. nominalnego sántuoka. — 

Drw. sántuokinis a. santuokìnis ʽmałżeńskiʼ. Vb. denom. sántokauti gw. ʽprzyjaźnić się, 

kochać sięʼ, gdzie -tok- różni się apofonią od -tuok- (por. sutókti ob. sutuõkti). Zob. też 

sutuoktùvės. 

 sãpalas 3 p.a. pot. 1. ʽbzdury, brednieʼ, 2. c. ʽgaduła, paplaʼ (⇒ sãpalis, sapãlius ts.). 

Analiza: sap-al-, twór dewerbalny. Pochodzenia dokładnie nie wyjaśniono. Przyjęte w LEW 

762 powiązanie z rzecz. sãpnas ʽmarzenie senneʼ jest mało pociągające z uwagi na to, że 

jego budowa nie znajduje motywacji na gruncie litewskim. Otrębski (GJL II, & 175) 

zauważa: «Pewna grupa wyrazów na -alas to rzeczowniki pochodzące od czasowników o 

znaczeniu onomatopeicznym. Wyrazy te oznaczają, ogólnie biorąc, puste gadanie, paplaninę 

oraz sprawcę tej ujemnej czynności», por. čiaũškalas ʽpuste gadanie; paplanina; paplaʼ ⇐ 

čiauškė́ti, čiáušku, wykrz. čiáukšt; marm̃alas ʽkto szybko i niewyraźnie mówi; papla, gadułaʼ 

⇐ marmė́ti, wykrz. mar-̃mar;̃ plẽpalas ʽpaplanina; bzdury, brednie; głupstwa; paplaʼ ⇐ 

plepė́ti (plepsė́ti, plèptelėti, wykrz. plè-plè, plèpt); taũškalas ʽpaplanina; paplaʼ ⇐ tauškė́ti, 

wykrz. táukšt, taũkšt. Może wobec powyższego należałoby spojrzeć na sap- jak na wariant 
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onomatopeicznego pierwiastka šap- (oboczność s-/š-)? Por. wykrz. šàp-šàp m.in. o 

mamrotaniu, o szeptaniu (Prilenda prie jo: šàp šàp į ausį), ⇒ šapsė́ti, -iù (suf. -sė-) ʽmówić 

niewyraźnie, niezrozumiale, mamrotać; seplenićʼ, też ʽszepcząc odprawiać czary, zwł. 

zamawiać chorobęʼ; drw. šapšė́ti, -iù (suf. -ė-) ʽmówić szeptem; szeptać pacierzeʼ ⇐ šap-š- 

(zob. šapénti I). — Vb. denom. sàpalioti, sãpalioti ʽpleść głupstwaʼ (por. marmaliúoti ⇐ 

marmãlius; plèpaluoti ⇐ plẽpalas; tauškaliúoti ⇐ tauškãlius). Wydaje się prawdopodobne, 

że znacz. ʽbzdury, brednieʼ (zob. wyżej) wywodzi się – jako despektywne – ze znacz. 

ʽformuła magicznaʼ (którą wyszeptują w trakcie zamawiania). 

 sãparas 1 p.a. 1. ʽsok tytoniowy, oleista ciecz zbierająca się w cybuchu fajkiʼ (syn. 

sývai), 2. ʽgnojówkaʼ, 3. ʽpostna potrawaʼ — zapoż. z pol. przest. sapor, -u ʽsos, podlewa, 

przyprawa, smak do czego przyrządzonyʼ (SW VI, 32; brak w LEW i POLŽ). War. sapórkai 

m.pl.: Pilnas cibukas saporkų, reikia išvalyti ʽCybuch jest pełen «saporkai», trzeba [go] 

wyczyścićʼ. Pypkos sapórkais patepk gyvatės įkandimą, ir atsileis ʽSokiem z fajki posmaruj 

miejsce ukąszenia żmii i [ból] przejdzieʼ. 

 sapelkà 2 p.a., gen.sg. sapẽlkos przest., gw. ʽpiszczałka, fujarkaʼ. War. sapė́lka 1 p.a. 

SD sapelka «piszczałka» [ʽinstrument dętyʼ] (syn. pypynė), «surma» [ʽrodzaj puzonu, trąba 

metalowa obszyta w skóręʼ], sapelka ilga «pomort» [ʽinstrument dęty wydający basʼ], 

sapelka raginė «kornet» — zapoż. ze stbłr. sopelka, por. błr. sapëlka, -i, ros. sopélь, -i 

ʽpiszczałka, fujarkaʼ (zob. SLA 194, ĖSBM 11, 313). — Drw. sapelkinykas SD «piszczek» 

[ʽgrający na instrumentach dętychʼ], sapelnykas SD «surmacz» [ʽgrający na trąbachʼ]. 

 sapiòras 2 p.a. przest. ʽsaperʼ (Ryteris) — zapoż. z ros. sapër, -a (⇐ fr. sapeur, od 

sap(p)e ʽokop strzelecki, transzejaʼ, REW II, 578). 

 saplỹs, -io 4 p.a. gw. 1. ʽ(zmarzły) sopel wiszący u nosa; śluz z nosa, smark, glutʼ, 2. 

przen. ʽsopel lodu u dachu (zwisający kawałek zamarzniętej cieczy wydłużonego kształtu, 

zwężający się ku dołowi)ʼ — forma singularis została dotworzona do sapliaĩ, -ių̃, co 

zapożyczone z pol. sople m.pl. (por. ros. sópli pl. ʽsmarkiʼ : ukr. sopty ʽgłośno oddychać, 

sapaćʼ, Boryś 567). LKŽ nie zaznacza obcości saplỹs. 

 sãpnas 4 p.a. 1. ʽwidzenie senne, majaczenieʼ, 2. przen. ʽmarzenie, przedmiot pragnień 

i dążeńʼ. War. sapnỹs, sãpnis, f. sapnìs SD: sapnas «spanie, sen, to co się śni», sapnas 

išsireiškia «wyiawia się komu sen». Odpowiednik łot. sapnis ʽsenʼ (war. sapns, sapenis, 

sapans, sapins), sapni redzēt ʽmieć sen, śnićʼ. Pochodzi z pb. *su̯apna- ʽspanie, senʼ przez 

uproszczenie zbitki nagłosowej *su̯-, podobnie jak w sakaĩ i sesuõ, sirg̃ti, šẽšuras (pytanie, 

dlaczego w innych wyrazach, np. svãras, švaistýti, zbitka sv- się utrzymuje, pozostaje na 

razie bez odpowiedzi). Por. LEW 762, ALEW 890. Formacja dewerbalna na SO, pie. *su̯óp-

no- ʽsenʼ, wywodząca się ze starszego tematu na *-n- (*su̯ep-n-), por. stir. súan, walij. hun, 

orm. k̒ un ʽsenʼ; brak odpowiednika słow. †s(v)onŭ. War. apofoniczne: 1. pie. *su̯ép-no- 

ʽsenʼ: stisl. svefn, toch. A ṣpäṃ, toch. B ṣpane, 2. pie. *sup-nó-: gr. ὕπνος ʽsen, drzemkaʼ, 

alb. gjumë ʽsenʼ, scs. sŭnŭ ʽsenʼ (*sŭpnŭ). Natomiast refleksy wed. svápna-, aw. xvafna- oraz 

łac. somnus ʽsenʼ są pod względem fonetycznym dwuznaczne: mogą odzwierciedlać 

zarówno pie. *su̯epno-, jak i pie. *su̯opno-. Zob. NIL 676, de Vaan 573, Beekes 2010, 1535. 

Ostateczną podstawą formacji tematycznej na *-n(o)- była osnowa *supn- heteroklitycznego 

gen.sg. *sup-n-ós, stojącego przy nom.sg. *su̯óp-ṛ, por. Kloekhorst 789. — Pwk. pie. *su̯ep-

/*sup- ʽusnąćʼ (LIV
2 612), por. wed. svapánt- ʽktóry usnąłʼ, svápa ipv. ʽśpij! zaśnij!ʼ, sváptu 

ipv. 3 os. ʽniech śpiʼ. Werbalny SO: wed. svāpáyati caus. ʽusypia kogośʼ, suṣvā́pa pf. ʽśpiʼ, 

stisl. svaf ʽusnąłʼ; WSO łac. sōpiō, -īre ʽuśpić kogo; uspokoić, ukoić; ogłuszyćʼ, przen. 

ʽzabićʼ, stisl. søfa ʽzabijaćʼ (*su̯ōp-i̯e-). — Słowiański pokazuje uogólniony st. zanikowy 

typu saṃpras. *sup-, por. scs. usŭpe aor., sŭpati inf. ʽspaćʼ (prs. sŭpitŭ wtórne, analogiczne 
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do ležitŭ ʽleżyʼ, bŭditŭ ʽczuwa, nie śpiʼ, por. ESJS 930), inchoat. usŭnǫti ʽusnąć; umrzećʼ, 

caus. usŭpiti ʽuśpićʼ (⇒ WSZ usypati ʽusypiaćʼ). Osnowa sŭp- może pochodzić z 

przekształcenia słabego tematu perfecti *su-sup- drogą dereduplikacji (zob. Villanueva 

Svensson, Balt XLIII:2, 2008, 190). W jęz. litewskim treść ʽspaćʼ wyraża się neologizmem 

miegóti (zob.). — Drw. sapniniñkas 1. ʽkto objaśnia snyʼ (BRB sapninykas ʽTraumdeuterʼ), 

2. ʽmarzycielʼ, 3. ʽsennikʼ, sapnỹs, -ė ̃ ʽktoś senny, ospały, niewyspanyʼ, sãpnius ʽkto śni, 

marzy; marzyciel; człowiek roztargnionyʼ, sapnõrius ʽmarzycielʼ (m.in. BRB; por. sufiks w 

klastõrius, viedmõrius). Vb. denom. sapnúoti (zob.). 

 sapnúoti, sapnúoju, sapnavaũ 1. ʽśnić, mieć widzenie senneʼ, 2. ʽmarzyć, roić o czymʼ, 

sapnavaũ sãpną ʽmiałem sen, śnił mi się senʼ, SD: sapnuoju «plotę; sni mi się», sapnavau 

«przyśniło mi się co» — vb. denominativum na -uo- od sãpnas ʽmarzenie senneʼ (zob.). 

Odpowiednik łot. sapnuôt, sapņuôt. — Neoosn. sapnuo-: sapnuõklis ʽten, komu się coś 

przywiduje; kto przez sen mówi lub we śnie chodzi; kto mówi głupstwaʼ, sapnúotojas ʽkto 

śni; marzyciel, fantastaʼ, przest. ʽjasnowidz, prorokʼ (por. apmeluotojas), cps. sapnúomirša c. 

ʽktoś roztargnionyʼ (por. mirš̃ti, užúomarša). Na skutek wtórnego odniesienia wyrazu 

sapnuõklis do sãpnas ustaliła się nowa segmentacja sapn-uoklis (por. neosuf. -uokl- w 

vaiduõklis ʽwidmo, zjawaʼ). 

 sarašnià 4, 2 p.a. wsch.-lit. ʽczterdzieści sztuk – o snopach zbożaʼ (Pripjoviau sarãšnią 

pėdų ʽNażąłem 40 snopówʼ) — zapoż. z błr. gw. sarašnjá, -í ʽczterdzieści snopówʼ (PZB 4, 

367). Por. błr. liter. saračnjá ʽczterdzieści sztuk czegokolwiekʼ ⇐ sórak ʽczterdzieściʼ, zob. 

ĖSBM 11, 318. 

 sarbavóti, sarbavóju, sarbavójau gw. ʽdoglądać, opiekować się starcem, chorymʼ, por. 

Reikia sarbavóti: kai aš pasensiu, tai muni kitas sarbavós ʽTrzeba opiekować się: jak ja się 

zestarzeję, to ktoś inny będzie mnie doglądaćʼ. War. serbavóti: Senį, ligonį serbavoti, t.y. 

topoti, kavoti JU ʽStarca, chorego pielęgnowaćʼ. Jasny jest tylko suf. -avo- (słow. 

pochodzenia). Pewne widoki na objaśnienie osnowy otwiera przypuszczenie o wtórności 

zbitki rb. Jeśli powstała ona z rp, to dla *sarp-avoti nasuwa się porównanie z sarp-ìnti 

ʽdoprowadzać do dojrzałości, czekać, nim (owoc) dojrzejeʼ, czyli caus. do sirp̃ti. Może 

należy tu wyjść od znacz. etym. ʽdoglądać młodego zwierzęcia hodowlanegoʼ > ʽczekać, nim 

dojrzejeʼ?  

 są́rėmiai, -ių 1 p.a. m.pl. ʽskurcze, kurczenie się mięśni, zwł. macicyʼ (neol.), gim̃dymo 

są́rėmiai ʽbóle porodoweʼ — dewerbalny rzeczownik ze WSE rėm- ⇐ rem- od vb. cps. su-si-

rem̃-ti ʽzewrzeć sięʼ, prs. 3 os. susìremia, prt. susìrėmė (zob. rem̃ti, sán-). Znacz. etym. ʽo 

mięśniach: zwieranie się, zaciskanie sięʼ. Paralele dla st. wzdłużonego: sánkrėkos, sántėkis, 

są́vėla. — Drw. są́rėminis ʽkurczowy, konwulsyjny, spazmatycznyʼ. 

 sargãlius, -iaus 2 p.a. gw. ʽkto stale niedomaga, ktoś chorowity, cherlakʼ (war. 

sargãlis) — pejoratywna nazwa osoby na -ius (-is), utworzona od neoosn. sargal- ⇐ 

sarg̃alas ʽchoroba, niedomaganieʼ (analiza etymologiczna: sarg-al- ⇐ sirg̃ti ʽbyć chorymʼ). 

Prawdopodobna jest tu derywacja przez analogię, oparta np. na proporcji spjaũdalas 

ʽplwocinaʼ : spjaudãlius ʽkto ma zwyczaj pluć, plwaczʼ = sarg̃alas : x (x = sargãlius). Co do 

ujemnie nacechowanych nazw osób na -(al)ius zob. GJL II, § 180. — Vb. denom. sárgalioti 

a. sarg̃alioti ʽzapadać na zdrowiu, niedomagaćʼ. W tymże znaczeniu używa się vb. sárgaloti, 

utworzonego wprost od sarg̃alas. — Z resegmentacji sárg-alio- pochodzi neosufiks takich 

czasowników, jak gỹvalioti, kaĩpalioti i vartalióti.  

 sárgas 3 p.a. ʽstróż, dozorcaʼ536, SD «stroż», anielas sargas SD «anyoł stroż» (syn. 

 
536 W użyciu przenośnym sárgas oznacza m.in. ʽcelownik karabinuʼ, ʽpióro kluczaʼ (Nulaužiau rakto sárgą 
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priveizdėtojas, apginėjas žmogaus), namykštis sargas SD «parobek, stroż domowy» — 

dwuznaczne: 1° drw. sekundarny, mianowicie sb. postverbale od *sargyti, tj. iteratywu na 

SO od sérgiu, sérgėti ʽstrzec, pilnowaćʼ (paralele: gãnas, nãras, vãdas), 2° drw. prymarny, 

n.agt. na SO sarg- ⇐ sérgiu (takie jest tradycyjne ujęcie). Śladem po iteratywie jest neoosn. 

sargy-, zob. niżej. Odpowiedniki bałtyckie: łot. sar̂gs ʽstróżʼ (pl. sargi ʽklocki drewnianego 

zamkaʼ), stpr. but-sargs ʽgospodarzʼ (kalka nwn. Haushalter m.), por. lit. námsargas ʽkto 

pilnuje domu pod nieobecność domownikówʼ (por. namaĩ). — Inne postverbalia: pasarga SD 

«ostrożność» (syn. apýdaira), prasargà a. prasárga ʽprzestrogaʼ (por. prasergu, SD 

<prasiargu> «przestrzegam kogo»), sargà ʽstraż, straż przyboczna; strzeżenie kogoś lub 

czegoś, wartowanieʼ, też ʽpańszczyznaʼ (war. sarg̃os f.pl.), sárgė przest. ʽsłużąca we 

dworzeʼ, sarg̃is ʽpies podwórzowyʼ (⇒ sargùtis ts.). — Drw. be sargo adv. SD «samopas», 

sárgaitis ʽdziecko stróżaʼ, sargìnė ʽstróżówkaʼ, sarginykas SD «strażnik», sárgtė ʽstraż, 

strzeżenie, wartaʼ (⇒ sargtvyras b.z.a. przest. ʽwartownikʼ, kalka z nwn. Wachtmann m.), 

sárgtis f. ts., przen. ʽskrzydło tratwy, kłoda odbojowaʼ. Cps. kiẽmsargis ʽdozorcaʼ (por. 

kiẽmas), námsargas (zob. namaĩ), sárgšulis ʽsłupek przydrożnyʼ (por. šùlas). — Neoosn. 

sargy-: sargýba ʽstraż, warta, strzeżenie, wartowanie; czaty; areszt, więzienieʼ, LZŽ 

ʽpańszczyznaʼ (war. z e: sergýba), SD «straż, strzeżenie, wachta», sargýbė ʽstrażʼ (⇒ 

sargýbinis ʽwartownik, strażnik, stróżʼ), sargyklà ʽstrażnica, punkt obserwacyjny; 

stróżówkaʼ, sargyklė SD «strażnica». — Vb. denom. 1. sargáuti ʽbyć stróżem, stróżować, 

strzecʼ (Angelams savo liepė tavę lankaut, kur tiktai žengsi, įsakė jiems sargaut KN 80 

ʽAniołom swoim kazał cię odwiedzać, gdzie tylko pójdziesz, przykazał im czuwaćʼ), 2. 

sárgoti, -ju, -jau ʽstrzec, pilnowaćʼ (war. sárgioti) : łot. sar̂gât, -u a. -ãju, -ãju (⇒ sargõvas 

ʽstróżʼ, por. budowę žinõvas). — N.m. Laũksargis 2x, Laũksargiai. N.rz. Sargū̃tė, Sarg̃upė, 

n. gór Sárgiškis, Sárgakalnis, Sargė́kalnis, Sargùkalnis. 

 Sárgautas 1 p.a. gw. ʽświęto Matki Boskiej Anielskiej, 2.X.ʼ — drw. utworzony 

neosuf. -autas od sb. sárgas ʽstróżʼ. Inna nazwa tego święta to Angelaĩ Sargaĩ, co odpowiada 

nwn. Schutzengelfest n. (zob. ángelas). Paralela słowotwórcza: gùrbautas (por. dewerbalne 

drw. na -ta-: móliautas, našláutas i panáutas). 

 sárginti, sárginu, sárginau ʽdoglądać chorego, pielęgnować w chorobieʼ (war. 

sargìnti). Akut skłania do przypuszczenia, że chodzi tu o vb. denominativum od sárgas 

ʽstróżʼ (por. sárgoti ʽstrzecʼ ⇐ sárgas). NB. Czym innym jest sargìnti jako causativum do 

sirg̃ti (zob.). — Neoosn. sargin-: sárgintojas ʽkto dogląda choregoʼ. 

 sargìnti, sarginù, sarginaũ ʽdoprowadzać do choroby; zarażać chorobą; sprowadzać na 

kogo chorobę przy użyciu czarówʼ (war. sárginti) — causativum z suf. -in- i SO sarg- ⇐ 

serg-/sirg, por. sergù, sirg̃ti ʽbyć chorym, chorowaćʼ. Paralele apofoniczne: kankìnti 

ʽmęczyćʼ ⇐ keñkti; marìnti ʽmorzyćʼ ⇐ mirt̃i; nartìnti ʽdoprowadzać do gniewuʼ ⇐ nirs̃ti. Z 

innym sufiksem: sargdìnti (Peršalimai sargdìna žmogų ʽPrzeziębienia doprowadzają 

człowieka do chorobyʼ). — Refl. apsisargìnti ʽudawać chorego, stwarzać pozory chorobyʼ, ⇒ 

sargìntojas ʽkto udaje chorego, symulantʼ. 

 sárkanas, -à 3 p.a. gw. 1. ʽróżowy, rumiany, o zdrowym wyglądzieʼ (Ana nesarkanà, 

ligos pagulta, nesveika ʽOna nie wygląda zdrowo, złożona chorobą, niezdrowaʼ), 2. 

ʽprzezroczysty, wyraźnyʼ. N.rz. Sárkainis (może zam. *Sarkanis, zob. Vanagas 291). 

Odpowiednik łot. sar̂kans ʽczerwony, rumianyʼ jest motywowany przez sarks ʽczerwonawy, 

etwas rötlichʼ (war. sar̂kš2 ma -š na wzór zaļš). Por. jeszcze sarkans alus ʽciemne piwoʼ, 

sar̂ķe ʽczerwona krowaʼ, sar̂ķis a. sarkanis ʽjasnobrązowy koń lub lisʼ, n.rz. Sarkanā upe, 

 

ʽZłamałem pióro kluczaʼ) oraz ʽizbicę, konstrukcję zabezpieczającą filar mostu od uderzeń kryʼ (Kad nebūt 

sargų, būt tiltą išnešę ʽGdyby nie było izbic, zniosłoby mostʼ). 
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Sarkane, Sarkan-valks; nav ne sarkana graša ʽkein roter Hellerʼ. Denominalna formacja ma -

ana- od adi. *sar-kas ʽczerwonyʼ lub abstr. ʽczerwieńʼ. Sufiks jak w dárganas ʽsłotnyʼ ⇐ 

dargà; rū̃kanas ʽmglistyʼ ⇐ rū̃kas; ū̃kanas ʽmglisty, pochmurnyʼ ⇐ ū̃kas. Pwk. *ser-/*sor- 

ʽczerwonyʼ ukazuje się w alternancie sart̃as (zob.). Por. Būga, RR I, 342, ME III, 721, LEW 

763. — Od neoosn. sark- pochodzi również vb. denom. nusarkti, -sarksta, -sarko b.z.a. 

ʽpoczerwieniećʼ, łot. sar̂kt, -kstu, -ku ʽczerwieniećʼ. Gdy na wzór sar-tas dokonano 

resegmentacji sar-kanas, pojawił się neosuf. -kanas. Widać go np. w sálkanas, zob. sálti. 

 sarmatà 2 p.a., gen.sg. sarmãtos ʽwstydʼ, SD
1 «sromota» (syn. gėda), por. Sarmatà be 

darbo dėdėt kaip šuniui. Kaip tau nesarmata meluot! Kokia čia sarmatà, kad ima akvatà. 

Nagłos zmieniony z *šarmata pod wpływem odpowiednika słowiańskiego, por. stbłr. 

soromota, ukr. soromotá, pol. sromota < psł. *sormota. War. sermatà, sarmotà. Sufiks jak w 

gyvatà, sveikatà, válkata. Drw. na -ata ma za podstawę nomen *šarmas lub *šarma ʽwstydʼ, 

< pie. *ḱór-mo-, *ḱór-mā- ⇐ SE *ḱer- (IEW 615). Por. refleks WSE *ḱēr- w łot. sērmelis 

ʽdreszcz, przerażenie, odrazaʼ. Kontynuanty pie. *ḱór-mo-: psł. *sormŭ, scs. sramŭ ʽαἰσχύνη, 

ἐντροπή, wstyd, hańbaʼ (war. stramŭ), sch., słń. srȃm, srȃma, ros. gw. sórom, -a, stbłr. 

soromъ, stpol. srom ʽwstyd, gorszące postępowanieʼ (dziś: ʽzewnętrzna część narządów 

płciowych u kobiet i samic ssakówʼ). W germańskim: stisl. harmr ʽsmutek, zmartwienie, 

troskaʼ, śrdn. har(a)m ʽzmartwienie; wstyd, hańbaʼ, nwn. Harm m. ʽzmartwienie; ciężka 

obrazaʼ (por. EWD 509n., Heidermanns 1993, 282)537. — Z intralitewskiego punktu widzenia 

za rekonstrukcją *sarmas lub *sarma przemawia vb. denom. sarmóti, -óju, -ójau ʽwstydzić 

sięʼ, refl. sarmótis ts. (Drąsi su juo buvau, nesisarmójau ʽŚmiała z nim byłam, nie 

wstydziłam sięʼ). — Młodszym denominativum jest tu sarmãtytis, -juos, -jaus ʽwstydzić sięʼ, 

sarmãtyti tr. ʽzawstydzać, wywoływać w kim uczucie wstyduʼ (Nereikia sarmãtytis, jei 

niekas nesarmãtija ʽNie trzeba się wstydzić, gdy nikt cię nie zawstydzaʼ). Por. stbłr. 

soromotiti, soromotitisja. SD sarmatiju występuje s.v. «lżę kogo, łaję sromotnie, szkaluię» w 

jednej grupie z czas. kolioju, ižgėdinu, gėdų darau kam, lojoju, sarmatiju, peikiu. Do tego 

n.agt. sarmatytojas SD «lżyciel» (syn. koliotojas, por. typ rašýtojas). — Inne drw.: 

besarmãtis ʽbezwstydnikʼ (⇒ besarmãčius ts.), sarmačiaũ adv. ʽwiększy wstydʼ, 

sarmačiáusia adv. ʽnajwiększy wstydʼ (Kad ir sarmačiáusia būtų, eik, prašyk, – o ką 

daugiau darysi! ʽChoćbyś najbardziej się wstydził, idź, proś, bo cóż możesz więcej zrobić!ʼ), 

sarmatìngas ʽwstydliwyʼ, sarmatlỹvas ʽnieśmiałyʼ. 

 sarp̃ti, sarpiù, sarpiaũ gw. ʽdmuchając rozniecać przygasający żar, rozdmuchiwać 

ogieńʼ, np. Ką čia sarpì – nosį nusvilsi! ʽCo tu dmuchasz, nos sobie osmalisz!ʼ (Kazlų̃ Rūdà). 

Niejasne. Może należy do rodziny sirp̃ti m.in. ʽpoczerwienieć podczas dojrzewania (o 

jagodzie)ʼ, serp̃ti ʽpoczerwienieć od wódkiʼ (zob.). Wtedy można by odtworzyć znacz. etym. 

ʽpowodować żarzenie się węgli, tj. świecenie czerwonawym blaskiem (bez płomienia)ʼ. 

 sart̃as, -à 4 p.a. ʽjasnogniady, czerwonożółty, płowy, żółtawy, bułany (koń, łoś)ʼ, SD 

«cisawy». Odpowiednik łot. sãrts ʽ(o człowieku) czerwony na twarzy, rumiany, 

zarumieniony, zdrowo wyglądającyʼ. Analiza: sar-tas. Pb. *ser-/*sar- ʽczerwony, 

czerwonawyʼ (zob. LEW 764, ALEW 891). Por. pwk. sar- 1. w czas. sárti, są̃ra (*sa-n-ra, war. 

sársta), sãro, zwykle z prvb. į, nu- ʽstawać się brązowym, ciemnym, brudnymʼ, įsárti 

ʽpoczernieć (o skórze rąk)ʼ, prisárti ʽnabrać nieprzyjemnego smaku (o wodzie w drewnianym 

wiadrze)ʼ, 2. w sb. sarùlis ʽkto się czerwieni, rumieniʼ. — Drw. sartelė ̃ ʽczerwono-ruda 

mrówka, boleśnie gryząca, żyjąca najczęściej na łąkach, Formica rufaʼ (⇒ pol. gw. sertel m. 

ts., por. Zdancewicz 348), sart̃is ʽbułany końʼ. Cps. sart̃amyžė a. sart̃myžė ʽruda mrówka, 

 
537 Formy irańskie, aw. fšarəma ʽwstyd, uczucie wstyduʼ, pers. šarm ts., oset. fsarm ʽwstyd, wstydliwośćʼ, dotąd 

wiązane z bsł., mają inną filiację. Z uwagi na to, że aw. fš- pochodzi z *ps-, szuka się tu raczej związku z gr. 

πτύρομαι ʽbyć przestraszonym, spłoszyć sięʼ.  
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Formica rufaʼ (por. mỹžti), niejasny war. šalt̃myžė; sart̃širvis ʽkoń mieszanej maściʼ (por. 

šìrvas). Vb. denom. pasars̃ti, -sars̃ta, -sart̃o ʽpożółknąć – o dojrzałym zbożuʼ (Jau vasarojus 

pasart̃ęs – galima pjauti ʽZboże już pożółkłe, można żąć/kosićʼ). Osobno zob. sárkanas. — 

N.jez. Sartaĩ, n.rz. Sartà, Sart̃ė, Sartãlė, cps. Sart̃upis 8x ob. Sert̃upis, Sartvalkỹs, Siesartìs 3x 

(por. I człon w n.jez. Síesikas, n.rz. Siẽsrautas, Siẽstruvas), war. Sesertìs. N.m. Pasarčiaĩ, 

Pasartė,̃ Sart̃ininkai, Sart̃upis. 

 sarvalaĩ, -ų̃ 3 p.a. m.pl. 1. ʽzanieczyszczona, brudna cieczʼ, 2. ʽropna wydzielina z 

ranyʼ, 3. ʽciekły osad w fajceʼ. Pochodzi ze *srav-alai przez metatezę r, to od sravė́ti ʽciec, 

płynąćʼ (zob.). Suf. -ala- jak w bezdalaĩ, myžalaĩ, vėmalaĩ. Inaczej LEW 764: widzi tu pwk. 

*ser-, *sreu- ʽherumstreifen, eilenʼ jak w sarióti ʽpustoszyć, plądrowaćʼ. — Drw. sarvaliaĩ 

m.pl. ʽropa z ranyʼ. Tu też n.rz. Sárva (obok Sraũtas, Straũtas). — War. ze zmianą a > e: 

servalaĩ ʽciekły osad w fajceʼ. Przypomina to czas. servénti gw. ʽciec, powoli płynąćʼ < 

*sarventi jako wariant do sravénti ʽpłynąćʼ. Wtórne serv- widać również w n.jez. Serṽas 

(por. n.rz. Sárva), war. Sterṽas. Inaczej Vanagas 314, który przyjmuje serv- jako najstarszą 

osnowę. 

 są́sėdos, -ų 1 p.a. f.pl. gw. ʽostatnia przed ślubem narada rodziców nowożeńcówʼ (war. 

są́sėdžiai m.pl.) — dewerbalny rzeczownik od vb. cps. su-sėd-, susė́sti ʽrazem usiąść, np. na 

naradęʼ (zob. sė́sti). Budowa przypomina psł. *sǫ-sěd-ŭ m. ʽrazem z kimś siedzącyʼ ⇒ 

ʽsąsiadʼ, por. scs. sǫsědŭ ʽsąsiadʼ (sŭsěsti sę ʽrazem usiąśćʼ), sch. sús(j)ed, słń. sósed, ros. 

soséd, ukr. susíd, czes. soused, pol. sąsiad. Por. BSW 249n. — Drw. są́sėdais adv.: są́sėdais 

sėdė́ti ʽsiedzieć jeden obok drugiegoʼ, są́sėdybos f.pl. ʽposiedzenie, sesjaʼ. 

 Sasnà 4 p.a. — nazwa rzeki w rej. Marijámpolė. Drw. Sasnavà – nazwa miasteczka w 

tymże rejonie. Dwie te nazwy zawierają temat sasn, który może być spokrewniony ze 

staropruską nazwą ʽzającaʼ, mianowicie sasins EV ʽHaseʼ (Trautmann 1910, 420; PKEŽ 4, 67 

czyta [sasnis]), cps. sasin-tinklo EV ʽsieć do łowienia zajęcy, Hasengarnʼ. Do pie. *ḱas- 

ʽszary; szarak, zającʼ, por. wed. śaśá- m. ʽzającʼ < pie. *ḱas-ó, stwn. ags. haso ʽzającʼ < 

pgerm. *hazan, łac. cānus ʽszary, popielatyʼ < pie. *ḱas-no-ʼ, stisl. hǫss, stang. hasu ʽszaryʼ 

< pgerm. *haswa- < pie. *ḱas-u̯o-ʼ (NIL 410). Nazwa Sasnà jest wiązana z substratem 

pruskim (Būga, RR III, 118) względnie jaćwięskim (Vanagas 291) na obszarze płd. Litwy. 

Por. stpr. n.m. Sassen-pile (II człon do lit. pilìs), zniemczone na Hasenberg (AON 152, 233). 

Replika polska brzmi Zajączkowo. Tu może też stpr. n.jez. Sassyn, n.m. Sasne, Sassenen oraz 

Sasniten < *Sasiniten (AON 152). 

 są́spara 1 p.a., sąsparà 3 p.a. 1. ʽwęgieł domu, krawędź pionowa zrębu, róg, narożnikʼ 

(są́sparos akmuõ ʽkamień węgielnyʼ, zob. LEEŽ 247), 2. ʽzamek na węgle zrębu; sprzężenie, 

złączeʼ, 3. ʽkąt w pomieszczeniuʼ. Por. Kur susispiria sienos, ten bus sąsparà ʽTam, gdzie 

schodzą się ściany, jest węgiełʼ. Iš lauko sąspara, pirkioj tai kampas ʽZ zewnątrz to jest 

węgieł, od wewnątrz to jest kąt [w izbie]ʼ. SD
1 <suspara> «grań» (syn. skumpas), «węgieł», 

SD <suspara> «węgieł w budowaniu». War. są́sparas ʽwęgieł; krokiewʼ. Rzeczowniki 

prymarne z sufiksami -ā-/-a- i SO spar- ⇐ spir-/*sper-, por. vb. cps. su-spìr-ti m.in. ʽzetknąć 

ze sobą, złączyćʼ (por. Nė vienas dailidė nemokės be manęs sparų suspirt ʽŻaden cieśla bez 

mojej pomocy nie będzie umiał złączyć krokwiʼ), susispìrti m.in. ʽzetknąć się, złączyć sięʼ 

(zob. spìrti). Paralele apofoniczne: atsparà i pasparà. Zob. syn. nártas. — War. ze zmianą 

ánS > ái̯S: sáispara gw. ʽwęgiełʼ (por. sáišlavos). Zob. LD § 151, który wymienia m.in. 

káisti, sláistai, áižuols (z nietrafnym objaśnieniem dyftongu ai za pomocą epentezy 

samogłoskowej). — Drw. są́sparinis ʽnarożny, węgielnyʼ (SD <susparinis>), stlit. 

sąsparnykas ʽkamień węgielnyʼ (BRB, por. sufiks w pagalbnykas). — N.m. Besąspãriai. 

 są́sūka 1 p.a. 1. ʽ(nagły) skręt, zakręt drogi, rzekiʼ, 2. ʽpapieros skręcony w palcach, 
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skrętʼ, 3. ʽplątaninaʼ, 4. ʽzwyrodnienie stawówʼ, 5. pl. ʽwykrętyʼ: SD <sukimas, susukos> 

«wykręcanie, wykręty» [ʽsofistyczne rozumowanie, mędrkowanieʼ] — dewerbalna formacja 

z suf. -ā- i st. wzdłużonym sūk- ⇐ suk-, por. vb. cps. su-sùk-ti ʽskręcić, skręcaćʼ, sb. są́suka 

ʽzakręt drogiʼ. Znacz. etym. nomen actionis ʽkręcenie, skręcanieʼ ⇒ nomen concretum ʽskręt, 

zakrętʼ. Zob. sán-, sùkti. Paralele: są́jūkis ⇐ sujùkti; sángūlis ⇐ sugult̃i. 

 satanas stlit. ʽszatan, diabełʼ (m.in. u Mażwida, Bretkuna i Willenta) — zapoż. z nwn. 

Satan m., śrwn. i śrdn. Satān (⇐ śrłac. Satan, Satanās), por. GL 115. Brak w LEW i ALEW. 

Osobno zob. šatõnas i šėtõnas. 

 sáugoti, sáugau, sáugojau 1. ʽchronić przed niebezpieczeństwem, ochraniać, 

zabezpieczać, zachowywaćʼ, 2. ʽstrzec, dozorować, pilnować czego; warować (o psie)ʼ, 3. 

ʽczekać na kogoś w ukryciu, czyhać, np. na złodziejaʼ, 4. ʽutrzymywać kierunek drogi; 

dochowywać, przestrzegać (tajemnicy)ʼ, apsáugoti DP ʽuchować, zachować, wyzwolićʼ. 

War. sáugoti, -ju, -jau; saugóti. SD: <Diebesaugay> «Boże uchoway» = Die, besaugai (por. 

die); apsaugau «obwarować co» (syn. apginu). Refl. sáugotis ʽwystrzegać się, chronić się 

przed kim/czymʼ, saugausi SD
1 «ostrzegam się; wiaruię się; wystrzegam się», apsisáugoti DP 

ʽbyć wolnymʼ, nepasaugomas SD «niepostrzegły, niepostrzeżony». W gramatyce Kleina 

ukazuje się pdg. atematyczny sáugmi obok tematycznego sáugoju. Czasownik ma wygląd 

formacji duratywnej z suf. -ā- i SO saug- od pb. *si̯au̯g- < pie. *seu̯g- (transponat). Łotewski 

odpowiednik pokazuje oboczny suf. -ē-: saũdzêt, sàudzêt, -u (-ẽju), -ẽju ʽzauważać; 

szanować, zachowywać, przechowywaćʼ. Brak refleksów na SZ †sug-, †sūg- (jeśli 

abstrahować od odległego pod względem znaczeniowym czas. sùgti, -ia, -ė ʽwyćʼ, zob. 

svagė́ti). Bez etymologii, zob. LEW 764, ALEW 891n., Karulis II, 159. — Drw. pasauginėti: 

pasauginėju SD
1 «podstrzegawam», sáugstytis ʽwystrzegać się czego, unikać czegoʼ. 

Nomina: saũgas neol. ʽpiłkarz grający w pomocy, pomocnikʼ, saugyklà ʽprzechowalnia 

(bagażu); magazyn (książek); skarbiec w bankuʼ, saugùs 1. ʽbezpiecznyʼ, 2. ʽczujny – o 

psieʼ, nesaugùs ʽniebezpiecznyʼ (⇒ saugà: saugõs jaũsmas ʽpoczucie bezpieczeństwaʼ, 

saugùmas: dárbo saugùmas ʽbezpieczeństwo pracyʼ. — Neoosn. saugo-: sáugotojas a. 

saugótojas ʽstróż, obrońcaʼ. Neoosn. saugoj-: pasáugojimas DP ʽpilnośćʼ, sáugojimas a. 

saugójimas ʽzachowanie, dochowanie, utrzymanie czegoʼ (w DP o przykazaniu boskim). 

 sáuja 1 p.a. 1. ʽgarść, tj. dłoń zwarta, złożona w sposób umożliwiający uchwycenie, 

objęcie, utrzymanie czegośʼ, 2. ʽtyle, ile garścią objąć możnaʼ (Visa sáuja peša plaukus ʽCałą 

garścią rwie wełnę (sierść)ʼ), sáuja mìltų ʽgarść mąkiʼ), 3. ʽpęk, wiązka; tyle zboża (lnu), ile 

się chwyta garścią do zżęcia, dla podcięcia sierpemʼ, 4. ʽgarstka, niewielka ilośćʼ (m.in. DP), 

5. ʽmiara długościʼ (Nusipirkau dalgį devynių sáujų ʽKupiłem sobie kosę długą na dziewięć 

garściʼ). Odpowiednik łot. saũja 1. ʽotwarta dłoń, dłoń wyciągnięta do pozdrowieniaʼ, 2. 

ʽzwinięta dłoń, garśćʼ, 3. ʽzawartość garści, tyle, ile się mieści w garściʼ, sauja miltu, zirņu 

ʽgarść mąki, grochuʼ, rīkšču sauja ʽpęk rózegʼ. Obecność intonacji zachęca do powiązania 

tego wyrazu z pierwiastkiem seṭowym. Po pierwsze por. rekonstrukcję *sou̯h3-i̯eh2- – 

abstractum ʽnapełnienieʼ od pie. *seu̯h3- ʽnapełniać sięʼ (LIV
2 539, por. het. suu- ʽpełnyʼ, 

sunnai ʽnapełniaʼ)538. Zob. też sū́drus. Po drugie, gdyby znacz. ʽgarśćʼ wywodziło się z 

ʽpięść, kułak (dłoń mocno zaciśnięta)ʼ, to można by rozważyć związek sáuja z pwk. *seu̯h1- 

 
538 W związku z obecnością form lit., które świadczą o dysymilatywnym zaniku pierwiastkowego i̯ w pozycji 

przed segmentem i̯ sylaby sufiksalnej, np. naũjas ʽnowyʼ < *niaũjas, kraũjas ʽkrewʼ < *kriaũjas, a także 

šáuju ʽsunęʼ < *šiáuju (łot. šaũju) < pie. *ḱeu̯H-i̯e-, można w wypadku sáuja wysunąć alternatywne 

tłumaczenie: formacja na st. e, *siáuja < pie. *seu̯h3-i̯eh2-, która przybrała postać sáuja na skutek 

dysymilacji. — Nieco inaczej Kabašinskaitė i Klingenschmitt (2006, 178, przyp. 29): wywód sáuja z pie. 

*seu̯h1-i̯ah2, z przywołaniem het. šuu- ʽpełnyʼ < *suh1-u- oraz goc. swinþs, stang. swīð ʽmocnyʼ < *su̯inþa- < 

pie. *su̯eh1-ṇto- (to z zastrzeżeniem «galimai»).  
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ʽpchać, trącać, popędzaćʼ (LIV
2 538), por. het. suu̯ezzi ʽpchaʼ, wed. suváti ʽpopędza, 

poganiaʼ. Zob. też ALEW 892. Wcześniejsze hipotezy referuje LEW 765. Zob. też žùksmas. — 

Drw. saujáitė ʽgarstkaʼ, saujýka ts., sáujinis ʽmieszczący się w garści, np. kamieńʼ. Vb. 

denom. saujúoti ʽbrać, czerpać garściamiʼ. 

 sauklė́ti, sauklė́ju, sauklė́jau gw. ʽowijać (onucami) golenie nógʼ — wariant do auklė́ti 

⇐ aũklė (zob.). Powstał on na skutek metanalizy formy złożonej z prvb.: *ap-sauklėti. Ta z 

kolei pojawiła się drogą synkopowania i w formacji zwrotnej *ap-si-auklėti ʽowinąć sobie 

(golenie nóg)ʼ. Paralele s.v. stvérti. 

 sáulė 1 p.a., saulė ̃3 p.a. 1. ʽsłońceʼ, 2. ʽświatło, blask, ciepło wysyłane przez słońceʼ 

(Ant saulės atsisėsk, sušilsi ʽUsiądź w słóńcu, zagrzejesz sięʼ). Odpowiedniki bałtyckie: łot. 

saũle, stpr. saule EV ʽSunne [Sonne]ʼ. Wyraz sáulė jest – podobnie jak žẽmė ʽziemiaʼ – 

substantywizowanym przymiotnikiem o suf. -ii̯ā-. Ze względu na akut odtwarza się osnowę z 

dyftongiem długim: pb. *sāu̯l-, *sāu̯lii̯ā, por. LEW 765, Petit 2010, 109. Dalsza analiza jest 

sporna, ponieważ jedynymi językami – poza bałtyckimi – które dopuszczają rekonstrukcję 

osnowy z długością, są gocki (sauil) i grecki, por. kret. ἀβέλιος, dor. eol. arkad. ἀέλιος, ep. 

ἠέλιος m., < pgr. *hāu̯el-ii̯o-. To wywodzi się z pie. *seh2-u̯el- (por. goc. sauil), mianowicie 

przy założeniu, 1° że osnowa taka została przekształcona z pie. formy nominatiwu sg. *seh2-

u̯ḷ (obl. *sh2-u̯en-) i 2° że zanik spółgłoski laryngalnej pociągnął za sobą wzdłużenie 

zastępcze *ah2 > ā. Problem litewskiego dyftongu akutowanego ma rzekomo rozwiązać 

rekonstrukcja *seh2-u̯ḷ (por. *seh2u̯-l-ii̯- u Petita, l.c.). Skoro zanik spółgłosek laryngalnych 

datuje się po wokalizacji sonantów sylabicznych, to trzeba powiedzieć, że z praformy *seh2-

u̯ḷ(s) oczekiwałoby się jakiegoś plit. †sāu̯il (lit. †sóvil), nie zaś *sāu̯l. W tej sytuacji są dla 

sául- dwie możliwości: albo trzymać się rekonstrukcji sugerowanej przez rozwój grecki, albo 

przyjąć, że rozwój bałtycki był od greckiego niezależny. W pierwszym wypadku przejście od 

†sāu̯il do sául- dałoby się usprawiedliwić tylko synkopą i w segmencie należącym do 

pierwotnego sufiksu *-u̯il- < *-u̯ḷ-. Jako paralelę można tu wykorzystać akutowane áu w 

wyrazie lit. šiáuras (zob.). Por. rekonstrukcję *sáh2ul-ii̯ah2- w NIL 606. Zob. też ALEW 892. 

— Gdy chodzi o refleks scs. slŭnĭce, -a n., to formacja ta ma budowę *sulni-kă- (por. psł. 

*sĭrdĭce ʽserceʼ < *širdi-kă- s.v. širdìs). Osnową tego derywatu było *sulni- = *sul-ni-. Suf. -

ni- wzoruje się może na wyrazie ognĭ ʽogieńʼ. Pwk. *sul- jest refleksem pie. *sh2-ul-, słabego 

alternantu do *seh2-u̯ḷ. Strukturalnie najbliżej stoi wed. sū́r-(i)ya- m. ʽsłońceʼ < *sūl-, bo gdy 

się uwzględni, że długość *sūl- została spowodowana metatezą spółgłoski laryngalnej (*sh2-

ul- > *suh2l-; por. wed. svar- z *su̯el- < *sh2-u̯el-), to punkt wyjścia będzie tu identyczny z 

prasłowiańskim. Inaczej NIL 606: *suh2l-n- (ze znakiem zapytania). Alternant *suu̯(en)-, 

pochodzący z pie. formy genetiwu sg. *suh2ens < *sh2-u̯en-s (por. aw. xwə̈̄ ṇg z *huwanh), nie 

pozostawił śladów w językach bałto-słowiańskich. — Drw. pasáulis (zob.), pasaũliui adv. ʽw 

kierunku, jak się słońce posuwa po niebieʼ, saulėka ʽsłońce; południe jako strona świataʼ, 

saulẽlė m.in. bot. ʽsasanka, Pulsatillaʼ, sáulyka a. saulýka ʽsłoneczkoʼ i ʽmiejsce słoneczne, 

na słońcuʼ, saulìngas ʽobfitujący w słońce, słoneczny (dzień, jesień)ʼ, saulinė žolė SD 

«słonecznik ziele», adynykas saulinis nešiojamas SD «kompas», vėjas saulinis SD
1 «wiatr 

wschodny albo od wschodu» (por. SD vėjas rytinis ts.), sáuliškas ʽsłoneczny; jasny, 

wspaniały (we wspomnieniu)ʼ, saulùtė bot. ʽstokrotka, Bellisʼ, ùžsaulis ʽmiejsce zacienioneʼ. 

W złożeniach ukazuje się przeważnie osnowa na -ė-, por. saulė́grąža ʽprzesilenie dnia z 

nocąʼ i ʽsłonecznik, Helianthusʼ (por. grę̃žti), saulė́kaita ʽspiekota, skwar; miejsce 

nasłonecznioneʼ (por. kaĩsti), saulėleidis SD «zachod słońca, miesce gdzie słońce zapada», 

saulė́lydis ʽzachód słońcaʼ (por. nusiléisti), saulė́sėdis ʽzachód słońcaʼ (por. sė́sti), saulė́tekis 

ʽwschód słońcaʼ, też pl.t. saulė́tekiai, m.in. DP (por. užtekė́ti). Poza tym ukazują się jeszcze 

cztery inne osnowy, por. 1° -a-: saulãbrolis lub sáulabrolis ʽksiężycʼ (przen. ʽniepoważny, 

lekkomyślny człowiekʼ), sáulažolė bot. ʽsłonecznikʼ, n.m. Sáulažoliai, 2° -i̯a-: sauliãbrolis 
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ʽksiężycʼ, sáuliažolis bot. ʽsłonecznikʼ, 3° -o-: saulólaidis lub saulólydis ʽzachód słońcaʼ, 

saulopuolis SD «podwieczor», saulótekis ʽwschód słońcaʼ, też pl.t. saulótekiai m.in. DP (w 

SD jeden raz zaświadczono gen.sg. na -os: ažusileidimas saulos «zachod słońca»), 4° -y-: 

saulýleidis ʽzachód słońcaʼ. Brak jest samogłoski łącznikowej w war. sáulleidis, sáultekis i 

sáulžolė; przed samogłoską: sáulašarė bot. ʽrosiczka, Droseraʼ (por. ãšara ʽłzaʼ). 

 saũpti, saupiù, saupiaũ gw., zwykle z prvb. ap- ʽokryć, owinąć, otulić (dziecko, 

chorego)ʼ – czasownik quasiprymarny na SO saup- od sup- (zob. sùpti). Jego paradygmat 

rozwinął się wokół formy iteratywnego prs. saupiù, kiedyś należącego do inf. *saupyti. Por. 

laupiù ob. laupýti; rausiù ob. rausýti itp. Por. młodsze saupstýti frq. ʽokrywać, otulaćʼ. — 

Odpowiednik psł. *sup-, por. cs. suti, sŭpǫ ʽsypaćʼ, strus. suti, sŭpu, stczes. súti, spu ʽsypaćʼ, 

stpol. suć, suję, suł ʽtworzyć, wznosić, formować coś przez narzucenie ziemiʼ; nomen *sutŭ 

ʽ(na)sypanyʼ < pbsł. *sau̯p-ta-: ukr. sútyj ʽbogaty, obfityʼ, czes. sutý ʽpełny, sowity; o ziarnie: 

zsypanyʼ, pol. suty ʽobfity, hojny, obszernyʼ, przest. ʽobsypany, usypanyʼ, adv. suto ʽw dużej 

ilości, obficieʼ (por. BSW 293, Boryś 588). — W gwarach ukazuje się siaup-, które wygląda 

jak refleks SE pie. *seu̯p- ʽrzucać, sypaćʼ (zob. LIV
2 540), por. apsiaupiù, -siaupiau, -siaũpti 

1. ʽowinąć się, otulić się (chustą)ʼ, 2. ʽotoczyć, oblec, oblegać (o wojsku), otoczyć (murem, 

drzewami)ʼ, refl. apsisiaũpti ʽokryć się, owinąć sięʼ, iter. siaupstýti. War. z dźwięcznym 

wygłosem pwk.: siaũbtis, siaubiúos, siaubiaũs (zob.). — W jęz. łotewskim nie ma 

wprawdzie SE *šaup-, ale jest uwarunkowany przezeń WSZ o nagłosie š-: šũpât ʽkołysać, 

huśtaćʼ, frq. šũpinât, nomen šũpulis ʽkołyskaʼ (por. lit. siū́bčioti s.v. siaũbtis). 

 saũsas, -à 4 p.a. ʽsuchy; bezdeszczowy; uschły (o drzewie); nieokraszony (o zupie, 

kaszy); pusty, próżny, daremny, bezowocnyʼ. Odpowiedniki bałtyckie: łot. sàuss ʽsuchyʼ, 

stpr. sausai a. sausā adv. ʽsuchoʼ (grafem <-ā> o wartości [-ai]): sausai bhe senpackai 

polaikūts ENCH ʽsucho i bezpiecznie utrzymać, trucken vind sicher behaltenʼ, kas assai... 

twaian amsin Israel sausā prastan prawedduns ʽktóryś ... twój lud Izrael suchą stopą przez to 

przeprowadził, der du hast... dein Volck Israel trucken hindurch gefuertʼ (zob. niżej 

staropruskie toponimy). Razem z scs. suchŭ oraz zach.-germ. *sauza- (stang. sēar, śrdn. sōr, 

nwn. sohr ʽwysuszonyʼ, norw. søyr ʽsuchy, spróchniałyʼ) kontynuują ie. *sau̯so- < pie. 

*h2sou̯s-o-, por. NIL 345, Heidermanns 1993, 471, Derksen 2015, 390. Wywód gr. αὗος a. 

αὖος ʽsuchyʼ z pwk. na SO pozostaje sporny, zob. NIL 346, przyp. 2. — SZ sus- < *h2sus-: 

sùsti (zob.). — Drw. pósausis ʽsuchawyʼ, sausaĩnis ʽsucharekʼ (por. sukõrius, a co do sufiksu 

saldaĩnis), sausatìs, -iẽs f. ʽposuchaʼ (por. bjauratìs ⇐ bjaũras), saũsis ʽmiesiąc styczeńʼ 

(dawniej też ʽgrudzieńʼ), sausitelỹs a. sausỹtelis ʽsuchutki, suchuteńkiʼ (neosuf. -itel-/-ytel-), 

saũskė (zob.), saũskis (zob.), sausos dienos SD «suche dni, quat[t]uor tempora» [ʽcztery kroć 

do roku, post trzydzienny w tydzień kościelnyʼ, L.]. Cps. saũsakimšas (zob. kim̃šti), 

sausausỹtelis (zob.), saũsgėla (zob. gėlà), saũsgyslė ʽścięgnoʼ (por. gýsla), saũskarvė ʽkrowa 

nie dająca mlekaʼ (por. kárvė), saũskulas (zob. kùlti), saũsledis ʽcienki lódʼ (dosł. ʽsuchy 

lódʼ, por. lẽdas i syn. traškùtis, dosł. ʽto, co trzeszczyʼ), saũsligė (zob. ligà), saũsmedis 

ʽsuche drzewoʼ (por. mẽdis), saũsmetis ʽsusza, posuchaʼ (por. mẽtas), saũsupė ʽwysychająca 

rzeczka, ponikwoda; suche koryto rzekiʼ (por. ùpė i vãdė). — Vb. denom. 1. sausė́ti, -ja, -jo 

ʽschnąć, wysychaćʼ (łot. sàusêt, -ēju), 2. saũsti, saũsta, saũso ʽschnąć, wysychaćʼ (łot. sàust, 

sàustu, sàusu). Neopwk. saus- ⇐ saũs(ti): sausrà (zob.), sausta Dvasios DP 60724 ʽsuchość 

duchaʼ (hapaks; czy to błąd zam. sausra?), sausumà 1. ʽposuchaʼ (Dabarg̃i patì sausumà 

ʽPrzecież teraz największa posuchaʼ), 2. ʽmiejsce suche, lądʼ. Zob. też suõsti. — 

Dwuznaczne jest vb. saũsinti ʽosuszać, wysuszaćʼ. Po pierwsze może to być vb. 

denominativum od saũsas (por. áukštinti ⇐ áukštas; atnaũjinti ⇐ naũjas). Po drugie może to 

być vb. causativum o znacz. ʽsprawiać, żeby schło, wysychałoʼ. W tym drugim wypadku 

trzeba by założyć, że saũsinti rozpowszechniło się kosztem saũsyti (gw.), formacji na SO 

pochodzącej od sus- (sùsti ʽschnąćʼ), a będącej genetycznym odpowiednikiem scs. sušiti, 
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sušǫ ʽsuszyćʼ, ros. sušítь, czes. sušit ts., < pie. *h2sou̯s-éi̯e-, por. wed. śoṣáyati ʽsuszyʼ (LIV
2 

285). — N.m. Saũsalaukė, Saũsaraistis, Sausãraistis, Sausdravaĩ (por. drevė)̃, Sausgiriaĩ, 

Saũslaukis, Saũšilis (*Saus-šilis, por. šìlas). N.rz. Saũsupis. Por. stpr. n.m. Sawseyne, 

Sausekert, Sausilas < *Saus-silas (AON 153).  

 sausausỹtelis, -io 1 p.a. wsch.-lit. ʽsuchuteńki, suchutkiʼ — przez degeminację z 

*saus.sausytelis; złożenie tautologiczne członów przymiotnikowych saũsas ʽsuchyʼ i 

sausỹtelis ʽcałkiem suchy – o sianie, gruncieʼ (neosuf. -ytelis). Paralela: pilpilnỹtelis 

ʽpełniuteńki, pełniusieńkiʼ < *piln-pilnytelis (do pìlnas). ŽD 23 nazywał te formacje 

reduplikacyjnymi. Podobnie GJL II, § 3, z uwagą: «swoistego rodzaju deminutiva». 

 saũskė 2 p.a. gw. 1. ʽbezdzietna kobietaʼ, 2. ʽjałowa krowa, owcaʼ, 3. ʽkobieta krótko 

piersią karmiącaʼ – denominalny rzeczownik na -kė, utworzony od przymiotnika saũsas 

ʽsuchyʼ (zob.). Paralele: tálžkė ⇐ talžùs (s.v. tálžyti), dvėskà ⇐ dvėsà (s.v. dvės̃ti). Cps. 

saũskekšis wulg. ʽosoba bezdzietnaʼ < *sausk-kekšė (por. kẽkšė). 

 saũskis, -io 2 p.a. 1. ʽchudzielec, chuderlakʼ, 2. ʽsuchy wiatrʼ, 3. ʽsucharekʼ – 

denominalny rzeczownik na -kis, utworzony od przymiotnika saũsas ʽsuchyʼ (zob.). Por. 

drū̃čkis ⇐ drū́tas. — Neoosn. sausk-: saũskarda c. ʽktoś bardzo chudy; ktoś bezdzietnyʼ, 

saũskardas ʽcałkiem suche drzewoʼ, sauskard̃is ʽktoś bardzo chudy; ktoś bezdzietnyʼ – 

formacje ekspresywne z rzadkim neosuf. -ard-, por. kabárda ʽniezdaraʼ ⇐ kabė́ti; obok tego 

-erd-, por. skabérda ʽdrzazgaʼ ⇐ skabýti (GJL II, §§ 450n.). 

 sausrà 4 p.a. 1. ʽdługotrwały brak deszczu, susza, posuchaʼ (Žiemą šalčiai, vasarą 

saũsros žmogų vargina ʽZimą mrozy, latem susze dokuczają człowiekowiʼ), 2. ʽwyjątkowo 

suchy rokʼ — dewerbalne abstractum na -rā- od neopwk. saus- jak w saũsti, -sta, -o ʽschnąć, 

wysychaćʼ (por. šutrà, dušrà). War. z insercją t: saustrà (por. auštrà, gaĩstras). — Do 

neopwk. saus- należą również syn. sausà i sausmė.̃ — Neoosn. sausr-: sáusras ʽuschłe 

drzewo, sausrỹs ts., też ʽchuda istotaʼ, saũsrava ʽsuszaʼ (Baisi saũsrava, i niekas neauga). 

 są́vada 1 p.a. c. gw. 1. ʽoszczerca, intrygantʼ, 2. ʽstręczycielʼ — nomen agentis 

pochodzące z konkretyzacji nomen actionis o suf. -ā- i SO vad-, utworzonego od vb. cps. su-

ved-, suvèsti ʽsprowadzić w jedno miejsceʼ. Znacz. etym. ʽskojarzenie, złączenieʼ. — Vb. 

denom. są́vadauti a. sąvadáuti ʽstręczyć, nakłaniać do nierząduʼ, ⇒ są́vadautojas a. 

sąvadáutojas ʽstręczyciel, sutenerʼ. 

 saváime adv. ʽsamo przez się; samorzutnie, samodzielnie, dobrowolnieʼ, np. Pelūnas 

auga saváime: nei sodinam, nei niek ʽPiołun sam rośnie, my go ani nie sadzimy, ani nicʼ. Aš 

visa ką saváime išmokau, niekas manęs nemokė ʽJa się sam wszystkiego nauczyłem, nikt 

mnie nie uczyłʼ. Słowotwórczo nieprzejrzysty drw. od adi. sãvas ʽswójʼ (zob.). Brak w ŽD. 

Por. savaĩp adv. ʽswoiścieʼ. War. saváimais, saváimi, saváimiais, savaimù. — Drw. saváimis 

ʽsamorzutny, spontanicznyʼ, savaimìngas ʽsamoistny; swoisty, jedyny w swoim rodzaju; 

samodzielny, niezależnyʼ, savaimìnis ʽsamoistny, samorzutnyʼ (savaimìnė valstýbė ʽniepod-

ległe państwoʼ). 

 saváitė 1 p.a., savaĩtė 2 p.a. ʽtydzieńʼ — prawdopodobnie zapożyczenie ze stpr. 

sawayte EV ʽWocheʼ, które w dialekcie zachodnio-auksztajckim wyparło slawizm nedė́lia 

(por. LEW 767). Forma staropruska kontynuuje ze zmianą b > v starsze *[sabaiťē], to z 

*[sabaťē], co było zapożyczeniem polskiego sobota ʽSonnabendʼ. Dyftong ai̯ jest objawem 

antycypowania miękkości w spółgłosce ť. Trautmann 1910, 420 ujmował rzecz zbyt 

ogólnikowo: «umgebildet aus p. sobota ʽSamstagʼ». — Drw. pasavaičiuĩ adv. ʽco drugi 

tydzieńʼ, saváitinis ʽtygodniowyʼ, cps. saváitgalis ʽkoniec tygodnia, weekendʼ (por. gãlas), 

saváitraštis ʽtygodnikʼ (por. rãštas). — Drw. wsteczny vaĩtė ʽtydzieńʼ (Vos prašoka kelios 

vaitės, ir jau visa užmiršta ʽLedwo przeleci parę tygodni i już wszystko zapomnianeʼ). 
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Świadczy on o tym, że segment sa- został utożsamiony z rodzimym prefiksem są- (zob. 

hasło sán-). Paralela: sántaika ⇒ taikà. 

 saváitis, -čio 1 p.a. gw. ʽkrewnyʼ (Anys turi daug saváičių ʽTamci mają dużo 

krewnychʼ) — drw. na -aitis od posesywnego zaimka a. przymiotnika sàvo, sãvas ʽswójʼ. 

Por. Man tį sãva ʽMnie tam swojo / Mam tam krewnychʼ (Otrębski 1934, 180). Znacz. etym. 

ʽktoś ze swoichʼ (por. pol. swojak ʽczłowiek pochodzący z tej samej miejscowości, swój 

człowiekʼ ⇐ swój). Paralele słowotwórcze: gimináitis ʽkrewnyʼ ⇐ giminė;̃ sūnáitis ʽwnukʼ ⇐ 

sūnùs (zob. GJL II, § 437, LEW 767). — Drw. saváitinis ʽkrewny (bliższy, dalszy), swojakʼ: 

Anas gi mum saváitinis ʽOnże jest naszym krewnymʼ).  

 są́varta 1 p.a. 1. ʽrzeczy zrzucone, zwalone na kupę; stos, kupaʼ, 2. ʽnieporządek, 

bałaganʼ — derywat z prefiksem są́- (zob. sán-) i SO vart- ⇐ vert- od vb. cps. suvers̃ti 

ʽ(bezładnie) zwalić na kupęʼ, zob. vers̃ti. Z innym tematem: są́vartas ʽgrzęda, zagonʼ (Tėvas 

padalijo arimą į penkis są́vartus ʽOjciec podzielił rolę na pięć grządʼ) ⇐ suvers̃ti ʽzaoraćʼ, 

SD <suwartas> «nagroda; oddanie czegokolwiek; wracanie, wrocenie czego» ⇐ suverčiu SD 

«nagradzam co komu; przywracam». — Pl. sąvartaĩ ʽodmiany księżycaʼ ⇐ susiverč̃ia 

ʽobraca sięʼ; war. są́varta ʽfaza księżycaʼ.  

 sãvas, gen.sg. sãvo — przymiotnik dzierżawczy ʽswójʼ (łot. savs), sb. ʽkrewnyʼ. Por. 

mãnas, tãvas. To samo sav- w zaimku dzierżawczym sàvo ʽswójʼ (war. sãvo) i w zaimku 

zwrotnym, por. sg. gen. savę̃s ʽsiebieʼ, dat. sáu ʽsobieʼ (stlit. sãvi), acc. savè ʽsięʼ, instr. 

savimì ʽsobąʼ, loc. savyjè ʽw sobieʼ. Praforma *seu̯a- < pie. *seu̯-o, drw. od formy gen.sg. 

pie. *seu̯e ⇐ *se ʽsam dla siebie, sięʼ. Zmiana *seu̯o- na *sou̯o, pb. *sau̯a- ma paralelę z 

jednej strony w łac. suus ʽswójʼ < souos (inskr.) < *seu̯-o-s (por. gr. ἑός), z drugiej strony w 

refleksie lit. tãvas ʽtwójʼ < *teu̯-o-. — Adv. savaĩp ʽswoiście, na swój sposób; dziwnieʼ. — 

W złożeniach w roli I członu ukazuje się częścią sava- (zob. savadarb̃is, savanõris, 

savamõkslis) lub savi- (zob. savìvalė, savìšalpa, savìžudis), a częścią sau- (zob. sáugira, 

saunorà, sáuskira). — Drw. 1. nesãvas ʽnieswójʼ, nesavóji f. ʽnagła śmierćʼ (w złorzeczeniu 

Kad taũ nesavoja!), nesavą́ja adv. ʽnieludzkim głosem (ryczy, wrzeszczy); przedwcześnie 

(umarł)ʼ — skostniała forma instr.sg. do nesavóji; núosavas ʽwłasnyʼ, pasaviaĩ adv. ʽkażdy 

sobie, z osobna, oddzielnie od innychʼ, savàsis ʽukochany; mążʼ, savėk̃as ʽkrewnyʼ (dosł. 

ʽswojakʼ; co do sufiksu zob, GJL II, § 459), savóji f. ʽukochana; żonaʼ, savíeji m.pl. ʽkrewni, 

swoiʼ (Mes su juom savíeji ʽMy z nim jesteśmy krewnymiʼ). Por. łot. savâds ʽswoisty, 

osobliwyʼ, z suf. *-ād- jak w lit. vienódas. — 2. sãviškas, -a ʽswój, swojski, własny; swoisty, 

osobliwy, oryginalnyʼ. — 3. savìškis m. ʽswój człowiekʼ, savìškiai m.pl. ʽswoi, krewniʼ. — 

4. saváitis ʽkrewnyʼ (zob.). — 5. savýbė ʽwłaściwość, cecha; pokrewieństwoʼ (⇒ savybìngas 

ʽswoisty, specyficznyʼ, savýbinis ʽ(zaimek) dzierżawczyʼ). — 6. savýbė coll. ʽkrewni, ogół 

krewnychʼ (Vienas iš mūsų savýbės mokosi Vilniuj ʽJeden z naszych krewnych uczy się w 

Wilnieʼ). — 7. savýbė ʽkrewnyʼ (Tavo tėvas man savýbė ʽTwój ojciec jest moim krewnymʼ). 

— 8. sãvitas (zob.). — 9. savùmas ʽwłaściwość, to, co jest charakterystyczne dla danej 

osoby lub rzeczyʼ (Klysti yra žmogaus savùmas ʽBłądzić jest rzeczą ludzkąʼ), ʽcharakter 

swojskiʼ (Žodžio savumą ar svetimumą rodo garsai ʽRodzimość lub obcość wyrazu zdradza 

jego skład dźwiękowyʼ). — 10. atsavõn (zob.). — Vb. denom. 1. sãvinti ʽczynić swoim, 

przywłaszczać sobieʼ, DP ʽprzyczytać sobieʼ, nusãvinti ʽwywłaszczyćʼ, pasãvinti 

ʽprzywłaszczać; przejmować od innych, zapożyczać; przysposobić, uznać cudzego syna za 

swego; zaręczyć, przyrzec małżeństwoʼ, refl. sãvintis ʽprzyswajać sobie, uznać za swoje; 

rozpoznać, np. po głosieʼ (⇒ saviniñkas ʽwłaścicielʼ), apsisãvinti ʽoswoić się z czymʼ, 2. 

savótis: apsisavóti gw. ʽoswajać się (o zwierzęciu), uważać za swoje, (o młodzieńcu) 

wybierać sobie dziewczynę na żonęʼ, 3. savúotis gw. ʽspokrewniać sięʼ (⇒ savuõtė coll. 

ʽkrewni, ródʼ, ⇒ savúotinis ʽkrewniakʼ, drw. singulatywny). Osobno zob. pasãvintinė.  
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 są́vėla 1 p.a. 1. ʽkłąb zbitej wełny lub pakułʼ, 2. gw. ʽkołtun na głowieʼ, 3. gw. ʽodcisk 

na nodze, nagniotekʼ. Z innym sufiksem: sąvėlė ̃a. są́vėlė ʽpłat brudu, który po odmoczeniu 

odstaje od skóry; odcisk, nagniotekʼ. Analiza: są-vėl-a, n.act. na -ā- od vb. cps. su-si-vél-ti, -

vė́lė ʽrozczochrać się, splątać się; zgnieść się, spilśnić sięʼ. Paralele dla st. wzdłużonego: 

są́rėmiai, sámplovos. Zob. sán-, vélti II. 

 sãvitas I, -à 3 p.a. 1. ʽswoisty, osobliwy, oryginalnyʼ, 2. gw. ʽsamodzielnyʼ — 

przymiotnik na -it- utworzony od osnowy zaimkowej sav-, por. savè acc.sg. ʽsiebieʼ, sãvas 

ʽswójʼ. Rzadkie paralele: mažitỹs, dabità (por. GJL II, § 429). — Drw. savitaĩ adv. ʽna swój 

sposóbʼ, atsavitai b.z.a. adv. ʽoddzielnie, osobnoʼ (syn. atsavõn). 

 sãvitas II, -à 3 p.a. gw. 1. ʽdwa razy większy, dwa razy tyle wynoszący, podwójnyʼ, 2. 

ʽo oknie: dubeltoweʼ (Įstatyk langus savitus, t.y. dvejus JU ʽWstaw dubeltowe oknaʼ), 3. 

ʽwystarczający, dostatecznyʼ — zapoż. ze stbłr. sovityj ʽpodwójny; bogaty, szczodryʼ, por. 

błr. savíty ʽpodwójny; dwa razy droższyʼ ⇐ pol. przest. sowity ʽpodwójny, dwa razy większyʼ 

(ĖSBM 11, 285). War. zãvitas (por. sagõnas > zagõnas). NB. LKŽ XII, 261 nie dostrzegł tego 

slawizmu, w następstwie tego złączył go w jednym lemmacie z sãvitas I ʽswoistyʼ. — Drw. 

savitaĩ adv. ʽdwa razy tyle, dwa razy więcej, w dwójnasób, podwójnieʼ (war. zavitaĩ), por. 

Savitaĩ didesnis i drūktesnis ʽDwa razy większy i silniejszyʼ. Ans savitaĩ daugiau už mune 

suvalgo ʽOn dużo więcej ode mnie zjadłʼ. Pažyčiok javų, aš rudenį savitaĩ atduosiu ʽPożycz 

[mi] zboża, jesienią zwrócę ci w dwójnasóbʼ; zavitìnis lángas ʽdubeltowe okno, okno z 

podwójną szybąʼ. 

 savìvalė 1 p.a. ʽsamowola, nieliczenie się z nikim i niczymʼ, przest. savãvalia (m.in. 

DP), savavalià 2 p.a. ʽsamowola, swawolaʼ — prawdopodobnie kalka słowotwórcza z błr. 

svavólle n. lub pol. swawola f., z zastąpieniem członu sva- litewskim sava-, obecnie lit. liter. 

savi- (por. savìgarba, savìjauta, savìvalda). Człon II valià ʽwolaʼ (zob.). Osobno zob. 

svavãlė. — Drw. savavãlis ʽsamowolnyʼ, DP ʽswawolny, wszetecznyʼ. Obok tego jest przest. 

savavalnas, z II członem -valnas naśladującym svavalñas ⇐ pol. swawolny. — Vb. denom. 

savavaliáuti a. savivaliáuti ʽpostępować samowolnie, swawolić, o dzieciach: dokazywaćʼ. 

War. savalióti, savãlyti, savaliúoti. — Jak decompositum wygląda czas. võliuotis a. vóliuotis 

1. ʽswawolić, dokazywać, szaleć (np. o dzieciach)ʼ, 2. ʽo bólu: dokuczaćʼ. Apofonia val- ⇒ 

SW *vāl-/vol- jak w privalė́ti ⇒ príevolė. 

 savìzdrolas 1 p.a. gw. ʽczłowiek lekkomyślny, narwany, niepoważnyʼ — zapoż. z pol. 

sowizdrzał przy białoruskim pośrednictwie, por. błr. gw. savizdrál ʽsamochwał, pyszałekʼ 

(PZB 4, 341). War. savìzdralas, ze zmianą nagłosu: zavìzdrolas, ze zmianą l > v: savìzdrovas. 

 są́voka 1 p.a. ʽpojęcie, Begriffʼ (neol.) — drw. postwerbalny od vb. cps. su-vók-ti 

ʽpojąć, zrozumiećʼ, refl. su-si-vókti ʽpojąć, połapać się, zorientować sięʼ, por. LEW 1272. 

Paralela: núovoka ⇐ nuvókti. Zob. sán, vókti. — Drw. są́vokinis ʽpojęciowy, dotyczący 

pojęćʼ, sąvokùs ʽpojętny; zrozumiały; chłonnyʼ. Vb. denom. są́vokoti, -ju, -jau ʽdefiniować, 

określać pod względem pojęciowymʼ. 

 savótiškas, -a 1 p.a. 1. ʽosobliwy, swoisty, oryginalnyʼ, 2. ʽdziwny, dziwacznyʼ — 

przymiotnik na -išk- od neoosn. savot-, wyabstrahowanej drogą metanalizy z ptc. necessitatis 

savótinas ʽtaki, którego trzeba sobie oswoićʼ (etymologicznie: savó-tinas). Por. apsisavóti 

s.v. sãvas. 

 są́žinė 1 p.a. 1. ʽsumienieʼ (švarì są́žinė ʽczyste sumienieʼ) — złożenie członów są- i 

žinià, žìnė (zob.), będące kalką łac. cōnscientia (⇐ gr. συνείδησις ʽświadomość, sumienieʼ), 

2. ʽzmowaʼ: vagių̃ są́žinė ʽzmowa między złodziejamiʼ. Por. LEW 768. NB. W DK ukazują 

się syn. priežinė 12512 ʽsumnienieʼ i priejauta 1008 ts. 
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 sẽbinti, sẽbinu, sẽbinau gw. ʽoszczędnie używać, oszczędzać; skąpićʼ, np. Iš rudenio 

Jonas sẽbindavo šiaudus ʽOd jesieni Jan oszczędzał słomęʼ. Mes šerdami paršą sẽbinam ʽMy 

oszczędnie tuczymy prosięʼ. Sẽbina, sẽbina lašinius ir barščių nebeužutrina ʽOszczędza 

słoninę i barszczu już nie zaprawiaʼ. Czasownik ten stoi w zupełnej izolacji, ponieważ brak 

jest lit. osnów *seb- lub *sab- o odpowiednim znaczeniu. Z powodów tak formalnych, jak i 

znaczeniowych bardzo prawdopodobne wydaje się zapożyczenie z ros. gw. sóbitь m.in. 

ʽzbierać sobie, gromadzić na zapas, gromadzić dla dzieciʼ (SRNG). Jest to vb. denom. od 

sobь, -i f. ʽto, co się ma, posiada, własnośćʼ. Por. pol. przest. sobić się ʽzaopatrywać się w co, 

przyswajać sobie coʼ. Początkową transpozycją litewską mogło być *sãbyti. To zmieniło się 

najpierw w *sãbinti539 — na skutek odnowienia sufiksu (-y- ⇒ -in-), a potem w sẽbinti, 

mianowicie na tle nierzadkiego wahania wokalizmów a i e w pozycji po spółgłosce (por. 

krãsė > krẽsė; krãtilas > krẽtilas; kasulà > kesulà). — Rusycyzmem jest też łot. gw. sobiņas 

f.pl. ʽcoś, co ma się na własnośćʼ ⇐ ros. gw. sóbina ʽmienie, własność, dobytekʼ (por. ME 

III, 593). Por. jeszcze war. z łotewską samogłoską a: sabiņas f.pl. ʽdochód z własnej pracy, 

der Ertrag der eigener Arbeitʼ, sabiņu lini ʽlen wysiany i zebrany na własnym poluʼ, sabiņas 

ēdējs ʽten, kto sam zapewnia sobie wyżywienieʼ. — Dotąd przewijała się w literaturze 

hipoteza o sẽbinti jako denominativum od zanikłej osnowy zaimkowej *seb- ʽswójʼ (por. 

stpr. sebbei dat.sg. ʽsobieʼ; słow. sebě ob. sobě ʽsobieʼ), < pie. *sebh-/*sobh-. Znacz. etym. 

ʽrobić coś dla siebie, w swoim interesieʼ. Zob. Būga, RR II, 305n., 582, za nim BSW 251, ŽD 

545 i LEW 768.  

 sė́biržė 1 p.a. żm. ʽzagon zasiewany za jednym zachodem siewcyʼ — ze zmiany *sėja-

biržė, cps. o I członie sėjà ʽsiew, siejbaʼ i II członie birž̃ė ʽwiecha oznaczająca granicę 

zasiewuʼ. Zanik nieakcentowanej sylaby -ja- jak w vė́pūtė < vė́ja-pūtė. Inne paralele w GJL I, 

§ 561.  

 sėb̃ras, -ė 2 p.a. 1. ʽten, kto z innym trzyma wspólne pszczołyʼ (Mes sėb̃rai – bites 

pusiau laikom), por. bičiùlis, 2. ʽdobry kolegaʼ (syn. draũgas), stlit. SD «towarzysz» (syn. 

drauginykas), 3. ʽuczestnik transakcji handlowejʼ (Jei perka kas ar maino, tai sako – sėbraĩ 

busim ʽJeśli kto kupuje lub zamienia, to się mówi – bądźmy siabramiʼ), 4. ʽwspólnik 

złodziejaʼ — zapoż. ze stbłr. sjabrъ ʽkrewny, brat; towarzyszʼ, por. błr. sjábar, -bra. War. 

akc. sė́bras 1 p.a., sèbras 2 p.a. Inne: cėb̃ras (LD § 242). Pl. sebry stbłr. ʽludzie w Wielkim 

Księstwie Litewskim, którzy wspólnie korzystali z ziemiʼ, por. błr. sjabrý, -óŭ. Zob. SLA 

195, ZS 53, LEW 768n., ALEW 895. Por. strus. sębrŭ ʽsąsiad, członek wspólnotyʼ, ros. sjabër, 

-brá ʽsąsiad, towarzysz, wspólnik, uczestnikʼ. — Drw. sėbrà ʽgrupa przestępców; szajka 

złodzieiʼ, sėb̃ras 1. ʽosoby zebrane w pewnym miejscuʼ (Nu, jau sėb̃ras susirinko ʽNo, już 

się zeszliʼ), 2. ʽtajemnica, sekretʼ (Kokį te sėb̃rą turi su juo? ʽJaki tam sekret masz z nim?ʼ), 

sėbravimas SD
1 «obec, obcowanie» (syn. apsiėjimas), «pospolitowanie; społkowanie», 

sėb̃rinas ʽwspólny, własny w połowieʼ, sėbrinaĩ adv. ʽwspólnie (hodować)ʼ, np. Laiko bites 

sėbrinaĩ ʽTrzymają wspólnie pszczołyʼ, sėbrỹstė ʽbycie towarzyszem, wspólnikiemʼ, SD 

«towarzystwo» (war. draugystė), też ʽzłe towarzystwo, zwł. o kłusownikach, pijakachʼ, 

sėb̃riškas ʽkoleżeńskiʼ, SD «towarzyski» (syn. draugingas). — Wykolejony jest war. 

sebarstvà: Paėmiau bites an sebars̃tvos ʽWziąłem pszczoły na wspólną hodowlęʼ. — Vb. 

denom. sėbráuti ʽmieć coś do spółki z kimś; zadawać się z kimśʼ, sėbrauju SD «społkuię z 

kiem; towarzyszę s kiem» (syn. draugį turiu su kuo), SD
1 «obcuię» (syn. apsieimi, su kitu 

gyvenu), «pospolituię» [ʽobcować z kim, utrzymywać stosunki, przestawaćʼ], susėbrinu SD
1 

«stowarzyszam» (⇒ susėbrinimas «stowarzyszenie»). 

 
539 Būga, RR II, 305 notował wymowę sãbinu (wsch.-lit. z Liñkmenys), ale uważał ją za zmienioną z sẽbinu, 

ponieważ był przekonany, że lit. czasownik jest spokrewniony z zaimkiem stpr. sebbei dat.sg. ʽsobieʼ.  
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 sėd-, derywaty nominalne od czas. sė́du, sė́sti ʽsiąść, usiąśćʼ: apsėdaĩ (zob.), apìsėdos 

f.pl. ʽrama, ramyʼ, apsėstas SD «opętał go czart» (por. pristótas), ãtsėda a. ãtsėdis ʽmiejsce 

zalewowe w zakolu rzekiʼ (Upės ãtsėdžiuose neršt žuvys ʽRyby trą się w zakolach rzekiʼ), 

nenúosėda c. ʽkto nie może usiedzieć na jednym miejscuʼ, nepasė́da c. ts., núosėdos f.pl. 

ʽosad na dnie naczyniaʼ (war. núosėdai, żm. nū́sėdai), pasėdà ʽgoście siedzący przy stole, 

biesiada; czyhanie na zwierzaʼ (por. ŽD 449), pasėd̃as a. pasėd̃ai pl. ʽworek nabity słomą a. 

sianem, służący do siedzenia na wozieʼ (syn. pasės̃tai, por. Būga, RR II, 557), persė́da (zob.), 

pérsėdis ʽprzesiadkaʼ (Važiuoja be pérsėdžio ʽJedzie bez przesiadkiʼ), war. pérsėdimas, 

pósėdis ʽposiedzenieʼ, są́sėdos (zob.), sėdà: Parėjo namo saulės sėdõj ʽWrócił do domu o 

zachodzie słońcaʼ (syn. sáulės sėdìmas), sėdãklė ʽprzegroda w poprzek rzeki, jazʼ (syn. 

persė́da), też ʽsiedzenie na wozie; część kołaʼ (rzadki sufiks n.instr. -aklė), sė́dala LZŽ 

ʽgrzęda dla kurʼ, też żartobl. ʽwięzienieʼ, sėdeikà a. sėdéika ʽdziecko, które długo siedzi, nie 

zaczyna chodzić; domatorʼ, sėdẽklė ʽsiedzenie przy warsztacie tkackimʼ, sėdelės f.pl. SD 

«kurnik, szopa abo sadz szeroki na kury» (syn. vištinyčia, vištų grėda), sėdẽlis ʽmendel 

złożony z dziesięciu snopówʼ, sėdẽnė ʽmiejsce do siedzenia na wozie lub saniach; krzesło; 

tyłek; siedziba, np. biskupiaʼ (por. gulẽnė, perẽnė), sėdyklà ʽaresztʼ (neosufiks 

wyabstrahowany w typie skaityklà), sė́dymas ʽwąskie pole oddalone od obejściaʼ, sėdomìs 

adv. ʽna siedząco, np. spaćʼ, sė́džia a. sėdžià ʽsiedzenie, pośladek; jaz na rzeceʼ, sėdžia tiñklo 

ʽmatnia niewoduʼ (SD «matnia»). — Cps. dvìsėda a. dvisėdà, dvisė́da adv. ʽwe dwóch, we 

dwoje, np. jechać na koniuʼ (por. dvi°), ⇒ dvìsėdais a. dvìsėdomis, dvìsėdoms ts.; dvisėd̃žiai 

m.pl. ʽdwaj gospodarze sąsiadujący ze sobą, zwykle w lesieʼ, mẽdsėdžiai m.pl. ʽoderwane od 

wsi osiedle pod lasemʼ (por. mẽdžias), namìsėda c. ʽten, kto dużo przebywa w domu, 

domatorʼ (por. namaĩ), naujasėdỹs ʽnowy osadnik/mieszkaniecʼ (por. naũjas), saulė́sėdis 

ʽzachód słońcaʼ (por. sáulė), senasėd̃is ʽzasiedziały/stary mieszkaniecʼ (por. sẽnas), 

šalìsėdom (zob. šalìs), trìsėda (jóti) adv. ʽwe trójkę – o jechaniu na jednym koniuʼ (por. tri°; 

drw. trìsėdais ts.), vienasė́dis ʽzaścianek, koloniaʼ (por. víenas). — N.m. Medsė́džiai, 

Naujãsėdis, Naujãsėdžiai, Traksė́dis, Trãksėdžiai, Vienasė́džiai. 

 sėdė́ti, prs. sė́džiu (3 os. sė́di, war. sė́džia), prt. sėdė́jau 1. ʽsiedzieć (na krześle, za 

stołem, okrakiem)ʼ, 2. ʽsiedzieć w domu, być bezczynnym, nie pracowaćʼ, 3. ʽstale gdzieś 

mieszkaćʼ, 4. ʽo samicy ptaka: ogrzewając sobą jaja wysiadywać pisklętaʼ (Višta sė́di 

viščiukus mažus ʽKwoka wysiaduje pisklętaʼ. Žąses pačios sė́di kiaušinius ʽGęsi same 

wysiadują jajaʼ), 5. ʽbyć aresztowanym, być pozbawionym wolnościʼ. SD: sėdžiu ažu stalo 

«siedzę u stołu», sėdžiu pas kų «siedzę podle kogo», pirm ko sėdžiu «posiadam kogo». Jest to 

durativum stanu z suf. -ė-/-i- do sėd-, por. sė́sti ʽusiąśćʼ. Paralele: mérdėti ⇐ mirt̃i; sérgėti ⇐ 

sirg̃ti. Odpowiednik. łot. sêdu, sêdêju, sêdêt ʽsiedziećʼ ⇐ sêžu, sêdu, sêst ʽsiąśćʼ. 

Odpowiednik scs. sěždǫ, sěděti ʽsiedziećʼ ⇐ sędǫ, sěsti ʽsiąśćʼ, ros. sižú, sidétь ⇐ sjádu, 

séstь. Por. LIV
2 513n., Derksen 2015, 391 (pie. *sed-eh1-; pierwiastkową długość tłumaczy 

tzw. prawem Wintera). — Drw. nominalne: apsėdimas stlit. ʽopętanieʼ (reikia sergėtis 

apsėdimo nuog velino SP II, 5112 ʽtrzeba strzec się opętania od czartaʼ), sėdimà a. sėdimóji 

ʽsiedzenie, tyłekʼ (eufemizm zam. šiknà ʽdupaʼ; z substantywizacji ptc. prs. pass., por. 

srebiamóji, šikamóji, verdamóji), sė́dmenys m.pl. ʽsiedzenie tyłek, pośladkiʼ (war. sė́dmens). 

— Neopwk. sėdė-: sėdė́sena ʽsposób siedzenia; długie siedzenieʼ (por. stovė́sena), sėdė́tuvai 

pot. ʽtyłekʼ, sėdė́tuvės f.pl. ʽdługie siedzenie; siedzenie razem; rekolekcje; aresztʼ, bibl. 

ʽsiedziba, domostwoʼ. — Neoosn. sėdėj-: sėdė́jimas ʽsiedzenieʼ, pasėdėjimas SD
1 

«posiedzenie» (kalka z pol. po-siedz-enie), prisėdė́jas, -a ʽten, kto się do kogoś przysiadaʼ. 

 sėdū̃nas 2 p.a., sedū̃nas 2 p.a. gw. 1. ʽten, kto dużo siedzi, nie rusza sięʼ, 2. ʽdziecko, 

które długo siedzi, tj. nie zaczyna wstawać, chodzićʼ (GJL II, § 340), 3. ʽdziecko dotknięte 

krzywicąʼ — zapoż. z błr. gw. sjadún, -uná ʽdziecko, które długo nie staje na nogiʼ (PZB 5, 

67). Zastępstwo ė za błr. ja też w sėb̃ras ⇐ sjabrъ, sjábar; desėt̃kas ⇐ desjátok; šlėktū̃nas ⇐ 
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šljaxtún. NB. Zgodność segmentu sėd- z litewskim pwk. sėd- w sėdė́ti sprawiła, że LKŽ 

uznał sėdū̃nas za wyraz rodzimy. — Pod względem semantycznym należy tu sėdurk̃is, -io 

ʽkrzesełko dla dzieci uczących się staćʼ. Analiza: sėd- plus neosuf. -urk- (por. vijurk̃as : 

vijaũ). 

 sègti, segù, segiaũ ʽzapinać, zaszpilać, przypinać, rozpinać, przyczepiać, nakładaćʼ, 

apsegu SD «opinam co, ociągam», nusègti ʽodpiąć i zdjąćʼ, pasègti ʽpodszpilić, podpiąć; 

podkuć (kopyto)ʼ, persegu SD
1 «przenikam» (syn. persėdu), prisegti DP ʽprzebość; przybićʼ, 

užsègti ʽzapiąćʼ. Refl. atsisègti ʽrozpiąć sięʼ, įsisègti ʽwpiąć sobieʼ, nusisègti ʽzdjąć z siebie 

(spódnicę)ʼ, užsisègti ʽzapiąć się, zapiąć sobieʼ. Odpowiednik łot. segt, se̦dzu a. se̦gu, sedzu 

1. ʽprzykryć, pokryć, zakryćʼ, 2. ʽzaszpilić, zapiąć (na guzik)ʼ. — Drw. segė́ti, segiù (war. 

segė́ju), segė́jau ʽnosić ubranie, być w co ubranym; nosić coś przypiętego lub przypasanegoʼ, 

segióti ʽzapinać, przypinaćʼ (por. sagióti s.v. sagýti). Nomina: apsegimas, apsega SD 

«obciąganie», sẽgė ʽspinka, agrafka, klamra; broszkaʼ, segtùkas ʽspinka do włosów; szpilkaʼ, 

segùtė ʽsiermięgaʼ (syn. rudìnė), segtùvas ʽspinacz do papierówʼ, segùčiai m.pl. ʽspinki do 

mankietówʼ, užsegtùvė (zob. užsegtas). Cps. vainìksegė ʽstarsza druhnaʼ, dosł. ʽta, co 

przypina wianekʼ (por. vainìkas). — Pie. *seg-, por. wed. sájati ʽprzylega, przywieraʼ, 

āsájati ʽprzypinaʼ (LIV
2 516, NIL 604). — W słowiańskim widać neopwk. sęg-: scs. 

dosęgnǫti ʽwyciągnąć rękę, aby się dostać do czegoʼ, pol. dosięgnąć czego, ros. sjagnútь; 

scs. prisęgǫ, -sęšti ʽprzysiąc, przysięgnąć, zaręczyć co pod przysięgąʼ. Pierwotnie był to 

temat prs. infigowanego: albo *sĭ-n-g- od SZ *sĭg-, albo *se-n-g- od SE *seg-. — SZ sig- ⇐ 

seg- (typ TiT ⇐ TeT): sigà gw. ʽzapinka, spinkaʼ (por. dignà, vb. gìsti, kìsti). Brak refleksów 

na SO †saig- ⇐ sig-. — SO sag-: sagýti (zob., tam też nomina z sag-). 

 seikė́ti, seikiù (3 os. seĩki, war. seĩkia, seĩka, seikė́ja), seikė́jau ʽmierzyć objętość (np. 

zboża), odmierzać coʼ. SD: seiku «mierzę co; mierzę abo miarkuię co czym» (syn. mestuoju, 

mieruoju) obok atseikiu «odmierzam» — nacechowany neoapofonią ie ⇒ ei drw. od osnowy 

siek- jak w síekiu, síekti ʽsięgać, wyciągać rękę, aby dostać się do czegoʼ. Znacz. ʽmierzyć 

pewną miarąʼ jest pewną specjalizacją znacz. ʽsięgaćʼ. War. séikėti (akut jak w síekti). 

Paralele apofoniczne: plíekti ⇒ pléikti; míelas ⇒ meilùs (méilus), łot. vìestiês : lit. veĩstis. — 

Drw. seikybė SD «mierność w życiu, skromność, obeszłość» (syn. mestybė), seikìklis ʽmiara, 

skala, podziałka, dozownikʼ (war. saikìklis), seikus SD «mierny, wczesny, skromny» (syn. 

mesčias). — Neoosn. seikė-: seikė́ti, -ė́ju, -ė́jau ʽmierzyćʼ. Neoosn. seikė-: seikė́sena ʽsposób 

mierzeniaʼ (por. kalbė́sena ⇐ kalbėt̃i). 

 séilės, -ių 1, 3 p.a. f.pl. ʽślinaʼ, war. seĩlės 4 p.a. : łot. seilas f.pl. ts. LEW 771 

wskazywał na pwk. pie. *sē(i)- ʽciec, płynąćʼ. Niejasne. Na tle zjawiska tzw. 

ʽSchwebeablautuʼ (por. Anttila 1969) można by ująć lit. seil- jako alternant pie. *slei- > 

wsch.-bałt. slie-, por. łot. sliẽnas f.pl. ʽślina, lepki śluzʼ (obok sliẽkas ts., o czym s.v. slíekas), 

psł. *slina, ros. slína a. sliná przest. ʽślinaʼ (dziś sljuná), scs. slina, pl. sliny ts. Por. REW II, 

661n. ALEW 897 dopuszcza drw. na -l- od pwk. *sei̯H-, ale nie precyzuje jego znaczenia (w 

LIV
2 nie ma takiego pwk.). BSW 269 rekonstruuje pbsł. *slēinās f.pl. ʽślinaʼ i dopuszcza 

wywód lit. séilės i łot. seilas z *slēilās przez dysymilacyjny zanik pierwszego l. Derksen 

2015, 550 wywodzi łot. sliẽnas z pie. *sleh1i-n-eh2, ale o séilės nie wspomina. W końcu 

można zaryzykować przypuszczenie, że było pb. *slie-l- obok *slie-n- (różnica sufiksu), i że 

dopiero drogą neoapofonii ie ⇒ ei powstały *slei-l- i *slei-n-. Por. łot. gliẽme ʽślimakʼ : lit. 

gléimos ʽśluzʼ oraz míelas ob. meilùs; síekti ob. séikėti. — Drw. seiliū̃gas ʽkto się ślini, kto 

bywa zaślinionyʼ (por. smaliū̃gas), seilõčius a. seilū̃nas ʽdziecko, które się śliniʼ, cps. 

seilė́takis ʽślinotokʼ (por. tãkas), war. seilė́tekis. Vb. denom. seilė́ti a. seilė́tis 1. ʽślinić sięʼ, 2. 

ʽślinić, zwilżać (nić)ʼ, 3. ʽcałowaćʼ, 4. ʽcienko prząśćʼ, 5. ʽmówić głupstwaʼ (war. séilioti, 

seiliúoti, séiloti), séilinti ʽślinić (palec, nić)ʼ, ⇒ seilinùkas ʽśliniakʼ. 
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 seĩmas 4, 2 p.a. 1. hist. ʽsejm, najwyższy organ ustawodawczy w Rzeczypospolitej, 

składający się z króla, senatu i izby poselskiejʼ (od czasów Unii Lubelskiej), 2. dziś 

ʽnajwyższy organ władzy państwowej w Litwieʼ — zapoż. ze stbłr. sejmъ, sėjmъ ⇐ pol. 

sejm, zaświadczone od DP (por. LEW 755, Zinkevičius 2003, 633n.). Polski pdg. sejm, sejmu 

stoi na miejscu stpol. sjem, sejmu < ppol. *sniem, *seńmu, por. stczes. snem, senma ʽsejm; 

związekʼ, scs. sŭnĭmŭ ʽzgromadzenieʼ, < psł. *sŭnĭmŭ ⇐ *sŭn-ę-ti sę, *sŭn-ĭm-ǫ sę ʽzebrać 

sięʼ (por. lit. im̃ti), zob. Boryś 541. — War. saĩmas 4 p.a. opiera się na temacie stbłr. sojm- 

od sjomъ < sъemъ (por. na sojme, sъ sojmu, do sojmu), zob. Būga, RR III, 770. — Drw. 

seimẽlis ʽsejmikʼ, seĩmininkas ʽposeł na sejm, członek sejmuʼ. Vb. denom. seimavóti 1. 

ʽobradować, radzićʼ, 2. ʽliczyćʼ (Išseimavok, kiek išeina už kiaušinius ʽPolicz, ile wychodzi 

za jajkaʼ), seimúoti ʽobradować – o sejmie; zebrawszy się, radzić, naradzać sięʼ. — NB. Na 

gruncie etymologii ludowej próbowano zastąpić slawizm seĩmas swojską formą su.eimas 

(por. LKŽ XIV, 47). Ta ostatnia przedstawia sobą wykolejenie wyrazu suėjìmas ʽzejście sięʼ 

(od suėj̃o ʽzeszli sięʼ ⇐ su-eĩ-ti). Do tego war. sueimė przest. ʽsejmʼ. 

 seĩnyti, seĩnija, seĩnijo gw. ʽdorównywać komu/czemu; mieć podobną wartośćʼ, zwykle 

z negacją, np. Avižos miežiams neseĩnyja ʽOwies nie może się równać [co do ceny, wartości] 

z jęczmieniemʼ; atseĩnyti ʽoddać (pożyczone), odpłacićʼ. Wygląda jak vb. denominativum od 

seinà a. seinià 4 p.a. ʽpotrzebna, odpowiednia ilość/miara, dostateczna ilość/miaraʼ (lig 

seinõs/seiniõs ʽdo woli, ile chciećʼ). Nie do końca jasne, por. rozważania Otrębskiego, Balt 

V:1, 1969, 77 oraz LEW 771. Ewentualnie może należeć do czas. siñti ʽwiązać, łączyćʼ 

(zob.), mianowicie na mocy neoapofonii sin- ⇒ sein- (por. derywację gliñti ⇒ gléinia s.v. 

gliñti). 

 sėj-, neopierwiastek pochodzący z metanalizy sė́j-u ⇐ sė́ju w formie prs. do sė́ti ʽsiaćʼ 

(zob.). Paralele: dėj-, spėj-. Drw. sėjinė́ti iter.-demin. ʽsiać po trochuʼ, sėjìnti ʽhodować, 

doprowadzać do dojrzałościʼ (⇒ sėjinùkas ʽrozsada, sadzonka, młode drzewko przeznaczone 

do przesadzeniaʼ), sėjóti ʽsiać po trochuʼ, sėjótis ʽo roślinach: wysypywać, rozsiewać 

nasionaʼ. Nomina: atãsėja ʽodsiewʼ (por. atasė́ti ʽodsiać, odsiewaćʼ), insėjùs ʽo ziarnie: takie, 

którym można sporo zasiaćʼ, pérsėja ʽzagon pominięty podczas sianiaʼ (por. pérsėti ʽna 

nowo zasiaćʼ), sėjà a. sėj̃ė/sėjė ̃ ʽsiew; czas siewu zbożaʼ (por. užúovėja, klojà), sėjė́jas a. 

sėjìkas ʽsiewcaʼ (por. klojìkas), sė́jena ʽto, co zostało zasiane, zasiewʼ, sėjìmas ʽsianieʼ, 

Sėjìnė (zob.), sėjynià ʽzasiane pole, zasiewʼ (neosufiks wyodrębniono w typie kasýnia ⇐ 

kasýti), sėjùs ʽo ziarnie: takie, którym można sporo zasiaćʼ. — W słowiańskim odpowiednim 

neopierwiastkiem jest sěj- (⇐ sějǫ), mianowicie w osnowie sěj-a- iter. ʽsiaćʼ, por. scs. sějati, 

ros. séjatь, séju, sch. sȉjati, sȉjem, pol. siać, sieję (gw. siejać, sieję), czes. sít, seji. Suf. 

iteratywny *-ā- też w lit. sėjóti (zob. wyżej). 

 sejà 4 p.a. ʽsiostraʼ: wyraz ukazujący się tylko w dajnach, używany zwykle w formach 

zdrobniałych: sejẽlė a. sejùlė ʽsiostrzyczkaʼ, np. O, tu sejẽlė, mūsų lelijėlė, mes supinsim tau, 

sejẽlė, šilkelių kaseles ʽO ty siostrzyczko, nasza lilijko, spleciemy tobie, siostrzyczko, 

jedwabne warkoczeʼ. Analiza: se-ja, drw. od pwk. hipokorystycznego se-, uzyskanego ze 

skrócenia wyrazu sẽsė ʽsiostraʼ (zob.). Przybliżona paralela: *brāter- ⇒ lit. bró voc.sg. 

ʽbracie!ʼ ⇒ bró-lis ʽbratʼ. 

 Sėjìnė 2 p.a. gw. ʽświęto Narodzenia Panny Marii, święto Matki Boskiej Siewnej, 

8.IX.ʼ — substantywizacja adi. sėjìnė ʽsiewnaʼ, utworzonego od neopwk. sėj- ⇐ sė́ju ʽsiejęʼ 

(zob. sė́ti). Por. SW, s.v. siewny: ʽOd wigilji Panny Marji Narodzenia ozimy siew poczynają, 

a dlatego tę uroczystość mianują dniem siewnymʼ. Inne nazwy tego święta: Sėmẽnė a. 

Sė́menė (zob. sė́menys), Šilìnė, Špažiùkė, Trãkinė. 

 sek-, wybór nominów należących do czas. sekù, sèkti ʽiść w ślad za kimśʼ: apsekųs SD 
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«okrążaiący» (syn. apėjųs), nenusekamas SD «niepoślakowany» (syn. nenutiktinas), 

neprisekamas SD 1. «nieczuły, co go nie czuć» (syn. nepamatamas, nepajaučiamas, 

nesusekamas), 2. «niedowodny» (por. priseka), nesusekamas SD «nieczuły, co go nie czuć» 

(por. neprisekamas), pasekė́jas ʽnaśladowca, zwolennik, stronnik, następca; sługaʼ, pasekmė ̃

ʽskutek, wynik, rezultat, następstwo czegoʼ, pasekomìs adv. ʽw śladʼ (por. pasalomìs, 

apgraibomìs), priesekis SD
1 «dowod» (syn. parodymas), ⇒ adi. priesekingas SD

1 

«dowodny»; priseka SD «dowod» (syn. parodymas), ⇒ adi. prisekimas SD «dowodny» (syn. 

davedamas daiktas); sẽkantis ʽnastępny, który przyjdzieʼ, sekė́jas ʽidący w ślad, tropiciel, 

wywiadowca; naśladowcaʼ, sekyklà ʽpunkt obserwacyjnyʼ, seklỹs ʽtropiciel, wywiadowca, 

detektyw, tajniak, szpicelʼ, seklùs ʽo psie: umiejący iść śladami, o koniu: taki, co nie błądzi w 

drodze do domuʼ, sekmẽ (zob.), sekmuõ, -eñs neol. ʽwniosek, wynik rozumowania, to, co z 

czegoś wynikaʼ (por. nwn. Folgerung), sèktinas ʽgodny naśladowaniaʼ. Cps. pėdsekỹs 

ʽtropiciel; pies tropowiecʼ (por. pėdà). 

 sė́kla 1 p.a. 1. ʽnasienie, siemięʼ, 2. ʽnasienie samca, spermaʼ, 3. ʽodmiana (roślin, 

zwierząt)ʼ. War. sėklà 3 p.a. DP ʽnasienie, siemięʼ, przen. ʽpotomek, potomstwo; pokolenieʼ, 

SD «nasienie, siemię». Odpowiednik łot. sẽ̦kla ʽnasienieʼ. Pb. *sētlā, drw. kolektywny 

*seh1tl-eh2- od pie. *seh1-tlo- ʽnasienieʼ (zob. sė́ti). Znacz. etym. ʽto, czym się zasiewa rolęʼ. 

Paralele: bū́kla ⇐ bū́ti; pjū́klas ⇐ pjū́ti. Z innym sufiksem: sė́menys (zob.). — Drw. seklìdė 

ʽmęski gruczoł płciowy, jądroʼ (neol.), sėklýnas ʽuprawa nasiennaʼ, sėklìnis ʽnasiennyʼ. 

 seklyčià 2 p.a., gen.sg. seklỹčios gw. ʽgłówna, paradna izba w chacie chłopskiej, izba 

dla gościʼ (Seklyčią dar vadina šviesoji trioba, svečių trioba, svečių suėjimas ʽS. nazywa się 

jasna izba, izba do przyjmowania gościʼ) — przekształcenie formy stlit. sveklyčia, 

zapożyczonej z błr. gw. svjaklíca (svjatlíca) ʽjasna izba, świetlicaʼ, war. svetlíca. Por. ros. 

svetlíca, pol. świetlica. War. saklyčià, seklýčia, sėklýčia. Zob. Būga, RR I, 104, przyp. 1, SLA 

211, LEW 772, 951, 952 (brak w ALEW), ĖSBM 12, 42, Boryś 621 (s.v. światły). — War. 

sietlyčia CHB (por. PAŽ 415) ⇐ pol. świetlica został zmieniony przez uproszczenie zbitki 

[śfʼ-]. Wokalizm ie alternuje z e (ė) również w takich slawizmach, jak apieka/apeka, 

cukíerka/cukérka i pierỹnai ob. pėrynà, perynà. 

 seklùs, -ì 4 p.a. 1. ʽpłytki, niegłębokiʼ (por. łot. se̦kls ts.), SD «miałki, nie głęboki» (syn. 

negilus), 2. ʽpołożony w dole, bardziej wilgotny – o gruncieʼ, 3. ʽpłytki, płaski – o talerzuʼ, 4. 

ʽsuchy, bezdeszczowy (rok)ʼ, 5. przen. ʽpowierzchowny, niewnikliwy (człowiek)ʼ — 

dewerbalne adi. na -lus od sèkti, señka ʽo wodzie: opadać, ubywać, wysychaćʼ. Paralele: 

kuklùs ⇐ kùkti; patrauklùs ⇐ tráukti; veržlùs ⇐ verž̃tis. — Neoosn. sekl-: seklė ̃ ʽpłycizna, 

mieliznaʼ, sekliavà a. seklumà ts. N.jez. Sẽklė, Seklỹs, Sẽklinas. Vb. denom. seklė́ti, -ja, -jo 

ʽstawać się płytkim – o rzece, jeziorzeʼ. — WSE sėk-: sėk̃lis ʽmieliznaʼ : łot. sēklis ts. (por. 

SW w gėr̃is ⇐ gẽras; rėt̃is ⇐ rẽtas), sėk̃lius ʽmieliznaʼ, SD «miałkość» (syn. negiluma). Zob. 

też cė́kis. 

 sẽkmas, -à 4 p.a. stlit. ʽsiódmyʼ: Sekmas straipstis vieras MŽK 222 ʽSiódmy członek 

wiaryʼ. Sekma diena subatoje ateises DP 19924 ʽSiodmy dzień w sobotę się odprawiaʼ. 

Liczebnik porządkowy do septynì ʽsiedemʼ. Jest kontynuacją jednej z dwu praform: 

*setmas540 lub *sepmas. Poprzedzające fazy rozwojowe: 1. plit. *septmas; na zbitkę pt.m 

wskazuje stpr. septmas ob. sepmas ʽsiódmyʼ, 2. pbsł. *septimas < pie. *septṃ-h2ó- 

 
540 Grupa t.m, stanowiąca zbieg dwu morfemów, zmieniła się przez asymilację w k.m (ʽjasna – ciemnaʼ > 

ʽciemna – ciemnaʼ) w takich wyrazach gwarowych, jak rykmetỹs ʽranekʼ < ryt-metỹs i šálkmėtės f.pl. ʽmięta 

pieprzowaʼ < šált-mėtės (LD § 197), a także w áukmonas ʽnaczelnikʼ < *autmonas ʽHauptmannʼ (GJL I, § 

505). Zob. też LEW 772: «sẽkmas beruht auf Kontaktdissimilation aus *sep(t)mas». ALEW 898: «Dabei ist -k- 

anscheinend dissimilatorisch entstanden».  
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(sekwencja *imC jako refleks pie. *ṃC). Zob. SBS I, 77n. Z tego samego prototypu pie. 

wywodzą się formy łac. septimus (płac. *septemo-), sti. saptamáḥ, jak również gr. ἕβδομος 

(zam. *heptamos, z pgr. *septamo-). Por. Meiser 1998, 175. Tymczasem Weiss 2009, 273 

rekonstruuje pie. *septṃm-os. Osobno zob. septiñtas. — Odpowiednik słowiański brzmi 

sedmŭ scs. ʽsiódmyʼ i ma formę zmienioną z *setmŭ na skutek antycypacyjnej sonoryzacji 

tm > dm. Praforma *septmas, to z synkopowania formy pbsł. *septimas (zob. wyżej). Do 

sedmŭ dotworzono nowe cardinale o postaci scs. sedmĭ. Zastąpiło ono psł. *setĭ lub *setę z 

pbsł. *septin (SBS I, 83). — Drw. Sekmìnės (zob.), cps. sekmãdienis ʽniedzielaʼ (dosł. 

ʽsiódmy dzieńʼ, por. dienà). 

 sekmė ̃4 p.a. 1. ʽpowodzenieʼ, 2. ʽnastępstwo, konsekwencja czegoʼ, 3. gw. ʽopowieść, 

bajkaʼ (DP ʽbaśń, plotkaʼ) — dewerbalny rzeczownik na -mė od sek- jak w sekù, sèkti ʽiść, 

postępować za kimś; naśladowaćʼ, sẽkmę sèkti ʽciągnąć opowieśćʼ (zob. sèkti I). Por. SD 

sekmį seku, sekmį sakau «baię, bayki powiadam» (syn. niekus kalbu). Alternanty 

apofoniczne: sėkmė ̃ (WSE), sakmė ̃ (SO; por. też pãsaka). — Drw. sekmės f.pl. SD «baśń, 

bajka» (war. sakmė)̃, sekmius a. sekminykas SD «baia» [ʽbajacz, bajkarz, plotkarzʼ]. — War. z 

neosuf. -sm-: seksmė ̃ʽbajkaʼ LZŽ; ze zmianą ks > kš: sekšmė ̃LZŽ. 

 Sekmìnės, -ių 2 p.a. pl.t.f. ʽZielone Świątkiʼ, przypadające na siódmą niedzielę 

(czterdziestego i czterdziestego pierwszego dnia) po Wielkanocy (Sekmines švenčia DP 24433 

ʽŚwiątki święcąʼ), stlit. też sg. Sekmìnė SD «Świątki» — formacja z suf. -in- od liczebnika 

sẽkmas ʽsiódmyʼ. Podobne nazwy świąt to Deviñtinės, Šeštìnės i Žolìnės. Zob. LEW 772, 

ALEW 897n. — Drw. ãtsekminis ʽpierwsza niedziela po Zielonych Świątkachʼ, war. 

ãtsekminės (por. ãtkalėdis, ãtvelykis, Būga, RR II, 132), sekmináitis ʽupominek wręczany 

pastuchowi na Zielone Świątkiʼ, cps. sekmìnpinigiai m.pl. ʽpieniądze wręczane pastuchowi 

na Zielone Świątkiʼ (por. pinigaĩ). 

 sèkti I, sekù (war. senkù), sekiaũ ʽiść w ślad za kimś, obserwować, naśladowaćʼ, seku 

SD «następuię» (syn. įstoju, paskui eimi), nusèkti 1. ʽudać się w ślad za kimś, pójść, dojść; 

wyśledzić, wytropić (złodzieja), znaleźćʼ, 2. ʽpojąć, zrozumiećʼ, 3. ʽudać sięʼ, 4. ʽbyć do 

kogo podobnymʼ, nuseku SD
1 «nazdybam» (syn. suselu), nuseku SD «poślakować; schodzę 

kogo na czym złym; zastaię co», nusekmi SD «łacno mi» (nenusekamas SD 

«niepoślakowany»), susèkti ʽwytropić, np. złodziejaʼ, nesusekamas SD «nieczuły, co go nie 

czuć» (syn. neprisekamas, nepajaučiamas, nepamatamas), nẽseka adv. ʽnie wypada, nie 

możnaʼ (skostniała forma 3 os. prs.). — Refl. sèktis ʽpowodzić sięʼ, sekuosi SD «płużę» 

[ʽdobrze się mieć, mieć powodzenieʼ], gw. senkúos(i) ʽrozumiem; przypominam sobieʼ, 

nusisèkti ʽudać się, poszczęścić się, powodzić sięʼ, pasisèkti ts. (⇒ pasisekìmas ʽpowodzenie, 

sukcesʼ). — Pwk. pie. *seku̯- ʽprzyłączyć się, towarzyszyćʼ (LIV
2 525), por. gr. ἕπομαι, łac. 

sequor, SZ wed. sáścati 3 pl. ʽtowarzysząʼ (zam. *saskati < pie. *se-sku̯-ṇti). — Użycie 

przenośne: sèkti pãsaką (sekù, sekiaũ) ʽciągnąć opowieść, opowiadaćʼ, zob. sekmė.̃ Do pie. 

*seku̯- ʽpowiedzieć, mówićʼ (LIV
2 526, ALEW 900), por. stłac. īnseque ʽopowiedz!ʼ, gr. 

ἐννέπω ʽopowiadamʼ (*en-sep-), stwn. sagēn, nwn. sagen ʽpowiedziećʼ. Osobno zob. sakýti. 

— Drw. na SE: pérsekdinėti przest. ʽprześladowaćʼ, sekinė́ti ʽchodzić za kimś i szpiegować, 

ścigać, tropićʼ, sekióti ʽiść czyimś śladem, śledzićʼ, SD «naśladuię kogo» (⇒ neoosn. sekio-: 

sekionė «naśladowanie», sekiotojas «naśladowca», SD
1 persekiotojas «prześladowca»). Por. 

łot. se̦kuôt ʽiść w śladʼ. Nomina zebrano s.v. sek-. — WSE sėk-: pasėkė́ti ʽpójść nieco w ślad 

za kimʼ (por. paėjė́ti, pavėdė́ti, pavėžė́ti), sė́kčioti lub sėkčióti ʽpodpowiadaćʼ (por. sakýti), 

nomina: pasėk̃ui adv. ʽpo kolei, kolejnoʼ (por. pakeliuĩ ʽpo drodzeʼ), sėkmė ̃ ʽpowodzenie, 

sukces, pomyślnośćʼ (⇒ sėkmìngas ʽpomyślny, udanyʼ). — SO sak-: sakióti (zob., tam też 

nomina z sak-). — Bałtyckim st. zanikowym do sek- jest sik-, derywowane według reguły 

TeT ⇒ TiT, por. łot. sikât, -ãju ʽporuszać się z trudem, iść drobnym krokiemʼ, war. sigît ʽiść 
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szybko drobnym krokiemʼ (ME III, 836n.). Por. SZ sik- ⇐ sek- s.v. sèkti II. 

 sèkti II, señka (war. sẽka), sẽko (war. sẽkė) 1. ʽo wodzie: ubywać, opadać, wsiąkaćʼ, 2. 

ʽstawać się płytkim, miałkimʼ, 3. ʽschnąć, wysychać, np. o sianieʼ, 4. ʽo człowieku: opadać z 

sił, słabnąć, niknąć, marniećʼ, apsèkti ʽobsięknąć, opaść, obniżyć się – o lustrze wodyʼ 

(Apsẽkus upei, žuvį galima gaudyti rankoms ʽPo opadnięciu wody w rzece można ryby łapać 

rękomaʼ), ʽzostać oblanym wodą powodzi (o domu, wsi)ʼ, ʽwpaść na mieliznęʼ, też 

ʽobsychać – o kaszy wstawionej do piecaʼ, išsèkti ʽwysychać – o rzece, jeziorze, błocie; 

wyparować (o zupie)ʼ, išseku SD
1 «osycham» (syn. apdžiūstu), nusẽkus vandenìms ʽgdy 

opadły wodyʼ. Prs. infigowane señka ma odpowiednik w stłot. issiek ʽopadaʼ (Manzel, zob. 

LEGR 575). Refleks pie. *sek- ʽopadać, wysychaćʼ (LIV
2 523n., ALEW 899n.), por. wed. 

ásaścant- ʽniewysychającyʼ. — Caus. išsẽkinti ʽwysuszyćʼ, por. net drėgnumų nusidėjimų 

savo per karštų gailystų ižsekins ir iždegins SP I, 14412 ʽaż wilgotność grzechów swoich 

przez gorącą pokutę wysuszy i wypaliʼ. Postverbalia: apsekà ʽwoda stojąca po powodziʼ, 

apsekỹs ʽpłytsze miejsce w rzeceʼ (Čia apsekỹs, t.y. negilu, čia gali perbristi JU ʽTu jest a, tj. 

płytko, tu można przejść w bródʼ), seklùs (zob.). — WSE sėk-: sė́kis ʽpłycizna, mieliznaʼ 

(syn. sėk̃lis), sėklùs ʽpłytki, niegłębokiʼ (war. do seklùs). Por. sch. ȍsjeka ʽodpływ morzaʼ, 

sch. gw. sȉka ʽpłyciznaʼ < psł. *sěka. — SO sak-: apsakà (zob.). — SZ sik- (typ TiT ⇐ TeT): 

łot. sikt, prs. sìeku (*senkō), sìku (*sinkō) a. sìkstu (*sinkstō), prt. siku ʽo wodzie – opadać, 

ubywaćʼ, izsikt ʽopaść – o wodzie, wyschnąć – o źródle, strumieniuʼ, nomen: siklis ʽmałe 

bagno w lesie; kałuża na wyschłym bagnieʼ. W jęz. litewskim ukazuje się tylko neopwk. 

sink-, wyabstrahowany z prs. *si-n-ka ʽsączy sięʼ do *sikti (por. łot. sìku): išsiñkti tr. 

ʽwysączyć, odsączyćʼ, intr. nusiñkti (Nùsinkė vandenys ʽWody opadłyʼ). — Tu pewnie też 

sik- jako człon złożenia Síe-sik-as n.jez. (⇒ n.m. Síesikai). Paraleli dla I członu dostarczają 

n.rz. Sie-sartìs 3x, Siẽ-srautas i Siẽ-struvas. Dalsze szczegóły s.v. sietuvà. — Łot. prs. sìku < 

*sinkō wskazuje na to, że oparta na SP sek- forma lit. señka może być nowotworem, który 

wyparł *sinka (por. breñda zam. briñda s.v. brìsti). Innego zdania jest Endzelin (LEGR 

575n.), suponujący skrzyżowanie pwk. pie. *sek- i *seik-. — Cs. sęk-, cs. isęknǫti ʽwysączyć 

sięʼ, isęčetъ ʽwysycha (o źródle)ʼ jest dwuznaczne: albo z *sink- (jak w łot. sìku) albo z 

*senk- (jak w lit. señka). — SO *sank- (⇐ *sink-): psł. *sǫk-, por. scs. isǫčiti, isǫčǫ caus. 

ʽwysuszyć, usunąć wilgoćʼ (znacz. etym. ʽsprawić, żeby wyciekłoʼ, por. wyżej lit. išsẽkinti), 

prěsǫčiti ʽdać wyschnąć, wysuszyćʼ, cs. sǫčiti ʽsuszyćʼ, pol. nasączyć, przesączyć, wysączyć. 

Zob. Boryś 539 (s.v. sączyć), 544 (s.v. siąkać). 

 °sekti, °sėkti: į́sekti ʽnaciąć, wciąćʼ. — WSE sėk-: stlit. įsėkti ʽwyrznąćʼ (w sensie 

ʽwpisać w metaluʼ): padarė... karūną iš čysčiausio aukso ir įskapė [glosa: įsėkė] raštą BRB 

ʽwykonali... koronę z najczystszego złota i wyryli napisʼ, išsėkti ʽwyrznąć, wygrawerowaćʼ 

(pominięte w ALEW). Odpowiednik słow.: scs. sěkǫ, sěšti ʽsiec, ciąć na kawałkiʼ, sch. 

sijèčem, sjȅći ʽsiec, siekać, rąbać, krajać, wyrzynać; przecinaćʼ, ros. sekú, sečь ʽsiekać, bić, 

smagać rózgamiʼ, stczes. sěku, sieci ʽsiec, kosićʼ, pol. siekę, siec ʽkosić trawę, zbożeʼ, stpol. 

też ʽrąbać na części, ciąć, niszczyćʼ (por. BSW 255, LEW 544, Boryś 545). Paradygmat pbsł. 

*sēk- opiera się na praesens akrodynamicznym *sēkH-, zob. LIV
2 524. Dewerbalne nomina: 

łot. sēks ʽsierp, piłaʼ (bez otoczenia werbalnego) i scs. sěčivo ʽπέλεκυς, siekieraʼ, sch. sjȅčȋvo 

ʽrodzaj młotaʼ. — Pie. *sekH-/*skH- ʽciąć: oddzielać, odróżniaćʼ (LIV
2 524), por. łac. secō, -

āre ʽciąć, odcinaćʼ, secula ʽsierpʼ, secūris, -is f. ʽtopór, siekiera; cios; ranaʼ. Zob. LEW 773. 

Dalej por. scs. sekyra ʽsiekieraʼ, ros. sekíra przest. ʽtopórʼ < *sekūrā, które może być 

pożyczką, zob. ESJS 798 (gdzie zresztą przemilczano lit. refleksy). — W formie SZ oczekuje 

się refleksu sik- ⇐ sek- (typ TiT ⇐ TeT), por. sig- ⇐ seg- (s.v. sègti), kis- ⇐ kes- (s.v. kàsti). 

Tę apofonię poświadcza temat infigowany sink-, pochodzący z pierwotnego pdg. *sinkù, 

*sikaũ, *sìkti, o czym s.v. sìnkus. 
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 selà 4 p.a. wsch.-lit. ʽwieśʼ (LZŽ) — zapoż. ze stbłr. selo, por. błr. gw. seló, sėló n. 

ʽwieś, duża wieśʼ, błr. liter. sjaló, -á n. (por. ukr., ros. seló, ĖSBM 13, 146n.). — Drw. 

paselū̃nas LZŽ ʽkto lubi chodzić po wsi i przesiadywać wśród ludziʼ, selìnis LZŽ ʽwiejskiʼ 

(syn. veskãvas), selõsis ʽwiejskiʼ (Selõsiai výrai jaũ susringdzinė́ja šienáuc LZŽ ʽWieśniacy 

już zabierają się do sianokosówʼ), decasuativum złożone z formy gen.sg. selõs + jìs (paralela: 

bočiõsis s.v. bočià). 

 sė́lenos, -ų/-ų̃ 1, 3 p.a. f.pl. ʽotręby, łuski ziaren zboża pozostałe po zmieleniuʼ (Su 

visoms sėlenõms [kisielių] išvirsma ir ėsma DŪŽ ʽZe wszystkimi łuskami ugotujemy [kisiel] i 

zjemyʼ). Z innym sufiksem: sė́lenys f.pl., sė́lynos, m.in. SD «otręby od mąki». Są to drw. na -

en- względnie -yn- od niezachowanej formacji prymarnej na -l-, np. *sē-la- ʽwysiany, 

odsianyʼ < *seh1-lo-, od pwk. *seh1- (zob. sė́ti). Paralela słowotwórcza: mė́lenas (żm.) obok 

mė́lynas ʽsiny, niebieski, modryʼ od osnowy mė́las. Zob. też klýnės. — Odpowiednik łot. 

sẽ̦nalas f.pl. ʽłuski ziaren, otrębyʼ zawdzięcza swą postać metatezie l-n > n-l w praformie 

*sēlanas (por. īlans > īnals ʽszydłoʼ). Oboczność sufiksalnego wokalizmu powtarza się w 

dovenà/dovanà i gálvena/galvanà (zob. Skardžius, RR 4, 382). — Przen. 1. sė́lena c. ʽcoś 

bezwartościowegoʼ, 2. ʽdziewczyna z dzieckiemʼ (Merga su vaiku vadinas sė́lena JU). 

 selė́ti, selù (war. seliù, selė́ju), selė́jau ʽczyhać, dybać, skradać się, zbliżać się do czego 

chyłkiem, po cichu; czołgać sięʼ, selu SD «czyham; dybię, dybkiem idę» (syn. selomis eimi), 

įselė́ti ʽwkraść się, zakraść sięʼ, nuselu SD
1 «zdybiam» (syn. nuseku, sutikau), paselė́ti 

ʽczyhać, skradać sięʼ, priselė́ti ʽdostosować się do czego; przymilać sięʼ, suselu SD
1 

«nazdybam», syn. nuseku [ʽniespodziewanie kogoś lub coś spotykać, znajdowaćʼ, SPXVI]. Z 

innymi sufiksami: selìnti a. selénti ʽpodkradać się, iść wolnoʼ. — Neoosn. selė-: selėjas BRB 

ʽten, kto czyha w zasadzce, Hinterhaltʼ (por. PAŽ 412). Neoosn. selėj-: selėjimas ʽczyhanie w 

zasadzceʼ (ALEW 900). — Pwk. sel- reflektuje pie. *sel- ʽpełzaćʼ, por. wed. tsárati ʽpełznie 

(do)ʼ < *Hd-sar-, aor. atsār, stir. selige m. ʽżółw; ślimakʼ (LIV
2 528, przyp. 1, ALEW, l.c.)541. 

— WSE sėl-: sėl̃inti ʽskradać się, podkradać sięʼ, nusė́linti ʽpójść chyłkiem, ukradkiemʼ, 

prisė́linti: nematant, slapta prisė́linus ʽchyłkiem, przyczaiwszy sięʼ. — SO sal-: pãsalos 

(zob.). Zob. też slãtyti. 

 selezẽnius, -iaus 2 p.a. stlit., gw. ʽkaczorʼ, SD <seleźianius> «kaczor» — zapoż. z błr. 

gw. seljazénь, selezénь, por. ros. sélezenь, -znja (ĖSBM 12, 52, SLA 195, LEW 774; brak w 

ALEW). War. z wtórnymi samogłoskami: salazãnius. — War. kontrahowane zelz̃inas, 

zalz̃inas wymagają, by założyć obocznik *zelezinas, powstały z *selezinas przez asymilację 

s-z > z-z. Obce zakończenie -enius zastąpiono sufiksem -inas przez wyrównanie do 

rodzimego syn. añtinas. — War. salazãnius zmienił się przez ucięcie początkowej sylaby sa- 

w *lazãnius (por. saváitė ⇒ vaĩtė; čeverỹkai ⇒ verỹkai). Dowodzi tego metatetyczny refleks 

zalãnius (z-l < l-z), war. zalãnis. 

 sė́menys, -ų/-ų̃ 1, 3 p.a. m./f.pl. ʽnasiona lnu, siemię lniane; nasiona, ziarno siewneʼ. 

War. sė́menes f. (końcówka atematyczna), sė́mens f. m., sėmenaĩ, sėminiaĩ, sė́menės. SD
1 

sėmenes «siemię», sėmenis «siemienie», SD sėmenes «sianie, siew». O singulativum sėmuõ 

zob. niżej. Odpowiednik stpr. semen EV ʽnasiona, Somen [Samen]ʼ (forma bez końcówki, 

być może naśladująca formę niemieckiego odpowiednika na -en), gnabsem GRG 66 

«hanfsaet» ʽsiemię konopneʼ (złożenie z gnab° ʽkonopieʼ), war. gnabsen GRH. Zapoż. 

 
541 Uważany czasem za spokrewniony z selė́ti czasownik psł. *sŭlati, scs. isŭlati ʽwysłaćʼ, posŭlati ʽposłaćʼ, iter. 

posylati ʽposyłaćʼ (zob. referat dawnych objaśnień w ESJS 924), lepiej jest zaliczyć do pwk. pie. 1. *sel- 

ʽszybko wyruszyć, skoczyćʼ (por. LIV2 527, zresztą bez wzmianki o scs. -sŭlati). Analiza: *sul-ā- ⇐ pie. *sḷ-

h2-eh2-. Refleks st. zanikowego jak w strus. mŭlzu, mŭlsti ʽubijać śmietanę na masłoʼ, rcs. mŭlzu, mlěsti 

ʽdoićʼ wobec SE lit. mélžiu ʽdojęʼ. 
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bałtyckie w fiń. siemen ʽnasienieʼ (LEW 774, Stang 1966, 46). Z innym sufiksem: sė́kla 

(zob.). — Wraz z psł. *sěmen- ʽnasienie, siemięʼ (scs. sěmę, -mene, ros. sémja, -meni, stczes. 

siemě, sěmene, pol. siemię, -mienia) odzwierciedla znaczeniową konkretyzację abstractum 

pbsł. *sē-m(e)n- < pie. *seh1-m(e)n- ʽsianie, siewʼ, które należy do pwk. pie. *seh1- ʽsiaćʼ 

(zob. sė́ti). Por. łac. sēmen, -inis n. ʽnasienie, sadzonka; pień, ródʼ, stwn. sāmo, śrwn. sām(e) 

ʽnasienie, nasiono, nasienie męskieʼ, nwn. Samen m. ts. (pgerm. *sēman-). Z inną budową: 

goc. mana-sēþs ʽludzkość, światʼ (dosł. ʽludzkie nasienieʼ). Por. IEW 890, BSW 253n., LEW 

774, WH II, 512, EWD 1162. — Na podstawie dawnej formy nom.sg. sėmuõ < *sē-mō(n) 

ustalił się pdg. rodzaju męskiego: sėmuõ (3 p.a.), acc.sg. sė́menį, gen.sg. sė́menio 1. ʽsiemię 

lnianeʼ, 2. ʽziarno siewneʼ, 3. ʽsiew, czas siewuʼ, 4. przest. ʽpotomekʼ, 5. ʽnasienie męskie, 

spermaʼ. — Drw. od sėmen-: sėmenà ʽptak kulik, Numeniusʼ, Sėmẽnė a. Sė́menė ʽświęto 

Matki Boskiej Siewnej, 8.IX.ʼ (por. syn. Sėjìnė, Šilìnė), sė́menija ʽpora dogodna do siewu; 

miesiąc czerwiec; czas wzrastania grzybówʼ (war. sėmenijà), sė́menis ʽmiesiąc maj; miesiąc 

czerwiec; czas siewuʼ, sėmenójai m.pl. ʽwymłócone główki lnuʼ (por. sufiks w aguonójai, 

avižójai).  

 sémti, semiù (war. semù), sė́miau 1. ʽczerpać, wydobywać płyn a. ciało sypkie, czerpać 

wodę ze studni albo ziarno z workaʼ (SD «czerpam»), 2. ʽo wodzie: zalewać, zatapiać (łąkę, 

okolicę, most)ʼ, 3. gw. ʽbić, uderzaćʼ, 4. gw. ʽkrajać, odcinaćʼ (Mano peilis gerai duoną 

sẽmia ʽMój nóż dobrze kraje chlebʼ). Cps. apsémti ʽobjąć, zalać – o wodzie powodziowejʼ, 

atsémti ʽodlać, odsypać pewną częśćʼ, išsémti ʽwyczerpać; wykorzystać, zużyćʼ, susémti 

ʽotoczywszy ująć wszystkich (o obławie na ludzi)ʼ, užsémti ʽpopić trochę płynu po posiłkuʼ. 

Pie. *semH- ʽczerpać, zaczerpywaćʼ (LIV
2 531, ALEW 901), por. gr. ἄμη a. ἅμη ʽwiadroʼ 

(*samā < *sam.HaH < pie. *sṃH-eh2-), łac. sentīna ʽdno łodzi; woda i nieczystości, które 

spływają na dno łodziʼ. ̇Zob. też LEW 774, de Vaan 554, 565, Matasović 330. — Drw. semióti 

iter. ʽczerpaćʼ, semlióti a. sémlioti ts. (z insercją b: sémblioti, semblióti; z dysymilacją mb > 

mg: sémglioti). Nomina: apsemà ʽobszar obejmowany i zamulany przez wylew rzekiʼ (Upalio 

apsemõj du kartus didesnė žolė auga kaip kalvoj ʽW «apsema» trawa jest dwa razy wyższa 

niż na wzgórzuʼ), neišsemamas SD «nieprzebrany», semtùvas a. semtuvė ̃ ʽczerpakʼ, cps. 

sémkaušis ʽczerpakʼ (por. káušas). — WSE sėm-: sė́miau (prt.), drw. sėminė́ti iter. ʽczerpaćʼ, 

nomina: ìšsėmos (war. ìšsemos) ʽresztki żarcia pozostałe w korycie świńʼ, pa(si)sėmìmas 

ʽzaczerpnięcie (sobie)ʼ, sėmė́jas ʽkto czerpie ziarno, wodęʼ, sėmyklė ̃ʽmiejsce nad rzeką, gdzie 

czerpie się wodę, poi się bydłoʼ, sėmys BRB ʽkto czerpie wodęʼ. — SZ-V sim-: išsimóti 

ʽwyczerpywać wodęʼ < pie. *sṃH-eh2- (por. ištviróti ⇐ tvérti, GJL II, § 565). Brak refleksu 

SZ sìm-C. — SO sam-: samdýti (zob.), sámčioti ʽczerpaćʼ (war. sámsčioti), sámstyti (zob.). 

Nomina: atsamaĩ m.pl. ʽszumowiny, to, co się odczerpuje z garnka podczas gotowania 

mięsaʼ, išsamùs ʽwyczerpujący, dogłębny, szczegółowyʼ, nuosamaĩ m.pl. ʽszumowinyʼ, 

núosamos f.pl. ts. (⇐ nusémti ʽodczerpnąćʼ), pasamà a. pãsama ʽzaczerpnięcieʼ, pasámtė 

ʽmiejsce nad rzeką, gdzie czerpie się wodę, gdzie poi się zwierzętaʼ, sámtis (zob.), samùs ʽo 

wiadrze: pojemne, takie, którym się wygodnie czerpieʼ. Vb. denom. samáuti ʽczerpać wodę 

ze studni; łowić ryby sakiemʼ ⇐ *samas, *sama (por. lankáuti ⇐ lañkas; žvalgáuti ⇐ žválgai 

itp.; zob. też uwagi w przypisie do maldà).  

 sẽnas, -à 4 p.a. 1. ʽstary, niemłodyʼ, 2. ʽnienowy, podniszczony, przestarzałyʼ, 3. 

ʽdawny, miniony; były (np. dyrektor)ʼ, 4. ʽnieświeży, zepsuty, zjełczałyʼ. SD
1 «podstarzały», 

SD «dawny; letny, podeszły w leciech» (syn. vetušas), m.pl. senieji mūsų m.pl. 

«przodkowie». Odpowiednik łot. se̦ns ʽdawny, starożytnyʼ. Pb. *sen-a-. Wraz z wed. sánaḥ, 

aw. hana-, gr. ἕνος, orm. hin, stir. sen, śrwalij. stbret. hen kontynuuje pie. *sén-o- ʽstaryʼ. Tu 

też derywaty: łac. senex (*sen-ek-), gen.sg. senis ʽstary, podeszłyʼ (*sen-i-), m.f. ʽstarzec, 

staruszkaʼ, goc. sineigs m. ʽstarzecʼ (*sen-iHko-), sinista m. ʽnajstarszyʼ (*sen-isth2o-). Zob. 

LEW 775, EIEC 409, NIL 613, de Vaan 553n. — W słowiańskim przym. *senŭ został wyparty 
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przez neologizm starŭ, zob. s.v. stóras. — Lit. comparativus senèsnis ʽstarszyʼ < *sen-i̯es-

ni̯o- jest przekształceniem praformy widocznej w wed. sányas-, łac. senior, stir. siniu, < pie. 

*sen-i̯es-. — Drw. apýsenis ʽpodstarzałyʼ, prósenis, -ė: sẽnas prósenis ʽbardzo stary, 

prastaryʼ, prósenis sb. ʽpradziadʼ (⇒ prósenelis ʽprzodekʼ, senẽliai próseneliai lub senẽlių 

próseneliai pl.m. ʽprzodkowie, pradziadowieʼ), senatà ʽstarośćʼ (⇒ sẽnatos coll. ʽstarzy 

ludzie, starcyʼ), senatìs neol. ʽprzedawnienie w sensie prawnymʼ, ⇒ neoosn. senat-: senãtvė 

ʽstarośćʼ, suláukti senãtvės ʽdoczekać starościʼ, war. senatvà, ⇒ senatvijà, senatvià (ŽD 378 

analizuje sen-ãtvė itp., co jest ujęciem synchronicznym), senėk̃as LZŽ ʽdość staryʼ (syn. 

senókas), senẽlis 1. ʽdziadekʼ (por. pol. gw. starzyk ⇐ stary), 2. ʽstaruszekʼ, też senẽlius 

(LZŽ), senetva BRB ʽwiek, lata życiaʼ, senýbė (zob.), seníena ʽstarożytność, zabytek 

muzealnyʼ, senýkščias: Senýkščia gyvéntuvė bùvo kitokià LZŽ ʽDawne życie było inneʼ, 

senìmas coll. ʽstarzy ludzieʼ (por. jaunìmas), sẽnimas, -à ʽdosyć stary, w podeszłym wiekuʼ, 

seninà a. sẽnina ʽstarośćʼ, sẽnis, -ė ʽstarzecʼ (war. sẽnius LZŽ), seniū̃nas a. seniū́nas 

ʽstarosta, sołtysʼ (⇒ seniūnijà ʽstarostwoʼ, seniūnỹstė ts.), war. zdysymilowane: seliū́nas (n̓ -

n > ľ-n), sejū̃nas (n̓ -n > j-n); senývas a. senýbas ʽw podeszłym wieku, podstarzałyʼ (⇒ nuog 

senývo adv. ʽod dawien dawnaʼ), senóji ʽakuszerka, położnaʼ (w BRB jest synonimem boba), 

senoklė a. senoklis bot. ʽstarzec zwyczajny, Senecio vulgarisʼ, senõlis ʽojciec ojca a. matkiʼ, 

senõliai m.pl. ʽprzodkowie, pradziadowieʼ, senóvė ʽdawne czasy; zamierzchłe czasy, 

starożytnośćʼ (war. senóbė). — Cps. senaam̃žis, -ė ʽstarodawny, odwieczny; długowiecznyʼ 

(por. ámžius; kalka ze stbłr. starovečnyj), senagalỹs a. séngalis 1. ʽksiężyc w ostatniej 

kwadrzeʼ (war. senùgalis, por. galùlaukė, galùgalvis), 2. ʽgrubszy koniec drzewaʼ (por. 

gãlas), senãmiestis ʽstara dzielnica miasta, stare miastoʼ (neol., por. miẽstas i nwn. Altstadt 

f.), senapiẽnė (zob. píenas), sénbernis (zob.), sénbuvis ʽstary, dawny mieszkaniecʼ (por. buv-; 

syn. senaesiaĩ), séngūžis ʽstarzecʼ (por. gužė́ti), sénkaršis ʽbardzo stary, zgrzybiałyʼ (por. 

káršti), sénmergė ʽstara pannaʼ (por. mergà), séntėviai m.pl. ʽprzodkowieʼ : łot. se̦ntēvi (por. 

tėvaĩ), séntikis ʽstarowiercaʼ (kalka błr. stara-vér, por. tikė́ti), sénupė ʽdawne koryto rzekiʼ 

(por. ùpė), sénvaikis (zob. vaĩkas), sénvaitis (zob. vaĩtas). Akutowa charakterystyka członu 

sen° przemawia na rzecz wzdłużenia jako następstwa synkopowania samogłoski łącznikowej 

-a- (senãC° > *sēnC, sénC). — Złożenie tautologiczne: sénsenis ʽbardzo stary, prastaryʼ 

(por. skánskanis), sénsenovė ʽzamierzchła przeszłośćʼ (por. senóvė). Odpowiednik łot. 

se̦nve̦cs ʽprastaryʼ, por. lit. vẽčas, vẽtušas. — Vb. denom. sénti (zob.). — N.m. Senãbūdis, 

Senãdvaris 4x, Senãlaukis, Senãmiestis 2x, Sẽnasalis, Senãūtis (por. ūtìs s.v. aũti), 

Sendvariaĩ, Séndvaris 2x, Sénkaimis, Sénlaukis, Sénmiestė. — N.rz. Senà ùpė, Senã.upis 4x, 

Senó.upis, Sẽnupis, Sẽnupė542 (por. Vórupė s.v. võras), Sénakmenis, Sén.namunė, n.jez. 

Sénprūdis. 

 sénbernis, -io 1 p.a. ʽnieżonaty mężczyzna, stary kawalerʼ (war. sémbernis) — 

złożenie członów sẽnas ʽstaryʼ i bérnas ʽmłodzieniec, kawalerʼ. Akutowa intonacja tego 

złożenia przemawia za rekonstrukcją czterozgłoskowej praformy *sẽnabernis, która 

zmieniła się w trójzgłoskowe *sēnbernis na skutek synkopowania samogłoski łącznikowej 

w praformie *sẽna-bernis. Założenie alternatywnej praformy *senã-bernis (por. senãvaitis) 

wymagałoby uwzględnienia, że synkopę poprzedziła przesuwka akcentu z samogłoski 

łącznikowej na sylabę początkową (albo: na pierwszy człon złożenia). Paralele: dvárbernis 

(ob. dvãrabernis) ʽparobek we dworzeʼ i sráužolė (ob. srãvažolė) ʽkrwawnikʼ; sénvaikis 

ʽstary kawalerʼ < *sẽnavaikis lub *senãvaikis. — W przenośnym użyciu sénbernis oznacza 

 
542 Gw. forma *San-upė ʽStara Rzekaʼ uległa synkopie w *Sanpė, skąd po asymilacji Sam̃pė, n.jez. w Gìrkalnis 

(rej. Raséiniai). Objaśnienie Sam̃pė dane u Vanagasa 1981, 290 w paraleli do typu San-takà nie jest 

przekonujące. — N.rz. Santakà pochodzi od apelatywu santakà ʽzbieg dwu rzekʼ, derywowanego od 

czasownika złożonego z praeverbium, por. sùteku, sutekė́ti ʽzbiegać się, zlewać sięʼ. Nominalny charakter 

członu up- wyklucza derywację †San-up- ⇐ vb. cps. †su-up-. 
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cztery rośliny ozdobne: 1. ʽgoździk brodaty, Dianthus barbatusʼ, 2. ʽostróżka wyniosła, 

Delphinium elatumʼ, 3. ʽserduszka okazałe, Dicentra spectabilisʼ, 4. ʽhortensja doniczkowaʼ. 

 senýbė 1 p.a., senỹbė 2 p.a. (war. senýba) 1. ʽodległa przeszłość, dawne czasyʼ (Tai 

buvo senų senų senýbė[je] ʽTo było w zamierzchłej przeszłościʼ), 2. ʽzabytekʼ (romėnų 

senýbės ʽzabytki rzymskieʼ), 3. gram. ʽarchaizm, przeżytek językowyʼ — abstractum na -yb- 

od przym. sẽnas ʽstaryʼ (zob.). Por. aukštýbė, didýbė, tamsýbė. — Adv.: senýbei ʽw 

przeszłośći, dawniej, kiedyśʼ, iš senybių ʽod dawnaʼ, nuog senýbės ts., po senýbės ts., vìskas 

po senýbei ʽwszystko po staremuʼ. — Obecność przymiotników na -ba-: láibas/líebas, 

ráibas, šlùbas przemawia za tym, że -yb- jest neosufiksem. — War. -y-ba (ganýba, derýbos) 

jest porównywalny z psł. *-ĭ-ba (cs. borĭba ʽcertamenʼ ⇐ borĭ ʽwalka, bójʼ; strus. želědĭba 

ʽstrata, szkodaʼ ⇐ želedĭ ʽmulctaʼ), aczkolwiek różni się iloczasem samogłoski i (por. GJL II, 

§ 385).  

 sė́nys, -ių 1 p.a. f.pl. stlit.: SD <senis> 1. «dwor» (syn. didžianamė, gyvenimas 

didžiūnų), 2. «gmach» (syn. palocius), 3. «pałac» (syn. palocius). Dalej por. takie formy, jak 

1° nom.pl. sė́nys ʽpałaceʼ: ne intilpsta aukšti namai, sėnys, plačios žemės, valsčius, dvarai, 

turmės ir kiti tos žemės niekai SP I, 30120-24 ʽnie zmieszczają się domy, pałace, szerokie 

ziemie, włości, dwory, majętności, i inne tego świata marnościʼ, 2° loc.pl. sė́nyse ʽw 

pałacachʼ: ypačiai sėnyse didžiūnų to svieto SP II, 1614 ʽosobliwie w pałacach Książąt tego 

świataʼ, 3° gen.pl. sė́nių: maršalka sėnių karaliaus SD «marszałek nadworny», 

ažuveizdėtojas namadarystės pilies, sėnių, miesto, bažnyčios SD «budowniczy». 

Najprawdopodobniej jest to zapożyczenie ze strus. sěni f.pl. ʽprzejście wewnątrz domu, 

prowadzące ze dworu do mieszkań, zewnętrzne schodyʼ. Znaczenia ʽgmach, pałacʼ ustaliły 

się widocznie na gruncie litewskim (paralela: rū́mai). Osobno zob. priesė́nis oraz siẽnis. 

Inaczej LEW 775, s.v. senis 2 (nie odróżnia sė́nys od polonizmu siẽnis) i Balčikonis, Balt II:2, 

1966, 192 (zapoż. z pol. sień). LKŽ nie zaznaczył obcości tego wyrazu. Brak w ALEW. 

 sénkietis, -ė 1 p.a. gw. ʽstary i twardyʼ — złożenie synonimiczne, por. adi. sẽnas i 

kíetas. Paralele: aklìžabis, plìknuogis. Praforma *senãkietis zmieniła się w *sēnkietis na 

skutek przesunięcia akcentu z samogłoski łącznikowej na pierwszy człon złożenia, 

synkopowania łącznikowego -a- i spowodowanego tym wzdłużenia zastępczego *senã° > 

*sēn°. Por. senãdvaris > séndvaris; senãkapiai > sénkapiai oraz lìnamarka > lìnmarka. 

 sénti, sénstu (sę́stu), senaũ ʽstarzeć się; psuć się, jełczeć; wychodzić z użyciaʼ, pasenstu 

SD «wietszeię — vb. denominativum (factitivum) na -sta od sẽnas ʽstaryʼ (zob.). Znacz. 

etym. ʽrobić się, stawać się starymʼ. Z innymi sufiksami: 1. séndinti caus. ʽpostarzać, 

nadawać pozory starościʼ, séndinti dùkterį ʽnie pozwalać córce wyjść za mążʼ (ʽrobić z córki 

starą pannęʼ), refl. séndintis ʽdodawać sobie lat, wiekuʼ (Séndintis mažai kas séndinas, 

dažniau jaunimas ʽMało kto dodaje sobie lat, częściej młodzieżʼ), suséndinti ʽo żywności: 

nie zużyć na czas i doprowadzić do zepsucia (np. ser, jaja), do zeschnięcia się (chleb)ʼ, 2. 

sẽninti ʽo brodzie: dodawać starościʼ (Barzdà sẽnina ʽBroda postarzaʼ), ʽo żywności: 

doprowadzić do stanu nieświeżościʼ, 3. senė́ti, -ju (war. senù, seniù), -jau ʽstarzeć się; (o 

chorobie) wzmagać się, nasilać się; tracić świeżość, jełczeć (o maśle), czerstwieć (o 

chlebie)ʼ, įsenėti a. pasenėti SD «zastarzeć się», susenėt SD «zstarzeć się na czym» (syn. 

iškaršt), por. łac. seneō ʽbyć starym, być niedołężnymʼ < pie. *sen-eh1-i̯e- (EIEC 409), 4. 

senáuti ʽmówić jak stary (o dziecku); mówić powoliʼ. 

 septynì, f. septýnios 3 p.a. ʽsiedemʼ z odpowiednikiem łot. septîņi, f. septîņas. 

Przekształcone z *septinī ⇐ *septin + *-ī, drw. od pb. *septin < pie. *septṃ. War. łot. septiņi 

oddaje stan dawniejszy niż lit. septynì, ponieważ długość -yn- (i łot. -īņ-) jest objawem 

analogii do segmentu -uon- w sąsiednim liczebniku aštuonì, łot. astuôņi ʽosiemʼ (zob. SBS I, 
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79n.; tam też o genezie zakończenia -ni). Refleksy ie.: łac. septem ʽsiedemʼ, gr. ἑπτά, wed. 

saptá, aw. hapta- ts., drw. het. šiptimii̯a- n. ʽnapój sporządzony z siedmiu substancjiʼ < 

*septm-i̯o-. Zob. też IEW 909, EIEC 402, BSW 257, LEW 776, ALEW 903. — Drw. septynelì a. 

septynerì, f. septýnerios a. septýnelios ʽsiedmioroʼ (⇒ septynérgis, -ė ʽsiedmioletni – o 

zwierzęciu domowymʼ; war. o osnowie sept-: septergis BRB ʽsiedmioletni – o wołuʼ, por. 

triergis), septynelì rãtai ʽsiedem wozówʼ, septynerì marškiniaĩ ʽsiedem koszulʼ, septyníese 

adv. ʽw siedmioroʼ (por. šešíese, aštuoníese). Cps. septyndángis, -ė, ironicznie o bardzo 

pobożnym człowiekuʼ (por. dangùs, dosł. ʽczłowiek dążący do siódmego niebaʼ [które w 

teologii żydowskiej jest niebem najwyższym i najświętszym], septýndienis ʽokres 

siedmiodniowy, tydzieńʼ (Mėnuo tur keturis septyndienius ʽMiesiąc składa się z czterech 

«septyndieniai»ʼ), septyniaaũkštis ʽsiedmiopiętrowyʼ, septyniagalṽis ʽo siedmiu głowach, 

siedmiogłowy (o smoku)ʼ, septyniólika ʽsiedemnaścieʼ (por. °lika). Osobno zob. sẽkmas, 

septiñtas.  

 septiñtas, -à 4 p.a. — liczebnik porządkowy do card. septynì ʽsiedemʼ. Forma 

innowacyjna na miejscu stlit. sẽkmas (zob.). Powstała na mocy proporcji analogicznej devynì 

ʽdziewięćʼ : deviñtas ʽdziewiątyʼ = septynì : x (x = septiñtas), por. SBS I, 91 (LEW 776 nie 

zajmuje stanowiska). Sąsiedni liczebnik aštuonì ʽosiemʼ (ord. aštuñtas ʽósmyʼ) nie mógł stać 

się osnową proporcji analogicznej z powodu dyftongu uo poprzedzającego zakończenie -ni 

(wspólne dla szeregu septynì, aštuonì i devynì). 

 serbentà 2 p.a., serbeñtas 2 p.a. bot. ʽporzeczka, Ribesʼ. War. sarbentà a. sárbentas, 

nom.pl. sarbentaĩ 3 p.a. ʽporzeczkiʼ; z wtórnym z- w nagłosie: zerbentà (por. sãvitas > 

zãvitas). War. z serp-: serpentà lub serpeñtas, nasuwają przypuszczenie o związku nazwy 

ʽRibesʼ z czas. sirp̃ti m.in. ʽpoczerwienieć; dojrzewać – o jagodzie, śliwceʼ. Analiza serp-

ent-, deverbativum na st. pełnym serp- ⇐ sirp-. Znacz. etym. ʽczerwieniejący owocʼ. Por. 

įserp̃ti ʽpoczerwienieć – o pijącym wódkęʼ. War. z -b-: serb-, sarb- tłumaczą się 

perseweracyjnym udźwięcznieniem rp > rb. LEW 776 odsyła do sirb̃ti, przy czym twierdzi, 

że ostateczną podstawą jest pwk. pie. *ser-/*sor-/*sṛ- ʽczerwony, czerwonawyʼ; wskazuje 

przy tym na lit. sart̃as, gdzie -t- ma być rozszerzeniem pierwiastka. — War. metatetyczne i 

akcentowe: sembert̃as, sémbertas, sem̃bertas, z *senbert- < serbent- (por. sim̃plas < silp̃nas). 

— N.rz. Serbentà a. Serbeñtas, Sérbentas, Serbentìnė, Serbentójus, Serbeñtupė, Serbeñtupis 

4x. 

 serdẽčnykas 1 p.a. stlit., gw. ʽsworzeń w wozieʼ, m.in. SD «sworzeń»543 — zapoż.ze 

stbłr. serdečnikъ, por. błr. sardéčnik, -a, pol. gw. serdecznik ʽsworzeń w wozieʼ (SLA 196, 

LEW 776). War. serdẽšnykas (tšn > šn). Drw. wsteczny: serdẽčas (por. remẽsnykas ⇒ 

remẽsas). — Na skutek adideacji do wyrazu šerdìs ʽrdzeń w drzewie; serce dzwonuʼ 

(rzadziej do širdìs ʽserceʼ) pojawiły się warianty z nagłosem š-: šerdẽšnykas, širdẽšnykas 

(por. LEW 973, Kabašinskaitė 28). Drw. wsteczne: šerdẽšas, šerdẽšius. Warianty 

przekształcone insercją k: šerdẽkšnykas, širdẽkšnykas544 (Vežimo pirmagalį su pasturgaliu 

jungia šerdẽkšnykas ʽPrzód i tył wozu łączy sworzeńʼ). Po tych zmianach doszło do 

resegmentacji šerdekšn-ykas, širdekšn-ykas, czego oznaką są drw. šerdẽkšnis, širdẽkšnis oraz 

šerdẽksnis, širdẽksnis (-s- po k dowodzi włączenia pożyczki do grupy drw. na -snis). Por. 

odpowiednik łot. serdeksnis ʽsworzeńʼ. — W niektórych gwarach zaszła reanaliza šerd-

ẽkšnis, šird-ẽkšnis, indukowana skojarzeniem z šerdìs lub širdìs (zob. wyżej), stąd drw. 

 
543 Por. definicję w SW VI, 530: sworzeń, rznia a. rnia «długi, gruby gwóźdź żelazny, który przechodzi przez 

obartel, nasad, koniec rozwory i oś, łącząc w ten sposób przodek wozu z jego tyłem i służąc za oś przy 

skręcaniu wozem». 
544 Insercję k w pozycji przed grupą šn pokazują zapoż. čerẽkšnė ob. čerẽšnė; kaniū̃kšnė ob. kaniū̃šnė; makšnà 

ob. mašnà, jak też wyrazy rodzime šerkšnà ob. šeršnà; kalkšnóti ob. kalsnóti.  



1528 

na prawach rękopisu 

wsteczne šerdẽsas a. širdẽsas ʽsworzeńʼ (sufiks jak w žãlesas). Inne war.: šerdãsas, 

šerdãšas, šerdãšis. Niejasny jest war. stadarẽčnykas (Būga, RR III, 773). — Na skutek 

adideacji do wyrazu seredà/saradà ʽśrodaʼ pojawiły się war. saradãčninkas i saradẽčninkas. 

Zob. jeszcze švõranas. 

 serdõkas 2 p.a. stlit., gw. 1. ʽwierzchnie ubranie bez rękawów, serdakʼ, 2. SD «kabat, 

kaftan» (syn. jupa berunkovinė), «serdak», 3. serdokas gelažinis, srieguotas SD «karacena; 

pancerz» [ʽzbroja, pancerz z łusek stalowychʼ], ūsos serdoko «kolca abo ogniwa w pancerzu, 

serdoku gelažiniu apvilktas SD «pancerznik» (war. šerdõkas geležinis ʽpancerzʼ) — zapoż. ze 

stbłr. XVI w. serdakъ, sardakъ ʽkrótki kaftanʼ ⇐ pol. przest. serdak ʽkaftan wkładany pod 

pancerz; ciasny kaftan nakładany na kolczugę; pancerz, kirys, zbrojaʼ (L., SW). Por. SLA 196, 

LEW 776; brak w ALEW. NB. Pol. serdak jest prawdopodobnie pożyczką ze śrdn. sar-dōk 

ʽkaftan wkładany pod pancerzʼ (por. sar, sarwes n. ʽzbrojaʼ, dōk n. ʽsukno, okrycieʼ). Inaczej 

Brückner 485, s.v. serdak: «Łączą dowolnie z sercem; jest chyba ruskie». Nie można 

wykluczyć mieszania się polskiego germanizmu z pożyczką orientalną serdak ⇐ osm.-tur. 

sirtak ʽodzież z ubitego płótna sukiennego; okrycieʼ vel sim., zob. Stachowski 510n. Wyraz 

pominięty w słowniku Borysia 2005. — Lit. gw. sardõkas ʽwierzchnie ubranie bez rękawów; 

koszulka niemowlęcia; znoszona sukienkaʼ jest raczej zapożyczeniem z błr. gw. sardák (por. 

ĖSBM 11, 318n.) niż z pol. gw. sardak (jak to za SGP V, 113n. podaje POLŽ 753). 

 seredà 3 p.a., acc.sg. sẽredą przest., gw. ʽśrodaʼ (Kas sẽredą būna Klaipėdoj turgus ʽW 

każdą środę jest targ w Kłajpedzieʼ), DP sereda ʽśrzodaʼ, SD «srzoda» — zapoż. ze stbłr. 

sereda, por. ros., ukr. seredá, błr. seradá, -ý. SD ažugavėtinė sereda «wstępna środa» 

[ʽpierwszy dzień wielkiego postuʼ], pelenių sereda ʽśroda popielcowaʼ. Sekwencja lit. -ere- 

jak w čerẽslas, terẽbyti i žẽreba (por. Būga, RR III, 758n.). Zob. też SLA 196, ZS 49, LEW 

776, ALEW 904. War. seradà, saradà. — N.m. Serẽdžius (*sered-i̯u-) – jest derywatem od 

nazwy dnia, w którym odbywał się targ (por. pol. n.m. Środa). Podobnie umotywowane 

nazwy miejscowe to Ketvergiaĩ, Pandėlỹs i Subãčius. — NB. Polskim odpowiednikiem 

nazwy miasteczka Serẽdžius są Średniki. Nazwa ta oddaje lit. *Serednykai, tj. formację na -

nyk-, oznaczającą mieszkańców miejca zwanego *Sereda ʽŚrodaʼ. Podobną dwoistość 

ilustruje nazwa wsi Kark̃lė ob. Karkliniñkai. Por. Otrębski 1961, 53. 

 serednykas SD
1 «cienkusz» [ʽsłaby trunekʼ] — zapoż. ze stbłr. *seredьnikъ, por. ros. 

gw. serédnik ʽprzedmiot lub towar średniej jakościʼ (ALEW 904). 

 sérgėti, prs. sérgiu (3 os. sérgi, war. sérgia, sérgėja, sérgsta, sérgti, sergė́ja), prt. 

sérgėjau 1. ʽstrzec, pilnować, doglądać dzieci, chorego, dozorowaćʼ (SD sergiu «straż 

trzymam; strzegę czego»), 2. ʽstrzec przed czymʼ (por. Teikis mane sergėt nuog smūtka PK 

5718 ʽRaczże mię strzec od zasmuceniaʼ), 3. ʽstarać się coś utrzymać, zachowaćʼ, 4. ʽczyhać, 

czekać na kogo w ukryciu z zamiarem napaściʼ, 5. stlit. ʽprzestrzegać, np. słowa Bożego, 

przykazań, prawaʼ, pė́rsergėti DP ʽprzestrzegaćʼ. Refl. sergė́tis ʽwystrzegać się, mieć się na 

baczności, unikać kogo, czegoʼ, serg[i]uosi SD «chronię się» (syn. linkiuosi, saugausi) — 

durativum stanu na -ė- do sergù, sirg̃ti ʽchorować, być chorymʼ (zob.). Znacz. etym. 

ʽdoglądać kogo w chorobieʼ (por. syn. sárginti). Paralele: mérdėti : mirt̃i; sėdė́ti : sė́sti. War. 

akc. sergė́ti. War. z wokalizmem a: sárgėti (a według sb. sárgas). Nawiązanie stpr. 

absergīsnan acc.sg. ʽopieka, ochrona, Schutzʼ ⇐ *sergīt ʽstrzecʼ (ze zmiany *sergēti). — 

Stlit. praesens miało pdg. atematyczny: sergmi, sergsi, sergti (Pons... serkti ir keleivius PK 

10111 «Pan... strzeże też pielgrzymow»). Na podstawie neoosn. sergs- (⇐ sergsi) powstała 

nowa forma 3 os. sérgs-ti ʽstrzeże, pilnujeʼ (Kazlauskas 1968, 113n.; inaczej LD § 636). Od 

niej pochodzi neoosn. sergst- w prisérgstėti, 3 os. prs. -sergsti ʽpilnować, strzecʼ (Kol buvom 
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turgun, tai aš vežimą prisérgstėjau ʽDopóki byliśmy na targu, to ja pilnowałem wozuʼ)545. — 

SZ sirg-: pasirgėti DP ʽpilnować sięʼ, pasirgė́jimas DP ʽpilność, przestrogaʼ. — SO sarg-: 

sargìnti (zob.), sargýti ʽczuwać przy kimʼ (rzadkie), sárgstyti ʽstrzec, pilnowaćʼ. Nomina: 

atsargà 1. ʽzapas czegoʼ, 2. ʽostrożność, przezornośćʼ (⇒ atsargìnis ʽzapasowyʼ, sb. m. 

ʽżołnierz należący do rezerwy, rezerwistaʼ), atsargùs ʽostrożny, przezornyʼ, sárgas (zob.), 

sargùs ʽczujny, np. piesʼ, SD «ostrożny» (syn. apvaizdus, apydairus). — Neoosn. sargst- (⇐ 

sárgstyti): sárgsta ʽstrażʼ: Pastatyk sargą ant sárgstos pievų, miškų, jagu nori sugauti vagį 

JU ʽPostaw stróża na straży łąk, lasów, jeśli chcesz złapać złodziejaʼ (por. pakùrsta ⇐ 

kùrstyti), sárgstis f. ʽstraż, wartaʼ (por. apvárstis ⇐ várstyti; grastìs ⇐ atsigrastýti; kvapstìs 

⇐ kvapstýti). 

 sermėgà 2 p.a., gen.sg. sermėg̃os stlit., gw. ʽsiermięga, długie wierzchnie okrycie z 

grubego samodziałuʼ (SD «siermięga») — zapoż. ze stbłr. sermjaga, sermega, por. ros. 

sermjága, błr. sjarmjáha, -i, (SLA 196, ZS 49, LEW 777). War. sarmėgà, też m. sermėg̃as 2 

p.a. Co do lit. ė za błr. ʼa por. dėd̃ė, lėl̃ė, klėš̃tarius. Pochodzenie wyrazu słowiańskiego 

pozostaje nieustalone. Brückner 489 przypuszczał, że nazwa odzieży poszła od koloru sukna, 

z którego ją wykonano, i zakładał osnowę w postaci pol. *sierm ʽsiwy, szaryʼ jako 

odpowiednika do lit. šìrmas ʽsiwyʼ. Inne próby referuje REW II, 615) i ĖSBM 13, 153. — 

Drw. sermėg̃inė ʽsiermięgaʼ, sermėgýna ʽlicha siermięgaʼ (Vyrai pakulinėm kelnėm, apdriskę, 

sermėgýnom [vaikščiojo] ʽMężczyźni [chodzili] w spodniach z pakuł, obszarpani, w lichych 

siermięgachʼ), sermėg̃inis adi. ʽo samodziale: przeznaczony na siermięgęʼ, 2. sb. ʽkto nosi 

siermięgęʼ, sermėgiõtė ʽwytarta, poszarpana, licha siermięgaʼ, sermėg̃ius ʽten, co chodzi w 

siermiędzeʼ, przen. ʽwieśniak, prostakʼ, cps. pilkasermėg̃is (zob. pìlkas). — War. sermengà 2 

p.a. oddaje pol. siermięga, -i, por. Šiandien šaltas oras, apsivilk sermeñgą ʽDziś zimno, włóż 

siermięgęʼ. 

 serp̃ė 2 p.a. gw. bot. 1. ʽsierpik barwierski, Serratula tinctoriaʼ (war. serp̃as), 2. bot. 

ʽdąbrówka rozłogowa, Ajugaʼ — drw. wsteczny od *serpikas, co zapożyczone z pol. sierpik 

(ten botaniczny termin przekłada łac. serrātula, por. serrātus ʽząbkowany, strzępiastyʼ od 

serra ʽpiłaʼ). Podobnie jak serp̃ė urobiono kãšius od kãšikas. 

 serp̃ti, serpiù, serpiaũ gw., zwykle z prvb. įserp̃ti ʽpoczerwienieć – o pijących wódkęʼ 

(O, jau jūs inserp̃ę! ʽO, już poczerwienieliście!ʼ), pérserpti ʽprzepić się, przekroczyć zwykłą 

miarę wypitej wódkiʼ — czasownik o pwk. serp, alternującym ze SZ sirp-. por. sirp̃ti m.in. 

ʽzarumienić się, poczerwienieć – o policzkach, o nosieʼ. Zob. też serpentà ʽporzeczkaʼ jako 

wariant do serbentà. 

 seržántas 1 p.a. ʽsierżant, wyższy stopień podoficerskiʼ — zapoż. z ros. seržánt, -a (od 

XVII w., tu przez nwn. Sergeant m. z fr. sergent, REW II, 615). Por. stbłr. seržantъ, saržantъ. 

 sės-, neopierwiastek wyabstrahowany z formy inf. sė́sti do sė́du, sė́dau ʽsiąść, usiąśćʼ 

(zob.). Drw. werbalne: sė́sčioti iter. ʽprzesiadywać, posiadywać gdzieʼ, sėsdinė́tis ʽsadowić 

się (za stołem)ʼ, susėsdýti ts., sė́stelėti a. -terėti ʽusiąść/przysiąść na chwilę; o wodzie: nieco 

opaśćʼ, sė́stelti a. -terti ʽsiąść, usiąśćʼ. — Jest też alternant krótkowokaliczny ses-: sèstelti a. 

sèsterti ʽusiąśćʼ. Można go objaśniać dwojako: 1° neoapofonią ilościową sės- (SP) ⇒ ses- 

(SZ), por. kėsnóti ⇒ kesnóti; krėsčióti ⇒ kresčióti; žlėg̃ti ⇒ žlègterėti, 2° wyrównaniem 

formy sės- do interi. sèst (por. Tik sèst ir atsisėdo ʽNagle «sest» i usiadłʼ). — Drw. 

nominalne: pasės̃tai m.pl. ʽnabite słomą a. sianem worki, służące do siedzenia w wozieʼ (syn. 

pasėd̃ai, por. Būga, RR II, 557), sėslỹs ʽczłowiek osiadłyʼ, sėslùs ʽ(od dawna, stale) osiadły w 

jakimś miejscu; osiadły – o trybie życia ludzi i zwierząt; endemiczny, np. gatunek ptakówʼ 

 
545 Pakerys, Balt XLII:3, 2007, 393 utrzymuje, że prisérgstė́ti bazuje na prs. na -i-, prisérgst-i. 
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(por. ėslùs, goslùs, raslùs; inaczej ŽD 166: *sėd-slus), sė́sna a. sėsnà c. ʽczłowiek osiadłyʼ, 

susėstùvės f.pl. ʽpanieński wieczórʼ (⇐ vb. cps. susė́sti ʽusiąść razemʼ).  

 sẽsė 2 p.a. ʽsiostraʼ — z pochodzenia jest to forma voc.sg. ʽsiostro!ʼ do sesuõ. 

Utworzono ją przez analogię do rzecz. ʽcórkaʼ, mianowicie według proporcji: acc.sg. dùkterį 

: sẽserį = nom.sg. duktė ̃: sesuõ = voc.sg. dùktė : X (X = sẽsė). Następnie na mocy proporcji 

dùktė (voc.sg.) : duktė ̃(nom.sg.) = sẽesė : X pojawiła się innowacyjna forma nom.sg. sesė ̃(4 

p.a.). Por. Petit 2004, 81, przyp. 129. Mniej prawdopodobna wydaje się hipoteza Otrębskiego 

o skrócie haplologicznym *seserelė > sesẽlė i o dotworzeniu sẽsė drogą derywacji wstecznej 

(zob. GJL III, § 151). — Neoosn. ses-: sesẽlė ʽsiostrzyczka; ʽsiostra zakonna, zakonnica; 

siostra szpitalna, pielęgniarkaʼ, sesuvà 1. ʽsiostraʼ (war. sesvà546), 2. coll. ʽwszystkie dzieci 

sióstrʼ (Seserų tai mes buvom keturios, o sesuvõs jau visas pulkas ʽSiostry to my byłyśmy 

cztery, a [wszystkie] dzieci sióstr tworzyły już całą gromadęʼ), sesiuvà coll. ʽwszystkie 

siostry razemʼ (Susrinko visa sesiuvà ʽZeszły się wszystkie siostry razemʼ), por. syn. 

seserijà. — Zdrobnienia o znacz. ʽsiostrzyczkaʼ: sesáitė, sesýka, sesìkė, sesýtė, sesiùlė, 

sesùika (zob.), sesùkė, sesùlė (⇒ sesuláitė), sesùtė (⇒ sesutėlė), sesùžė. — Neoosn. sesyt-: 

sesytẽlė, sesýtėlė, sesytùžė, sesyčiùkė, sesyčiùtė. — Cps. pirmãsesė ʽkuzynka w pierwszym 

pokoleniuʼ (syn. sesuõ pirmakart̃ė), sesė́brolė bot. ʽfiołek trójbarwny, Viola tricolor; sporek, 

Spergulaʼ (por. brólis), war. m. sẽsiabrolis (osnowa sesia° nie jest poza tym poświadczona; 

por. sauliãbrolis ob. saulė́tekis). 

 seserė́čia 1 p.a. 1. ʽcórka siostry, siostrzenicaʼ, 2. ʽsiostra ciotecznaʼ, SD
1 «siestrzanka» 

— 1° synchronicznie: drw. z neosuf. -ėčia od seser-, zob. sesuõ ʽsiostraʼ, acc.sg. sẽserį (por. 

brolė́čia, dukterė́čia), 2° diachronicznie: drw. na -i̯ā- od neoosn. seserėt- jak w seserė́tis 

ʽsiostrzeniecʼ, seserė́tė ʽcórka ciotki, siostra ciotecznaʼ. Odpowiednio do tego syn. seserýčia 

ʽcórka siostryʼ (m.in. LEX) zakłada *seserýt-ė jako bezpośrednią osnowę (por. seseriū́tė 

ʽsiostrzyczkaʼ). Z kolei seserýčiai m.pl. ʽdzieci siostryʼ (m.in. LEX) ma za podstawę *seserýt-

is ʽsiostrzeniecʼ, por. brolýčios f.pl. ʽcórki brataʼ : brolýtis ʽbraciszekʼ. Tym szczegółom 

ALEW 905n. (s.v. sesuõ) nie udziela uwagi. 

 seserė́nas 1, 3 p.a. ʽsyn siostry, siostrzeniecʼ (SD «siestrzanek, siestrzeniec») — drw. 

na -ėnas od osnowy seser- ʽsiostraʼ, zob. sesuõ, acc.sg. sẽserį. Por. brolė́nas i gwarowe 

zdrobnienia jak paukštė́nas, varlė́nas i varnė́nas. Z innym sufiksem: seserýnas ʽsiostrzeniecʼ 

(por. avýnas, brolynas). 

 seserk̃opiai, -ių 1 p.a. m.pl. gw. ʽszwagrowie, którzy mają za żony dwie siostryʼ. 

Starsza postać cps.: seserkuopiaĩ 3 p.a. Bez jasnej etymologii, Człon I do sesuõ ʽsiostraʼ. 

Człon II do kúopa ʽkupa, gromadaʼ? Postać °kop- jest dwuznaczna: 1° może zawierać 

hiperpoprawne o zam. uo (por. mólis zam. *muolis; sõdžius zam. *suodžius; skroblùs ob. 

skrúoblas), 2° może być objawem przygodnej monoftongizacji uo > o w sylabie 

nieakcentowanej. 

 sė́sti, prs. sė́du (war. sė́džiu, sė́stu), prt. sė́dau (war. sė́džiau) 1. ʽprzybrać pozycję 

siedzącą, usiąść – o ludziach, ptakach i owadachʼ, 2. ʽwleźć na konia i usiąśćʼ, 3. ʽwsiąść do 

wozu, sań, łodziʼ, 4. ʽosiedlić się, zamieszkać gdzieʼ (Po vainai sėdomės gyvent lygian 

laukan ʽPo wojnie osiedliliśmy się na równym (gołym) poluʼ), 5. ʽo słońcu: zachodzić, 

zapadaćʼ (sė́danti sáulė ʽzachodzące słońceʼ), 6. ʽpogrążać się, iść na dno; grzęznąć w piasku 

– o wozieʼ, 7. ʽopadać – o wodzie; osiadać – o gruncieʼ, 8. ʽosadzać się – o sadzy, parze, 

kurzu, osadzie dennym; wsiąkać – o wodzie deszczowej; przenikać ciało – o wilgoci, 

mrozieʼ, 9. ʽo rzece: wpływać gdzieʼ (Troškupis sė́sta į Lyksūdės prūdą). W gwarze Zíetela 

 
546 Mniej jest prawdopodobne, żeby sesvà powstało z *sesu̯ā przez spirantyzację ślizgu (u̯ > v), por. GJL I, §§ 

247 i 546. 
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zanotowano atematyczną formę 3 os. prs. °sė́sti (*sėd-ti, zob. ZTŽ 586). Żmudzkim jej 

odpowiednikiem jest nusė́st ʽo wodzie: opadaʼ (Būga, RR II, 239). Refl. sė́stis, sė́duos, 

sė́daus ʽusiąść, usadowić sięʼ (Sė́skis! ʽUsiądź! Prašaũ sė́stis! ʽProszę usiąść!ʼ Kad tu sėstáis 

akmeniu! ʽObyś zamienił się w kamień!ʼ), atsisė́sti ʽusiąść, usiąść sobieʼ. Cps. apsė́sti 

ʽobsiąść, siąść dookoła, gromadnie; zasiedlić; uspokoić się, przestać; otaczać, oblegać, nie 

dawać spokojuʼ; opętać – o diableʼ (por. apsė́stas); stracić siły, osłabnąćʼ, nusė́sti ʽgromadnie 

zająć miejsca siedząceʼ (Viena šikna visų suolų nenusėsi ʽJednym tyłkiem wszystkich 

stołków nie obsiądzieszʼ), nusėdu SD
1 «siadam», nusėdu ižg arklio SD «zsiadam z konia», 

pérsėsti ʽprzesiąść się; wsiąkając przedostać się przez co, przesiąkać; obsunąć się w dół, 

zapaść się (o grobie)ʼ, też ʽprzesiadać się (do innego pociągu)ʼ, prisė́sti 1. ʽusiąść obok 

siedzącego, przysiąść sięʼ, 2. ʽo krześle: być zajętym przez siedzącegoʼ (Krėslai visi prisėdę, 

dar ir pasieniais eilės stačiųjų ʽKrzesła wszystkie zajęte, nawet pod ścianami ludzie stoją w 

rzędachʼ), 3. ʽzostać opętanym, owładniętym czymʼ (Prisė́stas svetimõs dvãsios ʽOpętany 

przez złego duchaʼ), susė́sti ʽusiąść razem, zasiąść do stołu; razem dosiąść (koni); zająć 

miejsce siedzące, usadowić się (na wozie, łodzi, w autobusie)ʼ, užsė́sti ʽdosiąść (konia), 

wsiąść (na rower); zająć miejsce siedzące; usiąść, przykucnąć (o ptaku); osiąść na mieliźnie 

(o statku)ʼ. — Odpowiednik łot. sêst, sêžu, sêdu ʽsiąśćʼ, atsêstiês ʽusiąśćʼ. Odpowiednik scs. 

sěsti ʽsiąśćʼ. — Prs. infigowane scs. sędǫ (por. ros. sjádu do séstь, stczes. sadu do siesti, 

stpol. siędę do sieść) jest prawdopodobnie refleksem pbsł. *si-n-d-e/a- (Machek 539), 

formacji zbudowanej na SZ *sid- ⇐ *sed- (neoapofonia TiT ⇐ TeT), por. stprus. syndens, 

sindats ptc. prs. act. ʽsiedzący, sitzendʼ < *sinda-nt-s. Refleks starego SE widać w stczes. 

sezi ʽsiedziʼ, seděti. Zob. Stang 1942, 53, Smoczyński 2001, 392547. — Pbsł. *sēd- jest formą 

na st. wzdłużonym w stosunku do pie. *sĕd- ʽusiąśćʼ (LIV
2 513), por. wed. ásadat ʽusiadłʼ, 

SO sasā́da ʽsiedziʼ, łac. sedeō, -ēre ʽsiedzieć; usiąśćʼ (*sed-eh1-). — Drw. werbalne: sėdė́ti 

(zob.), sėdinė́ti iter. ʽsiadać, siadywaćʼ, sėdinėju SD «siadam», prisėdinėju SD
1 

«przysiadam», pérsėdinėti ʽprzesiadać sięʼ. Hybrydą jest sėdãvytis ZTŽ ʽsiadać, sadowić się, 

np. na wozieʼ, oddające pol. sadowić się albo błr. gw. sadavícca (PZB 4, 342n.). Niejasne jest 

-n- w war. sėdnãvytis LZŽ. Derywaty nominalne zebrano s.v. sėd-. — SO suod- < *sōd-: 

formacja plit. causativum *suodyti ʽsadzać, sadzić roślinyʼ ⇐ pbsł. *sōd-éi̯e- (scs. saditi, 

saždǫ ʽsadzićʼ) została odnowiona pod względem apofonicznym, co widać w sodìnti (zob.) 

⇐ *sād-ī-. Spodziewany refleks suod- widać w sb. súodžiai (zob.). 

 sesùika 1 p.a. gw. ʽsiostrzyczkaʼ (ZTŽ) — zdrobnienie na -k-, utworzone od *sesūj, co 

jest gwarową wersją formy sesuõj ʽsiostraʼ (zob. sesuõ). Co do monoftongizacji uo > ū zob. 

ZTŽ 28, LD § 85. Na skutek resegmentacji ses-ùika (zob. sẽsė, sesuõ) rozpowszechnił się we 

wschodnio-litewskim neosuf. -ùika jako wykładnik zdrobnień, najpierw od rzeczowników 

osobowych (np. duktùika), później też od nieosobowych (np. avùika, akmùikas, skylùika). 

Pogląd, jakoby -uika(s) było produktem kontaminacji suf. -uk- i -yk- (tak Skardžius, RR 4, 

402, za nim Kabašinskaitė 89) wydaje się trudniejszy do zaakceptowania. GJL II, § 474 

poprzestaje na stwierdzeniu, że deminutiva na -uika(s) «są jakby wariantami deminutiwów 

na -ukas». Por. zdrobnienia sesýka od sesė ̃ oraz sestrýka od sestrà (slawizm) w ZTŽ 585 i 

587. Zob. jeszcze paukštùika s.v. paũkštis. 

 sesuõ 3 p.a. f. ʽsiostraʼ, gen.sg. ses-er-̃s, acc.sg. sẽs-er-į. W jęz. łotewskim *seser- 

ustąpiło przed neologizmem mãsa. Pdg. pb.: nom.sg. *sesō, acc.sg. *ses-er-in, to z pie. 

*su̯es-ōr, acc.sg. *su̯es-er-ṃ, gen.sg. *su̯es-r-ós. Odpowiedniki ie.: wed. svásar-: voc. 

 
547 Nieprawdopodobna jest praforma *sēnde- u Vaillanta III, § 446 (infiks wsunięty do osnowy na WSE *sēd-). 

— Trudno też zgodzić się z Klingenschmittem 1982, 129n., który rekonstruuje pbsł. *sī́nde/o- i twierdzi, że 

taka forma powstała z przekształcenia prs. reduplikowanego *sī́de/o- < pie. *si-sd-e/o-, mianowicie drogą 

analogii do prezentiów infigowanych.  
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svásaḫ, sg.nom. svásā, acc. svásāram ⇐ *svásaram, loc. svásari, dat. svásre, instr. svásrā, 

abl.-gen. svásuḥ (*su̯es-ṛ-s); pl.nom. svásaraḥ, du.nom. svásārau; aw. xvaŋhar-, orm. k̒ oyr, 

łac. soror, stir. siur, por. NIL 680n. — Resztki form atematycznych w odmianie litewskiej: 

gen.sg. sesers̃ < przest., gw. seserès, dat.sg. sẽserie (końcówka *-ei̯, por. wed. svásre, scs. 

materi), instr.sg. sesermì; nom.pl. sẽsers < przest., gw. sẽseres (liter. sẽserys). — War. 

gwarowe: 1. sesuõj (zob. też sesùika) 2. sesuõn (por. piemuõn), 3. sẽserė (por. dukterė ̃ ob. 

dùkterė), 4. seserìs (por. dukterìs), 5. seserà. — Odmienność formy słowiańskiej, scs. 

nom.sg. sestra, gen.sg. sestry (ros. sestrá, -ý, pol. siostra, -y) polega na dwóch szczegółach: 

1° sufiks jest w SZ -r-, stąd zmiana *su̯es-r- w sestr- w przypadkach zależnych (epenteza t 

do grupy s-r), 2° osnowa atematyczna (por. stlit. gen.sg. seseres, nom.pl. seseres, gen.pl. 

seserų) została przekształcona przez sufigowanie -ā-, por. lit. gw. seserà, psł. *mater-a 

ʽmatka; samica zwierzątʼ (stczes. matera, pol. maciora). Dalsze zmiany to zastąpienie pary 

nom.sg. *sesa : gen.sg. *sesry najpierw przez *sesa : *sestry (insercja t), potem przez parę 

sestra : sestry (uogólnienie neotematu sestr- na cały pdg.). Uproszczenie pie. *su̯- > s- jest 

tak słowiańskie jak litewskie, por. sakaĩ, sãpnas, šẽšuras. — Obecność tematu słabego 

*su̯es-r- i jego zmiana przez insercję t ma paralelę w germańskim, z tym tylko zastrzeżeniem, 

że tutaj *su̯estr- pod wpływem wyrazów ʽbratʼ, ʽmatkaʼ i ʽojciecʼ zmieniło zakończenie na *-

ter-, stąd goc. swistar, gen.sg. swistrs ʽsiostraʼ, śrwn. swester, śrdn. süster, stisl. systir ts. 

(stąd zapożyczone stang. swyster, ang. sister ʽsiostraʼ). — Drw. od seser-: seserė́čia (zob.), 

seserė́nas a. seserýnas (zob.), seserė́tė ʽsiostra ciotecznaʼ, seserià ʽsiostraʼ (por. sẽsė), 

seseriẽtė ʽsiostrzenicaʼ, seserijà coll. ʽwszystkie siostry razemʼ (Mes buvom keturios, taip ir 

vadindavo – seserijà ʽMy byłyśmy cztery [siostry], więc nazywano nas «seserija»ʼ), por. syn. 

sesiuvà; seserýčia 1. ʽsiostrzenicaʼ, 2. ʽsiostra ciotecznaʼ (syn. seserė́čia), seserýnas 

ʽsytuacja, gdy w rodzinie jest wiele sióstrʼ, sẽseriškas ʽsiostrzanyʼ. Cps. seserk̃opiai (zob.), 

sesérsūnis ʽsiostrzeniecʼ (por. sūnùs), sesérvaikiai m.pl. ʽdzieci dwu sióstrʼ (por. vaĩkas). Vb. 

denom. seseriáuti 1. ʽuważać (ją) za siostrę, nazywać siostrąʼ, 2. ʽpracować jako siostra 

szpitalnaʼ. 

 sėta b.z.a. przest. ʽpłot; zagroda chłopska; podwórzeʼ (Miežinis) — zapoż. z łot. sẽ̦ta 

ts., zob. ME III, 833, Urbutis 2009, 285. 

 sė́ti, sė́ju (war. sejù), sė́jau ʽsiać, rzucać ziarna w ziemięʼ. Odpowiada łot. sẽt, sẽju 

ʽsiaćʼ i scs. sěti, sějǫ ts. < pbsł. *sē-i̯e-. Praesens na -i̯e/o- zostało zapewne dotworzone do 

aorystu *sē-, por. scs. vŭsě ʽzasiałʼ. Pwk. *seh1- ʽsiać, sadzićʼ, por. łac. pf. sē-uī obok prs. 

serō < *sisō- < *si-sh1-e- (LIV
2 517n., Stang 1966, 357, LEW 778). — Drw. sė́kla (zob.), 

przest. sėmuo ʽsiew, siejbaʼ < *sēmō < *sē-mōn-ø (por. łac. Sēmō, -mōn-is ʽbóg siewuʼ); 

sė́menys (zob.), sėmẽnė a. sė́menė 1. ʽsiewʼ, SD sėmenės metas «siew» (dosł. ʽczas siewuʼ), 2. 

ʽziarno siewneʼ, 3. ʽświęto Matki Boskiej Siewnej, 8.IX.ʼ, sė́sena ʽsiew, sianieʼ. Cps. sė́biržė 

(zob.). — Neoosnowy: 1. atsė-: ãtsėlis a. atsėlỹs ʽpowtórny posiew, sianie ziarna na gruncie, 

gdzie był siew jesiennyʼ ⇐ atsė́ti ʽsiać powtórnieʼ, 2. pasė-: pósėlis ʽposiew, zasiewʼ ob. 

pasėlỹs ts. ⇐ pasė́ti ʽposiaćʼ (por. padėlỹs ⇐ padė́ti), 3. prisė-: príesėlis ʽziarno siewne 

zmieszane z innymʼ ⇐ prisė́ti m.in. ʽdużo wysiać, zasiaćʼ, 4. sėj- (zob.), 5. sėt- (⇐ sė́tas): 

sėtinỹs bot. ʽbrukiew, Brassica napus rapiferaʼ, sė́tuvė a. sėtuvė ̃ ʽkosz ze słomy, z którego 

sieje się żytoʼ.  

 siaubà 4 p.a. wsch.-lit. ʽsiew, sianieʼ (Pòsle siaubõs láukia šienãvimas LZŽ ʽPo siewie 

czekają (przychodzą) sianokosyʼ) — zapoż. z błr. sjaŭbá, -ý. Brak w LKŽ. 

 siaũbtis, siaubiúos, siaubiaũs, siaũbtis gw. ʽokrywać się, otulać sięʼ — war. z 

wygłosem -b- do siaup, zob. saũpti. — Tr. siaũbti, siaubiù, siaubiaũ 1. ʽpustoszyć, niszczyć, 

rujnowaćʼ, 2. ʽo dzieciach – hałasować, swawolićʼ. Dalsze szczegóły s.v. sùpti. — Drw. 

siaũbas ʽprzerażenie, groza, strachʼ (⇒ siaubìngas ʽprzerażający, strasznyʼ), siaubìkas 
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ʽawanturnik, zawadiakaʼ, siaubū̃nas ʽistota budząca grozę; smokʼ. 

 siaũras, -à 4 p.a. ʽwąski, ciasny, obcisłyʼ, war. siaurùs, -ì 4 p.a. SD
1 siauras «ścisły» 

(syn. šykštus), siaurus «wąski» (syn. unkštus). SD siauras «wąski» (syn. unkštus). Por. siaurà 

kišẽnė/kišenià ʽbiedaʼ, dosł. ʽciasna kieszeńʼ: Siaurà kišenià, kai vienas dirba, o šeši valgo 

ʽS. k. [jest wtedy,] gdy jeden pracuje, a sześcioro zjadaʼ. Odpowiednik łot. šàurs ʽwąskiʼ. Pb. 

*si̯au̯-ra- < pie. *seu̯-ro-, znacz. etym. ʽściśnięty, ścieśnionyʼ (paralele: añkštas, pañskas). 

Pwk. *seu̯- ʽścisnąć, wywrzeć uciskʼ (IEW 914), który w indo-irańskim wyspecjalizował się 

w znacz. ʽzgnieść, wycisnąć sok z roślin, wytłoczyćʼ. Por. wed. sunóti ʽwyciska (somę)ʼ, aw. 

hunaoiti ts. < *su-né-u̯-ti (por. LIV
2 537). St. zanikowy od *seu̯- tkwi prawdopodobnie w lit. 

sulà (zob.). — Drw. siaurimà ʽwąskość, zwężenieʼ (por. plonimà, storimà), siaurókas ʽnieco 

za wąskiʼ, siaurumà ʽwąskość, zwężenieʼ. Cps. siaurakãktis ʽo wąskim czoleʼ, przen. ʽtępy, 

ograniczonyʼ (por. kaktà), siauraprõtis ʽtępy, ograniczonyʼ (por. prõtas). Vb. denom. 

siaurė́ti, -ja, -jo ʽzwężać sięʼ, siaũrinti ʽzwężaćʼ (⇒ są́siauris ʽcieśninaʼ). — Nazw. Siaurỹs, 

Siáuris, Siaurùkas, Siaurùtis. N.m. Siauriaĩ 2x, Siaurùkai, Siaũrkampis. — Neoapofonia SP 

au ⇒ SZ u wytworzyła z neopwk. siaur- alternant siur-, por. susiùrti, -siū̃ra, -siùro vb. 

denom. ʽzwęzić coʼ. Paralele: kiùrti, prakiùro ob. kiáuras; bjùrti ob. bjaurùs; įgùsti, -gudaũ 

ob. gáudyti. 

 siaũsti I, siaučiù, siaučiaũ 1. ʽokrywać, chować (dziecko) pod przykryciem, owijać 

czym, otulaćʼ, 2. ʽnarzucać lub zdejmować komuś okrycie z plecówʼ (siaũsti pečiùs skarà 

ʽnarzucać chustę na ramionaʼ, nusiaũsti skãrą nuõ pečių̃ ʽzdjąć chustę z ramionʼ), 3. 

ʽobstępować ze wszystkich stron, okrążaćʼ (kariúomenė príešą siaũčia ʽwojsko okrąża 

wrogaʼ), 4. ʽprzesiewać ziarno na sicie, wiać ziarno na wietrzeʼ, 5. ʽrzucać, ciskaćʼ, 6. 

ʽzwijać się w główkę (o kapuście)ʼ, 7. ʽgromadzić się, garnąć się do czego, ruszać w pewnym 

kierunkuʼ (Kur pasogą jaučia, ant tę ir siaučia ʽGdzie przeczuwają [dobry, spory] posag, 

tam też ciągną/zmierzająʼ), 8. ʽo dzieciach: dokazywać, swawolić; o burzy: szalećʼ (audrà 

siaũčia ʽburza szalejeʼ), SD: siaučia marios «burzy się morze», nakty siaučiu, daužausi 

«gachuię po nocy, chodzę szaleiąc»). Cps. apsiaũsti DP ʽogarnąć, otoczyć, odziaćʼ, refl. 

nusisiaũsti ʽzdjąć, zrzucić z siebie okrycieʼ, pasisiaũsti ʽprzykryć się, schować się pod 

osłonąʼ. Odpowiednik łot. šàust, šàušu, šàutu ʽsiec rózgami, chłostać, biczowaćʼ (por. siū̃tis), 

refl. àizšaũstiês ʽzasłonić się, okryć sięʼ. — Lit. siaut- wraz z łot. šaut- jest refleksem pb. 

*si̯au̯t- < pie. *h2seu̯t- ʽburzyć się, kipiećʼ (LIV
2 285), por. stang. sēoðan, stwn. siodan, nwn. 

sieden ʽwrzeć, kipieć, gotować sięʼ (pgerm. *seuþa-), SO goc. sauþs ʽofiarowanieʼ. Co do 

*h2- por. gr. ἀϋτμή ʽdech, oddech (pl. o płomieniach, o miechach); powiew; woń, zapachʼ < 

*ahutmā < *h2
asutmah2 < pie. *h2sut-meh2- (LIV

2, l.c., Beekes 2010, 172). — Deverbativum: 

siáutėti, -ju (gw. siáutu), -jau ʽhałasować, dokazywać, swarzyć sięʼ (DP ʽszalećʼ). Z innym 

sufiksem: łot. šàustît frq. ʽchłostać, siec rózgami, biczowaćʼ. Nomina od siaut-: ãtsiauta 

(zob.), ãtsiautos f.pl. ʽdrobne i nieoczyszczone ziarno (dla konia)ʼ, núosiautos f.pl. ʽgorsze 

ziarnoʼ (por. syn. ãtbaros, pãbiros), pasiautà ʽpochyłość, spadzistość obmarzłej drogiʼ, 

są́siautos f.pl. ʽodsiewki, osłony ziarnʼ, siautimas marių SD «burzenie morza, nawałność». 

— Neopwk. siaus- (⇐ siaũsti): siaustýti (*siaus-sty-) frq. ʽokrywać czym, otulać; rzucać, 

miotaćʼ, refl. siaustýtis ʽrzucać się, wściekać się, kłócić sięʼ, nomina: siaustuvė ̃1. ʽpowijak, 

pieluchaʼ, 2. ʽcepisko, dzierżak u cepówʼ, siaũsmas ʽszał, huk wiatru, siaũstas ʽswawolny, 

porywczy, narwany; nieposłuszny, narowisty (o koniu)ʼ. — SZ siut- (zam. *sut-): siùsti 

(zob.). — WSZ siūt-: siū̃tis (zob.). 

 siaũsti II, siaũdžia, siaũdė wsch.-lit. 1. ʽszumieć, szeleścićʼ (mìškas siaũdžia ʽlas 

szumiʼ), 2. ʽbrzęczećʼ (bìtės siaũdžia ʽpszczoły brzęcząʼ) — prawdopodobnie wariant do 

siaũsti, siaučiù (zob.), z perseweracyjnym udźwięcznieniem wygłosu pierwiastkowego u̯t > 

u̯d (por. siaupiúos > siaubiúos; pliauskà > pliauzgà). 
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 sidãbras 2 p.a. ʽsrebroʼ — pochodzi z dysymilacji brzmienia *sirãbras (r-r > d-r), to 

zaś z jeszcze starszego *sirebras. Wyraz ten jest zapożyczeniem ze strus. sĭrebro ʽsrebroʼ 

(nie odnotowane w SLA). Słowiańską pożyczką jest również łot. sidrabs ts.; brzmienie to 

pochodzi z metatezy w formie *sidabrs (por. ME III, 835n.). Podobną zmianę widać w stlit. 

sidrabas BRB. Inaczej LEW 780n., który mówi o wspólnym bałto-słowiańskim i 

germańskim (goc. silubr, stisl. silfr, stwn. silabar n.) zapożyczeniu z jakiegoś języka 

nieindoeuropejskiego; w tym zapożyczeniu miałby też udział celtyberyjski, por. silapur 

(Matasović 41). Przyjmowany niekiedy związek między gr. σίδηρος, dor. σίδāρος m. 

ʽżelazo, stalʼ a lit. sidãbras jest nieprawdopodobny; pochodzenie wyrazu greckiego 

pozostaje zresztą nieustalone, zob. Beekes 2010, 1329. Zwraca uwagę fakt, że ʽzłotoʼ ma 

nazwę rodzimą, odziedziczoną z pie., zob. áuksas. — War. z substytucją ts za s: cidãbras 

(też čidãbras), por. gw. Cìbiras zam. Sìbiras ʽSybirʼ (LVŽ II, 13). War. sidebras b.z.a.; 

sudãbras, sudẽbras mają odpowiednik w łot. sudrabs, sudabrs. Oboczność i/u jest zdaniem 

Urbutisa 1981, 126, przyp. 8 niejasna. Būga, RR II, 563n. wskazał w tym kontekście na 

dwoistość form scs. sĭrebro i sŭrebro i wyraził pogląd, że oboczność i/u była właściwością 

fonetyczną nieznanego języka substratowego, z którego Bałtowie wraz ze Słowianami mieli 

zapożyczyć nazwę ʽsrebraʼ. — Dysymilację r-r > r-l widać w stpr. siraplis EV ʽsrebro, 

Silberʼ, acc.sg. sirablan ts. < *sirabra-. Wyraz ten został prawdopodobnie przejęty ze stpol. 

śrzebro ʽsrebroʼ. Inaczej PKEŽ 4, 112n., który rozważa równoległe zapożyczenie do 

bałtyckiego, słowiańskiego i germańskiego z jakiegoś języka kaukaskiego. Zob. też ALEW 

908. — Drw. sidabrinas stlit. ʽsrebrnyʼ, sidabrìnis (war. sudabrìnis) ts., sidabrinykas stlit. 

ʽsrebrnik, Silberlingʼ. Vb. denom. sidabrúoti ʽposrebrzaćʼ, ⇒ sidabrúotas šáukštas 

ʽposrebrzana łyżkaʼ (por. łot. sidrabuôt ʽposrebrzać, ozdabiać srebremʼ). — N.rz. Sidabrà, 

Sidãbrinė, Sidabrìnis, cps. Sidãbrupis, n.jez. Sidabrináitis. N.m. Sidãbriai, Sidãbrinė 4x, 

Sidabrỹnė 2x, Sidãbriškiai. 

 sidaras gw. ʽten, kto przewodzi zabawom przebierańców, gospodarz takiej zabawyʼ: 

Vyresnysis vaidintojas biržėnuose vadinas «sidaras», vabalnykėnuose...»senis» — ze zmiany 

*sudaras, co zapożyczone z ros. súdarь, gw. sudárь ʽpan, carʼ (zob. LEW 781). Por. wtórne i 

< u w sidõklis. 

 siečkà 2, 4 p.a. gw. 1. ʽsieczka, drobno pocięta słoma jako dodatek do paszyʼ, 2. 

ʽnarzędzie do sieczenia, do obcinania liści warzyw, do wycinania kapustyʼ — zapoż. z błr. 

séčka, -i ʽsieczkaʼ (por. sjačý, sjakú ʽsiec, siekaćʼ; stbłr. sěčka tylko o kaszy). Zob. syn. 

ãkselis. — War. z asymilacją s-č > š-č: šiečkà, gen.sg. šiẽčkos 2 p.a. 1. ʽnarzędzie w kształcie 

litery S do kopania kartofli i jarzynʼ, 2. ʽnóż do ścinania liści warzywʼ, 3. ʽszatkownica do 

kapustyʼ, 4. ʽprzyrząd do obcięcia kopyta końskiego przed kuciemʼ, 5. ʽdrobno pocięta słoma, 

sieczkaʼ. War. z asymilacją š-č > č-č: čiečkà (por. šiškà > čičkà). War. z dysymilacją č-č > č-

š: čėška b.z.a. DVŽ. Zob. też LEW 72 (s.v. čekóti) i 979n. — Vb. denom. šiečkavóti ʽsiec 

sieczkęʼ. 

 síekas 1 p.a., siẽkas 2 p.a. przest. 1. ʽmiara zboża; naczynie o objętości sześciu garncyʼ, 

syn. saĩkas (łot. sìeks ʽmiara zboża, Külmit, Getreidemaßʼ), 2. ʽnaczynie, z którego wysiewa 

się ziarnoʼ, 3. ʽsznurkowa siatka do przenoszenia sianaʼ, 4. ʽmiaraʼ (valgo be sieko ʽje bez 

miary, za dużoʼ; su sieku SD adv. «pomiernie, w miarę») — postwerbalny derywat od síekti 

m.in. ʽogarniać, obejmowaćʼ (por. LEW 781, ALEW 909). Znacz. etym. ʽto, co się obejmujeʼ 

⇒ ʽobjęcie czego, objętośćʼ. Paralela: síeksnis (zob.). Inaczej Būga, RR II, 561, który wiąże 

*siek- z pwk. pie. *sei̯ku̯- ʽwylewać; urynować, szczaćʼ, por. sti. siñcáti, cs. sĭčǫ, sĭcati, ros. 

scu, scatь (iter. síkatь). — SZ syk-: sỹkas 4, 2 p.a. ʽmiara zboża; siatka na sianoʼ, drw. sykẽlis 

ʽmiara ziarna równa sześciu garncomʼ. Niewykluczone, że chodzi tu o neoapofonię SP ie ⇒ 

SZ ī (por. sýtas ob. síetas; mýgti ob. míegti). Por. neoapofonię siek- ⇒ seik-: seikė́ti. 
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 síeksnis, -io 1 p.a., sieksnỹs 3 p.a. hist. 1. ʽsążeń, zasięg rozpostartych rąk, liczony od 

końca palców jednej dłoni do końca palców drugiejʼ (Mano sieksnỹs pusantro metro ʽMój 

sążeń to półtora metraʼ. Kartis nuo penkių síeksnių ilgumo ʽŻerdź długa na ponad pięć 

sążniʼ), SD «sążeń», 2. ʽsąg drewnaʼ, 3. ʽwielki liniał stolarskiʼ, 4. ʽcyrkiel do pomiaru 

długości gruntuʼ — dewerbalny drw. z neosuf. -sni- od síekti m.in. ʽmierzyć rozpiętością 

ramionʼ (zob.). Znacz. etym. ʽrozpostarcie ramionʼ548. Paralele sufiksalne: laĩpsnis, dỹgsnis, 

žiñgsnis. — Drw. síeksnininkas ʽprzedmiot o długości lub grubości sążniaʼ. Vb. denom. 

sieksniúoti 1. ʽmierzyć sążniamiʼ, 2. ʽukładać drewno w sągiʼ, 3. ʽiść wielkimi krokamiʼ. 

 síekti, síekiu, síekiau 1. ʽsięgać, wyciągać rękę, aby dostać się do czego, aby wziąć co, 

aby dotknąć czegoʼ (SD siekiu, pasiekiu «sięgam czego»), 2. ʽdążyć do osiągnięcia czegoʼ, 3. 

ʽogarniać, obejmowaćʼ, 4. ʽmierzyć rozpiętością ramion, sążniemʼ, 5. ʽdorównywać komu, 

czemuʼ (Kaunas tolie nesíekia Vilniaus ʽKowno nie dorównuje Wilnuʼ), 6. stlit. ʽdobywać 

mieczaʼ (Kad juos vedu sandarion, kalavijus siekia PK 9023-24 ʽA gdy zgodę wspomnionę, 

[zbojcy] mieczow pomykająʼ). Refl. susisíekti ʽstykać się, graniczyć; skomunikować sięʼ. 

War. siẽkti, siekiù, siekiaũ. Osobno zob. prisíekti ʽprzysiąc, przysięgaćʼ. Dwuznaczne. Jeśli 

akut lit. jest wtórny, to do pwk. pie. *sei̯k-/*sik-, por. gr. ἵκω < *si-sik- ʽ(o osobach) przyjść, 

przybyć, (o rzeczach) dojść, zbliżyć się, nastać; dosięgnąć czegoś; ogarniać, nawiedzaćʼ, 

ἱκνέομαι ʽprzychodzić; dosięgnąć, osiągnąćʼ (*sik-neu̯-), ἱκανός m.in. ʽwystarczający, 

odpowiedniʼ. LIV
2 522 uzasadnia akut st. wzdłużonym (*sēi̯k-) jako charakterystyką 

pewnych formacji praesentis. Z drugiej strony, jeśli akut lit. jest odziedziczony, to daje 

powód do założenia laryngalizowanego wariantu, mianowicie *sei̯Hk-/*siHk-, zob. Beekes 

2010, 1236, s.v. προίξ. Zob. jeszcze ALEW 910. — Nomina: nesíekas ʽmiejsce w tkaninie, 

gdzie nie przybito wątkuʼ, síekas (zob.), siekėjas SD «przysięgacz, przysiężnik», siẽkis a. 

síekis ʽdążenie, sięganie, cel, rozpiętość, zasięgʼ (por. pliẽkis), też nazwa miesiąca ʽgrudniaʼ 

a. ʽstyczniaʼ (to bez dobrej etymologii, zob. LEW 781), síeksnis (zob.). — SO saik-: sáikyti 

(zob.). — WSZ syk-: sỹkas ʽmiara objętości ziarnaʼ (zob. s.v. síekas). — Neoapofonia siek- 

⇒ seik-: seikė́ti (zob.). 

 síela 1 p.a., sielà 4 p.a. 1. ʽwładze duchowe człowieka, świadomość, psychikaʼ (DP 

ʽsumienieʼ), 2. ʽw znacz. religijnym: dusza, niematerialny pierwiastek w człowieku, 

ożywiający ciałoʼ, 3. ʽistota czegoʼ (Muzika yra šokio síela ʽMuzyka jest istotą tańcaʼ). 

Wyraz bałto-słowiański, por. z jednej strony stpr. naseilis, nosēilis, noseilis ʽduch, Geistʼ 

(seilins acc.pl. ʽzmysły, Sinnʼ, sen seilin obl.sg. ʽz pilnością, pilnie, mit fleißʼ), z drugiej 

strony psł. *sila ʽzdolność do wysiłku, do działania, energiaʼ, por. scs. sila ʽmoc, potęgaʼ (pl. 

sily ʽgromadyʼ), ros. síla ʽmoc, potęga, energia; mnóstwo, wielka ilośćʼ, czes. síla ts., pol. 

siła ʽzdolność do wysiłku, możność podołania czemu, energia, mocʼ, stpol. m.in. ʽgwałt, 

przemoc; mnóstwoʼ. Por. BSW 252 n.: pbsł. *sēi̯lā- (z uwagą, że dalsze związki wyrazu 

pozostają niejasne). LEW 782 (referuje porównania z łac. sileō, -ēre ʽbyć cicho, milczećʼ i 

goc. anasilan ʽucichać – o wietrze; ustać, przestaćʼ)549. Tytułem próby wysuniemy 

 
548 Słowiański odpowiednik znaczeniowy, *sęž-ĭnĭ, stoi w związku z lit. segù, sègti (zob.). Por. cs. sęžĭnĭ m.f. 

ʽsążeńʼ, słń. séženj, sch. gw. sȅžanj, ros. sáženь ts. < psł. *sęg-ĭnĭ, drw. od czasownika *sęgti ʽsięgać po coʼ, 

scs. prisęšti, -sęgǫ ʽdotknąć, pochwycićʼ, strus. sęšti, sęgu ʽwyciągać rękę po coś, dotknąć, pochwycićʼ, stpol. 

siąc ts., gdzie psł. *sęg- z pbsł. *sing- < *sṇg-. Por. BSW 252, Vaillant III, 166. Podobnie gr. ὄργυια ʽsążeńʼ 

należy do ὀρέγειν ʽwyciągać rękę, sięgaćʼ, zaś niem. Klafter m.n. ʽsążeńʼ do stang. clyppan (ang. to clip), 

stfryz. kleppa ʽobejmować ramionami, brać w ramionaʼ.  
549 LEW 889 umieścił lit. síela przy pwk. *sē(i)- : *səi- : *sī- «entsenden, werfen, fallen lassen, säen..., 

andrerseits ʽdie Hand wonach ausstrecken, Anspannung, Kraftʼ». Zakłada się tu rozwój znaczeniowy w 

kierunku ʽwyciągać rękęʼ, skąd dalej ʽnatężać się, wysilać sięʼ. Znacz. ʽsiła, Kraftʼ «vermutlich aus der 

Anschauung der kraftvoll zum Wurfe gereckten Hand». — Dla porządku trzeba odnotować, że Būga, RR I, 

107 rozważał pokrewieństwo síela z niem. Seele ʽduszaʼ. Dziś jednak uważa się Seele za wyraz nieznanego 
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przypuszczenie o związku síela z pwk. pie. *seh1-i̯- ʽwypuścić, wysłać, rzucićʼ (por. LIV
2 

518). SZ *sh1i-C, zmieniony przez metatezę spółgłoski laryngalnej w *sih1-C > *sī-C (por. 

syl° w cps. sýlvartas, s.v. síelvartas). Lit. síela i stpr. seil-V byłyby derywatami typu vṛddhi 

od SZ *sih1- (por. síetas ⇐ *sih1-). Rekonstrukcja: *sēi̯-lā- < *sei̯h1-leh2-. Co do sufiksacji 

por. aslà, miglà, sulà. Zob. też ALEW 911. — Psł. *sila jest z powodu i dwuznaczne. Może 

być refleksem zarówno SE pbsł. *sēi̯-lā-, jak i SZ pbsł. *sī-lā- < *sih1-leh2-. — Cps. 

síelvartas (zob.). Vb. denom. sielótis DP ʽdbać, pieczołować się, frasować się, starać się, 

troszczyć sięʼ, refl. susisíeloti ʽzmartwić się, zatroskać sięʼ; sielúotis: liūdžiu, sieluosi SD 

«smęcę się, smucę się», ⇒ neoosn. sieloj-: sielójimas DP ʽstaranie, pieczołowanie, troska, 

piecza, frasunekʼ. 

 síelis, -io 1 p.a. ʽtratwaʼ, war. siẽlis 2 p.a. (SD sielis «trafta»): Síelius kitą kartą Nemunu 

plukdydavo link Karaliaučiaus ʽTratwy kiedyś spławiano Niemnem aż do Królewcaʼ. War. 

siẽlis, síela, síelė, síelius. Ponieważ chodzi o kłody drzew powiązane powrozami w jedną 

platformę, nasuwa się przypuszczenie o związku osnowy síe-C z pwk. seṭowym sý-C jak w 

czas. susýti ʽzwiązaćʼ, užsýti ʽzawiązać, np. bat na biczyskuʼ. Praforma *síe-li̯a-. Byłaby to 

formacja vṛddhi, *sēi̯-li̯o-, utworzona od pb. SZ *sī- < pie. *sih2-C, pwk. *sh2ei̯- ʽpętać, 

wiązaćʼ (zob. sýti). Potwierdza to (aniṭowy) odpowiednik łot. sielājs, sielējs, który oznacza 

ʽtaflę powiązanych ze sobą pniʼ, por. sielejus laist ʽspławiać tratwyʼ. Por. jeszcze łot. sielains 

ʽmała tratwa; drewniany pomost do praniaʼ oraz siẽl(īt)is ʽmały promʼ. Trochę inaczej LEW 

782 (s.v. siela 2), który jako etymon wskazał lit. siẽti ʽwiązaćʼ. Zob. też tróptas. — Drw. 

síelininkas ʽczłowiek trudniący się spławianiem drzewa, flisakʼ, SD sielinykas «traftarz».  

 síelvartas 1, 3 p.a. ʽzmartwienie, strapienieʼ, DP ʽkłopot, frasunek, rospacz, troskaʼ, SD 

«frasunek» (syn. apmauda, nerimastis, tūžba, rūpestis širdes). War. síelavartas, sielvartà. 

Złożenie członów síela ʽduszaʼ (zob.) i -vartas od veriù, vérti ʽkłuć, przeszywaćʼ, por. Būga, 

RR I, 218. Dosłowne znacz. ʽprzekłucie/przeszycie duszyʼ. LEW 782: «Hin- und Herwenden, 

Umstürzen, außer Fassung bringen der Seele». — War. ze SZ syl°: stlit. sýlvartas PK ʽkłopot, 

trudność, smutek, frasunek, teskliwośćʼ, sylvartuose PK ʽw teskliwościʼ, sylvartūsu MŽ 701 

ʽw smutkachʼ. Por. ALEW 1196. — Drw. sielvartìngas ʽsmutny, żałosnyʼ (SD sielavartingas 

«frasobliwy»), sylvartingas PK ʽsmutny, troskliwyʼ. Vb. denom. sielvartáuti ʽmartwić się, 

smucić się, rozpaczaćʼ, sylvartuoti PK ʽfrasować sięʼ. 

 síena 1 p.a. 1. ʽściana, murʼ, 2. ʽmiedza, granicaʼ, 3. gw. ʽoznaczona na ścianie domu 

miara długości dla snutej przędzy albo dla tkaninyʼ (kalka znaczeniowa wyrazu pol. gw. 

ściana ʽdługość 5 łokciʼ? Por. SGP V, 337). SD
1 «granica» (syn. rubežius), «kopiec; 

pogranicze; ściana» — najprawdopodobniej formacja utworzona suf. -ā- od neopwk. sien-, 

który wyabstrahowano z prs. sienù gw. ʽwiążę, łączęʼ (zob. siẽti). Por. grien- ⇐ grienù s.v. 

griẽti. Odpowiednik łot. siêna obok prs. sìenu. Inaczej LEW 782n. i Urbutis 1981, 13: drw. na 

*-nā- od siẽti ʽwiązaćʼ. Znacz. etym. ʽcoś powiązanego razem, coś splecionegoʼ. Paralela: 

nwn. Wand f. ʽścianaʼ, pierwotnie ʽściana spleciona z gałęzi (por. czas. winden) i obrzucona 

glinąʼ, zob. EWD 1536n. — Drw. sienójas (zob.), ùžsienis ʽzagranicaʼ (odpowiada strukturze 

wyrazu pol. zagranica, por. ùž ʽzaʼ, síena ʽgranicaʼ), ⇒ užsieniẽtis ʽcudzoziemiecʼ. — N.m. 

Síena, Ažùsieniai 2x, Ažùsienis 5x, Pasíeniai 2x, Ùžsieniai 6x, Užùsieniai 2x, Užùsienis 6x. 

N.jez. Siẽnis, n.rz. Síenyčia, Síen-grabis. Obok tego sein-: n.rz. Seinà, ⇒ n.m. Seinaĩ (pol. 

Sejny w Suwalskiem), którą niektórzy – ze względu na dyftong ei – uważają za relikt 

jaćwięski, zob. Vanagas 293n. 

 siẽnis, -io 2 p.a. gw. 1. ʽsień, pomieszczenie przylegające do wyjścia z domuʼ, 2. 

ʽprzedsionek łaźni, rozbieralniaʼ — zapoż. z pol. sień, -i f. (por. LKŽ XII, 527). NB. LEW 

 

pochodzenia. Ani Kluge-Seebold 663, ani EWD 1268 nie wspominają o związku Seele z lit. wyrazem.  
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775, s.v. senis 2 nie odróżnia sė́nys (zob.) od siẽnis. Z innym tematem: siẽnius, -iaus 1. ʽsieńʼ 

(Į gerąją trobą yra du įėjimai: iš gerosios priemenės, vadinamojo sieniaus, ir iš virtuvės ʽSą 

dwa wejścia do lepszej izby: [jedno] z sieni i [drugie] z kuchniʼ), 2. ʽprzybudówka przed 

wejściem do domu, ganekʼ. — War. z nieorganicznym d: siẽdnius a. siẽdnis 1. ʽsieńʼ (Įėjau į 

siẽdnių i iš siẽdniaus į trobą ʽWszedłem do sieni i z sieni do izbyʼ. 2. ʽganekʼ (Ir pas mus 

dabar trobos statomos su siẽdniais ʽTakże u nas buduje się teraz domy z gankamiʼ. 

 sienójas 1 p.a. ʽpółokrąglak w ścianie drewnianego domu, bierwiono, belkaʼ. SD
1 

«tram», SD «balka, tram» (syn. sija) — formacja denominalna ma -oj- od síena ʽścianaʼ; 

znacz. etym. ʽnależący do ściany, tworzący ścianę, ściennyʼ. Paralela: šilójas ʽwrzosʼ ⇐ šìlas 

ʽlas iglasty, bórʼ (por. GJL II, § 95). Z innymi tematami: sienójus 1 p.a., sienõjus 2 p.a., 

sienójis 1 p.a., przy czym sienójus oznacza nie tylko ʽbelkęʼ, lecz również ʽzrąb, szkielet, 

ścianę drewnianego budynkuʼ, np. Per vieną dieną vyrai ligi langų sienojų išvarė ʽPrzez 

jeden dzień cieśle podciągnęli zrąb [aż] do okienʼ. War. sienójis ma alternant sufiksalny 

sienólis a. sienõlis ʽbierwiono, belkaʼ (LZŽ), przy czym stosunek -oj- : -ol- pozostaje 

niewyjaśniony (zob. GJL II, § 208). Czy chodzi tu o fonetyczną oboczność j : ľ jak np. między 

karavõjus i karavõlius; tãjyti i tãlinti? — Drw. sienójinis ʽbelkowy, z belek zbudowanyʼ, SD 

«balkowy». 

 sierà I 4 p.a. gw. 1. ʽprosoʼ, 2. ʽziarno chmieluʼ. Niejasne. 

 sierà II 4 p.a. 1. ʽsiarka, sulphurʼ, 2. ausiẽs sierà ʽwoskowina, żółta wydzielina 

zbierająca się w uchuʼ — zapoż. ze stbłr. sěra, sera, por. błr. séra, -y, ros. séra ʽsiarkaʼ. War. 

sieras WP; z nagłosowym ts-: cierà (por. cagõnas, cėb̃ras i cukõrius); z obocznym 

wokalizmem ė: sėrà 4 p.a.: smalá ir será DP 52713 instr.sg. ʽsmołą i siarkąʼ, ugnim su sėra 

SD ʽogniem siarczystymʼ (por. dwoistość striekà/strėkà i strielà/strėlà). Zob. też SLA 196, 

LEW 783, ALEW 903. Osobno zob. sierkà. — Drw. sierìngas ʽzawierający dużo siarkiʼ, 

sėringas SD
1 «siarczysty & siarczany», sierìnis ʽsiarkowy; z siarki zrobiony; mający kolor 

siarkiʼ, sėrotas SD «siarczysty», cps. sierãrūgštė ʽkwas siarkowyʼ (syn. sierõs rūgštìs, por. 

rūgštìs). 

 siẽras, -à 4 p.a. stlit., gw. ʽszary – o kamieniu, tkaninie, upierzeniuʼ, też o maści konia: 

turiu sierą žirgą (w dajnie). SD
1 «szary». sierose drapanose MOP ʽw szarych szatachʼ — 

zapoż. ze stbłr. sěryj, seryj por. błr. séry (SLA 196, LEW 783, ALEW 911). LEW zauważa, że w 

dajnach zwrot litewski sieróji žẽmė nie znaczy ʽszara ziemiaʼ, lecz ʽwilgotna ziemiaʼ, a to 

dlatego, że jest on tłumaczeniem ruskiego zwrotu syrája zemljá (pomieszanie sier- z syr-). 

Por. Vai žeme, žeme, žeme sieroji, atėmei tėvą ir motinėlę ʽOj ziemio, ziemio, ziemio 

wilgotna, zabrałaś [mi] ojca i mamusięʼ. 

 siẽrčikas 1 p.a. gw. ʽzapałkaʼ — zapoż. z błr. gw. sérčyk, -a ʽzapałkaʼ, pl. sérčyki (PZB 

4, 416). War. siẽrcikas; šiẽrčikas i čiẽrčikas; z obocznym sufiksem: siẽrčiukas (Įbrėžk 

siẽrčiuką ir uždėk žvakę ʽPotrzyj zapałkę i zapal świecęʼ). Zob. też sierkà i siẽrnykas. 

 sieris, -io stlit. ʽplaster (miodu)ʼ: A jie atnešė jam dalį žuvies keptos ir sierį [glosa: korį] 

medaus BRB ʽA oni mu dali sztukę ryby pieczonej i plastr mioduʼ. Niejasne. Brak w LEW i 

ALEW. 

 sierkà 2 p.a., gen.sg. siẽrkos stlit., gw. 1. ʽsiarka jako substancja chemiczna, sulphurʼ 

(BRB ʽSchwefelʼ), 2. ʽsiarka na łebku zapałkiʼ (Nubraukei siẽrką, kuo dar uždegsi?! ʽStarłeś 

siarkę [z zapałki], czym teraz zapalisz?!ʼ) — zapoż. ze stbłr. sěrka, serka, por. błr. sérka, -i 

ʽsiarkaʼ, sérka na sérnikax ʽsiarka na zapałkachʼ (PZB 4, 415). Zob. też sierà. — Drw. 

sierkẽlis ʽzapałkaʼ, sierkùtis, -čio ts. Zob. też sierà II, siẽrčikas i siẽrnykas. 

 siẽrnykas 1 p.a. ZTŽ, serñikas LZŽ 1 p.a. ʽzapałkaʼ — zapoż. z błr. sérnik, -a 
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ʽzapałkaʼ, por. ros. gw. sérnik a. serník ts. (SRNG). Oboczność ie : e też w piẽlčiai ob. pelč̃iai; 

viežà ob. vežà. Zob. też siẽrčikas. 

 siẽsti, siečiù, siečiaũ gw. ʽwiązaćʼ, pasiẽsti ʽzawiązać na czym, zawiesić na czymʼ 

(Reik pasiẽsti ant šniūruko tą maišą ʽTrzeba zawiesić ten worek na sznurkuʼ) — pdg. oparty 

na neopwk. siet-, pochodzącym z metanalizy ptc. prt. pass. siẽtas ʽwiązanyʼ (zob. siẽti). — 

Neoosn. seit-: seĩsti, -čiù, -čiaũ gw. ʽwiązaćʼ, suseĩsti ʽspętać, nałożyć kajdanyʼ (Dowkont). 

Brak refleksu SZ *sit- przemawia za tym, że seit- raczej nie jest neoapofonią i ⇒ ei (por. 

spìsti ⇒ speĩsti, starsze spiẽsti), lecz wytworem analogii. Por. driẽkti ob. dreĩkti; kriẽkti ob. 

kreĩkti i striẽgti ob. streĩgti. 

 síetas 1 p.a., siẽtas 2 p.a. ʽsito, drobne sitoʼ, sijóti mìltus síetu ʽprzesiewać mąkę przez 

sitoʼ, riẽtas kaĩp síetas ʽrzadki jak sitoʼ. SD sietas «sito, rzeszoto; pytel» (w SD1 odpowiada 

temu sytas), sietas mielo «krata mularska, drociana», sietas drobinis smulkų miltų «pytel», 

tunkus sietas «sito gęste». Odpowiednik łot. siêts ʽsito; grzebień tkackiʼ. Dwuznaczne. Z 

jednej strony może być refleksem pb. *sēi̯-ta- < pie. *sei̯h1-to-, czyli może odzwierciedlać 

formację vṛddhi utworzoną od SZ *sih1- (zob. sijóti), wywodzącego się z pie. *sh1i- ⇐ 

*seh1i̯- przez metatezę spółgłoski lrg. Por. wtórny dyftong w diẽvas, dienà, žiemà. Inaczej 

LIV
2 519, przyp. 1, gdzie lit. síetas sprowadzono wraz z sch. sȉto ʽsitoʼ do pie. *séh1i-to-. 

Podobnie Derksen 2008, 451: praforma *seh1i-tó(d). Z drugiej strony wchodzi w grę 

intralitewska derywacja od czas. sýti ʽwiązać, łączyćʼ (zob.) przy udziale neoapofonii SZ sy- 

⇒ SP/SE sie- (por. mýgti ⇒ míega; mýlas ⇒ míelas; výti ⇒ vielà). — Drw. siẽčius ʽten, kto 

robi sita lub nimi handluje, sitarzʼ, sietẽlis ʽsiatka, którą pszczelarz osłania głowęʼ (syn. 

sýtas), síetininkas ʽsitarzʼ, SD sietinykas ts. Cps. pelùsietis (zob. pẽlūs); síetrėtis ʽgęste sitoʼ – 

złożenie tautologiczne (por. rėt̃is ʽsito, przetakʼ i typ raĩstpelkė). — Gdy chodzi o psł. *sito 

ʽnarzędzie do przesiewaniaʼ (sch. sȉto, ros. síto, czes. síto, pol. sito), to nie sposób 

zdecydować, czy jest to refleks pie. *sih1-to-, czy raczej młodszej formacji na SE *sei̯h1-to-. 

Trzecią możliwość, mianowicie pie. *séh1i-to-, rozważa LIV
2, l.c. Zob. też ALEW 911. 

 siẽti, prs. siejù (war. sienù, sejù, sinù), prt. siejaũ (war. siniaũ) 1. ʽwiązać, wiązać 

snopyʼ, 2. ʽłączyć końce ze sobąʼ, 3. ʽmocować, zawiązywaćʼ. Odpowiednik łot. sìet, sìenu, 

sèju ʽwiązać, robić węzłyʼ, sluotas siet ʽrobić miotłyʼ, sieru siet ʽrobić serʼ (dosł. 

ʽzawiązywać w workuʼ), sb. sìenamais ʽpowrósło, sznurʼ. Cps. atsiẽti ʽodwiązać, oddzielićʼ, 

nusiẽti ʽodwiązać, przywiązać, powiesić u góryʼ, przen. ʽodzwyczaić kogo (od alkoholu, 

tytoniu)ʼ, pasiẽti 1. ʽpowiesić, zawiesić coś, np. na pasie, sznurzeʼ, 2. ʽnadążać z wiązaniem 

zboża w snopyʼ (Siena, siena sienėjeliai, nepasiẽna ʽWiążą, wiążą wiązacze, nie nadążają z 

wiązaniemʼ), prisiẽti ʽprzywiązać (konia, krowę)ʼ, susiẽti ʽzwiązać, powiązać, połączyćʼ, 

refl. susisiẽti, susisienù, susìsiniau ʽpołączyć się, związać sięʼ (Šlapelis 489). Drw. siẽdinti 

ʽwiązać, mocować; ustanawiać, stwierdzać związekʼ (por. siū́dintis ʽszyć sobie u kogoś 

ubranieʼ ⇐ siū́ti). Nomina: neatsiejamaĩ ʽnierozerwalnie (związany)ʼ, prisietis (zob.), siẽtas 

ʽwiązadło, postronek do uwiązywania krowy w oborzeʼ. Osobno zob. siẽsti. — Neoosn. sied- 

(⇐ siẽdinti): siedinė́ti iter. ʽwiązaćʼ, nomen síedas ʽpozioma belka wiążąca konstrukcjęʼ 

(syn. sijà; zob. LEEŽ 252); akut niewyjaśniony. — Gwarowe pdg.: 1. siẽti, sejù, sėjaũ (por. 

prs. lejù do líeti; grejù do griẽti; vejù do výti; zob. Stang 1966, 357), 2. siẽti, sienù, siniaũ. 

Literacki pdg. siẽti, odznaczający się uogólnieniem wokalizmu ie (z inf.), jest stosunkowo 

młody. Odziedziczone stosunki odzwierciedlają, jak się zdaje, trzy formacje gwarowe na SZ, 

por. 1. inf. sýti ʽwiązać, łączyćʼ < pie. *sih2-C (zob.), 2. prt. sijaũ ⇐ pie. *sih2-C (zob. sýti i 

sijà), 3. prs. sinù < pie. *si-n-h2-e/o- (zob. siñti). — Na podstawie SZ *sih2- (z metatezy 

*sh2i- ⇐ SE *sh2ei̯-, por. LIV
2 544) bałtycki wytworzył nowy SE *sei̯h2- (vṛddhi). 

Świadectwem tego jest gwarowe prs. sejù ʽwiążęʼ < *sei̯h2-e- (pierwotne *sh2ei̯-e- wydałoby 

lit. †sajù). Mniej prawdopodobny jest wywód siẽ(ti) wprost z pie. *sh2-oi- u Kloekhorsta 
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393. — Neopwk. sej- (⇐ sejù): 1. prt. sėjaũ (WSE), drw. atãsėja (zob. ãtsija), 2. inf. siẽti 

(alternacja ei̯V/i̯eC), 3. prs. sienù gw. ʽwiążęʼ, łot. sìenu ts. (por. lienù ob. lejù; glienù ob. 

glejù). — Neopwk. sien-: sienė́jas ʽten, kto wiąże zżęte zboże w snopyʼ (por. syn. sinė́jas s.v. 

siñti); osobno zob. síena, sienójas. — SO saj-V ⇐ sej-V: atsajóti ʽrozwiązać pęta, rozpętać 

(owcę)ʼ, por. skrajóti ⇐ skrejù; vajóti ⇐ vejù. SO sai-C: saistýti (zob.), saĩlas (zob.). Sb. 

postvb.: atsajà (zob.), atsainùs ʽbeztroski, niedbałyʼ, są́saja neol. ʽpowiązanie (myślowe, 

logiczne), współzależnośćʼ (teoretycznie do susieti ʽpowiązaćʼ), drw. są́saika neol. 

ʽpołączenie komunikacyjne, ruch, np. tramwajówʼ (według NDŽ przestarzałe).  

 sietýnas 1 p.a. 1. ʽPlejady, skupisko gwiazd w gwiazdozbiorze Bykaʼ SD «baby 

gwiazdy, Pleiades, Vergiliæ» (Advente sietynas eina dangumi tuo keliu, kuriuo vidurvasary 

saulė ʽW adwencie Plejady przechodzą po nieboskłonie tą drogą, którą w środku lata 

pokonuje słońceʼ), 2. przen. ʽkilkuramienny świecznik z drewna, wieszany u powały; 

żyrandolʼ, 3. nazwa pewnej rośliny nadrzecznej — denominativum na -yn- od síetas ʽsitoʼ 

(zob.). Z inną budową: sytẽlis ʽPlejadyʼ ⇐ sýtas ʽwielkie sitoʼ (zob.), por. Nakčia regėt terpu 

žvaigždžių ir sytẽlis ʽNocą widać wśród gwiazd również Plejadyʼ. Zob. też ALEW 911. 

 sietuvà 3 p.a., acc.sg. síetuvą ʽszerokie i głębokie miejsce w rzece, głębia na jeziorze, 

odmęt, topieliskoʼ, gw. siẽtuva 1 p.a., siẽtuvas 1 p.a. — dewerbalna formacja z neosuf. -tuv- 

od pwk. sie- o etymologii wciąż niesprecyzowanej, < pb. *sei̯-, *sai̯- (zob. LEW 783n.). N.rz. 

Sietuvà 2x, Siẽtuvos, Sietuvėl̃ės, n.jez. Sietuvìškis. — Z obocznymi formantami: łot. sietava 

ʽgłębiaʼ, lit. sietvà ts. (neosuf. -tva). Por. oboczność lit. keltuvà : kéltava. W jęz. łotewskim 

ukazuje się poza tym siets, sietus ʽgłębiaʼ (*sie-tū-s). Do tego zdaje się nawiązywać stpr. 

n.rz. Seyte (por. AON 154, 233). Pwk. sie- powraca w hydronimii, por. n.jez. Síe-sikas (s.v. 

sèkti II), n.rz. Sie-sartìs 3x (s.v. sart̃as), Siẽ-srautas, Siẽ-struvas (por. sravė́ti, sruvùs). — SZ 

sī-: łot. sĩtava ʽgłębsze miejsce w zakolu potokuʼ. 

 signavóti, signavóju, signavójau gw. ʽdzwonić dzwonkiem w kościeleʼ ⇐ pol. przest. 

sygnować, zygnować ʽdzwonić w sygnaturkęʼ (SGP V, 274, SW VI, 534). War. cignavóti. 

Zob. signõrius. 

 signètas 2 p.a. ʽsygnetʼ — zapoż. z błr. sygnét, -a, stbłr. sykgnetъ (⇐ pol. sygnet 

ʽpierścień z wyrytym w kamieniu herbem lub monogramem, których odcisk w laku używany 

był dawniej zamiast pieczęciʼ). — Gw. signietas (Jo signietas gryno aukso ʽJego sygnet [jest] 

z czystego złotaʼ), LKŽ akcentuje sìgnietas 1 p.a. — Stlit.: SD
1 <signietas> «signet» (brak w 

SLA i ALEW). 

 signõrius, -iaus 2 p.a. gw. ʽsygnaturka, mały dzwonek kościelny, dający znać o 

rozpoczynającym się nabożeństwieʼ, war. cignõrius (Su cignõrium skambina) — z 

odrzuceniem zakończenia -ek zapożyczone z pol. przest. i gw. sygnarek, -rka ʽsygnaturka, 

mały dzwonek na wieży kościelnejʼ (SGP V, 274, SW VI, 534). Na gruncie polskim starszy 

jest war. f. sygnarka ʽdzwonek mały na kościele; wieżyczka z dzwonkiemʼ, poświadczony 

już od r. 1522 (R. Szeptyński, p.l.; brak w SPXVI). Wypada więc przypuszczać, że do 

sygnarka dotworzono m. sygnarek, wzorując się co do rodzaju na wyrazie dzwonek. — War. 

cignatū̃ras 2 p.a. ʽmały dzwonek kościelnyʼ jest przejęciem pol. sygnaturka z odrzuceniem 

zakończenia -ka i zmianą rodzaju na męski. Od neoosn. cignat- urobiono n.instr. cignãtorius 

ts. Modyfikacja nagłosu s- > ts- może na wzór wykrz. cin-cin o dzwonieniu. Por. jednak 

cignãlas ʽsygnałʼ oraz cagõnas i cierà. Zob. też signavóti. 

 sijà 4 p.a. ʽpozioma belka wiążąca konstrukcję, tzw. więźʼ (syn. síedas, por. LEEŽ 252). 

SD «balka, tram» — rzecz. postwerbalny od *sijoti, iteratywu do sýti, sijaũ ʽwiązać, łączyćʼ. 

Paralele: atãsijos ʽodsiewkiʼ ⇐ sijóti ʽprzesiewać ziarnoʼ; krijà ʽobręcz sitaʼ ⇐ *krijoti 

ʽzdzierać łykoʼ (łot. krijât). Odpowiednik łot. sija ʽbelka nośna w moście lub w powale; 
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belka poprzecznaʼ (war. sijs), sijas f.pl. ʽOberlageʼ. — Inne: atãsija ʽpręt lub sznur łączący 

osie przednich kół z hołobląʼ, liter. ãtsija (war. na SO atsajà), są́sija ʽzwiązek, powiązanieʼ 

(war. są́syjis), skers̃sijė ʽbelka poprzeczna, poprzecznicaʼ (syn. skers̃balkis, por. skers̃as). 

 sijõnas 2 p.a. ʽspódnicaʼ — zmienione ze stlit. sejõnas SD «letnik» [ʽletnia szata, 

przeważnie kobiecaʼ, SPXVI] < sajõnas gw. ʽspódnicaʼ ⇐ stbłr. sajanъ, sojanъ, por. błr. gw. 

saján, -a ʽspódnica; ciepła spódnica wełniana, sukienna; lniana spódnicaʼ ⇐ pol. XVI w. 

sajan ʽkrótka suknia żołnierska, przewiązywana w pasieʼ (tu z włos. saione ʽpłaszcz, kabat 

żołnierskiʼ, Brückner 479). Zob. też SLA 195, LEW 756, ĖSBM 11, 332 (brak w ALEW). 

Zmiana a.j > e.j też w dvejì (zob.). Por. syn. andarõkas i spadnyčià. — Drw. sijonúotis 

ʽwkładać spódnicęʼ, ⇒ sijonúota f. ʽmająca na sobie spódnicę, w spódnicyʼ. 

 sijóti, sijóju, sijójau 1. ʽprzesiewać ziarno; przesiewać mąkę na sicie a. przez pytelʼ 

(SD
1 sijoju «pytluię», SD smulkiai sijoju «przesiewam; pytluię»), 2. ʽo wietrze: rozwiewać, 

roznosić, np. liścieʼ, atsijóti ʽodsiewaćʼ, persijotas SD «przesiewany». Odpowiednik łot. 

sijât, -ãju ʽprzesiewać, pytlowaćʼ. Iterativum pb. *sii̯-ā- < pie. *sih1-eh2- (por. SZ-C sy- s.v. 

sýtas). Czasownik ten należy do klasy kilóti (zob. GJL II, § 565n.), mianowicie razem z pijóti 

od pýti i vijótis od výtis. Inaczej ALEW 911n., który – ignorując zjawisko hiatu laryngalnego 

– opisuje sijóti jako denominativum utworzone od niejasnej osnowy. Postwerbalne nomina: 

atãsijos, ãtsijos a. ìšsijos f.pl. ʽwysiewki, odsiewki; otręby, łuski ziarn pozostałe po 

zmieleniu ziarnaʼ, war. núosijos i pãsijos (zob.). Por. łot. izsijas a. sijas f.pl. ʽwysiewki, 

otrębyʼ, pasijas ʽto, co odsianoʼ. — SO saj-V ⇐ sij-V: ãtsajos f.pl. ʽłuski pozostałe na sicie 

po przesianiu mąkiʼ, atsajùs ʽo ziarnie: takie, którym można obsiać dużo polaʼ (Sėmenys 

labai atsãjūs), pãsajos f.pl. ʽłuski ziarn, otrębyʼ (syn. pãsijos). Od tego pochodne adi. sajùs 

(zob.). — Allomorf sij-V opiera się na metatetycznym st. zanikowym *sih1- < *sh1i̯-, 

należącym do pwk. *seh1i̯- ʽprzesiewaćʼ, zob. HL 38n. Formę SE wyabstrahowano 

prawdopodobnie z prs. na *-i̯e/o-, pie. *seh1-i̯e/o – (por. scs. sějǫ, sějati ʽprzesiewaćʼ), które 

miało za podstawę pwk. aorystyczny pie. *seh1- ʽwysiać, zasiaćʼ (zob. LIV
2 517, 519). 

 sỹkas 4, 2 p.a. ʽryba sieja, Coregonus lavaretusʼ (Ežere sykaĩ kaip silkės JU), war. sỹkis, 

sỹkė — prawdopodobnie zapożyczone z ros. gw. sik ʽsiejaʼ (SRNG). Łot. sīga (sīka) 

ʽSchnäpelʼ oddaje ros gw. siga ʽsiejaʼ (ME III, 851 z uwagi na wahanie g i k dopuszcza 

również źródło fińskie). Zob. też LEW 784. 

 sỹkis, -io 2 p.a. ʽraz, Malʼ (syn. kart̃as) — użycie przenośne w stosunku do prymarnego 

znacz. ʽcios, cięcie, uderzenieʼ (Su keturiais sykiais visas jo dvyliką galvų nukirto ʽCzterema 

cięciami uciął wszystkie dwanaście jego główʼ). Pwk. syk- przedstawia wzdłużenie st. 

zanikowego sik-, należącego do sek- ʽciąć, ucinaćʼ, zob. °sekti. Paralela semazjologiczna: 

słow. razŭ ʽuderzenie, cios, cięcieʼ ⇐ rězati ʽciąć, rżnąćʼ. Inaczej Leskien 1884, 341: syk- ma 

apofonicznie należeć do st. pełnego siek- jak w síekti ʽsięgać po co, dążyć do czegoʼ (za nim 

LEW 784 i ALEW 912). — W funkcji przysłówka ukazuje się 1° skostniała forma acc.sg. sỹkį: 

į ̃ pãtį sỹkį ʽw sam razʼ, kìtą sỹkį ʽinnym razem, kiedy indziejʼ, pìrmą sỹkį ʽpo raz 

pierwszyʼ550; też jako spójnik ʽjeśliʼ, np. Sỹkį tėvai tokie yr, tai i vaikai tokie ʽJeśli tacy są 

rodzice, to i dzieci takieʼ (por. spójnik ros. raz m.in. ʽskoro, jeśliʼ), 2° skostniała forma 

instr.sg. sykiù ʽrazem, za jednym razem, jednocześnieʼ, też ʽnagle, niespodzianieʼ, anuõsyk 

ʽtamtego razuʼ < *anuo sykiu, susỹk ʽod razuʼ < su sykiù. — Gwarowa zmiana s̓ y > s̓ ū 

wydaje war. siū̃kis 1. ʽcięcie kosą, uderzenie, razʼ, 2. ʽtyle trawy, ile się obejmuje jednym 

zamachem kosyʼ, prãsiūkis a. prãsiūkė ʽnieskoszone pasmo trawyʼ (Pusė pradalgio 

prasiūkais išeina. Pjauk žmoniškai, o ne su prãsiūkiais!). Paralele dla wtórnego Cʼu: šiusaĩ < 

 
550 Z apokopą -į: aną̃syk ʽtamtym razem, wtedyʼ (war. anaĩsyk, anáisyk, por. káisnis, žáislas w LD § 151), 

añtrąsyk ʽpo raz drugi, powtórnieʼ, šįs̃yk ʽtym razemʼ, tą̃syk ʽwtedy, tamtego razuʼ, víenąsyk ʽpewnego razuʼ. 
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šisaĩ; pãsliukas < pãslikas; liudakaĩtis < lydakaĩtis (zob. też LD § 66). 

 syklis, siklis, -io stlit. ʽsykiel, żydowska moneta srebrnaʼ, DP ʽsykłʼ — zapoż. ze stbłr. 

siklь (siklъ), sikelь ʽstarożytna żydowska jednostka wagi i moneta, srebrnikʼ ⇐ pol. sykiel, -

kla, też sykl. Z innymi tematami: syklius CHB, syklas BRB. Brak w SLA, LEW i ALEW. 

 sylà 4 p.a. stlit., gw. ʽsiła, mocʼ, DP ʽsiła, mocność, męstwoʼ (później m.in. u 

Donełajtisa) — zapoż. ze stbłr. sila, por. błr. síla, -y, pol. siła (SLA 197, ZS 53, LEW 785, 

ALEW 912). — Drw. besylis LEX ʽbezsilny, krafftloßʼ, persyliai SD adv. «mocą, gwałtem», 

sylìngas ʽsilny, mocnyʼ, DP ʽmocny, mężny, możny, mocarz, potężnyʼ, SD «gwałtowny» 

(syn. užpuolųs), nesylingas LEX ʽbezsilny, krafftloßʼ. Zob. też sỹlyti. 

 sìlė 2 p.a. żm 1. ʽdzieża na ciastoʼ, 2. ʽjasła, żłóbʼ, 3. ʽkoryto do solenia mięsaʼ (war. 

sìlis) — zapoż. z łot. sile ʽżłób; kołyskaʼ (LEW 785). 

 sìlgis, -io 1 p.a. gw. ʽzasuwa u drzwiʼ, np. Sìlgis išlenda iš jutrynos durų darant 

ʽ«Silgis» wychodzi z futryny, gdy się zamyka drzwiʼ. War. sìlkis: Uždaryk duris ir silkį 

užstumk! ʽZamknij drzwi i zasuń zasuwę!ʼ. Niejasne. 

 sìlgti, sìlgsta, sìlgo gw. ʽtęsknić za czym, odczuwać tęsknotęʼ (Ji jo ilgisi ir silgsta) — 

z dekompozycji czas. pasìlgti ʽtęsknićʼ, to przez elidowanie formy zwrotnej pa-si-ìlgti (zob. 

ìlgti). Nowe reflexivum brzmi pasisìlgti. Podobne decomposita to salp̃ti, seĩti i silsė́ti. 

 sỹlyti, sỹliju, sỹlijau przest., gw. ʽsiłą zmuszać do czegoʼ (Nevieną... neverčiu nei syliju 

MOP ʽNikogo... nie zmuszamʼ) — zapoż. ze stbłr. siliti ʽsiłą zmuszaćʼ, por. błr. sílicь, -lju 

ʽzmuszaćʼ, silícь, -ljú ʽmocnieć, nabierać siłʼ. W części użyć może być oryginalnym vb. 

denominativum od sylà (zob.). Por. SLA 158, 180, 197, ALEW 912. — Refl. sỹlytis ʽsilić się, 

wytężać siłyʼ (Kamgi tau sỹlyties? ʽCzemu się tak wysilasz?ʼ) ⇐ stbłr. silitisja, por. błr. 

sílicca, -ljúsja. — Cps. pasỹlyti 1. ʽużyć przemocy, zgwałcićʼ, pasyliju SD «gwałcę» (syn. 

gadinu, ižbjaurinu), nepasylytas SD «niezgwałcony», 2. DP ʽposilićʼ [ʽwzmocnić, dodać sił, 

pokrzepićʼ, SPXVI], prisỹlyti ʽprzymusićʼ. — Neoosn. sylij-: pasylijimas SD «gwałt» (por. 

stbłr. posilovati ʽzgwałcićʼ). — Z innymi sufiksami: sỹlinti ʽzmuszaćʼ, sylúoti ʽpokonywać, 

zwyciężaćʼ. 

 silk̃ė 2 p.a. ʽśledź, ryba morska Clupea harengusʼ (war. silk̃is, -io). SD silkė «śledź, 

chalcis». Odpowiedniki bałtyckie: łot. siļķe ʽśledź; wszelka ryba solonaʼ (lituanizm?, zob. 

Būga, RR I, 482), stpr. sylecke EV ʽśledź, Heringʼ. Prawdopodobnie pożyczka germańska z 

rodziny stisl. sild a. síld, stszw. sildi ʽśledźʼ, szw. sill, ze zmianą grupy *lt na lk. Por. LEW 

785, REW II, 606n., ALEW 912n. — PKEŽ 4, 107 wywodzi stpr. sylecke = *silikē z *sildikē, 

tj. od derywatu, któremu osnowę miało dać germańskie zapoż. *sildi. — Z tego samego 

skandynawskiego źródła miał zostać zapożyczony płn.-słowiański wyraz *seldĭ, por. śrrus. 

selьdь, ros. selьdь, -i f., zdrob. selëdka, ukr. gw. (o)selédecь, błr. seljadzéc, -dcá, pol. śledź, -

ia, czes. słc. sleď (por. REW II, 606n., Boryś 615). Būga, RR I, 482, II, 562 był zdania, że 

Bałtowie i Słowianie zapożyczyli nazwę śledzia z języków zachodnio-fińskich, por. fiń. 

salakka ʽWeissfischʼ, silakka ʽStrömlingʼ. — Drw. silkáitė ʽryba z rodziny śledziowatych, 

Melotta vulgarisʼ (war. silkẽlė, silkẽlis), silk̃inis ʽśledziowy, na śledzieʼ: silk̃inė bačkà 

ʽbeczka na śledzieʼ, silk̃inė statìnė ts.), silk̃inė sb. ʽbeczka na śledzie; półmisek na śledzieʼ 

(por. łot. siļķene ʽbeczka po śledziachʼ). Cps. silb̃ačkė ʽbeczka na śledzieʼ (por. bačkà), 

silk̃bosis ts. (por. bõsas II), silk̃sultė ʽsos spod śledzi, rosół śledziowyʼ (por. sùltys). Vb. 

denom. silkiúoti ʽbrudzić (nóż, talerz, palce) przez zetknięcie ze śledziemʼ. 

 silp̃nas, -à 4 p.a. ʽsłaby, bez siłyʼ. DP ʽsłaby, krewki, mdły, wątły, ułomnyʼ. SD
1 

«krewki, mdły, mgły» (syn. lėtas, negalįs), «słaby» (syn. alsus). Starsza jest tu chyba postać 

gwarowa z akutem: sìlpnas 3, 1 p.a. W świetle analizy czas. slópti m.in. ʽsłabnąćʼ (zob.) w 
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kontekście pie. *sleh1b- (LIV
2 565) spodziewamy się w formie st. zanikowego refleksu *sīlb-

na- < pie. *sḷh1b-nó- (por. budowę pìlnas < pie. *pḷh1-nó-, jak też syn. alp̃nas ʽłatwo 

omdlewającyʼ, drùžnas ʽniedowidzącyʼ). Postać z p zam. b mogła się ustalić pod wpływem 

vb. denominativum silpstù, silpaũ, silp̃ti ʽsłabieć, słabnąć, wątleć, maleć, pogarszać się, robić 

się słabymʼ, SD
1 «słabieię; wątleię» (war. sìlpti), pasilpti DP ʽzachwiać sięʼ, ⇐ *silbstu, 

*silbau, *silbti. Zob. też LEW 785, ALEW 913. — Gwarowy war. sim̃plas 4 p.a., sìmplas 3 

p.a. ʽsłabyʼ tłumaczy się 1° metatezą na odległość: silpnas w *sinplas, 2° asymilacją np > mp 

(paralela: serbeñtas > *senbertas > sembert̃as), por. GJL I, § 536, LD § 202. — Drw. silpnýbė 

ʽsłabość; niedostatek, brak, wadaʼ, silpnókas ʽza słaby, zbyt słabyʼ (Tokiam darbui jis 

silpnókas ʽOn jest za słaby do takiej robotyʼ), SD «przysłabszy»; silpnùmas ʽsłabośćʼ. Vb. 

denom. 1. silpnė́ti a. sìlpnėti ʽsłabnąć, wątlećʼ, 2. silp̃ninti a. sìlpninti ʽosłabiaćʼ (SD 

pasilpninu «osłabywam co, kogo», pasilpnintas «naruszony», pasilpninimas «zwątlenie»), 3. 

silpnúoti ʽnie mieć sił, niedomagaćʼ (⇒ silpnuõlis ʽktoś słabowity, chorowity, wątły; 

słabeuszʼ). — Neoosn. silp-: sìlpdinti ʽsilpnintiʼ, silpénti ʽsilpintiʼ, silpė́ti ʽsilpnėtiʼ, sìlpinti 

ʽsilpnintiʼ, nomen: susilp̃ėlis a. susìlpėlis ʽktoś bardzo słaby, cherlakʼ. 

 silsė́ti, sìlsiu (3 os. sìlsi (war. sìlsia, sils̃i) gw. ʽznużyć się i zaprzestać wysiłku, 

odpoczywaćʼ — z dekompozycji złożenia *atsilsėti lub *pasilsėti, które pochodziło z 

elidowania czasownika zwrotnego at-si-ilsėti, pa-si-ilsėti (zob. ilsė́tis). Wtórny nagłos s- 

ukazuje się również w czas. salp̃ti, seĩti i sìlgti. Zob. Fraenkel, Studi baltici 3, 1933, 115. — 

Neoosn. sils-: atsiilsė́ti, pasiilsė́ti ʽodpocząć sobieʼ, sils̃inti cur. ʽdać, pozwolić komu 

odpocząćʼ, sìlstelėti ʽnieco odpocząć, odetchnąćʼ, sb. pósilsis (Prie upelės daro pósilsį ʽNad 

rzeczką robią odpoczynekʼ). — Neoapofonia iR (SZ) ⇒ eR (SP) wytwarza war. sélsėti (prs. 

sélsiu, sélstu, sélsėju) ʽodpoczywaćʼ. Refl. pasisélsėti ʽodpocząć sobieʼ (Nepulk tei, 

pasisélsėk! ʽNie miotaj się tak, odpocznij!ʼ). Paralele: dìrgti ⇒ dérgti; nirš̃ti ⇒ nerš̃ti; ìrti ⇒ 

érdėti. 

 sinėk̃as 2 p.a. LZŽ ʽsiniak, siniec, sine zabarwienie skóry spowodowane uderzeniemʼ 

— zapoż. z błr. sinják, -á. Por. mėlỹnė. 

 sinkìnė 2 p.a. przest., gw. ʽniewielka sieć rybacka o małych okachʼ (Mūs sinkìnė labai 

reta, tik didelės žuvys laikos ʽNasza «sinkinė» jest bardzo rzadka, tylko duże ryby się w niej 

zatrzymująʼ) — zapoż. z prus.-niem. senke(r) ʽSenknetz, Senkhamenʼ, z substytucją 

zakończenia -er przez lit. -inė i zastępstwem senk- ⇒ sink- w nawiązaniu do przym. sìnkus, 

sinkùs ʽdrobnyʼ, m.in. o sieci i sicie. Por. GL 115, LEW 787. 

 sìnkus, -i 1 p.a., sinkùs, -ì 3 p.a. wsch.-lit. 1. ʽzłożony z licznych małych cząstek, 

drobno mielony (o mące), drobny (o ziarnach kaszy, cukru)ʼ, sìnkūs mìltai ʽmąka drobno 

zmielonaʼ, sìnki dúona ʽchleb z takiej mąkiʼ, 2. ʽo małych okach, gęsty (o sicie, sieci)ʼ, 3. 

ʽdrobny, delikatny, wątły (o starcu)ʼ, 4. ʽmało znaczącyʼ. Odpowiednik łot. sîks ʽdrobny, 

mały, cienki, delikatny, wysoki – o głosieʼ (zob. Būga, RR II, 339). LEW 786 nie podał 

etymologii. Jest prawdopodobne, że osnowa sink- pochodzi z prs. infigowanego *sinku do 

*sikau, *sikti. Pwk. *sik- można ująć jako refleks SZ od *sek- ʽciąć, ucinaćʼ < pie. *sekH-, 

zob. °sekti. Por. typ apofoniczny TiT ⇐ TeT w šìkti (pie. *ḱeku̯-), tìkti (pie. *teku̯-). — Drw. 

sìnkiai adv. ʽdrobno (mleć, siekać); wyczerpująco, dokładnieʼ, sinkliaĩ m.pl. ʽpaprochy siana, 

słomyʼ, też ʽziółka leczniczeʼ (Gėrė gėrė ituos sinkliùs i sugijo ʽPił, pił te ziółka i 

wyzdrowiałʼ), sinkumà ʽdrobiazgʼ, sìnkumos f.pl. ʽdrobiny (mąki, cukru, tytoniu); drobne 

resztkiʼ, cps. sìnkamilčiai m.pl. ʽmąka drobno zmielonaʼ (por. mìltai). Vb. denom. sìnkinti 

ʽdzielić na mniejsze kawałki, szczepać (drewno)ʼ. Tu pewnie też atsisinkė́ti ʽwrócić do 

zdrowia, odzyskać siły, poprawić się (po chorobie)ʼ. — Od sìnkumos urobiono vb. denom. 

susisinkumóti ʽrozkruszyć się, pokruszyć się – o przesuszonych liściach tytoniuʼ (Taboka 

perdžiuvo, labai susisinkumójo ʽTytoń zbytnio wysechł, bardzo się kruszyʼ). 
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 siñti (sỹti), sinù, siniaũ gw. ʽwiązać, łączyćʼ, atsiñti ʽodwiązaćʼ, pasiñti ʽzawiązać, 

uwiązać, zawiesić (kołyskę, rękę na temblaku); nawlec nitkę na igłęʼ. Refl. įsisiñti ʽurządzić 

się, ustalić sięʼ (Sinės sinės, bet ir insisinė slūžyt už berną ʽStarał się, starał, w końcu dostał 

się na służbę jako parobekʼ), pasisiñti ʽpowiesić sięʼ, susisiñti ʽzejść się z kim, zwąchać się z 

kimʼ (Su kokiu sussinsi, tokiu pats tapsi). Rzadki war. sìnti, sinù, sýniau pokazuje akut 

pochodzenia analogicznego, wzorowany pewnie na bliskoznacznym pìnti ʽpleść, splatać, 

wikłaćʼ. Czasownik sprawia wrażenie prymarnego, ale takim nie jest. Jego osnową jest 

neopwk. sin-, wyabstrahowany z formy prs. sinù. Jest to prawdopodobnie refleks pie. 

formacji infigowanej *si-n-h2-e/o- ⇐ pie. *sih2-; to z kolei z metatezy spółgłoski laryngalnej 

w formie SZ *sh2i- od *sh2ei̯- (por. LIV
2 544, EWAIA II, 720n.). Rekonstrukcja: *sinù, *sijaũ, 

inf. *sýti (zob. sýti). Infiksacja według odziedziczonego modelu dla pie. form non-singularis. 

Tak jak sinù są zbudowane formy prs. glinù (s.v. gliñti), grinù (s.v. grìnti) oraz trinù (s.v. 

trìnti). Por. też łot. vinu s.v. vynióti. — Drw. sinė́jas ʽten, kto wiąże zżęte zboże w snopyʼ 

(syn. sienė́jas i rišė́jas), pasinà a. pãsinas ʽrzemień lub sznurek, którym przywiązuje się bicz 

do bata, bijak do cepówʼ (war. pãšinas; w LKŽ IX, 565 został niesłusznie włączony do 

lemmatu pãšinas ʽdrzazgaʼ). Zob. też seĩnyti. 

 sintìs, -iẽs f. 4 p.a., też m. siñtis, -čio 2 p.a. żm. ʽdychawica oskrzelowa, astmaʼ. W 

LEW 786 figuruje mało przekonujący wywód od przym. sẽnas ʽstaryʼ przy założeniu 

praformy *sṇ-ti-, gdzie sin- miałoby być st. zanikowym do sen-. Pie. *sen-o-, zaświadczone 

w wielu językach ie., nigdzie nie pokazuje alternantu na SZ *sṇ- (ani na SO *son-), 

dlaczegóż więc litewski jako jedyny z tych języków miałby taki alternant poświadczać? 

Mniej ryzykowne wydaje się skojarzenie sintìs z czas. sinù, siñti ʽwiązaćʼ (zob.). Tytułem 

próby przyjmiemy, że utworzone od siñti abstractum *sin-ti- ʽwiązanie, krępowanie 

(sznurem)ʼ uległo konkretyzacji w ʽuciskʼ, co z kolei stało się określeniem objawu 

chorobowego dychawicy: uczucia duszności, uczucia ucisku w klatce piersiowej. Także syn. 

dusulỹs ma podstawę werbalną, por. dùsti ʽtracić oddechʼ, dùsinti ʽściskać za gardło, tłumić 

oddech; dusić – o kaszluʼ. — Drw. sintulỹs żm. ʽastmaʼ i ʽastmatykʼ (sufiks jak w dusulỹs, 

troškulỹs), sintiniñkas ʽastmatykʼ. Vb. denom. sintė́ti, -ju (war. sintù), -jau żm. ʽciężko 

oddychać, dyszećʼ, įsintė́ti żm. ʽo chorobie: wzmóc się, nasilić sięʼ551, też ʽdawać się komu 

we znaki, sprawiać komu kłopotʼ, siñtyti a. sintýti ʽniedomagać, chorowaćʼ (Anas metus 

sintìjo ir numirė), sintúoti ʽciężko oddychać – o astmatykuʼ.  

 sýpa 1 p.a. przest., gw. ʽmydło, zwł. zielone mydłoʼ, war. zýpa (zýpas) — zapoż. z 

prus.-niem. sīp f. (GL 115, 149), por. śrdn. sēpe, śrwn. seife, nwn. Seife f. Por. akut w zapoż. 

ýpas, pýpkė, týnė. Łot. ziẽpes, ziepe ʽmydłoʼ ⇐ śrdn. sēpe (Jordan 111). Osobno zob. žėp̃ė. 

 sirà 2 p.a. gw. ʽnarośl na drzewie brzozyʼ: Sìrą nukerta, džiovina, salietrija ir daro 

dagus. Niejasne. 

 siratà 2 p.a., gen.sg. sirãtos; sìrata 1 p.a. stlit., gw. ʽsierotaʼ — zapoż. ze stbłr. sirota, 

por. ros. sirotá, błr. siratá, -ý (SLA 197, ZS 53, LEW 786, ALEW 914). War. ze zmianą s- > ts-: 

ciratà (por. sidãbras > cidãbras). — Zdrob. sirãčius (⇒ siračiùkė), siratėl̃is (⇒ sìratėlytis), 

siratū́tis (> siratùitis), siratužėl̃is. Inne drw.: siratėl̃ės f.pl. bot. ʽfiołek trójbarwny, Viola 

tricolorʼ, siratystė ʽsieroctwoʼ; war. siractva MOP ⇐ stpol. siroctwo (PAŽ 416 pisze 

siratsva). Cps. sirãtkapiai m.pl. ʽniepoświęcona część cmentarza, gdzie chowano martwe 

płodyʼ (Į sirãtkapius laidodavo katras negyvas gimdavo), por. kapaĩ. Vb. denom. apsirãtinti 

a. apsirãtyti ʽosierocićʼ, nusirãtyti ts. 

 sirénti, sirẽna, sirẽno gw. 1. ʽciec, powoli płynąćʼ (Pamažiuku upelis sirẽna ʽPowoli 

 
551 Por. stlit. ʽzamóc sięʼ: ir kad jau liga taip̓  įsintės, kad jau ne vieno vaisto neprilaidžia DP 8041 ʽi kiedy się już 

choroba tak zamoże, że już żadnego lekarstwa nie dopuszczaʼ.  
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płynie strumykʼ), 2. ʽkapać, np. z dachuʼ (Sirẽna vanduo nuo stogo ʽWoda kapie z dachuʼ), 3. 

ʽpowoli się gotować, bulgotać, parkotaćʼ (Puodas jau sirẽna, tuoj užvirs ʽW garnku już 

bulgocze, zaraz się zagotujeʼ)552. Wydaje się możliwe, że sir- stanowi refleks SZ *sṛ- od pie. 

*ser- ʽpłynąć strumieniem; szybko się poruszaćʼ (IEW 909; inaczej EWAIA II, 705n. i LIV
2 

527: *sel-). Por. sti. sísarti ʽzmusza do biegu, prześladujeʼ, sásri- ʽbiegnący, spieszący sięʼ, 

łac. serum ʽserwatkaʼ < *ser-o- (de Vaan 558), SO sti. sárma- m. ʽpłynięcie, bieg, Fließen, 

Loslaufenʼ, gr. ὀρός m. ʽserwatka; surowica krwi; wodnista część smołyʼ (*sor-o-). Zwykle 

tu zestawiane gr. ὁρμή ʽszybki ruch, poruszenie; napaść, atakʼ może mieć inne objaśnienie, 

zob. Beekes 2010, 1104n. (praformy ie. *sor-meh2- lub *h3(o)r-sm-). — Z lit. onomastyki 

wypada tu włączyć nazwy wodne (i pochodne n.m.) z alternującymi osnowami Sir- oraz Ser- 

(SE) i Sar- (SO). Por. 1° n.rz. Sirijà, Sìrujus, n. pola Sirapė b.z.a., 2° n.rz. Serė,̃ 

Serentà/Šerentà; może też n.rz. Seirà, o ile ze zmiany *Seria (od tego n.jez. Seirìjis, ⇒ n.m. 

Seirìjai), 3° n.rz. Sarià, n.m. Sariaĩ (⇒ Sarių̃ ẽžeras), n. łąki Saraĩ (por. łot. n.rz. Sarija, n.m. 

Sarupe). Zob. Vanagas 1981, 291, 296, 299 (z innymi objaśnieniami, bez związku z czas. 

sirénti). Osnowy Ser- i Sar- mają odpowiedniki w staropruskich hydronimach, por. 1° n.rz. 

Seria, Passeria «adir» Seria, n.jez. Seringe/Serenge, war. Serung, w XX w. Sarong-See 

(AON 155n., który wskazuje jako etymon łot. sēra ʽszlamʼ), 2° n.rz. Passaria [nazwa 

oboczna do Seria], war. Posary, Posarye, Passerge; n. rz. Sarape [pol. Szarupa], cps. z ape 

EV ʽVlys, rzeczkaʼ (AON 116, 152; opaczne objaśnienie w NMP VIII, 323, s.v. Pasaria). 

 sirg̃ti, sergù (war. sirgù, sirgstù, sergstù), sirgaũ ʽchorować, być chorymʼ, apsirg̃ti a. 

susirg̃ti ʽzachorowaćʼ, atsirg̃ti ʽprzez pewien czas być chorymʼ i ʽprzestać chorowaćʼ, 

ažusirgt SD «zachorzeć», įsirg̃ti ʽzachorować na ciężką chorobęʼ, SD įsirgt «rozchorzeć się», 

išsirg̃ti m.in. ʽpowrócić do zdrowia, wyzdrowiećʼ, też ʽporonićʼ, prasirg̃ti m.in. 

ʽprzezwyciężyć chorobę, wracać do zdrowiaʼ. Refl. įsisirg̃ti ʽpoważnie się rozchorowaćʼ, 

por. Taip įsisirg̃ęs negreit atsigaus ʽSkoro tak się rozchorował, to nieprędko wyzdrowiejeʼ. 

Pdg. apofoniczny z praesens na SE i non-praesens na SZ. Paralele: kerpù, kirp̃ti; kertù, kirs̃ti; 

telpù, tilp̃ti (Stang 1942, 105, GJL II, § 524). Zanik apofonii w pdg. łotewskim: sìrgt, prs. 

sirgstu (war. se̦rgu), prt. sirgu. Do pie. *su̯ergh- albo *sergh- ʽmartwić się czym, być 

chorymʼ, por. sti. sūrkṣati ʽtroszczy się o coʼ, toch. A särk ʽchorobaʼ, goc. saúrga ʽtroska, 

zmartwienieʼ, stwn. sorga, nwn. Sorge f. ts., stir. serg f. ʽwyniszczająca chorobaʼ (ir. sergaim 

ʽusychamʼ). Uproszczenie nagłosu *su̯- jak w sakaĩ, sãpnas i sesuõ. Zob. BSW 258, IEW 

1051, LIV
2 613, ALEW 914. — Niewykluczone, że należy tu jeszcze surg̃ti ʽutyskiwać, 

narzekaćʼ (zob.), ponieważ w surg- można widzieć refleks st. zanikowego typu saṃpras. od 

*su̯erg-. — Drw. na SZ: sirgė́ti, zwykle pasirgė́ti ʽprzechorować się – krótko, przez parę dniʼ 

(Ans, trumpai pasirgėjęs, mirė), sirginė́ti ʽczęsto zapadać na zdrowiu, często niedomagaćʼ, 

nomina: sirgãlius ʽczłowiek chorowity, słabowityʼ, *sirgulys ts. (por. sirguliúoti ʽczuć się 

chorym, niedomagaćʼ), sirguõlis ʽkto często chorujeʼ (war. sargulỹs). — Drw. na SE: sérgėti 

(zob.), nomina: sergą̃s, -anti ʽchory, -aʼ. — WSE sērg-: łot. sērga ʽchoroba, choroba 

zakaźnaʼ. — SO sarg-: sárginti (zob.), sargìnti (zob.). Nomina: pãsarga ʽchoroba, grypaʼ, 

pérsargos f.pl. ʽlekka choroba, katarʼ, pósargos f.pl. ʽniedomaganie, lekka choroba, grypaʼ, 

sarg̃alas ʽchoroba, niedomaganieʼ (⇒ sargãlius, zob.), sarg̃anas ʽniedomagający, choryʼ 

(por. álkanas), sargulỹs człowiek chorowityʼ (⇒ sarg̃ulioti lub sarguliúoti ʽniedomagać, 

chorowaćʼ). — Sporne jest comparandum słowiańskie w postaci psł. *sorgŭ, cs. sragŭ 

ʽstrasznyʼ, ros. strógij ʽsrogi, surowy, ostry, ścisłyʼ, ros. gw. soróga ʽczłowiek mrukliwy, 

nieprzystępnyʼ, pol. srogi ʽsurowy, okrutny, budzący postrachʼ (gw. ʽolbrzymi, wielkiʼ). 

 
552 Od tego należy oddzielić homofoniczne czasowniki 1. sirénti ʽbiec drobnym krokiem – o koniuʼ (od interi. sir 

nazywającej taki ruch) i 2. ʽwydawać słaby głosʼ (od inter. sir oddającej cykanie świerszcza). W LKŽ XII, 

571 niesłusznie połączono te czasowniki w jednym lemmacie z sirénti ʽciec, powoli płynąćʼ. 
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Zob. BSW 258, LEW 787, Boryś 573, Derksen 2015, 399, ALEW 914. 

 sìrmėtė 1 p.a., sirm̃ėtė 1 p.a., sìrmėtis f. 1 p.a., też m. sirmetỹs 3 p.a. gw. 1. ʽskóra 

surowa, niewyprawionaʼ, 2. ʽskóra w mocnym gatunku, nadająca się do szycia uprzężyʼ — 

zapoż. ze stbłr. syromjatь, por. błr. sýramjacь, -i f. ʽskóra surowa, niegarbowanaʼ, ros. 

sýromjatь (ZS 53, ĖSBM 13, 121; brak w LEW i ALEW). Wzgląd na akcentuację ruskiego 

odpowiednika prowadzi do założenia pośredniej formy lit. *sìramėtė. Akcent spoczywający 

na I członie złożeniowym umożliwił synkopowanie samogłoski łącznikowej -a-. To 

doprowadziło do wzdłużenia zastępczego (*sīrmėtė), czego objawem jest intonacja akutowa. 

Paralele: lìnmarka z lìnamarka; pámšalas z pãmušalas. Osobno zob. sirmėtnykas. — Obok 

sb. f. sìrmėtis ustaliło się sb. m. sū́rmėtis, -čio ʽskóra wyprawiona domowym sposobem, 

przeznaczona na pasy uprzężyʼ, z war. sū́rmietis, -čio. Postać tych ostatnich objaśnia się tym, 

że zapoż. sìrmėtis zostało zinterpretowane jako litewskie złożenie o strukturze sir- + -mėtis. 

W następstwie tego sir- zostało zastąpione przez sūr- (ponieważ lit. sū́ras, sūrùs odpowiada 

rus. syr ʽsurowyʼ). Poza tym obok -mėt- pojawił się war. -miet- (oboczność ė/ie powraca np. 

w põmėtis/põmietis ʽpamięćʼ). — Jest możliwe, że błr. gw. sýrmecь f. ʽwyprawiona skóraʼ 

(PZB 5, 55), z °mecь zam. °mjacь jest lituanizmem oddającym lit. sìrmėtis.  

 sirmėtnykas SD «białoskornik» [ʽgarbarz wyprawiający jasne skóry na kożuszki i 

rękawiczkiʼ] — z synkopowania formy *siramėt̃nykas, która oddawała zapożyczone stbłr. 

syromjatnikъ ʽgarbarzʼ, por. błr. syramjátnik, ros. syromjátnik (SLA 197; pominięte w LEW i 

ALEW). War. z nagłosowym š-: širmėt̃ninkas. Zob. sìrmėtė oraz baltùšnykas i kažemėk̃as.  

 sirp̃ti, sirp̃sta, sirp̃o 1. ʽnabierając koloru dojrzewać (o jagodzie, śliwce)ʼ, 2. 

ʽzarumienić się, poczerwienieć (o policzkach, nosie)ʼ, įsirp̃ti a. išsirp̃ti ʽdojrzeć; 

poczerwienieć, zarumienić sięʼ. War. z wygłosem -rb-: sirb̃o (sirb̃ti, -sta); ze zmianą s̓ i > 

s̓ u: siurp̃ti, siurb̃ti (por. šilt̃as > šiult̃as, LD § 66). Bez dobrej etymologii. LEW 787 wiązał z 

rodziną sart̃as (zob.) i przyjmował znacz. etym. ʽzaczerwienić sięʼ (por. serp̃ti). Inna 

ewentualność to zbliżenie z pie. *serp-/*sṛp- ʽpełzać, wlec sięʼ, por. sti. sárpati ʽpełznieʼ, gr. 

ἕρπω ʽpełzać; iść, chodzić, przychodzićʼ. Por. stosunek znaczeń lit. nókti ʽdojrzewaćʼ : łot. 

nãkt ʽprzyjść, dojśćʼ. ALEW 914 wychodzi od sirb- i zestawia z serbentà (zob.). — Drw. 

sirpìnti caus. ʽdoprowadzać (jagody, pomidory) do dojrzałościʼ, war. siurpìnti; sirpsóti ʽbyć 

dojrzałym, uwydatniać swoją dojrzałość (o jagodzie, śliwce)ʼ, sirpùs ʽdojrzałyʼ. — SE serb-: 

serbentà (zob.). — SO sarb-/sarp-: sarpìnti caus. ʽczekać nim dojrzeje (jagoda, śliwka); 

suszyć (siano), zostawić do schnięciaʼ, prasarpìnti ʽprzesuszyć (siano)ʼ, prasisarpìnti 

ʽwyhodować sobie (prosię)ʼ, sárpė ʽrumiana dziewczynkaʼ, sarpùs ʽw pełni dojrzałyʼ. 

Osobno zob. sarp̃ti i sarbavóti.  

 sìrti, sỹra (*sįra < *si-n-ra), apsìro gw., zwykle z prvb.: apsìrti DP ʽogarnąć (o 

ciemnościach); obstąpić, otoczyć, okrążyćʼ. Nomina: łot. siŗi m.pl. lub siŗas f.pl. ʽobce, 

wrogie wojskoʼ, siŗa c. ʽwłóczęga, wędrowny żebrakʼ (⇒ vb. denom. apsiruôt ʽprzemierzać 

okolicę jako żebrakʼ). — SE-V ser-: znany tylko z hapaksu serojimas SD «czata»; drw. od 

czas. *seróti, -ju, -jau. Formy bałtyckie stoją prawdopodobnie w związku z pie. pwk. *serh3- 

ʽnachodzić we wrogich zamiarachʼ, por. za LIV
2 535 het. sarḫieddu ʽwinien napaśćʼ, gr. 

ῥώομαι ʽruszać się szybko a. gwałtownie, uwijać się, krzątać się, tańczyćʼ, SO ὁρμή f. 

ʽszybki ruch, napaść, atak; zapał, żądzaʼ (*sorh3-meh2-). Pb. SZ *sīr-C < pie. *sṛh3-C, por. 

łac. sariō, -īre ʽokopywać, plewićʼ. Inaczej IEW 909n., LEW 787: sìrti ma należeć do pie. 

*ser- jak w sti. sísarti ʽfließt, eilt, jagt wornach, verfolgtʼ. — W jęz. łotewskim 

rozpowszechniła się w pozycji przed spółgłoską aniṭowa postać pierwiastka, por. sirt (prs. 

siŗu, prt. sīru) ʽurządzać grabieżcze wypady, plądrować, pustoszyć (o napadach wojska lub 

rabusiów); polować; odwiedzać; żyć cudzym kosztemʼ. — WSZ *sīr-: łot. sīrât a. sīrêt 

ʽciągnąć (o nieprzyjacielu, o maruderach), plądrowaćʼ, sīrāji m.pl. ʽmaruderzy, włóczący się 
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żołnierze nieprzyjacielaʼ. — SO sar-: lit. sarióti 1. ʽpustoszyć, grabić, plądrowaćʼ, też 

ʽpanoszyć sięʼ (Vilkai sario[ja] po girę ʽWilki panoszą się w lesieʼ), 2. ʽwłóczyć sięʼ (Ko 

sarióji visą dieną, ar numų nežinai? ʽCzemu wałęsasz się cały dzień, czy nie wiesz, gdzie 

twój dom?ʼ), nusarióti ʽspustoszyć, ograbićʼ (Visus pašalius nusariojusys ir visokių gėrybių 

prisilupusys, su daugybe imtinių numon pargrįžo ʽSpustoszywszy wszystkie okolice i 

nagrabiwszy wszelkich dóbr, wrócili z wieloma jeńcami do domuʼ). Takie stosunki, jak 

lasióti ob. lasýti lub sagióti ob. sagýti przemawiają za tym, aby założyć starsze iter. *saryti z 

neoosn. *sar̓ - (⇐ *sariau) i skonstatować, że związek sufiksu -(i)oti ze SO nie jest 

zjawiskiem starym. Zanik starszej formacji na -y- zakładamy także przy dagióti, sakióti i 

važióti (por. scs. voziti). Inaczej Kloekhorst 738, który nie dostrzegając wtórności struktury 

sarióti, uznaje ją za denominatywną i wciąga w porównanie genetyczne z hetyckim sb. šāru- 

n. ʽgrabież, rabunek, łupʼ, co z kolei ma reflektować pie. *sór-u-, por. SE w śrir. serb 

ʽkradzieżʼ i walij. herw (z *ser-u̯ā) ʽplądrowanieʼ.  

 systýti, systaũ, sysčiaũ: nusystýti a. pasystýti gw. ʽpomóc dziecku załatwić się, 

wysadzić dzieckoʼ (Pasystýk vaiką, matai, kad lauku prašos ʽWysadź dziecko, widać, że mu 

się chceʼ) — analiza: sy-sty-, frq. do sýti, syjù ʽwiązaćʼ (zob.). Znacz. etym. ʽrozwiązywać 

becik dziecinny, rozdziewać dzieckoʼ. Potwierdza to drw. apofoniczny nusaistýti, którego 

używa się w dwóch znaczeniach: 1. ʽ(o niemowlęciu lub małym dziecku) rozwinąć, rozebrać, 

rozpiąć (ubranie)ʼ, 2. ʽpomóc dziecku załatwić sięʼ, pasaistýti ʽwysadzić dzieckoʼ. — 

Neoosn. systy-: systýdinti ʽwysadzić dzieckoʼ. — Neoosn. sys-: sỹsti, sỹsia (war. siñsa), sỹsė 

intr. ʽsikać, szczaćʼ, tr. įsỹsti ʽnalać, np. mlekaʼ, nusỹsti ʽpomóc dziecku wysikać sięʼ. 

 sýtas 1 p.a., sỹtas 2 p.a. gw. 1. ʽwielkie sito do przesiewania ziarna, przetakʼ (war. SD 

sietas), 2. SD
1 ʽpytel» (war. SD sietas), 3. ʽsiatka pszczelarzaʼ (syn. sietẽlis) < pb. *sī́-ta-. 

Pwk. sý- przedstawia antekonsonantyczny SZ *sih1-C, komplementarny z *sih1-V, o czym 

mowa s.v. sijóti. Forma *sih1-C pochodzi z metatezy spółgłoski laryngalnej w SZ *sh1i-C od 

pwk. *seh1i̯- ʽprzesiewaćʼ. Por. LIV
2 519, gdzie nie uwzględniono metatezy i przemilczano 

lit. refleks sýtas. Osobno zob. síetas. 

 sýti, syjù (*si-n-ju, por. sinù s.v. siñti) sijaũ gw. ʽwiązać, łączyćʼ, atsýti ʽodwiązać, 

uwolnićʼ, intr. ʽoderwać się od czegoʼ, susýti ʽzwiązać z czymʼ, užsýti ʽzawiązać, np. bat na 

biczyskuʼ, refl. pasisýti ʽzawiązać sobie, przywiązać uchwytʼ — inf. sýti kontynuuje 

alternant na SZ, pie. *sih2-C, pochodzący ze zmiany *sh2i-C drogą metatezy spółgłoski 

laryngalnej: *h2iC > *ih2C (por. rýtas, rýti, kū́jis, pjū́-), zob. HL 40n. Pwk. pie. *sh2ei̯- ʽpętać 

nogi, wiązaćʼ, por. wed. sévate ʽbawi, zatrzymuje się gdzieʼ (znacz. etym. ʽjest przywiązany 

do jakiegoś miejscaʼ), SO ā́ siṣāya pf. ʽtrzyma spętane zwierzętaʼ < pie. *se-sh2ói̯-e, SZ het. 

isḫiyanzi ʽwiążą, pętająʼ. Zob. LIV
2 544 (brak wzmianki o lit. sýti). Metatetyczny SZ: wed. 

sinā́ti ʽnakłada pęta na przednie nogiʼ < pie. *si-né-h2-ti ⇐ *sih2- (LIV
2 544, przyp. 3). — Do 

lit. sý-C nawiązuje słow. si-C 1° w psł. *sidlo, n.instr. o znacz. ʽzawiązana pętlaʼ, por. pol. 

sidło ʽpętla z włosia końskiego, sznura lub drutu do chwytania zwierzynyʼ, czes. sídlo 

ʽsidłoʼ, scs. silo a. osilo ts. (drw. ros. silók ʽsidłoʼ), 2° w psł. *sitŭ lub *sita bot. ʽroślina 

błotna Scirpus a. Juncusʼ, por. stczes. sít ʽJuncusʼ, pol. przest. sit ts., drw. sitowie ʽScirpusʼ, 

słń. sȋtovje, ros. gw. sitovьë ts. – znacz. etym. ʽroślina, której wąskich liści używano do 

wiązania, wyplatania różnych przedmiotówʼ (por. Boryś 549; bez wzmianki o lit. sýti, sýtas). 

— Drw. od sy-C: sýdinti: susýdinti ʽpołączyć, pogodzić jedno z drugimʼ (por. sufiks w 

siẽdinti ʽwiązać, mocowaćʼ), sýstyti (zob.). Nomina: atsýtė ʽpewna część krosien tkackich, do 

której przywiązuje się niciʼ (⇒ atsytùvė ts.), pãsylas ʽzrobiony ze sznura uchwyt 

drewnianego wiadraʼ (Nutrūko viedro pãsylas); do tego war. z neoapofonią SP y ⇒ SZ i: 

pãsilas ts. (por. dvìlkšis ob. dvỹlas; nẽbilis ob. nebylỹs oraz vitìs ob. vytìs). — SZ sij-V: sijaũ 

prt. < pie. *sih2-V, por. išgijaũ : gýti; įsilìjo : lýti; rijaũ : rýti (HL 40). Drw. ãtsija (zob.), sijà 
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(zob.), atsìjusi są́voka ʽpojęcie oderwaneʼ, atsìjusiai adv. ʽw sposób oderwany, 

abstrakcyjnieʼ. — Prs. syjù ʽwiążęʼ, w pisowni zastępczej za *sįju, jest zdenazalizowanym 

refleksem prs. *si-n-ju od neopwk. sij- (⇐ sijaũ). Paralele: gyjù < *gįju (prt. gijaũ), ryjù < 

*rįju (prt. rijaũ). — Z metanalizy syj-ù pochodzi neopierwiastek tkwiący w syjė́ti, sỹji, -ė́jo 

ʽtrwać w stanie związanymʼ (paralele: pagynė́ti, palyjė́ti, pavyjė́ti), ⇒ są́syjis ʽzwiązek, 

powiązanieʼ. — Neoapofonia sij-V ⇒ saj-V: sajóti, zob. atsajà. 

 siūbúoti, siūbúoju, siūbúojau 1. ʽkołysać się (o zbożu, drzewach, o łódce na wodzie), 

falować (o morzu), chybotać się (na wietrze), huśtać sięʼ, 2. ʽo człowieku: tracić równowagę, 

słaniać się, chwiać sięʼ, siūbuoju SD
1 «chwieię się», siūbuoju runkomis SD «kiwam ręką 

chodząc, cholebię rękoma idąc, abo nogami siedząc» — czasownik onomatopeiczny na -uo- 

od interi. siū́bt o nagłym uderzeniu wiatru, deszczu, fali. Por. pol. huśtać ʽbujać, kołysać, 

kolebaćʼ ⇐ interi. huś huś przy kołysaniu, podrzucaniu (Boryś 196n.). Ze względów 

znaczeniowych mało jest prawdopodobne powiązanie (rzekomo apofoniczne) siūb- z siaub- 

u Būgi, RR I, 317n.; powtórzone w LEW 787 (do siaũbtis ʽokrywać się, otulać sięʼ). — Z 

innymi sufiksami: siū́bčioti ʽkołysać się, falowaćʼ, siū́btelėti ʽuderzyć (o krwi do głowy, o 

deszczu, fali)ʼ. Postverbalia: atsiūbà ʽporyw, gwałtowny prąd wiatruʼ, atsiūbaĩs adv. ʽw 

porywachʼ, siūbùtė ʽchoroba koni polegająca na utracie równowagiʼ. — Neoosn. siūbuo-: 

siūbuõklė ʽhuśtawka; wahadłoʼ. 

 siū́las 1 p.a. 1. ʽnić kręconaʼ (w odróżnieniu od gijà), 2. ʽnić, nitkaʼ (įveriu siūlų SD 

«przetykam nić, igłę»). Odpowiednik łot. šûla2 a. šūle m.in. ʽnić, pasmoʼ — z 

substantywizacji adi. vb. *si̯ū-la- ʽdo szycia służącyʼ < pie. *si̯uH-lo- (zob. siū́ti ʽszyćʼ). 

Paralele słowotwórcze: tū́las, pū́liai. Poza tym por. wed. śū́la- ʽdzida, włócznia; rożenʼ < pie. 

*ḱuH-ló- (SE *ḱeu̯H- ʽciskać, miotaćʼ, por. łot. šaũt s.v. šáuti), gr. στῦλος m. ʽsłup, filar, palʼ 

< pie. *stuh2-ló-. — Drw. siūlė ̃ ʽszew w tkaninie, na skórze; spaw na rurzeʼ, siū́linis 

ʽnicianyʼ. Cps. dervãsiūlis neol. ʽdratwa szewskaʼ, tj. nić konopna nasycona smołą (por. 

dervà; zob. też šerỹs). Vb. denom. siūlė́ti ʽobrębiać, obszywać, np. chustkęʼ, siū́loti 

ʽnieudolnie zszywać, cerowaćʼ (por. seilė ̃ ⇒ seilė́ti). — Z innymi sufiksami: 1° stpr. 

schumeno EV ʽdratwa szewska, Drot [Schusterdraht]ʼ < *si̯ū-men- < pie. *si̯uH-men- (por. 

sti. syū́man- ʽszew, nićʼ); niemiecka pisownia <schu> może oddawać [šu] jako substytucję za 

palatalne stpr. [s̓ u], por. stpr. schuwikis s.v. siuvìkas; 2° psł. *šidlo ʽnarzędzie do szycia, 

szydłoʼ < pbsł. *si̯ū-dla- n. < pie. *si̯uH-dhlo-m, por. sch. šȉlo ʽgruba igła z trzonkiem służąca 

do przekłuwania skóry przy jej zszywaniuʼ, słń. šílo ʽszydło, igła drzewaʼ, ros. šílo, czes. 

šídlo, pol. szydło (REW III, 398). Budowa odpowiada łac. sūbula f. ʽigłaʼ < płac. *si̯ūdhlā- < 

pie. *si̯uH-dhl-eh2-, por. Olsen 1988, 16.  

 siū́lyti, siū́lau, siū́liau ʽproponować, nakłaniać kogo do wzięcia, kupienia, spożycia, do 

skorzystania z czegoʼ, DP ʽofiarować, udawać, podawaćʼ; cps. pérsiūlyti ʽproponować 

więcej, dawać lepszą cenęʼ, refl. siū́lytis ʽpolecać się, zalecać się, umizgać sięʼ (Mergos 

kytrios, siū́los, kad tik žanytuos su jomis ʽDziewczęta są przebiegłe, zalecają się, abyś się 

tylko z nimi ożeniłʼ), įsisiū́lyti DP ʽudawać sięʼ — nagłos s̓ u- wskazuje na zapożyczenie 

gwarowej formy błr. sjulícь ʽproponowaćʼ (PZB 5, 16), która jest wariantem do sulícь, por. 

stbłr. sulitь, ros. sulítь (por. ĖSBM 13, 36). Tym szczegółem slawizm litewski różni się od 

łotewskiego, por. sùolît ⇐ stbłr. sulitь, strus. suliti. Miejsce akcentu w lit. paradygmacie jest 

takie jak w białoruskiej formie 3 sg. prs. s(j)úlicь. Natomiast akut siū́lyti jest na tle blū̃dyti, 

liū̃byti i slū̃žyti czymś wyjątkowym i niewyjaśnionym. — Oboczne pdg.: 1. siū́lyti, -iju, -ijau, 

2. siū́linti, -inu, -inau, 3. siū́l(i)oti, -(i)oju, -(i)ojau. Gdy chodzi o stlit. i gw. pdg. siū́liu, 

siū́liau, to dla wytłumaczenia zakończeń -Cʼu, -Cʼau najprościej jest przyjąć kontrakcję z -

Ciju, -Cijau w następstwie synkopowania i w nieakcentowanej sylabie. Paralele: liùndra < 

lijùndra; žairià < žairijà; žiótis < *žijótis. Zob. też SLA 197, ZS 54 i LEW 788 (brak w 
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ALEW). Laučjute 59 przyjmuje odwrotny kierunek zapożyczenia, z litewskiego do 

wschodnio-słowiańskiego. — Drw. siūlinė́ti iter. ʽnakłaniać do kupna (konia, krowy)ʼ (Ans 

siūlinė́jo arklį, kad aš pirkčiau), pasiūlà ʽpropozycja; oferowanie towarów na sprzedaż, 

podażʼ, pasiū́lymas ʽpropozycja, ofertaʼ. 

 siùlkinti, siùlkinu, siùlkinau gw. 1. ʽprzesiewać mąkęʼ, 2. ʽsypać sięʼ, 3. ʽpowoli sypać, 

nalewaćʼ, 4. ʽściskać dójki, doićʼ, 5. ʽpopadywać, kropić – o deszczuʼ. Odosobniony i 

niejasny leksem siulk-. 

 siulp̃ti, siulpiù, siulpiaũ gw. 1. ʽjedząc płynną potrawę głośno wciągać ją ustami, 

siorbaćʼ, 2. ʽwciągać powietrze przez zaciśnięte zęby, syczeć z bóluʼ. SD siulpiu «sarkam 

gębą» (syn. čiulpiu). — Drw. siulpė́ti, -ju, -jau ʽssaćʼ, siùlpstyti ʽpowoli pić, wsysać (o 

krowie); wysysać szpik z kości; syczeć; syczeć z bóluʼ. Neoosn. siulpst-: siulpstáuti ʽsiorbać, 

wsysać; przełykać ślinę (na widok czegoś smacznego); posykiwać z bólu; płakać, biadolić 

nad utratą czegoʼ (por. kùrstauti ⇐ kùrstyti). — Prawdopodobnie siulp̃ti przedstawia 

dyferencjację formalną czasownika čiulp̃ti (zob.) i jest, jak tamten, pochodzenia 

dźwiękonaśladowczego. Zob. też siurb̃ti. — War. z niepalatalnym nagłosem: sulp̃ti ʽsiorbać; 

wysysać (szpik z kości, miód z plastra)ʼ, SD
1 «sarkam» [ʽchrapliwie nosem lub gębą 

wciągaćʼ, L.] (syn. čiulpiu), ⇒ sulpimas SD «sarkanie», n.rz. Sulpỹs (por. stpr. nazwę wodną 

Czulpe 1345, Zcölpe 1474 (AON 190, bez objaśnienia). — Drw. werbalne: sulpė́ti (prs. sulpù, 

-iù, -ė́ju) a. sùlpėti ʽssać, siorbać, smoktać, cmoktaćʼ, sùlpyti, -au, -iau ts. (por. łot. sul̂pît2, 

šul̂pît2 ʽwsysać płynʼ), sulpsė́ti ʽwsysać płyn, siorbaćʼ, ⇒ neoosn. sulps-: sùlpsčioti ʽpociągać 

z kieliszka, wypijać wolno, po trochuʼ, sulpsnóti ʽsiorbaćʼ; sùlpstyti ʽsiorbaćʼ, ⇒ neoosn. 

sulpst-: sùlpstauti ʽsiorbać gorącą zupę; posykiwać z bóluʼ (por. kùrstauti ob. kùrstyti). 

 siùndyti, siùndau (war. siùndžiu), siùndžiau ʽszczuć psa, szczuć psemʼ, przen. 

ʽpodjudzać, podżegaćʼ. SD
1 siundau, pasiundau «podszczuwam», SD išsiundyt «wyszczwać 

kogo» [ʽposzczuć psamiʼ] — ze zmiany *siund-dy- < *siunt-dy- przez degeminację i 

asymilację na szwie morfemowym (por. rìdinti, skliaudýti, tvãdinti); intensivum na -dy- od 

pwk. siunt-, por. sių̃sti ʽsłać, posyłaćʼ. Znacz. etym. ʽposyłać, nasyłać na kogo (psa)ʼ. 

Podobna budowa: grùmdyti ⇐ grùmti i stùmdyti ⇐ stùmti. Starsza formacja prs.: siundžiu SD 

«szczuię kogo», pasiundžiu SD
1 «podburzam» (syn. kibinu), SD «namawiam kogo na co» 

(syn. perkalbu, privedu), «napomykam kogo, powod daię» (syn. parodžiu būdų), 

«poduszczam do czego». Refl. pasisiundžiu unt ko SD «kuszę się o co» (syn. gundži[u]osi 

ape kų). — Neoosn. siundy-: pasiundymas SD «napomknienie; pobudka, podnieta», 

siundymas SD «szczwanie» [ʽszczucie psamiʼ] (syn. pjudymas), por. pū́dymas ⇐ pū́dyti. — 

Dysymilacja nd > md wytworzyła war. siùmdyti, SD pasiumdžiu «podszczuwam» (syn. 

papešiu), por. grámdyti z grándyti i krimtù z krintù. — Neoosn. siumdy-: pasiumdytojai DP 

m.pl. ʽpodszczuwaczeʼ (por. žudýti ⇒ žudýtojas). ALEW 915 uznaje rzadki war. sium- za 

genetycznie starszy i sprowadza go do praformy *si̯ṃ(H)-; z tego wywodzi pwk. pie. 

*si̯em(H)-, dla którego jednak nie ma refleksów w materiale ie. Również LEW 788 był 

przekonany, że siùndyti jest młodsze od siùmdyti.  

 siurb̃ti, siurbiù, siurbiaũ ʽssać, wysysać; sączyć, popijać; pompowaćʼ, refl. ʽwpijać się, 

wsysać sobieʼ, įsisiurb̃ti ʽwpić się – o kleszczuʼ, prisisiurb̃ti ts., też ʽupić sięʼ. Leksem siurb- 

stanowi jeden z czterech kontynuantów st. zanikowego od pwk. sreb-/srab- < pie. *srebh-

/*srobh- (LIV
2 587), zob. srėb̃ti. Cechą wyróżniającą danego wariantu jest palatalizacja 

nagłosu w porównaniu z surb- (zob. niżej), co było regularną refleksacją pie. SZ *sṛbh-. Por. 

siulp̃ti ob. sulp̃ti ʽsiorbaćʼ. — Drw. siùrbčioti ʽpowoli popijaćʼ, siurbsė́ti ʽpić małymi 

łykamiʼ. Nomina: siurb̃alas ʽnapójʼ (⇒ siurbalióti ʽpopijaćʼ), siurbėlė ̃ ʽpijawka, Hirudoʼ, 

przen. ʽwyzyskiwaczʼ, siurblỹs ʽkto pije siorbiąc; pijakʼ, też ʽpompaʼ, dùlkių siurblỹs 

ʽodkurzaczʼ, siùrbsnis ʽłyk, łyczekʼ (⇒ siurbsnóti ʽpopijaćʼ), cps. kraũsiurba a. krausiurbỹs, 
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kraujasiurbỹs ʽkrwiopijca, wyzyskiwaczʼ (por. kraũjas). — SZ surb- (refleks fonetyczny 

pie. *sṛbh-, por. łac. sorbeō, -ēre): gw. surb̃ti, -iù, -iaũ ʽsiorbaćʼ, apsurb̃ti ʽnieco siorbnąć; 

obsięknąć wodą, błotemʼ, išsurb̃ti ʽwyssaćʼ. Por. odpowiednik łot. surbt, surbju, surbu 

ʽsiorbaćʼ. Nomina: surbelė ̃ ʽpijawka, Hirudoʼ, cps. kraũsurba a. krausurbỹs ʽkrwiopijca, 

wampirʼ (por. kraũjas). Tu też psł. *sŭrb-/*sĭrb-, por. cs. srŭbati ʽsiorbaćʼ (scs. srŭbanije 

ʽpolewka, zupaʼ), słń. sŕbati ʽchłeptać, siorbaćʼ, ros. gw. serbátь, -áju ʽsiorbaćʼ (war. 

sërbatь, sterbátь), ukr. serbáty ts., pol. przest. sarbać ʽsiorbać; cedzić przez zębyʼ, później 

sorbać, siorbać. — SZ srub-, kontynuacja zakłócona przez analogię, dostosowanie 

odziedziczonej sekwencji ur (zob. surb-) do re w st. pełnym sreb- < *srebh-553. Por. srubà 

ʽpolewka, zupaʼ : łot. struba ʽpotrawa, którą się siorbieʼ (*sruba). Vb. denom. srubýti: srubýti 

vaĩką ʽdać dziecku (jedzenie) do siorbania, dać żeby siorbałoʼ. — SZ sriub-, z palatalizacją 

nagłosu według SE sriaũbti. Por. sriubčióti ʽsiorbać powoliʼ, sriubsnóti ʽpopijać, np. piwoʼ, 

sriubà ʽzupaʼ (war. srubà, struba, striubà), sriùbsnis ʽłykʼ; n.rz. Sriubà, Sriùbupis. Ze 

zmianą r̓ u > ri: sribsnóti ʽpopijać, siorbaćʼ, n.rz. Srìbulis. — SO sriaub- ⇐ sriub-: sriaũbti 

(zob.). — WSZ srūb- ob. sriūb-: sr(i)ū́bčioti, striū́bčioti a. sriūbsė́ti ʽpowoli siorbać zupę, po 

trosze łykać zupęʼ, sriū́bauti a. striū́bauti ʽszlochać połykając łzy; siorbać gorącą zupęʼ, 

sriū́btelėti ts. Ze zmianą r̓ ū> rī: srýbtelėti ʽsiorbać po troszeʼ. 

 siùrti, prs. siū̃ra (*siųra < *siu-n-ra; war. siùrsta), prt. siùro gw. ʽciec, płynąćʼ, zwykle 

z prvb. ap-, pa-, už- ʽwyciec, rozlać się (o wodzie powodziowej, o krwi); zalać się (łzami)ʼ, 

drw. siurénti intr. ʽpowoli ciec; przenikać – o chłodzieʼ, tr. ʽwypuszczać cienką strugę (mleka 

z dójki), sikaćʼ. Dotąd bez etymologii (brak w LEW). Niewykluczone, że siùrti pochodzi ze 

zmiany *sirti (s̓ i > s̓ u), podobnie jak siurp̃ti z sirp̃ti albo siunkus z sunkùs (dalsze paralele w 

LD § 66). Chodziłoby więc o czasownik spokrewniony z sirénti ʽciec, powoli płynąćʼ (zob.), 

którego pierwiastek kontynuuje pie. *ser- ʽpłynąć strumieniem; szybko się poruszaćʼ (por. 

łac. serum ʽserwatkaʼ, de Vaan 558). 

 siusióti, siusióju, siusiójau gw. ʽoddawać mocz, sikaćʼ wraz z interi. siusiū̃, siū́siu 

skierowaną do dziecka (Siū́iu siū́siu, myžk gi!) — zapoż. z pol. siusiać ⇐ interi. siusiu 

(Dziecko chce/woła siusiu). Z innym sufiksem: siùsinti. — Drw. siùsis ʽmocz, urynaʼ (por. 

pol. siuśki pl.t. ts.). 

 siùsti, siuntù, siutaũ 1. ʽwpaść w szał, rozszaleć się, wściec się; o psie: zachorować na 

wściekliznęʼ, 2. ʽulegać popędowi płciowemuʼ, 3. ʽmocno rozbolećʼ, 4. ʽwpaść w złośćʼ, 5. 

ʽzabierać się do czegoʼ, nusiùsti ʽzdechnąćʼ, tr. ʽ(pieniądze) rozszastać, przehulaćʼ, pasiùsti 

m.in. ʽwściec się, rozszaleć się – o wietrze, burzyʼ, užsiùsti ʽrozgniewać się, wybuchnąć 

gniewemʼ — inchoativum z infiksem nosowym i SZ siut- ⇐ siaut-, por. siaũsti ʽszalećʼ. 

Odpowiednik łot. šust, šùtu (*si̯untu), šutu ʽrozzłościć się, wybuchnąć gniewemʼ. Caus. 

siùtinti ʽdoprowadzić do gniewu, wściekłościʼ. SZ siut- nie jest refleksem fonetycznym, lecz 

kontynuantem zakłóconym przez analogię: pochodzi z wyrównania plit. *sut- (< pie. *h2sut-) 

do st. pełnego plit. *si̯au̯t- < pie. *h2seu̯t- ʽburzyć się, kipiećʼ (por. LIV
2 285), z 

charakterystyczną dla niego spółgłoską palatalną w nagłosie. Podobne wypadki to siurb̃ti 

zam. surb̃ti i sių̃sti zam. *sų̃sti. Zob. też LEW 789. — Drw. pasiùtėlis ʽwściekły, szalonyʼ ⇐ 

pasiùtęs (por. pavarg̃ėlis, suìrėlis), pasiùtusiai adv. ʽwściekleʼ, DP ʽupornieʼ, siùtas ʽszał, 

wściekłość, napad złości, furia; wściekliznaʼ, też ʽten, kto szybko wpada we wściekłośćʼ, 

siutilmė ̃(zob.), siutinykas DP ʽwartogłowaʼ [ʽczłowiek szalonyʼ], siutinỹs ʽwściekłość, furia; 

szał, szaleństwoʼ, siutulỹs ʽwściekanie się, szałʼ. — Neopwk. sius- (⇐ siùsti): siùsena 

ʽszaleństwoʼ (por. keĩsena ⇐ keĩsti; mels̃ena ⇐ mels̃ti), siùsmas ʽszał, wielka radośćʼ, DP 

 
553 Odwrotne zjawisko – wyrównanie formy SP typu Re do formy SZ typu iR – widać w formach prs. perkù zam. 

*prekù (inf. pirk̃ti) i peršù zam. *prešù (inf. pirš̃ti).  
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ʽszaleństwoʼ (por. skaũsmas ⇐ skaũsti; inaczej ŽD 204: suf. -sm-), siusnà ʽszaleniecʼ (por. 

dulksnà, skursnà), siustà ʽwściekliznaʼ, siùstas 1. ʽnapad złości, wściekłościʼ, 2. ʽatak 

chorobyʼ, 3. ʽwielki pociąg do czegoʼ, 4. ʽszaleniecʼ. Neoosn. siust-: siùstras ʽpożądanie; 

wściekłość, gniew; burzaʼ (por. mintrùs, spìtras). — WSZ siūt-: siū̃tis (zob.). 

 sių̃sti, siunčiù, siunčiaũ554 ʽsłać, posyłać, wyprawiać dokądśʼ, nusiunčiu SD «zasyłam 

co precz», parsių̃sti ʽposłać, posyłać do domuʼ. Dane porównawcze wskazują na to, że 

nagłos palatalny [s̓ unt-] ustalił się w jęz. litewskim wtórnie, mianowicie jako kompromis 

między formami sint- i sunt-. Takie właśnie były oboczne refleksy st. zanikowego *sṇt- od 

pwk. *sent-. Por. 1° sintė́ti, sinčiù, sintė́jau żm. ʽmyśleć, sądzićʼ (Ką jie buvo sintėję, tą ir 

apreiškė ʽTo, co sądzili, to też oznajmiliʼ, Dowkont), 2° sùndyti ʽszczuć psaʼ (LKŽ XIV, 151) 

< *sunt-dy- jako wariant do siùndyti ʽszczuć psa; podjudzać, podżegaćʼ (zob.). Z tym por. 

*sunt- w łot. sūt-: sùtît, sùtu, sùtĩju ʽsłać, posyłaćʼ555, izsùtît ʽwysłać, wywieźć kogo (np. na 

Syberię)ʼ. Pwk. pie. *sent- ʽiść, podążać dokądśʼ (LIV
2 533) ukazuje się m.in. w goc. sandjan 

ʽposyłaćʼ (caus. do *senþnan, por. stwn. stang. sinnan ʽiść, wędrowaćʼ), stir. sét m. ʽścieżka, 

drogaʼ, toch. A ṣont m. ʽulicaʼ, poza tym w użyciu przenośnym: łac. sentiō, -īre ʽwidzieć, 

słyszeć, czuć, spostrzegać coś; odczuwać, doznawać, doświadczać; uświadamiać sobie, 

pojmować, myśleć, sądzićʼ (por. de Vaan 554556). Zob. też BSW 292, LEW 786. — Drw. 

siuntinė́ti iter. ʽposyłać, wysyłać, przesyłaćʼ, SD «syłam», siunčióti ts. Nomina: nusiuntinys 

SD «poseł; posłaniec», pasiuntėl̃is ʽchłopiec na posyłkiʼ, pasiuntinỹs ʽwysłannik, poseł, 

ambasadorʼ, DP też ʽposłaniec, goniecʼ i ʽzwolennikʼ (por. łot. sùtnis ʽder Gesandteʼ), SD 

«apostoł» (syn. apaštalas), pasiuntinys graitas SD «goniec», pasiuntinys apie sundarų kalbųs 

SD «herold» [ʽwysłannik, pełnomocnik, poseł, parlamentariuszʼ, SPXVI]. — Neopwk. siųs-: 

siųsdinė́ti iter. ʽposyłać, wysyłaćʼ, sių̃sdinti cur. ʽtroszczyć się, aby coś lub kogoś wysłanoʼ, 

siųsdýti iter. ʽposyłaćʼ, siųstýti ts. (*siųs-sty-), nomina: atsiųstójas ʽten, kto coś przysyłaʼ, 

siųslỹs ʽposłaniecʼ, užsiųstas SD «naprawiony na kogo» [ʽnamówiony, nakłoniony, 

poduszczonyʼ, SPXVI]. — Neoosn. siųst- (⇐ siųstýti): siųstinė́ti ʽposyłaćʼ, siųstìnis 

ʽposłaniec, posełʼ, siųstùvas ʽnadajnik radiowyʼ (neol.). 

 siū́ti, siuvù (war. siūnù), siuvaũ (war. siuviaũ) 1. ʽszyć, przeszywaćʼ, 2. ʽbyć krawcem, 

szwaczkąʼ, 3. ʽwyszywać ozdobyʼ, 4. ʽo pszczołach: lepić plastryʼ (Bitės korius siùva 

ʽPszczoły lepią plastryʼ), 5. ʽchodzić tu i tam, łazić bez celuʼ. Odpowiednik łot. šũt, šuju 

(war. šuvu, šũnu), šuvu, zob. LEGR § 608. W zakresie infinitiwu jest dokładne nawiązanie 

słowiańskie: scs. šiti ʽszyć, przeszywaćʼ, sch. šȉti, ros. šitь, ukr. šýty, czes. šít, pol. szyć, < psł. 

*si̯i-ti < pbsł. *si̯ū-tei̯. Na podstawie inf. šiti (*si̯iti) stworzono nową formę praesentis: psł. 

*šijǫ < *si̯i-i̯ǫ < pbsł. *si̯ū-i̯e/a- (transponat). Por. scs. šijǫ, czes. šiji, pol. szyję, błr. ukr. šýju 

(wtórne jest ros. šьju, zam. *šiju). Prs. šijǫ wyparło formację psł. *šĭvǫ < pbsł. *si̯uu̯-ō, która 

była odpowiednikiem lit. siuvù. Ślad po *šĭvǫ został utrwalony w drw. cs. šĭvĭcĭ ʽszewcʼ 

(zob. siuvìkas). Na gruncie bałtyckim innowację podobną do słowiańskiej dokumentują 

formy prs. lit. siūnù i łot. šūnu ⇐ *si̯ū-. Zob. BSW 261, LEW 789, REW III, 402. — NB. W 

BSW, l.c. niepotrzebnie postuluje się prs. *si̯ū-i̯ō już dla epoki pbsł. Rekonstrukcja psł. *šьjǫ, 

podana przez Borysia 610, jest nieporozumieniem; nigdy nie było pwk. †šь-, ani †šьj-. — 

Alternacja pbsł. *si̯uu̯-V : *si̯ū-C jest następstwem traktowania spółgłoski laryngalnej w 

formach st. zanikowego, mianowicie pie. *si̯uH-V : *si̯uH-C (segment wtórny -u̯- pełni rolę 

 
554 Praesens łot. sùtu zaleca rekonstrukcję odpowiednika litewskiego w postaci *suntu; brzmienie siunčiu 

pochodzi z wyrównania do prt. siunčiaũ. 
555 ME III, 1135 wskazał dla sùtît odpowiednik lit. suñtinti, jednakże LKŽ nie potwierdza takiej formacji. 
556 NB. Cytowany w tym związku przymiotnik scs. sęštĭ ʽwrażliwy, mądryʼ jest ghost-word; dowodzi tego H. 

Bichlmeier w Proceedings of the international conference of the Society for Indo-European Studies..., 

Ljubljana 4–7 June 2019, Hamburg: Baar, 2020, 67–81.  
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wypełniacza hiatu, wywołanego zanikiem laryngalnej, zob. HL 91n.). SE pie. *si̯eu̯H- albo 

*si̯eHu̯- nie zostawił śladów, zob. LIV
2 545, ALEW 918. Refleksy w innych językach ie.: goc. 

siujan ʽszyćʼ < *si̯uH-i̯é-; z uproszczeniem *si̯- > *s- w nagłosie: łac. suō, -ere ʽłączyć, 

zszywaćʼ < *si̯uu̯ō < *si̯uH-e/o- (inaczej de Vaan 600: *si̯uH-i̯e/o-). Zanik *i̯ zaświadcza też 

drw. het. šūil- n. ʽnić, nitkaʼ < pie. *s(i̯)euh1-el-, zob. Kloekhorst 777. Gdy chodzi o 

niezwykłą sekwencję ī(v) w odpowiedniku wed. sī́vyati ʽszyjeʼ, to tłumaczy się ona metatezą 

spółgłoski laryngalnej w pozycji przed sufiksem prezentalnym: *si̯uH-i̯é-ti > *siHu̯-i̯é-ti. Por. 

Eichner 1988, 135, Rasmussen 1989, 118, 309, EWAIA II, 734, LIV
2 545, przyp. 3. Błędna 

jest rekonstrukcja wed. sīv- < pie. *si̯əu̯- u Babika 2009, 19. — Drw. od SZ siū-C: siū́dinėti 

iter. ʽszyćʼ (ZTŽ), siū́dyti a. siū́dinti cur. ʽdać uszyć, dać do uszyciaʼ (por. łot. šũdît a. šũdinât 

ts.), refl. siū́dintis cur. ʽszyć sobie u kogoś ubranieʼ. Nomina: siū́las (zob.), siū́tas coll. 

ʽubrania, odzieżʼ (Jau žiema artinas, o neturiu siū́to ʽJuż zima się zbliża, a ja nie mam 

ubraniaʼ), ⇒ vb. denom. siūtė́ti, siū̃ti, -ė́jo ʽmieć na sobie ubranie; być opasanymʼ. — 

Neoosn. siūd-: išsiūdinė́ti ʽwyszywaćʼ. — Neopwk. siuv-: siuvinė́ti iter. ʽhaftować, 

wyszywać ozdoby w tkaninieʼ, przen. ʽbiegać z jednego miejsca w drugieʼ. Nomina: są́siuva 

ʽszew, miejsce zszycia dwu kawałkówʼ, są́siuvinis ʽzeszytʼ (⇒ drw. wsteczny: są́siuvas, por. 

kobinỹs ⇒ kóbis, z synkopą: sánsvinė), siuvė́jas (zob.), siùvelas ʽszycie, przedmiot szyciaʼ 

(Kokia siuvėja, tokis ir siùvelas ʽJaka szwaczka, takie szycieʼ), siuvelė ̃ʽmiejsce zszycia dwu 

części tkaniny, szewʼ, siùvena 1. ʽwesz bydlęcaʼ (war. siùvana), 2. ʽczłowiek niespokojny, 

wiercipiętaʼ, siuvìkas (zob.), maišų siuvimas SD «miechownictwo», siuvinỹs ʽszycie, 

przedmiot szyciaʼ, cps. maišãsiuvis ʽten, kto szyje workiʼ (por. maĩšas), rūbasiuvys SD 

«krawiec» (por. rū̃bas). — WSZ-V siūv- ⇐ siuv-: pasiūvė́ti ʽzajmować się szyciem przez 

jakiś czas lub od czasu do czasuʼ, np. Aš vo itą nedėlią pasiūvė́jau ʽJa ot przez ten tydzień 

poszyłamʼ (Otrębski 1934, 296; paralele: papjūvė́ti, patrūkė́ti), nomen: siū̃vis ʽszycie; ucho 

igielneʼ.  

 siutilmė ̃3 p.a. stlit. Wyraz znany tylko z DP, por. 1. ʽszaleństwoʼ: o galigu būt didesnė 

siutilmė,̃ kuryji ant tos DP 10116 ʽA może być ktore szaleństwo więtsze nad toʼ, 2. ʽchlubaʼ: 

Palaimintas vyras, kurio vardas Viešpaties padūksis jo, ir ne veizdėjo ant niekaniekių ir ant 

siutilmių falšyvų DP 8150 ʽBłogosławiony mąż, ktorego imię Pańskie nadzieja jego, a nie 

pojrzał na marności, i na prożne chlubyʼ, 3. ʽszaleniecʼ: Kas, tieg, tarys artimam savam 

siùtilme, kaltas bus ugnies pragaro DP 2951 ʽKto, prawi, rzecze bliźniemu swemu 

Szaleńcze, będzie winien ognia piekielnegoʼ — formacja utworzona suf. -mė od neoosn. 

*siutil-, wyabstrahowanej z rzecz. *siutila ʽszałʼ lub *siutyla ʽszaleniecʼ (por. GJL II, §§ 

202n., 272; dla kombinacji sufiksów -il- + -m- nie widać paraleli). Pwk. werbalny siut- (por. 

siùsti ʽwpaść w szałʼ) to st. zanikowy do siaut- jak w siaučiù, siaũsti ʽszalećʼ. Pominięte w 

ALEW. 

 siū̃tis, -čio 2 p.a., siūtìs, -iẽs 4 p.a. f./m. gw. 1. ʽjedno uderzenie, cięcie (kosą, sierpem, 

siekierą)ʼ, 2. ʽpasmo pola, łąki zajmowane przez jednego żniwiarza, kosiarzaʼ, 3. ʽpasmo 

pola zasiewane za jednym zamachemʼ, 4. ʽgarść ziarna wsypywana do żarenʼ, 5. 

ʽjednorazowe wyciągnięcie sieciʼ (Vienu siūčiù ištraukė tris šėpelius žuvių ʽZa jednym razem 

wyciągnęli trzy korce rybʼ), 6. ʽzamachnięcie się, uderzenie, razʼ (víenu siūčiù adv. ʽjednym 

zamachemʼ), 7. ʽślad na skórze po uderzeniu, cięciuʼ, 8. ʽostrze kosyʼ (syn. áudeklas). War. 

siūtìs, -čio. Rozmaite konkretyzacje znaczeniowe pierwotnego n.act. z suf. -i̯a- i WSZ siūt- 

⇐ siut-/siaut-, por. siùsti ʽwpaść w szałʼ, siaũsti ʽszalećʼ, por. LEW 790. Paralele: dū̃žis, lū̃žis, 

trū̃kis. Gw. femininum na -i-, siūtìs ʽcięcieʼ, jest porównywalne ze snūdìs, -iẽs ʽsennośćʼ i 

pjū̃vis, -ies ʽżęcieʼ. 

 siuvė́jas 1, 3 p.a. ʽkrawiecʼ, f. siuvė́ja ʽkrawcowaʼ (SD «szwaczka») — n.agt. na -ėjas 

od neopwk. siuv-, wyabstrahowanego z prs. siuvù ʽszyjęʼ (zob. siū́ti); znacz. etym. ʽten, kto 
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szyjeʼ. War. siuvėj̃as, -à 4 p.a. (Kurschat), siuvėjỹs, -ė ̃3 p.a. Odpowiedniki bsł.: łot. šuvẽjs 

ʽkrawiecʼ oraz psł. *šĭv-ějĭ < *si̯uu̯-ēi̯a-, strus. švejĭ ʽszwaczʼ, nazw. pol. Szwiej. Paralele: 

buvė́jas, davė́jas (GJL II, § 97). Zob. też siuvìkas. — Neoosn. siuvėj-: siuvėjáuti ʽtrudnić się 

szyciem, być krawcemʼ, siuvė́jinis ʽzwiązany z krawiectwemʼ, siuvė́jinis a. siuvė́jiškas 

ʽkrawieckiʼ, siuvė́jpalaikis ʽlichy krawiecʼ. 

 siuvìkas 2, 4 p.a. stlit. ʽkrawiecʼ — n.agt. na -ikas od neopwk. siuv-, wyabstrahowego z 

prs. siuvù ʽszyjęʼ, zob. siū́ti. Sufiks jak w plėšìkas, lopìkas, romìkas (GJL II, § 462). War. 

siuvìkis 2 p.a., siùvikis 1 p.a. (O kiti vėl kokius norint lėtus, ir čebatorius ir siuvikiùs, 

budelius ant galo... daro ministrais DP 37821 ʽA drudzy lepak leda prostaki i szewce i 

krawce, i katy na koniec... czynią Ministramiʼ). Zob. LEW 789, ALEW 917n. Odpowiedniki z 

jednej strony w stpr. schuwikis EV ʽszewc, Schuwert [Schuhmacher]ʼ, z drugiej strony w psł. 

*šĭvĭcĭ < *si̯iu̯ika- ʽten, kto szyjeʼ, por. cs. šĭvĭcĭ, šĭvĭca ʽszewcʼ, sch. šávac, šávca ʽkrawiecʼ, 

ros. przest. švec, švecá ʽkrawiecʼ, czes. švec, ševce ʽszewcʼ, stpol. szwiec, szewca ʽkrawiec, 

szewcʼ (⇒ pol. szewc, szewca). Rekonstrukcja pbsł. *si̯uu̯-ika- (BSW 261). Przedsufiksalny 

segment u̯ jest uwarunkowany hiatem laryngalnym, zob. HL 91. — Osnowa psł. *šĭv- < 

*si̯iu̯- < *si̯uu̯-V ukazuje się poza tym w wyrazach *šĭvŭ ʽszew, ściegʼ (sch. šȁv, ros. šov, 

czes. šev, pol. szew), *podŭ-šĭva ʽpodeszwaʼ (strus. podŭšĭva, ros. podóšva, pol. podeszwa) 

oraz *šĭvačĭ ʽkrawiecʼ (pol. gw. szwacz) i *pošĭva ʽposzwa, poszewka; futerałʼ (czes. słc. 

pošva, pol. poszwa). Dwie ostatnie formacje pochodzą od zanikłego iteratywu psł. *šĭvati 

ʽszyć, zszywaćʼ (por. lit. siuvinė́ti). NB. Wadliwe wydaje się objaśnienie formy szewc u 

Borysia 2005, 603: «z pierwotnego *si̯ū-ĭko- z regularnym rozwojem w *si̯ŭu̯ĭko- 

(rozłożenie *ū > *ŭu̯ przed samogłoską)». 

 sývai 1 p.a., sỹvai, -ų 2 p.a. m.pl., też sg. sývas 1. ʽsok roślinny, żywicaʼ, 2. ʽsyrop, 

młody miód, lejki miódʼ, gw. 3. ʽsok tytoniowy; oleista ciecz, osad w fajceʼ (syn. sãparas), 

4. gw. ʽsoki trawienneʼ, 5. gw. ʽcuchnąca wydzielina z ust trupaʼ (por. pỹkčiai). SD syvas 

«miod wyborny, treść miodu, patoka». War. z wtórnym š-: šỹvas 2 p.a. ʽkwas chlebowy 

domowego wyrobu; słabe piwo, cienkuszʼ (por. LEW 996). Odpowiednik łot. sīvs ʽgnojówka; 

olej konopny; garbnikʼ. Z pb. *sī-u̯a- < pie. *sih1-u̯ó- (transponat), zob. HL 39. 

Substantywizacja adi. vb. na -u̯o-, por. typ gývas ⇐ gýti, gijaũ. Pierwiastek taki jak w sijóti 

ʽprzesiewaćʼ (zob.). Znacz. etym. ʽto, co się wysączyło lub przecedziłoʼ. To objaśnienie 

bierze za punkt wyjścia przypuszczenie, że znacz. ʽcedzićʼ i ʽprzesiewaćʼ wywodzą się z 

ogólniejszego znacz. ʽoczyszczać z niepożądanych domieszek, z osaduʼ. Inaczej LEW 791: 

do pie. *sēi-, jak w séilė (zob.). — Drw. syvẽlis 1. ʽzacier z lepszej mąkiʼ, 2. ʽpłyn wyciśnięty 

ze świeżo ugotowanych, nieodparowanych kartofliʼ, 3. ʽsosʼ (zdrob. syvelùkas). 

 sýveida 1 p.a. gw. ʽlisʼ, m.in. u Donełajtisa, por. Sýveida kytra, nuklenkus uodegą, 

bėgo. Niejasne. Może złożenie z véidas ʽtwarzʼ w II członie. I człon zagadkowy. 

 skabà 4 p.a. przest., gw. 1. ʽskobel, złączeʼ, 2. ʽdruciane okucie buta z drewnianą 

podeszwąʼ (war. skãbė), 3. ʽmetalowa haftka, zapinkaʼ, 4. SD «podkowa» — zapoż. ze stbłr. 

skoba, skaba, por. błr. skabá, -ý, ros. skobá, -ý ʽskobel, rygiel, zasuwa, klamraʼ (SLA 197, ZS 

49, LEW 790, ĖSBM 12, 97).  

 skabýti, skabaũ, skabiaũ 1. ʽskubać, lekko pociągać, szarpać, szczypać, zrywać 

(owoce, strąki, liście), obrywać, zrywać po trochu (np. o zającu), 2. ʽzdzierać korę, łupinęʼ, 

3. ʽtargać tkaninę, rozrywać na kawałki, na strzępyʼ. Refl. skabýtis przen. ʽrwać się do czego, 

mocno czegoś pragnąćʼ (Akliai skãbos ant avižų ʽKonie rwą się do owsaʼ). Odpowiednik łot. 

skabît ʽobcinać gałęzieʼ. Iterativum na -y- od pwk. skab- < pie. *skabh- ʽdrapać, skrobać, 

kratzen, schabenʼ (LIV
2 549, de Vaan 541), por. łac. scabō, -ere ʽdrapać, skrobaćʼ (scabiēs, -

ēi f. ʽchropowatość, szorstki osad, brud, wysypka, świądʼ), goc. skaban ʽskubać wełnęʼ, 
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stwn. scaban ʽskrobać, zeskrobywaćʼ (stwn. schaba, stang. scafa ʽskrobakʼ), gr. σκάπτω 

ʽkopać, podkopywać, okopywaćʼ (zam. *σκάφτω), σκάφη ʽkoryto, dzieża; wanna; miskaʼ, 

σκαφετός ʽdół, jama, rówʼ. Zdaniem Beekesa 2010, 1343 pwk. *skabh- jest «a loan from a 

European substrate language». — Z innymi sufiksami: skabénti ʽskubać, szczypaćʼ, skabė́ti 

(zob. skõbti), skabóti ʽzrywać liście, ociosywać drzewo z gałęzi, krzesaćʼ, skabstýti ʽskubać, 

zrywaćʼ. — Quasiprymarny charakter ma pdg. skàbti, -iù, -iaũ ʽskubać trawę, zrywać liścieʼ 

– od prs. skabiù, które pierwotnie należało do iteratywu skabýti557. — WSO skob- < *skāb-: 

skõbti, -iù, -iaũ m.in. ʽzrywać owoce, kwiaty, liścieʼ (zob.). — Drw. apskabarùs JU ʽrzeźki, 

wesołyʼ, ìšskaptė ʽmała kosa do sianaʼ, skabérda a. skabérla ʽdrzazgaʼ, skabinai m.pl. CGL 

ʽmiesiączka, menstruumʼ, skablỹs ʽhak do wyciągania sianaʼ, skabrùs 1. ʽprędki, żwawy, 

zwinny, obrotny, zaradny, chętny do robotyʼ (war. skãbras, skebrùs), 2. ʽostry – o kosie, 

sierpie, pileʼ, skabtùvas ʽdłutoʼ, skabùklas ʽporęba, miejsce wytrzebioneʼ, skãbtas a. skãptas 

ʽdłuto, rylecʼ (⇒ skaptúoti ʽwydłubywać co z drewna, dłutować, drążyć; gryźć coś twardego, 

co powoduje charakterystyczny odgłos, chrupaćʼ), skabùs ʽostry, dobrze tnący (o ostrzu)ʼ. 

 skãdai, -ų 2 p.a., skadaĩ, -ų̃ 4 p.a. m.pl. ʽschodyʼ (Nukrito nuo skãdų ʽSpadł ze 

schodówʼ) — zapoż. z pol. schody, -ów (⇐ schodzić w dół). Zob. też trẽpai. 

 skaĩčius, -iaus 2 p.a. (m.in. DP), skaičiùs 4 p.a. (m.in. DP) 1. ʽliczbaʼ, 2. ʽilość; poczetʼ, 

3. ʽcyfraʼ (Skaičių rašyti nemokėjau ʽNie umiałem pisać cyfrʼ), bè skaĩčiaus adv. ʽbez miary, 

bez likuʼ — dewerbalne nomen na -us od neoosn. skaič̓ - jak w skaičiaũ, prt. do skaitýti 

ʽczytaćʼ i ʽrachować, liczyćʼ (zob.). Znacz. etym. ʽliczenie, zliczanieʼ. Paralele: dáigyti ⇒ 

daĩgius; vaisýtis ⇒ vaĩsius i valkýti ⇒ valk̃ius. SD skaičius «liczba; rachunek», skaičius 

nelygus «licho», skaičių darau «rachuię co», skaičiaus atdavimas «rachunkow oddawanie», 

be skaičiaus «bez liczby, niezlicznie» (syn. nepaskaitinai). Z innym tematem: skaičià (An 

skaičios daug, bet naudos maža). — Drw. skaičiáusias, -ia ʽnajwiększyʼ. Vb. denom. 

skaičiúoti ʽliczyć, wyliczać, podliczaćʼ, refl. skaičiúotis ʽrozliczać się z pieniędzyʼ, ⇒ 

skaičiuõklės f.pl. ʽliczydłaʼ, skaičiuõtė ʽdziecięca wyliczankaʼ. 

 skáidyti, skáidau, skáidžiau ʽdzielić na części, grupy, odłączać, rozpraszać (o wietrze i 

chmurach); drobić; analizowaćʼ, refl. skáidytis ʽrozdzielać się, rozłączać się, rozchodzić sięʼ. 

Odpowiednik łot. skaidît ʽrozcieńczać, osłabiaćʼ — formacja kauzatywna z suf. -y- i SO 

skaid- ⇐ skid-, por. skindù, skìsti m.in. ʽrzednąć, rozpraszać sięʼ, skíesti ʽrozrzedzać, 

rozcieńczaćʼ (pwk. pie. *sḱhei̯d-/*sḱhid-, zob. LIV
2 547n.). Przy założeniu s-mobile można 

skaid-y- powiązać z pbsł. *(s)kaid-ī- w psł. *cěd-i-ti ʽcedzić, oddzielać części stałe od 

płynuʼ, por. rcs. cěditi ʽδιυλίζεινʼ, słń. cedíti, cedím, ros. cedítь, cežú, ukr. cidýty, cidžú, błr. 

cadzícь, cadžú, czes. cedit, cedím, pol. cedzić, -dzę (stpol. też cadzić), z pbsł. *(s)kai̯d-ī-, 

znacz. etym. caus. ʽsprawić, że coś się od czegoś oddziela, odłączaʼ. Zob. BSW 263n., REW 

III, 286n., Vaillant III, 418. — Nomina: atóskaida ʽdrzazga; pęknięcie w kłodzie drzewaʼ, 

ìšskaida ʽrozłąka, rozwódʼ, skaidrùs (zob.). Osobno zob. skaistùs. 

 skaidrùs, -ì 4 p.a. 1. ʽjasny, jaskrawy (o blasku), pogodny (o niebie, dniu), słonecznyʼ, 

2. ʽprzezroczysty, niezmąconyʼ, 3. ʽdźwięczny, czysto brzmiącyʼ, 4. przen. ʽwesoły, miły, o 

pogodnym usposobieniuʼ. Gw. saidrùs. Obecność war. skaĩdras, skáidras sugeruje wtórność 

tematu na -u-, podobnie jak w skaistùs ob. skaĩstas, skáistas. Praforma *skaid-ra-, drw. 

dewerbalny od skáidyti (zob.). Znacz. etym. ʽo niebie: takie, na którym chmury uległy 

rozproszeniuʼ. — Drw. skaĩdriai adv. ʽjasno, klarownieʼ, skaidrióji sb. f. ʽwódka czystaʼ. — 

N.m. Skáidriai. 

 skáinioti, skáinioju, skáiniojau 1. ʽzrywać (kwiaty, liście buraków, wiśnie)ʼ, 2. ʽo 

 
557 NB. Przytoczony w LIV2 548 pdg. skabù, skàbti ʽabpflückenʼ nie jest notowany w LKŽ.  
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koniu, owcy: chwytając pyskiem zrywać i żreć, szczypać, skubaćʼ, 3. ʽwyrąbywać, trzebić, 

np. krzaki na łąceʼ (war. s-mobile: káinioti) — iterativum z suf. -o- i neoapofonią SP/SO 

skain̓ - od neopwk. skyn̓ - jak w skýniau, prt. do skìnti ʽzrywaćʼ. Paralele: páinioti ⇐ pýniau ; 

tráinioti ⇐ trýniau (por. też páisioti ⇐ paisiaũ ⇐ pìsti). Neopwk. skyn̓ - tkwi również w 

osnowie nieapofonicznego iter. skýnioti (war. skỹnioti, skynióti). Por. pỹnioti i trỹnioti. NB. 

Starsza postać SO *(s)kan- nie zachowała się. 

 skairùs, -ì 4 p.a. gw. ʽhojny, szczodryʼ (Skairus, kol patsai skatiko neturi), ⇒ skairiaĩ 

adv. ʽhojnieʼ. Osnowa skair- przedstawia alternant na SP/SO, który utworzono od SZ skir- 

jak w skìrti m.in. ʽprzeznaczyć na co, przekazać na czyją korzyśćʼ (zob.). Neoapofonia skir- 

⇒ skair- ma oparcie w kìrti ⇒ káirinti; tìrti ⇒ tairáutis i žìrti ⇒ žairà. Mniej jest 

prawdopodobna przyjęta w LEW 791 więź apofoniczna z goc. skeirs ʽjasny, wyraźnyʼ i psł. 

*ščirŭ ʽczystyʼ (ros. gw. ščíryj), < pie. *skei̯-r- ʽciąć, krajaćʼ. 

 skaistyklà 2 p.a. ʽu katolików: czyściec, miejsce, gdzie dusze zmarłych oczyszczają się 

z grzechów, miejsce okresowej kary pozagrobowejʼ — zaświadczony od XIX w. neologizm, 

którym zastąpiono polonizm čỹščius. Por. pol. czyściec, to ze stczes. čistec, czes. očistec ⇐ 

očistit, kalka ze śrłac. pūrgātōrium ⇐ pūrgāre ʽczyścić, oczyszczaćʼ, zob. Sławski I, 132, 

Machek 104, LEW 792, Bańkowski I, 242. Nomen loci skaistyklà stoi obok tvarstyklà od 

tvárstyti i valstyklà od válstyti, a więc zakłada zanikłe vb. *skaistyti ʽoczyszczaćʼ jako 

osnowę (formacja pominięta w ŽD; LEW 792 niesłusznie bierze skaistùs za osnowę). 

Towarzyszący derywatom na -y- (-sty-) stopień o skłania do rekonstrukcji czas. *skaist-y-, 

gdzie *skaist- jest drw. apofonicznym od neopwk. skyst-, wywodzącego się z prs. skýsta 

ʽrzednie, oddziela się, rozłącza sięʼ (skýdo, skýsti). Paralele: dáigstyti ⇐ dýgst(a); páikstyti ⇐ 

pỹkst(a); švaistýti ⇐ švỹst(a). Znacz. etym. ʽoddzielenie, oczyszczenie (z grzechów)ʼ vel sim. 

 skaistùs, -ì 4 p.a. 1. ʽjasny, czysty, przejrzysty, przezroczysty, klarownyʼ, 2. przen. 

ʽniewinny, niepokalanyʼ, 3. ʽładny, piękny, ślicznyʼ. DP ʽgładki, świetny, ślicznyʼ. Temat na 

-u- wszedł w miejsce starszego tematu na -o-, por. skaĩstas 4 p.a., skáistas 1 p.a. MŽ skaistas 

ob. skaistus (Urbas 336). SD skaistas «błyszczący się; lsknący się, lśniący się; oświecony; 

świetny; zacny». Przymiotnik postwerbalny *skaist-a-/-u- od neoosn. *skaist- ⇐ *skaistyti, 

która jest drw. apofonicznym od neopwk. skyst- ⇐ prs. skýsta ʽrzednie, oddziela się, rozłącza 

sięʼ (prt. skýdo, inf. skýsti). Znacz. etym. ʽprzezroczysty, klarownyʼ. Mniej prawdopodobna 

wydaje się analiza *skaist-as ⇐ *skaistyti, to ze *skaid-sty- (por. skáidyti ʽdzielić, drobić, 

rozpraszaćʼ, które było kauzatywem do skýsti (zob.). Akut uogólniony z osnowy (prs. 

skýsta). Inaczej ŽD 325, który umieszcza skaistas wśród drw. na -sta- pochodzących 

rzekomo ze zmiany *-d-ta- (*skaid-tas). LEW 792 odtwarza osnowę *skaid-s-, ale swej 

rekonstrukcji nie uzasadnia. — Drw. skaisčias b.z.a. żm. ʽpięknyʼ (por. typ pė́sčias), 

skaistẽnis bot. ʽbertram, pierściennik, Pyrethrumʼ (roślina ozdobna i lecznicza), skaistybė SD 

«świetność» (syn. svidybė), «zacność» (syn. aiškybė), skaistyklà (zob.), skaistrùs ʽskaistusʼ 

(w dajnach). skaistumas DP ʽkrasa, śliczność, gładkość, świetnośćʼ, skaistuõlis ʽdorodny, 

piękny, ślicznyʼ. Cps. skaistãturgis ʽostatni targ przed Bożym Narodzeniem, większy od 

innychʼ (Skaistaturgin suvažiuodavo visi bernai ir mergos ʽNa s. zjeżdżali się wszyscy 

kawalerowie i panny [parobkowie i służące]ʼ. Por. šeškãturgis ʽpierwszy targ po Bożym 

Narodzeniuʼ (s.v. šẽškas). — N.rz. Skáistė (n.jez. 2x), Skáistis, Skáistupis 7x (por. pol. 

Skazdubica 1569, n.rz. w Suwalskiem, *Ska(i)stup-ica). N.m. Skáisčiai, Skaistãkaimis, 

Skaistgiriaĩ 2x (⇒ pol. Skajsgiry, Skajzgiry w Suwalskiem, NMP XIV, 5n.), Skaistùpis. — 

Vb. denom. 1. skaistė́ti, -ja, -jo ʽprzejaśniać się, rozjaśniać się (o niebie), wypięknieć (o 

twarzy)ʼ, 2. skaĩstinti ʽrozjaśniać, klarować; zrobić czerwonym, zarumienićʼ, atskaĩstinti 

ʽodnowić (obraz), odświeżyć koloryʼ, refl. skaistinuosi SD «lsknę się». — NB. Formy 

įskaistė́ti ʽzaczerwienić sięʼ oraz skaĩstinti w znacz. ʽrobić czerwonym, rumienićʼ, 
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paskaĩstinti ʽzarumienić, opalić, (twarz) oblać rumieńcem, zaczerwienićʼ należą jako 

warianty s-mobile do czas. kaičiù, kaĩsti ʽogrzać, zagrzaćʼ.  

 skaitýti, skaitaũ, skaičiaũ 1. ʽczytać książkęʼ, 2. ʽodmawiać modlitwyʼ, 3. ʽwykładać, 

być wykładowcąʼ (skaitýti pãskaitą ʽmieć wykładʼ), 4. ʽliczyć, rachować; określać cenę 

sprzedażyʼ, 5. ʽmierzyćʼ (BRB ʽmessenʼ). SD
1 skaitau «czytam; liczę; obrachuię» (syn. 

skaičių darau), įskaitýti ʽmóc przeczytać; wliczyć do rachunkuʼ, paskaitýti m.in. ʽbyć w 

stanie czytaćʼ (Be akinių nebepaskaitaũ ʽBez okularów już nie przeczytamʼ), ʽwykładać 

słowamiʼ, priskaitau SD «przyczytam» [ʽpoliczyć komu, przyznać komu cośʼ], kalka z pol. 

przest. przy-czytam. Refl. skaitýtis ʽliczyć się z czym; rozliczać sięʼ (m.in. DP), prisiskaitýti 

ʽnaczytać sięʼ. Odpowiednik łot. skàitît ʽliczyć; odmawiać (modlitwy, różaniec); czytaćʼ, 

apskàitît ʽoglądaćʼ. Formacja iteratywno-kauzatywna na SO *skai̯t-ī- od *skei̯t-/*ski̯et-, por. 

łot. prs. šķìetu do šķist, šķitu ʽsądzić, uważać, mniemać, przypuszczaćʼ, bezosobowo: 

ʽzdawać się, wydawać sięʼ, šķìetams ʽpozornyʼ (w jęz. litewskim nie ma refleksów SE 

*skei̯t-, ani SZ *skit-). Pb. *skei̯t-/*skit- łączy się przez s-mobile z pie. *ku̯ei̯t- ʽzauważać, 

poznawaćʼ (LIV
2 382n., BSW 135, LEW 792, ALEW 920), SO wed. cetáyati ʽpokazuje, 

ukazuje co komuʼ (zam. *ketáyati < pie. *ku̯oi̯t-éi̯e-), pf. cikéta ʽzauważa, zna, rozumieʼ 

(zam. *cakéta < *ku̯e-ku̯ói̯t-e), por. LIV
2 l.c. — Nomina postverbalia: paskaità ʽwykład, 

odczytʼ, prisiskaĩtėlis ʽpożeracz książekʼ (por. prisiskaitýti), są́skaita ʽrachunek, konto w 

banku; koszt, kosztyʼ ⇐ suskaitýti ʽzliczyć, policzyćʼ (suvèsti są́skaitas ʽzałatwić porachunki, 

odpłacić komu za wyrządzoną krzywdęʼ), skaĩčius (zob.), skaĩtalas ʽczytadłoʼ, skaitìklis 

ʽlicznikʼ, skaitikliai SD pl. «liczmany» [ʽżetonyʼ], skaitìnė ʽliczydłaʼ (SD «rachownicza 

tablica»), skaitìngas 1. ʽlubiący czytaćʼ, 2. ʽdający się czytaćʼ (SD
1 «czytelny», syn. 

skaitytinas), skaitiniaĩ m.pl. ʽczytanki, tekst szkolny przeznaczony do czytania, wybór 

tekstówʼ, skaĩtlius ʽliczba, ilośćʼ (⇒ neskaitlìngas ʽnielicznyʼ; vb. denom. skaitliúoti ʽliczyć; 

wyliczać po koleiʼ, refl. ʽrozliczać sięʼ), gram. ʽliczba gramatycznaʼ, be skaĩtliaus adv. ʽbez 

likuʼ; skaitlùs ʽczytelny, łatwy do odczytaniaʼ (⇒ skaitlìngas ʽłatwy do czytania, czytelnyʼ), 

skaitmė ̃ʽtarcza zegara, cyferblatʼ, skaitmuõ ʽcyfraʼ (neol., por. dalmuõ, daugmuõ, skersmuõ), 

⇒ skaitmenìnis ʽcyfrowy, z cyframiʼ; skaitõvas ʽrecytator, deklamator; rachmistrzʼ. Cps. 

skaĩtvardis gram. ʽliczebnikʼ (neol., por. vard̃as). — Neoosn. skaity-: skaityklà ʽczytelniaʼ, 

skaitykliai m.pl. SD «liczmany», skaĩtymas ʽczytanieʼ, skaitýsena ʽsposób czytania; czytanka, 

lekturaʼ (por. rašýsena), skaitytinai SD «czytelno», skaitýtinė przest. ʽliteraʼ, SD «czytanie» 

(skaitytinė giedamoji przest. ʽnutaʼ), skaitýtojas ʽczytelnikʼ, SD też «rachmistrz» 

(suskaitytojas SD «rachownik»), skaitýtuvai a. skaitytùvai m.pl. ʽliczydłaʼ. — SZ *skit-: łot. 

šķitu prt. ʽsądziłem, myślałemʼ, šķitums ʽpozór, przypuszczenieʼ. Przez s-mobile ma 

nawiązanie w psł. *kĭt-, por. scs. čĭtǫ, čisti ʽliczyć, czytać, czcić, szanowaćʼ, ros. sočtú, 

sčéstь ʽuznać zaʼ, przest. ʽpoliczyćʼ, počtú, počéstь przest. ʽuznać zaʼ, pročtú, pročéstь 

ʽprzeczytaćʼ (ob. pročitátь), stpol. cztę, czciesz, czyść ʽczytać, rozumiećʼ, czes. čtu, čísti 

ʽczytać, liczyćʼ (BSW 135, Boryś 105). Nomen: scs. čĭstĭ ʽcześć, szacunek; stopień, godność; 

uroczystość, świętoʼ, ros. čéstь ʽszacunek, poważanie, zaszczytʼ < psł. *kĭt-tĭ- < pie. *(s)ku̯it-

ti- (por. sti. cítti- f. ʽzamiar, rozsądekʼ). — WSZ *(s)kīt-: scs. počitati ʽczytaćʼ, sch. čìtati, 

ros. čitátь ts., czes. počítati ʽliczyć, uważać zaʼ, ros. počitátь ʽuważać zaʼ, < pbsł. *(s)kīt-ā-. 

 skalà 4 p.a. 1. ʽodłupany kawałek drewna, szczapa, drzazga smolna, łuczywoʼ (łot. 

skals a. skala ʽdrzazga; łuczywoʼ), 2. ʽgontʼ, 3. ʽodłupany kawałek kamieniaʼ, 4. ʽglinka, 

skała zawierająca materiały ilasteʼ, 5. ʽwapień, kamień wapiennyʼ (syn. klintìs) — struktura 

dwuznaczna: 1° sb. postverbale na -ā- od *skalyti, co było iteratywem na SO do skeliù, skélti 

ʽrozszczepiać, łupaćʼ, 2° nomen prymarne, apofoniczne, *skal-ā- ⇐ skel-; znacz. etym. n.act. 

ʽszczepanie, łupanieʼ, konkretyzowane w znacz. wyniku czynności (por. pol. gw. dranka, 

dranica ʽszczepka, łuczywoʼ ⇐ drzeć błonki ʽłupać łuczywaʼ, SGP I, 366, 381). Paralele: 

skarà ⇐ skérti; sagà ⇐ sègti; lakà ⇐ lèkti. Należy uwzględnić możliwość derywacji 
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deprefiksalnej typu atóskala, atskalà ⇒ skalà. Możliwe, że pierwiastek na SO tkwi również 

w łac. culter, -trī m. ʽnóż, nożyczkiʼ < pie. *(s)kolh2/3-tro- (por. de Vaan 151). — Wzdłużony 

SO *skōl-ā- widać w słowiańskim, por. ros. skalá ʽskałaʼ (gw. ʽkamieńʼ), słń. skála ʽskałaʼ 

(gw. ʽdrzazga, łuczywoʼ), pol. skała ʽwysoka góra kamienna, wielki głazʼ, stpol. m.in. 

ʽszczelina, szpara w ziemi lub skaleʼ. Nie wiadomo tylko, jaką przyjąć tu osnowę: *skaliti 

czy *skoliti? — Drw. skalánda ʽdrzazga, szczapaʼ (war. skilánda, skelénda), skalìnė a. 

skalỹnė ʽkosz wypleciony z drzazgʼ, skalū̃nas ʽłupek, skała dzieląca się łatwo na cienkie 

płytkiʼ (neol.), skalùs ʽdający się łatwo łupać, szczepaćʼ, skalì malka, skalioji klintis (SD 

«łupny, szczepny»). Cps. skalãmedis a. skálmedis ʽbierwiono, z którego łupie się szczapyʼ 

(por. mẽdis, syn. šakalm̃edis), skálskelis ʽnóż do łupania szczapek na łuczywaʼ (por. skélti). 

Por. łot. drw. skaliņš ʽszczapka, zapałkaʼ, cps. skal̂gans2 a. skàngals ʽszczapa, gontʼ < skal-

gals (l-n lub n-l z dysymilacji l-l). Osobno zob. prãskalas. 

 skãlas 4 p.a., skalà 4 p.a. przest. ʽptak z bajki, gryfʼ. Niejasne, por. LEW 793. 

 skaláuti, skaláuju, skalavaũ 1. ʽo rzece, fali: uderzać o brzeg, pluskać; o wodzie: 

wypłukiwać grunt z brzeguʼ (Upio vanduo skaláuja krantus ʽRzeka wypłukuje brzegiʼ), 2. 

ʽobmywać przez zanurzanie w cieczy, płukać, płukać bieliznę; płukać gardło poruszając 

płynem, gulgoczącʼ, 3. gw. ʽbić, prać kogo; mieć rozwolnienie; plotkować, obmawiaćʼ, 4. 

gw. ʽburczeć w brzuchuʼ, paskaláuti ʽobmyć, opłukaćʼ, praskaláuti ʽprzepłukaćʼ. SD 

skalauju «płoczę co» (syn. skalbiu, plaudžiu) — suf. -auti wskazuje na vb. denominativum 

od *skala lub *skalas (por. ìšskalos f.pl. ʽwoda, którą wypłukano jakieś naczynie, 

popłuczynyʼ). Dalszy wywód niepewny, zob. LEW 793. Mniej prawdopodobny byłby wywód 

bezpośrednio z czas. skeliù, skélti m.in. ʽłupać, rąbaćʼ (por. typ žvalgáuti ⇐ žvelg̃ti). — Z 

innym sufiksem: skalúoti ʽpłukaćʼ, co ma nawiązanie w łot. skaluôt tr. ʽpłukaćʼ, intr. 

ʽchlupotać (o odgłosie wody uderzającej o łódź)ʼ, ⇒ iter. skalinât ʽpłukaćʼ (ME III, 869 

zestawiał to ze stisl. skola ʽobmywać, płukaćʼ, norw. skvala ʽpluskaćʼ). — Drw. skaláutoja 

ʽpraczkaʼ, skalãvimas ʽprzybój, głośne uderzanie fal o brzeg (morza); płukanie (bielizny, 

gardła)ʼ. — Tu też skalandà ʽmiejsce wypłukiwane przez wodęʼ (w LKŽ XII, 689 cytowane z 

jednego tylko źródła). Od tego pochodzi szerzej znane vb. denom. skalandúoti tr. ʽporuszać 

cieczą w naczyniu, w wiadrze, wzburzać ciecz, bełtać; obmywać naczynie wprawiając w 

ruch zawartą w nim wodę, byle jak myćʼ, intr. ʽo cieczyʼ: chlupać, chlupotać, przelewać się 

wydając charakterystyczny odgłos, np. o wiezionej na wozie niepełnej beczce piwa; burczeć 

w brzuchuʼ. Z innym sufiksem: skalañdinti ʽporuszać cieczą w naczyniu, w wiadrzeʼ. 

suskalañdinti ʽkołysząc naczyniem zbełtać mleko ze śmietanąʼ.  

 skalb̃ti, skalbiù, skalbiaũ 1. ʽprać bieliznę przy pomocy kijankiʼ (žlùgtą skalb̃ti), 2. 

ʽmocno uderzać, bić, tłucʼ, 3. przen. ʽzachłannie jeść; szybko iść, biecʼ — wokalizm st. o 

wskazuje na czas. quasiprymarny, zbudowany na podstawie prs. iter. skalbiù do *skalbyti 

(por. niżej neoosn. skalby-). Por. ángti ob. ángyti (⇐ éngti), rángti ob. rangýti (⇐ reñgti). 

Prymarny czas. *skelbti nie zachował się. Jest za to ślad po st. zanikowym *skulb-, por. sb. 

priskulb̃tas ʽdeska lub ławeczka, na której pierze się przy użyciu kijankiʼ, war. prýskulbtas 

(priskult̃as) i bez apofonii: priskalbtas b.z.a. Brak etymologii. LEW 793 odsyła do skel- jak w 

skélti, co niewiele wyjaśnia. — Drw. skalb̃inti 1. ʽprać bieliznę, uderzając ją kijankąʼ, 2. 

ʽmalować, bielićʼ, skalbyti, -iju, -ijau b.z.a. przest., gw. ʽbielićʼ (SD skalbiju veidų «bielę 

twarz», syn. baltinu veidų). Nomina: skalbė́jas, -ė́ja ʽpracz, praczkaʼ, skalbẽnė ʽpranie 

bielizny; rzeczy przeznaczone do praniaʼ, skalbiniaĩ m.pl. 1. ʽodzież spodnia, bielizna; 

prześcieradła, ręcznikiʼ, 2. ʽbielizna przeznaczona do prania, gotowaniaʼ, 3. ʽślady 

miesiączki na bieliźnieʼ (por. skalbiãkai), lóvos skalbiniaĩ ʽbielizna pościelowaʼ, Skalb̃stas 

n.rz. (zakłada zanikłe frq. *skalbstyti; por. pláustas, skirp̃stas i raĩstas), Skalb-upis n.rz., 

skalbtuvė ̃ ʽkijanka praczkiʼ. — Neoosn. skalby-: skalbyklà ʽpralniaʼ (por. n.rz. Skalbyklà, 
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Skalbỹklos), skalbỹnė ʽpomost nad wodą, służący do prania, płukaniaʼ. 

 skáldyti, skáldau (war. skáldiju), skáldžiau (war. skáldijau) 1. ʽszczepać, łupać, 

rozłupywać, rąbać (drewno)ʼ, SD
1 «szczepam», 2. ʽrozbijać na kawałki, łupać (kamień, 

orzechy), szczepać (drzazgi na łuczywa)ʼ, 3. ʽobijać, tłuc, kruszyć (kamień)ʼ, 4. ʽkroić na 

kawałkiʼ, 5. ʽrozkrawać warstwami, płataćʼ, 6. ʽsilnie uderzać, walićʼ, 7. ʽrozdrabniać grunt 

ornyʼ, 8. ʽmocno kaszlećʼ, 9. ʽpocierać zapałkęʼ. Analiza synchroniczna: skál-dyti, iter. na -

dy- do tr. skélti ʽszczepać, łupaćʼ (zob.). Analiza diachroniczna: skáld-yti, caus. na -y- do intr. 

skéldėti ʽpękać, rozpadać sięʼ (zob.). Wtórny war. skéldyti. — Drw. skaldà ʽtłuczeń, drobno 

tłuczony kamień; szczapa, łuczywoʼ, skald̃ė ʽłuczywoʼ, skaldinỹs ʽpokruszone kamienie, 

gruby żwirʼ. — Neoosn. skaldy-: skaldyklà ʽkamieniołom; tartakʼ (por. daryklà ⇐ darýti), 

skaldytùvas ʽmłot kamieniarskiʼ. 

 skãlyti, skãlija, skãlijo ʽprzeciągle szczekać; szczekając gonić zająca; skomleć, 

skowytaćʼ, skaliju SD «skomlę, skomli pies» (syn. unkščiu) — zapoż. ze stpol. skolić ʽujadać 

– o psieʼ, później ʽwydawać głos taki jak pies łaszący się, albo rozchciwionyʼ (Pies skoli, 

skuli, skomli, gdy się łasi, L.). Por. LEW 794. Brak w SLA, ALEW i POLŽ. Na gruncie 

litewskim rozwinęły się dodatkowe znaczenia: ʽdokuczać nieustannym mówieniem, 

paplaniemʼ i ʽwrzeszczeć, drzeć się podczas kłótniʼ, apskãlyti ʽobmawiać kogo, opowiadać o 

kimś coś złegoʼ. — Neoosn. skal-: skãlinti ʽszczekać, skomleć; kwilić (o dziecku)ʼ, skalióti, -

ju, -jau ʽobmawiać kogo, szerzyć plotkiʼ, nomina: skalìkas ʽpies gończy, myśliwski; ogar, 

zwł. używany do polowania na zająceʼ558, przen. skalìkas ʽgaduła, paplaʼ, skalìšius ʽpies 

gończyʼ (por. ŽD 317). 

 skalpti: išskalpti, išskalpiu, išskalpiau stlit. ʽwyryć, wyrznąć, wyrzeźbić – o snycerzu, 

grawerzeʼ (BRB), drw. skalpėjas BRB ʽsnycerz, Steinschneiderʼ — pwk. skalp- alternuje ze 

SZ skilp- (gw.), por. skìlpa ʽodłupany kawałek drewna, szczapaʼ, skilpẽlis ʽdrzazga na 

podpałkęʼ oraz skilp̃stas a. skìlpstas ʽrosocha, rozwidłona gałąź służąca do suszenia 

przyrządu rybackiego «ūdos»ʼ (co jest sb. postvb. od *skilpstyti, por. skirp̃stas, kùlstas, 

pláustas). Bez etymologii. 

 skalsà 4 p.a. 1. ʽdostatek, obfitośćʼ, SD «obfitość» (syn. gausybė), «przybywanie; 

przymnożenie», 2. gw. ʽwielka ilość, zapasʼ (war. atskalsa b.z.a. ʽzapasʼ), 3. gw. ʽbogactwo, 

majątekʼ, 4. gw. ʽpowodzenieʼ, 5. gw. ʽzrośnięte ze sobą dwa owoceʼ — rzeczownik 

postwerbalny z suf. -ā- od neoosn. skals- ⇐ skalsė́ti ʽwystarczać na długoʼ (war. skelsė́ti), 

zob. skels̃ti ʽbyć pod dostatkiemʼ. — Drw. skalsùs, -ì ʽobfity, sowity, dostateczny, długo 

trwający, sytny (o pożywieniu), na długo wystarczający, ekonomicznyʼ, skalsùs dárbas 

ʽpracochłonna robota, której nie można szybko wykonaćʼ, skalsus DP ʽspory, długo 

trwającyʼ, SD «dostatni; obfity; sowity» (syn. gausus), nemiskalsu SD «niesporo mi» (syn. 

nemiskelsa), ⇒ skals̃iai adv. ʽoszczędnie, wydajnie; obficie, hojnieʼ, SD «obficie» (syn. 

gausiai), «sowicie, sowito»; skalsýbė a. skalsỹbė ʽdostatek, dostateczna ilośćʼ. Osobno zob. 

skals̃ė. Cps. skalsadarb̃is ʽkto pracując oszczędnie używa materiałuʼ (por. dárbas). 

 skalsà! gw. interi. Gdy spotyka się jedzących, mówi się Skalsà! War. Skals̃ą! Skalsą 

valgant! Duok dieve skalsos! W roli wykrzyknika występuje tu sb. skalsà ʽdostatek, obfitośćʼ 

 
558 Wbrew LEW 794 (s.v. skãlyti) nie należy tu zapis stpr. scalenix EV ʽlegawiec, Vorlaufʼ [ʽVorstehhundʼ]. Ten 

hapaks zawiera błędną literę <c> zam. <t>. Gdy się przyjmie lekcję [staleniks], stanie się jasne, że chodzi tu 

o drw. na -enik- od czas. stallit ʽstaćʼ. Znacz. etym. ʽtaki, co stoi, staczʼ. Niem. Vorstehhund, pol. legawiec 

(pies legawy) oznaczają psa, który zwietrzywszy zwierzynę nie goni jej, lecz kładzie się i czeka na przybycie 

myśliwego. Por. przytoczenie z J.K. Haura w słowniku Lindego: ʽ[Legawiec] ułożony jest na to, aby blizko 

już mając przed sobą kuropatwy, abo inne ptastwo, położył się na ziemi, abo warował, z miejsca tego dalej 

nie postępując dla spłoszenia, a na swego pana się oglądając, ogonem mardując, pana ostrzegałʼ (L. II, 611). 
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(zob.). — Skalsù! lub Skals̃u! mówi się, gdy w domu, do którego się wchodzi, ludzie siedzą 

przy jedzeniu albo pieką chleb; wyraża się przez to życzenie, aby jedzenia/chleba było sporo, 

aby go prędko nie ubywałoʼ. Por. Otrębski 1934, 426. 

 skals̃ė 2 p.a., skálsė 1 p.a. bot. ʽsporysz, grzyb pasożytujący na kłosach żyta, Claviceps 

purpureaʼ, też ʽpewien środek leczniczyʼ (Seniau skálses moterys rinkdavos vaistam 

ʽDawniej kobiety zbierały sobie sporysz na lekarstwoʼ). War. skalsà: Juodas didelis grūdas 

yra skalsà ʽCzarne wielkie ziarno to «skalsa»ʼ. Kūlė nuo kviečių, o skalsà nuo rugių ʽGrzyb 

w pszenicy to «kūlė», a w życie to «skalsa»ʼ. Zdaniem LEW 794 skals̃ė należy do skalsà 

ʽdostatek, obfitośćʼ (zob.). Por. Brückner 510 (s.v. spory), który objaśnił pol. sporysz 

ʽClavicepsʼ jako ʽroślinę sporo (rychło) rosnącąʼ, por. pol. przest. sporzyć się ʽprzyrastać, 

przybywać, mnożyć sięʼ. Cps. skals̃agrūdis a. skals̃grūdis ʽsporyszʼ (por. grū́das), 

skals̃rugiai m.pl. ʽżyto zagrzybione sporyszemʼ (por. rugỹs).  

 skálti, ską̃la, skãlo gw. ʽo roślinie: kiełkować, wydobywać się z ziemi, wschodzićʼ 

(Žolė truputį ską̃la ʽTrawa trochę [już] kiełkujeʼ) — neosimplex pochodzące z metanalizy 

formy praskálti. Ta ostatnia powstała drogą synkopowania formacji zwrotnej pra-si-kálti 

m.in. ʽwzejść, wykiełkowaćʼ, dosł. ʽprzebić sięʼ, zob. kálti. Paralelne neosimplicia to skáutis, 

stvérti i zgrìbti. — Drw. praskálti ʽprzetrzeć sięʼ (Megztinio rankovės praskãlo ʽRękawy 

swetra przetarły sięʼ). 

 skalū̃nas 2 p.a. gw. ʽsiekiera o wielkim ostrzuʼ (Paskolink skalū̃ną, malkas skaldysiu 

ʽPożycz [mi] siekiery, będę łupał drewnoʼ) — zapoż. z błr. kalún, -á ʽciężka siekiera o 

klinowatym ostrzu, służąca do łupania drewnaʼ (por. ĖSBM 4, 201). Zmiana nagłosu została 

spowodowana adideacją do czas. skáldyti ʽłupać na szczapyʼ i do rzecz. skalà ʽszczapaʼ. 

 skamarãkas 2 p.a. stlit., gw. ʽgrajek, dudarz, skrzypek, wędrowny muzykantʼ, war. 

skamarokas CHB — zapoż. ze stbłr. skomoroxъ, por. błr. skamaróx, -a, ros. skomoróx. Zob. 

SLA 197, LEW 794n., ĖSBM 12, 108n. (brak w ALEW). Nazw. Skamarãkas, Skamerakas 

b.z.a., Skamarakà, Skamarokas b.z.a. — War. synkopowany: skamrãkas, skamrõkas (por. 

karvõjus, sirmėtnykas). — War. skámbrakas ʽgrajekʼ (nazw. Skambrakas b.z.a.) pokazuje 

insercję b do wtórnej grupy m-r (por. kumbrotas s.v. kamarótas) oraz akut, który wymaga 

rekonstrukcji *skámrakas < *skãmarakas, czyli założenia obocznej akcentuacji na 

pierwiastku. Por. pámšalas < pãmušalas i támsta < tãmista. 

 skambė́ti, skam̃ba (war. skámba), skambė́jo ʽwydawać dźwięk, brzmienie, dźwięczeć, 

brzęczećʼ. DP ʽbrzmiećʼ. SD skumba/atsiliepia balsas «rozlega się głos», skumbu «brzmię». 

Odpowiednik łot. skàmbêt ʽdźwięczećʼ. Pochodzi od interi. skam̃bt, skámbt oznaczającej 

m.in. dzwonienie, granie na instrumencie smyczkowym. Por. syn. skìmbtelėti od interi. 

skìmbt. Inaczej LEW 795, który suponuje zmianę pierwotnego pwk. *skan- (por. łot. skanêt 

ʽbrzmieć, dźwięczećʼ, skaņa ʽdźwięk, tonʼ) na *skan-b- i *skam-b-. Problem stanowi -b-, 

którego nie można uznać za formant tematu werbalnego (por. ALEW 922). — Drw. skam̃binti 

caus. ʽwywoływać dźwięk, brzęk, dzwonić, dawać znak dzwonkiem, brząkać, grać na 

fortepianie, kanklach, gitarze; telefonowaćʼ (SD skumbinu «brząkam we dzwonek», 

skumbinu unt striūnų «brząkam na stronach»). Postverbalia: paskambaĩ m.pl. ʽpodzwonne, 

dzwonienie po umarłymʼ (syn. varpaĩ, pazvanaĩ), skam̃balas ʽcoś, co wydaje dźwięk, 

dzwoneczek; dzwon; dzwonienie dzwonem lub dzwonkiem; członek męskiʼ (por. łot. 

skambulis ʽmały dzwonʼ), skambùs ʽdźwięczny, głośny, donośnyʼ, skambùtis ʽdzwonekʼ. — 

Odmienny rozwój znaczeniowy zachodzi przy łot. skamb-, por. skam̃bât, skam̃bât2 

ʽrozszczepiać się, łupać się na drobne kawałkiʼ. Nomina: skam̃ba, skàmba2 ʽ(większa) 

szczapa drzewa; ułamana część czego, odłamekʼ, skambala ʽszczapaʼ. 

 skandìnti, skandinù, skandinaũ 1. ʽtopić, zanurzać, pogrążaćʼ (Pàts skę̃sta ir ̃ kìtą 
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skandìna ʽSam tonie i [jeszcze] drugiego pogrążaʼ), 2. ʽkrzywdzić kogo, szkodzić komuʼ 

(Skandìnt žmogaus aš nenoriu ʽNie chcę krzywdzić człowiekaʼ), 3. bibl. ʽpiętnować, 

potępiać, skazywać na piekłoʼ, war. skandýti, skandénti — causativum z suf. -in-/-y- lub -en- 

i SO skand- ⇐ skend-. por. skéndėti ʽtonąćʼ. Paralele: brandìnti ⇐ brę́sti; gramzdìnti ⇐ 

grim̃zti; gadìnti ⇐ gèsti. Cps. nuskandìnti ʽutopić, pogrążyćʼ (SD nuskundinu «pogrążam»), 

paskandìnti ʽutopić, zatopićʼ, DP ʽpotępić, potopić, zatopićʼ (SD paskundinu «posądzam 

kogo, potępiam»), ⇒ paskandìnimas DP ʽpotępienie, potop, zatracenieʼ, SD «potępienie». 

Refl. nusiskandìnti ʽutopić sięʼ. — Odpowiednik stpr. °skandin- występuje w peryfrazie z 

imiesłowem: assai... auskandinnons ENCH ʽpogrążyłeś, utopiłeś, du hast erseufftʼ. — Drw. 

paskandà 1. ʽwezbranie rzeki; potop, zagłada świataʼ (SD
1 paskunda «potop»), 2. 

ʽpotępienie, utrata zbawieniaʼ, 3. ʽpiekłoʼ (syn. prãgaras); skandẽnė ʽgrząskie bagno, topielʼ, 

skandorius CGL ʽtopielecʼ, skandùkas a. skandìklis ʽciężarek u wędki, u sieciʼ, skanduõlis a. 

skanduonìs ʽtopielecʼ (war. do skenduõlis, skenduonìs), skanduolỹs, zwykle pl. skanduoliaĩ 

ʽgłębia wody, głębinaʼ. 

 skánskonis, -io 1 p.a. ʽcoś bardzo smacznego do jedzenia a. picia, smakołykʼ, war. 

skanskonas, skánskonė (m.in. CGL) — złożenie tautologiczne, które łączy w sobie alternanty 

skan- (SO) i skon- (WSO) przymiotnika ʽsmacznyʼ, zob. skanùs. Paralele: mãžmožis, 

gérgėris. Por. LEW 795, ALEW 922. 

 skanùs, -ì 4 p.a. 1. ʽsmaczny, mający dobry smak (o potrawach, napojach)ʼ, 2. przen. 

ʽsprawiający przyjemność, przyjemny (zapach, sen)ʼ, 3. przen. ʽmiły, pociągający, 

sympatycznyʼ, 4. przen. ʽchętny, skłonny do czegoʼ, 5. przen. ʽo głosie: dźwięczny, donośny, 

głośnyʼ (por. łot. skaņêt ʽbrzmieć, dźwięczećʼ, skaņa ʽdźwiękʼ), 6. przen. ʽmocny, silnyʼ. 

Leskien 1884, 373, za nim ME III, 879 i LEW 795 zestawiali lit. skan- ze st. wzdłużonym 

*skān- jak w odpowiedniku łot. skāns (skãņš) ʽnienaturalnie kwaśny, kwaskowaty, 

słodkokwaśnyʼ (⇒ skānêt ʽkwaśniećʼ). Brak refleksów SE †sken-. Dalsza etymologizacja 

niepewna, zob. LEW, ALEW 922. — Drw. skanės̃is ʽsmakołykʼ, skanulỹs ʽsmaczny kąsekʼ, 

skanumýnai m.pl. ʽsmaczne rzeczy, potrawyʼ. Cps. skanės̃tas ʽprzysmak, smakołykʼ (por. 

ė́sti), skánliža c. ʽsmakoszʼ (por. liẽžti), do tego złożenie tautologiczne: skánskanis ʽbardzo 

smacznyʼ jako wariant do skánskonis (zob.), por. sénsenis. — Vb. denom. skanáuti 

ʽsmakować, próbować smaku (potrawy, napoju), kosztowaćʼ, skanavóti ʽkosztowaćʼ, skãninti 

ʽpoprawiać smak, zaprawiać jedzenie okrasą; słodzić herbatęʼ, skãnintis 1. ʽchwalić smak 

jedzenia, rozkoszować się smakiemʼ (3 os. skãninas ʽmówi, że mu smakujeʼ), 2. ʽzachwycać 

się, np. końmiʼ, 3. ʽcieszyć się z cudzego nieszczęściaʼ (Skãninas, bjaurybė, iš kito bėdos 

ʽCieszy się, paskudnik, z cudzego nieszczęściaʼ). — WSO skon- < *skān-: skánskonis (zob.), 

skõnis (zob.), vb. denom. skonė́ti ʽmieć jakiś smak, smakować, kosztowaćʼ. 

 skãpas 4, 2 p.a. gw. 1. ʽkastrowane zwierzę, zwykle baranʼ (Skapą pjauk, ne baroną – 

bus riebesnis ʽZarżnij skopa, nie barana, będzie tłuściejszyʼ), 2. ʽeunuchʼ — zapoż. ze stbłr. 

skopъ ʽkastrowany samiecʼ (zob. LEW 795, ĖSBM 12, 145). War. skãbas, škãpas. — Drw. 

skãpčius ʽkastrowany baranʼ ⇐ stbłr. skopecъ, -pca ts., por. błr. skapéc, -pcá ʽkastrat, 

eunuchʼ. Vb. denom. skãpinti a. skãpyti ʽtrzebić, kastrowaćʼ ⇐ stbłr. skopiti (⇒ skãpintojas 

ʽkastratorʼ). — N.m. Skãpiškiai 3x, Skãpiškis 4x. 

 skãpė 2 p.a. gw. ʽszafa dwudrzwiowa na ubrania lub na naczyniaʼ, war. m. skãpas, 

skãpis — zapoż. ze śrdn. skap n. ʽszafa; naczynieʼ, por. niderl. gw. schap ʽpółka w szafie 

naściennejʼ (nwn. gw. Schaff n. ʽszafaʼ). Tu też łot. skapis, skaps ⇐ śrdn. schap. Por. LEW 

795, Jordan 87. Por. šėpà i spìnta. 

 skarà 4 p.a. 1. ʽszeroka chusta wełniana zarzucana na plecy a. głowęʼ, 2. ʽcienka 

chustka na głowęʼ, 3. ʽstrzęp, frędzla, gałganʼ, 4. ʽwłókno lnu, konopiʼ. Pl. skãros 1. 
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ʽpieluchyʼ, 2. ʽodzież, suknia, bieliznaʼ, 3. SD
1 skaras f.pl. «kudła» [ʽkosmyk włosów, kłak; 

sierść ze skóry zwierzęcejʼ, SPXVI], skaros šaknių SD «kosmaciny, włochaciny». 

Odpowiednik łot. skara ʽkędzierzawa wełna, kudły, sukno, oderwany kawałek, strzępʼ. Pb. 

*skar-ā-, dewerbalne abstractum typu τομή od pwk. skér-C, stojącego w alternacji ze SZ 

skìr-C/skùr-C < pie. *(s)kerH-/*(s)kṛH- ʽoddzielać, odrywaćʼ (LIV
2 558). Znacz. etym. ʽto, 

co oderwano, urwanoʼ ⇒ ʽurwany kawałekʼ, zob. skérti, skìrti i skùrti. Por. Būga, RR III, 

950, LEW 796, ALEW 923. Odpowiedniki ie.: psł. *skora ob. *kora, por. ros. przest. skóra 

ʽskóra na cieleʼ ob. korá ʽkora, skorupaʼ, pol. skóra ob. kora, czes. przest. skora ʽkora drzewʼ 

ob. kůra ʽkora, skórka, skorupaʼ; stwn. scara ʽoddział wojskaʼ, nwn. Schar f. ʽgromada, 

tłum; zastęp, hufiecʼ, ang. share ʽudział w czymśʼ (znacz. etym. ʽto, co komuś wydzielonoʼ). 

Por. jeszcze stwn. scaro, nwn. Schar f./n. ʽlemiesz, krój pługaʼ, ang. share ts. — Drw. 

ãtskaras ʽstrzęp wiszący, frędzlaʼ, beskãris ʽo lnie: bez dobrych włókienʼ, beskãrės ãvižos 

f.pl. ʽowies z małą ilością ziarnaʼ, paskarỹs ʽpodstrzesze, miejsce pod częścią strzechy 

wystającą poza ściany budynkuʼ, skaraĩnis ʽo psie: kędzierzawyʼ, skaranda: SD <skarundos> 

«łachmany» (por. skalánda ⇐ skalà), skarẽlė 1. ʽchustka na głowę a. na szyjęʼ, 2. ʽchustka 

do nosaʼ, 3. ʽpieluchaʼ, skarelė nosiesp SD «chustka do nosa», skarẽlis ʽstrzęp, szmatkaʼ, 

skarìnės f.pl. ʽmiesiączkaʼ (znacz. etym. ʽto, co plami bieliznęʼ, por. añdrapanės), skarìnis 

ʽręcznikʼ, skarulỹs ʽścierka, strzęp, szmataʼ. — Cps. skaradrìskis ʽoberwaniecʼ (por. drìksti), 

skarãmedis bot. ʽkrzew trzmielina, Evonymusʼ (por. mẽdis), skárgaliai m.pl. ʽłachmany, 

szmatyʼ (por. gãlas), skarm̃alas (zob.), skãrmatas (zob.). Por. łot. skarums ʽprzyprawaʼ 

(znacz. etym. ʽcoś ostrego, tnącegoʼ). — Vb. denom. skarótis ʽobrastać włosami, stawać się 

kosmatymʼ, SD skarotu tumpu «kosmacieię»), skarotas SD «kosmaty, włochaty; kudłaty, 

kudła», šuo skarotas SD «kudła, pies kudłaty», ⇒ skaročius SD «[ktoś] kosmaty, włochaty». 

Inchoat. skárti, skársta a. ską̃ra, atskãro ʽdrzeć się, obrywać się, strzępić się (o dolnej części 

odzieży)ʼ. — apskarlóti ʽubrać kogo w łachmany; nieładnie ubraćʼ – od zanikłego nomen 

*skar-la, *skar-lys. Neoosn. skarl-: skarliū̃tas ʽłachman, stare, nędzne, podarte ubranie, 

strzęp tkaninyʼ, skarlū̃tas 1. ʽłachmanʼ, 2. ʽłachmaniarz; człowiek nie budzący zaufaniaʼ 

(por. pol. łachmyta, łachudra). — War. z nagłosem skv- (v-mobile): skvarliū̃tas, skvarlū̃tas, 

skvarlỹs ʽstrzęp; postrzępione ubranieʼ (por. oboczność skverb̃ti : skerb̃ti). 

 skarãbnas, -à 4 p.a. gw. ʽniepostny, zawierający tłuszcz, okrasęʼ: skarãbnas šáukštas 

ʽłyżka, której używano do mleka albo do mięsnej potrawyʼ — ze zmiany *skaramnas, co 

zapożyczone ze stbłr. skoromnyj, błr. skarómny ʽniepostnyʼ, por. błr. skarómicь ʽzaprawiać 

tłuszczem, krasićʼ (ZS 49, 93 i 108, ĖSBM 12, 120). Zmiana mn > bn polega na dysymilacji, 

mającej paralele w Gramnỹčios > Grabnỹčios oraz *skomnia > skobnià (s.v. skomià). Zob. 

też skrumnùs. 

 skárbas 1, 3 p.a. stlit., gw. 1. ʽbogactwoʼ (Jis gyvendamas didelius skárbus susikrovė 

ʽOn w ciągu życia zgromadził (sobie) wielkie bogactwaʼ), 2. ʽzbiór pieniędzy schowany w 

kryjówceʼ (O po tuom akmeniu buvęs skarbas pakastas ʽA pod tym kamieniem był zakopany 

skarbʼ), 3. ʽskarb, kasa państwowaʼ, war. skorbas (Mokėjo į skarbą piningus ʽPłacili 

pieniądze [podatki] do skarbuʼ). SD
1: skarbas «skarb, thesaurus» (syn. iždas, lobis), iždo, 

skarbo ažuveizdėtojas «podskarbi», vyresnybė skarbų priveizdėjimo «podskarbstwo» — 

zapoż. ze stbłr. skarbъ ⇐ pol. skarb (tu z niemieckiego, por. stwn. scerf n. nazwa monety, 

nwn. Scherf lub Scherpf m.; stwn. scarbōn ʽnarzynać, karbowaćʼ). Zob. SLA 198n., ALEW 

923, ĖSBM 12, 118. W starszej literaturze pol. skarb uchodziło za wyraz prasłowiański, por. 

np. Brückner 493. — Drw. skarbinykas ʽskarbnikʼ albo skarbininkas LEX ʽScharzmeisterʼ ⇐ 

pol. skarb-nik (SLA 198). Zob. patskarbinykas s.v. patskarbis. 

 skarbỹlas 2 p.a. stlit., gw. ʽkrochmalʼ — zapoż. z ros. skorbílo n. (SLA 198 n., ZS 49, 

LEW 796 (brak w ALEW). War. skorbỹlas, z metatezą r: skróbylas. Czas. skõrbyti, -iju, -ijau 
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ʽkrochmalićʼ wygląda jak pożyczka z ros. skorbítь ʽusztywniać, czynić sztywnym za pomocą 

krochmaluʼ (ZS 49). — Vb. denom. skarbỹlinti ʽkrochmalić, usztywniaćʼ. — Nie wiadomo, 

co począć ze stlit. <skarubas> SD 1. «krochmal», 2. «bielidło» (syn. baltis, -ies). SLA 198 

czyta skarūbas i uznaje ten wyraz za slawizm, ale jego źródła nie wymienia. LEW 796, s.v. 

skarbỹlas nie daje objaśnienia. LKŽ XII, 762 podał dwie lekcje: skarùbas i skarūbas b.z.a. 

Zob. też krakmõlas. 

 skarbinyčià 2 p.a., gen.sg. skarbinỹčios stlit., gw. ʽskarbiec, skarbnicaʼ. Lituanizacja 

przy użyciu neosuf. -inyčia starszej formy skarbnyčià, -ỹčios 2 p.a. ⇐ stbłr. skarbnica ⇐ pol. 

skarbnica ʽmiejsce przechowywania rzeczy drogocennychʼ. Paralele: medinýčia ⇐ mednýčia 

(pol. miednica); teminyčià ⇐ temnyčià, temnýčia (błr. cjamníca). Zob. SLA 198, LEW 796, 

ALEW 923n. — Również war. skarbyčia BRB ʽskarbiec, Schatzkammerʼ wygląda jak 

neologizm, mianowicie utworzony suf. -yčia od skarbas (por. kõzonis ⇒ kozonyčia; motnià 

⇒ motnyčia). Osobno zob. patskarbis. 

 skarbyti, -iju, -ijau stlit., gw. ʽzbierać, gromadzić cenne rzeczy, gromadzić majątekʼ — 

zapoż. ze stpol. skarbić (SLA 198, ALEW 923n.). War. gw. skárbinti ts., apsiskárbinti 

ʽwzbogacić sięʼ. 

 skárda 1 p.a., skardà 4 p.a. 1. ʽblacha, blacha miedzianaʼ, 2. ʽblacha do pieczenia mięs, 

ciastʼ (war. m. skárdas) — wyraz z pochodzenia żmudzki, prawdopodobnie zapoż. z łot. 

skãrds ʽblachaʼ, war. skârda2, skārde (⇐ liw. karda, zob. ME III, 880, LEW 797). — Drw. 

skardìnė ʽpudełko z blachy, puszka, blaszane naczynieʼ, skárdininkas a. skard̃žius ʽblacharzʼ, 

cps. skardagalỹs ʽkawałek blachyʼ (por. gãlas). — Nazw. Skard̃is, Skardẽnis, Skard̃žius, 

Skardžiùkas.  

 skard̃as 4 p.a. 1. ʽecho, odgłosʼ, 2. ʽbrzmienie, dźwięk (trąbki)ʼ, 3. gw. ʽsłuch, 

pogłoskaʼ — war. s-mobile do kard̃as ʽecho, odgłosʼ, wspomnianego s.v. kird- ʽbudzić sięʼ. 

Powodem pojawienia się tego obocznika mogło być skojarzenie kard̃as z przym. skardùs, 

który obok prymarnego znacz. ʽstromy, urwistyʼ (zob. skardýti) ma sekundarne znacz. 

ʽgłośno brzmiący, donośny, dźwięczny; o dźwięcznym tonie (dzwon, organy)ʼ, gram. ʽo 

spółgłosce: dźwięcznyʼ. Por. łot. skârdît2 ʽgłośno mówić, dużo mówićʼ. — Vb. denom. 

skardė́ti, skard̃i (war. skard̃a, skard̃žia), -ė́jo ʽbrzmieć, rozbrzmiewać, dźwięczeć; być 

pełnym dźwiękówʼ, atskardė́ti ʽodbić się echemʼ, skardénti ʽnapełniać co dźwiękiemʼ 

(Vaikai skardeno plačius laukus linksmais savo balsais ʽDzieci napełniły szerokie pola 

swymi radosnymi głosamiʼ). 

 skard̃is, -džio 2 p.a. 1. ʽstromy, urwisty brzeg rzekiʼ, 2. ʽstrome, urwiste zbocze góryʼ, 

3. ʽprzylądek, cypelʼ. War. skardỹs, f. skardìs. Z innym tematem: skard̃žius 1. ʽstromy, 

urwisty brzeg a. zboczeʼ, 2. ʽzagłębienie, zapadliskoʼ — rzeczownik utworzony od przym. 

skardùs ʽspadzisty, stromy, urwistyʼ, który jest drw. na SO od pwk. skerd-/skird- jak w czas. 

skers̃ti, skirs̃ti (zob.). Znacz. etym. ʽtaki, co został rozerwany, co się oderwał, oddzieliłʼ vel 

sim. — NB. Būga, RR I, 492 wyraził przypuszczenie, że suf. -ius mógł pierwotnie być 

wykładnikiem collectivum, więc przypisał skard̃žius znacz. ʽoba strome brzegi rzekiʼ w 

opozycji do sg. skardỹs ʽjeden stromy brzeg rzekiʼ. Jako paralelę wskazał maĩlius ʽnarybekʼ 

(zob.). Na korzyść tej hipotezy przemawia użycie kolektywnego pluralis w skard̃žiai 2 p.a. 

lub skardžiaĩ 4 p.a., por. Pri upės kokie skard̃žiai bus ʽNad rzeką dopiero będą stromiznyʼ. 

Upės skard̃žiais eiti ʽIść urwistym brzegiem rzekiʼ. Tokie skard̃žiai, kad nė su vežimu negali 

įvažiuoti ʽTakie stromizny, że nawet wozem nie można wjechaćʼ. Por. też formę pl.t. krañtos 

w znacz. ʽbrzeg rzekiʼ (ŽD 323: ʽupės krantasʼ). — Drw. skardingà ùpė ʽrzeka o urwistych 

brzegachʼ. — N.rz. Skard̃is 2x, Skard̃žius 24 x (z anaptyksą a: Skarãdžius, Vanagas 301); 

Skardẽnis, Skard̃upis, Skard̃žiupė. N.m. Skard̃žiai 2x, Skard̃upiai 6x, z wtórnym e: 
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Skerd̃upis. 

 skardýti, skardaũ, skardžiaũ (war. skárdyti) iter. 1. ʽzarzynać (prosię), zakłuwać 

(świnię)ʼ, 2. ʽrozszarpywać zębami (o psie)ʼ, 3. ʽdepcząc niszczyć, gnieść, tratować 

kopytamiʼ, 4. ʽmleć z grubsza, gruboʼ, 5. ʽrozgryzać w zębach, drobić, kruszyćʼ (Kąsnį pirm 

paskardýk burno[je], pasku kramtyk ir pagaliom ryk ʽNajpierw pogryź, potem przeżuj i w 

końcu połknijʼ), 6. ʽrozdzierać drzewo (o piorunie)ʼ, 7. ʽkrajać na kawałki, szatkowaćʼ — 

iterativum z suf. -y- i SO skard- ⇐ skerd-/skird-, zob. skers̃ti, skirs̃ti. Paralele: karpýti ⇐ 

kerpù; varžýti ⇐ veržiù. Odpowiednik łot. skārdît, -u, -ĩju ʽrozdrabniać, rozbijać, rozdzielaćʼ; 

użycie przenośne: skârdît2 ʽgłośno mówić, dużo mówićʼ; z tym łączy się lit. skard̃as ʽechoʼ 

(zob.). Nawiązanie w psł. *skorditi, por. ros. skorožú, skorodítь ʽbronować, spulchniać rolęʼ 

(⇒ skorodá ʽbronaʼ). — Nomina: ãpskarda, ãpskardas, ãpskardis ʽżłódź, pora, gdy deszcz 

pada i zamarza, gołoledźʼ (por. apskirs̃ti ʽo ziemi: obmarznąć po deszczu i pokryć się 

lodemʼ), skardaĩlis ʽszmata, ścierkaʼ (znacz. etym. ʽkawałek oddarty, z poszarpanymi 

brzegami, strzępʼ), skard̃is (zob.), skardýtas ⇒ skardýtinis ʽgrubo mielonyʼ, skardùs: skardì 

žẽmė ʽziemia, która się łatwo kruszy (z powodu suszy)ʼ. 

 skarm̃alas 3 p.a. 1. ʽstrzęp tkaniny, szmata, ścierka, gałganʼ, 2. ʽłach, podarte ubranieʼ. 

Pl. skarmalaĩ ʽstare podarte ubranie, łachmanyʼ — złożenie członów skar- jak w skarà m.in. 

ʽstrzęp; odzienieʼ (zob.) i mala- ʽskraj, brzegʼ (zob. lýgmalas). Znacz. etym. ʽkawał odzieży, 

tkaniny o wystrzępionych brzegachʼ. War. škarm̃alas oraz skurm̃alas (s.v. skùrti). Por. 

skárgaliai ʽłachmany, szmatyʼ (II człon do gãlas ʽskrajʼ). Zob. też skarm̃atas. — Drw. 

skarmãlius ʽobszarpaniec, obdartusʼ, też ʽczłowiek trudniący się zbieraniem szmat, 

szmaciarzʼ. Vb. denom. skarmaliáuti ʽzbierać szmatyʼ (war. skarmaláuti), skarmãlinti: 

apsiskarmãlinti refl. 1. ʽubrać się w łachmany (o żebraku)ʼ, 2. ʽobmawiać, opowiadać o kimś 

coś złegoʼ (Jy mėgsta apskarmãlyt kožną), skarmaliúoti ʽchodzić w podartym ubraniu, nosić 

łachmanyʼ.  

 skarm̃atas 3 p.a. gw. ʽonucaʼ, pl. skarmataĩ (Skarmataĩs kojas austo ʽOwija nogi 

onucamiʼ). Wyraz ten należy do serii rzeczowników na -atas o znacz. ʽłachman, szmataʼ, np. 

lãkatas, lãskatas, lùskatas, maskãtas, skẽpatas (zob. GJL II, § 410). Budowa: skarm-atas — 

drw. od neoosnowy, którą wyabstrahowano z cps. skarm̃alas ʽstrzępʼ (zob.) drogą metanalizy 

skarm-alas. Paralela: cps. lýg-malas ⇒ neoosn. lygm- ⇒ drw. lýgmenas. 

 skàsti, skantù, skataũ ʽzabrać się do czego z ochotą; rzucić się, poruszyć się, zacząć się 

ruszaćʼ, įskàsti ʽwziąć się z ochotą, żarliwie (do pracy)ʼ, suskàsti: Visi vyrai suskãto dirbti 

ʽWszyscy mężczyźni zabrali się z ochotą do robotyʼ. Kai karvė paspringo, visi suskãto 

gelbėti ʽJak krowa się zadławiła, wszyscy rzucili się [ją] ratowaćʼ. Oboczny pdg. gwarowy 

pokazuje prs. skastù < *skas.stu < *skat-stu. Brak pokrewnych form na SE, podobnie jak w 

wypadku vb. kàkti, pràsti, ràsti, tàpti. Etymologia pierwiastkowa zestawia lit. skat- z łac. 

scat- w scatō, -ere ʽwytryskaćʼ, drw. scateō, -ēre ʽwytryskać, tryskać czymś; roić się, być 

pełnym czegośʼ, por. BSW 262, LEW 798, teraz też LIV
2 551 (pie. *skeHt-/*skHt- 

ʽhervorspringenʼ, ze znakiem zapytania) i de Vaan 543559. Alternatywnym ujęciem będzie 

postulat odrębnego od *skeHt- pierwiastka pie. *sket-/*skot-. Por. orm. c̒aytem ʽto sprinkle, 

spray, strew, splash, splash onʼ (Martirosyan 623). — Mało prawdopodobny wydaje się 

związek lit. skat- z psł. *skok, skočiti ʽskoczyćʼ (pie. *skek), przyjmowany na podstawie 

hipotezy Otrębskiego o paralelnych rozszerzeniach -t- i -k, zob. przegląd dotychczasowej 

 
559 Autor uważa, że pie. *skHt- wydało nie tylko łac. skat-, lecz również lit. skat-. Z tym ostatnim nie można się 

zgodzić, por. np. traktowanie dùkterį, nie †dukaterį < pie. *dukHter- < *dhugh2-ter- ʽcórkaʼ. W 

przeciwieństwie do łaciny i innych języków ie. bałto-słowiański nie zna zjawiska anaptyksy samogłoskowej 

do grup spółgłoskowych z laryngalną. Regułą jest tu uproszczenie grupy przez zanik spłgłoski lrg.  
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literatury w ESJS 822. — Drw. skatė́ti, skãta (war. skãti), -ė́jo impers. ʽobchodzić, korcićʼ 

(Durniaus neima miegas, jam skãti valgyt ʽDurnego sen nie bierze, jego korci, żeby zjeśćʼ), 

skaténtis ʽodczuwać wielką chęćʼ, skãtinti ʽzachęcać, pobudzać; ponaglać, popędzaćʼ, skãtytis 

a. skatýtis, -osi, -ėsi ʽszukać czego wzrokiemʼ, np. o głodnych prosiętach (por. łot. skatît, -u, -

ĩju ʽuważnie spoglądać, rozglądać sięʼ), skastýtis ʽniespokojnie rozglądać się za czymʼ (*skat-

sty-). Nomina: paskatà ʽbodziec, zachęta, podnietaʼ, skatulỹs ts. — Możliwy refleks SW 

*skāt- w skótotis, -ojuos, -ojaus żm. ʽtroszczyć się, dbać, starać się, doglądać czegoʼ, też 

ʽrozglądać sięʼ (zob. LEW 798, 812n.).  

 skatìkas 2 p.a. 1. ʽgrosz; drobny pieniądzʼ (Jis liko be skatìko ʽZostał bez groszaʼ; nė už 

skatìką ʽani za grosz, ani trochęʼ; sàvo skatìką kìšti ʽwtykać swoje trzy groszeʼ), 2. coll. 

ʽfunduszʼ (Pritruko skatìko ʽZabrakło funduszyʼ), 3. hist. SD «osmak litewski» — zapoż. ze 

stbłr. skotecъ, -tca ʽdawna polska moneta o wartości dwu groszyʼ (HSBM) ⇐ stpol. skociec, -

ćca (war. skojec, -jca) ʽjednostka pieniężna o wartości 1/24 grzywny; jednostka wagiʼ. 

Prawdopodobnie drw. od *skot ⇐ śrdn. schat m.in. ʽmoneta, pieniądzʼ, zob. Brückner 494, 

s.v. skojec. Litewski sufiks -ikas (ŽD 127) zastępuje tu błr. -ecъ, pol. -iec, więc jest to 

formacja hybrydalna. Niedokładnie SLA 198. LEW 798 mówił o zapożyczeniu germańskim 

przy słowiańskim pośrednictwie. Zob. też skatynà. NB. Pol. skojec zapożyczono do 

czeskiego jako škeják (škej) gw. ʽdrobna monetaʼ (zob. Machek 611). — Drw. beskatìkis 

ʽten, kto nie ma pieniędzy, biednyʼ (dosł. ʽnie mający ani groszaʼ, por. bepinìgis), galvõs 

skatìkai m.pl. ʽpodatek kościelnyʼ (dosł. ʽpogłówneʼ), šìlingė skatikū̃nė bot. ʽpieniążek, 

tojeść rozesłana, Lysimachia nummulariaʼ (roślina o owalnych, pieniążkowatych liściach), 

por. šìlingas ts. 

 skatynà 2 p.a., gen.sg. skatỹnos wsch.-lit. ʽbydlę, zwierzę domoweʼ (LZŽ, z uwagą 

ʽnoweʼ), coll. ʽbydłoʼ (ZTŽ) — zapoż. z ros. skotína, -y (por. błr. skacína). Zob. też skatìkas. 

 skatùlė 2 p.a. przest. ʽskrzyneczka do przechowywania cennych przedmiotów, 

pieniędzy i kosztowności, szkatułkaʼ — zapoż. z nwn. Schatulle f. ʽszkatułaʼ (⇐ śrłac. 

scatula ʽpuszka, skarbonkaʼ, zob. GL 115, EWD 1174). Zob. też skutùlė. 

 skaudė́ti, skaũda (war. skaũdi, skaũdžia, skaũsta, skaũsti), skaudė́jo ʽboleć, doznawać 

bóluʼ (pilṽą skaũda ʽboli brzuchʼ, żm. gálvą skaũda-m ʽboli mnie głowaʼ, żm. ar pilṽą 

skaũda-t? ʽczy boli cię brzuch?ʼ) — durativum stanu na -ė- do skaũsti, -džiù, -džiaũ 

ʽzadawać, sprawiać ból; krzywdzić, obrażaćʼ, refl. skaudžiuosi SD «skarżę się na kogo». 

Samo skaũsti ma pdg. quasiprymarny, rozwinięty wokół prs. skaudžiù, pierwotnie należącego 

do caus.-iter. *skaudyti (por. łot. skàudît2, zob. niżej skaũdinti). Paralele: maũsti, -džiù; 

pláusti, -džiu. — Drw. skaũsta (*skaud-sta), skaũdo, skaũsti inchoat. 1. ʽzacząć boleć; znosić 

bólʼ, 2. ʽprzypiekać się, przypalać sięʼ, skaũdinti a. skaudìnti caus. ʽsprawiać ból; obrażać; 

drażnić (nos, ucho); martwić, przysparzać kłopotów; krzywdzićʼ. Nieco odmienny rozwój 

semantyczny zaświadcza łot. skàust (skàust2, skaûst2), -žu, -du ʽzazdrościć, szkodzić z 

zazdrości, być wrogo usposobionymʼ, skàudêt2 a. skàudît2 ʽzazdrościć; nienawidziećʼ. Lit.-

łot. czasownik pokazuje uogólniony st. o (brak st. e *skiaud-). Bez jasnych nawiązań, zob. 

LEW 798. Formalnie podpada – w formie SO *(s)kou̯d- – pod pwk. pie. *(s)keu̯d- ʽpopędzać, 

poganiaćʼ, por. wed. codāmi ʽpędzęʼ, stisl. skjóta ʽwystrzelić, posunąćʼ (LIV
2 560; tu brak 

wzmianki o lit.-łot. skaud-). — Drw. skaudà ʽból, cierpienie; krzywdaʼ (núoskauda ʽkrzywda, 

obraza; żalʼ) ⇒ skaudùs (zob.); skaũdančiai adv. ʽboleśnieʼ (od ptc. prs. act. skaudant-, por. 

įsãkančiai, prìderančiai), skaudulỹs ʽból; wrzódʼ, cps. pilvãskaudė ʽból brzuchaʼ (por. 

pilṽas). — Neoosn. skaudėj-: skaudė́jimas ʽbólʼ (por. stenė́jimas ⇐ stenė́ti). — Neopwk. 

skaus- (⇐ skaũsti): skaũsmas ʽbólʼ, por. jaũsmas ⇐ jaũsti; siùsmas ⇐ siùsti (inaczej ŽD 204 i 

LEW 798: *skaud-smas). Od tego neoosn. skausm-: skausmìngas ʽbolesnyʼ. — SZ skud-: 

suskùsti, -skuñda, -skùdo ʽzacząć boleć, zaboleć, ścisnąć (o sercu)ʼ, skùdinti a. skùdyti caus. 
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ʽpowodować ból; męczyć; niepokoićʼ, neskudink savą galvelę CGL ʽnie zawracaj sobie 

głowyʼ, skudrùs (zob.). Neopwk. skund-: skùndžiuos (zob. skų́stis). — War. z 

palatalizowanym nagłosem: skiùsti, skiū̃sta (skiuñda), skiùdo ʽmarnieć, niszczeć, marnować 

się (o roślinach, o pszczołach)ʼ, nuskiùdę stógai ʽstrzechy z wykruszoną słomąʼ. Czym jest ta 

palatalizacja? Czy wolno wiązać skiud- z zanikłym SE *skiaud- (*skeu̯d-)? 

 skaudùs, -ì 4 p.a. 1. ʽbolący, bolesnyʼ (por. skaudė́ti), 2. ʽsilny, mocny (o wietrze), 

rzęsisty (o deszczu), gwałtowny, przenikliwy, przejmujący zimnemʼ, 3. ʽskory, szybki, 

prędki, energiczny, gwałtowny, okrutny, nieludzkiʼ (SD skaudus «niełagodny»), 4. ʽbystry, 

wartki (o nurcie)ʼ, 5. ʽstromy (o zboczu)ʼ, 6. ʽmający ostry smak lub zapachʼ, 7. ʽgorący, 

rozgrzany (o piecu)ʼ, 8. ʽkruchy, łamliwy (o drzewie)ʼ — przymiotnik na -u- od 

dewerbalnego abstr. skaudà ʽból, cierpienie; krzywdaʼ ⇐ skaudžiù, skaũsti ʽzadawać ból, 

krzywdzićʼ (zob. skaudė́ti. Por. graudùs ⇐ graudà ⇐ graũsti. — Drw. skaudrùs a. skaũdrus 

ʽbystry, wartki (o wodzie), gwałtowny (deszcz, wiatr), stromy (o wzniesieniu), ostry (o 

kosie), surowy (charakter), zapalczywy, krewki; prędki, szybki; głośny, donośny; 

podpieczony, chrupki (o placku, blinie)ʼ. Por. skabrùs ob. skabùs; skubrùs ob. skubùs (GJL II, 

§ 74). — Odpowiednik łot. skaũds ʽo wietrze: ostry, zimny, przenikliwyʼ, ⇒ drw. skaudrs 

ʽostry, nieprzyjemnyʼ. — W trzecim z wymienionych wyżej znaczeń do skaudùs nawiązuje 

alternant lit. skuod-, por. skúosti, skuódžiu, skúodžiau ʽszybko iść, biec, mknąć, pędzićʼ (war. 

skuõsti), nuskúosti ʽpopędzić, pomknąć, pospieszyćʼ (Nùskuodė kaip kiškis išbadytas 

ʽPomknął jak spłoszony zającʼ). W kwestii alternacji au : uo por. pary kaup-/kuop-; raup-

/ruop-; saup-/suop-. — SZ skud-: skudrùs (zob.). 

 skáugė 1 p.a., skaugė ̃3 p.a. żm. 1. ʽzazdrość, zawiśćʼ, 2. ʽchciwość, żądza czegoʼ, 3. c. 

ʽskąpiec, skneraʼ. Nawiązanie łot. skàuģis ʽzazdrośnik, ktoś nieżyczliwy, wrogo nastawiony; 

kto szkodzi za pomocą czarówʼ, skauģu kukulis ʽskąpiec, skneraʼ. Brak alternantów †skiaug, 

†skug-. Bez dobrej etymologii, zob. LEW 799. ME III, 876 nawiązywał do skaud- w łot. 

skàust, -žu, -du ʽzazdrościć; być wrogo usposobionym, szkodzićʼ. — Drw. skaugùs 

ʽzazdrosny; skąpyʼ (skáugis żm. ʽskąpiec, skneraʼ), cps. skaugãširdis ʽzazdrośnik; skąpiecʼ 

(por. širdìs). Vb. denom. skáugėti, -u, -ė́jau ʽzazdrościć; skąpićʼ, war. skaugė́ti, skáugiu (3 os. 

skáugi), -ė́jau.  

 skáuja 1 p.a. gw. c. ʽskąpiec, skneraʼ. Izolowane, niejasne. Por. osnowę skaug- w 

skáugė. 

 skáuka 1 p.a. gw. 1. ʽkrzemieńʼ, 2. ʽiskraʼ — zapoż. z błr. gw. skaŭka, pol. skałka 

ʽodłupek krzemienia, służący do krzesania ogniaʼ (dawniej używany przy broni palnej). War. 

z s-mobile: káuka. — Cps. skáuka-spenis ʽstrzałka piorunowa, pręt kwarcowy utworzony z 

piasku stopionego przez piorun; skamieniała skorupa mięczaka, belemnitʼ. Dosłowne 

tłumaczenie tego złożenia to ʽkrzemienny cycekʼ, por. spenỹs ʽcycek, sutekʼ, jak również 

użycie wyrazu milžỹs ʽdójkaʼ w znacz. ʽkrzemieńʼ. — Synonimiczne wyrażenie laũmės pãpas 

ʽstrzałka piorunowaʼ lub laumė́-papis ts. znaczy dosłownie ʽcycek istoty mitycznej, zwanej 

«laumė»ʼ (por. laũmė, pãpas). War. kontrahowane: skaũspenas, skaũspenis. Jeszcze bardziej 

przekształcone: skaũspinis, skaũsmenis. — Forma literacka kaũka-spenis pokazuje 

dysymilatywny zanik s- w I członie. Por. Kaũkaspeniai randami dirvoje, jie yra geltonos 

spalvos, panašūs į karvės spenį ʽStrzałki piorunowe znajduje się w roli, są one żółtej barwy, 

podobne do krowiego cyckaʼ. Bez samogłoski łącznikowej: kaũkspenis. Zob. też tìtnagas. 

 skauradà 2, 3 p.a. stlit., gw. 1. ʽpatelniaʼ, 2. ʽgliniana misa w kształcie patelniʼ — 

zapoż. ze stbłr. skovrada, skavrada, błr. skav(a)radá (por. scs. skovrada ʽἐσχάρα, τήγανονʼ, 

ros. skovorodá, stbłr. skovoroda). Por. SLA 199, LEW 796 (brak w ALEW). War. s-mobile: 

kaurada BRB; z -g- zam. -d-: skaurãgas, skauragė b.z.a. NB. Cytowany w LEW war. skaradà 



1565 

na prawach rękopisu 

nie został potwierdzony w LKŽ. — War. skauradka stlit. ʽgliniana patelniaʼ (Liepė 

skauradkoj kepinti ʽKazał piec na patelniʼ (SLA 199) ⇐ stbłr. skovradka, skavradka (por. ros. 

skovoródka). N.m. Skaurãdai. — War. metatetyczne: 1. skarvadà ʽpatelnia, gliniana 

patelniaʼ, SD «brytfanna; rynka, tygiel» (SLA 198 uważał za zapoż. z pol. skowroda, co mniej 

prawdopodobne), n.m. Skarvãdiškės, 2. skavardà ʽgliniana patelniaʼ (por. ZS 49, LD § 200). 

 skáutis, skáunasi, skóvėsi gw. ʽbić sięʼ: Regėjau du bernu skáunančiuos ʽWidziałem 

dwu bijących się chłopakówʼ. Testa skáunas, ką tu lendi! ʽNiech się biją, gdzie ty leziesz!ʼ 

— jest to wariant do káutis (zob. káuti), który pojawił się w wyniku metanalizy formy 

suskáutis. Ta z kolei wywodzi się przez synkopę z su-si-káuti-s ʽpobić się – ze sobą, między 

sobąʼ (wypadek podwójnie wyrażonego zaimka zwrotnego). Paralele: stvérti, zgrìbti. Nowa 

formacja zwrotna brzmi su-si-skáuti (Kad susiskóvė, tai kruvini parėj namo ʽJak się pobili, to 

zakrwawieni wrócili do domuʼ). 

 skedérva 1 p.a., skedervà 3 p.a. gw. 1. ʽdrzazga, zadra; szczapka na podpałkęʼ, 2. 

ʽstrzępʼ, 3. ʽłuska, łupinaʼ (war. skedérvė oraz skedérla a. skederlà) — formacje dewerbalne 

z neosuf. -erv- i -erl- od pwk. (s)ked-, zob. kedė́ti ʽrwać się, pękaćʼ, kèsti, keñda, kẽdo ʽo 

tkaninie: cienieć, rozłazić sięʼ. Alternanty apofoniczne: 1° SO (s)kad-: kãdaras ʽstrzęp, 

łachman, szmataʼ, łot. skadrs ʽłatwy do rozłupaniaʼ, 2° SZ w podwójnym refleksie: 1. (s)kid-: 

kiñda ʽrwie się, odpada, odrywa się, strzępi sięʼ (zob. kìsti III), skidérva ʽkawałek (słoniny); 

drzazgaʼ, skìdina ʽstrzęp; oddarty, urwany kawałek (tkaniny, papieru)ʼ, skidùkai m.pl. 

ʽznoszone, zdarte odzienie (koszula, kożuch)ʼ, 2. (s)kud-: skuñda, skùdo, skùsti ʽstrzępić sięʼ, 

skùduras ʽstrzęp, ścierkaʼ, kùdrė II (zob.). Do pie. *(s)kedh2- ʽdruzgotać, rozpraszaćʼ (por. 

LIV
2 550; wymienia tylko lit. ked-, pomijając sked- oraz skid-/skud-). Zob. też LEW 233 (s.v. 

kedė)̃ i 799 (s.v. skederlà). — Z innymi sufiksami: skẽderis ʽłachman, szmataʼ; łot. šķe̦dērns 

ʽczęść oddzielona od całości, kawałek; szczapka drewnaʼ, šķe̦de̦ns ʽtrzecia lub czwarta część 

z rozłupanego klocka drewna, maizes šķe̦dë̦̄ ns ʽ(wielka) pajda chlebaʼ. 

 skélbti, skélbiu, skélbiau (war. skelb̃ti) ʽgłosić, ogłaszać, rozpowszechniać; szerzyć 

plotki; wypowiadać (wojnę)ʼ, DP ʽwysławiać, osławiać, rozsławiać, sławić, chwalić, 

objaśniać, przepowiadaćʼ, išskélbti ʽrozgłosićʼ, paskélbti DP ʽrozsławić, wsławić, roznieśćʼ. 

Refl. skelbtis stlit. ʽsławić sięʼ (⇒ skelbimas DP ʽsławaʼ). Przez s-mobile łączy się z kalbù, 

kalbė́ti ʽmówićʼ (zob.). Akut niejasny. Brak nawiązań zewnętrznych. Geneza zapewne 

onomatopeiczna (zob. LEW 799). Paralela: dudénti wsch.-lit. ʽmówićʼ ⇐ ʽgrzmieć, dudnićʼ. 

— Drw. skelbáuti żm. ʽrozpowiadać, rozgłaszać (nowiny, plotki)ʼ, skélbčioti ʽpuszczać 

plotkiʼ, skelbénti ts., skélbdinti cur. ʽsprawić, żeby głosiłʼ, paskélbdinti ʽogłosić, powiadomić 

o czymʼ, nomen: skelbìmas ʽogłoszenieʼ, DP ʽsławaʼ, skelbinỹs ʽwywieszone ogłoszenie 

urzędowe, afisz; coś wydrukowanego, publikacjaʼ. — Podwójny refleks SZ skilb-/skulb-. 1. 

SZ skilb-: paskìlbti, -skìlbsta, -skìlbo ʽrozejść się – o pogłosceʼ, skìlbčioti ʽstopniowo, po 

trochu rozgłaszaćʼ (war. skìlbsčioti), skìlbterėti ʽwygadać się, zdradzić się z czym przez 

gadulstwoʼ (por. Leskien 1884, 383), 2. SZ skulb-: łot. skulbêt, -ẽju ʽbrzmieć, dźwięczećʼ, 

skulb̃inât ts., skulb̃enis ʽdzwonʼ (por. Būga, RR II, 261, z paralelami na dwoistość iR/uR). — 

SO skalb-: skalbìnti a. skálbinti ʽrozgłaszaćʼ. Nomina: apskálba ʽobmowa, plotka, 

pomówienieʼ (war. apskélba), paskálba ʽpogłoska, wieść, plotkaʼ (war. paskélba), też ʽczyjeś 

dobre imię, reputacja; tradycjaʼ, skalba b.z.a. ʽobmowaʼ (Nesselmann). Odpowiednik łot. 

skalbs m.in. ʽgłośny, donośny – o głosieʼ, skalbi adv. ʽgłośno i wyraźnieʼ. Por. nomina z 

kalb- s.v. kalbė́ti. 

 skéldėti, skéldėja (war. skélda, skéldi), skéldėjo ʽpękać, łupać się, rozpadać się – o 

kamieniu, ziemi, drzewie, skórzeʼ, DP ʽpadać sięʼ. Analiza synchroniczna: skél-dėti, 

durativum do skìlti intr. ʽpękać, łupać sięʼ (por. tr. skélti ʽszczepać, łupaćʼ). Analiza 

diachroniczna: durativum na -ė- od neopwk. skeld, który został wyabstrahowany z prs. 
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*skélda ʽpęka, łupie sięʼ < pie. *skelH-dhe- (transponat, por. *skelH- ʽaufschlitzen, spaltenʼ, 

LIV
2 553), kiedyś należącego do inf. skìlti I (zob.). Por. prs. vérda ʽwrze, gotuje sięʼ do vìrti. 

Paralele: érdėti : ìrti; mérdėti : mirt̃i; svérdėti : svìrti. Nomen: łot. šķelda ʽszczapa drewnaʼ. 

— SO skald-: skáldyti (zob.). 

 skelė́ti, skeliù (3 os. skẽli, war. skẽlia, skẽla), skelė́jau 1. ʽbyć dłużnym komu za coʼ, 2. 

ʽbyć winnym czegoʼ. Dawniej praesens miało formację z suf. -a-, por. DP skẽla, skẽlame, 

participium prs. act. skelą̃s, f. skelanti. Z tym stanem rzeczy zgadza się imiesłów stpr. 

skellānts ENCH 1. ʽwinien, taki, który zawinił, schuldigʼ, 2. ʽpowinien, jest obowiązany, 

schuldigʼ, czyt. [skelánts], < pb. *skela-nt-. Do pie. *(s)kel-, por. goc., stnord. skal ʽjest 

winien, jest dłużnyʼ, stang. sceal, stwn. scal ts. (por. LIV
2 552). — SZ skil-: przest. skìlti, 

skylù (zam. *skįlu < *ski-n-lu), skilaũ DP ʽwpaść w długi, zadłużyć się; być winnym czegoʼ, 

apskìlti stlit. ʽbyć zobowiązanym do czegoʼ, praskìlti ʽzadłużyć sięʼ. Por. nwn. Schuld f., 

stnord. skyld < *skuldi- f. ʽdługʼ. — SO skal-: skalñas ʽdłużny, winien pieniądzeʼ (sufiks jak 

w dãžnas, trãknas). Z s-mobile i suf. -tas należy tu również kalt̃as ʽwinien, dłużnyʼ (zob.). — 

W jęz. staropruskim hapaks skallīsnan (ains antersmu laikūt) ENCH acc.sg. ʽzobowiązanie 

(okazywać sobie nawzajem), Pflicht (einander leisten)ʼ może być oparciem dla rekonstrukcji 

czas. *skalīt, mianowicie intensivum o suf. -ī- i SO skal-. Ze zmianą ka > ku: stpr. 

paskulīton, poskulīt ʽnapominać, ermanenʼ. Zob. Endzelīns 1943, 232. Inaczej PKEŽ 4, 328: 

*skālētvei, WSO typu litewskiego skol-. — WSO skol- < *skāl-: skolà ʽdług, pożyczkaʼ 

(atsėdžiu skolų kalinėj SD «odsiedzieć w wieży dług»), ⇒ vb. denom. skõlinti ʽpożyczać 

komuʼ, skõlintis ʽzadłużać sięʼ, apsiskolinu SD «dłużę się», skolìngas ʽdłużnyʼ, SD «dłużen, 

dłużnik, dłużny». 

 skels̃ti, prs. skels̃ia (war. skels̃a, skels̃i, skels̃ta), prt. skels̃ė (war. skels̃o) 1. intr. ʽnie 

brakować, być pod dostatkiem, wystarczać na długoʼ (Jam niekas neskels̃ia ʽJemu niczego 

nie brakujeʼ), 2. tr. ʽoszczędzaćʼ, 3. tr. ʽmieć pod dostatkiemʼ, 4. tr. ʽhojnie dawać, udzielaćʼ. 

— Durativum na -ė-: skelsė́ti, skels̃i, -ė́jo ʽstarczać, wystarczaćʼ, war. skélsėti, skélsi a. 

skélsa, skélsėjo (np. Skélsi jam šienas, kad moka gerai šerti, t.y. yra skalsus JU ʽStarcza mu 

siana, bo dobrze umie karmić, tj. jest oszczędnyʼ), skelsiu SD «obfituię», ne-mi-skelsa SD 

«niesporo mi» (syn. nemiskalsu), praskelsia SD «zbywa, na zbyt iest». — SO skals-: skalsė́ti, 

prs. skals̃i (war. skals̃ia, skalsė́ja), prt. skalsė́jo ʽbyć sporym, starczać na długoʼ, ne-mi-skalsu 

SD «niesporo mi» (syn. nemiskelsa), skálsinti caus. ʽprzydawać czego, pomnażać, 

przysparzać; oszczędzaćʼ, skalsinu SD «obfito czynię» (syn. gausinu). Nomina: skalsà (zob.), 

skálsintojas ʽten, kto przysparza, Bógʼ. — Brak refleksów na SZ †skils-, †skuls-. Bez dobrej 

etymologii. Proponowane połączenie skels-/skals- z czas. skaláuti ʽpłukaćʼ (zob. LEW 794) 

nie jest atrakcyjne. 

 skélti, skeliù, skė́liau 1. ʽ(drewno) szczepać, łupać na szczapy, rozłupywaćʼ, 2. stlit. 

ʽkrajaćʼ: skeliu SD «kraię» (syn. riekiu), 3. ʽrąbać; rąbnąć, uderzyć kogo (skélti per ̃ aũsį 

ʽrąbnąć w uchoʼ), 4. ʽkrzesać ogieńʼ. Cps. atskélti ʽodłupać szczapę, drzazgęʼ, atskeliu SD 

«odszczepiam», įskeliu SD «naszczepiam drewna» (syn. įkalinėju), ižskeliu ugnį SD «krzeszę 

ogień», perskeliu SD «rozłupuię», praskélti ʽrozszczepić drewnoʼ. Refl. atsiskélti ʽodłupać 

sobie, np. szczapkęʼ, atsiskélti nuo bažnyčios ʽwystąpić z kościołaʼ. Odpowiednik łot. šķel̂t, 

šķeļu, šķêlu 1. ʽszczepać drewno dzieląc je wzdłużʼ, 2. ʽkrzesać ogieńʼ. Do pie. *skelH-

/*skḷH- (LIV
2 553, de Vaan 151), por. orm. ec̒ el ʽrozłupałʼ, stisl. skilja ʽoddzielić, odróżnićʼ, 

SO het. iskallari ʽrozrywa, pruje, łupie, płataʼ, łac. culter, -trī m. ʽnóż, nożyczkiʼ (*s)kolH-

tro-), SZ gr. σκάλλω ʽkopać, dłubać; szukać, badaćʼ (*skḷH-i̯e-, por. lit. skiliù, skìlti ʽkrzesać 

ogieńʼ). — Drw. na SE: skéldėti (zob.), nomina: atskeltas – z emendacji SD <atikiałtas> 

«odszczepieniec od kościoła» [ʽschizmatykʼ], ⇒ atskeltinis SD
1 ts. (syn. atskaluo, atsiskelįs), 

skelénda ʽdrzazga, szczapaʼ (ob. skalánda), skeliáuda ʽdrzazga, odłamek; wszelki mały 
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kawałekʼ (⇒ skeliáudra ʽdrzazgaʼ, zob. ŽD 100), skeltìnė a. skéltinė ʽdrzazga; (trójkątna) 

chustka na głowęʼ, skeltìnis ʽszczepany, łupanyʼ, skéltuvas ʽkrzesiwoʼ. Cps. skálskelis ʽnóż 

służący do łupania szczapek na łuczywaʼ (por. skalà), šakals̃kelis ʽnóż do szczepania 

drewnaʼ (Jau ir šakals̃kelis sudilo šakalius beskaldant ʽJuż i nóż się stępił od łupania 

szczapekʼ, por. šakalỹs). — Ze słowiańskiego, gdzie prymarny czas. *ščelti nie zachował się, 

por. nomen *ščelĭ ʽszczelina, szparaʼ: ros. ščelь ʽszczelina, rozpadlina, szparaʼ, błr. gw. ščélь 

ʽszczelinaʼ, drw. pol. szczelina ʽwąski, długi otwór, rysa, rozpadlinaʼ, pol. przest. ʽkawałek 

odszczepiony od czegośʼ, szczelny ʽbez szczelin, szparʼ (⇒ vb. denom. uszczelnić), ukr. 

ščílьnyj ʽściśle przylegającyʼ; vb. denom. *ščeliti: pol. uszczelka (por. Boryś 596). — WSE 

skėl-: skė́liau (prt.), drw. atsiskėlimas SD «odszczepieństwo» [ʽschizmaʼ], išsiskėlė vištelis 

SD «wykluło się kurczę» (syn. išsikalo), skėlióti ʽrozszczepiać, dzielić (zapałkę na części)ʼ, 

skėlis b.z.a. ʽpęknięcie w drzewieʼ, skėlìmas ʽrozszczepienie (drzewa), rozszczepʼ (SD 

«łupanie»), też ʽgra w kartyʼ, praskėlìmas ʽrozcięcie, miejsce rozcięte; wycięcie w ubraniuʼ, 

cps. uõlaskėlė bot. ʽskalnica, Saxifragaʼ (por. uolà). Ze słowiańskiego por. słń. gw. ščálja 

ʽdrzazga, odłamekʼ ⇐ psł. *ščalĭ < *skēl-i-. — SO skal-: skalà (zob.). — SZ skil-: skìlti I 

(zob.). 

 skéndėti, skéndžiu (3 os. skéndi, skéndėja), skéndėjau ʽtopić się, pogrążać się w czymʼ. 

Prs. ingressivum: skę̃sti, skęstù (*skend-stu), skendaũ ʽtonąćʼ, SD skįstu «grążę się; potonę» 

(syn. grimstu). — SO skand-: skandìnti (zob.). — Dawniej łączono bałtyckie skend- z gr. 

σκινθός m. ʽnurek; rozbitek na morzuʼ (por. BSW 265, LEW 803), jednakże grecyści uważają 

ten wyraz za niejasny, zob. Beekes 2010, 1354. Może byłoby lepiej wyjść od pie. *skend- 

ʽskoczyć, wyskoczyćʼ (LIV
2 554, por. wed. skándati ʽskaczeʼ, zam. †ścándati < *skénd-e-, 

śrir. scendid, scennid ʽskaczeʼ, łac. scandere ʽwejść na co, wstąpić na coʼ) i przyjąć zwężenie 

znacz. etym.: ʽskoczyć do wodyʼ > ʽpogrążyć się w wodzieʼ (?). — Postverbalia: 

paskindimas SD «potop», skendẽnis ʽtopielecʼ (por. sufiks w girdẽnis), skendẽnis, zwykle pl. 

skendẽniai ʽroślina owadożerna pływacz, Utriculariaʼ (war. skendẽnės, skendirė, skendura), 

skenduonìs, -iẽs ʽtopielecʼ, skenduõlis ts., skę̃stantysis ʽtonącyʼ. — N.rz. Skeñdė, Skendinỹs, 

Skindinỹs. 

 skẽpeta 1 p.a., skepetà 3 p.a. ʽchusta zarzucana na plecy; chustka, ścierka; kawałek 

płótna; kawałek ziemiʼ (por. sufiks w šérpeta). War. m. skẽpetas. War. synkopowany: skẽpta 

(LD § 146). Pl.t. skẽpetos ʽpłatki śnieguʼ: Jau kelintą dieną skẽpetom sniega ʽJuż któryś 

dzień [z rzędu] pada śniegʼ (dosł. ʽśnieży płatkamiʼ). — Z innymi sufiksami: skẽpatas 

ʽchustka, ścierkaʼ (por. skẽvatas ob. skẽvetas), skẽpsnė ʽcienki kawałek (mięsa, słoniny), 

skrawek (tkaniny, skóry), strzęp; drzazgaʼ, skẽpšė ʽścierkaʼ (por. géršė ob. gérvė). 

Odpowiednik łot. šķeps ʽdzida, oszczepʼ, šķepsne ʽgarść czegoʼ, šķepste ʽszczyptaʼ. Refleks 

pie. *(s)kep- ʽrąbać, łupać, ryć ziemięʼ (LIV
2 555, LEW 240, Urbutis 2009, 122), por. z jednej 

strony gr. κόπτω ʽbić, uderzyć, odciąć, odrąbać, rozbićʼ, z drugiej strony gr. σκέπαρνοs, -ον 

m.n. ʽdwusieczny topór, siekieraʼ. Na gruncie bałto-słowiańskim werbalny SE *skep- 

utrzymał się w psł. *ščepati (iter. na -ā-, *skep-ā-), por. ros. ščepátь ʽrozszczepiać, łupaćʼ (⇒ 

ščepá ʽodłupany z kloca kawałek drewna, szczapaʼ, pl. ʽwióry, draniceʼ), pol. szczepać 

ʽrozłupywać drewnoʼ (obok szczepić drzewko przez rozszczepienie i włożenie zaszczepki)ʼ. 

Por. homofoniczny pwk. pie. *(s)kep- ʽokrywać, przykrywać, zasłaniaćʼ (LIV
2 555) w 

refleksie lit. kepùrė ʽczapkaʼ (zob.). — Być może należy tu zaliczyć jako warianty s-mobile 

następujące formacje z suf. -ers-: kepérsa, kepérsas a. kepérsė ʽkawałek, kawałʼ, kepérsis 

ʽkawał (mięsa, słoniny, ziemi), pajda (chleba)ʼ, kepérza ʽktoś małego wzrostu, przy tym 

niezdarny, nieruchawyʼ. Są też wykrz. kepérs, kepérst, keperkst i kepérkšt o podskakiwaniu i 

upadaniu. — WSE *skēp-: łot. šķẽpele ʽodłupany kawałek, szczapaʼ. Nawiązanie psł. *ščapŭ, 

*ščapa, por. serbsko-cs. štapŭ ʽbaculumʼ, sch. štȃp, štápa ʽpałka, kijʼ, słń. śčáp ʽpałka, kij, 

laskaʼ, ros. ščap ʽnacięcie, karbʼ, dłuż. šćap ʽkij pastuchaʼ, słc. gw. ščap, štap ʽpręt, rózgaʼ, 
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pol. szczapa ʽkawałek odłupany z kloca drewnaʼ, por. Boryś 594. — SO *skap-: scs. skopiti, 

skopljǫ ʽkastrowaćʼ (pierwotnie przez zbijanie jąder umieszczonych między dwiema 

deszczułkami), ⇒ sb. skopŭ ʽwykastrowany baranʼ, skopĭcĭ ʽeunuchʼ. Lit. skãpas jest 

slawizmem (zob.). Bałto-słowiański wariant bez s- ukazuje się w czas. kàpti, kapóti (zob.), 

słow. kopati ʽkopaćʼ. — Tu może jeszcze lit. skap- w išskàpti a. nuskàpti ʽwydrążyć, 

wyrznąć z drewna (łyżkę, warząchew)ʼ, skapóti, -ju, -jau ʽskrobać, wyskrobywać, drążyćʼ, 

łot. skapsna, -e ʽgarstka czego; szczyptaʼ (por. Urbutis 2009, 122) – o ile to skap- nie należy 

do pwk. skab- < pie. *skabh- (zob. skabýti). 

 skerb̃ti I, skerb̃sta, skerb̃o gw. ʽkurczyć sięʼ. Kadugys skerbst, t.y. neaug į aukštumą, 

aug į drūktumą JU ʽJałowiec nie rośnie wzwyż, rośnie w grubośćʼ. Do pie. *(s)kerb- ʽkurczyć 

sięʼ (LIV
2 557), por. stwn. rimpfan ʽskurczyć się, zmarszczyć sięʼ, śrwn. schrimpfen ʽkurczyć 

sięʼ, stisl. skreppa ʽwyśliznąć się, usunąć sięʼ. — SZ skirb- < *skṛb-: apskirb̃ti ʽzmarnieć, 

wychudnąć (o prosięciu)ʼ, suskirb̃usi žievė ʽkora, która wysychając skurczyła sięʼ.  

 skerb̃ti II, skerbiù, skerbiaũ gw. ʽgłęboko nacinać, wrzynać, robić karbyʼ, pérskerbti 

ʽprzeniknąćʼ — prawdopodobnie kontynuuje st. pełny pie. *(s)kerbh- ʽrobić ostrym 

narzędziem; być ostrymʼ (LIV
2 557), por. stang. sceorfan ʽobgryzać, kąsaćʼ, stir. cerb ʽostryʼ. 

Z germańskiego por. stwn. scirbī(n) f. ʽczerep, skorupaʼ, nwn. Scherbe f. ʽskorupa, ułamek 

stłuczonego naczynia z glinyʼ < *skerp-. Zob. BSW 266, LEW 801. Na gruncie bałtyckim 

mieszają się refleksy pie. *(s)kerbh- i *(s)kerb-, zob. skerb̃ti I. Osobno zob. war. v-mobile: 

skverb̃ti. W jęz. łotewskim nawiązuje do tego šķerp-, stojące na miejscu pierwotnego šķerb-: 

šķērpêt ʽwykrawać darńʼ, šķērpele ʽdrzazgaʼ (Kur malku skalda, tur atlęc šķērpeles ʽGdzie 

drwa rąbią, tam drzazgi lecąʼ). Zmiana rb na rp dokonała się pod naciskiem czas. šķērpêt 

ʽostrzyć ostrzeʼ, zapożyczonego z dn. scherpen (por. ME IV, 35, Jordan 101). — Podwójny 

refleks SZ skirb-/skurb- (zob. s.v. kirp̃ti): 1° skirb-: skirb̃ti (zob.), 2° skurb-: skurb̃ti (zob.). 

— SO skarb-: łot. skarbît ʽrozłupywać (drewno); szorstko komuś odpowiadaćʼ, nomina: łot. 

skar̂ba ʽdrzazgaʼ, skarbala ʽcoś odłupanego, drzazga; strzępʼ, skârbalas ʽstrzępy, łachmanʼ, 

skar̂bs ʽostryʼ, przen. ʽprzykry, dokuczliwy, kłótliwy, nieznośnyʼ, skar̂bans ʽskwaśniały, 

kwaśnyʼ. 

 skeryčióti, skeryčióju, skeryčiójo gw. ʽmachać, wymachiwać rękami; iść machając 

rękami; szaleć, hałasować, sprzeciwiać sięʼ. War. skėryčióti, skerėčióti, skerečióti. LEW 802 

sądził, że to vb. denominativum od skerỹs, skėrỹs ʽszarańczaʼ (neosuf. -yčio-?). Słuszniej 

jednak jest analizować skeryč̓ - + -oti — vb. denom. od skerýčia c. ʽprzedmiot niezgrabny, 

rozłożysty, zajmujący dużo miejscaʼ, to ostatnie utworzone neosuf. -yčiā- od *skerėti, por. 

skėrėti b.z.a. ʽrosnąć wszerz, rozgałęziać sięʼ (Matė ąžuolą šimtametį plačiomis šakomis 

beskėrint; war. s-mobile do kerė́ti I). 

 skėrỹs, -io 4 p.a., rzadziej skėrė ̃4 p.a. 1. ʽszarańcza, owad podobny do konika polnego, 

Schistocerca gregaria, Locusta migratoriaʼ (war. skėr̃is), 2. ʽważka, żagnicaʼ, 3. stlit. ʽbaranʼ. 

Odpowiednik łot. šķēris ʽbaranʼ. Obok tego są refleksy z krótką samogłoską w pierwiastku: 

skerỹs, skeris b.z.a. SD <skieriey> m.pl. «szarancza». Formacja dewerbalna, odpowiednio na 

WSE i na SE, od pwk. pie. *(s)ker- ʽskakać, szybko się poruszaćʼ, por. gr. σκαίρω ʽskakać, 

tańczyć, brykać (o cielętach); drgać, podrygiwaćʼ, stisl. skāri ʽmłoda mewaʼ, stang. secge-

scēre ʽszarańczaʼ, śrdn. holt-schere ʽptak sójkaʼ. Zob. IEW 933n., LIV
2 556, LEW 801n., 

ALEW 926. Znacz. etym. ʽistota szybko się poruszającaʼ. Por. syn. žegris. — SO *skar- < pie. 

*(s)kor-, por. scs. skorŭ ʽszybki, prędki; łatwyʼ, sch. skòrī ʽniedawnyʼ, ros. skóryj ʽszybki, 

prędki; rychły; wykonany bez zwłokiʼ, czes. gw. skorý ʽwczesny, szybkiʼ, pol. skory ʽszybki, 

rychły; chętny do czego, ochoczyʼ (zob. BSW 263, REW II, 648, ESJS 823, Boryś 553). — SZ 

*skir-: tu ewentualnie I człon złożenia łot. šķìrgaîlis, šķirgalis ʽjaszczurkaʼ, por. ME IV, 43n. 
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 skernãgis, -io 2 p.a. ʽostroga u koguta, mały pazur z tyłu nogi ptakaʼ (war. skarñagas) 

— ze zmiany *skers-nagis. Złożenie członów skers̃as ʽpoprzeczny, krzywyʼ i nãgas ʽpazur, 

szponʼ. Por. syn. skérda s.v. skers̃ti. — Obok tego skersnãgis ʽzwierzę drapieżne, 

drapieżnikʼ, znacz. etym. ʽzwierzę z zagiętymi pazurami, ze szponamiʼ.  

 skersaĩ 1. adv. ʽw poprzek, poprzecznieʼ, skersaĩ ir išilgaĩ ʽwzdłuż i wszerz; na oścież, 

na całą szerokośćʼ, 2. praep. z gen. i acc., np. Gùli skersaĩ lóvos ʽLeży w poprzek łóżkaʼ. 

Skersaĩ kẽlią kìškis pérbėgo ʽDrogę przebiegł zającʼ (GJL III, § 787). Pochodzi od adi. 

skers̃as (zob.). 

 skers̃as, -à 4 p.a. 1. ʽpoprzeczny, idący w poprzek; w pozycji bocznej, bokiem; 

krzywyʼ, 2. ʽobżarty; upity, zataczający się, na chwiejnych nogachʼ, 3. ʽsprzeciwiający się, 

krnąbrnyʼ, 4. ʽpyszny, nadętyʼ. War. s-mobile: kers̃as, -à ʽpoprzecznyʼ (kersì plyšẽliai m.pl. 

ʽpoprzeczne szczelinyʼ). Spokrewnione z łot. šķērs ʽpoprzeczny, opaczny, złyʼ i przez s-

mobile ze stpr. kērschan, kerscha, kirscha(n) praep. ʽnad, ponad, vberʼ. Nawiązanie w psł. 

*kersŭ: cs. črěsŭ, črězŭ praep. ʽprzez, na wskrośʼ, bg. črez, sch. črȅs, strus. čeres, ros. čérez 

ts. Dalej pewnie do kertù, kirs̃ti ʽciąć, rąbaćʼ, cs. črěsti ʽciąćʼ < pie. *(s)kert-. Por. BSW 129n., 

REW III, 320, LEW 802n., LIV
2 559n. Osobno zob. prãkeršas. — Drw. skersaĩ (zob.), 

skersìnis ʽpoprzecznyʼ, skersmuõ ʽśrednicaʼ (neol.), skersomìs adv. ʽw poprzek, krzywo 

(patrzeć)ʼ. Cps. skernãgis (zob.), skersãkis ʽzezowatyʼ (por. akìs), skersãplautis ʽpoprzeczka 

w wozieʼ (por. plaũtas), skersarãgis ʽz krzywo rosnącymi rogamiʼ (por. rãgas), skers̃gatvis 

ʽzaułekʼ (dosł. ʽkrzywa ulicaʼ, por. gãtvė), skers̃kelė a. -kelis ʽrozdrożeʼ (por. kẽlias), 

skers̃kryžiais (zob. krỹžius), skersnãgis (zob. nagà, skerñagis), skers̃latvis ʽmieszkaniec 

pogranicza łotewskiego, złotewszczony Litwinʼ (por. lãtvis ʽŁotyszʼ), skers̃vagė ʽpoprzeczna 

bruzda u końca roli do odprowadzania wodyʼ (por. vagà), skers̃vėjis ʽprzeciągʼ (por. vė́jas). 

— N.m. Skers̃abaliai 3x, Skers̃viečiai, Skerpieviaĩ (*Skers-pieviai). N.rz. Skers̃ė 2x, Skersìnė, 

Skersùtis, Skers̃ravis, n.jez. Skersãbalis. 

 skers̃ti, skerdžiù (war. skerstù), skerdžiaũ (war. skerdaũ) 1. ʽkłuć, zakłuwać, zarzynać 

(świnię, owcę), szlachtowaćʼ, 2. ʽo psie: rozszarpywać zębamiʼ, 3. ʽmleć gruboʼ. 

Odpowiednik łot. šķērst, šķēržu, šķērdu ʽpłatać zabite zwierzę, rozcinać na kawałki; robić 

sekcję zwłokʼ (por. lit. skrósti). Osnowa skerd- jest dwuznaczna. Po pierwsze może być 

refleksem pie. *skerdh- ʽuciąć, zakłuć, schneiden, stechenʼ, jak w stir. sceirtid ʽskrobie, 

zdrapujeʼ, wed. kṛdhú- ʽokaleczony, małyʼ (tak LIV
2 558). Po drugie może to być osnowa 

wyabstrahowana z pb. praesens intr. *sker-de/a-, lit. skérda (war. skérdi, skérdėja) ⇒ inf. 

skérdėti ʽrozpadać się, pękać – o skórze, pniu drzewa, ziemi, kamieniuʼ. Transponat ie. 

*sker-dhe/o-, od pwk. pie. *(s)ker- ʽstrzyc, ucinaćʼ, jak w gr. κείρω ʽobciąć, ostrzyc; ścinać, 

wycinaćʼ, aor. ἔκερσε i łac. °cerda ʽodchodyʼ: mūscerdae, sucerdae, ovicerda (zob. de Vaan 

109). Por. LIV
2 556: *(s)ker- ʽstrzyc; drapać, skrobać; odcinać, odkrawaćʼ. — Drw. skérda 

ʽostroga u koguta, tylny szponʼ (syn. skernãgis), skerdenà ʽzwierzę świeżo ubite; bydło bite 

wypatroszoneʼ, skerdíena ʽświeże mięso z ubojuʼ, skerdìkai pl.t. ʽszpony u ptakaʼ, skerdìkas 

I ʽrzeźnik; zabójca, katʼ (por. n.m. Skerdìkai), skerdìkas II nazwa dwóch ptaków: ʽdzierzba 

srokosz, Lanius excubitorʼ i ʽdzierzba rudogłowa, Lanius senatorʼ, skerdyklà ʽrzeźniaʼ 

(neosuf. -ykla, por. kepyklà), skerdìklis ʽnóż do zarzynania świniʼ (por. n.instr. adìklis, 

kasìklis), skerdìmas 1. ʽrzeź, ubójʼ, 2. ʽpolana wykarczowana w lesieʼ (por. n.m. Skerdìmai 

5x), skerdỹnės f.pl. ʽrzeź, pogrom, zbrodniaʼ, skerdinỹs ʽzwierzę przeznaczone na rzeź; 

zarżnięte zwierzęʼ (por. n.m. Skerdýnai), skerdžiõklis ʽnóż do zarzynaniaʼ, skerd̃žius 

ʽrzeźnikʼ i ʽstarszy pasterzʼ (por. kerd̃žius). N.rz. Meškerdỹs < *Mešk-skerdys (I człon meškà 

ʽniedźwiedźʼ), dosł. ʽten, kto patroszy niedźwiedziaʼ (por. Vanagas 212). — Neoosn. 

skers(t)-: skerstójas ʽrzeźnikʼ, skerstùvės f.pl. ʽzakłucie wieprza; poczęstunek ze świeżego 

mięsa dla rzeźnika i sąsiadówʼ. — Zapoż. litewskie w błr. gw. skvjarstá, skvjarstúlja, pl. 
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skvirstuný, skarstúli, por. Laučjute 84, ĖSBM 12, 130. NB. Pol. gw. skierstuny, kierstuny ts. 

jest raczej białorutenizmem niż lituanizmem, por. wyżej skvirstuný. — Podwójny refleks SZ: 

1° skird-: skirs̃ti (zob.), 2° skurd-: skurdùs (zob.). — SO skard-: skardýti (zob.). 

 skérti I, skę̃ra, skẽro gw. ʽdrzeć się, rozdzierać się, strzępić się (o ubraniu)ʼ, apskérti 

ʽwystrzępić sięʼ (Jo apsiaustas suplyšęs, o ir drabužiai yra apskẽrę ʽJego płaszcz podarty, a i 

ubranie wystrzępioneʼ), atskérti ʽrozerwać się (o ubraniu), otworzyć się (o ranie)ʼ War. s-

mobile: apkérti, atkérti (zob. kérti). Te czasowniki stanowią zapewne kontynuację pie. 

*(s)kerH- ʽoddzielać, dzielić, trennen, teilenʼ (LIV
2 558), tj. pwk. seṭowego, różnego od 

*(s)ker-, który wymieniono s.v. kirṽis. Nawiązanie w psł. *čerti, *čĭrǫ ʽciąć, nacinaćʼ, ukr. 

gw. čru, čérty (čérsty) ʽzdzierać korę drzewʼ, jak też w stwn. skerran ʽskrobaćʼ < *skerH- (rr 

z *rH). — SZ-C skìr-: skìrti (zob.). — SO skar-: skarà (zob.). — SO kar- (war. s-mobile): 

ãtkaras ʽodchylony, odgiętyʼ (zob.), karnà ʽkora, łykoʼ (zob.).  

 skérti II, skę̃ra, skẽro gw.: apskérti ʽbyć czym oblepionymʼ, por. Koriai bičių apskẽrę 

ʽPlastry miodu oblepione pszczołamiʼ. Šįmet visi medžiai apskẽrę obuoliais ʽW tym roku 

wszystkie drzewa obsypały się jabłkamiʼ, nuskérti ʽpokryć się (owocami), pochylić się, 

zwisnąć pod ciężarem czegoʼ (Serbentai uogom nuskẽrę ʽPorzeczki uginają się pod ciężarem 

jagódʼ. Avižos nuskerę ʽOwies się pochyliłʼ). Nomen *skerna – jest reprezentowane przez 

war. s-mobile kernà ʽkiść, gronoʼ. Paralela: kérbinė a. kìrbinė ʽkiść owocówʼ ⇐ apkirb̃ti 

ʽobrosnąć owocamiʼ. Pdg. skérti II nie różni się od skérti I. Chodzi zapewne o dyferencjację 

znaczeniową, której punktem wyjścia było skérti I ʽrozdzierać sięʼ. Ogniwa pośrednie: 

ʽzwisać po rozdarciuʼ ⇒ ʽopadać pod własnym ciężarem ku ziemiʼ. LKŽ XII, 840n. umieścił 

te dwa czasowniki w osobnych lemmatach. 

 skės̃tis, skečiúos, skėčiaũs refl. ʽrozwierać się, rozkraczać sięʼ, tr. skės̃ti ʽrozpościerać 

(gałęzie, skrzydła), stawiać żagiel, otwierać parasol, rozkładać ręceʼ, cps. apskės̃ti ʽobjąć, 

ogarnąćʼ, išskės̃ti ʽrozpostrzec, rozewrzeć (ręce, parasol), rozstawiać, rozczapierzyć palce, 

rozkraczyć nogi, szeroko otworzyć (oczy)ʼ, užskės̃ti ʽzasłonić, zagłuszyć roślinęʼ, užsiskės̃ti 

ʽzamierzyć się, podnieść rękę na kogo, chcieć uderzyćʼ. War. s-mobile kės̃tis. Pwk. lit. (s)ket-

. Bez dobrego objaśnienia. LEW 246 przyjmował kontaminację pwk. *ked- (kedė́ti ʽrwać sięʼ, 

kėdóti ʽrozrzucać, machaćʼ) i *plet- (plės̃ti ʽrozszerzaćʼ), ale to nie jest przekonujące. Drw. 

sketerà ʽwłosie na grzbiecie, grzywa; szczecinaʼ ma nawiązanie w psł. *ščetĭ ʽstercząca 

sierść, sztywne, sterczące włosy zwierzęciaʼ. To skłania do przyjęcia dla *(s)ket- znacz. 

etym. ʽpowiększać swą objętość (przez rozwarcie ramion, nóg), podnosić się (jeżyć się)ʼ. — 

Drw. z pwk. sket-: sketénti ʽo dziecku: machać rączkamiʼ, sketóti ʽmachać, wymachiwać 

rękomaʼ. Nomen: sketerà (zob.). N.rz. Skẽtupis, Sketupỹs. — WSE skėt-: skėtótis 

ʽ(nieprzyzwoicie) rozkraczać sięʼ, išsiskėtóti: Sėdi išsiskėtójusi kai perekšlė ʽSiedzi 

rozsiadłszy się jak kwokaʼ (dosł. ʽsiedzi rozkraczonaʼ); paskėt̃ras ʽo koniu: narowisty, trudny 

do opanowaniaʼ, skėtė ̃ʽważka, Libellulaʼ, skėt̃is ʽparasol; baldachimʼ (war. s-mobile: kėt̃is), 

skėtrùs (zob.). — Neopwk. skės-: skė́sčioti ʽrozwierać i zamykać, rozkładać ręce, 

wymachiwać rękamiʼ, skėsnóti ts., skė́stelėti a. -terėti ʽnieco rozewrzeć, rozłożyć (ręce)ʼ, 

skėstùvas ʽprzyrząd do rozwieraniaʼ. — Po zmianie formy iš-skės̃ti na iškės̃ti (perseweracja) i 

reanalizie iš-kės̃-ti ustalił się neopwk. kės-, por. pdg. kėsiù, kėsiaũ, kėsė́ti ʽzamierzać się na 

kogo, podnosząc rękęʼ, z *kės-sėti (por. versė́ti < *vers-sė-, drw. od vers̃ti). 

 sketerà 3 p.a., skẽtera 1 p.a. 1. ʽu zwierząt: szyja, kark, grzbietʼ, 2. ʽwłosie na 

grzbiecie, grzywaʼ, 3. ʽszczecina u świniʼ, 4. ʽu ryb: płetwa grzbietowaʼ, 5. przen. ʽgrzbiet 

dachu dwuspadowego, kalenicaʼ, 6. przen. ʽwąskie pasmo zbożaʼ; skẽterą statýti ʽnajeżać się, 

stroszyć sięʼ, przen. ʽstawać okoniem, sprzeciwiać sięʼ. War. sketerė,̃ skẽteras, 

sketarà/skẽtera, sketaras; s-mobile: keterà, keteria. Jest to dewerbalny drw. na -er- od pwk. 

sket- jak w skečiù, skės̃ti ʽrozwierać się, rozkraczać sięʼ (zob.). Znacz. etym. ʽto, co się 
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najeża, unosi się do góryʼ vel sim. Vb. denom. sketeráuti ʽpuszyć się, pysznić sięʼ, sketeriáuti 

ʽrzucać się, szumieć, hałasowaćʼ, sketerióti a. skėterióti ʽwymachiwać rękoma, rozkraczać 

sięʼ. Por. LEW 803n. W tym samym kontekście etymologizuje się prasłowiańskie wyrazy 

*ščetĭ, *četĭ ʽstercząca sierść, sztywne włosy zwierzęcia, szczecinaʼ, drw. *ščetina ʽtwarde, 

sztywne włosyʼ (zob. Boryś 595, s.v. szczeć). 

 skėtrùs, -ì 4 p.a. 1. ʽłatwo rozszerzający się; szeroko coś obejmujący; rozciągliwyʼ, 2. 

ʽwyniosły, butnyʼ, 3. ʽlubieżny, jurnyʼ, przest. skė́trus ʽzłośliwy, złyʼ, DP ʽzuchwałyʼ 

[ʽzarozumiały, arogancki, bezczelnyʼ], skėtriai DP adv. ʽhardzieʼ — przymiotnik na -u- od 

abstr. *skėt-rā- ʽrozwarcie, rozpostarcieʼ ⇐ skės̃tis ʽrozwierać sięʼ (zob.). Brak w ŽD. 

Paralele: plėtrùs ⇐ plėtrà; tamprùs ⇐ tamprà. Z innym tematem: skėt̃ras ʽarogancki; zły, 

gniewny, skory do bitkiʼ, paskėt̃ras ʽo koniu: narowistyʼ. — Formacja na -rā- ukazuje się w 

dwojakim użyciu: 1° šakų̃ skėtrà ʽrozpostarcie gałęziʼ, skėtrà bot. ʽszakłak pospolity, 

Rhamnus catharticaʼ, 2° skė́tra c. ʽten, kto wszędzie chodzi, którego wszędzie pełno, 

wszędobylski; osoba zuchwała, bezczelnaʼ. — Vb. denom. skėtráuti, skė́trauti ʽzłościć się, 

gniewać sięʼ (DP ʽbrykaćʼ, tj. ʽprzekraczać nakazy, ograniczenia, buntować sięʼ560), skėtriáuti 

ʽwymachiwać rękomaʼ, skėtrióti ʽwymachiwać rękoma, iść wymachując rękoma; szukać 

zaczepkiʼ, skėtrótis ʽrozkładać ręce, wymachiwać rękoma; gestykulowaćʼ, išsiskėtróti 

ʽrozszerzyć się, rozprzestrzenić sięʼ. LEW 804, s.v. skė́trioti odsyła od razu do czas. skės̃ti, a 

o skėtrùs nie wspomina. 

 skẽvetas 3 p.a. gw. ʽłupina, skorupaʼ = *skiavetas, zob. war. skiáutas. Pisownia <ev> 

oddaje antewokaliczną sekwencję [ʼav], podobnie jak w zapisach kẽvalas wobec SD 

<kiawałay>; ševelỹs = *šiavelys (zob. šiavà) oraz blevyzgà = *bliavyzga (od bliáuti). War. s-

mobile: kẽvetas ʽskorupa, łupinaʼ = *kiavetas. — Z innymi sufiksami: skẽvalas = *skiavalas 

(zob. kẽvalas), skẽvatas = *skiavatas (por. skẽpatas ob. skẽpeta, GJL II, § 410), skeveinà 

ʽdrzazga, trzaskaʼ = *skiaveina, skevélda ʽszczapa, drzazga; odłamek kamienia, szkłaʼ = 

*skavialda (⇒ skevéld-ra ts.), war. skevérda ʽdrzazgaʼ. — Niepewna jest ocena formy 

skiuvelis b.z.a. ʽskrawekʼ, skiautelė ʽstrzępʼ. Czy jest to wypadek neoapofonii skiau-C (SP) 

⇒ skiuv-V (SZ)? 

 skiaũbras, -à 4 p.a. gw. ʽo wąskim grzbiecie (koń, świnia). Niejasne. Odpowiednikiem 

na st. zanikowym może być skub, zob. skubė́ti. Por. bliskoznaczne skiaũbsčias i skiaũsčias. 

— Drw. skiauberìs f. ʽpierwsza kromka odcięta z bochenka, piętka, przylepkaʼ, skiauburỹs 

ts., skiaubrumà ʽszczyt, wierzchʼ. Cps. skiaubraburñis ʽo pociągłej twarzyʼ (por. burnà), 

skiaubranugãris ʽ(zwierzę) o wąskim grzbiecieʼ (por. nùgara). 

 skiaũbsčias, -ià 4 p.a. gw. ʽskierowany wąskim końcem w dół albo w góręʼ — 

równoznaczny war. skiaũsčias (zob.) wskazuje na wtórność -b-, wsuniętego na skutek 

adideacji do skiaũbras (zob.) albo do przymiotników typu klùpsčias, kniū́psčias. 

 skiaũrė 2 p.a., skiaurė ̃ 4 p.a. ʽsadz, skrzynia z przedziurawionymi bokami, z przodu 

węższa, z tyłu szersza, służąca do przechowywania żywych ryb w wodzieʼ — przedstawia 

obocznik z s-mobile, związany etymologicznie z przym. kiáuras ʽdziurawyʼ (por. LEW 249). 

Ponieważ ten ostatni ma strukturę *(s)kiáu-ra- < pie. *(s)keu̯h2-ro, wskazującą na 

odziedziczony charakter akutu, wypada formę skiaũrė traktować jako drw. 

scharakteryzowany metatonią cyrkumfleksową. Znacz. etym. ʽprzedmiot z dziuramiʼ. — 

Drw. skiauriniñkas ʽkto sprzedaje ryby (wprost) z sadzaʼ. 

 skiaũsčias, -ià 4 p.a. 1. ʽskierowany wąskim końcem (lub ostrzem) w dół albo w górę, 

pochyłyʼ, 2. ʽkosisty, sierpowatyʼ, 3. ʽcienki, wąskiʼ. 4. ʽchudy, wychudzony, mizerny (np. o 

 
560 Por. idant geidulei kūno ne skėtráutų DP 2395 ʽaby żądze cielesne nie brykałyʼ.  
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świni)ʼ < *ski̯aust-i̯a-. Drw. od neoosn. skiaust- ⇐ *skiaustyti, co było frq. do skiaũsti, 

skiaučiù, skiaučiaũ ʽzetknąć ze sobą bokamiʼ, paskiaũsti ʽpołożyć na bokuʼ, suskiaũsti 

ʽzewrzeć bokamiʼ (Suskiaustom rankom kūjagalvius gaudėm ʽŁapaliśmy kijanki zetkniętymi 

ze sobą dłońmiʼ). Dalej niejasne. Inaczej LEW 804: do skiáutė, skùsti. Zob. też skiaũbsčias. 

— Drw. skiausčiomìs a. skiausčiõm adv. ʽwęższą stroną, węższym bokiemʼ, skiaustumà 

ʽostra krawędź, np. kamieniaʼ (Kaip lėkiau nugara ant pačios akmenio skiaustumõs ʽJak 

leciałem, to plecami wprost na ostrą krawędź kamieniaʼ).  

 skiáusti, skiáučiu, skiáučiau ʽłupać, rąbaćʼ (Jis malkas skiáučia ʽRąbie drzewoʼ). 

Niejasne. Czy jest to vb. denom. od skiáutas albo skiáutė? 

 skiáutas 3 p.a. gw. ʽskorupa jaja, łuska ziarna, strzęp, szmataʼ (war. s-mobile: kiáutas, 

zob.). Z innym tematem: skiáutė 1 p.a. ʽskrawek, odkrawek, obcinek tkaniny; część ucięta, 

ułamana; skrawek polaʼ : łot. šķàute2 ʽkant, ostry skrajʼ. Jeśli akut jest następstwem 

wzdłużenia wynikłego z zaniku spółgłoski laryngalnej, to skiáutas stoi w związku z pwk. pie. 

*(s)keu̯h2- ʽrobić ostrym narzędziem, dziurawićʼ (zob. LIV
2 561). Por. skiaũrė obok kiáuras. 

— Refleks SZ *(s)kuh2- widać w łot. skūt, prs. skuju (war. skuvu, skūnu), prt. skuvu ʽgolićʼ, 

por. HL 93n. NB. Forma SZ skiuv-V w skiuvelis ʽskrawekʼ polega raczej na neoapofonii, zob. 

s.v. skẽvetas. — SO *(s)kou̯h2- może być kontynuowany w łot. skaût, prs. skauju/skaunu, 

prt. skāvu/skavu ʽobejmować, brać w objęcia, umarmenʼ (ALEW 487, 927). Inaczej IEW 954, 

gdzie skiáutas wyprowadzono z pie. *skēu̯-t- ʽucinać, oddzielaćʼ. LEW 804 analizuje *skeu-t- 

i łączy z czas. skùsti. Tutaj pewnie też paskiaunė ̃ʽkryjówkaʼ (por. Būga, RR I, 364). — Drw. 

skiauterìs a. skiauterė ̃ʽgrzebień u kogutaʼ (war. skiautarė,̃ skiauturė ̃oraz skelturė)̃, ⇒ n.m. 

Skiauterìškis (przekręcone w Tauterìškis, Vanagas 342). Por. łot. šķauteris ʽostra krawędź 

kamieniaʼ.  

 skỹdas 2 p.a. 1. ʽtarczaʼ, 2. ʽpancerz żółwiaʼ. Stlit. skydà 4 p.a., m.in. SD «pawęza; 

puklerz; tarcza». Zdaniem GL 116 i LEW 804n. jest to zapożyczenie germańskie z bliżej 

nieustalonego źródła, por. stwn. scīt (nwn. Scheit m.), fryzyj. skīd, stisl. skið ʽpolano, 

drewnoʼ. Od strony semazjologicznej por. stosunek lit. skiẽtas : scs. štitŭ561. — Drw. skỹdinis 

ʽpodobny do tarczy, tarczowyʼ, skỹdinė liaukà lub skỹdliaukė ʽtarczycaʼ (kalka pol. tarczyca 

⇐ tarcza). Cps. skydadaris SD «pawęźnik» (por. darýti oraz šarvadaris s.v. šárvas), 

skydanešys SD «giermek», dziś skydnešỹs hist. ʽgiermek, noszący tarczę za rycerzemʼ (por. 

nèšti, nešióti oraz šarvanešys s.v. šárvas). 

 skiedrà 3 p.a. 1. ʽodłupany kawałek drewna, szczapa, drzazgaʼ (Kur medį kerta, ten ir 

skiedros lekia ʽGdzie drwa rąbią, tam drzazgi lecąʼ), 2. ʽwiór, cienkie pasemko drewna 

powstające przy heblowaniuʼ, 3. ʽgont, cienka deseczka do pokrycia dachuʼ — rzeczownik 

na -r- o dwuznacznej osnowie: 1° dewerbalna jak w skíedžiu, skíesti (zob.), znacz. etym. ʽto, 

co rozszczepiono, odłupanoʼ, por. kaitrà ⇐ kaĩsti, sausrà ⇐ saũsti, 2° denominalna jak w 

skiedà ʽszczapa, drzazgaʼ, por. šutrà ⇐ šùtas; žagrà ⇐ žãgas. Taka sama dwuznaczność 

dotyczy dubrà i kauprà. — War. sufiksalny z -ar-: skiedarà 3 p.a. ʽdrzazga, trzaska, wiór; 

gontʼ (por. žagãrė ob. žagrà; kaũparas ob. kauprà). — Drw. skiedrýnas ʽdrewutnia; kupa 

wiórówʼ, skiedrìnis stógas ʽdach gontowyʼ. — Cps. skíedranta (zob.), skíedravinė ʽgwóźdź 

do przybijania gontówʼ (por. vinìs), war. skíedvinė (*skiedr-vinė). Vb. denom. skíedrinti 

ʽzaśmiecać drzazgami, wióramiʼ, skiedrúoti ʽrobić gonty; śmiecić drzazgami, wiórami; kryć 

dach gontemʼ. — N.m. Skiedrỹnė. — War. metatetyczny: skriedà (⇒ skriedlà a. skríedla 

 
561 Z uwagi na sb. skied-rà ʽodłupany kawałek drewnaʼ, które należy do czas. skíedžiu, skíesti, chciałoby się 

sądzić, że skyd- to alternant w SZ do skied-/skaid- (znacz. etym. ʽodłupywać, drzeć z pniaʼ). Paralele 

apofoniczne: lýti ob. líeti; rýdyti ob. ríeti; łot. smîdît ʽrozśmieszaćʼ ob. smiêtiês ʽśmiać sięʼ. Niestety, 

sprzeciwia się temu etymologia czas. skíesti (zob.). 
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ʽdrzazga, wiórʼ). Niejasny jest war. švė́dra ʽdrzazgaʼ.  

 skíedranta 1 p.a. gw. ʽdrzazga powstająca przy rąbaniu pnia w poprzekʼ, war. m. 

skíedrantas. Por. Skersai medį renčiant, pasidaro skíedrantos, išilgai – skiedros ʽGdy się 

drzewo rąbie w poprzek, robią się «skiedrantos», [gdy się ciosa wzdłuż, robią się] szczapyʼ. 

Skiedra – kur tašo, o skiedranta – kur ranto medžius ʽSzczapa (skiedra) jest tam, gdzie 

ociosują drzewo, a drzazga (skiedranta) tam, gdzie rąbią drzewoʼ. Chodzi tu o złożenie 

członów skiedà ʽszczapa, drzazgaʼ (zob. skíesti) i -ranta (por. rántas ʽwcięcie, nacięcieʼ s.v. 

rantýti). War. skiedrañtė, skiẽdrantė, skíedrantė, skiedreñtė (wtórne rent- jak w war. *rentyti 

: renčiù, rę̃sti) oraz skíedrintė (por. SZ riñtė s.v. rantýti). 

 skiemuõ 3 p.a., acc.sg. skíemenį m. 1. ʽotwór pomiędzy dwoma pasmami osnowy, 

przez który przechodzi czółenko z wątkiemʼ, 2. gram. ʽzgłoska, sylabaʼ (neol.) — ze *skied-

men, drw. dewerbalny od skíedžiu, skíesti (zob.). Zmiana d-m > m-m > m na granicy 

morfemowej (paralela: raumuõ). — Neoosn. skiemen-: skíemenys m.pl. ʽskiemuoʼ (por. łot. 

šķiemele ts.); war. z restytuowaną spółgłoską -d-: skiedmuõ, skiedmenys b.z.a. 

 skiẽpti, skiepiù, skiepiaũ 1. ʽpruć, rozszczepiać, rozrywaćʼ, 2. ʽrobić otwór, dziurę, 

dziurawićʼ, 3. ʽszczepić drzewaʼ. Szerzej jest znany war. skieb-: skiẽbti ʽcienko kroić; kroić 

w poprzekʼ, atskiẽbti ʽoddzielić coś, co się zlepiło, np. nici; odkroić kromkęʼ (Duonos 

skybutį atskiebk manei, t.y. atriek JU ʽKromeczkę chleba mi odkrójʼ), praskiẽbti ʽrozszczepić 

drewnoʼ. Pwk. skiep- wywodzi się z pbsł. *skei̯p- (LEW 805, Urbutis 2009, 122, 126). 

Odpowiednik psł. *ščip- ukazuje się w iter. *ščipati, ros. ščipátь, pol. szczypać ʽboleśnie 

ściskać, skubać, zrywać coʼ. Brak refleksów SO †skaip-. — Drw. prãskiepas ʽszpara, 

szczelina, otwór w płocie; rozcięcie w odzieży, rozporekʼ (war. praskiẽbas), skiẽpas 

ʽjednoroczny pęd rośliny drzewiastej używanej do szczepienia, tzw. zraz, zaszczepkaʼ, ⇒ vb. 

denom. skiẽpyti, -iju, -ijau ʽszczepić rośliny; szczepić ludziʼ (war. skiẽpinti), znacz. etym. 

ʽwkładać zaszczepkę w rozszczepione drzewkoʼ. War. skiẽbas ʽszczelinaʼ odpowiada łot. 

šķiêba2 ʽszczelina, szparaʼ (por. niżej šķīpsts). — SZ skip-: skipstýti ʽdzielić na części, np. 

jabłkoʼ, apskipstýti: Nepilstyk be reikalo smetonos – visus puodelio kraštus apskipstýsi ʽNie 

lej śmietany bez potrzeby, oblepisz (wszystkie) brzegi garnkaʼ. Z innymi sufiksami: łot. 

šķibît a. šķibêt ʽobcinać gałęzie na zrąbanym pniu, krzesaćʼ (por. Urbutis 2009, 124). 

Nomina: skìparas ʽstrzęp, skrawekʼ : łot. šķipsna, -is ʽkosmyk, pasmo, włókno; kłakʼ, šķipsta 

ʽkosmyk; szczyptaʼ. Do tego šķibene ʽgrubsza rózga, koniec gałęziʼ. — WSZ skyp-: skỹpas 

ʽskrawek materiałuʼ, skỹpata a. skýpata ʽskrawek, strzęp, szmata; odłamek, ułomek, kawałek 

rozbitego naczynia, skorupaʼ. Por. łot. šķīpsts ʽszczelina, szparaʼ. Czy należy tutaj skỹpas 

ʽukośny, skośnyʼ? Por. įk̃ypas. 

 skíesti, skíedžiu, skíedžiau ʽrozcieńczać, rozrzedzać; rozmiękczać drogę (o deszczu)ʼ, 

przen. ʽmówić głupstwaʼ, skystai praskiest SD «rzadko rozczynić», nepraskiestas medus, alus 

SD «nieprzebrany miód, piwo» [ʽniezbyt rozcieńczony wodąʼ]. Refl. atsiskíesti ʽoddzielić się, 

odosobnić sięʼ. Odpowiednik łot. šķiêst, šķiêžu, šķiêdu ʽrozsypać, rozproszyć, roztrwonićʼ. 

SP skied- jest pewnie młodym drw. od SZ skid- (zob. skìsti), który odnowił *skeid- < pie. 

*skei̯d-. Dalsze szczegóły s.v. skìsti. Zob. też LEW 805. Paralele apofoniczne: riẽsti ⇐ rit-; 

skriẽsti ⇐ skrid-. Intonacja wtórna, podobnie jak w prs. skýsta do skýsti. — Nomina od 

skied-: skiedà ʽszczapa, drzazgaʼ, DP ʽtrzaszczka, paździorkoʼ, SD «trzaska, wior», skiedas 

SD
1 «ścios» (syn. pašinas), ⇒ vb. denom. skiedóti ʽzaśmiecać drzazgami, szczapkamiʼ; 

skiẽdalas a. skiedinỹs ʽroztwórʼ, skiedarà ʽdrzazga, trzaska, wiór; gontʼ, skiedelė SD
1 

«drewienko» (syn. rakštis), skiedrà (zob.), skiemuõ (zob.), cps. skíedranta (zob.). — SO 

skaid-: skáidyti (zob., tam też nomina). 

 skiẽtas 2, 4 p.a. 1. ʽw krosnach: ruchoma deseczka do przybijania wątku, tzw. płochaʼ, 
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2. ʽpoprzecznik w wozie lub saniach, na którym zawiesza się orczykiʼ, 3. gw. ʽpoprzecznik w 

bronieʼ. War. skíetas 1 p.a. (akut nieobjaśniony; brak u Derksena 1996). Nie ma alternantów 

†skit-, ani †skait-. Wraz z łot. šķiets ʽpłocha tkacka; trzepaczka do czyszczenia lnuʼ było 

wyprowadzane z pbsł. *skei̯ta- i zestawiane z psł. *ščitŭ ʽtarcza, osłonaʼ, por. scs. štitŭ 

ʽὅπλον, θυρεόςʼ, sch. štȋt, štȋta, ros. ščit, ščitá, czes. štít ʽtarcza, ochrona, osłonaʼ, pol. szczyt 

ʽpunkt najwyższy, wierzchołekʼ, stpol. ʽtarcza, puklerz, herbʼ (zob. BSW 264, Boryś 600). — 

Jeśli stpr. <staytan> EV ʽtarcza, Schilt [Schild]ʼ jest błędem odpisu zam. *<scaytan>, czyt. 

[skaitən], to wyraz ten odzwierciedla pb. alternant na SO, podobny do łac. scūtum n. 

ʽpodłużna tarczaʼ. Por. PKEŽ 4, 148. — Odpowiedniki ie.: stir. scíath, gen.sg. scéith ʽtarczaʼ, 

łac. scūtum. Refleksy słowiański i celtycki wskazują na praformę pie. *skei̯to-, natomiast 

refleksy stpr. i łac. na pie. *skoi̯to-. Lit.-łot. ie jest dwuznaczne, ponieważ może 

kontynuować zarówno pb. *ei̯ (pie. *ei̯), jak i pb. *ai̯ (pie. *oi̯). Pie. *sk(H)e/oi̯-to- ma 

wygląd drw. dewerbalnego, od osnowy *skHei̯-e-, pochodzącej z metanalizy iter. *skH-ei̯e- 

ʽodcinać, oddzielaćʼ562. Pwk. *sekH- ʽoddzielać: ciąć, odcinać; rozróżniaćʼ, zob. LIV
2 524. 

Znacz. etym. ʽto, co odcięto (np. deska)ʼ lub ʽto, co odkrojono (np. płat skóry)ʼ. — Drw. 

skiẽčius ʽrzemieślnik wyrabiający płochy tkackieʼ (⇒ skiẽčiuvienė ʽjego żonaʼ), skiẽtininkas 

ts., skietùkas ʽmała płochaʼ. 

 skilándis, -džio 1 p.a. nazwa wędliny, salcesonu: ʽwędzony żołądek wieprzowy a. 

barani nadziany tłuszczem i krajanym mięsemʼ, por. Skrandis arba drūktas grobas, 

prikimštas mėsos ant vasaros, vadinas skilándis ʽŻołądek lub gruba kiszka, napchany 

mięsem, przygotowany na lato [na czas pilnych prac polowych] nazywa się szkiłądźʼ. 

Formacja dewerbalna z neosuf. -and- od skìlti I m.in. ʽłupać się, pękaćʼ. Co do formantu por. 

skilánda ʽdrzazga, szczapkaʼ, skalánda ʽdrzazgaʼ (od SO skal-, por. skalà ʽszczapka, 

łuczywoʼ), skelénda ʽdrzazgaʼ (od skélti ʽszczepaćʼ). Znacz. etym. ʽpotrawa z 

rozdrobnionego mięsaʼ vel sim. Zob. też LEW 806. — Zapoż. litewskie w błr. gw. škiłéndzja 

ʽjelito grube u świni, wnętrznościʼ, skilúndzi a. škilundzja ʽżołądek napchany siekanym 

mięsemʼ (por. wsch.-lit. skilùndis ʽskilandisʼ), stbłr. skilondь, skilondzь ʽwędzony żołądek 

wieprzowyʼ, stąd przejęte pol. gw. skiłądź, skiłandź, szkiłądź ʽwędzony żołądek wieprzowy; 

jelito grube u świniʼ (por. Urbutis, Balt V:2, 1969, 156 = Urbutis 2009, 392, Laučjute 34n.). 

— Nazw. Skilándis (⇒ pol. Szkiłądź, Szkiłłądź), patron. Skilandáitis, Skilandžiūnas b.z.a. 

Zob. też kindziùkas. 

 skylė ̃4 p.a. 1. ʽdziura, otwórʼ, 2. ʽrana w cieleʼ, 3. skylė adatas SD
1 «igielne ucho», 

ãdatos skylùtė ts., 3. ʽwylot ulaʼ, 4. stlit. ʽjaskinia, pieczaraʼ, 5. przen. ʽschronienieʼ (Neranda 

skylės̃, kur pasidėti ʽNie ma się gdzie podziaćʼ), 6. ʽliche pomieszczenie do życia lub pracyʼ, 

7. ʽniedostatek, niedola, nieszczęścieʼ, 8. ʽwięzienieʼ (Ir anys jį skubiai išleido iš skylės BRB 

ʽI oni szybko wypuścili go z więzieniaʼ). SD: iškalt skylę «wykować mur», skylės plaučiuose 

«oskrzele, skrzele». Konkretyzowane nomen actionis ze wzdłużoną samogłoską pwk. od 

skìlti I m.in. ʽłupać się, pękaćʼ. Znacz. etym. ʽpęknięcie, rozpadlinaʼ ⇒ ʽszczelinaʼ ⇒ 

ʽdziuraʼ. Por. pynė ̃ ʽplecionkaʼ ⇐ pìnti; trynė ̃ ʽodciskʼ ⇐ trìnti (GJL II, § 54). — Cps. 

girnãskylė ʽotwór w dolnym kamieniu żarenʼ (por. gìrnos), skỹlmuša ʽdziurkacz biurowyʼ, 

skylmušỹs ʽprzebijak kowalskiʼ (por. mùšti). Vb. denom. skylė́ti, -ja, -jo ʽdziurawić, 

przedziurawiaćʼ, intr. ʽdziurawieć, robić się dziurawymʼ, ⇒ skylė́tas ʽdziurawy (worek, 

dach); dziurkowaty, porowaty; poraniony – o cieleʼ. 

 skìlti I, prs. skỹla (*skįla < *ski-n-la, war. skilña, skỹlna563, skìlsta), prt. skìlo 1. ʽpękać, 

 
562 Inaczej de Vaan 549: pwk. *ski- jest nierozszerzonym wariantem pwk. *ski-d- ʽoddzielaćʼ, który ukazuje się 

w łac. scindō ʽrozciąć, rozerżnąć, rozłamać, oddzielićʼ. Podobnie LEW 806: lit. skiẽtas należy do rodziny 

czas. skíesti ʽrozcieńczać, rozrzedzaćʼ, intr. skìsti m.in. ʽoddzielać sięʼ.  
563 Postać skilña wynikła z metatezy nl > ln w *skinla. Z kolei skỹlna powstało ze skrzyżowania skilña ze 
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łupać się – o drewnie, rozdzielać się, rozpadać sięʼ (por. łot. šķilt̃, šķiļu, šķĩlu ts.), 2. ʽo 

pisklętach: wykluwać się, przebijać się przez skorupę jajaʼ (Skìlsta kiaušis, ir išrieta vištytis 

ʽPęka jajo i wydobywa się pisklęʼ), 3. ʽrozpadać się, rozszczepiać się, oddzielać sięʼ, 4. 

ʽwyskakiwać, pojawiać się – o iskrach przy krzesaniu ogniaʼ. Cps. atskìlti ʽodłupać się, 

oddzielić sięʼ, išskìlti ʽwypaść – o zębach; wykluć się z jajaʼ, suskìlti ʽpopękać w wielu 

miejscach, rozpaść się na części, podzielić się; stłuc sięʼ. Allomorf skil- to forma SZ do skel-, 

por. skélti ʽszczepać drewno, rąbaćʼ < pie. *skelH-. Zob. LEW 806, LIV
2 553. — Nomina: 

ãtskilas ʽoddzielny, osobnyʼ (⇒ atskìlėlis ʽodstępcaʼ), prãskilas a. praskilà ʽkij z 

rozszczepionym końcem, służący do łapania żmijʼ (por. prãskalas), skilà ʽszczapa, polano; 

drzazga, szczapka, łuczywo; odłamek kamienia; ząbek czosnkuʼ, skilánda ʽszczapkaʼ, 

skilándis (zob.), skiliáuda ʽdrzazga, odłamekʼ (war. do skeliáuda), skilmà 4 p.a. ʽszczelina, 

szparaʼ (por. sufiks w sukmà, šeimà, tarmà, GJL II, § 271), skìltas perė́tas ʽktokolwiek, 

każdy, wszyscyʼ (Skiltas perėtas moksluose, o kiaulių jau nėr kam ganyt ʽWszyscy się [dziś] 

uczą, a paść świń to już nie ma komuʼ), znacz. etym. ʽo pisklęciu: które przebiło skorupę 

jaja, które się wyklułoʼ; skìltis (zob.), skiltuvas SD «kolce w łańcuchu, ogniwo łancuchow» 

(por. n.m. Skiltuvaĩ), skilvỹs (zob.), cps. trupãskiltė (zob. trùpti). — WSZ skyl-: skýliau (prt.), 

drw. skylė ̃(zob.). — SO skal-: skalà (zob.). — Nowy SO skail- ⇐ skil-: káilis (zob.). 

 skìlti II, skiliù, skýliau 1. ʽkrzesać ogień, wydobywać iskry przez uderzanie stalowym 

narzędziem o krzemieńʼ (ižskilt ugnį SD «wykrzesać ogień z kamienia»), 2. ʽuderzać, bićʼ, 3. 

ʽszybko iść, biec, jechać; mówić prosto w oczyʼ, 4. ʽo iskrze: ukazać się, zaiskrzyćʼ. 

Transitivum na -i̯a-, które dotworzono do skìlti I (zob.). Por. łot. šķilt̃, šķiļu, šķĩlu ʽkrzesać 

ogieńʼ. — Drw. skìltuvas ʽkrzesiwo, narzędzie do krzesania ognia; mechanizm kurkowy w 

broni palnej dawnego typuʼ, SD skiltuvas 1. «krzesiwo», 2. «musat» [ʽstalka do ostrzenia, 

wecowania u rzeźnikaʼ]. 

 skìltis, -ies 1 p.a., skiltìs 3 p.a. f. 1. ʽczęść naturalnie się wydzielająca, np. ząbek 

czosnku, cząstka pomarańczy, płat płuc, płat wątrobyʼ, SD «głowka czosnku, cebule» (syn. 

galvelė), 2. ʽczęść składowa czegośʼ, 3. ʽodkrojona część (jabłka, buraka); działka, pasmo; 

szpalta, kolumna w drukuʼ, 4. ʽsałatka z pokrojonych jarzynʼ, 5. ʽprzedziałek we włosachʼ, 6. 

ʽgatunek (np. kartofli), rodzajʼ, 7. ʽródʼ — dewerbalne abstractum na -ti- od skìlti intr. 

ʽrozszczepiać się, oddzielać sięʼ, gdzie skil- jest st. zanikowym do skel-, por. skélti 

ʽrozdzielać, szczepać, rozłupywaćʼ. Paralele: pirtìs ⇐ pert̃i; šlitìs ⇐ šliẽtis; mirtìs ⇐ mirt̃i 

(SP mérdėti). 

 skilvỹs 4 p.a., skilṽis 2 p.a. 1. ʽżołądek u ptakaʼ (por. łot. šķilva ʽżołądek kuryʼ), 2. 

ʽwole u ptakaʼ, 3. gw. ʽżołądek u ludziʼ — drw. od sb. *skil-va lub *skil-vas. Razem ze skìltis 

(zob.) należy do czas. skel-/skil, zob. skìlti I ʽłupać się, rozdzielać sięʼ. Zob. też skrañdis ⇐ 

skrend-. — Zapoż. litewskie w pol. gw. skilwis ʽżołądek u ptakaʼ (Zdancewicz 348). — Drw. 

skilvẽlis ʽkomora w sercuʼ. 

 skìmbtelėti, skìmbtelėja (war. skìmbteli), skìmbtelėjo ʽupaść z dźwiękiem, krótko 

zadzwonić, np. o łyżce padającej na podłogęʼ, skìmbterėti o odgłosie pękającego szkła, 

skìmbčioti o odgłosie uderzającego o coś wiadra, o odgłosie szklanych naczyń — czasowniki 

oparte na interi. skìmbt, skim̃bt, oznaczającej krótkotrwały dźwięk, por. Skimbt ir sprogo 

butelis nuo karšto vandens ʽ«Skimbt» i pękła butelka od gorącej wodyʼ. Rytą anksteinyčiais 

skim̃bt skim̃bt kala gelžį kalvis ʽWczesnym rankiem «skimbt, skimbt» kuje kowal żelazoʼ. Tu 

też skimbė́ti, skìmba, -ė́jo ʽo dźwiękach, śpiewie: odbijać się echemʼ (syn. skambė́ti). Inaczej 

LEW 795, 807, który mówił o pwk. skimb- stojącym w alternacji ze skamb- (zob. skambė́ti). 

 

starszym skỹla. Paralele: svilña i svỹlna ob. svỹla < *svi-n-la (inf. svìlti); svirña i svỹrna ob. svỹra < *svi-n-ra 

(inf. svìrti); šilña i šỹlna obok šỹla < *ši-n-la (šìlti). 



1576 

na prawach rękopisu 

 skiñdelis, -io 1, 3 p.a. gw. ʽgont, cienka deseczka do pokrywania dachuʼ — zapoż. ze 

śrdn. schindele (⇐ śrłac. scindula, por. EWD 1201), stąd też łot. šķindele ts. Por. GL 116, 

LEW 807, Čepienė 110. Z innym tematem: skindelius SD «gont» (brak w ALEW). — 

Młodszym germanizmem jest šiñdelis ʽgontʼ ⇐ prus.-niem. šindel, por. nwn. Schindel f., 

Dachschindel f. (GL 125, LEW 985). Zob. też gõntas i skiedrà. 

 skiñkis, -io 2 p.a. gw. 1. ʽsłabe i kwaśne piwo, cienkuszʼ (m.in. u Donełajtisa), 2. 

ʽlicha, wodnista zupa; rzadka potrawaʼ, 3. ʽocetʼ (Rūgštas kaip skiñkis ʽKwas jak ocetʼ) — 

wyraz z Małej Litwy, który może być zapożyczeniem z jęz. staropruskiego, mianowicie z 

uwagi na charakterystyczną dla tego języka zmianę *enC > inC (DLA 15n.). Por. stpr. scinkis 

EV ʽsłabe piwo, cienkusz, Schenkbir [Schenkbier]ʼ, co pochodzi ze zmiany *skenk-is ⇐ 

śrdn. schenke-bēr (II człon złożenia został zastąpiony sufiksem stpr. -is; paralele na to 

podano w DLA 16). Zob. Trautmann 1910, 429, Endzelīns 1943, 249 i PKEŽ 4, 121, którzy 

zresztą nie zajmują się kwestią sekwencji inC na miejscu śrdn. enC. NB. LKŽ nie zaznacza 

obcości formy skiñkis. Jest war. skinskis b.z.a. (adideacja do przym. skìnstas ʽrzadki, np. o 

zupieʼ?). — Drw. skiñkalas ʽcienkuszʼ. Vb. denom. įskinkiúoti ʽwlać, wmieszać (trochę 

mleka zamiast śmietany)ʼ: Nė tę smetonos dėta, biskį tik pieno įskiniúota į tuos barščius, i 

gana ʽAni tam śmietany nie było, tylko trochę mleka wmieszano do tego barszczu, i tyleʼ; 

skìnkioti ʽprzelewać z jednego naczynia w drugie (o bawiących się dzieciach)ʼ. 

 skìnti, skinù564, skýniau 1. ʽzrywać (owoce, gałązki, kwiaty, liście, korę)ʼ, też o 

pasących się zwierzętach, 2. ʽrąbiąc trzebić, karczować lasʼ, 3. ʽtorować sobie drogęʼ (skìnti 

kẽlią ʽdążyć do celuʼ), 4. ʽkrzesać ogieńʼ (Seniau ugnį skýnė iš kremenio ʽDawniej ogień 

krzesali z krzemieniaʼ), 5. zabijać wrogaʼ. Cps. nuskìnti ʽzerwać liść, wyrąbać lasʼ, perskinu 

SD «przerzedzam sad, las», praskìnti ʽprzerzedzić las, wycinając niektóre drzewa; utorować 

drogęʼ, praskinu SD «przerębuię las». — Tylko w gwarach pojawia się praesens na SE skenù, 

por. Medžius skẽna ʽWycina drzewaʼ. Skenu mišką ʽWycinam lasʼ. Du bėga, du gena, du 

kelią skẽna ʽDwaj biegną, dwaj gonią, dwaj drogę torująʼ. — Odpowiednik łot. šķĩt, šķinu, 

prt. šķinu a. šķīnu ʽzrywać liście, korę; karczować krzakiʼ, mežu šķīt ʽkarczować lasʼ. 

Transponat pie. *sken(H)- ʽoderwać, zedrzećʼ. Zwraca uwagę rozpowszechnienie się w 

bałtyckim alternantu seṭowego na SZ *skīn-C < *skṇH-C. Brak refleksów SO *skon(H)-. 

Por. formy germańskie z rozszerzeniem dentalnym w pierwiastku: stwn. skinten, śrwn. 

schinden ʽzdzierać skórę a. korę, skorupę, obierać ze skóry, ogołocić; znęcać się, 

maltretowaćʼ, nwn. Schind m., Schinde f. ʽskórka owocuʼ, śrdn. schinne ʽłupieżʼ, stisl. skinn 

ʽzdarta skóraʼ, szw. skinn ʽskóra, futroʼ < *sken-t-, w apofonii stisl. skān ʽkoraʼ, szw. skān 

ʽstrupʼ. Zob. IEW 929n., s.v. *(s)ken(d)-; autor z niewiadomego powodu pominął formy 

bałtyckie. — Drw. skináuti ʽzrywać po trochu (liście)ʼ, apskináuti ʽoczyszczać (łąkę) z 

zarośli, z suchych gałęziʼ, skindinė́ti ʽobrywać liścieʼ, skìndyti ʽzrywaćʼ, nomen nuoskinà, 

núoskina ʽwyrąb lasu, miejsce wykarczowaneʼ. Tu może też kìnis (zob.) jako war. s-mobile. 

— WSZ skyn-: skýnė (prt.), drw. próskyna ʽprzesieka w lesieʼ (por. praskìnti), skynìmas 

ʽzrywanie owoców; torowanie, trzebież leśnaʼ, skýnimas ʽmiejsce w lesie oczyszczone z 

krzaków, wytrzebione; ziema uprawna po wykarczowanym lesieʼ (war. skýnymas, 

skynýmas), SD «nowina, rola abo pole nowo kopane» (syn. lýdimas), do tego drw. wsteczny: 

skynė ̃ 4 p.a. ʽnowina, nowiznaʼ (por. lýdimas ⇒ lyda). — Neoosn. skyn̓ - (⇐ skýniau): 

skỹnioti iter. ʽzrywać liście, kwiatyʼ (por. pỹnioti, trỹnioti). — N.m. Pãskynai, Paskynaĩ, 

Skýnimai, Skynimaĩ 9x, Skynimiẽčiai, Skynimìškiai. N. łąki Nauskyniaĩ. — Neoapofonia 

skain- ⇐ skin-/skyn-: skáinioti (zob.). 

 skirb̃ti, skirb̃sta, skirb̃o żm. ʽkwaśnieć, kisnąć – o mleku, piwieʼ (znacz. etym. ʽrobić 

 
564 Niejasny jest war. skimù. Por. skõmas ob. skõnis s.v. skanùs.  
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się ostrym w smakuʼ, zob. niżej). War. s-mobile: kirb̃ti, zwykle z prvb. ap-, su- ʽo mleku: 

zacząć kisnąć, zsiadać sięʼ (Kirb̃ti pradeda. Sukirb̃o pienas). — Drw. skirb̃is ʽszpara w 

ścianie stodołyʼ, por. łot. šķirb̃a ʽszpara, rysa, szczelinaʼ (SO skarbît a. skārbît s.v. skerb̃ti II). 

Odpowiednik nominalny w psł. *ščĭrba ʽszczerba, miejsce wyszczerbioneʼ, słń. ščŕba 

ʽszczelina, szpara, szpara między zębami; czerep, skorupaʼ, ros. gw. ščerbá ʽpuste miejsce po 

zębie, ubytekʼ, czes. štěrba ʽszczelina, szparaʼ, pol. szczerba ʽmiejsce powstałe po 

odpadnięciu, wyłamaniu, wyrwaniu czego, wyłom, wyrwa, lukaʼ, przest. ʽślad po cięciu 

szablą, mieczem, blizna, szramaʼ (stpol. szczyrbina ʽ szczerba w ostrzu miecza; uszczerbek, 

uszczuplenie, strataʼ). Zob. BSW 266, LEW 807, Boryś 596 n., Vaillant III, 387. Pbsł. SZ 

*skirb-/*skurb- ⇐ *skerb-, pie. *(s)kṛbh- ⇐ *(s)kerbh- ʽrobić ostrym narzędziem; być 

ostrymʼ (IEW 943). Osobno zob. skurb̃ti i skerb̃ti. 

 skỹrius, -iaus 2 p.a. 1. ʽdział, wydział, oddziałʼ, 2. ʽoddział żołnierzyʼ, 3. ʽklasa 

szkolnaʼ, 4. ʽrozdział w książceʼ, 5. ʽrozdzielność, różnicaʼ, 6. ʽniezgoda, rozbratʼ, 7. 

ʽrozwódʼ. War. skyriùs 4 p.a. SD skyrius «rożność, rożnica» (syn. kitokybė, nelygybė), skyrius 

gimimo «rodzay, rożnica, iednego abo rożnego rodzaiu rzeczy» (syn. gimimas) — 

konkretyzowane nomen actionis z suf. -ius i WSZ skyr- ⇐ skir- od skìrti m.in. ʽoddzielać, 

rozłączaćʼ (por. daĩgius, lãkius, rañkius, GJL II, § 108). — Odosobnione jest użycie skyrius 

w znacz. ʽrozsądekʼ w DP 56033, por. O iž gero skyriaus, gera vėl gyvata išeis ʽa z dobrego 

rozsądku, dobry też żywot pochodzić będzieʼ. 

 skirp̃stas 2, 4 p.a. 1. bot. ʽwiąz, Ulmusʼ, 2. bot. ʽkrzew kruszyna, Frangulaʼ, 3. bot. 

ʽgrab, Carpinusʼ, 4. bot. ʽwiciokrzew, Loniceraʼ, 5. bot. ʽbuk, Fagusʼ. Z innymi tematami: 

skirpstà 4, 2 p.a. bot. ʽkrzew kruszyna, Frangula; szakłak pospolity, Rhamnus catharticaʼ, 

skirpstìs, -iẽs f. bot. ʽbuk, Fagusʼ, skirpstùs bot. ʽbuk zwyczajny, Fagus silvaticaʼ. 

Nawiązanie w stpr. skerptus EV ʽwiąz polny, Rustere [Rüster, Ulmus campestrisʼ]. 

Powtarzający się segment -st- (-stas, -sta, -stis, -stus) nasuwa przypuszczenie, że chodzi tu o 

neoosn. skirpst-, wywodzącą się przez reanalizę ze *skirp-sty-, frequentativum od pwk. 

*(s)kirp- albo *(s)kirb-565. Formalnie nasuwa się porównanie z czas. skirb̃ti. Jego prymarne 

użycie w znacz. ʽkwaśnieć, kisnąćʼ niewiele pomaga do wyjaśnienia, za to postwerbalny 

rzecz. skirb̃is o znacz. ʽszpara, szczelinaʼ może już być oparciem dla rekonstrukcji motywu 

nazewniczego ʽwiązuʼ: kora tego drzewa odznacza się bowiem długimi, dość głębokimi 

bruzdami. LEW 807 widział w skirp̃stas pie. pwk. *(s)ker- ʽciąć, ścinaćʼ z labialnym 

rozszerzeniem -p- (por. lit. kirp̃ti). 

 skirp̃stis, -sčio 2 p.a. gw. ʽkrokiewʼ, skirpsčiai SD pl. «krokwy, kozły» — drw. od pwk. 

skirp-, będącego wariantem s-mobile do kirp-, por. kirp̃ti ʽstrzyc, obcinać, kroićʼ. Neosuf. -

stis jak np. w svirstìs ʽżuraw u studniʼ, šū́stis ʽkupa, stosʼ (GJL II, § 405). Jest jeszcze war. 

sufiksalny skirp̃čius. — Drw. tarpe skirpsčių, terpuskirpstis SD «międzybalcze» [ʽmiejsce 

między belkamiʼ]. Neoosn. skirpst-: skirp̃stas ʽgrzbiet dachu, kalenicaʼ, skirp̃sčius ts. (por. 

pùsčius : pùstis, -sčio).  

 skirs̃ti, skirs̃ta (*skird-sta), skird̃o 1. ʽpękać – o chlebie, ziemiʼ, 2. ʽpękać – o skórze 

rąk, nóg, sutkówʼ, 3. ʽo skórze: pierzchnąć, stawać się szorstką, chropowatąʼ. Cps. apskirs̃ti 

ʽpopękać – o skórze; obmarznąć po deszczu, pokryć się lodem – o ziemiʼ, įskirs̃ti ʽpopękać – 

o ziemi, glinie, jabłkach; popękać i poczernieć – o skórze rąk, nóg; pokryć się brudem – o 

garnku, fartuchuʼ, įskird̃usi žemė ʽziemia stwardniała, dawno nie uprawianaʼ, pienas 

suskird̃ęs ʽmocno zsiadłe mleko, które oddziela się płatamiʼ. Allomorf skird- stanowi formę 

SZ od pwk. skerd-, zob. skerdžiù, skers̃ti. Zob. też oboczny refleks SZ skurd- s.v. skurdùs. — 

 
565 Por. dáigstas ʽkiełekʼ ⇐ dáigstyti; pakáustas ʽokucie; podkowaʼ ⇐ káustyti; dangstis ʽpokrywaʼ ⇐ dangstýti; 

váistas ʽlekʼ ⇐ *vaistyti. 
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Drw. od skird-: skirdìkės f.pl. ʽpewna odmiana kartofliʼ, skirdėlìkės f.pl. 1. ʽodmiana gruszy, 

której owoce szybko pękająʼ (war. skirdėnìkės), 2. ʽpewna odmiana kartofliʼ, cps. skird̃bulvės 

f.pl. ʽpewna odmiana kartofli o popękanej skórceʼ (por. bùlvės).  

 skìrti, skiriù, skýriau ʽdzielić, rozdzielać, rozłączać; odróżniać; przydzielać, 

przeznaczać, wyznaczać, mianowaćʼ. Cps. atskìrti ʽoddzielić, odłączyć, odróżnićʼ, DP też 

ʽodłożyć; oddalić, odwieśćʼ, išskìrti ʽudzielić komu rozwoduʼ, paskìrti ʽnaznaczyć, 

przeznaczyć, mianować, zlecić, przydzielić, przyznać (nagrodę), poświęcać (siły)ʼ, perskiriu 

SD
1 «rozwodzę». Refl. skìrtis 1. ʽróżnić się, odróżniać się, wyróżniać sięʼ, 2. ʽrozstawać się, 

żegnać się z kimʼ (SD: sveikinu skirdamasis «żegnam kogo, żegnam się z kiem», sveikinimas 

skiriuntis su kuo «żegnanie kogo odchodząc»), 3. ʽrozwodzić sięʼ (žmonà su výru skìriasi 

ʽżona i mąż rozchodzą sięʼ), atsiskìrti ʽoddzielić się, odłączyć się, rozstać sięʼ, pérsiskirti 

ʽrozłączyć się; rozwieść sięʼ. Odpowiednik łot. šķirt̃, šķiŗu, šķĩru ʽucinać, oddzielać, 

rozdzielać, kawałkowaćʼ. Formacja na SZ *skīr-C < pie. *(s)kṛH- do skér-C < pie. *(s)kerH- 

ʽdzielić, oddzielaćʼ (LIV
2 558). Osobno zob. SZ skùr-C: skùrti i SE skérti I. — Drw. skirdýti 

ʽoddzielaćʼ (nie †skardyti; co do braku apofonii por. pìldyti, stùmdyti), skìrstyti ʽdzielić, 

rozdzielać, przeznaczać, wyznaczaćʼ : łot. šķirs̃tît ʽrozdzielać, wertować (książkę)ʼ, skirstau 

SD
1 «rozwadzam» (syn. suderinu), paskirstau SD

1 «rozprawuię» (syn. parskirdinėju), 

«rozrządzam», refl. skìrstytis ʽoddzielać się, rozpraszać się, rozchodzić sięʼ. Brak apofonii 

(†skarstyti) też w kùrstyti, pìlstyti, rìmstyti. — Neoosn. skird-: skirdinė́ti: atskirdinė́ti DP 

ʽoddalaćʼ, parskirdinėju SD
1 «rozprawuię» (syn. paskirstau), skìrdinti: išskìrdinti cur. ʽkazać 

wydzielićʼ. — Nomina: ãtskiras ʽoddzielny, osobny; pojedynczy; odmienny, różnyʼ, 

atskirtìnis ʽodróżniający, diakrytyczny (znak)ʼ, ìšskiriant a. išskýrus adv. ʽwyjąwszy, z 

wyjątkiem, opróczʼ – skostniała forma ptc. prs. act. względnie ptc. prt. act. do išskìrti 

ʽwydzielićʼ; pãskiras ʽosobny, pojedynczy, poszczególnyʼ, paskirmaĩs adv. ʽwedług wyboru, 

do wyboruʼ (por. pakrikmaĩs), pérskirimas DP ʽrozdzielenie; rozwod; odszczepieństwoʼ, SD 

«rozwod małżeństwa», perskirklė SD «przedzielnica» [ʽto, co rozdziela, linia rozdzielającaʼ], 

skirmaĩ a. skirmuĩ adv. ʽoddzielnie, osobnoʼ, skirtìngas ʽodmienny, różnyʼ, skìrtumas 

ʽróżnicaʼ. — War. s-mobile: kìrna, pl. kìrnos ʽzwalone drzewa, pnie w bagnie; ostry karcz 

pozostały po zrąbaniu łozy, wierzbyʼ (zob. kẽras). — Cps. sáuskira adv. ʽoddzielnie, osobnoʼ 

(dosł. ʽbiorąc każdy składnik sam dla siebieʼ), sáuskiras, -à ʽoddzielny; osamotnionyʼ, ⇒ 

sauskỹris a. -skỹrius ʽodludekʼ. Na SZ też umbr. karu ʽczęśćʼ, łac. carō, carnis f. ʽmięsoʼ 

(znacz. etym. ʽkawałek mięsaʼ ⇐ ʽsztuka, kawałekʼ). — WSZ skyr-: skýriau (prt.), drw. 

atsiskýrėlis ʽczłowiek stroniący od ludzi, odludek, samotnik; pustelnikʼ, atskyrìmas 

ʽoddzielenieʼ, ìšskyros f.pl. 1. ʽwydzielinaʼ, 2. gw. ʽwybierki, to, co pozostało po wybraniu 

czegoś lepszegoʼ (Jis sau išsirinko germ̃enas, o man paliko išskyras ʽWybrał sobie najlepsze, 

a mnie pozostawił wybierkiʼ), pérsiskyrėlis ʽrozwodnikʼ, skyrýbos f.pl. ʽrozwódʼ, skyrìmas 

ʽdzielenie, rozróżnianie, przydzielanieʼ, skýrimas ʽprzedziałek we włosachʼ, skỹrius (zob.), 

skyrùs ʽżyjący w samotności; samolubnyʼ, cps. sáuskyra adv. ʽoddzielnie, osobnoʼ (zob. 

wyżej sáuskira). — Neoapofonia skir- ⇒ skair-: skairùs (zob.). 

 skýstas, -à 3 p.a., skỹstas 4 p.a. 1. ʽrzadki (o płynie, potrawie)ʼ, 2. ʽrzadko rosnący (o 

zbożu, włosach)ʼ, 3. ʽpłynny, ciekły, lejki, wodnisty (miód, piwo, mleko), przeźroczystyʼ, 4. 

ʽcienki, niedonośny (głos)ʼ, 5. ʽlekki, słaby (wiatr)ʼ, 6. ʽmiękki, łatwy do piłowaniaʼ, 7. 

ʽsłaby, nie wytrzymałyʼ, 8. ʽmłody, niedojrzały; lekkomyślny, niemądryʼ. War. skìnstas. SD: 

skystas «rzadki, o miękkich abo mokrych rzeczach», sakai skysti m.pl. «kley ognisty, mokry, 

rzadki» [ʽropa naftowaʼ]. Odpowiedniki bałtyckie: łot. šķîsts ʽrzadki (o kaszy, zupie), cienki 

(o tkaninie), przejrzysty, klarowny; czysty, nieskalany, obyczajnyʼ, stpr. skijstan acc.sg. 

ʽczysty, nieskalany, niewinny, rein, keuschʼ, adv. skīstai ʽskromnie, niewinnie, zuechtigʼ. 

Dwuznaczne, por. 1° analizę skýst-a-s, postwerbalny przymiotnik od neopwk. skyst-, który 

wyabstrahowano z prs. skýsta do skìsti, skìdo ʽrzednąćʼ (zob.), 2° analizę *skyd-ta-s, drw. od 
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neoosn. skyd- jak w skýsti, skýdau (tak ŽD 319). W konsekwencji tego identyfikowanie 

skýstas z psł. *kīstŭ ʽczystyʼ jak w scs. čistŭ ʽκαθαρόςʼ, sch. čȉst, ros. čist, pol. czysty (zob. 

Leskien 1884, 282, BSW 263 n., REW III, 342 n., LEW 808, PKEŽ 4, 122, Boryś 105) nie jest 

wcale pewne. — Drw. skỹsčius, f. skỹstė ʽniepoważny człowiek; człowiek krewki, 

popędliwyʼ, skystaĩ adv. ʽrzadkoʼ (skystai praskiest SD «rzadko rozczynić», skýstainis 

ʽrzadki (o kaszy), wodnisty (o śmietanie)ʼ, skỹstis ʽpłyn; sok, syrop; płynne jadłoʼ (war. 

skýstis, skiñstis), skystóji žarnà ʽjelito cienkieʼ, skystókas ʽdość rzadki, niezbyt gęstyʼ. Cps. 

skystapiẽnė – o krowie, której mleko nie jest tłuste (por. píenas), skystaprõtis ʽniespełna 

rozumuʼ (por. prõtas), skystgróbis ʽjelito cienkie; nieoczyszczona kiszkaʼ, przen. ʽgłupiecʼ 

(por. gróbas). Por. stpr. en skīstieskan obl.sg. ʽw czystości (żyć), in reynigkeyt (leben)ʼ. — 

Vb. denom. skystė́ti ʽrzednąć, robić się lejkim; przeświecać na skutek wytarcia się (o 

tkaninie, spodniach)ʼ, skýstinti ʽzrobić płynnym, lejkim, rozcieńczyćʼ (⇒ skystìmas ʽsok, np. 

owoców, buraków, cebuli; płynny składnik potrawy; płynna gnojówkaʼ). Por. stpr. ast tennan 

skijstinnons ʽoczyścił go [Kościół]. hat sie [die Gemeine] gereinigetʼ od *skīstint ʽczyścić, 

oczyścićʼ. 

 skìsti, skiñda, skìdo 1. ʽrzednąć, zdzierać się, strzępić się, rozłazić się (o odzieży)ʼ, 2. 

ʽrozchodzić się (po lesie), oddzielać się (od grupy), rozłączać się, zrywać związekʼ — pwk. 

skid- przedstawia st. zanikowy do *skeid-, które przybrało odnowioną postać skied-, zob. 

skíesti m.in. ʽrozrzedzaćʼ. Do pie. *skei̯d-/*skid-, por. łac. scindō, scicidī, scissum ʽrozciąć, 

rozerwać, rozdzielić, rozłamaćʼ, wed. chinátti ʽodcina, rozbija, tłuczeʼ, gr. σχίζω 

ʽrozszczepić, rozłupać, rozedrzeć; rozdzielać, rozłączaćʼ < *skid-i̯e- (zdaniem Beekesa 2010, 

1437 pochodzenie aspiraty kh (χ) pozostaje niewyjaśnione). Inaczej LIV
2 547 i NIL 619: 

*sḱhei̯d-/*sḱhid-; Villanueva Svensson, Balt XLIV:1, 2009, 7: *sḱeid-. — Drw. skidė́ti, skìda, 

-ė́jo gw. ʽo głosie: rozbrzmiewaćʼ (znacz. etym. ʽrozchodzić sięʼ). Nomina: ãtskidas, atskidùs 

ʽoddzielny, osobnyʼ, ⇒ atskidaĩ adv. ʽoddzielnie, osobno (siedzieć, mieszkać)ʼ, atskidù a. 

ãtskidu ts. (też ʽna uboczu, z dala od innychʼ), pãskidas ʽrozproszony, osobny, pojedynczyʼ, 

adv. paskidaĩ gyvénti ʽmieszkać osobnoʼ (war. paskidaĩs, paskidù, paskiduĩ), ⇒ paskidriaĩ 

ts.; sb. skidarl̃is lub skidirl̃is, skidurl̃is ʽoderwany strzęp, gałgan, szmataʼ (alternacja 

neosufiksów -arl-, -irl- i -url-, zob. ŽD 192), skidulỹs lub skydulỹs (zob. niżej). — Neopwk. 

skind-: skiñdeliai m.pl. ʽpostrzępione ubranie, łachmanyʼ, skiñdelis ʽurwany kawałek 

tkaniny, strzępʼ. Drw. na SO skand-: skanduolỹs ʽznoszone ubranieʼ566 (por. krañtas ⇐ 

krintù; mantà ⇐ mintù). — Po odnowieniu formacji infigowanej *ski-n-d- przez -sta- 

pojawiło się prs. *skįśta > skýsta (paralele s.v. blìsti). Akut jest tu analogiczny, wzorowany 

na prezentiach utworzonych od pierwiastków seṭowych. — Z chwilą, gdy skýsta uległo 

reanalizie na *skyd-sta, pojawił się pdg. skýsti, skýsta, skýdo ʽstać się miękkim, grząskim (o 

gruncie), rzadkim (o płynie), cienkim lub przezroczystym (o płótnie); oddzielić się (od stada, 

gromady), rozejść się (o małżonkach, o kolegach); stracić panowanie nad sobąʼ. 

Odpowiednik łot. šķîst, šķîstu, šķîdu ʽrozpaść się, rozejść się, rozproszyć się na wszystkie 

stronyʼ. — Drw. od skyd-: atskyduõlis ʽodludek, samotnikʼ (war. ãtskydūlis, atskydū̃lis), 

skydulỹs ʽznoszone ubranie, łachman; cienka, rzadka materiaʼ, skýstas (zob.), cps. výrskydė 

bot. ʽnaradka, Androsaceʼ (por. výras). — SO skaid-: skáidyti (zob.). 

 skỹvis 2 p.a., skývė 1 p.a. ʽpłaski talerzʼ — zapoż. z śrdn. schīve (GL 116), skąd też łot. 

šķīvis, -e ʽtalerz; krążekʼ (Jordan 102). Por. śrwn. schībe, nwn. Scheibe f. ʽtalerz; szybaʼ. 

Zob. też LEW 996. Co do akutu por. zapoż. šývė. 

 sklandýti, sklandaũ, sklandžiaũ 1. ʽszybować w powietrzu – o ptakachʼ, 2. ʽpływać w 

wodzieʼ, 3. ʽo saniach: ślizgać się, zsuwać się, zjeżdżać na bokʼ, 4. ʽzasuwać i odsuwać 

 
566 W LKŽ XII, 734 niesłusznie zespolone w jednym lemmacie ze skanduolỹs ʽgłębia wodnaʼ (zob. skandìnti).  
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zasuwę drzwiʼ (⇒ ʽotwierać drzwiʼ) — iterativum z suf. -y- i SO skland- ⇐ sklend-, por. 

sklendžiù, sklę̃sti ʽszybować; ślizgać sięʼ. War. sklándyti. — Neoosn. sklandž̓ - (⇐ 

sklandžiaũ): sklándžioti iter. ʽo saniach: ślizgać sięʼ (Nesegtos ragės sklándžio[ja] į vieną ar 

į antrą pusę ʽSanie o niepodkutych płozach ślizgają się to w jedną, to w drugą stronęʼ). Por. 

slánkioti ob. slankýti i žángioti ob. žangýti. — Postverbalia: atsklandà ʽwybój na drodze; 

zasuwaʼ, pasklánda a. pãsklanda ʽwyślizgana po jednej stronie droga zimowa, pochyłość 

obmarzłej drogiʼ (syn. z grupą -mb-: pasklámba; war. ze SZ skl(i)und-: pasklùnda, 

paskliùnda a. paskliùndė, drw. paskliùndra), sklandà a. sklánda ʽzasuwaʼ (syn. skląstà), 

ʽżerdź w płocieʼ i ʽśliska pochyłość drogi zimowejʼ, pl.t. sklañdos a. sklándos ʽogrodzenie z 

żerdziʼ i ʽmiejsce tak ogrodzoneʼ (Suvaryk karves į sklándas), sklandùs ʽgładki, śliski – o 

lodzie; płynny – o mowie; zgodny, harmonijnyʼ (por. typ slapùs ⇐ slapýti). Osobno zob. 

sklą̃stis. — Neoosn. sklandy-: sklandytùvas ʽszybowiecʼ. 

 sklą̃stis 2 p.a., sklą́stis, -sčio 1 p.a. ʽzamknięcie zasuwane, drewniana lub żelazna 

zasuwa u drzwi, bramy; rygiel, zawórʼ; z innymi tematami: sklą́sta, sklą̃stas a. sklą́stas 

ʽzasuwa, rygielʼ, sklą̃stai m.pl. ʽsidłaʼ — rzeczowniki postwerbalne od neoosn. skląst-, 

wyabstrahowanej z frq. na SO *skląstyti < *skląs-sty-, por. SE w sklę̃sti m.in. ʽsunąć zasuwę 

u drzwiʼ. Podobna budowa w sprą́stis a. sprą́stas (SE sprę́sti); spą́stai ⇐ spą́styti (SE spę́sti); 

ląstà a. lą̃stas ⇐ *ląs-sty- (SZ lįs̃ti). Inaczej ŽD 330: *skland-stis lub *skland-tis. — Drw. 

skląstẽlis ʽkij do obracania kamienia żaren, mlonʼ. 

 skleĩsti, skleidžiù, skleidžiaũ 1. ʽrozpościerać cienką warstwą (np. len do bielenia), 

rozgarniać rękomaʼ, 2. ʽszerzyć, rozpowszechniać; rozpraszaćʼ, 3. przen. ʽtrwonić pieniądze, 

majątek; marnowaćʼ. War. akc. skléisti. Cps. atskleĩsti ʽoddzielić, rozdzielić (np. włosy na 

głowie); otworzyć (książkę); ujawnić (podstęp)ʼ, išskleĩsti skėt̃į ʽrozpiąć parasolʼ. Refl. 

skleĩstis ʽrozpościerać się, krzewić się; rozwijać się (o liściach)ʼ, atsiskleĩsti ʽroztworzyć się, 

rozkryć się – o odzieniuʼ. Nomen: lãpskleidis ʽpora rozwijania się liściʼ (por. lãpas). — War. 

s-mobile: kléisti, kléidžiu, kléidžiau ʽzużywać bez potrzeby, trwonić, marnować; tracićʼ 

(Nekleisk, nes pats pritrūksi ʽNie trwoń, bo samemu ci zabraknieʼ), iškléisti ʽo liściach: 

rozwijać sięʼ, pérkleisti ʽrozdzielićʼ, refl. išsikleisti MT ʽo świetle, jasności: rozejść się, 

rozszerzyć sięʼ. NB. W ALEW 505 figuruje mylny wywód kleid- z kliedė́ti. — Obecność 

obocznego st. e z dyftongiem ie w war. skliẽsti ʽsłać, rozpościeraćʼ (por. griẽbti ob. greĩbti; 

spiẽstis ob. speĩsti) nasuwa przypuszczenie, że skleid- jest młodszą formą SP, utworzoną na 

podstawie SZ sklid- (zob. sklìsti I). Neoapofonię SZ i ⇒ SP ei poświadczają klìpti ⇒ kleĩpti; 

krìkti ⇒ kreĩkti i plìsti ⇒ pleĩsti. — Neopwk. skleis-: skléisčioti ʽrozpościeraćʼ, 

(pra)skleisdinė́ti ts., skleĩstas ʽprzedziałek we włosachʼ, skleistìnis ʽo lnie: ścielony, 

rozpostartyʼ, skleistinỹs ʽstrzecha ze słomy ułożonej kłosami w dółʼ (antonim: muštinỹs). — 

SO sklais- ⇐ neopwk. skleis-: sklaistýti ʽrozpościerać, rozgarniać; przewracać sianoʼ, 

išsisklaistýti ʽrozproszyć się, rozbiec się w różne stronyʼ (*sklais-sty-). — Neoosn. sklaist- ⇐ 

sklaistýti: sklaĩstas a. sklaĩstis ʽprzedziałek we włosachʼ (por. sklãstas ob. sklãstė s.v. sklės̃ti). 

— SZ sklid-: sklìsti I (zob.). — SO sklaid- ⇐ sklid-: sklaidýti ʽrozdzielać, rozrzucać, 

rozpraszaćʼ, pasklaidýti ʽ(książkę) przekartkować, przewertowaćʼ, nomen: ãtsklaidas 

ʽotworzenie książkiʼ. — Pwk. skleid- nie ma nawiązań zewnętrznych. Z uwagi na obecność 

vb. skliẽti o bliskim znacz. ʽsłać, rozściełać, np. słomęʼ (zob.) można sądzić, że obok prs. 

*sklejù do *sklieti (por. skrejù, skriẽti) pojawiła się formacja prezentalna z suf. -d-: *sklei̯-

de-. Prs. intr. *skleĩda ʽrozprasza sięʼ mogło następnie ulec tranzytywizacji przez 

sufigowanie -i̯a-: skleĩdžia, skliẽdžia (por. léidžia, mérdžia, žeĩdžia). Przy takim ujęciu 

sklaidýti można interpretować jako drw. na SO od neopwk. *skleid-. 

 sklem̃bti, sklembiù (war. sklembstù), sklembiaũ (war. sklambaũ) 1. ʽukośnie rąbać, 

ciosać, kroić, piłować, kopać (np. rów o skośnych ścianach), strzyc na ukosʼ, 2. żm. 
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nusklem̃bti ʽześlizgnąć się z drogi (o saniach, wozie)ʼ, 3. gw. ʽnie dać dość, oddawać ująwszy 

część, skrzywdzić kogoʼ. War. sklem̃pti. Formalnie: uogólniony temat prs. infigowanego 

*skle-m-bu od pwk. *skleb-/*sklab- (por. klembù, išklèbti ʽrozchwiać sięʼ; stembù, nustèbti 

ʽwpaść w podziwʼ). Dalszy wywód niejasny. LEW 811 uważał sklemb- za rozszerzenie pwk. 

*(s)kel- jak w skélti ʽrozłupywaćʼ. IEW 926 umieścił sklemb- w rubryce ʽWurzelerweiterungʼ 

*skel(e)-p-, razem z łac. scalpō, -ere ʽdrapać, skubać; ryć, wycinać, zwł. w kamieniuʼ i lit. 

kálpa ʽpoprzeczna belka w saniachʼ (zob. kìlpa). Do zestawienia scalpō ze sklem̃bti powrócił 

teraz de Vaan 542 (pie. *sk(e)lp- ʽodłupaćʼ?). — SO sklamb-: sklambýti ʽociosywać drewnoʼ, 

apsklambýti ʽociosać, (drewniaki) z grubsza obrobić; nadać czemu zamierzony kształtʼ. — 

SZ sklimb- (czasem skliumb-): sklim̃bti, -iù, -iaũ ʽścinać się, zsiadać się, krzepnąćʼ (zob. też 

sklimstė), išsklim̃bti ʽo rzece: wylaćʼ. Nomina: sklim̃bė ʽpajda, duża kromka odkrojona z 

całego bochenka; kawałek gruntu, polaʼ (war. sklim̃bas, też skliùmbas, sklium̃bė), sklim̃bis a. 

sklimbỹs ʽoddzielony kawałek (chleba, mięsa, słoniny, sera); dachówka z płytki kamiennejʼ 

(war. sklim̃pis ʽkawałek gruntuʼ). Zob. też sklimstė. 

 sklėnyčià 2 p.a., gen.sg. sklėnỹčios stlit., gw. ʽszklanica, szklankaʼ (Nedrįso prašyt 

sklenyčios vandenes DP 27147 ʽNie śmiał prosić o śklenicę wodyʼ. Mano gryčia kap sklėnyčia 

ʽMoja chata [jest] jak szklanka (tj. lśni czystością)ʼ — zapoż. ze stbłr. sklenica, por. błr. 

skljanica, škljanica ⇐ pol. przest. śklenica, śklanica (SLA 199, LEW 810). — War. akc. 

sklėnýčia 1 p.a., sklėñyčia 1 p.a. War. z krótkim e: sklenyčià 2 p.a., sklenýčia 1 p.a. — War. 

skleinyčià pokazuje dyftong ei powstały na skutek antycypowania miękkości spółgłoski n̓ : 

en̓  > ei̯n lub ėn̓  > ei̯n (paralele: veséilia, lãšleidis). War. sklainyčià; z perseweracyjnym n: 

skleininčià (por. bažnìnčia, mélninčia, LD § 250). 

 sklẽpas 4 p.a. stlit., gw. 1. ʽpiwnica do przechowywania żywnościʼ (Šalta kaip sklepè 

ʽZimno jak w piwnicyʼ), 2. BRB ʽciemnica, loch więziennyʼ — zapoż. ze stbłr. sklepъ, błr. 

sklep, -a ʽpiwnica, ziemiankaʼ (ZS 49), por. stpol. sklep ʽsklepienie; kazamata, loch, piwnicaʼ. 

Zob. też SLA 199, LEW 810. 

 sklęs̃ti, sklendžiù, sklendžiaũ 1. ʽszybować, lecieć nie poruszając skrzydłami, np. o 

bocianieʼ (atsklę̃sti ʽprzyfrunąć – o ptakuʼ), 2. ʽlecieć w powietrzu – o kamieniuʼ, 3. ʽo 

saniach: ślizgać się, suwać się na stronyʼ, 4. ʽsunąć zasuwę u drzwi, zasuwać, odsuwaćʼ 

(atsklę̃sti ʽotworzyć drzwi odsuwając zasuwęʼ), 5. pot. ʽszybko iść, biec, jechaćʼ (por. pol. 

pot. zasuwać ts.), 6. gw. ʽstawiać sidłaʼ. Refl. užsisklę̃sti ʽzamknąć sobie drzwi na zasuwęʼ. 

Odpowiednik łot. skleñst, sklenžu, sklendu ʽsunąć się w bokʼ. Nie do końca jasne, zob. LEW 

810. Niewykluczone, że sklend- zostało dotworzone na gruncie neoapofonii do neopwk. 

sklind- jak w prs. sklindù do sklidaũ, sklìsti I ʽrozchodzić się, rozpływać się, rozpraszać się; 

oddzielać się od kupy, gromadyʼ. Paralele: stingù ⇒ stengù; stimpù ⇒ stempù. — Podwójny 

refleks st. zanikowego: sklind- i sklund-, zwykle skliund-, por. 1° skliñdas ʽzasuwaʼ, 2° 

skliund-/sklund-: skliùndra ʽgołoledźʼ, skliundùs ʽo drodze: nierówny, pochyłyʼ, paskliùnda 

a. pasklùnda ʽpochyłość oblodzonej drogi zimowejʼ (war. do pasklánda a. pãsklanda), 

paskliùndra ʽgołoledź, oblodzona drogaʼ. Vb. denom. sklių̃sti, skliundžiù, skliundžiaũ 

ʽślizgać się na oblodzonej drodzeʼ, skluñduoti ts. — Neoapofonia sklend- ⇒ skland-: 

sklandýti (zob.). 

 sklės̃ti, sklečiù, sklėčiaũ gw. ʽkrzewić, rozpościerać, rozkładaćʼ, intr. ʽrozrastać się 

wszerzʼ — dublet s-mobile do czas. klės̃ti I (zob.). War. sklėd-: sklės̃ti, sklėdžiù, sklėdžiaũ. — 

SO sklat-: sklastýti 1. ʽrobić przedziałekʼ, 2. ʽrozwierać, otwierać na ościeżʼ, 3. ʽmachać 

skrzydłami, wymachiwać rękomaʼ, 4. ʽrozrzucać, targać (o wietrze)ʼ – praforma *sklas.sty- < 

*sklat-sty- (por. klastýti). Refl. atsisklastýti ʽrozpiąć sobie guziki (na piersiach), rozchełstać 

sięʼ, ⇒ atsisklãstęs ʽrozpięty, rozchełstanyʼ. — Neoosn. sklast-: ãtsklastas ʽrozchełstany, w 

rozpiętej na piersiach odzieżyʼ (Ar nešalta tau, kad tokiame šaltyje ãtsklasta krūtine 



1582 

na prawach rękopisu 

vaikščioji? ʽCzy nie jest ci zimno, gdy na takim mrozie chodzisz rozchełstany?ʼ), sklãstas a. 

sklãstė ʽprzedziałek we włosachʼ (por. klãstas s.v. klastýti oraz sklaĩstas s.v. skleĩsti). — 

Neoosn. sklasty-: sklãstymas ʽprzedziałekʼ (war. klãstymas ⇐ klastýti). 

 skliaũsti, skliaučiù, skliaučiaũ 1. ʽzewrzeć, stulić; stulać uszy a. strzyc uszami (o 

zaniepokojonym psie, koniu, świni)ʼ, 2. ʽwykonać sklepienie, np. w piwnicyʼ, 3. przen. 

ʽpisząc wziąć co w nawiasyʼ, apskliaũsti ʽnieco ociosać, wyrównać; wziąć w nawiasyʼ, 

nuskliaũsti ʽzasklepić, zaokrąglić, zrobić skośnymʼ, priskliaũsti ausìs ʽstulić uszyʼ, 

priskliaũsti durìs ʽprzymknąć, domknąć drzwiʼ. War. skliaud-: skliaũsti, -džiù, -džiaũ. Por. 

łot. sklaûst2, -žu, -du ʽukośnie ciąć, rąbaćʼ. Niejasne, zob. LEW 810 n. Transponat pie. 

*skleu̯t-/*skleu̯d-. — Drw. skliaũtas ʽsklepienie nad pomieszczeniemʼ, przen. ʽsklepienie 

niebieskie, firmamentʼ – znacz. etym. ʽto, co zetknięto ze sobąʼ (rū̃sio skliaũtas ʽsklepienie 

piwniczneʼ), ⇒ skliaũtinis a. skliautótas ʽsklepionyʼ; vb. denom. skliautúoti ʽsklepiać, 

przykryć sklepieniemʼ (por. velbúoti, velvúoti). — Iter. skliautýti ʽstrzyc uszami (o koniu, 

psie)ʼ, skliaustýti ts. < *skliaus-sty- (w tym samym znaczeniu spotyka się też skliaudýti z 

*skliaut-dy- lub *skliaud-dy-, por. rìdinti < *rit-din-; nazw. Skridáila < *Skrid-daila). — 

Neopwk. skliaus-: skliaũsmas ʽsklepienieʼ, przen. ʽwidnokrąg, horyzont, firmament niebaʼ, 

skliaũstas ʽnawias; sklepienieʼ, adi. skliaũstas ʽsklepiony, pochyły, ukośnyʼ. — SZ skliut-: 

skliùtas (zob.). 

 sklìdinas, -à 3 p.a. ʽo naczyniu: napełnione do pełna, po brzegi, pełniuteńkieʼ 

(Sklidinaĩ nepilk, par kraštus bėgs ʽNie lej do pełna, [bo] się przelejeʼ) — dewerbalny 

przymiotnik na -in- od SZ sklid- jak w sklindù, sklìsti m.in. ʽrozlewać się, rozpływać sięʼ (SP 

skliẽsti ʽsłać, rozpościeraćʼ). War. skliùdinas (ľi > ľu, LD § 66). — Neoapofonia sklid- (SZ) 

⇒ skled- (SP): sklẽdinas ʽpełny po brzegiʼ, ⇒ vb. denom. prisklẽdinti ʽnapełnić po brzegiʼ. 

Por. RiT ⇒ ReT w skrindù ⇒ skrendù; limpù ⇒ lempù; mįžù ⇒ męžù. 

 skliẽti, skliejù, skliejaũ gw. ʽsłać, rozściełać, np. słomęʼ, refl. skliẽtis ʽrozwijać się – o 

liściachʼ. Fakt, że dawny pdg. skrejù, skrėjaũ przy inf. skriẽti (zob.) zmienił się z czasem w 

skriejù, skriejaũ stanowi zachętę do rekonstrukcji starszych form prs. *sklejù i prt. *sklėjaũ 

przy inf. skliẽti. Postulowany SE *sklej-V znajduje oparcie w derywatach na SO, por. 

pãsklajas ʽrozścielony, rozrzucony do suszenia – o sianieʼ, pasklajùs ts. (por. ãpskrajus ⇐ 

skrejù), pasklajù a. pãsklaju adv. ʽw stanie rozrzuconym, rozproszonym; oddzielnie, osobnoʼ, 

sklajùs ʽo słomie, lnie, mierzwie – taki, którym można pokryć sporą powierzchnięʼ (Sklãjūs 

šiaudai. Linai yra sklaji. Nesklaji mėšlai, tokie kaip dumblas). Szerzej rozpowszechniona jest 

formacja z suf. -d, zob. skleĩsti. 

 sklimstė hapaks stlit. ʽszkaradaʼ – jako synonim wyrazu pū́liai ʽropaʼ, por. O misernoji 

kirmele, o kuo putiesi? O bjaurieji pūliai ir sklimste, o kuo putiesi? DP 5014-5 ʽO mizerny 

robaku, a coż się odymasz? O szkarada ropo, a co się nadymasz?ʼ — prawdopodobnie ze 

zmiany *sklimpstė, co było wariantem do sklim̃bstis, -sčio ʽskrzep – o stężałej, zakrzepłej 

cieczy; bryłka zsiadłego mleka; bryłka ziemi, grudkaʼ, sklimstìs f. ʽskrzepʼ (Skrimstimis 

kraujis krinta, nuo širdies eita, t.y. kad suklekęs, sukepęs kraujis šmotais eita JU) i sklimstai 

m.pl. ʽskrzepy krwiʼ. Wymienione słowa mają postwerbalną osnowę sklim(b)st-, z reanalizy 

formacji *sklim(b)styti, co było frequentativum do sklimbiù, sklim̃bti ʽścinać się (o mleku), 

krzepnąć (o krwi), gęstniećʼ. Paralele: duostė ⇐ dúostyti; klõstė ⇐ klóstyti; skraĩstė, skraistis 

⇐ skraistýtis. Por. SP/SE w sklem̃bti ʽukośnie rąbaćʼ i SO w sklambýti ʽociosywać drzewoʼ. 

Brak w LEW i ALEW. 

 sklỹpas 2, 4 p.a. 1. ʽkawał pola, szmat ziemiʼ (Buvom gavę sklỹpą, reikėjo arklio 

ʽDostaliśmy kawałek ziemi, potrzebny był końʼ), 2. gw. ʽodcięty kawałek, skrawek (tkaniny, 

skóry, papieru)ʼ, 3. gw. ʽułamek, kawałek (szkła, żelaza)ʼ, 4. gw. ʽkromka, plasterekʼ. Būga, 



1583 

na prawach rękopisu 

RR I, 366 stwierdził krótko, że sklỹpas jest etymologicznie związane ze sklim̃pas ʽkawałek 

gruntuʼ i sklim̃bė ts. (powtórzył to LEW 811). Z tego wypada wnosić, że autor uważał sklyp- 

za zdenazalizowaną wersję formy *sklįp-, rozwiniętej fonetycznie ze *sklimp-. Sekwencja 

im(p) zmieniła się w samogłoskę nosową į(p), następnie w y(p) również w takich formach, 

jak gybstù, klypstù, krypstù (zob. gỹbti, klỹpti, krỹpti). Dalej por. įbuvỹs ob. imbuvỹs; įbrìsti 

ob. im̃bradas. Wyraz sklỹpas (*sklimpas) ma więc formację dewerbalną, umotywowaną 

czas. sklem̃pti, zob. sklem̃bti m.in. ʽukośnie rąbać, ciosać, kroićʼ. Znacz. etym. ʽto, co zostało 

ucięte ukośnie, na ukosʼ. 

 sklìsti I, skliñda, sklìdo intr. ʽrozchodzić się, rozpraszać się; rozpływać się, rozlewać 

się; posuwać się powoli; oddzielać się od gromady; szerzyć się, rozpowszechniać się (np. o 

wynalazku, o piosence, o plotce)ʼ, išsklìsti ʽrozrosnąć się, rozgałęzić się, rozejść się, 

rozpierzchnąć się, rozproszyć się, rozsypać się (o czymś luźno powiązanym); wziąć rozwódʼ, 

nusklìsti ʽwylać się, wypłynąć; ześlizgnąć się z drogi (o saniach); pojechać saniamiʼ. 

Formacja intranzytywna z infiksem nosowym i SZ sklid- od sklied-/skleid, por. skliẽsti ʽsłać, 

rozpościeraćʼ, skleĩsti ʽrozpościerać, rozgarniaćʼ. — Drw. sklìdinas (zob.). — Gdy prs. 

skliñda zostało odnowione suf. -sta, powstało sklýsta (*sklind-sta). W wyniku reinterpretacji 

*sklyd-sta pojawiła się neoosn. sklyd, stąd prt. sklýdo (zam. sklìdo) i inf. sklýsti (zam. 

sklìsti). Nomen: sklỹdis ʽprzedziałʼ. Paralele s.v. blìsti. 

 sklìsti II, skliñta, sklìto gw. tr. ʽrozpościerać, rozgarniać; pchać, garnąć do kupy; 

roztrącać na bokiʼ, atsklìsti ʽodwrócić, przewrócić (kartę książki)ʼ, refl. atsisklìsti ʽodgarnąć 

sobie, np. włosy z czoła, z oczuʼ, nusklìsti ʽodgarnąć, np. śmietanęʼ, pasklìsti ʽrozrzucić, 

rozsypać, rozproszyćʼ, susklìsti ʽzgarnąć do kupyʼ. Z uwagi na pokrewieństwo znaczeniowe 

można sklit, skliñta uznać za wariant do sklid, skliñda (zob. sklìsti I).  

 sklìsti III, skliñta, sklìto gw. intr. ʽkląć, przeklinaćʼ, išsklìsti tr. ʽzwyzywać kogoʼ — 

chyba przenośne użycie czas. sklísti I, ale szczegóły wymagają badania. Por. dwoistość 

znaczeniową czas. plū́sti: ʽciec, wyciekaćʼ i ʽkląć, miotać przekleństwaʼ.  

 skliùtas 2, 4 p.a. ʽtopór z szerokim ostrzem, siekiera ciesielska, tzw. sklutʼ (Šlapelis 

445: ʽcioskaʼ). SD skliutas «topor». War. skliutà, škliùtas. War. s-mobile: żm. kliùtas, wsch.-

lit. kliùčiai (Urbutis, Balt XXXI:1, 1996, 88n.). War. sufiksalny: skliùstas. Łotewskie formy 

gw. skļuts, škļuts z Łatgalii są prawdopodobnie lituanizmami, zob. Urbutis, o.c., 87. Z 

formalnego punktu widzenia skliut- może być formą SZ do skliaut- jak w czas. skliaũsti, -čiù, 

-čiaũ ʽzewrzeć, stulićʼ, apskliaũsti ʽnieco ociosaćʼ (por. LEW 811n.). Ale pozostają trudności 

w zakresie znaczeniowym. — Urbutis l.c. zwrócił uwagę na obecność równoznacznej formy 

lit. z dyftongiem au: skliaũtas, skliaũstas, choć jej nie objaśnił. Wydaje się, że można tu 

przyjąć derywację z udziałem neoapofonii SZ u ⇒ SP au (paralele: blū̃dyti : bláudžioti; mùlti 

: maulióti i sriubčióti : sriaũbti). Urbutis oddzielił od skliùtas łotewskie formy slute, šļute 

ʽsiekiera ciesielskaʼ i powiązał je z czas. šļàut2 ʽuderzyć, zdzielić kogoʼ. Jako odpowiednik 

łot. slute wskazał on lit. gw. šliùtas ʽsiekiera ciesielskaʼ, rzeczownik urobiony od czas. 

šliáuti, -na, šlióvė ʽuderzyć, zdzielić kogoʼ (zob. też s.v. šlúoti). — Drw. skliutelis SD 

«toporek». Vb. denom. skliutúoti ʽrobić siekierąʼ. — Zapoż. litewskie w błr. gw. skljud, 

škljud ʽtopór z szerokim ostrzem do ścinania drzewaʼ, ⇒ skljutavácь, skljudavácь ʽrobić 

sklutemʼ; pol. gw. sklut, -a ʽtopór obciosʼ, war. sklud, schlud ʽtopór z szerokim ostrzem, z 

toporzyskiem małym, na jedną stronę odgiętymʼ (SW VI, 146). Por. Urbutis, Balt V:2, 1969, 

153n. = Urbutis 2009, 387, Laučjute 22n.  

 sknãras 4 p.a. gw. ʽczłowiek skąpy, chciwy na pieniądze, skąpiecʼ (Tėvas buvo baisus 

sknãras), war. s-mobile: knãras, knẽras (Šitas vyrukas yr toks knãras. Tas Jonas tikras 

knẽras) — zapoż. z błr. sknára, -y c. (war. sknė́ra, sknýra), tu z kolei z pol. sknera, -y c. (sb. 
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postvb. od sknerać ʽnarzekać, biadolić, popłakiwaćʼ, sknerzyć ʽnaprzykrzać się; kwiczeć – o 

świniʼ), por. ĖSBM 12, 142, Boryś 551. — Drw. sknarùs, -ì ʽskąpyʼ. Vb. denom. sknãrinti a. 

knãryti, -iju ʽbyć sknerą, sknerzyćʼ, też ʽrobić co powoliʼ (por. błr. sknárycь, sknórycь). 

 skobà 4, 2 p.a. gw. 1. ʽżebroʼ, 2. ʽmięso wieprzowe przy żebrach; żeberkaʼ, 3. przen. 

ʽchude zwierzę domoweʼ — zapoż. z błr. skába, -y ʽżebroʼ. — War. skõbas ʽżebroʼ ⇐ pol. 

schab, -u. 

 skóbas, -à 3 p.a. żm. ʽkwaśnyʼ. War. skobùs 4 p.a. Odpowiednik łot. skâbs ts. Niejasne. 

LEW 812 łączył z czas. skõbti m.in. ʽwyrzynaćʼ przy założeniu dlań znacz. etym. ʽrobić 

ostrym narzędziemʼ (LEW 812). Zmiana znacz. ʽostryʼ ⇒ ʽkwaśnyʼ jak np. w łot. skar̂bs, 

skar̂bans, zob. skerb̃ti II. — Vb. denom. skóbti, -sta, -o ʽkwaśniećʼ : łot. skâbt, skâbstu, 

skâbu ts. 

 skõbti, prs. skobiù (war. skabiù, skabù567), prt. skobiaũ 1. ʽżłobić, drążyć rylcem, 

wyrzynać dłutem (łyżki, niecki, trepy), rzeźbić w drewnieʼ, 2. gw. ʽzrywać owoce, kwiaty, 

liścieʼ. Morfem skob- < *skāb- przedstawia wzdłużenie st. pełnego skab- < pie. *skabh- 

ʽdrapać, skrobać, kratzen, schabenʼ (por. LIV
2 549, LEW 812). Zob. skabýti. — Drw. skobìklis 

ʽnarzędzie do robienia wcięć w drewnieʼ, skobinỹs ʽrzeźba w drewnieʼ, skobtùvas ʽnarzędzie 

do żłobienia, dłutoʼ. — Od osnowy skab- pochodzą czas. sekundarne skabė́ti, -ù, -ė́jau ʽrznąć, 

ucinaćʼ oraz skabstýti ʽżłobić, wyrzynać dłutemʼ. — War. z wtórnym -p-: skõpti, skopiù (war. 

skapiù), skopiaũ ʽżłobić, drążyć rylcemʼ, skoptìnė ʽdrewniane naczynie na masłoʼ.  

 skomià, -õs 4, 2 p.a. stlit., gw. ʽstółʼ (iž trupučių, kurie byrėjo nuog skomios DP 2698 ʽz 

drobin padających z stołu bogategoʼ), DP też ʽbankʼ — z kontrakcji w trójzgłoskowej formie 

*skomija, oddającej zapoż. stbłr. skamьja XVI w. ʽława, ławkaʼ, por. rcs. skamĭja, ros. 

skamьjá. SD <skomia>, czyt. [skomija]: skomia prekijo pinigais prekaujunčio «bankierski 

kram, stoł», sūdai skomiosp priderų «służba stołowa», ažuveizdėtojas sūdų sidabrinių 

skomios «kredencerz śrebrowy» [ʽkrajczy, podczaszyʼ, SPXVI]. W kwestii kontrakcji por. 

niókoti, žióti i liùndra. Wtórne tematy: skomė ̃ i skomà. Por. SLA 199, LEW 812 (brak w 

ALEW). — Dziś gw. skõmija ʽblat stołuʼ: Išneškim stalą laukan: tu imk kojas, o aš skõmiją 

ʽWynieśmy stół na dwór: ty weź nogi, a ja [wezmę] blatʼ. — Neoapofonia o ⇒ uo: skuomia 

b.z.a. (por. stomuõ ⇒ stuomuõ; nõglas ⇒ nuõglas). Drw. wsteczne: skõmas (por. atãsija ⇒ 

atãsas), war. skuomia, skuoma, skuomė, m. skuomas. — Pochodząca z kontrakcji forma 

skomià zmienia się dalej w *skomnià (mʼa > mʼn̓ a), skąd przez dysymilację mn > bn war. 

skobnià, skõbnė (por. pritam̃nas > pritãpnas). Z kolei skobnià zostaje skojarzone z czas. 

skõbti ʽżłobić, rzeźbićʼ, w następstwie czego pojawiają się war. skobnìs, -iẽs f. 4, 3 p.a. ʽstółʼ, 

skõbnis m. ʽstół, zwykle większy, długiʼ (Mėsininkų skobniai ʽStoły rzeźnikówʼ) oraz pl.t.f. 

skõbnys; drw. skõbnius ʽstolarzʼ, skobniniñkas ts. 

 skõnis, -io 2 p.a. 1. ʽsmak, właściwość rzeczy jadalnejʼ, 2. przen. ʽgust, poczucie 

piękna, elegancji; upodobanieʼ. War. f. skonìs, -iẽs 4 p.a. Abstractum utworzone od skan- jak 

w skanùs ʽsmacznyʼ (zob.) z udziałem st. wzdłużonego. Paralele: grõžis, lõbis, plõtis. Por. 

LEW 795, który wymienia odpowiednik apofoniczny w postaci łot. skāns ʽnienaturalnie 

kwaśny; kwaskowaty; słodko-kwaśnyʼ. — Drw. príeskonis ʽprzyprawa; posmakʼ, skonìngas 

ʽgustownyʼ (z dysymilacją n-n > m-n: skomìngas ʽsmacznyʼ). Vb. denom. skonė́ti, skõni 

(war. -ė́ja), -ė́jo ʽmieć jakiś smak, smakować; kosztować, dochodzić smaku czego; być do 

smaku, być w smak; podobać sięʼ. Do tego jest war. żm. skomė́ti, skõmi, -ė́jo (por. -m- w 

skomìngas) wraz ze skõmas a. skómas ʽsmak, woń; barwaʼ. 

 skõrdytis, skõrdinuos, skõrdinaus ZTŽ ʽskarżyć się, żalić sięʼ (Ana skõrdinosi, kad ana 

 
567 Por. alternację a : o (*ā) w paradygmatach blašk-/blošk-, kar- /kor-, smag- /smog-, vag- /vog-.  
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negali dirbt, chvara) — zapoż. z błr. skárdzicca, -džusja, 3 sg. -dzicca, co uchodzi za wariant 

polonizmu skáržycca ⇐ skarżyć się (zob. ĖSBM 12, 119). 

 skõtertė 1 p.a., skõtertis, -ies 1 p.a. f. stlit., gw. ʽobrus, serweta na stółʼ (Stalą 

apsidengsim skotertėms, po tos skotertės pasidėsim šieno ʽStół nakryjemy sobie obrusem, a 

pod ten obrus położymy sobie sianaʼ), war. skõterta; SD skotertis «obrus» — zapoż. ze stbłr. 

skatertь, por. ros. skátertь, -i, błr. gw. skácercь (ĖSBM 12, 124). — War. skõterkė ⇐ ros. 

skatërka, gw. skáterka (błr. gw. skácerka). Por. SD skotertėlė «serweta». Zob. SLA 199, ZS 

49 i LEW 812 (brak w ALEW). 

 skrabė́ti, skrãba, skrabė́jo gw. ʽchrobotać, chrzęścić, skrzypiećʼ — formacja 

intensywno-duratywna na SO skrab- ⇐ skreb-, por. z jednej strony skrebė́ti ʽwydawać 

chrobot, chrzęst, chrupotʼ, z drugiej strony skrèbti m.in. ʽchrobotać, chrzęścićʼ. Odpowiednik 

łot. skrabêt, -ẽju tr. ʽskrobać, drapaćʼ, frq. skrabstît. Nawiązanie słowiańskie z suf. *-ā-: psł. 

*skrobati ʽzdrapywać, zdzierać wierzchnią warstwęʼ, słń. škróbati ʽdrapać; chrupaćʼ, błr. 

skróbacь ʽdrapać, szuraćʼ, czes. gw. škrobat ʽstrugać, obierać kartofleʼ, pol. oskrobać, 

wyskrobać, zeskrobać (por. BSW 267, LEW 815n.). IEW 943, LIV
2 562 i de Vaan 547 łączyli 

tu stang. screpan ʽdrapać, skrobaćʼ, nwn. schröpfen ʽstawiać cięte bańkiʼ oraz łac. scrobis, -is 

m.f. ʽdół, jama w ziemi, zwł. gróbʼ (pie. *skrobh-i-). — Inchoat. skràbti, skram̃ba, skrãbo 

ʽschnąć, wysychać, obsychać (o bagnie, drodze); sztywnieć na mrozie (o bieliźnie, kożuchu); 

podmarzać (o gruncie)ʼ. Nomina: ãpskraba a. ãpskrabas ʽżłódź, czas kiedy pada deszcz ze 

śniegiem i zamarza na drzewach, na drodze; gołoledź; ziemia a. błoto pokryte skorupą 

lodowąʼ, atskrabaĩ m.pl. ʽstrzępy odzieży; zaschłe resztki jedzeniaʼ (syn. atskrebaĩ), skrabà 

ʽskorupa lodowa, śniegowa; skórka chlebaʼ (por. apskrebė́ti ʽpokryć się lodową skorupą, 

zamarznąćʼ), skrãbalas ʽbrzękadło, klekotka na szyi krowyʼ, skrãbis ʽwycieńczony człowiek, 

zdechlak; nędzny, stary końʼ, skrabùčiai m.pl. ʽstary i znoszony kożuchʼ. Cps. kailìnskrabiai 

m.pl. ʽznoszony kożuchʼ (por. kailiniaĩ). — WSO *skrāb-: skrõbti (zob.). 

 skradžióti, skradžióju, skradžiójau stlit., gw. ʽlatać, fruwaćʼ. Skoro bradžióti i badžióti 

to formy odnawiające starsze iteratywy na -y-: bradýti, -iaũ i badýti, -iaũ (zob.), to jest 

prawdopodobne, że skradžióti weszło na miejsce zanikłego *skradyti, prt. *skradžiau. 

Śladem po tym jest formacja z obocznym suf. -in-: skradìnti ʽpędzać konia w kołoʼ w roli 

causativum do *skradyti ʽpędzićʼ. Pwk. skrad- jest formą SO od skred-, tj. od SP/SE 

pochodzącego z neoapofonii skrid- ⇒ skred- (por. skrindù, skrìsti). Nowy SP/SE widać 

również w išrèsti (-rẽdo), męžù i švèsti (nušvẽto). SE skred- ukazuje się w prs. infigowanym 

skrendù do skrìsti (zob.). Natomiast skredžióti ʽlataćʼ, SD skredžioju «latam», SD
1 

perskredžioju «przelatam» ma wtórne e (typ nešióti). — Drw. skradžià ʽotchłańʼ, w 

złorzeczeniach, np. Tave perkūnas į skradžią, į dugnus įmuštų už tai JU dosł. ʽOby cię piorun 

w otchłań za to wtrącił!ʼ, Eik skrãdzion! (przekleństwo), skrãdžiai adv. ʽna wskroś, na wylotʼ 

(war. skradžià, skrãdžiais, skrãdžiomis). — WSO skrod- < *skrād-: skródžiai adv. ʽna 

wskroś, na wylotʼ (war. skródžiais, skródžium). — Neoapofonia skrid- ⇒ skraid-: skraidýti 

(zob.). 

 skraidýti, skraidaũ, skraidžiaũ 1. iter. ʽlatać, fruwać, szybować, zataczać koła w 

powietrzu (o jastrzębiu)ʼ, 2. ʽbiegać w koło, np. z koniemʼ (syn. skrajóti), 3. ʽo dzieciach: 

biegać, ganiaćʼ, 4. caus. ʽzmuszać kogo do ruchu, bieguʼ, 5. caus. ʽodpędzać od korytaʼ — 

iterativum-causativum z suf. -y- i innowacyjnym SP/SO skraid-, utworzonym od SZ skrid-, 

por. skrìsti ʽleciećʼ. Odpowiednik łot. skràidît ʽbiegać, lataćʼ. Alternatywna analiza w GJL II, 

§ 644: skrai-dyti, intensivum na -dy- od neopwk. na SO skrai-/skraj- ⇐ skrejù (skriẽti; por. 

skrajóti). Sb. postvb. skraidė ̃ʽjaskółkaʼ. — Refl. apsiskraidýti ʽo pszczołach: wylecieć z ula 

po przerwie zimowejʼ (dosł. ʽoblatać sięʼ), nusiskraidýti ʽo dzieciach: nabiegać się do woli, 

wybiegać sięʼ. — Z innymi sufiksami: skraidinė́ti iter. ʽlatać, fruwaćʼ, skraidìnti caus. 
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ʽpopędzać, naglić, przynaglaćʼ (war. skreidìnti), też ʽwozić samolotemʼ. — Neoosn. skraidž̓ - 

(⇐ skraidžiaũ): skráidžioti a. skraidžióti iter. ʽlatać, fruwaćʼ. Paralele: bráidžioti ob. braidýti 

i máižioti ob. máižyti. Wtórna osnowa skraižď- (metateza składników afrykaty): skraĩždė 

ZTŽ ʽjaskółkaʼ, por. wyżej skraidė.̃ LEW 813 niesłusznie uznał skraidžióti za wynik 

skrzyżowania form skradžióti i skraidýti. Już Būga, RR II, 476 zauważył, że skráidžioti jest 

innowacją na miejscu skradžióti. 

 skraĩstė 2 p.a. 1. ʽwielka chusta narzucana na plecyʼ, 2. stlit. skraistė kunigų, bažnytinė 

SD «kapa kościelna, kapłańska» — analiza: skraist-ė, dewerbalny rzeczownik od neoosn. 

skraist-, którą wyabstrahowano z frq. skraistýtis m.in. ʽokrywać się chustą, płaszczemʼ 

(zob.). Paralele: smaĩgstė ⇐ smaigstýti; saĩstas ⇐ saistýti i kaustė ̃⇐ káustyti. Nie dość ściśle 

LEW 814: «zur Familie von lit. skriẽsti, skrìsti». — War. z wtórnym ei: skreĩstė m.in. DP 

ʽpłaszcz; szataʼ, zdrob. skreistẽlė DP ʽpłaszczykʼ. Niejasna jest zatrata -s- w war. skreitė SD
1 

«płaszcz» (syn. plõščius). Vb. denom. skraistúoti ʽchodzić a. biegać zawiniętym w chustęʼ, 

apsiskraistúoti ʽowinąć się chustą; ubrać się byle jakʼ, nuskraistúoti ʽbiegać gdzie bez 

potrzeby; latać po wieczorkach (o dziewczętach)ʼ.  

 skraistýtis, skraĩstosi, skraĩstėsi gw. 1. ʽpowiewać, rozwiewać się (o niezapiętej części 

ubrania)ʼ, 2. ʽokrywać się chustą, płaszczemʼ, 3. ʽlatać, biegaćʼ (Tiktai per kuokinėm 

skraĩstos ʽTylko po zabawach biega/lataʼ). Forma niezwrotna nie jest zaświadczona. Osnowa 

skraisty- dopuszcza dwie interpretacje: 1° skrai-sty-, frq. na SO skrai-C od neopwk. skrej-V, 

por. prs. skrejù do skriẽti ʽkrążyć, szybować w powietrzu, wykonywać ruch kołowyʼ, por. SO 

skrajóti (paralele: glaistýti ⇐ glejù; saistýti ⇐ sejù), 2° *skrais-sty-, frq. na SP/SO skrais- od 

neopwk. skris-, który wyabstrahowano z inf. skrìsti ʽleciećʼ, por. raistýtis m.in. ʽplątać się 

pod nogamiʼ < *rais-sty- ⇐ rìsti; spaistýtis ʽrozpraszać sięʼ < *spais-sty- ⇐ spìsti. — 

Neoosn. skraist-: skraĩstas I ʽpłachta do przenoszenia zielska, ziarna itp.ʼ, skraĩstas II bibl. 

ʽptakʼ, gw. ʽwiercipiętaʼ, skraĩstė (zob.). 

 skraĩtas 2, 4 p.a., skreĩtas 2 p.a. 1. ʽpodołek, wgłębienie tworzące się w sukni a. 

fartuchu przy unoszeniu brzegów albo siadaniuʼ, 2. ʽmiejsce na przyjęcie ciężaru w 

podniesionym fartuchuʼ (Pakišk skraĩtą, įpilsiu ʽNastaw podołek, nasypię [ci]ʼ), 3. ʽto, co się 

mieści w podołkuʼ (Kiaušinių atnešė visą skraĩtą ʽPrzyniosła cały podołek jajʼ), 4. ʽmiejsce 

na nogach siedzącegoʼ (Vienas vaikas nuo skraĩto, kitas ant skraĩto ʽJedno dziecko z 

podołka, drugie na podołkuʼ – mówi się o kobiecie, która często rodzi). Formacja 

dewerbalna z suf. -ta- i SO skrai- ⇐ skrie- (*skrei-), por. suskríeti ʽunieść dolną część sukni 

lub fartucha celem zrobienia podołka, miejsca na przyjęcie ciężaruʼ (Drabužį suskrieja, ir 

pasidaro skraitas ʽUnosi spódnicę i robi się podołekʼ). Z innym tematem: skreitė SD
1 

«płaszcz» (syn. plõščius), ze zmiany *skraitė. Zob. skríeti. 

 skrajóti, skrajóju, skrajójau 1. ʽbujać w powietrzu, latać, fruwaćʼ, 2. ʽunosić się w 

powietrzu (o kurzu, liściach)ʼ, 3. ʽszybko biec, jechać, wieźć sięʼ — intensivum z suf. -o- i 

SO skraj-V od neopwk. skrej-V, por. prs. skrejù s.v. skriẽti ʽszybować, krążyć, lataćʼ (SZ 

skrij-). Paralele: grajóti ⇐ grejù; vajóti ⇐ vejù. Znacz. etym. ʽwykonywać ruch kołowy, 

krążyć, zataczać kręgiʼ. Niedokładna jest analiza *skrai- + -joti w GJL II, § 587. — Nomina 

postverbalia: ãpskrajus ʽokolica, okręg administracyjnyʼ (por. apskraitas žemės BRB 

ʽziemski globʼ), skrajà ʽkrążenie; krąg zatoczonyʼ, skrajū̃nas ʽlatacz – o jastrzębiu, orle; 

latawiec; ten, kto często zmienia pracęʼ, skrajùs ʽlotny, lekko, szybko latającyʼ, przen. 

ʽdalekosiężnyʼ, cps. pìrmskrajai m.pl. ʽziarno przednie, najlepszy gatunek ziarnaʼ (por. 

pìrmas, syn. pìrmlakai). 

 skraliai m.pl. stlit. hapaks ʽskrzydłaʼ, por. nešioja j(u)os ant sava skralių [glosa: 

sparnų] BRB ʽ[orzeł] nosił ich na skrzydłach swoichʼ (por. ALEW 933). Z uwagi na czas. 
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skrajóti ʽlataćʼ (⇐ skrejù, skriẽti), można sobie łatwo wyobrazić dewerbalny drw. o postaci 

*skrai-liai ʽskrzydłaʼ, jak też to, że zmienia się on w skraliai na skutek dysymilatywnego 

zaniku i̯ w pierwiastku (por. plaũčiai < *pliaučiai : scs. pljušta; šáuju < *šiauju : łot. šaũju). 

W kwestii formacji por. 1° z uwagi na wokalizm: saĩlas ʽpowerek; kabłąk wiadraʼ : atsajóti 

ʽrozwiązać pętaʼ (sejù, siẽti ʽwiązaćʼ), 2° ze względu na suf. -l- nomina instrumenti.: gnỹbliai 

ʽszczypceʼ, grė́bliai ʽgrabieʼ. Pod względem formalnym można *skrai-liai zestawić z psł. 

*skrě-li ʽpłetwy; pokrywy skrzelowe rybʼ, por. pol. skrzele a. skrzela, pol. gw. ʽpłetwyʼ, sch. 

krelje ʽskrzelaʼ (zob. Boryś 555; autor nie zna stlit. skraliai). Nie ma rekonstrukcji *skrai-l- 

w BSW. — Gdy chodzi o synonim z dyftongiem ie: skrieliai 1. ʽskrzydłaʼ w BRB, 2. ʽpłetwyʼ 

w CHB568, to można go objaśnić jako derywat z neoapofonią ai ⇒ ie, por. láibas ⇒ líebas; 

stráipsnis ⇒ stríepsnis. 

 skrañdis, -džio 2 p.a. ʽżołądek ludzki lub zwierzęcy). War. skrandỹs 4 p.a., f. skrandìs 

4 p.a. Kierując się faktem, że synonimiczny wyraz skilvỹs ʽżołądekʼ stoi w związku z czas. 

skìlti ʽrozszczepiać się, rozpadać się, rozdzielać sięʼ, można skrañdis zestawić z derywatami 

od pwk. skrend-, mianowicie: skrañdas ʽbierwiono, z którego łupie się szczapyʼ oraz 

skrañdas ʽpoła płaszczaʼ. Pierwotnie mogło chodzić o żołądek krowy, wołu, składający się z 

fałdów błony śluzowej, przypominających karty księgi (por. niem. Blättermagen). — Inne 

formacje ze skrand-: skránda 1 p.a. lub skrandà 3 p.a. ʽkożuchʼ (SD skrundos «łachmany», 

syn. skepetos), skrándas ʽfutro, kożuch stary, kożuch bez pokrycia; stary, znoszony kożuchʼ, 

skrándai m.pl. ʽkożuch, znoszony kożuchʼ (⇒ skrañdžius ʽkto nosi stary kożuchʼ) oraz łot. 

skrandas f.pl. ʽstare ubrania, łachy, szmatyʼ (kuronizm, por. rodzime nùoskrendis ʽobdarty, 

postrzępionyʼ). Por. lit. skrę̃sti, skrę̃sta a. skreñdžia, skreñdo w znacz. ʽznosić się, zużyć się 

przez używanieʼ. Czasownik ten przeważnie jednak oznacza ʽbrudzić się, pokrywać się 

brudem, błotem; przylepiać się, przywierać (do dna garnka); sztywnieć pod warstwą, skorupą 

brudu – o odzieży i butachʼ. Zob. też skrèsti. — N.m. Skrandžiaĩ, Skrandìnė. 

 skrẽboti, skrẽboju, skrẽbojau ZTŽ ʽskrobać, drapaćʼ — zapoż. z błr. skrė́bacь, -aju 

(war. skrábacь). 

 skrèbti, skrem̃ba, skrẽbo 1. ʽzastygać, tężeć na mrozie, twardnieć, kostniećʼ, 2. ʽschnąć, 

obsychać, wysychać, twardniećʼ (Atriekta duona skremba, t.y. džiūsta JU ʽOdkrojona kromka 

chleba wysychaʼ), przen. o człowieku: ʽwysychać starzejąc sięʼ, 3. ʽopiekać się, przypalać się 

na patelniʼ, 4. ʽchrupieć, chrzęścić, chrobotaćʼ (SD skrebiu «chrobocę»), apskrèbti ʽpokryć 

się brudem, skorupą, strupemʼ (syn. apskrèsti), priskrèbti ʽprzywierać do dna naczynia, np. o 

gotującej się kaszyʼ (syn. priskrèsti). Dotąd sprowadzane do pie. *(s)kreb- lub *(s)krebh- 

ʽzdrapywać, zdzieraćʼ, por. ros. skrebú, skrestí ʽdrapać, zdrapywaćʼ (Būga, RR II, 568n., 

BSW 267) oraz stang. screpan ʽskrobać, drapaćʼ (LIV
2 562; zam. skrèbti przytoczono tu 

skrebė́ti, mianowicie ze znakiem zapytania). Ostatecznie chyba dźwiękonaśladowcze, por. 

LEW 815n. — Durativum na -ė-: skrebė́ti, skrẽba (war. skrẽbi), -ė́jo ʽwydawać chrobot, 

chrzęst, chrupot, chrobotać (o myszach), chrzęścić (o śniegu pod nogami), szeleścićʼ, przen. 

ʽz trudem, ledwo się poruszaćʼ (war. skrebsė́ti), skrẽbinti ʽprzypiekać na patelni tak, aby było 

chrupkie (o plackach, kartoflach); skrobać, obierać kartofle; trącać garnkiem o garnek 

powodując szczęk/brzękʼ. Nomina: atskrebaĩ m.pl. ʽzaschłe resztki jedzenia na dnie garnkaʼ 

(syn. pãskrebos f.pl.), skrybėlės atskrebaĩ ʽrondo kapeluszaʼ, skrẽbai a. skrebaĩ m.pl. ʽstary, 

znoszony kożuch; łachmanyʼ (por. łot. skreblis ʽstarzec odziany w łachmanyʼ), też ʽrondo 

kapelusza; otok czapkiʼ (⇒ skrebẽliai ʽkożuszek, futerkoʼ, skrebùčiai ʽkożuszek; grzankiʼ), 

 
568 Do tego: skrielas przest. ʽmiotełka, zwykle z gęsiego skrzydłaʼ, gw. skriẽliais: Višta sukvaksėjo – viščiukai 

skriẽliais subėgo ʽKwoka zagdakała – pisklęta zbiegły się trzepocząc skrzydełkamiʼ. Tu może też gw. 

skriẽlės f.pl. ʽiskryʼ: Ir skraido skriẽlės, kap tik pučia tuom maišu ʽI lecą iskry jak tylko [kowal] dyma tym 

miechemʼ. 
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skreblỹs ʽfilc, pilśń; kapeluszʼ. Por. interi. skrèbt o nagłym odgłosie czyjegoś ruchu (Skrèbt 

kas, i nubudau ʽCoś/ktoś «skrebt», i obudziłem sięʼ). — SO skrab-: skrabė́ti (zob.), atskrabà 

a. ãtskrabas ʽodkrawek, skrawek; szczapa drewna, drzazga; kawałek (chleba)ʼ, skrybėlės 

atskrabaĩ m.pl. ʽrondo kapeluszaʼ. — SO skramb- od neopwk. skremb-: skrámba c. ʽstare 

zwierzę, stary człowiekʼ (⇒ skrámbla ʽstary końʼ), skram̃bas ʽkawałek suchego drzewa; 

drzazga; rana na cieleʼ. Tu pewnie też skrambýti ʽrąbać drewno tępą siekierą; rąbać na małe 

kawałkiʼ (war. skramdýti, skrandýti). — SZ skrib- (typ RiT ⇐ ReT-): suskrìbti ʽo naczyniu: 

rozbić się, stłuc sięʼ (por. łot. skriba ʽskorupa po stłuczonym garnkuʼ). Por. łot. skribît 

ʽzeskrobywać, wycieraćʼ, skribinât ʽgryźć, obgryzaćʼ. Nomina: skribẽlė ʽkawałeczek czegoʼ 

(por. wyżej ãtskrabas), skrìblis ʽskrobaczka do kartofliʼ (⇒ nuskrìblyti bulves ʽoskrobać 

kartofleʼ), skribùčiai ʽkrótki niepodbity kożuszek; znoszone ubranieʼ, skribulė b.z.a. 

ʽwarstewka złuszczonej kory brzozowejʼ (Kai vėjas pučia, tai beržo skribulės plevena ʽJak 

wieje wiatr, to szeleszczą łuski na konarach brzózʼ), skrìbelis (zob. skrybėlė)̃. NB. Formy 

skrìbti ʽzdechnąćʼ oraz skriblà c. ʽzdechlakʼ mogą należeć – przez udźwięcznienie bl < pl – 

do czas. skrìpti ʽumieraćʼ (zob.). — WSZ skryb-: skrybėlė ̃ ʽsłomiany kapeluszʼ (zob.). — 

Neoapofonia skrib- ⇒ skrieb- (zob. skriẽbti). 

 skrepliaĩ, -ių̃ 4 p.a. m.pl. 1. ʽflegma, charkocinyʼ, DP ʽplwocinaʼ, 2. ʽsmarkiʼ. War. f. 

skrẽplės. Przez s-mobile łączy się z krẽplės f.pl. ʽflegmaʼ oraz łot. kre̦pas a. kre̦pučas f.pl., 

krepeči a. kre̦puči m.pl. ʽflegma, wypluta flegmaʼ. Sporne. LEW 294, s.v. (s)krẽplės 

sugerował związek etymologiczny via SO *krap- ze scs. kropljǫ, kropiti ʽpryskać, polewać 

kroplami, skrapiaćʼ (lit. krãpyti ʽkropićʼ jest polonizmem). Pierwiastek może być 

onomatopeiczny, podobnie jak np. w scs. kapljǫ, kapati ʽpadać kroplami, kapaćʼ. Por. też lit. 

interi. krèp o głosie kaczki, drw. krepẽšius ʽjąkałaʼ. — Vb. denom. skreplióti ʽodpluwać 

flegmęʼ, krepliótis ts. (por. łot. kre̦pučât ts.). 

 skrèsti, skrentù, skretaũ (war. skrečiaũ) ʽbrudzić się, pokrywać się brudem; zasychać – 

o błocie, łajnie, resztkach; sztywnieć z wierzchu, skorupieć – o zabłoconym ubraniu lub 

butach podczas schnięciaʼ. Cps. apskrèsti 1. ʽpokryć się brudem; zanieczyścić się kałemʼ, 2. 

ʽo kromce chleba: obeschnąć i stwardnieć; o kaszy: pokryć się stężałą warstwą, skorupąʼ, 3. 

ʽobsypać się owocamiʼ (Obelė obuoliais apskrẽtus), įskrèsti ʽmocno się zabrudzićʼ, nuskrèsti 

ʽpokryć się wysypką; obsypać się kwiatami (np. o wiśni)ʼ, priskrèsti ʽo błocie: przyschnąć do 

czego; o kaszy: przywrzeć do dna podczas gotowaniaʼ (syn. priskrèbti), przen. ʽprzystać do 

kogo; przywyknąćʼ. Paralele na infigowanie pierwiastka w SE: breñda, geñda, señka. Bez 

dobrej etymologii, zob. LEW 816. Może via s-mobile do kret-: krečiù, krės̃ti m.in. ʽobrzucać 

mokrą gliną; nawozić ziemię gnojemʼ. — Drw. skrẽtena c. ʽbrudas, flejtuchʼ, skrẽtenos pl.t. 

ʽkał, nieczystości, zwł. zaschłe na skórze zwierzęciaʼ (Karvės skrẽtenomis aplipusios), 

skretalaĩ m.pl. ts., skretnà c. ʽbrudasʼ, też ʽktoś zawzięty, zatwardziałyʼ, suskrẽtėlis ʽbrudasʼ. 

— Temat infigowany skrent- ma sonoryzowany war. skrend- (nt > nd jak w rándas i plùnda). 

Na nim opiera się pdg. skrę̃sti, skręstù (war. skrendžiù), skrendaũ (war. skrendžiaũ) ʽo 

ubraniu: pokrywać się brudem; o dnie naczynia: pokrywać się przypaloną substancjąʼ 

(Skrę̃sta dugnas katilo, kad, košę virdama, nemaišo ʽJak się nie miesza kaszy podczas 

gotowania, to przywiera ona do dna kotłaʼ), nomina: skrénda c. ʽbrudas, flejtuchʼ (⇒ 

skréndla ts.), war. skránda. LEW 816 łączył skrend- z czas. skerdžiù, skers̃ti ʽkłuć, zakłuwaćʼ, 

ale nie wyjaśnił, na jakiej zasadzie miałyby tu alternować formy pierwiastkowe skred- i 

skerd-. Zob. też paskramdžiai. 

 skriaũsti, skriaudžiù, skriaudžiaũ ʽkrzywdzićʼ, nuskriaũsti ʽskrzywdzićʼ, refl. 

nusiskriaũsti ʽzrobić sobie krzywdęʼ. War. skraũsti (Karaliūnas 1987, 21). Alternant na SZ 

skrud- (skrùsti ʽpalić się bez płomienia, tlić sięʼ) sugeruje znacz. etym. ʽprzypalać, poddawać 

próbie ogniaʼ. — Nomina: skriaudà 4 p.a. ʽkrzywda, szkoda (moralna, fizyczna, 
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materialna)ʼ, skriaudė́jas a. skriaudìkas ʽkrzywdzicielʼ, skriaudùs 1. ʽkrzywdzący, przykryʼ, 

2. ʽkruchy, łamliwyʼ, 3. ʽstromy (brzeg), rwący (potok)ʼ, 4. ʽprzejmujący (o zimnie, wietrze), 

srogiʼ, SD
1 «kruchy» (syn. minkštas, trupus), SD «chropawy» (syn. rupus, kraupus). — 

Neopwk. skriaus-: skriaũsmas ʽkrzywdaʼ, skriaustìs, -iẽs ts., skriaustójas ʽkrzywdzicielʼ. 

Formy z antycypacyjną sonoryzacją 1. sl > zl: skriaũzlas ʽwysoki i chudyʼ (*skriaus-las), 

skriauzlà c. ʽchudzielecʼ (*skriaus-la, por. kremzlė ̃ ob. kremslė)̃, 2. sn > zn: skriaũznas 

ʽchudy, wątły, cherlawy, marnego zdrowiaʼ < skriaũsnas (por. graũzmas ob. graũsmas). — 

SO skraud-: skraudà ʽkrzywdaʼ, skraudùs 1. ʽbolesny, bolący; przejmujący (ziąb), srogi 

(los)ʼ, 2. ʽchropowatyʼ, SD skraudu, rupu tampu «chropowacieię». Por. łot. skràustêt2, -u, -

ẽju ʽzgrzytać, skrzypieć, szczękać, trzaskaćʼ. — Alternacja skriaud- : skraud- może być 

odzwierciedleniem apofonii pie. *skreu̯d(h)- : *skrou̯d(h)- (transponat), jednakże brak 

nawiązań zewnętrznych stawia to pod znakiem zapytania. — SZ ukazuje się w dwu 

postaciach, starszej skrud- i młodszej skriud- (zob. skrùsti); ta druga została dostosowana do 

SE skriaud-. 

 skrybėlė ̃ 3 p.a. ʽkapelusz słomiany, filcowyʼ (też skrybelė)̃. W gwarach zachodzi 

oboczność SZ skrib- i WSZ skryb-, por. skrìbelis ob. skrýbelis, skrybelỹs ʽkapeluszʼ; 

skrìblius ob. skrỹblius ts. Alternant skrib- stoi w apofonii do SE skreb-: skrẽbai m.in. ʽbrzeg 

kapelusza okalający jego główkę, rondoʼ (skrybėlės atskrebaĩ a. atskrabaĩ m.pl. ʽrondo 

kapeluszaʼ), skreblỹs ʽfilc, pilśń; kapeluszʼ. Ostatecznie chyba do czas. skrèbti (zob.), por. 

apskrèbti ʽpokryć się skorupą, strupemʼ. Znacz. etym. ʽskorupaʼ vel sim. LEW 816 odnosi 

skrybėlė ̃ do skrìbti ʽumierać, zdychaćʼ, co jest o tyle wątpliwe, że skrìbti przedstawia 

sekundarny wariant do skrìpti ʽmrzeć, umieraćʼ. — Zapoż. litewskie w pol. gw. skryblis, 

skryblus, skryblusz ʽkapeluszʼ, por. Zdancewicz 348. 

 skrýbėlė 1 p.a. przest., gw. ʽpisarzʼ — zapoż. ze śrwn. schrībære, śrdn. schrīver (GL 

116, Čepienė 135), por. nwn. Schreiber m. 

 skriẽbti, skriebiù, skriebiaũ gw. 1. ʽrobić krąg, obwodzić kołem, zakreślać okręgʼ, 2. 

ʽciąć, kroić (chleb)ʼ, apskriẽbti ʽtrąc w koło oczyścić brzegi naczyniaʼ i ʽobgryźć drzewo – o 

zającuʼ (por. łot. skribinât ʽgryźć, obgryzaćʼ), atskriẽbti ʽodkroić cienki kawałek, np. chlebaʼ 

(⇒ atskriẽbas ʽukrojony kawałek, np. mięsaʼ), išskriẽbti ʽwyrzynać/wycinać w koło, ciąć 

tkaninę zaokrąglającʼ (syn. išskriẽsti), nuskriẽbti ʽzedrzeć, zdrapać (strup)ʼ, praskriẽbti 

ʽrozedrzeć co pazurami (o kocie); napocząć bochenek chlebaʼ. Z powodów formalnych – 

mimo pewnych różnic w znaczeniu – należy skrieb- powiązać ze skreb-/skrib-, zob. skrèbti, 

gdzie też o skrìbti. Uzasadnienie: 1° skrib- jest neoapofonicznym SZ od skreb-, podobnie jak 

grib- od greb- (drib- od dreb- itp.), 2° skrieb- jest nowym SP/SE utworzonym od SZ skrib- 

tak jak grieb- od grib-. — SO skraib-: skraibýti ʽdrążyć, dłutowaćʼ, skraibstýti ʽo wietrze: 

wichrzyć, mierzwić, targać (suszącą się bieliznę)ʼ, refl. skraibstýtis 1. ʽgmerać, szperać w 

cudzych rzeczachʼ, 2. ʽo dziewczynie: wykrzywiać się, mizdrzyć sięʼ (syn. kraipýtis). Sb. 

postvb. ãtskraiba ʽkawałek łykaʼ (por. atskriẽbas). — Neoapofonia ie : ei: skreĩbti NDŽ 

ʽskriebtiʼ (por. greĩbti ob. griẽbti; skleĩsti ob. skliẽsti).  

 skriẽsti, skriedžiù, skriedžiaũ gw. 1. ʽobwodzić kołem, wykonywać ruch kolistyʼ (syn. 

skriẽbti), 2. ʽlecieć – o ptaku, o kamieniuʼ, 3. ʽo chmurach: przesuwać się, rozchodzić się, 

rozpraszać się; o kurzu: opadaćʼ, atskriẽsti ʽprzylecieć – o bocianieʼ, przen. ʽokrasić, dodać 

tłuszczu lub mlekaʼ (dosł. ʽkolistymi ruchami wmieszać tłuszcz do potrawyʼ), išskriẽsti 

ʽwyrznąć, wykroić coś okrągłego, owalnegoʼ, perskriesti ʽrozproszyćʼ — czasownik 

zbudowany na neopwk. skried-, który przedstawia innowacyjny SP/SE do skrid- jak w 

skrìsti, skridaũ ʽlecieć, lataćʼ (por. starszy SE w skrendù). Paralele na derywację apofoniczną 

i ⇒ ie: kib- ⇒ kieb- (kiẽbti); rit- ⇒ riet- (riẽsti); stib- ⇒ stieb- (stiẽbti). — Neopwk. skries-: 

skriestùvas neol. ʽcyrkielʼ. — War. skriet-: skriečiù, -iaũ, -sti, apskriẽsti ʽobwieść kołem, 
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okrążyć; określić, zdefiniowaćʼ, apiskriestinas SD «okreśny» [ʽmogący być określonym, 

dający się ograniczyćʼ, SW]. NB. LIV
2 563 wymienił s.v. *skrei̯t- «im Kreis gehen» nie 

istniejące lit. skríečiu, skríesti (z uwagą «Akutierung unklar»), zestawiając je ze stang. 

scrīðan ʽkroczyć, ślizgać sięʼ. 

 skríeti, skríeju, skríejau 1. ʽkrążyć, szybując zataczać kręgi (np. o orle), wykonywać 

ruch kołowy, kręcić się, obracać się w kołoʼ, 2. ʽlecieć, latać (o pszczołach, ptakach)ʼ, 3. 

ʽprędko iść, biec, jechaćʼ, 4. tr. apskriẽti ʽobwodzić kołem, wyrzynać w koło, rznąć 

zaokrąglającʼ, 5. įskríeti tr. ʽwstawić coś, co wypadło, zwł. coś okrągłego, np. denko w 

drewnianym wiadrzeʼ, 6. suskríeti intr. ʽpokryć się cienkim lodem; słabo stężeć (o jajku 

gotowanym na miękko)ʼ, tr. ʽunieść dolną część sukni lub fartucha celem zrobienia miejsca 

(tzw. podołka) na przyjęcie ciężaruʼ (por. skraĩtas). Akut wtórny (być może analogiczny do 

SZ skrýti ʽlecieć, lataćʼ). Starszy jest pdg. gw. skriẽti, skrejù, skrėjaũ, odpowiadający łot. 

skrìet, skreju, skrèju ʽbiec, leciećʼ (por. Stang 1966, 357). Drw. skriẽdinti ʽzmuszać do lotuʼ, 

skrielė ̃ʽiskraʼ, skrieliai m.pl. BRB ʽskrzydłaʼ (zob. Žulys, Balt I:2, 1965, 157n., ALEW 933) 

— Czasownik specyficznie bałtycki. Transponat pie. *(s)krei̯-. LIV
2 562: *(s)k(u̯)rei̯- 

ʽzataczać krąg, krążyćʼ (ze znakiem zapytania). — SP skrej-V, prs. skrej-ù (⇒ prt. skrėjaũ) 

alternuje ze SP skrie-C, inf. skriẽti (*skrei̯-C). Por. via s-mobile 1° lit. kreĩvas ʽkrzywy, 

zatoczystyʼ : psł. *krivŭ ʽkrzywyʼ (BSW 140n.) – jest to drw. od osnowy prezentalnej krej-V 

(por. šleĩvas ⇐ šlejù), 2° psł. *(s)kri-dlo ʽskrzydłoʼ (pol. skrzydło, stpol. i gw. krzydło, czes. 

křidlo, scs. krilo, ros. kryló) – od zanikłego czas. *(s)kriti ʽlecieć, lataćʼ (Boryś 555). — Na 

osnowie inf. skrie- powstało prs. na -nu, apiskrienu SD
1 «okrążam», apskrienu SD

1 

«okrężam, okrysam», SD «okrągło co czynię» (syn. apvalinu), «okreszam co» (syn. 

aprašau), apskrienamas SD «okreśny» [ʽmogący być określonym, dający się ograniczyćʼ, 

SW]. — W sprawie praesens na -d-, *skrei̯-de-, które dało początek neopierwiastkowi skreid-

/skrid-, zob. skrìsti. — SZ skri-: ãpskritas (zob.), skrìtas ʽdzwono, człon drewnianego 

obwodu kołaʼ, war. skrità, skritė ̃ (syn. stùkas). — Neoosn. skrit-: apskritaĩnis ʽowalnyʼ, sb. 

m. ʽowal; kluskaʼ, skritė ̃ (zob.), skritỹnė ʽdyskʼ, skritinỹs ʽkrąg, krążek; plasterek; wałek do 

ciastaʼ, skritìs, -iẽs f. ʽkoło garncarskieʼ, skritùlis a. skritulỹs ʽkrąg, krążekʼ, SD
1 «krąg, 

krąglica», SD: 1. «kołko bez szpic, całkowate» (syn. ratas be stipinų), 2. skritulys viduj 

tuščias «koło, figura okrągła», 3. «krąg» (syn. apskritumas), 4. «okrąg» (syn. apvala), 5. 

skritulys žaislinis «warcab» [ʽfigura do grania na warcabnicyʼ], žaislas skritulių «warcabow 

gra» [ʽgra w warcabyʼ]. Vb. denom. skrìtinti ʽrobić okrągłymʼ. — Złożenie *skrita-dáila 

ʽrzemieślnik wyrabiający dzwonaʼ po synkopowaniu (*skrit-dáila > *skrid-daila) i 

degeminacji przybiera brzmienie Skridáila (nazw., paralele s.v. dáilinti). SZ skri-C tak się 

ma do SE skrej-V jak šli-C (pãšlitas) do šlej-V (šlejúos), zob. šliẽtis. — SZ-V: skrijà lub 

skrìjos pl.t. ʽzrobiony z łyka obwód sitaʼ, skrijà ʽkoło; sklepienie mostuʼ (por. krijà s.v. 

krýtis). — WSZ skry-C: skrýti m.in. ʽlecieć, lataćʼ (zob.). — SO skraj-V ⇐ skrej-V: skrajóti 

(zob.), ãpskrajus ʽokolicaʼ. — SO skrai-C: skraidýti (zob.). Nomina: ãpskraitas (zob. 

ãpskritas), skraĩtas (zob.), skraliai (zob.). Tu też łot. skrajš ʽgorliwy, prędki, zwinnyʼ.  

 skrynià 2 p.a., gen.sg. skrỹnios stlit., gw. 1. ʽdrewniana skrzynia z wiekiem do 

przechowywania odzieży, posaguʼ, SD «skrzynia», 2. ʽskrzynka na narzędzia rzemieślnika; 

skrzynka na prowiant zabierana w podróżʼ, 3. ʽskarbona w kościeleʼ (skorbo skrynia CHB), 4. 

ʽarka Noegoʼ: SD skrynia Noės «korab» (syn. eldija pridengta), 5. ʽtrumnaʼ, 6. ʽdrewniana 

cembrowina studniʼ, 7. ʽkawałek gruntu w formie kwadratuʼ — zapoż. ze stbłr. skrynja, 

skrinja, błr. skrýnja, -ni ʽskrzyniaʼ (SLA 199, ZS 49, LEW 818; brak w ALEW). War. skrynė ̃4 

p.a., skrỹnė 2 p.a. Błr. wyraz jest polonizmem (ĖSBM 12, 157), por. pol. skrzynia ⇐ stczes. 

skříně (⇐ stwn. scrīni ⇐ łac. scrīnium ʽpuszka, pudełkoʼ, por. nwn. Schrein m. ʽskrzynia, 

lada, szafaʼ). — Łot. skrìne2, skrìnis2 ʽskrzynia na ubraniaʼ może oddawać śrdn. schrīn, por. 

Jordan 87. — Drw. skrynẽlė ʽskrzynka, skrzyneczka; ul w formie skrzyni; tornister; miara dla 
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masła; skrzynka u żaren, do której sypie się mąkaʼ, SD «szkatuła; szuflada», skrynelė 

balbieriaus skutiklinė «barwierska szkatuła do brzytew», skrỹninykas ʽten, kto robi skrzynie 

lub je sprzedajeʼ, SD
1 <skrininikas> «skrzynnik» ⇐ stbłr. skrynnikъ; skrynùkė a. skrynùtė 

ʽskrzynkaʼ ⇐ stbłr. skrynka, skrynьka. 

 skripyčià 2 p.a., gen.sg. skripỹčios stlit., gw. 1. ʽskrzypceʼ, SD
1, SD «skrzypice» 

(trintuvas skripyčios SD «smyczek»), 2. gw. ʽtrzeszczące drzewoʼ — zapoż. ze stbłr. 

skripica, skrypica ʽskrzypceʼ (gusli – arfa, ljutnja, skripica, HSBM 1, 379), pol. przest. 

skrzypica, zwykle pl. skrzypice ʽskrzypceʼ (por. SW VI, 192, SLA 199, LEW 818; brak w 

ALEW). — Drw. skripyčinykas SD
1 «skrzypek». Dziwi brak nazwisk od tego apelatywu 

(inaczej w wypadku skripkà i smuĩkas).  

 skripkà 2 p.a., gen.sg. skrìpkos stlit., gw. 1. ʽskrzypceʼ (At[ej]o gudas su skripkà 

ʽPrzyszedł Białorusin ze skrzypcamiʼ), też pl.t. skrìpkos, 2. ʽczęść sochyʼ, 3. ʽwychudłe 

zwierzęʼ — zapoż. z błr. skrýpka, -i ʽskrzypceʼ (SLA 200, ZS 49, LEW 818; brak w ALEW). 

Zob. też skripyčià i smuĩkas. — Drw. skripkenykai BRB ʽskrzypkowieʼ (jako glosa do 

smuikenykai), skripkõrius ʽskrzypekʼ (por. smuikõrius)569. Vb. denom. skripkúoti 1. ʽgrać na 

skrzypcachʼ (Dūdos, dūduokit, skripkos, skripkuokit), 2. ʽgrać na jakimkolwiek instrumencieʼ. 

— Nazw. Skripkà, Skrìpkus, Skripkáitis, Skripk(i)ū́nas, Skripkáuskas. 

 skripõčis, -io 2 p.a. ZTŽ ʽmuzykant grający na skrzypcach, skrzypekʼ — zapoż. z błr. 

skrypáč, -á. Zob. też skrìpka. 

 skrìpti, skrimpù, skripaũ gw. ʽumieraćʼ, nuskrìpti ʽumrzećʼ (Seniui nuskrìpus, vaikai 

turtą išsidalijo ʽGdy dziadek umarł, dzieci podzieliły się majątkiemʼ). Vb. simplex wynikłe z 

reanalizy formacji *nu-skrip-ti. To z synkopowania i w formie zwrotnej *nu-si-kripti, znacz. 

etym. ʽpochylić się ku ziemi, zachwiać sięʼ. Por. z jednej strony osnowę infigowaną krim̃pa 

ʽkrzywi się, przechyla sięʼ (s.v. krìpti), z drugiej strony młodsze prs. krỹpsta (*krimp-sta) o 

znaczeniu przenośnym ʽpsuje się, zapada na zdrowiuʼ, nukrỹpsta ʽumieraʼ (s.v. krỹpti). 

Paralele: salp̃ti, skáutis, stvérti. — Przez perseweracyjną sonoryzację mp > mb powstał war. 

skrimbù ʽumieram, zdychamʼ. Do tego dotworzono prt. skribaũ i inf. skrìbti, por. Boba 

nuskribo, ir senis jau skrimba ʽBaba (żona) umarła, a i starzec już dogorywaʼ. Skrimba 

arkliai nu blogo pašaro ʽPadają konie od złej karmyʼ. — Drw. pãskripas ʽnieprosty, chylący 

się, pochyły (o płocie)ʼ, skriblà c. ʽzdechlak, cherlak, ktoś bliski śmierciʼ (ze zmiany 

*skripla). 

 skrìsti, prs. skrendù (war. skrindù, skridù, skrýstu), prt. skridaũ (war. skrydaũ) 1. ʽo 

ptaku: latać uderzając skrzydłamiʼ, też o samolocie, 2. przen. ʽszybko biec, leciećʼ. SD 

skrindu «lecę» (syn. puolu), «latam» (syn. skredžioju), nuskrindu SD «ulatam», perskrindu 

SD
1 «przelatam» (syn. perskredžioju), užskrindu SD «wzlatam, podlatam». Infigowana 

osnowa prs. skri-n-d- została odnowiona pod formą *skrin-stu, skąd *skrįstu, po 

denazalizacji skrýstu (por. skýstu z *skind-stu, výžtu z *vinž-stu). Morfem skrid- wygląda jak 

alternant w st. zanikowym od neopwk. skreid-. Ten ostatni może stać w związku z prs. na -d-

, plit. *skrei̯-da ʽbuja w powietrzuʼ, ufundowanym na prezentalnej osnowie skrej-V-, por. 

pdg. skrejù, skriẽti s.v. skríeti. — Prs. skrendù zakłada infigowanie pwk. skred-. Forma 

pierwiastkowa tego rodzaju dowodzi pojawienia się nowego st. pełnego na bazie st. 

zanikowego skrid- (typ TRiT ⇒ TReT). Neoapofoniczny SP skred- w skrendù staje w jednym 

szeregu z lep- w lempù (por. lìpti I), red- w rendù (por. rèsti, rìdinti) oraz švet- w šventù (por. 

švèsti, švìsti). — Drw. ze skrid-: skridinė́ti iter. ʽlatać, przelatywać, biegaćʼ. Nomina: 

ãpskridas ʽokolicaʼ (syn. ãpskrajus), skridė́jas ʽkto lataʼ, skridìmas ʽlatanie, lot; szybki ruchʼ 

 
569 Wbrew POLŽ 152 skripkorius nie może być polonizmem. Pol. przest. skrzypkarz to nie ʽgrający na 

skrzypcachʼ, lecz ʽrzemieślnik wyrabiający skrzypceʼ, zob. SW VI, 192. 
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(SD «lot, lecenie»), skridìnė ʽrzepka kolanowaʼ, skridinỹs ʽkrążekʼ, į skrìdinį adv. ʽw koło, 

wokółʼ, skrìdulas ʽkoło garncarskieʼ (syn. skritìs), skridulỹs ʽkrąg, okrąg, tarcza, krążekʼ 

(war. skrydùlis). — Neopwk. skris- ⇐ skrìs(ti): skrisdinė́ti ʽlatać, -latywaćʼ, skrìstelėti ʽo 

ptaku: ulecieć, polecieć niecoʼ. NB. Podobnie brzmiący czas. skrýstelėti ʽnagle się poruszyć, 

podskoczyćʼ pochodzi od interi. skrýst o nagłym wzbiciu do lotu. — Neoapofonia skris- ⇒ 

skrais-: skraistýtis (zob.). — Neopwk. skrind-: skrindyti b.z.a. ʽlatać, szybowaćʼ (syn. 

skraidýti), nomina: skrindìmas ʽlatanie, lotʼ (syn. skridìmas), skrindùs ʽlotny, zdolny do 

szybkiego lotuʼ. — Neoapofonia skrend- ⇒ skrand-: skrandnùs ʽlotny, dobrze latającyʼ, syn. 

skrajùs (por. neosufiks w prantnùs). — WSZ skryd- ⇐ skrid-: paskrydė́ti ʽpofrunąć nieco 

dalejʼ (por. pabrydė́ti ⇐ brid-; pakrypė́ti ⇐ krip-). Od tego drogą deprewerbacji urobiono 

skrydė́ti ʽbujać w powietrzu, latać, szybko biegaćʼ (por. svyrė́ti ⇐ pasvyrė́ti). Z wymianą 

sufiksu -ė- na -au-: skrýdauti ʽszybko się poruszać, np. o żarnachʼ. Nomen: skrỹdis ʽlot, 

przelot; rejs samolotuʼ. — Neoapofonia skrid- ⇒ skraid-: skraidýti (zob.). Starszy SO skrad- 

tkwi w skradžióti (zob.). — Neoapofonia skrid- ⇒ skried-: skriẽsti (zob.).  

 skritė ̃ 4 p.a., skrìtė 2 p.a. wsch.-lit. ʽucięty w formie krążka kawałek drewna; kółko 

drewniane do zabawyʼ (Atpjaudavom šykštesnio beržo skritẽlę ir eidavom an kelio ritės mušt 

ʽOdcinaliśmy krążek z twardszej brzozy i szliśmy na drogę [by go toczyć] uderzeniami kijaʼ) 

— rzeczownik na -ė- utworzony od neoosn. skrit- (⇐ skrìtas, ãpskritas), omówionej s.v. 

skríeti. — Do tego współrdzenne formy skratė ̃ a. skrãtė ʽdrewniany krążek; odcięty 

plasterekʼ, też ʽważka, Aeschnaʼ. Są one o tyle interesujące, że mogą dowodzić neoapofo-

nicznej derywacji SZ skrit- ⇒ SP skrat-. Por. jako paralele brìsti ⇒ brastà; krimt- (krim̃sti) 

⇒ kramtýti. 

 skrýti, skrejù, skrijaũ gw. 1. ʽlecieć, lataćʼ (Ore kasžin kokia paukštė su paskubiu 

nuskrijo ʽW powietrzu jakiś ptak w pośpiechu przeleciałʼ. Parskrijo iš tolimų kraštų 

kregždelė ʽPrzyleciała jaskółka z dalekich krajówʼ), 2. ʽrozchodzić się, rozlegać się, np. o 

krzykachʼ (Nuskrìjo linksmi šūksmai ʽRozległy się wesołe okrzykiʼ). Jest to nowy 

paradygmat, który ukształtował się wokół prs. skrejù (zob. skriẽti) z udziałem innowacyjnych 

form infinitiwu i praeteritum, takich mianowicie, które wzorowały się na typie seṭ, por. np. 

výti : vijaũ : vejù. — Drw. skrytìs, -iẽs 4 p.a. f. ʽdzwono, człon drewnianego obwodu koła; 

obręcz koła; bochenek chlebaʼ, war. skrýtis, -ies f. Tu pewnie też skrỹliai m.pl. ʽłazanki, 

pokrajane w kwadraciki a. romby cienkie ciasto na kluskiʼ oraz skrỹlius ʽłazanekʼ i ʽmały 

okrągły serekʼ. 

 skrõbti, skrobstù, skrobaũ gw. ʽschnąć, wysychać; spadać z ciała, chudnąćʼ (Ans 

skrõbsta, t.y. liesyn eina JU) — drw. apofoniczny na WSO *skrāb- od skrab- jak w skrambù, 

skràbti ʽschnąć, wysychaćʼ i skrabė́ti (zob.). 

 skrõblas 2, 4 p.a., też f. skroblà 4 p.a. bot. ʽgrab, Carpinus betulusʼ. Warianty z 3 p.a.: 

skróblas, škróblas, skrúoblas, skroblùs i skroblė.̃ Od tego odchylają się odpowiedniki łot. 

skābardis, skabarda ʽbuk czerwonyʼ oraz stpr. *scoberwis, pis. <stoberwis> EV ʽgrab, 

Haynbuche [Hainbuche]ʼ. Trudne, zob. LEW 818. PKEŽ 4, 158 analizuje *skāb-erv-īs; pwk. 

jak w lit. skõbti ʽżłobić, wyrzynaćʼ, suf. jak w lit. skedérva ʽszczapka, drzazgaʼ. Trautmann 

1910, 439 wychodził od praformy pb. *skrābar-. — Drw. skroblýnas ʽlas grabowyʼ, cps. 

skroblariẽtis, -ė ʽmający cienkie nogiʼ (por. ríetas m.in. ʽnogaʼ), skroblaveĩdis, -ė ʽmający 

wychudłą twarzʼ (por. véidas). Zob. też skirp̃stas s.v. kirp̃ti. — Nazw. Skróblas, Skroblà, 

Skroblis b.z.a., Skroblỹs. N.m. Skróblai, Skroblùs 2x, Skroblýnai 2x, Skróblis. N.rz. Skrõblė, 

Skrõblis, Skroblùs, Skróblupis 2x, Skróblupalis. — Zagadkowa jest słowiańska nazwa 

ʽgrabuʼ: psł. *grab-rŭ, por. słń. grȃber, gáber, sch. gràbar, gàbar, bg. gábъr, stczes. hrabr, 

czes. habr, pol. grab (Boryś 176).  
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 skrósti, skródžiu (war. skródu), skródžiau 1. ʽciąć, przecinaćʼ, 2. ʽpłatać zabite zwierzę 

a. rybę, wyjmować wnętrzności, patroszyćʼ, 3. ʽrobić sekcję zwłokʼ, 4. ʽczyścić, skrobać 

rybę, jelitaʼ, przen. ʽkrzywdzić, zadawać bólʼ. Cps. išskrósti ʽwypatroszyć; wyczyścić jelitaʼ 

(išskrodžiu žuvį SD «płatam rybę»), też ʽwygnieść (wozem) głębokie koleiny; (ul) wydrążyć z 

pnia; stratować (o bydle)ʼ, pérskrosti ʽprzeciąć, przebićʼ, perskrodžiu SD
1 «przekałam; 

rozpłatam», išsiskrósti ʽzbiednieć, zubożećʼ. Czas. quasiprymarny. Jego paradygmat został 

zbudowany wokół iteratywnego prs. skródžiu do skródyti ʽpłatać, sprawiać wieprze, ryby; 

rozrywać na kawałki; ranić rogamiʼ, < pb. *skrād-ī-. Dalszy wywód niepewny. LEW 810 

zaliczył skrósti do rodziny czas. skers̃ti, ale nie wyjaśnił, jak się do siebie mają osnowy 

*skrād- i *skerd- (iteratyw do skerdžiù brzmi skardýti, nie †skrādyti). Zob. też ALEW 935. — 

Drw. įs̃kroda a. skrodà ʽrowek wydrążony, wyżłobienie, żłobekʼ, skrõdas ʽszpara w desce, 

szczelina w piecu, skrodė ̃a. skrõdė ʽrów wypłukany przez wodę; głęboka koleinaʼ, skrodė́jas 

ʽkto sprawia zwierzę, rybę, ptaka; kto kraje zwłokiʼ, skrodìmas ʽsekcja zwłokʼ, skrodinė́ti 

ʽpatroszyć rybyʼ, skrodinỹs ʽprzecięta, otwarta ranaʼ, skrõdis ʽnacięcie, cięcie chirurgiczneʼ, 

cps. varlãskrodis ʽo nożu: tępy lub za małyʼ (dosł. ʽ[nadający się] do płatania żabyʼ, por. 

varlė,̃ varl̃as). — Neopwk. skros- (⇐ skrósti): skrósdinti ʽrozcinać, robić sekcję zwłokʼ, 

skrostìnis ʽz wyżłobieniami, żłobkami (o cierlicy do lnu)ʼ, skrostójas ʽkto żłobi rowki, 

rzeźbiarzʼ, skrostùvas ʽdłuto do rowków; mizdrownik do skóry; strug, rodzaj heblaʼ (por. 

skustójas, skustùvas). 

 skrumnùs, -ì 4 p.a., skrum̃nas, -à 4 p.a. gw. 1. ʽoszczędnyʼ, 2. ʽniewielki, niepokaźnyʼ, 

3. ʽciasny, za mały (o bucie, ubraniu)ʼ, 4. ʽchudy, słaby (o dziecku)ʼ — zapoż. z pol. skromny 

m.in. ʽodznaczający się prostotą; niewyszukany, nieozdobny, zwykły, prosty; niepokaźny, 

niewielki, małyʼ (co do dyferencjacji znaczeniowej zob. Boryś 554). Bliższe oryginału są 

war. skram̃nas, skramnùs i one zalecają przyjęcie dla skrum-C wsch.-lit. mutacji fonetycznej 

amC > umC. Paralele: karùnka, kumpãnija (por. ZS 79). Zob. też skarãbnas. 

 skrúostas 3, 1 p.a., zwykle pl. skrúostai, skruostaĩ 1. ʽpoliczkiʼ, 2. ʽbrwiʼ, 3. ʽpowiekiʼ. 

War. s-mobile: krúostas 1, 3 p.a., kruõstas 2 p.a. ʽpowieka; rzęsa; brewʼ i ʽpoliczekʼ. 

Odpowiednik łot. skruõste ʽłuk brwiowyʼ. Z innym sufiksem: skruoslaĩ, s-mobile: kruoslaĩ, 

kruõslai ʽrzęsyʼ. Stlit. <krostas> BRB ʽpowieki, Augenliderʼ jest wprawdzie interpretowane 

jako kruostas (zob. ALEW 529), ale nie można tu wykluczać lekcji krostas, ponieważ 

wchodzi ona w ramy alternacji uo z o, udokumentowanej niejednym przykładem, por. 

drúožlės ob. dróžti, gluodùs ob. glodùs albo łot. kluostît wobec lit. klóstyti. Zestawiano z 

jednej strony z łot. skruõstît, -u, -ĩju ʽnacinać, np. karby; zginać, załamywaćʼ, z drugiej 

strony z lit. skródžiu, skrósti ʽrozcinać, płataćʼ, ale definitywnej etymologii nie osiągnięto, 

zob. LEW 302, 819. Czy tutaj też łot. skruõpsta a. skruõpsts ʽrzęsaʼ (Karulis II, 207)? 

 skrupsė́ti, skrupsiù, skrupsė́jau 1. ʽchrupać, chrzęścić, wydawać charakterystyczny 

odgłos przy gryzieniu, kruszeniu czegoś twardegoʼ, 2. ʽgryźć (orzech), jeść coś twardego 

(kapustę, buraki, owies) — drw. na -(s)ėti od interi. skrùp a. skrùps o chrupaniu. Por. syn. 

grikšė́ti ⇐ grìkšt. 

 skrùsti, skruñda (war. skrū̃sta < *skrund-sta), skrùdo ʽpalić się bez płomienia, tlić się, 

opiekać się nad żaremʼ, apskrùsti ʽpodpiec się, zarumienić sięʼ — formacja na SZ skrud- do 

skriaud- (zob. skriaũsti). Jest też refleks SZ skriud-, gdzie sekwencja riu pochodzi z 

wyrównania ru do sekwencji riau st. pełnego, por. paskriùsti, -skriuñda, -skriùdo ʽprzypiec 

się, przypalić sięʼ, drw. skriùdesai m.pl. ʽprzypalone resztki jedzenia, które przywarły do dna 

naczyniaʼ. — WSZ skriūd- ⇐ skriud-: skriūdė́ti, skriū̃di, -ė́jo ʽprzypalać się; prażyć się; 

przywierać do dnaʼ. — WSZ skrūd-: pdg. o znacz. przenośnym: skrū̃sti, skrū̃sta, skrū̃do 

ʽsmucić się, martwić się, żałowaćʼ. Właściwie jest to neopierwiastek, wyodrębniony z formy 

prs. skrū̃sta (zob. wyżej), zreinterpretowanej na *skrūd-sta. Por. sklyd- ⇐ *sklyd-sta s.v. 
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sklìsti. 

 skruzdėlė ̃3 p.a. ʽmrówka, Formicaʼ. Drw. wsteczne: skruzdė,̃ skruzdìs (war. skruzìs). 

Odpowiednik łot. skruzda, skruzde ʽmrówka czerwonaʼ (war. skudra < *skrud-ra, LEW 820). 

Niejasne. Grupa -zd- może być wtórna, co sugerują starsze zaświadczenia SD
1 skrudėlė 

«mrowka», gen.pl. skrudėlių, SD
1 «mrowczany» (pominięte w ALEW). Por. też też wsch.-lit. 

skrudėlė ̃ (skrùdė, skrudė)̃ oraz n.rz. Skrudupis ob. Skrūdupis b.z.a. Formalnie bliska jest 

osnowa werbalna skrud-, skr(i)aud- (zob. skrùsti ʽtlić się; opiekać się nad żaremʼ, skriaũsti 

ʽkrzywdzićʼ), ale trudności znaczeniowe uniemożliwiają na razie dalszą etymologizację. 

Fraenkel, Studi baltici 6, 1936-1937, 104n. rozważał wywód od pwk. pb. *skriaud-, *skrud- 

(rzekomo o szybkim ruchu). — Drw. skruzdėlýnas ʽmrowiskoʼ (ob. skrudėlýnas, m.in. SD
1 

«mrowisko»), skruzdýnas ts. — N.m. Skrùzdėlės, Skruzdėlỹnė 3x, Skruzdìnė, Skruzdỹnė, 

Skrùzdžiai. N.rz. Skruzdupỹs (n. łąk Skrùzdės, Skruzdìnė), Skrùzbalė (też n. błota) < *Skruzd-

balė. 

 skubė́ti, skubù, skubė́jau ʽśpieszyć sięʼ — durativum z suf. -ė- i SZ skub- (por. typ 

judė́ti, krutė́ti). Inchoat. skùbti, skumbù, skubaũ, z prvb. pa-, su- ʽzdążyć na czas, nadążyć (za 

kimś), pośpieszyć się, przyspieszyćʼ. SZ skub- należało kiedyś do SE *skiaub- < pie. 

*(s)kubh-/*(s)keu̯bh- ʽpchać, sunąćʼ (LIV
2 560), por. goc. afskiuban ʽodepchnąćʼ, stwn. 

scioban ʽposuwać, popychaćʼ (nwn. schieben). Co do ewentualnego refleksu st. e zob. 

skiaũbras. — Drw. skùbinti caus. ʽnaglić, nakłaniać do pośpiechuʼ, refl. skubinuosi SD 

«skwapiam się» [ʽpospieszyć sięʼ]. Nomina: skùbinas ʽpilnyʼ (Bė́k skùbinas ʽBiegnij 

szybkoʼ, por. GJL II, § 316), skubomìs adv. ʽw pośpiechuʼ, skubùčiai m.pl. ʽszybko rosnący 

grochʼ (por. pilkùčiai ʽszary grochʼ), skubrùs ʽzręczny, zwinnyʼ, skubùs ʽspieszny, prędki, 

pilnyʼ, SD «skwapliwy; spieszny». — SO *skaub- jest kontynuowany w słowiańskim skub-, 

por. sch. skúbem, skúpsti ʽwyskubywaćʼ, ukr. skubú, skúbty (skúbsty) ʽodrywać, wyrywać; 

szarpać, targaćʼ, pol. przest. skubę, skuść ʽwyrywać, wyskubywaćʼ, < psł. *skubǫ, *skubti, 

iter. *skubati ʽwyrywać, skubać (sierść, pióra, trawę)ʼ, por. ukr. skubáty, pol. skubać, czes. 

škubat. Zob. BSW 263, REW II, 653, LEW 820, Boryś 555n. 

 skudrùs, -ì 4 p.a., skùdras, -à gw. 1. ʽobrotny, energiczny, skory, żwawy, prędki i 

wydajny w robocieʼ, 2. ʽszybko, dobrze rosnący (o drzewie, prosięciu)ʼ, 3. ʽbardzo ostry, 

dobrze tnący (nóż, sierp)ʼ, SD skudrus «ostry» (syn. aštras), 4. ʽszorstki, dokuczliwyʼ — 

adiectivum verbale na -ra-, *skud-ra-, od niepewnej osnowy. Według LEW 820, 823 (s.v. 

skùsti 2) chodzi tu o pwk. skud- jak w suskùsti, -skuñda, -skùdo ʽzacząć boleć, zabolećʼ (s.v. 

skaudė́ti). Znacz. etym. ʽo bólu: ostryʼ (?). Paralele apofoniczne: sùkras (sukrùs) ⇐ sùkti; 

gùdras (gudrùs) ⇐ gùsti; stìpras (stiprùs) ⇐ stìpti. — Vb. denom. skùdrinti ʽnaglić, 

pobudzać do pośpiechu, popędzać; zachęcać; ostrzyćʼ. 

 skùduras 3 p.a. ʽścierka, szmatka, szmata, łachman, gałganʼ, pl. skuduraĩ ʽznoszone, 

wystrzępione odzienieʼ (war. škuduraĩ) — dewerbalny rzeczownik z suf. -ur- i SZ skud- jak 

w skuñda, skùdo, skùsti ʽo tkaninie: drzeć się, strzępić sięʼ. SE (s)ked-, zob. kedė́ti ʽrwać się, 

strzępić sięʼ. Budowa jak w mùturas, gùburas. War. sufiksalne: skudiraĩ 3 p.a., skudrà 2 p.a. 

(to przejęte do pol. gw. skudry pl. ʽpodarte ubranie, pooddzierane strzępy wiszące przy 

ubraniuʼ, por. Zdancewicz 348). — Drw. skuduriniñkas ʽszmaciarzʼ, skudùrius a. skùdrius 

ʽoberwaniec, obdartusʼ; skudrỹs ʽnicpoń, leń, gałgan; złodziejaszekʼ (por. pol. gałgan 

ʽłachman, szmataʼ, przen. ʽnicpoń, hultajʼ). Drw. wsteczny: skùdas ʽstrzępʼ: Iš patilų bus 

skudaĩ vienys ʽZ pościeli będą tylko strzępyʼ, į skùdą adv. ʽdo szczętu, do cna, zupełnieʼ. 

Paralela: prãdaras ⇒ prãdas. 

 skujà 2 p.a. 1. ʽigła, szpilka na drzewie iglastymʼ, 2. ʽszyszka na drzewie żywicznymʼ 

(SD «ßyßka, conus»), 3. ʽgałąź sosnowaʼ (war. skùjė), 4. ʽrybia łuskaʼ (łuski na 
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nierozwiniętej szyszce sosnowej lub jodłowej przypominają rybie łuski). War. m. skùjas, 

skùjis, skujỹs. Odpowiednik łot. skuja ʽigła jodłowaʼ, zwykle pl. skujas ʽigliwie jodłowe, 

szpilki jodłyʼ. Prawdopodobnie chodzi tu o rzeczownik postwerbalny od neoosn. skuj- 

wyabstrahowanej z formy prs. *skuju do *skūti, znacz. etym. ʽkłuć, przekłuwaćʼ (zob. s.v. 

kiáuras). Taki czasownik mógł być krewniakiem łotewskiego skũt ʽgolić, usuwać włosy, 

zarostʼ, gdzie prs. skuju współistnieje z prt. skuvu ⇐ pie. *skuh2-V (SZ od pwk. *skeu̯h2- 

ʽrobić ostrym narzędziemʼ). Przy tym seṭowym pierwiastku postać st. zanikowego skuv-V 

objaśnia się bez trudu hiatem laryngalnym (zob. HL 93n.). Tymczasem prs. skuju – z 

nieoczekiwaną krótkością przed sufiksem spółgłoskowym – stanowi trudność. Wydaje się, że 

powiązanie skuju ze skuvu będzie możliwe przy uwzględnieniu pewnej innowacji 

morfologicznej, mianowicie metanalizy sku- + -vu. Ona to wytworzyła krótkowokaliczną 

osnowę skŭ- i otworzyła drogę dla derywacji nowej formy praesentis, z formantem -ju jako 

swego rodzaju zamiennikiem preterytalnego -vu. Paralela: łot. šuju na miejscu šuvu ʽszyjęʼ 

przy inf. šũt (zob. HL 91). NB. Aniṭową wersję pierwiastka skū-C (łot. skũt) widać również w 

rozszerzonym wariancie skŭ-t-, który jest podstawą litewskiego pdg. skùsti, skutù, skutaũ 

golić, skrobać, łupaćʼ. — Paralele nominalne dla sb. skujà stanowią srujà ʽpęd wodyʼ (zob. 

srū́ti) oraz strujà ʽobrządzanie zwierzątʼ (zob. srū́ti), plujà ʽwłóczęgaʼ (por. plū́ti)570. — Drw. 

od osnowy skuj-: skùjenos f.pl. ʽigliwie; rybia łuskaʼ, skujìnė ʽpomiotło sosnowe do pieca 

chlebowegoʼ, n.m. Skujìnė (war. synkopowany, ze wzdłużeniem zastępczym: skùinė, ⇒ drw. 

skuinià ts.); skujýnas ʽsośniakʼ, skujótas a. skujúotas ʽiglasty (drzewo, las, miotła)ʼ571, 

skujuõtis ʽdrzewo iglasteʼ. Vb. denom. skujóti ʽwypuszczać igłyʼ (por. plujóti ⇐ plujà). — 

Łotewskie drw. od skuj-: skujainis ʽdrzewo iglasteʼ, skujaîns adi. ʽz igłami, iglastyʼ, też 

ʽjodłowyʼ, skujãjs a. skujiens ʽlas iglastyʼ, skujas f.pl. ʽjodełka, wzór, w jaki układają się 

nitki tkaninyʼ, skuje bot. ʽjodła, Abiesʼ, skujene bot. ʽprzęstka pospolita, Hippuris vulgaris – 

bylina wodna zakorzeniona w podłożu, wyglądem przypominająca małą choinkęʼ, skujenes 

f.pl. ʽjodełkaʼ (por. skujas), skujiņas f.pl. ʽzielone łodygi szparagaʼ, cps. skujkùoks ʽdrzewo 

iglasteʼ. — Resegmentacja sb. sku- + -ja wydała łotewską neoosn. skŭ-, por. drw. skuta 

ʽmłody, gęsty las jodłowyʼ, skuts ʽgąszcz leśnyʼ (⇒ skutiņš ʽzarost łonowyʼ) oraz skutājs 

ʽgąszcz młodych sosen lub jodełʼ (por. ME III, 907). Brak tu odpowiedników litewskich, 

które by należały do pola znaczeniowego skujà. — Neoosn. skui-C: skuĩstas 1. ʽkrzak, 

krzewʼ (Kadugiai auga skuĩstais ʽJałowce rosną krzakamiʼ), 2. ʽlas sosnowyʼ (Skuiste labai 

gražios kvajelės auga: tankios, aukštos, lygios kaip žvakės ʽW sośniaku rosną bardzo ładne 

sosenki, tęgie, wysokie, proste jak świeceʼ), skuĩstis ʽgęsty las, zwł. świerkowyʼ. N.jez. 

Skùistas, n.rz. Skùistupis. Neosuf. -st- może wskazywać na zanikłe frq. *skui-sty-ti. — 

Neoosn. skui-C ma war. s-mobile kui-C: kuĩtas ʽmłody las, gajʼ, kuĩtis 1. ʽmłody, gęsty las 

szpilkowyʼ, 2. ʽgęste krzakiʼ, 3. ʽpastwisko otoczone jałowcami i niskimi krzakamiʼ. Drw. 

kùitva 1 p.a.: Važiavau par kùitvas ʽJechałem przez zagajniki szpilkoweʼ (por. sufiks w 

šìrtva). — Dotychczasowe zestawienie genetyczne skujà z psł. *xvoja, ros. xvója a. xvojá 

ʽgałęzie drzew iglastychʼ itp. (por. Būga, RR I, 297, ME III, 902, BSW 268: pbsł. *kṣu̯ai̯ā- 

«Nadel der Nadelhölzer»; LEW 821, REW III, 238, Sławski I, 74, Boryś 64, ALEW 936, jak 

też Illič-Svityč, Voprosy jazykoznanija 1961, nr 4, 93) nie da się utrzymać z dwóch 

powodów. 1° Lit.-łot. samogłoska pierwiastkowa u nie daje się uzgodnić ze słowiańskim o 

(pbsł. *a). 2° Nagłosowe słow. x- w zasadzie nie bywa odpowiednikiem grupy lit. sk-. 

Nagłosowej grupie lit. sk- odpowiada z reguły słowiańska grupa sk-, nie zaś spirant x-, por. 

np. skabiù : ros. skóbelь ʽośnikʼ; lit. skẽpeta : ros. ščepá ʽszczapaʼ; lit. skiẽtas : psł. *ščitŭ, 

 
570 Pomija się tu rzeczowniki na °uja od osnów prezentalnych pochodzenia onomatopeicznego, np. dujà ʽdrobny 

deszczʼ (dùjos ʽgazʼ) od dujù, dùiti ⇐ interi. dùi. 
571 Por. jeszcze zapożyczenie litewskie w pol. gw. skujowy, schujowy ʽsosnowyʼ: skujowa miotła do pieca 

ʽpomiotło do pieca z zielonych gałęzi sosnowychʼ (Zdancewicz 348). 



1596 

na prawach rękopisu 

scs. štitŭ; lit. skrebù : ros. skrebú, pol. skrobię. Wynika z tego, że w odpowiedniości do lit. 

skujà spodziewalibyśmy się raczej psł. †skŭja niż *xvoja. 

 skū̃kis 2 p.a., skùkis, -io 2 p.a. gw. 1. ʽwystająca kość, zwykle w końskim zadzie, 

Steißbeinʼ, 2. ʽpagórekʼ, 3. ʽwierzchołekʼ, 4. ʽczub we włosach, kokʼ. Niejasne. 

 skūlà 4 p.a. wsch.-lit. ʽwrzód, czyrakʼ, war. skūlė ̃ZTŽ — zapoż. z błr. skúla, -y ʽwrzódʼ 

(ĖSBM 12, 164: bez dobrej etymologii). Por. pol. przest, skuła ʽwrzód, wrzodzianka; choroba 

gardlanaʼ (SW VI, 796). — Drw. skūlė́tas ʽowrzodziałyʼ. Zdrob. skūlẽlė, skūlýka ʽwrzodzikʼ.  

 skultas a. škultas hist. ʽdawna łódź wiosłowa, służąca do transportu towarów 

Niemnemʼ. W źródłach ruskich XV–XVI w. nagłos wyrazu waha się między sk- i šk, zob. 

Zinkevičius, Balt XXIX:2, 1988, 184. Pochodzenie niejasne. — Cps. skultadailyda cps. 

ʽbudowniczy łodzi zwanej «skultas»ʼ (por. dailìdė). 

 skùlti, skū̃la (*skųla < skunla), skùlo gw. ʽo ubraniu: wycierać się, strzępić sięʼ. 

Niejasne. 

 skū̃nė 2 p.a. gw. 1. ʽstodołaʼ, 2. ʽszopa na wóz, wozowniaʼ (war. skūnià) — zapoż. ze 

śrdn. schǖne (GL 116, Čepienė 106, LEW 821), por. nwn. Scheune f. Odpowiedniki łot. 

šķūnis, šķūna, šķūne, skūnis, skūna ʽstodołaʼ ⇐ śrdn. schǖne (Jordan 102).  

 skū̃pas, -à 4 p.a. stlit., gw. ʽskąpy, nadmiernie oszczędny, żałujący wszystkiego sobie 

lub innymʼ, war. skū̃pus, skūpùs — zapoż. ze stbłr. skupyj, por. błr. skupý, por. ros. skupój 

(SLA 200, ZS 49, LEW 822, ALEW 936). — Drw. skūpaĩ a. skūpiaĩ adv. ʽskąpoʼ, skūpuõlis 

ʽskąpiec, skneraʼ. Vb. denom. skūpė́ti ʽbyć skąpymʼ, skūpúoti ʽoszczędzać, skąpićʼ (war. 

skūpáuti). 

 skūpstyti b.z.a. przest. ʽcałowaćʼ (Miežinis) — zapoż. z łot. skûpstît, -u, -ĩju ʽcałowaćʼ 

(skupstît ʽoblizywać co wtykając do ust, np. o palcuʼ), zob. Urbutis 2009, 278. 

 skūrà 4, 2 p.a. stlit., gw. 1. ʽskóra na cieleʼ, 2. ʽzdarta a. wyprawiona skóra; kożuch, 

baranicaʼ, 3. ʽkora drzew, łykoʼ, 4. przen. ʽmarny końʼ, 5. ʽskąpy człowiek, skneraʼ — zapoż. 

ze stbłr. skura, por. błr. skúra, -y (⇐ pol. skóra). Stąd też łot. skura ʽłuska, łupina, powłoka, 

muszlaʼ. Por. SLA 200, ZS 50, LEW 822, ĖSBM 12, 167. — Drw. skūrẽlė ʽskóra z cielęciaʼ 

(por. stbłr. skurka), skūrìnė ʽskórzana pochwa, np. na nóżʼ, skūrìnę išmùšti a. išpìlti ʽzlać, 

złoić komu skóręʼ, skūrìnis a. skū̃rinis ʽlichy, słaby końʼ, cps. skūrpešis żm. ʽgarbarzʼ (por. 

pèšti), storskū̃ris ʽgruboskórny; nieczuły, zawzięty, bezlitosnyʼ (por. stóras). Vb. denom. 

skū̃ryti, -iju, -ijau ʽzdzierać skórę, skórować zwierzę; łoić komu skórę; natrętnie o co prosićʼ. 

 skurb̃ti, skurb̃sta, skurb̃o gw. 1. ʽulatniać się, wietrzećʼ (nuskurb̃ęs alùs ʽzwietrzałe 

piwoʼ), 2. ʽo drzewie i człowieku: rosnąć powoli, nie rosnąćʼ (Nuskurb̃usi pušẽlė), war. 

skiurb̃ti: Ana skiurbte apskiurbusi, t.y. neauga greitai, nevešli JU ʽOna jest opóźniona we 

wzrościeʼ), 3. ʽbiednieć, popadać w chorobęʼ (Apskurbtas vaikas: nušašęs, aptrūkęs 

ʽChorowite dziecko, ostrupiałe, podrapaneʼ), 4. ʽmartwić się, smucić sięʼ. Odpowiednik łot. 

(ap)skùrbt, -skurbstu, -skurbu ʽdostać zawrotu głowy, zamroczyć się, zemdlećʼ. Nawiązanie 

w psł. *skŭrběti, por. scs. skrŭběti, skrŭbljǫ, 3 sg. skrŭbitŭ ʽmartwić się, trapić sięʼ, ros. 

skorbétь ʽopłakiwać kogoś, ubolewać, boleć; martwić się, smucić sięʼ, gw. ʽchorowaćʼ 

(skorbь f. ʽból, strapienie, zgryzotaʼ). Zob. BSW 266, REW II, 645, LEW 807 i 822, Vaillant 

III, 387, ESJS 828. — Pwk. na st. zanikowym skurb- jest obocznikiem do skirb-, zob. skirb̃ti 

ʽkwaśnieć, kisnąćʼ, por. pie. *(s)kṛbh- ⇐ *(s)kerbh- ʽrobić ostrym narzędziem; być ostrymʼ. 

Co do SE zob. skerb̃ti II ʽgłęboko nacinaćʼ. Znacz. etym. skurb̃ti można odtworzyć jako 

ʽdoznawać przykrych (ostrych) wrażeńʼ. 

 skurdùs, -ì 4 p.a. ʽbiedny, nędzny, marny, żałosnyʼ — przymiotnik na -u- od abstr. 
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skurdà a. skurd̃as ʽbieda, nędza; wycieńczenie, wegetacjaʼ (por. bruzdùs ⇐ bruzdà; brazdùs 

⇐ brazdaĩ). Leksem skurd- jest prawdopodobnie dubletem do skird- (por. skirs̃ti ʽpękaćʼ itp.) 

w roli st. zanikowego do skerd-, zob. skers̃ti ʽzakłuwać, zarzynać świnię, owcęʼ (BSW 265). 

Formalny odpowiednik w psł. *o(b)skŭrdŭ ʽnarzędzie do łupaniaʼ, por. scs. oskŭrdŭ 

ʽnarzędzie do ciosania kamienia, dłutoʼ, ros. oskórd ʽnarzędzie do nacinania kamienia 

młyńskiego, siekiera, topórʼ, pol. oskard ʽrodzaj kilofa z jednym ostrzem spiczastym i 

ostrym, drugim spłaszczonymʼ (BSW 265n., Boryś 399). — Nie jest pewne, czy można tu 

dołączyć hapaks stpr. sturdis EV ʽBickeʼ, co zwykle emenduje się na <scurdis>, por. 

Trautmann 1910, 440, Endzelīns 1943, 250, LEW 803. PKEŽ 4, 163 kwestionuje definicję 

znaczeniową daną przez Trautmanna, l.c. (ʽurządzenie, które wprawia w ruch górny kamień 

młyńskiʼ), i twierdzi, że <scurdis> to było ʽdłuto do wykuwania żarenʼ («girnakaltis, 

káltas)»). Podstawą tej hipotezy jest podobieństwo <scurdis> do wymienionych wyżej 

wyrazów słowiańskich. Ale materiał lit.-łot. nie pozwala na jej weryfikację, bo nie ma tu 

pasującej nazwy narzędzia rzemieślniczego. — Nawiązania ie.: sti. kṛdhu- ʽkrótki, kusy, 

małyʼ, śrir. credb(a) ʽkurczenie sięʼ, śrwalij. cryddu ʽskurczonyʼ, śrbret. crezz ʽskąpyʼ (por. 

Matasović 223). — Drw. skurdà a. skùrda c. ʽbiedak, nędzarzʼ, skurdéiva c. ts., skurd̃žius, -

dė ʽbiedak; słabe, wynędzniałe zwierzęʼ, skurd̃ena ʽbieda, nędzaʼ. — Vb. denom. 1. skurs̃ti, 

skurstù, skurdaũ ʽklepać biedę, żyć w nędzy, cherlać; marnieć (o roślinach)ʼ, ʽo odzieniu: 

wycierać się, strzępić sięʼ, war. palatalizowany: skiurs̃ti (por. skiùsti ob. skùsti), 2. skurd̃inti 

caus. ʽdoprowadzać do nędzyʼ, nuskurdinu SD
1 «udręczam». — Neopwk. skurs- (⇐ skurstù): 

skursnà ʽbieda, nędza; biedak, nędzarzʼ (inaczej GJL II, § 290 i LEW 823: *skurd-snā-), ⇒ 

adi. skurs̃nas a. skursnùs ʽnędznyʼ. 

 skū̃rlotas 1 p.a., skūrlõtas 2 p.a. wsch.-lit. 1. ʽokrawek, kawałek skóryʼ, 2. ʽ nietoperz, 

Chiropteraʼ — zapoż. z błr. skurlát ts. (ĖSBM 12, 168) ⇐ pol. przest. skórłat ʽstara skóra do 

łataniaʼ, cps. z I członem skóra i II członem łata ʽkawałek tkaniny a. skóry zasłaniający 

miejsce zniszczone, dziuraweʼ (por. SW VI, 171). War. skurniõtas (LZŽ). Zob. też skūrõtas. 

 skūrõtas 2 p.a. gw. ʽnietoperz, Chiropteraʼ (Nakčiu, kaip sutema, skraido skūrõtas LZŽ 

ʽNocą, jak robi się ciemno, lata nietoperzʼ) — zapoż. z błr. gw. skurát (PZB 4, 472). Zob. też 

skū̃rlotas. 

 skùrti, prs. skū̃ra (*skųra < *sku-n-ra; war. skuñra, skurña572, skùrsta), prt. skùro 

ʽdrzeć się, rwać się, obdzierać się, łachmanić sięʼ, nuskùrti ʽoberwać się, osunąć się, odpaść; 

zmarnieć (o roślinie, zwierzęciu)ʼ, też ʽzbiednieć, popaść w nędzęʼ (Mirė visų pamirštas ir 

nuskuręs ʽUmarł w nędzy i przez wszystkich zapomnianyʼ). War. skiùrti, skiū̃ra a. skiùrsta, 

por. Nuskiùręs sijonas, nuskrendęs, nudriskęs ʽZnoszona spódnica, podarta, postrzępionaʼ. 

Visi paraliai namų buvo skiurte apskiùrę, t.y. apleisti JU ʽWszystkie kąty domu były bardzo 

zaniedbaneʼ. Formacja inchoatywna z infiksem -n- względnie suf. -sta- i SZ skùr-C ⇐ skér-C 

< pie. *(s)kerH-, por. skérti m.in. ʽoddzielić się częściowo od całości, odstaćʼ. Por. oboczny 

SZ skìr-C w skiriù, skìrti m.in. ʽrozdzielać, rozłączaćʼ. — Drw. skurl̃is ʽkawał tkaniny, 

szmata, strzęp; znoszone ubranie, łachmanyʼ, skurl̃ius ʽoberwaniec, łachmaniarzʼ, cps. 

skurm̃alas ʽstrzęp, podarte odzienieʼ (por. skarm̃alas). 

 skustà 2 p.a., gen.sg. skùstos gw. 1. ʽchustka na głowęʼ, chustka do nosaʼ — 

przekształcone kustà (kūstà) ʽchusta; chustkaʼ, co zapożyczone z błr. xústa, -y, pol. chusta. 

Zmiana nagłosu k- > sk- polega na upodobnieniu pożyczki do rodzimych syn. skarà i skẽpeta 

(por. war. skuskà s.v. kuskà).  

 skùsti, skutù, skutaũ (war. skučiaũ) 1. ʽgolić brodę, głowęʼ, 2. ʽdrzeć, obierać, skrobać 

 
572 To z metatezy w grupie n-r, por. šiurña < *šiunra (šiùrti); šliurña < *šliunra (šliùrti); svirña < *svinra (svìrti). 
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(kartofle, ryby z łuski), obłupiać z koryʼ, 3. ʽścierać gumką coś napisanegoʼ, 4. ʽpłytko orać, 

podorywaćʼ, 5. gw. ʽkosić trawęʼ, 6. przen. ʽzdzierać, brać więcej pieniędzy niż się należyʼ. 

SD skutu «golę; skrobię ryby, czeszę». Refl. apsiskùsti ʽogolić sięʼ. Odpowiednik łot. skust, 

prs. skutu a. skušu, prt. skutu ʽskrobać, golić, strzyc krótko włosy; łupaćʼ. Formacja na SZ 

skut- do pb. *ski̯au̯t- < pie. *skeu̯t- (por. LIV
2 561: tylko bałtyckie i śrir. scothaid ʽucinaʼ). 

Trafny wydaje się pogląd ALEW 937, że *skeu̯-t-/*sku-t- jest neopierwiastkiem wywodzącym 

się z aniṭowego war. *(s)keu̯- do pie. *(s)keu̯h2- ʽrobić ostrym narzędziemʼ, por. łot. skũt 

ʽgolić, usuwać włosy, zarostʼ, prt. skuvu (prs. skuju i skūnu), drw. skūstîtiês ʽgolić się; myć 

sięʼ (ME III, 908). Mało jest prawdopodobne, żeby *skeu̯(t)- było metatetycznym refleksem 

pie. *kseu̯- (BSW 268, Stang 1966, 14, LEW 823n.) jak w gr. ξύω ʽskrobać, krajać, wyrzynać, 

strzycʼ, ξυρόν ʽbrzytwaʼ i wed. kṣurá- ts. (por. LIV
2 372). — Drw. od osnowy skut-: 

apyskutos SD f.pl. «oskrobiny» [ʽto, co schodzi przy oskrobywaniuʼ], pãskutos f.pl. ʽobierki, 

obierzyny z kartofliʼ, praskutà ʽwygolone kółko na głowie katolickiego duchownego, 

tonsuraʼ (por. skutnà), skutà ʽskóra cienko wyprawiona, pergamin; strzępʼ, skutaĩ m.pl. 

ʽpodarte ubranie; kłaki; wyskrobkiʼ (war. skūtaĩ), skùtas ʽskrawek, kawałek, strzęp; 

obierzyna, resztkaʼ, skutė́jas ʽgolibrodaʼ, skùtena a. skutenà ʽłupina, obierzyna, łuska, 

strzępʼ, c. ʽniezdara, niedołęgaʼ, skutmenà ts., skutiklis peilis SD «brzytwa», skutnà ʽtonsuraʼ, 

też ʽłysy człowiekʼ, sùskutos f.pl. ʽłupiny, obierzynyʼ, SD suskutos iž drobės «fleytuch» 

[ʽzwitek szarpi, służący do opatrywania ran, tamponʼ, SPXVI]. Czy tu też łot. skutele a. 

skutul(i)s ʽwesz bydlęca, owczaʼ? Cps. barz̃dskutis a. barzdskutỹs ʽbrzytwaʼ (por. barzdà). 

Vb. denom. skutóti a. skūtóti, -ja, -jo ʽobrywać się, strzępić sięʼ, skūtýti, -ìja, -ìjo ts. — War. 

z palatalizowanym nagłosem skiut-: skiùtena c. ʽniedołęga, niezgułaʼ, skiùtrius ʽobdartus, 

oberwaniecʼ. Cps. skiùtrakis, -ė ʽo złym spojrzeniuʼ (por. akìs). — Neopwk. skus-: 

nuskùsdinti ʽoskrobać, ogolićʼ. — Neoosn. skust- (⇐ skùstas): skustójas ʽgolarzʼ, skustùkas 

ʽobierak do ziemniakówʼ, skustùvas ʽbrzytwa; przyrząd do zdzierania kory; rodzaj dłutaʼ, 

cps. praskustgalṽis pogardl. ʽksiądz katolicki, papistaʼ, dosł. ʽmający wygoloną głowęʼ (por. 

galvà), praskustpleišis MT ʽnoszący tonsuręʼ (por. pléišė). — WSZ skūt-: skūtóti, skūtýti 

(zob. wyżej), nomina: skūtaĩ ʽstrzępyʼ, war. skiū̃tai. — SO skaut-: psł. *skutŭ, por. scs. skutŭ 

m. ʽwierzchnie okrycieʼ, rcs. skutŭ ts. (war. skudŭ ts.), też ʽkawał materiału; rąbek, skraj 

szatyʼ, bg. skut ʽskraj szaty; podołekʼ, ros. gw. skúty m.pl. ʽonuceʼ, błr. gw. skut ʽwielki 

kawał płótnaʼ. Por. ESJS 829, gdzie też dyskusja hipotezy o zapożyczeniu germańskim do 

słowiańskiego. Brak odpowiednika lit. †skautas. 

 skų́stis, skùndžiuosi, skùndžiausi ʽskarżyć się na co, użalać sięʼ (SD «uskarżam się»), 

apsiskų́sti ʽposkarżyć sięʼ, nusiskų́sti ʽuskarżać się, narzekaćʼ. Niezwrotne: skų́sti, skùndžiu, 

skùndžiau ʽoskarżać; okazywać ból; skąpić, oszczędzaćʼ, apskų́sti a. įskų́sti ʽdonieść na kogo, 

zadenuncjowaćʼ. Osnowa skund- jest neopierwiastkiem, który wyodrębniono z prs. infig. 

suskuñda do skud-, por. suskùsti, -skùdo ʽzacząć boleć, zabolećʼ ⇐ SP skaud-, por. skaudė́ti 

ʽbolećʼ, skaudžiuosi SD «skarżę się na kogo». Por. bund- ⇐ bud-; jund- ⇐ jud-. — Drw. 

skundė́ti, skundžiù a. skundė́ju, -ė́jau ʽskarżyć sięʼ ma odpowiednik w łot. kuroń. skundêt, -u 

a. -ẽju ʽsarkać, szemrać, narzekać; zazdrościć; dąsać się, gniewać sięʼ, też ʽoszczędzaćʼ i ʽo 

psie: skamleć, skowyczećʼ. Zdaniem Būgi, RR II, 568 skùndžiu tak się ma do skaud- jak 

jùngiu do jaũgti. Nie można jednak wykluczyć pochodzenia denominatywnego. Nomina: 

skuñdas ʽskargaʼ, skundéiva c. a. skundìkas ʽzausznik, donosiciel, skarżypytaʼ, skundėlėjimai 

DP ʽuskarżeniaʼ (brak czas. *skundėlėti), skundimasis SD «uskarżanie się». — Neopwk. 

skųs-: apskų́sdinti ʽoskarżyćʼ, skųsmas b.z.a. ʽskargaʼ (por. grįs̃mas ⇐ grįs̃ti; kę̃smas ⇐ 

kę̃sti), skų́stis ʽskargaʼ, skų́stojas ʽoskarżycielʼ (por. žáistojas ⇐ žaĩsti). 

 skutùlė 2 p.a. gw. 1. ʽokrągłe naczynie drewniane z pokrywką, służące do 

przechowywania sera, masła, śmietany; podobne naczynie do noszenia jedzenia na 

pastwiskoʼ, 2. ʽdrewniane naczynie na pieprz a. na sólʼ — zapoż. ze śrdn. schuttel (stąd też 
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łot. skutuls ʽmisaʼ). War. skutulà, skùtulas; z palatalizowaną osnową: skučiùlė. Por. GL 117, 

ME III, 908, LEW 824. Zob. też skatùlė. — Od war. skučiùlė pochodzą drw. wsteczne skučià 

a. skùčė 1. ʽgliniana donica, makutraʼ, 2. ʽpodłużne naczynie gliniane do pieczeniaʼ. 

 skverb̃ti, skverbiù, skverbiaũ 1. ʽdrążyć, wiercić, wpijać się, wnikać, przenikaćʼ, 2. 

ʽwykrawać, np. darń; ciąćʼ, 3. ʽrznąć coś twardego, zeschłegoʼ, 4. ʽrobić karbyʼ, 5. przen. 

ʽżądać, domagać się, przynaglać, popędzać do robotyʼ. Cps. pérskverbti ʽprzeszyć ciało (o 

kuli), przebóść, przebić, np. widłami, przepołowić, np. szpadlemʼ, priskverb̃ti ʽprzebóść; 

przycisnąć, przymusićʼ. Refl. skverb̃tis ʽcisnąć się, wciskać się gdzie, przedostawać się; rwać 

się do czegoʼ, įsiskverb̃ti ʽprzeniknąć, przedostać sięʼ, prasiskverb̃ti ʽprzecisnąć sięʼ. Czas. 

skverb- stanowi dublet z v-mobile do skerb- < pie. *(s)kerbh- ʽrobić ostrym narzędziem; być 

ostrymʼ, zob. skerb̃ti II ʽgłęboko nacinać, wrzynać, robić karbyʼ. Paralele dla v-mobile: 

sk(v)arliū̃tas, skverñas (*skernas), sk(v)iderl̃is, sk(v)ū́kis. NB. Z powodu v-mobile pod 

znakiem zapytania stoi zbliżenie skverb̃ti z psł. *svĭrběti ʽświerzbieć, wywoływać 

swędzenieʼ (por. np. ESJS 915). — SZ skvirb-: skvirbti, -sta, -o b.z.a. ʽleźć, przenikać; cisnąć 

się (o myślach)ʼ, skvìrbinti ʽdrążyć, wydrążać, świdrować, wiercić; wsuwać klucz do dziurki; 

rznąć twardy serʼ, przen. ʽmieć, odczuwać ból (zęba, serca); nalegać (na dłużnika)ʼ, 

skvirbsóti ʽbyć gdzieś w stanie ukrytymʼ, DP ʽbyć pogrążonym, tkwić (w biedzie)ʼ. Por. 

skirb- s.v. skerb̃ti II. — SO skvarb-: skvarbýti ʽświdrować, wyrzynać, dziurawićʼ (Genys 

medį skvarb̃o ʽDzięcioł dziurawi drzewoʼ), też ʽspulchniać ziemię (szpadlem, widłami)ʼ, 

paskvarbýti ʽnaszpikować mięso kawałeczkami słoninyʼ (dosł. ʽponacinać i nawtykaćʼ), 

suskvarbýti: Vištos su snapais agurkus suskvarb̃ė ʽKury dziobami podziurawiły (zdziobały) 

ogórkiʼ, też ʽnaszpikowaćʼ. Nomina: skvarbà ʽprzenikanie, przenikliwośćʼ, skvarb̃as ʽdziura 

wywiercona, wyświdrowanaʼ, skvarbùs ʽprzenikający, przenikliwy (wiatr, wzrok)ʼ. Por. war. 

skarb- s.v. skerb̃ti II. 

 skverñas 4 p.a. 1. ʽpoła, jedna z dwóch przednich części zapinanego ubioruʼ, zwykle 

pl. skvernaĩ (por. šė́skiai), 2. gw. ʽstrzęp, kawałekʼ, 3. gw. ʽszmataʼ, 4. gw. ʽpłat (tkaniny, 

płuca), skrawek, połać (łąki), 5. gw. ʽklin w koszuliʼ. War. skvernà, skvarñas; z obocznym 

sufiksem: skverm̃as, skvarm̃as. Odpowiednik łot. skve̦rña ʽstrzęp tkaninyʼ. Prawdopodobnie 

jeden z wypadków alternującego nagłosu sk- : skv- (v-mobile), zob. paralele s.v. skverb̃ti. 

Rekonstrukcja: *sker-nas, *skar-nas, drw. od czas. skérti ʽodstawać; odrywać się, strzępić 

sięʼ. Znacz. etym. ʽodstająca część ubioruʼ ⇒ ʽoderwana część ubioruʼ. — Drw. skverneliaĩ 

m.pl. ʽpodarte ubrania, łachmanyʼ, skvernis ʽczyje odzienie odznacza się długimi połamiʼ. 

Od war. skverm̃as pochodzi drw. skvermólas ʽstrzęp, szmataʼ. Cps. ilgaskverñis ʽktoś z 

długimi połamiʼ (por. ìlgas; nazwisko ros. Dolgopólov ⇐ dólgaja polá ʽdługa połaʼ, zob. 

Unbegaun 1995, 134), przen. ʽduchowny, klechaʼ, skvernãgalis ʽskraj połyʼ (por. gãlas), 

skvernãpusė ʽjedna z półʼ (por. pùsė). Vb. denom. skvernióti ʽiść rozpiętym, rozpuściwszy 

połyʼ, war. skvernóti, skvernúoti. 

 skvẽtas 4, 2 p.a. stlit., gw. 1. ʽpłat, kawał materiałuʼ, 2. ʽstrzęp, łata (przyszyta, 

oderwana), szmataʼ, 3. ʽpodarte odzienie, łachmanʼ, 4. ʽszmatka do zawinięcia krwawiącego 

palcaʼ. SD 1. «łata w sukni», 2. «płat, płatek sukna», skvetas mostimis inteptas «plastr 

lekarski». Jest to synkopowany wariant formy *skiavẽtas (zob. skẽvetas), spokrewnionej ze 

skiáutas (zob.). Nieco inaczej LEW 825 i ALEW 938: do rodziny skut-, skùtas, skùsti. — Drw. 

skvetúotas ʽz niezałatanymi dziurami w ubraniuʼ, cps. skvetabarz̃dis ʽktoś ze zmierzwioną 

brodąʼ (por. barzdà). Vb. denom. skvèsti, skveñta, skvẽto, zwykle z prvb. ap- ʽobedrzeć się, 

wystrzępić się, zedrzeć się (o odzieniu); zaniedbać się, opuścić sięʼ, apskvẽtęs ʽobdartyʼ, 

priskvèsti ʽprzyczepić się, przylgnąć narzucając się komuʼ: Pristojo, priskvẽto kaip erkė 

ʽPrzyczepił się jak rzep [tu: kleszcz] do psiego ogonaʼ.  

 skvõryti, skvõriju, skvõrijau (war. skvõrinti) wsch.-lit. 1. ʽskwarzyć, wytapiać słoninęʼ, 
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2. ʽzaprawiać potrawę topioną słoniną ze skwarkamiʼ (Virdavo bulbas tenai, kopūstus – 

praskvõris, prabalis) — zapoż. z błr. skvárycь, -ru, -rycь.  

 slabadà 4 p.a. LZŽ ʽwolność, swobodaʼ (Tadu išajo jau tokia slabadà, kad ponščinos 

nėra ʽWtedy zapanowała już taka wolność, że nie ma pańszczyznyʼ) — zapoż. z błr. slabóda, 

-y (por. ĖSBM 12, 171). — Vb. denom. apslabãdyti ʽuwolnićʼ (Apslabãdyti sūnų (nuo 

rekrutijos), t.y. išpirkti JU ʽWykupić syna od służby wojskowejʼ). 

 slãbnas, -à 4 p.a., slabnùs, -ì 4 p.a. gw. 1. ʽsłaby, niemocny, wycieńczony (o chorym)ʼ, 

2. ʽmałej wartości, lichy, marnyʼ (war. do slãbas ZTŽ) — zapoż. ze stbłr. slabyj, błr. sláby 

(por. ros. slábyj), które zostało włączone do klasy przymiotników na -nas (smertnas, 

smū̃tnas), podobnie jak np. blãgnas, trãpnas i zgrãbnas. — Starsze zapożyczenie z błr. sláby 

brzmi slõbas (zob.), war. slobùs, drw. slõbnas, przy czym pokazuje regularne o < *ā jako 

substytucję za błr. a. Wobec tego podakcentowe a w slãbas, slãbnas itp. trzeba tłumaczyć 

neoapofonią, mianowicie derywacją SZ ă od *ā interpretowanego jako SP (paralela: blõgas 

⇒ blãgnas)573. Przyjęta w LEW 825 hipoteza pokrewieństwa slãbnas i scs. strus. slabŭ nie 

wydaje się prawdopodobna. Zob. jeszcze war. slėb̃nas s.v. slõbas. — Drw. slãbastis ʽsłabość, 

niedomaganieʼ, slabnà ʽciężarna kobietaʼ (Ana slabnà, t.y. nėšlė ʽOna jest w ciążyʼ), 

slabū̃nas ʽsłabeuszʼ. Vb. denom. slàbti, slambù (war. slambstù), slabaũ ʽsłabnąć, tracić siły; 

mdleć, tracić przytomnośćʼ, slabė́ti: čỹsta saslabė́jau, nedùžas ZTŽ ʽCałkiem osłabłem, nie 

mam siłyʼ (obok tego slobė́ti); slabnė́ti: Ligonis pradeda slabnė́ti ʽChory zaczyna słabnąćʼ, 

slabnavóti ʽniedomagaćʼ. 

 slagaĩ, -ų̃ 4 p.a. m.pl. gw. ʽprzyrząd, forma do wyciskania serówʼ (syn. slėgaĩ), por. 

Sūrius visus išslėgiau, t.y. iš slagų̃ išėmiau JU ʽWszystkie sery wycisnąłem, tj. wyjąłem ze 

«slagai»ʼ. Rzeczownik z rodziny czas. slėg̃ti m.in. ʽściskając formowaćʼ, SO slógti 

ʽprzyciskać, przygniatać ciężarem, wyciskać serʼ (pb. *slāg- ⇐ *slēg-). Zaskakujący 

wokalizm ă świadczy o nowej apofonii ilościowej, mianowicie o utworzeniu od pwk. *slāg- 

(slog-) – z racji długości rozumianego jako st. pełny – formy st. zanikowego z odpowiednią 

krótkością: slăg-. Podobne wypadki to bodė́ti ⇒ bãdas; lóti ⇒ lajùs i dróbė ⇒ drabùžis. 

Neoapofonia ā ⇒ ă ma analogon w stosunkach ė ⇒ ĕ oraz ī ⇒ ĭ i ū ⇒ ŭ. Trzeba jeszcze 

dodać, że samo *slāg- jest formą innowacyjną, która wyparła starsze *sluog- < *slōg-; 

dowodzi tego odpowiednik łot. sluôdzît (zob. s.v. slúogas).  

 sláikus, -i 3 p.a., slaikùs 4 p.a. gw. ʽsmukły, prosto wyrośnięty, szczupły, cienkiʼ, łot. 

slaîks ʽwyprostowany, smukły; zgrabny, ładny; wystarczający; prędkiʼ — formacje 

postwerbalne od czasowników sekundarnych z nowym SP/SO slaik- od SZ slik- (pãslikas 

ʽleżący jak długiʼ), por. np. łot. slàicît2, -ku, -cĩju ʽroz-, wyciągaćʼ, refl. -tiês ʽprzeciągać się, 

wyprężać sięʼ, slaikâtiês = slaicîtiês ʽwyciągać się w góręʼ, slaikât(iês) ʽszwendać sięʼ, 

slaikstîtiês ʽledwo chodzić po przebytej chorobie; obijać się bez roboty, leniuchowaćʼ, ⇒ 

slaikstuoņa c. ʽleń, wałkońʼ (ME III, 912, 913). — SP/SE sliek- w slíekas ʽdżdżownicaʼ, 

przen. ʽchudy człowiek, chudzielecʼ (zob. Leskien 1891, 188, LEW 826). — Drw. sláikanas 

ʽszczupły, smukłyʼ. 

 slãjikas 1, 3 p.a. NDŽ ʽsłoikʼ — zapoż. z błr. slóik, stbłr. sloikъ (⇐ pol. słoik, ĖSBM 12, 

191), z -j- dla wypełnienia hiatu. War. z n na miejscu j: slànikas. Zob. też slõvikas. 

 slanas CGL, LEX ʽsłońʼ, war. slanis, slãnius, slõnius (ZS 50) — zapoż. z błr. slonь, pol. 

 
573 Mniej prawdopodobna ewentualność to nieregularna substytucja błr. a przez lit. a. Są na to pewne paralele we 

wsch.-lit. slawizmach, por. kãbrus, pãbrikas, rãbinas w ZS 72. W każdym jednak razie przykłady typu 

slãbnas, blãgnas są dowodem na to, że neoapofonia działa wśród zapożyczeń równie dobrze jak wśród 

swojskich wyrazów, por. atsikõlęs ⇒ ãtkalas; plókščias ⇒ plãkanas; spógti ⇒ spàgti. 
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słoń. Por. LEW 826. 

 slañcius, -iaus 4 p.a. wsch.-lit. 1. ʽlen nie moczony, lecz rozściełany na ziemi, na 

trawie, dojrzewający na słońcuʼ (Linaĩ mirkýci daũg brungesnì kaip slañcus LZŽ ʽLen 

moczony jest dużo droższy niż «slancus»ʼ), 2. ʽtkanina z takiego lnuʼ — zapoż. z błr. gw. 

slanéc, -ncá (PZB 4, 476n.) ʽlen rozściełanyʼ, ros. gw. slánec a. slanéc ts. (SRNG). 

 slánčius, -iaus 1 p.a. gw. 1. ʽławkaʼ, 2. ʽkozioł, imadło, w którym się mocuje do 

obróbki przedmiot z drewnaʼ — zapoż. z ros. gw. slánec ʽławka zbita z desekʼ (SRNG). 

 slánka 1 p.a. ʽptak łowny słonka, Scolopax rusticolaʼ (war. slankà 4 p.a., slañkė 2 p.a.) 

— refleks wyrazu bsł. Por. z jednej strony łot. slùoka ʽWaldschnepfeʼ, stpr. slanke EV ʽsłonka 

wielka, Grose[s]neppe [große Schnepfe]ʼ, z drugiej strony psł. *slǫka ʽsłonka, bekasʼ, sch. 

slȕka, słń. slóka, ros. slúka (ukr. slúkva), pol. słonka (war. słąka, słomka). Dewerbalna 

formacja na SO *slank- ⇐ *slenk, prawdopodobnie do lit. slenkù, sliñkti ʽsunąć się, 

pełznąćʼ, łot. slìkstu, slìkt m.in. ʽzapadać się, pogrążać sięʼ. Według Brücknera 500 «ptak 

przezwany od ʽślęczeniaʼ, ʽskrzypieniaʼ». Zob. BSW 268, REW II, 666, LEW 826, Derksen 

2008, 454 (s.v. *slǫka). 

 slánkioti, slánkioju, slánkiojau ʽsuwać się, ślizgać się (o zasuwie); chodzić bez celu, 

bez zajęcia, wałęsać się; snuć się, kręcić się koło dziewczyny; pełznąć, sunąć – o chmurze, 

dymie; zachodzić w odwiedzinyʼ, nuslánkioti ʽzadeptać trawę, zbożeʼ, paslánkioti 

ʽpochodzić – nieco, z wolnaʼ, tr. ʽpopychać coś, by ruszyło z miejscaʼ — iterativum na -o- od 

neoosn. slank̓ - jak w slankiaũ, prt. do starszego iter. slankýti ʽłazić, wałęsać sięʼ (prs. SD
1 

slunkau «łażę», syn. lindu), por. prymarne slenk-/slink- s.v. sliñkti ʽsunąć sięʼ. Akut 

metatoniczny. Paralele słowotwórcze i akcentowe: lándžioti ⇐ landžiaũ, -ýti; ránkioti ⇐ 

rankiaũ, -ýti; krámčioti ⇐ kramčiaũ, -ýti. Odmienny wywód slánkioti wprost od sliñkti w ŽD 

467, 517, GJL II, § 586 i ALEW 938. — Frq. na -sty-: slankstýtis ʽchodzić bez celuʼ (⇒ 

neoosn. slankst-: slankstinė́ti ʽwłóczyć sięʼ, slañkstis ʽprógʼ). — Nomina ze slank-: 

paslankùs ʽżwawy, ruchliwy; ruchomyʼ, nepaslankà 1. ʽnieruchawośćʼ, 2. c. ʽosoba 

nieruchawaʼ, slankà (zob.), slañkius a. slankiùs ʽosuwający się brzeg rzeki, obryw ziemi, 

urwiskoʼ, slankùs ʽruchomy, ruchliwyʼ. Cps. žemaslanka ʽpłazʼ: SD žemaslunka «gadzina», 

syn. ydai (por. žẽmė, žẽmas). — Nawiązanie słowiańskie: scs. slǫkŭ ʽzgięty, krzywyʼ, sch. 

przest. sluk a. slȕkav ʽkrzywy, zgięty, garbatyʼ, słń. slȏk ts., por. ESJS 841. Inaczej LEW 832: 

forma prefigowana *sŭ-lǫkŭ (brak wzmianki o slǫkŭ w BSW 269).  

 slapýti, slapaũ, slapiaũ gw. ʽchować, ukrywać, taićʼ — iterativum z suf. -y- i SO slap- 

⇐ slep-, zob. slėp̃ti. Paralele: kratýti ⇐ krės̃ti; šlakýti ⇐ šlėk̃ti. Refl. slapýtis ʽukrywać sięʼ 

(Brolis užmušo brolį, slaposi, bėga toli ʽBrat zabił brata, ukrywa się, ucieka dalekoʼ), DP 

«taić się, tułać się», slapausi SD «kryię się, nie ukazuię się na świat», SD
1 «kryię się» i 

«lasuię» [ʽchowam się do lasuʼ]. Z innymi sufiksami: slapìntis; slapstýti (zob.). — 

Postverbalia: slaptà (zob.), slapùkas ʽpisklę, które się wykluło po kryjomu; nieślubne 

dzieckoʼ, też ʽsamotnik, odludek; konspirator, zbieg, uciekinier; zwiadowca w wojsku; 

kłusownikʼ, slapū̃kas ʽczłowiek, który lubi się chowaćʼ, slapùs ʽskryty, zamknięty w sobieʼ, 

DP ʽpotajemnyʼ, SD «taiemny» (syn. paslėptas), cps. slapývardis ʽpseudonimʼ (por. vard̃as). 

 slapstýti, slapstaũ, slapsčiaũ ʽchować, ukrywać, taić; wychowywać dzieciʼ, refl. 

slapstýtis ʽchować się, ukrywać sięʼ — frequentativum z suf. -sty- i SO slap- ⇐ slep-, zob. 

slėp̃ti, slapýti. — Neoosn. slapst-: slapstinė́ti ʽchować, ukrywaćʼ, išsislapstinė́ti ʽprzechować 

się, przetrwać w ukryciuʼ, slapsčiõm adv. ʽukradkiemʼ. — Neoosn. slapsty-: slapstýdinti 

ʽukrywaćʼ, slãpstymas ʽukrywanieʼ, slapstỹnės f.pl. ʽzabawa w chowanegoʼ. — Neoosn. 

slapstyt- (⇐ slapstýtas): slapstytỹnės f.pl. ʽzabawa w chowanegoʼ (por. badytỹnės ⇐ 

badýtas), slapstýtojas ʽten, kto ukrywa kogoś lub cośʼ. 
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 slaptà 4 p.a. 1. ʽtajemnica, tajnikʼ, SD «taiemnica» (slãptą laikýti ʽtrzymać w 

tajemnicyʼ), 2. ʽkryjówka, skrytkaʼ, 3. bot. ʽgniazdko nasienneʼ — formacja z suf. -tā- od 

dwuznacznej osnowy slap-: 1° wyodrębnionej ze slapýti ʽukrywaćʼ, iter. na SO do slėp̃ti, 2° 

należącej do prymarnego nomen *slap-tā- ⇐ slepiù, slėp̃ti ʽukrywać, chowaćʼ. Podobnie 

dwuznaczna jest ocena wyrazu gamtà (zob.). — Skostniałe formy przypadkowe: slaptà adv. 

ʽpo kryjomu, potajemnieʼ (instr.sg.), slaptomìs ts. (instr.pl.). Z innymi sufiksami: paslaptìs 

(zob.), slapčià a. slapčiomìs adv. ʽpotajemnie, po kryjomu, ukradkiemʼ, slãptas ʽtajny, 

potajemny, skryty, poufnyʼ (⇒ slãpčias ts.), slaptė SD «potaiemność, skrytość; skrytość, 

skryte miejsce», slaptėmis adv. SD «kryiomo; potaiemnie, skrycie», cps. slaptãžodis ʽhasło, 

umówiony wyraz lub wyrażenie, używane przez strażeʼ (por. žõdis). 

 slãstai, -ų 2 p.a., slastaĩ, -ų̃ 4 p.a. m.pl. stlit., gw. 1. ʽpułapka, łapka na myszy, szczuryʼ 

(SD
1 «łapka, łapica»), 2. ʽprzyrząd do wyciskania serówʼ, 3. ʽprasa do tłoczenia olejuʼ — 

analiza: slast-ai, drw. od neoosn. slast-, wyodrębnionej ze *slastyti frq. ʽściskać, dusić, 

dławić w pułapceʼ (por. lakstà ⇐ lakstýti; saĩstas ⇐ saistýti; spą́stai ⇐ spą́styti). 

Odpowiednik łot. slasts lub slasti ʽłapka na myszy, sidła na ptakiʼ. Z powodu zaniku 

spółgłoski przed suf. -sty- (*slas-? *slat-? *slad-?) dalsze związki pozostają niejasne. Zob. 

ME III, 917 (zestawienie ze stir. slat ʽrózga, prętʼ) i LEW 827. — Warianty: z insercją k: 

slakstaĩ (ZTŽ); zlãstai (por. zlistìs < slistìs), łot. slazds, slazdi; z innym sufiksem: slãsnos 

f.pl. Niewyjaśniona jest nazalizacja w slą́stai 1 p.a., sląstaĩ 3 p.a. (slanstai BRB), też f. 

slą́stos, slą́snos; analogia do syn. spą́stai (tak ME)? Por. nieorganiczne n w agrañstas 

ʽagrestʼ. War. ze zmianą ánS > ái̯S: sláistai, sláistos (por. LD § 151). — Zapoż. litewskie w 

pol. gw. słosta ʽłapka na szczury i myszyʼ (Zdancewicz 348). — Drw. sū́rslasčiai m.pl. 

ʽprzyrząd do wyciskania serówʼ (syn. sū́rliečiai, sū́rslėgis, sū́rspaudis). N.m. Vilk̃aslastis 

(dosł. ʽpułapka na wilkaʼ, por. vilk̃as).  

 slãtyti, slãtiju, slãtijau stlit., gw. ʽbyć gnuśnym, niedbałymʼ, obok slatýti, slataũ, 

slačiaũ gw. ʽwymigiwać się, wykręcać się od czegoʼ. Drw. slãtijimas DP ʽgnuśność, 

niedbalstwoʼ, slačiùkas DP ʽgnuśny, leniwiecʼ (brak w ALEW). Mamy tu czasownik o 

osnowie slat-, która pochodzi z resegmentacji abstr. *slatā- ʽniedbalstwoʼ vel sim. Odwołując 

się do historii derywacyjnej czas. statýti ⇐ stata- < pie. *sth2-etó-, przyjmiemy dla slatyti 

wywód od slat-, co było neopierwiastkiem wyabstrahowanym z adi. vb. *slãtas ʽpowolny w 

ruchachʼ vel sim. < pie. *slh2-ató- < *slh2-etó-. Pierwiastek na SP, pie. *sleh2-, jest 

poświadczony w refleksach łotewskich, por. slāt, slāju ʽpełzać, wlec się, iść powoliʼ, drw. 

slāna c. ʽobibokʼ. Jego litewskim odpowiednikiem byłoby †slóti, †slóju, por. Skardžius, RR 

4, 382. Z etymologicznego punktu widzenia chodzi tu o pwk. sekundarny *sl-eh2-, który 

powstał drogą sufigowania elementarnego pwk. *sel-/*sl- ʽpełzaćʼ (LIV
2 528), por. lit. selė́ti 

ʽskradać się, czołgać sięʼ. Sufiks pie. *-eh2- tkwi również w litewskich neopierwiastkach jo- 

(jóti) i ro- (róti). 

 slaugýti, slaugaũ, slaugiaũ 1. ʽotaczać opieką chorego, doglądać, pielęgnować (ojca, 

matkę)ʼ, 2. gw. ʽbyć pomocnikiem, służyć pomocą, pomagaćʼ, 3. gw. ʽzastępować kogo w 

robocieʼ. War. slaugìnti. Refl. slaugýtis ʽukrywać sięʼ, też ʽkręcić się gdzie; obijać się bez 

zajęciaʼ (por. slaugstýtis) — kiedyś było to intensivum z suf. -y- i SO slaug- do SE sliaug-, 

por. sliaũgti ʽpiąć się w górę; pełzaćʼ. Nieco inaczej LEW 827n. — Pdg. slaũgti, -iù, -iaũ 

ʽdoglądać chorego; chować, ukrywaćʼ, užslaũgti ʽzastępować w robocieʼ jest quasiprymarny, 

zbudowany wokół prs. slaugiù, kiedyś należącego do slaugýti. Por. laupiù (laũpti) ⇐ laupýti; 

rausiù (raũsti) ⇐ rausýti; smáugiu (smáugti) ⇐ smáugyti. — Drw. paslaugà (zob.). — 

Neoosn. slaugy-: slaũgymas a. paslaũgymas ʽpielęgnowanie chorego, usługiwanieʼ. 

 slaugstýtis, slaugstaũs, slaugsčiaũs 1. ʽchować się, ukrywać się przed kimʼ, 2. 

ʽwykręcać się od robotyʼ, 3. ʽbyć pomocnikiemʼ, pasislaugstýti ʽpokręcić się gdzie, 
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popracowaćʼ — frequentativum na -sty- do slaugýti (zob.). — Neoosn. slaugsč̓ -: slaugsčióti 

ʽusługiwać, doglądać, troszczyć sięʼ (Vaikai neslaugsčiója manęs, eina pro šalį). 

 slėg̃ti, slegiù, slėgiaũ, war. slė́gti, slė́giu, slė́giau 1. ʽprzygniatać ciężarem od góry (o 

bronie, lnie w moczydle, serze)ʼ, 2. ʽściskając formować, np. serʼ, 3. ʽdusić; o uczuciu 

duszności w piersiach; ciążyć komu (np. o myślach)ʼ. SD slėgiu «tłumię co; uciskam kogo» 

(syn. sloginu, prispaudžiu). Cps. apslėg̃ti ʽprzycisnąć kamieniami (len w moczydle, 

poszatkowaną kapustę); zmorzyć (o śnie)ʼ, atslė́gti ʽująć ciężaru, ulżyćʼ (atsislėg̃ti ʽoprzeć 

się o coʼ), prislėg̃ti ʽprzygnieść, przywalić (nogę); włożyć komu ciężar na barki, obarczyć, 

przytłoczyć czym, przygnębićʼ, suslėg̃ti ʽścisnąć, stłoczyćʼ (SD suslėgt «zadłabić kogo», 

nesuslėgtas «nie zsiadły»), užslėg̃ti ʽzamknąćʼ574. Odpowiednik łot. slêgt, slê̦dzu, slêdzu 

ʽzamknąć, zamykaćʼ (por. wyżej užslėg̃ti), przen. ʽwyciągnąć wniosekʼ. Czasownik 

specyficznie bałtycki. Bez ustalonej etymologii, zob. LEW 828. Transponat pie. *sleh1g
u̯- (lit. 

slė́g-), SO *sloh1g
u̯- (lit. slúog-). IEW 960: rekonstruuje na podstawie bałtyckiej pwk. pie. 

*slēgu̯- ʽdrücken, bedrücken, mißhandelnʼ i jako jedyne comparandum wskazuje gr. homer. 

λώβη ʽhańba, zniewagaʼ, później też ʽokaleczenieʼ. Z formalnego punktu widzenia może to 

pochodzić z pgr. *slōbā < pie. *sloh1g
u̯-eh2- (zob. slúogas). Ponieważ jednak poza bałtyckim 

brak jest oparcia dla takiej formacji, Beekes 2010, 882 jest skłonny ująć λώβη za Ragotem, 

Revue de philologie, de litterature et dʼhistoire anciennes 76, 2002, jako refleks pie. 

*sloh2g
u̯-eh2- i powiązać je z rodziną czas. λάζομαι ʽwziąć, ująć, schwycićʼ. — Drw. slėgė́ti, 

-ju, -jau ʽbyć ściskanym, ulegać ścieśnieniu pod ciężarem (o lnie, serze)ʼ, slėg̃yti a. slė́gyti 

ʽprzyciskać kamienami – len w moczydle, pokrywę garnkaʼ (odpowiednik łot. sluôdzît 

ʽprzyciskaćʼ sugeruje zatratę lit. *slúogyti, zob. s.v. slúogas). Nomina: príeslėgis 

ʽprzygnębienieʼ, slėgà a. slėg̃os ʽciężar do przyciskania zamoczonego lnu (gałęzie, żerdzie, 

deski, kamienie)ʼ, slėg̃iai pl.m. ts., slėg̃is ʽciśnienieʼ, slėgtis przest. ʽprasa do winogronʼ (pis. 

<sliektis> BRB, LEX, zob. PAŽ 423), slėgtùvas ʽprasaʼ. Por. łot. slẽ̦ga, slë̦̄ gs ʽbieda, 

cierpienie, ciężarʼ, slêgtuve ʽzamek do zamykaniaʼ. — Stary SO *slōg- (⇐ *slēg-): slúogas 

(zob.). — Neoapofonia *slēg- ⇒ *slāg-: slógti (zob.). 

 slėnỹs, -io 4 p.a. ʽwąwóz, parów, jarʼ. War. slėñis, slė́nis; f. slėnė,̃ slėnìs, slėnià, slė́na. 

Odpowiednik łot. slêne ʽtrawiaste pasmo między lasami; dolina, miejsce nisko położoneʼ, 

slēns ʽnisko położone podmokłe poleʼ. — Adi. slėnùs a. slėñas ʽpochyły, niski; położony 

nisko, w doleʼ. N.rz. Slėnė.̃ — Brak nawiązań poza bałtyckim, por. LEW 828. Do rozważenia 

jest związek z bliskoznacznymi przymiotnikami slėd̃nas a. slėdnùs ʽnisko położony; 

spadzisty, pochyłyʼ (z insercją k: sklėd̃nas), slėdnus laukas ʽein abträgiger Ackerʼ. Segment -

d- może być sekundarny, por. dysymilację pavỹd.nas < pavỹnas ⇐ pol. powin.ny. LEW 

wstawił slėd- w związek apofoniczny z norw. slad(e) ʽsanft geneigt, Talʼ, dn. slade, sledde 

ʽTal, Schluchtʼ), jak też z litewskim syn. slės̃nas 1. ʽpochyły, nisko położonyʼ, 2. ʽniegłęboki, 

płytki (np. talerz)ʼ, 3. ʽłagodnie opadający (o zboczu góry)ʼ. Też z krótkością: slẽsnas, 

slesnùs. Oboczność -dn-/-sn- niejasna. Zob. jeszcze Būga, RR II, 555. 

 sleñkstis, -sčio 2 p.a. 1. ʽpróg, poprzeczna dolna część futryny drzwiowejʼ, SD 

<slinkstis wirßutinis> «nadprożek» [ʽnadedrzwie, spojenie w górze odrzwiʼ, SW], 2. ʽstopień 

skalny w nurcie rzeki; rodzaj przegrody skalnejʼ. Obok tego war. slañkstis ʽpróg; stopieńʼ, 

m.in. w DP: <słą́kstis>, acc.pl. <słąkszczius>. Zakończenie -stis jest neosufiksem, wobec 

czego lepiej nie mówić tu o ʽwariantach apofonicznychʼ (jak ŽD 330). Starsze musi być 

slañkstis, bo postwerbalna neoosn. slankst- daje się bez trudu powiązać ze slankstýtis ʽpełzać, 

suwać się; chodzić powoliʼ, frq. na SO do slenk-, por. slenkiúos, sliñktis ʽsunąć się, pełznąćʼ 

 
574 Por. stlit. užuslėgti ʽprzesłonić, stłumićʼ: To idant mūsimp nevienas daiktas neužuslėktų večerios Pona mūsų 

Jėzusa Chrystusa PK 2133 ʽTego, aby w nas żadna rzecz nie zatłumiła Wieczerzy Pana naszego Jezusa 

Chrystusaʼ.  
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(por. Aš slenku par sleñkstį ʽPrzekraczam prógʼ). Paralele: sprangst-ìs ʽkołeczek do 

zapinania odzieżyʼ ⇐ sprangstýti m.in. ʽciasno zapiąć na sobie ubranieʼ; lañkst-as ʽzboczenie 

z drogiʼ ⇐ lankstýtis ʽwymijać, uchylać sięʼ; pláust-as ʽsłużący do prania pomost nad wodąʼ 

⇐ pláustyti ʽpłukać, praćʼ. — Gdy chodzi o war. sleñkstis, to powstał on dopiero na skutek 

wyrównania slankst- do prymarnego prs. slenkiúos. Co więcej, gdy sleñkstis zanalizowano na 

sleñk- + -stis, to drogą wymiany (neo)sufiksów pojawił się drw. na -snis: sleñksnis, SD 

<slynksnis> «prog» (paralela: kvapsnìs ⇐ kvapstìs ⇐ kvapstýti). War. na -snis ma 

odpowiednik w łot. slìeksnis ʽprógʼ. Por. jeszcze niezbyt spójne wywody w LEW 829. — 

Drw. slenkstė́ta ùpė ʽrzeka z licznymi skalnymi progamiʼ, n.rz. Sleñkstupis.  

 slė́psna 1 p.a., zwykle pl.t. slė́psnos, -ų 1. ʽpachwina, zagłębienie między dolną częścią 

brzucha i nasadą nogi (u człowieka i czworonożnych)ʼ, 2. ʽlędźwie, część pleców po obu 

stronach kręgosłupa między żebrami a miednicąʼ (syn. strė́nos), 3. ʽgorszy kawałek mięsa, ze 

ścięgnami, błonamiʼ (Davė tokių slėpsnų, kad ir valgyt negalėjau ʽDała takie «slėpsnos», że 

nie mogłem tego zjeśćʼ), 4. ʽpewna część sieciʼ. SD slėpsna «słabizna, hypochondrion» 

[ʽściany boczne brzucha między żebrami i biodremʼ, SW]. Konkretyzowane abstractum 

dewerbalne na -snā- od WSE slėp- jak w prt. pàslėpiau ʽschowałem, ukryłemʼ (zob. slėp̃ti). 

Por. rėksnà ʽkrzyk; płaczʼ, válkšna ʽzarzucenie sieciʼ, žirgsnà ʽszybkie chodzenie drobnymi 

krokamiʼ (GJL II, § 290; slė́psna tu pominięto, podobnie w ŽD). Akut metatoniczny, 

podobnie jak np. w válkšna (zob. valk-). Znacz. etym. ʽschowanieʼ lub ʽschowekʼ, od tego 

ʽschowana, zasłonięta część ciała w okolicy części rodnychʼ. War. slėpsnià, slė́psnas, 

slė́psnis, ze zmianą ps > ks: slė́ksna. Zob. też LEW 829. Por. syn. tuštìmai. — Drw. 

paslė́psnis 1. ʽpodbrzusze, okolica pachwin u zwierzęciaʼ (war. paslė́psna, paslė́psnė), 2. 

przen. ʽrola odległa od domuʼ, 3. przen. ʽgórna część stajni, chlewu, gdzie składa się sianoʼ. 

Por. łot. slêpenes f.pl. ʽpachwiny u koniaʼ, slêpsna ʽkawałek, który zawiera więcej ścięgien 

niż mięsaʼ, paslêpene(s) ʽpachwinyʼ. Cps. baltaslėp̃snis, -ė ʽbiały na lędźwiach (o koniu, 

krowie)ʼ. — N.m. Slė́psniai 2x. 

 slėp̃ti, slepiù, slėpiaũ ʽchować, ukrywać, taić, trzymać w tajemnicyʼ, SD slepiu «taię 

czego», cps. apslėp̃ti ʽzataićʼ, ažuslepiu SD «kryię co», nuslepiu SD «kryię», paslėp̃ti 

ʽschować, ukryćʼ (Ýlos maišè nepaslėp̃si ʽSzydła w worku nie ukryjeszʼ). Refl. slepiuosi SD 

«kryię się, wchodzę w kąt; taię się», nusislėp̃ti ʽukryć sięʼ, nusislepiu SD
1 «schraniam się; 

ukradam się», pasislėp̃ti DP ʽzataić się, skryć się, zakryć sięʼ. Odpowiednik łot. slèpt, slèpju 

(slepju), slèpu ʽchować, ukrywaćʼ, intr. ʽskradać sięʼ. Z powodu swego nagłosu lit.-łot. slep- 

przeciwstawia się pie. *klep- ʽbrać ukradkiem, kraść; chować, ukrywaćʼ, por. gr. κλέπτω 

(*klepō), łac. clepō, -ere, goc. hlifan (LIV
2 363, LEW 829). Dla uzgodnienia slep- z *klep- 

trzeba chyba wyjść od wariantu s-mobile, *sklep- (por. LIV
2 363, przyp. 4) i założyć 

dysymilatywny zanik k, np. w formie lit. imperatiwu *nu-si-sklėp-ki > nusislėp̃k ʽschowaj 

się! ukryj się!ʼ. — Zwraca uwagę niemal zupełny brak derywatów od SE slep-. LKŽ 

wymienił tylko dwa pochodniki, oba o charakterze terminów botanicznych: slepìšerė ʽroślina 

wodna Isoëtesʼ, slepišerìniai ʽrodzina poryblinowatych, Isoëtaceaeʼ (por. šérti II), slepkùtė 

ʽniezapominajka, Myosotisʼ. Za to z jęz. łotewskiego można przytoczyć slepêt, -u, -ẽju 

ʽchować w tajemnicy, zatajaćʼ, refl. slepêtiês ʽukrywać sięʼ, slepinât ʽtuszować, zacierać 

jakąś sprawę, aby o niej zapomnianoʼ oraz nomina: sle̦ps a. sle̦pe̦ns ʽpotajemny, ukrytyʼ, 

sle̦pstu adv. ʽpo kryjomu, w tajemnicyʼ (war. slepšu a. sle̦pu), sle̦puks ʽkryjówkaʼ, cps. 

sle̦pkava, przest. sle̦pkavs ʽskrytobójca, morderca, bandytaʼ (por. káuti), ⇒ sle̦pkavîgs 

ʽmorderczyʼ, vb. denom. sle̦pkavuôt ʽmordowaćʼ. — WSE slėp-: slėpiaũ (prt.), drw. slėpyklà 

a. slėpỹnė ʽkryjówkaʼ, slėpỹnės a. slėptỹnės f.pl. ʽdziecięca zabawa w chowanegoʼ, slėpinė ̃

méilė ʽślepa miłośćʼ, slėpinỹs ʽtajemnica; rzecz ukrytaʼ, slė́psna (zob.), slėptùvė ʽschronʼ, 

slėpū̃nas ʽczłowiek stroniący od ludzi, mizantropʼ. — SZ slip-: slìpti (zob.). — SO slap-: 

slapýti (zob.), slapstýti (zob.), slaptà (zob., tam też inne nomina ze slap-). 
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 slė́sna 1 p.a. ʽgórna część stopy między palcami a kostką, podbicieʼ. Z innym tematem: 

slė́snas 1 p.a. ʽkostka u nogiʼ (syn. kulkšnìs). Analiza: slė-sna(s). Trudno oddzielać od adj. 

slẽsnas a. slės̃nas 4 p.a. m.in. ʽnisko położony, niestromy, łagodnie opadający – o zboczu 

góry, rowuʼ, por. Šitas kalnas iš antros pusės ne status, kaip čia, bet slėsnas ʽTa góra z 

drugiej strony nie jest stroma jak tutaj, lecz łagodnaʼ. Znacz. etym. ʽłagodny stok, zboczeʼ ⇒ 

ʽpodbicie stopyʼ? Jest też war. slesnà 4 p.a.: slesnõs kaulai ʽossa metatarsiʼ. Dalsze związki 

niejasne, zob. slėnỹs. Nieco inaczej LEW 829n.: *slėd-sna(s), drw. od slėd̃nas ʽnisko 

położony; spadzisty, pochyłyʼ. 

 sliaũgti, sliaugiù, sliaugiaũ gw. 1. ʽpiąć się w górę, wspinać się na drzewoʼ, 2. ʽpełzaćʼ, 

3. ʽchodzić, spacerowaćʼ. War. sliauk-: sliaũkti, -iù, -iaũ, drw. pãsliaukas ʽleżący jak długi, 

wyciągniętyʼ (syn. pãslikas). Ma wygląd formacji prymarnej na SE. Być może reflektuje pie. 

*sleu̯g- ʽślizgać się, pełzaćʼ (zob. IEW 962; brak w LIV
2). Būga, RR II, 309 pisał *sleug(h)-, 

jakkolwiek dla założenia aspiracji nie ma podstaw; za nim LEW 830. — SO slaug-: slaugýtis 

ʽkryć się, chować się, aby nie być widzianym; obijać się bez zajęciaʼ, slaugstýtis 

ʽwymigiwać się od roboty, kryć sięʼ (zob. Būga, RR II, 358). Nomina: slaugū̃nas ʽzbieg, 

uciekinierʼ, slaugùs ʽskrytyʼ. Osobno zob. slaugýti, paslaugà. — WSZ slūg-: slū́gti (zob.). — 

Neoapofonia au ⇒ uo: sliuõgti (zob.). 

 slìbinas 3 p.a. ʽsmok, istota mityczna pod postacią latającego gadaʼ, DP ʽsmokʼ, tulžis 

smakų aba slibinų vynas jų SP I, 32122 ʽŻołć smokow wino ichʼ. N.m. Slibinaĩ. Izolowane. 

Zdaniem Būgi, RR II, 309 slib- można ująć jako refleks st. zanikowego do pie. *(s)lei̯b- 

ʽpełzać, ślizgać się; gładzić, ścieraćʼ (por. IEW 663, 960, LIV
2 566), stwn. slīfan ʽścierać się, 

ustępować, przechodzićʼ, śrdn. slīpen ʽszlifować; pełznąćʼ, slibber ʽśliskiʼ, stisl. sleipr ʽśliski, 

gładkiʼ. Znacz. etym. ʽistota pełzającaʼ? LEW 831 łączył slìbinas ze żm. slykū̃nas ʽsmokʼ na 

podstawie hipotezy o paralelnych rozszerzeniach *-b- i *-k- przy pwk. pie. *slei̯-/*sli-. Zob. 

też smãkas. 

 slidùs, -ì 4 p.a. 1. ʽśliski, o gładkiej powierzchni (lód, posadzka)ʼ, 2. ʽo rybie: 

wyślizgujący się z rąk, z sieciʼ. War. sklidùs (LD § 245), slydùs (samogłoska y jak w slýsti). 

Odpowiednik łot. slids ʽśloski; ukośny, pochyłyʼ. Lit.-łot. slid- to refleks st. zanikowego do 

*slei̯d- < pie. *h3slei̯dh- (por. LIV
2 307, ALEW 942). — SO *slai̯d-: łot. sliẽde ʽodcisk kół a. 

płóz sań; ślad wygnieciony w zbożu a. trawie; sliẽdes, sliêdes2 f.pl. ʽtory kolejowe, szynyʼ 

(ME III 937n.); slìedne ʽślad, koleinaʼ, ⇒ vb. denom. sliedêt a. sliedât ʽdepcząc niszczyć 

zasiew, trawę, tratowaćʼ, slìednêt ts. Nie ma pewności, czy należy tu również wsch.-lit. 

sliẽdas ʽślad, odcisk stopyʼ (war. šliẽdas), zob. LEW 1003. Būga, RR II, 161 widział tu raczej 

zapożyczenie z błr. sled. — Odpowiednik psł. *slědŭ ʽodcisk stóp, nóg, kół; tropʼ, por. scs. 

slědŭ ʽἴχνοςʼ, sch. slȉjed, ros. sled, -a, ukr. slid, czes. przest. sled, pol. ślad, < pbsł. *slai̯d-a- < 

pie. *h3sloi̯dh-o-. W kwestii ě < *ai̯ por. scs. sněgŭ, lit. sniẽgas ʽśniegʼ < pbsł. *snai̯g-a- (pie. 

*snoi̯gu̯h-o-). Dalej por. wed. srédhati ʽślizga się, ześlizguje się, błąka sięʼ (*slai̯dh-), stang. 

slīdan ʽślizgać sięʼ, śrwn. slīten ts. (SZ nwn. Schlitten m. ʽsanieʼ < *slidōn; vb. denom. 

schlittern ʽpośliznąć się na lodzieʼ), SZ gr. ὀλισθάνω ʽpośliznąć się, upaść na śliskiej drodze; 

zwichnąć kończynę przez pośliznięcie sięʼ. Zob. IEW 960. — Drw. slidžiaĩ adv. ʽśliskoʼ, 

slìdės f.pl. ʽnartyʼ (zapoż. litewskie w błr. gw. zlýdki pl. ʽniewygodne sanieʼ, Laučjute 111, 

ĖSBM 3, 336), slidumà ʽczas, kiedy jest ślisko, ślizgawicaʼ (por. sausumà, tamsumà). Vb. 

denom. slidinė́ti ʽślizgać się, jeździć na nartachʼ, slìdinti, ap-, iš-, nu- ʽwyślizgać (drogę), 

wygładzić, wypolerowaćʼ. Por. łot. slidêt, slidu ʽślizgać się na lodzieʼ, slidinât ʽjeździć na 

łyżwachʼ, nomina: slidas f.pl. ʽłyżwyʼ (war. slīdas), slidęns ʽgładki jak lód, śliskiʼ (war. 

slidaîns, slidans). — WSZ slyd- ⇐ slid- charakteryzuje abstractum slỹdis, -džio ʽśliskośćʼ 

(por. dỹdis ⇐ dìdis, žỹlis ⇐ žìlas), slydà ʽczas, kiedy jest ślisko, ślizgawicaʼ. Iter. slydailióti 

a. slýdailioti ʽślizgać się na gołoledzi, na ślizgawceʼ (por. vartailióti), paslydė́ti ʽpośliznąć 
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sięʼ. Por. łot. slîdêt ʽślizgać sięʼ, slîdens ʽgładki, śliskiʼ. NB. Od WSZ slyd- trzeba odróżnić 

neopwk. slyd-, który się ustalił w pdg. denominatywnym slýstu (*slyd-stu), slýdau, slýsti 

ʽpośliznąć sięʼ, nuslýsti ʽześliznąć sięʼ. Pierwotny pdg. opierał się na SZ slid- i brzmiał 

*slind-stu (starsze *sli-n-du), *slidau, *slisti. — Neopwk. slys-: slýsčioti intens. ʽślizgać sięʼ. 

PKEŽ 4, 131 objaśnił stpr. slidenikis EV ʽtropiący pies myśliwski, Leethund [Leithund]ʼ, czyt. 

[slīdenīkis], jako drw. od pwk. *slīd- ʽślizgać sięʼ; pod względem semazjologicznym jest to 

mało przekonujące. W klasycznym ujęciu slidenikis jest zapożyczeniem z pol. ślednik 

ʽtropowiecʼ (od adi. śledny ʽdo śledzenia używany, tropiący, gończyʼ), por. Trautmann 1910, 

431. — Neoapofonia slid- ⇒ slaid-: *slaidyti, *slaidžiau, od tego sláidžiotis ʽślizgać sięʼ, por. 

bráidžioti ob. braidýti i skráidžioti ob. skraidýti. Łot. slaîds m.in. ʽskośny, ukośny, stromy, 

spadzisty; gładki, ładnyʼ. 

 slíekas 3 p.a., sliẽkas 4 p.a. 1. ʽdżdżownica, glista ziemna, Lumbricus terrestrisʼ, 2. CGL 

ʽślimak, Schnekeʼ, 3. ʽczłowiek chudy, chudzina, chudzielecʼ, 4. ʽczłowiek podły, 

nikczemnyʼ, 5. ʽpodłużny kłąb czesanej wełnyʼ, 6. ʽowad czerwiec kaktusowy, Dactylopius 

coccusʼ. Z innym tematem: slieka LEX ʽdżdżownica, Regen Wurmʼ, co ma odpowiednik w 

łot. sliêka ts. (por. Urbutis 2009, 328). Refleks stpr. slayx EV ʽdżdżownica, Regenworm 

[Regenwurm]ʼ wskazuje na praformę z dyftongiem *ai̯, pb. *slai̯ka-. Podobne wypadki to lit. 

sniẽgas, łot. snìegs ʽśniegʼ wobec stpr. snaygis, scs. sněgŭ; lit. dieverìs ʽdziewierzʼ wobec rcs. 

děverĭ < pbsł. *dāi̯-u̯er- (gr. δαήρ), zob. Stang 1966, 53n. — SP sliek- stoi w apofonii do SZ 

slik-, por. pãslikas ʽleżący jak długiʼ. Od slik- urobiono nowy SP slaik-: sláikus (zob.). Znacz. 

etym. ʽdżdżownica jako istota pełzająca, posuwająca się po śliskiej powierzchniʼ vel sim. Gdy 

chodzi o związki zewnętrzne, to ze względu na łot. sliẽkas f.pl. ʽślina, lepki śluzʼ i sliẽnas 

f.pl. ts. łączono slíekas z jednej strony z psł. *slina ʽślinaʼ, z drugiej strony z psł. *slimakŭ 

ʽCochleaʼ (ros. slimák, czes. slimák), gr. λείμαξ, -ακος f. ʽślimak bez skorupyʼ, jak też ze 

śrwn. slīm ʽśluz, Schleimʼ, łac. līmus m. ʽmuł, szlam; kałʼ < *(s)le/oi̯-mo-. Zob. BSW 269, 

LEW 830n., EWD 1211, de Vaan 342. — Drw. sliekė ̃(zob. slíekti), sliekìnis, slíekinis ʽcienki, 

wydłużony, przypominający glistęʼ, cps. sliekpaũtis ʽcoś bardzo cienkiegoʼ (por. paũtas). — 

Tu też *sliekalas, zaświadczone pośrednio przez zdysymilowaną formę siẽkalas ʽktoś 

zaślinionyʼ (Siẽkale, neapseiliok munęs!). Nawiązanie w łot. siẽkalas f.pl. ʽślina, piana na 

ustachʼ. Por. LEW 831, ME III, 857. Paralele na dysymilacyjny zanik l: kãklas < *kalklas; 

séilė < *sleilė oraz žãbalas < *žlabalas. — Vb. denom. sliekáuti ʽzbierać dżdżownice (o 

ptaku, o rybaku)ʼ, sliekinė́ti ts.  

 slíekti, slíekiu, slíekiau (war. sliẽkti) gw. ʽcienko prząść, tj. snuć włókno na niciʼ, 

pérsliekti ʽzrobić przerwęʼ. Przymiotnik sliekìnis, slíekinis ʽcienki, podłużny, przypominający 

glistęʼ wskazuje na związek slíekti ze slíekas. — Drw. sliekė ̃ ʽnić bardzo cienko wysnutaʼ 

(Verpia tokias sliekės ʽOna przędzie takie «sliekės»ʼ)ʼ, pérsliekė a. pérsliekas 1. ʽnadzwyczaj 

zcieńczone miejsce nici w przędzyʼ (Šlapelis 341), 2. ʽzwężenie na łące; cieśnina na 

jeziorzeʼ, 3. ʽprzerwaʼ. 

 sliẽpas, -à 4 p.a. wsch.-lit. ʽślepy, niewidomyʼ (LZŽ, ZTŽ; brak w LKŽ) — ʽdyftong 

graficznyʼ <ie> sprawia, że ten białorutenizm może być wywodzony tak z błr. sljapý (przez 

fazy *sljapas > *sljepas), jak i ze stbłr. slěpyj (por. kliẽpas ⇐ stbłr. xlěbъ). — Drw. sliepõkas 

(zob.). Vb. denom. sliẽpti, -stù, apsliepaũ ʽ(o)ślepnąć, (s)tracić wzrokʼ. 

 sliepõkas 2 p.a. wsch.-lit. ʽowad ślepak, pasożytujący na bydleʼ (LZŽ; brak w LKŽ) — 

ʽdyftong graficznyʼ <ie> oznacza tu sekwencję [Cʼe] ze zmiany [Cʼa], *sliapokas, to zaś 

zapożyczone z błr. gw. sljapák (PZB 4, 494). Syn. sliẽpčius. Por. budowę biedniõkas. Zob. 

też sliẽpas. 

 sliẽpti, sliepstù, sliepaũ gw. ʽzdrowieć, wracać do zdrowiaʼ, prasliẽpti ʽwyzdrowiećʼ 
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(Bene biškelį prasliẽps, dabar taip bloga ʽCzyż mu się trochę polepszy, teraz jest tak źleʼ). 

Niejasne. Jeśli ʽzdrowiećʼ rozumieć jako ʽwejść w stan po ustaniu chorobyʼ, to nasuwa się 

powiązanie sliep- ze SZ slip- w slìptelėti ʽustać (o deszczu), przestać (boleć, o zębie); stanąć 

na krótko, zrobić przerwę w pracyʼ. Por. neoapofonię SP ie ⇐ SZ i w kniẽsti ⇐ knit- 

(knitė́ti), pakiẽbti ⇐ kib- (kìbti) i riẽsti ⇐ rit- (rìsti). Dalszy wywód problematyczny, bo 

przejście do slimpù, slìpti ʽznikać z oczu, przepadaćʼ nie jest semantycznie oczywiste. 

 sliẽsorius, -iaus 1 p.a. stlit., gw. ʽślusarzʼ (SD «slosarz», piela sliesorių «piła 

ślosarska»), war. šliẽsorius — zapoż. ze stbłr. slěsarъ, slesarь, por. błr. slésar, -a, war. 

slësar, slósar, -a (⇐ stpol. ślosarz, ślosar ⇐ śrwn. sloʒʒer, nwn. Schlosser m.). Zob. SLA 

200, ZS 54, LEW 831, ĖSBM 12, 181; brak w ALEW. Lit. ʽdyftong graficznyʼ <ie> na miejscu 

słow. e/ě również w ciẽsorius, dziẽgorius i kumiẽtis. Nazw. Sliesoráitis. — War. Sles-: 

Slesarãvičius, Slesariū́nas; tu sekwencja e-a pochodzi z wyrównania do apelatywu błr. 

slésar. War. Šlèseris oddaje niem. Schlesser, Schlösser (LPŽ). 

 slykū̃nas 2 p.a. żm. ʽsmok, istota mityczna pod postacią latającego gadaʼ (Dowkont) — 

dewerbalne n.agt. na -ūnas od slyk-. Osnowę tę można ująć jako alternant na WSZ od *slik-, 

por. pãslikas ʽleżący jak długiʼ. Pwk. pb. *slei̯k-, zob. slíekas. LEW 831 analizował sly-k-, 

mianowicie na podstawie hipotezy o rozszerzeniu przez *-k- pwk. pie. *slei̯-/*sli-; paralelne 

rozszerzenie *-b- ma zawierać pwk. sli-b- wyrazu slìbinas (zob.). Zob. też smãkas. 

 sliminỹs, -io 3 p.a., slimenỹs 3 p.a. LZŽ ʽpadalec, Anguis fragilisʼ. Analiza slim-in-, 

slim-en- pozostawia nas z leksemem, po którym nie ma innych śladów. Brak alternantów 

†slem-, †slam-. War. neoapofoniczny z i ⇒ ie (?): šliemenỹs LZŽ ʽżmija jadowitaʼ 

(Šliemenỹs kap unkųs, niekas neatliečija). — Zapoż. litewskie w błr. gw. sliménь, slímjanь 

ʽżmijaʼ (PZB 4, 484), slímenь, sliménь ʽpadalecʼ (ĖSBM 12, 188 uważa wyraz za rodzimy i 

postuluje psł. *slimenь). — Jeśli segment -m- pochodzi z nieregularnego uproszczenia -mp-, 

to można założyć praformę *slimp-inys, utworzoną od czas. slim̃pinti ʽsunąć, iść powoli, po 

cichuʼ įslim̃pinti ʽwśliznąć sięʼ, išslim̃pinti ʽwyśliznąć się, wymknąć sięʼ (⇐ slimpù, slìpti 

ʽznikać z oczu, przepadaćʼ). Znacz. etym. ʽstworzenie sunące po ziemiʼ vel sim. Paralela: 

śrw. slange m./f., nwn. Schlange f. ʽwążʼ, które jest motywowane czasownikiem śrwn. 

slingen, nwn. schlingen ʽwić się; pełzać, czołgać sięʼ; etymologicznie: ʽwijące się 

stworzenieʼ. Por. EWD 1207; co do pwk. *slenku̯- zob. sliñkti. Inne nazwy ʽpadalcaʼ to 

gelẽžė, gyvatė SD, gluõdenas i žilvitìnė. 

 slimõkas 2 p.a. gw. ʽślimak bez skorupy; ślimak w skorupieʼ — zapoż. ze stbłr. 

slimakъ, błr. slimák, -á ʽślimak; mięczakʼ. War. akc. slìmokas 1 p.a. ⇐ pol. ślimak. Inne war.: 

z nagłosem šl-: šlimõkas, šlemõkas; ze zmianą ľi > ľu: šliumõkas. 

 slim̃pinti, slim̃pinu, slim̃pinau pot. ʽsunąć, iść powoli, po cichu, ze spuszczonym 

nosemʼ, įslim̃pinti ʽwśliznąć się, wsunąć sięʼ, išslim̃pinti ʽwyśliznąć się, wymknąć sięʼ — 

czas. sekundarny na -in- od neopwk. slimp-, wyodrębnionego z prs. infigowanego slimpù 

ʽznikam z oczu, przepadamʼ, nuslimpù ʽoddalam się chyłkiem, ulatniam sięʼ, zob. slìpti. — Z 

innymi sufiksami: slimpinė́ti ʽchodzić bez zajęcia, szwendać sięʼ, slìmpsoti ʽstać w ukryciuʼ. 

Zob. też sliminỹs. — Trudno powiedzieć, w jaki sposób ukształtowały się quasiprymarne 

paradygmaty slim̃pti, slimpù (war. slempù), slimpaũ ʽchodzić bez celu, włóczyć się; wolno 

jechaćʼ (⇒ sb. postvb. slìmpa c. ʽobibok, leńʼ) oraz slim̃pti, slimpstù, slimpaũ ʽsmutnieć, 

posępnieć, stawać się ponurymʼ. Odpowiednik łot. slîpt, slīpstu, slīpu ʽślizgać się, krzywić 

się, opuszczać sięʼ. Zob. LEW 826, 831n. — Neoapofonia SZ slimp- ⇒ SP/SO slamp-: 

slampinė́ti ʽchodzić z kąta w kąt, obijać się bez zajęcia, włóczyć się, szwendać sięʼ, slam̃pinti 

ʽiść powoli, wlec sięʼ, ⇒ sb. postvb. slámpa, slampà 1. c. ʽkto się szwenda uchylając się od 

robotyʼ (Ir ko čia valkiojies kaip slámpa?!), 2. f. nazwa ptaka ʽsłonka, Scolopax rusticolaʼ 
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(syn. slánka, slankà)575. War. sonoryzowany z mp > mb: slam̃binti ʽslam̃pintiʼ, slambýtis 

ʽwałęsać się bez zajęciaʼ. Paralele apofoniczne: klampìnti ⇐ klimpù; grambýti ⇐ grimbù. 

 sliñkis, -io 2 p.a. 1. ʽosuwisko, urwiskoʼ, 2. ʽstwardnienie wymion u krówʼ, 3. 

ʽlenistwo, niechęć do pracy, gnuśnośćʼ (Muni sliñkis apniko: nieko nebepaslenku dirbti 

ʽOgarnęła mnie gnuśność, nic nie chce mi się robićʼ), 4. żm. ʽślimakʼ (Kartu ir sliñkį išvirė 

su grybais ʽRazem z grzybami ślimaka ugotowałaʼ), 5. ʽpoprzeczka w krosnachʼ, 6. 

ʽprzyrząd służący do ściągania butów z cholewamiʼ, 7. ʽleńʼ (Sliñkis nepaslenka dirbti, t.y. 

nenusiveža, nenora, tingi JU ʽLeń nie garnie się do roboty, tj. nie zabiera się, nie chce, leni 

sięʼ). Są to drw. postwerbalne od sliñkti (zob.). 

 sliñkti, prs. slenkù (war. slinkù, slinkstù, slenkiu), prt. slinkaũ (war. slenkiaũ) 1. ʽsunąć 

się, posuwać się powoli (też o chmurach, słońcu, księżycu)ʼ, DP ʽpomykaćʼ, 2. ʽpełzać, 

posuwać się na brzuchuʼ, 3. ʽwolno iść, jechać, płynąć, ciecʼ, 4. ʽosuwać się (o ziemi, o 

brzegu), przesuwać się w dół, opadaćʼ 5. ʽprzybliżać się, przysuwać się, podchodzić (bliżej 

stołu)ʼ, 6. ʽz wolna upływać, przemijać (o czasie)ʼ, 7. ʽwypadać (o włosach)ʼ, 8. ʽmieć ochotę 

na cośʼ. Cps. apsliñkti ʽogarnąć, otoczyć; osunąć się (o zboczu)ʼ, też ʽrozleniwić sięʼ 

(Apslinkaũ ir aš į senatvę ʽI ja się na starość rozleniwiłemʼ), nusliñkti ʽwypełznąć, popełznąć, 

spełznąć, osunąć się, przejśćʼ, prasliñkti ʽprzesunąć się; o czasie: upłynąćʼ. Refl. sliñktis 

ʽsunąć się, pełznąć, zbliżać się, ruszać się powoli, upływaćʼ, pasisliñkti ʽposunąć się, 

przesunąć się (ze swego miejsca)ʼ, pasislinkiu SD «podmykam się». Odpowiednik łot. slìkt, 

slìkstu, slìku ʽzginać się, chylić się, zapadać się, ginąć, pogrążać się, tonąćʼ. Do pie. *slenku̯-

/*slṇku̯- ʽślizgać się, gleitenʼ, por. stisl. slyngva ʽwymachiwać, ciskaćʼ, śrwn. slingen ʽwić 

się; pełzać, czołgać sięʼ, SO stwn. slango, nwn. Schlange f. ʽwąż, żmijaʼ (znacz. etym. 

ʽwijące się stworzenieʼ). Por. LIV
2 567, LEW 832, EWD 1207, 1214, ALEW 941n. — Machek 

671 nawiązał stczes. usléci ʽumrzeć, zdechnąćʼ (psł. *slękti) do łot. slìkt m.in. ʽpogrążać sięʼ. 

Tenże autor na s. 551, s.v. -sľáknút powiązał czes. gw. osľáknúť ʽrozleniwić się, opuścić sięʼ 

z lit. apsliñkti. Obecnie Boryś 615 odtwarza psł. *slękǫ, *slękti jako odpowiednik lit. slenkù, 

sliñkti, por. pol. ślęczeć ʽoddawać się przez dłuższy czas jakiemuś mozolnemu zajęciuʼ, słń. 

sléčati ʽsiedzieć bez ruchu, leniuchowaćʼ, dłuż. slěku, sleč ʽzdychaćʼ, głuż. slakaś ʽzdychać; 

być żądnym czego, dążyć do czegoʼ. Uderza fakt pominięcia pbsł. czasownika w BSW 269, 

s.v. *slenkō ʽschleiche, pełznę, czołgam sięʼ. — Drw. na SE slenk-: łot. slìece ʽpłoza sańʼ < 

*slenkē, znacz. etym. ʽto, co pełznie, suwa sięʼ (por. ros. póloz ⇐ polzú). — Drw. na SZ 

slink-: slìnkčioti ʽpełzaćʼ, DP ʽpomykać sięʼ (por. lìnkčioti, tvìnkčioti), slinkinė́ti ʽwałęsać się, 

błąkać się bez zajęciaʼ, slinksóti ʽleżeć, wylegiwać się, lenić się, próżnowaćʼ (por. łot. 

sliñkûot ʽlenić się, próżnowaćʼ). Nomina: pãslinkas I ʽleżący jak długiʼ (por. bliskoznaczne 

pãslikas), pasliñkas II ʽunikający roboty, leniwyʼ (⇒ paslinkỹs ʽleń, nieróbʼ), paslinkimas SD 

«pomknienie, pomykanie», nepasliñkšis żm. ʽktoś nieruchawy, leniwy, leniuchʼ (por. sufiks 

w nẽkakšis), póslinkis ʽzmiana, postęp, skokʼ, slìnka c. ʽwłóczęga, wałęsaʼ (łot. slìnka2), 

slinkáitis ʽleń, obibokʼ, sliñkas, -à ʽleniwy, opieszały, gnuśnyʼ (por. łot. sliñks ʽleniwyʼ), ⇒ 

żm. slìnkainis ʽpróżniakʼ; sliñkis (zob.), sliñkius ʽwłóczęga, obibok, hultajʼ, ⇒ slinkáuti 

ʽlenić się, ociągać się, próżnowaćʼ. — Oboczny refleks SZ slunk-: sluñkinti ʽwlec sięʼ, 

nomina: sluñkis, -ė ʽwszędobylski, który wszędzie zajdzie i zajrzyʼ, sluñkius ʽkto chodzi 

powoli, wlecze się; kto się leniʼ. Por. oboczności ìngis/ùnginas; sink-/sunk-. — SO slank-: 

slankýti (zob. slánkioti). 

 slìpti, slimpù, slipaũ gw. ʽprzepadać, znikać z oczuʼ, atslìpti ʽpowrócić (do pracy na 

chwilę porzuconej)ʼ, nuslìpti ʽoddalić się chyłkiem, niepostrzeżenie, nikomu nic nie mówiąc, 

 
575 NB. W LEW 826 slampà figuruje z innym znaczeniem: ʽPerdix cinereaʼ, tj. ʽkuropatwa szara czyli 

zwyczajnaʼ. 
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ulotnić sięʼ (Slipte nuslìpo vyrai į karčemą, t.y. nuėjo slapta JU ʽMężczyźni chyłkiem 

wymknęli się do karczmyʼ), paslipti DP ʽzataićʼ, praslìpti ʽprzepaść, zniknąćʼ (Jis man iš 

akių praslìpo ʽZniknął mi z oczuʼ) — inchoatywne prs. infigowane na SZ slip- do slep-, por. 

slepiù, slėp̃ti ʽchować, ukrywaćʼ. ALEW 942 nazywa slìpti «anticausativum» w stosunku do 

slėp̃ti. Osnowę slip- utworzono według reguły RiT ⇐ ReT, por. plit- (plìsti), gliž- (glìžti), 

grib- (grìbti), trik- (trìkti). — Z lit. formacją infigowaną slimpù < *sli-n-pō koresponduje w 

słowiańskim formacja sufigowana *slĭp-nǫ-ti, por. cs. oslĭnǫti ʽoślepnąćʼ (z restytucją p: 

oslĭpnǫti), stczes. oslnúti, czes. oslnouti, stpol. oślnąć (war. olsnąć). — Neopwk. slimp-: 

slim̃pinti (zob.). — WSZ slyp-: slypė́ti, slypiù (3 os. slỹpi), -ė́jau dur. 1. ʽbyć gdzieś 

schowanym, ukrytymʼ, 2. ʽkryć się w czym, być w czym zawartym, znajdować sięʼ, 

praslypė́ti ʽprzebyć czas jakiś w ukryciuʼ; atslỹpinti ʽo lisie: nadejść skradając sięʼ. Od 

wymienionego slyp(ė́ti) trzeba ze stanowiska etymologicznego oddzielić slyp- tkwiące w 

slỹpti (zob.). — Silnie reprezentowany typ iteratywno-kauzatywny na SO z dyftongiem ai 

(por. braidýti, laipìnti) pozwalałby spodziewać się †slaipyti od slìpti. Jęz. litewski 

przypadkiem nie zna takiej formacji, ma ją za to słowiański, por. cs. za-slěp-iti ʽzamknąć 

otwór, czymś go zaślepićʼ < pbsł. *°slaip-ī-. Podobny wypadek to lit. láipioti zam. *laipyti ⇐ 

lìpti, limpù wobec scs. pri-lěp-iti ʽprzylepićʼ ⇐ *pri-lĭp-nǫ-, scs. prilĭnǫti ʽprzylgnąćʼ. 

 slỹpti, slỹpsta, nuslỹpo gw. ʽustawać (o pogłoskach), cichnąć (o rozmowie)ʼ — 

paradygmat zbudowany na neopwk. slyp-, wyodrębnionym z formy prs. slỹpsta. Ta ostatnia 

była kontynuacją praformy *slįp̃sta < *slim̃p-sta, czyli prs. infigowanego slim̃pa, które 

zostało odnowione za pomocą suf. -sta- (zob. slìpti). Neopierwiastki z wtórną samogłoską y 

< *į tkwią również w czas. klỹpti, nỹkti, slýsti. — Drw. slìptelėti 1. ʽstanąć na krótko, zrobić 

przerwę (w pracy, chodzie), odpocząćʼ, 2. ʽustać, przestać, np. o deszczuʼ (Lietus sliptelia ir 

vėl ima lyt ʽDeszcz to ustaje to znów padaʼ). Nie ma pewności, czy krótkość w slip- jest 

uwarunkowana znaczeniem (momentivum), czy też jest objawem neoapofonii ilościowej i ⇐ 

y, por. dìgtelėti ⇐ dýgti (i podobnie snùsterėti ⇐ snū́sti; sèstelti ⇐ sė́sti). 

 slìstis, -ies 2 p.a., slistìs, -iẽs 4 p.a. ʽpozór, zewnętrzny, łudzący wygląd czegośʼ, war. 

šlìstis, -iẽs — rzeczownik używany w zwrocie dėl slìsties a. dėl šlìsties adv. ʽ(robić coś) na 

pozór, na zewnątrz, na pokaz, żeby się zdawałoʼ. War. sonoryzowany: zlistìs (Paliko tik dėl 

zlisties, t.y. dėl znoko JU), por. slãstai > zlãstai. Trudne. Na razie da się powiedzieć tylko 

tyle, że mogą to być formacje postwerbalne odpowiednio od *slistyti i *šlistyti. Paralele: 

lìkštis/likštìs ⇐ *likstyti (od lìkti); dė́stis ⇐ dė́styti; sámstis ⇐ sámstyti. Būga, RR III, 280, 

576 przyjmował, że slìstis, znane z płn.-wschodniej Litwy, jest wariantem ʽselońskimʼ w 

stosunku do šlìstis. Natomiast LEW 1005, s.v. šlìstis starał się powiązać slìstis z czas. šlýti 

ʽchylić się w dół, osuwać sięʼ i šliẽtis ʽopierać sięʼ (paralela semazjologiczna: pol. wykręt 

ʽAusrede, Ausfluchtʼ ⇐ wykręcać się ʽsich herausredenʼ). 

 sliuõgti, sliuogiù, sliuogiaũ 1. ʽpiąć się w górę, wspinać się, leźć (na drzewo bez gałęzi, 

na dach), 2. gw. ʽpełzać (o wężu), czołgać sięʼ, 3. gw. ʽślizgać sięʼ, 4. gw. ʽwolno iść, wlec 

sięʼ, 5. gw. ʽciec, wyciekaćʼ (war. akc. sliúogti) — jest to obocznik równoznacznej formy 

sliaũgti (zob.). Wytworzono go neoapofonią au ⇒ uo, por. saũgti ⇒ suõkti; spáugas ⇒ 

spúogas. Zob. też Būga, RR II, 358. — Drw. sliúogas ʽosuwisko ziemne; żwirowiskoʼ (war. 

slúogas), sliuogìkas ʽpewien ptakʼ. 

 slyvà 2, 4 p.a., gen.sg. slỹvos bot. 1. ʽdrzewo śliwa, Prunusʼ, SD slyva medžias «śliwa 

drzewo, prunus», 2. ʽowoc tego drzewaʼ, SD slyva «śliwa owoc, prunum» (Slyvos kvepia 

medu ʽŚliwki pachną miodemʼ) — zapoż. ze stbłr. sliva, błr. slíva, -y (SLA 200, ZS 54, LEW 

833). War. m. slỹvas. — Drw. slyvaĩnis ʽpotrawa ze śliwkami, placek ze śliwkamiʼ, slyvelės 

sausos SD «śliwki suche», slyvýnas ʽsad śliwkowyʼ, slỹvinis a. slyvìnis ʽśliwkowyʼ, slyvùkės 

f.pl. ʽwzór na wełnie robionej na drutachʼ, sunka tiršta slyvų, vyšnių SD «powidła». 
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Zdrobnienia: slyvẽlė, slyvìkė, slyváitė. Nazw. Slyvà, Sliváuskas, Slìvikas. Cps. slyvanõsis a. 

slỹvanosis ʽczyj nos jest koloru śliwkowego – o pijakuʼ (por. nósis), slỹvplaukis ʽo koniu: 

ciemnogniadyʼ (por. plaukaĩ). Vb. denom. slyváuti ʽzbierać śliwkiʼ. Zob. też zapoż. čerẽšnė, 

grūšià, trẽšnės, vyšnià. 

 sližìkai, -ų 2 p.a., slìžikai 1 p.a. m.pl. gw. ʽkluski z mlekiem makowym spożywane 

podczas Wigiliiʼ (Sližikùs valgo per kučias su aguonų pienu), war. šližìkai — zapoż. z błr. 

slížyki (ĖSBM 12, 183). Stąd też pol. gw. śližyki ʽkluski krajane z makiem i miodem na 

Litwieʼ (SGP V, 347). 

 slyžỹs 4 p.a., slỹžis 2 p.a. gw. ʽryba śliz pospolity, Noemacheilus barbatulusʼ, m.in. SD 

sližis «sliż» (Slyžio niekap rankom nepagausi, bo anas išsliduoja iš rankų ʽŚliza nie złapiesz 

rękoma, bo on wyślizguje się z rąkʼ) — zapoż. z pol. śliz, -u, gw. śliż. Z innymi tematami: 

slỹžius oraz slìžis, sližỹs. Por. SLA 200, LEW 833 (brak w ALEW i POLŽ). 

 slõbas, -à 4 p.a. gw. 1. ʽsłaby, niezdrówʼ, 2. ʽlichy, marny, niewielki, niedostatecznyʼ 

— zapoż. ze stbłr. slabyj, por. błr. sláby, -aja, pol. słaby, -a. Z obocznym tematem: slobùs, -ì 

4 p.a. — War. slõbnas pokazuje dostosowanie zakończenia do przymiotników na -n-, 

podobnie jak w smiẽlnas i trivalñas. Zob. ZS 50, 108. Vb. denom. slõbti, slobstù, apslobaũ 

ʽsłabnąćʼ. — Wokalizm pierwiastkowy o (⇐ błr. a) ma dwa alternanty: 1° ă ⇐ ā w war. 

slãbnas (zob.), 2° ė w war. slėb̃as, slėb̃nas, przy czym allomorf slėb- pojawia się obok slob- 

(*slāb-) na zasadzie analogii do par apofonicznych typu bogìnti i bė́gti; sodìnti i sė́sti oraz 

slógti, slogìnti i slė́gti. Paralele: zgrėb̃nas ob. zgrõbnas (zgrãbnas) oraz jėṽytis jako dublet do 

jõvytis (⇐ błr. javícca). Vb. denom. slėb̃ti, slėbstù, apslėbaũ ʽsłabnąćʼ (Un senystos žmuoj 

slėp̃sta LZŽ ʽNa starość człowiek słabnieʼ). 

 slógti, slógiu, slógiau gw. ʽprzyciskać, przygniatać, np. len w moczydleʼ (Linus slógia); 

obciążać bronę kamieniem; wyciskać serʼ. Wydaje się, że ten czasownik jest produktem 

dyferencjacji formalnej względem synonimu slė́gti ʽprzygniatać, cisnąćʼ (zob.). Osiągnięto to 

przy pomocy neoapofonii *slēg- ⇒ *slāg-, zob. Kazlauskas 1968, 114n., ALEW 943. Paralele: 

brė́žti ⇒ bróžti; glė́bti ⇒ glóbti; rė́pti ⇒ rópti. — Drw. slogìnti ʽuciskać, naciskać, trapić, 

męczyć – o koszmarze sennymʼ, SD sloginu kų «ciemiężę; dolegam» (syn. sunkinu), 

«gnąbię» (syn. sunkinu, spaudžiu), «obciążam kogo (syn. apsunkinu kų), «przebarszczam, 

przewodzę na kiem» [ʽprzesadzać, pozwalać sobie na wieleʼ, SPXVI] (syn. abydiju), 

«uciskam kogo» (syn. slegiu, prispaudžiu), apslogìnti ʽobciążyćʼ, slógyti ʽkłaść ciężaryʼ, 

apslógstyti ʽprzyciskać ciężarem, przygniatać zamoczony lenʼ. — Nomina: slogà 1. 

ʽciśnienie, naciskʼ, 2. ʽkatarʼ (⇒ slogúoti ʽmieć katarʼ), SD «doległość; klęska» (syn. vargas), 

«przeciwność» (syn. vargas), slógas ʽciężarʼ (zob. też slúogas), slógtis f. lub slogtìs f. ʽciężki 

przedmiot służący do przygniatania czego; głębia, odmęt; odcinek rzeki ograniczony dwoma 

zakolamiʼ (por. klótis i klotìs, lotìs), slógtys f.pl. ʽprzyrząd do wyciskania seraʼ, slogùs 

ʽciężki, duszny, przygnębiającyʼ, ⇒ slogùtis ʽkoszmarny, ciężki sen; męka, udrękaʼ. — 

Neoosn. slogst- (⇐ slógstyti): slógstis m. lub slogstìs f. ʽjeden z krzyżaków dociskających 

słomę na grzbiecie strzechy, tzw. lemiąż; ciężar do przygniecenia czegoʼ (por. sámstis ⇐ 

sámstyti; svars̃tis ⇐ svarstýti). Z jęz. łotewskiego por. slāga a. slāgs ʽszkoda, dolegliwość, 

choroba, plagaʼ. Wątpliwe jest zrównanie slogà (*slāgā) z gr. λώβη ʽhańba, zniewagaʼ u 

Beekesa 2010, 882 (autor nie wspomina o lit. slúogas). — Neoapofonia *slāg- ⇒ slăg-: 

slagaĩ (zob.). 

 slópti, slópstu, slópo 1. ʽsłabnąć, mdleć, dusić sięʼ, 2. ʽgasnąć, wygasaćʼ, 3. ʽcichnąć, 

ucichaćʼ, užslópti ʽudusić się, o rybach: zatchnąć sięʼ. Caus. slopìnti ʽdusićʼ (Manè dusulỹs 

slopìna ʽDusi mnie astmaʼ), ʽtłumić ogień, dźwięk, zagłuszaćʼ (slopintùvas ʽtłumikʼ), 

nuslopìnti ʽstłumić, zdławić, zniweczyć, zniszczyćʼ. Nomina: slopulỹs ʽból, ciężar, mdłościʼ, 
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slopùs ʽmdły, duszny, ciężki, przygniatający; przytłumionyʼ. Odpowiednik łot. slãbt, slābstu, 

slābu ʽsłabnąć, dusić sięʼ obok slâpt, slâpstu, slâpu ʽmieć pragnienie, dusić się, być bliskim 

omdlenia; zmięknąć – o obrzęku; słabnąć, ustawać – o bóluʼ, slâpes f.pl. ʽpragnienie, uczucie 

suchości w ustachʼ. Czasownik litewsko-łotewski ma wtórną postać *slāp-, zamiast *slāb-, 

na skutek ubezdźwięcznienia przed sufiksami -stu, -ti. Por. łot. slãbs ʽsłabowity, osłabiony, 

znużony, wątły; mały, niewielkiʼ (ME III, 921, za nim BSW 270 niesłusznie dopatrywali się 

tu słowiańskiego zapożyczenia), ⇒ vb. denom. slãbêt intr. ʽsłabnąćʼ, tr. ʽosłabiaćʼ; slãbans 

ʽzmęczony, znużonyʼ. Od dawna się przyjmuje, że lit.-łot. *slāb- ma związek z 

czasownikami goc. slēpan, stwn. slāfan ʽspaćʼ oraz z przymiotnikiem nwn. schlaff ʽobwisły, 

wiotki, słabyʼ i scs. slabŭ ʽsłabyʼ, por. IEW 656, LEW 834. Dzisiaj rekonstruuje się 

pierwiastek pie. w postaci *sleh1b- ʽluźno zwisać, stawać się zwiotczałymʼ, por. LIV
2 565 (z 

uwagą: tylko germańskie i bałto-słowiańskie). Dla pogodzenia samogłosek form 

germańskich i bałtyckich przyjmiemy, że w bałtyckim czasownik prymarny typu lit. *slė́bti 

ustąpił miejsca derywatowi wytworzonemu na mocy apofonii *slēb- ⇒ *slāb-. Paralele dla 

takiego procesu wymieniono s.v. slógti (por. też objaśnienie łot. snāt s.v. nýtys). — Gdy 

chodzi o słow. slabŭ ʽsłaby, niemocny, bez siłʼ (scs. slabŭ ʽsłabyʼ, sch. slȁb, ros. slábyj, czes. 

slabý, pol. słaby, stpol. też ʽnieskory do wysiłku, opieszałyʼ), to wziąwszy pod uwagę brak w 

słowiańskim apofonii typu *ē ⇒ *ā, wypada w tej formie upatrywać rozwój niezależny od 

bałtyckiego, mianowicie odziedziczoną apofonię *eh1C ⇒ *oh1C, wydającą psł. *ěC : *aC 

(tego nie uwzględniają Snoj 665n., Boryś 557, ani ESJS 833). Praforma ie. *sloh1b-o-s, por. 

LIV
2 565, przyp. 1. Odpowiedni refleks litewski brzmiałby †slúobas. Osobno zob. silp̃nas, 

jak również slõbas i slãbnas. 

 slovà 4 p.a. stlit., gw. 1. ʽsława, rozgłosʼ (Kurie viernai o teisiai platina šventą slovą jo 

MOP ʽktorzy wiernie a prawdziwie rozszyrzaią świętą sławę iegoʼ), 2. ʽdobra opinia, 

reputacjaʼ (Neturi slovõs ʽNie ma dobrej opiniiʼ, ZS 50) — zapoż. ze stbłr. slava, por. błr. 

sláva, -y. Por. SLA 85, 200, ALEW 943. — War. slavà 2, 4 p.a. (Žmogus slaunas, kurs tur 

gerą slavą JU). Zob. też slovýti i slovnas.  

 slõvikas 1 p.a. wsch.-lit. ʽsłoik szklany lub glinianyʼ — zapoż. z błr. gw. slóvik, -a 

(PZB 4, 486), z -v- dla wypełnienia hiatu, por. błr. slóik, stbłr. sloikъ (⇐ pol. słoik, ĖSBM 12, 

191). War. slòikas (Prìlaja slòikus scikliniùs píeno LZŽ ʽNalewa mleka do szklanych 

słoikówʼ) ⇐ błr. slóik, -a. War. suf. slojùkas ZTŽ. Zob. też slãjikas.  

 slovýti, slovìju, slovìjau stlit., gw. ʽsławić, wysławiać, czynić sławnymʼ, įsislovýti 

ʽwsławić sięʼ, išslovýti ʽrozsławićʼ — zapoż. ze stbłr. slaviti, por. błr. slávicь, sláŭlju, 3 sg. 

slávicь. Por. SLA 85, 200, ALEW 943. Zob. też slovà i slovnas. 

 slovnas, -a stlit. ʽsławnyʼ (ing miestą slovną ir didį MOP ʽdo miasta sławnego a 

wielkiegoʼ) — ze stbłr, slavnyj ʽszeroko znany, poważany, czcigodnyʼ, por. błr. sláŭny. War. 

šlovnas (m.in. BRR), z š- jak w šlovė.̃ Por. SLA 200, 216, ALEW 943. Zob. też slovà i slovýti. 

— Młodszy war. slaũnas, slaunùs, -ì 4 p.a., sláunas 3 p.a. gw. 1. ʽszeroko znany, o którym 

głośnoʼ, 2. ʽcieszący się dobrą opinią, reputacjąʼ (Žmogus slaunùs, kurs tur gerą slavą. 

Neslauni dukrelė be rūtų kvietkelės), 3. ʽpełen zalet, wartościowy, bardzo dobryʼ, 4. 

ʽprzyjemny, np. wieczórʼ — zapoż. z błr. sláŭny. Por. ZS 50.  

 slūgà 2 p.a., gen.sg. slū̃gos stlit., gw. 1. ʽkto służy, posługuje za wynagrodzeniem, 

sługa, służącyʼ (Kas slūžija, tas slūga: vyriškas, motriška ʽKto służy, to sługa: mężczyzna, 

kobietaʼ), 2. ʽposługiwanie, służbaʼ — zapoż. ze stbłr. sluga ʽsługa; poddany, służący; sługa 

boży, duchownyʼ, por. błr. sluhá, -í. War. m. slū̃gas CGL ʽDienerʼ. Zob. też SLA 201, ZS 50, 

LEW 834, ALEW 943. — Drw. slū́ginis, -ė ʽsłużący, służącaʼ (formacja przypomina adi. stbłr. 

sluginъ, sluzinъ), np. Merga yra gaspadoriaus duktė, o slū̃ginė – pasamdyta pas svetimą 
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ʽDziewczyna («merga») to córka gospodarza, a służąca to najęta u kogoś obcegoʼ. Tarnaitės 

tai mieste, o šiaip slū̃ginė ʽSłużące to [są] w mieście, a tak [na wsi] to sługiʼ; slūgináitis, -ė 

ʽmłody służący, młoda służącaʼ. — Vb. denom. slūgavóti stlit. ʽsłużyć, usługiwaćʼ jest 

dwuznaczne: może być rodzimym drw. na -avo-, ale też może być zapożyczone, por. strus. 

slugovati, -uju, błr. sluhavácь, -úju (stbłr. slugovanьe ʽposługiwanieʼ). — N.agt. paslūgorius 

CHB ʽsługa, parobekʼ jest kalką hybrydalną z pol. posługacz (⇐ posługiwać, -ować).  

 slū́gti, slū́gsta (*slųgsta < *slung-sta, war. sluñga), nuslū́go 1. ʽopadać (o rzece, o 

cieście)ʼ, 2. ʽubyć, zmniejszyć się (o zapasie)ʼ, 3. ʽłagodnieć, ustępować (o mrozie, bólu)ʼ, 4. 

ʽtęchnąć, zmniejszać się (o obrzęku)ʼ, atslūgstu SD «tęchnę», atslū́go SD «utęchło», įslū́gti 

ʽwpaść, zapaść, wklęsnąćʼ (žẽmė įslū̃go ʽziemia zapadłaʼ), nuslū́gti ʽopaśćʼ (Nuslū́go vanduo 

upio ʽOpadła woda w rzeceʼ), suslū́gti ʽopadać (o wodzie), tajać (o śniegu), zapadać się w 

wielu miejscach (o ziemi), osuwać się; schudnąć, zmizerniećʼ. — War. sluk-: suslùkti, -

sluñka, -slùko ʽ(o obrzęku) zmniejszyć się, stęchnąćʼ. — Gw. prs. sluñga ʽopada, ubywaʼ 

pozwala odtworzyć pierwotny pdg. aniṭowy, oparty na SZ *slug- do *sli̯au̯g- (zob. sliaũgti): 

*slunga, *slugo, *slugti. Dopiero odnowienie praesens przy użyciu suf. -sta- (*slung-sta > 

*slųksta > *slūksta) pociągnęło za sobą długowokaliczny neopwk. slūg-/slūk- oraz innowację 

akcentową w postaci akutu. Wzoruje się ona na prezentiach o suf. -sta-, które urabiano od 

pwk. seṭowych. Pwk. pie. *sleu̯g- ʽślizgać się, pełzaćʼ (IEW 962, LEW 835), zob. sliaũgti. Dla 

slū́gti odtworzymy znacz. etym. ʽześlizgiwać się, spadaćʼ, por. Būga, RR II, 578. — Z 

wyrównania SZ slūg- do SE sliaug- pochodzi war. sliūg-: sliū́gti, -sta, nusliū́go (por. 

sriū́bčioti ob. srū́bčioti). — Drw. slūgsóti ʽstać (o wodzie powodziowej), zalegać (o 

pokładach kopalin)ʼ, slū́gtelėti ʽopaść nieco; ustąpić nieco (o bólu)ʼ. — Neopwk. slūgst-: 

slū́gstyti ʽsprawiać, żeby zmniejszył się obrzęk, opuchliznaʼ (Ana slū́gstė, kol atslūgino 

spaugą, votį JU ʽOna okładała wrzód [kompresami] aż stęchłʼ), por. Pakerys, Balt XLII:3, 

2007, 396. — Nomina: atóslūgis ʽodpływ morzaʼ (pótvynis ir atóslūgis ʽprzypływ i 

odpływʼ), atslūgimas SD «utęchnienie», núoslūgis ʽopadanie (rzeki, wody powodziowej)ʼ, 

slūgýnas ʽgrząskie miejsce na łąceʼ, slū̃gis ʽspadek (wody)ʼ. 

 slūkaĩ, -ų̃ 4 p.a. m.pl. ZTŽ ʽpogłoski, słuchyʼ — zapoż. z błr. gw. slúxi (PZB 4, 491). 

 slúogas 3 p.a., sluõgas 4 p.a. 1. ʽciężar do przygniecenia czego, np. kiszonej w beczce 

kapusty; żerdź, drąg do przyciskania, przygniatania, np. lnu w moczydle)ʼ, 2. gw. ʽduży 

ładunek na łodziʼ, 3. gw. ʽosuwisko ziemneʼ (war. sliúogas), 4. gw. ʽkoszmar senny, zmoraʼ. 

War. f. slúoga. Na pierwszy rzut oka slúogas wygląda jak prymarny drw. apofoniczny na 

SO: *slōg-a- ⇐ *slēg-, por. slė́gti ʽprzygniatać, przyciskać, cisnąćʼ, zob. Būga, RR II, 342, 

LEW 835 (jako paralelę wymieniono stosunek rúožas : rė́žti; podobnie Stang 1966, 40). To 

wrażenie zakłóca jednak fakt, że odpowiedni rzeczownik łotewski sluôgs (war. sluôga) 

ʽciężar służący do przyciśnięcia lub obciążenia czegoʼ ma obok siebie vb. sluôdzît (war. 

sluôdzêt) ʽobciążyć, przygnieść ciężaremʼ. Budowa tego czasownika, pb. *slōg-ī-, 

odpowiada modelowi apofonicznego iteratywu z suf. -ī-, a to każe przypuszczać, że sluôgs 

jest raczej rzeczownikiem postwerbalnym niż prymarnym nomen od slêgti. Odpowiednio do 

tego wypada przyjąć, że lit. slúogas należy raczej do iter. *sluogyti niż do prymarnego slė́gti. 

Plit. *sluogyti zostało z czasem wyparte przez neologizmy slėg̃yti i slė́gstyti, a dokonał się to 

równolegle z takim zastępstwem jak np. *pluošyti (= łot. pluôsît) ⇒ plė́šyti (zob.). Podobne 

ujęcie znajdujemy już w ŽD 534 (poparte przez Stanga 1966, 326). Paralele: brúožas, 

lúomas, rúožas, może też duõlas. NB. Wokalizm slógas wynika z derywacji od slógti (zob.). 

— Z innymi sufiksami: slúogtis: Slúogčiais linus, kanapes mirkydami prislėgia ʽ«Sluogčiai» 

służą do przygniatania zamoczonego lnu [lub] konopiʼ, slúogsna a. slúoksna ts., slúoksnis 

(zob.). Vb. denom. sluogúoti ʽprzygniatać ciężarem; kłaść jedno na drugimʼ. 

 slúoksnis, -io 1 p.a., też f. slúoksnis, -ies 1 p.a. 1. ʽwarstwa, pasmo, włókno, słój w 
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drzewie, żyłaʼ (war. slúogsnis), 2. przen. ʽwarstwa społecznaʼ, 3. gw. ʽcienkie włókno 

(lipowe, wierzbowe), służące do wyplatania łapci, koszyków itp.ʼ, 4. gw. ʽkosmyk włosówʼ 

— przypuszczalnie *sluog-snis, drw. denominalny od slúogas ʽciężar do przyciśnięcia 

czegoʼ. Znacz. etym. ʽwarstwa lnu przygnieciona ciężarem w moczydleʼ. Jak jednak przejść 

od tego do pobocznych znaczeń ʽcienkie włóknoʼ i ʽkosmykʼ? W LEW 835n. brak jasnego 

stanowiska. — Zapoż. litewskie w pol. gw. szłokszni pl. ʽdługie paski z rózgi wierzbowej do 

wyplatania kobiałek ze słomyʼ, jedna szłoksznia (Zdancewicz 349), błr. gw. slóksnja, 

slókšnja (PZB 4, 487), slóksny, slokšýna ʽłyko wierzboweʼ (Laučjute 50). — Z innymi 

tematami: slúoksna, slúogsna ʽwłókno (lnu, konopi), pasmo łyka, pasmo (w biczu, sznurze)ʼ, 

łot. sluõksne a. sluogsne ʽwąskie pasmoʼ. — Vb. denom. sluoksniúoti ʽnawarstwiać, układać 

warstwamiʼ.  

 slùpas 4 p.a. ZTŽ ʽsłupʼ — zapoż. z błr. slup, -a (⇐ pol. słup, ĖSBM 12, 196). War. 

slaũpas ZTŽ, z neoapofonią SZ ŭ ⇒ SP au jak w skliùtas ⇒ skliaũtas. 

 slùšnas, -à 4 p.a., slušnùs, -ì 4 p.a. stlit., gw. 1. ʽposłuszny, uczynnyʼ, 2. ʽodpowiedni, 

stosownyʼ, slušniai CGL ʽpokornie, usłużnie, unterdienstlichʼ — zapoż. z pol. słuszny 

ʽzawierający rację, mający sens; usprawiedliwiony, sprawiedliwy, odpowiedniʼ. Por. SLA 

201, ALEW 944, PAŽ 424.  

 slūžánka 1 p.a. wsch.-lit. ʽsłużącaʼ NDŽ (Ne tik slūžánkos, bet ir pačios ponios seilę 

rijo ʽNie tylko służącym, ale też samym paniom ślinka ciekłaʼ) — zapoż. z błr. služánka, -i 

(brak w LEW, ALEW). W kwestii akutu por. zapoż. balánka, pastaránka, varánka. Por. syn. 

slūžáuninkė, slūžauniñkė. 

 slūžaũnas, -à 2 p.a., slūžáunas, -à 1 p.a. stlit., gw. ʽbędący na służbie, pełniący służbęʼ 

(LEX ʽdiensthafftig, dienstwilligʼ, CGL ʽehrerbietigʼ) — jest pewną transpozycją brzmienia 

*slūžabnas, oddającego zapożyczone stbłr. služobnyj (war. do služebnyj). Por. drw. 

slūžabnykė gw. ʽsłużącaʼ (Ne mano dukrelė, slūžabnykė mergelė). SLA 201 niepotrzebnie 

zakładał błr. †služovnyj jako źródło. W ALEW 944 bez komentarza. — Drw. slūžáunykas 

stlit. ʽsługa, służącyʼ, gw. ʽrobotnik najemny, parobekʼ, war. slūžáuninkas; analiza: slūžaun-

yk/ink-576 (inaczej SLA 201: zapoż. z błr. †služovnik, za nim LEW 836; błędnie LKŽ: z pol. 

służebnik).  

 slūžbà 2 p.a., gen.sg. slū̃žbos stlit., gw. ʽusługiwanie, służenie, praca, posadaʼ — zapoż. 

ze stbłr. služba, błr. slúžba, -y, pol. służba (SLA 201, LEW 836, ALEW 944n.). War. šlūžbà, m. 

slū̃žbas, šlū̃žbas. Zwrot diẽvo slūžbà ʽnabożeństwo, msza św.ʼ (m.in. u Mażwida) kalkuje pol. 

przest. służba boża. — War. z substytucją sufiksalną -ma/-mas: slūžmà/šlūžmà, 

slū̃žmas/šlū̃žmas, por. rodzime typy gaišmà, skaũsmas. War. šlūžmà zanotowano też w znacz. 

ʽzapłata za służbę, zarobekʼ: Kitą kartą vadino šlūžmà, dabar vadina alga. — Od neoosn. 

slūžm- utworzono na wzór slūžélninkas (zob. slū̃žyti) gwarowy neol. slūžmélninkas ʽsługa, 

służącyʼ, gdzie -elnink- jest neosufiksem (por. Kabašinskaitė 48). 

 slūžebnykė CHB ʽta co służy, wykonuje prace najemneʼ (Daviau slūžebnykę mano 

prieglaubstin tavo) — zapoż. ze stpol. służebnica ʽfamula, ancillaʼ (SSTP VIII, 306). SLA 201 

uważa to za żeński derywat od niepoświadczonego *slūžebnykas. W ALEW 944 bez 

objaśnienia. 

 slū̃žyti, slū̃žiju (-yju), slū̃žijau (-yjau) stlit., gw. 1. ʽsłużyć, usługiwać; być czyimś 

sługąʼ (SD
1 slūžiju «służę», syn. tarnauju), 2. ʽpełnić służbę, np. wojskowąʼ, 3. ʽodprawiać 

nabożeństwoʼ (Bei Aaronas tur tą apsivilkti slūžydamas BRB ʽI Aaron ma się w to oblec, gdy 

 
576 Z uwagi na znaczenie nie wchodzi w grę przejęcie stpol. służownik ʽwoźny sądowyʼ, co jest wariantem do 

służewnik, zob. SSTP VIII, 309. 
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odprawia nabożeństwoʼ), užslūžyti BRB ʽzasłużyć, verdienenʼ — zapoż. ze stbłr. služiti, por. 

błr. služýcь, služú, 3 sg. slúžycь. Akcent lit. bazuje na białoruskiej formie 3 sg. prs. (i 

odpowiada pol. służyć), por. sū̃dyti, tãčyti i ùčyti. War. z asymilacją s-ž > š-ž: šlū̃žyti; z 

obocznym sufiksem: slū̃žinti. Zob. też SLA 201, LEW 836 i ALEW 944. — Drw. slūžélninkas 

gw. ʽsługa, służącyʼ (por. mūčélninkas ⇐ mū̃čyti), slūžijimas SD
1 «służba». — NB. Pol. 

służyć przejęto do jęz. staropruskiego w postaci schlūsitwei ʽsłużyć, dienenʼ, czyt. [šlūzīt-], 

zob. Endzelin 1943, 244, PKEŽ 4, 86 (tylko Trautmann 1910, 422 przyjmował pożyczkę z 

lit.). 

 smagùs, -ì 4 p.a. 1. ʽprzytulny (o miejscu, pomieszczeniu), sprawiający przyjemne 

wrażenieʼ 2. ʽw dobrym nastroju, wesoły, miłyʼ, 3. ʽszybko idący a. biegnący, rączy – o 

koniuʼ (por. łot. smags ʽszybkiʼ), 4. ʽsilny, krzepkiʼ, 5. ʽobrotny, zaradny, energiczny, 

zręczny, zdolnyʼ, 6. ʽsilny, gwałtowny (deszcz, wiatr)ʼ, 7. ʽsilnie działający, intensywny, 

mocny (o trunku, zapachu); smacznyʼ, 8. ʽgłośny, donośny (o śpiewie, huku)ʼ, 9. ʽniebiedny, 

zamożnyʼ, 10. ʽporęczny (o narzędziu), wygodny (o bucie)ʼ, 11. ʽciężki, o dużej wadzeʼ (por. 

łot. smags ts.), 12. ʽtrudny, niełatwy, uciążliwyʼ, 13. ʽnędzny, marny (żywot, los)ʼ. Wtórny 

nagłos šm-: šmagùs DVŽ, por. šmalkštùs ob. smalkštùs. Osnowa smag- jak w prs. smagiù do 

smõgti ʽuderzyć, zadać ciosʼ (zob.). Por. stosunek apofoniczny ă : o (*ā) w lajùs : lóti, šakùs 

(ãtšakas) : šókti i spragùs : sprógti. — Drw. smagiaĩ adv. ʽmiło, przyjemnie, wesoło, 

sympatycznie; szybko, mocno, gwałtownie; wygodnie; bardzo; ciężko, z trudemʼ, smagią́ja 

adv. ʽnaprędce, na poczekaniuʼ (Smagią́ja negaliu nieko sugalvot ʽNa poczekaniu nie mogę 

niczego wymyślićʼ), war. smagą́ja, cps. smãgratis ʽkoło zamachoweʼ (por. rãtas). — Vb. 

denom. smagáuti: pasmagáuti ʽwypróbować, np. kosę, czy dobrze tnieʼ, smagė́ti: įsmagė́ti 

ʽpoweseleć; zrobić się ciężkim, ociężałymʼ, smãgintis ʽweselić się; wzmagać sięʼ, 

įsismãginti: kaip įsismãgino ʽjak się nie zawziął...ʼ (Otrębski 1934, 332), pasismãginti 

ʽzabawić się, rozerwać sięʼ.  

 smaigýti, smaigaũ, smaigiaũ 1. ʽwtykać (żerdzie, tyczki), wbijać (pale, koły), 

wsadzaćʼ, 2. ʽkłuć ościeniem, nakłuwać, przekłuwaćʼ, 3. ʽnadziewać, np. pieczeń kawałkami 

słoninyʼ, cps. apsmaigýti ʽobtykać tyczkami, np. fasolę, chmiel, pomidoryʼ, nusmaigýti m.in. 

ʽzabić przeszywając, np. widłamiʼ, prismaigýti m.in. ʽszpilką przypiąć (kosmyk włosów, 

warkocz, wianek)ʼ, refl. apsismaigýti ʽpokaleczyć się (w bójce na noże)ʼ — causativum z 

suf. -y- i innowacyjnym SP/SO smaig- ⇐ smig-, por. įsmìgti ʽutkwić; wpić się w ciałoʼ (s.v. 

smìgti, smègti). Paralele: braidýti ⇐ brid-; draiskýti ⇐ drisk-; gnaibýti ⇐ gnib-. War. ze 

zmianą ai > ei: smeigýti. — Z innymi sufiksami: smaigstýti ʽwtykać, wbijać, nakłuwaćʼ 

(wtórny wokalizm: smeigstýti), apsmaigstýti ʽobtykać głowę kwiatami, rutąʼ, prismaigstýti 

ʽuwiązać krowę na pastwiskuʼ, refl. smaigstýtis ʽwciskać się, włazićʼ i ʽłasować, wyjadać 

ukradkiem, przez łakomstwoʼ; smáigčioti ʽwtykać, wbijaćʼ. — Drw. pasmaigà ʽwybujała 

łodyga (np. u ziemniaka)ʼ, smaĩgas a. smaigà ʽpręt, żerdź, tyka, drągʼ, smaĩgas też ʽcierń; 

ząb ościenia do kłucia ryb; bagnetʼ, smaigùs ʽspiczasty, dobrze zaostrzony (kół); przenikliwy 

(wzrok); łasy, łakomyʼ. Cps. smaĩgalis a. smaigalỹs ʽostry, spiczasty koniecʼ – ze smaĩga-

galis dosł. ʽkoniec żerdziʼ (por. gãlas) przez skrót haplologiczny. — Neoosn. smaigst- (⇐ 

smaigstýti): smaĩgstas a. smaĩgstė ʽtyka, żerdźʼ, smaĩgstis ʽpręt, tyka, żerdź, drąg, dzida; 

kołek do uwiązania krowyʼ; ze zmianą ks > kš: smaĩgštis ʽtyka, żerdź; rożenʼ; wtórny nagłos 

šm-: šmaĩgštis, šmaĩkštis ʽrózga, witkaʼ (por. šmagùs i šmalkštùs). 

 smailùs, -ì 4 p.a. 1. ʽostro zakończony, spiczasty, kłującyʼ, 2. ʽostry, przenikliwy (o 

wzroku); dowcipnyʼ, 3. ʽzłośliwy, zjadliwyʼ, 4. ʽwysoki, cienki (o głosie)ʼ, 5. ʽłakomy, łasy 

na przysmakiʼ, 6. ʽprzymilny, schlebiającyʼ, 7. ʽpociągający, kuszący, wabiący (o wzroku, o 

spojrzeniu)ʼ, 8. ʽpożądliwy, lubieżny, pełen chuciʼ (Siutęs vyras – an bobų smailùs ʽJurny 

mężczyzna, napalony na kobietyʼ), 9. ʽwścibskiʼ. War. smaĩlas, -à ʽspiczastyʼ, SD
1 
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«kończasty, kończysty», SD «kończaty», smailas tuinas SD «koł ostry, zaciosany abo 

żelazem nasadzony». Odpowiednik łot. smaĩls ʽspiczastyʼ (smails ʽpożądliwy, lubieżnyʼ jest 

lituanizmem, por. ME III, 950). Dwuznaczne. Po pierwsze litewsko-łotewska formacja na st. 

o może należeć do pwk. pie. *smei̯-/*smi- ʽobrabiać drewno lub metalʼ (IEW 968), por. stwn. 

smid ʽkowalʼ, śrdn. smit, smet, ang. smith ts. (pgerm. *smi-þa- m. ʽkowal, cieślaʼ). Z suf. -l- 

por. gr. σμίλη f. ʽnóż, dłuto rzeźbiarza, lancet chirurga, nóż szewski, scyzorykʼ (-ī- 

analogiczne) < *smi-lā-, por. drw. σμιλίον n. ʽlancet, skalpelʼ (GEW II, 750; z rezerwą 

Beekes 2010, 1368, który nie wyklucza pregreckiego pochodzenia wyrazu). Po drugie 

smailùs może być postwerbalnym przymiotnikiem od *smailyti (por. dáilyti/dáilinti ⇒ 

dailùs), będącego drw. apofonicznym od pwk. smil- jak w smìlti ʽnabrać chęci, apetytu, 

rozsmakować sięʼ. Ta alternatywa wydaje się bardziej prawdopodobna. Por. dìlti ⇒ dáilyti; 

smìgti ⇒ smaigýti. — Drw. smailė ̃ʽwierzchołek, ostrzeʼ (łot. smaile ts.), smaĩlius ʽzalotnik, 

amator dziewczątʼ, smailìžis a. smailìžius ʽłakomczuch, łasuchʼ. Vb. denom. smailáuti 

ʽdowcipkowaćʼ, smailė́ti ʽzaostrzać sięʼ, smaĩlinti ʽociosywać, ostrzyć, robić spiczastymʼ. 

 smãkas 4, 2 p.a. stlit. 1. ʽsmok, istotna mitycznaʼ (syn. drãkas), gw. ʽw wierzeniach 

ludowych: groźny potwór o wielu głowach (czasem rogaty), ze skrzydłami, pazurami, z 

ogonem wężaʼ, 2. przen. ʽczłowiek, zły, srogiʼ, 3. przen. ʽzachłanny człowiek, chciwiecʼ 

(drw. smakõlas ts.), 4. przen. ʽobżartuch, łasuchʼ, 5. przen. ʽtęcza na niebieʼ (Antai smãkas 

traukia vandenį iš Gervinuko [ežero] ʽOto «smakas» wypija wodę z jeziora G.ʼ) — zapoż. ze 

stbłr. smokъ ⇐ pol. smok, por. błr. smok (cmok), -a ʽsmokʼ (por. SLA 201, LEW 839). Zob. też 

slìbinas. — Drw. smakiùkas bot. ʽlwia paszcza, wyżlin większy, Antirrhinum maiusʼ (dosł. 

ʽmały smokʼ). Cps. smakrijà coll. ʽludzie żarłoczniʼ (por. rýti, rijaũ ʽżreć, pożeraćʼ), 

smakžioplė b.z.a. bot. ʽpszczelnik, Dracocephalumʼ, smãkžuvė ʽrekinʼ, dosł. ʽryba-smokʼ 

(por. žuvìs). 

 smãkras 4 p.a. 1. ʽbroda jako dolna część twarzyʼ (SD «broda, mentum»), 2. 

ʽpodbródek, mięsista część twarzy pod szczęką dolną, podgardleʼ. War. smakrà 4 p.a. 

Odpowiedniki łot.: smakrs, smakris ʽpodbródekʼ; smakurs ʽszczęka, zwł. dolnaʼ, pl. smakri 

ʽszczękiʼ. Z opisowego punktu widzenia smãkras wygląda jak formacja z suf. -r, por. 

gauraĩ, nasraĩ oraz przymiotniki w rodzaju stóras, sū́ras. Etymologizację wyrazu smãkras 

komplikuje sekwencja s...k, nie znana w innych językach. Z jednej strony może ona 

pochodzić z dysymilacji plit. s...š w praformie *smašra- < pie. *smoḱ- (zob. niżej). Z drugiej 

strony nasuwa się przypuszczenie, że kr może być wynikiem uproszczenia grupy kšr w 

formie pośredniej *smakšras, powstałej przez insercję k do pb. *smašra- (paralele: mìkšras < 

mìšras; dekšrà < dešrà)577. Inaczej Matasović 2005, 372, który zakłada bsł. depalatalizację 

pie. *ḱ > k w pozycji przed r. Tak czy inaczej postać smakra- musi pochodzić z 

przekształcenia tematu na -u, pb. *smakru-/*smašru, jak to zaświadcza sti. śmáśru n. ʽbroda 

jako zarostʼ – przez asymilację ze *smaśru < pie. *smóḱ-ru- (Mayrhofer 1986, 162). Por. stir. 

smech m. ʽpodbródekʼ, orm. mawrow-k̒  ʽbrodaʼ, alb. mjekër, -ra f. ʽpodbródek, broda jako 

część twarzyʼ. Zob. IEW 968, EWAIA II, 660, NIL 673, ALEW 945. Temat na -u- nie jest 

pierwotny, lecz jest pochodną metatezy spółgłoski r w sufiksie *-ur, por. het. zama(n)kur n. 

ʽbrodaʼ < pie. *smóḱ-ur (suf. apofoniczny -u̯er-/-ur), por. Mayrhofer, l.c., Kloekhorst 1029. 

Podobną dysymilację spirantów oraz metatezę spotyka się w wyrazie scs. svekry f. ʽświekra, 

teściowaʼ (zam. *svesry < *su̯eḱru-h2 ⇐ pie. *su̯eḱu̯ṛ), por. sti. śvaśrū́ ʽświekraʼ (*svaśrū́), 

łac. socrūs, -ūs f. ts. — Osobno stoi łac. māla, pl. malae ʽszczęka, żuchwa, paszcza 

(zwierząt); policzki, twarzʼ < *smaksla- < pie. *sṃḱ-sleh2- (por. de Vaan 359). — Drw. 

pãsmakris a. pasmakrỹs ʽpodbródek, mięsista część twarzy pod szczęką dolną; rzemień 

 
577 NB. Łot. *smek- w smecere a. smecele ʽryj świńskiʼ nie jest alternantem na SE do pwk. *smoḱ-, lecz 

pochodzi ze zmiany pierwotnej formy *smak- pod wpływem czas. smecêt ʽryć ryjemʼ. 
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ogłowi końskiejʼ, smakrõnė ʽszpicbródkaʼ, cps. tarpùsmakrė ʽwgłębienie na brodzie, dołekʼ 

(por. tarpu°, syn. duobẽlė smakrè). Vb. denom. smakrúoti ʽzawiązywać pod brodą (chustkę, 

tasiemkę, rzemień)ʼ. 

 smãkrės, -ių (p.a. nieoznaczony) f.pl. gw. ʽszpik kostnyʼ. Obok łot. smecele ʽmózgʼ 

(war. do smedzene). Zob. smẽgenys. Stosunek smãkrės do smãkras ʽdolna część twarzy, 

brodaʼ pozostaje niejasny. Zob. też špỹkas. 

 smaksóti, smãkso, smaksójo 1. ʽprzyglądać się czemu bezmyślnie, gapić sięʼ, 2. 

ʽpatrzeć z pożądaniem na jedzenie, przysmakiʼ. Po oddzieleniu suf. -so- jako cechy 

duratiwów stanu pozostaje pwk. smak-. Prawdopodobnie jest on identyczny z tym, który 

ukazuje się w czas. smaksė́ti, smàksi, -ė́jo ʽjeść lub pić szybko, chciwie, łapczywieʼ oraz 

smàkti, smañka, smãko ʽjeść lub żreć szybko, chciwieʼ (Nu, paršai galų gale jau, matyt, bus 

pasmãkę, ka nebegirdėt žviegiant ʽNo widać, że prosiaki w końcu się nażarły, bo nie słychać 

już kwiczeniaʼ). Podstawa onomatopeiczna, por. interi. smàkt o szybkim pożarciu, 

połknięciu, por. Šuva nutverė duonos šmotą, tik smàkt ir nebėr ʽPies pochwycił kawałek 

chleba, tylko chap! i już nie maʼ. Paralele: spaksė́ti ⇐ spàkt; straksė́ti ⇐ stràkt. 

 smalà 4 p.a. stlit., gw. 1. ʽsmoła, oleista czarna ciecz, dziegiećʼ, 2. ʽżywicaʼ, 3. ʽasfaltʼ 

— zapoż. ze stbłr. smola, por. błr. smalá, -ý (SLA 201, ZS 50, LEW 839). — Drw. prãsmalės 

f.pl. ʽstężała a. wyschła smołaʼ (Čia kažin kokios prãsmalės, o ne pikis! ʽTo jakaś stężała 

smoła, a nie smoła jak się należy!ʼ), smalėk̃as ʽsmolny pień; smolne polano, łuczywoʼ ⇐ błr. 

smalják. Cps. smaldegỹs a. smaldagỹs ʽsmolarz, dziegciarzʼ (por. dègti, dagióti, degùtas), 

smáldegis a. smáldegė ʽpiec do wypalania smołyʼ. Zob. też smaliõrius i smalkà. — Z 

wtórnym e: wsch.-lit. smelà 4 p.a. ʽsmołaʼ, tylko w złorzeczeniu: Kad tu smẽlą rytum! ʽObyś 

smołę łykał! (por. smárvė > smervė; smãgenys > smẽgenys). Vb. denom. smélsta, smélti 

ʽbrudzić sięʼ < *smalsta (zmiana mogła być uwarunkowana konfliktem homonimicznym ze 

smálsta, smálti ʽłakomić sięʼ). Wtórne e też w łot. sme̦li m.pl. ʽsmolne szczapy; łuczywo; 

żywicaʼ zam. *smali. Inaczej Būga, RR II, 309n., 579 i ME III, 957, którzy postulują apofonię 

e (bałt.) : a (słow.); za nimi LEW 842. Tymczasem ani BSW, ani Derksen 2015 nie 

wspominają w tym wypadku o pokrewieństwie bałtycko-słowiańskim. LEW 843n. zestawiał 

smelà z czasownikami dn. smelen ʽpalić się powoli i z dymemʼ, niderl. smeulen ʽtlić się, 

żarzyć sięʼ (śrang. smolder ʽdymʼ). — NB. Būga, l.c. zestawiał ze smelà czas. smėl̃ti, smėl̃sta, 

pasmėl̃o 1. ʽo twarzy: zsinieć, poszarzeć, sczerniećʼ, też ʽzblednąćʼ, 2. ʽo oczach: stracić 

blask, zmętniećʼ, 3. ʽo niebie: pociemniećʼ, 4. ʽniknąć, marnieć (o roślinach w cieniu)ʼ, 

smėlùs ʽsmagły, śniady, opalony (o skórze)ʼ, smėlė́ti, smėl̃a, -ė́jo 1. ʽmajaczyć, ukazywać się 

niewyraźnie, mgliścieʼ, 2. ʽpalić się słabym ogniemʼ. Wydaje się jednak, że smėl̃ti może mieć 

jakiś inny etymon. 

 smalč̃ius, -iaus 2 p.a. gw. ʽsmalec, tłuszcz wytopiony z sadła lub słoniny wieprzaʼ 

(Indėk smalč̃iaus, bus gardesni kopūstai ʽDodaj smalcu, kapusta będzie smaczniejszaʼ) — 

zapoż. ze stbłr. smalecъ (⇐ pol. smalec, -lcu, gw. szmalec, -lcu ⇐ nwn. Schmalz n.). War. 

šmalč̃ius. Por. POLŽ 585. Zob. też germanizm šmult̃ė. 

 smaliõrius, -iaus 1 p.a. 1. ʽten, kto wypraża smołę, smolarzʼ, 2. przen. ʽżuk 

krowieńczakʼ — zapoż. ze stbłr. smoljarъ, por. błr. gw. smaljár (PZB 4, 500; por. błr. liter. 

smalakúr). War. smalinỹkas, smaliniñkas pokazują substytucję sufiksu na wzór syn. 

sakinỹkas (m.in. SD «smolarz, picis coctor»). Zob. też smalà. 

 smalkà I 4 p.a. 1. żm. ʽmiejsce, do którego nie dochodzi słońce, cień; gąszcz leśny, w 

którym drzewa nawzajem się zagłuszająʼ, 2. przen. ʽtłok, ścisk, np. na weseluʼ — rzeczownik 

postwerbalny na -ā- od smalkìnti ʽzabierać światło słońca, zagłuszać roślinyʼ, co jest 

iteratywem do smelk̃ti, nusmelk̃ti ʽzagłuszyć roślinęʼ. — Drw. smalk̃tas ʽmłody, gęsty lasʼ. 
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Nawiązanie łot. smal̂ce ʽmłody lasʼ, smal̂ksne ʽmłody, gęsty lasʼ. LEW 839n. niesłusznie 

sprowadzał smalkà do przym. smulkùs ʽdrobnyʼ. 

 smalkà II 4 p.a. 1. ʽsmółka, czarny wosk służący dawniej do zalepiania korków 

butelek, do lakowania korkówʼ, 2. bot. ʽlak, Cheiranthusʼ — zapoż. ze stbłr. smolka 

ʽ(czerwona) smółka do pieczętowania listówʼ, por. błr. smólka, -i, pol. smołka, później 

smółka (drw. od smoła). NB. LKŽ XIII, 106, s.v. smalkà 3 nie zaznaczył obcości tego wyrazu. 

 smalk̃ės, -ių 2 p.a. f.pl. ʽczad; woń spalenizny, swądʼ (war. smálkės 1 p.a.) — 

rzeczownik postwerbalny na -ė- od smalkýti ʽpuszczać dym, czad; kadzić; wędzićʼ. Pwk. 

smalk- to alternant na SO do smelk- (zob. smelk̃tis) i smilk- (zob. smilk̃ti). — Z innymi 

sufiksami: smalk̃iai m.pl. ʽczadʼ, smalk̃tis ts. 

 smalsùs, -ì 4 p.a. 1. ʽciekawy, ciekawski, dociekliwyʼ, 2. ʽłakomy, łasy na przysmaki, 

słodyczeʼ — dewerbalny przymiotnik na -u-, urobiony od neopwk. smals-, który 

wyabstrahowano z prs. smálstu do įsmálti ʽrozłakomić sięʼ, zob. smálti. Z obocznym 

sufiksem: smalsnùs. — Drw. smalsuõlis ʽktoś ciekawski; łakomczuchʼ, smalsýbė ʽciekawość, 

zaciekawienieʼ, vb. denom. pasmalsáuti ʽzaciekawić się, zainteresować sięʼ, susmalsė́ti 

ʽbardzo się zaciekawićʼ, smalstýti ʽbudzić chęć, kusić, wabićʼ (*smals-sty-). 

 smálti, smąlù (*sma-n-lu, war. smálstu), smalaũ (war. smalstaũ) gw., zwykle z prvb. į-, 

pa- ʽrozłakomić się, nie móc się powstrzymać (przed jedzeniem, przed piciem wódki)ʼ, 

prismálti ʽprzyzwyczaić się, np. do palenia tytoniu; przywiązać się do kogośʼ — vb. 

denominativum od adi. smalùs ʽłakomyʼ (zob. smìlti), z praesens urabianym infiksem lub suf. 

-sta-. Caus. pasmãlinti ʽprzyzwyczajać kogo do jedzenia przysmakówʼ. — Drw. smalìžius 

ʽłakomczuch, łasuchʼ (⇒ smaližiáuti ʽdelektować się, raczyć sięʼ). — Neopwk. smals- (⇐ 

smáls-tu): smalsùs (zob.), smals̃čius ʽłakomczuch, łasuchʼ, SD «łakotliwy, łakotka, łakotnik». 

— Neopwk. smalst- (⇐ smalst-u): neoprt. smalstaũ, drw. smalstùs ʽciekawy, łasyʼ (por. 

birstùs ⇐ bìrsta), z insercją k: smalkstùs ʽkto lubi dobrze i smacznie zjeść; wścibski, 

ciekawskiʼ i jeszcze ze zmianą sm- na šm-: šmalkštùs (por. šmagùs ob. smagùs). Dalej por. 

smals̃tas stlit. ʽskąpiec, chciwiecʼ (PK, MOP), smalstỹnė ʽciekawska, wścibska dziewczynkaʼ, 

vb. denom. smalstáuti ʽłasować, być łakomczuchemʼ. 

 smãradas 1 p.a., smarãdas 2 p.a. wsch.-lit. ʽwoń, odór, smródʼ (Gryčia nečysta, baisus 

smãradas ʽIzba niesprzątnięta, straszny smródʼ) — zapoż. ze stbłr. smorodъ, por. błr. gw. 

smórad ʽsmródʼ (smoród bot. ʽczarna porzeczka, Ribes nigrumʼ), ros. gw. smórod, ukr. 

smórid. Sekwencja lit. -ara- jak w nãravas, pãrakas i karãlius (Būga, RR III, 758n.). Zob. też 

smárdas (s.v. smardìnti) i smurãdas. 

 smardìnti, smardinù, smardinaũ 1. ʽsmrodzić, napełniać smrodem, przykrym 

zapachem (np. o dymie machorkowym)ʼ, 2. ʽtrzymać tak długo, aż zacznie śmierdzieć, 

doprowadzić do zaśmierdnięciaʼ (war. smárdinti) — causativum z suf. -in- i SO smard- ⇐ 

smird-, por. smirdė́ti ʽśmierdziećʼ, smìrsti ʽzacząć śmierdziećʼ. Podobna budowa w sargìnti 

⇐ sirg̃ti, starìnti ⇐ stérti i tarpìnti ⇐ tirp̃ti. War. bez apofonii: smìrdinti. Z etymologicznego 

punktu widzenia jest to zastępstwo za smardýti gw. ʽsmrodzićʼ, por. odpowiednik słowiański 

*smorditi ʽpowodować, że coś śmierdzi, napełniać smrodemʼ, por. słń. smráditi, sch. 

smrȁditi, czes. smradit, pol. smrodzić, ⇐ psł. *smṛděti ʽśmierdziećʼ. — Postverbalia: 

smárdas ʽsmród, zły zapachʼ (por. łot. smar̂ds), smardà 1. f. ʽcunnusʼ, 2. c. ʽten, kto smrodzi 

puszczając wiatryʼ (por. łot. smar̂ža ʽsmród, fetorʼ), smardùs ʽśmierdzący, np. o gnoju, 

kiszkachʼ, DP ʽsmrodliwy (o chałupie)ʼ. Słowiańskim odpowiednikiem jest tu *smordŭ 

ʽsmródʼ, por. scs. smradŭ, sch. smrȃd, ros. gw. smórod, błr. gw. smórad (liter. smuród), czes. 

smrad, pol. smród, smródu, por. Boryś 563. Zob. też smãradas, smársas i smurãdas. 

 smarkùs, -ì 4 p.a., smark̃us 2, 4 p.a. 1. ʽprędki, porywczy, gwałtowny; srogiʼ, 2. ʽtęgi 
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(o mrozie), ulewny (deszcz), silny (wiatr)ʼ, 3. ʽmocny (o alkoholu)ʼ. DP ʽsrogi, okrutny, 

mocny, groźny, przykry, dotkliwy, straszny, straszliwyʼ. SD smarkus «okrutny, haniebny» 

(syn. gailas, baisus), «surowy w obyczaiach», smarki valdžia «okrutne panowanie» (syn. 

tiranystė) — przymiotnik na -u- od abstr. *smarka, war. s-mobile do markà ʽimpet, rozmach; 

zgiełk, wrzawaʼ, ⇐ smerk- (por. smerk̃ti ʽosądzać, potępiaćʼ). Odpowiednik łot. smārks 

ʽdzielny, porządny, należytyʼ odchyla się pod względem znaczenia. Paralele: našùs ⇐ našà; 

sajùs ⇐ °saja i spartùs ⇐ spartà. — Inne nomina ze SO smark-: smark̃iai adv. ʽmocno, 

silnieʼ, smarkýbė ʽprędkość, szybkość; pośpiech; okrucieństwoʼ (neosuf. -tybė: smarktybė 

ʽokrucieństwoʼ SP I, 135), smarkinỹkas stlit. ʽokrutnik, tyranʼ, smark̃štas ʽmocny/ostry w 

smaku, np. o chrzanieʼ (neosuf. -št-), smarkštùs ʽdobrze smagający – o bacie; łatwy do 

zrobieniaʼ (neosuf. -št-), smarkumà ʽpasja, porywczość, popędliwośćʼ, smarkumas DP 

ʽsrogość, okrucieństwoʼ, smarkuõlis ʽczłowiek energiczny, porywczy, srogiʼ. Vb. denom. 1. 

smárkauti ʽbyć prędkim; gorączkować się, złościć się, wpadać w szał, furię, srożyć się, 

dopuszczać się gwałtówʼ (war. smarkýti), 2. smarkė́ti ʽwzmagać się, nasilać się (o wietrze, 

chorobie, dźwięku)ʼ, 3. smark̃inti, smárkinti ʽwzmagać (tempo), przyspieszać, powiększać, 

wzmacniać, zaostrzać (smak)ʼ, refl. smarkinuosi SD
1 «grożę się» [ʽzapowiadać, że się komuś 

wyrządzi coś złegoʼ, SPXVI]. 

 smársas 1 p.a., smars̃as 2 p.a. 1. gw. ʽtłuszcz jako okrasa, omasta, np. do kaszy, 

kapustyʼ, 2. ʽzapach przypalonego mięsa lub słoninyʼ, 3. ʽprzykry zapach, smródʼ, 4. 

ʽcuchnąca przynęta używana do łowienia raków, wilkówʼ (por. smérdė, smérsė) — formacja 

na SP/SO smars- od neopwk. smirs-, który wyodrębniono z inf. smìrsti ʽzacząć śmierdziećʼ 

(zob. smirdė́ti). Z innymi sufiksami: smarsa stlit. ʽtłuszczʼ, smarsė stlit. ʽsmródʼ (por. łot. 

smar̂ša ʽzapach, smródʼ), smárstas m.in. ʽzły zapachʼ. Paralele apofoniczne: gars̃as ⇐ girs- 

(girs̃ti); nars̃as, narsà ⇐ nirs- (įnirs̃ti); lañksmas ⇐ links- (liñksta). Inaczej ŽD 310, LEW 841 

i GJL I, § 524: praforma *smard-sas. — Drw. smársinas ʽzatłuszczony, tłustyʼ, smárstvas 

ʽsłonina, która zaśmierdłaʼ (paralele s.v. brastà), cps. smarsãkotis ʽżerdka do zawieszenia 

cuchnącej przynęty na rakiʼ (por. kótas). Vb. denom. smarsinė́ti ʽwąchać tłuszczʼ, por. 

Nenoriu smarsinė́ti posninke, t.y. uostyti taukus JU ʽNie chcę wąchać tłuszczu w pościeʼ; 

smársinti ʽwalać tłuszczemʼ. — Neoosn. smar- (⇐ smár-sas): smãras ʽsmródʼ (por. šnãpsas 

⇒ šnãbis; makšnà ⇒ mãkas), ⇒ smárvė a. smarvė ̃ʽsmród; rzecz cuchnąca; gnój, gnojówka; 

wódkaʼ, por. łot. smarve ʽsmródʼ (inaczej ŽD 379: praforma *smard-vė, por. smárdas 

ʽsmródʼ). Z czasem smárvė zmieniło się w smárdvė w następstwie restytucji segmentu d na 

wzór wyrazu smárdas ʽsmródʼ. Hipoteza starszeństwa smárdvė i jego późniejszej zmiany w 

smárvė (tak GJL I, § 524) jest mniej prawdopodobna, bowiem dla zmiany rdv > rv brak jest 

kontrolnego przykładu. 

 smáugti, smáugiu, smáugiau 1. ʽdławić, dusić; ściskać, gnieśćʼ, SD
1 smaugiu «dawię; 

dłabię, dławię» (syn. spaudžiu), «duszę» (syn. troškinu), SD smaugiu «dawię kogo, 

zadawiam» (syn. nudžiovinu), 2. przen. ʽmęczyć, dręczyć, domagać się czegoʼ. Refl. 

smáugtis ʽciężko pracować, harowaćʼ, też ʽkłócić się, wadzić się; bić sięʼ, smaugiuosi SD
1 

«dawię się» (syn. paspringstu). Cps. nusmáugti ʽudusićʼ (nusmaugiu SD
1 «udawiam»), 

pérsmaugti ʽścisnąć w pasieʼ, refl. susismáugti ʽściskać się pasemʼ. Prs. smáugiu należało 

kiedyś do inf. smáugyti ʽdławić, dusić, ściskaćʼ (war. smaugýti) i miało charakter iteratywny 

(⇐ pie. *smou̯g(h)-ei̯e-). Do niego dotworzono quasiprymarny inf. smáugti, podobnie jak do 

láužiu, láužyti dotworzono láužti, zaś do pláudžiu, pláudyti – pláusti. Geneza intonacji 

pozostaje niejasna. — SZ smūg-: smū̃gis (zob.). — Brak form ze SE *smi̯au̯g- < pie. 

*smeu̯g(h)- (por. IEW 971). Odpowiedniki w pgerm. *smeukan- ʽdymić się, kurzyć się, 

kopcićʼ (stang. smēocan, śrniderl. smieken, smuken), orm. mux, gen.sg. mxoy ʽdymʼ, stir. 

múch f. ʽogieńʼ oraz w gr. σμύχω ʽspalać na wolnym ogniu, prażyć; tlić się, palić sięʼ 

(Beekes 2010, 1371; Kroonen 458 postuluje pierwiastek ze spółgłoską laryngalną: 
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*smeu̯Hgh-; podobnie ALEW 947). LEW 841 zestawiał smáugti z czas. stang. smúgan ʽtulić 

sięʼ i śrwn. sich smougen ʽcisnąć się, ścieśniać sięʼ. Wspomniał też o «kontaminacji» 

czasowników smáugti i smõgti (ʽuderzyćʼ). Por. synonimię smū̃gis i smõgis ʽuderzenie, ciosʼ. 

— Ze słowiańskiego przychodzi tu nominalna formacja na SO: psł. *smuga (pbsł. *smau̯g-ā-

), por. ros. smúga ʽpręga, pasmoʼ, ukr. smúha ts., pol. smuga ʽwąski pas czegośʼ, stpol. 

ʽdolina, podłużne obniżenie terenu; wąski pas pola, łąki; kotlinka między polami lub 

wzniesieniamiʼ (por. są́smauga), słń. smúga ʽsmuga, pasmoʼ, czes. šmouha ʽsmuga, pas 

bruduʼ, gw. smuha ʽsuche pastwiskoʼ. Są również refleksy masculinum psł. *smugŭ, por. 

stpol. smug ʽobniżenie terenuʼ, pol. gw. smug ʽpas twardej ziemi nad wodąʼ, czes. gw. smuh 

ʽpasmo, pręgaʼ. Por. REW II, 677, Boryś 563. — Drw. įs̃mauga ʽzwężenie, miejsce zwężone 

(w ubraniu)ʼ, są́smauga ʽprzesmyk, cieśnina, wąski pas wody między dwoma obszarami 

lądu; wąski pas lasu, łąki; część pola ściśnięta przez rzekęʼ (⇐ susmáugti ʽścisnąć, zwęzićʼ), 

smaugaĩ m.pl. ʽostra choroba zakaźna, w której występuje duszność z powodu zwężenia 

głośni, błonica, dyfterytʼ (por. pol. dławiec ʽbłonicaʼ ⇐ dławić ʽpowodować zatamowanie 

oddechuʼ), smaugė́jas ʽciemiężcaʼ, SD «dawiciel, dusiciel» (syn. smaugtojas), smaugìkas 

ʽdusicielʼ, smaugulỹs ʽuczucie duszności; błonica, dyfterytʼ, smaugùs ʽduszny – o powietrzuʼ 

(war. smaukùs), też ʽzduszony, stłumiony – o głosieʼ, cps. smáugvirvė ʽsznur z pętlą na 

końcu do zaciągania, stryczekʼ (por. virṽė), žąsūsmaugis: SD
1 <źususmaugis> «dławigąska» 

[ʽzłodziej gęsiʼ, dosł. ʽdusiciel gęsiʼ] (brak w LKŽ). Tu też łot. smaugs ʽsmukły, szczupłyʼ. 

 smaũkti, smaukiù (war. smaukù), smaukiaũ 1. ʽzrywać całą garścią (liście, jagody, 

orzechy)ʼ, 2. ʽnasuwać a. zsuwać (pierścień z palca); zawijać a. odwijać (rękawy); 

zdejmować (czapkę)ʼ, 3. ʽwtykać, pchać (do dziury)ʼ, 4. przen. ʽoszukiwać, wyzyskiwaćʼ. 

Cps. apsmaũkti ʽzmieść z grubsza, powierzchownie; oszukać kogośʼ, atsmaũkti ʽzakasać 

sobie rękawyʼ, nusmaũkti ʽściągnąć, zsunąć, zdjąć; zedrzeć (skórę, korę); pojechać gdzieʼ, 

pasmaũkti ʽzerwać nieco (liści, owoców), szarpnąć, podciągnąć (spodnie)ʼ, užsmaũkti 

ʽzsunąć (czapkę na oczy)ʼ. Refl. prasismaũkti ʽprzeleźć, przecisnąć sięʼ. — Drw. smáukčioti 

1. ʽ(o kurze) nieść się z przerwamiʼ, 2. ʽchodzić pojedynczo, dawać po trochuʼ, smaukénti 

ʽgładzić, wyrównywaćʼ. Nomen: są́smauka ʽprzesmykʼ. — Z s-mobile dołącza tu alternant 

maũkti (zob.). NB. Czasowniki łot. šmaũkšêt lub šmaukstêt ʽtrzaskać z biczaʼ, do których 

LEW 849 nawiązywał lit. smaũkti, są raczej pochodzenia onomatopeicznego, por. interi. 

šmauks o odgłosie uderzenia dłonią (ME IV, 82). — Formacja na SO smauk- < pie. 

*(s)mou̯k- do *(s)muk-, por. smùkti ob. mùkti. Brak refleksów SE *smi̯au̯k- < pie. *smeu̯k- 

(LIV
2 571). Pdg. smaukiù, -iaũ, smaũkti ma charakter quasiprymarny. Formacja praesentis 

jest z pochodzenia iteratywna, kiedyś należała do inf. *smaukyti (por. smáugiu przy 

smáugyti). Taki infinitivus jest zresztą utrzymany, a to dzięki dyferencjacji znaczeniowej 

względem smaũkti, por. smaukýti, -aũ, -iaũ 1. ʽpocierać, masować, wyciskać (wymię)ʼ, 2. 

ʽzbierać porzeczki całą dłonią/garściąʼ (ze zmianą u̯k > u̯g: smaugýti ʽwodząc ręką strząsać 

ziarnka ze szczawiu końskiegoʼ, Otrębski 1934, 290), 3. ʽzdejmować pajęczynęʼ, refl. 

ʽprzeciskać się, ocierać się (o ikrzących się rybach)ʼ. War. s-mobile: maukýti. Może być 

refleksem pie. *(s)mou̯k-éi̯e-, por. stisl. smeygja ʽtulić się, przytulać sięʼ (LIV
2 571). Dalej 

por. apsmaukýti ʽwymasować wymię; zetrzeć (podłogę szmatą), obetrzeć, wyrównać 

(grządkę); zapłodnićʼ, susmaukýti ʽmasować (szyję), zrywać (pokrzywy)ʼ, užsmaukýti 

ʽzaciągać zasłony w oknieʼ. — Nawiązanie słowiańskie: psł. *smuk-ī- < pbsł. *smau̯k-ī-, 

por. rcs. smuču, smučiti ʽpełzaćʼ. Z innym sufiksem: słń. smúkati ʽskubać, obrywać, zrywaćʼ, 

smúkati se ʽprzemykać się; łazićʼ, błr. smúkacь ʽskubać, wyrywać; narywać, o wrzodzie: 

przechodzić w ropienie; szybko ciecʼ, pol. przest. smukać ʽgładzić dłonią, muskać; zażywać 

(tabakę)ʼ, gw. ʽpocierając między palcami wykruszać nasiona, ziarnaʼ, smuknąć ʽpogładzić, 

musnąćʼ (tu też smukły ʽwysoki i szczupłyʼ, przest. ʽwymuskany, gładkiʼ), por. Boryś 563n. 

— Na temat WSZ *smūk- (scs. smykati sę) zob. smùkti.  
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 smẽgenys, -ų̃ 3 p.a., smẽgens 3 p.a. f.pl. 1. ʽmózgʼ, 2. ʽrozumʼ, 3. kaulų smẽgenys 

ʽszpik w kościachʼ, 4. stuburo smẽgenys ʽrdzeń pacierzowyʼ, 5. dantų smẽgenys ʽdziąsłaʼ. 

War. smẽgenos, smegenaĩ, smegeniaĩ. Starsza jest osnowa smagen-: smãgenys, smãgenes; 

smagenys kauluosa SD «śpik w kościach» (por. buvau spaustas taip, kad seko smagenes 

kaulų PK 5619-20 ʽbyłem strapion tak, iże też we mnie schnęły kościʼ), smãgenos f.pl. ʽmózgʼ, 

SD «ciemię; dzięsła; mozg». Inne war.: smagenaĩ, smãgenės, smaginaĩ, smãginės, smaginiaĩ, 

smãginys. Wokalizm smag- potwierdza łot. smadzenes ʽmózgʼ (war. smedzene), też 

smadzeņi, smadziņi. Zmiana lit. a > e jak np. w sejõnas, selýklas i serbentà. Postać lit.-łot. 

smagen- wywodzi się prawdopodobnie przez metatezę z pb. *mazg-en-, co utrzymane w stpr. 

musgeno EV ʽszpik kostny, Marg [Mark]ʼ, z labializacją (m)a > (m)u. To spokrewnione ze cs. 

mozgŭ ʽmózgʼ (zob. mãzgas) i nwn. Mark n. ʽszpikʼ, < pie. *mosgh-en-, *mosgh-o-. Zob. 

LEW 837, ME III, 947. Būga, RR I, 103 tłumaczył zmianę smagen- w smegen- adideacją do 

czas. smègti ʽzapadać się, wklęsaćʼ. — Drw. besmagẽnis ʽpółgłówek, głupiecʼ, sẽnis 

besmagẽnis ʽbałwan ze śnieguʼ, smagenius SD «mozgowiec, szumiłeb» [pol. mozgowiec 

ʽczłowiek, który uparcie i głupio trzyma się tego, co sam wymyślił, szaleniecʼ, SPXVI]. Zob. 

jeszcze smãkrės. 

 smègti, smeñga (war. smẽgsta), smẽgo 1. ʽzapadać się pod własnym ciężarem, 

zagłębiać się w czymś grząskim, grzęznąć, pogrążać sięʼ, 2. ʽwklęsać, zsiadać się; stawać się 

zakalcowatym, niewyrośniętym (o chlebie, cieście)ʼ, 3. ʽwbijać się w ciało (o drzazdze, igle, 

gwoździu), wnikać (o ostrzu)ʼ, 4. ʽzapodziać się, przepaść, zginąćʼ. War. zmèkti, zmègti oraz 

žmèkti, žmègti. Cps. įsmègti ʽutkwić w czym, ugrzęznąćʼ, nusmègti ʽzaginąć, przepaść, 

zawieruszyć sięʼ, prasmègti ʽprzepaść, zapaść sięʼ (kiauraĩ žẽmę prasmègti ʽzapaść się pod 

ziemięʼ; przekleństwo: Kad tu prasmègtum! ʽŻebyś się zapadł!ʼ). Utworzona od SE smeg- 

formacja infigowana ma paralele w breñda, deñga, geñda. Poza tym jest pdg. tranzytywny 

smègti, -iù, -iaũ 1. ʽkłuć, przeszywaćʼ, 2. ʽciskać, rzucać kamieniemʼ, įsmegiu SD «utykam 

nożem, włocznią w co» (syn. įduriu), šaudyklė įsmegta SD «postrzał», persmegiu SD 

«przebiiam co, kogo» (syn. perduriu), «przerażam», persmegiųs SD «przeraźliwy», 

persmegtinai «przeraźliwie». Bez nawiązań zewnętrznych i bez jasnej etymologii (zob. LEW 

836n., 842, ALEW 947). — Drw. smegdýti ʽciskać, rzucać, np. kamieniemʼ, smègterti, o 

zarzynaniu świni: ʽmocno przebić nożemʼ (Kai smègterėjau gerai peiliu, tai kiaulė tuoj ir 

pasibaigė ʽJak dobrze dźgnąłem nożem, to świnia od razu zginęłaʼ). Nomina: smegčià adv. 1. 

ʽo spadającym nożu: ostrzem w dół; głową w dół, prosto w dółʼ, 2. ʽna łeb na szyjęʼ (war. 

smegčiõm) – skostniała forma instrumentalu sg. do abstr. *smegtis f ʽwniknięcie, przeszycieʼ 

(por. slapčià, bėgčià, GJL III, § 631), smẽgčiai m.pl. ʽzabawa z nożem, polegająca na takim 

wypuszczeniu go z ręki, by wbił się ostrzem w ziemięʼ (syn. smegtyniai b.z.a., smìgė), por. 

Ką jie dabos karves, jie tik smẽgčiais eina ʽCo oni będą pilnować krów, im tylko «smegčiai» 

w głowieʼ; smegùs ʽo nożu, który lekko, szybko w coś wchodzi, zatapia sięʼ. Inne: zmẽkas a. 

zmekinỹs (žmekinỹs) ʽzakalcowate ciasto, chlebʼ. — SZ smig-: smìgti (zob.). — SO smag-: 

smagìnti ob. smagýti ʽwbijać, wkłuwać; pogrążać, zatapiaćʼ, smagýti ʽbić, chłostać, uderzaćʼ. 

Neoosn. smag̓ -: smagióti ʽkłuć, nakłuwaćʼ, prismagiójau rankàs ʽpokłułem sobie ręceʼ (por. 

sagióti ob. sagýti i dagióti ob. *dagyti). Nomina: pasmagà ʽwierzchołek drzewa; koniec kija; 

cienki, spiczasty koniecʼ, smaguriai «papinki» [ʽłakome kąski, frykasy, delikatesyʼ], 

smagùris ʽpalec wskazującyʼ, SD «palec wtory u ręki» (znacz. etym. ʽpalec, który zagłębia 

się w czym dla skosztowania smakuʼ). Por. łot. smadze ʽkleszcz, Ixodes; robakʼ, też ʽpewien 

chwastʼ, smadzis a. smadzĩtis ʽkleszczʼ, smadži m.pl. ʽdrobne owady różnego rodzajuʼ. — 

Neoapofonia smig- ⇒ smaig-: smaigýti (zob.). Po stabilizacji pary smig-/smaig- pojawiła się 

innowacyjna formacja na SE smeig-: smeĩgti (zob.). 

 smeĩgti, smeigiù, smeigiaũ 1. ʽwetknąć ostrym końcem, wpić, wrazić, wbić (zaostrzony 

kół, pal w ziemię), wkłuć (igłę do kłąbka)ʼ, 2. ʽbóść, przeszywać (szydłem)ʼ, 3. ʽwlepić, wbić 
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wzrokʼ. Cps. įsmeĩgti ʽwetknąć, wbićʼ, SD įsme[i]giu «utykam nożem, włocznią» (syn. 

įduriu), nusmeĩgti ʽpchnąć, dźgnąć kogo nożemʼ, prismeĩgti ʽprzywiązać (krowę) do wbitego 

kołkaʼ, susmeĩgti ʽspiąć włosy szpilkąʼ. Refl. smeĩgtis ʽwdzierać się w szkodę (o bydle); 

wtykać się, przenikać do wnętrza czego; sięgać po co; starać się, dążyć do czegoʼ, įsismeĩgti 

ʽutkwić, wbić się; wryć się (w pamięć)ʼ, stovė́ti kaĩp įs̃meigtas ʽstać jak wryty, bez ruchuʼ. 

Formacja na SP/SE smeig-, która została dotworzona – jako prs. transitivum o suf. -i̯a- – do 

SZ smig-, por. smìgti ʽzatapiać się, wpijać się w ciałoʼ. Historycznie smig- należało do SE 

smeg-, por. smègti, smeñga m.in. ʽwnikać (o ostrzu), zagłębiać się w czymʼ. Stosunek 

apofoniczny smeig- ⇐ smig-/smeg- ma paralele w kreik- ⇐ krik- (dawny SE krek-), pleit- ⇐ 

plit- (d. SE plet-) i skreib- ⇐ skrib- (d. SE skreb-). Inaczej LEW 842, który odsyła aż do pie. 

*smē(i)g- — Drw. sméiginti ʽwtykać, wbijać (kół)ʼ, nomina: smeigà ʽtyka, tyczkaʼ, smeigė ̃

ʽszpilkaʼ, smeigenà ʽoszczepʼ, smeĩgtas ʽszpilka jako ozdoba (kapelusza, ubrania); długa 

tyka; pręt, np. ze staliʼ, smeigtùkas ʽpinezkaʼ. — Neoapofonia smig- ⇒ smaig-: smaigýti 

(zob.). 

 smėl̃is 2 p.a., smėlỹs, -io 4 p.a. ʽpiasekʼ (łot. smēlis ʽdrobny piasekʼ) — pierwiastkowa 

długość *(s)mēl-V jest zapewne wtórna i tłumaczy się derywacją formy antewokalicznej od 

antekonsonantycznej *(s)mēl-C, jaką widać w syn. sméltis 1 p.a., war. smeltìs 4 p.a. Z kolei 

sméltis, smeltìs może być derywatem apofonicznym od starszej formacji na SZ smìltis 1 p.a., 

smiltìs 4 p.a. (zob. s.v. smiltìs). Stosunek SZ īR ⇒ SP ēR widać m.in. w bìržis ⇒ béržas; 

vìlgti ⇒ vélgti i pažìnti ⇒ žénklas. — Drw. apýsmėlis ʽrola przy piaskuʼ, príesmėlis ʽgliniasty 

piasekʼ, smėlė́tas ʽpiaszczystyʼ, smėlýnas ʽpiaski, miejsce piaszczyste, piaszczysta rolaʼ. Cps. 

drìbsmėlis ʽlotny piasekʼ (por. drìbzantas), smėl̃iakalnis ʽwydma piaszczysta, góra piaskuʼ 

(por. kálnas). Vb. denom. smėliúoti ʽposypywać piaskiemʼ. — N.m. Smėliaĩ 3x, Smėlỹnė 4x. 

— SP-C: smélta 1 p.a. ʽpiaszczysta gleba, czarnoziem zmieszany z piaskiemʼ (war. sméltas, 

sméltė, sméltis f.), smelt̃ys 4 p.a. f.pl. ʽdrobny piasekʼ. 

 smelk̃ti, smelk̃ia, smelk̃ė (war. smélkti), zwykle impers. smelk̃ia ʽboli (ucho, ząb, 

głowa), kłuje (w boku), łamie (w kościach, w łokciu)ʼ, nusmelk̃ti ʽsilnie zaboleć; przeniknąć, 

ogarnąć, tknąć (o wrażeniu, uczuciu, myśli), por. Nẽrimas manè nùsmelkė ʽOgarnął mnie 

niepokójʼ. Baisì mintìs jį ̃ nùsmelkė ʽStraszna myśl przeszła jej przez głowęʼ; pérsmelkti 

ʽprzeniknąć, przeszyć – o ostrym, kłującym bóluʼ. Wygląda na dyferencjację znaczeniową 

względem smelk̃tis ʽcisnąć sięʼ (zob.), ale kwestia ta wymaga jeszcze badania. Ze zmianą lk 

> lg: smelg̃ti, smelg̃ia. — SZ smilk-: smilk̃ti, smilk̃sta, smilk̃o ʽzaczynać boleć, łamać w 

kościach; cierpnąć – o ręce, nodzeʼ (war. smilg̃ti), smilksė́ti, smìlksi, smilksė́jo ʽkłuć z wolna, 

często, dolegać częstym kłuciemʼ, smìlkterėti ʽkolnąć, ukłućʼ. Por. interi. smìlkt o wrażeniu 

ukłucia, o pojawieniu się bóluʼ, smýlkt o silnym ukłuciu. 

 smelk̃tis, smelk̃iasi, smelk̃ėsi refl. 1. ʽcisnąć się, leźć przeciskając się, wtłaczać sięʼ, 2. 

ʽo dymie, czadzie: przenikaćʼ, prasismelk̃ti ʽprzecisnąć się (w tłumie)ʼ. — Tr. smelk̃ti, -ia, -ė 

1. ʽo gęsto rosnących roślinach, drzewach: zagłuszać, zasłaniać, zabierać światło słońcaʼ 

(Žolę žolės, medį medžiai smelkia, kad tankiai auga ʽJak gęsto rosną, to ziele zagłusza ziele, 

a drzewa drzewoʼ), 2. ʽcisnąć, dręczyć, ciemiężyćʼ, 3. ʽpuszczać dym, kadzićʼ, 4. ʽpalić 

tytońʼ, nusmelk̃ti ʽzagłuszyć roślinęʼ, też intr. ʽzwiędnąćʼ (Šienai padžiūsta ir žolės nusmelk 

ʽSiano schnie a trawy więdnąʼ), DP ʽzagłuszyć, zadusićʼ. Bez dobrej etymologii, zob. LEW 

843. — SZ smilk-: smilk̃ti m.in. ʽkopcić się, dymić sięʼ (zob.). — SO smalk-: smalkìnti 1. 

ʽzagłuszać roślinyʼ, 2. ʽpuszczać dym, kadzić; zaczadzać; palić tytoń; palić mokrym 

drewnemʼ, smalkýti ʽpuszczać dym, zadymiać; wędzićʼ, też ʽpalić tytońʼ. Postverbalia: 

smalkà (zob. smalkà I), smalk̃ės (zob.), smalkùmas ʽczad, zaczadzenieʼ, smalkùs ʽzakopcony, 

zaczadzonyʼ. 

 smérdė 1 p.a. gw. ʽodarta ze skóry żaba używana jako przynęta przez łowiących rakiʼ: 
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Su smérde vėžius gaudo ʽŁapią raki na «smerdė»ʼ. Pula kaip vėžiai ant smérdės ʽLezą jak 

raki na «smerdė»ʼ. War. smerd̃is m. NDŽ; zmienione zakończenia: smérlė, smérsė. 

Izolowana w jęz. litewskim formacja na SP/SE smerd- od SZ smird-, por. smirdė́ti 

ʽśmierdziećʼ, smìrstu, smìrsti ʽzacząć śmierdziećʼ. Objaśnienie wyrazu umożliwia 

odpowiednik łot. smer̂de 1. ʽsmród, fetorʼ, 2. ʽcuchnące mięsoʼ, 3. ʽprzynęta na rakiʼ, 

ponieważ jest on przejrzystym drw. postwerbalnym od smer̂dêt, smerdêt ʽnapełniać 

smrodemʼ, smerdinât ts.578 Stosunek łot. smer̂de : smer̂dêt przemawia za wywodem smérdė 

od zanikłego czas. *smérdėti ʽśmierdziećʼ. Ten ostatni należał wraz z lit. mérdėti i érdėti do 

typu wytworzonego neoapofoniczną regułą SZ īRT ⇒ SP ēRT, por. smìr(stu) ⇒ *smēr(dėti) 

jak mìr(štu) ⇒ mér(dėti) i ìr(stu) ⇒ ér(dėti). Etymologicznym znaczeniem smérdė byłoby 

ʽcoś śmierdzącego, cuchnącegoʼ, podobnie jak w wypadku smársas ʽcuchnąca przynęta na 

wilki, rakiʼ, gdzie smārs- jest SP/SO od neopwk. smīrs- jak w smìrstu. — Vb. denom. 

smérdėti ʽłowić raki na «smerdė»ʼ (Skūrą numoviau varlei, eidamas smérdėti JU ʽIdąc na raki 

odarłem żabę ze skóryʼ).  

 smerk̃ti, smerkiù, smerkiaũ ʽosądzać, potępiać, piętnowaćʼ, pasmerk̃ti ʽpotępić 

(postępek), skazać (na karę, na nędzę)ʼ, drw. pasmerkimas DP ʽpotępienie, sąd, zatracenieʼ, 

refl. smerk̃tis ʽwciskać się, wtłaczać sięʼ, įsismerk̃ti ʽwedrzeć się, wtargnąć gdzieʼ. SO smark-

: smarkùs stlit. ʽsrogi, okrutny, haniebnyʼ (zob.). Brak refleksów na SZ †smirk-, †smurk-. 

Problematyczne. Wskazano tylko na związek z dn. gw. schmorgen ʽgłodować, biedować, 

klepać biedęʼ (LEW 845). Być może, że istnieje połączenie via s-mobile z czas. merkiù, 

merk̃ti ʽzamaczać, moczyćʼ (zob.). Ogniwem pośrednim w rozwoju znaczeniowym mogło 

być ʽplamićʼ, przen. ʽokrywać hańbąʼ.  

 smertelñas 4 p.a., smertélnas 1 p.a. stlit., gw. ʽśmiertelny, podlegający śmierci; 

powodujący śmierć, zabójczy; o grzechu: zagrożony utratą zbawieniaʼ — zapoż. ze stbłr. 

smertelьnyj, por. błr. smjartė́lьny (⇐ pol. śmiertelny). SLA 202, LEW 844: wprost z pol. Zob. 

też smert̃nas. — Drw. smertelnastis DP ⇐ pol. śmiertelność; smertelnybė ʽśmiertelnośćʼ, 

smertelningas KN ʽśmiertelnyʼ, smertelnystė a. smertelnumas ʽśmiertelnośćʼ. 

 smert̃is, -ies 2 p.a. f., smertìs 4 p.a. f., smert̃is, -čio 2 p.a. m. stlit., gw. ʽśmierćʼ — 

zapoż. ze stbłr. smertь, -i, por. błr. smercь, -i f. (SLA 202, ZS 50, Borowska 360, LEW 844, 

ALEW 947n.). Por. Vagį galėjo ir smerčióp sūdyti ʽZłodzieja mogli nawet na śmierć osądzić 

(skazać)ʼ. Ne savo smert̃im mirė ʽNie umarł swoją śmierciąʼ [został zabity, zginął]. Smert̃in 

prilupė poną ʽZbili pana na śmierćʼ. Adv. smerč̃ium ʽna śmierć, śmiertelnieʼ (Krito ir 

užsimušė smerč̃ium), į smert̃į ʽwcale, całkiem, zupełnie, kompletnieʼ (por. pol. na śmierć 

zapomniałem), smert̃in sopa ʽbardzo boliʼ, pasigėrė smert̃in ʽbardzo się upiłʼ (por. pol. pić na 

umór ʽbez umiaru, bez opamiętaniaʼ). — Adi. smertiškas BRP, MT ʽśmiertelnyʼ, smert̃inis, 

smertìnis ʽśmiertelny; przeznaczony dla nieboszczyka, do trumnyʼ. Zob. też smertelñas i 

smert̃nas. 

 smert̃nas, -à 4 p.a. gw. ʽbędący w obliczu śmierci, ledwo żywyʼ — zapoż. ze stbłr. 

smertnyj ʽpodlegający śmierci, powodujący śmierć, znamionujący śmierć, śmiertelnyʼ, por. 

błr. smértny, -aja. — Drw. smertnaĩ sergąs ʽśmiertelnie choryʼ.  

 smetonà 2 p.a., gen.sg. smetõnos stlit., gw. ʽśmietana, tłuszcz zbierający się na 

powierzchni mlekaʼ, SD «śmiotana» — zapoż. ze stbłr. smetana, por. błr. smjatána, -y, pol. 

 
578 Inne postverbalia od łot. smer̂dêt, smerdêt to smȩrdakli m.pl. ʽludzkie odchodyʼ, smer̂deklis ʽśmierdziel, 

Stänkererʼ, smer̂dekļi ʽcuchnące odchodyʼ, smerd̃ele ʽniechlujna, brudna kobietaʼ (też jako obelga), smer̂delis 

ʽktoś brudny, cuchnący, śmierdziel; krzew bzuʼ, smer̂ža ʽsmierdzielʼ, por. ME III, 959n. — Z litewskiego 

można dorzucić smerdulaĩ m.pl. ʽsmródʼ (Kaip tu išbūni tuosa smerduluosa?! ʽJak ty wytrzymujesz w tym 

smrodzie?!ʼ) i smerdžiū̃nas ʽczarne porzeczkiʼ (kalka z ros. smoródina). 
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śmietana (SLA 202, LEW 845; brak w ALEW). War. smetõnė (por. grietìnė); m. smetõnas (ZS 

50), też pl.t.: Smetonùs parduoda motriškelės ʽKobiety sprzedają śmietanęʼ. — Drw. 

smetonėl̃ė ʽśmietankaʼ, smetõninas ʽpowalany śmietanąʼ, smetonìnga – mówi się o krowie, 

dającej tłuste mlekoʼ, smetonúotas ʽpowalany śmietaną; siwowłosyʼ. Cps. smetongalṽė bot. 

ʽpełnik, Trolliusʼ, smetongalṽis, -ė ʽjasnowłosyʼ (dosł. ʽśmietanogłowyʼ, por. galvà), 

smetõnžolė bot. ʽpełnik, Trolliusʼ (por. žolė)̃. — Nazw. Smetonà. N.m. Smetõnińkės, n.rz. 

Smetõnupis, n. góry Smetõnakalnis. 

 smìčius, -aus 2 p.a. NDŽ ʽsmyczek do skrzypiecʼ — drw. wsteczny od *smičkas a. 

*smičkus, co zapożyczone z pol. smyczek, -czka lub ros. smyčók, -čká. Paralela: kañčius ⇐ 

kančiùkas (z błr. kančúk). Por. Brückner 1877, 135, LEW 845. DLKŽ zaleca zastąpienie 

smìčius przez strỹkas (jest też neol. griežìklis). — Drw. smičėl̃as ʽsmyczekʼ (war. smìčėlas, 

smičelius LEX), smičẽlė i smičiõlas ts. Vb. denom. smičiúoti ʽgrać na skrzypcachʼ. 

 smìdras 2 p.a., smỹdras 2 p.a. bot. 1. ʽroślina ozdobna Asparagusʼ, 2. ʽjadalna łodyga 

tej roślinyʼ — stoi w związku z przymiotnikiem łot. smidrs, smīdrs (smuĩdrs) ʽsmukły, 

strzelisty (o drzewie), szczupły; giętki, gibkiʼ. Formacja na -ra- od osnowy smid-/smyd-, 

która pozostaje niejasna. Por. LEW 845, ME III, 967. — Cps. gw. smìdramedis ʽmodrzew, 

Larixʼ (por. mẽdis), smìdraeglė ts. (por. ẽglė). Zob. też šparãgas. 

 smiẽlnas, -à 4 p.a. wsch.-lit. 1. ʽśmiały, odważnyʼ (Nebūk tokis smiẽlnas!), 2. ʽo koniu: 

chyży, szparkiʼ — zapoż. z błr. gw. smélny ʽśmiały, odważnyʼ (war. do smély, por. stbłr. 

smělyj, ros. smélyj). Należy do typu smert̃nas, stõlnas. Z obocznym tematem: smielnùs, -ì 4 

p.a. Drw. smiẽlniai adv. ʽśmiało; mocno, silnieʼ (por. błr. gw. smélna, smélьna ʽśmiałoʼ, PZB 

4, 503). — War. z samogłoską e: smelñas, -à ʽśmiałyʼ, częściej smelnùs, -ì – z rozwiniętą 

paletą znaczeń: 1. ʽumiejący wszędzie wleźć, wścibskiʼ (syn. landùs), 2. ʽo koniu: chyżyʼ, 3. 

ʽo wodzie: wartkiʼ, 4. ʽo spojrzeniu: przenikliwyʼ, 5. ʽo kamieniu: poręczny do rzucaniaʼ. 

Oboczność smiẽlnas/smelñas staje w jednym rzędzie z piẽlčiai/pelč̃iai oraz z arielkà/arelkà i 

karietà/karetà. LKŽ zaznacza słowiańskie pochodzenie przy smiẽlnas, ale nie przy smelñas, 

smelnùs. 

 smìgti, smingù, smigaũ 1. ʽzagłębiać się, wpijać się, zatapiać się (o zaostrzonym, 

spiczastym przedmiocie)ʼ, 2. gw. ʽpogrążać się w bagnie, zapadać się w głąb, wklęsaćʼ, 3. 

gw. ʽo wietrze: przenikać przez odzienieʼ, įsmìgti ʽwbić się w co, utkwić w czym; wpić się w 

ciałoʼ, przen. ʽwryć się w pamięćʼ — inchoativum z prs. infigowanym od SZ smig- ⇐ SP 

smeg- jak w smègti ʽzapadać się, wklęsać; o ostrzu: wnikaćʼ. Innowacyjny SZ typu ReT ⇒ 

RiT ma paralele w bred- ⇒ brid- (brìsti), plet- ⇒ plit- (plìsti) i trek- ⇒ trik- (trìkti). — Drw. 

smìgė ʽlanca; zabawa polegająca na rzucaniu noża skierowanego ostrzem w ziemięʼ (Smigè 

eiti), smigùs ʽprzenikliwy, przeszywający (o wzroku, spojrzeniu)ʼ, war. smiglùs. — WSZ 

smyg-: smygsóti ʽbyć utkwionym, tkwić; zapaść w pamięci i trwać; mieć wzrok w czym 

utkwionyʼ. — Neoapofonia smig- ⇒ smaig-: smaigýti (zob.). 

 smìlga 1 p.a. 1. bot. ʽmietlica, roślina z rodziny traw, Agrostisʼ, 2. przen. ʽktoś chudy i 

wysokiʼ. War. smilgà 4, 3 p.a., też m. smìlgas 1 p.a. Odpowiada łot. smil̂ga, smilg̃a 

ʽmietlicaʼ. Nie ma pewnej etymologii, zob. LEW 846. Jeśli smìlga pochodzi z sonoryzacji 

*smilka579, to jest to drw. dewerbalny od smelkiù, smelk̃ti m.in. ʽzagłuszać roślinyʼ (zob.). 

Akut niejasny. — Drw. smilgáitė bot. ʽbrodobrzanka, Catabrosaʼ, smilg̃ė ʽmiotła z mietlicyʼ, 

smilgẽnė bot. ʽśmiałka, Airaʼ lub ʽśmiałek, Deschampsiaʼ, smilgýnas ʽmiejsce zarośnięte 

mietlicąʼ, smìlginė 1. ʽmiotła z mietlicyʼ, 2. ʽwódka pędzona z żyta zmieszanego z mietlicąʼ. 

Vb. denom. nusmilgė́ti ʽpokryć się, zarosnąć mietlicąʼ (⇒ smilgė́tas ʽzarośnięty, 

 
579 Por. smilginỹs < smilkinỹs; spilgà < spilkà. Ponadto: gulb̃ė z *kulpė; velbẽsas ʽkto szepleniʼ ob. švelpẽsas; 

vertélga ob. vertélka ʽhandlarzʼ (s.v. vers̃ti). Z jęz. łotewskiego por. np. smulgans < smulk̃ans ʽszczupłyʼ.  
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zachwaszczony mietlicąʼ), nusmilg̃ti, -smilg̃sta, -smilg̃o ʽzarosnąć mietlicąʼ. — N.m. Smilg̃iai 

17x (z metatezą l: Smigliaĩ), Smilgẽliai 4x, Smilgýnai, Smilgỹnė (⇒ Smilgìniškė 4x), 

Smilg̃iškis. 

 smilkinỹs, -io 3 p.a. ʽskroń, boczna część czołaʼ. War. ze zmianą lk > lg: gw. smilginỹs. 

Może do czas. smilk̃ti m.in. ʽzaczynać boleć; cierpnąćʼ (zob. smelk̃ti), znacz. etym. ʽból w 

skroniachʼ. Por. smilk̃inį skaũda ʽczuję ból w skroniachʼ, smilkulỹs ʽuciskający, przenikliwy 

bólʼ (Šone mano dieglys diegia, smilkulỹs smelkia, verulys veria ʽKłuje mnie w boku, czuję 

przenikliwy bólʼ). 

 smilk̃ti, smilk̃sta, smilk̃o 1. ʽpalić się bez płomienia, tlić sięʼ (SD <smiłgstu> «tłam, 

tła»), 2. ʽkopcić się, dymić się; wędzić sięʼ, 3. ʽparować – o ziemiʼ, 4. ʽkurzyć się – o 

drodzeʼ, 5. ʽo deszczu: mżyć, kropićʼ, nusmilk̃ti ʽokadzić się, zakopcić sięʼ, prismilk̃ti 

ʽnapełnić się dymem, czademʼ — intransitivum na -sta- ze SZ smilk- ⇐ smelk-, por. smelk̃tis 

ʽcisnąć się, wtłaczać sięʼ. Neopwk. smilkst-: smilkstė́ti ʽtlić sięʼ (por. rūkstė́ti ⇐ rū̃ksta). — 

Caus.-iter. smilkýti a. smilkìnti ʽkadzić, okadzać; palić (tani) tytońʼ. Neoosn. smilky-: 

smilkỹklė ʽkadzielnicaʼ, smilkýtuvas ts. Neoosn. smilkin-: smilkinýčia ʽpodkurzacz 

pszczelarzaʼ. — Nomina: smilkalaĩ m.pl. ʽaromatyczne zioła do spalania w kadzidle; dym, 

woń z kadzidłaʼ, smilk̃alas ʽkadzidłoʼ. 

 smìlti, smylù (war. smilstù), smilaũ, z prvb. į-, pa-, pra- ʽpo skosztowaniu czego nabrać 

chęci, apetytu, rozsmakować się, rozłakomić sięʼ (Gavęs medaus ragauti, pasmìlsta medų 

valgyti ir smailauja prie medaus ʽGdy dostał miodu do skosztowania, rozłakomił się na 

niegoʼ), įsmìlti ʽzacząć lubić smak czego, rozsmakować się, zasmakować w czymʼ (Vyras 

įsmìlo į arielka ʽMąż zasmakował w gorzałceʼ. Įsmìlo kaip kiaulė į bulves ʽRozsmakował się 

jak świnia w kartoflachʼ) — vb. denominativum do przym. smilùs ʽłasy, łakomy; ciekawski, 

wścibski; palący się do czegoʼ. Drw. nesmìlis ʽktoś wybrednyʼ, smìlius ʽpalec wskazującyʼ 

(znacz. etym. ʽsłużący do kosztowaniaʼ, por. syn. laĩžius właśc. ʽpalec, który się oblizujeʼ). 

— SO smal-: smalùs ʽciekawy, łakomyʼ, ⇒ smaliū̃gas ʽłakomy, łasy, ciekawyʼ (co do 

sufiksu zob. GJL II, § 501). Częściej niż smalùs używa się form smalsùs lub smalstùs (zob. 

smalsùs, smálti). — WSO smol- (*smāl-): smõlis ʽsmakołykʼ, smolỹs a. smõlius ʽsmakosz, 

łakomczuchʼ, ⇒ vb. denom. smoliáuti ʽszukać smacznych kąsków, smakołyków, wyjadać 

ukradkiem, łasowaćʼ, smoliavóti ts. — SE: smelnùs ʽten co wszędzie wlezie, zajrzy, 

wścibski; szybki (koń), bystry (strumień), silny (wiatr), celnie rzucający; (kamień) wygodny 

do rzucaniaʼ, war. smelñas. — Na gruncie derywacji apofonicznej CiC ⇒ CaiC (por. mil- ⇒ 

maĩlius) pojawił się w tej rodzinie st. pełny o postaci dyftongicznej smail-, por. smailùs m.in. 

ʽłakomy na przysmaki, pożądliwyʼ (inaczej LEW 839). — Etymologia opisanej grupy form 

nie jest zdecydowana. Może do SE smel- jak w łot. smel̂t, smeļu, smêlu ʽczerpać, 

zaczerpywać (płyn); uderzać, ciąć (ostrym nożem)ʼ, iter. smals̃tît ʽczerpać; chłostaćʼ.  

 smiltìs 4, 3 p.a., acc.sg. smilt̃į a. smìltį; smìltis 1 p.a. f. ʽpiasekʼ i ʽpiaszczysta ziemia, 

glebaʼ. Z innymi tematami: smìlta, smìltė, smiltė,̃ pl.t. smìltai, smilt̃ys a. smìltys. Dewerbalna 

formacja z suf. -ti- typu skiltìs/skìltis (*skḷH-). Odpowiednik łot. smìlts ʽpiasekʼ, war. z 

insercją k: smil̂kts2, smìlkts2 (może na skutek adideacji do adi. smal̂ks ʽdrobny, miałkiʼ, por. 

LEW 847). Gdy się zestawi obok siebie formy smìltai ʽpiasekʼ i mìltai ʽmąka, roztarte ziarna 

zbożaʼ, to nasunie się przypuszczenie, że nazwa ʽpiaskuʼ może stać w związku z nazwą 

ʽmąkiʼ; wspólny mianownik: ʽcoś rozkruszonego, roztartego, miałkiegoʼ. Różnica formalna 

sprowadza się do s-mobile580. To prowadzi do pwk. pie. *melh2-/*mḷh2- ʽkruszyć, rozcierać, 

 
580 Por. smaĩgstas ob. maĩkstas; smùkti ob. mùkti oraz słow. mŭknǫti; sniẽgas : łac. nix, nivem. LEW 947 

zestawiał smiltìs/smìltis raczej z norw. smola ʽmiażdżyć, kruszyć, mlećʼ i goc. smals ʽdrobny, niewielkiʼ, ir. 

smal ʽpył, kurzʼ.  
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mlećʼ (LIV
2 432n.), do którego zalicza się m.in. scs. meljǫ, mlěti ʽmlećʼ i na SO lit. malù, 

málti (zob.). Porównywalne refleksy na SZ są w germańskim, por. goc. mulda ʽpył, kurzʼ, 

stang. molde ʽsypka ziemia; rolaʼ, stisl. mold i stwn. molta ʽziemiaʼ, nwn. Mulm m. ʽpył 

ziemny; próchnoʼ. Alternant psł. *mělŭ ʽsubstancja drobno roztarta, pokruszonaʼ Por. SP s.v. 

smėl̃is. — Drw. smiltaĩnis ʽkamień piaskowiecʼ, smiltė́tas ʽpiaszczysty, zapiaszczonyʼ, 

smiltýnas ʽpiaski, ziemia piaszczysta, grunty nieurodzajneʼ, smìltininkas ʽpiaskarz, kto kopie 

lub wozi piasekʼ, smilt̃ys f.pl. ʽdrobnoziarnisty piasekʼ (smilčių̃ laĩkrodis ʽzegar piaskowy, 

klepsydraʼ), też ʽpiasek nerkowy, pęcherzowy; płatki popiołuʼ. Cps. dỹksmiltė ʽpiaszczysta 

glebaʼ (por. dỹkas), smilt̃kalnis ʽpiaskowa góraʼ (por. kálnas), trýdsmiltė (por. trydà s.v. 

tríesti). — Nazw. Smilt̃inis, Smilt̃ininkas (Smiltniekas ⇐ łot. Smiltnieks). N.m. Smiltýnai, 

Smiltìnė 3x, Smiltỹnė 6x, Smiltiniaĩ.  

 smird̃as 2 p.a. 1. stlit. ʽchłop pańszczyźnianyʼ (SLA 202), 2. przen. ʽniegodziwiec, 

łajdakʼ (gw.), ʽszelma, gałgan, hultajʼ (BRB ʽBube, Schalk, Bösewichtʼ) — zapoż. ze strus. 

smĭrdŭ ʽchłop poddanyʼ, por. ros. smerd ʽwieśniakʼ, stbłr. smerdъ, błr. smerd, pol. przest. 

smard). Stąd też łot. smirds ʽchłop poddanyʼ. Znacz. etym. ʽktoś cuchnący, śmierdzielʼ. Zob. 

Būga, RR II, 578n., który używa w definicji znaczeniowej wyrazów ros. smerdjuk, vonjučka i 

porównuje je z lit. gw. smìrda c. ʽśmierdzielʼ. — Jako feudalny termin społeczny smirdas 

stało w opozycji do bajõras ʽszlachcicʼ. Por. wzmiankę z 1362 r.: Algard similiter cum suis 

bayoribus et smyrdens (Būga, ibid.). Młodszy jest war. smerd̃as ʽchłop pańszczyźnianyʼ ⇐ 

ros. błr. smerd. Zob. LEW 847, REW II, 671, ĖSBM 12, 213n. 

 smirdė́ti, prs. smirdžiù (3 os. smìrdi, war. smìrda, smìrdžia, smìrsti), prt. smirdė́jau 

ʽwydzielać przykrą woń, śmierdzieć, cuchnąćʼ. SD smirdu: «cuchnę; śmierdzę» (syn. kvepiu 

piktai), smirdu kaip ožys «parkotem śmierdzę». Odpowiedniki bsł.: łot. smir̂dêt, -u, -ẽju ts. 

oraz psł. *smĭrděti, *smĭrždǫ ʽśmierdziećʼ, por. scs. smrŭděti, smrŭždǫ ʽὄζεινʼ, ros. smerdétь, 

-žú, czes. smrdět, -ím, pol. śmierdzieć, -dzę (BSW 271, LEW 847n., Derksen 2008, 457). 

Zwraca uwagę fakt, że pierwiastkowi bsł. *smird- nie towarzyszy werbalna forma na SE 

*smerd- (nomen smérdė jest neologizmem, zob. s.v.). Nawiązanie zewnętrzne stanowi łac. 

merda f. ʽodchody, kał, nieczystościʼ < *(s)merd-eh2-, znacz. etym. ʽto, co śmierdzi, 

cuchnieʼ, por. de Vaan 374. Prowadzi to do rekonstrukcji praformy z s-mobile od pie. 

*(s)merd- ʽśmierdzieć, (übel) riechenʼ, por. IEW 970, LIV
2 570. — Inchoativum na -sta-: 

smìrsti, smìrsta (*smird-sta), susmìrdo ʽzacząć śmierdzieć, zaśmierdzieć sięʼ, pasmirstu SD 

«wśmiardnąć się» (pasmirdįs SD «wśmiardły, stęchły»). Odpowiednik łot. smir̂st, smir̂stu, 

smir̂du ts. Reanaliza formy infinitiwu jako smìrs-ti prowadzi do neopwk. smirs-, por. 

smìrsdinti ʽdoprowadzić do zaśmierdnięciaʼ, smirsnóti ʽstęchnąć, zacząć śmierdzieć – o 

mięsieʼ, smirs̃kus ʽśmierdziel – o kimś brudnym, cuchnącymʼ: Smirs̃kus bezda, o pirskus 

perdžia (por. pirs̃kus, tríeskus, turs̃kus). Do smirs- jest alternant na SO: smársas (zob.). — 

Causativum na -in- (ale bez apofonii, w przeciwieństwie do smardìnti, zob.): smìrdinti 

ʽsmrodzić, wydawać smród, napełniać smrodem (np. o palącym tytoń)ʼ. War. przest. 

smìrdyti. Neoosn. smirdin-: smirdinė́ti ʽchodzić po miejscach, gdzie cuchnie, np. o moczydle 

lnuʼ, smirdinỹs ʽmarne zajęcieʼ. — Nomina od smird-: smirdà ʽsmródʼ, smìrda c. 

ʽśmierdzielʼ, smird̃alas ʽsmród, fetor; rzecz cuchnącaʼ (⇒ smirdãlis ʽśmierdzielʼ, smirdãlius 

ts.), smird̃as ʽsmród; coś cuchnącegoʼ, przen. ʽśmierdziel, brudas; gamońʼ, smirdėlė ̃ a. 

smirdėl̃ė bot. ʽbez hebd, dziki bez, Sambucus ebulusʼ, 2. ʽpluskwa, Cimexʼ, 3. ʽktoś brudny, 

cuchnącyʼ, smirdėl̃is bot. ʽświerząbek, Chaerophyllumʼ, smirdulys a. smird̃ulis ʽsmródʼ (SD 

«smrod»), smirduõklė bot. ʽkrwawnik, Achillea millefoliumʼ (neosuf. -uokl-, por. girtuõklės), 

smirduõlė bot. ʽczarna porzeczka, Ribes nigrumʼ (por. sufiks w spañguolė; co do znaczenia 

por. ros. smoródina, nwn. Stinkbaum ts.). — SO smard-: smardìnti (zob., tam też nomina z 

osnową smard-). 
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 smõgos 4 p.a., smógos, -ų 1 p.a. f.pl. gw. 1. ʽsuchość w ustach, gardle, na języku; 

pierzchnięcie warg wskutek upału, gorączki, pragnieniaʼ, 2. ʽprzykry smak w ustach, gęsta 

ślinaʼ — pluralizacja form smogà, smóga, oddających zapożyczone błr. smáha ʽpragnienie, 

uczucie suchości w ustach, przełykuʼ (smáhnucь ʽwysychać – o wargach, ustach, gardleʼ, 

ĖSBM 12, 204), pol. smaga ʽsuchość w ustach, pragnienieʼ. LEW 848 niesłusznie suponował 

związek z czas. smõgti ʽuderzyć, zdzielićʼ. — Vb. denom. smogóti a. smógoti ʽpierzchnąć – o 

wargachʼ, smogė́ti ts. 

 smõgti, smogiù (war. smagiù), smogiaũ 1. ʽniespodziewanie a mocno uderzyć, zadać 

ciosʼ, 2. ʽzaatakowaćʼ, 3. ʽcisnąć, rzucić (o ziemię, w twarz)ʼ, atsmõgti ʽodeprzeć atakʼ, 

įsmõgti ʽchlasnąć, smagnąć czym; upić sięʼ, tr. ʽporazić; wtrącić do więzieniaʼ, nusmõgti 

ʽzabićʼ, susmõgti ʽzdzielić, wymierzyć ciosʼ. Dewerbalne nomina: smõgis ʽcios, raz, silne 

uderzenieʼ, sùsmoga laukų̃ ʽzbieg dwu pól, granica między polamiʼ. Dawny paradygmat 

łączył w sobie temat prs. na SO smag- i temat non-prs. o formie WSO *smāg-, podobnie jak 

np. w wypadku vagiù, võgti. Z synchronicznego punktu widzenia smăg- jest derywatem na 

SZ od SP *smāg- (por. ãtšakas : šókti; spragùs : sprógti. Osobno zob. smagùs. — WSO 

smog- ma odpowiednik w słowiańskim smag- < pbsł. *smāg-, por. ros. gw. smagátь ʽbić, 

uderzać, chłostaćʼ, ukr. smaháty ts. (ros. smága ʽżar, płomień; uczucie suchości w ustach, 

pragnienieʼ), pol. smagać ʽuderzać biczem, rzemieniemʼ, gw. ʽ(o wietrze, deszczu) wiać z 

siłą, mocno padać, zacinaćʼ. Dalsze związki niepewne, por. LEW 848, Boryś 561. Leskien 

1884, 366 sugerował związek apofoniczny ze smengù, smègti ʽzapadać się, wklęsaćʼ. 

 smõkas 2 p.a. 1. stlit., gw. ʽsmakʼ (m.in. BRB), 2. ʽzapach, smródʼ (Toks bjaurus 

smokas puola į nosį ʽTaki przykry zapach bije w nosʼ) — zapoż. ze stbłr. smakъ, błr. smak, -

u ⇐ pol. smak, -u (⇐ śrwn. smak, smacke, por. nwn. Geschmack m.). Zob. SLA 202, ZS 50, 

LEW 848, ALEW 949. War. z nagłosem šm-: šmõkas (Litwa pruska). Zob. też šmekiúoti. — 

Drw. besmõkis ʽniesmaczny; bez gustuʼ (syn. beskõnis) i ʽnieokrzesanyʼ (Jis tai jau tikras 

besmõkis), smokaũnas ʽsmaczny; pachnącyʼ, też ʽpociągający, ponętnyʼ. Do tego smõčnas a. 

smočnùs ʽsmacznyʼ ⇐ stbłr. smačnyj, błr. smáčny, pol. smaczny (war. šmõčnas, šmočnùs). — 

Vb. denom. smokavóti ʽbyć smacznym, przypadać komu do smaku, smakować; pachniećʼ i 

ʽkosztowaćʼ ⇐ stbłr. smakovati, błr. smakavácь, pol. smakować (war. smakuoti, m.in. stlit.). 

Rodzimym denominatywem jest pasmõkelėti ʽspróbować, jak smakuje, skosztować potrawy, 

napojuʼ. 

 smõrinos 1 p.a. LZŽ f.pl. ʽgłówki lnu przeznaczone do suszeniaʼ. Niejasne. 

 smõžyti, smõžiju, smõžijau stlit., gw. 1. ʽsmażyć, opiekać na tłuszczu (mięso, rybę, 

ziemniaki)ʼ, 2. ʽdusić z przyprawamiʼ — zapoż. z błr. smážycь, -žu, -žycь, pol. smażyć. War. 

šmõžyti. Por. SLA 202, ZS 50, LEW 849 (brak w ALEW). 

 smū̃gis, -io 2 p.a., smūgỹs 4 p.a. 1. ʽnagłe i mocne uderzenie, cios komuś zadany, razʼ, 

2. ʽuderzenie, podmuch wiatru, uderzenie piorunaʼ, 3. ʽnagły napad, atakʼ, 4. ʽudar mózgu, 

apopleksjaʼ, baudõs smū̃gis ʽw piłce nożnej: rzut karnyʼ — konkretyzowane nomen actionis 

z suf. -i̯a- i WSZ smūg- ⇐ *smug-, por. smáugti ʽdławić, dusićʼ. Podobna budowa w ū̃gis ⇐ 

áugti; šū̃vis ⇐ šáuti. Por. łot. smūģis ʽkiełzno do zaciśnięcia pyska zarzynanej świniʼ (por. lit. 

smáugti ʽściskaćʼ, susmáugti ʽścisnąć, zewrzeć). Łotewski wyraz uchodzi za lituanizm (ME 

III, 970n.), trzeba tylko odnotować, że jego znaczenie wyraźnie różni się od litewskiego. — 

Vb. denom. smūgiúoti ʽzadawać ciosy, uderzaćʼ. 

 smuĩkas 2 p.a. 1. ʽskrzypceʼ, 2. ʽzrobiona z gałęzi prymitywna bronaʼ — zapoż. ze 

stbłr. smykъ (w obu znaczeniach). War. smùikas, f. smùika (pl. smuikos), smuĩkė, smùikė. Lit. 

ui za rus. y też w muĩlas, tuĩnas. Por. SLA 203, LEW 849. Zob. też skripyčià i skripkà. — 

Drw. smuĩkininkas ʽskrzypekʼ, smuĩkius ts., gw. smuikõrius ts. Nazw. Smuĩkas, Smùikas, 
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Smùika, Smuikis b.z.a., Smuikỹs, patron. Smuikáitis, Smuikẽvičius. Vb. denom. smuĩkyti, -iju, 

-ijau ʽgrać na skrzypcachʼ, smuikúoti ts. 

 smùklė 2 p.a., smuklė ̃4 p.a. 1. ʽgrząskie miejsce, grzęzawiskoʼ (Neįleiskiat gyvolių į 

smùklę ʽNie wpuszczajcie bydła na grzęzawiskoʼ. Nevažiuok par pievą – didelė ten smùklė 

ʽNie jedź przez łąkę, tam bardzo grząskoʼ), 2. ʽzapadnia na wilkiʼ (Darė žmonės smuklès – 

vilkus gaudė, prigaudinėjo ʽRobili ludzie zapadnie, [w ten sposób] wilki łapaliʼ)581, 3. ʽpętla, 

stryczekʼ (drw. smùklinė ts.), 4. bot. ʽsitowie, Scirpusʼ, 5. bot. ʽsitowie igłowate, Eleocharisʼ, 

6. bot. ʽtrzcina pospolita, Phragmites communisʼ — formacja denominalna, oparta na przym. 

smuklùs ʽo gruncie: grząski, taki, w którym łatwo ugrzęznąć lub zapaść sięʼ (smuklì vietà 

ʽgrząskie miejsceʼ). Ten ostatni pochodzi od czas. smùkti m.in. ʽzapadać się, grzęznąćʼ (por. 

smukì vietà grząskie miejsceʼ). Paralele: kiblùs ⇐ kìbti; putlùs ⇐ pùsti (GJL II, § 166n.). 

Drw. smuklýnas a. smuklỹnė ʽgrzęzawiskoʼ. — W przenośnym użyciu smùklė to ʽszynk na 

wsi, karczmaʼ (przest.), por. Vyrai ir vėl į smuklę sulindo (susmuko) ʽMężczyźni znów zeszli 

się (zapadli) w karczmieʼ. Przesuwka znaczeniowa od ʽgrząskie miejsceʼ do ʽszynk, 

karczmaʼ wyraża aluzję do upijających się tam ludzi. Paralela semazjologiczna: łac. lustrum 

n. 1. ʽkałuża, moczarʼ, 2. ʽnora, legowisko dzikich zwierzątʼ i przenośnie 3. ʽdom nierządu, 

rozpustyʼ. Lit. pragarėl̃ė, formalnie zdrobnienie od prãgaras ʽotchłańʼ, oznacza ʽmiejsce 

grząskie, przez które trudno przejechaćʼ, a przenośnie ʽkarczmęʼ (⇒ pragorė ̃ ʽotchłańʼ ⇒ 

gõrė, gorė ̃ʽkarczmaʼ). Zob. też LEW 849.  

 smùkti, smunkù (war. smūkstù, smunkstù, smukstù), smukaũ 1. ʽspełzać, spadać, 

zsuwać się, złazić, obłazić (o skórze), wypadać (o włosach)ʼ, 2. ʽopadać, zapadać się (np. o 

chacie), grzęznąć (w błocie)ʼ, 3. ʽblaknąć (o kolorach)ʼ, 4. ʽsłabnąć (o mrozie)ʼ, 5. ʽtracić na 

wartości (o pieniądzu)ʼ, 6. ʽbiednieć, ubożeć, mizerniećʼ, 7. ʽpsuć się, pogarszać sięʼ, 8. 

ʽtracić dobre imię, reputacjęʼ, 9. ʽbiec prędko, umykaćʼ, 10. ʽpodziać się, znaleźć sobie 

miejsceʼ (Nė kur smùkti senam ʽStary nie ma się gdzie podziaćʼ). Cps. įsmùkti ʽwsunąć się, 

osunąć się, zapaść się, uwięznąćʼ, išsmùkti m.in. ʽwygłodnieć; wychudnąć, zmarnieć; o 

lodzie, śniegu: stopniećʼ, nusmùkti ʽzsunąć się; wypadać (o włosach); zbiednieć, zubożećʼ, 

pasmùkti ʽuciec, podbiec i podleźć pod coś; (w zimie) wpaść do wody i znaleźć się pod 

lodemʼ, prasmùkti ʽprześlizgnąć się, przekraść się niepostrzeżenieʼ, też ʽwygłodniećʼ (Šuo 

prasmùkęs piktas, t.y. išalkęs JU ʽWygłodniały pies jest złyʼ), susmùkti ʽzsunać się w dół (o 

pończosze, spodniach); zanurzyć się, pogrążyć się; zapaść się, zawalić się (o chałupie); 

rozmięknąć i rozleźć się, rozpaść się (o grzybie, gruszce, plastrze miodu)ʼ. Odpowiednik łot. 

šmukt, šmùku, šmuku ʽspełznąć, wymknąć sięʼ (š- wtórne, por. rzadki war. smukt). 

Nagłosowe s- alternuje z ø- (s-mobile), zob. osobno mùkti. Oboczna forma prs. smūkstù (= 

*smųkstu) polega na dołączeniu suf. -sta- do osnowy pierwotnie infigowanej, *smunk-stu 

(por. dųstù ⇐ dùsti). Brak lit.-łot. refleksów SE *smi̯au̯k- < pie. *smeu̯k-, por. stang. smūgan 

ʽpełzać, tulić sięʼ, stisl. smiúga ʽwcisnąć się, wśliznąć sięʼ, smuga ʽciasny otwórʼ (BSW 271, 

LEW 418, 849, LIV
2 571). — Drw. smukčióti ʽnie przylegać ściśle, zsuwać się, ześlizgiwać 

się, spadać (np. o butach)ʼ, smukdýti caus. ʽdoprowadzać do upadku, rujnować, niszczyćʼ, 

smukinė́ti ʽspadać, opadaćʼ, smùkinti m.in. ʽwiać – o zimnym wietrze; bić, chłostać, smagać 

koniaʼ, apsmùkinti ʽoblać, sparzyć wrzątkiem, np. kurę po oskubaniuʼ, užsmùkinti ʽ(zioła) 

zalewać wrzątkiem, zaparzaćʼ. Nomina: smukỹnė ʽgrząska łąkaʼ, smùklė (zob.), smuklùs 

ʽgrząski; szybko mięknący – o gotowanym mięsieʼ (war. muklùs), smukùs ʽgrząskiʼ (war. 

mukùs). — Nawiązanie psł. *smŭk-: *smŭknǫti > ppol. *smknąć > *msknąć (metateza), por. 

pol. omsknąć się ʽześlizgnąć sięʼ, wymsknąć się ʽwyślizgnąć sięʼ (Boryś 390). — SO smauk-: 

smaukýti (zob. smaũkti). — WSZ *smūk-: scs. smykati sę ʽσύρεσθαιʼ, strus. smykati sja 

 
581 Tu też stlit. smuklas ʽłapaczkaʼ, por. tarp žmonių daug yra smuklų ir žabungų, kuriais vieni kitus įkliudžia ir 

paspindžia SP I, 2707 ʽmiędzy ludźmi wiele jest łapaczek i sideł, ktorymi jedni drugich wichlą, łowiąʼ. 
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ʽpełzać, sunąć po ziemiʼ, ros. presmykátьsja ʽprzemykać sięʼ, smýkatь ʽtargać, szarpać, 

pociągaćʼ, czes. smýkat ʽwlec, ciągnąćʼ, pol. przest. smykać się ʽwyślizgiwać się, wymykać 

się; ciągnąć sanki; pociągać smyczkiem po strunachʼ, pol. przesmyknąć się ʽprzedostać się 

gdzie szybko, zwinnie, ukradkiem, prześliznąć sięʼ (por. umykać, przemykać, zamykać). 

 smùlkus, -ì 3 p.a. 1. ʽdrobny, szczupły, miałkiʼ (SD «drobny, miałki, drobniuchny»), 2. 

przen. ʽdokładny, drobiazgowyʼ. War. smulkùs 3 p.a. Adv. smùlkiai a. smùlku ʽdrobno (mleć, 

przesiewać)ʼ. Por. łot. smùlki malt̃ ʽdrobno mlećʼ. Z innymi sufiksami: łot. smulk̃ans 

ʽszczupły; cienki – o drzewieʼ (war. smulgans ʽchudy, wątły, chuderlawyʼ), łot. kuroń. 

smilkts ʽpiasekʼ (Būga, RR II, 261). Formy te stoją obok SO smal̂ks ʽdrobny, rozdrobniony, 

delikatny, subtelnyʼ, adv. smal̂ci, wtórnie smal̂ki ʽdrobnoʼ (ME III, 952), z czego wniosek, że 

smulk-/smilk- są refleksami SZ *smḷk- ⇐ *smelk-. Dalszy wywód niepewny. Por. może 

smelk̃tis ʽcisnąć się, leźć przeciskając się; przenikać, np. o dymieʼ. — Vb. denom. 1. smulkė́ti 

ʽdrobnieć, malećʼ, 2. smùlkinti ʽdrobić, rozdrabiać, kruszyćʼ, išsmùlkinti ʽrozmieniać 

pieniądze na drobneʼ, susmulkinu SD
1 «pokruszam» (syn. sutrupinu, sugurinu), refl. 

smùlkintis ʽprzejawiać małostkowośćʼ, gw. ʽrodzićʼ, 3. smùlkti, -sta, -o ʽdrobnieć, malećʼ, 

susmùlkti ʽschudnąć, zmizerniećʼ. — Nomina: smùlkmena ʽdrobiazg, drobnostkaʼ (⇒ 

smùlkmeniškas ʽdrobiazgowyʼ), smùlkūs, -ių̃ m.pl. ʽdrobne (pieniądze)ʼ. Od smùlkmena 

pochodzi neoosn. smulkm, por. smulkmė ̃coll. ʽmałe dzieci; małe zwierzęta domowe; małe 

przedmioty; drobne pieniądzeʼ (por. typ germė ̃ ⇐ germ̃ena; retmė ̃ ⇐ retmenà). Cps. 

smulkiagrū̃dis ʽdrobnoziarnistyʼ (por. grū́das), smùlkbajoris ʽdrobny, zubożały szlachcicʼ 

(por. bajõras).  

 smurãdas 2 p.a. wsch.-lit. ʽnieprzyjemmny zapach, smródʼ (LZŽ, ZTŽ) — zapoż. z błr. 

smuród, -u (z problematycznym -u- w pwk., por. ĖSBM 12, 223). — Drw. smurãdnykas 1 p.a. 

bot. ʽczarna porzeczka, Ribes nigrumʼ (ZTŽ), smurodnỹkas 2 p.a. ts. (LZŽ). Zob. też smárdas 

(s.v. smardìnti) i smarãdas. 

 smùrgas 3 p.a. żm. 1. ʽśluz z nosa, smark, sopel u nosaʼ (smurgaĩ 3 p.a. ʽsmarkiʼ), 2. 

ʽsopel loduʼ, 3. ʽpysk (owcy)ʼ. Odpowiednik łot. smurg̃a ʽbrudas, niechlujʼ. Pochodzenie 

prawdopodobnie onomatopeiczne, podobnie jak w wypadku psł. *smṛkati ʽpociągać nosem, 

czyścić nos, smarkaćʼ, por. strus. smŭrkati, ros. smorkátь (gw. smorgátь), ukr. smorkáty, słń. 

smŕkati, sch. šmŕkati, czes. smrkat, pol. smarkać. Zob. BSW 272, REW II, 676, LEW 850. NB. 

Ani IEW, ani LIV
2 nie notują pwk. pie. *smerk-/*smerg- ʽsmarkaćʼ, na który powołuje się 

Boryś 562. Por. syn. snarglỹs. — Drw. smurgáinis, -ies m. ʽtwarz, ustaʼ, smurg̃ius a. 

smùrgius ʽkto chodzi zasmarkanyʼ, przen. ʽniedojrzały człowiek, smarkaczʼ, smurglỹs a. 

smùrglis ts. (⇒ pol. gw. smurgiel ʽmały chłopak, smarkaczʼ, por. Zdancewicz 349), smùrglės 

f.pl. ʽnozdrza końskieʼ (syn. snerg̃lės a. snérglės), peior. ʽnos; ustaʼ.  

 smùrgti, smùrgstu, smùrgau gw., zwykle z prvb. ap-, nu- 1. ʽo roślinach: zatrzymać się 

we wzroście, usychać, marnować sięʼ, 2. ʽposmutniećʼ, 3. ʽźle, mizernie wyglądaćʼ, 4. 

ʽpopadać w biedę, ubożećʼ, poza tym 5. ʽgnuśnieć, niedołężniećʼ (Šlapelis 455). Drw. 

smurg̃aloti ʽdrzemać, przysypiaćʼ, smurgsóti ʽbezczynnie stać, siedzieć, tkwić, sterczeć; o 

niebie: być zachmurzonym. Brak alternantów †smirg-, †smerg-, †smarg-. Bez ustalonej 

etymologii. Ewentualnie można smurg- zbliżyć do lit.-łot. mirg- (mìrgti, mirgė́ti, łot. 

mir̂dzêt) oraz do łot. mùrgt2 (zob. mirgė́ti), mianowicie przyjmując dwa założenia: 1° że 

smurg- to wariant s-mobile do murg- i 2° że wymienione formy łączy nierzadko spotykana 

alternacja wokaliczna ur : ir. LEW 850 kojarzył smùrgti raczej z onomatopeicznym murk̃ti 

m.in. ʽprząść, mruczeć (o kocie), furczeć (o kołowrotku)ʼ; to powiązanie wydaje się 

trudniejsze do uzasadnienia pod względem semantycznym. 

 smurs̃ti, smurs̃ta, smurd̃o gw. ʽbyć zrozpaczonym, zasmuconymʼ, nusmurs̃ti 1. ʽwpaść 
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w rozpaczʼ, 2. ʽzmarnieć, zatrzymać się w rozwoju, uschnąć (o drzewie)ʼ. Drw. smùrdulioti 

ʽporuszać się apatycznie, ospale; pracować pomałuʼ. Izolowana i niejasna osnowa werbalna 

smurd-. Por. bliskoznaczne smurg-: smùrgti (zob.), smūr-: smūrinė́ti ʽchodzić markotnym, 

osowiałymʼ. 

 smùrtas 1 p.a., smurt̃as 2 p.a. 1. ʽprzemoc, gwałtʼ (smùrto mirtìs ʽgwałtowna śmierćʼ), 

2. ʽuciskʼ, 3. ʽniebezpieczeństwoʼ (w DP smurt̃as ukazuje się jako syn. pavõjus). War. smurta 

b.z.a.: Anys buvo smerties smurtoje ʽOni byli w śmiertelnym niebezpieczeństwieʼ. Z jęz. 

łotewskiego wymieniano tu vb. denominativum apsmurs̃t, -smurs̃tu, -smurt̃u ʽbyć 

wycieńczonym, wyczerpanymʼ (por. ME I, 124). Wyraz smùrtas był dotąd łączony z rodziną 

smerkiù, smerk̃ti, zob. LEW 851. Jest to wątpliwe już choćby ze względu na segment -k-, 

rozszerzający osnowę, jak też z uwagi na aniṭowy charakter pwk. smerk-. — Przy założeniu 

prajęzykowego s-mobile można tu wychodzić od pb. *smū́r-ta- < pie. *smṛh2-tó-, adi. 

verbale na -to- od pwk. *(s)merh2- ʽgwałtownie chwytać, cisnąć, gnieśćʼ i przypuścić, że na 

gruncie litewskim uległo ono substantywizacji w znacz. ʽprzemoc, gwałtʼ vel sim. Por. wed. 

mṛṇā́ti ʽchwyta; gniecie, miażdżyʼ, gr. μάρναμαι ʽwalczyć z kimś, kłócić się, ubiegać się o 

cośʼ, μαραίνω ʽgasić, wycieńczać, stępiać, łagodzićʼ. Por. LIV
2 440, s.v. *merh2-. Brak śladu 

SE *smér-C. Refleks ùrC < *ṛHC też w bùrtai, dùrti, gùrklį. — Drw. smurtìngas 

ʽgwałtowny, niebezpiecznyʼ, smùrtininkas ʽciemiężca, gwałcicielʼ, smurt̃nas ʽśmiertelny, 

grożący śmiercią; okrutny, bezlitosny, gniewny; dojmująco zimny (wiatr, dzień)ʼ, smurtùs 

ʽgwałtowny, waleczny, dzielny, odważny; energicznyʼ, DP smurt̃us 4 p.a. ʽniebezpiecznyʼ. 

— Vb. denom. 1. smurtáuti ʽdopuszczać się przemocy, dokonywać gwałtów, ciemiężyćʼ (⇒ 

smurtãvimas ʽprzemocʼ, DP ʽniebeśpieczeństwoʼ), 2. smurtúoti ʽryzykowaćʼ, DP ʽważyć 

[wystawiać na niebezpieczeństwo]ʼ, np. todrin žalnierius sveikata sava smurtuoja DP 21120 

ʽdlatego żołnierz zdrowie swoje ważyʼ. 

 smū̃tytis, smū̃tijuos, smū̃tijaus stlit., gw. ʽsmucić się, martwić sięʼ (Tu, žmogau, 

nesismūtyki MŽ 4161 ʽTy, człowiecze, nie frasuj się!ʼ) — zapoż. ze stbłr. smutitisja, por. błr. 

smucícca, smučúsja, 3 sg. smúcicca (SLA 203, LEW 851). Akcent lit. stosuje się do 

białoruskiej formy 3 sg. prs. (por. nū̃dytis, sū̃dyti). — Neoosn. smūt-: nusmū̃sti, -smūstù, -

smūtaũ ʽposmutniećʼ, smūtė́ti ʽbyć pogrążonym w smutkuʼ.  

 smū̃tkas 2 p.a. stlit., gw. ʽsmutek, przygnębienieʼ — zapoż. ze stbłr. smutokъ, smutekъ, 

por. błr. smútak, -tku (⇐ pol. smutek ⇐ czes. smutek). War. f. smūtkà, -õs 4 p.a. (MŽ, BRB, 

DP). Por. SLA 203, LEW 851. — Drw. smūtkẽlis ʽkrucyfiksʼ i ʽwyrzeźbiona w drzewie figura 

Chrystusa frasobliwegoʼ (syn. rūpintojėl̃is). — Drw. wsteczny: smūta WP ʽsmutekʼ ⇐ smūtkà 

(por. ū̃tura ⇐ ū̃turka; pečiūrà ⇐ pečiùrka). ALEW 949n. uważa formę smūta za zapożyczenie 

ruskie («altostslavisch») i nie czuje się skrępowany różnicą znaczeniową, jaka dzieli stlit. 

ʽsmutekʼ od strus. smuta ʽniepokój, bunt, rozruchy, zamieszki; spór, kłótniaʼ (i od błr. smúta 

ʽzamęt, zamieszki, powstanieʼ, < psł. *sŭ-mǫta, zob. ĖSBM 12, 223n.). 

 smū̃tnas, -à 4 p.a. stlit., gw. ʽsmutny, przybityʼ — zapoż. ze stbłr. smutnyj, por. błr. 

smútny (⇐ pol. smutny, to z czes. smutný). Por. LEW 851, ALEW 950. — Drw. smūtnybė CGL 

ʽsmutek, zmartwienie, Betruebnißʼ, smūtningas CGL ʽsmutny, traurigʼ. Vb. denom. smū̃tnytis, 

-ijuos, -ijaus ʽsmucić sięʼ582. — Łot. smūkls EH ʽzmartwiony, apatycznyʼ pochodzi ze zmiany 

*smūtls, przy czym grupa -tl- każe przypuścić jakieś zmieszanie przymiotników stbłr. smutny 

i smutlivyj ʽsmutnyʼ. 

 snaigýti, snaĩgo, snaĩgė ʽo śniegu: padać, padać po troszeʼ — iteratyw s zuf. -y- i 

SP/SO snaig- od SZ snig-, zob. snìgti. Por. maigýtis ⇐ mig- (užmìgti); páistyti ⇐ pis- (pìsti); 

 
582 SLA 203 niesłusznie uważał za przekształcone ze smūtytis albo przejęte wprost z pol. smutnieć. Sprostował to 

Urbutis 2009, 192.  
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spaitýti ⇐ spit- (spìsti). — Neoosn. snaig̓ - (⇐ snaĩgiau): snáigioti a. snaĩgioti ts. — 

Postverbalia: į́snaigas ʽśnieg spoczywający na gałęziach drzew, tzw. nawisʼ, į́snaigos f.pl. 

ts., snaĩgė 2 p.a., snaigė ̃4 p.a. ʽpłatek śniegu, śnieżynkaʼ (por. typ rãškės ⇐ raškýti; całkiem 

inaczej NIL 623, gdzie snaĩgė uznano za refleks pie. *snoi̯gu̯h-). Inne: snaĩgala a. snaigalà 

ʽśnieżynkaʼ (⇒ vb. denom. snaĩgalioti a. snaigalióti ʽo śniegu: padać po troszeʼ, też 

snaigailióti), war. snaĩgolė, snaĩgulė/snaĩgūlė a. snaigulė/̃snaigūlė;̃ snaĩguolė. Oboczności -

al-/-ol-, -ul-/-ūl- i -ul-/-uol- są objawem neoapofonii sufiksalnej a ⇒ ā, u ⇒ ū i u ⇒ uo. 

 snãkė gw. ʽślimakʼ (Litwa pruska) — zapoż. z prus.-niem. šnāk (šnek), por. nwn. 

Schnecke f. (GL 117, LEW 851). 

 snãpas 4 p.a. 1. ʽdziób, szczęki ptakaʼ (łot. snaps ts.), 2. ʽpysk (konia, krowy, psa); ryj 

świniʼ, 3. ʽdzióbek dzbankaʼ, 4. ʽwydłużone a. spiczaste zakończenie pewnych 

przedmiotówʼ, 5. ʽdaszek u czapkiʼ, 6. gw. ʽmlon, drążek w żarnachʼ, 7. bot. ʽciemiężyk, 

Vincetoxicum hirundinariaʼ. Wygląda jak dewerbalne nomen instrumenti z suf. -a- i SO od 

*snep-/*snip-. Paralele: svãras ⇐ sveriù; spãras ⇐ spiriù; vãlas ⇐ veliù. Wskazano na 

pokrewieństwo z wyrazem germańskim: stwn. snabul, śrwn. snabel, nwn. Schnabel m. 

ʽdzióbʼ, por. ME III, 974, s.v. snāpis; zwraca jednak uwagę brak wzmianki o snãpas w IEW, 

jak też w EWD 1226, s.v. Schnabel. Dalszy wywód, zwł. z praformy bałt. *sknap- (por. LEW 

852, za Būgą), nie jest pewny. — Drw. snàpkis, -kė ʽgapaʼ (Ji tik nosį pakabinus, snàpkė 

tokia ʽOna tylko nos zwiesiła, taka «snapkė»ʼ), por. sufiks w saũs-kė, vẽps-kė; snapúotas ʽz 

dziobem; zakończony szpicemʼ. Do tego snaplỹs ʽdzióbʼ – odnowienie formy snãpas 

sufiksem instrumentalnym -lys (por. kablỹs ʽhakʼ ⇐ kabỹs; dyglỹs ʽkolec, cierńʼ ⇐ dỹgis). — 

Vb. denom. snapinė́ti ʽo ptaku: chodzić w poszukiwaniu pożywienia, dziobaćʼ, ʽo człowieku: 

poszukiwać, myszkowaćʼ, snapsóti, snàpso, -ójo ʽstać ze zwieszonym dziobem lub pyskiemʼ 

(Arklys, kalakutas, gaidys snapso, t.y. stovi snapą nuleidęs JU ʽKoń, indor, kogut stoi w ten 

sposóbʼ), ʽo człowieku: stać z nosem na kwintę; siedzieć lub stać jakby drzemiącʼ – czas. na 

-so-, który nawiązuje do idiomu snãpą nuléisti ʽposmutnieć, stać się osowiałymʼ (dosł. 

ʽopuścić, zwiesić dzióbʼ); snàptelėti ʽzdrzemnąć sięʼ. — WSO snop- < *snāp-: snopsóti ʽstać 

jakby drzemiącʼ (zob.). Tu też łot. snāpis ʽnosʼ (ME III, 974 tłumaczył długość ā raczej 

upodobnieniem do syn. knābis, knāpis ʽdzióbʼ). Por. oboczność apofoniczną knabsóti : 

knopsóti s.v. knèbti.  

 snarglỹs, -io 3 p.a., pl.t. snargliaĩ, -ių̃ ʽsmark, sopel u nosa; smarki, wydzielina 

śluzowa z nosaʼ. War. snerg- w SD: snerglys «smark», snerglius «smarkacz». Formacja na -

lys od osnowy onomatopeicznej *snark-/*snerk-, oddającej odgłos smarkania. Grupa rg z 

udźwięcznienia rk. Por. LEW 852. Zob. smùrgas. — Drw. snarglà ʽnosaciznaʼ, snarglìnė 

ʽkatarʼ, snarg̃lius ʽkto chodzi zasmarkanyʼ, przen. ʽchłopiec, młody niedojrzały człowiekʼ. 

Vb. denom. snargliúoti ʽsmarkać, oczyszczać nos z wydzieliny śluzowejʼ, war. snarglė́ti, 

snarglióti (SD <snergłoiu> «smarkam»). — Od snerg- pochodzą gw. snerg̃lės a. snérglės 

f.pl. 1. ʽnozdrza końskieʼ (syn. smùrglės, šnérplės, šnérvės), 2. wulg. ʽnosʼ oraz snérglos ts. 

Do tego dołączają się łot. snerglis ʽślinaʼ, snerdze ʽsmarkʼ (šņargļi ʽsmarkiʼ). — Alternant w 

st. zanikowym snurg- ukazuje się w snùrglas a. snurglỹs ʽsmarkʼ, snùrglaiža c. ʽsmarkaczʼ 

(dosł. ʽkto zlizuje swoje smarkiʼ, por. laižýti). War. z wtórną palatalizacją: sniurglỹs a. 

sniùrglis ʽsopel u nosaʼ, też ʽdzwonki u indykaʼ. Paralela apofoniczna: smùrgas (zob.) wraz 

ze słow. *smṛkati. 

 snastis f. SD
1 «rupieci» [ʽsprzęty domoweʼ] — zapoż. ze stbłr. snastь, por. błr. snascь, -

i ʽnarzędzia, przyboryʼ. Brak w SLA, LEW i ALEW. Zob. ĖSBM 12, 233. Por. ruklėdis s.v. 

rùklėdžiai. 

 snatlybas, -à 4 p.a. stlit. ʽcnotliwyʼ: snatlybas vyras BRB ʽpoczciwy mążʼ — ze 
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zmiany *snatlyvas < cnatlỹvas (zob.), co zapożyczone ze stpol. cnotliwy ʽpełen cnót, 

poczciwy, prawyʼ (drw. od cnota, zob. cnatà). Zastępstwo tsn- przez sn- jest regulacją 

fonotaktyczną (por. też sìbulis, sukérka, iš nenósko). Zmiana v > b jak np. w senývas > 

senýbas (s.v. sẽnas). Por. SLA 203, POLŽ 262; brak w LEW i LKŽ. — Adv. snatlyvai gyventi 

BRB ʽżyć cnotliwieʼ.  

 snáusti, snáudžiu, snáudžiau 1. ʽdrzemać, zasypiać, być w półśnieʼ, SD snaudžiu 

«drzemię, napadł mię sen»), 2. przen. ʽzwlekać, marudzićʼ. Odpowiednik łot. snaũst, snaũžu, 

snaũdu ʽdrzemać, zasypiaćʼ, war. naũst. Drw. snaũdelėti ʽdrzemaćʼ (por. łot. snaũdelêt 

ʽchwilami wpadać w drzemkęʼ), snaudénti ts., snaudìnti caus. ʽwprawiać kogo w drzemkęʼ. 

Por. łot. snaũdêt, snaũdu, snaũdẽju dur. ʽdrzemać, zasypiaćʼ. — Neopwk. snaus-: snausdinė́ti 

ʽdrzemaćʼ, ap- ʽwpadać w drzemkęʼ. — Nomina: snaũčas c. ʽkogo senność ogarnia; ktoś 

powolny, nieudolnyʼ < *snaud-šas (por. snùčas, gùčas, krùčas), snaudà c. ʽdrzemała, 

śpiochʼ, snaudùs ʽskłonny do snu, ospałyʼ, snaudãlius ʽospalecʼ (por. łot. naũdaļa ts.), 

snauduõlis ts., snaudulỹs ʽdrzemka; ospałośćʼ (war. nudulỹs). — SZ snūd-: snū́sti (zob.). — 

Czas. snaud-/snūd- jest zapewne innowacją bałtycką. Z powodu akutowanej długości (snū́d) 

problematyczne wydaje się zbliżenie z greckim czas. νυσ-τάζω ʽdrzemać, zasypiać; zwiesić 

głowęʼ (drw. ten może zresztą należeć do vb. νεύω ʽskinąć, kiwnąć; pochylać się, upadać, 

obniżać sięʼ), zob. LEW 853, Beekes 2010, 1028n., ALEW 950n. Karaliūnas 1987, 124, 

wychodząc od ruchomości s w nagłosie form łot. snaũst/naũst, szukał powiązania snáudžiu z 

czas. niausiù, niaũsti ʽ zwiesić głowęʼ (zob.), mianowicie na gruncie hipotezy o rozszerzeniu 

pierwiastkowym *-d-. 

 sniẽdoti, sniẽdoju, sniẽdojau gw. ʽjeść śniadanie, śniadaćʼ — zapoż. ze stbłr. snědati, 

snedati, por. błr. snédacь, -aju, 3 sg. snédaje (ZS 54; brak w LEW). — Sb. sniẽdonė gw. 

ʽśniadanieʼ (Nunešė rugių pjovėjam sniẽdonės pilną puodynę rūgusio pieno ʽŻnącym żyto 

przynieśli na śniadanie cały garnek kwaśnego mlekaʼ) ⇐ stbłr. snedanьe, snedanie, por. błr. 

snédanne, -ja. War. sniẽdonia (Mes po sniẽdoniai), też m. sniẽdonis (Ko šeimynai duosma 

sniẽdonio?).  

 sniẽgas 4, 2 p.a. ʽśniegʼ. War. sniegùs 4 p.a. Odpowiedniki bałtyckie: łot. snìegs, pl. 

snìegi, stpr. snaygis EV ʽSne [Schnee]ʼ (zapisy Grunaua, schneko, sneko, mogą natomiast 

oddawać pol. śnieg). Rekonstrukcja pbsł. *snai̯g-a-. Prajęzykowy dyftong *ai̯ znajduje 

potwierdzenie w psł. refleksie *ě w scs. sněgŭ (sch. snȉjeg, snȇg, ros. sneg, czes. sníh, pol. 

śnieg), por. BSW 273. Twierdzenie (np. LEW 853), jakoby dyftong lit.-łot. ie wywodził się 

jedynie z pbsł. *ei i jakoby sniẽgas kontynuowało formację na SE *snei̯gas, nie da się 

utrzymać. Por. takie zrównania, jak lit. bríedis : stpr. braydis; lit. iẽšmas : stpr. aysmis (gr. 

αἰχμή); lit. slíekas, łot. sliêka : stpr. slayx; lit. díeveris, łot. diẽveris : rcs. děverĭ, ros. déverь 

(gr. δαήρ). NB. Litewski dyftong ai w snaig- (zob. snaigýti) nie jest kontynuacją z prajęzyka, 

lecz przedstawia neoapofonię bazującą na odziedziczonym SZ snig-, zob. snìgti. — Pbsł. 

formacja tematyczna na SO pochodzi z przekształcenia pie. osnowy atematycznej z apofonią: 

pie. *snoi̯gu̯h-/*snigu̯h- ʽśniegʼ, wywodzącej się od pwk. pie. *snei̯gu̯h- ʽlepnąć, lgnąć do 

czegoʼ (zob. LIV
2 573, IEW 974, de Vaan 409n.). Odpowiedniki ie.: goc. snaiws ʽśniegʼ, stisl. 

snjár, snjór, stang. snāw, stwn. snē(o) ts. (pgerm. *snaiwa- < *snaigu̯a-), wed. snéha- m. 

ʽśluz, lepkośćʼ, aw. snaēža- ʽpadać – o śnieguʼ; SZ: wed. sníhyati ʽlgnie, lepi się, robi się 

wilgotnyʼ, przen. ʽodczuwa pociąg do kogo, czegoʼ, snīhán- m. ʽsmarkʼ, z s-mobile: łac. nix 

(*sniks), gen.sg. nivis (*sniχu̯es) f. ʽśniegʼ, gr. τήν νίφα acc.sg. do *νίψ ʽpadający śniegʼ 

(drw. νιφάς, -άδος f. ʽpłatek śnieżny; śnieżyca, ulewa, gradʼ, νιφετός m. ʽśnieżyca, deszczʼ), 

νιφόβολος ʽpokryty śniegiem, ośnieżonyʼ. Znacz. etym. ʽsubstancja lepka, lgnąca do czegoʼ. 

— Drw. sniẽgala ʽpłatek śniegu, śnieżynkaʼ, sniẽgana ts., też ʽgłęboki śniegʼ, sniẽgena a. 

sniegenà ʽptak gil, Carpodacus erythrinusʼ i bot. ʽśnieżyczka przebiśnieg, Galanthus nivalisʼ, 
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sniegulė ̃ʽśnieżynkaʼ (war. sniẽgulė, sniegùlė, m. sniegùlis; z neoapofonią ŭ ⇒ ū w sufiksie: 

sniẽgūlė, sniegū̃lis), snieguõlė a. snieguolė ̃ ʽśnieżynkaʼ, też bot. ʽśnieżyczka przebiśniegʼ i 

ʽkalina, Viburnumʼ. Cps. sniẽgdraba ʽdeszcz ze śniegiem, pluchaʼ (por. drabà), sniẽgdriba 

ts. (por. drìbti), sniẽglaša a. sniẽglašas ts., por. lašė́ti (Nei lyja, nei sniegti, tik snieglaša 

drimba ʽAni pada, ani śnieży, tylko pluchaʼ), sniẽgvartos (zob. vart-). — Obok sb. sniẽgas 

jest tematyczne prs. sniẽga ʽpada śniegʼ (inf. sniẽgti). Wprawdzie budową przypomina ono 

gr. νείφει ts. (pie. *snei̯gu̯h-e-ti? por. GEW II, 298), ale równie dobrze może być młodym vb. 

denominativum od sniẽgas, por. miẽgas ⇒ miegti. Prs. z atematyczną końcówką *-ti figuruje 

w SD: <sniekt> «snieg pada». — SZ snig-: snìgti (zob., tam też o snéigėti). Na tym tle warta 

jest odnotowania izolacja apofoniczna formy sněgŭ w materiale słowiańskim. 

 sniegìris, -io 1 p.a. wsch.-lit. ʽptak gil, Pyrrhula pyrrhulaʼ (ZTŽ) — zapoż. ze stbłr. 

*sněgirь, por. ros. snegírь, błr. snjahír, snehirá (por. ĖSBM 12, 240). — War. sniegõris ZTŽ 

⇐ błr. gw. snihár, -ará. — Młodszy war. snyrỹs ZTŽ, LZŽ wywodzi się przez kontrakcję z 

praformy *snihirỹs, która oddawała błr. gw. snihír, -irá. Por. zanik interwokalicznego γ w 

čiū̃nas, bostvà i padà. Wtórny nagłos šn-: šnyrỹs LZŽ. Zdrob. snyrùkas, šnyráitė. 

 snìgti, sniñga, snìgo ʽo śniegu: padaćʼ (Sninga, drimba, rasa krimta ant muno žirgelio 

ʽPada, pada mokry śnieg, rosa spada na mego konikaʼ. Rytą atsikėlę pamatėme nusnigtus 

laukus ʽWstawszy rano, zobaczyliśmy pola zasypane śniegiemʼ. Kelius sniñga ʽŚnieg 

zasypuje drogiʼ) — czasownik denominatywny z infiksem, oparty na słabym alternancie 

rzeczownika apofonicznego pb. *snai̯g-/*snig- ʽśniegʼ, zob. sniẽgas. Odpowiednik łot. snigt, 

prs. snìeg (war. snìg, snigst), prt. sniga ts. Por. stir. snigid ʽkapie, pada deszczʼ. Formacja 

infigowana ma paralelę w łac. ninguit ʽpada śniegʼ < pie. *(s)ni-n-gu̯h-é-ti (por. nix, nivis f. 

ʽśniegʼ). — Gwarowe formy prs.: sneñga LZŽ (neopwk. sneg-?), sniẽga, sniẽgsta (ie jak w 

sniẽgas), snìga (⇐ prt. snìgo). Na infigowaniu osnowy snieg- polega żm. sniẽnga ʽpada 

śniegʼ (por. miẽnga przy inf. miegóti); sb. postverbale żm. sniẽngas ʽśniegʼ (Pryverta 

sniẽngo sulig torums DŪNŽ ʽŚniegu nasypało aż do [wysokości] płotówʼ), żm. sniẽnglaša 

cps. ʽdeszcz ze śniegiem, pluchaʼ (por. lãšas). — Drw. snigčióti ʽo rzadkim śniegu: padać od 

czasu do czasu, po trochu, popadywaćʼ, snigdýti ʽzostawiać lub trzymać coś na śnieguʼ 

(Geras ūkininkas padargų nesnìgdo, nelydo lauke ʽDobry gospodarz nie zostawia swych 

narzędzi w polu na łasce śniegu lub deszczuʼ), snigénti ʽśnieżyć po trochuʼ, sniginė́ti ts. 

(Šiandie visą dieną sniginė́ja ʽDzisiaj cały dzień po trochu śnieżyłoʼ), snìginti: prisnìginti 

ʽczekać (z kopaniem kartofli), aż spadnie śniegʼ, snignóti ʽo śniegu: padać po troszeʼ (⇒ 

snignénti ts.). Nomen: snìgsena ʽśnieżycaʼ (por. pìlsena). — Neoapofonia SZ snig- ⇒ SP 

snyg-: snỹgulti a. snỹgurti ʽo śniegu: padać drobno, po trochu, powoliʼ, ⇒ snỹguliuoti a. 

snỹguriuoti ts.; postverbalia: snỹgis ʽśnieżycaʼ, snygẽlė ʽpierwszy niewielki opad śnieguʼ. 

Paralele: glìsti ⇒ glysčióti; likti ⇒ lỹkinti; gìmti ⇒ pagỹmis. — Neoapofonia snig- ⇒ snaig-: 

snaigýti (zob.). — Neoapofonia SZ snig- ⇒ SP/SE sneig-: snéigėti, snéigi, -ėjo ʽprószyć 

śniegiem, śnieżyćʼ. Paralele: ìžti ⇒ éižėti; gìžti ⇒ géižėti; trìkti ⇒ tréikėti. 

 snipsė́ti, snipsiù, snipsė́jau stlit., gw. ʽłkać, wydawać z siebie krótkie, urywane 

dźwiękiʼ, SD snipsiu «łkam» (syn. sniūbuoju) — czasownik na -ė- od osnowy *snip-s- 

powstałej z powtórzonego wykrz. *snip-snip. Dowodzi tego paralelne šnipšė́ti, -iù 

ʽpopłakiwać, płakać z cichaʼ ⇐ šnip-š- ⇐ šnìp-šnìp. War. šnipsė́ti ʽpłakać pociągając nosemʼ 

(*šnipš-sė-?), por. šniuksė́ti jako wariant do šniukšė́ti (wykrz. šniùkš). — Drw. snipsėjimas 

SD «łkanie». 

 snóba 2 p.a. c. gw. peior. ʽgapa, człowiek nierozgarnięty, tępo się czemu 

przyglądającyʼ, snópa ʽgapa; ktoś zaspanyʼ. Osnowa snob-/snop- jak w czas. snopsóti (zob.). 

— Drw. snóbelis ʽgapaʼ, snópelis ʽzaspaniecʼ, snóbis ʽgapaʼ, snõpšas ts., snópšis ts., 

snopulỹs ʽktoś ospały, gnuśnyʼ. Vb. denom. snobinė́ti a. snóbinėti ʽgapić sięʼ, snõpinėti 
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ʽchodzić jak nieprzytomny, zaspanyʼ, snóblinti ʽchodzić sennym a. zaspanymʼ. 

 snopsóti, snõpso, -ójo ʽstać jakby drzemiąc; gapić się bezmyślnie, jakby drzemiącʼ 

(war. snobsóti), pasnopsóti ʽposiedzieć nic nie robiącʼ. Pwk. snop- można ująć jako 

wzdłużony SO *snāp- od snap, zob. snãpas, snapsóti. Por. oboczność knopsóti/knabsóti s.v. 

knèbti. Dalszy wywód niepewny, zob. LEW 854. Neoosn. snops-: snópsa c. ʽgapaʼ. — War. 

snob-: snõbti, snobstù, snobaũ, zwykle z prvb. nu- ʽposmutnieć; zdrzemnąć sięʼ; snõburti 

ʽdrzemać, ociągać się, zwlekać z robotąʼ, snõburiuoti ts. 

 snùkis, -io 2 p.a., snukỹs 4 p.a. ʽpysk, mordaʼ, też wulg. o twarzy ludzkiej. SD snukis 

«dziubas; nos u zwierząt; pysk», snukis paukščių SD «nos ptaszy». War. gw. sniùkis 

(ekspresywna palatalizacja?). Por. łot. snucis, snuķis ʽpyskʼ ob. šnucis, šņucis (nagłos sn- 

mógł zostać zmieniony na šn- pod wpływem odpowiednika nwn. Schnauze). Bez etymologii, 

por. LEW 854. — Drw. añtsnukis a. ántsnukis ʽnamordnik zakładany źrebakowi a. cielęciu, 

uniemożliwiający mu ssanie matki; kaganiecʼ (war. añsnukis), apýsnukis a. apìsnukis ʽuzda 

na pysk zwierzęciaʼ, apsnukỹs ʽrzemień poprzeczny u uzdyʼ, snukìnis ts., snukelis SD 

«pyszczek». Vb. denom. snukiúoti wulg. ʽwalić po pyskuʼ. 

 snū́sti, snū́stu, snū́dau ʽzapadać w drzemkę, zaczynać drzemaćʼ, apsnū́sti ʽzadrzemaćʼ, 

SD apsnūstu «mży mi się», nusnū́sti ʽzdrzemnąć sięʼ, susnū́sti ts. — prs. ingressivum z suf. -

sta- i SZ snūd- ⇐ snáud-, por. snáusti ʽdrzemaćʼ. — Drw. snū̃durti, -u, -au ʽbyć w sennym 

stanie, zapadać w drzemkęʼ (formant -ur- jak w kỹburti, lūkurti). Nomina: snū́das a. snū̃das 

ʽsennośćʼ, snū̃dis ʽsenność, apatiaʼ, snūdulỹs a. snūdurỹs ʽnapad senności, drzemkaʼ (⇒ 

snū̃duriuoti ʽdrzemać, być w półśnieʼ), war. s-mobile: nūdulỹs ʽsmutek, przygnębienieʼ; 

snūdùs ʽsenny – o nastrojuʼ. Formy infinitivi i/lub praesentis stały się źródłem dwu 

neopierwiastków. Por. 1° snūs-: snū́sčioti ʽco chwila zasypiaćʼ (⇒ snūsči-us b.z.a. ʽospalecʼ), 

snū́skis ʽsenność, drzemkaʼ (por. džiū̃skis ⇐ džiū́sta), 2° snūst-: snūstinė́ti ʽchodzić 

zaspanymʼ (por. kilstinė́ti ⇐ kilst-, kìlsta). — Na gruncie neoapofonii ilościowej SP ū ⇒ SZ 

ŭ pojawił się cały szereg dewerbalnych nominów z krótkim u, por. snùdas a. snudà 

ʽsennośćʼ, snùdas ʽospalecʼ, snùdis ʽsenność; śpiochʼ, snùdžius ʽospalec, człowiek gnuśny, 

apatycznyʼ, snùčas ʽkto łatwo, szybko zasypia; zaspaniecʼ < *snut.šas < *snud-šas (por. 

gùčas, krùčas), od tego snùčius ʽospalecʼ; snùsčius ʽktoś senny, ospałyʼ (por. snū́sčioti, 

snūsčius), snùskis ts. (por. snū́skis), a także snùstelėti a. snùsterėti ʽzdrzemnąć się na krótkoʼ 

ob. snū́stelėti, snū́sterėti (zob. wyżej neopwk. snūst-). Warianty s-mobile: nudulỹs ʽsennośćʼ 

(por. syn. nūdulỹs/snūdulỹs i snaudulỹs), nùdžius c. ʽktoś ospały, leniwyʼ (Nùdžius tai toks 

snaudalius, tinginys. Tai tokia nùdžius). 

 snū́ti, snujù, snujaũ gw. ʽbiegać w poszukiwaniu czegoś, kogośʼ. Drw. snujóti ʽłazić 

rozglądając sięʼ, snujinė́ti ʽwszędzie włazićʼ. M. Osłon (p.l.) zasugerował mi zapoż. z pol. 

snuć się. To wydaje się prawdopodobne. Por. za MSJP 760: pol. snuć się ʽporuszać się w 

różnych kierunkach, zwykle wolno; chodzić bez celu w zamkniętej przestrzeni (przeważnie 

w zdenerwowaniu, niepokoju)ʼ, np. Snuli się z miejsca na miejsce. Też gdy mowa o dymie, 

zapachu: ʽprzesuwać się z miejsca na miejsce, ciągnąć się pasmami, smugamiʼ. Natomiast 

prymarne użycie czas. snuć się łączy się z przędzeniem: ʽwyciągać się z czegoś w kształcie 

nici, być przędzionymʼ: Nić snuje się z kądzieli (ibid.). — Założywszy sonoryzację sn- > zn-, 

dodamy tu znuĩti, znujù, znujaũ ʽłazić tu i tam, szukać czegoś po kątachʼ (Kiaulė znùja apie 

kampus ʽŚwinia łazi po kątachʼ). 

 sõdas 2, 4 p.a. 1. ʽsad, ogród owocowyʼ, 2. ʽpark, ogród botanicznyʼ — zapoż. ze stbłr. 

sadъ, por. błr. sad, -a/-u, pol. sad, -u (Brückner 1877, 135, ZS 49, LEW 854). Stąd też łot. 

sàds2 ʽsadʼ. — Drw. sõdininkas ʽogrodnik, sadownikʼ, sõdinis ʽogrodowyʼ, sõdnas, -à ʽw 

sadzie rosnący, hodowanyʼ, cps. sõdpalaikis ʽmarny sadʼ (por. pãlaikas), sõdviduris ʽśrodek 
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saduʼ (por. vidurỹs). — Derywatem od sõdas jest też sb. sõdnas ʽsad owocowyʼ (Tas didelis 

sõdnas pavaserį kad žyda, yra kaip į rojų ʽTen wielki sad jak wiosną zakwita, [to] jest jak w 

rajuʼ). Drw. sodnỹstė ʽsadownictwoʼ, cps. sodnãvagis ʽzłodziej okradający sadyʼ (por. vagìs).  

 sodýba 1 p.a., sodybà 2 p.a. 1. ʽzagroda, obejście, dom wiejski z podwórzem i 

zabudowaniami gospodarskimiʼ, valstiẽčio sodýba ʽzagroda chłopskaʼ, SD
1 sodyba 

«siedlisko» (syn. apidamė), 2. ʽopuszczone obejścieʼ, SD «plac prożny». Sporne. 

Teoretycznie może to być denominativum z neosuf. -yba od rzecz. sõdžius, sodžià ʽwieśʼ, 

por. Ambrazas 2000, 15. Paralele: tarnýba ⇐ tarñas; piršlýbos ⇐ piršlỹs. Brak wyrazu w ŽD 

i GJL II nasuwa przypuszczenie, że podejrzewano w nim slawizm, por. błr. sadzíba, -y 

ʽdziałka ziemi wraz z domem wiejskim i zabudowaniami gospodarskimiʼ, ukr. sadýba 

ʽsiedlisko, siedzibaʼ. — N.m. Sodýba, Sodýbos 3x. 

 sodìnti, sodinù, sodinaũ 1. ʽsadzać, sadowić, usadzaćʼ, 2. ʽsadzić rośliny, drzewaʼ, 3. 

ʽwsuwać chleb do piecaʼ, 4. ʽsadzać kwokęʼ (tj. wkładać jaja pod kwokę), 5. ʽozdabiaćʼ 

(sodintas SD «sadzony, sadzoną robotą robiony»). SD
1 sodinu «sadzę, sadzam», SD «sadzę 

płonki, kapustę etc., flancuię». Cps. apsodinu pilį SD «osadzam zamek» [ʽumieszczam 

garnizon na zamkuʼ], apsodinu žemį, šalį žmonėmis SD «osadzam pusty kray» [ʽzaludniamʼ], 

apsodinu žimčiūgais SD «osadzam co perłami», nusodinu SD «zsadzam kogo» [ʽpozbawiam 

urzędu, godnościʼ], pasodìnti ʽposadzić; pomóc komu usiąść; wsadzić, wsadzić do 

więzieniaʼ, pasodinu SD «posadzam kogo». Dawny akcent na pwk. poświadcza DP sódint 

ʽsadzaćʼ (por. Skardžius 1935, 234, 237). Chodzi tu o formację kauzatywną do sėd-, sė́sti(s) 

ʽusiąśćʼ, sėdė́ti ʽsiedziećʼ, którą charakteryzuje neoapofonia ē ⇒ ā, *sēd- ⇒ *sād-583. 

Odziedziczona apofonia jakościowa miała postać ē ⇒ ō, *sēd- ⇒ *sōd-, skąd lit.-łot. 

*suodīti. Pozostał po niej ślad z jednej strony w żm. svadìnti ʽsadzać, sadzićʼ, gdzie svad- 

pochodzi ze zmiany *suod-584, z drugiej strony w sb. súodžiai ʽsadzeʼ (zob.). Zob. GJL I, §§ 

247 i 546. — Innowacyjny wokalizm o (pbsł. *ā) zam. uo (pbsł. *ō) pokazują również takie 

wyrazy, jak įsõdas (zob.), sóstas (zob.) i sõdžius (zob.). Paralele apofoniczne: bog- zam. 

buog- (s.v. bė́gti), brož- zam. bruož- (s.v. brė́žti), rop- ob. ruop- (s.v. rópti, rúoptis), slog- 

zam. sluog- (s.v. slė́gti). — Suf. -in- nierzadko alternuje z -y-, por. gw. sodýti ʽsadzić itd.ʼ, 

prs. sodaũ a. sodžiù, prt. sodžiaũ. W świetle odpowiednika słowiańskiego, scs. saditi 

ʽφυτεύειν, sadzić roślinyʼ, ros. sadítь, czes. sadit, pol. sadzić, sufiksalne lit. -y- jest starsze od 

-in- (por. też lit. jaukìnti, marìnti wobec słow. učiti, moriti, GJL II, § 685). Jeszcze inny jest 

sufiks w łot. sâdinât ʽsadzićʼ. — Litewskie prs. gw. sodžiù ʽsadzęʼ ma nawiązanie w psł. 

*sōd-i̯e- (scs. saždǫ, ros. sažú, pol. sadzę), może więc być formacją starszą od sodaũ. — 

Drw. ažusodinėti: SD
1 ažusodinėju «zasadzam» [ʽurządzam zasadzkęʼ] (⇒ ažusodinėjimas 

SD
1 «zasadzka»). Neoosn. sody-: sodýdinėti ZTŽ ʽsadzić rośliny; osiedlać kogoʼ. 

 sodna CGL ʽoparzelinaʼ, war. sadna LEX ʽBrandfleckʼ (PAŽ 403) — zapoż. z pol. 

sadno, wtórnie sedno n. ʽrana z obtarcia skóry, obrażenie..., miejsce starte, otręt, odparzenieʼ 

(SW VI, 55), por. ros. gw. sadnó m.in. ʽrana od natarcia skóry przez chomąto a. siodłoʼ 

(SRNG). Pominięte w ALEW. Zob. też sõdnyti. 

 sõdnyti, sõdniju, sõdnijau gw. ʽo siodle: obcierać skórę koniaʼ: Vailoką, mituką padėk 

po balnu, kad balnas nesõdnytų arklio pečius, nepasidarytų moliūgas ant nugaros ʽWłóż pod 

siodło wojłok, potnik, żeby siodło nie ocierało/odparzało pleców konia, żeby nie zrobiło się 

 
583 Jęz. staropruski poświadcza odpowiednie causativum w postaci saddinna ʽstawiaʼ (sien prīki sedinna 

ʽsprzeciwia się, przeciwstawia sięʼ). Z uwagi na to, że w niemieckiej pisowni geminacja spółgłoskowa 

wskazuje na krótkość samogłoski stojącej przed geminatą (<add>), należy saddinna interpretować jako 

[sădina]) i wnioskować, że stpr. causativum zostało utworzone bez wzdłużenia samogłoski pierwiastkowej. 
584 Paralele: n.rz. Vaks-ùpė z *Uoks-upė; n.jez. Vastalis b.z.a. z *Uostalis, zob. s.v. úoksas.  
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sadno (moliūgas) na grzbiecieʼ, prasõdnyti ʽprzetrzeć skóręʼ, užsõdnyti ʽzetrzeć do krwiʼ 

(Užsõdnytas arklys) — zapoż. z pol. przest. sadnić (sednić) ʽnabawiać sedna, odparzać, 

przecierać skórę; obcierać, ścierać do krwi, obrażać, uwieraćʼ (SW VI, 55; vb. denom. od 

sadno, sedno ʽrana z obtarcia skóryʼ). Pominięte w LEW i POLŽ. Zob. też sodna. — Refl. 

nusisõdnyti ʽobetrzeć sobie dłonieʼ (Nusisõdnijau rankas, kol iškroviau vežimą šakų 

ʽObtarłem sobie ręce, nim rozładowałem wóz pełen gałęziʼ). Por. pol. przest. sadnić się ʽo 

koniach: nabawiać się sedna, odparzać się, obcierać się do krwiʼ (SW VI, 55). Por. rodzimy 

syn. moliūgúoti s.v. moliū̃gas. 

 sódoti, sódau, sódojau gw. ʽo chorym: być w stanie stabilnym, ani lepszym, ani 

gorszymʼ: Ligonis sódo, sódo, t.y. neina nė labyn, nė blogyn JU. Niejasne. Może należy sod- 

powiązać z suod- i rozpatrywać sódoti łącznie z czas. súodauti a. súodoti ʽnarzekać, żalić się, 

biadolićʼ (por. sodìnti ob. súodžiai). 

 sódrus, -i 3, 1 p.a., sodrùs 4 p.a. 1. ʽbujny, szybko rozrastający się, dorodnyʼ, 2. gw. 

ʽdobrze zbudowany, tęgi, przy kości, krępy, krzepkiʼ, 3. ʽobfity, rzęsisty (deszcz)ʼ, 4. gw. 

ʽpożywny, sycący (o posiłku), sytyʼ (Sódrūs pietūs. Sódriai privalgęs), 5. ʽdźwięczny, 

donośny (głos)ʼ, 6. ʽjaskrawy (kolor)ʼ. Osnowa sod- jest całkiem izolowana, więc i trudna do 

oceny. Budowa bliskoznacznego przymiotnika sū́drus, sū́dras (zob.) podsuwa analizę *sā́d-

ru-, starsze *sā́d-ra-. Byłby to drw. dewerbalny na -r- od neoosn. *sād-, którą 

wyabstrahowano z prs. intransitivum *sā́da ʽsyci się, karmi się, jeʼ < pie. *seh2-d
he/o- 

(transponat). To prs. tematyczne na *-dhe/o- utworzono od osnowy aorystycznej pie. *seh2-

/*sh2- ʽsycić (się), być nasyconymʼ (por. LIV
2 520; lit. comparandum zostało tu przeoczone). 

Por. SE gr. ἄεται ʽżywi się, karmi sięʼ < *seh2-i̯e/o-, lit. sótis f. ʽsytość, uczucie sytościʼ < 

*sāti- < *seh2-ti-, SZ goc. saþs ʽsytyʼ, stisl. saðr ts. < *sh2-tó-. Przy sufigowaniu -r- do 

osnowy intranzytywnej przymiotnik mógł przybrać znacz. etym. bądź pasywne: ʽsytny, taki 

którym się łatwo zaspokaja głódʼ, bądź aktywne: ʽsycący się, karmiący sięʼ. Trudno to 

rozstrzygnąć. Inny wywód w LEW 855: w sódrus ma tkwić pwk. sėd-/sod- jak w sė́sti 

ʽusiąśćʼ, sodìnti ʽsadzać, sadzićʼ. NB. Z uwagi na fakt, że sodrùs w znacz. ʽpożywny, sycącyʼ 

(zob. wyżej) jest wariantem do sotrùs (Mėsa yr didžiai sotrùs valgis ʽMięso jest sytnym 

posiłkiemʼ), należy wziąć pod uwagę ewentualność udźwięcznienia sot-rùs w sodrùs (por. 

šatrùs > šadrùs. s.v. šatrà). W takim razie zob. s.v. sótus ʽsytyʼ. — Drw. sódrėti, -ja, -jo 1. 

ʽudawać się, dobrze wyrastać (o zbożu)ʼ, 2. ʽobficie padaćʼ.  

 sõdžius, -iaus 2 p.a. ʽwieś, osadaʼ. War. sodžiùs 4 p.a., f. sodžià 4 p.a. SD naujas 

sodžius «osada nowa pustego kraiu» [ʽzasiedlenie, zaludnienieʼ] — dewerbalne nomen 

actionis na -ius, pod względem znaczeniowym przechodzące w nomen concretum. Paralele: 

gỹrius ʽchwalbaʼ, myrius ʽśmierć, SO rañkius ʽzbiórkaʼ, valk̃ius ʽzaćmaʼ, vaĩsius/vaisiùs 

ʽowocʼ (por. GJL III, § 108). Niezaprzeczalny związek zachodzący między osadzaniem 

(zasiedlaniem) pustego kraju, sadowieniem ludzi i sadzeniem roślin prowadzi nas do sodìnti 

ʽsadzić, sadzaćʼ jako czas. motywującego dla sõdžius/sodžiùs (por. vaĩsius/vaisiùs : vaisìnti). 

Z uwagi na comparandum psł. *saditi uważa się sodìnti za odnowienie odziedziczonej 

formacji na SO, *suodyti ʽsadzać, sadzićʼ ⇐ sėd- ʽusiąśćʼ (zob.). W związku z tym 

przyjmiemy, że sodžius wyparło z użycia *suodžius, formację urobioną od *suodž̓ -, 

neoosnowy zawartej w *suodžiau, prt. do *suodyti. (NB. Dalej idąca rekonstrukcja mogłaby 

prowadzić do prt. *suodijau ⇐ prs. *suodiju, por. hipotezy wysunięte s.v. kláusti). ŽD 76n. 

odnosi sodžius wprost do czas. sė́du, sėdė́ti, co nie wydaje się trafne. — Wyrazy łotewskie 

sãdža, sàdža2 ʽwieś, osadaʼ, też m. sādžus, pl. sādži ts. są lituanizmami (ME III, 801). — 

Drw. sodà 4 p.a. ʽwieśʼ (⇒ sodiẽtis ʽmieszkaniec wsi, wieśniak, chłopʼ ⇒ sodiẽtiškas 

ʽwieśniaczy, np. o jadleʼ), sodýba (zob.), sodžiónis a. sodžionìs ts. (por. kiemionìs), sodžionkà 

ʽwieśniaczkaʼ (Miesčionkas, ne sodžionkas mangink JU). — N.m. Sõdai, Sodãlė 9x, Sodẽliai 
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4x, Sodė́nai 3x, Sodỹnė, Sodžiaĩ, Sodžiū́nai, Pasóda 2x, cps. Mẽdsodžiai (por. Medsė́džiai, 

znacz. etym. ʽosada leśna ), Šìlsodis. 

 sõkai 2 p.a. m.pl. gw. ʽpodwójny worek przewieszany na piersi i przez plecyʼ (syn. 

besogai) — zapoż. ze stbłr. sakъ ʽworek, torba (podróżna)ʼ, pl. saki, -ovъ ⇐ pol. sak, pl. saki 

(tu z nwn. Sack m. ʽwór, worek, miechʼ). 

 sõkas 2 p.a., sòkas 2 p.a. gw. 1. ʽsok; sok wyciśnięty z jagódʼ, 2. ʽpłynny gnójʼ (syn. 

srùtos) — zapoż. z błr. sok, -u, ros. sok, pol. sok. NB. Lit. õ zastępuje ò ⇐ słow. o (brak 

substytutu lit. a). Zob. też sakaĩ. 

 sokẽlis, -io 2 p.a. LZŽ ʽkrótkie odzienie kobieceʼ. Niejasne. 

 soklỹs, -io 4 p.a. gw. 1. ʽsmolny wierzchołek sosnyʼ (Soklỹs vadinas pušies smaluota 

viršūnė JU), 2. ʽszczapa smolna; szczapa nadająca się do wypalania smołyʼ (Iš soklių̃ smalą 

dega JU) — analiza *sāk-li̯a-, gdzie *sāk- jest st. wzdłużonym do sak- jak w sakaĩ m.pl. m.in. 

ʽsok drzew iglastych, żywicaʼ. Pod względem formantu przypomina šoklỹs ⇐ šókti. 

Apofonia wymaga zbadania. Brak w LEW, ŽD i Ambrazas 2000, 169n. — Neoosn. sokl-: 

soklìnis a. sõklinis ʽnasycony żywicą (o sośnie, drwach)ʼ, war. soklìngas. 

 sokoras stlit. ʽcukierʼ. DP <sókoras>, acc.sg. <sókorą>, instr.sg. <sókoru>, gen.pl. 

<sókorų> — zapoż. ze stbłr. saxarъ (saxurъ) ʽcukierʼ, por. ros. sáxar, -a. Por. SLA 203, 

ALEW 952, Skardžius 1935, 48, 51 i ĖSBM 11, 328. Zob. też cùkrus. 

 sólymas 1 p.a. gw. ʽroztwór soli do konserwowania artykułów spożywczychʼ (Žuvis į 

sólymą įdėti ʽWłożyć ryby do solankiʼ), war. sõlymis 1 p.a. — dewerbalny rzeczownik na -

ma- od neoosn. *soly- ⇐ *sólyti ʽsolić, posypywać solą, zalewać roztworem soliʼ585 (por. 

sū́dyti s.v. sū́ras). Taką analizę dyktuje odpowiednik łot. sālīms ʽrozczyn soliʼ (war. sālims) 

< sālijums ts. ⇐ sàlît, -u (-ĩju), -ĩju ʽsolić mięso, rybę, nacierać soląʼ586 (por. też sālijs ʽsolny, 

słonyʼ, sàlîgs ʽsłonyʼ, sàlîts ʽsolony, słony, przyprawiony; drogiʼ). Łot. sàlît jest 

denominatiwem od sā̦̀ ls, -s f.m. ʽsólʼ, pl. sàļi ʽsole, np. chemiczneʼ (w jęz. litewskim 

odpowiedni rzeczownik został zastąpiony przez neol. druskà). Pdg. pbsł. nom.sg. *sāls ʽsólʼ : 

acc.sg. *salin przedstawia redukcję trójdzielnego pdg. apofonicznego, por. pie. nom.sg. 

*séh2-l-s : acc.sg. *sh2-él-m : gen.sg. *sh2-l-ós. Odpowiedniki ie.: łac. sāl, sălis n., gr. ἅλς, 

ἁλός m., umbr. śálu acc.sg. ʽsólʼ. Słowiański nom.sg. scs. solĭ f. jest z pochodzenia formą 

acc.sg.; jego struktura to s-ol-ĭ < pbsł. *s-al-in. Stosunek łot. sā̦̀ ls : scs. solĭ jest paralelny do 

łac. sāl : sălis. Zob. Kortlandt 1985, 119, de Vaan 535, Derksen 2008, 461. Osobno zob. 

saldùs. — Liukkonen 1999, 133n. przypuszcza, że fiń. suola ʽsólʼ zostało zapożyczone z 

bałtyckiej formacji kolektywnej *sālā. Por. fiń. terva ʽsmoła, dziegiećʼ : lit. dervà. 

 sóma I 1 p.a., zwykle pl.t. sómos gw. ʽjakiś instrument dętyʼ (Bus dūdos, sómos, 

ožragiai, dambros, kanklės jaunemsiems broleliams ʽBędą dudy, s., o., d., kankle dla 

młodszych braciszkówʼ). Bez dobrej etymologii. LEW 856 zestawia sóma I z sóma II (zob.) 

oraz z przym. sõminis (zob.).  

 sóma II 1 p.a. gw. c. 1. ʽkto chodzi jak otumaniony, ogłupiały; kto chodzi bez zajęcia, 

bez celuʼ, 2. ʽgapa, gamońʼ (war. besómis). Niejasne z powodu braku alternantów. Jeśli *sā-

mā jest odziedziczone, to dopuszcza rekonstrukcję pie. *seh2-meh2-. Por. może het. šāizi 

 
585 Paralele słowotwórcze: pū́dymas ʽgnojenie; ugórʼ ⇐ pū́dyti ʽdoprowadzać do gniciaʼ; kiñkymai m. pl. 

ʽuprzążʼ ⇐ kinkýti ʽzaprzęgaćʼ; maĩšymas ʽzakwaszone, lecz jeszcze nie wyrobione ciastoʼ ⇐ maišýti 

ʽmieszaćʼ. — Z suf. -ma- wymienionych formacji nie należy mieszać neosuf. -yma-, który ukazuje się w 

takich derywatach, jak pýlymas, pylýmas ʽnasyp, groblaʼ ⇐ pìlti albo báltymas ʽbiałko; biel drzewaʼ ⇐ 

báltas.  
586 Būga, RR II, 584 nie wykluczał zapożyczenia sólymas z łot. sālims.  
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ʽstaje się ponurym, gniewnymʼ < pie. *seh2i-ti (Kloekhorst 692n.). LIV
2 521 rekonstruuje pie. 

*seh2(i̯)- ʽgniewać się, wściekać sięʼ jako pwk. sekundarny, wyabstrahowany z formacji 

*seh2-i̯e-. Jeśli sóma II łączy się z nazwą instrumentu soma I, to pod względem 

semazjologicznym można porównać stosunek pol. fujara 1. ʽduża fujarkaʼ i 2. ʽczłowiek 

niezaradny, gapowatyʼ. — Vb. denom. sominė́ti a. sõminėti ʽzachowywać się jak sóma II, 

błąkać się unikając robotyʼ, sõminti a. sõmyti ʽbiciem opanować szalejącegoʼ, sõmti, -stu, -au 

ʽtracić rozsądek, tracić głowę, głupiećʼ (Ans pasomsta, t.y. protas pasimaišo, blūdija JU. 

Vaikšto kaip pasõmęs). 

 sõminis 1 p.a., sóminis, -io 1 p.a, ʽwiatr z północnego zachoduʼ. War. sómenis. 

Odpowiednik łot. sãmenis ts. Bez dobrej etymologii, zob. LEW 856. ME III, 803: ʽEigentlich: 

der Wind aus sāmu zemeʼ [ʽwiatr z Finlandiiʼ]. Por. łot. sāms ʽFinʼ. 

 sopãgas 2 p.a. przest., gw. ʽbut z cholewą; but do jazdy konnejʼ, pl. sopãgai — zapoż. 

ze stbłr. sapog, pl. sapagí, por. błr. gw. sapóh, -á, ros. sapóg, -á (LEW 856, REW II, 578). 

War. šopãgas i zopãgas (zob.). — Drw. sopagáitis bot. ʽtojad, Aconitumʼ (roślina silnie 

trująca), cps. sopãgbernis ʽlichy parobekʼ (por. bérnas). Vb. denom. sopagúoti ʽobuwać 

cholewyʼ.  

 sopė́ti, sópa (war. sõpi, sópti), sopė́jo ʽbolećʼ. Zwykle bezosobowo: Sópa galva, rankos 

sópa nuo darbo ʽBoli głowa, ręce bolą od robotyʼ. Manę visą sópa ʽMnie całego boli, tj. 

wszystko mię boliʼ. Obok tego: Aš visas sópu ʽMnie całego boliʼ. SD atmisopėjo kas 

«odbolałem, odbolało mi co». War. sópėti, -ėja, -ėjo. Odpowiednik łot. sâpêt, -u, -ẽju 1. 

ʽbolećʼ, 2. ʽzadawać bólʼ, apsâpêt a. apsâpt 1. ʽrozchorować sięʼ, 2. (z zależnym inf.) 

ʽprzerwać, przestać coś robićʼ, atsâpêt a. atsâpt ʽstracić zdatność z powodu bóluʼ. Nie widać 

nawiązań ie. Transponat pie. *seh2p-. — Drw. nominalne: sópė a. sópa ʽból; bolący wrzód, 

czyrakʼ (łot. sâpes a. sâpas2 f.pl. ʽbólʼ), sopulỹs ʽból, bolenie; miejsce, gdzie boliʼ, DP 

ʽboleść, bol, męka, utrapienie, żałość, smętek, kłopotʼ, SD apima mani sopulys «zeymuie mię 

boleść» (⇒ sopulìngas ʽbolesnyʼ), sųnarių sopulys SD
1 «scyatyka, ischias» [ʽrwa kulszowaʼ]. 

Rzadsze synonimy: sõpčius a. sopčiùs ʽbólʼ. Cps. akìsopas ʽból oczu, zapalenie spojówekʼ 

(por. akìs; war. akìsopis), pilvãsopis ʽból brzuchaʼ (por. pilṽas). Osobno zob. opà. — 

Inchoat. sõpti, sõpsta, sõpo ʽzaczynać bolećʼ (war. sópti), įsõpti ʽrozbolećʼ, caus. sópinti a. 

sõpinti ʽpowodować ból, krzywdzić, dręczyćʼ (łot. sâpinât). — Neoosn. sops(t)- (⇐ prs. 

sõpsta lub frq. *sopstyti): sõpstas ʽbólʼ, sõpstė, sõpstis, sõpsčius ts. Vb. denom. sopsčióti 

ʽbolećʼ, sopsnóti ts. 

 sopisas BRB ʽrękopis, Handschriftʼ (PAŽ 431) — zapoż. z pol. zapis. Pisownia <s-> dla 

z- jak w sobajus, sopostas. Pominięte w SLA, LEW i ALEW. 

 sóra 1 p.a., sorà 3 p.a., zwykle pl.t. sóros, -ų bot. ʽproso, Panicum miliaceumʼ, SD 

soros «jagły, milium», soros neižsišakojį «ber, panicum» [ʽroślina zbożowa w rodzaju prosa, 

Lithospermum officinaleʼ, SPXVI]. Poboczne użycia w terminologii botanicznej: 1. 

ʽpalusznik, Digitariaʼ, 2. ʽchwastnica, Echinochloaʼ, 3. ʽgorczyca, Sinapisʼ, 4. ʽwiechlina 

roczna, Poaʼ, 5. ʽmanna jadalna, Glyceria fluitansʼ. Z obocznym tematem: sorės LEX f.pl 

ʽhirsenʼ. Odpowiednik stłot. sāre ʽproso, jagłyʼ (Elger); war. z niejasnym ū: gw. sûra2 ts. Bez 

dobrej etymologii, por. przegląd literatury w LEW 857. Może z pb. *sār-ā- jako derywat z 

pochodzenia abstrakcyjny (znacz. etym. ʽsytośćʼ ⇒ ʽto, co syci, daje uczucie sytościʼ) od 

przymiotnika dewerbalnego na -ro-: *sā́-ro- < *séh2-ro- ʽsytny, sycącyʼ. Wtedy pierwiastek 

byłby wspólny z lit. só- w sótis (zob.). Co do strony znaczeniowej por. pol. syta ʽwoda 

miodowa, wywar miodowyʼ : syty ʽsatiatus, saturatusʼ. Inaczej Witczak 2003, 80n. oraz NIL 

45n., gdzie wskazano dwie możliwości: 1° sóra z pb. *psā-rā- < pie. *bhsáh2-rah2- 

(nawiązanie do neopwk. *psā- < pie. *bhs-eh2- ʽżuć, rozdrabniać przez ścieranieʼ ⇐ *bhes- 
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ʽścierać, zamiataćʼ (LIV
2 82), por. sti. psātá- ʽprzeżuty, połkniętyʼ, gr. ψηνός ʽłysyʼ), 2° sóra 

[zam. *suora] z pie. *sóh1-reh2- (od *seh1- ʽwtykać, sadzić, siaćʼ, LIV
2 517). Zob. też ALEW 

952n. NB. Starą nazwę ʽprosaʼ kontynuuje w jęz. litewskim wyraz málnos (zob.). — Drw. 

sórinis a. sorìnis ʽjaglanyʼ, sorõkė a. sorókė bot. 1. ʽprosak, Miliumʼ, 2. ʽprosownica 

rozpierzchła, Milium effusumʼ. 

 sóstas 1 p.a. 1. ʽkrzesło władcy, tron, stolecʼ, 2. ʽsiedzenie na wozie, w saniach; ławka 

w łodziʼ (SD «zedel»), 3. ʽportʼ. War. sõstas 2 p.a., też f. sósta. Odpowiednik stpr. sosto EV 

ʽławka, Bankʼ. Morfem sos- jest alternantem na SO *sās- od neopwk. sės-, por. sė́sti(s) 

ʽusiąść, siadaćʼ. W kwestii neoapofonii *ē ⇒ *ā por. sodìnti. Inaczej PKEŽ 4, 140 i ALEW 

953: *sād-ta-, *sād-tā-. Starszy wokalizm uo może tkwić w n.m. Súostas (miasteczko na płn. 

od Bìržiai), mianowicie przy założeniu derywacji sēs- ⇒ *sōs-. — Drw. pasõstė a. pãsostė 

ʽsiedzenie na wozie, kozioł; ławeczka do siedzenia; tyłekʼ, sostelis SD «zedelek na iednego», 

sóstinė ʽstolica, główne miasto w państwie, miasto stołeczneʼ (neol., kalka z pol. stolica ⇐ 

stolec ʽkrzesło władcy, tronʼ). NB. Neologizmy: sostãpilis a. sostãpilė ʽstolicaʼ (por. pilìs), 

sostãmiestis (por. miẽstas), sostãvietė ts. (por. vietà) nie przyjęły się. W SD s.v. stołeczne 

miasto figuruje wyrażenie miestas pirmiausias, dosł. ʽmiasto najpierwsze (główne)ʼ. — 

Ukazujący się w DP sóstinykas ʽnaczelnik, Oberhauptʼ (su sóstinyka[i]s ir Viešpatystėmis DP 

54214 ʽz Stołecznikami y z Państwyʼ) jest derywatem na -ykas od adi. sostìnis ʽstołecznyʼ 

(lub od sb. sóstinė ʽstolicaʼ) i przedstawia kalkę z pol. przest. stołecznik ʽnaczelnik, na czele 

stojącyʼ (L.) ⇐ stołeczny ʽo mieście: głównyʼ. 

 sótinti, sótinu, sótinau ʽsycić, nasycaćʼ, sotinu SD «pasę się, pasę oczy», Sótink Diẽve! 

ʽSmacznego!ʼ (dosł. ʽSyć Boże!ʼ), refl. sotinuosi SD «nasycam się», prisisotinu SD ts. — vb. 

denominativum na -in- od przymiotnika sótus ʽsytyʼ (zob.). Odpowiedniki bałtyckie: stłot. 

sātināt ʽżywić, sycićʼ, łot. sãtinât ʽzapewnić pomyślność, błogosławić, żegnać krzyżemʼ, 

refl. sãtinâtiês ʽzadowalać się czymʼ, stpr. *sātinnei, pis. <sātuinei> 2 sg. prs. ʽsycisz, 

nasycasz, settigestʼ od inf. *[sa:tina:t]. — Drw. nepasótinamas ʽnienasyconyʼ (participium 

prs. pass.), pasótinimas DP ʽnasycenie, posilenie, nakarmienieʼ, nepasotintas SD
1 

«nienasycony» (syn. be saties). — NB. Dwa zakończone na -ymas abstracta, sotymas PK 

ʽżywienieʼ i pasotymas PK ʽposilenieʼ587, mogą świadczyć o zanikłym vb. denominativum 

*sotyti, -iju, -ijau. 

 sótis, -ies 1 p.a. f. ʽsytość, uczucie sytościʼ. SD sotis «nasycenie» (syn. pasotinimas), be 

saties SD
1 «nienasycony» (syn. nepasotintas), miegmi, valgau, geriu iki soti SD «dosypiam, 

doiadam, dopijam». Dewerbalne abstractum pb. *sā-ti- < pie. *séh2-ti- (por. sufiks w scs. sytĭ 

ʽsytośćʼ ⇐ sytŭ). Podobna budowa w rzeczownikach klotìs/klótis, stotìs/stótis i votìs/vótis. Z 

innymi tematami: sótė, sotà, sótas. Odpowiedniki łot. sãta, sāte ʽuczucie sytości; umiar w 

jedzeniuʼ; Dievs, duod sãtu! — formułka wypowiadana przy napoczynaniu bochenka chleba. 

Pie. *seh2-/*sh2- ob. *seh2i̯-/*sh2i̯- ʽsycićʼ (LIV
2 520n.), por. gr. ἄμεναι ʽnasycić się czymʼ, 

wed. ásinvant- ʽnienasyconyʼ, stir. sáth, sáith f. ʽdostateczna ilośćʼ, goc. saþs ʽsytyʼ, stisl. 

saðr ts. (*sh2-tó-), łac. satis adv. ʽdosyć, dostatecznieʼ (od sb. *sa-ti- < *sh2-tí- ʽsytośćʼ), gr. 

hom. ἄατος ʽnienasyconyʼ (*ahato- < *a-s-ato- < *ṇ-sh2-etó-, zob. Vine 1998, 25). 

Odpowiednik het. šāḫ-i < pie. *sóh2-ei zaświadcza starsze znacz. ʽnapchać, zapchać, zatkaćʼ, 

zob. Kloekhorst 9, 690n. — Drw. besótis a. besõtis, -čio ʽnienasyceniecʼ. Osobno zob. 

sódrus, sótus.  

 sótus, -i 3, 1 p.a., sotùs, -ì 4 p.a. ʽsytyʼ (Sótus álkano neužjaũčia ʽSyty nie współczuje 

 
587 Por. o kaip davei duoną kūnui penu ant sotyma, taip pastiprink žodžiu... PK 3516 ʽa jakoś dał powszedny chleb 

ciału ku żywności, tak posilaj słowem...ʼ — ant pasotyma kūnų duok duonos visų dienų PK 11614 ʽCiałom zaś 

k posileniu nasz ten [chleb daj] powszedni ziemskiʼ  
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głodnemuʼ). War. sótas, -à 3 p.a. (Alkanas sotam ne draugas ʽGłód nie jest przyjacielem 

sytegoʼ). SD sotus «nasycony» (syn. prisotintas). Odpowiednik łot. sãts, -a ʽsyty, 

wystarczający, umiarkowanyʼ (⇒ sātns ʽo pożywieniu: pożywny, sytnyʼ). Praforma bałtycka 

*sā-ta- ʽsytyʼ < pie. *séh2-to-, drw. od pwk. *seh2-, *seh2-i̯- ʽbyć nasyconym; sycić kogoʼ 

(LIV
2 520n., ALEW 953n.). Osobno zob. sótis, sódrus. — Drw. nẽsotas c. ʽnienasyceniecʼ, 

sótinas ʽsytyʼ, sotrùs ʽpożywny, sytnyʼ (war. sodrùs), por. neosuf. -rus w mitrùs i kantrùs. 

Vb. denom. pasósti, -sóstu (*sot-stu), -sótau ʽnasycić sięʼ, caus. sótinti (zob.). — NB. 

Wbrew BSW 250 lit. sótus nie jest spokrewnione ze scs. sytŭ ʽsatiatus, saturatusʼ, ros. sýtyj, 

czes. sytý, pol. syty ʽtaki, który zaspokoił swój głódʼ (tak już LEW 857). Wyraz słowiański 

jest refleksem adi. vb. *sū-ta- < pie. *suH-tó- ʽpełny, napełnionyʼ. Taka analiza jest 

uzasadniona porównaniem z czasownikiem het. šunna-i ʽnapełniaʼ < pie. *su-nó-H-ei (prs. 

infigowane), urobionym od pwk. pie. *seu̯h1/3- apełniaćʼ (por. Kloekhorst 785, 794). Zob. też 

LIV
2 539 (rekonstrukcja *seu̯h3-; brak wzmianki o scs. sytŭ). — Ostatnio Bichlmeier, 

Kratylos 56, 2011, 125 próbował pogodzić słow. sytŭ z lit. sótus za pomocą formy 

pierwiastkowej *seh2-u̯- ʽbyć nasyconym, sycićʼ, SZ *sh2u-tó-. Ta rekonstrukcja w braku 

oparcia porównawczego zawisa w próżni. — Neoapofonia *sāt- (SP) ⇒ săt- (SZ): satnus 

BRB ʽsyty (życia), nasycony (życiem)ʼ: Ir nukaršęs numirė pakajingame gyvenime, pasenęs 

ir satnus gyvenimo ʽI zniedołężniały umarł spokojnie, sędziwy i syty życiaʼ (tak LKŽ; 

pominięte w LEW i ALEW). Paralele apofoniczne: atlašùs (atlõšti), stãtas (stóti), slagaĩ 

(slógti). Por. neosufiks w łot. sātns ʽsytnyʼ.  

 sõželka 1 p.a. przest., gw. ʽsadzawka, staw rybnyʼ — zapoż. ze stbłr. sažavka, saževka 

(sažalka, sažolka) ⇐ sažati ʽsadzaćʼ, por. błr. gw. sáželka, -i, błr. liter. sážalka (SLA 203n., 

LEW 855, ĖSBM 11, 291). — War. 1. sõžiauka DP, SD, 2. šiõželka (palatalizacja nagłosu), 3. 

žiõželka (asymilacja ž-ž < š-ž), 4. šėž̃auka, šėž̃iauka (asymilacja š-ž < s-ž, ZS 56, 95) ⇐ błr. 

gw. sážaŭka (por. ĖSBM, l.c.); 5. sõdželka, sõdžialka, 6. sõdžiauka, SD
1 <saǯiauka> 

«sadzawka» ⇐ błr. gw. sádžalka (PZB 4, 343). Alternowanie el/al z au widać też w kélmas = 

/k̓ almas/ : kiáumas, jak też w zapoż. kélnorė = /k̓ alnorė/ : kiáunorė; kozálnyčia : 

kozáunyčia. — Inne: sõdzauka ⇐ pol. sadzawka. War. kõželka pochodzi z kontaminacji 

sõželka i rodzimego kū́dra (Kabašinskaitė 74). Zob. też prū̃das. 

 spãcieras 1 p.a. przest. ʽspacer, przechadzkaʼ ⇐ pol. spacer, -u (starsze szpacer, 

szpacyjer, szpacjer ⇐ nwn. Spaziergang m. ʽprzechadzka dla odpoczynkuʼ, od spazieren ⇐ 

włos. spaziare, zob. EWD 1317). Pisownia litewska z <ie> imituje niemiecki digraf <ie>, 

który ma wartość /i:/, por. ma(r)šierúoti ⇐ marschieren (war. marširúoti) i pasierúoti ⇐ 

passieren. — Vb. denom. spacieravóti, przest. spacierúoti przest. ʽprzechadzać się, 

spacerowaćʼ (NDŽ), por. pol. spacerować, -uję. — War. o nagłosie šp-: špãcieras ⇐ prus.-

niem. špatzēre ʽSpazierenʼ, vb. denom. špacierúoti (zob. GL 132, LEW 1023). — War. 

spaciravóti ʽspacerowaćʼ ⇐ błr. gw. spacyravácь, -úju (PZB 4, 535), por. błr. liter. 

špacyravácь, -úju (⇐ špácyr, -u). 

 spadnyčià 2 p.a., gen.sg. spadnỹčios gw. 1. ʽspodnia suknia kobieca kładziona pod 

wierzchnią; halkaʼ, 2. ʽwierzchnia spódnicaʼ — zapoż. ze stbłr. spodnica, por. błr. spadníca, -

y (⇐ pol. przest. spodnica), por. ĖSBM 12, 258. Por. Andarokas buvo namie austas, ė 

spadnyčià krominė ʽ«Andarokas» był w domu utkany, zaś «spadnyčia» kupnaʼ. Ašiai neisiu 

par seklyčią be trijų spadnyčių, aš nesėsiu užu stalo be trijų sklenyčių ʽNie pójdę do świetlicy 

bez trzech spódnic, nie siądę za stołem bez trzech szklanicʼ. Zob. też syn. andarõkas i 

sijõnas. — War. 1. sparnyčià (dysymilacja dn > rn, por. parnãčkos), 2. spadninčià (por. 

bažnìnčia), 3. spanyčià ⇐ błr. gw. spaníca, -y, pol. gw. sponica. 

 spagė́ti, spagù, spagė́jau gw. ʽpłakać, szlochaćʼ, spagčióti a. spakčióti ʽkropić kroplami 

– o deszczuʼ (Biškį pradėjo spagčióti ir nustojo ʽZaczęło trochę padać i przestałoʼ), spaknóti 
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a. spagnóti ʽkropićʼ, spaksė́ti, spàksi, -sė́jo ʽlać się – o łzachʼ (Ašaros spàksi ʽŁzy się lejąʼ). 

Nomina: spãgas żm. ʽkroplaʼ, przen. ʽmała ilość, odrobinaʼ, spãkas ʽkroplaʼ, spãksnis ts. 

(stlit. spaksnelis ʽkropeczkaʼ). Podstawą tej grupy form jest wykrz. spàkt m.in. o spadającej 

kropli, por. Spakt spakt ir lyn ʽ«Spakt spakt» i lejeʼ. Aplei pietus spàkt spàkt pradėjo lyti 

ʽKoło południa «spakt spakt» zaczęło padaćʼ. Formy z pierwiastkowym -g- są wobec tego 

wtórne. Paralele: smaksė́ti ⇐ smàkt; straksė́ti ⇐ stràkt; kriuksė́ti ⇐ kriùkt. Wobec 

onomatopeicznej genezy pwk. spak- nawiązanie spãkas do gr. ψακάς, -άδος f. ʽkropla 

deszczuʼ (zob. Beekes 2010, 1658) nie wydaje się możliwe. Zob. też spàkti. 

 spáinė 1 p.a. gw. ʽpiana na spienionej wodzie, na faliʼ588 (brak w zabytkach), su spáine 

bėgti NDŽ ʽpłynąć żaglówką, mit dem Winde fahren, dahingleiten (von einem Boot)ʼ. 

Odpowiedniki bsł.: stpr. spoayno EV ʽpiana na fermentującym, warzonym piwie, Gestʼ 

(«Schaum des gährenden Bieres», Trautmann 1910, 434; por. pisownię doalgis EV ʽkosa, 

Senzeʼ : lit. dalg̃is, PKEŽ 4, 146) oraz psł. *pěna ʽpianaʼ, por. scs. pěna, sch. pjȅna, ros. péna, 

ukr. pína, pol. piana. Praforma bsł. *(s)pāi̯nā- (por. BSW 227: *pōi̯nā-; REW II, 334, LEW 

858). To z pie. *(s)poi̯Hnah2- < *(s)poHi-neh2- (por. Derksen 2008, 397) albo też *(s)peh3i-

mn- (*(s)poHi-mn-?), por. Derksen 2015, 418. Założenia metatezy *oHi > *oi̯H wymaga 

obecność długiego (akutowanego) dyftongu w refleksie lit. (por. Derksen 1996, 208). 

Różnicę s-mobile spáinė : pěna można porównać do łac. spūma : pūmex (zob. niżej). Uderza 

brak derywatów od spáinė. — Poza bałto-słowiańskim suf. -n- ukazuje się jeszcze w wed. 

phéna- m.n. ʽpianaʼ. Tymczasem formy łacińska i germańska mają suf. -m-, por. łac. spūma 

< pital. *spoi̯mā- (obok pūmex, -icis m. ʽpumeksʼ) oraz stang. fām n., stwn. feim m. ʽpianaʼ < 

pgerm. *fai̯ma-, < pie. *poHi-meh2-/*-mo-. Zob. Schrijver 1991, 270, de Vaan 583.  

 spairìnti, spairinù, spairinaũ acc.pl. akìs gw. ʽwytrzeszczać oczy, wybałuszać oczyʼ 

(Kam akis spairinì veizdėdamas ʽCzemu wytrzeszczasz oczy?ʼ) — pwk. spair- przedstawia 

alternant apofoniczny na SP/SO do spir- jak w spìrti m.in. ʽpopychać, sunąćʼ. SE sper-: łot. 

sperties ʽzapierać się nogami, kopytami, wierzgaćʼ, lit. suspérti ʽzetknąć ze sobą krokwie, 

oprzeć je o siebie i złączyćʼ (por. scs. oprěti sę ʽoprzeć sięʼ). Neoapofonię aiR ⇐ iR widać 

również w gáirinti ⇐ *gir-; káirinti ⇐ kir- i dairýtis ⇐ dyr-. Stary SO spar-: atsparìnti 

ʽpodeprzeć, dać podporęʼ, sparìnti ʽcisnąć, przyciskaćʼ. — Drw. spairãkis, -ė ʽczłowiek o 

wyłupiastych oczachʼ < cps. *spaira-akis (por. išplėštãkis, išsprógtakis). Vb. denom. 

spairakiúoti ʽpatrzeć wytrzeszczonymi oczymaʼ. 

 spakaĩnas, -à 4 p.a. stlit., gw. 1. ʽspokojny, nie związany z kłopotami, troskamiʼ (Nėra 

čia buities spakainos KN ʽNie ma tu spokojnego życiaʼ), 2. ʽnieruchomy, cichyʼ, 3. ʽmający 

łagodne usposobienie, zrównoważony (o człowieku, koniu)ʼ, war. spakáinas DVŽ, ZTŽ — 

zapoż. ze stbłr. spokojnyj, por. błr. spakójny, ros. spokójnyj, pol. spokojny (ZS 50, ALEW 731; 

zdaniem SLA 204 i LEW 858 z pol.). — War. spakainùs; supakaĩnas ⇐ błr. supakójny 

(nesupakáinas LZŽ ʽniespokojnyʼ). Zob. też spakãjus. 

 spakãjus, -aus 2 p.a. stlit., gw. ʽspokójʼ — zapoż. ze stbłr. spokoj, por. błr. spakój, -u . 

War. supakãjus LZŽ ⇐ błr. supakój, -u. Z innym tematem: spakãjis (DVŽ, ZTŽ). Por. LEW 

858, ALEW 731n. Zob. też pakãjus I. — Drw. spakailyvas MŽ 3422 ʽspokojny, friedlichʼ (por. 

neosufiks w bėdlỹvas ⇐ bėdà i godlỹvas ⇐ godùs), spakajìngas ʽspokojnyʼ (⇒ spakajingysta 

BRB ʽbezpieczeństwo, Sicherheitʼ). Vb. denom. apspakãjyti a. apspakãjinti ʽuspokoićʼ. Zob. 

też spakaĩnas. 

 spàkti, spankù, spakaũ gw. ʽwierzgać, brykaćʼ (Šlapelis 457) — czasownik utworzony 

od wykrz. spàkt m.in. o silnym kopnięciu, uderzeniu kopytem. — Poza tym spàkti, zwykle z 

 
588 NB. Ukazująca się w pracach językoznawczych forma cyrkumflektowana spaĩnė (por. np. LEW 858, Boryś 

425) nie znajduje potwierdzenia w LKŽ. 
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prvb. iš-, ukazuje się ze znacz. ʽwytrzeszczyć, wybałuszyć oczyʼ. Wtedy jest wariantem do 

częstszego spàgti, spangù (zob. s.v. spañgas).  

 spãliai, -ių 2 p.a. m.pl. 1. ʽpaździerze, wewnętrzne części łodygi lnu a. konopi 

odpadające przy międleniu, kostra ze lnuʼ, SD «paklepie» [ʽzgrzebie lniane albo konopneʼ, 

SPXVI], «paździor» [ʽsucha cząsteczka rośliny, źdźbłoʼ, SPXVI], 2. gw. ʽdrobne ości rybieʼ 

(Juo senesnė lydeka, juo spãlių pilna toki, tų ašakelių taip kaip spãlių ʽIm szczupak starszy, 

tym więcej ma ości, tych drobnych, tak jak paździerzyʼ). Odpowiednik łot. spaļi m.pl. 

ʽpaździerzeʼ. Oboczne formy sg.: spãlis, spalỹs, też spãlius. Dwuznaczne. Z jednej strony 

może to być denominativum na -i̯a- od adi. *spalas, por. drw. žãlias ⇐ žãlas. Z drugiej 

strony może to być rzeczownik postwerbalny od zanikłego iterativum na SO *spalyti ⇐ 

*spélti ʽrozszczepiać, rozłączać, oddzielaćʼ589. Pod względem pierwiastka należy do pie. 

*(s)pelH- ʽodłupywać, oddzielaćʼ (LIV
2 577, ze znakiem zapytania), por. wed. phalati ʽpęka, 

rozdwaja sięʼ (?), scs. plěti, plěvǫ ʽpleć, wykorzeniać, wyrywać chwastyʼ (*pelH-/*pelH-u-), 

SO łac. spolium ʽzdarta skóra zwierzęcaʼ, spolia n.pl. ʽzbroja zdarta z nieprzyjaciela; łup, 

zdobyczʼ, gr. σπολάς, -άδος f. ʽodzienie ze skóryʼ, σπόλια Hes. ʽwełna z nóg owcyʼ. Zob. 

IEW 986, LEW 859, de Vaan 582, Beekes 2010, 1386. Przez s-mobile spãliai może być 

spokrewnione z pbsł. *pelu̯ā- ʽplewaʼ (zob. pẽlūs). — Drw. spãlinas ʽpokryty paździerzami 

(worek, ubranie)ʼ, spalýnas ʽkupa paździerzyʼ, spãlis ʽmiesiąc październikʼ. 

 spalvà 4 p.a. ʽbarwa, kolorʼ. Odpowiednik łot. spalṽa ʽpióro, barwa upierzenia u 

ptaków; sierść zwierząt, barwa sierści, maśćʼ. Trudne. LEW 859 nie zajął jasnego stanowiska. 

Zdaniem Urbutisa, Balt XXXIII:1, 1998, 114 spalvà należy do spãliai ʽpaździerzeʼ. Autor 

podnosi fakt, że znacz. ʽbarwaʼ łączy się z wyrazami opisującymi powierzchnię skóry, 

włosy, sierść itp., następnie wskazuje na to, że łotewski odpowiednik wyrazu plaukaĩ ʽwłosy, 

sierśćʼ, mianowicie plaũkas f.pl., oznacza z jednej strony ʽwłókna, kłaki, kosmyki (wełny), 

łuski, łupieżʼ, z drugiej zaś ʽbarwę, kolorʼ (por. uolas dažādās plaukās, ME III, 324). 

Ambrazas, Balt XXXI:1, 1996, 8 wystąpił z hipotezą o formie przymiotnikowej z s-mobile, 

*(s)palvas, z której drogą substantywizacji miało powstać z jednej strony łot. spalva ʽpióroʼ, 

z drugiej zaś strony lit. spalvà ʽbarwaʼ (ob. adi. palṽas). — Drw. spalvótas ʽbarwny, 

kolorowyʼ. Vb. denom. spalṽinti ʽbarwić, malowaćʼ. — N.rz. Spálvė a. Spalṽė, łot. Spalvene 

(por. n.rz. o nazwie Krosà). 

 spaminóti, spaminóju, spaminójau ZTŽ ʽwspominać kogo, coʼ — zapoż. z błr. 

spaminácь, -áju. War. z nieorganicznym t: spamintóti ZTŽ. 

 spancérka 1 p.a. (war. špancérka), spancerkà 2 p.a. gw. ʽmęska kamizelka; 

marynarkaʼ. War. bez s-: pancérka, np. Vyriškieji kamzoles liuob vadinti pancérkoms 

ʽMęskie kamizelki zwykło się nazywać «pancerkos»ʼ. Ze zmiany *spencérka, co zapoży-

czono z pol. przest. spencerka 1. ʽkurtka, kaftan (jakby frak po odjęciu pół)ʼ, 2. ʽsurdutʼ (por. 

SW VI, 288, nazwa ubioru pochodzi od nazwiska lorda Spencera). Dalsze warianty to 

spancierkà (ʽdamski kaftanʼ), pancíerka i pancierius b.z.a. (Tėvo pancierius jau nuplyšo 

ʽMarynarka ojca jest już znoszonaʼ (LKŽ IX, 328 mylnie umieścił to użycie s.v. panciẽrius 

ʽpancerzʼ). Zob. też speñceris. 

 spándyti, spándau, spándžiau 1. ʽzastawiać sidła, oka, wnyki, łapać w sidłaʼ, 2. gw. 

ʽpodpierać coʼ, 3. gw. ʽnapychać, ściskać, zgniataćʼ (suspándyti ʽmocno zewrzeć, ścisnąć w 

celu zmniejszenia objętościʼ), 4. przest. ʽnapinać cięciwę łukuʼ — iterativum z suf. -y- i SO 

spand- ⇐ spend-, por. spéndžiu, spę́sti ʽzastawiać sidłaʼ. Znacz. etym. ʽnapinać, naprężaćʼ 

(por. pie. *(s)pend- ts.). Paralele: grándyti ⇐ grę́sti; tampýti ⇐ tem̃pti. — Postverbalia: 

 
589 W kwestii SO, który towarzyszy sufigowaniu -i̯a- por. formy kãrias ʽwojsko; wojnaʼ, vãrias ʽmiedźʼ i šlãpias 

ʽmokryʼ.  
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paspánda ʽpodporaʼ, paspandà ʽsidłaʼ, spandà ʽpodpora ściany, płotuʼ (war. spañdas), 

ʽrozdwojona podpora dla gałęzi jabłoniʼ (war. spañdas), ʽrosocha u studni; sidłaʼ (por. łot. 

kuroń. spanda ʽpostronek przy pługuʼ). — Neoosn. spandž̓ - (⇐ spándžiau): spañdžiai m.pl. 

ʽrodzaj plecionego płotu, który się wpuszcza pod lód przy połowie rybʼ, n.m. Spandžiaĩ (por. 

stãbdžiai, stãbdžius ⇐ stabdýti). — Neoosn. span- z reanalizy spán-dyti: spañskas (zob.). — 

Z bałtyckim SO spand- łączy się przez s-mobile cs. pǫditi, pǫždǫ ʽpędzę, pędzićʼ, sch. púditi 

ʽgnać, wypędzać, płoszyćʼ, ros. púditь, púžu lub pudítь, pužú ʽpłoszyć, straszyć, wypędzaćʼ, 

czes. pudit ʽpobudzać, skłaniać do czegoʼ, pol. pędzić, pędzę ʽpobudzać do biegu, ponaglać, 

wyganiać, wypędzaćʼ. Znacz. etym. ʽściągać wodze, naprężać wodzeʼ ⇒ ʽpobudzać do 

bieguʼ, por. LIV
2 578. Według NIL 628 i ALEW 954 ma tu również należeć nomen scs. spǫdŭ 

ʽμόδιος, miara zboża, korzec; naczynieʼ, rcs. spudŭ, ros. pod spúdom adv. ʽw ukryciu, pod 

korcemʼ, pol. przest. spąd ʽmiara zbożaʼ, < pie. *(s)pond-o-. 

 spañgas, -à 4 p.a. gw. ʽniedowidzący, ślepyʼ, spañgės f.pl. ʽślepia zwierzęciaʼ. 

Dwuznaczne. Z jednej strony mogą to być drw. postwerbalne od spañginti ʽoślepiać, razić 

oczyʼ ⇐ sping- (zob. spingė́ti). Z drugiej strony mogą zawierać w sobie neopwk. spang-, 

wyabstrahowany z prs. infigowanego spangù do spagaũ, spàgti ʽwytrzeszczać oczyʼ, gdzie 

spag- stoi jako SZ w apofonii do SP spógti (zob.). — Drw. spañgis a. spangỹs ʽczłowiek 

niedowidzącyʼ. Może też spañguolė ʽżurawinaʼ (zob.). Vb. denom. spanginė́ti ʽchodzić po 

ciemkuʼ, spangióti ʽniedowidziećʼ, spañgti, -stù, -aũ ʽniedowidzieć, widzieć źle, ślepnąćʼ 

(Apspangaũ, nė grybo neįžiūriu ʽNiedowidzę, nawet grzyba nie mogę dojrzećʼ. Vaikštai kaip 

apspañgęs ʽChodzisz jak otumanionyʼ).  

 spañguolė 1 p.a., spanguolė ̃ 3 p.a. bot. ʽżurawina, Oxycoccusʼ i ʽowoc żurawinyʼ 

(Spanguolės, raudonos uogos, auga tyruose ant kiminų) — prawdopodobnie stoi w związku 

z adi. spañgas ʽniedowidzący, ślepyʼ (zob.). Sufiks jak w smirduõlė. Znacz. etym. ʽkrzew 

zagłuszony (oślepiony?) przez drzewaʼ (por. syn. spalg̃ena ⇐ spelg̃ti). Nawiązanie łot. 

kuroń. spe̦nguole ʽżurawinaʼ, spangaļi m.pl. ʽSteinmoos-Beerenʼ (ME III, 985). — Drw. 

wsteczny: spañgė ʽżurawinaʼ. Cps. spañg-uogė ts. (por. úoga). War. stlit. span-uogės CGL 

ʽMooßbeerenʼ, gdzie człon I utracił -g- przez dysymilację. 

 spánka 1 p.a. gw. ʽspinka, haftka; guzikʼ — zapoż. z pol. przest. sponka (SW VI, 317; 

zdrob. od spona ⇐ spiąć, spinać, psł. *pĭnǫ, *pęti). Wsch.-lit. spùnka. Co do akutu por. 

zapoż. drángos, kliámka, balánka. W danym polu znaczeniowym zapożyczeniami są jeszcze 

gùzikas i knýpkis, zob. LEEŽ 245. LEW 860, 885 uznał formy spánka i spùnka za rodzime 

alternanty apofoniczne (SO -anC- : SZ -unC-), nie wymienił jednakże pierwiastka, w którym 

taka apofonia miałaby funkcjonować. 

 spañskas, -à 4 p.a. gw. ʽwąski, ciasnyʼ (Trinyčiai spanskì, t.y. ankšti JU), 2. ʽcienki (o 

trzonku), lichy, słaby (o koniu)ʼ. Analiza: spañ-skas. Paralela w postaci pa-gir-skas 

ʽsamochwałʼ od pasigìrti ʽpochwalić sięʼ wskazuje na deverbativum. Osnową jest span- – 

produkt metanalizy czas. spándyti m.in. ʽściskać w celu zmniejszenia objętości, krępowaćʼ 

(zob.), dokonanej na wzór czasowników na -dy-, np. rámdyti (rìmti), spárdyti (spìrti), 

tvárdyti (tvérti). Formant -sk- jest neosufiksem, który został wyabstrahowany w typie 

smirs̃kus (od smirs̃ti), sùskis (od sùsas), ėskà (od ė́sti). Znacz. etym. ʽściśnięty, ścieśnionyʼ 

(por. siaũras). Oboczny temat: spanskùs, -ì 4 p.a. (Spanskūs čeverykai ʽCiasne trzewikiʼ). 

Brak w ŽD, LEW, GJL II, jak też w monografii Ambrazasa 1993. — Vb. denom. spañskintis 

refl. ʽściskać się, krępować ciało (sznurówką, gorsetem)ʼ: Mergos spañskinas, kad laibos 

būtų ʽDziewczyny wyszczuplają się gorsetamiʼ. 

 spãras 4, 2 p.a. gw. ʽkrokiew, belka w wiązaniu dachowym podtrzymująca pokrycie 

dachuʼ — zapoż. z prus.-niem. spār, spare (GL 117, LEW 860). Zapożyczeniami niemieckimi 
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są też łot. spãre ʽkrokiewʼ ⇐ śrdn. spāre (Jordan 92) i stpr. sparis EV ʽkrokiew, Sparreʼ ⇐ 

śrwn. sparre (Trautmann 1910, 433). — NB. Podobieństwo spãras do rodzimych wyrazów 

pasparà ʽpodporaʼ i są́spara ʽwęgiełʼ (zob.) jest przypadkowe. Inaczej GJL II, § 37: spãras 

jest apofonicznie umotywowane przez łot. spert(ies) ʽopierać się, sprzeciwiać się; wierzgaćʼ 

(zob. spìrti).  

 spárdyti, spárdau, spárdžiau ʽwierzgać, kopać (nogami, kopytami), brykać, 

podrygiwaćʼ. SD spardau «biję nogą; brykam» (syn. murmu, vumburoju), «wierzgam», cps. 

apspárdyti ʽo psie: zagrzebać tylnymi łapamiʼ, atspardau SD «odwierzgam», nuspárdyti ʽo 

koniu: zrzucić z siebie brykając, wierzgającʼ, nusispárdyti ʽwyciągnąć nogiʼ — intensivum z 

suf. -dy- i SO spar- do spir-/sper-, por. spìrti m.in. ʽkopać nogą, kopytemʼ. Odpowiednik łot. 

spãrdît ʽwierzgaćʼ. Paralele: tárdyti ⇐ tìrti; tvárdyti ⇐ tvérti. Zob. LEW 860n., ALEW 955. 

Por. jeszcze SO w spartà. — Drw. <arklis spardus> SD «koń bijący nogami», spardymas SD 

«wierzganie». — Neoapofonia spir- ⇒ spair-: spairìnti (zob.). 

 sparỹšius, -iaus 2 p.a. wsch.-lit. ʽdwa zrośnięte ze sobą owoce lub dwie rośliny, dwa 

kłosyʼ (LZŽ; war. sparỹšis ZTŽ) — zapoż. z błr. sparýš, -á ts. (TSBM, PZB 4, 532). Por. ros. 

sporýš bot. ʽrdest ptasi, Polygonum aviculareʼ, pol. sporysz bot. ʽbuławinka czerwona, 

Claviceps purpureaʼ (grzyb pasożytujący na kłosach żyta).  

 sparlėk̃as 2 p.a. gw. ʽpłetwaʼ: Žuvė turia sparlėkùs, tokius kaip plaktuvikes – ko ji 

neplauks gerai ʽRyba ma płetwy, takie podobne do «plaktuvikės», to jak miałaby źle pływaćʼ 

— prawdopodobnie ze zmiany *sparnėkas (r-l z asymilacji w r-n), co utworzone 

deminutywnym suf. -ėkas od sparñas m.in. ʽpłetwaʼ (zob.). Co do sufiksu, znanego głównie 

z Litwy płd.-wschodniej, zob. ŽD 126. 

 sparñas 4 p.a., pl. sparnaĩ 1. ʽskrzydło ptaka a. owadaʼ, przen. ʽskrzydło wiatrakaʼ, 2. 

ʽpłetwaʼ: Sparnai žuvies vadinas pelekai JU ʽSkrzydła ryby zwą się płetwyʼ (sparnas žuvies 

SD «pletwa, u ryby pioro»), 3. ʽboczna, zwykle też szersza część przedmiotu; boczna część 

budowliʼ, 4. ʽbok sieci rybackiejʼ, 5. ʽbłotnik nad kołemʼ, 6. ʽstopień u sańʼ. Odpowiednik 

łot. spā̦̀ rns ʽskrzydłoʼ. Refleks pie. *(s)por-no-. Przez s-mobile łączy się z wed. parṇá- n. 

ʽpióro; liśćʼ, aw. parəna- n. ʽpióro; skrzydłoʼ, ags. stwn. farn ʽpaproćʼ. Por. EWAIA II, 97. 

Pwk. pie. *(s)per- ʽlecieć, lataćʼ (LIV
2 579n., przyp. 1) albo też *per- ʽbić, uderzaćʼ (LIV

2 

473), znacz. etym. ʽto, czym uderza się (powietrze, wodę)ʼ. Suf. *-no- w połączeniu ze st. o 

ukazuje się też w sãpnas i klúonas. Nieco inaczej LEW 861: hipoteza o zmieszaniu 

pierwiastków *per- i *sp(h)er-. Dyskusyjne jest połączenie sparñas z seṭowym czas. spìrti 

ʽkopać, wierzgaćʼ u Rasmussena 1989, 182. — Z inną budową: scs. pero ʽpióro, składnik 

upierzeniaʼ, por. czas. perǫtŭ 3 pl. ʽuderzają, bijąʼ (BSW 215n., REW II, 343) oraz het. 

partāu̯ar, partaun- n. ʽskrzydło, pióroʼ (*prT-ó-u̯r, *prT-ó-un-), por. Kloekhorst 646n., 

ALEW 955n. — Drw. sparlėk̃as (zob.), sparnúotas ʽskrzydlatyʼ (łot. spā̦̀ rnuôts ts.), 

sparnuõčiai m.pl./coll. 1. ʽptaki, ptactwoʼ, 2. ʽhodowane ptactwo domowe, dróbʼ (por. 

plunksnuõčiai), cps. šikšnósparnis ʽnietoperzʼ (zob.). Vb. denom. łot. spārnuôt ʽlataćʼ ⇐ 

spā̦̀ rns. 

 spartà 4 p.a. ʽprędkość, żwawość, bystrość, zwł. prędkość ruchów przy pracy; 

prędkość ruchu koniaʼ (Dirbu jau, bet nėr spartõs, rankos neklauso ʽPracuję, ale brak już 

werwy, ręce nie słuchająʼ. Spartõs neturi senas žmogus ʽStary człowiek pozbawiony jest 

wigoruʼ. Tas arklys be spartõs ʽTemu koniowi brak jest szybkościʼ). Otrębski (GJL II, § 393) 

wyraził pogląd, że część litewskich wyrazów z formantem -t- i apofonią mogła powstać 

wtórnie, mianowicie przez przekształcenie dawniejszych osnów apofonicznych z suf. *-o- 

drogą derywacji wymiennej. Jako przykłady wskazał on m.in. rúožtas ob. rúožas (pwk. rė́žti) 

oraz brúožtas ob. brúožas (pwk. brė́žti). Nawiązanie do tej hipotezy umożliwia okoliczność, 



1644 

na prawach rękopisu 

że łotewskim odpowiednikiem do spartà jest spars ʽenergia, rozmach, impetʼ, wyraz 

prymarny na SO i z suf. *-o-, pb. *sparas < pie. *sphorH-o- (por. spìrti m.in. ʽnaciskać. 

zmuszać, naglićʼ). Z tego wypływa przypuszczenie o derywacji *sparas ⇒ spartà, czyli o 

wymianie suf. -a- na (neo)suf. -tā-. Wydaje się, że w podobny sposób powiązane są formy 

gamtà (młodsza) i gãmas (starsza) albo laktà/lãktas (młodsze) i lakà/lãkas (starsze), przy 

czym charakterystyka apofoniczna (SO) przysługuje tylko starszym wariantom sufiksalnym, 

por. gemù, gìmti i lekiù, lėk̃ti. W świetle powyższego trudno przystać na wywód spartà 

wprost z pie. *sphorH-teh2- (zob. Yamazaki, JIES 37, 2009, 435), jak i na wytłumaczenie 

braku intonacji (*spárta) tzw. efektem de Saussureʼa. 

 spartùs, -ì 4 p.a., spart̃us, -i 4 p.a. 1. ʽprędki, żwawy, szybki, zwł. o robocieʼ, 2. ʽo 

narzędziu: takie, którym się szybko i wygodnie robi (kosa, pług, kołowrotek)ʼ, 3. ʽo chlebie: 

wystarczający na długo, oszczędnyʼ (Iškepiau sparč̃ią duoną: jau valgom antarą nedėlią, o 

vis dar toj pati ʽUpiekłam s. chleb, jemy [go] już drugi tydzień, a on wciąż taki samʼ — 

przymiotnik na -u- od abstr. spartà (zob.), por. našùs ⇐ našà; smarkùs ⇐ smarkà. 

Nawiązanie stpr. sparts 1. adi. ʽmocny, potężny, mechtigʼ, 2. adv. ʽbardzo, sehrʼ. — Drw. 

spartuõlis ʽprzodownik pracyʼ. Por. drw. stpr. spartisku ʽmoc, siła, sterckeʼ < *spartiska (typ 

labbisku ʽdobro, Gueteʼ ⇐ labs ʽdobryʼ, por. PKEŽ 4, 143). Vb. denom. 1. spartė́ti ʽstawać 

się szybszym, przyspieszaćʼ, 2. spart̃inti ʽprzyspieszać, wzmagać tempo; popędzać (konia)ʼ 

– odpowiednik stpr. spartint ʽwzmocnić, umocnić, sterckenʼ. 

 sparùs I, -ì 4 p.a. gw. 1. ʽo robocie: taka, którą wykonuje się szybko i sprawnieʼ 

(Sparùs darbas, kur veikiai gal nudirbti), 2. ʽo narzędziu: poręczne, takie, którym się szybko 

i wygodnie pracujeʼ, 3. ʽo chlebie: wystarczający na długoʼ. Ten gwarowy przymiotnik we 

wszystkich trzech użyciach odpowiada literackiemu spartùs (zob.). Różnica formy, tj. brak 

segmentu -t-, tłumaczy się – zdaniem M. Osłona (p.l.) – zapożyczeniem formy sparùs ze 

wschodniosłowiańskiego, por. za SRNG ros. gw. spóryj m.in. ʽo pracy wykonywanej szybko i 

sprawnieʼ, też ʽo narzędziu: poręczne, wygodneʼ, ʽo jadle: pożywne, sycąceʼ, ʽo chlebie: 

taki, którego się mniej zjadaʼ (Vot xleb belyj i oržanoj xleb, sporyj, ego menьše sъedaešь). 

— Drw. spariaĩ adv. ʽszybko i sprawnieʼ: Kai dirba, tai spariaĩ jis dirba, bet kai nustoja, tai 

keliom savaitėm ʽJak pracuje, to pracuje szybko, ale jak przestaje, to na kilka tygodniʼ. — 

Wsch.-lit. war. sufiksalny sparnùs 4 p.a. ʽo chlebie: taki, którego nie zjada się szybko, 

którego starcza na długoʼ oddaje – jako zapożyczenie – wyraz ros. gw. spórnyj, por. Spornyj 

xleb, edim, edim, i konca emu net (SRNG). Drw. sparñiai adv. ʽdużo, wieleʼ: Gervėčiuose tai 

sparniaũ penkiasdešims kiemų lietuvių ʽW Gierwiatach jest więcej niż pięćdziesiąt 

litewskich zagródʼ. 

 sparùs II, -ì 4 p.a. ʽniegiętki, sztywny, np. o drucieʼ — forma powstała 

prawdopodobnie przez deprefigowanie jednego z przymiotników typu atsparùs ʽodporny, 

wytrzymałyʼ (od atsparà, ãtsparas), pasparùs ʽpomocny, popierającyʼ (od pasparà a. 

pãsparas). Osnowne abstracta na SO °spara, °sparas są motywowane czasownikiem spìrti 

m.in. ʽuderzać; cisnąć, naciskać, naglićʼ. Paralela: našùs ⇐ našà (⇐ nèšti). 

 sparvà 4 p.a. 1. ʽgiez, ślep, Oestrusʼ (war. spárva), SD sparva «gzik» (syn. gylys), 

įkundimas sparvų «gżenie się», 2. SD sparva «bąk robak». Dawniej też m. sparvas LEX 

ʽBremsenʼ, CGL ʽBremseʼ [ʽViehbremseʼ]. Odpowiednik łot. sparvs, spãrs ʽbąk, Bremseʼ, 

spãrve, spãre ʽważkaʼ. Analiza: spar-và (ŽD 377, LEW 862) — dewerbalna formacja na SO 

spar- ⇐ spir-, por. įspìrti ʽwkłuć się, użądlićʼ. Z uwagi na apofonię por. kalvà ⇐ kélti; narvà 

⇐ nérti I, panìrti. ALEW 956 dopuszcza alternatywny wywód od pwk. pie. *sper- ʽlecieć, 

lataćʼ (por. LIV
2 579), z wokalizmem *spor- jak w sparñas ʽskrzydłoʼ; znacz. etym. ʽlataczʼ. 

— N.m. Sparvìniai (⇒ n.rz. Sparvìnupis) ma nawiązanie w stpr. Sparwynen (AON 170, 233). 
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 spãsabas 1 p.a. gw. ʽsposób, to, co umożliwia wykonanie czego, środek do czego, 

narzędzieʼ, 2. ʽmajątek, oszczędnościʼ, 3. ʽpomoc, wsparcie; wyjście z trudnej sytuacji, z 

niedoliʼ (Yr patapas, yr i spãsabas dosł. ʽJest potop, jest też na to sposóbʼ) — zapoż. ze stbłr. 

sposobъ, por. błr. spósab, -u, ros. spósob, pol. sposób, sposobu. War. s-mobile: pãsabas, też 

f. pãsaba. — Drw. spasabìngas ʽzamożny, bogatyʼ. Do tego spasãbnas, pasabnùs 

ʽodpowiedni do czego, dogodny, dobryʼ (Čia spasabnì vieta medžiams svadinti ʽTu jest dobre 

miejsce do posadzenia drzewʼ), też ʽwygodnyʼ (pasabnùs paim̃ti ʽwygodny do uchwyceniaʼ) 

⇐ błr. gw. spasóbny (PZB 4, 533), por. pol. przest. sposobny. 

 spą́stai, -ų 1 p.a. m.pl. 1. ʽpotrzask, sidła, pułapkaʼ (łot. spuôsts ts.), 2. gw. ʽprzyrząd 

do wyciskania serówʼ. War. sg. spą́stas ʽpułapkaʼ, SD <spustas> «łapaczka, samołowka» 

(syn. gaudyklė), «sidło na ptaki» (syn. žabangai) — postwerbalny rzeczownik na -a- od 

neoosn. spąst-, wyabstrahowanej ze spą́styti, frq. do spę́sti ʽstawiać sidłaʼ. Paralele: ląstà, 

lą̃stas ⇐ *ląstyti (por. lįs̃ti); sprą́stas ⇐ *sprą́styti (por. sprę́sti). Całkiem inaczej ŽD 325: 

*spand-stai; za nim bezkrytycznie LEW 862. Ambrazas 1993, 187: spąs-tai (suf. -ta-; czym 

ma być spąs-, autor nie mówi). — Drw. spąstuviai b.z.a. ʽsidłaʼ. — Niepewna jest 

przynależność stpr. spanstan EV ʽMolspille [Mühlenspindel], pewna część mechanizmu, 

który wprawia w ruch górny kamień młyńskiʼ. Według ALEW 956 ma to być forma 

emendowana ze <spaustan>, co z kolei Trautmann 1910, 434 łączy z lit. spáusti ʽcisnąćʼ.  

 spą́styti, spą́stau, spą́sčiau gw. ʽstawiać, rozpinać sidłaʼ — frequentativum *spąs-sty-

ti, gdzie spąs- jest formą SO od neopwk. spęs- jak w spę́sti ʽzastawiać sidłaʼ. Sufigowanie -

sty- w powiązaniu z (neo)apofonią pierwiastka na -s- zachodzi również w wypadku mąstýti, 

kramstýti, láistyti i švaistýti. — Neoosn. spąs-: spą́slai ʽsidłaʼ (inaczej ŽD 164 i GJL II, § 173: 

*spand-slai), spą́snos ts. — Neoosn. spąst- (⇐ spą́styti): spą́stai (zob.). N.m. Pãspąstis. — 

Neoosn. spasč̓ - (⇐ spą́sčiau): spą́sčiai m.pl. ʽpotrzask, sidłaʼ. 

 spãtas 2 p.a. gw. ʽszpadel, łopataʼ (m.in. u Donełajtisa) — zapoż. z nwn. Spaten m. (GL 

117). — Drw. spatùkas ʽmotyka do kopania kartofliʼ. 

 spáudyti, spáudžiu, spáudžiau ʽcisnąć, gnieść, tłoczyćʼ. SD: įspaudžiu «wtłaczam co» 

(syn. įkumšau), išspaudžiu raštų, knygas «drukuię», prispaudžiu «dogrzewam komu» (syn. 

prispiriu, primugu), suspaudžiu «sciskam, stłaczam», suspaudžiu nastrus «stulam gębę» — 

spaud-y- reprezentuje iteratyw z suf. -y- i SO do prs. *spjaudu < pie. *spéu̯d-e/o- (por. pie. 

*speu̯d- ʽspieszyć sięʼ, LIV
2 581). To ostatnie jest dane w sposób pośredni w formacji inf. 

<spiausti> ʽdrückenʼ, <ißspiausti> ʽdruckenʼ, którą zaświadcza jedynie LEX (s. 25, lekcja 

*spjausti). Odpowiednik gr. σπεύδω ʽprzyspieszać coś, ponaglać; załatwiać, spełniać 

natychmiastʼ, intr. ʽspieszyć się, pędzić co tchu; starać się usilnieʼ. Akut lit. nie ma oparcia 

porównawczego. Zob. LEW 862 (s.v. spaudà), Beekes 2010, 1381n. Osobno zob. spáusti. — 

SZ spud-: spudénti ʽlekko, trochę przycisnąćʼ (por. niżej spùstelėti). — WSZ spūd-: spūdė́ti, 

spūdžiù (3 os. spū̃di), -ė́jau ʽbyć ściśniętym, przyciśniętymʼ, impers. ʽtrochę boleć, 

pobolewać (o zębie); kłuć w bokuʼ. LIV
2 581 tłumaczy tę długość nie apofonią, lecz 

fonetyką: obecnością spółgłoski lrg. w praformie *spud-h1i̯é-. Jest to wątpliwe, jeśli się 

zważy pozostałe drw. ze spūd-. Por. spū̃dinti ʽwlec się, iść powoli – w zamyśleniu, w 

zawstydzeniuʼ, spū́doti, -ju, -jau ʽmieszkać w ciasnocie; czuć się skrępowanym, czuć się 

nieswojoʼ. Nomina: į́spūdis (zob.), spūdà ʽnacisk; ścisk, tłokʼ, spū̃dis ʽciśnienieʼ, gram. 

ʽprzycisk wyrazowyʼ. — Neoosn. spūs- (z interi. spū́st, spū̃st o nagłym ściśnięciu, 

przyciśnięciu): spū́sčioti iter. ʽściskaćʼ, spū́stelėti ʽnacisnąć, uścisnąć (rękę), ścisnąć nogami 

(boki konia)ʼ, spū̃snis a. spū́snis ʽnacisk, naciśnięcie, odciskʼ, spūstìs, -iẽs a. spū́stis, -ies f. 

ʽścisk, tłokʼ (syn. grūstìs, sprūstìs). War. spùstelėti ʽlekko, trochę przycisnąćʼ można 

zakwalifikować jako neoapofonię ū ⇒ ŭ, por. sū́rstelėti ⇒ sùrstelėti. 
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 spáusti, spáudžiu, spáudžiau 1. ʽgnieść, cisnąćʼ, 2. ʽściskać w dłoni, w garściʼ, 3. 

ʽdrukowaćʼ, 4. ʽwyciskać (sok, ropę z wrzodu)ʼ, 5. ʽuciskać kogo, gnębić, ciemiężyćʼ. Cps. 

apspáusti ʽobcisnąć; wyżąć nieco bieliznęʼ, įspáusti ʽwcisnąć, wycisnąć piętno na skórzeʼ, 

pérspausti ʽgniotąc zmiażdżyć (orzech w dłoniach); wygiąć drewnoʼ, prispáusti ʽprzycisnąć, 

przygnieść; zmusić do czego; chwycić – o mrozieʼ, suspáusti ʽścisnąćʼ, užspáusti ʽzacisnąćʼ, 

refl. dasispaust SD «docisnąć się», įsispaust SD «wtłoczyć się», prasispáusti ʽprzecisnąć się 

(w tłoku)ʼ — pdg. quasiprymarny, zbudowany wokół formy prs. spáudžiu, pierwotnie 

należącej do iteratywnego inf. spáudyti (zob.). Akut wtórny. Paralele: plaũkti ⇐ prs. plaukiù 

: plaukýti; tráukti ⇐ prs. tráukiu : tráukyti. — Nomina: į́spaudas ʽpiętno, znak wyciśnięty na 

skórze zwierzęciaʼ (⇐ įspáusti ʽwcisnąć; oznaczyć piętnemʼ), ìšspaudos f.pl. ʽwytłoki, np. z 

siemienia; wysłodki buraczaneʼ (⇐ išspáusti ʽwycisnąć, wytłoczyćʼ), núospauda ʽodcisk, 

nagniotekʼ (⇐ nuspáusti ʽodcisnąćʼ), príespauda ʽucisk, gnębienie przez ograniczanie 

wolnościʼ (⇐ prispáusti ʽprzycisnąćʼ), spaũdas ʽodcisk, np. w glinie, skórze; pieczęć, 

stempelʼ, spaudinỹs ʽrzecz wydrukowana, drukʼ. Cps. sū́rspaudis ʽprzyrząd do wyciskania 

serówʼ (por. sū́ris), vynspauda LEX ʽprasa do winogronʼ. — Sb. spaudà ʽnacisk, ciśnienie 

(wody, krwi); drukowanie (książek); ogół rzeczy drukowanych, prasaʼ może być 

neologizmem, powstałym przez deprefigowanie formacji typu núospauda, príespauda (zob. 

wyżej). Z tego względu nie jest wskazane utożsamiać spaudà z gr. σπουδή ʽpośpiech, 

szybkość; gorliwość; wysiłek, trud, praca, ważne zajęcieʼ pod względem genetycznym (jak 

to robi Beekes 2010, 1382). — Neopwk. spaus- (⇐ spáusti): spáusdinti ʽdrukować – książki, 

tkaninyʼ (spáusdintos raidės ʽdrukowane literyʼ), spausdinė́ti przest. ʽdrukowaćʼ, spáustyti 

frq. ʽściskać, np. czyjeś ręceʼ < *spaus-sty- (por. glóstyti, júostyti, úostyti). — Neoosn. 

spaust-: išspaustuvė rašto, literų SD «drukarnia», spáustai a. spaũstai m.pl. ʽprzyrząd do 

wyciskania seraʼ, też ʽsidła; pułapka na myszyʼ (Užspęsk spáustus pelėm gaudyt ʽNapnij 

pułapkę na myszyʼ), spaũstė ʽpieczęć, stempelʼ, spáustojas przest. ʽdrukarzʼ, spaustùkai 

m.pl. ʽprzyrząd do łupania orzechów; przyrząd do wyciskania seraʼ, spaustùvai m.pl. 

ʽprzyrząd do wyciskania sera lub soku, do wydobywania miodu z plastrówʼ (por. mastùvai ⇐ 

mastýti), spaustuvaĩ m.pl. ʽimadłoʼ, spaustuvas SD
1 «prasa», spaustùvė a. spaustuvė ̃

ʽtłocznia; drukarniaʼ, spaustuvė vynyčios SD «prasa winnicza». Cps. sū́rspaustis ʽprzyrząd do 

wyciskania serówʼ (por. sū́ris). 

 spãviedis 1 p.a., spaviẽdis, -ies 1 p.a. f. stlit., gw. ʽspowiedź, wyznanie grzechu przed 

kapłanemʼ (Per pasisakymą, arba spãviedį ir tikrą gailėjimą DP 448 ʽprzez spowiedź i prawą 

pokutęʼ. Momutė vesdė vaikus spaviedin ʽMamusia prowadziła dzieci do spowiedziʼ) — 

zapoż. ze stbłr. spovědь, -i, por. błr. spóvedzь, -i ⇐ pol. spowiedź, -dzi f. (SLA 204, ZS 50, 

LEW 863, ALEW 957n., POLŽ 588). War. spãvėdis, spãviedė; z innym sufiksem: spãviednis, 

spãviednė (> spãvienė). — Vb. denom. spaviedótis ʽspowiadać sięʼ ⇐ stbłr. spovědatisja, pol. 

spowiadać się (war. akc. spãviedotis, spaviẽdotis, por. Gana krikščioni kartą metuose 

spaviẽdotis DP 57015 ʽDosyć chrześcijanowi raz w rok się spowiadaćʼ). — Nomen agentis 

spaviednykas ʽspowiednikʼ ⇐ stbłr. spovědnikъ, pol. spowiednik (war. spaviedniñkas). — 

Nomen loci spaviednyčià 2 p.a., spaviednýčia 1 p.a. ʽkonfesjonałʼ ⇐ pol., przest 

spowiednica. 

 spėdénti, spėdenù, spėdenaũ gw. ʽo roślinach: dawać dojrzeć, pobudzać do 

dojrzewania; nie zrywać, nie kosićʼ, np. Spėdenù dóbilus ʽPozwalam wyrosnąć koniczynie, 

nie koszę jejʼ. Spėdenù jurginiùs ʽNie zrywam georginiiʼ. Z uwagi na brak formacji 

pośredniej †spė-dy- trzeba analizować spė- + -den- i oznaczyć jako causativum do spė́ti 

ʽdojrzewaćʼ (zob.). W roli formantu pojawia się tu neosuf. -den-, który mógł zostać 

wyabstrahowany np. w typie ry-dénti, to zamiast ryd-énti ʽkarmić, dawać jeść, żrećʼ, gdzie 

neoosn. ryd- z metanalizy formy rýdyti ts. (suf. -dy-) ⇐ rýti ʽłykać, żrećʼ. Paralelą dla 

spėdénti jest (su)dėdénti ʽsprawić, żeby kura się niosła w pewnym miejscuʼ ⇐ dė́tis. — 
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Analogia do czasowników klasy -en- spowodowała wyodrębnienie ze spėdénti neoosnowy 

spėd-. Dowodzą tego następujące drw.: atspėdinė́ti ʽodgadywać, domyślać sięʼ, pérspėdinėti 

ʽprzestrzegać, ostrzegaćʼ oraz spė́dlioti: pérspėdlioti ʽostrzegać, robić wymówkiʼ (por. 

neosuf. -lio- w dėdlióti, dúodlioti i gaudlióti). 

 spéigas 1 p.a., pl. spéigai, też speĩgas 4 p.a. ʽtęgi mróz, trzaskający mrózʼ (Po pūgos 

užstojo baisus speigas ʽPo zawiei nastał straszny mrózʼ. Ištiko didi speigai ʽNastały wielkie 

mrozyʼ). Rzadszy war. spíegas 1 p.a., pl. spíegai (Vėjas pučia: šalti spiegai ʽWieje wiatr, 

jest silny mrózʼ). Formacja na SP/SE w stosunku do SZ spig- w spìginti m.in. ʽchwytać – o 

mrozieʼ (zob.). Oboczność ei/ie przypomina takie wypadki, jak peĩlis ob. pielà; reivė ̃ ob. 

rievė ̃i sveĩkas/svéikas ob. sviẽkas. Wolno tu suponować neoapofonię i ⇒ ei (por. ìžti ⇒ eĩžti; 

smìgti ⇒ smeĩgti; snìgti ⇒ snéigėti). — Drw. speigúotas ʽmroźnyʼ (Vasara kaitrota, žiema 

speiguota ʽLato jest upalne, zima mroźnaʼ), cps. speigìratis ʽkoło podbiegunoweʼ (neol., por. 

rãtas). Vb. denom. spéigėti, -ja, -jo ʽtrzymać – o mrozie, mrozićʼ. 

 speĩsti, speičiù, speičiaũ 1. ʽobstępować, otaczać ze wszystkich stron; zapędzać kogoś 

w kąt, napierać, przyciskać do muruʼ (Jį speĩčia kampe ʽPrzypierają go do kątaʼ), 2. 

ʽzmuszać do czego, domagać sięʼ, prispeĩsti ʽzapędzić w kąt, przyprzeć do ściany, płotuʼ 

(Prispeĩsk į kertę, kad negautum išeiti ʽZapędź [go] w kąt, żeby nie mógł wyjśćʼ). 

Paradygmat zbudowany na podstawie innowacyjnego SP/SE speit-, utworzonego od SZ 

spit-, por. spintù, spìsti ʽotaczać, oblegaćʼ : spiẽstis ʽroić sięʼ. Paralele: pleĩsti ⇐ plìsti; 

šveĩsti ⇐ švìsti.  

 spėj-, neopierwiastek pochodzący z metanalizy formy prs. spė́ju od spė́ti (zob.; 

paralele: dėj-, kloj-, stoj-). Verba: spėjénti caus. ʽsprzyjać dojrzewaniu (zboża, owoców)ʼ 

(Saulė ir saulė – kaip bematant javus prispejẽno ʽSłońce i słońce [dłuższy okres słonecznej 

pogody] – jak szybko doprowadziło zboże do dojrzałościʼ), spė́jinti caus. ʽsprzyjać 

dojrzewaniu (zboża, owoców)ʼ590, spėjóti, -ju, -jau ʽdomyślać się, przypuszczać, zgadywaćʼ 

(por. jaujóti, sėjóti). — Nomina: atspė́jamas ʽo czasie: wolny, nie zajęty, stojący do 

dyspozycjiʼ, atspėjis žodžiais SD «odpor słowny» [ʽodpowiedź, replikaʼ], įspėjamas SD 

«domyślny» (syn. dasigodojamas), įspėjėjas SD
1 «praktykarz» [ʽwróżbita, przepowiadacz 

przyszłości, prorokʼ, SPXVI] (por. padėjė́jas), įspėjìmas ʽostrzeżenie, przestrogaʼ, 

pérspėjimas ts., spėjà ʽczas dojrzewania zbóż lub owocówʼ (por. łot. spẽja ʽsiła, moc, 

zdolnośćʼ), spėjèsnis ʽbardziej dojrzały – o owocachʼ, spėjìkas ʽczłowiek umiejący 

odgadywaćʼ (por. sėjìkas), spėjìmas ʽzgadywanieʼ, spėjinỹs ʽdomysł, przypuszczenieʼ (⇒ vb. 

denom. atspėjinė́ti ʽodgadywać zagadkę, czyjeś życzenieʼ, pérspėjinė́ti ʽostrzegać, 

przestrzegaćʼ), spėjùkai m.pl. ʽgatunek wczesnej koniczynyʼ. — Tutaj też nespéiga ʽbrak 

czasuʼ (neologizm A. Baranauskasa) – z suf. -gā- dodanym do spėj- jak w nespė́ju ʽnie 

zdążamʼ (por. ne-spė-gà ʽbrak czasuʼ s.v. spėkà). Łotewski odpowiednik to nespẽjniẽks 

ʽczłowiek bezsilnyʼ. 

 spėkà 4, 2 p.a. ʽsiła, moc, krzepaʼ (Pasenau, spėk̃os nebeturiu ʽPostarzałem się, nie 

mam już siłyʼ). War. spėk̃ė, też m. spėk̃as. Odpowiednik łot. spēks ʽsiła, moc; wielka ilość, 

mnóstwo, mocʼ (LEW 864). War. sonoryzowany: nespėgà ʽbrak czasuʼ < *nespėka591. Z 

uwagi na to, że motywującym czasownikiem jest tu złożenie su-spė́ti m.in. ʽzdołać, podołaćʼ 

(zob. spė́ti), trzeba się liczyć z pierwotnym rzeczownikiem przedrostkowym (*suspėka, 

*suospėka), który z czasem uległ deprefiksacji. Por. formacje spėmė,̃ spėt̃as s.v. spė́ti. — 

 
590 Por. cztery synonimiczne czasowniki, ukazujące się w zdaniu Spė́jinu vasarojį, nokinu varpas, brandinu 

grūdus, sirpinu uogas ʽDoprowadzam do dojrzałości oziminę, kłosy, ziarno, jagodyʼ.  
591 Por. núostogė ob. stokà; lenciū̃gas z *lenciūkas. Z drugiej strony por. fakt, że zapożyczenie ros. nebréga 

przybrało litewską postać z -k-: nebrė́ka c. ʽniedołęgaʼ.  
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Rzadki wypadek użycia sufiksu -kā- (-ka-) w derywacji odpierwiastkowej, z towarzyszeniem 

metatonii cyrkumfleksowej. Paralele: stokà ⇐ stóti; pristoka ⇐ pristoti; trìnka ⇐ trìnti. Co 

do sufiksu por. w słowiańskim rěka ʽrzekaʼ ⇐ rějǫ, rějati ʽszybko się poruszaćʼ (znacz. 

etym. ʽrwący nurt wodyʼ) oraz znakŭ ʽoznakaʼ ⇐ znajǫ, znati ʽznać, wiedziećʼ. — Inaczej 

BSW 274 i ALEW 959, gdzie pbsł. *spēka- m. ʽKraftʼ uznano za formację odziedziczoną z 

pie., mianowicie na mocy zestawienia ze sti. pīvaḥ-sphāka- ʽtryskający tłuszczem, von Fett 

strotzendʼ. — Drw. devynspė́kė bot. ʽdziewanna, Verbascumʼ (por. łot. deviņvīru spēks 

ʽNeunmannskraftʼ). Vb. denom. spėkáuti, spė́kauti ʽdomyślać się, zgadywać, spekulowaćʼ.  

 spelg̃ti, spelg̃ia (war. spelg̃a), spelg̃ė gw. 1. ʽo roślinach: tłumić, hamować wzrost, 

cieniem zagłuszać inne roślinyʼ (Medis diegus spelg̃ia, t.y. užgožia, smelkia JU ʽDrzewo 

zagłusza kiełkujące roślinyʼ), 2. ʽmarnieć w cieniu, usychaćʼ, 3. ʽo kolce: kłuć w bokuʼ 

(Dieglys šone spelgia, t.y. duria). — SZ spilg-: spilg̃ti, -sta, -o ʽo roślinach: niknąć, marnieć 

– z braku światła, w cieniu wyższych roślinʼ. — SO spalg-: spalgìnti ʽo drzewach: 

zaciemniać, zasłaniaćʼ. Nomen: spalg̃ena bot. ʽżurawina, Oxycoccusʼ, war. spalg̃enas, 

spalg̃inas (znacz. etym. ʽkrzew rosnący w cieniu drzewʼ, zob. syn. spañguolė). Drw. 

wsteczny: spalg̃ė ʽżurawinaʼ (por. šìršė ⇐ šìršen-). Bez dobrej etymologii. LEW 870 (s.v. 

spilg̃ti) wychodził od przypuszczenia, że spelg- kontynuuje pwk. pie. *(s)p(h)el- 

ʽrozszczepiaćʼ (por. spãliai), rozszerzony przez *-g-. 

 spėlióti, spėlióju, spėliójau (war. spė́lioti) ʽzgadywać, domyślać się, przypuszczaćʼ 

(Spė́lio[ja] bobos, kieno tas vaikas DŪNŽ ʽZgadują baby, czyje to dzieckoʼ. Apie tai galima 

tik spėlióti ʽNa ten temat można tylko snuć przypuszczeniaʼ) — iterativum utworzone 

neosuf. -lio- od spė́ti m.in. ʽzgadywaćʼ, por. LEW 864. Cps. įspėlióti ʽostrzegać; 

podejrzewaćʼ (Pristavas liepė įspėliojamąją pristatyti ʽPolicjant kazał przyprowadzić 

podejrzanegoʼ), pérspėlioti ʽostrzegaćʼ. Paralele: dėlióti ⇐ dė́ti; raulióti ⇐ ráuti. — Neoosn. 

spėlio-: spėliõnė ʽdomysłʼ, spėliótinis ʽprzypuszczalnyʼ. Neoosn. spėlioj-: spėliójimas 

ʽprzypuszczenie; przewidywanieʼ. 

 spelỹs, -io 4 p.a. LzŽ ʽdzika pszczołaʼ (Speliaĩ – dzỹkosios bitės; brak w Lkž). Bez 

etymologii. Por. kamãnė. 

 spelt̃ė 2 p.a. 1. ʽdymnik, otwór do wypuszczania dymu i pary w dawnym piecu 

chlebowymʼ (Kiaurymė kakto[je] pečiaus vadinas spelt̃ė), 2. ʽblaszana zasuwa w kanale 

kominowym, szyberʼ (Kad spelt̃ės nebūs, netrauks ugnies ʽJak nie będzie szybra, to nie 

będzie cuguʼ), 3. przen. ʽnieobyczajna kobietaʼ, 4. przen. c. ʽczłowiek ubrudzony, brudnyʼ. 

War. špeltė, spalt̃ė. Wraz z łot. spelte ʽszyberʼ zapożyczone z nwn. gw. Spelt(e) ʽeine 

Offenklappe; Offentürʼ, por. GL 117, LEW 864. Zob. też syn. juškà, liùktas i šýberis. — Drw. 

speltìs, -iẽs f. 4 p.a. ʽdymnikʼ (por. oboczność w sùltis/sùltė i paslaptìs/paslaptė)̃. Cps. 

spelt̃laižis, -ė ʽkto wszędzie wlezie, zajrzy, człowiek wścibski, wszędobylskiʼ, dosł. ʽten, co 

polizuje dymnikiʼ (por. bliūdlaižis s.v. laižýti). 

 speñceris, -io 1 p.a. gw. ʽwełniany kaftan, wełniany sweter, zwykle bez rękawówʼ — 

zapoż. z pol. przest. spencer, spancer (por. SW VI, 288, od nazwiska lorda Spencera). War. 

spánceris. Zob. też spancérka. 

 speñgti, speñgia (war. speñga), speñgė 1. intr. ʽdzwonić w uszachʼ (Man ausyse 

speñgia), ʽhuczeć w głowieʼ (Galvą man speñgia), 2. tr. ʽpiszczeć, wydawać ostry, cienki, 

przenikliwy głosʼ, 3. ʽbzyczeć – o owadach, pszczołachʼ. Drw. Spenglà n.jez. i n.rz. 

(Vanagas 311), od tego n.m. Speñglininkai. Odpowiednik łot. spìegt, spìegt2, spiedzu 

ʽpiszczeć jak myszʼ (też o głosie sikorki), war. gw. spengt, spędzu (ME III, 1005n.). 

Pochodzenie prawdopodobnie onomatopeiczne, por. bliskoznaczne spiẽgti ʽpiszczeć, kwilićʼ 

(LEW 864n.). Ze względów znaczeniowych nie przekonuje zestawienie speñgia z gr. φέγγω 
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ʽświecić, błyszczećʼ w LIV
2 512 (pie. *(s)bheng). — SZ sping-: spiñgti, -ia, -ė ʽspengtiʼ, 

spingsė́ti, spìngsi (war. spiñgsi), -ė́jo ʽchwilami (słabo) dzwonić w uszach; pobolewać – o 

bólu głowyʼ. 

 spenỹs, -io 4 p.a., spẽnis, -io 2 p.a. 1. ʽcycek, sutek u samicy zwierzęcejʼ, SD «cyc u 

zwierząt», 2. gw. ʽsmoczekʼ, 3. ʽwyrostek na szyi świni, kozyʼ, 4. gw. ʽjęzyczek, uvulaʼ, 5. 

gw. ʽlejkowate zakończenie dzbanka, dzióbekʼ. Odpowiedniki bałtyckie: stpr. spenis EV 

ʽsutek, Citczcze [Zitze]ʼ, łot. spenis ʽpypeć na językuʼ. Pb. *spen-i̯a- jest odziedziczoną 

nazwą ʽsutka, brodawki, w której znajdują się ujścia przewodów mlecznychʼ, por. stir. sine 

(*speni̯o-), stisl. speni (*spenan-), SO ags. spanu (⇒ spanan ʽodstawić od piersiʼ), SZ stwn. 

spunne. Zob. IEW 990 (oboczność pie. *speno-, *steno- oraz *psten-, por. aw. fštāna-), BSW 

275, LEW 865. Brak w ALEW. — Drw. spenẽlis ʽcycuszek; wszelki wyrostek; smoczekʼ, 

spenùčiai m.pl. bot. ʽstorczyk, lipiennik Loesela, Liparis Loeseliiʼ. Zob. też penė́ti. 

 spę́sti, spéndžiu, spéndžiau ʽzastawiać sidła, oka, wnykiʼ, SD: paspindžiu «sidlę», 

paspindžiu tinklų «zastawiam sieć», spįstas a. paspįstas «usidlony». War. gw. spéisti ʽsidlićʼ 

(zmiana énS > éiS, zob. LD § 151). Odpowiednik łot. spiêst, spiêžu, spiêdu ʽcisnąć, uciskać, 

zmuszać; łowić, polowaćʼ. Lit-łot. *spend- jest refleksem pie. *(s)pend- ʽnapinać, naprężaćʼ 

(LIV
2 578, LEW 865, ALEW 958). Por. łac. pendō, -ere ʽważyć, odważać; płacić, wypłacać 

(właśc. odważać pieniądze)ʼ, psł. *pędĭ, -i f. ʽpiędź, miara długości równa odległości od 

końca kciuka do końca środkowego palca rozpostartej dłoniʼ (scs. pędĭ, sch. pȇd, ros. pjadь, 

czes. píď, pol. piędź), znacz. etym. n.act. ʽrozciągnięcie, rozwarcieʼ (por. lit. sprìndis, nwn. 

Spanne f. ʽpiędźʼ), SO cs. pǫždǫ, pǫditi ʽpędzićʼ, znacz. etym. ʽściągać wodze, naprężać 

wodzeʼ. Akut lit. wtórny, może wzorowany na bliskoznacznym czas. pìnti ʽpleść, wiązaćʼ 

(pie. *spenh1-C). — SO spándyti (zob., tam też nomina ze spand-). Osobno zob. spą́styti, od 

neopwk. spąs- ⇐ spęs-. W jęz. łotewskim do SE spied- dotworzono nową formę SO spaid-, 

por. spaîdît ʽgnieść, uciskać, dręczyć, gnębićʼ, nomina: spaîds ʽucisk, przymus; prasa, 

tłoczniaʼ, spaidi m.pl. ʽtortury, katuszeʼ. — SZ spind-: spiñdis ʽrewir leśny zastrzeżony do 

polowańʼ. 

 spėšóti, spėšóju, spėšójau LZŽ ʽspieszyć sięʼ — zapoż. z błr. spéšvacь, -aju. 

 spė́ti, spė́ju, spė́jau 1. ʽzgadywać, domyślać się; przypuszczaćʼ, 2. ʽprzepowiadać 

przyszłośćʼ, 3. ʽmniemać, myśleć, sądzićʼ, 4. ʽzdążyć, wykonać coś na czas, mieć dość czasu, 

nie spóźnić sięʼ, 5. ʽbyć niezajętym, mieć wolny czasʼ, 6. ʽdojrzewać (o zbożu, o owocach)ʼ, 

7. ʽudawać sięʼ. Cps. apspė́ti ʽzdążyć na czasʼ, atspė́ti ʽodgadnąć zagadkę; wrodzić się, wdać 

się w kogo; mieć wolny czasʼ, įspė́ti ʽzgadnąć, odgadnąć; uprzedzić, ostrzec przed czym; 

wspomnieć, napomknąć, nazwać po imieniu; upomnieć kogoʼ, SD įspėju «domyślać się 

czego» (syn. dasigodau, numanau, supruntu), vardù įspė́ti DP ʽimieniem nazwaćʼ (⇒ 

ispė́tinai adv. ʽmianowicieʼ), nuspė́ti ʽzgadnąć, przepowiedziećʼ, paspė́ti ʽzdążyć, np. na 

pociągʼ, pérspėti ʽostrzec, przestrzec kogo przed czym; stać się zbyt dojrzałym, przejrzećʼ, 

suspė́ti ʽzdążyć na czas, nadążyć za kim (idącym, coś robiącym), zdołać, podołaćʼ, užspė́ti 

ʽzastać, zaskoczyć, przyłapać na gorącym uczynkuʼ. Odpowiedniki bsł.: łot. spẽt, spẽju 

ʽzdołaćʼ, izspẽt ʽmóc, być w stanieʼ, pìespẽt ʽzłapać na gorącym uczynkuʼ oraz psł. *spěti, 

scs. spěti, spějǫ ʽzdążyć, mieć powodzenieʼ, spěti sę ʽudawać sięʼ, prispěti ʽprzyjść, 

przychodzićʼ, ros. spetь, spéju ʽdojrzewaćʼ, czes. spět, spěji ʽpośpieszać, zdążać; mijać – o 

czasieʼ, < pbsł. prs. *spē-i̯e/o- (por. BSW 274, LEW 866). Pwk. pie. *speh1- ʽpowodzić sięʼ. 

Odpowiedniki ie.: het. išpai-/išpi- ʽnajeść się, nasycić sięʼ wraz z wed. sphā́vate ʽprzybiera 

na cieleʼ (z pie. *sph1-ói-, por. Kloekhorst 403n.), łac. spēs, spēī, spērem f. ʽnadzieja, 

oczekiwanieʼ (pie. *speh1-s), SZ wed. sphirá- ʽtłusty; żwawyʼ, łac. prosperus ʽpomyślny, 

szczęśliwyʼ < *pro-sparo- (pie. *sph1-ro-). Zob. IEW 983, de Vaan 580 (LIV
2 584 odtwarza 

*sp(h)eh1-), ALEW 958n. Bsł. czasownik jest apofonicznie sztywny, podobnie jak dė́ti, sė́ti, 
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vė́ti. — Drw. spėdénti (zob.), spėlióti (zob.). — Nomina od spė-: spėkà (zob.), spėmė ̃

ʽpośpiechʼ, ⇒ nespė́mė ʽbrak czasuʼ; spė́rus a. spėrùs ʽszybki, prędki, (o robocie) pilny, 

niezwłoczny; szybko pracujący, szybko biegnący (koń)ʼ, spė́ta a. spėt̃as ʽwolny czasʼ (Aš 

spėt̃o neturiu ʽNie mam wolnego czasuʼ), ⇒ nespė́ta ʽbrak czasuʼ. W słowiańskim por. scs. 

spěxŭ ʽpośpiech, pilnośćʼ (pbsł. *spē-sa-), też pospěxŭ ʽspieszenie sięʼ, ros. pospéx ts. (uspéx 

ʽsukces, powodzenie; osiągnięcieʼ), pol. pośpiech ʽszybkie działanieʼ (stpol. ʽpomyślność, 

powodzenieʼ). Osobno zob. spėj-.  

 spiẽčius, -iaus 2 p.a. 1. ʽrój pszczół, oddzielna rodzina pszczelaʼ, SD «roy pszczoł», 2. 

przen. ʽgromada, chmara (owadów, ptaków, dzieci)ʼ — drw. dewerbalny na -i̯us od spiẽstis 

ʽroić sięʼ, įsispiẽsti ʽwejść, zamieszkać – o pszczołachʼ (LEW 868). War. spiečiùs 4 p.a. 

Znacz. ʽrójʼ wywodzi się z konkretyzacji nomen actionis ʽrojenie się, poruszanie sięʼ. Por. 

abstracta gỹrius ʽchwalbaʼ ⇐ gìrti; pỹlius ʽsypanie zbożaʼ ⇐ pìlti obok konkretów jak 

skaĩčius ʽliczba, ilośćʼ, vaĩsius ʽowocʼ (GJL II, § 108). Osobno zob. SZ spìsti. — Z innymi 

sufiksami: atãspietis ʽdrugi rój umieszczony w tym samym uluʼ, spietìkė ʽbrzęcząca 

pszczołaʼ, spiẽtinė ʽskrzynka lub sito, służące do zebrania rojuʼ (⇒ spietinýčia ts.), też 

ʽskrzynka do wabienia rojuʼ, spiẽtis a. spietỹs ʽrójʼ, spietlỹs, spiẽtlius a. spietliùs ts. Por. łot. 

spìets2 ʽrójʼ, spiêtls2, spiẽtls ts. — Vb. denom. spiečiúotis ʽroić sięʼ (Bitės kap spiečiúojasi, 

tai išeido ir sėdasi in medžiagos ʽPszczoły jak się roją, to wylegają i osiadają na drzewachʼ). 

 spiẽgti, spiegiù, spiegiaũ ʽwydawać wysoki, przenikliwy głos, przeraźliwie piszczeć; 

odzywać się piskliwym głosem; kwilić (o niemowlęciu, o prosięciu); krzyczeć, wrzeszczećʼ, 

ausyse spiẽgia ʽdzwoni w uszach, huczy w uszachʼ (por. speñgti). Odpowiednik łot. spìegt, 

spiedzu ʽgwizdać; piszczeć, kwilićʼ (spiedze ʽfujarkaʼ). Prawdopodobnie czasownik 

pochodzenia onomatopeicznego (paralele cytuje LEW 867). Drw. spiegesỹs ʽpisk, skowytʼ. 

— SO spaig-: spaiglė́ti, -ju, -jau ʽdokuczać odzywając się piskliwym głosemʼ (Nespaiglė́k in 

visos gryčios – teip sopa galvą ʽNie piszcz tak, glowa boli!ʼ) – vb. denom. od zanikłego 

n.agt. *spaig-lys. — SZ spig-: suspìgti, -spingù, -spigaũ ʽwydać przeraźliwy pisk; 

zagwizdaćʼ. — WSZ spyg-: spýgauti ʽpiszczeć, wrzeszczeć (o pastuchach), gwizdać, 

jazgotaćʼ, spýgčioti ʽpopiskiwać; głośno trzeszczećʼ. 

 spiẽstis, spiẽčiasi, spiẽtėsi 1. o pszczołach: ʽroić się, porzucać stare gniazdo celem 

założenia nowegoʼ (spiečiasi bitės SD «roią się pszczoły»), 2. przen. o ludziach: ʽskupiać się, 

schodzić się, gromadzić się, zrzeszać sięʼ, cps. įsispiẽsti ʽwejść, zamieszkać – o pszczołachʼ, 

susispiẽsti ʽskupić się w jednym miejscu, zebrać sięʼ, suspiẽsti ʽzebrać w jedno miejsce, 

skupić, zgromadzić, skoncentrowaćʼ. Odpowiednik łot. spiêst, spiešu, spietu ʽroić się – o 

pszczołachʼ. Czasownik specyficznie bałtycki *spei̯t-/*spit-, bez jasnych związków 

zewnętrznych, zob. ALEW 959. Inaczej LEW 868 (do gr. σπιδνόν Hes. ʽdługi, odległyʼ i łac. 

spissus ʽgęsty, wypełniony, szczelnyʼ < *spid-to-). Podobnie de Vaan 580. Osobno zob. 

spìsti. — Drw. spiẽčius (zob.). Czy tutaj spietà gw. ʽupałʼ (Buvo pati saulės spietà ʽBył 

największy upałʼ)? — SZ spit-: spìsti (zob., tam też o spaistýti). 

 spievokas stlit. ʽśpiewak, kantor w kościeleʼ (m.in. BRB), war. spievokà ZTŽ — zapoż. 

ze stbłr. spěvakъ, spevakъ, por. błr. spjavák, spevaká : spjavácь, -áju ʽśpiewaćʼ; pol. śpiewak 

(SLA 204; brak w ALEW). Drw. spievokienė BRB ʽśpiewaczkaʼ. Por. kañtorius. 

 spìginti, spìgina, spìgino 1. ʽo mrozie: chwytać, szczypaćʼ (Žvirbliui bėda tik tuomet, 

kada ima baisiai šalti, kada speigai spìgina ʽWróbel jest w biedzie tylko wtedy, gdy zaczyna 

być bardzo zimno, gdy chwyta silny mrózʼ), 2. ʽo słońcu: dokuczać gorącem, piec; o upale: 

doskwieraćʼ (Žiemą speigas, o vasarą saulė spìgina ʽW zimie doskwiera mróz, a latem 

słońce/upałʼ), 3. przen. ʽmówić prosto w oczyʼ. Znacz. etym. ʽsprawiać wrażenie czegoś 

kłującego (o mrozie) lub czegoś piekącego (o upale)ʼ. — Z innym sufiksem: spigė́ti, spìga, -
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ė́jo 1. ʽświecić (o gwiazdach)ʼ, 2. ʽprzygrzewać, piec (o słońcu)ʼ, 3. ʽsilnie mrozićʼ 

(Mėnesiena spiganti šią naktį, t.y. šąlanti JU ʽJest mroźna noc księżycowaʼ. Šiandien spigė́jo 

labai, t.y. šalo JU ʽDzisiaj był silny mrózʼ). Brak refleksów pwk. *speg- uniemożliwia 

postawienie hipotezy o innowacyjnym SZ spig- ⇐ *speg- (podobnym do stip- ⇐ step- albo 

smig- ⇐ smeg-), do którego dotworzono by następnie formy SP/SE speig- i spieg-, zob. 

spéigas ob. spíegas ʽtęgi mrózʼ. LEW 869 (s.v. spìgti) zwraca uwagę na styczność znaczeń 

ʽmrozić, frierenʼ i ʽpalić, brennenʼ, a to prowadzi go do przekonującego połączenia w 

jednym etymologicznym gnieździe form spìginti i spìgti ʽo słońcu: oślepiać, razić oczyʼ 

(zob.). — SO spaig-: spaiglỹs 1. ʽigła, liść drzewa iglastegoʼ (war. speiglỹs), 2. ʽkolec, np. u 

jeżaʼ, 3. ʽformująca się stosina, trzon ptasiego pióraʼ (Vieni spaigliaĩ tėr, plūksnų da nėr 

ʽTylko stosina, piór na razie nie maʼ), 4. ʽczęść dęta pióra, dutkaʼ, 5. ʽość rybiaʼ (Lydako 

mėsa spaiglių̃ pilna ʽMięso szczupaka jest pełne ościʼ), 6. przen. ʽmłokos, wyrostekʼ. Vb. 

denom. spaigliúoti ʽporastać pierzem, opierzać się; pokrywać się zarostem (o brodzie 

chłopca)ʼ. De Vaan 580 łączy lit. speigliaĩ ʽigły na gałęziʼ z łac. spīca ʽkłos; pęd roślinyʼ. — 

WSZ spyg-: spyglỹs 4 p.a. lub spỹglis 2 p.a. ʽszpilka na drzewie iglastym, igła świerku, 

sosnyʼ (syn. skujà), też ʽkolec (jeża, róży), cierńʼ, ⇒ spygliúotas ʽiglasty; kolczastyʼ, 

spygliuõtis ʽdrzewo iglasteʼ (syn. skujuõtis). Cps. dỹglė trispỹglė ʽryba ciernikʼ (zob. dỹglė, 

tri°). 

 spynà 4 p.a. ʽkłódka, zamek; futryna. SD «kłotka żelazna; zamek u drzwi», atmušu 

spynų «odbijam zamek». Odpowiada łot. spīne ʽskobel do zawieszania łańcuchaʼ. Trudne. 

LEW 870 połączył z łot. spĩna ʽdługa, cienka rózgaʼ (ME III, 1004) i łac. spīna ʽkłos; pęd 

roślinyʼ. Rekonstrukcja pie. *spiH-n? Por. de Vaan 580. 

 spindė́ti, prs. spiñdi (war. spìndi, spìndžia, spìnda), prt. spindė́jo (war. spindė) ʽlśnić, 

promienieć, błyszczeć, iskrzyć się, świecić, jasno świecićʼ . Odpowiednik łot. spîdêt a. 

spĩdêt, -u, -ẽju ʽlśnić, błyszczeć, świecićʼ, refl. spîdêtiês ts. Inchoat. spį́sti (zob.), caus. 

spiñdinti ʽdoprowadzać do połysku, glansowaćʼ. Obecność czas. spiẽsti, spiẽdžia, spiẽdė 

ʽświecić – o słońcuʼ (Saulė įsìspiedė) pozwala odtworzyć alternację pb. *spei̯d-/*spid- i 

zakwalifikować spind- jako neopierwiastek wyabstrahowany z prs. infig. *spi-n-d- (por. 

spìnda gw. ʽlśniʼ). Bez jasnych nawiązań zewnętrznych, por. BSW 275, LEW 870n. O 

trudnościach związanych z dołączeniem tu gr. σπινθήρ ʽiskraʼ zob. Beekes 2010, 1383n. Por. 

bliskoznaczny czas. spingė́ti. — Postverbalia: įspindimas DP ʽpromieńʼ, próspindis 

ʽprześwitʼ, spindà ʽblask, jasnośćʼ (⇒ spindùs ʽbłyszczącyʼ, war. spidùs), spindalỹs ʽblask 

świecyʼ, spindesỹs ʽblask (słońca, oczu)ʼ, spiñdis ʽprześwit, odblask, światło; dukt, droga 

leśna powstała przez wyrąbanie drzewʼ, spindulìnė ligà ʽchoroba popromiennaʼ, spindulỹs 

ʽpromień światłaʼ (⇒ vb. denom. spinduliúoti ʽpromieniować, świecić się, błyszczećʼ), 

spiñdžius ʽdukt leśnyʼ (znacz. etym. ʽprześwit w lesieʼ), przest. ʽstanowisko myśliwskieʼ, 

CGL ʽStelle der Jägerʼ (por. n.jez. Spindžiùs). Cps. spindãkis ʽmający błyszczące oczyʼ, por. 

akìs (⇒ vb. denom. spindakiúoti ʽpatrzeć błyszczącymi oczymaʼ). — Neoosn. spindėj-: 

spindė́jimas ʽlśnienie, blaskʼ. — SO spand- (⇐ spind-): atspandà ʽodbicie (w szybie)ʼ. Por. 

łot. spuôds ʽbłyszczący, świecący, jasnyʼ, spuôžs ts. (*spand-i̯a-), spuôdrs ʽbłyszczący, 

przezroczysty, blady, jasnyʼ (*spand-ra-). 

 spingė́ti, prs. spiñgi (war. spìngi, spìnga), prt. spingė́jo ʽlśnić, błyszczeć, świecić 

słabym światłemʼ. Drw. spìngčioti ʽpobłyskiwaćʼ, spingsė́ti a. spingsóti ʽwydawać słaby 

blask, słabo świecićʼ, spingulỹs ʽiskra, słabe światłoʼ. Por. łot. spĩgana, spìgana2 1. ʽbłędny 

ognik na bagnieʼ, 2. ʽprzywidzenie, mirażʼ, spĩgulis ʽcoś, co się świeci, błyszczyʼ. — 

Neoosn. spings-: spingsùlė ʽlampka słabo świecącaʼ (war. spingsùkė, spingsùtė, też spingsà, 

spiñgsė). — Lit.-łot. sping- było wcześniej zaliczane do pwk. pie. *sp(h)eng-, por. stang. 

spincan ʽiskrzyć, wydawać z siebie iskryʼ, ang. spunk ʽiskra; huba, żagiewʼ (IEW 989n., LEW 
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871). LIV
2 512 wymienił sping- s.v. *(s)b(h)eng- ʽleuchten, glänzenʼ wraz z comparandum gr. 

φέγγω ʽświecić, błyszczećʼ (przytoczone tam lit. speñgti jest odmiennego pochodzenia, zob. 

s.v.). W świetle pdg. spìgti, spiñga, įspìgo ʽoślepiać, razić oczy (o słońcu)ʼ osnowa sping- 

wygląda jak neopierwiastek wyodrębniony – na gruncie rozwoju litewskiego – z formy prs. 

infigowanego. Por. też pwk. spig- w spìginti m.in. ʽo słońcu: dokuczać gorącem, piec; o 

upale: doskwieraćʼ. Paralele: klimp- ⇐ klip-; krint- ⇐ krit-; slimp- ⇐ slip-. Podobny rozwój 

morfologiczny zaszedł w syn. spindė́ti (zob.). — SO spang-: spañginti caus. ʽoślepiać (o 

silnym świetle); starać się dojrzeć, zaglądać w karty; iść jak ślepyʼ, spangsóti ʽ(pilnie, 

natrętnie) wpatrywać się, wytrzeszczać oczy, wybałuszać oczy; połyskiwać – o żarzeʼ, por. 

łot. spuogât a. spuoguôt ʽlśnić, błyszczećʼ. Nomina: spañgas, spañgės (zob.). Osobno zob. 

spañgas. — Z prs. na -sta-, *spygsta (*sping-sta, por. war. spiñga) ʽrozbłyskujeʼ, 

wyabstrahowano neoosn. spygs- (spyks-), por. drw. spygsė́ti a. spygsóti ʽsłabo się świecić, 

połyskiwaćʼ, spỹgsė ʽmała lampka naftowaʼ, spygsỹnė a. spygsõtė ts., spygsulỹs ʽsłabe 

światło widoczne w oddaliʼ, spygsùtis ʽświecidełkoʼ. Gdy formacje spygsė́ti i spygsóti uległy 

resegmentacji na spyg-sė́ti i spyg-sóti, pojawiła się neoosn. spyg-, por. drw. spýgtelėti a. 

spýgterėti ʽo słońcu – wyjrzeć spoza chmur, zaświecićʼ, spygulỹs ʽpromień światła, słabe 

światło, ognikʼ, spygùtė bot. ʽfiołek; niezapominajkaʼ. 

 spìnta 1 p.a., spintà 4 p.a. ʽszafa na ubrania, na książkiʼ — szerzej rozpowszechniona 

odmianka wyrazu spìnda, zapożyczonego z prus.-niem. spind, por. śrwn. spint, -des n. 

ʽszafaʼ. War. spintas b.z.a. Por. GL 118, LEW 870, Čepienė 75. Zob. też skãpė. — Drw. 

spìntinis laĩkrodis ʽzegar stojącyʼ, spìntpalaikė ʽstara, spróchniała szafaʼ (por. palaĩkis). 

 spìrdyti, spìrdau, spìrdžiau (war. spird̃yti) — iterativum-causativum na -dy- od spìrti 

ʽkopać, wierzgać, popychaćʼ (zob.), cps. įspìrdyti ʽnapierać, naciskaćʼ, nuspirdyti DP ʽo 

roślinach: wkorzenić, zasadzićʼ (por. PAŽ 283), paspìrdyti ʽpodeprzeć (ścianę, wrota, chatę)ʼ, 

DP ʽpodeprzećʼ, prispìrdyti ʽprzyprzeć, zmusić do czegoʼ, užspìrdyti ʽzaprzeć (drzwi)ʼ. Z 

innym sufiksem: atspirdinė́ti ʽotwierać, odmykać (drzwi)ʼ, atsispirdinė́ti ʽpodpierać się, 

wspierać się na kijuʼ; paspirdinė́ti ʽpodpierać gałęzie drzew owocowychʼ. Obok tego jest 

apofoniczna formacja na -dy-: spárdyti (zob.). 

 spirgė́ti, spìrga, spirgė́jo ʽsmażyć się, skwarzyć się, piec sięʼ (Lašiniai jau suspirgė́jo 

ʽSłonina już się wysmażyłaʼ), przen. ʽdenerwować sięʼ. Inchoat. spìrgti, spìrgsta, spìrgo 

ʽsmażyć się, prażyć sięʼ, przen. ʽunosić się zapałem, gorączkować sięʼ, nuspìrgti ʽuprażyć 

się, spalić sięʼ (por. odległe znaczeniowo łot. spirg̃t, -stu, -u ʽstać się rzeźkim, żwawym, 

okrzepnąć, wyzdrowiećʼ). Z etymologicznego punktu widzenia jest spìrg- refleksem 

*spirHg- < pie. *sp(h)ṛh2g- (transponat) i przedstawia st. zanikowy do sprog- < *sprāg- < 

*spraHg- < pie. *sphreh2g-, por. sprógti ʽpękać, rozrywać się (z hukiem), wybuchać; 

rozwijać się z pąkówʼ. Por. LIV
2 586, de Vaan 578 (s.v. spargō), LEW 873, ALEW 960. 

Stosunek morfemów spìrg- : spróg-, nieregularny z opisowego punktu widzenia, znajduje 

wytłumaczenie w kontekście oddziaływania antekonsonantycznej spółgłoski laryngalnej w 

zróżnicowanych apofonicznie warunkach: z jednej strony w st. zanikowym, z drugiej strony 

w st. pełnym tego samego pierwiastka. Zanik laryngalnej w pozycji po *ir < *ṛ pociągnął za 

sobą wzdłużenie *ir(H) w *īr, czego objawem jest litewski akut. Zanik laryngalnej w pozycji 

po a (*aHC < *eh2C) został skompensowany wzdłużeniem poprzedzającej samogłoski, stąd 

*ā, lit. o. — Drw. spìrgyti caus. ʽsmażyć, prażyćʼ (m.in. DP), dawne prs. spirgiu SD
1 «prażę; 

skwarzę, smażę», prispirgiu SD «przysmażam» (co do SZ por. mirkýti, vìlgyti, žìndyti), dziś 

spìrginti (zob.). Nomina: ižspirgos f.pl. SD «skwarki» (przejęte do łotewskiego słownika 

Kurmina [1858] jako izspirgas, por. Urbutis 2009, 318), spirgà ʽupał, skwarʼ, spìrgas 

ʽskwarekʼ, spirgùtis ʽskwarekʼ. Cps. žiemóspirgis 1. ʽtrzaskający, tęgi mróz; mroźny okres 

zimyʼ (por. žiemà), 2. ʽspowodowane przez mróz pęknięcie w drzewieʼ, 3. ʽchoroba skóry u 
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koniʼ. — Obocznym do spirg- st. zanikowym jest spurg- (por. dùrti ob. dìrti): zob. spùrgas. 

— SO sparg-: spargýti ʽoparzać wrzątkiemʼ, spargìnti ʽpiec, prażyć, smażyćʼ (zwraca uwagę 

brak akutu, por. spìrginti). 

 spìrginti, spìrginu, spìrginau 1. ʽskwarzyć, wytapiać słoninęʼ, 2. ʽprzypiekać (o 

słońcu)ʼ, 3. przen. ʽdoskwierać (o mrozie)ʼ, 4. przen. ʽprzeszywać wzrokiemʼ, 5. przen. 

ʽzdzielić batem, zbićʼ, 6. przen. ʽnaglić, ponaglać kogoʼ — causativum na -in- do intr. 

spirgė́ti (zob., tam też o starszym spìrgyti). Refl. spìrgintis ʽskwarzyć się, smalić się, piec się; 

doskwierać (o słońcu, mrozie)ʼ. — Drw. spirginiaĩ m.pl. wsch.-lit. ʽskwarkiʼ (⇒ łot. gw. 

spirgiņi, spirgeņi ts., por. Urbutis 2009, 318), spirgintùvė ʽpatelniaʼ (SD «tygiel»). 

 spìritas 1 p.a. ʽspirytus, roztwór alkoholu etylowegoʼ — zapoż. z nwn. Spíritus. — 

Gw. spìrtas ts. ⇐ ros., błr. spirt. Zob. też špỹrytus. 

 spìros, -ų̃ 4 p.a. f.pl. ʽodchody owiec, kóz, zwierzyny płowej i myszy, bobkiʼ (Avis šika 

spiroms ʽOwca wydala bobkiʼ), SD spira «bobek kozi, owczy» (syn. spirelė), spiros «owcze 

bobki» — zapewne z deprefiksacji starszej formy *iš-spiros (por. dukrà ⇐ ìšdukra; šiáuža ⇐ 

atšiáuža). Odpowiednik łot. spiras f.pl. ʽodchody owiec, kóz, zajęcyʼ. Konkretyzowane 

nomen actionis na -ā- od spir- jak w išspìrti ʽwyprzeć, wypędzićʼ (zob. spìrti), por. Leskien 

1884, 345n. Znacz. etym. ʽwypieranie z siebieʼ ⇒ concr. ʽto, co wypartoʼ (scil. na zewnątrz 

ciała). Paralele semazjologiczne: ìšmatos ʽodchodyʼ ⇐ išsimèsti ʽwyrzucić z siebie; poronićʼ; 

ros. pomët ʽkał, łajno, nawózʼ ⇐ metátь ʽrzucać, miotaćʼ; ang. droppings ʽodchody małych 

zwierząt, łajnoʼ ⇐ to drop m.in. ʽnalać, nakapaćʼ. Wbrew LEW 872 i ALEW 959 lit. spìros nie 

jest spokrewnione z gr. σπυράς, σπύραθοι m.pl. ʽbobki owcze, kozieʼ, zob. Beekes 2010, 

1386n. W ALEW, l.c. zasugerowano alternatywne powiązanie spìros z pwk. *sper- 

ʽrozrzucać, rozsiewać, ausstreuenʼ (LIV
2 580), nie podając jednak bliższego uzasadnienia. — 

Drw. spirelė SD «bobek kozi, owczy», spirelė iž aptiekos SD «kołaczek aptekarski, pigułka», 

spirelė vaistytinė SD «pigułka», spiruõklė avìs, ožkà ʽowca, koza, której odchody mają postać 

bobkówʼ. Cps. avìspira a. -spiris ʽowczy bobekʼ (por. avìs), žiógspiros f.pl. ʽtrociny, wióryʼ 

(syn. žiógpjaujai, por. žiógė). 

 spìrti, spiriù (zam. *spiru), spýriau 1. ʽkopać nogą, wierzgać kopytemʼ, 2. ʽpopychać, 

sunąć nogąʼ, 3. ʽwsuwać nogę (do buta, do strzemienia)ʼ, 4. ʽo lodzie: napieraćʼ (Ledai tiltą 

spiria), 5. ʽpodpierać czymʼ, 6. ʽwywierać wrażenie ostrego bólu, kłuć w bokuʼ (Jau degliai 

spìria pašoniais), 7. ʽuderzyć – o piorunieʼ, 8. ʽżądlić, kłućʼ, 9. ʽszybko iść, biecʼ, 10. 

ʽcisnąć, naciskać; zmuszać, naglićʼ, 11. ʽgnać, pędzićʼ. Cps. atspìrti ʽodkopywać, odbijać 

nogą; podeprzeć; zatrzymać, spiętrzyć (wodę), odsunąć (zasuwę), otworzyć (drzwi); 

odeprzeć wrogaʼ, įspìrti ʽkopnąć, (nogę) wsunąć do buta, w strzemię; utkwić wzrok, 

spojrzenie; użądlić, ukąsić, ugryźćʼ, išspìrti ʽwykopać nogą; wyprzeć, wypędzićʼ, nuspìrti 

ʽkopiąc, brykając zrzucić, odrzucić; zabić (o piorunie)ʼ, paspìrti ʽkopnąć, odrzucić nogą; 

podeprzeć coʼ, paspiriu SD «podpieram czego, kogo», perspiriu SD «przepieram», prispiriu 

SD «dogrzewam komu» (syn. primygu, prispaudžiu, įveikiu), «nacieram na kogo» (syn. 

užpuolu, užgriųvu), «popieram czego» (syn. primygu), «przypieram co, kogo», suspìrti 

ʽścisnąć (boki konia) nogami; ścisnąć ze wszystkich stron; obstąpić; podeprzeć (płot, gałąź 

jabłoni)ʼ, užspìrti ʽzamknąć, zasunąć (drzwi); zastawić czymʼ (ažuspiriu SD «tarasuię», syn. 

ažumetu). Refl. spìrtis ʽupierać się, sprzeciwiać się, przymuszać się; starać się, usiłowaćʼ, 

atsispiriu SD «opieram się komu», atsispiriu kieno žodžiamus SD «zbiiam czyy dowod, 

mowę, odpor daię słowy», įsispìrti 1. ʽzaprzeć się nogamiʼ, 2. ʽwsunąć nogi (w drewniaki, 

chodaki)ʼ, pasispiriu unt to SD «funduię się na czym» (syn. guldžiuosi), «wspieram się na 

czym», pasispiriu SD «podpieram się» (syn. pasiremiu, užsilošiu), susispìrti ʽzetknąć się ze 

sobą, złączyć się; zgromadzić się, spiętrzyć się (o lodzie, o pracach)ʼ, užsispìrti ʽuprzeć sięʼ. 

— Drw. werbalne: spìrdyti (zob.), łot. spirât ʽwyrzucaćʼ, spirâtiês ʽtrzepotać się, ciskać sięʼ, 
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spirinâtiês ʽtrzepotać się, miotać się, mieć drgawkiʼ. — Nomina: atãspiras ʽnogi łóżka; 

podpora, wsparcieʼ, atspirtìs, -iẽs f. ʽoparcie, oporaʼ, paspirk̃as ʽpodpora, podpórka; pomocʼ 

(por. pridurk̃as ⇐ pridùrti592), paspirtìs, -iẽs f. ʽpodporaʼ, paspirtùkas ʽhulajnogaʼ, spìros 

(zob.), spirtuvė ̃ ʽzasuwa u drzwiʼ. Cps. avìspira a. -spiris ʽowczy bobekʼ (por. spìros), 

bãsspiras (zob. bãsas). — SE sper-: łot. sper̂t, speŗu, spêru ʽ(o koniu) bić kopytami, 

wierzgać, zrzucać z grzbietu; uderzać nogą, kopać; o błyskawicy: uderzaćʼ, sperties ʽopierać 

się, zapierać się (nogami); wierzgaćʼ, sperinât iter. ʽwierzgaćʼ. Zob. Leskien 1884, 345, ME 

III, 990, LEW 874. Tymczasem lit. refleks spér-C jest słabo poświadczony, por. gw. suspérti 

ʽzłączyć, powiązać krokwieʼ (Sparus jau suspė́riau – galit jau statyt). Tu też scs. oprěti sę, 

opĭretŭ sę ʽoprzeć się o coʼ, pol. oprzeć się, uprzeć się, zaprzeć się (nogami, kopytami). Pwk. 

pie. *(s)pherH-/*(s)phṛH- ʽuderzać nogą, bić kopytem, wierzgaćʼ (LIV
2 585), por. stisl. sperna 

ts., stwn. spornōn ʽuderzać piętą, ostrogąʼ, het. isparranzi ʽdepczą, rozdeptująʼ (*spṛHénti), 

łac. spernō, sprēvī, sprētum ʽoddalić, oddzielić; odrzucać, lekceważyć, gardzićʼ (ze zmiany 

płac. *spera-/*sprā-). Lit. praesens spiriù stoi na miejscu *spiru, jak na to wskazuje zgodne 

świadectwo wed. sphuráti ʽkopie nogąʼ i cs. °pĭrǫ ʽprę, przećʼ, ros. pru (perétь) < pie. 

*(s)phṛH-e/o-. Por. paralele w Stang 1942, 31, 34. — Podwójny refleks SZ: spir-/spur-, por. 

1° spir- jak wyżej, 2° spur-: spurdė́ti ʽmiotać się, trzepotać sięʼ (zob.), spùrti ʽstrzępić sięʼ 

(zob.). — WSZ spyr-: paspyrė́ti ʽposunąć, trąceniem nieco przesunąćʼ, pasispyrė́ti 

ʽpodpierać się kijem, laskąʼ. Neoosn. spyr̓ - (⇐ spýriau): spỹriotis ʽopierać się, sprzeciwiać 

sięʼ (typ mỹnioti, trỹnioti), spyriuoti(s) DP ʽwierzgaćʼ (por. dwoistość sufiksów w dýroti : 

dyrúoti i klejóti : klejuoti). Nomina: ãtspyris a. atspyrỹs ʽpodpora, filar; poręcz mostu; 

wspornik dla nóg wioślarzaʼ, paspyris SD «wsparcie, wspieranie», są́spyris ʽsprzeczka; 

zderzenie się, starcie sięʼ (por. są́syjis, są́myšis), spỹris ʽkopnięcieʼ, spyrỹs ʽpodpórkaʼ, SD 

«szczebel u drabiny», spyruõklė (zob.). — SO spar-: atsparìnti ʽpodeprzeć, dać podporęʼ, 

sparìnti ʽcisnąć, przyciskaćʼ, spárdyti (zob.), nomen: atsparà (zob.). — WSO spor- < *spār-: 

ãtsporas ʽfilar gankuʼ (Jau jo namai su atsporaĩs). Paralele: pérkolas, ìšmota i võras (vìrti). 

— Neoapofonia spir- ⇒ spair-: spairìnti (zob.). 

 spyruõklė 2 p.a. ʽsprężynaʼ — nomen instrumenti z neosuf. -uokl- i WSZ spyr-, por. 

spìrti m.in. ʽcisnąć, naciskaćʼ. Por. sūpuõklės ⇐ sūpúoti ⇐ sùpti. — Vb. denom. 

spyruokliúoti ʽprężyć się, poruszać się sprężyścieʼ. Zob. też spranžinà. 

 spìsti, spintù, spitaũ ʽotaczać ze wszystkich stron, okrążać, osaczaćʼ, apspìsti ʽobstąpić, 

oblec, otoczyć ze wszystkich stron, zgromadzić się wokółʼ (Visi spiste apspito manę 

ʽWszyscy mnie obstąpiliʼ. Visur mi vilkai apspitā sutukę KN 172 ʽZewsząd mię wilcy zawarli 

otyliʼ), atspìsti ʽrozlewać się (o rzece, o rosnącym cieście); o pszczołach: roić się, rojem 

wylecieć lub przylecieć; przyjść, przyjechaćʼ, paspìsti ʽo bydle na pastwisku: rozproszyć się, 

porozłazić sięʼ, prispìsti ʽo pszczołach: zlecieć się; o ludziach: zejść się, zgromadzić sięʼ, 

suspìsti ʽzbić się w rój; zgromadzić się; ochoczo zabrać się do czego; zerwać się do bójkiʼ — 

inchoativum z prs. infigowanym od SZ spit- ⇐ *spei̯t-, por. spiẽstis ʽroić sięʼ (LEW 874n., 

ALEW 50, 959). — Nomina: spìtas ʽrójʼ, spìtė (zob.), spìtras a. spitrùs ʽniedowidzącyʼ (⇒ 

spìtrius ʽkrótkowidz, człowiek niedowidzącyʼ, ⇒ vb. denom. spitrė́ti, -ju, -jau ʽwytężać 

wzrok, śledzićʼ, spitrióti ʽchodzić po omackuʼ, refl. pasispitrė́ti ʽsobie wypatrzyć, upatrzyćʼ). 

Cps. spìtrakis ʽkrótkowidzʼ – ze *spitra-akis przez elizję (por. akìs). — WSZ spīt-: łot. gw. 

spītenis ʽrójʼ, spĩtls ts. (syn. spìets2, spiêtls2, spiẽtls). — Neoapofonia: 1. SZ spit- ⇒ SP/SE 

speit-: speĩsti (zob.), 2. SZ spit- ⇒ SP/SO spait-: spaitýti, spaitaũ ʽrozpędzać, rozpraszaćʼ, 

refl. spaitýtis ʽrozglądać się po domuʼ, išsispaitýti ʽrozproszyć się, rozbiec się na stronyʼ, 3. 

SZ spis- ⇒ SP/SO spais-: išspaistýti ʽrozpraszać, rozrzucać, rozpędzać, płoszyć; trwonićʼ < 

 
592 Nie ma potrzeby odtwarzania *paspirt-kas (GJL II, § 455), bo w paspir-̃kas i pridur-̃kas – inaczej niż w 

wypadku pridėt̃kas, sandėt̃kas – osnowa była równa pierwiastkowi.  
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*spais-sty-, refl. spaistýtis ʽo pszczołach: roić sięʼ. Por. raistýti < *rais-sty- (od rìsti), 

švaistýti < *švais-sty- (od švìsti). 

 spį́sti, spį́sta (*spind-sta), spìndo, zwykle z prvb. į-, pa- ʽrozbłysnąć, zacząć świecić – o 

słońcu, księżycu, gwiazdachʼ, suspį́sti ʽzalśnić, zabłysnąćʼ, war. spįs̃ti, spįs̃ta, spiñdo — 

inchoativum z prs. na -sta- do dur. spindė́ti ʽbłyszczeć, lśnić, promieniećʼ (zob.). 

Odpowiednik łot. spīst, spīstu, spīdu ʽlśnić, błyszczećʼ. — Neopwk. spįs-: spį́stelėti a. 

spį́sterėti ʽo słońcu: zaświecić nieco, na krótkoʼ. 

 spìtė 2 p.a., spitė ̃4 p.a. 1. pot. ʽznaczek przypinany do czapki, gwiazdkaʼ, 2. stlit. i gw. 

ʽsprzączka, klamra u pasaʼ (war. spità), 3. ʽszpilka, spinka, broszkaʼ, 4. gw. ʽdziurka od 

kluczaʼ, 5. gw. ʽrzadka brodaʼ, 6. gw. ʽcunnusʼ. Prawdopodobnie chodzi tu o drw. wsteczny 

od stlit. spitula BRB ʽzłoty znaczek u czapki; złota lub srebrna cętka nabita jako ozdoba na 

pas; kolczyk; ozdobna opaska na głowęʼ. Paralele derywacyjne: gyvuliaĩ ⇒ gývis ʽbydło, 

stado bydłaʼ; tùmulas ⇒ tùmas ʽrój, chmaraʼ. Dalsze związki obejmują 1° spitulỹs ʽjasna 

plama na łbie zwierzęciaʼ, też ʽiskraʼ 2° lit. spìtulas a. pìtulas ʽczerwona plama na twarzy; 

pieg; iskraʼ (zob. spitulaĩ). Punktem wyjścia rozwoju semantycznego było pewnie ʽznamię 

na skórze człowieka lub na sierści zwierzęciaʼ, stąd ʽjaśniejące znamięʼ ⇒ ʽbłyszcząca 

ozdoba (szyi, głowy, pasa)ʼ. Formalnie *spit-ul- może być sb. deverbativum od spìsti, spitaũ, 

por. zwł. apspìsti ʽoblec, obstąpić, otoczyć ze wszystkich stronʼ. W odniesieniu do ʽznamion 

skórnychʼ można pewnie przejść od ʽoblecʼ do ʽobsypać się (wysypką, wypryskami, piegami 

itp.)ʼ. To wymaga zbadania. LEW 875 analizuje *spi-t- i mówi o rozszerzeniu -t- przy pwk. 

*spei-/*spēi- ʽbłyszczećʼ. IEW 981n. zestawia spìtė ze stang. spitu f. ʽrożenʼ, stwn. spizza f. 

ʽszpic, kolecʼ. ALEW 961 stwierdza, że nie można wykluczyć zapożyczenia germańskiego, 

ale dokładnego źródła nie wskazuje. 

 spitulaĩ, -ų̃ 3 p.a. m.pl. 1. ʽczerwone plamy na twarzy, rumieńʼ, 2. ʽpiegi na skórzeʼ 

(syn. strãzdanos), 3. ʽodchody owcze, bobkiʼ (syn. spìros), 4. ʽiskryʼ, 5. stlit. ʽłańcuszek jako 

ozdoba szyiʼ (BRB). War. s-mobile: pitulaĩ, -ų̃ 3 p.a. 1. ʽplamy a. wypukłości na skórze, 

znamiona wrodzone lub nabyteʼ (Burna pitulaĩs aptekusi ʽTwarz pokryta plamamiʼ. 

Pitulúotas arklys – nevienoki plaukai, kaip nudėliuotas, obuluotas ʽKoń o plamistej sierści, 

niejednolitej maści, jakby nakrapiany, jabłkowityʼ), 2. ʽpiegi na skórzeʼ. Z innym sufiksem: 

spitulỹs ʽjasna plama na łbie zwierzęcia; iskraʼ. Być może stoi w związku z czas. spintù, 

spìsti, zob. s.v. spìtė. 

 spjaũdalas 3 p.a., spjáudalas 3 p.a., pl. spjaudalaĩ, -ų̃ ʽślina splunięta, wypluta, 

plwocina, flegmaʼ — dewerbalny rzeczownik na -al- od neoosn. spjaud-, którą 

wyabstrahowano ze spjáudyti (zob.). Suf. -al- jest formantem całej grupy wyrazów 

oznaczających wydzieliny z żywego organizmu, por. bezdalaĩ, kosalaĩ, vemalaĩ (GJL II, § 

176). — Drw. spjaudalis SD «plwacz», spjaudãlius ʽkto ma zwyczaj pluć, spluwaćʼ (por. 

bezdãlius), spjaudėlis SD «spluwacz». 

 spjáudyti, spjáudau (war. spjáudžiu), spjáudžiau ʽpluć, spluwaćʼ, DP nuspjaudyti 

ʽuplwaćʼ (por. łot. spļaũdît, -u, -ĩju ts.) — iterativum na -dy- od spjáuti ʽplunąć, plućʼ (zob.). 

Paralele: pláudyti ⇐ pláuti; šáudyti ⇐ šáuti. — Neoosn. spjaud-: spjaudinė́ti iter. ʽpluć, -

pluwaćʼ, spjaũdalas (zob.). Neoosn. spjaudy-: spjaudỹklė a. spjaudyklà ʽnaczynie 

przeznaczone do spluwania, spluwaczkaʼ, spjáudymas DP ʽplwanieʼ, spjaudinýčia 

ʽspluwaczkaʼ. — Neoapofonia SP spjaud- ⇒ SZ spjūd-. Prawdopodobna jest rekonstrukcja 

iteratywu o formie *spjūdyti, a to dlatego, że rozmaite derywaty poświadczają pochodzącą 

odeń neoosn. spjūd-, por. 1° spjūdáuti ʽspluwać; wymiotowaćʼ (deverbativum porównywalne 

z vė́dauti od vėd- ⇐ vė́-dyti oraz gerdauti od gerd- ⇐ ger-dinė́ti) i 2° sb. postvb. spjū̃das 

ʽsplunięcieʼ (por. klõdas, paklõdas od klod- ⇐ klo-dýti, kló-dinti). NB. Wywód spjáuti ⇒ 
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spjū-dáuti u Pakerysa, Balt LII:2, 2017, 307, 310 wydaje się wątpliwy z powodu hipotezy 

neosuf. -dau- i sprzecznej z nią apofonii au ⇒ ū; neosufiksy z zasady nie pociągają za sobą 

alternacji wokalicznej w pierwiastku. — Neoapofonia spjūd- (SP) ⇒ spjŭd- (SZ): spjudóti, -

ju, -jau ʽspluwaćʼ, ⇒ sb. postvb. spjudà a. spjùdas ʽten, kto pluje, plwaczʼ, spjùdelis ts., 

spjudõnas ts. Paralele: pjudýti ob. pjū́dyti; kliudýti ob. łot. kļũdît; ugdýti ob. ū́gdyti. Zob. też 

spjuksė́ti.  

 spjáuti, spjáunu (war. spjáuju), spjóviau 1. ʽpluć, wyrzucać z ust ślinę, flegmę, krewʼ 

(krauju spjauju SD «krwią pluię»), 2. przen. ʽlekceważyć kogo/co, nie liczyć się z kim/czym, 

nie dbać o kogo/co; gardzić kim/czymʼ, 3. ʽbić, uderzaćʼ. Cps. paspjáuti ʽsplunąć w dłonie; 

spluwając okazać pogardęʼ, nuspjáuti ʽdoplunąć, dosięgnąć ślinąʼ, Refl. nusispjáuti ʽwypluć, 

splunąć sobieʼ (Kad tau negardu, tai nusispjáuk ʽJak ci nie smakuje, to wyplujʼ). Iter. 

spjáudyti (zob.). Odpowiednik łot. spļaũt, spļaũju, spļãvu ʽplućʼ. W słowiańskim do lit. prs. 

spjáuju nawiązuje scs. pljujǫ, czes. pliji (gw. pľuju), pol. pluję < *pi̯ui̯e/o-, < pbsł. *(s)pi̯āu̯-

i̯e/o- (por. BSW 276, Vaillant III, 294). Odpowiedniki ie.: łac. spuō, -ere ʽpluć, wyplućʼ < 

*spi̯ū-i̯e/o- (por. de Vaan 583), goc. speiwan ʽspeienʼ obok gr. πτύω ʽplućʼ, wed. ní ṣṭhīvati 

ʽpluje, wypluwaʼ. Pwk. pochodzenia onomatopeicznego, pie. *spi̯eu̯H- ob. *pti̯eu̯H- ʽplućʼ 

(LIV
2 583). Por. też ALEW 961: *spti̯eu̯H-; Derksen 2008, 402: *(s)pieHu-. — SZ-V: scs. 

pljĭvati ʽpluć, spluwaćʼ z psł. *pljŭvati < *pjŭvati < *pi̯u.u̯ā- < pie. *(s)pi̯uH-eh2-, por. stpol. 

plwać (prs. pluję), stczes. pľváti (pľuju, czes. pliji), ros. plevátь (pljujú). Segment u̯ jest z 

pochodzenia wypełniaczem hiatu laryngalnego, zob. HL 95n. Podobną budowę mają 

infinitiwy scs. bljĭvati ʽwymiotowaćʼ, zam. *blŭvati, to z *blu.u̯ā- < pie. *bhluH-eh2-; scs. 

žĭvati ʽżućʼ < *zjĭvati < *zjŭvati < pbsł. *ži̯u.u̯ā- < pie. *ǵi̯uH-eh2-. — SZ-C: scs. plinǫti 

ʽplunąćʼ < *pi̯ū-ne-. — WSZ-V spjūv-: spjū̃vis ʽsplunięcieʼ (por. pjū̃vis ⇐ pjáuti). W 

słowiańskim por. scs. oplivati iter. ʽopluwaćʼ < *pljiva- < pbsł. *pi̯ūu̯-ā-. — WSP spjov- < 

*spi̯āu̯- (albo też neoosn. spjov-, wyabstrahowana z prt. spjóviau): drw. spjovìmas a. 

spjóvimas ʽplucie, spluwanieʼ (por. pjovìmas s.v. pjáuti), kraujo spjavimas SD «krwią 

plwanie», nusispjovìmas ʽsplunięcieʼ, spjóva c. ʽkto często spluwaʼ, spjovė́jas ts. — 

Neoapofonię spjau- (SP) ⇒ spju- (SZ) poświadczają spjùterėti ʽsplunąć niecoʼ (Paragavus 

tą, ana spjùterėjo ʽSkosztowawszy to, splunęłaʼ) i może spju-klỹs ʽplwaczʼ (choć tutaj nie 

można wykluczyć alternatywnej analizy spjuk-lỹs, od interi. spjùkt o lekkim splunięciu, por. 

spjuk-sė́ti ʽspluwać po trochuʼ). Paralele: liáutis ⇒ liùterėti; áugti ⇒ ùgdyti; láukti ⇒ lùktelti, 

lùktelėti. 

 spjuksė́ti, spjùksi, spjuksė́jo ʽspluwać po trochu, od czasu do czasuʼ — czasownik na -

sė- od interi. spjùkt o lekkim splunięciu (Senis spjùkt nusispjovė ir išėjo ʽStarzec splunął 

spjukt i wyszedłʼ). Por. straksė́ti od stràk/stràkt. Z inną budową: spjùk-telėti ʽsplunąćʼ (por. 

syn. spjáutelėti) i spjuk-lỹs ʽplwaczʼ (Tai spjuklỹs, pilna gryčia prispjaudyta jo vieno ʽTo 

plwacz, cały dom zapluty przez niego samegoʼ; możliwa jest też analiza spju-klỹs, zob. s.v. 

pjáuti). — Od obocznej interi. spjū́kt (o silnym/obfitym splunięciu) utworzono spjū́ktelėti 

ʽsilnie splunąćʼ. 

 spõdkai, -ų 2 p.a. gw. 1. ʽspadek, mnienie zmarłego przechodzące na uprawnioną 

osobęʼ, 2. ʽposag, wianoʼ, 3. ʽliche ubranieʼ — formacja pl.t.m. dla oddania zapożyczenia 

pol. spadek, -dku (⇐ spaść, spada ʽdostać się komuʼ). 

 spodkẽlis, -io 2 p.a. gw. ʽspodek, talerzyk pod szklankę, kubek; zawartość takiego 

talerzykaʼ — zdrobnienie na -el- od osnowy wyodrębnionej z zapożyczenia pol. spodek, -dka 

(⇐ spód, spodu ʽdolna część, dolna stronaʼ). 

 spógti, spógstu, spógau gw. ʽwytrzeszczyć oczy, wlepić wzrokʼ, paspógti 1. ʽzapaść 

się, wklęsnąć (o oczach)ʼ, 2. ʽposinieć (od zimna, mrozu)ʼ, 3. ʽbyć wycieńczonym przez 
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chorobęʼ (paspógęs vaikas). Warianty ze zmianą sp- na šp-: špógti, sušpógti ʽzmarnieć, 

zmizernieć w chorobieʼ (por. sm- > šm-; sn- > šn-). Bez dobrej etymologii. LEW 876 

przyjmuje apofonię spăg- ⇒ *spāg-, ze spagė́ti ʽpłakać, szlochaćʼ w punkcie wyjścia 

(czasownik o podstawie onomatopeicznej, zob. s.v.). — Drw. spógčioti ʽpiszczeć zduszonym 

głosem; mówić niewyraźnie, szeptaćʼ, nuspógčioti ʽpaść przez udławienie się – o ptaku, 

zwierzęciuʼ, įspogìnti ʽwbić, wlepić wzrokʼ, spogsóti 1. ʽwytrzeszczać oczy, gapić sięʼ, war. 

spoksóti (⇒ spoksà ʽten, kto uporczywie się wpatruje, gapi sięʼ), 2. ʽsterczećʼ, įspoksóti 

ʽniedowidziećʼ. — Neoapofonia *spāg- (SP) ⇒ spăg (SZ): spàgti, spangù, spagaũ 

ʽwytrzeszczyć oczyʼ (Akys iš kaktos spañga). Podobnie w ãtšakas : šókti; spragùs : sprógti i 

vagiù : võgti. Osobno zob. spañgas. 

 spõnas 2 p.a. gw. ʽpolano smolnego drzewa, z którego łupie się szczapki na łuczywaʼ 

(Iš pliauskų spõnai, o iš spõnų balanas arba skalas skaldo JU ʽZ bierwion polana, a z polan 

szczapki łupiąʼ) — zapoż. z nwn. Span m. ʽdrzazgaʼ (brak w GL i LEW). War. spõmas: 

Priskaldyk balanų, spõmą paėmęs ʽWeź «spomas» i nałup drzazg na łuczywaʼ. 

 spõryti, spõriju, spõrijau wsch.-lit. ʽzaprzeczać czemuʼ, refl. spõrytis ʽsprzeczać sięʼ — 

zapoż. z ros. spóritь, -ju. War. spòryti, spòrinti. — Sb. spõras, spòras ʽspór, sprzeczkaʼ ⇐ 

ros. spor, -u. Por. spračiótis. 

 spračiótis, spračiójuos, spračiójaus ZTŽ ʽsprzeczać sięʼ — zapoż. z błr. spračácca, 

‑ájusja. Por. spõryti. 

 spragà 4 p.a. 1. ʽotwór, dziura w płocie, szczelina, przerwa (między zębami)ʼ, 2. ʽbrak, 

niedostatek, strataʼ, 3. ʽrozporek w ubraniuʼ — sb. postverbale od spragė́ti (zob.). Znacz. 

etym. ʽpęknięcieʼ, stąd ʽszczelinaʼ vel sim. War. spragė ̃ a. sprãgė; war. s-mobile: pragà. 

Odpowiednik łot. spraga ʽdziura w płocie, odstęp między domamiʼ. 

 spragė́ti, sprãga, spragė́jo 1. ʽtrzeszczeć, trzaskać, pękać (pod wpływem gorąca lub 

mrozuʼ, 2. ʽgrzać się na słońcu; prażyć się, piec sięʼ, 3. ʽbłyszczeć, świecić sięʼ, 4. przen. 

ʽpalić się do czego, niecierpliwić sięʼ. Z innymi sufiksami: spragčióti ʽtrzaskaćʼ, spragióti 

ʽspadać powodując odgłos; pokapywać; lśnić, błyszczećʼ, spragsė́ti, spràgsi ʽtrzeszczećʼ 

(war. spraksė́ti, spràksi a. sprãksia). Caus. sprãginti ʽprażyć, podpiekać; (o mrozie) 

doskwieraćʼ. Por. bliskoznaczne spráigyti (s.v. spríegti). — Pwk. sprăg- prawdopodobnie 

przedstawia sobą alternant na SZ, który dotworzono do SP *sprāg- (zob. sprógti). Paralele: 

*plāk- ⇒ plăk- (plok- : plàkti); *slāg- ⇒ slăg- (slógti : slagaĩ); *spāg- ⇒ spăg- (spógti : 

spàgti). Inaczej BSW 276: spragė́ti ⇒ WSO sprógti. Jeszcze inaczej LEW 877: spragė́ti to vb. 

denom. od spragà, sprãgė. — Drw. spragà (zob.), spragatìs, -iẽs f. ʽtęgi mróz, trzaskający 

mróz; upał letniʼ (por. peršatìs ⇐ peršė́ti, degatìs ⇐ dègti), sprãgė ʽmszyca, pchła ziemnaʼ 

(szkodnik roślin), sprãgės f.pl. ʽtruskawki, Fragariaʼ : łot. sprâdzene ʽpewien gatunek 

truskawkiʼ (por. brãškės ⇐ braškė́ti), sprãgilas (zob.), sprãgtas a. sprãktas ʽszczutekʼ, 

spragulys SD
1 «szczudłek» [ʽprztyczek, szczutekʼ], spragumà ʽtęgi mrózʼ, spragùs ʽo 

drewnie: trzaskający z gorąca; głośnyʼ, ⇒ spràgti (zob.); spragùtė bot. ʽrojnik pospolity, 

Sempervivum soboliferumʼ. — Są w tej rodzinie również dublety z s-mobile, por. pragà 

ʽotwór, dziuraʼ (Kieno praga, to ir iškada ʽCzyja dziura, tego szkodaʼ), pragumà ʽprzerwa, 

rozstępʼ, pragumaĩ m.pl. ʽpodstawy czego, początkiʼ, prãgumas a. pragùmas ʽokazja, 

sposobna chwila, sposobność, możliwośćʼ, też ʽsposób postępowania, podstawaʼ. Osobno 

zob. próga. 

 sprãgilas 3 p.a. 1. ʽcep do młóceniaʼ, zwykle pl. spragilaĩ ʽcepyʼ, 2. gw. ʽbijak w 

cepachʼ — dewerbalny rzeczownik na -ilas od osnowy sprag, por. spragė́ti m.in. 

ʽtrzeszczećʼ, spragčióti ʽtrzaskaćʼ (por. LEW 877). Znacz. etym. ʽnarzędzie, którym się 

trzaska; to, czym uderza się z mocą, powodując powstanie silnego odgłosu, trzaskuʼ. Por. 
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formant w brìzgilas, stìbilas. Z innymi sufiksami: sprãgelas ʽcepʼ, pl. spragelaĩ ʽcepyʼ, 

spragėlė ̃ʽbijak, krótszy kij u cepaʼ. — Drw. spragilìnė ʽtrzonek cepa, cepiskoʼ, SD «bijak u 

cep» (syn. rykštė kultuvė). — N.m. Spragilaĩ, Spragilìniai. 

 spràgti, sprañga, sprãgo gw.: apspràgti ʽnieco zaczerwienić się pod wpływem gorącaʼ, 

nuspràgti ʽopalić się na słońcuʼ, paspràgti ʽprażyć się, przypiekać się (o ziarnie, kartoflach)ʼ. 

kartoflach)ʼ — infigowane prs. denominativum od adi. spragùs ʽtrzaskający pod wpływem 

ciepła, gorącaʼ (zob. spragė́ti). Do tego gwarowe prs. tr. spragiù ʽprażę na patelniʼ (spragiaũ, 

spràgti). 

 sprándas 3 p.a. 1. ʽkark, tylna część szyi granicząca z grzbietemʼ (Jaučiai stiprūs, jie 

sprándu i traukia ʽWoły [są] silne, one właśnie karkiem ciągnąʼ. Avies visa syla spránde 

ʽCała siła owcy w karkuʼ), SD sprundas «kark, krczyca», 2. przen. ʽciągło, żelazna część 

pługa łącząca go z orczykiemʼ, 3. przen. ʽwygięta część kosyʼ — sb. postverbale od 

sprándyti, co jest iter. do spréndžiu, sprę́sti m.in. ʽnapinać, naprężaćʼ. Znacz. etym. 

ʽnapięcie, naprężenieʼ ⇒ ʽkark jako mięśnie, które się napręża przy wysiłku (przy ciągnięciu, 

przy oraniu)ʼ. Paralele: rántas ⇐ rantýti; razgaĩ ⇐ razgýti; laĩdas ⇐ láidyti; smaĩgas ⇐ 

smaigýti. Por. jeszcze SO w sprą́stis. Por. BSW 278, LEW 877n. — Drw. sprandìnė 

ʽkarkówkaʼ, cps. sprandagalṽis ʽczłowiek o krótkim a grubym karkuʼ (por. galvà), 

sprandìkaulis ʽkrąg szyjnyʼ (por. káulas). 

 sprangìnti, spranginù, spranginaũ 1. ʽjeść suche jedzenie (chleb, kartofle, ser), dławiąc 

się przy tymʼ, 2. ʽnapychać kogo dając mu dużo jeśćʼ, 3. ʽdusić – o kaszluʼ, užsprangìnti 

ʽzatkać dziuręʼ, DP 11044 ʽrozsadzić kogo (o jedzeniu)ʼ — causativum z suf. -in- i SO 

sprang- ⇐ spring-/spreng-, por. spriñgti ʽnie móc przełknąć, dławić sięʼ, spreñgti m.in. 

ʽutkwić, uwięznąćʼ (zob. LEW 878). Starsza formacja na -y-: sprangýti (rzadka). — Z innymi 

sufiksami: sprángčioti ʽdławiąc się kaszleć; niewyraźnie mówićʼ, spránglioti a. spranglióti 

ʽpożerać, chciwie jeść, opychać się, jeść krztusząc sięʼ, sprangstýti ʽwtykając zaplatać, pleść; 

ciasno zapinać ubranie na sobieʼ (⇒ neoosn. sprangst-: sprangstìs, -iẽs f. ʽkołeczek do 

zapinania odzieżyʼ). Odpowiednik łot. sprañgât ʽściągnąć sznurem, skrępowaćʼ. — Nomina: 

príespranga ʽciasne miejsce do zatknięcia siekieryʼ (Užkišk kirvį už príesprangos ʽWetknij 

siekierę w p.ʼ), sprangùs ʽtrudny do przełknięcia, nie dający się połknąćʼ, ⇒ sprangókus, 

por. trùpucį sprungóku ʽzanadto dławiącyʼ (Otrębski 1934, 169), sprangulỹs ʽduszenie się 

przy przełykaniuʼ. Por. łot. kuroń. sprànga a. sprañgas, spràngas2 ʽzakłopotanie, kłopot, 

tarapatyʼ, saspranga ʽrzemień u chomątaʼ. — Ze słowiańskiego por. odpowiednik bez s-

mobile, psł. *prǫžiti ʽczynić napiętym, naprężonymʼ (pbsł. *(s)prang-ī-): cs. prǫžiti, sch. 

prȕžiti, ros. prúžitь, pol. prężyć ʽnapinać, wyprężać (pierś, mięśnie, grzbiet)ʼ, naprężyć 

ʽnapiąć, natężyćʼ – caus. do *pręgǫ, *pręgti, scs. pręgǫ, pręšti ʽnapiąć, naprężyćʼ (zob. 

spreñgti). Nomina: scs. prǫgŭ ʽskoczek, konik polnyʼ, pol. poprąg, -pręgu ʽpas, rzemień 

przytrzymujący siodło a. kulbakęʼ; scs. sǫprǫgŭ ʽζεῦγοςʼ, rcs. suprugŭ ʽpara małżeńska; 

małżonekʼ, f. supruga ʽmałżonkaʼ; *prǫga, sch. prúga ʽpasmoʼ, pol. pręga ʽkrwawa smuga 

na skórze od uderzenia rózgą, biczem; pasmo odmiennej barwy na sierści zwierzątʼ, sprężyna 

ʽpręt, pasek ze sprężystego materiałuʼ : ros. pružína ʽsprężyna; pawąz, drąg do przyciskania 

siana a. snopów na wozieʼ. Por. REW II, 454 i III, 47, Boryś 482n. 

 spranžinà 2 p.a., gen.sg. spranžìnos LZŽ ʽsprężynaʼ — zapoż. z błr. spranžyná (z pol.). 

— War. sprenžinà ⇐ pol. sprężyna (ZS 51, LEW 880). Por. spyruõklė. 

 sprą́stis, -sčio 1 p.a. 1. ʽkołeczek do zapinania odzieżyʼ (syn. sprangstìs, spráustis), 2. 

ʽkołek do rozwierania, do podnoszenia kamienia żarenʼ, 3. ʽwieszak (na ubranie)ʼ, 4. gw. 

ʽpoprzecznie położony drąg do zawieszenia sprawianej świni lub owcyʼ, 5. gw. ʽdeseczka do 

naciągania płótnaʼ, 6. gw. ʽrozwidlone drewno do suszenia skóryʼ, atósprąstis ʽnaciąg w 
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warsztacie tkackimʼ — sb. postverbale na -i̯a- od neoosn. sprąst-, którą wyabstrahowano ze 

*sprą́styti, etymologicznie: frq. *sprąs-sty-, gdzie sprąs- to SO od neopwk. spręs- jak w 

sprę́sti m.in. ʽnapinać, rozwieraćʼ (por. łot. spruostît ʽzamykać – w klatce, w więzieniuʼ < 

*spranstīt, ⇐ *sprend-). Porównywalne postverbalia to sámstis ⇐ sámstyti; sklaĩstis ⇐ 

sklaistýti i vars̃tis ⇐ várstyti. Inaczej ŽD 330 i GJL § 405 (suf. *-sti̯a-). — Vb. denom. 

susprąstýti ʽzapiąć na kołek zwany «sprąstis»ʼ (Kailiniai su sprąsčiu susprąstyti ʽKożuch 

zapinany na «sprąstis»ʼ). 

 spraučius, -iaus BRB ʽpełnomocnik władcy, zarządca, Regentʼ (zob. PAŽ 434) — 

zapoż. ze stbłr. spravca, -y m.in. ʽzarządca, kierownikʼ, pol. przest. sprawca m.in. 

ʽpełnomocnik, wykonawca, zarządcaʼ (SW VI, 344n.). SLA 204 i LEW 878 przyjmowali 

przekształcenie polskiej pożyczki (brak w ALEW). Por. kraũčius, udaũčius. 

 spraũnas, -à 4 p.a., spraunùs, -ì 4 p.a. gw. 1. ʽenergiczny, obrotny, sprawny, dobrze 

radzący sobie z robotąʼ (Pakol tingiasis pasijudins, sprauniasis nudirbs ʽNim leniwy się 

ruszy, sprawny [już to] zrobiʼ), 2. ʽśmiały, wytrwały; zapamiętałyʼ, 3. ʽo rzece: wartkiʼ) — 

zapoż. z błr. spráŭny, pol. sprawny. Z palatalizowanym nagłosem: spriaũnas (por. spriaũsti 

ob. spraũsti). 

 spráunykas 1 p.a. hist. ʽw Rosji carskiej: naczelnik policji powiatowejʼ (Buvo net 

spráunykas atvažiavęs ZS 51 ʽMówią, że nawet sprawnik przyjeżdżałʼ) — z aferezą i- 

zapożyczone z ros. isprávnik, -a. Por. nãkšas LZŽ < inãkšas; imię Zìdorius < Izìdorius. 

 spráusti, spráudžiu, spráudžiau ʽwtykać, wpychać, wciskać, wtłaczać w głąb czego, 

wbijać (klin)ʼ, įspráusti į rañką, į délną ʽwciskać do ręki, w rękę, tj. wmuszać, dawać co 

komu mimo czyjegoś oporuʼ, paspráusti ʽpodwinąć, wtulić ogon; wsadzić pod pachęʼ, 

užspráusti ʽzatknąć (za ichem)ʼ, refl. įsispráusti ʽwcisnąć się, wtłoczyć sięʼ, pasispráusti 

ʽutknąć gdzie, w czymʼ. Odpowiednik łot. spraûst a. spràust2, -žu, -du tr. ʽwtykać, wsadzaćʼ, 

intr. ʽbyć wetkniętym, tkwićʼ. Osnowa spraud- jest quasiprymarna, podobnie jak np. smaug- 

(smáugti ob. smáugyti), spaud- (spáusti ob. spáudyti) i raus- (raũsti ob. rausýti). Prs. 

spráudžiu należało kiedyś do inf. spráudyti (dziś prs. spráudau) ʽwtykać, wciskać, wplatać; 

rozpierać, rozwierać; szczepić roślinyʼ, refl. ʽtłoczyć się; żyć w ciasnocieʼ, który był 

iteratywem na SO spraud- do SE *spriaud-, por. gw. pdg. spriáusti, -džiu, -džiau ʽwtykać, 

wpychaćʼ (od tego nowe iter. spriáudyti w znacz. ʽspraudytiʼ). Transponat pie. *spreu̯d-, 

*sprou̯d- ʽspritzen, schnell hervorkommen, sprießenʼ, por. IEW 994n., LEW 879 (tu 

rekonstrukcje pie. *sprēu(d)-, *sprōu(d)-). — Drw. spraudìklis ʽdrewno służące do rozparcia 

nóg zwierzęcia podczas zdzierania zeń skóryʼ. — Neoosn. spraudy-: spraudyklė ̃ʽprocaʼ (por. 

vėtyklė ̃ ⇐ vė́tyti). — Neopwk. spraus-: spráustas ʽdrewniany przedmiot służący do 

rozpieraniaʼ, spráustis ʽkołeczek do zapinania odzieżyʼ, spraustùkas ʽdrewniany guzik, klin, 

zatyczkaʼ, spraustùvai m.pl. ʽkleszczeʼ. Por. łot. spraûstît frq. ʽwtykać, zatykaćʼ (*spraus-stī-

), spraûslis ʽklin; przedmiot do rozpierania; otwór, szpara do zatknięcia płonącego łuczywaʼ. 

— SZ sprud-: sprudùklas ʽdrewno, pręt do rozpierania płótna przy tkaniuʼ (o neosuf. -uklas 

jest mowa s.v. kabùklas), sprudùklis ʽzasuwkaʼ, sprùdulas ʽdrewniana zatyczkaʼ. — WSZ 

sprūd-: sprū́sti (zob.). 

 sprė́dika 1 p.a. 1. ʽkazanie w kościele protestanckimʼ, 2. przen. ʽstrofowanie, perora 

moralizatorska, ostre napomnienie, buraʼ — zapoż. ze śrdn. predikie (GL 118, LEW 879), por. 

stwn. prediga, nwn. Predigt f. Stąd też łot. (s)prediķis ʽkazanieʼ (Jordan 83). War. m. 

sprė́dikis, sprìdikis (Jo sprìdikiai jau mums nusibodo ʽJego kazania już nam się znudziłyʼ; 

sprìdikį dúoti ʽdać komu buręʼ, sprìdikį gáuti ʽdostać buręʼ) – nagłos sp- z wyrównania do 

syn. spãviedis, spãviedė. 

 spreñgti, sprengiù, sprengiaũ 1. tr. ʽpchać, wpychać w ciasne miejsceʼ, 2. ʽrozpinać 
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żagielʼ, 3. intr. ʽutkwić w gardleʼ (też o wozie we wrotach). Cps. įspreñgti ʽwetknąć, 

wepchnąć; zaprząc konia do wozuʼ, paspreñgti ʽcoś czymś podeprzeć, rozpiąć (żagiel, sidła), 

zaprząc konieʼ, intr. ʽutkwić, uwięznąć w czymʼ (Pasprengė paršas į tvorą ʽProsię utkwiło w 

płocieʼ). Refl. spreñgtis ʽwpychać się, wciskać się; kłócić sięʼ, įsispreñgti ʽutkwić, utknąć (o 

ości w gardle, o wozie w zbyt wąskich wrotachʼ), rankàs įsispreñgus stovė́ti a. įsispreñgęs 

stovė́ti ʽstać trzymając się za boki, wziąwszy się za bokiʼ. Drw. spréngsėti, spréngsiu (3 os. 

spréngsi), spréngsėjau ʽkrztusić się przy zadławieniu, kasłać, kaszlećʼ (akut wtórny). — 

Odpowiednik łot. spreñgt, spre̦ñdzu ʽmocno zawiązać, zasznurować; wcisnąć, wsadzićʼ. Z s-

mobile do pie. *(s)prengh- ʽnaprężyć się; skoczyćʼ (LIV
2 583 rekonstruuje znacz. ʽskakać, 

springenʼ, zaś BSW 278, s.v. *sprengō ʽnaprężać, spannenʼ). Zob. też LEW 879n., ALEW 

962n. Z germańskiego por. stisl. springa ʽpęknąć, zerspringenʼ, stang. springan ʽpękaćʼ. 

Odpowiednik psł. na SE *pręgǫ, *pręgti, por. scs. pręgǫ, 3 os. pręžetŭ, pręšti ʽnapiąć, 

naprężyćʼ, pripręšti ʽprzyłączyć, złączyćʼ (sŭpręgnǫti sę ʽożenić sięʼ), ros. sprjagú, sprjačь 

ʽsprzęgnąćʼ, sch. sprȇgnēm, spréći ʽsprzęgnąć, zaprzęgnąćʼ, czes. spřáhnout ts., stpol. 

sprzegę, 3 os. sprzęże, sprząc (do-, prze-, s-, w-, wy-, za-, dziś zaprzęgnę, zaprząc ʽnałożyć 

koniowi, wołowi uprząż i połączyć ją z pługiem a. wozemʼ; iter. *pręgati, pol. sprzęgać, 

zaprzęgać, wyprzęgać. Zob. REW II, 454, Boryś 571n. — SZ spring-: spriñgti (zob.). — SO 

sprang-: sprangìnti (zob.). 

 sprę́sti, spréndžiu (zam. *sprendu?), spréndžiau 1. ʽcisnąć, rozpierać, pchaćʼ, 2. 

ʽnapinać, rozciągać tkaninęʼ, 3. ʽrozwierać palce dłoni, mierzyć piędziąʼ, 4. ʽzaprzęgać 

konieʼ, 5. ʽutkwić wzrokʼ, 6. przen. ʽrozpatrywać, rozważać, osądzać, rozwiązywać zadanie, 

wnioskować, decydowaćʼ, nusprę́sti ʽpostanowić, zawyrokować, uchwalićʼ, susprę́sti 

ʽściągnąć, ścisnąć czym, mocno opasaćʼ. Refl. sprę́stis ʽwciskać sięʼ, įsisprę́sti ʽwziąć się 

pod bokiʼ (syn. įsirem̃ti). War. nieakutowy sprę̃sti. Odpowiednik łot. spriêst, spriêžu, spriêdu 

ʽrozewrzeć, rozciągnąć; mierzyć, oceniać, rozważaćʼ. Pbsł. *(s)prend- < pie. *(s)prend- 

ʽnapinać, naprężaćʼ (LIV
2 582, BSW 278, LEW 880). Lit. akut niejasny. — Drw. sprendìmas 

ʽdecyzja, stwierdzenie, rozwiązanieʼ, sprendinỹs ʽuchwała, decyzjaʼ, sprendžiamàsis bals̃as 

ʽdecydujący głosʼ. — Neopwk. spręs-: sprę́sdinti ʽmierzyć piędziąʼ, nomina: pasprę́stė 

ʽpopręg siodła; strzemięʼ, sprę́sena ʽsposób wnioskowaniaʼ, sprę̃smas ʽwniosek, 

rozstrzygnięcie w rozumowaniuʼ (por. kę̃smas ⇐ kę̃sti; gèsmas ⇐ geĩsti), spręstùvai m.pl. 

ʽrama do rozpięcia tkaniny przy szyciuʼ, spręstùvas ʽczęść krosienʼ, sprę́zlis (Sprę́zlis, kad 

netrauktųs audeklas) – ze *spręslis przez udźwięcznienie sl > zl (por. mẽsliava > mẽzliava 

s.v. mèsti). — SZ sprind-: sprìndis (zob.). — SO sprand-: sprándyti ʽkoziołkować, skakaćʼ, 

nomina: sprándas (zob.), sprą́stis (zob.). — Lit. gniazdo sprend-, sprind-, sprand- via s-

mobile znajduje nawiązanie w słowiańskim. Por. SE pręd- < *(s)prend- lub *(s)prind- (Stang 

1942, 34): scs. prędǫ, pręsti ʽνήθω, prząśćʼ, ros. prjadú, prjastь, czes. předu, přísti, pol. 

przędę, prząść ʽwysnuwać i skręcać nitkę z przędziwa, przerabiać włókno na niciʼ (znacz. 

etym. ʽścieśniać pasmo włókien w celu skręcenia go w nićʼ), ros. prjádatь, prjánutь ʽskakać, 

podskakiwaćʼ. Nomen: *prędi̯a, cs. pręžda, ros. prjáža, pol. przędza (⇒ przędziwo ʽmateriał, 

z którego wyrabia się przędzęʼ). — SO *prǫd- < *(s)prand-: psł. *prǫdŭ-kŭ, por. słń. pródek 

ʽgorliwy, odważnyʼ, ukr. prudkýj ʽszybki, porywczy, gwałtownyʼ, czes. prudký ʽszybki, 

silny; ostry, nagły, porywczyʼ, pol. prędki ʽodbywający się w krótkim czasie, w szybkim 

tempie, szybki, zwinnyʼ; nierozszerzone *prǫdŭ ukazuje się m.in. w bg. gw. prъd ʽszybki, 

niecierpliwy, porywczyʼ, sch. gw. prȗd ʽzaniepokojony, niespokojny; gniewny, dzikiʼ, zob. 

Boryś 482. 

 spričkà, gen.sg. sprìčkos 2 p.a., też m. sprìčkas wsch.-lit. ʽprztyk, prztyczekʼ (Gausi 

par nosį spričkà, tai žinosi, ką kalbėt! ʽJak dostaniesz prztyczka w nos, to będziesz wiedział, 

co mówićʼ) — zapoż. z błr. pstrýčka, -i, też m. pstryčók (⇐ pol. pstryczek, war. do prztyczek), 

przy czym nagłos został przekształcony odpowiednio do rodzimych syn. sprìgtas i spritkà 
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(*sprigta, zob. spríegti). Por. ĖSBM 10, 189, Bańkowski II, 959.  

 spríegti, spríegiu, spríegiau 1. ʽprztyknąć, dać prztykaʼ, 2. ʽzepchnąćʼ, 3. ʽodskoczyć, 

odprężyć się (o czymś wcześniej przygniecionym)ʼ, 4. ʽskoczyć, wyskoczyć (o świerszczu, 

rybie)ʼ. Drw. spríegura ʽszumowina zbierająca się na powierzchni zupy podczas gotowania; 

kożuch na mlekuʼ (z rzadkim suf. -ura, zob. GJL II, § 263). — SO spraig-: spráigyti 

ʽpodskakiwać, brykać (o cielętach, kozach, prosiętach); pękać z gorąca, trzaskać (o szczapie 

w ognisku); prztykaćʼ (por. łot. spraĩgât ʽpękać, trzaskać, trzeszczećʼ, ⇒ spraĩga ʽszczelina, 

szpara, lukaʼ), paspráigyti ʽszybko skądś wrócićʼ, spraigstýti ʽprztykając usuwać, np. 

okruchy ze stołuʼ. — SZ sprig-: sprìgti, sprigù, sprigãu ʽdać prztyka, prztyknąć, lekko trącić, 

uderzyć; odskoczyć po przyciśnięciu; trysnąć (o krwi); energicznie rzucićʼ, sprigčióti, -ju, -

jau ʽskakać, podskakiwaćʼ. Odpowiednik łot. spridzêt, -u, -ẽju ʽtryskać, bryzgaćʼ. Jest 

prawdopodobne, że rodzina apofoniczna sprieg-/spraig-/sprig- ukształtowała się na 

podstawie interi. sprìgt np. o ruchu konika polnego, sprýgt o skoku, nagłym upadku, 

wypadnięciu skądś. Bez etymologizacji w LEW 881 i 877 (s.v. spráigyti). — Drw. sprìginti 

ʽprztyknąć w butelkęʼ (dla sprawdzenia oddźwięku szkła), nusprìginti ʽpobiec, poleciećʼ, 

sprìgsas a. sprìgtas ʽprztyk, szczutekʼ (syn. sprìdikis), z metatezą kt > tk: spritkà ts.); drw. 

wsteczny: sprìgis ts.  

 sprìndis, -džio 1 p.a. 1. ʽpiędź, dawna miara długości równa odległości od końca 

kciuka do końca środkowego palca rozpostartej dłoniʼ (war. sprindỹs 3 p.a.), SD
1 «piędź», 2. 

ʽkrótki odcinek czasuʼ, 3. ʽkrokʼ (Jis išlipo, tokiais sprindžiùkais i nusprindžiavo ʽOn wylazł 

i odszedł takimi małymi kroczkamiʼ), 4. ʽmotyl witalnik naostrzak, Semiothisa clathrataʼ, też 

ʽHipparchus papilionariaʼ i ʽpoproch cetyniak, Bupalus piniariusʼ (odpowiednik łot. sprîdis 

ʽpiędźʼ) — prawdopodobnie rzeczownik postwerbalny na -i̯a-od zanikłego *sprindyti, 

iteratywu na SZ sprind- ⇐ sprend- do spréndžiu, sprę́sti m.in. ʽnapinać, rozciągać, zwł. 

rozwierać palce dłoniʼ. Znacz. etym. n.act. ʽrozwarcie palcówʼ, konkretyzowane jako ʽpiędźʼ. 

Pokrewny drw. na SO: sprándas ⇐ sprándyti. Spoza bałtyckiego por. psł. *pędĭ ʽpiędźʼ s.v. 

spę́sti. Paralela: vìngis ʽskręt, zakrętʼ : véngti. Zob. GJL II, § 83, LEW 881, Karulis II, 274, 

ALEW 963. — Drw. sprìndinis adi. ʽo szerokości piędziʼ, sprìndiniai lašiniaĩ m.pl. ʽsłonina 

na piędź szerokaʼ. Por. łot. sprīdītis ʽpaluch w rękawicyʼ. 

 spriñgti, springstù, springaũ 1. ʽnie móc przełknąć, dławić się, więznąć w gardleʼ, 2. 

ʽkrztusić się, kaszlać uporczywieʼ, 3. ʽchciwie jeść, pochłaniaćʼ, 4. ʽbez umiaru pić wódkę, 

chlaćʼ, įspriñgti ʽuwięznąć, utkwić, stanąć w gardleʼ (syn. įsmìgti, įsrìgti, įstrìgti), nuspriñgti 

ʽzadławić się, udławić sięʼ (Jis nuspriñgo, t.y. numirė JU ʽUdławił się, tj. umarłʼ), paspriñgti 

ʽudławić się czymʼ (paspringo nuog tų ašakų SP II, 851 ʽudawili się temi ościamiʼ), pasprinkt 

SD «zachłystnąć się», paspringstu SD
1 «dawię się» (syn. smaugiuosi) — formacja 

inchoatywna z suf. -sta- i SZ spring- ⇐ spreng-, sprang-, por. spreñgti m.in. ʽutkwić, 

uwięznąćʼ, SO sprangìnti m.in. ʽdławić się przy przełykaniuʼ. Odpowiednik łot. kuroń. 

springt, springstu, springu ʽwyprężać się; wystawać, sterczećʼ, spriñgt ʽcisnąć się, tłoczyć 

się; jeść po kryjomu; napychać się, obżerać sięʼ. Por. LEW 881. — Drw. sprìngčioti ʽdławiąc 

się kaszleć, krztusić sięʼ (Kad į gerklę šapas, ašakas įspringsta, tada sprìngčio[ja] ʽJeśli do 

gardła dostanie się źdźbło, ość, to człowiek krztusi sięʼ), sprìngėti a. springė́ti ʽkrztusić się; 

kasłać, pokasływaćʼ, sprìngsėti a. springsė́ti ʽchrząkać; dławić sięʼ, springsóti ʽbyć 

utkwionym, wystawać, sterczećʼ. Nomina: springinỹs ʽzator, przeszkoda (z lodu, drzew)ʼ, 

sprìngla c. peior. ʽchciwiecʼ, springùs ʽnie dający się połknąć, dławiącyʼ (syn. sprangùs), 

sprinklė ̃peior. ʽżarłok, nienasyceniecʼ (*spring-klė). 

 sprógti, sprógsta, sprógo 1. ʽpękać, rozrywać się, wybuchaćʼ, 2. ʽwypuszczać pączkiʼ, 

3. wulg. ʽzdychaćʼ, 4. wulg. ʽżreć, chlaćʼ, įsprógti ʽnadpęknąć (o drzewie, kości, naczyniu), 

oderwawszy się wpaść gdzie (o cząstce żaru)ʼ, išsprógti ʽwystąpić na wierzch, wyłupić się; 
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pęknąć, rozwinąć się (o pączkach, liściach)ʼ, nusprógti ʽrozpęknąć się; zdechnąćʼ, 

prisisprógti ʽnażreć się, nażłopać sięʼ, sprógsta mẽdžias SD «pąkowie puszcza drzewo». 

Odpowiednik łot. sprâgt, sprâgstu, sprâgu ʽtrzeszczeć, pękać, rozrywać się; rozwijać się – o 

pąkach; wypalić – o strzelbieʼ. Pb. *sprāg- przedstawia intensivum od *sprēg- (transponat 

pie. *spreh1g-?), utworzone z udziałem neoapofonii *ē ⇒ *ā. Paralele: glóbti ⇐ glė́bti; gróbti 

⇐ grė́bti (zob. Kuryłowicz 1956a, 210). Nie ma śladu po starym SO *spruog- < *sprōg- < 

*sproh1g-. Formy na SE *sprēg- przetrwały w jęz. łotewskim, por. sprēgt ʽtrzeszczeć, pękaćʼ, 

iter. sprẽ̦gât ʽpękać, trzaskać (o drzewie w ognisku); kropić wielkimi kroplami, pryskać, 

tryskaćʼ, sprēdzinât ʽmżyćʼ (sprēdzināma viela ʽmateriał wybuchowyʼ), nomina: sprēga 

ʽiskra; kropla; rysa, pęknięcieʼ, sprēgains ʽpopękany, z rysami; tęgi – o mrozieʼ, sprēgaiņi 

laiki m.pl. ʽprzejmujące zimnoʼ, sprēgans ʽkruchy, łomki; bardzo zimny; tryskającyʼ, 

sprēguonis a. sprēguoņa laiks ʽtęgi mrózʼ. Rekonstrukcja pie. *(s)phreh2g- ʽrozerwać się (z 

hukiem)ʼ w ALEW 964 pozostawia bez wyjaśnienia łotewski refleks sprēg-. — Pb. *sprāg- 

łączy się via s-mobile z psł. *prag-, por. pol. pragnąć ʽchcieć pić; usilnie chcieć czegoʼ, sch. 

zàpragnēm, zapràći ʽo krowie: przestać dawać mlekoʼ. Causativum cs. pražiti, sch. prȁžiti 

ʽsmażyć, piecʼ (też intr. ʽpękać, trzaskać, wybuchaćʼ, por. lit. sprógti), ukr. prážyty ʽsmażyćʼ, 

czes. pražit ʽwysuszać przez przypiekanie, wypalać; piec – o słońcu; szybko strzelaćʼ, pol. 

prażyć ʽoddziaływać gorącem, piec, przypiekać; strzelać, razić pociskamiʼ. Zob. BSW 276n., 

LEW 882, Boryś 481. — Drw. sproginė́ti iter. ʽpękać, wybuchać, eksplodowaćʼ, sprogìnti a. 

sprogdìnti caus. ʽwysadzać w powietrze, rozsadzać wybuchem; powodować pękanie pąkówʼ, 

stlit. ʽprażyćʼ, SD sproginu «prażę» (sproginti žirniai m.pl. SD
1 «groch prażony»). Nomina: 

núosproga ʽzdechlak, cherlakʼ, sprogà ʽszczelina, szpara, wyrwa, otwór; pączek, pęd, 

latorośl; iskraʼ (osobno zob. próga), spróga przest. ʽsposobność, okazja do czegoʼ, sprogė́jas 

peior. ʽpijakʼ, sprogėlà a. sprõgela ʽpęknięcie, szczelina w drzewie; rozcięcie w ubraniu; 

iskraʼ, też ʽpąkʼ (Jau sprogėlà leidžia lapus ʽJuż z pąka rozwijają się liścieʼ), SD
1 sprogėlė 

«pąk», sprogėlė ̃ʽszczapka, która odskoczyła od palącego się polanaʼ, sprógena a. sprõgena 

ʽpadlina, ścierwo; wychudłe zwierzę, zdechlakʼ (por. nusprógti), też ʽiskraʼ (Sprõgenos 

sproginėja), sprogilà ʽskacząca iskraʼ (por. sufiks w augilà), sprogìmas ʽwybuch, eksplozjaʼ, 

SD «pąkowia puszczanie», sprógymė ʽszczelina, szparaʼ, sproklė ̃ (zob.). Cps. išsprógtakis 

ʽmający wyłupiaste oczyʼ – przez elizję z *išsprogta-akis. — Neopwk. sprogs- (⇐ sprógsta): 

sprõgsmas a. sprógsmas ʽwybuchʼ (por. rū̃ksmas ⇐ rū̃ksta; vỹksmas ⇐ vỹksta), sprógsena 

ʽpadnięcie zwierzęciaʼ (Jau pri pat sprógsenos buvo tas paršelis ʽTo prosię było już bliskie 

padnięciaʼ), war. sprógšena (zmiana ks > kš jak np. w bė́gšena), sproksnelė b.z.a. ʽpęd, 

latoroślʼ. Por. łot. sprāgstinât caus. ʽsprawiać, że pęka, rozrywa sięʼ. — Podwójny refleks SZ 

spirg-/spurg- (por. spìrti/spùrti, skirb̃ti/skurb̃ti): 1° nuspìrgti, -spìrgsta, -spìrgo ʽuprażyć się, 

spalić sięʼ, spirgė́ti ʽsmażyć się, skwarzyć sięʼ (zob.), 2° spùrgas ʽpączek, szyszka chmieluʼ 

(zob.). Nawiązanie sti. sphū́rjati ʽpęka, rozrywa się; pojawia sięʼ. — Na gruncie 

intrabałtyckiej apofonii SP ā ⇒ SZ ă powstał neopwk. sprag-, zob. spragė́ti. 

 sproklė ̃ 4 p.a., sprõklė 2 p.a.593 1. ʽpodłużna rysa, podłużny wąski otwór, szpara, 

szczelina, rozpadlinaʼ, 2. ʽodstęp między zębamiʼ, 3. peior. ʽpaszcza, pyskʼ, 4. gw. ʽtyłekʼ 

(war. sprókla), 5. gw. ʽczęści płciowe kobietyʼ (por. łot. sprãkle ʽtyłek; narządy płcioweʼ). 

Sb. c. ʽżarłokʼ. Przez degeminację z *sprok-klė, to z *sprog-klė — nomen deverbativum od 

sprógti ʽpękać, rozrywać sięʼ (zob.). Znacz. etym. n. act. ʽpęknięcieʼ, ⇒ ʽszczelina, szparaʼ. 

Por. būklė ̃⇐ bū́ti; gerklė ̃⇐ gérti. Paralele na degeminację: áuklė, kark̃las, žìrklės. — Cps. 

sprokladañtis ʽczyje zęby są rzadko rozstawioneʼ (por. dantìs). — Neoosn. sprokl-: 

spróklena c. ʽchudzielec, mizerakʼ, sproklỹs ʽnienasyceniecʼ, sproklùs ʽżarłoczny – o 

 
593 Wymieniony przez Būgę, RR II, 409 i cytowany w LEW 883 typ akcentowy spróklė nie został przez LKŽ 

potwierdzony.  
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zwierzęciuʼ.  

 sprovà, -õs 4 p.a. stlit., gw. 1. ʽsprawa, kwestia; zajęcie, obowiązekʼ, 2. gw. ʽspór, 

sprawa sądowaʼ — zapoż. ze stbłr. sprava, por. błr. správa, -y (⇐ pol. sprawa, sb. postvb. od 

sprawić ʽspowodowaćʼ). — Vb. denom. sprovavóti, -ju, -jau stlit. ʽczynić, robić, 

uskuteczniać, wykonywać, postępować, zajmować się czymʼ ⇐ stbłr. spravovati (⇐ pol. 

przest. sprawować). Por. SLA 205, LEW 883 (brak w ALEW), POLŽ 592n. 

 sprùkti, sprunkù (war. sprū́kstu < *sprunk-stu), sprukaũ ʽuciekać, umykaćʼ, įsprùkti 

ʽwbiec, wleźć gdzieʼ, išsprùkti ʽwybiec, wyrwać się, wydostać się, uciec, umknąćʼ, pasprùkti 

ʽujść, uciec, zbiec, umknąćʼ. Starszy war.: sprùgti, sprungù, sprugaũ. Odpowiedniki łot.: 

sprukt, sprùku, spruku ʽuwolnić się, uciecʼ obok sprudzinâtiês ʽprzepychać się, przeciskać 

sięʼ. Via s-mobile nasuwa się porównanie z psł. *prŭg-: serbsko-cs. isprŭgnǫti ʽwystąpić, 

wyskoczyćʼ. Zob. LEW 883 (w BSW brak jest odpowiedniego hasła). — Drw. sprukčióti 

ʽślizgać sięʼ, spruklùs ʽprędki, żwawyʼ. — SO *spraug-: łot. spraũgt ʽgrubo mleć, mleć na 

śrutęʼ, spraũga ʽszczelina, szpara, rysa; dziura w płocieʼ. — WSZ *(s)prūg- zostawił ślad w 

słowiańskim, por. ros. prýgatь, -aju ʽskakaćʼ, prýgnutь ʽskoczyćʼ, pryžók ʽskok, podskokʼ 

(REW II, 452; IEW 846: pie. *preu-g-). W litewskim stoi do porównania tylko interi. sprū́kt 

(war. do sprùkt) o kimś kto umknął, uciekł, ⇒ sprū́ktelėti ʽnagle uciecʼ. 

 sprū́sti, sprū́sta (*sprund-sta), sprū́do 1. ʽześlizgiwać się, spadać z trzonkaʼ (Kirvis 

sprū́sta nuo koto ʽSiekiera spada z trzonkaʼ), 2. ʽwymykać się z rąk (o ojcowiźnie)ʼ, 3. 

ʽpoślizgnąć się, np. na mokrej glinieʼ, 4. ʽcisnąć się, tłoczyć się (w wąskim, ciasnym, 

miejscu)ʼ, įsprū́sti ʽwpaść (w ciasne miejsce), wcisnąć się; wbiec, wskoczyćʼ, išsprū́sti 

ʽwypaść, wysunąć się (z rąk); usunąć się spod nóg (o ziemi, lodzie); wypaść (z zawiasów), 

wyrwać się (z rąk), wydostać się, wydobyć się, wymknąć się, wyskoczyć, wybiecʼ, nusprū́sti 

ʽześlizgnąć się (i upaść); umrzećʼ, pasprū́sti ʽwymknąć się, uciecʼ — formacja inchoatywna 

z suf. -sta- i WSZ sprūd- ⇐ spraud-, por. spráusti ʽwtykać, wciskaćʼ. Odpowiednik łot. 

sprûst, sprûstu (war. sprûžu), sprûdu tr. ʽwciskać, wsadzaćʼ, intr. ʽbyć wciśniętym, tkwić w 

czymʼ. — Drw. sprūdinė́ti ʽosuwać się, ześlizgiwać sięʼ, sprū́doti a. sprū̃doti ʽbyć, trwać w 

ściskuʼ (Įsispraudęs į tą sprūstį žmonių sprū́dau, t.y. kenčiu suspaustas, stoviu JU). Nomina: 

sprūdà ʽurwisko; ślizgʼ, sprū̃dis ʽuskok w zboczuʼ. — Neopwk. sprūs-: sprū́sčioti 

ʽześlizgiwać się, ślizgać sięʼ, sprū́stelėti ʽpośliznąć się mocniejʼ. Nomina: sprūstìs, acc. 

sprū̃stį ʽmnóstwo stłoczonych ludzi, tłok, ścisk, tłumʼ (war. sprū̃stas, sprū́stė), sprūstójas 

ʽkto umyka, zbiegʼ, sprūstùvas ʽczęść krosien tkackichʼ. Tu też interi. sprū́st o poślizgnięciu 

się, o wymknięciu się skądśʼ (war. sprùst). — Neoapofonia ū (SP) ⇒ ŭ (SZ) wytwarza 

krótkowokaliczny war. sprud-: sprùsti, spruñda, sprùdo ʽześlizgiwać się, spadać z trzonkaʼ; 

neopwk. sprus-: sprusčióti ʽiść ślizgając się – o kurach na lodzieʼ. Por. grùsti (grùdo) ob. 

grū́sti; sursnóti ob. sū́rsta oraz bugštùs ob. būgštùs. 

 spùgti, spungù, spugaũ gw. ʽpryszczyć się, pokrywać się pryszczamiʼ (war. s-mobile: 

pùgti, pungù, pugaũ) — inchoativum z prs. infigowanym na SZ spug- od spaug- (zob. niżej). 

Por. LEW 863: bez jasnej etymologii. — Neoowk. spung-: spungė ̃ʽropny wykwit na skórze, 

pryszcz, krostaʼ. LEW 884 (s.v. spungė)̃ za Būgą postulował pwk. pb. *speng-, ze SO w 

postaci łot. kuroń. spanga ʽpęcherz na ręce, nodze; oparzelinaʼ. Przywoływał dawne 

nawiązanie do gr. σπόγγος ʽgąbka; migdały w gardleʼ i łac. fungus ʽgrzybʼ. Oba te wyrazy – 

wraz z orm. sownk, sowng ʽgrzyb; drzewo korkoweʼ – uważa się dziś za zapożyczone ze 

źródła nieindoeuropejskiego, zob. Beekes 2010, 1385, de Vaan 250 (*sphong- vel sim.). — 

SO spaug-: spáugas ʽpryszcz, krostaʼ, ⇒ vb. denom. spaugúoti ʽpokrywać się krostamiʼ. — 

Neoapofonia spaug- ⇒ spuog- (por. LEW 863): spúogas a. spuõgas ʽpryszcz, krosta; plamka, 

kropka, pieg; bąbel na powierzchni wodyʼ (war. špúogas), ⇒ spuogúotas ʽpryszczaty, 

krostowaty; nakrapiany, plamistyʼ, vb. denom. spuogúoti ʽpokrywać się krostamiʼ. Por. 
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oboczności daub-/duob- i kaup-/ kuop-. Natomiast war. spógas ma hiperpoprawne o zam. uo, 

podobnie jak glodìnė, skroblùs i sõdžius. — Nie wiadomo, czy można tu dołączyć wyraz 

spuĩgė ʽzalewana na wiosnę nadrzeczna łąkaʼ, n.rz. Spuĩgė (Vanagas 1981, 312; brak w LKŽ; 

zmiana *spung- > spuig-?). 

 spulė́ti, spuliù (war. spulù, spulė́ju), spulė́jau gw. 1. ʽbardzo oszczędnie używać, żało-

wać czego sobie lub innym, skąpićʼ (Tu tai jau par daug spulė́ji: nei pavalgai, nei apsivelki 

kaip žmogus ʽTy to już za bardzo oszczędzasz: ani sobie nie zjesz, ani się ubierzesz jak czło-

wiekʼ), 2. ʽrobić zapasy. Z innymi sufiksami: spùlinti a. spùlyti ts. (Spulyk, spùlyk: gal, 

misliji, kapuosna nusineši viską? ʽOszczędzaj, oszczędzaj: może myślisz, że wszystko zabie-

rzesz ze sobą do grobu [dosł. na cmentarz]?ʼ). LEW 884 podawał za Zupitzą zestawienie lit. 

spul- ze stwn. śrwn. spulgen ʽpielęgnować, pflegenʼ, ale jak widać nie jest ono dokładne. 

Obecność synonimu peldė́ti ʽoszczędnie używaćʼ, którego budowę można ująć jako pel- + -

dė- (por. érdėti, mérdėti, sverdė́ti), nasuwa hipotezę s-mobile i apofonii SP pel- : SZ pul-. 

Paralele: stelg̃ti : stulgùs; telpù (tilp̃ti) : tùlpinti; telž̃ti (tilž̃ti) : tulž̃ti. SZ pul- jest alternantem 

do pil- jak w pìldyti ʽsypać, nalewać, napełniaćʼ (zob. peldė́ti I). — Drw. spulùs ʽnadmiernie 

oszczędny, skąpyʼ, spulùtis, -ė ʽskąpiec, skneraʼ.  

 spurdė́ti, spùrdu, spurdė́jau 1. ʽmiotać się, szamotać się, trzepotać się, wyrywać się (o 

schwytanym ptaku, rybie w sieci, prosięciu w worku)ʼ, 2. ʽruszać się, być w ruchuʼ, 3. 

ʽporuszać (skrzydłami, liśćmi na drzewie)ʼ, 4. ʽszybko iść, spieszyćʼ, 5. ʽsprzeciwiać się, 

okazywać niezadowolenie, kaprysićʼ — formacja duratywna na -ė- od neopwk. spurd-, który 

został wyodrębniony z formacji prs. intr. *spùr-da ʽmiota sięʼ. Ta ostatnia mogła być 

refleksem pie. *(s)phṛH-dhe- (transponat). Por. oboczny refleks SZ w postaci spir-: spìrti 

(zob.). Formant -d- powraca w dwu innych formacjach: spìrdyti (zob.) i spárdyti (zob.). — 

Na podstawie prs. inchoativum *spurd-stu, które zmieniło się fonetycznie w spùrstu, powstał 

pdg. spùrstu, spùrsti (spùrdau) ʽbić skrzydłami, trzepotać sięʼ, przen. ʽsprzeciwiać się, 

buntować sięʼ; wyabstrahowany zeń neopwk. spurst- stał się podstawą pdg. duratywnego na 

-ė-: spurstė́ti, spùrstu, spùrstė́jau ʽszamotać się, wyrywać się z rąk, wymykać sięʼ, przen. 

ʽgrymasić, kaprysić, okazywać niezadowolenieʼ (por. rūkstė́ti, smilkstė́ti). — Udźwięcznienie 

r-st > r-zd zamieniło formę spùrstu w spùrzdu. Ta ostatnia uległa resegmentacji w spùrzd-u 

(neopwk. spurzd-, paralelny do spurst-), a objawem tego jest pdg. spùrzdu, spùrzdau, inf. 

spùrsti. Zob. spurzdė́ti jako formację odnawiającą dur. spurdė́ti. — Z drugiej strony, gdy prs. 

spùrstu zostało zreinterpretowane jako *spurt-stu (por. kurstù ʽgłuchnęʼ < *kurs.stu < *kurt-

stu, prt. kurtaũ), to pojawił się neopwk. spurt-, por. formę prt. spùrtau/spurtaũ do spùrs̃ti 

(Nuspurto paukštis iš rankų, t.y. palėkė JU ʽWymknął się ptak z rąk, tj. poleciałʼ), 

równoznaczną ze spùrdau do spùrsti (Suspùrdo paukštis) i spùrzdau do spùrsti (Paukštis 

aukštyn paspùrzdo). 

 spùrgas I 3 p.a., pl. spurgaĩ, -ų̃ 1. ʽszyszka chmieluʼ, 2. ʽpączek liściowy roślinyʼ, 3. 

ʽpączek kwiatowyʼ, 4. ʽbazia, kotka wierzby, olchy, brzozy – o kwiatach nie okrytych 

płatkamiʼ, 5. ʽfrędzlaʼ (SD
1 spurgai «fręzla»), 6. ʽowalny, okrągły wisiorekʼ, 7. ʽwyprysk na 

skórze, pryszczʼ, 8. ʽgarstka włosów, wełny, kłakʼ, 9. ʽpłetwaʼ, 10. ʽpióro kluczaʼ. War. 

spùrga, spurgà. Nawiązania łotewskie: spurg̃a ʽwłókno, strzępʼ, spurgas f.pl. ʽszyszki 

chmieluʼ, spurdze ʽszyszka chmielu; bazia, kotkaʼ, spurguls ʽmałe żywe dzieckoʼ. 

Akutowany morfem lit.-łot. spurg- może być refleksem pie. *sp(h)ṛh2g- jako SZ do pie. 

*sphreh2g- (transponat), por. sprógti ʽpękać, rozrywać się; wypuszczać pączki, liścieʼ (Jau 

išsprogo spurgaĩ ʽJuż pękły pąkiʼ). Zob. też LEW 886. Oboczny SZ spirg-: spìrgti (zob. 

spirgė́ti). Por. spùrti ob. spìrti; skurb̃ti ob. skirb̃ti. — Drw. spùrganos f.pl. 1. ʽszyszki 

chmieloweʼ, 2. ʽbazie, kotki na gałęzi brzozy, wierzbyʼ, 3. ʽkłakiʼ, też o zmierzwionej, 

zlepionej wełnie na owcy, ⇒ spùrganelis, -ė: Spùrganele mano! ʽPączuszku ty mój!ʼ (w 
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zwrocie do dzieckaʼ). — Vb. denom. 1. spurgáuti ʽzbierać szyszki chmieloweʼ, 2. spurgúoti 

ʽwypuszczać pąki; obszywać chustę frędzlamiʼ, apspurgúoti ʽobedrzeć się, wystrzępić sięʼ 

(por. apspùrgėlis ʽobszarpaniec, obdartusʼ), 3. spurg̃ti, spurg̃sta, spurg̃o: apspurg̃ti ʽpokryć 

się pączkamiʼ, atspurg̃ti ʽwystrzępić sięʼ, suspurg̃ti ʽzmizernieć, zmarniećʼ. — Wciąż słabo 

ugruntowane jest nawiązanie do tej rodziny stpr. wyrazu spurglis EV ʽwróbel, Sperlingʼ, zob. 

Būga, RR II, 129, PKEŽ 4, 146. Beekes 2010, 1386 wymienił spurglis wraz ze stwn. sperke w 

kontekście gr. σποργ-ίλος m. ʽjakiś ptakʼ (prawdopodobnie ʽwróbelʼ) i wyraził 

przypuszczenie, że jest to wyraz substratowy lub wędrowna nazwa ptaka. 

 spùrgas II 3 p.a. gw. ʽżerdź z grubszym końcem do płoszenia ryb i pędzenia ich do 

sieciʼ. War. w pisowni spurk-: spurkstà ʽżerdź do płoszenia rybʼ, spurk̃tas ʽsiatka na kiju do 

podchwytywania ryby wiszącej na wędce, tzw. kasarʼ, spurktus b.z.a. ʽsieć na ryby w 

kształcie worka rozpiętego na kabłąkachʼ (por. LEW 886). Niejasne. Związek ze spùrgas I nie 

jest łatwy do uzasadnienia. Por. bliskoznaczne wyrazy bužỹs, dùpinas, pavarìkas. — Vb. 

denom. spùrginti ʽnapędzać ryby do sieci przy pomocy «spurgas»ʼ. 

 spùrti, spū̃ra (war. spuñra, spùrsta), spùro ʽstrzępić się – o brzegach tkaninyʼ. Pwk. 

spur- może być obocznym do spir- refleksem pie. SZ *(s)phṛH- : *(s)pherH- (zob. spìrti, 

spurdė́ti). Paralele: dùrti ob. dìrti; tulž̃ti ob. tilž̃ti. Odpowiednik łot. spurt, spurstu, spuru 

ʽrozłazić się, strzępić sięʼ. — Drw. spuraĩ 4 p.a. m.pl. ʽstrzępy odzieży; frędzleʼ. Tu pewnie 

też WSZ *spūr- w wariancie z początkowym šp-: špū̃ras 2 p.a. coll. ʽźdźbła, drobne gałązki; 

drobne bezwartościowe rzeczy; drobne rybki; małe dzieciʼ (stąd zapożyczone pol. gw. szpur 

ʽrzeczy drobne; małe dzieciʼ, drw. szpuruk ʽmałe dzieckoʼ, por. Zdancewicz 350). 

 spurzdė́ti, spùrzdu, spurzdė́jau ʽwyrywać się, machać, bić skrzydłami, trzepotać się (o 

schwytanym ptaku, rybie, o kurze trzymanej pod pachą)ʼ — durativum na -ė- od neopwk. 

spurzd-, wyabstrahowanego z prs. spùrzdu, to ostatnie z sonoryzacji w spùrstu, zob. spurdė́ti. 

War. spurzė́ti (por. veizė́ti < veizdė́ti). 

 sragùs, -ì 4 p.a. gw. 1. ʽgniewny, wybuchowyʼ (Ans y[ra] sragùs, greitai supyksta ʽOn 

jest s., szybko unosi się gniewemʼ), 2. ʽsrogi, nie mający wyrozumiałości, litości, okrutny, 

surowyʼ, 3. ʽszorstki, przykry (o słowach)ʼ, 4. ʽenergiczny, prędki (w robocie)ʼ. 

Dwuznaczne. Z jednej strony może oddawać zapoż. pol. srogi (tak Brückner 1877, 136, za 

nim LEW 886), z drugiej strony może być fonetycznym wariantem do bliskoznacznego 

stragùs (zob.), pod warunkiem, że się założy zanik t w zbitce str- (tak LD § 210). 

 sráigyti, sráigau, sráigiau 1. ʽwtykać, obtykać zielonymi gałązkami (ściany domu) dla 

ozdoby; ciskać, rzucaćʼ, 2. ʽnarzynać śrubę, gwintowaćʼ (war. akc. sraigýti), nusraigýti 

ʽnaciąć, narznąć (gwinty); poutykać, pooznaczać miejsce zasiewu zatkniętymi gałęziamiʼ, 

refl. pasisraigýti ʽuchylić (sukni), podkasać sięʼ — iterativum z suf. -y- i SO sraig- ⇐ *sreig-

/srig-, por. sríegti m.in. ʽwetknąć, wtykać; narzynać gwintʼ, įsrìgti ʽwbić się, utkwićʼ (war. 

įstrìgti). Paralele: gráižyti ⇐ gríežti; dáigyti ⇐ díegti. — Drw. sráigas ʽwiecha zatknięta jako 

znak granicznyʼ, sráigtas ʽśruba, gwintʼ (⇒ sráigtinis ʽkręty, kręconyʼ, sráigtiniai láiptai 

m.pl. ʽkręte schodyʼ), cps. sraigtãsparnis neol. ʽśmigłowiec, helikopterʼ (dosł. ʽtaki, co ma 

śrubę zamiast skrzydłaʼ, por. sparñas). Tu też sráigė a. sraĩgė ʽślimak, Gastropodaʼ, z 

insercją t: straĩgė; n.rz. Sraĩgė a. Straĩgė (por. LD § 242). 

 sraujà 4 p.a. 1. ʽprąd w rzece, nurt wodyʼ, 2. przen. ʽpowiew wiatruʼ — dewerbalna 

formacja na -i̯ā- od srau̯- jak w sravė́ti ʽciec, płynąćʼ (zob.). Odpowiedniki bsł. pokazują 

wstawne t: łot. stràuja ʽsilny prąd wodyʼ, scs. struja ʽprąd wody, strumieńʼ, ros. strujá 

ʽstruga, nurt; powiew (powietrza)ʼ, bitь strujëj ʽtryskaćʼ, błr. strujá ʽstrumieńʼ (błr. gw. struj 

m. ʽkoryto rzekiʼ). Por. BSW 279, REW III, 32n., LEW 887, ĖSBM 12, 335. — Od tego sb. 

urobiono adi. sraũjas (m.in. SD) lub sraujùs ʽszybki – o prądzie wody; silny – o wietrzeʼ, 
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sraujà ùpė ʽbystra rzekaʼ (m.in. SD), war. straũjas (Nemunas vietom straũjas ʽNiemen 

miejscami szybko płynie / jest wartkiʼ). Odpowiednik łot. stràujš, f. stràuja ʽwartko płynący, 

prędki, szybki, spieszny; o koniu: porywczy; o wietrze: przenikliwy; o zboczu: stromeʼ. — 

N.rz. Straujà, Pastraujà, n. łąki Straũjos. — N.rz. Srúoja 3x jest dwuznaczna: może polegać 

na neoapofonii au ⇒ uo (por. oboczność w n.rz. Duobė ̃ i Daubà; zob. Vanagas 312n.), a 

może też być przekształceniem ze *Srùvoja, por. sruvùs ʽwartki, bystryʼ (*Srùvoja > 

*Srùu̯oja, w końcu skontrahowane w Srúoja). 

 sraumuõ 3 p.a., acc.sg. sraũmenį m. ʽprąd rzeki, nurtʼ (gw. straumuõ, por. LD § 242) 

— kontynuacja formacji pbsł. *srau̯-men- < pie. *srou̯-men- (por. stir. sruaim n. ʽprąd wodyʼ 

< *srou̯man-, Matasović 353). Odpowiednik na SE: gr. ῥεῦμα n. ʽprąd, strumień; nurt rzeki, 

wody; potok lawy; zalew, powódźʼ < pie. *sreu̯-mṇ. Zob. BSW 280, LEW 888n., Beekes 

2010, 1281n. W kwestii pierwiastka zob. sravė́ti. Z innymi sufiksami: sravà, sraujà (zob.). 

— Z przekształcenia *srau̯-men- pochodzą: lit. sraumė ̃ ʽprąd rzekiʼ, łot. stràume ʽprądʼ, a 

także prasłowiańskie *strumy, acc.sg. *strumenĭ, por. słń. strúmen ʽprąd wody, ramię rzekiʼ, 

pol. strumień ʽpotok, strugaʼ, ukr. strúminь, -enja ts.), jak też stisl. straumr m. ʽprąd, 

strumieńʼ (*srou̯mo-). — War. z palatalizowanym nagłosem: sriaumuõ, sriaumė,̃ vb. denom. 

sriaumė́ti ʽpłynąć – o rzeceʼ. Formalnie można sriau-C sprowadzać do pie. *sreu̯-C, ale 

trzeba też brać pod uwagę możliwość sekundarnego pojawienia się sriau-C, mianowicie jako 

ekspresywnego wariantu do srau-C (co do tego zob. GJL I, § 437). — Z innymi sufiksami: 

sraũnas ob. sriaũnas ʽwartki, szybki – o prądzie wodyʼ (war. straũnas), sraunùs a. sriaunùs 

ts. (war. straunùs, striaunùs). Chodzi tu o formację z neosuf. -nus odnawiającym -us jak w 

sravùs (zob.), por. też war. sruvùs. — Inne: sraũtas ʽstrumień górski; nurt rzekiʼ (war. 

straũtas), przen. ʽpotok słów, ludziʼ – odpowiada łot. straũts ʽnurt w strumieniu; deszczowy 

potokʼ. Por. jeszcze lit. n.rz. Sraũtas, Sriaũtas 3x, Straũtas, Striaũnė, Striautà, Striaũtas 

(Vanagas 312, 315n.). 

 sravà 4 p.a. 1. ʽpęd wodyʼ (por. łot. strava ʽprąd wodyʼ), 2. przest. ʽmiesiączkaʼ — z 

pb. *srau̯-ā-, prymarne abstractum z suf. -ā- i SO srau̯- od pie. *sreu̯- ʽciec, płynąćʼ (LEW 

888, LIV
2 588). Odpowiednik gr. ῥοή f. ʽciek, tokʼ < *srou̯ā- < pie. *srou̯-eh2-. Paralelne 

abstracta na SO: našà ⇐ nèšti; dangà ⇐ deñgti; tvankà ⇐ tveñkti. Dalsze szczegóły s.v. 

sravė́ti. — Podobnie zbudowane: prasravà a. prãsravas ʽprzerębel; źródło wodyʼ; war. z 

insercją t: próstravas ʽniezamarzające zimą miejsce na rzece a. jeziorze, tzw. płońʼ. Osobno 

zob. nósrava, srãvažolė i sravùs. Młodszą formacją na st. wzdłużenia jest srovė ̃ (zob.). — 

Nawiązanie słowiańskie: scs. ostrovŭ ʽwyspa; strumieńʼ, sch. ȍstrvo ʽwyspaʼ, ros. óstrov, -a 

ʽwyspa, miejsce różniące się od otoczeniaʼ (gw. ʽwzniesienie na bagnie; niewielki las, kępa 

drzewʼ), ukr. óstriv ʽwyspaʼ, stpol. ostrów ʽwyspa na rzece lub jeziorze; kawałek pola 

między łąkami a. rowamiʼ, zdrob. ostrowiec ʽwysepkaʼ, ostrowek ts. (n.m. Ostrów, 

Ostrówek), < psł. *ostrovŭ, z insercją t z *op-srovŭ < pbsł. *ap-srau̯-a-, znacz. etym. ʽto, co 

jest oblane wodą, miejsce otoczone wodąʼ. Zob. REW II, 287, Bańkowski II, 452, Boryś 

401n. Paralela: gr. ῥόος, cypr. ῥόϜος m. ʽprąd, nurt, fale, strumień; upływ, wyciek (o 

miesiączce)ʼ < pie. *srou̯o- (Beekes 2010, 1281n.). 

 srãvažolė 1 p.a. bot. ʽkrwawnik, Achillea millefoliumʼ, war. sravãžolė 1 p.a. — 

złożenie członów srav-V ʽtokʼ (zob. sravà, sravė́ti) i žolė ̃ ʽzieleʼ. Znacz. etym. ʽziele na 

krwotok, ziele powstrzymujące wypływ krwiʼ. Por. syn. kraujãžolė s.v. kraũjas i sravanósis 

s.v. nósis. War. synkopowany: sraũžolė a. sráužolė (akut ze wzdłużenia zastępczego); z 

palatalnym nagłosem: sriaũžolė a. sriáužolė. — Drw. wstecznym o charakterze 

decompositum jest sravaĩ m.pl. ʽkrwawnik, Achilleaʼ (por. krikštãlangis ⇒ krìkštas). 

 sravė́ti, prs. srãvi (war. srãva, sravė́ja), prt. sravė́jo (war. srãvo) ʽsączyć się, wyciekać, 

ciec; płynąć (o rzece); upływać (o czasie)ʼ, apsravė́ti ʽopłynąć, spłynąć (krwią)ʼ, susravė́ti 
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ʽspłynąć, zbiec się (w jednym punkcie)ʼ. Odziedziczone prs. z osnową -a- zaświadcza stlit. 

participium prs. act. srava-nt- ʽciekącyʼ, por. Ir tapęs est prakaitas jo kaip šlakai kraujo 

sravančio žemen DP 14913-14 ʽI sstał się pot jego jako kropie krwie ciekącej na ziemięʼ. War. 

ze zmianą a > e: srevė́ti. War. z insercją t: stravė́ti, ze zmianą a > e: strevė́ti. War. z 

niejasnym wzdłużeniem: strėvė́ti. Z innym sufiksem: sravénti ʽpłynąć, ciecʼ, war. srevénti, z 

metatezą r: servénti. — Do pie. *sreu̯-/*sru- (LIV
2 588, LEW 888, ALEW 965), por. wed. 

srávati ʽpłynie, cieczeʼ, gr. ῥέω ʽspływać, ściekać, płynąć, tryskać; być ciągle płynnymʼ. Z 

uwagi na brak refleksu SE *sriava wypada pwk. lit. srav- uznać za wieloznaczny: 1° może 

on być refleksem SO pie. *srou̯, 2° może on być refleksem SE pie. *sreu̯, który zmienił się 

w *srou̯- przez asymilację antycypacyjną (por. scs. novŭ ʽnowyʼ, łac. novus ts. wobec gr. 

νέος < pie. *neu̯-ó), 3° może on być osnową nominalną (jak np. w sravà, prasravà), zaś 

formacja na -ė- denominatywną (por. varvė́ti ⇐ varṽas; drevė́ti ⇐ drevė)̃. — Nominalne 

srav-V-: sravà (zob.), sravùs (zob.). Nominalne srau-C-: sraujà (zob.), sraumuõ (zob.). — 

SZ sruv-V/srū-C: zob. srū́ti. — WSO srov- < *srāv-: srovė ̃(zob.). 

 sravùs, -ì 4 p.a. ʽwartki, bystry, rwący – o nurcie płynącej wodyʼ — przymiotnik na -u- 

od osnowy srav-, która sama w sobie jest dwuznaczna, bo może należeć bądź do sb. sravà 

ʽpęd/prąd wodyʼ (por. alsùs ⇐ alsà; drąsùs ⇐ drąsà), bądź do vb. sravė́ti ʽciec, płynąćʼ. 

Podobna dwuznaczność wiąże się z przymiotnikami kalbùs (⇐ kalbà a. kalbė́ti) i žadùs (⇐ 

žãdas a. žadė́ti), zob. GJL II, § 73. — War. z insercją t: stravùs ʽwartkiʼ. — Z wtórną 

samogłoską e: srevùs i z insercją t: strevùs, strẽvas. Osobliwy jest dalszy war. strėvùs 

ponieważ pokazuje wzdłużenie wtórnej samogłoski e. Co więcej, wzdłużone ė widać też w 

prostrėvỹs ʽniezamarzające miejsce na środku rzekiʼ (war. do próstravas i prasravà). Por. 

strėvė́ti ob. strevė́ti. Z onomastyki por. n.rz. Strėvà (pol. Strawa, prawy dopływ Niemna), 

n.jez. Strėvỹs (stpr. n.jez. Strewe, AON 174), od tego n.m. Strėviniñkai, stbłr. Strjaviniki 1387 

(Būga, RR I, 227). Wydaje się, że stosunek strev- : strėv- można ująć jako neoapofonię SE ĕ 

⇒ WSE ė albo też SZ ĕ ⇒ SP ė. Paralela: zgrãbnas > zgrẽbnas, od tego drw. apofoniczny 

zgrėb̃nas. Dalej por. nèšti ⇒ nė́ščioti; blèstelėti ⇒ blė́sčioti i mer- ⇒ cps. mùsmėrė. 

 srėb̃ti, srebiù, srėbiaũ 1. ʽsiorbać, pić płyn lub spożywać płynną potrawę, głośno 

wciągając ją ustamiʼ, 2. ʽbez umiaru pić wódkę, upijać sięʼ. War. strėb̃ti (LD § 242). 

Odpowiednik łot. strèbt, prs. strebju a. strèbju, prt. strèbu ʽsiorbaćʼ. — Drw. srebóti iter. 

ʽprzez pewien czas głośno jeść zupęʼ (por. šlejóti ⇐ šlejù, vejóti ⇐ vejù), srẽbalas ʽpolewka, 

zupaʼ (war. srebà), srebiamóji f. pot. ʽusta, gębaʼ (srẽbiamąją áušyti ʽpaplaćʼ, dosł. ʽstudzić 

gębęʼ)594. — Pwk. pochodzenia dźwiękonaśladowczego, pie. *srebh-/*sṛbh- (IEW 1001), por. 

SZ łac. sorbeō, -ēre ʽpołykać, chłeptać, wysysać, wciągać w siebie, wchłaniaćʼ (*sṛbh), SO 

gr. ῥοφέω ʽchłeptać, siorbać, łykać, żłopać; żywić się zupami, papkąʼ (*hroph-éi̯e- < pie. 

*srobh), het. šarāpi ʽpopija małymi łykamiʼ, 3 pl. šaripanzi (pie. *sróbhei, *sṛbhénti). Zob. 

LIV
2 587, Kloekhorst 731, Beekes 2010, 1291n. — Słowiański pokazuje w SE pwk. o postaci 

*serbh, por. strus. sereblju ʽsiorbięʼ, słń. srébljem; jest to innowacja oparta na st. zanikowym 

*sṛbh-. Por. Vaillant III, 312. Podobne zjawisko w alb. gjerb ʽsiorbieʼ < *gjarb-i- < *sorbh-

éi̯e- (por. LIV
2 587, przyp. 5). — WSE srėb-: srėbiaũ (prt.), drw. srė́bčioti ʽsiorbaćʼ, Nomina: 

srėb̃alas ʽpolewka, licha, rzadka zupa; rzadka zupa na śledziu; płynne jadło, żarcieʼ (por. 

bėr̃alas), srėbtinà ʽpolewka, kaszaʼ (substantywizacja ptc. necessitatis z suf. -tinā). Tu też 

łot. strēba ʽkaszaʼ (insercja t). — SO srab-: srabùs – o jedzeniu, które się siorbie, por. srabùs 

valgis, srabì strova, srãbūs barščiai. Por. wyżej gr. i het. refleksy pie. SO. — St. zanikowy 

reprezentują cztery kontynuanty o zróżnicowanej chronologii: surb, siurb- oraz srub- i 

sriub- (nie uwzględnia tego BSW 294). Szczegóły s.v. siurb̃ti. 

 
594 Z substantywizacji ptc. prs. pass. Paralele: sėdimóji, šikamóji, verdamóji.  
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 sriaũbti, sriaubiù, sriaubiaũ pot. ʽwsysać płynne jadło, wciągać ustami, głośno pićʼ, 

sriaubiu SD «połykam co rzadkiego», apsriaũbti ʽo wodzie: podchodzić pod stopy (na 

bagnie); ociekaćʼ, išsurbt, išsriaubt SD «wyłknąć» [ʽwycmoktać, wypić do kropliʼ, L.], refl. 

sriaũbtis ʽwpijać sięʼ. Dwuznaczne: 1° teoretycznie sriaub- mogłoby być refleksem pie. 

*sreubh- jako wariantu do pie. *srebh- (zob. srėb̃ti), 2° faktycznie zaś trzeba się liczyć z 

innowacją apofoniczną, polegającą na wytworzeniu SP sriaub- na podstawie SZ sriub- 

(sriubčióti ʽsiorbać powoliʼ, zob. siurb̃ti). Paralele: mùlti ⇒ maulióti; skliùtas ⇒ skliaũtas. — 

War. z insercją t do grupy sr-: striaũbti ʽgłośno pić, pić cmoktając; połykać coś rzadkiegoʼ, 

striaublỹs ʽtrąba słonia; tęczaʼ. — Drw. sriaubimas SD «połykanie», sriaublė ̃ʽtrąba u słonia; 

pysk, pyszczekʼ. — Jak sriub- alternuje ze srub- (por. srubà, srubýti s.v. srėb̃ti), tak też 

sriaub- jest alternantem sraub-, por. sraũbti ʽpić wsysając, cmoktając; wysysać – o pijawceʼ, 

apsraubti DP ʽogarnąćʼ. Nomina: sraublė ̃ 1. ʽtęczaʼ (Graži sraublė ̃ iš marių tęsia vandenį 

ʽPiękna tęcza wysysa wodę z morzaʼ), 2. ʽgęba, pyskʼ, sraubulė ̃gw. ʽtęczaʼ (Sraubulė ̃semia 

vandenį iž marių ʽTęcza czerpie wodę z morzaʼ). War. z insercją t: straũbti (ob. striaũbti, 

zob. wyżej), straublė ̃ ʽtęczaʼ (Žmonės sako, kad toj straublė vandenį traukia iš marių ir iš 

Nemuno ʽLudzie mówią, że ta tęcza wyciąga wodę z morza i z Niemnaʼ), straublỹs ʽtrąba 

słonia; pysk zwierzęcia; przyssawka u owadów; tęczaʼ. — Neoapofonia au ⇒ uo wytworzyła 

war. sriuõbti ʽgłośno wsysać płynne jadło, siorbaćʼ (por. kaũpti ⇒ kuõpti; sliaũgti ⇒ 

sliuõgti). Drw. sriúobstyti ʽsiorbaćʼ, sriuõbsnis a. sriúobsnis ʽłyk, haustʼ. 

 sríegas 3 p.a., sriẽgas 4 p.a. 1. ʽłuska u rybʼ (Lyno smulkūs sriegaĩ ir labai sunkiai 

skutas ʽLin ma drobną łuskę i bardzo trudno się [go] skrobieʼ), 2. ʽśluz na skórze rybyʼ, 3. 

ʽlenowisko, skórka, którą przy lenieniu porzucił wąż, żmija, rakʼ (syn. ìšnara), 4. ʽwarstewka 

tłuszczu na powierzchni zupy, kożuchʼ. War. sriega CHB ʽłuska rybiaʼ (Vis tai, kas turi 

vandeniuose, mariose ir upėse skrielius ir sriegas, valgysit juos); z insercją t: stríegas ʽłuska 

rybia; płetwa grzbietowaʼ; z -k- zam. -g-: sriekaĩ m.pl. ʽłuski rybieʼ. Osnowę srieg- zestawia 

się z czas. sríegti m.in. ʽwetknąć, wtykaćʼ (zob. LEW 889), ale semantyka wymienionych 

nominów nie jest jasna. Tylko ʽłuskaʼ da się wywieść ze znacz. ʽto, co wetknięto (w skórę)ʼ. 

— Vb. denom. sriegúotis ʽpowalać się rybim śluzemʼ, sriegúotas 1. ʽz łuskamiʼ, srieguotas 

SD «łuskowaty, łuskawy», 2. ʽoblepiony rybią łuskąʼ: Skučiau žuvis – rankos srieguotos 

ʽSkrobałem ryby, mam [całe] ręce w łusceʼ; be sriegų, nesrieguotos žuvys SD «bez łuski 

ryby». 

 sríegti, sríegiu, sríegiau (war. sriẽgti) 1. ʽwkręcać a. wykręcać śrubęʼ, 2. ʽnacinać 

gwint na śrubieʼ, 3. ʽwtykać, np. igłę, wbijać, np. kół w ziemięʼ, 4. impers. ʽmęczyć, dręczyć 

– o głodzieʼ. Refl. sriẽgtis ʽschylać się, np. przy żęciu lnu; pochylać się nisko, np. dla 

zaczerpnięcia wody ze stawu; przyssać sięʼ. — Obok tego jest war. sreig- (nieakutowany), 

por. įsreĩgti ʽwbić (kół), wetknąć (igłę); nabić, nasadzić, osadzić (kosę, siekierę) na trzonkuʼ, 

užsreĩgti ʽzatknąć, np. tyczkęʼ, refl. pasisreĩgti ʽpodkasać sobie spódnicęʼ. War. sreig- może 

być neoapofoniczną formą SP/SE, dotworzoną do SZ srig- (zob. srígti), podobnie jak np. 

kreĩkti ⇐ krìkti; skreĩbti ⇐ skrìbti). — Pwk. srieg- wygląda jak wariant do strieg-/streig- 

(pie. *strei̯g-), który został wtórnie pozbawiony segmentu -t-; por. striẽgti m.in. ʽnadziewać 

przynętę na haczykʼ i streĩgti m.in. ʽprzeszyć, wbić, wetknąćʼ. sríegti/sriẽgti mogło powstać 

– jako forma hiperpoprawna – na gruncie dialektu stosującego epentezę t do zbitki sr-, por. 

srėb̃ti > strėb̃ti; sravė́ti > stravė́ti (LD § 241). Zob. też LEW 889. — Drw. sríegas (zob.), 

sriẽgis ʽgwint, nacięcieʼ, sriegtùvas ʽgwintownicaʼ. — SZ srig-: srìgti (zob.). — SO sraig-: 

sráigyti (zob.). 

 srìgti, sringù, srigaũ, zwykle z prvb. į-: įsrìgti ʽwbić się (w ziemię), utkwićʼ, przen. 

ʽwpaść w nałóg, np. karcianyʼ, refl. įsistrìgti ʽprzyssać się, wpić się w co; uprzeć się, zawziąć 

sięʼ — intransitivum z infiksem nosowym i SZ srig- ⇐ srieg-, por. sríegti m.in. ʽwtykać, 
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wbijaćʼ. — Drw. srìginti caus. ʽzmuszać do schylenia sięʼ (por. sríegtis ʽschylać sięʼ). — SO 

sraig-: sráigyti (zob.). 

 srijà 2 p.a. żm. ʽobszar, okolica, krajʼ. — sritìs, -iẽs 4, 2 p.a. f. ʽpas ziemi; obszar, kraj; 

dziedzina, sfera; pasmo, pas (zboża); miara tkaniny; stos drewʼ. War. srìtė. Takie paralele dla 

SZ-V, jak formy skrijà, įš̃lijas, które alternują ze SZ-C skrìtas, pãšlitas przy st. e o formie 

skrej-V, šlej-V (zob. skriti, šliẽtis) nasuwają wniosek, że srij-V i sri-C są formami st. 

zanikowego do SE *srej-V. To prowadzi do hipotezy o prs. *srejù, które było refleksem 

formacji pie. *sr-éi̯e- (typ scs. stojǫ < *stai̯e- < pie. *sth2-éi̯e). Por. SE pie. *ser- 

ʽnanizywać, związywaćʼ (LIV
2 534) w łac. serō, -ere, sertum ʽspajać (z drobnych części), 

splatać; tworzyć coś, sprawiać, że trwaʼ, gr. εἴρω ʽzwiązywać, łączyć kolejno, nanizywaćʼ 

(zam. *heirō < *her-i̯ō, to z *ser-i̯e/o). 

 srovė ̃4 p.a. 1. ʽpęd płynącej wody, prąd, nurt; prąd elektrycznyʼ, 2. przest. ʽrzeczkaʼ, 3. 

przen. ʽstrumień powietrza, światłaʼ, 4. przen. ʽpotok idących ludziʼ, 5. przen. ʽnurt 

polityczny, kierunekʼ. SD: srovė «nurt», srovė upės «bystrość rzeki». War. sróvė 1 p.a. 

(Šlapelis 462); z epentezą t: strovė ̃ (m.in. BRB); z palatalizowanym nagłosem: sriovė ̃ (por. 

sriùtos ob. srùtos). Praforma *srāvė — dewerbalne abstractum z suf. -ė- i WSO *srāv- ⇐ 

srav-, por. sravė́ti m.in. ʽpłynąć – o rzeceʼ (abstractum bez wzdłużenia: sravà). Nawiązanie 

łot. strā̦̀ va ʽprądʼ < *srāvā (t wstawne). Paralele apofoniczne: mõlė ⇐ málti; orė ̃⇐ árti. — 

Drw. priešsrove adv. SD «wzwodę» [ʽpod prąd, w górę rzekiʼ], por. priešvañdeniui ts., 

pasroviuĩ adv. ʽz prądemʼ, srovìngas ʽo nurcie: wartki, bystry, rwącyʼ, srovùs ʽwartki, 

bystryʼ (⇒ srõvnas, srovnùs ts.). Vb. denom. srovénti ʽciec, płynąćʼ (syn. sruvénti), srovė́ti, 

srõvi, -ė́jo ʽciec, lać się strugą; toczyć sięʼ, war. strovė́ti (por. łot. strãvêt ʽciec, płynąćʼ, war. 

strãvuôt). 

 srū́dinti, srū́dinu, srū́dinau gw. 1. ʽsprawiać, że się leje, że płynieʼ, 2. przen. stlit. 

ʽrozrzewniaćʼ (PK 5920), tj. ʽwzruszać do łezʼ (war. sriū́dinti) — 1° synchronicznie: caus. na -

din- do srū́ti ʽciec, lać się, płynąćʼ (zob.), 2° diachronicznie: odnowienie za pomocą suf. -in- 

starszej formacji na -dy-, por. stlit. įsrūdyti: SD įsrūdžiu «rozkrwawić», stlit. prasrūdyti: DP 

prasrūdytą širdį acc.sg. ʽzakrwawione serceʼ (znacz. etym. ʽsprawić, że leje się krewʼ). 

Paralele: plū́dyti ob. plū́dinti ⇐ plū́ti; pū́dyti ob. pū́dinti ⇐ pū́ti. Nieściśle brzmi stwierdzenie 

ALEW 966, że srūdyti jest kauzatywem dla rodziny sravė́ti. 

 srūklỹs, -io 4 p.a. ʽstruga, strumieńʼ — dewerbalne nomen z suf. -kl- od srū́ti ʽciec, lać 

się, płynąćʼ (zob.). Por. sufiks w būklas/būkla, plū́klas, žūklė ̃ i žūklỹs. Odpowiednik łot. 

strũkla ʽstruga wody, żyła wodonośnaʼ, też ʽsopel lodowyʼ i ʽpromień światłaʼ. — War. 1. 

udźwięczniony: srūglỹs (por. eiklùs > eiglùs), 2. z insercją t: strūklỹs, strūklė ̃(lyja strūklėmis 

ʽleje się strumieniamiʼ), 3. z palatalizacją nagłosu: striūklỹs, striūklė.̃ — Reanaliza srūglỹs ⇒ 

srūg- + -lys dała początek neoosnowie, którą widać w vb. denominativum srū́gti, -stu, -au 

ʽmoknąć, moczyć sięʼ, nusrū́gti ʽprzemoknąćʼ; war. ze wstawnym t: nustrū́gti ts.; war. 

palatalizowany: nusriūgti ʽtarzać się w gnoju (o świniach)ʼ.  

 srúoga 1 p.a., sruogà 4 p.a. 1. ʽpasmo włosów, wełny; kłak, zwł. zlepiony; kosmykʼ, 2. 

ʽpęk, garstka zmiędlonego lnuʼ, 3. ʽmotek niciʼ, 4. ʽw lesie: pas wyciętych drzew; na niebie: 

pasmo deszczuʼ, 5. ʽmała rzeczka, potoczekʼ. Stlit. sruoga 1. DP ʽrunoʼ, 2. SD «kosm, 

kosmek wełny» (syn. varsa), 3. SD sruoga suriesta «kutner na szacie» [ʽkosmatość na 

suknie, szacieʼ]. War. ze wstawnym t: strúoga (LD § 242). War. z miękkim r̓ : sriúoga, 

striúoga (zob. GJL I, § 437). Zestawia się z łot. strùoga2 ʽwąski przesmyk między dwoma 

domami; przecinka między dwoma lasamiʼ. Dla osnowy plit.-łot. *srōg- nie znaleziono na 

razie dobrego nawiązania (por. LEW 928). Synonimami srúoga są slawizmy maknà i varsà. 

— Drw. jupa sruoginė, pilna sruogų, sruoguota SD «barwista, kosmata suknia», apavis 
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sruoguotas SD dosł. ʽkosmate, pilśniowe obuwieʼ – ukazuje się jako synonim do blauzdinės 

veltos SD «suleiaty» [ʽpilśniowe buty okrywające łydkęʼ, SW]. 

 sruogliaĩ, -ių̃ 4 p.a. m.pl. ʽstrój bobrowy, tj. mazista wydzielina gruczołów 

przyodbytowych bobra, castoreumʼ (dawniej uważana za uniwersalny środek leczniczy), por. 

LKŽ oraz Šlapelis 462: ʽstrój bobrowyʼ i NDŽ: ʽBibergeilʼ. Ma wygląd derywatu na -l- od 

osnowy sruog- jak w srúoga (zob.), ale semantyka tego terminu dopiero wymaga zbadania. 

Zob. też strajis s.v. strãjus. 

 srùsti, sruñta, srùto ʽnabierać rudego odcienia pod wpływem słońca, rudzieć, płowiećʼ, 

apsrùsti a. nusrùsti ʽpodniszczyć się, znosić się – o odzieżyʼ (Apsrùtusi jupa, nudėvėta 

ʽPodniszczona suknia, znoszonaʼ) — infigowane prs. ingressivum utworzone od neopwk. 

srut-, który wyabstrahowano z formy praesentis *nusrusta. Ta ostatnia wynikła z 

synkopowania formy zwrotnej *nu-si-rusta ʽrobi się rudy, rudziejeʼ, por. stirp̃ti ⇐ atstirp̃ti < 

*at-si-tirpti (inne paralele s.v. stvérti). Rekonstrukcja *nu-si-rud-sta, por. rùsti I ʽżółknąć, 

rudziećʼ. — Drw. srustas BRB ʽrosinroth, pąsowy, jasnoczerwonyʼ (PAŽ 435). Por. rùstas 

s.v. rùsti I. 

 srū́ti ʽciec, lać się, płynąćʼ, prs. srū̃va (war. srū́sta, srū̃ja, srū̃na), prt. srùvo (war. 

srùjo). Cps. išsrū́ti ʽwyciec strugą, wypłynąćʼ, pasrū́ti ʽo łące, polu: zostać zalanym wodą; 

wezbrać (o rzece); nabiegnąć (o krwi, łzach)ʼ. War. z insercją t: pastrū́ti; prasrū́ti ʽpociec, 

zacząć płynąćʼ (Prasrùvo man nósis ʽKrew puściła mi się z nosaʼ). War. z palatalizowanym 

nagłosem: sriū́ti, sriū̃va (sriū̃na), sriùvo. Odziedziczony pierwiastek miał tu postać aniṭową: 

pie. *sreu̯-/*sru- ʽciec, płynąćʼ (LIV
2 588), zob. też sravė́ti. Z tego wynika, że komplemen-

tarne formy pwk. srū-C (prs., inf.) ob. sruv-V (prt.), które skądinąd są charakterystyczne dla 

pwk. seṭowych (zob. HL 119), w danym paradygmacie nie mogą być odziedziczone. 

Punktem wyjścia innowacji była prawdopodobnie forma praeteriti. Segment v formy srùvo, 

którego nie można wytłumaczyć hiatem laryngalnym, pojawił się na mocy proporcji analo-

gicznej plū́ti ʽrozlać sięʼ : plùvo = srū́ti : x (x = srùvo). Następnie do formy prt. srùvo dotwo-

rzono 1° prs. o postaci *sru-n-va, skąd *srųva > srū̃va, 2° inf. srū́ti, zam. †srū̃ti (z akutem na 

wzór pierwiastków seṭowych). Paralela: bū̃va ʽzwykle jestʼ (*bųva < *bu-n-va) przy prt. 

bùvo i inf. bū́ti ʽbyćʼ. — Na osobną uwagę zasługuje gwarowy pdg. srū̃ja, srùjo (srū́ti, zam. 

*sruiti). Jego cechą wyróżniającą jest segment j, porównywalny z segmentem v w częstszym 

war. srū̃va, srùvo (srū́ti). Dla wytłumaczenia tego j trzeba założyć starszy pdg. aniṭowy, 

gdzie SZ *sru- od pwk. *sreu̯- przybiera formant prezentalny *-j-, wydając *sruja. Następnie 

metanaliza *sruj-a prowadzi do neoosnowy na -j-, od której tworzy się formy prt. *srujo i inf. 

*sruiti. Opisany scenariusz potwierdza obecność paradygmatu o formach strùja, strujaũ, 

struĩti ʽkrzątać się w gospodarstwieʼ. To, że prs. *sruja jest faktycznie reprezentowane przez 

srū̃ja, pochodzi z przekształceń, jakie dotknęły pierwotną formację praesentis: 1° odnowienie 

*sruja przez infiksację: *sru-n-ja > *srųja, 2° denazalizacja *srųja > srū̃ja. W następstwie 

opisanego powstała iloczasowa opozycja neopierwiastków *srūj- i *srŭj-, por. prs. srū̃ja 

wobec prt. srùjo. Neopwk. *srŭj- ukazuje się również w derywacji, por. srujà 4 p.a. jako 

innowacyjny synonim do srovė ̃ʽbieg, pęd wodyʼ (por. sb. strujà s.v. struĩti). Od tego srujùs, 

-ì ʽwartki, bystryʼ (o wodzie). — Neopwk. sruv- (⇐ srùvo): sruvénti ʽciec małym 

strumieniemʼ, przen. ʽrozchodzić się – o głosie, świetleʼ (por. plazdénti, šalénti), sruvė́ti, 

srùva, -ė́jo ʽciec, lać się strugą, strumieniemʼ, nusruvė́ti ʽwsiąknąć w ziemięʼ, sruvùs ʽwartko 

płynący (potok)ʼ, sruvinti stlit. ʽbroczyć krwią, krwawićʼ, np. veidas... kumsčiomis 

subukintas ir susruvintas SP II 19924 ʽtwarz... pięściami potłuczona i zekrwawionaʼ. Por. n.rz. 

Siẽ-struvas < *Sie-sruvas (I człon jak w n.m. Síe-sikas, n.rz. Sie-sartìs, Siẽ-srautas). — War. 

z palatalizowanym nagłosem: sriuvénti ʽciec małym strumieniemʼ, sriuvė́ti a. striuvė́ti ts., 

sriuvinė́ti ts., prasriuvà ʽprzerębel, dziura w lodzieʼ, sriuvùs ʽwartko płynącyʼ, war. striùvas 
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(zob. GJL I, § 437). Formalnie biorąc, nagłos sr̓ - może polegać na uogólnieniu palatalności z 

formy SE *sriau-C < *sreu̯-C (lit. *sriauti, por. bliū́ti jak bliáuti; džiū́ti jak džiáuti). — WSZ 

srūv-: pasrūvỹs ʽmiejsce stale wilgotneʼ, srū̃vis ʽstruga, strumień; powiew wiatruʼ. — Drw. 

od SZ srū-C: srū́dinti (zob.), srūklỹs (zob.). 

 srùtos, -ų 2 p.a., -ų̃ 4 p.a. f.pl. 1. ʽścieki z nawozu, płynne odchody zwierzęce, 

gnojówkaʼ, 2. ʽmocz, urynaʼ, 3. ʽciecz niejasnej barwy, mętna cieczʼ, 4. gw. ʽnieczystości, 

pomyjeʼ. War. z insercją t: strùtos (LD § 242). Sg. srutà 2, 4 p.a. ʽgnojówka; mocz; ropa z 

wrzodu; wywar z ziółʼ. Odpowiednik łot. strutas f.pl. 1. ʽropa z ranyʼ, 2. ʽszumowiny 

powstające przy gotowaniu mięsaʼ, 3. ʽgnojówkaʼ (por. lit. strùtos). Rzeczownik srùtos 

pochodzi z substantywizacji adi. vb. *sru-tā-, należącego do pwk. pie. *sreu̯-/*sru- ʽciec, 

płynąćʼ, zob. BSW 280, LEW 890, LIV
2 588. Paralele słowotwórcze: sti. srutá- ʽpłynący, 

ciekłyʼ, gr. ῥυτός ʽpłynącyʼ, ῥυτόν n. ʽryton, róg do piciaʼ, stir. sruth ʽrzekaʼ, stbret. frut. Z 

innymi sufiksami: gr. ῥύσις f. ʽpłynienie, przypływ, upływ; bieg rzeki, prądʼ : wed. srutí- f. 

ʽdroga, ulicaʼ; gr. ῥυθμός ʽregularnie powtarzający się ruch, rytm, taktʼ (*sru-dhmo-). Dalsze 

szczegóły s.v. sravė́ti. — Nagłos wtórnie palatalizowany: sriùtos (por. sriuvénti ob. sruvénti, 

GJL I, § 437). — War. metatetyczny: sùtros ʽgnojówkaʼ (por. šatraĩ < šrataĩ), drw. sutrà LZŽ 

ʽniechlujna kobietaʼ (też obelga), sutrùs ʽzanieczyszczony gnojówką, brudny; niechlujnyʼ. — 

Drw. srùčius, -tė ʽbrudas, niechlujʼ (⇒ srùčiuvienė ʽniechlujna kobietaʼ, por. mėš̃liuvienė), 

srùtė ʽmocz, urynaʼ, srùtkis, -ė ʽbyle coʼ (por. pol. gówno w podobnym użyciu). Vb. denom. 

1. susisrùtinti ʽpowalać się gnojem, gnojówkąʼ, 2. srùsti, sruntù, srutaũ, z prvb. į-, nu- ts. 

(Nusrùtęs žiurstas, visas šlapias ʽFartuch powalany gnojówką, cały mokryʼ), 3. prisrutė́ti, -

ja, -jo ʽmocno się zabrudzić, poczernieć od bruduʼ (Kaip tų delnų išplaut negali – kaip jie 

prisrutė́ję ʽTych rąk nigdy nie domyje, tak poczerniały od bruduʼ), 4. strutóti, -ja, -jo ʽpowoli 

sączyć się, broczyćʼ (Žaizda krauju strutoja ʽRana broczy krwiąʼ). — Nazw. Srutỹs, Srùtis. 

N.rz. Kiemsrùtas (⇒ n.m. Kemstrotìnė, por. priengỹs > prengỹs), Srùtupė, Sriùtupis (war. 

Striùtupis). Osnowa metatetyczna sutr-: n.rz. Sùtrė, n.jez. Sutrìnis, Sutrùkas, n.m. Sùtrė 3x, 

Sutrė́nai, Sutrùkas.  

 stãbaras 3 p.a. ʽsucha łodyga, badylʼ (war. štãbaras) — derywat z suf. -r- od osnowy, 

która jest dwuznaczna, bo można ją uważać za werbalną: stab- ⇐ steb- (por. stabýti, 

stabčióti) lub – co mniej prawdopodobne – za nominalną, jak w stãbas (zob.), por. žãbaras 

ob. žãbas, žãgaras ob. žãgas. Dewerbalne są również stémbas ʽłodygaʼ ⇐ stem̃bti i stim̃bras 

ts. ⇐ stimbti. Zob. też Būga, RR II, 311 i LEW 890n. — War. z e: stẽbaras, por. łot. stebere 

ʽogon, ogon krowy; zużyta miotłaʼ, steberes f.pl. ʽsztywne nogiʼ; ze zmianą b > v: stavarỹs 

(zob.). — Pokrewny suf. -ir- pojawia się w synonimach na SZ stib-/stub-: stìbiras ʽłodygaʼ i 

stùburas m.in. ʽłodygaʼ. — Lit. stãbaras przypomina cs. stoborŭ ʽkolumnaʼ (⇒ rcs., strus. 

stoborije n. ʽrząd kolumn, sala kolumnowaʼ), sch. stȍbōr ʽpodwórzeʼ (zob. BSW 280, REW 

III, 16). 

 stãbas 4 p.a. 1. ʽbałwan, posąg bożka pogańskiegoʼ (akmenìnis stãbas ʽkamienny 

posągʼ, stabús gárbinti DP 8939 ʽbałwany chwalićʼ), 2. ʽstatuaʼ, 3. ʽsłupʼ, 4. ʽporażenie, 

paraliżʼ (stabu ištiktas SD «paraliżem zarażony», stãbo rem̃tas ʽdotknięty paraliżemʼ), 5. 

ʽpodagraʼ, 6. ʽtężec – choroba zakaźnaʼ, 7. ʽprzerwaʼ (Lietus lijo visą dieną be stabo ʽDeszcz 

padał cały dzień bez przerwyʼ, dosł. ʽbez zatrzymaniaʼ), 8. przen. ʽczłowiek nieruchawyʼ. 

Odpowiedniki bałtyckie: łot. stabs ʽsłup, pal, pręgierzʼ (obok stebe ʽmasztʼ), stpr. stabis EV 

ʽkamień, Steyn [Stein]ʼ (rozwój znaczeniowy od ʽsztywnieć, drewniećʼ do ʽkamieniećʼ), drw. 

stabni EV ʽpiec, Ouen [Ofen]ʼ, błąd odpisu zam. *<stabin>, forma bez końcówki; znacz. 

etym. ʽto, co zbudowano z kamieniaʼ, por. n.m. Stabyno-tilte, z glosą «lapideus pons», tj. 

ʽkamienny mostʼ (Trautmann 1910, 435, AON 172). Sb. stãbas jest drw. postwerbalnym od 

stabýti ʽwstrzymywać, hamowaćʼ, które zostało wyparte przez stabdýti (zob.). Por. SE steb- 
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w stebė́tis ʽzdumiewać sięʼ (*ʽnieruchomieć, zamierać w bezruchuʼ). Pwk. pie. *stebh- 

ʽerstarren, drewnieć, kostnieć, sztywniećʼ, por. stisl. stafr ʽpręt, kij, pałkaʼ, stwn. stab ts., też 

ʽznak pisma, literaʼ (LIV
2 588, LEW 891, Casaretto 2004, 189) oraz na SZ: łot. stiba ʽkij, 

pałka, prętʼ, lit. stìbis ʽgoleńʼ (zob. s.v. stib-). Zob. też LEW 891, ALEW 967, PKEŽ 4, 146n. 

— Inne postverbalia o osnowie stab-: stãbaras (zob.), stabíenas ʽkość ręki a. nogiʼ (por. 

niżej stabýkaulis), stabrùs (zob.), stabulė ̃ ʽpiasta w koleʼ (war. stebulė)̃. Cps. stabýkaulis 

ʽkość goleniowa; kość, która przebiła skóręʼ, por. káulas (war. stibìkaulis), stãbligė ʽtężecʼ 

(por. ligà), stabmeldỹs ʽbałwochwalca, poganinʼ, DP ʽbałwochwalca, bałwochwałʼ (por. 

mels̃tis). — Tu też stpr. stab- ʽkamieńʼ w cps. malunastabis EV ʽkamień młyński, Moelsteyn 

[Mühlstein]ʼ (por. malū̃nas), n.m. Sarguttinstabs, Stabelauken (dosł. ʽKamieniste Poleʼ, por. 

n. łąki lit. Stãbo laũkas), Stabobrast (dosł. ʽKamienny Bródʼ, por. brastà), zob. AON 171n. 

— Z onomastyki litewskiej por. n. kamienia Stãbo kū̃lis, n.rz. Stãbė ob. Stẽbė, n.jez. 

Stabìngis (por. stpr. n.jez. Stabynk, n.m. Stabingen ob. Stabynden, AON 172), nazwy łąk 

Stabìnė, Stãbiškė, Stabavìskas, cps. Stãbalkis (por. alkà ʽbagienko, mokradłoʼ). N.m. Stabìnė, 

cps. Stabulañkiai. Por. stpr. n.m. Stabayen a. Stobayn, cps. Gildestabs a. Gildistabe (AON 41, 

171). 

 stabdýti, stabdaũ (war. stabdžiù), stabdžiaũ ʽzmuszać do stanięcia w miejscu, 

wstrzymywać, zatrzymywać, hamowaćʼ — causativum z suf. -dy- i SO stab- ⇐ steb- (pwk. 

pie. *stebh-), por. stebė́tis ʽdziwić się, zdumiewać sięʼ ⇐ *ʽnieruchomiećʼ. SD
1 nustabdau 

«uskramniam» [ʽpowściągam, powstrzymujęʼ], sustabdýti ʽzatrzymać (idącego, maszynę), 

wstrzymać (oddech, śledztwo), zahamowaćʼ. Suf. -dy- jest w gruncie rzeczy neosufiksem, 

który szerzy się w causatiwach kosztem odziedziczonego suf. -y-. Przekonują nas o tym 

pewne kontrasty litewsko-słowiańskie, np. lámdyti : psł. *lomiti ʽłamaćʼ lub nárdyti : psł. 

*noriti ʽzanurzać, pogrążaćʼ. Na tym tle stabdýti wygląda na odnowienie równoznacznej 

formacji stabýti, -aũ, -iaũ ʽzatrzymywać, np. wóz; powstrzymywać przed czymʼ, znanej 

m.in. ze starolitewskiego, por. DP ʽhamować kogo lub coʼ (wtórny wokalizm w stebýti: 

vežimą stebyti ʽzatrzymywać wózʼ). Znacz. etym. ʽsprawić, żeby coś znieruchomiałoʼ. Zob. 

też stapìnti. — Inne czasowniki sekundarne ze stab-: stabčióti ʽidąc zatrzymywać się od 

czasu do czasu; robić co z przerwamiʼ, stlit. ʽstawać na ulicyʼ (Mokykitės čia mergos..., ne 

stapčioť ūl̈̄ yčiose DP 47247 ʽUczcie się tu panny... nie stawać na ulicachʼ). Tu też interi. stàbt 

a. stàpt o nagłym stanięciu, zatrzymaniu się, ⇒ stàbtelėti a. stàptelėti ʽprzystanąć na chwilęʼ. 

— Neoosn. stabdy-: ažustabdymas SD «hamowanie», neažustabdytinai adv. SD 

«nieuhamowanie», stãbdymas ʽhamowanieʼ. — Neoosn. stabd-: stabdìnti ʽhamowaćʼ, 

nomina: stabdìklis ʽhamulecʼ, stabdỹs a. stãbdis (⇒ stãbdžiai ts. ⇒ stabdžiúoti ʽhamować, 

użyć hamulcaʼ). — Neoosn. stabdž̓ - (⇐ stabdžiaũ): stãbdžius ʽzaprzestanie, przestój, 

przerwa w pracyʼ (Be jokio stabdžiaus visus rugius nupjoviau ʽBez żadnego przestoju całe 

żyto skosiłemʼ). — WSO stob- < *stāb-: stobúotis (zob.). 

 stabrùs, -ì 4 p.a. gw. ʽwysoki, mocnej budowy, silnyʼ — przymiotnik na -rus, 

prawdopodobnie denominalny, por. stãbas w kontekście odpowiednika stpr. stabis EV 

ʽkamień, Steyn [Stein]ʼ. — Drw. stàbris, -ė ʽczłowiek postawnyʼ. Por. nazw. Stabráuskas (⇒ 

pol. Stabrowski). 

 stãcija 1 p.a. stlit. 1. SD <stacia> «stacya żołnierska» [ʽpowinność żywienia żołnierzy 

w podróżyʼ], 2. ʽstacja męki Pańskiejʼ, SD stacija bažnyčios «stacya kościelna, statio 

Ecclesiæ», pl. stãcijos: Krỹžiaus kẽlio stãcijos ʽdroga krzyżowa na Kalwarię, przedstawiona 

w czternastu obrazach lub rzeźbachʼ (LEEŽ 140), por. zwrot váikščioti stãcijas ʽodbywać 

drogę krzyżowąʼ, 3. gw. ʽstacja kolejowaʼ — zapoż. ze stbłr. stacyja (staceja) ʽmiejsce 

postoju, odpoczynku; powinność włościan dawania podwody i utrzymaniaʼ (por. syn. kresà, 

pãstotė, stùika) ⇐ pol. XVI w. stacyja (por. pol. stacyjka, stacyjny budynek). Paralele: 
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stáncija ⇐ stbłr. stancija; lèkcija ⇐ stbłr. lekcija. Zob. POLŽ 593 (brak w ALEW), ĖSBM 12, 

299. NB. SLA 205, LEW 891 i LKŽ XIII, 614 cytują wtórną formę pol. stacja jako źródło. 

 stãčias, -à 4 p.a. 1. ʽstojący prosto, wyprostowanyʼ, SD «nastorzony» [ʽwynoszący się, 

chełpliwyʼ, SPXVI], 2. ʽpionowyʼ, 3. ʽprosty, niekrzywyʼ, 4. gw. ʽrosnący, nie ścięty (o 

zbożu, trawie, drzewie)ʼ, 5. gw. ʽsztywny, nie wiotki (o tkaninie)ʼ, 6. gw. ʽgotowany w 

łupinach (o kartoflach)ʼ. Formacja dwuznaczna: 1° może to być drw. od neoosn. stač̓ -, 

wyodrębnionej z formy prt. stačiaũ do statýti ʽstawiam, ustawiam pionowoʼ, 2° może to być 

drw. na -i̯a, *stat-i̯as, od neoosn. stat-, wyodrębnionej z nominów statùs, stãtas (zob.), por. 

kurč̃ias ⇐ kurt̃as; prãsčias ⇐ prãstas. Trudna do przyjęcia jest rekonstrukcja «*sta-tjas : 

stãtas, stóti» w ŽD 331, ponieważ segment *sta- nie ma statusu odziedziczonego morfemu w 

jęz. litewskim (por. analizę *st-ata- < *sth2-ató- < pie. *sth2-etó- s.v. stãtas). — Drw. stačià 

gálva adv. ʽna łeb na szyjęʼ, stačiaĩ adv. ʽwprost, na wprostʼ, stačiõkas ʽprostak, grubianin, 

chamʼ (⇒ stačiõkiškai adv. ʽpo chamskuʼ), stačiõkė ʽjajka sadzoneʼ (dosł. ʽstojące, 

nierozlaneʼ; z substantywizacji wyrażenia stačiõkė pautiẽnė), stačiomìs (važiúoja) adv. ʽna 

stojąco, nie siadając (jedzie wozem)ʼ. Cps. stačiaburñis a. stačiakalb̃is ʽniewybredny w 

mowie, pyskacz, grubianinʼ (por. burnà, kalbà), stačiapãpė a. stãtpapė ʽ(dziewczyna) ze 

sterczącymi piersiamiʼ (por. pãpai), stačiašìkė a. stãtšika żartobl. ʽnatłok pilnych prac 

polowychʼ (dosł. ʽwypróżnianie się na stojącoʼ, por. šìkti), stačiãtikis a. stačiatìkis 

ʽwyznawca prawosławiaʼ (por. tikė́ti). 

 stadalà, gen.sg. stadãlos 2 p.a. 1. stlit. DP, SD
1 «gościniec» [ʽzajazd, karczmaʼ, SPXVI], 

2. gw. ʽstajnia i wozownia przy karczmieʼ, 3. SD
1 «stodoła» (syn. kluonas), 4. gw. ʽchlewʼ — 

zapoż. ze stbłr. stodola ʽzajazd z karczmą; stajnia; spichrz, świronʼ, por. błr. stadóla, -y 

ʽstajnia przy karczmieʼ, gw. ʽwielki chlew; stodołaʼ (⇐ pol. stodoła ⇐ stwn. stadal ʽchlew, 

stajniaʼ, śrwn. stadel ʽstodołaʼ, por. nwn. Stadel m. ʽstodoła, szopaʼ, Boryś 578). Zob. też SLA 

205, LEW 891 i ĖSBM 12, 280. Inaczej Čepienė 106: z prus.-niem. stadall ʽstajnia przy 

karczmieʼ. Brak w ALEW. 

 stadantas b.z.a. gw. ʽrzeźnikʼ, wsch.-lit. staduntas b.z.a. (Staduntai peilius jau galanda 

ʽRzeźnicy ostrzą już nożeʼ) — prawdopodobnie formacja z neosuf. -ant- od stadas ʽstadoʼ 

(zob.). Znacz. etym. ʽpastuch stadaʼ, wtórnie ʽrzeźnikʼ. Por. współwystępowanie wyrazów 

kerd̃žius ʽstarszy pastuchʼ i skerd̃žius ʽrzeźnikʼ (zob. skers̃ti). Dla -ant- w roli wykładnika 

nomen agentis (zob. ŽD 374, GJL II, § 446) nie widać na razie dobrej paraleli. Tymczasem 

por. gramañtas ʽczłowiek wielki, niezgrabnyʼ, stamañtas ʽktoś nieruchawy, ociężałyʼ. LEW 

891, s.v. staduntas stwierdza brak etymologii. 

 stadas stlit. ʽstadoʼ (Nesa ponas Zebaot savo guotą [glosa: stadą] atlankys BRB) — 

zapoż. z błr. stada, -a n. (por. ĖSBM 12, 279). Brak w LEW i ALEW. 

 stãgaras 3 p.a. 1. ʽłodyga, zwł. sucha łodygaʼ (war. štãgaras), 2. ʽgałąź bez liści, 

zwykle suchaʼ, 3. ʽdutka pióra ptasiegoʼ, 4. gw. ʽnasada ogonaʼ (war. stagarỹs). Odpowiada z 

jednej strony łot. stagars ʽdługi pręt, żerdź, kijʼ, z drugiej strony psł. *stožerŭ, bg. stóžer, 

stóžar ʽsłup w stodoleʼ, sch. stȍžȇr ts., też ʽzawias drzwiowyʼ, ros. stožár ʽsłup w stogu, 

ogrodzenie wokół stoguʼ (BSW 285, LEW 891n., ESJS 879). — Sufiks jak w stãbaras, 

žãgaras. — Temat stag-ar- ma obocznik na SE steg-er-, por. stegerỹs ʽwyschnięta łodyga, 

sucha bezlistna gałąź, chrust; dutka; nasada ogonaʼ (war. stẽgeras). Z tym koresponduje scs. 

stežerŭ ʽpal, słupʼ, bg. stéžer ʽsłup w stajni do uwiązania konia; drąg w stoguʼ (BSW 285). 

Brak refleksów SZ *stig-, *stug-. — Osnowa stag- powraca w stagìnė ʽtylna część więcierza, 

matniaʼ, stagùtė ʽsocha, radłoʼ (zob.), jak również w łot. stagi m.pl. ʽtrawa o jadalnych 

łodygachʼ (ME III, 1038, Būga, RR II, 599). — Lit. stag- ma nawiązanie w psł. *stogŭ, scs. 

stogŭ ʽθημών, stógʼ, ros. stog, stóga, pol. stóg, stogu ʽułożona w kształcie stożka większa 
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ilość zboża, siana, słomyʼ. Znacz. etym. 1° ʽsłup, wokół którego układa się stóg siana, zboża, 

słomyʼ, o ile stoi w związku ze stisl. stakkr ʽstóg sianaʼ, staki ʽdrąg, żerdź; kopia jako broń 

kłującaʼ, śrdn. stak ʽjaz na rzeceʼ (por. Kroonen 472), 2° ʽdaszek przykrywający stógʼ, o ile 

łączy się z łac. toga ʽokrycieʼ < *(s)tog-eh2, stir. étach n. ʽubranieʼ, stwn. dah ʽdachʼ (pgerm. 

*þaka), pwk. pie. *(s)teg- ʽprzykryć, okryćʼ. Beekes 2010, 1410 wciągnął do porównania 

jeszcze gr. στόχος m. ʽerected pillar, post, mark, fixed targetʼ i odtworzył nomen pie. *stogh-

o, należące do pwk. *stegh- ʽkłuć, przekłuwaćʼ. — WSO *stāg- tkwi być może w lit. stógas 

(zob.). 

 stagùtė 2 p.a. gw. ʽsocha, radło; radełko, rodzaj małego pługaʼ (war. stagùtas, stagùtis) 

— denominalny rzecz. na -ut- od neoosn. stag-, widocznie wyodrębnionej ze stãgaras m.in. 

ʽgałąź bez liści, zwykle suchaʼ (por. Būga, RR I, 133, przyp. 1). Chodzi tu o przyrząd do 

orania, wykonany z rozwidlonego drzewa, gałęzi. Podobna motywacja przy syn. žãgrė (zob. 

žãgaras). 

 staibčioti, -ju, -jau b.z.a. gw. ʽo bocianie: stąpać podnosząc wysoko nogiʼ (Pievose 

ramiai staibčiojo busilai ʽPo łąkach spokojnie kroczyły bocianyʼ), staibinėti b.z.a. ʽo 

kogucie: stąpaćʼ (Šiukšlyne staibinėja gaidys raudonskiauteris ʽPo śmietniku stąpa kogut z 

czerwonym grzebieniemʼ) — prawdopodobnie vb. denominativum na -čio- od sb. stáibis 

ʽgoleń, piszczel; łydkaʼ (zob.), które pod względem znaczeniowym nawiązuje do czas. 

stýpčioti ʽchodzić wielkimi krokami, stąpać jak bocianʼ (zob.). 

 stáibis, -io 1. ʽgoleń, piszczel; łydkaʼ, 2. ʽprzedramię, kość przedramieniaʼ595 — 

prawdopodobnie rzeczownik postwerbalny od *staibyti, co było formacją z 

neoapofonicznym SO, utworzonym od SZ stib- ⇐ steb-, zob. stib-, SE stebė́ti, stary SO 

stabdýti. — Drw. staibùklis ʽnadgarstekʼ, stáibulas ʽprzedramię, antebrachiumʼ (syn. dìlbis), 

staibùs ʽwybujały – o roślinach; silny, odważnyʼ, cps. staibìkaulis a. staibùkaulis, 

staibū́kaulis ʽkość goleniowa, tibiaʼ (war. stabýkaulis, stabìkaulis; por. káulas). — Vb. 

denom. staibčioti (zob.). 

 staigà 4 p.a. ʽwysiłek, staranie się, dążenie do czegoʼ — postwerbalne abstractum na -

ā- od *staigytis ʽstarać się, dążyćʼ, iteratywu na SO do steĩgtis m.in. ʽstarać sięʼ (zob.). 

Paralele: klampà ⇐ klampýti; paĩšos ⇐ paišýti; sántvarda ⇐ sutvárdyti. — Drw. staigà adv. 

ʽnagle, raptem, niespodziewanie; prędko, mocnoʼ (skostniała forma instr.sg.), ⇒ staigmenà 

neol. ʽniespodziankaʼ, staigùs ʽnagły, niespodziany, zapalczywy, gwałtowny; stromyʼ, DP 

ʽprędki, nagłyʼ. — Drw. od staigùs: staĩgiai ts., DP staĩgiai adv. ʽsprędka, z prędkością, z 

kwapieniem, spiesznoʼ, staĩgiosios f.pl. ʽpośpiechʼ, vb. denom. staĩginti ʽponaglać, 

przyspieszaćʼ. 

 staigýti, staigaũ, staigiaũ gw. 1. ʽbyć trwałym (o odzieży); być oszczędnym (o 

człowieku)ʼ, 2. ʽtrzymać się pewnego miejsca, nie oddalać się (o zwierzętach)ʼ, nustaigýti 

ʽuspokajać sięʼ — intensivum z suf. -y- i SO staig- ⇐ stig-, zob. stìgti. — Z innymi 

sufiksami: łot. staĩgât, -ãju ʽiść, chodzić, spacerowaćʼ, refl. staĩgâtiês ʽodwiedzać się 

nawzajemʼ; lit. stáikstyti ʽkręcić się gdzie dla zwrócenia na siebie uwagiʼ < *staig-sty- (por. 

steĩgtis ʽstarać sięʼ). — Postverbalia: łot. staiga ʽchód, spacer; grzęzawisko, błotoʼ, stàigs 

ʽbłotnisty, grząskiʼ. Podobnie wyglądają refleksy st. o w gr. στοῖχος ʽrząd, warstwa 

(kamieni), szereg (żołnierzy, okrętów), rząd tyczek do rozpinania sieciʼ oraz goc. staiga 

ʽścieżka, drogaʼ (por. s.v. stìgti nazwę ʽścieżkiʼ w słow. i germ.).  

 staĩnė 2 p.a. gw. ʽpomieszczenie dla koni, stajniaʼ — zapoż. ze stbłr. stajnja, por. błr. 

 
595 Z uwagi na wtórny charakter litewskiej apofonii i ⇒ ai łączenie stáibis z gr. στοιβή f. m.in. ʽsnop zbożaʼ i 

czas. στείβω ʽdeptać (o koniach); iść, kroczyćʼ (zob. Beekes 2010, 1393 n.) nie wydaje się prawdopodobne. 
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stájnja, -i. War. stainė ̃ a. stainià 4 p.a., stáinė a. stáinia 1 p.a.; z zastępstwem ai̯ przez au̯: 

staunià (por. mautà ob. maità; ledaũnė ob. ledaĩnė). Por. ĖSBM 12, 281n. Zob. też polonizm 

stonià. — Drw. stainìnis a. staĩninis ʽo koniu: wyjazdowy, cugowy, nieroboczyʼ, dosł. 

ʽstajennyʼ (Dviem staĩniniais arkliais važinėdavo ʽWozili się dwoma końmi stajennymiʼ), 

przenośnie też o zdrowym, silnym parobku. 

 staipýtis, staipaũs, staipiaũs 1. ʽprzeciągać się, wyprężać się (po śnie, po zasiedzeniu), 

rozprostowywać sięʼ, 2. ʽstawać na palcach nóg chcąc czegoś dosięgnąć; chodzić cicho na 

palcachʼ, 3. ʽo chorym: wyprężać się i znów się kulićʼ, 4. ʽo dziewczynie: kręcić tyłkiem; 

kręcić się przed lustremʼ, 5. ʽobijać się bez zajęciaʼ, 6. ʽbyć złożonym chorobąʼ, išsistaipýti 

ʽo kobiecie: wystroić się kokieteryjnie, wysztafirować sięʼ, nusistaipýti ʽprzeciągnąć się po 

śnieʼ i ʽzdechnąć (wulg. też o człowieku)ʼ, pasistaipau SD
1 «wspinam się». Odpowiednik łot. 

stàipît, -u, -ĩju ʽprostować, wyciągać, wyprężaćʼ. Iterativum z suf. -y- i SO staip- ⇐ stiep- od 

stiẽptis m.in. ʽpiąć się w górę, wyprężać sięʼ (zob.), jakkolwiek nie można tu wykluczyć 

neoapofonii stip- ⇒ staip- (por. łot. stipt ʽwyciągać się, prostować sięʼ). Podobne formacje to 

graibýti ⇐ griẽbti i sáikyti ⇐ síekti. — Drw. staipulỹs ʽochota na przeciągnięcie sięʼ (por. 

łot. staipeklis ʽprzeciąganie się, prostowanie członkówʼ). 

 stãklės, -ių 2 p.a. f.pl. 1. ʽwarsztat tkacki, krosnaʼ, SD <stakłes> «krosna» (war. s-

mobile: tãklės), 2. ʽwarsztat do wykonywania różnego rodzaju pracʼ, 3. ʽobrabiarka, tokarkaʼ. 

Z innymi tematami: stãklos f.pl. ʽstojak, kojec dla małych dzieciʼ, staklà ʽstojak, kojecʼ, 

przen. ʽspelunka, melina pijackaʼ. Odpowiedniki bałtyckie: łot. stakle a. staklis ʽrozwidlona 

gałąźʼ, stakles f.pl. ʽrusztowanie, podpory; warsztat tkackiʼ, stakļi m.pl. ʽpoziomo ułożone 

gałęzie płotuʼ; stpr. stacle EV ʽpodpora domu, Stuccze [Stütze, beim Hause]ʼ. Wszystko to są 

derywaty z suf. -kl- od neoosn. sta-, którą wyodrębniono z nomen stãtas (zob.). Zob. LEW 

893. Inaczej PKEŽ 4, 149, który zakłada neoosn. *stat- (⇐ statýti), następnie sufigowanie *-l-

: *stat-l- i zmianę *tl w kl. Jeszcze inaczej NIL 642: rekonstrukcja praformy ie. *sth2-tlah2- 

(ALEW 968: *sth2-tlo-), oparta na wątpliwym założeniu, że pie. *sth2-C wydaje lit.-łot. *stă-C 

(zob. s.v. stãtas). — Zapoż. litewskie w błr. gw. stákla ʽstojak w krosnachʼ (PZB 4, 565). — 

Sb. stãklės, stãklos uległo metanalizie na stak- + -l-, o czym świadczy wymiana sufiksu przy 

neoosn. stak-: staktà, zwykle pl. stãktos ʽościeżnica, futryna drzwi a. okna; kół, drąg w 

płocieʼ. Paralela: dó-klas ⇒ dók-las ⇒ dók-šė.  

 stakmetis: niejasny hapaks z CGL ʽSchergeʼ, co można rozumieć jako ʽwoźny sądowyʼ 

lub ʽsiepacz, katʼ (por. DW Scherge m. ʽGerichtsdiener, Häscher, Büttelʼ). 

 stãlas 4, 2 p.a. ʽstółʼ (Pusrytis ant stãlo, valgyk! ʽŚniadanie na stole, jedz!ʼ Aikit stalóp, 

valgymas padėtas ʽChodźcie do stołu, jedzenie podaneʼ). Fakt, że wyraz ten oznacza 

wyłącznie ʽmensaʼ, nigdy zaś ʽsprzęt do siedzenia, sellaʼ – jak to jest w starszych fazach 

słowiańskiego – skłania do przypuszczenia, że mamy tu do czynienia z zapożyczeniem ze 

stbłr. stolъ, błr. stol, stalá ʽsprzęt domowy, służący do spożywania na nim posiłkówʼ. Por. 

scs. stolŭ ʽθρόνος, καθέδραʼ, bg. stol ʽkrzesło, krzesło władcy, tronʼ, stpol. stoł ʽtron 

królewskiʼ (⇒ stolec ʽkrzesło, stołek, krzesło władcy a. sędziegoʼ, stolica ʽkrzesło, stołek, 

krzesło władcyʼ); później stoł używa się też w znaczeniu ʽmensaʼ. Psł. *stolŭ odzwierciedla 

strukturę *st-ala- z pie. *sth2-eló-, drw. od pwk. *steh2- jak w stóti ʽstanąćʼ (por. paralelę 

słowotwórczą w postaci lit. stãtas). Z inną apofonią i pgerm. *stō-la- ʽsprzęt do siedzeniaʼ < 

pie. *stóh2-lo-, por. goc. stōls ʽkrzesło, tronʼ, stwn. stuol ʽkrzesłoʼ, nwn. Stuhl m. ts., stang. 

stōl, ang. stool ʽstołek, taboretʼ. Mniej prawdopodobne wydaje się nawiązanie do pwk. pie. 

*stel- ʽstawiać, urządzaćʼ, por. scs. steljǫ, stĭlati ʽścielić, słaćʼ, gr. στέλλω— ʽprzygotowaćʼ. 

Por. Vaillant III, 311, NIL 662 (lit. stãlas, scs. stolŭ z pie. *stol-o-), ALEW 969. — Drw. 

stalavimai m.pl. SD
1 «stypa, exequiae...», stálčius I (zob.), stalinỹkas ʽstolarz; cieślaʼ (m.in. 

BRB), staliõrius (zob.), stãlius ʽstolarzʼ, užùstalė a. ùžstalė ʽmiejsce za stołemʼ. Cps. 
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antrãstalis a. añtrastalis ʽdrugi komplet gości zasiadający do stołu, np. na weseluʼ, 

añtrastaliai m.pl. hist. ʽpracownicy dworscy: kowal, młynarz, stolarz, którzy jedzą lepiej niż 

parobcy i inni robotnicyʼ, pirmãstaliai m.pl. ʽci, którzy pierwsi zasiadają do stołuʼ (goście 

lub ci, co ciężko pracowali), por. pìrmas; stãladengė, stáldengtė ʽserweta, obrusʼ (por. 

deñgti), stãlatiesė, stáltiesė ts. (por. tiẽsti i cps. nwn. Tischtuch), staludailis SD «stolarz» 

(por. dailė)̃. 

 stálčius I, -iaus 1 p.a. ʽszuflada w stole lub w szafieʼ — formacja powstała drogą 

deprefiksacji z pastálčius ʽszufladaʼ (war. pastalč̃ius 2 p.a.). To ostatnie jako drw. na -čius od 

zwrotu przyimkowego po stalù ʽpod stołemʼ miało przypuszczalnie znacz. etym. ʽruchoma 

skrzynka umocowana pod stołemʼ. Paralele: pãstapas ⇒ stãpas; paspandà ⇒ spandà. Brak 

w ŽD i Ambrazas 2000. Zob. też šuplėdà. 

 stálčius II, -iaus 1 p.a. stlit. 1. ʽkrzesło sędziegoʼ, 2. ʽkrzesło władcyʼ — zapoż. ze stbłr. 

stolecъ, -lьca ʽkrzesło władcy, tron; stolicaʼ (⇐ stpol. stolec, -lca, por. ĖSBM 12, 306). War. 

stolčius b.z.a., stalčias MOP. Por. SLA 205, LEW 894 i POLŽ 154, gdzie zakłada się zapoż. 

wprost ze stpol. stolec. Brak w ALEW. Co do akutu por. zapoż. válnas, maršálka. Zob. też 

stalyčià. 

 stald̃as 2 p.a., stáldas 1 p.a. przest., gw. ʽobora, stajniaʼ — zapoż. z nwn. gw. stall, 

staldes m. (LEW 894, Čepienė 106). Z tegoż źródła stpr. staldis EV ʽstajnia, Stal [Stall]ʼ 

(Trautmann 1910, 435); łot. stall̃is, stalis ʽobora, zwł. stajniaʼ ⇐ śrdn. stal (Jordan 94). War. 

stald̃is, stáldis, też f. staldà, stálda, stald̃ė; stalñas. — Drw. staldãlis ʽobórkaʼ, staldìkas ts., 

stald̃ininkas ʽparobek zatrudniony w oborzeʼ. 

 stáldrimba 1 p.a. przest. ʽobrus, serweta na stółʼ, CGL ʽTischtuchʼ — złożenie członu 

stal° jak stãlas ʽstółʼ z niejasnym °drimba. War. staldrimbė b.z.a. Czy do drìbti? Por. syn. 

stãlatiesė, stáltiesė s.v. stãlas. 

 stalgùs, -ì 4 p.a. wsch.-lit. 1. ʽłasy, łakomyʼ, 2. ʽłapczywy, zachłanny, chciwy, żądnyʼ, 

3. ʽuparty, zawziętyʼ, 4. stlit. ʽmocny, potężnyʼ. Z uwagi na to, że wokalizm a przymiotnika 

na -u- z reguły odzwierciedla wokalizm osnownego abstractum na -ā- (typ našùs ⇐ našà), 

wypada sądzić, że stalgùs derywowano od *stalga. Ten zanikły rzeczownik był dewerbalnym 

abstractum na SO od stelg̃ti ʽstarać się, dążyć do czegoʼ (por. typ našà ⇐ nèšti). NB. Użycie 

stlit. stalgus w znacz. ʽmocny, potężnyʼ jest porównywane ze śrir. tolg m. ʽsiła, mocʼ i 

ʽprzeszywającyʼ, zob. Matasović 382. — SZ stulg-: stulgùs (zob.). — Drw. stalg̃ius ʽłasuch, 

łakomczuchʼ, stalgtìs, -iẽs f. ʽochota, chęćʼ, stalgū̃nas ʽłasuchʼ. Vb. denom. stalg̃ti, -sta, -o, 

zwykle z prvb. pa- ʽrozłakomić się, rozsmakować się, polubić coʼ, įstalg̃ti ʽzacząć lubić smak 

czego, zasmakować w czymʼ (Įstalg̃o gyvulys javuosna ʽZasmakowało bydlę w życieʼ), caus. 

stalgìnti ʽrozłakomić (krowę, konia), dając mu lepsze żarcieʼ (Nestalgink karvės šienu, ba 

paskui šiaudų nebeės ʽNie rozłakamiaj krowy sianem, bo później nie zechce żreć słomyʼ), 

sustalgìnti ʽwzbudzić w kimś ochotę, apetyt na coʼ. 

 stalyčià, gen.sg. stalỹčios 2 p.a.; stalýčia 1 p.a. przest., gw. 1. ʽkrzesło sędziegoʼ (Tada 

Pilotas sėdos ant stalyčios), 2. ʽkrzesło władcyʼ (syn. sóstas), 3. ʽstolica państwaʼ (syn. 

sóstinė) — zapoż. ze stbłr. stolica ʽstolica państwa; władza monarsza; krzesło władcy, tron; 

wysokie stanowisko, urządʼ (HSBM), błr. stolíca, -y ʽgłówne miastoʼ, to z kolei ze stpol. 

stolica 1. ʽsprzęt do siedzenia, stołekʼ, 2. ʽkrzesło władcyʼ (SSTP VIII, 450). Znacz. ʽstolica, 

główne miastoʼ wywodzi się z ʽmiasto, w którym znajduje się krzesło władcyʼ (por. stalyčios 

miestas CHB ʽmiasto stołeczneʼ). 

 stalinỹkas 2 p.a., staliniñkas 2 p.a., stãlininkas 1 p.a. hist. ʽstolnik, dygnitarz dworski 

usługujący panującemu przy stole podczas ucztyʼ, SD «stolnik krolewski» — zapoż. ze stbłr. 

stolьnikъ, stolnikъ ⇐ pol. stolnik (brak w ĖSBM). Por. SLA 205, Brückner 517, ALEW 969 
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(brak w POLŽ). 

 staliõrius, -iaus 2 p.a. stlit., gw. ʽstolarzʼ — miejsce akcentu wskazuje na zapoż. z błr. 

staljár, -á, por. stbłr. stoljarъ, stoliarъ, ros. stoljár (⇐ pol. stolarz). Inaczej SLA 205 i LEW 

894: wprost z pol. — War. z ʽdyftongiem graficznymʼ <ie>: staliẽrius LZŽ, zam. *staliãrius 

(por. apierà, miẽstas, põmietis); z <Cė> za [Cja]: stalėr̃ius (ZS 51). — War. akc. stãliorius ⇐ 

pol. stolarz. — Drw. staliorijà ʽwarsztat stolarski, stolarniaʼ, staliorỹstė ʽzajęcie stolarza, 

stolarstwoʼ. Vb. denom. stalioriáuti ʽtrudnić się stolarstwemʼ, wsch.-lit. staliorùiti. Nazw. 

Staliõrius, patron. Stalioráitis. 

 stamañtas 2 p.a. c. gw. ʽktoś nieruchawy, ociężały, niezgrabnyʼ, war. stamantùs 4 p.a. 

— dewerbalny rzeczownik na -ant- od staméntis ʽcisnąć się, pchać sięʼ (zob.). Por. sufiks w 

gramañtas m.in. ʽczłowiek wielki, niezgrabnyʼ, lamañtas ʽułamek, kawałekʼ, lapañtas 

ʽkawałek chlebaʼ (ŽD 374, GJL II, § 446). Sb. stūmà c. ʽczłowiek ociężały, leniwyʼ 

przemawia za powiązaniem osnowy stam- ze stūm-C, stùmti ʽpchać, sunąć, trącaćʼ, 

mianowicie na mocy neoapofonii SZ stum-/stūm- ⇒ SP stam-. Do porównania stoi SO 

*mark-: łot. mar̂ga, mãrga ʽdrobny deszcz, mżawkaʼ wobec SZ *murk-/*mirk- w lit. murglà 

ʽmgła, która przeszła w mżawkęʼ < *murk-lā- ob. mirklà ʽdeszczowy dzieńʼ (mirk̃ti 

ʽmoknąćʼ), murknà ʽodwilżʼ. Inaczej LEW 894, gdzie rozważa się raczej związek z nwn. 

stammeln ʽjąkać sięʼ i stemmen ʽopierać się, sprzeciwiać sięʼ. Tam też o próbie połączenia lit. 

stam- ze słow. tom- jak w scs. tomiti ʽmęczyćʼ. NB. Būga, RR II, 311 operował rekonstrukcją 

pie. *st(h)em-, *st(h)om-. — Drw. stamantrùs ʽsprężysty, giętki, elastyczny; masywny, o 

mocnej budowie; dobrze zbudowany, postawny, krzepki; odporny, nieugięty, nieustępliwyʼ. 

Vb. denom. stamančióti ʽbyć upartym, zawziętym, nieustępliwymʼ, sustamantė́ti ʽstężeć, 

zesztywnieć; ściąć się (o kisielu); skamienieć (o sercu)ʼ. 

 stámbas 3 p.a., stam̃bas 4 p.a. 1. ʽłodygaʼ, 2. ʽrózga, kijʼ, 3. ʽogonek liściaʼ, 4. ʽogonʼ. 

SD stumbas 1. «głąb» (syn. kotas), 2. «łodyga, kłącze, na ktorym liście, iagody, strącze 

roście». Formacja z suf. -a- i SO stamb- ⇐ stemb-, por. stem̃bti ʽdrewnieć, wyrastać w 

łodygęʼ. — Drw. stam̃binas ʽzłamane drzewo bez gałęzi, pień; łodygaʼ, stambìnė ʽdługa 

rózgaʼ, stamblỹs ʽłodygaʼ, stámbras ʽłodyga; ogonek jabłkaʼ, stlit. stambrai b.z.a. 

ʽściernisko, rżyskoʼ (por. łot. stùobrs ʽźdźbło, trzcinaʼ). — Vb. denom. stambė́ti, -ja, -jo 

ʽdrewnieć, wyrastać w łodygęʼ.  

 stambùs, -ì 4 p.a. ʽduży, tęgi, gruby, wielki, okazały, potężnyʼ, SD stumbus «leniwy» 

(syn. tingus, rumbus, tinginys) — denominalny przymiotnik na -u- od abstr. *stamba 

ʽtęgośćʼ, por. drąsùs ⇐ drąsà; smarkùs ⇐ smarkà; svarùs ⇐ svãras. Dalej do stem̃bti m.in. 

ʽrozrastać się, mocnieć, grubiećʼ (zob. stemb-). — Drw. stambókas ʽdość dużyʼ, cps. 

stambiagrū̃dis ʽgruboziarnistyʼ (por. grū́das). Vb. denom. stambė́ti, -ja, -jo ʽrosnąć, mocnieć, 

grubieć, tłuścieć; zwiększać się, rozszerzać sięʼ, stam̃binti caus. ʽzwiększać, powiększać; 

umacniaćʼ. 

 staménti, stamenù, stamenaũ gw.: užstaménti durìs ʽzapierać drzwi, zamykać drzwi na 

zasuwęʼ, atstaménti ʽotwierać drzwi, oknaʼ, refl. staméntis ʽcisnąć się, pchać sięʼ (Kogi anys 

šičia stamẽnas? ʽPo co oni tu się pchają?ʼ). Z innym sufiksem: užstamìnti ʽzgasić, zdusićʼ. 

Są to formacje na SO stam-V < pie. *stomH-V od *stemH- ʽpchać, sunąć, trącać, przesuwaćʼ 

(transponat). Spokrewnione z czas. stùmti ʽpchać, sunąć, trącaćʼ, užstùmti durìs ʽzamknąć 

drzwiʼ, gdzie stūm-C jest refleksem SZ pie. *stṃH-C. Brak form na SE †stem-. Zob. też 

stamañtas. 

 stanaũnas, -à 4 p.a., stanaunùs, -ì 4 p.a. przest. ʽstały (o miejscu pobytu), należyty, 

porządny, solidny; poważnyʼ — zapoż. z pol. przest. stanowny ʽstateczny, stały, 

umiarkowany, porządny, solidnyʼ (por. SW VI, 393). Zob. też staunùs i stavìčnas. — Drw. 
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stanaunà ʽzajazd, gospodaʼ, stanaũniai adv. ʽstale, częstoʼ. 

 stáncija 1 p.a., stañcija 2 p.a. przest. 1. ʽstacja poczty i telegrafuʼ (por. pãstotė), 2. 

ʽlepsza część mieszkania, tzw. świetlicaʼ, 3. ʽpokój wynajmowany na noclegʼ ⇐ zapoż. ze 

stbłr. stancija, stancyja ʽmiejsce postoju, stacjaʼ ⇐ pol. przest. stancyja. Por. ĖSBM 12, 289. 

Zob. też stãcija. 

 stánčka 1 p.a. gw. ʽwstążka, utkany pasek materii używany do wiązania włosów i jako 

ozdoba ubraniaʼ, war. štánčka — zapoż. z pol. gw. stążka = [stonška] (por. pol. liter. wstążka, 

od wstęga). Por. POLŽ 154. Zmiana šk > tšk jak w drõnčkos i šičkà. Co do akutu por. zapoż. 

spánka, dránga, varánka. Zob. też stangà oraz stūčkà. 

 stangrùs, -ì 4 p.a. 1. ʽnie ulegający deformacji, sprężysty, prężny, elastycznyʼ, 2. 

ʽmocnej budowy ciałaʼ, 3. ʽmocno ściśnięty, gęsty; ściśle przylegający, nie dający się 

poruszyćʼ — dwuznaczne: 1° denominalny drw. na -ru- od adi. stangùs (por. standrùs ⇐ 

standùs), 2° drw. na -us od abstractum *stangra (por. tamprùs ⇐ tamprà). Pwk. steng-, zob. 

sténgtis. — Vb. denom. stangrė́ti ʽtwardnieć, mocnieć, sztywniećʼ. 

 stangùs, -ì 4 p.a., stángus 3 p.a. gw. 1. ʽniegiętki, twardy, sztywnyʼ, 2. ʽgęsto utkany a. 

spleciony, zbity; ściśle związany, przylegający do czegoʼ, 3. ʽgęsto rosnący (o włosach, 

wełnie)ʼ, 4. ʽuparty, nieustępliwy, nieugiętyʼ, 5. ʽwytrwały, gorliwy, pilny, staranny, 

troskliwyʼ — dwuznaczne: 1° denominalny przym. na -u- od stangà/stánga ʽnaprężenie, 

wysiłek, usiłowanieʼ (por. pãstangos ʽwysiłkiʼ), co jest apofonicznym abstractum od sténgtis 

ʽstarać się, wytężać sięʼ lub od stìngti ʽkrzepnąć, zastygać, sztywniećʼ (por. alsà ⇒ alsùs; 

drąsà ⇒ drąsùs; zob. też uwagi s.v. sajùs), 2° mniej prawdopodobne: postwerbalny przym. 

na -u- od zanikłego *stangyti(s), iter.-caus. do sténgtis ʽwysilać się, wytężać sięʼ. LEW 895n. 

nie rozstrzyga tej dwuznaczności. ŽD 57 wywodzi stangùs wprost od stìngti, co nie jest do 

przyjęcia. — War. z nagłosem št-: štangùs; s-mobile: tangùs ʽtwardy (o drewnie, filcu), tęgi, 

mocnej budowyʼ, ⇒ tañgiai adv. ʽmocno, ściśle, ciasno (zwinąć nici, przywiązać koniaʼ). — 

Drw. stangrùs (zob.). 

 stãpas 4 p.a. ʽpodpora pękającej belki; podpora mostu, filarʼ (tilto stapaĩ). Starszy i 

lepiej udokumentowany war. pãstapas ʽsłup do podparcia, wspornik, podpora, filarʼ, DP 

ʽpodporaʼ zaleca, by ująć stãpas jako drw. wsteczny deprefigowany (por. pãšaras ⇒ šãras; 

pažastìs ⇒ žãstas). Samo pãstapas jest sb. postverbale od *pastapinti ʽuczynić sztywnym, 

nieruchomymʼ, zob. stapìnti. W kwestii semazjologii por. gr. στῦλος ʽkolumna, podpora, słup 

drewnianyʼ ⇐ στύω ʽrobić sztywnym, wyprostowanymʼ. — Drw. stapùkas ʽdźwignia służąca 

do podnoszenia wozuʼ. — LEW 896 sądził, że stãpas jest spokrewnione ze scs. stopa ʽślad, 

trop; krokʼ, ros. stopá ʽstopa nogi, ślad stopyʼ, czes. stopa ʽślad, trop; miara długościʼ, stpol. 

stopa ʽdolna część czegośʼ. Teraz podobnie ESJS 884. Por. SE step- w scs. stepenĭ ʽβαθμός, 

stopień, schódʼ, ros. stépenь ʽstopieńʼ, pol. stopień ʽschód; stan natężeniaʼ (zam. †ściepień). 

Tak dla stepenĭ, jak dla stopa przyjmuje się derywację dewerbalną od psł. *stepti ʽstąpnąć, 

stanąćʼ, zob. Boryś 578. 

 stapìnti, stapinù, stapinaũ 1. ʽgłodzić; wykańczać, doprowadzać do śmierciʼ (badù 

stapìnti ʽmorzyć głodemʼ), 2. gw. ʽpowodować krzepnięcie, marznięcieʼ 3. gw. 

ʽdoprowadzać do usztywnienia, np. męski członekʼ (bỹbį stapìnti ʽpenem erigereʼ, syn. 

starìnti, por. Būga, RR II, 311, 598), 4. gw. ʽpowodować odrętwienieʼ, 5. gw. ʽchwytać – o 

skurczachʼ, sustapìnti ʽuczynić sztywnym, nieruchomymʼ. Refl. pasistapìnti ʽrozciągnąć się 

w pozycji leżącejʼ — causativum z suf. -in- i SO stap- ⇐ step-. Zob. stẽpinti oraz SZ stip- w 

stìpti m.in. ʽkostnieć, sztywniećʼ. Paralele apofoniczne: marìnti ⇐ mirt̃i; nartìnti ⇐ nirs̃ti. — 

Z innym sufiksem: stapýti ʽzatrzymywaćʼ, refl. stapýtis: SD stapausi «krzepię się» (syn. 

drūtinuosi). — Iter. stapinė́ti ʽchodzić powłócząc nogamiʼ (Seni žmonės ne vaikščioja, bet 
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stapinė́ja ʽStarzy ludzie nie chodzą, lecz powłóczą nogamiʼ), war. štapinė́ti. — Nomen: 

stãpas (zob.). Por. łot. stapars ʽzamarzłe łajno zwierzątʼ. Vb. stapỹkoti, -ju, -jau ʽoczekiwać, 

wystawać gdzie; włóczyć sięʼ zakłada – jako denominativum – zanikłe sb. *stapykas ʽten, 

kto znieruchomiał, stanął w miejscuʼ ⇐ stapýtis (por. stovikiúoti s.v. stõvis). 

 stãras 4 p.a. ʽsuseł, Spermophilus citellusʼ. Bez ustalonej etymologii. Od czasów 

Bernekera (I, 395) porównywano stãras z II członem złożenia strus. xomě-storъ (war. xomě-

starъ) ʽsusełʼ, por. ros. xomják ts. Z chwilą, kiedy REW III, 259n. uznał wyraz staroruski za 

iranizm (por. aw. hamaēstar ʽFeind, der zu Boden wirftʼ), kombinacja Bernekera doznała 

falsyfikacji. LEW 896 i ALEW 970 przypominają pomysł J. Zubatego (Studie a články, 1945, 

157), by stãras powiązać na gruncie apofonii z czas. stìrti m.in. ʽstawać się sztywnym; 

drętwieć, martwieć (na zimnie)ʼ. Motywem tej nazwy byłaby obserwacja, że suseł staje 

słupka (drętwieje, pręży się) w sytuacji zagrożenia. Por. starỹs ʽkto się prężyʼ s.v. starìnti; SE 

pastérti ʽzesztywnieć, zdrętwieć, znieruchomiećʼ. 

 starìnti, starinù, starinaũ gw. 1. ʽwlec, ciągnąć z trudem, taszczyćʼ, 2. ʽnapinać, 

naprężać, usztywniać kark, wyprężać ciało, robić sztywnymʼ (m.in. o wzwodzie członka, 

por. Būga, RR II, 598), 3. ʽwytrzeszczać oczyʼ. War. sterìnti. Cps. parstarìnti ʽprzytaszczyćʼ, 

sustarìnti ʽwyprężyć ciałoʼ, refl. įsistarìnti ʽwyprężyć się, natężyć – siły, karkʼ (Jautis, 

įsistarìnęs galvą, eina, traukdamas jungą ʽWół, naprężywszy kark, idzie ciągnąc [swe] 

jarzmoʼ. Eina įsistarìnęs kaip mietą prarijęs ʽIdzie wyprężony jakby kij połknąłʼ). 

Causativum z suf. -in- i SO star- ⇐ ster-/stir-, zob. stérti, stìrti. Z uwagi na to, że formacja 

na -in- stoi zwykle na miejscu starszej z suf. -y- (por. gw. starýti ʽnaprężaćʼ), trzeba tu 

wymienić odpowiednik prasłowiański *storiti ʽnaprężać, prostowaćʼ. Por. pol. gw. storzyć 

m.in. ʽstorczyć, sztorcem stawić, żeby sterczałoʼ (SGP V, 239), pol. przest. storzyć się 

ʽwynosić się, chełpić sięʼ, drw. storzywąs ʽten, co nastrosza wąsa, kręciwąsʼ, storzyszek bot. 

ʽziele Clinopodiumʼ [«od storzenia męzkiego członka nam rzeczone» L.], bot. storzysz, 

storczyk «(także stojak, i wstawacz albo wzwód, ʽorchisʼ), od skutku mniemanego» 

(Brückner 517); nazwa osobowa Storzy-pyje 1494 (stpol. pyje ʽpenisʼ, Bańkowski II, 969). 

— Sb. postvb. starỹs, -ė ̃ʽtaki, co się wypręża, napręża, np. o orzącym woleʼ (Jautis starỹs vis 

įsistarinęs eina ardamas, t.y. galvą užvertęs JU ʽWół idzie wyprężony orzącʼ), war. starinỹs.  

 stark̃as 4, 2 p.a., stárkas 1 p.a. gw. ʽbocian, Ciconiaʼ — prawdopodobnie zapożyczone 

z łot. stārķis, gw. stārks (⇐ śrdn. stork(e), Jordan 94), zob. Urbutis 2009, 329. War. stark̃us 2 

p.a. (m.in. SD «bocian»). — Drw. starkáitis ʽbocianięʼ (m.in. SD), też starkiùkas, starkùitis 

ts. Cps. starkakõjis bot. ʽbodziszek błotny, Geranium palustre; bodziszek łąkowy, Geranium 

pratense; ostróżka polna, Delphinium consolidaʼ (dosł. ʽbociania nogaʼ, por. kója), 

stark̃alizdis ʽbocianie gniazdoʼ (por. lìzdas), starkasnãpis bot. ʽiglica pospolita, Erodium 

cicutarium; bodziszek, Geraniumʼ (właśc. ʽbociani dzióbʼ, por. snãpas). — N.rz. Stark̃ė, 

Stark̃alizdis, Stark̃upis, n. łąki Stark̃ė, Stark̃lizdis. N.m. Starkaĩ 3x, Stark̃iškė, Stark̃akampis, 

Stark̃lizdis. — Wsch.-lit. sterk̃us i łot. ste̦rks ʽbocianʼ jest natomiast rusycyzmem, ⇐ ros. 

sterk ʽbiały żurawʼ (strus. stĭrkŭ ʽbocianʼ), zob. LEW 902, REW III, 13. Do tego n.m. 

Stérkiškis, Stérkonys. 

 stárta 1 p.a. ʽptak trznadel, Emberizaʼ, SD «trznadl, passer flauescens» (war. stérta). 

Przypomina łot. stārsta ob. stẽrste ʽtrznadelʼ. Etymologia niepewna, zob. LEW 897. Z czysto 

formalnego punktu widzenia możliwa jest analiza: stár-ta, formacja na SO do stér-C, por. 

stérti m.in. ʽnieruchomiećʼ (paralela: stãras ʽsusełʼ).  

 stat-, neoosnowa wyabstrahowana z formy stãtas i/lub statýti (zob.). Drw.: nèpastatis, -

ies c. ʽktoś ruchliwy, kto nigdzie nie zagrzewa miejscaʼ, stãčias (zob.), stãtas (zob.), statìkas 

ʽkto ustawia snopki zboża na poluʼ (⇒ statikúoti ʽiść i zatrzymywać się; wystawać w 
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miejscuʼ), stãtinas ʽpionowyʼ, statìnė ʽbeczkaʼ (⇒ statìnius ʽbednarzʼ), statinė́ti (zob.), 

statiniaĩ m.pl. ʽpłot z gałęzi jodłowychʼ, statìniai m.pl. ʽsłupki na zrębie domu, na których 

spoczywa belka zwana «ilginis»ʼ (por. łot. statiņi m.pl. ʽżerdzie a. sztachety w płocie; rząd 

snopów na polu, sterta snopówʼ), statìnis ʽpionowyʼ, statinỹs ʽczęstokół, palisada; budowlaʼ, 

statmuõ 1. ʽprostopadłaʼ, 2. ʽzenitʼ (⇒ stãtmenas ʽpionowyʼ, statmenìnis ʽpionowyʼ), 

statùkas 1. ʽstojak dla dzieckaʼ, 2. ʽktoś wyprostowany, niepochylony; ktoś impertynenckiʼ, 

statùs (zob.). — Cps. statakỹs ʽktoś z wytrzeszczonymi oczymaʼ (por. akìs), statmalà (zob.), 

stãtmergė (zob. mergà), statpãpė ʽdziewczyna o sterczących piersiachʼ (por. pãpai), stãtšika 

żartobl. ʽnatłok pilnych prac polowychʼ (por. šìkti). — N.rz. Stãtasis, Statùpis, Stãtupelis, 

n.jez. Statikáitis, n.m. Stãtikai, Stãtiškė. 

 stãtas 4 p.a. gw. 1. ʽrząd ustawionych w mendle snopówʼ (Dešims dvylika gubų 

sudarydavo stãtą ʽRząd tworzyło dziesięć, dwanaście mendliʼ. Statyk gubas į statùs ʽStawiaj 

mendle w rzędyʼ), 2. ʽmendelʼ (Stataĩ buvo par dvi eilias ʽ«Statai» to były dwa rzędyʼ), 3. 

ʽkół w płocie; żerdźʼ (Pritašyk statų̃ tvorom ʽNaciosaj żerdzi na płotʼ), 4. ʽczęść ubrania 

okrywająca tułów, kibićʼ, 5. raĩdžių stãtas ʽskład drukarskiʼ (kalka z nwn. Satz m.). War. f. 

statà ʽrząd mendli na poluʼ (Tris statàs miežių pati viena sustačiau ʽTrzy rzędy jęczmienia 

sama jedna ustawiłamʼ). Vb. denom. statinė́ti (zob.) i statýti (zob.). Odpowiednik łot. stats 

ʽpal, słupʼ. Nasuwają się dwa sposoby objaśnienia rzeczownika stãtas. Po pierwsze może to 

być produkt substantywizacji przymiotnika *stata- ʽpostawiony, stojącyʼ (adi.vb.). Analiza: 

*st-ata- < *sth2-ató- < pie. *sth2-etó-; pwk. *steh2- jak w stóti ʽstanąćʼ596. Por. wywody 

*slatas z pie. *slh2-etó- (s.v. slãtyti), *tvatas z pie. *tuh2-eto- (s.v. tvóti), jak również 

rekonstrukcję *h2gr-etó- s.v. gretà. Po drugie może to być formacja na -ta- od lit.-łot. 

neopwk. *stă-, wyprowadzonego z odziedziczonego pwk. *stā- (*steh2-) na mocy 

neoapofonii *stā- (SP) ⇒ *stă- (SZ). Ten scenariusz wspierają takie paralele, jak bãdas ⇐ 

bodė́ti; šakùs ⇐ šókti; atlašùs ⇐ atlõšti i satnus ⇐ sótus. — W każdym razie lit. stãtas, łot. 

stats nie może być uważane za odpowiednik form gr. στατός ʽstojący, ustawionyʼ, łac. status 

ʽpostawionyʼ i wed. sthitáḥ ʽstojącyʼ, jak to podają np. BSW 282n. i LEW 897. W świetle 

teorii laryngalnych wymienione formy wed., gr. i łac. są refleksami pie. *sth2-tó-, czyli 

praformy z sufiksem innym niż *-etó-. Dołączenie sufiksu o nagłosie spółgłoskowym 

pociąga za sobą sekwencję *Ch2C, która w kontynuacji greckiej i łacińskiej jest rozbijana 

samogłoską anaptyktyczną a, zaś w wedyckim i. Takiego rozwoju na gruncie bałtyckim 

nigdzie się nie spotyka. Grupa typu *Ch2C upraszcza się tu drogą zaniku spółgłoski 

laryngalnej, zob. Smoczyński 2006, 187n. Ten fakt ignorują m.in. LEW 897, Stang 1966, 22 

oraz NIL 641 i ALEW 972, przy czym wszyscy forsują wywód stãtas z praformy ie. *sth2-tó-. 

Zob. jeszcze stãklės i stat-. 

 stateras stlit. ʽstaterʼ (BRB, CHB, zob. PAŽ 437) — zapoż. z pol. stater, -a ʽmoneta 

starożytna u Greków, u Żydówʼ (SW VI, 405). Por. gr. στατήρ, -ῆρος 1. ʽwagaʼ, 2. ʽmoneta 

srebrna a. złotaʼ, 3. ʽhebrajski szekel, sykielʼ. 

 statinė́ti, statinė́ju, statinė́jau 1. ʽstawiać, ustawiać np. snopy w mendleʼ, 2. stlit. 

ʽbudowaćʼ (DP ʽstanowićʼ), atstatinė́ti ʽodbudowywać (miasto)ʼ, įstatinė́ti DP ʽustawowaćʼ 

[ʽustanawiaćʼ], SD
1 «postanawiam; ustawuię, ustawiam», išstatinė́ti DP ʽwystawowaćʼ 

[ʽwystawiać, ukazywaćʼ], nósį statinė́ti ʽzadzierać nosaʼ — vb. denominativum na -inė- 

oparte na neoosn. stat-, wyabstrahowanej ze stãtas (zob.). Por. stpr. vb. *statint ʽvorstellenʼ: 

(kai mes stan) Deiwas prosnan preistattinnimai ENCH ʽstawiamy przed obliczem Boga, (das 

 
596 W kwestii sufiksu *-eto- łączącego się z pierwiastkiem na SZ por. z jednej strony gr. ἄατος ʽnienasyconyʼ z 

*ahatos < *asatos < *ash2atos z pie. *ṇ-sh2-eto- (wobec goc. saþs ʽsytyʼ, stisl. saðr ts. z pie. *sh2-tó-, łac. 

satis ʽdosyć, dostatecznieʼ < pie. *sh2-tí-), gr. hom. ἄσπετος ʽniewypowiedziany, nie dający się 

wypowiedziećʼ < pie. *ṇ-sku̯-eto- (Vine 1998, 25, 43). Z drugiej strony por. lit. formacje typu grẽtas, mẽtas. 
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wir es) Gottes Angesicht fuerstellenʼ. — Drw. statinė́tojas 1. ʽkto ustawia snopyʼ (Vienas 

statinė́tojas negali spėti palei tris dalgius statinėti ʽJeden człowiek nie może nadążyć ze 

stawianem snopów po trzech kosiarzachʼ), 2. tinklų statinėtojai ʽnaprawiacze sieciʼ, 3. ʽzecer 

w drukarniʼ. 

 statýti, stataũ (war. stačiù), stačiaũ 1. ʽstawiać pionowo, stawiać (dom, stodołę), 

wznosić, budowaćʼ, 2. ʽstawiać, umieszczać (jedno na drugim, na stole), ustawiać w rzędyʼ, 

3. ʽdostarczać (mleko, mięso dla miasta)ʼ. SD statau «buduię; nastawiam; stawiam co; 

ustawiam», tiesiogiai statyt pūčkų SD «narychtować działo». Odpowiednik łot. statît, -u, -ĩju 

ʽstawiać, ustawiać (snopki), sadzićʼ, atstatît ʽodstawić, np. krzesłoʼ. Jest to vb. 

denominativum na -y- od neoosn. stat- ⇐ stãtas lub statùs (zob.)597. Podobny model 

derywacyjny widać w slãtyti ⇐ *slatas. — Stpr. preistattinimai 1 pl. prs. ʽprzedstawiamy, 

wir... fuerstellenʼ wskazuje na paralelne denominativum z suf. -in-, *statint ʽstawiaćʼ. 

Osobno zob. statinė́ti. — Cps. atstatýti ʽodbudowaćʼ, atstatýti krūtìnę ʽwypiąć pierśʼ, 

atstatau kų SD «odsadzam kogo od czego», ažustatyti SD «arendować komu; zastawiać», 

pastatýti ʽpostawić, wznieść budowlęʼ, SD pastatyt ausis «nastorzyć» [ʽnastawić uszuʼ], 

pastatau «odważam sobie szkodę», čėtrų ištiesiu, pastatau «rozbijam namiot woienny», 

pastatau tavorų «zakładam warstat»; pristatýti ʽprzystawić, dobudować, wybudować; 

dostarczyć; przedstawić kogo komuʼ, pristatyt kų namump SD «przybudować co», sustatýti 

ʽustawić, poustawiaćʼ. Refl. nusistatýti ʽzdecydować się, być zdecydowanym na coʼ, 

prisistatýti ʽprzedstawić się komu; pojawić się, przybyćʼ, statausi SD
1 «stawiam się» (syn. 

pasirodžiu), statausi pokim SD «występuię na widok». — Drw. ažustata SD «stawidło u 

młyna», pãstatas ʽbudowla, gmachʼ, są́stata ʽsystemʼ, są́statas ʽzestaw, skład (np. pociągu)ʼ 

⇐ sustatýti. — Neoosn. staty-: statýdinėti iter.-dur. ʽstawiaćʼ, statýdinti cur. ʽkazać 

zbudować; troszczyć się, aby zbudowanoʼ (por. rašýdinti ⇐ rašýti). Nomina: atstatymas 

tarno SD «odprawa sługi», įstãtymas ʽprawo, ustawa, przepisʼ, SD «stanowienie czego», 

įstatytojas SD «stanowiciel» (⇐ įstatýti ʽwstawić; stanowić coʼ, sb. postvb. į́statai m.pl. 

ʽstatut, regulaminʼ), pastatýtojas ʽbudowniczyʼ, SD
1 «ustawca» [ʽten, co ustanawia, 

ustawodawcaʼ], statýba ʽbudowa, budownictwoʼ, statyklà ʽstoczniaʼ, statýsena ʽsposób 

budowaniaʼ (por. laikýsena, rašýsena), statýtinės f.pl. ʽwzajemne częstowanie się piwem lub 

wódkąʼ (⇐ pastatýti m.in. ʽpostawić do picia piwo lub wódkęʼ), statýtinis ʽprotegowany; 

figurantʼ, statýtojas ʽkto ustawia snopy w mendle; budowniczy; rolnik, który dostarcza 

mleko a. żywca na podstawie kontraktuʼ. 

 statmalà 3 p.a., stãtmala 1 p.a. gw. ʽgrubo zmielona mąkaʼ (O kas pusę miltų 

supitliavos, su stãtmala sumaišo, tai tas jau bagotas ʽA kto połowę mąki spytluje i zmiesza 

ze «statmala», ten się wzbogaciʼ) — złożenie członów stat- (zob. stãtas, statùs) i mal- (por. 

málti ʽmlećʼ). Znacz. etym. ʽ(ziarno) z grubsza zmieloneʼ. — Drw. stãtmala adv. ʽgrubo 

mlećʼ, por. Vieną maišą supitliavok i tris stãtmala sumalk ʽJeden worek spytluj a trzy zmiel 

gruboʼ; stãtmalas, -à ʽgrubo zmielony, gruboziarnistyʼ (⇒ statmalaĩ adv., statmalìnis ʽgrubo 

mielonyʼ). 

 statulà 3 p.a. 1. ʽposąg, rzeźba w kamieniu lub drewnie przedstawiająca postać ludzką 

a. zwierzęcąʼ, 2. ʽposąg bożka pogańskiego, bałwanʼ (Būga, RR II, 196), 3. stlit. 

ʽzarządzenie, rozporządzenie zwierzchnościʼ (BRB) — brzmienie zmienione ze *statuja, co 

zapożyczone z ros. státuja, przest. statúja ⇐ nwn. Statue f. (łac. statua). Substytucja -uja ⇒ -

ula uwarunkowana lit. słowotwórstwem, por. suf. -ul- w gamulà, žíežula oraz geidulas, 

víesulas. Por. też j > l w sienójis > sienólis. — War. m. stãtulas przest. ʽfigura w ołtarzuʼ i 

 
597 Paralela grecka: στατίζω ʽumieścić, postawićʼ ⇐ στατός ʽstojący, ustawionyʼ. — Mało prawdopodobna jest 

wysunięta przez Kortlandta (Balt XXV:2, 1989, 104-112) hipoteza, w myśl której prs. stãto polegałoby na 

przekształceniu pb. prs. reduplikowanego *stastāti (zam. pie. *sti-steh2-ti).  
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ʽstatyw na łuczywoʼ – pokazuje zmianę rodzaju przez analogię do rodzimych syn. stãbas i 

klãpčius (por. ros. statúj jak bolván, REW III, 5). War. z ros. zakończeniem: statuja przest. 

(b.z.a.). Dotąd niesłusznie uważane za wyraz rodzimy, rzekomo drw. na -ula od neoosn. stat- 

jak w stãtas, statýti, zob. Būga, RR I, 147, za nim BSW 283, LEW 898 (i LKŽ, który nie 

zaznacza obcości wyrazu). — Drw. statulėl̃ė ʽposążekʼ, statuetkaʼ, statùlius neol. ʽrzeźbiarzʼ 

(purystyczna próba zastąpienia wyrazu skùlptorius ⇐ ros. skúlьptor). 

 statùs, -ì 4 p.a. 1. ʽwznoszący się prawie pionowo, stromy – o zboczu, brzeguʼ, 2. 

ʽwyprostowanyʼ, 3. ʽpionowyʼ, 4. ʽprostyʼ (statùs kẽlias), 5. ʽsztywnyʼ, 6. ʽsterczącyʼ, 7. 

ʽszorstki, surowyʼ, 8. ʽupartyʼ, 9. ʽpyszny, dumnyʼ — przymiotnik utworzony od neoosn. 

stat-, wyodrębnionej ze stãtas (zob.) albo ze statýti (zob.). — Drw. stačiaĩ adv. ʽstromo; 

wprost, na wprost; bezczelnieʼ. 

 stáugti, stáugiu, stáugiau ʽo psie: wyć, skowyczeć, wydawać urywane, żałosne 

dźwiękiʼ, też o głośnym płaczu, o wietrze, refl. įsistáugti ʽrozwyć sięʼ, nusistáugti ʽzawyćʼ. 

War. staũgti. SD staugiu «krzyczę żałośnie, z płaczem» (syn. stūgauju, raumi, raumu), 

«skowyczę, skowyczy pies». Brak alternantów †sčiaug-, †ščiaug- (< *steu̯g-). Chyba 

dźwiękonaśladowcze, por. interi. stū́gt, stū̃gt: Stū́gt sustaugė vilkas ʽ«Stūgt» zawył wilkʼ. 

Inaczej LEW 898, gdzie wymieniono pewne porównania germańskie. — Drw. staugesỹs a. 

staugliavà ʽwycieʼ, staugū̃nas ʽwrzaskliwie płaczący, wyjącyʼ. — SZ stug-: sustungù, -

stugaũ, -stùgti ʽzawyćʼ, młodsze sustū́gstu, -stū́gau, -stū́gti ts. — WSZ stūg-: stū́gauti intens. 

ʽwyć – o wilkachʼ (Susibėgo vilkų ruja ir stū́gauja ʽZbiegła się zgraja wilków i wyjeʼ), SD 

stūgauju «krzyczę żałośnie z płaczem» (por. typ dū́sauti, šū́kauti), stūgsė́ti ʽwyć – o wietrzeʼ, 

nomen: pastū́gos f.pl. ʽwycie psa na wilkaʼ. 

 staunià 4 p.a. gw. ʽwielka beczka do kiszenia warzyw, do przechowywania ziarna lub 

mąkiʼ (war. staũnė, staunė)̃ — zapoż. z pol. przest. stawnia, -i ʽbeczka, fasa, służąca do 

składania warzywa na zimęʼ (SW VI, 410), zdrob. stawienka, -i ʽniewielka beczka lub kubeł 

do trzymania w nich wody na użytek podręcznyʼ (ibid.). LEW 898 zakłada raczej rusycyzm: z 

ros. gw. stavenь ʽnaczynie z drewnaʼ albo drw. wsteczny od ros. gw. stavnica. Osobno zob. 

staunyčià i stovinyčia. 

 staunyčià I 2 p.a., staunýčia 1 p.a. gw. ʽbeczka do kiszenia kapusty a. burakówʼ — 

zapoż. z pol. przest. stawnica ʽbeczka spora, stojąca bez dna górnego, do kwaszenia w niej 

kapusty lub burakówʼ (SW VI, 410). Zob. też stovinyčia. 

 staunyčia II b.z.a. gw. 1. ʽświecznikʼ (Žvakių staunyčios buvo medinės ʽŚwieczniki 

były [kiedyś] drewnianeʼ), 2. ʽwielka świeca woskowaʼ — analiza: *staun-nyčia, drw. od 

neoosn. staun- ⇐ staunìnis ʽo świecy: zrobiona przez pionowe zanurzenie w woskuʼ (Iš 

vaško dirba staunines žvakes ʽZ wosku robią świece «stauninės»ʼ). War. stauninčia b.z.a. 

ʽwielka świecaʼ < *staun-ninčia (por. neosufiks w spadninčià ob. spadnyčià). Ostateczną 

podstawą było tu zapożyczone adi. staunùs (zob.). NB. LKŽ XIII, 724 przez niedopatrzenie 

włączył staunyčia II do lemmatu staunyčià I. 

 staunùs, -ì 4 p.a. gw. 1. ʽstały, niezmienny, ustawicznyʼ, 2. ʽpoważnyʼ — zapoż. z pol. 

przest. ustawny ʽustawiczny, powtarzający się, ciągłyʼ. Pominięcie pol. prefiksu u- ma 

paralelę w stavìčnas (zob.). Zob. też stanaũnas i stolas. — Drw. stauniaĩ adv. ʽstale, 

ustawicznie, częstoʼ (por. pol. przest. ustawnie). 

 stavarỹs, -io 3 p.a., stavãris, -io 2 p.a. wsch.-lit. 1. ʽsęk, dolna część uschniętej gałęzi 

wrośniętej w pień drzewaʼ (m.in. SD; war. stãvaras), 2. ʽpozostałość po odciętej gałęzi na 

powierzchni deskiʼ, 3. ʽotwór w desce po wypadłym sękuʼ, 4. ʽgruba zdrewniała łodygaʼ 

(war. stãvaras), 5. ʽodgałęzienie roguʼ; drw. stavariótas ʽz sękami, sękatyʼ, stavariuotas SD 

«sękowaty». War. z samogłoską e: steverỹs ʽsęk; stosina pióraʼ, stẽveras ʽsucha bezlistna 
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gałąź, badylʼ. — Zapoż. litewskie w błr. gw. stavarúk ʽsucha gałąźʼ (Laučjute 73, ĖSBM 12, 

278). — Temat stavar- jest wtórny, pochodzi ze stabar- przez zmianę b > v (zob. ankstývas), 

por. stãbaras ʽsucha łodyga, badylʼ (war. stẽbaras). Wobec tego nieprawdopodobna staje się 

hipoteza LEW 898: «Vermutlich u-Erweiterung der Tiefstufe von *sthā [recte: *stā-], 

Hochstufe in stovė́ti». Struktura w rodzaju sta-v- nie ma oparcia w materiale apofonicznym 

(stavóti jest slawizmem), z kolei stovė́ti nie jest czas. prymarnym, lecz denominatywem, przy 

czym jego segment składowy -v- jest formantem osnowy nominalnej (zob.), nie zaś 

rozszerzeniem prajęzykowego pierwiastka. 

 stavìčnas, -à 4 p.a. przest. ʽstały, pozostający niezmiennie w jednym miejscuʼ (Vaiskas 

nestavìčnas, ne vienoj vietoj stovįs, šen ir ten traukiąsis ʽWojsko jest w stałym ruchu, nie stoi 

w jednym miejscu, ciągnie to tu, to tamʼ), war. ustavìčnas — zapoż. z pol. ustawiczny, z 

pominięciem prefiksu u-, na co są paralele w postaci staunùs ⇐ ustaunùs i žỹčkas ⇐ užỹčkas. 

Zakończenie -ičnas powraca w akìčnas, didìčnas i kadìčnas. Zob. też stanaũnas. 

 stavóti, stavóju, stavójau gw. 1. ʽwytrzymać, wycierpieć, znieśćʼ (Arkliai tokiam 

kelė[je] be avižų nestavós ʽKonie w takiej podróży bez owsa nie wytrzymająʼ), 2. ʽmieć dość 

sił, by podołać czemuʼ (A stãvosi nueiti? ʽCzy zdołasz pójść?ʼ), 3. ʽmieć czego dosyć, 

starczaćʼ. W znaczeniach 2 i 3 stavóti koresponduje z błr. stavácь, stajé (por. TSBM), może 

więc być uznane za zapożyczenie tego ostatniego. Użycie w znacz. ʽwytrzymać, znieśćʼ 

może stać w związku z formacją prewerbialną iš-stavóti, mianowicie o ile ta jest kalką z błr. 

vý-stajacь ʽwytrzymać, nie poddać sięʼ. NB. LKŽ nie zaznaczył obcości formy stavóti. 

 stebeĩlyti, stebeĩliju, stebeĩlijau pot. ʽwpatrywać się, wbić wzrok, wlepić oczy w kogo, 

w coʼ — vb. denominativum od zanikłego sb. *stebeila c. ʽten, co się uporczywie wpatruje, 

kto się gapiʼ, co było n.agt. na -eil- od stebė́ti (zob.). Paralele: gudréila ʽmądralaʼ, mainéila 

ʽkto trudni się handlem wymiennymʼ, mandréila ʽstrojniśʼ. Por. GJL II, § 222, gdzie uwaga, 

że gwarowy suf. -eil-, charakteryzujący pejoratywne nazwy osób, ma w jęz. literackim 

odpowiednik -eiv-, por. gudréiva, mainéiva. 

 stebė́ti, stebiù (3 os. stẽbi, war. stẽbia), stebė́jau ʽwpatrywać się, spostrzegać, 

obserwować, śledzić wzrokiem (lot ptaków); okazywać zdziwienieʼ, įstebė́ti ʽdostrzec, 

zaobserwowaćʼ. Refl. stebė́tis ʽdziwić się, zdumiewać sięʼ, DP ʽdziwować sięʼ, stebiuosi SD 

«dziwuię się, dziwno mi; zdumiewam się» (łot. stebêtiês ʽbyć zdumionym, dziwić sięʼ), 

atsistebė́ti ʽnacieszyć się widokiemʼ, išsistebėt ne galiu SD «wydziwić się nie mogę», 

nusistebė́ti ʽzdumieć się, zdziwić sięʼ, užsistebėti MOP ʽzadziwować sięʼ. Jest to durativum 

stanu na -ė- do inchoat. stèbti ʽwpaść w podziwʼ (zob.), SZ stib- (zob.). Lit.-łot. pwk. steb-

/stib- jest kontynuacją pie. *stebh- ʽdrętwieć, kostnieć, sztywnieć, drewnieć (o roślinach)ʼ, co 

trudno odgraniczyć od pie. *stembhH- ʽopierać się, stawiać opórʼ, por. wed. stabhnā́ti 

ʽpodpiera, umacniaʼ (zob. LIV
2 588, 594, LEW 891, 899, ALEW 973). — Drw. stẽbinti caus. 

ʽwprawiać w zdumienie, zdumiewać, zadziwiaćʼ, nustebinu SD «zdumiałym czynię». 

Nomina: nuosteba SD «zdumiewanie się, zdumienie się» (por. niżej núostaba), stẽbaras gw. 

ʽsucha łodyga, badylʼ (war. stãbaras, stùburas), stebyklà ʽobserwatoriumʼ (neol.), stebùklas 

(zob.), stẽbulas m.in. BRB ʽdziwny, osobliwy, niezwykłyʼ (por. sufiks w gẽdulas, tóbulas), 

stebulė ̃ʽpiasta w koleʼ, SD
1 «piasta», war. stabulė ̃(por. łot. ste̦bule, stabule ʽfujarka, fletʼ), 

stebùs ʽcudowny, zadziwiającyʼ (syn. stebuklìngas). — Neoosn. stebė-: stebė́tinas ʽgodny 

podziwuʼ, stebėtinai adv. SD «zdumiale», stebė́tojas ʽobserwatorʼ (por. kalbė́tojas). — SO 

stab-: stabčióti ʽidąc zatrzymywać się, stawaćʼ (DP ʽustawać, stawaćʼ), war. stapčióti; 

stabdýti (zob.), stabýti ʽzatrzymywać, powstrzymywać, hamować; zadziwiaćʼ, refl. stabytis 

DP ʽkarać się, zatrzymać sięʼ, stàbtelėti ʽzatrzymać się nagleʼ, stàbterėti ʽprzystanąćʼ. 

Nomina: įstabùs ʽzwracający na siebie uwagę, zadziwiający, niezwykłyʼ (war. gw. izdabùs, 

pewnie zam. *yzdabus < *insdabus < *in-stab-), núostaba ʽzdziwienie, zdumienie, podziwʼ 
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(⇒ nuostabùs ʽzdumiewający, zadziwiający, wspaniałyʼ), pastabà ʽuwaga, spostrzeżenieʼ (⇒ 

pastabùs ʽspostrzegawczyʼ), stãbaras (zob.), stãbas (zob.), stabỹs ʽhamulecʼ. Cps. savìstaba 

neol. ʽsamoobserwacja, introspekcjaʼ (por. sãvas). — WSO stob- < *stāb-: stobúotis (zob.). 

— Neoapofonia steb- ⇒ stib-: stìbilas, stìbiras (zob. s.v. stib-). Alternatywnym do stib- st. 

zanikowym jest stub-, zob. stùburas. 

 stèbti, stembù, nustebaũ ʽwpaść w podziw, zacząć się dziwić, zdumieć sięʼ, nustèbti 

ʽzdumieć sięʼ (Žiūri į visus nustebęs ʽPatrzy na wszystkich zdumionyʼ), DP ʽzadziwić się, 

zdumieć sięʼ (nustẽbęs: nustebįs SD «zdumiały, zdrętwiały») — formacja inchoatywna z 

infiksem nosowym od pwk. steb-, por. stebė́ti m.in. ʽwpatrywać się, spostrzegaćʼ. Paralele na 

infigowanie SE: gendù (gèsti), senkù (sèkti), tenkù (tèkti). Zob. też neopwk. stemb-. — WSE 

stėb- widać w obocznym prs. z suf. -sta-: stėb̃ti, stėbstù, stėbaũ (z prvb. ap-, nu-, už-) 

ʽznieruchomieć, zastygnąć w bezruchu, osłupieć, zdrętwiećʼ, np. Pamatęs namus degant, iš 

karto tik apstėbaũ, negaliu nė pakrutėt ʽZobaczywszy, że dom w płomieniach, od razu 

zdrętwiałem, nie mogę się nawet poruszyćʼ. Nustėbaũ išsigandęs, sustojau kap negyvas, 

nagalėdamas pakrutint nei rankų, nei kojų ʽZamarłem z przestrachu, stanąłem jak nieżywy, 

nie mogąc poruszyć ani ręką, ani nogąʼ. Stosunek steb- : stėb- (stėb̃sta) przypomina kež- : 

kėž- (kėž̃ta) i lep- : lėp- (lėp̃sta). Funkcja wzdłużenia w tego rodzaju paradygmatach nie zo-

stała dotąd sprecyzowana. — Neoapofonia steb- ⇒ stib-: stìbiras ʽsucha gałąź, pręt; łodygaʼ. 

 stebùklas 2 p.a. ʽcud w sensie religijnymʼ, DP ʽdziw, dziwowisko, podziwienieʼ, SD 

«dziw, mirum» (syn. žinklas, prajėvos) — dewerbalny rzeczownik na -ukl- od stebė́tis 

ʽdziwić się, zdumiewać sięʼ (por. LEW 899). Formant -ukl- jest neosufiksem, który powstał 

przez nawarstwienie się suf. -l- na starszy suf. -uk- w deverbativum *stebukas (o tym zob. 

s.v. kabùklas). Z innym formantem: łot. stebeklis ʽdziw, cudʼ. — War. stebū́klas 1 p.a. i 

stebū̃klas 2 p.a. są przykładami sufiksalnej neoapofonii ŭ ⇒ ū. Paralele: girtū̃klis ob. girt-uk-

ėl̃is; sniẽgūlė ⇐ sniẽg-ul-ė. — Drw. stebuklìngas ʽcudowny, zadziwiający, niezwykłyʼ (DP 

stebùklingas ʽdziwny, cudownyʼ), SD «cudowny» (syn. prajėvingas, žinklingas), «dziwny», 

stebuklynė SD «dziwowisko». War. z obciętą sylabą początkową: buklingas (regėja ženklą 

buklingą PK 1378 ʽwidział znak niepospolityʼ). Cps. stebùkladaris ʽcudotwórcaʼ (por. darýti, 

syn. SD žinkladaris), stebùklavaikis ʽcudowne dzieckoʼ (kalka z nwn. Wunderkind n., por. 

vaĩkas). 

 steĩgti, steigiù, steigiaũ 1. ʽurządzać, tworzyć, zakładać, organizowaćʼ, 2. ʽdostarczać 

czegoʼ, 3. intr. ʽstarać się o co, troszczyć się, dążyć do czegoʼ, 4. żm. ʽchcieć, pragnąćʼ, 5. 

żm. ʽspieszyć sięʼ, też stlit. (MŽ, BRB). Cps. įsteĩgti ʽzałożyć, powołać do istnieniaʼ (znacz. 

etym. ʽwprawić w ruchʼ?), ʽufundować (stypendium); nabyć co; sprawić sobie (np. ubranie)ʼ, 

įs̃teigti vaĩką mergìnai ʽzrobić dziecko pannieʼ, pérsteigti ʽwyprzedzić, ubiecʼ, susteĩgti 

ʽzdziałać, zrobić; zdążyć, zdołać; postarać się o coʼ. Refl. steĩgtis, steigiúos, steigiaũs 

ʽspieszyć się, dążyć do czego, starać się, wysilać się, usiłowaćʼ, įsisteĩgti ʽsporządzić sobie, 

sprawić sobie, np. ubranieʼ, pasisteigti DP ʽpokwapić sięʼ. Odpowiednik łot. stèigt, stèidzu 

intr. ʽspieszyć sięʼ, tr. ʽponaglać, przyspieszaćʼ, refl. stèigtiês ʽspieszyć sięʼ. Lit.-łot. 

czasownik należy – wraz ze słow. stig- – do pwk. pbsł. *stei̯g- < pie. *stei̯gh-/*stigh- ʽstąpać, 

kroczyćʼ (LIV
2 593), więc spodziewalibyśmy się tu *stieg- jako regularnej kontynuacji 

fonetycznej (por. np. stíegti ʽkryć dachʼ < *(s)tei̯g-). Jeśli tak nie jest, należy przypuszczać, 

że odziedziczone *stieg- zostało zluzowane przez steig- na mocy neoapofonii SZ stig- ⇒ SP 

steig-, będącej odwróceniem prajęzykowego stosunku SP *steig- ⇒ SZ *stig-. Potwierdza to 

niejedna paralela, por. np. miẽšti/mìšti i wtórne meĩšti; sniẽgas/snìgti i wtórne snéigėti; 

viẽkas/vỹkti i wtórne veĩkti. — Odpowiedniki ie.: gr. στείχω ʽkroczyć, przychodzić, udawać 

się dokądś, zbliżać się dokądś, przychodzić skądśʼ (aor. ἔστιχον), stir. tíagu ʽkroczę, idęʼ, 

goc. steigan ʽstąpaćʼ, stisl. stíga ts., stwn. stīgan, nwn. steigen ʽiść pod górę, wspinać sięʼ. 
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Odpowiedniki słow.: scs. postignǫ, postignǫti ʽdokądś dotrzeć, coś osiągnąć, dosięgnąć 

czegoʼ, cs. stignǫti ʽφθάνειν, prześcignąć, wyprzedzićʼ i ʽὑποφθάνειν, wyprzedzić, 

uprzedzićʼ, sch. stìgnēm, stȉći ʽprzyjść, zdążyćʼ, ros. dostígnu, dostíčь a. dostígnutь ʽdotrzeć 

do jakiegoś miejsca, dopiąć (celu), osiągnąć, doczekać (dożyć, dojść do) sędziwego wiekuʼ, 

postíčь ʽpojąć, zrozumieć; spotkaćʼ (postižímyj ʽzrozumiały, poznawalnyʼ), czes. stíhat 

ʽścigać, gonić, śledzićʼ, stihnout ʽzłapać, schwycić, zdążyć; dotknąć (o nieszczęściu)ʼ, stpol. 

ścignąć ʽnadążyć za czyimś krokiem, dotrzymywać krokuʼ (caus.-iter. ścigać), poścignąć 

ʽdopędzić, dogonić; osiągnąć, otrzymać, uzyskać coʼ, uścignąć ʽdopędzić, dogonićʼ, pol. 

doścignąć ʽdogonićʼ, prześcignąć ʽwyprzedzić w ruchuʼ. Por. BSW 285n., LEW 899, ESJS 

687. — SZ stig-: stìgti (zob. stìgti I). — WSZ styg-: stỹgti (zob.). — Neoapofonia stig- ⇒ 

staig-: staigýti (zob.). 

 stėk̃is 2 p.a., stėkỹs, -io 4 p.a. żm. ʽryba ciernik, Gasterosteus aculeatusʼ — drw. 

wsteczny od *stėkelis, co zapożyczone ze śrdn. stekele ʽmała ciernista ryba, Stichlingʼ. War. 

stėg̃is, stėgỹs i stėgė.̃ Również łot. stẽķis ts. zakłada *stēķelis (od czego war. stẽrķelis), zob. 

ME III, 1063; brak u Jordan 1995. War. stẽģis i stẽrķis. Paralele: gizẽlis ⇒ gìzas; pundẽlis ⇒ 

pùndas. Zob. też syn. dỹglė i rãgė. Por. LEW 900. — Inaczej Urbutis 1981, 151n.: stėk̃is ma 

być letonizmem, pożyczką z łot. kuroń. stẽķis.  

 stelb̃ti, stelb̃ia, stelb̃ė, zwykle z prvb. nu-, už- ʽo roślinach, chwastach: zagłuszać, 

tłumić wzrostʼ (Pìktžolės stelb̃ia daržóves ʽChwasty zagłuszają warzywaʼ). Intr. stelb̃ti, 

stelb̃sta, stelb̃o ʽo trunkach: wietrzeć, ulatniać sięʼ, nustelb̃ęs alùs ʽzwietrzałe piwoʼ. Bez 

dobrej etymologii. Próbowano łączyć ze stulb̃as ʽsłupʼ, zob. LEW 900. — SO stalb-: 

quasiprymarny pdg. stalb̃ti, stalb̃ia, stalb̃ė ʽo trunkach: wietrzeć, ulatniać się, tracić mocʼ, 

apstalb̃ti ʽo człowieku: opaść z sił, osłabnąćʼ – bazuje na stalb̃ia jako prs. iterativum do 

*stalbyti. Oboczny pdg. stalb̃ti, -sta, -o. Por. łot. stalbacis cps. ʽniewidomy, ślepiecʼ. — SZ 

stilb-: stilb̃ti, stilb̃sta, stilb̃o intr. 1. ʽo roślinie: być zagłuszaną, nie rosnąćʼ (Stilb̃sta žolė ir 

neauga), 2. ʽwietrzećʼ; nustilb̃ti ʽo roślinie: zmarnieć, uschnąć (z braku deszczu a. nawozu); 

o piwie: wywietrzećʼ, stìlbinti ʽzwlekać, ociągać się; żałować czego, dawać małoʼ, stilbùs ʽo 

drzewie: rosnące w cieniu, wysokie i cienkieʼ. — War. stilp̃-: išstilp̃ti ʽwyrosnąć wysokim i 

chudymʼ, užstilp̃ti ʽbyć zagłuszanymʼ (Užstilp̃sta daržai po medžiais ʽWarzywa marnie rosną 

pod drzewamiʼ). — SZ stulb-: łot. stùlbs ʽślepy; ogłuszony; zaskoczonyʼ (por. wyżej 

stalbacis). 

 stelg̃ti, stelgiù, stelgiaũ gw. 1. ʽstarać się, wysilać się, troszczyć się o coʼ, 2. ʽdążyć do 

czegoʼ (Muno vaikai stelgia į mokslą ʽMoje dzieci chcą się uczyćʼ), 3. ʽpatrzeć z uwagą, 

wpatrywać sięʼ, 4. ʽchełpić sięʼ, įstelg̃ti ʽzauważyć, zobaczyćʼ, pastelg̃ti ʽpostarać się; 

spostrzec, zauważyćʼ. Prawdopodobnie neologizm bałtycki. Inaczej LEW 900; NIL 666: pie. 

*stelg- ʽhervorstehen(d), starr (aufragen)ʼ, łączy ze stang. stealc ʽsterczący, stromyʼ. LIV
2 

595 odtwarza tylko pie. *stelg-/*stelǵ- ʽwygładzać, glattstreichenʼ, z refleksami 

ograniczonymi do jęz. hetyckiego. — SO stalg-: stalgùs (zob.). — Podwójny refleks SZ: 

stilg-/stulg-: 1. SZ stilg-: stilgė́tis, stilg̃isi (war. stilg̃iasi), -ė́josi refl. ʽmieć ochotę, starać się, 

usiłować, wysilać sięʼ. Por. n.m. Silgiónys w rej. Alytùs < *Stilgionys (odpowiednik pol. 

Stylgiany XVII w.) – od n. os. *Stilgys (zob. Palionis, Balt XLIII:2, 2008, 291n.). 2. SZ 

stulg-: stulgùs (zob.). 

 stẽlingis 1 p.a. gw. ʽboks dla konia w stajniʼ (Kožnam arkliuo savo stelingis buvo 

ʽKażdy koń miał swój boksʼ) — zapoż. z prus.-niem. štälling ʽstajniaʼ (GL 119), por. nwn. 

Stallung f. War. stèlingis 1 p.a., stelingỹs 3 p.a. 

 stelm̃okas 1 p.a. gw. ʽstelmach, rzemieślnik wykonujący pudła wozów, a także ich 

kołaʼ — zapoż. ze stbłr. stelmaxъ (war. do stelьmaxъ i stolmaxь), por. błr. stė́lьmax, -a, 
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stalьmáxъ, -á (⇐ pol. stelmach, stalmach, zapoż. ze śrwn. stellemacher m. ʽWagenbauerʼ, 

WDLP). 

 stelvogà, štelvogà 2 p.a., stelvóga 1 p.a. gw. ʽstelwagaʼ — zapoż. z pol. stelwaga 

(XVIII w.) ʽnieruchoma belka z hakami do umocowania orczyków w wozie dwukonnym, 

tzw. orczycaʼ, war. sztelwaga, sztylwaga. Według WDLP, s.v. stelwaga wyraz polski polega 

na przekształceniu nwn. Wage f. ʽdie Wage an der Deichselʼ przez dodanie członu stel-/sztel-, 

por. «nhd. *Stellwage ʽzum nhd. Wage = das an der Deichsel angebrachte bewegliche Holz, 

an dessen Ende die Ortscheite angebracht sindʼ». Słownik ten zauważa, że dodanie stel-/sztel- 

mogło oddawać różnicę między belką ruchomą i nieruchomą. War. m. stelvõgas a. štelvõgas. 

Por. polonizm białoruski stėlьváha, stalьváha (ĖSBM 12, 284). Zob. też GL 119, POLŽ 597. 

— Por. jeszcze bliskoznaczne stpol. sztynwaga ʽprzednia część wozu, do której zaprzęga się 

konie i mocuje orczykiʼ (od XV w.) ⇐ śrwn. stein-wagen ʽeine Art Wagenʼ (WDLP, s.v.).  

 stemb-: neopierwiastek wyabstrahowany z prs. infig. stembù do stèbti ʽwpaść w 

podziwʼ (zob.). Dał on osnowę trzem czasownikom, por. 1. stémbti, -iu, -iau ʽsprzeciwiać 

sięʼ, DP też ʽbyć przeciwnym, spierać sięʼ598 (znacz. etym. ʽnieruchomieć wobec 

współrozmówcyʼ?), 2. stem̃bti, -iù, -iaũ ʽociągać się, zwlekać, zmuszać do czekaniaʼ (rozwój 

znacz.: ʽnie zgadzać sięʼ ⇒ ʽopierać sięʼ ⇒ ʽociągać się, zwlekaćʼ), 3. stem̃bti, -ia, -ė 

ʽdrewnieć, wyrastać w łodygę; nabierać ciała, grubiećʼ, išstem̃bti ʽprzerosnąć i stwardnieć – o 

trawieʼ (Pjauk žolė pakol neišstembė, ir karvė geriaus ės ʽKoś trawę zanim nie stwardnieje, 

to krowa chętniej zeżreʼ), sustem̃bti ʽzrobić się nieruchawym; dorosnąć, dojrzećʼ; do tego 

dur. stembė́ti, -ja, -jo ʽdrewnieć, mocnieć, grubiećʼ. — Nomina od stemb-: stémbas ʽłodygaʼ, 

stémbras a. stem̃bras ʽnasada ogona; łodygaʼ (por. łot. stìebris ʽłodygaʼ, ste̦m̃brs ts.), 

stembimas DP ʽuporʼ. — SO stamb-: stámbas (zob.), stambùs (zob.). — Podwójny refleks 

SZ: 1° stimb-: stim̃bti (zob.), 2° stumb-: stum̃bras I ʽnasada ogonaʼ (zob.). 

 stemplė ̃ 4 p.a. 1. ʽprzewód pokarmowyʼ, 2. ʽprzełykʼ, 3. przen. ʽkrater wulkanuʼ, 4. 

przen. ʽchudy człowiek a. zwierzęʼ. SD <stimpłe> «krtań, gardziel, rura do płuc oddechowa, 

głosowa» (syn. gerklė)̃. Odpowiednik łot. stemple ʽtchawica, Luftröhreʼ. War. sufiksalny 

stem̃pelis stlit. ʽprzełykʼ. Rzeczowniki dewerbalne z suf. -l- i znaczeniem n.instr. ʽczęść ciała 

służąca przełykaniu lub oddychaniuʼ. Paralele: templė ̃⇐ tem̃pti; dùmplės ⇐ dùmti; rẽplės ⇐ 

*rep-. Osnowa stemp- została wyodrębniona z prs. infigowanego do *step- ʽłykać, przełykaćʼ 

(por. glemž- ⇐ glèžti; kemp- ⇐ kèpti; klemb- ⇐ klèbti). Pwk. *step- nie pozostawił po sobie 

innych śladów. Por. LEW 901, gdzie wzmianka o propozycji Zubatego powiązania stemplė ̃z 

wyrazem stam̃bas ʽłodygaʼ. Por. jeszcze stémpėti, stémpi, -ė́jo ʽleżeć plackiem, leżeć 

bezczynnie, wylegiwać sięʼ. — Neoapofonia stemp- ⇒ stamp-: stampìnti ʽnakarmić kogo do 

sytaʼ (Bent sykį tą besotį pristampinaũ ʽPrzynajmniej raz nakarmiłam do syta tego żarłokaʼ). 

Paralele: glamž- ⇐ glemž- (glež-), kamš- ⇐ kemš- (keš-), stamb- ⇐ stemb- (steb-). — 

Neoosn. stempl-: stemplíena ʽmarne, żylaste mięsoʼ. Vb. denom. stemplė́ti a. stemplióti ʽz 

dużym wysiłkiem nieść, podnosić, ciągnąćʼ, stem̃plinti ʽnapychać do pełna; karmićʼ (por. 

wyżej stampìnti).  

 stenė́ti, stenù (war. steniù), stenė́jau 1. ʽstękać, jęczeć, wydawać przeciągłe żałosne 

dźwięki; z trudem chodzić, iść stękającʼ, 2. ʽmówić nieudolnie, niewyraźnie, dukaćʼ. 

Odpowiedniki bałtyckie: łot. stenêt, ste̦nu, stenu (war. stenẽju) ʽstękaćʼ, stpr. stenuns a. 

stīnons ptc. prt. act. ʽktóry wycierpiał, gelittenʼ (w kwestii wtórnego wokalizmu <ī>, zob. 

LAV 354n.). Rzuca się w oczy sztywność apofoniczna: brak SO †stan, SZ †stin, †stun-. 

 
598 Por. Nes kiekvienas, kuris daros Karaliumi, stembia prieš Ciesorių DP 1679 ʽBo każdy ktory się krolem czyni, 

sprzeciwia się Cesarzowiʼ. Stémbkite prieš veliną, ir pabėgs nuog jūsų DP 11016 ʽSprzeciwcie się diabłu, a 

uciecze od wasʼ.  
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Należy do pwk. pie. *sten- (LIV
2 596, LEW 901, ALEW 975), por. scs. stenjǫ, stenati ʽstękać, 

στένειν, στενάζεινʼ, ros. stenáju, stenátь ts., gr. στένω intr. ʽjęczeć, wzdychaćʼ, tr. 

ʽopłakiwaćʼ, στείνω ʽścisnąć, otoczyć tłumnieʼ (podobna budowa w lit. gw. steniù, scs. 

stenjǫ), pass. ʽstać się ciasnym, wąskim; napełnić się, być obciążonymʼ, sti. stanant- 

ʽstękającyʼ, stang. stenan, śrdn. stenen ʽstękaćʼ, nwn. stöhnen ts., SO gr. στόνος m. ʽjęczenie, 

jęk, wzdychanieʼ, SZ stang. stunian, stisl. stynja ʽjęczećʼ. — Drw. stenẽklis ʽkto stęka; kto 

jąka się, jąkałaʼ, SD «szepluń; zaiąkliwy, zaiąkaiący» (łot. odpowiednik funkcjonuje tylko 

jako obelga: Tu ve̦cās mātes steneklis!), ⇒ vb. denom. stenẽkliju, -ijau, -yti ʽjąkać sięʼ, SD 

«zaiąkam się; blekocę; szeplunię», stenekloju SD «zacinam się w mowie». Neoosn. stenėj-: 

stenė́jimas ʽstękanie, jęczenie, jękʼ (por. drebė́jimas ⇐ drebė́jau; gedė́jimas ⇐ gedė́jau). — 

WSE stėn-: stė́na c. ʽkto opowiada wolno i nudno, kto ględziʼ, ⇒ vb. denom. stė́nauti 

ʽględzić, opowiadać jak starzecʼ. — SO *stan-: strus. stonati, stonju, czes. stonati, stůňu 

ʽjęczeć, wzdychaćʼ – vb. denom. od rzeczownika typu ros. ston ʽjękʼ (por. np. ESJS 878). 

Inaczej Stang 1942, 41 (stonati ma być iteratywem od stenati).  

 sténgtis, sténgiuos, sténgiaus ʽstarać się, wysilać się, wytężać się; usiłować coś zrobić, 

wkładając w to pewien wysiłek; podołać, zdołać, potrafić; sprzeciwiać się, spierać się; 

mocować sięʼ, DP ʽusiłować, kwapić sięʼ, įsisténgti ʽsporządzić sobie, sprawić sobie, np. 

ubranieʼ, stlit. pasistengti BRB ʽsprzeciwić się (diabłu)ʼ; niezwrotne įsténgti a. išsténgti 

ʽpotrafić, móc, być w stanie, mieć dość siły, by coś zrobićʼ (Jis dirba kiek įsténgia ʽPracuje, 

ile [tylko] możeʼ), pérsistengti ʽprzesadzićʼ. Pokrewne nomina łot. ste̦ngs a. ste̦ngrs ʽmocny, 

silny, napięty, surowy, krnąbrny, upartyʼ. Etymologia niezdecydowana: steng- można łączyć 

z aż trzema pierwiastkami: pie. *stengu̯- ʽuderzać, trącaćʼ, pie. *stengh- ʽkłuć, wtykaćʼ oraz 

(s)tengh- ʽciągnąć, naprężaćʼ. Por. 1° refleksy *stengu̯- w goc. stigqan ʽzderzać, uderzać, 

potrącaćʼ, łac. distinguō, -ere ʽrozróżnić, wyłączyć, wydzielićʼ, extinguō ʽzgasić, zgładzićʼ, 

restinguō ʽprzytłumić, uśmierzyć, stłumićʼ (por. LIV
2 596, bez form bałtyckich). Por. 2° 

refleksy *stengh- w ags. stingan ʽwetknąć, wtykaćʼ, stisl. stinga ts., stwn. stungen ʽukłuć, 

żgnąćʼ i gr. σταχύς m. ʽkłosʼ (IEW 1014 n.). Por. 3° *(s)tengh- ʽciągnąć, naprężaćʼ: scs. tęgnǫ, 

tęgnǫti ʽciągnąćʼ, toch. B taṇkṣäm ʽhamuje, powściągaʼ, SO aw. -θaṇjaiieiti ʽciągnieʼ (zob. 

LIV
2 657, bez wzmianki o sténgtis). Aniṭowy charakter wymienionych pierwiastków pie. 

nasuwa przypuszczenie, że lit. akut pojawił się wtórnie. ALEW 975 tłumaczy to tzw. prawem 

Wintera. — Podwójny refleks SZ sting-/stung, zob. stìngti. — SO stang-: stangìntis ʽnapinać 

mięśnie brzuchaʼ, pasistangìnti ʽnapiąć mięśnie (przy porodzie)ʼ, por. łot. stàngât2 ʽmiesić 

glinęʼ. Nomina: į́stanga ʽwytężenie sił, wysiłekʼ, pãstangos f.pl. ʽwysiłkiʼ, stangà a. stánga 

ʽnatężenie, usiłowanie, wysiłek; zaparcie stolca, zatwardzenieʼ, stangùs (zob.). 

 stẽpinti, stẽpinu, stẽpinau stlit., gw. ʽtwierdzić, utrzymywaćʼ (syn. teĩgti), DP ʽchwalić, 

wysławiaćʼ, išstẽpinti DP ʽwysłowićʼ, nustẽpinti ʽzdumiewać sięʼ (gw. nustẽpo ʽwpadł w 

zdumienieʼ, dosł. ʽznieruchomiał, wyprostował się ze zdumieniaʼ, por. GJL II, § 679) — pwk. 

step- przedstawia oddźwięczniony wariant do steb- jak w stembù, stèbti ʽwpaść w podziwʼ 

(stėbstù, nustėbaũ, stėb̃ti ʽosłupieć, znieruchomiećʼ), dur. stebė́tis ʽdziwić sięʼ (zob.). Do pie. 

*stebh- ʽdrętwieć, kostnieć, sztywniećʼ, zob. IEW 1013, LEW 902, ALEW 973. — SO stap-: 

stapìnti (zob.), stabdýti (zob.). — Podwójny refleks SZ stip-/stup- (typ Ti/uT ⇐ TeT), por. 1° 

SZ stip-: stìpti m.in. ʽmarznąć, sztywniećʼ (zob.), 2° SZ stup-: stùplas gw. ʽzdrętwiały, 

sztywnyʼ, ⇒ vb. denom. stuplénti ʽledwie suwać się, słaniać sięʼ; łot. stupe m.in. ʽrózga z 

ułamanym końcem, zużyta miotłaʼ. — Tworzony od st. zanikowego innowacyjny st. pełny 

przybiera postać dyftongiczną, mianowicie dwojaką, por. 1° stip- ⇒ stiep-: stiẽptis ʽpiąć się 

w górę, wspinać sięʼ (zob.), 2° stip- ⇒ steip-: stéipėti, prs. -ėja (war. -i, -a), prt. -ėjo ʽczuć się 

niezdrowym, niedomagać, odczuwać dolegliwości; uskarżać się na co, utyskiwać, kwękać; 

chodzić na czubkach palców; zdychaćʼ, išsistéipėti ʽprzyjść do zdrowia, wydobrzećʼ, ⇒ 

stéipa c. ʽten, kto często niedomagaʼ; steipalėti b.z.a. ʽniedomagaćʼ (to vb. denom. zakłada 
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sb. †steipala). — Neoapofonia stip- ⇒ staip-: staipýtis (zob.). 

 sterblė ̃4 p.a., sterb̃lė 2 p.a. 1. ʽpodołek, wklęsłość, wgłębienie tworzące się w sukni lub 

fartuchu przy unoszeniu brzegów lub siadaniuʼ, 2. ʽpoła, połowa dolnej części ubrania 

rozpinającego się z przoduʼ, 3. ʽmiejsce na nogach siedzącegoʼ (Vienas vaikas ant rankų, 

kitas sterblėj̃ ʽJedno dziecko na ręku, drugie w podołkuʼ). SD «kray szaty, brzeg szaty» (syn. 

kraštas rūbo), «łono u szaty, podołek» (⇒ sterblėtas «łonisty»). War. z samogłoską -a-: 

starblė.̃ Odpowiednik łot. stêrbele2 ʽpodołek; dolny brzeg sukniʼ, war. starbele (anaptyksa e 

do grupy b-l). Bez jasnej etymologii. Būga, RR II, 312 nawiązywał do ros. przest. stérbnutь 

ʽtwardnieć, kostnieć, drętwiećʼ i to powtórzył LEW 902. Z uwagi na to, że grupa lit. -rbl- 

czasem pochodzi z sonoryzacji -rpl- (por. šverblė)̃, warto wziąć pod uwagę porównanie z 

czas. stirp̃ti i rzecz. stùrplis. Synonimami sterblė ̃są padurk̃as, skraĩtas oraz slawizmy palà i 

pripãlas.  

 stérti, stérstu, steraũ (z prvb. nu-, pa-) gw. ʽzesztywnieć, zdrętwieć, osłupieć (ze 

zdumienia, strachu, przerażenia), znieruchomieć, przerazić się; zgrabieć z zimna i wilgociʼ. 

Odpowiednik gr. στερεός ʽtwardy, hartowny, solidny; mocny, silny; okrutnyʼ od pie. *ster- 

(por. Beekes 2010, 1400n.) wskazuje na to, że pierwiastkowa długość i akut są objawami 

specyficznie litewskiego rozwoju. Punktem wyjścia było infigowanie pierwiastka w formacji 

praesentis: *ste-n-r- (por. stęrù przy prt. steraũ, NDŽ), następnie dodanie suf. -sta- wraz z 

towarzyszącą temu metatonią akutową: *stęrstu > *stērstu > stérstu. Syn. stėr̃ti, stėrstù, 

stėraũ ʽzdrętwieć z zimna, ze strachuʼ charakteryzuje się uogólnieniem długości poza 

praesens i brakiem akutu. — SZ stir-: stìrti (zob.). — SO star-: starìnti (zob.). 

 stérva 1 p.a. stlit., gw. 1. ʽpadlina, ścierwoʼ, 2. ʽleniwe zwierzę domoweʼ, 3. ʽpodły 

człowiekʼ (też jako obelga) — zapoż. ze stbłr. stervo n. ʽpadlinaʼ, por. błr. scérva, -y (SLA 

206, LEW 903, PZB 5, 38). War. m. stérvas (m.in. CHB). Akut może być przypadkowy (jak w 

čvértis lub kačérga), ale też może być skutkiem semantycznej adideacji do czas. pastérti, nu- 

ʽzdrętwieć, zesztywnieć, znieruchomiećʼ. — Drw. stervenà ʽpadlinaʼ, war. stervinà, 

stervíena; stervinyčia CGL, LEX ʽdół na padlinęʼ (por. neosufiks w medinýčia, vilkinýčia). 

Vb. denom. stervė́ti lub stérvėti wulg. ʽdługo, bezczynnie leżeć, wylegiwać sięʼ, 2. ʽstarzeć 

sięʼ (Merga neištekėjusi stérvė[ja], t.y. sensta JU ʽNiezamężna dziewczyna starzeje sięʼ. Seni 

bernai, jau sustervėję ʽStarzy kawalerowie, już skapcanialiʼ), stervinė́ti ʽuprzątać padlinęʼ. 

 stib- gw.: stìbilas ʽłodyga, sucha łodyga, prętʼ, stibýna ʽkość goleniowa, piszczel; 

łydkaʼ, stibýnos f.pl. ʽnogi, łydkiʼ (stibýnas pakratýti ʽwyciągnąć nogi, umrzećʼ), ⇒ vb. 

denom. stibýnoti ʽchodzić z gołymi łydkamiʼ; stìbiras ʽsucha gałąź, pręt, łodygaʼ, stìbis 

ʽgoleńʼ, żartobl. ʽpenisʼ (por. pol. prącie n. ts. ⇐ pręt). Cps. stibìkaulis ʽkość goleniowa; 

kość pacierzowaʼ (war. stabìkaulis; por. káulas). — Osnowa stib- przedstawia SZ typu TiT 

⇐ TeT od pwk. steb- (pie. *stebh-), zob. stebė́ti, SO stabdýti. Odpowiedniki bałtyckie: łot. 

stiba ʽkij, pałka, pręt, rózga, wędziskoʼ (⇒ stibât ʽbić, chłostać, sprawiać lanie), stibis ʽmały, 

suchy prętʼ oraz stpr. *stibinis, pis. <scibinis> EV ʽSletebeynʼ, prawdopodobnie ʽbelka 

łącząca płozy sań z siedziskiemʼ (Trautmann 1910, 429; PKEŽ 4, 121: *stibinas). Por. 

intralitewski alternant stip- s.v. stìpinas, stìpti. — Alternatywnym do stib- st. zanikowym jest 

stub-, zob. stùburas. Inaczej LIV
2 592, gdzie przy uwzględnieniu gr. στείβω ʽdeptać (o 

koniach), iść, kroczyćʼ postuluje się wywód z pwk. pie. *stei̯b- ʽsteif machen, fest machenʼ 

(ze znakiem zapytania). — Z bałtyckim pwk. stib- są spokrewnione: 1° scs. stĭblo ʽłodygaʼ 

ob. stĭblĭ, -i m. ts. (stĭblije ʽźdźbła słomy, słomaʼ), stpol. śćbło, ściebła, pol. źdźbło, źdźbła 

ʽucięta część łodygiʼ, ros. stebló, 2° łac. tībia, -ae ʽgoleń; flet, piszczałkaʼ (s-mobile). — 

Neoapofonia steb- ⇒ stib- ⇒ stieb-: stiẽbti, -iù, -iaũ ʽpiąć się w górę, rosnąćʼ, stiẽbtis 

(stiẽptis) ʽwyciągać się ku górze, rosnąć (o dzieciach)ʼ, pasistiẽbti ʽstając na palcach 

wyprostować się, unieść się do góryʼ, nomen: stíebas (zob.). Paralele: kèbti ⇒ kìbti ⇒ 
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pakiẽbti; vepù ⇒ atvìpti ⇒ atviẽpti. — Neoapofonia stib- ⇒ staib-: staibčioti (zob.). 

 styblỹs 4 p.a. gw. 1. ʽłodygaʼ (Arkliai nuėdė avižas, liko tik stybliai ʽKonie zżarły 

owies, zostały same łodygiʼ), 2. ʽogonek liściaʼ, 3. ʽtrzonek ptasiego pióra, stosinaʼ, 4. ʽgałąź 

bez liściʼ. Analiza: styb-lys, gdzie styb- jest osnową werbalną jak w stỹbti ʽpiąć się w górę, 

rozwijać sięʼ (zob.), zaś -lys jest podobne do tego w dyglỹs ʽkolec, cierńʼ (⇐ dýgti). Por. 

krótkowokaliczne stib- w nazwach ʽłodygiʼ (stìbilas) oraz ʽsuchej łodygi, czyli prętaʼ 

(stìbiras). — Vb. denom. stỹblinti ʽo bocianie: stąpać z wolna wielkimi krokamiʼ (syn. 

stỹpčioti, stỹpinti). 

 stỹbti, stỹbsta (*stįbsta), stỹbo ʽo roślinie: piąć się w górę, wzrastaćʼ, išstỹbti ʽwyrosnąć 

chudym i wysokimʼ, nustỹbti ʽo dziecku: zmarnieć, schudnąć; o roślinie: przestać rosnąćʼ, 

prastỹbti ʽprzewyższyć wzrostem, przerosnąćʼ (Vaikas mano jau prastỹbo ʽDziecko już mnie 

przerosłoʼ). War. pisowniany styp-: stỹpti, stỹpsta, stỹpo; drw. stypsóti ʽwystawać, sterczeć, 

np. o roślinie w wodzieʼ. Z opisowego punktu widzenia styb-/styp- stanowi alternant na st. 

wzdłużonym w opozycji do SZ stib- (zob.). Natomiast z historycznego punktu widzenia styb-

/styp- jest dwojaką pisownią dla zdenazalizowanego kontynuanta plit. *stįp-, który został 

odnowiony sufiksem -sta-: *stįpsta : prt. *stibo, inf. *stipti. Rekonstrukcja: *stimbsta ⇐ 

*stimba, prt. *stibo, inf. *stibti. Śladem po infigowanym temacie jest pdg. stim̃bti (zob.). — 

Drw. styblỹs (zob.), stýbra pot. c. ʽktoś chudy i długonogiʼ, stỹbrai m.pl. a. stỹbros f.pl. 

ʽłydki, gołe łydkiʼ, cps. stybakõjis a. styblakõjis ʽkto ma długie i cienkie nogiʼ, też o bocianie 

(por. kója), stybrakõjis pot. ʽdługonogi (bocian, kogut, pies)ʼ. War. styp-: stỹpčioti ʽiść na 

palcach nóg; wspinać się na palcach nóg; starać się podnieść ciężar; kręcić się koło 

dziewczątʼ, stỹpinti ʽiść powoli, wielkimi krokami; iść na palcach nóg, iść po błocie a. rosie 

stąpając jak bocianʼ. Vb. denom. stỹbinti ʽiść wielkimi krokamiʼ, stỹbrinti ʽo bocianie: 

stąpać; chodzić jak bocianʼ. 

 stìčas 2 p.a. żm. 1. c. ʽczłowiek uparty, uparciuchʼ (Koksai stičas gimė, toks i dvės – a 

nepardirbsi ʽTakie uparte się urodziło [zwierzę], i takim też zdechnie, nie przerobisz [go]ʼ), 

2. ʽupór; sprzeczkaʼ (Tik ginčas, tik stìčas dėl to rublelio ʽWciąż tylko sprzeczki o tego rubla 

[dosł. rubelka]ʼ) — nie jest nieprawdopodobne, że stìčas powstało na skutek pewnej zmiany 

w *stikšas. Budowa: *stig-ša-, umotywowana czas. įstìgti ʽzawziąć się, uprzeć sięʼ (zob. 

stìgti III). Taką samą budowę mają mìgšas ʽśpiochʼ ⇐ užmìgti ʽzasypiaćʼ i varg̃šas ʽbiedakʼ 

⇐ varg̃ti ʽcierpieć biedęʼ (pisownia <gš>, <gt> jest etymologiczna). Zmiana *stikšas/*stigšas 

1° mogła być fonetyczna: [stitšas] < [stikšas] – drogą nieregularnej wymiany zwartego 

składnika afrykaty (na to nie mam na razie przykładu kontrolnego); 2° mogła być 

analogiczna: *stikšas/*stigšas ⇒ stìčas – przez uogólnienie zakończenia -čas, które w części 

form tworzących daną grupę derywatów na -š- powstało fonetycznie przez kontrakcję 

spółgłosek t-š na granicy morfemów, por. giñčas, gùčas, krùčas i snùčas (zob. ŽD 315, GJL 

II, § 369). Dotychczasowe tłumaczenia w ogóle nie brały pod uwagę ewentualnego związku 

z czas. įstìgti i były inaczej ukierunkowane. LEW 903, 1087 szukał nawiązania – via s-mobile 

– do adv. týčia ʽnaumyślnieʼ. ŽD 315 wywodził «stìčas iš *stit-šas : statùs, stãčias» (hipoteza 

SZ *stit-, który miałby pochodzić od SP stat-?). Alminauskis (GL 119) utrzymywał, że stìčas 

jest germanizmem, pożyczką z prus.-niem. stietš «eigensinniger Mensch» (ale wtedy byśmy 

się spodziewali nie ì, lecz akutowanej długości: *stýčas, por. šlýpos, špýkis, zýpa). 

Niewykluczone, że jest na odwrót, że to stietš jest lituanizmem przejętym do gwary prusko-

niemieckiej. — Drw. stìčininkas ʽczłowiek upartyʼ. Vb. denom. stìčyti, -iju, -ijau ʽz uporem 

zaprzeczać czemu, z uporem co twierdzić, zaciąć się w uporzeʼ, užsistìčyti ʽupierać się, 

obstawać przy swoimʼ, stičúotis ʽupierać sięʼ. 

 stidénti, stidenù, stidenaũ gw. ʽtrząść się z zimna, drżećʼ (Stidena kaip drugio 

krečiamas ʽTrzęsie się jak w gorączceʼ. Stidẽna senis mėlynas, susitraukęs, susirietęs 
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ʽTrzęsie się siny z zimna starzec, skulony w sobieʼ), SD stidenu «drgam». Interi. stidỹ: Visa 

mėlyna kaip geivaras ir stidỹ stidỹ stidẽna ʽCała sina jak trup i dygocze «stidy stidy»ʼ. Brak 

alternantów †stied-, †staid-. Niejasne. — WSZ stydinė́ti ʽchodzić, obijać się bez zajęciaʼ. 

 stíebas 3 p.a. 1. ʽłodygaʼ (ing stiebų išaugu SD «chwaścieię», syn. stimbiuosi), 2. ʽpień 

drzewaʼ, 3. ʽwysoki słup, masztʼ (DP ʽfilar, słupʼ, SD «słup wspieraiący budowanie», syn. 

stulp̃as), 4. ʽdrzewce sztandaruʼ. Formacja postwerbalna do stiẽbtis ʽwyciągać się ku górze, 

rosnąćʼ, zob. stib- (tam też o SO staib-). Akut metatoniczny? — Drw. stiebẽlis ʽgrdykaʼ, 

stiebỹnė ʽzupa z łodyg buraczanychʼ, stieblỹs ʽłodygaʼ, stíebras ts. Cps. stiebãgumbis ʽbulwa, 

zgrubiała podziemna część łodygiʼ (por. gum̃bas), stiebãlūžė ʽchoroba dotykająca łodygi lnuʼ 

(por. lū́žti), stíebnaris ʽmiędzywęźle, odcinek łodygi między dwoma kolankamiʼ (por. narỹs). 

 stiegarà 3 p.a., stiẽgara 1 p.a. 1. ʽformujące się z puszku pióro ptasieʼ, 2. ʽtwarda część 

pióra ptasiego, dutka ze stosinąʼ, 3. ʽgłówna żyła w liściuʼ — dyftongiczna odmianka wyrazu 

stẽgeras, stegerỹs m.in. ʽdutka pióra ptasiegoʼ (SO stãgaras). Zob. też stygà. Por. sufiks w 

kaukarà, skiedarà i nugarà. Zastąpienie pwk. steg- przez stieg- można łączyć z 

neoapofoniczną regułą e ⇒ ie, por. jẽzas, jẽzdas ⇒ jiẽzas, jiẽzdas. 

 stíegti, stíegiu, stíegiau ʽkryć dach luźną, niewiązaną słomą; kłaść strzechęʼ, įstíegti 

ʽzużyć na pokrycie dachu (o dużych snopach słomy)ʼ, pérstiegti ʽpokryć dach na nowoʼ. 

Nawiązanie łot. stiedzêt ʽkiełkować, puszczać pędy, piąć się – o chmielu, dzikim winieʼ. Pwk. 

pb. *stei̯g- < pie. *(s)tei̯g-/*(s)tig- ʽkłuć, przekłuwać; być spiczastymʼ (LIV
2 592), por. wed. 

téjate ʽjest ostry, przeszywaʼ. Jako znacz. etym. trzeba chyba przyjąć dla stíegti ʽwtykać 

słomęʼ. Pochodzenie intonacji nieznane. Inaczej LEW 904, gdzie postuluje się powiązanie 

stíegti ze steĩgtis m.in. ʽspieszyć się, starać sięʼ. — SZ *stig-: ślad w formach na st. 

wzdłużonym, por. łot. stīdzêt, -ẽju ʽ(o roślinach) piąć się, kiełkować; wyciągać się na 

długośćʼ, stîga ʽpęd czepny u chmieluʼ, stîga ʽozdoby wyszywaneʼ (dosł. wykłuwane igłą). 

Por. gr. στίζω < *stig-i̯ō ʽnakłuwać, tatuować, piętnować, wypalać znak na czole; 

powodować kłujące bóleʼ, στίγμα n. ʽwytatuowany na skórze znak, piętno; cętka, plama na 

skórzeʼ, στιγμός m. ʽukłucie, żgnięcieʼ, στικτόπους ʽo cętkowanych nogachʼ, goc. stiks, stwn. 

stih ʽukłucie, sztychʼ, łac. īnstīgō, -āre ʽpodżegać, podniecać, poduszczaćʼ, īnstinguō, -ere 

ʽpodniecać, pobudzaćʼ, distinguō -ere ʽbarwić, malować; rozróżniać, wyłączaćʼ. — Co do 

znacz. ʽkryć dachʼ por. scs. strěxa, ros. strexá ʽstrzecha, dach słomianyʼ wobec czasownika 

lit. streĩgti ʽwetknąć, wsadzićʼ. — Drw. stiegė ̃ ʽdachówka; gontʼ (war. stiegėlė,̃ stieglė)̃, 

stiẽgius a. stiegìkas ʽkto się zajmuje kryciem dachów, strzecharzʼ, stíegtas ⇒ stiegtìnis stógas 

ʽdach kryty strzechąʼ. 

 stiẽptis, stiepiúos, stiepiaũs ʽwyciągać się, piąć się w górę (o gałęzi), wyprężać się, 

prostować się, stawać na palcach nógʼ, DP ʽwynosić się, wspinać się; przeciwić sięʼ, SD «pnę 

się; sadzę się; wsadzam się na co; kaszę się na co», atsistiẽpti ʽwspiąć się na palcach nógʼ. 

Niezwrotne atstiẽpti ʽwyprostować (nogi), postawić pionowo; zadrzeć (ogon)ʼ. Por. łot. 

stìept, -ju, -u ʽrozciągać, wydłużać; z trudem nieść, taszczyćʼ. Dwuznaczne. Po pierwsze 

stiep- może być war. do stieb- jak w stiẽbtis ʽpiąć się ku górze, rosnąćʼ (zob. stib, stíebas). 

Po drugie można widzieć w stiep- innowacyjną formę SP/SE, którą dotworzono do SZ stip- 

(zob. stìpti), pochodzącego z redukcji pwk. step- (zob. stẽpinti). Ciąg derywacyjny stiep- ⇐ 

stip- ⇐ step- ma paralelę w formach líegti, viẽpti. Osobno zob. tiẽpti. LIV
2 594 i ALEW 976 

rekonstruują pie. *stei̯p, mianowicie przy uwzględnieniu łac. stīpes, -itis m. ʽkół, pień 

drzewa; klocʼ jako comparandum. LEW 904n. bez jasnego stanowiska. — SO staip-: staipýtis 

(zob.). 

 stygà 2, 4 p.a. ʽstrunaʼ : łot. stîga ʽłodyga, pęd czepny chmielu; drut metalowy, strunaʼ. 

Podejrzewano zapożyczenie z ukr. styh ʽstrunaʼ (Brückner 1877, 137, 185, LEW 905), ale to 
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może być ghost-word. ME III, 1075 dopuszczał apofoniczne pokrewieństwo ze stieg- jak w 

stiegarà m.in. ʽtwarda część ptasiego pióraʼ, łot. stiegra ʽścięgno, cięciwaʼ (por. ýla : íetis; 

plýšti : plíešas). Zob. też Būga, RR II, 395. — Vb. denom. stygóti ʽgrać na instrumencie 

strunowymʼ, stygúoti ʽstroić skrzypceʼ. 

 stìgti I, stingù, stigaũ gw. ʽspokojnie pozostawać w pewnym miejscuʼ (Jis nei stinga 

nei rimsta. Nustik, pasėdėk ramiai! Tu nepastingi nė kiek), już stlit. (BRP) — ingressivum z 

prs. infigowanym od SZ stig- do *steig-, por. pie. *stei̯gh-/*stigh- ʽstąpać, kroczyćʼ (LIV
2 

593), zob. s.v. steĩgti. Odpowiednik łot. stigt, stìegu, stigu ʽgrzęznąć, zapadać się w bagnie, 

błocieʼ, iter. stigât, -ãju ʽiść na przełaj, brnąć przez zboże a. wysoką trawęʼ (war. stiguôt); 

nomina: stiga ʽścieżka; przesieka w lesieʼ, stigznis ʽgrząskie miejsce na łące lub na bagnieʼ, 

stigums ʽkałużaʼ. — Litewskie znaczenie pwk. stig-: ʽspokojnie pozostawać w pewnym 

miejscuʼ jest prawdopodobnie innowacją, która ma swe źródło w złożeniu z negacją: *ne-

stigti ʽnie ruszać się, pozostawać nieruchomymʼ. — Do łot. stiga ʽścieżkaʼ nawiązuje w 

germańskim stwn. steg, nwn. Steg m. ʽkładka, wąska ścieżkaʼ (pgerm. *stigaz), zaś w 

słowiańskim *stĭga, por. scs. stĭdza ʽτρίβους, τροχιάʼ, sch. stàza, słń. stezà, stczes. stzě, stpol. 

stdza a. sdza, gen.sg. stdze ʽścieżkaʼ (zdrob. stedzka, stecka). Zob. BSW 285n., REW III, 8n., 

ESJS 898, LEW 905, EWD 1350, 1353. — Drw. strus. stĭzja, ros. stezjá ʽścieżka, dróżkaʼ, czes. 

stezka, stpol. stedzka, stecka. — Psł. *stĭgna: scs. stĭgna ʽulicaʼ (pl. ʽrynekʼ), strus. stĭgna, 

ros. stógna ʽplac, ulicaʼ, słń. stegnȅ, -gȅn f.pl. ʽogrodzony wygon dla bydłaʼ, stchorw. stagna 

ʽścieżkaʼ, stpol. ściegna a. stegna ʽścieżka, zwł. droga do wypędzania bydła na pastwiskoʼ. 

War. scs. stĭgda ʽulicaʼ jest kontynuowany w bg. przest. stŭgdá ʽrynek, plac targowyʼ, zob. 

ESJS 898 (tam też o psł. *stĭga: ros. gw. stegá, ros. pot. stëžka, pol. ścieżka). Por. jeszcze SZ 

gr. στίχος m. ʽrząd, szereg żołnierzyʼ, SP goc. staiga ʽścieżka, drogaʼ. — WSZ styg-: stýgti 

(zob.). 

 stìgti II, stingù (war. stengù, stigstù), stigaũ ʽbrakować, nie wystarczaćʼ, prs. impers. 

stiñga ʽjest brak, brakuje, nie starczaʼ, cps. nustìgti ʽustać, przestaćʼ, pastìgti ʽnieco 

zabraknąć; stracić (kogoś bliskiego)ʼ, pristìgti ʽzabraknąć, nie wystarczyćʼ, syn. pristókti 

(Pristigom grūdų duonai. Man pristigo pinigų) — ingressivum z prs. infigowanym od SZ 

stig- ⇐ steig-, por. steĩgtis ʽstarać sięʼ. Nomina: stìglius ʽbrak czegoʼ zam. *stigius (tak GJL 

II, § 172, por. neosuf. -lius w ìšteklius, spiẽtlius), stigù ʽjest brak, brakujeʼ (Jam visko stigù: 

ir duonos, ir pinigo, ir proto ʽJemu wszystkiego brakuje: i chleba, i pieniędzy i rozumuʼ). — 

WSZ styg-: stygáuti ʽnie mieć czego, odczuwać brak, niedostatekʼ, stýgoti, -ju, -jau 

ʽbrakować czegoʼ, nomen: príestygis ʽbrak czego, niedostatekʼ (⇐ pristìgti), stỹgius ts. — 

Neoapofonia SZ stingù ⇒ SP/SE stengù: Pavasarį, būdavo, vis pristeñgam visų galų 

ʽWiosną, bywało, brak nam wszystkiegoʼ. Aš tai greit pristengù kantrybės su vaikais ʽJa to 

szybko tracę cierpliwość do dzieciʼ. Paralele: stimpù ⇒ stempù i sklindù ⇒ sklendžiù. 

 stìgti III, stingù, stigaũ, zwykle įstìgti ʽzawziąć się, uprzeć się coś zrobićʼ (Aš įstigaũ 

padaryti pagal savo norą ʽUparłem się, żeby [to] zrobić po swojemuʼ). Od tego drw. stìdas 

(zob.). Refl. įsistìgti 1. ʽwpatrywać sięʼ (Tik sėdi nejudėdama, įsistigusi į Adomą ʽTylko 

siedzi nieruchomo, zapatrzona w Adamaʼ), 2. ʽuparcie coś twierdzićʼ. Niejasne. Drogi, 

którymi poszło semantyczne zróżnicowanie czasowników stìgti I, II i III, nie zostały jeszcze 

szczegółowo przebadane. 

 stýgti, stýgstu, stýgau ʽstać, siedzieć w jakimś miejscu, spokojnie zachowywać sięʼ, 

apstýgti ʽucichać – o wietrzeʼ, nustýgti ʽuspokoić się, opanować się; powstrzymać sięʼ, 

pastýgti ʽpobyć w stanie spokojuʼ — pdg. zbudowany na neopwk. styg-, wyabstrahowanym z 

formy prs. stýgstu. Ta ostatnia powstała ze *stįgstu < *sting-stu, czyli z nawarstwienia się 

suf. -sta- na temat infigowany, por. prs. stingù do stìgti I ʽcierpnąć z zimna, drętwieć, 

sztywniećʼ (zob.). Paralele: drỹkti ob. drìkti; nỹkti ob. nìkti; slỹpti ob. slìpti. — Drw. stýgoti, -
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ju, -jau ʽtrwać w pewnym miejscu, znosić co, wytrzymywaćʼ (Toks šaltis, kad lauke negali 

stýgoti ʽTaki mróz, że nie można na dworze wytrzymaćʼ), išstýgoti ʽwytrwać jakiś czas bez 

ruchuʼ (por. łot. stigt ʽutkwić, ugrzęznąć, np. w błocieʼ), stygsóti ʽwystawać ponad jakąś 

płaszczyznę, sterczeć; widniećʼ (Kas ten netoli miško stygso? ʽCo tam pod lasem sterczy?ʼ). 

 stìklas 4, 2 p.a. 1. ʽszkłoʼ (SD «skło»), 2. ʽszybaʼ, 3. ʽklosz w lampie naftowejʼ — 

zapoż. ze strus. stĭklo n. ʽszkłoʼ, por. ros. stekló, -á (błr. šklo, -a jest polonizmem). Łot. stikls 

ʽszkłoʼ ⇐ strus. stĭklo (war. stikla, stiklis). Stpr. sticlo EV może być slawizmem albo 

lituanizmem. Zob. Būga, RR III, 765, SLA 206, ZS 53, LEW 905n., ALEW 976. Por. stpol. 

śćkło, śkło, skło, czes. sklo, dłuż. škla, < psł. *stĭklo, zapożyczone z goc. stikls m. ʽpuchar, 

kielichʼ. BSW 286 cofa czas zapożyczenia aż do epoki pbsł., czemu sprzeciwia się m.in. REW 

III, 9. Zob. też Pronk-Tiethoff 2013, 146n. — Drw. stiklaĩnis ʽsłoikʼ, stiklẽlis ʽkieliszekʼ, 

stiklìnė ʽszklankaʼ (SD «sklenica»), stiklinýčia 1. ʽduża szklankaʼ, 2. ʽpółka na szkłaʼ, 3. 

ʽhuta szkłaʼ, SD «huta sklana», stiklinyčia didė SD «kurowa sklenica» [ʽduże naczynie 

szklaneʼ] (syn. stiklinė didė), stiklinykas SD
1 «śklarz», stikliõrius a. stiklõrius ʽszklarzʼ (por. 

sufiks w błr. škljar, -á), stikliùkas 1. ʽkieliszekʼ, 2. ʽsłój, słoik, np. na ogórkiʼ, 3. stikliùkai 

m.pl. ʽkraciasty wzór na tkaninieʼ, stìklius ʽszklarzʼ, cps. nosstikliai m.pl. CGL ʽokulary, 

Brilleʼ (dosł. ʽszkła na nosʼ, por. nósis). Vb. denom. stìklinti ʽwprawiać szyby, szklićʼ, 

stiklúoti ʽszklić; oprawiać w szkłoʼ. 

 stim̃bti, stim̃bsta, stim̃bo ʽdrewnieć, wyrastać w łodygęʼ, stimbstu SD «kołowacieię, w 

koł rostę, głąbieię», refl. stimbiuosi SD «chwaścieię» (syn. ing stiebu išaugu). Osnowa stimb- 

jest prawdopodobnie formą SZ, którą dotworzono do neopwk. stemb- (neoapofonia im ⇒ 

em), por. stem̃bti ʽdrewnieć, wyrastać w łodygę; nabierać ciała, grubiećʼ (zob.). Gdyby 

osnową czasownika był pwk. stib-, to pdg. brzmiałby *stìbti, *stim̃ba, *stìbo. Drw. stìmbas 

ʽłodygaʼ (por. syn. stémbas, stam̃bas), stimburỹs ʽogon bez włosów, nasada ogonaʼ. Zob. też 

stìmti. — Zapoż. litewskie w błr. gw. scimbúr, cymbúr ʽłodyga, twarda łodyga, badylʼ (ĖSBM 

13, 99) i pol. gw. stymbun, strymbun ʽtwarda, nadmiernie wyrośnięta łodyga, np. u kwitnącej 

cebuliʼ (Zdancewicz 349). — Oboczną formą st. zanikowego jest tu stumb-, por. stum̃bras I 

ʽnasada ogonaʼ, łot. stum̃burs ʽpniak; głąb w kapuścieʼ. — Z uwagi na możliwość 

fonetycznego rozwoju stim̃bsta > *stįpsta > stỹpsta (pisane też stỹbsta) trzeba tu dołączyć 

pdg. oparty na neopwk. styp-/styb-: stỹpti, stỹpsta, stỹpo ʽrosnąć, piąć się w góręʼ, nustỹbti 

ʽrosnąć cienko, marnieʼ, stypsóti ʽwystawać, sterczeć, np. o roślinie w wodzieʼ; stỹbti, 

stỹbsta, stỹbo ʽpiąć się w górę, rozwijać sięʼ, išstỹbti ʽwyrosnąć cienkim i wysokimʼ, nustỹbti 

ʽzmarnieć, schudnąć; przestać rosnąć (o zagłuszanej roślinie)ʼ. NB. Z opisowego punktu 

widzenia można morfem styb- traktować jak WSZ do stib- (zob.). Nomen: styblỹs m.in. 

ʽłodyga, gałąź bez liściʼ (zob.).  

 stimpsóti, stim̃pso, stimpsójo gw. ʽsterczeć, wystawać; tkwić; leżeć; siedzieć a. stać bez 

zajęciaʼ — durativum na -so- od neopwk. stimp, wyodrębnionego z prs. stimpù do stìpti 

(zob.). — Z innymi sufiksami: stim̃pinti ʽodchodzić po zganieniu, odchodzić zawstydzonymʼ, 

nustim̃pinti ʽodejść powoli, leniwieʼ, stimpinė́ti ʽchodzić bez celuʼ, stìmplioti a. stimplióti ʽz 

trudem unosić, dźwigać; iść wolno, wlec sięʼ. 

 stìmti, stìmstu, stìmau gw. ʽrosnąć, dorastaćʼ (Merga trisdešimties metų jau yra 

sustimusi, t.y. sumitusi, suaugusi JU ʽTrzydziestoletnia dziewczyna jest już dorosłaʼ). Drw. 

sustimė́ti, -ju, -jau ʽwzmocnić się (o kimś powracającym do zdrowia)ʼ, perstiminė́ti 

ʽbezczynnie spędzić czas, przeleniuchowaćʼ. Niejasne. Przy założeniu, że stim- jest 

obocznym do stum- refleksem SZ (SP *stem-), możliwe byłoby zbliżenie ze stumiù, stùmti 

ʽpchać, trącaćʼ (zob.), ale na przeszkodzie stoi rozbieżność znaczeń obu czasowników. 

Bardziej prawdopodobne wydaje się przypuszczenie, że stìmti jest fonetycznie 

uproszczonym wariantem do *stimpti, zob. stim̃bti ʽdrewnieć, wyrastać w łodygęʼ (akut bez 
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objaśnienia). 

 stìngti, stìngstu, stìngau 1. ʽkrzepnąć, zastygać (o wosku, tłuszczu)ʼ, 2. ʽtracić czucie, 

drętwieć, cierpnąć z zimnaʼ, łot. stiñgt, stingstu, stingu ʽkrzepnąć, sztywniećʼ — inchoativum 

z prs. na -sta- od SZ sting- ⇐ steng-, por. sténgtis m.in. ʽwysilać się, wytężać sięʼ. Cps. 

nustìngti ʽustać, przestaćʼ, SD <sustinksta> = sustìngsta «zsiada się mlekoʼ, sustingįs pienas 

SD «zsiadłe mleko». — Drw. stingìnti caus. ʽdoprowadzać do krzepnięciaʼ, łot. stiñdzinât 

ʽrobić sztywnymʼ. Nomina: į́stinga ʽnatężenie, naprężenie siłʼ, stingìmas ʽdrętwienie, 

twardnienieʼ, sustingimas SD «zsiadanie mleka», łot. stings ʽsztywnyʼ; lit. stingrùs ʽprężny, 

sprężystyʼ : łot. stiñgrs ʽnaprężony, wyprężony, sztywny, surowy; srogi (o mrozie)ʼ; 

stingulỹs ʽodrętwienie, apatiaʼ, łot. stiñdzenis ʽwielkie zimnoʼ. — Obocznym do sting- 

refleksem SZ było tu stung-, por. stungỹs ʽnieudolny człowiekʼ, stùngis ʽstary, tępy nóż; nóż 

szewski; ostrze nożaʼ, SD «kozik» [ʽskładany nożyk o śpiczastym ostrzuʼ]. Zob. Būga, RR II, 

261 (z paralelami na dwoistość in/un < *ṇ), LEW 932, ALEW 984. Ze słowiańskiego por. 

*tǫgŭ ʽnaprężony, sztywnyʼ (⇒ ʽtwardy, tęgi, otyłyʼ): pol. tęgi, czes. tuhý, ros. tugój, słń. tȏg 

(zob. Boryś 631, bez form bałt.; brak w BSW). 

 stìnta 1 p.a. ʽstynka, ryba jeziorno-rzeczna, Osmerus eperlanusʼ, 2. ʽwszelka mała 

rybaʼ (war. stìntė) — ze zmianą rodzaju zapożyczone z nwn. Stint m. (GL 119). N. rz. 

Stiñčius, n.jez. Stintìnė. — War. stìnka 1 p.a. ts. (Lydekių, ešerių yra, stìnkų tai mažai ʽSą 

szczupaki, okonie, ale stynek [jest] małoʼ) — zapoż. z pol. stynka.  

 stýpčioti, stýpčioju, stýpčiojau (war. stypčióti) 1. ʽchodzić wielkimi krokami; chodzić 

podnosząc wysoko nogi, stąpać jak bocianʼ, 2. ʽchodzić na palcach; wspinać się na palcach 

nógʼ, 3. ʽusiłować podnieść coś ciężkiegoʼ, 4. ʽkręcić się koło kogo albo koło czegoʼ — 

czasownik na -čio- od interi. stýp, stỹp o chodzeniu wielkimi krokami; o wspinaniu się na 

palcach. — Od pokrewnej interi. stìp o chodzeniu drobnymi kroczkami (Senutė stip stip su 

lazdike pasiremsčiuodama atskubėjo) pochodzi czas. stipénti ʽchodzić drobnym krokiem; 

stąpać na palcachʼ. 

 stìpinas 3 p.a. 1. ʽszprycha w kole wozowym, pręt łączący piastę z dzwonem, z obręczą 

kołaʼ, 2. gw. ʽpoprzeczny drążek, szczebel w drabinieʼ. SD «szpica u koła», ratas be stipinų 

SD «kołko bez szpic, całkowate, iako v skrziń, v taczek» [ʽkoło bez szprychʼ]. Pl. stipinaĩ 

ʽsłupki wpuszczone w płozy sań, tzw. słupice, stramyʼ. Analiza: stip-ina-, 

substantywizowany przymiotnik, urobiony od czas. stìpti m.in. ʽkostnieć, sztywniećʼ (por. 

BSW 287). Paralele: kùpinas, mìšinas, sklìdinas. Z innym sufiksem: łot. stipe̦ns ʽpalik, słupek 

wpuszczony w płozę sań, tzw. stramʼ (LEW 907). Por. bliskoznaczne stìbilas s.v. stib-. — Lit. 

wyrazowi odpowiada w słowiańskim derywat od pwk. stĭp-, por. strus. stĭpica ʽdrewniana 

szprychaʼ (war. stŭpica), ros. spíca ʽszprycha w koleʼ, gw. ʽpręt do robót ręcznych, drzazgaʼ, 

ukr. spýcja, błr. spíca ʽszprychaʼ, sch. spȉca, stczes. stpicě (⇒ czes. špice), głuż. stpica a. 

stvica, pol. przest. śpica ts. Por. REW II, 708, ALEW 976. — Morfem stip- stanowi st. 

zanikowy typu TiT ⇐ TeT od pwk. step-/steb-, zob. stib-, stẽpinti. Oboczny refleks SZ z 

samogłoską u, stup-: stùplas ʽzdrętwiały, sztywnyʼ, łot. stupe m.in. ʽrózga z ułamanym 

końcem; zużyta miotłaʼ, stupurs ʽmały kawałek drewna; zużyta miotłaʼ. Tu też ros. stópka 

ʽdrewniany gwóźdźʼ, gw. ʽszprycha; drzazgaʼ < psł. *stŭpŭka (zob. REW III, 19)599.  

 stiprùs, -ì 4 p.a. 1. ʽmocny, silnyʼ, 2. ʽzdrowy, wydolny (o sercu), odporny (organizm), 

 
599 NB. 1. Gr. στύπος, -εος n. ʽpień, łodygaʼ nie powinno być w tym związku wspominane, ponieważ ze 

stanowiska greckiej apofonii stup- nie może być st. zanikowym do pwk. *step- (zob. stẽpinti). — NB. 2. Z 

uwagi na to, że formuła step- ⇒ stip- opisuje specyficznie bałtycką innowację apofoniczną, nie można 

stìpinas wstawiać w porównanie z łacińskimi formami stipula ʽźdźbło, słomaʼ, ani stīpes, -itis m. ʽkół, pień 

drzewa, klocʼ.  
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3. ʽtwardy, sztywny, trwały, należyty, pożądanej jakościʼ, 4. ʽsilnie się objawiający, mocny 

(w smaku), duży (mróz)ʼ, 5. gw. ʽmajętny, bogatyʼ, 6. gw. ʽdobrze ubity (o drodze)ʼ, 7. gw. 

ʽciężki (o glebie), gliniastyʼ. Z odnowienia starszej formy stipras SD «krzepki», przen. 

«mężny, męski» : łot. stiprs ʽkrzepkiʼ. Prymarne adi. vb. *stip-ra- od SZ stip-, por. stìpti 

m.in. ʽtężeć, sztywniećʼ. Paralele: tìkras ⇐ tìkti; mìšras ⇐ mìšti. Znacz. etym. ʽzakrzepłyʼ, 

stąd ʽzwarty, sztywnyʼ ⇒ ʽtwardyʼ ⇒ ʽmocnyʼ. — Z innym sufiksem: stpr. postippin ʽcały, 

ganzʼ, postippan adv. ʽcałkiem, garʼ (por. Trautmann 1910, 406, PKEŽ 3, 332n., LAV 287n.). 

— Drw. stipréiva c. ʽsiłaczʼ, stiprýbė ʽmoc, siła, potęgaʼ, SD «męstwo» (syn. vyriškystė). Vb. 

denom. stiprė́ti, -ju, -jau ʽwzmacniać się nasilać sięʼ, stìprinti ʽkarmić, wzmacniać (ciało, 

zdrowie), nasilać, potęgowaćʼ.  

 stìpti, prs. stimpù (war. stempù, stimpstù, stypstu < *stįpstu), prt. stipaũ 1. ʽzdychać (o 

psie, kurze, świni)ʼ, 2. ʽo człowieku: Stim̃pa nevalgęs ʽCierpi głódʼ, 3. przen. ʽcierpieć 

zimno, marznąćʼ, 4. ʽtężeć, kostnieć, sztywniećʼ (SD stimpu, kietu tumpu «drętwieię, 

twardnieię»), įstìpti ʽskostnieć z zimna, stężeć, zesztywniećʼ, išstìpti ʽzdechnąć, wyzdychaćʼ, 

też ʽzgłodniećʼ (Išstipau kaip šuo valgyti ʽZgłodniałem jak piesʼ), pastimpu SD «martwieię, 

nie czuię się» (syn. apmirštu, nesijaučiu). Odpowiednik łot. stipt, stipstu (war. stīpu), stipu 

ʽsztywnieć, wyciągać się, prostować sięʼ. — Neopwk. stimp-: stimpsóti (zob.). — Morfem 

stip- to refleks st. zanikowego typu TiT ⇐ TeT do pwk. step-, zob. stẽpinti, stapìnti. Również 

w słowiańskim widać infigowanie pwk. *stip- lub *step-, por. osnowę prs. *stęp- do inf. 

*stepti (znacz. etym. jest trudne do sprecyzowania). Ta osnowa leży u podstawy derywatu na 

SO *stǫp-i-, por. scs. stǫpiti, stǫpljǫ ʽiść, kroczyćʼ (⇒ stǫpati), ros. stupítь, stupljú ʽstąpnąćʼ, 

stupitь čérez poróg ʽprzestąpić prógʼ (⇒ stupátь), czes. przest. stoupit ʽwstąpićʼ, stpol. stępić 

ʽwejść, postawić nogęʼ, pol. nastąpić, postąpić (⇒ stąpać). Nieco inaczej BSW 287 

(*stimpō). Zob. też Boryś 577, s.v. stąpić. Dalsze nawiązanie w łac. stīpō, -āre ʽskładać 

razem; napchać, stłoczyć; otoczyć gromadnieʼ, stīpes, -itis m. ʽkół, pień drzewa, klocʼ (< 

*stei̯p-, por. de Vaan 588) oraz w śrwn. stīf ʽsztywny, wyprostowanyʼ. Zdaniem Borysia 

106n. i Mańczaka 34 ma tu jeszcze należeć pol. ćpać ʽjeść żarłocznieʼ, czes. cpát ʽpchaćʼ < 

psł. *cĭpati ob. *stĭpati (Rejzek 108: raczej onomatopeiczne). — Drw. stìpena a. stipnà 

ʽpadlinaʼ, stipìmas ʽdrętwienie z zimna, zdychanieʼ, stìpinas (zob.), stiprùs (zob.), sùstipa a. 

sū́stipa ʽktoś zmarznięty; leńʼ, sustìpėlis ʽzmarźluch; gamoń, niedołęgaʼ, cps. musiãstiplis 

bot. ʽmuchomor, Amanitaʼ (por. musė,̃ mùs-mirė). — WSZ styp-/styb-: stỹbti, stỹbsta 

(*stįbsta < *stimbsta), stỹbo ʽmarznąć, drętwieć, twardnieć; zamarzać – o wodzieʼ. Obok 

tego stỹpti, stỹpsta, stỹpo ʽrosnąć, wyciągać się ku górzeʼ jako wariant do stỹbti (zob.). 

Nomina: stypỹnės f.pl. ʽszczudłaʼ, cps. vienstỹpis (zob.). 

 stỹras 2 p.a. stlit., gw. ʽster łodzi, statkuʼ — zapoż. ze stbłr. styrъ, por. błr. gw. styr, 

štyr (PZB 5, 7 i 503) ⇐ stpol. styr (⇐ śrwn. stiure, por. nwn. Steuer n.). War. styrius (m.in. w 

CHB). Zob. też SLA 206, POLŽ 597. Jako drugie źródło trzeba uwzględnić prus.-niem. štīər, 

por. śrdn. sture, stur n. (GL 120, LEW 908, Čepienė 135). — Drw. styrnykas PK, SD ʽsternikʼ 

⇐ stbłr. styrnikъ ⇐ stpol. styrnik (war. stỹrinykas, stỹrininkas, štỹrininkas). — War. 

sturenykas BRB ʽszyper, Schiffsherrʼ (PAŽ 444; brak w LKŽ i ALEW), gdzie stur- jak w śrdn. 

sture ʽsternikʼ (dn. sturmann ʽSteuermannʼ); suf. -enyk- alternuje z -inyk-. — Cps. štỹrūdelis 

ʽuchwyt steruʼ < *štyr.rūderis ⇐ prus.-niem. štīr.ruder, por. nwn. Steuerruder n. Vb. denom. 

stỹryti, -iju, -ijau ʽsterować łodzią, statkiemʼ (⇒ stỹrytojas ʽsternikʼ), war. štỹryti, stỹrinti, 

styriúoti. — War. stuirė BRB ʽsterʼ (⇒ stuiryti ʽsterowaćʼ; PAŽ 473n. czyta štuirė): z uwagi 

na ui wypada przyjąć niemiecki war. gw. stür jako źródło. Zob. też rū́delis. 

 stirksóti, stirk̃so, stirksójo gw. 1. ʽsterczeć, wystawać ponad jakąś powierzchnię (o 

drzewie, kołku, uciętych łodygach na rżysku)ʼ, 2. ʽstać długo i bezczynnie; stać na zimnie 

(np. o pastuchu)ʼ — czasownik na -so- od interi. stirk̃, por. Katinas, uodegą kai kartelę 
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pastatęs, stirk̃ stirk̃ stirk̃ keliu ʽKot, podniósłszy [swój] ogon jak tyczkę, kroczy drogą s. s. 

s.ʼ. Nie ma bezpośredniego związku ze stýroti ʽsterczećʼ. 

 stìrna 1 p.a. ʽsarna, Cervus capreolusʼ. SD 1. «koza dzika, skalna», 2. «sarna». Z 

obocznym tematem: stirnia BRP. Odpowiednik łot. stirña ʽsarnaʼ. Obok tego stłot. *sirna 

(ME III, 1074), co zgadza się z psł. *sĭrna, strus. sĭrna ʽδορκάςʼ, sch. sŕna, ros. sérna, ukr. 

serná, czes. srna, głuż. sorna, pol. sarna, gw. siarna, < pbsł. *širnā. Akut w lit. stìrna 

wskazuje na formację vṛddhi, *šīrn-ā, dla której punktem wyjścia mogła być osnowa 

masculini *širna- < pie. *ḱṛ-no- (por. stosunek vìlkė ʽwilczycaʼ ⇐ vilk̃as ʽwilkʼ), zob. 

Vaillant IV, 22. Pierwiastkowa spółgłoska *h2 w rekonstrukcie *ḱṛh2-neh2- (por. Derksen 

2008, 485: *śírʔnaʔ) nie ma dobrego oparcia w materiale porównawczym. BSW 260 wahał 

się między rekonstrukcją pbsł. *sirnā- i *širnā-. Zmiana nagłosu *š- na st- stanowi 

niewyjaśnioną kwestię. Werner, Balt XXVI:1, 1990, 54n. rekonstruował *sṛ-nó- jako drw. od 

pwk. *ser- ʽczerwonyʼ. Por. przegląd literatury w ESJS 872, LEW 909 i ALEW 977. Czy wyraz 

ten był związany z tabu myśliwych (por. lū́šis wobec słow. rysĭ ʽryśʼ)? Praforma ie. *ḱṛn-o-, 

a to z uwagi na pwk. *ḱṛ- : *ḱer- (IEW 574n.), który jest dobrze poświadczony w nazwach 

ʽroguʼ i – przez metonimię – w nazwach zwierząt rogatych. Z suf. -n- mamy tu germ. 

*hurna- ʽrógʼ (goc. haurn, stang. horn, nwn. Horn), łac. cornu, -ūs n. ʽrógʼ (starsza osnowa 

na *-o-, zob. de Vaan 136 .), gr. κάρνος < *ḱṛno- w glosie κάρνος·βόσκημα·πρόβατον Hes., 

κραγγών n. ʽkrewetkaʼ (znacz. etym. ʽistota rogataʼ?). Z innymi sufiksami: łac. cervus, -ī 

ʽjeleńʼ (*ḱṛ-u̯o-), stpr. sirwis EV ʽsarna, Ree [Reh]ʼ (*ḱṛu̯-i̯o-), sti. śṛ́ṅga- m. ʽrógʼ < *ḱṛn-go-

. Dla pbsł. *širnā- odtwarza się znacz. etym. ʽzwierzę rogateʼ, z substantywizacji adi. ʽrogaty, 

z rogamiʼ. Paralele: ragìngis ʽrenifer; zwierzę rogateʼ ⇐ rãgas ʽrógʼ : stpr. ragingis EV 

ʽjeleń, Hircz [Hirsch]ʼ. — Drw. stirnáitė ʽsarenkaʼ, stirnelė SD
1 «sarnka», stirnū́tis ʽsarenkaʼ, 

stirníenė ʽłaniaʼ, stirnìkės f.pl. ʽpodlotki, dziewczęta w wieku 13-14 latʼ, stirñinas ʽsamiec 

sarny, koziołʼ, stirniõtė ʽsarna średniej wielkościʼ, stirñius ʽkłusownikʼ, stirnočià ʽłaniaʼ. 

Cps. stìrnakojis ʽbat z trzonkiem zrobionym z sarniej nogiʼ (por. kója), stirnakõjis, -ė ʽktóry 

ma cienkie i długie nogi; szybkonogiʼ, stirñtekis ʽsamiec sarny, koziołʼ (por. tẽkis). — Nazw. 

Stìrna, Stirñius (Stirnauskas b.z.a., Stirnãvičius). N. rz. Stìrna 2x, Stirnė,̃ n.jez. Stirnãvas. 

N.m. Stìrniai 2x, Stirniaĩ, Stirnìnė 2x, Stìrniškiai 4x. 

 stýroti, stýro, stýrojo ʽsterczeć, wystawać ponad jakąś powierzchnię; być w stanie 

wyschniętym, zesztywniałym, skostniałymʼ. War. akc. styróti, stỹro, -ójo. Oboczny pdg. z 

suf. -ė-/-i-: styrė́ti, stỹri (war. styrė́ja), styrė́jo ts., stlit. ʽtkwić w czymʼ (Tavimp nodieja, 

tavimp dūmos mano styri visos PK 10325 ʽW tobie nadzieja, w tobie myśli moje tkwią 

wszytkiʼ). W innym znaczeniu SD styri «ochapia mi się kto abo co» [ʽwydaje mi się 

podobnym do czegoś już widzianego, znanegoʼ, SPXVI]. Może to być vb. denominativum od 

zanikłego adi. vb. *stýras < *stiH-ró- ʽzakrzepłyʼ. Pwk. *sti̯eH- ʽtężeć, sztywniećʼ (LIV
2 

602): wed. styā́yate ʽkrzepnie, zastygaʼ, gr. σῶμα n. ʽciałoʼ (*sti̯ōma; znacz. etym. ʽciało 

stężałe, martweʼ). Rasmussen 1989, 167 odtwarzał pwk. pie. *stei̯h3-. Paralela formalna: 

dyróti ob. dyrė́ti. — Alternatywne objaśnienie: styr- to wzdłużony SZ do stir-, por. stìrti 

ʽsztywnieć, skorupiećʼ. Paralela: tvýroti ⇐ tvìrti. 

 stirp̃ti, stirpstù, stirpaũ gw. 1. ʽrosnąć, wzrastać, nabierać ciała, mocniećʼ (Tavo sūnus 

stirp̃sta greitai ʽTwój syn szybko nabiera ciałaʼ), 2. ʽzdrowieć, odzyskiwać siły życioweʼ 

(Ans stirp̃sta jau iš po ligos, t.y. gyja, pratinka JU ʽOn już wraca do sił po chorobieʼ), 3. 

ʽwzbogacać sięʼ, cps. atstirp̃ti ʽpodnieść się z choroby, wyzdrowiećʼ, pastirp̃ti ʽpodrosnąć – 

o dziecku; umocnić się (w przekonaniach, w wierze)ʼ, prastirp̃ti ʽpodrosnąćʼ (Nepaskubo 

prastirp̃ti kūdikis, tuo prie darbo varo ʽDziecko nie zdążyło jeszcze podrosnąć, a już [je] 

pędzą do robotyʼ), ʽozdrowieć; wzbogacić sięʼ, sustirp̃ti ʽdojrzeć, wzmocnić sięʼ. Simplex 

stirp̃ti pochodzi z resegmentacji form at-stirp̃ti, pa-stirp̃ti itd. Te ostatnie były 
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synkopowanymi wariantami złożeń prewerbialnych z udziałem pwk. tirpti i partykuły 

zwrotnej, mianowicie *at-si-tirpti, *pa-si-tirpti itd. Zob. paralele s.v. stvérti. Zjawisko to 

opisał Fraenkel, Studi baltici 3, 1933, 115n. — Do neologizmu stirp̃- dotworzono SE w 

postaci sterp-: sterp̃tis už savo teisybę przest. ʽobstawać przy swoim prawieʼ, susisterp̃ti 

ʽpokłócić się z kimʼ (por. Leskien 1884, 347: «Unsichere Zusammenstellung»; LEW 897, s.v. 

starp̃ti). Moim zdaniem trzeba to zakwalifikować jako neoapofonię iR ⇒ eR, podobnie jak w 

dìrgti ⇒ dérgti; vìlgti ⇒ vélgti i mirt̃i ⇒ mérdėti. — Niezłożone vb. *tirpti wyszło z użycia. 

Jest tylko alternant na SO: tarp̃ti (zob.). Alternujące pwk. tirp-/tarp- są kontynuacjami pwk. 

pie. *terp-/*tṛp- ʽsycić sięʼ, por. LIV
2 636 (tu brak wzmianki o lit. formach sterp-, stirp-, 

starp-). LEW 897: możliwe, że w st. zanikowym trzeba liczyć się z obecnością alternantu 

sturp- do stirp-, zob. stùrplis. WH II, 595 i de Vaan 589 utrzymują, że stirp̃ti ma krewniaka w 

izolowanym łacińskim stirps, -pis f./m. ʽkorzeń, odziomek, pień z korzeniamiʼ, przen. 

ʽźródło, początek; ród, rodzinaʼ (⇒ stirpēscō ʽo szparagach: wypuszczać grubą łodygęʼ). 

Sekundarny charakter nagłosu litewskiego falsyfikuje to porównanie. — SO starp- ⇐ stirp-: 

starp̃ti, starpstù, starpaũ 1. ʽzdrowieć, wracać do siłʼ (Starpte pastarpo ligonis, t.y. pagijo JU 

ʽChory wyzdrowiałʼ), 2. ʽbujnie rosnąć, rozrastać sięʼ (syn. tarp̃ti, vešė́ti), pastarp̃ti 1. 

ʽwyzdrowiećʼ (Pastarpaũ ben kiek ʽTrochę lepiej z moim zdrowiemʼ), 2. ʽpodrosnąć – o 

prosiętachʼ, 3. ʽwzmóc się – o cieple słońcaʼ. Drw. starpìnti ʽpomagać do wzrostuʼ.  

 stìrta 1 p.a. 1. ʽstóg, stos ułożony z siana, snopów zboża, słomyʼ, 2. ʽzłożony z trzech 

żerdzi stojak do suszenia słomy, siana, koniczynyʼ, 3. gw. ʽrząd snopów na polu, mendelʼ, 4. 

gw. ʽstos drewna ułożony na podwórzu albo wzdłuż ściany domuʼ (syn. stìrpa). DP stirtose 

arba špykleriuose ʽw brogach abo szpiklerzachʼ, SD stirta «brog» (syn. kūgis). Odpowiednik 

łot. stirt̃a ʽkupa siana a. słomyʼ (war. m. stirts); ME III, 1072 odsyła do czas. stirinât 

ʽbewegen, schütteln; zucken, zappeln machenʼ. Substantywizowana formacja bałtycka na -

tā- koresponduje z refleksami pie. adiectivum verbale na -to-, por. scs. prostrĭtŭ ʽrozpostartyʼ 

(do prostĭrǫ), gr. στρωτός ʽrozesłany, rozpostartyʼ (do στόρνυμι), łac. strātus ʽrozesłany, 

wygładzonyʼ (do sternō), zob. Būga, RR II, 312, LEW 909n., ALEW 977n. Rekonstrukcja: pb. 

*stīrtā- < pie. *stirh3-tah2, od pie. *stṛh3-tó- ʽrozpostartyʼ ⇐ *sterh3- ʽrozpościerać, 

rozścielaćʼ (LIV
2 599; pomija bałt. nomina). Etymologicznym znaczeniem *stīrtā- było 

ʽrozpostarcie, rozłożenieʼ, stąd ʽrozłożone do suszenia siano, zbożeʼ i ʽstos ułożony z siana, 

zbożaʼ. — Tylko z Litwy pruskiej przekazane jest m. stirtas LEX ʽwsparty na czterech 

podporach dach nad stogiem zboża, Dach übers Getreydeʼ (zob. ALEW 977, który za LKŽ 

dodaje znak akutu: stìrtas). — Drw. stirtãvietė ʽmiejsce, gdzie się stawia stertęʼ. Vb. denom. 

stìrtyti, -iju, -ijau ʽskładać w stertęʼ, stirtúoti ts. — Nazwy łąk: Stirtẽlė, Stirtẽlės, Stìrtakalnis, 

Stìrtapievė, Stirtãvietė, Stìrvietė (*Stirt-vietė), n. bagna Stìrtaraistis. N.rz. Stìrta, Stirtupė 

b.z.a., Stirt̃upis, n.jez. Stìrtos (Vanagas 315), por. stpr. jez. Stirtazire (AON 174). — 

Możliwe, że w nazwach terenowych i wodnych Stirt- miało dublet o postaci Sturt-, por. n. 

lasu Sturtavietė b.z.a., n.rz. Stùrtupis a. Sturtupỹs, łot. n. góry Stùrti (inaczej Vanagas 318). 

Tu może też stpr. n.m. Sturlauken (AON 173, bez objaśnienia dla Stur°). — Zapoż. litewskie 

w błr. scírta, -y ʽstóg, sterta, stosʼ (ze wsch.-lit. scìrta), war. scírda, scirdá; [skírta a. skirtá, 

skírda a. skirdá PZB 4, 449]; skirt, skird, stbłr. styrta (1450), ukr. stýrta, war. skírta. Por. 

Būga, RR II, 312, REW II, 638 (s.v. skird), Urbutis, Balt V:2, 1969, 153 = Urbutis 2009, 388, 

Laučjute 23, Bednarczuk 1999, 155. NB. Pol. sterta ʽstos ułożony ze słomy, ze snopów 

zboża, z sianaʼ pochodzi ze zmiany styrta (1547), co zapożyczone z błr. przest. stýrta albo z 

ukr. stýrta. Boryś 577 uważa polski wyraz nie za rutenizm, lecz za lituanizm. Brückner 1877, 

137 błędnie wyprowadzał lit. stìrta z pol. styrta. — W odróżnieniu od bałtyckiego stopień e, 

*stēr-C, ma reprezentację werbalną w słowiańskim, por. psł. *sterti ʽrozpościerać, 

rozściełaćʼ, scs. prostrěti, -stĭrǫ, ros. prosterétь, prostrú, czes. rozpostřít, pol. rozpostrzeć 

(zob. BSW 287n.). Por. SE w gr. στέρνον n. ʽpierś męskaʼ, znacz. etym. ʽmiejsce płaskieʼ (w 
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przeciwieństwie do szyi), stwn. stirna ʽczołoʼ. — SO pbsł. *star-V, por. z jednej strony łot. 

stara ʽpas, odcinek lasu; strzęp, gałgan; konar, gałąźʼ i stars ʽpasmo, pasemko; promień 

słońcaʼ (ME III, 1045 n.), z drugiej strony psł. *prostorŭ, ros. prostór ʽprzestrzeń, przestwórʼ, 

bg. prostór ts. — SO *star-C: psł. *stor-nā- ʽstrona, przestrzeń przylegająca do czegoś, co 

dzieliʼ, por. scs. strana ʽstrona, kraj, obca okolica; obce krajeʼ, sch. strána, acc.sg. strȃnu, 

ros. storoná, acc.sg. stóronu ʽstrona, bok, okolica, krajʼ (obok tego strus. vŭ storonĭ ʽna bok, 

na stronęʼ, od psł. *stornĭ), czes. strana ʽstrona, bok; stronica w książceʼ, pol. strona ts. 

(REW III, 20, Boryś 581). 

 stìrti, styrù (*stįrù < *sti-n-ru; war. stìrstu), stiraũ 1. ʽcierpieć, drętwieć, ziębnąć, 

kostnieć, martwieć na zimnie, tracić czucieʼ, 2. ʽstawać się sztywnym, niegiętkim, skorupieć, 

skoruznąć; twardnieć na kośćʼ, 3. ʽo powierzchniach: pokrywać się warstwą bruduʼ — 

formacja na SZ *stīrC od *stērC, por. stérti ʽdrętwieć, sztywnieć, nieruchomiećʼ. — 

Oboczny pdg. stỹrti, styrstù (war. styrnù), styraũ został zbudowany na innowacyjnej formie 

prs. styrù. — Drw. stirénti ʽdrżeć z zimna, bólu, podrygiwaćʼ. Nomina: ãtstiras ʽsztywny, 

niewiotki (o liściu kapusty)ʼ, przen. ʽprzekorny, krnąbrny, upartyʼ, pãstiras ʽzesztywniały, 

nieruchomy; leżący jak długi; rozciągniętyʼ (linaĩ pastirì m.pl. ʽźle wymiędlony lenʼ), też 

ʽnieprzygotowany, niegotowyʼ, stirnùs ʽtwardy, sztywny, odporny; mocnej budowy, tęgiʼ 

(stirniaĩ adv. ʽściśle, ciasno obok siebie – ułożyćʼ), ⇒ stirnóti ʽz trudem nieść, taszczyćʼ. Z 

jęz. łotewskiego por.: stirinât ʽporuszać czym, potrząsać; wiercić się, podrygiwaćʼ, stirājs 

ʽstercząca łodygaʼ (por. lit. stãbaras, stẽbaras, stìbiras ʽsucha łodygaʼ : stèbti, stebė́ti), stirāji 

m.pl. ʽściernisko, sterczące części źdźbeł po zżęciu zbożaʼ. — Neoosn. styr-: styrùs ʽszorstki; 

sztywny; zgrabiałyʼ, sustįr̃ęs a. sustỹręs ʽzdrętwiały, sztywnyʼ, ⇒ sustỹrėlis ʽktoś zdrętwiały, 

skostniały, zmarzniętyʼ (war. sustìrėlis), vb. denom. stỹrinti ʽwlec się; z trudem coś nieśćʼ, 

też ʽusztywniać, krochmalićʼ (⇒ styruolė b.z.a. ʽklejonka krawieckaʼ, por. syn. klijuõtė), 

pastỹrinti ʽledwo się ruszać, ledwo iśćʼ, sustỹrinti ʽo mrozie: ściąć ziemięʼ. — SO star-: 

starìnti (zob.). 

 sto-, dewerbalne nomina od pwk. sto- jak w stóju, stóti ʽstanąć, stawaćʼ: pastõklė 

ʽprzecznica do opierania nóg przy stole; niższa półka w łaźniʼ (⇐ pasistóti), stalo pastõkliai 

m.pl. ʽprzecznice między nogami stołuʼ, pastõlis ʽpodstawa czego; podpora; szczebel w 

drabinie; przecznica łącząca nogi stołu; oparcie dla nóg, podnóżekʼ, pastõliai m.pl. 

ʽrusztowanieʼ, stógas II (zob.), stokà (zob.), stokas (zob.), stomuõ (zob. stuomuõ), stóras 

(zob.), stótas (ptc. prt. pass.): stotà dienà ʽdzień stawienia się do wojskaʼ, ⇒ neoosn. stot-: 

stõtas ʽpostawa, wzrost, budowa ciała (człowieka, konia), figuraʼ, też ʽogrodzenie, zagrodaʼ, 

stotùs, -ì DRUŽ ʽo ładnym wyglądzie, przystojnyʼ (Dukart̃ stotèsnis výras ʽDwa razy 

przystojniejszy mężczyznaʼ), pãstotė (zob.) od pastótas; užstotojis CGL ʽprzełożony, 

zwierzchnik, Vorsteherʼ; stotìs (zob.), ùžstolis (zob.), užstõvas 1. ʽorędownik, obrońca; 

starszy pastuch, opłacany przez całą wieśʼ (por. atstõvas ⇐ atstóti). — Ze słowiańskiego por. 

scs. stado ʽgromada zwierzątʼ, pokrewne germ. *stōda- n. ʽstado koni; ʽstadninaʼ (stisl. stóð, 

stang. stōd, stwn. stuot), < pie. *steh2-d
hh1o- (NIL 637, Kroonen 481). Por. stõdas. — Osobno 

zob. derywaty zawierające neoosn. antsto-, atasto-, atosto-, atsto-, nuosto-, prasto-, priesto-, 

pristo.  

 stobúotis, stobúojuos, stobavaũs stlit., gw. ʽprzestawać, ustawać (o deszczu, wietrze), 

kończyć się; powstrzymywać się, pozostawać na miejscu, nie wyjeżdżaćʼ, nusistobúoti ʽo 

płynach: ustać się, sklarować się przez odstanie; o gruncie, fundamencie: osiąśćʼ. War. 

nusistobóti ʽustać, skończyć sięʼ. — Formy niezwrotne: DP stobuoti ʽmiarkować; ułożyćʼ 

(meilą... teip testobuoja DP 51230 ʽmiłość... niechaj tak miarkujeʼ), nustobuoti ʽukoić (ból, 

serce); ułożyćʼ (Nesą kas tur širdį gerai nustobuotą ir nuramintą, tasai tur pakajų su visais 

DP 2399 ʽBo kto ma myśl dobrze ułożoną i spokojną, ten ma pokoj ze wszytkimiʼ). — 
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Pomimo suf. -uo- denominatywne pochodzenie czas. stobúotis stoi pod znakiem zapytania, 

zob. GJL II, § 667, gdzie też inne podobne wypadki. Por. sb. stobas b.z.a. ʽmoc, przemocʼ 

(tylko w słownikach). Pod względem apofonicznym stob- przedstawia refleks WSO *stāb- ⇐ 

stăb-, por. stabýtis ʽzatrzymywać sięʼ. Paralele: ródyti ⇐ ràsti; korė́ti ⇐ kárti; možė́ti ⇐ 

mõžis a. mãžas. ALEW 978 mówi o «Bildung mit geneuerter Dehnstufe o zur Sippe von 

stabýti». Brak w ŽD i LEW. — Rzadka neoapofonia o ⇒ au (typ glóbti ⇒ glaũbti): staubúoti 

ʽczęsto przystawać, zatrzymywać sięʼ, nusistaubúoti ʽo wietrze: osłabnąć, ucichnąćʼ, 

užsistaubúoti ʽo wodzie powodziowej: zatrzymać się i stać w postaci rozlewiskaʼ (Bėgantis 

vanduo staubúojas ir ižsistaubavęs tỹvaliuoja). Czy tu też staubū̃nas ʽsmokʼ? 

 stõdas 2 p.a. stlit., gw. 1. ʽstado koni, bydła, świń, owiecʼ (war. stodà 4 p.a.), SD stodas 

arklių «końskie stado» (pravis ir nuplas stodai ir kaimenės tavos DP 29040 ʽrozmnożą się 

stada i trzody twojeʼ), 2. ʽzgraja wilkówʼ (war. stodà 4 p.a.), 3. ʽoboraʼ (Prisistovėjo mėšlo 

pilnas stodas, nei gyvuliai nelenda ʽObora pełna gnoju, tak że nawet zwierzęta nie włażąʼ) — 

zapoż. ze stbłr. stado n. ʽstado koniʼ (SLA 205, LEW 910), por. błr. stáda, -a n., pol. stado n. 

Zob. syn. bandà, guõtas, kaĩmenė, pẽkus. NB. Kroonen 481 przytoczył litewski wyraz z 

fikcyjnym akcentem akutowym (†stódas) i niesłusznie uznał go za prapokrewny z 

pragermańskim *stōda- n. ʽflockʼ < pie. *steh2-d
hh1-o. 

 stódyti, zwykle w 3 os. stódo, prt. stódė gw. 1. ʽsprawiać, że coś stoiʼ, 2. ʽzostawiać 

coś, aby się ustało, np. miódʼ, cps. atstódyti ʽodstępować, cofać sięʼ, nustódyti a. sustódyti 

ʽprzestawać, ustawać – o deszczuʼ, užstódyti ʽujmować się za kimś, stawać w czyjejś 

obronieʼ — causativum z suf. -dy- do stóti ʽstaćʼ (zob.). Oboczny pdg.: stodýti, stõdo, stõdė. 

Odpowiednik łot. stâdît, -u, -ĩju ʽstawiać; sadzić; zatrzymywać w miejscu; zatrudniać, 

wyznaczać robotę; dostarczać konieʼ. Paralele: jódyti ⇐ jóti; lódyti ⇐ lóti; lýdyti ⇐ lýti (GJL 

II, § 641). Z historycznego punktu widzenia formacja stódyti może być interpretowana jako 

causativum-iterativum na -y- do zanikłego prs. intr. *sto-da ʽstoiʼ, por. jódyti ⇐ *joda (scs. 

jadǫ ʽjadęʼ). Z innym sufiksem: łot. stâstît ʽopowiadaćʼ (znacz. etym. ʽprzystawaćʼ ⇒ 

ʽzacinać się, jąkać sięʼ, por. ME III, 1051). — Neoosn. stod-: atstodinė́ti DP ʽodstępować, 

ustępowaćʼ, pastodinė́ti ʽzastępować komuś drogęʼ, pérstodinėti ʽprzestawać – o deszczuʼ, 

stodinė́ti ʽstawać, zatrzymywać się gdzie; najmować się na parobkaʼ, refl. įsistodinė́ti DP 

ʽprzyczyniać sięʼ, tj. ʽwstawiać się za kimśʼ (GJL II, § 691 mówi raczej o suf. -dinė-, 

derywującym od stóti; zob. jeszcze s.v. imdinė́ti); pastódinti ʽpostawić prosto, postawić, żeby 

stałoʼ. Nomina: łot. stàds ʽroślinaʼ (znacz. etym. ʽsadzonkaʼ, por. zapożyczone do litew-

skiego stõdai m.pl. ʽsadzonkiʼ), lit. stódainis a. stodainỹs 1. ʽpionowa deska parkanuʼ, 2. 

ʽogrodzenie z pionowo umocowanych desek, parkanʼ (por. łot. stādags a. stādaiņi ts.). 

 stógas I 3, 1 p.a. ʽdach, nakrycie chaty, budynkuʼ, SD «dach, przykrycie» (syn. 

dungtis), skiedrìnis stógas ʽdach gontowyʼ, stiegtìnis stógas ʽdach kryty strzechąʼ, apikalu 

stogų SD «pobijam dach». War. stogùs 3 p.a. Odpowiedniki bałtyckie: łot. stâgs2 (rzadkie), 

stpr. stogis EV ʽDachʼ. Wyraz izolowany i pod względem etymologicznym sporny. Są tu 

dwie możliwości. Po pierwsze: pb. *stāg-a- to drw. typu vṛddhi, na wzdłużonym st. o w 

stosunku do pbsł. *stăg- (por. NIL 636, przyp. 12), por. psł. *stogŭ, ros. stog, stóga, pol. stóg, 

stogu ʽułożona w kształcie stożka większa ilość zboża, siana, słomyʼ (por. stãgaras), to od 

pie. *(s)teg- ʽokryć, przykryćʼ (LIV
2 589, ALEW 978; w językach bsł. czas. prymarny nie 

zachował się). Por. gr. στέγω ʽzatrzymywać, nie przepuszczać; zasłaniać przed czym, 

ochraniać; zataić, ukryćʼ, drw. στέγος n. ʽdach, dom, gróbʼ, στέγη ʽdach, strop, piętroʼ oraz 

łac. tegō, -ere ʽkryć, pokrywać, ubieraćʼ, stir. teg, tige n. ʽdomʼ (*teg-os-), SO łac. toga 

ʽokrycie, szata wierzchniaʼ, stwn. dah, stisl. þak n. ʽdachʼ. Po drugie: pb. *stāga- to refleks 

pie. *stéh2g-o-, znacz. etym. ʽokap służący do odprowadzania wody deszczowejʼ. Por. z 

jednej strony gr. στάζω, aor. ἔσταξα ʽspadać kroplami, ściekać, sączyć się, kapać, ciecʼ < 



1699 

na prawach rękopisu 

*sth2g-i̯é-, z drugiej strony nomen łac. stāgnum ʽwoda stojąca, staw, kałuża, bagnoʼ < 

*stéh2g-no- (rekonstrukcje według LIV
2 592). Zob. też LEW 911. — Drw. pastógė ʽpoddasze; 

szopaʼ, pastoginė LEX ʽszopaʼ, pastogis SD «strzecha», stogẽlinis krỹžius ʽkrzyż przydrożny 

z daszkiemʼ, stóginė a. stoginė ̃ ʽdaszek na czterech słupach chroniący od deszczu złożone 

pod nim siano lub zboże; szopa na siano, odryna; drewutnia; okapʼ (por. łot. stāģene ʽmała 

szopaʼ), stõgius ʽdekarzʼ. Cps. stogãdengis a. stog(a)dengỹs ʽdekarzʼ (por. deñgti), 

stogãklojis ts. (por. klóti), stogãstulpis ʽosłonięty daszkiem słup ze świątkiemʼ (por. stulp̃as), 

stogdažė ̃ ʽsopel lodu zwisający z dachuʼ (zob. dažýti), stogklojỹs ʽdekarzʼ (por. kloj-), 

stóglazdė ʽżerdź a. listwa przytwierdzona na grzbiecie strzechy, tzw. lemiążʼ (por. lazdà), 

stógžvakė ʽsopelʼ (por. žvãkė). 

 stógas II 1 p.a., stõgas 2 p.a. 1. ʽwzrost, postawa, posturaʼ (Žmogus mažo stogo 

ʽCzłowiek niskiego wzrostuʼ. Jis vyras aukšto stógo ʽOn jest wysokim mężczyznąʼ), 2. 

ʽłodyga zbożowaʼ (war. stõgas) — dewerbalne abstractum na -g-/-k- od stóti ʽstanąćʼ (syn. 

stõtas ʽwzrost, figuraʼ). Paralele: ìšeiga, prìimga, nespėgà (GJL II, § 498). War. z wtórnym 

uo: stuogas (zob.). War. z formantem -k-: stokas (zob.). 

 stoj-, neopierwiastek pochodzący z metanalizy formy prs. stój-u- ⇐ stó-ju do stóti 

ʽstanąćʼ (zob.). Paralele: kloj-, dėj-, spėj-. Drw. werbalne: stojinė́ti iter. ʽbrać w obronę, 

stawać po czyjejś stronieʼ, apstojinė́ti ʽobstępować, oblegać, opadać – o owadachʼ, 

nustojinė́ti 1. ʽtracićʼ (Aš atminties nustojinė́ju ʽTracę pamięćʼ), 2. ʽo pociągu: zwalniać 

przed stacjąʼ, užstojinė́ti ʽzastępować komu drogę (z zamiarem ograbienia)ʼ. Nomina: 

atstojėjas SD
1 «odstępca, apostata», atstójimas DP ʽodeszcie, odstąpienieʼ, įstojėjas DP 

ʽprzyczyńcaʼ, SD «następca», įstójimas DP ʽprzyczynienie się, przyczyna; następowanieʼ, 

ažustojėjas SD
1 «zastępca» (syn. ažutarytojas), SD «iściec» [ʽporęczycielʼ], pérstojas 

ʽprzerwa, odpoczynekʼ, war. pérstoja, pérstojis (be pérstojo adv. ʽbez przerwyʼ), prastojėjas 

SD
1 «grzesznik», SP «przestępca» (brak w LKŽ), užstojė́jas DP ʽobrońca; zastępcaʼ, ùžstojis 

1. ʽosłona od wiatru, 2. ʽobrońca, kto się za kimś ujmujeʼ (por. ùžstolis). Tu też stojaunyčė 

(zob.). 

 stojaunyčė BRB ʽobóz, Lagerʼ: Debesis apglobė guolį [glosa: Stoiawniczę] ʽChmura 

zasłoniła obózʼ — formacja utworzona neosufiksem -aunyč- od neopwk. stoj- jak w stóju 

ʽstajęʼ, stójau ʽstanąłemʼ od stóti (zob.). Neosufiks został wyabstrahowany z takich 

slawizmów, jak parakaunýčia, turgáunyčia (por. turgáuti) i vynaunyčia. SLA 207 niesłusznie 

czytał stojavnyčė i wywodził z błr. †stojavnica. Brak w ALEW. 

 stojus, -aus stlit. ʽstaje, dawna miara odległościʼ (Pažygėjo jisai devynis stojus (glosa: 

varsnus) kelio toliaus BRB ʽPodążył on dziewięć stai (glosa: wiorst) drogi dalejʼ — zapoż. ze 

stpol. staje n., pol. staja f. War. stojas. Zob. SLA 206, LEW 911, POLŽ 155 (brak w ALEW). 

 stokà 4 p.a. ʽbrak, niedostatekʼ (stokà pinigų̃ ʽbrak pieniędzyʼ) — dewerbalne 

abstractum na -k- (transponat *stā-kā-). Jego znaczenie wskazuje na motywację 

słowotwórczą ze strony vb. cps. nustóti m.in. ʽstracić, utracićʼ (Nustóti didelės dalies savo 

turto ʽUtracić wielką część swego majątkuʼ). Z tego względu wypada założyć, że stokà nie 

jest formacją prymarną, lecz sekundarną, deprefigowaną z *nuo-stoka ʽstrata, uszczerbekʼ. 

Ta ostatnia tak się miała do osnowy nu-sto- jak np. núostolis ʽstrata, szkodaʼ do nu-sto-600. 

Por. deprefiksaty baudà ⇐ núobauda ⇐ nu-baud- i dėmė ̃⇐ núodėmė ⇐ nu-si-dė́-. Użycie 

suf. -k- w derywacji odpierwiastkowej jest raczej rzadkie, por. spėkà (nespėgà) ⇐ suspė́ti 

(nespė́ti). — War. stog-, pochodzący z sonoryzacji -VkV- > -VgV, ukazuje się w dwóch 

rzeczownikach, które zgodnie z oczekiwaniem pokazują prefiksy na miejscu prewerbiów. Są 

 
600 Por. jeszcze pristoka przest. ʽbrak, niedostatekʼ ⇐ pri-sto-, gdzie prepozycja również została utrzymana. 
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to: 1. núostoga a. núostogė ʽzaprzestanie, przerwaʼ (Be núostogės negali gi žmogus dirbt 

ʽBez przerwyż człowiek nie może pracowaćʼ) < *nuostoka, *nuostokė ⇐ nusto- od vb. cps. 

nustóti ʽprzestać, przerwać jakąś czynnośćʼ i 2. pérstogė ʽprzerwa; nieobsiane miejsce na 

poluʼ (Žmonės be pérstogės kruta ʽLudzie bez ustanku się krzątająʼ. Be pérstogės lijo dieną 

ir naktį ʽBez przerwy lało dzień i nocʼ) < *perstokė ⇐ persto- od vb. cps. pérstoti ʽprzestać, 

przerwać jakąś czynnośćʼ. — Vb. denom. stokóti, -ju, -jau 1. ʽbrakować komu czegoʼ (war. 

metatetyczny skotóti), 2. ʽodczuwać brak; cierpieć głód, biedęʼ, DP ʽzejść, schodzić na czym, 

ustawaćʼ [ʽbraknąćʼ], inchoat. stõkti, stokstù, stokaũ ʽzaczynać odczuwać brak czegoś; tracić; 

ustawaćʼ, war. stókti (Jie maisto nustõkę ʽZabrakło im jedzeniaʼ. Jie javų pristõkę ʽZabrakło 

im zbożaʼ), nustõkti ʽstracićʼ (Aš visko nustokau, čia turiu vargti), DP ʽustaćʼ. Paralela: lõbti 

(lóbti) ⇐ lõbis. — Pod względem słowotwórczym można pociągnąć paralelę między 

czasownikami lit. stokóti z jednej i cs. čakati ʽczekaćʼ, bg. čákam, stsch. rzadkie čakati, 

stczes. čakati, stpol. czakać z drugiej strony. Jak stokóti opiera się na sb. stokà, tak też čakati 

zakłada sb. *čakŭ a. *čaka ʽczekanie, czyhanie w zasadzceʼ jako osnowę; rzeczownik ten 

utworzono sufiksem -k- od čajǫ, čajati scs. ʽoczekiwać, spodziewać sięʼ. 

 stokas CGL, LEX ʽstan, Zustand, warunki, w jakich ktoś lub coś się znajdujeʼ (syn. 

stónas I) — dewerbalne abstractum na -k- od stóti ʽstanąćʼ. Z innym tematem: stokà (zob.). 

Co do formantu por. spėkà, jak też stógas II. 

 stõlas, -à 4 p.a. wsch.-lit. ʽdojrzały, dorosły, w pełni latʼ (Stõlas, mano vieko žmogus 

ʽDorosły, w moim wieku człowiekʼ) — zapoż. z błr. stály ʽdojrzały, dorosły; gruntowny, 

solidnyʼ, stbłr. stalyj ʽstały, nie ulegający zmianom, trwałyʼ (zob. ĖSBM 12, 284). Por. nazw. 

Stolỹs, Stolýnas. — War. stõlnas (Stõlnas bérnas DVŽ ʽDorosły chłopakʼ. Jaũ stõlnas arklỹs 

ZS 51 ʽKoń już w pełni siłʼ [pięcio- lub sześciolatek]) oddaje gwarowy war. błr. stálny 

ʽdojrzały, dorosłyʼ (PZB 4, 566). Por. typ smiẽlnas, smert̃nas. — Neoapofonia ā ⇒ ă wydaje 

war. stãlas ob. stalñas ʽdorosłyʼ (Arklys šešelius kaip turi, tai stalñas DVŽ ʽJak koń ma sześć 

lat, to jest «stalnas»ʼ). Podobne pary (dublety) apofoniczne to blõgas : blãgnas; slõbas, 

slõbnas : slãbnas i zgrõbnas : zgrãbnas. — Nazw. 1° *Stalas ⇒ Staliónis, Staliū́nas, 

Stalẽvičius; *Staliulis ⇒ Staliuliónis, 2° *Stalnas ⇒ Stalniónis (war. Stalnianis b.z.a.). 

 stónas I 1 p.a., stõnas 2 p.a. stlit., gw. 1. ʽstan, warunki, w jakich ktoś a. coś się 

znajduje; okoliczności, położenieʼ, 2. ʽstan rodzinny (stan małżeński, stan odmienny, stan 

sieroctwa)ʼ, 3. ʽwarstwa społeczna (stan szlachecki, stan duchowny, stan niski, wysoki)ʼ, 4. 

ʽmiara długości lnianej tkaninyʼ (Aš apieravojau stõną drobės, o sūnus davė pinigais ʽJa 

ofiarowałam postaw lnianej tkaniny, a syn dał pieniądzeʼ), 5. ʽwcięcie w pasie, talia, pas; 

część tułowia od ramion po biodra, kibićʼ, 6. ʽczęść sukni od ramion do pasa; część sukni 

przypadająca na okolicę taliiʼ, 7. ʽcztery koła wozu, komplet kół, tzw. stanʼ — zapoż. ze 

stbłr. stanъ, pol. stan, -u (zob. ewidencję polskich znaczeń w SW VI, 387n.). Por. SLA 207, 

LEW 912; brak w ALEW. W kwestii akutu por. zapoż. stónia, stórasta, špókas. Zob. też stónas 

II. 

 stonas II stlit. ʽmieszkanieʼ, por. Kaip gražus yra... tavo gyvenimas BRB ʽJakie piękne 

jest... twoje domostwoʼ (glosa nadpisana: troba, glosa podpisana: stonas) — zapoż. ze stbłr. 

stanъ ʽpostój w podróży; obóz; tymczasowe zamieszkanieʼ lub stpol. stan m.in. ʽnaturalne 

lub sztuczne pomieszczenie służące za mieszkanie, tymczasowe miejsce schronienia, 

najczęściej będące namiotem; szałas myśliwskiʼ (SSTP VIII, 411n.). Pominięte w SLA, ALEW 

i POLŽ; bez objaśnienia w LEW 912. Zob. też stónas I. 

 stonavyčia stlit. ʽnamiot; obózʼ, por. Padarykim tris šėtrus (glosa: stonavyčias) BRB 

ʽRozbijmy trzy namiotyʼ. Liepė jį nuvesti ing stonavyčią BRB ʽKazał wprowadzić go do 

namiotuʼ. SLA 207 domyślał się tu zapożyczenia z nieistniejącego błr. †stanovica (ze 
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znakiem zapytania). Powtórzył to bez komentarza LEW 912, s.v. stónas (ALEW pominął 

stonavyčia). Podczas gdy šėt̃ras ʽnamiotʼ jest łatwym do objaśnienia rutenizmem (zob.), to 

stonavyčia nasuwa trudności z powodu dziwacznej budowy. Analiza: ston-avyčia. Można 

wysunąć dwa tłumaczenia. Po pierwsze może to być wyraz pochodny od zapożyczonego 

*stonas ⇐ stpol. stan ʽnamiotʼ (zob. stónas II, jak też hasło stonià). Zakończenie -avyčia 

wygląda jak neosufiks. Takie zakończenie można było wyabstrahować ze slawizmów typu 

turgavyčia ⇐ *targavyčia ⇐ pol. przest. targowica (m.in. u Bretkuna); mokavyčia ⇐ pol. 

przest. makowica (u Bretkuna pojawia się war. mokavyčė, zob. s.v.). — Po drugie: fakt, że 

teksty starolitewskie nie przekazały nam polonizmu *stonas ʽnamiotʼ, pochodzi 

najwidoczniej stąd, że ich autorzy dawali pierwszeństwo rutenizmom (por. čėt̃ras, šėt̃ras, 

šėtrà, šãtras). Nie znajdziemy tu też śladu po innych staropolskich nazwach ʽnamiotuʼ, 

takich jak stanek, stanowiszcze czy stanowisko (zob. SSTP VIII, 413n.). Choć z pewnym 

ograniczeniem, ponieważ jest pewna poszlaka wskazująca na możliwość zlitewszczenia 

wyrazu stpol. stanowisko. Otóż w SD s.v. «targowisko» figuruje odpowiednik litewski o 

formie turgavyčios pl.t., a nie *turgaviškas. Ów fakt wskazuje na to, że polski wyraz na 

‑owisko można było zastąpić litewskim na -avyčia. 

 stonãvytis, stonãvijasi, stonãvijosi LZŽ lub stonãvinasi, stonãvinosi ZTŽ 1. ʽwstawać, 

stawać na (równe) nogiʼ, 2. ʽzatrzymywać sięʼ, 3. ʽstawać się kim, czymʼ, apsistonãvyti 

ʽustać, przestaćʼ — zapoż. z błr. stanavícca, -naŭljúsja, -nóvicca (por. ros. stanovítьsja). 

Akcent lit. stosuje się do białoruskiej formy 3 sg. prs. (por. narãvytis, dõvytis). 

 stonià 2 p.a., gen.sg. stõnios gw. ʽpomieszczenie dla zwierząt domowych, stajniaʼ: 

Dviem arkliais dirba, o trečią laiko ant stoniõs ʽDwoma końmi pracuje, a trzeciego trzyma w 

stajniʼ — zapoż. ze stpol. stanie, -ia n. m.in. ʽtrwanie w pozycji stojącej; miejsce postoju, 

schronienia (zwłaszcza dla zwierząt)ʼ, por. SSTP VIII, 413 (tam też wymieniono stanica 

ʽpomieszczenie dla zwierząt domowychʼ). War. stónia 1 p.a.; z innymi tematami: stõnė 2 

p.a., stónė 1 p.a., stona b.z.a. W kwestii akutu por. zapoż. stónas, stórasta. Por. ZS 51. LEW 

912 znał tylko stõnė ʽmiejsce w stajniʼ i niesłusznie umieścił je s.v. stónas ⇐ pol., błr. stan. 

Kroonen 481 (s.v. *stōda-) niepotrzebnie sprowadza lit. stónė aż do pie. *steh2-no/eh2-. Zob. 

też rutenizm staĩnė. — Drw. stõninis a. stóninis ʽo koniu: stajenny, nie roboczy, używany do 

wyjazdów i do jazdy wierzchemʼ, por. Turiu vieną stõninį, o du dirbamus arklius ʽMam 

jednego stajennego i dwa robocze konieʼ. Ana atvažiuoja stóniniais arkliais ʽOna przyjeżdża 

stajennymi końmiʼ. 

 stópa 1 p.a., stúopa 1 p.a. gw. 1. ʽmiara objętości cieczy, równa mniej więcej jednemu 

litrowiʼ (war. stúopis), 2. ʽkielich, kufelʼ, 3. ʽnaczynie do mierzenia objętości ziarnaʼ — 

zapoż. z prus.-niem. stōp (GL 121, LEW 913, Čepienė 173; zob. też LEEŽ 272). Por. łot. 

stuops ʽStof, halbe Kanneʼ ⇐ śrdn. stōp (Jordan 98). Co do akutu por. zapoż. cólis, zóga i 

liúosas. Oboczność o : uo przypomina dwoistość form zapożyczonych šriópa ob. šriúopa, jak 

też rodzimych stomuõ ob. stuomuõ i stógas ob. stuogas. — Drw. stúopka 1. ʽnaczynie do 

piciaʼ, 2. ʽwydrążone z drzewa naczynie na masło, mąkęʼ. SD
1: stuopka «konew», stuopkelė 

«konewka, koneweczka». 

 stópti: nustópti, -stópiu, -stópiau przest. ʽschwycić, złapaćʼ. Niejasne. 

 stóras, -à 3 p.a. 1. ʽgruby, niecienki (o desce, powrozie, lodzie, słoninie, papierze, 

książce)ʼ, 2. ʽtęgi, o dużych rozmiarach (pień, belka, człowiek)ʼ, 3. ʽmający dobrą tuszę, 

otyły, grubyʼ, 4. ʽmocny, silny (o wietrze)ʼ, 5. ʽniski (o dźwięku, głosie)ʼ. SD: «miąższy, 

gruby», storu tumpu, storyn eymi «grubieię». War. storùs 4 p.a. Wraz ze scs. starŭ ʽγέρων, 

πρεσβύτεροςʼ, sch. stȁr, stȁra, ros. stáryj, pol. stary kontynuuje pbsł. *stā-ra- ʽmający wiele 

latʼ z pie. *steh2-ro-. Por. stisl. stórr, stang. stōr ʽwielkiʼ. Z pochodzenia jest to adi. vb. od 



1702 

na prawach rękopisu 

pwk. *stā- ʽstanąć, zatrzymać sięʼ, zob. stóti. SE przy suf. -ro- pokazują również 

przymiotniki ãštras i kiáuras. Poza tym por. łot. kãrs ʽżądny, ciekawyʼ : łac. cārus ʽdrogi, 

miły, cennyʼ < pie. *kéh2-ro- oraz scs. sěrŭ ʽszaryʼ < pie. *ḱi̯éh1-ro-. Zob. Stang 1972, 55, 

NIL 641, LEW 913, ALEW 979. — Drw. storimà 1. ʽgrubsza warstwa, np. sianaʼ (Išvartyk 

gerai stórimas, kad lig vakaro išdžiūtų šienas ʽPrzewróć grubsze warstwy, żeby siano do 

wieczora wyschłoʼ), 2. ʽgrubszy koniec, np. bierwionaʼ (por. plonimà, siaurimà), stórymė 

ʽgrubośćʼ, stõris ts., storiū̃kas a. storiū̃gas ʽtęgi, gruby człowiekʼ, stõrkus ʽgrubasʼ (f. 

stõrkuvienė), storùlis ʽgrubasʼ, storumà ʽgrubość, tęgość; nierówność, zgrubienieʼ, też ʽciążaʼ 

(Jau mano moteriškė storumõj ʽMoja kobieta jest już w ciążyʼ). Cps. storagãlis a. stóragalis 

ʽgrubszy, mocniejszy koniecʼ (por. gãlas), storagerk̃lis peior. ʽbogaczʼ (por. gerklė)̃, 

storakãklis ʽktoś o grubej szyiʼ, sb. m. ʽbogaczʼ (por. kãklas), storapilṽis ʽbrzuchatyʼ (por. 

pilṽas), storgrõbis ʽchudy koń, który mimo dobrego karmienia nie przybiera na cieleʼ (dosł. 

ʽistota o tęgim żołądkuʼ, por. gróbas; syn. kiáurgrobis oraz kiáurbira, kiaurėdà), storkõtis a. 

stórkotis bot. ʽborowik, Boletus edulisʼ (znacz. etym. ʽgrzyb o grubym/tęgim trzonieʼ, por. 

kótas), storšìkis wulg. obelga (por. šìkti), storšū̃dis wulg. ʽosoba o wielkim brzuchuʼ (por. 

šū́das), storžiẽvis a. stóržievis ʽgrubianinʼ (dosł. ʽmający grubą korę, gruboskórnyʼ, por. 

žievė,̃ syn. storskū̃ris), ⇒ storžiẽviškas ʽgrubiańskiʼ. Vb. denom. storė́ti, -ja, -jo ʽgrubieć, 

tyćʼ, stórinti ʽpogrubiaćʼ, refl. storinuosi SD «grubieię».  

 stórasta 1 p.a., stõrasta 1 p.a., storastà 3 p.a. stlit., gw. 1. ʽstarosta wiejski; sołtys 

wybierany przez mieszkańców wsiʼ (por. nazw. Stórasta), 2. hist. ʽwybierany przez bojarów 

naczelnik powiatuʼ, 3. bibl. ʽstarosta, namiestnik królewskiʼ, np. DP 1643 — zapoż. ze stbłr. 

starosta, błr. stárasta, -y, ros. stárosta, pol. starosta (SLA 207, LEW 913, ALEW 979, ĖSBM 

12, 291). Co do akutu por. zapoż. pópiežius, jómarkas, jóvaras. War. stãrasta ʽsołtysʼ (ZS 

51), stórosta DP ʽstarostaʼ, też stórastas. — W SD
1 s.v. starosta stoi wprawdzie 

ažuveizdėtojas, ale zaraz potem następuje lemma starostwo z odpowiednikiem lit. storastystė. 

Obok tego stórastysta DP ʽstarostwoʼ (por. stbłr. starostvo). Vb. denom. stórastauti DP ʽbyć 

starostąʼ (⇐ pol. starostować, por. stbłr. starostiti). 

 storaulỹvas, -à 4 p.a. gw. ʽtroskliwy, dbały; pracowityʼ — zapoż. z błr. gw. staraŭlívy 

(zob. PZB 4, 573; pominięte w ĖSBM 12, 291, s.v. starácca). Por. LEW 913. Zob. też 

storaũnas i storótis. 

 storaũnas, -à 4 p.a., storáunas 1 p.a. gw. ʽtroskliwy, dbający o co; pracowityʼ — 

zapoż. z pol. przest. starowny ʽtroskliwy, starannyʼ (SW VI, 399). Por. LEW 913, POLŽ 155. 

War. sufiksalny storaunùs. Zob. też storaulỹvas i storótis. 

 stórauti, stórauju (war. stóraunu), stóravau gw. ʽgadać, gawędzić, bajać; o dziecku: 

mądrzyć sięʼ — prawdopodobnie zapoż. z ros. gw. starovátь ʽrozmawiać, gawędzić; 

wspominać w rozmowie dawne czasyʼ (SRNG). War. štórauti ts., też ʽżartowaćʼ, DP ʽstaczać 

mowy, rozmawiaćʼ (⇒ štoravimas DP ʽrozmowaʼ). Zob. też LEW 913 i 1029 (brak w ALEW). 

 storótis, storójuos, storójaus wsch.-lit. ʽstarać się, zabiegać o co, dążyć do otrzymania 

czego; troszczyć się o coʼ — zapoż. ze stbłr. staratisja (starjatisja), por. błr. starácca, -

ájusja, 3 sg. -ájecca (ZS 51, LEW 913). Np. Pasistorok ir padirbsi gerai ʽPostaraj się a 

zrobisz dobrzeʼ. Tas tai vis už kitus storójasi ʽTen to zawsze troszczy się o innychʼ. Sustorójo 

pinigų ʽWystarał się o pieniądzeʼ. Peržiem storójos arklio ZS ʽPrzez całą zimę starał się o 

koniaʼ (właśc. ʽzarabiał na kupno koniaʼ). Z obocznym sufiksem: storavótis ʽstarać sięʼ, 

pasistoravótis ʽpostarać sięʼ. Zob. też storaulỹvas i storaũnas. 

 stóti, stóju, stójau 1. ʽwstać, dźwignąć się na nogi, stanąć, przybrać pozycję pionową; 

stanąć na palcachʼ, 2. ʽstanąć, przestać iść, biec, jechaćʼ, 3. ʽwsunąć stopy w obuwie, w 

strzemionaʼ, 4. ʽo deszczu, mrozie: ustać, skończyć sięʼ (Lietai stójo, galės žmonės bulbes 
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nusikast ʽDeszcze ustały, ludzie będą mogli wykopać (sobie) kartofleʼ), 5. ʽo mechanizmie: 

przestać działaćʼ, 6. ʽstanąć do pracy, podjąć jakieś obowiązkiʼ, 7. ʽstanąć po czyjejś stronie, 

ująć się za kimśʼ. Refl. stótis 1. ʽwstać, stanąć na nogi; zatrzymać się, przestać kroczyć, 

poruszać sięʼ (Aš stojaũs ir nesrušinu, kaip stulpas pasdariau ʽStanąłem i nie ruszam się, 

stoję jak słupʼ), 2. ʽo rzece: pokryć się lodemʼ, 3. ʽo płynach: ustać się, sklarować sięʼ, 4. 

ʽnastać, pojawić się, rozpocząć sięʼ (Kaip Lietuva stójos, ans gavo darbo pri gelžies kelio 

ʽJak nastała [niepodległa] Litwa, [to] on dostał robotę na koleiʼ), 5. stlit. kalka z pol. stać się 

ʽspełnić się, ziścić sięʼ, np. Eik ir kaip intikėjai, tegul stojas tau SP I, 2355 ʽIdź, a jakoś 

uwierzył, niech ci się sstanieʼ. — Cps. antstóti m.in. ʽnastawać, domagać się czego usilnieʼ 

(por. añtstolis), apstóti ʽotoczyć, obleźć, obsiąść kogo/co, stanąć dokoła, oblegać (miasto); 

przestać, ustać (np. o bólu)ʼ, atstóti ʽstanąć, postawić nogę; odstawać, oddzielić się 

częściowo od całości, odłączyć się; oddalić się, odejść, odczepić się (od kogoś), porzucić 

(robotę); zastąpić, zastępować kogoʼ601 (por. łot. atstât ʽodstąpić, oddalić się, oddzielić się; 

zdechnąć; zostawić, pozostawićʼ), ažustoju SD
1 «zastępuię» (syn. ažutariu), įstóti ʽwstąpić; 

podjąć (pracę, obowiązki), nastać (o porze roku, o pogodzie)ʼ, įstoja kas SD «nastaie co, 

nastawa», nustóti ʽźle stąpnąć; przestać (iść, biec, jechać) i stanąć; ustać, przestać (o deszczu, 

śniegu, wietrze, bólu); ustalić się (o pogodzie)ʼ, też ʽstracić, utracićʼ (zob. núostolis), pastóti 

1. ʽstanąć na drodze, zagrodzić komu drogęʼ, 2. ʽzacząć się, nastaćʼ (Pastójo pìlnatis ʽNastała 

pełniaʼ), 3. ʽzajść w ciążęʼ (pastójusi ʽciężarnaʼ), pérstoti (zob.), prastóti ʽnie trafić stopą na 

kładkę (i wpaść do wody); odejść, odstępować, porzucić/opuścić kogo (w potrzebie), 

zaniedbać, zgubić, stracić (konia)ʼ, przest. ʽodrzucić, nie uznawać; zgrzeszyćʼ, prastoju SD 

«grzeszę» (syn. nusidemi, pražingiu), pristóti (zob.), užstóti ʽzasłonić, osłonićʼ, przen. ʽująć 

się za kim, wziąć kogo w obronęʼ. Refl. apsistóti ʽzatrzymać się na nocleg; zastanowić sięʼ, 

atsistóti ʽpowstać, wstać (z miejsca, z łóżka); przyjść i stanąć; stąpnąć, nastąpić na co; 

utkwić, stanąć w gardleʼ, atsistoju SD «ustępuię komu, daię mieysce», įsistóti DP ʽprzyczynić 

się, wszczynać sięʼ, nusistóti ʽo cieczach: odstać się, ustać się, oczyścić się z domieszekʼ, 

pasistóti ʽstanąć na czymś, by czegoś dosięgnąćʼ, užsistóti ʽująć się za kim, wziąć kogo w 

obronęʼ. Odpowiedniki bałtyckie: łot. stât, stâju ʽstanąć, zatrzymać się; ustać, przestaćʼ, refl. 

stâtiês ʽustać, przestać, uspokoić sięʼ, stpr. postāt ʽstać się, zostać kim, werdenʼ, postātwei ts. 

Prs. stóju należy do całej serii formacji z suf. -i̯e/o-, które utworzono od pierwiastków 

zakończonych na *-eh2- (zob. s.v. lóti). Paradygmat bałtycki opiera się na osnowie *stā- < 

pie. *steh2-, która pierwotnie charakteryzowała temat aoristi, por. wed. ásthāt ʽstanąłʼ (zam. 

*á-stā-t), gr. ἔστην ʽwstąpiłem, stanąłemʼ. Podobnie w słowiańskim: scs. stati, prs. stanǫ, 

aor. sta ʽstanąć, wstać, powstać, podnieść się, ukazać sięʼ (sŭstati sę ʽzejść się, zgromadzić 

się; wystarczyćʼ), sch. stȁti, stȁnem, ros. stánu, státь, stczes. státi, stanu. Por. LEW 914n., 

ALEW 981, REW III, 5n. — Słowiańskie imperfectivum stojati ʽstać, trwać, znajdować się, 

być, istniećʼ = stoj-a- jest zbudowane na neopwk. stoj-, wyabstrahowanym z formy prs. stojǫ 

< *st-ăi̯e- < pie. *sth2-éi̯e-. Inaczej Vaillant III, 392, który wiązał pojawienie się osnowy sto- 

z oddziaływaniem pwk. stol- (*stel-) jak w sb. stolŭ ʽstółʼ. — Ostatnio ESJS 883 powraca do 

tradycyjnej rekonstrukcji pie. *sth2-i̯e/o- (por. też IEW 1005: stojati < pie. *stəi̯ēti). Oparciem 

dla niej jest hipoteza o tzw. ʽwokalizacji spółgłoski laryngalnejʼ: pie. *Ch2C > pbsł. *CaC. 

— W słowiańskim st. wzdłużonym do stoj- jest staj-, por. scs. pristajati ʽprzystawać na coś, 

godzić się; obstawać przy czymśʼ, vŭstajati na kogo ʽpowstawać przeciw komuśʼ. Analiza: 

*stāi̯-ā-. — Drw. od sto-: stódyti (zob.). Nomina zebrano s.v. sto-. Zob. też neopwk. stoj-. W 

kwestii st. zanikowego do sto- zob. hasła stãtas, statýti. — Segmenty -sta- i -stu-, które w 

 
601 Ipv. atstók zmienia się w gwarach dzukskich w atsók ʽodejdź! odczep się!ʼ przez dysymilatywny zanik 

drugiego z dwu t (Atsók nuo manęs, ko lendi! ʽOdczep się ode mnie, czemu tu leziesz!ʼ). LKŽ I, 431 odtwarza 

na podstawie tego rozkaźnika pdg. †atsóti, -ja, -jo, ale nie przytacza zdań, które by go ilustrowały. Zob. 

jeszcze atstà, atsistà.  
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dotychczasowej literaturze były uważane za składniki wyrazów ãpstas i atstùs, w gruncie 

rzeczy nie są członami złożeń nominalnych, ani nie mają nic wspólnego z rzekomo ʽsłabąʼ 

formą pierwiastkową -st- od pie. *sth2-V ʽstaćʼ. Są to produkty resegmentacji czasowników 

złożonych, odpowiednio apstóti i atstóti (zob.).  

 stotìs, -iẽs f. 4 p.a. 1. ʽmiejsce postoju podczas podróży, przystanek (autobusu), stacja 

(kolejowa)ʼ, 2. gw. ʽw kościele: stacja męki Pańskiejʼ, 3. hist. ʽstacja, tj. obowiązek włościan 

żywienia i utrzymywania dworu książęcego w dobrach, przez które książę przejeżdżałʼ. War. 

akc. stótis 1 p.a. Odpowiedniki formalne: łot. stātis pl. ʽpunkt zwrotnyʼ, por. Saule stāv stātīs 

(lub uz stātīm) ʽSłońce stoi w zenicieʼ oraz psł. *sta-tĭ w strus. postatĭ f. ʽstrona, częśćʼ, ukr. 

póstatь ʽfiguraʼ, błr. póstacь ʽfigura, postawa, postać; twarzʼ, stpol. postać ʽwygląd 

zewnętrzny człowieka, sylwetka; forma istnieniaʼ, pol. gw. postać ʽrząd żniwiarzy, kosiarzy 

na poluʼ. Należy do rodziny czas. stóti ʽstanąćʼ. Odzwierciedla pbsł. *stā-ti- < pie. *steh2-ti-, 

tj. abstractum o znacz. etym. ʽzatrzymanie się, stanieʼ. Powiązany z suf. -ti- stopień 

apofoniczny e widać też w wyrazach lotìs/lótis, sótis oraz votìs/vótis. — W innych językach 

widać refleksy ze st. zanikowym *sth2-tí-, por. gr. στάσις f. ʽustawianie, słup, filar; stanie, 

nieruchomość; miejsce postoju, stanowisko; stan, sytuacjaʼ, łac. statiō, stati-ōn- f. ʽstanie, 

zatrzymanie się; miejsce zatrzymania się; kwatera, przystań, portʼ (statim adv. ʽsilnie stojąc; 

natychmiast, wnet, zarazʼ), wed. úpasti- m. ʽsługaʼ (ze zmiany *upa-st-ti-), stwn. stat f. 

ʽmiejsceʼ. 

 stõtkas 2 p.a. stlit., gw. 1. ʽnaczynie kuchenne (drewniane, gliniane)ʼ, 2. ʽsprzęt 

domowy, wyposażenie mieszkaniaʼ, 3. coll. ʽbydło domowe, żywy inwentarzʼ, 4. ʽsztuka 

bydłaʼ — zapoż. z pol. statek, -tku (SLA 207, LEW 915). Pl.t. stõtkai 2 p.a. lub stotkaĩ 4 p.a. 

ʽbydło rogate; naczynia kuchenneʼ. Zob. też sū̃das II. 

 stotlỹvas, -à 4 p.a. gw. 1. ʽdobrze wychowany, grzeczny, uprzejmyʼ, 2. ʽczysty, 

niewinnyʼ. Analiza: stot-lyv-. Neoosnowę stot- wyabstrahowano ze stótas ʽtaki, który stanął, 

który postawionoʼ (ptc. prt. pass. do stóti ʽstanąćʼ; paralele s.v. sto-). Wzorem dla tego 

neologizmu mógł być polski przym. stateczny ʽodznaczający sie rozsądkiem, rozwagą, 

zrównoważonyʼ (MSJP), analizowany przez Litwinów jako stat- + -eczny. Inne neologizmy 

na -lyv- to bėdlỹvas ⇐ bėdà i godlỹvas ʽchciwyʼ ⇐ godùs. LEW 915 podaje błędny wywód z 

pol. †statliwy. 

 stovė́ti, prs. stóviu (3 os. stóvi, war. stóvia, stóvna, stáuna, stovė́ja), prt. stovė́jau 1. 

ʽbyć wyprostowanym, stać, trzymać się na nogach, nie ruszać się z miejscaʼ, 2. ʽstać w 

pozycji pionowejʼ, 3. ʽbyć postawionym – o budynku, o przedmiocie, np. o miotleʼ, 4. 

ʽprzebywać w jakimś pomieszczeniu – o zwierzętach domowych, ptactwie, pszczołachʼ, 5. 

ʽbyć niezebranym (o zbożu); leżeć odłogiemʼ, 6. ʽo krowie: nie dawać mlekaʼ. Cps. pristovė́ti 

ʽnastać się (do woli); (o zwierzętach) udeptywać gnój w stajni, oborzeʼ, sustovė́ti ʽ(o 

zwierzętach) udeptywać gnójʼ. Refl. nusistovi alus SD «dostaie się piwo» [ʽklaruje sięʼ] (syn. 

nugula mielės alaus), susistovė́ti ʽustać się, odleżeć się, stwardniećʼ, užsistovė́ti ʽo koniu: 

zastać się, znieruchomieć na skutek dłuższego staniaʼ. Odpowiednik łot. stãvêt, -u, -ẽju ʽstać; 

pozostawać, być, istnieć; przebywać, mieszkaćʼ, atstãvêt ʽbronić, np. zamku; wypełnić, 

zakończyćʼ, atstãvêtiês ʽzmęczyć się staniemʼ. Pod względem znaczeniowym stovė́ti 

funkcjonuje jako durativum stanu na -ė- (pie. *-eh1-) do stóti ʽstanąćʼ. Forma pierwiastkowa 

stov- jest dwuznaczna. Z jednej strony stovė́ti może być vb. denom. od nomen z suf. -va-, 

*stóvas ʽstojącyʼ < pie. *steh2-u̯o-. Por. łot. stãvs ʽstojący, wyprostowany, stromy; krnąbrnyʼ, 

stãvu adv. ʽna stojącoʼ, bądź rzeczownikiem o znacz. ʽstanieʼ, por. 1. łot. stàvs ʽwzrost, 

postawa, postura; dom bez dachu; piętro w budowli; cholewaʼ, 2. lit. stõvas ʽstojak, statywʼ, 

3. psł. *stavŭ: (a) pol. staw ʽprzegubʼ, czes. stav ts., bg. stava ts., (b) pol. staw ʽwoda 

stojącaʼ, znacz. etym. ʽzastawienie wody, tamaʼ, (c) stpol. staw małżeński ʽstan małżeńskiʼ. 
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Por. objaśnienie takich czasowników na -(v)ėti, jak dėvė́ti, drovė́tis, šalvė́ti, varvė́ti. — Z 

drugiej strony można dopatrywać się w stov-V < *stāu̯-V refleksu pie. osnowy werbalnej na -

u-, *steh2-u̯-V, por. (z suf. spółgłoskowym) gr. σταυρός m. ʽsłup, pal, kółʼ = stisl. staurr m. 

ʽsłupʼ < pie. *steh2u-ro- i gr. στυλός m. ʽkolumna, podpora, słup drewnianyʼ < pie. *stuh2-lo- 

< *sth2u-lo- (Beekes 2010, 1391, 1417). Ten sam dylemat dotyczy słowiańskiej osnowy stav-

V, por. scs. staviti, stavljǫ ʽzatrzymać, powstrzymać, zabronićʼ, sch. stȁviti ʽpostawić, 

położyćʼ, ros. stávitь ʽstawiać, ustawiaćʼ, pol. stawić ʽumieścić, położyć; budować, 

stawiaćʼ602. Jeszcze inny pogląd wyraził Kortlandt, Balt XXV:2, 1989, 111, wywodząc 

stovė́ti od formy 3 sg. perfecti *stāu < pie. *sth2-ēu (fonetyczna trudność tej rekonstrukcji 

polega na rzekomym przebarwieniu *ēu ze strony *h2). Powtórzył to Derksen 2008, 466. 

Zob. teraz NIL 639 i ALEW 982. — Z pdg. stovė́ti wyabstrahowano trzy neoosnowy: stov-, 

stovė- i stovėj-. Por. 1. stov-: stovinė́ti ʽstawać, zatrzymywać się; stawać na nogi (o chorym), 

być w pozycji stojącej; zachodzić, zastępować komu drogęʼ (Stovinė́jo an kelio, pinigus 

atiminėjo ʽZastępowali drogę, zabierali pieniądze [rabowali]ʼ), pastovinė́ti ʽiść lub jechać 

przystającʼ, SD «postawam idąc» (neoosn. stovinėj-: įsistovinė́jimai DP ʽprzyczynyʼ 

[ʽwstawiennictwoʼ], pastovinėjimas SD «postawanie w drodze»), stoviniúoti ʽstać gdzie 

długo, wystawać gdzie, spędzać czas na staniuʼ, stóvinti (war. stõvinti, stovìnti) ʽtrzymać 

(bydło) na stojąco, zmuszać do stania w miejscu; pozostawić coś w pozycji stojącej; trzymać, 

żeby się odstało (o lnie, mleku, ługu), trzymać, żeby dojrzało (o zbożu, owocach); zastawić, 

przegrodzić (rzekę)ʼ. Nomina od stov-: zob. stõvis. — 2. stovė-: stovė́sena ʽsposób stania; 

długie stanie w miejscuʼ (por. sėdė́sena). — 3. stovėj-: įsistovė́jas DP ʽprzyczyńcaʼ [ʽten, co 

się za kim wstawiaʼ], nenusistovė́jimas ʽzmęczenie, znużenie, zaniepokojenieʼ (por. nustovė́ti 

ʽustać w jednym miejscuʼ, kójas nustovė́ti ʽzmęczyć nogi staniemʼ), stovėjėl̃is ʽ(na 

pastwisku) miejsce wyższe i suche, w którym odpoczywa bydło; stojak dla dzieci; stacz, 

długo w miejscu stojącyʼ, stovė́jimas ʽstanie (w rzędzie, na jednej nodze)ʼ, mokestis nuog 

stovėjimo padvarijoj SD «gościnne» [ʽopłata za stanie w gospodzieʼ], užstovė́jas ʽkto się za 

kimś wstawia, kogoś chroni, broniʼ. 

 stovyklà 2 p.a. 1. ʽobóz wojskowyʼ, 2. ʽtymczasowe miejsce pobytu, zamieszkaniaʼ, 3. 

ʽmiejsce postoju, wypoczynku bydła na pastwiskuʼ, 4. ʽkojec dla dzieci ułatwiający im stanie 

i chodzenieʼ, 4. ʽmiejsce przymusowej izolacji (obóz pracy, obóz jeniecki)ʼ. War. stovỹklė 

ʽmiejsce postoju bydła a. koni na pastwiskuʼ (Karvės stovi i stovi stovyklėj dien diena 

ʽKrowy wciąż stoją na «stovyklė», dzień w dzieńʼ), stovyklė kareivių SD «stanowisko 

żołnierskie». Nomen loci utworzone neosuf. -ykl- od czas. stovė́ti ʽstaćʼ. Paralela: tupyklà 

ʽmiejsce, gdzie siedzi ptactwoʼ ⇐ tupė́ti. Neosufiks wyodrębniono w formacjach typu 

ganyklà ʽpastwiskoʼ ⇐ ganýti, maudyklà ʽmiejsce do kąpania sięʼ ⇐ máudytis (por. GJL II, § 

225). — Drw. stovyklãvietė ʽmiejsce stałego pobytu wojska, garnizon (w czasach carskich); 

obozowisko, miejsce na obóz, pole namiotoweʼ (por. vietà); skrót haplologiczny: stoklãvietė. 

Vb. denom. stovykláuti ʽstać obozem, obozowaćʼ. 

 stovinyčia SD «fasa» [ʽnaczynie drewniane, najczęściej w kształcie beczki, służące do 

przechowywania artykułów spożywczychʼ, SPXVI], indemi, inkrauju kų stovinyčion SD 

«fasuię» [ʽnapełniam fasęʼ]. Gw. stovinýčia 1 p.a., stovinyčià 2 p.a. ʽbeczkaʼ — dewerbalny 

rzeczownik z neosuf. -inyčia od osnowy stov- (por. stovė́ti, stõvis), utworzony celem 

zlitewszczenia pol. stawnica, analizowanego jako staw- + -nica (zob. staunyčià). Paralele 

 
602 Prócz tego jest neologizm psł. *stavati, powstały obok -stajati (pri-, vŭ-) ⇐ stoju̯. Por. cs. stavati ʽstawać, 

ustawiać sięʼ, ukr. staváty ʽstawać się, robić się; wystarczaćʼ, stpol. stawać, -am ʽbywać, przebywaćʼ, 

ustawać ʽtracić siły, tracić mocʼ). Segment -v- nie stoi tu w związku z formantem wyrazu *stavŭ, lecz należy 

do neosufiksu -vati. Por. resegmentację by-vati w miejsce byv-ati (gdzie byv- jest st. wzdłużenia od *bŭv-, 

por. *bŭvati), pwk. *bū-C/*buu̯-V, zob. bū́ti.  
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wymieniono s.v. medinýčia. Według SGP V, 230 stawnica to ʽbeczka spora, stojąca bez dna 

górnego, do kwaszenia w niej kapusty lub burakówʼ (zdrob. stawienka ʽniewielka beczka lub 

kubeł do trzymania wody na użytek podręcznyʼ). Jest to derywat od pol. stawnia przest. 

ʽbeczka, fasa, służąca do składania warzywa na zimęʼ (zob. staunià). Brak w SLA i LEW. W 

ALEW 982, s.v. stovė́ti pozostawiono stovinyčia bez komentarza. 

 stõvis, -io 2 p.a. 1. ʽstan rzeczy, położenie, sytuacjaʼ, 2. przest. ʽstan społecznyʼ (m.in. 

SD), 3. hist. ʽstacja a. stacyjne, obowiązek włościan do żywienia i utrzymywania dworu 

książęcego we wszystkich dobrach ziemiańskich, przez które książę przejeżdżałʼ (łac. 

hospitatio principum), kãro stõvis ʽstan wojennyʼ, póstovis ʽpostój, popasʼ — jeden z 

derywatów postwerbalnych od neoosn. stov- ⇐ stovėt̃i (zob.). Z innymi sufiksami: pastovà 

ʽschodek przy wozie, wagonie; podnóżekʼ, pastõvai m.pl. ʽkrokwie; budynki gospodarskie; 

krosna tkackie; rusztowanieʼ (war. pastõlai ʽrusztowanieʼ, por. atvašà > atlašà), pastõvas 

ʽschodek u wozu, stopień; podwyższenie, postument; boczna deska krosien; stojak, statywʼ, 

pastovùs ʽstały, niezmienny, trwałyʼ, stovà ʽmiejsce zatrzymania się, miejsce postojuʼ, stõvai 

m.pl. ʽkrosnaʼ : łot. stāvi ts. (zapoż. z błr. stavy?), stovė ̃ ʽstójka, dolna część kołnierzyka, 

stojąca, przylegająca do szyiʼ, stovéika a. stovùkas ʽpewna zabawa z figurką, która nie może 

się przewrócićʼ, stovyklà (zob.), stovỹnė ʽmiejsce, zwykle wyżej położone, gdzie stoi bydło 

na pastwisku; stojak dla dzieci, kojecʼ, stovỹnės f.pl. ʽpoczęstunek z tańcami, urządzany po 

weselu przez swatkęʼ, stovinyčia (zob.). — Z vb. denom. stovikiúoti ʽwystawać gdzie, 

spędzać czas na staniuʼ można wyprowadzić zanikłe n.agt. *stovikas lub *stovikis ʽten, co 

stoi, staczʼ. Por. stapỹkoti s.v. stẽpinti. 

 stragùs, -ì 4 p.a. gw. 1. ʽżywy, żwawy, energicznyʼ (war. straigùs), 2. ʽnie panujący 

nad sobą, porywczy, wybuchowy, gwałtownyʼ, 3. ʽsrogi, surowyʼ, 4. ʽostry – o roguʼ (DRUŽ), 

5. ʽstromy – o dachu; zadarty – o roguʼ, 6. ʽwartki – o nurcieʼ (war. straigùs), 7. ʽszorstki, 

przykry w obejściuʼ — zapoż. ze stbłr. strogij (srokgij), por. błr. stróhi, ros. strógij ʽsrogi, 

surowy; wymagający, dokładny, ścisłyʼ — War. straigùs został dotworzony do formy 

żeńskiej straigì, która z kolei powstała ze stragì przez antycypacyjne wyodrębnienie 

palatalności w spółgłosce [g̓ ], por. paralele s.v. áitvaras. Osobno zob. sragùs. 

 strainùs, -ì 4 p.a., straĩnas, -à 4 p.a. gw. 1. ʽdobrze, ładnie zbudowany, zgrabny (o 

koniu, o kobiecie)ʼ, 2. ʽenergiczny, dziarski, szybkiʼ — zapoż. ze stbłr. strojnyj, por. błr. 

strójny, ros. strójnyj (por. SLA 207, LEW 916). War. streĩnas ʽładnie zbudowany – o koniuʼ 

(ZS 51). — Vb. denom. stráinytis a. straĩnytis ʽstroić się, ubierać się ładnie; upiększać sięʼ, 

przen. ʽupierać sięʼ. Zob. też strãjyti, strãjus. 

 stráipsnis, -io 1 p.a. (war. stréipsnis), straĩpsnis 2 p.a. gw. 1. ʽstopień schodów (m.in. 

DP); szczebel w drabinieʼ, 2. ʽczęść płotu między dwoma słupami, przęsło; odstępʼ, 3. 

ʽpasmo drzew (w lesie)ʼ, 4. ʽprzedział w stodole, sąsiekʼ, 5. ʽodcinek; artykułʼ, 6. przest. 

ʽczłonek ciałaʼ (odpowiednik stpr. wissans streipstans acc.pl. ʽwszystkie członki, alle 

Gliederʼ), 7. przest. ʽpokolenieʼ; war. sufiksalny: stráipstis — rzeczowniki dewerbalne na -

snis, -stis. Tu też pastráipa ʽustęp, akapit w tekścieʼ. Pwk. straip- jest neoapofoniczną formą 

SP/SO, utworzonego od SZ (s)trip- ⇐ (s)trep-, por. stripénti ʽo koniu: biec drobnym 

krokiemʼ, stripinė́ti ʽdreptać, chodzić w koło drobnym krokiemʼ. — Stary SE (s)trep-: 

strepénti ʽtupać na mrozieʼ, strẽpsniai m.pl. ʽschodyʼ, zob też trepénti. WSE strėp-: strė́poti, 

-ju ʽkrzątać się przy dzieciach; powoli pracować, wykonywać drobne praceʼ, nomina: 

strė́psnis a. strėpsnỹs ʽszczebel; działka; część w pokryciu dachuʼ. — Stary SO strap- ⇐ 

strep-: strapinė́ti ʽchwiać się, zataczać się; deptać, tupaćʼ, strapáila (zob.). Zob. też LEW 917. 

— Formy z wokalizmem ie: stríepsnė bot. ʽperłówka, Melica; perłówka zwisła, Melica 

nutansʼ (war. stríepsnis), stríepsnis ʽszczebel w drabinie; pasmo, odcinekʼ – dopuszczają 

wywód zarówno od strip- (neoapofonia i ⇒ ie, np. skrid- ⇒ skriẽsti), jak i od straip- (rzadka 
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neoapofonia ai ⇒ ie, por. láibas ⇒ líebas). 

 stráista 1 p.a. gw. 1. ʽworek, woreczekʼ, 2. ʽpłócienna torba na obrok końskiʼ (Inpilk 

stráiston avižų arkliu ʽNasyp koniowi owsa do torbyʼ), 3. ʽtorba żebrakaʼ (Ubagas atej[o] su 

stráistai. Nueiti su stráistai ZTŽ ʽZostać żebrakiemʼ, dosł. ʽPójść z torbąʼ)603 — z 

przekształcenia drogą metatezy r zapożyczenia stbłr. stajstra ʽtorbaʼ, co było wariantem do 

tajstra (HSBM 33, 177) ⇐ pol. przest. tajstra ʽtorba, sakwa podróżna na żywność; tajstra 

myśliwskaʼ, zdrob. tajsterka (por. SW VII, 8, LKŽ XIII, 928), gw. tajstra ʽworek z drążkami 

poprzecznemi do karmienia koni; wiąże się do dyszlaʼ, war. kajstra ʽkieszeńʼ (SGP V, 378), 

por. błr. kájstra (TSBM), gw. kajstrá ʽtorba podróżna; worek noszony na plecach, torba z 

płótna, ze skóryʼ (ĖSBM 4, 101). Brak w LEW i POLŽ. Pochodzenie polskiego wyrazu nie jest 

jasne. Brückner 564 zapytuje: «czy nie czes[kie] tanistra ʽtornisterʼ,?».  

 strajà 2 p.a., gen.sg. strãjos gw. 1. ʽstajniaʼ, 2. ʽsłoma, którą się ściele koniowi w 

stajniʼ (Litwa pruska), war. strejà NDŽ — zapoż. z prus.-niem. štrei, štraie ʽściółka, słoma 

na ściółkę do oboryʼ, por. nwn. Streu f. (GL 137n., LEW 917). War. štraja b.z.a., też m. 

štrãjus, štrẽjis, štrẽjus. — Łot. streĩja, pl. streĩjas ʽściółka dla koni lub bydłaʼ ⇐ dn. streu, 

strei ʽodpadki różnego rodzajuʼ. Zob. też Sabaliauskas, LKK XII, 1970, 51n., który omawia 

również szereg synonimów omawianego wyrazu.  

 strãjyti, strãjija, strãjijo stlit., gw. ʽupiększać, przystrajać, zdobić; szykować; stroić 

(skrzypce)ʼ — zapoż. z pol. stroić, stroję (SLA 207, LEW 917n.; brak w ALEW i POLŽ). Por. 

strãjus i strainùs. 

 strãjus, -aus 2 p.a. stlit., gw. 1. ʽupiększenie; ubiór bogaty, eleganckiʼ, 2. ʽczęści 

płciowe kogutaʼ — zapoż. ze stbłr. stroj (⇐ pol. strój, stroju ʽubiór, strójʼ). Por. SLA 207, 

LEW 918 (brak w ALEW i POLŽ). — Z innym tematem: strajis b.z.a. m. ʽstrój bobrowy, 

mazista wydzielina gruczołów przyodbytowych bobra, castoreum; części płciowe bobraʼ 

(dawniej uważane za środek leczniczy) ⇐ pol. strój bobrowy (por. SW VI, 462, LEW 918; 

brak w POLŽ). Zob. też sruogliaĩ. 

 straka b.z.a. przest. 1. ʽporządek, kolejnośćʼ, 2. ʽumiar, powściągliwośćʼ (Be strakõs 

valgo ʽJe bez umiaruʼ), stlit. nestraka SD «nierząd» [ʽnieład, nieporządek, anarchiaʼ] (syn. 

beeilė). Niejasne. LEW 918 przypomina, że Brückner 1877, 138 opowiedział się za pożyczką 

z ros. stroká ʽlinia, wierszʼ. Pominięte w ALEW. 

 straksė́ti, stràksi, straksė́jo ʽpodskakiwać, skakać – o wróblu, zającu, koniku polnym, 

pchleʼ — czasownik na -sė- od interi. stràk, częściej stràkt o nagłym, szybkim skoku, susie, 

o wyskoczeniu z łóżka (Strakt iš lovos pašoko), też o nagłym zatrzymaniu się (Tai išgirdęs, 

jis stràkt ir atsistojo ʽTo usłyszawszy, «strakt» i stanąłʼ), strykt strakt o skoku, o wyskoku. 

Paralele: striksė́ti ⇐ strìkt; smaksė́ti ⇐ smàkt; spaksė́ti ⇐ spàkt. Z innymi sufiksami: 

strakčióti ʽskakać, podskakiwać; iść podskakującʼ, strakinė́ti ts., strãkotis ʽspieszyć sięʼ. LEW 

918, 920, 923 sugeruje apofonię SO strak- : SE strek- (streksė́ti ʽskakaćʼ) : SZ strik- (zob. 

striksė́ti). — Drw. stràkalas, strãkalas ʽkto nie może ustać w miejscu, wiercipiętaʼ, ⇒ vb. 

denom. stràkalioti ʽpodskakiwać, wiercić sięʼ (war. stràkaliuoti), też ʽgorączkować się, 

postępować lekkomyślnieʼ; straklỹs ʽkonik polnyʼ, strakšas b.z.a. ʽczłowiek zapalczywy, 

popędliwy, gorączkaʼ, strakùs ʽskoczny, żywy, żwawy, ruchliwyʼ. 

 strãmyti, strãmiju, strãmijau gw. ʽbesztać, strofować; ponaglać, pędzić do robotyʼ — 

zapoż. z błr. gw. stramícь, -mljú, 3 sg. strámicь ʽhańbić, znieważać, oczerniaćʼ, stramícca 

ʽwstydzić sięʼ (PZB 4, 595). Akcent lit. stosuje się do białoruskiej formy 3 sg. prs. LKŽ nie 

zaznacza obcości tego wyrazu. Zob. też stramùžyti. 

 
603 Por. łot. zebenieks 1. ʽtorba na obrokʼ i ʽtorba żebrakaʼ.  
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 stram̃pas 2 p.a. 1. ʽgruby kij, pałkaʼ, 2. ʽczęść odcięta z pnia, kloc drzewaʼ (Į strampùs 

sukapoti medžiai ʽDrzewa pocięte na kloceʼ), 3. ʽpień ściętego drzewa, karpaʼ, 4. ʽduży 

kawał drzewa, kłodaʼ (Ligonis guli kai stram̃pas ʽChory leży jak kłodaʼ), 5. ʽklocek 

zawieszony na szyi świniʼ, 6. ʽkikut ręki lub nogiʼ. Drw. stram̃palas ʽkocie łajnoʼ. Cps. 

strampagalỹs (> stramgalỹs) ʽkawał drewna, polano, drzazgaʼ (por. gãlas), strampakõjis ʽkto 

ma nogi jak kloce (grube); kto ma drewnianą nogęʼ (por. kója). Wyraz litewski ma dwojakie 

nawiązanie w jęz. łotewskim, por. 1° strampul(i)s ʽkawałek drzewa, pieniekʼ, stręm̃pulis 

ʽkońskie łajnoʼ, stram̃pals ʽharter Pferdekotʼ, 2° struops ʽul zrobiony z pnia drzewnego; 

pusta wewnątrz łodygaʼ – refleks wariantu prałot. *stranp-, który wynikł z dysymilacji *mp 

> *np (por. ME III, 1081, 1086, 1098, LEW 919). Dalsza analiza niepewna. ŽD 468 i GJL II, § 

37 wywodzili stramp- na gruncie apofonii ze strimp-, por. strim̃pti, -iù, -iaũ 1. ʽo starcu: 

posuwać się o kijuʼ, 2. ʽtrzymać się jako tako; być w stanie poruszać sięʼ (Prastai jau 

bestrimpiù, tik apie namus ʽZ trudem już się poruszam, tylko przy domuʼ. Strim̃pėm iki šiol, 

strimpsma ir toliau, jegu sveiki busma ʽTrzymaliśmy się dotąd, będziemy się trzymać dalej, o 

ile będziemy zdrowiʼ), pastrim̃pti ʽzachowywać resztki sił życiowychʼ. Zob. jednak trim̃pti 

ʽposuwać się o kijuʼ s.v. trem̃pti. — Warianty z dźwięczną grupą -mb-: strimb-, stramb-, por. 

strim̃bilas ʽkawał drewna, kloc; gęsie odchodyʼ, strimbõkas ʽpodłużny kawałek czegośʼ oraz 

stramblỹs ʽłodygaʼ (Vieni strambliaĩ ant lauko bestypso ʽTylko łodygi sterczą jeszcze na 

poluʼ), strambagalỹs (zob. wyżej strampa°). Tu też stpr. strambo EV ʽStuppel, rżysko, 

ścierniskoʼ wraz z łot. strùobs ʽźdźbło, trzcinaʼ. 

 stramùs, -ì 4 p.a. gw. ʽstromy – o brzegu; spadzisty – o dachuʼ — zapoż. z pol. stromy 

ʽwznoszący się ku pionowiʼ (por. LEW 919). — Drw. stramiaĩ adv. ʽnagle, niespodziewanieʼ. 

 stramùžyti, stramùžiju, stramùžijau gw. ʽbesztać, fukać, łajać, strofować kogoʼ, 

pristramùžyti ʽgrożąc zastraszyćʼ, sustramùžyti ʽsfukać, zbesztać; przynaglić koniaʼ — 

zapoż. z ros. gw. stramotítь ʽhańbić, ganić, strofować; zawstydzać, upokarzaćʼ (SRNG), co 

jest denominativum od stramotá ʽhańba, wstydʼ (por. pol. sromocić ⇐ sromota). Adaptacja 

słowotwórcza polega na zastępstwie segmentu -oti- litewskim neosufiksem -užy-, wyabstra-

howanym z takich czasowników, jak apkantùžyti ʽogłuszyć, zamroczyćʼ i apsikumùžyti 

ʽodziać się grubo, opatulić sięʼ. NB. LEW 919 wskazywał na rzekomo ros. †s(t)ramočitь 

kogo ʽjmd. Schimpf antun,...ʼ jako źródło. — Z innymi zakończeniami: stramãšyti, 

stramãžyti. 

 strañgas I 4 p.a. gw. 1. ʽpostronek, jeden z dwóch powrozów używanych do 

zaprzęgania konia a łączących chomąto z orczykiemʼ, 2. ʽgruby powróz, np. u dzwonu; 

stryczek na szubienicyʼ — zapoż. ze śrwn. strank, strange (GL 120, LEW 919), nwn. Strang 

m. Zob. też pastrángas s.v. pastaránka. 

 strañgas II 4 p.a. gw. ʽpstrąg, Salmo farioʼ — zapoż. z błr. gw. strong, stronk (PZB 4, 

602) ⇐ pol. pstrąg (uproszczenie pstr- > str-). Z innym tematem: strangỹs 4 p.a. (Strangiaĩ 

panašūs į lydekas ʽPstrągi są podobne do szczupakówʼ). — War. pstrõngas 2 p.a.: Pstrõngas 

márgas, plėmẽliai raudóni DVŽ ʽPstrąg jest pstry, [ma] czerwone plamki/cętkiʼ ⇐ pol. pstrąg 

(POLŽ 543). 

 strapáila 1 p.a. c. pot. ʽkto idąc słania się, upada; kto niezgrabnie się porusza; kto nie 

może ustać na miejscu, wiercipiętaʼ — rzeczownik na -aila, utworzony od interi. stràp m.in. 

o zachwianiu się (Stovi ir stràp stràp strapalioja ʽStoi i chwieje sięʼ), stràpt o nagłym 

przystanięciu ⇐ strapinė́ti ʽchwiać się, zataczać się; deptać, tupaćʼ. Por. SZ strip- w 

stripinė́ti ʽdreptaćʼ oraz nowy SP/SO straip- w stráipsnis. — Vb. denom. strapailióti ʽiść 

chwiejnym krokiem, zataczać się, słaniać się, np. o pijanym; podskakiwać; tupaćʼ. War. 

stràpalioti ʽchodzić kiwając sięʼ, strãpalioti ʽpodskakiwaćʼ (Šlapelis 468). 
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 strapėk̃as 2 p.a. gw. 1. ʽkawałek drewna, patyk, polanoʼ (Sukrauk strapėkùs, tegul 

išdžiūsta ʽZłóż polana [w stos], niech schnąʼ), 2. ʽkij, pałkaʼ (Strapėk̃ą paėmęs, kad duos! 

ʽSchwyciwszy kij, jak uderzy!ʼ) — rzeczownik na -ėkas od osnowy strap- niejasnego 

pochodzenia (por. sufiks w merlėk̃as, šlapėk̃as i smalėk̃as). Od tejże osnowy utworzono trzy 

inne jeszcze bliskoznaczne wyrazy o znacz. ʽkawałek drewna, patyk, kijʼ, por. strapãnas, 

strapañkas (war. strapañgas) i strapõkas. Warianty ze zmiennym wokalizmem: strep-, strip-

/stryp- i striep-, por. strepėk̃as, strepõkas, stripìnis, też stríepėsas [ʽpewna roślina 

nadrzecznaʼ, por. DRUŽ 352]. Osobno zob. strỹpas. Niewykluczona jest derywacja od 

wykrzykników. — Būga, RR II, 222, za nim ŽD 126 i LEW 920 identyfikowali lit. strap- z 

psł. *s(t)ropŭ ʽdach, poddaszeʼ. Tego nie da się utrzymać z uwagi na fakt, że psł. *s(t)ropŭ 

wywodzi się z praformy *šrapa-, nie zaś †srapa-, < pie. *ḱrop-o- lub *ḱrap-o- (zob. IEW 616, 

BSW 309, REW III, 30). Na st. wzdłużonym należą tutaj stisl. hrōf n. ʽdach; szopaʼ, stang. 

hrōf ʽdach; górny pokład statkuʼ (ang. roof ʽdachʼ) i śrdn. rōf ʽdaszek; pokrywa, wiekoʼ (IEW 

616). 

 stràptelėti, stràptelėja (war. stràpteli, stràptelia), stràptelė́jo gw. ʽnagle stanąć, 

zatrzymać się; na krótko przerwać jakąś czynnośćʼ — drw. na -telė- od interi. stràpt o 

nagłym przystanięciu, zatrzymaniu sięʼ. Paralele: straksė́ti ⇐ stràkt; spaksė́ti ⇐ spàkt. — Z 

innymi sufiksami: strapčióti ʽidąc zataczać się; podskakiwać; tupaćʼ, strapinė́ti ʽzataczać się; 

deptać, tupać; krzątać się w kuchniʼ, strapsė́ti ʽskakać, podskakiwać; tupać, przytupywać; 

tańczyć przytupującʼ (⇒ straps-nó-ti ʽiść podskakującʼ). — Drw. strapùtis ʽkto drepcze, 

chodzi małymi krokamiʼ. Zob. też strapáila i strepetỹs. 

 straũsas 2 p.a., stráusas 1 p.a. gw. ʽstruś, duży ptak biegający, Struthio camelusʼ — 

zapoż. z błr. stráus, -a ⇐ ros. stráus (⇐ nwn. Strauß m.). Zob. też strùsas. 

 strãzdas 4 p.a. ʽptak drozd, Turdusʼ. SD strazdas «jemiołucha ptak». War. strãzas, 

zdrãzdas ob. drãzdas (LZŽ), też f. strazdà, strazà (niejasne jest strolià, zob.). Odpowiedniki 

bałtyckie: łot. strazds ʽdrozdʼ (zdysymilowane: strads), stpr. tresde EV ʽDrosele [Drossel]ʼ. 

Pb. *strazda- łączy się przez s-mobile z prasłowiańskim *trozdŭ, gdzie z czasem zaszła 

sonoryzacja tr- > dr-604, por. sch. drȏzd, dròzda, ros. drozd, drozdá, czes. drozd, pol. drozd, < 

pbsł. *trazda-. Zob. BSW 327, LEW 920, Specht 1944, 229, 245. Do tego nawiązują 

germańskie nazwy ʽdrozdaʼ w stisl. þrǫstr, szw. trast (*trosdh-), stang. ðrostle, śrwn. drostel 

(*þrustlō-). Por. też łac. turdus, -ī m. ʽkwiczoł, Turdus pilarisʼ lub ʽpaszkot, Turdus 

viscivorusʼ, < *torzdo- < *tṛzdo-; de Vaan 634 odtwarza praformę *(s)tr(o)sdho-. Pożyczką 

bałtycką jest fiń. rastas i est. rästas ʽdrozdʼ. Wyraz pochodzenia dźwiękonaśladowczego, 

por. np. Boryś 127. — Drw. strãzdana, zwykle pl. strãzdanos ʽbrunatne plamki na skórze, 

piegiʼ, war. strãzdenos (analogia do nakrapianych jaj drozda), strazdinis b.z.a. przest. nazwa 

miesiąca ʽwrześniaʼ, strazdúotas véidas ʽpiegowata twarzʼ, cps. strazdãpilvis ʽczłowiek mały 

i brzuchatyʼ (por. pilṽas). ʽMałe drozdaʼ: strazdẽlis, strazdýnas, strazdùkas, strazdū́tis, 

strazdžiùkas. Vb. denom. strazdinė́ti ʽłapać drozdyʼ. — Nazw. Strãzdas, Strãzas, drw. 

Strãzdinas, Strãzdinis (por. łot. Strazdiņš), Strazdáuskas (hybryda, oddająca polskie Drozd-

owski ⇐ Drozd), Strazdẽvičius. N.m. Strazdaĩ 6x, Strazdẽliai 2x, Strãzdės, Strazdỹnė, 

Strazdìškiai 2x, Strazdžiaĩ, cps. Strãzdakalnis. N.rz. cps. Strãzdupis, Strazdùpis, Strãzravis 

(*Strazd-ravis). 

 strėč̃nas, -à 4 p.a. wsch.-lit. ʽprzyrodni, nie rodzony (brat, siostra), mający z kim 

wspólną matkę, lecz innego ojca, lub odwrotnieʼ (Strėčnà sesuõ, ne rodnà ZTŽ. Strėčnój 

sesùtė aľbo broliùkas strėč̃nasai LZŽ) — zapoż. z błr. strė́čny, co jest kontrahowanym 

 
604 Por. scs. nozdri m. pl. ʽnozdrzeʼ < psł. *nostri, co odpowiada wsch.-litewskiemu nastraĩ (zob. nasraĩ). Z 

litewskiego materiału por. np. sonoryzację w dribnóti < tripnóti ʽbiec drobnym truchtemʼ.  
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wariantem do stryjéčny ʽstryjeczny, ciotecznyʼ (TSBM), od stryj ʽbrat ojcaʼ. — Drw. strėčià 2 

p.a., strėčė ̃4 p.a. ʽstopień pokrewieństwa, pokolenieʼ (Mẽs pirmõj strėč̃oj ZTŽ ʽMy [jesteśmy 

krewnymi] w pierwszym pokoleniuʼ) ⇐ błr. strė́ča, -y w zwrotach u peršaj strėčy ʽw 

pierwszym pokoleniuʼ, u druhoj strėčy ʽw drugim pokoleniuʼ itd. 

 streĩgti, streigiù, streigiaũ gw. 1. ʽwetknąć, wsadzić, wbić, przeszyćʼ (war. straĩgti 

LZŽ), 2. ʽcisnąć, rzucić (kamień)ʼ, 3. ʽprzestać coś robić, porzucić coʼ, 4. ʽmachnąć na co 

ręką, zrezygnować z czego; nie zwracać na co uwagiʼ, pastreĩgti ʽpokryć dach cienką 

warstwą słomyʼ. Jeśli założymy, że wokalizm ie bliskoznacznego czas. striẽgti (zob.) jest 

starszy od ei, to wypadnie uznać streig- za refleks nowego SP, utworzonego od SZ strig-, por. 

įstrìgti ʽutkwić, uwięznąćʼ. Neoapofonią i ⇒ ei tłumaczą się również takie oboczności, jak 

dreik-/driek-, greib-/grieb- i žleib-/žlieb-. — Pie. *strei̯g- ʽwetknąć, utkwić, eindringen, 

stecken bleibenʼ (LIV
2 604), por. scs. strigǫ, strišti ʽκείρειν, strzyc, obcinać włosyʼ (ros. 

strigú, stričь, pol. strzygę, strzyc, iter. -strzygać, czes. rozstřihat ʽrozciąćʼ), stwn. strīhhan 

ʽpocierać, ukłućʼ (nwn. streichen). W kwestii refleksu psł. *stręgti < pbsł. *stri-n-g- zob. s.v. 

strìgti. — SO straig-: straigýti a. stráigyti iter. ʽwtykać (tyczki); rzucać, ciskać (kamieniami); 

chodzić, łazić bez celuʼ, straigdýti ʽrzucać (kamieniami)ʼ, nomina: straĩgas a. stráigas 

ʽtyczka, gruby kij, kół, pręt jodłowy w płocie, słupek w płocieʼ, z neosuf. -stė: straĩgstė LZŽ 

ʽtyczka, kółʼ (por. syn. smaĩgstė ⇐ smaigstýti)605. Są tu dwa nawiązania słowiańskie: 1° rcs. 

strěgŭ ʽκουρά, strzyżenieʼ, ⇒ rcs. strěžĭcĭ ʽten, kto strzyżeʼ, 2° scs. strěxa ʽdachʼ, ros. strexá 

ts., pol. strzecha ʽstrzecha, dach słomiany; trzcinowe pokrycie dachuʼ, stpol. też ʽbuda, 

szałasʼ, < psł. *strěxa < pbsł. *straiksā- < *straig-sā- < pie. *stroi̯g-seh2-. Por. Būga, RR II, 

222, 604, Boryś 583. Niewykluczone jednak, że tak lit. straig-, jak i psł. *strěg- przedstawiają 

równoległą innowację apofoniczną, mianowicie utworzenie nowego SP/SO na podstawie SZ 

strig-: straigýti tak się ma do strìgti jak braidýti do brìsti (por. słow. brěditi ʽbredzić, paplać 

w gorączceʼ). 

 strėkà 4 p.a. wsch.-lit. ʽdachʼ, właściwie ʽsłomiany dach, strzechaʼ (Kap skrãgždė lìzdų 

po strėkù sulìbdo, ciej namaĩ nesudèks LZŽ ʽJak jaskółka lepi pod strzechą [swe] gniazdo, 

[to] ten dom nie spłonieʼ) — zapoż. ze stbłr. strexa, strěxa, por. błr. gw. strėxá, -í, strė́xa, -i 

ʽstrzechaʼ, ros. gw. strexá, błr. liter. straxá, pol. strzecha (ĖSBM 12, 320, PZB 4, 596n.). Z 

obocznym wokalizmem: striekà 2 p.a. — War. m. striẽkas 4 p.a. (rodzaj zgodny z rodzimym 

stógas ʽdachʼ), por. Nėr geresnio strieko kap šiaudinis: drūtas, pigus, žiemą šiltas, o vasarą 

vėsus ʽNie ma lepszego dachu niż słomiany: mocny, tani, ciepły w zimie, chłodny w lecieʼ. 

Dwojaka substytucja dla ruskiego ě też w strėlà/strielà i sėrà/sierà. — Drw. pastrėka b.z.a. 

bot. ʽlepiężnik biały, Tussilago petasitesʼ, pastríekas albo pastríekė (pastrėkė), war. pastríegė 

ʽpodstrzesze, miejsce pod tą częścią strzechy, która wystaje poza ściany budynkuʼ (Kap tik 

šalta, tai žvirbliai ir suka apie pastriekę ʽJak tylko [robi się] zimno, to wróble kręcą się w 

podstrzeszuʼ), por. pol. podstrzesze ʽmiejsce pod strzechąʼ ⇐ strzecha. Inne war.: pastrėkỹs, 

pastrýkė a. pastrýgė ʽpodstrzeszeʼ (Kregždės susikrovė lizdą pačioje pastrýkėje ʽJaskółki 

ulepiły sobie gniazdo w samym podstrzeszuʼ), pastrikỹs ʽszopaʼ. 

 strė́kis, -io 1 p.a., strėk̃is 2 p.a. gw. ʽprzedział, sąsiek w stodole do składania zboża a. 

sianaʼ (Dideli strė́kiai pridėti, daug javų ʽPełne całe sąsieki, jest dużo zbożaʼ), 2. ʽstos 

drewna; stos naczyń do zmywaniaʼ, 3. ʽpewien odcinek drogiʼ (Ligi ten bus geras strė́kis ʽDo 

tam będzie spory kawałekʼ) — zapoż. z prus.-niem. strēk (GL 138), por. śrdn. strēke, śrwn. 

strich, nwn. Strich m. War. štrė́kis ʽkawałek/pas gruntu; pewien odcinek drogiʼ (por. LEW 

1029). Łot. strèķis ʽrząd, warstwa, odcinek drogi/czasuʼ ⇐ śrdn. strēke, dn. strēk (Jordan 96). 

 
605 Nie należą tu pewne gwarowe formy ze straig- fonetycznie rozwiniętym ze streig-, por. straĩgti, -iù, -aũ LZŽ 

ʽwbić, wetknąćʼ < streĩgti; straigdinė́ti LZŽ ʽwtykać, wbijać w ziemięʼ < streig-. Por. segdinė́ti LZŽ, nie 

*sagdinėti, do segù, sègti.  
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 strėlà 4, 2 p.a.606 stlit., gw. 1. ʽstrzała, pocisk do łukuʼ (m.in. MŽ, DP, CHB), 2. ʽmłody 

pęd, odroślʼ (Gluosnius kai nukerta, išželia daug strėlų̃ ʽJak obcinają wierzby, [to one] 

wypuszczają dużo pędówʼ), 3. ʽważka, żagnica, Odonataʼ, 4. ʽstrzałka wskazująca kierunekʼ. 

SD
1 strėla «strzała» (syn. vylyčia) — zapoż. ze stbłr. strela, strėla ʽstrzałaʼ, por. ros. strelá, -

ý, błr. stralá, ukr. strilá. Z tegoż źródła pochodzi łot. strẽ̦la ʽstrzała, pocisk, smuga, pręga; 

uderzenie/poryw wiatruʼ. Oboczny temat na -ė-: strėlė ̃ 4 p.a. (strėlių̃ dė́klas ʽpochwa na 

strzały łucznicze, kołczanʼ). — Obok strėlà jest równoznaczny war. z dyftongiem ie, strielà 

4 p.a., znany m.in. z CHB. Pierwiastkowe lit. ė obok ie, czyli dwojaka substytucja dla 

ruskiego ě też w strėkà ob. striekà, strėlbà ob. strielbà, strelč̃ius ob. striẽlčius i strėlióti ob. 

strielióti. Wobec tych faktów nie ma powodu, by podtrzymywać przyjęte w literaturze 

rozdzielne traktowanie z jednej strony strėlà – jako formy odziedziczonej (rzekomo 

prapokrewnej ze scs., strus. strěla ʽβέλος, sagittaʼ i stwn. strāla ʽstrzała; błyskawicaʼ) i z 

drugiej strony strielà – jako formy zapożyczonej ze słowiańskiego, zob. Būga, RR II, 494, 

ME III, 1088, SLA 18, REW III, 25 i LEW 920, 922. Nie liczą się z pożyczką słowiańską w 

litewsko-łotewskim Machek 586 (ʽwspólny wyraz germańsko-bałtosłowiański, może 

praeuropejskiʼ), ani Boryś 583 (mówi o pie. dialektyzmie o zasięgu słow.-bałt.-germ.). Z 

drugiej strony godne uwagi jest stanowisko BSW 289, który s.v. *strēlā- nie wymienił 

żadnego bałtyckiego refleksu. Trzeba też przypomnieć, że jęz. litewski rozporządza jeszcze 

jedną nazwą ʽstrzałyʼ, a jest nią vỹlyčia (zob.), i że ona również została zapożyczona u 

Słowian. SD w swoim purystycznym nastawieniu zastąpił rutenizmy strėla i vylyčia 

neologizmem šaudyklė «strzała» (por. šaudau SD «strzelam z łuku»). — Drw. strėlìnė 

ʽpochwa na strzałyʼ, strėlùkė ʽszczapka drewnaʼ. 

 strė́nos, -ų 1 p.a. f.pl. 1. ʽkrzyż, lędźwie, okolica lędźwiowa grzbietuʼ (skausmaĩ 

strė́nose ʽbóle w krzyżuʼ. Sùjema strėnas, linus beraunant ʽGdy się rwie len, to chwyta ból w 

krzyżachʼ), 2. SD «biodra», 3. gw. ʽkość krzyżowaʼ, 4. gw. ʽgrzbiet ryby, płetwa grzbietowa 

rybyʼ (NDŽ). War. gw. srė́nos (Munie, linus raunant, dikčiai srė́nas pjauna ʽMnie, jak rwę 

len, często chwyta ból w krzyżuʼ). Odpowiednik stpr. strannay EV ʽlędźwie, Lendenʼ – z 

emendacji zapisu <straunay>, por. PKEŽ 4, 159. Łot. striena, pl. striênas ʽkrzyż, lędźwieʼ nie 

jest oryginalne, lecz zapożyczone ze żm. strienos (zob. ME III, 1093). Zdaniem LEW 921 

etymologia strė́nos nie jest pewna. IEW 1002 uznał starszeństwo formy gw. srė́nos (zob. 

wyżej) i zestawił ją z aw. rāna- m. ʽzewnętrzna część udaʼ, śrpers. rān ʽudoʼ; rekonstrukcja 

pie. *srēn-o-. Według LD § 210 srė́nos jest młodsze od strė́nos, podobnie jak ašrùs < aštrùs). 

Mastrelli, Incontri linguistici 5, 1979, 37–42 powiązał lit. strė́nos nie tylko z aw. rāna-, lecz 

również z łac. rēnēs, -ium m.pl. ʽnerki; lędźwieʼ, o czym teraz pisze de Vaan 519 (dla rēnēs 

przyjmuje de Vaan alternatywny wywód z pie. *h2r-ēn- ʽnerkaʼ). — Drw. bestrėñis ʽmający 

wąskie lędźwie (koń, krowa); ktoś powolny, ociężałyʼ, cps. nuleistastrėnis SD «koń na 

poślednie vpadaiący, włogawy» [ʽkoń kulejący, upadający na tylne nogiʼ], por. nuléisti; 

strė́ngalis ʽpośladek, tyłekʼ (por. gãlas), strė́nkaulis ʽkość krzyżowaʼ (por. káulas), 

šeškastrė́nis ʽistota o wąskich biodrachʼ (por. šẽškas), varlastrė́nis ʽmający wąskie lędźwie – 

o koniuʼ (por. varlė,̃ varl̃as). 

 strepẽtas 2 p.a., strepėt̃as 2 p.a. ʽstrepet, ptak z rodziny dropi, Otis tetraxʼ — zapoż. z 

pol. strepet ts. LEW 921 wiąże przez apofonię z rodziną strapčióti m.in. ʽpodskakiwać, tupaćʼ 

(zob. stràptelėti). 

 strepetỹs 3 p.a. 1. ʽryba jelec, Leuciscus leuciscusʼ (Strepečiai mėgsta tekantį švarų ir 

šaltą upių bei upelių vandenį, kur dugnas yra žvirgždėtas ir smėlėtas ʽJelce lubią czystą i 

 
606 LKŽ XIII, 949 cytuje poza tym akutowane strė́la 1 p.a. Jest ono poświadczone z jednej jedynej gwary 

Liñkmenys (za LD § 346), a to każe się liczyć z innowacją. 
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zimną wodę bieżącą rzek i rzeczek o dnie żwirowatym a. piaszczystymʼ), 2. ʽryba lipień, 

Thymallus thymallusʼ. Prawdopodobnie ze zmiany *strapetys (por. strapãnas ʽjelecʼ oraz 

strãpas), formacja dewerbalna na -et-, utworzona od jednego z czasowników o osnowie 

onomatopeicznej, por. wykrz. stràpt m.in. o nagłym przystanięciu, zatrzymaniu się, zob. s.v. 

stràptelėti (wykrz. *strept nie jest poświadczony). Motywem nazwy mógł być sposób 

poruszania się tej ryby. Jest i war. strėpetỹs (możliwa neoapofonia ĕ ⇒ ē, por. strėvùs ob. 

srevùs; zgrėb̃nas ob. zgrẽbnas). — Drw. wsteczny: strãpas ʽjelecʼ (por. aketė ̃⇒ ãkas a. akà). 

 strė́plė 1 p.a., strėp̃lė 2 p.a., też štrė́plė gw. ʽpończocha; krótka pończocha, skarpetkaʼ 

— zapoż. z prus.-niem. formy gwarowej do nwn. Strumpf m.; tak GL 120, 138 i LEW 1029 

(który przytacza też kaszubski germanizm strefla ʽpończochaʼ). Por. akut w zapoż. fė́lė, kė́dė 

i šė́pis. Osobno zob. štriùmpa. 

 striẽgti, striegiù, striegiaũ gw. 1. ʽnabijać, nasadzać przynętę na haczyk wędkiʼ, 2. 

ʽkryć dach luźną słomąʼ (war. stríegti), 3. przen. ʽszybko iśćʼ, refl. striẽgtis ʽrwać się do 

czego, dążyćʼ, prasistriẽgti ʽprzecisnąć się (np. przez wąskie drzwi)ʼ. Odpowiednik łot. 

striegt, striedzu ʽnasadzać przynętę na haczykʼ. Jest to wariant bliskoznacznego czas. streĩgti 

ʽwetknąć, wsadzićʼ (zob.). Zob. Būga, RR II, 604, który postuluje znacz. etym. ʽobrzucać, 

[ros. obmetatь]ʼ (scil. słomą). — Drw. striẽgė ʽkrycie dachu słomą luźno układaną (nie w 

snopkach)ʼ, striẽgalas ʽprzynęta na rybyʼ, striẽgtas ʽstrzecha, której słoma jest ułożona 

kłosami w dółʼ (⇒ striegtìnis stógas), cps. striẽglazdė ʽżerdź umacniająca grzbiet strzechy, 

tzw. lemiążʼ (por. lazdà, syn. stóglazdė). — SZ strig-: strìgti (zob.). 

 strielbà 2 p.a., gen.sg. striẽlbos 1. gw. ʽstrzelbaʼ, 2. stlit. ʽdziało, armataʼ (BRB) — 

zapoż. ze stbłr. strelьba, strelba, por. błr. strė́lьba, -y (ZS 51, SLA 207, LEW 922, s.v. strielà, 

ĖSBM 12, 346; brak w ALEW). War. strėlbà, strelbà. 

 striẽlčius, -iaus 2 p.a. stlit., gw. 1. ʽstrzelecʼ, 2. ʽmyśliwyʼ, 3. ʽleśniczyʼ, 4. ʽżagnica, 

ważka, Libellulaʼ, 5. ʽryba jelec, Leuciscus leuciscusʼ — zapoż. ze stbłr. strělecъ, strelecъ, 

por. błr. straléc, -lьcá (SLA 207, LEW 922, ĖSBM 12, 315; brak w ALEW). — War. bez 

dyftongu: strelč̃ius (ZS 52) ⇐ ros. przest. streléc, -lьcá. — Vb. denom. strielčiáuti ʽpolowaćʼ 

(war. strielčiúoti), też ʽstrzelaćʼ. 

 strielióti, -ióju, -iójau stlit., gw. 1. ʽstrzelać z łukuʼ (Intempė kilpinį... idant strieliatų 

MŽ 52614 ʽNapiął cięciwę..., aby strzelaćʼ), 2. ʽstrzelać ze strzelbyʼ, 3. ʽpolowaćʼ — zapoż. ze 

stbłr. strěljati, por. ros. streljátь, ukr. striljáty, błr. straljácь ʽstrzelaćʼ. War. strėlióti LZŽ, 

por. strėkà ob. striekà. Z obocznymi sufiksami: strieliáuti, strieliúoti i strėl̃yti (Perkū́nas 

strėl̃ijo LZŽ ʽPiorun uderzyłʼ). Zob. Urbutis 1981, 200. Brak w SLA, LEW i ALEW. 

 strìgtas 2 p.a. 1. ʽścierwo, padlinaʼ, 2. ʽprzynęta na ryby, rakiʼ (war. strìktas), 3. przen. 

ʽstara szkapaʼ, 4. przen. ʽnicpoń, ktoś nieudolnyʼ — zleksykalizowane ptc. prt. pass. od 

strìgti, įstrìgti ʽwbić się, utkwićʼ (por. ŽD 321, LEW 922). Znacz. etym. ʽto, co w jakimś 

miejscu zatknięto na kiju, drucie, haczykuʼ. Por. łot. strigts ʽpadlina; przynęta na rybyʼ. — 

Neoosn. strigt-: strigtenà a. strìgtena ʽpadlinaʼ, strigtìnis (zob.). Niejasna jest semantyka 

drw. strigtà ʽmała ruchliwa dziewczynkaʼ (Tikra strigtà ta muno mergelė). 

 strìgti, striñga (war. streñga), strìgo ʽwtykać się, wbijać się tak, aby coś utkwiło w 

czymśʼ, įstrìgti ʽwbić się, utkwić – o ości w gardle, o kuli; zapaść w pamięć; uwięznąć, 

utknąć, nie móc ruszyć z miejsca – o wozie, który utknął we wrotachʼ (war. įsrìgti ʽwbić się, 

utkwićʼ), sustrìgti ʽuwięznąć, ugrzęznąć (w błocie, w rowie); splątać się (o niciach); zepsuć 

sięʼ. Odpowiada łot. strigt, striêgu2, strigu ʽzapaść się, ugrzęznąć (w błocie)ʼ. Allomorf strig- 

reprezentuje st. zanikowy do streig-/strieg-, straig-, zob. streĩgti, straigýti. — Nawiązania dla 

prs. infigowanego: stringù: 1. łac. stringō, -ere, strictum ʽściągnąć, ścisnąć, związać, 

zasznurować; dotknąć, ściąć, skrócić; drasnąć, musnąćʼ, 2. psł. *stręgti, por. pol. zastrząc 
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gdzieś, ustrząc ʽutkwić, uwięznąćʼ (Brückner 522), zastrzęgnąć ʽuwięznąćʼ (SGP VI, 323), 

ros. zastrjátь, zastrjánutь ʽugrzęznąć, utkwić (np. o kuli w ciele)ʼ, ukr. zastrjáty, błr. 

zastrjácь; iter. ros. zastrevátь ʽgrzęznąć, brnąć, zostawać (w tyle), przepadaćʼ. Zob. też BSW 

290, REW I, 444, LEW 922. — Dalsze powiązanie z jednej strony ze stpr. strigeno EV ʽszpik 

kostny, Gehirneʼ, z drugiej strony z psł. *strĭženĭ, *strĭžĭnĭ (ros. stérženь ʽsworzeń, trzon, 

rdzeńʼ, ukr. strýžeń ʽmiąższ między korą a drewnem drzewaʼ, stpol. zdrzeń, pol. rdzeń 

ʽśrodek pniaʼ) pozostaje niepewne, zob. REW III, 12n. — Drw. įstrigdýti caus. ʽwetknąć, 

wrazić, wbićʼ (por. łot. stridzinât ʽpogrążać, zanurzaćʼ), sustriginė́ti ʽzacząć kiełkowaćʼ. 

Nomina: įs̃trigas ʽukośny, skośnyʼ, įstrigaĩ adv. ʽna ukosʼ (por. įs̃trižas), strìgtas (zob.), 

strìgtinis ʽrodzaj sieciʼ (dosł. ʽtaka sieć, w której ryby więznąʼ). Por. łot. strigals a. strigulis 

ʽdrzazgaʼ. — WSZ stryg-: strygsóti ʽbyć utkwionym, tkwić; sterczeć (o nieskoszonym 

zbożu)ʼ, przen. ʽtkwić w pamięciʼ (war. strygóti).  

 strigtìnis 2 p.a., strìgtinis 1 p.a. gw. ʽtrójwarstwowy zestaw sieciʼ (syn. gántas, 

triū̃bnyčia), por. Buvo strigtìniai – ilgi tinklai, tie buvo trilinki, ilgi, prie galų kartys ʽByły 

«strigtiniai», długie sieci, były one potrójne, długie, na końcach [miały] żerdzieʼ. Su 

strigtiniù eini į gelmę, o žuvys kai bėga, i įstringa į jį ʽZe s. idziesz na głębinę, to ryby jak 

pędzą, to więzną w nimʼ. Dwuznaczne: 1° drw. z neosuf. -tinis, utworzony od pwk. strig- jak 

w įstrìgti ʽutkwić, uwięznąć, utknąćʼ (zob. strìgti), 2° drw. z suf. -inis od neoosn. strigt- jak 

w strìgtas ʽtaki, który utkwiłʼ (zob. ŽD 258), por. lenktìnis ⇐ leñktas; paliktinis ⇐ pàliktas. 

 strỹkas 2 p.a., strýkas 1 p.a. gw. 1. ʽdeszczułka do wyrównywania rzeczy sypkich 

równo z brzegiem miary, tzw. strychulecʼ (Pardaviau rugius po strykù ʽSprzedałem żyto pod 

strychem, tj. bez wierzchuʼ), 2. ʽdeseczka służąca do wygładzania gliny nabitej do skrzynki 

ceglarskiejʼ, 3. ʽforma na cegłę torfowąʼ, 4. ʽdeska z nacięciami, służąca do równania słomy 

na strzeszeʼ (syn. dengtuvė,̃ stógdengtė, por. LEEŽ 271), 5. ʽsmyczek do skrzypiecʼ — zapoż. 

z prus.-niem. strīk, por. nwn. Streichholz m. ʽstrychulec; zapałkaʼ (GL 120). W znacz. 

ʽdeszczułka lub wałek do wyrównywania miary ciał sypkichʼ strỹkas może też być 

zapożyczeniem ze stbłr. XVI w. stryxъ (štrixъ) ⇐ pol. przest. strych, sztrych (⇐ śrwn. strich 

m., zob. WDLP, s.v. strych. War. strỹkis, -io ʽstrychulecʼ, [też ʽcegielniaʼ i ʽszopa, 

drewutniaʼ]. — Vb. denom. strykúoti, -ju, -avaũ 1. ʽmiarę zboża wyrównywać strychulcemʼ, 

2. ʽformować cegły, torfʼ, 3. ʽo koniu: kaleczyć sobie pęciny zadnich nóg podczas bieguʼ 

(war. strykiúoti, nusistrykiúoti) ⇐ prus.-niem. strīken (GL 120, LEW 923), por. nwn. 

streichen. Z obocznym sufiksem: strỹkyti, -iju, -ijau ts. W znaczeniach 1 i 2 może to być 

rodzime vb. denominativum od strỹkas. Nie można wykluczyć, że drugą formą źródłową był 

tu polski czas. strychować przest. (⇐ śrwn. strīchen); jest on zaświadczony we wszystkich 

trzech wymienionych wyżej znaczeniach, zob. SW VI, 469. 

 striksė́ti, strìksi, striksė́jo ʽpodskakiwać, skakać (o wróblu, zającu, koniku polnym, 

pchleʼ), biec w podskokachʼ — czasownik na -sė-, utworzony od interi. strìk o nagłym i 

zgrabnym skoku (zwierzęcia lub człowieka), strìk strýk – o kocie wyskakującym przez okno, 

strìk strìkt o podskakującym wróblu, strìkt o nagłym zatrzymaniu się (Arklys tik strìkt ir 

sustojo ʽKoń tylko «strikt» i stanąłʼ). Por. straksė́ti ⇐ stràk. Punctivum: strìkterėti 

ʽpodskoczyć, szusnąćʼ. — Z długą samogłoską: stryksė́ti, strýkterėti od interi. strýkt, strýkst o 

skoku szybszym i dłuższym, wykonywanym z większą energią, prędkością (por. Šlapelis 

469). Por. synonim straksė́ti. — Z innymi sufiksami: strikénti ʽskoczyć, skakaćʼ, strikinė́ti 

ʽskakać, podskakiwaćʼ, strykinė́ti ts. — Nomina: strìkinas, -à 3 p.a.: strìkinas iššóko ʽjednym 

susem wyskoczyłʼ, scil. z sadu przez płot (por. Šlapelis 469), też ʽporuszający się na 

złamanie karku; niechętnie się ruszający, ociężałyʼ, strìkšas, -ė ʽktoś prędki, energicznyʼ 

(por. typ mìgšas, jùkšas). — Neoosn. striks- (⇐ striks-ė́ti): striksčióti ʽo wiewiórce: skakać 

po drzewachʼ, striksénti ʽiść podskakującʼ, nomen: striksà c. peior. o kimś bardziej skłonnym 
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do tańca niż do pracy (Gera striksà vakaruškose, bet nekokia prie darbo). 

 strìmagalviais, strimagalṽiais adv. ʽna łeb na szyję, na złamanie karku, głową w dółʼ 

— połowiczny przekład zwrotu błr. strymjá halavú ʽgłową w dół, na łeb na szyjęʼ (por. ĖSBM 

12, 342), z zastępstwem błr. strymjá przez strima- i błr. halavú przez -galviais (por. galvà 

ʽgłowaʼ). — War. gw. strìm-galviais, strim-galṽiais przypomina war. błr. strym-halóŭ. War. 

strìngalvas i strìngalvom pokazują dwuznaczną grupę -ŋg-. Można tu widzieć bądź 

fonetyczną asymilację -mg- > -ŋg, bądź adideację, mianowicie skojarzenie członu 

złożeniowego strim- z osnową czasownikową string- jak w stringù, strìgti m.in. ʽwbijać się w 

cośʼ; rekonstrukcja: *string-galvas, dosł. ʽz głową w coś się wbijającąʼ. Od strìngalvas 

urobiono strìnagalviais. Bardzo zmieniony jest war. strìgaliais. Zob. też LEW 923, gdzie 

niesłusznie wychodzi się od ros. stremgláv, które jest zresztą cerkiewizmem (zob. REW III, 

25). 

 striõkas, strõkas 2, 4 p.a. stlit., gw. 1. ʽstrachʼ (Net strõkas žiūrėt, kap jie mušasi ʽAż 

strach patrzeć, jak oni się bijąʼ), 2. ʽbieda, niedolaʼ (Jis tai iš to striõko neišeina ʽNie może 

wydobyć się z tej biedyʼ), 3. ʽpośpiechʼ (Su pietais ne striõkas ʽZ obiadem nie ma 

pośpiechuʼ), 4. ʽstraszydłoʼ — zapoż. ze stbłr. straxъ, błr. strax, -u, z wtórną palatalizacją 

nagłosu jak w striū̃gas i striūnà. War. stlit. strachas, strochas. Zob. też SLA 207, ZS 51, 91n. 

(brak w ALEW). — Drw. striokaũnas, strokaũnas ʽspieszny, szybkiʼ, striokù, strokù adv. 

ʽstrasznie, mocno, bardzoʼ. Vb. denom. striokavóti, strokavóti ʽz obawą troszczyć się o co; 

spieszyć sięʼ. 

 strỹpas 2 p.a., strýpas 1 p.a. gw. 1. ʽkawałek drewna poręczny do ciskania; szczebel 

drabinyʼ, 2. ʽkij, pałka dla obrony przed psamiʼ (Pasiimk strỹpą nū šunų apsiginti), war. 

strỹptas, 3. ʽbroń wyrzucana ręką, oszczep, dzidaʼ, 4. ʽkij o zaostrzonym końcu, pikaʼ, 

5. ʽmetalowy sworzeńʼ (neol.), 6. ʽpodłużny płat/pas materiiʼ (Atrėžiau strỹpą drobės 

ʽOdkroiłem «strypas» płótnaʼ). War. sufiksalne: strypinỹs ob. stripìnis, stripinỹs ʽkij, pałkaʼ. 

Niezupełnie przejrzyste. Leskien 1884, 285, który wymienił tylko war. stripinis ʽWurfknittel, 

Leitersprosseʼ, łączył to apofonicznie z czas. strỹpti ʽdeptać, tupać, dreptaćʼ, jak też z rzecz. 

streĩpsnis, straĩpsnis ʽszczebel drabinyʼ (za nim LEW 924). Do tego dochodzi war. s-mobile 

trỹpti (zob.). Trzeba dodać, że LKŽ XIII, 978 notuje też strỹpti, -iù, -iaũ o znacz. ʽciskać, 

rzucać, miotaćʼ, por. Dastrỹpiau aną su strypimù, t.y. dàmėčiau JU ʽDosięgnąłem go rzucając 

polanemʼ. Jest on o tyle istotny, że stanowi motywację dla użycia strỹpas ze znacz. ʽbroń 

wyrzucana ręką, oszczep, dzidaʼ. Jak ma się strỹpas do synonimu strapėk̃as? 

 stripulis, -io b.z.a. ʽtaki, co chwieje się na nogach, staje i upadaʼ — derywat na -ul- od 

wykrz. strìpt-strìpt, por. Veršis strìpt, strìpt streipiniuo[ja], kad slabnas, gležnos kojos, 

nepastovi JU ʽSłabe cielę «stript, stript», porusza się na chwiejnych nogach, nie mogąc 

ustaćʼ. — Vb. denom. strìpuliuoti a. -iúoti ʽchodzić chwiejnym krokiem (o dziecku, 

cielęciu), zataczać się (o pijanym)ʼ, war. udźwięczniony strib-: strìbuliuoti a. -iúoti 

ʽpodskakiwać; chwiać się, zataczać sięʼ (war. s-mobile: trìbuliuoti, -iúoti), wykrz. stribulái o 

skakaniu. 

 striùbas, strùbas, -à 4 p.a. gw. 1. ʽkrótki – o przedmiocie, o ogonie, o części ciała)ʼ, 2. 

ʽmałego wzrostuʼ (⇒ strùbis, strùbkis ʽczłowiek niski, mały, kurdupelʼ), 3. ʽtępy, nieostry – 

o igle, szpicuʼ, 4. ʽkrótko trwającyʼ. Por. łot. strube ʽżużyta miotłaʼ, strubiķis ʽduża rózga; 

gruba pałka; obcięty ogonʼ. Bez dobrej etymologii. Zob. LEW 925 n., gdzie wciąga się do 

rozważań syn. striùkas (zob.) i ujmuje oboczność striùbas : striùkas w terminach 

zróżnicowanych rozszerzeń pwk. *streu̯- («Labial-, Gutturalerweiterung»). Alternacja -r̓ -/-r- 

powraca w synonimach striùkas ob. strùkas; striùgas ob. strùgas. — Cps. striubnosà c. ʽo 

krótkim nosie, (świnia) o krótkim ryjuʼ (por. nósis), striùbragės ʽsanki, na których 
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spoczywają cieńsze końce wywożonych z lasu kłódʼ, syn. kalaĩtės (por. rãgės, rõgės), 

striubuodẽgis ʽmający krótki ogon – o wilkuʼ (por. uodegà). 

 striū̃gas 2 p.a. gw. 1. ʽstrug, narzędzie stolarskie o dwóch rączkach, służące do 

wyrównywania i wygładzania powierzchni drewnaʼ (Kol abliaus neturėjom, su strugù viską 

nudailindavom ʽPóki nie mieliśmy hebla, wszystko obrabialiśmy strugiemʼ), 2. ʽzakrzywiony 

nóż do obrzynania końskiego kopytaʼ, 3. ʽskórzany pas na pieniądze, trzosʼ (syn. čerẽslas) — 

zapoż. ze stbłr. strugъ (por. błr. struh, -a, pol. strug), z wtórną palatalizacją nagłosu jak w 

striõkas. War. strū̃gas. Młodszy war. striū̃vas ⇐ błr. struh ma -v- jak w plū̃vas i bẽrevas (LD 

§ 171). Zob. też SLA 208, ZS 52, 91n., LEW 926. Por. też strùgas. 

 striùkas, -à 4 p.a. 1. ʽkrótki, kusy (o rzeczy, o części ciała)ʼ, SD
1 «kęsy», 2. ʽmałego 

wzrostuʼ, 3. ʽkrótko trwający (o dniu, o nocy)ʼ, 4. ʽłatwo ulegający kruszeniu (o chlebie)ʼ, 5. 

ʽmarny, lichy, słaby, niedostatecznyʼ. War. strùkas, z dźwięcznym g: striùgas, rzadziej 

strùgas i strungas. Niejasne. Może być w związku z interi. striùkt a. striū́kt o nagłym skoku, 

striùku a. striùku-triùku o biegu zająca. Por. syn. striùbas. — Drw. striùkė 1. ʽkurtka; bluzaʼ, 

2. ʽwierzchnie okrycie kobiece przypominające kamizelkęʼ, 3. ʽmlon w żarnachʼ, 4. przen. 

ʽsytuacja bez wyjściaʼ, striùkis ʽdiabełʼ (por. bìznius ʽdiabełʼ ⇐ bìznas ʽkrótki, kusyʼ, Urbutis 

1981, 96, 104n.). Vb. denom. 1. striukė́ti ʽubywać, skracać się (o dniu)ʼ, war. striugė́ti, 2. 

striùkinti ʽzrobić krótszym, skrócićʼ, war. striùginti. 

 striū̃kas 2 p.a. stlit., gw. 1. ʽduży kawał drzewa, kłoda, klocʼ, 2. ʽdzwono, część 

drewnianego obwodu koła umocowana na szpryszeʼ (syn. skrìtas, stùkas), SD <striukas> 

«dzwono v koła», 3. ʽzagon, pasmo do zżęciaʼ. War. striū̃kis 2 p.a., striū́kis ʽkłoda drzewa; 

dzwono u kołaʼ (Pušis pjaustom į tris striūkiùs, o egles į du striūkiù ʽSosny tniemy na trzy 

«striūkiai», a świerki na dwaʼ). Niejasne. Założywszy, że palatalizacja nagłosu jest wtórna, 

można zbliżyć striū̃kas via s-mobile do czas. trū́kti m.in. ʽpękać, rozrywać sięʼ. — Drw. ratas 

striūkinis SD «dzwono koła» (dosł. ʽkoło złożone z dzwonʼ). 

 striūnà 2 p.a., gen.sg. striū̃nos stlit., gw. 1. ʽstruna w skrzypcach, w lutniʼ (SD striūna 

«strona do lutniey»; sutraukė striūnàs ʽzerwał strunyʼ; įtemptas kaip strūna ʽwyprężony jak 

struna), 2. ʽcięciwa łukuʼ (rzadszy war. strūnà) — zapoż. ze stbłr. struna, błr. struná, -ý, por. 

SLA 208, ZS 52, 91n., LEW 927 (brak w ALEW). Palatalizacja nagłosu wtórna, por. striõkas 

ob. strõkas i striū̃gas ob. strū̃gas. — Drw. striū̃nos f.pl. ʽinstrument strunowy, skrzypceʼ: ant 

striū̃nų žaisti ʽgrać na skrzypcachʼ, žaidėjas striūnomis SD «skrzypek», skumbinu unt striūnų 

SD «brząkam na stronach». Cps. striū̃nžaislis NDŽ przest. ʽinstrument strunowyʼ (por. 

žaĩslas; kalka z nwn. Saiteninstrument n.). — Jest jeszcze trzecie użycie wyrazu striūna, 

mianowicie ʽpowróz łączący sanie z małymi sankami (tzw. karùkai), na których spoczywa 

cieńszy koniec wywożonej z lasu kłodyʼ, por. Bevežant rąstus, nutrūko striūna ʽGdy 

wywożono kłody, pękła «striūna»ʼ. Gal katroj striūnà atsleidė, kad karukai šonan eina 

ʽChyba któraś «striūna» się poluzowała, bo sanki zjeżdżają na bokʼ. Jest bardzo 

prawdopodobne, że to użycie odzwierciedla wzór białoruski, por. błr. gw. strúny pl.t. ʽdługie 

powrozy, którymi mocuje się kłodę na saniach i sankachʼ, zob. ĖSBM 12, 332. Złożenie 

synonimiczne: striūn-virvės b.z.a. f.pl. ʽpostronki służące do uwiązania «karukai»ʼ (por. 

virṽė; paralele: raĩstpelkė, síetrėtis). Zob. też stygà.  

 striuoksė́ti, striùoksiu, striuoksė́jau 1. ʽskakać, podskakiwać (jak zając, wróbel, żaba)ʼ, 

2. ʽwzdrygać sięʼ — czasownik oparty na interi. striúokt (war. striúokst) o skoku, wyskoku 

zwierzęcia a. ptaka. Z innymi sufiksami: striúokčioti ts., striuoksénti ts., striúoktelėti ʽnagle 

wyskoczyćʼ. W znacz. ʽskakać, podskakiwaćʼ pojawiają się też wykrzykniki z innymi 

wokalizmami niż uo, por. a: stràk, stràkt, e/ė: strekt, strėkt, i: strìk, strìkt; strìk strìkum, y: 

strýk, strýkt; strìk strýk; strykt strakt oraz ū: strū́kt. One również dały osnowę pewnym 
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czasownikom, np. straksė́ti, strėksė́ti, strikčióti i strýkčioti, strikénti, striksė́ti (⇒ striksinė́ti). 

 striū́ti, striūvù, striuvaũ (zwykle z prvb. į-) gw. ʽprzywyknąć, przyzwyczaić sięʼ 

(Katras jau instriùvęs rūkyt, tai tam jau sunku mest ʽJak już ktoś przyzwyczai się do palenia 

[tytoniu], to trudno mu rzucić/przestaćʼ). Paradygmat podobny do būvù, buvaũ, bū́ti. 

Niejasne. Brak alternantów apofonicznych. Brak war. †sriū- o odpowiednim znaczeniu raczej 

wyklucza przypuszczenie o wstawnym -t-. 

 strižãnis, -io 2 p.a. wsch.-lit. ʽrdzeń czyrakaʼ (Kol strižãnis neišspaustas, tol votis 

negyja ʽDopóki rdzeń nie zostanie wyciśnięty, czyrak nie zniknieʼ) — zapoż. z błr. strýžanь, 

-žnja m. ʽrdzeń drzewaʼ, strýžanь skúly ʽtwardy ośrodek czyrakaʼ (TSBM), por. stbłr. striženь 

ʽrdzeńʼ. por. ros. stérženь ʽsworzeń, trzon; rdzeńʼ. 

 strìžas 4 p.a. gw. ʽkloc drewna, polano, z którego łupie się szczapy, drzazgi na 

łuczywaʼ (syn. skalãmedis). Brak alternantów †striež-, †straiž-. Nie jest nieprawdopodobne, 

że strìžas pochodzi ze zmiany *striužas, podobnie jak šipė́ti z šiupė́ti czy žìpsnis z žiùpsnis 

(por. LD § 65 i Urbutis 1981, 125). Odpowiedni pwk. striuž- widać w striùžti, striū̃žta, 

apstriùžo ʽkruszyć się, wykruszać sięʼ (apstriùžus šlúota ʽmiotła, której rózgi się 

wykruszyłyʼ), ʽstrzępić się – o spódnicyʼ, nustriùžti ʽwyliniećʼ. Sb. striùžis ʽrzecz krótka lub 

przykrótka, kusa, np. palto, nóżʼ (por. striùkas, striùkė). Dalsze tłumaczenie niepewne. — 

Drw. strižỹnė ʽmiejsce na piecu, gdzie suszy się bierwiona przeznaczone do rozłupania na 

szczapkiʼ, cps. strižagalỹs: Jau iš jo gaspadorius – strižagalỹs in pečiaus nepasmaišo ʽTaki z 

niego gospodarz, że nawet kawałka drewna do pieca nie wsunieʼ. — Neoapofonia SZ striž- 

⇒ SP straž- wydaje war. strãžas ʽkloc drewna, polanoʼ (Paėmęs strãžą, balanų priskaldytum 

ʽWziąwszy kloc drewna, nałupałbyś drzazg na łuczywaʼ). Paralele: apskrìtas ⇒ skratė ̃ (typ 

RaT), krintù ⇒ krañtas (typ RaR). 

 strolià 4 p.a. gw. ʽptak drozd, Turdusʼ (Strolių̃ būna mūsum DVŽ ʽDrozdy są u nasʼ). 

Niejasny wariant do strãzdas (zob.). — Vb. denom. nusistroliúoti ʽnachodzić się (w 

obejściu, gospodarstwie), nabiegać się (przy pędzeniu bydła)ʼ. 

 stropùs, -ì 4 p.a. ʽpilny, gorliwie się czymś zajmujący, pracowityʼ. War. strõpus (p.a. 

niewiadomy). Zwraca uwagę różnica znaczenia względem użycia stlit., por. SD stropus 1. 

«porywczy» (syn. sunkus), 2. «prętki» (syn. graitas, veikus, ūmas), nestropus «nieprętki», 3. 

«rzeski, rzeźwy» (syn. sukrus); stropyn eimi «czerstwieię» (syn. gaivinuosi, drūtinuosi). DP 

stropus ʽroztropny, czerstwyʼ. Odpowiednik łot. stràps2 ʽprędki, pilnyʼ, ⇒ vb. denom. 

stràpât2 ʽspieszyć sięʼ. — Drw. stropà ʽpilność, gorliwośćʼ (Jam stropõs netrūksta ʽJemu 

pilności nie brakujeʼ), stropýbė ʽpilna krzątaninaʼ, SD «porywczość», nestropybė SD 

«nierączość» [ʽnieskwapliwośćʼ], stropnùs gw. ʽdobrze wyrosły, dorodnyʼ, stropùmas 

ʽpilność, gorliwośćʼ, DP ʽrozum; roztropność; ochotaʼ (Kudzinowski II, 247). — Vb. denom. 

1. strõpti, stropstù, stropaũ ʽmocnieć, wracać do sił, poprawiać się po chorobieʼ, SD 

«czerstwieię» (syn. stropyn eimi, drūtinuosi), 2. stropė́ti ʽstać się pilnym, pracowitymʼ, 3. 

stropúoti ʽochoczo zabierać się do roboty, pracować szybko i pilnieʼ (⇒ stropuõlis ʽktoś 

pilny, pracowityʼ). — Bez dobrej etymologii. Próbowano powiązać z ros. toropítь 

ʽprzynaglać, popędzaćʼ i stisl. sterf ʽciężka robotaʼ. Zob. LEW 925, REW III, 126 (brak w 

ALEW). Nasuwają się następujące przypuszczenia: 1° że strop- jest wzdłużonym SO *strāp- 

⇐ *străp-, 2° że strap- stoi w związku ze SZ strip- jak w czas. stripinė́ti ʽdreptać, chodzić w 

koło małymi krokamiʼ (też ʽiść chwiejnym krokiem, tańczyćʼ), stripénti ʽbiec drobnym 

krokiem (o koniu), utykać, kusztykaćʼ, 3° że użycia DP stropus m.in. ʽroztropnyʼ i stropumas 

m.in. ʽrozum; roztropnośćʼ mogą być pochodną reanalizy polskiego odpowiednika rostropny 

jako ro(s)-stropny. W kwestii sufiksu por. strabnùs ʽpilny, pracowity, energicznyʼ (war. 

sonoryzowany do *strapnus; por. dribnóti < tripnóti). — Alternanty strap-/strip- dadzą się 
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zakwalifikować jako warianty s-mobile do pwk. pie. *trep-/*tṛp- ʽstąpać, deptaćʼ (LIV
2 650), 

zob. trepénti, war. strepénti. Wynika z tego, że znacz. ʽpilny, zajmujący się czymś gorliwieʼ 

może pochodzić ze ʽżwawo poruszający się przy wykonywaniu jakiejś pracy, krzątający sięʼ. 

Por. polskie przymiotniki: 1° zabiegany ʽpochłonięty czymś, co wymaga bieganiaʼ (od 

biegać), 2° zalatany ts. (od latać). 

 strõšyti, strõšiju, strõšijau gw. 1. ʽstraszyć, wzbudzać w kim strachʼ (įstrõšyti 

ʽnastraszyćʼ, pastrõšyti ʽpostraszyć kim, czymʼ), 2. ʽganić, łajać kogoʼ, 3. impers. ʽstraszy, 

ukazuje się komu (zjawa)ʼ, por. Kai perstatė namus, nustojo strõšyt ʽJak przebudowali dom, 

przestało straszyćʼ. Refl. strõšytis 1. ʽbać się (np. śmierci)ʼ, 2. ʽspieszyć sięʼ (Nesistrošyk, dar 

nevėlu, pareisi ʽNie spiesz się, nie jest jeszcze późno, zdążysz wrócićʼ), 3. ʽponaglać, 

pobudzać do pośpiechuʼ (Kai sustrošijau, tai tuojau padarė ʽJak ponagliłem, to zaraz zrobiłʼ). 

Zapożyczenie ze stbłr. strašiti, por. błr. strášycь, strášu, 3 sg. strášycь, refl. strašýcca, 

strašúsja, 3 sg. strašýcca. Zob. LEW 925 (brak w ALEW). War. z palatalizacją nagłosu: 

striõšyti(s), por. striõšnas ob. strõšnas. 

 strõšnas, -à 4 p.a. stlit., gw. 1. ʽstraszny, wzbudzający strach, grozęʼ, 2. przen. ʽwielki, 

mocny, intensywnyʼ, 3. przen. ʽpilny, energicznyʼ (war. strošnùs) — zapoż. ze stbłr. strašnyj, 

błr. strášny (SLA 208; brak w ALEW). War. striõšnas. Impers. strõšna: Strõšna dabot, kas 

daros ʽStraszno patrzeć, co się dziejeʼ ⇐ stbłr. strašna, błr. strášna (ZS 51). — Vb. denom. 

strošnė́ti, -ja, -jo ʽrobić się strasznymʼ, sustrošnė́ti: Labai sustrošnė́jęs: anas atvažiavo ir 

susirgo labai ʽBardzo się zmienił na gorsze: przyjechał i ciężko zachorowałʼ, refl. 

pasistrošnė́ti: Jam jau ir pasistrošnė́jo: nu kap vienam eit [pinigų kasti] ʽZrobiło mu się 

straszno [Obleciał go strach]: jak tu iść samemu [wykopywać pieniądze]ʼ. 

 strovà, -õs 4 p.a. stlit., gw. 1. ʽpożywienie, pokarm, jedzenieʼ, 2. ʽdanie, potrawa 

podana na stółʼ (Kad priviešėjom, ta priviešėjom: vieni pietai iš penkių strovų ʽNagościliśmy 

się [byliśmy w gościach] do woli: same obiady składały się z pięciu dańʼ), 3. gw. ʽpłynny 

pokarm, zupaʼ (Srėbkit šiltos strovõs, sušilste ʽZjedźcie gorącej zupy, zagrzejecie sięʼ) — 

zapoż. ze stbłr. strava, por. błr. stráva, -y, pol. przest. strawa (SLA 208, LEW 925, ALEW 

1128). War. stróva, striovà, też m. strovas BRB. Zob. też strõvyti. — Drw. pristrova stlit. 

ʽjarzynaʼ: duodink mumus pristrovos valgyti BRB ʽdaj nam warzywa do jedzenia, las uns 

geben Zugemuesse zu essenʼ; formacja ta kalkuje nwn. Zugemüse n. ʽjarzyna jako dodatekʼ 

(SLA 180 niepotrzebnie zakładał tu stpol. †przystrawa jako źródło). Osobno zob. išstrova, 

patrovà, strõvyti. 

 strõvyti, strõviju, strõvijau stlit., gw. ʽjeść, spożywaćʼ (war. stróvyti) — zapoż. ze stbłr. 

straviti, por. błr. stravícь, straŭljú, 3 sg. strávicь, pol. strawić (SLA 208, LEW 925, ALEW 

1128n.). Akcent lit. bazuje na białoruskiej formie 3 sg. prs. (por. krõsyti i prõsyti). Zob. też 

trõvyti i strovà. — Refl. strovytis ʽżywić sięʼ: Jozefas su Marija... neturėja kuo strovyties 

BRP ʽJózef z Marią nie mieli co jeśćʼ, drw. išsistrovijimas BRB ʽwyżywienie się, 

utrzymanieʼ. 

 strùgas 4 p.a. ʽłódź, barka towarowa używana na Niemnieʼ — zapoż. ze stbłr. XVI w. 

strugъ (struxъ) ʽstatek rzeczny do przewozu towarówʼ. Odpowiednik łot. strũga ʽduża 

płaskodenna barka używana na Dźwinieʼ ⇐ stbłr. struga, ros. strúga. Zob. LEW 926, ME III, 

1097, ĖSBM 12, 329. Wyraz należy do czasownika stbłr. strugati, błr. struhácь, ros. strogátь, 

stružú ʽstrugać, ścinać podłużne wióryʼ. — Od formy loc.sg. strus. na struzě pochodzi 

zapożyczenie niem. gw. Struse ʽstatek rzeczny, Flußfahrzeugʼ (REW III, 30). 

 strùika 2 p.a. ZTŽ ʽbudowanie, budowaʼ (An strùikos sausiẽm maža iždirbdinėja ʽNa 

budowie zarabia całkiem małoʼ) — z zastępstwem ui dla oi (war. stroikà 2 p.a.) zapożyczone 

z ros. strójka, -i. Paralela: stùika ⇐ ros. stójka. 
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 struĩti, strujù, strujaũ gw. 1. ʽkrzątać się, kręcić się gdzieʼ, 2. ʽobrządzać, wykonywać 

codzienne prace w gospodarstwie; energicznie coś robićʼ, apstruĩti: Antanas šį rytą jau visus 

laukus apstrùjo ʽAntoni tego ranka już wszystkie pola obszedłʼ, sustruĩti ʽzdążyćʼ — 

paradygmat zbudowany na neoosn. struj-, pochodzącej z metanalizy formy prs. strujù; to z 

insercją t ze *sruju ʽciec, płynąć powoliʼ, formacji opartej na SZ *sru- do pie. *sreu̯- ʽciec, 

płynąć, sączyć sięʼ (lit. *sru-, *sriau-). Zob. sravė́ti i srū́ti. Budowa struĩti przypomina znuĩti 

ʽłazić tu i tamʼ oraz zùiti ʽlatać, biegać w kołoʼ. — Drw. strujà (*struj-ā-) 4 p.a. ʽobrządzanie 

zwierząt domowychʼ (Gaspadinei daugiausia strujõs apstruit ʽGospodyni ma najwięcej obo-

wiązków do wykonaniaʼ, dosł. ʽdo obrządzeniaʼ). Por. osnowy na -j- w srujà, dujà i skujà. 

 strùjus, -aus 2 p.a. 1. stlit. ʽojciec ojca, ojciec matki, dziadekʼ, 2. gw. ʽstary człowiekʼ. 

Pl. strùjai gw. ʽprzodkowieʼ, por. Ka dabar tie mūsų strùjai atsikeltų, jie mirt turetų ʽGdyby 

teraz ci nasi przodkowie zmartwychwstali, to musieliby [znowu] poumieraćʼ. Buivydienė, 

Balt XXII:2, 1986, 13 podaje, że wyraz ten jest używany w gwarach południowo-żmudzkich 

oraz w okolicach Šilãlė i Jùrbarkas, wszędzie z krótką samogłoską pierwiastkową u i ze 

znacz. ʽojciec ojca, dziadekʼ. W SD
1 s.v. «dziad, avus, patris pater» wymieniono diedas i 

struius jako synonimy. W SD s.v. «dziad» ukazuje się tylko slawizm diedas. CGL <Strujus, 

aus> m. «Greiß». — Niepewna jest interpretacja samogłoski <û> w hapaksie DK 8213 

<strûius> nom.pl. ʽdziadowieʼ, por. Kelerópi têwai rądaś? Ketwerôpî. Pirmiêus prigimtiêii, 

kurie mus pagîmde, têipaiêg ir strûius DK 829 ʽA iako rożni oycowie się náyduią? Cżworácy. 

Naprzod oycowie przyrodzeni, ktorzy nas zrodźili, takież y dźiadowieʼ. Būga, RR I, 486 

czytał <strûius> z długością jako strūjus, ale przemilczał przy tym fakt, że w DK znak 

akcentowy <^> ukazuje się nie tylko nad samogłoskami długimi, lecz również nad 

samogłoskami krótkimi. Por. krótkości w takich zapisach DK, jak kûnigiszko 1476, 

apsûnkintas 14912, iaunûmo 610-11, ne bûwo 16611, pagûndos 16915-16 oraz sugrîźo 12110, 

pastîprink 1362, êssme 508, êst 6920, szirdiiê 851. Fakt, że nie ma drugiego rzeczownika, 

który by miał zakończenie -ujus, jak też okoliczność, że wyrazy zakończone na -Vjus są w 

jęz. litewskim przeważnie zapożyczeniami (por. aliẽjus, gènijus, gõjus, rõjus, licėj̃us, obòjus, 

strãjus, tramvãjus), zalecają sceptycyzm wobec przyjętego dotąd zrównania etymologicz-

nego lit. strūjus ʽdziadekʼ = psł. *stryjĭ ʽbrat ojcaʼ (cs. stryjĭ, ros. pol. stryj, itd.), zob. BSW 

290, Būga, l.c., Specht 1944, 190, REW III, 29, LEW 926. Zob. też ALEW 982 z lekcją strùjus. 

— Zdaniem Otrębskiego (Lingua Posnaniensis VIII, 1960, 187, przyp. 3) z uwagi na 

odpowiedniość lit. ui̯ : słow. y w wyrazach zapożyczonych typu muĩlas ʽmydłoʼ, muĩtas 

ʽmytoʼ nie można wykluczyć, że strùjus polega na transpozycji formy błr., pol. stryj ʽbrat 

ojcaʼ. Ale jest i druga ewentualność. Otóż z uwagi na war. strus. strŭjĭ ʽbrat ojcaʼ i jego 

kontynuację w ros. gw. stroj ʽstryj; kaleka, żebrakʼ (zob. REW III, 29), jak też w strus. 

nazwie osobowej Strojь, nazw. Strójev (ibid., zob. też Unbegaun 1995, 147), nie można 

wykluczyć zapożyczenia z jęz. staroruskiego: strŭjĭ ⇒ lit. strùjus. Trzeba jeszcze podnieść 

dwa fakty: 1° to, że inne języki słowiańskie nie znają wariantu krótkowokalicznego typu 

*strŭjĭ i 2° to, że pozostałe języki bałtyckie nie pokazują form porównywalnych ze strùjus. 

Inaczej LEW 926 i Buivydienė, o.c., s. 16, którzy mówią o prapokrewieństwie strùjus i strŭjĭ. 

Dla Buivydienė ważnym argumentem przeciw pożyczce ma być fakt dialektologiczny, 

mianowicie ograniczenie strùjus do obszaru południowo-żmudzkiego. Nie można jednak 

zapominać, że taka sytuacja powstała dopiero w XX w. W wiekach XVI i XVII wyraz 

strujus był znany na dużo szerszym obszarze, o czym świadczą DK i SD. Widać z 

powyższego, że drogę dla obu wysuniętych tu hipotez utorowała interpretacja grafemu DK 

<û> jako /ŭ/, a nie /ū/. W przyszłości pozostanie jeszcze wyjaśnić, jak powstała rozbieżność 

znaczeniowa między wyrazem litewskim (ʽdziadekʼ) i słowiańskim (ʽstryjʼ). Por. fakt, że 

stbłr. stryj ma odpowiednik w błr. dzjádzьka (HSBM 33, 8). NB. Przypisywane strùjus znacz. 

ʽwuj, Gatte der Mutterschwesterʼ (zob. LEW 926, NDŽ IV, 121) i ʽbrat ojca, stryj; mąż ciotkiʼ 
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(zob. Boryś 583) nie mają pokrycia w materiale, zob. Buivydienė, o.c., s. 14, 17. 

 strulinė́ti, strulinė́ju, strulinė́jau gw. ʽstawiać drobne kroki, dreptaćʼ — czasownik na -

inė- od interi. strulì o powolnym chodzeniu, drobieniu (Struli, struli vienur, kitur 

vaikščio[ja]). Z samogłoską ū i innym sufiksem: strūliúoti ʽkrzątać się przy czym; powoli 

chodzićʼ. Nomen: strū̃lis – przezwisko wołu. 

 strùmentas 1 p.a. wsch.-lit. ʽnarzędziaʼ (coll.), por. Atvaži[av]o su visu strùmentu 

ʽPrzyjechał ze wszystkimi narzędziamiʼ (ZS 52), strùmantas ZTŽ ʽuprzążʼ — zapoż. z błr. 

gw. strúment (PZB 4, 603) ⇐ pol. instrument. Zanik początkowej sylaby jak np. w vaĩtė, 

zalãnius. — Akcent wariantów strameñtas, stremeñtas wskazuje na źródło rosyjskie 

(instrumént). 

 strūnà 4, 2 p.a., striūnà 4, 2 p.a. ʽnarzędzie do obróbki drewna, tzw. ośnik, 

Schnitzmesserʼ, por. Ir taip jų grąžtai, kaltai, strūnos, skaptai, skrytulės, kirviai, skliutai yra 

pačių dirbti ʽI tak ich [narzędzia:] świdry, dłuta, ośniki, rylce, krążki garncarskie, siekiery, 

skluty są przez nich samych zrobioneʼ (Dowkont). Klumpių išorinė forma nutašius buvo 

nudailinama pailgu peiliu – striūna ʽPo wystruganiu zewnętrznej formy drewniaków 

wykańczano je podłużnym nożem zwanym «striūna»ʼ. Prawdopodobnie rozszerzenie zakresu 

znaczeniowego wyrazu striūnà/strūnà ʽstrunaʼ (zob.), ale wymaga to zbadania (w jęz. 

białoruskim nie widać wzoru dla takiego użycia). — Vb. denom. str(i)ū̃nyti, -iju, -ijau żm. 

ʽbudować, wznosić budynekʼ, strūnúoti kars̃tą ʽrobić trumnęʼ. Inaczej LEW 927, który widzi 

tu krewniaka łac. struō, -ere ʽłączyć, składać; stawiać, budowaćʼ. 

 strungas, -a b.z.a. ʽmający krótki ogon a. ucięty ogonʼ (SD «kęsy, kusy») — ma za 

osnowę infigowany temat praesentis *strung-, utworzony od zanikłego czas. *strugti lub 

*strukti. War. z palatalizowanym nagłosem: striùgas ob. striùkas ʽkrótki, kusyʼ, SD
1 striukas 

«kęsy». Zob. LEW 927 (brak w ALEW).  

 strùngas 1 p.a. ʽgłąb, zwł. w białej kapuścieʼ, 2. ʽnasada ogona, Schwanzrübe des 

Pferdesʼ (syn. stimburỹs), war. striùngas — zapoż. z prus.-niem. strung (GL 120), por. nwn. 

Strunk m. 

 stùpyti, stùpiju, stùpijau stlit., gw. ʽiść, kroczyć; ustąpić; wyrzec się, zrezygnować z 

czego; zgodzić się na cenęʼ, refl. stùpytis ʽwybaczyć komu, darować winęʼ — zapoż. ze stbłr. 

stupiti, błr. stupícь, stupljú, 3 sg. stúpicь ʽpostawić nogę, zrobić krok, wkroczyć, wejśćʼ. 

Akcent lit. stosuje się do białoruskiej formy 3 sg. prs. (por. šmùtyti, trùčyti). 

 strùsas 2 p.a., strū̃sas 2 p.a. stlit. ʽstruś, duży ptak biegający, Struthio camelusʼ, m.in. 

BRB (SD strusai [pl.] «strus naski») — zapoż. ze stbłr. strusъ (⇐ stpol. strus ⇐ śrdn. strūs, 

strūse). Por. ĖSBM 12, 318, 334, EWD 1376. — War. strùsis, strū̃sis, -io (CHB) ⇐ pol. struś, -

ia (por. SLA 208, POLŽ 598); s-mobile: trū̃sas. — Lit. liter. strùtis m. polega na ucieczce od 

slawizmu i zwrocie ku późno-łacińskiemu strūthio (podobnie np. stang. strỹta). Osobno zob. 

straũsas. 

 strustìs, -iẽs 4 p.a. f. gw. ʽjeden z drewnianych słupków/zębów, które tworzą płochę w 

krosnachʼ. War. skrustìs; t-mobile: srustìs, srūstìs; s-mobile: trustìs (LZŽ); z innym tematem: 

strùstas 4 p.a. ʽtrzcina pospolita, Phragmites communis; łyko z leszczynyʼ (por. oboczność -

tas/-tis w smìltas/smiltìs). Wziąwszy pod uwagę to, że polski odpowiednik gwarowy danego 

wyrazu brzmi treść (por. SGP V, 419n.) i że pol. treść oznacza prymarnie ʽtrzcinę pospolitą, 

Phragmites communisʼ, jak też przedmiot zrobiony z jej łodygi (por. Boryś 641), kuszące jest 

powiązanie (s)trustìs z lit. trušìs ʽtrzcina, Phragmites communisʼ. Pol. treść, stpol. trześć 

wywodzi się wraz ze stczes. tresť, ros. trostь i scs. trŭstĭ z psł. *trŭs-tĭ. Abstrahując od s-

mobile, zachodzi zgodność słowotwórcza między (s)trus-tìs i *trŭs-tĭ. Lit. trušìs pochodzi z 
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*trus-i-, więc różni się sufiksem. Zob. Būga, RR I, 489: rekonstrukcja pie. *(s)tru-s- 

(podtrzymana w LEW 928). — Vb. denom. strùsti skiẽtą, strusčiù, strusčiaũ NDŽ ʽwstawiać 

słupki/zęby w grzebieniu tkackimʼ. — Zapoż. litewskie w pol. gw. truść ʽjedno drewienko w 

grzebieniu tkackim (w płosze); przestrzeń między dwoma takimi drewienkamiʼ (Zdancewicz 

350). — Łot. strastis ʽzęby grzebienia tkackiegoʼ ma być pożyczką z ros. trostь ʽtrzcinaʼ, 

zmienioną na wzór lit. strustìs (ME III, 1081, ze znakiem zapytania). 

 stružė́ti, stružù, stružė́jau gw. ʽtrząść się z zimnaʼ, war. striužė́ti. Brak alternantu 

†str(i)auž-. Niejasne. Jest bliskoznaczny pwk. struzd-: struzdė́ti, -ù, -ė́jau ʽdrżeć z zimna; 

ledwo żyć, cherlaćʼ. 

 stubà 4 p.a. gw. 1. ʽchałupa chłopskaʼ, 2. ʽjednoizbowa chataʼ, 3. ʽpomieszczenie w 

chałupie, izbaʼ, 4. ʽpokój, pokój w mieszkaniuʼ, 5. stùbos pl.t. ʽokazały dom mieszkalnyʼ — 

zapoż. ze śrwn. stube (GL 121, Čepienė 110, LEW 928), por. wcznwn. Stube f. 

ʽpomieszczenie mieszkalne, izbaʼ. Śrwn. stube oznaczało m.in. ʽogrzewane pomieszczenie, 

łaźnię, jadalnię i mały domekʼ (EWD 1384). Z tegoż źródła zapożyczono stpr. stubo EV ʽizba, 

Stobe [Stube]ʼ, od czego drw. stubonikis EV ʽłaziebnik, Baderʼ (por. śrniderl. stōve ʽgorąca 

kąpiel; piec do suszeniaʼ, stang. stofa ʽłaźniaʼ). — War. ìstuba przest. ʽchałupaʼ (por. łot. 

istaba, istuba ʽizba, pokójʼ). — Drw. stubẽlė ʽlepsza izba w chacie chłopskiej, tzw. świetlica, 

w której przyjmowano gości, obchodzono świętaʼ (syn. seklyčià, mẽnė), stubélka ʽlicha 

chataʼ (neosuf. -elka), stubélninkas ʽchłop bezrolny, komornikʼ (syn. trobélninkas). Cps. 

šeimýnstubė ʽgłówna izba w chacie chłopskiej, z oknami wychodzącymi na wschód i 

południe; stał w niej stół, ławy pod ścianami, krzesłaʼ (por. šeimýna), stùbšikis, -ė: Kas šika 

stubo[je], vadinas stùbšikis JU ʽKto wypróżnia się w izbie, nazywa się s.ʼ (por. šìkti). 

 stùburas 3 p.a. 1. ʽgrzbiet, kręgosłupʼ (war. stùbaras), 2. ʽpień drzewa bez gałęzi, 

kłodaʼ (syn. stuobrỹs), 3. ʽłodyga roślinyʼ (war. stìbiras), 4. ʽpień tkwiący w ziemi, karczʼ 

(syn. kélmas), 5. ʽsłup umieszczony przy piecu dymnej chatyʼ, 6. ʽwierzch piecaʼ, 7. ʽul 

kłodnyʼ. Odpowiednik łot. stuburs ʽwysoki pień; słup; zużyta miotłaʼ (drw. wsteczny: stubs 

ʽkoniec złamanego przedmiotu, kikut; zużyta miotłaʼ) — dewerbalny rzeczownik na -ur- od 

stub-, co jest SZ od steb-, zob. stebė́ti. Prapokrewne psł. *stŭbŭrŭ, por. słń. stebȅr ʽsłupʼ, 

chorw. stàbar ʽpień drzewaʼ. Z inną budową: lit. stùbras ʽłodyga; słup przy piecu; wierzch 

piecaʼ; stisl. stubbi ʽpieńʼ, śrdn. stubbe ts. Zob. BSW 290, LEW 928, Snoj 696. — W st. 

zanikowym ze stub- alternuje stib- ⇐ steb-: stìbilas, stìbiras, stibýna. Paralela apofoniczna: 

stup- ob. stip-, por. stùplas ʽzdrętwiały, sztywnyʼ ob. stimpù, stìpti ʽzdychać; drętwiećʼ. — 

Drw. stuburìnis ʽgrzbietowyʼ, stuburìniai m.pl. ʽkręgowce, Vertebrataʼ (neol.), cps. 

stubùrgalis ʽkość ogonowaʼ, też ʽtyłek, zad; dolna część pnia, odziomekʼ, war. stupùrgalis, 

stubárgalis, stubérgalis (por. gãlas); stubùrkaulis ʽkość grzbietowa, pacierzowaʼ, war. 

stubarãkaulis, stubìrkaulis (por. káulas), stubùrnaris ʽkość grzbietowaʼ (por. narỹs). — Drw. 

wsteczny: ãtstubas ʽodwrócony tyłemʼ (zob.). N.m. Stuburaĩ, Stubriaĩ. — WSZ stūb-: 

stūbrỹs ʽtyłek, zadʼ, ⇒ stū̃brinti ʽiść pochylonym wypinając tyłekʼ. — Neoapofonia u ⇒ uo: 

stuobrỹs (zob.). 

 stūčkà 2 p.a., gen.sg. stū̃čkos (war. stučkà, stuškà) gw. ʽwstążka, utkany pasek materii 

używany do wiązania włosów i jako ozdoba ubraniaʼ (Mano kaselės gražios geltonos, šilkų 

stū̃čkoms pinamos ʽMoje piękne, żółte warkocze, z wplecionymi wstążkami z jedwabiuʼ. 

Apsisiuvo stūčką apie padalkas ʽObszyła sobie podołki wstążkąʼ) — ze zmiany *stūška, co 

zapożyczone z błr. gw. stúžka, -i (por. błr. liter. istúžka, TSBM). Por. strus. sъtuga ʽzacisk, 

klamraʼ, pol. wstęga ʽpas materiału, służący m.in. do wiązaniaʼ. Zob. ZS 52, 92, LEW 895, 

928. Por. też stūgà, išstūgos, jak też stánčka. 

 stūgà 2 p.a., gen.sg. stū̃gos ʽwstęga, utkany pas ozdobnyʼ — zapoż. z błr. gw. stúha. 
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War. istūga b.z.a. Zob. też išstūgos, stangà i stūčkà. 

 stùgti, stungù, stugaũ gw., zwykle z prvb. pa-, su- ʽzesztywnieć, stwardnieć, stężeć 

(m.in. o nieboszczyku), zdrętwieć (o nodze)ʼ. Formalnie stug- przedstawia refleks SZ do pie. 

*(s)teu̯g- ʽporuszać się gwałtownieʼ, por. IEW 1032n., LEW 928n., LIV
2 602 (bez wzmianki o 

czas. lit.). Odpowiedniki ie.: wed. tuñjánti prs. 3 pl. ʽuderzają, napierająʼ (*tu-n-g-énti), 

tujáyant- ʽpędzącyʼ, gr. ἔστυγον ʽznienawidziłemʼ, στυγέω ʽnienawidzieć, mieć wstręt, 

brzydzić się czymʼ, śrniderl. stūken ʽtrącać, uderzaćʼ. Tu też śrwn. stoc ʽpień, kloc, kijʼ, ang. 

stock, stisl. stokkr (pgerm. *stukka-), por. EWD 1366n. — Drw. stùguras ʽpieńʼ, stugurỹs 

ʽpień; łodyga; laskaʼ, stugùtis ʽradło, sochaʼ, drw. wsteczne stùgė, stùgis (por. gužùtis ⇒ 

gùžas). Por. stosunek form stagùtė ʽradełkoʼ : stãgaras ʽłodyga, sucha gałąźʼ. — WSZ stūg-: 

stū́gti, -sta, -o ʽwystawać, sterczećʼ. Od tego durativum na -so-: stūgsóti, stūksóti ʽwystawać, 

wznosić się ponad co (o drzewach, budynku, górze), widnieć z dala, być niewyraźnie 

widocznymʼ, też ʽstać a. siedzieć bezczynnie, bez ruchu; stać gdy inni się krzątają, pracująʼ. 

Zob. też stuõgti. 

 stùika 1 p.a. przest. ʽpowinność włościan dostarczania podwód do prac publicznych lub 

dla wojskaʼ — z zastępstwem ui dla oi (por. strùika) zapożyczone z ros. przest. stójka, ‑i 

ʽczasowe przebywanie chłopów z podwodami przy zarządzie włości lub na stacji pocztowejʼ 

(SRNG), pol. przest. stójka ʽwybrany przez sołtysa we wsi dla wykonywania darmo jakiej 

roboty publicznejʼ (SW VI, 440). War. z asymilacją i̯k > i̯g: stùiga (por. kraĩgas < kraĩkas; 

tváigas < tváikas). Co do akutu por. zapoż. kùila, liùika, šiùilė. Por. LEW 929. Zob. też kresà, 

pãstotė i stãcija. 

 stùiti, stùistu, stujaũ gw. ʽopanowywać się, robić się poważnymʼ: Ans jau stùista nuo 

uparos, nuo liežuvio, nuo šelmystos, t.y. prisilaiko, nusivaldo JU ʽOn już nie jest taki uparty, 

gadatliwy i łobuzerskiʼ — czasownik utworzony od interi. stùi ʽprzestań! milcz!, por. Stùi, 

tarė Pričkus, jau bent sykį paliaukite zaunyt (Donełajtis) ʽPrzestańcie, rzekł Pričkus, choć raz 

przestańcie gadać/paplaćʼ. Jeśli stùi jest zapożyczeniem z pol. stój ʽhalt!ʼ (tak Brückner 

1877, 138, za nim LEW 929), to jako znaczenie etymologiczne trzeba przyjąć ʽprzestań, 

opanuj się!ʼ. 

 stùkas 4, 2 p.a. stlit., gw. 1. ʽsztuka czego, sztuka tkaniny, kawałek (chleba, mięsa, 

słoniny), kawałʼ, 2. ʽkłoda drzewa, kloc drzewaʼ, 3. c. ʽtęgi człowiek, grubasʼ (Tokiam stùkui 

sunku ant kalno užlipti ʽTakiemu grubasowi trudno jest wejść na góręʼ), 4. ʽpewna część 

kołowrotkaʼ, 5. ʽząb w wale do spulchniania ziemiʼ, 6. ʽwiązka lnu, licząca sto garściʼ (Iš 

šimto saujų stùkas buvo), 7. ʽkłębek przędzyʼ, 8. ʽdzwono, część drewnianego obwodu kołaʼ 

(Šeši stukaĩ, užmauti ant dvylikos stipinų, sudaro vieną ratą ʽSześć dzwon, umocowanych na 

dwunastu szprychach, tworzy jedno kołoʼ), 9. ʽprzęsło w stodoleʼ, 10. ʽstertaʼ, 11. ʽw 

hazardowej grze karcianej: suma stawek graczów, pulaʼ, 12. ʽkawałek ziemiʼ (m.in. CHB), 

13. ʽodcinek drogiʼ (Šiuo stuku eik, čia sausiau ʽTędy idź, tu suszejʼ). Zapożyczenie z prus.-

niem. stuk (GL 121, LEW 930; brak w ALEW), por. nwn. Stück n. Z innym tematem: stùkis, -

io. War. f. stukė ̃ (m.in. ʽpieniek do rąbania gałęzi; dupka, otwór do sypania ziarna w 

kamieniu młyńskim, w żarnachʼ). Oboczny nagłos št-: štùkas, štùkis (por. špýkis ob. spýkis). 

Osobno zob. štukà. 

 stuksė́ti, stuksiù, stuksė́jau ʽstukać, stukać w szybę, pukać do drzwi, stukać butem w 

podłogęʼ — czasownik na -sė- od pwk. stuk-, który widać również w łot. stukât, -ãju ʽiść 

drobnym krokiem (też o dziecku), dreptaćʼ. Via s-mobile można go nawiązywać z jednej 

strony do łot. tukstêt ʽbić, uderzać; głośno dyszeć, sapaćʼ, tucinât ʽhuczeć – o burzyʼ (war. 

ducinât ʽgrzmieć, uderzać z hukiem – o piorunieʼ), z drugiej strony do scs. tŭkǫ, tŭkati 1. 

ʽdotykać, popychać, stukaćʼ, 2. ʽsporządzać tkaninę z przędzy na krosnach, tkaćʼ (znacz. 
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etym. ʽprzetykać nici wątku między nićmi osnowy; uderzać grzebieniem tkackimʼ), tŭknǫti 

ʽdotknąć, popchnąć, stuknąćʼ (por. pol. wetknąć, zatknąć, zetknąć). — Pbsł. *(s)tuk- należy 

prawdopodobnie do pie. *(s)teu̯-k- ⇐ *(s)teu̯- ʽuderzać, pchaćʼ (IEW 1032), por. gr. ἔτευξα 

aor. ʽzrobiłem, przygotowałemʼ, SZ τύκος m. ʽmłot kamieniarski, kilof, topór wojennyʼ (⇒ 

τυκίζω ʽobrabiać, ociosywaćʼ). BSW 331 nie uwzględnia s-mobile. LEW 930 był zdania, że 

formy litewsko-łotewskie są z pochodzenia onomatopeiczne. — WSZ tūk-: łot. tūcît, -u, -ĩju 

ʽgnieść, ściskać, wyżymać, pchać, wpychać, napychaćʼ, tūkât, -ãju ʽgnieść, zagniatać 

(ciasto), napychać, nabijać (fajkę)ʼ. Odpowiada słowiańskiemu iteratywowi tyk-a- ⇐ tŭk-, 

por. ros. týkatь ʽwtykać, wsuwaćʼ, czes. týkat se ʽdotyczyć, odnosić sięʼ, pol. dotykać, stykać, 

wtykać, spotykać. — SO tauk-: łot. taucêt, -ẽju ʽtłuc w stępie, moździerzuʼ. 

 stulà 2 p.a., gen.sg. stùlos ʽstuła, część stroju liturgicznego katolickich duchownych, 

długa szarfa zakładana na szyjęʼ, SD «stuła kościelna, kapłańska» (żm. štulà) — zapoż. ze 

stbłr. stula ⇐ pol. stuła. — War. stolà, gen.sg. stõlos (Stolà ženklina virvę, kurią užmetė ant 

io S. kaklo DP 16730 ʽStoła znaczy powroz, ktory wrzucili na iego S. szyięʼ) ⇐ stbłr. stola (⇐ 

stpol. stoła ⇐ śrłac. stola). Por. SLA 208, LEW 930, POLŽ 599 (brak w ALEW). — War. żm. 

štuõlas (Būga, RR III, 764 podawał jako germanizm). 

 stulb̃as 2 p.a. gw. ʽsłup, belka wkopana w ziemięʼ (syn. stulp̃as, zob.). Zwykle jednak 

ten wyraz jest używany przenośnie, por. następujące zwroty z ãkys ʽoczyʼ: ãkys stulbè ʽoczy 

w słupʼ, ãkys stulbù atsistójo ʽoczy stanęły w słupʼ, ãkys pašóko į stulb̃ą ts. – o 

nieruchomym, utkwionym wzroku człowieka przerażonego a. umierającego, który tak obrócił 

gałki oczne, że widać tylko białka. Dwojaki refleks st. zanikowego ul/il w jęz. łotewskim, 

por. 1° stulbs ʽsłup; goleń, łydka; cholewaʼ607, drw. stulbis ʽstary dom bez dachuʼ, 2° stilb̃s 

ʽprzedramię; goleń, kość strzałkowa; część nogi zwierzęcej; cholewa butaʼ (war. stìlbs2, 

stìlps2, stil̂bs, też f. stilb̃a)608. Nawiązanie w psł. *stŭlbŭ, por. ros. stolb, stolbá ʽpal, słupʼ, bg. 

stъlb ts. Rekonstrukcja pbsł. *stulb-a- (por. BSW 290). Należy do pie. *stelb-/*stḷb- ʽsłup, 

palʼ, por. stisl. stolpi m., śrang. stulpe ʽbelka, słupʼ < pgerm. *stulpan- (IEW 1020, NIL 665). 

Osobno zob. stulp̃as. — Vb. denom. od stulb̃as: apstulb̃ti, -stulb̃sta, -stulb̃o ʽosłupieć, zostać 

oszołomionym, struchleć (ze strachu, przerażenia)ʼ, sustulbė́ti ʽosłupiećʼ, stulb̃inti caus. 

ʽoszałamiać, zadziwiaćʼ. — Adi. postvb. stulbùs ʽzdumiony, osłupiałyʼ. Ma nawiązanie w łot. 

stùlbs ʽślepy, ogłuszony, zaskoczony, zdumionyʼ, ⇒ stùlbt, stulbstu, stulbu ʽślepnąć; zostać 

ogłuszonym, zaskoczonymʼ.  

 stulgùs, -ì 4 p.a. 1. ʽpodłużny i zaokrąglony, owalny, jajowatyʼ (war. stulg̃as), 2. stlit. 

ʽdumny, wyniosłyʼ, SD
1 stulgus «hardy». Formacja na SZ stulg- ⇐ stelg-, por. stelg̃ti(s) 

ʽstarać się, wysilać sięʼ i oboczny SZ stilg- w stilgė́tis ʽmieć ochotę, starać się, wysilać sięʼ. 

Zdaniem Urbutisa 1981, 117 stulgùs w znacz. ʽdumny, wyniosłyʼ stoi w związku z syn. 

stalgùs m.in. ʽuparty, zawziętyʼ (zob.). Znacz. etym. ʽwyprężony, napiętyʼ. — Drw. stulgỹn 

eiti ʽrosnąć wzwyżʼ, stulgìnis ʽowalny – o jabłkach, gruszkachʼ, stulgė ̃ ʽrzecz cienka z 

grubym zakończeniemʼ, też ʽgruby nosʼ, stulgỹs ʽkół, tyczkaʼ (Urbutis, l.c.), stùlgis a. stulg̃is 

przest. ʽsztylet, kindżałʼ. Vb. denom. apstulg̃ti ʽzdumieć się, osłupiećʼ (Urbutis, l.c.). 

 stulp̃as 4, 2 p.a. ʽsłup, kolumnaʼ. DP ʽsłup, wieżaʼ. SD stulpas «filar», stulpas 

akmeninis SD «słup kamienny w budowaniu», stulpas pagoniško Dievo SD «bałwan, obraz 

rzezany pogański» (syn. veidas, žinklas pagonų Dievo), stulpus aplinkui turinčios viškos SD 

«filary w koło maiący ganek», pamatas stulpų SD «podstawek abo stolec słupow», tarpe 

stulpų SD «miedzyfilarze» [ʽprzestrzeń między kolumnamiʼ], aguona unt stulpų SD 

«kapitela, słupow śnicerskich nagłowek» [ʽgłowica kolumny, makowicaʼ, SPXVI]. Też f. 

 
607 Zdaniem ME III, 1103 stulbs w znacz. ʽpalʼ może być pożyczką ze strus. stŭlbŭ.  
608 Lit. stìlba ʽgoleń, podudzieʼ, pl. stìlbos ʽgolenie; nogiʼ jest pożyczką łotewską, zob. Urbutis 2009, 295.  
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stulpà ʽsłupʼ. War. štulp̃as (st- > št-); ze zmianą ulC > uu̯C > ūC: stū̃pas, nazwa lasu 

Ažustūpė ̃ (LVŽ I, 277). Odpowiednik łot. stùlps 1. ʽsłup, kolumnaʼ, 2. ʽkość goleniowa, 

łydkaʼ. Trudno rozstrzygnąć, czy jest to wyraz prapokrewny z psł. *stŭlpŭ, por. strus. stŭlpŭ 

ʽsłup, palʼ, scs. stlŭpŭ ʽsłup, kolumna; wieżaʼ, sch. stȗp, stúpa, ros. stolp, stolpá, czes. sloup 

ʽsłupʼ (por. pbsł. *stulba-, *stulpa- w BSW 290, REW III, 18), czy raczej jest to litewsko-

łotewskie zapożyczenie ze strus. stŭlpŭ, stbłr. stolpъ ʽsłup, filarʼ (zob. SLA 208, ALEW 983). 

Por. przegląd literatury w LEW 931. — Drw. stulpinykas SD «słupnik» [ʽna słupie 

mieszkającyʼ], cps. koplỹtstulpis ʽkapliczka umieszczona na słupieʼ (zob. koplyčià), 

stogãstulpis (zob. stógas). Vb. denom. stulpúoti ʽstawiać słupy; słupami oznaczać granicę; 

stawać dęba, sprzeciwiać sięʼ, ponadto ʽukładać materiał w fałdyʼ; refl. ʽstać jak słup, nic 

nie robiącʼ. Nazwy terenowe: Antstulpis b.z.a., Ãstulpas (z *Až-stulp- < *Ažu-stulp-), por. 

LVŽ I, 135, 194. — Obok tego jest war. z dźwięcznym wygłosem pierwiastka: stulb̃as – 

najprawdopodobniej wyraz odziedziczony (zob.).  

 stum̃bras I 2 p.a. gw. ʽnasada ogona, ogon bez włosówʼ. Z pokrewnym suf. -ur-: 

stum̃buras ʽkwiatostanʼ, stumburỹs ʽnasada ogonaʼ (syn. stimburỹs). Odpowiednik łot. gw. 

stum̃burs ʽczęść drzewa pozostała po ścięciu pnia, pniak; głąb w kapuścieʼ, sluotas stum̃burs 

ʽzużyta miotłaʼ. Alternant stumb- jest oboczną do stimb- (zob. stim̃bti) formą st. zanikowego, 

wytworzoną z neopwk. stemb- ⇐ stembù (zob. stèbti). Por. oboczności typu rim̃bas/rum̃bas; 

rìmtas/rùmtas. NB. LEW 931 mylnie zestawił łot. stum̃burs z gwarowym wyrazem lit. 

stùmbas ʽłodyga; głąb w kapuścieʼ; w tym ostatnim sekwencja umC nie jest pierwotna, lecz 

pochodzi ze zmiany *amC, charakterystycznej dla wsch.-litewskiego dialektu (zob. stámbas). 

 stum̃bras II 2, 4 p.a. 1. ʽżubr, Bison bonasusʼ, 2. SD «bawół, bubalus, syluestris bos» 

(wymienione wraz z syn. medinis jaučias, dosł. ʽleśny, dziki wółʼ). War. stumbris SD «tur, 

urus» (tu brak synonimu). Odpowiedniki łotewskie: stumbrs, dawniej sumbrs, też subrs, 

sūbrs. Niejasne. Segment t uchodzi za wtórny, wprowadzony pod wpływem bliskoznacznego 

wyrazu taũras ʽturʼ albo też takich czasowników, jak stùmti ʽpchać, popychaćʼ lub stémbti 

m.in. ʽsprzeciwiać sięʼ, zob. LEW 932, Kabašinskaitė 85. — Nie do końca jasny jest też 

przypuszczalny odpowiednik prasłowiański *zǫbrĭ, por. pol. przest. ząbrz ʽBison bonasusʼ 

(wtórnie pol. żubr, -a), strus. zubrŭ, ros. zubr, zúbra (por. Boryś 757)609. Derksen 2008, 549 

nie wyklucza związku *zǫbrĭ z pwk. *ǵombh- jak w zǫbŭ ʽząbʼ, choć ostatecznie skłania się 

do przypuszczenia, że może tu chodzić o wędrowną nazwę zwierzęcia («a migratory term»). 

Zob. jeszcze Young w Colloquium Pruthenicum secundum, Kraków 1998, 201n. i ALEW 

983. Zob. też žióbris II. — Nazw. Stum̃bras, Stùmbra, Stumbrà, Stum̃bris, -ỹs, Stum̃brus, 

Stumbráitis, -áuskas, -ẽvičius. N.m. Stumbraĩ, Stumbrė,̃ Stum̃brės, Stumbriaĩ, Stum̃brinė, 

Stum̃briškė, Stum̃briškis 3x, cps. Naũstubriai (*Naustumbriai < *Nauja-stumbriai), 

Stumbrãgiriai. N.jez. Stumbrỹs, Stum̃brinė, n.rz. Strum̃bagalvės upẽlis (forma metatetyczna 

od cps. *Stumbra-galvė, dosł. ʽłeb żubraʼ, por. stpr. n.m. Taurusgalwo s.v. taũras). 

 stùmdyti, stùmdau, stùmdžiau ʽpchać, popychać, szturchaćʼ, stumdau SD «popycham, 

potrącam, trącam» (war. akc. stumdýti) — intensivum z suf. -dy- od stùmti ʽpchać, trącaćʼ 

(zob. GJL II, § 643). Paralela: grùmdyti ⇐ grùmti. Odpowiednik łot. stum̃dît ʽpchaćʼ (do tego 

war. stùmstît2). — Neoosn. stumd-: stumdinė́ti iter. ʽpopychać, trącaćʼ, stùmdlioti ts. (typ 

dėdlióti), pastùmdėlis 1. stlit. ʽsierotaʼ (Te est motė našlystoj, vaikai pastumdėleis PK 8715 

ʽNiech żona wdową będzie, dziatki śirotamiʼ), 2. gw. ʽpopychadłoʼ, stumdà ʽzasuwa u drzwi; 

 
609 Nie należy tu hapaks stpr. wissambs̓  EV ʽżubr, Wesantʼ. Zapis z <s̓ > ma charakter abrewiacyjny i oddaje 

prawdopodobnie brzmienie [wizamp(ti)s]. Rozwinęło się ono z *vizamtis < *vizantis, mianowicie przez 

typowo pruskie zmiany konsonantyzmu: 1. nt > mt (dysymilacja, por. tūsimt- [zapoż. ze śrwn. tūsent ʽtysiącʼ] 

oraz paralele lit. s.v. krìsti) i 2. mt > mpt (epenteza p). Wyraz pruski jest zapożyczeniem ze śrwn. wisant 

ʽWisent, Bisonochseʼ. Por. DLA 106 n. Inaczej PKEŽ 4, 250.  
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żerdź do popychania łodziʼ, stumdãlis ʽnieruchawy, leniwy człowiekʼ, stumdẽklis ʽmałe 

narzędzie do popychania; sprężynkaʼ. — Neoosn. stumdy-: stumdỹklė ʽzasuwa; narzędzie do 

zgarniania gnojuʼ. — Neoosn. stumdž̓ - (⇐ stùmdžiau): stùmdžioti ʽpopychać kogo; 

przesuwać (krzesła)ʼ, stum̃džius ʽten, co się rozpychaʼ; z asymilacją md > nd: nazw. 

Stùndžia, Stuñdžius. 

 stùmplis, -io 1 p.a. 1. stlit., gw. ʽnarzędzie z drewna służące do wpychania naboju w 

lufę, a także do czyszczenia lufyʼ, SD <stumplis> «stępel do muszkietu», 2. šautuvo stumplis 

ʽwycior do lufyʼ — zapoż. z pol. stempel, stępel (⇐ śrdn., śrwn. stempel, por. WDLP, s.v. 

stempel). Zmiana samogłoski, i(m) na u(m), nastąpiła wskutek ludowo-etymologicznego 

nawiązania do czas. stùmti ʽpchać, popychaćʼ (brak tego przykładu u Kabašinskaitė 1998). 

DLKŽ zaleca zastąpienie stùmplis przez grūstùvas (zob. grū́sti I). Brak w LEW, SLA i POLŽ. 

NB. ALEW 984 nie odróżnia Szyrwidowego <stumplis> od rodzimego stumplỹs 4 p.a. [ʽkość 

ogonowaʼ]. PAŽ 437 niesłusznie sprowadza <stumplis> do *stamplys. 

 stumplỹs, -io 4 p.a. gw. 1. ʽkość ogonowaʼ, 2. ʽkuper, dolna część tułowia u ptaka, z 

której wyrastają pióra ogonoweʼ. Z innym sufiksem: stùmplė ʽkura bez piór ogonowychʼ. 

Niejasne. Jeśli -p- jest spółgłoską epentetyczną (zob. LD § 240), to por. stlit. nustumpt 

ʽstrącićʼ (s.v. stùmti). Por. syn. stùrplis, stūplỹs. 

 stùmti, stumiù (war. stumù), stū́miau 1. ʽpchać, popychać, trącać, szturchaćʼ, 2. ʽsunąć, 

suwać, zwł. o zasuwie u drzwiʼ, 3. ʽwtłaczać, wpychaćʼ, 4. ʽnaglić, napierać, nacieraćʼ, 

atstumiu SD «odmykam czego; odpycham kogo; odtrącam», įstumiu SD «napędzam» (syn. 

užvarau, įvarau), «wtrącam», užstumiu SD «natrącam kogo na co». War. z epentezą p do 

zbitki mt: nustumpt DP ʽstrącićʼ, nustumptas DP ʽstrąconyʼ (por. tùmptas < tùmtas). 

Odpowiednik łot. stùmt, stumju (war. stumu), stūmu ʽpchać, sunąćʼ (LEGR 593). Jeśli um jest 

refleksem prajęzykowego sonantu nosowego, to wolno postulować pie. *stṃH- jako formę 

SZ od pie. *stemH- ʽpchać, sunąć, tłoczyćʼ (transponat). Brak w LIV
2. Zob. IEW 1021, gdzie 

zrekonstruowano aniṭowy pwk. *stem-. Podobne do *stemH- są pierwiastki pie. *temH- 

ʽsłabnąć, męczyć sięʼ, *temh1- ʽciąć, ucinaćʼ i *stenh2- ʽgrzmiećʼ. Stanowisko LEW 932 nie 

jest jasne. ALEW 984 wskazuje jako możliwy związek z czasownikiem stisl. stemma 

ʽsprzeciwiać się, hamować, przeszkadzaćʼ. — Brak form bałtyckich ze SE †stem-. — SO: 

stam-V-: stamañtas (zob.), staménti (zob.). — Czy gwarowe prs. stumù może uchodzić za 

ślad po pie. *stṃH-é/ó-? Por. typ wed. tudáti ʽbije, uderzaʼ. — Drw. stùmčioti ʽpopychaćʼ, 

stùmdyti (zob.), stùmlioti ʽpopychaćʼ (war. z epentezą obstruentu b do zbitki m-l: stùmblioti, 

por. im̃blioti z im̃lioti, LD § 240). Nomina: stumìkas ʽdrewniana zasuwa u drzwiʼ; stum̃kis 

ʽleniwy, nieudolny człowiekʼ (por. srùtkis ⇐ srùtos; vẽpskis ⇐ vepsà), stumuõ, -meñs ʽłopata 

do śnieguʼ (*stum-men-), stumtùvas a. stumtuvė ̃ ʽsuwak do suwania, zgarniania ziarna, 

śmieci, gnoju, śnieguʼ. Tu też łot. stumdeklis ʽkolba, rękojeść; koło zamachoweʼ. — WSZ-V: 

stūmė́ti, stūmiù, -ė́jau ʽnieco posunąć naprzódʼ, pastūmė́ti ʽodsunąć niecoʼ, przen. ʽpopchnąć 

do czego, skłonić do czegoʼ. Nomina: stūmà ʽzasuwa; deseczka na trzonku, służąca do 

zgarniania ziarna; drąg do popychania łodziʼ (budowa jak pynà ⇐ pinù), też c. ʽpowolny koń; 

nieruchawy, leniwy człowiek; popychadłoʼ, stū̃mas, stū́mas m.in. ʽzasuwa; pogrzebaczʼ, też 

ʽprzyrząd do napychania kiełbasʼ, stūmìkas ʽten, kto pcha, popychaʼ, stūmìklis ts., stūmõklis 

ʽzasuwa u drzwiʼ. Por. łot. stūmiêns ʽpchnięcieʼ. 

 stùnda 1 p.a. stlit., gw. ʽgodzinaʼ (Penkias stùndas miegojo ʽSpał pięć godzinʼ), też m. 

stùndas 3 p.a. (poteraus stundas LEX ʽgodzina modłów, Bethstundeʼ) — zapoż. z prus.-niem. 

stund (GL 121, LEW 932, Čepienė 174, ALEW 984), por. nwn. Stunde f. War. z dysymilacją 

nd > md: stumda b.z.a., też m. stùmdas (por. gréndymas > grémdymas; *šintas > šim̃tas). — 

Łot. stuñda, stunde, stunds, z dysymilacją stumda ⇐ śrdn. stunde (Jordan 98). Zob. też 

adynà. — Drw. stundẽlis a. stundùžis ʽgodzinkaʼ, stùndininkas CGL ʽklepsydra, Sanduhr; 
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zegar, Uhrwerckʼ (łot. stundenis ʽklepsydraʼ). 

 stuobrỹs 4 p.a., stúobris 1 p.a., też stuõbras 2 p.a. 1. ʽpień, nadziemna pozbawiona 

gałęzi a. czubka część drzewaʼ, 2. ʽdrzewo suche, spróchniałeʼ, 3. ʽwypróchniały otwór w 

pniu drzewa, dziuplaʼ, 4. ʽtułów człowieka lub zwierzęciaʼ, 5. ʽul umieszczany na drzewie w 

celu zwabienia rojuʼ, 6. ʽnaczynie wydłubane z drewnaʼ — rzeczownik z suf. -r- od osnowy 

stuob-. Odpowiednik łot. stùobrs ob. stùobris ʽrurkowata łodyga, trzcina; lufa strzelbyʼ, 

przenośnie: obelżywe określenie starego człowieka. Osnowę stuob-, która nie ma 

poświadczeń w verbum, można oznaczyć jako drw. apofoniczny od stub- jak w stùburas 

ʽgrzbiet; pień; łodygaʼ. Derywacja SZ u ⇒ SP uo powtarza się w blùzganos ⇒ bluõzganos; 

gult̃i ⇒ guõlis i spùgti ⇒ spúogas. Por. paralelny stosunek u ⇒ au w kùpti ⇒ kaũpti. U 

Zinkevičiusa 1980, 91 dyftong uo formy stuobrỹs figuruje jako refleks wzdłużonego SO od a 

jak w stãbas. Z tym nie można się zgodzić, ponieważ wzdłużenie a daje *ā (lit. o), nie zaś *ō 

(lit. uo). Źródłem nieporozumienia jest wadliwe zestawienie etymologiczne stuobrỹs ze 

stãbas. — Drw. stuobrìnė ʽwyżłobiony w drewnie kubek do piciaʼ, stuobrìnis ʽzrobiony z 

pnia (o ulu)ʼ. — Drw. wsteczny: stúobas a. stuõbas ʽtułów człowieka, talia; pień drzewa; 

szkielet łodziʼ. Paralele: smãkras ⇒ smãkas; mìšras ⇒ mìšas; łot. stuburs ⇒ stubs. Inaczej 

ŽD 298, 302, 308, GJL II, § 40 oraz LEW 933, gdzie stúobas podaje się za wyraz prymarny. 

— Ze skrzyżowania form stuobrỹs i stùburas wywodzą się war. stúoburas i stuoburỹs 

ʽsuche, spróchniałe drzewoʼ. — Neoapofonię uo ⇒ au ilustruje para stuobrỹs m.in. ʽczłowiek 

nieokrzesany, gbur, prostakʼ ⇒ staubrỹs ts. (Eina teip pat, ir gana, – kaip staubriaĩ). War. z 

au ukazuje się jedynie w użyciu przenośnym (brak znacz. ʽpieńʼ). Por. derywację brúožti ⇒ 

braũžti. 

 stuogas SD
1 «stan, status, sors, conditio, ordo, vocatio» [ʽstan społeczny, pozycja 

społecznaʼ] (syn. stonas). Wyraz nieznany z innych źródeł; w SD został wymieniony na 

stovis «stan, ordo, conditio, constitutum vitæ». Z uwagi na przykłady neoapofonii o ⇒ uo 

(por. stomuõ i stuomuõ) wolno dopuścić starszeństwo formy *stogas. Z kolei *stogas można 

ująć jako udźwięczniony refleks praformy *sto-kas (por. stokas LEX, CGL ʽstan, Zustandʼ), 

drw. na -k- od stóti ʽstanąćʼ. Takie samo udźwięcznienie VkV > VgV w stógas/stõgas ʽwzrost, 

postawa, posturaʼ; núostoga ob. stokà; nespėgà ob. spėk̃as. Na temat neosuf. -ga, -gas zob. 

GJL II, § 498.  

 stuõgti, stuogiù, stuogiaũ ʽzastawiać, zasłaniaćʼ, zwykle z prvb.: nustuõgti ʽzagłuszać 

rośliny utrudniając ich wzrostʼ (Medžiai nustuõgia javus), pastuõgti ʽpogorszyć się – o 

samopoczuciuʼ, užstuõgti ʽo drzewach: zasłaniać od wiatruʼ (Geriau, kai medžių yra, 

užstuõgia nuo vėjo). Bez etymologii. Jeśli założymy neoapofonię SP stuog- ⇐ SZ stug-/stūg-

, to otworzy się droga do powiązania z czas. stùgti ʽsztywnieć, drętwieć, twardniećʼ i 

zwłaszcza stūgsóti a. stūksóti ʽwystawać, wznosić się ponad co (o drzewach, budynku, 

górze), widnieć z dala, być niewyraźnie widocznymʼ, przen. ʽstać a. siedzieć bezczynnie, bez 

ruchu; stać gdy inni się krzątają, pracująʼ (zob.) – durativum na -so- od stū́gti, -sta, -o 

ʽwystawać, sterczećʼ (interi. stū́gt o nagłym przystanięciu, zatrzymaniu sięʼ). Paralele: guõlis 

⇐ gult̃i; druožlė ̃⇐ drūžlė;̃ nučiuõžti ⇐ nučiū̃žti. 

 stuomuõ 3 p.a., acc.sg. stúomenį m. 1. ʽpostawa, wzrostʼ, 2. ʽczęść tułowia od ramion 

po biodra, stan, kibićʼ, 3. ʽkawał płótnaʼ, 4. gw. ʽsążeń jako miara głębokościʼ (Atkasė kokį 

stuomens gilumą ir rado didelį katilą ʽWykopali ziemi na sążeń i znaleźli wielki kociołʼ), 5. 

ʽpień drzewaʼ, 6. ʽnadziemna część roślinyʼ, 7. gw. ʽpomnik nagrobnyʼ. War. stuomuõj, 

stuomuõn. Uznana dziś za standardową forma stuomuõ jest innowacją. Zajęła ona miejsce 

starszego stomuõ, acc.sg. stómenį (stlit., m.in. DP, też gwarowe), < plit. *stā-men- (zob. GJL 

I, § 246; II, § 302). Wokalizm formy stomuõ jest zgodny z refleksami w językach 

pokrewnych, por. z jednej strony łot. stāmen ʽtułówʼ (kre̦kla stāmen ʽkoszula bez rękawówʼ), 
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z drugiej strony łac. stāmen, -inis n. ʽosnowa, nici na krosnach tkackich; tkanina, przepaskaʼ, 

gr. στήμων, -μονος, dor. στάμων m. ʽosnowa tkackaʼ, goc. stoma ʽpodstawa, materiałʼ (*stō-

man-), sti. sthāman- n. ʽmiejsce stania, postojuʼ (zam. *stāman-), ⇐ pie. *stāmen- < *steh2-

men- (por. Casaretto 2004, 274, de Vaan 589 n., Beekes 2010, 1404, Derksen 2015, 433). 

Innowacyjny dyftong uo może mieć dwa źródła: 1° hiperpoprawna substytucja monoftongu o 

stojąca w związku z procesem usuwania odziedziczonej apofonii ē ⇒ ō (lit. ė ⇒ uo) na 

korzyść ē ⇒ ā (lit. ė ⇒ o), 2° neoapofonia o ⇒ uo (por. glodùs ⇒ gluodùs; dróžti ⇒ druõžti). 

Wtórne uo ukazuje się również gdzie indziej, por. búožė, kuõlas i stuogas. Nie widać 

wiarygodnego oparcia porównawczego dla twierdzenia Petita (2010, 105, przyp. 45) o 

starszeństwie formy stuomuõ, ani tym bardziej dla wywodu takiej formy z pie. *stoh2-men-. 

Nie można ignorować ważnego faktu morfologicznego, mianowicie że pie. suf. *-men- z 

reguły łączy się z pierwiastkiem na st. e lub st. zanikowym, nie zaś na st. o. Zob. też LAV 

363, przyp. 823, NIL 640, 654, przyp. 101. — Neoosn. stuomen- (⇐ acc.sg. stúomenį): 

stúomenis, -io ʽwzrost, postawa; tułów, talia w figurze; kadłub kołowrotkaʼ (war. 

stúomenas). — Drw. wsteczne: stúomas ʽwzrost, postawaʼ (m.in. DP; ALEW 985 mylnie 

sprowadza to do pie. *stoh2-mó-), gw. ʽpieńʼ (DRUŽ 354), stuomỹs gw. ʽdłoń pozbawiona 

palców, kikutʼ (syn. bìgė). Por. rėmen- ⇒ rė́mas; tešmen- ⇒ tẽšmas. — Neoosn. stomen- (⇐ 

stómenį): stomenìs, stómenis ʽtułów, stan, wzrostʼ (m.in. BRB, CHB), SD <stamenis> 

«wzrost» (syn. užaugimas), stómenys m.pl. ʽpłat płótna na koszuleʼ. 

 stúopta 1 p.a. gw. 1. ʽpieniek do rąbania drzewaʼ, 2. ʽkloc drewna jako podstawa 

kowadłaʼ (war. stúoptė, stúoptas) — właśc. stúobta, denominalny drw. na -tā- od osnowy 

stuob-, widocznej w stuõbras (⇒ stuobrỹs) m.in. ʽpień drzewaʼ. Osnowa stuob- jest 

apofonicznym alternantem do stub- jak w stùburas m.in. ʽpień drzewaʼ. Por. stosunek form 

dùbti ⇒ duobė,̃ który wzoruje się na dùbti (SZ) ⇒ daubà (SP). 

 stupà 2, 4 p.a., gen.sg. stùpos, stupõs gw. 1. ʽstępa, drewniany przyrząd do tłuczenia 

ziarna, zwł. jęczmienia na pęcakʼ (war. stulpà, stuopà i staupà, wszystko za ZTŽ), 2. pl. 

stùpos ʽprzyrząd do parzenia i ubijania suknaʼ (Gurina stùpom [milus], karštu vandeniu 

appildo ʽUbijają sukno za pomocą «stupos», polewają wrzątkiemʼ) — zapoż. ze stbłr. stupa, 

por. błr. stúpa, -y (ĖSBM 12, 358), por. cs. stǫpa, ros. stúpa, pol. stępa, czes. stoupa. Brak w 

LEW. — Drw. stúopka ʽstępaʼ ⇐ błr. gw. stúpka. 

 stū̃puruoti, stū̃puruoju, stū̃puravau gw. ʽczekać, oczekiwaćʼ (Aš jau seniai čia 

stū̃puruoju) — vb. denominativum od zanikłego abstractum na -ur-, *stūpurys ʽstanie; czeka-

nieʼ, ⇐ wykrz. stū́pt m.in. o zatrzymanie się, przystanięciu (Stū́pt ir apsistojo). Paralele: 

snū̃dur(i)uoti ʽdrzemaćʼ ⇐ snūdurỹs ʽdrzemka, senʼ; smaguriúoti ʽłasowaćʼ ⇐ smaguriaĩ 

ʽsmakołyki, łakocieʼ. 

 sturỹs, -io 4 p.a., stūrỹs 4 p.a. ʽjesiotr, Acipenser sturioʼ — zapoż. z dn. stur. War. 

stóras, stuõras, stuorỹs, jak też f. stuõrė oddają prus.-niem. stor (GL 120, LEW 934), por. 

nwn. Stör m.  

 stūrỹs, -io 4 p.a., stū̃ris 2 p.a., stùris 2 p.a. NDŽ 1. ʽkąt w izbieʼ (Stūrỹ stovi lova ʽW 

kącie stoi łóżkoʼ), 2. ʽwęgieł, róg domuʼ (Užkliuvo ratai už namo stū̃rio ʽWóz zawadził o róg 

domuʼ), 3. ʽzakręt drogiʼ (Ona gyvena prie pat stū̃rio ʽAnna mieszka przy samym zakręcieʼ). 

Odpowiednik łot. stùris ʽkąt, róg (ulicy); okolicaʼ. Niejasne. Wśród rzeczowników na -r- nie 

widać paraleli o strukturze -ū-rys. Suf. -r- jest zwykle poprzedzony spółgłoską, por. kaubrỹs, 

kembrỹs, stuobrỹs, žabrỹs, žúobris (zob. GJL II, § 247). LEW 934n. nawiązywał stūrỹs do 

wed. sthūrá- ʽwielki, mocny, potężnyʼ < pie. *stuh2-ró- (pwk. *sth2-u-) i do nazw ʽsłupa, 

palaʼ: wed. sthū́ṇā-, aw. stūna-, gr. στύλος. Przy takiej interpretacji dziwi nas brak akutu w 

formie lit. (w odróżnieniu od LKŽ XIII, 1060n. ZTŽ podał jednak war. stū́ris 1 p.a. ʽkątʼ). 
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Można dorzucić, że EWAIA II, 768, s.v. sthūrá- nie wymienił lit. stūrỹs w roli comparandum. 

 sturlùkas 2 p.a. gw. ʽzającʼ (m.in. u Donełajtisa). Niejasne. 

 sturñis, -io 2 p.a. przest. ʽdzwonnicaʼ (Kurschat) — przekształcenie z *turnis lub 

*turmis, co zapożyczone ze śrwn. turn lub nwn. Turm m. ʽwieżaʼ. Zob. też turm̃as. — Drw. 

sturnyčia ʽdzwonnicaʼ (w BRB jest glosą zam. skreślonego varpnyčia, por. PAŽ 445). Brak w 

LEW i ALEW.  

 stùrplis 1 p.a., sturplỹs, -io 3 p.a. żm. 1. ʽzad końskiʼ (Šitas arklys plačio stùrplio), 2. 

ʽtyłek, pośladkiʼ (Dailiaus stùrplio motriška rust rust eina), 3. ʽkuper, tylna część tułowia u 

ptaka, z której wyrastają pióra ogonoweʼ. War. stùrplas, pl.f. stùrplės. Prawdopodobne 

wydaje się wysunięte w LEW 897, 935 przypuszczenie, że pwk. sturp- jest oboczną do stirp- 

formą st. zanikowego (por. SP starp-/tarp-). Paralele: spùrti ob. spìrti; turš̃ti ob. tirš̃ti; 

tùlpinti ob. tilp̃ti. To prowadzi do ujęcia stùrplis jako derywatu na -lis od czas. stirp̃ti ʽrosnąć, 

powiększać sięʼ (zob.). Znacz. ʽzad, kuperʼ można rozumieć jako wywodzące się ze znacz. 

etym. ʽwydatna część ciałaʼ. Por. słow. tylŭ ʽtył ciała, tyłekʼ, motywowane czas. tyti ʽtyć, 

stawać się tęgim, grubymʼ (s.v. tū́las). W kwestii formantu por. auglỹs ʽpęd, latorośl; 

nowotwórʼ ⇐ áugti ʽrosnąćʼ. — Trudno powiedzieć, jak doszło do powstania wariantu bez r, 

stūplỹs a. stū́plis ʽkość ogonowa; zad, tyłekʼ. Odpowiednik łot. stuplis a. stūplis ʽkuperʼ. Jest 

też war. nazalizowany stumplỹs (zob.). 

 stùtė 2 p.a. przest., gw. ʽwspornik wstawiany na wozie służącym do przewozu zboża, 

siana; szczudło; hak do zawieszenia wrótʼ — zapoż. z prus.-niem. stötte (GL 121), por. śrdn. 

stütte, nwn. Stütze f. ʽwspornik, słupʼ. 

 stvérti, stveriù, stvė́riau 1. ʽchwycić, uchwycić, ująć; aresztowaćʼ, 2. ʽodczuć: o nagle 

pojawiającym się bólu, chorobieʼ, refl. stvértis giñklo ʽchwycić za broń, tj. rozpocząć walkęʼ 

(syn. im̃tis) — war. do tvérti (zob.), który powstał na skutek metanalizy formy zwrotnej 

złożonej z prvb.: nustvérti ⇐ nu-s-tvérti, to z synkopowania partykuły -si- w refl. nu-si-tvérti 

ʽchwycić się, chwycić sobieʼ. Paralele: skálti, skáutis, skrìpti, smagztýti, stirp̃ti, zgèsti, 

zgrìbti, zgurs̃ti. Zob. Fraenkel, Studi baltici 3, 1933, 116. Inaczej GJL III, § 523: praforma 

*nu-s(i)-tverti-s(i). — Drw. na SO: stvárstyti frq. ʽchwytaćʼ i ʽrozchwytywać, tj. chętnie co 

kupowaćʼ (zob. Otrębski 1934, 344), stvárstytis ʽchwytać się czegoʼ, prisistvárstyti ʽnagrabić 

sobie, przywłaszczyć sobieʼ. Neoosn. stvarsč̓ - (⇐ stvársčiau): stvársčiotis ʽchwytać się 

czegoʼ. Neoosn. stvarst-: stvark̃stis ʽżerdź do zawieszania wiadra przy żurawiu studziennymʼ 

< *stvarstis (insercja k). 

 sù praep. z instr. ʽzʼ, np. Tė́vas su sūnumì ʽOjciec z synemʼ. Su sáule atsikė́liau 

ʽWstałem ze słońcem/o brzaskuʼ. Válgyk su šáukštu! ʽJedz łyżką!ʼ Su kailiniaĩs šilt̃a ʽW 

kożuchu [jest] ciepłoʼ. Brzmienie su tłumaczy się skróceniem w warunkach proklizy formy 

*sū, która pochodziła z denazalizacji *sų. Forma *sų była realizacją morfemu *sun (pie. *sṃ 

ʽrazem, wraz zʼ) w pozycji przed spółgłoską szczelinową i płynną. Słowiańskim 

odpowiednikiem jest tu przyimek scs. sŭ obok sŭn ʽzʼ. Zob. BSW 249n., GJL III, § 756, LEW 

935. Dalsze objaśnienie s.v. sán-. 

 subatà 3, 4 p.a. stlit., gw. ʽsobotaʼ (DP też ʽsabathʼ) — zapoż. ze stbłr. subota 

(subbota), por. błr. subóta, -y (SLA 208, ZS 52, LEW 754; brak w ALEW). War. akc. sùbata 1 

p.a.; ze zmianą u > i: sibatà. Osobno zob. sabatà. — Drw. subatėl̃ė ʽtaniec ludowyʼ, subatìnė 

ʽWielka Sobotaʼ, cps. sùbatvakaris ʽsobotni wieczór; sobotnia zabawaʼ (por. vãkaras). — 

N.m. Subãčiai, Sùbačiai, Subãčius 3x – derywaty od wyrazu nazywającego dzień, w którym 

odbywał się targ w danej miejscowości (paralele: Ketvergiaĩ, Pandėlỹs i Seredžius), por. 

Otrębski 1961, 56n. Inne n.m.: Subãčiškės, Subatìškė, Subãtiškės, Subatìškis, Pãsubatė, 

Pasubatė.̃ 
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 sùbinė 1 p.a. gw. 1. ʽtyłek, zadekʼ, wulg. ʽdupaʼ, 2. ʽspód czegoʼ, 3. ʽucho igielneʼ. 

War. akc. subinė ̃3 p.a., subìnė 2 p.a. Łot. subene ob. subine ʽtyłek, zadekʼ jest lituanizmem 

(por. ME III, 1113). Prawdopodobnie z substantywizacji przymiotnika na -in-, który został 

utworzony od zanikłego wyrazu *subas ʽtyłek, garbʼ. Ten ostatni uchodził do niedawna za 

odpowiednik greckiego ὕβος m. ʽgarb wielbłądaʼ, ὑβός ʽgarbatyʼ (por. Petersson 1918, 74, za 

nim LEW 936, także GEW II, 953), tymczasem już Chantraine 1150 zbliżenia grecko-

litewskiego nie podtrzymuje («Pas dʼétymologie»). Z kolei Beekes 2010, 1524 podejrzewa 

pregrecki charakter ὕβος. Wysunięta przez Karaliūnasa analiza *su- ʽzʼ + *binė ʽjeden z 

pośladkówʼ (Balt XXXIV:1, 1999, 81n.) nie wzbudza zaufania; czym miałoby tu być *binė? 

— Drw. pasubinys BRB ʽkroczeʼ (zob. PAŽ 317), subìnius ʽosoba z wielkim tyłkiemʼ. Cps. 

atsubiniui BRB adv. ʽw tył, z powrotemʼ, pliksubìnis ʽz gołym tyłkiem – o dzieckuʼ (por. 

plìkas), subìnakis ʽbezwstydnikʼ (por. akìs), subindẽšrė ʽodbytnica świni lub innego 

zwierzęciaʼ (por. dešrà w znacz. ʽkiszkaʼ), subìngrobis ʽodbytnica, jelito prosteʼ (por. 

gróbas), subiñkaulis ʽkość ogonowaʼ (por. káulas), subìnlaiža c. ʽlizus, pochlebcaʼ, 

subìnlaižis ts. (dosł. ʽkto czyjś tyłek liżeʼ, por. laižýti), subìntauza ʽpapla, gadułaʼ (por. 

taũzyti), subìnvaža adv. ʽna tyłkuʼ (np. zjeżdżać z góry), por. vãžas; subìnvežis ʽmarny, lichy 

– o wozieʼ (por. vèžti). Vb. denom. 1. subinė́ti ʽmacać kurę dla sprawdzenia, czy będzie się 

niosłaʼ, 2. subinúoti ʽmacać kury; chodzić za czym, doglądać czegoʼ, też ʽspółkowaćʼ (por. 

pol. dupczyć ʽcoireʼ ⇐ dupka, zdrob. do dupa ʽanus; pudendum muliebreʼ), refl. subinúotis 

ʽleniuchować; przyjaźnić się; kłócić się, lżyć się wulgarnymi słowyʼ. 

 sūdanyčia stlit. ʽkoszʼ — zamiast *sūdnyčia, co zapożyczone z błr. *sudnica, por. ros. 

gw. súdnica, sudníca ʽnaczynie kuchenne; naścienna półka na naczynia; skrzynia lub szafka 

na naczyniaʼ, też ʽdrewniana balia do mycia naczyńʼ (SRNG) : súdnik, sudník m.in. ʽskrzynia 

na naczyniaʼ (SRNG). Neosuf. -anyčia zastępuje -nyčia (jego źródłem jest typ samanýčia ⇐ 

sãmanos). Inaczej SLA 209: -a- ma być insercją do zbitki -dn-. 

 sūdarėtis, -čio SD
1 «kosz» (syn. pintinis, kraitis) — złożenie hybrydalne z sū̃das 

ʽnaczynieʼ i rėtis ʽkoszʼ (rėtelis SD
1 «koszyk, koszyczek»), znacz. etym. ʽkosz na naczynia 

kuchenneʼ. Brak w LEW i ALEW. — Neoosn. sūdar-: sūdaryčia ʽkoszʼ (PAŽ 446).  

 sudarùs, -ì 4 p.a. gw. 1. ʽdobrze zbudowany, postawny, tęgiʼ, o kobiecie: ʽo zgrabnej 

figurzeʼ (Ta žmona labai sudari motriška ʽTo jest bardzo zgrabna kobietaʼ), 2. ʽgospodarny, 

skrzętny, oszczędnyʼ, 3. ʽdobry, posłuszny, miły (o dziecku)ʼ — postwerbalny przymiotnik 

na -u- od vb. cps. sudarýti ʽstworzyć, dokonać, zorganizowaćʼ. 

 sū̃das I 2 p.a. stlit., gw. ʽsąd; wyrokʼ, bajorinis raštinykas sūdas SD «[sąd] grodzki» — 

zapoż. ze stbłr. sud, por. błr. sud, -á (SLA 209, ZS 53, LEW 936, ALEW 986n.). Stąd też łot. 

sùods ʽkaraʼ (⇒ vb. denom. sùodît ʽkaraćʼ). Por. sūdnà dienà. — Stpr. sūndan, sūndin acc.sg. 

ʽkara, Strafeʼ < *sandən ⇐ pol. sąd. Vb. denom. sūndintwei ʽkarać, strafenʼ (por. pol. 

sądzić). Osobno zob. sū̃dyti, sūdžià. 

 sū̃das II 2 p.a. przest., gw. 1. ʽnaczynie kuchenne, statekʼ, 2. ʽbeczkaʼ (SD
1 «fasa»), pl. 

sū̃dai ʽnaczynia kuchenneʼ — zapoż. ze stbłr. sudъ ʽnaczynie, statek rzecznyʼ (SLA 209, LEW 

936n., ALEW 987). Por. stõtkas. — SD: sūdas vyno «kufa» [ʽbeczka winaʼ], uksusinis sūdas 

«octowy statek» [ʽnaczynie na ocetʼ], pabaltintas sūdas «pobielany statek», perdžiuvo sūdas 

«rozsycha się, rozsechł się statek», pl. sūdai «naczynie» (syn. rūžios, indai), sūdai skomiosp 

priderų «służba stołowa» [ʽzastawa stołowaʼ]. — Drw. sūdẽlis ʽnaczynie, garnczekʼ (ZS 53 

porównywał to z błr. sudziná). SD: sūdelis iž kurio vynų ir vundenį kielikan pila prieg mišiai 

«ampułka». Cps. palaikasūdžiai m.pl. SD «materklasy» [ʽharaburdy, stare graty, rupieci, 

zbiór różnych rzeczy starych, połamanychʼ, L.] (por. pãlaikas), sūdarėtis (zob.). 

 sudiẽ, starsze sudiẽu — formuła pożegnania ʽz Bogiem! do widzenia!ʼ. Z 
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przekształcenia często używanego zwrotu su dievù ʽz Bogiemʼ przez nieregularne cofnięcie 

akcentu, apokopowanie -u i zmianę ev > eu̯ (LEW 94, LD § 222, Mańczak 1977, 55). Por. 

diẽvas, diẽ, diedúok, žegnódie, jak też atsisudievóti (s.v. dievótis). 

 sūdyna stlit. ʽłódźʼ (hapaks), por. idant jis patis potam vaikščiodamas ant marių, ir 

įėjęs jų sūdynon, nuramintų audrą DP 7917 ʽaby on sam potym chodząc po morzu, i wszedszy 

do ich łodzi, uśmierzył niepogodęʼ — zapoż. ze stbłr. sudina, por. błr. sudzína, -y ʽniewielka 

łódź rzeczna lub morskaʼ (SLA 209, LEW 937, ALEW 987). 

 sūdynė SD «olstro, puzdro» (syn. indėtuvė)», gw. sūdỹnė 2 p.a. ʽnaczynie kuchenneʼ, 

pl. ʽnarzędzia gospodarskie, do uprawy ziemiʼ — rzeczownik utworzony od sū̃das ʽnaczynieʼ 

(zob. sū̃das II) sufiksem instrumentalnym -ynė. Por. GJL II, § 334, LEW 936n., ALEW 987. — 

Inne zaświadczenia w SD: sūdynė gydytojų «klistera, naczynie lekarskie» [ʽnaczynie do 

lewatywyʼ], sūdynė iždrožta iž medžio vieno «kadłub», sūdynė iž molio unt pinigų laikymo 

«puszka pieniężna», sūdynė marinykų, žvaizdės rodytinė «kompas morski» (syn. adata 

marinykų), sūdynė rašymo «kałamarz» (syn. juodilinyčia), sūdynė rašytojų «pisarska 

szkatułka», sūdynė unt mosties «słoiek» [ʽsłoik na maśćʼ]. — Z obocznym tematem: sūd̈̄ ýnas 

1. ʽnaczynie, garnek (np. na mleko)ʼ, 2. przest. ʽnaczynie krwionośne, żyłaʼ. 

 sū́dyti, sū́dau, sū́džiau 1. ʽsolić, posypywać solą, konserwować za pomocą soli, 

przyprawiać do smakuʼ, 2. ʽmaczać w sosie, tłuszczu (podczas jedzenia)ʼ, 3. gw. ʽrozrzucać 

gnój na poluʼ. War. sū́dinti. Dawne prs. sū́džiu, por. SD sūdžiu «solę co, salio», persūdžiu SD 

«przesalam co», prisūdžiu SD «nasalam co». — W gwarach sū́dyti ukazuje się również jako 

czas. nieprzechodni o znacz. ʽpadać przeciągle – o drobnym deszczu, siąpićʼ (Pradėjo sū́dyti 

nū pat ryto ir lys per kiaurą dieną ʽZaczęło siąpić od samego rana i będzie padać przez cały 

dzieńʼ), pérsūdyti ʽprzelać – o deszczuʼ, užsū́dyti ʽobficie popadaćʼ. Prawdopodobnie jest to 

formacja kauzatywno-intensywna na -y-, urobiona od prs. intransitivum na -d-, *sū-da- (inf. 

*sū́ti) 1. ʽsypie się, leje sięʼ, 2. ʽnabiera smaku dzięki przyprawieʼ < pie. *suh2-d
he/o- 

(transponat), por. drw. sūrùs. Allomorf *suh2-C objaśnia się metatezą spółgłoski lrg. w 

formie SZ *sh2u-C. Pie. SE *sh2eu̯- ʽsypać, lać; padać – o deszczuʼ, por. het. suḫḫai ʽsypie, 

wysypuje; lejeʼ (šēḫur ʽmoczʼ), gr. ὕει ʽdeszcz padaʼ, toch. B suwaṃ ts. (por. LIV
2 545, 

Nikolaev 2010, 54, ALEW 987n.). Paralele: pū́dyti ⇐ pū́ti; plū́dyti ⇐ plū́ti; žū́dyti ⇐ žū́ti. 

Inaczej LIV
2 606: sū́dyti ⇐ pie. *suh2d-éi̯e- (pwk. *su̯eh2d- ʽstawać się smacznym, 

schmackhaft werdenʼ). LEW 944: analiza sū́-dy-, pwk. jak w sū́ras/sūrùs ʽsłonyʼ. — Drw. 

sūdìkai a. sūdùkai m.pl. ʽgrzyby mleczaje, Lactariaʼ (dosł. ʽnadające się do soleniaʼ), sūdiniaĩ 

m.pl. ʽsolone produkty spożywczeʼ. — Neoosn. sūdy-: sū́dymas ʽsolenie; to, w czym się soli, 

solankaʼ, SD sūdymas «solenie», sūdytas «solony». 

 sū̃dyti, sū̃diju, sū̃dijau przest., gw. ʽsądzić, rozpoznawać czyjąś sprawę celem wydania 

wyroku; potępiaćʼ, DP sūdyti ʽsądzićʼ (jog kuriuo sūdu sū̃dysite, tuo vėl būsite sū̃dyti DP 

28538 ʽiż ktorym sądem będziecie sądzić, tym też będziecie sądzeniʼ), też ʽszacować, osądzić, 

posądzać, pobudzaćʼ, sūdiju SD
1 «sądzę», SD «sądzę urzędownie»; refl. sū̃dytis ʽprawować 

sięʼ — zapoż. ze stbłr. suditi, por. błr. sudzícь, sudžú, 3 sg. súdzicь, refl. sudzícca, sudžúsja, 3 

sg. súdzicca. Miejsce lit. akcentu stosuje się do białoruskiej formy 3 sg. prs. (podobnie w 

mõnyti, slū̃žyti i ùčyti). Por. SLA 209, ZS 53, LEW 936, ALEW 986. Zob. też sū̃das, sūdžià. — 

Drw. sū̃dos f.pl. ʽmiejsce chłosty, kaźni, egzekucjiʼ (Alsėdžių sū̃dose pliekdavo ir kardavo 

ʽNa miejscu kaźni w Olsiadach chłostali i wieszaliʼ). 

 sūdnà dienà a. sūdnóji dienà stlit., gw. ʽsądny dzień, dzień sądu ostatecznego mający 

nastąpić po końcu świataʼ — zapoż. ze stbłr. sudnyj denь, por. błr. súdny dzenь (por. LEW 

936, ALEW 987). Pochodne użycia: 1. ʽnieszczęścieʼ, 2. ʽniepogoda (burza, zamieć śnieżna)ʼ, 

3. ʽnieporządek, bałaganʼ, 4. ʽwielka ilośćʼ. Por. sū̃das I. 
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 sudõklis, -io 2 p.a., sūdõklis 2 p.a. 1. ʽgipsʼ (Molio, sūdoklio, kalkių dirbiniai), 2. 

ʽpodłużna wąska osełka do kosyʼ (znacz. etym. ʽosełka z gipsuʼ). Odpowiednik łot. sudeksis 

ʽgips; wierzchnia warstwa gipsuʼ (ME III, 1114). Bez etymologii, zob. LEW 781. — War. ze 

zmianą u > i: sidõklis (por. sibatà, sidaras). War. z nieorganicznym k: skudõklis (LEW 820).  

 sū́drus, -i 3, 1 p.a. 1. ʽgęsty, obficie rozrastający się, bujnyʼ, 2. ʽdorodny – o zbożu, 

obfityʼ (Javai yra šįmet tanki, tiršti ir sūdri), 3. ʽsoczystyʼ, 4. ʽtęgi, grubyʼ, 5. ʽgęsty, ścisły 

(np. o tkaninie)ʼ. War. akc. sūdrùs, -ì 3 p.a. Z obocznym tematem: sū́dras. Analiza etym.: 

sūdr-u- ⇐ sūdr-a- < *sūd-ro-, dewerbalny przymiotnik od osnowy prs. intr. *sū́da ʽnapełnia 

sięʼ < *suh1/3-d
he/o- (transponat). Do pie. *seu̯h1/3-/*suh1/3- ʽnapełniaćʼ, por. het. šunna-i 

ʽnapełniaʼ < pie. *su-nó-H-ei (zob. Kloekhorst 785 i LIV
2 539, gdzie zresztą brak wzmianki o 

wyrazie lit.). Znacz. etym. ʽnapełniony, pełnyʼ. Podobny typ słowotwórczy ilustruje adi. 

sódrus (zob.). Inaczej LEW 937: analiza sūdrùs i zbliżenie ze scs. sŭdravŭ ʽzdrowyʼ < psł. 

*sŭdorvŭ. Należy zauważyć, że długa samogłoska lit. sū- stoi w sprzeczności z krótkością 

członu słow. sŭ- (pie. *h1su-dhor-u̯o-). NB. Cytowana przez ESJS 920 forma sudrùs nie 

pojawia się w LKŽ. — Drw. sūdrė́ti, -ja, -jo ʽgęstniećʼ, pasū́drinti ʽzgęścić, stłoczyćʼ, 

pósūdrus ʽdość gęsty utkany (o płótnie)ʼ, sūdrùmas ʽobfitość (np. jagód)ʼ.  

 sūdžià 2 p.a., gen.sg. sū̃džios m. stlit., gw. ʽsędziaʼ, SD
1 «sędzia» — zapoż. ze stbłr. 

sudьja (sudija, sudja), por. błr. suddzjá, -í, ros. sudьjá (SLA 209, ZS 53, LEW 936, ALEW 

987). Osobno zob. sū̃das, sū̃dyti. — Drw. pasūdžia SD «podsędek» [ʽzastępca sędziego 

ziemskiegoʼ, SPXVI] (syn. vietinykas sūdžios), sūdžia mažesnis SD
1 «podsędek» (dosł. ʽsędzia 

mniejszyʼ) – kalka hybrydalna ze stbłr. podsudokъ ⇐ pol. podsędek, z lit. pa- za słow. pod- 

(por. pačiešasis). 

 sùeiga 1 p.a., sueigà 3 p.a. 1. ʽniewielkie zebranie, spotkanie w nielicznym gronieʼ 

(Kaimo sùeiga ʽZebranie wiejskieʼ), 2. ʽbycie ze znajomymi, bycie w gościach, gościnaʼ (Jis 

mėgsta sùeigas ʽOn lubi być w gościachʼ) — dewerbalne abstractum z neosuf. -gā- od vb. 

cps. su-si-eĩti ʽzejść się, schodzić sięʼ. Zob. eigà, eĩti. — SD
1 sueiga «seym», SD sueiga: 1. 

«bractwo» (syn. brolystė, draugė), 2. «bunt, spiknienie» (syn. maištas piktųjų), 3. «cech» 

(syn. draugė), 4. «schadzka»; sueiga, visotinė Totorių «horda Tatarska», sueiga kanonykų 

«kapituła, kanonikow zgromadzenie», sueiga minykų «kapituła mniska», mužikų sueiga 

«chłopstwo» (syn. mužikystė). 

 sufragonas SD «sufragan» (SLA 209), dziś sufragãnas 2 p.a. ʽzastępca biskupaʼ — 

zapoż. z pol. sufragan ʽbiskup tytularny, pomocnik ordynariusza diecezjiʼ (⇐ śrłac. 

suffrāgānus, od suffrāgor, -āri ʽgłosować za kimś; popierać, wspomagaćʼ). 

 suìkšti, suyškù (war. suinškù, suykštù), suiškaũ wsch.-lit. ʽzakłopotać się, zacząć 

szukaćʼ (por. Dabar visi suiško, pirma niekas neieškójo ʽTeraz wszyscy rzucili się szukać, 

wcześniej/przedtem nikt nie szukałʼ. Iš pradžios buvo suìškę, dabar nebeieško ʽZ początku 

szukali, teraz już nie szukająʼ). Oboczne praesens °inškù (Šlapelis 476) przemawia za tym, 

żeby osnowę -yšk- w suyškù wywodzić przez denazalizację z -įšk-, to zaś ze starszej 

sekwencji -i-n-šk-. Drugim wariantem w praesens jest suykštù (Šlapelis, ibid.). Wywodzi się 

z *su-yšk-stu i przedstawia typowe odnowienie starszej formacji infigowanej za pomocą 

izofunkcyjnego suf. -sta- (w LEW 937 figuruje niezupełnie ścisła rekonstrukcja *su-įsk-stu). 

Pwk. išk- stanowi SZ do iešk- jak w ieškóti ʽszukaćʼ (zob.). Z uwagi na denominatywny 

charakter pwk. iešk- trzeba tu założyć neoapofonię SP ie ⇒ SZ i, dla której wzorem była 

apofonia właściwa czasownikowi prymarnemu, np. liekù ⇒ likaũ. Paralele: tríesti ⇒ *trisna 

> triznà; žiezdrà ⇒ žizdrà. 

 suìrėlis, -io 1 p.a. przest., gw. 1. ʽczłowiek nieporadny, pozbawiony energii, 

stanowczości, ciamajdaʼ, 2. ʽgłupiecʼ, 3. ʽrzecz rozklekotana, rozchwiana (np. wóz, most)ʼ. 
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SD <suirelis> «ciastoch» [ʽprawdopodobnie człowiek zniewieściały, miękki, nie mający 

swego zdania; może też głupiec, błazenʼ, SPXVI; ALEW 400 tłumaczy ʽWeichlingʼ]. 

Dewerbalny rzecz. na -ėlis od vb. cps. suìrti m.in. ʽrunąć, rozpaść się, rozsypać się, zepsuć 

sięʼ, zob. ìrti. Podobna budowa w sudrìbėlis, numìrėlis, pasiùtėlis. — Z innymi sufiksami: 

sùiros f.pl. ʽruiny, gruzyʼ (syn. ìros), suirùtė ʽnieporządek, nieład, bałagan, anarchia; 

niepokoje, zamieszkiʼ. 

 suitus, -i b.z.a. żm. ʽobfityʼ (Dowkont). War. suitis, -ė b.z.a. Drw. suičiai adv. ʽobficieʼ. 

LKŽ XI, 54 oznaczył ten wyraz jako pożyczkę łotewską, ⇐ łot. suits ʽzbędny, zbytecznyʼ. 

Natomiast LEW 937n. uważał wyraz żmudzki za slawizm, transpozycję z sytŭ ʽtaki, który 

zaspokoił głód, najadł sięʼ, ze zwykłym zastępstwem słow. y przez dyftong lit. ui (por. 

muĩlas, smuĩkas, tuĩnas). Refleks łotewski suits, jak też stpr. zuit ʽdość, genugʼ byłyby – 

zdaniem LEW – niezależnymi od żmudzkiego zapożyczeniami ze słowiańskiego. 

 sùkata 1 p.a., sukatà 2 p.a. gw. 1. ʽkołowacizna, choroba owiec objawiająca się 

kręceniem się chorego zwierzęcia w kołoʼ, 2. ʽpewna choroba koniʼ, 3. ʽrozwolnienieʼ, 4. 

ʽzabawka dziecinna wprawiana w ruch wirowy, bąkʼ, 5. ʽkrętacz, oszustʼ — dewerbalne 

abstractum na -atā- od sùkti ʽobracać, skręcaćʼ. Por. pliauškatà ⇐ pliaũkšti obok sveikatà ⇐ 

sveĩkas w GJL II, § 411.  

 sùkatnykas 1 p.a., sukãtnykas 1 p.a. gw. ʽgruźlikʼ — zapoż. z błr. suxótnik, -a, pol. 

suchotnik. War. sùkatninkas, sukãtninkas. Por. sùkatos. 

 sùkatos, -ų 1 p.a., sukãtos, -ų 2 p.a. pl.t.f. gw. ʽgruźlicaʼ (Jo tėvas turėjo sukatàs ʽJego 

ojciec miał gruźlicęʼ. Visa jų pamilija sùkatom išmirė ʽCała ich rodzina wymarła na 

gruźlicęʼ) — zapoż. z błr. suxóty, -aŭ, pol. suchoty ʽgruźlicaʼ. War. sùkata, sukatà. Por. LEW 

936, s.v. suchatos. — Drw. sùkatinis a. sukãtinis, -ė 1. ʽchory na gruźlicę, gruźlikʼ, 2. ʽjabłko 

białawej barwyʼ (Sukatiniai man gardesni už alyvinius ʽBiaławe jabłka wydają mi się 

smaczniejsze niż oliwkoweʼ), ⇒ sùkatininkas ʽchory na gruźlicęʼ. 

 sukaviẽlas 2 p.a., sukavíelas 1 p.a. gw. 1. ʽczop, wałek obrotowy u drzwi, biegunʼ, 2. 

ʽzaszczepka, kawałek drewna do zapierania drzwiʼ (syn. sukùtis), 3. ʽprzyrząd do skręcania 

powrozówʼ. Złożenie synonimicznych członów pochodzenia czasownikowego. Por. -suka- w 

są́suka ʽzakręt drogiʼ, ìšsukos f.pl. ʽsmar spływający z osi kołaʼ (od vb. sùkti ʽkręcić, 

skręcaćʼ) oraz -viela- w viẽlà ʽpojedyncze włókno do skręcenia z innymiʼ (syn. vijà), 

ʽsznureczek skręconego włókna, nićʼ (od vb. vejù, výti ʽzwijać, skręcaćʼ). War. sukavỹlas 

m.in. ʽwirówka do mioduʼ (por. výti II). Paralele: plepe(t)táuza, síetrėtis. 

 sùkčius, -iaus 2 p.a. 1. ʽkrętacz, oszustʼ, SD «kłamca, łgarz, matacz» (syn. malagis), 2. 

gw. ʽrodzaj kręconego tańca ludowegoʼ. War. sukčias SD «wykrętacz» [ʽczłowiek używający 

wykrętów, nie mówiący prawdyʼ]. Dwuznaczne: 1° n.agt. utworzone neosuf. -čius/-čias od 

pwk. suk-, por. sùkti ʽkręcićʼ, nusùkti ʽoszukaćʼ (paralele: im̃čius, tùpčius). 2° n.agt. 

utworzone suf. -ius/-ias od neoosn. sukt- jak w sùktas ʽkręconyʼ (por. ŽD 334, GJL II, § 108). 

Paralele: kirp̃čius ⇐ kirp̃tas; pìkčius ⇐ pìktas. — Drw. sukčiaus [gen.sg.] SD «szalbierski», 

sùkčiuvienė ʽoszustkaʼ. War. z neosuf. -ščius: SD <sukścius> «szalbierz» (syn. vilaklis). Vb. 

denom. sukčiáuti ʽoszukiwaćʼ. 

 suklomìs, suklõm adv. gw. 1. ʽjeden po drugim, bez przerw między nimi, z rzędu, po 

koleiʼ (Tris dienas suklõm lijo ʽPadało trzy dni z rzęduʼ), 2. adv. ʽciągle, wciążʼ (war. 

sùklom, sùklam, suklam̃) — skostniała forma instrumentalis pl. od zanikłego rzeczownika 

*suk-la lub *suk-kla, urobionego od sùkti ʽobracać, kręcićʼ (por. LEW 938, s.v. suklam̃). 

Znacz. etym. ʽkoło, obrót, zwrotʼ vel sim. (por. apsukuĩ ʽwokół, dookołaʼ). Paralele: 

rėplomìs, rėplõm ʽna czworakach, raczkiemʼ ⇐ rė́p-la ⇐ rė́pti (GJL III, § 635), kárklės < 

*karg-klės (GJL II, § 232). 
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 suknìsti, sukniñda, suknìdo gw. ʽporuszyć się, zabrać się do czego, wziąć się do roboty, 

zacząć coś robićʼ, por. Jie sukrito, suknìdo rugių pjauti ʽZabrali się do żęcia żytaʼ. Suknìdo į 

darbą ʽZabrali się do robotyʼ. Synonimy: sujùsti, -juñda; sukrùsti, -kruñta. Vb. simplex nie 

zostało poświadczone. Izolowane, brak alternantów †knied-, †knaid-. Ma odpowiednik w łot. 

knidêt ʽpełzać, poruszać sięʼ (ME II, 246, Skardžius, RR 4, 337). Pominięte w LEW. 

 sukõrius, -iaus 2 p.a. gw. ʽsuchar, sucharekʼ (Pridžiovinaũ sukõrių ʽNasuszyłam 

sucharówʼ [z chleba]) — palatalny temat fleksyjny wskazuje na zapożyczenie ze stbłr. 

suxarь, por. ros. suxárь, -rjá, błr. suxár, -á ʽsucharʼ (zob. też ZS 52). War. sukõris, sūkoris 

b.z.a.; cukõrius pokazuje zmianę s- w ts- w nagłosie (paralele: cagõnas, cėb̃ras i cierà). LEW 

70 zamiast zmiany fonetycznej przyjął dla cukõrius adideację do wyrazu cùkras ʽcukierʼ. 

Czy słusznie? — Zamiennikiem slawizmu sukõrius jest neologizm sausaĩnis (od saũsas 

ʽsuchyʼ), kalka słowotwórcza z ros. suxárь, błr. suxár. 

 sū́kravyčios, -ių 1 p.a. pl.t.f. gw. ʽczęść wodna krwiʼ, por. Pūliai neina [iš voties], tik 

kokios sū́kravyčios ʽRopa nie wychodzi [z wrzodu], tylko jakieś s.ʼ. Nieko, sū́kravyčios 

išspausiu, ir užgis ʽNic takiego, s. wycisnę i [rana] się zagoiʼ — zapoż. z błr. súkravica, -y 

ʽsącząca się z rany żółtawa ciecz z domieszką krwiʼ (TSBM). Por. ros. súkrovica, -y 

ʽsurowicaʼ. Brak w LEW. 

 sukrùs, -ì 4 p.a. ʽmocno skręcony, kręty, żwawyʼ. SD sukrus «chybki, obrotny; obrotny 

wzad; pochopny; wartki», sukrus aplinkomis SD «obrotny w koło». Z odnowienia starszego 

sùkras. Por. łot. sukrs ʽmocny, energiczny, prędkiʼ. Pb. *suk-ra-, adi. vb. od SZ suk-, por. 

sùkti m.in. ʽkręcić, skręcaćʼ. Paralele: bùdras (budrùs) ⇐ bùsti; gùdras (gudrùs) ⇐ gùsti, 

por. GJL II, § 237. — Wsch.-lit. sū́surkė ʽnierówno skręcone miejsce w niciach, nić z 

węzełkami powstałymi od gwałtownego kręcenia kołowrotkaʼ – przez metatezę r z °sukrė, to 

od vb. cps. susùkti ʽskręcić razemʼ (zob. Otrębski 1934, 201), war. susurkė ̃(LD § 201). 

 sùkti, sukù, sukaũ 1. ʽobracać coś wokół własnej osi, kręcićʼ, 2. ʽskręcać (nici, 

powróz)ʼ, 3. ʽzbaczać z drogiʼ, 4. ʽwić (gniazdo)ʼ, 5. ʽubijać śmietanę na masłoʼ610, 6. przen. 

ʽkręcić, nie mówić prawdy, oszukiwaćʼ (SD
1 «machluię», SD suku «kłamam, łgę, matam, 

szalbieruię»). Odpowiednik łot. sukt ʽkręcić, skręcaćʼ, sukt, sùku, suku ʽumknąć, uciecʼ 

(znacz. etym. ʽwykręcić się, wywinąć sięʼ). Pb. praesens *suk-e/a- ma dokładny 

odpowiednik w psł. *sŭkǫ (wtórny inf. *sŭkati), por. strus. sŭku, sŭkati ʽskręcaćʼ, ros. gw. 

sku, skatь ʽskręcać nić; wałkować ciastoʼ, czes. skám, skáti ʽskręcać razem kilka nitekʼ. 

Temat inf. *sŭk-a- < pbsł. *suk-ā- ma odpowiednik w praeteritum lit. sùk-o ʽobracał, kręciłʼ. 

Zob. BSW 291, REW II, 634, Vaillant III, 315, ALEW 988n. Pie. *seu̯k-/*suk- ʽkręcić, 

skręcaćʼ (LIV
2 540, z uwagą ʽTylko bsł.ʼ). Brak refleksów st. pełnego lit. †siauk-, †sauk-. — 

Cps. apsùkti ʽobrócić; obwiązać, owinąć; oszukaćʼ (gálvą kám apsùkti ʽzawrócić komu 

głowęʼ), apsuku aplinkui SD «okrącam co około czego», atsùkti ʽodkręcić (śrubę), włączyć 

(aparat)ʼ, atsùkti nùgarą ʽodwrócić się (od kogoś) plecamiʼ, išsùkti ʽwykręcić, skręcić (rękę), 

zboczyć (z drogi), wyplątaćʼ, nusùkti ʽskręcićʼ i ʽoszukaćʼ, susùkti ʽskręcić, skręcić jedno z 

drugim, skręcić (powróz, pęto); zbić (o śmietanie, o maśle); wykrzywić (o członkach); 

narwać (o wrzodzie); zawinąć w co; uwić (gniazdo); marszczyć (czoło)ʼ. Refl. sukuosi SD 

«uwijam się, obracam się», sukasi kas SD «nawija się co», apsisùkti ʽobrócić się, okręcić sięʼ 

(galvà mán apsisùko ʽzakręciło mi się w głowieʼ), nusisùkti ʽodwrócić się (od kogo)ʼ, 

nusisùkti sprándą ʽskręcić sobie karkʼ, susisùkti ʽwykręcić się, wykrzywić się; opaść z ciała, 

schudnąćʼ. — Drw. sukinė́ti iter. ʽkręcić, obracać, wiercićʼ, sùkinti ts., sukýti ʽbronować w 

kołoʼ (⇒ neoosn. suk̓ -: sukióti ʽkręcić, obracaćʼ), sùktelėti ʽpokręcić niecoʼ. Nomina: apsùk 

 
610 Por. zwrot łot. sviestu nīt ʽubijać masłoʼ. Prymarnym znaczeniem czas. nĩt, niju jest ʽkrążyć, zataczać kręgiʼ 

(brak odpowiednika lit.).  
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a. apsukuĩ (zob.), apsukalas SD «kołowrót, na którym się co obraca», ãpsukmu (siùvamas) 

adv. ʽszyty na okrętkęʼ, apsukmaĩ adv. ts. (por. GJL II, § 271), apsukõ adv. ʽna okrętkę 

(szyć)ʼ, apsukrùs ʽzręczny, zgrabny, zwinnyʼ (SD «obrotny dobrze, prędko»), apsukus SD 

«okolny» (syn. apiskritas), ìšsukos f.pl. 1. ʽsmar spływający z osi koła wozowegoʼ, 2. ʽpiasek 

spadający z koła szlifierskiegoʼ, 3. SD «maślanka» (ALEW 988), pasukõ adv. ʽbardzo często, 

wciąż; jeden po drugimʼ, pãsukos f.pl. ʽmaślankaʼ (syn. ìšsukos), LEX ʽButtermilchʼ, są́suka 

ʽzakręt drogi, zakole rzekiʼ (obok są́sūka, zob.), <susukos> SD «wykręcanie, wykręty», 

sùkalas ʽzasuwa u drzwiʼ (⇒ vb. denom. sùkalioti ʽkręcić, przekręcać (kran), wykręcać 

(śrubę)ʼ, refl. ʽkręcić sięʼ), sùkančioji f. ʽreumatyzmʼ, sukarñis ʽwir wodnyʼ (por. sufiks w 

šakarñis, GJL II, § 352), sùkata (zob.), sùkčius I ʽkrętaczʼ, sùkčius II ʽludowy taniec 

litewskiʼ, sukẽtė a. suketė ̃1. ʽzatknięty na kiju pęk skręconej słomy a. gałęzi, oznaczający 

granicę gruntu lub zakaz wjazduʼ (syn. sukẽlė), 2. ʽpasmo lnu uczesanego do przędzeniaʼ 

(por. sufiks w eketė,̃ lankẽtas), sukytà c. ʽktoś skurczony, niezgrabny, pokurczʼ (por. sufiks w 

klibytà), suklomìs (zob.), sukmà a. suknà c. ʽkrętacz, oszustʼ (por. garmà, šleimà), sukrùs 

(zob.), suktinai adv. SD «wykrętnie», suktìniai siū́lai pl. ʽnici kręconeʼ, sukùtis ʽzaszczepka 

do zaparcia drzwi; mlon w żarnachʼ, susisùkėlis ʽktoś bardzo chudy; drzewo krzywo rosnące; 

ktoś wiecznie naburmuszonyʼ (por. susisùkti ʽskręcić sięʼ). Od sùkinti pochodzi sukintuvė SD 

«kluba, abo kloba budownicza» [ʽkrążek z wyżłobionym na obwodzie rowkiem na sznur, 

blok służący do podnoszenia w górę ciężarówʼ, SPXVI]. Cps. mẽdsukis ʽwirówka do mioduʼ 

(por. medùs), n.m. Bliūdsukiaĩ 3x (por. bliū̃das). Osobno zob. sukaviẽlas. — WSZ sūk-: 

sū́kyti gw. iter. ʽkręcićʼ (⇒ neoosn. sūk̓ -: pasū̃kioti ʽmocno skręcaćʼ). Nomina: núosūkis 

ʽskręt, zakrętʼ, pósūkis ʽzakręt, skrętʼ, przen. ʽzwrot, przełom, istotna zmianaʼ, prasū̃kas 

ʽgłęboka koleina; wyżłobienie w kamieniuʼ, prasūkúotas kẽlias ʽdroga pełna kolein, 

wybojówʼ, są́sūka (zob.), sū̃kis ʽobrótʼ, sūkõklis ʽmotowidłoʼ (Siū́lus sùka matkuõs sūkokliù 

LZŽ ʽNici zwijają w motki za pomocą s.ʼ; osnowa może być pamiątką po zanikłym iter. 

*sūkoti), sūkurỹs ʽwir w wodzie, w powietrzu, zawirowanie; kłąb kurzu, dymu, śnieguʼ (n.m. 

Sūkuriaĩ 2x), cps. galvósūkis ʽłamigłówkaʼ (por. galvà). — SO pbsł. *sau̯k- jest 

zaświadczony tylko w słowiańskim, por. 1. *sau̯k-ā-: cs. sukati ʽskręcaćʼ, ros. sukátь 

ʽskręcać, zwijaćʼ, czes. soukati ʽnawijać na cewkę, szpulę; zajadaćʼ, stpol. sukać ʽskręcać 

razem kilka nitekʼ, pol. gw. sukać ʽskręcać nici w dłoniach, nawijać na cewkiʼ – iterativum 

do *sŭkǫ (zob. wyżej), 2. *sau̯k-ī-: ros. sučítь ʽskręcać nićʼ, zasučítь ʽzawinąć, zakasać 

(rękawy)ʼ. Tu też nomen psł. *sukŭno ʽsukno, tkanina ze zgrzebnej wełnyʼ, por. scs. sukno, 

sch. súkno, strus. sukŭno, ros. suknó, pol. sukno. Por. BSW 291, REW III, 42n., 54, Boryś 586. 

 sulà 4, 2 p.a. ʽoskoła, słodkawy sok drzewny wydzielający się wiosną po nacięciu kory 

brzozy lub klonuʼ. SD «miazga, oskoła». War. siulà; sùlos pl.t.; sulė ̃ob. siulė.̃ Odpowiedniki 

bałtyckie: łot. sula ʽsok drzew, zwł. brzozyʼ, stpr. sulo EV ʽzsiadłe mleko, Matte [die Matte, 

d.i. geronnene Milch]ʼ (Trautmann 1910, 441). Praforma *su-lā- (sufiks jak w miglà) — drw. 

na SZ od pwk. pie. *seu̯- ʽtłoczyć, wyciskać sokʼ (LIV
2 537). Por. wed. sunóti ʽtłoczy, 

wyciska somęʼ, aw. hunaoiti ts. < *su-neu̯-; SO *sou̯o-: sti. savá- ʽsokʼ, stang. sēaw, stwn. 

sou ts. Brak jest werbalnych refleksów pb. *si̯au̯-/*sau̯-/*su-, można jedynie wymienić 

nominalne siau- w siaũras ʽciasny, wąskiʼ, jak też siu- w siulà i siulė ̃ ʽoskołaʼ (palatalny 

nagłos wskutek wyrównania do SP siau-; por. siut- zam. sut- s.v. siùsti). Zob. osobno sùltys. 

— Drw. suliẽnė ʽzupa z oskołyʼ, sulìngas 1. ʽzawierający dużo oskołyʼ (Beržas sulìngas, bet 

klevo sula saldesnė), 2. ʽsoczysty – o trawie, sianieʼ. Cps. sùlašikis wulg. ʽczłowiek 

przesadnie oszczędny, liczykrupaʼ (por. šìkti), sùltekis 1. ʽczas, kiedy wydziela się oskołaʼ 

(por. tek-), 2. ʽmiesiąc kwiecień; miesiąc majʼ (zob. Skardžius, RR 4, 35), 3. ʽdrewniana 

rynienka do spuszczania oskołyʼ, ⇒ adi. sùltekis, -ė ʽ(o brzozie, klonie) taki, z którego toczy 

się oskołęʼ. Vb. denom. sulóti ʽspuszczać sok z brzozyʼ (war. sū́loti, sulúoti). Por. łot. sulât 

intr. ʽwydzielać sok, sączyć się, spadać kroplamiʼ.  
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 sulìg praep. z instr. 1° ʽrówno zʼ – w odniesieniu do wysokości, np. Vandeñs ùpėje 

sulìg krantaĩs ʽWody jest w rzece równo z brzegiemʼ, 2° ʽrówno zʼ – w wyrażeniach 

temporalnych, np. Atsikė́lė sulìg sáulės tekė́jimu ʽWstał o wschodzie słońcaʼ, 3° przybliżone 

określenie wielkości, np. Žolė ̃sulìg rugiaĩs ʽTrawa wielkości żytaʼ. Praep. sulìg jest niekiedy 

wzmacniana pleonastycznym sù, np. Sulìg su sùtemomis bū́sime namiẽ ʽO zmroku będziemy 

w domuʼ. Zob. GJL III, §§ 762n. Starszą postacią prepozycji było sulýg (gw.). Zdaniem GJL, 

l.c. forma sulýg powstała w wyniku kontaminacji zwrotów z przyimkiem sù i zwrotów z 

przysłówkiem lýg ʽjakby, jak gdybyʼ (zob. lýgus). 

 suliūbyti, suliūbiju, suliūbijau stlit., gw. ʽślubować, składać uroczyste przyrzeczenieʼ, 

DP ʽślubować, ślubićʼ (suliūbiju, jog tave paimsiu, ir aš tave DP 6921 ʽślubuję, że cię pojmę, i 

ja ciebieʼ) — zapoż. z pol. przest. ślubić m.in. ʽślubować, ślub brać, ślubem małżeńskim się 

związać, żenić się, iść za mążʼ (L.). Obecność starszego zapożyczenia liū̃byti ʽlubićʼ (zob.), 

jak też złożenia pa-liū̃byti ʽpolubićʼ zdecydowała o tym, że polska forma ślubić (psł. 

*sŭljubiti) została transponowana na litewskie złożenie z prvb. su-: su-liūbyti. Od tego 

derywowano następnie sb. postvb. suliūbas DP ʽślubʼ, sulaužimai suliūbų DP ʽzłomiślubyʼ 

[ʽzłamanie ślubu, wiarołomstwoʼ]. Por. SLA 210, ALEW 597. — Neoosn. suliūbij-: 

suliūbijimas DP ʽślubʼ. — Na gruncie litewskiej derywacji dewerbalnej od suliūbyti 

utworzono nomen actionis (acti) z prefiksem są-: sąliūbas stlit. ʽślub, przyrzeczenie 

małżeńskie, zawarcie związku małżeńskiegoʼ, też ʽstan małżeński, małżeństwoʼ. Por. model 

susilíeti ⇒ są́laja; sumanýti ⇒ są́monė. Tej okoliczności nie bierze pod uwagę LEW 760, 

który wychodząc od wariantu saliūbas BRB [prefiks sa- zastępuje tu są-], uważa to za 

zapożyczenie ze stpr. salūban, sallūban ʽślub, małżeństwo, Ehe, Gemahlʼ. To nie wydaje się 

prawdopodobne. — Vb. denom. od sąliūbas brzmi sąliūbyti, -iju, -ijau ʽślubowaćʼ. Osobno 

zob. šliū̃bas. 

 sùltys, -čių 1 p.a. f.pl. 1. ʽsok roślin i drzew, sok owoców; płyn otrzymywany z 

owoców i warzyw, sok pitnyʼ, 2. ʽwydzielina gruczołów trawiennychʼ, 3. ʽoleista ciecz w 

fajceʼ (syn. sývai). War. sg. sùltis, -ies 1 p.a. 1. ʽsokʼ (Tas obalys be sùlties JU ʽTo jabłko nie 

jest soczysteʼ (dosł. ʽjest bez sokuʼ); kuri Dvasia yra kaip̓  súltis gyvatos DP 60642 ʽktory 

Duch iest iako sok żywotnyʼ), 2. ʽsolanka, sok spod ogórków, kapusty, śledziʼ. War. sùltė 1 

p.a. Przyjmuje się derywację sufiksem -ti- od sb. sulà ʽsok drzewaʼ, zob. LEW 940 (brak w 

ŽD i Ambrazas 2000). Trzeba jednak zauważyć, że formant -ti- jest rzadko spotykany w 

derywacji denominalnej, por. np. traktowanie zapożyczeń maktìs i speltìs. Akut nie ma 

historycznego uzasadnienia. ALEW 990 twierdzi, że sùltis wymaga rekonstrukcji pwk. pie. 

*su̯elH-, SZ *sulH-, ale nie wymienia żadnych komparandów; sulà ma być refleksem 

praformy *sulH-eh2-. — Neoosn. sult-: sulč̃ius, -tė ʽsknera, skąpiecʼ, sultinỹs ʽrosół, bulionʼ. 

 sumà 4 p.a. ʽw kościele katolickim: suma, uroczysta msza św. z kazaniem, odprawiana 

w niedziele i świętaʼ — zapoż. z pol. suma (⇐ śrłac. summa ʽwielka, główna msza św.ʼ), 

zob. SLA 210, ZS 52, LEW 941, POLŽ 156. 

 sumlenià 2 p.a. gw. ʽsumienieʼ — zapoż. ze stbłr. sumlenьe, błr. sumlénne, -nja n. (ZS 

52, LEW 941). War. sufiksalny: sumlẽnija 1 p.a. — Ze zmianą -eńa w -eińa: sumléinia (war. 

sumẽnia > suméinia). Paralele: pakaléinia, veséilia, večéiria. Zob. też sumnẽnė. 

 sumnẽnė 2 p.a. stlit., gw. ʽsumienieʼ, sumnẽnija 1 p.a. ts. — zapoż. ze stbłr. sumnenьe, 

sumnenie, błr. sumnénne, -nja n. (por. stpol. sumnienie, -ia n.). — Warianty sumẽnė, sumẽnia 

(> suméinia) oraz sumẽnija oddają pewnie pol. sumienie, to z sumnienie ⇐ sąmnienie (Boryś 

587). Zob. też sumlenià. — Rzadki wariant stlit. samnenė (su čysta samnene MŽ 306 ʽz 

czystym sumieniemʼ) stoi być może na miejscu *sąmnenė, oddającego stpol. sąmnienie od 

XIV w. (⇐ sąmnieć się ʽmieć wątpliwości; lękać się, obawiać sięʼ) na podobieństwo 
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rodzimego wyrazu są́monė ʽświadomośćʼ. 

 sundùkas 2 p.a. gw. ʽkufer, skrzynia do podróży, skrzynia żołnierza w wojskuʼ — 

zapoż. ze stbłr. sundukъ ʽkuferʼ, por. błr. sundúk, -á ʽkufer, torba podróżnaʼ, ros. sundúk, -á 

ʽwielki kuferʼ. Zob. ZS 52 (brak w LEW). Wyraz ten jest pożyczką orientalną, por. kipcz. 

sunduk, synduk (REW III, 46; Stachowski 541 dodaje odpowiednik pol. XVI w. sundak 

ʽpojemnik na płyny, skórzany worekʼ). 

 sùniekė 1 p.a. gw. 1. ʽbrak jedzenia; liche jedzenie; postne jedzenieʼ, 2. ʽbieda, nędzaʼ 

(war. sū́niekė 1 p.a., suniẽkė 2 p.a.) — prawdopodobnie derywat na -ė- od zwrotu 

przyimkowego su niekù ʽz niczymʼ. Por. niẽkas ʽnikt, nicʼ. 

 sunkà 4 p.a. 1. ʽpłyn, cieczʼ, 2. ʽsok, syropʼ (vỹšnių sunkà ʽsok wiśniowyʼ), 3. žuvų̃ 

sunkà gw. ʽzupa rybnaʼ — sb. postvb. do suñktis ʽsączyć się, ciec, wyciekaćʼ (zob.), suñkti 

m.in. ʽwyciskać sokʼ. SD: sunka medelio syrios «galbanowy sok» [ʽżywica z rośliny 

galbanum, używana w medycynie i obrzędach sakralnychʼ, SPXVI], sunka mirtinė «mirtowy 

oleiek», sunka myros «mirowy oleiek», sunka tekunti iš medelio balsamo «balsam oleiek, sok 

balsamowy», sunka tiršta slyvų, vyšnių «powidła» [ʽgęsty, zwykle słodki przetwór 

owocowyʼ, SPXVI], sunka unt vaisto «dryiakiew, sok przyprawny», sunka iš rūdų juoda, 

raudona, žalia «koperwas» [ʽsiarczan żelazaʼ, SPXVI], alyva sunka «oliwa sok», iš yzapo 

sunka, yzapinis vynas «izopek wino» [ʽwino zrobione z izopkuʼ, SPXVI]. — Drw. suñkalas 

ʽpłyn zlany do naczynia; wódkaʼ, sunkiẽnė ʽgęsty syrop owocowy; kisielʼ, sunkótas 

ʽsoczystyʼ (sunkótas obuolỹs). 

 sunkẽmė 2 p.a., sunkemė ̃ 3 p.a. gw. 1. ʽciężar, brzemięʼ, 2. ʽciąża, okres ciążyʼ 

(Moteriškė devynis mėnus būsta sunkẽmėj ʽKobieta bywa w ciąży przez dziewięć miesięcyʼ) 

— denominalne abstractum od przymiotnika sunkùs ʽciężkiʼ z osobliwym zakończeniem -

emė. Sufiksy na -m- występują z poprzedzającymi samogłoskami -a-, -i-/-y- i -u-, ale war. -

em- nie jest znany. Por. brak wzmianki o sunkẽmė i w ogóle o suf. -em- w ŽD i GJL II. Wolno 

wobec tego przypuszczać, że sunkẽmė jest fonetycznym wariantem synonimicznego sunkẽnė 

ʽciążaʼ, powstałym drogą dysymilacji n-n > n-m (jest jeszcze war. akc. sunkenià 2 p.a.). 

Abstracta na -enė, -enia, tak denominalne jak i dewerbalne, są dobrze znane, por. np. karẽnė 

ʽwojnaʼ ⇐ kãras, kãrias; kepẽnė/kepenià ʽpieczenie; żar słonecznyʼ ⇐ kèpti (GJL II, § 309). 

Inaczej Ambrazas 2000, § 42, który uznał oboczność sunkẽmė/sunkẽnė za paralelną do 

ráimas/ráinas, kurmỹs/kurnỹs, czyli za związaną z alternowaniem sonantów m i n w składzie 

sufiksów. — Taką samą budowę ma adi. sunkẽmė ʽo kobiecie: ciężarna, w ciążyʼ (Kaip 

moteris sunkẽmė, jos svočiosen neima ʽJak kobieta [jest] ciężarna, to w swaty jej nie biorąʼ). 

 sunkì, -iõs 4 p.a. sb. f. stlit. ʽkobieta brzemienna, ciężarnaʼ, np. Sunki tu pastosi, sūnų 

pagimdysi MŽ 1659 ʽBrzemienną będziesz, urodzisz synaʼ. Z substantywizacji zwrotu sunkì 

moterìškė (zob. sunkùs; por. nėščià). Osobno zob. sunkẽmė. — Też o zwierzętach, np. Mano 

kumelė jau sunkì – greitai turės kumeliuką ʽMoja kobyła już źrebna, wkrótce będzie miała 

źrebakaʼ. — Drw. sunkinga MŽ ʽbrzemienna, ciężarnaʼ (Motriškes vaisiu su[n]kingas, saugak 

ir vaikus žindančias MŽ 5721 ʽChroń kobiety płodem brzemienne i dzieci karmiąceʼ), cps. 

sunkianešis, -ė SD «ciężarowy» (por. nèšti). 

 suñktis, suñkiasi, suñkėsi refl. 1. ʽsączyć się, wyciekać powoli (o żywicy, serwatce, 

pocie, krwi, łzach)ʼ, 2. ʽwyciekać małym strumieniem (o wypływającej z bagna rzeczułce)ʼ, 

3. ʽprzesiąkać, przeciekać gdzie, wsączać sięʼ. Transitivum suñkti, -iù, -iaũ ʽsączyć, cedzić; 

wyciskać sokʼ, išsuñkti ʽwysączyć, wycisnąć sokʼ, nusuñkti ʽodsączyć, odcedzić, odlać wodę 

(po ugotowaniu czego)ʼ, prasuñkti ʽprzesączyćʼ. Paradygmat zbudowany na neopwk. sunk-, 

wyabstrahowanym z prs. infigowanego *su-n-ka ʽsączy sięʼ (do zanikłego czas. *sukti). 

Paralelne neopierwiastki z -n- to jùngti (zam. *jugti) i jùnkti (zam. *jukti). Odpowiednik łot. 
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sùkt, sùcu 1. ʽssać – o pijawceʼ, 2. ʽodsączać, przesączać, cedzićʼ. Neopwk. sūk-: sũkât ʽssać, 

wysysać, oblizywać palce; żuć tytońʼ, sũkstît ʽssaćʼ. Neopwk. sūc-: sùcinât ʽodsączać, 

odcedzać, np. kartofleʼ. Języki pokrewne wskazują na pwk. pie. *seu̯ḱ-/*suḱ- ʽssać; wyciskać 

sok, sączyćʼ (LIV
2 539), por. scs. sŭsǫ, sŭsati ʽssaćʼ, łac. sūgō, -ere ts., sūcus ʽsokʼ (*sou̯ḱo-). 

To, że zamiast spodziewanego refleksu †suš- mamy lit.-łot. suk-, można tłumaczyć dwoma 

czynnikami. Po pierwsze dysymilacją spirantów: s-š > s-k. Po drugie – zmieszaniem pwk. 

*suš- z bliskoznacznym *suk- (SZ od sèkti m.in. ʽwsiąkać, opadać – o wodzieʼ, zob. sèkti II). 

— Drw. sunkstýtis frq. ʽsączyć sięʼ (⇒ suñkstymas ʽprzesączanie, odsączanieʼ). Nomen: 

sunkà (zob.), varškė́sunktė (zob. varškė)̃.  

 sunkùs, -ì 4 p.a. 1. ʽdużo ważący, ciężkiʼ, 2. ʽniełatwy, trudny do wykonania, 

uskutecznieniaʼ, 3. ʽnieprzyjemny, nieznośny, uciążliwy, dolegliwy, bolesnyʼ, 4. ʽsurowy, 

srogi, straszliwyʼ, 5. ʽniebezpieczny, zagrażający życiuʼ. SD «obciążliwy, ociężały, 

porywczy», sunku mi daryt SD «lenię się, ciężko mi co czynić». Stlit. wariant z nagłosem siu-

: siunkus WP 20124, adv. siunkei WP 19918 (por. sulà ⇒ siulà). ALEW 991 rekonstruuje za IEW 

1048 pwk. *su̯enk-/*sunk- ʽociężały, powolny, schwerfälligʼ i widzi – wraz ze Stangiem 

1972, 56 – powiązanie z przymiotnikiem stang. swangor ʽociężały, leniwyʼ, stwn. swangar 

ʽciężarnaʼ. Inaczej LEW 941, który łączył z czas. suñktis ʽsączyć sięʼ, gdzie suk- ma być SZ 

od *sek-. — Drw. sunkẽmė (zob.), sunkẽnė a. sunkenià ʽciążaʼ, ⇒ neoosn. sunken-: 

sunkenýbė ʽciężar, trudność; dychawica, astmaʼ (inaczej Ambrazas 2000, 14: neosuf. -enybė), 

sunkì (zob.), suñkiai adv. ʽciężko; bardzo, mocno, strasznieʼ, sunkýbė ʽwielki ciężar; ciężki 

przedmiot; trudność; ciężki los, nędza, uciskʼ, sunkìmai m.pl. ʽbalast, ciężaryʼ, sunkùlis, -ė 

ʽcoś ciężkiegoʼ, sunkulỹs ʽciężar, brzemię; dychawica; ciężar na duszy, utrapienieʼ (por. 

kartulỹs ⇐ kartùs), sunkumà ʽciężar, trudność; ciążaʼ, sunkùmas ʽciężar, trudnośćʼ. Cps. 

suñkmetis ʽciężkie czasy, kryzysʼ (por. mẽtas), suñkvežimis ʽsamochód ciężarowyʼ (por. 

vežìmas). — Vb. denom. 1. sunkė́ti, -ju, -jau ʽstawać się ciężkimʼ, 2. suñkinti ʽobciążać, 

utrudniaćʼ, SD sunkinu «ciężę; dolegam» (syn. sloginu), 3. suñkti, sunkstù, sunkaũ ʽrobić się 

ciężkim, ociężałym, znużonym, zmęczonymʼ, SD: sunkstu «ciężkim się staię», apsunkstu 

«ociężeć» (por. miñkšti ⇐ minkštùs; šiurp̃ti ⇐ šiurpùs). 

 sūnùs 3 p.a. ʽsynʼ, voc.sg. sūnaũ, gen.sg. sūnaũs, acc.sg. sū́nų, nom.pl. sū́nūs (gw. 

sūnaĩ). War. akc. sū́nus 1 p.a. (m.in. DP). Odpowiednik stpr. soūns ʽsyn, Sohnʼ, gen.sg. 

soūnas, saūnas, sunos, acc.sg. soūnan, saūnan, sunun (dyftongizacja *ū w ou/au). W jęz. 

łotewskim odpowiedni wyraz został zastąpiony neologizmem dê̦ls (Fraenkel 1950, 45, zob. 

też s.v. dėlė)̃. — Zaświadczona jest również litewska forma nom. du. dù sū́nu ʽdwaj synowieʼ 

< pbsł. *sūnū, por. scs. syny, wed. sū́nū < pie. *-u-h1. Zob. GJL III, § 214, Zinkevičius 1980, 

§ 382, Kazlauskas 1968, 132. — Lit. sūnu- to refleks pb. formacji dewerbalnej *sū-nu-, 

oddającej pie. *suH-nu- m., drw. od pwk. pie. *seu̯H-/*suH- ʽrodzić, wydawać na światʼ 

(LIV
2 538, NIL 686n.). Znacz. etym. ʽzrodzony, wydany na światʼ, por. wed. sū́te ʽrodziʼ 

(sū́tu- m. ʽciążaʼ), aw. hunāmi ʽrodzęʼ (*su-né-H-mi). Odpowiedniki ie.: wed. sūnúḥ ʽsyn, 

potomekʼ (gen. sūnóḥ, dat. sūnáve, loc. sūnávi, nom. du. sū́nū, nom.pl. sūnávas), aw. hunu- 

ts., goc. sunus, -aus ʽsynʼ, scs. synŭ ts. (voc.sg. synu, gen. synu, dat. synovi, nom. du. syny, 

nom.pl. synove, sch. sȋn, pl. sȉnovi. Zob. BSW 292, LEW 941n. — Z innymi sufiksami: gr. 

ὑιός ʽsynʼ; gr. gw. ὑιύς ʽsynʼ oraz toch. A se, seyo, toch. B soy, seyi ts. (z *soi̯us < *sui̯us) < 

pie. *suH-i̯u- (NIL 686, 690, przyp. 23). — Drw. ìšsūnis ʽprzybrany synʼ (syn. į́sūnis), ižsūnis 

SD «przysposobiony», pósūnis ʽpasierb, syn męża lub żony z poprzedniego małżeństwaʼ 

(odpowiednik stpr. passons EV ʽpasierb, Stifson [Stiefsohn]ʼ) różni się krótką samogłoską 

prefiksu, por. typ lit. pãmotė ʽmacochaʼ), sūnáitis ʽwnukʼ (dosł. ʽsyn synaʼ, por. gimináitis), 

sūnẽlis ʽsynuśʼ (SD «synaczek»), sūnė́nas ʽsyn brata a. siostryʼ (war. sūnaũčius, z 

neosufiksem wyodrębnionym ze slawizmów typu vendraučius, udaũčius), sū́nienė ʽżona 

syna, synowaʼ, sū́niškas ʽsynowskiʼ, sūniùkštis ʽsyn w wieku wyrostkaʼ. — Hapaks stpr. 
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sunaybis EV ʽbratanek, Brudʼkint [Bruderkind]ʼ < *sūnaiv̓ is < *sūnav̓ is jest – w ujęciu 

klasycznym – zapożyczeniem staropolskiego wyrazu synowiec ʽsyn brataʼ (por. Trautmann 

1910, 441, LEW, l.c., DLA 202). Zgłoszono jednak hipotezę o pokrewieństwie sunaybis ze 

scs. synovŭ ʽsyn brata a. siostryʼ (por. Endzelin 1943, 258, PKEŽ 4, 167). — Vb. denom. 

įsū́nyti, -iju, -ijau ʽusynowićʼ (por. į́sūnis), SD ažusūnij[u] «przysposabiam kogo, za syna 

przywłaszczam». 

 súo-: prefiks gwarowych nominów dewerbalnych, pozostających w związku 

etymologicznym z czasownikami złożonymi z prvb. su-. Jest wytworem proporcji 

analogicznej nu- : nuo- = su- : x (x = suo). Pod względem funkcjonalnym súo- jest dubletem 

prefiksów sán- (zob.) oraz su-/sū- (zob. sù). Oboczność súo-/sán-: súokalbis ʽzmowaʼ ob. 

sánkalba ts. ⇐ susikalbė́ti ʽzmówić się, dogadać sięʼ; súorašas ob. są́rašas ʽspisʼ ⇐ surašýti 

ʽspisaćʼ. W pewnych wypadkach formacja ze súo- nie ma odpowiednika z prefiksem sán, 

np. súožeida c. ʽkalekaʼ ⇐ sužeĩsti ʽzranić, okaleczyćʼ. — Oboczność súo-/su, sū́-: súotema 

a. súotėmis ʽzmierzch, zmrokʼ ob. sutemà, sū́tema ts. ⇐ sutémti ʽzmierzchnąć sięʼ; súovaros 

f.pl. ʽpiana na powierzchni gotującej się zupy, szumowinyʼ ob. sùviros ts. ⇐ suvìrti 

ʽprzegotować sięʼ. 

 súodžiai, -ių 1 p.a. m.pl. 1. ʽsadze, sadza, kopeć, osad z dymuʼ (súodžiai sė́da ʽsadze 

osiadająʼ), 2. bot. ʽgłownia, grzyb pasożytujący w zbożuʼ — sb. postverbale od zanikłego 

czas. *suodyti. Z innymi tematami: súodys, -džių (SD
1 «sadza; zakał»)611, súodės (żm. sū́dės), 

súodžios. Paralele: sluogas ⇐ *sluogyti (por. łot. sluôdzît); paišaĩ a. paĩšos ⇐ paišýti. Inna 

budowa w łot. suôdēji m.pl. ʽciekły osad tytoniowy w fajceʼ, jak też w stisl. sót, śrwn. sōt, 

ang. soot ʽsadzaʼ < pgerm. *sōta- < pie. *sōd-o- (zob. NIL 592, LEW 942, ALEW 992). 

Wariant lit. súodžios f.pl. ma odpowiednik w scs. sažda ʽἄσβολος, sadzaʼ, ros. błr. ukr. sáža, 

słń. sája, stczes. sázě, czes. saze, pol. sadza, < psł. *sadja ⇐ *saditi. Lit. *suodyti jest pod 

względem fonetycznym tożsame z psł. *saditi ʽsadzić, sadzać, sadowićʼ, < pbsł. *sōd-ī-; 

formacja iteratywno-kauzatywna na SO od *sēd- ʽusiąść; siedziećʼ (zob. sė́sti). Dla sb. 

ʽsadzaʼ odtwarza się znacz. etym. ʽto, co osiadło, osadziło się (w kominie, w piecu podczas 

spalania)ʼ. Por. ang. soot ʽsadzaʼ (WSO *sōd-) ⇐ sat ʽusiadłʼ (SO *sod-). — Drw. súodena 

c. ʽktoś ubrudzony sadząʼ, súodinas ʽubrudzony sadzą, cały w sadzyʼ, suõdskus ʽczłowiek 

brudny, ubrudzony sadząʼ (neosufiks jak w girs̃kus)612, suõdžius ʽubrudzony sadzą, 

umorusanyʼ. Cps. súodligė bot. ʽrdza, grzyb wywołujący plamy na liściach i łodygach roślinʼ 

(por. ligà), súodpela c. ʽbrudasʼ (por. pelė)̃, súodžemė ʽsypki czarnoziem na miejscu 

wypalonego lasuʼ (por. žẽmė), súodžialaižis ʽbrudasʼ (dosł. ʽkto liże sadzęʼ, por. laižýti). — 

Vb. denom. súodėti, pri- ʽpokrywać się sadzą; o kominie: nabierać sadzyʼ, súodinti ʽbrudzić 

sadzą, smarować sadząʼ (zob. też sodìnti).  

 súolas 3, 1 p.a. ʽława do siedzeniaʼ (rzadko suõlas 4 p.a.) : łot. suôls ts. Z pb. *su̯ōla-, z 

zanikiem u̯ jak w wypadku šuõ ʽpiesʼ < *šu̯ō(n). Cps. vidùsuolė ʽśrodek ławyʼ (por. vidùs). 

Akut niejasnego pochodzenia. Temat *su̯ōl-a- zawiera wzdłużony SO, drw. apofoniczny od 

pwk. *su̯el-, który ukazuje się w germańskiej nazwie ʽbelki, kłodyʼ, por. stwn. swelli, śrwn. 

swelle n. ʽbelka, belka nośna; prógʼ < *su̯ali̯a-. Dalsze nawiązanie do gr. σέλμα, -ατος n. 

ʽgórny pokład statku, pomost; ławki, rzędy wioślarzy; siedzenie, tron; rusztowanie; kłoda, 

belkaʼ (por. LEW 942) pozostaje niepewne, ponieważ gr. σελ- może pochodzić również z pie. 

*tu̯el-, zob. GEW II, 691n. NB. Hipotezę wzdłużonego SO osłabia fakt, że w bałtyckim nie 

ma refleksów odpowiedniego SO (ani też SE). — Būga, RR I, 602; II, 363, za nim LEW 942 

 
611 Por. numazgoja suodis [dūšios] SP I, 2655 ʽomywa plugastwa [duszy]ʼ.  
612 Zwraca uwagę fakt, że LKŽ nie zanotował brzmienia *suõckus, które by odzwierciedlało naturalną kontrakcję 

grupy t.s > c przed spółgłoską. Por. z jednej strony girc̃kus ob. girs̃kus; meĩčkus zam. *meickus < *meit.skus, 

z drugiej strony giñčas < *gint.šas, gùčas < *gut.šas.  
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porównywali súolas z łac. solium ʽsiedzenie na podwyższeniu, tron; krzesło urzędników; 

wanna kąpielowa; sarkofagʼ. Tego nie da się utrzymać, ponieważ obecnie solium 

wyprowadza się z *sod-i̯o- przez zmianę *d > l między samogłoskami (por. stir. suide n. 

ʽsiedzenieʼ), zob. de Vaan 571. 

 súopis, -io 1 p.a. 1. ʽmyszołów, Buteo buteo, 2. ʽkania, Milvusʼ. Jeśli akut jest 

pochodzenia metatonicznego, to możliwy jest związek z interi. *suop i czas. suõpti m.in. 

ʽhukać, pohukiwać – o głosie sowyʼ. Por. fakt, że syn. klýkis ʽkania, Milvusʼ wiąże się z czas. 

klỹkti, pochodzącym od interi. klýkt. Mniej prawdopodobne jest wiązanie súopis z czas. 

suopúoti ʽkołysać kołyskąʼ i – przez apofonię – z czas. sùpti ʽowijać, otulać; kołysaćʼ (zob. 

BSW 293, LEW 943). 

 suõpti, suopiù, suopiaũ 1. ʽmówić głupstwa, pleśćʼ, 2. ʽhukać – o głosie sowyʼ (syn. 

ū̃kti), 3. ʽskarżyć się, biadolić, jęczećʼ, 4. ʽmajaczyć w gorączceʼ. Drw. suopáuti ʽmajaczyć w 

gorączceʼ, súopėti ʽjęczeć z bóluʼ, súopa c. a. suopáila c. ʽkto mówi głupstwa; głuptasʼ. Jeśli 

suõpti pierwotnie nazywało hukanie sowy (por. Suõpia kaip pelėda ʽJęczy jak sowaʼ), to 

prawdopodobna staje się podstawa onomatopeiczna (interi. *suop, *suopt). LEW 943 łączył 

suõpti z rodziną sùpti ʽowijać, otulaćʼ, też ʽkołysać, kolebaćʼ (tu war. suõpti). 

 suõsti, suosiù, suosiaũ pot. ʽnaprzykrzać się, niepokoić kogoś, dokuczać (prośbami, 

gadaniem), męczyćʼ, refl. suõstis, suosiúos, suosiaũs ʽmartwić się, trapić się, gryźć się czymʼ, 

įsisuõsti ʽnakłopotać się, nafrasować sięʼ. Pwk. suos- może polegać na dyferencjacji 

apofonicznej względem saus- jak w saũsas ʽsuchyʼ. Por. polski zwrot suszyć komu głowę 

ʽnaprzykrzać się, natrętnie przypominać komu o tym samymʼ. Zob. GJL I, § 246, LEW 943. W 

kwestii apofonii au ⇒ uo por. čiaũžti/čiuõžti, saũkti/suõkti. Zob. też uwagi s.v. duobė.̃ — 

Ostatnio NIL 347 postuluje związek suos- z pwk. pie. *ses- ʽspaćʼ (por. LIV
2 536). Pod 

względem apofonicznym jest to mało prawdopodobne. — Drw. suosà a. suõsas ʽprzykra 

sytuacja, kłopot, zmartwienieʼ, suõsis ts., suoslà a. suoslỹs ʽnatręt, dokuczliwa osobaʼ. Vb. 

denom. suõsinti a. suõsyti ʽsprawiać kłopot, kłopotaćʼ. Por. n.m. Pasuõsiai, Pasuõsis. 

 súova 1 p.a. c. gw. ʽktoś chorowity, taki, który jeszcze nie wyzdrowiałʼ (Kurs dar 

neišsisuovėjęs, tas súova ʽKto jeszcze nie wyzdrowiał, nazywa się suovaʼ). Analiza: suo-va? 

Bez etymologii. — Vb. denom. išsisuovė́ti, išsìsuovi, -ė́jo ʽo chorobie: skończyć się, przejśćʼ 

(Išsisuovėjo liga, t.y. išsibengė JU ʽChoroba przeszłaʼ). 

 supajyti, supajiju, supajijau DP ʽspoićʼ: Kaip gelažis ir šukė sulipintis ne gaľ, teip tasai 

dvejetas sujungtis ne gaľ, jei jų ne supajijo klijas [pis. <supaiiio kliies> Dvasios S. 40649 

ʽJako żelazo i skorupa spoić się nie mogą, tak to dwoje złączyć się nie może, jeśliby ich nie 

spoił klij Ducha świętegoʼ (por. PAŽ 485) — zapoż. z pol. spoić, prs. spoję, prt. spoiłem 

ʽzłączyć poszczególne części w jakąś całość, zlepić, sczepićʼ. Lit. su- jako zastępstwem za 

praeverbium pol. s-, podobnie jak w sutrõvyti ʽstrawićʼ, sujednóti ʽzjednaćʼ i suliūbyti 

ʽślubićʼ. Brak w SLA i ALEW. LKŽ IX, 132 zna *pãjyti, supãjyti tylko ze słownika ks. 

Sutkiewicza (1848). — Neoosn. supajy-: supãjymas ʽspojenieʼ DP 40636, 44 pis. <supâiimas>, 

por. Antras supãjymas yr̓  Merga ir motina ʽWtore spojenie jest Panna i matkaʼ. NB. Zwrot 

ʽpierwsze spojenieʼ oddany jest w DP rodzimym abstr. sulipimas (zob. lìpti I), por. Tataig 

yra pirmas ir augščiausias sulipimas, ir tai pirmas tarp trejeto 40633 ʽToć jest pierwsze i 

przenawyższe spojenie, i to pierwsze miedzy trojgiemʼ. 

 supràsti, suprantù, suprataũ ʽzrozumieć, pojąćʼ, DP też ʽdomyślić sięʼ, supruntu SD
1 

«domyślam się» (syn. nugodau), «poymuię» (syn. permanau), «porozumiewam; rozumiem» 

(syn. manau), refl. susipruntu SD «obaczam się» [ʽzrozumieć, zorientować sięʼ] — jedna z 

form prewerbialnych czas. pràsti (zob.). Odpowiednik łot. saprast, saprùotu, sapratu ʽpojąć, 

zrozumiećʼ. — Drw. nesupratìmas ʽnieporozumienieʼ, sámprata ʽrozumowanie, koncepcjaʼ 
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(por. łot. saprata ʽzrozumienieʼ, sapraša ʽrozum, rozsądekʼ), supratybė SD «poiętność 

rozumu» (syn. pagaulybė), supratìngas ʽw lot rozumiejący, pojętny, rozumnyʼ (syn. 

supratlìngas), SD
1 «dowcipny» (syn. išmintingas), supratùs a. supratnùs ʽpojętny, bystryʼ. — 

Neopwk. prast-: nesuprastinas SD «niepoiętny, niepoięty» (syn. neapimamas), nesuprastinai 

adv. SD «bez porady» [ʽnie poradziwszy sięʼ] (be nuomonios, nemųstytinai, nesugodytinai kų 

daryti), nesuprastinas SD «niepoiętny, niepoięty», suprastinas CGL ʽbaczny, merklichʼ, 

suprastinai SD
1 «bacznie». — Neoosn. suprant-: suprañtamas ʽzrozumiałyʼ, suprantingas: 

būkite supruntingais kaip žalčiai SP I, 1629 ʽBądźcie rostropnemi jako wężowieʼ. 

 sùpti, supù, supaũ 1. ʽokrążać, owijać, otulać (okryciem), opatulaćʼ, 2. ʽkołysać (łodzią, 

wozem), kołysać, kolebać dziecko w kołysce, 3. ʽhuśtać na huśtawceʼ, apsùpti ʽowijać, 

otulaćʼ i ʽokrążać idąc ze wszystkich stron, otaczać; obstępowaćʼ (syn. apnìkti, apspìsti), 

nusùpti ʽodkryć, zdjąć okrycie, np. płaszcz; poruszyć kołyskąʼ, susùpti ʽzawinąć (np. 

niemowlę w pieluchę)ʼ. Refl. apsisupu SD «ocisnąć się suknią», įsisùpti a. susisùpti ʽowinąć 

się, otulić się, okutać sięʼ. Pbsł. *sup-/*si̯au̯p- ⇐ pie. *sup-/*seu̯p- ʽrzucać, sypaćʼ (LIV
2 540). 

Odpowiednik psł. *sŭpǫ/*suti: strus. sŭ-sŭpu ʽzsypujęʼ (inf. sŭsuti), nomen scs. isŭpŭ 

ʽwyspaʼ, stpol. isep, stczes. jesep ts. Spoza bałto-słowiańskiego por. stłac. supāre ʽrzucaćʼ, 

łac. dissipāre ʽrozrzucać, rozpraszać, rozsiewać; zniszczyć, zmarnowaćʼ, īnsipiō, -ere 

ʽwrzucać, wsypywaćʼ, obsipō, -āre ʽprysnąćʼ. Por. BSW 293, LEW 943n., ALEW 993, de Vaan 

601. Zob. też svem̃bti. — Drw. supstýti frq. ʽowijać, kutaćʼ, nomina: apsuptìs, -iẽs f. 

ʽoblężenieʼ, pasupõ adv. ʽjeden po drugim z rzęduʼ, supė́ja a. supìkė ʽpiastunka, nastoletnia 

dziewczynka pilnująca niemowlęciaʼ (dosł. ʽkołysząca niemowlęʼ, syn. nešiótoja), suptìnė 

ʽkołyskaʼ. Tu też stpr. suppis EV ʽtama na młynówce, Tham [Damm am Mühlenteich]ʼ, 

znacz. etym. ʽnasypʼ (por. Trautmann 1910, 441, PKEŽ 4, 168). — SE siaup-: apsisiaũpti 

ʽokryć się, owinąć się okryciemʼ (zob. saũpti), war. siaũbtis ʽokrywać się, otulać sięʼ (zob.). 

— SO saup-: saũpti (zob.). — WSZ sūp-: pasūpė́ti ʽpokołysać trochęʼ (por. GJL II, § 616, 

Stang 1966, 322), sū́pauti ʽkołysać, huśtaćʼ, ⇒ sū́pauklės f.pl. ʽhuśtawkaʼ (war. 

metatetyczny: sū́plaukės), sū́poti a. sūpúoti ʽkołysaćʼ, ⇒ sūpuõklės a. sū́puoklės f.pl. 

ʽkołyska; huśtawkaʼ; sū́peklės ʽhuśtawkaʼ, sūpỹnė a. sūpỹnės ʽhuśtawkaʼ. Z nagłosem wtórnie 

palatalizowanym: siū́bčioti (zob. siaũbtis). Do porównania stoi słowiański WSZ syp-a- < 

pbsł. *sūp-ā-: scs. sypati ʽsypać, rzucać czymś sypkimʼ, ros. sýplju, sýpatь (z tym infinitiwem 

jest formalnie zgodne lit. sū́poti). 

 sū́rdyti, sū́rdau, sū́rdžiau ʽsolić, konserwować przez przesypywanie solą a. zalewanie 

roztworem soliʼ, por. Aš mėsą sū́rdau su druska ʽPosypuję mięso soląʼ. Sūrdau, kad sūrėtų 

mėsa ʽSolę, aby mięso się zasoliło/zakonserwowałoʼ. Aš pasū́rdžiau mėsas, grybus 

ʽZasoliłam [różne] mięsa, grzybyʼ. Prisū́rdė ana mėsos daug puodų ʽNasoliła wiele garnków 

mięsaʼ. Rzadszy war. sū́rdinti (Mėsą tris dienas pasū́rdinau, ir jau kitokia ʽMięso przez trzy 

dni soliłam, i już jest inne [lepsze]ʼ. Analiza: sū́r-dy-, caus. od sūr- jak w sū́rti, ‑sta, -o 

ʽstawać się słonymʼ albo w sūrė́ti, -i, -ė́jo ʽwchłaniać sól, robić się słonymʼ (oba te 

czasowniki są denominatywami do sūrùs ʽsłonyʼ, zob. s.v.). Paralele: pýkdyti ʽdoprowadzać 

do złościʼ ⇐ pỹksta, pỹkti ʽzłościć sięʼ; báldyti ʽbielićʼ ⇐ bą̃la, bálti ʽbielećʼ. 

 surg̃ti, surgiù (war. surgù), surgiaũ (war. surgaũ) przest., gw. 1. ʽutyskiwać, biadolić, 

narzekać, żalić sięʼ, 2. ʽskomleć, skowyczećʼ. SD
1 surgu «skwierczę». Bliskoznaczne czas. 

zurg̃ti, zirz̃ti i zỹzti sugerują pochodzenie onomatopeiczne. Nie można jednakże wykluczyć 

apofonicznego pokrewieństwa pwk. surg- z sirg- jak w sirg̃ti ʽbyć chorym, chorowaćʼ (zob.). 

Skoro sergù pochodzi z pie. *su̯erghō, to surg- może być dawną formą SZ typu saṃpras., 

por. urk̃ti : verk̃ti; urp̃ti : verp̃ti; turė́ti : tvérti. Postać sirg- wygląda jak forma nowego SZ, 

dotworzonego do SP serg- < *sverg-. Przesunięcie znaczenia od ʽbyć chorymʼ do ʽnarzekać, 

biadolićʼ nie nasuwa trudności. — Drw. sùrginti 1. ʽnucić, śpiewać półgłosem, bez słówʼ, 2. 
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ʽnatrętnie prosić (o dziecku); popłakiwać, pochlipywaćʼ, 3. ʽskomleć, kwilić, beczećʼ. 

Nomina: surgà ʽuporczywe biadolenie; nucenieʼ, sùrgata c. ʽkto nuci; kto natrętnie prosiʼ 

(por. sufiks w blàzgata, barškatà), surgùlis ʽkto biadoli, popłakujeʼ, SD
1 «skwierczek» 

[ʽczłowiek ciągle utyskujący, żalący sięʼ], surgulỹstė ʽnarzekanie, biadolenieʼ, SD
1 

«skwierk», surgùtis ʽdziecko wciąż popłakujące, czegoś uporczywie się domagająceʼ. Por. 

nazw. Surgỹs, Sùrgutas. 

 sū́ris, -io 1 p.a. ʽserʼ — rzeczownik na -i̯a-, utworzony od przymiotnika sūrùs ʽsłonyʼ 

(zob.). Paralele: drūtìs ʽgrubośćʼ ⇐ drū́tas; sótis ʽsytośćʼ ⇐ sotùs (ŽD 66). Odpowiednik stpr. 

suris EV ʽser, kese [Käse]ʼ, Sur GRG 60 «kese», GRF 17 «Caseus». O słowiańskim syrŭ zob. 

s.v. sūrùs. Znacz. etym.: abstr. ʽsłonośćʼ ⇒ konkretyzacja: ʽsłone pożywienieʼ. 

Synchroniczne abstractum ma formę sū̃ris, -io ʽsłony smak, słonośćʼ, por. Kas to sū́rio sū̃ris! 

ʽCo za słoność w tym serze!ʼ. Zob. LEW 944, ALEW 994. — Drw. sūrelis apvalus SD 

«gomołka» [ʽserek w kształcie kulistej bryłkiʼ], sūrelis riebus, avininis SD «małdrzyk» 

[ʽserek twarogowy z mleka słodkiegoʼ, SPXVI], sū́rinė ʽserownia, przechowalnia serów; 

worek do wyciskania seraʼ, sūrinyčia SD «sernik» [ʽkoszyk do suszenia serówʼ], sū́rininkas 

ʽkto wyrabia sery albo je sprzedajeʼ. Por. jeszcze SD sūris sudėtas «podpuszczany ser». — 

Cps. sūragróbis ʽpodpuszczka do sera, serzyskoʼ, war. sū́rgrobis, -gróbis (por. gróbai), 

sū́rdėtė a. -dėtis ʽprzyrząd do wyciskania serów; klinowaty worek do wyciskania seraʼ (por. 

dė́tas od dė́ti), sū́rdžiautė ʽkosz do suszenia serówʼ (por. džiáuti), sū́rėda a. -ė́da ʽroztocz a. 

rozkruszek, molik serowy, Tyroglyphus siroʼ (por. ė́sti), sū́riaraugė ʽworek do wyciskania 

serówʼ (por. ráugti), sū́rlejis ʽworek, do którego się wlewa ścięte mleko przy wyrobie seraʼ 

(por. lejù s.v. líeti), sū́rliečiai (zob. lietuvė)̃, sū́ramaišis a. sū́r- ʽworek do wyciskania serówʼ, 

war. sū́ria-, sūrió- oraz šūrmaišė b.z.a. (por. maĩšas), sū́rsenis, -ė ʽbardzo stary, zgrzybiałyʼ 

(dosł. ʽjak ser staryʼ, por. sẽnas), ⇒ sb. sū́rsenis ʽstary kawalerʼ; sū́rslasčiai (zob. slãstai), 

sū́rslėgis a. sū́rslėgtis ʽprzyrząd do wyciskania seraʼ (por. slė́gti), sū́rspaudis, sū́rspaudos 

f.pl. ts., sū́rspaustė a. -spaustis, sū́rspausčiai m.pl. ts. (por. spáudyti; neoosn. spaust- 

pochodzi od frq. spáustyti). 

 sūrùs, -ì 3 p.a. przest. sū́ras, -à 3 p.a. 1. ʽsłony, mający smak soliʼ (sūrùs skõnis ʽsłony 

smakʼ, sūrù n. ʽsłonoʼ), 2. ʽposolonyʼ, 3. ʽtrudny, ciężkiʼ (Visiems būtų sūrù ʽWszystkim 

byłoby ciężkoʼ), 4. ʽszorstki; o słowach: wulgarnyʼ (Pats sūriai kalbi ʽSam mówisz 

wulgarnieʼ), 5. ʽsurowy, wymagający, bezwzględnyʼ (Sūrùs žmogus iš tamstos ʽSurowy z 

Pana człowiekʼ), 6. ʽdrogiʼ (por. pol. słone ceny). SD
1 sūras «słony», SD sūrus «rosołowy, 

nasolony; słony». Odpowiednik łot. sũrs ʽsłony, gorzki, cierpkiʼ. Pbsł. *sū-ra- < pie. *suh2-

ró-. Bałtycki przymiotnik ma odpowiedniki z jednej strony w scs. syrŭ ʽὑγρόςʼ, strus. syrŭ 

ʽwilgotny, surowy, niegotowanyʼ, z drugiej strony w stwn. sūr ʽkwaśnyʼ, stisl. súrr 

ʽociekający, mokry; kwaśnyʼ. Zob. BSW 293, LEW 944n., ALEW 994, REW III, 49, 58. — 

Substantywizacja: scs. syrŭ ʽτυρός, ser, twarógʼ, sch. sȉr, sȉra, ros. syr, sýra, czes. sýr, stpol. 

syr, pol. ser ʽserʼ. Pwk. werbalny sū- widać w czas. sū́dyti ʽposypywać solą, solić, 

przyprawiaćʼ (zob.). — Vb. denom. 1. sū́rti, sū́rsta, sū́ro ʽstawać się słonymʼ (war. sū̃rti), 

zwykle z prvb. ap-, į-, su- (Per ilgai sū́ro mėsa, teip įsū́ro, kad valgyt negalima ʽMięso za 

długo było w solance, tak się nasoliło, że nie da się [go] jeśćʼ. Man net liežuvis apsū́ro nuo tų 

barščių ʽU mnie nawet język nabrał słoności od tego barszczuʼ), 2. sūrė́ti, sū̃ri (war. sūrė́ja), 

-ė́jo ʽwchłaniać sól, robić się słonym – o mięsie, słoninie lub rybie w roztworze solnym; 

kwaśnieć – o barszczu; być słonymʼ (⇒ sū́rinti caus. ʽsolićʼ), 3. z neoapofonią ū ⇒ ŭ: 

apsurnóti ʽnieco osolić, posolićʼ (por. niżej sursnóti). Osobno zob. sū́rdyti. — Nomina od 

sūr-: sūrẽliai a. sūrùčiai m.pl. bot. ʽślaz, Malvaʼ, sūrẽnis ʽkto lubi słone jadłoʼ, sūrybė SD 

«rosoł warzonych rzeczy», sūrýmas ʽwoda osolona, rosółʼ, sū́rinas ʽsłony, posolonyʼ, sū́rinė 

ʽniecka do solenia mięsa, słoninyʼ. — Neopwk. sūrs- (⇐ sū́rs-ta albo *surs-sta): sū̃rsvas 

ʽsłonawyʼ (por. juõsvas ⇐ juõsta; raũsvas ⇐ raũsta). Neopwk. sūrst- (⇐ sū́rst-a): sū́rstelėti 
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a. sū́rsterėti ʽbyć nieco za słonym, słonawymʼ, sū́rsterti ʽo mleku: kisnąć, zsiadać sięʼ. Oba te 

neopierwiastki podlegają innowacyjnej apofonii SP ū ⇒ SZ ŭ, stąd neologizmy z sŭrs- i 

sŭrst-, por. sursnóti ʽnieco posolićʼ: Su druska sursnók biškį mėsą ʽNieco posól mięso soląʼ 

(por. wyżej syn. ap-sur-nóti) oraz sùrstelėti a. sùrsterėti ʽbyć trochę/odrobinę za słonymʼ 

(Sriuba biskį sùrstelėjus ʽZupa jest trochę za słonaʼ). Paralele apofoniczne: spū́sčioti, 

spū́stelėti ⇒ spùstelėti (pwk. spáusti); sprū́sti ⇒ sprùsti, sprùstelėti (pwk. spráusti). 

 sùsas 4 p.a. 1. ʽparch, świerzb, choroba skóry u zwierząt i ludziʼ, 2. ʽchoroba roślinʼ — 

rzeczownik postwerbalny od sùsti ʽschnąćʼ (por. LEW 945). Mniej prawdopodobny wydaje 

się wywód wprost z nomen pie. *h2sus-o- w NIL 345. — Drw. sùskis 1. ʽparchʼ, 2. ʽktoś 

zarażony parchemʼ, 3. ʽmizerak, chudzielec; niedołęgaʼ (por. snàpkis ⇐ snãpas; srùtkis ⇐ 

srùtos; vẽpskis ⇐ vepsà), ⇒ neoosn. susk-: sùskius ʽzarażony parchem, oparszywiałyʼ; susnà 

ʽparchʼ, pl.t. sùsnos ts., ⇒ neoosn. susn-: sùsnius ʽktoś oparszywiałyʼ. Vb. denom. sùsti, 

sūstù (= sųstù < *suns-stu, gw. sunsù), susaũ ʽpokrywać się parchami, krostami, parszywiećʼ, 

įsùsti ʽpokryć się krostamiʼ: įsūsu SD «parszywieję» [ʽdostawać parchu, być zarażonym 

parchemʼ, SPXVI]. 

 susiẽdas 2 p.a. przest., gw. 1. ʽsąsiadʼ (m.in. SD
1), 2. ʽbezrolny chłop, komornikʼ 

(Susiẽdais vadindavo tokius, katrie neturėjo žemės, glausdavos prie valakinykų ʽSąsiadami 

nazywano takich, którzy nie mieli ziemi i siedzieli na komornem u valakinykaiʼ. Aš pas jį tris 

metus susiedù gyvenau ʽJa sam trzy lata byłem komornikiemʼ) — zapoż. ze stbłr. susědъ, 

susedъ, por. błr. suséd, -a (SLA 210, ZS 52, LEW 945; brak w ALEW). Zob. też susiedkà. — 

Drw. susiẽdė ʽsąsiadkaʼ (m.in. DP), susiedèsnis ʽ(o sąsiedzie) bliższy, bliżej mieszkającyʼ: 

Tas mano susiedas susiedèsnis, t.y. artimesnis JU ʽTen mój sąsiad, który bliżej mieszkaʼ (suf. 

comparatiwu przy osnowie rzeczownikowej); susiedijà ʽsąsiedztwoʼ, susiedỹstė ʽsąsiedztwoʼ, 

SD
1 «sąsiectwo», war. susiedystà; susiẽdiškas ʽsąsiedzki, gotów do pomocyʼ (SD

1 

«sąśiecki»). Vb. denom. susiedáuti 1. ʽbyć sąsiadem, sąsiadowaćʼ, 2. ʽodnajmować część 

mieszkania od kogoś, być u kogoś lokatoremʼ (Neturi savo stubos, tai susiedauja pas giminę 

ʽNie ma swej chaty, to jest na komornem u krewnegoʼ). — Nazw. Susiedelis b.z.a. N.jez. 

Susiẽdas, nazwa pola Susiẽdiškis. 

 susiedkà 2 p.a., gen.sg. susiẽdkos przest., gw. ʽsąsiadkaʼ — zapoż. ze stbłr. susědka, 

susedka (susetka), por. błr. susédka, -i (SLA 211, LEW 945). Zob. susiẽdas. 

 susimẽtėliai, -ių 1 p.a. m.pl. gw. ʽmężczyzna i kobieta żyjący w konkubinacieʼ — drw. 

na -ėli̯a- od neoos. susimėt- ⇐ vb. cps. susimèsti 1. ʽzbić się w gromadę, chmarę, rójʼ, 2. 

ʽzejść się, zgromadzić sięʼ, 3. ʽrozpocząć pożycie w konkubinacieʼ (Susimeta neženoti i 

gyvena ʽŁączą się w parę bez ślubu i żyjąʼ). Bobą pametė, su merga susìmetė ʽPorzucił żonę, 

zszedł się z [młodą] dziewczynąʼ). Paralela: pérsimetėlis ʽzdrajcaʼ ⇐ pérsimesti (zob. met-). 

 suslà 2 p.a., gen.sg. sùslos wsch.-lit. ʽkawałek chleba z cukrem zawiązany w gałganku 

dla dziecka do ssania, smoczekʼ (Duo vaiku sùslų, tai ažmigs LZŽ ʽDaj dziecku «susla», to 

zaśnieʼ) — zapoż. z błr. súsla, -y (⇐ ssacь, ssu ʽssaćʼ). 

 sùslikas 1 p.a. NDŽ ʽsuseł, Spermophilus citellusʼ — zapoż. z błr., ros. súslik, -a. Zob. 

też stãras. 

 sùsti, prs. sūstù (*sųstù < *suns-stu, war. sunstù, sunsù, sūsù613), prt. susaũ 1. ʽschnąć, 

usychać (o roślinach), obumierać, marnieć, ubożeć, nędzniećʼ, 2. ʽtracić wilgoć, wysychać, 

np. o błocieʼ, 3. ʽpłowieć, blaknąć – o tkaninie, czapceʼ, 4. apsùsti ʽzbiednieć, zubożeć; 

obeschnąć, wyschnąćʼ. Odpowiednik łot. sust, susu (zam. *sūsu < *sunsō), susu ʽschnąć, 

 
613 Niejasna pozostaje gwarowa forma prs. suntu b.z.a.; ze zmiany sunstù? Brak komentarza w rozprawie 

Pakalniškienė 2018, 71.  
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wysychaćʼ. Pb. formacja infigowana *suns-e/a-, z pie. *h2su-n-s-e/o-, opiera się na st. 

zanikowym *h2sus- do pwk. *h2seu̯s-/*h2sou̯s- (LIV
2 285), por. st. pełny w saũsas. — W 

słowiańskim odpowiednia formacja nie jest infigowana, lecz jest sufigowana, por. scs. 

sŭchnǫ, sŭchnǫti ʽξηραίνεσθαι, stawać się suchym, schnąćʼ, sch. sàhnuti, ros. sóxnutь, czes. 

schnout, pol. schnąć ts., psł. *sŭsnǫti z pbsł. *sus-ne/a-. Por. Vaillant III, 238, wraz z 

paralelami. — Drw. sùsas (zob.). Por. łot. susenis ʽsuchy wiatr z południowego wschoduʼ. 

Vb. denom. išsùsinti ʽdoprowadzić do uschnięcia (roślinę, drzewo)ʼ, nusùsinti ʽzagłodzić 

(psa)ʼ, sùsinti ʽdoprowadzać do zubożenia, zubażaćʼ (Ta svetimybių baimė susina ir nuogina 

mūsų kalbą ʽTen lęk przed obcymi wyrazami zubaża i ogałaca nasz językʼ, Būga, RR I, 97). 

Por. łot. susêt, susu, susẽju ʽschnąćʼ, susinât ʽsuszyćʼ.  

 sušyti, sušiju, sušijau stlit. ʽpościć, głodzić sięʼ, np. kaip pasnykaut, sušyt, tvardytis 

nuog mėsos arba nuog vyno DP 56446 ʽjako pościć, suszyć, wstrzymawać się od mięsa abo od 

winaʼ — zapoż. z pol. przest. suszyć m.in. ʽpościć o chlebie i wodzie, o suchej strawieʼ (Cały 

tydzień suszył o chlebie i wodzie, zob. SW VI, 521). Por. SLA 211, LEW 946, POLŽ 156n., 

brak w ALEW.  

 sutanà 2 p.a., gen.sg. sutãnos ʽsutanna, wierzchni ubiór katolickiego duchownegoʼ — 

zapoż. ze stbłr. sutana, por. błr. sutána, -y ⇐ pol. sutanna, -y (⇐ franc. soutane, włos. 

sotanna ʽspódnica; księża sutannaʼ, por. Brückner 526n.). POLŽ 603: wprost z pol. — War. 

m. sutõnas (Kokie ponai, tokie ir sutonai ʽJacy panowie, takie też sutannyʼ). Z kontaminacji 

wyrazów sutanà ʽsutannaʼ i kaptõnas ʽkaftanʼ miało powstać suptõnas: Šit ir kunigas ilgu 

suptonu vaikščioja (zob. Zinkevičius 1980, 166, Kabašinskaitė 85). 

 sutart̃i, sùtariu, sùtariau 1. ʽumówić się, uzgodnić coʼ, 2. ʽdopasować się (w grze a. 

śpiewie), śpiewać zgodnie, harmonijnieʼ, 3. ʽżyć w zgodzieʼ — jedna z formacji 

prewerbialnych czasownika tart̃i (zob.). Refl. susitart̃i ʽumówić się, uzgodnić coʼ, SD 

«spiknąć się» (syn. susikalbėt). — Drw. sutarmė SD «kontraktowy sposob, zmowa» (sutarmį 

darau «kontraktuię, kontrakt czynię»), sùtartas ʽuzgodniony, umówiony (np. znak)ʼ, 

sutartinaĩ adv. ʽzgodnieʼ, sutartìnė ʽlitewska pieśń zespołowaʼ, sutartìs, -tiẽs f. ʽumowa, 

zgodaʼ, sutartùvės f.pl. 1. ʽzaręczynyʼ (syn. sužadė́tuvės), 2. ʽuczta dla uczczenia zawartej 

umowyʼ. 

 sutemà 3 p.a. ʽzmierzch, zmrokʼ (war. sùtema, sū́tema, sūtemà), lig sutemõs ʽdo 

zmierzchu, do wieczoraʼ, lig sùtemai lub ik sū́temai ts.; pl.t.f. sùtemos, war. sū́temos — 

rzeczownik postwerbalny od vb. cps. sutémti ʽzmierzchnąć sięʼ (zob. témti). 

 sutìkti, sutinkù (war. sutenkù), sutikaũ 1. ʽspotkać, natknąć się na kogo lub co; 

wychodzić na spotkanieʼ, sutinku unt kelio SD «potykam się z kiem» [na drodze], 2. ʽbyć 

zgodnym, zgadzać się, zbiegać się (o poglądach)ʼ, 3. ʽżyć w zgodzie, zgodnie współżyćʼ (Iš 

karto gerai gyvenom, labai sutìkom ʽZ początku żyliśmy dobrze, bardzo zgodnieʼ). Jedna z 

formacji prewerbialnych rodziny tìkti (zob.). — Refl. susitìkti 1. ʽspotykać sięʼ, SD susitinku 

«nagadzam się» (syn. prisitinku), 2. ʽścierać się w boju, potykać sięʼ, susitinku su neprieteliu 

SD «potykam się z nieprzyiacielem». — Drw. susitikinė́ti iter. ʽspotykać sięʼ, nomina: 

susitìkėlis ʽczłowiek spotkany na drodzeʼ, susitiktùvės f.pl. ʽuroczyste spotkanieʼ, sutikė́jas 

ʽkto wychodzi komu naprzeciw, ten co kogoś spotykaʼ (Neturiu aš nei laukėjų, nei sutikė́jų 

ʽNie mam ja nikogo, kto by na mnie czekał albo wychodził mi naprzeciwʼ), sutiktė SD 

«potkanie się z kiem; potyczka, bitwa». 

 sutuoktùvės, -ių 2 p.a. pl.t.f. 1. ʽceremonia ślubna, ślubʼ, 2. ʽweseleʼ — rzeczownik na 

-uvės od neoosn. sutuokt- ⇐ sùtuoktas ʽpołączony węzłem małżeńskimʼ, por. susituõkti 

ʽpobrać się, zawrzeć małżeństwoʼ. Paralele słowotwórcze: vestùvės ⇐ vèstas; priimtùvės ⇐ 

prìimtas. Osobno zob. sántuoka. — Od sutuokt- pochodzą również sutuoktìnis, -ė ʽmałżonek, 
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-nkaʼ oraz sutuoktìniai m.pl. ʽmąż i żona, małżonkowieʼ. 

 sutvãryti, sutvãriju, sutvãrijau stlit., gw. ʽo Bogu: stworzyć, powołać do istnieniaʼ 

(Dievas padarė žmogų, sutvarijo žmogų an savo padabijos ʽBóg stworzył człowieka, 

stworzył człowieka na swe podobieństwoʼ) — z substytucyjnym prvb. su- zapożyczone ze 

stbłr. stvoriti, stvoryti, błr. stvarýcь, stvarú, 3 sg. stvórycь. Akcent lit. stosuje się do 

białoruskiej formy 3 sg. prs. (por. garãdyti, varãžyti, zvãnyti). Mylnie SLA 211: z pol. 

tworzyć. Brak w LEW i ALEW. — War. sufiksalny sutvarė́ti, -ju, -jau (Iš pačėtko Dievas 

sutvarė́jo dangų ir žemę LZŽ ʽNa początku Bóg stworzył niebo i ziemięʼ). NB. LKŽ nie 

zaznacza obcości omawianych czasowników i sugeruje ich prapokrewieństwo z sutvérti 

ʽstworzyćʼ (m.in. DP). — Drw. sutvãrijimas DP ʽstworzenieʼ, sutvãrytoja DP ʽstworzycielkaʼ 

(ob. sutvėrė́jas DP ʽstworzyciel, tworcaʼ, war. sutvertojas SD). 

 svagė́ti, svagiù, svagė́jau przest., gw. ʽwydawać dźwięk, dźwięczeć, brzmiećʼ (Litwa 

pruska). Endzelīns (ME III, 1140) cytuje to jako odpowiednik dla łot. svadzêt, -u, -ẽju 

ʽpobrzękiwać, klekotać (o kawałku żelaza na wozie)ʼ, ale odsyła od razu do pospolitszego 

wariantu o nagłosie zv-: zvadzêt, -u, -ẽju ʽgrzechotać, klekotać (o kawałku żelaza na wozie), 

pobrzękiwać (o monetach w sakiewce)ʼ. W tomie IV, 763 wskazuje dla tego zvadzêt całkiem 

inne comparandum litewskie, mianowicie žvagė́ti, -a, -ė́jo ʽwydawać dźwięk, dźwięczeć, 

brzmiećʼ. Chodzi o czasownik onomatopeiczny, utworzony od wykrz. žvàgt (zob. s.v.). 

Formę svagė́ti trzeba oznaczyć jako sekundarny wariant do zvagė́ti ⇐ žvagė́ti614. W związku 

z tym tracą na wiarygodności spotykane u etymologów zestawienia lit. svag- (przy braku 

*svog-!) z gr. ἠχή f. ʽdźwięk, gwar, hałas, wrzawaʼ lament; pogłoskiʼ (pgr. *u̯ākh-ā-) i łac. 

vāgiō ʽkwilić, płakać, beczećʼ, zob. GEW I, 646n., Chantraine 418, Beekes 2010, 528. 

 sváidyti, sváidau, sváidžiau ʽmiotać, ciskać, rzucaćʼ (war. svaidýti), įsváidyti 

ʽpowrzucaćʼ. Odpowiednik łot. svaĩdît 1. ʽmiotać, rzucać, rozrzucaćʼ, 2. ʽsmarowaćʼ (por. lit. 

svíesti ratùs ʽsmarować dziegciem osie kółʼ)615 — iterativum z suf. -y- i SO svaid- ⇐ *su̯ei̯d-, 

zob. svíedžiu, svíesti. Paralele apofoniczne: dáigyti ⇐ díegti; gráižyti ⇐ gríežti; laižýti ⇐ 

liẽžti. — Drw. svaidrùs ʽszybki, rzutki, bystryʼ, svaidū̃nas ʽkto szasta pieniędzmiʼ. — 

Neoosn. svaidž̓ - (⇐ sváidžiau): sváidžioti ʽrzucaćʼ: Ji svaidžiojo žvilgsnius ʽRzucała 

spojrzeniaʼ (por. láidžioti ⇐ láidžiau, -yti), nomen svaidžienė b.z.a. bot. ʽniezapominajka 

skąpokwiatowa, Myosotis sparsifloraʼ. — Neoosn. svaidy-: svaidỹklė ʽrozszczepiony patyk 

służący do miotania kamieniʼ. — Takie derywaty, jak svaisčioti b.z.a. ʽrzucaćʼ ⇐ *svaisčiau 

z jednej strony oraz sb. svaistỹklė ʽprocaʼ (syn. švaistỹklė) i svaistýtojas ʽmiotaczʼ ⇐ svaisty- 

z drugiej strony wskazują na zanikłe frequentativum na -sty-: *svaistyti ʽmiotaćʼ < *svais-sty- 

< *svaid-sty- (por. frq. švaistýti II, skaistýti).  

 svaigùs, -ì 4 p.a. ʽodurzający (zapach, napój), upajający, zwalający z nógʼ. zwalający z 

nógʼ — prawdopodobnie ze *svai-kus przez perseweracyjną zmianę i̯k > i̯g (paralele: 

kraĩgas, tváigas, vertéiga). Osnowa werbalna svai- jak w svajóti m.in. ʽroić sobie, bredzić; 

błąkać sięʼ; sufiks jak w plèpkus, tùpkus. Inaczej LEW 947: drw. apofoniczny od czas. svíegti 

ʽrzucaćʼ. — Vb. denom. svaĩgti, svaigstù (war. svaikstù), svaigaũ ʽodurzać się, upajać się, 

tracić przytomnośćʼ, galvà svaĩgsta ʽkręci się w głowieʼ, svaigstu SD «zapamiętywam się, 

odchodzę od rozumu», pasvaigstu SD «głupieię» (syn. padūkstu), pasvaigįs SD «głupi» (syn. 

durnas, padūkįs). Od tego caus. svaigìnti ʽpowodować chwilową utratę świadomości, 

odurzać, zamraczaćʼ, pasvaiginu kų SD «głupiem czynię» (syn. padūksinu). Nomina postvb.: 

 
614 LEW 946n. łączył svagė́ti z jednej strony z saũgti/saũkti ʽśpiewać przeciągle wysokim głosemʼ (hipoteza v-

mobile?), z drugiej strony ze suõkti ʽśpiewać, szczebiotać – o słowiku; kląskaćʼ (apofonia au ⇒ uo). 
615 W kwestii stosunku znaczeń ʽbić, uderzaćʼ i ʽsmarowaćʼ por. paralelę w postaci tèpti 1. ʽsmarowaćʼ, 2. ʽbić, 

uderzaćʼ, odpowiadającego scs. teti ʽbić, tłucʼ.  
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pasvaigėlis SD «głupiec», pasvaigimas SD 1. «zapamiętywanie się», 2. «głupstwo» (syn. 

durnybė, padūkimas), svaigalaĩ m.pl. ʽnapoje wyskokowe, alkoholoweʼ, svaigesỹs 

ʽodurzenie, upojenieʼ, svaigulỹs ʽodurzenie, zamroczenieʼ.  

 sváinis, -io 1 p.a. 1. ʽbrat żony a. mężaʼ, 2. ʽmąż siostry żony, szwagierʼ. War. akc. 

svainỹs 3 p.a., svaĩnis 2 p.a. Odpowiednik łot. svaĩnis a. svains ʽbrat żony; mąż siostryʼ. 

Forma żeńska sváinė ʽsiostra żony, szwagierkaʼ, łot. svaîne (zob. Buivydienė 1997, 129, 

178n.). Możliwe, że sváinis nie jest tu formą pierwotną, lecz wtórną, zmienioną z 

trójzgłoskowego *savaĩnis przez synkopowanie przedakcentowego -a-. Co do sufiksu por. 

gentaĩnis ⇐ géntis a. gentìs; tė́vainis a. tėvaĩnis ⇐ tė́vas. Akut byłby więc objawem 

kompensacyjnego wzdłużenia po zmianie sekwencji *savai w *svai-. Por. stlit. príetelius 

ʽprzyjacielʼ z *prijẽtelius; dla sylaby posttonicznej por. np. gw. páima ʽzabiera, bierze z 

sobąʼ z *pãjima. Mamy tu więc derywat od zaimka dzierżawczego sãvas, sãvo ʽswójʼ (zob.). 

Jego etymologicznym znaczeniem było ʽswojak, der Eigene, należący do rodzinyʼ. Būga, RR 

III, 318 wychodzi od adi. *sváinas ʽswójʼ jako rzekomego refleksu pie. *su̯oi̯-no- ⇐ *seu-, 

*se- (por., stwn. swein ʽsługa, pastuchʼ oraz stpr. swais ʽswój, der Seineʼ, scs. svojь ts.), ale 

pozostawia lit. akut bez wyjaśnienia. Podobnie LEW 947n., który za Būgą (l.c.) poprawia 

zapis Kurschata †svaĩnis na sváinis i który wychodzi od praformy *su̯oi̯-ni-. BSW 294n. daje 

rekonstrukcję *su̯ai̯ni̯a- i akutu nie komentuje; do stwn. swein dołącza paralelę nordycką: 

stisl. sveinn ʽchłopiec, sługaʼ (zob. też Falk-Torp 1911, 1213n., Bjorvand-Lindeman 2007, 

1095n.). Do lit. akutu odniósł się teraz ALEW 995n., pisząc że można ten szczegół objaśnić 

dwoma czynnikami: po pierwsze obecnością spółgłoski laryngalnej w strukturze derywatu 

(praforma *su̯oi̯-h3n-ii̯eh2-), po drugie intrabałtycką derywacją typu vṛddhi od osnowy, którą 

należy dopiero rozpoznać. Dla sufiksu o formie *-h3n- wskazano paralelę w postaci orm. 

k̒ eni ʽsiostra mężaʼ. 

 sváitėti, sváičiu (war. sváitėju), sváitėjau ʽmajaczyć w gorączce, bredzić, mówić 

głupstwa; błąkać sięʼ — vb. denominativum do zanikłego sb. *svaita = svai̯-ta ʽmarzenie, 

majakʼ. Jego osnową był ten sam pierwiastek, co w svajóti (zob.). Inaczej LEW 947: 

rekonstrukcja pie. *su̯oi̯-t-. — Neoosn. svaič̓ -: sváičioti ʽmajaczyć, fantazjować, bredzićʼ. 

War. v-mobile: sáičioti (por. sõtas ob. svõtas). 

 svajóti, svajóju, svajójau 1. ʽmarzyć, roić sobie; mówić głupstwaʼ, 2. ʽbłąkać sięʼ. 

Odpowiednik łot. svajât ʽmówić głupstwa, pleść, zmyślaćʼ. Niejasne. Teoretycznie svaj-V 

może być alternantem na SO do prymarnego *svej-V, por. pdg. *su̯ei̯-V (prs. *svejù), *su̯ii̯-

V (prt. *svijaũ), *su̯ī-C (inf. *svýti), oparty być może na pie. *su̯ei̯H-/*su̯iH- (transponat 

wzorowany na typie lit. grajóti ⇐ grejù, skrajóti ⇐ skrejù). LEW 948 na podstawie paraleli 

grajóti ⇐ griẽti postuluje raczej derywację od zanikłego czas. *svieti. Wątpliwa jest analiza 

*svai-joti, figurująca w GJL II, § 587. — Drw. svajà ʽmarzenieʼ, też c. ʽten, kto mówi jak 

rozmarzony, nieprzytomny, jak przez senʼ (⇒ svajìngas ʽrozmarzonyʼ). — Neoosn. svajo-: 

svajõkas ʽwłóczęga, obibok, leńʼ, svajõklis ʽmarzyciel; kto mówi głupstwaʼ (por. klajóti ⇒ 

klajõklis), svajõnė ʽmarzenieʼ (por. vajóti ⇒ vajõnė), svajótojas ʽmarzycielʼ (por. galvóti ⇒ 

galvótojas). Osobno zob. svaigùs. 

 svarbà 4 p.a. 1. ʽważność, waga, znaczenie, doniosłość czegoʼ (didelės svarbõs 

reikalas ʽsprawa wielkiej wagiʼ), 2. gw. ʽciężar; przedmiot ciężkiʼ (Medis savo svarbà linksta 

ʽDrzewo ugina się pod własnym ciężaremʼ). Przykład wyjątkowego użycia suf. -ba w 

derywacji dewerbalnej, mianowicie dla wytworzenia abstractum od prymarnego czas. svert̃i 

intr., tr. ʽważyćʼ. Znacz. etym. ʽważenieʼ lub ʽbycie ważkim, ciężkimʼ. Paralela: paliáuba ⇐ 

paliáuti. Zob. GJL II, § 380. — Drw. svarbùs, -ì (war. svárbus, -i) 1. ʽważny, ważkiʼ, np. 

svarb̃ios žìnios ʽważne wiadomościʼ, 2. gw. ʽciężkiʼ (Rugių varpos svarb̃ios ʽCiężkie są 

kłosy żytaʼ). Od svarbùs pochodzi vb. denominativum svarbė́ti ʽstawać się ważnym, 
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zyskiwać na znaczeniu; robić się cięższymʼ, svárbinti 1. ʽważyć w ręku, sprawdzać, czy coś 

jest ciężkieʼ, 2. ʽuważać za ważneʼ. 

 svarstýti, svarstaũ, svarsčiaũ 1. ʽważyć na wadzeʼ, 2. przen. ʽzastanawiać się, 

rozważać, rozpatrywać (prośbę), omawiać, oceniać (rozprawę)ʼ, SD išmoniu kų svarstau 

«dyszkuruię» [ʽrozprawiamʼ], svarstau širdij «rozważam», 3. ʽcoś ciężkiego podważać 

dźwignią, podważywszy wyrwać, ruszyć z miejsca coś ciężkiegoʼ, 4. ʽkarczowaćʼ, 5. 

ʽrozwieszać, np. pranie na płocieʼ, 6. ʽhuśtać, kołysać czymʼ; refl. svarstýtis DP ʽwieszać sięʼ 

— 1° analiza synchroniczna: svar-stý-ti, frq. z suf. -sty- i SO svar- ⇐ sver-, por. svert̃i 

ʽważyć ciężarʼ, 2° analiza diachroniczna: svarst-ý-ti, caus. z suf. -y- i neopierwiastkiem na 

SP/SO svarst- ⇐ svirst-, por. svìrsta ʽzawisa, zwisa, scil. na wadzeʼ. Por. SP/SE: svérdėti 

ʽchwiać się, kołysać sięʼ. Znacz. etym. ʽzawieszać w celu zważenia czegoʼ. Paralele s.v. 

barstýti, tvárstyti, žarstýti. Refl. svarstýtis ʽchwiać się, kiwać się; być w chwiejnym 

położeniu, stanie (o pogodzie, zdrowiu)ʼ. Odpowiednik łot. svā̦̀ rstît ʽważyć w ręce; podważać 

dźwigniąʼ; z innym sufiksem: svãrîtiês ʽwahać się, schwankenʼ (por. Derksen 1996, 313). — 

Neoosn. svarst-: svarstausi SD
1 «zawieszam się» (syn. karstausi), SD «uważam się» 

[ʽprzechylić się, stracić równowagęʼ] (syn. nusisveriu). Nomina postverbalia: svars̃tis, -sčio 

m. ʽodważnik na wadze; ciężarek u sieci, grąz; obciążnik w zegarze stojącym lub wiszącymʼ, 

svarstìs a. svars̃tis, -ies f. ʽżuraw studziennyʼ (syn. svìrtis, -ies), svars̃tys f.pl. ʽszale wagi, 

wagaʼ. NB. Drogą wymiany neosuf. -stis na -tis powstał war. svart̃is ʽodważnikʼ (inaczej ŽD 

328: suf. *-tja-). Paralele: ram̃stis ⇒ ram̃tis; sámstis ⇒ sámtis. — Neoosn. svarsty-: 

svarstyklė SD «waga, naczynie do ważenia» (syn. svaras), svarstỹklės f.pl. ts., svars̃tymas 

ʽomawianie, rozpatrywanie (sprawy)ʼ, svarstytùvai m.pl. ʽbezmian, waga bez szalʼ. Por. łot. 

svārstība ʽchwiejność, niestałość, zmiennośćʼ.  

 svavãlė 2 p.a. gw. ʽswawolaʼ — zapoż. z błr. svavólle, -ja n. War. svavalià 2 p.a. (m.in. 

CHB) ⇐ stbłr. svavolja, svovolja, pol. swawola (por. SLA 211, LEW 950, POLŽ 603; brak w 

ALEW). Osobno zob. savìvalė i svavalñas. — Vb. denom. svavaliáuti ʽswawolićʼ, war. 

svavalióti. Obok tego svavãlyti, -iju ts. ⇐ błr. svavólicь. -lju. 

 svavalñas, -à 4 p.a. gw. ʽswawolnyʼ — zapoż. ze stbłr. svavolьnyj (błr. svavólьny), pol. 

swawolny (POLŽ 603n.). Zob. też svavãlė. — Drw. svaválnykas (svaválninkas) ʽswawolnik, 

człowiek uparty, nieposłuszny, lekkomyślnyʼ ⇐ stbłr. svovolьnikъ, błr. svavólьnik, pol. 

swawolnik (POLŽ 604). 

 svẽčias, -ià 4 p.a. adi. ʽcudzy, obcyʼ. Sb. m. svẽčias, -io 4 p.a. 1. ʽgość, osoba przybyła 

w gościnę, w odwiedzinyʼ, 2. ʽczłowiek obcy, postronnyʼ, 3. przen. ʽpierwszy lub ostatni 

snop skoszonego żytaʼ — drw. na -i̯a- od osnowy svet- jak w svetỹs ʽgośćʼ 4 p.a., gen.sg. 

svẽčio, voc.sg. svetỹ (gw. svetè < *sveti̯e), nom.pl. svečiaĩ. Fem. svečià 4 p.a. gw. ʽgość-

kobieta, gościaʼ. Odpowiednik łot. svešs adi. ʽobcyʼ, sb. m. ʽgośćʼ. Dotąd było analizowane 

jako *su̯e-t-i̯o-, czyli jako drw. od osnowy zaimkowej *su̯e- ʽswójʼ, znacz. etym. ʽosobliwy, 

szczególnyʼ. Por. gr. ἔτης m. ʽkrewniak, powinowaty, swojakʼ (*su̯e-tās), WSO scs. svatŭ 

ʽpośrednik przy zawieraniu małżeństwaʼ (*su̯ō-to-). Zob. LEW 950, 952 (znacz. etym. 

ʽbędący sam dla siebie, für sich seiendʼ), ALEW 999. Dla wywodu lit. sve- z pie. *su̯e- brak 

jest jednak oparcia, ponieważ odpowiednia osnowa nie ma kontynuacji w bałtyckim zaimku, 

zob. sãvas. Punktem wyjścia dla nowego tłumaczenia niech będzie założenie, że svetỹs 

pochodzi ze zmiany *svatỹs, czyli że ma takie -e- z -a-, jak np. wyrazy dvejì, kremzlė,̃ 

želektỹs. Osnowę pb. *su̯at- można objaśnić jako refleks cps. *su-at- (usunięcie hiatu przez 

konsonantyzację u > u̯), to z ie. *su.at- < pie. *h1su.át- < (zanik lrg. w II członie złożenia) 

*h1su-h2át- < *h1su-h2ét-, znacz. etym. ʽten, kto przychodzi w dobrych zamiarachʼ (w 

odróżnieniu np. od wroga), por. wed. su-kṛ́t- ʽdobrze czyniącyʼ, su-mánas- ʽmający dobre 

zamiaryʼ. Człon werbalny do pwk. pie. *h2et(H)- ʽiść, podążaćʼ, por. wed. atasi ʽwędrujeszʼ 
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(LIV
2 273), łac. annus m. ʽokres rocznyʼ < *at-no- (oskij. umbr. akno-), goc. aþnam dat.pl. 

ʽannisʼ. Jako tertium comparationis nasuwa się tu wed. átithi- m. ʽgośćʼ = aw. asti- m. ts., 

drw. na -i- od *atitā- f. < pie. *h2eth1-teh2- ʽwstąpienie, wejście, das Hineingehenʼ (EWAIA I, 

58). — Drw. svetaĩnė ʽpokój gościnny, salonʼ, svẽtimas (zob.), svetìngas ʽgościnny, lubiący 

gościʼ (⇒ svetingùmas ʽgościnnośćʼ), svetystà gw. ʽpokrewieństwoʼ, svetur ̃ adv. ʽpoza 

domem, wśród obcych, na obczyźnie, za granicąʼ (por. adv. kur ̃ oraz formant -ur w kitur)̃. 

Cps. svetnaudà c. ʽegoistaʼ (por. naudà), svetnorà ʽchciwiecʼ (dosł. ʽpożądający cudzegoʼ, 

por. norė́ti, syn. svetimnõris). — Vb. denom. 1. svečiáuti ʽprzyjmować gości; być gościem, 

być w gościnieʼ, 2. svečiúoti a. svečiúotis ʽbyć gościem u kogoś, gościćʼ, 3. pasisvetinė́ti 

ʽpobyć czas jakiś w gościachʼ. 

 sveĩkas I, -à 4 p.a. 1. ʽzdrowy, odznaczający się zdrowiemʼ, 2. ʽkorzystny dla zdrowiaʼ, 

3. ʽcały, wszystek, zupełny, w całości, niepokawałkowanyʼ, 4. ʽnietknięty, ocalałyʼ, 5. ʽnie 

zepsuty, nie spróchniałyʼ, 6. ʽrozsądny, trzeźwy, rozumnyʼ. SD też «zbawienny» (syn. 

ižganus), geras, sveikas kūnas iš prigimimo SD «kompleksia». sveikų̃ sveĩkas ʽbardzo 

zdrowy, całkiem zdrowyʼ. Odpowiednik łot. svèiks, sveĩks ʽzdrowy; nietkniętyʼ. Oboczny 

dyftong ie ukazuje się w war. sviẽkas, -à ZTŽ, a ten ma odpowiednik w łot. sviêks (por. 

kriẽkti ob. kreĩkti; šievà ob. šeivà). — Brak jest alternantów apofonicznych †svik-, †svaik-. 

W ujęciu LEW 950 sveĩkas jest refleksem złożenia *su- + *eikas, dosł. ʽtaki, któremu dobrze 

idzie, dobrze się wiedzieʼ (por. eĩti). Rekonstrukcja laryngalistyczna: *h1su.ei̯ko- z *h1su-

h1ei̯-ko- (por. NIL 222 i 241, przyp. 11, ALEW 997). Petit 2010, 16 dopuszcza rekonstrukcję 

*h1su-u̯ei̯k-, czyli z *u̯ei̯k- ʽsiła, moc, Stärkeʼ (por. veĩkti) w II członie. Brak refleksu 

†su.vei.kas (por. -v- uwarunkowane hiatem laryngalnym w formie bùvo) można 

wytłumaczyć zanikiem spółgłoski lrg. w kompozycji (II człon złożenia). Co do tego 

szczegółu zob. svẽčias. — Również scs. sŭdravŭ ʽzdrówʼ < psł. *sŭ-dorvŭ uchodzi za 

złożenie z pie. członem *h1su- ʽdobry, dobrzeʼ (etymologia Baudouina de Courtenay, zob. 

REW I, 450). — Drw. bẽsveikas (zob.), nesveĩkas ʽniezdrówʼ (DP ʽszkodliwyʼ), sùsveikas gw. 

ʽcałkiem zdrówʼ, sveikatà (zob.). Cps. sveikamãrija ʽzdrowaśka, modlitwa zaczynająca się 

od słów: Zdrowaś Mariaʼ (Visa bažnyčia giedojo sveikamariją ʽCały kościół śpiewał 

Zdrowaś Mariaʼ), ze zrostu sveika, Marija! (por. Urbutis 1978, 295). — Vb. denom. 1. 

sveikė́ti, -ė́ju (war. sveikiù, 3 os. sveĩki a. sveĩkia), -ė́jau ʽzdrowieć, być zdrowymʼ, refl. 

nesisveikė́ti ʽnie czuć się zdrowym, nie czuć się dobrzeʼ (zwykle w formie impers. 3 os.: 

Atsikėliau, ale nesisveĩkia: galva sopa ʽWstałem, ale nie czuję się dobrze, głowa boliʼ), 2. 

sveĩkti, sveikstù, sveikaũ inchoat. ʽzdrowieć, wracać do zdrowiaʼ, SD sveikstu a. pasveikstu 

«wzmagam», DP ʽozdrowieć, być uzdrowionymʼ, 3. sveikúoti ʽbyć zdrowym, czuć się 

zdrowymʼ (Kaip besveikúoji?), nesveikúoti ʽczuć się niezdrowym, niedomagaćʼ, refl. 

sveikúotis ʽwychodzić na zdrowie – o spożywanych potrawachʼ (Gal tau bulbės ir svaikãvos, 

kad tep pariebėjai ʽTobie chyba kartofle wyszły na zdrowie, skoro tak przytyłeśʼ). Por. 

jeszcze pasviẽkti, -sviekstù, -sviekaũ ZTŽ ʽwyzdrowiećʼ. 

 sveĩkas II, -à ʽWitaj! Bądź zdrów! Bywaj zdrów!ʼ — pozdrowienie wypowiadane przy 

powitaniu i przy pożegnaniu, por. Sveikas atėjęs/atvykęs! ʽWitaj!ʼ Sveikas drūtas, brolau! 

ʽWitaj bracie! Cześć bracie!ʼ Sveikì! ʽWitajcie!ʼ Lik/pasilik sveikas! ʽBądź/zostań zdrów!ʼ 

Zob. etymologię s.v. sveĩkas I. — Vb. denom. atsisvéikinti ʽpożegnać sięʼ, pasisvéikinti 

ʽprzywitać sięʼ, svéikinti ʽpozdrawiać; witać; gratulować czegoʼ, refl. svéikintis ʽwitać sięʼ (⇒ 

svéikinimai m.pl. ʽpozdrowienia, gratulacjeʼ). Neoosn. sveikin-: stlit. sveikinoti, -ju, -jau 

ʽpozdrawiaćʼ: Jobą gentys sveikinoja, avis ir auksą jam dovanoja MŽ 4399 ʽJoba wracającego 

do zdrowia krewni pozdrawiali, owce i złoto przynosili mu w darzeʼ. Por. dairinoti, mėginoti. 

 sveĩkas III, -à 4 p.a. zaimek 2 os. ʽtyʼ, por. wsch.-lit.: O sveikas kur važiuosi? ʽA ty 

dokąd jedziesz?ʼ. Ką dabar sveikas bedarysi? ʽCo teraz zrobisz?ʼ. Kas sveikas per vienas, 
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kad taip kalbi? ʽKim ty jesteś, że tak [takie rzeczy] mówisz?ʼ (dosł. ʽKtoś ty za jeden...ʼ). Aš 

sveiką pirmą sykį matau ʽJa cię widzę po raz pierwszyʼ. Por. Būga, RR I, 124. Zob. 

etymologię s.v. sveĩkas I. 

 sveikatà 2 p.a. ʽzdrowieʼ — abstractum na -atā- od przym. sveĩkas ʽzdrowyʼ. Por. 

gyvatà ⇐ gývas. War. sviekatà ZTŽ. — Od zwrotu przyimkowego be sveikãtos ʽbez 

zdrowiaʼ pochodzi sb. besveikãtis, -čio ʽczłowiek wątły, chorowityʼ (⇒ besveikãtė ʽbrak 

zdrowia, niedomaganieʼ). Inne drw.: sveikatìngas ʽzdrowy, odznaczający się dobrym 

zdrowiemʼ, sveikãtnamis neol. ʽsanatoriumʼ (dosł. ʽdom zdrowiaʼ, por. namaĩ). — Vb. 

denom. 1. sveikãtytis refl. ʽzdrowieć; czuć się zdrowymʼ, prisisveikãtyti ʽstracić zdrowieʼ, 2. 

sveikatúoti ʽzdrowiećʼ, refl. sveikatúotis ʽmieć się, czuć sięʼ (Kaip gerai sveikatúojies?), 

ʽpracować ze wszystkich sił, wysilać się; wymiotować; psuć powietrzeʼ. 

 svẽkras 2 p.a. ZTŽ ʽświekier, ojciec męża, teśćʼ, czyt. sviãkras — zapoż. z błr. svëkar, 

-kra (gw. svjakór), por. ros. svëkor, -kra. Młodsze war. sviõkras a. sviõkris ZTŽ. Brak w LKŽ. 

Zob. też svekraukà. 

 svekraukà 2 p.a., gen.sg. svekraũkos LZŽ ʽświekra, matka męża, teściowaʼ, czyt. 

sviakraukà — zapoż. z błr. svjakróŭka, -i (drw. na -ka od svjakróŭ, gen.sg. svekryvé 

ʽświekraʼ). — War. svekrūkà, -ū̃kos ZTŽ ts., czyt. sviakrūkà, ⇐ błr. svjakrúxa, -i. Brak w 

LKŽ. Por. svẽkras. 

 svélti, svelù, sviliaũ gw. 1. intr. ʽpalić się bez płomienia, tlić sięʼ, 2. tr. ʽopalać, osmalać 

(ubitą świnię nad ogniem)ʼ. Odpowiada łot. svel̂t2, sveļu, svēlu tr. ʽopalać, osmalaćʼ, intr. 

ʽżarzyć sięʼ. Do pie. *su̯elH-/*su̯ḷH- ʽtlić się, palić sięʼ, por. stang. swelan ʽropieć, obieraćʼ, 

SO stwn. swellen intens. ʽpalić się, płonąćʼ (*su̯ol-éi̯e-), gr. εἵλη obok ἕλη ʽciepło słoneczneʼ 

(*su̯el-ā-). Zob. LEW 951, IEW 1045, Stang 1972, 57, LIV
2 609 (pie. *su̯el-), GEW I, 458n., 

Beekes 2010, 385 (pie. *suel(H)-). — Zwraca uwagę brak lit. nominów o osnowie svel-. Za 

to por. łot. svelm̃e ʽżar węgli; para; spaleniznaʼ (zapoż. łotewskie w lit. svelmė b.z.a. ʽgorąco, 

upałʼ), ⇒ svęlm̃aîns ʽżarzączy się, rozżarzony; siarczysty – o mrozieʼ), sveļš ʽgorący, 

palącyʼ, svęlu gaiss ʽsiarczysty mrózʼ, svęluoņa ʽgorąco, żar; wielki upał; silny mróz; wielki 

pośpiech; gwałtowny wybuch żywiołowych uczućʼ, svęluôšs ʽgorący, kipiący; ostry, 

przenikliwyʼ (svęluoši adv. ʽmocno, silnieʼ), svęluôts ʽgorący; żarliwy; nagłyʼ (svęluôt(i) adv. 

ʽgorąco; nagle, prędko; bardzo, silnieʼ). — WSE *svēl-: łot. svèle2 ʽżar, ciepłoʼ (saules svēle, 

krāsns svēle), war. svēls, ⇒ svēluôt ʽżarzyć sięʼ); svēļaîns ʽrozżarzony, gorącyʼ. — SZ svil-: 

svìlti (zob.). — SO sval-: brak refleksów werbalnych. Nomina: lit. į́svala ʽstan zapieczenia 

się paździerzy lnuʼ (Kai linai turi į́svalą, gali pašėlti, čystai neišbrauksi), poza tym tylko łot. 

svala a. svals ʽpara, dymʼ, svaluots ʽgorący, wrzącyʼ, svaluoti a. svaluoši adv. ʽnagle, prędko; 

bardzoʼ. Możliwe, że należą tu jeszcze litewskie nazwy rzeczne o osnowie Sval-: Svalė,̃ 

Svalià (por. Vanagas 323), ⇒ n.m. Pasvalỹs (pol. Poswol), por. Būga, RR III, 929. 

 svem̃bti, svem̃bia (war. svem̃ba), svem̃bė żm. 1. ʽboleć ciągle, w tym samym natężeniu 

– o zębach, stawachʼ (Dañtį svem̃bia ʽBoli [mnie] ząbʼ), war. svem̃pti (Są́narius svem̃pa – 

bus oro atmaina ʽŁamie w kościach, będzie zmiana pogodyʼ), 2. ʽnatrętnie prosić, 

pochlipującʼ. Osnowa svemb- wygląda jak neopierwiastek wyodrębniony z prs. infigowanego 

*sve-m-ba od *svebti, por. glem̃bti, kem̃pti, stem̃bti. — Drw. svem̃bė 1. ʽdługotrwały 

dokuczliwy ból (zwykle zębów)ʼ, war. svem̃pė, 2. ʽpleśniawka, choroba błony śluzowej w 

jamie ustnej oseskaʼ. — SO svamb-: svam̃balas ʽpion, ciężarek zawieszony na sznurku, 

służący do ustalania kierunku prostopadłego; ciężarek u sieci, grązʼ, ⇒ vb. denom. 

svambaliúoti ʽkołysać się, powiewać; merdać ogonemʼ; svambùs ʽciężkiʼ (Ąžuolas 

svambèsnis už uosį, o skroblas iš visų svambiáusias ʽDąb jest cięższy od jesionu, a grab ze 

wszystkich jest najcięższyʼ), cps. svambabam̃bis peior. ʽkto ma wielki brzuchʼ (por. bámba). 
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— SZ svimb-: svimbúoti ʽrozkołysać (np. kamień w ręku); zataczać się – o pijanymʼ, 

svim̃burti ʽkołysać się, kiwać czym, zwisać, dyndać, machać (ręką)ʼ. Nomina: svimba 

ʽpewna roślinaʼ, svim̃balas żartobl. ʽpenisʼ, ⇒ svim̃baliuoti «svambaliuoti» (zob. wyżej). Ze 

względu na brak alternantów †sveb-, †svab- dalsze objaśnienie pozostaje niepewne. 

Wziąwszy pod uwagę składnik znaczeniowy ʽrzucać, machać, kołysaćʼ, widoczny przy 

formach na SO, można szukać powiązania z pwk. pie. *su̯ep-/*sup- ʽrzucać, miotaćʼ (zob. 

IEW 1049. Zob. hasło sùpti. Inaczej LEW 948 (s.v. svambùs), który – za ME III, 1150 – 

zestawiał lit. svemb-/svemp- z łot. svempt, -pju, -pu ʽiść ociężale, nieporadnie, z trudem się 

poruszać; nieporadnie uderzaćʼ, svèmpis ʽczłowiek krępy i tęgiʼ i dalej, przy założeniu 

rozszerzenia *-p-, z pie. *su̯em- ʽporuszać sięʼ. Por. IEW 1046: *su̯em- ʽsich bewegenʼ (z 

uwagą: w germańskim przeważnie ʽpływaćʼ, por. stwn. ags. swimman). 

 svėpúoti, svėpúoju, svėpavaũ gw. ʽciężko, głęboko oddychać, dyszećʼ. War. v-mobile: 

sėpúoti (por. sáičioti ob. sváičioti), np. Sėpãvo, sėpãvo, žiūriu – jau ir nesėpúoja ʽDyszał, 

dyszał, patrzę [a on] już nie dyszyʼ. Za Būgą, RR II, 467 uważa się za spokrewnione z łot. 

svêpêt ʽokadzać, wędzićʼ, svêpinât ʽdezynfekować przez okadzanieʼ (svêpji ʽsadze w 

kominieʼ, svêplis ʽkawałek smolnego drewnaʼ), por. LEW 951. Dalszy wywód niepewny. 

Mało przekonujące jest nawiązanie svėpúoti do psł. *sopěti ʽgłośno oddychaćʼ i *sapati 

ʽciężko oddychaćʼ (słń. sápati, pol. sapać) u Borysia 538. Zob. REW II, 695, s.v. sopétь. — 

Zagadkowy jest war. z dyftongiem: svéipelėti ʽo umierającym: ciężko oddychać, rzęzićʼ. 

 svėrė ̃ 4 p.a. gw. bot. ʽrzodkiew świrzepa, Raphanus raphanistrumʼ (chwast o żółtych 

kwiatach, rosnący w jęczmieniu, owsie, lnie). W gwarach svėrė ̃oznacza też inne zewnętrznie 

podobne rośliny, por. za LKŽ: 1. ʽgorczyca polna, ognicha, Sinapis arvensisʼ, 2. ʽlnicznik, 

Camelinaʼ, 3. ʽpszonak drobnokwiatowy, Erysimum cheiranthoidesʼ, 4. ʽgorczycznik, 

Barbaraeaʼ, 5. ʽkapusta rzepak, Brassica napusʼ, 6. ʽrzepik, Agrimoniaʼ. Odpowiednik łot. 

svẽres f.pl. ʽstulisz lekarski, Erysimum officinaleʼ. Całkiem odosobnione (ŽD 74). Bez 

objaśnienia tak w LEW 951, jak i w ME III, 1153. Z uwagi na obecność pewnych wyrazów z 

formantem -p- (zob. ŽD 297) można suponować skrót morfologiczny ze *svėrepa, *svėrepė, 

co było zapożyczeniem ze stbłr. sverepa ʽkobyła, klaczʼ, przen. ʽrzodkiew świrzepaʼ. Zob. też 

sviriẽpė. 

 svert̃i, sveriù, svėriaũ 1. tr. ʽważyć ciężarʼ (SD «ważę co wagą»), 2. tr. ʽwieszać na 

żerdzi do schnięciaʼ, 3. tr. ʽpodważać dźwignią, wyważać coʼ (Svert̃i ãkmenį), 4. intr. 

ʽważyć, mieć ciężar, mieć wagęʼ, 5. przen. ʽbyć ważnym, istotnym, coś znaczyćʼ. War. 

svérti, sveriù, svė́riau. Cps. nusvert̃i ʽprzeważyć (na wadze)ʼ, przen. ʽzdecydowaćʼ, pasvert̃i 

ʽzważyć, ustalić wagę; podważyć (dźwignią), podnieść i osadzić (np. na belkach); powiesić 

(na płocie, kołku)ʼ, pérsverti ʽprzeważyćʼ, persveriu kitų SD «przeważam co, kogo», užsvert̃i 

ʽzawiesić przerzuciwszy, zarzucić (ubranie na żerdź), przewiesić (płaszcz, buty) przez 

ramięʼ. Refl. nusisvert̃i ʽprzechylić się, wychylić się, schylić sięʼ, užsisvert̃i ʽzawiesić coś 

sobie przerzuciwszy (przez ramię, przez plecy); wesprzeć się, oprzeć się o coʼ, užsisveriu unt 

ko SD «polegam na kiem». Odpowiednik łot. svērt, sveŗu, svēru ʽunosić za pomocą dźwigni, 

podważać, ważyćʼ, też intr. ʽmieć wagę, ważyćʼ. Do pie. *(s)u̯er- m.in. ʽzawieszać do 

zważeniaʼ (IEW 1150, s.v. 1 u̯er-) lub *h2u̯er- intr. ʽwisieć, zwisaćʼ (LIV
2, 290), por. goc. 

swers ʽpoważanyʼ, stwn. swār ʽważki, ciężkiʼ (? łac. sērius ʽpoważny, surowyʼ). Zob. też 

LEW 949, 951, ALEW 998, de Vaan 556. — Formacja prs. z suf. -d-: sverdu SD «chwieię się» 

(syn. siūruoju), «potaczam się» (syn. sverdinėju), < *su̯er-dhe-. W postaci odnowionej: gw. 

sverdžiù (3 os. sverd̃i a. sverd̃žia). Paralele: érdėti, mérdėti, skéldėti. — Neoosn. sverd-: 

svérdėti ʽchwiać się, tracić równowagę, słaniać się, chylić się na stronę, kołysać sięʼ (3 os. 

prs. svérdi a. svérda, svérdėja), war. sverdė́ti ts. (3 os. prs. sverd̃i a. sverd̃a, sverd̃žia, 

sverdė́ja); sverdinė́ti ʽchodzić zataczając się, słaniając się (np. o pijanym)ʼ, sverdinėju SD
1 
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«chlustam się» [ʽbiczować się, chłostać sięʼ, SPXVI], ⇒ sverdinėjimas SD
1 «zachwienie»; 

svérdyti ʽpodważać (np. kamień), refl. išsisvérdyti ʽwychylić się z oknaʼ. — Neoapofonia SP 

sverd- ⇒ SZ svird-: svirdénti ʽsłaniać się, kołysać się, chybotać sięʼ (Šlapelis 501), svirdė́ti 

ʽkołysać się, dyndać – o strzemionach u siodłaʼ (dajna), svirdinė́ti ʽchodzić zataczając sięʼ, 

svird̃inti ʽiść kołysząc się na bokiʼ. Do tego *svirdulys, które dało osnowę vb. denom. 

svirduliúoti ʽiść kołysząc się na bokiʼ (Svirduliúoja čia į kairę, čia į dešinę ʽSłania się / 

kołysze się to w lewo, to w prawoʼ). Paralele apofoniczne: SP verd- (vérda) ⇒ SZ vird-: 

virdulỹs, od tego virduliúoti; SP merd- (mérda) ⇒ SZ mird-: mirdinė́ti, mirdýti. — WSE 

svėr-: svėriaũ (prt.), drw. łot. svēre ʽżuraw studzienny w formie dwuramiennego drągaʼ, 

svēriêns ʽcios, razʼ. — SZ svir-: svìrti (zob.). — SO svar-: svarstýti (zob.). Nomina: svarà a. 

svãras ʽciężar, odważnik kładziony na szalę wagiʼ, SD svaras «waga, naczynie do ważenia» 

(syn. svarstyklė), SD «gwicht, waga szalna», pirk̃ti po svãrą a. pirk̃ti svãrais ʽkupować co na 

wagęʼ, svarbà (zob.), svarč̃iai m.pl. 1. ʽramiona u wagiʼ, 2. ʽciężarki obciążające sieć 

rybacką, grązyʼ, svarliaĩ m.pl. ʽgrązyʼ, svart̃is ʽdrąg do podważania, dźwignia; żuraw 

studzienny; ciężarek, grąz u sieci; jednostka wagiʼ, svarùs (⇐ svarà, svãras) ʽciężki; ważny, 

znaczący, doniosłyʼ, SD «ważny, wagę dobrą maiący» (⇒ svariaĩ adv. ʽznacznie, znaczącoʼ). 

— WSO svor- < *su̯ār-: svõris ʽwagaʼ (war. v-mobile: soris, por. svõtas > sõtas), svoraĩ 

m.pl. ʽciężarki u wagiʼ. 

 svėt̃astis, -ies 1 p.a. f. przest. 1. ʽsakramentʼ, 2. ʽrzecz święta, świętośćʼ — zapoż. ze 

stbłr. svjatostь (svetostь), por. błr. svjátascь, -i (SLA 211, LEW 951). W tym samym znaczeniu 

używa się polonizmu šveñtastis (zob.). 

 svẽtimas, -à 3 p.a. ʽcudzy, obcy, postronnyʼ, SD
1 «cudzy; nieznajomy; obcy», su 

svetimu nusidemi SD
1 «cudzołożę», su svetimu nusidėjimas SD

1 «cudzołostwo» — 

przymiotnik utworzony neosuf. -ima- od svet- jak w svẽčias (zob.). W kwestii neosufiksu 

por. z jednej strony art̃imas ʽbliskiʼ ⇐ adv. artì, z drugiej strony typ tìkimas ⇐ prs. tìki s.v. 

ìštikimas. — Sb. m. svẽtimas 1. ʽczłowiek obcy, nieznajomy, nie swójʼ (syn. svetimàsis, -óji), 

2. ʽcudze, rzecz należąca do kogo innegoʼ — z substantywizacji przymiotnika (zob. wyżej). 

— Drw. svetimýbė gram. ʽwyraz zapożyczony, pożyczkaʼ. Cps. svetìmkūnis ʽciało obceʼ 

(por. kū́nas), svetimotẽris ʽcudzołożnikʼ < svetim.motẽris (taka pisownia m.in. w DP, por. 

móteris), ⇒ vb. denom. svetimoteriáuti ʽ(o mężczyźnie) zdradzać żonę, cudzołożyćʼ; 

svetimnaũdis ʽkto żyje na cudzy koszt, darmozjad, pasożytʼ (por. naudà), svetimnõris 

ʽpożądający cudzego dobraʼ (por. norė́ti), svetimpatãlis (zob. pãtalas), svetimšãlis 

ʽcudzoziemiecʼ, SD «barbarzyniec, rożnego y grubego ięzyka», syn. svetimos žemės žmogus 

(por. šalìs), svetimtaũtis ʽcudzoziemiecʼ (dosł. ʽobcego naroduʼ, por. tautà), svetimvỹrė DP 

ʽcudzołożnica, nierządnicaʼ (por. výras), ⇒ svetimvyráuti ʽ(o kobiecie) cudzołożyć, zdradzać 

mężaʼ (⇒ svetimvyrãvimas DP ʽcudzołostwoʼ), svetimžemis DP ʽcudzoziemiecʼ (por. žẽmė; 

kalka z pol., por. cudza ziemia), svetìmžodis gram. ʽwyraz obcy, zapożyczenieʼ (por. žõdis, 

kalka z nwn. Fremdwort n.). Vb. denom. svetimáuti ʽcudzołożyć, zdradzać męża, żonęʼ, 

svetimė́ti, -ju, -jau ʽstawać się obcymʼ. 

 svidė́ti, svìda, svidė́jo ʽbłyszczeć, lśnić, świecić sięʼ. SD svidu «jaśnieię» (syn. žibu, 

šviečiuosi, tvasku), «lsknę się» (syn. skaistinuosi), svida «połyskuie się, błyska się» (syn. 

žiba). Do tego inchoativum z infiksem nosowym: svìsti, sviñda (war. svỹsta < *svind-sta), 

svìdo ʽzacząć świecić, błyszczećʼ, nusvìsti ʽrozbłysnąć, rozświecić sięʼ. Caus. svìdinti 

ʽdoprowadzać do połysku, polerowaćʼ, SD svidunti darau, svidinu «glancuię; lsknąco co 

czynię». Nomen svidùs ʽbłyszczący, lśniącyʼ, SD «glancowny; lsknący się; świetny». 

Odpowiednik łot. svîst, svîstu, svîdu 1. ʽrozwidniać się, świtać, dniećʼ, 2. ʽpotnieć (o szybie)ʼ, 

3. ʽpocić sięʼ — pdg. został zbudowany na neopwk. svīd-, wyabstrahowanym z prs. *svīdu < 

*svindu. Caus. svîdêt, -ẽju ʽdoprowadzić do potnienia, zgonić, spocić koniaʼ, refl. svîdêtiês 
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ʽoblewać się potemʼ. Nomina: svîdums 1. ʽbrzaskʼ, 2. ʽpocenie się, potʼ (rīta pirmais svīdums 

ʽbrzask dniaʼ), svîšana ʽbrzask, świtʼ (gaismas svīšana), luogu svīšana ʽpotnienie szybʼ. — 

Lit.-łot. morfem svid- < *su̯id- przedstawia st. zanikowy do pie. *su̯ei̯d- ʽspocić się, lśnić od 

potuʼ (LIV
2 607n.), por. wed. svedate ʽpoci sięʼ (svéda- m. ʽpotʼ), aw. xvīsat̰ ʽoblewa się 

potemʼ, stwn. swizzen ʽpocić sięʼ, stang. switol ʽjasny, widniejącyʼ. Zob. też LEW 952n., 

ALEW 1002. — SE svied- < *su̯ei̯d-: łot. sviedêt a. sviedinât caus. ʽdoprowadzać do 

potnieniaʼ, sviedinât ʽspawać, lutowaćʼ (kalka znaczeniowa z nwn. schweißen). NB. Z uwagi 

na kauzatywne znaczenie nie można wykluczyć, że svied- jest refleksem praformy na SO, 

*svaidēt, *svaidināt. — WSZ svyd- ⇐ svid-: svýsti, svýsta, prasvýdo ʽświtać, dniećʼ. — SO 

svaid- < *su̯oi̯d-: łot. svaĩdît, svaĩdu (a. -ĩju), -ĩju ʽsmarować maścią, namaszczaćʼ (znacz. 

etym. ʽnadawać połysk, sprawiać, że lśniʼ). Por. stwn. sweizzan ʽprażyćʼ < pie. *su̯oi̯d-éi̯e- 

jako caus. do swizzen ʽpocić sięʼ. — Nomen sviêdri m.pl. ʽpot; zapotnienie szybyʼ, ausu 

sviedri ʽwoskowina, woszczekʼ616 zawiera dwuznaczny dyftong ie: praforma *su̯ei̯d-r- lub 

*su̯ai̯d-r-. Na rzecz st. o przemawia odpowiednik łac. sūdor, -ōris m. ʽpot; wszelka ciecz 

spływająca kroplami; trud, znój, mozółʼ < pie. *su̯oi̯d-ōs-. Suf. -r- ukazuje się również w 

orm. k̒ irtn ʽpotʼ (*su̯id-r-) i gr. ἱδρώς, -ῶτος m.f. ʽpot; wydzielina drzew, żywicaʼ. Zob. de 

Vaan 596. 

 sviẽčyti, sviẽčiju, sviẽčijau stlit., gw. ʽbyć świadkiem, świadczyć, zeznawaćʼ — zapoż. 

ze stbłr. svjatčiti (svedčiti), por. błr. svédčycь, svédču, 3 sg. svédčycь (SLA 212, ZS 54, LEW 

953; brak w ALEW). Neoosn. sviečij-: sviečijimas ʽświadectwoʼ (DK, SP, CHB), war. 

sviečymas. — Z innym sufiksem: sviẽčioti, pasviẽčioti ʽpo-, zaświadczyćʼ. Osobno zob. 

sviẽtkas. NB. Również literacki odpowiednik liùdyti ʽświadczyćʼ jest slawizmem (zob.). 

 svíegti, svíegiu, svíegiau żm. 1. ʽrzucać, ciskać, miotaćʼ, 2. ʽbić, uderzaćʼ, nusvíegti 

ʽodrzucić (daleko); zabić (prosię) uderzeniem pałkiʼ. Lit. svieg- < pb. *su̯ei̯g- może być 

spokrewnione z psł. *svig, por. pol. gw. świgać ʽrzucać, ciskać, śmigaćʼ (do tego ze zmianą 

sv- > sm-: pol. śmigać ʽwykonywać szybki ruch czymś trzymanym w ręce; ciąć, uderzać z 

rozmachem, smagać, machać; posuwać się szybko, przelatywać, pędzićʼ, zob. Boryś 618), 

słc. švihať ʽsmagać, śmigać, machaćʼ, słń. švȋgati ʽszybko się poruszać, śmigać, umykaćʼ. 

Pod względem znaczeniowym odchyla się ros. przest., gw. svigátь ʽwłóczyć się, błąkać się; 

uciekać, niepostrzeżenie umykać, czmychaćʼ. Zob. Boryś, l.c., REW II, 591. Natomiast LEW 

953 łączył nieprzekonująco z lit. svaĩgti ʽodurzać się, upajać sięʼ; nie jest to deverbativum, 

lecz denominativum od svaigùs (zob.). Dalszy wywód niepewny. IEW 1042 s.v. *su̯eig- 

połączył ros. svigátь i lit. svaĩgti z szeregiem refleksów germańskich o znacz. ʽmachać, 

błądzićʼ i ʽoszukiwaćʼ. Z kolei LIV
2 608 odtworzył ze znakiem zapytania pie. *su̯ei̯gu̯- 

ʽausweichen; im Stich lassen, wymijać, unikać; zostać z niczymʼ na podstawie stnord. sýkva, 

svikja ʽtäuschen, betrügenʼ i stang. swīcan ʽentgleiten; im Stich lassenʼ oraz dodał uwagę, że 

przynależność lit. svaĩgti nie jest w tym kontekście pewna. (Zwraca uwagę to, że ani IEW, ani 

LIV
2 nie znają formy lit. svíegti). — SZ svig-: svìgti, svingù, svigaũ, tylko z prvb.: gw. įsvìgti 

ʽnabrać chęci, ochoty na coʼ (Įsvigo žydas į karves, nora būtinai pirkti). — NB. Lit. gw. 

sviẽgas/sveĩgas ʽświeży – o powietrzuʼ jest prawdopodobnie letonizmem, por. łot. svaigs 

ʽświeżyʼ. 

 svíestas 1, 3 p.a. ʽmasłoʼ (por. łot. sviêsts, svìests2). SD
1 pienas, sūris, sviestas 

«mleczno, lactarium». Gw. pl.t. svíestai a. sviestaĩ — analiza svies-tas, dewerbalna formacja 

z suf. -ta- od neopwk. svies- jak w svíesti, inf. do svíedžiu ʽrzucać, ciskać, bićʼ. Łotewski 

zwrot sviestu kult ʽubijać masłoʼ (por. lit. kùlti) podsuwa rekonstrukcję znacz. 

 
616 Drw. sviêdraîns ʽprzepocony, który na wskroś przeszedł potemʼ, sviedrîgs ʽpotliwy, łatwo się pocącyʼ, vb. 

denom. sviêdrêt, -ẽju ʽdoprowadzać do potnieniaʼ (war. sviedruôt, sviedrât, sviedrinât), sviedruot euf. 

ʽbroczyć krwią, farbować – o zwierzynieʼ (kalka z niem. schweißen).  
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etymologicznego: ʽto, co zostało ubiteʼ ⇒ ʽśmietana ubita na masłoʼ. Skardžius, RR 4, 849 

podnosi raczej związek znaczeniowy ze svíesti ʽsmarowaćʼ, por. svíesti ratùs ʽsmarować 

dziegciem osie kółʼ. W ŽD 325 widnieje analiza *sveid-stas, co świadczy o założeniu neosuf. 

-sta-. Zob. także Petit, Balt XLV:2, 2010, 178n. (porównuje suf. -ta- w stpr. anctan EV 

ʽmasłoʼ) i ALEW 1000. — Drw. sviestaĩnis ʽkromka chleba a. bułka posmarowana masłem, z 

dodatkiem kiełbasy, sera itp., kanapkaʼ (por. łot. sviêstaîns ʽtaki jak masło; posmarowany 

masłemʼ), svíestinė ʽmaślnica do bicia masłaʼ (por. łot. sviêstene ʽmaślnica; grzyb maślakʼ), 

sviestinýčia gw., przest. ʽmaślnicaʼ (por. sufiks w odpowiedniku pol. maślnica). Cps. 

dìdžiasviestis ʽzarobione masłoʼ (dosł. ʽwielkie masłoʼ, por. dìdis), svíestmušas, svíestmušė 

ʽmaślnicaʼ (por. mùšti), svíestpuodis ʽgarnek do przechowywania masłaʼ (por. púodas), 

svíestvarškė ʽtwaróg z masłemʼ (por. varškė)̃. Por. też zwroty kaĩp per svíestą adv. ʽjak po 

maśleʼ, tj. ʽbez zakłóceń, pomyślnieʼ, lãšinius tèpti svíestu ʽprzesadzaćʼ (dosł. ʽsłoninę 

masłem smarowaćʼ). — Vb. denom. 1. sviestáuti ʽszukać masła, prosić o masłoʼ (Vokiečiai 

vaikščioja po sodžius sviestáudami, lašiniaudami, sūriaudami ʽNiemcy chodzą po wsiach, 

szukając masła, słoniny, seraʼ), 2. svíestinti ʽtłuścić, walać masłemʼ, 3. sviestúoti ʽtłuścić 

masłem, mazać masłem; smażyć na maśleʼ. 

 svíesti, svíedžiu, svíedžiau 1. ʽrzucać, ciskać, np. kamieniemʼ, 2. ʽbić, uderzać batemʼ, 

3. svíesti ratùs ʽsmarować dziegciem osie kółʼ. SD: sviedžiu ing veidų «biję kogo [w twarz]» 

(syn. mušu, ištinku), šok unt jo, sviesk jį «nuż go, nuż weń». Cps. įsvíesti ʽwrzucić; zamknąć 

w więzieniuʼ, išsvíesti ʽwyrzucić; wykopać (piwnicę)ʼ, nusvíesti ʽrzucić na pożarcie, zadać 

pokarmʼ. Refl. nusisvíesti ʽzadziać się, przepaśćʼ, susisvíesti ʽwykrzywić się, np. o wozieʼ. 

Drw. sviedė́ti, sviedžiù, -ė́jau: pasviedė́ti ʽrzucić na niedaleką odległość, rzucić nieco, 

podrzucić; rzucając trafić w cośʼ, atsviedinė́ti ʽodrzucać (dalej od siebie)ʼ. Nomina na SE: 

atsviedimas SD «odmach» (syn. atmojimas), sviedìmas ʽrzucenie, miotanie, rzutʼ, sviedinỹs 

ʽpiłka; pociskʼ. Odpowiednik łot. sviêst, sviêžu (3 os. pasvied), sviêdu ʽrzucać, miotaćʼ. Z 

obecności prymarnego czas. svíeti, -ju, -jau: nusvíeti ʽzarzucić, zapodziaćʼ, pasvíeti 

ʽpodrzucićʼ (LKŽ XIV, 349) można wyprowadzić hipotezę, że svíedžiu jest formacją 

urobioną suf. -i̯e-/-i̯o- od neopwk. svied-. Ten ostatni został wyabstrahowany z tematu 

prezentalnego na -d-, *svíe-du < *su̯ẽi̯-dō < pie. *su̯ei̯H-dhe- (transponat). Forma 

pierwiastkowa *su̯ei̯H-/*su̯iH- (zob. svajóti) poza bałtyckim nie jest zaświadczona. Inaczej 

LEW 953: «Mit Dentalformans von der Wz. *s(e)u̯ei- abgeleitet». LIV
2 608 odtwarza aniṭowy 

pwk. *su̯ei̯d- ʽwerfenʼ, z uwagą ʽTylko bałtyckieʼ. Przy takim ujęciu lit. akut musi mieć 

wtórny, metatoniczny charakter, zob. Derksen 1996, 319. Porównywalne przekształcenia 

dawnego praesens na -d- zaszły w wypadku czasowników žéldžia (zob. žélti) i žíedi (zob. 

žíedėti). — Neopwk. svies- (⇐ svíesti): sviesdýti ʽrzucić, cisnąćʼ, svíestelėti ʽrzucić niecoʼ, 

svíestas (zob.). — SZ svid-: svidinỹs ʽpociskʼ. — WSZ svyd-: svýsti, svýsta, svýdo ʽlecieć – o 

rzuconym przedmiocieʼ, interi. svýst o rzuceniu, o smagnięciu rózgą; svỹdis ʽrzut, strzałʼ, 

víenu svydžiù adv. ʽza jednym zamachem, jednym machnięciemʼ. Z etymologicznego punktu 

widzenia svyd- jest neopierwiastkiem, który wyodrębniono z formy prs. svýsta, rozumianej – 

na podstawie prt. svýdo – jako *svyd-sta. Samogłoska y w *svyd-sta kontynuuje samogłoskę 

nosową į: *svįsta < *svind-sta. Suf. -sta odnowił starsze prs. infigowane *svi-n-da. Podobne 

neopierwiastki z wtórną samogłoską y to dýgti, trýkšti i slỹpti, vỹkti. — SO svaid-: sváidyti 

(zob.). 

 svíetas 1 p.a., sviẽtas 2 p.a. stlit., gw. 1. ʽświat, ziemia jako miejsce bytowania 

człowieka; wszyscy ludzie, lud Bożyʼ, 2. coll. ʽludzieʼ (Pono žemę dalino svietui ʽPańską 

ziemię dzielili między ludziʼ. Vaikštau po svíetą su siuvimu ʽChodzę po ludziach i szyjęʼ), 3. 

ʽmoc ludziʼ (Šiandien Alytuje macis sviẽto buvo ʽDzisiaj w Olicie było mnóstwo ludziʼ). SD 

svietas «świat» (syn. pasaulis), sutvėrimas svieto «stworzenie świata». War. sviẽtas 2 p.a., 

švíetas 1 p.a. Zapożyczenie ze stbłr. svjatъ (světъ. svetъ) ʽświat, ludzkość; ludzieʼ, por. błr. 
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svet, -u (SLA 212, ZS 54, Borowska 360, LEW 953, ALEW 1000, POLŽ 170). Akut widać też w 

zapoż. bíesas, plíenas i príetelius. — Ze słowiańskiego pochodzi również stpr. swetan EV 

ʽświat, Werld [Welt]ʼ, obl. switai, swītan ts., ale tu szczegóły transpozycji pozostają niejasne, 

zob. PKEŽ 4, 173n. Jeśli miałby to być polonizm, to punktem wyjścia winna być forma 

locatiwu sg. w świecie, na świecie. Zob. też pasáulis. — Drw. svietinis DP ʽświeckiʼ, 

svíetiškas ʽświecki, laicki, nie związany z religiąʼ, DP ʽświecki, docześny, pospolityʼ (por. 

stbłr. svjatskij, svetskij), nesvietinykas KN ʽdiabełʼ, nesvíetiškas ʽniesamowity, nieludzki, 

niezwykłyʼ (por. nesviẽtnas), cps. svíetkaris ʽwojna światowaʼ (por. kãras). — NB. Hapaks 

SD <swießkas> «świecki» nie musi być błędem druku. Może on odzwierciedlać formę 

*svieškas, zmienioną ze *svietškas, *sviečkas (por. dìčkas, drū̃čkis), to z kolei na skutek 

synkopowania sufiksalnego i w formie wyjściowej svíetiškas. Paralela: sviečkas ʽświeckiʼ < 

*svietškas obok zapoż. svietskas ⇐ stbłr. svetskas, pol. świecki, por. Urėdai sviečkieji MŽ 3115 

ʽUrzędy świeckieʼ; Tarp smutka ir dziauksma svietska MŽ 2596 ʽMiędzy smutkiem i świecką 

radościąʼ (zob. ALEW 1000). 

 sviẽtkas, sviẽdkas 2 p.a. przest., gw. ʽświadekʼ — zapoż. ze stbłr. svjatokъ, svjadokъ, 

por. błr. svédka, -i m., pol. świadek, -dka. Zob. SLA 212, ZS 54, LEW 953, POLŽ 756. Por. 

sviẽčyti. NB. Również literacki odpowiednik liùdytojas ʽświadekʼ ma podstawę słowiańską 

(zob. s.v. liùdininkas). 

 svygnà 4 p.a. c. gw. ʽkto natrętnie o coś prosi, zwł. o dzieciachʼ (NDŽ), ʽkto się skarży, 

popłakuje, pochlipujeʼ (LKŽ). Formant -na jak w dewerbalnych nazwach osób laknà, 

purkšnà, siusnà. Osnowa niejasna. Por. może įsvìgti ʽnabrać chęci na coʼ s.v. svíegti. — Vb. 

denom. svygnóti, -ju, -jau ʽpopłakiwać, skarżyć sięʼ, war. svigznóti ts. (brak sb. †svigzna).  

 svìklas 2 p.a. przest., gw. 1. ʽćwikła, gatunek buraka, Beta ciclaʼ (SD «ćwikła»), 2. 

ʽburak czerwony, Beta vulgarisʼ — zapoż. z pol. ćwikła, ze zmianą tsv- w sv- (zob. cvìklas). 

Por. łot. svikls ʽćwikłaʼ. Zob. LEW 954, POLŽ 47. 

 svìlkstyti, svìlkstau, svìlksčiau gw. ʽrzucać, miotaćʼ — najprawdopodobniej war. s-

mobile do vilkstýti, frq. od vilk̃ti ʽwlec, ciągnąćʼ (LEW 954, s.v. svìlksnė). Akut niejasny. — 

Neoosn. svilkst-: svìlkstinis ʽprocaʼ (por. vilkstỹnė ʽprocaʼ ⇐ vilkstýti). — Neoosn. svilk-: 

svìlksnė ʽprocaʼ, war. svìlksna, svìlksnis. 

 svìlti, prs. svỹla (*svįla < *svi-n-la; war. svilña, svỹlna617, svìlsta, svìla), prt. svìlo ʽpalić 

się bez płomienia, tlić sięʼ. Jest też pdg. gw. svilt̃i, svẽla, svìlo. Cps. apsvìlti ʽosmalić się nad 

ogniem, opiec sięʼ, įsvìlti ʽprzysmalić sięʼ, nusvìlti ʽspalić się, spłonąć; nadpalić, opalić sobie 

(włosy, wąsy)ʼ, prisvìlti ʽprzysmalić się; o potrawie: przypalić się, przywrzeć do dna garnka; 

o płozach sań: przywrzeć; o łodzi: wpaść na mieliznęʼ, przen. ʽzasiedzieć się gdzieʼ. Por. łot. 

svilt̃, prs. svilstu (war. sviļu, svęl), prt. svilu ʽżarzyć się, palić się jasnym płomieniemʼ. 

Refleks st. zanikowego do lit.-łot. *svēl-C ⇐ pie. *su̯elH-/*su̯ḷH- ʽtlić się, palić sięʼ. LIV
2 

609 odtwarzał raczej pwk. aniṭowy *su̯el-. Można się zgodzić z ALEW 1001, że formy 

akutowane dadzą się objaśnić przy założeniu metatonii jako charakterystyki prs. na -sta- 

(por. svìlsta), z kolei formy cyrkumflektowane – przez uogólnienie antewokalicznej postaci 

pwk. (*su̯(e)lH-V). Zob. svélti, tam też o SO sval-. — Drw. svìldyti a. svildýti caus. ʽosmalać, 

przypalaćʼ (brak SO †sváldyti przywodzi na myśl takie wypadki, jak gìrdyti, šìldyti i tìldyti 

obok gw. táldyti); w tymże znaczeniu apsvìlinti ʽosmalić, opalić co nad ogniemʼ, išsvilinti DP 

ʽwyżegaćʼ [ʽwypalaćʼ], prisvilint valgyklas SD «przyswędzić potrawę». Nomina: į́svila: Linai 

gavo šalčio, gaus ir į́svilos ʽLen zaznał mrozu, dozna też «įsvilos»ʼ, tj. skórka pokrywająca 

 
617 Postać svilña pochodzi z metatezy n w *svinla, z kolei svỹlna ze skrzyżowania form svilña i svỹla. Paralele: 

skilña i skỹlna obok skỹla < *ski-n-la (zob. skìlti); svirña i svỹrna obok svỹra < *svi-n-ra (zob. svìrti). A 

może należy liczyć się tu z oddziaływaniem wzoru praesentiów z suf. -na- (typ gáuna)?  
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włókno lnu nie odpadnie przy międleniu, bo uległa ʽprzypaleniuʼ (war. apofoniczny į́svala); 

prisvilos f.pl. SD «przywara» [ʽresztki jadła, które przywarły do garnkaʼ], priesvilis SD 

«przyswędlina», priesvilos f.pl. DP ʽprzywaryʼ, svìlas ʽo koniu: podpalany, mający barwę 

ciemnożółtą, brązowawąʼ, svìlė ʽbimber, samogonʼ (por. ugnìnė), też ʽgrzyb zbożowy, 

głowniaʼ, svilės̃iai a. svilės̃ai m.pl. ʽcoś, co się przypaliło, przysmaliłoʼ (por. degės̃iai, 

pelės̃iai), ⇒ drw. wsteczny svilaĩ m.pl. ʽprażone ziarno; wypalone drzewa w lesieʼ; svìlius 

ʽten, kto pali dużo tytoniuʼ; svìltai m.pl. ʽsmalenizna, spalenizna; swąd, zapach spaleniznyʼ, 

svìltos f.pl. ts., svìltenos f.pl. ts. Cps. svìlarožė bot. ʽprawoślaz, Altaea; malwa, Alceaʼ (por. 

rõžė). Por. łot. svìlta2 ʽwypalone miejsce w lesieʼ, svìltene2 ʽsucha łąka z twardą trawąʼ, svilis 

ʽźle palące się drewnoʼ. — N.rz. Svìlė, też n. góry, lasu, łąki, bagna (Vanagas 322, s.v. 

Svalė)̃. N.m. Ožkasviliaĩ 2x. — WSZ svyl-: svylà I bot. ʽgrzyb pasożytniczy zbóż: rdza 

brunatna, Puccinia recondita; głownia, Ustilagoʼ (por. syn. kū̃lės), svylà II ʽ(mocny, nagły) 

podmuch wiatruʼ, svyliaĩ m.pl. bot. ʽgłowniaʼ, svylỹs ʽziarno dojrzewające w kłosieʼ (war. 

svỹlis). N.rz. Svylà. Cps. svylãgrybis bot. ʽgrzyb Gloeosporium fructigenum, powodujący 

gnicie owocówʼ (por. grỹbas), svylãrūdė bot. ʽgrzyb Melampsoraʼ (por. rūdìs). 

 svincatkà 2 p.a., gen.sg. svincãtkos LZŽ ʽbroń ręczna własnej roboty: sprężysty pręt 

zakończony ołowianą kuląʼ — zapoż. z błr. svinčátka, -i. 

 sviriẽpė 2 p.a. LZŽ bot. ʽrzodkiew świrzepa, Raphanus raphanistrumʼ (chwast o żółtych 

kwiatach, rosnący w jęczmieniu, owsie, lnie) — zapoż. z błr. svirė́pa, -y ts. Roślina nosi 

nazwę przeniesioną z nazwy zwierzęcia, por. stbr. svirepa, *svirěpa ʽkobyła, klaczʼ (war. 

sveripa, sviripa, sverepa/sverěpa). — Drw. sviriepkà DVŽ ʽrzodkiew świrzepaʼ. Zob. też 

svėrė.̃ 

 svirñas 4, 2 p.a. ʽspichlerz, budynek do składania i przechowywania zapasów ziarna, a 

także odzieży i niektórych narzędzi, zwł. metalowychʼ (Svirne sudėti javai, drabužiai, gelžis), 

też ʽmiejsce do spaniaʼ — dewerbalna formacja z suf. -na- i pwk. na SZ svir- ⇐ sver-, zob. 

sveriù, svert̃i. Budowa porównywalna z silp̃nas, pìlnas i kìrna. War. svìrnus, też f. svìrna, 

svirnà, svìrnė. Nie ma pewnej etymologii. Zestawiano ze sti. sváru- m. ʽsłup ofiarny; palʼ < 

pie. *su̯er-u-, śrwn. swir m. ʽpal, pal umacniający brzegʼ, śrwn. schwir(r)en m.f. ʽpalʼ, stang. 

sweor m. ʽsłupʼ, łac. sūrus, -ī m. ʽgałąź, drągʼ (por. LEW 955; GJL II, § 288: znacz. etym. 

ʽmiejsce ogrodzoneʼ). Być może, że początkowo svirñas oznaczał konstrukcję wznoszoną na 

palach na bagnie, a służąca przede wszystkim do przechowywania zebranego tam sianaʼ. 

Skardžius, RR 4, 693 przytacza następujące cytaty z XVI-wiecznych inwentarzy: ʽSwiren na 

słupach niskich, gdzie urzędnik swoje rzeczy chowa, dranicami nakrytyʼ (1554 r.), ʽsviron 

odin na stolpax, dranicami pokrytyjʼ (1584). — Zapoż. litewskie w stbłr. XVI w. svirenъ, 

sverenъ, svironъ, błr. svíran, -rna ʽśpichlerzʼ (zdrob. svirónak), błr. gw. sьvíran, sьvíranь, 

svéran, svéranь, poza tym: ros. gw. svíren, svirén, svírna, ukr. gw. svíron, pol. gw. świron 

(świronek, świeronek), świren, świreń ts. (zob. REW II, 593n., Urbutis, Balt V:2, 1969, 152 = 

Urbutis 2009, 386n., Laučjute 22, Bednarczuk 1999, 154). — Drw. svirnẽlis ʽmały spichlerzʼ, 

svirnýnas ʽstary, marny spichlerzʼ, svirniniñkas ʽten, kto dogląda spichrzów dworskichʼ, cps. 

svirnãvietė ʽmiejsce, gdzie stał spichlerzʼ (por. vietà). — N.m. Svirniaĩ, Svirnẽliai, Svirñiškės, 

cps. Svirnaviẽčiai. N.rz. Svirñupis, n.jez. Svirnẽlis. 

 svirp̃ti, svirp̃ia, svirp̃ė ʽcykać, grać – o świerszczuʼ — czasownik utworzony od interi. 

svìrpt o dźwięku wydawanym przez świerszczaʼ. War. v-mobile: sirp̃ti: Ar čia paukštelis, ar 

svirplys sirp̃ia? ʽCzy to ptaszek [śpiewa], czy świerszcz cyka?ʼ. — Drw. svirplỹs ʽświerszcz, 

Gryllusʼ (por. cyplỹs od cỹpti, kurklỹs od kurk̃ti), ⇒ vb. denom. svirp̃linti ʽnieudolnie grać na 

skrzypcach, rzępolićʼ, svirpliúoti ʽgrać – o świerszczuʼ. — N.m. Svirpliaĩ 2x, Svirplìškiai. 
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 svìrti, prs. svyrù (właśc. *svįru < *svi-n-ru; war. svirnù, svyrnù, svìrstu618), prt. sviraũ 

ʽnachylać się, zwisać; pochylać się, przechylać się na bok, na stronęʼ, przen. ʽchylić się ku 

końcowiʼ, cps. įsvìrti ʽobwisnąć, zwisnąć, opaśćʼ, nusvìrti ʽzwisnąć, przechylić sięʼ, pasvìrti 

ʽzachwiać się, pochylić się, przechylić sięʼ, užsvìrti ʽzawisnąćʼ. svir- to alternant w st. 

zanikowym do sver-, por. svert̃i ʽważyć ciężar, mieć wagęʼ < pie. *su̯er- m.in. ʽzawieszać do 

zważeniaʼ (zob. IEW 1150, s.v. 1 u̯er-; brak w LIV
2). Akut został uogólniony z formacji 

praesens na -sta-. — Caus. svìrinti ʽważyćʼ. Por. łot. svirât ʽpodnosić za pomocą dźwigni, 

spuszczać i wyciągać (wiadro studzienne przy pomocy żurawia)ʼ. — Drw. pãsviras 

ʽpochyły, pochylonyʼ, svirtės f.pl. SD «szale», svìrtis f. (zob.), svirùs ʽchwiejnyʼ. Por. łot. 

svira ʽdźwignia, drąg do podważania; żuraw u studniʼ (war. svīra). — Neopwk. svirst- (⇐ 

prs. svìrsta): svirstìs f. 4 p.a. lub svirs̃tis f. 2 p.a. ʽżuraw u studniʼ (war. svirs̃tė), z insercją k: 

svirkstìs f., ze zmianą ks > kš: svirkštìs f. Por. łot. svir̂kstenis a. svirkstene ʽrozwidlony słup, 

socha żurawia studziennegoʼ < *svirst-en-. — Neopwk. svirs- (⇐ prs. svìrsta): svirsnìs f. a. 

svirs̃nis ʽżuraw studziennyʼ, z insercją k: svirksnìs f., svirksnỹs ts. (por. vỹks-nis ⇐ vỹksta). 

— WSZ svyr-: pasvyrė́ti ʽpochylić się niecoʼ (typ pakylė́ti, paskrydė́ti); od tego drogą 

deprewerbacji: svyrė́ti, svỹri, -ė́jo ʽo gałęziach: zwisać, pochylać się, uginać się (pod 

ciężarem owoców)ʼ. Z innymi sufiksami: svyrinė́ti ʽchodzić słaniając się, zataczać się; iść jak 

kaczka; wahać się, mieć wątpliwościʼ, svýroti, -o lub -oja ʽzwisać, zwieszać się w dółʼ, 

svyrúoti ʽchwiać się, kołysać się, zataczać się; wahać sięʼ, svyruoju SD «taczam się» (⇒ 

svyruõklė ʽwahadłoʼ, svyravimas SD «taczanie się»), cps. pusiáusvyra ʽrównowagaʼ (por. 

pusiáu). Por. łot. svīrât, -ãju, svìrêt, -ẽju ʽcoś ciężkiego podważać dźwigniąʼ, svīra 

ʽdźwigniaʼ (war. svira). — St. zanikowy svir-, svyr- mógł mieć wariant typu saṃpras. *sur-, 

*sūr- (por. tur-/tūr- ob. tvir-; žul-/žūl- ob. žvil-). W tym kierunku wskazują bliskoznaczne 

refleksy o pierwiastku siūr-, które prawdopodobnie wtórnie doznały palatalizacji w nagłosie 

(por. skliund- ob. sklund- s.v. sklę̃sti), mianowicie: siū̃rinti ʽiść powoli, z trudem, iść 

powłócząc nogamiʼ, siūrinė́ti ʽiść kołysząc się; chodzić z kąta w kąt, bez zajęciaʼ, siūrúoti 

ʽkołysać się, zwł. na wietrze (o drzewach, zbożu), kołysać się na falach; chwiać się (o 

człowieku a. zwierzęciu)ʼ, nusiūrúoti ʽumrzeć z osłabieniaʼ (Siūravo, siūravo ir nusiūrãvo šį 

pavasarį ʽCherlał, cherlał i umarł tej wiosnyʼ), siū̃rinti ʽiść kołysząc się, słaniać się, zataczać 

sięʼ. NB. Nie przekonuje analiza siū-r-úoti u Būgi (RR I, 317n., za nim LEW 789), ani 

hipoteza o pwk. siū-, rzekomo alternującym z siau- w siaũ-b-ti i siaũ-č-ia. Segmentacje 

morfemowe, na których się to opiera, wydają się dowolne. — Sporna jest lekcja dwóch 

zapisów z SD: 1. <siurwoju> intr. «chwieię się» (syn. sverdu), 2. <siurwoju> tr. «chełbam» 

[ʽkołysać naczyniem z płynemʼ] (syn. supu). Wydawca SD odczytał to jako siūruoju, 

natomiast LKŽ XII, 618 jako siurvoju (to zakłada konsonantyzację u̯o w vo). 

 svìrtis, -ies f. 1 p.a., svirtìs, -iẽs f. 4 p.a. 1. ʽżuraw u studniʼ, SD «żoraw u studzień», 2. 

ʽdźwig, żuraw; dźwignia; suwnica do podnoszenia ciężarów w fabryceʼ, 3. SD «szala» 

[ʽczęść wagiʼ] — konkretyzowane nomen actionis na -ti- od svìrti ʽnachylać się, zwisaćʼ. 

Odpowiednik łot. svìrts ʽżuraw u studniʼ. Por. LEW 955, ALEW 1001. — Z innymi tematami: 

svìrtė ʽżuraw u studni; szala wagiʼ (SD svirtės [f.pl.] «szale»), svirt̃is, -čio ts. (por. lañktis, -

čio ⇐ lanktìs, -iẽs, GJL II, § 403n.). — War. z neosuf. -stis: svirstìs a. svirs̃tis f. (por. sámstis 

ob. sámtis); z insercją k: svirkstìs f.; ze zmianą ks > kš: svirkštìs f. (por. válkštis ob. válstis). 

 svočià 4, 2 p.a. przest., gw. ʽswatkaʼ — zapoż. z błr. sváccja, -i, por. stbłr. svatьja, ros. 

svátьja. Stąd też łot. svāča. Por. SLA 212, LEW 956, ZS 53. Zob. też svõtas. — War. v-mobile: 

sočià (por. sõtas ob. svõtas; šypsóti ob. švypsóti). — Drw. svočėl̃as ʽswatʼ, svočiõlas ʽmąż 

 
618 Prs. svyrù tworzy grupę wraz z byrù (bìrti) i yrù (ìrti). — svirnù pochodzi z metatezy grupy n-r w *svinru, zaś 

svyrnù ze skrzyżowania svirnù ze svyrù. — svìrsta dotworzono do inf. svìrti. Por. przypisy do form skìlti i 

svìlti. 
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swatkiʼ, svočiùkštas a. svočiū́kštis ʽsyn swatkiʼ. Vb. denom. svočiáuti a. svočióti ʽbyć swatką, 

swataćʼ. — War. svokà 4 p.a. ʽswatkaʼ i ʽdrużka towarzysząca pannie młodej do ślubuʼ ⇐ 

stbłr. svaxa, błr. sváxa (ĖSBM 12, 12). 

 svodbà 2 p.a., gen.sg. svõdbos przest., gw. ʽweseleʼ — zapoż. ze stbłr. svadьba, por. 

błr. svádzьba, -y, ros. svádьba (rcs. svatьba) ʽweseleʼ. Zob. SLA 212, ZS 53, LEW 956, ALEW 

1002. War. svotbà (m.in. u Donełajtisa); svodvà i sodvà pokazują zmianę b > v (por. 

výskupas). Tylko w CHB ukazuje się war. svodzba ⇐ stpol. swadźba (brak w LKŽ). — SD: 

svodba «gody», svodboj esmi «na weselu iestem» (SD
1 svodbaj esmi «goduię», syn. 

linksminuosi), svodbų rėdau «goduię, gody sprawuię». — Drw. ãtsvodbis ʽprzyjęcie 

wydawane przez rodziców panny młodej w tydzień po weseluʼ, war. ãtsvodbė (por. Būga, RR 

II, 132), svõdbinykas (m.in. BRB) lub svõdbininkas ʽuczestnik wesela, weselnikʼ, svodbìnis 

ʽweselnyʼ (SD «godowy, swadziebny»), svõdbiškas ʽweselny, godowy (o szacie)ʼ. Vb. 

denom. svodbauti: svodbauju SD «goduię, na weselu iestem», svodbavoti BRB ʽbrać udział w 

weseluʼ. 

 svogū̃nas 2 p.a. bot. 1. ʽcebula, Allium cepaʼ, 2. gw. ʽczosnek, Allium sativumʼ. SD 

laiškas svāgunų «pioro abo pierze u cybule». War. zvogū̃nas, svagū̃nas i sogū̃nas, też f. 

svogū̃nos. LEW 956: bez etymologii. Zjawisko v-mobile (por. sõtas ob. svõtas, šypsóti ob. 

švypsóti) pozwala przypuszczać, że chodzi tu o zapożyczenie karaimskiego wyrazu sugan, 

suγan ʽcebulaʼ (por. LKŽ XIX, 381). To zapożyczenie zostało zasymilowane początkowo w 

formie lit. sugū̃nas [ʽgłówka cebuliʼ], następnie sogū̃nas, wreszcie z dodaniem v: svogū̃nas. 

— Drw. svogūnáitis bot. ʽpor, Allium schoenoprasumʼ, cps. svogū̃nlaiškis ʽszczypiorʼ (por. 

láiškas). 

 svõlačis, -io 2 p.a. ZTŽ ʽpodlecʼ (jako obelga: Och tu, sako, svõlačis!) — ze zmianą 

rodzaju zapożyczone z błr. svólač, -y f., ros. svóločь, -i ʽpodły człowiek, łajdak, kanaliaʼ. 

 svõtas 2 p.a. stlit., gw. ʽpośrednik w zawieraniu małżeństwa, swatʼ, SD
1 «godownik; 

swat» (brak w SD) — zapoż. ze stbłr. svatъ, błr. svat, -a. Stąd też łot. svāts. War. v-mobile: 

sõtas (por. svõris > sõris). Zob. SLA 212, ZS 53, LEW 956; brak w ALEW. Por. svočià. — 

Drw. svõtai m.pl. ʽswaty, kojarzenie czyjegoś małżeństwaʼ, svotíenė ʽżona swata; swatkaʼ, 

svotijà 1. ʽorszak weselnyʼ, 2. ʽswatyʼ, 3. ʽdom rodzinny panny młodej lub pana młodegoʼ. 

Vb. denom. svotáuti ʽswatać, raić kogo na współmałżonkaʼ. Osobno zob. svočià i svõtoti. 

 svóti, svóju, svójau gw. 1. ʽpchać, wpychać, wsadzaćʼ (Nesvók po tiek daug, greit 

neteksi ʽNie pchaj tak dużo, [bo] szybko ci zabraknieʼ), 2. įsvóti ʽwcisnąć komu coś (wbrew 

jego woli), wmusićʼ (Įsvójo man arklį žvairą ʽWcisnął mi zezowatego koniaʼ). Ma wygląd 

prymarnego czasownika, ale jego pochodzenie pozostaje zagadką. Może z synkopowania 

formy trójzgłoskowej *suvóti, zapoż. z błr. suvácь, por. ros. sovátь, gw. suvátь (uwaga 

M. Osłona). Por. synkopę w žvýnė ʽłuska rybiaʼ < *žuvýnė. 

 svõtoti, svõtoju, svõtojau gw. ʽswatać, raić kogo na współmałżonkaʼ, refl. svõtotis 

ʽstarać się o względy panny; brać ślubʼ — zapoż. z błr. svátacь, -aju, refl. svátacca, -ajusja 

(ZS 53). Por. svotáuti s.v. svõtas. 
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 šabakštaĩ 3 p.a. m.pl. gw. ʽkrzaki, zarośla porastające opuszczoną łąkęʼ, šãbakštas 1 

p.a. ʽspróchniałe drzewoʼ — rzeczowniki utworzone od interi. šabàkšt o wejściu w gąszcz, z 

którego trudno się wydostać, por. Šabàkšt čia, šabàkšt čia, o pro kur išeiti, ir neranda ʽ 

ʽ«Šabakšt» tu, «šabakšt» tam, a wyjścia nie znajdujeʼ. — Drw. šabakštýnas 1 p.a. ʽmiejsce 

(łąka) otoczone gęstymi krzakami; gęste krzaki, zaroślaʼ, też ʽwybujałe chwastyʼ (Daržas 

mano su šabakštynais apejęs ʽOgród mój zarósł chwastamiʼ). War. z wymianą neosuf. -tyn- 

ma -lyn-: šabakšlýnas 3 p.a. (*šabakšlis nie jest poświadczone); z nieorganicznym l lub r: 

šabalkštýnas, šabarkštýnas (por. LD § 248); z perseweracyjną zmianą -rkšt- > -rgžd-: 

šabargždỹnė ʽzwalone na kupę gałęzieʼ. Drw. wsteczny: šabaraĩ m.pl. ʽniskie krzakiʼ (por. 

čiuprynà ⇒ čiuprà). 

 šabalbõnai, -ų 2 p.a. m.pl. gw. bot. ʽfasola, Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris; 

jej strąki i nasiona (ziarna)ʼ — zapoż. z prus.-niem. šabalbōne ʽmłoda zielona fasolaʼ (GL 

121, LEW 956). War. šebelbõnai, šabalbõnės; war. akc. šàbalbonas a. šèbalbonas 1 p.a., 

šãbalbonas 1 p.a. Jako drugie źródło pożyczki trzeba uwzględnić pol. przest. szabalbony a. 

szabelbony (SW VI, 547n.). — Drw. wsteczne: šèbelė 1 p.a. (drw. šebélkė, šebeliùkai); 

šabùkai m.pl. – od uciętej podstawy šab-. 

 šãbas 2 p.a. ʽżydowski dzień świąteczny, szabas, sabatʼ — drw. wsteczny od šãbasas 

(zob.). Por. pãstas ⇐ pãstaras; drãpas ⇐ drãpanas. — Drw. šabìnė 1. ʽwódka używana 

przez Żydów podczas szabasu, szabasówkaʼ, 2. ʽświeca szabasowaʼ. Vb. denom. šabóti a. 

šabúoti ʽobchodzić szabas, szabasowaćʼ, šabavóti ʽbyć bez pracy, próżnowaćʼ, też ʽspaćʼ 

(Vaikai jau šabavót nuėjo ʽDzieci poszły już spaćʼ). — War. šėb̃as DRUŽ jest drw. 

wstecznym od šėbosas b.z.a. (Žydam šėbosas užstojo, tanciun eitie negalėjo ʽŻydom szabas 

zabraniał, nie mogli iść na tańceʼ). Taka forma zakłada *šebas (*šebasas) jako obocznik od 

šãbas (šãbasas), i przedstawia wypadek neoapofonii ĕ ⇒ ē. Por. sravùs > s(t)revùs ⇒ 

strėvùs; zgrãbnas > zgrẽbnas ⇒ zgrėb̃nas. 

 šabàs, šabãs gw. ʽkoniec! basta!ʼ interi. kładąca kres jakiejś czynności (Priėjo, tikt kilst 

kilst vieną, kitą galą – ir šabàs, nė iš vietos nejuda ʽPodszedł, próbuje podnieść jeden, drugi 

koniec – i «šabas», nawet z miejsca nie ruszaʼ) — zapoż. z ros., błr. šabáš! ʽkoniec! basta!ʼ 

Stąd też pol. przest. szabas!, szabasz! ts. (SW VI, 548). — War. šabàst, od tego vb. denom. 

šabõstyti, -iju, -ijau ʽrąbać, ciąćʼ, przen. ʽchciwie zjadać, pożeraćʼ (por. pol. wcinać ts.). 

 šãbasas 1 p.a., šàbasas 1 p.a. ʽżydowski dzień świąteczny, szabas, sabatʼ (Nieko 

negalėjau nupirkti – žydams šãbasas ʽNiczego nie mogłem kupić, Żydzi mają szabasʼ) — 

zapoż. ze stbłr. šabasъ (A subotu subotoju ili šabasom zvali, HSBM), por. pol. szabas ⇐ jid. 

šabas, šabes. War. šõbasas. — Drw. šabasãvas ʽszabasowyʼ ⇐ stbłr. šabasovyj, pol. 

szabasowy; šabasìnis, -ė: šabasìnė žvãkė ʽświeca szabasowaʼ, šabasìnė degtìnė ʽwódka 

używana podczas szabasu, szabasówkaʼ. Drw. wsteczny: šãbas (zob.). Vb. denom. šabasúoti 

ʽobchodzić szabas, szabasowaćʼ. — War. šãbatas 1 p.a. ⇐ stbłr. šabatъ; vb. denom. 

šabatáuti ⇐ stbłr. šabatovatь. War. sabatas DP. 

 šabrãkas 2 p.a., šebrãkas 2 p.a. ʽnakrycie na konia, derkaʼ — zapoż. z nwn. 

Schabrácke f. ʽdługie ozdobne nakrycie na konia pod siodło, czaprakʼ (⇐ węg. csábrák 

ʽczaprakʼ ⇐ osm.-tur. çaprak ʽjedwabne przykrycie na konia, naszywane złotem lub drogimi 

kamieniamiʼ); stąd też pol. czaprak, zob. Stachowski 119. Inaczej LEW 956: z pol. szabrak 

(⇐ nwn. Schabracke f.). — Germanizmem jest też łot. šabraka ʽdie Schabrakeʼ (ME IV, 1). 
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Łot. gw. šabraki m.pl. ʽodpadki; męty społeczne, motłochʼ ⇐ nwn. Schabracke f. pot., pejor. 

ʽzniszczony, nic nie warty przedmiot, rupieć, gratʼ (też ʽstara kobyła; stara kobietaʼ). 

 šacavóti, šacavóju, šacavójau stlit., gw. ʽszanować, wysoko cenić, poważać; sądzić, 

oceniać; oceniać wartość materialną, szacować, wyznaczać cenęʼ — zapoż. ze stbłr. šacovati 

(⇐ pol. szacować, -uję ⇐ wcznwn. schatzen, por. nwn. schätzen). War. šacevóti (m.in. DP), 

šėcavóti oraz šacúoti, šecúoti (por. prus.-niem. šazen, šezen, GL 121). Zob. SLA 213, LEW 

957, ALEW 1003. Zob. też šacunkas i šėnavóti. 

 šacunkas stlit. ʽszacunek, oszacowanie (długu); cześćʼ (m.in. DP, MOP) — zapoż. ze 

stbłr. šacunokъ, šecunokъ ʽoszacowanie, określenie wartości materialnejʼ (⇐ pol. szacunek 

⇐ śrwn. schatzunge, schezunge ʽoszacowanie; poważanie, cześćʼ, por. nwn. Schätzung f.). 

Zob. SLA 213, LEW 957, ALEW 1003. 

 šáika 1 p.a. gw. ʽszajka, grupa przestępcza, bandaʼ (vagių̃ šáika ʽszajka złodziejskaʼ) 

— zapoż. z błr. šáika, -i ʽgrupa przestępcza, bandaʼ (TSBM) albo pol. szajka ts. — Na gruncie 

litewskim rozwinęły się trzy dodatkowe znaczenia: 1. ʽkupa, gromada, grupaʼ (Visi ejome 

šáika ʽSzliśmy wszyscy kupą/gromadnieʼ), 2. pl.t. šáikos ʽna Żmudzi: antyrosyjskie 

powstanie 1863 r.ʼ, šáikų mẽtais adv. ʽw czasie powstania 1863 r.ʼ (Šáikų metais esu gimęs 

ʽUrodziłem się w roku (w czasie) powstaniaʼ), 3. ʽzgraja psówʼ.  

 šaipýtis, šaipaũs, šaipiaũs ʽszydzić, wyśmiewać się z kogo, drwićʼ (šaipausi SD 

«oszczerzam się») — iterativum z suf. -y- i SO šaip- do šiẽptis II ʽszczerzyć zęby; 

pokazywać zęby w uśmiechu; śmiać się z kogo, wyśmiewać, szydzićʼ (zob.). War. v-mobile: 

švaipýtis. Forma niezwrotna: šaipýti ʽkrzywić, wykrzywiać usta, twarzʼ. Por. LEW 957. — 

Postverbalia ze SO šaip-: pašaipà ʽurąganie, szyderstwo, drwinyʼ, pašaipū̃nas ʽszyderca, 

kpiarzʼ, pašaipuõlis ts., šáipa c. ts., šaipõkas ʽuśmiechʼ, šaipõkai m.pl. ʽżartyʼ, šaipū̃nas ts., 

šaipùs ʽironiczny, szyderczyʼ. War. v-mobile: šváipa c. ʽkto nieustannie się śmiejeʼ, šváipata 

c. ʽczłowiek łatwo zapominającyʼ, šváipos f.pl. ʽniewybredne, niestosowne żartyʼ. 

 šakà 4 p.a. 1. ʽgałąź, konar; odrośl, pędʼ (DP też ʽgałązka, rózgaʼ), 2. ʽsękʼ, 3. ʽodnoga 

rzekiʼ (por. n.rz. Šakà 11x). Z innym sufiksem: šãkė ʽrozwidlona gałąź służąca do suszenia 

skóry owczejʼ (por. n.rz. Šãkė 5x), pl. šãkės (zob.). Odpowiednik łot. saka ʽrozgałęzienie 

(drzewa, strumienia, rzeki)ʼ, sakas f.pl. ʽdwa kawałki drewna tworzące chomątoʼ. 

Etymologia nieustalona. Wysuwane dotąd powiązanie wyrazu šakà z psł. *soxa ʽsocha, 

prymitywne narzędzie orneʼ, por. rcs. soxa, ros. soxá, pol. socha (BSW 297, LEW 957n., REW 

II, 703) wydaje się niemożliwe z powodów fonetycznych: antewokaliczne słow. x 

koresponduje z pb. š lub s, nie zaś z pb. k (zob. s.v. ašìs, saũsas). Derksen 2008, 458 za 

Lubotskym daje praformę pie. *ḱok-(e)h2- i utrzymuje, że šakà to refleks *ḱok-eh2, 

tymczasem soxa zawiera x wywodzące się z grupy spółgłoskowej pie. *kh2, która ukazywała 

się w formach przypadkowych z sufiksem na SZ, np. gen.sg. *ḱok-h2-os. Jest to możliwe, ale 

niesprawdzalne. Zob. też ALEW 1004n. Celtycki zaświadcza nazalizowaną osnowę: stir. géc 

f., śrwalij. ceinc ʽgałąźʼ < *kankā, od pie. *ḱonkH- (Matasović 187). — Drw. ãpšakis 

ʽmiejsce, łąka w zakolu rzekiʼ, atóšaka ʽodgałęzienieʼ, atšakà a. ãtšaka ʽwielka gałąź 

wyrastająca z pnia, konar; zatoka; ustronieʼ, šakaĩnis a. šãkainis ʽdrzewo bardzo 

rozgałęzioneʼ, šakalỹs (zob.), šakaráinis ʽdrzewo gałęziasteʼ – drw. na -ain- od nomen *šak-

ar- (por. šakãras ʽjakiekolwiek narzędzieʼ, šakarg̃alis ʽszczapka, drzazgaʼ); šakarñis 

ʽrozgałęzionyʼ, sb. m. ʽrozgałęzione drzewo; karpa, karczʼ (n.rz. Šakárnė, Šakarnìs, też 

Šakarvà, n.m. Šakarñiai 2x, Pãšakarnis 2x, Pãšakarniai) – z odpowiednikiem łot. sakārnis 

ʽobalony pień drzewa wraz z korzeniamiʼ (war. sakārznis, sakarns), por. GJL II, § 352; 

šakenius SD
1 «gałęźnik» [ʽzasługujący na śmierć przez powieszenie, łotrʼ, SPXVI], «obieś» 

[ʽten, kto został powieszony, wisielecʼ, SPXVI], šakìniai m.pl. ʽdługa słomaʼ, šakìnis 
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ʽpleciony z gałęzi (płot)ʼ, šakinỹs ʽsłup w płocieʼ, šakỹs bot. ʽjałowiec sabiński, Juniperus 

sabinaʼ (przest. šãkė ts.), šaknìs (zob.), šãkumas 1. ʽrozwidlone drzewo, rosochaʼ, 2. ʽmiejsce 

między dolnymi kończynami, krocze; krok w spodniachʼ (Tavo šãkumas per siauras arkliuo 

apžergti), też ʽrozporekʼ (por. łot. sakums ʽodgałęzienie, rozwidlenieʼ, sakumi m.pl. 

ʽrozwidlone drzewo; widły do gnojuʼ). — Cps. dvìšaka ʽkroczeʼ (iki pat dvìšakos ʽaż po 

pasʼ), dvìšakas ʽwidlasty, rozdwojony, rozgałęzionyʼ, przen. ʽdwulicowy, obłudnyʼ, dvìšakė 

ʽwidły do słomyʼ, też ʽwidełki do łowienia rybʼ (syn. žuvérklas), dvišãkymas ʽkrocze; 

miejsce, gdzie zbiegają się dwie drogi lub rzekiʼ, dvišãkis ʽrozgałęziony, o dwóch gałęziachʼ 

(war. dvižãgis), šakìntarpis ʽkroczeʼ (por. iñtarpas, tárpas), šãktarpis 1. ʽrosocha; krocze; 

rozwidlenie drógʼ, 2. ʽczas wiosną a. jesienią, gdy drogi są nieprzejezdneʼ, tarp̃šakis a. 

tarpùšakis ʽmiejsce wśród gałęzi; krocze; krok w spodniachʼ (por. tarpu°), trìšakas 

ʽroztrojony, z trzech części złożony, o trzech odgałęzieniachʼ (por. tri°). — Vb. denom. 

šakótis, -jasi, -josi ʽrozgałęziać się, rozwidlać się, krzewić się; rozchodzić się; sprzeciwiać 

sięʼ. Neoosn. šako-: šakõnė ʽrozgałęzienieʼ, šakótas ʽrozgałęziony, gałęziastyʼ, SD
1 «gaisty; 

gałęzisty» (⇒ šakõtis ʽsękaczʼ), šakota tvora, aštra SD «ostrożenie, ostrog» [ʽogrodzenie z 

ostrokołu, tj. z zaostrzonych paliʼ, SPXVI]. — N.m. Šakiaĩ 8x, Šãkiai 2x, Pašakiaĩ 2x, cps. 

Šãkaraistis, Šãkmušis, Šãkupis, Šãkvietis. N.rz. Šãktiltis.  

 šakalỹs, -io 3 p.a. 1. ʽpatyk, niewielka szczapa drewna, drzazga; kawałek drobno 

szczepanego polanaʼ, 2. ʽszczapa smolna służąca za łuczywoʼ, 3. gw. ʽmlon w żarnachʼ, 4. 

gw. nazwa pewnego skocznego tańca ludowego. Pl. šakaliaĩ ʽpatyki, drzazgi, szczapkiʼ, SD
1 

<ßakaliei>, SD <ßakaley> «łuczywo». Odpowiednik łot. sakaļi m.pl. ʽłuczywa; żywiczne 

polana sosnowe przeznaczone do wypalania smołyʼ. Sporne. Zdaniem LEW 958 miałby to 

być derywat od šakà ʽgałąźʼ, z rzadkim w derywatach denominalnych sufiksem -al-. Ale 

związek semantyczny między ʽszczapą drewnaʼ i ʽgałęziąʼ nie wydaje się oczywisty. 

Alternatywnie można zaproponować analizę šakal-ys, mianowicie przyjąwszy, że mamy tu 

do czynienia z postwerbalnym rzeczownikiem na -ys od šakálti, šakalù, šakaliaũ gw. ʽrąbać 

drzewoʼ (SD šakalu «rąbam, rąbię»), por. kaulỹs ⇐ káuti(s). Czas. šakálti może pochodzić 

przez degeminację k-k ze zrostu *šak-kálti, to z kolei z uniwerbizacji zwrotu *šakàs kálti 

ʽrąbać gałęzieʼ (por. šakàs kapóti ts.). — Zapoż. litewskie w błr. gw. šakalí ʽszczapki 

drewna, drzazgi na podpałkęʼ (Laučjute 34), pol. gw. szakal, szakalik ʽszczapa niewielka, 

kawałek poszczepanego na drobno polanaʼ (SGP V, 280n.), ʽpolanko, sucha drzazga, suche 

drewienko na rozpałkęʼ (Zdancewicz 349). — Drw. šakáltuvė ʽpieniek do rąbania drewna; 

drwalniaʼ. Cps. šakalm̃edis żm. ʽpolano, z którego odłupuje się szczapy na podpałkę, na 

łuczywaʼ (por. mẽdis, skalãmedis), šakalrỹkštės f.pl. ʽsanki do wyciągania siana z podmokłej 

łąki lub bagnaʼ (złożenie synonimiczne? por. rýkštė m.in. ʽrózga, witkaʼ). N.m. Šakaliaĩ 4x, 

Šakalìnė, Šakalỹnė, Šakalìškiai 3x. Vb. denom. šakaliáuti ʽzbierać kawałki drewna, szukać 

drzewa na opałʼ. 

 šãkės, -ių 2, 4 p.a. f.pl. 1. ʽwidły o dwóch lub więcej zębachʼ (SD «widły oracze, furca, 

furcilla»), 2. púodakilės šãkės ʽwidły do wydostawania garnków z piecaʼ (zob. kìlti, púodas). 

Nazwa ʽwidełʼ pochodzi od rozdwojonej gałęzi i polega na pluralizacji formy šãkė, por. šãkė 

ʽrozwidlona gałąź służąca do suszenia skóry owczejʼ, šakà ʽgałąźʼ. Podobnie w jęz. 

łotewskim: sakumi m.pl. ʽwidły do gnojuʼ : sakums ʽrozgałęzienie, rozwidlenieʼ. Būga, RR II, 

241 zwraca uwagę na alternant apofoniczny *šek- w łot. sekumi. — Drw. šakelės f.pl. SD
1 

«widełki», SD «widelca widełki», šakùtės f.pl. ʽwidelce stołowe; widelce w rowerzeʼ, cps. 

púodšakės f.pl. ʽwidły do garnkówʼ (por. púodas), šãkiakotis, šakiã- ʽstylisko u widełʼ (por. 

kótas), war. šakìkotis, šakýkotis, šãkkotis, po degeminacji: šãkotis; šãkė trìšaka ʽwidły o 

trzech zębachʼ (por. tri°). 

 šaknìs, -iẽs 4 p.a., šãknis 2 p.a. f. 1. ʽkorzeń rośliny, drzewaʼ, 2. ʽkorzeń zębaʼ, 3. 
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ʽdolna część jakiegoś narządu, części ciała, nasadaʼ, 4. ʽnarząd kopulacyjny, penisʼ, 5. przen. 

ʽpokolenie, ród, początek roduʼ, 6. przen. ʽsam początek czego, pierwociny, źródło czegoʼ 

(blõgio šãknys ʽkorzenie złaʼ), 7. gram. ʽrdzeń wyrazu, pierwiastekʼ. SD «korzeń; macica 

winna». War. šaknė.̃ DP šãknis 2 p.a., gen.sg. šãknies ob. šakniẽs, gen.pl. šãknių (por. 

Skardžius 1935, 117). Odosobnione formy odmiany atematycznej: gen.sg. šaknès, gen.pl. 

šaknų̃. Odpowiedniki bałtyckie: łot. sakne a. saknis ʽkorzeń, głąb w kapuścieʼ, saknes f.pl. 

ʽwarzywaʼ, stpr. sagnis EV ʽkorzeń, Wurczele [Wurzel]ʼ < *saknis. Prawdopodobnie jest to 

rzeczownik sekundarny, urobiony suf. -ni- od šakà ʽgałąź, pędʼ (zob.). Por. zakończone na -

nis feminina ugnìs, ašnìs, usnìs, šlaunìs (GJL II, § 291). Podobnie BSW 297 (s.v. *šakā-). 

Inaczej Specht 1944, 55, LEW 958 i ostatnio PKEŽ 4, 36n., którzy odtwarzają pdg. 

heteroklityczny pb. *šaker-/*šakn-, na wzór np. pb. *u̯eser-/*u̯esn- ʽwiosnaʼ. — Drw. šaknẽlė 

ʽkorzonekʼ, šaknìngas ʽmający dużo korzeniʼ, SD «korzenisty; korzenny», šaknìnis krepšỹs 

ʽkoszyk spleciony z korzeniʼ. Cps. bùtšaknis ʽsyn dziedziczący gospodarstwo po ojcuʼ (por. 

bùtas; zaskakująca jest semantyka tego złożenia), šakniãgumbis ʽbulwa, kłączeʼ (por. 

gum̃bas), šakniãstiebis ʽkłączeʼ (por. stíebas), šakniãvaisis ʽłodyga a. liść rośliny okopowej, 

np. buraka, ziemniakaʼ (por. vaĩsius). Vb. denom. 1. šakniáuti ʽzbierać korzenie (ziół 

leczniczych)ʼ, 2. šaknýti, -ìja, -ìjo ʽpuszczać korzenie, zakorzeniać sięʼ.  

 šalavìjas 2 p.a., też pl.t. šalavìjai 1. bot. ʽszałwia, Salvia pratensisʼ, 2. ʽnapar z liści 

szałwi lekarskiejʼ, 3. bot. ʽkosaciec, irys, Irisʼ. War. f. šalavijà (SD <sʒaławia> «saluia»), pl. 

šalavìjos. Zapoż. z pol. przest. szałwija ʽSalviaʼ, por. ALEW 1005. Forma transpozycyjna 

*šalvija została przekształcona w šalavijà na gruncie etymologii ludowej. LEW 959 

przyjmował dostosowanie fonetyczne do wyrazu kalavijà bot. ʽkosaciec, Irisʼ, kalavijėl̃is bot. 

ʽmieczyk, Gladiolusʼ; tak samo Kabašinskaitė 70. Rodzaj męski wyrazu šalavìjas polega na 

upodobnieniu do wyrazu kalavìjas ʽmieczʼ (zob.). — W Litwie Pruskiej używało się 

germanizmu salvijà a. zalvijà ʽszałwiaʼ (też pl. salvìjos, zalvìjos), ⇐ prus.-niem. salwī a. 

zalwī (GL 149, LEW 959), por. nwn. Salbei m./f. ALEW 1275 notuje jeszcze m. zalvìjas. 

 šalbiẽrius, -aus 2 p.a. stlit., gw. ʽoszust, krętaczʼ — zapoż. ze stbłr. šalberъ, por. błr. 

przest. šalbér ⇐ pol. szalbierz (⇐ stczes. šalbíř, od šalba ʽoszustwoʼ, słc. šaľba ʽomamienie, 

oszustwoʼ ⇐ czes. šálit ʽłudzić, mamić, oszukiwaćʼ, zob. Machek 601, Boryś 591). Por. SLA 

213, LEW 959. W ALEW 1005 jako podstawę staroczeskiej formy wskazano zapożyczenie ze 

stwn. salbāri ʽSalber, Arztʼ. — Drw. šalbierkà oznacza zarówno ʽoszustkęʼ (por. pol. 

szalbierka ʽoszustkaʼ, POLŽ 159), jak i ʽrodzaj damskiej kamizelkiʼ.  

 šalč̃ias, -čio 2 p.a. gw. ʽchomik, Cricetus cricetusʼ. Niejasne. Od šalt- jak w šalt̃as 

ʽzimnyʼ, šalč̃iai m.pl. ʽmrozyʼ (n.rz. Šalčià)? ALEW 1005 jest zdania, że pierwotnie była to 

nazwa pewnego zwierzątka (Waldlemming), które – w przeciwieństwie do chomika – nie 

zapada w sen zimowyʼ. Por. syn. balė́sas, žiurkė́nas. 

 šáldyti, šáldau (war. šáldžiu), šáldžiau 1. ʽstudzić, ziębićʼ, 2. ʽmrozić, zamrażaćʼ, 3. ʽo 

mrozie: warzyć roślinyʼ (Per dvi žiemas šáldė sodus ʽMróz warzył sady przez dwie zimyʼ), 

įšáldyti ʽzamrozićʼ, sušáldyti ʽoziębić, zamrozić, np. mięsoʼ, užšáldyti ʽzamrozićʼ — 

causativum na -dy- od šálti ʽmarznąćʼ (zob.). Paralele: skáldyti ⇐ skìlti; táldyti ⇐ tìlti. War. 

na -din-: šáldinti. — Dawne prs. na -i̯a-: atšaldžiu SD «odziębić ręce» [ʽodmrozićʼ], 

ažušaldžiu SD «zamrażam co», nušaldžiu SD
1 «oziębiam; uziębiam», sušaldžiu SD «ziębię». 

— Neoosn. šaldy-: šaldyklà ʽzamrażalniaʼ, šáldymas ʽchłodzenieʼ, šaldytùvas ʽlodówkaʼ. — 

Neoosn. šald-: šaldénti ʽmrozićʼ, šaldinė́ti ʽlekko mrozić przez pewien czasʼ. 

 šaldrà 4 p.a., šáldra 1 p.a. c. 1. ʽczłowiek lekkomyślny, nicpoń, gałganʼ, 2. ʽwłóczęgaʼ, 

3. ʽmarnotrawca, trwonicielʼ — zapoż. z pol. przest. szołdra m.in. ʽgałgan, strzępʼ, przen. 

ʽnicpoń, hultaj; złodziejʼ (por. SW VI, 645). War. šoldra b.z.a., też šald̃ras 2 p.a. — Drw. 
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šaldrãkas, šaldrõkas ts. Vb. denom. šaldravóti ʽzachowywać się lekkomyślnieʼ, šaldrúoti 

ʽbyć «šaldra», włóczyć sięʼ. 

 šalgū̃nas 2 p.a. gw. ʽtobół, tobołekʼ (Su šalgū̃nais išejom [!] tą rytą, kai atejo [!] 

vokiečiai ʽZ tobołkami wyszliśmy tego ranka, kiedy przyszli Niemcyʼ) — zapoż. z ros. gw. 

šalgún, šelgun ʽtobołek, worekʼ (war. do šalgáč, zob. Daľ). 

 šalià 1. adv. ʽobok, koło, przyʼ, 2. praep. z gen. ʽkoło, przyʼ (Sė́sk šalià manę̃s ʽUsiądź 

przy mnieʼ. Mū́sų mokyklà yrà šalià plénto ʽNasza szkoła jest przy szosieʼ) — skostniała 

forma instr.sg. do šalìs ʽstronaʼ (zob.). Por. GJL III, §§ 775, 788. 

 šaliáuka 1 p.a. gw. ʽdeska do szalowania ścian domuʼ (m.in. DRUŽ) — zapoż. z pol. 

szalówka, -i. Zakończenie -ʼauka też w coliáuka, paliáuka i paniáuka. Vb. denom. šaliúoti 

(zob.). 

 šãlikas 3 p.a. ʽszalikʼ — zapoż. z błr. šálik, pol. szalik. War. synkopowane: šáľkas, 

šálkas, też f. šáľka; akut umotywowany wzdłużeniem zastępczym, por. pãlitas > páltas; 

žùlikas > žùľkas (LD § 146). Zob. też POLŽ 606. 

 šalìnė 2 p.a. 1. ʽsąsiek, boczna część stodoły, gdzie składa się zboże, siano, słomę, 

plewyʼ (por. šóninė ⇐ šónas), 2. ʽporęcze mostuʼ, 3. ʽboczna deska w wozieʼ, 4. ʽboczna 

część krosienʼ, 5. ʽpołowa ubitego i rozkrojonego wzdłuż wieprza, połećʼ, 6. gw. ʽboczna 

izdebka w chacie wiejskiej, tzw. bokówkaʼ — formacja z suf. -inė oznaczającym miejsce, 

gdzie się coś znajduje, przechowuje, składaʼ, por. pašarìnė, pelùdinė, šóninė (GJL II, § 324). 

Z substantywizacji adi. šalìnis, -ė ʽboczny, znajdujący się na bokuʼ, zob. šalìs. — Zapoż. 

litewskie w łot. gw. pašaline, pašelina ʽplewnikʼ oraz pašale, pašele ts. (Urbutis 2009, 

321n.). 

 šalìs, -iẽs 4 p.a. f. 1. ʽbok ciałaʼ, 2. ʽbok, prawa a. lewa strona określonej przestrzeniʼ 

(padėti į šãlį ʽodłożyć na bokʼ, žiūrint per šãlį/iš šaliẽs ʽpatrząc z bokuʼ, pro šãlį ʽobok, 

mimo, bokiem, z bokuʼ), 3. ʽkraj, terytoriumʼ, 4. ʽpaństwoʼ (neutraliosios šalys ʽpaństwa 

neutralneʼ), 5. ʽstrona w sądzieʼ. DP ʽstrona, kraina, cząstkaʼ. SD: 1. «dziedzina; kraina, 

kray» (šalis tunki žmonėmis «nasiadły kray», negyvenama vieta, šalis «nieosadzony, gdzie 

osady nie masz», šalis nesuderunti, perskirta «sekta, strona rozrożniona»), 2. «powiat» (šalis 

nuo vyskupo valdžiama, priveizdžiama «biskupstwo, powiat duchowny, diecezya»), 3. 

«strona iakiey rzeczy» (šalis lovos, patalo «krawądź łoszka»), 4. «strona, pagina» (viena 

šalis kortos rašytos «karty pisaney iedna strona»). Odpowiednik łot. sals, salis a. sallis 

ʽpołeć słoninyʼ, sala ts., też ʽtusza świńskaʼ. Nie dość jasne. Jako pie. *ḱol-i- (transponat) 

było zestawiane z pwk. pie. *ḱel- ʽpochylać się, przechylać się na bokʼ (zob. IEW 552, LEW 

959 n.). Por. pgerm. *halþa-: stisl. hallr ʽsłaniać się, opierać się, pochyły, ukośny; 

uprzedzony, stronniczyʼ, stang. heald ʽskłonnyʼ, stwn. hald ʽpochyły, spadzistyʼ, < pie. *ḱol-

ti- (Kroonen 205). Natomiast Kluge-Seebold 288 ostrożnie postulował jako odpowiednik 

stwn. halb, śrwn. halp, ags. half ʽpółʼ < pgerm. *halba- < pie. *ḱol-bho-. Zob. też ALEW 

1007. — Drw. atšalùs ʽoddalony, ustronny; stroniący od ludziʼ (⇒ atšaliaĩ adv. ʽna uboczuʼ), 

bešãlis ʽbezstronnyʼ (Bùvo kelì ir bešãliai žmónės ʽByło też paru bezstronnych ludziʼ), 

núošalis ʽustronie, ubocze, zakątekʼ (laikýtis núošalyje ʽtrzymać się na uboczuʼ, ⇒ nuošalùs 

ʽustronny, zaciszny; stroniący od ludzi, nietowarzyskiʼ), pašalỹs (zob.), šalỹ adv. ʽobok, 

kołoʼ – z apokopowania formy loc.sg. šalyjè ʽna stronieʼ; šalìdė ʽsąsiek w stodole; plewnik; 

szopa na narzędzia przy stodoleʼ (por. avìdė, veršìdė), šãlimas ʽsąsiedni, znajdujący się 

obokʼ, šaliñ adv. ʽprecz, na bokʼ (eik šalin SD «precz z tąd», szálina ob. szálin̓  DP ʽna 

stronęʼ) – skostniała forma ill.sg., šalìnė (zob.), šalìnis ʽbocznyʼ: šalìnis arklỹs ʽkoń 

zaprzęgany z bokuʼ, šalìp 1. adv. ʽobok, z boku, kołoʼ (Aš aiškiai mačiau, šalìp stovėjau ʽJa 

dobrze widziałem, stałem z bokuʼ), 2. praep. z gen. ʽobokʼ (Šalìp kẽlio pérkasai ʽObok drogi 
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[są] rowyʼ), šalutìnis ʽboczny, poboczny, podrzędny; postronnyʼ (⇒ šalutìnė ʽboczna izdebka 

w chacie wiejskiej, tzw. bokówka; bariera mostu, poręcz mostuʼ, šalutaĩnis ʽosoba postronna; 

nieproszony gość na weseluʼ). Idiom: sàvo šalìs ʽmiesiączkaʼ (Ana jauna ištekėjo, da sàvo 

šaliẽs neturėjo ʽOna bardzo młodo wyszła za mąż, nim jeszcze zaczęła miesiączkowaćʼ). — 

Cps. abìšalė, abý° ʽduża kromka chleba okrojona naokoło bochenkaʼ, abišãlis, aby° 

ʽobustronny, obopólny, wzajemnyʼ (por. abù, abì), šalìbraukas (zob. braũkti), šalìgatvis 

ʽchodnik dla pieszychʼ (por. gãtvė), šalìpantis ʽdługi powróz, którym pęta się nogi dwu koniʼ 

(por. pántis), šalìpūnis ʽmiejsce zadaszone obok stodoły, szopa do przechowywania plew, 

sańʼ (por. pūnė ̃ I), šalìsėdom adv. ʽ(wieźć) mając kogoś na siedzeniu obok woźnicyʼ (por. 

sėd-), šalìtakis ʽboczna ścieżkaʼ (por. tãkas), šalìtempė ʽ(w saniach) część łącząca nos płozy 

z nasadąʼ (por. tem̃pti), šalìtvorė ʽmiejsce koło płotu, parkanuʼ (por. tvorà), šalìvagė (zob. 

vagà), vienašãlis ʽjednostronnyʼ, por. víenas (⇒ vienašãliškas ts.). — Złożenie 

synonimiczne: šalì-grečiai adv. ʽobok, koło, jeden obok drugiego, rzędemʼ (por. šalià, gretà 

oraz typ plìknuogis). — Złożenie tautologiczne: šalìšalės f.pl. ʽosoby postronne; dalecy 

krewniʼ (por. niẽkniekis, sénsenis). — Vb. denom. šãlinti ʽusuwaćʼ, šãlintis ʽusuwać się, 

unikaćʼ (por. ros. ustranjátь ʽusuwać, oddalaćʼ, ustranjátьsja ʽusuwać sięʼ : straná ʽstronaʼ). 

— N.rz. Ùpiašalis.  

 šaliúoti, šaliúoju, šaliavaũ, zwykle z prvb. ap-, gw. ʽobijać ściany budynku deskami 

szalówkamiʽ — zapoż. z pol. szalować, -uję (⇐ nwn. schalen, verschalen, od XVII w., zob. 

EWD 1178). War. sufiksalny: šaliavóti. — Wsch.-lit. šaliùiti ʽszalowaćʼ opiera się na formie 

prs. šaliùju, oddającej błr. šaljúju do šaljavácь. Zob. też šaliáuka. 

 šálkis, -io 1 p.a. przest. bot. ʽkapusta warzywna, nie zwijająca się w główki, Brassica 

oleraceaʼ (m.in. u Donełajtisa) — zapoż. z prus.-niem. šalk ʽkrzyżówka różnych gatunków 

kapusty, licha kapustaʼ (GL 122), por. nwn. Schalk m. ʽbiała kapusta, Weißkohlʼ. War. f. 

šálkė (por. bálkė ob. bálkis). Co do akutu por. zapoż. bálkis, gálgės i kálkės. 

 šalma b.z.a. przest., gw. ʽdługa belkaʼ — zapoż. z prus.-niem. šalm ʽSchalmbaum, 

Grenzzeichenʼ (GL 122, LEW 961). 

 šálmas 3 p.a., šalm̃as 4 p.a. 1. ʽhełm, ochronne nakrycie głowy zrobione z metalu a. 

skóry; kaskʼ, 2. hist. ʽhełm z przyłbicąʼ DP, SD «przyłbica» [ʽhełm, szyszak; blaszana lub 

stalowa osłona głowyʼ]. Trudne. Nasuwają się dwie możliwości. Po pierwsze może to być 

slawizm, mianowicie forma przekształcona synkopą i zmianą še > ša z pierwotnego 

*šelamas ⇐ strus. šelomŭ ʽhełmʼ. Por. ros. šelóm, ukr. šolóm, błr. šalóm. Lit. akut niejasnego 

pochodzenia. Odpowiedni wyraz stpr. salmis EV ʽhełm, Helmʼ mógł zostać przekształcony 

metatezą l w formie pierwotnej *[slamis], która była spruszczeniem wyrazu stpol. szłom 

ʽhełmʼ. Inaczej PKEŽ 4, 46n., który przyjął, że stpr. salmis jest zapożyczeniem z psł. zach. 

*šolmŭ, z kolei lit. šálmas – ʽdość starymʼ zapożyczeniem z jęz. staropruskiego. — Druga 

ewentualność to ujęcie wyrazów šálmas i salmis jako refleksów pie. *ḱol-mo- ʽokrycie, 

pokrywaʼ ⇐ pie. *ḱel- ʽukryć, zasłonićʼ (zob. LIV
2 322). Por. wed. šárman- m. ʽobrona, 

ochrona; stropʼ. Akut lit. niejasny. Inaczej LEW 960 i ALEW 1008: šálmas to pożyczka ze 

słow. *šolmъ < *šelmъ. Podobnie REW III, 388: zapoż. z psł. *šelmъ. — Drw. pašálmė 

ʽczapeczka noszona pod hełmemʼ.  

 šalmuõ 3 p.a., acc.sg. šálmenį m. gw. ʽnie zamarzające zimą miejsce na rzece lub 

jeziorze, tzw. płońʼ (Tęnai nevažiuokit: yra šalmenių̃, galit inlėkt ʽTamtędy nie jedźcie, [tam] 

są płonie, można wpaść [do wody]ʼ) — dewerbalny drw. na -men- od šálti m.in. ʽzamarzaćʼ 

(por. želmuõ ⇐ žélti; tešmuõ ⇐ tėš̃ti). — Neoosn. šalmen-: šálmenys 3 p.a. m.pl. 

ʽprzymrozek, przymrozkiʼ. 

 šalnà 4 p.a. ʽnocny przymrozek wiosną lub jesieniąʼ, też pl.t. šalños 4 p.a., drw. 
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pašalnà 3 p.a. ʽprzymrozek nocny, rannyʼ. Odpowiednik łot. sal̂na ʽmróz, przymrozekʼ. 

Wyraz bałto-słowiański, por. psł. *sāl-nā, scs. slana ʽprzymrozekʼ, sch. slána, acc.sg. slȃnu, 

słń. slána, czes. slána ts. Pbsł. *šāl-nā < pie. *ḱolH-neh2- (por. BSW 297n., LEW 960, NIL 

416, ALEW 1008n.). Pwk. *ḱelH- ʽmarznąć, mrozićʼ (LIV
2 323), zob. šálti, šáltas. Formacja 

na SO, porównywalna z žárna, žarnà < pie. *ǵhorH-neh2-. — Zapoż. bałtyckie w fiń. halla 

ʽnocny przymrozekʼ (LEW, l.c., Stang 1966, 23). — Vb. denom. šalnóti, -ja, -jo ʽz lekka 

mrozić (o nocnym przymrozku), pokrywać się szronemʼ. — N.m. Šalnà, Šálnos, 

Šalnakañdžiai. N.rz. Šalnà, Šalnáitė, n.jez. Šalnáitis. 

 šaltanõsiai 2 p.a., šaltanósiai 1 p.a. 1. ʽpierożki z mąki gryczanej, nadziewane 

twarogiem, grzybami lub jagodamiʼ, 2. ʽpierożki z mąki gryczanej lub tartych kartofli, 

nadziewane makiem lub konopiami. War. šaltanõsai. Nazwa postnej potrawy. Stanowi 

złożenie członów šáltas ʽzimnyʼ i nósis, -ies ʽnosʼ, dosł. ʽzimne nosyʼ. — Zapoż. litewskie w 

pol. gw. szałtonosy, szałtanosy, ros. gw. šaltanósy ʽpierożki nadziewane gotowanymi 

kartoflami i mięsemʼ (por. Laučjute 34). 

 šáltas, -à 3 p.a. ʽzimny, chłodny, mroźnyʼ. Odpowiedniki bałtyckie: łot. sal̂ts ʽzimnyʼ, 

przen. ʽgoły, nagi, czystyʼ (salti me̦li m.pl. ʽwierutne kłamstwaʼ), stpr. salta GRG 47 ʽzimny, 

kaltʼ (obok passalis EV ʽmróz, Vrost [Frost]ʼ, zob. pãšalas). Z pochodzenia jest to 

adiectivum verbale z suf. -to- i pierwiastkiem na SO: *šāl-ta- < pie. *ḱolH-to- (por. NIL 416, 

gdzie też o problemie aw. sarəta-). Paralele: báltas, kárštas. Z innym sufiksem: *šalvas, zob. 

šalvė́ti. — Drw. šalč̃ias (zob.), šaltẽkšnis bot. ʽkrzew kruszyna, Frangulaʼ, war. šaldẽkšnis 

(por. ld w badgáldis oraz neosufiks w ožẽkšnis), šaltės̃iai m.pl. ʽzimne potrawyʼ, šaltỹn adv.: 

šaltỹn eĩna ʽrobi się (coraz) zimniejʼ, šaltìnis (zob.), šaltóji, -õsios f. ʽzimna, nie opalana 

izbaʼ, pot. ʽareszt, paka, ciupaʼ (uniwerbizacja zwrotu šaltóji stubà). — Cps. šaltagariaĩ 

m.pl. ʽczadʼ, dosł. ʽzimna paraʼ (por. gãras), šaltanõsiai (zob.), šaltapinìgis ʽskąpiec, skneraʼ 

(por. pinigaĩ), šaltãrūsis ʽchłodna piwnica, lodowniaʼ (por. rūsỹs), šaltãžemis ʽgleba z 

przewagą piasku lub glinyʼ (por. žẽmė), šaltìbarščiai (zob.), šaltýmetis ʽzimna pora roku; 

zimaʼ (por. mẽtas), šaltỹžius ʽzmarźlakʼ – z degeminacji *šalt.tyžius (por. tìžti), šáltkalvis 

(zob.), šalt̃ligė ʽgrypaʼ (por. ligà), šáltmėtės (zob. mėtà), šáltmetis ʽpora chłodów; zimny rokʼ 

(por. mẽtas), šaltmirỹs ʽzmarźlakʼ, war. šaltmerys (por. mirt̃i), šáltrūgis píenas ʽmleko, które 

zsiadało się w chłodzieʼ (por. rū́gti), šáltupis ʽwypływająca ze źródła rzeczka z bardzo zimną 

wodąʼ (por. ùpė, n.rz. Šalt̃upis 11x, Šaltupỹs 10x, Šáltupis 8x), šálvėjai a. šalvėjaĩ m.pl. 

ʽzimny wiatr; chłodna wilgoć wychodząca ze ścianʼ < *šalt-vėj- (por. vė́jas). — Vb. denom. 

šaltė́ti: įšaltė́ti ʽwyziębić się (o izbie)ʼ, pašaltė́ti ʽoziębić sięʼ, šáltinti ʽstudzić, chłodzićʼ. — 

N.rz. Šalčià (formacja na -i̯ā- typu Bálčia ⇐ báltas; kalčià ⇐ kalt̃as, zob. GJL II, § 88), 

Šaltója 3x, Šaltuonà, Pãšaltuonė. N.m. Šalpirč̃iai (*Šalt-pirčiai), Šaltabarš̃čiai, Šaltakỹnė, 

Šaltamalk̃iai 2x, Šaltmiriaĩ, Šaltrópiai 2x. 

 šálti, prs. šą̃la (war. šañla, šalña, šãla, šálsta), prt. šãlo (war. šãlė) 1. ʽrobić się zimno; 

marznąć, ziębnąć, ostygać, zamarzaćʼ, SD šųlu «marznę; ziębnę, zimno mi», 2. tr. 

ʽdoprowadzać do zamarznięciaʼ; pradė́jo šálti ʽnastał mrózʼ (dosł. ʽzaczęło ziębnąćʼ), apšálti 

ʽzamarznąćʼ, atšálti ʽostygnąć; odmrozićʼ, pašálti ʽo mrozie: pojawić się, nastaćʼ — 

czasownik denominatywny z prs. infigowanym od rzecz. *šalas ʽmrózʼ (por. pãšalas). 

Odpowiednik łot. sal̂t, sal̂stu (gw. saļu), salu ʽmarznąćʼ ⇐ sals ʽmrózʼ. — Drw. werbalne: 

šáldyti (zob.), šalė́ti, šãli, -ė́jo ʽmrozić, chwytać – o mrozieʼ (Šiąnakt truputį pašalė́jo ʽTej 

nocy był lekki mrózʼ), šalénti ʽchwytać – o mrozieʼ (por. šilénti, sruvénti), šãlurti ʽz lekka 

mrozićʼ (por. formant w ŽD 551). — Od prs. šą̃la pochodzi neopwk. šąl- w drw. šą́lauti ʽz 

lekka mrozićʼ, šąlióti ts. — Od prs. šálsta pochodzi neopwk. šals- albo šalst-, por. šálstelėti 

ʽoziębić się nieco; chwycić – o mrozieʼ, šálsterti: Kai kada rytais dar šálsterna ʽRankiem 

niekiedy jeszcze chwyta przymrozekʼ. — Drw. nominalne: ãpšalas ʽżłódź, gołoledźʼ, 
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atašalaĩ m.pl. ʽmróz przychodzący po odwilżyʼ (⇐ *ata-šalti ʽna nowo zamarznąćʼ), atãšalas 

ʽoziębienie przychodzące wiosną po kilku ciepłych dniachʼ, atšãlėlis ʽktoś wrażliwy na 

zimno, zmarźlakʼ, pãšalas (zob.), sušãlėlis ʽzmarźlakʼ, šąląs: SD šųlųs «mroźny», šalės̃is 

ʽrzecz zamrożonaʼ, šalìmas ʽmarznięcieʼ, šalmuõ (zob.), šalnà (zob.), šáltas (zob.). — Cps. 

grynašalaĩ m.pl. ʽgołoledźʼ, grynašaliaĩ m.pl. ʽmróz, któremu nie towarzyszy opad śnieguʼ 

(por. grýnas), grúodšala (zob. grúodas), pirmašalaĩ m.pl. ʽpierwsze przymrozkiʼ (por. 

pìrmas), plìkšala ʽmróz bez śnieguʼ, plìkšalai m.pl. ʽgołoledźʼ (por. plìkas), rýtšaliai m.pl. 

ʽprzymrozkiʼ (dosł. ʽranne przymrozkiʼ, por. rýtas). — Litewskie allomorfy šal-V i šál-C są 

refleksami SO pie. *ḱolH- od pwk. *ḱelH- ʽmarznąć, mrozićʼ, por. aw. sarəta- ʽchłodny, 

zimnyʼ, wed. śíśira- ts., oset. sælin ʽmarznąćʼ, stisl. héla ʽprzymrozekʼ (LIV
2 323). 

Usztywnienie apofoniczne jest w bałto-słowiańskim wtórne. Nieobecność form na SZ (†šìl-C 

< pie. *ḱḷH-C) może stać w związku z groźbą konfliktu homonimicznego z czas. šìlti 

ʽciepleć, nagrzewać sięʼ. — WSO *šāl-: šol- (zob.). 

 šaltìbarščiai, -ių 1 p.a. m.pl. ʽchłodnikʼ — zrost syntagmy złożonej z šaltì (nom.pl.m. 

do šáltas ʽzimnyʼ) i barš̃čiai m.pl. ʽbarszczʼ. Dosł. ʽzimny barszcz, barszcz na zimnoʼ. I 

człon przybiera również formy šaltý-, šaltã-, šált-. — War. kontrahowany: šalbarš̃čiai; z 

insercją k: šalbark̃ščiai, šálbarkščiai (por. ãtvirščias > ãtvirkščias). 

 šaltíena 1 p.a., šaltienà 3 p.a. 1. ʽnóżki w galarecieʼ (war. šaltiẽnė 2 p.a.), 2. ʽpotrawa z 

gotowanego mięsa zwiniętego w rulon, roladaʼ — rzeczownik utworzony suf. -ien- od šalt̃is 

sb. ʽzimno, chłódʼ lub od šáltas adi. ʽzimny, chłodnyʼ. Por. avíena ʽbaraninaʼ, bulviẽnė 

ʽkartoflankaʼ. Motywem nazwy było studzenie galarety powstałej z rozgotowanych nóg 

cielęcych, wieprzowych lub wołowych. Por. pol. zimne nogi a. zimne nóżki ʽnóżki w 

galarecieʼ ⇐ adi. zimny. 

 šaltìnis, -io 2 p.a., šaltinỹs 3 p.a. ʽźródło, wypływ wody podziemnejʼ, 2. ʽdreszcze, 

febra, gorączkaʼ (por. šalt̃is), 3. przen. ʽpunkt wyjścia, miejsce z którego coś pochodziʼ, 4. 

przen. ʽdokument, np. historycznyʼ — z substantywizacji pochodzącego od šáltas ʽzimnyʼ 

przymiotnika na -inis, który był określnikiem do vanduõ ʽwodaʼ: *šaltinis vanduo ʽzimna 

wodaʼ. Por. aukštìnis ʽdziura w dachu kurnej chatyʼ ⇐ *aukštinė anga ʽgórny otwórʼ ⇐ adi. 

áukštas ʽwysokiʼ (dalsze paralele w GJL II, § 324). — Z innymi sufiksami: šaltẽnis ʽźródłoʼ 

(por. verdẽnė), šaltìnė 1. ʽźródłoʼ, 2. ʽfebraʼ (SD
1 šaltinį turiu «febrę mam»). — Nawiązanie 

semazjologiczne: scs. studenĭcĭ ʽźródłoʼ, słń. studénec (war. zdénec), sch. studénac, ros. 

studenéc ts. — drw. od adi. studenŭ ʽchłodny, zimnyʼ, ⇐ studiti ʽstudzić, chłodzić, oziębiaćʼ. 

— Drw. pãšaltinis ʽmiejsce przy źródle; miejsce grząskieʼ, šaltiniúotos píevos f.pl. ʽłąki, na 

których znajdują się liczne źródłaʼ. — N.rz. Pãšaltenis 2x, Pašaltenys, Pãšaltinis, Šaltìniai 

3x, Šaltìnis 20x. 

 šalt̃is -čio 2 p.a., šaltỹs 4 p.a. 1. ʽmrózʼ, 2. ʽzimno, chłód, ziąbʼ, 3. ʽdreszcze, uczucie 

gwałtownego zimna, przy którym występuje wstrząsanie całego ciała i szczękanie zębówʼ, 4. 

przen. ʽchłód, brak życzliwości, sztywność w obejściuʼ — abstractum przymiotne na -i̯a- od 

šáltas ʽzimnyʼ (zob.). Metatonia jak np. w karš̃tis ʽgorącoʼ ⇐ kárštas; aũkštis ʽwysokośćʼ ⇐ 

áukštas. — Drw. šaltíena (zob.), cps. júodšaltis ʽsilny mróz bez śnieguʼ (por. júodas), 

plìkšaltis ts. (por. plìkas), saũsšaltis ts. (por. saũsas), šalčmirỹs ʽzmarźlakʼ (por. mirt̃i). Vb. 

denom. šalčiúoti a. šálčiuoti 1. ʽchwytać – o mrozieʼ, 2. ʽmieć dreszcze w gorączce, dygotać, 

być wstrząsanymʼ. 

 šaltỹšius, -iaus 2 p.a., šaltìšius 2 p.a. hist. ʽsołtys, zwierzchnik administracji wiejskiej, 

mianowany przez pana wsiʼ (Mūsų ponai su šaltišiais slapčia susitarė ʽNasi panowie z 

sołtysami po cichu się porozumieliʼ. Aš nemoku nei rašyt, nei skaityt, o turiu šaltỹšium stoti 

ʽNie umiem ani pisać, ani czytać, a mam zostać sołtysemʼ) — zapoż. ze stbłr. šoltysъ ⇐ 
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stpol. szołtysz, szołtys (⇐ śrwn. schultheiʒe (por. nwn. Schultheiß m., Schulze, dn. Schulte 

m.). Zob. Brückner 507, EWD 1248. War. z udźwięcznieniem š > ž: šaltỹžius (por. lẽmežis, 

rą́žė). Por. LEW 961, POLŽ 159. Zob. też šùlcas. — Drw. šaltyšáitis ʽdziecko sołtysaʼ, 

šaltyšysta b.z.a. ʽobszar zarządzany przez sołtysa, sołectwoʼ, šaltyšiūtė b.z.a. ʽcórka sołtysaʼ. 

Nazw. Šaltìšius, Šaltỹs (drw. wsteczny, por. Atkõčius ⇒ Atkõčas). Vb. denom. šaltyšiáuti 

ʽpełnić urząd sołtysaʼ (Prie vokiečių jis ilgai šaltyšiavo ʽPodczas niemieckiej okupacji on 

długo był sołtysemʼ).  

 šáltkalvis, -io 1 p.a. ʽślusarzʼ — kalka złożenia nwn. Kaltschmied m., dosł. ʽkowal 

pracujący na zimno, bez ogniaʼ (por. šáltas ʽzimnyʼ, kálvis ʽkowalʼ). — War. šaltkálvis, 

šaltkalvỹs. Z uproszczeniem zbitki lt.k: šálkalvis (LD § 210). 

 šalvė́ti, šalṽi (war. šalṽa, šalvė́ja), šalvė́jo 1. ʽz lekka mrozićʼ, 2. ʽo praniu: schnąć na 

mrozieʼ, įšalvė́ti ʽwyziębić się (o pomieszczeniu); ostygnąć (o piecu); stwardnieć od mrozu 

(o gruncie)ʼ — vb. denominativum na -ė- od *šálvas ʽmrózʼ < pie. *ḱolH-u̯o-. Por. šáltas 

ʽzimnyʼ < *ḱolH-to-. Paralelne denominativa: gyvė́ti ⇐ gývas; salvė́ti ⇐ *salvas. — Drw. 

šalvénti ʽz lekka mrozićʼ (syn. šalénti). Nomina: apšalviaĩ m.pl. ʽwiosenne przymrozkiʼ, 

apšalvỹs ʽżłódź, gołoledźʼ.  

 šalvìs, -iẽs 4 p.a. f. Wyraz ten oznacza cztery gatunki ryb: 1. ʽpstrąg potokowy, Salmo 

trutta farioʼ, 2. ʽpstrąg źródlany, Salvelinus fontinalisʼ, 3. ʽsieja, sielawa, Coregonusʼ, 4. ʽli-

pień pospolity, Thymallus thymallusʼ. War. m. šalṽas, šalvỹs. Było zestawiane z psł. *solvŭ, 

ros. solovój ʽo maści konia: bułany, płowy, żółtawyʼ, ros. solovéj ʽsłowikʼ oraz niem.szwajc. 

helw ʽpochmurny – o niebieʼ (zob. BSW 249, Specht 1944, 122, LEW 961, REW II, 690 n., 

ALEW 1009), z czego można wysnuć przypuszczenie, że nazwy wymienionych ryb nawiązują 

do ubarwienia ich łusek. Transponat ie. *ḱol-u̯o-. Zob. też šlakỹs. 

 šãmas 4, 2 p.a. ʽsum, Silurus glanisʼ, łot. sams ts. Wraz z psł. *somŭ (słń. sòm, ros. 

som, stczes. som, czes. sumec, sumík, stpol. som, pol. sum) kontynuuje pbsł. *šama- (BSW 

298). Możliwe jest nawiązanie do pie. *ḱamo, mianowicie przy uwzględnieniu wyrazów gr. 

καμασήν, -ῆνος m. ʽgatunek ryby; ryba w ogóleʼ i κάμαξ, -ακος f. ʽtyka, żerdź, kołek, pal, 

drzewce włóczni, trzon wiosłaʼ. Znacz. etym. ʽryba długa jak tykaʼ? Wokalizm a przemawia 

za pożyczką z jakiegoś substratu przedindoeropejskiego. Por. LEW 962, ALEW 1009, REW II, 

694, GEW I, 771. — Drw. šamýnas ʽniewielki sumʼ, cps. šamaū̃sis ʽz sumiastymi wąsamiʼ, 

war. šamū̃sis (por. ū̃sai), šamauõstis ts. (por. uõstai). 

 šampiniònas 2 p.a., šampinjónas 1 p.a. bot. ʽpieczarka łąkowa, Agaricus campestris a. 

Psalliota campestrisʼ — zapoż. z ros. šampinьón (⇐ fr. champignon ⇐ śrłac. *campaniolus, 

zob. REW III, 371). War. šampinjònas, šampinjõnas oraz šampiljõnas a. šampaljõnas 

(šambalionas b.z.a.); šampijõnas, šampiònas. DLKŽ zaleca zastąpienie tego rusycyzmu 

rodzimym neol. pievãgrybis, dosł. ʽgrzyb łąkowyʼ (por. píeva). 

 šampū̃nas 2 p.a. ʽszampon, płynne mydło do mycia włosówʼ, zapewne zam. 

*šampūnis, -io — zapoż. z ros. šampúnь ⇐ nwn. Schampún, Shampoo(n) n. ⇐ fr. 

shampooing [∫ɑ̃pwε̃] ⇐ ang. shampoo (+ -ing na gruncie francuskim) ⇐ hindi cǟ p̃o, ipv. od 

cǟ p̃nā ʽnaciskać, masowaćʼ. Por. Kluge-Seebold 670, EWD 1180 oraz J.-P. Kurtz, 

Dictionnaire Etymologique des Anglicismes et des Américanismes, vol. 3, 1133. 

 šañčius, -iaus 2 p.a. przest., gw. 1. ʽnasyp, wał ziemnyʼ, 2. ʽwał graniczny na polu lub 

w lesieʼ, 3. pl. ʽokopyʼ, 4. ʽdół wyryty przez świnięʼ, 5. ʽwięzienieʼ — zapoż. ze stbłr. šanec, 

por. błr. šánec, -nca ⇐ pol. przest. szańc, -ńca ʽrów mający przed sobą wał, za którym 

oblężeni bronią się, a oblegający podsuwają się pod muryʼ, przen. ʽwięzienie kryminalneʼ 

(SW VI, 562n.). Z pochodzenia germanizm, por. wcznwn. Schanze f. ʽumocnienie utworzone 

z koszy wypełnionych ziemiąʼ. War. šañcas. Zob. LEW 962, Brückner 540, EWD 1180n. (brak 



1765 

na prawach rękopisu 

w POLŽ). — Vb. denom. apšančiúoti a. apšancúoti ʽotoczyć nasypami, okopamiʼ (por. pol. 

szańcować ʽsypać szańceʼ). 

 šañdyti, šándyti, -iju, -ijau ʽlżyć, wymyślać komu, łajać, besztaćʼ — zapoż. z prus.-

niem. šęnde, šandire (GL 122, LEW 962), por. nwn. schänden. Oboczny pdg. šandýti, -aũ, -

iaũ. War. sufiksalne: šañdinti oraz šandavóti, šandúoti. 

 šañdrai, -ų 2 p.a. m.pl. żm. ʽmateriał naniesiony przez wodę powodziową, wyrzucony 

na brzeg: gałęzie, krzaki, trawa, słoma, badziewie; śmiecieʼ (syn. šãpai). War. f. šandros 

b.z.a. ʽgałązki znoszone przez bociana budującego gniazdoʼ. Inne war.: šeñdrai, šéndros; 

šundrai (un z an). Niejasne. Zdaniem Leskiena 1891, 436 ma to być zniekształcenie («eine 

Entstellung») wyrazu šveñdrai ʽtrzcina; sitowieʼ. To ujęcie podtrzymał LEW 962. Różnica š-

/šv- może podpadać pod v-mobile, por. š(v)ankùs, š(v)árvas. 

 šánkeris, -io 1 p.a. ʽwywołany chorobą weneryczną wrzód na narządach płciowych, 

szankierʼ — zapoż. z pol. szankier, -kra (⇐ nwn. Schanker m., fr. chancre ⇐ łac. cancer). 

 šankùs, -ì 4 p.a. 1. ʽtaki, co może skoczyć wysoko i daleko, skocznyʼ (Šankùs kaip 

stirna ʽSkoczny jak sarnaʼ), o koniu: skoczny, np. Bėris – šankus arklys: tvora ne tvora, eina 

kaip vėsulas ʽGniady to skoczny koń: płot nie płot, pędzi jak wicherʼ, 2. ʽdobrze, chętnie 

tańczącyʼ (Aš ne tei[p] šanki buvau, ale seserys tai šokdavo gerai ʽJa nie byłam taka «šanki», 

ale [moje] siostry to [dopiero] dobrze tańczyłyʼ), 3. ʽszybki, żwawyʼ, 4. ʽporywczy, śmiały, 

zuchwałyʼ. War. šánkus, -i 1 p.a. SD <ßunkus> «chybki» (syn. sukrus, įlunkus), «porywczy», 

sb. <ßunkus> «śmiałek». Z prefiksem pa-: pašankùs ʽskoczny, dobrze skaczący (o koniu); 

dobrze tańczący; zręczny, zwinnyʼ. Chodzi tu o przymiotnik dewerbalny, utworzony od 

neopwk. šank-. Ten ostatni został wyodrębniony z prs. infigowanego *ša-n-kù, opartego na 

*šăk-, czyli na pierwiastku w st. zanikowym do *šāk-, zob. šókti (tam też ãtšakas, atšakùs i 

pirmãšakos). Paralelą słowotwórczą dla šankùs będzie prantùs ʽpojętnyʼ (⇐ suprantùs ⇐ 

suprantù ⇐ prat- (pràsti). Dalej por. pakankùs przest. ʽpoprzestający na małym, 

umiarkowanyʼ ⇐ kankù ⇐ kak- (kàkti). Dla prs. *šankù można przyjąć znacz. etym. 

ʽwyskakujęʼ lub ʽszykuję się do skokuʼ. ALEW 1009 nie dostrzega apofonicznego alternantu 

šăk- i powraca – za LEW 962n. – do starego porównania ze stwn. hengist ʽogierʼ itp. (nowa 

jest tylko rekonstrukcja pie. *ḱéh2ṇk-isth2o- ʽbesonders gut springend, wyróżniający się 

skocznościąʼ). — Inne nomina od neopwk. šank-: atšankė ̃a. ãtšankė 1. ʽhakʼ (znacz. etym. 

ʽto, co wystaje, sterczy poza obręb czegoʼ), 2. ʽbosak do wciągania sieciʼ619, atšanklės b.z.a. 

f.pl. ʽsznurki, za pomocą których zwiera się workowatą sieć z rybamiʼ, pašánkinė ʽpułapka, 

potrzask, sidła; rozpięty na tyczkach sznurek, służący do przeskakiwania, do skoku wzwyżʼ, 

pašánklė ʽpewien błąd w tkaniu, skaza w tkaninieʼ (dosł. ʽprzeskokʼ), šankybė, šankumas: SD 

<ßunkibe> «śmiałość zła», syn. <ßunkumas>, šankỹklė ʽprzeszkoda do przeskakiwania, np. 

przez konieʼ, šankỹnė ts., też ʽtrampolinaʼ (syn. tramplìnas). — Vb. denom. šankìnti a. 

šañkinti, zwykle z prvb. pa- 1. ʽzmuszać konia do skoku, do szybszego bieguʼ, 2. ʽbrać do 

tańcaʼ, 3. ʽ(ogiera) dopuścić do klaczyʼ, 4. ʽszybko nieść, wieźć; przyprowadzić pomocʼ, 5. 

ʽ(dziecko) kołysać na ręku, podrzucać na kolanieʼ, įšankìnti ʽzmusić konia do skoku; 

pozwolić koniowi rozskakać sięʼ. War. šankdìnti ʽzmuszać (konia) do skoku; brać do tańca, 

obtańcowywaćʼ. Wywód šankìnti od prs. *šañka figuruje już u Kazlauskasa 1968, 326. 

 šántos, -ų 1 p.a. f.pl., šántai, -ų 1 p.a. m.pl. bot. ʽkocimiętka, kocia mięta, Nepeta 

catariaʼ (Šántų arbatos duoda gerti motriškai priš gimdymą, skausmus sumažina ʽWywar z 

szanty dają pić położnicy przed rodzeniem, łagodzi bóleʼ. Su šántais mažus vaikus prausia 

 
619 Mniej prawdopodobny wydaje się wywód °šank° z odziedziczonej osnowy pbsł. *šank-V- < pie. *ḱonk-V-, 

mianowicie w nawiązaniu do psł. *sǫkŭ ʽsękʼ i sti. śaṇkú- ʽspiczasty kołek, klinʼ, zob. BSW 298 n., LEW 962, 

Boryś 542, Derksen 2008, 463 n.  
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nuo džiovos ʽMyją małe dzieci w szancie, aby zapobiec suchotomʼ) — zapoż. z pol. szanta 

bot. ʽMarrubium vulgare, roślina leczniczaʽ (tu ma być zapożyczeniem z czeskiego, por. 

Brückner 540). Zob. też SSTP VIII, 533, gdzie dopuszcza się oboczną lekcję szańta. Co do 

akutu por. zapoż. spánka, stánčka. — Cps. šántamėtė, niby ʽszantomiętaʼ, zawiera II człon 

°mėtė, które naśladuje pol. mięta, °miętka (zob. s.v. mėtà). — Na wzór wyrazu mėtrà ʽmiętaʼ 

(z nieorganicznym r, zob. LD § 248) pojawił się war. šántra ʽMarrubiumʼ. Niejasny jest war. 

šánka, pl. šánkos ʽkocimiętka właściwa, Nepeta catariaʼ (Šanka kaip mėtra, žmonoms 

liekarsta nuo motriškų ligų ʽ«Šanka» jak mięta jest lekarstwem na kobiece chorobyʼ). 

 šãpalas 3 p.a. 1. ʽryba kleń, Leuciscus cephalusʼ, 2. ʽryba jaź, Leuciscus idusʼ (SD «jaź, 

rubellio, erythrinus»), 3. ʽryba płoć, płotka, Rutilus rutilusʼ. Odpowiednik łot. sapal(i)s 

ʽDünakarpfen, Alant, Alantsbleyerʼ. Suf. -al- jak w mãšalas, vãbalas (GJL II, § 178). Bez 

pewnej etymologii. Może do šãpai ʽości rybieʼ, zob. s.v. šãpas. NB. BSW 299, IEW 614, ŽD 

173, LEW 963 i ALEW 1010 przytaczali zestawienie ze sti. śáphara- m. ʽgatunek karpia, 

Cyprinus sophoreʼ. Jest ono przypadkowe, bo wyraz sti. nie jest odziedziczony (brak w 

EWAIA). To samo odnosi się do gr. κυπρῖνος m. ʽkarpʼ, zob. GEW II, 51 (Beekes 2010, 805 z 

uwagi na suf. -īn- uważa wyraz za pregrecki). Niepewne pozostaje również porównanie z 

ros. sápa ʽsapa, klepiec, Cyprinus ballerusʼ, o czym REW II, 578. — N.rz. Šãpalas. N.m. 

Šapalaĩ 4x. 

 šãpas 2 p.a. ʽtrawka, źdźbło, słomka, gałązka; drobinka, kruszynkaʼ — dewerbalny 

rzeczownik z suf. -a- i SO šap- ⇐ šep-, por. šèpti m.in. ʽrosnąć w nieładzie – o włosach, 

brodzieʼ. Znacz. etym. ʽwłos, kłaczekʼ. Paralele apofoniczne: šlãkas ⇐ šlėk̃ti; vãlas ⇐ vélti. 

Por. ALEW 1010. — Pl.t. šãpai 1. ʽgałęzie i trawy, które naniosła na pola woda powodziowaʼ 

(syn. šañdrai), 2. ʽpodściółka dla zwierząt w oborzeʼ, 3. ʽości rybieʼ. — Drw. šãpalas 

ʽźdźbło, gałązkaʼ, šãparas ʽźdźbło, gałązkaʼ (war. udźwięczniony žãbaras), ʽtrzon pióra 

ptaka, stosinaʼ, šapė́ka ʽżyjątko, pasożyt, pchłaʼ, też o wychudłym, nędznym zwierzęciuʼ 

(por. sufiks w paršėk̃as, bernėk̃as), šapìnė ʽsiennikʼ. — Vb. denom. šàpti, šam̃pa, apšãpo ʽo 

ubraniu: pokrywać się źdźbłamiʼ. 

 šapénti I, šapenù, šapenaũ ʽmówić po cichu, szeptać do uchaʼ, sušapénti ʽwyszeptać 

bezzębnymi ustamiʼ — czasownik na -en- od wykrz. šàp-šàp (Prilenda prie jo: šàp šàp į 

ausį ʽPodchodzi do niego i «šap šap» do uchaʼ). Z innymi sufiksami: šapė́ti ʽszeptaćʼ, šapsė́ti 

ʽmówić niewyraźnie, seplenić; krakać; głośno gryźćʼ, też ʽzamawiać chorobęʼ. Paralele: 

švepė́ti, švepsė́ti ⇐ švèpt. — Drw. šãpana c. ʽnie mający zębów; ktoś nadąsany, wiecznie 

niezadowolonyʼ, šaplỹs, -ė ̃ʽktoś bezzębny, ktoś sepleniący; niedojdaʼ, ⇒ vb. denom. šaplénti 

m.in. ʽseplenić; mamrotać pod nosem, szeptać modlitwyʼ. — War. šapšė́ti ʽszeptaćʼ, od 

osnowy šap-š- z powtórzonego wykrz. šàp-šàp (por. švakšė́ti ʽwydawać stłumiony głosʼ ⇐ 

švàk-švàk). 

 šapénti II, šapenù, šapenaũ ʽskubać i żuć trawę (o owcy, kozie, koniu)ʼ, sušapénti 

ʽzjeść, zeżreć bez resztyʼ — czasownik na -en- od wykrz. šàp-šàp (o skubaniu trawy, por. 

Avelės teip gardžiai žolę šapena šap šap šap ʽOwieczki z apetytem skubią trawę «šap šap 

šap»ʼ). — Drw. šàptelėti ʽzjeść, zeżreć mały kawałekʼ, šapúoti ʽżreć głośno, w pośpiechuʼ, 

prišapúoti ʽnajeść się do sytaʼ. 

 šàpti gw.: nušàpti, -šam̃pa, -šãpo ʽoddalić się, usunąć się, zniknąć z oczu, przepaśćʼ, 

apšàpti a. nušàpti ʽpopaść w biedę, zbiedniećʼ, prašàpti ʽoddalić się, zniknąć na jakiś czas; 

zaginąć bez wieściʼ, prišàpti ʽodczuwać brak czego, nie mieć czego; zbiedniećʼ (Prišapaũ 

duonos ʽZabrakło mi chlebaʼ. Teip buvau miego prišãpęs, kad įkritau į lovą i tujau kaip 

negyvas) ʽTak brakowało mi snu, że upadłem na łóżko i od razu jak zabity [zasnąłem]ʼ). 

Niejasne. 
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 šaptū̃nas 2 p.a. gw. ʽzamawiacz, znachor leczący choroby zamawianiemʼ (Gydė jį ir 

šaptūnai, užkalbinėdami nuo visokių kerėjimų ʽLeczyli go i znachorzy, zamawiający od 

wszelkich urokówʼ) — zapoż. z błr. šaptún, -á, co jest nomen agentis na -un- od šaptácь, 

šapčú ʽszeptaćʼ, dosł. ʽszeptacz-zażegnywaczʼ. War. suf. šaptõrius. 

 šarãgai, šerãgai, -ų 2 p.a. m.pl. gw. 1. ʽdwa drewna prostopadłe z poprzecznym w 

górze, służące do wieszania odzieży, czapekʼ (Pakabink kailinius ant šerãgų ʽPowieś kożuch 

na š.ʼ), 2. ʽrosochaty słup do suszenia garnkówʼ, syn. kežlỹs, žaginỹs (Užmauk puodynes ant 

šarãgų ʽZawieś garnki na š.ʼ) — zapoż. z pol. przest. szaragi, -ów (⇐ nwn. Schragen m. 

ʽkobylica, koziołʼ, SW, POLŽ 607). War. šarãgas ʽkołek do wieszania; rosocha do suszenia 

garnkówʼ. — Z uwagi na nierzadkie wahanie nagłosowych spółgłosek š-/č- może tu należeć 

również wyraz čerãgis, šerãgis, nazwa pewnej zabawy dziecięcej, podczas której wylicza się 

rozmaite słowa, a pierwszym z nich jest čeragi. 

 šarañčius, šerañčius, -iaus 2 p.a. ʽszarańcza, Locusta migratoriaʼ — ze zmianą rodzaju 

zapożyczone z pol. szarańcza, -y (to mylnie odmazurzone z sarańcza, co było 

zapożyczeniem ruskim, to z kolei turkijskim, zob. Brückner 683, Boryś 592, Stachowski 

549n.). War. šarañtis, šerañtis, żm. žarañčius KRŽ (brak w LKŽ). — Wsch.-lit. sarančià 4 

p.a. ⇐ błr., ros. sarančá, -y. Tu też DP sarančia. Zob. też skėrỹs. 

 šárgoti, šárgoju, šárgojau gw. 1. ʽpsuć komu opinię, przynosić ujmę; krzywdzićʼ 

(Gana jau bus piemenį šárgot), 2. ʽszargać odzienie, nie dbać o nie, niszczyć jeʼ, 3. 

ʽnieoszczędnie używać, np. o zapasieʼ — zapoż. z pol. szargać m.in. ʽobchodzić się z czym 

niedbale, poniewierać, niszczyć (zwykle o ubraniu); wyrażać się o kim ujemnieʼ (Szargać 

czyjeś dobre imię). 

 šárka 1 p.a. ʽsroka, Pica picaʼ, przen. ʽgadatliwa kobietaʼ. Wraz ze stpr. sarke EV 

ʽAlester [Elster]ʼ < pb. *šārkā- i psł. *sārkā (sch. srȁka ob. svrȁka, ros. soróka, czes. straka, 

pol. sroka) kontynuuje wyraz pbsł. *šārk-ā- (BSW 299, LEW 964). Drw. od pwk. pie. *ḱorh2-

k-. Z inną sufiksacją: łac. corvus, -ī m. ʽkrukʼ (*ḱor(h2)u̯o-), cornīx, -is f. ʽwronaʼ (*ḱor-n-), 

gr. κόραξ, -ακος m. ʽkrukʼ (*kor-ṇ-k-). Por. Beekes 1969, 196, Schrijver 1991, 149, de Vaan 

136, 139. ALEW 1010 dodaje do tego porównanie z wed. śā́ri- f. ʽnazwa pewnego ptaka, być 

może Predigerkräheʼ. PKEŽ 4, 63n. przyjmował derywację od interi. pie. *ḱārk. — Drw. 

šark̃inas ʽsamiec srokiʼ, cps. mẽdšarkė (zob.), šarkakõjis bot. ʽostróżeczka polna, 

Delphinium consolidaʼ, ʽwidłak goździsty, Lycopodium clavatumʼ (por. kója), war. 

haplologiczny: šarkõjė; šárkamuiliai m.pl. bot. ʽkrzyżownica, Polygalaʼ (naparu z tej rośliny 

używano do mycia nóg, por. muĩlas). Zob. też žagatà. — N.m. Šárkė, Šárkiškės 7x, 

Šárkiškiai 4x, cps. Žaliašarkiaĩ. N.jez. Šark̃is, n.rz. Šarkýčia, Šarkýtė, cps. Šárkravis, 

Šárkupė, Šárkupis 6x (por. Garñupis, Várnupis), Šark̃vedis. 

 šark̃as 2 p.a. gw. 1. ʽsztuka ubioruʼ, 2. ʽokrycie wierzchnie, siermięga, surdutʼ, 3. 

ʽkapota na deszczʼ (też pl.t. šark̃ai, šarkaĩ) — ma odpowiednik w psł. *sorka ʽkoszulaʼ, sch. 

srȁka, cs. sraka a. sraky, -ŭve, drw. scs. sračica ʽχιτώνʼ, strus. soróčĭka, ros. soróčka 

ʽkoszula chłopskaʼ (REW II, 700). Bsł. innowacja leksykalna. BSW 299: pbsł. *šarka- m. 

ʽRockʼ. Związki zewnętrzne niezupełnie jasne, por. LEW 964, REW, l.c. — Drw. dróbšarkis 

ʽrodzaj lnianej tkaniny z dodatkiem wełnyʼ (por. dróbė). — War. z nagłosem lit. šv-, słow. 

sv- (v-mobile?): lit. švark̃as, łot. svārks, zwykle pl. svārki ʽokrycie wierzchnie, ubranie w 

ogóleʼ, sch. svrȁka, bg. svráka ʽkoszulaʼ. 

 šárlakas 1 p.a. przest., gw. ʽpłonica, szkarlatyna, choroba zakaźna z czerwonawą 

wysypką, febris scarlatinaʼ — zapoż. z prus.-niem. šarlak (GL 122; pominięte w LKŽ). 

Przenośne użycie wyrazu oznaczającego ʽszkarłatʼ, por. śrdn. scharlāken, nwn. Scharlach m. 

Co do akutu por. zapoż. párkimas i várkštotas. 
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 šarlõtas 2 p.a. stlit. ʽszkarłat, barwa krwistoczerwona; tkanina takiej barwyʼ — zapoż. 

ze stbłr. šarlatъ ⇐ pol. szarłat, -u (⇐ śrwn. scharlāt ⇐ śrłac. scarlata). War. šerlotas MOP, 

šarlokas CHB. Por. SLA 213, LEW 964, POLŽ 608 (brak w ALEW). War. šarlatas BRB może 

być germanizmem. Zob. też šárlakas i škarl̃otas. 

 šarmà 4 p.a. ʽszron, szadź; przymrozek nocny, porannyʼ (war. šarm̃as). Odpowiednik 

łot. sar̂ma, gw. sārms ʽszronʼ. Pb. *šarmā- < pie. *ḱor-m- (IEW 574, BSW 303, LEW 965, 

ALEW 1010n.). Zapoż. bałtyckie w fiń. härmä ʽszronʼ (Stang 1966, 31). Z innym sufiksem i 

apofonią: šerk̃šnas (zob.). — Od tejże osnowy šarmuõ ʽgronostajʼ (zob. šermuõ). — Vb. 

denom. šarmóti ʽpokrywać się szadzią, szronemʼ, šarmúoti ts. (⇒ šarmótas a. šarmúotas 

ʽoszronionyʼ). — Podwójny refleks st. zanikowego (pie. *ḱṛ), por. 1° šir-: šìrmas, širm̃as 

(zob.), 2° šur-: šurmaĩ m.pl. ʽszadź, szronʼ, šurm̃as ʽo wietrze: przenikliwy, zimnyʼ.  

 šármas 3, 1 p.a. ʽług, roztwór sodowy a. potasowy, używany do prania jako środek 

bielącyʼ. SD šarmas muilinykų «kałkusz, ług mocny, ostry». Odpowiednik łot. sārms ʽługʼ. 

Akut lit. niejasny. Do pie. *ḱor-mo- ʽżrący płynʼ. Podobna formacja w stwn. harm m. 

ʽmoczʼ (wtórnie harn m., śrwn. harn), vb. denom. śrwn. hurmen ʽpole gnoić, nawozićʼ. 

Zob. IEW 615, Stang 1972, 57, LEW 965. To pokrewieństwo leksykalne jest świadectwem 

stosowania moczu zwierząt domowych jako środka piorącego (ALEW 1011). Por. też 

stosunek wed. mū́tra- n. ʽmocz, urynaʼ, staw. mūθra- n. ʽbiegunkaʼ i psł. *mydlo ʽśrodek 

piorącyʼ (ros. mýlo, czes. mýdlo, pol. mydło), od (scs.) myti, myjǫ ʽmyćʼ, pwk. *muh1-C < 

*mi̯uh1-C, zob. Rasmussen 1989, 117, LIV
2 445n., przyp. 1. War. s-mobile: stnord. skarn 

ʽgnój, nawózʼ, stang. scearn, śrdn. śrnid. scharn ts. (EWD 510 łączy to z pwk. pie. *(s)kerə- 

ʽciąć, krajać, schneidenʼ). — Gdy chodzi o stpr. sirmes EV ʽług, Louge [Lauge]ʼ, to trzeba 

uwzględnić, że w braku kontrolnych zapisów nie ma pewności, czy wokalizm sir-C jest 

autentyczny i odzwierciedla pb. SZ *šīr-C. BSW 300 i LEW 965 przyjmują różnicę 

apofoniczną *šarma- : sirmes (LEW, l.c. wskazał jako paralelę stosunek lit. kálnas : kilnùs). 

Nieco inaczej PKEŽ 4, 114n., który odtwarzał dwie praformy: wsch.-pb. *śarmas i zach.-pb. 

*śirmas; stosunek wzajemny tych praform jest – zdaniem autora – porównywalny z parą lit. 

vard̃as ʽimięʼ i stpr. wīrds ʽsłowo, Wortʼ. — Drw. pãšarmės a. pašármės f.pl. ʽzużyta woda 

ługowa; popiół pozostały po zlaniu ługuʼ, pašarmiaĩ m.pl. ts., šarmìnis ʽługowy, 

zasadowyʼ, koštuvis šarminis SD «łużnik» [ʽcedzidło, kosz do cedzenia ługuʼ, L.], šarmuõ 

ʽługʼ. Vb. denom. šarmúoti ʽługować, tj. gotować w wodzie zaprawionej ługiem; 

zanieczyszczać ługiemʼ. 

 šarpùs, -ì 4 p.a., šárpus, -i 1 p.a. gw. 1. ʽostry – o kosie, nożycachʼ (šarp̃ios žìrklės 

ʽostre nożyceʼ), 2. ʽpilny, pracowity; szybki, energiczny w robocieʼ, 3. ʽszybki końʼ: šarpùs 

arklỹs, šarpì kumẽlė, 4. ʽgwałtowny; szorstki, przykry w obejściu, swarliwy, niezgodnyʼ, 5. 

ʽo wietrze: ostry, przenikliwyʼ (syn. žvarbùs). Zapoż. z prus.-niem. šarp (GL 123, LEW 965), 

por. nwn. scharf. — Drw. šarp̃iai ʽszybko, prędkoʼ (Juk tik suskubsi, nereik teip šarpiai 

bėgti ʽPrzecież zdążysz, nie trzeba tak szybko biecʼ). Vb. denom. šarpúoti 1. ʽszybko, pilnie 

pracować; szybko iść; szybko jeśćʼ, 2. ʽostrzyć, np. siekieręʼ. 

 šarvaĩ, -ų̃ 3 p.a., šárvai, -ų 1 p.a. m.pl. gw. 1. ʽłożysko płoduʼ, 2. ʽkrwawienie macicy, 

miesiączkaʼ, 3. ʽwydzielina z ust i nosa nieboszczykaʼ (syn. almė, pỹkčiai, sývai, tãnės), 

šárvas ʽśmiertelny strójʼ (syn. į́kapės), ⇒ šarvóti (zob.) — Odpowiedniki o odmiennej 

budowie: łot. sãrņi m.pl. 1. ʽszlaka, żużelʼ, 2. ʽosad dennyʼ, 3. auss sārņi ʽwoskowina 

usznaʼ, 4. ʽmiesiączkaʼ, 5. ʽkałʼ, ros. sór, -a ʽśmieć, śmieciʼ (loc.sg. v sorú). — 

Prawdopodobnie refleks SO pie. *ḱor(H)- od pwk. *ḱer(H)- ʽwydalać kał, scheissenʼ (LIV
2 

327). Por. pbsł. *šir-/*šer- ʽwydalać kałʼ, psł. *sĭrati, *serǫ, sch. srȁti, sȅrēm, ros. sratь, sru 

(gw. serú, serjú), czes. srát, seru, stpol. srać, siorę, sierzesz. Por. BSW 303, ME III, 806n., 

LEW 966, REW II, 696n., 711, ALEW 1011. 
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 šárvas 3 p.a., też pl.t. šarvaĩ, -ų̃ 1. ʽpancerz, uzbrojenieʼ (DP ʽzbroja, orężʼ, SD šarvas 

a. šarvai «broń, oręże; rynsztunek woienny; zbroia»), war. v-mobile: švarvas BRB, 2. ʽposag, 

majątek wnoszony mężowi przez żonęʼ (SD šarvas mergos nutekunčios «posag», duomi 

šarvų «wyposażam») — zapoż. ze śrwn. sar, sarwes n. ʽrynsztunek wojenny, Kriegsrüstungʼ. 

Stąd też stpr. sarwis EV ʽbroń, Wofen [Waffen]ʼ. Inaczej GL 20 i LEW 965: z goc. sarwa 

ʽWaffenʼ. Jeszcze inaczej PKEŽ 4, 65n., który uznał wyrazy lit. i stpr. za rodzime, 

kontynuujące pb. *śarvas ʽokrycie ciałaʼ itp. (ostatecznie pokrewne – zdaniem autora – lit. 

šérti w znacz. ʽuderzyć, zdzielićʼ). — Drw. šarvingai adv. SD «zbroyno», šarvinykas DP 

ʽuzbrojony, zbrojny żołnierzʼ, šarvinis SD «posagowy, posażny», cps. šarvadarys SD 

«płatnerz» (por. darýti), šarvanešys SD «giermek» (por. nèšti oraz skydanešys s.v. skỹdas). 

Vb. denom. šarvóti: šarvoju kų SD «zbroię kogo, vbieram we zbroię» obok įšarvuoti: 

įšarvuoju SD
1 «vzbraiam», šarvúoti ʽpokrywać pancerzem, opancerzaćʼ, ⇒ šarvúotas 

ʽopancerzony (samochód, pociąg)ʼ, šarvúotlaivis neol. ʽpancernikʼ (por. laĩvas).  

 šarvóti, šarvóju, šarvójau ʽmyć i ubierać nieboszczyka do pogrzebuʼ — vb. 

denominativum od šárvas m.in. ʽśmiertelny strójʼ (zob. šarvaĩ). — Neoosn. šarvo-: šarvõnė 

1. ʽkatafalk, maryʼ, 2. ʽobicie, narzuta na katafalkuʼ (Nupirko audeklo ir pasiuvo šarvõnę 

ʽKupili materiału i uszyli «šarvonė»ʼ), šarvótinė ʽkatafalkʼ, šarvótinė drobùlė ʽobicie 

katafalkuʼ. — Neoosn. šarvoj-: šarvójimas ʽwystawienie zwłokʼ, šarvójimo lentà ʽkatafalkʼ, 

šarvójimo paklõdė a. skõtertis ʽnarzuta na katafalkuʼ. Zo. też LEEŽ 279.  

 šasė ̃4 p.a. gw. ʽdroga o twardej nawierzchni, szosaʼ — zapoż. z błr. šasė́ indecl. (tu z 

ros. šossé, co zapoż. z nwn. Chaussée f. lub wprost z fr. chaussée, zob. REW III, 422). — 

Warianty: šašà ZTŽ ⇐ błr. šašá, -ý; sašà a. sošà ZTŽ ⇐ błr. gw. sašá, sošá (PZB 4, 379); 

šašiẽjus ⇐ błr. gw. šašė́j; šašijà, šasijà, šasìjė i šacijà. 

 šãstyti, šãstiju (war. šãstau), šãstijau (war. šasčiaũ) gw. ʽrąbać mięso; kroić na 

kawałkiʼ, sušãstyti ʽskroić, pokawałkowaćʼ, przen. ʽłapczywie, szybko zjeść, spałaszowaćʼ, 

refl. nusišãstyti ʽzbiedniećʼ — czasownik, który wygląda jak frequentativum na SO i z suf. -

sty- od pwk. *šes-/*šas-, jest w gruncie rzeczy vb. denominativum na -iju, -yti od wykrz. šàst 

lub šãst m.in. o gwałtownym ruchu wykonywanym całym ciałem. — NB. Użycie šãstyti w 

znacz. ʽnieoględnie wydawać, przepuszczać, trwonićʼ (Ans moka tik pinigus šãstyti, zob. LKŽ 

XIV, 535) polega na synonimii względem šãstoti, -ju, -jau, co jest zapożyczeniem z pol. 

szastać pieniędzmi ʽrzucać pieniędzmi, być rozrzutnymʼ (od wykrz. szast, pod względem 

brzmieniowym przypadkowo zgodnego z lit. šast). 

 šãšas 4 p.a. 1. ʽstrup na ranie lub owrzodzeniuʼ, 2. ʽwykwit na skórze zawierający ropę, 

krosta, pryszczʼ (SD «krosta, parch, strup»). Pl. šašaĩ 4 p.a. 1. ʽświerzb, zakaźna choroba 

skórna zwierząt i ludziʼ, SD «parch», 2. ʽkrostyʼ, SD šašai «strupy ciekące w głowie», 3. SD 

šašai «liszay» (syn. niežai), 4. ʽniedojrzałe, wcześnie spadające owoce, zrobaczywiałe 

owoceʼ. Odpowiednik łot. sasi m.pl. ʽmałe wrzody, zwł. na karku; ropiejące gruczołyʼ. Obok 

tego sass adi. ʽniedojrzałyʼ; sb. ʽniedojrzały a. karłowaty owoc, jagoda; łodyga bez kłosaʼ, 

też ʽżółtodzióbʼ, por. ME III, 744. SZ šiš-: šìšti ʽpokrywać się krostamiʼ (zob.). — Bez dobrej 

etymologii. Próbowano łączyć ze słow. sosna ʽdrzewo Pinus silvestrisʼ, co jednak nie 

zyskało uznania, zob. LEW 966. Por. wywód sosna z pie. *ḱas-no- ʽszaryʼ (REW II, 701n., 

Boryś 567, ALEW 1013). — ʽOsoba mająca skórę pokrytą strupamiʼ jest nazywana šãšius, 

šašnà, šašnỹs, šašùika, nušãšėlis. Inne drw. šašùika bot. ʽrumian żółty a. barwierski, 

Anthemis tinctoriaʼ, šašùikos f.pl. ʽowoce (jabłka) pokryte liszajemʼ. — Cps. báltšašiai, 

bálšašiai m.pl. ʽchoroba skóry Tinea malignaʼ (por. báltas), piktãšašiai m.pl. ʽstrupy trudne 

do wyleczeniaʼ (dosł. ʽzłe strupyʼ, por. pìktas), šãšdanga ʽjarmułkaʼ (dosł. ʽprzykrycie 

strupów, parchówʼ, por. deñgti), ⇒ decompositum šašõkas ts. Niejasne jest šašbaudà 

ʽjarmułkaʼ (II człon do baudà ʽkaraʼ?). — Vb. denom. 1. šàšti, prs. šąštù < *šanš-stu (war. 
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šąšù, šanšù, šanštù, šanstù), prt. šašaũ ʽkrostawieć, pokrywać się krostamiʼ, SD <szußu> 

«krostawieię» (por. àkti ⇐ akìs; dvàkti ⇐ dvãkas), 2. šašúoti ʽpokrywać się strupamiʼ, 

šašuotas SD «krostawy; liszayowaty; parchaty».  

 šãtas 4 p.a. 1. stlit. ʽSzkotʼ, SD: šatas «Szot, Scotus», šatų žemė «szocka ziemia, 

Scotia», 2. gw. ʽSzkot handlującyʼ, stąd ʽprzekupień, handlarzʼ (Litwa pruska) — zapoż. z 

pol. przest. Szot ʽSzkotʼ (⇐ nwn. Schotte m.), nazwa etniczna używane również jako 

apelatyw: szot ʽprzekupieńʼ (por. Szotowie, którzy na sobie noszą swoje rzeczy ku przedaniu, 

płacą po złotemu, L.). Por. stbłr. šotъ ʽprzekupieńʼ (z pol.). GL 123 i LEW 967 utrzymują, że 

šãtas w znacz. ʽprzekupieńʼ nie jest polonizmem, lecz germanizmem, por. prus.-niem. 

schotte ʽein hausierender Krämerʼ (nwn. Schotte m.). Czy należy tutaj šãtija ʽgrupa 

(łobuzów, przestępców), szajka, gangʼ? 

 šatkavóti, šatkavóju, šatkavójau gw. ʽszatkować, drobno krajać, np. kapustęʼ — zapoż. 

z błr. šatkavácь, -kúju (⇐ pol. szatkować, -uję). War. šetkavóti, šetkúoti. 

 šatõnas 2 p.a. stlit. ʽszatanʼ (Taip vėl tikrai šatõnas, kurį vieną kartą pavilsta, to jau 

nepaleidžia DP 1215 ʽTak też prawie szatan kogo raz opanuje, tego już nie puściʼ) — zapoż. 

z pol. szatan, które zostało pod względem akcentowym dostosowane do błr. odpowiednika 

šėtõnas (zob.). Por. SLA 213, LEW 967 (brak w ALEW). 

 šatrà 4 p.a. 1. ʽdługa cienka żerdź, tyczkaʼ, 2. ʽłata do przyciskania słomy przy kryciu 

dachu strzechąʼ, 3. gw. ʽrozwora, drąg łączący przednią i tylną część wozuʼ (syn. į́šautis, 

pértraukas), 4. gw. ʽzawieszony pod powałą drążek służący do suszenia odzieżyʼ, 5. gw. 

ʽsucha gałąźʼ (z innym tematem: šãtras ʽsucha gałąź, patykʼ, šatraĩ m.pl. ʽchrustʼ) — 

wygląda jak derywat na SO šat- od pwk. *šet- (por. žabrà, žãbras ⇐ žeb-). Odpowiedni 

czasownik nie został jednak poświadczony. Būga, RR I, 599 napomknął o związku šat- z pie. 

*kset- (zob. też LEW 967), ale IEW takiego pierwiastka nie notuje. — Drw. šatrijà żm. 

ʽkobieta rozgniewana, wściekła, nieznośna, złaʼ, šatrìnė ʽdłuższy kij, tyczka, rózga; szopa na 

drewnoʼ, šatrùs ʽżywy, żwawy, energicznyʼ (war. šadrùs m.in. ʽuparty, zawziętyʼ). Cps. 

šatrakõjis ʽktoś o długich i cienkich nogachʼ (por. kója), šatravarỹs (zob. varýti), šãtraviržė 

ʽpawąz, drąg przyciskający wiezione na wozie zboże lub sianoʼ (por. virž̃ti I). Vb. denom. 

šatráuti ʽzbierać chrust w lesieʼ. — N.rz. Šatrijà 2x, Šatraslýnas (war. Šatralýnas). 

 šaudìklis, -io 2 p.a. gw. ʽstrzelecʼ — drw. denominalny na -lis od neoosn. šaudik-, 

pochodzącej z metanalizy wyrazu šaudìkas ʽstrzelecʼ (n.agt. na -ik- od šáudyti ʽstrzelaćʼ, por. 

war. šaudỹklis 2 p.a. ʽstrzelecʼ). Paralela: kabìklis ⇐ kabìkas. Na skutek wtórnego 

odniesienia šaudìklis do czas. šáudau ʽstrzelamʼ doszło do emancypacji -ikl- jako neosufiksu. 

W podobny sposób, odkąd kirtìklis ʽkilof, oskardʼ (etymologicznie: kirtik-lis) zaczęło być 

kojarzone z czas. kirs̃ti ʽciąć, rąbaćʼ, rozluźniła się jego więź z pierwotną osnową na -ik-, 

por. n.instr. kirtìkas ʽkilof, piesznia do loduʼ i n.agt. kirtìkas ʽrębacz, kosiarzʼ. — Neosuf. -

ikl- znajdujemy w roli formantu nomina instrumenti (por. badìklis, kasìklis, pjaustìklis), 

czasem też w nazwach osób (por. jaunìklis, kamšìklis)620. Synonimicznym formantem jest tu 

-ukl-, pochodzący z fuzji -uk- + -l-, zob. kabùklas. 

 šáudyti, šáudau (war. šáudžiu), šáudžiau 1. ʽstrzelać z łuku, karabinu; bić z działa; 

razić, uderzać – o piorunieʼ (por. łot. saũdît, saudît lub šaũdît ʽstrzelaćʼ), 2. ʽzabijać 

strzałamiʼ, 3. ʽpękać wydając odgłos, trzaskać – o drewnie w ogniuʼ, 4. ʽsunąć na łopacie 

 
620 Ambrazas 2000, § 419 (ʽVediniai su *-tlo-ʼ) sugeruje wywód -iklis wprost z prajęzykowego suf. *-itlis. Autor 

nie liczy się zupełnie z fuzją formantów -ik- i -lis na gruncie litewskim, czyli z odnowieniem suf. -ik- za 

pomocą izofunkcyjnego suf. -lis. Pary typu kabìklis : kabìkas; kirtìklis : kirtìkas; šaudìklis : šaudìkas nie 

pojawiają się w jego monografii. 
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(chleb do pieca)ʼ, várnas šáudyti ʽgapić sięʼ (dosł. ʽstrzelać do wronʼ). SD: šaudau «strzelam 

z łuku», šaudau pūčkomis ing miestų «biję z dział do miasta», sušaudyt «rozstrzelać kogo» 

— intensivum z suf. -dy- od SO šáu-C ⇐ SE *šiáu-C, por. šáuti m.in. ʽwypuszczać pociskiʼ. 

Paralele: gáudyti ⇐ gáuti; pláudyti ⇐ pláuti; spjáudyti ⇐ spjáuti. — Neoosn. šaud- (⇐ 

šáudyti): šaudalaĩ m.pl. ʽamunicjaʼ, šáudalas ʽnabój, pociskʼ, šaudìkas ʽstrzelecʼ (⇒ 

šaudìklis zob.), šaudmuõ, -meñs m. ʽpociskʼ, šáudmenys m.pl. ʽamunicjaʼ (neologizm; gdyby 

formacja była stara, to brzmiałaby dziś †šaumuõ a. †šáumenys, por. raumuõ, raũmenys lub 

skiemuõ, skíemenys), šaudomieji daiktai, šaudymop priderų m.pl. SD «ładunek do strzelby». 

Cps. pūčkašaudis SD «puszkarz, co rychtuie strzelbę» (por. pūčkà), vė́jašaudis (zob. vė́jas). 

— Neoosn. šaudy-: šaudýba ʽnauka strzelania, strzelectwoʼ (por. typ tapýba), šaudyklà 

ʽstrzelnicaʼ (por. typ skaldyklà), šaudỹklė a. šaudyklė ̃ 1. ʽstrzelba, fuzjaʼ, 2. ʽstrzałaʼ, SD 

«bełt» [ʽstrzała do kuszy ręcznejʼ], «strzała», 3. ʽczółenko tkackieʼ, SD «czołnek tkacki» 

(por. łot. saudīkla, sàudekle ʽczółenko tkackieʼ), šaudỹklis ʽstrzelecʼ (war. šaudìklis, zob.), 

šáudytojas przest. ʽstrzelec, łucznikʼ, SD «strzelec kulny», šaudytojai m.pl. SD «kuszni 

strzelcy» (por. typ daužýtojas). 

 šaũksmas 4 p.a. ʽkrzyk, wrzask, wołanieʼ, DP też ʽzawołanie, zgiełkʼ — rzeczownik 

dewerbalny z neosuf. -smas od šaũkti ʽwołać, krzyczećʼ (zob.). Paralele: kaũksmas ⇐ kaũkti; 

klỹksmas ⇐ klỹkti; verk̃smas ⇐ verk̃ti. SD: pagiriu kų su šauksmu «krzykam pochwalaiąc», 

peikiu su šauksmu «krzykam przeciw komu, ganię», šauksmas kareivių «krzyk żołnierski», 

linksmas šauksmas klausytojų «krzyk słuchaczow przyiazny», šauksmas priešingas «krzyk 

słuchaczow przeciwny». — Drw. šauksminiñkas gram. ʽwołacz, vocativusʽ. 

 šáukštas 1, 3 p.a. 1. ʽłyżka drewniana, łyżkaʼ (šáukštai po pietų̃ ʽmusztarda po 

obiedzieʼ, šáukštą padė́ti ʽumrzećʼ, nuo šáukšto atsisakýti ts.), 2. przest. ʽkielnia murarskaʼ, 3. 

pl.t. šáukštai a. šaukštaĩ ʽnaczynia stołowe, statkiʼ. War. šáuštas ʽłyżkaʼ (Zíetela; tu też 

mìnkštas > mìnštas). Prawdopodobnie wywodzi się z praformy *šaustas przez dwie zmiany 

fonetyczne: insercję k oraz perseweracyjną asymilację ks > kš (paralele: paũkštis, pė́kščias, 

svirkštìs). To *šaust-as jest nomen postverbale od neoosn. šaust-, wyodrębnionej z *šaust-yti 

(reanaliza) ⇐ *šau-sty-ti, frq. do šáuti (zob.) o znacz. ʽsunąć, wsuwać (chleb do pieca) przy 

użyciu łopatyʼ. Paralele słowotwórcze: stvark̃stis < *stvarst-is ⇐ stvárstyti (frq. do stvérti); 

lãkštas ⇐ lakštýti, lakstýti (frq. do lėk̃ti). Etymologicznym znaczeniem wyrazu šáukštas było 

ʽprzedmiot służący do sunięcia, wsuwania czegośʼ ⇒ ʽłopata chlebowaʼ. Niniejsze 

objaśnienie nawiązuje do etymologii Jablonskisa, którą następnie rozwinęli Sabaliauskas, 

Balt I:1, 1965, 83n. i Hamp, Balt III:2, 1967, 107n. Różnica polega na tym, że tutaj unika się 

hipotezy sufiksu -sta- (praforma *šau-stas), ten bowiem jest w derywacji prymarnej 

wykluczony. Sabaliauskas przypomniał użyty przez Jablonskisa argument semantyczny w 

postaci zwrotów: šaukštu dievo dovanas į burną šaujam ʽłyżką dary Boże do ust 

suniemy/wsuwamyʼ i ližė kepalus į krosnį šaujam ʽna łopacie pieczywo do pieca wsuwamyʼ. 

Zob. też Skardžius, RR 4, 804 i ALEW 1013. — Inaczej Karaliūnas, Balt XXX:1, 1995, 34n., 

który nawiązując do Leskiena, wychodzi od segmentacji šauk-štas i postuluje związek 

apofoniczny między šauk- i šuk- jak w šùkė ʽodłamek, skorupa; szczerbaʼ, šùkos ʽgrzebieńʼ; 

to pociąga za sobą pewne trudności semantyczne. Būga, RR I, 275 (za nim LEW 968) 

podtrzymał apofoniczne zestawienie Bezzenbergera: šáukštas < pie. *ḱou̯ḱ-o-, z pwk. na SO 

šauk-, kontrastującym ze SZ *ḱuḱ- w gr. κυκάω ʽzmieszać, zamieszać, zamącićʼ i κύκηθρον 

ʽwarząchewʼ. IEW 597, s.v. *ḱeu̯ḱ-/*ḱuḱ- oznaczył to zestawienie jako bardzo niepewne 

(«sehr unsicher»), z kolei Beekes 2010, 798 opisał κυκάω jako intensivum na -άω, nie mające 

etymologii. — Drw. šaũkščius ʽkto wyrabia łyżkiʼ (por. šìkšnius ⇐ šikšnà), šaukštẽlis 

ʽłyżeczka (do cukru, herbaty)ʼ, šáukštinė ʽłyżnik na ścianieʼ (por. kirṽinė ⇐ kirṽis), 

šaukštùkas ts., šáukštininkas ʽkto wyrabia łyżkiʼ, cps. šáukštdėtė (zob. dė-). — N.jez. 

Péršaukštis, Šaukščiùkas, n. bagna Šáukštas, Šaukštìnis, n. lasu Šáukštpelkė. 
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 šaũkti, šaukiù, šaukiaũ ʽwołać, wzywać, krzyczeć, wrzeszczeć (o dziecku)ʼ. SD: šaukiu 

«kraczę na kogo; krzyczę, wykrzykam» (syn. šūkauju, klykauju), «wołam; wrzeszczę» (syn. 

rėkiu), šaukiu mūšiop, karionėsp «krzykam do potrzeby» [ʽwzywam do bitwy, do walkiʼ], 

iššaukiu «wyganiam, na wygnanie posyłam» (⇒ iššaukimas iš tėvykščios «wygnanie z 

oyczyzny», iššauktas «wygnaniec»). Odpowiednik łot. sàukt, -cu ʽwołać, wzywać; ogłosić 

(w kościele); wybrać kogo (np. na sędziego); głośno śpiewaćʼ, palīgā saukt ʽwzywać 

pomocyʼ, vārdā saukt ʽwołać kogo po imieniuʼ. Sporne. Postać pwk. šauk- mogła zostać 

uogólniona z formy prs. šaukiù, powstałej przez dysymilację z *šiaukiù < *ḱeu̯k- (LIV
2 331 

zestawia lit. šauk- jedynie z toch. B śauśäṃ ʽwoła, ruftʼ, tak samo ALEW 1014). Bardziej jest 

jednak prawdopodobne, że šaukiù jest z pochodzenia prs. iteratywnym do inf. *šaukýti < pie. 

*ḱou̯k-éi̯e-. Paralele: braũkti, laũpti, raũkti. ALEW, l.c. odnotowuje podobieństwo formalne i 

znaczeniowe šaũkti, łot. sàukt do kaũkti ʽwyćʼ (nie †káukti!), łot. kàukt ʽwyć, beczećʼ i nie 

wyklucza tu ʽdubletu kentumowegoʼ. — Drw. šaukauti BRB ʽwykrzykiwać z radościʼ, gw. 

ʽwołać, wzywaćʼ (por. šū́kauti), šaũkdinti ʽrozgłaszać wiadomość, ogłaszać z ambony, 

zwoływać zebranieʼ (war. šaukdýti), też ʽparzyć ptaki, łączyć do parzeniaʼ (Vištą su gaidžiu 

sušaũkdinti); neoosn. šaukd-: prišaukdinẽti ʽprzywoływać, wzywaćʼ, iššaukdinojo BRB 

ʽwywoływałʼ; šaũkinti ʽwołać, aby ktoś odpowiedział, odezwał się (w lesie), aby przyszedłʼ, 

też ʽna targu rozgłaszać wiadomość (o zgubie, o kradzieży)ʼ, šaũkoti, šaukóti, šáukoti 

ʽpokrzykiwać, wrzeszczeć; głośno śpiewaćʼ (łot. saũkât), ⇒ šaukõnas ʽkrzykaczʼ; šaukterėti 

KN ʽkrzyknąćʼ. — Nomina: są́šauka ʽkrótka naradaʼ, šaukãlius ʽkrzykaczʼ, šaukėjas SD 

«wołacz» obok apšaukėjas «obwoływacz» i iššaukėjas «wywoływacz», šaukìmas ʽwołanieʼ, 

šauklỹs przest. ʽherold, woźny rozgłaszający wiadomości urzędoweʼ (por. n.m. Šaukliaĩ 5x), 

dziś przen. ʽgłosiciel (prawdy)ʼ, šaũksmas (zob.), šaukū̃nas DP ʽwoźnyʼ (por. šauklỹs). Cps. 

n.rz. Šaũkupis, n. bagna Šaũkbalė. NB. šauktùkas gram. ʽwykrzyknikʼ zawiera – patrząc 

opisowo – neosuf. -tuk-, zaś historycznie – suf. -uk- przy neoosn. šauk-t- (por. syn. ištiktùkas 

⇐ ištìktas). — Neoosn. šauko-: šaukolas kario SD «woyski», šaukolas miesto SD «woźny 

mieyski, woytowski sługa, podwoyski». Obok tego šaukuolas: šaukuolas kario SD «woźny 

woienny», šaukuolas bajorų SD «woźny ziemski», gdzie postać sufiksu pochodzi z 

neoapofonii -uol- ⇐ -ol- (por. vãbuolas ⇐ vãbolas; ieškuõnės ⇐ íeškonės). — SZ šuk-: šùkti, 

šunkù, šukaũ, prašùkti DP ʽzawołaćʼ, sušùkti ʽzakrzyknąć, zawołaćʼ (Taď prašùko visà minià 

DP 16814 ʽTedy zawołała wespołek wszytka tłuszczaʼ), sušukt SD «okrzyk uczynić» (⇒ 

sušukimas SD «okrzyk»). — WSZ šūk-: šū́kauti (zob., tam też nomina z šūk-). — 

Neoapofonia SZ šuk- ⇒ SP šuok-: šuokterėti (zob.). 

 šaunùs, -ì 4 p.a. ʽdzielny, dobry, poczciwy, wybornyʼ (war. šaũnas, -à), drw. šaũniai 

adv. ʽwspaniale, świetnieʼ — dewerbalny przymiotnik od šáuti m.in. ʽsunąć, suwać; miotać, 

strzelaćʼ, šáutis ʽmiotać się, zrywać sięʼ. Ale budowa nie jest jednoznaczna: 1° suf. -us przy 

neopwk. šaun- ⇐ prs. šáuna (por. užkaũnas ⇐ káutis), 2° neosuf. -nus na miejscu starszego -

us w *šav-ùs (neopwk. šav- jak w prt. šavaũ/šaviaũ), por. kritùs ⇒ kritnùs; lipùs ⇒ lipnùs. 

Znacz. etym. trudne do sprecyzowania, por. 1° ʽcelny, trafnyʼ (najpierw o miotaniu, 

strzelaniu?), 2° ʽenergiczny, szybko ruszający z miejsca, zrywnyʼ? Zob. też LEW 968. 

 šaũtas gw. 1. ʽzupa z warzyw liściastych; kapuśniakʼ, 2. ʽwoń wilgoci, stęchlizny, potu; 

zaduchʼ (syn. šùtas) — sb. postverbale od *šaut-y-ti. Pwk. šaut-, łot. saut- to alternant na SO 

do šut- jak šùsti, šuñta, šùto ʽprzeć, ulegać rozkładowi na skutek działania ciepła i wilgociʼ. 

Odpowiedniki łot. saute ʽpewna potrawa wiosenna z pokrzywyʼ i saũtēlis ʽnagrzane, duszne 

powietrze, zaduchʼ, sàutêt, -ẽju m.in. ʽtrzymać w cieple; dusić potrawę w naczyniuʼ. Zob. też 

LEW 968n. 

 šáuti, šáunu (war. šáuju), šóviau (war. šavaũ, šaviaũ) 1. ʽsunąć, np. chleb do pieca; 

suwać jak czółenko przy tkaniuʼ, 2. ʽzasuwać rygielʼ, 3. ʽtrzasnąć, uderzać – o piorunieʼ, 4. 
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ʽciskać, miotaćʼ, 5. ʽstrzelać, wypuszczać pociski, strzałyʼ. Cps. apšáuti ʽzwilżyć, oblać 

(potem); oszukać; prześcignąćʼ, atšáuti ʽodryglować drzwiʼ, przen. ʽodciąć się komuʼ, įšáuti 

ʽstrzelając trafić w coś, trafić do wewnątrz; uderzyć w co – o piorunie; wsunąć do pieca; 

szybko wbiec, wjechaćʼ, nušáuti ʽzastrzelić, zabić; wystrzelić (strzałę, pocisk); wsunąć chleb 

do pieca; wyrównać, wygładzić; pójść, oddalić się, dojśćʼ, paršáuti ʽprzybiec, przylecieć do 

domu (jak strzała)ʼ, prašáuti ʽchybić strzelającʼ, sušáuti ʽwsuwając bochny chleba do pieca 

zetknąć je ze sobą; ściągnąć, zepchnąć, zewrzećʼ, prišáuti ʽustrzelić zwierzę, zabićʼ (batùs 

prišáuti ʽdo starych cholew doszyć nowe stopy/spodyʼ), užšáuti ʽzastrzelić; trzasnąć, uderzyć 

(o piorunie); zamknąć w środku; wsunąć do pieca; wypalić prosto w oczyʼ. Refl. šáutis 

ʽzamykać [sobie] drzwi na zasuwęʼ, įsišaúti ʽupić sięʼ, nusišáuti ʽzastrzelić się; udać się (np. 

o cieście)ʼ, pasišáuti ʽudać sięʼ. Brak odpowiednika łotewskiego †saũt. — Drw. į́šautis 

(zob.), šaulỹs 4 p.a. ʽstrzelec, myśliwyʼ, n.jez. Šaulỹs. — W odróżnieniu od lit. šáuti 

odpowiednik łot. šaũt, šaũju (war. šaũnu), šãvu ʽwykonać szybki ruch w pewnym kierunku, 

posunąć, pchnąć, wymierzyć cios, zadać cios, rzucić się na co, pobiecʼ pokazuje formację na 

SE: płot. *si̯au̯-C < pb. *ši̯āu̯-C < pie. *ḱeu̯H-C. Do pwk. pie. *ḱeu̯H-/*ḱuH- ʽsunąć, pchaćʼ 

(por. LIV
2 330, tylko bsł.). Inaczej IEW 954: *sḱeu̯-, *sḱēu̯-. Obecność refleksu łot. šaũt 

skłania nas do odtworzenia litewskiego pendant w postaci *šiáuti, prs. *šiáuju i do 

wysunięcia przypuszczenia, że forma praesentis doznała depalatalizacji nagłosu. Nastąpiło to 

drogą dysymilatywnego zaniku segmentu *i̯ w pozycji przed *i̯ należącym do formantu 

fleksyjnego *-i̯e/a-: pb. *ši̯āu̯-i̯ō > plit. *šāu̯-i̯ō > lit. šáuju. Por. typ gáuju s.v. gáuti (tam też 

inne paralele). Trudno powiedzieć, czy zachodziło przy tym jakieś oddziaływanie ze strony 

iteratywu na SO šáudyti. — Ślady po palatalizowanym nagłosie š̓ - utrzymały się w jęz. 

litewskim wyłącznie w nominach (Būga, RR II, 588), por. 1. šiaudỹklė ʽczółenko tkackieʼ, 2. 

šiáutuvas ts., 3. šiaulỹs ʽstrzelec, myśliwyʼ, n.m. Šiauliaĩ 6x (por. pol. n.m. Strzelce ⇐ 

strzelec), Šiaulė́nai, Šiaulìškės, Šiaulìškiai, 4. šiáuža, zwykle atšiáuža ʽdrzazgaʼ (zob.). — 

Poszlaką prs. infigowanego *šunù < pie. *ḱu-n-H-e- może być zakończenie -nu, które 

ukazuje się w formie prs. šáunu (por. niżej scs. isunǫti). — SO-V: šav-V: wsch.-lit. šavaũ prt. 

ʽsunąłemʼ zawiera allomorf pozbawiony wzdłużenia (por. gavaũ do gáuti; kavaũ do káuti). 

Neoosn. šav- w derywatach: pašavà ʽczęść bochenka zanieczyszczona popiołem; spód 

bochenkaʼ (por. pašáuti ʽwsunąć chleb do piecaʼ), príešavos (zob.), są́šava ʽdwa bochenki, 

które się zlepiły ze sobą po wsunięciu do piecaʼ (zob. wyżej sušáuti), šavė́jas ʽstrzelecʼ 

(m.in. CHB), šavỹklė ʽłopata do pieca chlebowegoʼ, od tego drw. wsteczny: šavà ts. (por. 

vėtỹklė ⇒ vėt̃ė). Neoosn. šav- może również tkwić w kilku wykrzyknikach, por. šavì o 

uderzeniu, zdzieleniu (Šavì per galvą), šavaĩ o rzuceniu czegoś, šavalì o szybkim zjedzeniu 

czegoś, o spałaszowaniu (por. pol. pot. wsunąć ʽzjeśćʼ). — Dla słowiańskiego wolno 

odtworzyć prymarny czasownik psł. *sovǫ (*šau̯-e/a- < pie. *ḱeu̯H-e/o-, inf. *suti621), 

mianowicie w oparciu o drw. iteratywny z suf. -ā-: strus. sovati ʽmiotać (dzidę)ʼ, ros. sovátь, 

sujú ʽsuwać, wtrącaćʼ; do tego nomina: scs. zasovŭ ʽzasuwa, rygielʼ, pol. sowity ʽobfity, 

sutyʼ, stpol. ʽpodwójny, szerokiʼ (znacz. etym. ʽskupiony przez zsunięcie razemʼ). Por. 

prymarny czas. scs. isunǫti ʽwysunąć, obnażyć (miecz)ʼ, ros. súnutь ʽwsunąć, wepchnąćʼ, 

súnutьsja ʽwtrącić sięʼ. — WSO šov- < *šāu̯-: šóviau (prt.), drw. šovà (zob.), príešovos (zob. 

príešavos). — SZ šū-C < pie. *ḱuH-C: šū́tis (zob.). — SZ šuv-V < pie. *ḱuH-V (v wsunięte 

hiacie laryngalnym): šuvùs ʽzręczny, zwinny, szybki w robocieʼ (⇒ šū̃viai adv. ʽcelnie, 

trafnieʼ). — WSZ šūv-V: šūvà ʽwarstwa nierówno położonego zboża do młóceniaʼ, šūvinė 

b.z.a. ʽładownica, pas do noszenia ładunków broni ręcznejʼ, šū̃vis ʽstrzał, wystrzał; nabój; 

błyskawica; uderzenie, razʼ, tuo šūviù adv. ʽod razuʼ, šūvùs (war. do šuvùs, zob. wyżej). War. 

z nagłosowym š̓ -: šiūvis b.z.a. ʽstrzał, wystrzałʼ. — Tu może też šyvulỹs ʽułamek, odłamek, 

drzazgaʼ – ze zmiany *šiūvulỹs (por. šìveris jako wariant do šiuverỹs ʽlewy uchwyt kosyʼ). 

 
621 Por. plovǫ : pluti; slovǫ : sluti; trovǫ : truti. 
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Zob. HL 99. 

 šažė́ti, šãža, šažė́jo ʽcicho trzeszczeć, szeleścić, np. o rakach poruszających się w 

workuʼ (Vėžiaĩ šãža maiše), o szeleszczących śmieciach (Šãža kiemas nuo sąšlavų, t.y. 

šnerk̃šta JU), też o szumie deszczu (Buvo girdėti lietaus šažėjimas) — czasownik 

onomatopeiczny na -ė-. Por. syn. čežė́ti i šežė́ti ʽskrzypieć, trzeszczećʼ. — Alternantem šaž- 

jest SE šež- jak w šèžti, šę̃ža (*šenža, war. šẽža), šẽžo, zwykle apšèžti ʽstawać się 

zaśmieconym, zanieczyszczać się (o podwórzu)ʼ. 

 ščėslỹvas, -à 4 p.a. stlit., gw. ʽszczęśliwyʼ (war. čėslỹvas), neščėslỹvas gw. 

ʽnieszczęśliwyʼ — zapoż. ze stbłr. ščaslivyj (ščastlivyj), por. błr. ščaslívy, neščaslívy. Por. ZS 

36, SLA 213, ALEW 159n. 

 ščės̃tis, -ies 2 p.a. f. gw. ʽpomyślny los, szczęście; powodzenieʼ — zapoż. ze stbłr. 

ščastьe, por. błr. ščásce, -scja n., ros. sčástьe, -stja (strus. sŭčastьe). Zob. ZS 55, LEW 73, 

188, 969, SLA 214, ALEW 160n. War. ščėstià, ščẽščis (ZTŽ). Obca grupa nagłosowa šč- jest 

usuwana albo drogą uproszczenia: čės̃tis (zob.), albo przez dołączenie samogłoski 

protetycznej, co skutkuje zmianą sylabacji: iš.čės̃tis (tu jednak nie można wykluczyć 

przejęcia formy stbłr. isčastьe). Por. GJL I, § 340. Zob. też neščės̃tis. 

 ščìlina 1 p.a. LZŽ ʽszczelina, szparaʼ — zapoż. z błr. ščýlina, -y (por. ukr. ščýlina). — 

War. ščelynà, -ỹnos 2 p.a. ZTŽ ⇐ błr. gw. ščė́lina, -y (PZB 5, 526), pol. szczelina, ros. ščelь. 

 ščilnùs, -ì 4 p.a., ščilñas, -à 4 p.a. gw. ʽszczelny, bez szczelin, szpar, nie przepuszcza-

jący powietrzaʼ — zapoż. z błr. ščýlьny (LKŽ XIV, 598 podaje błędny wywód z pol. 

szczelny). Zob. też ščìlina. — War. ze zmianą č̓ i > č̓ u: ščiulnùs (Jagu avilys ščiulnùs, 

paržiem gali ore stovėt – bitės nesušals ʽJeśli ul jest szczelny, może stać przez zimę na 

dworze, pszczoły nie zamarznąʼ), por. čỹstyti > čiùstyti. Z uproszczeniem šč- > č-: čiulnùs 

(por. čiùplas, čiẽpas). — Drw. ščilñiai, čiulñiai adv. ʽszczelnieʼ (Ščilñiai ažsidaro durys 

ʽDrzwi zamknęły się szczelnieʼ). 

 ščỹras, -à 4 p.a. stlit., gw. 1. ʽprawdziwy (o grzybie jadalnym)ʼ, 2. ʽpracowity, pilnyʼ, 

3. ʽserdeczny, życzliwyʼ, 4. ʽprzyzwoity, uczciwyʼ — zapoż. ze stbłr. ščiryj, ščyryj, por. błr. 

ščýry (⇐ stpol. szczyry). Zob. SLA 214, ZS 55, LEW 75. Obca grupa nagłosowa šč- jest usu-

wana albo drogą uproszczenia: čỹras, čýras albo przez dołączenie samogłoski protetycznej, 

czyli zmianę sylabacji: iš.čỹras. Paralela: ščės̃tis obok čės̃tis lub iščės̃tis (zob. GJL I, § 340).  

 ščiùplas 4 p.a. c. gw. 1. ʽszczupły, chudyʼ, 2. ʽwąski, ciasnyʼ — zapoż. z błr. ščúply, 

pol. szczupły, -ego ʽniegruby, chudy, wysmukłyʼ. Z uproszczonym nagłosem: čiùplas (por. 

čiẽpas, čiulnùs, čiùntai). — Vb. denom. ap-, sučiuplė́ti ʽschudnąć – o koniuʼ, nučiùplinti 

ʽzmniejszyć, zwęzićʼ, refl. ʽzbiednieć, zubożećʼ (Jau tu visai nusičiùplinai ʽTy już całkiem 

zubożałeśʼ). 

 ščiupõkas 2 p.a. gw. ʽszczupak, Esox luciusʼ — zapoż. z błr. ščupák, -á (ZS 55; ⇐ pol. 

szczupak), z upodobnieniem nagłosu do czas. ščiūpoti ʽmacaćʼ lub do wykrz. čiùpt ʽcap, 

chapʼ. — War. ze zmianą č̓ u > č̓ i: ščipõkas 1. ʽszczupakʼ, 2. przen. ʽniezorany kawałek 

ziemiʼ (syn. võgis). Paralele: čiprynà ob. čiuprynà; žipõnas ob. žiupõnas. 

 ščiūpoti, ščiūpoju, ščiūpojau stlit., gw. ʽdotykać palcami, wyczuwać za pomocą dotyku, 

macaćʼ (m.in. CHB) — zapoż. ze stbłr. ščupati, por. błr. ščúpacь, ščúpaju, 3 sg. ščúpaje (por. 

SLA 214). NDŽ, za nim LKŽ przyjmuje akcentuację ščiū́poti. — Szerzej rozpowszechniony 

jest war. čiū̃poti (też čiū́poti i čiūpóti), ze zmianą nagłosu spowodowaną nawiązaniem 

pożyczki do rodzimych czas. čiuõpti ʽchwytać; macaćʼ i čiupinė́ti ʽmacać, obmacywaćʼ (zob. 

s.v. čiùpti). Stlit. čiūpoti ʽdotykać, macaćʼ, m.in. DP, BRB (zob. SLA 59). SD čiūpoju 

«dotykam się czego» (syn. pasilyčiu), ⇒ pačiūpojimas SD «dotknienie, dotykanie» (syn. 
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palytėjimas). Gw. Čiū̃poja kai žydas karvę ʽMaca, jak Żyd krowęʼ (ZS 15). Ji vištas čiūpoja 

ʽOna maca kuryʼ. 

 ščiū́ti, prs. ščiūvù (*ščiųvu < *ščiu-n-vu; war. ščiūjù, ščiūnù), prt. ščiuvaũ (war. 

ščiujaũ), zwykle z prvb. nu- 1. ʽprzestać, ustać (o bólu); o wietrze: ucichnąćʼ, 2. ʽprzestać 

być słyszalnym, ucichnąć (o gwarze, krzyku, jęku, śpiewie)ʼ, 3. ʽo płomieniu: przygasnąćʼ. 

Warianty: sčiū́ti, sčiùiti (co do dyftongu zob. s.v. buitìs), ščiùlti (por. šùltis z *šuitis); s-

mobile: čiū́ti, čiūvù a. čiūnù, čiuvaũ. Struktura wymienionych form wskazuje na pwk. pb. 

*sti̯āu̯-C, SZ *sti̯ū-C. Może to być kontynuacja laryngalizowanego pwk. *sti̯eu̯H-, SZ 

*sti̯uH- (transponat). Brak odpowiedników ie. Do porównania stoją takie pie. pierwiastki, jak 

*ǵi̯eu̯H- ʽżućʼ, *mi̯eu̯h1- ʽporuszaćʼ, *sp(t)i̯eu̯H- ʽplućʼ i *si̯eu̯H- ʽszyćʼ. — Drw. ščiùnklas a. 

ščiuñklas ʽręka bez dłoni, kikut; kikut palcaʼ (SD sčiunklas «kikut»), też ʽczłowiek z 

kikutemʼ – drw. na -kl- od neopwk. ščiūn-, wyodrębnionego z prs. ščiūnù (znacz. etym. 

ʽucinamʼ?). Mało prawdopodobne wydaje się przypuszczenie o zapożyczeniu pol. szczątek 

ʽ(Über)restʼ, zob. LEW 969, LKŽ XIV, 599. — Różniące się nagłosem war. stùnkla a. 

stùnklas gw. ʽręka lub noga bez palców, kikutʼ pozostają niejasne. — Z prt. čiuvaũ pochodzi 

osnowa čiuv- w drw. nučiuvė́ti ʽustać, przeminąćʼ (Ta liga kol tik nučiuvės̃, turi gulėti 

ʽDopóki ta choroba nie minie, musisz leżećʼ), čiuvótis refl. ʽpowstrzymywać się; przestać 

(pić wódkę); wystrzegać sięʼ; SW čiūv-: čiūvõšius ʽpowolny, nieudolny człowiekʼ. — Nie 

można wykluczyć, że do pwk. ščiū- należy jeszcze sčiūrỹs a. ščiūrỹs 1. ʽwęgieł, tj. słup 

narożny w drewnianej chacieʼ, 2. ʽpółwysep na rzece lub jeziorze, cypelʼ i pasčiūrỹs 

ʽmiejsce, gdzie rzeka schodzi się ze skrajem lasuʼ – drw. od adi. vb. *sčiū́-ra-. Rozwój 

znaczeniowy tego wyrazu czeka na zbadanie.  

 šè, šẽ ptk. ʽna, bierz, maszʼ, np. Šè tau tuos pinigus! ʽNa tobie te pieniądze!ʼ. Šẽ, imk, 

kad duodu! ʽNa, bierz, kiedy daję!ʼ. Wsch.-lit. šì ʽdaj tu!ʼ, pl. šìte ʽdajcie tu!ʼ przemawia za 

związkiem partykuły šè z przysłówkiem šę̃/šeñ ʽtu, do tego miejscaʼ. Por. syn. tè < teñ. — Z 

sufiksem imperatiwu i końcówką 2 os.pl. šè-ki-t: Šèkit, vaikai, po obuolį! ʽBierzcie, dzieci, po 

jabłku!ʼ. 

 šebaldošius, -iaus b.z.a. gw. ʽworeczek, mieszek, kapciuchʼ — ze zmianą znacz. 

zapożyczone z pol. szabeltas (szabałtas) przest. ʽpłaska torba husarska, wisząca na trzech 

rzemieniach u pendenta szabliʼ ⇐ nwn. Säbeltasche f. (SW VI, 548). Praforma lit. 

*šabeltošius lub *šabeltosius zmienia się fonetycznie w kilku punktach: *š-s > š-š; el > al; lt 

> ld. — Derywacja wsteczna wydaje neoosn. šebel°: šebélka, šèbelka ʽworeczek, kapciuchʼ, 

przen. ʽstara, licha kobyłaʼ (LEW 969: «Undurchsichtig»). 

 šecavóti, šecavóju, šecavójau przest. ʽoceniać, określać wartość materialną, szacowaćʼ 

— zapoż. ze stbłr. šacovati ⇐ pol. szacować (⇐ śrwn. schatzen, por. nwn. schätzen). War. 

šėcavóti oraz šacúoti, šecúoti. 

 šedèvras 2 p.a., šedẽvras 2 p.a. ʽarcydzieło, dzieło wyróżniające się doskonałością, 

zwykle literackieʼ — zapoż. z ros. šedévr, -a (⇐ franc. chef-dʼœvre, por. REW III, 386). 

 šėfavóti, šėfavóju, šėfavójau (war. šef°, šep°) stlit. ʽrozdawać, wydzielać co komuʼ — 

zapoż. ze stbłr. šafovati ⇐ pol. szafować, -uję (⇐ śrwn. schaffen). Por. SLA 214, LEW 970, 

ALEW 1015n. — Drw. šėfavójimas ʽszafowanieʼ, šėfavonė CHB ts. ⇐ stbłr. šefovanьe. 

 šėf̃orius, -iaus 1 p.a. stlit. ʽszafarz, zarządca, gospodarzʼ 1. ʽdozorca; sługaʼ, 2. 

ʽczłowiek rozrzutnyʼ — zapoż. ze stbłr. šafarъ, šefarъ (⇐ pol. szafarz ʽten, kto szafuje, coś 

rozdziela, rozdajeʼ). War. šėp̃orius, šėpõrius, šẽporius i šãporius. Por. SLA 214, LEW 970, 

ALEW 1016. — Fem. šėporka, šeporka b.z.a., šapòrka ʽszafarka; osoba rozrzutnaʼ ⇐ stbłr. 

šafarka (war. šėperka LEX ʽSchäfferinʼ; šẽperka). Zob. też šėfavóti i šėpárnė. 
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 šeimà 4 p.a. 1. ʽrodzinaʼ, 2. ʽdzieci, potomstwoʼ (Šeimõs užauginau keturis sūnus 

ʽWychowałam czterech synówʼ. Šeimõs susilaukti ʽDoczekać się potomstwaʼ), 3. przen. 

ʽpszczoły zamieszkujące jeden ulʼ. Odpowiedniki bsł.: łot. sàime ʽczeladź domowa, rodzina 

w szerokim znaczeniu (swoi i obcy)ʼ, rcs. strus. sěmĭja ʽrodzina, czeladź, niewolnicyʼ (słow. 

ě implikuje pbsł. dyftong *ai̯, nie *ei̯), ros. semьjá ʽrodzinaʼ, ukr. simьjá ts. (por. REW II, 

609, Specht 1944, 182). Przemawiają one za rekonstrukcją formacji na SO, pbsł. *šai̯-mā < 

pie. *ḱoi̯-meh2-. Z innymi sufiksami: łac. cūnae f.pl. ʽkołyskaʼ (płac. *koi̯nā- < pie. *ḱoi̯-

neh2-), gr. κοῖτος m. ʽmiejsce odpoczynku, łoże; chlew, stajnia; sen, spoczynekʼ (pie. *ḱoi̯-

to-), zob. de Vaan 153. Pwk. pie. *ḱei̯-/*ḱi- ʽleżećʼ, por. gr. κεῖμαι ʽleżęʼ, wed. śáye, śére 

ʽleży, leżąʼ, aw. saēte, sōire ts. (LIV
2 320). — Zgodność łotewsko-słowiańska co do 

pierwotnego dyftongu *ai̯ skłania do tego, by podejrzewać wtórność refleksu lit. ei (tak też 

Derksen 2015, 441). Wtórne ei zaświadczają takie przykłady, jak šeivà < šaivà; neivà < 

naivà; kreĩtis < kraĩtis. To samo odnosi się do bałtyckiej pożyczki w fiń. heimo ʽród, 

pokrewieństwo, rodzinaʼ. Inaczej BSW 300n., gdzie bez słowa uzasadnienia postuluje się 

dwie praformy bsł.: *šei̯mā- i *šai̯mi̯ā- (*šai̯mii̯ā-). Również LEW 970 nie zajmuje 

stanowiska wobec rozbieżności form lit. šeimà i łot. sàime. — Z inną budową: łot. siẽva 

ʽkobieta, żonaʼ (pb. *šei̯-u̯ā- lub *šai̯-u̯ā-) oraz łac. cīvis, -is m.f. ʽobywatelʼ, zwł. ʽobywatel 

rzymski; współobywatel, rodak; poddanyʼ (pie. *ḱei̯-u̯o-), goc. heiwa-frauja ʽοἰκοδεσπότης, 

gospodarzʼ, stwn. hīwo ʽmążʼ, hīwa ʽżonaʼ, hīwiski ʽwielka rodzina, Hausgemeinschaftʼ. — 

Drw. šeimatìs, -iẽs 1. stlit. coll. ʽpowinowaciʼ (m.in. DP, BRB), 2. gw. ʽwieś zamieszkała 

przez szlachtęʼ (rzadki wypadek użycia suf. -atis w derywacji odrzeczownikowej, por. GJL 

II, § 412), šeimýna (zob.), šeimìnis ʽrodzinnyʼ, sb. m. SD «czeladnik». Zdrob. šeimẽlė, 

šeimìkė, šeimùkė. — N.m. Šeimatìs. 

 šeimýna 1 p.a. 1. ʽrodzina wraz z domownikami, czeladzią: swoi i obcy mieszkający 

pod jednym dachemʼ, SD «czeladź», 2. hist. ʽparobki, najęci robotnicyʼ, 3. gw. ʽrodzinaʼ 

(Šeimýna tai visi: tėvas su motina, vaikai ʽRodzina to wszyscy [razem wzięci]: ojciec z 

matką, dzieciʼ); war. stlit. šaimyna WP — formacja z suf. -yn- od šeimà ʽrodzinaʼ < *šaima 

(zob.). Pokrewny sufiks w stpr. seimīns, acc.sg. seimīnan, seimijnan ʽczeladź, Gesindeʼ < 

*saimīns, jak i w rcs. sěminŭ m. ʽjeniec wojenny zamieniony w niewolnikaʼ (por. REW II, 

609). Praforma bsł. *šai̯m-īn-. — Drw. šeimynėl̃ė PK ʽczeladkaʼ (coll. ʽczeladźʼ; kalka z 

pol.), šeiminỹkas, šeiminiñkas ʽgłowa rodziny, gospodarzʼ (⇒ šeimininkáuti ʽgospodarowaćʼ; 

por. łot. sàimniẽks, gw. saimenieks ʽgospodarzʼ), šeimýninis ʽrodzinnyʼ, SD «czeladny», 

darbinykas iš šeimynos, šeiminis SD «czeladnik», šeimynìškiai m.pl. ʽczeladź, domownicyʼ, 

šeimýnystis ʽktoś z czeladziʼ, war. z insercją k: šeimýnykštis ʽczłonek wielkiej rodziny; ktoś z 

czeladzi, parobekʼ (por. naminýkštis), šeimýniškas ʽrodzinny, silnie z rodziną związany, 

dbający o rodzinęʼ, šeimynìškis ʽktoś z czeladzi, parobekʼ, šeimynójas ʽdomownikʼ, cps. 

šeimýnstubė (zob. stubà). — N.m. Šeimynìškiai 7x (⇒ Šeimyniškėl̃iai), cps. Šeimýlaukis (z 

*Šeimįlaukis < *Šeimyn-laukis). 

 šeĩnis, -io 2 p.a. gw. ʽszybki taniec litewski, wykonywany przez cztery paryʼ. War. 

šéinis, šéinas, šeĩnius. Niejasne. Formalnym comparandum może tu być šainýtis, -aũs, -iaũs 

ʽzagłębiać się w czym, być czym pochłoniętymʼ (zob. s.v. šiẽti). 

 šeirỹs, -io 4 p.a., šeĩris, -io 2 p.a. gw. ʽwdowiecʼ (⇒ f. šeirė,̃ šeĩrė ʽwdowaʼ) — być 

może ze zmiany *šierys (neoapofonia ie ⇒ ei?, por. pleĩškas ob. pliẽškas; spéigas ob. 

spíegas; sveĩkas ob. sviẽkas). Cps. gývšeiris ʽrozwodnikʼ (dosł. ʽżywy wdowiecʼ, por. gývas). 

Rzeczownik na *-i̯a-, utworzony od przymiotnika pb. *šei̯ra- ʽosierocony, pozbawiony 

rodziców, rodzinyʼ, który był odpowiednikiem psł. *si-rŭ, por. scs. sirŭ ʽosierocony, 

ὀρφανόςʼ, też ʽopuszczony, porzucony, pusty, próżnyʼ (⇒ vb. denominativum scs. osirěti 

ʽzostać osieroconymʼ, czes. osiřeti), ros. síryj ʽosierociały, osieroconyʼ, stczes. sirý 
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ʽosierocony, opuszczonyʼ, czes. sirý ʽopuszczony, samotny, bezdzietnyʼ. Por. BSW 301, REW 

II, 628n., LEW 970. — Drw. denominalnym na -ota jest scs. sirota c. ʽὀρφανόςʼ, bg. sírota, 

sch. siròta, słń. sirȏta, ros. sirotá, pol. sierota, czes. sirota ts. Znacz. etym.: abstr. 

ʽosierocenie, stan sieroctwaʼ, potem konkretyzacja: ʽczłowiek osieroconyʼ, por. Boryś 546n. 

— Paralela wed. śayú- m. ʽsierota; pozbawiony ojcaʼ, mław. saē ts. z pie. *ḱei̯-ú- (EWAIA II, 

615, ALEW 1017) wskazuje na to, że pbsł. *šei̯ra- kontynuuje strukturę pie. *ḱei̯-ro-. 

Werbalnych refleksów pwk. *ḱei̯- nie widać. NB. Litewską nazwą ʽsierotyʼ jest našláitis 

(zob.). — N.m. Šeiriaĩ, Šéiriškės. 

 šeivà 4 p.a. 1. ʽcewka ʽcewka tkacka, rodzaj szpuli do nawijania niciʼ, SD «cewka nici», 

2. gw. ʽwątek tkackiʼ, SD «wątek u tkaczow», 3. gw. ʽczółenko służące do wiązania sieciʼ, 4. 

gw. ʽpodudzie, goleń; kość goleniowaʼ, 5. gw. ʽprzedramięʼ, 6. gw. peior. ʽcienka nogaʼ, 7. 

gw. ʽcybuch fajkiʼ, 8. gw. ʽrynienka do spuszczania żywicy z drzewʼ. Ze zmiany šaivà (gw.). 

O starszeństwie formy z dyftongiem ai przesądzają odpowiedniki łot. saiva ʽczółenko 

tkackie; cewka tkackaʼ oraz psł. *cěva (*ě z pbsł. *ai, *kai̯u̯ā). Paralelne jest zróżnicowanie 

między šeimà i łot. sàime, rcs. sěmĭja. W kwestii ei z ai por. jeszcze neivà < naivà; seĩtas < 

saĩtas. — Wtórne jest ie w sievà ZTŽ ʽcewkaʼ (por. sviẽkas ʽsveĩkasʼ). Wtórne są też 

monoftongi ė, e w war. šėvà, ševà. — Przynależność etymologiczna wyrazu šeivà/šaivà 

pozostaje sporna, zob. LEW 957, 970, BSW 301 (tu hipoteza o alternacji apofonicznej šei-/šai-

). Zestawienie z psł. *cěva/*cěvĭ (stczes. cěva, stpol. cew ʽrurkaʼ, pol. cewa ts.), *cěvŭka 

ʽrurka, szpulkaʼ (słń. cȇvka, ros. cévka, czes. cívka, pol. cewka) jest obciążone różnicą 

nagłosowej spółgłoski: bałtyckie š- < *ḱ-, ale słowiańskie c- < *k-. BSW 301 odtwarzał pbsł. 

*šei̯u̯ā- obok *kai̯u̯ā- f. ʽSpuleʼ. Beekes 2010, 707 (s.v. κίων) widzi tu wyraz, którym 

pierwotnie nazywano ʽkość goleniowąʼ, na co przytacza świadectwo z jednej strony indo-

irańskie, z drugiej strony germańskie, por. wed. aṣṭīvánt- m. ʽgoleńʼ, mław. ascuua- m. ts., ze 

złożenia *ast-(s)čiHu̯a- < pie. *h3est-(s)ḱiHu- ʽshin-boneʼ oraz stang. scia m. ʽgoleń; nogaʼ, 

scinu f. ʽgoleńʼ, stwn. skena, skina ʽsłupʼ, < pgerm. *skīnō, *skinaz. Rozwój znaczeniowy w 

kierunku ʽsłup, kolumnaʼ zaszedł też w gr. κίων, -ονος m.f. ʽkolumna, słup do chłostyʼ i orm. 

siwn ʽkolumnaʼ < pie. *ḱīu̯ōn-. Wymienionym refleksom na SZ pie. *(s)ḱiH-u- bałto-

słowiański ma przeciwstawiać formację na st. o, *šau̯u- < pie. *(s)ḱoi̯H-u-, tematyzowaną 

sufiksem (> pb. *šai̯u̯-ā-). Odchylenie refleksu słowiańskiego (*cěva < *kēu̯ā < *kai̯u̯ā-) 

tłumaczy Beekes, l.c. depalatalizacją *ḱ- > *k- w pozycji po s-mobile. Podobnie ALEW 1017. 

— W kwestii znacz. ʽkość goleniowaʼ, poświadczonego w gwarach litewskich, należy dodać, 

że ros. cévka ma poboczne znacz. ʽkość w nodze ptaka między golenią a palcamiʼ, ʽpęcinaʼ i 

ʽkość promieniowaʼ. W polskich gwarach cewka to m.in. ʽnoga zwierzęciaʼ i ʽłydkaʼ, zob. 

Boryś 54n. — Cps. šeivakõjis 1. ʽkto ma długie, cienkie nogi, laskonogiʼ (Kas iš tų šeivakõjų 

mergų – visai į gaspadines netinka ʽCo z tych cienkonogich dziewczyn, zupełnie nie nadają 

się na gospodynieʼ), 2. ʽkto ma krzywe nogiʼ, šeivãmedis bot. 1. ʽczarny bez, Sambucusʼ, 2. 

ʽlilak pospolity, Syringa vulgarisʼ (war. kontrahowany: šeĩmedis). 

 šėkaĩ, -ų̃ 4 p.a. m.pl. gw. ʽlicha, ostra trawa (mietlica, turzyca)ʼ, drw. šėkýnas 1. ʽłąka 

porośnięta taką trawąʼ, 2. ʽporośnięty trzciną brzeg jezioraʼ. Pewna specjalizacja leksykalna 

w stosunku do šė́kas ʽtrawa świeżo skoszonaʼ (zob.). Niejasny jest dyftong ei w war. šeikas 

b.z.a. ʽliche sianoʼ (Gervė́čiai). Zob. też šẽkštė. 

 šė́kas 1, 3 p.a. 1. ʽtrawa świeżo skoszona (dla krowy, konia); niezwiędłe, zielone sianoʼ 

(war. šė́ka, šėk̃as 4 p.a.), 2. gw. bot. ʽroślina bagienna wełnianka, Eriophorumʼ. Odpowiednik 

łot. sê̦ks a. sê̦ka2 ʽświeżo skoszona trawa, koniczyna, wyka na karmę dla zwierzątʼ. Hapaks 

stpr. schokis EV ʽtrawa, Grasʼ pozostaje formą niejasną z powodu pisowni <sch> zam. <s> 

oraz wokalizmu <o>. Mimo tego PKEŽ 4, 87 rekonstruuje praformę *šākas i dopuszcza 

zróżnicowanie apofoniczne pb. *šēk- ⇒ *šāk- (por. lit. sóstas ob. sė́du; bróžti ob. brė́žti). 
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Dalszy wywód niepewny. Transponat pie. *ḱeH-ko-, *ḱē-ko- (IEW 544), *ḱéh1k
(u̯)o- (ALEW 

1017). Por. sti. śākam n. ʽtrawa jadalna, warzywoʼ, goc. hawi n. ʽsianoʼ, stfryz. hā, hē 

ʽpotraw, otawaʼ, stwn. hewi, hou(wi) ʽsianoʼ, het. kikla- ʽziele, warzywoʼ (EWAIA II, 628; 

het. kikla- nie ukazuje się u Kloekhorsta 2008). Zob. też BSW 301, LEW 970n. Casaretto 

2004, 124 łączy wyrazy germańskie z czas. *hawwa- ʽrąbać, kosićʼ ⇐ pie. *keh2u̯- ʽschlagen, 

spaltenʼ. — Drw. šė́kinis ʽjajko zabarwione w wywarze ze świeżej trawyʼ, cps. šìlašėkis 

ʽgatunek leśnej trawyʼ (por. šìlas). Vb. denom. šėkáuti a. šė́kauti ʽkosić i grabić świeżą 

trawęʼ. N.jez. Šėkìnis, n.rz. Šėkỹnė.  

 šekštarñė 2 p.a. gw. ʽkoło zębate (we młynie, w kieracie)ʼ — zmienione z šeštarñė, 

šestarñė, to zaś z insercją k i zmianą ks > kš z *šesternė — zapoż. z ros. šesternjá, błr. 

šascjarnjá (por. ŽD 291, LEW 977). War. šeštérna, šešternià, šešterñis. Paralelny rozwój 

fonetyczny zaszedł w wyrazie šẽkštis. Por. rodzimy syn. dañtratis. 

 šẽkštė 2 p.a. gw. 1. ʽlicha, marna trawaʼ, 2. ʽchleb z grubo zmielonej mąkiʼ. Niejasne. 

Por. šėkaĩ ʽlicha, ostra trawaʼ. 

 šèkšti, šẽkšta (war. šeñkšta), šẽkšto gw. ʽz lekka mrozić, chwytać – o mrozie; pokrywać 

się cienkim lodem – o bagnie, błocie na drodzeʼ — pdg. oparty na neopwk. šekšt, który 

wyabstrahowano z prs. šẽkšta. Jeśli k pochodzi z insercji welarnej przed grupą *-št, to można 

przyjąć praformę *še-k-šta, to z *šešta < *šeš-sta. Pwk. o postaci *šeš- może pochodzić z 

perseweracyjnej asymilacji na odległość: *šes- > *šeš, samo zaś *šes- z pie. *ḱes- ʽciąć, 

ucinaćʼ (por. IEW 586, LIV
2 329). Por. sti. śásati ʽtnieʼ, wed. śástra- n. ʽnóżʼ. Możliwe, że 

alternant na st. zanikowym, pb. *šis- ⇐ *šes, tkwi w wyrazie šikšnà (zob.). Brak refleksu SO 

*šas-. 

 šẽkštis, -čio 2 p.a. gw. 1. ʽdrewniane widły do plewʼ, 2. ʽrozwidlony drąg do podparcia 

czegoʼ, 3. ʽsękaty kijʼ. War. šekštìs, -iẽs f., šẽkštė. Pl. šẽkščiai ʽżerdzie umocowane pionowo 

w boku wozu lub sań, a umożliwiające powiększenie przewożonego ładunku (siana, słomy)ʼ. 

Ze zmiany *šẽ-k-stis. To przekształcone insercją k z *šẽstis, co zapożyczone z ros. šest, -á m. 

ʽdrągʼ lub błr. šost, šastá ts. Podobne zmiany fonetyczne zaszły w zapoż. šekštarñė (zob.). — 

Całkiem inaczej Būga, RR I, 599, który łączył šẽkštis ze stpr. saxto EV ʽociosana kłoda, Rone 

[abgehauener Baumstamm, Knüttel]ʼ i postulował praformy ie. *ksek-sti- i *ksek-stā-. Za 

nim LEW 971. Również PKEŽ 4, 40n. widzi w stpr. saxto (praforma *sakstā) krewniaka 

wyrazu šẽkštis. Wychodzi on od pwk. pie. *sek- ʽciąć, ucinaćʼ (por. rekonstrukcję pie. 

*sekH-/*skH- ʽabtrennen: 1. ʽschneidenʼ, 2. ʽunterscheidenʼ w LIV
2 524), nie tłumaczy 

jednak w sposób przekonujący, jak można by pogodzić pie. *sek- z lit. šek-. — War. 

sonoryzowane: šegždìs ʽtyczka do rozwieszenia sieci rybackiejʼ, šẽgždė ʽłata do przyciskania 

słomy na strzeszeʼ; z samogłoską długą: šėg̃ždė ob. šėk̃štė ʽdrąg do przyciskania siana na 

wozieʼ. Paralele: kregždė ̃ ob. krykštė ̃ ʽjaskółkaʼ; kiáugždas ob. kiáukštė ʽłuska, łupinaʼ; 

kugždė́ti ob. kukštė́ti i kuštė́ti ʽszeptaćʼ. — N.jez. Šẽkštis, n.rz. Šėkštỹs a. Šėk̃štis, n. łąki 

Šekštìjos. N.m. Pašẽkštis 2x. 

 šėliõnas 2 p.a. m. gw. 1. ʽten, kto szaleje, szaleniecʼ, 2. ʽktoś wzburzony, rozgniewanyʼ 

— zapoż. ze stbłr. šalionyj, šalenyj, por. błr. šalëny, -aja ʽszaleniec, wariatʼ. — Urbutis 1981, 

200 cytuje z Mażwida adi. šėlenas, -a ʽszalonyʼ (ze znakiem zapytania), por. Tarė Jobas 

motėsp rūstei Kaip motriškė šėlena (pis. <schelena>) kalbėjei MŽ 43615 ʽRzekł Job gniewnie 

do kobiety: Mówiłaś jak kobieta szalonaʼ. Zob. też šėlióti. Brak w SLA, LEW, LKŽ i ALEW. 

 šėlióti, šėlióju, šėliójau 1. ʽdokazywać, wyżywać się, bawić się (o dzieciach, młodzieży, 

o zwierzętach)ʼ, 2. ʽszaleć, przejawiać uczucia w nieopanowany sposób, wściekać się; rzucać 

się na kogo; zamierzać się na kogoʼ, 3. ʽspędzać czas na zabawach, hulankachʼ, 4. impers. ʽo 

wietrze, burzy, sztormie, pożarze: szaleć, przejawiać się z dużą siłą, intensywnościąʼ (też refl. 
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šėliótis, -juos, -jaus). War. akc. šė́lioti. Chodzi tu o sufiksalne przekształcenie slawizmu 

šėlýtis, -ìjuos, -ìjaus ʽszalećʼ ⇐ stbłr. šaleti, błr. šalécь, -éju. Formę praesentis 3 sg. błr. šal-

éje przetransponowano na lit. šėl-ìja(s), po czym do sekwencji -ij-V dotworzono alternant -y-

C dla infinitiwu. Zastępstwo lit. šė za błr. ša też w šėpà, šėprõnas i šėtõnas. Por. LEW 971, ZS 

55. Zob. też šėl̃ti. — Nomina: pašėl̃ėlis ʽszaleniecʼ, pašėl̃iškas ʽszalony; niesłychany, wielkiʼ, 

pašėl̃usiai adv. ʽszalenie, niezmiernie, bardzoʼ (Pašėl̃usiai turtingas žmogus ʽSzalenie bogaty 

człowiekʼ), šėl̃as ʽszał, szaleństwoʼ. Osobno zob. šėliõnas.  

 šelm̃is, -ė 2 p.a., šélmis 1 p.a., šėl̃mis 2 p.a. ʽhultaj, nicpoń, łobuz; kłamca, oszustʼ — 

derywat od šélma (šelmà, šėl̃ma) c. ts., co zapożyczone z błr. šė́lьma, -y ⇐ pol. szelma 

ʽczłowiek przebiegły, sprytny; hultaj, urwisʼ (⇐ nwn. Schelm m. ʽBösewicht, Schurke, 

Betrüger, Diebʼ, EWD 1191). GL 123 i LEW 971 przyjmują prymarny germanizm. — Drw. 

šelmỹstė, šelmystà ʽniegodziwy postępek, oszustwoʼ (por. pol. szelmostwo), šelm̃iškas, 

šélmiškas ʽszelmowskiʼ, vb. denom. šelmavóti ʽbyć szelmą; oszukiwać, okradać, krzywdzićʼ, 

sušelmavóti ʽzepsuć, zniszczyć; źle, brzydko ostrzycʼ. 

 šelmuõ 3 p.a., acc.sg. šélmenį ʽgrzbiet dwuspadowego dachu, kalenicaʼ (Šelmenį stogo 

spaliais užpila ʽGrzbiet dachu wypełniają plewamiʼ). Też pl.t. šélmenys lub šelmenaĩ ts. War. 

z udźwięcznionym nagłosem: želmuõ. Wyraz spokrewniony z psł. *selmę, *-mene, rcs. 

slěmę, -mene n. ʽbelkaʼ, ros. slemja ʽbelka, belka poprzecznie umocowanaʼ (drw. solomina 

XVI w.), sch. šljȅme ʽbelka stropowaʼ, słń. sléme, -mena ts., czes. slémě ʽpoprzeczna belka; 

kalenicaʼ, pol. gw. ślemię a. szlemię ʽtramik poziomy na grzbiecie dachu położony, który 

służy za osadę wierzchołkom krokwi; belka łącząca jarzmo mostu, na którą kładą deskiʼ 

(SW). Rekonstrukcja pbsł. *šēl-men- (BSW 301n.). Dalszy wywód niepewny, zob. LEW 971. 

Może do pie. *ḱel- ʽschować, ukryćʼ, por. łac. celō ʽkryć, taićʼ, occulō, -ere ʽzakryć, 

zasłonić, schować; zataićʼ, goc. huljan ʽokrywać całunemʼ. Zob. REW II, 659, LIV
2 322, de 

Vaan 423n. Pod względem budowy šelmuõ odpowiada wed. śárman- n. ʽosłona, przykrycieʼ, 

< pie. *ḱel-men-. — Drw. šélmenas ʽgrzbiet dachuʼ, šelmenỹs a. šélmenis ts. (Visi šiaudinių 

stogų šélmeniai mūsų kieme būdavo spaliais apipilti ʽWszystkie grzbiety słomianych dachów 

w naszej wsi były obsypane paździerzamiʼ). Zapożyczone do jęz. łotewskiego jako šalmene 

ʽłata przyciskająca strzechęʼ oraz zelminis ʽder Giebel, die spitze Giebelwand am 

Hausbodenʼ (ME IV, 704). — N.jez. Šelm̃entas, n.rz. Šelmuõ, Šelmentà. 

 šelp̃ti, šelpiù (3 os. šelp̃ia, war. šelp̃i), šelpiaũ ʽwspierać materialnie, okazywać 

pomocʼ, pašelpti DP ʽwspomagać, dopomagać, podpomagać, poratowaćʼ, sušelp̃ti: sušelp̃ti 

ką pinigais, javais, maistu ʽwesprzeć kogo pieniędzmi, zbożem, pożywieniemʼ — pwk. šelp- 

to refleks pie. *ḱelb-, por. goc. hilpan, stwn. helfan, stisl. hjalpa ʽpomagać, ratowaćʼ (IEW 

554, BSW 302, EWD 528n., ALEW 1018; brak w LIV
2). Niejasny jest stosunek wzajemny form 

werbalnych šelp- i gelb- (zob. gelbė́ti). — Drw. šelpė stlit. ʽpomocʼ, šelpė́jas ʽkto wspiera, 

pomagaʼ, bibl. ʽwspomożycielʼ, šelpìmas ʽwspomaganieʼ, šelptìnis ʽpotrzebujący pomocyʼ. 

— SO šalp- : *šalpyti, iteratyw typu maldýti (málžyti, žvalgýti), o którym świadczą nomina 

postverbalia, por. pašalpà ʽzapomoga, datek, wsparcieʼ, DP m.in. ʽpomoc, założenie, 

wspomożenie, poratowanieʼ, SD «pomoc, ratunek; posiłek wojenny», šalpà ʽpomoc, 

zapomogaʼ (może deprefigowane, por. gálba ⇐ pagálba), šalpė KN, PK ʽpomocʼ, cps. 

savìšalpa ʽsamopomocʼ (por. sãvas). — Nie widać jasnych refleksów SZ †šilp- lub †šulp-. 

Dla *šulp- ewentualnym świadectwem byłoby <ßulpę> KN 34b23 acc.sg. ʽpomocʼ (dotąd 

uważane za błąd druku, por. šalpė). Poza tym godne uwagi jest *pa-šulp-nė, mianowicie jako 

możliwa prapostać dla stlit. pašunė ʽpomoc, siłaʼ, ukazującego się w zabytkach XVII w., por. 

Dievas tėvo mano buvo pašunė mano ir išliuosavo mane nuog kalavijo faraono CHB ʽBóg 

ojca mego był mi pomocą i wybawił mnie od miecza Faraonowegoʼ. Šaukia, meldžia... o 

pagialbos ir pašunės nuog Dieva nesulaukia KN ʽWoła, błaga... a pomocy od Boga nie 
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dostajeʼ. Przejście od *pa-šulp-nė do pašunė zakłada uproszczenie zbitki -lpn- z 

ewentualnym wzdłużeniem zastępczym, co by prowadziło do *pašūnė. Inaczej, ale 

nieprzekonująco ALEW 740, gdzie zbliżenie pašunė do pašunõkas gw. ʽpochlebca, lizusʼ i w 

końcu do šuõ ʽpiesʼ. 

 šėl̃ti, šėlstù (war. šėlnù), šėlaũ, zwykle z prvb., np. pašėlt̃i gw. ʽoszaleć, zwariować; 

wpaść w złość; o psie: dostać wścieklizny; o dzieciach: rozdokazywać się, rozszaleć się, 

wyżywać sięʼ, też przenośnie ʽo burzy, sztormie, zamieci, pożarze: rozszaleć sięʼ — 

inchoativum na -st-, które dotworzono do czas. šėlýtis, -ìjuos, -ìjaus ʽszalećʼ ⇐ błr. šalécь, -

éju (zob. šėlióti). — Z prs. šėlstù wyodrębniono przez metanalizę neopwk. šėlst-; widać go w 

deverbatiwach z suf. -a- i -ā-, por. šėl̃stas m. ʽniepohamowane swawole (o dzieciach 

pozostawionych bez nadzoru)ʼ, šėlstà 4 p.a. ʽrozszalały żywioł: burza, sztorm, zamieć 

śnieżnaʼ. Paralele słowotwórcze: bū́st-as m. ʽmiejsce przebywania, mieszkanieʼ ⇐ bū́sta 

ʽmieszka, bywaʼ; témst-a f. ʽzmierzchʼ ⇐ témsta ʽzapada mrokʼ; būgšt-à f. ʽstrachʼ ⇐ bū́gšta 

ʽlęka sięʼ. NB. Ambrazas 1993, 67 analizuje šėl-stà, sutem-stos, czyli widzi tu suf. -st-. Nie 

jest to trafne. Pojęcie nominalnego formantu -st- (wtórnie -št-) nie może być stosowane do 

deverbatiwów, które mają za osnowę bądź praesens o cesze -st- (zob. wyżej), bądź 

frequentativum o cesze -st- (np. pašváista ʽłunaʼ ⇐ švaistýti). Pojęcie to ma natomiast 

zastosowanie tam, gdzie wymienione kategorie osnów w grę nie wchodzą, por. np. siustà 

ʽwściekliznaʼ ⇐ siuntù, siutaũ; bėgštà a. bėgštė ̃ʽbieg koniaʼ ⇐ bė́gti. W takich wypadkach 

nie mówimy o sufiksie, lecz o neosuf. -st-/-št-, ponieważ źródłem tego formantu były takie 

resegmentacje, jak bū́st-as ⇒ bū́-stas (według inf. bū́ti) albo būgšt-à ⇒ būg-štà (według inf. 

bū́gti). 

 šė́mas, -à 3 p.a., šėm̃as 4 p.a. 1. ʽpopielaty, szary; niebieskawyʼ, 2. ʽmysiej maści (o 

koniu, krowie)ʼ. Odpowiednik łot. gw. sā̦̀ ms2 ʽpstryʼ, drw. sẽmala a. sēmalis ʽptak czajka, 

Vanellus cristatusʼ. Wywodzi się z pb. *ši̯ēma- (zanik i̯ przed przednią samogłoską), to z pie. 

*ḱi̯eh1-mo-. Odpowiedniki: wed. śyāmá- ʽczarny, ciemnej barwyʼ, aw. sāma- ʽczarnyʼ. Por. 

Specht 1944, 120, 179, 248, LEW 972, EWAIA II, 661, ALEW 1018. — Z innym sufiksem: scs. 

sěrŭ ʽszaryʼ, ros. séryj, stcz. šerý, pol. szary, < pbsł. *ši̯ē-ra- < pie. *ḱi̯eh1-ro-. — SZ typu 

saṃpras., *ḱih1-, tkwi w łac. cīmex, -icis m. ʽpluskwaʼ, co jest drw. *kīm-iko- od adi. *cīmus 

ʽciemnej barwyʼ < pie. *ḱih1-mó-. Na gruncie bałto-słowiańskim refleksem SZ *ḱih1-C jest 

lit. šývas (zob.). — Drw. šė́mis a. šėmỹs, f. šėmė ̃ʽwół, krowa mysiej maściʼ. Cps. šė́margas 

ʽszaro-pstryʼ – przez haplologię z *šėma-margas (⇒ šė́margis ʽszaro-pstry wół, krowaʼ). Vb. 

denom. šė́mti, -stu, nušė́mau ʽszarzeć, siwiećʼ. — N.rz. Šė́mė a. Šė́mis, n.jez. Šemùkas 

(skrócenie ė), n. bagna Šėmó-raistis. 

 šemšỹs, -io 4 p.a. gw. ʽowłosienie łonoweʼ (syn. kūšỹs). War. f. šémšė 1 p.a. Bez 

etymologii. Por. syn. šẽpšė. — Drw. šem̃škus ʽzarost łonowyʼ (por. typ šãškus ⇐ šãšius). 

 šem̃šti, šemšiù, šemšiaũ gw., zwykle z prvb. nušem̃šti ʽukraśćʼ (Nùšemšė gabalą 

audeklo, ir gana ʽUkradł kawał tkaniny i tyleʼ). Bez etymologii. — Neoosn. šemš̓ -: šemšióti 

ʽgryźć, jeśćʼ (Šemšiók greičiau! ʽGryź szybciej!ʼ). 

 šeñ, šę̃ adv. ʽtu, do tego miejscaʼ, np. Eik šeñ! / Eik šę̃! ʽChodź tu!ʼ Šeñ atvažiuok! 

ʽPrzyjedź do tego miejsca!ʼ. Dieną šen padirbėja, dieną ten ʽDzień tu popracuje, dzień tamʼ. 

Aš da išeinu ir tę̃, ir šę̃, kitiem da blogiau yra ʽJa jeszcze wychodzę, to tu to tam, inni mają 

się jeszcze gorzejʼ — formacja związana z osnową zaimka wskazującego šìs ʽten tu, ten przy 

mnieʼ (pie. *ḱi-). Szczegóły derywacji nie zostały sprecyzowane. War. šenaĩ, šenái, šẽnai 

oraz šęnaĩ, šęnái. — Drw. neĩ iš šeñ, neĩ iš teñ adv. ʽni stąd, ni zowąd (nieoczekiwanie, 

nagle), šeñ-link ʽdotąd, do tego miejscaʼ (iš ten šenlink ʽstamtąd dotądʼ, šenlinkiaũ ʽbardziej 

w tę stronęʼ), šeñlink bei teñlink adv. ʽna wszystkie strony, we wszystkich kierunkachʼ. Zob. 
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też teñ. 

 šėnavóti, šėnavóju, šėnavójau stlit., gw. 1. ʽszanować, okazywać szacunek, cześćʼ, 2. 

ʽdoglądać, troszczyć się, mieć staranie o kogo (o gościach, o koniu), 3. ʽchronić przed 

zniszczeniem a. utratą; oszczędnie używaćʼ — zapoż. ze stbłr. šanovati, por. błr. šanavácь, 

šanúje (⇐ pol. szanować, -uje), z substytucją lit. -avóti za błr. -ovati (por. SLA 214, GJL II, § 

601, LEW 972). Por. andliavóti, žėlavóti. War. z tš- < š-: čėnavóti, čenavóti. Zob. też šacavóti. 

— Wsch.-lit. šenùiti bazuje na formie 3 os. prs. šenùja ʽoszczędza (konia)ʼ, która oddaje błr. 

šanúje (por. ZS 55, 114 n.). Paralele: dėkùiti, kitrùiti, pielùiti. 

 šė́nis, -ies 1 p.a. f. gw. 1. ʽobręcz żelazna na kołoʼ, 2. ʽżelazne okucie płozy u sańʼ (Prie 

pavažų šė́nis kalasi ʽDo płóz przybija się okuciaʼ) — zapoż. z prus.-niem. šēn(e) (GL 124, 

LEW 973), por. śrdn. schēne (nwn. Schiene f.). War. m. šėniai LEX ʽRadschieneʼ, šėnis a. 

šienis, -io CGL ʽSchienʼ. Zob. też šynà. — Vb. denom. šė́nyti, -iju, -ijau ʽnabijać obręcze, 

podkuwać płozy sańʼ, por. Pasišė́nyk sau važį šėnėmis JU (por. prus.-niem., śrdn. schēnen). 

 šėpà 2 p.a., gen.sg. šėp̃os; šė́pa 1 p.a. stlit., gw. 1. ʽszafa, skrzynia na ubraniaʼ, SD 

<śiepa> «szafa», 2. ʽmłockarniaʼ — zapoż. ze stbłr. šafa (⇐ pol. szafa ⇐ nwn. Schaff n., 

WDLP). Por. błr. šápa, -y. Zob. też SLA 214, ZS 56, LEW 972 (brak w ALEW). — War. m. 

šėp̃as 2 p.a. ⇐ stbłr. šafъ (XVII w., HSBM). — Wsch.-lit. šafà ZTŽ ⇐ stbłr. šafa, pol. szafa. 

Zob. też skãpė i spìnta. — Drw. šėpẽlė 1. ʽszafka; kredens kuchennyʼ (por. stbłr. šafka), 2. 

ʽul ramowyʼ, 3. ʽmłockarniaʼ, šėpẽlis ʽskrzynia na naczynia kuchenneʼ. 

 šėpárnė, šėp̃arnė (LEEŽ 115, brak w LKŽ) gw. 1. ʽspiżarniaʼ, 2. ʽskrzynia z 

drzwiczkami lub szufladami do przechowywania żywnościʼ (syn. kãnikas) — zapoż. z pol. 

przest. szafarnia ʽspiżarnia; spodnia część szafy; skrzynia z drzwiczkami do 

przechowywania zapasów żywnościʼ (SW VI, 553). Zob. też šefavóti i šẽforius. 

 šėpavalas SD
1 «gręplownik» [ʽrzemieślnik zajmujący się czesaniem i drapaniem 

wełnyʼ, SPXVI] — zapoż. ze stbłr. šapovalъ, por. błr. šapavál, -a. Brak w SLA, LEW i ALEW. 

Lit. šė za błr. ša też w šėpà, šėtõnas i šėt̃ras. Zob. też tūbavėlỹs. 

 šėp̃elis, -io 1 p.a., šė́pelis 1 p.a. gw. ʽdrewniane naczynie do mierzenia objętości ziarna, 

mąki; korzecʼ (Mieruodavom teip: šėpelis – aštuoniolika gorčių, bačkelė – šešiasdešimt 

gorčių; gorčius – keturios kvortos ʽMierzyliśmy tak: korzec – 18 garnców, beczułka – 60 

garnców; garniec – 4 kwartyʼ. Rugių šė́pelis buvo šešiolika gorčių ʽKorzec żyta [to było] 16 

garncówʼ) — zapoż. z prus.-niem. šēpel, šepel (GL 124, LEW 973), por. nwn. Scheffel m. 

ʽkorzecʼ. Łot. šēpelis ⇐ dn. schepel. 

 šepetỹs, -čio 3 p.a. 1. ʽszczotka do ubrania, do butówʼ (m.in. SD
1), 2. ʽumocowana na 

trzonku szczotka do zamiatania, miotłaʼ (Šẽpečiu šluoti ʽZamiatać miotłąʼ), 3. ʽpędzel do 

malowaniaʼ, 4. ʽszczotka do włosówʼ, 5. ʽmetalowe lub drewniane zgrzebło do 

rozczesywania lnu i wełnyʼ, 6. ʽmetalowe zgrzebło do czyszczenia koni i bydłaʼ — 

denominativum na -i̯a- od zanikłego rzecz. *šepetas a. *šepeta, pochodzącego od czas. šèpti 

ʽobrastać włosamiʼ. Paralela: kupetỹs ʽkopa sianaʼ ⇐ kupetà ts. ⇐ kùpti ʽskładać na kupęʼ. 

Znacz. etym. ʽszczecinaʼ. Por. pol. szczotka ʽpeniculusʼ ⇐ szczeć ʽszczecinaʼ. Derywację 

dewerbalną wprost od šep- przyjmują ŽD 341 (suf. *-eti̯a-) i ALEW 1018. Zob. też LEW 963 

(s.v. šãpas). — Z obocznym sufiksem: šẽpatas ʽzgrzebło końskieʼ. Niejasne jest użycie 

šepetà 3 p.a. w znacz. ʽbagno, błotoʼ. — Drw. šepetėl̃is 1. ʽszczoteczka (do zębów); pędzel 

malarzaʼ (šepetėlis tėplėtojų SD «pęzel malarski»), 2. ʽwłoski na odnóżach pszczołyʼ, 3. bot. 

ʽpięciornik kurze ziele, Potentilla erectaʼ. Cps. šepetkõjis euf. ʽdiabełʼ, dosł. ʽkto ma nogi jak 

szczotkiʼ (por. kója). Vb. denom. šepetáuti ʽszczotkowaćʼ, šepetúoti(s) ʽszczotkować (się, 

sobie)ʼ. — N.rz. Šepetà 2x, Šepetỹs (też n.jez.). N.m. Šepečiaĩ.  
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 šė́pis, -io 1 p.a., šė́pis, -ies 1 p.a. m./f. przest. ʽstatek morskiʼ — zapoż. z prus.-niem. 

šēp (GL 124, LEW 973), por. śrdn. schep, nwn. Schiff n. Ze względu na akut por. zapoż. fė́lė, 

kė́žas i rė́pa. Łot. šēpis ⇐ śrdn. schep (Jordan 99). Zob. też šìpas. — Drw. šėpkartė a. 

šėpkartis b.z.a. ʽbilet na statek [do Ameryki]ʼ (Jau ir pinigus šėpkarčiui nupirkti išsiunčiau 

ʽJuż nawet wysłałem pieniądze na bilet na statekʼ) — kalka z nwn. Schiffkarte f. ʽbilet na 

statekʼ. 

 šėprõnas, šeprõnas 2 p.a. gw. 1. bot. ʽszafran, Crocusʼ, 2. ʽnasturcja, Tropaeolumʼ, pl.t. 

šėprõnai: SD <śiepronay> «szafran» — zapoż. ze stbłr. šafranъ, šefranъ, por. błr. šafrán, -u 

⇐ pol. szafran, -u. Zob. SLA 215, LEW 72, 973, POLŽ 610n. (brak w ALEW). Lit. šė oddaje 

błr. ša również w zapoż. šėpà, šėtõnas i šėnavóti. — War. ze zmianą š > tš: čėprõnas (por. 

šiškà > šičkà > čičkà). — Vb. denom. šėprõnyti, -iju, -ijau ʽzaprawiać szafranemʼ (SD 

<śieproniju> «szafranię co») jest kalką z pol. przest. szafranić, -ię ʽprzyprawiać co 

szafranemʼ. 

 šepsė́ti, šèpsi, šepsė́jo gw. ʽmówić na ucho, szeptaćʼ — czasownik na -sė-, utworzony 

od interi. šèp šèp o szeptaniu (Mergaitės jau šèp šèp ir kuždasi ʽDziewczęta już «šep šep» i 

szepczą sobie na uchoʼ), też o seplenieniu (Bedantė ana – šèp šèp šèp ʽTa bezzębna «šep šep 

šep»ʼ). War. z asymilacją š-s > š-š: šepšė́ti. Por. syn. kuždė́ti, šnibždė́ti. 

 šẽpšė 2 p.a. 1. bot. ʽmech szurpek, Orthotrichumʼ (porasta korę drzew, dachy, 

kamienie), 2. bot. ʽmech bagienny, Leskeaʼ, 3. ʽzarost łonowyʼ (syn. šémšė, šemšỹs), šẽpšė c. 

ʽktoś zarośnięty, nieostrzyżonyʼ — dewerbalny rzeczownik na -šė od šep- jak w apšèpti 

ʽobrastać włosamiʼ. — Neoosn. šepš-: póšepšė ʽgatunek mchu: brodek bezłodygowy, 

Phascumʼ, šèpšelis 1. ʽktoś zarośniętyʼ, 2. ʽzaniedbana brodaʼ, 3. ʽzmierzwione, rozczochrane 

włosy, kudłyʼ, 4. ʽzaniedbane, marne zwierzęʼ, 5. ʽpenisʼ, šepšìnis, -ė ʽo dziecku: nieślubneʼ 

(syn. šẽpgaudas), šẽpšis ʽcunnusʼ, šèpškis ʽkłak włosów, sierściʼ, też o marnej trawie na łące 

(por. sufiks w lopškis ⇐ lopšis i sùskis ⇐ sùsas). 

 šèpti, šempù, šepaũ ʽo włosach, brodzie: rosnąć nierówno, w nieładzieʼ, apšèpti 1. 

ʽobrastać włosami, zwł. brodą, nie golić sięʼ, 2. ʽpokryć się czym, np. pajęczyną, 

paprochamiʼ, 3. ʽzaniedbać sięʼ, 4. ʽposunąć się w lata, zniedołężnieć, skapcaniećʼ, prišèpti 

ʽzanieczyścić się sierścią, włosamiʼ. Bez wyraźnych nawiązań ie., zob. LEW 963, s.v. šãpas. 

Transponat ie. *ḱep-. W IEW brak pwk. *ḱep-. LIV
2 327 wymienia *ḱep- tylko w znacz. 

ʽkląć, przeklinaćʼ (por. wed. śápati ʽklnieʼ, śápate ʽprzysięgaʼ). — Drw. šepà ʽbrodaʼ, šèpelis 

a. šepetà c. ʽktoś zarośnięty, zaniedbanyʼ, šepetà f. ʽmiejsce podmokłe, bagnoʼ (Šepetõj 

niekas dorai neauga, kęra ant vietos ʽNa podmokłym gruncie nic porządnie nie rośnie, od 

razu usychaʼ), šepetỹs (zob.), šẽpšė (zob.). Cps. šẽpgaudas żartobl. ʽnieślubne dzieckoʼ (por. 

gáudyti), war. šẽpgaudis), ⇒ šepgaudalė b.z.a. ʽdziewczyna mająca nieślubne dzieckoʼ; 

šepgaudỹs ʽoszust, szalbierzʼ (por. ãpgaudas ʽoszustwoʼ). — N.m. Šepetà, Šepẽtiškis, 

Pašẽpetis. — WSE šėp-: šėpsóti, šėp̃so, -ójo ʽo trawie, zbożu: sterczeć podczas suszy, w 

stanie usychaniaʼ (por. WSE w krėšė́ti, nėrė́ti), nomen: šėpšas b.z.a. ʽucięta, stercząca 

łodygaʼ, zwykle pl. ʽprzyziemne części źdźbeł zboża, pozostałe po zżęciu, ścierńʼ (Nupjovus 

rugius, šėpšai stovi ʽPo zżęciu żyta sterczy ścierńʼ). — SO šap-: šãpas (zob.). 

 šėr̃as sb. 4 p.a. gw. 1. ʽszereg, rządʼ (Du šėrai baltų dantukų ʽDwa rzędy białych 

ząbkówʼ), 2. ʽrząd snopów na poluʼ, 3. ʽsznur/pas ziemiʼ (Visa jų žemė pamušta in šėrų̃ ʽCała 

ich ziemia jest podzielona na sznuryʼ) — drw. wsteczny od *šėregas, co zapożyczone z pol. 

szereg ʽrządʼ (⇐ węg. sereg ʽwojskoʼ, por. Boryś 601). Paralele: ušėk̃as ⇒ ū́šė; tauragė ̃⇒ 

taurė.̃ Por. POLŽ 611 (nie uwzględnia derywacji wstecznej; brak w LEW). Zob. też šerengà. 

 šėr̃as adi. 4 p.a. gw. ʽszaryʼ (Vilkas atrodo šėras ʽWilk wydaje się szaryʼ) — zapoż. ze 

stbłr. šaryj, šeryj (⇐ pol. szary), por. błr. šė́ry, ale ros. séryj.  
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 šėravóti, šėravóju, šėravójau gw. ʽszorować, trzeć (szczotką, piaskiem) w celu umyciaʼ 

— zapoż. z błr. šaravácь, -úju, 3 sg. -úje (⇐ pol. szorować, -uję ⇐ śrwn. schūren, zob. Boryś 

605). Z obocznym suf.: šėrúoti i šėr̃uoti (DRUŽ). Brak w LEW i POLŽ. 

 šérbukas 1 p.a. przest. ʽszkorbut, choroba jamy ustnej spowodowana brakiem 

witaminy Cʼ — zapoż. z prus.-niem. šerbock m. (GL 124). War. šiùrbukas (o.c. 127). Co do 

akutu por. zapoż. bérštas, vérdelis i žiùrstas. Zakończenie -ukas pojawia się również przy 

transpozycji īsbock ⇒ ýzbukas (zob.). 

 šerdìs, -iẽs 4, 3 p.a. f. 1. ʽrdzeń w drzewie, roślinie, piórzeʼ (SD
1 «drzeń, medulla 

arborum»), 2. ʽśrodek mendla, tj. trzy lub cztery związane ze sobą snopyʼ, 3. ʽwrzeciono w 

żarnachʼ, 4. ʽserce dzwonu, ruchomy metalowy drążek, który uderza w kielich dzwonuʼ, 5. 

przen. ʽczerwień w kartach, kierʼ, 6. przen. ʽpodstawa czego, rdzeń, ośrodek, centrumʼ. 

Gen.sg. šerdiẽs, acc.sg. šérdį, gen.pl. šerdų̃ a. šerdžių̃. Ten paradygmat z pierwiastkiem w SE 

pochodzi z rozszczepienia pbsł. paradygmatu apofonicznego *šērd-/*šerd-/*šird- < pie. 

*ḱērd-/*ḱerd-/*ḱṛd-e/os (dalsze szczegóły s.v. širdìs). Odpowiedniki ie.: scs. srěda 1. 

ʽśrodekʼ, srědě ʽw środkuʼ, 2. ʽśrodaʼ (dosł. ʽśrodkowy dzień tygodniaʼ, kalka śrłac. media 

hebdomas lub stwn. mitta-wecha) < *serdā, cs. srědi ʽw środku, wśródʼ < *serdi; ags. herta, 

stang. heorte, stwn. herza, goc. haírto, stisl. hjarta z pgerm. *hertōn n. ʽserceʼ. Akut lit. šérdį 

można objaśnić jako uogólnienie formy i akcentuacji starego nominatiwu sg. *šērd-ø < pie. 

*ḱērd-ø. WSE towarzyszy końcówce *-ø. Podobne zjawisko w gr. hom. κῆρ (κῆρος, κῆρι) 

ʽserceʼ, het. kēr (gen.sg. kardii̯as), orm. sirt, wed. hā́rdi (segment *d pochodzi z restytucji na 

podstawie przypadków zależnych). Zob. BSW 302, LEW 986n., ALEW 1019, REW II, 614. — 

Drw. šerdė ̃(4, 3 p.a.), acc.sg. šérdę ʽrdzeń w drzewieʼ : łot. ser̂de ʽrdzeń w drzewie, roślinie, 

pestka owocuʼ, przen. ʽśrodek, wnętrze, najważniejszy punkt, centrum czegoʼ; šerdẽlė neol. 

ʽgrafit w ołówkuʼ, šerdingas SD
1 «drzenisty» [ʽzawierający dużą ilość tkanki wypełniającej 

łodygę lub pieńʼ, SPXVI].  

 šerengà 2 p.a., gen.sg. šereñgos gw. 1. ʽszereg, rząd ludziʼ, 2. ʽdwa rzędy ludzi 

(pastuchów), między którymi biciem przepędza się krowę lub świnię dla jej ukaraniaʼ 

(Išvarykit per šerengą, ir nebelįs ant javus ʽPrzepędźcie przez «šerenga», to nie będzie już 

lazła w zbożeʼ) — zapoż. z ros. šerénga ʽszereg, rządʼ (⇐ pol. przest. szeręg, zob. REW III, 

392), błr. šarė́nha, -i. Por. POLŽ 611, przyp. 229. War. šerénga, šẽrenga, šereñgė, šeréngė; 

šarangà, šaránga, šãranga. Zob. też šėr̃as. 

 šė́ringė 1 p.a. przest. 1. ʽjedzenie brane na drogę, prowiantʼ, 2. ʽpieniądze dawane na 

wyżywienie się, strawne, dietaʼ (Še penkis rublius ant šė́ringės ʽMasz tu pięć rubli na 

jedzenieʼ), 3. ʽnapiwekʼ (NDŽ) — przekształcenie w nagłosie formy čė́ringė/cė́ringė, 

zapożyczonej z prus.-niem. zērunge f. ʽdie Zehrung, Zehrgeldʼ, z ludowo-etymologicznym 

nawiązaniem do czas. šérti ʽkarmićʼ. Zob. GL 40, 42 i 124, Kabašinskaitė 82. 

 šerỹs, -io 4 p.a. 1. ʽszczecina, tj. sztywne włosy świni lub dzikaʼ (m.in. SD; por. łot. gw. 

seris ts.), 2. ʽdratwa, nić konopna nasycona smołą, używana przez szewców i rymarzyʼ (SD
1 

«dratwa»). Pl.t. šeriaĩ ʽszczecina; sierśćʼ. Zdaniem LEW 973 należy do vb. šértis m.in. 

ʽzrzucać sierść, pióra, pancerz chitynowyʼ (zob.). Pwk. pie. *ḱer- lub *ḱers-, por. stwn. śrdn. 

hār (nwn. Haar), ang. hair ʽwłosʼ < pgerm. *hēra-. Zob. IEW 583, EIEC 252, EWD 490, Stang 

1972, 58, ALEW 1021 (powód germańskiego wzdłużenia nie jest znany). — Drw. ìššeros f.pl. 

ʽzrzucone pióra, zrzucona sierśćʼ (por. syn. ìšnara), šėrìklis ʽtaki, co zrzuca sierść w porze 

linieniaʼ, šerìngas ʽz cienką, dużą szczecinąʼ, šeruotas SD «szczecisty», cps. šeriavilñė 

ʽwełna szorstka jak sierśćʼ (por. vìlnos). N.m. Šeriaĩ, Šėriaĩ. N.rz. Šẽrinė, Šerūnà, Šẽrupis, 

n.jez. Šerìnis. — W językach bałto-słowiańskich są poświadczone jeszcze dwa inne 

alternanty apofoniczne, mianowicie *šir- i *šar-. SZ *šir-: stlit. širys ʽwłosʼ (por. LEW 973). 
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Do tego nawiązuje drw. prasłowiański *sĭrs-tĭ, por. cs. sĭrstĭ f. ʽsierść, owłosienie ciała 

zwierząt; wełnaʼ, ros. šerstь, -sti, czes. srtst, -sti, pol. sierść, sierści (zob. lit. šers̃tis). 

Germański SZ *hur- tkwi w stwn. hursti acc.pl. ʽczub włosów, czuprynaʼ < *ḱṛsti- (IEW 583, 

EIEC 252). — SO *šar-: łot. sari a. saŗi m.pl. 1. ʽszczecinaʼ, 2. ʽwłosie, tj. sztywne włosy z 

końskiego ogona lub grzywyʼ, 3. ʽgatunek twardej, sztywnej trawyʼ, pasari m.pl. ʽrzadka, 

drobna szczecinaʼ (z *pasaŗi). W słowiańskim por. kontynuację pbsł. tematu *šar-s- w 

czasowniku strus. vŭsorošiti ʽuczynić sterczącym, nastroszyć (o włosach)ʼ, cs. vŭsrašiti 

ʽpodnieść, wyprostowaćʼ, < psł. *vŭz-soršiti (por. BSW 305, Boryś 581). — Pb. *šarja 

ʽszczecinaʼ zostało odzwierciedlone w zapożyczeniu fiń. harja ʽszczotkaʼ i est. hari ts., por. 

Būga, RR III, 494, LEW 973. 

 šerk̃šnas 4 p.a. 1. ʽszronʼ, SD «srzon» (Šerkšno pritraukti mūrai ʽPokryte szronem 

muryʼ), 2. ʽprzymrozek; szadź, osad lodowy; warstwa zlodowaciałego śnieguʼ, 3. przen. 

ʽdreszczʼ (Net man šerk̃šnas per skūrą eina ʽAż dreszcz przechodzi mi po skórzeʼ, por. 

šerš̃as i šaltìnis). War. f. šerkšnà, šérkšnis. War. ze zmianą š- > tš-: čerk̃šnas (por. čẽkas, 

čėt̃ras), čerkšnà ʽzmarzła skorupa na powierzchni śnieguʼ (Šlapelis 38). Praforma bałtycka 

*šer-sna-. Została ona zmieniona przez insercję k i wywołaną tym asymilację ks > kš (por. 

kirkšnìs, kulkšnìs). Odpowiedniki łotewskie: sērsns, pl. sērsni ʽszadź, szronʼ; z obocznym 

tematem: sērsna ʽszron, szreń na powierzchni śniegu, nocny przymrozek na wiosnęʼ; z 

insercją k: sērksna ʽtwarda skorupa na powierzchni śniegu po krótkotrwałej odwilżyʼ. — 

Drw. šerk̃šnas, -à ʽszarawy, siwawy, w barwie szronu, m.in. o maści wołu, konia, kozłaʼ, 

šerkšnìngas ʽoszronionyʼ (SD «srzonisty»). N.rz. Šerkšnà, Šerk̃šnė, Šerkšnỹs, Šerkšnià, cps. 

Šerk̃šnupis. Vb. denom. šerkšnýti, -ìja, -ìjo ʽpokryć się szronem; o śniegu: pokryć się lodową 

skorupąʼ (war. šerkšnóti). — Transponat ie. *ḱer-sno-. Odpowiednik psł. *sernŭ ʽszron, 

szadźʼ < pbsł. *šer-na-(?): rcs. srěnŭ ʽποικίλοςʼ, strus. serenyj ʽo koniu: białawyʼ, ros. gw. 

séren, serën ʽzamarznięta, twarda skorupa na powierzchni śnieguʼ, słń. srȇn, srȇnj ʽszron, 

skorupa na śnieguʼ, czes. střín, stříň ʽpierwszy lód, cienki lódʼ, stpol. śrzon a. śron ʽszronʼ (< 

*srzon < *srenŭ), pol. szron ʽgelicidiumʼ, gw. ʽzamarznięta skorupa śniegu; przymrozekʼ, 

kasz. šron ʽrdza; przedmiot pokryty rdząʼ. Zob. BSW 303, REW II, 614n., LEW 973n., Boryś 

607, Derksen 2008, 444n., ALEW 1019. Dalej por. orm. sarn ʽlódʼ, stisl. hjarn ʽzmarzły 

śniegʼ (IEW 574). Zob. też šìrmas ʽsiwy, szpakowatyʼ. — SZ w dwojakim refleksie, por. 1° 

šir-: širk̃šnis ʽszronʼ, širkšnýti, -ija, -ijo ʽpokrywać się szadzią, szronemʼ, 2° šur-: šurmaĩ 

m.pl. ʽosad lodowy, szadź, szronʼ, šurm̃as ʽo wietrze – przenikliwy, zimnyʼ. — SO šar- < 

*ḱor-: šarmà (zob.). 

 šerm̃enys, -ų̃ 3 p.a. f.pl. 1. ʽprzedpogrzebowe czuwanie przy nieboszczykuʼ, 2. gw. 

ʽpogrzebʼ, 3. ʽstypa, uczta pogrzebowaʼ (SD «stypa»), 4. gw. ʽdzień Zadusznyʼ — drw. na -

i̯a- od osnowy spółgłoskowej *šer-men-, należącej do zanikłego nomen actionis *šermuo ⇐ 

šérti ʽżywić, karmićʼ, pwk. pie. *ḱerh3- ʽkarmićʼ. Znacz. etym. ʽkarmienie, żywienieʼ (por. 

šermẽnė gw. ʽpożywienie, żarcie dla świńʼ). Znacz. ʽstypaʼ jest prawdopodobnie starsze od 

pozostałych. Paralele: ármenys ⇐ armuõ; ãšmenys ⇐ ašmuõ; tẽšmenys ⇐ tešmuõ. War. 

šerm̃enės, šerminės b.z.a., šerm̃inys m.pl., też šerm̃ens f., šermenes f.pl. Por. LEW 974, ALEW 

1021 oraz Gliwa, ALL 53, 2005, 10-16. — Drw. šermenáitės f.pl. ʽprzedpogrzebowe 

czuwanie przy zmarłym dzieckuʼ. Vb. denom. šermenóti ʽbyć na stypieʼ. 

 šermùkšnis, -io 2 p.a. bot. ʽjarzębina, Sorbus aucupariaʼ (m.in. SD
1). War. żm. 

šermùkšlis, šermùkšlė. Odpowiedniki łot. sērmûkšs, sērmûkša, sērmaûksis, sērmûkslis. Z 

insercją k z *šermušnis ⇐ *šerm-us-. Niewykluczone, że stoi w związku z kermušė ̃ ʽdziki 

czosnekʼ (zob.) i stanowi jeden z wypadków wahania spółgłosek š/k, por. šlùbas ʽkulawyʼ : 

klùpti ʽpadać na kolanaʼ; šum̃pis (żm.) : kum̃pis ʽszynkaʼ; šleĩvas : kleĩvas ʽo krzywych 

nogachʼ. Zob. GJL I, § 467, LEW 243, Urbutis 2009, 328, ALEW 1020 (rozpatruje także ros. 
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čeremšá, pol. trzemucha ʽdziki czosnekʼ oraz ros. čerëmuxa ʽczeremchaʼ). Zdaniem 

Matasovicia 2005, 369 chodzi raczej o dwa różne wyrazy pbsł., jeden nazywający ʽdrzewo 

jarzębinyʼ (*ḱermus-), drugi nazywający ʽczosnekʼ (*kermusi̯o-). — Drw. šermukšnýnas 

ʽzarośla jarzębinyʼ, šermukšnìnė ʽjarzębiak (nalewka)ʼ. — N.jez. Šermukšnýnas. 

 šermuõ 3 p.a., gen.sg. šermeñs (war. šermuoniẽs) m. 1. stlit., gw. ʽgronostaj, Mustela 

ermineaʼ, 2. gw. ʽżbik, Felis silvestrisʼ. Obok tego šarmuõ, -meñs ʽgronostajʼ (m.in. 

Bretkun), przy czym wokalizm o może być starszy od e622. Por. odpowiedniki łot. sar̂mulis 

ʽgronostajʼ (war. se̦r̂mulis, še̦r̂mulis) i stwn. harmo ʽgronostaj; łasicaʼ, zdrob. harmilo, nwn. 

Hermelin n. Zob. BSW 300, Specht 1944, 119, 179, LEW 965, Stang 1972, 57, ALEW 1020 

(zauważa, że paralela słowotwórcza z germańskim nie musi wynikać z dziedzictwa, 

ponieważ w germańskim wiele nazw zwierząt przybiera wtórny temat na -n-). 

Rekonstrukcja: pb. *šar-men- < pie. *ḱor-men-. Paralele na SO: aumuõ, piemuõ. Z uwagi na 

utworzone od pwk. *ḱor- nazwy ʽszronu, szadziʼ (zob. šarmà) jest prawdopodobne, że nazwa 

drapieżnika stoi w związku z określeniem jego futra (ogona) jako ʽpopielatego, 

przypominającego szadźʼ. Por. war. širmuonẽlis ʽgronostajʼ s.v. šìrmas ʽsiwy, popielatyʼ. — 

Nom.sg. šarmuõ odzwieciedla pb. *šar-mōn < pie. *ḱor-mōn-ø. Taki wariant jak šarmuonìs 

3 p.a. (obok šarmuõnis 2 p.a.), świadczy o tym, że na podstawie starej formy nominatiwu 

*šar-muon – nim ten stracił wygłosowe -n – powstał temat samogłoskowy na -i-: šarmuon-ì-

s, gen.sg. šarmuon-iẽ-s. War. šarmuonỹs 3 p.a. mówi z kolei o tym, że temat na -i- został 

odnowiony jako temat na -i̯a-. Paralela: múomuonis ⇐ muomuõ ʽciemięʼ. — Lit. liter. 

šermuonėl̃is 1. ʽgronostajʼ, 2. ʽłasica, Mustela nivalisʼ jest z pochodzenia zdrobnieniem, 

utworzonym od neoosn. šermuon-. War. šermunėl̃is, šermūnėl̃is ʽgronostajʼ pokazują wtórne 

samogłoski u, ū na miejscu dyftongu uo. — N.rz. Šármaupelis, Šermuõkė, Šermùtas, n.jez. 

Šerm̃is, Šermùkas (są to derywaty od neoosn. šerm-, powstałej ze skrócenia šermen- lub 

šermuon-, por. rė́ma a. rė́mas od podstawy rėmen-). 

 šérnas 3 p.a. ʽdzik, Sus scrofaʼ, SD <śiernas> «wieprz dziki, aper», šernas (pis. 

<śiarnas>) su didėmis iltimis PK 7218 ʽwieprz leśny z wielkimi kłamiʼ) — powstało z 

*šẽrinas na skutek synkopowania i w nieakcentowanym sufiksie. Następstwem synkopy było 

wzdłużenie zastępcze (*šẽrinas > *šēr.nas), objawiające się w akutowej intonacji (podobnie 

w kélnės i vélnas). War.: bez wzdłużenia šerñas 4 p.a.; ze zmianą š- na č-: čérnas; f. šérna 

ʽdzikʼ, šérnė ʽmaciora dzikaʼ. Z pochodzenia jest to formacja przymiotnikowa na -in- od sb. 

šerỹs ʽszczecinaʼ (zob.). Znacz. etym. ʽszczeciniastyʼ, po substantywizacji: ʽzwierzę pokryte 

szczecinąʼ. Paralele: węg. sertés ʽświniaʼ ⇐ serte ʽszczecinaʼ; słc. ošipiná ʽświniaʼ : šip 

ʽsztywny włos, kolecʼ. Por. Sabaliauskas, Balt I:2, 1966, 162n., który przypomina, że 

powiązanie z šerỹs pochodzi od Ficka (Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen 

Sprachen, Bd. II, 1876, 695); ALEW 1020. Inaczej LEW 974: šérnas ma być wyrazem 

spokrewnionym z šerk̃šnas i šarm̃as. — Drw. šernenà a. šérnena ʽskóra z dzikaʼ, šerníena a. 

šernė́na ʽmięso z dzikaʼ, šerníenė ʽmaciora dzika, lochaʼ. — Nazw. Šérnas, Šérna, Šernaitis 

b.z.a., Šerñius, Šernauskas b.z.a. N.rz. Šérnupis 5x. N.m. Šernaĩ 3x, Šernų̃ Būdà, Šernìnė, 

Šérniškiai, Šernùpė, Šernupỹs.  

 šérpė 1 p.a. 1. ʽpęknięcie skóry przy paznokciuʼ, 2. ʽpłatek łuszczącego się naskórkaʼ, 

3. ʽstrzępʼ, 4. ʽwiór, drzazga, odstający od całości kawałek drewnaʼ. Bez dobrej etymologii. 

Būga, RR I, 599 uważał š- za refleks pie. *ks- i wychodził od pie. *kser-p-, zakładając 

rozszerzenie pierwiastkowe -p- przy pwk. pie. *(s)ker- ʽstrzyc, drapać, ucinaćʼ. Akut nie 

wyjaśniony. Zob. też LEW 974. — Drw. šérpės, -ių f.pl. ʽpleśniawki, choroba błony śluzowej 

jamy ustnej, objawiająca się białoszarymi nalotamiʼ (ten wyraz ma dwa warianty: čerp̃ės i 

 
622 Wtórne e w sylabie nieakcentowanej ukazuje się też w serbentà, servalaĩ, terpù. 
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kérpės, przy czym przyczyna zróżnicowania nagłosu pozostaje niejasna), šérpeta 1. ʽzadra, 

naderwana skórka koło paznokciaʼ, 2. ʽstrzęp; wiór, drzazgaʼ, 3. ʽszczerbaʼ (por. sufiks w 

skẽpeta, válketa), ⇒ šérpetena ʽdrzazgaʼ; šérpetos f.pl. bot. 1. ʽchaber łąkowy, Centaurea 

iaceaʼ, 2. ʽmech porastający dachyʼ (por. šiùrė i velýkinė šiurkštà), šerplà ʽzadra przy 

paznokciuʼ (ŽD 165, GJL II, § 168). — Vb. denom. šérpėti 1. ʽpękać – o skórze palców, o 

skórze przy paznokciachʼ, 2. ʽłuszczyć się – o skórze na twarzy, na cieleʼ, 3. ʽo skórze: 

stawać się szorstką, chropowatą, pierzchnąćʼ (syn. šiùrti), 4. ʽstrzępić się – o odzieniuʼ, 

šérpetoti, -ja, -jo ʽłuszczyć się, strzępić sięʼ (⇒ šérpetotas ʽo drewnie: pokryty zadrami, 

niegładkiʼ). 

 šerp̃ti, šerp̃ia, šerp̃ė gw.: atšerp̃ti ʽo ostrzu: wyszczerbić się, stępić sięʼ, nušerp̃ti 

ʽpoobrywać się, wystrzępić się (o strzesze)ʼ, pašerp̃ti: Stogas vėjo pašerptas ʽDach 

potargany przez wiatrʼ. Transponat ie. *ḱerp-/*ḱṛp-. Inaczej LEW 974, który za Būgą, RR I, 

599 wychodził od pie. *(s)ker- i zakładał rozszerzenie pierwiastka o -p-. — Nomina: šérpė 

(zob.). — SO šarp-: iter. *šarpyti, por. postvb. šárpos f.pl. ʽstrzępy rwane z lnianej tkaninyʼ, 

drw. šárpanos ts. (por. sufiks w drãpanos). — SZ šurp-: šurpùs ʽszorstki, ostryʼ (zob. 

šiurpùs).  

 šers̃tis, -ies 2 p.a. f. 1. ʽsierśćʼ, 2. ʽbarwa sierści u zwierząt, maśćʼ (Karves vadinom 

pagal šers̃tį ʽKrowy nazywamy podług maściʼ), 3. ʽkolor, barwaʼ, 4. ʽkolor w kartachʼ — 

zapoż. ze stbłr. šerstь, šėrstь ʽsierść; maśćʼ, por. błr. šė́rscь, -i (ZS 55, LEW 974n.). War. 

šerstìs 4 p.a., šérstis 1 p.a.; z insercją k i zmianą ks > kš: šerk̃štis, šerkštìs; z obocznym 

tematem: šers̃tė. — Drw. prieššerščiuĩ adv. ʽpod włos (głaskać kota)ʼ. 

 šerš̃as 4 p.a. gw. ʽdreszcz, ciarkiʼ (Šerš̃as mane ima. Šerš̃as krečia) — z uwagi na syn. 

šerk̃šnas ʽdreszczʼ (przenośne użycie wyrazu na ʽszronʼ, zob.), co zmienione przez insercję k 

z *šerš-na- (łot. sè̦̦ rsni ʽszronʼ), można zinterpretować šerš-a- jako drw. wsteczny. 

 šerštūkas b.z.a. gw. ʽfartuch, zapaskaʼ, w dajnach zdrob. šerštūkelis ʽfartuszekʼ — 

zapoż. z prus.-niem. šerš-tuch n. ʽfartuchʼ, por. nwn. Schürztuch n. (GL 127). Zob. też 

šiurštõkas s.v. šiùrštas. Zapożyczenie niezależne od pol. przest. szorstuch (szorc) ʽfartuchʼ i 

stbłr. šerstuxъ ʽlniana chustkaʼ. 

 šérti I, šeriù, šė́riau 1. ʽbić, uderzać, tłuc, walićʼ, 2. przen. ʽszybko iść, jechaćʼ, nušérti 

ʽzdzielić kijem, batem; zatłuc, zabićʼ, sušérti ʽuderzyć, zaciąć, smagnąć, chłosnąć; zacinać – 

o deszczu, tłuc – o gradzieʼ. Do pie. *ḱerh2- ʽzłamać się, pęknąć; stłuc sięʼ (LIV
2 327), por. 

gr. κερα-: ἀκέραιος ʽnietknięty, nienaruszony, niespustoszonyʼ, wed. śī́ryate ʽpęka, 

roztrzaskuje sięʼ, śaśré ʽjest pękniętyʼ. W następstwie zaniku spółgłoski lrg. w wygłosie 

pierwiastka dany czasownik nie różni się od šérti ʽdawać żreć, karmićʼ, który kontynuuje pie. 

*ḱerh3- (zob. šérti II). — Drw. šertis CGL ʽżądłoʼ. — SO šar- < *ḱorh2-V: šarà ʽpośpiech; 

uderzenie wiatru, deszczu; bieda, nieszczęścieʼ < pie. *ḱorh2-eh2, šãras ʽpośpiech, szybki 

ruchʼ (šaraĩs eĩti ʽo dzieciach: dokazywać, szalećʼ) < pie. *ḱorh2-o-; drw. šarùs ʽprędki, 

szybkiʼ, šariaĩ adv. ʽprędko, szybkoʼ. — Neoapofonia ė ⇒ ō: šúoras (zob.). Stosunek 

morfologiczny *šēr- ⇒ *šōr- odnawia się w bałtyckim pod formą *šēr- ⇒ *šār- (ē ⇒ ā jak ĕ 

⇒ ă), co też tłumaczy pojawienie się alternantu šõras (zob.). 

 šérti II, šeriù, šė́riau ʽzadać karmę zwierzęciu, dawać żreć, żywić, karmićʼ, też o 

ludziach: ʽkarmić kogoʼ (Ligonis neima valgyt, tai aš turiu jį šert, penė́t ʽChory nie ma 

ochoty jeść, to ja muszę go karmić, żywićʼ), įšérti ʽdobrze odkarmić, odpaść, utuczyćʼ, 

nušérti ʽodkarmić, utuczyćʼ, pašérti 1. ʽnakarmić zwierzętaʼ, 2. ʽpokarmić przez jakiś czas, 

podtuczyćʼ (Ligi rudens pašersiu karvę ir parduosiu ʽDo jesieni podtuczę krowę i 

sprzedamʼ), 3. ʽnakarmić (dzieci, gości)ʼ, 4. ʽwysuszyć zboże na żerdziach w jaujaʼ. 

Odpowiednik łot. sẽrt, seŗu, sẽru ʽkarmić; doglądać, dbaćʼ. Do pie. *ḱerh3- ʽkarmić, sycićʼ, 
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por. orm. serem ʽkarmię, żywięʼ, gr. ἐκόρεσ(σ)α aor. ʽnakarmiłemʼ (zam. *e-kero-s-a) do 

prs. κορέννυμι (LIV
2 329, Beekes 2010, 751n.). Tu też łac. Cerēs f. ʽbogini zboża i owocówʼ 

< *ḱerh3-ēs ʽwith nourishmentʼ i stwn. hirso, nwn. Hirse f. ʽprosoʼ z pgerm. *χersja- < *pie. 

ḱerh3-s-i̯o-. Zob. BSW 303, LEW 975, Kluge-Seebold 311, EWD 546, de Vaan 109n. — 

Zapoż. litewskie w pol. gw. szarzyć ʽkarmić bydło przez zimęʼ, ros. gw. šaritь b.z.a. ʽjeśćʼ 

(Laučjute 59). — Drw. šérdinti a. šérdyti ʽkarmić, żywić (bydło, dzieci)ʼ. Nomina: šẽras 

ʽkarma dla bydła, jadłoʼ (⇒ vb. denom. šẽrinti ʽzadawać karmę, dawać żrećʼ), šerẽnė 

ʽkarmienie bydłaʼ, šerýba ts., šerm̃enys (zob.), cps. arklãšeris ʽten, kto karmi konieʼ (por. 

arklỹs). — WSE šėr-: šė́riau (prt.), drw. pašėrė́ti, -šėriù (3 os. -šė́ri), -šėrė́jau ʽpokarmić 

przez jakiś czas; podtuczyć przez zimęʼ, por. typ panėšė́ti, pavėžė́ti. Nomina: péršėra 

ʽodkarmianie cudzego cielakaʼ, šėralaĩ m.pl. ʽkarma, paszaʼ, šėrė ̃ a. šėr̃ė ʽkarmienie bydła, 

czas karmienia bydłaʼ, šėrýbos f.pl. ts., też ʽchowanie cudzego zwierzęcia, oddanego na 

wykarmienieʼ, šėrìkas ʽkarmiciel bydła, skotarzʼ (por. n.m. Šėrìkai), šėrìmas ʽkarmienie 

zwierząt domowych; karmaʼ, šėrỹnė ʽmiejsce karmienia zwierzątʼ, przen. ʽnieład, bałagan w 

mieszkaniuʼ. Por. łot. së̦̄ rs ʽzapas siana i słomy na zimęʼ. — Neoosn. šėrė-: šėrė́jas ʽkto 

karmi bydłoʼ. — SZ-C šir-: šìrtas (zob.), stlit. širdyti caus. ʽpoićʼ: pienu jus širdžiau [glosa: 

girdžiau] BRB ʽmlekiem was poiłem, Milch habe ich euch zu trincken gegebenʼ (ALEW 

1034), gw. atsiširdyti b.z.a. ʽodkarmić się, odżywić sięʼ. St. zanikowy przy kauzatywnym 

suf. -dy- ma paralele w gìrdyti (por. gérti), kìldyti (por. kélti) oraz vìmdyti (por. vémti), zob. 

ŽD 536n. — SO šar-: brak refleksów w verbum; zob. sb. pãšaras. 

 šértis, šẽriasi, šė́rėsi refl. 1. ʽlinieć, zrzucać włosy, pióra, skórę (o wężu), pancerz 

chitynowyʼ, 2. ʽzmieniać barwę, maść; tracić barwę, płowieć, blaknąćʼ, nusišérti ʽzrzucić z 

siebie sierść; zmienić swoją barwę, maśćʼ. SD šeriuosi, nusišeriu «linieię». Odpowiednik łot. 

sẽrtiês, seŗuôs, sẽruôs. Nie całkiem jasne, zob. LEW 973, ALEW 1021. Może do šérti I ʽbić, 

uderzać, tłuc, walićʼ? — Drw. šerỹs ʽszczecinaʼ (zob.). 

 šeržìnis, -ė 2 p.a. gw. ʽczęść odzieży uszyta z barwnej a. kraciastej tkaninyʼ — jeśli ze 

zmiany *šaržinis < *saržinis, to może od sb. *sarža, oddającego zapożyczone ros. gw. sárža 

ʽtkanina domowej roboty z nici wełnianych i lnianychʼ (SRNG). 

 šė́skiai, -ių 1 p.a. m.pl. przest., gw. ʽpoły (kaftana, surduta, marynarki)ʼ — zapoż. z 

prus.-niem. šēske ʽpoła surdutaʼ (GL 125). Por. nwn. Schoß m. ʽpołaʼ, pl. Schöße. Co do 

akutu por. zapoż. rė́pa i šė́pis. Rodzimy odpowiednik to skvernaĩ. 

 šèstra 1 p.a. ZTŽ ʽsześcioroʼ (Šèstra jái vaikų̃ ʽOna ma sześcioro dzieciʼ) — w wyniku 

synkopowania formy *šestera, oddającej stbłr. šestero ʽsześcioroʼ, por. błr. gw. šėscëra (PZB 

5, 539), błr. liter. šascëra.  

 šešė,̃ šėšė ̃4 p.a. gw. ʽptak kos, Turdus merulaʼ. Oboczna osnowa z sekwencją š-ž: šežė,̃ 

oraz z samogłoską długą: šė́žė a. šėžė ̃ (šė́žis). Wyraz znany głównie ze słowników 

powstałych w Litwie pruskiej. Odpowiednik stpr. seese EV ʽkos, Amsele [ʽAmselʼ]ʼ. Digraf 

<ee>, który oznacza samogłoskę [ē] (por. z EV jeszcze steege ʽszopaʼ i peempe ʽptak 

czajkaʼ), prowadzi do lekcji *sēse (tak Urbutis, Balt 2, 1966, 78, Urbutis 1981, 46) lub *sēze 

(tak Endzelīns 1943, 245, PKEŽ 4, 90). Zdaniem Urbutisa, l.c. wymienione lit. warianty są 

derywatami od wykrzykników imitujących głos kosa. Są to formy dwuzgłoskowe, różniące 

się zarówno samogłoską, jak i spółgłoską, por. še-še, šė-še, še-žė, šė-žė. Jako paralele autor 

wymienił lė́lė, lė́lis ʽlelekʼ (zob. s.v. lėlỹs), čyčỹs ʽświerszczʼ, ciùcius ʽpiesʼ i mėmė ̃

ʽmałomówny człowiek; głupekʼ. Dawne próby etymologiczne referuje LEW 977 (powiązanie 

z ros. sízyj ʽszaroniebieskiʼ albo z rodziną lit. šė́mas ʽpopielaty, niebieskawyʼ). Zob. też 

ALEW 1021n. — Drw. SD
1 <śieśiete> «kos» (co można czytać šiešietė, šėšėtė i šešetė, por. 

vieversỹs ob. vėversỹs i veversỹs). N.m. Šė́šėliai, n.rz. Šėšupis b.z.a. (por. nazwy rzeczne 
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zawierające nazwę ptaka w I członie: Garñupis, Kė́kštupis, Strãzdupis, Šárkupis).  

 šešė́lis, -io 1 p.a., šešėl̃is 2 p.a. 1. ʽcień padający od drzewa a. człowiekaʼ, SD 

<śieśielis> «cień» (syn. unksna); be šešė́lio ʽbez cienia, bez najmniejszego śladuʼ, 2. 

ʽprzestrzeń zasłonięta od światła, zwłaszcza od słońca; półmrokʼ, DP ʽciemnośćʼ, 3. mirtiẽs 

šešė́lis ʽwidmo śmierciʼ, DP ʽcień śmierciʼ. War. šešė́lius oraz šašė́lis. Z innymi sufiksami: 

šešuolė, šešuolis stlit. ʽcieńʼ (Bretkun, Mażwid, Wilent). Bez nawiązań zewnętrznych i bez 

etymologii. Twierdzenie LEW 976, że -šėl-, -šuol- są pierwiastkami (jakoby spokrewnionymi 

z šálti ʽmarznąć, zamarzaćʼ), zaś še- jest sylabą reduplikacyjną, wydaje się bezpodstawne, 

ponieważ materiał onomastyczny zaleca raczej analizę šeš-ėl-, šeš-uol-, czyli z -ėl- i -uol- 

jako sufiksami. Por. n.rz. Šešėṽė, Šešėvìs, Šešuvà, Šešuvìs, ze zmianą še > ša: Šašulỹs, 

Šašuolà (n. łąki Šašė́ja), cps. Šešùpė 2x. Šešupỹs, zob. Vanagas 329, 326. N.m. Šešuõliai 3x, 

Šešuolėl̃iai 2x, Šešuvà623. Hipotezę LEW, l.c. powtarza z pewnymi zastrzeżeniami NIL 417, 

przyp. 10 (rekonstrukcja: pie. *ḱe-ḱē/ōlH-). Zob. też ALEW 1022. — Drw. šešėlaitis stlit. 

ʽwidmo, zjawa, upiórʼ, šešuolėtis ʽcieńʼ, war. šašúolėtis. Vb. denom. šešėliúoti ʽrzucać cień, 

cieniem coś zasłaniać; cieniować (w malarstwie, grafice)ʼ.  

 šešerì, f. šẽšerios 3 p.a. ʽsześcioroʼ — liczebnik zbiorowy, utworzony suf. -er- od 

liczebnika głównego šešì ʽsześćʼ. — War. sufiksalny: šešelì, f. šẽšelios ʽsześcioroʼ, šešeli 

arkliai SD «poszostne konie, seiuges equi». — Drw. šešérgis a. šešélgis ʽsześciolatek – o 

koniu, wołuʼ (por. vienérgis), šešélgė 1. ʽszósta część kopyʼ, 2. ʽszóstka w kartachʼ; šẽšeria 

adv. ʽsześć razyʼ (Šẽšeria tíek ʽSześć razy tyleʼ), šešeriópas ʽsześciorakiʼ, war.: šešeliópas 

SD, šereriókas m.in. DP i šešerókas (por. zakończenie -ak- w pol. śześcioraki). 

 šešì, f. šẽšios 4 p.a. ʽsześćʼ : łot. seši, f. sešas. Forma pwk. šeš- pochodzi z asymilacji 

*seš-, to zaś ze zmiany pbsł. *s(u̯)eš < pie. *su̯eḱs (IEW 1044, LEW 976)624. Por. gr. ἕξ, dor. 

Ϝέξ, łac. sex (*su̯eks), goc. saíhs, stwn. sehs, orm. vec̒ , aw. xšuuaš (wed. ṣaṣ-, ṣaṭ zostało 

wyrównane do ord. ṣaṣṭhá-), toch. A ṣäk, toch. B ṣkas. Zob. też SBS I, 73n., EIEC 402. Lit. š z 

pie. *ḱs ukazuje się również w ašìs, iẽšmas, lašišà. Co do uproszczenia grupy nagłosowej i 

asymilacji s-š > š-š por. šẽšuras. — Drw. šešíese, adv. ʽw grupie sześciu osóbʼ, war. šešíesu, 

šešiuosè, šešiuõs (skostniałe formy locatiwu pl.), šešíesna ʽw sześciuʼ, šešerì (zob.), šẽšetas 

ʽszóstka, grupa złożona z sześciuʼ (war. šẽšeta), ʽzaprząg z sześciu koniʼ (war. šešė́tas), 

šẽšios (zob.). Cps. šẽšakė, šešãkė a. šešiãkė ʽkarta do gry o sześciu oczkachʼ (por. akìs), 

šešiadiẽnis, -ė ʽchłop pańszczyźniany, zobowiązany do sześciodniowej pracyʼ, war. šešdiẽnis 

(por. dienà), przen. ʽczłowiek guzdrzący sięʼ, šẽšiasdešimt (zob. dešimtìs), šešiólika 

ʽszesnaścieʼ, gw. šešióleka, šešióľka (por. °lika), šešìskart a. šešìssyk adv. ʽsześciokrotnieʼ 

(por. kart̃as, sỹkis). 

 šẽšios, -ių̃ 4 p.a. f.pl. gw. ʽtrwający sześć tygodni okres połoguʼ (Šešiosè da gulia 

ʽJeszcze leży w połoguʼ. Sergalinga buvo iš šešių ʽNawet po połogu była słabowitaʼ), į 

šešiàs pareĩti ʽurodzićʼ (Ji į šešiàs parėjusi mirė ʽOna umarła w połoguʼ) — 

substantywizacja żeńskiej formy liczebnika ʽsześćʼ, występującego w zwrocie šẽšios saváitės 

ʽsześć tygodniʼ (zob. šešì). Odpowiednik łot. sešas. Zob. również ušios. — Drw. šešiáunykė 

ob. šešáunykė ʽkobieta w okresie połogu, położnicaʼ (m.in. BRB, BRP), war. šeš(i)áuninkė. 

Analiza šešiau-nyk-, drw. od zanikłego vb. denom. *šeš(i)auti ʽleżeć w sześciotygodniowym 

połoguʼ ⇐ šẽšios f. ʽsześćʼ. Por. pol. przest. sześciniedziałka ʽniewiasta w połogu, położnicaʼ 

(SW) ⇐ sześć niedziel ʽsześć tygodniʼ. 

 
623 Inne tłumaczenie stosuje się do n.m. Šė́šėliai i n.rz. Šėš-upis (b.z.a.). Długowokaliczna osnowa šėš- związana 

jest z apelatywem šėšė ̃ʽkosʼ (zob.).  
624 BSW 144 rekonstruował pbsł. *kṣeš ʽsześćʼ. — Praformę bsł. *sekš, z *-kš jako rzekomym refleksem pie. *-

ḱs, postuluje Weiss 2009, 370, przyp. 29.  
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 šẽškas 4 p.a. 1. ʽtchórz, Mustela putoriusʼ, 2. gw. ʽzły, złośliwy człowiekʼ, 3. gw. 

ʽrzecz ukradziona rodzicomʼ, 4. gw. ʽcunnusʼ. War. šeškùs, šẽškus, SD <śiaßkus>, też f. 

šeškà. Odpowiednik łot. se̦sks ʽtchórzʼ (war. se̦skus, seska). Bez etymologii, zob. LEW 976n. 

(tu m.in. o próbie Būgi zbliżenia z šìkti ʽcacareʼ). Obecnie ALEW 1023 przyjmuje 

zapożyczenie z prauralskiego *šäškä ʽwydraʼ, por. czerem. šaške ʽnorka; wydraʼ, fiń. gw. 

häähkä ts., wepskie hähk ʽwydraʼ. — Zapoż. litewskie w błr. šašók, -šká ʽtchórzʼ (gw. sašók, 

šašúk), ros. gw. šešók, šašók, pol. gw. szeszek, szaszek, war. f. szeszka (Urbutis, Balt V:2, 

1969, 155n. = Urbutis 2009, 391n., Zdancewicz 349, Laučjute 25). — Drw. šeškenà ʽskórka 

z tchórzaʼ, šeškìnė ts., šẽškenos f.pl. ʽfutro z tchórzyʼ. Cps. šeškastrė́nis ʽktoś o wąskich 

biodrachʼ (por. strė́nos), šeškãturgis ʽpierwszy targ po Bożym Narodzeniuʼ, war. šãšturgis 

(*šašk-turgis): Šãšturgy samdydavo pusbernius ʽPodczas «šašturgis» najmowano parobkówʼ 

(por. turg̃us, skaistãturgis). — Reanaliza šeš-kas wydała osnowę widoczną w drw. šešiūrà 

ʽwielki szczurʼ. — N.rz. Šeškìnė, Šeškỹnė, Šẽškabrastis, Šeškùpė, Šẽškupis. 

 šẽštas, -à 4 p.a. ʽszóstyʼ — liczebnik porządkowy do šešì ʽsześćʼ. Odpowiada z jednej 

strony łot. sestaĩs, scs. šestŭ ʽszóstyʼ, z drugiej strony gr. ἕκτος (kret. Ϝέκτος), łac. sextus, 

goc. saíhsta ʽszóstyʼ < pie. *s(u̯)eḱs-to- (wed. ṣaṣṭhá- zostało przekształcone z *ṣuṣṭhá- 

według pakthá- ʽpiątyʼ). — W słowiańskim do ord. šestŭ dotworzono nowe card. šestĭ. 

Zastąpiło ono psł. *ses z pbsł. *su̯eš, zob. SBS I, 73n. (tam też o problemie stpr. usts, uschts 

ʽszósty, sechsterʼ). — Drw. pašeštinis SD «poszostny woz» [ʽwóz zaprzężony w sześć koniʼ], 

Šeštìnės (zob.), šeštìnis traukinỹs ʽpociąg odchodzący lub przyjeżdżający o szóstej godzinieʼ 

(war. šeštùkas), šeštõkas, -ė ʽuczeń szóstej klasyʼ, šeštùkas ʽautobus oznaczony numerem 6ʼ. 

 Šeštìnės, -ių 2 p.a. f.pl. ʽświęto Wniebowstąpienia Pańskiegoʼ — pluralizacja formy 

šeštìnis, -ė gw. ʽszósty czwartek po Wielkanocyʼ, por. LEEŽ 282. W formie sg.: SD Šeštinis 

«Wniebowstąpienie Pańskie». Drw. z pochodzenia przymiotny od ordinale šẽštas ʽszóstyʼ. 

Por. nazwy świąt Deviñtinės ⇐ deviñtas; Sekmìnės ⇐ sẽkmas, a także Jonìnės, Žolìnės.  

 šeštõkas 2 p.a. 1. hist. ʽpieniądz złożony z sześciu jednostek; nazwa monety 

obejmującej 6 groszy srebrnych lub 12 groszy miedzianychʼ, 2. gw. ʽszósta część włóki jako 

miara powierzchniʼ (Ne an daug žemės išėjau, an šeštõko ʽNiewiele ziemi mi [w spadku] 

przypadło: šeštokasʼ), 3. gw. ʽszóstka, grupa sześciuʼ (Kiek šįmet žasų augini? Tik šeštõką 

ʽIle gęsi hodujesz w tym roku? Tylko szóstkęʼ) — forma transpozycyjna zapożyczenia stbłr. 

šostakъ, war. šestakъ, por. błr. šasták, -á (⇐ pol. szostak, -a), którą prawdopodobnie 

dostosowano do lit. liczebnika porządkowego šẽštas ʽszóstyʼ. Zob. też LEW 976. — Drw. 

šeštõkinis ʽrolnik, który uprawia szóstą część włókiʼ (DRUŽ). Nazw. Šeštõkas, Šeštokáitis, 

Šeštakáuskas. N.m. Šeštokaĩ, Šeštõkai (pol. Szostaków).  

 šẽšuras 3 p.a., šešùras 2 p.a. 1. ʽojciec męża, świekierʼ (m.in. SD
1), 2. ʽojciec żony, 

teśćʼ (Màno duktės̃ šešuraĩ už Némno ʽTeściowie mojej córki [mieszkają] za Niemnemʼ), 3. 

stlit. ʽszwagierʼ (por. ir antra kekšė Rahab; trečia, kuri nusidėjo su šešuru savuoju Tamara 

DP 50545 ʽdruga nierządnica Rachaba (trzecia, ktora zgrzeszyła z szwagrem swym, Thamaraʼ 

(to użycie zostało w LKŽ XIV, 699 błędnie zaliczone do znacz. 1. ʽojciec męża, świekierʼ). 

Warianty: šẽšuris, šešùris (to też jako nazwa pewnego tańca); z wtórną palatalnością: 

šẽšiuras, šešiùras, šešiū̃ras; z innymi sufiksami: šẽšeras (šãšeras, šẽšaras, šãšaras), šẽšioras 

ZTŽ, šeš(i)orius CGL, šẽšuoras, šešū̃ras. Por. Buivydienė 1997, 90n., ALEW 1024. Brzmienie 

šẽšuras powstało z plit. *sešuras przez asymilację na odległość: s...š > š...š (podobne 

wypadki: šešì, šą́šlavos, šliaũžti). Z kolei *sešuras wynikło z uproszczenia nagłosu *su̯- w 

pb. *su̯ešura- (por. sesuõ z pie. *su̯esōr, sãpnas z pie. *su̯opno-). Zob. BSW 295, LEW 977, 

GJL I, § 538. Pb. *su̯ešura- było kontynuacją pie. *su̯éḱur-o- ʽświekierʼ, por. wed. śváśura- 

(*sváśura-), aw. xvasura-, gr. ἑκυρός, stłac. socerus (*su̯okuro-), łac. socer, -erī, stwn. 

swehur (*swehura-). Por. NIL 672, Kluge-Seebold 657, de Vaan 569, ALEW 1024. — W 
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słowiańskim zamiast †svesŭrŭ mamy cs. svekŭrŭ ʽświekierʼ (sch. svȅkar, -kra, ros. svëkor, 

‑kra, pol. świekier, -kra). REW II, 588: «Befremdend ist das slav. k, da idg. *sveḱuros 

anzusetzen ist. Eine Entlehnung aus dem Germ. ist aus lautlichen Gründen abzulehnen». 

Najprostszym wytłumaczeniem tej różnicy wydaje się dysymilacja na odległość s...s > s...k 

po stronie słowiańskiego, por. w tej kwestii literaturę zreferowaną w ESJS 906n. (tam też o 

ewentualnościach innych niż dysymilacja). Inaczej Derksen 2008, 475: *sweśur- miało 

zostać zastąpione przez *swekr- drogą analogii do fem. *svekry ʽświekraʼ (pochodzenia *k w 

tym wyrazie autor nie tłumaczy). Matasović 2005, 372 dopuszcza dwie możliwości: 1° 

depalatalizację *ḱ > k w pozycji przed r, 2° dysymilację na odległość jako ewentualność 

bardziej prawdopodobną niż zapożyczenie z nieznanego źródła. — NB. W bałtyckim brak 

jest żeńskiego derywatu typu wed. śváśrū́ṣ, łac. socrus, -ūs, goc. swaihro, stwn. swigar, scs. 

svekry, -ŭve, ros. svekróvь, -óvi, gw. svekrý ʽświekra, matka mężaʼ (BSW 296), < pie. *su̯eḱ-

ru-h2 < *su̯eḱ-u̯ṛ-h2 (metateza ur > ru, por. Mayrhofer 1986, 162). W jęz. litewskim *seš-rū- 

zostało zastąpione neologizmem anýta (zob.). — Drw. šešuraĩ m.pl. ʽrodzice mężaʼ (por. łac. 

socerī ʽświekrowieʼ), šešurỹnė ʽdom świekrówʼ. 

 šėtõnas 2 p.a., šetõnas 2 p.a. 1. ʽzły duch, szatan, diabełʼ, 2. przen. ʽzły człowiekʼ — 

zapoż. ze stbłr. šatanъ, por. błr. šatán, -a (SLA 213, ZS 56, LEW 967; brak w ALEW). Podobna 

transpozycja: šėprõnas ⇐ stbłr. šafranъ, błr. šafrán. War. z krótkim e: šetõnas. — War 

šeitãnas, šeitõnas ⇐ pol. XVI w. szejtan ʽszatan, diabeł, czartʼ (por. błr. šaitán, -a) ⇐ osm.-

tur. şeytan, şaytan, zob. Stachowski 554. — War. z wtórnym r: šetrãnas, šatrãnas (por. 

šarnãšius ob. są́našos). — Z war. šetõnas wyodrębniła się drogą derywacji wstecznej neoosn. 

šet- (por. drakõnas ⇒ drãkas), po czym drogą derywacji wymiennej dołączono do niej 

neosuf. -okl-, stąd šetõklis ʽdiabeł; nicpoń, szaleniecʼ i przekleństwo šetõklė. Osobno zob. 

satanas i šatõnas. 

 šėtrà 2 p.a. stlit., gw. ʽnamiotʼ, też m. šėt̃ras (m.in. SD
1 <śietras>) — zapoż. ze stbłr. 

šaterъ, -tru, por. błr. šacër, -trá (SLA 213, LEW 977, ALEW 1024, POLŽ 160). War. šatrà, m. 

šãtras. Osobno zob. čėt̃ras. — Drw. šėtrinės b.z.a. f.pl. ʽżydowskie Święto Namiotów 

(Szałasów)ʼ, šėtros f.pl. lub šėtrai b.z.a. m.pl. ʽpłótno rozpięte na skrzydłach wiatrakaʼ, 

pašėtra CGL ʽnamiot, Hütteʼ, pašė́tra ʽszopa zbita z desek; prowizoryczne zadaszenie dla 

bydła; buda jarmarcznaʼ, pašė́trė a. pašėt̃rė ʽszopa; namiot cyrkowy; namiot cygańskiʼ. 

Osnowę šėtr- widać też w nazwach kilku roślin, por. šėtrúotė ʽchaber łąkowy, Centaurea 

jaceaʼ, šėtruõtis ʽchaber wiechowy, Carex paniculataʼ, šėtrùtė ʽchaber bławatek, Centaurea 

cyanusʼ. 

 šežė́ti, šẽža, šežė́jo gw. ʽskrzypieć, trzeszczeć – o lodzie pod nogamiʼ. 

Dźwiękonaśladowcze. Por. čežė́ti ʽszeleścić, szemrać; ćwierkaćʼ.  

 šèžti, šẽža (war. šę̃ža), šẽžo gw. ʽzanieczyszczać się, stawać się zaśmieconym – o 

podwórzuʼ (Apšẽžęs kiemas, t.y. apšnerkštas JU ʽZaśmiecone podwórkoʼ) — 

onomatopeiczne, por. šežė́ti, čežė́ti. — WSE šėž-: šėg̃žmas coll. ʽśmiecie; źdźbła, paprochy; 

drobny chrustʼ – z insercją g z *šėž-mas (por. łot. slàugzna ʽskorupa lodowa na powierzchni 

śnieguʼ < pb. *slauž-nā-). Vb. denom. šėg̃žmyti, -iju, -ijau ʽśmiecić, rozrzucać śmiecieʼ. — 

Alternant na SO (?): šažė́ti (zob.). — Osobliwy jest war. šeĩkšti, -čia, -tė gw. ʽśmiecić, 

zaśmiecać izbęʼ, por. Tik iššlaviau, o tu ir vėl šeikštì ʽDopiero co zamiotłam, a ty znów 

śmieciszʼ. Užšeikštà visa troba ʽCały dom [jest] zaśmieconyʼ. Formę tę ukształtowały dwie 

zmiany fonetyczne: 1. insercja k przed zbitką št: šeĩkšti < *šeĩšti (por. perkštė́ti < perštė́ti), 2. 

*šeĩšti < *šęš̃ti < *šeñšti, czyli przejście dyftongu nosowego enS w dyftong glajdowy ei̯S 

(paralele z dialektu zach.-żmudzkiego: leĩšis ʽsoczewicaʼ : liter. lę̃šis; skleĩsk ʽzasuń zasuwęʼ 

: liter. sklę̃sk, zob. LD § 151). Pod względem morfologicznym *šenšti reprezentuje *šenž-ti, 

tj. formę infinitiwu, zbudowaną na temacie prs. infig. *še-n-ža, które jest poświadczone jako 



1791 

na prawach rękopisu 

šę̃ža w oboczności do šẽža (inf. šèžti). Tematy infigowane na st. e wymieniono s.v. brìsti. 

 šià adv. stlit. ʽtu, tutajʼ, SD «owdzie» (syn. šionai), por. Šia nu jisai gul ėdziosu MŽ 

1954 ʽTu on teraz w jasłach leżyʼ. Piktųjų pulks šia randase MŽ 3512 ʽBezbożnych zastęp się 

tu znajdujeʼ — formacja pb. *ši̯ā ʽtu, terazʼ, urobiona od zaimka wskazującego šìs ʽten tu, 

przy mnieʼ. Też w złożeniach, por. 1. šìšia (zob.), 2. štai šia SD «owędy, ow tędy». — 

Złożenie z ptk. -jau: šiajau, SD
1 <śieiau> «onędy» (syn. šinai). Por. taipjaũ, tuojaũ i tačiaũ 

(zob. jaũ II). — Złożenie z ptk. °nai: šionaĩ ʽtuʼ, DP ʽdziśʼ, SD
1 <śianai> «owdzie» (por. 

čionaĩ : čià ʽtuʼ), np. Tas kūdikis, kursai mumus šionai est atneštas MŽ 1209 ʽTo dziecię, 

które nam tu przyniesionoʼ. Por. Būga, RR I, 354. Urbas 78 niesłusznie wciągnął przysłówek 

šia do hasła čia.  

 šiaĩsmet adv. gw. ʽw tym rokuʼ — ze ściągnięcia, następnie apokopowania, zwrotu 

šiaĩs mẽtais, instr.pl. do šiẽ mẽtai ʽten rokʼ. Por. šįm̃et. 

 šiãmet adv. gw. ʽw tym rokuʼ — z denazalizacji šią̃met, to ze ściągnięcia zwrotu *šią ̃

mẽtą, acc.sg. do šìs mẽtas gw. ʽten rokʼ. Por. šįm̃et. 

 šią̃nakt adv. ʽtej nocy (która była lub będzie), dziś w nocyʼ — z apokopowania zwrotu 

šią̃ nãktį, acc. temporis do šì naktìs ʽta nocʼ. War. šiąnãkt, šią́nakt. Odpowiednik łot. šùonakt. 

Por. šiañdien < šiandiẽną. Zob. też tą̃nakt. 

 šiañdien, šiandiẽn adv. ʽdziś, dzisiajʼ — z apokopowania form šiañdieną, šiandiẽną, 

które powstały przez ściągnięcie zwrotu *šian dienan, acc. temporis do šì dienà ʽten dzieńʼ. 

Por. DP šią dieną ʽdziśʼ. Odpowiednik wsch.-lit.: SD <śiudienu> «dziś» = šiųdienų. 

Odpowiednik łot. šùodìen ʽdziśʼ. Dalsze redukcje: šią̃dien, šiañdie, šiañde, šiañd, šiàna, šiañ. 

Tryftong i̯ei̯ w gwarowej formie šiañdiej pochodzi ze zmiany -i̯en (por. sáispara, sáišlavos). 

Paralele formalne: z jednej strony ros. segódnja adv. ʽdziśʼ wobec strus. sego dĭne ʽtego 

dniaʼ, gen. temporis do *sĭ dĭnĭ ʽten dzieńʼ, ros. sej denь (REW II, 601), z drugiej strony stwn. 

hiutu adv. ʽdziśʼ < *hiu tagu instr.sg. ʽtego oto dniaʼ, por. nwn. heute (EWD 538), łac. hodie 

ʽdziśʼ < loc.sg. *hō diēd ʽ w tym dniuʼ (de Vaan 287). — Drw. šiandienìnis a. šiandienýkštis 

ʽdzisiejszyʼ (> gw. šiandýkštis). 

 šiaũčius, -iaus 2 p.a. przest., gw. ʽszewcʼ (Šiaũčius be batų, kriaũčius be kaptono 

ʽSzewc bez butów, krawiec bez kaftana [chodzi]ʼ) — zapoż. z błr. šavéc, šaŭcá (ZS 55; brak 

w LEW). War. šaũčis (ZTŽ), šaũčius; z asymilacją š-č > č-č: čiaũčius (por. čiečkà, čičkà). 

Inaczej POLŽ 160n., który zakłada pol. szewc lub stpol. szwiec, szewca jako formę źródłową. 

Zob. też kraũčius, čebatõrius i šiùsteris. 

 šiáudas 3 p.a. ʽźdźbło słomyʼ, SD «zdziebłko suche, knowie» (syn. ražas sausas). Pl. 

šiaudaĩ 3 p.a. ʽsłomaʼ, SD
1 «gardlina; słoma», SD «słoma; wiecheć», šiaudai sukapoti SD 

«sieczka; wiecheć», ilgìniai šiaudaĩ ʽdługa słomaʼ, stógo šiaudaĩ ʽstrzechaʼ, stógas 

àpdengtas šiaudaĩs ʽdach kryty słomąʼ, šiaudų dungtis SD «poszycie na domie», padingiu 

šiaudais SD «poszywam chałupę» [ʽkryję słomą, strzechąʼ]. Innowacja litewska w stosunku 

do łot. salm̃i i stpr. salme ʽsłomaʼ, które wraz z psł. *solma (sch. slȁma, ros. solóma, czes. 

sláma, pol. słoma) kontynuują dziedzictwo ie., zob. BSW 298, s.v. *šālma. — Forma šiaud- 

jest problematyczna, por. przegląd literatury w LEW 978 (tam też mało przekonujące 

zbliżenie z czas. šiáuštis ʽpodnosić się – o włosach, piórach, stroszyć się, jeżyć sięʼ). 

Tytułem próby można rozważyć udźwięcznienie u̯t > u̯d w *šiáutas; to z synkopowania 

praformy *šėv-etas (por. wtórny akut w skiáutas < skẽvetas). Pwk. šėv- jest widoczny w 

šė́velis, šėvulỹs ʽdrzazga, ułamekʼ (zob. s.v. šiavà). — Drw. šiaudijà coll. ʽilość słomy 

uzyskana ze zżętego zboża, słomiany plonʼ (por. grūdijà ʽplon w ziarnieʼ), np. Rugių ant 

šiaudijos daug, ant grūdijos maž šįmet ʽW tym roku żyta na słomę jest dość, [ale] ziarna 

małoʼ; šiaudýnas a. šiaudỹnė ʽstos słomyʼ, šiaudìnė sb. 1. ʽspleciony ze słomy pojemnik na 
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mąkęʼ, 2. ʽsiennikʼ, 3. ʽstrzechą kryta chataʼ, šiaudìnis stógas, aulỹs ʽsłomiany dach, ulʼ, cps. 

šiaudadvãsis a. šiaudadū̃šis, -ė adi. ʽsłabego ducha, słabego charakteruʼ (por. dvasià, dūšià), 

šiaudagalỹs ʽsłomka, źdźbło słomy; licha słomaʼ (por. gãlas). — N.rz. Šiaũdė, Šiáudupis, 

Šiaudupỹs. N.m. Šiaudìškiai, Pãšiaudis, Šiaudìnė 12x, Šiaudìniai 4x, Šiaudìniškiai, 

Šiaudadū̃šė.  

 šiaurùs, -ì 4 p.a. 1. ʽo wietrze: zimny, przenikliwyʼ (Šiaurùs vėjis pučia, t.y. šaltas JU 

ʽZimny wiatr wiejeʼ. Vėjis šiaurùs šiurena, kad pučia smarkiai, gausiai JU ʽZimny wiatr 

powiewa, gdy wieje mocnoʼ), 2. przen. ʽo człowieku: srogi, surowy, szorstkiʼ). War. šiaũras, 

šiáuras, žiaurùs (zob. też švẽras). Drw. šiaurỹs, acc.sg. šiáurį ʽwiatr północnyʼ, šiáurė 

ʽpółnoc jako strona świataʼ (war. šiáura, šiaurė)̃. Z uwagi na trójzgłoskową postać 

odpowiednika słowiańskiego *sěverŭ (por. scs. sěverŭ ʽwiatr z północy; północʼ, sch. sjȅvȇr, 

ros. séver, sévera, stczes. sěver, pol. n.m. Siewierz) wypada przypuszczać, że pbsł. *šē.u̯e.ras 

(tak w BSW 303) uległo na gruncie pralitewskim synkopie w *šēu̯.ras, skąd następnie 

*ši̯ā́u̯.ras. Przy tym założeniu forma akutowana šiáuras byłaby starsza od nieakutowanych 

(BSW nie zajmuje stanowiska w kwestii różnicy dzielącej formę słowiańską od litewskiej). 

— Pbsł. *šēu̯era- wskazuje na pie. *ḱē-u̯er-o-, gdzie wzdłużona samogłoska tłumaczy się 

bądź formacją vṛddhi (SW), bądź obecnością spółgłoski lrg. w składzie pierwiastka. 

Transponat pie. *ḱeH-u̯er-o-. Derksen 2008, 449: pbsł. *śeʔwer-, *śjóʔur-, pie. *ḱe1u̯er-o-. 

ALEW 1025: pie. *ḱéh1-u̯ṛ-/*ḱh1-u̯er- ʽpółnoc; wiatr z północyʼ. Por. łac. caurus ʽwiatr z 

północnego zachoduʼ < *kau̯ero- < pie. *ḱh1-u̯er-o-, znacz. etym. ʽwiatr północnyʼ (de Vaan 

100). — Forma nieakutowana typu šiaũras może pochodzić z pie. *ḱeH-ur-o- (zanik 

spółgłoski lrg. przed samogłoską). Dalsza analiza niepewna. LEW 978 operował 

transponatami pie. z segmentem s-mobile: *(s)ḱēu-, *(s)ḱəu-. — SZ šiur-: šiurùs ʽsrogiʼ 

(zam. *šiuras < pie. *ḱH-ur-o-?). — WSZ šiūr-: šiūrùs a. šiū̃ras ʽo wietrze: ostry, zimny, 

przenikliwy; o zapachu: ostry, przykryʼ.  

 šiáuštis, šiáušias, šiáušės ʽpodnosić się (o włosach, piórach), stroszyć się, jeżyć się, 

jeżyć sięʼ, przen. ʽsprzeciwiać się komuʼ, pasišiáusti ʽokazywać niezadowolenie, zły humor; 

nadymać się, pysznić się; o pogodzie: zepsuć sięʼ (pasišiaušiu SD
1 «ieżę się, naieżam się, 

wzieżam się»). Niezwrotne: šiáušti ʽstroszyć pióra, najeżać; tapirować włosyʼ, sušiáusti 

ʽrozczochrać włosy; zrobić niegładkim, szorstkimʼ. Odpowiednik łot. šaustiês ʽstroszyć sięʼ. 

Formacja na SO šiauš- ⇐ šiuš-, zob. šiùšti m.in. ʽstroszyć się, jeżyć sięʼ (tam też dalsze 

objaśnienie). — Drw. šiáušinti plùnksnas ʽstroszyć pióraʼ. Nomina: pašiáušė ʽłuska rybiaʼ 

(motywacja tego znaczenia wymaga zbadania), pašiáušėlė bot. ʽmech szurpek, Orthotrichum, 

porastający drzewa, dachy, kamienieʼ, pašiáušėlis bot. ʽwyczyniec, Alopecurusʼ, 

pašiaušomìs adv. ʽdreszczem (przeniknąć); stanąć dęba (o włosach)ʼ, šiaũšalas a. šiáušalas 

ʽdreszcz, drżenie mięśniʼ (war. šiaušulỹs), šiáušė c. ʽktoś z rozczochranymi włosami; 

złośnikʼ, šiaušùs, -ì 1. ʽniegładki, szorstki – o powierzchni drewna, sukna, chlebaʼ, 2. przen. 

ʽrobiący na przekór, sprzeciwiający sięʼ (šiaũšiai atsãkė ʽszorstko odpowiedziałʼ). Por. łot. 

šaũsmas pl.t. ʽdreszcz, ciarki, mrowieʼ, šaũšalas pl.t. ʽciarki; przerażenie, grozaʼ. — N.m. 

Pašiáušė, Pašiaušiùkas. 

 šiavà 4 p.a. gw. ʽpęknięcie w drewnie, szczelinaʼ (Šiava dūryje pasiliekta ʽSzczelina w 

drzwiach pozostajeʼ, por. Būga, RR II, 588). Odpowiednik łot. piẽšava ʽmiejsce zetknięcia 

się dwu bochenków w piecuʼ. Analiza: pb. *ši̯au̯-ā-, formacja na SO *ši̯au̯-V ⇐ *ši̯uu̯-V 

(zob. HL 100). Alternant *ši̯uu̯- przedstawia st. zanikowy do *ši̯āu̯-C ʽsunąć, trącać, 

uderzaćʼ, por. łot. šaũt s.v. šáuti; drw. at-šiáu-ža ʽodłupany kawałek drewna, drzazgaʼ. — Z 

šiavà łączą się wyrazy o pisowni <ev> dla [ʼav], mianowicie ševelỹs a. šẽvelis ʽodłamek, 

drzazga; skrawek, strzępʼ < *šiav-el-. Paralele: blevyzgà : bliáuti; skẽvetas : skiáutas. — 

Zmiany šev- na šeb- można dopatrywać się w drw. šẽberkštis a. šeberkštìs f. ʽdrzazga, 
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szczapka ostro zakończona, zadraʼ, war. šeberkštà (inaczej LEW 970). — War. ze 

wzdłużonym ė: šė́velis, šėvelỹs; šė́vulis, šėvulỹs. Būga, RR II, 589 był zdania, że prymarne 

było tu šėv-, mianowicie jako neoosnowa wyabstrahowana z *šė́vė, formy praeteriti do 

*šiáuja ʽsunie, trącaʼ (zob. šáuti). — WSO *šāu̯-: šovà m.in. ʽpęknięcie w pniu drzewaʼ. 

 šibà, -õs 4 p.a. gw. ʽszyba w oknie; jedna z szybek w kwaterze okiennejʼ — zapoż. ze 

stbłr. šiba, šyba, por. błr. šýba, -y (⇐ pol. szyba ⇐ śrwn. schībe, por. nwn. Scheibe f. m.in. 

ʽszybaʼ). War. šybà, też m. šìbas; ze zmianą š̓ i > š̓ u: šiubà (por. šìs > šiùs; šim̃tas > šiùm̃tas, 

LD § 66). 

 šýberis, -io 1 p.a., šìberis 1 p.a. gw. ʽżeliwna a. blaszana zasuwa w przewodzie 

kominowymʼ (Užkišk šýberį, kad neišeitų šilima ʽZasuń szyber, żeby nie uciekało ciepłoʼ) — 

zapoż. z błr. šýber, -a (⇐ pol. szyber, -bra ⇐ nwn. Schieber m.). Čepienė 119 niesłusznie 

zakłada pożyczkę wprost z niemieckiego. War. šýperis, šýbaris, šìbaras; ze zmianą b > v: 

šýveris; ze zmianą š̓ ī > š̓ ū: šiū́veris. Zob. też juškà, liùktas, spelt̃ė i zõsauka. 

 šìčia adv. 1. ʽtu, tutaj, w tym miejscuʼ, 2. ʽoto – pokazując na coʼ — złożenie osnowy 

zaimkowej ši- ʽten tuʼ (zob. šìs) z adv. čià ʽtuʼ (zob.). War. šìšia (zob.); z asymilacją š-č > č-

č: čìčia, z dysymilatywnym zanikiem č-: ìčia (ìč). War. šikčia BRB ʽtutajʼ pochodzi z 

synkopowania formy *ši-gi-čia, z gi jako ptk. wzmacniającą (por. DP čiàgi). — Drw. 

šìčionai ʽtu, tutajʼ (m.in. MŽ), war. šìčion, šìčionais.  

 šỹdas 2 p.a. 1. ʽwoal, tiul, rodzaj miękkiej, przezroczystej tkaninyʼ, 2. ʽwoalka, 

używana przez kobiety przezroczysta tkanina, wiązana na kapeluszu i okrywająca twarzʼ, 3. 

gw. ʽcienka tkanina lnianaʼ, 4. gw. ʽzasłona w oknie, firankaʼ — zapoż. z dn. sīde (LEW 979), 

por. nwn. Seide f. ʽjedwabʼ. Łot. zīds, zīde, zīdis ts. ⇐ śrdn. sīde (Jordan 111). — We 

wszystkich wymienionych wyżej znaczeniach używa się również war. šỹdras. Ten ostatni 

pochodzi, zdaniem LEW 979, ze zmieszania z syn. šỹras (zob.). Tymczasem LKŽ XIV, 734 

oznacza šỹdras jako zapoż. z pol. szyderz, -u. U L. szyderz jest opisany jako ʽmaterya, ein 

Zeugʼ (Towary cudzoziemskie, muchajery, czamlety, szyderze). Jego pochodzenie nie zostało 

dotąd wyjaśnione. U Brücknera 560 jest hasło szyderz następującej treści: «ʽsukno pospoliteʼ, 

w 16. i 17. wieku; por. czes. szída, ʽsiwulaʼ, o krowie (?)». Tego wyrazu Boryś 2005 nie 

uwzględnił. 

 šìdyti, šìdiju, šìdijau gw. 1. ʽdrażnić, boleśnie żartowaćʼ, 2. ʽszydzić, wyśmiewać się, 

natrząsać się z kogoʼ (zwykle refl. pasišìdyti), 3. ʽprzezywać kogoʼ, 4. ʽmamić, oszukiwaćʼ 

(Sušìdijo mergiotę ir paliko ʽOmamił dziewczynę i porzuciłʼ) — zapoż. ze stbłr. šiditi, šyditi 

ʽnaśmiewać się z kogoʼ (⇐ pol. szydzić). Zob. SLA 215, ZS 56 i LEW 979 (wprost z pol.). 

War. sufiksalne: šìdinti, pasišìdinti oraz šidavóti, pasišidavóti. — Sb. šìdas ʽszydzenie, 

naśmiewanie sięʼ ⇐ pol. przest. szyd, -u (POLŽ 162), por. ant šìdo statýti ʽwystawiać na 

pośmiewiskoʼ. 

 šíekštas 1 p.a., war. f. šìekšta 1 p.a., też šiekštà 4 p.a. 1. ʽdrzewo przewrócone wraz z 

korzeniem, leżące od dawna w ziemi, bagnie lub w wodzieʼ, por. Ne suvisu supuvęs pavirtęs 

medis bus šíekšta, o kad jau supuvęs, tai šlė́ma ʽNie całkiem zgniłe przewrócone drzewo to 

będzie «šiekšta», a kiedy jest już zgniłe, to «šlėma»ʼ, 2. ʽzłamane drzewo bez gałęziʼ, 3. hist. 

ʽdybyʼ (SD «kłoda do sadzania ludzi»), gw. ʽwięzienieʼ, 4. stlit. ʽposąg bożka pogańskiego, 

bałwanʼ (šiekšta arba stulpas MT «truncus aut statua»), 5. gw. ʽcienka żerdźʼ (war. šiekštė)̃, 

ʽdługa żerdź do przyciśnięcia strzechyʼ, 6. gw. ʽosada zębów w drewnianych grabiachʼ. 

Odpowiednik łot. siêksta a. siêksts ʽpień wywróconego drzewa; kloc, kłoda; dybyʼ (siekstā 

likt ʽzamknąć w dybachʼ). Na podstawie porównania z šeĩkštis gw. ʽcienka tyczkaʼ (Iškirsk 

šeĩkštį, tai aš tau nudursiu obuolį ʽWytnij tyczkę, to ja ci strącę jabłkoʼ) wolno analizować 

šiekš-tas, šeikš-tis. Jeśli spółgłoska -k- przed grupą -št- pochodzi z sekundarnej insercji, 
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wolno mówić o *šieš- i *šeiš- jako dwu alternujących formach st. pełnego. Dalszą analizę 

uniemożliwia brak zaświadczeń dla serii *šieš-/*šeiš-, *šiš-, *šaiš- w znaczeniach 

porównywalnych z šíekštas. Wcześniej próbowano powiązać šíekštas z ros. šest, -á m. ʽdrąg, 

żerdź, tykaʼ (zam. *šëst, por. ros. gw. šost, błr. šost) < psł. *šĭstŭ, a to przy założeniu różnicy 

apofonicznej i lit. insercji k przed grupę st/št (†šiestas). Por. REW III, 394, LEW 980. Do 

porównania wciągano nawet hapaks stpr. saxto EV ʽociosana kłoda, Rone [abgehauener 

Baumstamm, Knüttel]ʼ, postulując lekcję <saixto> (Trautmann 1910, 420), zob. przegląd 

literatury w PKEŽ 4, 40n. — Drw. šiekštẽlė ʽobuszek do klepania kosyʼ, šiekštėnas b.z.a. 

ʽgrubszy koniec powalonego drzewaʼ, šíekštras ʽprzewrócone drzewo wraz z korzeniemʼ 

(por. siùstras ⇐ siùstas), šiekštỹnė ʽmiejsce w wodzie, gdzie spoczywają zatopione kłody; 

miejsce, gdzie jest wiele przewróconych drzewʼ. Nazw. Šíekštas, Šíekšta, Šiekštelė b.z.a. 

N.jez. Šíekštas, Šiekštỹs 3x, Šiekštẽlis, n.rz. Šiekštė.̃ N.m. Šiekštẽliai, Šíekštinės, Ažùšiekštis, 

Pašiekštabalis, Pašíekštupis. 

 šiẽmet adv. ʽw tym rokuʼ. Z apokopowania formy *šiẽmetai (por. adv. šiemẽtai: 

Šiemẽtai gėryba brangi ʽW tym roku zboże drogieʼ), to zaś z uniwerbizacji grupy šiẽ mẽtai 

nom.pl. m. ʽten rokʼ, użytej w roli przysłówka. War. šiemẽt, šiemèt. W tym samym znaczeniu 

šiaĩsmet (zob.), šiãmet (zob.), šįm̃et (zob.). 

 šiẽnas 4 p.a. ʽsianoʼ (Prieš šventą Joną reikia šiẽnas imt. Reik eit šiẽnas vartyt), SD 

glėbys šieno «wiecheć siana». Pl. šienaĩ ʽsiano; okres koszenia traw na siano, sianokosyʼ. 

Odpowiednik łot. sìens. Odpowiednik scs. sěno n. ʽχόρτος, trawa, sianoʼ, sch. sȉjeno, ros. 

séno, pol. siano < psł. *sěno wymaga zrekonstruowania praformy bałto-słowiańskiej w st. o, 

czyli *šai̯na- (por. scs. sněgŭ : lit. sniẽgas < pbsł. *snai̯ga-). Zob. BSW 297, REW II, 609. Do 

porównania ie. stoi jedynie glosa gr. κοινά·χόρτος Hes. Transponat pie. *ḱoi̯-no-. — Zapoż. 

bałtyckie w fiń. heinä ʽsiano, trawa, zieleʼ, wepskie hein ts. – pochodzi z takiego dialektu 

pb., w którym *šai̯na- zmieniło się w *šei̯na- przez antycypacyjną asymilację (por. lit. šeimà 

z *šaima; zapoż. fiń. heimo). Zob. Būga, RR III, 494, LEW 980, Stang 1966, 54, Petit 2010, 

196. — Drw. šienaĩnis neol. ʽkiszone siano, kiszonkaʼ, šienãtvė ʽsianokosyʼ, gw. šienatvià 

(neosuf. -atv- jak w typie mėžãtvė ⇐ mėžãtė), šiẽninė ʽszopa na sianoʼ (syn. daržinė,̃ skū̃nė), 

šiẽnuolės f.pl. ʽźdźbła sianaʼ, šienuoliaĩ m.pl. ts., šienúotas ʽpokryty sianem, źdźbłami sianaʼ. 

Zdrob. šienẽlis, šienukas, šienužis (šienužėlis). Cps. bešiẽnė ʽczas, kiedy brakuje siana na 

karmęʼ (⇒ bešiẽnis ʽten, któremu zabrakło sianaʼ), šiẽn(a)kartė ʽpawąz, drąg do przyciskania 

siana lub snopów na wozieʼ (por. kártis), šiẽngrėblis ʽgrabie do sianaʼ (por. grėblỹs), 

šienapjū́tė ʽczas koszenia sianaʼ (por. pjū-C), šiẽnpjūvis ts., też ʽmiesiąc lipiecʼ (syn. 

šiẽnpjūtis) i ʽnajjaśniejsza gwiazda na nieboskłonie, Syriuszʼ (war. šienpjū̃vis, šienpjūvỹs), 

šienpjūvỹs a. -pjovỹs ʽkosiarz sianaʼ (por. pjov-), šiẽnveržė a. -viržis ʽpawązʼ (por. virž̃ti I), 

šiẽnvežimis ʽwóz do zwożenia sianaʼ (por. vežìmas), vovéršienis ʽmarne siano z przegniłymi 

pasmami brązowawej barwyʼ (dosł. ʽwiewiórcze sianoʼ, por. voverė)̃. Vb. denom. šienáuti 

ʽsiano kosić, grabić, zbieraćʼ (Pieva buvo dukart per metus šienáujama ʽŁąkę koszono dwa 

razy w rokuʼ), ⇒ gw. šienaujà ʽsianokosyʼ, šienaũtė ts. — N.m. Šiẽnlaukis 2x, Šiẽnraistis. 

 šiẽptis I, šiẽpiasi, šiẽpėsi gw. ʽpękać – o pąkach drzew; rozwijać się – o liściach, 

kwiatachʼ (syn. skleĩstis, sprógti). Por. Kad medis sprogsta, šiẽpiasi lapai ʽJak drzewo 

puszcza pęki [dosł. ʽpękaʼ], rozwijają się liścieʼ. Tuoj pradės šiẽptis obelės ʽZaraz zaczną się 

zielenić jabłonkiʼ. Iš dirvos diegelis šiepiasi ʽNa roli rozwija się kiełekʼ. Cps. išsišiẽpti 1. 

ʽrozwinąć pąki – o drzewachʼ (Sušilo, medžiai išsìšiepė), 2. ʽrozpęknąć się, pojawić się – o 

szczelinie w drewnieʼ (Da anądien keli loveliai padirbti, ale išsišiẽpę ʽKorytka dopiero co 

zrobione, a już popękałyʼ), prasišiẽpti ʽrozkwitnąćʼ (Du žiedai jau buvo prasišiẽpę ʽDwa 

kwiaty już się rozwinęłyʼ). — SZ šip-: šipė́ti, šìpa, -ė́jo ʽkruszyć się; pękać, łuszczyć się – o 

skórze na dłoniachʼ (ze zmianą š̓ i- w š̓ u-: šiupė́ti, šìupa, -ė́jo, apšiupė́ti ʽukruszyć się; 
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zedrzeć się – o ubraniuʼ), šipìnti ʽszczepać, rąbać drewno na drobne szczapkiʼ, refl. 

nusišìpinti ʽodłupać sobie szczapkęʼ. Nomen: šipulỹs ʽszczapa, drzazgaʼ (zob.). — SO šaip-: 

šaipýtis, šaĩpasi, šaĩposi ʽpękać, rozszczepiać się – o desceʼ (Prastos lentos – šaĩpos, šonai 

kliūva ʽLiche deski, pękają, boki się zadzierająʼ). — Neoapofonia SZ šip- ⇒ SP/SE šeip-: 

šeĩpti ʽdrzećʼ (por. zapoż. litewskie w pol. gw. szejpać ʽpruć, rozskubywać tkaninę, strzępićʼ, 

szejpać się ʽstrzępić sięʼ, Zdancewicz 349). — Pwk. šiep- jest kontynuantem pb. *šei̯p- < pie. 

*ḱei̯p- ʽrozszczepiać się – o drewnieʼ (transponat). IEW 543 wymienił pie. *ḱei̯p-o-, *ḱoi̯p-o- 

ʽpal, zaostrzone drewno albo kamieńʼ, odzwierciedlone w takich refleksach, jak sti. śépa- a. 

śépha- ʽogonʼ, przen. ʽpenisʼ, łac. cippus, -ī ʽszpiczasto zakończony słup z kamienia lub 

drzewaʼ (*kei̯po-), alb. thep m. ʽostry wierzchołek skalny, turniaʼ. — SO pbsł. *šai̯p- (pie. 

*ḱoi̯p-) jest kontynuowane w psł. *sěpati, por. bg. sepna ʽobudzić ze snu; oprzytomniećʼ, ros. 

gw. sípatь ʽszarpać, targać; ciągnąć, wlecʼ, ukr. sípaty ts., czes. przest. sepati ʽtrząśćʼ, dłuż. 

sepaś ʽstukać, pukać, uderzać – o pulsieʼ, przest. ʽdziobać ziarnoʼ, pol. siepać, siepam (dziś 

siepię) ʽszarpać, targać; narywać (o wrzodzie)ʼ, siepać się ʽstrzępić się, rozciągać się (o 

tkaninie)ʼ. Zob. Boryś 546, Urbutis 2009, 125. Brak jest wzmianki o šaipýtis w REW II, 627, 

s.v. sípatь (odesłanie do sti. kṣipáti ʽmiotaʼ). W BSW nie ma rekonstrukcji pbsł. *šai̯p-ā-

/*šai̯p-ī-. 

 šiẽptis II, šiepiúos, šiepiaũs 1. ʽszczerzyć zęby, tj. pokazywać zęby, odsłaniać zęby 

przez odchylenie warg; pokazywać zęby w uśmiechu; rozdziawiać sięʼ, 2. ʽśmiać się z kogo, 

wyśmiewać, szydzićʼ, cps. nusišiẽpti ʽwykrzywieniem twarzy okazywać niezadowolenie, 

stroić fochyʼ (war. v-mobile: nusišviẽpti), prasišiẽpti ʽuśmiechnąć się, wyszczerzyć zębyʼ 

(war. prasišviẽpti). Odpowiednik łot. atsìept2 zuobus ʽwyszczerzyć zębyʼ. Obok tego jest 

lituanizm šìept, -ju, -u ʽszczerzyć się; wyśmiewać kogoʼ. Pod względem semazjologicznym 

chodzi tu o specjalizację znaczeniową formy šiẽptis I ʽpękać – o pąku liścia; rozszczepiać się 

– o drewnieʼ. ALEW 404, s.v. išsišiẽpti daje rekonstrukt pie. *ḱei̯p- ʽzischenʼ. — Drw. 

iššieptadañtis (zob.). — SZ šip-: ìššipas ʽwyszczerzony, zawziętyʼ, šìpata c. ʽkto się wciąż 

śmieje; kto się z kogoś naśmiewaʼ (⇒ vb. denom. šìpatauti ʽnaśmiewać sięʼ), šipytà c. ʽkto 

szczerzy zęby, śmieje sięʼ (⇒ šìpitauti ʽnaśmiewać sięʼ). Osobno zob. šìpti ʽtępiećʼ, co Būga, 

RR I, 600 łączył z šiẽptis I. — Neoapofonia SZ šip- ⇒ SP/SE šeip-: šeipuoti CGL ʽszczerzyć 

zębyʼ. — WSZ šyp-: šýpa c. ʽktoś skłonny do kpin, żartówʼ (⇒ vb. denom. šýpauti), šyplà a. 

šýpla 1. ʽśmiechʼ, 2. c. ʽktoś skłonny do śmiechu, do żartówʼ, 3. c. ʽkto się z kogoś 

naśmiewaʼ (por. sufiks w rė́kla, vė́pla), war. v-mobile: švýpla ʽszczerba w zębachʼ, šypsóti 

ob. švypsóti (zob.). — SO šaip-: šaipýtis ob. švaipýtis (zob.). 

 šiẽti, šiejù, šiejaũ gw., zwykle z prvb. pa-, nu-, už- ʽwbić, wpędzić sobie drzazgęʼ. 

Oboczny pdg.: šiẽti, šienù, šieniaũ. Etymologia nieustalona, por. LEW 981. Wydaje się, że 

jako pierwotny należałoby przyjąć pdg. z alternacją *ei̯-V : *ii̯-V : *ī-C, por. *šejù, *šijaũ, 

*šyti. Wokalizm ie-C (*ei̯-C) w inf. wywodzi się morfologicznie z praesens na SE *šei̯-V, 

podobnie jak w wypadku šlejù ⇒ šliẽti albo grejù ⇒ griẽti. — Obok prs. *šejù istniała kiedyś 

formacja inchoatywna z infiksem lub sufiksem nosowym, mianowicie *šinù, zbudowane tak 

jak šlinù (ob. šlejù, šliẽti) i jak glinù (ob. glejù, gliẽti). Resegmentacja *ši-n-u ⇒ *šin-u 

wytworzyła neopwk. šin- i otworzyła drogę dla pdg. šinù, šiniaũ, šiñti gw. ʽwbić sobie 

drzazgęʼ (Pàšiniau pirštą, šakalį pavariau po piršto nagu ʽWbiłem sobie drzazgę w palec, 

pod paznokieć palcaʼ. Ažùšiniau koją ʽWbiłem sobie drzazgę w nogęʼ). Osobno zob. pãšinas. 

— Jest też gwarowy pdg. z odmiennym ukształtowaniem form non-prs.: šinù : šýniau, šìnti. 

Tłumaczy go analogia do typu seṭowego minù : mýniau, mìnti ʽgnieść, deptaćʼ. — Nie 

poruszano dotąd kwestii, skąd obok pary šinù – šiñti wzięła się para šenù – šiñti, z praesens 

nacechowanym wokalizmem e. Aby to wyjaśnić, trzeba znów sięgnąć do typu seṭowego, 

gdzie znajdujemy np. skenù ob. skinù, skìnti; trenù ob. trinù, trìnti oraz pelù ob. pilù, pìlti. 

Innowacja polega tu na wprowadzeniu apofonii do paradygmatu, który wcześniej jej nie znał. 
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Tą innowacją jest SP/SE typu eR wytworzony na podstawie SZ typu iR. — SO šai- ⇐ šie-: 

pašáiža (zob.). — Neoapofonia šin- ⇒ šain-: įsišainýti przen. ʽzagłębić się, pogrążyć się, np. 

w pracyʼ. Paralele w typie seṭ: tvìnti ⇒ tvaĩnyti; trìntis ⇒ tráiniotis. 

 šìgi adv. gw. ʽdo siebie, na lewoʼ: Šìgi kur ̃sukì!? ʽK sobie, gdzie kręcisz!?ʼ — tak woła 

się na konia podczas orki (Otrębski 1934, 428). šì, wariant przysłówka šià (zob.), ukazuje się 

tu w zroście z ptk. -gi. Z inną partykułą: šì-ga adv. ʽteraz, dopiero coʼ (Trys kunigai šìga mirė 

ʽTrzej księża teraz oto umarliʼ). 

 šįk̃art adv. ʽtym razemʼ — z apokopowania formy *šįk̃artą ⇐ šį ̃kart̃ą ʽtego razuʼ, acc. 

temporis do šìs kart̃as ʽten razʼ. Por. kart̃as, tą̃syk. 

 šiknà 4 p.a. 1. wulg. ʽtyłek, zad, dupaʼ (syn. šikìnė), 2. gw. ʽspód, dno garnkaʼ, 3. gw. 

ʽdolna część snopaʼ — dewerbalny drw. z suf. -nā- od šìkti ʽwypróżniać sięʼ (zob.). Zapoż. 

litewskie w pol. gw. szykna ʽtyłek, dupaʼ (Zdancewicz 350). — Drw. šìknius ʽkto często się 

wypróżniaʼ (syn. šikùs), ʽkto często psuje powietrze; ktoś nieudolnie pracujący; smarkacz, 

gówniarzʼ. Cps. šìknalaižis ʽlizus, pochlebcaʼ (por. laižýti), šiknapenỹs ʽskąpiecʼ (por. 

penė́ti), šiknasubìnis wulgarne wyzwisko (NDŽ: ʽArschlochʼ), II człon do sùbinė (zob.); jest 

to złożenie synonimiczne typu plìknuogis, sénkaršis. Vb. denom. šiknióti ʽrobić co 

niestarannie, w pośpiechu; chodzić bez zajęcia, obijać sięʼ. 

 šikšnà 4 p.a. 1. ʽskóra garbowana, bez włosówʼ, 2. ʽwąski pasek skóry, rzemieńʼ, 3. 

ʽpas z grubo wyprawionej skóryʼ. SD: šikšna «rzemień», kaklinė šikšna «naszelnik» [ʽczęść 

uprzęży końskiej zakładana na szyjęʼ]. Odpowiada łot. siksna a. siksns ʽrzemieńʼ. Bez 

dobrego objaśnienia, zob. LEW 981. Nasuwa się analiza *ši-k-snā- ⇐ *šis-nā-/*šis-snā-. 

Konkretyzowane abstractum z suf. *-(s)nā- i SZ *šis- ⇐ *šes-, tj. od refleksu pwk. pie. *ḱes- 

ʽciąć, ucinać, odcinaćʼ (IEW 586, LIV
2 329), por. sti. śásati ʽtnieʼ, wed. śástra- n. ʽnóżʼ. 

Znacz. etym. ʽcięcie, wycinekʼ ⇒ ʽpasmo wycięte ze skóryʼ. St. zanikowy typu TiT ⇐ TeT 

jak np. w sigà ⇐ segù, pišà ⇐ pešù. Insercja k, pociągająca za sobą zmianę *ks > kš, jak np. 

w gìrkšnoti < *girsnoti. Zob. Smoczyński 2001, 381. — Zapożyczenie z bałtyckiego do fiń. 

hihna ʽrzemień, pasʼ, est. ihn ʽrzemień, pas ze skóryʼ (LEW 981). — Drw. šikšnẽlė 

ʽrzemienne wiązanie w cepach, tzw. gążwaʼ, SD «rzemyk, rzemyczek», šikšnelė raištinė SD 

«wstęga, wstążka», šikšninykas SD «rymarz», później šikšniniñkas ʽgarbarz, rymarzʼ (łot. 

siksnenieks ʽrymarzʼ), šìkšnius ʽgarbarz, rymarzʼ (por. šaũkščius ⇐ šáukštas), przen. 

ʽskąpiec, skneraʼ (por. šykštùs), šikšnótas: šikšnóti arkliai ʽkonie w rzemiennej uprzężyʼ. 

Cps. šikšnógalis ʽkawałek, skrawek rzemieniaʼ (por. gãlas), šikšnósparnis (zob.). Vb. denom. 

šìkšninti ʽgarbować skóryʼ (łot. siksnât ʽłoić skórę pasem, spuszczać lanieʼ). — N.m. Šikšniaĩ 

8x, Šikšnẽliškiai, Šìkšniškės, Pašikšniaĩ, cps. Šikšnalaukỹs. 

 šikšnósparnis, -io 1 p.a., šikšnosparñis 2 p.a. ʽnietoperz, Chiropteraʼ — złożenie 

członów šikšnà ʽskóra garbowanaʼ i sparñas ʽskrzydłoʼ, znacz. etym. ʽistota o skrzydłach ze 

skóryʼ. Por. ros. kóžanaja ptíčka ʽnietoperzʼ (dosł. ʽskórzany ptaszekʼ), przest., gw. kóžanik, 

kóžanica ts., od kóžanyj ʽskórzanyʼ (zob. SRNG 14, 50n.). Odpowiednik łot. sikspãrnis. War. 

zdysymilowany: šiknósparnis. Inne war. šikšnýsparnis (stlit. šikšnisparnis), šikšnótsparnis. 

Zob. LEW 981, GJL II, § 26, REW I, 589, ĖSBM 4, 36.  

 šykštùs, -ì 4 p.a. 1. ʽprzesadnie oszczędny, skąpyʼ, 2. ʽo glebie: nieżyzna, 

nieurodzajnaʼ, 3. gw. ʽo drewnie: z trudem dające się łupaćʼ, 4. gw. ʽtwardy (o lodzie 

jesiennym, o mięsie, o grzybach)ʼ. War. šýkštas (m.in. DP, WP). SD
1 šykštus 1. «ścisły» (syn. 

siauras), 2. «skąpy». Odpowiednik łot. sîksts ʽtwardy, wytrzymały, giętki, niełatwy do 

złamaniaʼ, przen. ʽskąpyʼ. Prawdopodobnie trzeba łączyć z sb. šikšnà m.in. ʽrzemieńʼ (zob.), 

por. šìkšnius ʽrymarzʼ, przen. ʽskąpiec, skneraʼ. Zob. LEW 981n., ALEW 1027. — Drw. 

šykščius SD «oszczędny», šykštẽnis ʽskąpiec, skneraʼ, šykštýbė a. šykštỹbė ʽskąpstwoʼ (SD
1 
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«skąpość, skępstwo»), šykštumas SD «żminda» [ʽsknerstwo, skąpstwoʼ], šykštū̃nas ʽskąpiecʼ. 

Vb. denom. 1. šykštáuti ʽskąpićʼ, SD «oszczędzam czego; skępo się obchodzę», 2. šykštė́ti, 

šỹkšti, -ė́jo ʽżałować, skąpićʼ, 3. šỹkšti, šykštù, šykščiaũ inch. ʽskąpićʼ (Ana pradėjo šỹkšti, 

t.y. nieko nebduoda kitam JU ʽZaczęła skąpić, tj. niczego już nikomu nie dajeʼ), 3. šykštúoti 

ʽskąpićʼ. Od tego neoosn. šykštuo-: šykštuõlis ʽskąpiec, żmindaʼ, šykštuõklis ts., war. z 

neoapofonią w sufiksie: šykštū̃klis (uo ⇒ ū), šykštùklis (ū ⇒ ŭ). Por. girtúoti ⇒ girtuõklis ⇒ 

girtū̃klis ⇒ girtùklis. — Neoapofonia y ⇒ ie: šiekštus stlit. ʽskąpyʼ, por. kaď tikėtų, niekad 

užtiesą anť meilaširdų darbų teip̓  šiekštūs [nom.pl.] ne būtų DP 28624 ʽgdyby wierzyli, 

nigdyby zaprawdę na miłosierne uczynki tak skąpi nie byliʼ. Poza tym jest żm. šiẽkštas, -à 4 

p.a. ʽmocnyʼ. Stosunek šykš- ⇒ šiekš- stoi na równi z mýlas ⇒ míelas; sýtas ⇒ síetas; mýgti 

⇒ míegti oraz gýdyti : łot. dziêdinât. ALEW 1027 nazywa dyftong ie w šiekštus 

ʽniespodziewanymʼ. 

 šìkti, šikù (war. šinkù), šikaũ (war. šikiaũ) wulg. ʽwypróżniać się, fajdać, sraćʼ — 

paradygmat opiera się na st. zanikowym typu TiT ⇐ TeT od pwk. *šek-. Paralele: stìpti ob. 

stẽpinti; tìžti ob. tèžti; žibìkas ob. žėb̃ti. (Łot. šikt, šikât jest lituanizmem, por. ME IV, 18). 

Pwk. pie. rekonstruuje się w postaci *ḱeku̯- (zob. IEW 544, ALEW 1028; brak w LIV
2), 

jakkolwiek jego ślady znajduje się – poza jęz. litewskim – tylko w refleksach nominalnych. 

Por. gr. κόπρος f. ʽgnój, łajno, mierzwaʼ < *ḱoku̯-ro- (GEW I, 914), wed. śákar- n. ʽłajno, 

ekskrementyʼ, nom. śákṛt, gen. śaknáḥ; śrir. cechor f. ʽbagnoʼ, ⇐ pie. *ḱoku̯-r/n-. Zob. LEW 

982, EWAIA II 602, NIL 413 n. (tu trudne do przyjęcia objaśnienie wokalizmu i w lit. šik-). — 

W lit. pdg. werbalnym uogólniono SZ šik- kosztem alternantów *šek- i *šak-. Śladem po SE 

pb. *šek- może być sb. łot. sekša c. ʽbrudas, niechlujʼ (drw. sekšķis ts.), ⇒ vb. denom. sekšêt, 

-ẽju tr. ʽbrudzić, zanieczyszczaćʼ, intr. ʽbrudzić się, być niechlujnymʼ (sekšķēt, -ēju ts.). — 

Drw. šikčióti ʽo dziecku: wypróżniać się po trochuʼ (Šikčió[ja] kūdikis, eidamas par aslą), 

šìkdinti a. šikdýti ʽwysadzić dziecko, pomóc mu wypróżnić sięʼ, šikinė́ti ʽsrać, -srywać; 

rozrzucać, rzucać bezładnieʼ, šìkinti ʽwysadzać dzieckoʼ, iššìkinti ʽprzetrzymać (zwierzę) 

długo bez pokarmuʼ. — Neopwk. šik̓ - (⇐ šikiaũ): iter. šikióti, apsišikióti ʽsfajdać sięʼ, 

prišikióti ʽo gołębiach: zafajdać miejsceʼ (por. sekióti ⇐ sekiaũ). — Nomina: įšiktùvės f.pl. 

żartobl. ʽpierwsze zanieczyszczenie nowego ustępuʼ (osnowa įšikt- pochodzi z ptc. prt. pass. 

įšiktas; por. įkurtùvės), ìššika wulg. 1. ʽłajno, nawózʼ, 2. ʽpotomekʼ (⇐ išsišìkti ʽwypróżnić 

sięʼ), pašikinỹs ʽkto sprząta wychodki; pieluchaʼ, susišìkėlis wulg. ʽzasraniec; tchórz; marny 

robotnikʼ, šìkalas wulg. 1. ʽodchody, gównoʼ, 2. ʽtyłekʼ, 3. ʽgówniarzʼ (⇒ šìkalioti 

ʽwypróżniać sięʼ, šìkaliuoti ʽnieudolnie pracowaćʼ), šikamóji ʽodbytnica, rectumʼ – z elipsy 

rzeczownika w zwrocie žarnà šikamóji ʽjelito prosteʼ (osnowa šikam- pochodzi z ptc. prs. 

pass., por. sėdimóji), ⇒ drw. šikamója ʽodbytnicaʼ a. šikamìnė ts.; šìkatas a. šìketa ʽsrajda, 

gówniarz; ktoś nieudolny, niezguła, niedołęgaʼ (por. ros. zasérja ʽniezgułaʼ), šikìnė 

ʽpośladek, tyłek; otwór odbytnicy, anusʼ, też ʽdno garnka; ucho igielneʼ, šikinyčià a. šikinýčia 

ʽustęp, wychodekʼ, šikiniñkas ts., šikytà ʽtyłekʼ, šiklė ̃wulg. ʽotwór odbytnicy, anus, podexʼ, 

šìklis, -ė ʽczłowiek lub zwierzę, co dużo je, lecz nie przybiera na cieleʼ (syn. kiáuršikis, 

kiaušykà, kiáurbira), šiknà (zob.), šikornià wulg. ʽustępʼ, šikùs ʽo koniu lub wieprzu: który 

często się wypróżniaʼ. — Cps. apšìktkulnis wulg. ʽzasraniecʼ (dosł. ʽkto ma zafajdane piętyʼ, 

por. kulñas), kiáuršikis (zob. wyżej, por. kiáuras), pašiktanõsis ʽtaki, któremu smarki zaschły 

pod nosemʼ (por. nósis, war. pašiknosà), pašiktsubìnis ʽtaki, którego tyłek jest zanie-

czyszczony zaschłymi odchodamiʼ (por. sùbinė), prišiktakelñis a. °kélnis wulg. ʽkto 

wypróżnia się w portki, Hosenscheißerʼ (por. kélnės; war. prišikbuksvis), šikìbizda c. wulg. 

ʽsrajdaʼ (dosł. ʽkto sra i zarazem pierdziʼ, por. bezdė́ti, subìzti), tróbšikis 1. ʽkto zanie-

czyszcza mieszkanie (np. pies, kot, dziecko)ʼ, 2. ʽkto stale siedzi w domu, nie wychodzi z 

domuʼ (por. trobà). — Neoapofonia SZ šik- ⇒ SP/SO šaik-: šáikyti iter. ʽwypróżniać się, 

zanieczyszczać odchodami (podwórze, ścieżkę); rozrzucać, rozsiewać, szastać (pieniędzmi)ʼ, 
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⇒ neoosn. šaik̓ -: šáikioti ts. Paralele: páišioti ob. paišýti; káišioti ob. kaišýti. W sprawie 

akutu zob. Būga, RR II, 475n. 

 šilagà 3 p.a. gw. bot. ʽsasanka, Pulsatillaʼ — drw. wsteczny od złożenia šìlagėlė ts. 

(dosł. ʽroślina borowa, rosnąca w borzeʼ, por. šìlas, gėlė ̃ I), które zostało zinterpretowane 

jako zdrobnienie o suf. -ėlė. Wzorem dla segmentacji šìlag-ėlė były pewne nazwy roślin z 

zakończeniem -ėlė, przede wszystkim synonim saulẽlė ʽPulsatillaʼ; poza tym por. dilgėlė ̃

ʽpokrzywaʼ i smirdėlė ̃ʽbez hebdʼ. Paralela strukturalna: kumél-dėlė cps. ⇒ simplex kuméld-

ėlė ⇒ neoosn. kumeld- ⇒ drw. kuméld-ena (zob.). Gdy z czasem wyraz šilagà został 

odniesiony do šìlas ʽbórʼ jako bezpośredniej podstawy, to pojawiła się segmentacja šil-agà, 

co też dało początek neosufiksowi -aga. ŽD 103 zakwalifikował šilagà do serii wyrazów na -

aga, takich jak pilagà, medžiagà, vydraga. Jest to słuszne tylko z synchroniczego punktu 

widzenia. W ujęciu Otrębskiego: «Wyraz šilagà... wygląda na skrót złożenia šìla-gėlė» (GJL 

II, § 500). 

 šìlas 4 p.a. 1. ʽbór, las iglasty rosnący na piaskachʼ (m.in. SD, z syn. pušynas), 2. bot. 

ʽwrzos, Calluna vulgaris, Erica vulgarisʼ. War. šìlė, šilià. Odpowiedniki bałtyckie: stpr. sylo 

EV ʽHeyde [Heide]ʼ, tj. ʽmiejsce nieuprawne na suchym, piaszczystym gruncie, 

wrzosowiskoʼ, łot. sils ʽlas iglasty; wielki lasʼ, sils a. sila ʽwrzosowiskoʼ, sila zeme 

ʽpiaszczysty gruntʼ (drw. siliņas f.pl. bot. ʽwrzosʼ, siliņi a. Māŗas sils bot. ʽmacierzanka 

piaskowa, Thymus serpyllumʼ, zemes siliņš bot. ʽświetlik łąkowy, Euphrasia officinalisʼ). 

Tylko bałtyckie. Objaśnienie sporne, zob. ALEW 1028. Spośród różnych wersji 

etymologicznych, które zreferował LEW 982n.625, atrakcyjna wydaje się ta, która zakłada 

związek šìlas ʽbórʼ z pwk. pie. *ḱel- ʽukryć, zasłonićʼ (por. LIV
2 322), znacz. etym. ʽosłona, 

schronienieʼ itp. Por. wed. šárman- m. ʽobrona, ochrona; stropʼ, szwajcarsko-niem. helw 

ʽpokryty chmurami, zachmurzonyʼ, bawarskie gehilb ʽchmuraʼ (IEW 547, LEW 961n.). Zob. 

też šálmas. — Drw. šilaĩnė ʽwrzosowisko, grunt piaszczysty, czarny piasekʼ, šilià ʽmartwy 

las iglasty na podmokłym gruncieʼ, šilýnas ʽlas iglasty; wrzosowiskoʼ, Šilìnė (zob.), šìlingė 

skatikū̃nė (zob. skatìkas), šìlnykas a. šìlninkas ʽigliwieʼ, šilójas bot. ʽwrzosʼ (por. łot. silãjs 

ʽwrzosowisko; las świerkowy a. sosnowyʼ), šilójai m.pl. ʽlicha, lekka glebaʼ, šilójis bot. 

ʽwrzosiec bagienny, Erica tetralixʼ, šilóvė ʽpewna roślina leśnaʼ (por. daržóvė ⇐ darž̃as), 

užùšilė ʽmiejsce za lasem sosnowymʼ. Por. łot. silava ʽlas świerkowy a. sosnowy; młody las; 

mały las; łąka leśna; wrzosowiskoʼ. — Cps. šìlabudė bot. ʽborowik, grzyb biały, Boletus 

edulisʼ (por. budė)̃, šìlagėlė bot. ʽsasanka, Pulsatillaʼ, war. šìlgėlė (por. gėlė;̃ osobno zob. 

šilagà), šìlagrybis bot. ʽgrzyb koźlarz, koźlak, Suillus granulatusʼ (por. grỹbas), šìlašėkis 

(zob. šė́kas). — N.m. Šilà, Šilaĩ 19x626, Šiliaĩ, Šilẽliai 9x, Šilẽlis 8x, Šilė́nai 18x, Šilìnė 13x, 

Šilìniai 5x, Ažùšiliai 3x, Pašilė ̃ lub Pašiliaĩ (obie częste), Užùšiliai 3x, cps. Šìlagala (por. 

Líeknagala), Šilagalỹs 5x, Šilgaliaĩ 7x (por. gãlas), Šìlkalnis (por. kálnas), Šìlsodis (por. 

sõdas, sõdžius), Šìlvietė (por. vietà); Didžiãšilis (por. dìdis), Ìlgašilis (por. ìlgas), Saũšilis 

(*Saus-šilis, por. saũsas), Šlãpiašilis, Šlãpšilė (por. šlãpias), Uogšilỹs (por. úoga), Varñašilis 

(por. várna), Žaliãšilis, Žãliašilis 2x (por. žãlias). — N.rz. Šilià 2x, Šiliñgė, cps. Šìlialieknis 

(por. líeknas), Šilvadà (por. vadà, vãdė), Šìlupė, Šilùpė (por. ùpė). Do tego Šilaũpė z 

kontrakcji *Šila.upė oraz Šilaũpis z *Šila.upis. — Z onomastyki staropruskiej por. n.m. 

Sillen, Siellen, Siln, Silleniken, cps. Ilgasil (por. lit. Ìlgašilis), Sansillen, Sanselin (*Sans-sil-, 

 
625 LEW, l.c. opowiadał się za powiązaniem šìlas z czasownikiem gr. σκέλλω ʽwysuszyćʼ [gr. att. σκέλλομαι 

ʽwyschnąćʼ], mianowicie na podstawie hipotezy, że lit. š- z jednej strony, a gr. σκ- z drugiej strony wywodzą 

się z pie. *ks-. Późniejsze badania podważyły tę hipotezę. Obecnie gr. σκέλλ° wywodzi się z pie. *(s)kelh1-, 

zob. LIV2 553.  
626 Mieszkaniec miasteczka Šilaĩ (rej. Panevėžỹs) nazywa się šiláivis lub šiláibis (v > b). Bardzo rzadki suf. -aiv- 

nawiązuje do suf. -eiv- w typie pejoratywów gudréiva ʽmądralaʼ, nevaléiva ʽbrudasʼ, zob. GJL II, § 161.  
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por. sansy ʽgęśʼ + sylo ʽwrzosowiskoʼ), Silinkaym (*Siling-kaim), Sillikaym oraz Sausilas 

(*Saus-silas, por. lit. Saũšilis), n.m. Schilen, Schilien, Schyligen, n.rz. Schilling (AON 153, 

156, 161, 232). 

 šìldyti, šìldau (war. šìldžiu), šìldžiau 1. ʽgrzać, podgrzewaćʼ, 2. ʽo słońcu: grzać, 

przygrzewaćʼ — causativum na -dy-, apofonicznie sztywne, od šīl-, por. šìlti ʽcieplećʼ. 

Paralele: kìldyti ⇐ kìlti; tìldyti ⇐ tìlti. War. na -din-: šìldinti (por. łot. sildinât). Refl. šìldytis 

ʽgrzać się (przy piecu, ognisku)ʼ. Akut pochodzi z osnowy, nie jest więc charakterystyką 

derywatu. — Dawne prs. šìldžiu ʽgrzejęʼ, SD «zagrzewam», sušildžiu SD
1 ts., truputį 

sušildžiu SD «przygrzewam czego», refl. šildžiuosi SD «zagrzewam się». — Neoosn. šildy-: 

šildỹklė ʽgrzałkaʼ, šìldymas ʽogrzewanie domuʼ, šildytùvas ʽgrzejnikʼ. — Neoosn. šild-: 

pãšildas ʽciepłe przykrycie dla nocującego w spichrzuʼ (syn. pãšilas), por. Žiemą, klėtin 

gultų eidamas, aš vis nešuos pãšildą, kad ne taip šalta būtų iš karto ʽZimą, jak idę spać do 

spichrza, to zabieram ze sobą p., aby mi na początku nie było tak zimnoʼ. Por. paklõdas ⇐ 

paklódyti; pastum̃das ⇐ pastumdýti. 

 Šilìnė 2 p.a. ʽświęto Narodzenia Panny Marii, święto Matki Boskiej Siewnej, 

przypadające 8.IX.ʼ — z substantywizacji adi. f. šilìnė m.in. ʽwrzosowaʼ, drw. na -inė od 

šìlas (zob.). Syn. Sėjìnė, Špažiùkė, Trãkinė. 

 šìlingas 1, 3 p.a. 1. ʽw dawnej Litwie: moneta srebrna lub miedzianaʼ, DP ʽszelągʼ, 2. 

ʽw niektórych krajach: jednostka pieniężna zwana szylingiemʼ, 3. bot. ʽpieniążek, tojeść 

rozesłana, Lysimachia nummulariaʼ (war. šìlingė skatikū̃nė) — zapoż. z błr. šýling, -a, pol. 

szyling (⇐ nwn. Schilling m., zob. GL 125, Čepienė 186). War. f. šìlinga. War. f. šìlinga. — 

W SD
1 i SD ukazuje się šelinga «szeląg», którego šel° zostało widocznie upodobnione do 

stbłr. odpowiednika šelegъ, šeljagъ, por. pol. szeląg (adi. szelężny) ʽw dawnej Polsce: drobna 

moneta miedziana, pieniądz o najmniejszej wartości, pieniążekʼ. Brak w SLA i ALEW. — 

Wsch.-lit. šelė́ga 1 p.a.: Paėmiau až vištelę penketą šelė́gų ʽWzięłam za kurkę pięć 

«šelėgos»ʼ (Tverẽčius). Ta forma oddaje – ze zmianą rodzaju – war. stbłr. šeljagъ ʽszelągʼ, 

por. ros. przest. šéljag ob. šéleg, ukr. šéljah, błr. šė́leh, -a ʽdawna moneta miedzianaʼ. 

Zdaniem Vasmera (REW III, 390) zapożyczone ze śrwn. schillinc przy pośrednictwie pol. 

szeląg [właściwie *szelęg]. 

 šilk̃as 4 p.a., też pl.t. šilkaĩ ʽjedwabʼ (audaklas iž šilkų SD «aksamit», dosł. ʽtkanina z 

jedwabiuʼ), 2. ʽnajcieńsza struna skrzypiecʼ — zapoż. ze strus. šĭlkŭ (zob. SLA 215, ZS 56, 

LEW 983, Būga, RR III, 765, ALEW 1029), por. ros. šëlk, błr. šoŭk, -u. — Slawizmem jest też 

stpr. silk-, ukazujące się w cps. silkasdrȗb̓  EV ʽjedwabne okrycie, Sydenslewir 

[Seidenschleier]ʼ, emendacja: silkasdrȋb̓  (zapis z dwiema abrewiaturami), czyt. [silkas-

dri(m)b(is)]. I człon silkas° ma formę gen.sg. na -as (por. Trautmann 1910, 426 i 323, SBS II, 

22, Larsson 2010, 68 n.), II człon = drimbis EV ʽszata, Slower [Schleier]ʼ. — War. żm. 

silk̃as, pl. silkaĩ ʽjedwab; bawełnaʼ (ta forma z s- może być, zdaniem Būgi, RR II, 652, 

pochodzenia kurońskiego). — War. ze zmianą š̓ i > š̓ u: šiulkaĩ (por. šim̃tas > šium̃tas, LD § 

66). — War. metatetyczny: *šiklas jest kontynuowany w brzmieniu šiñklas, z n wtórnie 

wsuniętym (por. kenturì, štañkietas, GJL I, § 536, LD § 201). — Drw. šilkìnis ʽjedwabnyʼ: 

austuvas šilkinis plonas SD «kitayka» [ʽlekka, gładka tkanina jedwabna o splocie 

płóciennymʼ, SPXVI], kirmelės šilkinės aba kurios šilkus iž savo vidurio ižvija SD 

«robaczkowie iedwabni abo ktorzy iedwab z swych wnętrzności wywiiaią». Cps. šilkãverpis 

zool. ʽjedwabnik, Bombyx moriʼ (por. verp̃ti), šilk̃medis bot. ʽmorwa, Morus, drzewo, 

którego liście są karmą dla jedwabnikówʼ (por. mẽdis), šilk̃šydis ʽcienka przeźroczysta 

tkanina jedwabnaʼ (por. šỹdis). 

 šilt̃as, -à 4 p.a. ʽciepłyʼ : łot. sìlts ts. — dewerbalny przymiotnik z suf. -ta- od šìlti 
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ʽciepleć, ocieplać sięʼ (zob.). SD
1 šilta mi «ciepło mi». Podobnie zbudowane: kìltas, rìmtas. 

Por. śrwalij. clyd ʽciepły; osłonięty (od wiatru, deszczu)ʼ. Inaczej NIL 414, który widzi w lit. 

wyrazie refleks pie. formacji *ḱḷ-tó-, rzekomo odpowiadający do wed. śṛtá- ʽugotowanyʼ. Ze 

zmianą š̓ i > š̓ u: gw. šiult̃as ʽciepłyʼ (por. šiupulỹs ob. šipulỹs). — Drw. pašilt̃as ʽdość ciepły 

(o wodzie, o pogodzie)ʼ, przen. ʽdość zamożnyʼ, šiltìmas ʽciepły posiłekʼ (por. typ plonìmas), 

šilt̃inė ʽtyfus, durʼ (war. šiult̃inė), šiltinės f.pl. SD «cieplice» [ʽciepłe źródła leczniczeʼ, 

SPXVI], šiltinyčios: <śiltinićias> f.pl. SD
1 «cieplice», šiltókas ʽciepławyʼ, cps. šilt̃lysvė 

ʽinspektʼ (por. lýsvė), šilt̃namis ʽcieplarniaʼ (por. namaĩ), vasarašiltis (zob. vãsara). Vb. 

denom. šiltė́ti, -ja, -jo ʽstawać się ciepłym, ogrzewać sięʼ. 

 šìlti I, prs. šỹla (*šįla < *ši-n-la; war. šinla, šilña, šỹlna, šìlsta < *šįĺsta), prt. šìlo 1. 

ʽciepleć, ocieplać się, ogrzewać sięʼ (SD šilstu «ciepło mi»), atšìlti ʽocieplić się, zwł. o 

odwilżyʼ (SD atšilo «rozmarznąć, rozmarzło co»), 2. ʽgrzać się (przy piecu, ognisku)ʼ, 3. 

ʽpocić się (z wysiłku, z gorączki)ʼ, 4. ʽo śniegu: topnieć, roztapiać sięʼ, 5. ʽbyć, przebywać, 

mieszkaćʼ (Aš tenai neilgai šilaũ, mane išprašė ʽJa tam niedługo zabawiłem, wyprosili 

mnieʼ); odpowiednik łot. silt̃, sils̃tu, silu ʽocieplać sięʼ — pwk. šil-C < *ḱḷ-C to kontynuant 

st. zanikowego od pie. *ḱel- ʽstawać się gorącymʼ, por. łac. caleō, -ēre ʽbyć zagrzanym, 

gorącymʼ, stwn. lāo ʽletni, niegorącyʼ. Zob. LIV
2 323, BSW 304n., LEW 984, ALEW 1029. 

Akut šìl-C może być analogiczny, wzorowany na intonacji antonimicznego czas. šálti 

ʽmarznąćʼ. — Drw. šìldyti (zob.), atšildinė́ti iter. ʽocieplać sięʼ, šilénti ʽdawać ciepło; palić 

się powoli; lśnić się, połyskiwaćʼ, tr. ʽpodtrzymywać słaby ogieńʼ. — Neopwk. šilst- (⇐ 

šìlsta): šìlstelėti ʽogrzać się niecoʼ. — Nomina: atãšilas ʽodwilż, ocieplenieʼ (war. atãšila; 

atãšilis, atšiliaĩ), šilimà ʽciepłoʼ (m.in. DP), SD
1 «ciepłość» (syn. šiltis), šilt̃as (zob.), šils̃vas 

ʽciepławyʼ (por. neosufiks w žils̃vas), šilumà ʽciepło; ciepłota, temperatura czegoʼ, też 

ʽskwar, upałʼ (Mojuj pati šilmà), šìlumos pl.t. ʽupałyʼ. Synkopowanie formy acc.sg. šìlumą 

(šilumà) pociągnęło za sobą wzdłużenie, czego objawem jest akut w šìlmą (*šīlmą). Od tego 

utworzono następnie formę nom.sg. šìlma 1 p.a. lub šilmà 3 p.a. (ze zmianą š̓ i > š̓ u: šiulmà). 

— SO šal-: šalimà ʽciepłoʼ. — WSZ šyl-: šýlautis ʽwygrzewać się, np. na piecuʼ, šýlavotis 

ts., šylénti ʽgrzać się, ogrzewać sięʼ (Pavalgęs ir šylẽna apie piečių ʽZjadłszy, wygrzewa się 

przy piecuʼ), šylė́ti: sušylė́ti ʽnieco ociepleć, zagrzać sięʼ, šylóti, šýlau, -ójau ʽgrzać się (pod 

pierzyną)ʼ. Nomina: ãtšylis ʽodwilżʼ, į́šylis ʽpora dnia, kiedy jest najcieplej, skwarʼ. 

 šìlti II, prs. šiliù (war. šilù, šelù), prt. šýliau żm. 1. ʽdać, zapłacić (należnośći, podatki)ʼ, 

2. ʽzadać komu cios, uderzyć, zdzielićʼ. Refl. šìltis, šiliúos (war. šelúos), šýliaus 1. ʽtroszczyć 

się o co, starać sięʼ, 2. ʽzadowalać się czymʼ (Aš šeluos tais pačiais daiktais, kurius radau, 

t.y. tęsiu, neperku JU ʽJa zadowalam się rzeczami, które znalazłem, tj. noszę dalej, nie 

kupujęʼ), išsišìlti 1. ʽuiścić się, wywiązać się z zobowiązania płatniczegoʼ, 2. ʽroztrwonić 

(pieniądze, majątek)ʼ, 3. ʽwycieńczyć się, osłabnąćʼ. Niejasne. LEW 984 identyfikuje šìlti II z 

šìlti I. — Jako drw. kauzatywny na -in- może tu należeć šiùlinti (zob.). 

 šįm̃et adv. ʽw tym rokuʼ, to ze zwrotu šį ̃mẽtą — acc.sg. w funkcji przysłówka (por. 

šiẽmet). Por. łot. šùogad ts. — Drw. šįmẽtis ʽtegorocznyʼ (Šįmẽtis teliukas daug geresnis ažu 

pernykštį ʽTegoroczny cielak [jest] dużo lepszy od zeszłorocznegoʼ), ⇒ šįmetùkas 

ʽtegoroczniakʼ, por. Šįmetùką kaimynų veršį vilkai papjovė ʽU sąsiadów wilki rozszarpały 

cielaka w tym roku urodzonegoʼ. 

 šim̃tas 4 p.a. ʽstoʼ, łot. sìmts < pb. *šinta- < pie. *ḱṃtóm, to z pie. *dḱṃtóm. Por. 

Mayrhofer 1986, 117, de Vaan 108 (ALEW 1030: pie. *h1ḱṃtó-; zob. też EIEC 405, Blažek 

1999, 305n.). War. ze zmianą š̓ i > š̓ u: šium̃tas (zob. LD § 66). Lit.-łot. grupa -mt- nie jest 

archaizmem fonetycznym, jak się to czasem podaje, lecz pochodzi z okazjonalnej 

dysymilacji starszej grupy *-nt-. Paralele: krimtù < krintù; lemtà < lentà; grámdyti < 

grándyti; ramtýti < rantýti; siùmdyti < siùndyti; zapożyczenia: grum̃tas < gruñtas; stùmdas < 
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stùndas. Odpowiedniki ie.: gr. ἑκατόν ʽstoʼ, wed. śatám, łac. centum (*kemtom), stir. cét 

(*kent), śrwalij. cant, goc. hund, toch. A känt, toch. B kante627. — Drw. núošimtis ʽodsetek, 

procentʼ, šimtaĩ a. šim̃tai m.pl. ʽduże pieniądze, majątekʼ, šimtaĩnis ʽsetnyʼ (šimtaĩnė dalìs 

ʽsetna częśćʼ), šimtėk̃as a. šimtõkas gw. ʽsto (rubli, litów), setka, stówkaʼ, *šimteliokai628 SD 

«stokrotnie», šimtérgis ʽstuletniʼ (Dowkont), šim̃teria (zob.), šimteriókas ʽstokrotnyʼ (m.in. 

DP), šimteriópas ts. (neosuf. -eriop-, por. penkeriópas s.v. penkerì), šimtìnė ʽsetka (banknot, 

grupa, setna część hektara)ʼ, šimtìnės f.pl. hist. ʽobowiązek odpracowania stu dni w roku na 

rzecz dworuʼ (Buvau dvare šimtinėse, sau dirbti neturėjau nė valandelės laiko ʽByłem we 

dworze na «šimtinės», dla swoich zajęć nie miałem ani chwili czasuʼ), šim̃tinykas (zob.). — 

Cps. šimtadarb̃is ʽkto się ima kilku prac na raz i mało co robiʼ (por. dárbas), šim̃tąkart adv. 

ʽsto razy, stokrotnieʼ (por. kart̃as), šimtakõjė ʽwesz łonowa, Phthirus pubisʼ, SD «stonog 

robak» (por. kója), šimtakõjis ʽstonoga, krocionógʼ, šimtamẽtis ʽstuletniʼ (por. mẽtai), 

šim̃tąsyk adv. ʽsto razy, stokrotnieʼ (por. sỹkis), šim̃tmetis ʽstulecieʼ (por. mẽtai). — 

Liczebniki oznaczające setki mają postać grup składniowych złożonych z liczebnika 

jednostkowego i formy pl. šimtaĩ, por. dù šimtaĩ ʽdwieścieʼ, trỹs šimtaĩ ʽtrzystaʼ, keturì 

šimtaĩ ʽczterystaʼ itd.  

 šim̃teria gw.: šim̃teria tíek adv. ʽsto razy tyleʼ — formacja analogiczna do peñkeria tíek 

ʽpięć razy tyleʼ ⇐ penkerì, f. peñkerios ʽpięcioroʼ. — Neoosn. šimter-: šimteriókas przest., 

gw. ʽstokrotnyʼ (m.in. DP), šimterókas ts., šimterū̃nis bot. ʽchaber, Centaureaʼ (kalka nazwy 

łac.).  

 šim̃tininkas 1 p.a., šimtiniñkas 2 p.a. hist. ʽsetnik, dowódca setki żołnierzyʼ, stlit. 

šimtinykas SD «rotmistrz, setnik» (syn. pulkinykas), też šimtenykas WP. Analiza: šimt-inykas 

— kalka ze stbłr. sotnikъ, por. błr. sótnik, -a, pol. setnik. Stąd też łot. sìmtniẽks. — Drw. 

vietinykas šimtinyko SD «porucznik» (dosł. ʽzastępca setnikaʼ). Neoosn. šimtin-: šimtinystė 

SD «setnictwo» [ʽzawód setnikaʼ] – kalka ze stbłr. sotnictvo, pol. setnictwo. 

 šynà, -õs 4 p.a., šýna 1 p.a. gw. 1. ʽobręcz żelazna na koło wozuʼ, 2. ʽżelazne okucie 

płozy u sańʼ, 3. ʽszyna kolejowaʼ — zapoż. ze stbłr. šina, šyna, por. błr. šýna, -y ⇐ pol. szyna 

⇐ śrwn. schine ʽwąski pas metaluʼ, nwn. Schiene f. ʽsztaba żelaza; stalowa belka toru 

kolejowegoʼ (ZS 56, LEW 985, WDLP s.v. szyna). Zob. też šė́nis.  

 šinèlis, -io 2 p.a. gw. ʽszynelʼ — zapoż. z błr. šynélь, -njaljá ʽszynel wojskowyʼ (⇐ pol. 

szynel ʽpaltot żołnierski, mundurowy, spinany z tyłu na patkęʼ, SW VI, 704). War. šinẽlis, 

šinẽlius (ZS 56), šìnelis, šiniẽlis, šiniẽlius (ZTŽ). 

 šìnka 1 p.a., šinkà 2 p.a. przest. ʽszynka, mięso z przedniej nogi wieprzaʼ (Šinka iš 

pirmutinės kojos meitelio) — zapoż. z błr. šýnka, -i, pol. szynka (⇐ śrdn. schenke, schinke f. 

ʽtylna część półtuszy wieprzowejʼ, WDLP). Por. LEW 985. 

 šiñkas 2 p.a. przest., gw. ʽszynk, gospoda, karczmaʼ — zapoż. ze stbłr. šinkъ, šynkъ, 

por. błr. šynók, -nká (⇐ pol. szynk, -u, to 1° ze śrwn. schenk, schenke m. ʽprowadzący 

wyszynk wina i piwaʼ, 2° ze śrwn. schenk, schenke f. ʽgospoda; ucztaʼ (WDLP s.v. szynk). Z 

 
627 Scs. sŭto, pol. sto itd. stoi na miejscu psł. *sęto < pbsł. *šinta-. Historyczna forma słowiańska jest według 

jednych zapożyczeniem z jakiegoś języka zach.-irańskiego (por. Shevelov 1964, 90, który zauważa, że 

wyprowadzana ze sŭto forma irańska †sutəm nie jest nigdzie zaświadczona; ostatnio Fortson 2005, 368: sŭto 

⇐ irańskie *sata(m)). Według innych sŭto stoi na miejscu *sĭto (por. Vaillant I, 136). Z kolei Mańczak 1977, 

119n. sądzi, że sŭto ma ŭ zamiast ę i że jest to następstwem nieregularnej redukcji wokalizmu w często 

używanym wyrazie.  
628 Jest to emendacja hapaksu SD <śimteluokai>. Przypuszczenie o błędzie druku, <uo> zam. <io>, nasuwa 

okoliczność, że w drw. odliczebnikowych nie spotyka się suf. -iuok-. Sufiks taki ukazuje się natomiast w 

expressivach, por. np. veliúoka s.v. velė.̃  
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innym tematem: šiñkius 2 p.a., SD
1 «szynk, szynkarstwo». War. f. šinkà 4 p.a. (por. łot. gw. 

šinka). War. z dysymilacją ŋk > mk: šimkà (por. šinkõrius > šimkõrius). Por. LEW 985, ALEW 

1031. — Drw. šinkius SD
1 «karczmarz» (syn. karčiamnykas); alternatywą jest tu drw. 

wsteczny na -ius od šiñkorius (zob.). Por. bliùznius ⇐ bliuzniẽrius; žalnius ⇐ žalnieriai. — 

Vb. denom. šinkáuti a. šinkúoti, šimkúoti ʽsprzedawać trunki w szynkuʼ (por. stbłr. šinkovati, 

pol. szynkować, łot. gw. šinkât). — N.m. Šiñkalaukis (por. Vaĩtakarčmis), Naujãšinkis. 

 šinkaunà 2 p.a., gen.sg. šinkaũnos przest. ʽszynk, karczmaʼ (Litwa pruska) — zapoż. z 

pol. przest. szynkownia (por. stbłr. šinkovnyj domъ ts.). NB. Brak *šinkaunia, jakkolwiek 

mamy ledaunià, valaunià. 

 šinkavóti, šinkavóju, šinkavójau gw. ʽsprzedawać trunki w szynku, nalewać trunki; 

handlowaćʼ, SD šinkavoju «szynkuię» — zapoż. z błr. gw. šynkavácь, -úju ⇐ pol. szynkować 

(LEW 985). Por. šinkáuti s.v. šiñkas. — Wsch.-lit. šinkùju (⇐ błr. šynkúju) z inf. šinkùiti, zob. 

ZS 56, 114.  

 šiñkorius, -iaus 1 p.a. gw. ʽszynkarzʼ, f. šiñkorka 1 p.a. ʽszynkarkaʼ (war. šinkorkà, 

šiñkarka, šinkárka) — zapoż. ze stbłr. šinkarь, f. šinkarka ⇐ pol. szynkarz, szynkarka ʽten, 

co utrzymuje szynkʼ. War. akc. šinkõrius 2 p.a. ⇐ błr. šynkár, -á — War. z dysymilacją nk 

[ŋk] > mk: šimkõrius, šim̃korka, šimkorkà, šimkarkà, šimkárka (por. firánka > firámka), 

nazw. Šimkoraitis. — Drw. wsteczny: šiñkius (o ile nie jest to drw. od šiñkas zob.). Cps. 

vynšinkoris b.z.a. przest. ʽkarczmarzʼ (por. vỹnas). Nazw. Šinkoris b.z.a., Šinkarukas b.z.a., 

Šinkoraitis b.z.a. (⇒ nwn. Schinkoreit). N.m. Šiñkariškė. Zob. też šiñkas i šinkavóti. 

 šìntis, šinúosi (war. šẽnúosi), šýniausi gw. (żm.) 1. ʽdrapać się, skrobać się; ocierać się 

o co (o świni)ʼ, 2. ʽgarnąć się, tulić się (do matki)ʼ, 3. ʽobijać się, plątać się pod nogamiʼ. — 

SW šyn-: šýniausi (prt.), neoosn. šyn̓ -: šỹniotis iter. ʽocierać się, np. o ścianę, o płotʼ, 

pasišỹnioti: Pasišỹniojo į torą kiaulė, i sugruvo [tvora] ʽPoocierała się świnia o płot i [ten] 

się zwaliłʼ. Por. iter. spỹriotis (spýriaus, spìrtis) i trỹniotis (trýniaus, trìntis). Nie ma 

ustalonej etymologii. — Formalnie šìntis jest bliskie šiñti ʽwbić drzazgęʼ ⇐ prs. ši-nù (zob. 

šiẽti), ale to zestawienie nasuwa trudności semantyczne. Do porównania stoją pdg. sìnti, sinù, 

sýniau ʽwiązaćʼ obok siñti, -ù, -iaũ ts., oparte na neopwk. sin-, który wyabstrahowano z prs. 

infig. do siẽti (zob.). Brak w LEW. — Tu może też stlit. šintys f.pl. ʽsidłaʼ, por. Ir padest 

šintis [glosa: spąstus] ant kelio BRB ʽI stawia sidła na drodzeʼ. 

 šióks 3 p.a., f. šiokià 1. ʽtaki oto (z gestem wskazującym), taki jak widaćʼ, 2. ʽtaki 

sobie; o dniu: powszedni, nieświątecznyʼ (Ateik ne šventą, bet šiokią dieną pas manęs JU 

ʽPrzyjdź do mnie w dzień powszedni, nieświątecznyʼ). War. šióks, -ia 1 p.a., šiõks, -ià 4 p.a. 

Pb. *ši̯-āk-, zaimek jakościowy należący do demonstrativum ši̯a- ʽten tuʼ (zob. šìs, šià). Por. 

tóks ⇐ tàs, anóks ⇐ anàs, kóks ⇐ kàs. — Drw. šióks tóks ʽtaki sobie, dość marny, 

nienadzwyczajnyʼ, šiókiądien adv. ʽw dzień powszedniʼ — ze ściągnięcia zwrotu šiókią 

diẽną (acc. temporis), ⇒ šiokiãdienis ʽdzień powszedniʼ (⇒ adi. šiokiadiẽnis ʽpowszedni, 

używany na codzień, np. o ubiorzeʼ); šìšioks, -ia 1 p.a. ʽtaki otoʼ. 

 šiõptis gw.: nusišiõpti, -ia, -ė ʽzasmucić się, zmartwić sięʼ. Jeśli šiõp- weszło na 

miejsce akutowanego *šióp- < *ḱi̯āp, to nasuwa się porównanie z czasownikiem gr. σήπεται 

ʽpsuje się, gnije (o drzewie), rozkłada się (o żywym ciele)ʼ < pgr. *ki̯āp-e- (pf. σέσηπα), adi. 

σηπτικός ʽwywołujący gnicie; rozkładający, trawiącyʼ), od pwk. pie. *ḱi̯eh2-p- ʽpsuć się, 

gnićʼ (por. LIV
2 361; bez wzmianki o lit. šiop). 

 šióšė 1 p.a. wsch.-lit. 1. ʽskorupa, łupina orzechaʼ, 2. ʽłuska ziarna, cebuliʼ, 3. bot. 

ʽgoździk brodaty Dianthus barbatusʼ, 4. przen. ʽczłowiek słaby, wycieńczony chorobąʼ i 

ʽprzedmiot nietrwały, nie nadający się do użyciaʼ. Z innymi sufiksami: šióšis, -ies f. 

ʽspękana, odstająca kora drzewaʼ (Nulupk nuo beržo šióšies pakurui ʽZedrzyj z brzozy trochę 
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kory na podpałkęʼ), šióškė ʽmarna kobyłaʼ. Z uwagi na akutowaną długość *ši̯āš- warto 

rozważyć ie. transponat o formie *ḱi̯eh2-ḱ- (por. pie. *ḱi̯eh2-p- s.v. šiõptis). Ewentualnym 

alternantem na SO byłoby šiuoš- w czas. šiúošti, -u, -iau ʽganić, mieć za złe, potępiaćʼ < pb. 

*šiōš-. Por. jeszcze šiuš- w šiùšiametis ʽskorupa, łupinaʼ, przen. ʽmarne zwierzę, marny 

owocʼ. — Drw. šiuošlỹs ʽten, kto wszystko gani, krytykujeʼ. 

 šìpas, šìfas 2 p.a. przest. ʽstatek morskiʼ — zapoż. z nwn. Schiff n. (GL 125). Zob. też 

šė́pis i šìporius. — Drw. šìpkarta a. šìpkartė ʽbilet na statek [do Ameryki]ʼ (Brolis, 

išvažiuodamas į Amerikę, prižadėjo šìpkartę atsiųsti ʽBrat, wyjeżdżając do Ameryki, obiecał 

przysłać [mi] bilet na statekʼ) — kalka z nwn. Schiffkarte f. War. šìfkartė, šìfkortė; ze zmianą 

š̓ i > š̓ u: šiùpkarta ZTŽ. 

 šipkùs, -ì 2 p.a. gw. ʽszybki, prędki, m.in. o koniuʼ (ZTŽ) — zapoż. z pol. szybki. — 

Drw. šìpkiai adv. ʽszybko, prędkoʼ, šipkèst compar. ʽszybciejʼ. LKŽ notuje tylko drw. 

wsteczny: šìpas, -à ʽszybki przy robocieʼ (Jis prie darbo šìpas, t.y. greitas JU). 

 šìporius, -iaus 1 p.a. przest. ʽszyper, dowódca statku, właściciel statku rybackiegoʼ 

(m.in. BRP, CGL), war. šeporius (m.in. BRP) — zapoż. ze stbłr. šiparъ, šiporъ ⇐ pol. szyper 

(tu ze śrdn. schipper, por. nwn. Schiffer m., GL 126, EWD 1198n.; brak w ALEW). Zob. też 

šìpas. 

 šypsóti, šypsaũ, šypsójau ʽuśmiechać sięʼ, też refl. šypsótis ts. — formacja duratywna z 

suf. -so- i WSZ šyp- ⇐ šip, por. šiẽptis II ʽszczerzyć zębyʼ. Paralele: stypsóti ⇐ stìpti; 

drybsóti ⇐ drìbti. — War. v-mobile: švypsóti ʽuśmiechać sięʼ (por. svočià ob. sočià; skverb̃ti 

ob. skerb̃ti). — Neoosn. šyps-: šypsà 1. ʽuśmiechʼ, 2. ʽkto stale się śmiejeʼ, 3. ʽszyderca, 

kpiarzʼ, šỹpsena ʽuśmiechnięcie się, uśmiechʼ, šypsnỹs ts., šypsulỹs ts. 

 šìpti, šim̃pa, atšìpo 1. ʽo ostrzu: tracić ostrość, tępiećʼ: Ašmenys peilio buñka, kirvis 

šim̃pa ʽOstrze noża tępieje, [zaś] siekiera «šimpa»ʼ; SD šimpu «tępieię», 2. ʽo zębach: 

cierpnąć, doznawać oskomyʼ (dantes šimpa DP 30344 ʽzęby cierpnąʼ), 3. ʽsłabnąć – o wzroku, 

o pamięciʼ. Czas. sìpti jest najprawdopodobniej fonetycznym wariantem równoznacznego 

czas. čìpti (zob.), który pochodzi od interi. čìpt, por. Kaip patraukiau an geležį, peilis tik čìpt 

čìpt ir atčipo ʽJak pociągnąłem po żelazie, to nóż tylko «čipt čipt» i stracił ostrośćʼ. Inaczej 

Būga, RR I, 600, który łączył šìpti z šiẽptis ʽszczerzyć zębyʼ; za nim LEW 986. Związek 

znaczeń ʽtępiećʼ i ʽszczerzyć zębyʼ nie został jeszcze uzasadniony. ALEW 1032 podkreśla 

brak nawiązań w językach pokrewnych. — Do šip- jest alternant šiup-, pochodzący ze 

zmiany š̓ i > š̓ u, por. šiùpti m.in. ʽo zębach: cierpnąćʼ (syn. čiùpti i čìpti). — Drw. šìpinti 

ʽtępić, czynić tępym, nieostrymʼ (war. šiùpinti), SD šipinu «tępię», atšipinu «stępiam». 

 šipulỹs, -io 3 p.a. 1. ʽodłupany kawałek drewna, szczapa, szczapka, drzazga na 

podpałkęʼ (Sudraskė tą kelmą į šipulius ʽRozerwał ten pień na szczapyʼ), 2. ʽdrewienko do 

dłubania w zębach, wykałaczkaʼ, 3. ʽdrzazga w cieleʼ. Pl. šipuliaĩ ʽdrzazgi, odłamki, szczątki 

jako skutek roztrzaskania, rozbicia czegośʼ (Kad pasibaidė arklys, tai visą vežimą į šipulius 

sukūlė ʽJak konie się spłoszyły, to roztrzaskały wóz do szczętuʼ) — rzeczownik dewerbalny, 

umotywowany czas. šipìnti ʽłupać, odszczepiać od pnia, rąbać drewno na drobne szczapkiʼ, 

por. nušìpinau šipulėl̃į ʽodszczepiłem drzazgęʼ (Būga, RR I, 600, Urbutis 2009, 115). 

Podstawą šipìnti (caus.) było pewnie zanikłe vb. intransitivum *šipti ʽodłupywać się, 

odszczepiać sięʼ. SZ šip- alternuje ze SP šiep-, por. šiẽptis I ʽpękać, rozwijać się – o pąkach 

liściʼ. Wyrazowi šipulỹs poświęcił specjalny artykuł Urbutis 2009, 113n. — Z innym 

sufiksem: šìparas ʽsucha gałązka, chrustʼ (por. skìparas ʽskrawekʼ). Ze zmianą š̓ i > š̓ u: 

šiupulỹs ʽdrzazgaʼ (por. šilkaĩ > šiulkaĩ; šìpti > šiùpti, LD § 66). War. šup-: šupulỹs 

ʽszczapka, drzazga; wykałaczkaʼ. — Zapoż. litewskie w pol. gw. szypul ʽpodłużny kawałek 

odszczepionego drewna, drzaga, patykʼ (Zdancewicz 350). — Drw. šipulùkai m.pl. ʽzapałkiʼ. 
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Vb. denom. šipuliáuti ʽzbierać drzazgi, chrust w lesieʼ, šipuliúoti ʽrąbać na szczapy, 

szczapkiʼ. Nawiązanie w łot. sipsna ʽgruba rózgaʼ (zob. Endzelīns, DI II, 390). Bez 

ugruntowanej etymologii. Būga, RR I, 599n. postulował praformę ie. *ksei̯p-, zakładając 

rozwój pie. *ks- w lit. š-. Por. gr. σκίπων ʽkij, laskaʼ, łac. cippus, -ī ʽszpiczasto zakończony 

czworograniasty słup z kamienia lub drzewaʼ. Zob. też LEW 986, Urbutis 2009, 120n. NB. 

De Vaan 115 wywodzi cippus nie z pie. *ksei̯p-o-, lecz z pie. *(s)ḱei̯po-, a o lit. šiep-/šip- 

przy tym nie wspomina. Również Beekes 2010, 1354, który określa σκī́πων, -ωνος ʽkij, 

laskaʼ jako joński wyraz poetycki, nie napomyka o ewentualnych litewskich krewniakach. 

 šỹras 2 p.a. przest. 1. ʽwoalka na twarzʼ, 2. ʽtiul, rodzaj przezroczystej tkaninyʼ — 

zapoż. z prus.-niem. schīr ʽcienka tkanina lnianaʼ (GL 126, LEW 986). Zob. też šỹdas.  

 širdìs 3 p.a., acc.sg. šìrdį f. ʽserceʼ. Z innymi tematami: šìrdė i širdė ̃ (m.in. BRB). 

Odpowiedniki bałtyckie: łot. sir̂ds, stpr. sīr- ENCH: iousai sīras ʽwaszego sercaʼ (gen.sg. do 

*sīrs < *sirts < *sirds < *sirdis), acc.sg. sīran, sijran; hapaks seyr EV ʽserce, Hercze [Herz]ʼ 

pozostaje niejasny pod względem paleograficznym (*sēr? *sīr? *sei̯r?). Drogą rozszczepienia 

pdg. atematycznego z apofonią *šērd-/*šerd-/*šird- < pie. *ḱērd/*ḱṛd-o/es ʽserceʼ ustaliły się 

w jęz. litewskim dwa wyrazy o zróżnicowanych samogłoskach pierwiastka. Wokalizm SE 

został uogólniony w šerdìs, šérdį ʽserce dzwonuʼ (zob.). Wokalizm SZ jest właściwy dla pdg. 

ʽserceʼ, por. nom.sg. širdìs, gen.sg. širdiẽs (przest. širdès), acc.sg. šìrdį. Akut w formie šìrdį 

jest pochodzenia analogicznego, por. proporcję nom.sg. šerdìs : širdìs = acc.sg. šérdį : x. — 

Również w słowiańskim mamy z jednej strony refleksy SE *šerdā, por. scs. srěda ʽμέσον, 

środkowy dzień tygodnia; środekʼ, sch. srijèda, acc.sg. srȉjedu, ros. seredá, acc.sg. séredu, 

stpol. śrzoda, pol. środa, z drugiej strony refleksy SZ *šird-, por. psł. *sĭrdĭce ʽserceʼ629, 

strus. sĭrdĭce, scs. srŭdĭce ʽκαρδίαʼ, sch. sȑce, ros. sérdce (nom.pl. serdcá), czes. srdce, stpol. 

sierce (pol. serce). — SZ šird- < pie. *ḱṛd- ma odpowiedniki w gr. ep. κραδίη, att. καρδία 

ʽserceʼ (gr. hom. κῆρ), łac. cor, cordis n., sti. hṛd- n. ʽserceʼ (suhā́rd- ʽo dobrym sercuʼ, por. 

nom.sg. hā́rdi), het. ker (*kēr), gen.sg. kardiaš, palaj. kārt-, luwij. zārt(i)-. Inne formy 

pokrewne wymieniono s.v. šerdìs. Zob. BSW 302, LEW 986n., ALEW 1034, REW II, 614, 

Kloekhorst 469 n. — Drw. bešird̃is, -šìrdis ʽbezdusznyʼ, nuoširdžiaĩ adv. ʽserdecznieʼ, SD 

«chętnie, dusznie, serdecznie, uprzejmie» (⇐ nuo širdiẽs ʽod sercaʼ), paširdė ̃ (zob.), 

šìrdininkas ʽsercowiec, człowiek chory na serceʼ, šìrdiškas ʽw kształcie serca, sercowatyʼ. 

Cps. mielašird̃is DP ʽmiłościwyʼ (por. míelas), mylaširdis KN ʽmiłosierdzieʼ (por. mýlas), 

piktašird̃is DP ʽzłościwyʼ (por. pìktas), širdãlašiai m.pl. ʽkrople nasercoweʼ (por. lãšas), 

širdãžolė bot. ʽroślina łąkowa tysiącznik, Centauriumʼ (por. žolė)̃, šìrdgėla ʽból serca, żal, 

zmartwienieʼ, por. gélti (išlíeti šìrdgėlą ʽwylać żalʼ), vienaširdis SD «iednomyślny, 

unanimus», vienšird̃is ts. (por. víenas), ⇒ vienaširdžiai DP ʽjednomyślnieʼ. Vb. denom. širs̃ti 

(zob.).  

 šįr̃yt adv. ʽdziś ranoʼ — ze ściągnięcia zwrotu šį ̃rýtą, acc. temporis do šìs rýtas. Por. 

šįm̃et. 

 šìrma 1 p.a. ʽparawanʼ (Ligonio lova atskirta širma ʽŁóżko chorego [jest] oddzielone 

parawanemʼ) — zapoż. z błr. šýrma, -y, ros. šírma (⇐ nwn. Schirm m. ʽzasłona, osłonaʼ; w 

kwestii rodzaju REW III, 401 wskazuje na to, że śrwn. schirme było femininum). — War. m. 

šìrmas ʽparawan, baldachim nad łóżkiemʼ (lóvos šìrmas), 2. ʽabażur lampyʼ (šviesõs šìrmas), 

3. ʽparasolʼ, 4. ʽdaszek u czapkiʼ (Neimk brylę, imk kepurę su širmu ʽNie bierz kapelusza, 

weź czapkę z daszkiemʼ) ⇐ nwn. Schirm m. (por. GL 126, LEW 987). DLKŽ nie uznaje 

šìrmas za wyraz literacki. Co do akutu por. zapoż. fìrštas, kìrkė i vìrtelis. 

 
629 Psł. *sĭrdĭce n. pochodzi z pbsł. *širdika- i polega na rozszerzeniu pbsł. tematu na -i- (psł. *sĭrdĭ, gen. sg. 

*sĭrdi) formantem *-kă-. Paralela: scs. slŭnĭce, -a n. ʽsłońceʼ < *sulni-kă- ⇐ *sul-ni- (zob. sáulė).  
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 šìrmas, -à 3 p.a. 1. ʽo maści konia: siwy, dereszowatyʼ, 2. ʽo człowieku: szpakowaty, 

siwiejącyʼ (łot. sirm̃s ʽsiwy, szary, srebrzystyʼ) — przymiotnik z suf. -ma- i SZ šir- ⇐ šer-

/šar-, co ma reflektować pie. *ḱer-/*ḱor- ʽszaryʼ (zob. IEW 573n., LEW 989, ALEW 1035). 

War. širm̃as, -à 4 p.a. (por. širṽas ob. šìrvas). W apofonii do šir- pozostają SE šerk̃šnas 

ʽszronʼ (zob.) oraz SO šarmà ʽszron, szadźʼ (zob.). Z innym sufiksem: šìrvas ʽsiwy, szaryʼ 

(zob.). Akut może przez wyrównanie do formy prs. šìrmsta (zob. niżej). — Drw. šìrmis, -ė 

lub širmàsis, -óji ʽsiwek – o koniu, kobyle, wołu a. krowieʼ (łot. sirm̃is), širmū̃nė (zob), cps. 

raudonširm̃is ʽo koniu: dereszowato-gniadyʼ. Vb. denom. šìrmti, šìrmsta, šìrmo ʽo drzewach: 

pokrywać się szadziąʼ, pašìrmti ʽposiwieć, osiwiećʼ. — Z formy nominatiwu sg. *širm-uon, z 

reinterpretacji *širm-mōn-ø wywodzi się dekazuatywny drw. širmuonėl̃is ʽgronostaj, Mustela 

ermineaʼ (war. šermuonėl̃is). Znacz. etym. ʽistota mająca futro popielatej maściʼ. Por. 

šìršuolas, šìršuonas itp. s.v. širšuõ. Drw. wstecznym of širmuonėl̃is było *širmuon-as, por. 

širmonas CHB ʽgronostajʼ (ALEW 1035). — War. širmūnėl̃is i širmunėl̃is pokazują wahanie 

samogłosek ū/u przy suf. -n-; prawdopodobnie jest to objaw neoapofonii sufiksalnej: uo ⇒ ū 

(por. girtuõklis ⇒ girtū̃klis) oraz ū ⇒ ŭ (por. girtū̃klis ⇒ girtùklis). — N.rz. Šìrnupis, 

Širnupỹs (n-p z dysymilacji m-p, *Širm-upis). 

 širmavóti, širmavóju, širmavójau 1. stlit. ʽwładać białą bronią; walczyć, wojowaćʼ 

(m.in. WP), 2. gw. ʽwymachiwać rękamiʼ, 3. gw. ʽszaleć, hałasować po pijanemuʼ — zapoż. 

z pol. przest. szyrmować ʽwładać białą broniąʼ. Por. SLA 215, LEW 988, ALEW 1035, POLŽ 

616. — Neoosn. širmavo-: širmavótojas ʽszermierzʼ, przest. širmavõrius ts. Tu też 

širmavonyčia CGL ʽszkoła fechtunku, Fecht=Schuelʼ, z neosuf. -nyčia jak np. w turgaunyčia 

⇐ turgauti. ALEW, l.c. niepotrzebnie zakłada stpol. †szyrmownica jako źródło zapożyczenia. 

 širmū̃nė 2 p.a. bot. ʽmech skalniczek siwy, Rhacomitriumʼ — odprzymiotnikowy 

rzeczownik na -ūn- od šìrmas ʽsiwy, popielatyʼ. — Jest prawdopodobne, że nazwa mchu 

skalniczka dała początek nazwie rzeki *Širmūna lub *Širmūnė, i że następnie ta zmieniła się 

fonetycznie w Žirmūnà a. Žirmū́nė. Od nazwy rzeki pochodzi nazwa miasteczka Žirmū́nai 

(błr. Žyrmúny, pol. Żyrmuny) w rej. Werenowa, dziś na terytorium Białorusi. Tu też Žirmū́nai 

jako nazwa dzielnicy Wilna. W kwestii sonoryzacji na odległość por. takie przykłady, jak š-r 

> ž-r: šiurp̃is > žiurp̃is; šarañčius > žarañčius oraz š-gžd > ž-gžd: šiugždė́ti > žiugždė́ti.  

 širnyčia b.z.a. przest. ʽpomieszczenie do przechowywania uprzężyʼ — transpozycja 

złożenia nwn. Schirrhaus n., wydająca formację hydrydalną z šir- ⇐ Schirr° i neosuf. -nyčia 

na miejscu °haus. Por. neologizmy w zakresie nomina loci: plỹtnyčia ʽcegielniaʼ ⇐ plytà 

ʽcegłaʼ, varp̃nyčia ʽdzwonnicaʼ ⇐ varp̃as ʽdzwonʼ i turgáunyčia ʽtarg, targowiskoʼ ⇐ 

turgáuti ʽhandlowaćʼ. 

 širs̃ti, širstù (*šird-stu), širdaũ ʽzłościć się, gniewać sięʼ, įširs̃ti ʽwybuchnąć gniewemʼ 

— vb. denominativum na -sta- od širdìs ʽserceʼ (zob.). War. širš̃ti, -tù, -aũ. Paralele: ros. 

serdítьsja ʽgniewać się, złościć sięʼ (por. sérdce), pol. sierdzić się ʽwybuchać gniewem, 

gniewać się, złościć sięʼ (por. serce), orm. srtnim ʽrozgniewać sięʼ (por. sirt). — Caus. 

įšird̃inti ʽrozzłościćʼ, SD iširdinu «roziątrzam» (syn. įnartinu), įšird̃yti, -iju, -ijau 

ʽrozsierdzić, rozgniewać kogoʼ (⇒ įširdijimas SD
1 «roziątrzenie»). Iter. šìrdoti, šird̃oti, 

širstauti b.z.a. ʽzłościć sięʼ. — Sb. postvb. širdaĩ m.pl. ʽkłótnia, niesnaskiʼ (Anas be širdų̃ su 

kaimynais neapseina ʽU niego nie obejdzie się bez kłótni z sąsiadamiʼ. Pas mus nėr nei 

širdų̃, nei pletkų ʽU nas nie ma ni kłótni, ni plotekʼ). Otrębski jednak uważa širdaĩ za 

decasuativum od formy gen.pl. širdų̃ od širdìs ʽserceʼ, zob. GJL III, § 109. 

 širšuõ 3 p.a., acc.sg. šìršenį stlit. m. ʽszerszeń, Vespa crabroʼ, SD «osa; sierszeń». 

Odpowiednik łot. sìrsenis. Dziś w użyciu jest forma liter. šìršė (gw. širšė)̃ 1. ʽszerszeń, 

Vespa crabroʼ, 2. ʽosa, Vespa vulgarisʼ, 3. przen. ʽktoś rozgniewany, złyʼ (por. łot. sirsis 
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ʽszerszeń; gniewny człowiekʼ) – drw. wsteczny od širšen- (por. pjūmenė ⇒ pjūmė; tešmuõ, -

menį ⇒ tẽšmas). Inne drw. wsteczne to gw. šìrša, šìršas, šìršis i širšỹs. Samogłoska pwk. e w 

stlit. šeršuonis BRB ʽszerszeńʼ (drw. wsteczny: šaršas BRB < *šeršas) mogła się pojawić pod 

wpływem odpowiednika pol. szerszeń, zob. ALEW 1020. — Pb. *šīrš-en- odzwierciedla 

osnowę pie. *ḱṛh2s-(e)n- (transponat). Odpowiednik prasłowiański brzmiał *sṛšen-, por. sch. 

stȑšljen, gw. sȑšljen, sȑšēn, rcs. sĭršenĭ, czes. sršeň, pol. szerszeń, przest. sirszeń, sierszeń). 

Por. BSW 305n., LEW 988, ALEW 1035, Derksen 2008, 485, de Vaan 140. — Z innymi 

sufiksami: šìršalas szerszeń; osaʼ, šìršilas a. širš̃ilas ts. (odpowiednik stpr. sirsilis EV 

ʽszerszeń, Horlitcze [Hornisse]ʼ), širš̃inas ʽwielki szerszeńʼ, širšlỹs ʽszerszeńʼ, šìršonas ts., 

šìršūnas ts. — Pochodniki šìršuolas, gw. šìršuolis ʽszerszeńʼ i šìršuonas a. šìršuonė ts., 

przest. širšuonis ts. pokazują nawarstwienie się sufiksów -las (-lis) i -nas (-nis) na formę 

nominatiwu sg. širšuõ. Są to więc formacje dekazuatywne, por. širmuonėl̃is s.v. šìrmas oraz 

mėnuõlis ⇐ mė́nuo i momuõlis ⇐ momuõ. Nawiązanie łot. sir̂suonis ʽszerszeńʼ. — 

Samogłoska pwk. u w war. šuršulỹs tłumaczy się chyba antycypowaniem samogłoski 

sufiksu. — Vb. denom. širšė́ti, šìrša, -ė́jo ʽbrzęczeć, bzyczećʼ, šìršinti ʽzłościć, gniewaćʼ, 

širš̃ti, -ia, -ė ʽbrzęczeć, brzmiećʼ. — Formacja pbsł. *šīršen- jest pokrewna z jednej strony 

łac. crābrō, -ōnis m. ʽszerszeńʼ, < *krāsrōn- < *ḱṛh2s-r-ōn-, z drugiej strony stwn. hornuz, 

nwn. Hornisse f., ang. hornet, < *ḱṛh2s-n-. Nazwa owada została prawdopodobnie 

przeniesiona z nazwy rogatego zwierzęcia. Paralela: łot. tàurs ʽmotylʼ, zdrob. tàuriņš ts., 

właśc. ʽturekʼ – obok lit. taũras ʽturʼ. Zdaniem de Vaana 140 formacja pie. *ḱṛh2-s-ró- 

oznaczała pierwotnie ʽto, co znajduje się na głowieʼ; stąd ʽczułki owadaʼ albo ʽrogi 

zwierzęciaʼ. Temat pie. *ḱṛh2-s- pojawia się w nazwie ʽgłowy, łbaʼ z jednej strony i w 

nazwie ʽroguʼ z drugiej. Por. 1. wed. śíras- n. ʽgłowaʼ, aw. sarah- ts. < *ḱ(e)rh2-es- (gen.sg. 

wed. śīrṣ-ṇ-áḥ < *ḱṛh2s-n-ós), gr. κάρα [-ā] n. ʽgłowa, szczytʼ, z *kárasa < *ḱṛh2s-ṇ, 2. gr. 

κέρας, -αος n. ʽrógʼ < *ḱṛh2-s. Zob. Peters 1980, 234n., Kluge-Seebold 316n. (s.v. Hornisse), 

EWAIA II, 638n. Inaczej Boryś 602: od pie. *(s)ker- ʽciąć, kłuć, żgaćʼ; znacz. etym. ʽkłujący, 

żądlący owadʼ. 

 šìrtas 1 p.a., pl.t. šìrtai gw. 1. ʽleże dzikiego zwierzęcia, barłóg, gawraʼ (Išlindo kaip 

meška iš širto ʽWylazł jak niedźwiedź z gawryʼ), 2. ʽgniazdo lęgowe ptakówʼ, 3. ʽgromada 

(dzieci, żebraków)ʼ; z obocznym tematem: šìrta (Širto[je] gulia ežis, barsiukas, meška ʽW 

«širta» leży jeż, borsuk, niedźwiedźʼ) — z substantywizacji adi. vb. *šīr-ta- ʽroszczony, 

karmionyʼ, transponat pie. *ḱṛh3-to-. SE pie. *ḱerh3- ʽkarmić, sycićʼ jest kontynuowany w lit. 

šérti ʽkarmić, żywić zwierzę domoweʼ (zob.), SZ *šīr-C w stlit. širdyti m.in. BRB ʽpoić 

mlekiemʼ, por. łac. crēscō, -ere ʽróść, wyrastać; przybierać, wzrastaćʼ < *krāske- < pie. 

*ḱṛh3-sḱe- (LIV
2 329, przyp. 3). Chodzi tu o gniazdo lub leże jako to miejsce, w którym rości 

się potomstwo, dostarczając mu pożywienie. LEW 988n. łączył šìrtas raczej z wyrazami 

nazywającymi ʽbrud, kał, błotoʼ. — Od neoosn. širt- urobiono sufiksem -v- drw. šìrtva 1. 

ʽzimowe legowisko niedźwiedzia, gawraʼ, 2. ʽmały domek, chatkaʼ (por. brastà ⇒ brastvà; 

ląstà ⇒ ląstvà). Metatetycznym wariantem do šìrtva jest irštvà (zob.). 

 šìrvas, -à 3 p.a. ʽsiwy, szaryʼ, širvas arklys SD «szpakowaty koń» (war. širṽas 4 p.a., 

šárvas 3 p.a.) — formacja z suf. -va- i SZ šir- do šer-/šar- < pie. *ḱer-/*ḱor- ʽszaryʼ (IEW 

573n.). Por. šìrmas ob. širm̃as. — Drw. šìrvis 1. ʽkoń siwekʼ, 2. stlit. ʽzającʼ (znacz. etym. 

ʽzwierzę o szarej sierściʼ, por. pol. szarak ʽzającʼ ⇐ szary; zob. też pìlkis ⇐ pìlkas). Za LEW 

989 można tu dołączyć stpr. sirwis EV ʽsarna, Ree [Reh]ʼ, które wcześniej łączono raczej z 

adi. pie. *ḱ(e)rh2-u̯o- ʽmający rogi, rogatyʼ, zob. IEW 576, Beekes 2010, 676, s.v. κεραός. 

Zapoż. bałtyckie w fiń. hirwi ʽłoś; jeleńʼ (LEW, l.c.). Zob. też ALEW 1036. — Vb. denom. 

praširṽti, praširṽo ʽosiwiećʼ. — N.jez. Šìrva, Širvỹs, Širvinà, n.rz. Širvintà, Širvintója (⇒ 

n.m. Šìrvintos), n.m. Širviaĩ, Širṽiškiai, Širvùčiai. Z onomastyki stpr.: n.rz. Sirwis, n.jez. 

Syrwentin a. Syrwynthen, n.m. Sirweniken (AON 158). 
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 šìs, šiõ, f. šì, šiõs — zaimek wskazujący ʽten przy mnie, ten tu i terazʼ (Šis kelias, kur 

stovi, o tas, kur toliau yra ʽTa droga [jest tu], gdzie ty stoisz, zaś tamta gdzieś dalejʼ). War. 

ze zmianą š̓ i > š̓ u: šiùs (LD § 66). Odpowiedniki bałtyckie: łot. šis, f. šĩ (zam. *sis, gen. šà, 

f. *sī, gen. šàs), stpr. schis, sis ʽdieserʼ, obl.sg. schien, sien, obl.pl. schins, schiens ob. schans 

(adv. schai ʽtutajʼ). Wraz ze scs. sĭ, f. si, n. se ʽοὗτος, αὐτός, ὅδεʼ, ros. sej, sijá, sijé 

kontynuuje osnowę zaimkową pie. *ḱi-/*ḱe- ʽten tuʼ. Por. het. kā-/kū-/ki- ʽten, ten tuʼ (pie. 

*ḱo-, *ḱi-), łac. cis adv. ʽz tej strony, z mojej stronyʼ, citrā adv. ʽbliżej, z tej stronyʼ, citrō 

adv. ʽw tę stronęʼ, gr. ἐκεῖ ʽtamʼ (*h1e-ḱei̯), goc. himma dat. ʽtemuʼ, hidrē ʽdotądʼ, stwn. 

hiutu ʽdziśʼ (z *hiu-tagu ʽtego oto dniaʼ). Zob. LEW 990, ALEW 1037, de Vaan 115 (s.v. cis), 

Kloekhorst 425n. — Formy złożone: šìsai, šisaĩ (war. šiusaĩ), f. šióji. War. DP <szii> = šýji; 

długość samogłoski w I członie tego złożenia może świadczyć o tym, że nom.sg.f. šì 

pochodzi ze skrócenia pb. *šī (GJL III, § 364), por. rekonstrukcję pie. *ḱi-h2. Również 

zaimek jì podlega kompozycji, por. jýji (GJL III, § 329). — šìt ʽotoʼ (Šìt kur jìs ʽOto gdzie on 

jestʼ), z apokopy w formie *šìtai. — štaĩ ʽoto, ot, achʼ (Štaĩ kaĩp! ʽAch tak!ʼ), SD «owo, 

ecce» – z synkopowania formy ši-taĩ, por. SD
1 šitai «owo». — šiaĩp adv. ʽtak, tak oto, w taki 

sposób; inaczej; w ogóleʼ (por. taĩp ⇐ tàs; kaĩp ⇐ kàs). Osobno zob. šià, šìtas. — Proporcja 

analogiczna kàs : kur ̃= šìs : x wytworzyła adv. šiur,̃ por. za NDŽ: nuo šiur ̃ʽstąd, odtądʼ, Eĩk 

šiur!̃ ʽChodź tu! Przyjdź tu!ʼ (por. Eik šeñ! ʽChodź tu!ʼ s.v. šeñ), šiur ̃tur ̃ʽto tu, to tamʼ. 

 šìskat stlit. ptk. ʽotoʼ (war. šìska, šiskate) — z uniwerbizacji zwrotu *šis-ka t(i) ʽten tu 

ci (ten tu dla ciebie)ʼ, zawierającego enklityczną formę dat.sg. ti ʽciʼ. Paralele: añskat, tàskat. 

— War. z ptk. -ga-: gw. šìsga ʽotoʼ, šìsgatės, šìsgaties, šìsgatis ts. 

 šyšà 4 p.a. gw. 1. ʽgromada dzieciʼ, 2. ʽwielka rodzinaʼ, 3. ʽgęstwina, mnogość gałęziʼ. 

— Drw. šyšýnas ʽgromada ludziʼ (Tę jų visas šyšýnas gyvena: i marčios, i žentai, i abudu 

seniai, o vaikų da pulkas ʽTam ich cała gromada mieszka: i synowie, i zięciowie, i oboje 

staruszków, a dzieci jeszcze [cały] zastępʼ). — War. z krótkim i: šìšas 1. ʽszał; natchnienie 

twórczeʼ, 2. ʽrozpuszczone dziecko, łobuzʼ, šišýnas ʽgęste zarośla złożone z karłowatych 

krzaków i drzewekʼ, też o małych dzieciach: Vaikų̃ kaip šišýno (Otrębski 1934, 143), šišavà 

ʽgromadka małych dzieciʼ; niejasny jest wokalizm a w war. šašavà ts. Czy należy tu šìšelė 

ʽkobieta-gośćʼ? Z onomastyki por. n.rz. Šyšà, Šyšãlė, n.jez. Šišìnis. — Niejasne. Spotykana 

czasem alternacja š̓ i/š̓ u otwiera możliwość powiązania šiš-/ šyš- z šiuš- czas. šiùšti (zob.). 

Por. zwłaszcza sb. šiùšiametis ʽgromada wyrostków, zgraja; motłochʼ. — LEW 990n. 

rozważał zapożyczenie wyrazu ros. šiš ʽwłóczęga, rabuśʼ (⇒ pol. przest. szysz ts.), podobnie 

jak to jest w wypadku łot. sisis 1. ʽmorderca, bandyta, rabuśʼ, 2. ʽmałe dzieckoʼ. Temu 

sprzeciwił się Karaliūnas, LKK XII, 1970, 186, który ukazał związek tej grupy wyrazów z 

jednej strony z gwarowym czas. šišti, šįšta/šįša, šišo b.z.a. ʽwpadać w złość, wpadać w szałʼ, 

šešti b.z.a. ʽzłościć się bez powodu, szukać zaczepkiʼ, z drugiej strony z šìšti, šỹšta, šìšo 

ʽpokrywać się krostamiʼ. Poszukiwania w tym kierunku poparł Urbutis 2010, 175. NB. šìšti 

ʽwpadać w złośćʼ jest tylko pisownianym wariantem do šìžti (zob.). 

 šìšia adv. stlit., gw. ʽtu, tutaj, w tym miejscuʼ — wariant przysłówków šià i šìčia 

(zob.). Por. Atneštas est šišia mumus vaikelis MŽ 955-6 ʽPrzyniesiono nam tu dziecięʼ. Gw. 

Tenai ir šišia ʽTam i tuʼ. Prašom šìšia sėsti ʽProszę tu usiąśćʼ. War. šìšiai, šìšio, šìšios. — 

Drw. antšìš KRŽ ʽtu, w tę stronęʼ, šìšen ʽtu, tędyʼ (Šìšen jie neeina ʽTędy oni nie chodząʼ), 

šìšion ʽdo tego miejsca, tędyʼ (Šìšion suvežė visą naudą ʽTu zwieźli cały dobytekʼ. Eik šìšion 

tu, teeit tičion ana ʽTy idź tędy, tamtędy niech idzie onaʼ), ⇒ šišioniškis b.z.a. ʽtu 

mieszkający, tutejszyʼ; šišiuo b.z.a. ʽtędyʼ (Eik šišiuo, ten juo yra šlapi eiti ʽIdź tędy, tam jest 

już mokroʼ), šišiur ʽw tym miejscu, tędyʼ (Šišiur eik, ten neišeisi ʽTędy idź, tam nie 

przejdzieszʼ). War. šìšenais, šìšionais, šìšiontai, šìšiontais (šýšiontais), šìšiontės. 

 šiškà 2 p.a., gen.sg. šìškos gw. 1. ʽszyszka świerkowa, sosnowaʼ, 2. ʽigła sosnowaʼ 
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(war. šyškà) — zapoż. z błr. šýška, -i (pol. szyszka). War. ze zmianą š > tš: čiškà, čyškà (por. 

šėt̃ras > čėt̃ras); z asymilacją š-č > č-č: čičkà, čyčkà (por. šiečkà > čiečkà). Zob. też LEW 72, 

s.v. čečkà. 

 šìšti, šyštù (*šįštu < *šinš-stu ⇐ *ši-n-šu), nušišaũ gw. ʽpokrywać się krostamiʼ, nušìšęs 

ʽkrostowaty, parszywyʼ. Pwk. šiš- przedstawia st. zanikowy typu TiT ⇐ TeT od *šeš-/*šaš, 

zob. šãšas. Paralele apofoniczne: pišà : pešù; sigà : segù. — Nomen: šìšas ʽjarmułkaʼ (Žydo 

šìšas), por. syn. šašbaudà, šãšdanga. 

 šìtas, f. šìta 1 p.a. — zaimek wskazujący ʽten otoʼ (DP ʽten, ów; tenże, istyʼ), złożenie 

form zaimkowych šìs i tàs (zob.). Paralele: pol. ten < psł. *tŭ-nŭ (por. on); strus. totŭ, ros. tot 

ʽtamtenʼ < psł. *tŭ-tŭ. — Drw. šitaĩ DP ʽoto, otoż, otożci; ano; jako; aliściʼ (tassai šitaĩ 

nužengė tavęsp DP 252 ʽten oto sstąpił do ciebieʼ), šìtaip ʽtak oto, takim sposobemʼ (por. 

kaĩp), šìtiek ʽtyle, tak dużoʼ (por. tíek), šìtoks, -ia ʽtaki jak ten otoʼ (tzw. zaimek jakościowy, 

por. šióks ⇐ šìs, tóks ⇐ tàs). 

 šiūbà 2 p.a., gen.sg. šiū̃bos gw. 1. ʽdługie wierzchnie okrycie z sukna podbitego futrem, 

szubaʼ, SD «szuba» (war. šūbà; šiū̃bas, šū̃bas), 2. ʽkożuch, wielki kożuchʼ, 3. ʽsuknia kobieca 

z drogiego materiału, np. z jedwabiu; futro kobieceʼ (war. šiū̃bai) — zapoż. z błr. šúba, -y (⇐ 

pol. szuba ⇐ śrwn. schūbe ⇐ stfranc. juba, zob. Boryś 608). Por. ZS 57, SLA 216. Łot. šũba 

ʽfutroʼ ⇐ ros. šúba (LEW 991). — Vb. denom. šiūbė́ti ʽwdziewać szubę, chodzić w szubieʼ 

(war. šiūbyti b.z.a., šiūbuoti b.z.a.). 

 šiùbė 2 p.a. ʽptak zięba, Fringilla coelebsʼ. Odpowiedniki w łot. šube i stpr. swibe EV 

ʽFinkʼ. Bez etymologii (LEW 991). 

 šiugždė́ti, šiùgžda, žiugždė́jo 1. ʽcicho trzeszczeć, szeleścić, m.in. o słomie lub suchych 

liściach pod stopamiʼ (Šiugžda lapai po einančio kojom ʽSzeleszczą liście pod nogami 

idącegoʼ), 2. ʽszumieć – o gałęziach drzew, o zbożuʼ (Vėjelis javą šiuruoja, o javas šu šu šu 

šiugžda ʽWiaterek porusza zbożem, a zboże wydaje odgłos «šu šu šu»ʼ), 3. o odgłosie myszy, 

owadów poruszających się w słomie a. sianie (Šiauduos pelės tik šiùgžda) — analiza: *šiukš-

dė-, czasownik utworzony od interi. šiùkš, šiùkšt o czyimś ruchu rozpoznawanym po 

szeleście630. Paralele: kiugždė́ti od kiùkš; kegždė́ti od kèkšt i kregždė́ti od krẽkšt. — Neoosn. 

šiugžd-: šiugždénti ʽo wietrze: wprawić liście/gałęzie drzew w drganie, spowodować szelest, 

szumʼ, šiùgždinti ts., nomen šiugždesỹs ʽszelest; szuranie nogamiʼ. LEW 991 niepotrzebnie 

dopuszczał apofonię šiugžd- : švagžd- (zob. švagždė́ti). — Wtórny nagłos w žiugždė́ti ʽcicho 

trzeszczeć, szeleścićʼ, por. Medžiai sugirgždėjo, lapai sužiugždėjo, o kiškelis nabagėlis in 

girią nurūko ʽDrzewa zaskrzypiały, liście zaszeleściły, a zając biedaczek pomknął do lasuʼ. 

— Nazw. Šiugždà, Žiugždà, Žiūgždà, Žūgždà (por. pol. Szelest). 

 šiùkšlės, -ių 2p.a. f.pl. 1. ʽśmieci, drobne odpadki, pozostałości po czymś zużytymʼ, 2. 

ʽplewyʼ. Sporne. Według Spechta (apud LEW 992) ze zmiany šliùkšlės wsch.-lit. ʽśmieciʼ, 

mianowicie drogą dysymilatywnego zaniku pierwszego z dwóch ľ (paralele: kãklas, žãbalas). 

War. čiùkšlės, šiū̃kšlės. Możliwe, że dysymilacja była następstwem nawiązania związku 

motywacyjnego między sb. šliùkšlės i vb. šiugždė́ti ʽcicho trzeszczeć, szeleścić, m.in. o 

słomie, suchych liściachʼ. — Analiza šliuk-šlės wyodrębnia pwk. šliuk- jako postać st. 

zanikowego do šliauk-, z nagłosem šľ- dostosowanym do st. pełnego, por. šliaũkti ʽzmiataćʼ. 

Spodziewany refleks SZ šluk- poświadcza gw. šlukšlė b.z.a. ʽśmieciʼ. Znacz. etym. ʽto, co 

zmieciono, zmiotkiʼ. Por. łot. saslaukas ʽzmiotki, śmieciʼ ⇐ slaũcît ʽmieść, zamiataćʼ (pwk. 

 
630 Por. Klausaus ir girdu, kaip kažkas šiùkš šiùkš šiùkš bėga par medžių viršūnes ʽNasłuchuję i słyszę jak ktoś 

«šiukš šiukš šiukš» biega w koronach drzewʼ. Aplink ramu, niekur nė šiùkšt ʽW koło cicho, [nie słychać] 

najmniejszego szelestuʼ. 
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w st. o: pb. *slauk-). Zob. ALEW 1038. Inaczej LEW 991n. (operuje pierwiastkiem šiuk-). — 

Drw. šiùkšlė 1. ʽśmieć, słomka, gałązkaʼ, 2. bibl. ʽźdźbłoʼ, 3. ʽschorowany człowiekʼ, 4. 

ʽczłowiek bezwartościowyʼ, šiukšlýnas (ob. šliukšlýnas) ʽmiejsce do gromadzenia śmieci, 

śmietnik; kupa śmieci; drobne zarośla; nieurodzajna ziemiaʼ. — Neoosn. šiukš-: šiùkšmės 

f.pl. ʽśmieci, drobne odpadkiʼ, šiukšmė ̃coll. 1. ʽmałe dzieciʼ (Iš kur ta visa šiukšmė ̃pas jus? 

ʽSkąd [się wzięła] ta cała «šiukšmė» u was?ʼ), 2. ʽgromada (ludzi, bydła)ʼ, 3. ʽzgraja, szajkaʼ. 

War. udźwięczniony šiugž-/šiūgž-: šiùgžmės a. šiùgžmos f.pl. ʽmarne ziarno, marna mąka; 

zmiotki, śmieciʼ, šiugžmà ʽliche, nędzne zwierzę; człowiek nic niewarty, nicpońʼ, šiū̃gžmas 

ʽźdźbła, słomki, gałązki, np. na podłodzeʼ (⇒ šiūgžmẽlė ʽniewielka ilość czego, garstkaʼ). Do 

tego žiùgžmas ʽźdźbła, słomki; pęk, kłak czegoʼ. — Drw. wsteczny: šiūkaĩ a. šiū̃kai m.pl. 

ʽzanieczyszczone ziarno; źdźbła, słomki, paprochy; cienkie gałązkiʼ (por. długość w war. 

šiū̃kšlės). Paralele: makšnà ⇒ mãkas; smars̃as ⇒ smãras. 

 šiū́lė 1 p.a., šiùlė 2 p.a. przest., gw. 1. ʽszkołaʼ, 2. ʽsynagogaʼ — zapoż. z prus.-niem. 

schūl (GL 126, LEW 992, Čepienė 110), por. nwn. Schule f. — War. šiùilė i šuilė LEX; šuõlė, 

šólė ⇐ prus.-niem. šōl (GL 132, LEW, l.c.). Z uwagi na akut por. zapoż. šiū́rė, liū́dė i žiógė. 

Zob. też škalà. — Cps. šiū́lmistras przest. ʽnauczycielʼ, war. šiùilmistras ⇐ nwn. 

Schulmeister m., z dostosowaniem II członu do lit. mìstras ʽmistrzʼ (⇐ pol. mistrz).  

 šiùlinti, šiùlinu, šiùlinau gw. ʽo hodowanym zwierzęciu: otaczać specjalną opieką, 

lepiej karmić; tuczyćʼ, atšiùlinti ʽodkarmić chude, słabe zwierzęʼ, nušiùlinti ʽutuczyć, np. 

prosięʼ. Por. čiùlinti ʽpieścić dziecko, tuląc je i całującʼ ⇐ interi. čiùl. Zdaniem LEW 992 

może pochodzić z *šilinti (š̓ u z ši) i stać w związku etymologicznym z šìltis ʽtroszczyć się o 

co, starać sięʼ (zob. šìlti II). Paralele na zmianę ši > š̓ u: šiult̃as, šiùpti, šiupulỹs (por. Urbutis 

1981, 126, przyp. 8, LD § 66). War. šiulénti, šiùlvinti obok šiùrvinti (neosuf. -vinti).  

 šiū̃loti, šiū̃loju, šiū̃lojau gw. 1. ʽpocierać dłonią, gładzić, głaskaćʼ (war. šiū̃lioti), 2. 

ʽoczyszczać przez tarcie, szorowaćʼ, 3. ʽpociągać, sunąć piłą, nożemʼ, refl. šiū̃lotis ʽocierać 

się o co; o odzieży: wycierać się, niszczećʼ, przen. ʽobijać się bez zajęciaʼ. War. z nagłosem 

č̓ -: čiū̃loti ʽpocierać, wygładzać; ciężko pracowaćʼ. Osnowa onomatopeiczna. — Drw. 

siū́lterėti ʽszybko pociągnąć nożemʼ, atšiùlti, -sta, -o ʽo ostrzu: zetrzeć się, stępiećʼ (por. 

atšìpti). 

 šiųmẽtis, -ė 2 p.a. ʽtegorocznyʼ. W gwarach określa się tym przymiotnikiem zwierzę 

domowe, które jeszcze nie przezimowało żadnej zimy, np. Ar šiųmẽtis telukas, ar pernykščias 

ʽCzy [ten] cielak tegoroczny, czy zeszłoroczny?ʼ. Zob. Otrębski 1934, 278. Drw. na -is, -ė od 

zwrotu šių̃ mẽtų gen.pl. ʽtego rokuʼ. Por. šįmẽtis. 

 šiuõlaik adv. ʽteraz, współcześnieʼ — ze ściągnięcia wyrażenia *šiuõ laiku < šiuõ laikù, 

instr.sg., dosł. ʽtym czasem, w tym czasieʼ (por. laĩkas). — Drw. šiuolaikìnis ʽwspółczesnyʼ. 

 šiuõmet, šiuomèt adv. ʽteraz, obecnieʼ — ze ściągnięcia *šiuõ metu < šiuõ metù 

instr.sg., dosł. ʽtym czasem, w tym czasieʼ (por. mẽtas). Drw. šiuometìnis ʽteraźniejszy, 

obecny, współczesnyʼ, šiuomẽtis ts. — Gw. šiuõsmet gw. adv. ʽw tym rokuʼ — z 

uniwerbizacji zwrotu šiuõse mẽtuose loc.pl. Drw. šiuõsmetinis ʽteraźniejszy, obecnyʼ. 

 šiū́pas 1 p.a., šiùpas 2 p.a. gw. ʽprzenośny daszek nad kopką siana; szopaʼ — zapoż. z 

prus.-niem. šöpe šope (GL 127, LEW 992), por. nwn. Heuschoppen m. Tu pewnie też aname 

schupe angu stalde WP ʽw tej szopie albo stajniʼ. 

 šiū́pelė 1 p.a., šiūpelė ̃ 3 p.a. gw. 1. ʽszufla do wiania zbożaʼ, 2. ʽszufla do 

przesypywania ziarnaʼ (Paimk šiū́pelę ir pilk rugius į maišą ʽWeź szuflę i syp zboże do 

workaʼ), 3. ʽwklęsła łopata do przerzucania ziemi, gnoju, węglaʼ, 4. ʽczerpak do wylewania 

wody z łodziʼ, 5. ʽrogiʼ (Elnio šiūpelė ̃septynragė ʽRogi jelenia mają siedem gałęziʼ). Zapoż. 
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z prus.-niem. šufel, šüfel (GL 127, LEW 992n.), por. nwn. Schaufel f. War. m. šiū́pelis 1 p.a. 

Osobno zob. šiùplius. 

 šiupsė́ti, šiupsiù (3 os. šiùpsi), šiupsė́jau (war. siùpsėti) ʽsypać po trochu, po garstce, 

nie na raz (o ziarnie, mące); szeleścićʼ — czasownik na -sė- od interi. šiùp o odgłosie 

sypania, rozsypywania, rozlewania, war. šiùpt o posypaniu czegoś szczyptą soli. — šiūpsė́ti, 

šiūpsiù (3 os. šiū́psi), -ė́jau ʽsypać, rozsypywać co obficie, energicznie; szastać pieniędzmiʼ 

— czasownik na -sė- od interi. šiū́p o zbiorowym sypaniu, np. ziemi na trumnę, war. šiū́pt o 

obfitym wysypie, o sypaniu pełną garścią, szuflą, o chluśnięciu wodą przez drzwi, o 

chwilowym pojawieniu się płomienia. Z innym sufiksem: šiū́pčioti ʽsypać po trochu, np. 

ziarno dla kurʼ. 

 šiùpti, šium̃pa (war. šiùpa), šiùpo 1. ʽ(o włosach, o słomie w strzesze) kruszyć się, 

wypadać, rzednąćʼ, 2. gw. ʽo skórze: łuszczyć się; o rękawie: strzępić sięʼ, 3. gw. ʽo drzewie: 

próchnieć, butwieć, gnićʼ, 4. gw. ʽo zębach: cierpnąć, np. po zjedzeniu kwaśnego jabłkaʼ. 

Pwk. šiup- jest fonetycznym alternantem do šip- (zob. šìpti), pochodzącym ze zmiany ši > 

š̓ u, zob. LD § 66. Podobne przykłady wymienił Urbutis 1981, 126, przyp. 8. Zob. też LEW 

993. — Drw. šiupė́ti, -a, -ė́jo ʽkruszyć się, drobić się, łuszczyć się (o skórze), przecierać się, 

strzępić się (o skraju tkaniny)ʼ, nušiupė́ti ʽwytrzeć się (o ubraniu, o polewie naczynia), 

przerzedzić się (o brodzie)ʼ, šiùpinti ʽdrobić, dzielić na drobne części (drewno, mięso), 

kruszyć (chleb)ʼ, pãšiupos f.pl. ʽprzegniły spód w kopce sianaʼ. — Tu też šiupinỹs ʽpotrawa z 

kaszy jęczmiennej z dodatkiem grochu, kartofli i mięsa wieprzowego; zupa grochowa z 

dodatkiem kapusty i kartofli, zaprawiona skwarkamiʼ, przen. ʽmieszanina, składanka 

(program mieszany); bezładne nagromadzenie różnych rzeczy, bałaganʼ, por. LEW 993. — 

Zapoż. litewskie w pol. gw. szupienia a. szupienie ʽpotrawa z pęczaku, grochu i ogonków 

świńskichʼ (SGP V, 327 n.). 

 šiùrė 2 p.a. 1. bot. ʽgatunek porostu chrobotek, Cladoniaʼ, zwł. ʽCladonia rangiferinaʼ, 

ʽCladonia crispataʼ, 2. bot. ʽskrzyp zimowy, Equisetum hiemaleʼ. Nawiązanie w łot. šuriens 

ʽkrzaki, zaroślaʼ. Etymologia niezdecydowana, zob. przegląd literatury w LEW 993. 

Najprawdopodobniej od czas. šiùrti m.in. ʽo skórze: stawać się szorstką, chropowatą, 

pierzchnąćʼ. Por. velýkinė šiurkštà ʽgatunek mchuʼ obok przym. šiurkštùs ʽszorstki, 

chropowatyʼ (gdzie k jest wtrącone). Zob. też šérpėtos ʽmech porastający dachyʼ. 

 šiū̃rė 2 p.a., šiū́rė 1 p.a. gw. 1. ʽzbita z desek szopa, służąca do rąbania i składania 

drew, drwalniaʼ, 2. ʽpomieszczenie na narzędzia gospodarskieʼ — zapoż. z prus.-niem. šūr, 

šūer (GL 127, LEW 993, Čepienė 117), por. nwn. Schauer m. ʽszopaʼ. — Cps. dùrpšiūrė 

ʽszopa do składania i przechowywania torfuʼ (por. dùrpės). Osobno zob. pašiū́rė.  

 šiurkštùs, -ì 4 p.a. 1. ʽszorstki, chropowaty, niegładki (o tkaninie, o skórze rąk)ʼ, 2. 

ʽzimny, przenikliwy (o wietrze), surowy (o klimacie)ʼ, 3. ʽostry, chrypliwy (o głosie)ʼ, 4. 

ʽprzykry w obejściu, opryskliwy, grubiański, ordynarnyʼ (šiurkštùs žõdis ʽordynarne słowoʼ). 

SD «ostry» (syn. dygus), duona šiu[r]kšti, bėralienė SD «chleb gruby» [ʽz mąki grubo 

mielonejʼ] (syn. bėralienė). DP aštras arba šiurkštus apvalkalas ʽostre odzienieʼ. War. 

šiurk̃štas. Rekonstrukcja: *šiurštus, *šiurštas, dewerbalne derywaty z neosufiksami -štus, -

štas, utworzone od šiùrti, šiū̃ra m.in. ʽo skórze: stawać się szorstką, chropowatąʼ (zob.) i 

zmienione przez insercję k. Por. derg̃štas ⇐ dérgti (GJL II, § 398). Inna ewentualność: 

šiurkštùs, šiurk̃štas to postwerbalny przymiotnik od *šiurkštyti, to z kolei z insercją k z *šiur-

sty-ti (frq. do šiùrti, albo do prs. gw. šiùrsta). ALEW 1039 wychodzi od prs. šiùrsta, które 

otrzymało wstawne k. Inaczej BSW 305: do rcs. srĭxŭkŭ ʽszorstkiʼ, czes. srhký ʽszorstki, 

surowyʼ. Būga, RR II, 612 postulował pwk. plit. *šiurk- i neosuf. -stus: *šiurk-stus. LEW 994 

wychodził od pb. *širs-, gdzie segment -s- miał być rozszerzeniem pwk. pie. *ḱer-/*ḱṛ- (por. 



1811 

na prawach rękopisu 

šerk̃šnas). Mało jest prawdopodobne powiązanie šiurkštùs z sb. šerỹs ʽszczecinaʼ (IEW 583), 

co bezkrytycznie powtórzono w Boryś 547 i ESJS 873. — War. z perseweracyjną 

sonoryzacją przez r: šiurgždùs ʽszorstkiʼ. Przypomina to garg̃ždas ʽżwirʼ z *garkštas (< 

*garštas). — Drw. šiurkštybė stlit. ʽostrośćʼ: Ta duona yra gailė ažu nusidėjimus, pasnikas, 

kūno plaktė... ilgos maldos ir kitos šiurkštybės PS II, 1072 ʽTen chleb iest żal za grzechy, 

post, ciała biczowanie... długie modlitwy y inne ostrościʼ, šiurkštókas ʽdość szorstki, twardy; 

dość zimny, ostry (o powietrzu)ʼ, sb. austuvas šilkinis tunkiai austas ir šiurkštokas SD 

«kanawac» [ʽbliżej nieokreślona tkanina jedwabna w typie taftyʼ, SPXVI], velýkinė šiurkštà 

bot. ʽgatunek mchuʼ (zob. s.v. Velýkos; por. šiùrė i šérpetos). Vb. denom. šiurkštė́ti ʽstawać 

się szorstkimʼ, šiurk̃štinti ʽczynić szorstkim, niegładkimʼ. 

 šiurpùs, -ì 4 p.a. 1. ʽostry, szorstkiʼ, 2. przen. ʽwstrząsający, okropny, straszny, np. 

wypadekʼ (war. šurpùs). Sb. šiurp̃as ʽdreszcz, ciarkiʼ, ze zmianą š̓ u > š̓ i: širp̃as (⇒ šiurpulỹs 

a. žiurpulỹs ts., też šurpulỹs, war. z š̓ i: širpulỹs, też švirpulỹs). Jeśli uznamy, że šurp- jest 

starsze od šiurp- (ekspresywna palatalizacja?, por. šupulỹs i šiupulỹs), to otworzy się droga 

do powiązania šurp- jako st. zanikowego (pie. *ḱṛp-) ze st. pełnym šerp- (pie. *ḱerp-), który 

ukazuje się w czas. šerp̃ti ʽwyszczerbić sięʼ (zob.). Inaczej LEW 994: segment -p- ma być 

rozszerzeniem pwk. šiur- jak w šiùrti (zob.). — Vb. denom. šiurp̃ti, šiurp̃sta, šiurp̃o ʽstawać 

się szorstkim; stawać się najeżonym, nastrzępionymʼ (Šlapelis 512), ʽdostawać gęsiej skórkiʼ 

(war. širpti b.z.a., też žiurp̃ti), šiurp̃inti 1. caus. ʽwywoływać dreszczeʼ, 2. ʽrozwiewać włosy, 

jeżyć, stroszyć pióraʼ, šiurpsóti ʽstrzępić się; być/stać najeżonymʼ (war. širpsóti). Sb. postvb. 

šiùrpa ʽkura lub gęś o nastroszonych piórachʼ, šiùrpa c. lub šiùrpis ʽrozczochraniecʼ 

(Šlapelis 511). — Zapoż. litewskie w błr. šurpáty ʽszorstki, chropawy; nastroszony, 

najeżonyʼ (Urbutis, Balt V:2, 1969, 156n. = Urbutis 2009, 393), błr. gw. šúrpa ʽkędzierzawa 

głowa; rozczochrana dziewczyna; nastroszona kuraʼ, ros. gw. šúrpa ʽnastroszona kura, 

kogutʼ (Laučjute 25), pol. gw. szurpate ʽkostropate, chropaweʼ (SGP 5, 328), pol. przest. 

szurpaty ʽnastrzępiony, kostropaty, strzępiasty, chropowaty, chropawyʼ, szurpa ʽgęś, kura, 

która z natury ma pierze nastrzępione, niegładko leżąceʼ, przen. ʽkobieta nieporządna, 

niechlujna, flondra, plucha...ʼ (SW VI, 688). Tu też pol. szurpek, -pka jako naukowa nazwa 

gatunku mchu Orthotrichumʼ (odpowiada lit. šẽpšė, pašiáušėlė). 

 šiùrštas 1 p.a. gw. ʽfartuch, fartuch skórzanyʼ — uchodzi za transpozycję wyrazu prus.-

niem. šoršt, zob. GL 127, LEW 995. Por. stlit. šiurčtukas ʽfartuchʼ (BRB), co oddaje złożenie 

nwn. Schürz-tuch n.; sekwencja -tšt- ze zmiany -št-. War. šiurštõkas, žiurštõkas, też šerštūkas 

(zob.). — Krótsza forma šiurčas ʽfartuchʼ (BRB) jest innowacją morfologiczną, polegającą 

na zastąpieniu II członu złożenia litewskim sufiksem: šiurč- + -as. W konsekwencji ujęcia 

šiurčas jako decompositum wypada przypuszczać, że również šiùrštas nie jest formą pier-

wotną, lecz drw. wstecznym. Punktem wyjścia mogło tu być cps. *šiurš-tukas ⇐ prus.niem. 

šorš-tuch (GL 127), które zostało zinterpretowane na simplex: *šiuršt-ukas. Do formacji 

rozumianej jako zdrobnienie dotworzono neoosnowę šiuršt- przez odrzucenie suf. uk-. 

Paralela: šìla-gėlė ⇒ šìlag-ėlė ⇒ šilag-à. — Mniej prawdopodobny jest wywód form 

žiùrštas, žiùrstas wprost z oryginału prus.-niem. šoršt (zob. GL 150, Čepienė 65, LEW 1316; 

brak w ALEW). Raczej chodzi tu o litewską zmianę fonetyczną, mianowicie udźwięcznienie 

nagłosowej spółgłoski: šiùrštas > žiùrštas jak np. šiurp̃ti > žiurp̃ti; šiaurùs > žiaurùs; 

*šiupsnis > žiùpsnis (por. ALEW 1318, s.v. žiùrkė). War. z insercją k: šiùrkštas ʽfartuchʼ; z 

udźwięcznieniem nagłosu: žiùrkštas. Por. insercję k w zapoż. burk̃štinas, krìkštolas i 

šiùrkštainis. 

 šiurš̃ti, šiuršiù, šiuršiaũ gw. 1. ʽo dzieciach: szaleć, swawolić, dokazywaćʼ (syn. šiū̃rti), 

2. ʽruszać się, biegać, krzątać się w podnieceniu, ekscytacjiʼ (syn. šiū̃rti), 3. ʽszeleścić; 

szeptaćʼ, 4. ʽjeżyć się, być nieprzystępnym, nieufnymʼ, šiuršė́ti, šiùrši, -ė́jo ʽszeleścić, 
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poruszać się w słomie, sianie (o owadach)ʼ, šiuršénti ʽszeleścić, cicho szumieć, wydawać 

szmer (o wodzie)ʼ i šiùršauti ʽo kobietach: bez końca ze sobą rozmawiać, paplaćʼ — 

onomatopeiczna osnowa šiur-š- pochodzi od powtórzonego wykrz. šiur-̃šiur.̃ Por. šiur ̃ o 

odgłosie sypiącego się piasku, o szeleście, ⇒ šiùrti. 

 šiùrštynas 1 p.a. gw. ʽkominʼ — zapoż. z prus.-niem. šorštēn (GL 127, LEW 995, 

Čepienė 117). Zakończenie -ynas wskazuje na oddziaływanie polskiego germanizmu 

szorsztyn ʽkomin, dymnikʼ ⇐ śrwn. schornstein, schürstein (WDLP). — War. šiurstinis WP 

(PAŽ 468); z insercją k: šiùrkštynė ʽkominʼ (por. burk̃štinas, krìkštolas i šiùrkštas). — War. 

šiùrkštainis a. šiurkštainỹs ʽkominʼ ⇐ prus.-niem. šorštain (GL, l.c.), por. nwn. Schornstein 

m. 

 šiùrti, prs. šiū̃ra (*šiųra < *šiu-n-ra; war. siurña631, šiùrsta), prt. šiùro 1. ʽo włosach, 

piórach: kruszyć się, wypadać, rzednąć; łysiećʼ, 2. ʽzmieniać upierzenie, sierść, liniećʼ, 3. 

ʽstrzępić sięʼ, 4. ʽo skórze: stawać się szorstką, chropowatą, pierzchnąćʼ, 5. ʽpękać – o skórze 

palcówʼ, 6. przen. ʽmarnieć, nędzniećʼ. Bez związków zewnętrznych. Prawdopodobnie 

onomatopeicznego pochodzenia, por. interi. šiur ̃ o odgłosie rozsypywania się drobnych, 

miałkich rzeczy (Iš po karklo smiltys šiur šiur šiur byra ʽSpod wierzby sypie się piasekʼ), o 

szeleście (Šiur šiur šiur – šnabžda kažkas šiauduose ʽSzeleści coś w słomieʼ), zob. šiurš̃ti. 

Inaczej LEW 995, który wstawił šiur- w alternację apofoniczną z šer- (por. šerỹs ʽszczecinaʼ) 

i šir- (por. stlit. širỹs ʽwłosʼ). — Drw. šiurénti 1. ʽ(o wietrze) lekko wiać, powiewać, 

poruszać czubkami drzew; rozwiewać włosyʼ (war. šiurvénti, širvénti), 2. ʽszeleścićʼ, 3. 

ʽpalić się słabym ogniemʼ, 4. ʽciec, ciurkać, wyciekać, wypływać z jeziora – o rzeczceʼ (por. 

siurénti s.v. siùrti), 5. ʽkropić, padać – o deszczuʼ, 6. ʽchwytać, przenikać – o dreszczuʼ 

(Šiurẽna jam po visą kūną toks drebulỹs ʽTaki dreszcz przenika całe jego ciałoʼ), šiùrinti 

ʽczochrać, mierzwić; o wietrze: rozwiewać włosyʼ. Nomina: gaidys šiùris ʽnastroszony 

kogutʼ, syn. gaidys šiùrpis (Būga, RR II, 612), šiurkštùs (zob.), šiurl̃ės a. šiurl̃(i)ai ʽziarno 

gorszego gatunku, pośladʼ632, šiurm̃os a. šiùrmos f.pl. ʽźdźbła, paprochy słomy; szczapki, 

drzazgi, chrust; odwiewki zbożoweʼ, šiurnùs ʽnadęty, pyszniący się; czupurny, skory do 

zaczepkiʼ, cps. gaidašiùris ʽgapa, gamońʼ (por. gaidys). — WSZ šiūr-: šiūrė́ti, šiū̃ri, -ė́jo 

ʽbyć rozczochranymʼ, šiū́rauti ʽpowiewaćʼ (Jis plikis, jo tik keli žili plaukeliai ant galvos 

šiū́rauna ʽOn [jest] łysy, tylko parę siwych włosków na jego głowie powiewaʼ), pašiū̃ręs 

ʽnastroszony, zjeżonyʼ. 

 šiūrúoti, šiūrúoju, šiūravaũ 1. ʽczyścić przez pocieranie, szorować (wiadro, podłogę)ʼ, 

2. gw. ʽtrzeć ostrze pilnikiemʼ, 3. gw. ʽszurać nogamiʼ, 4. gw. ʽniespiesznie pracowaćʼ — 

zapoż. z prus.-niem. šǖre ʽscheuern, ocierać, szorowaćʼ (GL 128) albo z pol. przest. szurować 

(Brückner 1877, 143; brak w POLŽ). Refl. šiūrúotis ʽwałęsać się, włóczyć sięʼ, apsišiūrúoti 

ʽobrządzić się, obrobić się, zrobić wszystko, co było do zrobienia (w gospodarstwie)ʼ: Aš jau 

apsišiūravaũ ʽJa już się obrobiłemʼ. — Drw. šiūruõklė ʽpęk słomy do szorowania stołu, 

ławy; ścierka; szczotka do łaźni; szczotka z twardą szczeciną do szorowania podłogiʼ. 

 šiùsteris, -io 1 p.a. gw. ʽszewcʼ (Šiùsteris vis batus siūs, taisys ʽSzewc zawsze będzie 

szył i naprawiał butyʼ) — zapoż. z nwn. Schuster m. Por. palatalny nagłos w zapoż. šiū́pelė, 

šiū́lė i šiū́rė. Por. čebatõrius, kriaũčius i šiaũčius. 

 šiū̃šai 2 p.a. m.pl. gw. ʽpara lichych butów, para kapciʼ (Nuplyšo šiūšai, nelaiko padai 

ʽZdarły się «šiūšai», odpadają podeszwyʼ). Niejasne. Tu pewnie też šiùšelis ʽlicha czapkaʼ.  

 
631 Z metatezy nr > rn. Podobnymi wariantami są skurña < *skunra (skū̃ra, zob. skùrti); šliurña < *šliunra 

(šliū̃ra, zob. šliùrti). Zob. też przypisy do skìlti I, skỹla oraz svìlti, svỹla.  
632 Por. syn. atalakaĩ, ãtbaros, núosiautos, pãbiros i šiùšvalai.  



1813 

na prawach rękopisu 

 šiùšiametis a. šiùšiamėtis 1 p.a. gw. 1. ʽskorupa, łupinaʼ, 2. ʽmarne zwierzę, marny 

owocʼ, 3. ʽłobuzʼ, 4. ʽgromada wyrostków, zgrajaʼ. War. z samogłoską łącznikową -ė-: 

šiušė́metis, šiūšė́metis ʽludzie z nizin społecznych, motłochʼ. Tu też SD <śiußiemetis> 

«chałastra» [ʽpospólstwo, motłoch, hołotaʼ, SPXVI], <śiuśiemetis> «motłoch». SD
1 

«chałastra; hultaystwo; motłoch». Złożenie z II członem -metis, -mėtis od metù, mèsti 

ʽrzucaćʼ. I człon niejasny, por. może vb. šiùšti (ALEW 1039). Z uwagi na alternowanie š̓ u z 

š̓ i (por. šiùpti/šìpti, šiùs/šìs, LD § 66) można próbować powiązania šiuš- z šyšà ʽgromada 

dzieciʼ (zob.). 

 šiùšti, šiū̃šta (*šiųšta < *šiunš-sta), šiùšo gw. 1. ʽo włosach: jeżyć sięʼ, 2. ʽwzdrygać 

się; chwytać, przenikać (o dreszczu, ciarkach)ʼ, np. Man kūnas šiū̃šta, kai pamatau kraują 

ʽCiarki przechodzą mi po ciele, kiedy widzę krewʼ, 3. ʽpękać (o skórze na dłoniach)ʼ, 4. 

ʽstrzępić się (o odzieży)ʼ, 5. ʽsprzeciwiać sięʼ, sušiùsti ʽnachmurzyć się, okazać 

niezadowolenie, rozzłościć sięʼ. Z inną budową: šiušė́ti, šiùša, -ė́jo, np. Kai pagalvoji, tai net 

plaukai šiùša ʽJak pomyślisz, to aż włosy się jeżą na głowieʼ. Czasowniki utworzone od 

interi. šiùš, šiùšt (šiùst), šiū́št (šiū́st), opisujących wrażenie zimna, mrowienia, ciarek, 

dreszczy. Por. Šaltis par kailį šiuš, šiuš, šiuš. Šiušt par kūną lyg šaltis. Šaltis per nugarą 

šiūšt, šiūšt! — Caus. šiùšinti ʽ(włosy) wichrzyć, burzyć, doprowadzać do nieładu; stroszyćʼ, 

np. Vėjas plaukus šiùšina, taršo ʽWiatr wichrzy włosyʼ. — Nomina: šiùšas a. šiušà ʽlekki 

dreszcz, ciarki; strachʼ (war. šiū̃šas, šiūšà), šiušẽlė bot. ʽprzymiotno, Erigeron; przymiotno 

ostre, Erigeron acrisʼ (war. šiuišẽlė), šiùšelis ʽlicha czapkaʼ, šiùšeros f.pl. ʽbezwartościowe 

resztki (łupiny, łuski, odpadki)ʼ, šiušùs ʽpowodujący wzdrygnięcie (o zimnie), budzący 

strach, straszny; wielkiʼ (šiušù adv. ʽstrasznieʼ), cps. šiùšvalai m.pl. ʽpoślad, gorsze ziarnoʼ 

(por. valýti; zob. šiurl̃ės s.v. šiùrti). — SO šiauš- ⇐ šiuš-: šiáuštis (zob.). — WSZ šiūš-: 

šiū́ščioti ʽwzdragać się, drżeć ze strachu; jeżyć się – o włosachʼ633, šiū́šelėti ʽdrżeć, dygotać z 

zimnaʼ, šiū́štelėti ʽ(o nagłym dreszczu) przeniknąć, przeszyćʼ, też o mocniejszym powiewie 

wiatru, šiū́šterėti ts. Tu pewnie też šiū̃šelis ʽmężczyzna o niechlujnym wyglądzie, brudny, 

nieogolonyʼ. — W wypadku wyrazu šiū̃stis ʽdreszczʼ (Šiū̃stis pareina per kūną ʽDreszcz 

przenika ciałoʼ) punktem wyjścia derywacji nie był pwk. šiūš-, lecz interi. šiū́st, šiū̃st o 

uczuciu silnego dreszczu, o jeżących się włosach, o nagłym powiewie (zimnego) wiatru. 

 šývas, -à 3 p.a., šỹvas 4 p.a. 1. ʽo maści końskiej: siwy, białoszaryʼ (Turėjo vieną šývą 

arklį, o kitą sartą ʽMiał jednego konia siwego, a drugiego bułanegoʼ), 2. gw. ʽo człowieku: 

siwowłosyʼ (syn. žìlas), 3. gw. ʽo zającu, rybie, wełnie: szaryʼ. Wraz ze stpr. sywan EV 

ʽszary, grow [grau]ʼ oraz strus. sivŭ ʽsiwy, białoszaryʼ, ros. sívyj, sch. sȋv, słń. sìv, czes. sivý, 

pol. siwy kontynuuje pbsł. *šī-u̯a-. Por. BSW 306, LEW 996, ALEW 1039, PKEŽ 4, 117. 

Rekonstrukcja pie. *ḱih1-u̯ó- (IEW 541: *ḱīu̯o- ). Alternant *ḱih1- to forma st. zanikowego 

typu saṃpras. od pie. pwk. *ḱi̯eh1- (paralela: gývas < pie. *gu̯ih3-u̯ó-). St. pełny jest 

poświadczony z jednej strony przez wed. śyāvá- ʽciemnobrązowy, gniadyʼ, aw. syāva- 

ʽczarnyʼ < pie. *ḱi̯eh1-u̯o- (por. EWAIA II, 661, Derksen 2008, 452), z drugiej strony przez lit. 

šė́mas (zob.) < pbsł. *ši̯ē-ma-. — Drw. šývis a. šỹvis ʽsiwy końʼ, šyvóji ʽsiwa kobyłaʼ. — 

N.rz. Šývinis a. Šývinė, n. łąki Šỹvė (⇒ n.rz. Pašỹvis). 

 šývė 1 p.a. przest., gw. ʽpłaski talerzʼ — zapoż. z prus.-niem. šīv (GL 128, LEW 996). 

Por. śrdn. schīve, śrwn. schībe, nwn. Scheibe f. ʽtalerz; szybaʼ. W kwestii akutu por. zapoż. 

ćýžė, skývė i týnė. Zob. też skỹvis. 

 šìžti, prs. šyžtù (*šįžtù < *šinž-stu, war. šinžù, šyžù), prt. šižaũ żm. ʽrozdrażnić się, 

zirytować się, wpaść w złośćʼ, zwykle z prvb. į-, su-; užšìžti ʽrozszaleć się – o wezbranej 

 
633 W świetle przytoczonego materiału nieuzasadniona jest pisownia z s, šiū́sčioti, stanowiona przez LKŽ XIV, 

972.  
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rzece, która występuje z brzegów i znosi mostyʼ. Caus. šìžinti ʽdrażnić (osy, pszczoły, 

dzieci), pobudzać do gniewu, wprawiać w złośćʼ (war. šýžinti). Nomen šìžė ʽbicie, lanieʼ 

(Gausi šižės ʽDostaniesz lanieʼ). Brak refleksów SE †šež-, †šiež-. Bez dobrej etymologii, 

zob. LEW 957, s.v. šaižùs. Może onomatopeiczne, por. interi. šìž, używaną przy poganianiu 

koni (Šiž tu, kumeliukai, aš tau dukart tesakysiu ʽ«Šiž» ty, kobyłko, ja tobie dwa razy nie 

będę powtarzałʼ). — Neopwk. šyž- (⇐ šyžtù): inf. šýžti a. šỹžti ʽrozdrażnić sięʼ, šýžinti 

ʽšižintiʼ, šyždùs ʽktórego łatwo rozdrażnićʼ (zakończenie -dus wymaga, by jako osnowę 

postulować zanikłe causativum na -din-, *sušyždinti ʽrozdrażnićʼ). — SO šaiž- ⇐ šiž-: šaižýti 

ʽchłostać, smagać batemʼ (por. syn. čaižýti). Nomen: šaižùs ʽzimny, ostry, przenikliwy, 

dojmujący, dokuczliwy, przykry (np. o wietrze, deszczu), chropawy, szorstki; przykry w 

obejściu, opryskliwyʼ. — Tu prawdopodobnie też pašáiža 1 p.a., pãšaiža 1 p.a. gw. 

ʽodłupany kawałek drewna, drzazga, zadraʼ (Įsivariau pašáižą į ranką ʽWbiłem sobie 

drzazgę w rękęʼ). Z innym prefiksem: atšáiža ts., por. Urbutis 2009, 239n. War. saižė ̃ʽzadra, 

drzazgaʼ (Įlindo saižė ̃rankon ʽDrzazga wbiła się w rękęʼ): przez dysymilację *š-ž z *šaižė, 

to zaś z deprefigowania formy *pašaižė. Vb. denom. šáižoti, -ju, -jau ʽo drewnie: tracić 

gładkość, łupać sięʼ (Medis pradeda šáižoti, kur pranaruota, abliuojant JU ʽPodczas 

heblowania drewno zaczyna łupać się tam, gdzie są sękowate nierównościʼ). — Wariantem 

do °šaiža (atšáiža, pašáiža) jest nazalizowana forma šą́ža, por. Bus šą́ža, kad medis šąžo[ja] 

JU ʽBędzie drzazga, gdy drzewo się łupieʼ. Dla objaśnienia šą́ža przyjmiemy praformę *šanž-

ā, powstałą na gruncie neoapofonii SZ šinž- ⇒ SP/SO *šanž-, przekształcającej osnowę 

wyodrębnioną z prs. infigowanego (por. wyżej šinžù). Paralele: brąs-à ʽurodzajʼ ⇐ bręs- 

(bręstù, brę̃sti), tams-à ʽzmierzch, mrokʼ ⇐ témsta (témti). Vb. denom. šąžóti ʽo drzazgach: 

odłupywać się podczas heblowaniaʼ. 

 škadà 2, 4 p.a. stlit., gw. ʽszkodaʼ — zapoż. ze stbłr. škoda, por. błr. škóda, -y (⇐ pol. 

szkoda ⇐ stczes. škoda ⇐ stwn. scado f.), por. SLA 216, ZS 20, LEW 996, ALEW 1039n. — 

War. iškadà ts. zawiera protetyczne i- dla rozwiązania zbitki nagłosowej šk- (por. iškalà, 

iščės̃tis, GJL I, § 340). Zob. też škãdyti, škadlỹvas i škãdnykas. — Ze śrdn. schade ze zmianą 

*ka > ku pochodzi stpr. schkūdan, skūdan ʽszkoda, Schadenʼ, por. nwn. Schaden m. (zob. 

PKEŽ 4, 126). Inaczej Trautmann 1910, 421: z pol. szkoda. Łot. skāde ʽszkodaʼ ⇐ śrdn. 

schade (Jordan 87). — Vb. denom. škadavóti ʽżałować czego/kogoʼ (Tokio nėr ko škadavót 

ʽTakiego nie ma co żałowaćʼ) ⇐ błr. škadavácь, -úju. Wsch.-lit. škadùiti, -ùju, -ùjau ts. 

bazuje na białoruskiej formie 3 sg. prs. škadúje ʽżałujeʼ. 

 škãdyti, škãdiju, škãdijau stlit., gw. ʽszkodzićʼ — zapoż. ze stbłr. škoditi, por. błr. 

škódzicь, -džu, ukr. škódyty, -džu (⇐ pol. szkodzić, -ę, vb. denom. od szkoda). — War. 

iškãdyti (m.in. MŽ, WP), užiškadyti MOP ʽzaszkodzićʼ. Zob. PAŽ 508, ALEW 1039n. Zob. też 

škadà. 

 škadlỹvas, -à 4 p.a. stlit., gw. ʽszkodliwy, przynoszący szkodę, szkodzącyʼ — zapoż. 

ze stbłr. škodlivyj, por. błr. škadlívy (SLA 216, ZS 54, LEW 996, ALEW 1039n.). Zob. też 

škadà. 

 škãdnykas 1 p.a., škãdninkas 1 p.a. stlit., gw. ʽkto powoduje, przynosi szkodę, 

szkodnikʼ, war. iškãdnykas (m.in. MŽ) — zapoż. ze stbłr. škodnikъ ʽszkodnik; wrógʼ, por. 

błr. škódnik, -a (LEW 996, ALEW 1039n.). Zob. też škadà. 

 škalà 2 p.a., gen.sg. škãlos stlit., gw. 1. ʽszkołaʼ, 2. ʽsynagogaʼ — zapoż. z błr. škóla, 

pol. szkoła (SLA 216, ZS 21, ALEW 1040; LEW 996: z pol.). SD paliekmi škalų «wystaię ze 

szkoły» [ʽporzucam naukę szkolnąʼ]. Por. łot. skuola, škuola ʽszkołaʼ ⇐ śrdn. schōle (Jordan 

88). — War. iškalà, ìškala (m.in. DP, BRB) albo uškalà, ùškala 1. ʽszkoła; szkółka 
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żydowskaʼ, 2. ʽdom modlitwy, bożnicaʼ634 – z protetycznym i- lub u- (zob. iškadà); z 

obocznym tematem: iškalia WP. Zob. też šiū́lė. — Drw. škalinis SD «żak» [ʽuczeńʼ], škalinis 

maistras SD «mistrz szkolny» (syn. mokytojas). 

 škaliavóti, škaliavóju, šlaliavójau gw. ʽmówić o kim/czym coś złego a 

nieprawdziwego, oczerniać, szkalowaćʼ — zapoż. ze stbłr. škalevati ⇐ pol. szkalować. — 

Stlit. škalavóti (škalavoja, apsūdija ir žudžia kitus DP 4788 ʽszkalują, posądzają i potępiają 

drugieʼ) ⇐ stbr. škalovati (ten błr. wariant nie ma odpowiednika w polskim materiale XVI-

XVII w.). Por. SLA 216, ZS 21, ALEW 1041. — Z innymi sufiksami: škalioti b.z.a., škalyti 

b.z.a. 

 škapà 4 p.a. gw. ʽlichy, chudy koń a. kobyła, chabetaʼ — zapoż. z błr. gw. škápa, -y, 

pol. szkapa (brak w POLŽ). War. škabà (Karvė kap škabà ʽKrowa jak szkapaʼ), m. škãpas, 

škãbas. — Drw. škãpana ʽliche zwierzę, zwł. koń; człowiek stary, wychudły, zgrzybiałyʼ, 

seneliai škapẽliai m.pl. ʽzgrzybiali staruszkowieʼ, škãpatas ʽlichy koń; zużyty przedmiotʼ, 

škãpkė c. ʽlichy koń a. kobyłaʼ. Vb. denom. pérškabti, -škambu, -škabau ʽschudnąć, 

wychudnąć – o koniu i człowiekuʼ. 

 škãplieriai 1 p.a. m.pl. ʽszkaplerz, dwa kawałki poświęconego sukna z wyszytym 

wizerunkiem Matki Boskiej, połączone ze sobą tasiemkami i noszone przez niektórych 

katolików na szyiʼ (war. škõplieriai) — forma plurale tantum przemawia za błr. škáplery 

jako źródłem zapożyczenia. Por. põteriai ⇐ błr. pácery (⇐ pol. pacierz). — Sg. škãplierius 

ʽpas płócienny wkładany przez głowę, noszony przez zakonników na habicieʼ ⇐ pol. 

szkaplerz (starsze skaplerz ⇐ śrłac. scapularium ʽczęść habitu zakonnego okrywająca piersi i 

plecyʼ). Por. LEW 996n., ZS 106, POLŽ 619n. — Drw. Škaplierìnė gw. ʽkatolickie święto 

Najświętszej Panny Szkaplerznej, przypadające 16.VII.ʼ, war. Škapliernà (zob. też LEEŽ 

283). 

 škaplỹs 4 p.a. gw. ʽprzedni ząb, siekaczʼ. Jest to wariant wyrazu kaplỹs (zob.), jedno ze 

znaczeń którego zostało przyporządkowane innowacyjnej formie z š-mobile. Por. škárka ob. 

kárka; škėb̃las ob. kėb̃las. — Drw. škãplas, -à ʽkto stracił ząbʼ, škaplỹs, -ė ̃ʽosoba z zębami 

wielkimi, krzywymi lub rzadkimi; ktoś, kto ma już mało zębówʼ, škàplius, -ė ʽktoś, kto ma 

szparę między zębamiʼ. Cps. škapl(i)adañtis ʽczłowiek, który już mało posiada zębów lub u 

którego bardzo wystają przednie zębyʼ (por. dantìs). — Neoosn. škap-: škàpkė ʽbezzębna 

staruszkaʼ, škàpkis ʽząbʼ, cps. škapadañtis, -ė ʽbezzębny człowiekʼ (por. dantìs). Por. drw. 

wsteczny stúobas ⇐ stuobrỹs. 

 škarl̃otas stlit. ʽszkarłat, barwa krwistoczerwona; tkanina szkarłatnaʼ — zapoż. z pol. 

szkarłat (⇐ śrwn. scharlāt ⇐ śrłac. scarlata). Por. POLŽ 164 (brak w LEW, ALEW). Zob. też 

šarlõtas. 

 šklãbai, -ų 2 p.a. m.pl. gw. ʽrzeczy zużyte, niepotrzebne; graty, rupiecieʼ — war. š-

mobile do *klabai; rzeczownik postwerbalny od klabė́ti m.in. ʽchwiać się, chwiejąc się 

klekotać (o zużytej części przedmiotu zrobionego z drewna)ʼ; por. klabùkas a. klabū̃kas 

ʽzużyty, bezużyteczny przedmiot, gruchot, rupiećʼ. Paralele: šklim̃pti ob. klim̃pti; šklùmpės 

ob. klùmpės. Dalsze objaśnienie s.v. klèbti. 

 šklénka 1 p.a., šklenkà 2, 4 p.a. ZTŽ, DVŽ ʽszklankaʼ, czyt. šklianka— zapoż. z błr. 

škljánka, -i (⇐ pol. szklanka). War. sklénka ZTŽ. 

 škùbti, škumbù, škumbaũ ʽchudnąć, mizernieć ze starościʼ (Škubtè suškubaĩ tu, t.y. 

 
634 Por. Jesus makina juosu Synagogosu [glosa: Iškalosu, Bažnyčiosu] BRB ʽJezus nauczał w waszych 

synagogach [szkołach, bożnicach]ʼ (ALEW 1040). 
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pasenai JU). Niejasne. 

 škùlas, -à 4 p.a. żm. 1. ʽbez rogów, bezrogi (wół, krowa, baran, koza)ʼ, 2. ʽbardzo 

krótko ostrzyżonyʼ, 3. ʽgładki (o włosach)ʼ, 4. ʽo równych brzegach, bez zdobienia (o 

tkaninie, sukni)ʼ. Niejasne. Nie przekonuje zbliżenie z syn. šmùlas w LEW 997. Może raczej 

do czas. škùlti, škùla (war. škulña), škùlo ʽźle, zbyt wolno rosnąć, marniećʼ. — Drw. škulìnis 

ʽbez rogów; bez palców – o rękawicyʼ, škulìnės pirš̃tinės f.pl. ʽrękawice bez palcówʼ. 

 šlainùs, -ì 4 p.a. gw. ʽpochyły, spadzistyʼ, drw. atšlaĩnė ʽzbocze góryʼ, atšlaĩnis 

ʽprzybudówka; boczny pokójʼ. Odpowiednik łot. slains ʽchwiejny, ruchomyʼ, (slàins purvs 

ʽtrzęsawiskoʼ). Pb. *šlai-n, drw. na SO šlai- ⇐ *šlei, zob. šlejúos, šliẽtis m.in. ʽprzechylać 

sięʼ. Transponat ie. *ḱloi̯-n, por. stir. clóin, clóen ʽukośny, krzywy, zezowatyʼ, stisl. hleinn 

ʽturnia skalnaʼ. Osobno zob. šlaĩtas. 

 šlaistýtis, šlaistaũs, šlaisčiaũs 1. ʽsłaniać się ze zmęczenia, zataczać sięʼ, 2. ʽobijać się 

bez zajęcia, wałęsać sięʼ, 3. ʽtulić się, łasić się (o kocie)ʼ, 4. ʽzalecać się do dziewczątʼ — 

frequentativum z suf. -sty- i SO šlai- ⇐ *šlei̯-, por. šlejúos, šliẽtis m.in. ʽprzechylać sięʼ. 

War. z insercją k: šlaikstýtis. Odpowiednik łot. slàistît, -u, -ĩju ʽpodnosić do góry, rozciągać, 

wyciągaćʼ, refl. ʽlenić się, obijać się bez zajęciaʼ, z insercją k: slaikstîtiês ʽpowoli sunąć, z 

trudem się poruszać po przebytej chorobieʼ. — Neoosn. šlaist-: šlaistū̃nas ʽobibok, 

włóczęgaʼ (por. bastýtis ⇒ bastū̃nas), por. łot. slàists ʽobibok, bumelantʼ.  

 šlaĩtas 2, 4 p.a. 1. ʽzbocze góry, stok, pochyłośćʼ, 2. ʽbrzeg rzeki, urwisty brzegʼ (Statūs 

Armenos šlaitaĩ ʽBrzegi [rzeki] Armena są urwisteʼ), 3. ʽstok porośnięty lasemʼ (Kožna 

atkalnė su mišku vadinas šlaĩtas JU ʽKażde zalesione zbocze nazywa się «šlaitas»ʼ), 4. 

ʽkawałek ziemi na równinieʼ, šlaĩtė ʽdolina, kotlinaʼ — dewerbalne rzeczowniki z suf. -t- i 

SO šlai- ⇐ *šlei-, por. šlejúos, šliẽtis m.in. ʽprzechylać sięʼ. Nie można wykluczyć derywacji 

postwerbalnej od zanikłego iter. *šlajyti (por. typ maĩštas ⇐ maišýti; rãštas ⇐ rašýti) albo 

*šlajoti (por. ãtvajas ⇐ vajóti). Z nieco inną budową: ãtšlaitė a. atšlaĩtė ʽzbocze, stok; 

stromy brzeg w wodzieʼ (war. atšleĩtė), atšlaitỹs ʽrównina pod górą, zarosła lasemʼ, ìššlaitė 

a. ýššlaitė ʽprzełęczʼ, pašlaĩtė ʽmiejsce spadzisteʼ, šlaĩtė ʽwąwóz, jarʼ. Osobno zob. šlainùs. 

— Tu też šlaĩtė zool. ʽpłaszczka, Raja L.ʼ – neologizm kalkujący 1. ros. skat, -a ʽpochyłość, 

spad dachu, stok, zbocze; pochylnia statkuʼ, 2. ros. skat, -a zool. ʽpłaszczkaʼ (zapoż. z norw. 

skata, gw. skat), zob. Urbutis, Balt XXXIII:1, 1998, 80. — Drw. šlaitìnis ʽrosnący na 

stokachʼ, cps. ùbašlaitė (zob. ùblas). — N.m. Šlaĩtai 4x, Šlaĩtkalnis, n.rz. Šlaĩtas 2x, Šlaĩto 

ùpė, n.jez. Šlaĩtežeris, Ežerė́tšlaitis (zam. *Ežer-atšlaitis, por. wyżej ãtšlaitė). — War. z ui: 

šluĩtas ʽudo, biodro; goleńʼ (por. luĩtas ob. laĩtas; puĩšos ob. paĩšos; rùišis ob. ráišis). Būga, 

RR II, 263 uważał ui za refleks SZ do ai (pie. *oi̯); tego nie da się podtrzymać. Zdaniem 

Stanga, Studi baltici 3, 1933, 167n. dyftong ui jest nacechowaniem wyrazów oznaczających 

pewien defekt fizyczny lub moralny. LEW 1010 powiązał šluĩtas z łot. sluĩnas f.pl. ʽnogi 

ludzi a. zwierzątʼ (sluinât ʽiść powłócząc nogamiʼ, sluînât ʽchodzić niezgrabnieʼ). 

 šlãjos, -ų 2 p.a. f.pl. 1. ʽduże, zwykle dwudyszlowe sanie robocze, używane do 

wywozu drzewa z lasuʼ (Sutaisyk šlajàs, reiks rąstus vežti ʽPrzygotuj «šlajos», trzeba będzie 

wozić kłodyʼ), 2. ʽmałe sanie do przewożenia bronyʼ. War. šlãjai, šlãjės, rzadko sg. šlajà 2 

p.a. ʽsanieʼ. Są to formacje dewerbalne na SO šlaj- od šlej- jak w prs. šlejúos ʽopieram się; 

pochylam sięʼ, zob. šliẽtis. Znacz. etym. ʽpłozyʼ ⇐ ʽto, na czym wspiera się ciężar, ładunekʼ. 

— Zapoż. litewskie w pol. przest. szłaje, -ów ʽsanie parokonne z dyszlem, o bardzo grubych 

płozach kutychʼ (SW VI, 636). Zob. też LEW 998, ALEW 1041. — Odpowiednik stpr. slayo 

EV ʽsanie, Slete [Schlitten]ʼ, obok slayan EV ʽpłoza u sań, Sletekuffe [Schlittenkufe]ʼ 

(Trautmann 1910, 431). Endzelīns 1943, 250 oznaczył slayo jako formę nom.pl. rodzaju 

nijakiego (ze znakiem zapytania). PKEŽ 4, 126 zinterpretował slayo jako collectivum *slajā o 
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znacz. ʽpłozyʼ. NB. Wbrew PKEŽ, l.c. nie należy tu lit. šlajaĩ ʽszlejeʼ, bo jest to gw. wariant 

zapoż. šlejaĩ ʽszleje, uprzążʼ (zob. šlejà). — Zdrob. šlajẽlės, šlajìkės, šlajùkai, šlajùkės 

ʽsankiʼ. Zapoż. litewskie w pol. przest. szłajki, -ów ʽmałe sanki do lekkiej jazdyʼ (SW VI, 

636). — Niejasny pozostaje war. šlãžos ʽsanie roboczeʼ (nasuwa się porównanie ze šlèžti 

ʽmoknąć, błocić sięʼ).  

 šlãjus, -aus 2 p.a. ʽsłońʼ — neologizm utworzony od osnowy czasownikowej šlai- jak 

w šlaistýtis m.in. ʽsłaniać się ze zmęczeniaʼ ⇐ šliẽtis ʽprzechylać się, chylić się na stronęʼ, 

prawdopodobnie nie bez wpływu wyrazów pol. słoń i ros. slon, które były na gruncie 

etymologii ludowej kojarzone z czas. pol. słaniać się ʽiść krokiem niepewnym, chwiejnymʼ i 

ros. slonjátьsja ʽsłaniać sięʼ, prislonítьsja ʽprzystawić sięʼ, zaslonítь ʽosłonićʼ. 

Etymologicznym znaczeniem šlãjus byłoby ʽzwierzę słaniające się, poruszające się 

chwiejnym krokiemʼ (Skardžius, RR 4, 691). Por. šlajùs arklỹs ʽkoń trudny do prowadzenia, 

narowistyʼ. Zob. Būga, RR II, 317 i 574, LEW 998. — Neologizmem jest też dramblỹs (zob. 

dramb-). NB. W SD s.v. słoń, elephas, elephantus figuruje odpowiednik lit. elefantas. 

 šlãkas 4 p.a. 1. ʽkropla, spora kroplaʼ, 2. ʽcętka, plama w sierści zwierzęcia, cętka na 

rybiej skórzeʼ, 3. ʽpieg na skórze człowiekaʼ, 4. przen. ʽtrochę, nieco, odrobinęʼ (nė šlãko ʽani 

trochęʼ). SD: šlakas «kapka, kropla», pl. šlakai «piega» (syn. margai), šlakai puola iš dungčio 

«kapie z dachu». Z innym sufiksem: łot. slaka ʽkroplaʼ. Dwuznaczne: albo nomen prymarne 

na SO šlak- ⇐ šlek- (por. šlėk̃ti ʽpolewać, kropićʼ) albo sb. postvb. do šlakýti ʽkropić, 

skrapiaćʼ (zob.). Podobna niejasność dotyczy syn. tãškas. Zob. też ALEW 1042. — Vb. 

denom.: šlakúoti ʽrobić plamy, kropki, nakrapiać; skrapiać tkaninę podczas tkaniaʼ, ⇒ 

šlakúotas ʽpokryty piegami, piegowaty; cętkowanyʼ (DP ʽkropistyʼ), ⇒ šlakúota vištà ʽkura o 

nakrapianych piórachʼ, skąd przez substantywizację i metatonię šlakuõtė (zob. GJL II, § 428), 

war. šlakùtė. 

 šlakỹs 4 p.a., šlãkis 2 p.a. ʽtroć wędrowna, Salmo truttaʼ (Šlakis labai panašus į 

paprastą lašišą ʽTroć jest bardzo podobna do łososiaʼ) — dwuznaczne: albo drw. 

postwerbalny od šlakýti (zob.), albo drw. denominalny od šlãkas ʽcętka na rybiej skórzeʼ; 

znacz. etym. ʽryba ubarwiona, cętkowana, nakrapiana, pstraʼ. Paralela: psł. *pĭstrǫgŭ ʽpstrągʼ 

⇐ psł. *pĭstrŭ ʽpstryʼ (por. Boryś 501, s.v. pstrąg). Zob. też šalvìs. 

 šlakýti, šlakaũ, šlakiaũ przest. ʽkropić, skrapiać, pryskaćʼ, apšlakyti DP ʽpokropićʼ — 

iterativum z suf. -y- i SO šlak- ⇐ šlek-, por. šlėk̃ti ʽpolewać wodą, kropićʼ. Odpowiednik łot. 

slacît, -ku, -cĩju ts., też ʽdrobno padać – o mżawceʼ. Paralele apofoniczne: slapýti ⇐ slėp̃ti; 

raškýti ⇐ rėk̃šti; taškýti ⇐ tėk̃šti. Drw. šlakýtas ʽnakrapiany, cętkowanyʼ, taškais margais 

pašlakytas, pažymėtas SD «nakrapiany farbą». — Z innymi sufiksami: šlakė́ti, šlãka, -ė́jo 

ʽciec ciurkiem, kapaćʼ, šlãkinti ʽkropić, skrapiaćʼ, šlaknóti ʽsiąpić, mżyćʼ (syn. šlapnóti, 

lynóti), šlakstýti ʽkropić, zwilżać; lać po trochu, rozlewaćʼ, war. šlakštýti, refl. šlakstýtis 

ʽprzelewać się poza brzegi naczyniaʼ (por. łot. slakstît ʽkropićʼ). — Neoosn. šlaksč̓ - (⇐ 

šlaksčiaũ): šlaksčióti ʽlać po trochu, lać po kropliʼ, war. šlakščióti ʽkropić – o deszczuʼ. 

Neoosn. šlakst-: šlakstinė́ti ʽskrapiać, zwilżać, polewać wodąʼ. — Neoosn. šlaksty-: 

šlakstyklà ʽnaczynie do wody święconej, kropielnicaʼ, šlakstỹklė ʽkropidłoʼ (por. pustỹklė, 

šaudỹklė), šlakstýtuvas ts. — Postverbalia: šlãkas (zob.), šlakỹs (zob.). 

 šlãmas 2 p.a. ʽszlam, rzadki muł na dnie wódʼ — zapoż. z prus.-niem. šlam (GL 128, 

LEW 998), por. nwn. Schlamm m. ʽszlam, muł, błotoʼ. — War. šliãmas/šlẽmas to nie 

obocznik šlãmas (jak chciał LEW, l.c.), lecz zapoż. z polskiego, por. szlam, ślam od XVI w. 

⇐ nwn. Schlamm (WDLP, s.v. szlam; pominięte w POLŽ). Vb. denom. šlemúoti = /šľamuoti/ 

ʽszlamować (staw, sadzawkę, rów), oczyszczać z mułu, ze szlamuʼ ⇐ pol. szlamować.  

 šlamė́ti, šlãma, šlamė́jo ʽszeleścić, cicho trzeszczeć, szumiećʼ, šlãminti ʽo wietrze: 
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powodować szelestʼ — czasownik na -ė- od dźwiękonaśladowczej osnowy šlam-, por. 

wykrz. šlámš(t), šlam̃š(t) oraz šlamì-šlamì, šlàmu-šlàmu lub šlamù-šlamù. Zob. też šlam̃šti. 

— Drw. šlãmas ʽśmieć; rzecz niepotrzebna, rupieć, gratʼ, šlãmai m.pl. 1. ʽresztki siana lub 

słomy, źdźbła, paprochy, gałązki, chrust; śmieciʼ (war. žlãmai), 2. ʽziarno zanieczyszczone, 

gorszego gatunku, pośladʼ, šlamesỹs ʽszelest, cichy szmerʼ. — Tu też pašlamai, pašlemai 

m.pl. ʽśmieciʼ (⇒ pašlemėk̃as a. pašlamėk̃as ʽbezwartościowy człowiek, hultaj, wyrzutekʼ, 

pašlamañtas ts., znacz. etym. ʽśmiecie ludzkieʼ). 

 šlam̃šti, šlamščiù, šlamščiaũ 1. ʽszumieć – o drzewach, liściach, zbożu, wietrzeʼ (war. 

šlem̃šti), 2. ʽbyć zajętym, pogrążonym w pracyʼ, 3. ʽiść z trudem, ledwie wlec nogi za sobąʼ, 

4. ʽgryźć pokarm szczękami, żreć (trawę, siano) chciwie, pełną gębą; jeść chciwie, wcinać, 

wtrajaćʼ (war. šlem̃šti, šlem̃žti), 5. ʽzagarniać, zabierać, chapaćʼ, sušlam̃šti ʽznosić (ubranie); 

złożyć byle jak; zagarnąć czyjąś własnośćʼ. Podstawą tego paradygmatu jest wykrz. šlámšt, 

šlam̃št, opisujący szelest spowodowany przez wiatr albo ruch człowieka. Drw. šlam̃štai m.pl. 

ʽśmieci, źdźbła, słomki, paprochy, odpadki; plewy, pośladʼ. Zob. też šlamė́ti. 

 šlañkas ob. šluñkas 2 p.a., šlánkas ob. šlùnkas 1 p.a. gw. 1. ʽczęść ciała, członek ciała, 

zwykle kończynaʼ, 2. ʽczęść krosienʼ, 3. ʽogniwo łańcuchaʼ, 4. ʽkawałek czegoʼ, 5. ʽczłonek 

organizacjiʼ — ze zmiany člañkas, čluñkas, co zapożyczone ze stbłr. člonokъ, člunokъ ⇐ 

pol. członek, -nka. Zastępstwo obcej grupy nagłosowej tšl- przez lit. šl- ma paralelę w šmùtas 

ʽbłazenʼ < *čmutas. Zob. też LEW 999. 

 šlapà adv. gw. ʽo chodzie konia: szybkim stępemʼ. Zleksykalizowana forma instr.sg. od 

sb. *šlapā ʽstęp, najpowolniejszy, miarowy chód koniaʼ. Por. slaptà adv. ʽpo kryjomuʼ : 

slaptà, -õs ʽkryjówka; tajemnicaʼ oraz risčià adv. ʽkłusemʼ; šúoliais adv. ʽcwałem, galopemʼ : 

šúolis ʽskokʼ (por. GJL III, §§ 631, 633). Pwk. šlap- jest alternantem na SO do šlep- jak w 

czas. šlepsė́ti ʽczłapać, iść powolnym krokiem, iść z trudem wlokąc nogiʼ (zob.). — Drw. 

šlapõkas ʽkoń biegnący szybkim stępemʼ. 

 šlãpias, -ià 4 p.a. ʽmokry, zmoczony, namokniętyʼ. SD
1 «mokry» (syn. sumirkįs), SD 

«iłowaty» [ʽmający konsystencję iłu, błotnistyʼ] (syn. drėgnus), «mokry». Z innym tematem: 

šlapùs, -ì 4 p.a. Odpowiednik łot. slapjš ʽmokryʼ. Do porównania ie. wciąga się z jednej 

strony gr. κλεπ- w glosie κλέπας·νοτερόν Hes. [ʽmokrośćʼ] (por. BSW 306, LEW 999n., ALEW 

1042), z drugiej strony stir. clúain m. ʽłąkaʼ, stwalij. clun ts., galij. n.m. Clunia, < pcelt. 

*klou̯ni- < pie. *ḱlop-ni- (Matasović 209), ale to bardzo wątłe świadectwo. Języki bałtyckie 

nie pokazują refleksów apofonicznych, które by alternowały z šlap-. Niewykluczone, że 

mamy tu do czynienia z osnową onomatopeiczną šlap, šlep, por. pochodne czas. šlapóti 

ʽbrnąć po błocie, bagnieʼ, šlapšnóti ʽczłapać w błocieʼ, šlepóti ʽbrnąć z trudem (o koniu na 

błotnistym szlaku)ʼ. Dalej por. wykrzykniki šlàpt i šlèpt, šlàpš, šlàpšt i jako paralele – pol. 

chlapać ʽmoczyćʼ ⇐ chlap; chlupać ʽprzelewać się z charakterystycznym odgłosemʼ ⇐ 

chlup i chlustać ʽgwałtownie lać, wylewać cośʼ ⇐ chlust (zob. Boryś 59, 61). — Vb. denom. 

šlàpti (zob.), šlapė́ti, -ja, -jo ʽmoknąć (np. o sianie na łące); być mokrymʼ, įšlapė́ti nasiąkać 

wilgocią – o ubraniuʼ (por. łot. slapêt ʽmoczyćʼ), šlãpinti (zob.), šlapiúoti ʽnabierać wilgoci, 

nasiąkać wilgocią (o ścianie, murze, łące); potnieć (o ścianach kuchni, o nodze w bucie); 

ciec, ściekać (o żywicy)ʼ, šlapnóti ʽmżyć, siąpićʼ (syn. šlaknóti), šlapóti ʽchodzić po błocie, 

mokradleʼ. Na frq. *šlapstyti ʽzalewać wodąʼ wskazuje postwerbalny drw. pašlapstė b.z.a. 

ʽpowódźʼ (Didelės šiuosmet pas mus buvo pašlapstės ʽWielkie podtopienia były u nas w tym 

rokuʼ), por. pašlúostė ⇐ šlúostyti oraz klõstė ⇐ klóstyti i smaĩgstė ⇐ smaigstýti. — Drw. 

nominalne: šlapà ʽdeszczowa pogoda, słotaʼ, šlãpalas ʽciecz, mocz, urynaʼ, šlãpė ʽpodmokła 

łąka, podmokła rolaʼ, šlãpie żm. adv. ʽ(w czasie) gdy jest mokro, gdy pada deszczʼ, šlapimas 

SD «mokrość», šlapėk̃as ʽmokre, zawilgłe polanoʼ (por. smalėk̃as), šlàpkus ʽktoś na wskroś 

przemokniętyʼ, šlapnà ʽpijakʼ, šlapókas ʽdość mokry, mokrawy, np. o drodze, lesieʼ, 
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šlapókšnis ʽmokra łąkaʼ, šlapū̃kas ʽmokre drewno na opałʼ, šlapū́kšnis ʽmiejsce podmokłeʼ, 

šlapuma SD «mokrzyny, mokre mieysca» (por. łot. slapjums ʽwilgoćʼ). Cps. šlãpdraba 

ʽplucha, deszcz ze śniegiemʼ : łot. sla(p)drabs (por. drabà), šlãpdriba ts. (por. drìbti), 

šlãpgaris ʽgęsta para, np. w łaźniʼ (por. gãras), šlapiagalṽis ʽczłowiek tępy, ciężko myślący, 

matołʼ, šlapýmetis ʽpora dżdżysta, słotaʼ, por. mẽtas (Šlapýmetis suėda visą darbýmetį 

ʽDżdżysta pogoda niweczy [dosł. ʽzżeraʼ] całą robotęʼ), šlapjùrgis, rzadziej šlapùs Jùrgis 

ʽdeszcz i zimno w dzień św. Jerzego, 23.IV.ʼ, dosł. ʽmokry Jerzyʼ (por. imię Jùrgis ʽJerzyʼ), 

przenośnie też ʽpijakʼ oraz ʽniezdara, niedołęgaʼ; šlap.pjū́tė ʽżniwa w deszczuʼ (por. pjū-C), 

šlaptrydà 1. ʽrozwolnienie, biegunkaʼ (por. tríesti), 2. ʽkto użala się, biadoliʼ, 3. ʽczłowiek 

roztargniony, roztrzepanyʼ. — Do šlãpdraba nawiązuje pod względem znaczeniowym psł. 

*slota < pbsł. *šlap-tā- (?) ʽniepogoda, pora dżdżysta, słotaʼ. Por. sch. slȍta ʽmżawka ze 

śniegiemʼ, rcs. slota ʽplucha, niepogodaʼ, ros. gw. slotá ʽdeszcz ze śniegiemʼ, czes. slota 

ʽniepogoda, gradobicieʼ, pol. słota ʽniepogoda, długotrwały deszcz, szarugaʼ. Zob. np. Boryś 

559, który zestawia psł. *slota z lit. šlapà ʽdeszczowa pogodaʼ. — N.m. Šlãpės 4x, Šlapiaĩ, 

Šlãpios 2x, Šlapẽliai, cps. Šlapãbalė, Šlapãberžė, Šlãpgirė, Šlãpiašilis, Šlãpšilė (por. Saũšilis 

s.v. šìlas). — WSO šlop- < *šlāp-: šlopmė ̃ʽmokry grunt, miejsce mokre na łące, mokrośćʼ 

(por. plotmė ̃⇐ platùs), rzadziej šlõpė ts. 

 šlãpinti, šlãpinu, šlãpinau 1. ʽmoczyć, wilżyć, czynić mokrym, polewać wodą; zalewać 

(pola, łąki) – o deszczuʼ (por. łot. slapinât), 2. ʽzamaczać, np. tkaninęʼ, 3. ʽoddawać moczʼ, 

4. ʽdawać pić, poićʼ, pašlãpinti ʽzmoczyć; okrasić jedzenieʼ, intr. ʽpopadać – o przelotnym 

deszczuʼ, SD pašlapinu «namaczam co» (syn. pamirkstu) — dwuznaczne: 1° vb. 

denominativum na -in- od adi. šlãpias ʽmokryʼ (zob.), 2° vb. causativum na -in- od intr. 

šlàpti ʽmoknąćʼ (zob.). Refl. šlãpintis ʽmoczyć się, mimowolnie oddawać moczʼ, išsišlãpinti 

ʽoddać mocz, wysikać sięʼ, nusi-, susi- ʽzsikać się, zmoczyć sięʼ. — Drw. šlapìnimas 

ʽoddawanie moczu, urynowanieʼ, SD «vryna, mocz». 

 šlàpti, šlampù, šlapaũ ʽstawać się mokrym, moknąć, moczyć się (stojąc na deszczu); 

pocić się, oblewać się potemʼ. SD <szłumpu> «moczę się» (syn. žlungu), «moknę na 

deszczu» (syn. sumirkstu), sušlumpu SD
1 «moknę»635 — prs. denominativum urobione 

infiksem nosowym od osnowy šlap- pochodzenia onomatopeicznego (zob. šlãpias). 

Odpowiednik łot. slapt, sluopu (*šlampō), slapu ʽstawać się mokrymʼ. Cps. įšlàpti 

ʽnamoknąć, nabrać wody, wilgociʼ, przen. ʽupić sięʼ (por. aptuĩsti s.v. tuĩsti), péršlapti 

ʽprzemoknąćʼ, tr. ʽprzepuszczać wodę, wilgoćʼ (Oda prasta, péršlampa ʽLicha skóra, 

przepuszcza wodęʼ), sušlàpti ʽprzemoknąć na deszczu, zmoknąć do nitki; rozmoknąć (o 

drodze)ʼ, tr. ʽprzemoczyć sobie buty/nogiʼ. Caus. pašlapdýti ʽnamoczyć, zamoczyć coś; 

skropić wodąʼ, refl. šlapdýtis ʽmoczyć się w nocy (o dziecku)ʼ. — War. udźwięczniony 

*šlambù, *šlabaũ pozostawił ślad w gw. apšlèbti, àpšlembu, àpšlebau ʽupić sięʼ (šlapnà c. 

ʽpijakʼ). Por. klumbù, klubaũ obok klumpù, klupaũ. Zob. LEW 1000, s.v. šlãpias. 

 šlapuksnė (-ū-?) b.z.a. przest. ʽrodzaj gleby: bielica, glina z piaskiemʼ (Miežinis) — 

zapoż. z łot. slapuksnis, slapūksnis, zob. Urbutis 2009, 288. 

 šlaunìs, -iẽs 4 p.a. f., pl. šlaũnys 1. ʽgórna część nogi, udoʼ, SD «ud, udziec», 2. 

ʽzewnętrzna strona udaʼ (Nuo kelių ligi kirkšnių iš oro šlaũnys, o iš vidaus rietai vadinas JU 

ʽOd kolan do pachwin [patrząc] z zewnątrz [są] uda, a od wewnątrz – rietaiʼ), 3. przen. 

ʽgniazdo dyszlaʼ (Dyselis įsideda į šlaunìs), 4. przen. ʽrozwora, drąg łączący przednią i tylną 

część podwozia w wozie konnymʼ, 5. przen. ʽboczna strona krosienʼ. Pl. šlaũnys 1. ʽudaʼ, 2. 

ʽlędźwie, krzyżʼ, 3. ʽpas, taliaʼ. Z obocznym tematem: šlaunė ̃4 p.a. Formant -ni- jak w kulnìs 

 
635 LEW 1007 niesłusznie zaliczył SD <szłumpu> do czas. šliùpti, šliumpù ʽupijać sięʼ. Ten ostatni jest 

derywatem od wykrzyknika (zob.) i prawdopodobnie nie jest spokrewniony ze šlãpias. 
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ʽpiętaʼ, šaknìs ʽkorzeńʼ (zob. GJL II, § 291). Odpowiedniki bałtyckie: łot. slaũna, slaûne2 

ʽbiodroʼ lub slauns ts., stpr. slaunis EV ʽudo, Dy [Oberschenkel]ʼ. Pb. *šlau-ni-. Ma 

dokładny odpowiednik słowotwórczy w pie. nazwie ʽlędźwi, pośladkówʼ, por. stisl. hlaun n. 

ʽpośladekʼ, sti. śróṇi- f. ts. (⇒ śroṇá-, śloṇá- ʽkulawyʼ), aw. sraoni- f. ʽpośladekʼ, łac. clūnis, 

-is f. ʽzad u zwierząt; pośladek, udziecʼ, śrwalij. clun f. ʽudoʼ, bret. klun f. ʽpośladekʼ, < pie. 

*ḱlou̯-ni-. Zob. IEW 607n., Mayrhofer 1986, 173, BSW 306, Specht 1944, 162, LEW 1000, de 

Vaan 123, ALEW 1042n. (pominięte w NIL). Refleksy SE *ḱleu̯- (lit. *šliau-), ani SZ *ḱlu- 

(lit. *šliu-) nie zostały poświadczone. — Zapoż. litewskie w błr. gw. šlúnne a. šlúnьja 

ʽwnętrznościʼ, šlunnja, šlunьja ʽtyłek, zadʼ, ros. smol. šlúnьja ʽwnętrznościʼ (Dobrovolьskij 

1004), ukr. przest. šlunki pl. ʽwnętrzności zabitego zwierzęciaʼ, gw. ʽżołądekʼ (Laučjute 41). 

Zob. też Urbutis, Balt V:2, 1969, 156 = Urbutis 2009, 392. — Drw. šlaunẽlė a. šlaunìkė 

ʽrozworaʼ, šlaunìngas ʽ mający grube udaʼ, cps. šlaunìkaulis ʽkość udowaʼ (por. káulas). — 

N.m. Šlauniaĩ, Pãšlaunis. N.rz. Šlaunìs 2x.  

 šlav-: neopierwiastek wyodrębniony ze šlaviaũ, formy prt. do šlúoti ʽzamiataćʼ (zob.). 

Paralele: av- ⇐ aviaũ; dav- ⇐ daviaũ. Drw. šlavinė́ti ʽzmiatać po troszeʼ, šlavióti ʽzamiataćʼ 

(por. davióti). Nomina: atãšlavos f.pl. ʽresztki, zmiotki po wianiu zboża, zwł. gorsze ziarno, 

plewyʼ (znacz. etym. ʽto, co odmiecionoʼ), atšlavìmas ʽpodwórze, dziedziniecʼ (znacz. etym. 

ʽmiejsce, gdzie się wieje zbożeʼ), atšlavos f.pl. stlit. ʽzmiotkiʼ, ìššlavos f.pl. ʽśmiecieʼ, SD 

<iźßlawas> «śmieci», núošlavos f.pl. ʽzmieciny, śmiecie; odwiewki zbożaʼ, są́šlavos f.pl. ts. 

(m.in. BRB), war. šą́šlavos ʽzmieciny, śmiecieʼ636 (⇒ sąšlavýnas a. šąšlavýnas ʽśmietnik; 

kupa śmieciʼ637), war. sáišlavos f.pl. ʽzmiotkiʼ (por. wtórny dyftong w sáispara < są́spara), 

šlavė́jas a. šlavìkas ʽzamiataczʼ, šlavìmas ʽzamiatanie, podmiatanieʼ, šlavýnas ʽśmietnikʼ, 

šlaviniaĩ m.pl. ʽzmieciny, śmiecieʼ. Cps. klaĩmašlavė ʽmiotła do zamiatania klepiskaʼ (por. 

klojìmas). Por. łot. slàumi a. slaũmi m.pl. ʽzmieciny, śmiecieʼ – ze *slavumi przez kontrakcję. 

— N.rz. Šlavė,̃ Šlavantà (por. Alantà), n.jez. Šlavañtas (por. Ãlantas), Šlavìnas, Ãpšlavas, 

cps. Šlavinãgalis.  

 šlavė ̃ 4 p.a., šlãvė 2 p.a. gw. ʽcześć, chwała; dobre imię, reputacjaʼ. Synonim szerzej 

rozpowszechnionego sb. šlovė ̃ (zob.). Odpowiednik łot. slava a. slave ʽpogłoska, plotka; 

reputacja, dobra opinia, sława, chwałaʼ. — Vb. denom. šlãvinti stlit. ʽsławić (imię Boże), 

błogosławićʼ. Por. łot. slavinât ʽchwalić, wychwalaćʼ, slavêt, -ẽju ʽchwalićʼ. — Sekwencja -

av- wywodzi się z pbsł. -au̯- < *-ou̯-, to zaś ze zmiany pie. *-eu̯- przez asymilację 

antycypacyjną. Por. formę praesentis scs. slovǫ (sluti) ʽbyć znanym, uchodzić za, nazywać 

sięʼ, strus. slovu ts., czes. slovu (slouti) ʽnazywać sięʼ, stpol. 3 sg. słowie, 3 pl. słową (inf. 

słuć) ʽzwać się, nazywać się, być nazywanymʼ, też tr. ʽnazywaćʼ, < pbsł. *šlau̯ō < pie. *ḱleu̯-

e- (BSW 307, LIV
2 334). Do niej nawiązuje – jak się zdaje – łot. slavêt, -u, -ẽju ʽ(o plotce) 

rozchodzić się, szerzyć się; słynąć, stawać się znanymʼ, drw. na -ē- od neopwk. slav- ⇐ slavu 

(brak wzmianki o formie łot. w LIV
2 334). — Rzeczowniki litewsko-łotewskie mimo 

wtórnego sufiksu samogłoskowego korespondują ze scs. slovo, slov-es-e n. ʽλογος, słowo, 

mowa, wypowiedźʼ < pbsł. *šlau̯-as- n. (czes. dobré slovo ʽdobre imięʼ, zlé slovo ʽwstyd, 

hańbaʼ). Odpowiednik ie. w postaci osnowy na SE z suf. -es-/-os-: gr. hom. κλέος, gen.sg. 

κλέους n. ʽpogłoska, wieść; rozgłos, sława, dobre imięʼ, wed. śrávas- n. ʽrozgłos, sława, 

poważanieʼ, aw. srauuō ʽsłowo, wyrazʼ < pie. *ḱleu̯-os-/*ḱleu̯-es- (BSW 308, IEW 606). — 

Verba denominativa lit. šlãvinti i łot. slavinât można zestawiać ze scs. °sloviti ⇐ slovo: 

blagosloviti ʽbłogosławićʼ, bogosloviti ʽmówić o Bogu, chwalić Bogaʼ, zŭlosloviti ʽkląć, 

 
636 Co do asymilacji s-š > š-š por. z jednej strony šušálti < su-šálti ʽzmarznąćʼ; šū́šolis ʽzmarznięte łajno końskieʼ 

< *sū-šolis; pašišìldyti < pa-si-šìldyti ʽogrzać się; odgrzać sobie (jedzenie)ʼ, z drugiej strony — izolowane 

wyrazy šešì, šẽšuras.  
637 Przez metatezę l powstał z šą́šlavos war. šlą́šavos, z kolei ze skrzyżowania dwu ostatnich war. šlą́šlavos.  
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przeklinaćʼ. — Tylko w jęz. łotewskim utrzymały się refleksy SZ pb. *šlu- < pie. *ḱlu-, por. 

sludêt, slud, sludẽja ʽ(o pogłosce) szerzyć się, rozchodzić sięʼ, caus. sludinât ʽogłaszać, 

zawiadamiaćʼ (Karulis II, 232n.). Por. gr. κλυτός ʽsłynnyʼ, łac. inclutus ʽsławny, znanyʼ, sti. 

śrutáḥ ʽsłyszany, o którym słyszanoʼ. — WSZ *šlū-C: łot. slūt ʽ(o pogłosce) szerzyć się, 

stawać się wiadomymʼ. Przez analogię do pwk. seṭowych na mocy proporcji bū-C : buv-V = 

slū-C : x ustalił się allomorf antewokaliczny sluv-, widoczny w formie 3 os. prt. sluva. Dalej 

por. drw. sluvêt, sluv, sluvēja ʽszerzyć się – o pogłosceʼ638. WSZ *šlū- jest poświadczony 

również w słowiańskim, por. ros. slytь, slyvú ʽsłynąć (jako ktoś), uchodzić (za kogoś)ʼ obok 

pol. zasłynąć ʽdać się słyszeć, zyskać rozgłosʼ < *sly-nǫ-ti. Por. ros. plytь, plyvú ʽpłynąćʼ 

obok pol. popłynąć < *ply-nǫ-ti ʽzacząć płynąćʼ. — Reanaliza formy prt. jako slu-va 

otworzyła następnie drogę nowemu prs. na -i̯a-: *slu-ja, gw. sluju (por. prs. skuju przy skuvu, 

skũt ʽgolićʼ; prs. šuju przy šuvu, šũt ʽszyćʼ).  

 šlechetnas, -a stlit. ʽszlachetnego rodu, szlachetnyʼ (DP), czyt. šliachetnas — zapoż. ze 

stbłr. šljaxetnyj, šljaxėtnyj (⇐ pol. szlachetny). SLA 216: wprost z pol. — Wsch.-lit. šlekẽtnas 

ʽszlachecki, pańskiʼ ⇐ pol. szlachetny (ZS 56). 

 šlechtičius, -iaus stlit. ʽpan, szlachcic, bojarʼ (BRB), šlekčičius ʽszlachcicʼ (DP, tu 

pisane też <szlach°>) — zapoż. ze stbłr. šljaxtičъ, šljaxticъ (šljaxcicъ), por. błr. šljáxcic, -a 

hist. ʽpolski szlachcicʼ (⇐ pol. szlachcic). Por. SLA 216, TSBM. Akcent padał zapewne na 

sylabę początkową: šlẽch-, šlẽk-, fonologizacja: /šľax-/, /šľak-/. NB. W odróżnieniu od LKŽ 

XIV, 1032, dającego zapisy z -e-, w LEW 1000 (s.v. šlėchetnas) figurują formy z ė: 

šlėchtičius, šlėkčičius (tak już w SLA 216). Osobno zob. šlėkčiankà, šlėktà, šlėktū̃nas. 

 šlėd̃ės 2 p.a. f.pl. gw. ʽsanieʼ (Atvažiavo tėvas su šlėd̃ėms, su poru arklių ʽPrzyjechał 

ojciec sańmi, parą koniʼ), war. slėd̃ės — zapoż. z prus.-niem. šlēde (GL 128, LEW 1001), por. 

nwn. Schlitten m. Łot. slẽdes f.pl. ʽsanie dwukonne, zwł. do wywożenia drewna z lasuʼ ⇐ 

śrdn. slēde (Jordan 89). Jest też łot. lituanizm z nagłosem šl-: šlēdes ʽpewien rodzaj sańʼ (ME 

IV, 59). Zob. też šlýpos. — Drw. šlėdìkės f.pl. ʽsanki dziecinneʼ. 

 šlėgà 4, 2 p.a. gw. ʽszlaga, drewniany młot do wbijania pali lub klinów, do ubijania 

gliny na klepiskuʼ (Su šlėga mušk baslį į žemę, klynus į medį, kad parskeltum JU ʽSzlagą 

wbijaj kół w ziemię, kliny w drzewo, aby je rozłupaćʼ) — zapoż. z pol. szlaga (⇐ nwn. 

Schlage f. ʽWerkzeug zum Schlagenʼ, zob. Brückner 550, DW; brak w WDLP). War. m. 

šlėg̃as 2 p.a. 

 šléikos 1 p.a. f.pl. gw. 1. ʽszelki podtrzymujące spodnieʼ639, 2. ʽszleje, rodzaj uprzężyʼ 

— zapoż. z pol. przest. szlejki f.pl. (zdrob. od szleja, pl. szleje, zob. SW VI, 634). Zob. też 

šlejà. — Drw. pašléikos f.pl. ʽrzemień uprzęży łączący chomąto z orczykiemʼ (Pašléikų 

vienas galas pritaisytas pri kamantų, o antrą užner ant vorčikų). 

 šleĩkšti, šleikštù, šleikštaũ: apšleĩkšti ʽdostać mdłości, nudnościʼ, atšleĩkšti ʽsprzykrzyć 

się, obrzydnąćʼ. Deverbativa: šleikštùs ʽniesmaczny, bez smaku, mdły, wywołujący mdłości, 

budzący obrzydzenieʼ (war. šlaikštùs), šleikštulỹs ʽmdłości, nudności, torsjeʼ. Etymologia 

nieustalona. Wskazywano na ewentualny związek z czas. šleĩkti, -iù, -iaũ ʽostrzyć kosę, nóżʼ 

(LEW 1001, za Leskienem 1891, 559). W takim razie trzeba by dla wytłumaczenia grupy -št- 

założyć praesens na -sta, *šleik-sta, i uznać, że zmieniło się ono w šleĩkšta. Reanaliza 

šleikšt-a wydała neopwk. šleikšt, por. prt. šleĩkšt-o. Pozostają do pokonania trudności 

 
638 Nieuzasadniona wydaje się hipoteza ME III, 921 (s.v. slavêt) i 943 (s.v. slūt), jakoby zanikłą formą praesentis 

do slūt było *slav. Związana z inf. slavêt forma prs. slav należy najprawdopodobniej do odziedziczonej 

formacji na SP, pbsł. *šlau̯ō < pie. *ḱleu̯-e- (zob. wyżej).  
639 Inne nazwy dla ʽszelekʼ to pẽtnešos, kél(n)nešos, pãpetės i dróbantos, zob. LEEŽ 211.  
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znaczeniowe. Zwraca uwagę brak alternantów z dyftongiem ie, †šliekšt-. — WSZ šlykšt-: 

šlykštỹnė ʽpodłość, niegodziwośćʼ, šlykštulỹs ʽuczucie obrzydzeniaʼ, šlykštuõlis ʽczłowiek 

odpychający, odrażającyʼ, šlykštùs ʽniesmaczny, mdły, wywołujący mdłości; budzący wstręt, 

obrzydzenieʼ. Vb. denom. šlykštė́tis ʽbrzydzić się, czuć wstręt, odrazęʼ (Šlykščiúos į burną 

dėti varlę ʽBrzydzę się wziąć do ust żabęʼ), pasišlykštė́ti (3 os. pasišlỹkšti) ʽbrzydzić się 

czym, odczuwać wstręt, odrazęʼ. 

 šleĩkti, šleikiù, šleikiaũ ʽostrzyć (kosę, nóż) przy pomocy osełkiʼ. Jeśli się założy, że 

znacz. ʽostrzyćʼ wywodzi się ze znacz. etym. ʽzamaczać osełkę w wodzieʼ, to będzie można 

objaśnić šleik- jako innowacyjną formę SP/SE, utworzoną od SZ šlik- jak w šlìkti, šliñka, 

šlìko ʽo wrzątku: pryskać, rozpryskiwać się i parzyć; bryzgać, kropićʼ, šliknóti ʽkropićʼ. 

Pierwotnie šlik- należało do SE šlek-, zob. šlekiù, šlėk̃ti ʽkropić, skrapiaćʼ. Neoapofonia šlik- 

⇒ šleik- jest taka jak miš- ⇒ meiš- (meĩšt̃i), plit- ⇒ pleit- (pleĩsti) i žlib- ⇒ žleib- (žleĩbti). 

 šleĩvas, -à 4 p.a. 1. ʽkrzywy, wygięty do środka – o nogach dziecka, zwierzęciaʼ, 2. 

ʽkrzywonogiʼ (Kokios čia kiaulės: kreivos, šleĩvos, nudribę pilvai ʽCóż to za świnie, 

krzywonogie, z obwisłymi brzuchamiʼ). Drw. šleivaĩ ʽkrzywoʼ (Šleivaĩ kojas stato ʽKrzywo 

stawia nogiʼ), šleivỹs, -ė ̃ʽkrzywonogi, o kołyszącym chodzie, chodzący jak kaczka; kulawyʼ, 

šleivakõjis ʽkrzywonogiʼ (por. kója). Vb. denom. šleivóti ʽiść krzywo stawiając nogi, 

zataczać się, kiwać się; wykrzywiać obuwieʼ (war. kleivóti). — Alternanty apofoniczne z 

samogłoskami i, y w pierwiastku: 1° šlìvas ʽo krzywych nogachʼ, pãšlivas ʽukośnyʼ, drw. 

šlìvis a. šlivỹs ʽktoś krzywonogi, kulawiecʼ, vb. denom. šlivúoti ʽiść z trudem na krzywych 

nogach; zapadać na zdrowiuʼ, 2° šlỹvas ʽo krzywych nogachʼ, ⇒ vb. denom. šlyvė́ti, -i, -ė́jo 

ʽstać na niepewnych nogach, opierając się o cośʼ, šlỹvinti ʽiść niesporym krokiem, kołysząc 

sięʼ (refl. pasišlỹvinti ʽpołożyć się dla wypoczynkuʼ), šlỹvoti ʽleżeć wyciągniętym; stać 

oparłszy się o cośʼ. — Adi. šleĩvas wygląda na pierwszy rzut oka jak przymiotnik na -va-, 

utworzony od osnowy werbalnej šlei̯-, por. prs. šlejúos do šliẽtis ʽopierać się o cośʼ (zob.). 

LEW 1002 wyjaśnił: «Im Ablaut mit šliẽti», czyli założył apofonię ie ⇒ ei. Z drugiej strony 

obecność równoznacznej formy kleĩvas ʽkrzywonogiʼ (por. kreĩvas ʽkrzywyʼ) stawia nas 

przed pytaniem, czy šleĩvas nie zostało dotworzone do kleĩvas na tle widocznej w jęz. 

litewskim alternacji spółgłoskowej š/k, por. šlùbas ʽkulawyʼ : klùpti ʽpadać na kolanaʼ; 

šum̃pis ʽszynkaʼ : kum̃pis ts.; šermùkšnis ʽjarzębinaʼ : kermušė ̃ʽdziki czosnekʼ. Por. GJL I, § 

467, Fraenkel 1950, 15 n. Trudno powiedzieć, któremu z alternantów przysługuje tu 

starszeństwo. Niedawno de Vaan 122 użył formy šleĩvas – wraz ze stisl. hlaiva ʽkopiec 

grobowy, mogiłaʼ – jako argumentu na rzecz wywodu łac. clīvus, -ī ʽpochyłość, stokʼ z pie. 

*ḱloi̯-u̯o- lub *ḱlei̯-u̯o-. Być może jest to słuszne, ale trzeba zauważyć, że przy tego rodzaju 

ie. filiacji spodziewalibyśmy się raczej lit. refleksu w postaci *šlievas, nie šleĩvas (por. 

uwagę apofoniczną s.v. šliẽtis). Zresztą coś innego wydaje się w tym punkcie istotniejsze. 

Jest to fakt, że drw. na -va-, šleĩvas, nie jest izolowany, jak to się zwykle dzieje przy 

reliktach ie., lecz – przeciwnie – współistnieje z alternantem šlìvas, mającym to samo 

znaczenie, ale odmienną apofonię, kwalifikującą się na st. zanikowy. Otóż obecność 

alternantu šliv- otwiera drogę dla hipotezy o neoapofonii šliv- ⇒ šleiv-, która towarzyszy 

derywacji od neoosnów (tu šli-v-). W kwestii i ⇒ ei por. takie paralele, jak glìmti ⇒ gléimos; 

gliñti ⇒ gléinia. Podobnie przy derywatach od pierwiastków, np. spìsti ⇒ speĩsti; švìsti ⇒ 

šveĩsti; snìgti ⇒ snéigėti. Wynika z tego, że dyftong ei w šleĩvas wcale nie musi być 

kojarzony z prajęzykowym *ei̯ w pie. *ḱlei̯-u̯o-. 

 šlejà 4 p.a. gw. ʽszleja, jeden z pasów uprzęży końskiejʼ, war. šlajà — zapoż. z pol. 

szleja. Drw. šlejỹs 1. ʽszlejaʼ, 2. przen. ʽwąski pas ziemiʼ (por. dirž̃as i šniū̃ras w ts. 

znaczeniu). — Pl. šlejaĩ, šlajaĩ 4 p.a. gw. ʽszleje, uprząż złożona z dwóch pasów parcianych 

lub rzemiennych z postronkami, zakładana na kark i pierś koniaʼ — zapoż. z pol. szleje f.pl.t. 
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(lit. zmiana rodzaju na męski). Tu też SD <szłaiey> «szla». War. šlẽjos f.pl. ʽszlejeʼ. Por. 

LEW 997n. (s.v. šlajai). Zob. też šléikos. — Cps. šlejãraikštė a. šlajãraikštė ʽpostronek 

łączący chomąto z orczykiemʼ (por. raĩkštis s.v. raištýti). Vb. denom. šlejúoti ʽzaprzęgać w 

szlejeʼ (nie zaś w chomąto). 

 šlėkčiankà 2 p.a., gen.sg. šlėkčiañkos gw. ʽkobieta należąca do stanu szlacheckiegoʼ — 

zapoż. z błr. šljaxcjánka, -i (⇐ pol. szlachcianka). Por. ZS 56. War. šlekčiankà, šlėkčionkà; z 

wyrównaniem do šlėkt(à): šlėktonkà, šlektonkà (por. stbłr. šljaxtjanka). Zob. też šlėktaitė s.v. 

šlėktà. 

 šlėktà 2 p.a. coll. f. hist. ʽszlachtaʼ — zapoż. ze stbłr. šljaxta XVI w., por. błr. šljáxta, -

y (⇐ pol. szlachta, tu ze śrwn. slahte ʽród, plemięʼ ⇐ geslahte m.in. ʽszlachetne 

pochodzenieʼ, zob. Boryś 604). Por. ZS 56, LEW 1000 (brak w ALEW). — Pl. kolektywne: 

šlėk̃tos hist. ʽszlachtaʼ. — Drw. singulatywny: šlėktà, gen.sg. šlėk̃tos m. gw. ʽszlachcic; 

spolszczony Litwinʼ, por. Nusigando kaip šlėkta kiškio ʽWystraszył się jak szlachcic zającaʼ. 

Pasipūtęs kaip šlėkta, rugius nupjovęs ʽNadęty jak szlachcic, co żyto zżąłʼ. Apie Pãbradę 

šlėk̃tos, te nemoka lietuviškai ʽKoło Podbrodzia [mieszkają] spolszczeni Litwini, tam nie 

umieją [mówić] po litewskuʼ. — Inne drw.: šlėktaitė b.z.a. neol. ʽszlachciankaʼ (Malvina taip 

pat ne valščionė, o šlėktaitė ʽMalwina też nie jest chłopską córką, lecz szlachciankąʼ), 

šlėktinaĩ gimęs ʽszlachetnie urodzonyʼ, šlėk̃tiškas ʽszlacheckiʼ, šlėk̃tiškai adv. ʽpo szlachecku, 

jak u szlachtyʼ. Vb. denom. šlėktė́ti ʽnabierać manier szlacheckichʼ, šlėk̃telėti ʽchcieć 

uchodzić za szlachcica, objawiać pewne szlacheckie manieryʼ. Osobno zob. šlechtičius, 

šlėkčiankà, šlėktū̃nas. 

 šlẽktas, šlèktas, -à 4 p.a. gw. ʽzły, niekorzystny, lichy, marny, wadliwy; pozbawiony 

dobroci; gniewnyʼ — zapoż. z nwn. schlecht (GL 128). — Vb. denom. šlektúoti ʽo Żydach: 

uważać za nieczyste, niekoszerneʼ, pašlektúoti ʽzepsuć się, popsuć sięʼ. 

 šlėk̃ti, šlekiù (war. šlekù), šlėkiaũ 1. ʽpolewać wodą, skrapiać; o księdzu: kropić wodą 

święconąʼ, 2. ʽzmywać naczyniaʼ, 3. intr. ʽpływaćʼ (Dowkont), cps. apšlėk̃ti ʽoblać, 

pokropićʼ (Apšliek mus, Dieve, Izapu MŽ 6611 ʽPokrop nas, Boże, izopemʼ. Apšlėski mane 

Izapu PK 635 ʽPokropisz mnie Izopemʼ, *apšlėksi), įšlėk̃ti ʽnieco wlać, kapnąć czym, nalać, 

polać tłuszczemʼ, prišlėk̃ti ʽzaprawić potrawę, np. mlekiemʼ, užšlėk̃ti ʽobryzgać, np. 

gnojówkąʼ. Brak odpowiednika łot. †slek-. Pochodzenie onomatopeiczne? Por. dźwięczny 

war. žlėg- w žlėg̃ti, žlegiù, žlėgiaũ m.in. ʽrzucać coś mokregoʼ. Por. interi. šlèk: Šlèk šlèk 

kojos šlekši, einant par sniegą putrinį ʽ«Šlek šlek» – wydają odgłos nogi brnące po mokrym 

śnieguʼ. Zob. LEW 1002, gdzie rozważa się inne możliwości. ALEW 1043 podaje za IEW 957 

rekonstrukcję pie. *sḱlek- ʽtryskać, kapaćʼ. — Drw. šlekė́ti, šlẽka, -ė́jo dur. ʽciec, sączyć się, 

płynąć strużkąʼ, przen. ʽmówić niewyraźnie, seplenićʼ, apšlẽkinti ʽsparzyć kaszę wrzątkiemʼ, 

sušlẽkinti m.in. ʽzbić jajkoʼ, šlẽkinti ʽobficie padać – o deszczu; zacinać – o zimnym 

wietrzeʼ. Nomina: šlekẽtas ʽstruga, strumykʼ, šleketỹs bot. ʽmacierzanka piaskowa, Thymus 

serpyllumʼ, šlẽkis ʽzbite jajkoʼ, šlẽkis ʽte, kto sepleniʼ, šlekùtė ʽkura o nakrapianych piórachʼ 

(syn. šlakùtė). — WSE šlėk-: šlėkiaũ (prt.), drw. šlėktùvas ʽkropidłoʼ (Su šlėktuvù kunigas 

bažnyčio[je] šleka žmonis). — SO šlak-: šlakýti (zob.), šlãkas (zob.). — Neoapofonia: šlik- 

⇒ SP/SE šleik-: šleĩkti (zob.); šlik- ⇒ SP/SO šlaik-: šlaikštýti. 

 šlėktū̃nas 2 p.a. gw. ʽszlachcicʼ — zapoż. z błr. šljaxtún, -á pogardl. ʽszlachcicʼ (por. 

TSBM 5, 376). 

 šlė́ma 1 p.a., šlėmà 3 p.a. gw. 1. ʽkłoda leżąca w wodzieʼ, 2. ʽdrzewo wywrócone i 

zgniłeʼ (Ne suvisu supuvęs pavirtęs medis bus šíekšta, o kad jau supuvęs, tai šlėma 

ʽPrzewrócone drzewo nie całkiem zgniłe to będzie «šiekšta», a kiedy jest już zgniłe, to [się 

nazywa] «šlėma»ʼ), 3. przen. ʽczłowiek nieudolny, niezdatny do niczegoʼ. War. šlė́mė. Bez 
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etymologii. — Drw. šlemėk̃as ʽkłoda leżąca w wodzieʼ (por. bliskoznaczne merlėk̃as i 

šlapėk̃as). 

 šlémti, šlémstu, šlẽmau, zwykle z prvb. ap- ʽstać się bezwładnym, sflaczeć, wpaść w 

drzemkęʼ, por. Vaikas ant rankų apšlẽma, reikia jau lopšin guldyt ʽDziecko zasypia na ręku, 

trzeba je już położyć do kołyskiʼ. Bez etymologii. Brak alternantów †šlámC, †šlìmC, 

†šlùmC. 

 šlėpà 2 p.a., gen.sg. šlėp̃os gw. ʽkapelusz niesłomianyʼ — zapoż. z ros. šljápa, -y (ZS 

56, LEW 1002). Samogłoska lit. ė jest substytucją za rus. ʼa również w lėlė,̃ mėsà, mėtà.  

 šlepsė́ti, šlepsiù (3 os. šlèpsi a. šlèpsia), šlepsė́jau 1. ʽczłapać, iść powolnym krokiem 

(boso lub w miękkim obuwiu), iść ciężko, powłócząc nogamiʼ, 2. ʽjeść, żreć głośno, 

mlaszczącʼ (war. žlebsė́ti), 3. ʽwydawać głuchy odgłosʼ, 4. ʽszeptaćʼ (Poterius, išgirsi, šlèp 

šlèp lenkiškai ʽPacierze, słyszysz, szepcze po polskuʼ. Močia, būdavo, atvažiuoja, tai abudu 

ir šlèpsi lenkiškai ʽJak przyjeżdża matka, to oboje szepczą po polskuʼ). — czasownik na -sė- 

od wykrz. šlèp, šlèpt o krokach idącego po błocie, idącego w kaloszach lub chodakach; też o 

szeptaniu. Por. šliuksė́ti ⇐ šliùk; čiuksė́ti ⇐ čiùk. — Z innymi sufiksami: šlepénti ʽbrnąć 

przez błoto; iść powoliʼ, šlepė́ti ʽczłapać; tupać; seplenićʼ, šlepinė́ti ʽiść klapiąc obuwiemʼ, 

sušlepinė́ti ʽznosić, zedrzeć obuwieʼ, šlepóti ʽo koniu: brnąć po błocieʼ, šlèptelėti ʽopaść, 

osunąć się na krzesło, ławęʼ. N.B. Nie należy tu šlèpti, šlempù, apšlèpti ʽopaść z sił, 

osłabnąć, zwiędnąć; upić sięʼ, bo to war. š-mobile do lèpti (zob.). — Postverbalia: šlẽpės a. 

šlepẽtės f.pl. ʽmiękkie pantofle domowe, papucieʼ. Osobno zob. šlapà. 

 šlerp̃ti, šlerpiù, šlerpiaũ gw. 1. ʽsiorbać, głośno wciągać ustami płynną potrawęʼ, war. 

šlerb̃ti (syn. srėb̃ti, siurb̃ti), 2. ʽchciwie pić, żłopać, chlać wódkęʼ, 3. ʽwciągać w nos tabakęʼ, 

4. ʽciężko przez nos oddychać, chrapaćʼ, 5. ʽchlipać, popłakiwaćʼ, prišlerp̃ti ʽnaśmiecić, 

zaśmiecić podwórzeʼ — czasownik onomatopeiczny, oparty na wykrz. *šlerp (por. SZ šliurp 

w šliurp̃ti). Paralela: pliurp̃ti ʽmlaskać, siorbać, chlać; chlupotaćʼ ⇐ pliur-̃pliur.̃ — Drw. 

šlerp̃alas pot. ʽpolewka, marna zupaʼ (syn. srėb̃alas). 

 šlérti, šlérstu, šleraũ gw. ʽmoknąć na deszczu, taplać się w błocieʼ. Pochodzenie 

niejasne. Brak SO †šlar-. Jest alternant na SZ šliur-: šliùrti ʽmoknąćʼ, o podstawie 

prawdopodobnie onomatopeicznej (zob.). Alternant †šlur- nie został poświadczony. — Drw. 

šlerinė́ti ʽledwo chodzić (o starcu); wałęsać się, szwendać sięʼ, sušleróti ʽzabrudzić, ubłocićʼ, 

šlerótis ʽbyć obszarpanymʼ, nusišleróti ʽprzemoknąćʼ. Nomina: šlérka obelżywe określenie 

osoby (Aš tau parodysiu, tu šlérka! ʽJa ci pokażę, ty «šlerka»!ʼ), šlérkos f.pl. ʽobuwie liche, 

znoszone, wykrzywioneʼ, ⇒ šlerkinė́ti ʽchodzić wolno, powłóczyć nogami; obijać się bez 

zajęciaʼ, šlerkúoti ʽidąc klapać obuwiem spadającym z nóg, człapaćʼ; šlérva (zob.). 

 šlérva 1 p.a., šlervà 4 p.a. 1. c. peior. ʽktoś niepoważny, niegodziwy, nieuczciwy; 

nicpońʼ (war. š-mobile: lérva), 2. šlérva f. ʽnierządnica, dziwkaʼ, 3. šlérvos a. šlerṽos f.pl. 

ʽliche, znoszone obuwieʼ (š-mobile: lérvos: Tie čebatai toki lervos) — dewerbalne 

rzeczowniki z suf. -vā- od šlérti (zob.). — Vb. denom. šlerṽinti ʽiść leniwie, ciężko, wlec sięʼ 

(war. š-mobile: lerṽinti ts., też ʽpełznąćʼ), šlervinė́ti ʽwałęsać sięʼ, šlervóti ʽwałęsać sięʼ, 

nušlervóti ʽznosić, zniszczyć obuwieʼ. War. š-mobile: lerṽóti ʽpełzać; iść ciężko, 

niezgrabnie; deptać grządki, tratować zbożeʼ; do tego interi. lerṽi lerṽi o ociężałym chodzie 

przypominającym krowę, lervì lervì – o chodzie niedźwiedzia. 

 šlèžti, prs. šlę́ža (zam. *šlę́žta < *šlenž-sta, co z odnowienia *šle-n-ža), prt. šlẽžo gw. 

ʽmoknąć; błocić się, szargać się (o ubraniu)ʼ, sušlèžti ʽzmoknąćʼ, refl. apsišlèžti ʽpowalać się 

błotemʼ. Brak alternantów †šlaž-, †šliž-, †šluž-. Akut uwarunkowany przez prs. na -sta-. 

Pominięte w LEW. — Drw. šležė́ti, šlẽža, -ė́jo ʽlać się, ciec, tryskać – o krwiʼ (Dryksterėjau 

šaka kojon, daboju – tik šlẽža kraujas ʽŁupnąłem gałęzią w nogę, patrzę – już tryska krewʼ), 
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šlẽžinti ʽmoczyć, np. ubranieʼ, šležióti, -ju, -jau ʽwałęsać się, chodzić bez zajęciaʼ. Nomina: 

pašlę́ža I ʽzagłębienie w ziemi, dołekʼ (Nū pašlę́žos bevažiuojant ir apvirtom ʽWpadłszy w 

dołek, wywróciliśmy sięʼ), pašlę́ža II ʽwłóczęgaʼ, pašlėž̃nas 1. ʽpochyły, spadzisty (o dachu)ʼ, 

2. ʽśliskiʼ (Čia labai pašlėž̃na, baisu eit, galima pargriūt ʽTu jest bardzo ślisko, strach iść, 

można się przewrócićʼ), pašlęžùs ʽz wybojami, z koleinami (o nierównej drodze)ʼ, pašlę́žotas 

ts. — WSE šlėž-: šlėž̃as ʽczłowiek nie dbający o swój wygląd; próżniak, wałęsa, włóczęgaʼ 

(por. pašlę́ža c. ʽwłóczęgaʼ). Niejasne. Założenie š-mobile (por. (š)lérva, (š)kárka, (š)kėb̃las) 

pozwala wydobyć pwk. šlež- z izolacji. Możliwe, że šlež- jest spokrewnione z 

bliskoznacznym pwk. lėž- w vb. cps. išlėž̃ti (-ia, -o/-ė) ʽzlać, zmoczyć – o deszczuʼ. Zdaje się, 

że dwuznaczność segmentu š na granicy praeverbium i leksemu czasownikowego otwierała 

drogę dla hiperpoprawnej restytucji granicy morfemowej: *iš-šlėžti ⇐ iš-lėž̃ti, i co za tym 

idzie, dla wyodrębnienia šlėž- (šlež-) jako neopierwiastka. Dalej por. atlėž̃ti ʽzmiękczyć przez 

zmoczenieʼ (Lietus molį àtlėžė, t.y. atminkštino, kasti minkšta JU ʽDeszcz zmiękczył glinę, 

łatwo się [ją] kopieʼ). To porównanie prowadzi do powiązania šlež- z czas. lėž̃ti, lėž̃ta m.in. 

ʽzelżeć – o mrozie, ustąpić – o gniewieʼ (zob.). Zob. jeszcze šlãžos ʽsanie roboczeʼ s.v. šlãjos. 

 šliaũkti, šliaukiù, šliaukiaũ 1. ʽzmiatać, np. plewy, zamiataćʼ, 2. ʽbić, uderzać mocno, 

walićʼ, 3. ʽchciwie pićʼ, 4. ʽlać – o obfitym, długotrwałym deszczuʼ, apšliaũkti ʽobić 

(batem)ʼ, iter. šliaukýti ʽzmiataćʼ. Transponat ie. *ḱleu̯k-640. — SO šlauk-: lit. šlaukýti 

ʽzmiatać na kupę (plewy przy wianiu zboża)ʼ, pašlaukýti ʽodmieść (kłosy od ziarna), 

zamieść; ręką pogładzić po głowie, pogłaskaćʼ. — Odpowiednik łot. slaũcît a. slàucît, -ku, -

cĩju ʽtrzeć, ścierać, wycierać, ocierać (łzy); zamiataćʼ. Do prs. łot. slàucu, z pochodzenia 

iteratywnego (por. *šlau̯k-i̯ō), dotworzono quasiprymarny inf. slàukt o znacz. specjalnym 

ʽdoićʼ, tj. ʽściskać i pocierać dojkiʼ. Nowe iterativum brzmi slaũcinât ʽdoićʼ. Nomina łot.: 

saslaukas f. pl. ʽzmiotkiʼ, slaucama guovs ʽdojna krowaʼ, slaũcene ʽnaczynie, do którego doi 

się mleko, dojnica, szkopekʼ, slaucĩbas f. pl. ʽdojenie, udójʼ, slàuciêns ʽjednokrotny udójʼ, 

slaûktava2 ʽdojnicaʼ. — Drw. na SO: šlaukstýti ʽzmiatać plewy przy wianiu zbożaʼ, refl. 

šlaukstýtis ʽ(o kocie, psie) ocierać się pieszczotliwie, łasić sięʼ < *šlauk-sty-. Neoosn. šlaukst-

/šlaukšt-: šlaũkštės f.pl. ʽpokarm świni; marna polewkaʼ (por. kš z ks w šáukštas). — SZ 

šliuk- (zam. šluk-, por. SE šliauk-): šliùkšlės s.v. šiùkšlės. 

 šliaũžti, šliaužiù, šliaužiaũ 1. ʽsuwać się, pełznąć; leźć na czworakachʼ, 2. ʽślizgać się 

na lodzie, śnieguʼ, 3. ʽbrnąć, powoli posuwać się do przoduʼ, šliaužiu SD «czołgam się; pnę 

się po ziemi», keliãklupsčiais šliaũžti ʽczołgać się na kolanachʼ, šliauždamas rinku uogas, 

etc. SD «ciułam» [dosł. ʽczołgając się zbieram jagodyʼ], prišliaužiu SD «przyłażę». 

Brzmienie šliaũžti pochodzi ze sliaũžti (gw.), gdzie *sli̯au̯ž- było refleksem pie. *sleu̯ǵ- 

ʽślizgać sięʽ641, por. niem.-szwajcar. slūche ʽiść powłócząc nogamiʼ, niderl. sluiken ʽskradać 

sięʼ, śrwn. slūch ʽzrzucona skóra węża, żmii; rękawʼ (BSW 306n., IEW 964, LEW 1003). 

Synonimem pie. *sleu̯-ǵ- było *sleu̯-bh- ʽślizgać się, wymykać się, wyślizgiwać sięʼ, por. 

stang. slūpan, goc. sliupan ts. (IEW 963). — Drw. šliaũžkės f.pl. ʽpłozy służące do wleczenia 

bronyʼ (syn. šliùžės/šliū̃žės), šliaužtùkai ts. Cps. pamãtšliaužis ʽraczkujące dzieckoʼ (por. 

pãmatas). — SO *slauž-: lit. iter. *šlaužyti zastąpione przez šliaužýti. Nomen łot. slàugzna2 

ʽlodowa skorupa na powierzchni śnieguʼ, z insercją g z pb. *slauž-nā- < pie. *slou̯ǵ-neh2-. 

Budowa jak w kainà, šalnà; co do insercji por. blegzdinga < blezdingà. — Pb. *slauž- ma 

nawiązanie w psł. *sluzŭ, por. ros. sluz ʽcienka warstewka lodu; śnieg z wierzchu 

zmarznięty; woda na lodzieʼ, naslúz ts., strus. sluzŭ ʽwydzielina gruczołów śluzowychʼ, scs. 

 
640 Por. dwa bliskoznaczne pierwiastki pie., różniące się tylko wygłosową spółgłoską: *ḱleu̯-H-, lit. šlavù, šlúoti 

ʽzamiataćʼ i *ḱleu̯-d-, gr. κλύζω ʽopłukać, obryzgać, zmyć, oczyścićʼ.  
641 Asymilacja s-š > š-š ma paralele w šą́šlavos, šešì, šẽšuras. Nietrafna jest rekonstrukcja pbsł. *šlauža- w BSW 

306. 
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sluzŭ ʽχυμός, sok roślinny, ciecz ustrojowaʼ, sch. słń. sluz ʽśluzʼ, pol. śluz642Zob. BSW 306n., 

REW II, 665. — Neoapofonia au ⇒ uo: šliuõžti (zob.). — SZ *šluž- (pb. *služ-): łot. služât, -

ãju ʽślizgać się; wlec się po ziemiʼ (war. sļužât), nomina: sluzęns ʽstromy, spadzistyʼ, sluzns 

ʽnisko położonyʼ (⇒ sluzniski adv. ʽwlokąc po ziemiʼ). — SZ šliuž- (ľ uogólnione z formy na 

SE): šliužénti ʽiść powłócząc nogamiʼ (war. šliū̃ženti). Nomina: šliužaĩ m.pl. ʽłyżwy, płozyʼ, 

šliùžas ʽślimak, płazʼ (znacz. etym. ʽistota, która pełznie, sunieʼ), šliužė ̃ʽślad wydeptany w 

zbożuʼ (war. šliūžė)̃, ʽpłoza hamulcowa u wozu; deska do stabilizowania łodzi na wodzieʼ, 

šliùžės f.pl. ʽpłozy, sanki do wożenia pługa, bronyʼ (war. šliū̃žės, šliū́žės), šliužùs ʽoślizgły (o 

rybie); powłóczący nogamiʼ. — WSZ šliūž-: šliū́žti (zob.). 

 šlìdinti, šlìdinu, šlìdinau wsch.-lit. ʽgłaszcząc uspokajać, koićʼ, refl. šlìdintis ʽlgnąć do 

kogo, zalecać się, łasić sięʼ (syn. šliẽdintis), prisišlìdinti ʽprzypodobać się komuʼ — 

causativum z suf. -din- i SZ šli- ⇐ šlie, por. šliẽtis ʽopierać się o coʼ. Paralele: mìsdinti ⇐ 

mìsti; mùšdinti ⇐ mùšti; vìrdinti ⇐ vìrti.  

 šliẽtis, gw. šlejúos, šlėjaũs 1. ʽopierać się o coʼ (Remkis stalo, šliẽkis sienos ʽOprzyj 

[ręce] o stół, oprzyj się o ścianęʼ), 2. ʽprzechylać się, chylić się na stronęʼ. W jęz. literackim 

bez apofonii: šliẽtis, šliejúos, šliejaũs. Odpowiednik łot. slìet, slìenu a. sleju, prt. slèju 

ʽoprzeć, postawić kierując jeden z końców ku górzeʼ, refl. ʽopierać się, stawać dębaʼ. Cps. 

sušliẽti ʽzetknąć razem, postawić coś naprędce, byle jakʼ, też intr. ʽo kobiecie: puszczać się, 

wdawać się w stosunki płcioweʼ. Refl. prisišliẽti ʽoprzeć się; przylgnąć, przywrzećʼ, SD 

prisišleju «przytulam się do czego». — SE šlej-V: šlejúos ʽopieram się o cośʼ, šlejù ʽopieram 

coś o cośʼ < *šlei̯-e/a- należy do pwk. pie. *ḱlei̯-/*ḱli- ʽoprzeć sięʼ (LIV
2 332n., LEW 1004), 

por. wed. śráyate ʽopiera sięʼ < *ḱléi̯-e-, aor. áśret ʽoparł o coʼ, łac. cliēns, -entis m. 

ʽpoddany, wasal; klientʼ (znacz. etym. ʽten, kto ma w kimś oparcieʼ, por. de Vaan 120), SZ 

gr. κλίνω, lezb. κλίννω ʽskłonić, pochylić, obrócić, oprzeć o coʼ, intr. ʽschylać się, zniżać się; 

położyć się, paśćʼ (*klini̯e-, od neopwk. *klin- ⇐ prs. *ḱḷnHe)643. — W gwarach znane są 

innowacyjne pdg. akutowane z wokalizmem ie lub ė, por. šlíeti, šlíeju, šlíejau oraz šlė́ti, 

šlejù, šlė́jau. — Drw. typu šlie-C: šliẽdintis ʽprzybliżać się; łasić się, przymilać sięʼ, 

pašliẽdinti ʽskrzywić, wypaczyćʼ, pašliedinė́ti ʽpochylić do ziemiʼ, prs. šlienù gw. ʽopieram o 

coʼ, też šlíenu (por. łot. slìenu). — Neopwk. šlej- (⇐ šlejúos): šlejóti, prišlejóti ʽprzywiązać, 

przyprzącʼ, refl. įsišlejóti ʽbardzo coś polubićʼ. Nie sposób wykluczyć zmiany ze *šlajóti, 

por. grejóti < grajóti; vejóti < vajóti .— Neopwk. šliej- (⇐ šliejúos): šliejėj̃as a. šliejìkas ʽten, 

co opiera, wspieraʼ, šliejìmas gram. ʽzwiązek przynależnościʼ (por. neopwk. liej-, riej- s.v. 

líeti, ríeti). — SZ šli-C: šlìdinti (zob.), nomina: pãšlinas ʽukośny, ukośnie postawionyʼ (por. 

pãšlitas), pãšlivas ʽukośnyʼ, šlitìs (zob.). NB. Dyftong ei w šleimà c. ʽczłowiek nie dbający o 

swój wyglądʼ (por. sufiks w garmà, sukmà) nie ma związku z osnową šlej-V (zob. wyżej), 

lecz polega na neoapofonii i ⇒ ei: šli- ⇒ šlei- jak np. šlìvas ⇒ šleĩvas; plìsti ⇒ pleĩsti. 

Allomorf šli-C ukazywał się kiedyś również w prs. infig. *šli-n-u < *ḱli-n-e/o-. Odpowiednia 

formacja przetrwała w gwarach w formie rozszerzonej ptk. zwrotną -si-: šlinúos ʽopieram 

sięʼ, 3 os. šlìnas. Na neopwk. šlin- zbudowano pdg. šliñtis, šlinúos (war. šlenúos), šlyniaũs 

(war. šliniaũs, šlinaũs), cps. atsišliñti ʽoprzeć się o coʼ, nusišliñti ʽwymknąć sięʼ, susišliñti 

ʽulepić sobie (np. domek z gliny)ʼ. — SO šlai̯-V: *šlajoti iter. (zob. wyżej šlejóti). 

Postverbalia: ãtšlaja ʽzbocze, stok, wybójʼ, ãtšlajė ʽukos, uskok na drodze sannejʼ, 

atšlajìmas (zob. atšlaĩmas), pašlajỹs ʽzakalecʼ, šlãjos (zob.), šlajùs ʽpochyły, ukośny; 

 
642 Zam. *słuz. Polski nagłos śl- ukształtował się pod wpływem syn. śliz przest. ʽśluzʼ, por. czes. sliz ʽśluz, 

szlamʼ, ros. slizь f. ʽśluz, śliski nalotʼ, ukr. slyz < psł. *sliz- < pie. *slei̯ǵ- (Boryś 617). Por. stisl. slīkr 

ʽgładkiʼ, stwn. slīh ʽmułʼ. 
643 NB. Łac. °clīnō, inclīnō ʽzginać, skłaniać, zwracaćʼ, pass. ʽnachylać sięʼ, dēclīnō ʽodgiąć, odwrócićʼ uchodzi 

za denominativum, por. LIV2 333, przyp. 7a.  
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narowisty, trudny do prowadzenia (o koniu)ʼ, šlãjus ʽchata wieśniakaʼ (Šlajui vardas 

praminta nuo «šliejimo» ʽNazwa šlajas związana jest z «opieraniem się o co»ʼ, por. Būga, 

RR II, 316n.), šlãjus ʽsłońʼ (zob.). — SO šlai̯-C: šlaistýtis (zob.), šlaĩtas (zob., tam też inne 

podobnie zbudowane nomina). — Odziedziczona alternacja šlei̯-/šli- uległa na gruncie 

litewskim rozszerzeniu o kilka członów. Są to: 1. WSE šlēi̯-: šlėjaũs (prt.), drw. 

prisišlėjimas: SD <prisißłeimas> «przytulenie, skłonienie» (por. ėjìmas, grėjìmas). 2. WSZ 

šlī-C: šlýti (zob.). 3. WSZ šlii̯-V: šlijaũ (prt. do šlýti, zob.). 4. Neoapofonia SZ šli- ⇒ SP/SE 

šlei-C: šleĩvas (zob.). 

 šlìkas 4 p.a. przest., gw. 1. ʽczapeczka futrzana noszona przez Żydów, jarmułkaʼ (war. 

šlìkė), 2. ʽczapka męskaʼ (war. šlìkė, też šliktà), 3. ʽczapeczka wkładana na czepiec panny 

młodejʼ — zapoż. ze stbłr. šlykъ, šlikъ, por. błr. przest. šlyk lub pol. przest. szłyk644 (LEW 

1004). Wyraz zaświadczony w jęz. polskim od 1574r.; w rosyjskim od 1731: šlyk, -á, gdzie 

powstał przez skrócenie bašlýk (XVI w.), to przejęte z krymsko-tatarskiego bašlyk, osm.-tur. 

başlık ʽnakrycie głowyʼ, por. Stachowski 556. — ZTŽ wymienia šlùkas ʽczapka męskaʼ 

(zdrob. šlukùtas) jako wariant do šlìkas, ponadto nieznany z innych źródeł drw. pašlỹkas 

ʽdaszek u czapkiʼ. 

 šlìktas, šlìchtas 2 p.a. gw. ʽklej tkacki, zrobiony z mąki żytniej i wody (z krochmalu), 

służący do pocierania osnowy, do wyrównywania i wzmacniania nici oraz do wygładzania i 

usztywniania tkaninyʼ — zapoż. z prus.-niem. šlicht (GL 128). Por. pol. przest. szlichta, 

ślichta ts. ⇐ nwn. Schlichte f. ʽklejonka, tzw. szlichtaʼ. — Vb. denom. šliktúoti ʽmazać 

osnowę płótna klejem tkackimʼ, war. šlichtúoti (por. pol. szlichtować, ślichtować ts. ⇐ nwn. 

schlichten). 

 šlìkti, šliñka, šlìko gw. ʽo wrzącej wodzie: rozpryskiwać się i parzyć; bryzgać, kropićʼ 

— pdg. inchoatywny z prs. infigowanym i SZ šlik- od šlek- (typ RiT ⇐ ReT), por. šlėk̃ti 

ʽpolewać wodą, skrapiaćʼ. Do tego interi. šlìkt o pierwszych kroplach deszczu; o przedmiocie 

wypadającym z dziurawego koszyka. — Drw. šlìkčioti ʽkropić, padać – o deszczuʼ, 

sušlìkčioti ʽzlać (śmietanę)ʼ, šliknóti ʽkropićʼ, šlìkščioti intr. ʽkropić, padaćʼ, tr. ʽnalewać 

czego po trochuʼ, šlìkšterti ʽchlusnąć, wylać trochęʼ. Z uwagi na to, że nie ma czas. *šlikštyti, 

trzeba w wypadku šlìkščioti przyjąć, że -ščio- jest wariantem neosuf. -čio-, por. np. 

šliùkščioti ob. šliukčióti. — Neoapofonia šlik- ⇒ SP/SO šlaik-: šlaikštýti ʽmżyć, siąpićʼ < 

*šlaik-sty- (por. smaigstýti ⇐ smìgti ⇐ smègti). Zmiana ks > kš też w syn. šlakstýti > 

šlakštýti (zob. šlakýti). — Neoosn. šlaikš-: šlaikšnóti ʽmżyć, kropićʼ. 

 šlýmas 1 p.a., šlìmas 4, 2 p.a. gw. 1. ʽśluzʼ (Kožna žuvė šlýmo tura, kožna slydi ʽKażda 

ryba jest pokryta śluzem, każda śliskaʼ), 2. ʽnalot, osad na ostrzu kosyʼ, 3. ʽszlam, zwł. na 

łąkach po zejściu wody powodziowejʼ, syn. šlãmas (Pievas apnešė šlimù ʽŁąki zaniesione 

szlamemʼ), 4. ʽgleba torfowa, sypkaʼ, 5. ʽglinaʼ, 6. coll. ʽrzeczy zużyte, niepotrzebneʼ (Ką tu 

velki visą šlìmą čia, mesk lauk ʽCzemu znosisz tu wszelkie rupiecie, wyrzuć [to]ʼ. 

Prawdopodobnie zapoż. ze śrwn. śrdn. slīm ʽśluz, szlamʼ (nwn. Schleim m.), por. LEW 1005. 

Co do akutu por. zapoż. šlýpos, šnýpkė, špýkis. — Vb. denom. šlimavóti ʽoczyszczać ze 

szlamu, mułu (staw, sadzawkę, rów)ʼ, apšlimavóti ʽo ostrzu kosy: pokryć się nalotemʼ (Dalgį 

aptrauka šlimu, apšlimavó[ja], apipikiuo[ja] ʽKosa pokrywa się nalotemʼ). NB. 

Nieporozumieniem jest wywód šlimavóti z pol. szlamować w POLŽ 622. 

 
644 L. V, 597: «†szłyk, słyk, a m. ʽczapka futrzana coraz węższa ku górze, czapka okrągła w czub, z brzegami 

futrem obramowanemiʼ. Pierwej królowie sami w baranich kożuchach i szłykach baranich chadzali. Star. 

Ref. 40. Panowie Litewscy, w niedźwiedzie kożuchy i wilcze szłyki z sajdakami świetno, (jak w on czas strój 

był 1325 r.), przyjechali do Krakowa. Stryjk[owski].» — Brückner 550: «szłyk, ʽkołpakʼ (pod nim jarmułka, 

ʽczapeczkaʼ); nazwa i strój moskiewski, u nas (na Wschodzie) dobrze znane w 16. i 17. wieku.» 
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 šlim̃pti, šlimpiù, šlimpiaũ gw. ʽwciągać w nos tabakę, niuchać; kichaćʼ. Izolowane. 

Pewnie onomatopeiczne, podobnie jak syn. šniaũkti (por. też šmaũkšti). 

 šlýnas 1 p.a., šlýna 1 p.a. 1. ʽbiała glina garncarska, kaolinʼ, 2. ʽsiwa, niebieskawa 

glina; czarna glinaʼ, 3. ʽtłusta, śliska glinaʼ, 4. ʽglina w ogóleʼ, 5. ʽgleba z domieszką glinyʼ, 

6. stlit. ʽmuł dennyʼ (m.in. BRB) — pod względem formalnym należy do czas. šlýti 

ʽpochylać się, osuwać się; lgnąćʼ (LEW 1005, ALEW 1045). Znacz. etym. ʽsubstancja, która 

lgnie, przywiera, jest lepkaʼ. — Drw. ìšlynas a. ìšlyna ʽsiwa glinaʼ (*iš-šlyna-), šlynýnas 

ʽmiejsce, gdzie się kopie glinę, gliniankaʼ, šlýnė ʽglina; gliniankaʼ (war. šlýmė ʽbagnoʼ), 

šlynỹnė ʽgliniasty grunt; gliniankaʼ, šlýninis ʽgliniany, zrobiony z gliny; z dużą zawartością 

glinyʼ, kaip šlýninis – mówi się o ładnym, dorodnym człowieku a. koniu. Cps. šlýnduobė 

ʽgliniankaʼ (por. duobė)̃, šlýnmolis ʽmieszanina białej i siwej glinyʼ (por. mólis), šlýnžemis 

ʽ(nieurodzajna) ziemia zmieszana z glinąʼ (por. žẽmė). — N.m. Šlýnai, Šlynỹnė 2x, cps. 

Aukštãšlynis, Šlýnakiemis (⇒ pol. Szlinokiemie). N.rz. Šlýna, Šlynáitė, Ìšlynas, cps. 

Šlýnravis, Šlynupỹs. 

 šliópti, šliópstu, šliópau gw. 1. ʽopadać z sił, mdlećʼ, 2. ʽspaćʼ, 3. ʽzdychać, umieraćʼ. 

Prawdopodobnie onomatopeiczne (LEW 1005), por. interi. šlióp(t) – m.in. o łagodnym 

upadaniu, o wypadaniu czego (z kieszeni). 

 šlióti, šlióju, šliójau gw. 1. ʽchłostać, zacinać (konia batem)ʼ, 2. ʽlać, nalewać, 

wylewaćʼ, 3. ʽlać – o długotrwałym deszczuʼ, 4. ʽmoczyć się – o dzieckuʼ. Onomatopeiczne, 

por. interi. šliókš, šliókšt o wylewaniu, o chlustaniu wodą. Por. bliskoznaczne šnióti. 

 šliótis, šliójuos, šliójaus wsch.-lit. ʽwłóczyć się bez zajęcia, wałęsać się, szwendać sięʼ 

(Perdien šliójos ʽPrzez cały dzień się wałęsałʼ. Anas šliójas su svetimom bobom ʽTen 

szwenda się z cudzą kobietąʼ) — zapoż. z ros. šljátьsja, šljájusь (ZS 56; pominięte w LEW). 

NB. LKŽ XIV, 1078 mylnie wstawił ten rusycyzm do hasła šlióti «šerti, kirsti, pliekti, rėžti». 

 šlýpos 1 p.a., šlìpos 2 p.a. f.pl. gw. ʽniskie sanie towarowe na niepodkutych płozachʼ — 

zapoż. z prus.-niem. šlīpe (GL 129, LEW 1005), por. nwn. Schleife f. War. sg. šlýpa. Por. syn. 

šlėd̃ės. Co do akutu por. zapoż. ýpas, krýgė, šlýmas. — Drw. šlýpkės, šlìpkės a. šlýpkos 

ʽniskie sanie towaroweʼ. 

 šlìpsas 2 p.a. gw. ʽkrawat męskiʼ — zapoż. z nwn. Schlips m. (GL 129, EWD 1215) albo 

z pol. przest. szlips, -u ʽdługi wąski krawat męskiʼ (⇐ nwn. Schlips, por. SW VI, 635). War. 

šlìpsis. Por. germanizm łot. gw. šlipsts. Zob. też syn. álštukas, álzdokas, naktáiza i 

kaklãraištis. 

 šlìpti, šlim̃pa, šlìpo 1. ʽnie dawać urodzajuʼ (Bulbės šlimpa, t.y. prapula, nuvyksta 

negerai JU ʽKartofle nie udają się, marniejąʼ), 2. ʽniszczeć, opuszczać się, upadaćʼ (Aš 

šlimpu, t.y. einu ant mažumą, nusigyvenu JU ʽBiednieję, popadam w nędzęʼ), 3. ʽzajść w 

ciążęʼ (Jau ta motriška šlimpa, t.y. įgauna pilvą, pasto[ja] JU ʽTa kobieta jest już w ciąży, 

rośnie jej brzuchʼ; drw. šlipnà ʽciężarnaʼ), nušlìpti ʽzboczyć z drogi; popaść w biedęʼ, 

prašlìpti ʽźle wyrosnąć, nie wydać owoców; wyjść (na chwilę)ʼ. Pochodzenie nieustalone. 

Od interi. *šlip? Por. Šlypu šlapu vis po šokius, vis po vakarelius ʽŠ. š. powłóczymy nogami 

zawsze po tańcach, zawsze po zabawachʼ. Por. traktowanie prs. šlim̃pa w pdg. šlỹpti. 

 šlỹpti, šlỹpsta, šlỹpo gw. 1. ʽniszczeć, chylić się, upadać (o gospodarstwie)ʼ, 2. ʽnie 

udawać się, nie wieść sięʼ, nušlỹpti ʽo zbożu: źle wyrosnąć; wydarzyć się, stać sięʼ (O kas 

nušlỹps, matysma ʽA co się stanie, zobaczymyʼ), pašlỹpti ʽprzechylić się na bok (o chałupie); 

wplątać się w co, zadać się z kimʼ, prašlỹpti ʽprzepaść, zniknąć; opuścić się, wykoleić się 

moralnie; zdechnąć, paść (o bydle)ʼ. Pdg. zbudowany na neopwk. šlyp-, wyabstrahowanym z 

formy prs. šlỹpsta, która jest zdenazalizowaną wersją *šlįpsta. To ze *šlimp-sta, formy 
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odnawiającej šlim̃pa, prs. infig. od šlip-, zob. šlìpti. Paralele: klỹpsta, krỹpsta, zob. klỹpti, 

krỹpti. — Drw. šlypúoti ʽźle rosnąć, nie dawać plonuʼ, zwykle z prvb. pa-, np. Regis, bulbės 

šįmet šlypuote pašlypuõs, t.y. nueis į šalį JU ʽZdaje się, że kartofle tego roku nie dadzą 

żadnego plonuʼ. 

 šlýti, prs. šlyjù (*šlįju, war. šlynù, šlystù, šlyvù), prt. šlijaũ ʽchylić się w dół, przechylać 

się na bok, osuwać się; opierać się o drzewo, ścianę; lgnąć do czegoʼ. Ten pdg. stanowi 

pewną mutację aniṭowego pdg. šlejúos, šlėjaũs, šliẽtis < pie. *ḱlei̯-/*ḱli-. Por. akutowany 

pdg. šlė́ti, -ju, -jau s.v. šliẽtis. Osnowa šly- to neopwk., który wyabstrahowano z formy prs. 

šlyjù, pochodzącej z denazalizacji *šlįju. Ta ostatnia wywodzi się z *šli-n-j-u i polega na 

infigowaniu osnowy *šlij-. Osnowa *šlij-V, pierwotnie ograniczona do formy prt. (por. 

šlijaũ), nie jest odziedziczona. Nawiązuje ona do praeteritów typu seṭowego, takich jak rijaũ 

⇐ rýti; vijaũ ⇐ výti. Por. proporcję rýti : rijaũ = *šlỹti : x (x = šlijaũ). Akut inf. šlýti nie ma 

historycznego uzasadnienia, imituje on intonację, właściwą dla typu seṭowego rýti, výti. Cps. 

atšlýti ʽodchylić się do tyłu, oprzeć się plecamiʼ, nušlýti ʽprzechylić się, przekrzywić się, 

osunąć się, opaść, zwalić się (o pijanym), zwisnąć (o kłosach); opuścić się, zaniedbać sięʼ, 

pašlýti ʽzachwiać się, przechylić się na bok; pogorszyć się (o zdrowiu)ʼ, prišlýti ʽoprzeć się o 

coś, o kogoś; przytulić się, przylgnąć, przystać do kogoʼ, sušlýti ʽpochylić się (o chacie, o 

zbożu); zejść się, połączyć się (np. w konkubinacie)ʼ. — Drw. od sly-C: šlytìs 4 p.a. 

ʽpochylenie, przechył; odchylenieʼ, šlytìs 4 p.a. lub šlýtis 1 p.a. ʽpodłużna kopa zboża, 

złożona z opartych o siebie snopówʼ (Šlýtis turia dvidešimt pėdų ʽNa š. składa się 

dwadzieścia snopówʼ) – formacja zapewne analogiczna do šlitìs (zob.). — Drw. od šlii̯-V: 

ãtšlijas ʽukośny, skośnyʼ, įš̃lijas ts., adv. ʽna ukos, w poprzekʼ (por. śrir. clē, walij. cledd 

ʽlewyʼ < *ḱlii̯o-, znacz. etym. ʽkrzywy, przechylonyʼ), pãšlijas ʽpochyłyʼ, pãšliju adv.: 

Pašliju gulėjau, bet išgijau ʽLedwie żywy leżałem, ale wyzdrowiałemʼ. — Zmiana 

wokaliczna ľi > ľu (por. klim̃pti > klium̃pt, LD § 66) jest odpowiedzialna za war. šliū́ti ʽchylić 

się ku ziemi, przechylać sięʼ, por. Senas jau – šliū̃va kluonas ʽStodoła już stara, przechyla 

sięʼ. Do šliū-C dotworzono – na wzór pierwiastków seṭowych – šliuv-V: prt. šliuvaũ (por. 

Pašliùvo jau kluonas, guli ʽStodoła już się przechyliła, [niemal] leżyʼ). Z kolei neopwk. 

šliuv- doznał infigowania, stąd prs. *šliu-n-vu > *šliųvu > šliūvù. 

 šlìtinas, -à 3 p.a. gw. ʽkto idzie chwiejnym krokiem, kto się zataczaʼ — dwuznaczne: 

1° drw. na -tin- od SZ šli- do *šlei̯- jak w šliẽtis ʽprzechylać się, opierać się o coʼ, 2° drw. na 

-in- od neoosn. šlit-, wyabstrahowanej z participium prt. pass. *šlitas od pwk. šli-, por. 

pãšlitas, -à ʽukośny, ukośnie postawiony, oparty o coʼ (pašlitaĩ adv. ʽukośnie, skośnieʼ). — 

Neoosn. šlit-: šlìtiniais a. šlìtine żm. adv. ʽ(iść) chwiejąc się, zataczając sięʼ, vb. denom. 

šlitinė́ti ʽiść chwiejnym krokiem, zataczać się, kiwać się; o saniach: zarzucać, wypadać z 

kierunku jazdy na skutek poślizguʼ, šlitiniúoti ʽsłaniać się, zataczać sięʼ, šlìtintis ʽprzyciskać 

się, opierać sięʼ. Od tego interi. šlìti šlìti o zataczaniu się (Girtas žmogus eidamas šlìti šlìti 

šlitiniuo[ja] ʽPijany człowiek «šliti šliti» zatacza sięʼ). 

 šlitìs, -iẽs 4 p.a. f. ʽpodłużna kopa zboża, złożona z opartych o siebie snopów, zwykle 

dziesięciuʼ (Sustatyk rugius į šlitìs ʽZestaw snopy żyta w «šlitis»ʼ); odpowiednik łot. slits 

ʽpłot spleciony z jedlinyʼ — dewerbalne abstractum z suf. -ti- i SZ šli- ⇐ *šlei̯-, por. šliẽtis 

ʽopierać się o coʼ, pãšlitas ʽoparty o co, ukośnie postawionyʼ. Nie sposób wykluczyć, że 

šlitìs jest formacją odziedziczoną i reflektuje pie. *ḱli-tí-, por. gr. κλίσις, -εως f. ʽpochylenie, 

schylenie, zwrot, obrót, ułożenieʼ, sti. śrití- ʽskłonʼ, śritá- ʽpodpartyʼ, stir. clí m. ʽsłup w 

konstrukcji domuʼ. Zob. IEW 602, ŽD 328n., LEW 1006. Podobna budowa w mirtìs ⇐ mer-; 

pirtìs ⇐ per-; vìltis ⇐ vel-. — War. z insercją k: šliktìs (por. pirtìs > pirktìs); drw. wsteczny: 

šlìkė ʽpodłużna kopa zbożaʼ. Por. pirčià ⇒ pirkčià ⇒ pirkià. — Z innymi tematami: šlìtė 1. 

ʽpodłużna kopa zbożaʼ (war. šliùtė), 2. ʽrząd domów po jednej stronie ulicyʼ (Nudegė visa 



1830 

na prawach rękopisu 

šlìtė numų ʽSpłonęła cała pierzeja ulicyʼ), šlitys f.pl. BRB ʽdrabina, Leiterʼ (PAŽ 470). Por. 

jeszcze łot. slita a. slite ʽpłot zbity z poziomo ułożonych żerdzi, płot spleciony z jedlinyʼ. — 

War. ze WSZ šly-: šlytìs, šlýtis (zob. s.v. šlýti).  

 šliū̃bas 2 p.a. stlit., gw. ʽprzysięga małżeńska, ślub; obrządek kościelny zaślubin, 

zawarcie związku małżeńskiegoʼ (priėmė šliū̃bą ʽzawarli, przyjęli ślubʼ, šliū̃bą dúoti ʽdać 

ślubʼ) — zapoż. ze stbłr. šljubъ. por. błr. šljub, -u ʽślubʼ. Litewsko-białoruska zgodność co 

do początkowego š- wyklucza polską formę ślub jako źródło. Nie dostrzegają tego SLA 216, 

LEW 1006 i LKŽ XIV, 1086. — Drw. šliūbáunas ʽślubny (o obrączce)ʼ, też ʽo wieku: 

odpowiedni do zaślubinʼ (Jau šliūbáunas, o da nemoki kaip reikiant art ʽJesteś już 

«šliūbaunas», a wciąż nie umiesz orać jak należyʼ), šliū̃binis: šliū̃biniai drabùžiai pl. m. 

ʽubranie ślubneʼ. Vb. denom. pašliūbyti ʽpoślubićʼ (Vyru, kuriam bua pašliūbyta, paduota 

panna Maria WP, zob. PAŽ 318) ⇐ stbłr. pošljubiti ʽwstąpić w związek małżeński; złożyć 

przysięgę małżeńskąʼ; šliūbavóti ʽpoślubiać w kościeleʼ ⇐ stbłr. šljubovati; apsišliūbavóti 

ʽzwiązać się ślubem małżeńskimʼ, sušliūbavóti ʽpoślubić w kościeleʼ, šliūbúoti ts. Osobno 

zob. suliūbyti. 

 šliùižis, -io 1 p.a., šliuĩžis 2 p.a. żm. ʽwóz na dwóch kołachʼ (Pirmiejai ratai kalnėnų ir 

žemaičių buvo ant dum tekinium, šliuižiu vadinamys, Dowkont) — ze zmiany *šliūžis, z ui 

zam. ū na skutek antycypowania palatalności ž̓  (por. buitìs ob. būtìs; stpr. luysis wobec lit. 

lū́šis). Formacja postwerbalna od šliū́žti ʽślizgać się; wieźć się sańmiʼ. Odpowiednik z 

samogłoską krótką w łot. šļužas f.pl. ʽwóz na czterech lub dwóch (małych) kołach, służący 

do przewozu kamieniʼ : šļužât, -ãju ʽślizgać sięʼ (ME IV, 77, LEW 1008), por. lit. šliùžės f.pl. 

ʽłyżwyʼ. 

 šliùkarnyčia 1 p.a., šliukernýčia 1 p.a. gw. ʽdrewniane a. blaszane naczynie z wodą u 

pasa kosiarza, służące do moczenia osełkiʼ. Budowa šliukar-, šliuker- + -nyčia. Jest to 

zapożyczenie złożenia prus.-niem. šluker-faß (GL 129), z neosuf. -nyčia jako zastępstwem 

dla II członu -faß (por. šiurč-tukas ⇒ šiurč-as s.v. šiùrštas). Wahanie akcentowe przypomina 

cùkernyčia ob. cukernýčia. Drw. wsteczne: šliukern-ia b.z.a. i šliùker-is. — Drugim 

germanizmem o tym samym znaczeniu jest šliùternyčia = šliuter- + -nyčia ⇐ prus.-niem. 

schlotter-faß (GL, l.c.). War. ze zmianą ľu > ľi: šlìternyčia. Zob. jeszcze LEW 1006. Na temat 

neosuf. -nyčia zob. GJL II, § 431 i SLA 84. — Drw. wsteczny šliùtė (war. šliòtė) zakłada 

resegmentację šliùt-ernyčia. — Z kontaminacji dwu synonimów powstał war. šliùkternyčia. 

Od tego drw. wsteczny šliùkė, šliòkė (⇒ pol. gw. szlocha, zob. Zdancewicz 349). 

 šliuksė́ti, šliùksi, šliuksė́jo gw. 1. ʽciurkiem ciecʼ, 2. ʽchlustać, chlapać, rozchlapywać 

(wodę, mleko)ʼ, 3. ʽchlupać – o wodzie w butachʼ, 4. ʽbrnąć w mokrych butach, człapaćʼ, 5. 

ʽchlipać, cicho szlochać, popłakiwaćʼ (syn. kū́kčioti, šniurk̃šti) — czasownik na -sė- od interi. 

šliùk(š) o deszczu; o rzuceniu czegoś (paralela: šlepsė́ti ⇐ šlèp). War. šliukšė́ti < *šliukš-sė-, 

od šliùkš(t) odgłosie wylewanej wody, nalewanego płynu (mleka, zupy, piwa), por. 

šmaukšė́ti < *šmaukš-sė-. Z innymi sufiksami: šliukčióti a. šliukščióti ʽpolewaćʼ, šliùkštelėti 

ʽwlać niecoʼ ob. šliū́kštelėti ʽlunąć, chlusnąćʼ (por. interi. šliū́kš(t), šliū̃kš(t)). — Nomina: 

šliùkas ʽrozmokła ziemia, błocko (gęste, lepkie); płynny gnój, kałuża gnojówki przed oborąʼ 

(war. šliukà, šliùkė), šliùkaras ʽbimber, samogonʼ (por. pliurz̃alas), šliùkata ʽrozwiązła 

kobietaʼ (Šliùkata, visų išvalkiota), ⇒ vb. denom. šliùkatoti ʽbrnąć przez błotoʼ. 

 šliùndra 1 p.a. 1. c. ʽczłowiek niechlujny, brudny, nieporządnyʼ (syn. šliuñdrius), 2. c. 

ʽkto chodzi bez celu, wałęsa; włóczęgaʼ, 3. f. ʽrozwiązła kobietaʼ (war. pašliùndra) — 

prawdopodobnie zapożyczone z pol. przest. szlądra, -y, czyt. [šlondra] ʽkobieta włócząca się 

po ulicy, ulicznicaʼ (brak w POLŽ). Jest to sb. postverbale od pol. przest. szlądrać się 

ʽwłóczyć się, szwendać się, wałęsać sięʼ ⇐ nwn. schlendern ʽiść spacerkiem, łazić sobieʼ 
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(por. SW VI, 633; brak w WDLP). Inaczej LEW 1007, który przyjmował zapożyczenie wprost 

z niemieckiego. Por. łot. slùnderêt ʽchodzić bez potrzeby, obijać się bez zajęciaʼ ⇐ dn. 

slundern, od czego łot. drw. slunderis ʽktoś nieudolny; włóczęgaʼ i slundurs ʽleńʼ (ME III, 

942). — Vb. denom. šliuñdrinti ʽchodzić brudnym, obdartym, jak włóczęga; iść powoli, 

chodzić bez celuʼ, šliundrinė́ti ʽchodzić brudnym, przemoczonym; szwendać się unikając 

pracy; o kobiecie: prowadzić rozwiązłe życie, puszczać sięʼ. 

 šliuõžti, šliuožiù, šliuožiaũ 1. ʽślizgać się, ześlizgiwać sięʼ, 2. ʽsuwać się, czołgać się, 

pełznąćʼ, 3. ʽwspinać się na drzewoʼ, 4. ʽiść powłócząc nogamiʼ, 5. ʽskradać się (o 

złodzieju)ʼ — wariant do šliaũžti ʽsunąć, pełznąć; ślizgać sięʼ (zob.), wytworzony 

neoapofonią au ⇒ uo, która stanowi pendant do ei ⇒ ie (zob. s.v. duobė)̃. Nie dostrzega tego 

ALEW 1045, mówi więc o ʽniezrozumiałej z historycznego punktu widzeniaʼ wariacji 

wokalizmu uo : au, wariacji powtarzającej się w parach čiuõžti : čiaũžti i sliuõgti : sliaũgti. 

Zob. też šliū́žti. — Drw. šliuožė ̃ʽślad wydeptany w zbożu lub w trawie na łąceʼ (syn. šliūžė,̃ 

brydė)̃, šliuožlỹs ʽwłóczęgaʼ. 

 šliùpti, šliumpù, šliupaũ gw. 1. ʽupijać sięʼ, 2. ʽchciwie jeść, żrećʼ, 3. nu- ʽpośliznąć się, 

upaść, zwalić sięʼ — czasownik utworzony od interi. šliùp a. šliū́pt ʽchlup, chlustʼ (o wylaniu, 

rozlaniu płynu, też o nagłym ruchu, uderzeniu). Inaczej LEW 1007, gdzie šliup- (war. do 

*šlup?) ujęto jako refleks st. zanikowego od šlap- (zob. šlãpias). — Drw. šliùpinti 1. 

ʽchciwie jeść, żreć, pochłaniaćʼ, intr. ʽmocno padać – o deszczuʼ, šliùpterėti 1. ʽłyknąć trochę 

wódkiʼ, 2. intr. ʽchlusnąćʼ. Nomina: šliùpinas ʽupity, pijanyʼ (war. šlùpinas), šliùpšnas 

ʽcherlawy, słabego zdrowia, choryʼ, ⇒ cps. šliupšnãgis ʽniedomagający starzec, cherlak; ktoś 

nierozgarnięty; niechlujʼ (z *šliupšn-nagis, por. nagà). — SW šliūp-: šliū́pčioti 1. intr. 

ʽwysypywać sięʼ, 2. tr. ʽwsysać płyn, siorbaćʼ, nomen: šliū̃psnis ʽduży łyk, haustʼ. 

 šliùrės 2 p.a. f.pl. 1. ʽmiękkie pantofle domowe, papucie, kapcieʼ, 2. ʽobuwie bez pięty, 

z drewnianą podeszwą, drewniakiʼ — zapoż. z prus.-niem. šlore (LEW 1007), por. nwn. 

Schlorren f.pl. ʽpantofle; zdarte obuwieʼ. — Ze skrzyżowania šliùrės z syn. kliùrės (zob.) 

powstał neol. škliū̃rai m.pl. ʽmiękkie pantofle domoweʼ (por. LEW 997, Kabašinskaitė 88). 

 šliurp̃ti, šliurpiù, šliurpiaũ ʽgłośno wciągać ustami płynną potrawę, siorbać, chlipaćʼ, 

2. ʽwysysać szpik z kości, jajko ze skorupyʼ, 3. ʽwciągać smarki, wciągać w nos tabakęʼ — 

czasownik utworzony od wykrz. šliùrpt, šliurp̃t m.in. o siorbaniu, pochlipywaniu i 

pociąganiu nosem. War. šliùrpčioti, šliurpsė́ti. — Alternantem na st. pełnym jest tu syn. 

šlerp̃ti. Por. związek šliùrti ze šlérti. 

 šliùrti, prs. šliūrù (*šliųru < *šliu-n-ru; war. šliurnù645, šliùrstu), prt. nušliuraũ gw. 1. 

ʽmoknąć na deszczu (np. o pastuchu)ʼ, 2. ʽ(o odzieży) tracić fason po zmoczeniu, niszczeć, 

dziurawieć, obedrzeć sięʼ, 3. ʽchodzić w poszarpanej odzieży, biednie wyglądaćʼ, 4. 

ʽzaniedbać się, opuścić sięʼ, 5. ʽzmarnieć (o roślinie), wyjałowieć (o ziemi)ʼ — czasownik 

utworzony od interi. šliur ̃ ʽchlupʼ, por. Purvai semiasi į batus, kai eini, tuojau šliur, šliur 

ʽBłoto wlewa się do butów; jak idziesz, to zaraz [słychać] «šliur, šliur»ʼ. Por. LEW 1007. 

Osobno zob. šlérti i stosunek šliurp̃ti : šlerp̃ti. — Z innymi sufiksami: šliurénti ʽiść powoli, 

wlec się noga za nogąʼ, šliū̃renti ts., šliurúoti ʽchodzić zmoczonym; człapać w butach, które 

nabrały wodyʼ. Nomen: šliùrinas ʽwłóczęgaʼ. — NB. Nie należy tu czas. łot. šļurât 

ʽpowłóczyć nogami, szurać; być dziwacznie ubranymʼ, ponieważ jest to zapożyczenie z nwn. 

schlurren ʽgeräuschvoll schleifend gehenʼ albo z dn. slurren ʽschlorfen, den Boden streifend 

gehenʼ (zob. LEW 1007). 

 šliùzas 2 p.a. ʽśluzaʼ — zapoż. z ros. šljuz, -a (⇐ niderl. sluis lub dn. slūse, tu ze śrłac. 

 
645 Metateza nr > rn jak w šiurña < *šiunra (šiùrti); skurña < *skunra (skùrti).  
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exclūsa, zob. REW III, 412). — War. f. šliùžė ⇐ prus.-niem. šlūse, por. nwn. Schleuse f. (GL 

129, LEW 1006). — War. z dyftongiem ui: šliùižė (por. kùikis ob. kùkis; kluĩkis ob. klùkas). 

 šliū́žti, šliū́žiu, šliū́žiau gw. 1. ʽślizgać sięʼ, 2. ʽwieźć się sańmiʼ — formacja na 

wzdłużonym SZ šliūž- ⇐ šliuž-, por. SP w šliaũžti m.in. ʽsuwać się, pełznąć, ślizgać sięʼ. — 

Drw. šliū̃ženti a. šliū̃žinti ʽiść powoli, z trudem, powłócząc nogamiʼ. Postverbalia: šliū̃žas 

ʽślimak, płazʼ, šliūžė ̃ʽślad wydeptany przez zboże lub łąkę; ślad na śniegu po saniachʼ (war. 

šliužė,̃ šliùžė), SD
1 «ślad» (syn. šliuožė ̃ : šliuõžti), šliū̃žės f.pl. ʽsanki do wożenia pługa, 

brony, worków, kamieni, kloców drewna; sanieʼ (war. šliū́žės, sliūžai b.z.a., też šliùžės), cps. 

žemė́šliūža ʽwłóczenie czego po ziemi nie pokrytej już śniegiemʼ (por. žẽmė, syn. žemė́vilka). 

Zob. też šliùižis. 

 šlovė ̃3 p.a., šlóvė 1 p.a. 1. ʽchwała, sławaʼ, SD «sławaʼ (Pilnas yra dangus, žemė tavos 

šlovės PK 15013 ʽPełne są niebiosa i ziemia twey sławyʼ), 2. ʽdobre imię, reputacjaʼ (Nuplėšti 

kam šlóvę ʽZniesławić kogoʼ. Netekti šlovės̃ ʽUtracić dobre imięʼ). War. šlóvė 1 p.a. (m.in. 

DP). Odpowiednik stłot. slāve ʽsławaʼ (Karulis II, 219). Z uwagi na długą samogłoskę *ā 

może być zapożyczeniem słowiańskim, por. stbłr. slava, błr. slava, -y. Lit. š- wobec słow. s- 

pochodzi z wyrównania do rodzimego syn. šlavė ̃ ʽcześć, chwała; dobre imięʼ (zob.). Por. 

šlõvnas ʽsławnyʼ obok slõvnas i slaũnas ts. ⇐ błr. sláŭny. Inaczej BSW 307 i LEW 1008n.: 

šlovė ̃ma być spokrewnione ze scs. slava ʽδόξαʼ, sch. slȁva, czes. sláva itd. Podobnie Derksen 

2008, 453 i Derksen 2015, 453 (praforma bsł. *ślōuʔ-). ALEW 1047 ujmuje šlovė ̃ jako drw. 

typu vṛddhi w stosunku do šlavė ̃ (zob.). — Drw. nešlovus SD «niesławny», šlovìngas 

ʽsławny, godny chwałyʼ, SD <szlawu> adv. «błogo», <szlawus> «błogosławiony» (syn. 

pagirtas). Vb. denom. šlóvinti ʽchwalić, sławićʼ, šlovinu SD «sławię kogo, chwalę co», 

šlovinu kam SD «błogosławię komu» (syn. <szlawu kam>, pašlovintas SD «błogosławiony». 

 šlùbas, -à 4 p.a. ʽkulawy, kulejący, chromy, utykający na nogęʼ. Z palatalizacją 

nagłosu: šliùbas. Niejasne. LEW 1009 rozważa – na tle wymienności spółgłosek š i k (zob. 

GJL I, § 467) – związek šlùbas z rodziną klùpti ʽpadać na kolana, potykać sięʼ646. ALEW 1047 

wciąga do porównania fakty germańskie (goc. ushlaupan, stisl. hlaupa ʽposkakiwać, 

skakaćʼ) i postuluje wspólny mianownik w postaci pie. *ḱleu̯b-. Przy takim ujęciu lit. šlùbas 

mogłoby być kontynuacją SZ *ḱlub-. Ale w bałtyckim brak jest śladów po st. pełnym 

†šliaub- lub †šlaub-. Niewykluczona jest derywacja od interi. šlùbt, por. šlùbtelėti a. 

šlùnterėti ʽpotknąć się, nieco utykaćʼ (Ta kumelė kiek šlùbtelėja ʽTa kobyła trochę utykaʼ). 

Inne interi. opisujące chód utykającego, chromego: šlubì, šlubìkšt(u), šlubìnkš(t) a. 

šlubiñkš(t), šlùbšt pašlùbšt, šlubù, šlubùkš i šlubùnkšt. — Drw. šlùbės f.pl. peior. ʽnogiʼ, 

šlùbis ʽczłowiek kulawy, kuternogaʼ, šlubkỹs ʽkulawiecʼ (por. drùčkis, stum̃kis), šlubuõlis ts. 

Vb. denom. 1. šlubčióti ʽnieco kuleć, chromać, utykać; o sercu: niedomagaćʼ (por. mikčióti, 

sriubčióti), 2. apšlùbinti ʽokulawić, np. koniaʼ, 3. šlùbti, šlumbù, apšlubaũ ʽstać się 

kulejącym, okuleć, okulawiećʼ, 4. šlubúoti ʽbyć kulawym, chromym; iść kulejąc; kuleć, źle 

działać, szwankowaćʼ. Vb. šlùbti ⇐ interi. šlùbt stoi na równi ze šliùpti ⇐ šliùp, šliū́pt i 

šliùrti ⇐ šliur.̃ Z jęz. łotewskiego por. slubît ʽschlaff gehenʼ, sluburs ʽkto powłóczy nogamiʼ.  

 šlùika 1 p.a. gw. 1. ʽlichy, zużyty końʼ (por. šváika II), 2. c. ʽwłóczęgaʼ, 

3. ʽbezwartościowy przedmiotʼ, 4. ʽniegospodarna, niechlujna kobietaʼ. Niejasne. Można to 

zestawić z klùika ʽchudy, marny końʼ i powiązać z alternacją spółgłosek k/š (uwaga 

M. Osłona). Obok tego šliū́ka c. 1. ʽniechlujny człowiekʼ, 2. ʽmarne zwierzę (koń, świnia)ʼ.  

 šlùnta 1 p.a. gw. 1. ʽbiodro; udoʼ (Šlapelis 515), 2. ʽkawał mięsaʼ (Šeiminykė davė 

šlùntą avienos ʽGospodyni dała kawał baraninyʼ). — Z innym tematem: šlùntis, -ies f. 1 p.a. 

 
646 LEW 1009 wymienia w tym związku jeszcze klùbas ʽokolica stawu biodrowegoʼ. To nie jest trafne, bo wyraz 

klùbas jest zapożyczeniem z błr. klub ʽkłąb u zwierzęciaʼ (zob. LKŽ VI, 161). 
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ʽkawał mięsaʼ (Malūnan važiuodamas, brolis pasiėmė visą šlùntą mėsos ʽJadąc do młyna, 

brat zabrał z sobą spory kawał mięsaʼ). Stosunek šlùntis : šlùnta przypomina natìs : natà i 

speltìs : spelt̃ė. — Pochodzenie niejasne, zob. LEW 1010 (s.v. šlùina). Por. 1° šlum̃pis ob. 

šlium̃pis, šliùmpis ʽprzednia szynkaʼ (war. do šum̃pis, zob. kum̃pis), 2° šluĩnas ʽo koniu: 

kulawyʼ, war. šluĩnis ts.; šlùina ʽwałęsa, próżniakʼ, por. łot. slùins ʽwłóczęga, łazęgaʼ, sluînis 

ʽkulawa istotaʼ, też ʽobibok, próżniakʼ, 3° šluĩnė ʽbiodroʼ, 4° šluĩtas ʽudo, biodro, goleńʼ, 5° 

šlùtas ʽkto idąc kołysze się na bokiʼ. 

 šlúostyti, šlúostau, šlúosčiau ʽwycierać, ścierać, podcieraćʼ. SD šluostau «ucieram co», 

apšluostau «ocieram co», nušluostau «ścieram», prašluostau akis «przecieram oczy» — 

frequentativum na -sty- od pwk. šluo- jak w šlúoti ʽzamiataćʼ (zob.). Paralele: dúostyti ⇐ 

dúoti; úostyti ⇐ úosti; máustyti ⇐ máuti. — Neoosn. šluosty-: šluostytinė skara SD «ścierka 

gruba» (por. apipjaustytinis s.v. pjáuti). — Neoosn. šluost-: šluõstas a. šluõstė ʽszmata, 

ścierka do wycierania, myciaʼ (drw. z metatonią, por. móstyti ⇒ mõstas), pašlúostė ʽścierka, 

wycieraczkaʼ (por. duostė, kaũstė, kraũstė), pašluõstos a. pašlúostos f.pl. ʽzmiotki w postaci 

ziarna lub mąkiʼ (war. pašluõstai), też ʽśmiecie; okruchy ze stołuʼ, cps. kamìnšluosta ʽmiotła 

do kominaʼ (por. kãminas), rañkšluostis ʽręcznikʼ (por. rankà). 

 šlúota 1 p.a. 1. ʽmiotła, pęk rózeg do zamiataniaʼ, 2. gw. ʽmiotełka łaziebna z gałązek 

brzozowychʼ, 3. gw. ʽpęk, bukiet kwiatówʼ, 4. gw. ʽwiązka słomy zatknięta na kiju jako znak 

zakazu (wejścia, wjazdu)ʼ, 5. gw. ʽogon komety, kometa; kula ognia, kłąbʼ — dewerbalne 

nomen instrumenti z suf. -tā- od šluo- jak w šlúoti ʽmieść, zamiataćʼ (zob.). Odpowiednik łot. 

sluôta ʽmiotłaʼ, peŗamā sluota a. pirts sluota ʽmiotełka łaziebnaʼ. Paralele: kóptos ⇐ kópti; 

láiptos ⇐ lìpti, láipioti. — Drw. šluõčius ʽkto robi miotły na sprzedażʼ (por. šìkšnius ⇐ 

šikšnà), šluotẽlė ʽmiotełka, miotełka kąpielowa; czub ptasiʼ, šluotelė rūbų SD «miotełka do 

szat». Cps. šlúotkotis ʽkij do miotłyʼ (por. kótas), šlúotražis ʽstara miotłaʼ (por. rãžas), 

šlúotrykštės f.pl. ʽrózgi na miotłyʼ (por. rýkštė). 

 šlúoti, prs. šlúoju (war. šlúonu, šluonù, šlavù), prt. šlaviaũ (war. šlavė́jau) ʽmieść, 

zamiataćʼ: Šluoti aslą, gatvę, kiemą ʽZamiatać klepisko, ulicę, podwórzeʼ. SD: šluoju «garnę; 

umiatam», <ißłuoju> «chędożę» (syn. apkuopiu, šveičiu), <iźßłuoju> «wymiatam». W 

dialekcie żmudzkim forma praesentis ma postać šlavù ʽzamiatamʼ. Można ją wyprowadzić z 

*ḱlou̯-e/o- < pie. *ḱleu̯H-e/o- (zob. LIV
2 335). Por. łac. cluō, -ere ʽczyścićʼ < *klou̯ō, cloāca 

ʽściek, kanał podziemnyʼ ⇐ *klou̯-ā-. Inne języki pokazują odmienny wokalizm oraz pwk. 

rozszerzony przez *-d-, por. gr. κλύζω ʽoblać, opłukać, zmyć, oczyścićʼ < *ḱlu-d-i̯e-, goc. 

hlutrs ʽἁγνόςʼ, stwn. hlūt(t)ar ʽczysty, przejrzystyʼ < *hlūt-ra- < *ḱlū-d-ro- (por. nwn. lauter 

ʽczysty, szczery – o złocieʼ). Zob. IEW 607, BSW 307, LEW 1010n., ALEW 1048, EWD 775. 

Znacz. etym. dla šlúoti: ʽzamiatać ziarno podczas wiania zbożaʼ. — Pierwiastek 

dyftongiczny rozszerzony spółgłoską laryngalną, *ḱleu̯-H-, ma w bałtyckim alternant w 

postaci *ḱleu̯-k-, zob. šliaũkti. — Seṭowy charakter litewskiego pierwiastka znajduje 

potwierdzenie w drw. šlùvenos f.pl. ʽto co zmieciono, zmieciny, śmiecieʼ, ponieważ jego 

składnik v mógł się pojawić jedynie w warunkach hiatu laryngalnego, por. praformę *šluu̯en- 

< pie. *ḱluH-en- (HL 97n.). Paralele: pùvenos do pū́ti; pjùvenos do pjáuti; siùvena do siū́ti. 

— WSZ: šlū̃vis ʽ(wgłębiony) ślad od pociągnięcia miotłąʼ. — W zakresie st. e jest do 

odnotowania czas. šliáuti, šliáuna, šlióvė ʽzadać cios, zdzielić, uderzyćʼ. Jego znaczenie 

można powiązać z ʽuderzać miotłąʼ, odwołując się do takiej paraleli, jak np. pol. zamiatać 

ʽverrereʼ : przest. mieść ʽrzucać, ciskać, zwłaszcza czymś miałkim, drobnymʼ. Co do strony 

semazjologicznej por. też šliaũkti (pie. *ḱleu̯k-), używane w dwóch znaczeniach: 1. ʽzmiatać, 

ścieraćʼ647 i 2. ʽbić, silnie uderzać, walićʼ. Akutowany alternant šliáu- mógł się dostać do 

 
647 Odpowiednik łot. slàukt znaczy ʽdoićʼ. Por. stosunek wed. mā́rṣṭi ʽwyciera, czyściʼ (3 pl. mṛjánti), aw. 
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infinitiwu z zanikłego prs. atematycznego *šliáumi < *ḱleu̯H-mi (inf. *šlū́ti). — Pojawienie 

się šluo- jako alternantu do šlav- jest innowacją morfonologiczną. Derywacja av-V ⇒ uo-C 

polega na odwróceniu stosunku uo-C ⇒ av-V, który się wytworzył w pdg. czas. ʽdaćʼ: dúoti 

⇒ daviaũ. Zob. Stang 1966, 360. Przeciw temu objaśnieniu, które odwołuje się do analogii, 

wystąpił obecnie Villanueva Svensson, Balt XLVIII:2, 2013, 233 f. Jego zdaniem osnowy 

sprzężone w lit. pdg. šlúo- : šlav- należą do dwóch genetycznie różnych baz werbalnych, w 

szczególności šlúo-C < pb. *ślō- ma się wywodzić z pie. aorystu *ḱléh3-t, z kolei šlav-V- z 

pie. praesens na -u-, pie. *ḱleH-u-. — Osnowę infinitiwu pokazują šlúostyti (zob.) i šlúota 

(zob.). — Neoosn. šluoj- (⇐ prs. šlúoju): šluojė́jas ʽzamiataczʼ, šluojìkas ts. Z nieregularnym 

uproszczeniem uo w o: iššlojìmas ʽśmiecieʼ (dosł. ʽwymiecenieʼ). Tu też SD
1 <ßłoimas> 

«dwor» (syn. dvaras), SD <atßłoimas> «siedlisko, plac», z synkopowania šlojimas (w LKŽ 

XV, 18 przytoczono to ze znakiem zapytania). Wyraz ten można wyprowadzić z *(at)šluoj-

imas, formacji zbudowanej podobnie jak atšlavìmas ʽdziedziniec, podwórzeʼ (por. prt. 

šlaviaũ). Zakończenie -uojimas było wyjątkowe, podczas gdy -ojimas jest pospolite, por. 

jojìmas, lojìmas, mojìmas. — Neopwk. šlav̓ - (⇐ šlaviaũ): šlavióti iter. ʽzamiataćʼ (por. 

davióti ⇐ daviaũ). Neopwk. šlav- (zob.).  

 šmaikštýti, šmaikštaũ, šmaikščiaũ gw. 1. ʽwymachiwać czymś giętkim, np. rózgą, 

biczemʼ, 2. ʽciąć, smagać rózgą, batemʼ, 3. ʽszybko przelatywać, śmigać – o jaskółkachʼ 

(war. šmaikštýtis). Pochodzenie dwuznaczne. Albo od interi. šmáikšt o zacięciu batem (por. 

syn. šmáukštyti ⇐ šmáukšt), albo od sb. šmaĩkštis ʽrózga, witka; batʼ (zob. smaigýti). Z innym 

sufiksem: šmaikštúoti ʽciąć, smagać rózgą, batemʼ. — Drw. šmaikštùs ʽgiętki, gibki; smukły; 

spiczasty (o kołku)ʼ, przen. ʽzręczny, zwinny; dowcipny, celny (o słowach); wygodny w 

użyciuʼ. 

 šmakščióti, šmakščióju, šmakščiójau 1. ʽszybko przepływać, śmigać pod wodą (o 

rybie, wydrze, kaczce), 2. ʽwbijać igłęʼ, 3. ʽbrnąc w śniegu stawiać nogę za nogąʼ — 

czasownik na -čio- od wykrz. šmàkš o przebiciu, przeszyciu (nożem, igłą, szydłem), o 

wetknięciu, wsunięciu, też o nagłym dzianiu się (Šmàkšt i jis jau čia! ʽ«Šmakšt» i on już 

tu!ʼ). Paralele: šmaikštýti ⇐ šmáikšt; šmaukšė́ti ⇐ šmáukš(t). Z innymi sufiksami: šmakšė́ti, 

šmakšnóti. — Od obocznego wykrz. šmàkšt pochodzi šmàkštelėti ʽukłuć, przeszyć, przebić; 

wetknąćʼ. — Prymarną formą wykrzyknika jest tu šmàk, por. šmaksė́ti ʽmachać kosą; brnąć 

w śniegu, błocieʼ. 

 šmánta 1 p.a., šmántas 1 p.a. przest., gw. ʽśmietanaʼ — zapoż. z prus.-niem. šmant (GL 

130, LEW 1012), por. nwn. Schmant m. War. z nagłosem s-: smánta, smántas. Co do akutu 

por. zapoż. dránka i gángos. — Drw. šmañtalas a. šmántalas ʽsos, zaprawa do potrawyʼ. 

 šmaukšė́ti, šmáuksiu, šmauksė́jau (war. akc. šmáukšėti) gw. ʽwywijać batem, rózgą; 

strzelać z biczaʼ — czasownik na -ė- (lub -sė-, *šmaukš-sė-) od wykrz. šmáukš(t), šmaũkš(t) 

m.in. o smagnięciu rózgą a. biczem; cięciu (szablą, nożem). Paralela: šmikšė́ti ⇐ šmìkš. — Z 

innymi sufiksami: šmáukščioti a. šmáukštyti ʽwymachiwać batemʼ (syn. šmaikštýti), 

šmáukštelėti ʽsmagnąć, zaciąć batem; powiedzieć coś przykregoʼ.  

 šmaũkšti, šmaukščiù, šmaukščiaũ obok šmaũkšti, šmauškiù, šmauškiaũ gw. 1. 

ʽwymachiwać batem, rózgą; strzelać z biczaʼ, SD «smagam kogo, siekę rozgą», 2. ʽniedbale 

ścierać, zmiatać resztkiʼ, 3. ʽzdzierać, niszczyć ubranie, obuwie używaniemʼ, 4. ʽwciągać w 

nos tabakę, niuchaćʼ (syn. šniaũkti), 5. ʽo ptakach: szybko przelatywać, śmigaćʼ — czasow-

nik utworzony od wykrz. šmáukš(t), šmaũkš(t) o szybkim ruchu, działaniu; o smagnięciu. 

Zob. też šmaukšė́ti. Por. LEW 1012. 

 

marəzaiti ʽpotrąca, lekko dotyka, muskaʼ i gr. ἀμέλγω ʽdojęʼ, scs. mlěsti ʽdoićʼ, lit. mélž(i)u, mìlžti ts. ⇐ pie. 

*h2melǵ- ʽpocierać, ścieraćʼ.  
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 šmekiúoti, šmekiúoju, šmekiavaũ gw. 1. intr. ʽsmakować, być smacznym, przypadać 

komu do smakuʼ, 2. intr. ʽdelektować się smakiem czegoʼ, 3. tr. ʽkosztować, próbować, jak 

smakuje, badać smak czegoʼ — zapoż. z prus.-niem. šmeke, por. nwn. schmecken (GL 130, 

LEW 1012). Zob. też smõkas. 

 šmė́kla 1 p.a. 1. ʽprzywidzenie, widziadło, zmoraʼ, 2. ʽw wierzeniach ludu: duch, cień 

zmarłego, upiórʼ, 3. ʽosoba bliska śmierciʼ, 4. ʽstrach na wróble, kukła postaci ludzkiej 

postawiona dla odstraszania ptakówʼ, 5. ʽktoś dziwacznie wyglądający lub zachowujący sięʼ. 

Ten literacki wariant stoi obok gw. šmė́kšla, šmė́kšlė i pokazuje zatratę przedsufiksalnego 

segmentu -š-, por. niżej šmėkšóti ʽwidnieć z dalekaʼ. — Vb. denom. šmėklinė́ti ʽo widziadle: 

chodzić, przesuwać się; majaczyć przed oczymaʼ, šmė́klotis ʽzwidywać się; wyobrażać sobie 

coś, roić coś sobieʼ (war. šmė́kliotis). 

 šmėkšóti, šmėk̃šo, šmėkšójo 1. ʽwidnieć z dala, pokazywać się, zarysowywać się 

niewyraźnie we mgle, w ciemności, w oddaliʼ, 2. ʽsterczeć nieruchomo; zasłaniać komu 

światło, widokʼ, 3. ʽzwidywać się (też o czymś budzącym strach)ʼ — ze zmiany *šmėkš-só-

ti, czasownik na -so- od interi. šmė́kš, šmė́kšt o nagłym wrażeniu wzrokowym, 

krótkotrwałym i niejasnym; o szybkim ruchu, skoku i o machnięciu. War. šmėksóti i 

šmėksė́ti. W kwestii neosuf. -šo- zob. kẽkšė. — Neoosn. šmėkš-: šmė́kščioti ʽpokazywać się i 

ginąć; ukazywać się niewyraźnie, mgliście i szybko znikać, majaczyćʼ (war. šmė́sčioti), 

šmė́kšla ʽprzywidzenie, widziadło, zmora, upiórʼ (war. šmė́kšlė, osobno zob. šmė́kla), 

šmėk̃šlas ʽciemniejsze miejsce, cień, np. na fotografiiʼ, ⇒ vb. denom. šmėkšlinė́ti ʽchodzić 

chyłkiem; o oczach: poruszać się niespokojnieʼ.  

 šmẽras 4 p.a., šmėr̃as, šmė́ras przest., gw. ʽsmar do wozów (do smarowania osi kół)ʼ 

— zapoż. z prus.-niem. šmēr (GL 130, LEW 1013), por. śrdn. smēr, śrwn. smer, nwn. 

Schmiere, Wagenschmiere f. War. f. šmėrė.̃ Łot. smēre, smērs ⇐ śrdn. smēr (Jordan 91). — 

Drw. šmėr̃inas ʽusmarowany, zabrudzony smaremʼ, šmerinýčia a. šmėrinýčia ʽpojemnik ze 

smarem, smarownicaʼ (por. neosuf. -inyčia w cùkrinyčia i vilkinýčia). Vb. denom. šmerúoti 

ʽsmarować smaremʼ, przen. ʽszybko iśćʼ. — War. f. smė́ra 1 p.a. ʽsmar do wozów; rybi 

tłuszcz, tranʼ (GL 117). 

 šmiẽžti, šmiẽžia, šmiẽžė gw. ʽo kamieniu: lecieć w powietrzuʼ — šmiež- to derywat 

apofoniczny na SP od šmiž- jak w šmižė́ti (zob.). — Neoapofonia SZ šmiž- ⇒ SP šmeiž-: 

šmeĩžti ʽbiegać tam i z powrotem, latać; łazić bez celu, kręcić się gdzieʼ, pašmeĩžti ʽporwać, 

ukraśćʼ, péršmeižti ʽsmagnąć rózgąʼ. Drw. šméižlė lub šméižmė ʽpłaz, żmijaʼ (metatonia 

akutowa przypomina gléimė i báimė). 

 šmìkis, -io 2 p.a. przest. ʽbicz, sznur lub rzemień przytwierdzony do biczyskaʼ (m.in. 

CGL), ʽzakończona węzłem końcówka na sznurze biczaʼ — ze zmianą rodzaju zapożyczone z 

nwn. Schmicke f. ʽrózga; biczʼ (GL 130, LEW 1013). Por. nwn. Schmickenschnur f. ʽsznur 

bata, Peitschenschnurʼ (DW). — W znacz. przenośnym šmìkis to ʽwąski pas ziemiʼ: Žemės 

buvo išdalytos int šniūrus, šmikius ʽGrunty były podzielone na sznury, «šmikiai»ʼ. War. 

sonoryzowany šmìgis, šmýgis, por. Jų yra šmìgis, ne šniūras, t.y. siaurukas, tik keturias 

lysves tur JU ʽOni mają «šmigis» [ziemi], nie sznur; wąziutki, ledwie cztery grzędyʼ.  

 šmikšė́ti, šmikšiù, šmikšė́jau gw. 1. ʽwymachiwać batemʼ (sušmikšė́ti ʽsmagnąć, 

zaciąćʼ), 2. ʽszybko latać, śmigać, np. o jaskółceʼ, 3. ʽprędko chodzićʼ — czasownik na -ė- 

(lub -sė-: *šmikš-sė-) od wykrz. šmìkš, šmìkšt o lekkim uderzeniu, smagnięciu; o cięciu, 

żęciu; o nagłym, szybkim ruchu, działaniu. Paralela: šmaukšė́ti ⇐ šmáukš(t). — Z innymi 

sufiksami: šmikščióti m.in. ʽo świetle: pokazywać się i znikaćʼ (šmìkštė ʽzjawa, 

przywidzenieʼ), šmìkštelėti ʽsmagnąć, zaciąć konia; mignąć, zamigotać; zerknąćʼ, šmìkšterti 

ʽzaciąć; lunąćʼ, šmìkštinti ʽścieńczać strugając, zaostrzać; kosić kosąʼ, sušmìkštinti ʽzwęzić, 
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skrócić (odzienie)ʼ, prišmìkštyti, -iju ʽzaśmiecić strużynami, wióramiʼ. — Osnowa šmikšt-V 

pojawia się też w sonoryzowanym wariancie šmigžd-V (por. šmugždùs ob. šmukštùs): 

šmìgždinti ʽstrugać, zaostrzaćʼ, šmigždénti ʽnieumiejętnie kroić materiał do szyciaʼ; šmìgždas 

ʽrzecz zanadto zestrugana, zaostrzonaʼ, šmìgždis, -ė ʽzwierzę wychudłe, nędzneʼ. LKŽ XV, 

88 odtwarza z prt. nušmìgždo ʽschudł, zmarniałʼ formy inf. nušmìgžti oraz prs. nušmỹgžda (to 

z *šmykšta = *šmįkšta ⇐ *šminkš-sta?). Prs. šmỹkšta ʽźle rośnie, marniejeʼ notuje LKŽ XV, 

92 s.v. šmỹkšti (Sušmykšta javai iš karščio ʽMarnieje (usycha) zboże na skutek upałuʼ; LEW 

1014: «Ohne Etymologie»). 

 šmìkti, šminkù, šmikaũ gw., zwykle z prvb. pa- ʽpostradać zmysły, oszaleć, zwariowaćʼ 

— czasownik utworzony od wykrz. šmìk, šmìkt o nagłym, szybkim ruchu, śmig, czmych 

(war. šmìkš, šmìkšt). — Postverbalia: šmìkas ʽochota na szaleństwaʼ, šmiklùs ʽszybki w 

robocieʼ, šmìkis, -ė ʽktoś niepoważny; niedorajda; intruzʼ (Šlapelis 515: ʽchłystek, młokosʼ). 

 šmirinė́ti, šmirinė́ju, šmirinė́jau ʽbiegać tu i tam (o myszach, szczurach, dzieciach); 

przemykać się, łazić, szwendać sięʼ — czasownik na -inė-od wykrz. šmìr-šmìr, war. šmìri-

šmìri. Paralela: šmižinė́ti ⇐ šmìži-šmìži. Z innymi sufiksami: šmirénti ʽchodzić bez zajęcia, 

pętać sięʼ, šmirúoti ʽchodzić bez celuʼ. Nomen: šmirì ʽo dziewczynie: zalotna, kokietującaʼ 

(Merga šmirì, kuri smailauna, veizdi į vaikius JU), šmìris, -ė ʽkto nie może usiedzieć na 

miejscuʼ.  

 šmirk̃šti, šmirkščiù, šmirkščiaũ gw. 1. ʽlać się ciurkiemʼ, 2. ʽtryskaćʼ, 3. ʽszybko biec, 

jechaćʼ — czasownik utworzony od wykrz. šmìrkšt, šmirk̃št. Paralele: šmurk̃šti, švirk̃šti. 

 šmìsti, šmintù, šmitaũ: gw. sušmìsti ʽschudnąć, zmarnieć – o koniuʼ, pašmìsti 

ʽrozswawolić się, rozszaleć sięʼ — prs. z infiksem nosowym od osnowy onomatopeicznej 

šmit-, por. wykrz. šmit o szybkim ruchu, pięciu się w górę, na drzewo. Paralele: šmìkti i 

šmìžti. 

 šmižė́ti, šmìža, šmižė́jo gw. ʽroić się – o pszczołach, mrówkach, kijankachʼ, przenośnie 

też o ludziach — czasownik na -ė- od wykrz. šmìži-šmìži, šmižì-šmižì o lataniu, bieganiu, 

łażeniu albo šmìžu-šmìžu o krzątaniu się, ruszaniu się. Paralela: braškė́ti ⇐ braškì-braškì. — 

Z innymi sufiksami: šmižinė́ti ʽpełzać, leźć, przemykać się (o myszach); latać, łazić bez 

zajęciaʼ, įšmižiúoti ʽwślizgnąć się, wpełznąć po kryjomuʼ. — Nomina: šmižinys BRB 

ʽrobactwo (żerujące na drzewach)ʼ, šmižū̃nas ʽobibokʼ. — WSZ šmyž-: šmýžauti 

ʽprzechadzać się, szwendać sięʼ. — SE šmiež-/šmeiž- ⇐ šmiž-, zob. šmiẽžti. — SO šmaiž-: 

šmáižioti, -ju, -jau 1. ʽchodzić bez potrzeby, szwendać się po kątach, włóczyć sięʼ (war. 

šmáižyti), 2. ʽukazywać się niewyraźnie, mgliście i znikać; przemykaćʼ, 3. ʽszybko 

przelatywać, śmigać, np. o jaskółkach, nietoperzachʼ (syn. šmaikštýti), šmaižýti m.in. 

ʽchodzić tam i z powrotem, kręcić się; smagać biczemʼ, refl. šmaižýtis ʽzwidywać sięʼ, 

pasišmaižýti ʽpokazać się gdzieś na krótko, pokręcić się gdzieʼ. Nomen: šmaižùs ʽzimny, 

przenikliwy (o wietrze); odrażający, wstrętnyʼ. 

 šmìžti, prs. šmỹžta (*šmįžta < *šminž-sta, war. šmỹža < *šmįža < *sminža), prt. šmìžo 

(war. šmìžė), gw. apšmìžti ʽo roślinie: uschnąć, obeschnąć podczas suszy; wystrzępić sięʼ, 

péršmižti ʽpodchmielić sobieʼ, sušmìžti ʽstracić swoje właściwości, zepsuć się – o piwie, 

mięsie, potrawieʼ (syn. nušmìsti), też ʽpoczuć się sennymʼ — czasownik z prs. infigowanym 

od onomatopeicznej osnowy šmiž-, por. wykrz. šmižì-šmižì m.in. o tarciu, ścieraniu się, 

zmniejszaniu się, šmýžt o błyśnięciu. Paralele: šmìkti, šminkù ⇐ šmìk; šmìsti, šmintù ⇐ 

*šmit. — War. zmieniony insercją k: šmỹkšti, šmỹkšta (*šmįkšta < *šminkšta), šmỹško ʽo 

zbożu: usychać, marniećʼ (długość po denazalizacji į). — Neoapofonia SZ šmiž- ⇒ SP/SE 

šmeiž-: šmeĩžti, -iù, -iaũ 1. ʽbrudzić, zanieczyszczać, zaśmiecaćʼ, 2. ʽoczerniać, szkalować 

kogoʼ (Jie mane šmeĩžia). Por. ìžti ⇒ eĩžti, éižėti; snìgti ⇒ snéigėti. Por. LEW 1015: «Im 
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Ablaut mit šmeĩžti». — Drw. šmeižà ʽplama, zabrudzone miejsceʼ, šmeižė́jas ʽoszczercaʼ, 

šmeižìkas ts., šmeĩžtas ʽoszczerstwo, potwarzʼ. — SO šmaiž-: šmáižioti, -ju, -jau ʽobmawiać, 

oczerniaćʼ. 

 šmõkšti, šmõkščia, šmõkštė przest. ʽcicho szumieć, szemrać – o płynącej wodzieʼ 

(Litwa pruska) — od onomatopeicznej osnowy šmokšt-, por. wykrz. šmókšt o smagnięciu 

biczem, rózgą, šmókš o mocnym uderzeniu. Por. bliskoznaczne šniõkšti ⇐ šniókšt. 

 šmõryti, šmõriju, šmõrijau gw. 1. ʽpić bez umiaru wódkę, chlaćʼ, 2. intr. ʽo deszczu: 

obficie padaćʼ, sušmõryti ʽzaciąć batemʼ, intr. ʽszybko gdzieś pojechać i wrócićʼ — zapoż. z 

prus.-niem. šmōren ʽviel trinkenʼ (GL 130, LEW 1015). 

 šmõtas 2 p.a. gw. 1. ʽczęść jakiejś całości, kawał, kawałekʼ, 2. ʽczęść jakiejś 

powierzchni, spłachećʼ (žẽmės šmõtas ʽszmat ziemiʼ), 3. ʽniemała ilość, dość dużo, sporo, 

dużoʼ (šmõtas žmonių̃ ʽdużo ludziʼ, mẽtų šmõtas ʽsporo lat, szmat czasuʼ), 4. tìnginio šmõtas 

ʽkawał leniaʼ, tj. ʽwielki leńʼ — zapoż. z pol. szmat, błr. šmat indecl. (bez przekonującej 

etymologii, zob. Boryś 604: ma się łączyć z błr. šmatácь ʽmocno szarpać, trząśćʼ). War. š-

mobile: mõtas ʽkawałek czegoʼ, mõtais adv. ʽmiejscami (rosnąć)ʼ. Por. łot. šmataks ʽduży 

kawałekʼ ⇐ ros. šmatók ʽkawałekʼ; łot. šmatkas f.pl. ʽodpadkiʼ ⇐ ros. šmátki ʽucięte, urwane 

kawałkiʼ. Zob. też SLA 217, LEW 1015. Neoapofonia *šmāt- (SP) ⇒ šmăt- (SZ) wytwarza 

drw. prãšmatas ʽnadmiar, obfitośćʼ (por. blõgas ⇒ blagnas; slõbnas ⇒ slabnas; trõpnas ⇒ 

trapnas). — Drw. šmõtais adv. ʽmiejscami; czasamiʼ. 

 šmùgelis, -io 1 p.a. 1. ʽprzemytʼ, 2. ʽkombinacje handlowe, spekulacjaʼ — zapoż. z 

nwn. Schmuggel m. (GL 130n.). Por. też polski germanizm szmugiel, -glu. DLKŽ zaleca 

zastąpienie šmùgelis rusycyzmem kontrabánda 1 p.a. Lepiej zlitewszczone warianty to 

šmùgulis, šmùkulis i smùkulis 1 p.a. ʽprzemyt; towar przemycanyʼ, gdzie šmuk-/smuk- zam. 

šmug- tłumaczy się adideacją do czas. pra-si-smùkti ʽprześlizgnąć się, niepostrzeżenie 

przedostać sięʼ (przez granicę), zaś suf. -ulis jest synonimicznym zastępstwem za -elis. Por. 

GL 131, LEW 1015, Kabašinskaitė 24. — Drw. šmugelniñkas a. šmùgelninkas ʽprzemytnik, 

szmuglerʼ. Vb. denom. šmùgeliuoti 1. ʽżyć z przemytuʼ, 2. ʽdokonywać nielegalnych 

transakcji, oszukiwaćʼ, war. šmùkuliuoti. 

 šmùlas, -à 4 p.a. żm. ʽbez rogów, bezrogiʼ. Trudne. Po pierwsze można założyć 

synkopowanie trójzgłoskowej formy plit. *šumùlas. Pwk. *šum- jest w st. zanikowym do pb. 

*šem- < pie. *ḱem- ʽpozbawiony rogówʼ. Suf. -ula- jak w tóbulas, mãgulas, stẽbulas (oraz 

gamulà ʽbydlę bez rogówʼ). Przyjęte dotąd korespondencje ie. to sti. śáma- ʽbezrogiʼ 

(*ḱemos) oraz gr. κεμάς, -άδος f. ʽcielak jeleniaʼ, zob. IEW 556, LEW 1015. Po drugie można 

dla refleksów sti. śáma- i gr. κεμάς ⇐ pgr. *κεμ-ο-ς przyjąć rekonstrukcję pie. *ḱemh2-o- 

ʽbezrogi, hornlosʼ (Lubotsky apud Beekes 2010, 671). Aby umożliwić dołączenie tu lit. 

refleksu, przyjmiemy 1° że šmùlas wywodzi się z *šùmlas przez metatezę, 2° że *šùmlas jest 

kontynuacją formacji o pwk. na SZ: *šūm-la-s < pie. *ḱṃh2-lo-s. Beekes niesłusznie 

utrzymuje, że sekwencja -mu- w šmùlas odzwierciedla pie. *ṃh2-. War. š-mobile: mùlas (łot. 

mũls). — Z uwagi na łot. smàuls2 ʽbezrogiʼ, smaũle, smàule2 ʽkrowa bez rogów; krowa z 

ułamanymi rogamiʼ Endzelin (ME III, 955) postuluje pb. apofonię *šmaul- : *šmul-. Może 

jednak łot. smaul- jest nowotworem, wytworzonym neoapofonią u (SZ) ⇒ au (SP)? Por. 

bruzdêt ⇒ brauzdêt ʽstukać, łomotaćʼ; zùdu (zust) ⇒ zàudêt ʽstracićʼ; lit. skliùtas ⇒ 

skliaũtas. — Synonimami šmùlas są baũžas a. bùžas, búolas, duõlas, glùmas, glum̃žas i 

škùlas.  

 šmult̃ė 2 p.a., šmultė ̃ 4 p.a. gw. 1. ʽsmalec, tłuszcz wytopiony z sadła lub słoniny, 

zwykle ze skwarkamiʼ (Žiemai pasidarydavo šmult̃ės ʽNa zimę robiło się [zapas] smalcuʼ), 2. 

ʽgęsi smalecʼ, 3. ʽtwarógʼ — zapoż. z prus.-niem. šmult ʽsmalecʼ, war. šmalt (GL 131, LEW 
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1016), por. śrdn. smalt, smolt, nwn. Schmalz n. (EWD 1220, od schmelzen ʽtopić, wytapiaćʼ). 

War. šmùlteris 1 p.a. ʽsmalecʼ. Obok tego jest polonizm smalč̃ius (zob.). 

 šmùrkšėti, šmùrkši, šmùrkšėjo gw. 1. ʽbiegać tam i z powrotem (o myszach); biegać, 

jeździćʼ, 2. tr. ʽszybko zjadać, połykać, zwł. coś oślizgłego (kluski, grzyby, śliwki)ʼ — 

czasownik na -ė- od wykrz. šmùrkš, šmurk̃š o szybkim ruchu, o nagłym zniknięciu (w norze, 

szczelinie, wodzie), o czmychnięciu (myszy, zająca), war. šmùrkt ʽczmychʼ oraz šmùrkšt, 

šmurk̃št ts. (⇒ šmùrkštelėti ʽczmychnąć; szybko co wsunąć, wetknąć, schować; ukraśćʼ). Z 

suf. -čio-: šmùrkščioti ʽłazić, chodzić, biegaćʼ (od tego wtórny wykrz. šmurk̃šč ʽczmychʼ). 

 šmùtas 2 p.a. gw. 1. ʽbłazen, ktoś niepoważny, figlarzʼ, 2. ʽbałamut, krętacz, oszust, 

kłamcaʼ (por. šmùtyti) — ze zmiany čmùtas, co zapożyczone z błr. čmut, -a (LEW 1016). 

Zastępstwo tš- przez š- jak w šlañkas. Zob. też šū̃tas. — Drw. šmutýbė, šmutỹbė ʽstrojenie 

żartów, błaznowanieʼ, war. šmutystà, šmutỹstė. 

 šmùtyti, šmùtiju, šmùtijau gw. ʽkręcić, oszukiwaćʼ, apšmùtyti ʽoszukaćʼ, nušmùtyti 

ʽzbiednieć, zubożećʼ, prašmùtyti ʽroztrwonićʼ, sušmùtyti ʽpomylićʼ — ze zmianą tšm- > šm- 

zapożyczone z błr. čmucícь, čmučú, 3 sg. čmúcicь. Akcent lit. stosuje się do białoruskiej 

formy 3 sg. prs. (por. trùčyti, ùčytis). Zob. też šmùtas. — Z innymi sufiksami: šmùtinti 

ʽbałamucićʼ, šmutavóti a. šmùtauti ʽżartować; natrząsać się z kogo, naigrawać sięʼ. — Stary 

nagłos poświadcza SD čmutavoju «figluię» (syn. juokiuosi). Por. SLA 59, LEW 1016 

(pominięte w ALEW). Zob. šū̃tyti s.v. šū̃tas.  

 šnabždė́ti, šnabždù, šnabždė́jau 1. ʽszeleścić – o liściach na drzewie, też o suchym 

sianie, wyschniętych roślinachʼ, 2. ʽporuszać się powodując cichy szmer (o myszach, o 

rakach w worku)ʼ, 3. ʽmówić szeptem, szeptaćʼ — refleks *šnapšdėti, gdzie suf. -dė- dołącza 

się do wykrz. šnàpš (por. šnapšė́ti ʽszeptaćʼ), a w konsekwencji zbitka pš-d na granicy 

morfologicznej udźwięcznia się w bž-d. Paralele: knabždė́ti < *knapš-dė-; švabždė́ti < 

*švapš-dė- i švagždė́ti < *švakš-dė-. LEW 1016n. nie dostrzega związku šnabždė́ti z wykrz. 

šnàpš; co więcej, dopuszcza – za Leskienem – możliwość zapożyczenia šnàpš, šnàpšt z nwn. 

schnapp (por. schnappen ʽzłapać, schwytać, złowićʼ). — Drw. šnabždesỹs ʽszeptʼ, 

šnabždomìs a. šnabždõm adv. ʽszeptemʼ. Deverbativami są również wtórne wykrz. šnabždì-

šnabždì i šnàbždu-šnàbždu o cichym odgłosie, szmerze, szumie, szeleście. — Od obocznego 

wykrz. šnìpš (šnìpšt) pochodzi *šnipš-dė-ti, skąd šnibždė́ti ʽszeleścić itp.ʼ. Paralele: knibždė́ti 

< *knipš-dė-; vibždė́ti < *vipš-dė-. — Drw. šnibždesỹs ʽszeptʼ, šnibždomìs adv. ʽszeptemʼ. 

Tu też wtórny wykrz. šnìbždu-šnàbždu o szepcie przy konfesjonale. 

 šnairà, šnairomìs, šnairõm adv. ʽ(spoglądać, patrzeć) z ukosa, ukradkiem, z niechęcią, 

ze złościąʼ — skostniałe formy instr.sg., instr.pl. rzeczownika *šnair-ā- o nieznanym 

znaczeniu. Brak alternantów †šnir, †šnier, †šneir-. Pochodzenie niejasne, por. LEW 1016. — 

Drw. šnaĩras, šnairùs ʽskrzywiony, skierowany w bok; mający zeza, zezowaty; niechętny, 

niezadowolony, złyʼ (war. žnaĩras, žnairùs ʽkosy, krzywyʼ). Vb. denom. šnairúoti ʽpatrzeć 

zezem; spoglądać z niechęciąʼ. Do tego šnair-akiúoti ts. – przez analogię do syn. skersakiúoti 

(⇐ skersãkis, skersa.ãkis).  

 šnãpsas 2 p.a., šnàpsas 2, 4 p.a. gw. ʽwódka, bimberʼ — zapoż. z nwn. Schnaps m. (GL 

131, LEW 1016). War. šnapsà, šnàpsė, šnàpsus; z asymilacją š-s > š-š: šnapšà, šnãpšas, 

šnãpšė (Kumet ne kumet praverdu šnãpšę ʽOd czasu do czasu pędzę samogonʼ). — Neoosn. 

šnapš-: šnapškė b.z.a. ʽwódkaʼ (por. saũskė, vẽpskė), šnapštõkai m.pl. ʽpieniądze na zakup 

wódkiʼ (Gerčio burną – neturiu šnapštõkų ʽZwilżyłbym usta, [lecz] nie mam «šnapštokai»ʼ); 

neosuf. -tok- pochodzi z metanalizy wyrazu šeštõkas ʽdawna moneta o wartości sześciu 

groszyʼ (zob.). — Drw. wsteczne: šnãbė, šnãbis (-b- hiperpoprawne; por. łot. šnabis, šņabis). 

Paralele: smars̃as ⇒ smãras; sprìgsas ⇒ sprìgis. Neoosn. šnab-: šnãbaras ʽwódkaʼ (sufiks 
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przypomina pejoratywne nazwy osób, np. gaĩmaras, plẽparas). Vb. denom. šnapsúoti ʽpić 

wódkęʼ, apsišnapsúoti ʽupijać sięʼ, też šnapšiáuti ʽpić wódkęʼ, šnapšiúoti ts. 

 šnarė́ti, šnarù, šnarė́jau 1. ʽszeleścić (o liściach), cicho trzeszczeć (o drewnie w ogniu), 

chrzęścić, cicho szumieć (o kłosach zboża), szemrać (o rzeczce)ʼ, 2. ʽporuszać się wydając 

szelestʼ, 3. ʽrozmawiać szeptem; szeptać odmawiać modlitwyʼ — czasownik na -ė- od 

wykrz. šnàr-šnàr, war. šnarì-šnarì, šnarù-šnarù. NB. Vb. šnarúoti, šnaroti b.z.a. ʽbrzęczeć, 

turkotaćʼ uchodzi za pożyczkę z nwn. schnarren ʽskrzypieć, charczećʼ, zob. GL 131, LEW 

1017. — Z obocznym wokalizmem: šnerė́ti ⇐ wykrz. šner-šner, też šnerỹ-šnerỹ. Por. syn. 

šlamė́ti, šnabždė́ti i šnibždė́ti. — Drw. šnarinė́ti ʽposzukiwać, myszkować; obwąchując 

zbierać (o świni)ʼ. Inchoat. sušnárti, -šną̃rą (*-šna-n-ra, war. -šnársta), -šnãro ʽzaszumieć; 

poruszyć się (o gromadzie, tłumie); zacząć szeptaćʼ. 

 šnark̃šti, šnark̃ščiù (war. šnarkštù), šnarkščiaũ 1. ʽo koniu, wole: wydmuchiwać 

powietrze nozdrzami, parskać, prychaćʼ, 2. ʽwydmuchiwać smarki z nosaʼ, 3. ʽchciwie 

zjadać, siorbiąc przy tym lub mlaskającʼ — od wykrz. šnarkš, šnark̃št. Por. LEW 1017. 

Nomina: šnarkšliaĩ m.pl. ʽpaprochy, śmieciʼ, šnarkšlỹs ʽten, co parska, prychaʼ. — Z innymi 

sufiksami: šnarkstýti ʽsmarkać, oczyszczać nosʼ (*snarkš-sty-), šnárkščioti ʽpoparskiwaćʼ. — 

Z obocznym wokalizmem: šnerk̃šti ⇐ šnerk̃št; šniurk̃šti ⇐ šniurk̃š, šniùrkšt. Nomina: 

šnerk̃šlės f.pl. ʽnozdrzaʼ, šnerkšlỹs ʽkto głośno wydmuchuje nos; kto zapamiętale pracuje; kto 

innych zmusza do pracyʼ, šnerk̃štai m.pl. ʽzgniłe jabłkaʼ. 

 šnarp̃šti, šnarpščiù, šnarpščiaũ 1. ʽo koniach: chrapać, nozdrzami silnie wypuszczając 

powietrze, parskać, prychaćʼ, 2. ʽchrapać podczas snuʼ, 3. ʽgłośno smarkaćʼ, 4. ʽchciwie jeśćʼ 

— od wykrz. *šnarpš(t). Z innymi sufiksami: šnárpščioti ʽprychaćʼ, šnarpštýti ʽsmarkać, 

oczyszczać nosʼ (*šnarpš-sty-), šnarpštúoti ʽsmarkać; kichać; chrapaćʼ; nomen šnarpšlỹs 

ʽten, kto zażywa tabakę; ten, kto chrapieʼ. — Z obocznym wokalizmem: šnerp̃šti ⇐ 

*šnerpš(t); šnérpšlės f.pl. ʽnozdrzaʼ; šnirp̃šti ⇐ šnìrpš(t). Por. LEW 1017. — Z obecności syn. 

šnarp̃ti ʽprychaćʼ (šnárplės ʽnozdrzaʼ) wynika przypuszczenie, że wykrzyknik miał 

pierwotnie postać *šnarp, następnie uległ rozszerzeniu najpierw w *šnarp-š, potem w 

*šnarpš-t. Zob. też šnark̃šti, šniurk̃šti i pruñkšti. 

 šnekė́ti, šnekù, šnekė́jau pot. ʽmówićʼ (Vaikas jau šnẽka ʽDziecko już mówiʼ), 

ʽrozmawiać, gadaćʼ, atšnekė́ti ʽodradzać komu coʼ, prišnekė́ti ʽnagadać, naopowiadać czego; 

namówić kogoʼ, refl. šnekė́tis ʽgawędzićʼ, nusišnekė́ti ʽpleść od rzeczy, mówić bzduryʼ, 

pasišnekė́ti ʽporozmawiać, pogadaćʼ. Pochodzenie šnek- jest pewnie onomatopeiczne (por. 

interi. šnekšt, šnèkt), podobnie jak w wypadku czasownika dn. snaken, snakken ʽgadać, 

paplaćʼ (⇒ nwn. schnacken ʽgadać, gawędzićʼ, Schnickschnack m. ʽpaplanina; bzdury, 

banialukiʼ), niderl. snacken ts., por. LEW 1018, EWD 1227. Brak apofonii (†šnak-, †šnik-) 

zdaje się to potwierdzać. — Drw. pašnẽkinti ʽzagadnąć kogoʼ, prišnẽkinti ʽnamówić, 

namawiać kogo do czegoʼ, prašnèkti, -šnenkù, -šnekaũ ʽprzemówićʼ, refl. įsišnèkti ʽwdać się 

w rozmowę; zacząć mówić; wygadać się, zdradzić się przez gadulstwoʼ, užsišnèkti ʽzagadać 

sięʼ. Nomina: pašnekõvas ʽrozmówcaʼ, šnekà ʽmowa, sposób mówienia; rozmowa, 

gawędzenieʼ (be šnekõs ʽbez przytomności, nieprzytomnyʼ), šnẽkalas ʽpuste gadanie, 

niepoważna gadaninaʼ, šnekesỹs a. pašnekesỹs ʽrozmowa, pogawędkaʼ, šnẽkos f.pl. ʽplotkiʼ, 

šnekõvas ʽgaduła, gawędziarzʼ, šnektà ʽmowaʼ, gram. ʽnarzecze, gwaraʼ (syn. tarmė)̃, šnekùs 

ʽgadatliwy, rozmowny, wygadanyʼ, ⇒ šnekùtis ʽgawędziarz, gadułaʼ (⇒ vb. denom. 

šnekučiúoti ʽgawędzićʼ). 

 šnérplės, -ių 1 p.a., šnerp̃lės 4 p.a. f.pl. ʽnozdrza, otwory zewnętrzne nosaʼ — 

deverbativum na -l- od osnowy šnerp- jak w šnerp̃ti ʽprychać, parskaćʼ (zob.). Por. syn. 

šnárplės s.v. šnarp̃šti oraz šnìrpšlės s.v. šnirp̃šti. Zob. też LEW 1018. 
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 šnérvės, -ių 1 p.a., šnerṽės 4 p.a. f.pl. ʽnozdrza, otwory zewnętrzne nosaʼ. SP šnerv- 

alternuje ze SZ šnirv-: šnìrva 1 p.a. wulg. ʽpysk, mordaʼ — metonimia na zasadzie pars pro 

toto (por. łot. purs̃las ʽpysk, mordaʼ wobec lit. purs̃lės f.pl. ʽnozdrza koniaʼ). Z uwagi na syn. 

šnìrpšlės ʽnozdrzaʼ, który stoi w związku z interi. šnìrpšt (zob. šnirp̃šti), można i w tym 

wypadku przyjąć podstawę onomatopeiczną. — Vb. denom. šnervė́ti, -a, -ė́jo ʽoczyszczać 

nos, smarkać; mówić przez nosʼ, šnervinė́ti ʽwałęsać się, łażąc szukać czegoś; wypytywać, 

ciekawić sięʼ (znacz. etym. ʽwęszyćʼ), šnérvinti nósį ʽwydymać nozdrza na znak 

niezadowoleniaʼ, pašnérvinti nósį ʽwydmuchać nosʼ, šnervióti ʽpykać fajkęʼ. 

 šniaũkšti, šniaukščiù (war. šniauškiù), šniaukščiaũ (war. šniauškiaũ) 1. ʽo zwierzętach: 

żreć chciwie, głośno, z mlaskaniemʼ, 2. ʽo ludziach: zażywać tabaki, niuchać (pašniaũkšti, 

užšniaũkšti); głośno pociągać nosem, szybko wciągać powietrze, posapywaćʼ, 3. ʽprzewracać, 

wywracać (pościel), robić nieporządek, bałaganić, zanieczyszczaćʼ, 4. ʽo deszczu: lać, 

spływać strumieniamiʼ, 5. ʽzasapywać się przy ciężkiej pracyʼ, 6. przen. ʽbyć w złym 

humorzeʼ (Merga šiandie kažkodėl šniaũkščia, supykus vaikšto) — onomatopeiczne, por. 

wykrz. šniáukš o zacięciu batem, šniáukšt, šniaũkšt o nagłym cięciu, skaleczeniu się; o 

ucięciu warkocza, o zakłuciu wieprza i o akcie kradzieży (Šniaũkšt ir nušniauškė ʽ«Šniaukšt» 

i ukradłʼ). Por. šniukštinė́ti. — Drw. šniaũkštas ʽniuchʼ. War. z udźwięcznieniem u̯kšl > u̯gžl: 

šniaũgžlės f.pl. ʽpoślad; plewy; drzazgi do paleniaʼ < *šniaukšlės. Od war. šniáukšt pochodzi 

šniáukštelėti ʽwciągnąć nosem, zażyć tabaki; zaciąć kobyłęʼ. Zob. też šniaũkti i šniū̃kis. 

 šniaũkti, šniaukiù (war. šniaukù), šniaukiaũ 1. ʽzażywać tabaki, niuchaćʼ, 2. ʽgłośno 

wciągać powietrze, posapywaćʼ, pašniaũkti ʽwciągnąć w nos niuch tabaki; zdrzemnąć się; o 

deszczu: trochę popadaćʼ — onomatopeiczne, od wykrz. *šniauk, *šniaukt. Z obocznym 

wokalizmem: šniū́kt o wciąganiu tabaki (Šniū́kt ant vieną nosį, šniū́kt an kitą ʽ«Šniūkt» do 

jednej dziurki, «šniūkt» do drugiejʼ). Odpowiednik łot. šņàukt, -cu ʽparskać, chrapać; 

syczećʼ. Paralela: šniaũkšti ⇐ šniáukš, šniáukšt. — Drw. šniaukà c. ʽten, kto zażywa tabakiʼ, 

šniaukaĩ m.pl. ʽziarno gorszego gatunku oddzielone podczas czyszczenia zboża, tzw. pośladʼ 

(syn. šlãmai, šiurl̃ės), šniaũkas ʽszczypta tabaki do zażycia, niuchʼ (syn. šniū̃kis), też ʽkatarʼ, 

šniaukinỹs ʽniuchʼ, šniaukrà c. ʽkto mówi przez nos, gęgała; kto mówi niewyraźnieʼ (war. 

sniaukrà, LEW 853; ze zmianą kr > gr: šniaugrà). 

 šnìcai, -ų 2 p.a., šnicaĩ, -ų̃ 4 p.a. m.pl. gw. ʽosada dyszla, tzw. śniceʼ — zapoż. z pol. 

śnice f.pl. ʽosada dyszla, złożona z dwu drewien, które rosochato rozchodzą się od końca 

dyszla, przechodzą przez oś, mocno w niej utkwione i łączą się z końcami rozwory, tworząc 

z nią razem trójkątʼ (SGP V, 354). Brak w POLŽ. Pol. śnica ma odpowiedniki w czes. snice, 

ros. sníca itd.; według REW II, 681 może pochodzić z przekształcenia psł. *ojesĭnica, 

derywatu od *oje, *ojese ʽdyszelʼ.  

 šnìcelis, -io 1 p.a. ʽkotlet cielęcy lub wieprzowyʼ — zapoż. z pol. sznycel, -cla (⇐ nwn. 

Schnitzel n.), sznycel po wiedeńsku (⇐ Wiener Schnitzel n.). Por. syn. pjausnỹs. 

 šniõkšti, šniokščiù (war. šniokštù), šniokščiaũ 1. ʽhuczeć – o wietrze, szumieć – o 

drzewach, o ulewnym deszczuʼ, 2. ʽgłęboko z trudem oddychać, sapaćʼ (syn. švõkšti, 

švañkšti), SD <śniakściu> «sapam» — czasownik utworzony od wykrz. šniókšt o nagłym 

ruchu, uderzeniu, zacięciu batem, o wylewaniu płynu. Por. syn. šmõkšti, šnióti, šniõkti. Zob. 

też LEW 1018n., ALEW 1049. — Drw. šniokščiavimas SD «sapanie» (od * šniokščiauti), 

šniokšlė ̃ ʽnozdrzeʼ, šniokšlỹs ʽdychawiczne zwierzęʼ, šniokštulỹs ʽnapady duszności, astmaʼ 

(syn. dusulỹs, troškulỹs). Vb. denom. šniokštúoti ʽsapaćʼ. — Od podobnej interi. šniókt (o 

szybkim, nagłym ruchu, uderzeniu) utworzono czas. šniõkti, -iù, -iaũ ʽhuczeć, szumieć; 

bębnić – o kroplach deszczuʼ, też ʽsapaćʼ, užsišniõkti ʽzasapać sięʼ. Por. łot. šņàkt, -cu 

ʽchrapać, charczeć; huczeć, szumiećʼ. 



1841 

na prawach rękopisu 

 šnióti, šnióju, šniójau gw. 1. ʽchłostać, ciąć batemʼ, 2. ʽżąć, kosić; ścinać drzewoʼ, 3. 

ʽszybko iśćʼ, 4. ʽpadać, lać – o długotrwałym deszczuʼ — onomatopeiczne, por. šlióti, 

šniõkš̃ti. — Drw. šniovóti ʽwałęsać sięʼ – vb. denom. od sb. *šnio-va (por. žiov-áuti ⇐ žio-và 

⇐ žiótis). 

 šnipáuti, šnipaúju, šnipavaũ gw. ʽwęszyć, szpiegowaćʼ — zapoż. z nwn. schniffeln a. 

schnüffeln ʽwęszyćʼ. Od tego sb. postvb. šnìpas ʽszpieg, szpicelʼ, ⇒ vb. denom. šnipinė́ti 

ʽwęszyć, śledzić, łażąc szukać czegoś, podglądać; szpiegować, zajmować się szpiegostwemʼ. 

— Jak derywat na SP/SO šnaip- ⇐ SZ šnip- wygląda czas. šnaipýti ʽo świni: obwąchiwać 

żarcie i nie żrećʼ. Jest to przykład na neoapofonię czynną wśród wyrazów zapożyczonych. 

Por. rodzime šnáipščioti s.v. šnỹpšti. 

 šnìpis, -io 2 p.a. gw. 1. ʽostry kąt, róg, kantʼ, 2. ʽcoś wystającego, sterczącego, 

kanciaste zakończenieʼ, 3. ʽwycięcie w kształcie dziobu; lejkowate zakończenie dzbanka, 

dzióbekʼ, 4. ʽząb piłyʼ — zapoż. z nwn. gw. Schnippe m. ʽszpic, czubek, Spitzeʼ (stąd też łot. 

šņipis ʽostry kąt; nosʼ), zob. LEW 1019. — Być może, że od šnìpis derywowano šnìpas ʽryj 

świński, pysk, dzióbʼ, mianowicie jako formację ekspresywną względem snùkis ʽpysk, ryjʼ. 

Od tego vb. denom. šnipáuti ʽryć ryjemʼ. 

 šnýpkė 1 p.a. gw. ʽtabaka, środek pobudzający do kichaniaʼ — zapoż. z prus.-niem. 

šnīfke (GL 131, LEW 1019), por. nwn. Schnupftabak m. Co do akutu por. zapoż. pýpkė, špýkis 

i týnė. — Vb. denom. šnypkiúoti ʽzażywać tabakęʼ (por. pypkiúoti ʽpykać fajkęʼ). 

 šnỹpšti, šnypščiù (war. šnypštù), šnypščiaũ 1. ʽsyczeć, wydawać syk (o wężu, ropusze, 

gęsi, też o mokrym drewnie w ognisku)ʼ, 2. ʽwydmuchiwać nos, smarkaćʼ, 3. ʽsapać, 

chrapać, prychaćʼ, 4. ʽmówić szeptemʼ, 5. ʽz pilnością wykonywać drobne prace; krzątać 

sięʼ. SD šnypštu «świegocę» [ʽpaplać, pleśćʼ] — czasownik utworzony od interi. šnýpš, šnỹpš 

o pociąganiu nosem, o węszeniu, šnýpšt, šnỹpšt o syczeniu, sapaniu, węszeniu. Zob. też 

šnibždė́ti. — Drw. šnypšlė ̃ʽnozdrze; ryjʼ oraz ʽpodmokła, bagnista łąka, gruntʼ (war. šnybžlė ̃

ʽnieurodzajny grunt, gliniasty, żwirowatyʼ), šnỹpšlės f.pl. ʽszczypce do ucinania spalonego 

knotaʼ, šnypštėlė ̃ʽżmija; gęśʼ, šnypštimas SD «kszyk, kszykanie wężow» [ʽsyczenie wężyʼ], 

šnỹpštynė wulg. ʽnosʼ, też ʽodbytʼ. Cps. nósšnypštis ʽchustka do nosaʼ (war. nósšnipis). — 

Neoapofonia SZ šnypš- ⇒ SP/SO šnaipš-: šnáipščioti ʽod czasu do czasu pociągać nosem a. 

wydmuchiwać nosʼ, šnaipštýti ts. (por. kaišýti, máižyti, pláišyti). — War. nazalizowany: 

interi. *šnimpš ⇒ šnim̃pšti ʽwydawać syk (o wężu, gęsi); sapać we śnieʼ. 

 šnypštùkas 2 p.a., šnýpštukas a. šnìpštukas 1 p.a. gw. ʽchustka do nosaʼ — LEW 1020 i 

Kabašinskaitė 82 uważają, że chodzi tu o przekształcenie germanizmu šnùpdūkas a. 

šnìpšdokas ts. ⇐ prus.-niem. šnęp-dōk, nwn. gw. Schnupf-tuch n. (GL 131) drogą adideacji 

do czas. šnỹpšti ʽwydmuchiwać nos, smarkaćʼ. — Człon °dūkas formy šnùpdūkas ma 

nawiązanie w °duko hapaksu stpr. siduko EV ⇐ śrdn. sie-dōk ʽszmatka do cedzenia, 

Seihtuchʼ, zob. DLA 77n. — Odpowiedni germanizm łotewski brzmi šnupdrāna ʽchustka do 

nosaʼ; jest to hybryda, złożona ze šnup° i °drāna ʽtkanina, materiałʼ, będącego przekładem 

dn. °dōk (por. LEW, l.c.). 

 šnirp̃šti, šnirpščiù (war. šnirpštù), šnirpščiaũ 1. ʽsyczeć, wydawać syk (o wężu, o 

palącym się drewnie)ʼ, 2. ʽpociągać nosem, wydmuchiwać nos, smarkaćʼ, 3. ʽparskać – o 

koniuʼ, 4. ʽsapać we śnieʼ, 5. ʽpopłakiwać, kwilić – o dzieckuʼ, 6. ʽbzyczeć – o muchach, 

owadachʼ (Musys šnirpšta, negal pamiegoti ʽMuchy bzyczą, nie można pospaćʼ), 7. ʽo 

deszczu: mżyć, siąpićʼ, też ʽpracować, robić, trudzić sięʼ (Parodyk, ką čia dabar taip šnirpštì 

– ar tik ne kultuvę drožinėji? ʽPokaż, co też ty teraz tak robisz, czy też nie strugasz 

pralnika?ʼ). Dźwiękonaśladowcze, por. interi. šnìrpš o świście, syku, šnìrpšt o 

krótkotrwałym świście, o pociąganiu nosem. Por. šnarp̃šti, šnỹpšti. — Drw. šnìrpšlės a. 



1842 

na prawach rękopisu 

šnirp̃šlės f.pl. ʽnozdrza, otwory zewnętrzne nosaʼ (war. šnìrplės), šnìrpštas ʽprzelotny 

deszczʼ. 

 šniū̃kis, -io 2 p.a. ʽszczypta tabaki do zażycia, niuchʼ (Vienas tabokos šniū̃kis ʽJeden 

niuch tabakiʼ) — analiza: šniūk-is; rzeczownik postwerbalny od šniū́koti, -ju, -jau 1. ʽo 

zwierzętach: węszyć, wciągać zapach nozdrzami, rozpoznawać, szukać węchemʼ; przenośnie 

też o ludziach: ʽuparcie szukać, śledzićʼ, 2. ʽwciągać w nos tabakęʼ, šniū́k-telėti (⇐ šniū́kt-

elėti) ʽzażyć tabaki, wciągnąć niuchaʼ. Podstawę wymienionych czasowników stanowi 

wykrz. šniū́kt 1. o węszeniu (Šniū́kt šniū́kt – tik uosto, uosto, kas teip smirdi ʽ«Šniūkt šniūkt» 

– tylko wącha (szuka węchem), co tak śmierdziʼ), 2. o zażywaniu tabaki (Šniū́kt ant vieną 

nosį, šniū́kt an kitą ʽ«Šniūkt» do jednej dziurki, «šniūkt» do drugiejʼ). Paralele: šniū̃kš-nis 

ʽniuchʼ ⇐ šniū́kštauti ⇐ šniū́kšt (šniū̃kšt); šniaũkš-tas ʽniuchʼ ⇐ šniáukštelėti ⇐ šniáukšt 

(šniaũkšt). Pominięte w LEW 1018. Inaczej POLŽ I, 81: šniū̃kis ma być rzeczownikiem 

postwerbalnym od šniaũkšti, -ščiù ʽwciągać w nos tabakęʼ. To budzi dwa zastrzeżenia: 1° 

šniū̃k-is nie sposób zestawiać ze šniaũkšti, bo to implikuje niemożliwą segmentację šniauk- + 

-šti, 2° nie wyjaśniono, na jakiej zasadzie przeskakuje się od šniauk- do šniūk-, jakkolwiek 

wiadomo, że apofonia (tu au ⇒ ū) przy derywacji postwerbalnej nie ma zastosowania. 

 šniukštinė́ti, šniukštinė́ju, šniukštinė́jau 1. ʽo zwierzętach: węszyć, rozpoznawać, 

szukać węchemʼ, 2. ʽo ludziach: uparcie szukać; śledzić, podsłuchiwaćʼ, sušniukštinė́ti 

ʽwywęszyć, wyśledzić; znaleźć, dowiedzieć sięʼ — czasownik na -inė- od interi. šniùkšt o 

węszeniu, upartym poszukiwaniu czego. Od tej samej podstawy: šniukštė́ti ʽwciągać zapach 

nozdrzami, węszyćʼ, šniùkštas ʽktoś zbyt ciekawy, wścibskiʼ, šniukštẽlė ʽwścibska kobietaʼ, 

šniukštùs ʽdobrze węszącyʼ, też ʽwścibskiʼ (Kad jau tu labai šniukštùs!). Zob. też šniaũkti. 

 šniū̃ras 2, 4 p.a. przest., gw. 1. ʽgruby sznurʼ, SD «sznur ciesielski» [ʽpionʼ], 2. 

ʽsznurekʼ, 3. ʽwąski a długi pas ziemiʼ, 4. ʽdawna miara mierniczaʼ [na morg ziemi przypa-

dało 30 sznurów] — zapoż. z błr. gw. šnjur, -a (ZS 56). Por. stbr. šnurъ, snurъ, błr. liter. 

šnur, -á ⇐ pol. sznur ⇐ nwn. Schnur f. NB. LEW 1020 za SLA 217 niesłusznie wymienił pol. 

sznur jako źródło. Jeszcze inaczej Čepienė 174: zapoż. z nwn. Schnur. — Drw. šniū̃rai 2 p.a. 

lub šniūraĩ 4 p.a. m.pl. 1. ʽszoty, liny służące do stawiania żaglaʼ, 2. ʽtakle, przyrząd rybacki 

złożony z kilkunastu sznurków z haczykami, przywiązanych do jednej długiej linkiʼ (ten 

termin techniczny może być kalką z pol. przest. sznurki ts.), šniūreliai SD m.pl. «dyscyplina, 

ktorą się biczuią» (syn. dirželiai, kuriais plakasi, rykštės). — Nazw. Šniū̃ras, Šniūrẽvičius. 

N.m. Šniū̃rai 5x, Šniūráičiai, Šniū̃riškis. 

 šniurk̃šti, šniurkščiù, šniurkščiaũ 1. ʽgłośno wydmuchiwać nos, smarkaćʼ 

(nusišniurk̃šti ʽwysmarkać sięʼ), 2. ʽwciągać wyciekające z nosa smarkiʼ (Kam tu šniurkštì, 

t.y. trauki smurglį į save, į nosį – iššnypšk, kad nevarvėtų), 3. ʽcicho szlochać, chlipać, 

popłakiwaćʼ, 4. ʽzrzędzić pod nosem, gderaćʼ — od wykrz. šniùrkšt m.in. o wydmuchiwaniu 

nosa, o chlipaniu dziecka, šniurk̃š o wąchaniu, obwąchiwaniu; o parskaniu koni; o zażywaniu 

tabaki (war. šniū́rkšt). Odpowiednik łot. šņurgt, -stu, -gu ʽmieć katar; o koniu: mieć 

nosaciznęʼ. Por. LEW 1020. — Z innymi sufiksami: šniùrkščioti, šniurkšė́ti, šniùrkštauti, z 

udźwięcznieniem -rkšt- > -rgžd-: šniurgždėti BRB. Paralele: šnark̃šti ⇐ šnark̃št; šnerk̃šti ⇐ 

šnerk̃št. — Drw. šniurkšlà c. lub šniurkšlỹs ʽktoś wiecznie zasmarkany, chlipiący, 

popłakującyʼ, šniurk̃šlės f.pl. gw. ʽnozdrza konia, świni; pysk konia, świni; trąba słoniaʼ, SD 

«nozdra».  

 šniùrti, šniūrù (*šniųru < *šniu-n-ru, war. šniùrstu), šniuraũ gw., zwykle z prvb. su- 1. 

ʽrobić się sennym, wpadać w drzemkęʼ (syn. šnìžti), 2. ʽbyć w złym nastroju, dąsać sięʼ, 3. 

ʽpodupaść na zdrowiuʼ — od wykrz. šniùri-šniùri, war. šniùru-šniùru (por. LEW 1020). 

 šnìžti, šnyžtù (*šnįž-stu), šnižaũ gw. 1. ʽstawać się sennym, wpadać w drzemkęʼ (syn. 
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šniùrti), 2. ʽbyć niezadowolonym, złościć sięʼ — prawdopodobnie od interi. *šniž(t) < 

*šniuž(t). Por. šniùšt o nagłym zamilknięciu. Drw. šnižúoti ʽciężko oddychać, dyszećʼ. 

 šnõpšti, šnopščiù, šnopščiaũ 1. ʽsapać, posapywać, głęboko oddychać przez nos, 

wydając charakterystyczny odgłosʼ, 2. ʽpociągać nosem, wciągać nosem powietrze, gdy ma 

się katarʼ, 3. ʽokazywać złość, złościć sięʼ, 4. ʽchciwie jeść, żrećʼ — od wykrz. *šnopšt, por. 

šnàpšt m.in. o chwyceniu czegoś, o pożarciu. Zob. bliskoznaczne šnerk̃šti, šniõkšti, šnỹpšti. 

 šõblė 2 p.a., šoblė ̃4 p.a. 1. stlit. ʽszabla, broń ręczna o wygiętej jednosiecznej klindzeʼ, 

2. gw. ʽwierzchnia, ruchoma część międlicyʼ — zapoż. ze stbłr. šablja, por. błr. šáblja, -i (⇐ 

pol. szabla), ros. sáblja, strus. sablja (⇐ węg. szablya, Boryś 590). Zob. też SLA 217 (wprost 

z pol.), ZS 54, LEW 985. Z innym tematem: šoblià 2, 4 p.a. (m.in. DP), też m. šõblis, šoblỹs; z 

palatalnym š̓ - w nagłosie: šiõblė, šiõblis. — Cps. šoblariẽtis, -ė ʽmający długie, cienkie nogiʼ 

(por. ríetis), war. šoblintiẽtis (por. šõblinis ʽw kształcie szabliʼ). Na gruncie neoapofonii *ā 

(SP) ⇒ ă (SZ) pojawił się war. šabla°: šablakõjis (por. kója), šablariẽtis. Paralele wśród 

slawizmów: bõgnas ⇒ bãgnas; blõgas ⇒ blãgnas i prašmotas ⇒ prãšmatnas. 

 šókti, šóku (war. šókstu), šókau 1. ʽskoczyć, skakaćʼ, 2. ʽszybko, nagle stanąć na nogiʼ, 

3. ʽrzucić się, porwać się na kogoʼ, 4. ʽokazywać niezadowolenie, złość, kłócić sięʼ, 5. 

ʽzacząć płynąć, polać się, puścić się – o piwie, trysnąć – o krwiʼ, 6. ʽbuchać – o dymie, 

parzeʼ, 7. ʽrzucić się (do pracy); nagle zacząć rosnąć; nagle pojawić się – o chorobie, wietrze, 

burzyʼ, 8. ʽplątać się, supłać się – o niciachʼ, 9. ʽrytmicznie się poruszać, poruszać się w takt 

muzyki, tańczyćʼ, 10. ʽbić, łomotać (o sercu, pulsie)ʼ. DP šokti ʽporwać sięʼ. Cps. añtšokti 

żm. ʽwskoczyć na konia; trysnąć, wytrysnąć, wylać się (o krwi, ropie z przeciętego wrzodu), 

popłynąć – o łzach, pocieʼ, apšókti ʽobskoczyć, otoczyć ze wszystkich stron, pokryć się 

wysypką, strupamiʼ, atšókti ʽodskoczyć – o skórce chleba, o korze; odchylić się; zerwać z 

kim; zelżeć – o mrozie, ocieplić się; odpaść, odpadać – o tynkuʼ, SD atšoku «odskakuię; 

uskakuię», ažušoku SD «obskakuię kogo; zaskakuię komu», pašókti m.in. ʽzakrztusić się, 

zadławić sięʼ, pašoku SD «podskakuię; naskakuię», péršokti m.in. ʽprzekroczyć pewien wiek; 

minąć – o dniuʼ (šią peršokiusią dieną PK 388 ʽtego przeszłego dniaʼ), prašókti ʽprzeskoczyć, 

prześcignąć; przetańczyćʼ, sušókti ʽo mleku: zsiąść się, skwaśniećʼ (por. trzy synonimy: 

Pienas sušoka, sukreka, subėga ʽMleko się zsiadaʼ), ʽzbić się: w grudę, na masło (o bitej 

śmietanie); skręcić się, splątać sięʼ, užšókti ʽpo przebudzeniu szybko poderwać sięʼ. Refl. 

apsišókti DP ʽrozgniewać się, zagniewać sięʼ, apsišokstu SD «oburzam się na kogo» (syn. 

apsirūstinu), išsišókti ʽwymówić się; wtrącić się; wytańczyć sięʼ, nusišókti ʽtańcząc zmęczyć 

sięʼ, ʽprzetańczyć swe zdrowieʼ (Šlapelis 270), przen. ʽurodzić dzieckoʼ (Boba nusišóko, t.y. 

gavo vaiką JU), susišókti: susišoka SD «zstępuie się sukno» [ʽzgęszcza się w parze pod prasą, 

zbiega sięʼ] (syn. surunka). Odpowiednik łot. sâkt, sâku (war. sācu) różni się nieco 

uogólnionym znaczeniem: tr. i intr. ʽzacząć (się), wszcząć (się)ʼ. Czasownik o pwk. pb. *šāk- 

< pie. *ḱeh2k- ʽskakać, podskakiwaćʼ (LIV
2 319, ALEW 1051), por. gr. κηκίς, -ῖδος f. 

ʽwytrysk (krwi), posoka (zwierząt ofiarnych)ʼ, κηκίω ʽwyciekać, sączyć się, ciecʼ, tr. 

ʽwypuszczać coś, zionąć czymʼ. Por. LEW 1021n. Wbrew BSW 262 i REW II, 641 lit. šókti nie 

jest spokrewnione ze scs. skočǫ, skočiti (to ostatnie jest refleksem pie. *skek-, zob. teraz LIV
2 

551). Osobno zob. šuok- jako ewentualny refleks SO pie. *ḱoh2k-. — Drw. šókčioti 

ʽpodskakiwać, skakaćʼ, šokdìnti ʽbrać do tańca, prowadzić do tańca; zmuszać do skokuʼ, 

šokénti a. šokìnti ʽbrać do tańcaʼ, šokinė́ti ʽskakać ze skakanką, przez sznurekʼ, DP ʽskakać, 

tańcowaćʼ (⇒ šokinėtojas SD «skoczek»), šóktelėti ʽpodskoczyćʼ. Nomina: į́šokiais adv. 

ʽkawałkami, urywkami, czasamiʼ, príešokiais adv. ʽdorywczo, chwilamiʼ (por. pol. z doskoku 

adv. ʽdorywczo, od czasu do czasuʼ), príešokomis adv. ʽdorywczoʼ, šõkalas ʽpotańcówka na 

wsiʼ, šokdỹnė a. šokỹklė ʽskakankaʼ, šokė́jas ʽtancerzʼ, šokinomis SD adv. «wskok, skokiem», 

šokinomis teku SD «bieżę wskok, lecę, pędzę» (syn. skubiai braukiu, skubinomis braukiu, 
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tekinomis eimi), šõkis ʽtaniecʼ, šoklỹs ʽskoczekʼ, šokū̃nas, -ė ʽskoczek, tancerzʼ, šokū̃nė 

ʽtancerkaʼ (DP ʽskoczkaʼ), šokùs ʽskocznyʼ, SD «skoczny, skokliwy», šokùtė ʽżabaʼ. Cps. 

pirmãšokos f.pl. lub pirmašõkis m. ʽprzednie, pierwsze piwo; najmocniejsze, najlepsze piwoʼ 

(por. pìrmas; šókti ʽzacząć płynąć, puścić sięʼ), pirmãšokis ʽnajlepszy, najmocniejszy – o 

piwieʼ (por. pirmatakiaĩ s.v. tãkas). — N.rz. Šókdaubis, Šóktakis, Šókupis. — Neoapofonia 

*šāk- (SP) ⇒ šăk- (SZ): ãtšakas ʽkrnąbrny, przekornyʼ (atšakaĩ adv. ʽna przekórʼ), atšakùs 

ʽodległy, daleki; krnąbrny, przeciwny, zły; smutny, ponuryʼ, šakùs ʽo koniu: skoczny; 

zwinny, żwawyʼ (war. do šokùs), cps. pirmãšakos f.pl. ʽpierwsze, przednie piwoʼ (war. do 

pirmãšokos, zob. wyżej). Paralele: ãtlašas : lõšti; slagaĩ : slógti i spragùs : sprógti. Osobno 

zob. šankùs. 

 šol, nomina ze WSO *šāl- od šal, por. šálti ʽmarznąćʼ: atšolỹs a. atóšolis 

ʽprzymrozekʼ (war. atóšūlis ma niejasne ū), į́šolis ʽzamróz, mróz wychodzący z ziemiʼ (⇒ vb. 

denom. įšolė́ti ʽprzemarznąćʼ), núošolis a. nuošolỹs ʽprzemarznięta część ciałaʼ, pašolỹs 

ʽprzymrozek, zamrózʼ (syn. póšalis), péršolis 1. ʽprzeziębienieʼ, 2. ʽprzymrozekʼ, są́šolis 

ʽktoś wrażliwy na zimno, zmarźlakʼ, war. šū́šolis ʽzmarznięte łajno końskieʼ – z asymilacji w 

*sū-šolis < *są-šolis (Otrębski 1934, 201; por. šą́šlavos s.v. šlav). Cps. naũšolis ʽpierwszy 

silny mrózʼ < *nauja-šolis (por. naũjas), rytšolỹs żm. ʽprzymrozekʼ (por. rýtas). 

 šónas 1 p.a. 1. ʽbok ciałaʼ, 2. ʽstrona, brzegʼ, 3. stlit. ʽżebroʼ (kai kaip Dievas padarė 

moterišką ižg šono vyro bemiegančio DP 50238 ʽJako gdy Bog stworzył niewiastę z boku 

męża śpiącegoʼ). Odpowiednik łot. sãns ʽbok ciała; stronaʼ, cūkas sāns ʽtusza wieprzowaʼ, 

pl. sãni ʽbokiʼ (sãnis adv. ʽobok, z bokuʼ). Z pbsł. *šāna-, zapewne w znacz. etym. ʽżebroʼ 

(LEW 1023). Łączy się z cs. sanĭ ʽgad, płazʼ, strus., ros. sáni m.pl. ʽsanieʼ, ukr. sány ts., 

mianowicie przy założeniu, że dawniej na płozy sań były wykorzystywane kości żebrowe 

większych zwierząt. Por. łac. costa w znaczeniach 1. ʽżebro człowieka a. zwierzęciaʼ i 2. 

ʽbok ciałaʼ. Zastrzeżenia semantycznej natury zgłosił ALEW 1052. Tylko bsł., zob. BSW 298, 

REW II, 576n., Boryś 538. Transponat ie. *ḱéh2-no-? *sḱéh2-no-? — Drw. añtšonė ʽmięso z 

boku (z kością); boczekʼ, įšonùs ʽubocznyʼ, pašónė ʽbokʼ (kùmštelėti į ̃pašónę ʽszturchnąć w 

bokʼ), przen. ʽsąsiedztwoʼ, šónan adv. ʽ(zejść) na bok, z drogiʼ (por. łot. sãniski) i 

ʽniedaleko, bliskoʼ (Čia Punia yra šónan ʽTu niedaleko jest P.ʼ), šoníena ʽmięso z boku 

zwierzęciaʼ, šóninė 1. ʽmiejsce w stodole na siano, plewyʼ (por. šalìnė ⇐ šalìs), 2. SD 

«schab» [ʽmįeso wieprzowe z żebramiʼ], 3. ʽmięso z boku wieprza, razem ze słoniną, 

boczekʼ, 4. trìkampio šóninė ʽbok trójkątaʼ. Cps. šónkaulis ʽżebroʼ : łot. sãnkaũls, dosł. ʽkość 

z boku ciałaʼ (por. šono kaulas SD «żebro»), šónkelis ʽboczna droga; pobocze drogiʼ (por. 

kẽlias), šónlentė ʽdeska zezrznięta z boku kłodyʼ (por. lentà). — N.rz. Šonà, n.jez. Šonà a. 

Šoniùkas. N.m. Šonà 2x, Šoniaĩ. 

 šópa 1 p.a. gw. 1. ʽprowizoryczny budynek drewniany albo dach na słupach, służący do 

przechowywania słomy, siana, lnuʼ, 2. ʽprzybudówka przy stodole do stawiania wozu, 

przechowywania kieratu i narzędzi rolniczychʼ — zapoż. z pol. szopa, -y (⇐ śrwn. schopfe, 

por. nwn. Schuppen m. ʽszopaʼ). Lit. o (*ā) oddaje pol. o (brak substytucji, por. šórai). War. 

šiópa, šiopà (por. šiõblė ob. šõblė). W kwestii akutu por. zapoż. šórai, špókas, tróptas. Zob. 

też šiū́pas. — Obok tego pašópė, używane w tych samych znaczeniach (Pastačiau pašópę 

ratam instumtie ʽPostawiłem szopę dla wstawienia wozuʼ), o budowie wskazującej na 

pożyczkę z pol. przest. podszopie ʽbudynek złożony z dachu na słupach, na skład siana lub 

narzędzi rolniczych, szopaʼ (SW IV, 426). War. pašópa, m. pašópis. z wtórnym uo: pašúopė 

(Pastatyk vežimą pašúopėn ʽWstaw wóz do szopyʼ), por. stúopa ob. stópa oraz špúokas ob. 

špókas. Zob. też pašiū́rė. 

 šórai 1 p.a., šõrai 2 p.a., šòrai 2 p.a. m.pl. gw. 1. ʽszory, uprząż końska, idąca od 

chomąta wzdłuż grzbietu i po bokach koniaʼ, 2. ʽklapy w uprzęży, służące do osłaniania oczu 
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konia z bokuʼ — zapoż. z błr. šóry, -aŭ m.pl. (⇐ pol. szory, -ów, to ze zmianą wokalizmu 

zapożyczone ze śrwn. geschirre n. ʽuprząż końskaʼ, EWD 437). Lit. o (*ā) oddaje błr. o (brak 

substytucji, por. šópa). Co do akutu por. zapoż. póvas, rónas, šópa. War. z palatalizowanym 

nagłosem: šiórai 1 p.a.; z krótkością w pwk.: šaraĩ 4 p.a. (Be šarų̃ į pakalnę nenuvažiuosi 

ʽBez szorów pod górkę nie pojedzieszʼ). Por. syn. kamañtai, šlejaĩ, šléikos i žėl̃ės. — Łot. 

šaras f.pl. ʽniemiecki zaprząg, deutscher Anspann, Geschirrʼ ⇐ ros. šóry (⇐ pol. szory). Zob. 

LEW 1023, ME IV, 4, Brückner 552, REW III, 422. 

 šõras 2 p.a. gw. ʽnapad choroby, bóluʼ. Z innymi tematami: šõris a. šorỹs ʽuderzenie 

ulewnego deszczu; pasmo słomy na krytym strzechą dachuʼ, šorà, -õs ʽpośpiech; troska, 

zmartwienieʼ (šõros lū́žta ʽludzie się tłoczą w wielkiej gromadzieʼ) — prawdopodobnie sb. 

postverbale od *šoryti, iteratywu od šérti I ʽbić, uderzaćʼ, utworzonego z udziałem 

neoapofonii *šār- ⇐ *šēr- (ā ⇐ ē na wzór ă ⇐ ĕ). Stan starszy pokazuje war. šúoras (zob.). 

— Drw. šõrais, šõriais adv. ʽchwilami, czasami, na przemianʼ. Vb. denom. šorúoti ʽbez 

wytchnienia pracować, krzątać się, spieszyć sięʼ. 

 šorỹs 4 p.a. gw. 1. ʽzachcianka, kaprysʼ, 2. ʽzłość, gniewʼ. Niejasne. Do šõras?  

 šóta, šótė 1 p.a., šotà 2 p.a. gw. ʽlina mocująca skraj żagla do burty łodzi, szotʼ — 

zapoż. z prus.-niem. šot, śrdn. schōte f., por. nwn. Schote f. (GL 132, LEW 1023). Warianty: z 

dyftongiem uo zam. o: šuota b.z.a. (por. liúosas, stúopa i šriúopa); z miękkim š̓ - w nagłosie: 

šiúota. Co do akutu por. zapoż. kóka, ókas i zóga. 

 šovà 4 p.a. gw. 1. ʽzagłębienie w drzewie, w którego podstawie jest odcięty sęk, a 

którego boki stanowią późniejsze zgrubieniaʼ (Otrębski 1934, 4), 2. ʽpęknięcie w pniu 

drzewa, szczelinaʼ, 3. ʽwypróchniały otwór w pniu drzewa, dziuplaʼ (war. šovė,̃ šóvė), 4. 

ʽdrewniana zasuwa u drzwi, wrótʼ, 5. ʽpolanka w lesieʼ. Odpowiednik łot. sâva ʽpodłużne 

pęknięcie w korze drzewa; podłużna szrama, blizna na skórzeʼ (war. šâva ʽpęknięcie w 

drzewie, szczelina; dziuplaʼ). Formacja postwerbalna od neoosn. šov- jak w šóviau, prt. do 

šáuti ʽsunąć, suwać, strzelaćʼ (por. šõvis ʽwystrzałʼ). Paralele: kovà jak kóviau (káuti), krovà 

jak króviau (kráuti). Zob. ŽD 48, LEW 1023, HL 99n. Osobno zob. šiavà. — Drw. pašovà 

ʽskaza w tkaninieʼ, šovótas a. šovė́tas ʽspękany, ze skazamiʼ, šovė́jas ʽstrzelecʼ i ʽten, kto 

sunie na łopacie chleb do piecaʼ (por. šavė́jas s.v. šáuti)ʼ, šovìkas ʽstrzelecʼ, šovìmas 

ʽstrzelenie, wystrzał; strzelanie, strzelaninaʼ, šovinỹs ʽnabój, pocisk; strzelbaʼ, też 

ʽrozstrzelanie ludziʼ. 

 špadà 2 p.a. przest. ʽszpada, dawna broń sieczna o prostej i ostro zakończonej głowniʼ 

— zapoż. z pol. szpada, -y (⇐ włos. spada), bez substytucji dla słow. a. Starsze špodà 2 p.a., 

też m. špodas b.z.a. Zob. też špagà.  

 špagà 2 p.a. ʽszpada, dawna broń sieczna o prostej i ostro zakończonej głowniʼ — 

zapoż. z ros. špága, -i (⇐ pol. XVI w. szpaga, REW III, 422), bez substytucji słow. a. War. 

m. špagas b.z.a.; špógas 1 p.a. (Eina ant špogų). Zob. też špadà. 

 špakùkas 2 p.a. gw. ʽbułka z zapiekanym mięsem lub słoninąʼ (Špakùkai iš tešlos su 

mielėm: pakočioji, įdedi mėsos, po pečiaus kepam ʽ«Špakukai» są z ciasta drożdżowego: 

wałkujesz, kładziesz mięso, pieczemy w piecu [po upieczeniu chleba]ʼ) — ze zmiany 

*špekukas, to ze *špek-kukas przez degeminację, zapożyczenie z nwn. Speck-kuchen m. 

(stąd też pol. gw. słonino-kuch, słonine, SGP V, 170). Por. špekė b.z.a. ʽsłonina; mięsoʼ ⇐ 

nwn. Speck m. Zob. GL 132 (pominięte w LKŽ i LEW). Zakończenie wskazuje na włączenie 

pożyczki do klasy nomina instrumenti na -uk-. Podobna transpozycja w ýzbukas i šérbukas. 

 špãnas 4, 2 p.a. gw. 1. ʽzaprząg złożony z czterech koniʼ, 4. ʽparobek zatrudniony w 

dworskiej stajniʼ — zapoż. z prus.-niem. špan ʽzaprzągʼ (GL 132), por. nwn. Gespann n. — 
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Drw. španìnis ʽparobek doglądający koni, stajennyʼ (por. LEEŽ 147). 

 šparãgai, -ų m.pl. 2 p.a. bot. 1. ʽszparagi, bylina uprawiana dla jadalnych pędów i 

spożywana jako warzywo, Asparagusʼ, 2. ʽroślina ozdobna, pokojowa, Asparagusʼ — zapoż. 

z pol. szparagi m.pl. (por. POLŽ 628). — Reanaliza špar- + -agas, wzorowana na stosunku 

mẽdžiaga : mẽdžias, prowadzi do derywatu wstecznego špãras 1. ʽszparag lekarski, 

Asparagus officinalisʼ, 2. ʽszparag leśny, Asparagus silvaticusʼ (Špãras y[ra] kaip kadagys 

ʽ«Šparas» jest jak jałowiecʼ). Por. rubárbaras ⇒ rubárbas. Niejasny jest war. wsch.-lit. 

višpãrai. Zob. też šmìdras. 

 šparkùs, -ì 4 p.a. gw. ʽszybki, prędki; obfity, ulewny (deszcz), twardy, mocny (sen)ʼ, 

špark̃iai adv. ʽszybkoʼ — zapoż. z błr. špárki, pol. szparki ʽszybkiʼ. 

 špãtas 2 p.a. gw. ʽu koni: schorzenie stawu skokowego spowodowane naroślami na 

kostkach stawowych, tzw. włogacizna, szpatʼ (Arklys špatù buvo apsirgęs, apšlubęs ant 

abiejų kojų ʽKoń zapadł na szpat, okulał na obie [tylne] nogiʼ) — zapoż. z błr. špat, -u (⇐ 

pol. przest. szpot a. szpat ⇐ nwn. Spat m. ʽwłogaciznaʼ). — War. o nagłosie sp-: spãtai m.pl. 

ʽszpatʼ (Jūs̈̄ ų arklius spãtai apniko ʽWasze konie zapadły na szpatʼ) może być germanizmem, 

⇐ nwn. Spat m. (GL 117). Por. spãtas ʽrydel, szpadelʼ ⇐ nwn. Spaten m. 

 Špažiùkė 2 p.a. wsch.-lit. ʽświęto Narodzenia Najświętszej Marii Panny, przypadające 

8.IX.ʼ (Trys dienos prieš Špažiùkę ir keturios dienos po Špažiùkės – pati rugių sėja ʽTrzy dni 

przed i cztery dni po święcie «Špažiukė» to pora siewu [ozimego] żytaʼ) — derywat na -iuk- 

od *Špažà. To zmienione przez aferezę z Ašpažà < Aspažà ʽświęto Wniebowzięcia 

Najświętszej Marii Panny, 15.VIII.ʼ648. Wyraz litewski jest kalką białoruskiej formacji z suf. 

-ka: Ašpóžka (por. ĖSBM 1, 180). Por. syn. Ašpažą̃lė s.v. Ašpažà. Špažiùkė to dosłownie 

ʽmała Ašpažaʼ; ʽmałaʼ dlatego, że święto wrześniowe przypada po głównym święcie 

sierpniowym. Inne nazwy tego święta to Bočìnė, Sėjìnė, Sėmẽnė, Šilìnė, Trãkinė (por. LEEŽ 

283). Zob. też Žolìnė. Por. ros. spožínki pl. ʽdwutygodniowy post poprzedzający święto 

Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, 15.VIII.ʼ – według REW II, 709 przekształcone z 

ospožínki, gospožínki (⇐ gospožá) pod wpływem wyrazu spožín ʽświęto plonów, dożynkiʼ 

(psł. *sŭ-po-žinŭ). Por. Anikin 1, 311 i 11, 315n. Zob. też Ašpažà. 

 špėt̃nas, -à 4 p.a., špẽtnas 4 p.a. gw. 1. ʽbrzydki, nieładnyʼ (Iš veido jis nešpėt̃nas, bet 

man nepatinka ʽZ wyglądu nie jest on brzydki, ale mnie się nie podobaʼ. Nešpètnos buvo, kai 

mergom ʽNiebrzydkie były, gdy były [jeszcze] dziewczętamiʼ), 2. ʽbardzo brzydki, 

odrażający, wstrętny – o świni, o robakuʼ, 3. ʽzły – o pogodzie, dniu; niewygodny – o 

drodzeʼ, 4. ʽzły, pozbawiony dobroci, ujemny pod względem moralnymʼ (Nu ir špėt̃nas tu 

žmogus ʽJesteś złym człowiekiemʼ). War. špėtnùs, špetnùs (Teip moteriška nešpetnì, dar ka 

išsitaiso, išsidažo ʽNiebrzydka kobieta, [a] gdy się jeszcze wystroi, wymalujeʼ) — zapoż. ze 

stbłr. špetnyj, špatnyj (⇐ pol. szpetny, stpol. szpatny, por. czes. špatný ʽbrzydkiʼ, špatnost 

ʽbrzydotaʼ, zob. Brückner 553; Rejzek 637: niejasne). Zob. też LEW 1024. War. špėtnùs, 

špetnùs. — War. špõtnas a. špotnùs, znany z Litwy pruskiej (Toks jis špõtnas, kad negal į jį 

veizdėti ʽJest tak szpetny, że nie można nań patrzećʼ), oddaje natomiast pol. przest. i gw. 

szpatny (por. POLŽ 168). — Drw. špėt̃niai adv. ʽponad miarę, dużo, strasznie dużoʼ (Jie 

špėt̃niai geria ʽOni strasznie pijąʼ), špėtnýbė ʽcoś brzydkiego, odrażającego, ohydaʼ. Vb. 

denom. prišpėtnóti ʽzabrudzić, zaśmiecić (izbę)ʼ, špẽtninti a. špẽtnyti ʽnapadać słownie, łajać 

kogo, wymyślaćʼ. 

 špìcas I 2 p.a. gw. ʽostre zakończenie, czubek (noża, igły), wierzchołekʼ — zapoż. z 

błr. špic, -a (⇐ pol. szpic, -a, dawniej śpic a. śpica ⇐ śrwn. spitze f., WDLP). — Drw. špicùs 

 
648 Na temat nieregularnego rozwoju fonetycznego w wyrazie *gospodja pisał Mańczak 1977, 40.  
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ʽspiczasty, np. o pysku szczupakaʼ. 

 špìcas II 2 p.a. ʽrasa psów pokojowych o spiczastym pysku i małych stojących uszachʼ 

— zapoż. z błr. špic, -a (⇐ pol. szpic, -a, dawniej szpyc, -a ⇐ nwn. Spitz m., WDLP). 

 špìcbukas 1 p.a., špìcbūkas 1 p.a. przest., gw. ʽoszust, łobuzʼ — zapoż. z nwn. 

Spitzbube m. ʽzłodziej, łobuz, szelmaʼ, gdzie lit. °bukas/°būkas jest zastępstwem za człon 

złożeniowy °bube. GL 133 mówi raczej o sufigowaniu -uk- do neoosn. špicb- (por. ýzbukas, 

šérbukas). War. z asymilacją š-č < š-c: špìčbukas i špìčbūkas. — Vb. denom. špìcbukauti 

ʽoszukiwać, kręcić; mówić, robić żarty; bałamucić, uwodzić dziewczętaʼ. 

 špiẽgas 2, 4 p.a. stlit., gw. ʽszpiegʼ, war. špiẽgus 2 p.a. — zapoż. ze stbłr. špekgъ, 

špegъ, špjagkъ, špjagъ ⇐ pol. przest. śpieg, dziś szpieg (⇐ czes. špeh, por. nwn. Späher m.). 

War. z nagłosem sp-: spiẽgas (por. spilkà ob. špilkà). Zob. SLA 217, LEW 1024 (brak w 

ALEW), POLŽ 630. — Vb. denom. špiegavóti a. špiẽgavoti (⇐ stbłr. špegovati, špjagovati, 

pol. śpiegować, szpiegować), od tego špiegavótojas przest. ʽszpieg, szpicelʼ.  

 špieliúoti, špieliúoju, špieliavaũ przest. ʽgrać na instrumencie; grać w karty; bawić sięʼ 

— zapoż. z prus.-niem. špēle, śrdn. spēlen, por. nwn. spielen (GL 117, 133, LEW 1024). Łot. 

spēlēt ⇐ śrdn. spēlen (Jordan 92). Por. špíelmonas s.v. špìlmonas. — War. špyliúoti, špiliúoti 

⇐ nwn. spielen. 

 špygà 2 p.a., gen.sg. špỹgos 1. ʽfiga, pięść z kciukiem umieszczonym między palcem 

wskazującym a środkowym jako gest oznaczający: «nie, nic z tego»ʼ (Parodė dvi špygì i 

liežuvį ʽPokazał [nam] dwie figi i wystawił językʼ. Pradėjo Ryga, pabaigė špyga ʽZaczęła 

Ryga, skończyła figaʼ [mówi się o wysiłkach, które poszły na marne]), 2. ʽprzegrana, fiaskoʼ, 

3. ʽprztyk, szczutekʼ, 4. ʽząb bronyʼ, 5. ʽcoś lichego, małego, niewyrosłegoʼ, špỹgą ródyti 

ʽpokazywać komu figęʼ, špỹgą paúostyti ʽnic nie wskóraćʼ (dosł. ʽpowąchać figęʼ), ant špỹgų 

nueĩti ʽstać się przedmiotem drwinʼ (dosł. ʽpójść na figachʼ), špỹgomis užbadýti ʽwytykać 

palcamiʼ. War. š-mobile przy starszej formie pygà (tak m.in. w słowniku Haacka, 1730)649, 

zapożyczonej z pol. figa. Inne war. špigà, špỹgas, špỹgis. Vb. denom. špygavóti ʽwytykać 

palcami, naśmiewać się z kogoʼ. Por. LEW 126. Osobno zob. fygà i kvygà. 

 špygelỹs 3 p.a., špỹgelis 1 p.a., špýgelis 1 p.a. gw. 1. ʽlustroʼ, 2. ʽodkładnica pługaʼ — 

zapoż. z nwn. Spiegel m. (GL 133, LEW 1024). Łot. sspiẽģelis ⇐ śrdn. spēgel (Jordan 92). 

 špỹkas 2 p.a., špìkas 2 p.a. gw. ʽszpik w kościachʼ (Neišmesk to dičkio kaulo, aš spỹką 

išsiimsiu ʽNie wyrzucaj tej wielkiej kości, ja wyjmę sobie szpikʼ) — zapoż. ze stbłr. špikъ, 

por. błr. špik, -u, pol. szpik, stpol. też śpik. — Wsch.-lit. špiẽgas < *špiekas (špiẽgas kaulì 

ʽszpik w kościʼ, špiẽgas káuluosa ʽszpik w kościachʼ, DVŽ) pokazuje dyftong ie pochodzący 

prawdopodobnie z neoapofonii y ⇒ ie (paralele wśród slawizmów: liečýna, pielà, pierãgas, 

viẽšnė). Zob. też smãkrės. 

 špýkėrė 1 p.a. (też spýkerė), špykėrė ̃3 p.a., špýkerė 1 p.a. gw. 1. ʽspichlerz, budynek do 

przechowywania zapasów zbożaʼ, 2. war. špýkėris, špýkeris oraz špýkierius, špìkierius 

ʽosobne pomieszczenie w spichrzu, gdzie trzymano odzież i skrzynie posażneʼ — zapoż. z 

prus.-niem. špīkər m. (GL 117, 133, LEW 869, Čepienė 106), por. nwn. Speicher m. Co do 

akutu por. zapoż. pýpkė, šlýmas, špýkis. Łot. spīķeris ʽspichlerzʼ ⇐ śrdn. spīker (Jordan 92). 

Osobno zob. špýklierius. Rodzime synonimy to klė́tis i svirñas, zob. LEEŽ 130n. 

  špýkis, -io 1 p.a., špỹkis a. špìkis 2 p.a., špykỹs 4 p.a., też f. špýkė 1 p.a. gw. 1. 

ʽszprycha, pręt w kole wozu, łączący piastę z obręcząʼ (Špìkis įremtas į štukį ir į stebulę JU 

ʽSzprycha wspiera się na obręczy i piaścieʼ), 2. ʽstram w płozie sańʼ, 3. ʽząb w bronieʼ, 4. 

 
649 Por. š-mobile w formach štalpà ob. talpà; štylà ob. tylà; štrãkas ob. trãkas; škėb̃las ob. kėb̃las; škèžti ob. kèžti. 
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ʽćwiek szewski do przybicia podeszwyʼ (syn. cviẽkas, špylỹs), 5. ʽdaszek u czapkiʼ, 6. ʽostry 

kąt, szpicʼ, 7. przen. ʽchudy człowiekʼ — zapoż. z prus.-niem. špīke (GL 133, LEW 1024), 

por. śrwn. speiche, nwn. Speiche f. Oboczny nagłos sp-: spýkis, spýkė (por. stùkas ob. štùkas). 

Co do akutu por. zapoż. šnýpkė i špýkėrė. — Oboczny wokalizm ė: špė́kis: Tekinio špė́kiai 

kliba ʽSzprychy koła chwieją sięʼ (bo się obruszyły) ⇐ prus.-niem. špēke (GL 133). Por. łot. 

spiẽķis ʽszprychaʼ ⇐ śrdn. spēke (Jordan 92). 

 špýklierius 1 p.a., špìklierius 1 p.a. stlit., gw. ʽspichlerzʼ — zapoż. ze stbłr. špixlerъ, 

spixlerъ ⇐ pol. spichlerz (war. śpichlerz, śpiklerz), to ze zmiany stpol. spichrz (⇐ śrwn. 

spīcher ⇐ śrłac. spīcārium; nwn. Speicher m.). SLA 218 i LEW 1024 uważali za prymarny 

polonizm. Zob. też špýkėrė. 

 špylỹs 4 p.a. przest., gw. ʽigła drzewa iglastegoʼ, 2. ʽćwiek szewskiʼ (syn. špýkis) — 

zapoż. z prus.-niem. špīl (GL 133, LEW 1025), por. śrdn. spīle f., nwn. Speil m. ʽdrzazga, 

klin, zaostrzony przedmiotʼ (Kluge-Seebold 684). 

 špilkà 4, 2 p.a. 1. gw. ʽigła z główką, szpilka do spinania, przypinania, do upinania 

włosówʼ, 2. ʽkolec, cierńʼ, 3. stlit. ʽgwóźdźʼ — zapoż. ze stbłr. špilьka, por. błr. špílьka, -i 

(⇐ pol. szpilka, drw. na -ka od szpila ⇐ nwn. Spiele f., Spille f., WDLP). Zob. ZS 56, LEW 

869. — Z polskim war. śpilka ⇐ śpila (WDLP) związane są litewskie warianty o nagłosie sp-: 

spilkà (m.in. BRB ʽrylec do pisaniaʼ, zob. PAŽ 433), sonoryzowane: spilgà (ob. špilgà). 

Slawizmem jest też łot. spilka, spiļka (ME III, 995). 

 špìlmonas 1 p.a., špilmõnas 2 p.a. przest. ʽgrajek, muzykant; śpiewakʼ — zapoż. z 

nwn. Spielmann m. Łot. spẽ̦lmanis ʽmuzykantʼ ⇐ śrdn. spēl(e)man. Por. LEW 1024, Jordan 

92. — Warianty: špíelmonas (m.in. u Donełajtisa), por. špíelė ʽgra, Spielʼ ⇐ prus.-niem. 

špēle ʽgra, gra w kartyʼ (GL 133); ze zmianą m na v: špilvõnas. 

 špỹrytus, -aus 1 p.a. przest. ʽspirytus, wysokoprocentowy roztwór alkoholu etylowegoʼ 

— zapoż. z nwn. Spiritus m. — War. špỹrtus 2 p.a. ⇐ prus.-niem. špirtus (GL 133); ze 

zmianą rt > rk: špỹrkus. Zob. też spìritas. 

 špitóklis 1 p.a. przest., gw. 1. ʽżart, dowcip; inscenizowany żartʼ, 2. ʽprzywidzenie, 

zjawa, zmoraʼ — zapoż. z prus.-niem. špetōkl (GL 133), por. nwn. Spektakel n. ʽwidowisko, 

przedstawienieʼ.  

 špitõlė 2 p.a. pot. 1. ʽprzykościelny przytułek dla starców i bezdomnych; przytułek przy 

plebanii dla sług kościelnychʼ, war. spitõlė (m.in. ZTŽ), 2. ʽzakład leczniczy, szpitalʼ — 

zapoż. ze stbłr. špitalь (špytalь), por. błr. špitálь, -ja m. (⇐ pol. szpital, -a, nwn. Spital n.). 

— War. f. špitolià 2 p.a. (m.in. DP) ⇐ błr. przest. špitálja (por. SLA 218, ZS 56, LEW 1025; 

brak w ALEW). — War. m. špitõlius 2 p.a. (m.in. DP) ⇐ błr. špitálь. 

 špižarñė 2 p.a., špižárnė 1 p.a. przest. ʽspiżarnia, pomieszczenie domowe (izba, szafa) 

na produkty spożywczeʼ — zapoż. z pol. przest. szpiżarnia, śpiżarnia dziś spiżarnia), drw. 

od stpol. szpiża, śpiża ʽpokarm, prowiantʼ (Boryś 568). Zob. też špýžia. 

 špýžia 1 p.a., špyžià 2 p.a., špýžė 1 p.a. przest. 1. ʽutrzymanie kogo wraz z 

wyżywieniemʼ (Ką į špýžią imti ʽWziąć kogoś na «špyžia»), 2. ʽdożywotnie utrzymanie dla 

starych rodzicówʼ, syn. ìšimtinė (zob. LEEŽ 99) — zapoż. z prus.-niem. špīs, śrwn. spīse 

ʽpokarm, jadło, prowiantʼ, por. nwn. Speise f. (GL 124). Zob. też añčpyžė i špižarñė. 

 špìžius, -iaus 2 p.a. przest., gw. 1. ʽżeliwo, lane żelazoʼ, 2. ʽbrąz, stop miedzi z innymi 

metalamiʼ, 3. ʽkocioł, sagan żeliwnyʼ — zapoż. ze stbr. spižъ ⇐ pol. przest. śpiż, -u m. ʽspiż, 

stop miedzi, cyny i cynkuʼ (⇐ śrwn. spīse f. ʽspiż, spiż dzwonowyʼ, por. nwn. Glockenspeise 

f.). War. spýžius, špỹžius; špìžas, špýžas, špỹžas. Por. LEW 1025. Zob. też ketùs. — Drw. 
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špìžiai a. špỹžiai m.pl. ʽżeliwna płyta z fajerkami nad kuchennym paleniskiemʼ. Vb. denom. 

špižiúoti ʽo naczyniu, potrawie: przeniknąć smakiem żeliwaʼ (Tam puode barščiai špižiúoja 

užtat, kad palyva ištrupėjus ʽW tym garnku barszcz dlatego «špižiuoja», że odprysnęła 

polewaʼ). 

 špókas 1 p.a., špõkas 2, 4 p.a. pot. ʽszpak, Sturnus vulgarisʼ — zapoż. ze stbłr. špakъ, 

błr. špak, -á, pol. szpak (LEW 1025). Co do akutu por. zapoż. jóvaras, pópiežius i stórasta. 

War. udźwięczniony: špógas 3 p.a. (Špogaĩ viešnes lesa ʽSzpaki dziobią wiśnieʼ). Inne war.: 

špãkas, špãgas. — Drw. špókinė ʽbudka dla ptakówʼ, špokinýčia ts. — Neoapofonia o ⇒ uo: 

špúokas 3 p.a. ʽszpakʼ (por. stomuõ ⇒ stuomuõ; žóbris ⇒ žúobris).  

 špõrai 2 p.a., špòrai 2 p.a. gw. 1. ʽostrogi u butów jeźdźcaʼ (Kad sudrožiau špòrais 

arkliui per šonus ʽJak spiąłem konia ostrogami!ʼ), 2. ʽostrogi u koguta, tj. pazury wystające z 

tyłu nogiʼ (Senas gaidys turia didelius šporùs ʽStary kogut ma duże ostrogiʼ) — zapoż. z błr., 

ros. špóry pl. ʽostrogiʼ (⇐ nwn. Sporen m.pl. ʽostrogiʼ; śrwn. spore, spor, do stwn. spurnan 

ʽdeptać, kopać nogąʼ, zob. EWD 1329). Zob. też pentìnas. 

 špósas 1 p.a., špõsas 2 p.a. pot. ʽżart, figiel, dowcipʼ — zapoż. z prus.-niem. špōs (GL 

134, LEW 1025), por. nwn. Spaß m. W kwestii akutu por. zapoż. drótas, póras i ókas. Mógł 

też oddziałać tutaj wzór akcentowy synonimów pókštas i júokas. — Drw. špósininkas a. 

špõsininkas ʽżartownik, żartowniśʼ, špóslas ʽżartʼ (NDŽ). Vb. denom. špósyti a. špósinti 

ʽżartowaćʼ, war. šposáuti, šposúoti i špósinti (por. prus.-niem. špōse ʽżartować, stroić żarty, 

spaßenʼ, GL, l.c.). 

 špùkė 2 p.a. 1. ʽszczerba, miejsce wyszczerbione w glinianym naczyniu, w ostrzu noża, 

kosyʼ, 2. ʽprzerwa między zębamiʼ. GL 134 przyjmuje, że špùkė jest zapożyczeniem z nwn. 

Spucke f. ʽślinaʼ, i LEW 1026 to akceptuje. To zaskakujące powiązanie formy wskazującej na 

ʽślinęʼ i znacz. ʽszczerba; szczerba w zębachʼ można uprawdopodobnić przy pomocy 

hipotezy o skrzyżowaniu się zapożyczenia špùkė (które w znacz. ʽślinaʼ nie jest 

poświadczone) z łudząco do niego podobnym synonimem šùkė ʽszczerba; szczerba w 

zębachʼ (zob. s.v.; wypadek nie odnotowany u Kabašinskaitė 1998). Por. powiedzenie Šùkė 

iškrìto, špùkė pasilìko ʽUłamek odpadł [a] szczerba pozostałaʼ. — Drw. špukė́tas, -a 

ʽwyszczerbionyʼ (syn. šukė́tas), špukėt̃is, -ė ts. (syn. šukėt̃is), špùkis, -ė ʽszczerbaty człowiek; 

bezzębny starzecʼ, też ʽniedowidzący człowiekʼ (por. šukỹs ʽszczerbaty człowiekʼ), cps. 

špukadañtis a. špùkdantis ʽszczerbaty człowiekʼ (por. dantìs). Nazwisko Špùkas (por. Šukỹs, 

Šùkis). 

 špū́lė 1 p.a., špū́lia 1 p.a. gw. ʽszpula, drewniana cewka, na którą nawija się niciʼ — 

zapoż. z nwn. Spule f. War.: špū̃lė 2 p.a., špūlė ̃4 p.a., špuilė CGL (PAŽ 473). — Żm. špuolė ̃4 

p.a. ʽszpula w kołowrotkuʼ (KRŽ), špuolià 4 p.a. ⇐ śrdn. spōle (stąd też łot. spuõle ʽszpulaʼ), 

por. GL 134, LEW 1026, Kabašinskaitė 2014, 127n. — War. z krótką samogłoską: špulià 4 

p.a., špùlė 2 p.a. – oddają zapewne pol. szpula (⇐ nwn. Spule) albo ros. špúlja. Inaczej POLŽ 

633, który uznaje wszystkie wymienione warianty za polonizmy. 

 špuñtas 2 p.a., špùntas 1 p.a. gw. 1. ʽkołek, którym zatyka się otwór w beczce, szpuntʼ 

(Geras alus kartais net špuñtą išmuša ʽDobre piwo czasami nawet wybija szpuntʼ), 2. ʽw 

kancie deski: pióro wyrobione heblem dla wejścia w fugęʼ — zapoż. z pol. szpunt (⇐ śrwn. 

spunt), por. nwn. Spund m. ʽczop, zatyczka, szpuntʼ. Zob. LEW 885, POLŽ 633n. Co do akutu 

por. zapoż. kùntas i klùmpė. — War. spùnta ʽszpuntʼ ⇐ prus.-niem. spunt (GL 118); inne: 

špuntóklis, špuntuõlis; špùnka, špùnktas (wstawne -k-?). Łot. spuñde ʽszpuntʼ ⇐ śrdn. spunt 

(Jordan 94). Zob. też syn. volė ̃ i žvìkė. — Vb. denom. špuntavóti ʽdeski zbijać wzdłuż 

bokami na szpuntʼ ⇐ pol. szpuntować (SW VI, 661). 

 šrãtas 4 p.a. 1. ʽśrut, kulki ołowiane używane do broni myśliwskiejʼ, zwykle pl. šrataĩ 
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4 p.a. (SD šratas «szrot do strzelby»), 2. ʽkawałek (mięsa, chleba)ʼ — zapoż. ze stbłr. šrotъ, 

błr. šrot, -u ⇐ pol. przest. szrot, -u ʽśrut; kawał mięsaʼ (⇐ śrwn. schrōt, por. nwn. Schrot 

n./m. ʽśrutʼ), zob. SLA 218, LEW 1026. — War. z anaptyksą: šarãtas; z metatezą: šãtras, pl. 

šatraĩ. Oba są objawami regulacji fonotaktycznej, wywołanej obcością grupy šr- w nagłosie. 

Osobno zob. šriū́tas. — Vb. denom. šratúoti ʽkrupić zboże, grubo je mlećʼ odpowiada pol. 

przest. szrotować (⇐ nwn. schroten ʽprzemleć na śrutęʼ), dziś śrutować. War. šatrúoti, 

šatravóti. 

 šriõgos, -ų 2 p.a. f.pl. przest. ʽstojaki, kozłyʼ — zapoż. z prus.-niem. šrōg ʽHolzgestellʼ, 

por. nwn. Schragen m. (GL 135). Niejasny jest wokalizm ė w war. šrėga b.z.a. 

 šriomà (p.a. niewiadomy) gw. ʽszrama, bliznaʼ, np. Ant skroblo šriomos išilgai medžio 

ʽNa grabie pęknięcia [kory] idą wzdłuż pniaʼ — zapoż. z pol. szrama ʽblizna po ranie, zwł. 

na twarzyʼ (⇐ nwn. Schramme f.). Palatalizacja nagłosu jak w šriópa i šriùbas. — Wsch.-lit. 

šrãmas 4 p.a. ʽbliznaʼ (DVŽ) pochodzi z błr., ros. šram, gen.sg. šráma (⇐ pol. XVI w. szram, 

por. REW III, 428). POLŽ 634 uważa šrãmas za prymarny polonizm, co wydaje się wątpliwe. 

 šriópa 1 p.a., šriúopa a. šrúopa 1 p.a. gw. ʽzgrzebło końskieʼ — zapoż. z prus.-niem. 

šrōp (GL 135), por. nwn. Schrape f. (stąd też pol. XVI w. szropa ts.). Co do akutu por. zapoż. 

liódė i liū́dė oraz žiógė. Oboczność o : uo też w stópa/stúopa ⇐ prus.-niem. stōp. 

Palatalizacja nagłosu jak w šriomà, šriùbas. War. šriópos przybiera postać pl.t. na wzór 

rodzimego šùkos. — Vb. denom. šriopúoti a. šruopúoti ʽczyścić zgrzebłem, szropowaćʼ. 

 šriùbas 2, 4 p.a., šriū̃bas 2 p.a., šriū́bas 1 p.a. gw. 1. ʽśrubaʼ, 2. ʽśruba w kołowrotkuʼ, 

3. ʽdrążek w żarnach, tzw. mlonʼ, 4. ʽsworzeń, czop, kołekʼ — zapoż ze stbłr. šrubъ, por. błr. 

šrúba, -y (⇐ pol. śruba, przest. szruba ⇐ śrwn. schrūbe f., por. nwn. Schraube f.), zob. LEW 

1026. Por. akut w zapoż. plū́gas i šriū́tas. War. šrùbas, šrū́bas, też f. šrubà. Według POLŽ 

šriùbas itd. pochodzi z pol. gw. szrub. — War. z -v-, šrū́vas a. šriū́vas, oddaje prus.-niem. 

šrūv (GL 135), por. śrdn. schrūve ʽśrubaʼ. 

 šriū́tas 1 p.a. gw. ʽśrut, kulki ołowiane używane do broni myśliwskiejʼ (war. šriū́ta) — 

zapoż. z pol. przest. szrót, szrut albo pol. śrut. War. f. šriū́ta. Por. akut w zapoż. pū́das, 

plū́gas. LEW 1026 niesłusznie widział tu germanizm. Osobno zob. šrãtas. — Drw. 

šriū́tmilčiai m.pl. ʽmąka grubo zmielonaʼ (por. mìltai). Vb. denom. šriūtúoti ʽśrutować, grubo 

mleć ziarno, mleć ziarno na śrutęʼ (kalka z pol. szrutować?). W LKŽ XV, 288 šriūtúoti 

opisano jako zapoż. z nwn. schroten. — War. šrúotas, šriúotas pochodzą z prus.-niem. šröut, 

šrōt (GL 135), por. śrdn. schrōt, nwn. Schrot m. 

 štabãnas 2 p.a. gw. 1. ʽstary koń, marny końʼ, 2. przen. ʽleniwy, nieruchawy człowiekʼ. 

Z innym sufiksem: štãbaras ʽmarny końʼ. Prawdopodobnie jest to ekspresywne wykolejenie 

formy *stap-anas ʽlichy końʼ, por. stapìnti ʽmorzyć głodemʼ, stapinė́ti a. štapinė́ti ʽpowłóczyć 

nogami (o starcu)ʼ. Substantywizacja przymiotnika odczasownikowego. Suf. -anas jak w 

álkanas, dárganas, rū̃kanas (zob. GJL II, § 299). Akcentowany suf. -anas jest odosobniony, 

por. ratãnas ⇐ rãtas. 

 štakiẽtas 2 p.a. gw. ʽsztacheta, zaostrzony u góry pal wchodzący w skład płotu, 

ogrodzeniaʼ (war. štakėt̃as, štakė́tas) — zapoż. z prus.-niem. stakēt n. (GL 135, LEW 1027, 

Čepienė 117) albo z pol. przest. sztakiet, sztokiet (co ze śrdn. stacket(te) ⇐ stfr. estakete, 

EWD 1340). — War. štankietà, štankiẽtas wraz z łot. staņķets oddają dn. stankett. — Drw. 

štakiẽtai m.pl. ʽpłot sztachetowyʼ, štakietìnė tvorà ts. 

 štandãras 2 p.a. przest. ʽżandarmʼ — zapoż. z prus.-niem. štandar m. (por. GL 135, 

LEW 1027, 1289). Zob. też žandãras. 

 štìkas 2, 4 p.a. ʽbagnetʼ — zapoż. z ros. štyk ⇐ pol. sztych ʽpchnięcie czymś ostrym, 
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spiczastym; pchnięcie przeciwnika broniąʼ (germanizm, por. śrwn. stich m. ʽpchnięcie 

oszczepem, Speerstechenʼ, por. nwn. Stich m.). Zob. REW III, 432, LEW 1027. 

 štìkti, štinkù, štikaũ gw. ʽzgadywaćʼ, cps. antštìkti 1. ʽzgadnąć, odgadnąćʼ (Nebridęs 

neantštiksi, ar gilu ʽNie wszedłszy do wody, nie odgadniesz, czy [jest tam] głębokoʼ), 2. 

ʽnatrafić na co, napotkać, znaleźćʼ (Aš antštikaũ ant lyčiaus prapuolusių daiktų, t.y. atradau 

lyčių JU ʽWpadłem na ślad zaginionych rzeczy, tj. znalazłem ślad [kradzieży]ʼ), 3. 

ʽdowiedzieć sięʼ, praštìkti ʽnie zgadnąć; stracićʼ, užštìkti ʽodgadnąćʼ. Forma štìkti ma 

charakter neosimplex i wywodzi się z fałszywej interpretacji prvb. anč- [antš-] w złożeniu 

ančtìkti (zob. tìkti), mianowicie jako ant-štìkti, zob. Fraenkel, Studi baltici 3, 1933, 118n., 

LEW 1027n. Por. -č- z kontrahowania -t-š- w gùčas, krùčas i snùčas. 

 štývas, -à 3 p.a., štyvùs 4 p.a. gw. 1. ʽsztywny, zesztywniały, zdrętwiały; leniwyʼ, 2. 

ʽwyprężony, wyprostowanyʼ, 3. ʽo koniu: silny, krzepkiʼ — zapoż. z prus.-niem. stīw, śrdn. 

stīf, por. nwn. steif (GL 137, LEW 1028n.). — War. z nagłosem st-: stývas 1 p.a., styvùs 4 p.a. 

Por. łot. stĩvs ʽsztywny, zdrętwiały; pełnyʼ ⇐ śrdn. stīf (Jordan 96). Urbutis 2009, 296 uważa 

war. lit. stývas za letonizm. — Drw. štyvaĩ adv. ʽsztywno; mocno, bardzoʼ, też ʽdużoʼ (Šiemet 

yra žolės štyvai ʽTego roku jest dużo trawyʼ), štỹviai a. stỹviai ʽprosto, np. staćʼ. Vb. denom. 

sustyvė́ti ʽzesztywniećʼ, išstývinti ʽzrobić sztywnym, nakrochmalić, np. kołnierzykʼ, štyvúoti 

ʽiść kulejąc, wlokąc za sobą nogęʼ. 

 štóba 1 p.a., štobà 2 p.a. gw. 1. ʽsztaba, płaska podłużna listwa metalowa, służąca do 

zapierania drzwi a. okiennicʼ (Užrakyk ir štõbą uždėk, kad arklių neišvestų ʽZamknij na klucz 

i załóż sztabę, żeby koni nie wyprowadziliʼ), 2. ʽokucie koła, obręczʼ (Nutruko pirmutinio 

rato štobà ʽPękła obręcz na przednim koleʼ) — zapożyczone ze stbłr. štaba, por. błr. štába, -

y (⇐ pol. sztaba, ze zmianą rodzaju zapożyczone z nwn. Stab m. m.in. ʽlaska, drążek, pręt; 

sztabaʼ, WDLP, s.v. sztaba II). 

 štóltas 1 p.a., štõltas 2 p.a. gw. 1. ʽkamizelka, część ubrania bez rękawówʼ (Apsivilk 

štoltù!), 2. ʽpostawa, wzrostʼ (Jis dailaus štólto ʽOn ma ładną postawę / jest pięknego 

wzrostuʼ. Arklys be štõlto ʽNiezgrabny końʼ), war. štáltis, -čio 1 p.a. — zapoż. ze stbłr. štaltъ 

(war. do kštaltъ, kšaltъ) ʽforma, postać, wygląd zewnętrzny; stanik, gorsetʼ; przejęte z pol. 

przest. kształt m.in. ʽkitlik, sznurówkaʼ (⇐ śrwn. gestalt, SW II, 611n.). Inaczej POLŽ 635: 

wprost z pol. Co do akutu por. zapoż. bókštas, špókas i páltis. Zob. też kìklikas i zolaška. 

 štriùmpa 1 p.a., štrùmpa, też štriùmpė, štrùmpė gw. ʽpończochaʼ — ze zmianą rodzaju 

zapożyczone z prus.-niem. strümp, strömp (GL 138, LEW 1029), por. nwn. Strumpf m. Co do 

akutu por. zapoż. klùmpės i pliùndra. Łot. strim̃pa ʽkobieca skarpeta na łydkę (bez stopy)ʼ ⇐ 

dn. strümp (Jordan 98 przytacza śrdn. strump jako źródło). Zob. też strė́plė. 

 štrópa I 1 p.a. gw. ʽkara pieniężna, grzywnaʼ (Uždėjo jis jai didelę štrópą mokėti 

ʽNałożył na nią wysoką grzywnęʼ), też štriópa i strópa — zapoż. z prus.-niem. strōf (GL 138, 

LEW 1029), por. śrdn., śrwn. strāfe, nwn. Strafe f. 

 štrópa II 1 p.a. gw. ʽstrofa, zwrotkaʼ — zapoż. z prus.-niem. štrof ʽVerszeileʼ (GL 138, 

LEW 1029). Por. nwn. Strophe f., lit. liter. strofà. 

 štukà, gen.sg. štùkos 2 p.a. gw. 1. ʽrzecz pojedyńczo wzięta, jednostka, egzemplarzʼ, 2. 

ʽkawał czego, kawałek, częśćʼ, 3. ʽrzecz zadziwiająca jako dowód zręczności, siłyʼ, 4. 

ʽkawał, figiel, psikusʼ. Zapoż. z pol. sztuka (⇐ śrwn. stuck, stucke, por. nwn. Stück n.). War. 

m. štùkas i štùkis (m.in. u Donełajtisa). Osobno zob. stùkas. — Drw. štukõrius ʽczłowiek 

lubiący żartować, żartowniś, figlarzʼ (f. štukorkà). Vb. denom. štukavóti ʽstroić figle, 

żartowaćʼ, wsch.-lit. štukùiti ts. 

 šturk̃oti, šturk̃oju, šturk̃ojau gw. 1. intr. ʽporuszać (ręką, nogą)ʼ, 2. tr. ʽwalić, burzyć 
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budynekʼ: Lig vakaru ir pabaigsma šitą tvartą šturk̃ot ʽDo wieczora skończymy burzyć ten 

chlewʼ — zapoż. z pol. szturchać ʽpopychać, uderzać, trącać (łokciem, kułakiem, końcem 

czego)ʼ. Por. LEW 1030, POLŽ 636n. — Drw. štùrkinti ʽposzturchiwać, popędzać, ponaglaćʼ, 

šturksė́ti: Mes uturam, ė anas man štùrksi šonan, kad tylėčia ʽMy rozmawiamy, a on szturcha 

mnie w bok, żebym milczałʼ. 

 šū́das 1 p.a. wulg. 1. ʽodchody ludzkie lub zwierzęce, kał, łajno, gównoʼ (m.in. SD
1 

«łayno»), 2. ʽgnój, nawózʼ (Be šū́do nebus ir grūdo ʽBez nawozu nie będzie ziarnaʼ), 3. 

przen. ʽnicpoń, człowiek bezwartościowyʼ, ʽrzecz nic nie wartaʼ (Šūdas, ne kermošius; dvi 

bobos ir Tamošius), ʽrzecz niepotrzeba, bezużytecznaʼ. Pl.t. šū́dai ʽnieczystości, brudʼ, ausių 

šū́dai gw. ʽwosk w uszachʼ, kalvės šū́dai gw. ʽżużel z pieca kowalskiegoʼ (por. łac. stercus, -

oris n. ʽgnój, nawóz; szlaka, żużelʼ). Odpowiednik łot. sũds ʽodchody; gnój; ropa z ranyʼ. 

Wciąż bez dobrego objaśnienia, zob. referat prób etymologicznych w LEW 1030. Wydaje się, 

że może to być rzeczownik postwerbalny od iter.-caus. *šū́d-yti, formacji pochodzącej od 

praesens intr. na -d-, *šū́du ʽwyrzucam z siebie, wydalamʼ < pie. *ḱuH-dhe- (transponat). 

Znacz. etym. ʽto, co wydalono z ciałaʼ. Paralele semazjologiczne: 1. lit. ìšmatos f.pl. ʽod-

chody, kał, ekskrementyʼ ⇐ išmèsti ʽwypróżnić się – o zwierzęciuʼ, mė́šlą mèsti ts.; ìšmata 

ʽporonienieʼ ⇐ išsimèsti ʽporonić (o krowie, kobyle)ʼ, 2. łot. izme̦tumi m.pl. ʽkał, odchodyʼ 

⇐ izmest ʽwyrzucićʼ, iter. izmẽ̦tât, 3. ros. pomët ʽkał, łajno, nawózʼ ⇐ metátь ʽrzucać, 

miotać, rozrzucaćʼ, 4. ros. výkidyš, gw. výkidok m.in. ʽniedonoszony, poroniony płódʼ (SRNG) 

⇐ výkinutь ʽwyrzucićʼ (imperf. vykídyvatь), por. pol. gw. wykidać się ʽwypróżnić sięʼ ob. 

wykidać ʽwysypać, wylaćʼ, 5. łac. ēiecta n.pl. ʽodchody, kałʼ ⇐ ēiciō, -ere, -iectum 

ʽwyrzucić, wylać, wytrącić; urodzić potomstwo, poronićʼ, 6. ang. droppings ʽłajnoʼ ⇐ to 

drop m.in. ʽwypuścić, uronićʼ, 7. ang. rejections przest. ʽodchodyʼ ⇐ reject ʽodrzucić, 

oddalićʼ. Paralela formalna: grū́das, grūdaĩ ʽziarnoʼ ⇐ grū́du / grū́džiu ʽtłuc, ucieraćʼ : griū́ti 

ʽupadać, zapadać sięʼ. Lit.-łot. *šū-C przedstawia st. zanikowy do pie. *ḱu̯eH- / *ḱuH-, por. 

aw. spaiieiti ʽrzuca, miotaʼ < *ḱuH-éi̯e- (LIV
2 339). ALEW 1052 odtwarza pie. *ḱuHdhó- 

ʽgnój, Mistʼ. — Drw. šūdeĩkis ʽniedołęgaʼ, šū́dinas ʽpowalany łajnem; nic nie wartyʼ (por. 

pol. pot. gówniany m.in. ʽmałoznaczny, marnyʼ : gówno), šūdýnas ʽkupa gnojuʼ, šūdỹnė 

ʽmiejsce, gdzie się wyrzuca obornik, odchody zwierzęce zmieszane ze ściółkąʼ, šū̃džius 

ʽczłowiek brudny, niechlujny; powalany łajnem; o dziecku: srajda; ten, co zbiera odchodyʼ 

(por. pol. gówniarz), ʽczłowiek niepoważny, bezwartościowy, nicpoń, hultajʼ (⇒ šū̃džiuvienė 

– pogardliwie, ze złością o kobiecie; neosuf. -iuvienė jak w rėč̃iuvienė, sùkčiuvienė). — Cps. 

arkliãšūdis ʽodchody końskieʼ (por. arklỹs; n.jez. Arkliašū̃dis), kìškiašūdžiai ʽłajno zającaʼ 

(por. kìškis), pélšūdis (zob.), šūdagalỹs ʽkawałek łajnaʼ (⇒ vb. denom. šūdagaliáuti: kiaũlės 

šūdagaliáuna ʽświnie zbierają łajna po kątachʼ), šūdė́da c. ʽzżerający ludzkie łajno (o 

świni)ʼ, wulg. ʽskąpiec, skneraʼ (por. ėd-, ė́sti), šū́dkabė a. -kabis ʽdrewniane narzędzie do 

rozrzucania gnojuʼ (por. kabė́ti), šū́dkapis ʽkto wybiera gnój z oboryʼ (por. kàpti), šū́dlenkis 

ʽkto podaje się za Polaka a nim nie jestʼ (por. lénkas), šū́dlesa a. šū́dlesis ʽskneraʼ (por. lèsti), 

šū́dleiterės (zob. léiterės), šū́dnagis ʽkto kradnie drobiazgiʼ, por. nagà (⇒ šū́dnagiúoti ʽkraść 

rzeczy nic nie warte; partaczyć robotę, fuszerowaćʼ), šū́dračiai m.pl. ʽwóz do wożenia gnojuʼ 

(por. rãtai), šuñšūdis a. šùnšūdis ʽpsie łajnoʼ (por. šuõ; niejasny jest war. šañšūdis), 

vìštašūdis ʽkurze łajnoʼ, war. vìštšūdis, vìš.šūdis (por. vištà). Złożenie iteratywne: šū́d-šūdis 

1. ʽnicpoń, człowiek bezwartościowy; rzecz nic nie wartaʼ, 2. ʽwysiłek, który się obrócił 

wniwecz, poszedł na marneʼ (por. šùn-šunis s.v. šuõ). — Vb. denom. 1. šū́dauti ʽo świni: 

zbierać w zimie ludzkie łajnoʼ, 2. šūdinė́ti ʽwalać odchodami; rozrzucać gnój; szukać 

odchodów; szukać, węszyć, uparcie szukaćʼ, 3. šūdeliáuti ʽzbierać odchody (o świni, lisie); 

kupować mało potrzebne drobiazgi; obijać się bez zajęciaʼ, 4. šū́dyti a. šū́dinti ʽzanie-

czyszczać łajnem; rozrzucać gnój; oczerniać; poniżać kogoʼ, ⇒ neoosn. šūdž̓ -: šūdžióti 

ʽzajmować się głupstwamiʼ, sušūdžióti ʽzrobić coś źle, nieudolnieʼ. Por. łot. sũduôt ʽgnoić, 
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nawozićʼ. — N.rz. Šūdausis, Šū́dkojis, Šū́dupis 5x, n.jez. Šūdẽlis, Šū́dežeris.  

 šujà, -õs 4 p.a. gw. ʽzgraja psów, wilkówʼ, 2. przen. ʽzgraja łobuzów; szajkaʼ — zapoż. 

z pol. przest. szuja coll. ʽmotłoch, hałastraʼ (SW VI, 683, POLŽ I, 82).  

 šūk- w takich formach, jak 1. šūkúoti ʽskakać – jak żaba, zając, spętany końʼ, 2. šū̃kis 

ʽskok, susʼ (Voverė davė tris šūkius – ir į medį ʽWiewiórka zrobiła trzy susy i na drzewoʼ) nie 

jest – wbrew LEW 1032 – powiązane relacją apofoniczną z czasownikami šókti ʽskakaćʼ (ū : 

ā?), šúokoti ts. (ū : uo?), lecz pochodzi od wykrz. šū́kt o nagłym poruszeniu się, o skoczeniu, 

por. Einu – tik šū́kt vilkas iš patvorio! ʽIdę a tu nagle «šūkt» wilk spod płotuʼ. Zob. też šuok-. 

— Drw. šūkomìs, šūkõm adv. ʽo biegu konia: galopem, cwałem; w pośpiechuʼ, šū́ksnis ʽskok, 

podskokʼ (⇒ šū́ksniais adv. ʽszybko, prędkoʼ), pašūkė́ti ʽpodskoczyć, podskakiwaćʼ. 

 šū́kauti, šū́kauju (war. šū́kaunu), šū́kavau ʽgłośno krzyczeć, podnosić wrzawę, 

wykrzykiwać, pohukiwać w lesie, nawoływać sięʼ (⇒ šū́kavimas ʽpokrzykiwanie, krzyk, 

wrzaskʼ). SD šūkauju «huczę, krzyczę» (syn. šneku, trinku), «wykrzykam jako pijany» — 

intensivum z suf. -au- i WSZ šūk- ⇐ šuk- od šauk-, por. sušùkti ʽzakrzyknąćʼ, šaũkti ʽwołać, 

krzyczećʼ. Paralele: krū́pauti ʽlękać sięʼ ⇐ krùpti; stū́gauti ʽwyćʼ ⇐ stáugti. — Z innymi 

sufiksami: šū́kaloti ʽwykrzykiwać, pokrzykiwaćʼ (Baloj nešūkalok, o tai velnią prisišauksi 

ʽBędąc na bagnie nie pokrzykuj, bo jeszcze przywołasz diabłaʼ), war. šū́kalioti (suf. -al(i)o- 

wskazuje na vb. denominativum od *šūkala n.agt. ʽkrzykaczʼ vel sim., por. vãdaloti ⇐ 

vãdala), šū́kčioti ʽpokrzykiwać z przerwamiʼ, šū́kinti ʽwywoływaćʼ, šū́ktelėti ʽkrzyknąć, 

zakrzyknąćʼ. — Nomina z šūk-: póšūkis ʽkrzyk, wezwanie, hasłoʼ, šū̃kis ʽhasło, apelʼ, 

šū̃ksmas ʽkrzyk, okrzykʼ, šū̃ksnis ʽkrzyk, zewʼ.  

 šùkė 2 p.a. 1. ʽułamek z rozbitego, stłuczonego naczynia, skorupaʼ (SD «skorupa 

gliniana»)ʼ, 2. ʽodłamek pociskuʼ, 3. ʽszczerba w ostrzu; miejsce wyszczerbione, wyłom, 

lukaʼ (SD «szczerbina»), 4. ʽprzerwa między zębamiʼ (syn. špùkė), 5. ʽstary wyszczerbiony 

garnekʼ, 6. ʽgliniany garnek, wszelkie naczynieʼ (Nusipirkau šùkę barščiam virt ʽKupiłam 

sobie garnek do gotowania barszczuʼ. Neturiu šùkių, srėbkit dvie iš vienos ʽNie mam naczyń, 

siorbajcie obie z jednegoʼ). Prawdopodobnie stoi w związku z šùkos ʽgrzebieńʼ (zob. LEW 

1031), ale szczegóły należy dopiero ustalić. Łot. šuķe, šuķis ʽszczerba, wyłom, lukaʼ są 

lituanizmami (ME IV, 105). — Drw. šukė́tas, -a lub šukėč̃ius, -tė ʽo naczyniu: ze szczerbą, 

szczerbateʼ (šukė́tas púodas ʽwyszczerbiony garnekʼ, SD «szczerbaty garniec»), od tego sb. 

šukėt̃is, -čio ʽszczerbate naczynie, np. garnek, dzban, talerz, kafelʼ, šukỹs ʽszczerbaty 

człowiekʼ (m.in. SD), od tego nazwiska (przezwiska) Šukỹs, Šùkis. 

 šùkos, -ų/-ų̃ 2, 4 p.a. f.pl. ʽgrzebieńʼ. Odpowiednik łot. suka ʽszczotka; zgrzebło 

końskieʼ, sukas f.pl. ʽzgrzebło do czesania lnuʼ. Z innym sufiksem: šùkė (zob.). Niezbyt 

jasne, zob. LEW 1031, ALEW 1053. Według IEW 629 šuk- jest refleksem pie. *ḱuk, st. 

zanikowego typu saṃpras. od pwk. *ḱu̯ek- ʽklaffen, ziać, stać otworemʼ, por. sti. śváñcate 

ʽotwiera sięʼ. Dawne porównanie šuk- z psł. *šŭk- w *šŭč-etĭ f. ʽszczeć, szczecina; szczotkaʼ, 

por. ros. gw. ščetь, pol. szczeć, czes. štěť, głuż. šćěc, połab. såcit (zob. IEW, l.c., BSW 310) 

zostało podważone przy pomocy argumentu, że refleksy słowiańskie słuszniej jest 

wyprowadzać z praformy *ščet- < *sket- (por. lit. sketerà m.in. ʽszczecinaʼ) niż ze *šŭk-et, 

por. REW III, 450n., Boryś 595. — Drw. pãšukos f.pl. 1. ʽpacześ, wyczoski lniane a. konopne 

(z drugiego, trzeciego czesania)ʼ, 2. ʽpacześne płótno, zgrzebne płótnoʼ, ⇒ pašukìnis 

áudeklas ʽpłótno z nici pacześnychʼ, ⇒ apýpašukinis ʽtkanina mocniejsza niż płótno, brana 

do szycia koszul, spodniʼ, pašukėl̃ės f.pl. ʽpacześ, cieńsze nici pacześneʼ. Vb. denom. šukúoti 

ʽczesać, zgrzeblić (len)ʼ, ⇒ nešukúotas ʽnieczesanyʼ, šukúosena ʽuczesanie, fryzuraʼ (neosuf. 

-sena, por. dúosena ⇐ dúoti). Por. łot. sukât ʽszczotkować, czyścić zgrzebłem, czesać (włosy, 

len); bić, tłucʼ. 
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 šùlas 4 p.a. 1. ʽgruby pień zrąbanego drzewa bez gałęzi, kłodaʼ, 2. ʽpionowa belka w 

budowli, we wrotach, w moście, słupʼ, 3. ʽdrewniany słup w płocieʼ, 4. ʽbal w cembrowaniu 

studniʼ, 5. ʽwyrobiona, wygięta deszczułka z twardego drewna, przeznaczona na ściankę 

wyrobu bednarskiego, klepka w beczce, w kubleʼ, 6. przen. ʽfilar, podpora, ostoja, ten, co nie 

zawiedzie, na kim można się oprzeć, autorytetʼ650. Šulas inkastas žemėn SD «słup wkopany w 

ziemię», bačkõs šulaĩ ʽklepki w beczceʼ, kùbilui šùlas ʽklepka na kubeł drewnianyʼ, šùlnio 

šulaĩ ʽcembrowina studniʼ, dantiẽs šùlas ʽkorona zębaʼ (Danties šùlas da tebėr, tik vidurys 

kiauras ʽZąb ma jeszcze koronę, tylko środek wypróchniałʼ). Prawdopodobnie wyraz 

odziedziczony, pokrewny gr. ξύλον n. ʽdrzewo; belka, kłoda, drąg; ława, stółʼ (Būga, RR II, 

620n., zwł. 622, LEW 1032, ALEW 1054). Według GEW II, 339 zarówno gr. ξύλον, jak i lit. 

šùlas są kontynuacjami praformy ie. *ḱsulo-. Przykład šùlas dowodzi, że nagłosowa grupa 

pie. *ḱs była w jęz. litewskim traktowana tak samo jak śródgłosowe *ḱs, por. ašìs, iẽšmas, 

lašišà, šešì. — Drw. pašulė ̃ʽmiejsce przy węgarze drzwiʼ, šùlė ʽdrewniana beczka na piwo, 

winoʼ (⇒ pašulė ̃ʽmiejsce pod beczkąʼ, šuláitė ʽbeczułka; balia do praniaʼ, šulìkė ʽbeczułkaʼ), 

šulìnis 1. ʽzrobiony z klepekʼ, 2. ʽuszyty z kilku kawałkówʼ (np. o sukience: šulìnis sijõnas), 

šulinỹs (zob.). Cps. sárgšulis ʽsłupek przydrożnyʼ (por. sárgas). — N.m. Šulaĩ 2x, Šuláičiai 

2x, Pašuliaĩ. — Z jęz. litewskiego zapożyczono łot. šuls ʽbelka z wrębamiʼ, šuli m.pl. ʽsłupyʼ 

(ME IV, 106). — NB. Pol. szuło, pl. szuła ʽsłup drewniany w ścianie lub parkanie, w który z 

obu stron wpuszczają się końcami dyle stanowiące przęsłaʼ (SW) jest zapożyczeniem 

niemieckim, ⇐ stwn. sūl ʽsłupʼ, por. nwn. Säule f., gw. Saul (por. Brückner 557; brak w 

WDLP). — Stpr. sulis EV ʽsłup, Stender [Ständer]ʼ z uwagi na znaczenie jest raczej pożyczką 

niemiecką (śrwn. sūl, śrdn. sūle) niżeli wyrazem prapokrewnym z lit. šùlas. Inaczej LEW 

1032, PKEŽ 4, 167. — Błr. šúla, -a lub šuló, -á (stbłr. šulo, šula) ʽpionowa, gruba belka z 

wrębami jako część budowliʼ może być polonizmem lub lituanizmem. Inaczej Būga, RR II, 

622: pol. szuło i błr. šula mają być lituanizmami; tak też Urbutis, Balt V:2, 1969, 156 = 

Urbutis 2009, 156n. i Laučjute 25. 

 šùlcas 1 p.a. przest. ʽsołtysʼ (m.in. u Donełajtisa) — zapoż. z prus.-niem. schulz (GL 

139, Čepienė 144), por. nwn. Schulze m., Dorfschulze m. Co do akutu por. zapoż. tùlkas, 

tùlpė. Zob. też šaltỹšius. 

 šùleris, -io 1 p.a., šùlierius, -iaus 1 p.a. przest. 1. ʽten, kto oszukuje przy grze w kartyʼ 

(Šulerių, kortaunykų niekas nepažino ʽNikt nie znał szulerów, hazardzistówʼ), 2. ʽłobuzʼ (Tie 

vaikai tai tikri šùleriai) — zapoż. z pol. szuler, -a (pochodzenie niejasne; Brückner 557 

wskazuje na czes. šulíř od šuliti ʽoszukiwaćʼ, jednak Machek 630 s.v. šuliti nie napomyka o 

takim n.agt.). Oboczność -er- i -ier- też w kùčeris ob. kùčierius. 

 šulgỹs, -io 4 p.a. gw. ʽmańkut, człowiek leworęcznyʼ — zapoż. z ros. gw. šulьgá ʽlewa 

ręka, mańkaʼ, por. ukr. šulьhá (drw. od šuj ʽlewyʼ, zob. REW III, 435). — Drw. šulgióji rankà 

ʽlewa rękaʼ (Kad ir iš šulgiõsios, bet toliau už tave numetė [akmenį] ʽJakkolwiek [rzucał 

kamień] lewą ręką, to rzucił dalej niż tyʼ). — Nazw. Šùlga, z wtórną palatalizacją: Šiùlga. 

 šulinỹs, -io 3 p.a., šùlinis 1 p.a. ʽstudniaʼ, kastìnis šulinỹs ʽstudnia wygrzebana, 

wykopanaʼ, ręstìnis šulinỹs ʽstudnia cembrowana bierwionamiʼ. War. šùlinė, šulìnė, šulinė,̃ 

stlit. šulinìs, -iẽs 3 p.a. Z innym sufiksem: šulenỹs 3 p.a. Po synkopowaniu sufiksalnej 

samogłoski -i/e- ukazały się dwuzgłoskowe war. šulnỹs 3 p.a., f. šulnìs 3 lub 4 p.a. (acc.sg. 

šùlnį lub šulñį), też šulnė ̃ 3 p.a. (acc.sg. šùlnę). SD šulnys vandenio iš lytaus, iš rūros 

«krynica, cisterna» [ʽzlewisko wodne, zbiornik na wodę deszczowąʼ]. Akut šùl-C jest 

 
650 Por. Mūsų jaunam universitetui Būga buvo didziausias šùlas ʽDla naszego młodego uniwersytetu [w Kownie] 

[Kazimieras] Būga był największym oparciemʼ. Kuršaitis ir Šleicheris mūsų rašomosios kalbos šulai 

ʽKurschat i Schleicher [stanowią] fundament naszego języka literackiegoʼ (LKŽ XV, 343).  
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objawem wzdłużenia zastępczego po synkopie, por. GJL I, § 172. Porównywalne wypadki to 

kélnės, šérnas i vélnas. Analiza: šul-in-/-en-, drw. z pochodzenia przymiotny od šùlas m.in. 

ʽsłup drewnianyʼ (zob.). Znacz. etym. ʽto, co składa się z «šulai» (właśc. z czterech słupów), 

to, co stanowi drewnianą obudowę dołu, cembrowinęʼ, stąd następnie ʽcembrowane źródłoʼ 

⇒ ʽcembrowany szyb studzienny, studniaʼ651. — Drw. pašulinỹs ʽmiejsce przy studniʼ, 

šuliniñkas ʽczłowiek kopiący studnie, studniarzʼ, šuliniùkas ʽstos w kształcie czworoboku 

studziennegoʼ, dosł. ʽstudzienkaʼ (Durpes kraudavo į šulinikiùs ʽTorf układano w tzw. 

studzienkiʼ), šulnẽlis ʽstudzienkaʼ. Cps. šulìnduobė ʽszyb studziennyʼ (por. duobė)̃, 

šulinkasỹs a. šulenkasỹs ʽstudniarzʼ (por. kàsti), šulniakasỹs ts., šùlnialovis ʽkoryto przy 

studniʼ (por. lóva), šulniãmedis ʽdrewno w obudowie, w cembrowinie studniʼ (por. mẽdis). 

— N.m. Šuliniñkai, Šulnẽliai 2x, Pašùlniškės, Pašùlniškiai. N.jez. Šulnỹs, n.rz. Šulnéldaubis 

(akut sugeruje tu wzdłużenie po ściągnięciu zwrotu *šulnẽlio daubis, por. daubà). 

 šùltis, -ies 1 p.a. f. gw. ʽkupa (ubrań), stos (chrustu, torfu)ʼ — połączenie suf. -ti- z 

pwk. na SZ šùl-C sugeruje możliwość odziedziczonej formacji, jednakże dla pwk. šul- w 

odpowiednim znaczeniu nie widać wiarygodnych nawiązań, ani wewnętrznych, ani 

zewnętrznych. Obecność synonimu šū́tis (zob.) nasuwa myśl o następującym rozwoju 

fonetycznym šū́tis > 1. *šūťis > *šùitis > 2. šùltis. Faza 1. polega na wyodrębnieniu się 

miękkości spółgłoski ť w postaci ślizgu i̯ i na pojawieniu się dyftongu ui na miejscu ū 

(paralela: būtìs > buitìs). Fazę 2. można nazwać konwersją dyftongu ui̯ w uľ (por. ščiùiti > 

ščiùlti s.v. ščiū́ti). 

 šùmyti, šùmiju, šùmijau gw. 1. ʽhałasować, krzyczeć, głośno się zachowywać, 

awanturować się (o pijanym)ʼ, 2. ʽłajać, wymyślać komuʼ, 3. ʽszumieć (o lesie, morzu)ʼ, 4. ʽo 

piwie: pienić się, fermentowaćʼ (war. šùminti) — zapoż. ze stbłr. šumeti, šuměti, por. błr. 

šumécь, 3 sg. šumícь, ros. šumétь. Miejsce lit. akcentu jest motywowane jakąś analogią. War. 

šùminti. 

 šum̃nas, -à 4 p.a. przest., gw. 1. ʽbogaty, pokaźny, okazały, wystawny, wspaniały; 

pyszny, dumnyʼ, 2. ʽpiękny, urodziwy, dorodny, szykowny, zgrabnyʼ, 3. ʽskoczny – o koniuʼ 

— zapoż. z pol. przest. szumny. Dawne polskie znaczenia, które odzwierciedliły się w lit. 

pożyczce, są wyszczególnione w SW VI, 686. War. z dysymilacją mn > ln: šulñas. Z innym 

tematem: šumnùs, šulnùs. Leskien 1891, 357 niesłusznie wskazywał ukr. šumnyj jako źródło: 

«szumnas ist klru. šumnyj eigentlich ʽbrausendʼ, dann ʽprächtigʼ, auch ʽstolzʼ». Zob. też LEW 

1033, Skardžius, RR 4, 691n. 

 šùmos, -ų 2 p.a. f.pl. gw. ʽszumy, szumowiny, piana zbierająca się podczas gotowania 

mięsa na powierzchni zupyʼ (Meisa jau apvirė, gali nugraibyti šumàs ʽMięso już się 

zagotowało, możesz zebrać szumyʼ) — zapoż. z pol. szumy (⇐ śrwn. schūm, schoum m. 

ʽpianaʼ), por. nwn. Abschaum m., zob. SW VI, 685. — Vb. denom. šumavóti ʽzbierać szumyʼ 

(Su samčiu šumavók šumas iš sagono verdančio ʽChochlą zbieraj szumy z gotującego się 

saganaʼ) ⇐ pol. szumować ʽzgarniać szumowinyʼ (SW VI, 686). Zob. też POLŽ 638. 

 šuõ 4 p.a. m. ʽpies, Canisʼ, voc.sg. šuniẽ, gen.sg. šuñs, acc.sg. šùnį, nom.pl. šùnys, 

gen.pl. šunų̃, acc.pl. šunìs. Odpowiedniki bałtyckie: łot. suns (pl. sunis), stpr. sunis EV ʽHunt 

[Hund]ʼ – wtórne formacje tematyczne z suf. -i̯a-. Według communis opinio nominativus sg. 

šuõ wywodzi się przez zanik v z praformy *švuo < *šu̯ōn < pie. *ḱu̯ōn. Paradygmat pie. 

rekonstruuje się jak następuje: nom.sg. *ḱu̯ōn lub *ḱuu̯ōn (tzw. wariant Lindemana), voc.sg. 

*ḱu̯on, acc.sg. *ḱu̯ón-ṃ, gen.sg. *ḱun-é/ós. Por. wed. nom.sg. śvā ob. śuvā́, voc.sg. śvan, 

 
651 Por. fakt, że wyraz stpol. studnia jest zaświadczony w dwóch znaczeniach: 1° ʽotwór wykopany w ziemi i 

zabezpieczony, służący do wydobywania wody, puteusʼ (młodsze) i 2° ʽnaturalne źródło, fonsʼ (starsze), zob. 

SSTP VIII, 491. 
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acc.sg. śvā́nam, gen.sg. śúnaḥ, instr.pl. śvábhiḥ (*ḱu̯ṇ-bhis). Inne refleksy: gr. κύων, voc.sg. 

κύον, acc.sg. κύνα, gen.sg. κυνός; orm. šown (š- < *ḱu̯-), het. kuu̯an-/kun- [ʽhound-manʼ], 

luw.-hier. suu̯an(i)-, toch. A, B ku, obl. toch. A koṃ, toch. B kweṃ, stir. cú, śrwalij. ki, ci. 

Zob. IEW 632n., EWAIA II, 674n., Kloekhorst 505n., Matasović 181. — Z uwagi na obecność 

formacji šuvà ʽpiesʼ < *ḱuu̯-ā- (zob.) nasuwa się dla šuõ alternatywny wywód z plit. *šuvuõ 

< pb. *šuu̯ōn < pie. *ḱuu̯ōn, mianowicie z uwzględnieniem synkopowania nieakcentowanego 

u w sylabie początkowej. — Pie. *ḱu̯ōn może być przekształceniem formy nominatiwu sg. 

*pḱu̯-ōn (starsze *peḱu̯-ōn?), która powstała na bazie st. zanikowego przypadków słabych, 

jak np. gen.sg. *pḱun-és. U podstawy derywatu z suf. -on-/-n- leżało prawdopodobnie nomen 

radicale *peḱu-/*pḱu- ʽbydłoʼ652. Wyraz ʽpiesʼ jako pochodnik od nazwy bydła mógł 

pierwotnie znaczyć ʽten, co pilnuje stada bydłaʼ (por. Osthoff 1901, 230). — Litewski 

paradygmat jest dwutematowy: nom. šuõ, obl. šun-. Dzieje się tak na wskutek zastąpienia 

formy accusatiwu sg. *švanį (< pie. *ḱu̯ón-ṃ, por. wed. śvā́nam, łac. canem < *ku̯onem, het. 

kuu̯anam) przez šùnį, tj. przez formę utworzoną od tematu słabego *šun-. Forma genetiwu 

sg. šuñs pochodzi z synkopowania starszego šunès (przest., gw.). Jest ona odziedziczona i 

odpowiada gr. κυνός, wed. śúnaḥ < pie. *ḱu-n-és/-ós. Również forma nominatiwu pl. šùnes 

(przest., gw.) ma odpowiednik w gr. κύνες. War. šùns ʽpsyʼ jest natomiast rzadki (w 

przeciwieństwie do form nominatiwu pl. ãkmens, sẽsers, dùkters). Dat.sg. šùniui ʽpsuʼ jest 

formą młodą, wzorowaną na tematach na -i̯a- (por. svẽčiui, vãgiui). Starsze zaświadczenia 

dla datiwu sg. to 1. šùnie z pb. *šunei̯ (pie. *ḱun-ei̯, por. wed. šúne) i 2. šùni (pochodzenie -i 

jest sporne), apokopowane: šùn ʽpsuʼ (por. dat.sg. ãkmen, sẽser, viešpat Christui). Por. 

Zinkevičius 1980, § 396, z liter. — W części gwar auksztajckich nominativus sg. przybiera 

postać šuõj ʽpiesʼ (por. akmuõj, sesuõj, žmuõj). Pochodzenie epitetycznego j nie zostało 

dotąd wyjaśnione653. — Derywaty od osnowy šun-: šunà ʽsukaʼ, šunãlis żm. ʽpiesekʼ, 

šunaujà ʽzgraja psów, psiarniaʼ, przen. ʽmęty społeczne, hołotaʼ, šunavà, šuniavà a. šunijà 

ʽzgraja psówʼ, šuneikà ʽurwis, psotnikʼ, šunėk̃as ʽpsiskoʼ (por. arklėk̃as), šunenà ʽskóra z 

psaʼ, šùnenos f.pl. ʽokrycie uszyte z psich skórʼ, šunýbė ʽpodłośćʼ, šunìdė ʽpsiarniaʼ, šuníena 

ʽmięso psaʼ, šunìkas ʽłotr, podlecʼ, też wyzwisko ʽpsi synʼ, šunýkštis ʽpiesekʼ (na temat 

sufiksu zob. bandýkštis), šùninas ʽwielki piesʼ, šùniškas ʽpsiʼ, šunýtis ʽszczeniakʼ (SD
1 

«szczenię», SD «piesek; szczenię»), šuniùkas ts., šuniū́kštis ʽmłody pies, piesek; szczenięʼ 

(por. kiauliū́kštis), šùnius ʽpiesʼ. Vb. denom. sušunė́ti ʽzejść na psyʼ. Do šun- należy jeszcze 

adv. šuniaũ ʽgorzej, podlejʼ (Šuniaũ man niekas nebūtų padaręs, kap tu padarei ʽGorzej nikt 

mi by nie zrobił niż ty zrobiłeśʼ). — Cps. šùnbajoris (zob. bajõras), šùndantis (zob. dantìs), 

šùndraika (zob. driẽkti), šùngalis ʽnicpońʼ (por. gãlas), šùngalvis ʽłotr, niegodziwiecʼ (por. 

galvà), šungaudỹs ʽrakarz, hycelʼ (por. gáudyti), šùngrybis ʽgrzyb niejadalnyʼ (dosł. ʽpsi 

grzybʼ, por. grỹbas), šùnjoda c. ʽczłowiek rozwiązły, rozpustnyʼ, syn. šunų ìšjoda (Būga, RR 

I, 219, zob. s.v. jódyti), por. Kas kuliasi, jodosi – vaikis, motriška – vadinas šùnjoda ʽKto 

żyje rozwiąźle, mężczyzna czy kobieta, jest nazywany «šunjoda»ʼ; šùnkara (zob. kárti I), 

šùnkelis ʽzła, zepsuta droga, boczna droga, błędna drogaʼ (por. kẽlias), šùnlupa a. šunlupỹs 

ʽkto łupi skórę z psówʼ (por. lùpti), šùnobelė ʽdzika jabłońʼ (por. obelìs, obelė)̃, šùnponis 

ʽzubożały pan; kto udaje pana, kto swym ubiorem naśladuje panaʼ, war. šùmponis (por. 

põnas), šùnsnukis ʽdrań, łobuzʼ (por. snùkis), šuñšūdis a. šùnšūdis ʽpsie łajnoʼ (por. šū́das; 

niejasny jest war. šañšūdis, z dysymilacji u-u > a-u?), šùntakis ʽwąska ścieżka; fałszywy 

tropʼ (por. tãkas), šunuodẽgis ʽpochlebca, lizusʼ (por. uodegà; vb. denom. šunuodegiáuti 

ʽschlebiać komu, podlizywać sięʼ, dosł. ʽjak pies merdać ogonemʼ), šùnvotė ʽwrzódʼ (por. 

 
652 Por. wed. paśú- m. ʽbydło, zwierzęʼ, SZ *pśu- w kṣonī́- f. ʽkrzykʼ < *pśaunī- ʽryk bydłaʼ, aw. fšaoni- ʽstado 

drobnego bydłaʼ, fšūmant- ʽtrzymający bydłoʼ, łac. pecū n., stwn. fihu n. ʽbydłoʼ.  
653 Por. jeszcze n.rz. Šuojà w rej. Panevėžỹs. Jest to drw. na -ā- od neoosn. šuoj-, a nie pożyczka ugro-fińska, jak 

to podawał Vanagas 336.  
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vótis). W funkcji I członu oprócz šun° ukazują się šuna° i šunia°, np. šùnagrybis i 

šùniagrybis; šunakarỹs i šuniakarỹs; šùnaponis i šuniãponis. Wyjątkowe jest šuni°: 

šunìmalas ʽmarny, wynędzniały piesʼ (człon II chyba do málti ʽmlećʼ, zob. mal-). — 

Złożenie iteratywne: šùn-šunis ʽnicpoń, niedołęgaʼ (por. niekaniekis). — N.rz. Šunijà, 

Šunykštà, Šuna.ùpė, Šùnupė, Šùnupis 4x. — N.rz. Šùnyja jako wariant do Šùnija (ŽD 83) 

pokazuje sufiksalną neoapofonię ĭ (SZ) ⇒ ī (SP). Podobne zjawisko w pìlnyja ob. pìlnija 

ʽpełnia księżycaʼ oraz w prs. typu rómyja ⇐ rómija do rómyti. 

 šunpurnis, -io b.z.a. przest. ʽłotr, drańʼ (Miežinis) — kalka hydrydalna z łot. sùmpur̂nis 

dosł. ʽpsia morda, Hundsschnauzeʼ, z lit. šun° za łot. sum° (suns ʽpiesʼ); człon °purnis do 

pur̂na ʽpysk, mordaʼ (por. lit. burnà, jak też šùnsnukis s.v. šuõ). Zob. Urbutis 2009, 288. 

 šuok-: taki pierwiastek ukazuje się w następujących formacjach: 1. šúokčioti, -ja, -jo 

ʽskakać – o żabie, podskakiwać – o wróblu, o spętanym koniuʼ (Žvirblys ne bėga, bet 

šúokčioja ʽWróbel nie biega, lecz podskakujeʼ), 2. pasišuokė́ti ʽpodskoczyćʼ (Pasišuokė́jęs 

pasiekčia ʽGdybym podskoczył, to bym dosięgnąłʼ), 3. šúokoti, -ja, -jo ʽposuwać się w 

podskokach, podskakiwaćʼ, 4. šúokterti ʽskoczyćʼ: Kiškis tik šúokterė[jo] per kelią ir 

pragaišo ʽZając tylko skoczył (śmignął) przez drogę i zniknąłʼ, 5. adv. šuokiai SD
1 «wskok», 

šúokiais ʽw podskokachʼ, 6. sb. šuoklỹs ʽkonik polny, Tettigonia viridissimaʼ (dosł. 

ʽskoczekʼ). Najprościej jest uznać, że wymienione formy są derywatami od wykrz. šúokt 

opisującego poruszanie się w podskokach (żaby, wróbla, zająca), np. Varlė šuokt šuokt 

šúokčioja po slenkščiu ʽŻaba kic kic skacze pod progiemʼ. Mimo formalnego podobieństwa 

do czas. šókti ʽskakaćʼ nie da się w sposób wiarygodny uzgodnić wokalizmów uo i o. Zob. 

też LEW 1035 i Stang 1966, 43. 

 šuokterėti stlit. hapaks ʽkrzyknąćʼ: Laukiau visados, tylėjau, kantrumi buvau, jaugi nū 

šuokterėsiu kaip gimdžianteji žmona DP 917 ʽCzekałem, zawszem milczał, cierpliwym był: 

już też teraz krzyknę jako rodząca niewiastaʼ. Analiza: šuok-ter-ė-. Allomorf šuok- pochodzi 

z neoapofonicznej derywacji od šuk- (prašùkti DP ʽzawołaćʼ), co jako st. zanikowy alternuje 

ze st. pełnym šauk- (šaũkti) i st. wzdłużonym šūk- (šū́kauti). Alternant šuok- przedstawia 

nowy st. pełny w opozycji do st. zanikowego šuk-. Podobne wypadki to duob-ė ̃ ⇐ dùb-ti; 

blúos-tas ⇐ blùs-ti; čiuõp-ti ⇐ čiùp-ti i guõl-is ⇐ gul-̃ti. Poza tym spotyka się neoapofonię u 

⇒ au, np. skliùtas ⇒ skliaũtas. 

 šúolis, -io 1 p.a., šuõlis 2 p.a., šuolỹs 4 p.a. ʽskok, susʼ. Adv. šúoliais a. šuoliaĩs adv. 

ʽskokiem, skacząc; galopem, cwałemʼ, SD <szuoleys einu> «pędem idę; kroczę, sporo idę». 

Etymologia tego wyrazu pozostaje zagadką. Wysunięta w LEW 1035 hipoteza rozszerzeń 

pwk. *šuo- za pomocą *-k- lub *-l- jest niesprawdzalna, ponieważ odnośny pierwiastek nie 

ma nawiązań zewnętrznych. — Drw. pašúolis ʽurwisty brzeg rzeki a. jezioraʼ (por. pol. uskok 

od skoczyć), šuolikas b.z.a. ʽzającʼ (znacz. etym. ʽskoczekʼ), cps. trìšuolis neol. ʽtrójskokʼ 

(por. tri°). Vb. denom. šuoliúoti ʽgalopowaćʼ.  

 šúoras 1 p.a. 1. ʽnagły, silny podmuch, uderzenie (o wietrze, deszczu, zamieci 

śnieżnej)ʼ, 2. ʽwrażenie nagle się pojawiające i przemijające, przelotny nastrójʼ (war. šuorỹs 

3 p.a.) — przypuszczalnie sb. postverbale od zanikłego *šuoryti, iterativum do šérti, šė́riau 

ʽuderzać, bićʼ, utworzonego z udziałem apofonii *ē ⇒ *ō. Hipoteza prymarnego nomen na 

SO wydaje się mniej prawdopodobna. Por. objaśnienie form brúožas, rúožas i slúogas. Zob. 

też šõras. — Drw. šúorais adv. ʽchwilami, przelotnie (padać, o deszczu)ʼ, war. šiórais 

ʽsmugami, nierówno (malować)ʼ, šúoru adv. ʽw pośpiechuʼ. Vb. denom. šuorúoti ʽuderzać, 

smagać (o wietrze z deszczem)ʼ. 

 šùpyti, šùpiju, šùpijau wsch.-lit. ʽrozumiećʼ (LZŽ; brak w LKŽ). Niejasne. 

 šuplėdà 2 p.a., gen.sg. šuplėd̃os gw. 1. ʽszuflada, wysuwana część stołu, komody, 
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szafyʼ, 2. ʽprzegródka wewnątrz skrzyniʼ, 3. ʽframuga, rama okiennaʼ, war. šupliadà (ZTŽ) 

— zapoż. ze stbłr. šufljada, por. błr. šufljáda, -y (⇐ pol. szuflada ⇐ nwn. Schublade f.). War. 

šiuplėdà, šiùpliodė, też šuplėtà (LZŽ). Zob. też stálčius I. 

 šuplià 2, 4 p.a. gw. 1. ʽprzerwa między zębami, szczerba w zębachʼ, 2. przen. 

ʽbezzębny człowiekʼ (syn. šuplà, šùplius). Niejasne. Por. syn. špùkė, šùkė, švẽplas i švarplė.̃ 

 šùplius 2 p.a., šiùplius, -iaus 2 p.a. gw. ʽwklęsła łopata, szuflaʼ — ze zmianą rodzaju 

zapożyczone z pol. przest. szufel, -fla ⇐ śrwn. schuf(f)el f. — Stlit. šuflia (CHB) ⇐ pol. 

szufla, -i ⇐ śrwn. schuf(f)el f., por. nwn. Schaufel f. Por. SLA 218, LEW 992n., WDLP, s.v. 

szufla. Brak w LKŽ. Zob. też šiū́pelė.  

 šurmulỹs, -io 3 p.a., šurmùlis 2 p.a. ʽzgiełk, głośny hałas, harmiderʼ — 

prawdopodobnie od pwk. onomatopeicznego šurm-. Inne drw.: šurm̃as ʽzgiełkʼ, šurmùs 

ʽkłótliwyʼ (Kurs nor vis bartis, vajavotis, tas šurmùs JU), vb. denom. šurmavóti ʽzakłócać 

spokój, hałasowaćʼ, šurm̃yti ʽkrzyczeć; czepiać się, szukać zaczepkiʼ. 

 šusnià 4 p.a. gw. 1. ʽpomieszczenie przeznaczone do suszenia lnu a. zboża, czasem też 

do międlenia lnuʼ (war. šùsnė), 2. ʽpomieszczenie wypełnione rozgrzanym, dusznym 

powietrzemʼ (Aš šitoj šùsnioj negaliu pabūt ʽJa w tym gorącu nie mogę wytrzymaćʼ). 

Budowa: šus-nia, drw. od neopwk. šus-, por. šùsti, šuñta ʽprzeć, zaparzać sięʼ (por. lipnià 

ʽlepiankaʼ, lūšnià ʽwaląca się chałupaʼ; šutnià ʽparność, duchotaʼ). Synonimami šùsnià są 

jáuja i pirtìs, por. powiedzenie Pirtis jaują aptaria, ir abi šùsnios ʽ«Pirtis» obgaduje «jauja», 

a obie są «šusnios», tj. suszarnieʼ. Zdaniem R. Szeptyńskiego (p.l.) šusnià może być 

zapożyczeniem z pol. przest. susznia ʽmiejsce, gdzie się coś suszyʼ (por. SW VI, 520; w 

POLŽ nie odnotowane). 

 šùsti, šuñta, šùto 1. ʽprzeć, ulegać rozkładowi na skutek działania ciepła i wilgoci; 

zaparzać się (o skórze)ʼ, 2. ʽgnić, butwiećʼ, 3. ʽpróchniećʼ, 4. ʽblaknąć, płowieć (o barwie 

tkaniny)ʼ, 5. ʽdusić się pod przykryciem (o mięsie, kartoflach)ʼ. SD šuntu «pram, prę» (syn. 

kaistu nuog karščio). Odpowiednik łot. sust, sùtu (war. sùstu), sutu ʽprzeć, zaparzać się; 

wylegiwać się w pościeliʼ. Wywód etymologiczny pozostaje niepewny z powodu braku 

comparandów dla pie. *ḱeu̯t- lub *ḱseu̯t, zob. przegląd literatury w LEW 1036n. i ALEW 

1056654. Osobno zob. tùšti. Cps. apšùsti ʽsparzyć wrzątkiem; oszukaćʼ, atšùsti ʽodparzyć się; 

stopnieć, stajać (o śniegu, lodzie); mięknąć, odstawać (o korze drzew)ʼ, įšùsti m.in. 

ʽrozgniewać się; nabrać się, zostać oszukanymʼ (insišutaũ ʽnabrałem sięʼ), iššùsti ʽzaparzyć 

się (o skórze między palcami, w pachwinach)ʼ, nušùsti ʽzaśmierdzieć się (o mięsie), zgnić (o 

warzywach)ʼ, sušùsti ʽzgnić, spróchnieć, zmarnować się; zamienić się (np. na konie)ʼ. — 

Drw. šùtinti caus. ʽdusić, gotować na wolnym ogniu pod przykryciem; grzać, prażyć, piec (o 

słońcu); moczyć (np. nogi) w gorącej wodzie; parzyć wrzątkiem, oparzyć (rękę)ʼ, šutinu SD 

«parzę», iššutinu SD «naparzam». Por. łot. sutêt, -ẽju ʽprażyć, zaparzać; trzymać w gorącym 

popieleʼ, sutinât ts., refl. sutinâtiês ʽgrzać się, ogrzewać się (np. przy ognisku)ʼ. — Nomina: 

atšutis b.z.a. bot. ʽstokłosa, Bromus secalinusʼ, núošuta, żm. nū́šuta c. ʽczłowiek, który się 

niczym nie brzydzi; niedołęgaʼ, sánšuta c. ʽniedołęga, gamońʼ, šùtas ʽparność, sparek, 

wilgoć; pot; ciężkie, duszne powietrze, zaduch; smród stęchliznyʼ, šutinis (zob.), šutinỹs 

ʽduszone kartofle, duszone mięsoʼ, šutnà ʽparność, duchota, powietrze gorące i wilgotne, np. 

przed burząʼ (war. šutnià), ⇒ šùtnas a. šutnùs ʽparny, duszny – o dniuʼ; šutnià m.in. 

ʽtrzęsawisko, bagnoʼ (LZŽ), šùtnius ʽkto się zbyt ciepło ubieraʼ, šutrà (zob.), šùtulis ʽkto się 

miota, komu brak stałości, wytrwałościʼ (por. mùkulis, murmùlis). Cps. atšùtakis ʽkto ma 

 
654 Lit. šut- było porównywane ze stwn. siodan, niem. sieden ʽwrzeć, kipieć, gotować sięʼ (por. BSW 310, LEW 

1037). Nie jest to słuszne. Czasownik germański zawiera pwk. pie. *seu̯t- ʽporuszać się gwałtownieʼ, a temu 

w jęz. litewskim odpowiada siaut-, zob. siaũsti.  
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zaczerwienione oczy; płaksaʼ (por. akìs), pašùt(a)nosis a. pašutanósis ʽżółtodziób, smar-

kaczʼ (dosł. ʽz oparzeniami (od smarków) pod nosemʼ, por. nósis), šùtbulvės f.pl. ʽpotrawa z 

kartofli duszonych w łupinachʼ (por. bùlvės). — Neopwk. šus- ⇐ šùs(ti): šusnià (zob.), 

šùstinas ʽparzony, duszonyʼ, šustìnis ʽzrobiony z parzonego ziarnaʼ, šustìnis a. šustìniai pl. 

ʽtłokno, postna potrawa z mąki owsianej, na którą ziarna były zaparzane gorącą wodą i 

suszone przed mieleniemʼ (por. maltìniai, talaknà). — SO *šaut-: łot. sàutêt, -ẽju ʽtrzymać 

w cieple, dusić (potrawę), polewać wrzątkiem, moczyć (nogi w ciepłej wodzie)ʼ, też ʽbić, 

chłostać, okładać (kijem)ʼ, saũtēlis ʽnagrzane, duszne powietrze, zaduchʼ. 

 šū̃tas 2 p.a., šū́tas 1 p.a., šùtas 2 p.a. stlit., gw. ʽczłowiek lubiący żartować, dowcipniśʼ 

— zapoż. ze stbłr. *šut, co było odpowiednikiem ros. šut, -á ʽżartowniśʼ (por. SLA 218, LEW 

1037). ZS 57: z ros. šut. SD šūtas «błazen» (syn. juokdarys), «figlarz», «frant» (syn. 

gerdinykas, bružas). Zob. też šmùtas i šūtkà. — Gdy chodzi o czas. šū̃tyti, -iju, -ijau przest., 

gw. ʽżartowaćʼ, DP ʽbłaznowaćʼ (SD
1 šūtiju «kugluię, żartuię»), to wydaje się, że sposób jego 

akcentowania wskazuje na rodzime vb. denominativum. Inaczej SLA 219, LEW 1037 i ZS 57, 

którzy widzieli tu raczej zapożyczenie słowiańskie, por. ros. šutítь, šučú ʽżartowaćʼ. — Drw. 

šūtijimas SD
1 «kuglarstwo», šūtystė SD

1 «żart».  

 šutinis SD
1 «marzec, martius» — zapewne przez elipsę członu określanego w 

syntagmie *šutinis mėnuo (por. gruodinis mėnuo SD
1 «grudzień, december»). 

Substantywizowany przym. na -inis, pochodzący od czas. atšùsti ʽtopnieć, tajać – o śniegu, 

lodzieʼ (por. Urbutis 1981, 118n.). Por. łot. gw. sutins ʽpora upałówʼ. Zob. šùsti.  

 šū́tis, -ies 1 p.a. f. gw. 1. ʽkupa kamieni, śnieguʼ, 2. ʽstos drew, chrustuʼ, 3. przen. ʽkupa 

ludziʼ. SD
1: šūtis «kupa», šūtis malkų «stos» (syn. laužas). Abstractum na -ti- od SZ šū-C ⇐ 

*ši̯āu̯-C, por. łot. šaũt m.in. ʽposunąć, pchnąćʼ (zob. s.v. šáuti). Znacz. etym. n.act. ʽrzucanie 

na kupęʼ. Paralele: džiūtìs ⇐ džiū́ti; pjūtìs ⇐ pjáuti. Zob. też šùltis. — War. šiūtìs, -iẽs f. 

ʽkupa, stos; pęk; mnóstwoʼ pokazuje wtórny nagłos š̓ -, pochodzący z wyrównania SZ šū- do 

SE šiau- (por. łot. šaũt, lit. šiáutuvas s.v. šáuti). — Młodsze są formacje pokazujące 

neosufiksy -snis i -stis: šū́snis, -ies f. ʽkupa, stos drewna, chrustuʼ (por. krū́snis ob. krū́tis), 

war. šū́šnis, šū́snė; šū́stis, -ies (por. ŽD 221, 330, LEW 1037, GJL II, §§ 292, 405, Ambrazas 

1993, § 143). — Neoosn. šū́t-: šū́tvė ʽkupa, stosʼ (Aš turu anų cielą šū́tvę ʽMam ich całą 

kupęʼ). Por. brastvà od brast- ⇐ brastà.  

 šūtkà, gen.sg. šū̃tkos 2 p.a., też 4 p.a. przest. ʽżart, dowcipʼ (m.in. CGL i Donełajis) — 

zapoż. z błr., ros. šútka (stąd też łot. šutka ʽżartʼ). Por. SLA 219 i LEW 1037, którzy piszą 

šutkà. Zob. też šū̃tas i šmùtas. 

 šutrà 4 p.a. 1. ʽparność, dusznośćʼ (Jei toki šutrà, būs audra ʽJeśli tak parno, to będzie 

burzaʼ), 2. ʽgęsta para w izbie, zaduch; smród z zanieczyszczonych pieluchʼ — dewerbalne 

abstractum z suf. -rā- od šut-, zob. šùsti. Odpowiednik łot. sutra ʽpara, oparʼ. Paralele: kaitrà 

⇐ kaĩsti; skiedrà ⇐ skíesti. Z innym sufiksem: šutnà ʽparnośćʼ (por. abstr. kilnà, krapnà, ŽD 

218n.). — Drw. šutrùs ʽgorący; o dniu: parnyʼ. Vb. denom. šùtryti, -iju, -ijau ʽchciwie jeśćʼ, 

šutrúoti ʽszybko pracowaćʼ. Idiom: šùtrą varýti ʽoddawać się rozpuścieʼ. 

 šùtvė 2 p.a. pot. 1. ʽgromada, kompaniaʼ, 2. ʽzebranie towarzyskie z alkoholowym 

poczęstunkiemʼ, 3. ʽszajka złodziejskaʼ (Tie išdykę vaikiščiai susimetė į šutvę ir vagiliauja 

ʽTe rozpuszczone wyrostki spiknęły się w szajkę i kradnąʼ), 4. ʽkonkubinatʼ (Gyvẽna šùtvėj 

ʽŻyją na kocią łapęʼ) — zapoż. z jid. šutef. Por. Sabaliauskas, Balt VI:2, 1970, 217, LKŽ XV, 

425. Pobocznym znaczeniem wyrazu šùtvė jest ʽstrajkʼ. — Drw. šùtvanas ʽoszustʼ, šùtvės 

pl.t. ʽzamiana, wymianaʼ (Anie padarė šutvės: arklį išmainė į karvę ir dar gavo prydų 

ʽZrobili «šutvės»: konia wymienił na krowę i jeszcze dostał naddatekʼ), šùtvininkas 

ʽkompan; uczestnik strajkuʼ. Vb. denom. šutviáuti ʽzadawać się z kimʼ (Nešutviáuk su juo, jis 



1860 

na prawach rękopisu 

blogas žmogus ʽNie zadawaj się z nim, to zły człowiekʼ). 

 šuvà 4 p.a. m. ʽpies, Canisʼ (Nieks to nematė, kad šuva mylėtų katę ʽNikt nie widział, 

żeby pies kochał kota/kotkęʼ). Formy przypadków zależnych są tu takie jak przy šuõ, por. 

gen.sg. šuñs, acc.sg. šùnį itd. Analiza *šuu̯-ā. Osnowa *šuu̯- pochodzi z niejasnego 

przekształcenia (skrócenia) praformy bałt. *šuu̯an, która była kontynuacją pie. *ḱuu̯on- 

ʽpiesʼ. Chodzi tu o tzw. wariant Lindemana do pie. *ḱu̯on- ʽpiesʼ, por. wed. nom.sg. śuvā́ ob. 

śvā́ (voc.sg. śvan), gr. κύων, voc.sg. κύον, het. kuu̯an- [ʽhound-manʼ], acc.sg. kuu̯anan. 

Inaczej ŽD 381n., który postawił šuvà w jednym szeregu z sesuvà ʽsiostraʼ (por. sesuõ), 

piemuvà ʽchłopiec–pastuchʼ (por. piemuõ), akmuvà ʽkamieńʼ (por. akmuõ) i wysunął 

przypuszczenie, że zakończenie -uva powstało drogą fonetyczną, przez wsunięcie samogłoski 

u przed *-u̯a < -uo. — Drw. šuvãvilkis ʽpies jak wilkʼ (por. vilk̃as). Odpowiednik literacki to 

vilk̃-šunis. 

 švagždė́ti, švagždù, švagždė́jau 1. ʽszeptaćʼ, 2. ʽwydać stłumiony głosʼ, 3. ʽmówić 

niewyraźnieʼ, 4. ʽwydawać szelestʼ — z udźwięcznieniem kš-d > gžd- z *švakš-dė-ti, tj. 

formacji na -dė- od wykrz. švàkš, švàkšt (zob. švakšė́ti). Paralele: girgždė́ti < *girkš-dė-; 

gvagždė́ti < *kvakš-dė-; šnabždė́ti < *šnapš-dė-. Dalsza sonoryzacja: žvagždė́ti ʽszeleścić; 

mówić chrypliwym głosemʼ (por. žvabždė́ti < švabždė́ti). — Postverbalia: švagždà adv. 

ʽszeptemʼ, švãgždalas ʽstary, sędziwy człowiekʼ, švagždỹs ʽgaduła, pleciugaʼ, švagždùtis bot. 

ʽtasznik pospolity, Capsellaʼ. 

 šváika I 1 p.a. gw. 1. ʽduża igła z szerokim uchem do szycia worków i skór; rodzaj 

szydłaʼ, 2. ʽnarzędzie do zakłuwania świńʼ (ZTŽ), 3. ʽmetalowa przetyczka do fajkiʼ, 4. ʽpręt 

do umocowania kądzieliʼ — zapoż. z błr. gw. šváika, -i (PZB 5. 473). 

 šváika II 1 p.a. gw. ʽwygłodniała, chuda krowaʼ — zapoż. z prus.-niem. schweike f. 

ʽkoń, kobyłaʼ (GL 139, LEW 1037). NB. LKŽ XV, 431 nie robi różnicy między šváika I i II. 

 švaistýti I, švaistaũ, švaisčiaũ 1. ʽświecić, oświetlać pochodniąʼ, 2. ʽglansować, 

doprowadzać do połyskuʼ. Refl. švaistýtis ʽrozpogadzać sięʼ — refleks formacji *švais-sty-, 

causativum-iterativum ze SO švais- od neopwk. švis- jak w inf. švìsti ʽrozjaśniać się, świtaćʼ. 

Paralele apofoniczne: raistýti (*rais-sty-) ⇐ rìsti; raištýti (*raiš-sty-) ⇐ rìšti; spą́styti (*spąs-

sty-) ⇐ spę́sti. — Neoosn. švaist-: švaistìntis ʽupiększać się, stroić sięʼ, ãtšvaistė ʽodblask, 

błysk na niebieʼ (war. atóšvaistė), pašváista a. pašvaĩstė ʽłuna, odblask, poświata; zorza 

polarnaʼ, SD
1 «promień» (⇒ pašvaistingas «promienisty»), prašvaĩstė a. próšvaista 

ʽprześwitʼ, šváistra ʽłuna, poświataʼ (por. austrà ⇐ austýti), švaistùs ʽjasnyʼ, švaistū̃nas ʽkto 

lubi błyszczeć, popisywać sięʼ. — Neoosn. švaisč̓ - (⇐ švaisčiaũ): švaisčioti b.z.a. ʽmigać (o 

blasku za oknem); zaświtać – o myśliʼ. 

 švaistýti II, švaistaũ, švaisčiaũ 1. ʽwymachiwać rękoma, kijem, szablą; machać kosą; 

pędzać (owce, świnie) z rózgą w rękuʼ, 2. ʽrzucać, rozrzucać, rozwiewaćʼ, 3. przen. ʽtrwonić, 

marnotrawićʼ, išsvaistýti ʽwypędzić, wygnać skąd; roztrwonićʼ. Refl. švaistýtis ʽszybko latać, 

biegać; rzucać się, miotać się; o dziewczynie: kręcić tyłkiemʼ, švaistýtis pinigaĩs ʽszastać 

pieniędzmi, trwonić jeʼ (war. v-mobile: šaistýtis ʽrzucać się, miotać sięʼ). Homofonia ze 

švaistýti I (zob. wyżej) została prawdopodobnie spowodowana resegmentacją formy 

*iš.švaistyti, pochodzącej z asymilacji w praformie *iš.svaistyti, to z *iš-svaid-sty-. Por. 

išsváidyti ʽrozrzucić, rozrzucaćʼ, sváidyti ʽmiotać, ciskaćʼ jako iteratyw do svíesti, svíedžiu 

(zob.). Zanikłe frq. *svaistyti pozostawiło ślady w takich derywatach, jak svaisčioti b.z.a. 

ʽrzucaćʼ i svaistỹklė ʽprocaʼ (zob. svaidýti). — Neoosn. švaist-: švaistinė́ti ʽmachać kosąʼ, 

švaĩstas ʽktoś rozrzutny, kto szasta pieniędzmiʼ, švaistū̃nas ʽutracjuszʼ (syn. kleidū̃nas). — 

Neoosn. švaisty-: švaistýdinti ʽwymachiwaćʼ, švaistýbė ʽrozrzutnośćʼ, švaistỹklė 

ʽrozszczepiony na końcu kij do rzucania kamyków, ciskawkaʼ (syn. svaistỹklė). 
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 švaitýti I, švaitaũ, švaičiaũ gw. ʽświecić, oświetlaćʼ — causativum na -y- ze SO švait- 

⇐ švit-, por. švìsti ʽrozjaśniać się, świtaćʼ. Dokładny odpowiednik w psł. *světiti ʽświecić, 

dawać światłoʼ (pbsł. *šu̯ai̯t-ī-tei̯), co jest caus. do *svĭt-nǫ (por. prs. lit. švi-ñ-ta do švìsti): 

scs. světiti, svěštǫ, ros. svetítь, svečú, czes. svítiti, svítím, pol. świecić, świecę (LIV
2 340: pie. 

*ḱu̯oi̯t-éi̯e- ʽhell machenʼ). Inaczej Boryś 622: psł. *světiti miało zostać urobione od *svisti 

(autor zrównuje psł. *svisti z lit. šviẽsti < pbsł. *šu̯ei̯t-tei̯). Zob. też švaistýti. — Postverbalia: 

apšvaità ʽoświataʼ (neol.), SD «czystość» (syn. apkuopa), atãšvaita a. ãtšvaita ʽodblask, łuna 

na niebieʼ (Jau seniai saulė nusileido, tik atãšvaitos matos ant dangaus ʽSłońce dawno już 

zaszło, tylko łunę widać na niebieʼ), į́švaita ʽmigawka w aparacie fotograficznymʼ (neol.). 

Inaczej ALEW 50: apšvaità ma być prymarnym (apofonicznym) nomen od šviẽsti. — W 

słowiańskim por. postwerbalny rzeczownik scs. světŭ ʽświatłoʼ; od niego pochodzi drw. 

*svět-i̯a ʽto, co świeciʼ: scs. svěšta ʽświecaʼ, ros. svečá, czes. svíce, pol. świeca ts. Por. BSW 

310n. Nie przekonuje ujęcie REW II, 591, jakoby světiti było vb. denominativum, 

utworzonym od sb. světŭ.  

 švaitýti II, švaitaũ, švaičiaũ stlit., gw. 1. ʽmachać, wymachiwać (rękoma, kijem)ʼ, 2. 

ʽwymachiwać szablą, mieczem, szermowaćʼ, 3. gw. ʽszastać pieniędzmiʼ, 4. gw. ʽwiać 

zbożeʼ, 5. nušvaitýti gw. ʽo wietrze: zerwać, porwaćʼ (Pakilo vėjas ir nušvaĩtė nuo kartelės 

baltinius ʽPodniósł się wiatr i zerwał bieliznę z żerdziʼ). SD 1. švaitau «macham czym, 

szermuię» (syn. krutinu, vėtau), 2. švaitau kuo «szermuię czym». Najprawdopodobniej jest to 

formacja analogiczna, utworzona na mocy proporcji švaistýti I ʽświecić, oświetlaćʼ : švaitýti I 

ʽświecićʼ = švaistýti II ʽmachać, wymachiwaćʼ : x (x = švaitýti II). Zob. švaistýti II. Inaczej 

LEW 1038, który zaliczył švaitýti do rodziny šviečiù, šviẽsti ʽświecićʼ. Za nim ALEW 1057. 

— Drw. švaitinimas SD «machanie, kiwanie» (syn. mojimas). — Neoosn. švaity-: švaitymas 

SD «szermierka», švaitytojas SD «szermierz». 

 švãkas, -à 4 p.a. gw. 1. ʽsłaby, niesilnyʼ (Jų tėvas jau švakas, menkos sveikatos ʽIch 

ojciec [jest] już słaby, marnego zdrowiaʼ. Jau iš senuko švakas ėjikas, jau trumpas žingsnis 

ʽSłaby już piechur ze staruszka, już krótki krokʼ), 2. ʽzły, marny, niezdatny; trudny, ciężkiʼ 

— zapoż. z prus.-niem. šwak, por. nwn. schwach (GL 139; brak w LEW). War. švakùs, -ì 4 

p.a. — Drw. švakà ʽciężarnaʼ (Kad tu švakà būtumei JU ʽObyś zaszła w ciążęʼ), švakaĩ adv.: 

Buvo visokių vargų, švakaĩ gyvenom ʽByła bieda, marnie żyliśmyʼ. Vb. denom. švakė́ti, -ju, -

jau ʽbyć słabym, niedomagać, tracić zdrowieʼ, švàkti, švankù, švakaũ ʽsłabnąć, tracić siły; 

psuć się, pogarszać sięʼ. — War. sufiksalny: švakrùs ⇐ švakùs (por. skaistrùs ⇐ skaistùs), od 

tego švakriaĩ adv. ʽ(iść) z trudemʼ, vb. denom. sušvakrė́ti ʽo zdrowiu: pogorszyć sięʼ (Mano 

sveikata sušvakrė́jo). 

 švãksas, švàksas 2 p.a. gw. 1. ʽpasta do czernienia i glansowania obuwiaʼ, 2. ʽpasta do 

podłógʼ — zapoż. z pol. przest. szwaks, to z szuwaks (SW VI, 689; ⇐ nwn. Schuhwachs n.). 

Por. POLŽ 169. — Vb. denom. švaksavóti a. švaksúoti ʽglansować butyʼ, švãkstyti, -iju, -ijau 

ts. 

 švaksė́ti, švaksiù, švaksė́jau gw. ʽcmokać, pykać (o odgłosie wydawanym przez 

palącego fajkę)ʼ, por. Senis pypkę švaksė́jo ir visa girdėjo ʽStarzec pykał fajkę i wszystko 

słyszałʼ — czasownik na -ė- od interi. švàks. Synonimy: čiulénti, čiulp̃ti, papsė́ti, švam̃pti, 

vampsė́ti. 

 švakščióti, švakščióju, švakščiójau gw. ʽw łaźni: chłostać się, chlastać się miotełką 

kąpielowąʼ (Švakščió[ja] su vanta – peras ʽChłoszcze się chwostakiemʼ), też švakšnóti ts. 

(išsišvakšnóti ʽwychłostać sięʼ, syn. išsivan(t)óti) — czasowniki na -čio- i -no- od wykrz. 

švàkš, švákš m.in. o chlustaniu wody na rozpalone kamienie w łaźni i chłostaniu się miotełką. 

Źródłem švak-š był powtórzony wykrz. *švak-švak. — Od rozszerzonego wykrz. švàkš-t 
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pochodzą czas. švàkštelėti ʽchlusnąć; szepnąćʼ, švakštúoti ʽszeptaćʼ, išsišvakštúoti ʽzgłodnieć 

z wysiłkuʼ. Sb. postvb. švàkštė ʽniechlujna kobietaʼ. 

 švakšė́ti, švakšiù, švakšė́jau gw. 1. ʽwydać krótki stłumiony głosʼ, 2. ʽstękaćʼ (syn. 

pukšė́ti), 3. ʽmówić cicho, szeptaćʼ — czasownik na -ė- od osnowy švak-š-, pochodzącej od 

powtórzonego wykrz. švàk-švàk. Wtórne postaci tego wykrzyknika to švàk-š (zob. švakščióti 

i švagždė́ti) oraz švàkš-t (švàkštelėti). War. nazalizowany švañkšti (zob.).— Postverbalia: 

švãkšlė a. švakšnà – o paplającej kobiecie, švakšū̃nas ʽten, kto sepleniʼ. 

 švam̃pti, švampiù, švampiaũ gw. 1. ʽcmokać, pykać fajkęʼ (Seniokas švam̃pia pypkę 

ʽStarzec pyka fajkęʼ), 2. ʽmówić niewyraźnie; mówić z przysykiemʼ, 3. ʽszeptać; szeptać 

modlitwyʼ — czasownik oparty na interi. švam̃pt (por. syn. švaksė́ti, vampsė́ti). — Drw. 

švámpa ob. švámba ʽcybuch fajkiʼ, švam̃bė ts. War. švam-: švãmas ʽustnik fajki; główka 

fajkiʼ, švãmė ʽcybuch fajki; główka fajkiʼ. 

 švañkšti, švankščiù, švankščiaũ gw. 1. ʽsapać, ciężko dyszećʼ (syn. švõkšti), 2. ʽmówić 

chrapliwym głosemʼ, 3. ʽo koniu: parskać, prychaćʼ (syn. pruñkšti), 4. ʽtrzepać językiem, 

paplaćʼ (syn. pliaũkšti) — osnowa švankš- jest nazalizowanym wariantem do švakš-, co 

pochodzi od powtórzonego wykrz. švàk-švàk655, zob. švakšė́ti. War. šveñkšti. LEW 1038 za 

Otrębskim (GJL I, § 467) zestawia to z syn. kvañkšti i kwalifikuje jako wypadek oboczności š 

: k (por. šleĩvas ob. kleĩvas). — Drw. švankšlỹs ʽkto ma zadyszkę, astmatyk; ten, kto mówi 

głupstwaʼ (war. švenkšlỹs). 

 švánkus, -i 1 p.a., švankùs, -ì 3 p.a. ʽprzyzwoity, porządny; grzeczny, uprzejmy; 

zręcznyʼ. DP ʽchędożny, świetny, nadobny, ozdobnyʼ. War. švankas, -à, švanka moteriškė 

przest. ʽein reines Weibstückʼ. Izolowane, niejasne, zob. LEW 1038n., ALEW 1058. Jest do 

zbadania, czy švankùs nie może być wariantem v-mobile do šankùs m.in. ʽżwawy; porywczy, 

śmiałyʼ (zob.). Por. dublety švarvas i šárvas; švánta i vánta, jak też svočià i sočià. — Drw. 

švánkiai adv. ʽszybko, prędko (idzie, biegnie, pracujeʼ, DP ʽnadobnie, pięknieʼ, švánkumas 

DP ʽozdoba, uroda, ślicznośćʼ, ʽprzyzwoitośćʼ (Šlapelis 519). Vb. denom. švankė́ti ʽstawać 

się przyzwoitymʼ, švánkinti ʽozdabiać, upiększaćʼ, DP ʽokraszaćʼ, pašvánkinti DP ʽozdobić, 

oślachcićʼ, pasišvankinti DP ʽozdobić sięʼ, prišvánkinti DP ʽprzyzdobić, ozdobićʼ. 

 švántūzė 1 p.a. gw. 1. ʽcybuch, część fajki łącząca główkę z ustnikiemʼ (war. 

švantū̃zas, švántožė), 2. ʽklapka zamykająca główkę fajkiʼ, 3. ʽfajkaʼ, 4. peior. ʽgębaʼ, też 

jako obelga. Niejasne. Zakończenie przypomina germanizmy w rodzaju brántūzė, cùktūzė i 

rõtūzė. — Vb. denom. švantū̃zyti ʽkarać biciem (dziecko, zwierzę)ʼ. 

 švapė́ti, švapù, švapė́jau 1. ʽseplenićʼ, 2. ʽszeptać; mówić niewyraźnie, mamrotaćʼ 

(war. švabė́ti, žvabė́ti), 3. ʽmówić głupstwa, bzduryʼ — czasownik na -ė- od wykrz. švàp, 

švàpt. Paralela: švepė́ti ⇐ švèpt. Z innymi sufiksami: švapčióti ʽjeść małymi kęsamiʼ, 

švapénti ʽszeptaćʼ, švapnóti ʽmówić niewyraźnie, niezrozumiale, mamrotaćʼ, švapsė́ti 

ʽseplenić; mówić; mówić szeptem, odmawiać pacierze; mówić głupstwaʼ. — Od 

powtórzonego wykrz. švàp-švàp pochodzi osnowa švap-š- w wykrz. švàpšt i w czas. 

švabždė́ti ʽszeptaćʼ, udźwięcznionym z *švapš-dė- (por. šnabždė́ti, knabždė́ti). Dalsza 

sonoryzacja w war. žvabždė́ti ʽszeptać pacierzeʼ (podobnie žvagždė́ti < švagždė́ti). 

 švarcūgà 2 p.a. gw. ʽskręcony z łyka powróz, służący do wiązania pni w tratwę i do 

cumowania tratwyʼ. Niejasny germanizm (brak w GL). Do tego švarc̃avonė ʽwiązanie 

tratwyʼ. 

 švarplė ̃ 4 p.a., švarplà 4 p.a. gw. 1. ʽszczerba w zębachʼ, 2. ʽszczerba w ostrzu, w 

 
655 Por. pìmpt, pim̃pt ob. pìpt ⇐ pi-pi. 
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garnkuʼ, 3. ʽszczelina, dziura (w płocie)ʼ. War. šverblė ̃4 p.a. ʽszczerba po wybitym zębieʼ – 

z udźwięcznienia *šverplė (por. tambrùs < tamprùs; gañdras < gañtras). Osnowa pewnie 

onomatopeiczna, por. sušvarp̃ti ʽwyszeptać chrypliwym głosemʼ. Zob. też synonimy šùkė, 

špùkė. 

 švártė 1 p.a. gw. ʽpierwsza zerznięta deska, z jednej strony płaska, z drugiej 

zaokrąglona i pokryta korą, tzw. okorekʼ — zapoż. z prus.-niem. schwarte, por. nwn. 

Schwarte f. (GL 139, Čepienė 113). Por. syn. apálka. Co do akutu por. zapoż. árpa, kárdas, 

várkštotas. 

 švartúoti, švartúoju, švartavaũ ʽcumować, umocowywać statek, wiązać go linami do 

brzeguʼ — zapoż. z ros. švartovátь, co jest vb. denominativum od švartóv, -a ʽcuma, lina 

służąca do przymocowywania statku do nabrzeżaʼ (⇐ niderl. zwaartouw ʽcumaʼ, por. nwn. 

Schwertau, REW III, 383). — Drw. švartuotė b.z.a. ʽcumaʼ. 

 švarùs, -ì 4 p.a. ʽczysty, niezabrudzonyʼ. Wyraz rozpowszechniony w języku literackim 

kosztem starego slawizmu čỹstas (zob.). Izolowane, brak alternantów †šver, †šur, †švir-. 

Próby etymologiczne zreferował LEW 1040. Dawne zestawienie švarùs z gr. κορέω 

ʽzamiataćʼ zostało zarzucone; nie wspominają o nim GEW I, 919n., ani Beekes 2010, 752. — 

Drw. švarà ʽczystośćʼ, švaruõlis ʽczyściochʼ. Vb. denom. švãrinti ʽczyścić, sprzątaćʼ. 

 švašva b.z.a. gw. 1. ʽcórkaʼ (Plùngė), 2. ʽsiostraʼ (Dotnuvà). Niejasne. Karaliūnas, Balt 

XXXIV:1, 1999, 86n. próbuje wywodu ze *švešva < *svešva < *svešrva < pie. *su̯eḱru̯ā- i w 

końcu połączenia z pie. *su̯eḱruH- ʽmatka mężaʼ. Hipoteza ta pociąga za sobą trudności tak 

formalne, jak i semantyczne, mimo to znalazła uznanie w oczach Derksena (2015, 455). 

 švãtaras 3 p.a. gw. ʽliche, zwietrzałe piwoʼ. Niejasne. 

 švė́belis, -io 1 p.a. przest. ʽzapałkaʼ, też pl.t. švė́beliai (Aš tau duosiu žvakę ir švė́belių 

ʽDam ci świecę i zapałkiʼ) — zapoż. z prus.-niem. švebel ʽzapałkaʼ (GL 139, Čepienė 83), 

por. nwn. gw. Schwefelholz n. — Drw. švėbelnýčia 1. ʽpudełko zapałekʼ, 2. ʽmiejsce, gdzie 

się trzyma/odkłada zapałkiʼ. 

 švèdas 2 p.a. ʽSzwedʼ, pl. švẽdai 2 p.a., švedaĩ 4 p.a. 1. ʽSzwedziʼ, 2. hist. ʽżołnierze 

szwedzcyʼ — zapoż. z pol. Szwed, pl. Szwedzi. — War. ze zmianą šv- > žv-: žvėd̃ai (por. 

švitrùs > žvitrùs), co przypomina žv- w letonizmie žvėd̃ras (s.v. zviedras). Etymologia 

ludowa przekształca žvėd̃ai w žuvėd̃ai, žuvė́dai (Kabašinskaitė 2014, 138). — Przen. švedaĩ 

m.pl. ʽskwarkiʼ (Valgė bulbes tik su švedaĩs ʽJadł kartofle tylko ze skwarkamiʼ). — N.m. 

Švẽdai 2x, Švedìškiai, cps. Švedùkalnis (por. Totõrkalnis), Švẽdakampis, Švẽdlaukis. Zob. też 

žviedras. 

 šveĩsti, šveičiù, šveičiaũ 1. ʽczyścić, wycieraćʼ, 2. ʽzdobić, ozdabiaćʼ, 3. ʽtrąc 

doprowadzać do połysku, polerować, pucowaćʼ, 3. ʽsilnie uderzyć, zdzielićʼ, 4. ʽszybko iść, 

biec, jechaćʼ, 5. ʽjeść dużo, chciwie, z apetytemʼ, cps. nušveĩsti ʽwyglansować, wypole-

rowaćʼ, DP ʽzgładzićʼ, prašveĩsti ʽdać komu wykształcenieʼ (Žinodamas vaiką reikiant ir 

prašveisti, išvežė į mokslus ʽWiedząc, że trzeba dziecko wykształcić, wywiózł [je] na 

naukęʼ), refl. prasišveĩsti ʽnabyć ogładyʼ (Pagyveno mieste ir prasìšvietė ʽPomieszkał [czas 

jakiś] w mieście i nabrał ogładyʼ). SD šveičiu «chędożę; gładzę» (syn. ištrinu, gluodinu), 

«poleruię co, szoruię co». Neoapofoniczna formacja na SE šveit-, którą dotworzono – jako 

transitivum na -i̯a- – do SZ švit-, por. švìsti ʽrozjaśnić sięʼ (zob. też LEW 1040). Paralele: ìžti 

⇒ eĩžti; krìkti ⇒ kreĩkti; spìsti ⇒ speĩsti. Starszym refleksem SE było tu zapewne šviet-, zob. 

šviẽsti. — Drw. šveĩtinti ʽdoprowadzać (buty, łyżki) do połysku, glancuʼ, przen. ʽkraśćʼ. 

Nomina: neapšveistas SD «niewypolerowany» (syn. neapdarus), neiššveičiamas SD 

«niezgładzisty» (syn. neištrinamas), šveità 4 p.a. ʽczyszczenie, pucowanie, sprzątanieʼ (Prieš 
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Velykas būna tokia didžiulė šveità, kad moterys nei prisėst neturi kada ʽPrzed Wielkanocą 

odbywa się wielkie sprzątanie, tak że kobiety nie mają nawet kiedy przysiąść [sobie na 

chwilę]ʼ), šveitėjas SD «chędożyciel» [ʽten, co czyściʼ], bãtų šveitė́jas ʽczyścibut, pucybutʼ 

(kalka z nwn. Schuhputzer m.), šveitimas SD «chędożenie; polerowanie; szorowanie», 

šveitrùs ʽpołyskujący, lśniący – tylko o mieczu lub szabliʼ (w tekstach folkloru; por. šviedrùs 

s.v. šviẽsti), drw. wsteczny šveitùs ts. (typ kantrùs ⇒ kantùs). Cps. akìšveitė (zob. °aki°). — 

Neopwk. šveis- (⇐ šveĩsti): šveistùvas ʽszczotkaʼ. — Neoosn. šveist- (⇐ šveĩstas): šveistybė 

SD «czystość» (syn. neįžagas, nepateptė), šveistinis SD «czyścowy» [ʽodnoszący się do 

czyśćcaʼ], nušveistojas SD «oczyściciel». Tu pewnie też nazw. Šveistỹs. 

 šveliaĩ, -ių̃ 4 p.a., švẽliai, -ių 2 p.a. m.pl. gw. ʽprzycieś, cztery kłody stanowiące 

podwaliny drewnianego domu, spoczywające na kamieniach lub podmurowaniuʼ (Padarėm 

pudamentą i tiesim šveliùs ʽZrobiliśmy fundament i będziemy ciągnąć przycieśʼ. Šveliaĩ 

papuvo ir trioba ėmė griūt ʽPrzycieś przegniła i chałupa zaczęła się walićʼ) — zapoż. z prus.-

niem. švęl ʽprzycieśʼ, por. nwn. Schwelle f. (GL 140; brak w LEW). War. svėliaĩ, -ių̃ 4 p.a., 

švėl̃iai, -ių 2 p.a. (ta forma oznacza też ʽpodkłady pod szyny kolejoweʼ). — Sg. švelỹs a. 

švėlỹs 4 p.a., švẽlis a. švėl̃is 2 p.a. 1. ʽnajniższa belka drewnianej chatyʼ, 2. ʽgruba belka 

przedzielająca boisko w stodoleʼ, švèlius 2 p.a. a. šveliùs 4 p.a. ʽprzycieśʼ (Kaip vėtra 

pasiūbavo kluoną, tai visi švèliai išsižergė ʽJak wichura zakołysała stodołą, to wszystkie 

przyciesi się rozkraczyłyʼ). 

 švelnùs, -ì 4 p.a. 1. ʽmiękki, nieszorstki, miły w dotyku (o lnie, tkaninie, wełnie, 

futrze)ʼ, 2. ʽmający gładką powierzchnię, niechropawyʼ (np. o podłużnym uchwycie 

narzędzia, stylisku), 3. ʽłagodny (głos, charakter), niesurowy, niesrogi; niezimny (wiatr)ʼ, 4. 

ʽdelikatny (zapach), lekki, nieznacznyʼ. War. akc. švelñus 2 p.a., švelñas 4 p.a. (por. 

Skardžius 1935, 144). War. švalnùs ʽmiękki – o włosachʼ. Całkiem izolowane, niejasne, zob. 

LEW 1041, ALEW 1058. Lanszweert, Linguistica Baltica 5-6, 1996-1997, 34n. próbował 

powiązać švelnùs z nazwą roślinną švylỹs ʽwełnianka, Erioforumʼ i dalej z pie. nazwą wełny 

(rekonstrukcja *šu-u̯īln-ii̯a). — Drw. švelnùmas ʽdelikatność, łagodnośćʼ, cps. švelniarañkis 

ʽmający delikatne ręceʼ (por. rankà). Vb. denom. švelñinti ʽłagodzić, umilać; polepszać 

(obyczaje); gładzić, robić równymʼ, švalñinti ʽzmiękczać – o ługu, o wodzie deszczowejʼ. 

 švélpti, švélpiu, švélpiau 1. ʽseplenić, wymawiać wadliwie spółgłoski szczelinoweʼ, 2. 

ʽjak dziecko wymawiać pewne spółgłoskiʼ, 3. ʽmówić niewyraźnie, pod nosem, mamrotaćʼ, 

4. ʽkłamaćʼ — czasownik utworzony od interi. švelp̃t, podobnie jak švelp̃ti ʽgwizdać, 

świstaćʼ (zob. švilp̃ti). Przesuwka znaczeniowa od ʽświstaćʼ do ʽseplenićʼ, niejako 

ʽwymawiać pewne spółgłoski ze świstemʼ. Drw. švelpsė́ti, švélpsiu, -ė́jau ʽmamrotaćʼ (Senis 

poterius švélpsi ʽStarzec mamrocząc odmawia pacierzeʼ). Nomen: švelpẽsas ʽten, kto 

szepleniʼ, do tego war. velbẽsas z udźwięcznieniem -lp- > -lb- oraz š-mobile (por. švánta ob. 

vánta). Osobno zob. švẽplas. 

 švéndras 1, 3 p.a., šveñdras 2 p.a., też pl.t. švéndrai, švendraĩ bot. 1. ʽtrzcina, Typha, 

Typha latifoliaʼ, 2. ʽsitowie, Scirpus lacustrisʼ. War. šeñdras (por. š(v)ypsóti, š(v)ankùs). Z 

innym tematem: švéndrė, pl. švéndrės ʽtrzcina jeziorna, trzcina nadrzeczna, Phragmites 

communisʼ (por. néndrė). Przy założeniu praformy ie. *ḱu̯endhro- zestawiano švéndras z łac. 

combrētum, -ī ʽtrzcina o aromatycznym zapachuʼ < *ku̯ombro- < pie. *ḱu̯ondhro-. Dalej por. 

duń. qvander ʽdzięgiel leśny, Angelica silvestrisʼ, stisl. huǫnn ts. (*ḱu̯ondh-nā). Zob. IEW 

631, LEW 1041, de Vaan 128n., Kroonen 262n., ALEW 1059. Z bałtyckiego punktu widzenia 

chodzi tu o drw. na -ra- od osnowy *šu̯end-, która może pochodzić z infigowania starszej 

osnowy *šu̯ed- lub *šu̯ēd-. Z uwagi na lit. akut warto rozważyć związek z pwk. pie. *ḱu̯eh1- 

ʽnabrzmiewać, pęczniećʼ (LIV
2 339), mianowicie przy uwzględnieniu formacji pośredniej w 

postaci prs. na *dhe-/o-, pie. *ḱu̯eh1-d
he- (transponat), pb. *šu̯ēda ʽnabrzmiewa, pęczniejeʼ. 
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— Zapoż. litewskie w pol. gw. śwandra, świandra ʽmata pleciona z sitowia, rogożaʼ 

(Zdancewicz 348). — N.rz. Švéndra, Švendrẽlis, Švéndris, Švendrỹs, Švendrìnė, n.jez. 

Švéndežeris (ze *Švendr-ežeris przez dysymilację r-r > ø-r, por. kirm̃grauža > kim̃grauža). 

N.m. Švéndrai, Švéndrė, Švendriaĩ, Švéndriškiai. 

 šventablỹvas, -à 4 p.a. stlit. ʽświątobliwy, pobożnyʼ — zapoż. z pol. świętobliwy 

ʽzbliżony do świętego, bogobojny, pobożnyʼ (SW VI, 773). Zob. też ALEW 1059n. i POLŽ 

169. — Drw. šventablỹvastis ʽbogobojnośćʼ ⇐ pol. świętobliwość.  

 šveñtas, -à 4, 2 p.a. ʽświętyʼ. Odpowiednik stpr. swints ʽheiligʼ < *sventas656. Wyraz 

pb. *šu̯enta- jest spokrewniony ze scs. svętŭ ʽświęty, ἅγιος, ἱερόςʼ (sch. svȇt, ros. svjatój, 

czes. svatý, pol. święty) oraz z aw. spəṇta- ʽheilvollʼ. Pie. *ḱu̯en-to-, drw. od pwk. pie. 

*ḱu̯en-/*ḱun- ʽświęcić, czcićʼ (por. IEW 630, BSW 311). Zwraca uwagę brak w jęz. litewskim 

refleksów st. zanikowego †šun-V, †švin-C, por. goc. hunsl n. ʽofiaraʼ, stisl. húsl, stang. hūsel 

ts. (PGm. *hunsla- < pie. *ḱu̯ṇ-slo-) oraz sti. śunám n. ʽpomyślny rozwój, dobrobytʼ, het. 

kunna- ʽprawy; słuszny, pomyślny, uwieńczony powodzeniemʼ (pie. *ḱun-no-?), por. EWAIA 

II, 646, Kroonen 256. — Łot. svinêt, svinu ʽświęcić świętoʼ pokazuje wprowadzenie 

allomorfu *švin- do pozycji antewokalicznej, łącznie z neoapofonią *šven- ⇒ *švin-. — 

Drw. knygos švintos f.pl. SD «biblia» (dosł. ʽksięgi święteʼ), šventàsis, -óji ʽświęty, osoba 

kanonizowanaʼ, įrašytas terp švintų SD «kanonizowany» (dosł. ʽwpisany między świętychʼ), 

paskaitau terp švintųjų SD «kanonizuię», šveñtė (zob.), šventéiva c. ʽświętoszekʼ (por. 

piktéiva, rimtéiva), šventìkas ʽkapłan, duchowny – ksiądz, popʼ (paralela słowotwórcza: scs. 

svętĭcĭ ʽświęty, der Heiligeʼ), šventenýbė 1. ʽprzedmiot uważany za święty, świętośćʼ, 2. 

ʽświątobliwośćʼ (w zwrocie do papieża) – z neosuf. -enybė (zob. retenýbė), šventybė: 

švintybė SD «świątobliwość», šventóvė ʽświątyniaʼ, šventùkas 1. ʽosoba pobożna, 

bogobojnaʼ, 2. ʽrzeźba świętego wykonana w drewnie, świątekʼ, šventuõlis ʽświętoszek, 

bigotʼ. — Cps. šveñtraštis ʽPismo Święteʼ (por. rãštas), šveñtvagis ʽświętokradcaʼ (por. 

vagìs), Vìsašventis ʽdzień Wszystkich Świętych, 1.XI.ʼ (por. vìsas). Vb. denom. 1. švéntinti 

ʽświęcić; bić, łupićʼ, czego odpowiednikiem jest stpr. swintint, swintintwey ʽświęcić, czcić, 

heiligenʼ (inC ze zmiany enC), 2. švę̃sti (zob.). — N.jez. Šveñtas 4x, Šveñčius, Švenčiùs 3x, 

Šventìšius, cps. Šventaduõnis, Šveñt(a)vandenis, Šveñtežeris. N.rz. Šventė,̃ Šventóji 4x, cps. 

Šveñčupis, Šveñtravis, Šveñtupė 3x, Šveñtupis, Šventupỹs 4x (por. stpr. n.rz. Swent, n.jez. 

Swentgriff, Swynteynen, AON 178 n.). N.m. Šventà, Šventaĩ, Šventãkalnis (por. stpr. 

Swentegarben : garbis ʽgóraʼ, AON 178, 240), Šventaragiaĩ, Šventragiaĩ, Šventarãgis, 

Šveñtežeris 3x, Šventýbrastis, Šveñtupiai 3x, Šventvakãriai, Šveñtvalkis. 

 šveñtastis, -ies 1 p.a. f. stlit ʽsakramentʼ — zapoż. z pol. świętość, -i. SD
1 <ßwyntastis> 

«świątość, sacramentum» (SLA 219, ALEW 1059n., POLŽ 170). W tym samym znaczeniu 

występuje rutenizm svėt̃astis (zob.). 

 šveñtė 2 p.a., też pl.t. šveñtės ʽświęto, dzień uroczysty ze względów kultowych lub 

państwowychʼ — drw. od adi. šveñtas ʽświętyʼ, może wzorowany na pol. święto ʽfestus 

diesʼ. SD: švintė kas metai švinčiama «święto uroczyste», bažnyčios pašvintinimo metinė 

švintė «kiermasz, rocznica poświęcenia kościoła». — Drw. ãtšventė ʽmałe świętoʼ, przest. 

ãtšventis : łot. atsvēte (por. Būga, RR II, 132), pašventỹs ʽdzień po święcieʼ (por. Urbutis, 

LKG I, 424), šveñtiškas ʽświąteczny, odświętnyʼ. Cps. pùsšventė ʽmałe świętoʼ (por. pùsė), 

 
656 Sekwencja stpr. inC pochodzi z pb. *enC (zwężenie e w i przed spółgłoską nosową). Paralele: senrīnka 

ʽzbieraʼ z *sanrenka (por. lit. sùrenka, wsch.-lit. sureñka). Tak samo jest traktowana sekwencja *enC 

wyrazów zapożyczonych, por. z jednej strony golimban EV ʽniebieski, blow [blau]ʼ < *galemban (zapoż. ze 

stpol. gołęby ʽgołębiʼ), z drugiej strony tūsimtons dat.pl. ʽtysiącʼ z *tūsemt- < *tūsent- (zapoż. ze śrwn. tūsent 

ʽtysiącʼ). Zob. DLA 13n. 
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šventadarb̃is ʽkto pracuje w świętaʼ (por. dárbas), tarpùšventė ʽdzień powszedni, 

przedzielający świętaʼ (por. tarpu°). Vb. denom. švę̃sti (zob.). — N.m. Antãšventė, 

Añtšvenčiai. 

 šventnyčia DP, CHB ʽświątyniaʼ (syn. šventyklà) — zapoż. z pol. przest. świątnica, 

świętnica ʽbudynek poświęcony czci Bożejʼ (SW). 

 šventõrius, -iaus 2 p.a. stlit., gw. 1. ʽcmentarz przykościelnyʼ (m.in. BRB; SD
1 

<ßwęntarius> «cmyntarz, cœmeterium»), 2. ʽdziedziniec wokół kościołaʼ, wsch.-lit. 

švintõrius — zamiast *svintorius, co zapożyczone z błr. gw. svintár, -á < cvintár, -á, przest. 

cьvintárь (⇐ pol. cmentarz). Zmiana nagłosu oraz wokalizm -en- zamiast -in- zostały 

spowodowane adideacją do adi. šveñtas ʽświętyʼ. Por. SLA 219, ZS 57, LEW 1042n., ALEW 

1060. Synonimem šventõrius jest šveñtkiemis ʽdziedziniec wokół kościołaʼ (cps., por. 

kiẽmas). Zob. też cimentorius. 

 švepė́ti, švepù, švepė́jau 1. ʽseplenić, mówić niewyraźnie, m.in. o bezzębnymʼ (Dantys 

iškrito, švepù kaip senė šimtametė), 2. ʽszeptać pacierzeʼ (Poterius švepė́ti apkyra JU) — 

czasownik na -ė- od wykrz. švèpt o niewyraźnym, niegłośnym mówieniu, o szeptaniu 

(Maklina pro šalį, tarsteli labą vakarą – švept švept – vos girdėti). W tym samym użyciu 

war. švapė́ti ⇐ švàpt (zob.). — Z innymi sufiksami: švepsė́ti ʽseplenićʼ (neoosn. švẽps-: 

švepslỹs ʽkto sepleniʼ), švèptelti ʽsepleniąc powiedzieć coś krótkoʼ. — Nomina: švèpkė ʽgęba 

bezzębnaʼ, švèpkis, -ė ʽkto mówi niewyraźnie, kto sepleni; gamońʼ, war. švèpškis; šveplỹs 

ʽczłowiek sepleniącyʼ657, od tego vb. denom. švepl(i)úoti ʽseplenić; mówić niewyraźnie; dużo 

i bez potrzeby mówićʼ, war. šveplénti, šveplė́ti, švẽplinti, šveplióti. — War. apofoniczny 

švėp-: švėp̃ti, zwykle z prvb. ap- ʽobmawiać, obgadywać, opowiadać o kim coś złegoʼ, 

švė́pterti ʽwygadać się, zdradzić się z czym przez gadulstwoʼ, švėp̃ulti ʽmówić półgłosem, 

szeptać; rozpuszczać pogłoskiʼ (por. kãtulti). Nomina: švė́pla c. ʽczłowiek sepleniącyʼ, 

švė́pla a. švė́pala c. ʽgapa, gamońʼ. 

 švẽras, -à 4 p.a. wsch.-lit. ʽo wietrze: zimny, przenikliwie zimnyʼ (LZŽ) — 

prawdopodobnie z šeũras przez metatezę eu̯ > u̯e, to zaś z šiaũras ts. (zob.). 

 švergetóti, švergetóju, švergetójau ZTŽ ʽmówić głupstwa, bzdury, paplaćʼ — ze 

zmiany *švargatóti ⇐ pol. szwargotać ʽmówić, rozmawiać nieprzyjemnie, niezrozumiale, 

paplać językiem niezrozumiałymʼ (SW VI, 693). 

 švèsti, šveñta, švẽto gw., zwykle z prvb.: nušvèsti 1. ʽo niebie: po okresie 

zachmurzenia, deszczu stać się na powrót pogodnym, bezchmurnym, jasnym, wypogodzić 

sięʼ (Oras jau šveñta, t.y. gaidrijas, nustos lyti JU ʽJuż się wypogadza, przestanie padaćʼ. Lijo 

lijo ir nušvẽto ʽLało lało i wypogodziło sięʼ), 2. przen. ʽprzestać być smutnym, rozchmurzyć 

się, rozweselić sięʼ. Pwk. o formie švet- przedstawia innowacyjny SP/SE, powstały na bazie 

SZ švit- od pwk. pb. *šu̯eit-, por. šviñta, švìsti ʽświta, dnieje; wypogadza sięʼ. Neoapofonia 

švit- ⇒ švet- (RiT ⇒ ReT) polega na odwróceniu reguły apofonicznej ReT ⇒ RiT, generującej 

formy bred- ⇒ brid-; plet- ⇒ plit- i tres- ⇒ tris-. Podobnymi do švet- nowotworami są lep- 

(lempù, s.v. lìpti I) i mež- (męžù, s.v. mỹžti), zaś w typie TiT ⇒ TeT np. šiš- ⇒ šeš- (šèšti) i 

žib- ⇒ žeb- (žẽbras). LEW 1043 (s.v. -švèsti) stwierdza przejście pierwiastka z szeregu ei do 

szeregu e, co jednakże nie oddaje istoty danej zmiany morfonologicznej. — Drw. švẽtinti, 

zwykle refl. nusišvẽtinti 1. ʽrozpogodzić sięʼ, 2. ʽprzeczekać (pod dachem, pod drzewem) 

nim przejdzie deszcz, nim się rozpogodziʼ (syn. pasišvẽtinti). — Neoapofonia švet- ⇒ švėt- 

(WSE): švė́tra c. ʽkto chodzi rozchełstanyʼ (por. švitrà c. ʽstrojniś, strojnisiaʼ), ⇒ vb. denom. 

 
657 LEW 1039 wiązał švepl- z czas. švélpti ʽseplenićʼ. Podobnie ALEW 1062, gdzie przyjęto wywód šveplỹs z 

*švelp-lys przez dysymilację. 
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švėtróti ʽchodzić wystrojonym [niejako: rozjaśnionym]ʼ. Paralele: glėm̃ės, gėrė́ties, rė́tauti.  

 švęs̃ti, švenčiù, švenčiaũ 1. ʽodchodzić święto, czcić jakiś dzień w sposób uroczysty, 

świętowaćʼ (Mes vėl linksmi pavasarį šveñčiam ʽZnowu weseli witamy wiosnęʼ), 2. 

ʽodprawiać nabożeństwoʼ, 3. ʽnadawać czemu charakter sakralny przez wykonanie czynności 

rytualnejʼ, 4. įšvę̃sti ʽwyświęcić kogo na księdzaʼ, 5. ʽpoświęcać na co, składać w ofierze, 6. 

ʽśpiewać pieśń kościelnąʼ, 7. ʽnie pracować, odpoczywaćʼ. DP ʽświęcić, obchodzić, używać, 

sprawowaćʼ. Refl. švę̃stis ʽświęcić sięʼ, švinčiu SD
1 «święcę», SD «święcę święto» — vb. 

denominativum od adi. šveñtas ʽświętyʼ i zarazem od sb. šveñtė ʽświętoʼ. — Cps. iššvę̃sti 

ʽwyświęcićʼ, pašvę̃sti ʽpoświęcićʼ (pašvinčiu Dievui SD «poświęcam co Bogu», pašvinčiu 

kunigu SD «poświęcam na kapłaństwo»). Refl. įsišvę̃sti ʽzostać wyświęconym (na księdza, 

biskupa)ʼ, pasišvę̃sti: pasišvinčiu unt kunigystės SD «święcę się na kapłaństwo». — Drw. 

nešvinčiama diena SD «powszedni dzień», duona pašvintama SD «opłotek», švintimas SD 

«święcenie świąt», švintynė SD «świątnica żydowska», švintinis SD «odświętny»; švę̃stas 

ʽświęconyʼ: švę̃stas vanduõ ʽwoda święconaʼ, žvakė švįsta SD
1 «gromnica», pelenai švįsti SD 

m.pl. «Popielec». — Neoosn. švęst- (⇐ švę̃stas): pašvęstójis przest. ʽkonsekratorʼ ob. SD 

pašvįstojus «poświęciciel» [ʽkonsekratorʼ], švęstinis ʽklerykʼ (SD švįstinis), švęstìnis, -io 

ʽpotrawy wielkanocne poświęcone przez księdza w Wielką Sobotęʼ (kalka z pol. święcone, -

ego). Na neoosn. švęsty- (⇐ *švęstyti ʽświęcićʼ) wskazuje drw. pašvęstytinė w hapaksie SD 

<paßwystitine> «plotek, oblatio» [ʽopłatekʼ]. 

 švìčkė 2 p.a. gw. ʽdziwka, prostytutkaʼ (JU). Niejasne. Forma sugeruje dewerbalny 

derywat na -kė od švìčyti ʽbić, chłostać, smagaćʼ (zob. čvìčyti), jednakże dla strony 

znaczeniowej nie widać w tej chwili sensownego uzasadnienia. Z drugiej strony, gdyby 

grupa -čk- w švìčkė nie była pierwotna, lecz wtórna, to warto rozważyć zestawienie z 

formami švìkštė m.in. ʽleniwa kobietaʼ i švìgždė ʽtyłekʼ, które wymieniono s.v. švikštà ʽptak 

Sylviaʼ. Metateza švìkštė > *švitškė? — Vb. denom. švičkiúoti ʽuprawiać nierządʼ. 

 šviẽsti, šviečiù, šviečiaũ 1. ʽświecićʼ (sáulė šviẽčia), 2. ʽbyć wyraźnie widocznym (z 

dala), widnieć, świecić się, jaśniećʼ, 3. tr. ʽoświetlać, prześwietlać (ciało)ʼ, 4. przen. ʽuczyć, 

kształcić, oświecać, szerzyć oświatęʼ. Intr. šviẽčia 1. ʽo oczach: widzą, mają zdolność 

widzeniaʼ, dosł. ʽświecąʼ (Meñka šviẽčia mano akes ʽSłabo widzą oczy mojeʼ. Į senatvę akys 

nešviẽčia ʽNa starość wzrok słabnieʼ), 2. impers. ʽwydaje sięʼ, np. Mum regis teip, o jam gal 

kiteip šviẽčia ʽMnie wydaje się tak, a jemu widzi się inaczejʼ. Refl. šviẽstis ʽdnieć, świtać, (o 

niebie) przejaśniać się, rozpogadzać sięʼ, przen. ʽkształcić się, oświecać sięʼ. Morfem šviet- 

alternuje ze SZ švit- (zob. švìsti). Rekonstrukcja: pb. *šu̯ei̯t-/*šu̯it- < pie. *ḱu̯ei̯t-/*ḱu̯it- 

ʽrozbłysnąć, rozjaśnić sięʼ (LIV
2 340), por. sti. śvíndate ʽświeci sięʼ. Zob. też BSW 310 n., 

LEW 1043. Nowy SE: švit- ⇒ šveit-: šveĩsti (zob.). — Apofonicznym neologizmem jest też 

švèsti (zob.). — SO švait-: švaitýti (zob.). — Drw. od šviet-: šviẽtalas ʽozdoba, upiększenieʼ, 

też ʽatut, kozera w kartachʼ (Nukirsti aukštesniu šviẽtalu), švietė́jas ʽkrzewiciel oświatyʼ, 

švietìmas ʽoświataʼ, *švietrus > šviedrùs ʽbłyszczący, lśniącyʼ (por. war. šveitrùs). — 

Neopwk. švies- (⇐ šviẽsti): šviẽsdinti przest. ʽoświetlaćʼ, šviesė́ti ʽświtać, jaśnieć, przejaśniać 

sięʼ, šviẽsinti ʽrozjaśniać, robić jasnymʼ. Nomina: šviesà ʽświatłoʼ, DP też ʽświatłość, jaśniaʼ, 

šviesa vakarinė SD «zorza wieczorna», šviesė b.z.a. przest. ʽświatłość, światłoʼ, ⇒ apýšviesis 

ʽczas przed świtem a. przed zmierzchemʼ; šviesýbė DP ʽświatłość, jasność, światło, zorzaʼ, 

šviestùvas ʽlampaʼ, šviesulỹs ʽświatełkoʼ, šviesumà ʽjasnośćʼ, DP też ʽświatłość, światłoʼ, 

šviesuõlis ʽczłowiek wykształconyʼ, šviesúomenė coll. ʽwarstwy wykształcone, inteligenciʼ 

(por. didúomenė), šviesùs ʽjasnyʼ, przen. ʽwykształcony, światłyʼ (DP też šviẽsas). Cps. 

šviesiaplaũkis ʽjasnowłosyʼ (por. plaukaĩ), šviẽsratis ʽkrąg świetlny, aureolaʼ (por. rãtas). 

 šviẽžias, -ià 4 p.a., šviežùs, -ì 4 p.a. 1. ʽświeży (o chlebie, mleku, mięsie)ʼ, 2. ʽświeżo 

nabyty, nie używany lub mało używany, nowyʼ, 3. ʽpełen sił żywotnych, dziarski, żwawyʼ, 4. 
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ʽmłodyʼ, 5. przen. ʽnieszablonowy, oryginalnyʼ — z sviẽžias (gw.) na skutek asymilacji s-ž > 

š-ž (por. šešì, šėž̃auka); jest to zapoż. ze stbłr. svežij, svežyj, por. błr. svéžy, ros. svéžij, ukr. 

svížyj, pol. świeży (SLA 212, LEW 954). — Drw. šviežíena, šviežienà a. šviežynà ʽmięso ze 

świeżego ubojuʼ, też ʽnowe pole, nowinaʼ, przen. ʽnowa wiadomość, nowinkaʼ. Cps. 

šviežiakuris a. šviežiakurys ʽnowy mieszkaniec, osiedleniecʼ (por. įsikùrti s.v. kùrti), 

šviežiapienė adi. ʽo krowie świeżo po jej ocieleniu się: mająca takie a takie mlekoʼ (por. 

píenas), šviežiaplėšos f.pl. ʽziemia uprawna na miejscu świeżo wykarczowanym, nowinaʼ 

(por. plė́šti). Vb. denom. šviežinti ʽrobić świeżymʼ. 

 švikštà 2 p.a. 1. ʽptak z rodziny pokrzewek, Sylviaʼ, 2. ʽptak kapturka, Sylvia 

atricapillaʼ, 3. ʽptak jarzębatka, Sylvia nisoriaʼ, 4. ʽptak piecuszek, Phylloscopus trochilusʼ 

— nazwa utworzona od wykrz. švìkšt (war. švýkšt) m.in. o szybkim ruchu, o umykaniu, por. 

Švikšta ant žemės yra nerangi, bet šakose sukas kaip žaibas – čia buvo, čia švikšt ir nebėra 

ʽ«Švikšta» na ziemi zwinna nie jest, ale w gałęziach porusza się jak błyskawica – tu była, tu 

czmych i już jej nie maʼ. — Sonoryzowanym wariantem jest švygždà 4 p.a., švýgžda 1 p.a. 1. 

ʽptak wodny kropiatka, Porzana porzanaʼ, 2. raibóji švýgžda ʽptak z rodziny pokrzewek, 

Sylviaʼ. — Formalnie łączą się z tym: švìkštė ʽosełka do kosyʼ i ʽleniwa kobietaʼ, švìgždė 

ʽtyłekʼ, ʽobibokʼ i ʽsłabo świecąca lampaʼ (ostatnie z tych znaczeń chyba przez adideację do 

švyksóti ʽsłabo świecićʼ). Oboczność -kšt- : -gžd- można zestawić z -kšl- : -gžl- w švykšlė ̃

(švykštė) ʽnieurodzajny grunt z gliniastym piaskiemʼ i žvygžlė ̃ ts. — Vb. švỹkšti, -čiù, -čiaũ 

ʽwydawać głuchy dźwięk; syczeć (o mokrym drewnie w ogniu, o wrzuconym do wody 

rozpalonym kamieniu); ciężko oddychać, rzęzić; gwizdaćʼ, švykščióti ʽwymachiwać czymʼ, 

švigždýti, -au, -iau ʽpalić mokrym drewnemʼ, ⇒ neoosn. švigžd-: švigždúoti ʽpleść głupstwa, 

opowiadać bzduryʼ, švigždinykas BRB ʽoszczercaʼ (por. PAŽ 478; brak w LKŽ); švigždùčiai 

m.pl. ʽzboże zachwaszczone stokłosąʼ (por. šùndirsės). 

 švilp̃ti, švilpiù, švilpiaũ 1. ʽgwizdać, świstaćʼ (łot. svilpt, -pju, -pu ʽgwizdaćʼ), 2. przen. 

ʽpędzić, mknąćʼ, atšvilp̃ti ʽprzylecieć ze świstemʼ, prašvilp̃ti ʽprzelecieć, przemknąć ze 

świstemʼ, przen. ʽprzehulać, roztrwonićʼ — od interi. švìlpt, švilp̃t ʽświst!ʼ. Z innymi 

sufiksami: švìlpauti ʽgwizdać, pogwizdywaćʼ (SD «krzykam; świstam»), švìlpčioti 

ʽpogwizdywać, poświstywaćʼ, švilpsė́ti ts. — Od paralelnej interi. švelp̃t ʽświst!ʼ pochodzi 

czas. švelp̃ti ʽgwizdać, świstaćʼ (łot. svèlpt, -pju, -pu ʽgwizdaćʼ). Z innymi sufiksami: 

švelpenti: SD švelpenu «świstam», švelpėti BRB ʽgwizdać, pfeifenʼ. — Nomina: švìlpa 

ʽfujarka; gwizdek; fletʼ (SD «kszyk, kszykanie ludzkie; kszykacz»), švilpesỹs ʽgwizd, świstʼ, 

švilpìkas 1. ʽfujarkaʼ, 2. ʽświstak – gryzoń górski, Marmota marmotaʼ, 3. ʽszpak, Sturnusʼ, 4. 

ʽutracjusz, hulakaʼ, švilpỹnė ʽfujarka; flet; gwizdekʼ, švilpùkas ʽgwizdekʼ.  

 švìnas 4 p.a. 1. ʽołów, Plumbumʼ (łot. svins ts.), 2. ʽciężarek zawieszony na sznurze, 

pion murarskiʼ, 3. ʽkula, pocisk karabinowyʼ, 4. stlit. ʽprzedmiot wykonany z ołowiuʼ (langų̃ 

švinaĩ m.pl. ʽołowiowa oprawa szybʼ). SD: švinas «ołow», švino trupiniai «ołowny proch» 

(war. švìnis), botagas šikšninis gały švinų turįs, kiestenius «basałyk» [ʽbicz zakończony kulą 

ołowianąʼ, SPXVI]. Mimo różnicy iloczasu prapokrewne ze strus. svinĭcĭ, ros. svinéc, -ncá, 

słń. svínec, -nca ʽołówʼ < *šu̯in-ik- (por. REW II, 592; BSW nie uwzględnił tej zbieżności lit.-

słow.). Bez dobrej etymologii, zob. ALEW 1064. Odrzucono zbliżenie z gr. κύανος m.f. 

ʽciemnobłękitna emalia, lazuryt, koperwasʼ (dziś uważane za pożyczkę z Azji Przedniej, zob. 

GEW II, 37; Beekes 2010, 783: z het. kuu̯anna(n)- ʽ(blue as) copper, ornamental stoneʼ), jak 

też nawiązanie do czas. švìsti ʽrozjaśniać się, świtaćʼ (zob. LEW 1045). — Drw. švinìnis 

ʽołowiany; ciemnoszaryʼ (švinìnės akys ʽwytrzeszczone oczy, osłupiały wzrokʼ), ʽciężki jak 

ołówʼ (Kójos lýg švìno pripìltos), švìnininkas ʽrzemieślnik odlewający przedmioty z ołowiu, 

ołownikʼ, švìnius ts. Cps. švinovietė SD
1 «ołownia», švìnpaiša a. švìnrašis ʽołówekʼ, por. 

paišýti, rašýti (neologizmy, które miały zastąpić slawizm alavėl̃is, zob. s.v.). Vb. denom. 
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švinúoti ʽpobielać cyną metalowe powierzchnie, cynkowaćʼ, ⇒ švinúotas ʽzawierający ołów; 

cynkowanyʼ. Por. łot. svinuôt ʽcynkowaćʼ, svinaîns ʽcynkowanyʼ.  

 švìnkti, švìnksta, švìnko ʽzacząć śmierdzieć, cuchnąć, apšvìnkti ʽopiec się (o cieście)ʼ, 

pašvìnkti ʽzaśmierdzieć się (o mięsie, rybie, padlinie, trupie); zgnić (o sianie)ʼ, prašvìnkti 

m.in. ʽprzeschnąć (o gruncie)ʼ, sušvìnkti m.in. ʽzgnić (o drzewie), spleśnieć; zmięknąć pod 

wpływem ciepłaʼ, przen. ʽbyć nie w humorzeʼ. Atematyczna forma 3 os. prs.: švìnkti gw. 

ʽśmierdzi, cuchnieʼ (LD § 642). Bez etymologii, zob. LEW 1045. Transponat ie. *ḱu̯enk-. 

War. sonoryzowany: šving-: prt. švìngo < švìnko. — SO švank-: iter. *švankyti, por. postvb. 

švankùs, -ì gw. ʽduszny (o powietrzu), duszący (o zapachu)ʼ, švankulỹs ʽastmaʼ. — Gdy 

forma prs. švìnksta została zinterpretowana jako zawierająca wstawne -k-, pojawił się 

pozbawiony k war. švìnsta. Z niego wyabstrahowano następnie neopwk. švin-, o czym 

świadczy nowy pdg. švìnti, -sta, -o, įšvìnti ʽo drewnie: namoknąćʼ, pašvìnti ʽo mięsie: 

zatęchnąć, zepsuć się, zacząć cuchnąćʼ, tr. ʽo osobie: zepsuć powietrzeʼ. — Gdy z kolei 

forma prs. švìnsta została zreinterpretowana na *švins.sta = *švind- + -sta, ukazał się pdg. 

švìnsti, švìnsta, švìndo (war. šviñsti) ʽzacząć śmierdzieć, cuchnąć; psuć sięʼ. 

 švìrka 1 p.a. c. gw. ʽktoś swawolny, skłonny do zbytkówʼ (O tai švìrka: jai niekas 

nerūpi, tik vakaruškos[na] lakstyt ʽTo «švirka», ona się niczym nie przejmuje, tylko po 

zabawach lataćʼ) — prawdopodobnie drw. od wykrzyknika, por. švìrkš m.in. o wydarciu 

komu czego, švìrkšt o nagłym ruchu, działaniu. 

 švirk̃šti I, švirkščiù, švirkščiaũ 1. intr. ʽtryskać, bryzgać, wytryskiwać skąd (o wodzie z 

sikawki, o krwi z rany, o piwie z beczki, o błocie spod kół)ʼ, 2. tr. ʽsikać wodą z sikawkiʼ, 

apšvirk̃šti ʽopryskać, spryskaćʼ, įšvirk̃šti ʽwstrzykiwać lekarstwoʼ — czasownik utworzony 

od interi. švìrkšt, švirk̃št m.in. o tryśnięciu krwi, wody. Paralela: šmirk̃šti. — Neoosn. švirkš-: 

švìrkščioti ʽtryskaćʼ, švirkšlė ̃ ʽstruga (krwi, cieczy); sikawka strażacka; prysznic; gwizdekʼ, 

švirkšlỹs ʽsikawka strażackaʼ, švirk̃štas a. švìrkštas ʽsikawka; strzykawkaʼ. 

 švirk̃šti II, švirk̃ščia, švirk̃štė gw. 1. ʽświstać, gwizdaćʼ, 2. ʽćwierkać, świergotać, 

śpiewać – o ptakachʼ, 3. ʽćwiekać, świerszczyć – o świerszczuʼ, 4. ʽszumieć na wietrzeʼ, 5. 

przen. ʽszybko iść, biecʼ — czasownik utworzonу od interi. švìrkšt, švirk̃št m.in. o szybkim 

ruchu, o świśnięciu, machnięciu ręką, ogonem. Pierwotny etymon był pewnie wspólny ze 

švirk̃šti I (inaczej ALEW 1064). Paralela słowiańska: psł. *svĭrk-, *svṛkati, *svṛčati, por. 

stpol. świrkać ʽśpiewać – o ptakach, ćwierkaćʼ, czes. gw. švrkat ʽćwierkaćʼ, ros. sverčátь 

ʽświerszczyć – o świerszczuʼ (sverč, sverčók ʽświerszczʼ), pol. przest. świerczeć, świrczeć 

ʽświerszczyć; ćwierkaćʼ, stpol. śwircz, świercz ʽświerszczʼ. Zob. Boryś 622n. — Nomina: 

švirkšlė SD «świszcz» [ʽstrzała świszczącaʼ], švirk̃štas a. švìrkštas ʽfujarka, gwizdekʼ, 

švirkštimas SD «świst», švirkštis SD
1 «proca» (syn. vilkstynė). 

 švìsti, šviñta (war. švỹsta < *švįsta), nušvìto 1. ʽrozjaśnić się, zaświtać, rozedniećʼ, 2. ʽo 

niebie: stać się bezchmurnym, bezdeszczowym, wypogodzić sięʼ — praesens z infiksem 

nosowym i SZ švit- ⇐ *šveit- (zob. šviẽsti), o funkcji ingresywno-inchoatywnej względem 

dur. švitė́ti (zob.). Znacz. etym. ʽrobi się jasno po nocyʼ. (Łot. švist ʽświtaćʼ jest lituanizmem, 

ME IV, 117). Stosunek švinta : švitė́ti jest porównywalny z kruñta : krutė́ti i trum̃pa : trupė́ti. 

Prs. švi-n-t-a ma odpowiednik w sti. śvíndate ʽświeci sięʼ < *śvintate < pie. *ḱu̯i-n-t-e/o- 

(zob. LIV
2 340, przyp. 2). Odnowione przez -sta- przybrało postać švỹsta, tj. *švįsta, z 

*švinsta < *švins.sta < *švint-sta. Por. tỹžta ob. tiñža oraz vỹsta ob. viñsa (GJL II, § 541). — 

W słowiańskim widać paralelną formację inchoatywną z sufiksem nosowym, psł. *svĭt-ne/o-, 

por. cs. (o)svĭnǫti, (o)svĭnuti ʽ(za)świtać, (roze)dniećʼ, słń. sveníti, sch. (o)svànuti (war. 

sàvnuti, gw. (o)samnȕti), stczes. osvetnúti ts. Zob. ESJS 915, Vaillant III, 238. Pwk. pbsł. 

*šu̯it- < pie. *ḱu̯it-, SP *ḱu̯ei̯t- ʽrozbłysnąć, rozjaśnić sięʼ (LIV
2 340). — Drw. švitė́ti (zob.), 
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šviténti ʽświtaćʼ, švìtinti ʽświecić czym, oświetlać; palić światło, spalać świecęʼ, przen. 

ʽszybko iść, jechać; robić coś energicznie, szybkoʼ (refl. švìtinas dangùs ʽrozjaśnia się 

nieboʼ). Nomina: apýšvitis ʽprzedświtʼ, prašvità ʽświtʼ, švità 1. ʽświt, brzaskʼ (war. švìtė), 2. 

ʽłuna wieczornaʼ (vãkaro švità), švìtas 1. ʽłuczywoʼ, 2. ʽfosforʼ, švìtelis ʽszybki, żwawy 

człowiek a. zwierzęʼ, švitnas (zob.), švitrà c. ʽstrojniś, strojnisiaʼ, švìtras ʽrączy, szybki – o 

koniuʼ, švitrùs 1. ʽbłyszczący, połyskującyʼ (por. wed. śvitrá- ʽbiałyʼ, śrpers. spihr ʽnieboʼ), 

2. ʽżwawy, szybki, pełen werwy, rześkiʼ (zob. też žvitrùs); vb. denom. prašvitrė́ti ʽprzejaśnić 

się – o niebieʼ, švitrinė́ti ʽmienić się w oczachʼ. Cps. švìtvaris 1. ʽbrązʼ (dosł. ʽpołyskująca 

miedźʼ, por. vãris), 2. ʽbłyskotka, ozdobaʼ. N.rz. Švitinỹs a. Švìtinis (por. n.rz. łot. Svite, stpr. 

Swithe). — SE šviet-: šviẽsti (zob.). Neoapofonia švit- ⇒ švet-: švèsti (zob.). — SO švait-: 

švaitýti (zob., tam też nomina z švait-). — Forma inf. švìsti dała początek dwu 

neopierwiastkom, por. 1° švis-: švisdinė́ti ʽświtaćʼ, nušvìsdinti ʽrozjaśnićʼ; nomina: švìstra 

ʽstrojniśʼ (por. neosuf. -tr- w kaistrùs, maištrùs)658, 2° neoapofonia SZ švis- ⇒ SP/SO švais-: 

švaisýti ʽzapalać latarnieʼ, švaistýti (zob.); postverbalia: pašvaisà ʽpoświataʼ (⇒ pašvais-rė 

CGL ʽodblask, Widerscheinʼ; inaczej Ambrazas 1993, § 95, który mówi o suf. -srė), 

prãšvaisa ʽprzebłysk słońca między chmuramiʼ, švaisà ʽświatło, światłość, poświataʼ, ⇒ 

švaisùs ʽprzezroczysty, klarownyʼ, švaisus akmuo SD «kamień przeyrzysty» [ʽrodzaj 

błyszczącego kamienia, fengitʼ] (syn. vaiskus akmuo). Paralele apofoniczne: mais- ⇐ mis- 

(mìsti I), vais- ⇐ vys- (výsti). 

 švitė́ti, švìta, švitė́jo ʽjasno świecić; świtać, dniećʼ — formacja duratywna z suf. -ė- i 

SZ švit- ⇐ šviet- w stosunku do prs. ingress.-inchoat. šviñta ʽrozjaśnia sięʼ (zob. švìsti). 

Paralele: krùta, -ė́ti : kruñta; trùpa, -ė́ti : trum̃pa. Odpowiednik słowiański: scs. svĭtěti (sę), 

svĭtitŭ (sę) ʽφαίνειν, λάμπειν, świecić sięʼ, stczes. stvieti sě, stvie sě (metateza v), stkvieti sě, 

kstvieti sě, czes. skvít se ʽbłyszczeć, lśnić, jaśniećʼ. Tu brak czas. prymarnego †svĭtnǫ, 

†svisti, por. ESJS 915. — WSZ švyt- ⇐ švit-: švytė́ti, svỹti, -ė́jo ʽświecić (o słońcu), 

błyszczeć, promieniować; być dobrze widocznym; przeświecać (o materiale, o dachu)ʼ. Tu 

też švyksóti ʽtlić się; świecić się słabym światłemʼ, z insercją k z *švysóti < *švyt-só- (por. 

žiùrksóti z *žiur-só-). War. sonoryzowany: žvygsóti ʽsłabo świecić, lśnić, błyszczećʼ. — 

Nomina: švytuliaĩ m.pl. ʽbłyszczące ozdobyʼ, švytulỹs ʽłuczywo; łuna na niebieʼ i ʽświetlik 

świętojański, Lampyris noctilucaʼ, švyturỹs ʽlatarnia, latarnia morskaʼ. — Prs. švỹti jest 

intensivum na st. wzdłużenia, podobnie jak np. tỹli, -ė́ti ʽmilczyʼ, dū̃si, -ė́ti ʽciężko oddychaʼ. 

Słowiański odpowiednik różni się w tym wypadku sufiksem, por. scs. svitajetŭ, svitati 

ʽświta, świtaćʼ, sch. svȉtati, ros. svetátь (wtórne e), czes. svítat, pol. świtać (ESJS 913), z pbsł. 

*šu̯īt-ā-. — NB. Czasowniki o osnowie švyst-, švýstelėti ʽbłysnąć, zaświecić się mocnym 

blaskiem; mignąć, świecąc ukazać się na chwilę w ruchuʼ oraz švýsčioti ʽbłyskać, 

pobłyskiwać, świecićʼ pochodzą od interi. švýst (o nagłym błysku), por. Išejau laukan, tik 

švýst žaibas akỹs ʽWyszedłem na dwór, błyskawica tylko «švyst» w oczyʼ. Švýst visas 

dangus vienu kartu nušvito ʽBłysk i naraz całe niebo się rozjaśniłoʼ. 

 švitnas, -a stlit. ʽbłyszczący, jaśniejący, świetny – o ubiorze, szacieʼ. Przymiotnik 

znany tylko z CHB, por. Ir tapo rūbai jo švitni, labai balti kaipo sniegas. Ko išejot dabotis? 

Žmogausgu švitnais rūbais parėdyto? Ta formacja z suf. -na- jest kalką z pol. przest. świetny 

(⇐ świecić) ʽwspaniale błyszczący, jaśniejący; uderzający bogactwem, przepychemʼ. 

Włączono ją do rodziny czas. švìsti (zob.). 

 švìtras 2 p.a. ʽszmergiel, drobnoziarnista, twarda skała stosowana jako materiał 

ścierny; papier ściernyʼ — dewerbalny rzeczownik na -ra- od osnowy švit- jak w švìsti, švìto 

 
658 Tymczasem czas. švìstelėti ʽbłysnąć, zaświecić się na krótko; nagle się ukazać; machnąćʼ ma za osnowę 

interi. švìst o nagłym, słabym błyśnięciu, o szybkim ruchu. 
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ʽrozjaśnić sięʼ (zob.). Niedokładnie LEW 1047: od šviẽsti. 

 švógeris, -io 1 p.a., švõgeris 1 p.a., švogerỹs 3 p.a. gw. ʽszwagier, brat żony a. męża; 

mąż siostryʼ — zapożyczenie z dwóch źródeł: 1° ze stbłr. švakgerъ, švagerъ (⇐ pol. 

szwagier), 2° z prus.-niem. švōγer, šwōgər, por. nwn. Schwager m. Zob. GL 140, LEW 1047, 

Čepienė 135n. War. švógaris, švógris, švõgrius; v-mobile: šógeris, šagerỹs. Z uwagi na akut 

por. zapoż. ómonas, stórasta. — Drw. švógerė ʽszwagierkaʼ (rzadko švogrė b.z.a.), 

švogerỹstė ʽbycie w stosunku szwagierskim; krąg szwagrówʼ, švógerka a. švógerkė 

ʽszwagierkaʼ ⇐ stbłr. švakgerka, war. švegerka LEX, švogrinià; švogrijà 1. coll. ʽbracia 

żonyʼ, 2. ʽgospodarstwo szwagraʼ, 3. ʽbycie w stosunku szwagierskimʼ. Cps. švogerb̃uvis 

ʽbyły szwagier, szwagier po śmierci siostryʼ (por. buv-). 

 švõkšti, švõkščia, švõkštė 1. ʽszumieć – o drzewach, lesieʼ (syn. šniõkšti), 2. ʽbulgotać – 

o fermentującym płynieʼ (syn. pukšė́ti), 3. ʽciężko dyszeć, sapaćʼ (syn. šniokštúoti, švañkšti), 

4. ʽmówić zachrypniętym a. świszczącym głosem; mówić przez zaciśnięte zęby; cicho 

mówićʼ (syn. šnỹpšti, švañkšti), 5. ʽmówić gwarąʼ (Aš ne tep švokščiù kap jūs ʽJa nie mówię 

[taką gwarą, jaką] wy mówicieʼ), 6. ʽo drzewach: zagłuszać rośliny niżej rosnąceʼ. 

Dźwiękonaśladowcze. LEW 1047 zestawiał to ze švañkšti (zob.). — Drw. švókšlas ʽmiech, 

miechyʼ (Kai geras švókšlas, gera ir kalvė ʽJak dobry miech, to i kuźnia dobraʼ), švokšlỹs, -ė ̃

ʽten, kto ciężko oddycha/dyszy; kto mamrocze; kto paplaʼ. — War. z udźwięcznioną grupą -

kšt- > -gžd-: švõgžti, švõgždžia, švõgždė (por. švygždà ob. švikštà). 

 švõranas 1 p.a., švòranas 1 p.a. wsch.-lit. ʽsworzeń w wozieʼ (syn. šerdẽsas), np. Eik, 

tegul kalvis padaro naują švòraną ʽIdź, niech kowal zrobi nowy sworzeńʼ — zapoż. z błr. 

švóran, -rna. War. švòranis. 

 švóti, švóju, švójau wsch.-lit. 1. ʽmówić głupstwa, paplaćʼ (Susrinkę bobos ir švója), 2. 

ʽopowiadać zmyślenia, kłamaćʼ (Ana kap kiek ką ir nušvója). Bez etymologii. — Drw. švõlas 

ʽczłowiek niepoważny, nierozgarniętyʼ, švolià c. ʽgaduła; kłamczuchʼ (⇒ vb. denom. 

švolúoti ʽbyć niepoważnym; pracować niestarannie, w pośpiechu; mówić głupstwaʼ); švotrà 

lub švótra c. ʽkto mówi głupstwa, kto paplaʼ (⇒ švotróti ʽmówić bzduryʼ). 
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T 
 tabãkas 2 p.a. 1. bot. ʽtytoń, Nicotianaʼ, 2. ʽtytoń używany do palenia lub żuciaʼ, 3. 

ʽtabaka, sproszkowany tytoń, używany jako środek pobudzający do kichaniaʼ — zapoż. z 

nwn. Tabak m. (GL 140, LEW 1048). War. tabõkas. Osobno zob. tabokà i titū̃nas. — Drw. 

tabãkinė a. tabakìnė ʽworeczek a. pudełeczko na tytoń, tabakierkaʼ (Pripjaustyk tabako pilną 

tabakìnę ʽNakroj tytoniu pełną t.ʼ), tabakinės b.z.a. bot. ʽwyżpin jagodowy, Silene baccifera; 

lepnica rozdęta, Silene cucubalusʼ (z powodu gęstego owłosienia liścia może przypominać 

liść tytoń), tabàkšlis ʽpalacz tytoniuʼ, tabaknà a. tabakšnà ts. (por. syn. rukšnà). Cps. 

tabãkmaišis ʽworeczek na tytoń, kapciuchʼ (por. maĩšas), tabãkmakis ts. (por. mãkis s.v. 

mašnà) tabãkmašnė ts. (por. mašnà), tabãkpinigiai m.pl. ʽnapiwekʼ (por. arbãtpinigiai s.v. 

pìnigas).  

 tabakíerka 1 p.a., tabakérka 1 p.a. ʽworeczek lub pudełeczko na tytońʼ (Kad ir ubagas, 

o tabakíerka skūrinė ʽNiby biedak, ale tabakierkę ma skórzanąʼ) — zapoż. z pol. tabakierka 

(błr. tabakérka). Dwojaka substytucja słowiańskiego e też w kvatíerka/kvaterkà, 

arielkà/arelkà i baliejà/balejà. Brak w POLŽ. 

 tãbalas 3 p.a. 1. ʽprzedmiot zwisający i kołyszący się, dyndający, huśtający się, 

bujający sięʼ, 2. ʽnazwa pewnego tańcaʼ, 3. ʽpotańcówka, zabawaʼ, 4. c. ʽczłowiek 

niepoważny, lekkomyślnyʼ — drw. od interi. tabalái tabalái (tabalaĩ tabalaĩ) o ruchu 

zwisającego i dyndającego przedmiotu; o upadaniu; o biegającym zwierzęciu, o przenoszeniu 

czegoś z miejsca na miejsce. Zob. jeszcze LEW 1047n. — Vb. denom. tabalinė́ti ʽchodzić bez 

potrzeby, szwendać się; męczyć konieʼ, tabalúoti ʽkołysać się, zwisać i poruszać się, dyndać 

– o wymionach, o dzwonku na szyi zwierzęcia (por. syn. tavarúoti), ʽmachać rękami, 

nogami, cepami; bujać nogami; powiewać, łopotać; niezgrabnie chodzić, kuleć; szwendać 

się; mówić głupstwa; niepoważnie się zachowywać; źle, brzydko śpiewaćʼ, refl. 

nusitabalúoti m.in. ʽumrzeć, zdechnąćʼ. 

 tabokà 2 p.a., gen.sg. tabõkos stlit., gw. 1. ʽtytoń w proszku, odpowiednio 

przyrządzony do zażywania, tabakaʼ, m.in. SD (war. m. tabõkas), 2. pl.t. tabõkos a. tabõkai 

ʽtytoń w liściach, niekrajanyʼ — zapoż. ze stbłr. tabaka (też m. tabakъ), por. błr. tabáka, -i, 

pol. tabaka (SLA 220, ZS 57, LEW 1048, POLŽ 640). Osobno zob. tabãkas i titū̃nas. — Drw. 

tabõkius ʽten, kto zażywa tabakiʼ (Tabokius geria taboką, šniaukia, o pypkius rūko 

ʽ«Tabokius» zażywa tabaki, kicha, zaś fajczarz paliʼ), cps. tabõkmakis ʽworeczek na tytoń, 

kapciuchʼ (por. mãkas, mãkis s.vv. makštìs i mašnà), tabõkmalė ʽnaczynie do ucierania 

tabakiʼ (por. málti), tabõkžinda c. ʽosoba żująca tytońʼ (por. žį́sti).  

 tãboras 1 p.a. 1. stlit. ʽobozowisko, obózʼ (CHB), 2. ʽobóz wojskowyʼ, 3. ʽgrupa 

wędrujących wspólnie Cyganów; grupa Cyganów zgromadzonych na postoju, obóz 

cygańskiʼ. Według SLA 220, LEW 1048 i POLŽ 641 miałoby to być zapoż. z pol. tabor (⇐ 

czes. tabor, zob. Machek 633), stbłr. XVII w. taborъ ʽobozowisko; umocniony obóz 

kozackiʼ, ale w takim wypadku nie może nas nie dziwić brak spodziewanej lekcji *tõbaras. 

Tymczasem litewskie zakończenie -oras przemawia na rzecz -ar w źródle słowiańskim. W 

tej sytuacji lepiej jest przyjąć, że źródłem lit. pożyczki jest staroruskie XVII w. tábar ʽobóz 

tureckiʼ. Zob. REW III, 66, gdzie objaśniono ten wyraz jako zapoż. tureckie. Gdy chodzi o 

ros. tábor, -a ʽobóz polowy, obóz cygańskiʼ, to akcent na sylabie początkowej świadczy – 

zdaniem REW, l.c. – o pośrednictwie formy polskiej tabor albo węgierskiej tábor przy 

asymilowaniu tego turcyzmu. Jest jeszcze war. sufiksalny tãborius, -iaus 1 p.a. (Dowkont). 
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 tabū̃nas 2 p.a. gw. 1. ʽstado koni, bydłaʼ, 2. ʽgromada ludzi, dzieciʼ, 3. ʽszajkaʼ (syn. 

šùtvė), 4. ʽogrodzone pastwisko dla bydłaʼ — zapoż. z błr. tabún, -á ʽstado pasących się 

zwierzątʼ, ros. tabún ʽstado zwierząt kopytnych, przede wszystkim koniʼ, przen. ʽtłumʼ 

(pożyczka z języków kipczackich, por. REW III, 66, Stachowski 562). Zob. też LEW 1048. 

 tačiaũ spójnik adwersatywny ʽjednak, jednakżeʼ (DP ʽwszakże, przedsięʼ), np. Kapaĩ 

vejà užáugo, tačiaũ žaĩzdos širdyjè neužgìjo ʽGroby murawą zarosły, jednak rany w sercu nie 

zagoiły sięʼ. Rekonstrukcja: *tat-jau, forma złożona z przysłówka tat (por. tadà, tàd) i ptk. 

jaũ (zob. jaũ II). Por. tat-jau-g(i) w DP: <tatiáug> 1x, <tatiaug> 3x oraz tas-jau: <tasiau> 8x, 

<tasiéu> 15x, tas-jau-g(i): <tasiáug> 2x. Odpowiednik łot. taču ʽjednakʼ < *tat-šu (Karulis 

II, 369: *tad-šu; *-šu z *-šau < *-ti̯au̯). Zob. Skardžius, RR 4, 339, GJL III, § 832, Ostrowski, 

Lingua Posnaniensis 52:2, 2011, 75-81. Inaczej LEW 1048: *tad-tjau (bez dobrego 

wyjaśnienia dla segmentu *-tjau) oraz ALEW 1065 (rozważa złożenie z tadà ʽwtedyʼ i čià 

ʽtutajʼ). — War. gw. tečiaũs ʽjednak, wszakżeʼ ma zakończenie jak w formie stopnia 

wyższego (por. stlit. daugiaus, geriaus, romiaus) oraz e z a w pozycji nieakcentowej. — 

Segment tau- w taučiau stlit. ʽwszakżeʼ nawiązuje może do formy dat.sg. táu ʽtobie, ciʼ, 

używanej w zwrotach z dativus ethicus. 

 tãčyti, tãčiju, tãčijau gw. 1. ʽo owadach i gryzoniach: toczyć, uszkadzać przez wy-

gryzanie, drążenie/wiercenie dziurekʼ, 2. ʽz apetytem, szybko, żarłocznie żreć, gryźć, dziobać 

(o kurach, gęsiach)ʼ, ap-, ištãčyti ʽobić, zbić kogoʼ, nutãčyti ʽo gęsiach: wydziobać ziarno z 

kłosów; zdzielić batem, kijemʼ. Refl. tãčytis ʽszaleć, wyżywać się – o dzieciachʼ, prisitãčyti 

ʽnajeść się do woliʼ — zapoż. ze stbłr. točiti, błr. tačýcь, tačú, 3 sg. tóčycь. Akcent lit. stosuje 

się do białoruskiej formy 3 sg. prs. Paralele: gãdyti, plãdyti i zvãnyti. Z obocznym sufiksem: 

tãčinti, -inu, -inau ʽżreć, zżerać (o świniach)ʼ, por. glū̃minti. Zob. też ZS 52, LEW 1049. 

 tačkà 2 p.a., gen.sg. tãčkos gw. ʽtaczka, rodzaj ręcznego wózka na jednym kółkuʼ — 

zapoż. ze stbłr. XVII w. tačka, błr. táčka, -i, pol. taczka (ZS 57), < psł. *tačĭka, deverbativum 

od *tačati ʽposuwać naprzód coś okrągłegoʼ (Boryś 625). 

 tàd spójnik wprowadzający zdania skutkowe i nadający im odcień wniosku: ʽwięc, 

zatem, przeto, toteżʼ. np. Jìs sirg̃o, tàd negalė́jo ateĩti ʽOn chorował, więc nie mógł przyjśćʼ. 

Ze skrócenia przysłówka tadà ʽwtedyʼ. Znacz. etym. ʽstądʼ (⇒ ʽzatemʼ ⇒ ʽwięcʼ). 

 tadà adv. ʽwtedyʼ, war. apokopowany: tàd = łot. tad ʽwtedyʼ. Z uwagi na wsch.-lit. 

refleks tadù (por. SD
1 kadug, tadug «kiedyż, tedyż», SD tadu «tedy») wyprowadza się tadà z 

plit. *tadān, por. tadange BRB ʽdann, alsdannʼ, tadą́ng DP ʽtedyʼ. Paralela: kadà ob. kadángi 

(stpr. kadan ʽkiedyʼ). Od osnowy zaimka wskazującego pie. *to- ʽtenʼ (zob. tàs). Z innym 

formantem: sti. tadā́ ʽwtedyʼ < *ta-dā. Zob. BSW 312, LEW 1049, ALEW 1065n. 

 tą̃dien adv. ʽtego (tamtego, owego) dnia; wówczasʼ, np. Tą̃dien, kai aš atėjau, 

atsimenu, kepė duoną ʽTamtego dnia, jak ja przyszedłem, przypominam sobie, piekła chlebʼ. 

Z apokopowania *tąd̃ieną ⇐ tą̃ diẽną ʽtego dnia, tamtego dniaʼ, acc. temporis do tà dienà 

ʽten/tamten dzieńʼ. Por. tą̃kart, tą̃syk. 

 taigóti, taigóju, taigójau żm. ʽstarać się zrobić coś dobrze, starać się komuś dogodzić; 

dostosować coś do czegoʼ. Na podstawie hipotezy, że téigiu pochodzi z udźwięcznienia téikiu 

(zob. téigti), wolno taigóti wywodzić z *taikoti. Byłby to iteratyw na -o- do teĩkti ʽudzielać, 

użyczać, sprawiaćʼ (zob.). Por. zwłaszcza użycie stlit. teikiu SD «sprzyiam komu; stręczę co 

komu», inteikiu SD «czynię dość komu; kontentuię kogo». Inaczej LEW 1072: do téigti 

ʽtwierdzić, utrzymywaćʼ. — Postverbalia: į́taiga ʽsugestiaʼ (por. įteĩgti), ⇒ įtaigùs 

ʽsugestywnyʼ; ìštaiga a. pl. ìštaigos ʽwygoda, komfortʼ, ⇒ ištaigùs ʽwygodny, komfortowyʼ. 

 taikà 4 p.a. 1. ʽpokój, sytuacja, w której państwo nie jest w stanie wojnyʼ (taikõs 
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sutartìs ʽukład pokojowyʼ, taikõs teisė́jas ʽsędzia pokojuʼ), 2. ʽzgodność, jednomyślnośćʼ 

(Vyras su moterim taikoj gyvena ʽMąż z żoną żyją w zgodzieʼ) — drw. wsteczny 

deprefigowany od sántaika ʽzgoda, pokójʼ (zob.). Paralele: sąnarỹs ⇒ narỹs; saváitė ⇒ vaĩtė. 

— Drw. taikùs ʽniekłótliwy, zgodny, spokojny, dobry; dogodny, wygodny; jasny, logicznyʼ, 

taikùs ruduõ ʽciepła jesieńʼ. 

 táikyti, táikau, táikiau 1. ʽgodzić w cel, celowaćʼ, 2. ʽdostosowywać, dopasowywać 

(buty, okulary)ʼ, 3. ʽstosować (wiedzę) w praktyceʼ, 4. ʽdostosowywać się do kogo, dogadzać 

komuʼ, 5. ʽszukać sposobności, czyhaćʼ — causativum z suf. -y- i SO taik- ⇐ tik-/tiek-, por. 

tìkti ʽbyć odpowiednim, pasować do czegoʼ, tiẽkti ʽpodawać, przygotowywaćʼ. War. táikinti, 

sutáikinti ʽpogodzićʼ. Akut wtórny, metatoniczny jak np. w gráižyti, náikyti (Derksen 1996, 

313). Co do apofonii por. kraipýti ⇐ krìpti; laikýti ⇐ lìkti. Zob. też LEW 1050n. Z innym 

sufiksem: táikstyti (zob.). — Cps. patáikyti ʽtrafić w cel, ugodzićʼ, pritáikyti ʽprzystosować, 

zastosować; dopasować, dorobić, np. kluczʼ. Refl. táikytis ʽcelować; przystosowywać się; 

trafiać się, zdarzać sięʼ, prisitáikyti ʽdostosować się; wycelowaćʼ. — Dawne prs. taikiu 

ukazuje się w SD w pisowni <teik->, por. inteikiu «czynię dość komu; dogadzam komu, 

gwoli czynię; kontentuię kogo; ugadzam komu». — W jęz. staropruskim do inf. *taikauti 

ʽstworzyć, schaffenʼ należy forma ptc. prt. act. taykowuns < *[taikavəns], użyta w zwrocie 

kas ast taykowuns dangon bha semmin ENCH ʽktóry stworzył niebo i ziemię, Schepffer 

himmels vnd der erdenʼ, zob. LAV 358, 362. — Nomina: įtaikùs ʽchętnie dogadzający, 

uczynnyʼ, núotaika ʽusposobienie, nastrój, humorʼ, nesutáikomas ʽnieprzejednany, zaciekłyʼ, 

pataikà ʽłaska, pobłażliwość, dogadzanie, pochlebstwoʼ, DP ʽlenistwoʼ, ⇒ pataikáuti (zob.), 

pataikū̃nas ʽpochlebca, lizus; leń, próżniakʼ (war. pateikū̃nas), DP ʽproznującyʼ (syn. 

pataikąs DP), sántaika (zob.), taikìklis ʽmuszka u wylotu lufy jako część przyrządu 

celowniczego, celownikʼ (por. rodìklis ⇐ ródyti), taiklùs ʽcelny, trafnyʼ, táikomasis 

ʽstosowany (o nauce, sztuce), praktycznyʼ. — SD z pisownią <ey> dla dyftongu ai 

(Skardžius, RR 4, 375n.): <inteyka> «dogodzenie; powolność; przysługa», <inteyktinay> 

«gmyśli» [ʽpo myśli, pomyślnieʼ], <neinteyka> «niedogoda», <pateyka> «prożnowanie; 

wakacya szkolna». 

 táikstyti, táikstau, táiksčiau 1. ʽcelowaćʼ, 2. ʽdobierać, dostosowywać co do czego tak, 

aby pasowało, dopasowywaćʼ, 3. ʽdogadzaćʼ, 4. ʽusuwać nieporozumieniaʼ, 5. 

ʽpowstrzymywać, zatrzymywaćʼ. Refl. táikstytis refl. 1. ʽszukać sposobności, szykować się; 

czaić się, czyhaćʼ, 2. ʽprzystawać na co, godzić się z czymśʼ, 3. ʽpowstrzymywać sięʼ — 

intensivum na -sty- w stosunku do táikyti (zob.). 

 táinioti, táinioju, táiniojau wsch.-lit. 1. ʽplątać, wikłać; motaćʼ, 2. ʽrozwijać nici z 

motkaʼ (Iš matko siūlus táinioja), 3. ʽtaszczyć, wciągać ciężar na góręʼ, atatáinioti 

ʽodwiązać, rozwiązać (splątane lejce), ištáinioti ʽrozplątać; rozwinąć nici z motka; skończyć 

robotęʼ (Visa valanda kamuojuos i negaliu to matkelio siūlų ištainiót ʽCałą godzinę męczę 

się i nie mogę tego motka nici rozplątaćʼ), sutáinioti ʽsplątaćʼ. War. tainióti. Analiza: tain̓ -o, 

iterativum z neoapofonicznym SP/SO tain̓ - od neopwk. tyn̓ - jak w týniau (zob. tìnti II). 

Paralele apofoniczne: páinioti ⇐ pýniau; skáinioti ⇐ skýniau; tráinioti ⇐ trýniau. Brak w ŽD 

i LEW. — Osnowny czasownik na SZ tin- przybrał w jęz. litewskim nowe znacz. ʽpuchnąćʼ, 

zob. tìnti II (por. też tiñklas ʽsiećʼ). Starszą semantykę utrzymuje łot. tinu, tît ʽnawijać nici na 

szpulkę; zawijać (niemowlę w pieluchę); skręcać papierosaʼ. — Stary SO tan-; tanióti (zob.). 

 taip jaũ adv. ʽtakże, tak teżʼ — połączenie przysłówka taĩp ʽtakʼ (GJL III, § 665) z ptk. 

jaũ (zob. jaũ II). 

 taisỹklė 2 p.a. ʽprawidło, regułaʼ, pl. taisỹklės f.pl. ʽprzepisy, zasady, normy, reguły 

(np. w grze)ʼ. SD taisyklė 1. «prawidło, liniał z drewna», 2. «węgielnica» [ʽliniał o dwu 
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ramionach złączonych pod kątem prostym, służący do oznaczania pionu i prostopadłościʼ, 

SW], taisyklė svaro SD «ięzyczek u szal» — nomen instrumenti na -kl- od neoosn. taisy- ⇐ 

taisýti (zob.). Znacz. etym. ʽto, co służy do prostowaniaʼ. Por. baidỹklė ⇐ baidýti; rodỹklė ⇐ 

ródyti (GJL II, § 233). — Drw. taisyklìngas ʽprawidłowy, trafny (wyraz), regularny (np. o 

rysach twarzy)ʼ.  

 taisýti, taisaũ, taisiaũ 1. ʽprostować, poprawiać (błędy, usterki), naprawiać, 

remontowaćʼ, 2. ʽgotować, szykować (posag, wesele, kolację)ʼ, 3. ʽubierać, stroić, zdobićʼ, 4. 

ʽbić, łupić, łoić skóręʼ (war. taisìnti). DP m.in. ʽwyprostować, rozciągnąć; sprawować, 

rządzićʼ. SD: taisyt «narychtować działo», taisau «prostuię co» (syn. tiesum darau), taisau 

plaukus «trafię włosy» — iterativum z suf. -y- i SO tais- ⇐ *tei̯s-, por. tiesiù, tiẽsti 

ʽprostowaćʼ (LEW 1051, ALEW 1069). Odpowiednik łot. tàisît ʽrobić, sporządzać, wykony-

waćʼ (tu brak czas. prymarnego). Paralele apofoniczne: gráižyti ⇐ gríežti; láidyti ⇐ léisti; 

sáikyti ⇐ síekti. Cps. aptaisýti ʽubrać; oprawić (książkę)ʼ, pot. ʽnabrać kogo, oszukaćʼ, 

įtaisýti ʽurządzić, sprawić, zaprowadzić; umieścićʼ, pataisýti ʽnaprawić, zreperować, 

poprawić usuwając usterki, polepszyć (smak, nastrój, samopoczucie, zdrowie); uleczyć, 

doprowadzić do zdrowia; posłać pościelʼ, pritaisýti ʽnaprawić, przymocować; nałożyć, 

napełnić (naczynia, słoje), przygotować, naszykować, zrobić; nagotować (jedzenia); 

przyprawić, zaprawić (potrawę)ʼ, sutaisýti stógą ʽnaprawić dachʼ, sutaisýti tẽšlą ʽzarobić 

ciastoʼ, užtaisýti ʽpoprawić, załatać; załadować, np. karabinʼ. Refl. taisýtis ʽzdrowieć, wracać 

do zdrowia; sprawić sobie, np. nowe ubranie; zanosić się (na deszcz, na mróz)ʼ, nusitaisýti 

ʽrozebrać sięʼ, pasitaisýti ʽwyleczyć się, np. ziołami, wyzdrowiećʼ (DP ʽpoprawić się, 

naprawić sięʼ). Por. łot. nùotàisît ʽskończyć, wykonać, umocować; powalać, zabrudzićʼ. — 

Od war. taisìnti urobiono iter. taisinė́ti ʽczęsto poprawiać, naprawiać, remontowaćʼ, 

pritaisinėti DP ʽprzyprawowaćʼ, pritaisinėju SD
1 «przyrządzam», refl. taisinė́tis ʽpoprawiać 

się – o zdrowiejącym człowiekuʼ. Por. łot. taisinât ʽkazać zrobić, dać do zrobienia; 

zaopatrzyć w co, wyposażyćʼ. — Nomina: ãptaisalas ʽokrycie, odzież; oprawa, oporzą-

dzenieʼ, SD «kortyna», ãptaisas ʽubranie, ozdoba, oprawaʼ, neatitaĩsomas ʽnie do naprawie-

niaʼ, nepataisomas SD «niekarny, niepoprawiony, niepoprawny», pãtaisas (zob.), príetaisas 

(zob.), ùžtaisas ʽładunek, nabójʼ. Por. łot. tàisns ʽrówny, gładki, prosty; słusznyʼ. — Neoosn. 

taisy-: taisyklà ʽzakład naprawczy; warsztat (szewski, krawiecki), taisỹklė (zob.), taĩsymas 

ʽpoprawianie, naprawa, remontʼ (SD «prostowanie»), taisýtojas DP ʽsprawca, rządcaʼ, 

pataisýtojas DP ʽnaprawcaʼ. 

 taižkius, -i ʽokazałyʼ: ten przymiotnik – ukazujący się w kilku XIX-wiecznych 

słownikach i w LEW 1051 – jest w istocie ghost-word. Pochodzi on z 4. wydania SD: 

<taiźkius> «okazały». Współczesny wydawca SD poprawia to na <raiźkus> i czyta raiškus, 

zob. s.v. réikšti. 

 tą̃kart adv. ʽtamtym razem, wówczas, wtedyʼ, np. Mes tą̃kart išvažiavom vėluodami 

ʽMy tamtym razem wyjechaliśmy z opóźnieniemʼ. Tą̃kart jis dar nebuvo mano vyras ʽWtedy 

on jeszcze nie był moim mężemʼ. Z apokopowania *tąk̃artą ⇐ tą̃ kart̃ą ʽtamtego razuʼ, acc. 

temporis do tàs kart̃as ʽten raz, tamten razʼ. Zob. kart̃as, tą̃syk. 

 tãkas 4 p.a. 1. ʽścieżka, dróżka, wąski pas ziemi wydeptany przez ludzi i zwierzętaʼ, 2. 

ʽchodnik do zaściełania podłogiʼ — może być interpretowane dwojako: 1° jako drw. 

sekundarny, sb. postverbale od *takyti, tj. zanikłego iteratywu na SO od tekù, tekė́ti ʽciec, 

biecʼ (por. cs. točiti ⇐ tekǫ, tešti), 2° jako nomen prymarne na SO tak- ⇐ tekù (jest to 

tradycyjne ujęcie). Taka dwuznaczność dotyczy również gãnas, nãras, vãdas itp. 

Odpowiedniki bsł.: łot. taks ʽścieżkaʼ; psł. *tokŭ: scs. tokŭ krŭve ʽkrwotokʼ, sch. tȏk, tȍk 

ʽbieg, przebieg; nurt, prądʼ, czes. tok ʽpłynięcie, tok, strumień; przebiegʼ, ros. istók ʽźródłoʼ, 

stpol. tok ʽnaczynie na płynyʼ, pol. gw. ʽkoryto, żłób; klepisko w stodoleʼ. Dotąd wywodzone 
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z pbsł. *tak-a- < pie. *toku̯-o-; znacz. etym. ʽruch płynu, cieczenieʼ ⇒ ʽścieżka utworzona 

przez spływającą wodęʼ (por. mław. taka- ʽbiegʼ). Zob. BSW 316n., LEW 1051n., ALEW 

1069. — Drw. patakiuĩ adv. ʽw tym kierunku, w którym biegnie ścieżkaʼ (Iš pradžių eik 

patakiuĩ, o paskui pasuksi į dešinę ʽNajpierw idź ścieżką, a potem skręcisz w prawoʼ), war. 

patakiuõ; takẽliai m.pl. ʽwzory wyszywaneʼ, tãkilas ʽkoło szlifierskie, toczydłoʼ, takìnas 

ʽścieżkaʼ, takỹnas ʽścieżeńkaʼ, takinỹs ʽkrążek tłuszczu na powierzchni zupy, oko na rosoleʼ, 

takùs ʽwartki, bystry (o potoku, rzeczce)ʼ, takì žievė ̃ ʽkora, która odstaje, którą łatwo się 

odłupujeʼ. — Formacje prefigowane: apýtaka ʽobieg, krążenieʼ, aptakà a. ãptaka 1. ʽropne 

zapalenie przypaznokciowej części palca ręki, tzw. zastrzałʼ (syn. paliepà), 2. ʽwrzód, 

czyrakʼ, 3. ʽwylew rzekiʼ (⇒ aptakùs ʽokrągły, korpulentnyʼ), ãttaka 1. ʽmiejsce zalewowe w 

zakolu rzeki, miejsce do kąpieli, do połowu rybʼ (por. zapoż. litewskie w błr. atóka ʽodnoga 

rzekiʼ, Urbutis, Balt V:1, 1969, 48 = Urbutis 2009, 354, Laučjute 137), 2. przest. ʽzatoka 

morskaʼ (n.rz. Ãtaka a. Atakà, Atekà), ãttakas ʽodnoga w rzeceʼ, ìštaka (zob.), į́taka ʽmiejsce, 

gdzie rzeka wpływa do jeziora; dopływ rzekiʼ, przen. ʽwpływ na cośʼ (⇒ įtakìngas ʽmający 

wpływ, wpływowyʼ), įt̃akas ʽdopływ, rzeczułkaʼ, SD: įtakas upės, etc. «vście gor, rzek, 

dzbana», ìštakas (zob.), núotaka (zob.), núotakas ʽzlewnia, dorzecze; ściek, kanałʼ, nuotakas 

nuog kalno SD «zbieżenie z gory» ⇐ nutekė́ti ʽspłynąć, zbiecʼ (⇒ nuotakùs ʽspadzisty, 

pochyłyʼ), patakà 1. ʽplama od zaciekania, zaciekʼ, 2. ʽkrwawa pręga pod skórą, 

wybroczyna, siniecʼ, patakaĩ m.pl. ʽsłabe piwo z drugiego spustuʼ (syn. pãtekos, pasčiū̃kai), 

pãtakas ʽwyciek, np. z dziurawego wiadra; kałuża; rozmokła droga; rynienka do spuszczania 

płynu (oskoły, piwa)ʼ (por. psł. *potokŭ ʽmała rzeczka, potokʼ, scs. potokŭ, ros. potók, pol. 

potok), pértakas ʽrzeczka płynąca przez bagno i łącząca dwa jezioraʼ, sántaka (zob.). — Cps. 

lãštakas (zob. lãšas), pìrmtakas ʽpoprzednik, zwiastunʼ (por. pirm̃ ʽprzedʼ; przypomina to 

scs. prědŭ-teča ʽpoprzednikʼ), pirmtakiaĩ m.pl. ʽnajlepsze, najmocniejsze piwoʼ, znacz. etym. 

ʽto, co najpierw wypływa, wypływa jako pierwszeʼ (syn. pirmãšakos, pirmãšokis), seilė́takis 

ʽślinotokʼ (por. séilės), takóskyra a. takóskira ʽrozdroże; dział wodnyʼ (por. skìrti), takšikỹs 

wulg. ʽten, kto wypróżnia się na ścieżce; ktoś nie utrzymujący porządku, niedbały, 

niechlujnyʼ (por. šìkti). Vb. denom. takáuti ʽchodzić ścieżkamiʼ, takavóti ʽchodzić 

rozglądając się, obserwującʼ, takúoti ʽchodzić, zajmując się jakąś pracą, krzątać się; (o 

kurach, gęsiach) wygniatać ścieżki w zbożu; tropić zwierza (o myśliwym)ʼ. — N.rz. Intakà, 

Iñtakas 7x, Prū̃dintakis. N.m. Ažùtakis, Minkštakiaĩ (*Minkšt-takiai), Ožtãkiai, Paištakiaĩ 

(por. Paiždagiaĩ), Pertãkas, Užtakaĩ.  

 takáuskas, takáuckas, -io 1 p.a. gw. ʽtaki jak trzeba, odpowiedni, należyty, porządnyʼ 

(Tokis takauskas vyras ʽTaki porządny człowiekʼ. Aš nerandu takáucko pagalio ʽNie 

znajduję odpowiedniego kijaʼ) — zapoż. ze stbłr. takovskij ʽtaki, tego rodzaju, takowyʼ (por. 

prodavati... sokiry, noži i inšie reči takovskie taxromъ, abo vъ tuzanъ 1552, HSBM). Zmiana 

sk > tsk (ck) ma paralele w padnãckos, plỹckas i põnckas. 

 takišỹs, -io 3 p.a., tãkišis, -io 1 p.a. żm. 1. ʽjaz, ruchomy płot upleciony z wikliny, 

którym zastawia się rzekę w celu połowu rybʼ, 2. ʽzapora spiętrzająca wodę przy młynie; 

młynówkaʼ — ze złożenia *tak-kišys przez degeminację; znacz. etym. ʽzatkanie toku wody; 

to, co do tego służyʼ. Dla I członu por. ìštakas, į́taka s.v. tãkas; dla członu II: kìšti ʽwpychać, 

wtykaćʼ. War. tãkišas, takišà, tãkišė oraz tãkiškis, tãkiškė. War. tãkišė zmienia się przez 

asymilację w tãšišė (Tašišę įdėjom į upę ʽJaz wstawiliśmy do rzekiʼ). War. metatetyczny: 

katìšius ʽmłynówkaʼ < takìšius. Inaczej LEW 1052 (w nawiązaniu do łot. tacis) oraz PKEŽ 4, 

181: ze zmianą *(i)s > *(i)š z pb. *takisas; rzekomy drw. na *-isa- od sb. *takas ʽpłynięcie, 

tokʼ (bez wskazania paraleli). — Odpowiednik łot. tacis ʽjaz na rzeceʼ (war. tace) wywodzi 

się zdaniem ME IV, 121 z *taciss < *tacisis. Podobnie stpr. takes EV ʽzapora spiętrzająca 

wodę przy młynie, Weer [Wehr]ʼ jest wyprowadzane z *takiss < pb. *takisas (por. 

Trautmann 1910, 444n., PKEŽ, l.c.). — N.rz. Takìšius, Takišėl̃ė, n. grobli Takišỹs, n. łąki 
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Tãkišiai. 

 taksė́ti, tàksi, taksė́jo 1. ʽbić, kołatać – o sercu, pulsieʼ, 2. ʽcykać, tykać – o zegarzeʼ, 3. 

ʽstukać, dudnićʼ — dwuznaczne: 1° czas. na -sė- od interi. tàk-tàk o biciu serca (Širdis tik-tak 

tak-tak duoda, tik kiloja ʽSerce tylko «tak-tak» bije, tylko coraz mocniejʼ) albo tàkš-tàkš ts. 

(*takš-sė-), 2° czas. na -ė- od interi. tàks-tàks o uderzaniu, np. po stole. Por. równoznaczne 

tiksė́ti, tvaksė́ti (GJL II, § 626). 

 talaknà, -õs/-os 4, 2 p.a. gw. 1. ʽpostna potrawa z mąki owsianej, na którą ziarna były 

zaparzane gorącą wodą i suszone przed mieleniem, tłoknoʼ (war. talãknas), 2. ʽmarny, 

wodnisty pokarm dla prosiąt a. cielątʼ, 3. przen. ʽrozjeżdżone rzadkie błocko na drodze, w 

którym pogrążają się wozyʼ — zapoż. ze stbłr. tolokno, por. błr. talaknó, -á n. Sekwencja lit. 

-ala- jak w balanà, kaladà i saladỹnos (zob. Būga, RR III, 758n., LEW 1053). — Vb. denom. 

talaknóti ʽbrnąć w błocie (o bydle)ʼ, išsitalaknóti ʽoblepić się błotem, gliną (o wozie)ʼ. 

 talalúoti, talalúoju, talalavaũ pot. 1. ʽpaplać, trzepać językiem, trajkotaćʼ, 2. ʽśpiewać 

piosenkę zwaną «talalinė», 3. ʽpodnosić krzyk, kłócić sięʼ, ištalalúoti m.in. ʽzbesztać, 

zwymyślać kogo; polecieć na pogaduszkiʼ, refl. susitalalúoti ʽzmoczyć się, zlać się (o 

dziecku)ʼ — czasownik utworzony od interi. talalái, talalaĩ, talalà o paplaniu, trajkotaniu 

(Suėjo trys bobos ir talalái perdien ʽZeszły się trzy baby i trajkoczą przez cały dzieńʼ). — 

War. z wymiany l/v: talavóti (por. tavam̃pyti ob. talam̃pyti. — Drw. talalìnė ʽkrótka piosenka 

ludowa o treści żartobliwej, satyrycznej lub sprośnejʼ, war. talaláika, talalaĩnė (-áinė), 

talaluškà (por. dainuškà). — Od osnowy talav-: talavõnė ʽpyskowanie, złorzeczenie, 

przeklinanieʼ, talavuškà ʽsprośna piosnkaʼ. 

 talam̃pyti, talam̃piju, talam̃pijau gw. 1. ʽszczekać, ujadaćʼ (syn. vampsė́ti), 2. ʽmówić 

głupstwa, gadać, paplaćʼ, 3. ʽo psie: chciwie chłeptaćʼ, 4. wulg. ʽchlać (wódkę, piwo)ʼ, 5. 

ʽubijać masłoʼ — czasownik utworzony od interi. talam̃p o uderzeniu, np. po plecach; też o 

ujadaniu, o paplaniu. War. bez -m-: talãpyti ʽpaplaćʼ. — War. z -v- na miejscu -l-: tavam̃pyti 

ʽmówić głupstwa, gadać, paplaćʼ (por. GJL I, § 461; brak w LEW). — War. ze zmianą mp > 

mb-: talam̃byti, -iju, -ijau ʽo psie: chciwie chłeptać; szczekaćʼ, atitalam̃byti ʽprzytaszczyć, 

np. worek kartofliʼ, drw. talambū̃nas ʽkto dużo pije, wypijaʼ. Z innym sufiksem: talam̃binti 

ʽbić, ubijać, zwł. śmietanę na masło; chciwie pić, chlaćʼ. 

 táldyti, táldau, táldžiau gw. ʽzmuszać do milczenia, uciszać, uspokajaćʼ — causativum 

z suf. -dy- i SO tal- do til- jak w intr. tìlti ʽmilknąćʼ (zob.). Różni się apofonią od liter. tìldyti. 

Por. skáldyti ⇐ skìlti; lámdyti ⇐ lìmti; tárdyti ⇐ tìrti. SO pokazuje też synonim z suf. -in-: 

tãlinti gw. ʽuspakajaćʼ (prisitãlinti ʽprzypodobać sięʼ). — War. ze zmianą ľ > j: tãjyti, -iju, -

ijau ʽuspokajaćʼ albo tãjinti (Buvo jau užpykęs, ale greitai vėl jį nutãjino ʽJuż się rozgniewał, 

ale szybko go uspokoiliʼ). Por. zmianę j > ľ w sienólis (s.v. sienójas). — Również w 

słowiańskim widać refleks SO, por. scs. utoliti ʽuspokoićʼ, sch. tòliti ʽuspokajać, uciszaćʼ, 

strus. toliti ʽzawstydzaćʼ, ros. utolítь ʽzaspokoićʼ, gw. tolítь, tólitь ʽmęczyćʼ, ukr. gw. tolýty 

ʽuciszać, tłumićʼ, stpol. tolić ʽobejmować ramionami, przygarniaćʼ (por. BSW 321, LEW 

1095, Boryś 653, s.v. tulić). To pozwala postulować praformę bsł. *talīti. Tu ewentualnie też 

het. talli- ʽprzyjemny, miłyʼ < pie. *tolH-i- (zob. Kloekhorst 818n.). 

 tãleris, -io 1 p.a. hist. ʽtalar, największa moneta srebrna rozpowszechniona w Europie 

od XV do XIX w.ʼ — zapoż. z nwn. Taler m. (⇐ śrdn. dāler, dalder, EWD 1409). Zob. też 

tolerius. 

 talkà 4 p.a. ʽwzajemna pomoc sąsiedzka w gospodarstwie, zwł. podczas pilnych prac 

polowych; poczęstunek dawany przy tej okazjiʼ — dewerbalne abstractum z suf. -ā- i SO 

talk- ⇐ telk-, por. telk̃ti m.in. ʽspraszać ludzi do wspólnej robotyʼ (zob.). Odpowiednik łot. 

tàlka ʽwzajemna pomoc sąsiedzka; poczęstunek wieczorny dla robotników sproszonych do 
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pracy przy żniwachʼ (war. m. talks). Prawdopodobnie wyraz odziedziczony wspólnie ze 

słowiańskim, por. BSW 322 (pbsł. *talkā- ʽwspólna pracaʼ), LEW 1053n., REW III, 116, 

Vaillant III, 164, Derksen 2008, 495 (pbsł. *tolkaʔ), Urbutis 2010, 289. Odpowiedniki psł. 

*tolka, *tolkŭ, *tolčiti ⇐ *telkti ʽgnieść, tłucʼ, por. bg. tlaká ʽwzajemna bezinteresowna 

pomoc w gospodarstwieʼ, też ʽpańszczyznaʼ, pol. tłoka ʽgromadna jednodniowa pomoc 

sąsiadowi przy żniwach, za poczęstunek i zabawę z muzyką i tańcamiʼ (SW), też tłuka ʽsprzęt 

zboża, owocówʼ (SW), obok tłok ʽstłoczony tłum ludzi, ścisk, natłok, ciżbaʼ, por. tłoczyć się 

ʽpchać się gromadnie, cisnąć sięʼ; ros. toloká ʽwspólna praca z udziałem sąsiadów; klepisko; 

pastwisko, wygonʼ, obok tólok, tolók ʽtłuczek do ubijania ziemiʼ, por. tolóčь, tolkú ʽtłuc, 

rozdrabniaćʼ, ukr. toločýty ʽdeptać, tratowaćʼ; słń. tlàk, tláka ʽubita ziemia; naciskʼ, czes. tlak 

ʽnacisk, ciśnienieʼ, por. czes. tlačit ʽcisnąć, naciskać, pchać, wygniataćʼ. Etymologicznym 

znaczeniem wyrazu lit. talkà było chyba ʽstłoczona gromada ludziʼ. NB. Odpowiedniki 

słowiańskie były przez część badaczy traktowane jako zapożyczenia z bałtyckiego 

(litewskiego), zob. przegląd literatury u Laučjute 23n. — Bałtyzmami są wyrazy fiń. tal(k)os 

ʽpoczęstunek dla uczestników tłokiʼ i est. gw. talos, gen.sg. talgo ʽbiesiada na zakończenie 

żniwʼ (por. LEW 1053n.). — Drw. talkės̃tė ʽtłokaʼ, talkės̃tos f.pl. ts. (neosuf. -ėst-, 

pochodzący z deverbatiwów, por. tekės̃tos), talkùs ʽchętnie idący na tłokę, chętny do 

pomocy, pomocnyʼ, talkiniñkas ʽuczestnik tłoki; wspólnik, pomocnikʼ (⇒ vb. denom. 

talkininkáuti ʽpomagać, wspieraćʼ). N.m. Talkiniñkai 2x. Odpowiednik stpr. tallokinikis EV 

ʽwolny kmieć, Vrier [der Freie]ʼ; PKEŽ 4, 182 poprawia to na <tallkinikis> i wyprowadza 

fonetycznie z pb. *talkinīkas. — Cps. lìntalkė ʽtłoka do rwania i międlenia lnuʼ (por. linaĩ). 

— Vb. denom. talk̃inti ʽiść na tłokę; pomagać w czym, przykładać do czego rękęʼ, war. 

talk̃yti, -iju, -ijau. Por. łot. nuotalcît ʽobić, wychłostaćʼ. 

 talõkas, -à 2 p.a. stlit., gw. 1. ʽdorosły, dojrzałyʼ (m.in. SD
1), 2. ʽgrubiańskiʼ. War. z 

wtórnym e: telõkas (por. tašlà > tešlà). — Sb. talõkas, -ė 1. ʽdorosły młodzieniec lub 

dziewczynaʼ (ŽD 133), SD talokas «dorosła córka», 2. ʽczłowiek rosły, postawnyʼ, 3. ʽktoś 

bezczelny, grubianinʼ. — Obok tego stlit. talokas ʽpannaʼ, por. padarosi kalnas aukštas ant 

kurio yra tas švenčiausias talokas DP 50540 ʽczyni się ta gora wysoka, nad ktorą iest ta 

naświętsza Pannaʼ. Bet tasai švenčiausias talokas arba merga, tur tokį titulą DP 50546 ʽLecz 

ta naświętsza Panna ma takowy tytułʼ. Ir ji buvo labai graži merga (gražumi taloku) ant 

veido BRB ʽI była ona bardzo ładną panną na twarzyʼ. Wyraz zupełnie izolowany. Zwraca 

uwagę brak śladów w antroponimii (wyjątkiem jest być może n.m. Tãlokiai w rej. Alytùs ⇐ 

*Talokis). Z sufiksem jak w gerõkas ʽdość dobryʼ ⇐ gẽras, od niezachowanej osnowy *ta-

la- ʽrosnący, dojrzewającyʼ. Pwk. tă- może przedstawiać intrabałtycki st. zanikowy do *tā- 

(neoapofonia *ā ⇒ *ă, por. plókščias : plàkti). Transponat ie. *teh2-. Por. st. pełny *tā- w gr. 

τᾶλις, -ιδος f. ʽdojrzała do zamążpójścia dziewczyna, dorosła dziewczynaʼ – zapewne drw. 

na -id- od adi. vb. *tā-lo- ʽdojrzałyʼ. GEW II, 850: «Może eolski wariant do τῆλις» [-εως f. 

bot. ʽkozieradka, Trigonellaʼ]. Zob. też LEW 1054 (brak w ALEW). Ostatnio Kabašinskaitė i 

Klingenschmitt (Balt XXXIX:1, 2004, 94n.) opowiedzieli się za powiązaniem talõkas z 

rzeczownikiem lit. atólas ʽpotraw, drugi pokos trawyʼ oraz słow. otava ts., mianowicie na 

podstawie hipotezy o pwk. pie. *teh2- ʽrosnąć aż do osiągnięcia dojrzałościʼ. 

 talóti, talója, talójo gw. ʽo lnie: leżeć w stanie rozesłanymʼ — vb. denominativum na -

o- od osnowy tal-, która prawdopodobnie miała znacz. ʽścielenie, słanie; posłanieʼ (por. 

pãtalas ʽpościel, posłanieʼ) i która była przybliżonym odpowiednikiem łot. tale ʽbielenie lnuʼ 

(⇒ vb. denom. talinât ʽbieleć – o lnie rozesłanym na łąceʼ). Bałtycki morfem tal- 

prawdopodobnie przedstawia sobą war. s-mobile do *stal-, SO od pbsł. *(s)tel- < pie. *(s)tel- 

ʽpostawić; rozłożyćʼ (IEW 1018n.). SE jest zaświadczony z jednej strony w słowiańskim, por. 

scs. posteljǫ, -stĭlati ʽposłać, rozesłaćʼ, słń. stéljem, stláti, ros. steljú, stlatь, czes. stelu, stlát, 

pol. posłać, usłać, zasłać, stpol. stłać ʽrozpościerać, płasko rozkładaćʼ, z drugiej strony w gr. 
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στέλλω ʽprzygotować, zaopatrzyć; odziać, ubrać; odesłać, posłaćʼ oraz goc. stilan ʽkraśćʼ 

(por. LIV
2 594; brak wzmianki o faktach bałtyckich). — SZ pbsł. *(s)til- < pie. *(s)tḷ-: por. 

wyżej scs. postĭlati. W bałtyckim należy tu łot. tilât, -ãju ʽleżeć w stanie rozesłanym – o lnie 

przygotowanym do bielenia, o sianie do suszeniaʼ (por. LEGR § 649), iztilât ʽrozesłać do 

bieleniaʼ, tilêt, -u a. -ẽju, -ẽju ʽleżeć rozesłanym do bielenia (o lnie, konopiach)ʼ, tilinât 

ʽrozściełać do bielenia; leżeć w stanie rozesłanymʼ. NB. Lit. tìlės należy do innego 

pierwiastka (zob.). 

 talpìnti, talpinù, talpinaũ (war. tálpinti, -inu, -inau) 1. ʽumieszczać w czym starając 

się, żeby się zmieściłoʼ, 2. ʽmieć dostateczną ilość miejscaʼ. Cps. įtalpìnti ʽwpychać, żeby 

wlazło, zmieściło się; dać komu pomieszczenie, dać komu miejsce, np. w szpitaluʼ, patalpìnti 

ʽpomieścić, zmieścić gdzie, w czym, ulokować na mieszkanieʼ, sutalpìnti ʽtak włożyć, żeby 

się zmieściło, zmieścić (np. na jednym wozie), umieścić wszystkich; dać miejsce do 

zamieszkaniaʼ — causativum z suf. -in- i SO talp- ⇐ telp-/tilp-, por. telpù, tilp̃ti ʽmieścić się 

gdzie, w czymʼ. Paralele: alsìnti ⇐ ils̃ti; gamìnti ⇐ gìmti; kankìnti ⇐ keñkti. War. na -y-: 

talpýti. Por. Būga, RR II, 634, LEW 1054 (s.v. talpà). — Postverbalia: į́talpa ʽpojemność, 

objętość; treść czegoʼ, patalpà ʽpomieszczenieʼ, talpà ʽpojemność; wolna przestrzeńʼ 

(wtórne telpà; por. łot. talpa ʽRaumʼ obok te̦lpa, zwykle pl. te̦lpas). — Od sb. °talpa 

pochodzą: talpùs, -ì ʽpojemny, mieszczący większą ilość czego (worek, wóz)ʼ, adv. talpiaũ: 

Susispáuskite, bùs talpiaũ ʽŚcieśnijcie się, będzie więcej miejsca (dla innych)ʼ; talpyklà 

ʽpojemnik, zbiornik zapasowy (np. wody)ʼ. Z neosuf. -nu- i -šnu-: : talpnùs, talpšnùs ʽktóry 

daje się zmieścić; taki, w którym można sporo zmieścić, pojemnyʼ (por. lipšnùs, vilgšnùs, ŽD 

225). — War. š-mobile: štalpà ʽpojemnośćʼ, ⇒ štalpnùs ʽpojemnyʼ, też o rzeczy, która 

mieszcząc się w czym, zajmuje mało miejsca. 

 tálžyti, tálžau, tálžiau (war. talžýti) pot. 1. ʽbić mocno, młócić, grzmocić; uderzać 

młotem (w kuźni)ʼ, 2. ʽchłostać, smagaćʼ, 3. ʽmiotać, rzucać (kamieniem)ʼ, 4. ʽrozlewać 

(mleko)ʼ, 5. ʽtłuc naczyniaʼ, 6. ʽszastać pieniędzmiʼ, 7. ʽstąpać, iść powoli po rozmiękłym, 

grząskim gruncie, człapaćʼ, 8. ʽjeść wielkimi kęsami, zachłannieʼ, cps. aptálžyti ʽwybić, obić, 

wychłostaćʼ (aptálžyti añtausius ʽspoliczkowaćʼ), ištálžyti ʽwychłostać; wypędzić, wypchnąć 

za drzwi, wyrzucić; zjeść (prędko, dużo), spałaszowaćʼ — iterativum z suf. -y- i SO talž- ⇐ 

telž-/tilž- /tulž-, zob. telž̃ti, tilž̃ti i tulž̃ti. Odpowiednik łot. tal̂zît2 ʽbić kijem, rąbać, grzmocić, 

trzaskaćʼ (talstît ʽuderzaćʼ < *talz-stī-). Paralele: žvalgýti ⇐ žvelgiù; glámžyti ⇐ glemžiù. 

Znacz. ʽuderzać, bićʼ itp. jest przenośne względem pierwotnego ʽgwałtownie i obficie padać 

(o ulewnym deszczu)ʼ. — Drw. talžùs ʽpodmokły, grząski; rozrzutnyʼ (⇒ tálžkė zob.). Vb. 

denom. tálžyti, -iju, -ijau ʽbrnąć przez błotoʼ, przen. ʽmówić bzdury, pleśćʼ. 

 tálžkė 1 p.a. gw. ʽpodmokła, błotnista łąkaʼ — derywat na -k- od adi. talžùs ʽpodmokły, 

grząskiʼ, co jest postverbale od tálžyti m.in. ʽstąpać po rozmiękłym, grząskim gruncieʼ. Co 

do sufiksu por. šliaũžkės : šliaužýti. 

 tamavóti, tamavóju, tamavójau gw. ʽzatykać; powściągać, powstrzymywać (konie)ʼ — 

wyabstrahowane z vb. cps. užtamavóti ʽzatamować bieg wody (rzeki); zapierać dech w 

piersiachʼ (refl. užsitamavóti ʽzatkać się, np. o kominie; opatulać się, okrywać się dla 

ochrony przed zimnem; dostać zatwardzenia stolcaʼ), co zapożyczone z pol. zatamować ʽstać 

się tamą, przeszkodą, utrudnić swobodne przejścieʼ (vb. denom. od tama ʽgrobla 

ubezpieczająca brzeg lub służąca do zatrzymania wodyʼ, zapoż. z śrwn. tam m. ʽgrobla, 

tamaʼ, por. nwn. Damm). Z innymi prvb.: nutamavóti ʽwetknąć co gdzie, zapodziaćʼ, 

patamavóti ʽponieść coś ciężkiegoʼ, sutamavóti ʽpojąć, zrozumiećʼ (Aš čia nieko 

nesutamavóju ʽJa tu niczego nie rozumiemʼ). 

 tamòžnė 2 p.a. gw. ʽkomora celnaʼ NDŽ — zapoż. z ros. tamóžnja, -i. War. tamožnà, 
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gen. tamõžnos. 

 tampýti, tampaũ, tampiaũ 1. ʽpociągać, rozciągać, wyciągaćʼ, 2. ʽpociągać za dójki, 

doićʼ, 3. ʽpociągać, obracać kamień w żarnachʼ, 4. ʽtargać za włosyʼ, 5. ʽz trudem podnosić, 

dźwigaćʼ, 6. ʽnaprawiać butyʼ, 7. ʽpowodować skurcze, konwulsjeʼ. Refl. tampýtis 

ʽprzeciągać się, prostować się wyciągając ręce, nogiʼ (syn. rą́žytis, raivýtis), też ʽwdzięczyć 

się, mizdrzyć się; wałęsać się, obijać się bez zajęcia; zadawać się z płcią przeciwnąʼ — 

iterativum z suf. -y- i SO tamp- ⇐ temp-, por. tem̃pti, -iù ʽciągnąć, naprężaćʼ. Odpowiednik 

łot. iztam̃pîtiês ʽrozciągać się (o ubraniu)ʼ : lit. išsitampýti, por. Karulis II, 398. Paralele: 

kramtýti ⇐ kremtù; kamšýti ⇐ kemšù. Zob. ALEW 1091. — Drw. į́tampa ʽnapięcieʼ (por. 

klampà ⇐ klampýti), od tego tamprà ʽsprężystość, elastycznośćʼ (⇒ tamprė ̃ ʽsprężynaʼ, 

tamprùs (zob.)), tampùs ʽdający się rozciągać, rozciągliwyʼ. — Neoosn. tampy-: tam̃pymas 

ʽrozciąganie; konwulsjeʼ.  

 tamprùs, -ì 4 p.a. 1. ʽsprężysty, elastyczny, jędrny (o piersi kobiecej)ʼ, 2. ʽniegiętki, 

niewiotkiʼ, 3. ʽo cieście: ciągliwyʼ, 4. ʽszczelnie, ściśle przylegający, opinający co, obcisły; o 

bucie: za ciasnyʼ, 5. ʽo drzwiach: trudno się domykającyʼ, 6. ʽo koniu: twardy w pysku, 

narowistyʼ, 7. ʽwytrzymały, wytrwały; uparty, zawzięty; mało pojętnyʼ, 8. ʽczuły, wrażliwyʼ. 

Odpowiednik łot. tamprs ʽtwardy (o drewnie, gruncie); ciasnyʼ. Analiza: tampr-ùs, adi. od 

abstr. tamprà ʽsprężystość, elastycznośćʼ ⇐ į́tampa ʽnapięcieʼ, zob. tampýti. Paralele: plėtrùs 

⇐ plėtrà; skėtrùs ⇐ skėtrà; tamsùs ⇐ tamsà. Segmentacja tamp-rùs (niby drw. dewerbalny 

od tem̃pti) w ŽD 300 i GJL II, § 74 ma tylko synchroniczne uzasadnienie. — War. ze zmianą 

mpr > mbr: tambrùs ʽsprężysty; ściśle przylegający – o nożycachʼ (por. kumprỹs > kumbrỹs; 

*kempras > kem̃bras). — Odpowiednik staropruski *tampr- tkwi w adv. per tēmprai ʽza 

drogoʼ, użytym w zdaniu as asmai... per tēmpran perdauns ENCH ʽza drogo sprzedałem, ich 

habe... zu thewr verkaufftʼ. Ten przysłówek przypomina stlit. <támprei> DP 17618 ʽtęgoʼ < 

tam̃priai m.in. ʽmocno, silnie, ściśleʼ. Treści ʽdrogiʼ i ʽmocnyʼ dadzą się chyba pogodzić. 

Wahanie pisowni między tamp- i temp- ma paralelę w stpr. nazwach osobowych Tamperbuth 

ob. Temperbucz oraz Tamppryn ob. Temprune (zob. Trautmann 1925, 103n.). 

 tamsà 4 p.a. ʽmrok, ciemnośćʼ (nuo tamsõs iki tamsõs ʽod zmierzchu do zmierzchuʼ), 

apýtamsa ʽmrok, ciemnośćʼ (war. apýtamsė m.in. SP), patámsa ts. (m.in. SP), war. patámsė 

— abstractum z suf. -ā-, utworzone od neoosn. tams-, która jest formą SO od neopwk. tims- 

(por. tim̃s-ras ʽciemnej barwyʼ). Źródłem neopwk. tims- było zanikłe prs. intr. *tim-sta ʽrobi 

się ciemnoʼ (inf. *timti), spokrewnione z łotewskim timst ts. (prt. tima, inf. timt). Paralele 

apofoniczne: karsà ⇐ kirs- (por. kirs̃ti); narsà ⇐ nirs- (por. nirs̃ti); gars̃as ⇐ girs- (por. 

išgirs̃ti)659. — Drugie źródło neoosnowy tams- można ewentualnie upatrywać w derywacji 

od neopwk. tems-, wyabstrahowanego z prs. intr. témsta ʽrobi się ciemno, zapada zmierzchʼ 

(inf. témti). Jednakże dla takiej derywacji nie widać paraleli w grupie strukturalnie 

podobnych czasowników (np. dvérti, gvérti, plérti). — Odpowiedniki łot. tumsa ʽzmierzch, 

mrokʼ i gw. timsa ts. (zob. Būga, RR II, 261) są abstraktami utworzonymi od 

neopierwiastków na SZ, odpowiednio tums- (prs. *tumsta) i tims- (prs. *timsta). O tym zob. 

s.v. témti. Rekonstrukcja sygmatycznego pwk. pie. *tem(H)-s-, proponowana w ALEW 1071, 

wydaje się mniej prawdopodobna. — Drw. apýtamsis ʽzmierzch, zmrokʼ, apýtamsiais adv. ʽo 

zmierzchu, o zmrokuʼ, tam̃sis ʽmrok, ciemnośćʼ (por. łot. tumsis ʽpóźny wieczór, nocʼ), 

 
659 Wynika z tego, że lit. tams- nie ma – pod względem słowotwórczym – nic wspólnego z pie. tematem na *-es-

/*-s-, ukazującym się w wed. támas- n. ʽzmrok, ciemnośćʼ, aw. təmah- ts. < pie. *témH-es-; por. drw. łac. 

temere adv. ʽna oślep, bez namysłu, przypadkiemʼ < *temesi < *témH-es-i (por. wed. támasi loc.sg. ʽw 

ciemnościʼ). Innego zdania są ŽD 310 (suf. *-sā-), BSW 322 i LEW 1080, s.v. témti. — Yamazaki, JIES 37, 

2009, 440n. doszukała się w tamsà zgoła refleksu pie. *tomH-seh2, rzekomo zakłóconego przez tzw. efekt de 

Saussureʼa. 
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tamsùs (zob.).  

 támsta 1 p.a. — forma grzecznościowa rodzaju wspólnego ʽPan, Paniʼ, używana z 

orzeczeniem o formie 2 os. sg., np. Kur támsta gyveni? ʽGdzie Pan/Pani mieszka?ʼ (dosł. 

ʽmieszkaszʼ). Pl. támstos ʽPaństwoʼ, np. Kur támstos važiuojate? ʽGdzie Państwo jadą?ʼ 

(dosł. ʽjedziecieʼ). Ar skanu támstom medus? ʽCzy smakuje Państwu miód?ʼ. Wywodzi się 

przez synkopę i ze stlit. tãmista, następnie przez skrócenie ī > i z tãmysta ʽtwoja miłośćʼ, to 

w końcu z uniwerbizacji zwrotu tàvo mýlista. Ten ostatni kalkował polski zwrot twoja miłość 

(GJL I, § 578, Mańczak 1977, 46n.). W paraleli do tego jęz. polski ma twamość z twoja 

miłość oraz waść z waszeć < waszmość < wasza miłość. Akut formy támsta jest 

uwarunkowany synkopowaniem wewnętrznej samogłoski nieakcentowanej, podobnie jak w 

formach pámšalas, kélnės i stáltiesė. — Formy anaforyzowane: tãmystasis (Buvau susitikęs 

su tãmystuoju ʽSpotkałem się [już] z Panemʼ), támstasis (Tamstasis tėvas ʽPański ojciecʼ). 

Zdrobnienia: tamstẽlis, tamstìkis.  

 tamsùs, -ì 4, 3 p.a. 1. ʽciemnyʼ, 2. ʽo oczach: niedowidząceʼ (Tam̃sios akys, laikraščio 

nepaskaitinėju ʽWzrok słaby, gazety nie mogę czytaćʼ), 3. przen. ʽo człowieku: 

niewykształcony, zacofanyʼ (Támsus byvo kraštas, biedni žmonys ʽKraj był zacofany, ludzie 

biedniʼ), 4. przen. ʽsmutny, ponuryʼ, 5. ʽciężki, biedny (o życiu)ʼ. War. stlit., gw. támsus 1 

p.a., m.in. w DP (zob. Skardžius 1935, 142) ma akut z wyrównania do prymarnego vb. témti 

(zob.). Analiza: tams- + -us, adi. od abstr. tamsà ʽmrok, ciemnośćʼ (zob.)660. Paralele: baisùs 

⇐ baisa, baĩsas; drąsùs ⇐ drąsà; garsùs ⇐ gars̃as. Zob. też tamprùs od tamprà. Odmienna 

analiza w ŽD 311, 464: tam- + -sus ⇐ témti; takie ujęcie stoi w sprzeczności z naturą -sus 

jako neosufiksu, ponieważ ten nie pociąga za sobą apofonii (SO). — Inne drw. od neoosn. 

tams-: tamsýbė ʽciemnośćʼ (por. aukštýbė, didýbė, senýbė), tamsinyčia KN ʽmroczne miejsce, 

piekłoʼ, tamsókas ʽciemnawyʼ (SD tumsokus «przyciemnieyßy»), tamsumà ʽciemność; 

ciemnota, nieuctwoʼ, tamsumas DP ʽciemnośćʼ, tamsuõlis ʽobskurant, analfabetaʼ, tam̃svas, 

tamsvùs ʽciemnawyʼ; tamsióji f. ʽciemnica, ciupaʼ ⇐ tamsì. Vb. denom. 1. tamsė́ti, -ja, -jo 

ʽstawać się ciemnym, ciemnieć, mroczniećʼ, 2. támsinti ʽzasłaniać światło, zaciemniaćʼ (war. 

tam̃sinti, tamsìnti), ažutumsinu SD
1 «zaciemniam», paliauju tumsint SD «odcimiam», 

užtámsinti DP ʽzacimniać, zaćmićʼ (⇒ užtamsinimas DP ʽzaćmienieʼ), tamsúoti ʽzaciemniaćʼ. 

 tą̃nakt adv. ʽtamtej nocyʼ — z apokopowania formy *tąñaktį ⇐ tą̃ nãktį, acc. temporis 

do tà naktìs ʽtamta nocʼ. Por. šią̃nakt, tą̃kart. 

 tãnas 4 p.a. 1. ʽopuchlina, obrzękʼ, 2. ʽpuchlina wodnaʼ — sb. postverbale od zanikłego 

intensivum na SO *tanyti ⇐ ten-/tin-, por. tenė́ti ʽścinać się, tężeć, zastygać, krzepnąćʼ, tìnti 

II ʽpuchnąć, brzęknąćʼ. Znacz. etym. n.act. ʽpuchnienieʼ. Paralele apofoniczne: gãnas, 

tvãnas. — Z innymi tematami: tãnės f.pl. ʽwysięk z ust umierającego lub umarłegoʼ, też o 

zwierzętach (syn. alm̃ės, šarvaĩ), taniaĩ a. tãniai m.pl. ʽropa z rany; wysięk z ust 

nieboszczykaʼ, tãnius a. taniùs 1. ʽobrzęk, opuchlinaʼ, 2. ʽropa z ranyʼ, tanùs ʽłatwo 

ścinający się, krzepnącyʼ. Nomina o palatalnej osnowie mogą pochodzić od tan̓ - jak w 

*taniau, prt. do *tanyti (por. rañkius ⇐ rankiaũ; valk̃ius ⇐ valkiaũ). Zob. też LEW 1056, 

ALEW 1071. 

 tañcius, -iaus 2 p.a. stlit., gw. ʽtaniecʼ — zapoż. ze stbłr. tanecъ, -nca, błr. tánec, -nca 

(⇐ pol. taniec, -ńca ⇐ śrwn. tanz, por. nwn. Tanz m.). Zob. też SLA 220, LEW 1056, POLŽ 

643. — War. z -nč̓ - na miejscu -nc̓ -: stlit. tančius BRB, tončius CHB, wsch.-lit. tuñčius (ZS 

59). — SD maršalka tunciaus, pirm kitų tunciui ejųs «marszałek taneczny, rey wodzący» 

[ʽmistrz ceremonii, prowadzący tańce, idący w pierwszej parzeʼ]. — Vb. denom. tanciavóti 

 
660 Abstrahując od odmiennej genezy segmentu -s-, można derywację lit. tamsà ⇒ tams-ù- porównać do wed. 

támas- abstr. ʽciemnośćʼ ⇒ tamas-á- adi. ʽciemnyʼ.  
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a. tancavóti ʽtańczyćʼ ⇐ pol. tańcować; SD attuncawoiu «odtańcować» (SLA 36). Prócz tego 

tancúoti ʽtańczyćʼ (m.in. CHB). Caus. tañcinti ʽbrać do tańcaʼ, ištañcinti ʽzatańczyć z 

wszystkimi kobietamiʼ, przen. ʽwywlec, wytaszczyć (pijanego); ukraśćʼ. 

 tañčės adv. gw. ʽwtedyʼ (Kaip nusuksiu kreivą sprandą, tañčės tu tylėsi! ʽJak [ci] 

skręcę [twój] krzywy kark, to wtedy będziesz milczał!ʼ) — zapoż. z pol. wtenczas, czyt. 

[fténčas], to ze zrostu wyrażenia w ten czas. Pożyczka uległa trzem zmianom: uproszczenie 

nagłosu, ten > tan oraz substytucja -čės za pol. -czas, mianowicie odpowiednio do brzmienia 

rutenizmu čės̃as ʽczasʼ (zob.). Zob. też anañčės. 

 tandùs, -ì 4 p.a. gw. 1. ʽsztywny, niegiętkiʼ, 2. ʽściśle przylegający, obcisły, ciasny, 

zwarty, ściśniętyʼ, 3. ʽpilny; bardzo oszczędnyʼ, 4. ʽleniwyʼ (SD tundus «gnuśny», syn. 

tingus). War. s-mobile: standùs a. stañdus ʽsztywny, mocny, gęsty, tęgi, sprężystyʼ (por. 

stangùs ob. tangùs) — prawdopodobnie drw. na -u- od abstr. *(s)tanda ʽsztywność, ścisłośćʼ 

vel sim. Por. bangùs ⇐ bangà; brandùs ⇐ brandà. Pwk. tand- można ująć jako SO od 

neopwk. *(s)tend-, który został wyabstrahowany z prs. na -d-, pb. *(s)ten-da 3 os. prs. 

ʽnapina, napręża, rozciągaʼ. Tego rodzaju formacja mogła być odpowiednikiem łac. tendō, -

ere ʽnapinam, naciągam, wyprężam, rozciągam; dążę, maszerujęʼ. Pie. *ten-/*tṇ- (LIV
2 626), 

por. wed. átan aor. ʽnaprężył, rozpostarłʼ, tanóti ʽrozpina, naprężaʼ (pie. *tṇ-néu̯-ti, por. gr. 

τανύται ʽnaprężaʼ), gr. τείνω ʽmocno ciągnąć, napinać, naciągać, rozpinaćʼ (pie. *ten-i̯e-), 

łac. teneō, -ēre ʽtrzymać, mocno trzymać, dzierżyć, posiadać, miećʼ (pie. *tṇ-h1i̯é-). 

Pokrewne formy bez segmentu -d- to tãnas, tenė́ti i tìnti II. Inaczej LEW 895: standùs może 

być wariantem sufiksalnym do stangùs, albo też formacją kalkującą nwn. standhaft m.in. 

ʽniewzruszony, nieugiętyʼ. Zob. też ALEW 1134. — Drw. tañdžiai ʽciasno, zwarcie, nie 

luźnoʼ. Vb. denom. tándautis ʽsprzeciwiać się, opierać sięʼ; war. s-mobile: standė́ti ʽtężeć, 

sztywnieć, twardnieć, tracić giętkośćʼ. NB. Niejasny pozostaje war. stundė́ti ʽo gipsie: tężeć, 

krzepnąćʼ (czy stund- to refleks SZ do *(s)tend-?). 

 tanióti, tanióju, taniójau ʽplątać, wikłać (nici, sznury, pasma)ʼ, aptanióti ʽowinąć, 

obwiązać szmatką (skaleczony palec)ʼ, ištanióti ʽrozplątać niciʼ, sutanióti ʽsplątać nici, 

sznuryʼ (Kad sutaniójai siūlus, tai pati i ištaniok! ʽJak splątałaś nici, to sama teraz 

rozplącz!ʼ). Refl. susitanióti: Virvės susitaniójo ʽSznury się splątałyʼ — iterativum z suf. -o- i 

SO tan̓ - jak w *taniau, prt. do zanikłego iter. *tanyti ⇐ SE *ten- ʽnapinać, naprężaćʼ (zob. 

tenė́ti i tìnti II). Sytuacja taka jak przy dagióti, marióti i važióti, gdzie palatalizowana osnowa 

wymaga założenia starszej formacji na -yti, prt. -iau, mianowicie *dagyti, *maryti (por. scs. 

umoriti) i *važyti (por. scs. voziti). Brak w ŽD i LEW. — Częstszy jest war. z wtórnym e: 

tenióti (por. typ bredžióti, nešióti), aptenióti ʽsplątać (nici); obwiązać (skaleczony palec)ʼ, 

refl. teniótis ʽplątać się pod nogamiʼ, atsitenióti ʽrozwiązać się (o sznurowadle)ʼ. — 

Neoapofonia tyn̓ - ⇒ tain̓ -: táinioti (zob.). 

 tánkus, -i 1 p.a., tankùs, -ì 3 p.a. 1. ʽczęstyʼ, 2. ʽzbity, ścisłyʼ, 3. ʽgęsty – o trawie, lesie, 

zasiewieʼ, šalis tunki žmonėmis SD «nasiadły kray» [ʽzasiedlony, zaludniony krajʼ, SPXVI], 

tánkūs plaukaĩ m.pl. ʽgęste włosyʼ, tánkios šùkos f.pl. ʽgęsty grzebieńʼ, adv. tánkiai ʽczęstoʼ, 

tunkiausiai SD «naczęściey» (syn. dažniausiai), tánku ʽgęsto (w lesie), ciasno (o przejściu)ʼ. 

Z uwagi na to, że sufigowanie -u- nie pociąga za sobą st. o jako charakterystyki 

apofonicznej, wypada sądzić, że tánkus powtarza wokalizm osnowy. Tą osnową jest albo 

nomen na SO *tanka ʽgęstnienie, tężenieʼ (por. tamsùs ⇐ tamsà; tandùs ⇐ *tanda), albo też 

vb. na SO *tankyti ʽgęstniećʼ albo ʽrobić gęstymʼ. Z porównawczego punktu widzenia 

sekwencja lit. -nk- wywodzi się najprawdopodobniej z *-mk- przez antycypacyjną asymilację 

*mk > *ŋk. Por. pwk. pie. *temk- ʽkrzepnąć, twardniećʼ (LIV
2 625), odzwierciedlony z jednej 

strony w het. tame(n)kzi ʽdołącza, przyczepia, przytulaʼ < pie. *tṃ-Vn-k-ti (Kloekhorst 825), 

z drugiej strony w sti. tanakti ʽściska, stłaczaʼ, ā́tanakti ʽsprawia, że gęstnieje, ścina sięʼ < 
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pie. *tṃ-ne-k-ti. Do tego nomina: śrir. técht ʽzakrzepły, stężałyʼ, stisl. þéttr ʽgęsty, ścisły, 

zwartyʼ, śrniderl. dichte, nwn. dicht ts. (z pgerm. *þinhtu- < *tenk-tu-, por. Kroonen 543). 

Wynika z tego rekonstrukcja nomen pb. *tank-a- < *tamk-a-, formacji na SO, która jest 

izolowana, nie mając obok siebie refleksów SE *temk- ani SZ *timk-/*tumk-. Inaczej IEW 

1068, który postulował pie. *ten-k- jako rozszerzenie elementarnego pwk. *ten- ʽrozciągać, 

napinaćʼ. LEW 1056 wahał się między przydziałem do *ten- jak w tìnti ʽpuchnąćʼ albo do 

*tek- jak w tèkti ʽprzypaść komu, dostać się komu w udzialeʼ. ALEW 1072 proponuje 

praformę *tonH-kó-, ale zaraz zaznacza, że nie ma dla niej oparcia porównawczego. — 

Odpowiednik psł. *tǫča < *tank-i̯ā- (znacz. etym. ʽgęsta, zbita masaʼ), por. scs. tǫča ʽdeszcz, 

ulewa; burza śnieżnaʼ, sch. tȕča ʽgrad, gradobicieʼ, ros. túča ʽchmuraʼ, ukr. túča ʽburzaʼ, 

głuż. tuča ʽchmura burzowaʼ, pol. tęcza ʽwielobarwny łuk, ukazujący się na niebie po burzyʼ 

(BSW 313). Por. goc. þeiƕo f. ʽgrzmot, piorunʼ < *tenk-u̯eh2- (Kroonen, l.c.). — Drw. 

tankėl̃is ʽgęste sito do przesiewania mąkiʼ, tankỹnė ʽgąszczʼ, tañkis ʽgęstość; gęste sito; 

matnia w sieciʼ, tankmė ̃ ʽgęstwina, gąszczʼ, tankùmas ʽgęstośćʼ (⇒ tankumýnas ʽgęstwina 

leśnaʼ, por. Retumynuose daugiau žolės, o tankumýnuose plika žemė ʽW rzadkim lesie więcej 

[jest] runa leśnego, a w gęstym [tylko] goła ziemiaʼ), cps. tánkrėtis ʽgęste sitoʼ (por. rėt̃is). 

Vb. denom. tankė́ti, -ja, -jo ʽgęstnieć, stawać się gęstszym, częstszymʼ, tánkinti ʽzgęszczać, 

ścieśniać, przyspieszaćʼ, patánkinti (miežiùs) ʽ(jęczmień) zasiać trochę za gęstoʼ. — Iter. 

tánkauti ʽchodzić gdzie stale, często kogo odwiedzać, często gdzie zaglądaćʼ może być kalką 

z pol. u-częszcz-ać ʽbywać gdzie. chodzić stale, często, regularnieʼ; war. tánkuoti, tánkinti. 

 tãpalis, -io 1 p.a. gw. ʽtopola, Populusʼ — zapoż. ze stbłr. topolь, por. błr. tópalь, -lja 

m., ros. tópolь. Z innymi zakończeniami, ale z taką samą pozycją akcentu: tãpalas, tòpalas, 

tõpalius, tópelis/tõpelis, tópilis/tòpilis, tópolis/tòpolis. — War. błr. tapólja, -li (stbłr. topolja) 

został zlitewszczony w formach gw. tapãlis/topãlis, topãlius, rzadkie topelė.̃ Por. SLA 220, 

ZS 57, LEW 572 (s.v. pẽplė). Rodzimą nazwą ʽtopoliʼ jest túopa (zob.). 

 tapàt stlit. ʽto samoʼ — pendant rodzaju nijakiego do tas pàts ʽten samʼ i ta patì ʽta 

samaʼ (dziś: taip pàt, taipàt ʽto samo, równieżʼ). Por. hasła tàs i pàts. — Od tapàt utworzono 

adi. tapatùs, -ì ʽtożsamy, identycznyʼ, od tego zaś sb. tapatýbė ʽtożsamośćʼ i vb. denom. 

sutapatė́ti ʽutożsamić sięʼ, tapãtinti ʽutożsamiać, identyfikowaćʼ (war. tãpdinti). 

 tapčãnas 2 p.a., tapčėñas LZŽ gw. ʽławaʼ — zapoż. z błr. tapčán, -á ʽprycza wsparta na 

kozłach; szeroka ławka pokojowa z oparciem na plecy; ława do prasowania bieliznyʼ (ĖSBM 

13, 220), ros. topčán, -á ʽpryczaʼ. War. zdysymilowany: kapčãnas. Pożyczka orientalna, por. 

tatar. tapčan ʽciężki, niezgrabny mebel używany do siedzenia lub jako łóżkoʼ, karaimskie 

tapčan (Krym) ʽpodłoga z ziemi lub gliny; deski położone na podłogę, pryczaʼ. Stąd też pol. 

dawne tapczan ʽprzykrycie na ziemię; miejsce podwyższone do siedzeniaʼ (Stachowski 

567n.), później ʽdeska szeroka a. ława do spania, łóżko w kordegardzie; pryczaʼ (SW VII, 

20).  

 tapelis, -io b.z.a. przest. ʽtaca na ofiary pieniężne zbierane w kościeleʼ (Litwa pruska) 

— zapoż. z prus.-niem. tōfel, por. nwn. Tafel f. (GL 141; brak w LEW). Zob. też tõbelis, 

tópelė i žakẽlis. 

 tãpinti, tãpinu, tãpinau gw. 1. ʽdeptać, miąćʼ, 2. ʽo kogucie: deptać zapładniając kuręʼ, 

3. ʽbrnąć przez błotoʼ. Z innymi sufiksami: tapénti ʽwyrównywać wierzch przez 

uklepywanie; deptać, tratować (zboże); ugniatać, ubijać glinę na klepisku; chodzić drobnym 

krokiem, dreptać; pracować chodząc, krzątać sięʼ, tãpyti ʽdreptaćʼ, tapnóti m.in. ʽstąpać 

ciężko, człapać, brnąć; tupać, przytupywaćʼ (zob.), tapóti a. tãpoti ʽiść wielkimi krokami po 

błocie; o bydle: robić kopytami dziury w błocie, tratowaćʼ, tapsénti ʽdreptaćʼ. Wydaje się, że 

wszystkie te formacje wywodzą się od wykrzykników, por. tàp tàp o dreptaniu, człapaniu, 
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tãp tãp o kroczeniu wielkimi krokami. Inaczej LEW 1057 (s.v. tapýti 2): do tapýti ʽmazać, 

malowaćʼ. Zob. też tipénti ⇐ interi. tìp tìp, tìpu tàpu. 

 tapýti, tapaũ, tapiaũ 1. ʽmazać, malować farbami; malować obrazyʼ, 2. ʽlepić z gliny, 

rzeźbić w glinieʼ, aptapýti ʽobmazać, oblepić, zalepić rozrzedzoną gliną (dziury w piecu, 

polepie)ʼ, aptapýti tẽšlą ʽdłońmi wygładzić ciasto tak, aby jego powierzchnia była gładkaʼ, 

ištapýti ʽwymalować, pomalować (ścianę, garnek z gliny)ʼ — iterativum z suf. -y- i SO tap- 

⇐ tep-, por. tepù, tèpti m.in. ʽmazać, smarowaćʼ. Paralele: sagýti ⇐ segù; šlakýti ⇐ šlekiù; 

taškýti ⇐ teškiù. — Postverbalia: iñtapas (į́tapas a. įt̃apas) ʽznamię na ciele, plama na skórze 

od urodzenia, pieprzykʼ (por. įtèpti ʽzabrudzić w jednym miejscuʼ), sántapa c. ʽniezguła, 

niedorajdaʼ (⇐ sutèpti), tapnà c. ʽnieudolny malarzʼ. — Neoosn. tap̓ - (⇐ tapiaũ): tapióti 

ʽbrudzić twarz; lepić w glinie, gipsieʼ (por. lasióti ob. lasýti; sagióti ob. sagýti). — Neoosn. 

tapy-: tapýba ʽmalarstwoʼ, tapýtojas ʽmalarzʼ. — N.m. Intapaĩ. N.rz. Iñtapas (Vanagas 131: 

do iñtapas ʽgłębia wodnaʼ). 

 tãpyti, tãpiju, tãpijau wsch.-lit. 1. ʽzanurzać w wodzie, topić, powodować, żeby coś 

poszło na dnoʼ, 2. ʽo występującej z brzegów rzece: zatapiać, zalewać łąki, polaʼ, 3. intr. ʽo 

deszczu: mocno, długo padaćʼ — pdg. zbudowano wokół formy 3 os. prs. tãpija ⇐ błr. 

tópicь ʽon topiʼ (tapícь, tapljú, tópiš, stbłr. topiti). War. tãpinti. Refl. tãpytis, tãpintis 1. 

ʽtopić się, tonąćʼ (Ratavokit, vaikas tãpijas ʽRatujcie, dziecko się topi!ʼ. Vis misliau, ai 

paskarsiu, ai pastãpysiu ʽWciąż myślałem, oj powieszę się, oj utopię sięʼ), 2. ʽmoczyć się w 

pościeliʼ. Por. błr. tópicca jako war. do tapícca (stbłr. topitisja, topitise). 

 tãpkos, -ų 2 p.a. f.pl. LZŽ ʽkapcie, pantofle domoweʼ — zapoż. z ros. tápki, -ok. 

 tapnóti, tapnóju, tapnójau 1. ʽuderzać lekko dłonią, klepać, spłaszczać bochenki chleba 

na łopacie; poklepywać po ramieniu, po plecachʼ, 2. ʽsmarować, packać, gryzmolićʼ, 3. 

ʽstąpać ciężko, człapać, brnąćʼ, 4. ʽtupać, przytupywaćʼ. Refl. tapnóties ʽwykonywać coś 

powoli, ale drobiazgowo, cackać sięʼ — czasownik na -no- od interi. tàpt o uderzeniu, 

upadnięciu, spadnięciu, tãp tàp o uderzaniu cepami na przemian przez dwóch młócących, tàp 

tàp o dreptaniu, człapaniu (por. tapóti). Paralela: taukšnóti ⇐ táukš, táukšt. LEW 1057 wiąże 

tapnóti z tapýti ʽmazać, smarowaćʼ (⇐ tèpti), co wydaje się niewiarygodne z uwagi na to, że 

derywaty na -no- nie uczestniczą w grze apofonii. — Z innym sufiksem: mólį tapýti ʽrównać 

glinę przez jej uklepywanie, ubijanieʼ. Zob. też tãpinti i tapšnóti. 

 tapšnóti, tapšnóju, tapšnójau ʽklepać, poklepywać, spłaszczać; wyrównywać grządkiʼ, 

tapšnóti per ̃ pẽtį ʽklepać po ramieniu, po plecachʼ — czasownik na -no- od interi. tàpš o 

klepnięciu, tápš o mocniejszym klepnięciu, o uderzeniu. Inna ewentualność: tapšnóti to 

odnowienie tap-nó-ti (zob.) za pomocą neosuf. -šno- (por. bėgšnóti, plakšnóti). — Drw. 

tapšė a. tapšis ʽdeska z nacięciami, służąca do wyrówywania słomy na strzeszeʼ (syn. 

plaktuvė,̃ strỹkas, stógdengtė, zob. LEEŽ 271). 

 tàpti, tampù (war. tanpù, tapstù), tapaũ (war. tapiaũ) ʽstać się; zdarzyć się, nadejść, 

nastąpić; trafić dokądʼ. SD tumpa kas «dzieie się co», tumpu vyru «mężnieię» (syn. 

vyriškystėn eimi), netikėliu tumpu «nikczemnieię» (syn. nykstu), SD
1 tirštu tumpu, staiuos 

«gęszczeię». Cps. atitàpti ʽodzyskać przytomność, przyjść do siebieʼ, pietàpti żm.: Po karo 

šis kraštas pỹtapė py Lietuvos ʽPo wojnie ten obszar został przyłączony do Litwyʼ, pritàpti 

ʽprzystosować się, przystać, dołączyć do innychʼ, sutàpti ʽzbiec się (w czasie), stać się 

podobnym, zgodnymʼ (mū́sų pãžiūros sutam̃pa ʽnasze poglądy są zgodneʼ). Odpowiednik 

łot. tapt, tùopu (*tampu), tapu ʽdotrzeć gdzieś; zdarzyć się, stać sięʼ, refl. taptiês ʽspotykać 

sięʼ. Zwraca uwagę brak form na SE i SZ; podobna sytuacja zachodzi przy vb. pràsti, ràkti i 

ràsti. Bez dobrej etymologii, zob. LEW 1057n., Karulis II, 375, ALEW 1072. — LIV
2 630, s.v. 

2. *tep- ʽschmieren; kleben bleibenʼ sugeruje pokrewieństwo tàpti z tèpti ʽmazać, 
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smarowaćʼ, mianowicie drogą przekształcenia pie. tematu perfecti *te-top-. O osnowie 

perfecti *tap- ʽist kleben gebliebenʼ myślał już Stang 1966, 347, Stang 1970, 76 oraz 185n. 

— Drw. patapė́ti ʽstać się, zostać kim, czymʼ, nomina: prietapùs ʽkto łatwo się 

przystosowujeʼ, prýtapa żm. ʽsposobność, okazjaʼ, tãpsmas neol. ʽpowstawanie, stawanie 

sięʼ, tapimas: Negirdėtas tapimas kūnu Dieva sūnaus PK 15213 ʽNiesłychane wcielenie 

Synaczka Bożegoʼ. 

 taránda 1 p.a. c. gw. ʽkto często i wiele mówi, gaduła, paplaʼ — ze zmiany *taranta 

przez perseweracyjną asymilacją nt > nd (por. kandãbyti < kantãpyti; rándas < *rantas). 

Najprawdopodobniej chodzi o zapożyczenie ros. tarantá c. ʽkto mówi szybko, ostro, 

obcesowoʼ (por. GJL II, § 451). Pożyczka została wciągnięta do rodziny czas. tart̃i 

ʽpowiedzieć, mówićʼ, po czym uległa resegmentacji jako tar- + -anda. Neosuf. -anda widać 

np. w balánda, skalánda, rakandà. — Od taránda pochodzi z jednej strony vb. denom. 

tarandúoti a. tàranduoti ʽpleść, paplaćʼ, też ʽwieźć z turkotem; nieść a. ciągnąć coś 

ciężkiego, niewygodnego, taszczyćʼ, z drugiej strony interi. tàrandu, tarandù o paplaniu, 

gadulstwie (Susieis, tai tik tàrandu tàrandu ant visų ʽJak się zejdą, to tylko t. t. [plotkują] o 

wszystkichʼ). 

 tarañkis, -io 2 p.a. gw. 1. ʽwielki owalny lub półowalny kosz do przenoszenia karmy 

dla zwierząt, siana, słomy, plewʼ (Tarañkio viena pusė išlenkta kaip krepšio, o antra lygi), 

war. tarañkė, 2. ʽklatka do przewożenia prosiątʼ, 3. ʽmiska, kubekʼ. War. trañkis ʽkoszʼ; z 

samogłoską i w pierwiastku: tirañkis, wsch.-lit. tiruñkis. (Dvylika tirunkių trupučių duonos SP 

II, 894 ʽDwanaście koszow ułomkow chlebaʼ). Bez dobrego objaśnienia, zob. LEW 1058. 

Może złożenie z II członem od rankà ʽrękaʼ. Człon początkowy niejasny: *tar? *tir? Czy 

jest to war. s-mobile do *star, *stir? Por. starìnti m.in. ʽciągnąć z trudem, taszczyćʼ. 

 tarbà 4 p.a. przest., gw. 1. ʽtorbaʼ, 2. ʽtorba na obrokʼ, 3. ʽtorba dziadowskaʼ (m.in. w 

SD
1 «kapsa») — zapoż. ze stbłr. torba, por. błr. tórba, -y, pol. torba (⇐ osman.-tur. torba 

ʽworek, woreczek, sakiewkaʼ ⇐ pers. tobra ʽtorba myśliwego; worek na obrok dla koniaʼ, 

zob. Stachowski 592, REW III, 123). Por. SLA 220, ZS 57, LEW 1059, ALEW 1072, POLŽ 

644n. War. terbà i tarbė,̃ terbė,̃ m. tarb̃as. Slawizmem jest też łot. tarb̃a ʽtorba na chleb; 

torba na obrok; torba myśliwska; tornisterʼ (ME IV, 132). — Drw. tarbinỹkas ʽżebrakʼ, 

tarbìnis ʽzwiązany z torbą żebraczą; obwieszony torbamiʼ (tarbìnis vaĩkas ʽdziecko 

żebrakaʼ), terbìnis ʽubogi, żyjący z jałmużnyʼ. Vb. denom. tarbė́ti ʽbyć źrebną – o klaczyʼ, 

parterb̃inti ʽprzyjść z trudem, niosąc coś ciężkiegoʼ. 

 tarčė stlit. ʽtarczaʼ: Taisykiat skydas ir tarčės BRB ʽSzykujcie tarcze. Rustet schilt vnd 

tartschenʼ — zapoż. ze stbłr. tarča ⇐ pol. tarcza (⇐ stczes. tarče ⇐ śrwn. tarsche, tartsche, 

tarze ⇐ stfranc. targe ʽmała tarczaʼ). Por. SLA 220, ALEW 1072, POLŽ 645n., Boryś 626n. — 

Drw. tarčnykas BRB lub tarčinykas BRB ʽgiermek noszący broń i tarczę, Waffentregerʼ: 

budową swą odwzorowuje stbłr. tarčnik ⇐ pol. tarcznik. 

 tárda 1 p.a. ʽptak brodzący drop, Otisʼ — przejęcie formy przymiotnikowej z terminu 

łacińskiego Otis tarda. Rodzima nazwa to eĩnis (zob.). 

 tárdyti, tárdau, tárdžiau 1. ʽbadać, przesłuchiwać w śledztwie; prowadzić śledztwoʼ, 2. 

ʽstroić (skrzypce)ʼ — iterativum z suf. -dy- i SO tar- ⇐ tir-, por. tìrti m.in. ʽbadać, 

dowiadywać sięʼ. Paralele: spárdyti ⇐ spìrti; tvardýti ⇐ tvérti. War. tárdinti. Brak apofonii 

w odpowiedniku łot. tird̃ît, tìrdît2 ʽpytać, badaćʼ ⇐ tirt. — Neoosn. tardy-: tárdymas 

ʽśledztwoʼ, tárdytojas ʽsędzia śledczyʼ (por. výkdytojas ⇐ výkdyti). 

 targavóti, targavóju, targavójau gw. 1. ʽsprzedawać towary, handlowaćʼ, 2. ʽtargować 

się, spierać się o cenęʼ (w tym znaczeniu też refl. targavótis), war. targ̃avoti — zapoż. ze 

stbłr. torgovati (targovati), por. błr. tarhavácь, tarhúju (ZS 57), por. pol. targować, -uję. — 
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Wsch.-lit. targùju, inf. targùiti bazuje na białoruskiej formie prs. na -uju, zob. ZS 114n. 

Paralela: andliùiti.  

 tarýba 1 p.a. ʽrada, komitetʼ661 — konkretyzowane abstractum na -ba od neoosn. tary- 

⇐ tarýtis ʽnaradzać sięʼ ⇐ tart̃is (zob.). Paralele: ganýba ⇐ ganýti; rašýba ob. pl.t. rašýbos 

⇐ rašýti (GJL II, § 382). — Drw. tarýbinis 1. ʽdotyczący radyʼ, 2. ʽradziecki, sowieckiʼ, 

Tarýbų Są́junga ʽZwiązek Radziecki, Związek Sowieckiʼ (por. są́junga). Vb. denom. 

tarybė́ti, -ju, -jau ʽrobić się sowieckim, nabierać cech sowieckichʼ. 

 tárka 1 p.a. 1. ʽtarka kuchenna, płytka blaszana z dziurkami o ostrych brzegach, na 

której trze się na miałko np. kartofle, buraki, marchewʼ (war. m. tárkas; war. z 

substytucyjnym o: torkà 2 p.a. LZŽ), 2. ʽblaszany przyrząd do prania bieliznyʼ (war. torkà 

LZŽ), 3. ʽnarzędzie do łuszczenia ziarna we młynieʼ — zapoż. z pol. tarka, -i (odpowiedmik 

ros. tërka, ukr. térka, błr. cërka, od psł. *terti, *tĭrǫ ʽtrzećʼ). Zob. LEW 1060, POLŽ 646, 

Boryś 627. Co do akutu por. zapoż. bárža, kámža, skárbas. — Drw. tarkaĩnis ʽplacek 

kartoflanyʼ, przen. ʽodzienie z grubego i brzydko utkanego materiałuʼ, tark̃iai a. tarkiaĩ m.pl. 

ʽtarte kartofle i potrawa z nichʼ, tárkos f.pl. ʽbura, naganaʼ (Gavau šiandie tárkos nuo 

direktoriaus ʽDostałem dziś burę od dyrektoraʼ). Vb. denom. tarkavóti a. tarkúoti ʽucierać na 

tarceʼ. 

 tarmė ̃4 p.a. SD 1. «język, mowa» (syn. žodis, kalba, žadas), 2. «powieść, dictum» [ʽto, 

co mówionoʼ], ypati tarmė «powieść znakomita, apopht[h]egma» [ʽsentencjaʼ]. Z prefiksem: 

ištarmė SD 1. «wyrzeczenie, wymowienie» (syn. ištarimas, ištartis, išžadas), 2. «wyrok 

zwierzchności» (syn. dekretas, įsakymas vyresnybės), pratarmė ̃ ʽprzedmowaʼ (neol.). Z 

innym tematem: tarmà ʽjęzyk, mowaʼ, SD «mowa» (syn. kalba, žadas), pritarma SD 

«poświadczanie» (syn. pritarimas) — dewerbalne formacje z suf. -m- od tar-, por. tart̃i ʽrzec, 

mówićʼ. Paralele: sakmė ̃a. sekmė ̃⇐ sèkti; gaišmà ⇐ gaĩšti. Trochę inaczej LEW 1060: «Mit 

m-Erweiterung zu der s.v.v. tarýti, tart̃i, tìrti genannten Familie». — Od XIX w. używa się 

wyrazu tarmė ̃ w znaczeniu terminologicznym: ʽnarzecze, gwara, dialektʼ, por. Kiekvienam 

lietuvinykui savoja tarmė labai brangi ʽDla każdego Litwina własna gwara jest czymś bardzo 

drogimʼ (Baranauskas). Pats aš esu rašomosios tarmės žmogus ʽSam jestem 

przedstawicielem gwary pisanejʼ (Jablonskis; mowa tu o gwarze, która stała się podstawą 

jęz. literackiego, pisanego). — Drw. tarmýbė a. tarmỹbė ʽwyraz gwarowy; osobliwość 

gwarowa, np. fonetycznaʼ (neol.), tarminiñkas ʽbadacz gwar, dialektologʼ (neol.), cps. 

tarmė́tyra ʽdialektologiaʼ (neol., por. tìrti). Vb. denom. tarmė́ti, tarmù, -ė́jau ʽpaplać – o 

kobietach; mamrotaćʼ (war. termė́ti).  

 tarñas 4 p.a., tárnas 3 p.a. 1. ʽsługa, służącyʼ, SD «sługa; pachołek za panem idący», 2. 

stlit. ʽniewolnikʼ, 3. stlit. ʽapostołʼ. Połączenia wyrazowe w SD: suderu tarnu kam būt 

«przystaię do pana służyć», Dievo tarnas «zakonnik», tarnas didžiūnų «dworzanin» (por. 

didžiū̃nas), tarnas miesto «sługa mieyski», vyresnybės tarnas «urzędowy sługa». Poza tym: 

mišių̃ tarñas ʽministrantʼ (por. mìšios). Pl. tarnaĩ 4 p.a. coll. ʽsłudzy, służącyʼ, SD 

«pacholstwo» [ʽgromada pachołków, orszak sługʼ]». Bez dobrej etymologii. Porównuje się z 

przymiotnikiem sti. táruṇa- ʽmłody, delikatny, wrażliwy, świeżyʼ < *téru-no- (synkopowane 

tarṇa- ʽmłode zwierzątʼ) oraz z gr. τέρυς ʽsłaby, miękkiʼ, τέρην ʽmiękki, delikatny, czułyʼ 

(*tér-en-), drw. od pwk. pie. *ter(ə)- ʽtrzećʼ (IEW 1070n., ALEW 1074), *terh1- ʽbohren, 

reibenʼ (LIV
2 632). Intonacja widoczna w war. tárnas zachęca do rekonstrukcji pb. *tār-na- < 

 
661 Por. nazwy organizacji politycznych: Lietùvių Tautõs Tarýba ʽRada Narodu Litewskiegoʼ – organizacja 

wszystkich ugrupowań litewskich, czynnych w Rosji po rewolucji lutowej 1917 r.; Lietuvõs Tarýba ʽRada 

Litwyʼ – wybrana przez Konferencję Litewską w Wilnie (18-22.IX.1917) – proklamowała 16.II.1918 r. 

niepodległe państwo litewskie.  
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*tar-ina- z pie. *torh1-ino-, gdzie akut jest objawem wzdłużenia zastępczego po 

synkopowaniu samogłoski -i- sufiksu. (Dla praformy z suf. spółgłoskowym, *torh1-no-, brak 

oparcia porównawczego). W tej sytuacji pl. tarnaĩ może pochodzić z reinterpretacji 3 p.a. na 

4 p.a. Podobną spekulację sformułowano wyżej w odniesieniu do bérnas m.in. ʽparobek, 

sługaʼ < pie. *bher-ino-. Zob. też LEW 1060n., gdzie referat starszych poglądów. — Drw. 

tarnáitė ʽsłużącaʼ, PK ʽsłużebnicaʼ (war. ternáitė), tarnáitis ʽsłużącyʼ, tarnalis ʽsługaʼ: 

tarnaliamus PK, tarnýba (zob.), tarnìkas DP ʽsłużkaʼ (por. typ brolikas ʽbratanekʼ), tarniukas 

SD «pacholę» (syn. vaikas), tarniukai kareivių m.pl. SD «ciurowie» [ʽsłudzy wojskowiʼ]. 

Cps. dievotarnystė SD «zakon, zakonny żywot» (por. diẽvas) – według Borowskiej 334 ma to 

być przekład ruskiego wyrazu bogo-služenije. Vb. denom. tarnáuti ʽbyć sługą, służyćʼ (war. 

ternáuti), SD tarnauju «nasługuię, posługuię komu», nusitarnáuti ʽsłużąc zbiedniećʼ, ⇒ 

tarnãvimas ʽsłużenie, służbaʼ, SD «nasługiwanie, posługa». 

 tarnýba 1 p.a. 1. ʽsłużba, praca za wynagrodzeniem na czyimś gospodarstwieʼ (stóti į 

tarnýbą ʽpójść na służbęʼ, eĩti tarnýbą ʽbyć na służbieʼ, atléisti iš tarnýbos ʽzwolnić ze 

służbyʼ), 2. ʽsłużba jako praca w urzędzie państwowymʼ (diplomãtinė tarnýba ʽsłużba 

dyplomatycznaʼ, slaptóji tarnýba ʽtajna służbaʼ), 3. ʽposada, stanowiskoʼ, 4. ʽbycie 

parobkiem, najemnym robotnikiem rolnymʼ, 5. ʽsłużba wojskowaʼ (Aš caro kareivis buvau, 

išvažiavau į tarnýbą ʽByłem carskim żołnierzem, wyjechałem na służbęʼ) — abstractum 

utworzone neosuf. -yb- od sb. tarñas ʽsługaʼ (zob.). Paralele: prekýba ⇐ prẽkė; piršlýbos ⇐ 

piršlỹs. — Drw. tarnýbinis ʽsłużbowyʼ.  

 tarp̃ praep. z gen. ʽmiędzy, wśródʼ (przest., gw. terp), np. Nekìšk pirš̃to tarp̃ dùrų ʽNie 

pchaj palca między drzwi!ʼ. Jiẽ tãriasi tarp̃ savę̃s ʽOni naradzają się między sobąʼ. Jis gyvena 

tarp menininkų ʽOn żyje wśród artystówʼ. Wywodzi się przez apokopę ze stlit. tarpu 

ʽmiędzyʼ. Chodzi tu o skostniałą formę instr.sg. do tárpas stlit. ʽśrodekʼ (zob.). Znacz. etym. 

przyimka ʽśrodkiemʼ ⇒ ʽmiędzy czymʼ. Z gwar wsch.-lit. notuje się war. terpù ʽmiędzyʼ, z 

wtórnym e i nowym akcentem. War. stlit. tarpa, tarpo (Bretkun). Osobno zob. złożenia s.v. 

tarpu°. — Również forma loc.sg. tárpe wchodzi w rolę przyimka, por. Jìs stóvi dùrų tárpe 

ʽOn stoi między drzwiamiʼ. Zob. GJL III, § 764, LEW 1061. — Łot. odpowiednik z s-mobile: 

star̂p praep. z acc. lub instr. ʽmiędzy, wśródʼ. Pochodzi z apokopowania trzech form: instr.sg. 

star̂pu, loc.sg. star̂pa lub stłot. ill.sg. starpan od star̂pa ʽZwischenraumʼ, por. LEGR § 572, 

LEW 1061. 

 tarpà 4 p.a., tárpa 1 p.a. 1. ʽwzrost, rośnięcie roślin i zwierzątʼ (Be lietaus nėra tarpõs 

ʽBez deszczu nic nie rośnieʼ. Į tarpą neeina javas ʽZboże nie rośnieʼ), 2. ʽurodzaj, obfitośćʼ, 

3. ʽodzyskiwanie zdrowia, zdrowienieʼ — rzeczownik postwerbalny od zanikłego czas. 

*tarpyti, por. ìškarpa ⇐ karpýti; apývarta ⇐ vartýti; várpa ⇐ varpýti. Czas. *tarpyti był 

iteratywem na SO do pb. *terp-/*tirp- (por. łot. tę̃rpa ʽsiła, moc, zdolnośćʼ, Jēgers 1966, 58), 

to z pie. *terp-/*tṛp- ʽsycić sięʼ (LIV
2 636). Por. wed. átṛpam aor. ʽnasyciłem sięʼ (⇒ tṛmpáti 

ʽsyci się, zaspokaja sięʼ), gr. τέρπομαι ʽnasycić się, mieć czego do syta, użyć do woliʼ, τέρπω 

act. ʽcieszyć, radować, weselić, sprawiać przyjemnośćʼ. — Drw. netarp̃ėlis ʽktoś małego 

wzrostu, ktoś słabyʼ, tarpùs ʽdobrze rosnący, rozwijający sięʼ (typ tamsà ⇒ tamsùs). Por. 

stpr. enterpen, enterpon adi. ʽpożyteczny, korzystny, nützlichʼ. Vb. denom. tarp̃ti, -stù, -aũ 

ʽdobrze, bujnie rosnąć, rozrastać się, rozwijać się, mocniećʼ, ištarp̃ti ʽpoprawić się, 

wyzdrowiećʼ (war. s-mobile: starp̃ti, zob. stirp̃ti). Por. stpr. enterpo ʽdaje pożytek, nütztʼ. — 

Zagadkowe są znaczenia wyrazu stlit. nẽtarpa DP c. 1. ʽczłowiek pełen złościʼ, por. Tokieg 

buvo ižg pradžios nẽtarpos Žydai, kurie... DP 2857 ʽTacyć byli naprzod złościwi Żydowie, 

ktorzy...ʼ, 2. ʽczłowiek niewdzięcznyʼ, por. Nes norint jisai yra dosnumi ir meilingu visiemus 

žmonėmus, norint piktiemus ir netarpomus DP 29822 ʽBo aczci on iest hoyny y dobrotliwy ku 

wszystkim ludziom, choć złym y niewdzięcznymʼ. Por. nomina w rodzaju neméigša, nẽpena 
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i nẽtikša. 

 tárpas 1 p.a., tarp̃as 4 p.a. 1. ʽprzestrzeń coś rozdzielająca, odstęp, przedziałʼ, 2. ʽczas 

trwania, okresʼ, 3. ʽprzedział, przęsło w stodole lub spichrzu, zasiek; odstęp między 

przęsłamiʼ, 4. ʽszczelina, dziura, otwórʼ, 5. ʽśrodowisko, grono ludziʼ (Anie savo tárpe šneka 

savo kalba ʽOni między sobą mówią swoim językiemʼ), 6. stlit. ʽśrodek, miejsce w środkuʼ. 

Adv. tuo tárpu ʽtymczasemʼ. War. s-mobile: gw. stárpas (por. starp̃ti ob. tarp̃ti). Łot. 

odpowiednik z s-mobile: star̂pa, star̂ps2 ʽodstęp, przedział; rozbrat, niesnaskiʼ. Formalnie 

biorąc, jest to drw. apofoniczny od pwk. terp-, por. terp̃ti ʽwsuwać, wciskać, wstawiaćʼ. Ale 

semantyczna strona tej derywacji pozostaje niewyjaśniona, więc i etymologia nie jest pewna. 

Zob. przegląd literatury w LEW 1061n. i ALEW 1075. Yamazaki, JIES 37, 2009, 446 uznaje 

znacz. ʽdziura, otwórʼ za najstarsze i na tej podstawie wiąże tárpas < *torh1-p- z pwk. pie. 

*terh1- ʽwiercić, trzećʼ (gr. τείρω, łac. terō, lit. tiriù). — Zapoż. litewskie w błr. gw. tarpá a. 

torp ʽzłożone zboże, słoma lub siano, często w formie czworobokuʼ, błr. liter. ʽsterta, stógʼ, 

pol. gw. torp, torpa ʽprzęsło w stodole, sąsiekʼ (zob. Rozwadowski 1961, 109, GJL I, § 92, 

Urbutis, Balt V:2, 1969, 153n. = Urbutis 2009, 388n., Laučjute 33n.). — War. térpė 

ʽprzedział, odstęp, przepust, otwór; przęsło w mościeʼ, stlit. ʽokres wakansu, nieobsadzenia 

jakiegoś stanowiskaʼ, por. terpė vyresnybės kokios SD «wakancya iakiego vrzędu», terpė 

karalystės SD «krolewska wakancya». — Inne drw. z formą pierwiastkową tarp-: betarp̃is 

ʽbezpośredniʼ (⇒ betarp̃iškas ts.), iñtarpas 1. ʽwstawka, wtrętʼ (⇐ įterp̃ti ʽwsunąć, wtrącićʼ), 

2. gram. ʽinfiksʼ, į́tarpais adv. ʽw wolnych chwilach, czasamiʼ, prótarpis ʽodstęp, odległość; 

przerwaʼ (⇒ prótarpiais adv. ʽczasem, od czasu do czasuʼ), tárpais adv. ʽczasamiʼ, tarpẽklis 

a. tárpeklis ʽwąwóz, parów, rozpadlina, cieśnina między ścianamiʼ (war. tarpẽkšlis), tárpijos 

f.pl. żm. ʽokres między starym i młodym księżycemʼ, war. tárpija (por. n.rz. Tárpija, 

Tárpijis), tarpìkas ʽprzęsło w stodoleʼ, tarpìklis ʽpodkładka, uszczelkaʼ, tarpìnis ʽpośredni, 

środkowyʼ, ⇒ tárpininkas I ʽskórzane wiązanie łączące bijak z dzierżakiem, tzw. gążwaʼ 

(syn. jungtùvas), tárpininkas II ʽten, kto pośredniczy, pośrednikʼ, SD tarpinykas 

«pośrzednik», tarpintojas «forytarz» [ʽpoplecznik, protektorʼ, SPXVI], tarp̃snis (neol.) ʽczas 

trwania, okres; stopień, etap, fazaʼ. Cps. savìtarpis ʽwzajemnośćʼ, por. sãvas (Jų savìtarpio 

santykiai tam žmogui nerūpėjo ʽIch wzajemne stosunki były temu człowiekowi obojętneʼ), ⇒ 

savìtarpyj(e) adv. ʽze sobą, między sobą (np. rozmawiać, kłócić się)ʼ. — Vb. denom. 

įsitárpinti ʽznaleźć dla siebie miejsce, pomieścić sięʼ, ištarpúoti ʽrozmieścić co (w miejscach 

niezajętych)ʼ. — N.m. Tarpùčiai 6x. 

 tarpìnti, tarpinù, tarpinaũ gw. ʽtopić, np. śnieg, tłuszcz, sadło na smalecʼ, zwykle z 

prvb. nu-, su- — causativum z suf. -in- i SO tarp- ⇐ tirp-, por. tirp̃ti II ʽtopnieć, tajaćʼ. 

Paralele: talpìnti ⇐ tilp̃ti; nartìnti ⇐ nirs̃ti. War. tarpýti. Brak apofonii w tirpìnti ʽtopić, 

rozpuszczaćʼ. — War. terpénti < *tarpenti, por. servénti < *sarventi; ternáuti < tarnáuti. — 

Z jęz. łotewskiego por. tārpenis 1. ʽ(ciepły) wiatr z południaʼ (powodujący m.in. wylęganie 

się robactwa)ʼ, 2. ʽwiatr z południowego zachoduʼ, tārpeņi m.pl. ʽpołudnieʼ. — Drw. 

nesutarpìnamas ʽnie dający się stopić; nie dający się rozpuścić, nierozpuszczalnyʼ, netarpùs 

ts. 

 tarpu°: Jest cały szereg złożeń nominalnych z członem początkowym tarpu°. 

Wywodzą się one ze zwrotów mających w swym składzie przyimek ʽmiędzyʼ, zob. tarp̃. Np. 

tarpùakis ʽprzestrzeń między oczamiʼ (gw. terpúokis, por. akìs), tarpùkalėdis (zob. Kalėd̃os), 

tarpùkaris neol. ʽokres międzywojennyʼ (por. kãras), tarpùkelė ʽprzestrzeń między drogamiʼ 

(por. kẽlias), tarpùkojis ʽkroczeʼ (por. kója), tarpùlangė ʽprzestrzeń między szybamiʼ (por. 

lángas), tarpùmiškė ʽpolana leśnaʼ (por. mìškas), tarpùpirštis ʽmiejsce między palcami, skóra 

między palcamiʼ (por. pirš̃tas), tarpùrietis ʽmiędzykroczeʼ (por. ríetas, ríetai), tarpùšakis 

(zob. šakà), tarpù.upis, tarpū́pis ʽłąka w zakręcie rzekiʼ (por. ùpė), tarpùvaldis neol. 
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ʽbezkrólewieʼ (por. valdžià), tarpùvartė ʽotwór we wrotach, w bramieʼ (por. vart̃ai). 

 tars̃i 1. adv. ʽjak gdybyʼ: Jūra nejuda, tarsi kažko laukia ʽMorze nie porusza się, jak 

gdyby na coś czekałoʼ. 2. ptk. porównawcza, np. Kaimas buvo tarsi išmiręs ʽWieś była jak 

wymarłaʼ. Eina sau linksmai, tarsi iš naujo gimę ʽIdą sobie wesoło jak nowo narodzeniʼ. 

Wyraz tars̃i jest skostniałą formą 2 os.sg. fut. tars̃i ʽpowieszʼ do tart̃i (zob.). Paralele: ràsi, 

tart̃um.  

 taršýti, taršaũ, taršiaũ ʽtrzepać, roztrzepywać, wstrząsać, potrząsać czym, targać, 

wichrzyć, czochrać (włosy, brodę); plątać; zanieczyszczać, kalaćʼ, przen. ʽjeść łapczywie, 

opychać sięʼ (por. pol. gw. wtrząchać ts.), ištaršýti ʽrozrzucić na strony, np. siano z kopkiʼ, 

pataršýti ʽroztrząsnąć, np. ściołkę w chlewie, oborzeʼ, sutaršýti ʽsplątać (nici), rozwichrzyć, 

rozczochrać, potargać; zaszkodzić, zepsuć, uszkodzić, zniszczyć; pokonać, zwyciężyć kogoʼ 

— intensivum z suf. -y- i SO tarš- ⇐ terš-, por. terš̃ti m.in. ʽzaśmiecać, zanieczyszczać, 

brudzićʼ (por. LEW 1063). Paralele: darkýti ⇐ derk̃ti; varžýti ⇐ verž̃ti. — Sb. postvb. 

pratarša b.z.a. ʽpłoń, miejsce, które nie pokrywa się lodemʼ (por. syn. praparšà ⇐ 

*praparšyti). 

 tarškė́ti, tárška (war. tarš̃ka, tarš̃kia), tarškė́jo 1. ʽturkotać – o wozie podskakującym 

na wybojach, też o międlicy, kołowrotkuʼ, 2. ʽbrzęczeć, terkotać, grzechotać, kołataćʼ, 3. 

ʽszybko mówić, trajkotać, paplaćʼ; tark̃šti, -iù, -iaũ ts. — czasowniki utworzone od wykrz. 

taršk/tarkš, tarkšt, tarš̃ku, tarškù – o turkocie, terkocie, war. táršku, tarš̃ku-barš̃ku, tarš̃ku-

patarš̃ku. Nawiązanie w łot. tarkš(ķ)êt ʽturkotać, kołataćʼ. Por. traškė́ti ʽtrzeszczećʼ ⇐ trakš, 

trakšt. Zdaniem LEW 1063, 1083 taršk- miałoby stać w apofonii do teršk-, zob. terškė́ti. Por. 

jeszcze dardė́ti, gragė́ti. — Drw. tárškinti 1. ʽpowodować brzęczenie, jazgot, turkotʼ, 2. 

ʽklekotać dziobemʼ, 3. ʽopukiwać (tułów chorego)ʼ, 4. ʽcoireʼ. Nomina: ìštarška c. ʽnieślubne 

dziecko, bękart; ktoś rozpieszczony, pieszczochʼ, tárška c. ʽpapla, gadułaʼ, tarš̃kalas 

ʽdrewniane a. blaszane brzękadło na szyi zwierząt domowych; kołatka nagonki myśliwskiejʼ, 

tarškỹnė c. ʽpaplaʼ (syn. pliauškỹnė, tauškỹnė), tarškùs ʽbrzęczący, terkoczący; hałaśliwy, 

gadatliwyʼ, tarškùtis ʽkołatka, grzechotkaʼ. 

 tart̃i, tariù (żm. tarù), tariaũ ʽrzec, powiedzieć; mówić; sądzić o czymʼ. Cps. aptart̃i 

ʽomówić; obmówićʼ, ažutariu SD
1 «oręduię; przyczyniam się; zastępuię» (syn. ažustoju), SD 

«przyczyniam się za kiem», įtart̃i ʽrzucić na kogo podejrzenie, podejrzewać, posądzać kogoʼ, 

ištart̃i ʽwymówić, wymawiaćʼ, ištariu SD «wymawiam słowo», nutart̃i ʽpostanowić, 

zdecydować, uchwalićʼ, DP ʽurągaćʼ, nutariu SD «osławiam kogo» [ʽprzynosić ujmę, 

zniesławiaćʼ, SPXVI], patart̃i ʽradzić, poradzić; powiedzieć, wypowiedzieć; nazywać co; 

śpiewać drugim głosem, wtórować; wstawić się za kimśʼ, patariu SD
1 «pobłażam» (syn. 

papiešiu), pratart̃i ʽwymówić, wypowiedziećʼ, pritart̃i ʽzgadzać się na co, popierać co; 

śpiewać drugim głosemʼ (Vienas užgieda, kiti prìtaria ʽJeden zaczyna, a reszta wtórujeʼ), 

ʽakompaniowaćʼ; pritariu SD «poświadczam, przyrzekam, przyzwalam na co» (nepritariu 

«nie przyzwalam na co», syn. nenoriu to), príeštarti (zob.), sutart̃i (zob.), užtart̃i ʽbronić 

kogo, ująć się za kimʼ (por. ažutariu). Refl. tart̃is 1. ʽradzić się; umawiać się co do 

warunków pracyʼ, 2. ʽudawaćʼ, 3. ʽsądzić o sobie, uważać sięʼ (Jis tariasi gerai darąs ʽOn 

uważa, że dobrze robiʼ), tariuosi SD
1 «domnimawam się» [ʽdomyślam się, przypuszczamʼ] 

(syn. gerbiuosi), «mniemam» (syn. regimisi, gerbiu), pasitart̃i ʽporadzić sięʼ, prasitart̃i 

ʽwygadać się, zdradzić się z czymś przez gadulstwoʼ. — Prs. tariù trzeba z uwagi na SO 

przyporządkować do iter. tarýti ʽmawiać, wymawiaćʼ (sutaryti DP ʽprzyzwolićʼ), czyli uznać 

pdg. tart̃i za quasiprymarny. Paralele: gram̃bti ob. grambýti; karš̃ti ob. *karšyti (káršinti) i 

laũpti ob. laupýti. — Etymologiczne zaszeregowanie pwk. lit. tar- pozostaje niepewne. 

Porównywano z het. taranzi 3 pl. ʽmówią, powiadająʼ < pie. *tr-énti od pwk. *ter- ʽmówićʼ 

(zob. LIV
2 630n., Kloekhorst 870n., ALEW 1078). Tymczasem LEW 1063, 1102 wstawiał ter- 



1890 

na prawach rękopisu 

w związek apofoniczny z tir- jak w tìrti ʽsprawdzać, próbowaćʼ. — Drw. werbalne: tãrauti 

ʽmówić, opowiadaćʼ, taráutis ʽradzić się, naradzać sięʼ, taravótis ts. (zob. też prieštaráuti), 

tárčioti ʽmówić półgłosem, szeptaćʼ, tardinė́ti: pritardinė́ti ʽprzytakiwaćʼ, tard̃inti 

ʽnamawiać, zachęcać do czegoʼ, įtard̃inti ʽwciągnąć kogo w rozmowęʼ, tardýti ʽwymawiaćʼ 

(Anys kitoniškai ištard̃o žodžius ʽOni inaczej wymawiają słowaʼ), įtarinė́ti ʽpomawiać kogo, 

podejrzewać kogoʼ, pritarinėti stlit. ʽwstawiać się za kimʼ, tarstýtis ʽradzić się, naradzać sięʼ, 

prt. tarsčiaũs, ⇒ neoosn. tarsč̓ -: társčioti ʽpodejrzewać, przypuszczać; próbowaćʼ (por. 

máusčioti, sámsčioti), susitárščioti ʽposprzeczać się, pokłócić sięʼ (syn. susižodžiúoti); 

neoosn. tarst-: társtelėti ʽpowiedzieć co krótko; wygadać się, zdradzić się z czymʼ. — Drw. 

nominalne: ãptaros f.pl. ʽzłorzeczenia, zaklęcia sprowadzające chorobęʼ, ištarmu adv. DP 

ʽwyraźnieʼ (por. ãpsukmu, pridùrmu), įt̃ariamas ʽpodejrzanyʼ, įtarlė ̃ ʽpodejrzenie; potwarz, 

oszczerstwoʼ, įtart̃inas ʽpodejrzanyʼ, įtartìs, -tiẽs f. ʽzarzut, skaza; okolicznośćʼ, įtarùs 

ʽpodejrzliwy, nieufnyʼ, netãriant adv. ʽnie mówiąc (już że)ʼ: prisakymas jo nevargus yra, 

netãriant nepatogus DP 30211 ʽprzykazanie jego nie jest trudne, nierzkąc niepodobneʼ; 

nuotartìs (zob.), patarìmas ʽporadaʼ (syn. tartìs), SD
1 patarimas «pobłażanie» (syn. 

papiešimas), patarlė ̃ ʽprzysłowieʼ, pértaras ʽpowiedzonko, porzekadłoʼ (syn. póžodis), 

prieštartė (zob. príeštarti), príetaras ʽprzesąd, zabobonʼ, pritarimas, pritarma SD 

«poświadczanie», prytarlė ̃ żm. ʽpowiedzonkoʼ, pritarma (zob. tarmė)̃, sántara (zob.), 

susitarìmas ʽuzgodnienie czego; umowaʼ, taránda (zob.), tarìkas ʽpośrednik w zawieraniu 

małżeństwa, swatʼ (⇒ tarikáuti ʽradzić komu małżeństwo z kim, swatać kogoʼ, zob. Urbutis 

2010, 68), tarìmas ʽwymawianieʼ, tarinỹs gram. ʽorzeczenieʼ, tarmė ̃ (zob.), tars̃ena ʽsposób 

wymowy, dykcjaʼ (war. társena), tartìs, -iẽs f. gram. ʽwymowa, wymawianie dźwięków 

mowyʼ, też ʽrada, poradaʼ (syn. patarìmas), tartùvės f.pl. ʽnaradyʼ, tarùlis ʽgaduła, paplaʼ. 

Por. stpr. tārin = [tárən] dat.sg. ʽgłosʼ w zdaniu Stankīsman kai tou assai klausiuns stesmu 

tārin twaiasei Gennan ENCH ʽGdy żeś usłuchał głosu żony swojej. Dieweil du hast gehorchet 

der Stimme deines Weibsʼ. Cps. daiktaras stlit. ʽhistorykʼ < *daikt-taras (por. dáiktas), 

víentara (zob.). — WSO *tār-: prietorỹs ʽpowiedzonkoʼ (por. lõbis ⇐ lãbas; skõnis ⇐ 

skanùs). Nawiązanie łot. târlât2 ʽgawędzić; pleść brednieʼ. — Brak jest litewskich form na 

SE *ter- i SZ *tir-. Odpowiednie refleksy łotewskie to terêt ʽgawędzić, paplaćʼ, terinât ʽdużo 

mówićʼ oraz tirât ʽmówić dużo i głośnoʼ, tir̂dît ʽprzesłuchiwać kogo; niepokoić, dręczyćʼ 

(znacz. etym. ʽzmuszać do mówieniaʼ, ME IV, 194), tirinât ʽwypytywaćʼ, tiŗât ʽwypytywać, 

pytając wymuszać na kim wiadomościʼ. — NB. Forma stpr. ettrāi ʽodpowiadają, sie 

antwortenʼ (inf. attrātwei) prawdopodobnie wywodzi się przez metatezę r i apokopę -a z prs. 

*et-tra-ja < *at-tar-ja. Lit. odpowiednikiem tej formy jest atìtaria m.in. ʽodpowiadająʼ, inf. 

atitart̃i (zob. LAV 131). Całkiem inaczej PKEŽ 1, 108n., który odtwarza inf. *at-rā-tvei w 

odpowiedniości do łot. rãt ʽganić, strofować, besztaćʼ, râtiês ʽkłócić sięʼ (por. lit. rojóti). Por. 

też Trautmann 1910, 305, BSW 314, LEW 1059, Schmalstieg 1974, 208. Zob. też teiráutis. 

 tartyčià 2 p.a., gen.sg. tartỹčios gw. 1. ʽtarcica, ręcznie piłowana deskaʼ, 2. ʽdeska, na 

której kładzie się nieboszczyka, maryʼ — zapoż. ze stbłr. XVI w. tartica (tarcica, tartiča, 

tertica, tercica), por. błr. gw. tarčýca, -y ʽszeroka deska; długa, szeroka i dość gruba deskaʼ 

⇐ pol. tarcica (od trzeć ʽpiłowaćʼ, tarty ʽpiłowanyʼ). Por. ĖSBM 13, 249, LEW 1064. Zob. też 

tartõkas. 

 tartõkas 2 p.a., tartókas 1 p.a. gw. ʽtartak, zakład do przecierania drewna na tarcicęʼ — 

zapoż. z błr. tarták, -á (zapoż. z pol.). — War. tart̃okas 3 p.a. ⇐ pol. tartak, -u, drw. ptc. 

pass. tarty ʽo drewnie: przetartyʼ (psł. *tṛtŭ, por. SE *terti ʽtrzećʼ). Por. SLA 101, LEW 1064, 

POLŽ 647. — War. z dysymilacją t-t-k > k-t-k: kartõkas (LD § 197); kertókas przest. ʽmłyn 

wodnyʼ – przez adideację do kertù ʽsiekę, tnę, rąbięʼ; tertõkas ⇐ błr. gw. terták. — N.m. 

Tartõkas 6x (Vanagas 341 notuje dwie rzeczki o takiej nazwie). Zob. też tartyčià. 
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 tart̃um, tartum̃ ʽniby, jakby, rzekomoʼ — partykuła osłabiająca dosłowność znaczenia 

wyrazu, któremu towarzyszy. Wywodzi się 1° przez zmianę miejsca akcentu i synkopę 

(kontrakcję?) z *tãrytum < tarýtum, 2° przez apokopę z formy 2 os.sg. condit. tarýtumei 

ʽrzekłbyś, powiedziałbyśʼ (starsze tarý-tum-bei) od tarýti ʽmawiać, wymawiaćʼ, iter. do tart̃i 

(zob.). Paralela: rastum̃. Por. LEW 1064, GJL III, § 671, LD § 731.  

 tàs, f. tà, n. taĩ — zaimek wskazujący ʽten, ta, toʼ (formy emfatyczne: tasja, tasja gi, 

tasjàg/tàsjag, tasjan, tasjaũ, tasjaũg). Odpowiedniki: łot. tas, tã, scs. tŭ, ta, to ʽten, ta, toʼ. 

Innowacjami są natomiast formy strus. totŭ, ros. tot < *tŭ-tŭ, stczes. tet < *tŭ-tŭ, jak też pol. 

czes. ten < *tŭ-nŭ. Nagłos t- w bsł. formach nominatiwu sg. jest wtórny. Odziedziczona była 

dwutematowość: nom. *so- : obl. *to-. Por. nominatiwy wed. sá m., sā́ f., tát n., gr. ὁ (ὁς) m., 

ἡ f. (dor. ἁ), τό n., goc. sa, sō, þata, < pie. *so m., *seh2 f., *tod n. Morfem *se- był 

alternantem apofonicznym *so-. Forma żeńska *sā wywodzi się z *sah2 < *se-h2. — Forma 

nijaka taĩ (Kas taĩ yrà? ʽCo to jest?ʼ) zawiera niejasny dyftong. Jej wzmocnioną postacią jest 

tataĩ (Kas tataĩ galė́tų bū́ti? ʽCo by to mogło być?ʼ), skrócone tàt. — Dla przypadków 

zależnych por. z masculinum formy sg. acc. tą̃ < *tó-m, gen.sg. tõ (forma ablatiwu *tād, która 

zastąpiła gen.sg. pie. *tó-so a. *tó-si̯o), dat.sg. tám ze stlit. tãmi przez apokopę (por. pie. *tós-

smōi̯), instr.sg. tuõ < *tō < pie. *tó-h1. — Odpowiedni do tàs przysłówek prymarny brzmi čià 

ʽtu, tutajʼ < *ti̯ā (por. čionaĩ, skrócone čiõn ʽtu, tutajʼ). — Pytajnym odpowiednikiem tàs jest 

kàs (zob.). 

 tą̃syk adv. ʽtamtym razem, wówczas, wtedyʼ, np. Tą̃syk tokių norėjo, kur lietuvių 

kalbos mokėjo ʽTamtym razem chcieli takich, co znają język litewskiʼ. Z apokopowania 

*tąs̃ykį ⇐ tą̃ sỹkį ʽtamtego razuʼ, acc. temporis do tàs sỹkis ʽten raz, tamten razʼ. Por. sỹkis, 

tą̃kart. 

 tąsýti, tąsaũ, tąsiaũ 1. ʽciągnąć (za włosy, za ogon), ciągać, wyciągać (gwoździe, 

garnki z pieca)ʼ, 2. ʽwlec, włóczyćʼ, 3. ʽciągnąć gwałtownie, targać, szarpaćʼ, 4. ʽz trudem 

nieść, taszczyćʼ, 5. ʽrozpościerać (płótno do bielenia na łące, na blechu)ʼ, 6. ʽciężko 

pracować, mordować sięʼ — iterativum z suf. -y- i SO tąs- < *tans- od pb. *tens-/*tins- < 

pie. *tens-/*tṇs-, zob. tę̃sti, tįs̃ti. Paralele: grąžýti ⇐ grę̃žti; spándyti ⇐ spę́sti; tampýti ⇐ 

tem̃pti. Transponat ie. *tons-éi̯e-, por. wed. tam̐sayethe ʽihr beide zerrtʼ (LIV
2 629, LEW 1065, 

1083, ALEW 1080). — Z innymi sufiksami: tą́slioti, tą́srioti, rzadko tąsóti/tą́soti. Por. łot. 

tuošâtiês, -ãjuôs ʽzwlekać z czym, ociągać sięʼ, tuôstîtiês ts. — Cps. patąsýti ʽpociągać, 

szarpać, tarmosićʼ, pértąsyti ʽprzenieść z trudem z miejsca na miejsce; zedrzeć odzieżʼ, 

sutąsýti ʽz trudem znieść w jedno miejsce, przytaszczyć (kamienie, drewno, worki)ʼ, užtąsýti 

ʽ(ciężary) zawlec gdzie; włócząc zamęczyćʼ (Šuniukas vištuką užtą̃sė ʽPiesek zamęczył 

kurkęʼ), impers. Užtą̃so rankas, su spragilais bekulant ʽGdy się młóci cepami, [to] zamierają 

(słabną) ręceʼ. Refl. tąsýtis ʽwłóczyć się, wałęsać się, prowadzać się (z dziewczętami); brać 

się za bary, mocować się, szarpać się; kłócić się; procesować sięʼ (Per sūdais tą̃sos ʽCiągają 

się po sądachʼ), tųsausi SD «morduię się, pracuię się» (syn. varginuosi, ilstu), išsitąsýti: 

išsitųsau SD «targam się, siły rwę; wysilam się» (syn. ižilstu), nusitąsýti ʽzmęczyć się 

noszeniem ciężarówʼ. — Nomina ze SO tąs-: patąsà c. ʽwłóczęgaʼ, tąsà ʽciąg dalszy (o 

drukowanym tekście)ʼ, tąsiùkas ʽgatunek śmietankowego cukierka o ciągliwej konsystencjiʼ, 

tąsrùs ʽdający się giąć, giętki (o drzewie, gałęzi); nie kruszący się (o chlebie); uparty, 

zawzięty, kłótliwyʼ, tąsùs ʽciągliwy, elastycznyʼ. — Neoosn. tąs̓ - (⇐ tąsiaũ): iter. tą́sioti 

ʽtąsytiʼ (por. lasióti ob. lasýti; bradžióti ob. bradýti). — Neoosn. tąsy-: tą̃symas ʽciąganieʼ, 

DP ʽtarganie, ciągnienie, pociąganieʼ, SD tųsymas «targanie», tąsỹnės f.pl. ʽzapasy, kłótnie, 

bójki; ciąganie się po sądachʼ.  

 tàskat ptk. stlit. ʽotoʼ (Motrišk taskat sūnus tava MŽ 4474 «Kobieto, oto syn twój»), 

war. taskategi — z uniwerbizacji zwrotu *tas-ka t(i), dosł. ʽten tu ci (dla ciebie)ʼ. Ptk. ka ʽtuʼ 
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nie ma etymologii. Por. użycie w Svotukai mažasis, daug taukų gavai? – Nė ka daugel, nė ka 

per mažai. Paralele: añskat, šìskat. — War. gw. z ptk. -ga-: gw. tàsga ʽotoʼ, tàsgat, tàsgatės, 

tàsgati, tàsgatis. 

 tašýti, tašaũ, tašiaũ ʽciosać, okrzesywać, wyrównywać siekierą, ociosywać (drzewo, 

kamień)ʼ. SD tašau «cieszę drzewo», aptašau «ociosuię» — iterativum z suf. -y- i SO taš- ⇐ 

*teš-, por. łot. test, tešu, tesu ʽociosywać belkę, wygładzać jąʼ. Brak prymarnego lit. *tešti, 

*tešiu, *tešiau. Paralele: tapýti ⇐ tèpti; tąsýti ⇐ tę̃sti; taškýti ⇐ tėk̃šti. Por. LEW 1065, 

Karulis II, 394n., ALEW 1080. — Łotewskie prs. na *-i̯a-, tešu, ma odpowiednik w 

słowiańskim, por. scs. tešǫ przy inf. tesati ʽociosywać, ścinać, rąbaćʼ, sch. tȅšem, tèsati, ros. 

tešú, tesátь, czes. tešu a. tesám, tesati, stpol. cieszę, ciesze, ciosać, pol. ciosam, ciosać (Būga, 

RR II, 627, BSW 319n., Boryś 83, ESJS 956). — Inf. scs. tesati, z wokalizmem wyrównanym 

do prs. tešǫ, wyparł starsze *tosati < pbsł. *taš-ā-, które miało wokalizm apofoniczny taki jak 

lit. taš-y-, a różniło się tylko sufiksem. Por. oboczność sufiksów *-ā- : *-ī- między 

czasownikami scs. rězati ʽrzezaćʼ : lit. rė́žyti ʽwyrzynaćʼ; lit. vartóti ʽużywaćʼ : vartýti 

ʽobracaćʼ; łot. nẽsât ʽnosićʼ (lit. nešióti) : scs. nositi ts. — Frq. z suf. -stī- i SO: łot. tastît, -u, 

-ĩju ʽociosywać drzewo z gałęzi; ostrzyć kółʼ < pb. *taš-stī-. — WSE *tēš-: łot. tēst, tešu a. 

tèšu, tèsu ʽociosywać, wygładzać, wyrównywaćʼ. — Pwk. pbsł. *teš- ʽobrabiać drewno a. 

kamieńʼ pochodzi z uproszczenia pbsł. *tetš- < pie. *tetḱ- ʽwytwarzać, wydawać, erzeugen, 

herstellenʼ (por. LIV
2 638). Wcześniej rekonstruowano tu pie. *teḱþ-, zob. IEW 1058. 

Refleksy ie.: wed. tā́ṣṭi ʽciosa, szykuje, tworzyʼ, 3 pl. tákṣati; tákṣan- ʽcieślaʼ : aw. tašan- 

ʽstwórcaʼ, gr. τέκτων, -ονος ʽobrabiający drzewo, cieśla, stolarz, budowniczyʼ. — Drw. 

słowiański na SE: psł. *tes-la, rcs. tesla ʽcieślica, σκέπαρνονʼ, ros. teslá ts. (tesló ʽtoporek 

ciesielskiʼ), czes. tesla ts., pol. gw. ciosła ʽżłobnia, narzędzie z zakrzywionym a. 

zaokrąglonym ostrzem do żłobienia drzewaʼ (SGP I, 237). Od tego drw. *tesl-ja: ukr. téslja 

ʽcieśla; narzędzie do żłobieniaʼ, błr. céslja ʽcieślaʼ, pol. cieśla. Suf. -l- pojawia się również w 

łot. teslis ʽcieślica, narzędzie do żłobieniaʼ, tēsele ʽrodzaj toporaʼ. — Drw. na SO taš-: 

tašinė́ti iter. ʽociosywaćʼ, nomina: neapsitãšėlis ʽnieokrzesaniec, osoba gburowata, 

ordynarnaʼ (por. nwn. unbehauen ʽnieokrzesanyʼ ⇐ behauen ʽociosaćʼ), tašà pot. ʽlanie, 

bicie, cięgiʼ, tãšas ʽkłoda, belka ociosana lub przepiłowana, dylʼ, tašẽlis ts., tašìklis ʽcieślica, 

strugʼ, tašinỹs ʽrzecz ociosana; siekiera ciesielskaʼ, tãškas II (zob.). Cps. akmentašỹs 

ʽkamieniarzʼ (do akmuõ ʽkamieńʼ; przypomina to złożenie stpol. cieszy-kamień ʽkamieniarz, 

lapicidaʼ, por. Bańkowski I, 187), tiltótašis ʽbelka mostowaʼ (por. tìltas). — Neoosn. tašy-: 

tašýtinis ʽciosany (o pniu, kamieniu)ʼ, tašýtuvas ʽcieślicaʼ. 

 tãškas I 4 p.a. 1. ʽkropka, cętkaʼ, przen. ʽpunkt (oparcia, wyjścia)ʼ, 2. ʽkroplaʼ, SD 

«kropka, kapka» (syn. lašelis), 3. gw. ʽbłoto, bagnoʼ. Dwuznaczne: albo nomen prymarne na 

SO tašk- ⇐ tešk- (por. teškiù ʽbryznąć, chlapnąćʼ) albo sb. postvb. do taškýti ʽpryskać, 

kropićʼ (tak LEW 1066). Podobna niejasność dotyczy syn. šlãkas. — Drw. tãškalas ʽsos z 

mleka, mąki i skwarek; spadająca kropla; rzecz nakrapianaʼ, <taßkieła> SD ʽkropidłoʼ < 

taškėlė, taškẽlis SD «kropka pisarska», taškinyčia SD «kropidlnica» [ʽnaczynie do wody 

święconejʼ, SPXVI]. Vb. denom. taškė́ti ʽściekać kroplamiʼ, taškúoti ʽrobić kropki, oznaczać; 

plamićʼ.  

 tãškas II 4 p.a. gw. 1. ʽogrodzenie ze ściętych nieokrzesanych drzew, ogrodzenie z 

gałęziʼ, 2. hist. ʽzapora obronna ze ściętych drzewʼ (por. pol. zasieka ⇐ zasiec ʽzaciąć, 

ściąćʼ) — rzeczownik postwerbalny na -kas od tašýti ʽciosać, ociosywaćʼ (por. LEW 1065; 

brak w ŽD). Podobna budowa: pleĩškas ⇐ pléišėti; tálžkė ⇐ tálžyti. Zob. też taškùs. — Vb. 

denom. taškúoti ʽstawiać ogrodzenie z nieokrzesanych drzew albo z żerdziʼ. 

 taškýti, taškaũ, taškiaũ ʽpryskać, kropić, rozpryskiwać, pluskaćʼ (dawne prs. taškiù, 

m.in. SD «kropię, pokrapiam»), aptaškau SD «kropię około», ažutaškyti SD «zapluskać co» 
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(syn. ažudrabstyti), ištaškýti ʽrozchlapywać, rozbryzgiwaćʼ, refl. apsitaškýti ʽochlapać sięʼ — 

iterativum z suf. -y- i SO tašk- ⇐ tešk-, por. teškiù, tėk̃šti ʽbryznąć, chlapnąćʼ. Paralele: 

draskýti ⇐ drėk̃sti; šlakýti ⇐ šlėk̃ti. — Z innym sufiksem: taškóti ʽbrnąć przez błoto, brodzić 

w błocieʼ. Nomina: pãtaškalas a. patãškalas (zob.), taškùs ʽrozmokły, grząski (o drodze po 

odwilży); nie liczący się z groszem, rozrzutnyʼ. Cps. myžaltãškė pot. ʽdół z płynną 

gnojówkąʼ (por. myžalaĩ), myžaltãškis, -ė ʽten, kto moczy się pod siebie, szczylʼ (por. 

myžalaĩ). — Neoosn. tašky-: pataškytas krosu SD «nakrapiany farbą» (syn. taškais margais 

pašlakytas, pažymėtas), taškỹlas SD «kropidło» (por. rūkỹlas ⇐ rūkýti, dažỹlai ⇐ dažýti), 

sutaškýdinti ʽpoplamić, np. ubranieʼ.  

 taškùs, -ì 4 p.a. 1. ʽdoskonały, wybornyʼ, 2. ʽdorodny, o zdrowym, ładnym wyglądzieʼ 

(taškùs výras, taškì mergà). Prawdopodobne wydaje się ujęcie LEW 1066, według którego 

taškùs to derywat na -k- od tašýti ʽciosać, ociosywaćʼ, przy czym jego znaczenie miało się 

ukształtować w syntagmie taškùs kirṽis ʽdoskonała siekieraʼ, pierwotnie ʽsiekiera 

dobra/wygodna do ciosaniaʼ. Por. plèpkus ⇐ plepė́ti; turs̃kus ⇐ tursóti. Pokrewny suf. -k- w 

tãškas II (zob.). 

 tatràs, -à 4 p.a. żm., zaimek wskazujący ʽten spośród dwóchʼ, np. Katras pirmas 

pribėgsiva, tatrám ir teks lazda ʽKtóry z dwóch przybiegnie pierwszy, temu przypadnie kijʼ. 

Forma tatràs stanowi pendant do zaimka pytajnego katràs ʽktóry z dwóch?ʼ, por. tàs do kàs; 

tóks do kóks itp. Zob. Fraenkel, Studi baltici 7, 1938-1940, 27, LEW 229, DŪNŽ 393. 

 taubà 4 p.a. c. 1. ʽczłowiek niespełna rozumu, półgłówekʼ, 2. ʽpłaksaʼ. War. taũbis, -ė. 

Niejasne. — Vb. denom. taubóti, -ju, -jau ʽpłakać, beczećʼ. 

 taukaĩ, -ų̃ 3 p.a., acc.pl. táukus m.pl. ʽtłuszcz zwierzęcy, sadło, łój, smalecʼ. SD: taukai 

«łoy; sadło; tłuste», taukai tirpinti «smalec», taukais tepu «łoię, łoiem smaruię», taukais 

pateptas «smalcony», spirgintus taukus įlieti «zaskwarzyć co». Odpowiedniki bsł.: łot. tàuki 

m.pl. ʽtłuszczʼ, stpr. taukis EV ʽsmalec, Smalcz [Schmalz]ʼ oraz psł. *tukŭ, por. scs. tukŭ 

ʽστέαρʼ, bg. tuk ʽoka tłuszczu na zupieʼ, ros. tuk, -a ʽnawóz mineralnyʼ (przest. ʽtłuszczʼ), 

błr. tuk ʽwytopiony tłuszcz, zwł. z sadłaʼ, czes. tuk ʽtłuszcz, szpik kostnyʼ, stpol. tuk ʽtłuszcz 

zwierzęcy i roślinny, tłuszcz wytopionyʼ, pol. tuk ʽszpik z kości wołowejʼ. Zob. BSW 314, 

LEW 1066, ALEW 1081, REW III, 159, Boryś 652n. Pbsł. *tau̯k- przedstawia alternant na SO 

do tuk- ⇐ pie. *teu̯k-/*tu̯ek-. — SZ tuk-: tùkti I, tunkù ʽtyć, obrastać tłuszczemʼ (zob.). 

Osobno zob. tùkas. — Kroonen 540 zestawia taukaĩ z germańską nazwą ʽuda, thighʼ (stisl. 

þjó, stang. þēoh, stfryz. thiāch, stwn. dioh < pgerm. *þeuha- n. < *pie. *teuHk-o-) i 

rekonstruuje praformę *touHk-o-. Do tego refleks SZ w celtyckim: stir. tón f. ʽpośladek, 

tyłekʼ, śrwalij. tin f.m. ʽtyłek, dupaʼ < *tuHk-neh2-. — Drw. ãptaukiai m.pl. ʽtłuszcz gorszej 

jakościʼ, taũkinas (zob.), taukìnė žvãkė ʽświeca łojowaʼ, taũkius ʽkto lubi tłusto zjeść; ktoś 

uwalany w tłuszczu; kto w domu rozporządza tłuszczem, wydaje tłuszcz ze spiżarniʼ, przen. 

ʽktoś otyłyʼ, taukrà ʽtłustość ziemi, żyznośćʼ (por. sufiks w kauprà, sausrà), taukùs ʽbujny, 

dorodny, plenny; tłustyʼ (łot. tàuks ʽtłustyʼ), ⇒ taũkiai a. taukiaĩ adv. ʽbujnieʼ. Cps. 

žárnataukiai m.pl. ʽtłuszcz przy kiszkachʼ (por. žárnos), žą̃staukiai m.pl. ʽgęsi tłuszczʼ (por. 

žąsìs). — Vb. denom. 1. taũkinti ʽsmarować tłuszczem (patelnię, cholewy)ʼ — ma paralelę w 

psł. *tučiti ʽpowodować tycie, robić tłustymʼ, sch. tučiti, ukr. túčyty, pol. tuczyć (czes. tučit 

ʽstawać się tłustymʼ), 2. taukúoti ʽsmarować tłuszczem, natłuszczać, walać tłuszczemʼ, 

taukuotas SD «łoiowaty» (syn. taukais inteptas). Por. łot. taucêt, -ẽju ʽtłuściećʼ. Osobno zob. 

taũkti. 

 táukinas -à 3 p.a., taũkinas 3 p.a. ʽuwalany w tłuszczu, zatłuszczonyʼ — analiza: tauk-

in-, drw. od sb. taukaĩ ʽtłuszcz zwierzęcyʼ (zob.). Ma odpowiednik słowotwórczy w psł. 

*tučĭnŭ ʽtuczny, zawierający w sobie tłuszcz, tłustyʼ, por. sch. tȕčan, słń. túčεn, ros. túčnyj, 
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czes. tučný; stpol. tuczny ʽskładający się z rzeczy tłustych, urodzajny; sytny, posilnyʼ, pol. 

ʽobfitujący w mięso i tłuszczʼ. — Drw. taukìnė a. taukinė ̃1. ʽtłuszcz otaczający wnętrzności, 

sadłoʼ, 2. ʽnaczynie do przechowywania tłuszczuʼ.  

 taũkšti, tauškiù, tauškiaũ 1. ʽstukaćʼ, 2. ʽtrzaskać batemʼ, 3. przen. ʽpaplać, trajkotaćʼ 

— czasownik utworzony od interi. táukš, taũkš a. táukšt, taũkšt o odgłosie stuknięcia, 

uderzenia, np. młotkiem. Por. kriaũkšti ⇐ kriaũkšt; tėk̃šti ⇐ tėk̃št; tríekšti ⇐ tríekš. — Drw. 

táukščioti ʽpostukiwać, chwilami głośno coś robićʼ, taukšė́ti, táukšiu a. taukšiù (3 os. táukši, 

taũkši), -ė́jau ʽstukać, postukiwaćʼ (SD taukšiu, tauškenu dantimis «kłapam zęboma»), 

taukšnóti ʽpostukiwać młotkiem, dziobem, nogamiʼ (ŽD 511: *taušk-no-), táukštelėti 

ʽstuknąć, zdzielić; klepnąć po plecach; trzasnąć drzwiamiʼ. — Osnowa taušk-V: tauškė́ti 

ʽstukać, postukiwać; trzaskać; paplać, trajkotaćʼ, táuškinti ʽpostukiwaćʼ. Postverbalia: 

patáuška c. ʽgadułaʼ, taukšlỹs ʽpaplaʼ, taũškalas ʽpaplanina; ten, co paplaʼ (⇒ tauškãlius 

ʽpaplaʼ ⇒ tauškaliúoti ʽpaplaćʼ), tauškesỹs ʽpostukiwanieʼ, tauškỹnė c. ʽpaplaʼ (syn. pleškỹnė, 

pliauškỹnė, tarškỹnė), tauškùs ʽkto mówi wiele i bez potrzebyʼ (⇒ tauškùtis ts.). 

 taũkti, taũkia, taũkė lub taũkti, taũksta, taũko gw. ʽdobrze rosnąć, bujnie się rozwijać 

(o zwierzętach domowych, uprawach, drzewach)ʼ — vb. denominativum od przym. taukùs 

ʽbujny, dorodny, plenny; tłustyʼ (znacz. etym. ʽnabierający ciała, objętościʼ). Zob. też taukaĩ 

i táukinas. 

 taulì adv. gw. ʽdalekoʼ (ZTŽ) — wariant przysłówka tolì (zob.), z dyftongiem au 

niejasnego pochodzenia. Por. Aš mečiau akmenį taulì, o anas dar taulèst ʽJa rzuciłem 

kamieniem daleko, a on jeszcze dalejʼ. — Drw. taulùs ʽdaleki, odległyʼ (Yra artesnis ir 

taulèsnis kelias ʽJest krótsza i dłuższa drogaʼ), taulitkaĩ adv.: Lydõn mùmi taulitkaĩ ʽDo Lidy 

[jest] nam dość dalekoʼ. 

 taupýti, taupaũ, taupiaũ 1. ʽoszczędzać, zbierać, ciułać pieniądzeʼ, 2. ʽstarać się, by 

niewiele zużyć; używać po trochu, tak by zostało na późniejʼ, 3. ʽoszczędzać siły (o 

człowieku, koniu)ʼ, 4. ʽdoglądać choregoʼ, 5. lū́pas taupýti ʽzaciskać ustaʼ, 6. sutaupýti 

ʽzebrać plon, zwieźć zboże do stodołyʼ, refl. susitaupýti ʽzaoszczędzić sobieʼ. Odpowiednik 

łot. taũpît, -u, -ĩju ʽoszczędzać, odkładaćʼ. Jest też lit. war. z al na miejscu au: talpýti (Talp̃ė 

talp̃ė tuos pinigus ʽCiułał ciułał te pieniądzeʼ), por. alk̃as/aũkas, dálba/dáuba oraz 

kalniẽrius/kauniẽrius. Z innymi sufiksami: taupóti ʽoszczędzaćʼ, aptaupstýti ʽowijać, 

opatulać (dziecko)ʼ. Są to formacje intensywne z suf. -y-, -o-, -sty- i SO taup- ⇐ čiaup-, por. 

čiáupti, čiaũpti ʽzaciskać (usta, wargi), ściskać coś w garściʼ, < pb. *ti̯au̯p- < pie. *teu̯p- 

ʽprzykucnąć, przycupnąć, skulić sięʼ (LIV
2 641). W tym kontekście wymienia się germańską 

nazwę ʽzłodziejaʼ, por. goc. þiufs, stang. þēof, ang. thief, stwn. thiob, nwn. Dieb < pgerm. 

*þeu̯ba- < pie. *teu̯p-o- (IEW 1085, LEW 74). — Drw. sántaupos f.pl. ʽzaoszczędzone 

pieniądzeʼ (co do budowy por. sámplata, sántausa), taũpmenos neol. ʽoszczędnościʼ, 

taupỹklė ʽskarbonkaʼ, taupùs ʽoszczędny, gospodarnyʼ (por. łot. taũpîgs ts.). — Neoapofonia 

taup- ⇒ tuop-: tuopýti, -aũ, -iaũ ʽoszczędzać, gromadzić zapasʼ (LEW 1141). War. túopoti, 

ju, -jau. Drw. tuopà ʽoszczędnośćʼ, tuopùs ʽoszczędny, skrzętnyʼ (por. kaũpti ⇒ kuõpti; 

sliaũgti ⇒ sliuõgti). — Na SZ tup- rodzina taupýti styka się z rodziną tupė́ti ʽsiedzieć (o 

ptakach), siedzieć przykucnąwszy, w kuckiʼ (zob.).  

 taũras, -ų̃ 4 p.a. 1. ʽtur, Bos primigeniusʼ (dziś wymarły), 2. ʽżubr, Bison bonasusʼ. 

Odpowiedniki bałtyckie: stpr. tauris EV ʽtur, Ewer [Auerochs]ʼ, łot. tàurs ʽmotylʼ (zdrob. 

tàuriņš, taũriņš, taûriņš). Wyraz odziedziczony, spokrewniony z jednej strony z psł. *turŭ 

ʽBos primigeniusʼ (scs. turŭ, sch. tȗr, ros. czes. pol. tur), z drugiej strony z gr. ταῦρος ʽbykʼ, 

łac. taurus, -ī ʽbyk; gwiazdozbiór Bykaʼ, oskij. ταυρομ ʽturʼ (z metatezą u̯r > ru̯: celt. *taru̯o-

, galijskie taruos, stir. tarb ʽbykʼ, śrwalij. tarw ts.). Pie. *tau̯ro- < *teh2u-ro- albo *th2eu̯-ro-. 
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Zob. BSW 315, LEW 1067, ALEW 1081, de Vaan 607, Young w Colloquium Pruthenicum 

secundum (Kraków 1998, 201n.) i Derksen 2015, 460. W kwestii łac. taurus de Vaan, l.c. 

dopuszcza możliwość zapożyczenia z semickiego; zdaniem Beekesa 2010, 1456 za pożyczką 

przemawia brak metatezy typu nervus, parvus. — Zapoż. bałtyckie w stfiń. tarvas ʽwilder 

Ochseʼ (Būga, RR III, 495, LEW, l.c., Stang 1966, 23). — N.m. Tauraĩ 2x, cps. Tauragė,̃ acc. 

Taũragę (przez skrót haplologiczny z *Taura-ragė̃, por. Taurãvas z *Taura-ravas; zob. Būga, 

RR I, 376n.), Taurakiaĩ, Taũrakiemis, Taurãlaukis (war. Taurlaukis b.z.a.), Taurãpilis, 

Taurupỹs. N.m. Taurãginai (1387 Thowraggen) pochodzi od n.jez. *Tauraginas (1784 

Taurogin), co jest drw. na -in- od cps. *taur-rag- ⇐ *tauro ragas ʽturzy rógʼ (Vanagas 342). Z 

onomastyki stpr.: n. lasu Tauro, Taure, n.m. Patauris, Pertawren (war. Pertouwirn, 

Portaurn), cps. Taurus-galwo, dosł. ʽTurzy Łebʼ (Būga, l.c., AON 121, 181, 243, 245).  

 taurė ̃4 p.a. 1. ʽkielich ze szkła lub blachy; ozdobne naczynie w kształcie kubka lub 

kielicha, pucharʼ, SD «kielich, rostruchan», 2. ʽbańka przystawiana choremu do ciałaʼ, 3. ʽróg 

myśliwski lub pasterskiʼ, 4. ʽkrater wulkanuʼ. War. akc. taũrė. Odpowiednik łot. tàure ʽróg 

myśliwski lub pasterskiʼ, war. taûrė. Wyraz ten jest najprawdopodobniej drw. wstecznym od 

taũragė a. tauragė ̃ʽzrobione z turzego rogu naczynie do piciaʼ (Dowkont). To ostatnie jest 

złożeniem *taura-ragė (por. taũro rãgas ʽturzy rógʼ), przekształconym przez skrót 

haplologiczny, por. Būga, RR I, 375n., LEW 1067. — Drw. taurẽlė ʽkieliszekʼ (m.in. SD), 

taurelė kraujalaidžio SD «bańka barwierska» [ʽnaczyńko do naciągania krwiʼ, SPXVI], 

bikerėlis, taurelė SD «kruż, krużyk» (syn. kaušelis), taũrius ʽkto wyrzyna kielichyʼ. Por. łot. 

tauriņš – nazwa pewnego kwiatu, kąkol.  

 taurùs, -ì 4 p.a. ʽgodny, zacny, przyzwoity, uczciwy, pełen zalet, szlachetnyʼ, war. 

taũras, -à. Sądzi się, że ten przymiotnik wywodzi się z zestawienia taũras výras ʽporządny 

mężczyzna (człowiek)ʼ, znacz. etym. ʽtur – mężczyzna, mężczyzna jak turʼ (zob. taũras). 

Zob. Būga, RR II, 318, 635, LEW 1067n. — Vb. denom. taurė́ti ʽnabierać zalet, szlachetniećʼ, 

taũrinti ʽuszlachetniać, podnosić moralnie, udoskonalać, ulepszać, poprawiać właściwościʼ, 

taurúoti ʽdobrze rosnąć (o zbożu, o bydle); udawać się, wieść się, powodzić się; weselić się, 

bawić sięʼ, tauráuti 1. ʽpowodzić sięʼ: Jis pats tauráuja ir viskas (gyvuliai, medžiai, javai) jo 

tauráuja ʽJemu się powodzi i wszystko mu się udaje (zwierzęta, drzewa, zboże)ʼ, 2. 

ʽkolegować się, być czyimś kolegąʼ, 3. ʽbyć przyzwoitymʼ. 

 tausýtis, taũsos, taũsės ʽo wietrze: słabnąć, ucichać, ustawaćʼ — forma zwrotna od 

tausýti, aptausýti ʽuspokoić, uciszyćʼ, co jest iter.-caus. ze SO taus- ⇐ pb. *čiaus- (*čiauš-). 

Pwk. pie. *teu̯s- ʽbyć spokojnym, zadowolonymʼ, por. het. tuskezzi ʽcieszy sięʼ < pie. *tus-

sḱe- (LIV
2 641n.). — Odpowiednik psł. *tušiti funkcjonuje jako kauzatyw do *tŭxnǫti 

ʽuspokajać się, gasnąć, słabnąćʼ, wtórnie *tuxnǫti (ros. túxnutь). Por. słń. potúšiti ʽzgasić, 

stłumićʼ, sch. túšiti ʽsparzać wrzątkiem, dusić (mięso)ʼ, ros. tušítь, tušú ʽgasić, tłumić, dusić 

(mięso)ʼ, czes. tušit ʽprzeczuwać, domyślać się, pol. tuszyć ʽspodziewać się, mieć nadziejęʼ, 

przest. otuszyć ʽpocieszyć, podnieść na duchuʼ (⇒ otucha ʽdobra nadzieja, ufnośćʼ). Dalszy 

odpowiednik to sti. toṣayati ʽwprawia w zadowolenie, koiʼ < pie. *tou̯s-éi̯e-, caus. do tuṣyati 

ʽjest zadowolony, jest radʼ. — SZ tus-: łot. tusêt, -u, -ẽju ʽsapać, dyszećʼ, stpr. ENCH tussīse 

ʽniech milczy, schweigeʼ, lekcja [tusin-sə], 3 os. futuri od vb. *tusint ʽcichnąć, milknąćʼ; 

obok tego adi. tusnan ʽcichy, spokojnyʼ, porównywalne z norw. tyst ʽsilentʼ, stszw. thyster, 

tøster, duń. tyst ts. (pgerm. *þusiþa- < pie. *tusito-, zob. Kroonen 554).  

 tausóti, tausóju, tausójau 1. ʽżyć oszczędnie, oszczędzać, odkładać pieniądze; 

oszczędnie używaćʼ (syn. taupýti), 2. ʽo człowieku, koniu: pilnować, żeby nie pracował 

ciężko, nie przemęczał sięʼ, 3. ʽdbać o kogo, chronićʼ, pritausóti ʽzgromadzić zapas, np. 

masłaʼ, sutausóti ʽoszczędzając zebrać (pieniądze, majątek)ʼ — formacja dwuznaczna: 1° vb. 

denom. od *tau-sa ʽtaki, co oszczędzaʼ, n.agt. od niezachowanego pwk. tau- ʽgromadzićʼ vel 
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sim. (por. murksóti ⇐ murksà; vėpsóti ⇐ vėpsà), 2° deverbativum, intens. na -so- od pwk. 

tau- (paralele w GJL II, § 576). Ten ostatni może być aniṭowym wariantem do pie. *tou̯h2-C 

⇐ *teu̯h2-/*tuh2- ʽprzybierać na ciele, mocniećʼ (por. LIV
2 639). Dalsze szczegóły s.v. tū́las. 

Inaczej LEW 1068, który mówi o pwk. *teu̯-, przybierającym rozszerzenia *-s- bądź *-p- 

(čiáupti, taupýti). — Neoosn. taus-: tausà ʽoszczędnośćʼ, sántausa ʽrzecz a. rzeczy 

zaoszczędzoneʼ. 

 tautà 4 p.a. 1. ʽnaródʼ (lietùvių tautà ʽnaród litewskiʼ, tautõs giesmė ̃ ʽhymn 

narodowyʼ), 2. stlist. ʽlud, ludzieʼ (anoji tauta DP ʽon ludʼ; ižg̓  tautos Žydų DP ʽz ludu 

żydowskiegoʼ; mokykite visas tautas DP ʽnauczajcie wszytkie ludzieʼ), 3. stlit. ʽziemia, krajʼ 

(po visas tautas ʽwe wszystkich ziemiachʼ), 4. przest. ʽkraj zamieszkały przez Niemców, 

niemiecka ziemiaʼ (w słownikach Ruhiga 1747 i Mielckego 1800). Odpowiedniki bałtyckie: 

łot. tàuta ʽrodzaj, gatunek; ród, lud, naródʼ, tautas f.pl. ʽludzie obcy; żołnierze zaciężni; 

najmici z odległych okolicʼ, stpr. tauto EV ʽkraj, Lant [Land]ʼ, en prūsiskan tautan ENCH ʽw 

pruskim kraju, im Land zu Preussenʼ. Zob. BSW 315, LEW 1069, ALEW 1082, Karulis II, 

380n., PKEŽ 4, 186. Refleks na SO taut-V < pie. *tou̯tā < pie. *tou̯h2-teh2. W innych językach 

ie. widać refleksy SE, por. wenet. teuta ʽcivitasʼ, oskij. touto, τωϜτο, acc.sg. toutam, abl.sg. 

toutad ʽmiastoʼ, umbr. tuta, totam ʽspołeczność miejska, gminaʼ (por. Untermann 2000, 779), 

stir. túath ʽlud, plemięʼ, walij. tud ʽziemiaʼ (z *tou̯tā < *teu̯tā), pgerm. *þeu̯dō f. ʽlud, naródʼ: 

goc. þiuda, stisl. þjóð, stwn. diot(a) ʽludʼ. Por. IEW 1084, Weiss 2009, 103, Casaretto 2004, 

455, Kroonen 540. Na brak refleksu SE lit. †čiauta < pie. *teu̯tā zwracał już uwagę Pedersen 

(Studi baltici 4, 1935, 151), ale tłumaczył to nie apofonią, lecz asymilacją spółgłosek pb. *ť-t 

> lit. t-t. Wątpliwy jest jednak związek tautà z przymiotnikiem psł. *tjudjĭ ʽobcy, cudzyʼ 

(scs. štuždĭ, ros. čužój, czes. cizí, pol. cudzy), zob. ESJS 946n. Inaczej Derksen 2015, 461, 

który nazywa *tjudjĭ «the closest cognate of tautà», ale też przyznaje, że segment *-d(h)- w 

praformie *teud(h)-i̯o- jest nieoczekiwany (pożyczka z germańskiego?). — Sb. tautà jest 

prawdopodobnie formacją dewerbalną, utworzoną od osnowy pie. *tou̯h2- ⇐ *teu̯h2- 

ʽprzybierać na ciele, mocniećʼ (LIV
2 639). Por. SZ cs. tyju, tyti ʽtyć, tłuściećʼ, lit. tū́las 

ʽmnogi, niejedenʼ obok SP taut- w aptaũtėlis ʽkarzełʼ ⇐ ʽtaki, co nie urósłʼ (Aptaũtėlis, kurs 

nuskurdęs, neauga JU). Znacz. etym. ʽprzyrost, gromada ludzkaʼ. Paralele semazjologiczne: 

scs. narodŭ ʽnaród, ludzie, gromadaʼ ⇐ ʽto, co się narodziłoʼ, błr. pryród ʽurodzaj; 

potomstwo, dzieciʼ, ros. gw. priród ts. W jęz. litewskim spodziewalibyśmy się – z uwagi na 

obecność spółgłoski laryngalnej – raczej akutowanego refleksu †táuta, -os 1 p.a. (pie. *tóu̯h2-

teh2-). — Inne motywacje werbalne dla praitalskiej formy *teutā referuje Untermann 2000, 

780. Z uwagi na fakt ograniczenia wyrazu do italo-celtyckiego, germańskiego i bałtyckiego 

rozważa się zapożyczenie z substratu przedindoeuropejskiego, por. de Vaan 618n. — Drw. 

tautiẽtis ʽrodakʼ, tautiniñkas 1. ʽpatriota, narodowiec w sensie politycznymʼ, 2. ʽwieśniak 

niemieckiego pochodzeniaʼ, taũtiškas ʽnarodowy, ludowyʼ. Cps. svetimtaũtis (zob. svẽtimas), 

tautósaka ʽfolklorʼ (neol., por. sakýti), tautótyra ʽludoznawstwo, etnografiaʼ (neologizm, por. 

tìrti). — Vb. denom. 1. nutaũsti, -taũsta, -taũto ʽwyobcować się, stracić przywiązanie (do 

rodziny, stron rodzinnych); zatracić cechy narodowe, wynarodowić sięʼ, 2. nutaũsti, -taũčia, 

-taũtė ʽtęsknić za domem rodzinnym, za ojczyznąʼ (⇒ tautà ʽtęsknota za krajem ojczystym, 

nostalgiaʼ). 

 taũzyti, taũziju, taũzijau pot. 1. ʽmówić głupstwa, pleść bzduryʼ, 2. ʽmówić w sposób 

wulgarnyʼ, 3. ʽnatrętnie prosićʼ, 4. ʽszczekać, ujadaćʼ — vb. denominativum od sb. tauzà 1. 

c. ʽpapla, ten, kto papla, mówi głupstwaʼ, 2. ʽpaplanina, mówienie głupstwʼ. Odpowiednik 

łot. tauzêt, -ẽju ʽmówić głupstwa; mówić przez nosʼ : taûzis ʽkto mówi powoli i nieskładnieʼ. 

Etymon pozostaje niejasny. Formalna analiza tau-zà ʽpapla, gadułaʼ wyodrębnia sufiks 

deterioratywny -za, a ten może być dołączany do osnów zarówno werbalnych (np. plérza, 

pliùrza), jak i nominalnych (np. krevéiza), w tym do wykrzykników (np. kevérza ⇐ kevérst). 
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Būga, RR I, 290 nieprzekonująco zbliżał tauz- ze stwn. dōsōn ʽhuczeć – o wietrzeʼ, jak też z 

lit. tvóti ʽmocno uderzaćʼ (podtrzymał to LEW 1070). — Drw. taũzalas ʽmówienie głupstw, 

paplaninaʼ, taũzius ʽpaplaʼ. Cps. niẽktauza c. ʽkto plecie głupstwaʼ (por. niẽkai), plepetáuza 

< *plepet-tauza (war. plèptauzis, por. plepetỹs), subìntauza ʽpapla, gadułaʼ (por. sùbinė), 

tauzgãlius ʽpaplaʼ (por. gãlas). 

 tavalióti, tavalióju, tavaliójau pot. 1. ʽpodnosić coś ciężkiegoʼ, 2. ʽznaszać, zdzierać 

ubranieʼ, 3. ʽgnieść, miesić (ciasto), miąć w rękach, miętosićʼ, aptàvalioti ʽoblać, zaprawić 

(tłuszczem)ʼ, sutavalióti ʽposkładać (skoszone siano); zapanować (nad koniem, bykiem)ʼ. 

Drw. tàvalis c. ʽczłowiek nieruchawy, wolno pracującyʼ. Niejasne. Taki przykład, jak 

tabalúoti ⇐ (tãbalas) ⇐ interi. tabalái sugeruje pochodzenie od wykrz. *taval-. — War. 

tàvalioti, tãvalioti, tàvaliuoti, z wtórnym dyftongiem: taváilioti, taváiloti (por. gỹvailioti < 

gỹv-alioti ʽpędzić żałosny żywot, wegetowaćʼ, pìlstailioti < pìlst-alioti ʽprzesypywać, 

przelewaćʼ). 

 tavarúoti lub tavorúoti, -úoja, -ãvo 1. ʽmienić się komu w oczach, migotaćʼ (mieć 

złudzenie barwnego migotania), np. Pasilenkiu, tai tik tavarúoja akyse, nieko nebematau ʽJak 

się schylam, to tylko mieni mi się w oczach, niczego już nie widzęʼ (refl. apsitavarãvo akyse 

ʽzamigotało [mu] w oczachʼ), 2. ʽstawać się słabo widocznym, ćmić się komuʼ, 3. ʽukazywać 

się na chwilę w ruchu, w zarysie, migać, migotać, majaczyć w oddaliʼ, 4. ʽkołysać się, bujać 

się, dyndać – o latarni zawieszonej u boku wozu; zwisać – o oderwanej części odzieniaʼ, 5. 

tavorúoti m.in. ʽrozciągać się na dużej przestrzeni, rozpościerać sięʼ. Bez ustalonej 

etymologii, por. LEW 1071. NB. W 4. znaczeniu tavarúoti stoi w związku synonimicznym z 

czas. tabalúoti m.in. ʽzwisać i poruszać się, dyndać, kołysać sięʼ; ten ostatni ma motywację 

w wykrz. tabalái/tabalaĩ (zob. tãbalas). O wahaniu v/b świadczy war. tabarúotis: Vienos 

[vartų] pusės nėra, o kita tabaruojasi ir įkyriai girgžda ʽNie ma jednej połowy [wrót], a 

druga zwisa (dynda) i dokuczliwie skrzypiʼ. 

 tãvas, -à 4 p.a. przymiotnik dzierżawczy ʽtwój, twojaʼ (łot. tavs, tava) — stoi obok 

zaimka dzierżawczego tàvo, war. tãvo ʽtwój, do ciebie należącyʼ. Łotewskie formy gen.sg. 

od es ʽjaʼ: tevis ʽciebieʼ, sevis ʽsiebieʼ, które odpowiadają scs. tebe, sebe, wskazują na 

wschodniobałtycką zmianę *eu̯ > *au̯ przed tylną samogłoską następującej sylaby: *teu̯as > 

*tau̯as (zob. LEGR § 344). Podobną asymilację widać też w łac. tuus ʽtwójʼ < *teu̯-ó-, por. gr. 

τεός ts. Formacja pochodna od zaimka 2 os. tù (zob., tam też o przypadkach zależnych od 

pwk. *teu̯-). Por. jeszcze gr. σός ʽtwójʼ < *tu̯os. — Drw. tavàsis ʽczłonek twojej rodziny, 

zwł. twój mążʼ, tavóji f. ʽtwoja żonaʼ (DP tãvasis ʽtwójʼ: Karâlus táwasis), tãviškas ʽtaki jak 

twójʼ, SD «twoyski» (⇒ adv. tãviškai: Aš darysiu saviškai, ne taviškai ʽJa zrobię po 

swojemu, nie po twojemuʼ), tavìškis ʽdo ciebie należący, ktoś z twoich, zwłaszcza twój mąż, 

twoja żonaʼ. Por. mãnas, sãvas. 

 tavõrai, -ų 2 p.a. m.pl. stlit. ʽobóz wojskowyʼ, por. SD tavorai kareivių «oboz, castra», 

tavorus darau «oboz rozbijam», tavorus atmainau «oboz ruszam» [ʽzwijam obózʼ], tavorų 

pastatymas «obozu rozbicie» — zapoż. białoruskie, zob. tavõras. — Drw. tavornykas SD 

«obozny» [oboźny, urzędnik odpowiadający za założenie obozuʼ, SPXVI], vyresnybė 

tavornyko SD «oboźnego urząd». 

 tavõras 2 p.a. stlit., gw. 1. ʽtowar, produkt mający wartość wymiennąʼ, 2. ʽkram, buda 

z rzeczami na sprzedażʼ — zapoż. ze stbłr. tovarъ, tavarъ, por. błr. tavár, -u, ros. továr, -a 

ʽtowar; bydło, zwł. rogateʼ (uchodzi za pożyczkę z ujgurskiego tavar ʽmajątek, bydłoʼ, zob. 

REW III, 112). War. f. tavorà ʽtowarʼ. — SD: tavoras «jata» [ʽbuda, szopaʼ], «kramnica, 

kram», pastatau tavorų «zakładam warstat», tavoras knyginis «książnica, kramnica księżna». 

Zob. też SLA 220, ZS 57, LEW 1070, ALEW 1084. — Pl.t. tavõrai ʽzielenina, warzywaʼ 
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(żartobl. ʽjądra męskieʼ). — Drw. w SD: tavorėlis «kuczka» [ʽszałas, buda z gałęzi, chrustuʼ], 

tavorynė «kramarstwo», tavorinis «kramarski», tavoriškas «kramarski», tavornykas 

«kramarz, kramnik», tavornykas knygų «książnik, kramarz ksiąg», tavornykė «kramarka».  

 tavõriščius, -iaus 1 p.a. stlit. ʽtowarzysz, towarzyszący komu (np. w podróży), kolega, 

przyjacielʼ — zapoż. ze stbłr. tovariščъ, tovaryščъ, por. ros. továrišč, błr. taváryš, ukr. 

továryš. Zob. SLA 220, ZS 58, LEW 1071, ALEW 1084. Warianty zmienione pod względem 

fonetycznym: 1. tavõrščius (synkopa i), z tego: 2. tavõrkščius (insercja k), 3. tavõrčius 

(synkopa i, uproszczenie zbitki -ršč-), 4. stavõrčius (s-mobile), 5. tavõrišas, tavõrišius 

(uproszczenie grupy -šč-; albo przejęcie błr. taváryš), od tego: 6. tavõršis, tavõršius (synkopa 

i). — Reanalizy: 1. tavõršči-us, por. tavorščià ʽtowarzyszkaʼ, vb. denom. tavorščiáuti 

ʽtowarzyszyćʼ, 2. tavõrš-čius, por. tavorškà, tavorčkà, tavõrčkė ʽtowarzyszkaʼ (m. tavõrškis), 

vb. denom. tavorškáuti ʽtowarzyszyćʼ. 

 tè, tẽ interi. ʽna, bierz, maszʼ, np. Tè sàvo knỹgą, pasiim̃k! ʽNa, bierz sobie swoją 

książkę!ʼ. Tè rùblį ir eĩk, kur ̃ nóri! ʽNa (masz tu) rubla i idź, dokąd chcesz!ʼ. Tẽ, válgyk! 

ʽBierz, jedz!ʼ. Tè, jei nori! ʽMasz, jeśli chcesz!ʼ. Z sufiksem imperatiwu i końcówką 2 os.pl.: 

Tè-ki-t raktùs ʽWeźcie klucze!ʼ. War. z prepozycją: gw. ĩte ʽtakʼ, vaĩte ʽtak otoʼ; z 

samogłoską długą: gw. tė,̃ żm. tiẽ oraz i-tė-nái, vai-tė-nái (GJL III, § 662). Jeśli tè pochodzi 

ze skrócenia *tė, to może stać w związku etymologicznym z grecką interi. τῆ ʽot, tu, maszʼ, 

używaną z imperatiwem, por. homer. τῆ, πίε οἶνον ʽNa, pij winoʼ. Zdaniem Beekesa 2010, 

1476, który odtwarza pie. *teh1, chodzi tu o skostniałą formę instr.sg. od demonstrativum 

*to-. Zob. też BSW 315, GJL III, §§ 662 (tu mowa o tym, że tė jest odmianką adv. čià < *ti̯ā), 

835 (tu zestawienie z gr. τῆ), LEW 1071. 

 te, ptk. łączona z formą czasownikową, wyrażająca ograniczenie czynności lub stanu, 

np. Kart̃ą teñ tebuvaũ ʽRaz tylko tam byłemʼ. Jìs tíek težìno ʽOn tyle tylko wieʼ. Víeną 

žiñgsnį tepaėjaũ ʽJeden tylko krok mogłem zrobićʼ. Pochodzenie nie do końca jasne. Por. GJL 

III, § 834, LEW 1071. 

 tebe połączenie partykuł te (zob.) i be (zob.). Występuje w powiązaniu z czasownikiem 

i służy uwydatnieniu trwania czynności lub stanu, np. Jìs ten pàt tebegyvẽna ʽOn w tym 

samym miejscu wciąż mieszkaʼ. Jìs dár tebesimóko ʽOn jeszcze się uczyʼ. Jìs čià tebėrà 

[*tebe-yra], dár neišėj̃o ʽOn tu jeszcze jest, jeszcze nie wyszedłʼ. Por. GJL III, § 834. 

 tegù, tegùl ptk. ʽniech, niechajʼ, używana w konstrukcji permisywnej, np. Tegù sáu 

eĩna ʽNiech sobie idzieʼ. Nevarinė́k gyvulių̃, tegùl ė́da ʽNie pędź bydła [z miejsca na miejsce], 

niech się pasieʼ. Porównanie z paralelnymi zwrotami tè-neša ʽniech niesieʼ lub te-nešiẽ ts. 

nasuwa analizę te-gùl < te-gùli (GJL I, § 532, Mańczak 1977, 132). Oznacza to, że dzisiejsza 

ptk. permisywna pochodzi ze zrostu starszej ptk. te z formą czasownikową gùli (3 os. prs. do 

gulė́ti ʽleżećʼ). Jej znaczeniem etymologicznym było ʽniech leżyʼ. Z tego rozwinęło się 

najpierw znacz. ʽniech będzieʼ (por. Tegul vardas V. visados pagirtas DP 33622 ʽNiechaj 

będzie imię Pańskie zawsze błogosławioneʼ), potem ogólniejsze znacz. ʽniech, niechajʼ. 

Podobny rozwój przeszła ptk. testó (zob.). Zob. GJL III, § 836. Osobno zob. legù. 

 téigti, téigiu, téigiau 1. ʽtwierdzić, utrzymywaćʼ, 2. ʽmówić, opowiadaćʼ, 3. gw. ʽgłosić 

kazaniaʼ (Apie pietus teigė sakymus lenkiškai ʽKoło południa miał kazania po polskuʼ). War. 

teĩgti. Cps. įtéigti ʽpodsunąć, zasugerować co, wmówić co komuʼ, ištéigti ʽwyznać, wyjawić 

coʼ, nutéigti ʽpotwierdzićʼ, patéigti ʽpotwierdzić; powiedzieć w sposób przekonujący; 

opowiedzieć, zdać sprawęʼ, užtéigti ʽwyrzucić co komuʼ. Refl. įsitéigti ʽwmówić coś sobieʼ, 

įšsitéigti ʽprzyznać się do czegoʼ. Odpowiada z jednej strony łot. tèicu, tèikt ʽpowiedzieć, 

opowiedzieć; chwalić, wielbićʼ, z drugiej strony lit. gw. téikiu, téikti ʽmówić, opowiadaćʼ, a 

to nasuwa przypuszczenie, że téigiu może być wariantem do téikiu, i że pierwsza z tych form 
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ustaliła się w następstwie perseweracyjnej sonoryzacji i̯k > i̯g Paralele: kraĩkas > kraĩgas; 

tváikas > tváigas. Nieco inaczej LEW 1072: źródłem udźwięcznienia miała być forma ptc. 

contemporale: téikdamas > téigdamas. Starolitewski alternant w postaci skostniałego prs. 

tieg ʽmówi, powiada, prawiʼ (zob.) sugeruje, że pdg. téigti może być wytworem neoapofonii 

ie ⇒ ei. Paralele: iẽžti ⇒ eĩžti; giẽžti ⇒ géižėti i žliẽbti ⇒ žleĩbti. Sekundarny akut ukazuje się 

również w kléidėti (por. kliedė́ti) i snéigėti (por. sniẽgas). — Drw. teĩgiamas a. téigiamas 

ʽpozytywny, zasługujący na dodatnią ocenę; dodatni (też o liczbie); pomyślny, sprzyjającyʼ 

(⇒ teigiamýbė ʽcecha dodatnia, dobraʼ), teigìmas ʽstwierdzenie, twierdzenieʼ, teiginỹs ʽto, co 

się twierdzi, twierdzenie, np. naukoweʼ. 

 teĩkti, teikiù, teikiaũ 1. ʽudzielać, dawaćʼ, 2. ʽutrzymywać z kim dobre stosunkiʼ (Mes 

su juo teĩkiame). DP ʽczynić, winczować, folgować, k woli, życzyć, radzić, użyczaćʼ. SD: 

teikiu 1. «sprzyiam komu» (syn. gero noro kam), 2. «stręczę co komu», Cps. įteĩkti: DP 

ʽposłużyć, zabiegać, zasłużyć, podobać się, zalecaćʼ, inteikiu «czynię dość komu», inteikiu 

kų «kontentuię kogo; ugadzam komu», neteikia impers. «niepotrzeba» (syn. nėra reikalo); 

nuteĩkti ʽnastroić, nastawić; dogodzićʼ, pateĩkti (zob.), pérteikti ʽprzekazać (doświadczenie)ʼ, 

suteĩkti ʽudzielić (pomocy, pożyczki, słowa), sprawić (radość, ból), nadać (wygląd, 

znaczenie), przyznać (tytuł); zgadzać się ze sobą, żyć w zgodzieʼ. Refl. teĩktis ʽraczyć, chcieć 

łaskawie co zrobićʼ (Kas čia yra, teĩkis pasakyti ʽCo to jest, racz powiedziećʼ. Jis nesìteikė 

atsakyti ʽNie raczył odpowiedziećʼ), teikiuosi SD «raczę». W starolitewskim częsta jest 

zwłaszcza forma 2 os.sg. teĩkis ʽracz, zechciejʼ: Teĩkis priim̃ti ʽRacz przyjąćʼ. teiki-si-g mus... 

taip rėdyt PK ʽChciejże nas... tak sprawowaćʼ. Dalej por. įsiteĩkti ʽprzypodobać się, 

przypochlebiać sięʼ, nusiteĩkęs ʽnastawiony, usposobiony, nastrojony; udanyʼ (Jis šiandien 

nenusiteĩkęs ʽOn dziś nie w humorzeʼ), pasiteĩkti ʽnadskakiwać, pochlebiaćʼ, prisiteĩkti 

ʽdogodzić, zdobyć zaufanie pochlebstwemʼ. — Leksem teik- alternuje z bliskoznacznym 

tiek-, por. tiẽkti, tiekiù, tiekiaũ ʽpodawać, dostarczać, zaopatrywać, przygotowywaćʼ, refl. 

tiẽktis ʽprzygotowywać sobieʼ; patiẽkti ʽpodać komu, przygotować, przyrządzić, zrobić 

(obiad, poczęstunek), dać uszyć (buty, sukienkę), złapać (złodzieja)ʼ, ⇒ pãtiekalas 

ʽprzygotowana potrawa, danieʼ; prisitiẽkti ʽprzygotować sobieʼ; cps. vandéntiekis ʽwodociągʼ 

(por. vanduõ). Czy to neoapofonia ie ⇒ ei? Czy raczej wypadek zastąpienia starszego prs. 

iter. *taikiu (inf. *taikyti) innowacyjną formą teikiù? Por. kreipiù, teisiù i veikiù jako 

potencjalne paralele. — Drw. z teik-: teikinti: SD teikint kam «ziednać co komu». Nomina: 

įteikimai m.pl.: inteikimai DP ʽwczasyʼ, inteiktė SD «dogodzenie», įteiklùs ʽchcący się 

przypodobaćʼ, neteikiamas daiktas SD «niepotrzebna rzecz», neteiktė SD «nieżyczliwość» (⇒ 

neteiktinai SD «nieżyczliwie»), teikimas SD «sprzyianie», teikus SD «sprzyiazny». Zob. też 

taigóti. — WSZ tyk-: pãtykos f.pl. ʽpotrawy przygotowane dla gościʼ (por. pãtiekalas). — 

Refleksu SO taik- można dopatrywać się w táikyti m.in. ʽdogadzać komuʼ, pritáikyti 

ʽprzystosować, dopasować, dorobić coʼ. 

 teiráutis, teiráujuos, teiravaũsi ʽwypytywać się, dopytywać się, dowiadywać sięʼ 

(Teiravaũsi šičia, teiravaũsi ten, visur išsiteiravaũ ʽPytałem tu, pytałem tam, wszędzie się 

wypytywałemʼ. Pasiteiráuk, kiek moka už kviečius ʽPopytaj (dowiedz się), ile płacą za 

pszenicęʼ) — forma z wtórnym ei < ai na miejscu (gw.) tairáutis. Por. pateikáuti < 

pataikáuti, deirýtis < dairýtis; pareitóti < paraitóti. War. teiriáutis, teiraudinė́tis, teiravótis i 

teirinė́tis. Leksem tair- przedstawia neoapofoniczną formą SP/SO, którą dotworzono do SZ 

tir-/tyr- jak w tìrti, týriau ʽpróbować, badać, dowiadywać sięʼ (stary SO: tárdyti). Paralele 

apofoniczne: aĩrytis ⇐ ìrtis; dairýtis ⇐ dyrė́ti; káirinti ⇐ įkìrti, įkyrė́ti; nairýtis ⇐ nyrė́ti. 

Suf. -au- w powiązaniu ze SO pojawia się również w czas. gáidauti (do geĩsti) i samáuti (do 

sémti). Z powodu dyftongu ei Leskien 1884, 350 oznaczył teiráutis jako anomalię 

apofoniczną («Ausser der Reihe»). NB. Wymieniony przez Fraenkla war. teráutis (LEW 

1073, 1081) nie został potwierdzony w LKŽ. 



1900 

na prawach rękopisu 

 teĩsti, teisiù, teisiaũ 1. ʽsądzić kogo w sądzie, wymierzać mu karęʼ, 2. gw. ʽosądzać, 

ganić, potępiaćʼ, 3. gw. ʽodrabiać pracę zgodnie z zobowiązaniemʼ (Šeimyna dvare darbus 

teĩsia ʽParobkowie odrabiają we dworze swoją robotęʼ), 4. gw. ʽspłacać długiʼ. Cps. atateisiu 

SD «odprawiam kogo», atteisiu SD «rosprawiam co» [ʽrozrządzić, rozporządzićʼ], išteĩsti 

ʽdotrzymać słowa; spłacić długʼ, DP ʽziścićʼ, išteisiu SD «spełniam», neišteisiu žodžio SD 

«zostaię na słowie» [ʽnie dotrzymuję słowaʼ], nuteĩsti ʽosądzić, skazaćʼ, teisiu kų SD 

«odprawiam co». Refl. teĩstis ʽprocesować sięʼ, atsiteĩsti ʽrozliczyć się, zapłacićʼ, nusiteĩsti 

ʽprocesując się zbiedniećʼ, prasiteĩsti ʽprocesując się roztrwonić majątekʼ — pwk. teis- 

pochodzi prawdopodobnie z dyferencjacji formy ties- (por. tiẽsti ʽrobić prostym, prostowaćʼ) 

na gruncie neoapofonii ie ⇒ ei. Paralele: teĩkti ob. tiẽkti; speĩsti ob. spiẽsti; méilė ob. míelas. 

— Drw. išteisėt SD «dochować wiary» (syn. išpildyt žodį), išteisiųs žodį SD
1 «słowny», 

įteisė́ti ʽnabrać mocy prawnejʼ, pateisė́ti ʽdotrzymać (słowa, obietnicy)ʼ, téisinti 

ʽusprawiedliwiać, uniewinniaćʼ. Nomina: atateisa SD «rosprawa», atateisimas tiesų SD 

«odprawianie spraw», atateistas SD «odprawiony», téisė ʽuprawnienie, to, co komu 

przysługuje; norma prawna; nauka prawa, o prawie (prawo cywilne itp.)ʼ, teisė SD
1 

«prawda», teisybė SD
1 «sprawiedliwość», teisìngas ʽuczciwy, sprawiedliwy, rzetelny; 

słuszny, mający sensʼ (SD
1 «prawdziwy»), teĩsmas neol. ʽsąd – organ, zespół sędziów; 

rozprawa sądowa; gmach sąduʼ (por. sū̃das I), teĩstinas ʽpodsądny, oskarżonyʼ, teisùs (zob.). 

 teisùs, -ì 4 p.a. 1. ʽsłuszny, sprawiedliwyʼ, 2. ʽprawy, uczciwyʼ (SD «prawy, 

sprawiedliwy», 3. ʽmający racjęʼ (Šiuo atveju jis visai teisùs ʽW tym wypadku on ma 

całkowitą racjęʼ), 4. ʽniewinny, bez winyʼ, 5. ʽniedłużny, taki co spłacił długʼ — dewerbalny 

przym. na -u- od teĩsti ʽsądzić, osądzaćʼ (zob.). Znacz. etym. ʽosądzony, oceniony (m.in. pod 

względem moralnym)ʼ. Por. war. apofoniczny tiesùs ʽprawy, sprawiedliwy, szczeryʼ. 

Hipotezę etymologiczną podano s.v. tiẽsti. — Odpowiednik w stpr. ENCH: nom.sg. teisi 

ʽcześć, Ehreʼ, gen.sg. dwigubbus teisis werts ʽgodni podwójnej czci, zwifacher Ehren werdtʼ, 

drw. teisiskan ʽczystość, Ehrbarkeitʼ, teisingi adv. ʽskromnie, w skromności (żyć), zuechtigʼ, 

vb. denom. teisint ʽszanować, czcić (małżonkę swą), ehrenʼ. — Z uwagi na wtórny charakter 

alternantu teis- (zob. teĩsti) i znaczną różnicę znaczeniową trudno zgodzić się na zrównanie 

teisùs ze scs. tixŭ ʽcichyʼ [ʽmało słyszalny, niegłośnyʼ], co przyjęto m.in. w LEW 1074, REW 

III, 109, Boryś 78 i ESJS 963n. Warto zaznaczyć, że w BSW nie ma lemmatu pbsł. *teis-a/u-. 

 tek-, derywaty nominalne na SE tek- od vb. tekù, tekė́ti ʽciec, płynąćʼ: ìštekinis ʽwysoki 

i prosty (o drzewie), strzelisty, wysmukłyʼ (syn. ištakùs, por. sufiks w ìšbėginis), ìšteklius 

(zob.), ištekuõlė 1. ʽmężatkaʼ, 2. ʽpanna młoda szykująca się do zamążpójściaʼ, į́tekmė 1. 

ʽujście rzekiʼ, 2. ʽczęść łąki wchodząca w lasʼ, 3. przen. ʽwpływ, oddziaływanie na coʼ (syn. 

į́taka), nuoteka SD «vcieczka, mieysce do ktorego vciekaią», nuoteka BRB ʽpanna młoda, 

Brautʼ, pãtekos f.pl.: Pats prastasai alus – pãtekos ʽNajgorsze piwo to «patekos»ʼ (por. syn. 

patakaĩ oraz papìlkas, pasčiū̃kai, pasterimai), sántekis ʽzbieg, zlanie się dwu rzekʼ (⇒ 

sánteklis ts.), sutekmė ̃ ʽzbieg dwu rzek, stokʼ (syn. sántaka), sutekmė SD «stek pospolity 

[ʽściek, rynsztokʼ], sutekmė vundenio eldijoj SD «stek okrętowy» [ʽzęza, miejsce, gdzie się 

zbiera ściekająca wodaʼ], tekýba ʽzamążpójścieʼ (por. penyba ⇐ penė́ti), tẽkilas a. tẽkylas, 

tekỹlas ʽokrągła osełka z rękojeścią, toczydło do ostrzeniaʼ (⇒ tekylìnis akmuõ ʽkamień 

tokarski, toczydłoʼ), tekynė 1. ʽbieg na wyścigiʼ, 2. ʽzamążpójścieʼ, SD «bieg, bieżenie» (syn. 

tekėjimas), «igrzysko» (syn. mintynė), «zawod, bieganie na zawodniczym placu», tekynėj 

teku SD «biegam na zawodzie», tekìnis ʽkoło u wozuʼ, tẽkis (zob.), tẽklius: Sulos tẽklius iš 

beržų JU ʽCieczenie oskoły z brzózʼ (por. neosufiks w auglius DP ʽrośnienie, wzrostʼ), 

tekū̃nas przest. ʽgoniec, posłaniec, kurier; woźny sądowy; sługa, lokajʼ (por. sufiks w stpol. 

biegun ʽgoniec, biegacz; zbiegʼ, ros. begún ʽbiegaczʼ; zob. też ŽD 278, LEW 1077). Cps. 

jaunãtekė ʽdziewczyna wychodząca za mąż, panna na wydaniu; panna młoda podczas ślubuʼ 

(drw. wsteczny tekà a. tekė,̃ por. pùsnaga ⇒ snagà), sùltekis ʽczas, kiedy wydziela się sok 
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drzew, oskołaʼ (por. sulà), víenatekis ʽpojedynczy – o nici; z niekręconych nici utkany lub 

splecionyʼ, też o jagnięciu: ʽjedno urodzoneʼ, war. vienatėk̃is (por. víenas); žiemtekỹs 

ʽzwierzę pozostawione na przezimowanieʼ (por. žiemà; syn. žiemkentỹs). — N.rz. Tekmė,̃ 

Tėkmė.̃ N.m. Pìltekai. 

 tėk, derywaty nominalne na WSE tėk- ⇐ tek, por. tekù, tekė́ti ʽciec, płynąćʼ: ýštėkis 

ʽrzeczułka wypływająca z bagnaʼ, sántėkis ʽzbieg dwu rzekʼ (war. do sántekis i sántaka; por. 

WSE w są́rėmiai, są́vėla), tėkmė ̃ʽnurt rzeki, prąd rzeczny; bieg (życia, czasu)ʼ, war. tekmė, 

SD <tekme> «struga, strumień, strumyk» (syn. upelis), tėkmelė SD
1 «potoczek» (syn. 

ižtakėlis), vienatėk̃is ʽo jagnięciu: jedno urodzoneʼ (zob. tek-). Osobno zob. tė́kčioti.  

 tė́kčioti, tė́kčioja, tė́kčiojo ʽciec po trochu, sączyć sięʼ — formacja duratywna z suf. -

čio- i wzdłużonym SE tėk- ⇐ tek, zob. tekė́ti. Odpowiedniki z obocznym suf. *-ā-: 1° łot. 

tēkât, -ãju ʽbiegać tu i tamʼ, 2° psł. *těkati, por. scs. istěkati, -ajǫ ʽwyciekać, wypływaćʼ, słń. 

tékati, ukr. utikáty ʽuciekaćʼ, stpol. ciekać ʽbiegaćʼ, XVI w. wyciekać ʽwybiegać; uciekać – o 

kuropatwachʼ, pol. ociekać, ściekać, uciekać (refl. ciekać się – o samicy w cieczce). Zob. też 

nomina s.v. tėk-. 

 tekė-, neoosnowa wyabstrahowana z inf. tekė́ti ʽciec, płynąćʼ (zob.). Drw. ištekėtojas 

SD «wyciekacz» [ʽposłaniec na zwiady, albo który sam wybiega, na dowiedzenie się czegoʼ, 

L.], patekėlaĩ m.pl. ʽodwiedziny u położnicy po porodzieʼ (por. patekỹnos), patekėl̃ė 

ʽdrewniana rynienka do spuszczania soku brzozowego, oskołyʼ (syn. pãtakas), tẽkėlas 

ʽtoczydło, koło szlifierskie; szlifierka do drewnaʼ (war. tekėl̃as, tẽkilas, por. stpr. tackelis EV 

ʽSlifstein [Schleifstein]ʼ), tekės̃tos f.pl. ʽzamążpójścieʼ (por. ženỹstos ⇐ žẽnytis, Būga, RR II, 

265, ŽD 367), tekėtojas SD «biegacz; zawodnik». Zob. też ALEW 1087n. — Neoosn. tekėj- 

(⇐ tekė́jau): ištekė́jėlė ʽkobieta zamężna, mężatkaʼ (por. atėj̃ėlis ⇐ atėjaũ), ištekėjimas SD 

«wycieczka» [ʽwycieczka na nieprzyjaciela, wybieganie wojska oblężonych z fortecy na 

zburzenie fortyfikacyj oblęgających, zagwożdżenie armat, itd.ʼ, L.], pasitekė́jimas DP 

ʽucieczkaʼ, tekė́jimas ʽwschód słońca, księżyca; zamążpójścieʼ, DP ʽmałżeństwoʼ, tekėjà 

ʽzamążpójścieʼ (por. ekėjà ⇐ ekė́ju). 

 tekė́ti, tekù, tekė́jau 1. ʽciec, płynąć, wypływać (o rzece); biecʼ, 2. ʽwyciekać powoli, 

małym strumieniem, kroplami, sączyć się (o krwi, ropie, ślinie, żywicy)ʼ, 3. ʽprzeciekać, być 

nieszczelnym (o dachu, beczce, wiadrze, garnku)ʼ, 4. ʽo krowie: oddawać mleko, być dojnąʼ 

(Ar da tẽka jūsų karvė?), 5. ʽszybko iść, biec, spieszyćʼ (išilsau tekėdamas SD «ubiegałem 

się»), 6. ʽupływać (o czasie, życiu)ʼ, 7. ʽwschodzić, pojawiać się na horyzoncie (o słońcu, 

księżycu)ʼ, 8. ʽo kobiecie: wychodzić za mążʼ (už vyro tẽka DP ʽza mąż idzieʼ), 9. przest. 

ʽuciekać się, zwracać się do kogo o pomoc, ochronęʼ. SD: teka akys «zaciekaią oczy», krauju 

teku «krwią płynę», tekynį teku «zawod biegam abo na zawodzie». Cps. atatekė́ti ʽrozejść się 

– o małżonkachʼ, atitekė́ti ʽprzypłynąć; o kobiecie: wyjść za mąż i przenieść się do domu 

mężaʼ, ištekė́ti ʽwyciec, wypłynąć; wyjść za mążʼ, išteku SD «pochodzę stąd», nutekė́ti 

ʽuciec, upłynąć; wyjść za mąż na pewną odległość od rodzinnego domuʼ (por. núotaka), 

nuteku SD «ubiegam, zbiegam z gory», nutekiu kur tolin SD «zabiegam gdzie daleko», 

patekė́ti ʽpociec, wyciec; wysączyć się; wyjść za mąż; wyjść komu naprzeciw, na spotkanie; 

wzejść (o słońcu, księżycu); zmarznąć aż do bólu (o opuszkach palców)ʼ, pateka upė SD 

«podlewa rzeka» [ʽrzeka wylewaʼ], perteku SD ʽprzebiegam przez co; przeciekamʼ, pritekė́ti 

SD ʽprzybiecʼ, suteka SD «ścieka co do kąd». Refl. atsitekė́ti ʽprzyjść do siebie, 

oprzytomniećʼ, įsitekė́ti ʽspodobać sięʼ (m.in. DP), pasitekė́ti DP ʽuciekać się, zabieżeć, zajść, 

wychodzićʼ, też ʽzapłodnić się (o owcach i kozach)ʼ, susitekė́ti ʽzbiegać się, zlewać się (o 

rzekach)ʼ, tekė́tis DP ʽłączyć się małżeństwemʼ (por. z suf. *-ā-: pol. ciekać się ʽbyć w 

okresie cieczkiʼ). Odpowiednik łot. tecêt, tęku, -ẽju ʽpłynąć, biec, toczyć sięʼ. Dwutematowy 

czas. tek-a-/tek-ē-; tek-ē- jest osnową duratywną, kontynuującą pie. *teku̯-eh1-. Brak jest 
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rozszerzenia -ē- w odpowiedniku słowiańskim, por. scs. tešti (*tekti), tekǫ ʽbiec, spieszyć, 

τρέχωʼ, aor. těxŭ, ros. tečь, tekú ʽciec, płynąć, upływać, mijaćʼ, czes. téci, téct ʽpłynąć, ciec, 

przeciekaćʼ, pol. ciec, cieknie, przest. ciecze ts. (BSW 316, LEW 1074n., ALEW 1087n.). — 

Pwk. pie. *teku̯- ʽbiec, płynąćʼ (LIV
2 620), por. wed. tákti ʽspieszy się; wypuszcza strzałę, 

strzelaʼ, aw. taciṇti ʽpłyną, biegnąʼ, toch. B cake ʽrzekaʼ (*teku̯os), stir. teich ʽuciekaʼ, goc. 

þius ʽsługaʼ, stang. þēow ʽsługa, niewolnikʼ, pnord. *þewaR ʽsługa, lennikʼ < pgerm. *þeg-

wa-662. — Drw. werbalne na SE: tẽkinti (zob.), tekinė́ti DP ʽbieżeć, biegać, uciekać sięʼ, 

tekinėju SD «zabiegam koło czego», pertekinėt SD «schodzić pola, lasy» (syn. pereit), 

prisitekinėjau SD «nabiegałem się», tekinėjuosi SD
1 «zawoduię»; tekšóti ʽrozpościerać się – o 

wodzieʼ, przen. ʽwylegiwać sięʼ (neosuf. -šo-, zob. s.v. kẽkšė). Nomina na SE: zob. tek-. Pdg. 

tekė́ti stał się źródłem dwu neoosnów: tekė- i tekėj-, zob. tekė-. — WSE tėk-: tėk- (zob.), 

tė́kčioti (zob.). — Asylabiczny SZ *tku̯- został w pbsł. zastąpiony przez tik- według reguły 

TeT ⇒ TiT, stąd wokalizm ĭ w scs. tĭci ipv. ʽcieknij, płyńʼ (por. Vaillant I, § 48). W jęz. 

litewskim SZ tik- usamodzielnił się w odrębnym pdg. tik-/tink- (znacz. etym. ʽzbiega się, 

zlewa się, spływa w jednoʼ), zob. tìkti. — WSZ *tīk-: cs. sŭticati sę, -tičetŭ sę ʽzbiegać się, 

schodzić się, sch. stȉcati se ʽstykać się, gromadzić sięʼ (zob. ESJS 931). — SO tak-. Zwraca 

uwagę brak w bałtyckim tematu *tak-ī- ʽpowodować, że coś płynieʼ, tj. formacji 

kauzatywno-iteratywnej, która by odpowiadała cs. točiti ʽwylewać po kropli, toczyć płyn; 

biegać, spieszyć sięʼ, < pie. *toku̯-éi̯e-, por. aw. tācaiieiti ʽtoczy, spuszcza płynʼ (LIV
2 620). 

Prawdopodobnie została ona wyparta przez *takinti ⇒ tẽkinti (zob.). Nie wiadomo, jak stary 

jest SO tak- w takich czasownikach jak takénti ʽchodzić, zajmując się pracą, krzątać sięʼ, 

takinė́ti ts. oraz taknóti ʽbiec drobnymi krokamiʼ (por. tapnóti ⇐ tepù). Licznie są 

reprezentowane nomina z tak- (zob. s.v. tãkas), choć wydaje się, że są to raczej postverbalia 

od iter. *takyti niż prymarne nomina z apofonią. — WSO *tāk-: °tokė́ti (zob.).  

 tekì ptk. gw. ʽa jednakʼ: Tekì dasiekė ʽA jednak dostał (do czegoś)ʼ — z wtórnym e < a 

zapożyczone z błr. takí, por. ros. pot. takí (zob. ZS 59). 

 tẽkinas, -à 3 p.a. ʽbiegnącyʼ — dewerbalne adi. na -ina- od tekù, tekė́ti. W połączeniu z 

czas. ruchu ma wartość adv. ʽszybko, pędemʼ ⇐ ʽbiegiemʼ, por. Jis atbėgo tẽkinas ʽPrzybiegł 

pędemʼ. O aš jau tekinà pas tą tetytę lekiu ʽA ja już pędem do tej cioci lecęʼ. Žmones tekini 

teka, idant jį pamatytų prakarte gulintį ʽLudzie szybko biegną, by go zobaczyć w żłobie 

leżącegoʼ. Paralelę słowotwórczą stanowi psł. *tečĭnŭ, bg. téčen ʽcieknący, płynącyʼ, ros. 

téčnyj ts., słń. téčen ʽplenny, obfityʼ. — Drw. tekinaĩ adv. ʽszybko, pędemʼ, tekinykas SD 

«zawodnik», tekinomìs adv. ʽszybko biegnąc, w pędzieʼ, SD «biegiem», tekinomis eimi SD 

«bieżę wskok, lecę, pędzę» (syn. šokinomis teku, skubinomis, skubiai braukiu). Cps. 

pùstekinis ʽbiegnący truchtemʼ (por. pùsė).  

 tẽkinti, tẽkinu, tẽkinau 1. ʽtoczyć płyny, wytaczać; spuszczać sok, żywicę z drzewa; 

spuszczać krew z zabitego zwierzęciaʼ, 2. ʽcedzić, przesączaćʼ, 3. ʽtopić zamieniając w płyn 

(masło, wosk, lód)ʼ, 4. ʽobrabiać na kole tokarskim; ostrzyć na toczydleʼ, 5. ʽwydawać za 

mążʼ — causativum na -in- od tek-, por. tekù, tekė́ti ʽciec, biecʼ. Paralele dẽginti ⇐ degù; 

dẽrinti ⇐ derù; kẽpinti ⇐ kepù. Znacz. etym. ʽsprawiać, że coś płynie, ciecze, biegnieʼ. Brak 

apofonii (*takyti, *takinti) oraz użycie suf. -in- zam. -y- stanowią uderzające różnice w 

stosunku do słowiańskiego, por. cs. točiti ʽtoczyć płynʼ, ros. točítь ʽostrzyć; toczyć, 

wytaczać, wecowaćʼ (zob. BSW 316). — Z innym sufiksem: tẽkdinti ʽwydać za mążʼ (por. 

Vesdink sūnų, kada nori, tekdink dukterį, kada gali ʽSyna ożeń, kiedy chcesz; córkę wydaj, 

kiedy możesz [jesteś w stanie]ʼ). — Neoosn. tekint-: tekinti daiktai m.pl. SD «toczone 

 
662 Paralele semazjologiczne: wed. tak-vá- ʽkrzątający się, spieszący sięʼ ⇐ tákti; wed. abhicara- m. ʽtowarzysz, 

sługaʼ ⇐ cárati ʽporusza się, podążaʼ oraz łac. anculus ʽsługaʼ < *ambiku̯olo- < pie. *h2ṃbhi-ku̯olh1-o- 

ʽkrzątający się w kołoʼ.  
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rzeczy», tẽkintojas 1. ʽtokarzʼ (kaltas tekintojų SD «tokarskie dłoto»), 2. ʽkto ostrzy noże, 

nożyceʼ, tekintùvė ʽtokarkaʼ. 

 tẽkis, -io 2 p.a., tekỹs 4 p.a. ʽsamiec rozpłodowy, stadnik: knur, tryk, buhaj, ogierʼ (w 

SD tylko «kiernoz», tj. ʽsamiec świniʼ) — dewerbalny drw. na -i̯a- od tek- jak w tẽkinti caus. 

ʽwylewać, toczyć płynyʼ, įtẽkinti ʽwlewać do środkaʼ; znacz. etym. n. agt. ʽosobnik, który 

wlewa nasienieʼ. Inaczej ŽD 65, LEW 1076 i ALEW 1089, gdzie za podstawę przyjęto intr. 

tekė́ti ʽbiec, biegaćʼ (znacz. etym. ʽbespringendes Tierʼ). Łot. teķis jest lituanizmem (ME IV, 

159). — Cps. pùstekis ʽsamiec z jednym jądremʼ (dosł. ʽpółsamiecʼ, por. pùsė), stirñtekis 

ʽsamiec sarny, koziołʼ (por. stìrna), tẽkiapaučiai m.pl. ʽjądra knura a. buhajaʼ (por. paũtas). 

Vb. denom. tekiúotis 1. ʽo świni, owcy, łani: szukać samca, hukać się, gonić sięʼ (war. 

tekiáutis, tekiótis), 2. ʽo knurze, tryku: biegać od jednej samicy do drugiejʼ (przen. też o 

mężczyźnie). 

 tekšė́ti, tèkši, tekšė́jo 1. ʽspadać z odgłosem (o kropli rozpryskującej się na kamieniu, 

na blasze)ʼ, 2. ʽpluskać ogonem (o rybie)ʼ, 3. ʽbrnąć, brodzić z pluskiemʼ, 4. ʽuderzać kijanką 

mokrą bieliznęʼ, 5. ʽtykać (o zegarze)ʼ — czasownik na -ė- od interi. tèkš o odgłosie 

brnącego po wodzie, błocieʼ, tèkšt o bryznięciu, rozpryśnięciu się wody, błota, o uderzeniu 

dłonią na płask, o plaśnięciu, o rozbiciu się jajka na podłodze, o nagłym uderzeniu, np. 

pioruna, tė́kšt o uderzeniu, plaśnięciu, o rozpryśnięciu się, o stłuczeniu się czego. Synonim: 

takšė́ti ⇐ tàkš. Paralele: plekšė́ti, pokšė́ti. — Z innymi sufiksami: tekšlénti ʽkapać po trochu, 

uderzać (o szybę – o kroplach deszczu); wydawać szmer – o wodzie płynącej po kamieniach; 

stąpać po grząskim, po błocie; rzadkie ciasto uderzać na płask; uderzać dłonią o plecy, o 

kolanoʼ. Bliskoznaczne: tekšlióti, tekšnóti, tekšóti. 

 tėk̃šti, teškiù, tėškiaũ 1. ʽbryznąć, zacinać (o deszczu, śniegu)ʼ, 2. ʽobrzucać mokrą 

glinąʼ, 3. ʽcisnąć, rzucićʼ, 4. ʽrunąć, upaść w dółʼ, 5. ʽpołożyć się do snuʼ — czasownik 

utworzony od interi. tèkšt, tė́kšt, zob. tekšė́ti. tešk-V jest allomorfem wobec 

antekonsonantycznego tekš-C. Drw. tẽkšlė ʽmalina, borówka, jagodaʼ (⇒ tẽkšė ʽowoc 

podobny do malinyʼ). SE-V tešk-: teškė́ti, tẽška, -ė́jo ʽrozpryskiwać się, kapać, chlupaćʼ. — 

WSE tėšk-: tėškiaũ (prt.), drw. patė́škėti ʽchlapnąć, obryzgaćʼ. — SZ tišk-/tikš- (formalnie 

wygląda jak wypadek redukcji typu TiT ⇐ TeT, ale por. interi. tìkš o spadającej kropli, o 

plusku, o nagłym pojawieniu się czego): tikšė́ti, tìkši, -ė́jo 1. ʽkapać z odgłosemʼ (Tìkši 

vandens lašai nuo stogo ʽKapią krople wody z dachuʼ), 2. o odgłosie monotonnego uderzania 

o coś. Allomorf tišk-V: tiškė́ti, tìška, -ė́jo ʽkapać, kropić; rozpryskiwać sięʼ, sutiškė́ti ʽ(o 

szkle) stłuc się i rozprysnąćʼ. Inchoat. ištìkšti, prs. ištỹkšta (*tykš-sta), war. ištỹška (*tinška), 

prt. ištìško ʽrozbryznąć się, rozprysnąć sięʼ, nutìkšti ʽdosięgnąć (o kropli bryzniętej), kropnąć, 

bryzgnąćʼ. Nomina: tìškas ʽkrochmalʼ (⇒ vb. denom. tìškyti, -iju, -ijau ʽkrochmalić, robić 

sztywnym, równym, gładkimʼ), tìškutis ʽuderzenie (pięścią)ʼ. — WSZ tyšk-/tykš-: týškinti 

ʽpalnąć, uderzyć; palić (o słońcu)ʼ, refl. nusitýškinti ʽwypogodzić sięʼ, týškoti, -ju, -jau ʽleżeć 

rozciągniętymʼ, tykšóti, tỹkšo, -jo ʽstać – o kałużyʼ (Klanai tỹkšo kieme ʽNa podwórzu stoją 

kałużeʼ). — SO-V tašk-: taškýti (zob.). — SO-C takš-: takšė́ti, tàkši, -ė́jo ʽpadać kroplami, 

kapać; stukać młotkiemʼ, też o odgłosie kroków, takšénti ʽpowoli ciecʼ, też o odgłosie 

końskich kopyt (Arklio kanopos takšeno į kelią), takšnóti ʽkapać, kropić – o deszczuʼ, takšóti 

ʽstać – o wodzie, kałużyʼ (syn. tykšóti). Por. też interi. tàkš, tàkšt m.in. o kapaniu, o 

spadających kroplach. Zob. też LEW 1052n. 

 tèkti, tenkù, tekaũ 1. ʽprzypaść, dostać się komu w udzialeʼ (metė burtas, kas kam tektų 

DP 17214 ʽpuszczali losy, komuby się co dostałoʼ. Turtas teñka įpėdiniams ʽMajątek 

przypada spadkobiercomʼ. Kiek tèks, tiek pakaks ʽIle przypadnie, tyle będzie musiało 

wystarczyćʼ), 2. ʽznaleźć się gdzieś, trafić, dostać się gdzieśʼ, 3. ʽpopaść (w biedę), doznać 

(nieszczęścia)ʼ, 4. ʽwychodzić za mążʼ, 5. impers. ʽwypada, godzi się coś zrobićʼ, 6. impers. 
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ʽzdarza się, trafia sięʼ (Mūsų girioje kiaunė teñka aptikti), 7. ʽmieć pod dostatkiem, nie 

odczuwać braku czego, wystarczaćʼ (Tenku duonos. Gaspadorius netẽko pašaro. Šuliniuosa 

tai teñka vandens). DP ʽdostać się, sstawać się, dostać, przypaśćʼ. SD tinka «dostaie, zostaie, 

zstaie, dostatek iest» (syn. sutinka, pertinka), teko mi kas iš to «dostało mi się» (syn. puola ir 

unt manįs kasgi). Nie ma uzgodnionej etymologii, zob. referat w LEW 1090. LIV
2 618 uznał 

tèkti za refleks pwk. pie. *tek- ʽwyciągnąć dłońʼ. Podobnie Kroonen 536, s.v. *þegjan-. — 

Cps. ištèkti ʽwystarczyć; obyć się bez czego; zmieścić sięʼ, įtèkti ʽdostać się (do kogoś na 

służbę)ʼ, DP też ʽbyć przywłaszczonym, podobać się, potkaćʼ, netèkti ʽstracić, utracić coʼ, 

neteñka ʽnie starczaʼ (SD: netinka «ustaię co, ustawa» (syn. nugaišta), netinka to arba to 

«schodzi mi na tym», netinka ko «niespełna co», nemitinka ko «nie staie mi czego»), nutèkti 

ʽdostać, dosięgnąćʼ, patèkti ʽpopaść (w biedę); dostać się gdzie; wyżyć, wytrwaćʼ, DP 

ʽpotrwać, dotrwać, przetrwać, zachować się, zostać, zamieszkać; strawićʼ, SD: patekt 

«dotrwać do końca» (syn. iškįst), patinku «trwam» (syn. kinčiu), trumpai patinkųs «krotko 

trwaiący», pértekti ʽmieć czego pod dostatkiem, opływać w co, żyć w dostatku, zamożnieʼ 

(pértekęs ʽopływający w dostatkiʼ), pritèkti ʽsięgnąć do pewnego miejscaʼ, DP ʽbyć dosyć, 

dostać, potkaćʼ, sutèkti ʽmieć odpowiednią długość (o ubraniu, powrozie, pasie u spodni); 

mieć czego pod dostatkiemʼ, užtèkti ʽwystarczaćʼ. Refl. įsitèkti ʽzmieścić sięʼ, išsitèkti ts., też 

ʽznosić się, nie wadzić sobieʼ. — Nomina: ìšteklius (zob.), nesutektė SP ob. netektė SD
1 

«niedostatek», netektìs, -iẽs f. ʽubytek, strataʼ, patekimas DP ʽtrwałość, wytrwanieʼ, patektė 

SD «dotrwanie; trwanie; trwałość» (syn. kantrybė), pértekimas ʽnadmiar, obfitośćʼ, sutektė ̃

ʽdostatekʼ, m.in. SD (syn. apstas, skalsybė, gausybė). — Neopwk. tenk- ⇐ prs. teñka: ténkinti 

(zob.). — SZ tik-: tìkti ʽbyć odpowiednim do czego, nadawać sięʼ, nutìkti ʽzdarzyć sięʼ, tìktis 

ʽtrafiać się, zdarzać sięʼ. Por. łot. tikt, prs. tìeku (*tenku) lub tìku (*tinku), prt. tiku ʽstać się, 

nastąpić; trafić, dostać się gdzie; przypaść komu w udziale; wystarczyćʼ.  

 telegà 2 p.a., gen.sg. telẽgos gw. 1. ʽwóz, furmankaʼ, 2. ʽdwukołowy wóz, wózekʼ 

(war. teliegà LZŽ), 3. ʽtaczkaʼ, 4. ʽsanie do wyjazduʼ — zapoż. ze stbłr. telega, por. ros. 

teléga, -i, drw. błr. cjaléžka, -i ʽwózek, furkaʼ. Zob. też kalmõgai. 

 telėt̃yna 1 p.a., telėt̃ina 1 p.a. stlit., gw. ʽmięso cielęce, cielęcinaʼ, m.in. SD «cielęcina» 

(por. Par karvę teliokas, o jau apie telėt̃yną ūtura ʽCielak [wciąż jeszcze] przy matce, a oni 

już o cielęcinie mówiąʼ) — zapoż. ze stbłr. teljatina, por. błr. cjaljácina, -y (SLA 221, LEW 

1077). Zob. też telyčià i tẽlias. — Drw. telėtinis SD «cielęcy». — Neoosn. telėt-: telėt̃iena 

gw. ʽcielęcinaʼ (sufiks jak w rodzimym veršíena), por. Nevalgyk kiaulienos, valgyk telėt̃ieną, 

tai būsi sveikas ʽNie jedz wieprzowiny, jedz cielęcinę, to będziesz zdrówʼ.  

 telėt̃nykas 1 p.a., telėt̃ninkas 1 p.a. 1. ʽzagroda dla cieląt, cielętnikʼ (Suvaryk teliukus į 

telėtnyką ʽZapędź cielęta do t.), 2. ʽpastwisko dla cieląt, łąka przy domuʼ — zapoż. ze stbłr. 

teljatnikъ, por. błr. cjaljátnik, -a ʽchlew dla cielątʼ. War. ze zmianą tn > dn: telėd̃nykas. — 

N.m. Telėt̃ninkai, nazwa łąki Dvarñas telėd̃ninkas. 

 tẽležioti, tẽležioju, tẽležiojau (war. tèležioti) gw. 1. ʽbrnąć po błocie, po rozmiękłej 

grudzieʼ, 2. ʽbłocić, zanieczyszczać błotemʼ, 3. ʽgnieść, ugniataćʼ, 4. ʽjeść mlaskającʼ, 5. 

ʽrobić coś byle jak, powierzchownieʼ, nutẽležioti ʽzanieczyścić podłogę błotem naniesionym 

na butachʼ — czasownik na -o- od interi. tèleži tèleži o człapaniu po błocie. Drw. teležỹnė 

ʽgrzęzawiskoʼ, teležà ʽbrudny, niechlujny człowiekʼ, teležỹkas ʽrozmiękły grzybʼ, telẽžis 

ʽstary, marny grzyb; człowiek oklapły, apatycznyʼ (war. metatetyczny: letẽžis), telẽžius ʽkto 

się często moczy, kto nie trzyma moczuʼ. — Z innym sufiksem: telẽžyti, -iju, -ijau ʽbić, 

grzmocić; deptać, miesić błoto; brnąć po błocie; gniotąc wyrabiać, zarabiać ciasto; robić co 

nieudolnieʼ, pritelẽžyti ʽzadeptać, zabrudzić (świeżo umytą podłogę)ʼ, refl. telẽžytis ʽcałować 

sięʼ. — War. z wokalizmem a: talãžyti, -iju, -ijau 1. ʽmówić głupstwa, pleść niedorzeczności, 

bzdurzyćʼ, 2. ʽchciwie chłeptać (o kocie), chciwie jeśćʼ, 3. ʽiść z trudem zapadając się, brnąć, 
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człapaćʼ (syn. tálžyti), patalãžyti ʽpocałowaćʼ, refl. talãžytis ʽprzymilać się, łasić sięʼ, 

prisitalãžyti ʽdo woli najeść się, napić sięʼ. War. z wtórnym -z-: talãzyti ʽpaplać; brnąć po 

błocieʼ. Trudny do ujęcia jest stosunek talãž- i bliskoznacznego pwk. tálž- (zob. tálžyti), bo 

ten ostatni stoi w alternacji z telž- i tilž- (zob. telž̃ti, tilž̃ti). LEW 1053, 1077 mówił o apofonii 

talaž- ⇐ telaž-. — Niejasna jest geneza czas. talamõžyti, -iju, -ijau ʽmówić głupstwa, paplać; 

chciwie pić a. jeść; chodzić po błocieʼ (war. talamõšyti). 

 telì, f. tẽlios 4 p.a. — gw., zaimek wskazujący liczebnikowy ʽtylu, tyleʼ, np. Keli buvo, 

teliùs ir paėmiau ʽIle było, tyle wziąłemʼ. Forma telì stanowi pendant do pytajnego kelì ʽile, 

iluʼ, podobnie jak tàs do kàs; tóks do kóks i gw. tatràs do katràs.  

 tẽlias, -io 2 p.a. stlit., gw. ʽmłode krowy: cielę, byczekʼ, SD
1 «cielę, vitulus». War. tẽlis, 

tẽlius. Odpowiednik łot. teļš ʽcielęʼ (zdrob. te̦lẽ̦ns, teļuks). Obecność starobiałoruskiego 

zapożyczenia telyčià (zob.) skłania do przypuszczenia, że pożyczką może być również tẽlias. 

W grę wchodzi albo przejęcie wprost stbłr. telja, celja n. ʽcielęʼ albo derywacja wsteczna 

telyčià ⇒ tẽlias (por. liesvyčios ⇒ liẽsvos; vỹlyčia ⇒ vylà). Zob. też telėt̃yna, telėt̃nykas. 

Zapożyczenie dopuszczał już Brückner 1877, 144; zob. też Brückner 61, s.v. cielę: «Na 

Litwie i Łotwie może pożyczka z Rusi». Inaczej BSW 319, REW III, 90, LEW 1077n. oraz 

ostatnio ESJS 954 i ALEW 1090, gdzie tẽlias opisuje się jako wyraz prapokrewny z psł. *telę, 

*telęte. — Drw. telėk̃as ʽpodrosłe cielęʼ, telelis SD
1 «ciołek» [ʽcielęʼ], telíena ʽcielęcinaʼ, 

telìkė ʽjałówkaʼ, telìngas: telìnga kárvė ʽcielna krowaʼ (m.in. w SD), teliõkas ʽpodrosłe cielę; 

byczek; głupiecʼ (por. łot. teļâks ʽnieudolny, opieszały człowiekʼ), telỹtė ʽjałówkaʼ, teliùkas 

a. telùkas ʽcielęʼ (⇒ teliukíena ʽcielęcinaʼ), przen. ʽreszta niezmielonego ziarnaʼ. Cps. 

tẽliabuzė ʽpłynny pokarm dla cielakaʼ, por. buzà I (⇒ teliãbuzis ʽpłaksa, mazgajʼ), teliãvietė 

ʽłożysko cielęceʼ (por. vietà). Vb. denom. apsitelinti: apsitelino SD «ocieliła się krowa», dziś 

apsiteliúoti a. apsitelióti ʽocielić sięʼ. 

 telyčià 2 p.a., gen.sg. telỹčios stlit., gw. ʽjałówka, młoda krowa, która nie miała jeszcze 

potomstwaʼ. SD <telićia> «iałowica» (syn. berždinė, berždžia) — zapoż. ze stbłr. telica, por. 

ros. przest. telíca, błr. cjalíca, -y. Z tegoż źródła łot. telīca. Por. SLA 221, ZS 59, LEW 1078, 

ALEW 1091. Z obocznym tematem: telyčė ̃ 4 p.a. Zob. też tẽlias. Por. budowę terlyčià i 

teslyčià. — Drw. telyčáitė ʽjałówkaʼ, telyčėlė SD «krowka» (por. stbłr. telička), telyčenà 

ʽskóra z jałówkiʼ, telyčýka ʽmała jałówkaʼ (typ karvýka), telyčiõtė ʽpodrosła jałówkaʼ. 

 teliūskúoti, teliūskúoja, teliūskãvo 1. ʽporuszać cieczą w naczyniu, bełtać; poruszać 

naczyniem z cieczą, powodując jej wychlustanieʼ (Nešdama pieno neteliūskúok, išpilsi 

ʽNiosąc mleko, nie bełtaj, [bo] wylejeszʼ), 2. ʽnieść, przenosić płyn w naczyniuʼ, 3. ʽpłukać 

(bieliznę, naczynia)ʼ, 4. intr. ʽo wodzie: uderzać o brzeg, chlupać, chlupotać, pluskaćʼ (Vilnys 

teliūskúoja prie kranto ʽFale pluskają przy brzeguʼ), išteliūskúoti ʽwylewać z chlustem, 

wychlapywać; nie myjąc opłukaćʼ. War. teliuskúoti, teliūškúoti — czasowniki 

dźwiękonaśladowcze, podobnie jak synonimiczne talaškúoti (⇐ talaškù-talaškù), kliuksė́ti i 

pliauškė́ti. Por. psł. *pljuskati ʽprzelewać ciecz z charakterystycznym odgłosemʼ: słń. 

pljȗskati, ukr. pljúskaty, pol. pluskać, czes. plískat (Boryś 442). 

 telkšóti, telk̃šo, telkšójo 1. ʽo wodzie: stać rozlaną na sporej powierzchni, stać, zalegać; 

rozpościerać się, widnieć (o jeziorze)ʼ, 2. ʽo polu, łące, przedmiocie: być zalanym, 

pogrążonym, moknąć w czym, namakaćʼ, 3. przen. ʽo człowieku: wylegiwać sięʼ — 

durativum stanu na -o-, utworzone od wykrzyknika, por. telk̃š o odgłosie wpadającego do 

wody przedmiotu; o odgłosie czyjegoś człapania w mokrym obuwiu. — Z innymi sufiksami: 

telkšnóti: Gatvėse telkšnójo purvas ʽUlice były pokryte błotemʼ, telk̃šti ʽpadać obficie i 

długo, laćʼ, patelk̃šti ʽo drodze: rozmoknąćʼ. — Drw. telkšnà ʽdeszcz ze śniegiem, pluchaʼ. 

 telk̃ti, telkiù, telkiaũ 1. ʽspraszać do wspólnej, zwykle jednodniowej, roboty, do tłokiʼ, 
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2. ʽzbierać do gromady; mobilizować wojskoʼ. Refl. telk̃tis ʽzbierać się, skupiać się, 

gromadzić sięʼ, susitelk̃ti ʽskupić się, zespolić się, zrzeszyć sięʼ. War. v-mobile: żm. tvelk̃tis 

ʽzbierać się, skupiać sięʼ, susitvelk̃ti ʽschodzić się, gromadzić sięʼ — czasownik bsł. z 

apofonią *telk- : *talk- : *tilk-/*tulk-, zob. BSW 321n., LEW 1078. — Drw. telkė́jas ʽkto 

zaprasza do tłoki; kto werbuje do wojskaʼ, telkìkas ts., telkinỹs ʽnagromadzenie ludzi lub 

zwierząt; złoże, np. torfu, węgla; zbiornik, np. wodyʼ, gram. ʽzbitka spółgłoskowa, clusterʼ, 

telkumà ʽtłumʼ, cps. telk̃vietė ʽzlokalizowane złoże geologiczneʼ (por. vietà). — SO talk-: 

talkà (zob.). Por. łot. nuotalcît ʽobić, wychłostaćʼ < *talk-ī-. — Podwójny refleks SZ tilk-

/tulk-. 1. SZ tilk-: aptìlkęs žmogùs ʽdoświadczony człowiek, otrzaskany z czymʼ (por. ros. 

tolóčnyj párenь). 2. SZ *tulk-: scs. tlŭkǫ, tlěšti (*telkti) ʽκρούειν, bić, uderzać, tłucʼ, bg. tlъča 

ʽroztłukujęʼ, ros. tolkú, tolóčь ʽtłuc, rozdrabniaćʼ (tolóčьsja ʽwłóczyć się, obijać sięʼ), pol. 

tłukę, tłuc ʽrozbijać na kawałki, miażdżyć, rozgniatać; walić o co; bić kogoʼ. 

 telž̃ti, telžiù, telžiaũ 1. ʽmocno padać, lać – o obfitym, długotrwałym deszczuʼ, 2. 

ʽoddawać mocz, szczać; moczyć się we śnieʼ, 3. gw. ʽchciwie pićʼ, 4. gw. ʽbrnąć przez 

błotoʼ, 5. gw. ʽo człowieku: robić się nalanymʼ. Cps. įtelž̃ti ʽdolać (wody, śmietany), zalać, 

namoczyć, zamoczyćʼ, ištelž̃ti ʽwylać; nagotować (dużo zupy)ʼ, pritelž̃ti ʽnapadać – o wodzie 

deszczowejʼ (Pritelžtà, negal išbristi ʽStrasznie mokro, nie da się przejśćʼ), sutelž̃ti ʽroztyć 

się, zrobić się tłustymʼ. Przesuwkę znaczeniową od ʽlaćʼ do ʽbić, uderzaćʼ lub ʽrzucać, 

ciskaćʼ ilustruje war. akc. télžti, -iu, -iau (Ka télšu par snukį, i žinosi! ʽJak dam po gębie, to 

będziesz wiedział!ʼ. Télžė pinigus ant stalo ʽCisnął pieniądze na stółʼ), įtélžti ʽwrzucić do 

środkaʼ, ištélžti ʽwyrzucićʼ, pritélžti ʽzbić, pobić kogoʼ. O zmianie fonetycznej eľ > ei̯ 

świadczy war. teĩžti, -iù, -iaũ 1. ʽbrnąć przez błotoʼ, 2. ʽzbytnio ścieńczyć nić przez zwilżanie 

przędzy ślinąʼ (war. téižti). Odpowiednik łot. telzt, -žu, -zu, zwykle jednak tèlst, -šu, -su ʽpić 

dużo na raz, żłopać; dużo jeśćʼ. Nawiązanie w prasłowiańskim *tŭlz-tŭ (zob. tulž̃ti). Dalsze 

związki niejasne. Transponat ie. *telǵ(h)-, por. IEW 1062, Būga, RR I, 319, LEW 1078n. 

ALEW 1133 odtwarza pie. *(s)telǵh- w oparciu o het. istalk- ʽwygładzić, glatt machenʼ i wed. 

tarh- ʽskruszyć, zmiażdżyćʼ. — Podwójny refleks SZ tilž-/tulž-, zob. tilž̃ti i tulž̃ti. — SO talž-

: tálžyti (zob.). 

 tėm̃yti, tėm̃iju, tėm̃ijau (war. tė́myti) stlit., gw. 1. ʽwypatrywać, bacznie obserwowaćʼ 

(Tėm̃ijo tėm̃ijo ir pamatė ʽWypatrywał, wypatrywał i dojrzałʼ), 2. ʽzauważać, spostrzegaćʼ 

(Nenutėm̃ijau, kad jis neša vogtus linus ʽNie zorientowałem się, że on kradziony len niesieʼ), 

patėm̃yti ʽzwrócić na co uwagę, mieć co na oku; stwierdzić, ustalić co; powiedziećʼ, refl. 

tėm̃ytis, įsitėm̃yti ʽzapamiętać, zachować w pamięciʼ, nusitėm̃yti ʽwybrać sobie (narzeczoną)ʼ 

— zapoż. ze stbłr. tjamitь(sja) (SLA 221, LEW 1079), por. błr. cjámicь, cjámlju ʽpojmować, 

rozumieć, orientować sięʼ. Rozwój znaczeniowy czasownika na gruncie litewskim nie został 

jeszcze zbadany. — Drw. tėmùs, -ì ʽspostrzegawczy, baczny; taki, co potrafi wszystko 

zapamiętaćʼ (por. błr. cjámlivy ʽpojętny, roztropnyʼ). 

 temnyčià 2 p.a., gen.sg. temnỹčios stlit., gw. ʽwięzienieʼ, DP ʽciemnica, lochʼ — zapoż. 

ze stbłr. temnica, por. błr. cjamníca, -y. Zob. SLA 221, LEW 1079, ALEW 1091. War. akc. 

temnýčia 1 p.a. Dalsza lituanizacja za pomocą neosuf. -inyčia: teminyčià (por. mednýčia ⇒ 

medinýčia). — Niezwykły jest war. temčia: Gelbėk iš temčias MŽ 583 ʽWybaw od ciemnicyʼ 

(por. temnyčias MŽ 57210). Zakłada on synkopowanie nieakcentowanej samogłoski długiej, 

por. temnyčià > *temnčià > *temčià. — Drw. temnyčinykas BRB ʽdozorca więzienny, 

Kerkermeisterʼ (⇐ strus., stbłr. temničьnikъ), war. temnyčnykas BRB (por. błr. cjamníčnik). 

 templė ̃ 4 p.a. 1. ʽcięciwaʼ, 2. ʽlina do umocowania czegoʼ, 3. ʽpręt łączący w kon-

strukcji stalowej, sworzeńʼ — nomen instrumenti z suf. -lė- od czas. tem̃pti m.in. ʽnapinać, 

naprężaćʼ (zob.). Podobna budowa w dùmplės, mekslė,̃ stemplė.̃ Zob. też temptyvà s.v. tetyvà. 
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 tem̃pti, tempiù (intr. tempù), tempiaũ 1. ʽciągnąć, naciągać, ściągać (koszulę z 

chorego)ʼ, 2. ʽnapinać, naprężaćʼ, 3. ʽwlec z trudemʼ, 4. ʽnieść z trudem (np. kamień, wiadro 

wody)ʼ, 5. ʽciągnąć siłą, np. zwierzę na uwięziʼ, 6. ʽtrącać strunęʼ, 7. ʽzmuszać do czegoʼ. 

War. sonoryzowany: dem̃bti (zob.). Cps. įtem̃pti ʽnapiąć (struny); wciągnąć, wtaszczyć do 

środka, wnieść z trudemʼ, ištem̃pti ʽrozciągnąć, rozpiąć na czymʼ (Ištempk kailius ant 

káilmaučiu ʽRozepnij skórę na rozwidlonej gałęziʼ [zwanej kailmautis]), partem̃pti 

ʽprzyciągnąć z powrotem, przytaszczyćʼ, tem̃pa intr. ʽszybko rośnie; wlecze się, trwa długoʼ 

(Ko taip ilgai tem̃pa ta ligà? ʽCzemu tak długo trwa ta choroba?ʼ). Refl. tem̃ptis ʽopierać się 

(o prowadzonej krowie, baranie), sprzeciwiać sięʼ, tem̃pas 3 os. prs. ʽszybko rośnie, rozwija 

się, rozrasta sięʼ. Odpowiednik łot. tìept, tìepju, tìepu ʽrozciągać, naprężaćʼ, refl. tìeptiês 

ʽzapierać się, upierać sięʼ. Należy do pie. *temp- ʽnapinać, naprężaćʼ, por. stisl. þǫmb 

ʽskłonić, zgiąćʼ, toch. B campäṃ, toch. A cämpäṣ ʽmoże, jest w stanieʼ (znacz. etym. ʽwysila 

się, wytęża sięʼ). Zob. BSW 317, LEW 1079, ALEW 1091, LIV
2 626. — Z pewnych innych 

języków przekazane są tylko nomina, por. psł. *tęt-iva ʽcięciwa łukuʼ – drw. od *tętŭ < 

*temp-to- lub *timp-to- (scs. tętiva ʽνευράʼ, ros. tjativá, czes. tetiva, pol. cięciwa, przest. też 

ʽsznur, nić, nić skręconaʼ); stisl. þǫmb f. ʽcięciwa; wzdęty brzuchʼ (*tomp-eh2-); łac. tempus, 

-oris n. ʽprzeciąg czasu; pora roku (dnia, nocy)ʼ, templum, -ī n. ʽprzestrzeń zakreślona jako 

uświęcona przez augura na niebie i na ziemiʼ, extemp(u)lō adv. ʽnatychmiast, w tej chwiliʼ. 

Zob. REW III, 118 i de Vaan 610. — Drw. ištempimas: SD <ißtimpimas> «wypukłość, 

wydętość», templė ̃ (zob.), temptùvas ʽkto ciągnie, np. końʼ, cps. káiliatempis ʽwidły do 

rozpięcia skóry, żeby wyschłaʼ (por. káilis), šalìtempė (zob. šalìs). — Podwójny refleks SZ 

timp-/tump-. 1. SZ timp-: tim̃pti (zob.), 2. SZ tump-: į́tumpas ʽrozpęd, zamachʼ: víenu į́tumpu 

adv. ʽza jednym zamachemʼ, į́tumpu kuliù, neatléidžiu ʽmłócę bez przestankuʼ (Būga, RR II, 

261). — SO tamp-: tampýti (zob., tam też nomina). 

 témti, prs. témsta (war. tẽma, tẽmia), prt. sutẽmo (war. sutẽmė) 1. ʽściemniać się, 

zmierzchaćʼ, 2. ʽo wzroku: pogarszać się, zaćmić sięʼ, 3. ʽo umyśle: tracić jasność 

rozumowania, tępieć; o świadomości: słabnąćʼ (Sąmonė ėmė témti ʽZacząłem tracić 

świadomośćʼ). SD timsta «mierzcha się, mrok pada» (syn. blįsta), aptémti: aptẽmo ʽzapadł 

zmierzch; o niebie: zaciągnęło się chmurami; o księżycu: ubyło go; o wzroku: pogorszył się, 

zaćmił sięʼ (SD aptemti «zamierzchnąć»), ažutemsta: saulė ažutimsta SD «zacimia się 

słońce», sutemo SD «zmierzchło się». Należy do pwk. pie. *temH- 1. ʽsłabnąć, mdlećʼ (zob. 

LIV
2 624, IEW 1063n.), 2. ʽzmierzchać, ściemniać sięʼ. Por. z jednej strony wed. tā́myati 

ʽnuży sięʼ, tāntá- ʽciężko oddychający, mdlejącyʼ, támas- n. ʽzmrok; zaślepienie, urojenieʼ 

(EWAIA I, 626), z drugiej strony SO *tam- w rcs. tomiti caus. ʽmęczyć, wycieńczaćʼ, ros. 

tomítь ʽnużyć, dręczyć, trapić, męczyćʼ, tómnostь ʽosłabienie, znużenie; rozmarzenieʼ. Zob. 

BSW 313, 322n., LEW 1080, ALEW 1092, REW III, 118. — Drw. temė́ti, -ja, -jo ʽtrwać w 

ciemnościʼ, sutemė́ti ʽzmierzchnąć sięʼ, užtemė́jo ʽnastąpiło coś przykrego, 

nieoczekiwanegoʼ. Caus. témdyti, -au, -iau (prs. gw. témdžiu) ʽzaćmić, przyćmić, zaciemnić, 

uczynić mrocznym, ponurymʼ, przen. ʽzamroczyć, przytępićʼ. Postać tem-dy-, z wokalizmem 

wyrównanym do témti, weszła na miejsce zanikłego *tám-dy- (por. SO w lámdyti, rámdyti, 

šáldyti) albo też *tìmdyti (por. SZ w gìrdyti, kìldyti, gùndyti). — Nomina: aptemìmas 

ʽzaćmienie (słońca, oczu, rozumu)ʼ, ažutemimas mėnesio SD «zaćmienie księżyca», 

ažutemimas saulės SD «zaćmienie słońca», príetema a. prietėmà ʽszarówka, zmierzch, 

półmrokʼ, prietemė ̃ a. prietėmė ̃ ts., príetemis a. príetėmis ʽzmierzchʼ (SD «mierzch, 

mierzchanie, mrok»), sántemis ʽzmierzchʼ, sutemà (zob.). — Neopwk. temst- (⇐ prs. 

témsta): témsta 1 p.a. ʽzmierzchʼ: Dirba nuog auštros iki témstai ʽPracuje od świtu do 

zmierzchuʼ. Anta témstos nuvažiavau Seinuosa ʽO zmroku pojechałem do Sejnʼ (por. paralele 

s.v. šėl̃ti), sutemstos b.z.a. f.pl. ʽzmierzchʼ (iki gerų sutemstų). — WSE tėm-: tėmúoti 

ʽmajaczyć w ciemności, ukazywać się niewyraźnie, mgliścieʼ, nomina: sántėmis ʽpora po 
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zmierzchu, a przed ukazaniem się księżycaʼ, sū́tėma ʽzmierzchʼ (Lig sū́tėmai išbuvau Dustos 

ʽAż do zmierzchu byłem (przebywałem) w Dusiatachʼ). Zob. wyżej prietėmà, prietėmė,̃ 

príetėmis. — SZ w dwojakiej reprezentacji: tim- albo tum-, por. łot. timt, timst, tima 

ʽściemniać sięʼ obok tùmst, tumst, tuma ts. Nomina postverbalia: sutim̃kas ob. sutum̃kas ZTŽ 

ʽzmierzchʼ; łot. timss, tìmss2 ʽciemnyʼ, tima gw. ʽciemnośćʼ, częściej tìmsa2 ts. obok tùmss2 

ʽciemnyʼ (war. tùmšs), tùmsa ʽciemnośćʼ (patùmsa a. patùmsis ʽpółmrokʼ), tumsums ts., 

tumsis ʽpóźny wieczórʼ (līdz męlniem tumšiem adv. ʽdo późna w nocʼ). Osobno zob. tim̃sras. 

— W słowiańskim por. SZ scs. tĭma a. tŭma ʽciemność; wielka ilośćʼ, sch. tàma, słń. temȁ, 

ros. tьma, stpol. ćma ʽciemność, cień; wielkie mnóstwoʼ, pol. ćma ʽmotyl nocnyʼ, < psł. 

*tĭma < pie. *tṃH-eh2-. Adi. scs. tĭmĭnŭ ʽσκοτεινός, ζοφερόςʼ, słń. temȅn, ros. tëmnyj, pol. 

ciemny < pie. *tṃH-ino- (por. stir. teim ʽciemnyʼ z pie. *tṃH-i-). Zob. też tamsà. 

 teñ adv. ʽtam; do tamtego miejscaʼ (war. tén, teñgi, teñgu). Odpowiednik łot. tiê ʽtamʼ, 

gw. tìe ʽpatrz! oto!ʼ (LEGR § 474). Tu też stpr. tēnti ʽteraz, obecnie, jetzt, nunʼ (PKEŽ 4, 191). 

Formacja związana z przysłówkiem lokalnym, utworzonym od zaimka wskazującego tàs 

ʽtenʼ (pie. *to-/*te-). Szczegóły derywacji pozostają jednak niejasne. War. tenaĩ, tenái, tẽnai 

oraz tęnaĩ, tęnái, SD <śinay ir tinay> «tam i sam, huc et illuc», tenáigi (tenaĩk), tenaĩs, tęnaĩs, 

tenãjos, tęnãjos, tęnáu. Por. alternant deiktyczny šeñ ʽtu, do tego miejscaʼ, łot. šiê ts., stpr. 

schien, schan ʽtu, hierʼ. Zob. Stang 1966, 182n., ALEW 1093. — W DP ukazuje się forma 

rozszerzona ptk. jau: tę-jau, tę-jau-g adv. ʽtudzieżʼ, tj. ʽw tamtym miejscuʼ i ʽzaraz, wnet, 

natychmiastʼ (GJL III, § 813; LKŽ akcentuje tęjaũ). Jej kontynuacją jest wsch.-lit. tįjaũ ʽtamʼ 

(Kur kumelė, tįjaũ ir kumeliukas ʽGdzie kobyła, tam i źrebakʼ) oraz tįjaũka a. tįjáuka ts. (od 

*tįjauk < *tę-jau-gi), tijaũkai a. tįjáukai ts. (zob. LZŽ). — Drw. tenýkštis, -ė ʽtamtejszy, tam 

urodzonyʼ (por. neosuf. w čionýkštis). Cps. teñbuvis ʽtamtejszy mieszkaniecʼ (por. buv-), np. 

Čiabuvis, kurs čia, teñbuvis, kurs ten ʽTutejszy [jest ten], który tu [mieszka], tamtejszy, który 

tam [mieszka]ʼ. Negalėjo žinoti, kaip tenbuviai lietuviai tuos miestelius vadina ʽNie mógł 

wiedzieć, jak tamtejsi Litwini te miasteczka nazywająʼ. War. tenbùvis, tę́buvis, tebuvỹs, 

tẽbuvis. 

 tenča CHB ʽtęczaʼ (PAŽ 485) — zapoż. z pol. tęcza, -y ʽwielobarwny łuk na sklepieniu 

niebieskimʼ. Brak w SLA i ALEW. Por. syn. vaivórykštė. 

 tenė́ti, tẽna (war. tẽni), sutenė́jo ʽzsiadać się – o mleku; ścinać się, tężeć, zastygać, 

krzepnąć – o wywarze z kości, o tłuszczu, galarecie, kaszyʼ (⇒ tenės̃iai m.pl. ʽgalaretaʼ), 

aptenė́ti ʽpokrywać się śluzemʼ. Durativum na -ė- od pwk. na SE *ten- (por. typ pelė́ti, 

merė́ti). Do pwk. pie. *ten-/*tṇ- ʽnapinać, naprężaćʼ (LIV
2 626, LEW 1080), por. gr. τείνω 

ʽmocno ciągnąć, naciągać, napinać; rozciągać, rozpościerać, rozpinać; rozkładać wzdłuż, 

kłaśćʼ (*ten-i̯ō), SZ τάσις f. ʽnaciąganie, rozciąganie; napięcie, rozmachʼ (*tṇ-ti-); łac. tendō, 

-ere ʽwyciągać, rozciągać, rozpinać (namiot), wzdymać, wyprężać, prostować; dążyć, przeć 

przed siebieʼ (*ten-dhe-), SZ tentus ʽnapięty, naprężonyʼ (*tṇ-to-), teneō ʽtrzymać, mieć, 

posiadaćʼ (*tṇ-h1i̯e-); wed. átan aor. ʽnapiął, rozpostarłʼ (*é-ten-t), SZ tanóti ʽnapręża, 

wydłużaʼ (*tṇ-neu̯-ti); stwn. denen, nwn. dehnen ʽrozciągaćʼ. — SZ tin-: tìnti II (zob.), 

tiñklas (zob.). — SO tan-: tanióti (zob.), tãnas (zob.), tandùs (zob.). Nowy SO tain- ⇐ tin-: 

táinioti (zob.). 

 tenẽtyti, tenẽtiju, tenẽtijau gw. ʽszczekaćʼ, ištenẽtyti ʽzbesztać kogoʼ. Niejasne. 

Wygląda jak denominativum na -y-, ale nomen *tenet- nie zostało poświadczone. 

 ténkinti, ténkinu, ténkinau ʽzaspakajać; oszczędzaćʼ, zwykle paténkinti ʽzadowolić, 

zaspokoić czyjeś wymagania, zadośćuczynićʼ, refl. pasiténkinti ʽzadowolić się czymʼ — 

causativum na -in- od neopwk. tenk-, wyabstrahowanego z formy prs. infigowanego teñka 

(inf. tèkti) ʽwystarcza, jest dość, jest pod dostatkiemʼ. Znacz. etym. ʽsprawić, żeby było 
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czegoś pod dostatkiemʼ. Por. pakánkinti ʽzadowolić, zaspokoićʼ ⇐ kañka (inf. kàkti). Zob. 

LEW 1081. 

 tepė́ti, tepė́ju (war. tepiù), tepė́jau wsch.-lit. 1. ʽjeść gęstą potrawęʼ, 2. ʽchciwie i dużo 

jeśćʼ, 3. ʽdół kopać (z trudem, przez cały dzień)ʼ, 4. ʽrozrzucać gnójʼ, 5. ʽmocno uderzaćʼ — 

rzadki przykład intensivum z suf. -ė-, por. tèpti m.in. ʽbić, uderzaćʼ. Brak apofonii odróżnia 

tepė́ti np. od įbangėti DP ⇐ įbiñgti oraz od tyrė́ti ⇐ tìrti (por. GJL II, § 622). Zob. też véngėti. 

Cps. aptepė́ti ʽobić, zbić kogoʼ, atitepė́ti ʽoddać cios, uderzeniem odeprzećʼ (refl. atsitepė́ti 

ʽodżywić się po chorobieʼ, por. pol. pot. odbić sobie), pritepė́ti 1. ʽnajeść się do sytaʼ, 2. 

ʽnałożyć z czubem na talerz; naładować wóz (gnojem)ʼ, 3. ʽnapaskudzić (o zwierzętach)ʼ, 

ištepė́ti ʽwyryć, wykopać (rów)ʼ, užtepė́ti 1. ʽuderzyć, zadać ciosʼ, 2. ʽpowiedzieć coś 

nieoględnie, niepotrzebnieʼ (por. pol. pot. chlapnąć ts.).  

 tèpti, tepù, tepiaũ 1. ʽmazać, smarować, wcieraćʼ, 2. ʽpackać, brudzić; farbowaćʼ, 3. 

ʽbić, uderzaćʼ, 4. przen. ʽrzucać na kogo oszczerstwo, potwarzaćʼ, 5. ʽdać łapówkęʼ (por. pol. 

pot. posmarować ts.). DP ʽmazać, umazać, pomazać; szacowaćʼ. SD
1 tepu «farbuię» (syn. 

dažau), «mażę» (syn. patepu), «pomazuię», SD taukais tepu «łoię, łoiem smaruię» taukais 

inteptas «łoiowaty». Cps. aptèpti ʽobmazać, nasmarować (chleb masłem)ʼ, ažutepu SD 

«przekreszam co, zamazuię», intepu SD «plugawię» (syn. bjaurinu), ištèpti ʽpobrudzić, 

powalać, wysmarowaćʼ, bibl. ʽkalać, pokalaćʼ, DP ʽzmazać, opluśnąć, zgładzić, namazaćʼ 

(ižtepu SD «brudzę», syn. apiplėkinu; «smolę, wymazuię co z ksiąg»), patèpti ʽposmarować; 

dać łapówkęʼ, patept truputį SD «pomusnąć, trochę namazać», patepu kvepalu SD 

«perfumuię». Refl. tèptis DP ʽkalać sięʼ [ʽbrudzić się, plamić sięʼ], ižteptis SD «poszpecieć». 

Odpowiednik łot. tept, te̦pu (war. tepju), tepu (ē) ʽsmarowaćʼ, LEGR 568. Lit.-łot. czasownik 

jest spokrewniony z psł. *tepti, por. scs. tepǫ, teti ʽuderzać, klepać, chłostaćʼ, ros. tepú, teptí 

ʽbićʼ, uteptí ʽzabićʼ; iter. *tepati: ros. utepátь, ukr. tipáty, pol. gw. ciepać ʽrzucać, uderzać z 

rozmachem, międlić (len, konopie), strącać kijem, uderzać w wodęʼ (war. ciapać ʽuderzać 

ostrym narzędziem, rąbaćʼ, war. sonoryzowany dziabać), czes. tepat ʽbić, uderzać, kućʼ 

(neopwk. teps-: słń. tépsti, sch. tèpsti ʽbić, uderzać, chłostaćʼ). Por. BSW 319, LEW 1081, 

LIV
2 630 (z uwagą: ʽTylko bsł.ʼ). Możliwe pochodzenie onomatopeiczne, mianowicie od 

interi. *tep, opisującej odgłos uderzania, rzucania, tłuczenia itp., por. Boryś 76 (s.v. ciapać). 

Zob. też ALEW 1094, gdzie za REW III, 95 zwraca się uwagę na ewentualne powiązanie ugro-

fińskie. — Derywaty od SE tep-: tepė́ti (zob.), tepinė́ti ʽsmarowaćʼ, teplénti ʽmalować, 

rysować; bazgraćʼ, też ʽdeptać, zadeptywać grządkiʼ (syn. tãpinti), teplióti ʽmalować ściany; 

malować obrazy; smarować oliwą; malować byle jak, mazać, gryzmolićʼ (margai patepliotas 

SD «nakrapiany farbą»), tepóti ʽgrubo smarować chleb masłem; brnąć przez błoto; wdepnąć 

w łajnoʼ. Nomina: ištepimas PK ʽzmazaʼ, ižteptė SD «zmazanie», ižteptas SD «pomazany, 

poszpecony» (neišteptas PK ʽniepokalanyʼ), patepimas paskutinis SD «pomazanie, 

namaszczanie ostatnie», pateptas SD «namazany; nieczysty» (syn. įžagtas), «sprofanowany», 

pateptas aliejum «oleiowany», pateptas mostimis «oleykowany», kvepunčiais daiktais 

pateptas «perfumowany», taukais pateptas «smalcony» [ʽposmarowany smalcemʼ], pateptė 

SD «plama na ciele, na szacie; poszpecenie; zmaza», pateptìnis ʽpomazaniecʼ (m.in. SD), 

sutepimas DP ʽzmazaʼ, tẽpalas ʽpasta, maść, maź, smarʼ, tepalas raudonos dėl veido SD 

«barwiczka, rumienidło» (syn. prausylas), tepelas ratų SD «maź, kołomaź», tepìklis 

ʽkawałek słoniny do posmarowania patelniʼ, tepylas kvepiųs SD «olejek drogi» [dosł. ʽolejek 

pachnącyʼ], tepimas SD
1 «mazidło», teptùvas ʽpędzelʼ. — Neoosn. teplio- (⇐ teplióti): 

tepliõnė ʽnieudolnie wykonany rysunek lub obraz, bohomazʼ, SD <teplone> «malarstwo, 

pictura, graphis, dis» i «malowanie, pictura» (to z syn. tepliojimas); n.agt. tepliorius przest. 

1. ʽfarbiarzʼ, 2. ʽmalarz – rzemieślnik lub artystaʼ (⇒ tepliorỹstė przest. ʽmalarstwo jako 

sztukaʼ); tepliótojas ʽmalarz; farbiarzʼ, SD <teplotojas> «malarz, pictor». — WSE tėp-: tėp̃ti, 

tepiù, tėpiaũ stlit., gw. ʽmazać, smarować; namaszczać świętymi olejamiʼ, tėp̃čioti 
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ʽprzytupywać na mrozieʼ, tė́pėti, -ju, -jau ʽbić, uderzać; kopać, ryć; wyrzucać gnójʼ (refl. 

atsitė́pėti ʽwrócić do sił, do siebie; odżywić się po chorobieʼ), tė́plioti, tėp̃lioti, tėplióti, też 

tėplóti ʽwalać, mazać; bazgrolić, rysować, pisać, malowaćʼ, tėpliuoju SD «maluię co», 

tė́ptelėti ʽmaznąć; mocno uderzyć dłonią w twarzʼ, intr. ʽzwalić się w dół, upaśćʼ. NB. ALEW 

1094 traktuje tėp̃ti jako czasownik niezależny od tèpti. — SO tap-: tãpinti (zob., tam też 

nomina z tap-). 

 terẽbyti, terẽbiju, terẽbijau gw. 1. ʽchciwie jeść, pożeraćʼ, 2. ʽgrzebać, gmerać (w 

jedzeniu, palcami); wybierać lepsze kąskiʼ, 3. ʽroztrząsać, rozrzucać, rozsypywaćʼ, 4. 

ʽdeptać, rozgniatać stopamiʼ, nuterẽbyti ʽnieumiejętnie, źle coś zrobić, spapraćʼ, užterẽbyti 

ʽpobić na śmierć, zabić; nabazgrolićʼ — zapoż. ze stbłr. terebiti ʽtrzebić, przerzedzać las; 

czesać zgrzebłemʼ, por. błr. cerabícь, -bljú, 3 sg. cjarė́bicь ʽtrzebić (las, chwasty); o ptakach: 

iskać się, wybierać robactwo z piór; przebierać w czym palcamiʼ. Sekwencja lit. -ere- jak w 

čerepõkas, čerẽslas i čerevỹkai (por. Būga, RR III, 758n.).  

 terė́ti, terù, terė́jau stlit., gw. ʽtrzymaćʼ, nuterėt SD «utrzymać kogo» — 

prawdopodobnie wariant v-mobile do tverė́ti, tveriù ʽbyć trwałym, zdatnym do użytku przez 

długi czasʼ (por. LEW 1081). Zob. tvérti. 

 terióti, terióju, teriójau stlit. 1. ʽdoprowadzać do zguby, niszczyć, pustoszyćʼ (war. 

akc. tẽrioti), DP ʽpsowaćʼ, 2. ʽtępić, zabijaćʼ, SD «gubię, szkoduię» (syn. žudžiu), 3. 

ʽdręczyć, męczyćʼ, 4. ʽtracić, utracać, gubićʼ (terioju SD
1 «tracę, utracam») — zapoż. ze 

stbłr. terjatь, por. błr. gw. cjarácь, -áju (SLA 221, LEW 1081n., ALEW 1094). Cps. išterioti 

ʽzgładzićʼ (norėdami mus išteriot, ik gali išnykint PK 14121 ʽchcący nas z świata wygładzić i 

do końca skazićʼ), nuterioju SD
1 «stracam», SD «utracam co», paterióti DP ʽstracić, utracić, 

potracić; zgubić; strawićʼ, užterioti MOP ʽzatracićʼ. — Neoosn. terio-: nuterionė SD 

«szkoda» (syn. įžeizda, žala), nuteriotojas SD «utratnik, marnotrawca», teriõnas a. teriõnis 

ʽciemiężca, gnębicielʼ (por. zakończenie wyrazu tirõnas). — Neoosn. terioj-: nuteriojimas 

SD
1 «utrata», SD «utracenie czego, postradanie», pateriójimas DP ʽutracenie, utrataʼ. 

 térkšti, térškia, aptérškė (war. aptérško) gw. 1. ʽpokryć się cienką warstwą – o 

powierzchni płynuʼ, 2. ʽpokryć się warstewką lodu – o wodzie przy brzegu, o błocie, grudzie 

na polu, o szybieʼ. Pod względem formy jest bliskie czas. onomatopeicznemu terškė́ti, ale 

stosunek znaczeniowy obu tych czasowników wymaga jeszcze sprecyzowania.  

 terlė ̃4 p.a. gw. 1. ʽgliniane naczynie do ucierania maku a. soczewicy, makutra, donicaʼ, 

2. ʽnaczynie do topienia tłuszczuʼ — zapoż. ze stbłr. terlo n., por. błr. cërla, -a n. War. terl̃ė, 

térlė. Zob. LEW 1082. Zob. też terlyčià. 

 terlyčià 2 p.a., gen.sg. terlỹčios stlit., gw. ʽmakutra, donicaʼ — zapoż. ze stbłr. terlica, 

por. błr. gw. cérlica, -y (SLA 221, LEW 1082). War. akc. térlyčia 1 p.a., terl̃yčia 1 p.a. 

 terlióti, terlióju, terliójau 1. ʽbrudzić, brukać, walać, kalać (gniazdo)ʼ, 2. ʽpartaczyć 

robotęʼ, 3. ʽwymyślać komu, łajaćʼ (war. terlóti). Refl. terliótis ʽbrudzić się, peckać się; 

taplać się w kałuży, błocieʼ, terliótis rankàs ʽbrudzić sobie ręceʼ, przen. ʽpomału coś robić, 

guzdrać się, mitrężyćʼ — vb. denominativum z neosuf. -io- od nomen typu terlà ʽbrud; 

brudasʼ (zob. niżej). Z innymi sufiksami: terlénti ʽwalać, brudzić, zanieczyszczać; 

niechlujnie jeść; partaczyć robotęʼ, terl̃inti ts., terl̃yti, -iju, -ijau ts. — Neoosn. terlio-: 

terliõnė ʽdłubanina, praca wymagająca zachodu a. ubrudzenia się; źle wykonana robotaʼ, 

terliõtė ʽmarna, wodnista strawaʼ. — Nomina o osnowie terl-: terlà ʽbrud, błoto naniesione 

do izbyʼ, terlà c. 1. ʽniechluj, brudasʼ, 2. ʽkto guzdrze się z robotą, nie robi czegoś na czasʼ, 

⇒ terl̃ius ʽbrudas; fuszer, partaczʼ (⇒ terl̃iuvienė ʽniechlujna kobietaʼ), terliū̃gas ʽniechluj, 

brudasʼ, terliūzà a. terliū̃zas ts., też ʽktoś tłusty, otyłyʼ (por. sufiks w plepūzà), terlùs 

ʽgrząski, błotnistyʼ, cps. terlasnùkis ʽktoś umorusanyʼ (por. snùkis). — Analiza ter-l- 
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pozostawia nas z pwk. aniṭowym *ter- lub *ster-, dla którego brak bezpośredniego oparcia. 

LEW 1083 stawiał ter-l- na równi z ter-š- (zob. terš̃ti) i ter-m- (zob. terménti), suponując 

równoległe rozszerzenia elementarnego pwk. *ter-. 

 terménti, termenù, termenaũ 1. ʽbrudzić, peckać, zanieczyszczać, robić nieporządekʼ, 

2. ʽjeść w sposób niechlujny, brudząc siebie i wokół siebieʼ, 3. gw. ʽwykonywać coś byle jak, 

partolićʼ, 4. gw. ʽmitrężyć czasʼ. Analiza bliskoznacznych czas. terlénti i terlióti ⇐ ter-l- 

(zob.) przemawia za rekonstrukcją nomen o osnowie ter-m- jako osnowy vb. denominativum 

term-énti. Z innym sufiksem: termóti ʽbrudzić, peckaćʼ. Zob. uwagę etymologiczną s.v. 

terlióti. — Drw. termà ʽbrudas, niechlujʼ, term̃alas ʽnieapetycznie wyglądająca potrawaʼ, 

termẽklis ʽbrudas; partacz; kto dużo a niewyraźnie mówi, pleciuchʼ (por. kemẽklis, stenẽklis), 

termẽzas ʽgaduła, pleciuchʼ (por. vaikẽzas ⇐ vaĩkas, GJL II, § 368). 

 terp̃ti, terpiù, terpiaũ 1. ʽwsuwać, wciskać, wstawiać, np. w ramęʼ (war. térpti), 2. 

ʽzmuszać kogo do przyjęcia czego, wtryniać co komuʼ. Refl. terp̃tis ʽwciskać się, wpychać 

się; wtrącać się, np. do rozmowyʼ, įterp̃ti ʽwcisnąć, wsunąć, wetknąć; wetknąć łapówkę; 

wtrącić słowoʼ. Bez pewnej etymologii, zob. LEW 1061n. (s.v. tárpas). — Drw. įtérpiamas 

garsas gram. ʽdźwięk wsunięty, wstawiony (w pewnej pozycji w wyrazie)ʼ, terpókšnis 

ʽwąwózʼ. — SO tarp-: tárpytis ʽprzeciskać sięʼ, įtarpstýti ʽwsuwać, wtrącać (w mowie pewne 

charakterystyczne dla mówiącego wyrazy)ʼ, tárpas (zob.). 

 terškė́ti, térška (war. terš̃ka), terškė́jo ʽturkotać (o kołach wozu, międlicy, kołowrotku); 

trzeszczeć (o drzewie, płocie podczas silnego mrozu); brzęczeć (o szybie w oknie); stukać, 

szczękać (o podkowach końskich); huczeć (o ogniu w piecu)ʼ, też ʽszybko mówić, trajkotać, 

paplaćʼ (war. terk̃šti, -iù, -iaũ w podobnym użyciu) — czasownik onomatopeiczny na -ė-, 

por. interi. térkšt a. terk̃št o odgłosie łamania, o zgrzycie klucza w zamku, o skrzypieniu 

drzwi, o grzmocie pioruna, o trzasku palącego się drewna (paralele: braškė́ti, krenė́ti, tratė́ti). 

Odpowiednik łot. teršķêt (terkšêt), -u, -ẽju ʽgrzechotać, terkotaćʼ. Zob. Karulis II, 376, ALEW 

1095. Zdaniem LEW 1063, 1083 teršk- pozostaje w apofonii do SO taršk-, zob. tarškė́ti. — 

Drw. aptérškinti ʽobryzgać (błotem); obić kogoʼ, įsitérškinti ʽrozpadać się (o deszczu)ʼ, 

sutérškinti ʽstłuc (talerz); zatłuc, zabić; zjeść ze smakiem, spałaszowaćʼ, terškinu SD 

«grzechocę». Nomina: terškà ʽgaduła, paplaʼ, terškėjimas SD «chrzęst, crepitus armorum» 

[ʽszczęk orężaʼ] (syn. barškėjimas), terškėlė ̃ʽkołatka myśliwskaʼ, SD «grzechotka». 

 terš̃ti, teršiù, teršiaũ 1. ʽzanieczyszczać, zapaskudzać, plugawić, brudzićʼ, 2. 

ʽuszkadzać, psuć, niszczyćʼ, 3. ʽzaśmiecać, natrząsać (słomę)ʼ, 4. ʽobmawiać, oczerniać 

kogoʼ, 5. ʽchciwie, dużo jeśćʼ, 6. ʽszybko iść, biec, jechaćʼ, 7. ʽbić, uderzaćʼ. Refl. apsiterš̃ti 

ʽnie przestrzegać postu; objadać sięʼ (Ji apsìteršė, t.y. apsižagė JU ʽZwymiotowała i 

zanieczyściła sięʼ), išsiterš̃ti ʽzepsuć się, pogorszyć sięʼ, užsiterš̃ti ʽzanieczyścić się, 

zabrudzić sięʼ. Łączy się poprzez s-mobile z het. ištar(k)-zi ʽdolega, boliʼ (*sterḱti) oraz łac. 

stercus, -oris n. ʽgnój, nawóz; szlaka, żużelʼ, walij. trwnc m. ʽurynaʼ, bret. stroñk, stronk 

ʽodchodyʼ < pie. *(s)terḱ-. Znacz. etym. ʽzanieczyszczać odchodami (ludzkimi lub 

zwierzęcymi)ʼ. Por. LEW 1083, LIV
2 600, Kloekhorst 416n., de Vaan 585. — War. 

sonoryzowany: déržti, -iu, -iau ʽzanieczyszczać, fajdaćʼ (war. derž̃ti, -iù, -iaũ), refl. susidéržti 

ʽwypróżnić się, sfajdać sięʼ (por. gaktà < kaktà; žiurp̃is < šiurp̃is). — SO tarš-: taršýti (zob.). 

— Podwójny refleks SZ tirš-/turš- < *tṛḱ-. Por. 1° SZ tirš-: tirš̃ti, tirštù (*tirš-stu), tiršaũ 

ʽmętnieć; gęstniećʼ, sutirštu SD «gęścieię» (syn. tirštu tumpu, sukietu), tirš̃tas (zob.). Por. 2° 

SZ turš-: turš̃ti, turšiù, turšiaũ ʽo kaczkach: mącić wodę, zanieczyszczać wodęʼ, išturš̃ti 

ʽwymyć, wypłukać (garnek)ʼ, refl. išsiturš̃ti ʽo kaczkach: wypróżniać sięʼ. War. z wstawnym 

k: turk̃šti, turškiù, turškiaũ ʽmącić wodę – o kaczkachʼ, išturk̃šti ʽwyjeść – o kaczce 

wyławiającej z wody cząstki jadalneʼ. — O współrdzennym temacie infigowanym *trinš- 

zob. s.v. trę̃šti. 
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 tesė́ti, tesiù (3 os. tẽsi, war. tẽsia, tẽsa, -ė́ja), tesė́jau 1. ʽmieć siłę do pracy, nadążać z 

robotąʼ, 2. ʽpotrafić coś zrobić, podołać czemu, sprostać, być w stanieʼ, 3. ʽwystarczać, być 

pod dostatkiemʼ (Kur čia visiems tesė́si ʽNie wystarczy dla wszystkichʼ), 4. ʽdotrzymywać 

słowa, obietnicyʼ (Duotą žodį reikia tesė́ti ʽDanego słowa należy dotrzymaćʼ), atitesė́ti 

ʽwyrównać komu co, wynagrodzić szkodęʼ, ištesė́ti ʽprzetrzymać chorobę; spełnić obietnicę; 

zdołać, mócʼ, pritesė́ti ʽnastarczać, nadążać z dostarczeniem czegoʼ. Paralele na SE: gedė́ti, 

pelė́ti, perė́ti. Brak alternantów apofonicznych (zob. jednak s.v. tiẽsti). Związki zewnętrzne 

pwk. tes- nie zostały dotąd rozpoznane. ALEW 1095: «Kein Anschluss». 

 teslýčia 1 p.a., teslyčià 2 p.a. stlit., gw. 1. ʽcieślica, siekiera używana do wydrążania 

fug, dziur itp.ʼ, 2. ʽsiekiera o szerokim ostrzuʼ (syn. skliùtas) — zapoż. ze stbłr. teslica, por. 

błr. ceslíca, -y (SLA 222, LEW 1084). Podobna budowa w telyčià i terlyčià. Skojarzenie 

pożyczki z czas. tašýti ʽciosaćʼ (zob.) pociągnęło za sobą war. tašlyčià, wtórnie tešlyčià (brak 

u Kabašinskaitė 1998). 

 tęs̃ti, tęsiù (war. tęsù), tęsiaũ (war. tęsaũ) 1. ʽciągnąć, rozciągać, np. skórę, sieci; 

wydłużaćʼ, SD tįsiu «ciągnę co», 2. ʽprzeciągać, wlec po ziemiʼ, 3. ʽo koniu: ciągnąć wózʼ, 4. 

ʽdźwigać, nieść coś ciężkiegoʼ, SD tįsiu «dźwigam» (syn. keliu), 5. intr. ʽżyć, trzymać się, 

pozostawać w jako takim zdrowiuʼ. Refl. tę̃stis ʽrozciągać się, ciągnąć się, wlec sięʼ (led 

nusìtįsėm ʽledwieśmy dojechaliʼ, Otrębski 1934, 362), przen. ʽupływać – o czasieʼ, užsitę̃sti 

ʽprzeciągnąć się (o zebraniu)ʼ. Odpowiednik łot. ties-: atìest2 zuobus, -tìešu, -tìesu 

ʽwyszczerzyć zębyʼ. Do pie. *tens-/*tṇs-, por. goc. -þinsan ʽciągnąć, wlecʼ, stwn. dinsan ts., 

nwn. gedunsen ʽnadęty, wypasionyʼ, wed. tatasré ʽprzyciągnęliʼ (*te-tṇs-). Prawdopodobnie 

chodzi tu o neopwk. na -s-, który wyabstrahowano z tematu desiderativi *ten-s-, ⇐ pwk. 

*ten- ʽrozciągać, napinać, naprężaćʼ. Zob. LIV
2 629, przyp. 1, LEW 1083n., ALEW 1095, 

Kroonen 543n. — Postverbalia: pratęsa: SD pratįsa «przedłużenie», tęsìmas ʽwłóczenie, 

marudzenieʼ, SD tįsimas «ciągnienie», ižtįsimas «napięcie», tęsinỹs ʽciag dalszy, 

kontynuacjaʼ, tęstùvas ʽnaciągaczʼ, užtęsas CGL ʽcałun do okrycia zwłok, Laackenʼ. — SZ 

tįs- < *tins-: tįs̃ti (zob.). — SO tąs- < *tans-: tąsýti (zob.). 

 testó ptk. ʽniech, niechajʼ — używana w stlit. konstrukcji permisywnej, np. Testo 

mažieji vaikeliai vaikščioja manęsp DP ʽNiechajże małe dziatki do mnie chodząʼ. Pochodzi ze 

skrócenia formy te-stóvi ʽniech stoiʼ (człon stóvi to 3 os. prs. do stovė́ti ʽstaćʼ). Z 

permisywnego znacz. ʽniech stoiʼ rozwinęło się najpierw znacz. ʽniech będzieʼ (por. Testo 

pagirtas vardas šventas jo DP ʽNiech będzie błogosławione imię święte jegoʼ), potem 

uogólnione ʽniechʼ. Podobny rozwój przeszła ptk. tegù, tegùl (zob.). — W dialekcie wsch.-

litewskim kontynuantem testó jest tẽsta, testà ʽniech sobie będzieʼ (-a ze skrócenia *-ā, zob. 

Mańczak 1977, 132). W konstrukcji z 3 os. prs.: testà aĩna ʽniech idzieʼ. Zob. GJL III, § 836. 

 tešlà 4, 2 p.a. 1. ʽciastoʼ (dúonos tešlà ʽciasto chleboweʼ, tešlà kỹla ʽciasto rośnie, tj. 

podnosi się skutkiem fermentacjiʼ), 2. gw. ʽżarcie dla świń z tłuczonych kartofli zasypanych 

mąkąʼ. Ze zmiany stlit. tašlà (tak m.in. DP, SD). Por. talpà > telpà; tarpù > terpù. 

Odpowiednik łot. tasla pewna potrawa: ʽeine Art Brei (ķīsēlis) aus Roggenmehlʼ. Nie jest 

pewne, czy należy tu również łot. tasla ʽkrowa z wielkim brzuchemʼ (zob. ME IV, 134). 

Dewerbalna formacja z suf. -lā- i SO taš- ⇐ teš-, por. tešiù, tėš̃ti ʽo wymieniu: wzbierać 

mlekiemʼ (por. apofonię w aslà). Znacz. etym. ʽwzbierająca, powiększająca się masaʼ ⇒ 

ʽciastoʼ (por. pol. rosnące ciasto). War. tãšlas/tẽšlas, tašlys (BRB); tašlė/̃tešlė,̃ tãšlė/tẽšlė. 

Zob. też LEW 1084, ALEW 1081. — SD: tašla «ciasto», tašla aptiekinė «masa albo massa u 

aptekarzow», kųsnis iš tašlos «klosek» [ʽmączna potrawa: ugotowane bryłki ciastaʼ, SPXVI], 

kųsniai iž tašlos «klosek, ktorym nadziewaią gęsi, kaczki». — Neoosn. tašl-: tašlýka ʽmała 

dzieżaʼ (por. karvýka ⇐ kárvė). Vb. denom. apsitašlóti ʽoblepić się ciastemʼ. — Neoosn. 

tešl-: tẽšlinas ʽoblepiony ciastemʼ, tešlùs ʽtłusty, gruby, otyłyʼ (⇒ tẽšlius ʽktoś bardzo gruby; 
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ktoś niechlujnyʼ). Vb. denom. sutešlóti ʽpowalać ciastemʼ, pritešlúoti ʽoblepić ciastemʼ, 

tešlénti ʽklepnąć otwartą dłonią; dać dziecku klapsaʼ. 

 tešmuõ 3 p.a., acc.sg. tẽšmenį m. ʽwymię krowieʼ (gw. tešmuõj). Nom.pl. tẽšmenys, 

gw. tẽšmenes, tẽšmens ʽwymionaʼ. Odpowiednik łot. tesmens, tesmenis ts. (gw. desmens). 

Pb. *teš-men-, konkretyzowane nomen actionis na -men- od pwk. teš-, por. tėš̃ti ʽo 

wymieniu: wzbierać mlekiemʼ; sufiks jak w słow. vymę, vymene ʽwymięʼ (pie. *ūdh-men-). 

Por. LEW 1084, ALEW 1095. — Neoosn. tešmen-: tešmenìklis ʽsmarkacz, gołowąsʼ, 

tešmeniúota kárvė, ožkà ʽkrowa, koza o wielkim wymieniuʼ. — Neoosn. tešm-: tẽšmas 

ʽwymięʼ (por. drw. wsteczne rėmen- ⇒ rė́mas; stuomen- ⇒ stúomas), tešmuvà ʽwymięʼ. 

 tėš̃ti, tẽšia, tėš̃ė ʽo wymieniu: wzbierać mlekiem, zaokrąglać się; oddawać mleko – o 

krowie na krótko przed ocieleniem sięʼ, sutėš̃ti 1. ʽpowiększyć się podczas ciążyʼ, 2. 

ʽzmięknąć, stracić sprężystość, zwiotczeć (o mięśniach)ʼ. Drw. tešlà (zob.), tešmuõ (zob.). — 

WSE tėš-: tėš̃ė (prt.), drw. tėšìmas gw. ʽsiara, pierwsze mleko krowy przed ocieleniemʼ (syn. 

krẽkenos). — SO taš-: tašla SD «ciasto» (zob. tešlà). — Bez dobrej etymologii. Wskazywano 

na związek z pwk. pie. *teḱ-, jak w gr. ἔτεκον aor. ʽ(o ojcu) spłodziłem, (o matce) 

urodziłamʼ, por. LEW 1084 (LIV
2 618, s.v. *teḱ- nie wspomina o lit. czasowniku). Tego 

rodzaju nawiązanie wymagałoby założenia dla bałtyckiego pwk. teš- znaczenia 

etymologicznego ʽzajść w ciążęʼ.  

 tetà 4 p.a. ʽciotkaʼ — drw. wsteczny od stlit. tetka BRB ʽciotka, Tanteʼ, co zapożyczone 

ze stbłr. tetka, tetьka ʽciotkaʼ, por. błr. cëtka, -i. Podobnie: pahonka ⇒ pahona; smūtkà ⇒ 

smūta. Inaczej LEW 1085, który łączy tetà – mimo różnicy wokalizmu – z tėt̃is ʽtatuśʼ. — 

Drw. tetė́nas ʽmąż ciotki, wuj; teść, świekier; syn ciotki; kum, ojciec chrzestnyʼ, tetulė SD
1 

«ciotka», SD «ciotka po matce, po oycu», tetulė́nas ʽsyn ciotkiʼ, SD «ciotczany». 

 tetervà 3 p.a., tẽterva 1 p.a., tetérva 1 p.a. ʽcieciorka, samica cietrzewia, Tetrao tetrixʼ 

(war. tetirva SD). Z innym tematem: tetervė ̃3 p.a. Odpowiedniki bsł.: łot. teteris ʽcieciorka, 

samica cietrzewiaʼ, stpr. tatarwis EV ʽcietrzew, Birghun [Birkhuhn]ʼ (*teterv-) oraz psł. 

*tetervĭ, por. cs. tetrěvĭ, -vi ʽbażantʼ, bg. tétrev ʽcietrzewʼ, ros. téterev ʽcietrzewʼ (stbłr. 

teterja, błr. cecjarúk), czes. tetrev ʽgłuszecʼ, pol. cietrzew (z metatezą: stpol. gw. cietwierz, 

ciećwierz). Pochodzenie prawdopodobnie dźwiękonaśladowcze. Por. Būga, RR I, 488, II, 

627n., BSW 320, LEW 1084n., ALEW 1096, Boryś 82. Nieco inną osnowę *tetr- pokazuje gr. 

τέτραξ, -αγος a. -ακος- m. ʽjakiś ptak kurowatyʼ, zob. GEW II, 886, Beekes 2010, 1473. — 

Drw. tẽtervinas 3 p.a., teterṽinas 1 p.a. 1. ʽcietrzew, Lyrurus tetrixʼ (war. tẽtirvinas, tetervinis 

CGL), 2. SD: tetervinas didysis «bażant», tetirvinas didysis «fazyan, bażant», 3. ʽgłuszecʼ: SD 

tetervinas kurtinys «głuszec». Od tego drw. wsteczny: tẽtervas 1 p.a. ʽcietrzewʼ (por. 

gulb̃inas ⇒ gulb̃as; žą̃sinas ⇒ žą̃sas. — N.rz. Teterṽė 2x oraz Tetervìnė. N.jez. Tetervìnis 2x. 

N.m. Tẽtervos oraz Tetervinaĩ ob. Tetirvinaĩ, Tetervìnė 4x, Tetervìniai, Tetirvỹnė. 

 tetyvà 2 p.a., tėtyvà 2 p.a. stlit., gw. 1. ʽścięgno, żyła, nerwʼ, 2. ʽcięciwa łukuʼ, 3. 

ʽstrunaʼ, 4. ʽliść burakaʼ — zapoż. ze stbłr. tjativa, por. błr. cecivá, -ý (SLA 222, LEW 1080, 

1085, ALEW 1096). — Pod wpływem synonimu templė ̃ʽcięciwaʼ, jak też czas. tempiù, tem̃pti 

ʽnapinać, naprężaćʼ tetyvà zmieniło się w temptyvà, temptýva (por. Leskien 1891, 353, LEW, 

l.c., Kabašinskaitė 28). 

 tetradkà 2 p.a., gen.sg. tetrãdkos wsch.-lit. ʽzeszyt, zeszyt szkolnyʼ: Vaikai 

nepazdalina tetrãtkom LZŽ ʽDzieci nie dzielą się zeszytamiʼ — zapoż. z ros. tetrádka, -i ⇐ 

tetrádь f. ʽzeszytʼ (⇐ śrgr. τετράδι(ον) ʽczwarta część arkuszaʼ, zob. REW III, 101n.). Od 

neoosn. tetr- utworzono tetráitė ʽzeszytʼ jako formację hybrydalną, por. Reikia pirkcie naujų 

tetráitį LZŽ ʽTrzeba kupić nowy zeszytʼ. Zob. też kãjetas. 

 tė́vainis, -io/-ies 1 p.a. stlit., gw. ʽdziedziczący po rodzicach, po przodkach, dziedzic, 
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spadkobiercaʼ (war. tėváinis 1 p.a., tėvaĩnis 2 p.a.) — drw. od tėvaĩ ʽrodziceʼ, utworzony suf. 

-ainis, który charakteryzuje m.in. nazwy pokrewieństwa, por. brólainis, gentaĩnis, sváinis 

(GJL II, § 347). War. teivainis (CHB; dyftong ei na miejscu ė jest objawem antycypowania 

palatalności w spółgłosce nʼ, zob. GJL I, § 341). Odpowiednik łot. tẽ̦vainis pokazuje znaczne 

zróżnicowanie semantyczne: ʽstary człowiek, starzec; dziad, dziadek; świekierʼ. W SD 

tėvainis jest synonimem do tėvykštaitis i tėvykšnykas; turtė be tėvainio SD «puśćizna po 

kiemkolwiek». Nazwiska: Tėvaĩnis, Tėveĩnis i Tėveĩnius. — Z innym sufiksem: tė́vuonis DP 

ʽdziedzic, spółdziedzicʼ (por. DP atskaluonis, paklaiduonis, GJL II, § 345). — Drw. 

sántėvainis bibl. ʽwspółdziedzicʼ (syn. sántėvonis), tė́vainė przest. ʽmiejsce urodzenia, 

ojczyznaʼ, tėvainỹstė ʽdziedzictwoʼ (war. teivainiškė CHB); tėváiniškas ʽdziedziczny, 

dziedziczonyʼ, tė́vainimas a. tė́vainumas ʽdziedzictwoʼ (neologizmy DP). Cps. 

bendratėvainis SD «społdziedzic» (por. beñdras). Vb. denom. tėvainiauti ʽdziedziczyćʼ 

(CHB). 

 tę́vas, -à żm. 1. ʽcienkiʼ, 2. ʽo figurze: smukły, szczupłyʼ, 3. ʽo głosie: cienki, wysokiʼ. 

Odpowiednik łot. tiêvs ʽcienkiʼ. Rekonstrukcja pb. *tēnu̯a-. Transponat ie. *tenh2u̯-o-. 

Formacja typu vṛddhi, urobiona od przymiotnika o temacie na -u, pie. *tṇh2-ú, por. wed. 

tanú, gr. τανυ°, np. τανύ-γλωσσος ʽmający długi język, gadatliwyʼ663, stisl. þunnr ʽcienkiʼ 

(drw. stwn. dunni, nwn. dünn ʽcienkiʼ < *þunn-ja), scs. tĭnŭ-kŭ ʽcienkiʼ, ros. tónkij, sch. 

tȁnak (lit. †tinùs nie zostało zaświadczone). Tu też łac. tenuis ʽcienkiʼ < *tenau̯i- < *tṇh2-eu̯-

i-. Zob. BSW 319, LEW 1086, NIL 694, de Vaan 614, Beekes 2010, 1448. Porównywalne 

vṛddhi pokazuje lit. leñgvas (zob.). Forma pierwiastkowa *tṇ-h2- była pewnie derywatem od 

pie. *ten- ʽnapinać, naprężaćʼ, zob. tenė́ti, tiñklas. — Drw. tęvýbė ʽszczupłośćʼ. Cps. 

tęvakãklis ʽo cienkiej szyjce, np. butelkaʼ (por. kãklas), tęvakõjis ʽo cienkich nogachʼ (por. 

kója), tę́vgalis ʽcieńszy koniec, np. kłody, belkiʼ (por. gãlas). Vb. denom. tęvė́ti, -ja, -jo 

ʽrobić się cienkim, szczupłymʼ. 

 tė́vas 3 p.a. ʽojciecʼ, pl. tėvaĩ, -ų̃ ʽrodziceʼ (por. pol. gw. ojce ʽrodziceʼ ⇐ ojciec 

ʽpaterʼ), stlit. ʽprzodkowieʼ. War. gw. tė́s (LD § 223). Odpowiedniki bałtyckie: łot. tẽ̦vs 

ʽojciec, stary człowiekʼ, tēvu tēvi m.pl. ʽprzodkowieʼ; stpr. ze zmianą ē > ā > ō (?): tāws 

ʽojciec, Vaterʼ, towis EV ts.; poza tym tawe GRF 15 «Pater», thaus GRG 56 «Vater». Lit. 

tė́vas zestawia się z familiarnymi wyrazami tėt̃ė ʽtata, tatuś, ojczulekʼ, tėt̃is ts. (⇒ tėtùlis 

ʽojczulekʼ, tėtùšis ʽtataʼ), też tėč̃ius ts., łot. tēte ʽojciecʼ, stpr. thetis EV ʽdziadek, Altvater 

[Großvater]ʼ a także lit. gw. tìtė, tìtis ʽtatuśʼ, titìlis ts. Por. BSW 320, LEW 1085, ALEW 1096, 

1099. REW III, 168 wymienił w tym kontekście ros. tjátja ʽtatuśʼ jako dziecięce – jego 

zdaniem – przekształcenie wyrazu táta ʽtataʼ. Jest to dobra paralela dla lit. tėt̃ė (por. dėd̃ė ⇐ 

djádja). — Drw. betė́vis a. betėṽis ʽnieznanego ojca; osieroconyʼ (SD «bękart»), į́tėvis ʽojciec 

przybranego dziecka; przybrany ojciecʼ (por. į́motė), į́tėviai m.pl. ʽprzybrani rodziceʼ, patė́vis 

a. pãtėvis ʽojczymʼ (por. stpr. patowelis EV ʽojczym, Stiffater [Stiefvater]ʼ), prótėvis 

ʽprzodek, praojciecʼ (tėvaĩ prótėviai ʽrodzice i prarodzice, przodkowieʼ), sántėvonis bibl. 

ʽwspółdziedzic, dziedzic wspólnego dziedzictwaʼ (syn. sántėvainis), tė́vainis (zob.), nazw. 

Tėvėl̃is (⇒ Tėvėliónis), tėvenà ʽpodobieństwo do ojca; o dziecku: drugi ojciec, zupełnie jak 

ojciecʼ (GJL II, § 305), tė́venas peior. ʽojciecʼ, tėvijà ʽkraj ojczysty; rodziceʼ, tėvỹnė ʽmiejsce 

urodzenia, dom rodzinny, miejsce zamieszkania rodziców; kraj ojczysty, ojczyznaʼ, tėvỹstė 

(zob.), tė́viškas (zob.), tėvõkas ʽtata, tatuś; dziadekʼ (Tėvõką karan ka paėmė, i nebegrįžo 

ʽTatę jak wzięli [do wojska] na wojnę, tak już nie wróciłʼ), tėvõnas ʽdziadekʼ (suf. -onas 

przypomina słow. -anŭ w takich nazwach pokrewieństwa, jak brat(r)anŭ ʽsyn brataʼ i 

sestranŭ ʽsyn siostryʼ), tėvonijà ʽojcowiznaʼ, tė́vonis ʽdziadekʼ (⇒ tėvonỹstė ʽojcowizna, 

 
663 W simplex ukazuje się sufiks inny niż -u-, por. ταναός ʽdługi, wysoki, smukły, śpiczasty, ostro zakończonyʼ < 

*tanau̯os < *tan.Ha.u̯o- < pie. *tṇh2-éu̯o- (inaczej Beekes 1969, 190 n.).  
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dziedzictwoʼ, bibl. ʽkrólestwo Bożeʼ), tėvùkas ʽtato, tatuś, ojczulek; dziadekʼ. Cps. 

devyniatė́vis a. devýntėvis ʽbękartʼ (por. devynì), séntėvis ʽprzodekʼ, bibl. ʽpatriarchaʼ (por. 

sẽnas), tė́vavardis ʽimię ojcaʼ (por. vard̃as), skrót haplologiczny: tė́vardis; tėvažudỹs 

ʽojcobójcaʼ (por. žudýti). — NB. W językach bałto-słowiańskich brak jest śladu po leksemie 

pie. *ph2ter- ʽojciecʼ, por. gr. πατήρ, łac. pater, wed. pitár-. 

 tė́vykščia 1 p.a., tėvýkščia 1 p.a. przest., gw. 1. ʽmiejsce urodzenia, dom rodzinnyʼ 

(war. tė́vykštė, tė́vikštė), 2. ʽkraj ojczysty, ojczyznaʼ, 3. ʽmajątek dziedziczony po ojcu, 

ojcowiznaʼ, 4. bibl. ʽkrólestwo Bożeʼ (stlit. tė́vykštė). Do tego: atskiriu nuog tėvykščios SD
1 

«wydziedziczam», išvarymas iš tėvykščios SD «wygnanie z oyczyzny». Chodzi tu o derywat 

z suf. -i̯ā-, który utworzono od neoosn. tėvyst-, wyodrębnionej z tėvỹstė ʽojcostwoʼ. Brzmiał 

on najpierw *tėvysti̯a, potem *tėvysčia, *tėvyščia, w końcu tėvy-k-ščia – w następstwie 

wsunięcia k przed grupę šč. Paralela: pė́kščias < pė́ščias ⇐ pė́stas. — Inną genezę ma 

zakończenie -ikškė w stlit. tėvikškė ʽojczyzna, dziedzictwoʼ, zob. s.v. tė́viškas. — Neoosn. 

tėvykšt- (⇐ tėvykštė): 1. tėvykštainis b.z.a. ʽdziedzicʼ, 2. stlit. tė́vykštaitis ʽdziedzicʼ, 

draugiatėvykštaičiai DP m.pl. ʽspołdziedziceʼ664, 3. tėvykštystė SD «dziedzictwo» (syn. 

tėvainystė), atmetu nuog tėvykštystės SD «wydziedziczam», 4. adi. tėvykštinis SD
1 

«oyczysty», SD «dziedziczny», 5. adi. tėvykštis, -ščio ʽdziedzicznyʼ, war. tėvykščis BRB 

ʽdziedzicznyʼ, 6. vb. denom. aptėvykštauti DP ʽodziedziczyćʼ (⇒ tė́vykštavimas DP 

ʽdziedzictwoʼ). Osobno zob. tėvykščionis. 

 tėvykščionis, -io (stlit. hapaks): SD
1 «oyczyc, indigena» [ʽrodowity mieszkaniec kraju, 

obywatelʼ, SPXVI] — jeden z derywatów rzecz. tė́vykščia (zob.); nomen originis z suf. -ion-, 

przejętym prawdopodobnie z ruskiego typu -janinŭ, pl. -jane (por. graždaninŭ ʽmieszkaniec 

grodu, miastaʼ). Suf. -ion- pokazują takie lit. slawizmy, jak dvarionìs ʽdworzanin; pan z 

dworuʼ, krikščionìs ʽchrześcijaninʼ i mieščionìs ʽmieszczaninʼ. Por. GJL II, § 337 (tu przyjęto 

prapokrewieństwo sufiksów -janinŭ i -ionis), Ambrazas 2000, §§ 368, 370. 

 tėvykšnykas: jest to lekcja zapisu SD
1 <tewikßnikas> «dziedzic, hæres» (syn. tėvainis). 

Wyraz ten ukazuje się również w SP, por. Sūnūs ima turtų tėvo savo ne ažu darbus kakiuos, 

bet todrin jog sūnūs yra. Jei tieg sūnūs, tadu ir tėvykšnykai aba tėvainiai SP I, 3244-5 

ʽSynowie biorą majętność ojca swego, nie za uczynki jakie, ale przeto, że synowie są. Jeśli 

prawi synowie, tedyć i dziedzicyʼ. Wydaje się, że nie można tego wyrazu odrywać od sb. 

tė́vykščia m.in. ʽojcowiznaʼ (zob.). Suf. -nyk- został tu dołączony do neoosnowy na -š-, 

wyodrębnionej drogą metanalizy tėvykš- + -čia. Por. stlit. pagalbnykas ⇐ pagálba; 

sąsparnykas ⇐ są́spara. LKŽ XVI, 148 zamieścił hasło pod postacią tėvìkšninkas – jak się 

wydaje z fałszywym segmentem <ik>, z fikcyjnym suf. -nink- oraz zrekonstruowanym 

akcentem (1 p.a.); do tego brak podstawy filologicznej. Z kolei Ambrazas 2000, § 273 i 

ALEW 1097 piszą wyraz Szyrwidowy w formie tėvikšnykas, zaś w kwestii osnowy nie 

zajmują stanowiska. — Drw. tėvykšningas SD
1 «dziedziczny». Analiza: tėvykšn-ing-. Dla 

wytłumaczenia tej formy nie widać innej drogi niż przez fazę metanalizy tėvykšn- + -ykas. 

 tėvynáitis, -čio 1 p.a., tė́vynaitis 1 p.a., tėvynaĩtis 2 p.a. gw. 1. ʽsyn gospodarza 

pozostający na ojcowiźnieʼ, 2. ʽpotomekʼ, 3. ʽjedynak, jedyny potomekʼ, 4. ʽrodakʼ — 

denominativum z suf. -ait- od neoosn. tėvyn-, por. tėvỹnė ʽmiejsce urodzenia, ojcowizna; 

ojczyznaʼ ⇐ tė́vas. Por. tėvūnáitis ʽsyn gospodarzaʼ. — Z innym sufiksem: tėvynaĩnis ʽrodak, 

ziomek, patriotaʼ.  

 tėvỹstė 2 p.a. 1. ʽbycie ojcem, ojcostwo, obowiązki ojcowskieʼ (m.in. SD), 2. gw. ʽródʼ, 

 
664 Por. Džiaugias Christus, jog nuopelnas kančios jo, jamp tuščia nebuvo, o jog jam brolių ir 

draugiatėvykštaičių didinas ir skalsinas dangun DP 28223 ʽRaduje się Pan Chrystus, że zasługa męki jego w 

nim prożna nie była, a iż mu braciej i społdziedzicow przybywa do niebaʼ.  
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3. gw. ʽojczyznaʼ (syn. tėvỹnė) — abstractum na -yst- od sb. tė́vas ʽojciecʼ (zob.). Osobno 

zob. tė́vykščia. 

 tė́viškas, -a 1 p.a. ʽojcowskiʼ, tėviška turtė SD «oyczyzna, maiętność oyczysta» 

[ʽojcowiznaʼ] — przymiotnik na -išk- od tė́vas ʽojciecʼ. Substantywizacja: tė́viškė DP 

ʽojczyzna, dziedzictwoʼ, dziś ʽmiejsce urodzenia, dom rodzinny, strony rodzinneʼ. — War. z 

insercją k: tė́vikškė DP ʽojczyzna, dziedzictwoʼ, por. Kiekvienas džiaugias, kad jam 

tėvainumas teka; o dabar labiaus džiaugias, kad toji tėvikškė yra garbi DP 19023 ʽKażdy się 

weseli, kiedy mu się dziedzictwo dostanie; a jeszcze barziej się weseli, kiedy to dziedzictwo 

jest chwalebneʼ. o prastojusios tėvikškę [pis. <tewikßkią>] ir gentis savas, trūko prieg jam 

DP 18537 ʽopuściwszy ojczyznę i przyjacioły swoje, bawiły się przy nimʼ. Zob. też tėvỹstė. 

 tėvū̃nas 2 p.a. hist. ʽdziedziczący po rodzicach, dziedzicʼ — drw. na -ūnas od tėvaĩ 

ʽrodziceʼ, utworzony prawdopodobnie na wzór wyrazu karaliū̃nas ʽkrólewiczʼ ⇐ karãlius. 

Szerzej znaną nazwą ʽdziedzicaʼ jest tė́vainis (zob.). — Drw. tėvūnáitis ʽsyn gospodarzaʼ (w 

odróżnieniu od ʽparobkaʼ) stanowi pewną odmiankę wyrazu tėvynáitis (zob.). 

 tèžti, tę̃žta (*tenž-sta ⇐ *tenža), sutẽžo 1. ʽstawać się mokrym, miękkim, błotnistym, 

rozmakać (o drodze)ʼ, 2. ʽtajać – o śnieguʼ, 3. ištèžti ʽrozpłynąć się – o rosnącym cieście, o 

maśle podczas upałuʼ, 4. przen. ʽstawać się rozlazłym, opieszałym, powolnymʼ. Podobna 

struktura: glèžti, glę̃žta, suglẽžo. Durativum na -ė-: težė́ti, tẽža, -ė́jo ʽciec, wyciekać, sączyć 

się; pocić się (o koniach)ʼ, patežė́ti ʽrozmakać (o drodze podczas odwilży)ʼ, sutežė́ti ʽzrobić 

cieńszym – o nici podczas przędzeniaʼ, užtežė́ti ʽzabrudzić sięʼ. Caus. tẽžinti ʽmoczyć, 

powodować rozmakanie – o deszczuʼ, nutẽžinti ʽzachlapać (podłogę), poplamić (obrus, 

ubranie)ʼ. Por. jeszcze težénti m.in. ʽiść w deszczu, iść po błocieʼ. — SZ tiž- (typ TiT ⇐ 

TeT): tìžti (zob.). — SO taž-: tažė́ti, tãža, -ė́jo ʽkapać, ciec, wyciekać, przeciekać (o 

naczyniu)ʼ, caus. tãžinti ʽlać, wylewaćʼ, aptãžinti ʽzachlapać, zamoczyćʼ. Neoapofonia tiž- ⇒ 

SP/SO taiž-: táižytis ʽrozmiękać, np. o grzybach; rozkładać się pod wpływem wilgociʼ (zob. 

tìžti). — Lit. tež- może być refleksem pie. *teǵ- ʽmoczyć, zwilżaćʼ. Ten leksem jest poza 

bałtyckim reprezentowany przez neopwk. *tenǵ-, war. *teng-, z pochodzenia temat prs. 

infigowanego *te-n-ǵ-e/o-. Por. gr. τέγγω, aor. ἔτενξα ʽzwilżyć, zmoczyć; zmiękczyć; 

ufarbowaćʼ, med. τέγγομαι ʽbyć zwilżanym; płakać; przemoknąćʼ (GEW II, 863; IEW 1067: 

pie. *teng- ʽbenetzen, anfeuchtenʼ), łac. tingō, -ere ʽzmoczyć, zwilżyć; farbować, barwić; 

wytwarzać barwy, zwł. barwne tkaniny; chrzcić; przepajać, przenikaćʼ, attingō, -ere 

ʽzwilżyćʼ (por. Meiser 2003, 110, de Vaan 620: pital. *teng-e/o-, pie. *teng- ʽzwilżyć, 

zmoczyćʼ), drw. tīnctiō ʽzamaczanie, zanurzenieʼ, tīnctilis ʽtaki, w którym można coś 

zanurzyćʼ, tīnctūra ʽfarbowanieʼ, tīnctus, -ūs ʽsosʼ, SP niem.-szwajcar. tink ʽwilgotnyʼ, SZ 

stwn. duncōn, thuncōn ʽzamaczać, farbowaćʼ, śrwn. tunken, dunken, nwn. tunken ʽmaczać, 

umoczyćʼ, eintunken ʽumoczyć coś w czymśʼ, Tunke f. ʽsosʼ (por. EWD 1475: pie. *teng-). 

LIV
2 628 podał rekonstrukcję pwk. pie. *teng(ʼ)- ʽmoczyć, zwilżać, benetzen, anfeuchtenʼ, ni 

słowem nie wspomniawszy o lit. tèžti, tìžti. To przeoczenie naprawił już ALEW 1114. 

 týčia, týčiomis adv. ʽumyślnie, rozmyślnie, nie przypadkowo; na przekór, na złośćʼ. 

netýčia adv. ʽnieumyślnie, niechcący, mimo woliʼ (war. netýčiomis, netýčiom, iš netýčių). 

Skostniałe formy instr.sg., instr.pl. i gen.pl. od rzeczownika *týčia. Do tego patýčios f.pl. 

ʽdrwiny, kpiny, szyderstwa, urąganie, naigrawanie się, wyśmiewanie się z kogoʼ (war. sg. 

patýčia a. patyčià). Odpowiednik łot. tĩšām ʽpilnie, z pilnością; umyślnie, na przekórʼ. 

Niejasne, por. Būga, RR I, 219, LEW 1087. Możliwa analiza: *tyčia ⇐ *tyt-i̯ā, to z 

przekształcenia abstractum na *-ti, *ty-ti, utworzonego od zanikłego vb. *tyti ʽrobić coś 

rozmyślnieʼ vel sim. Paralele: dėčià ⇐ dė́tis ⇐ dė́ti; dilčià ⇐ diltìs ⇐ dìlti. — Drw. týčinis 

ʽdokonany z premedytacją, np. mordʼ. — Vb. denom. tyčiauti BRB ʽszydzićʼ, týčiotis, -juos, 

-jaus ʽnaśmiewać się, kpić, drwićʼ (⇒ týčiojimas ʽnaśmiewanie się, szydzenieʼ), pasitýčioti 
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ʽszydzić z kogo, kpić, drwićʼ; týtinti, -inu, -inau a. týtyti, -iju, -ijau ʽurągać, przedrzeźniaćʼ, 

⇒ týtijimas DP ʽurąganieʼ (war. týtinimas). — Odpowiednik łot. tĩtît, -ĩju, -ĩju ʽupierać się, 

ćwiczyć, musztrować, ganić, odgrażać sięʼ (tĩtîgs ʽkrnąbrny, niesforny, upartyʼ), tītinât 

ʽdrażnić, irytować, złościćʼ, tīdît ʽdrażnić, zaczepiać kogo, nękaćʼ < *tīt-dī-. — Neopwk. łot. 

tīš- (⇐ tĩšs ʽumyślnyʼ): tĩšam adv. ʽpilnie; rozmyślnie; na przekórʼ, tīšums ʽzły zamiar, 

umyślna złośliwośćʼ, ⇒ vb. denom. tĩšuôt ʽrobić coś umyślnie, na przekór, sprzeciwiać sięʼ 

(por. lit. týčiotis). 

 tieg 3 os. prs. DP ʽmówi, powiada, prawiʼ, SD «powiada» (syn. sako). Czasownik 

wtrącony, markujący mowę niezależną, np. Veizdėkite, tieg, kokių meilį davė mumus tėvas, 

idant sūnumis Dievo vadintųmės ir būtume SP I, 15019 ʽPatrzcie, prawi, jaką miłość dał nam 

ociec, abyśmy się synami Bożymi zwali i byliʼ. Przedstawia skrócenie formy *tiegia, 

należącej do pdg. *tiegti (por. pol. przest. pry z prawi ʽmówiʼ, Mańczak 1977, 22). Czas. 

*tiegti został zastąpiony przez téigti (zob.) na mocy neoapofonii ie ⇒ ei. 

 tíek adv. ʽtyle, tyluʼ (Tíek užteks ʽTyle wystarczyʼ. Kíek prašė, tíek daviau ʽIle prosił, 

tyle dałemʼ), przest. ne tiek DP ʽnie tylkoʼ. Odpowiada przysłówkowi pytajnemu kíek ʽileʼ 

(zob.). Pochodzi przez apokopę -a z tíeka, formy nom.-acc. n. do stlit. tíekas, -a 1. ʽtak 

wielkiʼ (SD
1 «tylki», SD «tyli»), 2. ʽtyle, tak wiele, tak dużoʼ Por. GJL III, §§ 377, 661, 

Mańczak 1977, 175, ALEW 1100. Inaczej LEW 1087n.: drw. od osnowy zaimkowej ta-. — W 

DP też z ptk. tai: nę tiektái ʽnie tylkoʼ. — W DP forma tíekas jest używana jak rzeczownik, 

por. po tiekam̓  tūkstančių metų ʽpo tyle tysięcy latʼ. Por. dalej añtra tíek ʽdrugie tyleʼ, šìtiek 

ʽtyle otoʼ (por. šìs), tíek daũg ʽtak dużoʼ, tíek ir ̃tíek ʽbardzo dużoʼ, tiek kartų SD «tyle kroć», 

tíek pàt ʽtyleż, tyle samoʼ, vìs tíek ʽwszystko jednoʼ. Osobno zob. tìk. — Drw. tiekčiõs ʽtyle = 

wcaleʼ (Ežeran kai nueis, tai tiekčiõs jas [žąsis] matysi ʽJak pójdą do jeziora, to już ich [gęsi] 

nie zobaczyszʼ), tíekis ʽtaka (wielka) ilośćʼ, tieksai SD
1 «tylki» (syn. tiekas), tiekutelỹs 

ʽcałkiem mały, maluteńkiʼ. 

 tiẽpti, tiepiù, tiepiaũ gw., zwykle ištiẽpti ʽbyć w stanie wyśpiewać, wydobyć 

(wyciągnąć) wysoką nutęʼ. Izolowane, brak alternantów †tip, †taip- w porównywalnym 

znaczeniu. Najprawdopodobniej tiep- jest wariantem s-mobile do stiep, zob. stiẽptis 

ʽwyprężać się, stawać na palcachʼ. Wariant ten powstał w tym momencie, gdy forma 

prewerbialna iš-stiẽpti uległa perseweracyjnej asymilacji w *iš.štiepti, skąd ištiẽpti. 

Resegmentacja: iš-tiepti (por. LEW 1088)665. Paralele s.v. salp̃ti. NB. Nie należy tu łot. tiept 

ʽrozciągaćʼ (zob. tem̃pti). 

 tiẽs praep. z instr. ʽnaprzeciw, w pobliżu, koło, przy, nadʼ, np. Tiẽs mū́sų langaĩs 

ʽNaprzeciw naszych okienʼ. Nestovė́k tiẽs lángu ʽNie stój przy oknieʼ. Tiẽs gálva bìtė 

prãzvimbė ʽNad głową pszczoła brzęcząc przeleciałaʼ. W DP ties rządzi również genetiwem, 

np. ties anos žvakės ʽprzed świecą onąʼ. Źródłem przyimka ʽna wprostʼ było adv. tiẽsiai 

ʽprostoʼ, urobione od adi. tiesùs ʽprostyʼ. Zob. GJL III, § 765. ALEW 1100 mówi ogólnikowo 

o formie nominalnej od czas. tiẽsti (zob.). 

 tiesà 4 p.a. 1. ʽprawda, zgodność z rzeczywistościąʼ (negiñčijama tiesà ʽbezsporna 

prawdaʼ, turė́ti tiẽsą ʽmieć racjęʼ), 2. ʽto, co komu przysługuje, prawo do czegoʼ (Reikalãvo 

sàvo tiesų̃ ʽDomagał się swych prawʼ), 3. stlit. ʽprawo, ogół norm prawnychʼ, SD «zakon, 

norma» (syn. įstatymas), tiesų įstatau «prawo daię, stanowię», tiesa prigimta SP «zakon 

przyrodzony», 4. stlit. ʽsądʼ (atidúoti tiesõn ʽoddać pod sądʼ, šaũkti tiesõn ʽpozywać do 

 
665 Inaczej Karaliūnas 1987, 50, który widział w lit. tiep- nie tylko odpowiednik łot. tìept ʽciągnąć, naciągaćʼ (to 

zwykle łączy się z lit. tem̃pti, zob. s.v.), lecz nawet dziedzictwo ie., w szczególności sugerował on związek z 

czas. sti. tépati ʽkapać, spadać kroplamiʼ (forma ta pozostaje jednak problematyczna pod względem 

filologicznym; brak wzmianki o niej w EWAIA).  
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sąduʼ), SD pavadinu tieson «pozywam kogo» (por. łot. tìesa m.in. ʽprawo, sądʼ), 5. stlit. 

ʽproces sądowyʼ, SD
1 «rozprawa», SD «sprawa» (syn. daiktas, byla), 6. SD «sędzia 

urzędowy» — rzeczownik postwerbalny na -ā- od tiẽsti ʽrobić prostym, prostowaćʼ (zob.). — 

Drw. tiesybė SD «prawość», tiesinykas SD «praktyk prawny, prawnik» (syn. tiesas numanųs) 

i «prokurator» (syn. prakurataras), tiesùs ʽprawy, sprawiedliwy; szczery, otwartyʼ (SD 

«prawdziwy, istny»). Cps. tiesãvietė a. tiesaviẽtė ʽmiejsce posiedzeń sądowychʼ (por. vietà), 

tiesiakalb̃is ʽprawdomównyʼ (por. kalbė́ti). Vb. denom. tiesavótis ʽprocesować sięʼ, 

tiesavojuosi SD
1 «prawuię się». 

 tiẽsti, tiesiù, tiesiaũ 1. ʽrobić prostym, prostowaćʼ, 2. ʽwyciągać (szyję, ręce)ʼ, 3. 

ʽprowadzić drogę; kłaść mostʼ, 4. ʽsłać, rozścielać posłanieʼ, 5. ʽnakrywać stółʼ, 6. pot. 

ʽszybko iść, biecʼ. Cps. aptiẽsti ʽnakryć, nakrywaćʼ, aptiesiu sienas SD «obijam ściany», 

ažutiesiu SD «nakrywam» (syn. apdingiu, ažuvožiu), «zasłaniam co czym» (syn. ažudingiu), 

«zawiiam co», ištiesiu SD «ściągam rękę» [ʽwyciągnąć rękę, sięgnąć rękąʼ], nutiẽsti kẽlią 

ʽprzeprowadzić drogęʼ, pratiẽsti ʽprzeciągnąć, zrobić (drogę, tor)ʼ. Refl. tiẽstis ʽciągnąć się, 

rozciągać się (w dali), wyprostowywać sięʼ, atsitiẽsti ʽwyprostować sięʼ, išsitiẽsti 

ʽwyprostować się, wyciągnąć się na łóżku, rozprostować członki; umrzeć, zdechnąćʼ, 

prasitiẽsti ʽutorować sobie drogę; podać sobie nawzajem rękęʼ. — Pwk. ties- nie ma dobrej 

etymologii, zob. LEW 1089, ALEW 1102n. Możliwe, że trzeba założyć ties- jako 

neoapofoniczny SP/SE od tis-, st. zanikowego typu TiT ⇐ TeT, a więc należącego pierwotnie 

do pwk. tes-, por. tesiù, tesė́ti ʽmieć siłę do pracy, nadążać z robotąʼ (zob.). Paralele dla 

apofonii i ⇒ ie: stib- ⇒ stiẽbti; skrid- ⇒ skriẽsti; žlib- ⇒ žliẽbti. — Drw. ãptiesalas 

ʽnakrycieʼ, <aptustuwe> SD «opona», czyt. aptiestuvė [ʽtkanina służąca jako obicie ścienneʼ, 

SPXVI], aptiestuvė sienų SD «obicie» (syn. aprėdymas sienų), ažutiestuvė patalo SD 

«namiotek nad łoszkiem», prãtiesas (zob.), tiesà (zob.), tiesùs ʽprostyʼ (zob.). Cps. dúontiesa 

a. -tiesỹs ʽpłótno do nakrywania dzieży z ciastemʼ (por. dúona), stãlatiesė a. stáltiesė ʽobrus, 

serwetaʼ (por. stãlas). — SZ tis-: ìštisas (zob.), cps. dvìtisas ʽpodwójnyʼ (syn. dvìgubas, 

dvìlinkas), víentisas ʽniezłożony; nieustanny, ciągły, jednolityʼ, por. víenas (⇒ vientisìnis 

sakinỹs gram. ʽzdanie pojedynczeʼ). — Neoapofonia tis- ⇒ tais-: taisýti (zob.). 

 tiesùs, -ì 4 p.a. ʽprosty – o drzewie, drodzeʼ (pot. łot. tìešs ʽprosty, bezpośredniʼ) — 

przymiotnik na -u- od czas. tiẽsti ʽrobić prostym, prostowaćʼ. Zob. też tiesùs ʽprawy, 

sprawiedliwyʼ jako denominativum od tiesà. — Adv. tiẽsiai adv. ʽprosto, wprostʼ, tiesióg 

adv. ʽprosto, wprostʼ, tiesiógi DP ʽprostoʼ, tiesiógui DP ʽzgołaʼ (⇒ tiesióginis ʽbezpośredniʼ, 

tiesióginė kalbà gram. ʽmowa niezależnaʼ, tiesióginė núosaka gram. ʽtryb oznajmującyʼ). 

Inne drw.: tiẽsė ʽlinia prostaʼ, tiesỹklė ʽsznurek ciesielski, murarskiʼ, SD «modła do 

ustawienia prostego muru, słupow» [ʽprzyrząd do wyznaczania linii poziomej w postaci 

napiętego sznura, kawałka drewna lub żelazaʼ, SPXVI], tiesióji ʽlinia prostaʼ. Cps. tiesiaeĩgis 

ʽprostolinijnyʼ (por. eigà). Vb. denom. tiesė́ti, -ju, -jau ʽprostować sięʼ, tiẽsinti ʽprostować, 

wyrównywaćʼ.  

 tiẽšytis, -ijuos, -ijaus stlit., gw. 1. ʽcieszyć się, doznawać radości, zadowoleniaʼ, 2. 

ʽposilać sięʼ, 3. ʽmścić się; wylewać złośćʼ — zapoż. ze stbłr. těšiti sja, těšytisja, por. błr. gw. 

čésycca, -usja, pol. cieszyć się. Cps. apsitiẽšyti ʽucieszyć sięʼ, atsitiẽšyti ʽnajeść się do syta; 

zemścić sięʼ, nusitiẽšyti ʽuspokoić sięʼ, pasitiẽšyti ʽnajeść sięʼ. Drw. patiešà stlit. ʽpociechaʼ i 

ʽzemstaʼ. — Transitivum tiẽšyti, patiẽšyti, -iju, -ijau ʽpocieszać kogo, koić, łagodzić smutek 

a. zmartwienieʼ, SD
1 tiešiju «cieszę» (syn. linksminu). Por. SLA 161n., LEW 550 (s.v. patiekà), 

ALEW 1103. — Neoosn. tiešy-: patiešytojas przest. ʽpocieszycielʼ, war. deprefigowany: 

tiešytojis CGL. 

 tìgnyti, -iju, -ijau gw. 1. ʽprędko iść, biec, pędzićʼ, 2. ʽsiłą prowadzić, ciągnąćʼ, 3. ʽz 

trudem nieść, taszczyć; o koniu: z trudem ciągnąćʼ — czasownik na -y- od interi. tìgni tìgni o 
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szybkim chodzie a. biegu. Cps. atitìgnyti ʽprzynieść, przytaszczyćʼ, nutìgnyti ʽszybko dokądś 

pójść, pobiecʼ, partìgnyti ʽszybko wrócićʼ, pratìgnyti ʽszybko przebiec mimo (o zającu)ʼ. 

 tijū̃nas 2 p.a., tijū́nas 1 p.a. 1. hist. ʽzarządzający dobrami ziemskimi wielkiego księcia, 

ciwun (trocki, wileński, żmudzki)ʼ, 2. ʽzarządcaʼ, DP ʽwłodarz, szafarzʼ, SD «włodarz» 

[ʽdozor folwarku mający, urzędnik, starosta, dwornikʼ, L.], 3. ʽnadzorca chłopów 

odrabiających pańszczyznęʼ (Tijū̃nas mušdavo žmones, kai buvo dvarysta ʽCiwun bijał ludzi, 

gdy była pańszczyznaʼ) — zapoż. ze stbłr. tiunъ (tivunъ) ʽosoba kierująca sprawami 

gospodarczymi w Wielkim Księstwie Litewskimʼ, por. błr. civún, -á (SLA 222, LEW 1086, 

s.v. tėvū̃nas; brak w ALEW). Por. strus. tijunŭ ʽnamiestnik księciaʼ (REW III, 108n. objaśnia 

staroruski wyraz jako pożyczkę ze stisl. þjónn ʽsługaʼ). Co do substytucji lit. ū za ruskie 

podakcentowe u por. anū̃kas, bū̃binas i kū̃mas. — Drw. tijūnystė SD «włodarstwo». Vb. 

denom. tijū̃nauti DP ʽwłodować, szafowaćʼ, SD «włoduię». — Nazw. Tijū̃nas, Tijūnáitis, 

Tijūnėl̃is (kontrahowane Tiūnėl̃is), Tijūnónis. — Na skutek adideacji do wyrazu tė́vas 

ʽojciecʼ u niektórych autorów (np. u Dowkonta) pojawia się war. tėvū̃nas ʽstarosta; ciwunʼ 

(LEW, l.c., Kabašinskaitė 56), od tego pãtėvūnis ʽpodstarostaʼ. 

 tìk, tìkt, tiktaĩ adv. ʽtylko; dopiero; ledwo, omalʼ. Uchodzi za skrócenie form 

odpowiednio tíek, tiektaĩ ʽtyleʼ (zob.), ale szczegółowe warunki tego procesu nie zostały 

sformułowane. Por. łot. tik ob. tiêk, tìek ʽtyle, sovielʼ. Zob. LEW 1088, ALEW 1103, GJL III, § 

661, Stang 1966, 237, Mańczak 1977, 175. — Redukcja tìkt daje też tìt (⇒ titaĩ). 

 tikė́ti, prs. tikiù (3 os. tìki, war. tìkia), prt. tikė́jau 1. ʽwierzyć w coʼ (Tikiu ygi [įgi, ingi] 

Dievą tėvą MŽ 213 ʽWierzę w Boga ojcaʼ), 2. ʽwierzyć komu, dowierzać, ufać, mieć 

zaufanieʼ, 3. ʽmieć nadzieję na coʼ, 4. ʽbacznie obserwować, śledzić, czyhaćʼ. War. s-mobile: 

stikė́tis (LZŽ). Cps. ištikė́ti ʽwierzyć, ufaćʼ (Dievui ištikė́ti ʽwierzyć w Bogaʼ), įtikė́ti 

ʽuwierzyćʼ, nedatikiu SD «niedowierzam» (kalka z pol. nie-do-wierzam), patikė́ti ʽuwierzyć, 

zaufać; powierzyć kogoś, powierzyć coś komuʼ. Refl. tikė́tis ʽspodziewać sięʼ, įsitikė́ti ʽzdać 

się na kogo, zaufać komuʼ, išisitikėti DP ʽzwierzyć sięʼ, pasitikė́ti sàvo jėgomìs ʽufać we 

własne siłyʼ. Odpowiednik łot. ticêt, -u, -ẽju ʽwierzyć, ufaćʼ. Należy jako drw. duratywny na 

-ė- do rodziny tìkti, zob. LEW 1090n. ALEW 1106 daje na pierwszym miejscu porównanie z 

tìkras ʽprawdziwy, rzeczywistyʼ. — Caus. tìkinti ʽzapewniać, przekonywaćʼ (SD
1 tikinu 

«forytuię» [ʽpopierać, sprzyjać, faworyzowaćʼ]), įtìkinti ʽnamówić, nakłonić, przekonaćʼ, 

intikinu kų SD «domieszczam kogo, czego» [m.in. ʽprzyjmuję do pewnego miejsca, 

obdarzam czymʼ], refl. įsitìkinti ʽprzekonać sięʼ (⇒ įsitìkinimas ʽprzekonanie, poglądʼ), 

patìkinti ʽzapewnićʼ. — Nomina: ištikįs DP ʽwiernyʼ: įt̃ikimas ʽprawdopodobny, możliwyʼ, 

pãtikis ʽkredytʼ, SD: «borg» [ʽkredyt, pożyczkaʼ], įgyt sau arba kitam patikį «kredyt sobie 

abo komu uczynić, zjednać», nuteriot patikį «kredyt stracić» [ʽstracić zaufanieʼ]; patiklùs 

ʽufny, łatwowiernyʼ, prieštikis LEX ʽzabobon, przesąd, Aberglaubeʼ, tìkalas ʽufność, wiaraʼ, 

tikýba ʽwiara, religiaʼ (por. łot. ticĩba ʽnatura ludzka, charakter, zwyczaj, zaufanie; wiara, 

religiaʼ), tikimas SD «podobny ku wierzeniu» [ʽprawdopodobny, wiarygodnyʼ], ⇒ tikimystė 

«wierność». Cps. greitatikybė SD «lekkowierność» [ʽłatwowiernośćʼ], por. greĩtas; 

klaidãtikis ʽheretykʼ (por. klaidìnti), séntikis ʽstarowiercaʼ (kalka błr. staravér, por. sẽnas), 

ūmatikis SD «lekkowierny» [ʽłatwowiernyʼ] (zob. ūmùs I). — Neoosn. tikė-: netìkėlis a. 

nẽtikėlis stlit. ʽczłowiek niewierzący, Ungläubigerʼ, tikė́tinas ʽwiarygodnyʼ, SD «podobny ku 

wierzeniu» (syn. tikimas). — Neoosn. tikėj-: tikė́jimas ʽwiara w co, wierzeniaʼ, SD «religia». 

— Adi. ìštikimas, pàtikimas, tìkimas. 

 tiknóti, tiknóju, tinójau 1. ʽo kwoce: zwoływać kurczętaʼ, 2. ʽo zegarze: tykać, 

wydawać miarowy, monotonny odgłosʼ — czasownik na -no- od interi. tìk-tìk o zwoływaniu 

kurcząt i o tykaniu zegara. Por. syn. tikčióti, tiksénti, tiksė́ti. 
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 týkoti, týkau, týkojau ʽskradać się, podkradać się w celu chwycenia i zabrania czego; 

czatować w zasadzce, czyhaćʼ, DP ʽpodstrzegać, szukaćʼ, sutykoti DP ʽusidlićʼ — zapoż. z 

pol. czyhać ʽczatować, czekać w ukryciu na kogo, co z zamiarem napaściʼ. SD tykau 

«czuham» (syn. žioplinu), «godzę na co» (syn. dilbstu, dilbinėju). Segment tyk° zamiast čyk° 

tłumaczy się adideacją do adi. tỹkas, tykùs ʽcichyʼ (pominięte przez Kabašinskaitė 1998). 

Inaczej LEW 1090 i ALEW 1104: vb. denom. od tỹkas ʽcichyʼ. Zob. też lū́čioti. War. akc. 

tykóti, -ju, -jau. — Z innymi sufiksami: týkauti ʽczyhaćʼ, tỹkinti ʽskradać się, podchodzić 

chyłkiem, po cichuʼ (Katė tỹkina prie pelės), iter. tykinė́ti (Vilkas apie trobas tykinė́ja). — 

Neoosn. tykoj-: týkojimas ʽczatowanie, zasadzkaʼ. Cps. lašatykỹs a. lašatỹkis ʽten, kto czyha, 

aby ukradkiem wypić z cudzego kieliszkaʼ (por. lãšas).  

 tìkras, -à 4 p.a. 1. ʽprawdziwy, rzeczywistyʼ, 2. ʽrodzony (ojciec, brat)ʼ, 3. ʽpewny, 

niezawodnyʼ, 4. ʽnaturalny, stosownyʼ. SD «pewny, nieomylny, szczery, wierutny» — 

dewerbalny przymiotnik na -r- od tìkti m.in. ʽzgodzić się, zdarzyć sięʼ (paralele: mìšras, 

stìpras, švìtras). Por. LEW 1091, ALEW 1106. — Drw. tikrìnis, -io bot. ʽborowik, Boletus 

edulisʼ, syn. naujìnis (ŽD 258), tikróvė ʽrzeczywistość, realnośćʼ (⇒ tikróviškas 

ʽprawdopodobnyʼ), adv. tikraĩ ʽnaprawdę, rzeczywiścieʼ, iš tìkro lub iš tikrų̃jų ʽnaprawdę, 

istotnieʼ. Vb. denom. tìkrinti ʽsprawdzać, kontrolowaćʼ (⇒ tìkrintojas ʽkontrolerʼ). 

 tiksė́ti, tìksi (war. tìksia), tiksė́jo 1. ʽtykać – o zegarze, wydawać cichy, miarowy, 

monotonny odgłosʼ, 2. ʽpulsować – o sercu, tętnicyʼ — czasownik na -ė- od interi. tìks o 

odgłosie mechanizmu zegarowego, o chodzeniu drobnym krokiem (Tiks tiks tiks – ir pabėgo 

smulkais žingsneliais ʽ«Tiks tiks tiks» i pobiegł drobnymi kroczkamiʼ). Z innymi sufiksami: 

tikčióti, tiksénti; tiksóti ʽmilczeć, w milczeniu czekaćʼ. Obok tego są bliskoznaczne czas. 

tiknóti, taksė́ti i tvaksė́ti. Por. jeszcze tikténti ʽtykać – o zegarzeʼ, od interi. tik tàk; pol. tykać 

o pulsie, o zegarze, od interi. tyk tak (przest., dziś tik tak). 

 tìkslas 4 p.a. 1. ʽto, do czego się dąży, cel, przeznaczenieʼ, 2. ʽcel, tarcza do której się 

mierzyʼ — dewerbalne nomen z neosuf. -sl- od tìkti m.in. ʽbyć odpowiednimʼ. Paralele: 

krìslas, girs̃las. — Drw. apýtikslis ʽprzybliżonyʼ (apýtiksliai adv. ʽw przybliżeniuʼ), 

tikslìngas ʽcelowy, należyty, dokładny (zegar)ʼ, tikslùs ʽdokładny, punktualnyʼ (⇒ tikslùmas 

ʽdokładność, precyzjaʼ, tìkslinti ʽsprawdzać, uściślaćʼ). 

 tìkti, tinkù (war. tenkù), tikaũ 1. ʽbyć odpowiednim, dobrym do czego, nadawać się, 

pasować do czegoʼ, 2. gw. ʽzgadzać się z kim, pozostawać w dobrych stosunkachʼ (Su 

kaimynais mes tiñkame). SD: netinka «nie dostaie czego; ustaie co, ustawa», netinka ko 

«niespełna co», netinka to arba to «schodzi mu na tym». Odpowiednik łot. tikt, prs. tìeku 

(*tenku) lub tìku (*tinku), prt. tiku ʽstać się, nastąpić; trafić, dostać się gdzie; przypaść komu 

w udziale; wystarczyćʼ. Morfem tik- stanowi refleks st. zanikowego typu TiT ⇐ TeT od pwk. 

tek-, zob. tèkti, tenkù. LEW 1092, następnie Kroonen 542 wskazywali raczej na 

pokrewieństwo z czas. germańskim: goc. þeihan ʽdobrze się rozwijaćʼ, niderl. gedijen, stwn. 

dīhan, nwn. gedeihen ts., < pgerm. *þinhan < pie. *tenk-e-. Kroonen, l.c. dodał do tego 

odpowiedniki nominalne z celtyckiego: stir. tocad m. ʽokazja, możność, szczęścieʼ, śrwalij. 

tynghet f.m. ʽprzeznaczenie, losʼ < *tonk-eto-; śrwalij. tang, tanc m. ʽpokójʼ < *tṇk-o-. Zob. 

też ALEW 1108. — Cps. ančtìkti ʽzgadnąć, znaleźćʼ (zob. też štìkti), aptìkti ʽznaleźć, natknąć 

się, natrafićʼ, atitìkti (zob.), ištìkti ʽzdarzyć się, nastąpić, wybuchnąć; spotkać (o wypadku, 

nieszczęściu)ʼ, DP ʽuderzyć; wyciąćʼ, ištiñka ʽspotyka kogo (nieszczęście), powala kogo 

(choroba)ʼ (zob. też ištiktùkas), ištinku SD
1 «chluśnie» (syn. sviedžiu), «pogębkuię; 

uderzam», SD «uderzam kogo», pagaliu ištinku «biję kijem» (syn. vėzdu išmušu), įtìkti 1. 

ʽdogodzićʼ, 2. ʽbyć w sam raz, dobrze wchodzić w otwór, pasować do czegoʼ, nutìkti 

ʽzdarzyć się, zajść; udać sięʼ, nutikt kų SD «zdybać kogo», nutinku SD
1 «zastaię, zastawam» 

(nenutiktinas SD «niepoślakowany», syn. nenusekamas), patìkti ʽ(s)podobać się; spotykać 
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(gościa)ʼ, patiñka ʽpodoba sięʼ, pritìkti ʽbyć odpowiednim, pasowaćʼ, pritinku SD
1 

«dostarczam», sutìkti (zob.), užtìkti ʽznaleźć niechcący, natknąć się na coʼ, stlit. duok javams 

gerai užtikti ʽdaj/pozwól zbożom dobrze wyrosnąćʼ (PAŽ 515). — Refl. tìktis, tiñkasi, tìkosi 

ʽtrafiać się, zdarzać sięʼ, stlit. też ʽstawać się, dziać sięʼ, teip tikosi SD «zdarzyło się», pagal 

noro tikos SD «gmyśli» (syn. inteiktinai), atsitìkti (zob. atitìkti), ne-mi-tinka ko SD «nie staie 

mi czego», nusitìkti ʽzdarzać sięʼ, pasitìkti ʽspotykać, napotykać kogoʼ, DP ʽprzydać sięʼ, 

prisitìkti ʽprzydarzyć się komuʼ, pri-si-tinka SD
1 «przygodzi się, przygadza się», SD 

prisitinku «nagadzam się» (syn. susitinku, užteku kam), susitìkti (zob.). — Drw. ìštiktas: 

stabu ištiktas SD «paraliżem zarażony», ištiktojas SD «uderzyciel», nesutikìmas ʽniezgodaʼ, 

netìkėlis (zob.), netìkęs ʽniedobry, lichy, nieudolny, głupiʼ (ptc. prt. act.), DP ʽgłupi; 

niebaczny; nietrefny; nikczemny; niedowiernyʼ, nutìkęs: SD
1 <nutikis> «otyły», tiklùs 1. 

ʽwierny (o psie)ʼ, 2. ʽufny, łatwowiernyʼ (war. patiklùs), tìkras (zob.), tìkslas (zob.). Cps. 

pustikis DP ʽgrubyʼ [ʽprostacki, ordynarnyʼ]666, pùstikšis ʽktoś upośledzony umysłowoʼ, por. 

pùsė ʽpołowaʼ (pol. półgłówek); dalej por. nẽtikšis ob. nẽtikša (s.v. netìkėlis) i niẽktikšis (s.v. 

niẽkai). — Neopwk. tink-: tìnkinti a. tiñkinti ʽdobierać, dopasowywać (np. klucz); dbać o co; 

dogadzać komuʼ (łot. tiñcinât), tiñkamas (zob.). — WSZ tyk-: atìtykis ʽodpowiedniość 

między dwiema rzeczamiʼ (por. atitìkti), núotykis (zob.), sántykis (zob.). — SO taik-: táikyti 

(zob.). 

 tykùs, -ì 4 p.a. ʽcichy, spokojny; milczący, nierozmownyʼ, stlit. tỹkas, -à — zapoż. ze 

stbłr. tixij, tixyj, por. błr. cíxi, -aja (SLA 222, LEW 1090, ALEW 1103n.), war. tychas CHB. — 

Drw. pótykis ʽpowolny, cichy, nierozmownyʼ, tykà ʽcisza, spokójʼ, tykastis WP f. ʽspokójʼ 

(pod względem sufiksu odpowiada formie błr. cíxascь, -i), tykumas SD
1 «skromność». Adv. iš 

tỹko ʽz cicha, cicho; powoliʼ, paštỹkiai (zob.), patykà a. patykù adv. ʽcicho, po cichu, z cicha; 

wolno, powoliʼ (por. patylà), patykaĩs ʽpo cichuʼ, patỹkiai a. patỹkiais ʽpo cichu; chyłkiem 

(iść), ukradkiem, znienacka (kąsać)ʼ, iš patykių̃ ʽpo cichu; powoliʼ, patykomìs a. patykõms ts. 

(por. patylomìs, patylõms), pótykiai ʽcichoʼ (Sėdėk pótykiai ʽSiedź cichoʼ). Vb. denom. 

tykáuti ʽzachowywać się cicho, spokojnie; milczećʼ (por. týkauti ʽczyhaćʼ s.v. týkoti), tỹkti, -

sta, -o m.in. BRB ʽcichnąć, ucichać, uspokajać sięʼ (vė́jas tỹksta ʽwiatr ucichaʼ).  

 tikùtis, -čio 2 p.a. 1. ʽptak łęczak, Tringa glareolaʼ, 2. ʽptak słonka, Scolopax gallinagoʼ 

— utworzone suf. -tis od wykrz. tikù, naśladującego głos tego ptaka (Urbutis 1981, 46, LEW 

1093). Podobnie zbudowane nazwy to kikùtis (zob.), čivỹlis (zob.) i kikìlis (zob.). 

 tìlės, -ių 2 p.a. f.pl. gw. ʽdeski tworzące dno łodziʼ, 2. ʽgrube deski do wykładania 

mostuʼ. Drw. tìliaudos 1 p.a. f.pl. ʽzbite ze sobą deski kładzione na dno łodzi rybackiej i 

chroniące nogi przed wodą z zęzyʼ; odpowiednik łot. tilaudas f.pl. ʽdeski w dnie łodziʼ. 

Obok tego tìlandos ts.667, co nawiązuje do łot. kuroń. tilandes f.pl. ʽBootsgerippeʼ; w innych 

gwarach łot. tiluodas f.pl. ʽdie Bretter, welche die Diele eines Bootes bildenʼ (ME IV, 186). 

Wyraz lit. uchodzi za spokrewniony z jednej strony z psł. *tĭlo ʽgrunt pod stopamiʼ, por. scs. 

tĭla n.pl. ʽgrunt, podłogaʼ, loc.pl. na tĭlěxŭ ʽχάμαι, na ziemi, na twardym gruncieʼ, sch. tlȍ 

ʽgrunt, podstawa, tłoʼ, ros. przest. tlo ʽdno, spód, podstawaʼ, stpol. tło ʽpodłogaʼ, pol. gw. 

ʽpodłoga w piecu chlebowym, dno paleniskaʼ, z drugiej strony ze stpr. talus EV ʽpodłoga w 

izbie, Boene [Fußboden eines Zimmers]ʼ oraz wed. talam ʽpłaszczyzna, równia, podeszwa; 

ziemiaʼ, łac. tellūs, -ūris f. ʽziemia, ląd stały; podłoga; gleba, rolaʼ. Por. BSW 321, REW III, 

 
666 W ALEW 831 błędnie włączone do rodziny pùsti ʽwzdymać się, puchnąćʼ. Brak w LEW. 
667 Por. Palangos žvejų laiveliai yra su tìliaudomis, o Klaipėdo[je] jau yra laivelių su bliktėms ʽŁódki rybaków z 

Połągi mają «tiliaudos», a w Klajpedzie są znów łódki z «bliktės»ʼ. Kad nešlaptų kojos nuo vidun 

patenkančio vandens, valties dugne įdėdavo medines gardeles – tiliaudas, arba tilandas, kartais dar ir 

paminomis vadinamas ʽAby nogi nie moczyły się od podciekającej od spodu wody, umieszczano w dnie 

łodzi drewnianą kratownicę – «tiliaudos» albo «tilandos», czasem zwaną też «paminos».  
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110, LEW 1093 (wymienione tam wyrazy pãtalas i talóti mają inny etymon niż tìlės, zob. 

s.v.). Rekonstrukcja pie. *telh2-/*tḷh2- ʽgrunt pod stopamiʼ (por. de Vaan 608). — NB. Z 

uwagi na przynależność wyrazu tìlės do terminologii rybackiej, gdzie roi się od 

germanizmów, nie można wykluczyć ewentualnego przejęcia wyrazu śrdn. dēle f. ʽdyl, deska 

podłogowa, podłoga z dylówʼ (por. Jordan 59) i przystosowania go – w nagłosie – do rodziny 

czasownika ʽleżeć w stanie rozesłanymʼ, por. łot. tilât, tilêt s.v. talóti. Osobno zob. dìlė. 

 tylė́ti, tyliù (3 os. tỹli a. tỹlia), tylė́jau 1. ʽmilczeć, nie wydawać głosuʼ, 2. ʽnie zdradzić 

tajemnicyʼ, 3. gw. ʽspaćʼ (Eisim, vaikai, tylė́t ʽChodźmy, dzieci, spaćʼ). Cps. ažutylėti SD 

«zamilczeć czego», ištylė́ti ʽwyleżeć się – o lnie rozłożonym na trawieʼ (syn. atsiklojė́ti), 

nutylė́ti ʽprzemilczećʼ, refl. tylė́tis ʽo lnie: leżeć w stanie rozłożonym przez dłuższy czasʼ — 

durativum z suf. -ė- i WSZ od til- jak w tìlti ʽcichnąćʼ (zob.). Por. st. wzdłużony w ryšė́ti ⇐ 

rìšti; mūvė́ti ⇐ máuti (GJL II, § 609). — War. š-mobile: štylė́ti (Štylė́k, kaip aš nuštylė́jau 

ʽMilcz, jak i ja milczałemʼ). Por. štilt̃i ob. tìlti; štrãkas ob. trãkas i štùmulas ob. tùmulas. — 

Nomina: patỹliais adv. ʽpo cichuʼ (war. patylõm), tylà ʽciszaʼ, SD «milczącość; milczenie», 

tylẽnis 1. ʽczłowiek małomówny, milczekʼ, 2. n.instr. ʽsmoczek do ssaniaʼ (dosł. ʽtaki, co 

uciszaʼ), tylomìs adv. ʽcicho, po cichuʼ, SD «milczkiem» (war. tylõm), tylumà ʽcisza, 

cichośćʼ, tylū̃nas ʽczłowiek małomówny, milczekʼ, tylùs ʽcichy, ledwo słyszalny; cichy, 

spokojny, małomówny, milczącyʼ, (⇒ tylutėl̃is ʽcichutkiʼ, vb. denom. tyláuti ʽcicho się 

zachowywaćʼ, por. tykùs ⇒ tykáuti), war. štilùs. — Neoosn. tylėj-: tylė́jimas ʽmilczenieʼ, SD 

«milczącość; milczenie», też ʽcichośćʼ (visokiame tylėjime ir mieroj PK 2372 ʽwe wszelkiej 

cichości i trzeźwościʼ), ažutylėjimas SD «zamilczenie czego». Osobno zob. tvýloti. 

 tìlkti, tìlksta, aptìlko wsch.-lit. 1. ʽucichać – o wietrze, burzy, szczekaniuʼ, 2. ʽo 

człowieku: milknąć, uspokajać sięʼ (war. tilk̃ti) — odnowienie starszej formy tìlti ʽmilknąć, 

ucichaćʼ. Punktem wyjścia zmiany była insercja k w formie praesens na -sta-: tìlsta > tìl-k-

sta. Potem nastąpiła resegmentacja tìlk-sta, a w ślad za nią pojawiły się nowe formy 

praeteriti i infinitiwu. Paralele na insercję k: bals̃ta > balk̃sta; kvaĩsta > kvaĩksta. Por. Būga, 

RR I, 319, LEW 1093n. ALEW 51 niepotrzebnie rozważa tu spółgłoskę -k- w funkcji formantu 

tworzącego osnowę werbalną. NB. Czym innym jest tilk- jako st. zanikowy do telk-, zob. 

telk̃ti. — Drw. aptilkyti CGL ʽokiełznać, poskromić, bändigenʼ, nomina: tìlkiai adv. ʽw ciszy, 

cicho, po cichuʼ, tilktìs f. ʽcisza, spokój; bezwietrzna pogodaʼ, tìlkus ʽcichyʼ, tìlkui adv. ʽpo 

cichu, cichaczemʼ. 

 tilp̃ti, telpù (war. tilpstù, telpstù), tilpaũ ʽmieścić się gdzie, w czym, móc się zmieścić, 

się zawrzeć, mieć dostateczną ilość miejscaʼ, ištilp̃ti ʽuwolnić się, oderwać się (od 

obowiązków domowych)ʼ, įtilpti DP ʽwniść, przyjść, dostać sięʼ. Odpowiednik łot. tìlpt, 

te̦lpu (war. tilpstu), tilpu ʽmieścić się w czym; starczaćʼ. Pdg. apofoniczny, z praesens na SE 

i non-praesens na SZ. Paralele: velkù, vilk̃ti; sergù, sirg̃ti; lendù, lįs̃ti (Stang 1942, 105, GJL 

II, § 524). — W st. zanikowym oprócz tilp- ukazuje się tulp- (Būga, RR II, 261), por. z 

jednej strony lit. gw. tùlpinti ʽumieszczać, wsadzać; gromadzić, oszczędzaćʼ (⇒ tùlpinimas 

ʽoszczędzanie, oszczędnośćʼ), ištùlpinti ʽzachować, zużywając bardzo oszczędnieʼ (tulpùs 

ʽoszczędnyʼ), łot. tulp̃îtiês ʽzbierać się, gromadzić się, tłoczyć sięʼ (nie można wykluczyć 

kalki z ros. tolpítьsja ʽtłoczyć sięʼ ⇐ tolpá), z drugiej strony dewerbalne nomen psł. *tŭlpa 

ʽtłum ludziʼ, por. scs. tlŭpa ʽχόροςʼ, bg. tъlpá, strus. tŭlpa, ros. tolpá, ukr. tovpá. Por. Būga, 

RR I, 333n., II, 261, 634, BSW 317, LEW 1094, 1138, ALEW 1108, ESJS 967. Podwójny 

refleks SZ tilp-/tulp- kontynuuje pie. SZ *tḷp- od *telp- ʽzrobić miejsce na coś, Raum 

schaffenʼ (LIV
2 623, IEW 1062), por. wed. tálpa- m. ʽobóz, łożeʼ, stir. -tella ʽrobi miejsce, 

umożliwiaʼ, toch. B talptsi ʽoczyścićʼ (znacz. etym. ʽopróżnić, zrobić miejsce na coʼ). — SO 

talp-: talpìnti (zob.). 

 tìltas 1, 3 p.a. ʽmostʼ. SD: tiltas unt kaškų «most na palach», tiltas pakeliūnas «wzwod» 
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[ʽmost zwodzonyʼ, obecnie: pakeliamàsis tìltas]. Odpowiedniki bałtyckie: łot. tilt̃s ʽmostʼ; 

stpr. *tilt-: nazwa mostu Stabyno-tilte, zapisana z glosą «lapideus pons», tj. ʽkamienny mostʼ 

(zob. stãbas), n.m. Tiltenikin, Grobe-tilten (zob. AON 172, 183, 231, 239). Wyraz bałtycki 

przedstawia substantywizowane adi. vb. pie. *tḷh2-tó-, znacz. etym. ʽwzniesiony, uniesiony 

do góryʼ. Por. łac. (t)lātus ʽniesiony, dźwiganyʼ (prs. tollō), gr. dor. τλατός, klas. τλητός 

ʽznoszący, znośny, cierpliwy, statecznyʼ. Pwk. *telh2- ʽpodnieść, unieść; znieść, ścierpiećʼ 

(zob. LIV
2 622). Akceptuje to ALEW 1108n. Paralela onomazjologiczna: lit. kìltas ʽprom, 

mostʼ, z pochodzenia adi. vb. *kḷH-tó- do kélti ʽunieść, podnieśćʼ. — Inaczej BSW 321, który 

łączył tìltas z pwk. *tel- [*telH- ʽpłaskiʼ] jak w tìlės, pãtalas (podobnie Derksen 2008, 504). 

Z kolei LEW 1094 zakładał prapokrewieństwo tìltas z wed. tīrthám n. ʽbród, zejście do wody, 

kąpieliskoʼ. Dziś wyraz wedycki jest wywodzony z pie. *tṛh2-th2ó-, od pwk. *terh2- 

ʽprzekraczać, pokonywaćʼ, zob. EWAIA I, 650, LIV
2 633. — Zapoż. bałtyckie w fiń. silta 

ʽmostʼ, wepskim i est. sild ts. (Būga, RR III, 495, LEW 1094, Stang 1966, 54, Petit 2010, 

196). — Drw. patìltė ʽmiejsce pod mostem lub koło mostuʼ, tiltavà ʽmyto mostoweʼ, tiltẽlis 

m.in. ʽpodwyższenie; otwór ula; pewna figura tanecznaʼ (por. łot. tìltiņš ʽmostekʼ), tiltìnė 

przest. ʽmyto mostoweʼ, tìltininkas ʽbudowniczy mostówʼ, przest. ʽten, kto pobiera myto za 

przejazd mostemʼ (por. n.m. łot. Tiltnieki, stpr. Tiltenikin, Partilteniken). — Cps. tiltãgalis 

ʽkoniec mostu; mostek, kładka; belka mostuʼ (por. gãlas), tiltãpinigiai m.pl. przest. ʽmyto 

mostoweʼ (por. pinigaĩ), tìltarąstis ʽbelka mostowaʼ (por. rą̃stas), tìltatvoris ʽbalustrada 

mostuʼ (por. tvorà), tiltótašis ʽbelka mostowaʼ (por. tašýti). Vb. denom. tìltinti ʽstawiać most, 

przerzucać mostʼ. — N.m. Tìltai, Tiltẽliai, Tìltiškės, Antãtilčiai, Patìlčiai 5x, Patìltė 4x (por. 

stpr. nazwę kamienia Preytilte, dosł. ʽPrzy Mościeʼ, AON 134, 246), Ùžtilčiai, cps. 

Tiltagaliaĩ oraz Akmeñtiltis (por. wyżej stpr. Stabynotilte), Béržatiltis, Deñgtiltis (*Dengt-

tiltis), Gùptilčiai, Naũtiltė, Pùstilta. N.rz. Pìktiltis (*Pikt-tiltis), Šãktiltis, Upéltiltis. 

 tìlti, tylù (*tįlu, war. tìlstu), nutilaũ ʽmilknąć, uspokajać się, cichnąć (o wietrze), 

ustawać (o deszczu)ʼ, ažutylu SD
1 «oniemiam; zamilczywam, zamilkam» (war. ažukimstu), 

ažutilstu SD «oniemieć», nutylu SD
1 «ucicham, umilkam», tilstu SD «milknę». — War. akc. 

tilt̃i, tylù. Jest też inf. gw. tỹlti (Kuršė́nai), który ma y z wyrównania do formy prs. tylù (a nie 

do sb. tylà, jak twierdził Zinkevičius, Balt XLV:2, 2010, 242). — War. š-mobile: štilt̃i, štylù 

(war. štilstù, štilnù, štinlù), štilaũ, por. Štilte nuštilo barniai ʽUcichły kłótnieʼ. Į pavakarę 

vėjas nuštìlo ʽPod wieczór wiatr ucichłʼ. — Akutowany alternant til- kontynuuje 

antekonsonantyczną formę SZ (*tḷH-C), zaś nieakutowany til- – jego formę antewokaliczną 

(*tḷH-V), por. SE pie. *telH- ʽucichać, uspokajać sięʼ (LIV
2 621). St. pełny e nie pozostawił 

śladów w jęz. litewskim. — Prs. tỹla przedstawia modernizację pisownianą na miejscu *tįl̃a. 

To ostatnie było refleksem plit. *tinla, formacji wynikłej z metatetycznego przekształcenia 

*tilna < pb. *til-n-H-a < pie. *tḷ-n-H-V (SZ pie. *tḷH-). Paralela: trìna zam. *tirna, to z *tir-

n-H-a < pie. *tṛ-n-H-V (zob. s.v. trìnti). Osobno zob. tìlkti. — Drw. tìldyti, tìldau (war. 

tìldžiu), tìldžiau caus. ʽuciszać, uspokajać; uśmierzać, koić (ból, gniew)ʼ, tilénti ʽskarżyć się 

na kogo, donosićʼ (Juozas mane intilẽno dėdei). Por. łot. tilinât ʽ(dziecko) pieścić, psuć 

pieszczotami, narowićʼ; znacz. etym. ʽuspokajaćʼ. — NB. Z powodów semazjologicznych 

nie ma pewności, czy można za BSW 321 dołączyć tutaj odpowiednik psł. *tĭlěti, por. scs. 

tĭlějǫ, tĭlěti ʽrozpadać sięʼ, słń. tléti ʽtleć, tlić sięʼ, ros. tletь ʽrozkładać się, gnić, próchniećʼ, 

czes. tlít ʽgnić, butwiećʼ, pol. tleję, tleć ʽpalić się bez płomienia, żarzyć sięʼ (war. tlić się), 

gw. też ʽpróchnieć; tajać – o śnieguʼ. — SO tal-: táldyti (zob.). — WSZ tyl-: tylė́ti (zob.). — 

NB. Zestawienie lit. tìldyti ze stpr. sen tuldīsnan ʽz radością, mit freudenʼ (zob. PKEŽ 4, 204; 

teraz znów ALEW 1109) nie wytrzymuje krytyki. Chodzi tu o drw. na -sna- od czas. *tuld-īt 

ʽcieszyć sięʼ, który zapożyczono z śrwn. tulten, dulten ʽobchodzić święto kościelne, kirchlich 

feiernʼ, zob. DLA 174n. 

 tilvìkas 2 p.a. 1. ʽptak brodziec piskliwy, kuliczek, Tringa hypoleucosʼ, 2. ʽbrodziec 
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samotny, samotnik, Tringa ochropusʼ, 3. ʽbrodziec pławny, Tringa stagnatilisʼ, 4. ʽsłonka, 

Scolopax gallinulaʼ, 5. ʽkulik wielki, Numeniusʼ. War. titìlvis i titilvìkas nasuwają 

przypuszczenie, że titil- wywodzi się z reduplikowanej osnowy *til-til- o charakterze 

dźwiękonaśladowczym (dysymilatywny zanik pierwszego z dwu l). War. titìlvis miałby więc 

formację z suf. -vi̯a-, < *tiltilvi̯a- (por. kirṽis, skilṽis). War. titilvìkas byłby zdrobnieniem na -

ik-, < *tiltilvikas. Drogą skrótu haplologicznego przybrało ono w końcu postać tilvìkas. — 

Nazw. Tilvìkas. N.rz. Tilvìkas, n.jez. Tilvìkinis, n.m. Tilvìkai 5x, Tilvikaĩ. Vb. denom. tilvénti 

– o głosie kulika, siewki, tilvinė́ti ts. 

 tilž̃ti, tilž̃ta (*tilž-sta), tilž̃o 1. ʽnabierać wody, nasiąkać, namakać (o gruncie)ʼ, 2. ʽbyć 

w czymś zanurzonym, moczyć się (o śledziach, o beczce)ʼ, 3. ʽo oczach: łzawićʼ, ištilž̃ti 

ʽwymoczyć się, rozmięknąć w wodzie (o śledziu); nabrać wody (o kartoflach); wzdąć się, 

spuchnąć (o ciele topielca)ʼ, įtilž̃ti ʽprzemoknąćʼ, patilž̃ti ʽpodmoknąć, zwilgotnieć, podejść 

wodą; stopnieć – o śnieguʼ, užtilž̃ti ʽo rzece: wystąpić z brzegów i zalać okolicęʼ — 

inchoativum z suf. -sta- i SZ tilž- ⇐ telž-, zob. telž̃ti ʽsilnie padać, laćʼ. Odpowiednik łot. 

tilzât a. tilzêt ʽżarłocznie jeść, dużo jeśćʼ, tìlzât2 ʽdużo pićʼ. Oboczny refleks SZ tulž-: tulž̃ti 

(zob.). — Drw. tilžė́ti, tilž̃i, -ė́jo ʽbyć podmokłymʼ. Nomina: tilžė ̃ ʽrozmiękły grunt, 

topniejący śnieg; kasza, gęsta potrawaʼ, tilž̃nius ʽkto nie trzyma moczu, szczochʼ (por. sufiks 

w mìžnius), tilžùs ʽpodmokły, nasiąkły wodą, grząski – o gruncie, drodzeʼ. Cps. tilž̃kalas c. 

ʽczłowiek otyły, tłustyʼ (II człon niejasny). — N.rz. Tilž̃ė (lewy dopływ Niemna). Od niej 

pochodzi nazwa miasta Tilž̃ė w Litwie pruskiej (odpowiednik pol. Tylża). Pochodne n.rz. 

Tilžẽlė, Tilžýtė oraz Tilžintė a. Tilžinta b.z.a. (Būga, RR III, 516, Vanagas 345). — Niemiecki 

odpowiednik Tilsit ʽTylżaʼ oddaje staropruską nazwę rzeczną o suf. -īt-: *Tilzītē, por. lit. 

n.rz. Tilžýtė (Būga, RR III, 675). NB. Polska nazwa niegdyś wyrabianego w Tylży sera, ser 

tylżycki, zakłada osnowę *Tylżyca lub *Tylżyt (⇒ *tylżyt-ski), czyli spolszczenie 

niemieckiej nazwy miasta Tilsit. 

 tymaĩ, -ų̃ 4 p.a. m.pl. ʽodra, choroba zakaźna połączona z wysypkąʼ (tỹmas ʽplama 

wysypkiʼ). Gw. tỹnai, -ų 2 p.a. Niejasne. W LEW 1095 mało przekonujący wywód od czas. 

tìnti ʽpuchnąćʼ, z praformą *tin-mas, która miała wydać *tįmas i potem tỹmas. 

 týmas 3, 1 p.a., tỹmas 2 p.a. 1. ʽcienka i miękka skóra (koźla lub barania), safianʼ, 2. 

gw. ʽsafianowe siodłoʼ. Wyraz używany przeważnie w ludowych dajnach, w stałym 

połączeniu z balñas ʽsiodłoʼ, zdrob. balnẽlis, por. np. Parduosiu žirgą ir tymo balną, 

samdysiu audėjelę ʽSprzedam konia i safianowe siodło, wynajmę tkaczkęʼ. Ieškau žirgelio ir 

tymelio balnelio ʽSzukam konika i siodełka z safianuʼ. Pochodzenie niejasne. LEW 1096 

nieprzekonująco łączył z tymaĩ m.pl. ʽodraʼ, co zresztą nie ma uznanej etymologii. 

 tymijõnas 2 p.a., gw. 1. bot. ʽtymianek, Thymusʼ, 2. bot. ʽkminek, Carum carviʼ — 

zapoż. z ros. timьján, -a. Inaczej LEW 1096: z pol. tymian; LKŽ XVI, 357: z nwn. Thymian 

m. War. timijõnas, dimijõnas oraz synkopowane tymjõnas, tymiõnas, timjõnas. — Drw. 

wsteczny: týmas, tỹmas ʽtymianekʼ (⇒ tym-inėl̃is ts.). Paralele: nastùrcija ⇒ nastùrta; 

drakõnas ⇒ drãkas. Osobno zob. týmkis. 

 týmkis, -io 1 p.a. gw. bot. ʽtymianek, Thymusʼ — zapoż. z prus.-niem. tīmke (GL 142, 

LEW 1096), por. nwn. Thymian m. Zob. też tymijõnas. — Drw. tymkužiai b.z.a. m.pl. 

ʽtymianekʼ. 

 tìmpa 1 p.a. przest., gw. ʽtynf, dawna moneta polska o wartości 18 groszy srebrnych, 

bita od połowy XVII w.ʼ (Už peiliuką daviau timpą ʽZa nożyk zapłaciłem tynfaʼ. Išsigėriau 

už visą timpą ʽNapiłem się za całego tynfaʼ. Nors jaunikis be timpos, bet prie merginų limpa 

ʽChoć chłopak nie ma tynfa przy duszy, to garnie się do dziewczątʼ) — zapoż. z pol. przest. 

tymfa, -y, co jest wariantem do m. tymf/tynf, -a (SW VII, 188n.). Całkiem rzadki jest war. m. 
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tìmpas ⇐ pol. tymf (por. stbłr. tynfъ, tinfъ). Według Brücknera 589 nazwa monety pochodzi 

od nazwiska Tümpe, mincarza za czasów króla Jana Kazimierza. Čepienė 189 uważa tìmpa 

za zapoż. niemieckie (ona też podaje za Frischbierem nazwisko mincarza w formie Timpf). 

Zob. też POLŽ 171. — Drw. tìmpinė gw. ʽbutelka wódki w cenie jednego tynfaʼ, cps. 

pùstimpė ʽmoneta o wartości pół tynfaʼ (por. pùsė). 

 tim̃pti, tim̃psta, tim̃po ʽnaprężać się, rozciągać się, wydłużać sięʼ, įtim̃pti 1. ʽnaprężyć 

sięʼ, 2. ʽznużyć się (patrzeniem na co, słuchaniem czego)ʼ, 3. ʽzapaść, zapanować (o 

milczeniu, ciszy)ʼ — inchoativum na -sta- od SZ timp- ⇐ temp-, por. tem̃pti m.in. ʽciągnąć, 

naprężaćʼ. Odpowiednik łot. tìpt, -pstu, -pu ʽo niebie: zaciągać się chmuramiʼ. — Z innymi 

sufiksami: tìmpčioti ʽod czasu do czasu pociągać, napinać, ściągać, naprężać (lejce), 

podciągać (zsuwające się spodnie), targać (za połę); drżeć, drgać (o wardze), pulsować (o 

żyle)ʼ, timpė́ti, -ju, -jau ʽbyć w stanie rozpiętym (o niciach na ramionach motowidła); drżeć, 

trząść się; gotować się, wrzećʼ, timpinė́ti ʽobijać się bez zajęcia, wałęsać sięʼ, tim̃pinti ʽwlec 

się, iść powoli, leniwie, ociężaleʼ, timpsóti a. tìmpsoti ʽleżeć wyciągnąwszy się, leżeć 

plackiem, wylegiwać się; sterczeć, tkwićʼ, timpúoti ʽz trudem coś zwozić (przy pomocy 

jednego konia)ʼ. — Postverbalia: patìmpa ʽkukiełkaʼ (lalka poruszana sznurkami), tìmpa 

ʽwąska tasiemka z gumy, wszywana do bielizny, spodni; gumka podtrzymująca pończochyʼ 

(war. tìmpė), też ʽopaska przeciwkrwotoczna; ścięgno; cięciwa; procaʼ, įt̃impa ʽnaprężenie, 

natężenieʼ, intimpõs adv. ʽbez przerwy, bez ustanku, ustawicznieʼ (war. intimpõ, intimpõj, DP 

tuo įtimpõs), timpuliaĩ m.pl. ʽprzeciąganie się, prostowanie rąk i nóg po śnieʼ. — Interi. tìmpt 

i týmpt odpowiednio o słabym i mocnym szarpnięciu. Od nich urobiono dwa czasowniki: 

tìmptelėti ʽlekko pociągnąć, szarpnąć; wydłużyć; zdzielić kogoʼ i týmptelėti ʽdość mocno 

pociągnąć, szarpnąć, np. za połęʼ. — Sonoryzacja mp > mb (por. klumpù > klumbù) 

wytworzyła oboczną osnowę timb-: tim̃balas ʽwysoki człowiek, drągalʼ (*timp-alas), tìmbra 

c. ts. (*timp-ra). Tu pewnie też tim̃bryti, -iju, -ijau ʽz trudem nosić, taszczyćʼ (*timpr-yti), 

por. synonim o osnowie tim-: tìmyti, patìmyti. 

 tim̃sras, -à 4 p.a., tìmsras, -à 3 p.a. 1. ʽciemnoczerwony, kasztanowaty, cisawy (o 

maści konia)ʼ, 2. ʽbordowyʼ, 3. ʽsiwy, popielatyʼ, 4. ʽciemnyʼ — dewerbalny przymiotnik na 

-r-, urobiony od neopwk. tims- (por. kémzras < *kems-ra-s ⇐ kémsas). War. timsrùs, 

timšras, timšrùs. Neopwk. tims- został wyabstrahowany z prs. *timsta ʽściemnia się, 

zmierzchaʼ, które było odpowiednikiem łot. timst ʽściemnia sięʼ (prt. tima, inf. timt). W jęz. 

litewskim zostało ono wyparte przez nowotwór na SP/SE témsta (por. prt. tẽmo, inf. témti). 

W neoapofonii do tims- stoi tams-, zob. tamsà. Inaczej ŽD 301: analiza *tim-sra-. LEW 1097 

słusznie sprzeciwił się porównywaniu lit. tim̃sras ze sti. tamisra- ʽciemnośćʼ (drw. od 

osnowy na -s-). ALEW 1109n. wdaje się w spekulacje na temat mieszania dwóch rzekomo 

odziedziczonych form litewskich *tìmras i *témsras (< pie. *tmH-ró- i *temH-s-ró-). — 

Również w jęz. łotewskim został z formy prs. timst wyabstrahowany neopwk. tims-, por. 

drw. tìmss ʽciemnyʼ i tìmsa ʽciemność, mrokʼ. Na temat obocznego neopwk. tums- zob. s.v. 

témti. — Drw. tim̃srius ʽkoń kasztan, koń cisawyʼ. N.m. Timsriaĩ. 

 týnė 1 p.a., tỹnė 2 p.a. gw. 1. ʽbalia, beczka do kąpieli lub do zamaczania bieliznyʼ, 2. 

ʽpodłużne naczynie do kąpieli, wannaʼ — zapoż. z prus.-niem. tīn ʽwielka wannaʼ (GL 142, 

LEW 1097, Čepienė 76). Co do akutu por. zapoż. čýžė, pýpkė. Tu też łot. tīna, tīne, tīnis 

ʽwielkie okrągłe naczynie wydrążone z drewna, z pokrywą, służące do przechowywania 

odzieży, zboża, mąki, śmietany itp. ⇐ śrdn. tīne (ME IV, 201, Jordan 103). 

 tingùs, -ì 4 p.a. 1. ʽleniwy, niechętnie pracującyʼ (SD «leniwy, leniwiec; nieochotny; 

ospały»), 2. ʽo pogodzie: powodujący ospałość, rozleniwiającyʼ. War. tiñgas. Pbsł. adi. *ting-

u- < pie. *tṇgh-ú- ʽciężkiʼ lub *thṇgh-ú-. Pwk. pie. *thengh- ʽciągnąć, naprężać, rozciągaćʼ 

(IEW 1067, LIV
2 657), por. psł. *tęgti, *tęgnǫti: scs. rastęgǫ, -tęšti ʽrozpinać, naciągaćʼ, ros. 
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tjanútь, tjanú, pol. ciągnąć, ciągnę. Nomen psł. *tęgŭ < pbsł. *ting-a/u- ʽschwer, trägeʼ (BSW 

318) zostawiło ślad w derywatach, por. z jednej strony vb. denom. scs. otęžati ʽzostać 

obciążonym, obciążyć sięʼ (*tęg-ě-ti) oraz scs. otęgŭčiti ʽprzeważyć, obciążyć, przygnieśćʼ, z 

drugiej strony abstractum scs. tęgostĭ a. tęžestĭ ʽciężar, trudnośćʼ, ros. tjágostь ʽciężar, 

brzemięʼ. Znacz. lit. ʽleniwyʼ może pochodzić z ʽociężałyʼ, to zaś z ʽopieszały, gnuśnyʼ. — 

Scs. tęžĭkŭ ʽβαρύς, ciężki, niebezpiecznyʼ ma wtórne ž, na skutek wyrównania do formy 

comparativu *tęžijĭ, zob. BSW 318 (inaczej Boryś 83 i ESJS 962: dawny temat na *-i). Poza 

bałto-słowiańskim st. zanikowy *tṇgh- ukazuje się w stisl. þungr ʽciężki, mocny; wrogiʼ 

(þunge ʽciężarʼ, þyngia ʽobciążyćʼ) i farerskim tungur ts., zob. Kroonen 551. Zob. też ALEW 

1110n. — Drw. tingiai SD «leniwie, nieochotnie», tinginỹs ʽleń, próżniakʼ, DP ʽlenistwo, 

leniwiec, leniwy, gnuśnyʼ, tingystė SD «niedbalstwo» (syn. nerūpestis, apylaida). — Vb. 

denom. 1. tìngti, tìngstu, tìngau inchoat. ʽrozleniwiać sięʼ, 2. tingė́ti, tìngiu (3 os. tìngi, war. 

tìngia), -ė́jau ʽlenić się, nie mieć ochotyʼ, 3. tinginiáuti ʽpróżnowaćʼ. — Powiązanie 

etymologiczne tingùs przez s-mobile z rodziną sténgtis ʽstarać sięʼ i stìngti ʽdrętwieć, 

krzepnąćʼ (pie. *stengu̯), które wysunął swego czasu Zubatý (zob. LEW 901n.), nie znalazło 

uznania. 

 tiñkamas, -à 3 p.a. ʽzdatny, odpowiedni, właściwyʼ — z pochodzenia jest to forma 

participium prs. pass. od tiñka, tìkti (zob.). Z prefiksami: atitiñkamas ʽodpowiedni, należytyʼ 

(zob. atitìkti), patiñkamas ʽpodobający sięʼ (Darýk kaĩp patiñkamas ʽRób jak ci się podobaʼ).  

 tìnkas 1 p.a., tiñkas 4 p.a. ʽtynk, warstwa wapiennej zaprawy kładziona na ściany i 

stropyʼ — zapoż. z pol. tynk, -u (⇐ nwn. Tünch m. ob. Tünche f. ʽzaprawa wapiennaʼ, śrwn. 

tünich m. ʽmleko wapienneʼ ⇐ śrłac. tunica ʽzasłona, sukniaʼ, zob. EWD 1475). Co do akutu 

por. zapoż. tìnta i jacìntas. — Vb. denom. tinkavóti ʽpokrywać tynkiem, zaprawą wapiennąʼ 

(m.in. CHB), wzorowane na pol. tynkować ⇐ tynk (por. nwn. tünchen ʽpowlekać wapnem, 

bielićʼ ⇐ Tünch(e)). Ze swojskim sufiksem: tinkúoti: Trobų sienas kartais tinkuodavo moliu 

ʽŚciany domów tynkowano czasem glinąʼ; wsch.-lit. tinkùiti: Geras gaspadorius tinkuja 

pirkią, ė gera merga nosį ʽDobry gospodarz tynkuje dom, a dobra dziewczyna nosʼ (ʽpudruje 

sobie nosʼ). Por. LEW 1098 i POLŽ 648 (brak w SLA i ALEW). 

 tiñklas 2, 4 p.a. 1. ʽsieć rybackaʼ (tinklas didis SD «niewod»), 2. ʽsieć myśliwskaʼ, 3. 

ʽsiatka przedzielająca na dwie części boisko siatkarskie lub kort tenisowyʼ, 4. ʽsieć 

komunikacyjna, telefoniczna itp.ʼ. War. stiñklas. Odpowiedniki bałtyckie: łot. tìkls ʽsiećʼ, 

stpr. sasin-tinklo EV ʽsieć do łowienia zajęcy, Hasengarnʼ (człon sasin° imituje nwn. Hasen°, 

czyli formę słabego genetiwu na -en, czyt. [sasən]). Przez zmianę *tl > kl z pb. *tin-tla-. 

Budowa jak w giñklas < *gin-tla-, pamiñklas < *min-tla-. Transponat ie. *tṇ-tló-, dewerbalne 

nomen instrumenti od pie. *ten- ʽnapinać, naprężaćʼ, por. LIV
2 626n., NIL 691. Znacz. etym. 

ʽto, co rozpiętoʼ (scil. na drodze ryb, ptaków, zwierząt). Więcej na temat rodziny pie. *ten- 

s.v. tenė́ti. BSW 323 i PKEŽ 4, 69 łączyli tiñklas, tìkls z czas. łot. tît, tinu, tiņu ʽmotać, nawijać 

(nici); okrywać, otulać; zawijać (w papier, w pieluchy); skręcać (papierosa)ʼ. — W 

słowiańskim odpowiednie nomen instrumenti utworzono od st. pełnego *ten-, por. scs. rcs. 

teneto ʽsieć, sidłaʼ, ros. gw. tenetó, ros. liter. tenëta pl.t. ʽsieć, sieć myśliwska, siatka do 

chwytania ptaszkówʼ, czes. słc. teneto ʽsieć myśliwskaʼ (por. sufiks w sch. rešèto, ros. rešetó, 

pol. rzeszoto ʽrzadkie sitoʼ), drw. stpol. n.m. Cienietniki XIV w. (dziś Ciemiętniki, 

Cielętniki), od *cienietnik ʽczłowiek służebnie obowiązany do wyrobu albo obsługi sieci 

łowieckichʼ (Bańkowski I, 184). Zob. LEW 1098n., REW III, 93, ALEW 1111. — Drw. 

tinklaĩnė ʽsiatkówka, wewnętrzna warstwa gałki ocznejʼ (neol.), tinkláitis ʽsieć złożona z 

trzech warstwʼ, tinklẽlis m.in. ʽsiatka na włosy; siatka na głowie pszczelarzaʼ. Cps. 

vorãtinklis ʽpajęczynaʼ, SD
1 <worotinklas> ts. (por. vóras), war. vórtinklė, z sonoryzacją nkl 

> ngl: vórtinglė; lituanizmy łotewskie: vârtin̂kšļi, vãrtîkls. Por. jeszcze sėdžia tinklo ob. kūlis 
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tinklo SD «matnia» [ʽworkowate zakończenie sieci, gromadzące złowione rybyʼ]. — SO 

*tan-: rcs. tonoto a. tonja ʽsieć, sidłaʼ. Por. gr. τόνος m. ʽcoś naciągającego a. naciągniętego; 

powróz, sznur, lina; ścięgno; podniesienie głosuʼ (*tón-o-). 

 tìnta 1 p.a. przest. ʽatramentʼ (tìntos klẽksas ʽplama z atramentuʼ) — zapoż. z nwn. 

Tinte f. (⇐ śrwn. tincte ⇐ śrłac. tincta ʽpłyn do pisaniaʼ). Por. GL 142, EWD 1433. Co do 

akutu por. zapoż. tìnkas, jacìntas i tùlpė. Zob. też inkaustas i černỹlas. — Drw. tintinýčia 

ʽkałamarzʼ (por. neosuf. w medinýčia i žuvinýčia). 

 tiñtaluoti, tiñtaliuoti żm. ʽkołysać się wisząc, bujać się, dyndać; kołysać (dziecko)ʼ — 

czasownik na -uo-, utworzony od interi. tìntal tìntal a. tintalaĩ tintalaĩ m.in. o dyndającym 

przedmiocie, o kołyszącym się dzwonie. Paralela: pol. dyndać, ukr. gw. dýndaty ⇐ interi. 

dyn(d), zob. Boryś 136. 

 tintė́ti, tìntu, tintė́jau gw. 1. ʽdrżeć, trząść się (ze strachu, z zimna), dygotaćʼ, 2. 

ʽobawiać się czegoś nieprzyjemnegoʼ, 3. ʽchlupotać – o zepsutym jajkuʼ (syn. kliuksė́ti), 4. 

ʽdzwonić – o dzwonku, o młocie kowalaʼ — czasownik na -ė- od osnowy tin-t-, pochodzącej 

od powtórzonego wykrz. tiñ-tiñ o dzwonieniu, dygotaniu ciała. Paralele: tir-t-ė́ti, dun-d-ė́ti. 

— Z innym sufiksem: tinténti ʽdrżeć, dygotaćʼ (syn. tirténti). 

 tìnti I (war. týti), prs. tinù (war. tenù), prt. týniau (war. tyniaũ) 1. ʽklepać kosę na 

obuszku czyli ostrzyć jąʼ, 2. ʽbić, uderzać, tłucʼ, 3. przen. ʽszybko iśćʼ. Cps. ištìnti ʽwyklepać 

kosę, scieńczyć ją; palnąć, uderzyć; wybiecʼ, też ʽoszukaćʼ, patìnti ʽnaostrzyć (kosę, 

siekierę)ʼ, pratìnti ʽprzeklepać, zepsuć ostrze klepaniem; roztrwonić pieniądzeʼ, užtìnti 

ʽzepsuć klepaniemʼ, też ʽzbić kogo, zabićʼ — czasownik prymarny na SZ tìn-C od *tén-C. 

Fonetycznie przekształcona kontynuacja pie. *temh1- ʽciąć, ucinaćʼ (por. LIV
2 625, LEW 

1099). Lit. tinù jest wraz ze strus. tĭnu, tjati ʽbić, tłucʼ, pol. tnę, ciąć itd. refleksem praesens 

pbsł. *tine-, które wywodzi się z *tīm-ne- < pie. *tṃh1-ne- przez asymilację nosowych (mn > 

nn) i degeminację. Por. gr. τάμνω, gr. att. τέμνω, aor. ἔταμον ʽciąćʼ, łac. contemnō, -ere 

ʽgardzić, lekceważyćʼ. W jęz. litewskim brak jest refleksów SE †tem- i SO †tam-. — Drw. 

tìntuvai m.pl. ʽprzyrządy do klepania kosy czyli obuszek wraz z młotkiemʼ, tìntuvas 

ʽobuszekʼ. Tu pewnie też tinìnius ʽskąpiec, skneraʼ. — W słowiańskim refleks st. o ukazuje 

się w złożeniu czes. náton ʽkloc do rąbaniaʼ, słń. drvoton ʽmiejsce do rąbania drewnaʼ. To 

najprawdopodobniej zamiast °tom < *°tomŭ < pie. *tomh1-o-, por. gr. δρυτόμος ʽdrwalʼ, 

dosł. ʽścinający drzewaʼ (IEW 214, BSW 60, REW III, 11). — WSZ tyn-: týniau (prt.), drw. 

tynà żm. ʽpobicie kogo, lanieʼ, tynìmas a. týnimas 1. ʽostrzenie (kosy) przez klepanieʼ, 2. 

ʽostrze kosyʼ, tỹnis ʽtnąca krawędź kosy, ostrzeʼ, tyniùs ts. (pierwotnie n.act. na -ius, por. 

gỹrius, lỹkius, pỹlius). W słowiańskim por. scs. tinĭ ʽrzemieńʼ, ros. tinь f. ʽrzemień, bicz, batʼ.  

 tìnti II (gw. týti), prs. tìnsta (war. týsta < *tįśta), prt. tìno (war. tìnė) 1. ʽo częściach 

ciała: puchnąć, brzęknąć, nabrzmiewaćʽ (SD
1 <tistu> «puchnę»), 2. ʽtężeć, ścinać się – o 

galarecieʼ (sutìnti ʽzgęstnieć – o kaszyʼ) — formacja na SZ tin- od niezachowanego w 

bałtyckim SP *ten- < pie. *ten- ʽnapinać, naprężaćʼ. Por. gr. τείνω (*ten-i̯ō) ʽmocno ciągnąć, 

naciągać, napinaćʼ, wed. átan aor. ʽrozciągnął, rozpostarłʼ, SZ tanóti ʽrozciągaʼ (*tṇ-néu̯-ti). 

Zob. LIV
2 626, LEW 1099, ALEW 1111. Osobno zob. tenė́ti. Akut wtórny, uwarunkowany 

sufigowaniem -sta- w formie prs. (por. typ gìmstu s.v. gìmti). Odpowiednik łot. tît, prs. tinu 

a. tiņu, prt. tinu ʽnawijać (nici), owijać, zawijać, skręcać (papierosa)ʼ, pãrtît ʽprzewijać 

niemowlęʼ, tiņât iter. ʽmotać, nawijać na motowidłoʼ (od osnowy tiņ- jak w prs.-prt.), tîstît 

frq. ʽzawijaćʼ (od tī-). W jęz. łotewskim wyodrębnił się neopwk. tī-, a do niego dotworzono 

neoapofoniczny SP/SO tai-, stąd taistît frq. ʽowijać, zawijać, np. niemowlę w pieluchęʼ (por. 

lit. táinioti). — Drw. tindinė́ti ʽnieco spuchnąć, obrzęknąćʼ, tinė́ti ʽzsiadać się, tężećʼ (dublet 

do tenė́ti). Nomina: aptinimas SD «spuchlina», tìnas, -à ʽgęsty (o kaszy)ʼ, tinės̃iai m.pl. 
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ʽobrzęk, opuchliznaʼ (por. puvės̃iai, svilės̃iai), tìnius ts., tinỹs gw. ʽciemięʼ, por. łot. tina, tine 

ʽrodzaj sieciʼ. — SZ-C: tiñklas (zob.), tìntuvas ʽprącie, członek męskiʼ — drw. na -uv- od 

*tintas ʽnabrzmiałyʽ (por. łac. tentus ʽnaprężony, nabrzmiałyʼ, gr. τατός, wed. tatáḥ ts. < pie. 

*tṇ-tó-)668. — WSZ tyn-: tynà ʽpuchnięcie, wzbieranieʼ, też ʽpuchlina wodnaʼ (choroba), 

tỹnis ʽopuchliznaʼ, tỹnius a. tyniùs ts. — SO tan-: tanióti (zob.), tãnas (zob.). Neoapofonia 

SZ tin- ⇒ SP/SO tain-: táinioti (zob.). 

 tipénti, tipenù, tipenaũ pot. 1. ʽchodzić drobnym krokiem, dreptać w miejscu; chodzić 

powoli, z trudemʼ (war. typénti), 2. ʽchodzić na palcach, skradać się (jak złodziej)ʼ — 

czasownik pochodzący od wykrzyknika, por. tipù tipù o szybkim ruchu, biegu (syn. tìp tìp), 

tìpu tàpu m.in. o szybkim chodzie. Z innymi sufiksami: tipinė́ti ʽdreptaćʼ, tipnóti ts. 

Odpowiednik łot. tipât, -ãju ʽniepewnie stąpać, iść wolnym krokiem, dreptaćʼ, iter. tipinât 

ʽchodzić drobnym krokiem, dreptaćʼ (⇒ tipa c. ʽkto niepewnie stąpaʼ, m.in. o dziecku 

uczącym się chodzić, tipulis ts.). Zob. też tãpinti. 

 tiptikas b.z.a. przest. ʽleń; wędrowiecʼ (w słowniczkach Jumskiego i 

Kosasarzewskiego) — nomen agentis na -ik- utworzone od interi. tìpt o chodzeniu, tipù tipù 

ts., tìpu tàpu o szybkim chodzie.  

 týras, -à 3 p.a. 1. ʽnieporosły drzewami, goły, pustyʼ, 2. ʽopustoszały, niezamieszkały, 

bezludnyʼ (syn. plýnas), 3. ʽczysty, przejrzysty, przezroczysty, klarowny (o wodzie, niebie)ʼ, 

4. ʽniezanieczyszczony, niezabrudzonyʼ, 5. przen. ʽszczery, niewinny, przyzwoityʼ. War. 

tyrùs, -ì. Odpowiednik łot. tĩrs ʽczysty, niezmieszany, niesfałszowanyʼ. Rekonstrukcja: pb. 

*tī-ra- < *tiH-ró- (por. budowę výras). Bez dobrej etymologii. LEW 1100 przyjmuje pwk. *tī- 

jako st. zanikowy do *tāi- i powołuje się na lit. attíenis (ten wyraz może jednak mieć inne 

związki etymologiczne, zob. s.v.). — Drw. týras (zob.), łot. tĩrums ʽrola, poleʼ, cps. týrlaukis 

ʽpustkowieʼ (por. laũkas; odpowiednik łot. tīri lauki). Vb. denom. tyrė́ti, -ja ʽstawać się 

czystymʼ, týrinti ʽoczyszczać (wodę), klarować, rafinować (cukier, wosk)ʼ. Por. łot. tīrît 

ʽczyścić, oczyszczaćʼ. 

 týras sb. 1 p.a. ʽgrząskie bagno, porośnięte z rzadka niskimi drzewkamiʼ (Týras yra 

toks miškas, kur kerai beliko ʽT. to jest taki las, po którym zostały tylko krzakiʼ), pl. týrai 

ʽtereny niezamieszkałe, pustkowie, pustyniaʼ, też ʽstep; tundraʼ. Substantywizowane adi. 

týras m.in. ʽnieporosły drzewami; niezamieszkałyʼ (zob.). Paralela: líeknas (por. LEW 1100). 

— Drw. tyrùliai m.pl. ʽwielki obszar bagienny; tundraʼ, tyrumà a. týrimė ʽpustkowie, stepʼ. 

— N.rz. Týrupis, Týrupalis, Týrelis (od n. bagna), Tyrélupis. N.m. Patýris 3x, Týruliai. 

 tỹrė 2 p.a., tyrė ̃4 p.a. ʽkasza, potrawa z krup, zwł. rzadka kaszaʼ. Trudne. Būga, RR II, 

315 łączył z týrai a. týruliai ʽduże obszary błotniste, bagienneʼ, powołując się na 

semazjologiczną paralelę w postaci lit. pùtera ʽkaszkaʼ : fiń. putero ʽkałuża, błotoʼ. LEW 

1099n., s.v. týras nie zajmuje jasnego stanowiska wobec poglądu Būgi, ale odrzuca filiację z 

pwk. *terH- ʽtrzećʼ, za czym opowiadał się Jēgers. 

 tirijoka SD «tyryaka, theriace» — zapoż. z pol. przest. tyryjaka, tyrjaka ʽlek złożony z 

wielu składników, dawniej używany głównie jako odtrutkaʼ (SW I, 550, s.v. drjakiew). Zob. 

SLA 222, LEW 1100, POLŽ 172. 

 tyrinė́ti, tyrinė́ju, tyrinė́jau 1. ʽbadać sprawdzając wzrokiem, dotykiem, słuchem, badać 

wypytującʼ, 2. ʽbadać, dociekać za pomocą analizy naukowej, prowadzić badaniaʼ, 3. ʽo 

lekarzu: chorego poddawać oględzinomʼ — formacja nieznana z zabytków; wygląda na 

neologizm dotworzony suf. -inė- do stlit. tyrė́ti, -ju, -jau DP ʽwywiedzieć się; badać się; 

 
668 W LKŽ XVI, 393 tìntuvas ʽpenisʼ przez niedopatrzenie zakwalifikowano jako poboczne użycie 

homofonicznego wyrazu tìntuvas ʽobuszek do klepania kosyʼ (por. tìnti I ʽklepać kosęʼ).  
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dowiadować sięʼ (zob. tìrti). NB. Lit. formacje z suf. -inė- w zasadzie nie pokazują 

wzdłużonego st. zanikowego (por. też krótkość w łot. tirinât ʽwypytywać, badaćʼ). Przykłady 

deverbatiwów na -inė-: stovinė́ti ⇐ stovė́ti; įpuldinėti ⇐ pùldyti; kilstinė́ti ⇐ kìlstyti (GJL II, § 

690n.). — Drw. tyrinė́jas ʽkto prowadzi badania, badaczʼ, częściej tyrinė́tojas ʽbadacz; 

śledczyʼ, tyrinė́jimas: móksliniai tyrinė́jimai m.pl. ʽbadania naukoweʼ.  

 tirõnas 2 p.a. 1. hist. ʽ(w starożytnej Grecji) tyran, jedynowładcaʼ, 2. ʽokrutny władca, 

władca stosujący samowolę i gwałtʼ, 3. ʽczłowiek narzucający wszystkim swą wolęʼ — 

miejsce akcentu wskazuje na zapożyczenie z błr. tyrán, -a, stbłr. tiranъ, tyranъ (inaczej SLA 

223 i LEW 1100, gdzie przyjmuje się pol. źródło). War. tirãnas 2 p.a. NDŽ, tirionas b.z.a., 

tirionìs 3 p.a. NDŽ, tiriónis 1 p.a. JU. — SD s.v. tyran, tyrannus umieścił dwa neologizmy na 

-inyk-: gailinykas i smarkinykas. — Drw. tiranysta a. tiranystė ʽtyrania, okrucieństwoʼ 

(Willent), tirõnija 1 p.a., tironijà 2 p.a. (por. stbłr. tiranija, błr. tyraníja), tirõniškas ʽtyrański, 

despotyczny, okrutnyʼ (por. stbłr. tiran(ь)skij, pol. tyrański). — DP tironstva ʽtyraniaʼ (LKŽ: 

tironstvà 2 p.a.) ⇐ stbłr. tiranstvo, tyranstvo, pol. tyraństwo. SD s.v. okrutne panowanie i 

tyraństwo ma <tyraniste> (LKŽ: tironỹstė 2 p.a.). 

 tirpìnti, tirpinù, tirpinaũ 1. ʽtopić (śnieg, tłuszcz, miód, wosk)ʼ, 2. ʽrozprowadzać w 

cieczy, rozpuszczać (sól, cukier, lekarstwo)ʼ, 3. ʽwytapiać (rudę, metal)ʼ. SD tirpinu rūdas 

«zlewam kruszce, spuszczam, topię co». šìrdį tirpìnti ʽrozczulać, rozrzewniać; drażnić, 

denerwowaćʼ — causativum na -in- do tirp̃ti II ʽtopnieć, rozpuszczać sięʼ. Por. trùpinti 

ʽdrobićʼ ⇐ trupė́ti; tùkinti ʽtuczyćʼ ⇐ tùkti. War. z apofonią: tarpìnti (zob.). Z innymi 

sufiksami: tirpénti, tirpýti (kaip̓  vašką ižtirpys DP fut. ʽjako wosk rostopiʼ, dawne prs. tirpiu 

SD «rostapiam; spuszczam wosk»), tirpdýti ʽtopić; rozpuszczać w płynie; wytapiać; 

rozdrabniaćʼ, tirp̃dinti a. tirpdìnti m.in. ʽrozmrażać, np. lodówkęʼ. 

 tirp̃ti I, tirp̃sta, tirp̃o ʽ(o rękach, nogach) cierpnąć, drętwieć wskutek doznawanych 

wrażeń czuciowychʼ. SD nutirpstu «cierpnę, drętwieję, martwieię, ścierpnę, zdrętwieię». 

Odpowiednik łot. tìrpt, tìrpstu (war. tìr̦̀pju), tìrpu ʽcierpnąć, drętwiećʼ. — Paralela psł. *tĭrp-

nǫ-ti ʽdrętwieć, cierpnąć, tracić czucie w członkachʼ, por. sch. tŕnuti, słc. trnúť, czes. trnout, 

stpol. tarnąć, tarnę, cierniesz (neologizmy: ros. terpnútь, pol. cierpnąć). Do tego durativum 

na -ě-: psł. *tĭrpěti, por. scs. trŭpěti ʽcierpieć, znosić, być cierpliwym; trwaćʼ, ros. terpétь 

ʽznosić, wytrzymywać, doznawać, okazywać cierpliwość, być cierpliwymʼ, czes. trpět 

ʽcierpieć; znosić coʼ, pol. cierpieć ʽprzeżywać ból fizyczny lub moralny; znosić cośʼ, stpol. 

ʽbyć karanym, ponosić karęʼ (por. jeszcze cs. utrŭpěti ʽścierpnąć, zdrętwiećʼ). Znacz. etym. 

ʽbyć sztywnym, zdrętwiałymʼ (por. Boryś 81). Wszystkie wymienione czasowniki zawierają 

refleks st. zanikowego pbsł. *tirp- od pwk. pie. *terp-/*tṛp- ʽdrętwieć, kostniećʼ (BSW 325, 

LEW 1101, ALEW 1112, LIV
2 636n.). Por. SZ łac. torpeō, -ēre ʽsztywnieć, drętwieć, popadać 

w bezruch, zamierać z wrażenia, być otępiałymʼ (pie. *tṛp-h1i̯é), torpor, -ōris m. 

ʽodrętwienie, porażenieʼ, torpidus ʽzesztywniały, obezwładnionyʼ. — Drw. tìrpčioti 

ʽchwilami drętwieć, cierpnąćʼ, tirpsė́ti ts. Nomina: nutirpimas SD «cierpnienie», tirpulỹs, pl. 

tirpuliaĩ ʽodrętwienie, drętwota; dreszczʼ : łot. tìrpuļi ʽdreszcze, ciarkiʼ (ob. tìrpuoņi2, 

tìrpuoņas2 pl. ʽdreszczeʼ, tìrpuonis2 ʽodrętwienieʼ). — Starą osnowę na -u- kontynuuje też 

psł. *tĭrpŭkŭ ʽcierpkiʼ ⇐ pbsł. *tirp-u- ʽpowodujący drętwienieʼ, por. ros. térpkij ʽcierpki; 

ostry, żrący, palącyʼ, czes. trpký ʽcierpki, gorzki, przykry; złośliwyʼ, pol. cierpki ʽmający 

gorzkawo-kwaśny smak, mający drażniący zapachʼ, stpol. ʽściągający, zaciskający, 

powodujący odrętwienieʼ (Boryś 81). — SO tarp-: nutarpýti -aũ, -iaũ ʽzmęczyć (ręce) aż do 

utraty czucia, aż do zdrętwieniaʼ. Odpowiednik psł. *torpiti ʽzadawać ból, cierpienieʼ (caus. 

do *tĭrpěti, *tĭrpnǫti), por. sch. trȁpiti ʽtrapić, męczyć, zamęczaćʼ, ros. toropítь ʽprzynaglać, 
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popędzaćʼ (pierwotnie o bydle, znacz. etym. ʽzadawać [bydlęciu] ból bodźcemʼ669), czes. 

trápit ʽmęczyć, dręczyćʼ, stpol. tropić ʽnękać, męczyć, dręczyćʼ (refl. stropić się ʽstracić 

pewność siebieʼ), ros. otoropétь ʽstropić się, zmieszać się, zakłopotać sięʼ. Por. BSW 325, 

Boryś 640. 

 tirp̃ti II, tirp̃sta, tirp̃o ʽrozpuszczać się, tajać, topnieć (o śniegu, lodzie, wosku)ʼ. SD 

tirpstu «rospływam się; taię iako śnieg; topnieię», tirpstųs «taiący; topnisty». Odpowiednik 

łot. tirpt ʽtajać, topniećʼ. LEW 1101 w nawiązaniu do Būgi i Endzelina identyfikuje tirp̃t II 

pod względem etymologicznym z tirp̃ti I. Punktem wyjścia dla rozwoju znaczeniowego 

mogła być formacja z prywatywnym prvb. ati, por. atitirp̃ti 1. ʽrozluźnić się, rozpuścić się; o 

lodzie: odtajać od brzeguʼ, 2. ʽo drętwieniu: ustąpićʼ (Jau atitirp̃o koja ʽNoga nie jest już 

zdrętwiałaʼ). Zob. też ALEW 1112. — Drw. tirpìnti (zob.), nomina: prótirpa ʽmiejsce, gdzie 

stajał śniegʼ, tirp̃alas ʽroztwórʼ, tirpìklis ʽrozpuszczalnikʼ, tirpinas: taukai tirpini m.pl. SD 

«smaleć» [ʽsmalecʼ], tirpỹs ʽskwarekʼ, tirpùs ʽrozpuszczalnyʼ. — SO tarp-: tarpìnti ʽtopić 

śnieg, sadłoʼ (zob.). 

 tirš̃tas, -à 4 p.a. 1. ʽgęsty (o kaszy, śmietanie), zbity (tłum)ʼ, 2. ʽbujnie rosnący (o 

zbożu, trawie)ʼ, 3. przen. ʽrzucający się w oczy, soczysty (o barwach)ʼ. SD: juka tiršta 

«galareta; gąszcz», pienas tirštas rūgįs «kańpust» [ʽkwaśne mlekoʼ, SPXVI], tirštu tumpu, 

stajuos SD
1 «gęszczeię». Przymiotnik ten pochodzi z rozwoju znaczeniowego ptc. prt. pass. 

tirš̃tas ʽzmętniałyʼ od tirš̃ti ʽmętniećʼ, zob. s.v. terš̃ti (LEW 1101n.). Co do dyferencjacji 

znaczenia por. tunus ʽgęsty – o kaszyʼ i ʽmętny – o płynieʼ; blandùs ʽmętnyʼ i ʽzawiesisty, 

gęstyʼ (od blandà ⇐ blę̃sti ʽmieszać, mącićʼ). Tymczasem ALEW 1112 widzi w tirš̃tas 

zmieniony semantycznie refleks pie. *tṛs-tó- ʽpozbawiony wilgoci, wysuszonyʼ, por. wed. 

tṛṣṭá- ʽostry, gryzącyʼ, łac. tostus ʽwyschniętyʼ. — Wspominany w tym kontekście hapaks 

stpr. sutristio EV ʽserwatka, Molkeʼ (zob. LEW 1102, ALEW 1112) najprawdopodobniej nie 

ma nic wspólnego z tirš̃tas, ani też z sū́ris ʽserʼ (zob. PKEŽ 4, 170, emendacja *suiristio). 

Przyjąwszy analizę sutr-ist-, można to łatwo powiązać z lit. gw. sùtros f.pl. m.in. ʽmętna 

cieczʼ (zob. srùtos). — Drw. tirštìmai m.pl. ʽgęstwa, gąszcz, zawiesina w zupieʼ, kavõs 

tirštìmai ʽfusy kawoweʼ, tirštumà ʽgąszcz, gęstwinaʼ. Vb. denom. tirštė́ti ʽgęstniećʼ, tirš̃tinti 

ʽrobić gęstym, zagęszczać, np. zupęʼ, tirštinu SD
1 «gęszczę, gęszczam» (syn. tirštu darau), 

tirštinu SD «zsiadło czynię» (syn. sustinginu), sutirštinu pienų SD «podpuszczam mleko». 

 tirtė́ti, tìrta, tirtė́jo ʽdrżeć, trząść się, dygotaćʼ (Jis tìrta visas nuo šalčio, iš baimės 

ʽCały drży z zimna, ze strachuʼ. Sutirtėjo sienos, grindos sudrebėjo ʽZadrżały ściany, 

zatrzęsła się podłogaʼ) — czasownik na -ė- od osnowy tir-t-, pochodzącej od powtórzonego 

wykrz. tir-̃tir,̃ tìr-tìr m.in. o drżeniu członków ciała. Paralele: gir-g-ė́ti, vir-v-ė́ti, dar-d-ė́ti. — 

Z innymi sufiksami: tirténti ʽtrząść się z zimna, dygotaćʼ (syn. tinténti), pratirténti 

ʽprzemówić drżącym głosemʼ, tìrtinti ʽwprawiać w drżenie, powodować drganieʼ. Nomina: 

tirtesỹs ʽdrżenieʼ, tirtulỹs ʽdreszczʼ. 

 tìrti, tiriù (zam. *tiru?, war. tìrstu), týriau ʽbadać, sprawdzać, próbować; prowadzić 

badania, dowiadywać się, nabierać doświadczeniaʼ, ištìrti ʽzbadać, dowiedzieć się, przekonać 

sięʼ, DP ʽdonieść się, dowiedzieć się, wyrozumieć, wzwaćʼ, ištiriu SD «wyrozumiewam co z 

kogo»670, įtìrti ʽnabrać doświadczenia, przekonać sięʼ, patìrti ʽdoznać, zaznać, doświadczyć, 

poznaćʼ, pritìrti ʽdoznać czego, przejść przez co, nabrać doświadczenia, nawyknąćʼ, sutìrti 

 
669 Nie przekonują zreferowane w REW III, 125 (s.v. tórop) próby powiązania czas. toropítь z gr. τρέπω 

ʽzwrócić, zwrócić do ucieczki, rozgromićʼ (por. LIV2 650 *trep- ʽwendenʼ), ani tym bardziej z lit. tarpà 

ʽwzrost, rośnięcie, powiększanie sięʼ (por. LIV2 636 *terp- ʽsich sättigen, sycić sięʼ).  
670 W ʽPostylliʼ Bretkuna ukazuje się dwa razy praeteritum z suf. -ā-: <ischtirra> ištiro ʽdowiedział się, usłyszałʼ. 

Formacja taka daje się pogodzić z hipotezą pralitewskiego prs. *tirù.  



1931 

na prawach rękopisu 

ʽdowiedzieć sięʼ. Refl. dasitiriu SD «badam się» (syn. klausiuosi, dasižinau, ižsiklausinėju), 

«doświadczam kogo» (syn. mėginu), «macam, zrozumieć chcę» (syn. čiupinėju, dabojuosi). 

Odpowiednik łot. tirt ʽwypytywać, dowiadywać sięʼ. Bałtycki paradygmat jest oparty na st. 

zanikowym *tīr-C od *tēr-C ʽtrzeć, pocieraćʼ < pie. *terh1-, *tṛh1- ʽwiercić, trzećʼ (LIV
2 632). 

Por. gr. τείρω ʽuciskać, gnębić, nękać, trapić, dokuczać, wycieńczać, osłabiaćʼ (znacz. 

przenośne671) < *teri̯ō, zam. *terō < *terh1-e-; nomen instrumenti τέρετρον n. ʽświderʼ < 

*terh1-tro-; łac. terō, -ere ʽtrzeć, wycierać, gładzić; zużywaćʼ; psł. *terti, prs. *tĭrǫ, por. scs. 

trěti, tĭrǫ ʽtrzećʼ (zwykle z prvb. o-, prě-, sŭ-), ros. terétь, tru, stczes. třieti, tru, czes. třít, třu, 

pol. trzeć, trę. Zob. Stang 1942, 31, BSW 324, LEW 1102, ALEW 1113. Etymologicznym 

znaczeniem tìrti było chyba ʽbadać przez rozcieranie w palcach, w dłoniachʼ (np. dla 

stwierdzenia jakości gleby, dla identyfikacji rośliny). Osobno zob. trìnti. Bałtycki z 

niewiadomych powodów wyzbył się refleksów na st. e (por. scs. trěti). ALEW 1113 

przyjmuje przesuwkę znaczeniową od ʽwiercić, bohrenʼ do ʽbadać, erforschenʼ jako 

specjalny rozwój bałtycki. — Drw. patìrtas ʽdoznany, doświadczonyʼ (ptc. prt. pass.) – ma 

paralelę formalną w gr. τρητός ʽprzewiercony, mający otwór; rzeźbiony, ażurowyʼ < pie. 

*tṛh1-tó- (por. τρῆμα n. ʽprzewiercenie, dziura, otwórʼ < *tṛh1-mṇ n.act. ʽwiercenieʼ), 

tirdinė́ti ʽbadaćʼ (rzadkie) : łot. tir̂dinât ʽwypytywać, niepokoićʼ; tìrdyti, -au, -iau ʽbadaćʼ 

(rzadkie) : łot. tir̂dît, -u, -ĩju ʽdomagać się odpowiedzi, wypytywać, przesłuchiwać w 

dolegliwy sposób; zaczepiać, trapić, nękać, dręczyćʼ. Por. jeszcze łot. tiŗât, -ãju iter. 

ʽwypytywać, zmuszać do zeznańʼ (gw. tirât). Nomina: pértirtojas ʽo Bogu: który doświadcza 

człowiekaʼ, tìrtojas stlit. ʽbadacz; szpiegʼ, tirtùkas neol. ʽprobówkaʼ (syn. mėgintuvėl̃is). — 

WSZ tyr-: týriau (prt.), drw. tyráuti DP ʽwywiadywać sięʼ, išsityráuti ʽwybadać, dowiedzieć 

sięʼ (por. dyráuti, pýkauti), tyrė́ti, -ju, -jau DP ʽwywiedzieć się; badać się; dowiadować sięʼ – 

z odpowiednikiem stłot. tīrēt ʽdomyślać się, przypuszczaćʼ, tyrinė́ti (zob.). Neoosn. tyrė(j)-: 

tyrė́jas ʽbadacz, eksploratorʼ (por. gynė́jas ⇐ gynė́jau); tyrinė́ti (zob.). Nomina: netyręs 

przest. ʽniedoświadczony, unerfahrenʼ, príetyris ʽdoświadczenie, wprawaʼ, pritýręs 

ʽdoświadczonyʼ (por. pritìrti), prýtyros f.pl. żm. ʽprzesądy, zabobonyʼ, tyrìmas ʽbadanieʼ. 

Cps. kalbótyra ʽjęzykoznawstwoʼ (kalka z nwn. Sprachforschung f., por. kalbà). — SO tar-: 

tárdyti (zob.). — Neoapofonia SZ tir- ⇒ SP/SO tair-: tairáutis ʽdopytywać się, dowiadywać 

sięʼ (zob. teiráutis).  

 tirṽinti, tirvinù, tirvinaũ pot. 1. ʽnieść lub ciągnąć coś ciężkiego (np. worek), nieść z 

trudem, taszczyćʼ (war. s-mobile stirṽinti), 2. intr. ʽiść powoli, wlec sięʼ. War. tìrvinti. Bez 

etymologii, por. LEW 1102. 

 tỹsiačis, tỹsečis, -io 1 p.a. wsch.-lit. ʽtysiącʼ (LZŽ, ZTŽ) — zapoż. z ros., błr. týsjača. 

Zakończenie -is dostosowane do rodzimego odpowiednika tū́kstantis. Por. LEW 1136. 

 tįs̃ti, tįstù (*tins-stu, war. tinsù), tįsaũ 1. ʽciągnąć się ku dołowi – o ślinie, smarkachʼ 

(Tįs̃ta seilės), ʽzwisać (o soplu, o strzępie), 2. ʽrozciągać się, wydłużać się przy napinaniu, 

naprężaniuʼ, 3. ʽbyć ciągliwym, lepkim (np. o syropie)ʼ, 4. ʽwyciągać się, rosnąć (o 

dziecku)ʼ, 5. ʽmieć pociąg do czego, lubieć coʼ (Ans tįsęs dainuoti ʽOn lubi śpiewaćʼ), ištįs̃ti 

ʽwyciągnąć się, wydłużyć się; rosnąć wzwyż, nie wszerz; wybujać – o roślinie, drzewie, 

dzieckuʼ, nutįs̃ti ʽopaść, zwisnąćʼ, pratįs̃ti ʽpodrosnąć; przeciągnąć się, przedłużyć się; minąć 

(o czasie)ʼ — pierwotnie prs. inchoatywne z suf. -sta- i SZ *tins- od *tens-/*tans-, zob. tę̃sti, 

tąsýti (LEW 1102n.). LIV
2 629, w przyp. 1 zaznacza, że pie. *tens- jest osnową na -s- o 

funkcji desiderativum, urobioną od *ten- ʽnaprężać, rozciągaćʼ. — Drw. tį́sčioti ʽszarpać, 

ciągnąć i znów popuszczać – o koniuʼ, tį́sėti, -iù, -ė́jau ʽleżeć wyciągniętymʼ, tį́sioti 

ʽciągnąćʼ, tį́soti, -au, -ojau ʽleżeć plackiem, leżeć rozwalonymʼ, týsoti, -o, -ojo ʽciągnąć się, 

 
671 Por. stpol. trzeć ʽpocierać, wygładzać; kruszyć, łamaćʼ i przen. ʽuciskać, gnębićʼ.  
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rozpościerać się; widnieć z daleka, stać – o czymś wysokimʼ (Šlapelis 535). Nomina: ištįs̃ėlis 

ʽwysmukły człowiek, drągalʼ, pértįsėlis przest. ʽłobuziakʼ, pratęsa: SD pratįsa 

«przedłużenie» (syn. prailgis), tįs̃is m.in. BRB ʽwyciągnięcie sieciʼ, tį́salas ʽciągliwy, lepki 

płynʼ i sb. ʽrzecz rozciągniętaʼ, tį́sla ʽdrągalʼ, tįslė b.z.a.: Pagadintos karvės pienas tįslėms 

tįsta ʽMleko chorej krowy jest ciągliwe jak «tįslės»ʼ,] tįsùs ʽciągliwy – o miodzie, ślinieʼ (⇒ 

tįslùs ts.). 

 tištas przest. ʽkosz upleciony z wiklinyʼ (Litwa pruska, PAŽ 491) — zapożyczenie z 

niejasnego źródła. 

 tỹtaras 3 p.a. gw. 1. ʽindyk, indorʼ, 2. przen. ʽobibok, wałkońʼ, 3. ʽdrągal, dryblasʼ — 

— zapoż. z łot. tītars ʽindykʼ. Por. Urbutis 2010, 69, gdzie sprostowano objaśnienie podane 

w LEW 1103. 

 tìtnagas 1, 3 p.a. ʽkrzemień, skała osadowa zbudowana z krzemionki, silexʼ (m.in. SD 

«krzemień»). Krzemień służył dawniej do krzesania ognia: uderzano weń za pomocą 

żelaznego a. stalowego narzędzia dla wydobycia iskry. Zagadkowy wyraz złożony. War. z 

członem titi°: tìtinagas 1 p.a., titìnagas 1 p.a. (też tìtilingas z niejasnym °lingas); z 

synkopowanym -i-: tìtnagas; dzukskie: cìcnagas DRUŽ z *ćići-nagas (por. Būga, RR I, 

219)672, też čìsnagas (> tìsnagas); ze zmianą t-n > k-n: tìknagas (por. sẽkmas z *setmas; 

rykmetỹs z rytmetỹs, GJL I, § 508). Modyfikacje II członu °nagas: tìtnagis, tìtnegas, titnakas 

b.z.a. Końcowy człon °nag- odpowiada z jednej strony wyrazowi lit. nagà lub nãgas 

ʽpaznokieć, pazur, szponʼ, z drugiej strony stpr. nagis EV ʽkrzemień, Vuersteyn [Feuerstein]ʼ 

(por. Būga, RR III, 587). Co więcej, człon °nag- powraca w syn. pū́lianagis gw. ʽodmiana 

białego krzemieniaʼ, znacz. etym. ʽkrzemień o barwie ropyʼ (zob. s.v. pū́liai), jak też w 

nazwie innego jeszcze kamienia (skały), mianowicie ʽkwarcytuʼ, por. lit. przest. putnagas 

(Kossarzewski; LKŽ pùtnagas 1 p.a. (zdaniem ŽD 404 człon put° jest ciemny). Ten fakt 

stanowi oparcie dla hipotezy, że wyraz o znacz. ʽpaznokieć etc.ʼ mógł znaleźć metaforyczne 

użycie w znacz. ʽkamień, krzemieńʼ, zob. Parenti 2007. — Gdy chodzi o człon tit°, to 

pozostaje on sporny. LEW 1103 zestawia tit° z gr. τīτώ, -οῦς f. ʽdzieńʼ, czego jednak greckie 

słowniki etymologiczne nie podtrzymują; brak wzmianki o tym w GEW II, 904, s.v. Tīτᾶνες, 

jak też u Beekesa 2010. Obecnie ALEW 1114 akceptuje dawne zbliżenie tit° z łac. tītiō, -ōnis 

m. ʽpłonące polano lub węgleʼ, nie oglądając się na różnicę w iloczasie rdzennego i. Wyraz 

łaciński ma charakter seṭowy: *tīti- < pie. *tih1-ti- ʽgrzanie, ogrzewanieʼ, pwk. *tei̯h1- 

ʽogrzewać sięʼ (por. LIV
2 617n.); zapewne z tego powodu de Vaan 620n. uznał, że tìtnagas 

nie jest warte wzmianki przy etymologizacji tītiō. Przeciwnie Petit 2007, 296, który usiłuje 

pogodzić oba świadectwa za pomocą hipotezy o litewskim refleksie st. zanikowego *týtas 

(pie. *tih1-to-) w adi. verbale do inf. *týti (łac. tītiō). Ten st. zanikowy miał ulec 

reinterpretacji na st. wzdłużony, w następstwie czego neoapofonia ī ⇒ ĭ wytworzyła krótkość 

w członie tit° złożenia tìtnagas. — Zapożyczone z litewskiego jest łot. łatgalskie tytnags w 

słowniku Kurmina 1858 s.v. «krzemień, silex» (syn. kroms). — Nazw. Tìtnagas (por. pol. 

Krzemień). N.m. Titnagaĩ. Zob. też syn. kremuõj.  

 titū̃nas 2 p.a., tutū̃nas 2 p.a. gw. 1. ʽroślina Nicotiana, tytońʼ, 2. ʽtytoń jako używka do 

palenia lub żuciaʼ — zapoż. z błr. tytún, -ú (gw. tutúnь), pol. przest. tytuń (war. tutuń), to z 

kolei przejęte z języków tureckich, por. osm.-tur. tütün ʽdym, oparyʼ i ʽszlachetny, 

wielkolistny tytońʼ (zob. Stachowski 604). Por. POLŽ 649. Osobno zob. tabãkas i tabokà. 

 týtveika 1 p.a., týtveikas 1 p.a. gw. ʽwielka ilość, mnóstwo, mocʼ (Týtveika svečių buvo 

sukviesta ʽZaproszono mnóstwo gościʼ). Złożenie członów tyt- (por. żm. týt toks ʽtaki otoʼ) i 

 
672 War. dzukski odzwierciedlił się w białoruskim zapoż. gw. cýgnik ʽkrzemieńʼ (por. Rozwadowski 1961, 109, 

Urbutis, Balt V:2, 1969, 155 = Urbutis 2009, 390n.). 
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veik- ʽmnóstwoʼ (⇐ ʽsiłaʼ, por. viẽkas ʽsiła, mocʼ). Pierwotne znaczenie: ʽtaka siłaʼ, stąd 

ʽtakie oto mnóstwoʼ i w końcu ʽmnóstwoʼ. Por. pol. siła ludzi w znacz. ʽdużo ludziʼ. Zob. 

Būga, RR I, 219n. Wykolejone war.: týtvelka, týtvaikas (Urbutis 2010, 70). — Drw. týtveik, 

tytveĩk adv. ʽbardzoʼ (tytveik dìdelis, bagótas ʽbardzo duży, bogatyʼ, týtveik daũg žmonių̃ 

ʽstrasznie dużo ludziʼ) i ʽszybkoʼ (pareik tytveik ʽwróć szybkoʼ), týtveikas adi. ʽduży, wielki, 

silnyʼ (týtveikas dárbas ʽdużo roboty, ciężka pracaʼ). Por. NDŽ IV, 680. 

 tiùlis, -io 2 p.a. ʽtiul, lekka tkanina (bawełniana, jedwabna) o rzadkim wątkuʼ — zapoż. 

z ros. tjulь, pol. tiul. 

 tỹvaliai, -ių 1 p.a. f.pl. gw. ʽłąki zalane wodą powodziowąʼ (Tỹvaliai, ne pievos, šieno 

čia nepjausi) — drw. na -al- od niejasnej osnowy tyv-. Z innymi sufiksami: tỹveliai, tỹvuliai. 

Vb. denom. tyvuliúoti 1. ʽstać – o wodzie szeroko rozlanej, o polach zalanych po obfitych 

deszczach; rozpościerać się – o jeziorzeʼ, 2. ʽciec, wyciekać (o ślinie, żywicy)ʼ, 3. ʽfalowaćʼ. 

— War. z -ž- zam. -v-: tyžaraĩ (tyzaraĩ) 3 p.a. pojawił się pewnie przez nawiązanie do czas. 

tìžti m.in. ʽmoknąć, nasiąkać wodąʼ. Drw. tyžarìnis, -ė ʽzalany wodą powodziowąʼ (Pievos 

tyžarìnės, tyžaruo(ja) vanduo). 

 tìžti, prs. tỹžta (*tįžta < *tinž-sta; war. tiñža, tỹža), prt. tìžo 1. ʽmoknąć, przemakać, 

przesiąkać wodą, rozmiękać (o drodze, glinie); topić się, rozpływać się (o maśle)ʼ, 2. 

ʽrozpływać się w ustachʼ, 3. przen. ʽgnuśnieć, rozleniwiać sięʼ — pdg. oparty na prs. 

inchoativum na -sta- od pwk. w SZ tiž- ⇐ tež-, zob. tèžti ʽmoknąć, rozmiękać, rozpływać 

sięʼ. Por. LEW 1104, ALEW 1114. W kwestii apofonii TeT ⇒ TiT por. deg- ⇒ dig-; ges- ⇒ 

gis- i tešk- ⇒ tišk-. — Niejasny jest wokalizm ui w war. tuĩžti, tuĩžta (*tuiž-sta), tuĩžo 

ʽrozmiękać, rozmakać – o drodzeʼ (Kai saulė kaitina, tai tas žiemos kelias taip greit tuĩžta 

ʽGdy słońce przygrzewa, to ta zimowa droga szybko rozmarzaʼ), tuĩžė ʽbłoto na drodzeʼ 

(Greičiau nepavažiuosi – tuižės lig stebulių ʽSzybciej nie pojedziesz, błoto [sięga] do piastʼ). 

Poza tym jest tuĩsti (zob.). — Cps. aptìžti ʽrozmoknąć, rozmięknąćʼ, przen. ʽobmierznąć, stać 

się wstrętnymʼ, širdìs aptỹžta ʽrobi się niedobrze, mdłoʼ, ištìžti ʽo śniegu: tajać, topnieć; o 

ziemi, drodze: rozmoknąć, rozmięknąćʼ, przen. ʽsflaczeć, zwiotczeć, stać się rozlazłymʼ, įtìžti 

1. ʽnamoknąćʼ, 2. przen. ʽuwziąć się, mocno postanowić i dopiąć czegoʼ, sutìžti ʽrozpaść się, 

rozwalić się (o chacie, budynku); wystrzępić się (o ubraniu), zedrzeć się (o obuwiu); 

zgnuśnieć, zniechęcić się, przygnębić sięʼ, drw. ištìžinti ʽrozczynić, rozrobić (wapno)ʼ. Por. 

łot. tizât, -ãju ʽkuleć, utykaćʼ. — Nomina: ištìžėlis ʽczłowiek powolny, gnuśny, leniwy; 

ślamazara, gamoń, ciamajdaʼ, ištìžusiai adv. ʽślamazarnieʼ (por. atsìjusiai, pasiùtusiai), 

sántiža c. ʽniedołęga, ciamajdaʼ, tìžlis a. tìžlius ʽniedołęgaʼ, tižùs ʽrozlazły, rozmiękły, 

pokryty czymś śliskim i lepkim, oślizłyʼ (por. łot. tizls ʽkulawy; jąkający sięʼ obok tisls 

ʽchromy, bezsilnyʼ, tiziski iet adv. ʽiść utykającʼ). — WSZ tyž-: įtýžti, -týžtu (*tyž-stu), -týžau 

ʽuwziąć się, zawziąć się, mocno postanowićʼ (war. do įtìžti), refl. užsitýžti ts. (neosimplex: 

stýžtis ʽuwziąć sięʼ, įsištýžti ts.). Nomina: šaltỹžius ʽzmarźluchʼ < *šalt-tyžius (por. šáltas), 

sántyža (war. do sántiža, zob. wyżej). — Neoapofonia SZ tiž- ⇒ SP/SO taiž-: táižytis refl. 

ʽtracić spójność, kruszyć się, ulegać zgnieceniu, rozmiękać – o grzybachʼ (Maišelėje man 

labai grybai táižos ʽW moim woreczku grzyby bardzo się gniotąʼ). Paralele: kaišýti ⇐ kiš-; 

páišyti ⇐ piš-. Starym SO było tu taž-, por. tažė́ti s.v. tèžti. — NB. táižyti w znacz. ʽbić, 

chłostać, smagaćʼ jest wariantem fonetycznym do tálžyti (okazjonalna zmiana [aľS] w [ai̯S]; 

por. [anS] > [ai̯S] w typie gw. káisti ʽką́stiʼ, gréisti ʽgrę́stiʼ). — LEW 1104 z uwagi na 

apofonię i : ie dołączył tu tiežė b.z.a. ʽpancerz żółwiaʼ (semantyka pozostaje do wyjaśnienia). 

 tlumõčius, -iaus 2 p.a. stlit., gw. ʽtłumaczʼ: Jis kalbėjo su jais per tulką (glosa: 

tlumočius) BRB ʽMówił z nimi przez tłumaczaʼ, war. tlumãčius — zapoż. ze stbłr. tlumačъ 

(tlomačъ), błr. tlumáč, -á. Por. strus. tŭlmačĭ < psł. *tŭlmačĭ, stara pożyczka z jęz. tureckich, 

zob. REW III, 115n., Boryś 635. Zob. też SLA 223, LEW 1104, POLŽ 649. — Warianty: 
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klumõčius (tl > kl); war. metatetyczny: tulmõčius, sekwencja tul zdradza wyrównanie do syn. 

tùlkas, tùlkinykas (zob.); war. talmõčius oddaje stbłr. tolmačь. — Vb. denom. ištlumõčyti 

ʽwytłumaczyć co komuʼ, pritlumõčyti ʽdużo naopowiadaćʼ, klumõčyti ʽwyjaśniać co komuʼ, 

tulmõčyti ts., talmõčyti ts. (Jis gerai talmočija, t.y. aiškina JU). Do talmõčyti dotworzono 

n.agt. talmõkas ZTŽ ʽtłumaczʼ. 

 tlùstas, -à 4 p.a. ZTŽ 1. ʽtłustyʼ, 2. ʽo roślinach, sianie: soczystyʼ (Labai tlùstas, 

sultingas šienas) — zapoż. z błr. tlústy, pol. tłusty (por. ros. tólstyj). Z zastępstwem obcej 

zbitki tl-: plùstas ZTŽ. 

 tõbelis, -io 1 p.a., tóbelis 1 p.a. przest., gw. ʽworeczek na ofiary pieniężne zbierane w 

kościeleʼ (GL 142). Najprawdopodobniej jest to drw. wsteczny od patóbelis ʽkościelny, 

zakrystianʼ (zob.) ⇐ prus.-niem. potabel. Nazwa przedmiotu pochodzi od nazwy osoby ten 

przedmiot noszącej, w tym wypadku: osoby zbierającej datki. Derywacja polegała na odrzu-

ceniu segmentu pa-, który został zinterpretowany jako prefiks. Paralele: dãpas ⇐ *padapas 

(< pãtapas); šãras ⇐ pãšaras; žãstas ⇐ pažastìs. Zob. też synonimy tapelis i žakẽlis (s.v. 

žãkas). NB. LKŽ XVI, 460 błędnie objaśnia tõbelis jako zapożyczenie z pol. toboł, tobół. — 

Reanaliza tõb-elis prowadziła do powstania neologizmu tob-nyčia (war. topnyčia) b.z.a. 

ʽworeczek na ofiary pieniężne, Klingelsäckelʼ, notowanego w słownikach z Litwy pruskiej; 

utworzono go za pomocą neosuf. -nyčia, który wyabstrahowano z zapożyczeń słowiańskich 

typu bažnýčia i lučnyčia. SLA 223, za nim LEW 1107 niepotrzebnie postulowali pol. †tobnica 

jako wyraz źródłowy (rzekomo od toboła ʽtorbaʼ). Chybiony jest wywód tobnyčia z tarbà 

ʽtorbaʼ w POLŽ 645. Łot. topnici ʽder Klingbeutelʼ jest lituanizmem, zob. ME IV, 216, LEW, 

l.c. 

 tóbytis, tóbausi, tóbiausi gw. ʽhałasować, dokazywać (o dzieciach), wrzeszczeć; tłuc 

się po nocy; być niespokojnym, rzucać się, szalećʼ — zapoż. z prus.-niem. tobe (GL 142, LEW 

1104), por. nwn. toben. W kwestii akutu por. zapoż. ókas, rónas, žiógė. — Drw. tóba c. ʽkto 

hałasuje po nocachʼ. 

 toblyčià 2 p.a., gen.sg. toblỹčios 1. stlit. ʽtablica do pisania; tablica z kamieniaʼ, 2. stlit. 

ʽmapaʼ: SD tablyčia arba drobė vnt kurios svietas ižrašytas yra «mapa, kraiopisow tablica» 

(syn. svieto parašymas), 3. gw. ʽtablica gdzieś przybitaʼ — zapoż. ze stbłr. tablica ⇐ pol. 

tablica (SLA 223, LEW 1104, POLŽ 649; brak w ALEW). Osobno zob. tópelė. — Drw. 

toblyčelė SD «tabliczka», gw. toblytẽlė ts. 

 tóbulas, -à 3 p.a. 1. ʽdoskonały, mający wszelkie cechy dodatnie, wolny od wad, 

wzorowyʼ, 2. gw. ʽdostateczny, zupełnyʼ, 3. gw. ʽdorosłyʼ. War. tóbūlas, -a 1 p.a. – z 

apofonią ŭ ⇒ ū w sufiksie (por. snaĩgulė ⇒ snaĩgūlė; rupùžė ⇒ rùpūžė). Takie przymiotniki, 

jak gẽdulas DP ʽżałosnyʼ, mãgulas ʽlicznyʼ, stẽbulas ʽdziwnyʼ wskazują na derywację 

dewerbalną przy użyciu suf. -ul-. Pwk. tob- < *tāb- jest odosobniony i nieobjaśniony, por. 

LEW 1104. Nową próbę etymologizacji podjęli Kabašinskaitė i Klingenschmitt (Balt 

XXXIX:1, 2004, 84n.), wychodząc od formy pierwiastkowej pie. *teh2-b
h- ʽdojrzewaćʼ; jej 

oparcie porównawcze wydaje się jednak zbyt słabe. — Drw. tobulaĩ DP ʽdoskonale, 

zupełnie, dostatecznie, skutecznieʼ (compar. tobuliaũs), tobulýbė a. tobūlýbė ʽdoskonałość, 

najwyższy stopień jakościʼ, tobulùmas a. tóbūlumas ʽdoskonałośćʼ. Vb. denom. 1. tobulė́ti, -

ju, -jau ʽdoskonalić sięʼ, 2. tóbulinti a. tóbūlinti ʽdoskonalić, ulepszaćʼ. 

 tógti, tógstu (war. tógiu), tógau gw. ʽprzyjaźnić się, kolegować z kim, powinowacić 

sięʼ, nutógti ʽodsunąć się od kogo, poróżnić sięʼ (war. nutókti), pritógti ʽprzywiązać się do 

kogoʼ (war. pritókti), sutógti ʽzawrzeć znajomość, koleżeństwo, przyjaźń, zaprzyjaźnić się; 

spowinowacić sięʼ (war. sutókti). Drw. patogùs (zob.). Jeśli przypuścimy, że etymologicznym 

znaczeniem złożenia sutógti było ʽzbliżyć się, zetknąć się, przylgnąć do siebieʼ, to otworzy 
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się możliwość włączenia lit. tog- < *tāg- do pwk. pie. *teh2g- ʽdotknąć, ująćʼ (LIV
2 616), por. 

łac. contāgēs, -is f. ʽzetknięcie sięʼ, contāgium, -iī n. ʽstyczność; zarazaʼ. Inaczej LEW 551 

(s.v. patogùs): tog- ma być wariantem do tok, alternującego z tek, por. tekė́ti ʽciec, biecʼ. 

LIV
2, l.c. nie wspomina o lit. tógti. Za to wymienia go Beekes 2010, 1444, mianowicie w 

kontekście etymologii gr. τᾱγός m. ʽwódz, naczelnik; dowódca Związku Tessalskiegoʼ oraz 

toch. B tāś ʽdowódcaʼ. — SO *tuog- < *toh2g-: sántuoka (zob.). — SZ *th2g-: łac. tag-/-tig-/-

teg, por. tangō, te-tig-ī, tactum ʽdotknąć, dotykać, ująć; naruszyć, zabrać; trafić, uderzyćʼ, 

contingō ʽdotykać czegośʼ, tagāx, -ācis ʽzłodziejskiʼ, integer ʽnietkniętyʼ (gr. hom. τεταγών 

ptc. aor. ʽchwytający, takingʼ < *te-th2g-ont); goc. tekan ʽdotykaćʼ, stisl. taka ʽsięgać, 

dotykaćʼ, śrniderl. taken ʽbrać, chwytaćʼ (pgerm. *takan).  

 tõjotis, tõjojuos, tõjojaus LZŽ ʽkryć się, ukrywać się, chować się; utrzymywać co w 

tajemnicyʼ — zapoż. z błr. taícca, tajúsja, 3 sg. tóicca. Akcent lit. stosuje się do białoruskiej 

formy 3 sg. prs. Paralele: lõjotis, zdõvotis. 

 tokalỹs, -io 3 p.a. gw. ʽkrążek linowy na maszcie, służący do podnoszenia żaglaʼ — 

zapoż. z nwn. Takel n. ʽolinowanie statku, takielunekʼ (LEW 1105, zob. też EWD 1408). 

Pominięte w LKŽ. Por. łot. tãkala ʽblok, krążek linowy do podnoszenia ciężarówʼ ⇐ śrwn. 

tākel (ME IV, 144, Jordan 102). — tokalóžė gw. ʽolinowanie, takielunekʼ ⇐ prus.-niem. 

tokəlōž (GL 142, LEW 1105). Por. nwn. Takelage f. (stąd zapożyczono lit. liter. takelãžas 

ʽtakielunekʼ). 

 °tokė́ti: atsitokė́ti, atsitokė́ju (war. atsìtokiu), atsitokė́jau gw. 1. ʽoprzytomnieć, ocknąć 

sięʼ, 2. ʽuspokoić się po silnym przeżyciuʼ, 3. ʽzdać sobie z czegoś sprawę, przypomnieć 

sobieʼ, 4. ʽodpocząć, odżyć, wyzdrowiećʼ. Z uwagi na synonimiczny czas. at-si-tek-ė́ti 

ʽwrócić do sił, przyjść do siebie, oprzytomniećʼ (odpowiednik łot. at-tec-êt-iês ts.) wypada 

pwk. tok- zakwalifikować jako wzdłużony SO do tăk-, czyli *tāk-. Por. SE tek- w tekė́ti ʽciec, 

płynąć, biecʼ. Znacz. etym. ʽwrócić do siebie, przyjść do siebieʼ. Por. LEW 21. — Nomina na 

WSO *tāk-: į́toka ʽmiejsce, gdzie rzeka wpływa do jezioraʼ (war. į́taka), ištoka b.z.a. przest. 

ʽźródło rzekiʼ (por. SO ìštaka), n.rz. Ìštoka (⇒ nazwa bagna Ántištokiai, z *Añta-ištok-, 

przez elidowanie -a- i wzdłużenie zastępcze). Paralele apofoniczne: ìšmota ob. ìšmatos (do 

mèsti), į́voda ob. į́vada (do vèsti). — Nawiązania słowiańskie: 1° *tāk-ā-: scs. rastakati 

ʽtoczyć na różne stronyʼ, 2° *tāk-ē-: iztačati ʽwylewaćʼ, zatačati ʽgnać, rozrzucaćʼ, pol. 

taczać ʽposuwać naprzód coś okrągłegoʼ (⇒ taczki f.pl. ʽręczny wózek na jednym kółkuʼ, 

przetak ʽrodzaj sita z większymi otworamiʼ). Zob. Boryś 636n. 

 tóks, -ià/-ì 3 p.a., tóks, -ia/-i 1 p.a. ʽtaki, tego rodzajuʼ (gw. tókias a. tokiàs, loc.sg. 

tókime DP, f. tokì DP ʽtakaʼ). Por. Tóks màno bū̃das ʽTaki mój charakterʼ. Kóks paũkštis, tóks 

ir lìzdas ʽJaki ptak, takie gniazdoʼ. War. gw. tokìs (loc.sg. tokimé DP, zob. Skardžius 1935, 

189), po synkopie tõks. Pochodzi z *tāk-i̯a-, co było drw. w stosunku do *tāka- (por. scs. 

takŭ ʽtaki, tego rodzajuʼ, ros. takój). Osnową zaimka *tā-ka- było pie. *teh2-, jak w 

paralelnym zaimku łac. tālis ʽtaki, takiego rodzaju, tak wielki, tak znacznyʼ < *teh2-li-. Por. 

zaimek wskazujący pie. *to- ʽtenʼ s.v. tàs. Formant -k- powraca w zaimkach anóks, jóks, 

kóks. — Drw. tokeras, -a CGL ʽtaki, takiego rodzaju, solcherleyʼ, tõkšė (zob.), tokùtis gw. 

ʽtaki mały, taki marnyʼ. (O tie vaikučiai visi tokùčiai – prie žemės ʽA te dzieciątka wszystkie 

takie marniutkie, niziutkieʼ. Tokutùkė va žolukė pievoj buvo ʽTrawka na łące była całkiem 

malutkaʼ). 

 tõkšė 2 p.a. — gwarowy wyraz zamykający myśl lub opowiadanie, np. Tai yra tokia 

tõkšė ʽTak się ma sprawaʼ. Toki tatai tõkšė ʽTak to jestʼ. Tai tokios tõkšės, pasakiau, ką 

girdėjau ʽTak stoją sprawy; powiedziałem, co słyszałemʼ. Jest to derywat z suf. -šė od 

osnowy tok- jak w zaimku wskazującym tóks, tokià ʽtakiʼ. Co do sufiksu zob. ŽD 316, GJL II, 
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§ 371. — Równoznaczny z tokià tõkšė jest zwrot tokià tokẽlė lub tókios tokẽlės, gdzie 

zamiast sufiksu -šė ukazuje się -elė. 

 tókti gw.: atitókti, atitókstu, atitókau m.in. ʽzelżeć (o mrozie, upale), pulchnieć, 

mięknąć (o ziemi po deszczu); rozgrzać się (o zmarzniętym); oddalić się, odejść; odstać, 

odstawać (o skórce chleba)ʼ, przen. ʽochłonąć (z gniewu, strachu), otrząsnąć się (z 

przygnębienia); ocknąć się, oprzytomnieć, przyjść do siebie, odzyskać siły, wigor; pojąć, 

zrozumiećʼ, nutókti ʽrozejść się, poróżnić sięʼ, sutókti ʽzejść się, zbliżyć się do siebieʼ. Drw. 

atótokis ʽzelżenie mrozu, odwilżʼ ⇐ vb. cps. *ata-tokti. Lit. tok- stoi w związku z pwk. *tāk- 

jak w gr. τήκομαι ʽroztapiać się, rozpływać się, tajać, topniećʼ, przen. ʽniknąć, niszczeć, 

marnieć; być przejętym wzruszeniem, rozpłakać sięʼ, < pie. *teh2-k- ʽtopniećʼ (por. LIV
2 617: 

pie. *teh2ḱ, bez wzmianki o refleksie lit.). Całkiem inaczej LEW 21, 1105: tok- < *tāk- ma 

być wzdłużonym SO do tekù, tekė́ti ʽciec, płynąćʼ. — Odpowiedni pierwiastek bez 

rozszerzenia -k- (pie. *teh2) ukazuje się w słowiańskim, por. scs. tajati, tajetŭ ʽτήκεται, taje, 

topniejeʼ, sch. tȁjati ʽtopnieć; kapać, przeciekaćʼ, ros. tájatь ʽtopnieć, roztapiać sięʼ, pol. 

tajać ʽtopniećʼ. Scs. tajetŭ wraz z odpowiednikiem oset. taj- ʽtopnieć, tajaćʼ kontynuuje prs. 

pie. *teh2-i̯e, por. LIV
2 616, BSW 312n.  

 tolerius, -iaus stlit. ʽtalar, największa moneta srebrna rozpowszechniona w Europie od 

XV do XIX w.ʼ — zapoż. ze stbłr. taljarъ, talerъ ⇐ stpol. taler, talar (⇐ nwn. Taler m. 

ʽtalerʼ ⇐ śrdn. dāler, dalder, por. EWD 1409). Zob. Brückner 1977, 144, SLA 220, 223, LEW 

1105, ĖSBM 13, 192. Čepienė 186 forsuje wywód wprost z nwn. Taler. Pisownia w DP 

<tólerių>, <tôłerių>, <tóleriumis> świadczy o akcencie spoczywającym na sylabie 

początkowej, jednak w kwestii intonacji nie jest miarodajna (Skardžius 1935 tych zapisów 

nie komentuje). — War. taliorius SD «talar, nummus argenteus maximus» ⇐ pol. talar (to ze 

zmiany taler). Cps. pùstolieris DP ʽpułtalarekʼ (por. pùsė). — W Drùskininkai poświadczono 

formy du toliẽriai ʽdwa talaryʼ, dviej toliẽrių ʽdwóch talarówʼ, które pod względem 

akcentowym odpowiadają polskim talary, talarów; na ich podstawie ustalił się nowy nom.sg. 

toliẽrius 2 p.a. (jest on też znany z Litwy pruskiej, m.in. z Kurschata). Zob. też tãleris. 

 tolỹdžio adv. 1. ʽciągle, wciąż, staleʼ, 2. gw. ʽod razu, zrazuʼ (war. tolỹdžiau, tolỹdžiui). 

Zdaniem LEW 364 (s.v. lỹdis), 1105 jest to przekształcenie przysłówka tulỹt, tulỹd. LKŽ XVII, 

7 wymienia tūlỹd, tū́lyd i tūlydžiaus w znacz. ʽtolydžioʼ, zaś zapis tulỹt prostuje na tūlyd. 

Wciąż niewyjaśnione. — Drw. tolydùs ʽciągły, stały, nieprzerwanyʼ. 

 tolierkà 2 p.a., gen.sg. toliẽrkos przest., gw. ʽtalerzʼ, SD
1 talierka — zapoż. ze stbłr. 

talerka, telerka (obok talerъ, talirъ), por. błr. talérka, -i. — War. metatetyczny: torielkà, 

tõrelka ʽtalerzʼ, tarielka BRB ʽkoło garncarskie, Scheibeʼ ⇐ stbłr. tarelka, por. ros. tarélka. Z 

innym wokalizmem: turielkà. — Drw. wsteczny: toriẽlė ʽtalerzʼ (Sudaužiau toriẽlę), ⇒ 

toriẽlius ts. Neoosn. tolier-/toriel-: toliernyčia a. torielnyčia ʽpółka na talerzeʼ. Zob. SLA 223, 

ZS 58, LEW 1105, ĖSBM 13, 193. 

 tólygus, -ì 3 p.a., tolygùs, -ì 3 p.a., tolýgus, -i 1 p.a. ʽjednakowy, równomierny, 

równorzędnyʼ — ze zrostu wyrażenia tõ (gen.sg. m.) + lýgus (nom.sg.), dosł. ʽtego równyʼ 

(zob. lýgus), por. LEW 1106. SD tolygus barščių «barszczowy» [dosł. ʽtaki jak barszczʼ] (syn. 

žalias), tolygus kam «podobny komu». — Drw. tolygùmas ʽpodobieństwoʼ, tolygybė SD ts. 

 tolkà 2 p.a., gen.sg. tõlkos; tòlka 1 p.a. ʽmotek nici rozprostowanych i zwiniętych na 

motowidle, zawierający 40 lub 20 pasemʼ (Suverpi linus, paskui sulenki į tòlkas ʽSprzędziesz 

len, potem zwijasz w motkiʼ. Tolkà tur keturiasdešimtis posmų, o posmas tris dešimtis gijų 

JU ʽTalka ma 40 pasem, a pasmo 30 niciʼ) — zapoż. z pol. przest. talka ʽmotowidło do 

motania przędzy; motek nici zdjętych z motowidła...ʼ (SW VII, 14). Cps. pùstolkė ʽpół motka, 

niewielki motekʼ (por. pùsė). Zob. też mãtkas i srúoga. 
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 tõlubas a. tòlubas 1 p.a., tolūbas b.z.a. ʽdługi płaszcz podbity futremʼ — zapoż. z pol. 

przest. tołub, tułob ʽkożuch, futro; kaftan lub surdut długi, futrem podbity; dostatni kożuch 

barani, sięgający kostek, nie pokryty suknem...ʼ (SW VII, 77). War. tolobas b.z.a.; tõlubai, 

tòlubai, tolūbaĩ; tolūbà, talūbà, zdrob. tolūbėl̃ė. Oboczna osnowa tulub-: tulùbai, tulū̃bai ⇐ 

pol. przest. tułub (SW VII, 166). Zob. też LEW 1106. 

 tolùs, -ì 4 p.a. ʽodległy, dalekiʼ (gw. tólas, -à 3 p.a.). Odpowiedniki bałtyckie: łot. tâls 

ʽodległyʼ, tâlu adv. ʽdalekoʼ, stpr. tālis adv. ʽdalej, weiterʼ. Sporne, zob. LEW 1106. Możliwe 

jest powiązanie tematu przymiotnikowego *tāl-u- z przysłówkiem tõl ʽdotąd, dopótyʼ, tõlei 

ts., przest. tolai SD «poty, do tego czasu; do tego mieśca», który ze swej strony bazuje na 

zaimku wskazującym ie. *tā- < pie. *teh2- (por. tóks ʽtakiʼ < *teh2-k- obok tàs ʽtenʼ < *to-). 

Por. formację na -l-, *teh2-li-, w łac. tālis ʽtaki, takiego rodzaju, tak wielki, tak znacznyʼ < 

*teh2-li- (obok quālis ʽco za jeden? jaki?ʼ < *ku̯eh2-li-) oraz w gr. τηλίκος ʽbędący w tym 

wieku, tak stary, tak młody; tak duży, tak wielkiʼ. Znacz. etym. ʽod tego miejsca tak 

odległyʼ. Por. Schrijver 1991, 145, de Vaan 605, ALEW 1116. — Drw. tolì adv. ʽdalekoʼ (żm. 

toliẽ), tolėliaũ adv. ʽnieco dalejʼ, toliẽse a. tolíese adv. ʽdaleko, w oddaliʼ, netolì (zob.), 

netolíese ʽniedalekoʼ (por. kadáise). Inne drw.: tolybė SD «dalekość; odleglość», tólimas 3, 1 

p.a. ʽdaleki, odległyʼ (war. tólymas), tolỹmė a. tólymė ʽdal, dalekośćʼ, tõlis ʽodległa 

przestrzeń, dalʼ (tolyjè ʽw oddaliʼ), tolumà ʽdal, miejsce oddaloneʼ, tolùmas ʽodległośćʼ, SD 

«dalekość», cps. toliarẽgis (zob. regė́ti). Vb. denom. tolė́ti ʽoddalać sięʼ, tólintis ʽoddalać się, 

usuwać się (z drogi)ʼ, tõlti, -stù, -aũ (war. tólti) ʽoddalać sięʼ, zwykle z prvb. ati-, nu-; 

neoosn. tolst-: tólsterti ʽbyć dalekim, odległymʼ. Zob. też taulì. 

 tópelė 1 p.a. przest., gw. ʽszyld; tablica rejestracyjna na wozie konnymʼ (Kožnas 

vežimas tura tópelę turėti su vardu, pavarde ir kaimo vardu ʽKażdy wóz musi mieć tablicę z 

imieniem i nazwiskiem [właściciela] oraz nazwą wsiʼ) — zapoż. z prus.-niem. tōfel (GL 142, 

LEW 1107), por. nwn. Tafel f. War. m. tópelis ʽtabliczka z napisemʼ (Topelį radau ir žinojau, 

kur eiti ʽZnalazłem tabliczkę i wiedziałem, dokąd iśćʼ), tófelis. Co do akutu por. zapoż. 

póras, rónas, zóga. Germanizmami są również stpr. tapali ʽtablicaʼ w Stai Buttas Tapali 

ENCH ʽTablica Domowa, Die Haußtafelʼ oraz łot. tāpele ʽtablicaʼ ⇐ śrdn. taf(e)le, tafel 

(Jordan 103). Zob. też tapelis i toblyčià. — Drw. topilùtė ʽtabliczka własności na obroży 

psaʼ. 

 topẽlės, -ių 2 p.a. f.pl. gw. ʽstrzemiona służące jeźdźcowi do opierania stópʼ. 

Zaświadczone tylko w dajnie: In topeles instodamas, an žirgelio sėsdamas ʽWsuwając nogi 

w strzemiona [dosł. ʽstrzemionkaʼ], na konika siadającʼ. Na razie bez etymologii, zob. LEW 

1107. Warto rozważyć ewentualność zapożyczenia z pol. XVIII w. tabinki, XIX w. tabenki 

(m.in. u Mickiewicza) ʽpłaty skóry wiszące u siodła dla ochrony nóg przed tarciem o 

rzemienie strzemionʼ. Jeden z polskich turcyzmów, por. osm.-tur. tepengi ʽszeroki popręg; 

czaprak; poduszka siodłowaʼ (Stachowski 573n.). Lit. top- oddawałoby pol. tab-, zaś 

zakończenie pol. -inki, -enki byłoby zastąpione przez lit. -elės jak w kìlpelės zdrob. 

ʽstrzemionkaʼ. 

 tõpinti, tõpinu, tõpinau gw. ʽiść z trudem, powoli, niezgrabnieʼ — czasownik na -in- 

od interi. tóp tóp o chodzie powolnym, ociężałym, o dreptaniu (Tóp tóp išilgai gryčią ʽ«Top 

top» [chodzi] wzdłuż chatyʼ). War. tópt: Tópt tópt ir ineina mergos bažnyčion ʽ«Topt topt» i 

wchodzą dziewczęta do kościołaʼ. Nomina: tópas ʽchód ciężki, powolnyʼ, tópanas c. ʽktoś 

powoli chodzącyʼ (por. typ sarg̃anas, GJL II, § 299). Czy tutaj topótas gaidỹs ʽkogut o 

nogach obrosłych pióramiʼ? 

 tõpoti, tõpoju, tõpojau (war. topóti) gw. 1. ʽdoglądać, pielęgnować starca, choregoʼ 

(Aptõpok senį, ligonį, t.y. apkavok JU ʽDoglądaj starca, choregoʼ), 2. ʽrozpieszczać dziecko, 
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psuć pieszczotami, wygodamiʼ (Tie savo vaikus be galo tõpo[ja] ʽCi swoje dzieci bez końca 

rozpieszczająʼ), iter. tõpstyti, [3. ʽoszczędzaćʼ: Tõpoju, ka užtektum, kad ir kitam kartuo 

liktum ʽOszczędzam, żeby starczyło i jeszcze na następny raz zostałoʼ — prawdopodobnie od 

interi. tóp tóp, zob. tõpinti i tóptelėti. NB. W znacz. ʽoszczędzaćʼ tõpoti może być wariantem 

od túopoti (zob. s.v. taupýti). 

 topsóti, tõpso, topsójau pot. 1. ʽsiedzieć bezczynnie, stać lub leżeć w stanie 

nieruchomymʼ, 2. ʽo kurze: siedzieć na grzędzieʼ — durativum stanu na -so- od pwk. top-, 

którego pochodzenie jest prawdopodobnie onomatopeiczne, zob. tõpinti i tõpoti. LEW 1107 

zestawiał z łot. tãpaļât ʽpełzać, czołgać się; siedzieć w kuckiʼ. 

 tóptelėti, tóptelėja (war. tóptelia), tóptelėjo: mán tóptelėjo ʽprzyszło mi nagle na myśl 

(do głowy), przeszło mi nagle przez myślʼ — czasownik na -elė- od interi. tópt o wrażeniu 

nagłego uświadomienia sobie, przypomnienia sobie czego (Buvau pamiršęs, bet tik tópt ir 

atsiminiau ʽZapomniałem, ale nagle «topt» i przypomniałem sobieʼ). Paralela: knýktelėti ⇐ 

knýkt. Z innymi sufiksami: tópterėti, tóptelti, tópterti (Tik vėliau tópterė[jo], kad aš negerai 

padariau ʽDopiero później przyszło mi do głowy, że źle zrobiłemʼ). — Iter. topstýtis 

ʽnamyślać się, zastanawiać sięʼ (Susitopstė ir nebišejo į miestą ʽZastanowił się i już nie 

wyszedł do miastaʼ). — Inchoativum na -sta-: tõpti, topstù, topaũ, zwykle z prvb.: aptõpti a. 

nutõpti ʽzdumieć się, osłupieć, zdrętwiećʼ (znacz. etym. ʽznieruchomiećʼ?). — Tu też 

atsitópėti ʽoprzytomnieć, przyjść do siebieʼ (Gal pusę adynos gulė[jo] negyvas, ė paskui 

atsitópėjo ʽChyba pół godziny leżał [jak] nieżywy, a potem oprzytomniałʼ), też ʽwyzdrowieć 

(o krowie)ʼ, patópėti ʽuderzyć, zdzielićʼ. 

 tóšis, -ies 1 p.a., tošìs 3 p.a. f. ʽwierzchnia warstwa kory brzozowejʼ. SD tošis «skorka 

na drzewie cienka» (w odróżnieniu od žievė SD «skorka abo skora na drzewie gruba»). War. 

tóšė 1 p.a. Odpowiednik łot. tãss ʽkora brzozowaʼ, też ʽskóra na ciele ludzi a. zwierzątʼ. 

Zapoż. bałtyckie w fiń. tuohi ʽkora brzozowaʼ (Stang 1966, 37). Stoi w związku z vb. łot. 

tâst2, tâšu2, tâsu2 ʽociosywać, wygładzaćʼ, aptāstît ʽokorować drzewoʼ, < płot. *tās.stī- < pb. 

*tāš-stī-. Pb. *tāš- nie ma nawiązań zewnętrznych. Transponat ie. *teh2ḱ- ʽzdzierać, 

odłupywać koręʼ. Strukturalnie podobne są pwk. tok- i tog-. Łączenie *tāš- z rodziną tašýti 

(pie. *totḱ-), o czym wspomina LEW 1107, pozostaje kwestią sporną. — Drw. tošẽlė ʽfujarka 

z kory brzozowejʼ, tóšinė ʽkoszyk a. pudełko uplecione z kory brzozy, króbka; tabakierkaʼ, 

tošìngas ʽ(brzoza) o grubej korzeʼ, tóšinis a. tošìnis m.in. o dziegciu: ʽwypalony z kory 

brzozowejʼ. Vb. denom. sutóšėti ʽobłożyć, obwiązać korą brzozową (garnek gliniany, który 

pękł)ʼ, tošiáuti ʽzdzierać korę brzozowąʼ. 

 tot, stlit. prepozycja pewnych form czasownikowych, np. totvirž DP 51232 ʽniechaj 

udzielaʼ < *te-atviržia (por. virž̃ti III), totliekt mūsimp CHB ʽniechaj zostanie u nasʼ < *te-at-

liekti. Pochodzi ze zmiany *tāt, to z kontrakcji *ta-at- i asymilacji antycypacyjnej w 

połączeniu te-at- = ptk. te + prvb. at-. Paralele: not, nop-. 

 totõrius, -iaus 2 p.a. ʽTatarʼ, stlit. totõris, -io (SD «Tatarzyn») — singulativa na -ius, -

is, dotworzone do coll. totõriai ʽTatarzyʼ, co zapożyczono ze stbłr. tatary, por. błr. tatáry, -

aŭ (SLA 223, ZS 58, LEW 1107). Niejasny jest wokalizm w war. tutõrius (Valančius). Stbłr. 

singulativum brzmi tatarinъ, por. błr. tatáryn, -a. — Drw. totoriška žolė SD «tatarskie ziele, 

acorus, carex», cps. totõrkapiai m.pl. ʽcmentarz tatarskiʼ (por. kapaĩ). Osobno zob. totorkà. 

— Niemało jest śladów etnonimu w nazwach wsi litewskich: Totõriai 2x (por. pol. Tatary), 

Totorė́nai, Totorìnė, Totõriškės 4x, Totõriškis 4x, Patotorỹs, cps. Totõrkalnis, Totõrkiemis, 

Totõrviečiai. 

 totorkà 2, 4 p.a., gen.sg. totõrkos, totorkõs 1. ʽTatarkaʼ, SD «Tatarka niewiasta», 2. bot. 

ʽtatarak, Acorus calamusʼ (Duoną kepam an totorkų ʽChleb pieczemy na tatarakuʼ. An ližės 
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dėdavai totõrkų, kopūstų lapų – labai kvapas skanus ʽKładłeś na łopacie [chlebowej] liście 

tataraku, kapusty – zapach bardzo apetycznyʼ) — zapoż. ze stbłr. tatarka (totarka), błr. 

tatárka, -i. Por. ZS 58, LEW 1107. Zob. też totõrius. 

 toveris, tuoveris b.z.a. przest. ʽceberʼ (Miežinis) — zapoż. z łot. toveris [tuõveris] (⇐ 

śrdn. tover m. ʽZuberʼ), zob. Urbutis 2009, 280, Jordan 105. 

 tovė́tis, tóvisi, tovė́josi gw. ʽiść w niepamięć, popadać w zapomnienieʼ. Bez etymologii. 

 tóžė 1 p.a., tóžia 1 p.a. przest., gw. ʽpiętroʼ (kelių tóžių butas ʽkilkupiętrowy domʼ) — 

zapoż. z prus.-niem. tōž, por. nwn. Etage f. (GL 142, LEW 1107). Z uwagi na akut por. zapoż. 

liódė, žiógė i zóga. 

 traĩcė 2 p.a., tráicė 1 p.a. stlit. 1. ʽtrójca, Trójca Świętaʼ, SD traicė švinta «Troyca 

Święta, Sancta Trinitas», 2. gw. ʽtrzy osoby, grupa złożona z trzech ludziʼ (Atėjo visa traĩcė 

ʽprzyszła cała trójkaʼ) — zastępstwo morfologiczne za stlit. *traicia, co zapożyczone ze stbłr. 

trojca, por. błr. trójca, -y ʽtrójcaʼ. Paralele: rõžė ⇐ *rožia673; tóžė ob. tóžia. — War. z -ai- > 

‑ei-: treicė PK, SP; z -č- zam. -c-: traĩčė (MŽ, BRB, ZS); z tematem na -ia-: gw. traicià 2 p.a. 

(Išpažįstam tris asabas traicioje ʽWyznajemy trzy osoby [boskie] w Trójcy Św.ʼ). Zob. też 

SLA 223, ZS 58, Borowska 362, LEW 1107n. (brak w ALEW). Obecnie traĩcė zastąpiono neol. 

trejýbė (zob. trejì). Zob. też traičėk̃as. 

 traičėk̃as 2 p.a. wsch.-lit. ʽsieć ciągniona przez trzech rybakówʼ (Su traičėkù 

gaudydavo žuvis) — zapoż. z błr. gw. trajčák (syn. do trajník, zob. PZB 5, 113). Ten drw. na 

-ak stoi w związku z błr. trójca ʽtrzy osoby, grupa z trzechʼ. LKŽ nie zaznacza obcości 

wyrazu. 

 tráidžioti, tráidžioju, tráidžiojau gw. 1. ʽcierpieć na biegunkęʼ, 2. ʽwypróżniać się byle 

gdzie (o dzieciach), zanieczyszczać odchodami ścieżkę, drogęʼ (syn. šáikioti), nutráidžioti 

ʽzafajdać, zapaskudzić (podwórze, podłogę)ʼ — iterativum na -o- od neoosn. traidž̓ - jak w 

traidžiaũ, prt. do starszego iter. *traidýti ʽwypróżniać sięʼ. Pwk. traid- to SO do tried-/trid- 

(zob. tríesti). W użyciu przenośnym jest poświadczone įtraidýti ʽzapędzać do robotyʼ, 

ištraidýti ʽwystraszyć kogoʼ. Paralele: bráidžioti ob. braidýti; láipioti : *laipyti (scs. 

prilěpiti). — Z innym sufiksem: traidìnti caus. 1. ʽdoprowadzać (chorego) do wypróżnienia, 

powodować biegunkęʼ, 2. przen. ʽprzynaglać, zmuszać do pośpiechu; zmuszać do oddania 

pieniędzyʼ, 3. įtraidìnti ʽnastraszyć kogoʼ. Nomina: traidà wulg. ʽsraczkaʼ, traĩdalas 

ʽodchody, ekskrementyʼ, traĩdžius ʽkto często miewa rozstrój żołądka, kto ma biegunkęʼ 

(syn. trìdžius). N.n. Traidžiaĩ, n.rz. Traĩd-upis. NB. Wbrew LEW 1108 nie należy z traidà 

łączyć imienia księcia Trojdena, strus. Troidenii, lit. Traidẽnis (więcej o tym s.v. znaimė)̃. 

 trailaĩ, -ų̃ 4 p.a. m.pl. gw. ʽzaprzęg złożony z trzech koniʼ, por. Sukinkyk arklius į 

trailùs ʽZaprzęgnij konie w trójkęʼ. Teoretycznie może pochodzić ze złożenia *tri-ailis dosł. 

ʽtrzy w jednym rzędzieʼ (zob. eilė,̃ gw. ailė)̃, w którym doszło do elizji samogłoski i I członu. 

Ponieważ jednak zaświadczone cps. tri-eĩlis ʽzłożony z trzech częściʼ nigdy nie oznacza 

końskiego zaprzęgu, bardziej jest prawdopodobne, że trailaĩ powstało w inny sposób. Można 

sobie wyobrazić następującą proporcję analogiczną: dvi° : dvailaĩ = tri° : x. Por. dvailaĩ ʽpara 

koniʼ (s.v. dvailì arkliaĩ) oraz trikiñkis ʽzaprzęg złożony z trzech koniʼ s.v. tri°. 

 traĩnė 2 p.a. gw. ʽtrójka, grupa z trzechʼ — zapoż. z ros. trójnja f. ʽtrojaczkiʼ : trojnój 

ʽpotrójny, troistyʼ. — Drw. trainaičiai b.z.a. m.pl. ʽtrojaczkiʼ, war. treinaĩčiai.  

 trainykas stlit. ʽmiód do piciaʼ (WP) — zapoż. z pol. przest. trójnik < trojnik ʽmiód do 

picia, złożony z jednej części patoki i z trzech części wodyʼ (SW VII, 120). Formacja 

 
673 Zob. artykuł B. Voitkevič w Balt XLV:2, 2010, 252. 
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podobna do patrainykas i pavadnykas (zob.). Por. SLA 223, LEW 1108, POLŽ 172. Brak w 

LKŽ i ALEW. Por. trejánka. 

 tráinioti, tráinioja, tráiniojo (war. trainióti) 1. ʽtrzeć, pocieraćʼ, 2. ʽmiętosić, tłamsić, 

gnieść; wyciskaćʼ, 3. ʽgarbować, wyprawiać skóryʼ, 4. ʽostrzyć brzytwęʼ, aptráinioti ʽznosić 

ubranie; zabłocić, zabrudzićʼ. Refl. tráiniotis ʽwałęsać się bez zajęcia; zadawać się z 

mężczyznamiʼ (Merga nori su vyrais trainioties, bet nenori vaiko), susitráinioti ʽpoobijać się 

– o jabłkachʼ (Obuoliai apsidaužę, susitráinioję, tai ir pūva ʽJabłka poobijały się, nic więc 

dziwnego, że gnijąʼ) — iterativum z suf. -o- i neoapofonią SP/SO train̓ - od neopwk. tryn̓ - 

jak w trýniau (prt. do trìnti ʽtrzećʼ). Paralele: páinioti ⇐ pýniau i skáinioti ⇐ skýniau. 

Neopwk. pyn̓ - tkwi również w osnowie nieapofonicznego iter. trỹnioti (por. pỹnioti i 

skýnioti/skỹnioti). Inaczej Būga, RR I, 295: trainióti od trìnti jak gainióti od giñti (podobnie 

GJL II, § 586). ŽD 517: nowotwór na miejscu *tranióti ⇐ trenė́ti ʽbutwieć, murszećʼ (por. 

tranė́ti ʽstarzeć sięʼ). LEW 1108 niesłusznie kwalifikuje wokalizm ai jako wykolejenie 

(«Ablautentgleisung»). — War. z ei < ai: treinóti ʽmówić głupstwaʼ (por. geinióti < gainióti), 

treĩnultis, -asi, -osi ʽobijać się bez zajęciaʼ (od *trainulis ʽobibokʼ). — Sb. postvb. trainėlė ̃

ʽczerw drzewny, kornik, Ipidaeʼ (⇒ drw. wsteczny trainė,̃ por. syn. trynė)̃. 

 tráišai, -ių 1 p.a. m.pl. gw. ʽgnój, nawózʼ — pochodzi z *tránšai (*trą́šai) przez gw. 

zmianę dźwiękową *ánS > ái̯S. Paralele fonetyczne: žáislas : žą́slas; káisti : ką́sti; áižuols : 

ą́žuolas (zob. LD § 151, gdzie zresztą tráišai nie zostało wymienione). Chodzi tu o wariant 

literackiego trą̃šos (zob.); gw. masc. trąšaĩ. LEW 1109, 1112 niesłusznie ujmuje traiš- jako 

wykolejenie apofoniczne («Ablautentgleisung») w stosunku do *tranš-. — Drw. tráišus a. 

traišùs ʽżyzny, urodzajny (o glebie); bujnie rosnący (o zbożu), dorodny (o buraku, rzepie, 

niemowlęciu); mocny (o trunku)ʼ. Por. syn. trąšùs s.v. trą̃šos. 

 tráiškanos, -ų 1 p.a. f.pl. ʽropa w oczach, ropa na powiekachʼ, war. tréiškenos — 

rzeczowniki postwerbalne z suf. -anā-, -enā- od aptréiškėti ʽzaropieć – o oczachʼ. Zob. 

tráiškyti i trìkšti. Por. war. trãškanos s.v. treškė́ti. — Vb. denom. tráiškanoti ʽropieć – o 

oczachʼ. 

 tráiškyti, tráiškau, tráiškiau 1. zgniatać owoce aż do wytryśnięcia sokuʼ, 2. ʽściskać 

dojkę krowy a. kozy, otrzymując małą ilość mlekaʼ (Karvė trūksta, bet dar tráiškau ʽKrowa 

wstrzymuje mleko, ale jeszcze trochę wycisnęʼ), 3. ʽpolewać rośliny wodą z sikawkiʼ, 4. 

ʽrozgniatać, drobić, kruszyć (np. ziarno, główki lnu)ʼ, 5. ʽzabijać rozgniatając (robactwo, 

mrówki, pszczoły)ʼ, 6. przen. ʽuciskać, gnębić, ciemiężyćʼ, refl. tráiškytis ʽtłoczyć się, pchać 

się gromadnie, cisnąć sięʼ — causativum z suf. -y- i innowacyjnym SP/SO traišk- ⇐ trišk-, 

por. trìkšti ʽtryskaćʼ. SZ trišk- należy do pwk. trešk-, zob. treškė́ti. Znacz. etym. ʽsprawić, 

żeby tryskało; sprawiać, że coś tryskaʼ. Paralele: draiskýti ⇐ drisk- (pwk. dresk-); tráiksėti ⇐ 

trik- (pwk. trek-). — Nomina postvb.: traiškaĩ m.pl. ʽostatnie krople wyciśnięte z wymieniaʼ, 

tráiškus a. traiškùs ʽłatwy do wyciśnięcia (o jagodach, porzeczkach); donośny (głos), głośny 

(śmiech); mocne (piwo, wino)ʼ. Osobno zob. tráiškanos. 

 trãkas 2, 4 p.a. 1. ʽłąka wyżej położona, sucha, otoczona rzadkimi krzakami i 

drzewamiʼ, 2. ʽłąka w lesie; łąka w brzezinieʼ, 3. ʽwykarczowane a. wypalone miejsce w 

lesie, nowina; trzebież leśna, polanaʼ, 4. ʽkrzaki na skraju lasu, zagajnik; poszycie leśneʼ, 5. 

ʽdrobne i miękkie siano z wyżej położonej, suchej łąkiʼ (Trakas – sausų vietų smulki žolė 

ʽ«Trakas» to drobne siano z suchej łąkiʼ. Šienas trãko geresnis už abraką ʽSiano z «trakas» 

jest lepsze od obrokuʼ), 6. gw. ʽleśna ścieżka; suche przejście między bagnami lub jeziorami, 

przesmykʼ, 7. gw. ʽprzedział w stodole; ilość zboża a. siana tam złożonegoʼ. War. š-mobile: 

štrãkas ʽsiano dobrej jakościʼ (por. štylė́ti ob. tylė́ti). Z innym tematem: trakà 4 p.a. m.in. 

ʽtrzebież leśna, łąka w lesieʼ (Tas trakàs iškirto, išplėšė, pievas padarė), ʽstromy brzeg rzeki, 
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urwiskoʼ (Miškas pasibaigė, prasidėjo trakos – skardingi Dubysos atkrančiai ʽLas się 

skończył, zaczęły się «trakos» – strome brzegi Dubissyʼ). Problematyczne. Pod względem 

pierwiastka zestawiano trãkas z czas. trėk̃ti ʽpsuć, marnowaćʼ i trìkti ʽrozstrajać sięʼ (zob. 

LEW 1109, ALEW 1116), jednak znaczna rozbieżność znaczeń uniemożliwia ustalenie 

etymologii. Można co najwyżej powiedzieć, że podstawą mógł być czasownik o formie 

*trek-/*trik- i znacz. ʽkarczować lasʼ lub ʽwypalać lasʼ. — Drw. patrakė ̃ ʽmiejsce przy 

karczowiskuʼ, Trãkinė ʽświęto Narodzenia Panny Marii, święto Matki Boskiej Siewnej, 

8.IX.ʼ (por. syn. Šilìnė od šìlas ʽbór; wrzosʼ; inne syn.: Sėjìnė, Špažiùkė), trãkininkas ʽten, 

kto się osiedlił na wykarczowanym miejscuʼ. Vb. denom. ištrãkinti ʽoczyścić grunt z 

karczów, wykarczowaćʼ. — NB. Należący do pdg. trėk̃ti derywat na SO trakniaĩ m.pl. m.in. 

ʽźdźbła sianaʼ ma styczność z 5. znaczeniem wyrazu trãkas. Do tego traknaĩ LEX 

ʽKrummstrohʼ (ALEW 1117). — Osnowa szeroko rozpowszechniona w toponimii, por. nazwę 

miasta Trãkai m.pl. (pol. Troki) oraz nazwy wsi Trakaĩ 24x, Trãkas 7x, Trakiaĩ 2x, Trakẽliai 

6x, Trakìniai 4x, Trãkiškiai 2x, Trakìškiai 3x (pol. Trakiszki), Patrakė ̃5x, Patrakiaĩ 3x, cps. 

Pãtrakiemis (*Pa-trak-kiemis), Trãklaukas, Trakógalis, Traksė́dis 2x, Trãksėdžiai 2x, 

Trakšeliaĩ (por. šalìs), Trãkupiai oraz Ìlgatrakis, Mergùtrakis, Viltrakiaĩ (*Vilk-trakiai). 

 trãkas, -à 4 p.a. żm. ʽniezrównoważony, tracący panowanie nad sobą, oszalały, 

wściekły; chory na wściekliznęʼ — postwerbalny przymiotnik na -a- od *trakyti lub *trakoti, 

zanikłego iteratywu na SO do trek-/trik-, por. trekiù, trėk̃ti ʽpsućʼ, susitrėk̃ti ʽzepsuć sięʼ, 

trìkti ʽrozstrajać się, wariowaćʼ. Odpowiednik łot. traks ʽniepohamowany, gwałtowny, 

nieroztropny; szalony, obłąkanyʼ (traks suns ʽwściekły piesʼ). Taka sama budowa w sb. 

trãkas ʽszał, wściekłość; okres rui, cieczkiʼ. — Vb. denom. tràkti, trankù (war. trankstù), 

trakaũ: įtràkti ʽwściec się, rozgniewać się, rozbestwić sięʼ, patràkti ʽzachorować na 

wściekliznę; oszaleć, wściec się; buntować się, wzniecać powstanieʼ (patrãkęs šuõ ʽwściekły 

piesʼ), trãkinti a. trakìnti ʽdoprowadzać do wściekłości, pasji, buntuʼ, ištrãkinti ʽwzniecić 

buntʼ, trakiúoti 1. ʽniespokojnie się zachowywać, wściekać sięʼ, 2. ʽwygłupiać sięʼ. 

 traldà 4 p.a. gw. 1. c. ʽczłowiek rozrzutny, utracjuszʼ, 2. ʽwesoła a. sprośna piosenkaʼ 

(syn. traĩlė) — formacja z suf. -da, charakterystycznym dla pejoratywnych określeń osób lub 

przedmiotów (np. kabárda, klibindà, laskìnda, GJL II, § 451). Osnową może być tral- 

wyabstrahowane z interi. tralalaĩ o śpiewaniu (Tralalaĩ tralalaĩ per kiauras dienas, dainų 

daug mokėjo ʽT. t. całymi dniami [śpiewała], znała dużo piosenekʼ). — Vb. denom. trald̃yti, -

iju, -ijau ʽśpiewać wesołe piosenki; szastać pieniędzmi, trwonić jeʼ. Por. tralialiúoti. 

 tralialiã interi. opisująca 1° dokuczliwą gadaninę, trajkotanie, 2° niepoważne 

zachowanie, 3° śpiewanie refrenu. Vb. denom. tralialiúoti ʽśpiewać, nucićʼ, też o ptasich 

trelach. — Niejasny jest dyftong ai w formach tráila c. ʽgaduła, paplaʼ (war. trailỹs, traĩlius), 

traĩlas, -à ʽsepleniącyʼ, traĩlė ʽwesoła a. sprośna piosenkaʼ (syn. traldà), traĩlinti ʽmówić 

głupstwa, paplaćʼ. 

 trámčiai, -ių 1 p.a. m.pl. gw. ʽłachmanyʼ. Niejasne. Przy założeniu osnowy *tramt- 

można przypuścić derywację od prs. infigowanego *tramta < *tra-n-ta ʽdrze się, strzępi sięʼ 

⇐ trat, inf. *trasti, por. tratė́ti ʽtrzeszczeć, pękać, łamać sięʼ. Paralela: skañta, skàsti : 

skatė́ti. W kwestii dysymilacji nt > mt por. grándyti > grámdyti; gruñtas > grum̃tas; siùndyti 

> siùmdyti. — Zapoż. litewskie w pol. gw. tramci m.pl. ʽubranie zupełnie zużyte, 

postrzępione łachmanyʼ (Zdancewicz 350; błędne wskazanie na trandė,̃ trandìs ʽmólʼ jako 

wyraz źródłowy). 

 trámdyti, trámdau (war. trámdžiu), trámdžiau 1. ʽuspokajać, koić, łagodzić (ból), 

uśmierzaćʼ, 2. ʽtłumić (bunt), poskramiać (zwierzę); powściągać (wzburzenie), hamować 

(śmiech, łzy)ʼ, 3. ʽzapobiegać czemu, powstrzymywać, przeszkadzać, np. w pracy (o 
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pogodzie)ʼ, 4. gw. ʽtracić czas, mitrężyćʼ, 5. gw. ʽprzynosić szkodęʼ. War. tramdýti, 

tramdinti b.z.a.; bez apofonii: trémdyti. Cps. nutramdýti ʽuspokoić, uśmierzyćʼ, sutramdýti 

ʽokiełznać, opanować (konie), stłumić (ogień, sprzeciw), zmusić do posłuchuʼ, užtrámdyti 

m.in. ʽgwałtownie kogo złajaćʼ — formacja z suf. -dy- i SO tram- ⇐ trem-/trim-. Z jednej 

strony pełni ona funkcję causativum, mianowicie w stosunku do intr. trìmstu, -ti ʽtrząść się, 

drżeć; o bólu: ustępować, zmniejszać się; cieplećʼ (por. lámdyti ⇐ lìmstu), z drugiej zaś 

strony funkcję iterativum (intensivum), mianowicie względem tr. tremiù, -ti ʽodpędzać, 

wypędzaćʼ. Akut pewnie uogólniony z prs. trìmstu. Odpowiednik łot. tramdît, -u, -ĩju 

ʽstraszyć, płoszyć, pędzać, niepokoić, uderzaćʼ ⇐ tremt ʽodpędzaćʼ. Z etymologicznego 

punktu widzenia trámdyti może być drw. kauzatywnym na -y- od osnowy tramd-; ta ostatnia 

przedstawia alternant na SO od neopwk. *tremd- ⇐ prs. intr. *trem-da- ʽjest spokojnyʼ < pie. 

*trem-dhe-, por. pie. *trem- ʽdrżećʼ (LIV
2 648). Paralele: samdýti ⇐ sémti; nárdyti ⇐ nértis; 

ardýti ⇐ ìrti. — Neoosn. tramd-: tramdà ʽmitręga, strata czasuʼ, c. ʽten, co przeszkadzaʼ (łot. 

tramda c. ʽniespokojny człowiekʼ), tramdis ʽpłochliwy końʼ. Neoosn. tramdy-: trámdymas 

ʽprzeszkadzanie, hamowanie, zwłokaʼ, trámdytojas ʽposkramiacz, treserʼ. Zob. też tramìnti. 

 tramýnas 1 p.a. przest. ʽwyznaczony czas rozprawy, termin sądowyʼ (GL 142) — ze 

zmiany *tarmynas (metateza r), co zapożyczone z nwn. Termín m. War. f. tramýna. Por. akut 

w zapoż. gemýnė, klýnės. — Lit. liter. term̃inas 1 p.a. ⇐ pol. termin, ros. términ. 

 tramìnti, traminù, traminaũ 1. ʽczynić mniej dotkliwym, łagodzić, koić, uśmierzać 

(ból), zmniejszać (gorączkę), powstrzymywać (chorobę), hamować (łzy)ʼ, 2. gw. ʽdławić, 

tłumić (bunt, ogień), poskramiać, ukrócaćʼ, refl. tramìntis ʽzatrzymywać się, przestawać; 

powstrzymywać się od czegoʼ (war. tramýti) — causativum z suf. -in- i SO tram- ⇐ trem-

/trim-, por. trìmti m.in. ʽo bólu: ustawać, zmniejszać sięʼ. — Z innymi sufiksami: trámdyti 

(zob.), traménti 1. ʽłagodzić, uśmierzaćʼ, 2. ʽniepokoić, drażnić (pszczoły)ʼ, patraménti 

ʽspłoszyć (złodzieja)ʼ. Por. SO w laménti ob. lamìnti ⇐ lìmstu; tapénti ob. tapìnti ⇐ tepù. 

 trãnas 4 p.a. 1. ʽtruteń, samiec pszczoły miodnejʼ, 2. przen. ʽdarmozjad, pasożytʼ, 3. 

przen. ʽwyzyskiwaczʼ. War. tranỹs: Traniaĩ medaus neneša, liš medų ima ʽTrutnie miodu nie 

przynoszą, tylko go zjadająʼ. Też f. tranė b.z.a. Odpowiednik łot. trans a. tranis ʽtruteńʼ 

(war. dranis ma dr- pod wpływem śrdn. drane ʽtruteńʼ, por. ME I, 489, LEW 1110). 

Pierwiastek tego wyrazu jest prawdopodobnie pochodzenia onomatopeicznego. Podobne 

brzmienie pojawia się np. w psł. *trǫtŭ ʽtruteńʼ < *tron-to-, por. sch. trȗt, trȗta, słń. trȏt, ukr. 

trut, trúta, drw. ros. trútenь, trútnja, pol. truteń, trutnia (Boryś 645). BSW 326 bez 

etymologicznego komentarza. Kroonen 101 forsuje porównanie z pgerm. *drenan- m. 

ʽtruteńʼ (stwn. treno) obok *drunan- ts. (śrdn. drone, ang. drone). Zob. też ALEW 1117, który 

mówi o derywacie na SO od pwk. pie. *tren(H)-. — Vb. denom. tranáuti ʽo trutniu: szukać 

miejsca dla rojuʼ, aptranáuti ʽzapłodnić (pszczelą matkę)ʼ, przen. ʽupatrzyć sobie kandydatkę 

na żonęʼ. 

 trandìs, -iẽs 4 p.a. f. 1. ʽczerw drzewny, kornik, Ipidaeʼ (war. trandė,̃ trándė, też m. 

trañdis, trandỹs), 2. ʽmól, Tineaʼ, 3. ʽrobak w mięsie, mące, serzeʼ, 4. ʽwłochata gąsienicaʼ 

(syn. triñdė), 5. ʽkleszcz, Ixodesʼ, 6. ʽwrzód, czyrak na nodze lub ręceʼ (syn. triñdė), 7. 

ʽchoroba zanokcica, panaritiumʼ — rzeczowniki postwerbalne od trandė́ti ʽbyć toczonym 

przez robakiʼ, gdzie trand- jest SO do trend- w trendė́ti (zob.). Osobno zob. triñdė i truñdas. 

— Podobne do formy litewskiej jest psł. *trǫdŭ ʽchoroba, zwł. skórna; trąd, lepra; grzyb 

rosnący na drzewieʼ, lecz brak tu jest motywacji werbalnej (zob. Boryś 641, s.v. trąd). — 

Drw. trañdys f.pl. ʽpróchno, proszek ze stoczonego przez korniki drzewa; pleśń na serzeʼ. 

N.rz. Trandžiùkas (od n. pola o tej samej nazwie). Vb. denom. trandýti, -ija, -ijo ʽbyć 

toczonym przez robakiʼ. 
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 tranìsteris, -io 1 p.a. przest. ʽtornister, plecakʼ — zam. *tarnisteris (metateza r), zapoż. 

z prus.-niem. tarnister (GL 142), por. nwn. Tornister m. 

 trankýti, trankaũ, trankiaũ 1. ʽuderzać, trzaskaćʼ, 2. ʽwstrząsać, obijać; wozić po 

wybojach, nierównościachʼ, aptrankýti ʽotrząść, obićʼ, refl. trankýtis ʽtrząść się, rzucać się, 

tłuc się, wałęsać sięʼ — iterativum z suf. -y- i SO trank- ⇐ trenk-, por. treñkti ʽuderzyćʼ. 

Paralele: kramtýti ⇐ kremtù; rankýti ⇐ renkù. Z obocznym sufiksem: trankìnti a. tránkinti. 

— Postverbalia: įt̃ranka ʽrysa, pęknięcieʼ, patránka a. pãtranka ʽnierówność, wystający 

kamień na drodze; wyboista droga; miejsce na osi wozu, gdzie siedzący odczuwa wstrząsy; 

pieniek do rąbania gałęzi; drąg do ogłuszania ryb pod lodemʼ, patrankà a. patránka ʽrobak, 

czerw; kornik; mólʼ, LEX ʽgąsienica, Raupeʼ, patránka c. ʽkto wszczyna hałasʼ, patránka 

neol. ʽdziało, armataʼ (por. zapoż. kanū́lė i pūčkà), trañksmas DP ʽtrzaskʼ, SD trunksmas 1. 

«huk, hukanie», 2. «szelest», 3. «zgiełk», darbinykų trunksmas «szarwark» [ʽobowiązek 

dostarczania sprzężaju do naprawy i budowy drógʼ] (por. łot. trùoksnis, truokšņis ʽzgiełk, 

hałas, wrzawa; tłumʼ), trankùs: trankùs kẽlias ʽwyboista drogaʼ. — NB. Jeśli czasownik psł. 

*trǫtiti opiera się na neoosn. *trǫkt-, wyabstrahowanej z prs. *trǫk-tǫ, to por. sch. trȕćiti 

ʽrzucićʼ; uproszczenie *kt > *t zakładają refleksy ros. trutítь ʽnaciskać, popychaćʼ, czes. 

troutit ʽpchnąć, trącićʼ, pol. trącić ʽlekko uderzyć, dotknąćʼ (potrącić, strącić, utrącić), stpol. 

wstrącić ʽobalić, odepchnąć, odtrącićʼ, wstrętny ʽodpychającyʼ. Zob. Boryś 651. 

 trankos f.pl. BRB ʽszarańcza, Heuschreckeʼ (PAŽ 493) — prawdopodobnie należy 

wraz z patrankà a. patránka ʽrobak, czerw, kornik, mólʼ jako rzeczownik postwerbalny do 

trankýti (zob.). Brak w LKŽ i ALEW. 

 trãpas I 4 p.a. gw. 1. ʽścieżka wydeptana przez zwierzęta a. ludziʼ, 2. ʽstratowane 

miejsce w zbożuʼ — dwuznaczne: 1° sb. postvb. na -a- od iteratiwu na SO *trapyti ʽstąpać, 

deptaćʼ (zob. trapinė́ti), 2° nomen prymarne na SO trap- ⇐ trep-, por. trepénti m.in. ʽtupać, 

deptaćʼ od pie. *trep-/*tṛp- ʽstąpać, deptaćʼ (por. LIV
2 650). Paralele: tárpas ⇐ térpti; tãkas 

⇐ tekė́ti; varp̃as ⇐ virpė́ti. — Z innym tematem: trapà 4 p.a. ʽwydeptane miejsce; ścieżka, 

koleinaʼ. Odpowiednik łot. trapa ʽtłum, ciżba; wielka ilośćʼ. Paralele: bradà ⇐ brìsti; kratà 

⇐ krės̃ti. Por. bliskoznaczne wyrazy trámpa, trampà, tram̃pas s.v. trem̃pti. — Nawiązanie 

słowiańskie: strus. tropa, ros. tropá ʽwydeptana ścieżkaʼ, gw. ʽślad stopy zwierzęciaʼ (por. 

BSW 329, brak wzmianki o trãpas, trapà; REW III, 140). Obok tego psł. *tropŭ m.: błr. trop 

ʽśladʼ, ukr. trip ts. (ukr. gw. trop ʽkoński kłus z podskakiwaniemʼ), pol. trop ʽtrop, odbicie 

stopy zwierzęcia na ziemi a. śnieguʼ. Por. Boryś 642n., gdzie też mowa o odmiennych pod 

względem znaczeniowym formach słń. tróp i sch. trȍp. 

 trãpas II 2 p.a. gw. 1. ʽkłak pakulany lub zwitek papierowy do przybijania naboju w 

strzelbie, tzw. flejtuchʼ, 2. ʽzwitek nici służący do opatrunku, szarpieʼ, 3. ʽzatyczka do 

butelki, korekʼ. Do tego idiom trãpą užmèsti (užmùšti, sugróbti) ʽprzekąsić, zjeść trochę dla 

zaspokojenia głoduʼ. Niejasne. Przy założeniu, że pierwotnym znaczeniem wyrazu było ʽto, 

co skręcono, zwiniętoʼ, można poszukiwać nawiązania do pwk. pie. *trep- ʽobracać czymś, 

kręcićʼ, por. gr. τρέπω ʽzwrócić, odwrócić, przewrócićʼ (zob. LIV
2 650). Zob. też pleitùkas. 

 trapinė́ti, trapinė́ju, trapinė́jau gw. ʽdeptać; głośno stąpać, tupaćʼ — iterativum z 

neosuf. -inė-, które prawdopodobnie odnowiło *trapyti, formację na SO trap- ⇐ trep- por. 

trepénti m.in. ʽdreptać, przytupywaćʼ. War. bez apofonii: trepinė́ti. War. s-mobile: strap-, 

por. strapinė́ti ʽtupotać, deptaćʼ, strapsė́ti ʽskakać, tańczyć z podskokami i przytupemʼ, 

stràptelėti (zob.). Z udźwięcznionym nagłosem: drapóti (zob. drepóti). — Odpowiednik 

słowiański: ros. gw. tropátь ʽtupać nogami; pukaćʼ : trópnutь ʽlekko uderzyćʼ (por. Būga, RR 

I, 489). Dalej por. stang. þrabōn, nwn. traben ʽbiec kłusemʼ (BSW 329, LEW 1111). Nomen: 

trãpas I (zob.). — Gdy chodzi o czasownik stprus. trapt ʽprzystąpićʼ, który ukazuje się jeden 
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raz w zwrocie pirschdau stan stallan trapt ENCH ʽprzystąpić do stołu, fuer den Tisch trettenʼ, 

to wokalizm a tej formy – sprzeczny z jej prymarnym wyglądem – nasuwa podejrzenie o 

pożyczce z dn. trappen ʽstąpać, przystąpić, tretenʼ (zob. DLA 173, LAV 125, s.v. ertreppa). 

Por. łot. trepes f. pl. ʽschodyʼ ⇐ śrdn. treppe f. (Karulis II, 425); lit. trẽpai m. pl. ʽschodyʼ ⇐ 

prus.-niem. trep. 

 trãpnas, -à przest., gw. ʽkształtny, zgrabny, ładnyʼ, SD
1 «foremny» — zapoż. ze stbłr. 

trafnyj (trefnyj) ⇐ pol. przest. trafny (trefny) ʽartystyczny, kunsztowny, elegancki, pięknyʼ 

(SW VII, 93). Osobno zob. trõpnas. 

 trapùs, -ì 4 p.a. 1. ʽkruchy, łatwo się łamiący, łupiący (o drzewie, krzemieniu, 

paznokciu)ʼ, 2. ʽpękający (o szkle)ʼ, 3. ʽsłaby, wątły (o niemowlęciu, ozdrowieńcu)ʼ, 4. 

ʽdelikatny, wrażliwy na coʼ, 5. ʽszybki, żwawyʼ — przymiotnik na -u- od zanikłego abstr. 

*trapa ʽkruchośćʼ vel sim. Paralele: kratùs ⇐ kratà; smarkùs ⇐ smarkà; stambùs ⇐ *stamba. 

Por. SE trep- w trepénti ʽdreptaćʼ, z drugiej strony w łot. trepêt, -u a. -ẽju, -ẽju ʽpróchnieć, 

butwieć, tracić spójność, sprężystośćʼ, trapêt, -u, -ẽju ʽzwietrzeć, spróchniećʼ (LEW 1111n.). 

Nawiązanie apofoniczne w łot. trapjš a. trapans ʽzbutwiały, spróchniały, kruchy, łomkiʼ. 

Por. jeszcze syn. traupùs : *traupyti : trùpti. — Drw. trapnùs ʽkruchy, łamliwyʼ (por. traknùs 

s.v. trėk̃ti). — Zdaniem Urbutisa (Balt III:2, 1967, 216 = Urbutis 1981, 119) należy tu 

również hapaks SD
1 <trabtas>, czyt. traptās f.pl. 1. «rum, rudera» [ʽruina, rozwalony 

budynekʼ], 2. «rum» [ʽmiejsce wolne, niezabudowaneʼ] – formacja na *-tā- od pwk. *trap- 

ʽrozpadać się, rozwalać sięʼ, oznaczająca rezultat czynności. Por. svìltos ʽcoś, co się 

przypaliłoʼ ⇐ svìlti oraz suf. -ta- w trùptas ʽpotrawa z wkruszonego do wody chleba, tzw. 

«mutinys»ʼ ⇐ trùpti ʽkruszyć się, drobić sięʼ. Urbutis zwraca też uwagę na to, że w SD
5 328 

s.v. Rum, v. Gruz rozwalin i w SD
5 67 s.v. Gruz, Rudus (eris n.) figuruje synonimiczny 

wyraz <sutrupos> f.pl. ⇐ sutrùpti lub sutrupė́ti ʽpokruszyć sięʼ. ALEW 1116 wyprowadza z 

pisowni <trabtas> ʽruinaʼ domysł o związku etymologicznym z trobà ʽbudynekʼ (zob.). 

Różnica znaczeń raczej osłabia ten koncept. — Vb. denom. trapė́ti ʽstawać się kruchym; 

stawać się wrażliwym na coʼ. 

 trasióti, trasióju, trasiójau pot. 1. ʽbiegać w różne strony (o psie, lisie, wilku)ʼ, 2. 

ʽchodzić bez celu, wałęsać się, szwendać sięʼ, 3. ʽchodzić za dziewczyną, zalecać sięʼ, 

attrasióti ʽprzybiecʼ, refl. įsitrasióti ʽrozpędzić się i biec w różne strony, rozbiec się; zacząć 

chodzić za dziewczynamiʼ (por. łot. trašâtiês ʽwiercić się niespokojnieʼ) — iterativum z suf. 

-o- od neoosn. tras̓ - jak w trasiaũ, prt. do starszego iter. trasýti ʽo zwierzętach: brykać, 

biegać wesoło podskakującʼ, refl. ʽwierzgaćʼ (⇒ trasáuti ʽbrykaćʼ). Wtórny wokalizm: 

tresióti (typ nešióti). Dwoistość trasióti : trasýti przypomina lasióti : lasýti, badžióti : badýti i 

ganióti : ganýti. Z innym sufiksem: trasinė́ti ʽbiegać, chodzić bez celuʼ. SO tras- ⇐ tres-, 

por. tresiù, trės̃ti ʽszybko iść, biec, pędzićʼ. — Nomina: trasà ʽbieganie w koło; rujaʼ, trãsas, 

-à: trasà kalė ̃ʽsuka w cieczce, ruiʼ, trasùs ʽnie mogący ustać w miejscu, skłonny do biegania 

(o zwierzęciu)ʼ, cps. laptrãsė (zob.), šuntrasa b.z.a. – o człowieku niepokojącym się, 

podnieconym (por. šuõ), vilk̃trasa ʽwilkołak; włóczęgaʼ, vilktrasà ʽwilcza ścieżkaʼ (por. 

vilk̃as).  

 trãšyti, trãšiju, trãšijau gw. 1. ʽwyjmować wnętrzności ze zwierzęcia, z ptaka, ryby, 

patroszyć, bebeszyćʼ, 2. ʽrobić sekcję zwłokʼ (syn. skrósti) — wtórne simplex, 

wyabstrahowane z vb. cps. *pa-trãš-yti, które oddawało zapożyczenie błr. patrašýcь, -trašú, 

3 sg. patróšycь ʽpatroszyćʼ. Por. ros. potrošítь, ukr. potrošýty (ĖSBM 8, 216); pol. patroszyć 

jest pożyczką wsch.-słowiańską (Boryś 418). Koniugacja na -ija- jak w grãjyti, mãčyti i 

žỹčyti. Akcent lit. stosuje się do białoruskiej formy 3 sg. prs. °tróšycь (por. gãdyti, tãčyti). — 

Drw. ištrãšyti ʽwypatroszyć; dokonać sekcji zwłokʼ (Kavot nedavė, kol daktaras neištrãšijo 

ʽChować nie pozwolili, póki doktor nie zrobił sekcjiʼ). Refl. atsitrãšyti ʽnajeść sięʼ 
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(Papjovėm jautį, tai bent atsitrãšysim mėsos ʽUbiliśmy wołu, to przynajmniej najemy się 

mięsaʼ). Z innym sufiksem: patrãšinti ʽjeść, żrećʼ, z prvb. iš-, su- ʽwyżreć, zeżrećʼ. 

 traškė́ti, trãška, traškė́jo 1. ʽtrzeszczeć na skutek pękania – o gałęziach, o lodzieʼ, 2. 

ʽwydawać głośny trzask – o drewnie w ogniu; o drzewach, płotach w czasie silnego mrozuʼ, 

3. ʽstrzelać, terkotać – o odgłosie karabinu maszynowego, o monotonnym odgłosie 

pracującej maszynyʼ, 4. przen. ʽmówić dużo, szybko i bez potrzeby, trajkotaćʼ, 5. przen. ʽbyć 

niezupełnie zdrowym, niedomagaćʼ (Jau kelinti metai trãška ʽJuż ileś lat jak niedomagaʼ) — 

czasownik utworzony od interi. tràkš(t), trákš(t) o odgłosie pękania, łamania, rwania się. 

Paralela: trėk̃šti ⇐ trèkšt, trė́kšt. Zob. też tarskė́ti. — Z innym sufiksem: trãškinti ʽchrupać 

(np. orzechy), chrupotać, wydawać charakterystyczny odgłos przy gryzieniu, łamaniu, 

kruszeniu czegośʼ (syn. trãtinti). — Drw. trãškanos f.pl. ʽropa oczna, ropa na powiekachʼ 

(znacz. etym. ʽto, co wytrysnęłoʼ (?), por. war. tráiškanos), trãškis bot. ʽjaskier, Ranunculusʼ, 

traškùs 1. ʽkruchy, łamliwy; wątłyʼ (SD «łomisty, łomny»), 2. ʽchrupiący, trzeszczącyʼ (⇒ 

traškùčiai m.pl. ʽsuche źdźbła, chrust; faworki; sucharki; obarzankiʼ, traškùtis ʽcienki lódʼ i 

ʽptak strzyżykʼ. Por. łot. trašķis ʽhuk, szumʼ. — Alternant trakš-C: trakščióti ʽz lekka 

trzeszczećʼ, trakšlỹs ʽptak kos, Turdus merulaʼ, nazwany tak od trzeszczącego brzmienia 

głosu, por. interi. tràkš, tràkšt (zob. Urbutis 1981, 45; paralele: čerkšlė ̃⇐ čerškė́ti; čežỹs ⇐ 

čežė́ti), trãkšmas ʽtrzaskʼ (SD «łomot»). — Przeniesienie trakš- do pozycji prewokalicznej: 

trakšė́ti, tràkši, -ė́jo ʽtrzeszczeć (o gałęziach), skwierczeć (o słoninie na patelni)ʼ, trakšaĩ 

m.pl. ʽzmieszane z plewami ziarno, wypadające spod młockarniʼ. — WSO trošk- < *trāšk-: 

troškimas SD «gruchot», troškis b.z.a. ʽpęknięcie, szczelina, np. w suchym drewnie, w 

lodzieʼ (LEW 1129 pisze tróškis), troškùtis ʽplacek upieczony w popieleʼ. War. triošk-: 

trioškė́ti, trióška, -ė́jo 1. ʽtrzeszczeć; mówić dużo, paplaćʼ, 2. ʽtrzaskać – o silnym mrozieʼ, 

trióškinti ʽłamać z trzaskiem (drzewa, gałęzie); jeść coś twardego, chrupać; druzgotać, 

miażdżyć, gruchotać; niszczyćʼ, refl. trióškintis ʽwałęsać się, pętać sięʼ. 

 trą̃šos, -ų̃ 4 p.a. f.pl. ʽgnój, nawóz, mierzwa; sztuczny nawózʼ (sg. trąšà ts.). SD 

<trußos> «gnoy», SD
1 «gnoiewisko» [ʽdół na nawózʼ], SD <trußa karwiu> «krowieniec, gnoy 

bydlęcy» — sb. postverbale na -ā- od trąšýti, trą́šyti ʽgnoić, nawozićʼ (warianty do trąšìnti). 

Formacja na SO trąš-y/in- jest interpretowana dwojako: 1° jako causativum względem intr. 

tręštù ʽpróchnieję, gnijęʼ (zob. trèšti), 2° jako iterativum względem tr. tręšiù ʽgnoję, 

nawożęʼ. Znacz. ʽgnój, nawózʼ wywodzi się z n.act. ʽgnojenie, nawożenieʼ. Paralele: grąžà 

⇐ grąžìnti; maldà ⇐ maldýti. Tradycyjne objaśnienie wywodzi trąšà, trą̃šos wprost od trę̃šti, 

zob. LEW 1121, ALEW 1118. — Z innym tematem: trąšìs, -ies f. 1. ʽgnój, nawózʼ, 2. ʽzdechłe 

zwierzę, padlinaʼ (Varna trą̃šį plėšo). Zob. też tráišai. — Drw. trąšà c. pogardl. ʽstary 

człowiekʼ, trąšùs a. trą̃šus ʽdobrze nawieziony, użyźniony, urodzajny (o glebie); bujnie 

rosnący (o zbożu), dorodny, tłusty (o niemowlęciu), przy kości (o dziewczynie)ʼ. Cps. 

trąšãvežis a. trąšavežỹs ʽczas wywożenia gnoju na polaʼ (syn. mėšlãvežis), war. trąšavežtìs, 

m. trą̃švežtis — Vb. denom. įsitrąšóti, -ju, -jau ʽzabrudzić się gnojem; oblepić się gnojemʼ, 

trąšúoti ʽnawozić, użyźniaćʼ. 

 tratė́ti, trãta, tratė́jo 1. ʽtrzeszczeć (o ścianach, lodzie, gałęziach), skrzypieć (o 

wrotach, łóżku), chrzęścić pod nogamiʼ, 2. ʽpękać wydając odgłos, trzaskać (o drewnie na 

silnym mrozie, w ogniu)ʼ, trãtantis spéigas ʽtrzaskający mrózʼ, 3. ʽgrzmieć (o burzy)ʼ, 4. 

ʽturkotać, dudnić (o toczącym się wozie)ʼ, 5. ʽrozbrzmiewać (o śpiewie)ʼ, 6. ʽcicho 

trzeszczeć, szeleścićʼ, 7. ʽdużo i szybko mówić, paplaćʼ (tratùs ʽgadatliwy, paplaʼ), įtratė́ti 

ʽwjechać z hałasemʼ, nutratė́ti a. sutratė́ti ʽzłamać się z trzaskiem; spłonąć z trzaskiem (o 

chałupie)ʼ — czasownik dźwiękonaśladowczy na -ė-, por. interi. tràt trach, o odgłosie 

łamania (syn. tràkšt, bràkšt), tratràkš, tràtu tràtais o wzmagającym się turkocie. Paralele: 

pokšė́ti i poškė́ti; trakšė́ti i traškė́ti, treškė́ti. — Z innymi sufiksami: traténti, trãtinti a. trãtyti. 
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 traukai b.z.a. pl.t.m. przest. ʽnaczyniaʼ (Miežinis) — zapoż. z łot. trauki ʽGefässeʼ, 

zob. Urbutis 2009, 279. 

 tráukyti, tráukau, tráukiau ʽciągnąć, ciągać, pociągać, wyciągać, wyrywać; targać, 

rwać, rozrywać, kurczyćʼ, patráukyti pečiaĩs ʽwzruszyć ramionamiʼ, traukau SD «targam», 

patraukau SD
1 «rostargam». Refl. tráukytis ʽkurczyć sięʼ. Jest to iteratyw, do którego kiedyś 

należało prs. tráukiu. Wokół tego praesens na -iu ukształtował się quasiprymarny pdg. 

tráukiau, tráukti ʽciągnąć, pociągać, przedłużać; narywać (o wrzodzie)ʼ. Paralela: spáusti 

obok starszego spáudyti. Brak form na SE *tri̯au̯k-. Akut wtórny, uogólniony z prs. na -sta-, 

trū́ksta (zob. trū́kti). Por. łot. tràukt, traũkt ʽuderzyć, spoliczkować; zerwać (liście, kwiat); 

spieszyć sięʼ. Transponat ie. *treu̯k-/*truk-. Zestawia się ze stisl. þrūga ʽgrozićʼ, szw. truga 

ʽprzymuszaćʼ, stwn. drucken ʽnaciskaćʼ itp., zob. IEW 1074, LEW 1130n. ALEW 1119 

odtwarza pie. *treu̯Hk- ʽgwałtownie poruszać, gewaltsam in Bewegung setzenʼ (aczkolwiek 

litewski akut nie wydaje się dostatecznym uzasadnieniem dla rekonstrukcji pwk. z 

laryngalną). — Cps. aptráukti ʽpokrywać, powlekać czym; okuwać (koło obręczą)ʼ, 

atatraukiu SD «odciągam co albo kogo; odrywam co; odwłoczę co» (syn. atvelku), ištraukiu 

SD «wyciągam, wymykam co, wyrywam, wyzuwam kogo z czego», nutráukti ʽprzerwać, 

zerwać; ściągnąć; zdjąć (część ubioru); ukradkiem zabrać, przywłaszczyć sobie; zrobić 

zdjęcieʼ, nutraukiu SD «ubliżam, umieyszam» (syn. numažinu), «umykam czego; urywam co 

uwiązanego; wytrącam sobie», patráukti ʽpociągnąć; udać się dokądś; przyciągnąć (uwagę)ʼ, 

pértraukti ʽprzerwać, przewlecʼ (por. stpr. pertraūki ʽzamknął, verschloßʼ, dosł. 

ʽprzeciągnąłʼ), užtraukiu SD «winduię co». Refl. atsitráukti ʽcofnąć się, (o wojsku) dokonać 

odwrotuʼ, traukiuosi SD «targam się na kogo». — Drw. ãptraukas ʽpokrycie futraʼ (⇒ 

ãptraukalas ts.), atótrauka ʽabstrakcjaʼ, núotrauka (zob.), núotraukos f.pl. ʽpakułyʼ, patraukà 

ʽpociąg do czegoś, skłonność; chęćʼ (⇒ patrauklùs ʽpociągający, ponętnyʼ), patraukas SD 

«pomek» [ʽrodzaj sieci do łowienia ptakówʼ, SPXVI], pértrauka ʽprzerwaʼ, pértraukas 

ʽrozwora, drąg łączący przednią i tylną część wozuʼ, sántrauka 1. ʽstreszczenieʼ, 2. gram. 

ʽpołączenie składnioweʼ, 3. gram. ʽkontrakcja, ściągnięcie, spłynięcie (dwu dźwięków w 

jeden)ʼ, susitráukėlis ʽktoś wychudły, wysuszonyʼ, sū́trauka c. ʽsłabeusz, chuchro; 

niedołęgaʼ, traukinỹs ʽpociąg; wóz ciągniony przez konie; ryby złowione jednym 

zarzuceniem sieciʼ, traukulỹs ʽskurcz mięśni, spazmʼ (syn. mėšlùngis). — Neoosn. traukt- 

(⇐ tráuktas): atitrauktìnis 1. ʽabstrakcyjnyʼ, 2. gram. ʽrecesywny – o cofającym się 

akcencieʼ (por. atvestìnis ⇐ àtvestas), pértrauktas a. pértrauktis ʽrozwora wozuʼ (zob. wyżej 

pértraukas), trauktìnė ʽnalewkaʼ, trauktuvė SD «winda» (por. virtùvė ⇐ vìrtas). — 

Deverbativa z innymi sufiksami: patraukė́ti ʽściągnąć nieco, zacisnąć (sznur); popracować 

trochę grabiami; pomleć nieco na żarnachʼ, tráukčioti ʽciągnąć po trochuʼ, traukinė́ti ʽciągaćʼ 

(atsitraukinėju SD
1 «ociągam się»), traukìnti ʽbrać przemocą, wyrywać; parzyć wrzątkiem 

(buraki, grzyby, mięso); zwarzyć mleko; oszukiwaćʼ (patraukìnti árklį ʽzgonić, zmęczyć, 

koniaʼ), tráukstyti ʽściągnąwszy ze sznura zabierać, kraść bieliznęʼ, tráuktelėti ʽpociągnąć; 

postąpić, zrobić krok; zaciągnąć się (dymem z papierosa)ʼ. — Neoos, trauk̓ - (⇐ tráukiau): 

tráukioti ʽwyciągać (nici z kłębka, gwoździe)ʼ. Por. rausióti ob. rausýti. — SZ truk-: trùkti 

(zob.). — WSZ trūk-: trū́kti (zob.). 

 traupùs, -ì 4 p.a. gw. ʽkruchy, łamliwyʼ, drw. traupiẽnė bot. ʽwieczornik żałobny, 

Hesperis tristisʼ. Opisowo biorąc, jest to formacja na SO traup- ⇐ trup-, por. trùpti ʽkruszeć, 

kruszyć sięʼ (zob. Leskien 1891, 259, LEW 1133). Jednakże pod względem historycznym 

rzecz ma się inaczej. Taki przymiotnik jak lankùs ʽgiętki, gibkiʼ utworzono z pewnością od 

lankýti ʽzginać, naginaćʼ, causativum na SO lank- ⇐ link- od intr. liñkti ʽgiąć się, zginać się, 

chylić sięʼ. Etymologicznym znaczeniem lankùs było pewnie ʽdający się zginaćʼ. W świetle 

tej paraleli traupùs (znacz. etym. ʽdający się kruszyćʼ) może być postwerbalnym 

przymiotnikiem od *traupyti ʽkruszyćʼ, co było caus. na SO traup- ⇐ trup- do intr. trùpti 
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ʽkruszyć sięʼ. Potwierdzeniem tego tłumaczenia jest gwarowa forma łot. draûpît2 ʽkruszyć, 

drobićʼ, ponieważ nic nie sprzeciwia się jej wywodowi z *traupīt drogą sonoryzacji *tr- > dr- 

(zob. paralele na łot. dr- s.v. trùpti). — Z uwagi na taki refleks jak ros. gw. trupítь, trupljú 

ʽkruszyć, drobićʼ (por. Būga, RR I, 489), kusząca jest hipoteza causativum pbsł. *trau̯p-ī-. 

Derywatem od niego może być rzeczownik psł. *trupŭ ʽto, co ulega rozkładowiʼ < pbsł. 

*trau̯p-a-, por. rcs. trupŭ 1. ʽpień drzewa, kłodaʼ, 2. ʽpobojowisko, martwe ciałaʼ, scs. trupŭ 

ʽciało zmarłego człowieka; ciało padłego zwierzęcia, padlina, ścierwoʼ (trupije n. 

ʽθνησιμαῖα, trupyʼ), sch. trȗp ʽtułów człowieka lub zwierzęcia; pień drzewaʼ, słń. trȗp ʽkłoda 

drewna, blok skalny; kadłub okrętu; tułów, ciało, zwłokiʼ, ros. trup ʽzwłoki; padlinaʼ, czes. 

trup ʽtułów; główna część czegośʼ, pol. trup ʽciało zmarłego, zwłokiʼ (gw. ʽtrup zwierzęcy, 

padlina, ścierwoʼ), kasz. trupa ʽkawał drewna spróchniałego; kłoda w bagnieʼ. Por. BSW 

326n., REW III, 143n., Boryś 645. Od tego denominativa, np. pol. przest. trupać ʽtrudzić, 

męczyć, niepokoić, trapićʼ (ros. gw. utrúpatь medvedja ʽzabić niedźwiedziaʼ), pol. przest. 

trupieć ʽstawać się trupem; zamierać, martwieć, drętwieć, cierpnąć, truchleć (ze strachu)ʼ. 

 traũšti, traũšta (*trauš-sta), traũšo gw. ʽkruszyć się, załamywać się – o wierzchołkach 

traw w czasie upałuʼ (Dursta žolė par karščius ant kalvų, t.y. traũšta, lūžta (JU ʽW czasie 

upałów kruszy się trawa rosnąca na pagórkachʼ). War. triaũšti: aptriaũšti ʽosłabnąćʼ, 

nutriaũšti ʽwypadać – o włosachʼ. Formacja na st. pełnym tr(i)auš, dotworzonym do SZ 

tr(i)uš, jaki widać w tr(i)ušė́ti ʽwypadać – o włosach; próchnieć, gnić, butwiećʼ i triùšti (zob. 

trùšti). Zob. też tr(i)aũšiai s.v. trùšis. — Drw. traušùs ʽkruchy, łamliwyʼ, trauškùs ts. Por. łot. 

tràuss2, tràusls a. traušs ʽłamliwy, łomki, kruchyʼ, traušs ʽo koniu: płochliwyʼ. — Pokrewny 

materiał słowiański obejmuje z jednej strony psł. *truxŭ/*truxa, por. strus. truxŭ ʽstary, 

spróchniały, zbutwiały; smutny, mrocznyʼ, czes. przest. trouch ʽcoś spróchniałegoʼ, ros. truxá 

ʽokruchy, paprochy (siana, słomy); próchno; śmieciʼ, ukr. pótrux ʽsiano, słomaʼ, truxá 

ʽokruchy, paprochyʼ, z drugiej strony psł. *trux-lŭ, por. ros. trúxlyj ʽzbutwiały, zmurszały, 

spróchniały, przegniłyʼ, stpol. truchły ʽsmutny, przygnębiony; osłabiony, bez siłʼ, pol. przest. 

truchło ʽzwłoki; próchnoʼ. Zob. Būga, RR II, 632, REW III, 145, LEW 1114, Boryś 643 (s.v. 

truchleć). 

 trẽčia adv. 1. ʽpo trzecie; trzecie, rzecz trzeciaʼ (por. Trečia yra didis ansai ženklas, 

jog... DP 1822 ʽTrzecie jest wielkie ono cudo, że...ʼ. Trečia, ką skelia avys piemenimus 

saviemus, idant pažintų piemenį sava ir klausytų balso jo DP 20942 ʽTrzecia powinność owiec 

jest, aby znały pasterza swojego i słuchały głosu jegoʼ), 2. trẽčia tíek ʽtrzy razy tyleʼ. 

Skostniała forma rodzaju nijakiego do ordinale m. trẽčias, f. trečià. 

 trẽčias, -ià 4 p.a. ʽtrzeciʼ < *treti̯as — liczebnik porządkowy do trỹs ʽtrzyʼ. Żm. trèts, 

XVI w. tretes straipstis MŽ 218 ʽtrzeci artykuł (wiary)ʼ < *treti̯es ze zmiany *treti̯as. 

Odpowiedniki bsł.: łot. trešs oraz scs. tretii, tretĭjĭ (sch. trȅćȋ, ros. trétij, czes. třetí, pol. 

trzeci). Z pbsł. *treti̯a-, które powstało ze starszego *trei̯-ta- na skutek metatezy i̯. Chodzi 

tutaj o derywat na *-to- od neoosn. *trei̯-, która została wyabstrahowana z cardinale pbsł. i 

pie. *trei̯-es ʽtrzyʼ (por. lit. trej-V w trejì ʽtroje, trójkaʼ i lit. trei-C w treĩnas ʽtrzecia część 

czegośʼ). Dotąd zamiast pbsł. *trei̯-ta- postulowano praformę *tret-i̯a-, por. BSW 328, REW 

III, 137, LEW 1114, Stang 1966, 282, Zinkevičius 1981, § 506, Blažek 1999, 192. Jest to o 

tyle niezadowalające, że ani *tret- jako osnowa, ani *-i̯a- jako formant nie znajdują paralel w 

obrębie bałtyckich lub innojęzycznych ordinaliów, zob. EIEC 400 (gdzie zresztą brak 

rekonstrukcji dla pbsł. ordinale). W ALEW 1120 mówi się o ʽbazie *tre-ʼ, rzekomo 

pochodzącej z reanalizy form *trei̯-o- (lit. trejì) lub *trei̯es (lit. trỹs). Do tego *tre- miał 

przystąpić suf. *-t(i)i̯o-. — Jeszcze inne objaśnienie wysuwa Derksen 2008, 497. Zakłada on, 

że pbsł. formą na ʽtrzeciʼ było najpierw *tirti̯os z pie. *tṛ-t-i̯os; miało ono zostać zluzowane 

przez neologizm *treti̯os, który został w swej sylabie początkowej upodobniony do cardinale 
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*trei̯es. Trudność stanowi przyjęty przez autora prototyp pie. *tṛ-t-, ponieważ 

wywnioskowano go z dwóch problematycznych refleksów, mianowicie wed. tṛtī́ya- ʽtrzeciʼ i 

stpr. tīrts, tirts, tirtis ts. Gdy chodzi o formę wedycką, to może ona mieć wtórne tṛ- na 

miejscu *tri-, por. aw. θritiia- ʽtrzeciʼ (Szemerényi 1960, 82, 92; przeciw temu 

nieprzekonująco EWAIA I, 680n.). Z kolei stpr. tirts (f. tirti) jest najprawdopodobniej formą 

wtórną na miejscu *trits, zmienionego przez metatezę r jak w stpr. sen dirbinsnan ʽz 

drżeniem, mit zitternʼ < *dribin- (*drib- to SZ do dreb-, por. lit. drebė́ti ʽdrżećʼ); por. jeszcze 

kragis EV ʽwojsko, Heerʼ z *karjis (por. stlit. kãrias ʽwojskoʼ)674. Wolno przypuszczać, że 

jęz. staropruski w odróżnieniu od litewsko-łotewskiego rozporządzał ordinale *tritas < pie. 

*tri-to- ʽtrzeciʼ; chodzi tu o formę porównywalną z gr. τρίτος, alb. tritë, toch. B trite, toch. A, 

B trit ts. i wed. tritá- m. imię bóstwa (znacz. etym. ʽtrzeciʼ, zob. EWAIA I, 681). — Forma 

pierwiastkowa *tri- pochodzi bądź z I członu złożeń (por. gr. τρι-έτης ʽtrwający trzy lataʼ, 

τρι-ήρης ʽokręt o trzech rzędach wiosełʼ), bądź z przypadków słabych paradygmatu ʽtrzyʼ, 

por. np. loc.pl. *tri-su ʽw trzechʼ (wed. triṣú, lit. przest. trisù, scs. trĭxŭ, gr. τρισί). Łac. 

tertius i umbr. tertim (acc.sg.) kontynuują *trit-ii̯o-, czyli derywat od neoosn. *trit-, 

wyabstrahowanej z ordinale *tritos (por. Weiss 2009, 374, Meiser 1998, 174). — Drw. 

trečiaĩp adv. ʽw trzeci sposóbʼ (Vienur vienaip, kitur kitaip, trečiur ̃trečiaĩp kalba, dirba ʽW 

jednym miejscu tak, w drugim siak, w trzecim miejscu w trzeci sposób mówią, robiąʼ), 

trečiõkas ʽuczeń trzeciej klasy, trzecioklasistaʼ, trečiur ̃ adv. ʽw trzecim miejscu, w trzecie 

miejsceʼ, trečių̃jų teĩsmas ʽsąd rozjemczy, polubownyʼ. Cps. trečiãdalis a. trẽčdalis ʽtrzecia 

częśćʼ (por. dalìs), trẽčiądien adv. ʽtrzeciego dnia, na trzeci dzieńʼ – kontrahowana forma 

acc. temporis trẽčią diẽną, trečiãdienis ʽśrodaʼ (dosł. ʽtrzeci dzieńʼ, por. dienà), trečiaeĩlis 

ʽtrzeci z kolei; z trzeciego pokolenia (krewny); trzeciego gatunku (kasza); trzeciorzędny, 

nieistotnyʼ (por. eilė;̃ ciekawy jest war. trečiáilis, gdzie akutowany dyftong ái wskazuje na 

kontrahowanie ã-ai w *trečiã-ailis, to z kolei z asymilacji barw samogłoskowych a-ei > a-

ai), trečiãlakai m.pl. ʽziarno najgorszego gatunkuʼ (por. lak-), trečialiekas przest. ʽtrzynastyʼ 

– ze zrostu trẽčias liẽkas (zob. lìkti), trečiarū̃šis ʽtrzeciego gatunku, trzeciorzędnyʼ (por. 

rū́šis), trečiamẽtis ʽw wieku trzech lat, trzyletniʼ (por. mẽtai), trẽčiąsyk adv. ʽpo raz trzeciʼ 

(por. sỹkis). 

 trečiõkas 2 p.a. przest., gw. 1. ʽdawna moneta srebrna o wartości trzech groszyʼ, 2. 

ʽtrzecia część włókiʼ, 3. ʽtrzecia część zebranego zbożaʼ, 4. ʽzwierzę mające trzy lataʼ, 5. 

ʽtrzeci koń, zaprzężony na przyprzążkęʼ — zapożyczenie albo kalka z pol. przest. trzeciak 

(wszystkie wymienione tu użycia litewskie mają polskie odpowiedniki, zob. SW VII, 145). 

Segment pierwiastkowy dostosowany do liczebnika trẽčias ʽtrzeciʼ; akcentuacja sufiksalna 

jak w rodzimych wyrazach na -õkas. Zob. też POLŽ 172. LEW 1115 niesłusznie uznał 

trečiõkas za intralitewski drw. od trẽčias. 

 treigỹs, -ė ̃4 p.a., treĩgis, -ė 2 p.a. ʽtrzyletnie zwierzę domowe: koń, krowa, owcaʼ (por. 

Dveigỹs treĩgį móko ʽDwulatek poucza trzylatkaʼ), 2. gw. ʽpotrójny owoc, np. orzechʼ, 3. gw. 

ʽktoś skazany na trzy lata katorgiʼ — prawdopodobnie wywodzi się fonetycznie z *treikys, 

przez perseweracyjne udźwięcznienie obstruentu (i̯k > i̯g). Formacja z suf. -kys od osnowy 

trej- jak np. w trejì mẽtai ʽtrzy lataʼ. Por. vienérgis, trejérgis, ketvérgis (pierwotny suf. -kis). 

Co do sonoryzacji w pozycji po i̯ por. kraĩkas > kraĩgas; *svaikus > svaigùs. Por. też lk > lg 

w mainélga, vertélga. Inaczej BSW 328 i LEW 1115, gdzie treigỹs identyfikuje się z psł. 

*tridzĭ, zrekonstruowanym na podstawie jednostronnego świadectwa rcs. trizĭ ʽtrzy lata 

mającyʼ (BSW, l.c.: pbsł. *trei̯ga- ʽdreijährigʼ). — Por. jeszcze treigė ̃1. ʽtrójka, cyfra 3ʼ, 2. 

 
674 Inna ewentualność to prutenizacja zapożyczenia śrwn. dirte ʽtrzeciʼ, pochodzącego z metatezy w drite 

(dritte), por. Weinhold 1967, § 338. Jeszcze inaczej Petit 2010, 15, który wywodzi stpr. tīrts z *tṛt-, ale nie 

dostarcza uzasadnienia dla st. zanikowego postulowanej praformy.  
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ʽtrójka, ocena szkolna oznaczona cyfrą 3ʼ. Osobno zob. triergis. 

 treiliúoti, treiliúoju, treiliavaũ, war. treilioti gw. ʽciągnąć tratwę a. łódź na linie pod 

prąd, holowaćʼ — zapoż. z prus.-niem. treilen ʽciągnąć statek na linieʼ, por. nwn. treideln 

(GL 143). Wtórny dyftong ie pokazuje trieliuoti DP (zob. PAŽ 494); i̯el z metatezy i̯ w ei̯l. — 

War. treliúoti (Treliúoti yra botą, baidoką traukti, stumti su prysais JU) ⇐ pol. przest. 

trelować «ciągnąć (holować) statek po trelu, tj. ścieżce, i trelą, t.j. liną, z niemieckiego» 

(Brückner 575).  

 treĩnas 4 p.a. gw. ʽtrzecia część czego; trzecia część włókiʼ — analiza trei-nas, drw. od 

neoosn. trei̯- wyabstrahowanej z liczebnika trejì, trẽjos (zob.). — Drw. treinaĩ adv. ʽtrojakoʼ, 

treinaĩs adv. ʽwe trzechʼ, treineĩtis ʽtrójkątʼ (⇒ treineĩtiškas ʽtrójkątnyʼ), treinỹs 1. ʽtrzy 

rzeczy tworzące pewną całość, trójcaʼ, 2. bot. ʽturzyca prosowata, Carex paniceaʼ, 3. bot. ʽsit 

ściśniony, Juncus compressusʼ, treinùs ʽpotrójnyʼ. Por. łot. treinis ʽtrzecia część jako 

jednostka miary, Drittel, eine Maßeinheitʼ. Vb. denom. treĩnyti, -iju, -ijau ʽpo raz trzeci orać 

lub bronowaćʼ (war. ze zmianą ei > ai: traĩnyti), por. syn. trejóti s.v. trejì. 

 treinijà 2 p.a., gen.sg. treinìjos gw. ʽrozwora, kawał mocnego drzewa długości ok. 2 

metrów, rozpiłowany do połowy swej długości i rozchylony w kształcie wideł, łączy tylną oś 

wozu z osią przedniąʼ (por. Treinijà – ratų pasturgalis, dvišakumotai parskeltas ʽ«Treinija» 

to tylna, rozwidlona część wozuʼ). Zmienione z trainijà ts. Formacja z suf. -ija zastąpiła 

trainià 2 p.a. Była to fonetyczna transpozycja zapożyczenia stbłr. trojnja, por. błr. trajnjá, -í 

ʽrozworaʼ (ros. trójnja, pol. trójnia). Z obocznym sufiksem: treinė,̃ trainė.̃ Zmiana trainijà > 

treinijà mogła nastąpić pod wpływem rodzimego wyrazu treĩnas (zob.). War. m. treinìjas, 

trainìjas; z innymi sufiksami: trainiejà, trainìlas, trainỹlas, trainỹkas a. traĩnykas. Por. LEW 

1115. Zob. też germanizm lémbonas. — Zapoż. litewskie w pol. gw. trejniła ⇐ trainìlas 

(por. Zdancewicz 350; tu wskazanie na trainỹs jako rzekomą formę źródłową). — Drw. 

treinìnis a. treinìnė ʽrozworaʼ. Drw. wsteczne: treinė ̃ a. treĩnė, treinỹs a. trainỹs ʽrozworaʼ, 

łot. treĩnis ts. (por. atãsija ⇒ atãsas; skõmija ⇒ skõmas). 

 trẽja adv. ʽtrzy razyʼ: trẽja tíek adv. ʽtrzy razy tyleʼ, trẽja penkì yrà penkiólika ʽtrzy 

razy pięć jest piętnaścieʼ. Opisowo: przysłówek na -a urobiony od liczebnika zbiorowego 

trejì (zob.). Historycznie: trẽja jest formą rodzaju nijakiego, która kiedyś współistniała z m. 

trejì i f. trẽjos.  

 trejánka 1 p.a. gw. ʽwódka wypalona z miodem i masłem, czasem zaprawiona 

korzeniamiʼ — ze zmiany *trajánka, co zapożyczone z pol. trojanka ʽwódka wyprażona w 

piecu z miodem, do której dodano korzeni «z siedmiu szuflad», podawana jako lekarstwoʼ 

(por. SGP V, 421, SW VII, 113). Zmiana wokalizmu na skutek adideacji do liczebnika trejì, 

trẽjos ʽtrojeʼ. War. trejánkė, trejankìnė. Litewska nazwa odpowiedniego napoju (lekarstwa) 

brzmi trẽjos devýnerios, dosł. ʽtroje dziewięcioroʼ, czyli 3 x 9 = 27 ziół. Por. POLŽ 172n. 

Zob. też trainykas. 

 trejì, f. trẽjos 4 p.a. ʽtroje, trójkaʼ — formacja kolektywna, utworzona od osnowy pie. 

*trei̯-, tkwiącej m.in. w liczebniku trỹs ʽtrzyʼ (pbsł. *trii̯is, to z pie. *trei̯es). NB. Zaskakująca 

samogłoska o w odpowiedniku psł. *trojĭ ʽtrojakiʼ (ros. tróji, tróje) nie polega na apofonii, 

lecz na analogicznym wyrównaniu do formy *dvojĭ ʽdwojaki, podwójnyʼ (zob. SBS I, 63). — 

Drw. trejerì, f. trẽjerios coll. ʽtrojeʼ (Trejeriais ratais nuvažiavo ʽPojechali w trzy wozyʼ), 

war. trejelì, f. trẽjelios. Zob. też triergis. — Coll. trẽjetas ʽtroje, trzy, trójkaʼ (Jų̃ bùvo 

trẽjetas ʽIch było trzech/trojeʼ) < *trej-atas (por. suf. -at- w łot. trijatā ʽwe trojeʼ, četratā ʽwe 

czworoʼ, jak również w lit. vienatìs ʽsamotnośćʼ). — Kontrahowany war. żmudzki brzmi 

tréitas (trêts) ʽtroje, trójkaʼ, przy czym akut tłumaczy się wzdłużeniem zastępczym po 

synkopowaniu sufiksalnej samogłoski, podobnie jak w dvéitas (zob. Zinkevičius 1981, § 
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511). Forma gwarowa trẽtas (Pieno yra – trẽtas karvių ʽMleka jest [dość] – [są] trzy krowyʼ. 

Pakinkėm trẽtą arklių ʽZaprzęgliśmy trójkę koniʼ) oddaje brzmienie /tr̓ atas/, wynikłe z 

kontrahowania formy trẽjetas. Por. dvetas ʽdwojeʼ s.v. dvejì. — Od neoosn. trejet- urobiono 

trejetùkas ʽtrójka (ocena szkolna)ʼ, z kolei od neoosn. trejetuk-: trejetùkininkas ʽuczeń 

trójkowyʼ. — Inne: trejaĩp ʽna trzy sposobyʼ, trejýbė a. trejỹbė ʽtrójca, Trójca świętaʼ (por. 

traĩcė), trejópas ʽtrojaki, troisty, potrójnyʼ (w SD trejopas stoi obok trejokias, SD
1 trejakas ⇐ 

pol. trojaki; por. dvejókas). — Vb. denom. trejóti, -ju, -jau ʽorać lub bronować po raz trzeciʼ, 

war. trejúoti (zob. też treĩnyti). 

 trėk̃šti, treškiù (war. trėškiù), trėškiaũ 1. ʽcisnąć, ściskać, zgniatać, SD «tłoczę»ʼ, 2. 

ʽtłoczyć tak, że tryska sok, zgniatać pod prasą, wyciskać sokʼ, 3. ʽrozgniatać stopą, np. 

robakaʼ, 4. ʽwytrzeszczać oczyʼ. War. trė́kšti, -iu, -iau. Cps. įtrėk̃šti ʽwtrysnąć do środka (np. 

lek do nosa, oka, ucha); dodać do potrawy (nieco mleka, śmietany)ʼ, ižtreškiu SD 

«wytłaczam co» (syn. išspaudžiu), patrėk̃šti ʽnieco ścisnąć, wysączyć; podoić (krowę, która 

nie daje już dość mleka)ʼ, sutrėk̃šti ʽzmiażdżyć (rękę, nogę); rozdrobić, utrzeć w 

moździerzuʼ, DP ʽudławićʼ. Z innymi sufiksami: trė́kštelėti ʽnieco przycisnąć, zgnieść; wypić 

nieco wódkiʼ, trė́kšterti ʽtrzasnąć (drzwiami), uderzyć (o piorunie)ʼ, też w złorzeczeniu: Kad 

tu trė́kštertum! ʽObyś pękł!ʼ. Antewokaliczne trekš-: trekšė́ti, -i, -ė́jo ʽtrzeszczeć – o desce 

podłogi, o krześle, łóżkuʼ, trekšénti ʽrozgryzać orzechy (o wiewiórce)ʼ. Wszystko to są 

czasowniki utworzone od interi. trèkš, trèkšt, trė́kšt, opisujących odgłosy pękania 

(trzeszczenie, trzask), łamania, tarcia i rozrywania się. Paralele: treškė́ti ⇐ trèšk; traškė́ti ⇐ 

tràkšt, trákšt; traiškė́ti ⇐ trìkšti. ALEW 1121 ignoruje lit. derywację od wykrzyknika i 

odtwarza dla trešk-V/trėkš-C pwk. pie. *tresḱ- ʽwyciskać, wybijać, ausquetschen, 

herausschlagenʼ (podobnie już LIV
2 651, choć ze znakiem zapytania). Jedynym oparciem 

porównawczym dla tej rekonstrukcji ma być goc. þriskan ʽmłócićʼ, stwn. dreskan ʽwybijać, 

młócićʼ. ALEW idzie zresztą krok dalej i stwierdza, że *tresḱ- jest neopierwiastkiem, 

powstałym z metanalizy formy prs. o suf. *-sḱe/o-. Jak to prs. miałoby wyglądać, słownik nie 

podaje; z przytoczonego comparandum w postaci lit. trėk̃ti ʽpsuć; trwonićʼ (prs. trekiù) 

wolno wnosić, że chodzi tu o jakieś pie. *trek-sḱe/o-. Wynikające z takiej struktury problemy 

fonetyczne pozostawiono w ALEW bez komentarza. — Drw. trėkštas SD «tłoczony», 

trėkštuvė ̃ ʽto, czym się tłoczy płyn, szprycaʼ, stlit. też ʽprasa do tłoczenia winogronʼ BRB 

(syn. zobajus, zob. PAŽ 493). 

 trėk̃ti, trekiù, trėkiaũ 1. ʽpsuć, zużywać bez korzyści, marnować materiał (o 

nieumiejętnej robocie); rozchlapywać żarcie (o świni)ʼ, 2. ʽtrwonić pieniądze, majątekʼ, 3. 

ʽbrudzić, zanieczyszczać, kalać gniazdo (o ptaku)ʼ, aptrėk̃ti ʽpogryźć – o psie napadającym 

bydło, świnieʼ, ištrėk̃ti ʽwybić, pozabijać (żołnierzy na wojnie); roztrwonićʼ, DP ʽrozpraszaćʼ, 

sutrėk̃ti ʽzmarnować, roztrwonićʼ. Refl. apsitrėk̃ti ʽstracić reputację (o dziewczynie)ʼ, 

nusitrėk̃ti ʽumrzeć, zdechnąćʼ, susitrėk̃ti ʽzepsuć się – o pogodzieʼ. Pwk. trek- tworzy szereg 

apofoniczny ze SO trak-, SZ trik- oraz WSE trėk-, ale nie ma wyraźnych nawiązań ie., por. 

LEW 1116, ALEW 1121. Por. jeszcze osnowę infigowaną s.v. treñkti. — WSE trėk-: prt. 

trėkiaũ. — SZ trik-: trìkti ʽrozstrajać sięʼ (zob. s.v.; tam też o nowym SO traik- i nowym SE 

treik-). — SO trak-: trãkas (zob.), traknùs 1. ʽzmięty, starty, połamany (o słomie)ʼ, 2. 

ʽwysoki; mocny, tęgi – o człowieku, o koniuʼ (por. łot. tre̦kns ʽtuczny, tłusty; tęgi, mocnyʼ), 

traknaĩ m.pl. ʽzmięta słoma na ściółkę; słoma owsiana a. jęczmiennaʼ, trakniaĩ m.pl. 1. 

ʽnieprosta słomaʼ, 2. ʽprosta słoma na strzechęʼ (war. trãknės, pãtraknės), 3. ʽsiano 

rozdrobnione przez myszyʼ, 3. ʽułamki torfuʼ, 4. ʽbarszczʼ. 

 trem̃pelis, -io 1 p.a., trémpelis 1 p.a. gw. ʽpółpiętro wzniesione na słupach pod dachem 

stodołyʼ (Ano staldas pabudavotas yr su trémpeliu, gali prydėti daug šieno ʽJego stodołę 

zbudowano z «trempelis», więc może pomieścić dużo sianaʼ) — zapoż. z prus.-niem. trempel 
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ʽdas halbe Stockwerk eines Hausesʼ (zob. GL 143). Zob. też artýkė. 

 trem̃pti, trempiù, trempiaũ 1. ʽdeptać, tupać; uderzać kopytem o ziemięʼ, 2. ʽo 

krowach, koniach: zadeptywać, tratować zboże, łąkęʼ, 3. przen. ʽciężko pracować, harowaćʼ 

(Trem̃pėm kaip jaučiai ʽHarowaliśmy jak wołyʼ), 4. ʽdepcząc zabrudzić, nanieść błota do 

izbyʼ, 5. przen. ʽciemiężyć, uciskaćʼ, 6. przen. ʽpogardzać, lekceważyć, poniżaćʼ, pratrem̃pti 

ʽwydeptać ścieżkę (w śniegu)ʼ, refl. išsitrem̃pti ʽwynieść się, wyprowadzić sięʼ. Z 

pochodzenia jest tremp- neopierwiastkiem wyabstrahowanym z formy prs. infig. *trempu do 

trep-, zob. trepénti ʽdreptaćʼ. Paralele: kemp- (s.v. kèpti), stemb- (s.v. stèbti), vemp- (s.v. 

vèpti). Obocznikiem pwk. tremp- jest dremb-, por. drem̃bti m.in. ʽrozdeptywać, tratowaćʼ 

(zob.). — Zapoż. litewskie w pol. gw. trempnąć ʽtupnąć nogą ze złościąʼ (Zdancewicz 350). 

— Drw. tremplénti ʽdeptać, tratowaćʼ, tremplióti ts., trempsė́ti ts. Nomina: trem̃pas ʽłąka, 

pastwiskoʼ (znacz. etym. ʽmiejsce stratowaneʼ; n.m. Trempìniai), trempìmas ʽtupot nógʼ. — 

SZ trimp-: trim̃pti, trimpiù, trimpiaũ ʽposuwać się o kiju (o starcu), chodzić pomału, suwać 

sięʼ (war. strim̃pti), trìmpti ʽtańczyć z przytupamiʼ, nusitrìmpti ʽzmęczyć się 

przytupywaniemʼ, trìmpterėti ʽpotknąć sięʼ; interi. trim̃p o tańcu z przytupami (Šoka tokius 

tancius – trim̃p trim̃p trim̃p ʽTańczą takie tańce – «trimp trimp trimp»ʼ). Podstawą pdg. 

trim̃pti, -iù było prs. infigowane *trimpu od trip- ⇐ trep- (paralele: brid- ⇐ bred-; grib- ⇐ 

greb-; krit- ⇐ kret-). — SO tramp-: trámpa, trampà lub tram̃pas ʽmiejsce wydeptane, 

stratowane przez zwierzęta; koleina wygnieciona płozami sańʼ (syn. trãpas, trapà). Vb. 

denom.: sutram̃paliuoti ʽwygnieść, zdeptać, stratowaćʼ (syn. drambãlyti), sutrampãsyti ts. 

(syn. drapãsyti). 

 trem̃ti, tremiù (zam. *tremù, por. stłot. tremu), trėmiaũ 1. ʽodganiać od siebie, 

odpędzaćʼ, 2. ʽwypędzać, wysiedlać; wysyłać w odległe strony, na zesłanieʼ, 3. ʽdeptać, 

niszczyć, niweczyćʼ, 4. ʽnie pozwalać, zabraniaćʼ, 5. stlit. ʽgardzićʼ (Netremkim nuog savęs 

tokia daikta PK 1867 ʽNie gardźmyż tak upominkiem zacnymʼ). Pdg. gw. trémti, tremiù, 

trė́miau. Cps. atatremti DP ʽodegnać, odpędzić, odprawić, odrzucić, oddalić, odpłoszyćʼ, 

atatremiu SD
1 «odżeniam» (syn. atvarinėju), ištrem̃ti ʽwygnać, wypędzićʼ, SD «wyganiam» 

(syn. išvarau), nutrem̃ti ʽzesłać (do odległego kraju, na Syberię)ʼ, DP ʽoddalić (chorobę)ʼ, 

patremti DP ʽodpędzićʼ, pritremti DP ʽprzymusićʼ, refl. prasitrem̃ti ʽprzestraszywszy się 

zaniechać kradzieży, spłoszyć sięʼ, susitrem̃ti ʽpowstrzymać się (np. od picia wódki)ʼ, stlit. 

ʽprzestraszyć sięʼ. Odpowiednik łot. tremt, tremju (stłot. tremu), tremu ʽtupać, odpędzaćʼ 

(LEGR 594). Znacz. etym. ʽwprawiać w drżenie, budzić strach, płoszyć (zwierzęta, ptaki)ʼ. 

Należy do pie. *trem- ʽdrżeć, trząść się ze strachuʼ (LEW 1117, LIV
2 648, ALEW 1121), gr. 

τρέμω ʽdrżeć, trząść się, drżeć z lęku, z obawyʼ, łac. tremō, -ere ʽdrżeć, bać sięʼ, alb. tremb 

ʽprzestrasza, wypędzaʼ, toch. A trämäṣ ʽjest zły, podniecony, drżyʼ, SO gr. τρομέω ʽtrząść 

się, drżeć; bać się czegoś, drżeć przed kimś, lękać się kogośʼ, τρόμος m. ʽdrżenie (ze strachu, 

z zimna), dreszczeʼ, τρομός ʽdrżący, chwiejny, niepewnyʼ. — Drw. tremdinė́ti: attremdinė́ti 

DP ʽodganiaćʼ, ištremdinė́ti ʽwyrzucać, wyganiać, treménti ʽniepokoićʼ, war. s-mobile: 

streménti ʽbudzić strach, płoszyćʼ. Nomina: tremtìs, -iẽs f. ʽwygnanie, zesłanieʼ, patremtójas 

DP ʽwzgardzicielʼ (por. klaustojas ⇐ kláusti). — Neoosn. tremt- (ištrem̃tas ʽwypędzonyʼ): 

tremtinỹs ʽwygnaniec, zesłaniecʼ, n.m. Tremtìniai 2x. — WSE trėm-: ištrėmimas DP 

ʽwygnanieʼ, SD «wygnanie skądkolwiek» (por. iššaukimas «wygnanie z oyczyzny»), 

patrėmìmas ʽodtrącenieʼ, DP ʽwzgardaʼ. — SZ trim-: trìmti (zob.). — SO tram-: trámdyti 

(zob.), tramìnti (zob.). Nomina: trãmas, -à adi. ʽniespokojny, błąkający sięʼ (o budowie 

przypominającej gr. τρομός, zob. wyżej), ⇒ vb. denom. tramáuti ʽwprawiać w drżenie, 

poruszać czymʼ (Ans su kartimis tramáuna žoles, t.y. baido žuvis, kad eitų į tinklą JU ʽOn 

żerdzią porusza zarośla, tj. płoszy ryby tak, aby weszły do sieciʼ); tramùs 1. ʽbudzący strach, 

przejmujący lękiemʼ (tramù adv. ʽstrasznieʼ), 2. ʽopanowany, kto potrafi stłumić wzburzenie, 

pokusęʼ. Tu pewnie też ištramùs ʽszybki, gorliwy (w pracy); wspierający ubogiegoʼ. Por. łot. 
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tramîgs a. tramjš ʽpłochliwy, pierzchliwy, bojaźliwyʼ, przest. trams zirgs ʽpłochliwy końʼ, 

gw. tramiķis ts.  

 trendė́ti, trendė́ja (war. trénda, tréndžia), trendė́jo gw. 1. ʽo drzewie: być toczonym 

przez robaki, próchnieć; butwiećʼ, 2. ʽo serze: pleśnieć, gliwiećʼ — dublet bliskoznacznego 

czas. trenė́ti (zob.). Analiza: trend-ė-, dur. od neopwk. trend- ⇐ prs. *tren-da. Z kolei tren- 

to neoapofoniczny SP/SE do trin-, przy czym akut trénda nasuwa myśl o związku z trìntis 

ʽścierać się, wycierać sięʼ < *trīn-C (z tymże pierwiastkiem są związane nazwy ʽkornikaʼ, 

mianowicie trynėlė,̃ trynė ̃ i trainėlė,̃ trainė)̃. — Całkiem inaczej LIV
2 631, który umieścił 

trendė́ti razem z wed. tṛṇátti s.v. *terd-/tṛd- ʽdurchbohren, spaltenʼ, oznaczywszy trend- jako 

neopierwiastek wyabstrahowany z prs. infigowanego pie. *tre-n-d-e/o-. Słownik nie daje 

jednak odpowiedzi na pytanie, jak mają się do siebie formy pierwiastkowe *tred- i *terd-. — 

Neoapofonia trend- ⇒ SO trand-: trandė́ti, trandė́ja (war. trañda, trañdžia), -jo ʽbyć 

toczonym przez robaki, korniki, mole; próchnieć, zamieniać się w próchno; robaczywieć (o 

mięsie, słoninie)ʼ, ⇒ trandìs (zob.). — Neoapofonia trend- ⇒ SZ trind-: triñdė (zob.). 

 trenė́ti, trenė́ja (war. trẽna, trẽni), trenė́jo gw. 1. ʽo drewnie: butwieć, murszeć, 

próchniećʼ, 2. ʽo tkaninie, odzieży: tracić spójność, rozłazić się, parciećʼ. Odpowiednik łot. 

trenêt, tre̦nu a. trenu, trenẽju ʽbutwieć; wietrzeć (o napoju)ʼ. Lit.-łot. *tren- jest 

neoapofoniczną formą na SP/SE, dotworzoną do SZ *trin-, por. trinù, trìnti ʽtrzeć, ścierać, 

piłowaćʼ, łot. trinu, trĩt (zob. LEW 1118). Paralela: *trinš- ⇒ *trenš-/*tranš- s.v. trę̃šti. 

Formacja na -ė- przypomina bliskoznaczny czas. trunė́ti ⇐ *truna. Osobno zob. trỹnėti. — 

SO tran-: tranė́ti, -ju, -jau ʽstarzeć sięʼ. — Jest prawdopodobne, że obok prs. trẽna pojawiło 

się nowe prs. z suf. -d- jako wykładnikiem nieprzechodniości, *trenda, i że formacja ta uległa 

z czasem resegmentacji na *trend-a, dając początek duratywnemu pdg. trendė́ti (zob.). 

 treñkti, trenkiù, trenkiaũ 1. ʽwszczynać hałas (o dzieciach)ʼ, 2. ʽsilnie i głośno uderzać 

(o piorunie), grzmieć (o burzy)ʼ, 3. ʽtrzaskać, stukaćʼ, 4. ʽciskać, miotaćʼ, 5. ʽwydzielać 

nieprzyjemną woń, trącićʼ (Miltai pelėsiais treñkia ʽMąka trąci stęchliznąʼ), 6. gw. ʽbyć 

podobnym do czego, przypominać coʼ. Cps. aptreñkti ʽobić; wydeptać, wyrównać drogęʼ, 

nutreñkti DP ʽzarazić, ruszyć (powietrzem)ʼ, partreñkti ʽzbić z nóg, powalićʼ, pritreñkti 

ʽuderzeniem przygłuszyć, ogłuszyć (o rybach pod lodem)ʼ. Refl. apsitreñkti ʽoswoić się, 

przywyknąć do nowego miejscaʼ (por. pol. otrzaskać się z czym ʽobeznać się z czym, oswoić 

sięʼ), atsitreñkti ʽodbić się od czego; wpaść z hałasemʼ, nusitreñkti ʽuderzyć się, potłuc sięʼ. 

Odpowiednik łot. trìekt, trìecu, trìecu ʽuderzać, bić, potrząsać, rozbić, potłuc, rozgnieść; 

przepędzić, spłoszyć; pospieszyć, ponaglićʼ. Do pie. *trenk-/*trenku̯- ʽprzeć, napierać, 

drängenʼ (LIV
2 649), por. goc. þreihan ʽnapierać, pchaćʼ, stang. ðringan ʽnapierać, cisnąć 

sięʼ, stwn. dringan, nwn. dringen ts. (Kroonen 547). Zob. też BSW 328n., LEW 1118 i ALEW 

1121n. Niezdecydowane jest pokrewieństwo ze scs. trǫtŭ, trǫtĭ ʽtłum, ciżbaʼ, ros. trut 

ʽmnóstwoʼ (por. REW III, 144; znacz. etym. ʽścisk, tłokʼ) i łac. truncus ʽpozbawiony gałęzi; 

okaleczonyʼ (por. de Vaan 630n.). — Drw. nutrenkimas DP ʽzarażenie, zarazaʼ, treñksmas 

ʽtrzask, huk, łomot, łoskotʼ (⇒ trenksmìngai adv. ʽz łomotem, łoskotemʼ). Neoosn. trenkt-: 

trenktìnis ʽgrzmot, piorunʼ. — SZ trink-: trìnkti, trìnksta, trìnko ʽwydać głośny odgłosʼ, 

sutriñkti, -triñka, -triñko ʽpodnieść hałasʼ (trinku SD «huczę, krzyczę», syn. šukauju, šneku), 

trìnkčioti ʽstukać, hałasowaćʼ, trinkė́ti a. trìnkėti ʽtrzeszczeć (o podłodze), trzaskać (o 

piorunie); zakłócać ciszę, spokój, hałasować, łomotać; huczeć (o wystrzałach)ʼ, trinksė́ti 

ʽłomotać, stukaćʼ. Interi. trìnkt, triñkt, trýnkt ʽtrach!ʼ, ⇒ trìnktelėti ʽuderzyć, stuknąć, 

trzasnąćʼ. Por. łot. trĩcêt ʽtrząść się, drżećʼ, trĩcinât ʽwprawiać w drżenieʼ. Tu też pdg. 

apofoniczny: trenkù, trinkaũ, triñkti ʽmyć głowęʼ i ʽkąpać owceʼ (por. Leskien 1884, 352), 

por. n.jez. Trinktìnis. — SO trank-: trankýti (zob.). 

 trénta 1 p.a. gw. ʽkierunek, strona, okolicaʼ (Į kitą tréntą nuo Pamario yra liūnynių ʽW 
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drugą stronę od Pamarys są bagnaʼ) — zapoż. z prus.-niem. trent ʽGegend, Schritt, Gang, 

Gewohnheitʼ (GL 143, LEW 1118), śrdn. trent ʽUmkreisʼ (Prellwitz 1891, 55). Por. akut w 

zapoż. šmánta i tìnta. 

 trẽpai, -ų 2 p.a. m.pl. gw. 1. ʽstopnie, schodyʼ, 2. ʽtrap z desek, do których przybito 

poprzeczki na oparcie nógʼ, 3. ʽgaleria w kościeleʼ — zapoż. z prus.-niem. trep (GL 143, 

LEW 1118, Čepienė 113), por. nwn. Treppe f. Forma pl.t. i rodzaj męski wzorują się na 

rodzimym láiptai. Por. polonizm skãdai. — War. trãpai, też sg. trẽpas (Trepu mes lipdavom 

in prėslo ʽPo «trepas» wchodziliśmy na przęsłoʼ), f.pl. trẽpės. Łot. trepes f.pl. ʽschodyʼ ⇐ 

śrdn. treppe (Jordan 104).  

 trepénti, trepenù, trepenaũ 1. ʽprzytupywać w tańcu, dreptać i deptać, tupaćʼ, 2. ʽbiec 

niejako drepcąc, skaczącʼ, 3. ʽprzydeptywać (rośliny, suknię)ʼ, ištrepénti ʽwygnieść, 

stratować kiełki, roślinyʼ, pritripénti ʽnanieść do izby błota, bruduʼ. War. s-mobile: strepénti 

ʽtupać, przytupywaćʼ. Por. Su kojele pastrepenk, su rageliu pabarškenk! ʽNóżką tupnij, 

rożkiem zapukaj!ʼ. Formacja iter.-demin. na -en- (por. GJL II, § 674n.) od zanikłego czas. 

prymarnego *trepù, *trèpti (zob. infigowane tremp- s.v. trem̃pti). Por. typ bildénti, klegénti. 

Do pie. *trep-/*tṛp- ʽstąpać, deptaćʼ (LIV
2 650), por. gr. τρέπω ʽzwrócić, skierować; zwalić, 

przewrócić, pobić, rozgromićʼ, SZ τραπέω ʽwygniatać nogami winogronaʼ (*tṛp-ei̯e-), alb. 

shtyp ʽdepcze, tratuje, rozgniataʼ (*trip-). — W słowiańskim jest pochodny czas. *trep-ā-, 

por. strus. trepati, treplju, ros. trepátь, trepljú ʽuderzać, potrząsać, międlić (len, konopie), 

trzepać (wełnę)ʼ, pol. trzepać ʽuderzać, potrząsać dla oczyszczeniaʼ (stpol. trzepać konie 

ʽczyścić konieʼ). Tę iteratywną formację na -ā- można zestawić z lit. drep- w drepóti, -ju, -

jau ʽdeptać, tratować łąkę, zasiewʼ, < *trepoti, jak też ze stpr. ENCH ertreppa 3 os. 

ʽprzekraczająʼ, por. wissans quai schins pallaipsans ertreppa ʽwszystkich, którzy te 

przykazania naruszają, alle die diese Gebot vbertrettenʼ), co przez apokopę z *ertrepā-ja, inf. 

*ertrep-ā-t. Na temat stpr. trapt zob. uwagę s.v. trapinė́ti. Zob. też BSW 329 (pbsł. *trepō 

ʽtreteʼ), LEW 1119, Boryś 649. — Inne drw.: trepinė́ti ʽtupać, przytupywać na mrozie; 

rytmicznie podskakiwać, tańczyć; bić kopytami o ziemię; powoli chodzić, krzątać sięʼ, 

treplénti ʽdeptać, ubijać nogamiʼ (war. dreplénti, nudreplénti ʽwdepnąć w błotoʼ), trepsė́ti 

ʽdreptać, tupać, przytupywać; dreptać koło domu wykonując drobne praceʼ, nusitrepsė́ti 

ʽtupiąc otrząsnąć (śnieg, błoto z obuwia)ʼ. — Nomina: trepẽtas ʽkto drepcze w miejscuʼ (por. 

plepẽtas), trèpkus 1. ʽkto drepcze w miejscu, nie posuwa się naprzód z robotąʼ, 2. 

ʽniespokojny, czujny człowiek a. zwierzęʼ (por. plèpkus, tùpkus), trepsà ʽmiejsce wydeptane, 

stratowaneʼ, c. ʽkto drepcze w miejscuʼ. — Wykrz. trèpšt, trèpt, trèpu-trèpu. Drw. trèpt-elėti 

a. trèpt-erti ʽtupnąć nogąʼ (Tėvas koja trèpt – ir tylu visam name ʽOjciec tupnął i [zapadła] 

cisza w całym domuʼ). Do trèpu-trèpu należą trepučénti, trepučiúoti, trepučkóti, trepū́koti, 

trepulénti, trẽpuloti, trẽpulti. — War. s-mobile: strepsniai m.pl. ʽstopnie, schodyʼ. Do 

trepẽtas jest podobne scs. trepetŭ ʽτρόμος, φρίκηʼ, ros. trépet, -a ʽtrzepotʼ. — SO trap-: 

trapinė́ti (zob.), trãpas (zob.). — SZ trip- ⇐ trep-: tripnóti (zob.). — WSZ tryp-: trỹpti 

(zob.). War. s-mobile: strỹpas (zob.). — Neoapofonia SZ trip-/tryp- ⇒ SP/SO traip-: traĩpoti 

ʽdeptać rośliny, zasiewʼ. — War. s-mobile straip- ⇐ strip-: straipinė́ti ʽchodzić chwiejnym 

krokiem, zataczając sięʼ (por. trapinė́ti), straĩptis ʽprzytupywać w tańcuʼ, sb. stráipsnis 

(zob.). — Neoapofonia SZ strip- ⇒ SP/SE striep-: stríepsnis (zob. stráipsnis). 

 trẽpnas, -à 4 p.a. ʽnieczysty, nie nadający się do spożyciaʼ (Nunešė tą vištą atiduot, ale 

tiem žydam jau buvo trepna..., neėmė ʽZaniosła, żeby oddać kurę, ale dla tych Żydów [ta 

kura] była już trefna..., [więc jej] nie wzięliʼ) — zapoż. z pol. trefny ʽu Żydów: nieczysty, 

niekoszernyʼ. — Vb. denom. užtrẽpninti lub sutrẽpnyti ʽzanieczyścić, powalaćʼ. 

 trẽsai, -ų 2 p.a. m.pl. gw. ʽodsetki, procent od kapitałuʼ (Tie piningai tresùs neša ʽTe 

pieniądze dają odsetkiʼ) — zapoż. z prus.-niem. trese, treß (GL 143, LEW 1119), to ze 
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zmiany wcznwn. interesse n. ʽodszkodowanie; odsetkiʼ, por. nwn. Interesse n. (EWD 587). 

War. ze zmianą re > ra: trãsai, też f. trasa b.z.a. — Vb. denom. tresúoti ʽwypłacać odsetkiʼ. 

 trẽsas 2 p.a. 1. ʽgalon, taśma ze srebrnej a. złotej lamy, służąca do obszywania 

ubiorów, mebli itp.ʼ, 2. ʽozdobny czepek kobiecy z brokatuʼ, 3. ʽdługie pióro z koguciego 

ogonaʼ675 — ze zmianą rodzaju na męski zapożyczone z pol. tresa przest. ʽgalonʼ (SW VII, 

108) ⇐ nwn. Tresse f. ʽgalon, bramowanie odzieży, munduruʼ (tu z fr. tresse ʽwarkocz, 

sznur, taśma, obszycieʼ, stfr. trece, tresce ʽwarkocz, pukielʼ, por. włos. treccia ts., EWD 

1456). Zob. też galiõnas i žẽsnės. 

 trės̃ti, tresiù, trėsiaũ 1. ʽszybko iść, biecʼ, DP ʽbieżeć w zawodʼ, 2. ʽchodzić bez celu, 

wałęsać sięʼ, 3. ʽo dzieciach: dokazywać, szalećʼ. Refl. trės̃tis żm. ʽobjawiać popęd płciowy 

(o psach, kotach)ʼ, apsitrės̃ti ʽzajść w ciążęʼ. Odpowiednik łot. trešuôš: Puikas ar maîtiniêm 

trešâs ʽDie Knaben balgen sich – scherzweise – mit den Mädchenʼ (por. lit. trėsiúos). Por. 

też tresêt ʽpędzić, gonićʼ, tresît, -ĩju ʽtrząść się, dygotać, trwożyć sięʼ, tręsa c. ʽpędziwiatr, 

lekkoduchʼ. Do pie. *tres- ʽ(ze strachu) trząść się, drżećʼ (LIV
2 650n., LEW 1119n., ALEW 

1122), por. gr. τρέω intr. ʽuciekać ze strachuʼ, tr. ʽdrżeć przed kimś, bać się kogoś a. czegośʼ 

(ἄτρεστος ʽnieustraszonyʼ), wed. trásati ʽdrży, lęka sięʼ. Dziwne wydaje się umieszczenie 

trės̃ti razem z trìmti w BSW 329 s.v. *trimō ʽzittereʼ. Por. scs. tręsti sę ʽdrżeć, trząść sięʼ niżej 

s.v. trìsti. — Drw. od tres-: tresnóti ʽbiec powoli małymi krokamiʼ, tresià ʽkobieta szybko 

chodzącaʼ, wykrz. très-très o kłusie końskim. — WSE trės-: trėsiaũ (prt.), drw. trė́siotis, -

jasi, -josi ʽo suce: być w cieczceʼ (Kalė trė́siojas, avis ir ožka burškias, karvė bėgas JU), 

sutrės̃oti, -ju, -jau ʽzłajać, zwymyślaćʼ, nomina: trės̃ena ʽbieganie drobnymi kroczkamiʼ, 

trėsìmas ʽczas rui, np. u łosiʼ. Tu też łot. trēst, prs. trēšu a. trešu, prt. trēšu ʽporuszać; trwonić 

pieniądzeʼ, refl. trēstiês ʽbiegać hałasując, dokazywać, żartowaćʼ. — SZ tris-: trìsti (zob.), 

wtórnie triš- (zob. trišė́ti). — SO tras-: trasióti (zob.). 

 treškė́ti, trẽška, treškė́jo gw. 1. ʽtrzeszczeć – o lodzie, gałęziach, o ścianach chaty 

podczas wichury, o palącym się drewnie; trzaskać – o mrozieʼ, 2. ʽchrzęścić – o sianie, 

liściach kapusty, o ziarnie na żarnach, o kołach wozuʼ, 3. ʽstrzykać w kościachʼ, 4. ʽchrupać, 

chrupotać przy gryzieniu czegoś twardego, kruchegoʼ (por. SD trešku «gruchocę»), 5. 

ʽchrobotać – o myszachʼ, 6. ʽturkotać – o wozie na drodzeʼ, 7. ʽmówić dużo, szybko, bez 

przerwy, paplaćʼ (por. pol. gw. trzeszczeć ts.), 8. ʽzapadać na zdrowiu, niedomagaćʼ — 

czasownik na -ė- od interi. trèšk trèšk o odgłosie łamania (czegoś suchego, twardego), 

pękania, rozpadania się. Obok tego treškì treškì, por. Tik treškì treškì kažin kas sutreškėjo 

ʽTylko «treški treški» coś zatrzeszczałoʼ. Z innym sufiksem: trẽškinti ʽpowodować trzask, 

chrzęst; uderzać – o piorunieʼ, sutrẽškinti ʽzłamać (rękę, łóżko); rozłupać orzechʼ. Paralele: 

tratė́ti, triaũkšti, trėk̃šti, tríekšti, traškė́ti. Zbędny wydaje się wywód trešk- z pie. *tresḱ- w 

ALEW 1118, 1121. — Dźwiękonaśladowczą podstawę mają również podobnie brzmiące czas. 

słowiańskie, por. 1. *trěščati < *trēsk-ē-, por. ros. treščátь, pol. trzeszczeć, czes. třeštět, 2. 

*trěskati < *trēsk-ā-, por. ros. tréskatь, tréskatьsja, pol. trzaskać. BSW 329 orzeka 

prapokrewieństwo tych form z lit. treškė́ti (za nim LEW 1120, Vaillant III, 339; IV, 65n. i 

REW III, 136n.). — Podwójny refleks SZ trišk-/trušk-: 1° trìško, trìkšti (zob.), 2° truškė́ti 

(zob.). 

 trẽšnės, -ių 2 p.a. f.pl. gw. ʽczereśnie, Prunus avium, Cerasus aviumʼ — zapoż. z pol. 

trześnie (SW VII, 148). Por. POLŽ 173. Zob. też čerẽšnė. 

 trèšti, trę̃šta (*trenš-sta, war. treñša, trẽša), trẽšo (war. trẽšė) 1. ʽbutwieć, murszeć, 

gnić (o mokrym drewnie, o trupie)ʼ, 2. ʽmięknąć, stawać się mączystym (o jabłkach, 

 
675 W LKŽ XVI, 782 błędnie złączone w jednym lemmacie z trẽsas, trẽsai ʽodsetkiʼ.  
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gruszkach)ʼ, 3. przen. ʽstarzeć się, opadać z sił, grzybiećʼ. Prs. trę̃šta ma paralelę w krę̃šta 

(zob. krèšti). Cps. aptrèšti m.in. ʽskruszeć – o mięsie zającaʼ, ištrèšti m.in. ʽprzegnić – o 

liściach, wygnić – o otworze w drzewieʼ, sutrèšti m.in. ʽzetleć od starości, sparcieć (o 

tkaninie)ʼ. — Drw. trešė́ti, trẽša, -ė́jo dur. ʽbutwieć, próchniećʼ (por. łot. tresêt, tresu, tresẽju 

ts.), plaukaĩ nutrešė́jo ʽwłosy wypadłyʼ; trẽšinti caus. ʽkłaść (jabłka) na przechowanieʼ, refl. 

pasitrẽšinti ʽ(po)wylegiwać się, leniuchowaćʼ; trešìngos bùlvės f.pl. ʽkartofle, które szybko 

gnijąʼ. Czasownik lit.-łot. da się powiązać via s-mobile z rodziną pie. *(s)terḱ- ʽbrudzić, 

zanieczyszczaćʼ (IEW 1031 n.), zob. terš̃ti, trę̃šti. Inne próby referuje LEW 1121. ALEW 1123 

rozważa związek trèšti z terš̃ti ʽzanieczyszczaćʼ na gruncie tzw. Schwebeablaut. — SO traš-: 

trašà ʽpróchnicaʼ, trašaĩ m.pl. ʽzgniłe zboże, zgniła słoma; próchnica, pleśńʼ, pãtrašas 

ʽspróchniałe, zbutwiałe drzewa, chrustʼ (war. pãtrašos f.pl.), ⇒ patraškaĩ m.pl. lub patrãškės 

f.pl. ʽsuche patyki, gałązki, chrustʼ, pãtraškos f.pl. ʽchrust; paprochy sianaʼ. Por. łot. trass 

ʽkruchy, łamliwyʼ, traskans ʽzbutwiałyʼ. War. z s na miejscu š: trasýti ʽbutwieć, próchniećʼ 

(Nieko nepadarysi iš tokių lentų, sutrasìję visai ʽNic nie zrobisz z takich desek, [są] całkiem 

zbutwiałeʼ), trasaĩ m.pl. ʽpróchnoʼ, ⇒ trasúoti ʽpróchniećʼ (por. tuĩsti ob. tuĩžti). — 

Podwójny refleks SZ triš-/truš-: trìšti (zob.), trùšti (zob.). 

 tręš̃ti, tręšiù, tręšiaũ ʽnawozić, użyźniać ziemię gnojemʼ. SD: trįšiu «gnoię rolą» (SD
1 

«gnoię; nagnaiam; nawożę»). — SO trąš-: trą̃šos (zob.). — Pwk. pie. *(s)terḱ- 

ʽzanieczyszczaćʼ, zob. IEW 1031n., LEW 1120, LIV
2 600. Pozostawił on ślad w lit. teršiù, 

terš̃ti ʽzanieczyszczać, brudzićʼ. Alternant na SZ *tirš- ⇒ triš- dał osnowę prs. infigowanemu 

pb. *trinšù (transponat pie. *(s)trṇḱ-é/ó-). Pdg. *trinšù, *trišaũ, *trìšti jako taki nie utrzymał 

się (por. jednak trìšti, trištù ʽdostawać mdłościʼ). Temat infigowany doznał resegmentacji 

*trinš- + -u, a neopwk. *trinš- legł u podstawy neoapofonicznych stopni pełnych: SE *trenš- 

(tręšiù), jak też SO *tranš- (trąšýti, trą̃šos). Paralela: grįžtù : gręžiù : sángrąža. — Drw. w 

SD: trįšimas «gnoienie roley» (SD
1 «nawoz»), trįštas «nagnoiony», aptrįštas «gnoisty, 

nagnoiony» (syn. mėšlingas). 

 trẽzvas, -à 4 p.a. stlit., gw. ʽtrzeźwy, niepijanyʼ — zapoż. ze stbłr. XVI w. trezvyj (⇐ 

pol. trzeźwy ʽsobriusʼ) albo z ros. trézvyj (⇐ por. cerk.-rus. trezvŭ, SLA 224). War. ze zmianą 

zv > zb: trẽzbas. Por. błr. cvjarózy (stbłr. cerezvyj) ʽtrzeźwyʼ, ukr. tverézyj, ros. gw. terëzvyj, 

tverëzvyj ts. 

 trezvastis, -ies f. stlit. ʽtrzeźwośćʼ — zapoż. ze stbłr. XVI w. trezvostь (⇐ pol. 

trzeźwość, -i). Por. SLA 224. Zob. też trẽzvas. — NB. W DP 29417 figuruje hapaks 

<tieźwasties>, który jest błędnym zapisem formy gen.sg., recte: <treźwasties>. Należy 

odnotować, że to <tieźwasties> zostało przejęte do słownika litewsko-łacińsko-polskiego, 

ułożonego przez ks. D. Sutkiewicza (1848). LKŽ XVI, 160 przytacza lemmat Sutkiewicza w 

następującej formie: tėžvastis (neol.) sf. Sut ʽtėvynės meilėʼ [ʽmiłość ojczyznyʼ]. Ani forma, 

ani znaczenie wyrazu nie odpowiadają rzeczywistości. To jest ghost-word676.  

 tri° ʽtrzy-, trój-ʼ: forma kompozycyjna, funkcjonująca w I członie wyrazów złożonych 

(por. simplex trỹs) i odpowiadająca scs. trĭ° (np. trĭsvętŭ ʽpo trzykroć świętyʼ, trĭzǫbĭcĭ 

ʽtrójząbʼ), gr. τρι° (np. τρίπους ʽtrójnógʼ), łac. tri° (np. tripēs ʽtrójnógʼ), sti. tri° (np. tripád- 

ʽtrójnógʼ) i mław. θri° (np. θripaδa- ʽo długości trzech stópʼ). Przykłady: tridañtis ʽtrójząbʼ 

(por. dantìs; łac. tridēns ts.), tridieviaĩ (zob.), trieĩlis = [tri.eilis] ʽzłożony z trzech części, 

rzędówʼ (por. eilė)̃, trìgubas ʽpotrójnyʼ (por. gùbti), trìkampis ʽtrójkątʼ (por. kam̃pas; n.m. 

 
676 Zresztą podobnie jak ks. Sutkiewicz postąpił niedawno LKŽ. W tomie XIX, 293 dla zilustrowania formy 

voc.sg. Viešpatiẽ użyto następującego cytatu z DP 29416-17: Saugok, Dieve Viešpatie, idant mūsų... turtai 

[recte: Turkai] vieros ir teisybės ir tėžvasties nemokytų ʽStrzeż Panie Boże, aby nas ... Turcy wiary i 

sprawiedliwości i trzeźwości uczyć nie musieliʼ. 
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Trikam̃piai), trikiñkis ʽzaprzęg złożony trzech koni, trojkaʼ (por. kinkýti), trikójis ʽtrójnóg; 

kadźʼ -może być kalką ze stbłr. trinogъ (por. kója; łot. trìkõš ma trī-C z neoosnowy trij-V jak 

w gen.pl. triju ʽtrzechʼ, zob. LEGR § 330), trilỹpis ʽpotrójnie złożony, trzywarstwowy, 

potrójnyʼ (por. lìpti I), trìmetis ʽokres trzech latʼ (por. mẽtai), trinýtas ʽo trzech niciach, w 

trzy nici tkany; z trzech nici skręconyʼ (por. nýtys), trispalṽis ʽtrójkolorowyʼ (por. spalvà), 

drw. trìspalvė sb. ʽflaga trójkolorowaʼ (narodowa flaga litewska); trispỹglė ʽryba ciernikʼ 

(zob. s.v. dỹglė), tristiẽbis ʽo trzech masztachʼ, por. stíebas (⇒ sb. trìstiebis a. tristíebis 

ʽtrójmasztowiecʼ), tristỹgis ʽmający trzy strunyʼ (por. stygà), trìšakas ʽo drzewie: 

rozdzielający się na trzy gałęzie (konary); roztrojony; złożony z trzech części, trojakiʼ, por. 

šakà (⇒ sb. trìšakės f.pl. ʽwidły o trzech zębachʼ, trìšakis ʽtrójząbʼ). 

 triaũkšti, triaũškia, triaũškė 1. ʽchrupać marchew, jabłko; rozgryzać z trzaskiem kość, 

orzechy; wydawać charakterystyczny odgłos przy gryzieniu ziarna, buraka, rzepy, przy 

łamaniu, kruszeniu czegośʼ, 2. ʽtrzeszczećʼ, 3. ʽdużo mówić, paplać, trajkotaćʼ — czasownik 

utworzonу od interi. triáukš(t), triaũkš(t) o trzasku towarzyszącym przełamaniu, zmiażdże-

niu, zgryzieniu czegoś twardego w zębach. Paralela: kriaũkšti ⇐ kriaũkšt. — Drw. od 

triaukš-: triaukšė́ti, -i, -ė́jo 1. ʽrozgryzać z trzaskiemʼ, 2. ʽwydawać trzask – o palącym się 

drewnieʼ, triaukšnóti ʽchrupać marchew, jabłkoʼ, nomen: triaũkšledis ʽodłamek loduʼ (por. 

lẽdas). — Drw. od triaušk-: triáuškinti ʽgłośno żreć, jeść; gryźć z chrzęstem, trzaskiem; 

łamać, kruszyć, rozdrabniaćʼ. 

 tribū̃kas 2 p.a. wsch.-lit. 1. ʽbrzuchʼ, 2. ʽzawartość brzucha: wnętrzności, kiszki 

człowieka a. zwierzęciaʼ, 3. ʽżołądek zabitego zwierzęciaʼ, 4. przen. ʽbrzuchaty człowiekʼ — 

zapoż. z błr. trybúx, -á ʽbrzuchʼ (ZS 58), pl. trybuxí, -óŭ ʽflaki, podrobyʼ. 

 trìbultas, -a 1 p.a. gw. ʽpotrójny, trzykrotnyʼ (Trìbultą kainą nuplėš šmugelninkai 

ʽPotrójną cenę zedrą przemytnicyʼ) — analiza: tri- + -bultas, nibyzłożenie z tri° ʽtrzy-ʼ i 

segmentem °bultas wyodrębnionym z dùbultas, dvìbultas ʽpodwójnyʼ, zob. s.v. dubeltãvas. 

— Drw. tribult-žiova b.z.a. bot. ʽbezlist, gatunek mchu Buxbaumiaʼ (por. žiovà). 

 tribūnalas stlit. ʽtrybunałʼ (Dievo tribūnalas yra auksčiausias SP I, 114 ʽBoski trybunał 

iest nawyższyʼ), SD <tribunałas>, prawdopodobnie akcentowane *tribū̃nalas — zapoż. z pol. 

trybunał. — Dziś tribunõlas a. tribūnõlas 2 p.a. ⇐ ros. tribunál. 

 trìčas 2 p.a. gw. ʽten, kto cierpi na biegunkęʼ — z kontrakcji *trit.šas < *trid-šas (por. 

trìdas), n.agt. od SZ trid- ⇐ tried-, por. tríesti (ŽD 219, 315). Paralele: gùčas, snùčas (GJL II, 

§ 369). — Neoosn. trič-/trič̓ -: tričià a. trìčė ʽbiegunkaʼ, trìčius ʽkto cierpi na biegunkęʼ, 

trìčkus ts. (por. plèpkus ob. plepùs). Vb. denom. tričiúoti ʽcierpieć na biegunkęʼ. 

 tridieviaĩ m.pl. stlit. ʽtrójbożanie, trynitarzeʼ [ʽheretycy, którzy utrzymywali, że istność 

Trójcy św. jest potrójnaʼ, por. SW VII, 117], np. Kiti sau tris Dievus padarė kaip tridieviaĩ 

DP 25412 ʽDrudzy sobie trzech Bogow uczynili, jako Troybożanieʼ. Arrionai, Tridieviaĩ, 

Nauia krikščiai DP 4678 ʽArryani, Troybożanie, Nowochrzczeńcyʼ. Złożenie tri-diev-iai jest 

kalką z pol. trój-boż-an-ie (por. tri°, trỹs i diẽvas). 

 trìdžius, -iaus 2 p.a. gw. 1. ʽkto często miewa rozstrój żołądka, kto ma biegunkęʼ (syn. 

traĩdžius), 2. przen. ʽkto się gorączkuje, spieszy sięʼ, 3. przen. ʽpapla, gadułaʼ — nomen 

agentis na -ius z odcieniem pejoratywnym (zob. GJL II, § 108) od SZ trid- ⇐ tried-/traid-, 

por. tríesti ʽmieć rozwolnienieʼ, tráidžioti ʽzanieczyszczać odchodamiʼ (⇐ *traidyti). Z 

innymi sufiksami: trìdalas ʽpłynne odchodyʼ, trìdas ʽkto cierpi na biegunkęʼ, tridatìs, -iẽs 

ʽbiegunkaʼ (por. káršatis, maišatìs), trìdė ʽbiegunka; krowa; bydło, stado bydłaʼ, tridùlis a. 

trìdulis ʽten, kto nie skończywszy jednej roboty, zaczyna drugąʼ. N.rz. Trìd-upis (syn. 

Traidupỹs). Vb. denom. tridinė́ti ʽczęsto biegać za potrzebą z powodu rozwolnieniaʼ. Osobno 

zob. trìčas. — WSZ tryd-: pratrýsti, -trýstu, -trýdau ʽdostać biegunkiʼ. Długość została 



1957 

na prawach rękopisu 

uogólniona z formacji prs. *trįśtu < *trind-stu, to zamiast starszego prs. infigowanego 

*trindu, do inf. *tristi. Paralele: svýsti, rýkšti, dýgti. — Neoosn. trys- (⇐ pratrýsti): trýsčioti 
ʽmieć biegunkęʼ (Trýsčioja visos karvės), war. udźwięczniony: drýscioti (LZŽ, ZTŽ); 

patryslà ob. patrislà ʽbiegunkaʼ. — Nomina: trydà ʽrozwolnienie, biegunka; płynne 

odchodyʼ, c. ʽten, kto bez potrzeby się denerwujeʼ. Cps. kraujãtryda ʽkrwawa biegunkaʼ 

(por. kraujaĩ), trýdmolis ʽgleba zawierająca marną, zapiaszczoną glinęʼ (por. mólis), 

trýdsmiltė ts. (por. smiltìs). 

 tríekšti, tríeška, tríeškė 1. ʽwyciskać sok z owocówʼ (syn. trėk̃šti), 2. ʽpryskać w koło, 

rozpryskiwaćʼ — czasownik utworzony od interi. triẽkš, triẽkšt, tríekš o odgłosie łamania, 

zgniatania, miażdżeniaʼ (syn. triáukšti ⇐ triáukšt; triókšti ⇐ triókšt). Por. też triùkš s.v. 

triukšė́ti. 

 triergis, -io stlit. ʽmający trzy lata (o krowie, owcy)ʼ, por. u Bretkuna: Atveskiam 

karvę... ir aviną triergį, przy czym nad formą triergį figuruje glosa korektorska treigį (zob. 

LKŽ XVI, 813, ALEW 265). W danej postaci wyraz nie poddaje się słowotwórczemu 

podziałowi; próba wyodrębnienia formantu -gis, jak np. w syn. treĩgis, pozostawia nas z 

segmentem trier-, którego nie da się sensownie z niczym powiązać. Rozwiązanie podsuwa 

obecna u Bretkuna formacja trójzgłoskowa trejergis o tym samym znaczeniu (LKŽ XVI, 738 

podaje to ze znakiem akcentowym: trejérgis). Jeżeli założymy synkopowanie samogłoski w 

nieakcentowanej sylabie początkowej, to następstwem tego będzie zmiana sylabacji, 

mianowicie: tre.jer.gis > tri̯er.gis. Akut sylaby wewnętrznej (jér-C) przekształcił się 

zapewne w akut sylaby początkowej, stąd prawdopodobna lekcja *tríer.gis (por. analizę 

pisowni w stlit. wyrazie prieras). Pod względem budowy trejérgis jest derywatem na *-kis 

od osnowy trejer- jak w liczebniku zbiorowym trejerì ʽtrojeʼ, f. trẽjerios (⇐ trejì, zob. s.v.). 

Wziąwszy pod uwagę znaczenie derywatu, należy tu wychodzić od syntagmy mającej w 

swym składzie formę genetivus qualitatis: trejerių̃ mẽtų (kárvė, avìs), dosł. ʽtrojga latʼ 

(krowa, owca). Zmiana *trejer-kis w trejer-gis dokonała się przez perseweracyjną 

sonoryzację rk > rg, podobnie jak w ketvérgė, Jùrgis (z *Jurkis ⇐ błr. Júrka ʽJerzyʼ) i 

padárgas. Inne paralele: lk > lg w mainélga i vertélga; i̯k > i̯g w kraĩgas i tváigas. Na temat 

formantu -k- (-kas, -kis, -kus, f. -ka, -kė) zob. ŽD 121n., GJL II, § 454n. Por. starobiałoruskie 

określenia zwierząt domowych według ich wieku, zakończone na -akъ: tretjakъ, četvertakъ, 

petakъ. Lit. nazwy istot żywych na -kis to np. drùčkis, nebylkis i vẽpkis. Obecnie ALEW 265 

opisuje triergis jako formację utworzoną od liczebnika trỹs ʽtrzyʼ przy użyciu neosuf. -ergis 

(forma pośrednia trejergis została tu przemilczana). Zob. też dviergis. 

 tríesti, tríedžiu, tríedžiau (war. tríedau) 1. ʽmieć ostry rozstrój żołądka, mieć 

rozwolnienie, biegunkę, wypróżniać się na rzadkoʼ, 2. przen. ʽniepokoić się, niecierpliwić 

się, gorączkować sięʼ, 3. ʽpleść, bajdurzyćʼ. Cps. aptríesti ʽzanieczyścić odchodami 

(podwórze, jajka)ʼ, nusitríesti a. pasitríesti ʽzdechnąć na biegunkę (o prosięciu, cielęciu)ʼ. 

War. triẽsti. Czasownik ten nie ma dobrego objaśnienia. LEW 1122 na gruncie etymologii 

pierwiastkowej łączył go z pwk. *ter(e)- ʽprzenikać, trzeć, wiercićʼ. Warto przypomnieć, że 

pwk. pb. *trei̯d- różni się jedynie nagłosową spółgłoską od pwk. pie. *dhrei̯d- ʽcacareʼ, 

udokumentowanego takimi refleksami, jak stnord. drīta, ags. drītan, śrniderl. driten, stwn. 

trīzan ʽcacareʼ, SO stnord. dreita ʽfacere cacareʼ, zob. IEW 256, LIV
2 155, Kroonen 104, Orel 

76. Można tu jeszcze dołączyć ros. wulg. dristátь ʽmieć rozwolnienie, biegunkęʼ, ukr. 

drystáty ts., czes. dřístati, dřízdati ts., pol. gw. dryzdać, drzyzdać i drzystać ʽbryzgać rzadkim 

kałemʼ (Bańkowski I, 305), mianowicie przy założeniu vb. denominativum *dristati, które 

zostało utworzone od psł. *drista ʽbiegunkaʼ < *drei̯d-tā-. Mało prawdopodobny jest wywód 

*dristati z *trid-stati u Machka 131n. (wątpliwy formant *-sta-). — Drw. aptríest-kulnis 

wulg. ʽzasraniecʼ (dosł. ʽkto ma zafajdane piętyʼ, por. apšìkt-kulnis). — Neopwk. tries-: 
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triẽskus ʽkto się wciąż spieszy, gorączkuje się, niepotrzebnie się denerwujeʼ (war. triẽškius), 

por. sufiks w pirs̃kus, smirs̃kus. — SZ trid-: trìčas (zob.), trìdžius (zob., tam też o WSZ tryd- 

i o neopwk. trys-). — SO traid-: tráidžioti (zob.). 

 trij-: neoosnowa wyabstrahowana z formy gen.pl. trijų̃ ʽtrzechʼ do trỹs (por. łot. triju, 

scs. trĭjĭ). Drw. gw. trijà ʽtrójka, trzech (np. synów)ʼ, trijatis b.z.a. ʽTrójca Św.ʼ (Mes 

garbiname vieną Dievą trijatyje ir trijatį vienatyje ʽCzcimy jednego Boga w Trójcy i Trójcę 

w jednościʼ), trijíesa adv. ʽwe trzech, we trojeʼ (syn. trisè), trijosà a. trijósa, trìjosa adv. 

ʽtrzy, we trzy (o kobietach)ʼ, trijùlė ʽtrójka, grupa złożona z trzechʼ. — W jęz. łotewskim na 

trij- zbudowano nowe formy dat.pl. m. trijim ʽtrzemʼ oraz loc.pl. m. trijuôs ʽwe trzechʼ, f. 

trijâs ʽwe trzyʼ (LEGR § 330). Do trij-V dotworzono alternant trī-C, ukazujący się w 

złożeniach typu trìkõš ʽtrójnógʼ : lit. tri-kójis; trìzaris ʽtrójząbʼ (ibid.). — Sądzi się, że stpr. 

forma gen.pl. *trijun tkwi w toponimie Treon-kaymyn-weysigis, Treon-kaymin-weisgis z r. 

1331, z glosą «trium villarum pratum» ʽłąka [należąca do] trzech wsiʼ, gdzie treon to ʽtriumʼ, 

kaymyn ʽvillarumʼ i weysigis ʽpratumʼ. Zob. AON 185, PKEŽ 4, 198n. Temat *veisij- ʽłąkaʼ 

został zestawiony z lit. n.jez. Vejsiẽjis, zob. PKEŽ, l.c. (inaczej Vanagas 369 i 378n.). 

 Trìkaralis, -io gw. ʽświęto Trzech Króli, 6.I.ʼ — złożenie członów tri- (zob. tri°) i 

karal- (por. karãlius), transponujące polski zwrot Trzech Króli (scil. święto), z dwoma 

dopełniaczami. Przekład tego ostatniego ukazuje się w SD Švintė trijų karalių «Ziawienie 

pańskie, Epiphania, orum». Zob. też Krikštaĩ, Vankrìkštis. 

 trìkšti, trỹška (*trįš̃ka, war. triñška), trìško ʽtryskać; pękać (o kości)ʼ, įtrìkšti ʽwtrysnąć 

do środka; nadpęknąć (o szkle); wpaść do oka (o drobinie), sutrìkšti ʽpęknąć (o butelce)ʼ. 

Pdg. inchoatywny z prs. infig. na SZ trišk- od trešk-, zob. treškė́ti, traškė́ti. Osobno zob. 

refleks SZ trušk-: truškė́ti. — Neopwk. tryšk-/ trykš-: trýkšti (zob.). — Neoapofonia SZ trišk- 

⇒ SP/SE treišk-: aptréiškėti ʽzaropieć – o oczachʼ (por. tréikėti ⇐ trìkti; kréitėti ⇐ krìsti). — 

Neoapofonia SZ trišk- ⇒ SP/SO traišk-: traiškė́ti, traĩška, -ė́jo ʽtrzeszczeć – o drzewach 

podczas mrozówʼ, tráiškyti (zob.), tráiškanos (zob.). 

 trýkšti, trýkšta (*trįḱšta), trýško ʽtryskać, wydzierać się skąd, wypływać wąskim 

strumieniem w sposób gwałtowny, sikaćʼ — pdg. zbudowany na neopwk. trykš-, który 

wyabstrahowano z formy prs. trýkšta: metanaliza trykš-ta. Forma praesentis wywodzi się 

drogą fonetyczną z *trinkšta < *trinšk-sta, a więc z formacji na -sta-, która odnowiła starsze 

prs. infigowane *tri-n-ška od SZ trišk- (zob. trìkšti). Paralelne neopierwiastki z samogłoską 

y: dýgti, svýsti i nỹkti, slỹpti. — SP treškiù, trėk̃šti ʽwyciskać tak, że tryska sokʼ (zob. 

treškė́ti). — Nowszego pochodzenia jest gwarowy pdg. z sufiksem samogłoskowym w prs.: 

trýkšti, trýška (war. trýškia), trýško. — Drw. trýškinti caus. ʽsprawiać, że płyn tryska, leje się 

wąskim strumieniem; wstrzykiwać strzykawkąʼ. Nomina: trỹškas bot. ʽostróżka ogrodowa, 

Delphinium ajacisʼ, tryškẽlė ts., tryškẽnis bot. ʽtryskawiec sprężysty a. tryskacz, Ecballium 

elateriumʼ, trỹškės f.pl. ʽstrużki, wydmuchane smarkiʼ (Kitas dviem tryškėm šniurkštelėjo iš 

nosių, iš aukšto paspaudęs jas dviem plačiai iškėstais pirštais ʽDrugi smarknął dwoma 

strumieniami z nozdrzy, od góry zacisnąwszy je szeroko rozwartymi palcamiʼ), tryškỹnė 

ʽsikawka strażacka, ogrodowa; fontannaʼ (war. trýškynė, trỹškynė), SD «sikawka». Drw. 

wsteczny tryškà ʽfontannaʼ (neol.). 

 trìkteris, -io 1 p.a. gw. ʽlejek do przelewania płynówʼ — zapoż. z nwn. Trichter m. 

(GL 143, LEW 1122). Por. łot. trekteris ʽlejekʼ ⇐ śrdn. trechter (Jordan 104). Zob. też 

varánka. 

 trìkti, trinkù, trikaũ 1. ʽrozstrajać się, psuć sięʼ, 2. ʽmylić sięʼ, 3. ʽzbijać się z tropu, 

wpadać w zakłopotanieʼ, 4. ʽprzedwcześnie urodzić, poronićʼ (Moteriškė trinka, ištrinka. 

Moteriškė trìko), 5. ʽrozzłościć sięʼ, 6. ʽzwariować, oszalećʼ — formacja na SZ typu RiT ⇐ 
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ReT do trek-, zob. trėk̃ti tr. ʽpsuć, marnowaćʼ. Refleks fonetyczny †tirk- < *tṛk- nie zostawił 

śladu. Cps. atitrìkti ʽpoprawić się, polepszyć się – o zdrowiuʼ, ištrìkti tr. ʽprzedwcześnie 

urodzićʼ, intr. ʽo wcześniaku: umrzeć; o psie: wściec sięʼ, įtrìkti ʽpogrążyć się w pracy, wziąć 

się do czegoś z zapałemʼ, patrìkti ʽpomylić się, poronić, oszaleć, wściec się (o psie), wpaść w 

gniew, szałʼ, sutrìkti ʽpomylić się w liczeniu, zaciąć się przy czytaniu; zepsuć się, pogorszyć 

się, nie dopisywać, zawodzić (o pamięci); zmieszać się, stropić się, okazać zakłopotanieʼ 

(war. sutrìgti). — Drw. trikčióti iter. ʽpotykać się, zahaczać się, mylić się co chwila, zacinać 

się, jąkać sięʼ (por. mikčióti, trukčióti), trikdýti a. trìkdyti caus. ʽdoprowadzać do rozstroju, 

burzyć, naruszać równowagę, zakłócać spokój, niepokoićʼ, Niekuo netrìkdoma rimtis 

ʽNiczym nie zmącony spokójʼ (por. lipdýti ʽlepić, kleićʼ ⇐ lìpti, migdýti ʽusypiaćʼ ⇐ mìgti), 

trìkinti ʽmylić kogo, wprowadzać w błąd, zbijać z tropu; psuć, niweczyćʼ, stlit. trikyti caus. 

ʽkazićʼ, patrikyta DP ʽo myśli: skażonaʼ, patrikimas DP ʽtrwoga, przekazaʼ. — Neoapofonia 

trik- ⇒ traik-: tráiksė́ti, tráiksi, -ėjo ʽtrzaskać, trzeszczećʼ (por. traĩpoti ⇐ trip-; tráišėti ⇐ 

triš-; tráiškyti ⇐ trišk-). — Neoapofonia SZ trik- ⇒ SP/SE treik-: tréikėti, -ja, -jo ʽzłościć 

się, wymyślać, szaleć ze złości; grzmieć – o burzyʼ, aptréikėti ʽzłajać kogo, skrzyczećʼ. 

Paralele: bréizgėti ⇐ brizg-; dréiskėti ⇐ drisk-; kréitėti ⇐ krit-. Refleksu †triek- nie ma. 

 trimìtas, trìmitas ʽtrąbkaʼ — zapoż. z prus.-niem. trömmete (GL 143, LEW 1123), por. 

śrwn. trumet, nwn. Trompete f. War. trimità, trimiẽtė i trimiẽtis (Dowkont). Osobno zob. 

trumetis i triūbà. 

 trìmti, trìmstu, trimaũ 1. ʽtrząść się, drżeć, niespokojnie się poruszać, być 

niespokojnym, okazywać nieśmiałość; milknąćʼ, 2. ʽo bólu: ustawać, zmniejszać się, 

przechodzićʼ (Skaudėjimas trìmsta ʽBól ustajeʼ), 3. ʽstawać się cieplejszym, letnimʼ (Nekelk 

puodų, testa vanduo trimsta! ʽNie zdejmuj garnków [z paleniska], niech woda się grzejeʼ. 

Cps. aptrìmti ʽzaprzestać, uspokajać się; ostygnąćʼ, nutrìmti ʽo bólu: ustać, przejść; ucichnąć, 

zamilknąć; opanować się; powstrzymać się od czegoʼ (Jis nutrìmo nuo gėrimo arielkos, t.y. 

apsistojo JU ʽPrzestał pić wódkęʼ), pratrìmti ʽprzetrzymać co, przecierpieć (chorobę), 

przemóc (atak bólu)ʼ, sutrìmti ʽwpaść w przestrach, zdenerwować się, zirytować się; 

poczerwienieć ze wstyduʼ. Refl. pérsitrimti a. susitrìmti ʽprzestraszyć sięʼ, DP ʽstrachać sięʼ, 

prs. sustrimstas DP 54943 ʽstracha sięʼ (< *su-si-trimsta-s, z pleonastyczną ptk. refleksywną) 

— prs. inchoatywne z suf. -sta- i SZ trim- ⇐ trem-, por. trem̃ti ʽodganiać, wypędzaćʼ. Pwk. 

pie. *trem-/*tṛm- ʽtrząść się, lękać sięʼ, por. gr. τρέμω, łac. tremō, -ere (LIV
2 648, LEW 

1123). Podczas gdy lit. SP trem- jest odziedziczony, to SZ trim- jest formą wtórną, ponieważ 

*tṛm- byłoby fonetycznie kontynuowane jako †tirm- lub †turm-. Postać trim- musi więc być 

dotworzona do SE trem- przez analogię. Podobny wypadek to brid-, nie †bird-, do bred- 

(zob. s.v. brìsti, gdzie dalsze paralele). Gdy chodzi o akut w prs. trìmstu, to jest on 

analogiczny do seṭowych sta-prezentiów typu kìlstu, lìmstu; podobna analogia w gìmstu, 

mìrštu i vìrkstu (Derksen 2015, 470 niepotrzebnie zakłada seṭową praformę *trem(H)-). — 

SO tram-: trámdyti (zob.). — Caus. trimdinti BRB ʽprzestraszać, budzić strachʼ, trimdyti DP 

ʽprzestraszaćʼ, co ma odpowiednik w łot. trimdît ʽstraszyć, płoszyćʼ (war. trimdât ʽwygnać 

kogoś z krajuʼ). Inne causativa utworzone bez udziału apofonii to gìrdyti, kìldyti, tìldyti, 

vìrkdyti. Zob. też tramìnti. 

 trynaĩ, -ų̃ 4 p.a. m.pl. 1. ʽtroje bliźniąt, trzej bliźniacy, trojaczkiʼ (Užgimė trynaĩ 

vaikai), SD trynai «bliźniacy trzey, tergemini», 2. ʽtroje zwierząt urodzonych w jednym 

miocieʼ (Geros veislės avis: kožnus metus veda trynùs ʽOwca dobrej rasy: co roku ma 

trojaczkiʼ). Formacja analogiczna, wytworzona na mocy proporcji dù ʽdwaʼ : dvynaĩ 

ʽbliźniacyʼ = trỹs ʽtrzyʼ : x (x = trynaĩ). Podobnie forma tryniaĩ m.pl. ʽtrojaczkiʼ wzoruje się 

na dvyniaĩ ʽdwojaczki, bliźniacyʼ (zob. dvỹnas). — Zagadkowa jest forma gw. tridaĩ m.pl. 

ʽtrojaczkiʼ, z d na miejscu n, por. Gimė tridaĩ, t.y. trinickiai JU ʽUrodziły się trojaczkiʼ. Brak 
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o niej wzmianki w ŽD, LEW i Ambrazas 2000. — Drw. trynáičiai m.pl. ʽtrojaczki ludzkie lub 

zwierzęceʼ, trynáitis ʽjedno z trojaczkówʼ, trynỹs ts., trynùkai m.pl. ʽtrojaczkiʼ, cps. 

trỹnabrolis ʽbrat spośród trojaczkówʼ (por. brólis). 

 triñdė 2 p.a., trìndė 1 p.a. 1. ʽwłochata gąsienicaʼ, 2. ʽwrzód, czyrak na nodze lub ręceʼ 

(znacz. etym. ʽotarcie skóry, odciskʼ vel sim.) — sb. postverbale na -ė od trindýti ʽwycierać, 

ścieraćʼ, trindinė́ti ʽtrzeć, wycierać coʼ (zob. trìnti). Paralela: trandìs ⇐ trandė́ti. — Drw. 

trindãžolė bot. ʽsiedmiopalecznik błotny, Comarumʼ (por. žolė)̃. 

 trỹnėti, trỹnėja (war. trỹni), trỹnėjo ʽo suknie: rozłazić się, parciećʼ, ištrỹnėti ʽzgnić – o 

kartoflach na poluʼ, sutrỹnėti ʽspróchnieć, zmurszeć, zmarniećʼ. Podobieństwo do trỹnioti 

przemawia za derywacją od neopwk. tryn- jak w trýniau, prt. do trìnti ʽtrzećʼ (zob.). 

 trỹnioti, trỹnioju, trỹniojau (war. trýnioti, trynióti) 1. ʽtrzeć, pocierać, nacierać skórę, 

ciałoʼ, 2. ʽtrzeć w dłoniach pranie; rozcierać w dłoniach kłosyʼ, patrỹnioti m.in. ʽzacierać 

ręceʼ — iterativum na -o- od neopwk. tryn̓ - jak w trýniau, prt. do trìnti ʽtrzećʼ. Odpowiednik 

łot. trīņât ʽpocierać, lekko trzećʼ (war. triņât). Paralele: gỹnioti ⇐ gýniau; mỹnioti ⇐ mýniau; 

pỹnioti ⇐ pýniau. Odmienna analiza: tryn-io- w ŽD 518 i GJL II, § 588. Osobno zob. 

tráinioti. — Neoosn. tryn̓ -: trynià ʽmólʼ, trỹnios f.pl. ʽtrocinyʼ, SD «trocina» (LEW 1124, LKŽ 

XVI, 851 oraz POLŽ 173 sugerują, że trỹnios zostało zapożyczone z pol. trzyny ʽtrociny, 

opiłkiʼ). — Neoosn. tryn-: trynẽklė ʽkarbowana deska a. blacha do prania bieliznyʼ, trynėlė ̃1. 

ʽkornik, chrząszcz drążący chodniki pod korą lub w głębi drzewaʼ, 2. ʽodcisk na pięcieʼ, 

trynìkas 1. ʽten, kto trzeʼ (Kas trena, tas trynìkas, o kas kulia, tas kūlikas ʽKto trze, to 

«trynikas», kto młóci, to «kulikas»ʼ), 2. ʽten, kto szybko zdziera ubranieʼ, trynỹs (zob.). Cps. 

aguõntrynė ʽmakutraʼ (por. aguonà). Od trynėlė ̃ jest drw. wsteczny trynė ̃ 1. ʽkornikʼ, 2. 

ʽodcisk, nagniotekʼ (por. kirmėlė ̃ ⇒ kirmė)̃, SD «odrętwiałość». Od niego urobiono vb. 

denom. trynýti, -ìja, -ìjo ʽbyć toczonym przez korniki; próchniećʼ. 

 trynỹs, -io 4 p.a., trỹnis 2 p.a. ʽżółtko w jajkuʼ, SD «żołtek» — sb. postverbale od 

trỹnioti ʽtrzeć, rozcieraćʼ, gdzie tryn- to st. wzdłużony do trìnti ʽtrzećʼ. Znacz. etym. ʽta część 

jaja, którą bierze się do roztarciaʼ. — Cps. dvitrỹnis ʽjajko z dwoma żółtkamiʼ (por. dvi°), 

war. dutrỹnis – z rzadkim w złożeniach członem du- (por. dùkart ʽdwa razyʼ, dùsyk ts.). 

 trinỹtis, -čio 1. ʽto, co zostało utkane w trzy nici: płótno, ręcznik, tkaninaʼ (por. łot. 

trinītis, LEGR § 330), 2. ʽtkanina w jodełkęʼ. Substantivum na -i̯a- od adi. trinýtas cps. ʽo 

trzech niciach; potrójnyʼ, por. tri° ʽtrzyʼ, nýtis ʽpojedyncza nić nicielnicyʼ. — Drw. trinỹčiai 

m.pl. 1. ʽpłócienne ubranie wieśniaka: rodzaj obszernego, długiego do kolan surduta, 

sporządzonego z domowego szarego płótna, tzw. płótniankaʼ, 2. ʽdługa koszula lnianaʼ, 3. 

ʽwszelkie okrycie wierzchnie, sporządzone z szarego płótnaʼ. — Zapoż. litewskie w błr. gw. 

tryníca, pol. gw. trynica ʽopończa z grubego płótna, wkładana na wierzch siermięgi albo 

kożuchaʼ SW, trynit ʽgrube płótno domoweʼ SW (por. Urbutis, Balt V:2, 1969, 154, Laučjute 

50). 

 trìnka 1. ʽpieniek do rąbania drewnaʼ, 2. ʽmłot drewniany, szlagaʼ, 3. ʽdybyʼ (dė́ti į 

trìnką ʽzakuć w dybyʼ) — dwuznaczne: 1° sb. postverbale od trinkė́ti, trìnka, -ė́jo m.in. 

ʽuderzać z siłą, łomotać, stukać, trzaskaćʼ (Leskien 1884, 352 i ALEW 1125 zakładają 

apofoniczny drw. od treñkti ʽtrzasnąć, uderzyćʼ), 2° dewerbalny drw. na -kā- od trin- jak w 

trìnti ʽtrzeć, piłowaćʼ (znacz. etym. ʽto, co odpiłowano; odpiłowany kawałek drzewaʼ; por. 

sufiks w druskà, spėkà, stokà). — Staropruski odpowiednik *trinka ʽkloc drewnaʼ można 

wywnioskować z vb. denom. *per-trink-ti ʽstać się zatwardziałym, nieczułymʼ, por. temat 

stpr. pertrinckta- (ptc. prt. pass.), użyty w zwrocie stan pertrincktan Pharao ENCH 

ʽzatwardziałego faraona, den verstockten Pharaoʼ (por. nwn. Stock m.in. ʽpieńʼ), zob. LAV 

263 (inaczej PKEŽ 3, 274). — Vb. denom. trìnkauti a. trinkáuti ʽłowić ryby ogłuszając je 
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przez lód za pomocą «trinka»ʼ (Vyrai trìnkauna su kūjeliais ant ežero). Por. syn. luõkyti ⇐ 

luõkas. 

 trìnti, trinù (war. trenù), trýniau (war. trýnau) 1. ʽtrzeć, pocierać; trzeć na tarce; 

szorować (podłogę, garnek)ʼ, 2. przen. ʽo bucie: ocierać stopę, uwieraćʼ (bãtai trìna ʽbuty 

uwierająʼ), 3. stlit. ʽpiłowaćʼ, 4. ʽnacierać maścią; smarować smarem (oś), smarować 

tłuszczem (patelnię)ʼ, 5. ʽnawijać nici na cewkęʼ, 6. ʽkrasić potrawęʼ, 7. ʽdeptać, tratować 

łąkę, roślinyʼ, 8. ʽmaglować, wygładzać na wałku wypraną bieliznęʼ, 9. ʽznosić, zdzierać 

(ubranie)ʼ, 10. ʽtrawićʼ. SD: trinu «trę co; trę, drwa piłuię», trinu malkų «piłuię drwa». Cps. 

nutrìnti ʽutrzeć, zetrzećʼ, sutrìnti ʽzetrzeć, zetrzeć na proszek; natrzeć maścią; rozgnieść 

(pluskwę, robaka), przejechać; zeżreć (o robakach toczących owoce), pogryźć, pociąć (o 

molach); połamać, zdruzgotać (kości); zniszczyć, wytępić, unicestwić; zmiąć w dłoniʼ, 

užtrìnti ʽzatrzeć, zacierać; okrasić, zaprawić potrawę skwarkamiʼ. SD: ažutrinu «zacieram 

co» [ʽokraszam, przyprawiamʼ], ažutrinu viralų «okrasić potrawę» (syn. prametu), pipirais 

ažutrint «opieprzyć», ištrinu «gładzę; wycieram; wyłuszczam, wyłupuię ziarno; upiłować», 

nutrint pielu «popiłować czego, pogładzić», sutrinu «rozcieram; ścieram co». Refl. trìntis 

ʽścierać się, wycierać się, ocierać się o drzewo, płot (o koniu, świni); trzeć się (o rybach: 

wykonywać funkcje rozrodcze); paść sięʼ, apsitrìnti ʽobetrzeć sięʼ, przen. ʽnabrać ogłady, 

zwł. towarzyskiejʼ, prasitrìnti ʽprzetrzeć się/sobie; nabrać ogładyʼ, susitrìnti ʽstłuc się, zbić 

się – o jajku; rozetrzeć sobie, np. pigułkę; pójść na marne (o czasie)ʼ. — Nagłos 

sonoryzowany: drìnti, drinù, drýniau: išdrìnti ʽwytrzeć, wybić klepisko (podczas tańców)ʼ, 

nudrìnti ʽzedrzeć drewniaki, butyʼ. Odpowiednik łot. trĩt, prs. trinu a. triņu, prt. trinu a. trĩnu 

ʽtrzeć, szlifować, ostrzyćʼ, zuobus trīt ʽzgrzytać zębamiʼ, acis trīt ʽtrzeć powiekiʼ, galvu trīt 

ʽmyć głowę, włosyʼ, refl. trĩtiês ʽocierać się; łuszczyć się (o łupieżu)ʼ, iter. triņât, -ãju 

ʽpocieraćʼ. — Czas. trìnti ma charakter quasiprymarny, ponieważ jego osnową jest neopwk. 

trin-, wyabstrahowany z formy prs. trinù. Podobne wypadki to gliñti, grìnti i siñti. Forma 

prs. trinù ustaliła się na miejscu plit. *tirnù w wyniku metatezy ir > ri. Rekonstrukcja prs. 

infigowanego: pb. *tir-n-e/a- < pie. *tṛ-n-h1-e/o-, ⇐ *tṛh1-, SZ od pwk. *terh1- ʽwiercić, 

trzećʼ (por. LIV
2 632, ALEW 1125). W kwestii metatezy por. *tinla < *tilna z pie. *tḷ-n-H-V 

(s.v. tìlti), drįstù ʽśmiemʼ zam. *dirstu, to zaś z *dirs-stu (zob. drįs̃ti)677. — Regularny 

fonetycznie refleks SZ tir- (pie. *tṛh1-C) widać w czas. tìrti, prs. tiriù, prt. týriau. W epoce 

historycznej jego znaczenie zostało ograniczone do przenośnego: ʽpróbować, badaćʼ; 

rekonstrukcja: ʽpróbować, sprawdzać przez pocieranieʼ. Mamy tu przykład rozszczepienia 

leksykalnego, które nastąpiło w ślad za innowacją fonetyczną (metateza r). — Do neopwk. 

trin- dotworzono formę st. pełnego w postaci tren-, stąd żm. trenù ʽtręʼ (por. LD § 597, z 

paralelami skenù, pelù), jak też drw. trenė́ti ʽbutwieć, murszećʼ (zob.). — Drw. od trin-: 

trindinė́ti 1. ʽtrzeć, wycierać ścierką, szmatąʼ, 2. ʽuwierać – o butachʼ (por. typ puldinė́ti ⇐ 

pùlti), trindýti, -aũ, -iaũ ʽwycierać, ścieraćʼ. Nomina: ažutrinimas SD «okrasa» (syn. 

prametalas), ažutrintas SD «okraszony», neištrinamas SD «niezgładzisty» (syn. 

neižšveičiamas), trìnalas ʽmaść na skóręʼ, trinimas SD «piłowanie traczow», trìnka (zob.), 

ùžtrinas (zob.). Cps. pipìrtrinė ʽmoździeż a. młynek do pieprzuʼ (por. pipìras). — Od 

participium prs. pass. trìnamas urobiono: trinamíeji m.pl. ʽmaść do wcierania w skóręʼ, 

trinamàsis põpierius ʽpapier ściernyʼ, trinamóji gumà ʽgumka do wycierania ołówkaʼ. — Od 

participium prt. pass. trìntas urobiono: sutrintas SD
1 «skruszony», <łynta trintinė> SD 

«tarcica», trintinė piela SD «piła do tarcia drzewa», trintojas SD «tracz», trintùkas ʽgumka do 

wycierania ołówkaʼ, trintùvas ʽtarka z dziurkami o ostrych brzegachʼ i ʽprzyrząd do 

 
677 Innym wytłumaczeniem formy trinù mogło by być mieszanie się bałtyckich refleksów od pie. *terh1- (zob. 

wyżej) i pie. *treh1- ʽwiercić otwór, borowaćʼ (por. LIV2 647). Co do formacji infigowanej z udziałem 

segmentu laryngalnego por. formy glinù s.v. gliñti; sinù s.v. siñti, jak też *vinù s.v. vynióti. 
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nawijania nici na cewkęʼ, trintuvas skripyčios SD «smyczek», trintuvė ̃ʽtarkaʼ. — WSZ tryn-: 

trynė́ti, trỹni, -ė́jo ʽo bucie: obcierać nogę, piętę; powodować powstanie pęcherzaʼ, trỹnėti 

(zob.), trỹnioti (zob.). Nomina: núotryna ʽotarcie na skórze (konia)ʼ, sutrynimas širdies SD 

«skrucha, skruszenie serca», trynėtas SD «odrętwiały». Od neoosn. tryn̓ - (⇐ trýniau) 

pochodzi SP/SO train-: tráinioti (zob.). 

 tripelikis LEX ʽmoneta trzygroszowa, Dreypölchenʼ — analiza: tri-pel-ik-, kalka 

hybrydalna z nwn. Drei-pöl-cher, z lit. tri° (zob.) i suf. -ik- zastępującym -cher. Por. nwn. 

Polcher, Pölcher DW ʽdawna moneta polskaʼ. Zob. też eidžiùkas. 

 tripnóti, tripnóju, tripnójau ʽdreptać, tupać; dreptać w miejscu; iść lub biec małymi 

krokamiʼ. War. sonoryzowany: dribnóti ʽbiec truchcikiemʼ. Z innymi sufiksami: tripčióti 

ʽprzestępować z nogi na nogę, przytupywać (na mrozie, w tańcu)ʼ, tripinė́ti ʽdreptać; 

podskakiwaćʼ, tripsė́ti ʽdreptać, dreptać w miejscuʼ, tripsnóti ʽiść lub biec małymi krokamiʼ. 

Formacje o pwk. na SZ trip- ⇐ trep- (zob. trepénti). Forma trip- stoi na miejscu 

fonetycznego refleksu *tirp- < pie. *tṛp-. Sekwencja ri polega na wyrównaniu do sekwencji 

re w formie SE trep- (paralele wskazano s.v. brìsti). Z drugiej strony nie można wykluczyć 

derywacji od wykrzyknika, por. trìp trìp ʽiść/chodzić małymi krokami, dreptaćʼ, trìpt trìpt 

ts., tripì tripì ts., trìpu trìpu ts., trypu trapu b.z.a. – o ustawicznym krzątaniu się (Motriškų 

darbas vis tryptinys – trypu trapu ʽPraca kobiet to ciągła krzątanina/bieganinaʼ). — War. s-

mobile strip-: stripénti ʽbiec drobnym krokiem (o koniu); utykaćʼ, stripinė́ti ʽdreptać, chodzić 

w koło małymi krokamiʼ. Por. też strim̃pti ob. trìmpti s.v. trem̃pti. 

 trỹpti, trypiù, trypiaũ 1. ʽstąpać w miejscu, przestępować z nogi na nogęʼ, 2. ʽdeptać, 

tratowaćʼ, ištrỹpti a. nutrỹpti ʽstratować, podeptać, zdeptaćʼ, užtrỹpti ʽzadeptać, stratowaćʼ. 

Synchronicznie biorąc, tryp- ma charakter WSZ do trip-, por. tripnóti ʽdreptać, tupaćʼ. — 

War. s-mobile: strỹpti ʽdeptać, tratowaćʼ, SD strypiu «tępam, tąpam» [ʽtupaćʼ], co pewnie 

trzeba oddzielić od interi. strýpt o skakaniu (Strýpt ant vienos kojos, strýpt ant kitos 

ʽPodskakuje to na jednej, to na drugiej nodzeʼ), ⇒ išstrýpti, -stu, -au ʽwyskoczyć (o zającu)ʼ. 

— Drw. trýpčioti ʽprzestępować z nogi na nogę; dreptać w miejscu, mało co robiącʼ (por. 

mýgčioti, výpčioti), trýpoti: nutrýpoti ʽpodreptać dokądśʼ, trypsė́ti, trỹpsi ʽdreptaćʼ. Nomina: 

núotrypa ʽmiejsce wydeptaneʼ, trỹpsena ʽdreptanie w miejscuʼ (por. neosufiks w bė́gsena), 

tryptinỹs ʽdreptanina, krzątanina domowaʼ. — SE trep-: trepénti (zob.) i trem̃pti (zob.). — 

SO trap-: trapinė́ti.  

 trỹs ʽtrzyʼ : łot. trîs. Z kontrakcji formy dwuzgłoskowej pb. *tri.i̯is, po uprzednim 

osłabieniu i zaniku interwokalicznego i̯. Ta ostatnia powstała z pie. *tre.i̯es drogą zwężenia 

samogłoski e(i̯) > i(i̯). Por. z jednej strony stisl. isl. þrír ʽtrzyʼ < pgerm. *þrīz, to z kontrakcji 

*þrijiz (goc. þrija nom.-acc.pl. n.) < þrejiz (por. Ringe 2006, 128, 131), z drugiej strony scs. 

trije m. ʽtrzyʼ z psł. *trĭje (stczes. třie, czes. tři, stpol. trze ʽtrzejʼ). Praforma ie. *trei̯es 

nom.pl. m., por. wed. tráyaḥ, gr. τρεῖς, czyt. [trė:s] (por. gr. lezb. dor. τρῆς, kret. τρέες), łac. 

trēs (z *tre.es). Zob. IEW 1090, EIEC 400n., Weiss 2009, 367, LEW 1125, Stang 1966, 277n., 

ALEW 1125n. — War. gw. trìs ʽtrzyʼ polega na wprowadzeniu do nominatiwu formy 

accusatiwu. — W jęz. łotewskim na wzór divi ʽdwaʼ i četri ʽczteryʼ powstał neol. trîsi ʽtrzyʼ 

(LEGR § 330). — Neoosn. trij- (zob., tam też o stpr. Treonkaymynweysigis). — Neutrum pb. 

*trī < pie. *tri-h2 przetrwało tylko w złożeniu: trýlika ʽtrzynaścieʼ (zob. °lika). Por. scs. tri 

ʽtrzyʼ, wed. trī́, aw. θrī, stwn. drī oraz cps. łac. trīginta ʽtrzydzieściʼ < *trī-kent-ă (pie. *trih1-

ḱṃt-h2, por. Meiser 1998, 173). Fonem *-h2 jest końcówką nom.-acc.pl. rodzaju nijakiego, 

dołączoną do leksemu *tri-, znanego z jednej strony z pdg. fleksyjnego, por. loc.pl. wed. 

triṣú, stlit. trisù ʽwe trzechʼ, scs. trĭxŭ, dat.pl. stlit. trìmus, scs. trĭmŭ, instr.pl. lit. trimìs : scs. 

trĭmi, z drugiej strony z kompozycji, por. np. lit. tridañtis ʽtrójząbʼ : łac. tridens (zob. tri°). 

Zob. też. trẽčias. 
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 trisè adv. ʽwe trzech, w trójkęʼ (Jie buvo trisè atėję ʽPrzyszli we trzechʼ). Starsze 

zakończenie -su w gwarowych formach trisù i trisù-j (Trisù šienavom ʽWe trzech kosiliśmy 

sianoʼ. Any trisùj būsta LZŽ ʽOni mieszkają we trzechʼ). Jest to skostniała forma loc.pl. 

liczebnika trỹs m. ʽtrzyʼ. Odpowiedniki: scs. trĭxŭ, wed. triṣú, zob. BSW 327, Zinkevičius 

1981, § 487. Zastępstwo -su przez -se polega na wprowadzeniu do loc.pl. końcówki -e z form 

loc. singularis (podobnie w dvíese, keturíese). Lit. tris-è jest porównywalne z innowacyjną 

formą gr. τρισ-ί dat.pl. ʽwe trzechʼ, zam. †τρισυ, por. wed. triṣú ts. Spółgłoska w sekwencji 

VσV pochodzi z restytucji według τρίς ʽtrzykroć, trzy razyʼ. — War. gw. trýse ob. trysà, 

trýsa, trysù (Trýse išvažiavo, o dvíese grįžo ʽWyjechali we trzech, a wrócili we dwóchʼ) 

pokazują pierwiastkową samogłoskę y, którą uogólniono z formy nom. trỹs. — War. tríese 

ʽwe trzechʼ dowodzi analogii do dvíese ʽwe dwóchʼ. 

 trìsti, prs. trystù (*trįstu < *trins-stu; war. trinsù, trysù), prt. trisaũ ʽszaleć, być 

niespokojnym, ulegać popędowiʼ. Cps. attrìsti ʽprzybiec, przykłusowaćʼ, įtrìsti 1. ʽ(o samicy) 

poczuć silny popęd płciowy, rozbiegać sięʼ (Karvė įtrìso buliaus ʽKrowa zapragnęła bykaʼ), 

2. ʽzachcieć czego, zapragnąćʼ (Sūnus įtrìsęs žanytis, t.y. įsmilęs JU ʽSynowi zachciało się 

żenićʼ), patrìsti ʽoszaleć, doznać pomieszania zmysłów; o psie: zachorować na wściekliznę; 

o samicy: zapragnąć samcaʼ — prs. inchoatywne z suf. -sta- (wcześniej z infiksem, por. 

trinsù) i neoapofonią SP tres- ⇒ SZ tris-, por. trės̃ti m.in. ʽbiegać, szalećʼ, trės̃tis ʽobjawiać 

popęd płciowy (o psach, kotach)ʼ. Na podstawie odpowiedników łotewskich i słowiańskich 

(zob. niżej) można jako znacz. etym. odtworzyć ʽdrżeć, trząść się z podniecenia płciowegoʼ. 

— SO tras- ⇐ tres- (zob. trasióti). Neoapofonia ReT ⇒ RiT ma paralele w dreb- ⇒ drib- 

(drebù/drebiù, drimbù), trek- ⇒ trik- (trekiù, trinkù) i smeg- ⇒ smig- (smengù, smingù). — 

W słowiańskim uogólniono temat prezentalny tręs- na cały paradygmat, por. scs. tręsti sę 

ʽdrżeć, dygotaćʼ (tręsǫ sę), pol. trząść się, czes. třást ʽtrząść czymʼ (třesu), ros. trjastí 

(trjasú) ts. Temat tręs-e/o- pochodzi prawdopodobnie z prs. infigowanego pbsł. *trins-e/a- ⇐ 

pie. *trṇs-e/o-, od SZ *trs- (zob. LIV
2 651, przyp. 2). Inaczej BSW 330 i REW III, 146n.: 

zmieszanie pierwiastków pie. *trem- (gr. τρέμω, zob. trem̃ti) i *tres- (sti. trásati, zob. trės̃ti). 

Wywód tręse- z *trimse- przyjmował Vaillant III, 144n. — Drw. trisčióti ʽbyć 

niespokojnym, niepokoić sięʼ (war. triščióti, od tego neoosn. triš-, zob. trišė́ti), trisnóti ʽiść a. 

biec drobnym krokiem (też o psie, koniu)ʼ. Nomen triznà c. ʽczłowiek porywczy, gorączkaʼ 

(Būga, RR I, 290), war. trìznas, też ʽczłowiek niespokojny, bojaźliwyʼ (LKŽ), z *tris-na przez 

udźwięcznienie (zob. też hasło triznà ʽbiegunkaʼ). Do tego nazw. Triznà (⇒ pol. Tryzno, 

Tryzna). Neoosn. trizn-: trìznius ʽczłowiek gorączkaʼ, triznénti ʽbez powodu się niepokoićʼ, 

patriznióti ʽprzez pewien czas pozostawać czymś zdenerwowanym, rozgniewanymʼ. Cps. 

vilk̃trisa ʽwilkołakʼ (por. vilk̃as; jest syn. vilk̃trasa). — Odpowiednik łotewski pokazuje 

wtórne c zam. s: tricêt, -u, -ẽju ʽtrząść się, dygotaćʼ. Refleks litewsko-łotewski nie jest 

fonetyczny, lecz analogiczny: stoi na miejscu *tirs- < pie. *tṛs-, por. aw. tərəsaiti ʽboi sięʼ, 

stpers. tarsatiy ts. (LIV
2 650). Paralele zestawiono s.v. brìsti. — WSZ *trīs-: łot. trìsêt, -u, -

ẽju ʽdrżeć, trząść sięʼ (war. trīcêt), trīsinât caus. ʽwprawiać w drżenieʼ (war. trĩcinât). NB. 

Lit. trys- (trystù) pochodzi z denazalizacji į, a nie z apofonicznego wzdłużenia. 

 trišė́ti, trišù, trišė́jau przest. ʽdrżeć, dygotaćʼ (m.in. CGL) — prawdopodobnie z 

wtórnym -š- na miejscu -s-, zam. *trisėti ⇐ trìsti, SP trės̃ti, pie. *tres- ʽtrząść sięʼ. Łotewski 

odpowiednik trìsêt ʽdrżeć, trząść sięʼ pokazuje WSZ *trīs-. Morfem triš- można było 

wyabstrahować z formacji triščióti < tris-čióti ʽbyć niespokojnym, niepokoić sięʼ, gdzie -šč̓ - 

z asymilacji -sč̓ -. Inaczej ALEW 1126: triš- < tris- według reguły ʽrukiʼ. — Refleks SE treš-: 

trešė́ti, -a, -ė́jo stlit. ʽo ziemi: trząść sięʼ (žemė trešėjo ʽziemia się trzęsłaʼ) wypada 

zakwalifikować jako neoapofonię SZ triš- ⇒ SP/SE treš-. Paralele: skrid- ⇒ skred- 

(skredžióti), rid- ⇒ red- (išrèsti) oraz lip- ⇒ lep- (lèpti). 
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 trìšti, trištù (*triš-stu), patrišaũ ʽdostawać mdłości, nudnościʼ — pdg. inchoatywny z 

prs. na -sta- i SZ triš- od treš-, por. trèšti m.in. ʽpróchnieć, butwiećʼ. SZ triš- jest formą 

analogiczną na miejscu fonetycznego refleksu *tirš- < pie. *tṛḱ- (paralele wymieniono s.v. 

brìsti). — Jest oboczny refleks SZ z samogłoską u, *turš- < *tṛḱ-: trùšti (zob.). — Drw. 

trìšinti ʽwzbudzać wstręt, odrazęʼ (trìšinas ʽbrzydzi się, czuje wstrętʼ), atsitrìšyti ʽdokuczyćʼ. 

Nomina: trišulỹs ʽobrzydzenie, wstrętʼ, trišus b.z.a. ʽbudzący odrazę, obrzydzenieʼ. — 

Neoapofonia SZ triš- ⇒ SP/SO traiš-: nutráišėti ʽwypadać – o włosachʼ (por. syn. trušė́ti). 

Paralele: trìkti ⇒ tráiksė́ti; glìžti ⇒ glaižýti. 

 triūbà 4, 2 p.a. przest., gw. ʽtrąbaʼ, SD <triuba> «trąba», <triuba łynktine> «puzan» — 

z wtórnie palatalizowanym nagłosem zastępuje trūbà, co zapożyczone ze stbłr. truba, błr. 

trubá, -ý (SLA 225, ZS 58, LEW 1126, ALEW 1129). Paralele: trium̃pas ob. trum̃pas; triū̃pas 

ob. trū̃pas i triū̃sas ob. trū̃sas. Zob. też trimìtas. — Drw. triū̃binykas DP ʽtrębaczʼ (por. 

vam̃zdinykas DP ⇐ vam̃zdis), cps. triūbažaidys SD «puzanista». — War. sufiksalny: 

triūbõčius ʽtrębaczʼ ⇐ stbłr. trubačъ, błr. trubáč. — War. ze zmianą r̓ u > r̓ i: tribà m.in. 

CGL ʽtrąbaʼ (por. LD § 65). Zob. też triū̃byti. 

 triū̃byti, triū̃biju, triū̃bijau stlit., gw. ʽtrąbićʼ, patriūbyti DP ʽzatrąbićʼ — z 

przekształcenia starszego trū̃byti (SD trūbiju «trąbię»), co zapożyczone ze stbłr. trubiti, 

trubitь, por. błr. trubícь, trubljú, 3 sg. trúbicь (SLA 225, ZS 59, LEW 1126, ALEW 1129). 

Akcent lit. odpowiada białoruskiej formie 3 sg. prs. (por. gū̃byti, mū̃tyti i slū̃žyti). —War. ze 

zmianą r̓ u > r̓ i: tribóti ʽtrąbićʼ (por. triūbà > tribà). Zob. też triūbà. — Neoosn. trūby-: 

trūbytojas SD «trębacz» (por. daužýtojas, rašýtojas). Neoosn. trūbij-: trūbijimas SD 

«trąbienie». 

 triūbnas, -a przest. ʽsmutny, betrübtʼ (LEX) — zapoż. z nwn. trüb(e) ʽmętny, 

pochmurny; ponury, posępny, smutnyʼ, zlitewszczone za pomocą suf. -nas (por. liū̃dnas). 

 triū̃bnyčia wsch.-lit. ʽsieć potrójna678, sieć do łowienia grubszej rybyʼ — zapoż. ze 

stbłr. *trihúbica, por. błr. tryhúbica, -y ʽrodzaj sieci rybackiejʼ (stbłr. trigubica). Por. ZS 59, 

91. Pierwotne brzmienie litewskie to *triūbyčia. Przejście od błr. *trihúbica polegało na 

zgłuchnięciu γ w sekwencji tri.γú° (> tri.ú°) i konsonantyzacji i > i̯ w hiacie (> tri̯ū̃°). 

Brzmienie [tr̓ ū°] świadczy o tym, że transpozycja nastąpiła przed błr. depalatalizacją ri na ry. 

Forma *triūbyčia uległa następnie zmianie morfologicznej przez zastąpienie zakończenia -

yčia neosufiksem -nyčia (por. neol. plỹtnyčia, varp̃nyčia i žibnyčià.). — Warianty z 

niepalatalnym r: trūbnyčià, trūbnyčė b.z.a., trùbica (ob. triùbica) oraz m. trū̃bicas tłumaczą 

się dostosowaniem brzmienia litewskiego do błr. tryhúbica. Również zakończenie -ica zam. -

nyčia jest tego objawem. Zob. też Būga, RR II, 632 (który zakładał błr. *tryhubnica z *trь-

gubь-nica jako fomę źródłową) oraz LEW 1130, s.v. trūbnyčė. Synonimami triū̃bnyčia są 

gántas i strigtìnis. 

 triukšė́ti, triùkši (war. triùkšia), triukšė́jo ʽchrzęścić, zgrzytać w zębachʼ (Jegu miltai 

žemėti, tai duona trùkšia ʽJeśli mąka jest zanieczyszczona ziemią, to chleb chrzęści w 

zębachʼ) — czasownik na -ė- od interi. triùkš, triùkšt o trzasku łamanej gałęzi, suchej łodygi, 

też o odgłosie gryzienia, łamania w zębach czegoś twardego (Girdžiu: triùkš triùkš, kremta 

kažin ką ʽSłyszę «triukš triukš», gryzie coś twardegoʼ). War. z metatezą kš > šk: triuškė́ti 

ʽchrzęścić, trzeszczećʼ. — Neoosn. triukš-: triùkšmas ʽzgiełk, wrzawa, hałas, harmiderʼ (war. 

trùkšmas). Znacz. etym. ʽtrzask, chrzęstʼ vel sim. Niezadowalająca jest analiza *tr(i)uk-šmas 

i powiązanie wyrazu z czas. trùkti ʽtrwać, ciągnąć sięʼ, zob. ŽD 204, LEW 1131 i ALEW 1131. 

— Oboczna interi. trùkš(t), trū́kš(t) leży u podstawy czas. trùkšti, trùška, trùškė ʽchrzęścić, 

 
678 SW VII, 135, s.v. trygubica: ʽsieć potrójna na ryby i ptaki, składająca się z sieci środkowej, gęstej i cienkiej, i 

z dwóch bocznych grubszych, z wielkimi okamiʼ. 
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zgrzytaćʼ. Z metatezą kš > šk: truškė́ti, trùška, truškė́jo gw. 1. ʽtrzeszczeć (o gałęziach)ʼ, 2. 

ʽchrzęścić pod nogamiʼ, 3. ʽzgrzytać w zębachʼ679. Z innym sufiksem: trùškinti a. triùškinti 

ʽłamać z trzaskiem, kruszyć, druzgotaćʼ, SD sutruškinu «druzgocę; kruszę co» (syn. 

sutrupinu, sugurinu, sukrušinu).  

 triùmas 2 p.a. ʽładownia statkuʼ — zapoż. z ros. trjum, starsze intrjúm (⇐ niderl. ʼt 

ruim, inʼt ruim, dosł. ʽw pomieszczeniuʼ, zob. REW III, 146.). Por. śrniderl. ruum, ruym 

ʽprzestrzeń, pomieszczenieʼ, nowoniderl. ruim ʽładownia statkuʼ.  

 triū̃sas 2 p.a. ʽcodzienna krzątanina w gospodarstwie wiejskim, w kuchni, przy 

oporządzaniu bydłaʼ. Z innym sufiksem: triūsà ts. Starszą postacią rzeczownika było tu 

trū̃sas, trūsà. Zastąpienie jej wariantem palatalizowanym z r̓  ma paralele np. w trium̃pas ob. 

trum̃pas; triunė́ti ob. trunė́ti; triùšti ob. trùšti. Podobne zjawisko w ros. drjúčitь ʽbić, tłucʼ 

wobec przest. dručítь ʽmęczyć, dręczyćʼ (psł. *drǫčiti). Rekonstrukcja pbsł. *trūd-sa-. 

Formacja od osnowy trūd, będącej alternantem na WSZ do pbsł. pwk. *tri̯au̯d-/*trud-. Pie. 

*treu̯d-/*trud- ʽuderzać, trącaćʼ (LIV
2 651, IEW 1095n.), por. łac. trūdō, -ere ʽpchać, 

popychać, spychaćʼ (*treu̯d-e), goc. us-þriutan ʽlżyć kogoʼ, stwn. -driozan ʽrozgniewać, 

zirytowaćʼ, SO stwn. drōzen ʽskłaniać do wiarołomstwaʼ (*trou̯d-éi̯e), ang. threat ʽgrozićʼ. 

— Odpowiedniki bsł.: łot. traûds ʽłamliwy, kruchyʼ, psł. *trudŭ ʽduży wysiłek, ciężka 

pracaʼ, scs. trudŭ ʽwytężenie, wysiłek; dorobienie się czegoś; posiadanie, posiadłośćʼ (⇒ 

trudĭnŭ ʽmozolny, uciążliwy; zmęczony, znużonyʼ), ros. trud ʽpraca, dzieło; staranie, troskaʼ, 

czes. trud ʽwysiłek; troska, zgryzotaʼ, pol. trud ʽwielki wysiłek, ciężka pracaʼ, stpol. też 

ʽmęka, utrata siłʼ, < pbsł. *trau̯d-a- (por. BSW 326, LEW 1126n., Boryś 644). Alternanty SE 

†triaud, SO †traud- nie zostawiły śladu w jęz. litewskim. — Drw. triūsìngas 1. ʽpracowity, 

pilny w pracyʼ, 2. ʽżmudny, mozolny, wymagający dużo wysiłku, pracochłonnyʼ (war. 

trūsìngas), triūslùs ʽpilny w pracy, skrzętny; pracochłonnyʼ. — Vb. denom. 1. triūsė́ti, 

triūsù, triūsė́jau ʽpracowaćʼ, 2. triū̃sti, triūsiù, triūsiaũ ʽpracować, krzątać się przy czymʼ 

(war. trū̃sti), też refl. triū̃stis a. trū̃stis ts., įsitriū̃sti ʽpogrążyć się w pracyʼ, ⇒ iter. triūsinė́ti 

ʽwciąż coś robićʼ, 3. triūsúoti ʽpowoli coś robić, zajmować się drobnymi pracamiʼ, 

patriūsúoti ʽpopracować nieco, krótkoʼ, 4. trūsáuti a. trū́sauti ʽpracować, trudzić sięʼ, DP 

ʽzabawiać sięʼ (Beť Morta trū́savo ape tūlą tarnavimą 49046 ʽAle Marta zabawiała się około 

rozlicznej służbyʼ). 

 triùšis, -io 2 p.a. ʽkrólik, Oryctolagus cuniculusʼ (war. trùšis) — nazwa oparta na 

skierowanym do królików zawołaniu triùš triùš ʽtruś truśʼ (LEW 1127), por. łot. trusis, 

truš(e) ⇐ interi. truš. Zob. też trū̃sas. — Drw. triušenà ʽskórka z królikaʼ, triušìdė 

ʽkrólikarniaʼ, triùškis ʽkrólikʼ (war. trùškis), przen. ʽbojaźliwy człowiekʼ (por. sufiks w 

kùškis, stumkis, žiaũžkis). 

 trivagà 2 p.a., gen.sg. trivãgos stlit., gw. 1. ʽtumult, zamieszanie, niepokójʼ (Paskėlė 

trivagà ʽPowstało zamieszanieʼ), 2. ʽniebezpieczeństwoʼ (Jeigu bus koki trivagà, jis pabudins 

mumis ʽJeśli będzie niebezpiecznie, on nas zbudziʼ) — zapoż. ze stbłr. trivoga, tryvoga, por. 

błr. tryvóha, -i (SLA 224, ZS 58, LEW 1127). War. trìvoga 1 p.a. 

 trivalñas, -à 4 p.a., trivalnùs, -ì wsch.-lit. ʽmocny, odporny na niszczenie, trwałyʼ, 2. 

ʽwytrwały, wytrzymały, zdolny do dużego wysiłku (np. o koniu)ʼ, 3. ʽnie ulegający zepsuciu 

(np. o jabłkach przechowywanych przez zimę)ʼ, war. trivòlnas, trivõlnas — zlitewszczone 

przy użyciu sufiksu -n- zapożyczenie ze stbłr. trivalyj, tryvalyj, błr. tryvály ʽmocny, trwały, 

odpornyʼ. Paralele: slõbnas, stõlnas. — War. ze zmianą alC > au̯C: trivaũnas (por. aukū́nė, 

zaũkorius, žauniẽrius). Zob. też trivóti. 

 
679 Inaczej LEW 1133, który poszukuje – za Būgą – comparandum w słowiańskim, wskazując na strus. truskъ 

ʽtrzaskʼ, ukr. trúskaty ʽtrzeszczeć, skrzypieć, chrzęścićʼ i pol. przest. trusk ʽszmer, trzaskʼ.  
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 trivãžyti, trivãžinu, trivãžinau wsch.-lit. ʽniepokoićʼ (Netrivãži ZS 58 ʽDaj spokójʼ) — 

zapoż. z błr. tryvážycь, -žu. Zob. też trivagà. 

 trivóti, trivóju, trivójau stlit., gw. ʽcierpliwie znosić (ból, chorobę, chłód, upał), 

wytrzymywaćʼ, zwykle ištrivóti ʽwytrzymać, wytrwać do jakiegoś kresu, okazać odporność; 

powstrzymać się przed czymśʼ, war. ištryvóti LZŽ — zapoż. ze stbłr. tryvati, trivati, błr. 

tryvácь, -áju (SLA 224, ZS 58, LEW 1127). Zob. też trivalñas. 

 triznà 2 p.a. gw. 1. ʽbiegunka, rozwolnienieʼ (war. trìznė, triznė)̃, 2. c. ʽosoba cierpiąca 

na biegunkęʼ — zmienione z *trisnà przez sonoryzację sn > zn (por. uõsnai > uõznai; 

nuolaisnùs > nuolaiznùs; kepurznà). Analiza: *tris-nā-, drw. od neopwk. *tris- o funkcji SZ 

do SP tries- jak w tríesti ʽwypróżniać się na rzadkoʼ (por. ikš- ⇐ iešk-, suìkšti, ieškóti). Sb. 

*trisnà tak się ma do inf. *trìsti (por. °trýsti s.v. trìdžius) jak np. siusnà do siùsti albo stlit. 

duosna do dúosti (prs.). Inaczej Būga, RR I, 290, ŽD 219 i LEW 1122, gdzie postuluje się 

praformę *trid-dnā (sufiks o postaci *-dnā- nie istnieje). — NB. Oprócz tego jest 

homofoniczne triznà c. ʽten, kto ciągle czymś się przejmuje, denerwuje, czegoś się obawiaʼ < 

*tris-nā- jako drw. od trìsti ʽbyć niespokojnym, zaniepokojonymʼ (zob.). LKŽ niesłusznie 

traktuje te dwa użycia jak jeden wyraz. — Drw. trìznius ʽkto cierpi na biegunkęʼ, war. trìzius 

(por. pirz̃nius ⇐ pirs-; suf. -nius jak w mìžnius, šìknius), cps. triznãžolė bot. ʽdziurawiec 

czteroboczny, Hypericum quadrangulumʼ, dosł. ʽzioło na biegunkęʼ (por. žolė)̃. Vb. denom. 

triznóti a. triznióti ʽmieć biegunkęʼ. 

 trobà 3 p.a., acc.sg. tróbą 1. ʽchata, chałupaʼ, 2. gw. ʽjedna z izb w chałupieʼ (alkierius 

arba svečio troba ʽalkierz albo pokój gościnnyʼ), 3. pl. tróbos ʽwszystkie budynki jednego 

gospodarzaʼ (Išstačiau vaikam, žentam ir sau tróbas ʽPostawiłem budynki dzieciom, zięciom 

i sobieʼ). War. z palatalizowanym nagłosem: triobà (LD § 173). SD: troba kuriama «izba» 

[ʽizba ogrzewanaʼ], plati troba «sala» [ʽprzestronna izbaʼ], pečius trobos «piec izdebny». 

Odpowiednik łot. trãba ʽstara, waląca się chałupa; mały domek; postawiony na polu szałas z 

gałęziʼ. Dla jęz. staropruskiego jest tylko świadectwo onomastyczne, por. n.m. Troben, 

Barthentroben (AON 17, 186, 231). Pb. *trāb-ā-. W apofonii do *trāb- stoi alternant *trēb- w 

złożeniu łot. viêntrêb2 ʽsamotnyʼ (znacz. etym. ʽmieszkający w osobnym miejscuʼ?). 

Wokalizm długi polega na bałtyckim st. wzdłużonym, derywowanym od pie. *treb- 

ʽbudować dom; mieszkaćʼ (zob. IEW 1090; pominięte w LIV
2), albo też na wzdłużeniu 

fonetycznym wedle tzw. prawa Wintera (tak ALEW 1126). — Apofonia ē ⇒ ā jest innowacją 

na miejscu odziedziczonego stosunku ē ⇒ ō (lit.-łot. ē : uo), por. np. sodìnti, sõdžius. St. 

wzdłużony ukazuje się również w odpowiedniku oskij. trííbúm f. ʽdomʼ. Jest to forma 

accatiwu sg. tematu spółgłoskowego z apofonią *trēb-/*tṛb-, urobiona od pwk. *treb- 

ʽmieszkaćʼ (umbr. trebeit ʽmieszka, przebywaʼ). Znacz. etym. ʽpojedynczy dom, Einzelhausʼ 

– w przeciwieństwie do abstr. tríbarakkiuf nom.sg. f. ʽbudynek, Gebäudeʼ, zob. Untermann 

2000, 763, 765n. Zestawiane z tym wyrazy łac. trabs, trabis f. m.in. ʽbelka, dyl; dachʼ i 

taberna ʽbuda z desek; gospoda, szynkʼ (zob. np. LEW 1127) mają prawdopodobnie inne 

związki etymologiczne, zob. Untermann 2000, 766. Wymienione formy bałtyckie i sabelskie 

mają odpowiedniki w językach celtyckich i germańskich. Por. z jednej strony śrir., walij. i 

bret. treb ʽmieszkanie, osiedleʼ < *trebā- (stir. atreba prs. ʽmieszkaʼ), z drugiej strony goc. 

þaúrp ʽpole, rolaʼ, stwn. dorf ʽzagroda; wieśʼ, śrdn. dorp ʽwieśʼ, stisl. þorp ʽzagroda, chata 

chłopska, wieś; mogiłaʼ < pgerm. *þurpa- < SZ *tṛb-o-. — Drw. trobẽlė żm. ʽlamus, 

budynek do przechowywania sprzętu gospodarskiego, narzędzi, tkanin i odzieżyʼ, trobelė SD 

«izdebka; salka», trobelė nešiojama, kilojama SD
1 «przybytek» [ʽszafka na środku ołtarza, w 

której przechowuje się naczynia z hostiamiʼ], ⇒ neoosn. trobel-: trobélka a. trobélšė ʽmała i 

licha chataʼ, tr(i)obélnykas a. trobélninkas ʽchłop bezrolny a. chłop małorolnyʼ (syn. 

butélninkas, stubélninkas; kùtnykas i kamárnykas I); tr(i)obesỹs a. trobėsỹs ʽbudynek 
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gospodarczyʼ, trobókšlis ʽmarna chałupaʼ (neosufiks jak w dirvókšlis, krūmókšlis, GJL II, § 

235). Cps. trobãvietė ʽmiejsce, gdzie kiedyś stała chałupaʼ (por. vietà), tróbšikis (zob. šìkti), 

tróbšunis ʽpies pilnujący domuʼ (por. šuõ). — Nazw. Trobutis. N.m. Triobìškiai 2x, 

Naujãtriobiai 4x (Trio° na miejscu Tro°). — Neoapofonia ā ⇒ ă wytwarza oboczną osnowę 

Trab-: nazw. Trabùtis (> Trebùtis) i n.m. Trabùčiai (> Trebùčiai), z metatezą r: Tarbū̃čiai, 

Tárbiškės. Por. drabà ob. drõblius; drabùžis ob. dróbė oraz abelìs ob. obelìs. 

 trõgai, -ų 2 p.a. m.pl. gw. ʽzbity z desek albo żerdzi kojec, który wstawia się do sań, 

gdy np. przewozi się dzieciʼ — zapoż. z prus.-niem. trōγ (GL 144), por. nwn. Trage f. 

ʽnoszeʼ. 

 trókšti, trókštu (*trokš-stu), tróškau 1. ʽbardzo chcieć pić, odczuwać pragnienie, 

żądzęʼ, 2. ʽtracić dech, dusić sięʼ, 3. ʽmieć dychawicę, astmę (o koniu)ʼ, 4. ʽdusić się (o 

potrawie)ʼ, 5. ʽpragnąć, bardzo chcieć czegoʼ, 6. ʽpożądać kogoʼ (Netrókški moteres jo DK 75 

ʽNie pożądaj żony jegoʼ). Cps. ištrókšti ʽstać się spragnionym; umrzeć z pragnienia; (o 

rybach) wyginąć z braku powietrzaʼ, pritrókšti ʽzadyszeć się, zziajać się; zostać 

przyduszonym (o noworodku); przygasnąć (o ogniu)ʼ, užtrókšti ʽudusić sięʼ. Trudne. LEW 

1128 analizował *tros-sk-stu, przyjąwszy nawarstwienie dwu sufiksów werbalnych. Brak jest 

dostatecznych świadectw dla bałtyckiego suf. *-sk- z jednej strony i dla pwk. *tros- (*trās-) z 

drugiej strony, więc proponowana rekonstrukcja jest czysto papierowa. Czas. trókš-ti można, 

jak się zdaje, wywodzić z *trošk-ti przez metatezę šk > kš (przed suf. spółgłoskowym) i 

traktować jak denominativum od *troškā- ʽpragnienieʼ. Budowa: *trāš-kā-. Pwk. pb. *trāš- 

może być kontynuacją pie. *trāḱ- < *treh2-ḱ- ʽpragnąćʼ (podobna budowa w pie. *treh3-ǵ-, 

por. gr. τρώγω ʽgryźć, chrupać, zjadać, spożywaćʼ). W kwestii formantu *-kā- por. spėkà, 

stokà, *ieška (s.v. ieškóti). Zaskakujące jest objaśnienie w ALEW 1127: formacja na 

wzdłużonym st. o i z metatonią akutową w prs. na -sta-, «zur Sippe von trėk̃šti» (w naszym 

rozumieniu podstawą treškiù, trėk̃šti jest wykrz. trèkš, trèkšt, trė́kšt). — Drw. troškìnti caus. 

ʽnie dawać pić; dręczyć kogo pragnieniem; dusić na parze (kartofle, mięso)ʼ, SD ažutroškinu 

«duszę kogo, zaduszam» (syn. smaugiu). Nomina: troškìmas ʽpragnienie, pożądanieʼ (war. 

tróškimas), troškìngas bibl. ʽspragnionyʼ, troškinųs SD «duszący» (syn. smaugiųs), troškulỹs 

ʽpragnienie; zadyszka, astmaʼ (por. dusulỹs), SD «chciwość» (syn. geidulys), troškùmas DP 

ʽpragnienie, pożądanie, żądza, łakomstwo, chciwość, pilność, usilnośćʼ, troškùs ʽdusznyʼ. — 

Neopwk. trokšt- (⇐ trókštu): trókštauti ʽpragnąć, łakomić sięʼ (por. nirštauti, pýkstauti), ⇒ 

SD <trokßtauius> «chciwy» (syn. trokštųs, geidžiųs), ⇒ lobio trokštavimas SD «łakomstwo»; 

trokštu čia SD «duszno tu», trokštulys turtės SD «łakomstwo» (syn. lobio geidulys, lobio 

trokštybė). 

 tronas stlit. ʽtron, krzesło władcyʼ — zapożyczone częścią z nwn. Thron m. (w BRB), 

częścią z pol. tron, -u (w DP). 

 tronóti, -ja, -jo gw. ʽpalić się mocnym płomieniemʼ (syn. plėnóti). War. tronauti b.z.a., 

tronúoti. Niejasne.  

 trõpyti, trõpiju, trõpijau stlit., gw. ʽtrafić w co, natrafić na co; utrafić z czym, zdążyć 

na czas; dogodzić komu; być odpowiednim, pasowaćʼ, patrõpyti m.in. ʽzdołać, być w stanie, 

potrafićʼ, refl. trõpytis ʽzdarzyć się, przytrafić się, wypaśćʼ, susitrõpyti ʽzejść się, spotkać sięʼ 

— zapoż. ze stbłr. trapiti, por. błr. trápicь, -plju ʽtrafićʼ, 3 sg. trápicь, refl. trápicca, -pljusja 

ʽzdarzyć sięʼ (⇐ pol. trafić ⇐ śrwn. traffen, treffen ʽdosięgnąć, trafić, spotkaćʼ). War. trofytis 

BRB ʽspotkać sięʼ. Stąd też łot. trãpît, -u/-ĩju ʽtrafićʼ, refl. trãpîtiês ʽspotkać sięʼ. Por. SLA 

224, ZS 58, LEW 1128, POLŽ 652n. Z obocznym sufiksem: trõpinti (Tropino kirvis ant 

akmenio ʽTrafiła kosa na kamieńʼ). — Drw. trõpti, -stu, -au ʽznaleźć co; trafić dokądś, nie 

zabłądzićʼ, sutrõpti ʽprzypadkiem zejść się z kimʼ, refl. trõptis ʽzdarzyć się, przytrafić sięʼ 
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(Man do nestrõpo, kad ištraukt[ų] pinigus ʽMnie się jeszcze nie zdarzyło, żeby [mi] 

wyciągnęli pieniądzeʼ). War. s-mobile: stropti: užstrops DP fut. ʽzastanieʼ, užstropo DP prt. 

ʽzastałʼ – simplex wyabstrahowane ze złożenia užstropti < *už-si-tropti.  

 trõpnas, -à 4 p.a. gw. 1. ʽodpowiedni, właściwy, wygodny, dobryʼ, 2. ʽniezwykły, 

dziwnyʼ — zapoż. ze stbłr. trapnyj, trafnyj, por. błr. trápny (⇐ pol. trafny), zob. SLA 225, 

LEW 1128, POLŽ 653n. Por. też trãpnas. 

 tróptas 1 p.a., trõptas 2 p.a., tròptas 2 p.a. gw. 1. ʽtratwa zaopatrzona w żagielʼ, zwykle 

pl.t. tróptai (Iš Jurbarko į Šilutę velka tuos tróptus ʽZ Jurbarkas do Šilutė spławiają te 

tratwyʼ), 2. ʽpromʼ — zapoż. ze stpol. trafta, trawta (ze zmianą ra < re przejęte ze wschśrn. 

treft f. ʽgebundenes Floßʼ (WDLP, s.v. tratwa; por. war. stpol. tryfta ⇐ śrwn. trift, Brückner 

575). War. trõptas, tròptas, f. trópta; z palatalnym r: trióptas, triópta. Zmiana rodzaju na 

męski nastąpiła pod wpływem rodzimych synonimów síelis i pláustas. Por. LEW 1128, LEEŽ 

250. Co do akutu por. zapoż. bókštas, špókas. — Drw. tróptininkas a. tróptinykas ʽczłowiek 

trudniący się spławianiem drzewa, flisakʼ. Neoosn. troptin-: tróptinis m. ʽflisakʼ. 

 trotà 4 p.a. gw. ʽstrata, utrataʼ (Ten ir jums nebus trota, gausit pyrago šmotą ʽNie 

będziecie stratni, dostaniecie kawałek ciastaʼ) — zapoż. z błr. tráta, -y ʽstrataʼ (pl.t. tráty 

ʽwydatek, wydatkiʼ). War. trõtas: Trotas su pelnu gretu eina ʽStrata w parze z zyskiem 

chodziʼ (rodzaj męski według rodzimego syn. núostolis). Zob. też trõtyti, trotnas i patrotà. 

 trótinti, trótinu, trótinau 1. gw. ʽdrażnić, pobudzać do gniewu, złościć; przedrzeźniaćʼ, 

2. stlit. ʽtrapić, dręczyć; karaćʼ (DP), refl. trótintis ʽmęczyć sięʼ (DP). Trudne. Ma wygląd 

czasownika na -in-, utworzonego od osnowy nominalnej *trā-t-. W dotychczasowej 

interpretacji lit. trot- było identyfikowane z psł. *trat- w *tratiti ʽzużywać, niszczyć, 

marnowaćʼ (zob. LEW 1129) i z pragerm. *þrōd- w goc. þroþjan ʽćwiczyć, doświadczaćʼ 

(zob. Kroonen 547). 

 trõtyti, trõtiju, trõtijau stlit., gw. ʽtracić, gubićʼ, ištrõtyti a. nutrõtyti ʽstracić, 

zmarnować (młode lata); wybić, wytępić (szkodniki, pasożyty), zabić (dziecko)ʼ. Refl. 

nusitrõtyti ʽzamęczać się (pracą ponad siły)ʼ, pasitrõtyti ʽporonićʼ (Pastrõtijau, vaiką negyvą 

pagimdžiau ʽPoroniłam, urodziłam nieżywe dzieckoʼ) — zapoż. z błr. trácicь, tráču, 3 sg. 

trácicь (por. SLA 225, ZS 58, LEW 1129, ALEW 1127). Zob. tez trotà i trotnas. — Neoosn. 

trotij-: trotijimas ʽstracenie, strataʼ, nutrotijimas intikėjimo DP 3048 ʽstracenie wiaryʼ. — Z 

innym sufiksem: trõtinti: nutrõtinti ʽstracić (cnotę, wiarę, nadzieję, pieniądze); zabić, utopić 

(szczenię); odrąbać (głowę)ʼ, patrõtinti ʽpogubić (sztuki bydła)ʼ. — Synkopowanie 

samogłoski sufiksalnej w ištrõtiju, nutrõtiju > *ištrõtju, *nutrõtju, następnie dysymilatywny 

zanik t (albo: uproszczenie zbitki *tj w j): ištróju, nutróju doprowadziły do powstania 

quasiprymarnego pdg. tróti ʽtracić, gubićʼ (ištróti, nutróti). 

 trotnas b.z.a. gw. ʽstraconyʼ (zob. marnaitrotnas) ⇐ błr. trátny ʽdaremny, zgubnyʼ 

(Nosovič, zob. ĖSBM 14, 82). — Tu też hapaks stlit. netradnas BRB ʽniegodny czegoʼ 

(Kūdas [glosa: netradnas] esmi viso susimylimo), z udźwięcznieniem *trātnas > *trādnas 

(por. navãtnas > navãdnas). Brak w SLA, LEW i ALEW. Zob. też trotà i trõtyti. 

 trõvyti, trõviju, trõvijau stlit., gw. 1. ʽtrawićʼ, 2. ʽmęczyć kogoʼ, patrõvyti ʽwydać, 

roztrwonić (pieniądze)ʼ, sutrõvyti ʽstrawić, zjeśćʼ — zapoż. z pol. trawić, -i (SLA 225, LEW 

1129, ALEW 1128n.). Zob. też strõvyti. 

 trùčyti, trùčiju, trùčijau przest. gw. 1. ʽtruć, powodować zatruwanieʼ, 2. ʽzabijać za 

pomocą truciznyʼ, refl. apsitrùčyti ʽotruć się, zatruć sięʼ, nusitrùčyti ts. — zapoż. ze stbłr. 

trutiti, por. błr. trucícь, tručú, 3 sg. trúcicь, refl. trucícca, tručúsja. Z obocznym sufiksem: 

trùčinti. Zob. też LEW 1130 (s.v. tručiznà). Opacznie POLŽ 174: zapoż. z pol. truć, †trucić. 
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— Akcent lit. bazuje na białoruskiej formie 3 sg. prs. (por. ùčyti, slū̃žyti, tū̃žyti). Pwk. lit. 

truč- został wyabstrahowany z błr. formy 1 sg. prs. tručú. Obok tego jest war. truc-, 

odpowiadający błr. truc- w formach inf. i 3 sg. prs. (por. trùcyti, trùcinti). Zob. też atrūtà. 

 tručyznà 2 p.a., gen.sg. tručỹznos przest., gw. ʽtruciznaʼ (też obelga: Eik, tu tručỹzna, 

ko tu čia stovi! ʽIdź stąd, ty trucizno, czego tu stoisz!ʼ), też pl.t. tručỹznos — zapoż. z pol. 

trucizna, ale z uogólnieniem osnowy tručy- jak w czas. trùčyti ʽtrućʼ, zapożyczonym z 

białoruskiego (zob.). Por. SLA 225, ZS 58, LEW 1130, POLŽ 173. — Obok tručyznà jest 

wariant bliższy brzmieniu polskiemu: truciznà, pl.t. trucỹznos (por. stbłr. trutizna). — War. z 

suf. -yn-: tručynà lub tručỹnė (pl.t. tručỹnos, tručỹnės) oddaje stbłr. war. trutina, z 

wyrównaniem do trùčyti. Zob. też atrūtà i rodzime apýpenai, nuodaĩ. — Drw. wsteczne: 

trùčas, pl.t. trùčai 1. ʽtrutka, np. na szczuryʼ, 2. ʽlekarstwoʼ, 3. ʽsacharynaʼ (Cukrus pabringo, 

reik gerti erbetą su truču ʽCukier podrożał, trzeba pić herbatę z sacharynąʼ). 

 trū̃dnas, -à 4 p.a. stlit., gw. 1. ʽtrudny, niełatwy, ciężki, mozolnyʼ, 2. ʽsmutny, 

przygnębiającyʼ — zapoż. ze stbłr. trudnyj, por. błr. trúdny, pol. trudny (SLA 225, ZS 58, 

LEW 1130). War. trūdnùs. Z wtórną palatalizacją: triū̃dnas (por. trium̃pas, triobà). — 

Neoapofonia SP ū ⇒ SZ ŭ: trùdnas (por. blū̃dnas ⇒ blùdnas; mūtnùs ⇒ mutnùs). 

 trukdýti, trukdaũ (war. trukdžiù), trukdžiaũ ʽprzeszkadzać, zabierać komu czas, 

zatrzymywać; zawracać komu głowę, trapić, niepokoićʼ, sutrukdýti ʽprzeszkodzić, udaremnić 

coʼ. Refl. susitrukdýti ʽzmarnować czas, przeszkodzić sobieʼ. SD: trukdžiu kitų «bawię kogo 

długo» (syn. trukinu, patrukinimų kam darau, gaišinu, gaiščių kam ažuduomi, ažuturiu ilgai, 

karšinu) — causativum na -dy- od intr. trùkti m.in. ʽbawić gdzie, nie spieszyć się, zwlekać, 

marudzićʼ. Znacz. etym. ʽsprawiać, że ktoś zwlekaʼ (por. syn. trùkinti). Brak apofonii 

(*traukdyti) odróżnia tę formację np. od máudytis. 

 trùkinti, trùkinu, trùkinau (war. trukìnti) 1. ʽzabierać komuś czas, zatrzymywać kogoʼ 

(Aš pats trunku ir kitą trùkinu ʽJa sam zwlekam i kogoś innego zatrzymujęʼ), 2. 

ʽprzeszkadzać, utrudniać, odciągać od robotyʼ (DP ʽprzeszkadzaćʼ), 3. ʽtrapić, dokuczać, 

rozstrajaćʼ, refl. trukintis DP ʽbawić się, zabawiać się; odwłaczaćʼ — causativum na -in- od 

trùkti m.in. ʽmarudzić, zwlekaćʼ (zob.), zapewne odnawiające starszą formację na -y-, 

*trukyti (por. syn. trukdýti). Znacz. etym. ʽsprawiać, że ktoś zwlekaʼ. Paralele: bjùrinti ⇐ 

bjùrti; bùdinti ⇐ budė́ti. — Por. jeszcze trukinu SD
1 «mudzę» (syn. gaišinu), «odwłaczam» 

(syn. atguldinėju), trukinu SD «bawię kogo długo» (syn. trukdžiu kitų, gaišinu..., ažuturiu 

ilgai, karšinu), ažutrukintas esmi SD «zabawionym» [ʽjestem zajętyʼ] (syn. nenuliekmi), ne-

mi-trukinkiat stlit. ʽnie zatrzymujcie mnieʼ. — Drw. nutrukinimas SD
1 «odwłoczenie, 

odwłoka» (syn. atguldinėjimas), patrukinimas: patrukinimų kam darau SD «bawię kogo 

długo» (syn. trukinu, trukdžiu kitų, gaiščių kam ažuduomi), trùkimas DP ʽzabawaʼ. — Czy 

tutaj też trùkinti II ʽzalewać wrzątkiem, oparzać (grzyby, brusznice, flaki, mięso)ʼ? Różnica 

znaczenia wymaga zbadania.  

 trùkti, trunkù, trukaũ 1. ʽtrwać, istnieć przez pewien czas, ciągnąć sięʼ, 2. ʽbawić 

gdzie, nie spieszyć się, zwlekać, marudzićʼ. SD: trunku «mieszkam, nie spieszę się», trunku 

ilgai «bawię się długo» (syn. gaištu), tami trunku «bawię się tym» [ʽzajmuję się tymʼ] (syn. 

tuo apsieimi, tuo verčiuosi); cps. ažutrunku SD
1 «omieszkawam; zamięszkiwam» 

[ʽzaniedbać, odłożyć coʼ], užtrùkti intr. ʽzatrzymać się gdzieś na dłużejʼ, tr. ʽzaniedbać coś, 

DP ʽomieszkać, zamieszkać; zaniedbać, strawićʼ. Formacja na SZ *truk- od pwk. pie. *treu̯k-

/*truk- ʽurwać, uciąćʼ (por. IEW 1074, LEW 1131). Zob. tráukyti, trū́kti. — Drw. trukčióti 

ʽpociągać do siebie (np. żyłkę na wędce)ʼ, trukdýti (zob.), trùkinti (zob.), trùktelėti 

ʽpociągnąć nieco, lekkoʼ. Nomina: trùklius ʽmitręga, strata czasuʼ, netrùkus (zob.), patrukis 

SD «mieszkanie, bawienie się gdzie» (syn. trunkimas), trukmė ̃ ʽtrwanie, czas trwania, 
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przebiegʼ. — Neopwk. trunk-: trunkimas «mieszkanie, bawienie się gdzie» (syn. patrukis). 

— WSZ trūk-: trūksmu adv. ʽgęsiegoʼ (Žąsys, galvijai eina trūksmu po kits kitą ʽGęsi, 

bydlęta idą gęsiego, jedno za drugimʼ), sviečių trūkšmas ʽ(cały) szereg gościʼ, cps. atótrūkis 

ʽczas wolny od pracyʼ, lavóntrūkis ʽkondukt pogrzebowyʼ (por. lavónas). 

 trū́kti, trū́kstu (*trųkstu < *trunk-stu), trū́kau 1. ʽrozerwać się (o czymś naprężonym), 

przerwać się, urwać sięʼ, 2. ʽzabraknąć, brakowaćʼ, 3. ʽo krowie: przestawać dawać mlekoʼ 

(Karvė trū́ksta ʽKrowa zaczyna dawać mniej mlekaʼ). Cps. aptrū́kti ʽpęknąćʼ: aptrū́ko bačkà 

ʽpękła beczkaʼ, aptrūko aludė SD «opukła się beczułka», ištrū́kti ʽwyrwać się, wymknąć sięʼ 

(DP ʽwywiązać się, wybić się; wybiegać; trawićʼ), įtrū́kti ʽnadpęknąćʼ, nutrū́kti ʽprzerwać się, 

urwać się, oderwać sięʼ, pértrūkti ʽprzerwać sięʼ, pritrū́kti ʽzabraknąć, nie starczyć; stracićʼ 

(gálvas pritrū́kti ʽzebrać się w dużej liczbieʼ), užtrū́kti ʽo krowie: przestać dawać mleko; 

ustać, ulec zatrzymaniuʼ. Synchronicznie biorąc, trūk- przedstawia st. wzdłużenia do truk-, 

zob. trùkti. Patrząc zaś diachronicznie, jest to neopierwiastek wyabstrahowany z prs. trū́ksta, 

odnowienie starszej formacji infigowanej (por. truñka m.in. ʽtrwa, ciągnie się; przebywa 

gdzieʼ do trùkti). Akut analogiczny, wzorowany na prezentiach od pwk. seṭowych. 

Odpowiednik łot. trũkt, trũkstu, trũku ʽpołamać, stłuc, zepsuć; brakować, nie wystarczać; 

wystraszyć sięʼ. — SO tráukyti (zob.). — Drw. patrūkė́ti ʽpociągnąć trochęʼ (por. paūgė́ti, 

zob. Otrębski 1934, 295), trū́kčioti ʽtargać, szarpać; wzruszać ramionamiʼ, trūkinė́ti iter. 

ʽpękaćʼ, trū́kinti caus. ʽrobić, żeby się przerwało; przerywać, np. mówiącemuʼ, refl. trū́kintis 

ʽwysilać sięʼ, trū́ktelėti ʽpociągnąć silniej, mocniejʼ. Por. łot. trùkât2, -ãju iter. ʽprzestraszać 

się; płoszyć się (o koniach)ʼ, trũcinât ʽszkodzić; straszyćʼ. Nomina: betrū́ktinas żm. ʽo 

czymś, czego jeszcze trochę brakʼ, núotrūka ʽprzerwa, pauza; ułamek, fragmentʼ, c. 

ʽobdartusʼ, núotrūkė ʽstrata czasu, mitręga; przerwaʼ, nutrū́kėlis 1. ʽkoń, który się urwał z 

uwięziʼ, 2. SD «urwaniec» [ʽten, co się urwał z szubienicy, obieśʼ, SW], 3. ʽobdartus, 

łachmaniarz, nędzarzʼ, núotrūkis ʽuszczerbek, strataʼ, prótrūkis ʽwybuch (radości, śmiechu)ʼ, 

prótrūkiais adv. ʽz przerwamiʼ, trū̃kis ʽpęknięcie, szczelina; szarpnięcie; przepuklinaʼ, trū̃ks 

plỹš adv. ʽza wszelką cenęʼ, trū́kstamas ʽbrakujący, niepełnyʼ. Por. łot. trũcîgs ʽz brakami, 

wadliwy; biedny, ubogi; płochliwy, czujny (o koniu)ʼ. Cps. galvótrūkčiais adv. ʽna złamanie 

karku, na łeb na szyjęʼ a. trūkčiagalṽiais ts. (por. galvà), nutrūktgalṽis ʽurwisʼ (por. galvà). 

 trumetis, -čio b.z.a. gw. ʽtrąbkaʼ (war. trumetė) — zapoż. z dn. trummete. Zob. GL 

144, LEW 1131. War. f. trumita BRB (syn. trimità). Por. łot. trumetis, trumete ⇐ śrdn. 

trumpe, trumpit (Jordan 104). Zob. też trimìtas, triūbà. 

 trùmpas 1 p.a. przest. ʽw grze w karty: atut, kolor, którego karty biją wszystkie inne 

koloryʼ — zapoż. z nwn. Trumpf m. — War. trùpas 2 p.a. ⇐ prus.-niem. truf ʽatutʼ (GL 144, 

LEW 1132). 

 trum̃pas, -à 4 p.a. ʽkrótki, niedługiʼ. SD: durų łynciūgas [lenciūgas] trumpas 

«wrzeciądz», kalavijas trumpas platus «tasak», rūbas kunigų lininis trumpas «komża 

kapłańska» — dewerbalny przymiotnik na -a- od neoosn. trump- ⇐ trum̃pa prs. infig. do 

trùpti ʽkruszyć się, rozpadać sięʼ; znacz. etym. ʽukruszonyʼ ⇒ ʽdrobnyʼ ⇒ ʽkrótkiʼ (por. LEW 

1131)680. War. z palatalizacją nagłosu: trium̃pas (por. triū̃sas ob. trū̃sas); z dysymilacją mp > 

np: truñpas (por. kam̃pas > kañpas); s-mobile: strum̃pas (Pripjovė ir strumpų̃ ir ilgų [vyčių] 

ʽNaciął i krótkich i długich [rózg]ʼ). Odpowiednik łot. gw. trumpjš ʽtępy, nieostryʼ, vb. 

denom. trumpêt ʽuciąć wierzchołek drzewaʼ. — Drw. trum̃pė ʽkrótkie odzienie kobieceʼ, 

 
680 Paralele na motywację werbalną: 1. łot. strups, strupjš ʽkrótki; tępyʼ ⇐ nùostrupêt ʽskrócić, uciąćʼ, 2. lit. 

bìgas ʽkrótkiʼ od pwk. *bheg- ʽłamaćʼ, 3. alb. škurtε ʽkrótkiʼ obok łac. curtus m.in. ʽobrzezany, kastrowanyʼ 

(⇒ stwn. kurz ʽkrótkiʼ). Zob. Urbutis, Kalbotyra XIV, 1966, 131–138.  
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trumpìckas ʽbardzo krótki, króciutkiʼ681, trumpitelis b.z.a. ʽkróciutki, malutkiʼ (neosuf. -itel-, 

zob. mažitelỹs), war. trumpitėl̃is ʽkróciutkiʼ, trumpóji a. trumpója ʽniedostatek, bieda, brak 

pieniędzyʼ (syn. paskutinióji). Cps. trumpabėg̃is (zob. bėg̃ti), trumpakalbis SD 

«krotkomowny» (por. kalbė́ti), trumpakìškis ʽkrótkonogiʼ (por. kiškàtkonogiʼ (por. kiškà), 

trumpakõjis ʽdiabełʼ (por. kója), trumparẽgis ʽkrótkowzrocznyʼ, sb. m. ʽkrótkowidzʼ (por. 

regėt̃i), trumpašìknė ʽo kobyle: z krótkim zademʼ (por. šiknà), trumpauodẽgis ʽo koniu: z 

krótkim ogonemʼ (por. uodegà). Vb. denom. trumpė́ti ʽstawać się krótszymʼ, trum̃pinti ʽrobić 

krótkim, skracaćʼ, SD
1 trumpinu, nutrumpinu «krocę», trum̃pti, -sta, -o ʽwydawać się 

krótkim, skracać sięʼ, sutrum̃psta ʽbrakuje czego, jest brakʼ. — Nazw. Trùmpa, 

Trùmpis/Trum̃pis, Trum̃pius, Trumpìckas, Trumpìkas, cps. Trumpakõjis. N.m. Trumpakõjai 

2x, Trum̃plaukė, Trumpragỹs. N.rz. Trum̃pė 10x, Trùmpė 2x, Trum̃pis, Trumpãlė. 

Nawiązanie onomastyczne w staropruskim: n.rz. Trumpa, n.jez. Trumpen (AON 187). 

 trūnà 4 p.a. stlit., gw. ʽtrumnaʼ (Dabar viską perka, ir trūnàs, o anksčiau darydavo 

ʽTeraz wszystko kupują, nawet trumny, a wcześniej to [sami je] robiliʼ), już stlit. (CHB) — 

zapoż. ze stbłr. truna, trunna (ob. trumna), por. błr. truná, -ý ʽtrumnaʼ (PZB 5, 131) ⇐ stpol. 

truna. Inaczej Būga, RR II, 193 i POLŽ 654: wprost z pol. Brak w SLA i ALEW. LKŽ XVI, 

1030 błędnie wskazuje pol. trumna jako źródło. Zob. też syn. grãbas, kars̃tas i rakštìs. — 

War. s-mobile: strūnà; mógł on się pojawić na skutek adideacji do nazwy narzędzia 

stolarskiego strūnà ʽośnikʼ (por. LEW 927).  

 truñdas 2 p.a. gw. 1. coll. ʽwłoski na trzeciej parze nóg pszczoły, do których przywiera 

nektarʼ, 2. ʽto, co przylgnęło do «trundas», pszczeli pożytekʼ. Bez etymologii. Formalnie 

biorąc, ma wygląd alternantu na SZ trund- w stosunku do SO trand-, ukazującego się w 

nazwach rozmaitych owadów, por. trandìs ʽkornik; mól; kleszczʼ (zob.). Por. też triñdė a. 

trìndė ʽwłochata gąsienicaʼ. 

 trunė́ti, prs. trùni (war. trùna, trū̃na, trunė́ja), prt. trunė́jo gw. 1. ʽpróchnieć, murszeć, 

butwieć (o drzewie)ʼ, 2. ʽzatęchnąć, zaśmierdnąć w zaduchu (np. o zamkniętej w skrzyni 

odzieży)ʼ, 3. ʽo żywności, tłuszczach: psuć się, rozkładać się, pleśnieć, jełczećʼ, 4. przen. 

ʽgnuśnieć w pościeli; trwać w lenistwieʼ. Odpowiednik łot. trunêt, trunu, -ẽju ʽwietrzeć, 

próchnieć, butwieć, murszeć; gnuśnieć; drzemaćʼ. War. z palatalizowanym nagłosem tr̓ -: lit. 

triunė́ti, triùni (war. triùna), -ė́jo; z nagłosem sonoryzowanym dr-: lit. drunė́ti, drùna (war. 

drùni), -ė́jo ʽgnić, butwieć; palić się bez płomienia, tlić się; gnuśnieć, spać ponad miaręʼ, łot. 

drunêt ʽpróchnieć, butwiećʼ. — Czas. trunė́ti to durativum na -ė-, oparte na neopwk. trun-, 

który został wyabstrahowany z prs. infig. *truna ʽgnije, próchniejeʼ < pie. *tru-n-H-e/o-. 

Takie praesens należało do pwk. pie. *treu̯H-/*truH- ʽścierać, zużywaćʼ, por. SP w scs. trovǫ 

(inf. truti) ʽzużywać, spożywać, trawićʼ (zob. LIV
2 652). Prs. trùna ma taką samą budowę jak 

glìna (zob. gliñti), trìna (zob. trìnti), dùna (zob. dunė́ti) i sìna (zob. siñti). W jęz. łotewskim 

prs. trunu przybrało dodatkowy formant -stu, stąd *trunstu, gw. trūstu jako wariant do trusu 

(zob. LEGR § 615, ME IV, 249). — Formę SZ-C *trū- odzwierciedla cs. tryti, tryjǫ ʽtrzeć, 

ścieraćʼ. Temu odpowiada gr. τρύω ʽzetrzeć, zużyć, wycieńczyć, zgnębićʼ (pgr. *trū-i̯ō < pie. 

*truH-i̯e-), por. BSW 330. Na gruncie bałtyckim *trū- jest poświadczone tylko w sposób 

pośredni, mianowicie w czasownikach łot. trûdêt, trūdu ʽbutwieć, gnić, wietrzeć, próchniećʼ 

(dur. na -ēt) oraz trûdinât caus. ʽdoprowadzać do butwienia, próchnieniaʼ. Zbudowano je na 

neoosnowie trūd-, wyabstrahowanej z prs. intr. *trū-da ʽgnije, butwiejeʼ (transponat ie. 

*truH-dhe-)682. Zob. s.v. pū́dyti analizę czas. lit. pū́dėti ʽgnićʼ i łot. pūdinât ʽdoprowadzać do 

 
681 Por. Mažicka, trumpickà šito(ji) giesmė dėl meškų ʽMalutka, króciutka ta piosenka o niedźwiedziachʼ. Suf. -

ickas tego ekspresywnego derywatu pochodzi prawdopodobnie z nazwisk typu Malìckas, Navìckas ⇐ pol. 

Malicki, Nowicki.  
682 Por. jeszcze derywaty postwerbalne: łot. trûda ʽzgniłe liście, igły (w lesie); gałązki służące za ściółkę dla 
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gniciaʼ. — W jęz. litewskim allomorf pb. *trū-C otrzymał suf. -na-, stąd prs. trū̃na 

ʽpróchnieje, gnijeʼ. Powstanie tej formacji tłumaczy się proporcją analogiczną z udziałem 

bliskoznacznego czas. pū́ti ʽgnić, próchniećʼ, por. pū́ti : pū̃na = *trū́ti : x (x = trū̃na). 

Następnie na skutek reanalizy trūn- + -a pojawił się neopierwiastek widoczny 1° w inf. 

trūnė́ti, prt. trūnė́jo i w odnowionych formach prs.: trū̃ni lub trūnė́ja (wtórności osnowy trūn- 

nie dostrzega Beekes 2010, 1514, s.v. τρύω), 2° w drw. trūnýti, -ìja, -ìjo ʽpróchnieć, 

rozkładać się (o drzewach, kościach), butwiećʼ (por. syn. trynyti), ʽrdzewieć (o ostrzu noża); 

długo sypiać; nigdzie nie wychodząc kisnąć w domu; siedzieć w więzieniuʼ. Zwraca uwagę 

obecność krótkowokalicznego war. trunýti, -ìja, -ìjo, z pwk. trun- jak w prs. trùna (zob. 

wyżej). Nomen: trūnės̃iai m.pl. ʽpróchnoʼ. — WSO *trōu̯- ⇐ *trou̯- (por. wyżej scs. trovǫ): 

scs. travljǫ, traviti ʽspożywać, niszczyćʼ, pol. trawię, trawić ʽprzetwarzać spożyty pokarm; 

wytrawiać płynami gryzącymi; bajcować, robić kruchymʼ, stpol. trawić ʽniszczyć co, spalać 

– o ogniu; zużywać lekkomyślnie (por. marnotrawić)ʼ, też ʽszczuć, pobudzać psa do atakuʼ 

(dosł. ʽkazać jeść, kazać niszczyćʼ). Paralela: scs. plaviti ʽpławić w wodzieʼ ⇐ plovǫ ʽpłynęʼ. 

Zob. Rozwadowski 1959, 293n. — W jęz. litewskim oczekuje się SE w postaci *triáu-C < 

pbsł. *tri̯ā́u̯-C. W związku z tym warto odnotować akutowaną formę nutriáunyti intr. ʽo 

korze drzewa: obłupać się, odstać, odwisnąćʼ (Eglės žievė nutriáunijo ʽKora jodły 

odstała/odwisnęłaʼ). Obok tego jest vb. tr. tráunija, -yti a. triaũnija, -yti w znacz. ʽgłośno, 

chciwie jeść a. żreć; chciwie pić; chrupać, jeść coś twardego (jabłko, orzech), kruchego, co 

powoduje charakterystyczny odgłosʼ. Te czasowniki wyglądają jak denominativa, jednakże 

w braku poświadczenia dla odpowiedniego nomen nie można tego udowodnić.  

 trúotas 1 p.a. żm. 1. ʽosełka do kosy, kamień szlifierskiʼ, 2. ʽgranitʼ. Odpowiednik łot. 

truõts ʽosełkaʼ (zdrob. truõtiņš). Prawdopodobnie jest to formacja typu šlúota (zob.). Znacz. 

etym. ʽnarzędzie, którym się trze / którym się pociera (ostrze)ʼ. Paralela: łot. trītava a. trītavs 

ʽosełkaʼ ⇐ trĩt ʽtrzećʼ. Jak šluo-C jest derywatem od šlav-V (šlavù, šlaviaũ), umożliwionym 

przez odwrócenie stosunku apofonicznego uo-C ⇒ av-V (por. dúoti ⇒ daviaũ), tak też truo-

C zdaje się zakładać osnowę o postaci trav-V. Gdyby ta ostatnia się zachowała, brzmiałaby 

po litewsku *travù ʽtrę, ścieramʼ, mianowicie w odpowiedniości do prs. cs. trovǫ 

ʽἀναλίσκειν, wydawać, zużywać, spożywaćʼ, natrovǫ ʽψωμίζειν, τρέφειν, karmić, żywićʼ, < 

*trou̯H-e- < pie. *treu̯H-e- ʽścierać, zużywać przez tarcieʼ (por. LIV
2 652), inf. truti cs. 

ʽzużywać, spożywać, trawićʼ < pbsł. *trāu̯ti < *trau̯H-C. St. wzdłużony do scs. trov- ma 

postać trav-: scs. travljǫ, traviti (zob. s.v. trunė́ti). — Neoapofonia SP truo- ⇒ SZ trū- 

wytwarza alternant trū̃tas 2 p.a. ʽosełka do kosyʼ, war. f. trūtà (por. plúoštas ⇒ plūšaĩ). Brak 

akutu (†trū́tas) raczej wyklucza wywód z *truH-to-, od pie. *treu̯H- ʽścierać, zużywaćʼ (por. 

cs. tryjǫ, tryti ʽtrzeć, ścieraćʼ : gr. τρύω < *trū-i̯ō ʽzetrzeć, zużyćʼ). Inaczej Rozwadowski 

1959, 296 i Būga, RR II, 631. — Neoapofonia SP trū- ⇒ SZ trŭ-: trùtas 2 p.a. ʽosełka do 

kosyʼ (por. trū̃pas ⇒ trùpas; lūšnà ⇒ lušnà). 

 trū̃pas 2 p.a. przest., gw. 1. ʽtrupʼ, 2. przen. ʽstarzec, zgrzybiały starzecʼ (m.in. LEX) — 

zapoż. ze stbłr. trupь, por. błr. trup, -a (por. SLA 225 i LEW 1132; pominięte w ALEW). War. 

z palatalizowanym nagłosem: triū̃pas (Senas triū̃pas i da tas prie mergų lenda ʽStary grzyb i 

taki garnie się jeszcze do dziewczątʼ). War. s-mobile: strū̃pas peior. ʽzgrzybiały starzecʼ, 

striū̃pas ʽciało bez głowy albo bez nóg, kadłubʼ. W kwestii znacz. ʽzgrzybiały starzecʼ por. 

trupėk̃as s.v. trupė́ti. — Neoapofonia SP ū ⇒ SZ ŭ generuje krótkowokaliczne war. trùpas i 

triùpas oraz strùpas i striùpas. Paralele: būgštùs ⇒ bugštùs; drū̃čkis ⇒ drùčkis. 

 

bydłaʼ, pl. trūdas ʽpróchno; torf; humusʼ (cps. trûdzeme ʽhumusʼ, trûdviela ts.), trûdi m. pl. ʽpróchnoʼ, 

trūdãjs ʽhumusʼ, trūdeklis ʽzgniliznaʼ. Nie przekonuje zaliczenie osnowy trūd- przez Endzelina (ME IV, 224, 

s.v. traûds) do aniṭowego pwk. pie. *treu̯d- ʽstoßenʼ, jak w łac. trūdō, -ere ʽpchać, popychać, spychaćʼ, 

stwnm. -driozan ʽgniewać, irytowaćʼ (por. LIV2 651). — SO traud- (⇐ trūd-): łot. traûds ʽkruchy, łamliwyʼ.  
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 trupė́ti, trùpa, trupė́jo ʽkruszyć się, rozpadać sięʼ (Molis sudžiuvęs trùpa ʽGdy glina 

wyschnie, to się kruszyʼ) — durativum stanu na -ė- w stosunku do inchoat. trùpti ʽkruszeć, 

kruszyć sięʼ (por. LEW 1132). Od tego interi. trùp, por. Trùp trùp sutrupėjo sūris ʽ«Trup, 

trup» pokruszył się serʼ. Odpowiednik łot. trupêt, -u (-ẽju), -ẽju ʽgnić, murszeć, kruszyć się, 

wykruszać się; próżnować leżąc a. siedząc, długo spaćʼ. War. ze zmianą tr- > dr-: drupêt 

ʽbutwieć, próchniećʼ. NB. Lit. drupėti ʽkruszyć sięʼ u Miežinisa jest letonizmem, zob. 

Urbutis 2009, 277. — Drw. trupėk̃as 1. ʽspróchniałe drzewoʼ (syn. puvėk̃as), 2. ʽzgrzybiały 

starzecʼ. — Caus. trùpinti ʽdrobić, kruszyć, rozdrabiać, rozbijaćʼ, SD trupinu «drobię co, 

drobno dzielę abo robię» (syn. smulkiai papjaustau, sulaužau), «krszę chleb, drobię miękkie 

rzeczy». Odpowiednik łot. trupinât ʽdoprowadzać do gnicia, gnoić; (niedojrzałe jabłko) 

zmiękczać przez obijanie; bić, uderzaćʼ; war. drupinât ʽdrobić, rozdrabniaćʼ. 

 trùpti, trum̃pa, trùpo ʽkruszeć, kruszyć się, drobić się, rozpadać sięʼ, aptrùpti 

ʽwykruszyć się, zmniejszyć sięʼ, ištrùpti ʽwykruszyć się – o zębachʼ, sutrùpti ʽskruszeć, 

rozpaść sięʼ — prs. inchoativum z infiksem nosowym do dur. trupė́ti ʽkruszyć sięʼ (zob.). 

Odpowiednik łot. trupt, trùp gw. ʽpróchnieć, murszeć, butwiećʼ, zwykle z udźwięcznieniem 

tr- > dr-: drupt, drùpu (*trumpu), drupu ʽkruszeć, kruszyć się, rozpadać sięʼ. Lit.-łot. trup- 

przedstawia refleks SZ od niezachowanego SE *tri̯au̯p- < pie. *treu̯p-/*trup- ʽkruszyć się, 

rozpadać się, zerbröckelnʼ (LIV
2 653, LEW 1132). Por. WSZ *trūp- w gr. τρῡπάω ʽwiercić, 

przewiercać, przebijać, dziurawićʼ, też ʽfutuereʼ, τρύπη ʽdziura, otwórʼ, τρύπημα ʽotwór na 

wiosło, ucho igielneʼ. — Drw. núotrupos a. pãtrupos f.pl. ʽokruszyny, ułamkiʼ, sutrupos f.pl. 

SD «gruz», trùpė ʽsurojadka, Russulaʼ (syn. ūmėdė)̃, trupiniai m.pl. SD «odrobiny stołowe», 

trupinỹs ʽokruch (chleba, sera, słoniny), odrobinaʼ, SD «okruszyna, odrobina» (⇒ trùpinį 

adv. ʽniedużo, trochę, niecoʼ, syn. trùputį); trupýtis ariẽlkos ʽodrobina wódkiʼ, trùpkiai m.pl. 

ʽdrobne rzeczy, drobiazgiʼ (por. kùškiai), trùpmena ʽułamekʼ (war. trùkmena), trupsnùs 

ʽkruchy, łomkiʼ (neosufiks jak w laksnùs, rysnùs), trupùs ʽkruszący się, łamiący sięʼ, SD 

«kruchy; krupiasty», trùputis (zob.). Cps. trupãskiltė ʽodłamek kamieniaʼ (por. skìlti I). — 

Por. łot. trupe ʽpróchnica, humusʼ, trupeknis, trupêksnis ʽspróchniałe drzewo, próchno, 

drobne cząstki, pyłʼ, przen. ʽleńʼ, trupe̦ns ʽzgniły, spróchniały, pulchnyʼ; ze zmianą tr- > dr-: 

drupi a. drupas pl. ʽgruzy, ruinyʼ, drupačas, drupaklas, drupalas, drupatas pl. ʽdrobiny, 

okruchy, ułamki, kawałeczkiʼ, drupenis ʽzsiadłe mleko zakruszone chlebem razowymʼ. — 

Tu też stpr. trupis EV ʽkloc drewna, Klocz [Klotz]ʼ. Por. też rcs. trupŭ ʽpień drzewa, kłodaʼ 

s.v. traupùs. — Neopwk. trump-: trum̃pas (zob.), sántrumpa ʽskrótʼ ⇐ sutrùpti. — SO traup-

: traupùs (zob.). 

 trupùtis, -čio 2 p.a. ʽokruch (np. chleba), odrobina, kruszynaʼ, 2. ʽniewielka ilość, 

niedużo, trochęʼ. SD: truputis «krszyna, odrobina; szczupłość» (syn. mažynė), «trocha», 

truputis meto SD «punkt czasu» [ʽmomentʼ]. War. trùputis 1 p.a., truputỹs 3 p.a. Pl. 

trupučiaĩ, trùpučiai ʽokruchy, drobne cząstki, drobiny, drobne kawałkiʼ (Šienas sutrupa, 

pasidaro trupučių̃ ʽSiano się kruszy, powstają okruchyʼ). Dewerbalny drw. na -ut- od trup- 

jak trùpti ʽkruszyć sięʼ. Por. likùčiai ⇐ lìkti; žvangùčiai ⇐ žvangė́ti (GJL II, § 441). — Drw. 

truputėlis DP ʽkąsek, kąszczekʼ, SD
1 «odrobinka», trùputį adv. ʽniedużo, trochę, nieco; w 

małej ilości, liczbie; w pewnej mierzeʼ (SD truputį «bez mała, o kęs, niemal»), truputýtis 

ʽdrobinkaʼ, truputýtį adv. ʽtroszeczkęʼ, truputùką adv. ʽtrochę, troszeczkęʼ. 

 trū̃sai, -ų 2 p.a. m.pl. gw. 1. ʽdługie pióra w ogonie ptakaʼ, 2. ʽpióro jako ozdoba 

kapelusza, pióropuszʼ. Sg. trū̃sas ʽdługie pióro ogonowe; rajski ptakʼ. Niejasne, por. LEW 

1133. Czy tu również trū̃sas ʽchrust, patyki, wióry, drzazgiʼ (war. trùsas)?  

 trū̃sas 2, 4 p.a. wsch.-lit. ʽkrólik, Oryctolagus cuniculusʼ — zapoż. z ros. gw. trus, gen. 

trúsa ʽkrólikʼ (liter. tylko ʽtchórzʼ), błr. trus, -á ʽkrólikʼ. Zob. też triùšis. 
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 trùsikai, -ų 1 p.a. m.pl. pot. ʽkąpielówkiʼ — zapoż. z ros. trúsiki (drw. od trusý ⇐ ang. 

trousers). 

 trustiẽnis, -io 2 p.a. wsch.-lit. ʽsień w łaźniʼ: Jaujon linus džiovina, o trustiẽny mina 

ʽW łaźni len suszą, a w «trustienis» [go] międląʼ. Niejasne. LZŽ 271 oznaczył ten wyraz jako 

slawizm, ale źródła nie wskazał. 

 trùšis, -io 2 p.a. zwykle pl. trùšiai, -ių gw. bot. ʽtrzcina, Phragmites communisʼ. War. f. 

trušìs, -iẽs 4 p.a. Postać literacka triùšis, pl. triùšiai zawiera wtórne r̓  (por. kriušà ob. krušà). 

Odpowiednik łot. trusis, pl. truši ʽsitowie, trzcinaʼ. Z pbsł. *trus, ze zmianą *(u)s > lit. (u)š 

jak w apušė,̃ jū́šė, vẽtušas. — Odpowiednik słowiański pokazuje odmienny sufiks, psł. *trŭs-

tĭ, por. scs. strus. trŭstĭ f. ʽκάλαμος, trzcina, pręt trzcinowy; pióro do pisaniaʼ, ros. trostь 

ʽłodyga trzcinyʼ (loc. v trostí), stczes. tresť ʽszuwar, trzcinaʼ, stpol. trześć ʽtrzcinaʼ (pol. treść 

ʽzawartość, substancja wypełniająca coś; przedmiot, tematʼ); drw. psł. *trŭstina: słń. gw. 

trstína ʽtrzcinaʼ, ros. trostína ʽłodyga trzcinyʼ, stpol. trzścina, pol. trzcina, stczes. trstina, 

czes. třtina ʽtrzcinaʼ. Por. LEW 1133, REW III, 141, Boryś 641n. Osobno zob. strustìs. — 

Spoza bałto-słowiańskiego por. gr. θρύον n. ʽsitowie, rogożaʼ z *trusom przez *truhom i 

metatezę h, która wytworzyła aspiratę θ (GEW I, 688; LEW, l.c. dodał do tego uwagę «sehr 

fraglich»). — SO trauš-: traũšiai m.pl. bot. ʽskrzyp, Equisetumʼ (liter. triaũšiai), traũšlis a. 

traušlỹs ʽskrzypʼ (war. traukšlỹs), por. łot. traušļi m.pl. Osobno zob. traũšti. 

 trùšti, prs. trū̃šta (*trunš-sta, por. war. truñšta, truñša), prt. trùšo gw. 1. ʽo lodzie: 

łamać się, dziurawieć, kruszyć sięʼ, 2. ʽo brzegu tkaniny: strzępić sięʼ, aptrùšti ʽwystrzępić 

się; zmarnieć, uschnąć (o kwiatach)ʼ, sutrùšti ʽspróchniećʼ, SD <sutriśis> «sprochniały» (syn. 

sudrūnėjįs) — formacja inchoatywna do dur. trušė́ti, trùša, -ė́jo ʽwypadać (o włosach z 

głowy, z ogona końskiego); próchnieć, gnić, butwiećʼ, war. triušė́ti (por. stosunek trùpti : 

trupė́ti). Pwk. na SZ truš- ⇐ treš-, por. trèšti m.in. ʽpróchnieć, butwiećʼ. Pierwotnym 

refleksem st. zanikowego musiało być *turš- < pie. *tṛḱ-. Sekwencja *urC została zastąpiona 

przez ruC drogą wyrównania do reC w formie SE treš-. — Prócz tego był oboczny refleks 

SZ z samogłoską i, *tirš- < *tṛḱ-; zmienił się on drogą analogii w triš-, zob. trìšti. — War. z 

palatalizowanym nagłosem: triùšti, triū̃šta (*triunš-sta), triùšo ʽkruszyć się, łamać się, 

wypadać (o włosach), strzępić się (o rękawie), próchnieć (o drzewie), butwieć (o kłodzie); 

marnieć, usychać (o roślinie)ʼ. Por. triùšis ob. trùšis; kriušà ob. krušà. Osobno zob. traũšti. 

 tù zaimek 2 osoby ʽtyʼ. Odpowiedniki bałtyckie: łot. tu, stpr. tu ob. toū, thou, tau 

(ou/au z dyftongizacji *ū). Formy emfatyczne: tùjen (por. jei nor tujen dangui būti PK 10625 

ʽChceszli byś wiecznie żył w niebieʼ), dùjen ʽtyʼ (por. ãšen, ãšĩan ʽjaʼ), poza tym tùjenai, 

dùjenai ʽtyʼ (por. ãšenai, ãšĩanai ʽjaʼ). Segment -j- ukazuje się również w vb. tùjinti (zob. 

niżej). Lit. tù pochodzi ze skrócenia pbsł. *tū < pie. *tuH lub *tuh2. Por. z jednej strony scs. 

ty, łac. tū, gr. dor. tū́ (klas. σύ), tū́nē, z drugiej strony wed. tuvám, stpers. tuvam, toch. B tuwe 

< *tuu̯om < pie. *tuH-óm (v z glajdu *u̯, wsuniętego w hiacie laryngalnym; ptk. *-om jak w 

wed. ahám ʽjaʼ < pie. *eǵh2-óm). Według Kloekhorsta 8n., 111n. materiał anatolijski 

wskazuje na pdg. pie. *tiH (nom.sg.), *tu- (obliquus), por. het. zik/tu-, luw.-klin. tī/tu-. 

Nieanatolijska postać zaimka *tuH pochodzi – jego zdaniem – ze skrzyżowania formy pie. 

oblikwu *tu- z cechą *H jako wykładnikiem nominatiwu (por. *tiH). — Pie. gen.sg. *téu̯e 

(wed. táva ʽciebieʼ, gr. dor. τέο) dał osnowę derywatowi posesywnemu *teu̯-ó- ʽtwójʼ, zob. 

tãvas. Lit. genetivus przybrał nową postać tavę̃s. Z kolei pochodzące z resegmentacji tav- 

stało się osnową dla pozostałych form pdg., por. sg. dat. tãvi DP > dziś táu (akut jest 

objawem wzdłużenia zastępczego po apokopie, tak jak w mán < mãni), acc. tavè, instr. 

tavimì, loc. tavyjè, tavỹj, adess. tavip DP ʽw tobieʼ ob. tavimp DP ts., allat. tavę́sp DP ʽdo 

ciebie, ku tobieʼ. Por. łotewski pdg. tevis, tevi/tev, tevi, tevim (e jest wtórne). — Vb. denom. 

tùjinti = (tu-j-in-) ʽty-k-ać, mówić komu «ty» w sytuacji, gdy wypada raczej zwracać się 
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przez «wy»ʼ, tujúoti ts. (Jie visada tujuojasi ʽOni zawsze mówią sobie «ty», tykają sięʼ). 

Zob. też jūsúoti i tuksė́ti II. 

 tū́bas 1 p.a., tū̃bas 2 p.a., też pl.t. tū́bai, tū̃bai przest. 1. ʽsprasowany materiał z wełny 

lub sierści, pilśń, filc, wojłokʼ, 2. ʽkawałek filcu umieszczany pod szlejami uprzęży 

końskiejʼ, 3. ʽzimowe okrycie z filcu, kocʼ. Z innym tematem: tūbà 4 p.a. ʽpilśń, filcʼ, SD 

«pilśń», pl.t. tūbos SD
1 <tubas> f.pl. «kosm» [ʽwłos, pasmo, splot włosów; strzępek wełny, 

przędzyʼ, SPXVI] (syn. <maknas> maknos). Odpowiedniki bałtyckie: łot. tūba ʽfilc wsuwany 

pod chomąto; filcowy płaszczʼ (war. tuoba; neoapofonia ū ⇒ uo?), stpr. tubo EV ʽfilc, Filcz 

[Filz]ʼ. Bez dobrego objaśnienia, zob. LEW 1134. Trautmann 1910, 451 widział tu 

zapożyczenie ze stnord. þófi m. ʽfilcʼ. Podobnie Būga, RR II, 320. — Drw. tū́binis 1. 

ʽzrobiony z filcu, filcowyʼ (por. łot. tūbaĩns ts.), 2. ʽo długim włosie (wełna), o długich 

piórach (gęś)ʼ, tūbúotas ʽobuty w walonki; o ptaku: opierzony, kosmatyʼ. Cps. tūbavėlỹs 

(zob.). Por. łot. tūbene ʽfilcowy kapelusz, filcowy butʼ, tūbnieks ʽfolarz, pilśniarzʼ. Vb. 

denom. tū́binti ʽwyrabiać filcʼ, refl. įsitū́binti ʽgrubo, ciepło się odziaćʼ. — Nazw. Tūbà, 

Tū́bis, Tūbỹs, Tū́bius, patron. Tū́baitis, Tū́bikas. N.m. Tū̃binės 2x, Tū̃biškiai. 

 tūbavėlỹs 3 p.a., tūbavelỹs 3 p.a. gw. ʽfolarz, pilśniarzʼ, SD
1 «gręplownik» (syn. 

šėpavalas), SD «pilśniarz» — złożenie osnów tūba° jak w tū́bas ʽpilśń, filc, wojłokʼ (zob.) 

oraz °vėlys/°velys od vélti II m.in. ʽzbijać namoczoną wełnę na pilśń, folować jąʼ (zob.). — 

War. pozbawiony samogłoski łącznikowej: tū́bvėlis a. tū́bvelis ʽwał służący do folowania 

wełnyʼ (zob. vélti II). War. z dysymilatywnym zanikiem v: tū́belis 1. ʽwał do folowania 

suknaʼ, 2. ʽkosmata skóraʼ (Vilk̃o tū́belis, meškõs gaurúotinė ʽWilcza skóra [to jest skóra] 

kosmata, niedźwiedzia – kudłataʼ). Zob. też šėpavalas. 

 tuĩkti, tuikstù, tuikaũ gw. ʽdoznawać odurzenia, zamroczenia (np. od czadu, wódki), 

głupiećʼ. Zdaniem Būgi, RR I, 303 tuik- należy do tvaĩkas ʽczad; zaduchʼ (zob.), mianowicie 

na mocy oboczności dyftongów ui : ai. Paralele: puĩšos : paĩšos; rùišis : ráišas; rùinas : 

ráinas. — Drw. tùikinti caus. ʽodurzać, upijać kogoʼ (Arelka tùikina galvą ʽWódka mąci w 

głowieʼ), ⇒ refl. tùikintis ʽupijać sięʼ. 

 tuĩnas 4, 2 p.a. gw. 1. ʽgałąź świerkowa do wyplatania płotuʼ (Tuĩnais pinta tvora ʽPłot 

spleciony z gałęzi świekowychʼ), 2. ʽzaostrzony na końcu pal, kół w płocie, słupek w płocieʼ 

(SD baslys, tuinas «koł», SD smailas tuinas «koł ostry, zaciosany abo żelazem nasadzony»), 

3. ʽogrodzenie z palików drewnianych u góry zaostrzonych; ozdobne ogrodzenie sztache-

toweʼ (war. tuinaĩ pl.t.) — zapoż. ze stbłr. tynъ ʽogrodzenie, płotʼ, por. błr. tyn, -u 

ʽogrodzenie z poziomych lub pionowych żerdzi, przeplatanych gałęźmiʼ (PZB 5, 154) ⇐ 

stpol. tyn ʽpłot; murʼ. Zob. też SLA 225, ZS 59, LEW 1134, Brückner 589. Substytucja błr. y 

⇒ lit. ui też w muĩlas, muĩtas, smuĩkas (zob. Būga, RR I, 293). Inaczej Čepienė 111: 

germanizm. Por. łot. tûna ʽZaun aus schräg liegenden Holzscheitenʼ, war. tūne ⇐ śrdn. tūn 

(ME IV, 282, Jordan 105). — Vb. denom. tuĩnyti, -iju, -ijau ʽgrodzić, zwł. płotem z gałęzi 

świerkowychʼ, tuinúoti ts. — War. s-mobile: stuĩnis ʽkół w płocie; pal, słupʼ, por. Ant 

keturių stuinių brãgas su stogu ʽNa czterech słupach bróg z daszkiemʼ. Tiltas ant stuĩniais 

padirbtas ʽMost wzniesiony na palachʼ. War. ze zmianą ui > ij: tìjnas (ZTŽ).  

 tuĩnyti, tuĩniju, tuĩnijau gw. ʽpić chciwie, dużoʼ, ištuĩnyti ʽwypić, wyssaćʼ — może 

pochodzić od wykrz. *tui. Por. tùi, tuĩ, użyte w celu spłoszenia, odpędzenia kogo. 

Zakończenie -nyti jak w tvaĩnyti ʽlać, wlewać, rozlewaćʼ (od tvìnti ʽwzbierać, rozlewać sięʼ). 

Būga, RR I, 303, za nim LEW 1134 łączyli raczej z czas. ištvìnyti ʽwypić szybko, dużoʼ, 

należącym do tvìnti. — A może należy tu mówić o oboczności fonetycznej ui̯C : u̯iC? Por. 

tuĩkti ʽdoznawać odurzenia, zamroczeniaʼ : łot. tvìkt ʽodczuwać dusznośćʼ.  

 tuĩsti, tuistù (*tuis-stu), tuisaũ gw., zwykle aptuĩsti lub užtuĩsti ʽupić się, odurzyć się, 
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zamroczyć sięʼ — uwzględniając sporadyczną oboczność spółgłosek s/š (por. trasýti ob. 

trẽšinti; trìsti ob. trišė́ti), można tuĩsti powiązać z czas. tuĩžti, -ta ʽrozmakać, rozmiękać – o 

drodze na wiosnęʼ (zob. s.v. tìžti). Paralele semazjologiczne: įšlàpti ʽnamoknąć, nabrać 

wody, wilgociʼ i przen. ʽupić sięʼ; łac. madeō, -ēre ʽbyć mokrym, wilgotnym; ociekać, 

broczyćʼ i przen. ʽbyć pijanymʼ (madidus ʽmokry, skropionyʼ i ʽpijanyʼ). Por. dyftong ui w 

syn. tuĩkti ʽdoznawać odurzenia, zamroczeniaʼ. 

 tùkas 4 p.a. wsch.-lit. ʽwytopiony tłuszcz, zwł. z sadłaʼ (Razláidziam zdõrų, ir itai 

vadzìnas tùkas LZŽ ʽTopimy sadło, i to nazywa się «tukas»ʼ) — zapoż. ze stbłr. tukъ, błr. 

tuk, -u (por. PZB 5, 145). Litewskie słowniki nie zaznaczają obcości tego wyrazu. Rodzimy 

odpowiednik to taukaĩ (zob.). 

 tuksė́ti I, tùksi (war. tùksia), tuksė́jo 1. ʽwydawać głuchy monotonny odgłos; stukać, 

postukiwaćʼ, 2. ʽmocno uderzać, bić – o przyspieszonym biciu sercaʼ — czasownik na -ė- od 

interi. tùks o niegłośnym stukaniu, o biciu serca (Tùks tùks širdis man – labai negera! ʽSerce 

mi «tuks tuks», bardzo niedobrze!ʼ), tùks-t o stłuczeniu (war. stùkt). Por. równoznaczne czas. 

taksė́ti i tvaksė́ti. Drw. tùkstelėti ʽtrącić, lekko uderzyćʼ. — Z innym sufiksem: tuksénti 

ʽpukać, stukać, stukotać, kołatać do drzwiʼ. Zob. też tū̃ksti. 

 tuksė́ti II, tuksiù (3 os. tùksi, tùksia), tuksė́jau ʽtykać, mówić komu «ty» w sytuacji, gdy 

wypada raczej zwracać się przez «wy»ʼ (Ko čia tuksì, aš su taũ kiaulių neganiau! ʽCzemu 

[mi] tu tykasz, ja z tobą świń nie pasałemʼ. Negražu, kai vaikai senesnį žmogų tùksia 

ʽNieładnie, gdy dzieci starszemu człowiekowi tykająʼ). Analiza: tu-k-sė-, z -k- jako 

segmentem konektywnym przy osnownym tù ʽtyʼ. Podobnie w pol. ty-k-ać. Por. konektyw -

j- w syn. tùjinti ʽtykaćʼ. 

 tū́kstantis, -čio 1 p.a. ʽtysiącʼ, też f. tūkstantìs, -iẽs 3 p.a. ob. DP tū́kstantis, -ies. Inne 

war. tū́kstančia (gw. i stlit., por. DP peñkios tū́kstančios ʽpięć tysięcyʼ), tū́kstantė; s-mobile: 

stū́kstančia, stū́kstantis (por. zwrot tris.tū́kstančius ʽtrzy tysiąceʼ). Rzeczownik nieodmienny: 

tū́kstant (Po tū́kstant metų apie tą kalbės ʽPo tysiącu lat będą o tym mówićʼ). Odpowiednik 

łot. tũkstuôt(i)s, -šs, łot. kuroń. tũkstan̂ts2. — Gdy zaś chodzi o hapaks stpr. tūsimtons acc.pl. 

ʽtysiącʼ (en tūsimtons streipstons ENCH ʽdo tysięcy pokoleń, in tausent Geliedʼ), to wywodzi 

on swój temat z *tūsemt- < *tūsent- i najprawdopodobniej jest zapożyczeniem ze śrwn. 

tūsent ʽtysiącʼ. Grupa stpr. mt pochodzi z dysymilacji obcej grupy nt, podobnie jak w łot. 

stumda ʽgodzinaʼ na miejscu stunda ⇐ śrdn. stunde (zob. DLA 125; ALEW 1132 nie widział 

potrzeby odnotowania tego poglądu). — Jest prawdopodobne, że lit.-łot. wyraz wywodzi się 

z syntagmy atrybutywnej *tū́kstantis šim̃tas, znacz. etym. ʽpowiększające się sto, rosnące 

stoʼ, mianowicie przez elipsę członu określanego i substantywizację pierwotnego epitetu. 

Temat *tū́ksta-nt- wypada za Būgą (RR II, 638) ująć jako formę participium act. od prs. 

*tų́ksta < *tuñk-sta, to z odnowienia prs. infigowanego *tuñka ʽpowiększa sięʼ. Akut wtórny, 

uwarunkowany sufigowaniem -sta- w formie praesens. Por. łot. tûkt, prs. tûkstu a. tùku, prt. 

tuku ʽtłuścieć, tuczyć sięʼ, caus. tucinât ʽtuczyć, powodować tycieʼ, lit. tunkù, tukaũ, tùkti 

ʽtłuścieć, tuczyć się, obrastać tłuszczemʼ, įtùkti ʽutyć, potłuściećʼ, nutunku SD
1 «otywam», < 

pie. *tuk-, SE *teu̯k- ʽtłuścieć, nabrzmiewaćʼ (LIV
2 641). Zob. też tùmstas. — Wbrew 

tradycyjnemu poglądowi (zob. BSW 332, Fraenkel 1950, 58, REW III, 161, LEW 1135n., 

Stang 1972, 59) lit.-łot. nazwa ʽtysiącaʼ – rozumiana tak jak to wyżej opisano – nie da się 

pod względem głosowym uzgodnić ze scs. tysęšti f. ʽtysiącʼ (praforma *tūsint-), ani z goc. 

þūsundi f. ts. (fimf þūsundjōs ʽpięć tysięcyʼ)683. Derksen 2008, 503 rekonstruuje pbsł. 

 
683 Według najnowszego ujęcia pgerm. *þūsundī ʽtysiącʼ jest wyrazem pochodzącym od przymiotnika *tuh2s-

ont- ʽwielki, nabrzmiałyʼ, który z kolei jest pochodnikiem rzeczownika *teu̯h2-s- ʽzgrubienie, nabrzmiałośćʼ, 

zob. Neri, Kratylos 54, 2009, 8. Casaretto 2004, 441 mówi o substantywizacji ptc. praesentis *tūs-ont-/-ṇt-, 
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*tuʔsonti- z pie. *tuH-s-ont- ob. *tuH-s-ent-. Odosobniona pozostaje rekonstrukcja Kroonena 

554: pgerm. *þūshundī- < pie. *tuHs-dḱmt-o-. — Zapoż. bałtyckie w fiń. tuhansi, tuhat 

ʽtysiącʼ, zob. LEW 1136, z literaturą. Por. jeszcze slawizm wsch.-lit. tỹsiačis, tỹsečis ʽtysiącʼ 

(LEW 1136, LZŽ 268). — Drw. tū́kstantas ʽtysięcznyʼ, tūkstanteriópas ʽtysiąckrotnyʼ – z 

zakończeniem lub neosufiksem -eriop-, wzorowanym na tūleriópas ʽwielorakiʼ (zob. tū́las), 

tū́kstantinis ʽtysięczny; o wartości tysiąca; zarabiający tysiąceʼ, SD
1 tūkstuntinis «tysiączny». 

Cps. tū́kstantmetis ʽtysiąclecieʼ, por. mẽtai (⇒ tūkstantmẽtis ʽtysiącletniʼ). — Drw. wsteczny: 

tū́kstas ʽtysięcznyʼ ⇐ tū́kstantas (por. deimas ⇐ deĩmantas; rãbos ⇐ rabañtai). Neoosn. 

tūkst-: tūkstàsis ts., tūkstìnis a. tū́kstinis ts., SD «tysiączny w rzędzie». Od tego też 

tū́ksteriopas stlit. ʽtysiącznyʼ (ir ataduos tau už tą paklusnumą tūksteriopą algą, kurią duok 

Dieve, idant įgytumbei DP 3723 i oddać za to posłuszeństwo tysiączną zapłatę, ktorej daj 

Boże byśmy dostąpiliʼ). Neosuf. -eriop- powstał na mocy proporcji analogicznej šim̃tas ʽstoʼ 

: šimteriópas ʽstokrotnyʼ = tū́kstas : x (x = tū́ksteriopas).  

 tū̃ksti, tū̃skia (war. tùskia), tū̃skė gw. 1. ʽświstać, gwizdać (o przelatującym pociskuʼ, 2. 

ʽstukać, postukiwać (o krosnach)ʼ, 3. ʽbić, uderzać – o sercuʼ. Czasownik utworzony od 

interi. tū́ks, tū̃ks o głośnym, silnym uderzeniu lub zderzeniu; o mocnym biciu serca; o 

odgłosie wystrzału; o odgłosie wlewania, wsypywania. War. tū́kst ⇒ tū́kstelėti ʽmocniej 

stuknąć, uderzyć w co; mocniej zabić – o sercuʼ. Por. bliskoznaczne czas. tuksė́ti i tvaksė́ti.  

 tùkti I, tunkù (war. tūkstù < *tunks-stu i tukstù), tukaũ 1. ʽtyć, tłuścieć, obrastać 

tłuszczem, tuczyć sięʼ (SD
1 nutunku «otywam»), 2. ʽbogacić sięʼ, 3. ʽpokrywać się brudem, 

np. o naczyniachʼ. Caus. tùkinti ʽtuczyć, powodować tycieʼ (por. bùdinti, gùrinti, mìtinti). 

Odpowiedniki łot. tûkt, prs. tûkstu a. tùku, prt. tuku ʽtłuściećʼ (⇒ neopwk. tūk-: tũks ʽobrzęk, 

guzʼ), caus. tucinât ʽtuczyćʼ. Prs. infigowane lit. tunkù, łot. tùku, urobione od SZ tuk-, miało 

wartość inchoatywno-ingresywną w stosunku do formacji na SE *čiauk- albo *tvek- < pie. 

*teu̯k- a. *tu̯ek- (por. LIV
2 641 ʽstark/fett werden, schwellenʼ). LIV

2, ibid. zwraca uwagę na 

bliskoznaczny pwk. pie. *teu̯h2- ʽnabrzmiewaćʼ (zob. tū́las), który różni się od *teu̯k- tylko 

wygłosową spółgłoską. — Nomina od tuk-: nutukimas SD «otyłość», sutukęs ʽotyłyʼ (visur 

mi vilkai apspita sutukę KN ʽZewsząd mię wilcy zawarli otyliʼ), tuklùs a. tuknùs ʽskłonny do 

tycia, otyły, tłusty, tuczny; o pożywieniu: sytny; o ziemi, gruncie: żyzny, urodzajnyʼ, tukrùs 

ʽtłusty, utuczony; sytny; żyznyʼ (⇒ tukrùmas ʽżyzność ziemiʼ). Por. zapoż. tùkas. — SO 

tauk-: taukaĩ (zob.). 

 tùkti II, tuñka (war. tuñkma, tuñksma), tùko gw. ʽtracić świeżość pod wpływem ciepła i 

wilgoci, tęchnąć, stawać się śmierdzącym, zepsutym (np. o mięsie), spleśniałym (np. o 

ziarnie, mące), zjełczałym (o maśle, serze), aptùkti ʽnadpsuć sięʼ, patùkti a. sutùkti ʽstęchnąć, 

zaśmierdzieć sięʼ — wydaje się, że lit. tuk- oddaje błr. tux-, które wyodrębniono z 

zapożyczonego czas. túxnucь, túxnu, 3 sg. túxne ʽtęchnąćʼ (por. LKŽ XVI, 1085; brak w SLA 

i LEW). Do porównania stoją (quasi)prymarne formy tū́žti i tùžti obok zapoż. tū̃žyti oraz tróti 

obok zapoż. trõtyti. — Drw. tùklas ʽstęchliznaʼ: Tuklù smirda pirkioj nuo šito šlapumo 

ʽZalatuje stęchlizną w chałupie od tej wilgociʼ (LKŽ XVI, 1073 porównał to z 

przymiotnikiem błr. túxly ʽstęchłyʼ). Drw. wsteczny: tùkas ʽstęchliznaʼ (Pauostyk – tukù 

atsiduoda ʽPowąchaj, trąci stęchliznąʼ). Por. prė́slas ⇒ prė́sas. 

 tùkti III, zwykle z prvb. nutùkti, nùtuka, nùtukė gw. ʽzniknąć, przepaśćʼ (Nutuks 

gražumos pūstynės, ir kalvos apsijuos džiaugsmu ʽZniknie piękno pustyni, a wzgórza ogarnie 

radośćʼ), refl. nusitùkti ts. (Kur ̃ ãnas nùstukė, kur ̃ pragaĩšo, nuzgrū́do? LZŽ ʽGdzie on 

przepadł, zapodział się?ʼ) — w przytoczonym użyciu lit. tuk- oddaje błr. tux-, które 

wyabstrahowano z zapożyczonego czas. patúxnucь, patúxnu, 3 sg. patúxne 1. ʽzgasnąć, 

 

utworzonego od pwk. *teu̯h2- ʽprzybierać na ciele, mocniećʼ. 
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przestać się palićʼ, 2. przen. ʽzniknąć, przepaśćʼ (por. TSBM 4, 111). Paralela: tùkti II. Brak w 

SLA i LEW. 

 tū́las, -à 3 p.a., tū́las, -a 1 p.a. ʽniejeden, rozliczny; sporo, wieluʼ, por. Tū́las taip 

pasako ʽNiejeden tak mówiʼ. Tūlose vietose, kampuose, šen ir ten ʽW niejednym miejscu, 

kącie, i tu i tamʼ. SD: tūlas «rozmaity», žaislai tūli: tekynė, mintynė «igrzysko». Odpowied-

nik stpr. tūlan ENCH adv. ʽdużo, wiele, vielʼ, np. beggi mes deininisku tūlan grīkimai 

ʽponieważ my co dzień dużo grzeszymy, denn wir teglich viel suendigenʼ; toūlan adv. ʽvielʼ 

albo acc.sg., por. as quoi tebbe toūlan Gulsennin teickut ʽsprawię ci dużo bólu (duży ból), ich 

wil dir viel Schmertzen schaffenʼ. Do tego niejasna forma comparatiwu na -s: toūls ʽwięcej, 

mer, mehrʼ (odpowiada jej stlit. daugiaus, daugesni u Willenta, zob. LAV 287, 327). Por. 

Trautmann 1910, 451, Fraenkel 1950, 103, PKEŽ 4, 203. Pbsł. *tū-la- < pie. *tuh2-lo-. Adi. 

vb. na SZ od pie. *teu̯h2- ʽnabrzmiewać, grubieć; mocniećʼ (LIV
2 639, IEW 1080n.), por. wed. 

út tavīti, pf. tūtāva ʽjest mocnyʼ, tavás- ʽmocny, silnyʼ, tūya- ʽmocnyʼ (aw. tuuant- ʽzdolny, 

biegły w czymʼ). Znacz. etym. ʽgruby, otyły, o znacznej objętościʼ ⇒ ʽmnogi, licznyʼ. Drw. 

bałtycki zatracił motywację werbalną, w przeciwieństwie do psł. *ty-lŭ, o czym niżej. 

Paralele sufiksalne: gr. τύλος m. ʽstwardnienie skóry, modzel, nagniotek; gwóźdź drewniany; 

guz na maczudzeʼ, τύλη f. ʽnabrzmiałość, poduszka, materacʼ, sti. tū́lam ʽkiść, ogon; pióro, 

puchʼ. Osobno zob. tautà, tausóti, tunus. — Odpowiedniki słowiańskie: 1. adi. psł. *otylŭ 

ʽmający nadmierną tuszęʼ, pol. otyły ʽtęgi, gruby, tłustyʼ, czes. otylý ts. (⇐ psł. *ob-tyti), 2. 

sb. psł. *tylŭ ʽtylna część ciała, tyłʼ: strus. tylŭ sb. ʽkark; tylna strażʼ, ros. tyl, -a ʽkark, plecy, 

tył; tylna strażʼ, bg. til ʽkark, potylica; tyły; obuch siekieryʼ, czes. týl, -a/-u ʽtył głowy, karkʼ, 

pol. tył, -u ʽstrona przeciwległa do przoduʼ, tyły pl. ʽobszar położony poza frontem wojnyʼ 

(⇒ tyłek ʽpośladkiʼ). Znacz. etym. ʽzgrubiała część ciałaʼ. Słow. nomina są motywowane 

czasownikiem psł. *tyti, *tyjǫ ʽstawać się grubymʼ, por. cs., strus. tyti, tyju ʽtyć, przybierać 

na cieleʼ, sch. tȉti, tȉjēm ʽtuczyć się, tyćʼ, czes. týt, tyji ʽtyć, wykorzystywać kogoʼ, pol. tyć, 

tyję ʽstawać się grubym, tłustymʼ. Por. rekonstrukcję znaczenia dla wyrazu stùrplis. Zob. 

BSW 331, REW III, 160, LEW 1136n., Derksen 2008, 503. — Drw. tūlai SD adv. «rozmaicie; 

rożnie, rożno», tūlė ̃a. tū̃lis (žmonių) ʽmnóstwo, moc (ludzi)ʼ, dėl̃ tūlės̃ adv. ʽdla towarzystwa, 

dlatego, że inniʼ (Taboka kosulį kela ir terūkau dėl tūlės̃ ʽTytoń powoduje kaszel, więc palę 

[tylko] dla towarzystwaʼ), tūleriópas ʽróżnorodny, różnoraki, wielorakiʼ, DP ʽrozmaity, 

rozliczny, rożnyʼ (war. tūlerópas) – formacja z neosuf. -eriop- (por. penkeriópas); neoosn. 

tūler- z derywacji wstecznej: tūlerybė b.z.a ʽmnogość, wielośćʼ; tūlýbė ʽmnóstwo, moc, 

mnogość czegoʼ, SD
1 1. daugybė, tūlybė žmonių «gmin», 2. «mnostwo, moc», SD tūlybė 

«rozmaitość», tūlybė liežuvio «mowy jednegoż narodu, abo ięzyka rozność», tū́limas 

ʽniejeden, mnogi, licznyʼ (neosuf. -imas, por. art̃imas ⇐ artì, lýgimas ⇐ lýgus), tūlingas SD
1 

«rozliczny», tū́lotinė ʽmnóstwo, gromada (dzieci). 

 tulč̃yti, tulč̃iju, tulč̃ijau LZŽ ʽwęszyć szukając czego, łazikowaćʼ (Ažaj dvaran ir tulč̃ija 

pie kampus, kad kavalkelį duonos rasc suvėsc ʽZaszedł do dworu i węszy po kątach, żeby 

znaleźć [choć] kawałeczek chleba i zjeśćʼ) — zapoż. z błr. gw. túlčycь ʽtułać się unikając 

ludziʼ, co z kolei uchodzi za pożyczkę z pol. tulczyć ʽhodować, pielęgnować, karmić, 

wyżywiać [zwierzęta] w biedzieʼ (SW VII, 165), zob. ĖSBM 14, 224. 

 tulė ̃I 4 p.a., tulìs f. 4 p.a. gw. 1. ʽtuleja nakładana na oś wozu i zapobiegająca spadaniu 

kołaʼ, 2. ʽlejkowata rurka służąca do zamocowania trzonka wideł a. łopatyʼ, 3. ʽrynienka do 

spuszczania soku z drzewʼ, 4. ʽszpunt w beczceʼ. Z uwagi na formę i znaczenie jest to 

najprawdopodobniej zapożyczenie polskiego wyrazu tuleja. Trzeba tylko rozstrzygnąć 

kwestię, czy tulė ̃oddaje krótszą formę pol. tulja, pochodzącą z kontrakcji (zob. SW VII, 165, 

s.v. tuleja), czy też tulė ̃powstało na gruncie litewskim, mianowicie jako drw. wsteczny od 

*tulėja. Paralele: užúovėja ⇒ užúovė; atãsėja ⇒ atasà/atãsas. Brak w POLŽ. LEW 1137 
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niesłusznie dopatrywał się w tulė ̃wyrazu odziedziczonego, który miałby być spokrewniony z 

gr. τύλος m.in. ʽkołek drewniany z gałką na końcu, gwóźdź drewnianyʼ i isl. þolur ʽdulka na 

wiosłoʼ, stang. þoll, śrdn. dolle, dulle ts. (obecnie podtrzymuje to Kroonen 550: pgerm. 

*þulla- < pie. *tul-no-). 

 tulė ̃ II 4 p.a. gw. ʽpochwa na strzały łucznicze, kołczanʼ (Už pečių turėjo pilną tulę 

strėlių ʽNa plecach miał pełny strzał kołczanʼ) — zapoż. ze błr. przest. tulja ʽkołczanʼ (zob. 

ĖSBM 14, 225), co jest wariantem do częstszego stbłr. tulъ ts. (por. strus. tulŭ, stczes. túl, 

stpol. tuł; pol. też f. tulja, tula). LKŽ XVI, 1087 niesłusznie złączył w jednym lemmacie tulė ̃I 

i tulė ̃ II. — NB. Nazwa zawodu stpol. tulnik ʽrzemieślnik wyrabiający tuły, tj. kołczanyʼ 

została zapożyczona do jęz. staropruskiego, a świadczą o tym nazwy osobowe z XIV-XV w.: 

Tulnik/Tulnyc, Tulniko, Tulnike, Thulnyke; Tulnige, Tulnege/Tolnege (Trautmann 1925, 109, 

bez objaśnienia) oraz nazwy miejscowe z końca XIV w.: Tulnicken, Tolnyken i Tolnix (AON 

188, bez wskazania na wyraz staropolski). 

 tulipõnas 2 p.a. gw. bot. ʽtulipan, roślina Tulipa, jej kwiatʼ (war. tulipãnas) — zapoż. z 

pol. tulipan, przy czym akcent wzoruje się na odpowiedniku błr. cjulьpán, -u/-a. — Polską 

akcentuację odzwierciedla war. gw. tilìponas < *tulìponas (ob. tilipõnas). Inne war. 

pilipõnas, pilypõnas, pelipõnas. Zob. też tùlpė. 

 tùlytis, tùlijuos, tùlijaus LZŽ ʽtulić się do kogoʼ (Vaikas prie momai tùlijas ʽDziecko 

tuli się do matkiʼ), prisitùlyti ʽprzytulić sięʼ (Nėr pas ką pristùlyt ʽNie ma do kogo się 

przytulićʼ) — zapoż. z błr. tulícca, tuljúsja, 3 sg. túlicca. Akcent lit. stosuje się do 

białoruskiej formy 3 sg. prs. (por. ùčytis, stùpytis, tùšyti). 

 tùlkas 1 p.a., tulk̃as 2 p.a. stlit., gw. 1. ʽtłumaczʼ (Per tulkus kalbėti ʽRozmawiać przez 

tłumaczyʼ), 2. ʽswat, pośrednik w zawieraniu małżeństwaʼ (Buvo tùlkai par Marytę ʽByli 

swaci u Marysiʼ), 3. przen. ʽptak kawka, Coloeus monedulaʼ — zapoż. ze strus. tŭlkŭ 

ʽtłumacz; tłumaczenieʼ (stąd też łot. tulk̃s ʽtłumaczʼ). Por. scs. tlŭkŭ ʽἑρμηνεύςʼ, ros. tolk, -a/-

u ʽsens, znaczenie, pojęcie, naukaʼ; stbłr. tolkъ ʽtłumaczenie; rozmowaʼ. Zob. Būga, RR III, 

763, SLA 225, REW III, 115, LEW 1137684. Co do fonetycznej transpozycji por. pulk̃as, 

kùrtas, turg̃us. Ze względu na akut por. zapoż. liùlka, šùlcas, tùlpė. Znaczenie lit. ʽswatʼ 

wywodzi się z ʽpośrednikʼ ⇐ ʽtłumaczʼ. Zob. też tlumõčius. — Drw. tùlkinyčia ʽw kościele 

protestanckim: miejsce dla tłumacza pod ambonąʼ (o neosuf. -inyčia zob. medinýčia), 

tùlkinykas, tùlkininkas ʽtłumacz; wysłannik swataʼ, tùlkos f.pl. ʽzwiady, by dowiedzieć się, 

czy rodzice panny przyjmą swataʼ. Vb. denom. tulkáuti a. tùlkauti ʽbyć tłumaczemʼ (LEX 

ʽdollmetschenʼ) i ʽtułać się, włóczyć sięʼ, ištulkáuti ʽwyłudzićʼ, pritulkáuti ʽnamówić, skłonić 

kogo do czegoʼ (por. ros. tolkovátь, -úju ʽobjaśniać, tłumaczyćʼ), tùlkavyti, -iju, -ijau DP 

ʽwykładaćʼ [ʽobjaśniać Pismo św.ʼ], tulkúoti a. tùlkuoti ʽbyć tłumaczemʼ (CGL ʽtłumaczyć, 

Dollmetschen, Verdollmetschenʼ). — Rodzimym denominatywem od tùlkas/tulk̃as ʽswatʼ 

jest czas. tulk̃ti, -iù, -iaũ ʽswataćʼ (Jam gražią pačią tulk̃ia ʽSwata mu ładną paniąʼ). 

 tulkus, -i b.z.a. ʽliczny, mnogiʼ. Przymiotnik o takiej postaci został odtworzony w LKŽ 

ze stlit. hapaksu <túlkiemus> w DP 315 dat.pl.m. ʽwielomʼ, por. geisdami i trokšdami paties 

Viešpaties, o nenorėdami daugesn̓  tulkiemus Viešpatimus tarnaut ʽżądając i pragnąc Pana 

samego, a nie chcąc więcej wielom Panom służyćʼ. Tymczasem Kudzinowski II, 364 

odtwarza oboczny temat na -a-: tulkas. Pominięte w Skardžius 1935, LEW i ALEW. Z 

pewnością mamy przed sobą denominalny drw. na -k- od adi. tū́las ʽrozliczny, mnogi, 

 
684 Por. jeszcze zapożyczenie słowiańskie w śrwn. tolke ʽtłumaczʼ. Z jęz. niemieckiego wyraz ten został przejęty 

przez Prusów, a świadczą o tym nazwy osobowe Tulke, Tolke, Tolk, war. Tloke (por. Trautmann 1925, 106, 

109), jak też od nich utworzone n.m. Tolken, Tulkin (AON 188, 238). Zob. też uwagi o stpr. n.o. Tloke, 

zamieszczone s.v. lokỹs.  
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rozmaityʼ (por. aršùs ⇒ arškùs). Ale wokalizm pierwiastka pozostaje zagadką: czy jest to 

*tūlkus, czy raczej *tulkus? W tym drugim wypadku trzeba by założyć neoapofonię ū (SP) 

⇒ ŭ (SZ), podobnie jak w bū́klė/būklė ̃⇒ buklùs i drū̃čkis ⇒ drùčkis.  

 tūlóti, tulóju, tūlójau (war. tū́loti) pot. ʽodziewać kogo grubo, ciepłoʼ, refl. apsitū́loti 

ʽodziewać się grubo, opatulać sięʼ (Apsitū́loti yra apsirėdyti storai JU) — zapoż. z pol. o-tul-

ać, otulać się, por. LEW 1138. 

 tùlpė 1 p.a. bot. ʽtulipanʼ — zapoż. z nwn. Tulpe f. (stąd też łot. tulp̃e). Por. akut w 

zapoż. šùlcas. — War. tulponà 2 p.a. wywodzi się z prus.-niem. tulpōne (por. GL 144, LEW 

657, s.v. pelipõnas oraz 1138). 

 tulžìs, -iẽs 4 p.a. f. ʽżółć, żółtobrunatna wydzielina wątrobyʼ (war. tulžė)̃. SD «kolera, 

żołć, bilis, fel», tulžis pridegusi «melancholia, krew abo żołć spalona, atra bilis». Wywodzi 

się z plit. *žùltis przez metatezę spółgłosek na odległość *ž-t > t-ž, por. odpowiednik łot. 

zulkts ʽżółćʼ < *zults (insercja k). Przypuszcza się, że lit. metateza została wywołana 

adideacją do czas. tulž̃ti ʽrozmiękaćʼ (por. LEW 1138, Kabašinskaitė 32). Inaczej Būga, RR II, 

320, który wywodził tulžìs wprost od czas. tulž̃ti. Rekonstrukcja pb. *žūl-ti-, transponat ie. 

*ǵhḷh3-tí-. Formacja na SZ do žel- < pie. *ǵhelh3- ʽżółknąć, zielenić sięʼ (IEW 429), zob. žélti 

ʽrosnąć wydając zieleńʼ; SO žãlias ʽzielonyʼ (zob.). Dalej por. SE łac. helvus ʽpłowyʼ, scs. 

zelenŭ ʽzielonyʼ, SO gr. χολή ʽżółćʼ, stwn. galla ts. (*ǵholh3-n-), SZ gr. χλωρός 

ʽzielonkawożółtyʼ (*ǵhḷh3-ró-). — Słowiańskie nazwy ʽżółciʼ wywodzą się z dwóch praform: 

(1) *zŭl-kĭ-, por. strus. zŭlčĭ i (2) *zĭl-kĭ-, por. scs. zĭlčĭ. Z czasem w nagłosie uogólniono ž- 

pod wpływem adi. *želtŭ ʽżółtyʼ (zob. žìlas), stąd sch. žȗč, ros. žëlčь, czes. žluc, pol. żółć 

(Derksen 2008, 552). — Drw. tulžìnė 1. ʽchoroba choleraʼ, 2. ʽzłość, gniewʼ, tulžìngas 

ʽzgryźliwy, dokuczliwyʼ, tulžùs ʽzły, ponuryʼ. Vb. denom. tulž̃ti, tulž̃ta (*tulž-sta), sutulž̃o 

ʽwpadać w złośćʼ, patulž̃ti ʽrozzłościć się, rozsierdzić sięʼ, pritulž̃ti ʽzdenerwować sięʼ (por. 

GJL II, § 538). NB. LKŽ XVII, 15n. przez niedopatrzenie złączył to denominativum w 

jednym haśle z deverbativum tulž̃ti ʽrozmiękać, przesiąkać wilgociąʼ, które jest synonimem 

tilž̃ti i należy do telž̃ti ʽlaćʼ. 

 tulž̃ti, tulž̃ta (*tulž-sta), tulž̃o 1. ʽrozmiękać, przesiąkać wilgociąʼ (Tulž̃ta žemė, t.y. 

prisigeria vandens JU ʽRozmięka ziemia, tj. nasiąka wodąʼ), 2. ʽobrzęknąć (o twarzy), 

nabrzmiewać, puchnąćʼ, įtulž̃ti ʽnasiąknąć wodąʼ, užtulž̃ti ʽulec zatamowaniu, zatkaniu – o 

wodzie powstrzymywanej przez topniejący śnieg; wezbrać – o piersiach dziewczynyʼ. 

Odpowiednik łot. tùlzt, -stu, -zu ʽnabrzmiewać, puchnąćʼ. Inchoativum z suf. -sta- i SZ tulž- 

⇐ telž-. Por. SE telž̃ti ʽlaćʼ, sutelž̃ti ʽroztyć się, zrobić się tęgimʼ, SO tálžyti m.in. ʽstąpać 

powoli po grząskim gruncie, człapaćʼ. — Oboczny refleks SZ tilž-: tilž̃ti ʽrozmiękać, 

nasiąkać, namakaćʼ (zob.). Por. Būga, RR II, 261, gdzie paralele na dwoisty refleks uR/iR. — 

Drw. patulžys SD «wspuchły», patulžėlis DP ʽopuchłyʼ, tulžùs ʽktóry nabrał wodyʼ (tulžiosios 

kriaušės ʽrozmiękłe gruszki, które podeszły wodąʼ). Por. łot. tulzis a. tulznis ʽpęcherz od 

oparzeniaʼ. — Ze słowiańskiego por. psł. *tŭlstŭ ʽtłusty, gruby, tęgiʼ (pbsł. *tulž-ta-) w strus. 

tŭlstŭ, ros. tólstyj, słń. tolst, sch. tȕst, czes. tlustý, pol. tłusty. Znacz. etym. ʽnabrzmiały, 

napęczniałyʼ (por. wyżej lit. sutelž̃ti). Zob. BSW 331, REW III, 117, LEW 1078n., 1138n., ESJS 

967. 

 tumė́ti, tùma (war. tumė́ja), tumė́jo gw. 1. ʽgęstnieć (o cieczy, o gotowanej kaszy), 

tężeć, krzepnąćʼ, 2. przen. ʽpoważnieć, stawać się poważnymʼ, cps. aptumė́ti ʽpokryć się 

kożuchem, tj. stężałą warstwą jakiejś płynnej masyʼ, pritumė́ti ʽprzywrzeć i spleśnieć; 

przyschnąć (o resztkach potrawy na dnie naczynia, garnka)ʼ, sutumė́ti ʽstężeć – o wystygłej 

zupie, kaszyʼ. Odpowiednik łot. tumêt, -u (war. -ẽju), -ẽju ʽtężeć, gęstnieć, pokrywać się 

kożuchem; mętnieć (o płynie); gromadzić się (o chmurach deszczowych); robić się dusznym, 
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ciężkim (o zapachu, o powietrzu)ʼ. — Inchoativum na -sta-: tùmti, tùmsta, sutùmo 1. 

ʽgęstnieć (o kaszy), mętnieć (o płynie)ʼ, 2. ʽzmierzchnąć sięʼ, 3. ʽochrypnąćʼ, ⇒ tùmstas 

ʽtysiącʼ (zob.). — Morfem tum- można ująć jako SZ typu saṃpras. do pie. *tu̯em- ʽpuchnąć, 

nabrzmiewać, anschwellenʼ, zob. LIV
2 654. Por. łac. tumeō, -ēre ʽwydymać się, puchnąć; 

wzbierać, piętrzyć się; rosnąć, stawać się większym; unosić się, być wzburzonymʼ, tumōr, -

oris m. ʽopuchlina, obrzęk, wzdęcie, nabrzmienie; namiętność, wzburzenie, pasja; nadętość, 

pycha; wrzenie, fermentʼ, tumulus, -ī m. ʽpagórek, kopiec (ziemny); kopiec nagrobny, 

mogiła; grobowiec murowany, mauzoleumʼ, śrwalij. tyfu ʽrosnąćʼ (*tum-ī-), sti. túmra- 

ʽsilny, grubyʼ, stisl. þumal-fingr ʽkciukʼ (dosł. ʽgruby palecʼ), stszw. þumi, stang. þūma, 

stwn. dūmo, nwn. Daumen ts. (pgerm. *þuman- m. < pie. *tum-on-, Kroonen 550). De Vaan 

633 zauważa, że aniṭowy SZ *tu-m- przypomina *tu-h2- jako formę SZ do *teu̯h2- (zob. 

hasła tū́las i tvóti). — Nomina z tum-: tumà ʽmętnośćʼ, tumė ̃ʽcoś gęstego, zawiesistego; klej, 

lepikʼ, przen. ʽrozum, rozsądekʼ (Žmogus be tumės̃ ne šioks, ne toks ʽCzłowiek pozbawiony 

rozsądku, ni to ni sioʼ), tumai b.z.a. ʽkit pszczeliʼ (syn. tunaĩ), tùmės f.pl. ʽmęty, osad denny; 

śluz; najgorsze pakuły (wraz z paździerzami)ʼ, tumìngas ʽtaki, co się nie rozpuszcza w 

płynie, zlepia się w grudki (o mące)ʼ, tùmulas (zob.), tumùs ʽgęsty, zgęstniały, zawiesisty – o 

potrawie z kartofli, o zupie, kaszy; pochmurny – o dniuʼ. Por. nomina łotewskie: tums ʽgęsty 

(o kaszy, zupie), tłusty (o mleku); tęgi, mający dobrą tuszęʼ, tumîgs ʽgęsty, zawiesisty (o 

jedzeniu), tęgi, dobrze odżywiony, wilgotny, ciężki (o powietrzu, zapachu), donośny (o 

dźwięku)ʼ, tume ʽ(gęsta) zupa z mąki pszennej; śmietana na słodkim mlekuʼ. Cps. tùmputrė: 

Tùmputrė y[ra] patiršta, o tuštputrė y[ra] skystesnė ʽ«Tumputrė» to gęsta kasza, a 

«tuštputrė» to rzadsza kaszaʼ (por. putrà i tùščias). 

 tùmstas 1 p.a. gw. ʽtysiącʼ (Tas põnas pražáidė tùmstą rùblių LZŽ ʽTen pan przegrał 

tysiąc rubliʼ). Analiza tùmst-as, drw. od neopwk. tumst- ⇐ tùmsta, tùmo, tùmti ʽrobić się 

gęstym, gęstnieć, np. o kaszyʼ, znacz. etym. ʽgąszczʼ, stąd ʽmnogośćʼ ⇒ ʽwielka liczbaʼ. Por. 

tùmtas ʽgromada, orszakʼ. Dalsze szczegóły s.v. tumė́ti. W podobny sposób Būga, RR II, 638 

objaśnia gwarową formę tū́kstas ʽtysiącʼ, mianowicie wychodzi od formy praesentis lit. 

*tūkstu, która była odpowiednikiem łot. tûkstu do tûkt ʽstawać się tłustym, tuczyć sięʼ. 

Dalsze paralele słowotwórcze to bū́st-as ʽmiejsce pobytu, zamieszkaniaʼ ⇐ bū́sta, bū́ti ʽbyć, 

przebywaćʼ oraz būgšt-à ʽlęk, strachʼ ⇐ bū́gšta (< bū́g-sta), bū́gti ʽlękać sięʼ. 

 tùmulas 3 p.a. 1. ʽkłąb (pary, dymu, kurzu, chmur)ʼ, 2. ʽgromada, chmara (ludzi), rój 

(pszczół)ʼ — dewerbalny rzeczownik na -ul- od tumė́ti ʽgęstniećʼ (zob. LEW 1139). Paralele: 

gùbulas ⇐ gùbti; gùrulas ⇐ gùrti (GJL II, § 211). War. tumulỹs. War. š-mobile: štùmulas 

ʽkłąb pary, dymuʼ (por. štalpà ob. talpà; štrãkas ob. trãkas). War. metatetyczny: mùtulas 

(zob.). — Drw. wsteczny: tùmas ʽrój, chmaraʼ (Vienu tumu svetimos bitys užejo ir išpjovė 

mūsų ʽObce pszczoły przyleciały całym rojem i wybiły naszeʼ). Por. spitula ⇒ spìtė. — Vb. 

denom. tumulúoti ʽ(o dymie, parze) wydobywać się kłębamiʼ. Z tym można porównać łot. 

tumuļât ʽo niebie: powoli zasnuwać się chmurami, chmurzyć się; marudzić przy ubieraniuʼ.  

 tùmultas 1 p.a., tumùltas 1 p.a. 1. gw. ʽgromada ludzi, tłumʼ (Baisus tùmultas žmonių 

susrinko), 2. gw. ʽzgiełk, hałas, zamieszanieʼ, 3. stlit. ʽtumultʼ (DP) — zapoż. ze stbłr. 

tumul(ь)tъ ⇐ pol. tumult ʽwrzawa, zamieszanie; rozruch przeciw władzyʼ (z łac. tumultus, -

ūs m. ʽzamieszanie, wrzawa, hałas; bunt, powstanie, zamieszkiʼ) 

 tū́noti, tū́no (war. tū́noja), tū́nojo 1. ʽspokojnie i długo trwać w pewnym miejscu, 

przebywać, tkwić gdzieʼ (Urve tū́no lapė ʽLis chowa się w norzeʼ. Tū́no kaip pelė po šluota 

ʽSiedzi jak mysz pod miotłąʼ), 2. gw. ʽbyć pogrążonym (w biedzie)ʼ, 3. gw. ʽbyć 

przyczajonymʼ, ištū́noti ʽwytrwać, wytrzymaćʼ. Z innymi sufiksami: tū́nioti, tūnė́ti a. tū́nėti 

(Giriose iš reto tūnėjo viensėdžiai žmonės ʽW lasach siedzieli z rzadka rozrzuceni 

pojedynczy osadnicy/mieszkańcyʼ). Por. syn. glū́doti, kiū́toti. Właściwie bez etymologii. 
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LEW 1140 zestawiał z łot. taũņât ʽzawijać (w pieluchę), owijaćʼ, refl. taũņuôtiês ʽpowoli 

ubierać się, zwlekać, marudzić; być opieszałym, nie być na czas gotowymʼ. Nie bardzo to 

przekonujące. 

 tùntas 1 p.a., tuñtas 4 p.a. ʽduża gromada, drużyna; drużyna harcerskaʼ (DP ʽpoczet, 

ufiecʼ) — dewerbalny rzeczownik na -ta- od neopwk. tun- ⇐ prs. *tunù (pie. *tu-n-h2-é-), 

który omówiono s.v. tunus. — War. z dysymilacją nt > mt: tùmtas ʽgromada, grupa, rój 

pszczółʼ, SD «orszak»; tuo tùmtu adv. ʽod razu, za jednym zamachemʼ. Por. krintù > krimtù; 

grándyti > grámdyti; *šintas > šim̃tas. Dalszy wariant, zmieniony przez insercję p: tùmptas 

ʽgromadaʼ. Inne ujęcie w LEW 1139, s.v. tùmtas: tuñtas ma zawierać wtórną grupę nt, z 

asymilacji w mt, więc ma należeć do vb. tumė́ti ʽgęstnieć, tężećʼ (podobnie ALEW 1134). 

Również Endzelīns, DI II, 146 traktował tùmtas jako formę prymarną i łączył ją z łac. tumeō, 

-ēre ʽwydymać się, puchnąć, rosnąćʼ. — Drw. tuntaĩs adv. ʽgromadnieʼ, SD pulkais, 

miniomis, tuntais adv. «gromadno, gromadą»; patùnta ʽgromadkaʼ (Šlapelis 330), patùntu 

adv. ʽjeden po drugim, po kolei, z rzęduʼ, vienu patuntu b.z.a. adv. ʽza jednym razem; jednym 

haustemʼ, war. patùmtu: Patùmtu boba išpardavė vištas, antis ir sviestą ʽBaba od razu 

sprzedała kury, kaczki i masłoʼ. War. š-mobile: štùntais ʽchwilami, od czasu do czasuʼ 

(Nėščiai užeina viduriuose štùntais skausmai, t.y. ūpais, JU ʽCiężarna od czasu do czasu 

odczuwa bóle [porodowe]ʼ). Vb. denom. sutuntúoti ʽzejść się, zgromadzić sięʼ. 

 tuntúoti, tuntúoju, tuntavaũ gw. 1. ʽwałęsać się, chodzić bez zajęcia, próżnowaćʼ, 2. 

ʽkrzątać się po domu, w obejściu, niespiesznie wykonywać drobne prace w gospodarstwieʼ, 

ištuntúoti a. sutuntúoti ʽwydeptać, stratowaćʼ, nutuntúoti: Senas, bet dar nutuntãvo bažnyčion 

ʽStary, ale zdołał jeszcze pójść (z trudem) do kościołaʼ. Drw. tuntinė́ti ʽprzechadzać się; 

niespiesznie pracować, krzątać sięʼ, tuntulúotis ʽrobić coś powoli, grzebać się, marudzićʼ. 

Zdaniem LEW 1140 bez etymologii. Formacja na -uo- przemawia za vb. denominativum od 

zanikłego sb. *tuntas. Jedyne widoczne comparandum stanowi tùntas (zob.), ale kwestią 

otwartą pozostaje semazjologiczna strona tego porównania. Nie wiadomo, czy należą tu 

również czas. tuntė́ti, -ù, -ė́jau ʽmówićʼ (pasituntė́ti ʽporozmawiaćʼ) i tuntyti, -iju, -ijau b.z.a. 

ʽuderzać, bićʼ. 

 tunus, -i b.z.a. gw. 1. ʽgęsty (o kaszy)ʼ, 2. ʽmętny (o płynie)ʼ. War. tumùs, -ì 4 p.a. — Z 

innymi tematami: tunaĩ m.pl. ʽwosk pszczeliʼ (Tunai yra vaškai rudi ant tikslo dėl 

uždamijimo plautų avilio JU ʽ«Tunai» to brązowy wosk, służący do zalepiania szczelin w 

uluʼ), war. tùnas (tùno žvakė ʽświeca woskowa; gromnicaʼ), war. tumai m.pl. b.z.a. ʽwosk 

pszczeliʼ; tunìs, -iẽs f. ʽokruch, paproch na dnie naczynia; źdźbło w okuʼ, tùnys a. tùnės f.pl. 

ʽmęty, osad, fusy; pokruszona słoma w siennikuʼ. Vb. denom. tunė́ti, tunù (-ė́ju), -ė́jau 

ʽgęstnieć, tężeć; mętniećʼ (por. typ dunė́ti, trunė́ti) – w części kontekstów wymienia się z 

tumė́ti ⇐ pie. *tu̯em- (zob.); tùninti ʽrozsypywać źdźbła, zaśmiecaćʼ. Formy antekonsonan-

tyczne: patùntai m.pl. ʽgraty, rzeczy stare, zniszczoneʼ (syn. rakañdai), tùntas (zob.). Wydaje 

się, że wymienione wyrazy są derywatami od neopwk. tun-, pochodzącego z metanalizy 

formy prs. *tunù ⇐ pie. *tu-n-h2-é- (zob. tùntas). Pwk. pie. *tuh2- ⇐ SE *teu̯h2- 

ʽnabrzmiewać, grubieć, mocniećʼ, por. LIV
2 639n. Tu też należą tū́las i tvìnti (zob.). Inaczej 

Būga, RR II, 639n.: tun- ma być SZ do *tu̯en- ʽpuchnąć, nadymać sięʼ jak w tvãnas i tveñkti. 

— WSZ tūn-: tū́nėti, -ja, -jo ʽpróchniećʼ (Kryžius betūnėdamas pavirto ʽKrzyż próchniejąc 

przechylił sięʼ), tū̃nės f.pl. ʽropa z ranyʼ. 

 tuojaũ, tuõjau adv. 1. ʽzaraz, od razuʼ, 2. ʽnaraz, niespodziewanieʼ, 3. ʽod ręki, 

natychmiastʼ, 4. ʽtuż obok, bliskoʼ — zrost formy zaimkowej tuõ ʽtymʼ (instr.sg. od tàs) z 

ptk. jau (zob. jaũ II). War. apokopowany tuõj. Inne: tuojaũs, tuojõ, tuojõs (SD
1 <tuoias> 

««skoro»), przest. tuojs. Por. GJL III, § 813. 
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 tuõkti I, tuokiù, tuokiaũ ʽłączyć mężczyznę i kobietę węzłem małżeńskim, dawać ślubʼ, 

ištuõkti ʽrozwieść małżonkówʼ, sutuõkti 1. tr. ʽpołączyć węzłem małżeńskimʼ, 2. intr. 

ʽzetknąć się z kim, zejść się, zawrzeć znajomość, zwąchać się z kimʼ (Su vagimis sutuokęs, 

vagiu ir liksi ʽPrzestając ze złodziejami, sam zostaniesz złodziejemʼ. Pati sutuõko su kitu 

ʽŻona zeszła się z kimś innymʼ). Refl. tuõktis ʽżenić sięʼ, susituõkti ʽpobrać się, zawrzeć 

małżeństwoʼ, išsituõkti ʽrozwieść się, zerwać małżeństwoʼ. Na temat etymologii zob. s.v. 

sántuoka. LEW 1141: tuok- jest refleksem *tōk- ⇐ *tēk-, należy więc do tekė́ti. — Nomina: 

sántuoka ʽmałżeństwoʼ, ìštuoka ʽrozwódʼ (⇒ ištuoktìnis ʽrozwodnikʼ).  

 tuõkti II, tuokiù, tuokiaũ 1. ʽrozumieć, pojmowaćʼ (Ar tuokì, ką pasakiau? ʽCzy 

rozumiesz, co powiedziałem?ʼ), 2. ʽumieć, znać, potrafićʼ, 3. ʽprzeczuwaćʼ (Aš kaip ir 

tuokiaũ, kad teip bus ʽJakbym przeczuwał, że tak się stanieʼ), atituõkti ʽprzypominać sobie; 

orientować się w położeniu, w miejscu do którego się przyszłoʼ, refl. atsituõkti 

ʽoprzytomnieć; przypomnieć sobie, zdać sobie sprawę z czegoʼ, pasituõkti ʽporadzić się 

kogo, zasięgnąć radyʼ. War. š-mobile: štuõkti ʽrozumiećʼ (Kaip tu teip nieko nenuštuokì!? 

ʽJakżesz to, że ty nic nie rozumiesz!?ʼ). Nie ma ustalonej etymologii. LEW 1141 

identyfikował tuõkti II z tuõkti I. — Drw. núotuoka 1. ʽrozum, roztropnośćʼ (Koks amžius, 

tokia ir núotuoka ʽJaki wiek, taki rozumʼ), 2. ʽprzytomność umysłuʼ (Ligonis jau be 

núotuokos ʽChory jest już nieprzytomnyʼ). 

 túopa 1 p.a. ʽtopola, Pōpulusʼ. Bez etymologii. Būga, RR I, 604 porównał lit. tuop- ze 

słow. top- w topolĭ i zrekonstruował pwk. pie. *tōp-, rzekomo stojący w apofonii z pie. *top-. 

Dalszego wywodu nie ma. LEW 1141 zestawił túopa z tòpolis, tòpilis, sugerując apofonię *ō 

: *o (?). Trudno się z tym zgodzić z uwagi na to, że osnowa tòp- objaśnia się bez trudu jako 

zapożyczenie słowiańskie bez zastępstwa samogłoski o, zob. s.v. tãpalis. — NB. W 

odniesieniu do słowiańskiego Boryś 638 zauważa, że znaczna zmienność morfologii w 

nazwie ʽtopoliʼ (m. *topolĭ, *topolŭ, f. *topola, *topolja) przemawia za obcym 

pochodzeniem wyrazu. Jako źródło pożyczki wskazuje on łac. lud. *papulus (stąd ma też 

pochodzić stwn. papil, śrwn. papel(e), nwn. Pappel f.), zob. też EWD 968). 

 tū́pauti, tū́pauju, tū́pavau stlit., gw. 1. ʽprzykucać, siadać w kuckiʼ, 2. stlit. ʽkłaniać się 

komuʼ (linkteriu galvų, tūpauju SD «kłaniam się»), 3. ʽpowoli pracowaćʼ, 4. ʽstarać się komu 

dogodzić, nadskakiwać komuʼ —intensivum na -au- od tūp-, będącego st. wzdłużonym do 

tup-, zob. tupė́ti. — Drw. tū́pavimas 1. ʽpowolna robotaʼ, 2. ʽdogadzanie komuʼ, 3. SD 

«ukłon». 

 tupė́ti, tupiù (3 os. tùpi, war. tùpia, tùpa), tupė́jau 1. ʽo ptakach: siedzieć; o ludziach: 

przysiadać, siedzieć przykucnąwszy, siedzieć w kuckiʼ, 2. ʽwysiadywać jajaʼ, 3. ʽpielić 

przykucnąwszyʼ, 4. ʽtrwać bezczynnie w jakimś miejscu; żyć w spokojuʼ, 5. ʽsiedzieć w 

więzieniuʼ, 6. ištupė́ti ʽo ptaku: strawić pokarmʼ (Višta neištupė́jo gurklio ir nudvėsė ʽKura 

nie strawiła pokarmu z wola i zdechłaʼ). Refl. nusitupė́ti ʽdożywać swoich dni, umierać; 

wypróżniać sięʼ, susitupė́ti ʽwciągnąć się, przyzwyczaić sięʼ, ʽo piwie: ustać się, nabrać 

mocyʼ — prawdopodobnie czasownik na -ė-, utworzony od wykrzyknika, por. tùpt, tū́pt o 

ptaku osiadającym w gnieździe lub na gałęzi (Tùpt, atsitupia ir tupia ʽ«Tupt» usiada i 

siedziʼ), o człowieku kucającym lub siadającym (Aš tùpt ir žiūriu, kas dedas ʽJa «tupt» 

[kucnąłem] i patrzę, co się dziejeʼ). Odpowiednik łot. tupêt, -u, -ẽju ʽkucać; wypróżniać sięʼ. 

Wcześniej było wiązane ze słabo udokumentowanym pwk. pie. *teu̯p- ʽkurczyć się, kucaćʼ, 

por. goc. þiufs ʽzłodziejʼ, nwn. Dieb m. (stwn. diob, diub), ang. thief ts.; znacz. etym. ʽten, 

kto kuca, aby nie być widocznymʼ. Por. LIV
2 641, Casaretto 2004, 56. LEW 74 uznał tup- za 

apofoniczny alternant do taup- w taupýti ʽoszczędzaćʼ («eig. zusammenpreßt halten») i do 

čiaup- jak w čiáupti ʽzaciskać wargi, zamykać ustaʼ (podobnie w ALEW 1134). — Drw. 

tupčióti ʽprzysiadać, kucać; iść z trudem, powoli, niezgrabnie; dreptać, krzątać się, np. koło 
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pszczółʼ, tupdýti caus. ʽsadzać kury na jajachʼ, įtupdýti 1. ʽposadzić jak ptakaʼ, 2. przen. 

ʽwsadzić do więzieniaʼ, tupinė́ti iter. ʽprzykucać, przysiadaćʼ, przen. ʽnadskakiwać komu, 

płaszczyć się przed kim, dogadzać komuʼ, tupinti: užtupinu vištų SD «nasadzam kokosz» 

(syn. užsodinu vištų). Z drw. atãtupstas (zob.) można odtworzyć zanikłe vb. frq. *tupstyti. — 

Nomina: tùpčius 1. ʽktoś powolny, mało energizny w robocie, leniwyʼ, 2. żm. ʽstojak, w 

którym dziecko uczy się staćʼ (syn. kadaubė,̃ stovỹnė), tupìkas ʽkto kuca, kto jest w stanie 

przykucniętymʼ (por. n.m. Tupìkai 4x), tupyklà 1. ʽmiejsce, gdzie siedzi ptactwoʼ (syn. 

tùptas), 2. przen. ʽustępʼ, tùpkus ʽkto drepce w miejscu; kto powoli pracujeʼ (⇒ f. 

tùpkuvienė), tuptà ʽchałupkaʼ (Čia mano tuptà, t.y. čia aš tupiu JU ʽTu moja chałupka, tu 

mieszkamʼ), przen. ʽpłot zastawiany w rzece dla połowu ryb, jazʼ, tuptùvai m.pl. ʽmiejsce, 

gdzie siedzą kuryʼ, užtupỹs 1. ʽtrzeci mąż wdowyʼ (łot. uztupis ts.)685, war. užtupas CGL 

ʽWittwerʼ, 2. ʽmąż idący na gospodarkę żonyʼ (war. ùžtupis, ùžtupas, ánčtupas). Cps. 

vìštatupis a. vìštupis ʽpora pod wieczórʼ < *višt.tupis (dosł. ʽpora, gdy kury sadowią się na 

grzędzieʼ, por. vištà), žvirblãtupis ʽzmierzch wieczornyʼ (por. žvìrblis). — Neoosn. tupč̓ - (⇐ 

tupčióti): tùpčikas ʽkto marudzi, ociąga się, leni sięʼ, ⇒ vb. denom. tupčikáuti ʽmarudzić; 

krzątać się koło czegoʼ (por. kūlikáuti, meilikáuti). 

 tū̃pti, tùpia (war. tum̃pa, tū̃pia), tū̃pė 1. ʽ(o ptaku) osiąść w gnieździeʼ, 2. ʽwysiadywać 

jaja, wylęgaćʼ, 3. ʽ(o człowieku) przykucnąć, siąść w kuckiʼ. Ingressivum w stosunku do 

durativum stanu tupė́ti ʽsiedzieć przykucnąwszyʼ (zob.). Cps. aptū̃pti ʽosiąść, okryć 

skrzydłami (pisklęta)ʼ, atitū̃pti ʽprzykucnąć, ugiąć tylne nogiʼ, nutū̃pti ʽopuścić się do 

gniazda; wylądować – o samolocieʼ (⇒ nutūpìmas ʽlądowanieʼ), pritū̃pti ʽprzysiąść, 

przykucnąć; obsiąść drzewo – o ptakachʼ, sutū̃pti ʽusiąść – o ptakach i owadachʼ, užtū̃pti 

ʽopuścić się, osiąść gdzie, osiedlić się, zamieszkaćʼ, refl. atsitū̃pti ʽpójść siedzieć, pójść do 

więzieniaʼ, pasitū̃pti ʽprzykucnąć, przysiąśćʼ. — Drw. tū́pauti (zob.), tū́pčioti ʽprzysiadać, 

kucać; utrzymywać się w siodle; dreptać, stąpać w miejscu, przestępować z nogi na nogę; iść 

z trudem, powoli; krzątać się, pracować; powoli, leniwie pracować; starać się dogodzić 

komu, przymilać się; zajmować się kim, skakać koło kogo, nadskakiwać komuʼ, tū́pčioti 

viẽtoje ʽstać w miejscu, nie posuwać się naprzódʼ, tū́poti ʽbyć przykucniętym, siedzieć w 

kuckiʼ, tūpstýti ʽdoglądać, troszczyć sięʼ (Tik jau tu ten vaiką gerai tūpstýk, ka anam nieko 

netrūktų), refl. susitūpstýti ʽusadowić się (na krzesłach)ʼ i ʽzgodzić się, zawrzeć ugodęʼ (Be 

teismo susitū̃pstėm savo tarpe dėl tos vagystės). Nomina: tūplỹs ʽdziecko, które nie chce 

wstawać, ani chodzićʼ, užtūpỹs ʽmąż idący na gospodarkę żonyʼ (war. do užtupỹs).  

 tūravóti, tūravóju, tūravójau ʽwtórować, śpiewać lub grać do wtóruʼ (Motriškos vedė 

dainą, o vyrai tūravójo ʽKobiety prowadziły dajnę, a mężczyźni wtórowaliʼ) — zapoż. z błr. 

turavácь, -rúju (⇐ pol. wtórować). Warianty: tū̃ravoti, też z krótkością: turavóti, tùravoti. 

LEW 1142 mylnie wywodził wprost z polskiego. 

 turbãcija 1 p.a. gw. ʽkłopot, fatyga, zachód, strapienieʼ, DP ʽturbacyaʼ — zapoż. ze 

stbłr. turbacija, turbacyja ⇐ pol. XVI w. turbacyja (SLA 226, LEW 1142; brak w ALEW). — 

Neoosn. turbac-: turbãcyti, -iju, -ijau vb. denom. ʽtrapić, niepokoić, kłopotaćʼ (war. 

turbãčyti), refl. turbãcytis ʽtrapić się, kłopotać się, trudzić sięʼ (ZS 59 niesłusznie uznał to za 

pożyczkę z błr. turbavácca). Zob. też turbavóti. 

 turbavóti, turbavóju, turbavójau gw. ʽniepokoić, przeszkadzać, nie dawać spokojuʼ, 

refl. turbavótis ʽniepokoić się, kłopotać sięʼ — zapoż. ze stbłr. turbovati (torbovati), por. błr. 

turbavácь, refl. turbavácca, turbújusja (⇐ pol. turbować, turbować się). Por. LEW 1142. 

 
685 Por. następujące określenia żonatych mężczyzn: Pirmas – vyras, antras – užkurys, trečias – užtupys, kervirtas 

– bobkalys, penktas – bobos baigys ʽPierwszy [z mężczyzn to] mąż, drugi – užkurys, trzeci – užtupys, czwarty 

– bobkalys, piąty – bobos baigysʼ. 
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Zob. też turbãcija. 

 turbū́t adv. ʽchyba, być może, zapewneʼ — z uniwerbizacji zwrotu tùri bū́ti, dosł. 

ʽmusi byćʼ (por. ros. dolžno bytь). Por. galbū́t, žūtbū́t. 

 turčià 4 p.a. przest. ʽtarczaʼ (tylko u Dowkonta) — zapoż. z ros. tarč, torč ʽniewielka 

owalna tarczaʼ (zapoż. z pol., por. REW III, 80). Różnica wokalizmu niejasna. 

 turėk̃lai 2 p.a. m.pl. ʽporęcze kładki, mostu, balkonu, schodówʼ — dewerbalne nomen 

instrumenti na -kl- od neoosn. turė-, por. turė́ti ʽtrzymać, dzierżećʼ. Z innymi tematami: 

turėklės SD «poręcze u wschodu», turėk̃lės a. turėk̃los f.pl. ʽlejceʼ i ʽrączki pługaʼ. — 

Obocznik turẽklės (tūrẽkliai) wyróżnia krótkowokaliczny formant -ekl-, który jest mutacją 

neosuf. -ėkl- na gruncie neoapofonii ē ⇒ ĕ (zob. s.v. áudeklas). Podobne wypadki to ā ⇒ ă 

(pinãklis), ū ⇒ ŭ (girtùklis) oraz ī ⇒ ĭ (adìklis). — War. tūrėk̃lai m.pl. ʽporęczeʼ, tūrẽkliai 

m.pl. ʽmacica u zwierzątʼ, tūrẽklis ʽporęczʼ oraz tūrėk̃las ʽmlon żarenʼ zawierają alternant 

tūr-, pochodzący z neoapofonii SZ tur- ⇒ SP tūr-, zob. s.v. turė́ti (paralela: patrūkė́ti). 

 turė́ti, turiù (3 os. tùri), turė́jau ʽtrzymać, dzierżyć, władać, mieć, posiadać; musieć, 

mieć obowiązekʼ. SD
1 turiu m.in. «dziedziczę; dzierżę». SD nuturėt «utrzymać kogo», 

praturė́ti 1. ʽprzetrzymać (gdzie, coś)ʼ, 2. ʽwykarmić, wyhodowaćʼ, 3. ʽurodzić, zwł. po raz 

pierwszyʼ, suturė́ti ʽwstrzymać, powstrzymać, nie pozwolić, zatrzymaćʼ, užturė́ti 

ʽzatrzymywaćʼ, SD ažuturiu «hamuię; zatrzymawam co». Refl. susiturė́ti ʽpowstrzymać się 

od czegoʼ. Odpowiedniki bałtyckie: łot. turêt, turu, turẽju ʽtrzymać, dzierżyć, obchodzić, 

świętowaćʼ, gw. ʽmieć, posiadaćʼ, paturêt ʽpotrzymać; zachować (w pamięci)ʼ, refl. 

paturêtiês ʽrodzić, wydawać na światʼ, stpr. turīt ʽmieć, haben, sollenʼ, turrimai ʽmamy, 

winniśmyʼ (z inf., kalka nwn. wir haben + inf.). Refleks tur-V z *turH-V przedstawia SZ 

typu saṃpras. do pwk. seṭowego pie. *tu̯erH- (zob. tvérti). Alternant ten doznał dwóch 

przekształceń. Po pierwsze wprowadzono go do pozycji przedspółgłoskowej: turmė PK 

ʽmajątek, posiadłośćʼ (por. tvermė,̃ ìštvermė ⇐ tvérti), turt̃as (zob.). Po drugie 

krótkowokaliczne tur-V stało się osnową dla neoapofonii ŭ (SZ) ⇒ ū (SP): żm tūrė́ti, tūriù (3 

os. tū̃ri), tūrė́jau m.in. ʽtrzymać, dzierżeć, nie puszczaćʼ (por. typ patrūkė́ti oraz dukrà ⇒ 

pódūkra). Nieprawdopodobny jest wywód tūrė́ti z *tverė́ti w LEW 1081, s.v. terė́ti (ALEW 

1136 o tūrė́ti nie wspomina). Zob. też pãturoti. — Drw. turinė́tis: ažusiturinėju SD
1 

«powściągam się», turinti: stlit. nuturinti ʽwzbogacić, uczynić bogatymʼ (MOP). Nomina: 

pasìturimas ʽdostatniʼ, pasitùrintis/pasìturintis lub pasiturįs̃ ʽniebiedny, zamożnyʼ, SD 

<pasituris> «bogacz» (syn. turtingas, didžiaturis), «maiętny» (syn. turtingas), «zamożny, 

zamnożysty» (syn. turtingas), jiẽ gyvẽna pasìturinčiai/pasitùrinčiai ʽżyją dostatnio, dobrze 

im się powodziʼ, prãturos f.pl. ʽpierwszy poródʼ (⇒ praturìnis ʽpierworodnyʼ), turinỹs 

ʽtreśćʼ. — Neoosn. turė-: apturėtojas SD «nabywacz» (syn. įgytojas, gautojas), ažuturėklės 

SD f.pl. «hamulec», neturėlis SD
1 1. adi. «nędzny; niedostateczny», 2. sb. «chudzina; 

nieborak, nieboraczek, niebożątko», neturėliu stajuos SD
1 «ubożeię», nenuturėtinai adv. SD 

«popędliwie», nusiturėtinai adv. SD «powściągliwie», nenusiturįs SD
1 «niepowściągliwy» 

(syn. nesitvardųs), turėk̃lai (zob.), turė́tojas ʽposiadacz, właścicielʼ, SD «dzierżawca». — 

Neoosn. turėj-: apturėjimas SD «nabywanie czego» (syn. įgijimas), susiturė́jėlis ʽkto 

powstrzymuje się od czego, np. od paleniaʼ (por. susižadė́jėlis), turė́jimas ʽposiadanieʼ, SD 

«maiętności cudzey trzymanie na poprawę; mienie czego», SD
1 «dzierżawa» (syn. turtas). — 

Neoosn. turin- (⇐ turinė́ti): išturindinė́ti ʽznieść/przetrzymać (chorobę)ʼ, paturindinė́ti 

ʽpopierać, podtrzymywaćʼ, suturindinė́ti ʽpowstrzymać, opanować (konia)ʼ. — Nomina z 

WSZ tūr-: ìštūra ʽwytrzymałośćʼ, sántūra ʽopanowanie, wstrzemięźliwość, powściągliwośćʼ 

(⇒ santūrùs ʽpowściągliwy, opanowanyʼ), tūrìngas ʽobszerny, przestronnyʼ, tū̃ris ʽobjętość 

czegoʼ (neol.), cps. rañktūris ʽrękojeśćʼ (por. rankà). 
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 turgaulià 2 p.a., gen.sg. turgaũlios gw. ʽhandel; targowanie sięʼ — ze zmiany 

*targaulia, co zapożyczone z ros. torgóvlja, -i ʽhandelʼ. Formacja hybrydalna z zastępstwem 

torg- przez turg- jak w turg̃us ʽtarg, targowiskoʼ. Zob. też turgavyčià.  

 turgavyčià 2 p.a., gen.sg. turgavỹčios stlit. ʽplac targowyʼ. SD turgavyčios f.pl. 

«targowisko». Analiza: turg-avyčia. Przekształcenie z *targavyčia, co było transpozycją pol. 

targowica ʽplac targowyʼ. Leksem targ- zastąpiony litewskim turg- jak w turg̃us ʽtarg, 

targowiskoʼ. Do tego neosuf. -avyčia, który wyabstrahowano w typie mokavyčia (⇐ pol. 

makowica), stonavyčià. Por. SLA 226, POLŽ 655n. i Kabašinskaitė 28. Zob. też turgaulià i 

turgáunyčia (s.v. turg̃us). 

 turg̃us, -aus 2 p.a. (war. turgùs 4 p.a.) 1. ʽtarg, sprzedaż towarów w określone dni 

tygodnia na wydzielonym miejscuʼ (Kitąsyk turg̃ai buvo du sykius par nedėlę, i būdavo i ko 

pirkt, i parduot ʽKiedyś targi były dwa razy na tydzień, i było zarówno co kupić, jak i co 

sprzedaćʼ), 2. ʽtargowisko, miejsce, gdzie odbywają się targiʼ — zapoż. ze strus. tŭrgŭ (por. 

Būga, RR III, 763, SLA 226, ZS 59, LEW 1143, ALEW 1136). SD turgų darau «cenię; szacuię 

co». Z tego samego źródła pochodzi łot. tur̂gus2 ʽtargʼ (gw. tìrgus). Por. ros. tórg ʽhandel; 

targowanie sięʼ, przest., gw. ʽtarg, rynek, jarmarkʼ, loc.sg. na torgú; pl. torgí ʽlicytacja, 

przetargʼ. Co do transpozycji fonetycznej por. tùlkas ⇐ strus. tŭlkŭ; pulk̃as ⇐ strus. pŭlkŭ. — 

War. turg̃as ʽludzie zebrani na targuʼ (Ant atlaidų visas turgas tik aplink žydą su puodais 

ʽPodczas odpustu cały targ tylko wokół Żyda z garnkamiʼ). — Drw. paturgė ̃ ʽupominek 

przywieziony z jarmarku; miejsce na skraju targowiskaʼ, pãturgis ʽdzień następujący po dniu 

targowymʼ, turg̃avas, -à ʽtargowyʼ (turgavà dienà ʽdzień targowyʼ), turgiẽtis ʽten, kto 

właśnie wrócił z targuʼ, turgìnė ʽłódź do przewożenia towaruʼ, turg̃inis a. turgìnis ʽsłużący 

do wyjazdu na targ (wóz, sanie); przeznaczony do sprzedania na targu (prosię, koń)ʼ, turgìnis 

dantìs ʽprzedni ząbʼ. Cps. bóbturgis 1. ʽmiejsce, gdzie handlują głównie kobietyʼ, 2. ʽostatni 

targ przed zapustamiʼ (por. bóba), saldãturgis (zob. saldùs), skaistãturgis ʽostatni targ przed 

Bożym Narodzeniemʼ (zob. skaistùs), šeškãturgis ʽpierwszy targ po Bożym Narodzeniuʼ 

(zob. šẽškas), turgãdienis ʽdzień targowyʼ (por. dienà), turgãvietė ʽplac targowyʼ, SD 

«rynek» (por. vietà). Vb. denom. turgáuti ʽsprzedawać, handlować czym; kupować, targować 

(się)ʼ, war. turgavóti, rzadko turgúoti, wsch.-lit. turgùiti. — Neoosn. turgau-: turgaũnas 

ʽtargowy (o dniu, o miejscu); rzecz chętnie kupowana, mająca wzięcieʼ, turgáunyčia przest. 

ʽtarg; plac targowy, targowiskoʼ, m.in. BRB (por. vynaunyčia ⇐ *vynauti oraz neosuf. -nyčia 

w varp̃nyčia, žibnyčia, ŽD 357), cps. turgauvietė ʽtargowiskoʼ b.z.a. (por. vietà). Zob. też 

turgaulià. — N.m. Turgáičiai, Turg̃alaukis 2x, Turgẽliai. 

 turčià 4 p.a. przest. ʽtarczaʼ (tylko u Dowkonta) — zapoż. z ros. tarč, torč ʽniewielka 

owalna tarczaʼ (zapoż. z pol., por. REW III, 80). Różnica wokalizmu niejasna. 

 turk̃as, -ė 2 p.a. 1. ʽTurek, Turczynkaʼ, SD «Turczyn», 2. stlit. ʽinnowiercan nie 

chrześcijaninʼ — zapoż. z błr. túrak, -rka. — Drw. turk̃ai 2 p.a., turkaĩ 4 p.a. ʽTurcyʼ (por. 

błr. Túrki, -aŭ), Turk̃ija 1 p.a. ʽTurcjaʼ. 

 turk̃ti, turk̃ia, turk̃ė 1. ʽwydawać głos – o żabach, kaczkachʼ, 2. ʽmącić wodę – o 

kaczkachʼ, 3. ʽryć ziemię – o świniachʼ, 4. ʽwydziobując wyżerać – o gęsiach w ogrodzie 

warzywnymʼ, 5. ʽdługo coś robić, guzdrać się, grzebać sięʼ, 6. ʽnawoływać świnieʼ, išturk̃ti 

ʽo ptactwie: wydziobać; o kunie: wyżreć suszone na strychu mięso; o świniach: zryć łąkę, 

kartoflisko; o raku: wygrzebać jamęʼ, užturk̃ti ʽw pewien sposób zwoływać świnie do 

chlewuʼ. Dźwiękonaśladowcze, podobnie jak np. kurk̃ti (zob.). — Drw. turksė́ti ʽo żabie: 

kumkaćʼ (Cibulius sodina, kap žėbos tùrksi pirmą dieną – auga gerai ʽCebulę sadzą [wtedy], 

gdy żaby po raz pierwszy rechtają – dobrze rośnieʼ). Por. łot. turkšêt a. turškât ʽmruczeć; 

dużo mówić, paplaćʼ (LEW 1144). Nomina: turklỹs 1. ʽturkuć podjadek, Gryllotalpa 
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gryllotalpaʼ (Turklys ir savo vardą yra gavęs dėl to, kad išturkia ir suėda augalų šaknis 

ʽTurkuć zawdzięcza swą nazwę temu, że wygrzebuje i zżera korzenie roślinʼ), por. syn. 

kurklỹs ⇐ kurk̃ti; 2. ʽświerszczʼ, 3. ʽślimakʼ. — Neoosn. turkl-: gw. turklẽlis ʽsynogarlica, 

ptak z rodziny gołębi, Streptopelia risoriaʼ (SD «sinogarlica»), por. lit. liter. purplẽlis ts. — U 

Bretkuna ukazuje się war. turtlelis, pewnie pod wpływem nwn. Turtel f. ʽturkawkaʼ. 

 turl̃yti, turl̃ija, turl̃ijo 1. ʽ(o kaczkach) robić dziobem w wodzie, błocie w poszukiwaniu 

pożywieniaʼ, 2. ʽpluskać się w wodzie, kąpać się – o dzieciachʼ, 3. ʽmącić, zanieczyszczać 

wodęʼ, 4. ʽnakładać jedzenie, rozlewać (piwo)ʼ, 5. ʽprać, płukać byle jakʼ, 6. ʽpowoli, 

niespiesznie coś robićʼ, 7. ʽsuwać się pomału, pełzaćʼ. Prawdopodobnie onomatopeiczne. — 

Drw. pãturlės f.pl. ʽnieczysta woda, zmącona przez kaczkiʼ, turl̃ė ʽnapój dla zwierząt; luraʼ, 

turl̃ius ʽkto mitręży z robotąʼ. 

 turmà 4 p.a. stlit., gw. ʽwięzienieʼ: SD
1 turma «ciemnica, więzienie» (syn. kalinė). Ažu 

tai kaliniu sėdėjo turmoj SP I, 3614 ʽza to więźniem siedział w tarasieʼ — zapoż. ze stbłr. 

turma ʽwieża; więzienieʼ, błr. turmá, -ý (⇐ pol. przest. turma, -y ʽwieża jako więzienieʼ, to z 

kolei z nwn. Turm m. ʽwieżaʼ ⇐ śrwn. turn, torn ⇐ stfr. *torn, EWD 1476). Zob. też SLA 226, 

ZS 59, LEW 1144 i POLŽ 656. Dla używanego w Litwie pruskiej turmà GL 144 zakłada prus.-

niem. tǫrm jako źródło. Zob. też turm̃as i sturñis. — Drw. turmẽlė a. turmẽlis ʽareszt, 

pomieszczenie dla aresztowanychʼ, turm̃ininkas ʽwięzień, były więzieńʼ. 

 turm̃as 2 p.a. przest. 1. ʽwieża, basztaʼ, 2. ʽwięzienieʼ — zapoż. z nwn. Turm m. Zob. 

też sturñis. — Drw. turmẽlis ʽcela w areszcieʼ. 

 turs̃inti, turs̃inu, turs̃inau 1. ʽiść wystawiwszy tył, wypiąwszy tyłek; iść pochyliwszy 

się do przoduʼ, 2. gw. ʽbezustannie się krzątaćʼ (war. tùrsinti) — czasownik na -in-, 

utworzony od interi. tùrst, turs̃t, opisującej gest wypięcia tyłka (Subine turs̃t ir eina sau 

ʽWypiął tyłek i sobie idzieʼ. Nuėjo į kamputį, tùrst atsisėdo ʽPoszła do kącika, wypięła się i 

usiadłaʼ) lub też od interi. tùrs tùrs, opisującej chód osoby wypinającej tyłek. War. tvìrsinti 

(por. stosunek tvìrtas : turt̃as). Inaczej LEW 1144, który orzekł, że etymologia jest sporna. 

Próba powiązania z turė́ti ʽtrzymaćʼ (ibid.) nie wydaje się przekonująca. Ewentualnie można 

by tu wciągnąć tvarsýtis ʽprzewracać się z boku na bokʼ, o ile mianowicie turs- miałoby być 

st. zanikowym typu saṃpras. do tvers- (atsitvers̃ti ʽpołożyć się w niedbałej pozieʼ). — Z 

innymi sufiksami: tùrsčioti ʽpracować zgiętym w pół; obawiać się, bać sięʼ, tursė́ti 

ʽpracować zgiętym w pół, np. przy wiązaniu snopów, kopaniu rowówʼ, tursóti a. tùrsoti 

ʽleżeć rozwalonym, wylegiwać się; być w stanie zgiętym, jak w starości; iść wystawiwszy 

tyłʼ, refl. tursótis ʽprzewracać się z boku na bok nie mogąc zasnąćʼ, turs̃ti, -iù, -iaũ ʽwypinać 

tyłek; pracować zgiętym w półʼ. — Nomina: tùrsa c. ʽkto chodzi wystawiwszy tył (o małym 

a. grubym człowieku); kto powoli chodzi, wolno pracuje; kto się wyleguje, leniuchujeʼ, tursà 

f. ʽzmierzchʼ, turs̃as a. tùrsas ʽtyłekʼ, turs̃kus ʽkto lubi się wylegiwaćʼ (por. smirs̃kus, ės̃kus). 

Cps. tursašikìnis wulg. ʽkto odznacza się wypiętym tyłkiemʼ (por. šikìnė), turs̃miegis a. 

tùrsmiegis ʽdrzemkaʼ, tursómiegis ʽspanie na brzuchu (a nie na plecach); krótki odpoczynek 

(zwykle o zmierzchu); drzemka poobiednia; czujny, niespokojny sen; przeciąganie się po 

śnieʼ (por. miẽgas), war. tursãmiegis, tursiãmiegis, war. metatetyczny: trusãmiegis.  

 turt̃as 2 p.a. ʽbogactwo, majątek, mienie, dobytek, nieruchomośćʼ (war. turt̃ė). SD 

turtas «bogactwa, dobra; kaduk, obumarłe dobra; maiętność, mienie czego, osiadłość, 

puścizna», SD
1 «dzierżawa» (syn. turėjimas) — dewerbalne nomen z suf. -ta- od pierwiastka 

na SZ tur-V do *tu̯ēr-C, por. turė́ti ʽmiećʼ i tvérti ʽchwycić, ująćʼ. Strukturalnie należy do 

typu adi.vb. na *-to-, por. gìrtas, kìltas, rìmtas i žlùgtas (por. GJL II, § 386n.); wyróżnia się 

substantywizacją. Przed sufiksem spółgłoskowym spodziewalibyśmy się raczej refleksu tūr-

C, tj. lit. †tùrtas < *turH-to, por. SE tvérti. Krótkowokaliczne tur- należy więc rozumieć jako 
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neoosnowę, którą wyodrębniono w typie antewokalicznym turė́ti. Łotewski odpowiednik 

różni się rodzajem: turta f. ʽmienie, majątekʼ. — Neoosn. turt-: turtė́ti ʽbogacieć, bogacić 

sięʼ, praturtė́ti ʽwzbogacić sięʼ, do tego ingressivum na -sta-: praturs̃ti, -stu, -taũ ʽwzbogacić 

sięʼ. Nomina: neturtė SD «nędza; niedostatek; ubostwo» (⇒ neturt̃ėlis ʽbiedakʼ), neturtìs 

ʽniedostatek, brakʼ (m.in. DP), turč̃ius ʽbogaczʼ, trokštulys turtės SD «łakomstwo» [dosł. 

ʽżądza bogactwaʼ, turtulė SD «maiętnostka» [ʽmały majątekʼ], turtuõlis ʽbogaczʼ. Cps. 

pirmturtis BRB ʽdziecko pierworodne, Erstgeborenerʼ (por. pìrmas), vienturt̃is, -ė ʽjedynak, 

jedynaczkaʼ (por. víenas; syn. vienžiñdis). 

 tuskė́ti, tùska, tuskė́jo 1. ʽwydawać odgłos, stukać (np. o krosnach), dudnić, huczećʼ, 2. 

ʽbić – o sercuʼ. SD
1 tusku «trzaskam», SD «tłukę co» (syn. kuliu) — czasownik oparty na 

interi. tùks o uderzeniu, podobnie jak tuksė́ti ⇐ tùks i tvaksė́ti ⇐ tvàks. War. z dźwięcznym 

szkieletem spółgłoskowym: duzgė́ti, dùzga, -ė́jo ʽstukać, huczećʼ. — Z innymi sufiksami: 1. 

tuskénti ob. duzgénti (dūzgénti) ʽstukać, pukać do drzwi, łomotać, dudnićʼ, SD tuskenu 

«kołacę, biję we drzwi» (syn. klumbenu); war. z antycypacyjnym n: tunskénti ʽkołataćʼ (m.in. 

u Mażwida); war. z udźwięcznieniem: tuzgénti ʽstukać, łomotaćʼ, duzgénti ʽpobrzękiwaćʼ 

(jest interi. dùzgu ob. tùsku), 2. tùskinti ʽtrzaskać, uderzać czym; targać, budzić ze snu 

potrząsaniem, szturchaćʼ (war. dùzginti ʽtrząść, tarmosićʼ), ištùskinti ʽzrobić coś z trzaskiemʼ, 

refl. tùskintis ʽjechać wozem; tłuc się, hałasowaćʼ. Całkiem inaczej ALEW 1138: hipoteza prs. 

na *-sḱe/o- od pwk. *teu̯k-, *tuk- ʽuderzaćʼ jak w scs. tŭkati i tŭknǫti.  

 tùsti, tū̃sta (*tųsta < *tuns-sta-, war. tuñsa), tùso ʽgruzłowacieć, skupiać się w grudki, 

bryłki (o mące)ʼ, sutùsti: Drėgnai pabuvo ir sutùso [miltai] ʽByło przez jakiś czas wilgotno i 

[mąka] zgruzłowaciałaʼ. Drw. tùsulas ʽbryłka, grudkaʼ. Nie ma alternantów na SP †tves-, 

†tvas-. Niejasne.  

 tusùs, -ì 4 p.a. gw. 1. ʽwytrzymały (o człowieku)ʼ, 2. ʽ(o lodzie) mocny, nie pękający 

pod naciskiemʼ, 3. ʽpowolny, niespiesznyʼ, drw. tusùmas ʽwytrzymałośćʼ. Niejasne. Czy 

chodzi tu o wsch.-lit. traktowanie przym. tąsùs? Zob. tąsýti. 

 tùščias, -à 4 p.a. 1. ʽpróżny, pustyʼ, 2. ʽznikomy, nieskuteczny, bezużyteczny; 

niepoważnyʼ, 3. ʽniezamieszkały, wyludnionyʼ, 4. ʽpozbawiony drzewʼ, 5. ʽnic nie mający, 

nic nie niosący, (przybywający) z pustymi rękami, bez podarkówʼ, 6. ʽnie rodzący owocówʼ, 

7. ʽbez okrasy, suchy (o kaszy)ʼ. DP ʽprozny, domniemany, bez pociechyʼ. SD «czczy; dęty; 

nieważny; prożny», tuščia vieta nuog vyresnybės «wakuie iaki urząd», netuščias «nie na 

czczo». Oboczny temat: tùštas, -à (drw. od formy nom.pl. m. tuštì?). Odpowiednik łotewski 

z insercją k: tukšs ʽpróżny, pusty; daremny, niepotrzebnyʼ (war. tušks, tūšks). Wraz z 

odpowiednikiem słowiańskim scs. tŭštĭ ʽκενόςʼ, ros. tóščij ʽchudy, lichy, suchy, szczupły, 

mizerny, wychudzony; czczy, jałowyʼ, stpol. tszczy ʽmający puste wnętrze (żołądek, orzech, 

owies, okręt bez ładunku)ʼ, pol. czczy ʽpusty, głodnyʼ, przen. ʽbeztreściwy, nic nie znaczący, 

bezcelowyʼ (na czczo adv. ʽbez jedzenia od wstania ze snuʼ) kontynuuje formację pbsł. *tušt-

i̯a-. Jak stãčias < *stat-i̯a- zakłada osnowę *statas (zob. stóti), tak też tùščias wymaga *tušta- 

jako osnowy. Inne paralele: kurč̃ias ⇐ kurt̃as; slãpčias ⇐ slãptas. Ze zmianą (u)s w u(š) z 

pbsł. *tus-ta- < pie. *tus-tó-, adi. vb. do pwk. *teu̯s-/*tus- ʽbyć pustym, stawać się pustym, 

próżnymʼ (LIV
2 642, ALEW 1138). Por. aw. tusən 3 pl. ʽtracą panowanie nad sobąʼ. Nomina: 

ags. ðost ʽodchody, nawózʼ, stwn. dost ʽbrud, nieczystościʼ < pgerm. *þusta-, znacz. etym. 

ʽwypróżnienieʼ (por. Lloyd-Lühr-Springer 1998, 739n.). Lit. tuš- stanowi zatem formę na SZ 

do zanikłego vb. *čiausti < pie. *teu̯s-. — Por. jeszcze wed. tucchyá- ʽpustyʼ, sb. n. ʽpustkaʼ 

< *tus-sḱ(i)i̯- (NIL 704), które wcześniej niesłusznie było utożsamiane z parą tùščias – tŭštĭ, 

zob. dyskusję w Villanueva Svensson, Balt XLIV:1, 2009, 18n. (tam też krytyka 

rekonstrukcji pie. *tus-sḱ-ti̯o- > bsł. *tušti̯a-, podanej w BSW 333). LEW 1145n. nie daje 

rekonstrukcji. — Neoosn. tušt-: ant tuščiõs adv.: Visas darbas vėl ant tuščiõs nuėjo ʽCała 
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robota znów poszła na marneʼ, tuščiomìs, tuščiõm adv. ʽnic nie niosąc lub nie wioząc, z 

pustymi rękamiʼ, tùštas ʽpróżny, pustyʼ (por. tušt- ⇐ tuštì nom.pl. m.), tuštybė SD «czczość; 

prożność, marność» (syn. niekas), tuštìmai (zob.), tuštumaĩ (zob.). Cps. pùstuštis ʽna wpół 

pusty, pustawyʼ (por. pùsė), tuščiakalbis ʽgaduła, paplaʼ (por. kalbė́ti), tuščiamalaĩ m.pl. 

ʽczcza gadanina, paplaninaʼ (por. málti), tuščiavárpis ʽo pustych kłosachʼ (por. várpa), 

tuščiavidùris a. tùštviduris ʽpusty w środku, spróchniały, wygniły, wydrążonyʼ (por. vidurỹs), 

tùštputrė ʽrzadka kaszaʼ (por. putrà i tùmputrė). Vb. denom. 1. tuštáuti ʽstać pustym, być 

niezamieszkałymʼ, 2. tušteliáuti ʽmarnować czas, tracić czasʼ (brak osnowy †tuštel-), 3. 

tuštė́ti, -ja, -jo ʽstawać się pustym, pustoszeć, wyludniać sięʼ, 4. tùštinti ʽopróżniać, 

wypróżniaćʼ, ištuštinu SD «czczym czynię».  

 tùšyti, tùšiju, tùšijau wsch.-lit. ʽdusić, gotować na wolnym ogniu pod przykryciemʼ — 

zapoż. ze stbłr. tušiti, por. błr. tušýcь, tušú, 3 sg. túšycь. War. tùšinti ma sufiks 

odpowiadający rodzimym šùtinti i troškìnti. Miejsce akcentu stosuje się do białoruskiej 

formy 3 sg. prs. (por. trùčyti, ùčytis). 

 tùškas a. tuškà 2, 4 p.a. gw. ʽkawałek zwilżonej bułki a. cukru, zawinięty w szmatkę i 

dawany niemowlęciu do cmoktania, smoczek do ssania; smoczek gumowyʼ. Odpowiednik 

łot. tušķis, tūšķis. War. gw. tùkšlis (Tùkšlį įkiši vaikuo, ir gulės ʽWetkniesz dziecku smoczek i 

będzie [spokojnie] leżałoʼ) wskazuje na związek nazwy ʽsmoczkaʼ z interi. tùkš m.in. ʽcmokʼ 

o głośnym pocałunku, cmoknięciu. Paralele: pol. smoczek ⇐ smokać ʽcmokać, głośno 

wsysaćʼ (interi. smok); pol. gw. cmoczek ⇐ cmokać (interi. cmok); lit. čiulptùkas ⇐ čiulp̃ti 

(zob.). 

 tùšti, tū̃šta (*tųšta < *tunš-sta, war. tuñša), tùšo gw. 1. ʽprzeć, zaparzać się, ulegać 

rozkładowi na skutek działania ciepła i wilgociʼ, 2. ʽ(o potrawie) dusić się pod przykryciemʼ 

— gwarowy wariant czas. šùsti ʽprzeć, gnić, próchniećʼ (zob.). Forma simplex tùšti została 

prawdopodobnie wyodrębniona z vb. cps. ištùšti. To ostatnie powstało drogą fonetyczną z 

*ištusti (asymilacja perseweracyjna: št-s > št-š), z kolei *ištusti ze starszego *iššusti (šš > št 

przez dysymilację). 

 tuštìmai, -ų 2 p.a., tuštimaĩ, -ų̃ 3 p.a. m.pl. 1. ʽpachwiny, tj. dolna część podbrzusza 

między nasadą nogi a brzuchemʼ, 2. ʽwklęsłości na bokach krowyʼ (Otrębski 1934, 139) — 

rzeczownik urobiony sufiksem -im- od osnowy tušt- jak w przym. tùščias, tùštas ʽpróżny, 

pustyʼ (zob.). Znacz. etym. ʽmiejsce pusteʼ. Paralele: plonìmas ⇐ plónas; minkštìmas ⇐ 

mìnkštas; tirštìmai ⇐ tirš̃tas. — Sufiksalną neoapofonią -im- (SZ) ⇒ -ym- (SP) tłumaczy się 

war. tùštymas ʽmiejsce pod piersią lub pod pachwiną; pusta przestrzeńʼ, tuštỹmė a. tùštymė 

ʽprzestrzeń wolna, pusta, niewypełnionaʼ (syn. tuštumà). Por. kiškýnas ⇐ kìškinas; kiaušỹnė 

⇐ kiaušìnė; tẽkylas (łot. tecîls) : tãkilas. 

 tuštumaĩ, -ų 3 p.a. m.pl. ʽokres między nowymi zbiorami do pierwszych żniw, tzw. 

przednówekʼ — denominalny rzeczownik na -um- od neoosn. tušt- ⇐ tùščias ʽpróżny, 

pustyʼ. Znacz. etym. ʽpróżny czas, tj. czas, kiedy nie ma jeszcze plonuʼ. Por. pol. przednówek 

⇐ przed now-, dosł. ʽczas przed nowym żniwemʼ (Bańkowski II, 832). Do tušt- należą takie 

synonimy, jak tuštymaĩ, tùštinybė, tuštumà a. tuštùmai i cps. tuštýmetis, dosł. ʽpróżny czasʼ 

(por. mẽtas). — Przednówek był często czasem głodowania, por. Dabar tai pati tuštumà: nei 

pieno, nei mėsos ʽTeraz sam przednówek: ni mleka ni mięsaʼ. Złowrogo brzmiące tuštumaĩ 

zastępowano więc eufemicznym synonimem pùpžydis, dosł. ʽczas kwitnienia bobuʼ, por. 

pupà, žydė́ti, žíedėti (war. pùpžystis, pupžỹstis; pùpažaidis). Np. Kap pùpžydis, tada pats 

badas ʽJak [przychodzi] pupžydis, to i głódʼ. Jei trumpas pùpžydis, iškentėsiam, o jei ilgas, 

reiks kabinti pilvus ant šakos ʽJeśli przednówek będzie trwał krótko, to wytrzymamy, ale 

jeśli długo, to przyjdzie nam wieszać brzuchy na gałęziʼ. Na, jagu jau par pùpžydį 
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išgyvensim, tai paskui badu nemirsim ʽNo, jeśli tylko przetrzymamy przednówek, to już z 

głodu nie umrzemyʼ. 

 tūtà 2 p.a., gen.sg. tū̃tos przest., gw. 1. ʽrura, rurkaʼ, 2. šáutuvo tūtà ʽlufa karabinuʼ 

(por. liaũpas), 3. ʽtutka, torebka z lejkowato zwiniętego papieru; wszelka wąska torebkaʼ, 4. 

brìtvos tūtà ʽfuterał na brzytwęʼ, 5. ʽmetalowa rurka naboju, gilzaʼ, 6. ʽfujarka pastuchaʼ — 

wraz z łot. tũta, tūte ʽtutkaʼ zapożyczone z dn. tūte (zob. ME IV, 283, LEW 1146), nwn. Tute 

f. ʽpapierowa torebkaʼ (⇐ dn. tūte, zob. EWD 1478). 

 tutečnas, -a stlit. ʽtutejszy, miejscowyʼ (tutečniems kromnikams dat.pl. ʽtutejszym 

przekupniomʼ (SLA 226, PAŽ 501 — zapoż. z pol. przest. tuteczny ʽmiejscowy, swojski, 

nieobcyʼ (L., SW, Brückner 583). Por. polonizm błr. tútašny ʽtutejszyʼ (TSBM) ⇐ pol. przest. 

tuteszny. Zob. też LEW 1134 (brak w LKŽ i ALEW). 

 tutė́ti, tutù, tutė́jau gw. 1. ʽo dzieciach: biegać, latać hałasującʼ, 2. ʽpracować, krzątać 

sięʼ, 3. ʽbyć przepełnionym, np. o więzieniuʼ (Prikišti kalėjimai, tùta, nebė[ra] vagių kur dėti 

ʽPrzepełnione więzienia, nie ma już gdzie wsadzać złodzieiʼ), cps. atitutė́ti 

ʽprzybyć/przyjechać z hałasem (o gościach)ʼ, sututė́ti ʽzejść się, zbiec się szybko, z hałasemʼ, 

užtutė́ti ʽpracując zarobićʼ — czasownik na -ė- od interi. tutỹ, tutì o dzieciach biegających i 

krzyczących. Paralela: urė́ti ⇐ urỹ, urì. — Z innymi sufiksami: tuténti ʽpowoli iść, 

spacerować; krzątać się przy robocieʼ, tutinė́ti ʽpowoli iść; wykonywać drobne praceʼ, tùtinti 

ʽszybko iść/biec; bić (kijem); chciwie jeść, pićʼ, aptùtinti ʽgrubo odziać, opatulićʼ, įtùtinti 

ʽwsunąć gdzie (zawiniątko)ʼ. War. tūt-: atitū̃tinti ʽnadejść powoliʼ. 

 tùtinas 3 p.a., tū̃tinas 3 p.a. gw. ʽdługi nóż rzeźnika, zwł. nóż służący do zarzynania 

świniʼ (Tùtinu kiaulę raka ʽT. zakłuwa świnięʼ). Odpowiednik łot. tutenis (tutens, tutans, 

tutins) ʽgroßes Dolchmesserʼ, łot. gw. tutins ʽstary, tępy nóżʼ, tuten-pīlis (znacz. nieznane; 

por. lit. peĩlis ʽnóżʼ). Bez etymologii, por. ME IV, 274n., LEW 1147. — Nazw. Tùtinas, 

Tū̃tinas (spolszczone Tutinas, Tutynas), z pochodzenia zapewne przezwisko rzeźnika 

(inaczej LPŽ II, 1090n.). — Jest też adi. tùtinas, -à 3 p.a. gw. ʽcałkiem pełny, załadowanyʼ. 

 tūtúoti, tūtúoju, tūtavaũ (war. tutúoti) 1. ʽwydawać przeciągły głos – o łabędziu, 

żurawiu, gęsiʼ, 2. ʽo żabach: kumkaćʼ, 3. ʽo głosie dudkaʼ (por. tutùtis, tutlỹs), 4. ʽo płynie: 

bulgotaćʼ, 5. ʽwydawać przeciągły melodyjny głos, śpiewać sutartinėsʼ, 6. ʽhałaśliwie się 

weselić, oddawać się pijaństwuʼ, 7. ʽo starcu: chodzićʼ — czasownik na -uo- od wykrz. tùtu o 

głosie dudka, tutū̃ o głosie gęsi. 

 tutùtis, -čio 2 p.a. ʽdudek, Upupa epopsʼ — nazwa ptaka pochodzi od wykrz. tùtu, 

naśladującego głos dudka, por. Tùtu tutùtis, aš pats kukutis ʽ«Tutu tututis», jestem dudekʼ. 

Por. synonimy dudùtis oraz kukùtis, lukùtis, lupùtis. Z inną budową: tutlỹs a. tūtlỹs (nazw. 

Tutlỹs, Tùtlis). Zbliżone brzmienie w łot. tutens ʽdudekʼ, mēŗa tutens, bada tūte ts. (ME IV, 

275, LEW 1147). 

 tū̃zas 2 p.a., tū́zas 1 p.a. 1. ʽas, karta do gry najwyższej wartości w danym kolorzeʼ 

(Kirsk su tūzù ʽBij asemʼ), 2. przen. ʽktoś wpływowy, gruba rybaʼ, 3. przen. ʽktoś otyły, 

tłuścioch, grubasʼ — zapoż. z ros. tuz, -á, to przez pol. tuz ze śrwn. tūs, dūs ⇐ stfr. do(u)s 

ʽdwaʼ (por. nwn. Daus, Taus n. ʽdwójka w grze w kostkiʼ). Zob. Brückner 585, REW III, 148, 

LEW 1147, EWD 206. Por. łot. tuza, tuze, tuzis, tũzis ʽasʼ ⇐ ros. tuz. 

 tū̃zė 2 p.a., tūzė ̃4 p.a. gw. 1. ʽskórzany woreczek na tytoń, kapciuchʼ, 2. ʽsakiewka na 

pieniądzeʼ — zapoż. z prus.-niem. dūz f. (GL 144, LEW 1147, Čepienė 178), por. nwn. Dose 

f. m.in. ʽtabakierkaʼ. Zob. też kapšùkas. 

 tùzinas 3 p.a. 1. ʽdwanaście sztuk, tuzinʼ (Padaryk tris tuzinus šaukštų mano vestuvėms 

ʽZrób trzy tuziny łyżek na moje weseleʼ. Visą tùziną anūkėlių turu ʽMam cały tuzin 
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wnuczątʼ), 2. ʽniemała ilość, spora ilośćʼ — zapoż. ze stbłr. tuzinъ, tuzynъ, błr. túzin, -a ⇐ 

pol. tuzin (to z przekształcenia stczes. tucen/tusen, co było wariantem do tucet ⇐ śrwn. 

tutzen, totzen ⇐ stfr. dozaine ⇐ łac. duodecim, zob. Brückner 585, Machek 659, EWD 257, 

s.v. Dutzend). — Drw. vélnio tùzinas ʽtrzynaścieʼ, dosł. ʽdiabelski tuzinʼ (por. vélnias) – ma 

odpowiednik w błr. čórtaŭ túzin, zob. ĖSBM 14, 212. Osobno zob. dùcas. 

 tūžbà 2 p.a., gen.sg. tū̃žbos stlit., gw. ʽzmartwienie, niepokój; smutek, tęsknotaʼ, SD 

«frasunek» (syn. sielavartas, apmauda, nerimastis) — zapoż. ze stbłr. tužba, por. błr. túžba, -

y, ros., ukr. tužbá (SLA 226, LEW 1147, ALEW 1138n., ĖSBM 14, 208). — War. sufiksalny: 

tūžmà (por. slūžmà ob. slūžbà), ⇒ tūžmìngas ʽsmutny; niespokojnyʼ. War. m. tūžmas BRB 

ʽsmutekʼ przypomina slū̃žmas. Zob. też tū̃žyti. 

 tū̃žyti, tū̃žiju, tū̃žijau stlit., gw. ʽbyć zmartwionym, martwić się, niepokoić się, smucić 

się; tęsknićʼ, SD tūžiju «frasuię się» (syn. sieluojuosi, apmauduoju, nerimstu) — zapoż. ze 

stbłr. tužiti, tužyti ʽtrapić się, martwić się, smucić sięʼ, por. błr. tužýcь, tužú, 3 sg. túžycь, ros. 

tužítь, stpol. tużyć. Refl. tū̃žytis, -ijuos, -ijaus ʽmartwić sięʼ (Tū̃žytis yra turėti didį rūpestį JU 

ʽ«Tūžytis» to mieć wielkie zmartwienieʼ). Akcent lit. wzoruje się na białoruskiej formie 3 sg. 

prs. (por. blū̃dyti, sū̃dyti). Zob. też SLA 226, LEW 1147n., ALEW 1138n. — Jak zauważył 

Būga, RR II, 437 z tū̃žytis na gruncie litewskim wydrębniono pwk. tūž- i od niego 

derywowano inchoativum na -sta-: įtū́žti, -tū́žtu (*tūž-stu), -tū́žau ʽzdenerwować się, 

rozgniewać się, rozzłościć sięʼ, też o wietrze: ʽrozszaleć sięʼ, nutū́žti ʽprzestać się gniewaćʼ 

(Aš jau nutū́žau). Przesunięcie znaczeniowe ʽmartwić sięʼ ⇒ ʽzłościć sięʼ mogło się dokonać 

pod wpływem podobnie brzmiącego syn. tulž̃ti, tulž̃tù ʽwpadać w złośćʼ, patulž̃ti ʽrozzłościć 

się, rozsierdzić sięʼ. — Drw. od neoosn. tūž-: tū́žinti a. tū́ždinti caus. ʽrozzłościć, rozjuszyć 

(zwierzę)ʼ, nomina: į́tūžis ʽgniew, złośćʼ, tū̃žas ʽtłumiona złośćʼ, tūžìngas ʽszybko (łatwo) 

wpadający w gniewʼ, tūžlùs ts., tūžnas BRB, WP ʽsmutny, przepełniony smutkiemʼ (por. pol. 

przest. tużny ʽtęsknyʼ, SLA 227). — Neoapofonia tūž- (SP) ⇒ tŭž- (SZ) wytworzyła oboczny 

pdg. krótkowokaliczny, por. tùžti, tū̃žta (*tunž-sta, war. tuñža), tùžo, por. Be galo žmogus 

įtùžęs ant manęs, t.y. įpykęs ʽCzłowiek bez końca na mnie zły, zagniewanyʼ. Paralele: grū́sti 

⇒ grùsti; sprū́sti ⇒ sprùsti. Zob. też tūžbà. 

 tū́žti, tū́žta (*tųžta < *tunž-sta ⇐ *tunža), tū́žo gw. ʽo rzece: wzbierać, wylewać; o 

ciele: wzdymać się, obrzmiewać, puchnąćʼ, patū́žti ʽpodmoknąć, podejść wodąʼ, užtū́žti 

ʽwylać, wystąpić z brzegów; opuchnąć, zapuchnąćʼ. Brak alternantów †tvež-, †tauž-; etymon 

niejasny. — Neoapofonia tūž- (SP) ⇒ tŭž- (SZ) wytworzyła oboczny pdg. tùžti, tū̃žta, tùžo 

(paralele s.v. tū̃žyti). 

 tvaĩkas 4 p.a., tváikas 1 p.a. 1. ʽczad z piecaʼ, 2. ʽnieprzyjemny zapach, smród, swąd 

spaleniznyʼ (też pl.t. tvaikaĩ/tváikai), 3. ʽzaduch, duchota w pomieszczeniuʼ, 4. ʽodurzenie, 

zamroczenie wywołane alkoholemʼ. War.: tváiga i dváika; tváigas i dváikas. Odpowiednik 

łot. tvàiks ʽpara, opar, wyziew; czad węglowy; duszność, duchota, parnośćʼ, vb. denom. 

tvaicêt ʽprzygrzewać (o słońcu); poddawać działaniu paryʼ. Łotewskie tvaik- ma obok siebie 

alternanty tvik-/tvīk- i tveik-. Formacja na SP/SO tvaik- ⇐ *tvik- jest izolowana i niejasna, 

por. LEW 1148. — Polski zwrot woń/zapach bije w nos ʽdaje się czućʼ nasuwa myśl o 

możliwym związku tvaĩkas, tváikas z czas. ʽbićʼ, mianowicie na gruncie apofonii tvaik- : 

tviek-, por. tvíekti, -iu, -iau ʽmocno bić, uderzać (dłonią, kijem, kopytem)ʼ. — Drw. tvaikùs 

ʽpełen czadu, swądu; parny, duszny (o dniu)ʼ, tvaikulỹs ʽsmród, fetorʼ. Vb. denom. tvaĩkti, -

stù, -aũ ʽzaczadzieć; dostać zawrotu głowy, np. od kieliszka wódkiʼ, patváikti ʽprzejść 

smrodem, stać się śmierdzącym (np. o mięsie)ʼ, pritvaĩkti ʽzacuchnąć, zatęchnąć (o 

pomieszczeniu)ʼ, tváikinti caus. ʽdoprowadzać coś do zaśmierdnięcia; smrodzić, napełniać 

smrodemʼ. — SZ tvik-/tvīk-: łot. tvìkt, -stu, -ku ʽodczuwać duszność, usychać z pragnienia; 

pragnąć czegoʼ (prs. *tvink-stu ⇐ *tvi-n-ku, prt. *tvikau); lit. ištvỹkti, -sta, -o ʽzmęczyć się, 
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osłabnąćʼ (w słowniku Miežinisa) może być letonizmem. Osobno zob. tuĩkti. — SP/SE 

tveik‑: łot. tveicêt a. tveicinât ʽrobić się dusznym, parnym (o porze południowej), wzbudzać 

pragnienieʼ, tveicinêt ʽogrzewać sięʼ, nomina: tveicîgs ʽduszny, parny, gorącyʼ, tveiks ʽopar, 

wyziewʼ.  

 tváipinti, tváipinu, tváipinau gw. ʽchwalić się czym, pysznić się, popisywać sięʼ. Brak 

alternantów *tvip-, *tvep-. Bez etymologii (LEW 1148). 

 tvaksė́ti, prs. tvàksi (war. tvàksa, tvàksia), prt. tvaksė́jo ʽbić – o sercu, pulsie; cykać – o 

zegarzeʼ — czasownik na -ė- lub -sė- od interi. tvàks o biciu serca (Mano širdelė tvaks tvaks 

tvaks!), tváks – o mocnym uderzaniu jakimś narzędziemʼ. Bliskoznaczny czas. tvoksė́ti (zob.) 

nasuwa myśl o możliwej neoapofonii SZ tvak- : SP tvok-. — Z innymi sufiksami: tvaksčióti 

ʽbić – o przyspieszonym przy wysiłku pulsieʼ, tvaksnóti ʽbić – o pulsie; prać uderzając 

kijanką; machać nogami; iść szybko przebierając nogamiʼ. Zob. też tvaskė́ti, taksė́ti oraz 

tiksė́ti, tuksė́ti. 

 tvaksóti, tvãkso, tvaksójo 1. ʽstać, rozpościerać się (o wodzie w okresie roztopów)ʼ, 2. 

ʽleżeć nieruchomoʼ. Niejasne. Interi. tvàks nie jest używana w znaczeniu, o które tu chodzi. 

LEW 1148n. łączy z tvaksė́ti, mianowicie przy założeniu zmiany znaczeniowej ʽbić, uderzaćʼ 

⇒ ʽrozlewać sięʼ. 

 tvãnas 4, 2 p.a. ʽwylew wody, powódź, potopʼ. SD
1 tvanas, [pl.] tvanai «potok», tvanai 

SD
1 «powodź» (syn. patviniai). Dwuznaczne. Po pierwsze, może być formacją dewerbalną 

na SO tvan- ⇐ tven-/tvin-, por. tvìnti ʽwzbierać – o rzece, wodzieʼ (Leskien 1884, 353). Od 

tego odchyla się pod względem znaczeniowym odpowiednik łot. tvans ʽpara, opary, 

wyziewyʼ, war. dvans (⇒ vb. denom. tvanêt ʽrobić się parno, gorąco i wilgotnoʼ). Zob. ŽD 

32, 468, LEW 1149, ALEW 1139. Po drugie tvãnas może być drw. deprefigowanym z 

pãtvanas gw. ʽpowódźʼ, stlit. bibl. ʽpotop, zagłada świata przez zatopienieʼ (m.in. MŽ). 

Podobne formacje: atãtvanas 1. ʽobszar zalany powodzią; woda powodziowaʼ, 2. ʽpłycizna u 

brzegu jezioraʼ, 3. ʽduży obszar czegośʼ, į́tvanas ʽmała powódź, lekkie podtopienieʼ, į́tvanis 

żm. ʽmiejsce, gdzie rzeczka wpływa do jezioraʼ (syn. į́taka, į́tekis). W kwestii deprefiksacji 

por. pãstapas ⇒ stãpas; pãšaras ⇒ šãras; pažastìs ⇒ žãstas. Por. też wypadek pãtapas > 

*padapas ⇒ dãpas ʽpotopʼ (pl.t. dapaĩ). — Drw. tvanùs ʽrozlewny – o rzece, jeziorze, które 

w czasie opadów szybko wzbiera i rozlewa sięʼ, cps. griẽktvanis przest. ʽpotop, Sintflutʼ 

(kalka z nwn. Sündflut f., por. griẽkas ʽgrzechʼ). Vb. denom. 1. tvanė́ti, tvãni (war. tvãna), -

ė́jo ʽbyć zalanym wodąʼ, nutvanė́ti tr. ʽzalać pola (o deszczu)ʼ, intr. ʽnasiąknąć wodą, zgnić 

(o zbożu)ʼ, 2. tvãnyti, -ija, -ijo ʽo deszczu: lać obficie; o rzece: zalewać łąkę wiosnąʼ 

(pritvãnyti ʽnalać dużo, do pełna; napełnić, np. cały worekʼ), 3. tvanóti ʽbuchać – o ogniuʼ 

oraz ʽlać się obficie (o piwie, winie)ʼ, sutvanóti ʽspłonąćʼ, 4. tvanúoja, -úoti ʽjest szeroko 

rozlanyʼ. — N.jez. Tvãnius, n.rz. Atãtvanas. — WSO *tvān-: tvónyti a. tvõnyti, -ju, -jau ʽlać 

obficie, nalewać dużoʼ i tvonúoti ʽstać – o wodzie powodziowejʼ (syn. tvanúoti). Wydaje się, 

że na zanikłe nomen lit. *tvoni- ʽtopielʼ vel sim. (*tvān-i-) wskazują zapożyczenia wsch.-

słow., por. błr. tvanь ʽgrzęzawisko, topielʼ, ros. gw. tvanь (tvanьja) ts., ukr. tvanь ʽgęsty, 

grząski szlam w rzeceʼ. Zob. Laučjute 40, która zresztą ujmuje rzecz trochę inaczej i 

przyjmuje zapożyczenie o charakterze substratowym, z jakiegoś wymarłego wsch.-bałt. 

dialektu. Būga, RR II, 639 sądził, że wsch.-słow. tvanь jest spokrewnione z lit. tvãnas na 

gruncie apofonii, jakkolwiek takiej tezy inne języki słowiańskie nie wspierają. Za nim 

poszedł Urbutis, Balt V:2, 1969, 154 = Urbutis 2009, 389n. Zob. też REW III, 84n. i LEW 

1149. 

 tvankìnti, tvankinù, tvankinaũ 1. ʽ(wodę) zatrzymywać, tamować, gromadzićʼ, 2. ʽ(o 

krowie) przez niedojenie spowodować wezbranie wymieniaʼ (Pritvankìnta karvė – tešmuo 
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lyg žemės ʽNiedojona krowa, wymię [sięga] do ziemiʼ) — causativum z suf. -in- 

(odnawiającym -y-, zob. niżej) i SO tvank- ⇐ tvenk-/tvink-. Por. tveñkti ʽtamowaćʼ i pritviñkti 

ʽwypełnić sięʼ. Por. LEW 1149. — Z innymi sufiksami: tvankýti (zob.), refl. tvankýtis ʽo 

chmurach: gromadzić sięʼ, išsitvankýti ʽo chmurach: rozproszyć się, rozchmurzyć sięʼ, 

tvankstýti ʽzatrzymywać przepływ wody, tamowaćʼ (etymologicznie: tvankst- + -y-, gdzie 

tvankst- jest SO od neopwk. tvinkst- ⇐ prs. tviñksta, zob. tviñkti). — Postwerbalne nomina: 

tvankà 1. ʽtama, grobla; stawʼ, 2. ʽgorące i wilgotne powietrze, parność, znój; skwar w 

południeʼ (Tvankà, muša pri žemės DŪNŽ ʽDuchota przygniata do ziemiʼ), tvañkas ʽparność, 

duszność; skwar, upałʼ (ze zmianą tv- > dv-: dvañkas ʽduszne, parne powietrzeʼ, może przez 

adideację do dvãkas ts., zob. dvėk̃tis), tvankùs ʽparny, dusznyʼ. Vb. denom. tvanksóti 

ʽrozlewać się – o wodzie w porze roztopówʼ ⇐ tvankà (zob. wyżej).  

 tvankýti, tvankaũ, tvankiaũ ʽowijać łydki owijaczamiʼ (war. tañkyti, tankýti) — 

formalnie jest to caus.-iter. na SO tvank- do tvink-, z tym że różnica znaczeniowa w stosunku 

do tviñkti ʽpuchnąć, pęczniećʼ pozostaje na razie kwestią niezałatwioną. — Postverbalne 

nomina: tvanklỹs a. tvañklis ʽowijacz, onuca; bandażʼ, tvañktis a. tvánktis ts. (war. tañktis). 

Neoosn. tvank̓ - (tvankiaũ): aptvankióti, -ju, -jau ʽowijać łydki owijaczamiʼ. Neoosn. tvankl- 

(tvanklỹs): aptvankliúoti ts. — Na zanikłe frq. *tvank-sty- wskazuje sb. postvb. tvánkštis a. 

tvañkštis 1. ʽowijacz, pas płótna służący (pastuchom, kosiarzom) do owijania nóg poniżej 

kolanʼ, 2. ʽpończocha bez piętyʼ — ze zmiany *tvankst-is (por. ánkštis ob. ánkstyti). 

 tvar, nomina na SO tvar-V ⇐ tver, por. tvérti ʽchwytać; grodzićʼ: apìtvaras 

ʽogrodzona łąkaʼ, przen. ʽhalo wokół księżycaʼ (war. apýtvaras), ãptvaras ʽzagroda, 

ogrodzone pastwiskoʼ, ìštvara ʽwytrzymałośćʼ (⇐ ištvérti), į́tvaras ʽucho (kosy), zawias 

(drzwi, okna), szyna ortopedycznaʼ, pértvara ʽprzegroda, przepierzenieʼ, príetvaras 

ʽzatwardzenie; rozwolnienie, biegunkaʼ, też ʽpewna choroba koniʼ (war. prietvariùs, m.in. 

CGL ʽVerstopffungʼ), sántvara ʽmiejsce, gdzie się schodzi kilka płotówʼ, ùžtvara ʽpłot, 

przeszkodaʼ, ùžtvaras ʽbarieraʼ. Osobno zob. patvarùs, tvártas. — Ze słowiańskiego por. 

scs. pritvorŭ ʽarkada, portykʼ ⇐ pritvoriti ʽdodać, zaopatrzyć w coʼ; scs. zatvorŭ ʽzasuwa; 

więzienieʼ ⇐ zatvoriti ʽzamknąćʼ. 

 tvarãgas 2 p.a. gw. ʽtwarógʼ — zapoż. ze stbłr. *tvorogъ, por. błr. tvaróh, tvarahú, ros. 

tvoróg, -á (obok tvórog, -a). 

 tvarčia stlit. ʽzagroda, ogrodzone miejsce dla bydłaʼ (BRB). Takie derywaty jak dėčià 

⇐ dė́tis; delčià ⇐ deltìs; kalčià ⇐ kaltìs pokazują przekształcanie osnowy feminini na -ti- w 

osnowę na -ā-, co skutkuje powstaniem zakończenia *-ti̯ā > -čia. Jeśli tvarčia ma należeć do 

tej serii, to trzeba je sprowadzić do *tvar-tis f., abstractum na SO od tvérti ʽchwytać; grodzić, 

opasywać płotemʼ. Por. z jednej strony tvártas m.in. ʽzagroda dla bydła, obora; ogrodzenie, 

płot, barieraʼ, z drugiej strony tvártis, -čio m. ʽbandażʼ. SO przy sufiksie -ti- poświadczają 

lañktis/lanktìs, magztìs i paslaptìs. 

 tvárdyti, tvárdau, tvárdžiau ʽpowściągać, kiełzać, opanowywać, hamować, 

zatrzymywać, tłumićʼ, sutvárdyti ʽpowściągać, poskramiać, ujarzmiaćʼ, refl. tvárdytis 

ʽopanowywać sięʼ, DP ʽwstrzymawać się, hamować sięʼ, nesitvardųs SD
1 «niepowściągliwy» 

(syn. nenusiturįs), nusitvárdąs DP ʽpowściągliwyʼ — causativum-iterativum z suf. -dy- i SO 

tvar- ⇐ tver-, por. tvérti m.in. ʽchwycić, ująćʼ. Znacz. etym. ʽsprawić, żeby się opanowałʼ. 

Paralele: tárdyti ⇐ tìrti; spárdyti ⇐ spìrti. Por. ALEW 1139n. (pominięte w LEW 1152). — 

Postverbalia: sántvarda ʽopanowanie, panowanie nad sobąʼ ⇐ sutvárdyti (por. sándara ⇐ 

sudarýti; sántaika ⇐ susitáikyti), savìtvarda cps. ʽsamoopanowanieʼ (por. sãvas). Neoosn. 

tvardy-: tvárdymas DP ʽwstrzemięźliwość, powściągliwość, pohamowanieʼ, nesitvardymas 

SD
1 «niepowściągliwość» (syn. nenusiturėjimas). 
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 tvarkýti, tvarkaũ, tvarkiaũ ʽsprzątać, porządkować, doprowadzać do porządku, 

naprawiać, remontować; załatwiać sprawy, zarządzać czymʼ, pértvarkyti ʽprzebudować, 

przekształcić, urządzić na nowoʼ. Znaczenie przemawia na rzecz vb. denominativum od sb. 

tvarkà ʽporządek, ładʼ. Tymczasem w literaturze tvarkýti uchodzi za deverbativum na SO 

tvark- ⇐ tvirk-. Zob. ištvìrkti ʽrozpieścić się, rozpuścić sięʼ (s.v. tvìrkti) i typ karpýti ⇐ kirp̃ti. 

Por. Leskien 1884, 353, Būga, RR II, 437, ŽD 531 (GJL II, § 635n. tvarkýti nie wymienił). 

 tvarsýtis, tvarsaũs, tvarsiaũs gw. 1. ʽprzewracać się z boku na bok (nie mogąc 

zasnąć)ʼ, 2. ʽwiercić się (nie mogąc usiedzieć na miejscu)ʼ, pasitvarsýti ʽo dziecku w 

kołysce: rozkopać się rozrzucając pieluszkiʼ. Z innym sufiksem: tvarstýtis (*tvars-sty-) 

ʽprzewracać się na łóżkuʼ. Niezwrotne: ištvarsýti ʽo lekarzu: zbadać choregoʼ. Neopwk. 

tvars- przedstawia formę SO do tvers-/tvirs-. Por. z jednej strony SE w atsitvers̃ti lub 

išsitvers̃ti ʽpołożyć się w niedbałej pozie, rozwalić się; nieprzyzwoicie się obnażyć pokazując 

tyłekʼ, z drugiej strony SZ w tvirsóti, tvìrsoti ʽleżeć w niedbałej pozie; być zgiętym jak w 

starości; wylegiwać się, leniuchowaćʼ (*tvirs-so-?). Dalsze objaśnienie niepewne. Być może, 

że tvirs- pozostaje w alternacji ze SZ turs-, zob. turs̃inti ʽiść wypiąwszy tyłekʼ. LEW 1150 i 

1152 nieco inaczej porządkuje wymienione tu formy. 

 tvárstyti, tvárstau, tvársčiau 1. ʽchwytać (rękoma, zębami), łapać (raki)ʼ, 2. ʽstawiać 

płotyʼ, 3. ʽprzegradzać zwierzęta (w oborze, stajni)ʼ, 4. ʽopasywać ranę, owijać bandażem, 

zakładać opatrunek, opatrywać kogoʼ, 5. ʽobwiązywać, przewiązywaćʼ. Odpowiednik łot. 

tvar̂stît a. tvãrstît ʽchwytać, łowić, łapać; starać się o coś, pragnąćʼ. Analiza synchroniczna: 

tvár-sty-ti, frq. na SO tvar- ⇐ tver-, por. tvérti m.in. ʽchwytać, grodzić, opasywać (płotem, 

bandażem)ʼ. Paralele: nárstyti ⇐ nérti; várstyti ⇐ vérti. Analiza diachroniczna: *tvarst-y-ti, 

caus.-iter. z suf. -y- i innowacyjnym SP/SO tvarst- od neopwk. tvirst- ⇐ prs. tvìrsta m.in. 

ʽmocnieje – o chorymʼ (zob. tvìrti). Paralele: svarstýti ⇐ svìrsta; kárstyti ⇐ kársta; kùrstyti 

⇐ prakùrsta. — Neoosn. tvarsty-: tvarstyklà ʽpunkt opatrunkowyʼ (por. valstyklà ⇐ valstýti). 

— Neoosn. tvarst-: tvárstas ʽprzewiązka, bandażʼ, tvárstis ts. (por. saĩstas ⇐ saistýti). — 

Neoosn. tvars- (*tvars-sty-): atvarslaĩ (zob.), patvárslės ʽlejceʼ (syn. atvarslaĩ), tvárslas 

ʽbandażʼ, tvárslės f.pl. ʽwodze, lejceʼ (inaczej ŽD 170: suf. -sl-), tvársliava ʽmateriał 

opatrunkowyʼ. 

 tvártas 1, 3 p.a. 1. ʽjeden z budynków dla zwierząt domowych i ptactwa: obora dla 

krów; chlew dla świń; stajnia dla koni; kurnikʼ, 2. ʽogrodzone miejsce pod gołym niebem, w 

którym zamyka się w lecie bydło, owce, świnie; koszarʼ, 3. ʽzagrodzona część chlewu, 

oboryʼ, 4. ʽpłot, przegroda, barieraʼ, 5. ʽbandażʼ (Tvartas rankoms, tvanklys kojoms 

ʽ«Tvartas» [to bandaż] na ręce, [zaś] «tvanklys» na nogiʼ) — dwuznaczne: 1° sb. postverbale 

na -ta- od *tvaryti, zanikłego iteratywu do tvérti m.in. ʽgrodzić, otaczać płotemʼ (por. 

tvárstyti), 2° prymarne nomen z suf. -ta- i SO tvar- ⇐ tvérti. Znacz. etym. ʽmiejsce 

ogrodzone, opasane ogrodzeniemʼ. Paralele: nártas, vart̃ai, šlaĩtas. W nieco innym kierunku 

poszedł rozwój znaczeniowy odpowiednika łotewskiego: tvarts ʽschronienie, kryjówka; 

sadzawka na rybyʼ. Por. ŽD 321n., LEW 1151, ALEW 1140. — Drw. añttvartis ʽstrych, piętro 

w stodole a. chlewie do składania siana, owsa, koniczynyʼ (war. añttvartė), tvartýnas ʽlicha 

oboraʼ, cps. tvártnamis ʽobora połączona z izbą mieszkalnąʼ (por. namaĩ). 

 tvérti, tveriù (zam. *tverù?), tvė́riau 1. ʽchwytaćʼ, 2. ʽgrodzić, opasywać płotemʼ, 3. 

ʽprzewiązywać, obwiązywać, przytwierdzaćʼ, 4. ʽwytrzymywać, znosić przeciwności, 

opierać się, trwaćʼ. SD tveriu «grodzę» i «tworzę ser» (syn. lipiu). Cps. aptvérti ʽogrodzić; 

obandażowaćʼ, ištvérti ʽwytrzymać, przetrwaćʼ, įtvérti ʽosadzić na trzonku, wprawić (kosę, 

sochę), oprawićʼ, nutveriu SD «imam kogo», nutveriu ažu plaukus SD «porywam za łeb», 

patvérti ʽporwać, pochwycić (rękoma, zębami, szponami); schwytać, np. złodzieja; wytrwać, 

wytrzymać, ostać sięʼ, pértverti ʽna nowo ogrodzić; na nowo umocować; osadzić, np. kosę; 
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zmienić opatrunekʼ, pertveriu SD «przegradzam», sutvérti ʽprzewiązać ranę; zewrzeć, 

zestawić (złamaną kość); wytrzymać, znieśćʼ, stlit. też ʽstworzyć, powołać do istnieniaʼ, 

užtvérti ʽzagrodzićʼ. Refl. tvértis ʽgrodzić sobie; chwytać sięʼ, atsitvérti ʽodgrodzić sięʼ, SD 

nesitveriųs «nieskromny», susitvérti ʽwziąć się za ręceʼ. Odpowiednik łot. tver̂t, tveŗu, tvêru 

ʽchwycić, ująć, złapaćʼ. Do pie. *tu̯erH- ʽująć, ochwycićʼ, por. nomina gr. σειρά, joń. σειρή f. 

ʽlina, sznur, powróz; arkan; bandażʼ, σορός f. ʽurna na prochy ludzkie, urna popielnaʼ (por. 

LIV
2 656, przyp. 1: tylko bsł. i greckie; Beekes 2010, 1316). — Drw. na SE-V: tverė́ti, tvẽri, -

ė́jo ʽbyć trwałym, zdatnym do użytku przez długi czasʼ (war. terė́ti, zob. s.v.), tverinė́ti: 

tvoras tverinė́ti ʽstawiać płotyʼ, aptverinė́ti ʽotaczać ogrodzeniemʼ, karves attverinė́ti 

ʽodgradzać od siebie krowy w oborzeʼ, tverióti ʽzagradzaćʼ. Nomina: tvẽralas ʽbandażʼ, tverė ̃

ʽucho kosyʼ, tvẽrės f.pl. ʽłubki do unieruchomienia złamanej kończynyʼ. — SE tver-C: 

tvérdinti ʽumacniaćʼ, refl. nusitvérdinti ʽdać się złapać, zostać złapanym (na kradzieży)ʼ, 

aptvérstyti ʽotoczyć płotem, ogrodzićʼ. Nomina: sutvertas SD «stworzony», ⇒ sutvértojas 

ʽstwórcaʼ, SD «stworzyciel»; tvermė ̃ʽwytrwałość, wytrzymałośćʼ, war. ištvermė,̃ ìštvermė (⇒ 

tvermìngas ʽwytrzymały, dobrego zdrowiaʼ), tvertùvė ʽucho kosyʼ, ūktverỹs (zob. ū́kis). — 

WSE tvėr-: tvė́riau (prt.), drw. patvėrė́ti ʽprzez czas jakiś pleść płotʼ (Dar patvėrė́siu bent 

sieksnį ir eisiu gult ʽSplotę jeszcze jakiś sążeń i pójdę spaćʼ). Nomina: nesitvėrimas SD 

«niepowściągliwość; nieskromność», pertvėrimas SD «przegroda, przegrodzenie», sutvėrė́jas 

DP ʽstworzyciel, tworcaʼ ob. sutvėrėjis PK ʽstworzycielʼ, sutvėrimas svieto SD «stworzenie 

świata», tvėrė ̃ʽucho kosyʼ, tvėrė́jas 1. ʽkto splata, stawia płotyʼ, 2. ʽkto nastawia kościʼ (war. 

įtvėrė́jas), 3. SD «tworca, stworzyciel», tvėrimas SD «tworzenie», SD
1 «grod» (syn. pilis, 

tvora), užtvėrė́jas ʽten, co zastępuje drogę weselnikom dla odebrania wykupuʼ. — SZ w 

dwojakiej postaci: 1° SZ typu saṃpras. *turH-V ⇐ *tu̯erH-: turė́ti (zob.), 2° SZ *tu̯ṛH-C: 

tvìrti (zob.), tvìrtas (zob.). SZ-V *tu̯ṛH-V: datviróti a. ištviróti, -ju, -jau ʽwytrwać przez czas 

pewien, do jakiegoś kresu; przetrzymać, znieść co, wytrzymaćʼ. Wygląda jak intensivum 

typu išsimóti ⇐ sémti (zob. GJL II, § 565), ale z uwagi na znaczenie należy liczyć się z 

ewentualnością metatezy °trivóti (zob.) > °tviróti. — WSZ tvyr-: tvýroti a. tvyróti, -ju, -jau 

ʽutrzymywać się, trwać, unosić się (o mgle, o zapachu)ʼ (paralela: stýroti ⇐ stìrti). — SO 

tvár-C (*tu̯orH-C): tvárdyti (zob.), tvárstyti (zob.), tvártas (zob.). — SO tvar-V (*tu̯orH-V): 

scs. tvoriti, tvorjǫ ʽrobić, powodowaćʼ, ros. tvorítь, tvorjú ʽtworzyć, robićʼ, czes. tvořit, -ím 

ʽstwarzać, formowaćʼ, pol. tworzyć, tworzę ʽkształtować, formować, układać; stanowić coś, 

składać się na coʼ, < psł. *tvoriti caus.-iter. ʽnadawać czemuś kształtʼ ⇐ ʽotaczać coś 

ogrodzeniemʼ (transponat ie. *tu̯orH-éi̯e-, por. LIV
2 656). — Nomina: zob. tvar-. — WSO 

tvor- < *tu̯ār-: tvorà (zob.). 

 tviegà 4 p.a. gw. ʽwrzód na opuszce palca, ropieńʼ (Į nykštį įsimetė tviegà, reik dėti 

vištšūdžio, sukąsnoto su duona ir sviestu ʽNa kciuku zrobił się ropień, trzeba przyłożyć kurze 

łajno zagniecione z chlebem i masłemʼ. Tvink tvink tvinkčio[ja] pirštas, tviegai įsimetus 

ʽ«Tvink tvink» narywa palec, gdy zrobi się ropieńʼ). War. tvėga b.z.a. Innych form o pwk. 

tvieg- nie ma. Fakt nierzadkiej oboczności ie/ei w bliskoznacznych wyrazach nasuwa 

porównanie z tveig- w czas. tveĩgti, -iù, -iaũ gw. ʽcuchnąć, śmierdziećʼ, por. Koks čia tvaigas 

tveigia, t.y. smirdi JU ʽCoś tu śmierdziʼ. Dalszy wywód niejasny. LEW 1153 zestawiał tviegà 

raczej z tváiga ʽsmród; czadʼ, zakładając pierwotne znacz. ʽcuchnąćʼ. Wymieniony w LEW 

war. tvyga b.z.a. nie figuruje w LKŽ. N.B. Spółgłoska -g- w tváiga nie jest stara, lecz 

pochodzi z udźwięcznienia -k-, zob. tváikas. 

 tviksė́ti, tvìksi, tviksė́jo obok tvyksė́ti, tvýksi, tvyksė́jo ʽbłyskać się; jasno świecićʼ, 

przen. ʽbrzmieć, dźwięczećʼ — czasowniki na -ė- od wykrz. tvìks(t), tvýks(t) o nagłym 

rozbłysku światła, o błyskawicy, buchającym ogniu, o wystrzale, o szybkim ruchu. Z innymi 

sufiksami: tviksčióti i tvýksčioti; tviksóti i tvyksóti; tvìkstelėti i tvýkstelėti. Nomina: baltvỹkslė 

ʽbłędny ognik, płomyk ukazujący się nad bagnem a. torfowiskiem wskutek samozapalania się 
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gazu błotnegoʼ (por. balà; war. baltvỹkšlė), žaltvỹkslė ts. (por. žãlias). — Z metatezą ks-C > 

sk-V: tviskė́ti, tvìska, tviskė́jo ʽświecić (o słońcu, błyskawicy); o świetle odbitym: błyszczeć, 

połyskiwaćʼ, przen. ʽbić, uderzaćʼ (war. tvizgė́ti). Z innymi sufiksami: tvìskinti i tvýskinti 

ʽmocno świecić, razić oczy; świecić lampą; o błyskawicach: ukazywać się; doprowadzać do 

połysku, glansować, pucowaćʼ, tviskinė́ti ʽbiegać, latać nieodzianymʼ. Nomen: prótvyskis 

ʽprzebłysk słońcaʼ. LEW 1151 nie wypowiada się jasno na temat pochodzenia pwk. tviks-

/tvisk-, w każdym razie wykrzykników nie bierze pod uwagę. — Neoapofonia tviks-, tvisk- ⇒ 

SP/SE tvieks-, tviesk-: tviẽksti, tviẽskia, tviẽskė ʽoślepiać (o słońcu, blasku); silnie błysnąć; 

płonąć jasnym płomieniem; czerwienić sięʼ, przen. ʽsilnie uderzyć, walnąć; szybko iść, biecʼ. 

— Neoapofonia tvisk- ⇒ SP/SO tvask-: tvaskė́ti, tvãska, tvaskė́jo 1. ʽbłyszczeć się, lśnić (o 

metalu, ostrzu), połyskiwaćʼ, SD tvasku «błyszczę się, jaśnieię, lsknę się» (syn. blizgu, žibu), 

2. ʽbuchać (o ogniu, płomieniu)ʼ. Paralele: plìskėti ⇒ plaskė́ti; tiksė́ti ⇒ taksė́ti. — 

Neoapofonia tvisk- ⇒ SP/SO tvaisk-: tvaĩskinti ʽbić, uderzać, młócićʼ, tvaiskýti ʽrzucać na 

strony, rozrzucać; bić, uderzaćʼ, nomina: patvaiskas (zob.), tvaiskùs ʽświecący oślepiającym 

blaskiem, rażący oczyʼ, też ʽgadatliwyʼ. Por. drìsko (drìksti) ⇒ draiskýti; trýško (trýkšti) ⇒ 

tráiškyti. 

 tvìlkti, tvìlkstu, tvìlkau 1. ʽparzyć się, przećʼ (Šlapelis 546), 2. ʽrozgrzewać się, 

rozpalać się (o chorym w gorączce)ʼ, 3. ʽpalić się bez płomienia, tlić sięʼ, 4. ʽprzemarzać, 

ulegać uszkodzeniu na skutek mrozuʼ, atitvìlkti ʽo zabitej kurze: zmięknąć po sparzeniu 

ukropemʼ, ištvìlkti ʽo drzewach w sadzie: wymarznąć podczas silnych mrozówʼ, nutvìlkti 

ʽsparzyć się, oparzyć sobie rękęʼ. Caus. tvìlkyti a. tvilkýti 1. ʽsparzyć ukropem zakłutego 

wieprza; sparzyć naczynieʼ, 2. ʽzaparzać zioła, herbatęʼ, 3. ʽo mrozie: szczypać w nos, twarzʼ 

(Šaltis tvìlkė skruostus), ištvìlkyti ʽwyparzyć wrzątkiem (koryto, beczkę) usuwając brud, 

zapachʼ, įtvìlkyti ʽmocno uderzyć, zdzielićʼ, nutvìlkyti ʽsparzyć, oparzyć; obić, zbić kogo; o 

bólu: przeniknąć, przeszyćʼ. Z innymi sufiksami: tvìlkčioti ʽmieć wrażenie czegoś kłującego, 

piekącegoʼ, tvilksė́ti ʽchwilami kłuć, palić, piecʼ, też ʽodczuwać puls w skroniachʼ (syn. 

tvinksė́ti), tvìlktelėti ʽz lekka uderzyćʼ, tvìlkterėti ʽpuścić bąkaʼ. Brak alternantów †tulk-, 

†tvelk-, †tvalk-. Pochodzenie onomatopeiczne, por. wykrz. tvìlkt o lekkim uderzeniu, 

klepnięciu, o nagłym ruchu, tvýlkt o mocnym uderzeniu, kopnięciu kopytem. LEW 1153 

zestawiał tvìlkti z tvìnti ʽrozlewać sięʼ i ostatecznie z pie. pwk. *teu̯ə-/*tū- ʽnabrzmiewać, 

grubiećʼ, ale nie wytłumaczył różnic w konsonantyzmie. 

 tvýloti, tvýlau (war. tvýloju), tvýlojau 1. ʽzachowywać się cicho, trwać bez ruchu, w 

milczeniu; milczeć, nic nie mówićʼ, 2. ʽchmurzyć się – o niebieʼ, 3. ʽleżeć wyciągniętymʼ, 4. 

ʽczaić się – o strachu, śmierciʼ. Prawdopodobnie tvyl- jest wariantem v-mobile do tyl, por. 

tylė́ti ʽmilczećʼ (paralela: tverė́ti obok terė́ti). LEW 1153: «Etwa zu lit. tylà?». — Z innym 

sufiksem: tvỹlinti ʽskradać się; uciekaćʼ (war. tvìlinti). — Drw. tvylà c. ʽktoś małomówny, 

zamknięty w sobieʼ (por. tylà ʽciszaʼ). 

 tvinksė́ti, tvìnksi (war. tvìnksia), tvinksė́jo 1. ʽbić – o pulsie, tętnieʼ (tvinksi momuo, 

smagenos SD «bije ciemię»), 2. ʽbić – o sercuʼ, 3. ʽboleć z przerwami, pobolewaćʼ — 

czasownik na -sė- od wykrz. tvìnkt m.in. o biciu pulsu (Pridėk ranką, matysi kap tvìnksi – 

tvìnkt tvìnkt ʽPrzyłóż dłoń, poczujesz jak bije «tvinkt tvinkt»ʼ). Por. tvaksė́ti ⇐ tvàks. Inaczej 

ALEW 1141: tvink- ma być st. zanikowym do tvenk- jak w tveñkti. — Drw. tvinksėjimas 

geras SD «puls dobry», tvinksėjimas piktas SD «puls zły» (por. syn. plastėjimas). Neoosn. 

tvinks-: tvìnksnis a. tviñksnis ʽbicie serca, pulsowanie krwi w tętnicach, pulsʼ. 

 tviñkti, tviñksta, tviñko 1. ʽnabrzmiewać, puchnąć, pęcznieć, np. o wymieniuʼ (tvinkstu 

pienu SD «mlecznieię, mleka nabieram»), 2. ʽo ropniu, wrzodzie: narywaćʼ (tvinksta mi SD
1 

«iątrzę się» [ʽropieć, jadzić sięʼ]), cps. nutviñkti ʽo wrzodzie: przejść w ropienieʼ, pritviñkti 

ʽwezbrać, wypełnić się (o wymieniu, piersiach, wrzodzie)ʼ — pwk. tvink- wywodzi się 
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prawdopodobnie z reanalizy formy prs. *tvinksta, będącej insertowanym (-k-) wariantem do 

*tviñsta (inf. *tviñti, prt. *tvìno) ʽwzbierać, wypełniać sięʼ. Por. tvìnti, -sta, -o ʽwzbierać – o 

rzeceʼ. Z czasem nastąpiła dyferencjacja czasowników tviñkti i tvìnti, co uwidoczniło się w 

sposobie akcentowania (wtórny akut w pdg. tvìnti). Odpowiednik łot. tvìkt, tvìkstu, tvìku 

ʽmieć duszności; cierpieć z powodu upałuʼ, łot. kuroń. tvinkt, tvinkstu, tvinku ʽmocno boleć, 

narywać – o wzbierających wrzodachʼ. — Drw. tvìnkčioti ʽpulsować, bić; rwać, powodować 

ostry, przerywany bólʼ, tvinkénti ʽnarywać – o ropniuʼ, wykrz. tvinkt, tvýnkt oraz tvìnkst (zob. 

tvinksė́ti). — SO tvank-: tvankìnti (zob., tam też nomina). — Nie jest wykluczone, że do pary 

tvink-/tvank- dotworzono formę SE tvenk- o funkcji czas. przechodniego, por. tveñkti, -iù, -

iaũ ʽtamować, zastawiać tamą bieg rzeki i powodować rozlanie się wody; zalewać łąkęʼ, refl. 

tveñktis ʽzbierać się, gromadzić się; chmurzyć sięʼ. Inaczej LIV
2 655, który widzi tu raczej 

kontynuację pie. *tu̯enk- ʽnaciskać, wtłaczaćʼ, por. stwn. dwingan ʽzmuszać, przymuszaćʼ, 

SZ gr. σάττω ʽnaładować, napełnić, napchaćʼ (*tu̯ṇk-i̯e-); podobnie Beekes 2010, 1311 i 

ALEW 1140. 

 tvìnti, tvìnsta (war. tvýsta, tvỹna), tvìno ʽwzbierać, rozlewać się (o rzece), nawadniać 

sięʼ, tvýsta ùpė ʽrzeka występuje z brzegówʼ (SD <twista vpe> «wylewa z brzegów rzeka»), 

cps. aptvìnti ʽzalać się wodąʼ, ištvìnti ʽpodnieść się, wylać (o wodzie, rzece)ʼ, pritvìnti 

ʽwezbrać; opuchnąć, zaropieć (o palcu)ʼ. Caus. tvìndyti ʽzalewać, zatapiaćʼ, užtvìndyti 

ʽzalewać, wylewać (o rzece)ʼ. Brak alternantu na SO (†tvándyti) przypomina takie wypadki, 

jak mìndyti, kìldyti, gìrdyti. Inne drw.: ištvìnyti (zob. tuĩnyti), į́tvinolis ʽmiejsce zalewane 

przez rzekęʼ, patviniai m.pl. «powódź». WSZ tvyn-: pótvynis ʽpowódźʼ. — Związki 

zewnętrzne pwk. tven-/tvin- pozostają niejasne. Transponat ie. *tunH- ⇐ *tuH- (zob. tunus). 

LEW 1154 przyjmował rozszerzenie przez -en- pwk. *tū- ⇐ *teu̯ə- ʽnabrzmiewać, grubiećʼ 

(pie. *teu̯h2-, zob. tū́las). Būga, RR II, 639n. postulował pwk. pie. *tu̯en-/*tu̯ṇ-/*tun- 

ʽpuchnąć, nadymać sięʼ. — Poza dwoma wyrazami poświadczonymi w Litwie pruskiej w 

XIX w., aptvenėjimas i nutvenėjimas ʽzalewanie (wezbraną wodą)ʼ, które zakładają zanikły 

czas. *tvenėti, prs. *tvena/*tveni ʽbyć rozlanym – o powodziʼ, brak jest form na SE tven- o 

znacz. ʽwzbierającej wodyʼ. Są za to takie formy, które odnoszą się do ognia, por. płd.-lit. 

tvenė́ti, tvẽna, -ė́jo ʽtlić się, żarzyć się, palić się bez płomieniaʼ (por. dwojakie znaczenie 

czas. tvanóti s.v. tvãnas). — WSE tvėn-: tvėnà ʽmiejsce (na łące), gdzie po powodzi 

pozostaje woda i rybaʼ, vb. denom. tvėnúoti ʽżarzyć się, palić się bez płomieniaʼ (Liepsna 

užgiso, bet žairios tvėnúoja ʽPłomień zgasł, ale żar [jeszcze] się żarzyʼ). — SO tvan-: tvãnas 

(zob.). — WSO tvon- < *tu̯ān-: įtvõnyti ʽwchlusnąć, wlać za dużoʼ, też ʽzbić kogoʼ, tvonúoja 

(inf. tvonúoti) ʽjest wezbrany, szeroko rozlany; o ogniu: buchaʼ. — Neoapofonia SZ tvin- ⇒ 

SP/SO tvain-: tvaĩnyti, -iju, -ijau ʽ(wodę) wlewać, nalewać, rozlewaćʼ (por. syn. tvãnyti s.v. 

tvãnas). Refl. tvaĩnytis ʽbić się z kimʼ (por. pol. pot. lać się ʽbić sięʼ); tvainýtis ʽkręcić się 

koło kogo, zalecać się, nadskakiwać komu; okazywać nieśmiałość, lękać się; przeciągać się 

po śnieʼ. Paralele apofoniczne: pain- ⇐ pin-; skain- ⇐ skin-; train- ⇐ trin-. Leskien 1884, 

353 oznaczył tvain- jako anomalię («Ausser der Reihe»), zaś LEW 1148 jako wykolejenie 

(«Ablautentgleisung»). — Forma tvaĩnyti zmienia się fonetycznie w tvalñyti ʽ(wodę) 

rozlewać, rozchlapywać; mówić głupstwa, paplaćʼ, pritvalñyti ʽ(wody) napić się do woliʼ 

(por. telž̃ti jako wariant do teĩžti). Czy tvaĩlyti ʽuderzać, bić, młócić cepamiʼ również 

wywodzi się z tvaĩnyti? 

 tvìrkti: ištvìrkti, -tvìrkstu, -tvìrkau ʽrozpieścić się, rozpuścić się; wpaść w 

niesubordynację, rozpasać się, zdeprawować się; oddawać się rozpuście, prowadzić 

rozwiązły tryb życiaʼ. War. tvirk̃ti. Bez jasnej etymologii (LEW 1154 stwierdza tylko 

apofonię z tvark- jak w tvarkà). Może tu chodzić o neoosn. tvìr-k, którą wyabstrahowano z 

nomen *ištvir-kā, pochodzącego od SZ tvìr-C do tvér-C (por. tvìrtas, tvìrti). Znacz. etym. 

ʽtracić stałość, tracić siłę moralnąʼ (?). — Drw. tvìrkinti a. tvìrkdyti caus. ʽrozpuszczać kogo, 
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psuć, demoralizowaćʼ. Nomina: ištvìrkėlis, -ė ʽrozpustnik, rozpustnica, puszczalskaʼ, 

ištvirkìmas ʽwyuzdanie, rozpustaʼ (⇒ vb. denom. ištvirkáuti ʽoddawać się rozpuścieʼ, pot. 

ʽpuszczać sięʼ), patvìrkėlis ʽrozpustnikʼ. — SO tvark-: tvarkýti (zob.). Nomina: tvarkà 

ʽporządek, ładʼ (⇒ tvarkìngas ʽporządnyʼ), sántvarka ʽustrójʼ, cps. tvarkãraštis ʽrozkład 

(lekcji, jazdy), por. rãštas. 

 tvìrtas, -à 3 p.a. 1. ʽmocny, silny, twardy, trwałyʼ, 2. ʽgruby w odniesieniu do 

przedmiotu okrągłego, np. o belce; o kobiecie: przy kościʼ, 3. przen. ʽzdrowy, odpornyʼ, 4. 

ʽniezłomny, nieugięty, niezachwiany, niewzruszony, SD: «gruntowny, stateczny, ważny», 

tvirtyn eimi «statecznieię». Odpowiednik łot. tvir̂ts. Odziedziczone adi. vb. na *-to-, pb. 

*tu̯īr-ta- < pie. *tu̯ṛH-tó-, od pwk. *tu̯erH- (LIV
2 656), zob. tvérti, tvìrti. Paralele: gìrtas (pie. 

*gu̯ṛh3-tó-) ⇐ gérti; kìltas (pie. *kḷH-tó-) ⇐ kélti; mìltai (pie. *mḷh2-tó-) ⇐ *mélti. 

Substantywizacja: wsch.-lit. tvirtà f. ʽciężarnaʼ (Anà dãbar neišãjo až jaunìkio, o jaũ cvirtà 

LZŽ ʽOna jeszcze nie wyszła za mąż, a [jest] już w ciążyʼ). — Hipoteza perseweracyjnego 

udźwięcznienia *rt > rd (por. rándas z rántas; ìrga z *irka) umożliwia powiązanie tvìrtas z 

psł. *tvĭrdŭ ʽtwardyʼ, por. scs. tvrŭdŭ, ros. tvërdyj, pol. tvardy, czes. tvrdý. Zob. też ALEW 

1143. Mniej jest prawdopodobne, że *tvĭrdŭ utworzono sufiksem pie. *-do- lub *dho-, bo na 

to nie ma potwierdzenia porównawczego. Zob. przegląd literatury w ESJS 1001. — Drw. 

tvirtýbė ʽsiła, moc, hartʼ, SD «gruntowność, stałość», SP «stateczność», tvirtóvė ʽtwierdzaʼ, 

tvirtùmas ʽmoc, siła, trwałośćʼ. Cps. tvirtabū̃dis ʽodznaczający się mocnym charakteremʼ 

(por. bū̃das), tvirtagãlis ʽo grubszym końcuʼ, tvirtagalỹs ʽgrubszy koniec łodygiʼ (por. 

gãlas). — Vb. denom. 1. tvirtė́ti ʽmocnieć, wzmacniać sięʼ, sutvirtė́ti ʽwzmocnić się, 

okrzepnąć; wzmóc się, nasilić sięʼ, 2. tvìrtinti ʽumacniać groblę, wałʼ, przen. ʽtwierdzić; 

potwierdzać podpis, umowęʼ, DP ʽtwierdzić, utwierdzać, umacniać, posilać, pozwalać, 

dowodzićʼ, tvirtinu žodžiais SD «twierdzę co słowy», refl. įsitvìrtinti ʽwzmocnić się, umocnić 

sięʼ. 

 tvìrti, prs. tvyrù (*tvįru < *tvi-n-ru; war. tvìrstu), prt. tviraũ ʽo chorym: mocnieć, 

zdrowiećʼ, zwykle z prvb. ap-, su- (Ligonis tvìrsta, t.y. stipras darosi JU ʽChory zdrowieje, 

wraca do siłʼ. Sirgo, sirgo, o, veizėk, i sutvìro ʽChorował, chorował, a jednak wyzdrowiałʼ). 

Prs. ingresywne z infiksem nosowym względnie suf. -sta- od tvìr-C, tj. od st. zanikowego do 

tvér-C, zob. tvérti, tvìrtas. 

 tvoksė́ti, tvóksi, tvoksė́jo gw. ʽstukać, kołatać, turkotać; uderzać, bić, grzmocić; 

pulsowaćʼ — czasownik na -ėti od interi. tvóks o wywróceniu czegoś, o przewróceniu się na 

plecy, tvókst o silnym uderzeniu, zdzieleniu kogo; o nagłym, szybkim ruchu, zwykle 

połączonym z hałasem. Zob. bliskoznaczne tvaksė́ti. — Z innymi sufiksami: tvoksóti, tvõkso, 

-ójo ʽstać – o wodzie (po deszczu, po powodzi); leżeć wyciągniętym na plecachʼ, refl. 

išsitvoksóti ʽzwietrzeć, stracić zapach, moc – o piwieʼ (⇒ neoosn. tvoks-: tvõksmas ʽwoń, 

odór, smródʼ), tvókstelėti ʽuderzyć, zdzielić kogo; rzucić coś ciężkiego, np. worek; bić, 

rozchodzić się – o zapachu, smrodzieʼ, tvõksti, tvõskia (war. tvõska, tvãskia), tvõskė 1. 

ʽpobolewać, swędzieć, palić, piecʼ, 2. ʽbić – o smrodzieʼ, 3. ʽuderzać, zadawać razyʼ, 4. 

ʽrozpościerać się na dużej powierzchni (o wodzie powodziowej)ʼ, pértvoksti ʽprzejść, 

przeniknąć zapachem czegoʼ, pritvõksti ʽnalać dużo, do pełnaʼ. — Neopwk. tvosk- (⇐ prs. 

tvõska, tvõskia): tvoskė́ti I, -ù, -ė́jau ʽstukać, uderzać; boleć, pobolewaćʼ, przen. ʽpaplaćʼ, 

tvoskė́ti II ʽbłyszczeć – o piórach ptakaʼ (war. do tviskė́ti). — Od obocznej interi. tvókš, 

tvókš-t pochodzą czas. tvókšterti ʽuderzyć kogo, zdzielićʼ, tvõkšti, tvõškia, tvõškė (war. 

tvõkštė) ʽuderzyć do głowy (o myśli, pomyśle)ʼ, też ʽszaleć; szumieć (o lesie); sterczeć, 

wystawaćʼ. — Reanaliza tvoks-ėti ⇒ tvok-sėti pociągnęła za sobą wyodrębnienie neoosnowy, 

którą widać w quasiprymarnym czas. tvõkti, -iù, -iaũ ʽmocno uderzyć, zdzielićʼ, nutvõkti 

ʽrzucić przenikliwe spojrzenieʼ; pritvõkti ʽwypełnić się swądem, smrodemʼ (Visa stuba 



1999 

na prawach rękopisu 

tvaikais pritvõkusi) – to użycie można tłumaczyć zmieszaniem z syn. dvõkti ʽcuchnąć, 

śmierdziećʼ. 

 tvorà 4 p.a. ʽogrodzenie, płot, parkanʼ (SD «grodź, ogrodzenie»). War. żm. torà (por. 

tóti < tvóti, LD § 224). Odpowiednik łot. tvāra ʽpłot zrobiony z poziomo ułożonych żerdziʼ. 

Dwuznaczne. Z jednej strony może być refleksem SO *tu̯ār-ā, utworzonego neoapofonią ē 

⇒ ā od osnowy *tu̯ēr- jak w tvė́rė prt. ʽgrodził, stawiał płotyʼ (zob. tvérti), por. Šiandie jau 

baigsiu paskutinį prėslą tvoros tvérti ʽDzisiaj już skończę stawiać ostatnie przęsło 

ogrodzeniaʼ. Z drugiej strony może być formacją ze wzdłużonym SO, czyli *tu̯ār-ā- ⇐ tvar- 

(por. ãptvaras ʽzagroda, ogrodzone pastwiskoʼ, sántvara ʽmiejsce, gdzie się schodzą płotyʼ). 

Paralele: vorà ⇐ vérti; lomà ⇐ lémti. ALEW 1143 ogólnikowo: «Bildung zu tvérti mit õ der 

Wurzel». — Drw. patvorỹs ʽmiejsce pod płotem, przy płocieʼ (pilni patvoriai adv. ʽdużoʼ: 

Šitokių bernų, kaip tu, tai pilni patvoriai), patvoriáuti ʽwłóczyć się, pętać się pod płotamiʼ; 

ùžtvoris ʽmiejsce za płotem, za ogrodzeniemʼ, ùžtvoriai m.pl. DP ʽopłotkiʼ, n.rz. Patvorìnis, 

cps. gyvãtvorė ʽżywopłotʼ, war. gyvãtorė (por. gývas). Vb. denom. tvoróti ʽgłośno a bez sensu 

gadaćʼ – kalka z ros. gorodítь ʽgrodzićʼ, przen. ʽpleść głupstwa, bzduryʼ (GJL II, § 572). — 

WSO *tu̯ār- w słowiańskim (por. BSW 334, LEW 1155): scs. tvarĭ, -i f. ʽto, co stworzone, 

ukształtowane; stworzenie, żywa istotaʼ, sŭtvarĭ, -i f. ʽbudowla, budynek; rzecz, sprawaʼ (⇒ 

vb. denom. tvarjati, -ajǫ ʽtworzyć, kształtowaćʼ), ros. tvarь f. przest. ʽżywa istota, 

stworzenieʼ, peior. ʽbydlęʼ (gw. ʽtwarz, gębaʼ), czes. tvář, -e f. ʽoblicze, twarz; człowiekʼ, 

němá tvář ʽnierozumne stworzenie, zwierzęʼ (obok tego czes. tvar, -u ʽkształt, forma, 

postaćʼ), pol. twarz f. ʽprzednia strona głowy ludzkiej, obliczeʼ (stpol. ʽto, co zostało 

powołane do istnienia, stworzenie, człowiek, zwierzęʼ). Por. SO pbsł. *tu̯ar- w słow. tvoriti 

ʽpowodować powstanie czegośʼ (s.v. tvérti). Na temat zestawienia tvorà ze scs. tvarь zob. 

teraz ALEW 1143. 

 tvóti, tvóju, tvójau 1. ʽuderzać z mocą, bić, okładać kijem, tłuc, rąbać; młócić cepami; 

uderzać kilofem; smagać batem, chłostaćʼ, 2. ʽrunąć, upaść (na ziemię, na lód)ʼ, 3. ʽrobić coś 

szybko, energicznieʼ, 4. przen. ʽwygarnąć, wyrąbać, wypalić (powiedzieć co dobitnie, bez 

ogródek)ʼ, 5. przen. ʽjeść a. pić chciwie, łapczywieʼ. War. żm. tóti (por. torà < tvorà, LD § 

224). War. s-mobile: stvóti. Cps. aptvóti ʽobić kogoʼ, įtvóti ʽwychłostaćʼ, ištvóti m.in. 

ʽwygarnąć (prawdę w oczy)ʼ, nutvóti ʽwychłostaćʼ, patvóti ʽzabićʼ, pértvoti ʽchlasnąć kogo 

kijemʼ, pratvóti ʽszastać pieniędzmi, trwonićʼ, pritvóti ʽzbić, zabić; dużo nalać, nałożyć, 

nasypaćʼ, užtvóti ʽuderzyć, zdzielićʼ. Pochodzenie niejasne, zob. LEW 1155n. Transponat pb. 

*tu̯ā- < pie. *tu̯eh2-. Może to być nowa forma SP/SE, którą dotworzono do SZ o postaci 

*tuh2- (⇐ pie. *teu̯h2- ʽnabrzmiewać; mocniećʼ, zob. tū́las, tunùs). Por. oboczność *bhu̯eh2-

/*bheu̯h2- s.v. bū́ti. Są liczne paralele pierwiastkowe dla tvóti, por. góti, jóti, klóti, móti, róti, 

stóti. — Drw. tvódinti ʽobić (złapanego złodzieja)ʼ, ištvódyti a. nutvódyti ʽwymiędlić lenʼ. 

Nomina: tvoklė ̃ ʽmłotek drewniany; młotek do mięsaʼ (dosł. ʽbijak, tłuczekʼ), tvótas 

ʽuderzany, tłuczonyʼ, ⇒ neoosn. tvot-: vb. denom. tvótinti ʽuderzać, bijaćʼ, tvótyti, -iju, -ijau 

ts. — SZ o postaci antewokalicznej *tv-V jest widoczny w formacji *tvatas, którą można 

wyprowadzić bądź z pb. *tu̯ata- < pie. *tuh2-ato- < *tuh2-eto- (por. stãtas < *sth2-eto-), bądź 

z *tvă-, alternantu powstałego na mocy neoapofonii *tvā- ⇒ *tvă- (por. typ plàkti). 

Dewerbalne *tvatas uległo resegmentacji, wydając neoosn. tvat-, por. z jednej strony sb. 

tvatà ʽbicie, cięgi, lanieʼ, z drugiej strony vb. denom. tvãtyti, -iju, -ijau ʽmocno uderzać, bić, 

grzmocić; mocno palić (w piecu); ciężko pracować; szybko iść, biec, jechaćʼ, war. tvãtinti, 

tvãdinti (*tvat-din-, por. rìdinti z *rit-din-). Tu też tvatė́ti, tvãta, -ė́jo ʽgwałtownie się palić, 

buchać (o płomieniu)ʼ, przen. ʽmówić głośno, paplaćʼ. Już Būga, RR I, 290 łączył osnowę 

tvat- na gruncie apofonii z tvóti, ale operował hipotezą rozszerzenia *-t- (*tva-t-), które – 

jego zdaniem – jest porównywalne z *-k- w tva-k-sė́ti. LEW 1151 to akceptował. — Nie 

wiadomo, co począć z bliskoznaczną osnową tvit-/tvyt-, por. tvìtyti a. tvìtinti ʽmocno uderzać, 
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bić, grzmocićʼ obok tvýti, tvyjù, tvijaũ ts. Być może, że pochodzi ona od interi. *tvit, *tvyt. 
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U Ū 
 ùbagas 3 p.a., f. ùbagė 1 p.a. (też ubagė ̃ 3 p.a.) 1. ʽubogiʼ (O ne žinai, jog tu esi 

vargeta, ir mizernas, ir ubagas, ir aklas, ir nuogas DP 57912 ʽA nie wiesz, iżeś ty jest nędzny, 

i mizerny, i ubogi, i ślepy, i nagiʼ)686, 2. ʽżebrakʼ, 3. ʽkalekaʼ — zapoż ze stbłr. ubogi (SLA 

227, ZS 59, LEW 1156, ALEW 1144), por. błr. ubóhi, ros. ubógij. W użyciu przenośnym 

ùbagas oznacza m.in. 1. ʽniezorane lub niezabronowane miejsce na poluʼ, 2. ʽsmark z nosaʼ, 

3. ʽpotrawa z soku spod kiszonej kapusty z dodatkiem cebuliʼ, 4. ʽpewna gra w kartyʼ. Zob. 

też nabãgas i ubastva. — Drw. ubagáitis ʽżebrzące dzieckoʼ, ubagijà coll. ʼbiedotaʼ: Ten 

gyvena pati ubagija, t.y. patys ubagai JU ʽTam żyje (mieszka) sama biedotaʼ, ubagýnas a. 

ubagìnė ʽprzytułek dla żebrakówʼ, ubagỹstė ʽubóstwo; żebranina; kalectwoʼ (por. ubastva), 

ubagiū́kštis ʽbiedaczynaʼ. Cps. ubãgpisa (zob. pìsti), ubãgžentis ʽubogi zięćʼ (por. žéntas), 

ùbagžolė bot. ʽuczep trójlistkowy, Bidens tripartitusʼ (por. žolė)̃. Vb. denom. ùbagauti ʽbyć 

żebrakiem; żebrać, chodzić po prośbieʼ (war. ubagáuti), por. Einu ubagaudamas, ką gavęs 

tarbon kraudamas ʽChodzę żebrząc, co dostanę, kładę do torbyʼ. Vieni turi, kiti ubagáuna 

ʽJedni mają/posiadają, drudzy żebrząʼ. 

 ū́bas 1 p.a. hist. ʽdawna miara powierzchni gruntu ornego równa 30 morgom, włókaʼ 

(Litwa pruska, m.in. u Donełajtisa) — ze zmianą rodzaju zapożyczone z prus.-niem. hūbe f. 

(GL 144n., LEW 1156), por. śrwn. huobe, nwn. Hufe f. ʽwłókaʼ. Do tego adi. jū́bas gw. ʽo 

polu: szerokie, rozległe, wielkieʼ. Por. akut w zapoż. brū́žė, krū́zas, šiū́rė. — Drw. ū́bininkas 

ʽposiadacz «ūbas», kto gospodaruje na 30 morgachʼ. Nazw. Úba, Ubà, Ubas, Ubis, Ubỹs, 

Ubãvičius. 

 ubastva MOP ʽubóstwoʼ (PAŽ 502) — zapoż. ze stpol. ubostwo ʽniedostatek, bieda, 

nędzaʼ (por. SLA 227, ALEW 1144). Zob. też ùbagas. 

 ùblas 4 pa.a. przest., żm. ʽpiec do wypalania smoły, dziegciuʼ. Ze zmiany *ubnas, co 

było transpozycją pożyczki germańskiej *ufnaz ʽpiecʼ, por. stwn. ovan, stang. ofen ts. War. f. 

ubla: smaldegė arba ubla (Dowkont). Zob. Būga, RR II, 204n., LEW 1156n. — Równoległe 

przejęcie tego germanizmu do jęz. staropruskiego zaświadcza vumpȋs EV ʽpiec do wypieku 

chleba, Bacofenʼ, czyt. vump(n)is (p wstawne; abrewiatura litery n, por. Trautmann 1910, 

466, Endzelīns 1943, 277). To ze zmiany *umnis ⇐ *umnas < *ubnas (PKEŽ 4, 267). Por. 

n.m. Umpna a. Umne z glosą «id est clibanus»; Wompnyn (AON 190). — Drw. ublãdė a. 

ùbladė żm. ʽosobny budynek mieszczący piec chlebowy; pomieszczenie do 

przygotowywania pokarmu dla świńʼ. Identyfikacja zakończenia -dė z członem złożeniowym 

pie. *dhē-, *dheh1- ʽkłaśćʼ jak w lit. dė́ti (tak LEW 1157) nie jest pewna, zob. Smoczyński 

2001, 405n. — Cps. ùbašlaitė ʽzasuwa otworu pieca chlebowegoʼ – z *ubla-šlaitė (por. 

šlaĩtas) przez dysymilacyjny zanik l (war. ùpašlaitė, abùšlaitė, abùšlėtė). — Drw. wsteczny: 

ùbas ʽpiecʼ (syn. krósnis), por. krẽklai ⇒ krẽkai; prė́slas ⇒ prė́sas. Od neoosn. ub- 

utworzono ùbelis ʽprzenośny piecykʼ oraz n.m. Ùbiškė 2x, Ubìškės, Ùbiškiai. Niejasny jest 

wokalizm war. ãbas: Pakurk ãbą! ʽRozpal piec!ʼ. 

 ū̃bti, ūbiù, ūbiaũ 1. ʽwołać, krzyczećʼ, 2. ʽwydawać głos o niskim tonie – o sowie, 

puchaczuʼ (syn. ū̃kti), 3. ʽbrzmieć; dzwonić w uszachʼ, 4. ʽszumiećʼ (syn. õšti). 

Dźwiękonaśladowcze, por. interi. ū̃ m.in. o głosie sowy, gołębia, zająca; o wyciu lub 

skomleniu psa; o głośnym szlochaniu. Por. łot. ùbuôt ʽgruchać – o gołębiuʼ. — Drw. ū́bauti 

 
686 Zwraca uwagę brak poświadczenia ùbagas w SD. W tym zabytku s.v. ubogi, pauper, inops, egenus ukazują 

się wyrazy lit. grynas, neturėlis i pavargėlis. 



2002 

na prawach rękopisu 

ʽpokrzykiwać, nawoływać się (o grzybiarzach w lesie); ryczeć, wyć (o zbyt głośnym 

śpiewie); wyć – o psie; gaworzyć – o niemowlęciuʼ, ū́bčioti – o głosie wydawanym przez 

sowę, ū́binti ʽbesztać, łajać, krzywdzić kogo; bićʼ (prisiū́binti ʽprzepracować się, przemęczyć 

sieʼ), nomen ū́bis ʽptak bąkʼ (syn. baublỹs). 

 učcyvas, -a DP ʽuczciwyʼ — zapoż. z pol. uczciwy, -a. War. učtyvas. — Drw. 

učcyvastis MOP ⇐ pol. uczciwość, -i (war. učtyvastis MOP). Por. SLA 227, ALEW 1144. 

 učelnykas MOP ʽzwolennikʼ (zob. PAŽ 503) — z wtórną grupą -ln- na skutek 

dysymilacji w *učen.nykas, to zapożyczone ze stbłr. učennikъ ʽuczeń, zwolennikʼ (por. ros. 

učeník, błr. vučaník). Paralela: būbelnykas < *būben.nykas. Refleks z grupą -ľn- poświadcza 

też błr. przest. vučalьník ʽuczeńʼ (ĖSBM 2, 239). Mniej prawdopodobny jest wywód z pol. 

przest. uczelnik ʽuczeńʼ (tak SLA 227, za nim LEW 1157); wymieniona forma jest słabo 

udokumentowana. — Jak przeróbka z učel-nykas wygląda učel-ninkas b.z.a., cytowane w 

LKŽ z pism A. Tatarė (†1889): Kokios yra pavinastės meisterių dėl jų učelninkų ʽJakie są 

powinności majstrów wobec ich uczniów (czeladników)ʼ. Zob. też ùčyti, učìtelius i ùčnius. 

 ū́čioti, ū́čioju, ū́čiojau gw. ʽkołysać dziecko do snu; huśtaćʼ — czasownik na -o- od 

interi. učia, ūčia o kołysaniu dziecka na ręku, war. učia učia, ùčiačia ùčiačia, učia liulia, ūčia 

lylia; učiū́t o unoszeniu dziecka nad głowę. Por. łot. učât, war. učêt, učinât ʽkołysać, bujać, 

huśtać dziecko na ręku lub na nodzeʼ. — Z innymi sufiksami: ū́čiauti, ū̃činti ʽkołysaćʼ, refl. 

ū̃čintis ʽkołysać się, bujać się na huśtawceʼ, też ʽcoireʼ. — Od krótkowokalicznego war. 

ùčiačia utworzono ùčiačiuoti. Wreszcie są warianty z -k-: ū́čiakoti i učkúoti ʽkołysać, huśtaćʼ 

(syn. ūkúoti). — Drw. ūčỹnė ʽhuśtawkaʼ, ū̃čiūlė ts. 

 učìtelius, -iaus 1 p.a. gw. ʽnauczycielʼ — zapoż. ze stbłr. učitelь, učytelь, por. ros. 

učítelь, -lja, błr. vučýcelь. War. učìtelis, učitẽlis, učitėl̃ius. Por. ùčyti. 

 ùčyti, ùčiju, ùčijau wsch.-lit. ʽuczyć kogoʼ, refl. ùčytis ʽuczyć sięʼ (Aš pats išsiùčijau 

lietuviškai skaitytie ʽJa sam nauczyłem się czytać po litewskuʼ. Kad Litvon gyventum, 

prisiùčytum ʽGdybyśmy mieszkali na Litwie, to byśmy się nauczyliʼ) — zapoż. ze stbłr. učiti, 

refl. učitisja (por. ros. učítь, učítьsja, błr. vučýcь, vučýcca). Akcent lit. stosuje się do 

białoruskiej formy 3 sg. prs. (por. slū̃žyti i žỹvytis). Z obocznym sufiksem: ùčinti. Zob. też 

učelnykas i učìtelius. 

 ùčnius, -iaus 2 p.a. gw. ʽuczeń; czeladnikʼ (Tas kavolis turi du učniùs ʽTen kowal ma 

dwóch czeladnikówʼ) — zapoż. z pol. uczeń, ucznia. Por. učelnykas. 

 ū́da 1 p.a., zwykle pl. ū́dos, -ų żm. ʽdługa linka z przywieszonymi do niej haczykami 

na ryby; żyłkaʼ — zapoż. ze stbłr. uda, por. błr. vúda, -y ʽwędkaʼ, ros. przest. udá, -ý ts. Stąd 

też łot. ùda ʽwędkaʼ (⇒ ùdainis ʽprzynętaʼ); z wtórnym dyftongiem: uida ʽrodzaj wędkiʼ 

(Būga, RR II, 512, 671), zob. też LEW 1157, ĖSBM 2, 210, REW III, 173. — War. vudà LZŽ 

⇐ błr. vúda; m. ū̃das, ū́das. — Cps. lãšūdė gw. ʽsieć do połowu łososiʼ (por. lašišà). 

 udavà 2 p.a., gen.sg. udãvos wsch.-lit. ʽwdowaʼ — zapoż. ze stbłr. ŭdova, błr. udavá, 

‑ý. — Masc. udaũčis ZTŽ, udaũčius LZŽ ʽwdowiecʼ ⇐ stbłr. udovecъ, błr. ŭdavéc, -ŭcá. Por. 

kraũčius, spraučius. 

 ūdỹlai, -ų 2 p.a., ūdylaĩ 3 p.a. m.pl. przest., gw. 1. ʽuzda z wędzidłemʼ, 2. ʽwędzidło, tj. 

metalowy pręt będący częścią uprzęży, wkładany koniowi do pyska i umożliwiający 

kierowanie nimʼ, 3. ʽogłów, tj. część uprzęży z wędzidłem nakładana na głowę zwierzęcia 

pociągowegoʼ (SD «monsztuk koński», syn. žūslai, kamanos plėštinės) — zapoż. ze stbłr. 

udilo n. (SLA 227, ZS 60, LEW 1157), por. błr. vudzíla, -a n. Forma pl.t. wzoruje się na 

rodzimych synonimach brizgilaĩ, žą́slai i žabõklės. Co do suf. -yla- por. kodỹlas, krapỹlas, 

krosỹlas. Zob. też uzdilaĩ. 
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 ū̃dis, -džio 2 p.a. gw. 1. ʽtkanieʼ, 2. ʽpewna ilość utkanego materiałuʼ (Šios dienos ū̃dis 

ʽTkanie z dzisiejszego dniaʼ) — nomen actionis z suf. -i̯a- od formy pierwiastkowej ūd-, co 

jest st. zanikowym od *āud- jak w áusti ʽtkaćʼ. Paralele: ū̃gis ⇐ áugti; lū̃žis ⇐ láužti; šū̃vis ⇐ 

šáuti (por. Kuryłowicz 1987, 384). Zob. też LEW 1157. — Z innym tematem ū̃dė 2 p.a. 

ʽtkanie, robota tkackaʼ (Šiemet bus daug ūdės – daug linų primynėm ʽTego roku będzie dużo 

tkania, bo namiędliliśmy dużo lnuʼ). — Drw. praū́dė ʽrzadszy pas wzdłuż tkaniny, 

powstający wtedy, gdy przybijaczka przepuszcza nićʼ (syn. próreta). Cps. plačiaū̃dis 

ʽszeroko wytkanyʼ (por. platùs). — St. apofoniczny ūd- ukazuje się również w czas. paūdė́ti, 

paūdžiù ʽpotkać przez pewien czasʼ, por. Tè paūdỹ! ʽMasz, potkaj!ʼ (Otrębski 1934, 295). 

Por. paūgė́ti ʽpodrosnąć niecoʼ obok nomen ū̃gis ʽwzrost; latoroślʼ. 

 ū̃dyti, ū̃diju, ū̃dijau (war. ū́dyti) gw. 1. ʽganić, strofować, złorzeczyć, wymyślać komu, 

besztać, łajaćʼ (war. ū̃dinti), suū̃dyti ʽzłajać, zwymyślać kogoʼ, 2. ʽkrzykiem popędzać, 

przynaglać do pośpiechu, do zrobienia czegoʼ, 3. ʽdrażnić psaʼ — zapoż. ze stbłr. guditi 

ʽhańbić, zniesławiać, oczerniaćʼ, por. błr. gw. hudzícь, 3 sg. prs. húdzicь ʽganić, strofowaćʼ, 

ukr. húdyty, -džu, ros. gw. gudítь, -žú (REW I, 318, s.v. gudétь). War. fleksyjny ū́dyti, -au, -

iau. Akcent lit. wzoruje się na białoruskiej formie 3 sg. prs. (podobnie w blū̃dyti, slū̃žyti i 

tū̃žyti). Zob. też LEW 1157, ALEW 1144. Por. ū̃ryti. — War. uĩdiju, uĩdyti z przejściem ūď w 

ui̯ď (por. mergùitis < mergū́tis; inaczej Būga, RR I, 303). 

 ū́dra 1 p.a. ʽwydra, Lutra lutraʼ. War. m.: ū́dras 3 p.a., ū̃dras 2 p.a. Odpowiedniki bsł.: 

łot. ûdrs, ûdris m. ʽwydraʼ, stpr. udro EV ʽwydra, Otterʼ, scs. vydra (psł. *ydra). Pbsł. *ūdr-ā- 

pokazuje pwk. *ūd-, pochodzący ze wzdłużenia *ud-, tj. st. zanikowego typu saṃpras. od 

pwk. pie. *u̯ed- ʽtryskać – o wodzie; moczyćʼ (zob. vanduõ). Co do wzdłużenia por. 

opozycję form scs. čet-yr-e i lit. ket-ur-ì. Apofoniczny SZ *ud-, sprzężony z suf. *-r-, 

zaświadczają też wyrazy: wed. ánudraḥ ʽbezwodnyʼ : gr. ἄνυδρος ts., wed. udráḥ m. ʽwydraʼ 

: gr. ὕδρος m. ʽwąż wodny, Coluber natrixʼ (obok ὕδρα, joń. ὕδρη f. ʽwąż wodnyʼ), stisl. otr 

m. ʽwydraʼ, stang. oter, otter, stwn. otter ts. < pgerm. *utra- (Kroonen 562), jak też łac. lutra 

– zam. *utra < płac. *udrā (de Vaan 355). Zdaniem Vaillanta II:1, 180 wzdłużenie *ud- ⇒ 

*ūd- miało być związane z substantywizacją adi. *ud-ró- ʽzwiązany z wodąʼ. Natomiast 

według Nussbauma 1986, 8 takie wzdłużenie charakteryzowało tworzoną od masculinum 

formę feminini. Przegląd nowszych stanowisk w kwestii długości *ūd- dał ostatnio Petit 

2004, 87n. Uwypuklił on pogląd Matasovicia (Lingua Posnaniensis 37, 1995, 62n.), że 

zmiana *ud.rā > *ūd.rā (ū́dra, vydra) mogłaby podpadać pod prawo Wintera, ale pod 

warunkiem, że zakres tego prawa byłby ograniczony do sylaby zamkniętej. (W takim 

wypadku staje się zrozumiały brak wzdłużenia np. w słow. voda ʽwodaʼ i lit. n.rz. Vadà). 

Zob. też BSW 334, REW I, 239, LEW 1157n., ALEW 1144, PKEŽ 4, 209. Zob. też audenė. — 

Drw. ūdrenà ʽskóra z wydry, futro wydryʼ, ūdrė́nas ʽmałe wydryʼ, ūdriùkas a. ūdriū́kštis ts. 

— Nazw. Údra, Udrà, Údras, Ùdras, Ūdrė́nas, Udrė́nas. N.jez. Ūdrẽlis, Údrinis, Ūdrìnis, 

n.rz. Ūdrõklis, Údrupis, Ūdrupỹs. N.m. Údrai 2x, Ūdrãliai, Ūdrijà, Údriškės. — Stpr. n.m. 

Uderwanghe, Udirwange, później Awderwang (AON 190, 234; por. lit. vangà). 

 ūdróti, ūdrója, ūdrójo gw. 1. ʽgrubieć, nabierać ciała w ciąży – o świni, suce, kotceʼ 

(Pritvinkusi karvė, priūdrojusi kiaul̇ ʽCielna krowa, prośna świniaʼ), 2. ʽo świni: odczuwać 

niepokój z powodu podniecenia płciowego; szukać knuraʼ. kiaũlė ūdrója ʽświnia jest prośnaʼ, 

kiaũlė ūdrójanti ʽprośna świniaʼ — vb. denominativum od zanikłego sb. *ūdros f.pl. 

ʽwymionaʼ (por. ŽD 507). Z innym sufiksem: ūdrúoti: priūdrãvusi kiaũlė ʽprośna świniaʼ. 

Transponat ie. *HuHdh-r-eh2-. Formacja wywodząca się z pdg. heteroklitycznego neutrum 

pie. *Hóu̯Hdh-r-, gen.sg. *HuHdh-n-és n. ʽwymięʼ (alternatywna rekonstrukcja: pie. 

*h3éu̯Hdh-or-, gen.sg. *h3uHdh-n-ós n., zob. ALEW 1145). Por. gr. οὖθαρ, -ατος n. ʽwymięʼ, 

pl. οὔθατα ʽwymionaʼ < *Hou̯Hdh-, łac. ūber, -eris n. ʽwymię; pierśʼ < *ou̯b- < *ou̯dh- < 
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*Hou̯dh- < *Hou̯Hdh- (zanik -H- w formacji na SO, por. Schrijver 1991, 327n., de Vaan 636), 

stisl. ju(g)r, stang. ieder < *eu̯dh-; SZ sti. ū́dhar, udhnáḥ n., stwn. ūtar, dat.sg. ūtrin (nwn. 

Euter n.). — Refleksem na SO może być prasłowiańskie *ud- w ros. úditь ʽwzbierać, 

pęcznieć (o ziarnie w kłosie)ʼ, údnoje zernó ʽpełne, dojrzałe ziarnoʼ (Būga, RR II, 641n., 

REW III, 174). — Tu również drw. psł. *vymę, -mene n. ʽwymięʼ, por. sch. vȉme, -mena, słń. 

víme, -mena, strus. vymja, vymene, ros. výmja, výmeni, stczes. výmě, výmene, pol. wymię, 

wymienia, < pbsł. *ūd-men- < pie. *HuHdh-men- (por. Būga, RR II, 274, 642, BSW 334, REW 

I, 240). Pwk. elementarny pie. *Heu̯Hdh- nie został poświadczony. — Z zanikłym sb. *ūdra 

wiąże się drw. paū́drė ʽpodbrzusze u świni; błona okrywająca trzewia, otrzewnaʼ. Nieco 

inaczej LEW 553, 1158, ALEW 1145. 

 ugadà 2 p.a. gen.sg. ugãdos ʽumowaʼ — zapoż. ze stpol. ugoda, -y (SLA 227, SLA 

1158). — Wsch.-lit. ugãdos pl.t. ʽzgoda, pogodzenie się skłóconych stronʼ: Ugadas 

padarysim, daugiau nesipyksim ʽZrobimy zgodę, nie będziemy się więcej kłócićʼ, Nuvė[jo] 

gert ugãdų ʽPoszli zapijać zgodęʼ (ZS 59). 

 ugdýti, ugdaũ, ugdžiaũ 1. ʽrościć, hodować, np. lasʼ (war. ùgdyti), 2. ʽwychowywać 

dzieci, młodzieżʼ, 3. ʽkształtować, rozwijać, hartować (wolę)ʼ — causativum z suf. -dy- i SZ 

ug- ⇐ aug-, por. áugti ʽrosnąćʼ (pie. *h2eu̯g-/*h2ug- ʽmocnieć, stark werdenʼ, LIV
2 274). Z 

uwagi na współobecność st. zanikowego o postaci ū́g-C (zob. ū́gti), co jest w zgodzie z 

seṭowym charakterem lit. pwk. áug-C, należy ŭg-C określić jako młodszy, innowacyjny 

wariant st. zanikowego. Stosunek ugdýti : áugti jest porównywalny z kliudýti : kliáutis; 

pjudýti : pjáuti; žudýti : *žiáuti. — Inne deverbativa: ugdénti a. ugdìnti (ùgdinti) 

ʽwychowywaćʼ, ùgtelėti a. ùgtelti ʽpodrosnąć – o dzieciachʼ. — Nomina: uglùs a. ugùs 

ʽszybko rosnący, odrastający; wysokiego wzrostuʼ (por. ūglùs s.v. ū́gti). Neoosn. ugdy-: 

ùgdymas ʽwychowanie, kształcenieʼ, ugdýtojas ʽwychowawcaʼ.  

 ugnìs, -iẽs 4 p.a. f. ʽogieńʼ. Znaczenia poboczne i przenośne: 1. ʽpożarʼ, 2. ʽblask 

światła, łunaʼ, 3. ʽiskraʼ, 4. ʽbłędny ognik, płomyk ukazujący się nad bagnem a. 

torfowiskiemʼ, 5. ʽgorączka, gorączkowanieʼ, 6. ʽegzema, przewlekłe zapalenie skóry i 

naskórkaʼ. SD: ugnis «ogień», ažukasta ugnis «zagrzebiony ogień», ugnis metama «raca», 

ugnis liga «ogień piekielny, choroba» [ʽnazwa różnych chorób, których wspólną cechą są 

zmiany występujące w tkance i na skórze: wrzód, gangrena, rak, róża, półpasiecʼ, SPXVI], 

šveičiunčių ugnis «czyściec» (por. šveĩsti), materia ugnies «podnieta» [ʽto, co służy do 

podpalania lub podsycania ogniaʼ, SPXVI]. War. ùgnė, ugnià, ùgnis f., ùgnis m. Odpowiednik 

łot. ugùns ʽogieńʼ < *ugns < *ugnis (z aferezą: guns). Wyraz lit.-łot. wywodzi się z pb. 

formacji o sufiksie -ni-, *ung-ni-s, przez dysymilatywny zanik n w morfemie 

pierwiastkowym. Podobna dysymilacja zachodzi w wyrazach *anginė > ãginė (zob. angìs); 

griešningas > griešingas oraz *launauna > laváuna. Praforma ie. *h1ṇgu̯-ni-, por. sti. agní- 

m. ʽogieńʼ, łac. ignis, -is m. ts. (z *egni-/*igni-, to z dysymilacji *engni-/*ingni-, de Vaan 

297). ALEW 1146 wychodzi od pdg. *h1óngni-, *h1ṇgéi̯- m. ʽogieńʼ. Inaczej BSW 334 

(praforma *ugni-), GJL I, § 340 (praforma *ugunis, rzekomo ze zmiany *agunis, gdzie u 

miałoby być samogłoską wtrąconą), Stang 1966, 35 (praforma *gnis w kontekście tzw. 

schwa secundum). LEW 1158n. nie zajmuje jasnego stanowiska. Osobno zob. anglìs. — 

Założywszy praformę bsł. *ung-ni-, można scs. ognĭ ʽogień; gorączkaʼ, sch. òganj ʽogieńʼ, 

ros. ogónь, ukr. vohónь, czes. oheň ts. (stczes. też ʽgorączkaʼ), pol. ogień sprowadzić do psł. 

*ǫgnĭ i założyć, że w sekwencji psł. ǫ...n doszło do denazalizacji ǫ > o jako procesu 

rozpodabniającego. Por. Derksen 2008, 364 (pbsł. *ungnis). Inaczej REW II 252: scs. ognĭ z 

pie. *ognis; za nim np. Boryś 382 (recte: pie. *h1ongu̯-ni-). Referat dotychczasowych 

etymologii w ESJS 574n. — Mniej radykalnym rozwiązaniem byłoby przyjęcie, że w 

językach bsł. są kontynuowane zróżnicowane stopnie apofoniczne pie. rzeczownika ʽogieńʼ, 



2005 

na prawach rękopisu 

z jednej strony *og-ni- w słow., z drugiej strony *ung-ni- w bałt. — Drw. ugniavà 1. ʽkwota 

wniesiona jako ubezpieczenie od pożaruʼ, 2. ʽubezpieczenie od pożaruʼ, 3. ʽpożarʼ, ugnijis 

DP ʽognistyʼ, ugnìnė ʽsamogonʼ (por. svìlė), ugnìngas ʽpłomiennyʼ (SD «ognisty»), ugniõm, 

ugnium̃ adv. ʽbardzo szybko, błyskawicznie; pilnieʼ, syn. do ugnià (por. pol. piorunem), 

ugnỹs ʽognisko pod gołym niebem; palenisko obłożone kamieniamiʼ, ugnỹstas ʽognistej 

barwy; gorący, porywczy, gwałtownyʼ (kalka hybrydalna z błr. ahnísty, pol. ognisty, por. GJL 

II, § 433). — Cps. klýstugnė ʽbłędny ognikʼ (por. klýsti), ugniagesỹs ʽstrażakʼ (por. gesìnti), 

ugniãkuras paleniskoʼ (łot. ugunskurs) i ʽdrewno na opałʼ, ugniakurỹs ʽkto nieci ogień, 

palaczʼ (por. kùrti), ugniãpinigiai a. ùgniapinigiai m.pl. ʽkwota wpłacana jako ubezpieczenie 

od pożaruʼ (por. pinigaĩ), ugniaspalṽis ʽognisty, płomiennyʼ (dosł. ʽognistej barwyʼ, por. 

spalvà), ugniãvietė ʽognisko, paleniskoʼ, SD «ognisko, fairka, piecyk ruchomy» (por. vietà; 

łot. ugunsvìeta), ugniãžolė a. ùgnia- bot. ʽglistnik jaskółcze ziele, Chelidoniumʼ (dosł. 

ʽogniste zieleʼ, por. žolė)̃, ugnìkalnis ʽwulkanʼ (neol., dosł. ʽognista góraʼ, por. kálnas). Człon 

złożeniowy ugnia- alternuje z ugna- (ugnãkuras, ugnãvietė) oraz ugnio- (ugnióvieta, -vietė). 

Vb. denom. ugnýtis, -ìjasi, -ìjosi ʽgorączkować się, robić co w pośpiechu, denerwować sięʼ, 

užsiugnýti ʽrozzłościć się, rozsierdzić sięʼ.  

 ū́gti, ū́gstu, ū́gau gw. ʽrosnąćʼ — ingressivum z suf. -sta- i SZ ūg- (pie. *uh2g-, co w 

wyniku metatezy segmentu laryngalnego w formie *h2ug-), por. SP pie. *h2eu̯g- ʽmocniećʼ 

(LIV
2 274n., ALEW 1145). — Drw. ū́gdyti ʽhodować, zapuszczać (włosy)ʼ, ūgė́ti ʽrosnąćʼ, 

paūgė́ti ʽpodrosnąć niecoʼ, refl. pasiūgė́ti ts., SD
1 pasiūgiu «podrastam» (Màžgi dó kíek 

pasiūgès ʽMoże jeszcze trochę podrośnieʼ, Otrębski 1934, 295), ūgénti a. ūgìnti 

ʽwychowywaćʼ, ūgýti, -aũ, -iaũ ʽchować dzieci, wychowywaćʼ; ū́gtelėti ʽpodrosnąć nieco, 

wzrosnąć; polepszyć sięʼ. Dawne prs. na -i̯a-: užūgiu SD «wychowuię kogo»; od niego 

pochodzi quasiprymarny pdg. ū́gti, ū́giu, ū́giau gw. ʽwychowywać; hodować rośliny, 

warzywaʼ. — Nomina: ìšūgis ʽwzrost; wyrostʼ, ant ìšūgio adv. ʽna wyrost (np. uszyć 

ubranie)ʼ, pãsiūga: ant pãsiūgos ts., ū̃gis ʽwzrost, miara, do której ktoś dorósł; wiek życia; 

rośnięcie; latorośl, jednoroczna gałązka, młoda roślinaʼ, ū̃glis a. ū̃glius ʽpęd, latorośl; 

wzrostʼ, ùžūgis a. ū́žūgis ʽczas dorastaniaʼ, SD «wychowanie» (syn. auklėjimas). Cps. mẽtūgė 

ʽpęd jednoroczny, latoroślʼ (por. mẽtai), vasarãūgis ts., DP vãsarūgė ts. (por. vãsara). — 

Neoosn. ūgė- (ūgė́ti): pasiū́gėlis ʽpodrostek, wyrostekʼ, ū́gėtinis ʽwychowanekʼ. Neoosn. 

ūgint- (ūgìntas): ūgìntinis ʽwychowanekʼ.  

 ùidauti, ùidauju (war. ùidaunu), ùidavau ʽkołysać, bujać, huśtać, np. dziecko na rękuʼ, 

refl. ùidautis ʽhuśtać się na huśtawceʼ — czasownik na -au- od wykrz. ùida, uidã. Drw. 

uidýnai m.pl. ʽchybotliwe grzęzawiskoʼ, ùidoklės f.pl. ʽhuśtawkaʼ (war. ùidelkos). Z innymi 

sufiksami: ùiduoti(s), ùidoti(s), ū̃doti(s). — Wariant z zastępstwem ui przez ū: ū́dauti(s) ts., 

widocznie przez wyrównanie wokalizmu do syn. ū́čioti(s). 

 uĩsti, uičiù (war. uisiù), uičiaũ ʽpędzić, popędzać, ponaglaćʼ (por. ùiti), refl. uĩstis 

ʽdrapać się, pocierać sięʼ — od wykrz. ùis, uĩs (okrzyk pędzącego świnie: Ùis gult į tvartą!). 

— Neoosn. uis-: ùisdyti: priùisdyti ʽobudzićʼ, ùisė ʽświnia w języku dzieciʼ (Muno vaikas jau 

ùises pagano ʽMoje dziecko już świnie pędzaʼ, por. ùkšė ⇐ ùkš), ùisna ʽobibok, leńʼ.  

 ùiti, ujù, ujaũ 1. ʽ(wilka) krzykiem odpędzać, odganiać od stadaʼ, 2. ʽnapominać kogo, 

upominać, pokrzykiwać, łajać, karcićʼ, DP ʽstrofowaćʼ (įùiti, inùiti ʽdopiec, dokuczyćʼ, užùiti 

ʽzahukać, zaszczuć kogoʼ), 3. ʽgderać, dokuczać gderaniemʼ — dwuznaczne: 1° Pod 

względem opisowym wygląda jak czasownik oparty na wykrz. ùi, uĩ. 2° Pod względem 

diachronicznym można dopatrywać się w ui̯- st. zanikowego do *u̯ei̯- jak w vejù, prs. do výti 

m.in. ʽpędzić, gnaćʼ, nuvýti ʽodpędzićʼ (zob.). ALEW 1146 wymienia dwie inne możliwości. 

Būga, RR I, 303 łączył z psł. *vyti, *vŭjǫ, ros. vóju, vytь ʽwyćʼ (od onomatopei). — Drw. od 

osnowy ui-C: ùidinti ʽkrzykiem pędzić do robotyʼ (⇒ uidinỹs ʽobibok, leńʼ), ujė́ti ʽkrzykiem 
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odganiaćʼ. Nomina: ùikis ʽleńʼ (sufiks jak w sùskis), ùikla ʽzgiełk, hałasʼ (por. bū́kla), ùišis 

ʽniedołęgaʼ. — Osnowa uj-V: ujóti a. ujúoti 1. ʽo ptakach: skupiać się dla odpędzenia 

jastrzębiaʼ, 2. ʽstrofować kogoʼ. Por. łot. ujât ob. ujinât ʽnawoływać się (o pastuchach), 

krzyczeć «uja»; wyzywać sięʼ. Nomina: ujė́jas a. ujìkas ʽten, kto nagania zwierzynę na 

stanowiska myśliwych, kto wypłasza ptactwo w traw, krzakówʼ, ⇒ drw. wsteczne: ùjas, ujỹs, 

ùjis, ùjus. — Neoosn. uit- (⇐ ùitas ʽnapominany, strofowanyʼ): ùitena c. ʽten, kogo trzeba 

stale napominać, ponaglać do roboty; obibok, próżniakʼ, war. uĩtena, uitenà (por. sufiks w 

pešenà, stìpena, kvaĩšena687), uitùvas ʽleń, obibokʼ. 

 ujujúoti, ujujúoju, ujujavaũ ʽbiadać, użalać sięʼ (war. ùjujuoti: Ką tu teip ùjujuoji?)) — 

czasownik na -uo- od wykrz. ujùi, ujuĩ; dosł. ʽużalać się nad sobą wypowiadając słowa «ujui 

ujui». Paralele: dejúoti ⇐ dejà; vaivóti ⇐ vaiv- ⇐ vái-vái; vyvė́ti ⇐ vyv- ⇐ vý-vý. Wykrz. 

ujuj polega na zdwojeniu formy ui (ùi, uĩ), która wyraża strach, ból, zdumienie, zachwyt itp. 

(Ùi, ùi, ùi, bėda man! Ui, ka mun galva gela!). Por. pol. ojoj ⇐ oj. Z powtórzonego wykrz. 

ujuĩ rozwinęły się war. ujujuĩ i ujujujuĩ. — War. ujijúoti (Ko tu taip ujijuoji? Kas tau tikos?) 

tłumaczy się zmianą ju > ji. 

 ū́kis, -io 1 p.a. ʽgospodarstwo rolne, majętność ziemska; gospodarkaʼ, namų̃ ū́kis 

ʽgospodarstwo domoweʼ. Stlit. hū́kis DP ʽdom; domostwo; gospodarstwo; mienieʼ 

(pominięte w ALEW). Ne geiski hūkia artima tava MŽ 202 ʽNie pożądaj domu bliźniego 

swegoʼ, kursai sava hūkį gerai rėda MŽ 2916 ʽKtóry domem swoim dobrze rządziʼ. War. 

ūkỹs 3 p.a., też f. ū́kis -ies, ū́kė, ū̃kė. Objaśnienie sporne. BSW 335 (s.v. *ūnkō), za nim LEW 

1160n. widzieli w ūk- wzdłużenie SZ *uk- od *i̯au̯k- ʽnawykaćʼ (pie. *h1eu̯k-, por. LIV
2 

244), zob. jùnkti. LKŽ III, 791 oraz XVII 408 sugerował zapożyczenie z nwn. gw. Hucke f. 

Mniej prawdopodobny wywód ū́kis z dn. hake ʽpewna miara powierzchni gruntuʼ proponuje 

ostatnio Čepienė 167 n. — Jeśli jednak ū́kis nie jest zapożyczeniem, to może warto wziąć 

pod rozwagę związek z czas. vókiu, vókti m.in. ʽzbierać zboże i chować je pod dachemʼ, łot. 

vâcu, vâkt ʽzbierać, sprzątać zbożeʼ < pie. *u̯eh2k-. Rekonstrukcja: *ūk-i̯a- < *uh2k-i̯o-, 

formacja na SZ typu saṃpras. Znacz. etym. ʽmiejsce, gdzie się składa zboże, plonʼ. Por. 

apývoka ʽgospodarstwo domowe i doglądanie bydłaʼ. — Drw. ū́kininkas ʽgospodarz, 

właściciel gospodarstwaʼ, war. ū́kinykas, stlit. hū́kinykas DP, hūkenykas BRP (⇒ vb. denom. 

ūkininkáuti ʽgospodarzyćʼ, hū́kinykavimas DP ʽgospodarstwoʼ), ū́kiškas ʽgospodarskiʼ. Nie 

przyjęły się neologizmy Dowkonta ūkė́jas ʽmieszkaniec, Bewohnerʼ i ūkės̃as ʽobywatel, 

Bürgerʼ (od ū́kė ʽpaństwoʼ). — Cps. kolū́kis (zob.), ūktverỹs a. ū́ktveris przest. ʽgospodarz, 

Landwirt; rządca posiadłości ziemskiej, ekonomʼ (por. tvérti). 

 uknõlis, -io 2 p.a. gw. ʽgwóźdź do podkowy, podkowiak, hufnalʼ — zapoż. ze stbłr. 

uxnalь (war. do ufnalь) ⇐ pol. ufnal, por. błr. vuxnálь, -ljá (LEW 1161, ĖSBM 2, 238). — 

War. ze zmianą kn > gn: ugnõlis, ugnólis; z n-l > n-r: uknõris; ze zmianą tematu: uknõlius, 

uknõrius. Niejasne jest iknõlis. — War. upnolis b.z.a. oddaje pol. przest. ufnal (por. Sławski 

I, 432). POLŽ 657 wywodzi uknõlis z pol. gw. uchnal < hufnal (SGP II, 194) ⇐ nwn. 

Hufnagel m. 

 ū̃kotis, ū̃kojasi, ū̃kojosi gw. ʽo świni: okazywać lub zaspakajać popęd płciowyʼ (Kiaũlė 

ū̃kojasi ʽŚwinia się kiernoziʼ) — zapoż. z pol. gw. hukać się m.in. ʽo świniach: szukać 

kiernoza, kiernozić sięʼ (SGP II, 195). War. niezwrotny: ū̃koti. — Drw. ūkas b.z.a. 

ʽnietrzebiony samiec świni, kiernozʼ.  

 
687 Inaczej GJL II, § 304: «*ui-t-ena zawiera wtrącone t». — Z kolei Ambrazas 1993, § 209 analizuje ui-tena, 

czyli zakłada derywację neosufiksem -tena. Użyty w argumentacji tego autora przykład kùl-tena w gruncie 

rzeczy nie przemawia na rzecz segmentacji ùi-tena. Poprawna może być tylko analiza kult- + -ena, bo jest to 

drw. od ptc. pass. kùltas. Por. vélt-ena ⇐ véltas, które stoi na równi z velt-ū́zas ⇐ véltas. 
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 ùkrapas 1 p.a. DVŽ, LZŽ ʽwrzątek, ukropʼ — zapoż. z pol. ukrop, -u. War. ukrãpas 2 

p.a. DVŽ (Ukrapù àppila tas dzìlgines ʽWrzątkiem oblewa (parzy) te pokrzywyʼ) – czy to 

akcentowe upodobnienie do błr. ukróp ʽkoperʼ? 

 ùksusas 1 p.a. stlit., gw. ʽocetʼ (Tas kartusis malkas uksuso bei tulžies pasmerkia visus 

apsirijimus DP 1786 ʽTen gorzki trunek octu i żołci potępia wszytkie obżarstwaʼ. Uksusą čia 

gėrė, tulžį čia turėjo DP 20043 ʽOcet tu pił, żołć tu miałʼ) — zapoż. z błr. gw. úksus (⇐ ros. 

úksus). Por. SLA 227, ZS 59, LEW 1161, ALEW 1147. Zob. też ãctas. — Drw. uksusinis sūdas 

SD «octowy statek» [ʽnaczynie na ocetʼ]. 

 ùkšė 2 p.a. ʽw języku dzieci: świniaʼ — drw. od wykrz. ùkš jako zawołania na prosięta, 

świnie (Ùkš migin! Ùkš į kinį!). War. ukškù, ùkšt, ukšta. Paralela: ùisė ⇐ ùis. — Drw. ùkšlis 

ʽw języku dzieci: prosię, prosiakʼ.  

 ùkštinti, ùkštinu, ùkštinau gw. ʽbudzić ze snu, zmuszać do wstania z łóżkaʼ (z prvb. iš-, 

pri-), refl. ùkštintis ʽprzeciągać się w łóżkuʼ — czasownik na -in- od interi. ùkšt, war. ukšta o 

odpędzaniu świń, psa: ʽprecz!ʼ (Ùkšt lauku, ar eisi! Ukšta šalin!). Por. war. ùkš: Ukš, parše!.. 

snarglį nusivalyk ʽPrecz, «parše», wytrzyj sobie nos!ʼ Czy tutaj ukštis b.z.a. ʽnocleg z końmi 

lub wołami na pastwiskuʼ jako sb. postverbale? — War. sonoryzowany: ùgždinti, ugždìnti 

ʽzachęcać, pobudzać, przynaglaćʼ, z prvb. pa- ʽpoduszczać, podburzaćʼ.  

 ū̃kti I, prs. ū̃kia (war. ū̃ka, ū̃ksta), prt. ū̃kė (war. ū̃ko) 1. ʽo niebie: chmurzyć się, 

zasnuwać się chmuramiʼ, 2. ʽo oczach: zachodzić mgłąʼ. Refl. ū̃ktis, ū̃kias, ū̃kės, np. Dangus 

apsìūkė – skubėkiat pry šieno! ʽNiebo się zachmurzyło, spieszcie się do siana!ʼ. Pochodzenie 

niejasne. Pwk. ūk- może pochodzić ze wzdłużenia SZ *uk- do *u̯ek- < pie. *u̯ek(u̯)- jak w 

vãkaras ʽwieczórʼ (zob. LEW 1159, s.v. ū̃kas 4, ALEW 1149n.). Z drugiej strony można 

przypuszczać, że ūk- jest neopierwiastkiem, który wyabstrahowano z prs. ū̃ksta, mianowicie 

przy założeniu, że to ostatnie miało kiedyś postać *unksta, odnawiającą starsze prs. 

infigowane *unka < pie. *u-n-k(u̯)-e/o-. Za tym przemawiają drw. unksmė,̃ ùnksna (zob. 

niżej). — Drw. ū́kauti a. ūkúoti(s) ʽchmurzyć sięʼ. Nomina: ū́kas ʽmgła, oparʼ (war. ū́kas), 

ū́kana ʽmgłaʼ (⇒ ū́kanas ʽmglisty, chmurny, pochmurnyʼ), ūkulỹs ʽdeszczowa chmura; 

przelotny deszczʼ. Vb. denom. ūkanóti ʽchmurzyć się, mglić sięʼ (⇒ ūkanótas ʽchmurny, 

mglistyʼ). — Od formy prs. ū̃ksta, zreinterpretowanej jako ūkst-a, utworzono vb. frq. 

ūkstýti(s) ʽchmurzyć sięʼ, a także ūkstinė́tis ts., ūkstúotis ts. Z kolei reanalizą ūks-ta tłumaczą 

się takie derywaty, jak ūks-mė ̃a. ū̃ks-mė ʽcień, miejsce ocienioneʼ688 (⇒ ūksmė́tas ʽcienistyʼ, 

ūksmúotas ʽzachmurzonyʼ), ūks-na SP, ūks-nė ̃ a. ū̃ks-nė ʽcieńʼ (⇒ vb. denom. ūksniáuti 

ʽleżeć w cieniuʼ). Paralele: rū̃ksta ⇒ rū̃ksmas; liñksta ⇒ liñksmas. — W znacz. ʽcieńʼ 

występują jeszcze war. unksmė,̃ ùnksmė i ùnksna (SD unksna «cień»), unksnė,̃ uñksnė, ùnksnė 

(SD
1). Zawierają one osnowę unks-, pochodzącą z metanalizy prs. infigowanego *unksta. W 

związku z tym wątpliwe wydaje się porównanie łac. umbra ʽcieńʼ < *unksra z lit. ùnksna, 

ukazujące się u Weissa 2009, 182. 

 ū̃kti II, ū̃kia, ū̃kė ʽhukać, wydawać niski głos (o sowie, puchaczu, gołębiu)ʼ. Iter. ū́kauti 

1. ʽhukać (o sowie, puchaczu, zającu)ʼ, 2. ʽnawoływać się w lesie, pokrzykiwaćʼ (Jei 

pasiklysi, tai ū́kauk, aš atsiliepsiu ʽJeśli zbłądzisz, to krzyknij, ja się odezwęʼ), 3. ʽryczeć (o 

wołu), buczeć, wyć (o syrenie statku, syrenie alarmowej)ʼ, 4. ʽszumieć, huczećʼ, 5. ʽjęczeć, 

skomlećʼ, 6. ʽmonotonnie śpiewaćʼ (z tym wiąże się może ūkáuti ʽnosić dziecko na ręku, 

kołysać jeʼ) — czasownik pochodzenia dźwiękonaśladowczego, por. interi. ū́kt o głosie 

sowy, o wołaniu w lesie. Zob. też LEW 1159n. Z innymi sufiksami: ū́kčioti ʽpohukiwać (o 

sowie); nawoływać sięʼ, ū́koti ʽwołać, nawoływać sięʼ, ūksė́ti ts. — Nomina: ū̃kas 1. ʽszum, 

 
688 Inna ewentualność to analiza ūk-smė ̃⇐ ū̃kti, czyli uznanie tu neosufiksu, por. eismė ̃⇐ eĩti, riesmė ̃⇐ ríeti. 
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huk, hałasʼ, 2. ʽbąk, Botaurus stellaris, ptak brodącyʼ (wydaje głos podobny do głuchego 

płaczu), 3. ʽpuchacz, Bubo buboʼ, 4. ʽpiszczałka w dudach a. organachʼ, 5. ʽjęzyczek, 

mięsień zwieszający się w tyle podniebienia miękkiego nad językiem, uvulaʼ (⇒ ūkẽlis 

ʽjęzyczekʼ), ūkìmas ʽgłosy ptaków w lesie; odgłos przejeżdżającego pociąguʼ, ūkỹnės f.pl. 

ʽkołyskaʼ. 

 ukunỹs, -io 3 p.a. DVŽ ʽokoń, Perca fluviatilisʼ — ze zmiany *akunys, co zapożyczone 

z błr. akúnь, -já (por. ros. ókunь, -ja, pol. okoń, -nia). 

 ukvõtai, -ų 2 p.a., ukvãtai 2 p.a., m.pl. gw. ʽwidły do wyjmowania garnków z piecaʼ — 

zapoż. z ros. uxváty m.pl. War. sg. ukvõtas, ukvãtas. Por. ZS 59, LEW 1161. 

 ulbė́ti, ùlba, ulbė́jo 1. ʽćwierkać, świergotaćʼ, 2. ʽgruchać – o gołębiu, gulgotać – 

o indyku, cietrzewiuʼ, 3. ʽkwilić – o niemowlęciuʼ, 4. ʽzaczynać mówić, gaworzyć – 

o dziecku; niewyraźnie mówić; szybko mówićʼ, 5. ʽmówić pieszczotliwie, szczebiotać – 

o dzieciach, o młodych kobietachʼ, 6. ʽzalecać się miłymi słowami – o mężczyźnieʼ, 

7. ʽbrzmieć – o flecieʼ. Durativum na -ė- od suulb̃ti, -ia, -ė ʽzacząć ćwierkać, świergotaćʼ. 

War. sufiksalne: ùlbauti, ulbúoti, ulbénti. Z uwagi na równoznaczne czas. čiulbė́ti, čiuldė́ti, 

które są umotywowane wykrzyknikami (čiùl, čiùl, čiùl względnie čiuld, čiuld, čiuld) wypada 

uznać, że również w ulbė́ti tkwi pwk. dźwiękonaśladowczy. Obocznik z -d- w wygłosie 

pierwiastka: uldė́ti ʽćwierkać; gulgotać – o indyku, cietrzewiuʼ, uldúoti a. ūduoti (b.z.a.) 

przest. ʽgruchać – o gołębiuʼ (por. čiuld- obok čiulb). LEW 1161n. mówił o dźwiękona-

śladowczym pwk. *ul, który miał przybierać rozszerzenia -b- i -d-. Por. łot. ūluôt ʽgruchaćʼ, 

ulinât ʽnawoływać sięʼ. Zob. też ALEW 1147. — Etymologiczne powiązanie ulb- z gr. *ὀλφ- 

(por. ὀλοφύρομαι ʽopłakiwać, jęczeć, narzekaćʼ) i orm. ołb, -oy ʽlamentʼ, postulowane przez 

Beekesa 2010, 1073 (rekonstrukcja pie. *Holbh, ze znakiem zapytania), wydaje się mniej 

prawdopodobne. 

 ulb̃yti, ulb̃iju, ulb̃ijau gw. ʽganić, łajać kogo, wymyślać komuʼ, išulb̃yti ʽwyprosić, 

wyżebraćʼ. War. olb̃yti. Niejasne. 

 ulb̃ti, ulb̃sta, ulb̃o, užulb̃ti gw. ʽtępieć, stępić się – o siekierze, kosie, brzytwieʼ. War. 

ùlpti (ùlpis ʽtępy nóżʼ). Niejasne. Por. syn. ùlti, -sta, -o ʽtępieć – o ostrzuʼ (też ʽmęczyć się – 

o koniuʼ). 

 ū̃lyčia 1 p.a. stlit., gw. 1. ʽdroga we wsiʼ (Par tą sodą ilga ū̃lyčia ʽPrzez tę wieś [szła] 

długa drogaʼ. Pasišluoj ū̃lyčią ʽZamieć drogę [przy swoim obejściu]ʼ), 2. ʽogrodzona droga 

dla bydła, wygonʼ, 3. stlit. ʽulica w mieście, plateaʼ (m.in. MŽ, DP, SD), 4. stlit. ʽbrama, 

portaʼ (kursai iškeli mane iš ūlyčias smertis MŽ 52117 ʽktóry mnie podwyższasz od bram 

śmierciʼ), 5. stlit. ʽtarg, Marktʼ: ant ūlyčios BRB (zob. PAŽ 504), 6. ʽpodwórzeʼ, 7. ʽwieś 

(zwł. mała, bez kościoła)ʼ ⇐ ʽulicówkaʼ – wieś o domach zbudowanych wzdłuż drogi (Per 

ū̃lyčią eina kelias ʽPrzez wieś idzie ulicaʼ. Mūs ūlyčiõj palskai nė vieno žodžio nemokėjo ʽW 

naszej wsi po polsku nikt nie umiał ni słowaʼ), 8. przen. ʽsnopy ustawione w dwa rzędyʼ — 

zapoż. ze stbłr. ulica, por. błr. vúlica, -y, ros. úlica (SLA 227, ZS 60, LEW 1162, ALEW 1148). 

War. ūlyčià, ūlýčia, ùlyčia, ulyčià. Z tego samego źródła łot. ulica, uolīca ʽdroga między 

dwoma płotamiʼ (ME IV, 297, 417). W jęz. literackim w znacz. ʽulicaʼ ustalił się germanizm 

gãtvė (zob.). — Drw. ūlyčė́nas ʽwieśniakʼ, ūlyčìnis ʽwieśniak; sąsiad z tej samej wsiʼ, 

ūlỹč(i)ninkas ʽmieszkaniec wsi, wieśniak; ten, co się wałęsa po ulicach, ulicznikʼ, ū̃lyčios 

mergelė ʽprostytutkaʼ (por. pol. przest. ulicznica). Cps. ūlyčgalỹs ʽkoniec drogi wiejskiej, 

koniec ulicy; ogrodzony wygon dla bydłaʼ (por. gãlas). — N.m. Ūlyčėl̃ė 2x, Ūlyčėl̃ės 2x, 

Ūlỹčninkai 2x, cps. Naujãūlyčis 2x (dosł. ʽNowa Wieśʼ, por. Naujãsodis). Nazwy terenowe: 

Ántūlyčiai (z elizją -a- z *Añta-ūlyčiai, por. akut w n.m. Ántupė < *Añta-upė), Ažūlyčėl̃ė, 

zob. LVŽ I, 136, 263. 
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 ulfteris, -io przest. ʽolstro, skórzany futerał na pistolety, przymocowany do siodłaʼ, 

LEX ʽHollfterʼ (PAŽ 503) — zapoż. z nwn. przest. Pistolenhulfter (-holfter, -halfter) f. 

ʽBehälter am Sattel für Pistolenʼ (DW). 

 ulióti, ulióju, uliójau gw. 1. ʽwesoło spędzać czas, bawić się; spacerowaćʼ (war. huliaja 

WP), 2. ʽhulać, spędzać czas na zabawach, pijatykachʼ (war. prahuliuoti ʽprzehulaćʼ CHB), 3. 

ʽchodzić piechotąʼ, 4. ʽoporządzać krowy, świnieʼ, 5. ʽobijać się bez zajęcia, próżnowaćʼ, 6. 

ʽo ptaku: pokrywać samicęʼ (Gaidys vištas ūliója) — zapoż. z błr. huljácь, -áju. Por. ros. 

guljátь ʽprzechadzać się; bawić się, hulać; próżniaczyćʼ i polski rutenizm hulać. War. ūlióti, 

uliavóti, ūliavóti. Zob. też ZS 60, SLA 228, LEW 1161 i ALEW 386. 

 ū̃lis, -io 2 p.a., ūlỹs 4 p.a. gw. ʽul kłodowy w konarach drzewʼ — zapoż. ze stbłr. ulej 

(vulej), por. błr. vúlej, -a. 

 ulõnas 2 p.a. hist. ʽułan, żołnierz lekkiej kawalerii, uzbrojonej w lance i szableʼ (ulõnų 

pulk̃as ʽpułk ułanówʼ) — zapoż. z ros. ulán, -a, pol. ułan ts., por. stbłr. XVI w. ulanъ, ŭlanъ 

ʽksiążę tatarski; jeździec tatarskiʼ (⇐ sttat. ulan ʽchłopiec, pacholę; syn chana tatarskiego, 

książę tatarskiʼ, sttur. oglan ʽdzieckoʼ, zob. REW III, 181, Stachowski 611). Z wtórną 

palatalizacją: uliõnas ʽułanʼ (por. ulióti). Ze słowiańskim a: ulãnas ʽułan; ʽhulaka, człowiek 

lubiący swawolne zabawy połączone z pijatykąʼ. Por. LEW 1161. 

 ùlpteris, -io 1 p.a. gw. ʽuzda, kantarʼ — zapoż. z prus.-niem. holfter (GL 145, Čepienė 

99), por. nwn. Halfter m./n./f. Zanik h- jak w ū́bas. Co do akutu por. zapoż. šùlcas, tùlpė i 

žiùrstas. Zob. też apýnasris. 

 ultójus 1 p.a., ultõjus 2 p.a. gw. ʽleń, darmozjad, próżniak, nicpońʼ — zapoż. z błr. 

hultáj, hulьtáj, -já; to ostatnie różni się sekwencją -taj od ukraińskiego -tjaj w hulьtjáj, gw. 

holtjáj ʽpróżniak, włóczęgaʼ. Por. stbłr. gultaj, gulьtaj ʽleń, próżniak, hulakaʼ obok golьtjaj, 

golьtaj ʽbezrolny chłopʼ, pol. XVI w. hultaj ob. hułtaj i hołtaj ʽczłowiek nieosiadły, nie 

trudniący się żadną pracą; włóczęga, tułacz, bezdomny, obieżyświat; próżniakʼ (SPXVI). 

Boryś 196 wskazuje język ukraiński jako źródło wyrazów błr. i pol.: holьtjáj (wtórnie 

hulьtjáj) ⇐ hólyj ʽgołyʼ. Zob. też LEW 1162. War. ultójas, ultõjas; ultójis, ultojỹs. — Vb. 

denom. ultojáuti ʽunikać pracy, lenić sięʼ. Obok tego: ultavóti 1. ʽunikać pracy, lenić sięʼ, 2. 

ʽtrwonić pieniądze na pijaństwoʼ (war. ultúoti, ultùiti). Analiza ult-avo- pokazuje, że chodzi 

tu o drw. od neoosnowy pochodzącej z resegmentacji ult-ojus (por. typ rytójus, šilójus). Od 

ult- utworzono również sb. ùltena c. ʽobibok, którego trzeba stale strofować i pędzić do 

pracyʼ (por. ùitena). — Fem. ultoikà 2 p.a., ultòika 1 p.a. ⇐ błr. hulьtájka, -i. 

 ulž̃ti, ulžtù (*ulž-stu; war. ulžiù), ulžaũ (war. ulžiaũ) gw. 1. ʽtępieć (o ostrzu)ʼ, por. syn. 

ùlti, ùlpti, 2. ʽlenić sięʼ, 3. ʽtyć, nabierać ciała, brzucha; puchnąć, wzdymać się (o brzuchu 

krowy)ʼ. Formalnie ulž- może być apofonicznym st. zanikowym typu saṃpras. do *velž, por. 

dùlkės : dvelk̃ti; urk̃ti : verk̃ti; žurbùs : sužverb̃ti. Brak alternantów †velž, †valž, †vilž- 

uniemożliwia dalszą etymologizację. 

 ùmaras 1 p.a. gw. 1. ʽgwałtowna burza z silnym wichrem; trąba powietrznaʼ, 2. 

ʽsztormʼ, 3. przen. ʽrozpęd, impet, rozmachʼ. Formacja z suf. -ar- od adi. ūmùs ʽnagły, 

porywczy, gwałtownyʼ, por. ū́mas m.in. ʽnagłe uderzenie wiatru, szkwałʼ. Zob. Būga, RR II, 

67, LEW 1162, ALEW 1148. Ten drw. od ūmùs pokazuje pierwiastek na SZ ŭm-, 

pochodzącym z neoapofonii SP ū ⇒ SZ ŭ. Paralele: bū́ti ⇒ bùtas; trū́kti ⇒ trùkdyti i drū̃čkis 

obok drùčkis. — Drw. ùmaru adv. ʽwspólnymi siłami, razem, hurmem; bardzo szybko, 

nagleʼ, ⇒ umarùs ʽprędki, mocny, energiczny, łapczywy, żarłoczny; popędliwy, 

zapalczywyʼ, umarnùs ʽprędki, mocny, energicznyʼ; vb. denom. ùmarauti ʽszaleć – o 

wichurze, burzyʼ. Z innym sufiksem: ùmata w zwrocie viena ùmata ʽw dużej grupie, tłumnie, 

kupą, hurmemʼ. 
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 ū́mas I 1 p.a. gw. 1. ʽprzykra, odrażająca woń, smródʼ (Negeru ū́mu atsiduoda viralas, 

mėsa ʽNieprzyjemnie pachnie zupa, mięsoʼ), 2. ʽsmak, charakterystyczny smak, aromatʼ 

(Alus jau įgavęs savo ū́mą ʽPiwo już nabrało swego smakuʼ), 3. ʽkłąb dymu, pary, tumanʼ. 

Niezbyt jasne. Zdaniem Būgi, RR II, 321 stoi w związku z adi. ū́mas ʽsurowy, niegotowanyʼ 

(zob. ūmùs II). Podobnie LEW 1162. 

 ū́mas II 1 p.a. przest. ʽdawna miara objętości płynu a. zbożaʼ, por. Karalius tiems lauke 

buvo pastatydinęs didelę bačką pyvo ir ūmą brangvyno ʽKról wystawił im na dwór wielką 

beczkę piwa i «ūmas» wódkiʼ — zapoż. z prus.-niem. ōm (Čepienė 181), por. nwn. Ohm m. 

ʽdawna miara objętości płynu wynosząca 130-160 lʼ. 

 ū̃mas 2 p.a. stlit., gw. 1. ʽumysł, rozumʼ, 2. ʽcharakter ludzkiʼ, 3. DP ʽmyśl, dumaʼ 

(Mylėsi Viešpatį Dievą tavo... ižg visų sylų tavų, ir ižg viso hūmo tavo DP 3225 ʽBędziesz 

miłował Pana Boga twego... ze wszystkich sił twoich, i ze wszystkiej myśli twojejʼ), 4. pl. 

ū̃mai ʽzmysłyʼ (Žmogus penkis ūmùs tur ʽCzłowiek ma pięć zmysłówʼ) — zapoż. ze stbłr. 

umъ, por. błr. um, -á ʽrozum, zdolność myślenia, rozumieniaʼ (SLA 228, LEW 1162, ALEW 

1148). Stąd też łot. uôma ʽrozum; zmysł; rozsądek; usposobienie; nastrójʼ (zdaniem ME IV, 

419 ze strus. umŭ). — Vb. denom. ūmavóti ʽprzekonać, uspokoić; poradzićʼ, suūmavóti 

ʽobmyślić; policzyć, wyliczyćʼ. 

 ūmėdė ̃3 p.a. 1. bot. ʽsurojadka, grzyb jadalny Russulaʼ, 2. bot. ʽmleczaj, Lactariusʼ. SD 

«bedłka» — złożenie członów ūm- jak w ū́mas ʽzielony, surowy, niegotowanyʼ (zob. ūmùs 

II) oraz ėd- jak w ė́sti ʽjeść, żrećʼ. War. ūmedė,̃ ū̃mėdė, ūmėdìs, też z samogłoskami krótkimi: 

umėdė ̃ (por. ùmaras ob. ūmùs), ūmedė,̃ ūmedis i nawet umedìs. Por. ros. syrojéžka 

ʽsurojadkaʼ, z I członem do syrój ʽwilgotny; surowy, niegotowanyʼ i II członem do jestь 

ʽjeść, jadaćʼ. 

 umìsniai, umisniaĩ gw. adv. ʽumyślnie, rozmyślnie, nieprzypadkowoʼ — zapoż. z błr. 

gw. umýsnja ts. (PZB 5, 209), z dodaniem lit. formantu -ai.  

 ūmùs I, -ì 3 p.a. 1. ʽnagły, raptowny, prędki, porywczy, gwałtowny, impulsywny, 

wybuchowyʼ, 2. energiczny, szybki w robocieʼ, 3. ʽnawalny (o deszczu)ʼ, 4. ʽo koniu: 

narowistyʼ (Ūmì arkliaĩ). War. ū́mus, ū́mas, ū̃mas. SD: ūmas «nagły», ūmas tikėjimas 

«lekkowierność» [ʽłatwowiernośćʼ], cps. ūmatikis «lekkowierny» [ʽłatwowierny, naiwnyʼ, 

SPXVI], syn. graitatikis (por. tikė́ti). Można tu widzieć refleks adi. vb. ū́ma- < pie. *h1uh2-

mó-. Budowa słowotwórcza jak w dū́mai ʽdymʼ (zob.). W kwestii pierwiastka por. vójęs, 

votìs. Porównywalnym przymiotnikiem jest tu wed. ūná- ʽniedostateczny, niepełny, wadliwy, 

za małyʼ < pie. *h1uh2-nó-. Pierwiastek ukazuje się w obu wypadkach na SZ typu saṃpras. 

do *h1u̯eh2- ʽporzucić, pozostawić, przestać, zaniechaćʼ, por. łac. vānus ʽpróżny, czczy, 

daremnyʼ, vāstus ʽpusty, opuszczonyʼ (LIV
2 254). Całkiem inaczej LEW 6: do áudra 

ʽwichuraʼ; LEW na s. 1162 nie odróżnia ūmùs I od ūmùs II, ani od ū́mas I. — Drw. ū́mas a. 

ū̃mas ʽgwałtowność, prędkość, porywczość, gorączkowanie sięʼ, ūmìnis ʽnagły, gwałtowny; 

wartki, rwący (o strumieniu)ʼ, ū́mastis a. ū́mastė ʽgwałtowność, porywczośćʼ. — Adv. ūmaĩ 

ʽraptem, nagle, gwałtownieʼ, DP ʽwnet, prędko, z prędka, skoro, nagle, natychmiastʼ, ūmaĩs 

a. ū́mais ʽraptem, nagle; czasami, od czasu do czasuʼ, ūmù ʽnagle, niespodziewanieʼ, ūmų̃jų 

ts. (Ūmų̃jų ažgriuvo sviečiai ʽNiespodziewanie zwalili się gościeʼ). Por. łot. ũmakãm adv. 

ʽsilnie, mocno, gwałtem, w wielkiej liczbie; w pośpiechu; z pełną gębąʼ (war. aũmakãm 

ʽsilnie, gwałtownieʼ). Vb. denom. ū́mauti ʽrobić coś w pośpiechu, gorączkować sięʼ (Nėra 

čia ko ū́mauti ʽNie ma się co gorączkowaćʼ), ūmė́ti, -ja, -jo ʽstawać się gwałtownym, nasilać 

się, zaostrzać się (o chorobie)ʼ, ū́minti ʽponaglać, popędzaćʼ (war. ū́myti), ū́mintis ʽdziałać 

energicznie, spieszyć się, gorączkować sięʼ, užsiū́myti ʽrozsierdzić się, rozgniewać sięʼ (syn. 

užsiugnýti), ūmstytis BRB ʽokazywać gniew, złość; mścić sięʼ, ū́mti: suū́mti gw. ʽzłajać 
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kogoʼ. — Neoapofonia SP ūm- ⇒ SZ ŭm-: ùmaras (zob.).  

 ūmùs II, -ì 3 p.a. gw. 1. ʽzielony, surowyʼ, 2. ʽwilgotny; niewysuszony w suszarni – o 

zbożu, lnieʼ, 3. ʽświeży – o mięsie z niedawnego ubojuʼ. Zdaniem NIL 715 starszy war. 

ū́mas, -à 3 p.a. wskazuje na praformę *uh1-mo-, urobioną od pwk. pie. *u̯eh1-. Jest on 

zaświadczony w derywatach o takich znaczeniach, jak ʽwoda, wilgoć, deszcz, mokradło, 

sadzawkaʼ. Główne miejsce przypada tu neutrum pie. *u̯eh1-r-, *uh1-r- ʽwodaʼ, które 

rekonstruuje się na podstawie wed. vā́r- n. ʽwodaʼ, aw. vār-a- m. ʽdeszczʼ, luw.-klin. wār-sa 

ʽwodaʼ, stang. wær ʽmorzeʼ (*u̯ēr-o-), stnord. úr ʽwilgoć, drobny deszczʼ (*ūr-o-). — Gdy 

chodzi o bałtycki, to formacja z sufiksalnym -r- ukazuje się jedynie w hapaksie stpr. wurs EV 

ʽsadzawka, Tych [Teich]ʼ, to z pb. *ūras, z protetycznym v- jak np. w stpr. wundan EV 

ʽwodaʼ obok unds Ench., łot. ûdens ts. Wraz z NIL 715n. porzucamy porównanie stpr. wurs z 

lit. jū́ra i jáura (zob. np. Petit 2004, 53n., z liter.). — Formacja rekonstruowana z suf. *-mo-, 

pie. *uh1-mo-, ma mocne oparcie w materiale łacińskim, por. ūmor, -ōris m. ʽwilgoć, ciecz, 

płyn, sok; woda; łzyʼ wraz z drw. ūmeō, -ēre ʽbyć mokrym, wilgotniećʼ, ūmens ʽmokry, 

wilgotnyʼ, ūmectus ts., ūmidus ts. Budowę ū́mas można porównać do dū́mai ʽdymʼ (zob.). 

Znacz. etym. ʽmokry, wilgotnyʼ, skąd z jednej strony ʽsurowyʼ, z drugiej strony ʽświeży, tj. 

taki, co nie pozbył się jeszcze wilgociʼ. — Drw. ūmėdė ̃ (zob.), ū́meniai m.pl. 1. ʽresztki 

mięsa na zdartej ze zwierzęcia skórzeʼ, 2. ʽresztki kory na ściętym drzewieʼ, ūmíena 1 p.a. 

lub ūmienà 3 p.a. ʽświeże mięsoʼ (syn. šviežíena, šviežienà). 

 um̃zti, umzdžiù, umzdžiaũ ʽbrzmieć (o dzwonie, gongu), dźwięczeć; o owadzie: 

brzęczeć; o człowieku: mruczeć pod nosem, mamrotaćʼ. Dźwiękonaśladowcze (por. uñgzti, 

uñkšti, ū̃žti). — Drw. umzdẽlė ʽfujarka (pastucha)ʼ, syn. vam̃zdis (zob.). 

 ùnaras 3 p.a. gw. 1. ʽhonor, przesadne poczucie własnej godności, dumy; ambicjaʼ, 2. 

ʽokazałość, wystawność, przepychʼ — zapoż. z błr. hónar, -u, por. stbłr. gonorъ, ros. przest. 

gónor (⇐ pol. honor, -u ⇐ łac. honor, -ōris). War.: ònaras, õnaras, ùnoras. Zanik h- jak np. 

w ùrmam. Osobno zob. võnaras. — Adi. unarãvas, onarãvas ʽambitny; dumny, wynoszący 

się nad innych, pysznyʼ ⇐ błr. hanaróvy (pol. honorowy); onarìstas, unarìstas ts. ⇐ błr. 

hanarýsty; onarìngas a. unorìngas ts. Vb. denom. onarùitis ʽwynosić się, być zarozumiałym, 

pysznić sięʼ (war. vonarùitis). 

 ùncvotas 1 p.a. gw. ʽłobuz, nicpoń, szelmaʼ — zapoż. z pol. huncwot (⇐ nwn. 

Hundsfott m. ʽłotr, łajdakʼ; znacz. etym. ʽFotze der Hündin, sucza waginaʼ, por. śrwn. vut 

ʽwaginaʼ), zob. LEW 1163, Kluge-Seebold 228, 321, POLŽ 176. Łot. ùncùots, unsvats, 

uncvads ⇐ dn. hunnsfott. Lepiej zintegrowane warianty pokazują s(v) na miejscu ts(v): 

ùnsvotas, uñsvotas, unsvõtas; ze zmienionym nagłosen: iñsvotas ZTŽ. — Użycia przenośne: 

1. ʽwążʼ (Unsvoto nebijok, anas nekanda ʽWęża nie bój się, on nie kąsaʼ), 2. ʽpewna choroba 

cielątʼ (Gal jau ùnsvotas šitam telioku įsimetė, kad teip šoka ʽChyba ten cielak już zapadł na 

«unsvota», skoro tak skaczeʼ). 

 undìnė 2 p.a. ʽw wierzeniach ludu: rusałka, nimfa wodnaʼ (Kur upelė ar ežerėlis, ten, 

žiūrėk, pakraščiais undinės vakarais maudosi) — denominatywny drw. na -in- od nazwy 

ʽwodyʼ w wersji żmudzkiej północno-zachodniej: unduõ. Formę tę, bliską stpr. unds ENCH, 

obl.sg. undan ʽWasserʼ i łot. ûdens ʽwodaʼ, Būga (RR II, 663) uważał za kuronizm. 

Odpowiednik liter. vandẽnė ⇐ vanduõ. — Osnowa und- powraca w kilku gwarowych 

terminach botanicznych, por. unda b.z.a. ʽosoka aloesowata, Stratiotesʼ, undõkė ʽjezierza, 

Najasʼ, undūnė b.z.a. ʽzdrojek błyszczący, Montiaʼ, cps. undgrakšta b.z.a. ʽżabiściek 

pływający, Hydrocharisʼ (por. grakštùs), undlelijà ʽlilia wodna, Nymphaceaʼ (war. vandeñs 

lelijà, zob. lelijà), undpapartis b.z.a. ʽdługosz królewski, Osmundaʼ (por. papart̃is). 

 ungurai, -ų m.pl. stlit. ʽWęgrzyʼ. Rekonstrukcja formy nom.pl. opiera się na 
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zaświadczonych w DP formach gen.pl. Ungúrų, Unguru i loc.pl. Unguruosę. Mamy tu 

osnowę ungur-a-, która oddaje cerk.-rus. ǫgr-, jednakże nie wprost (†ungr-), lecz ze wstawną 

samogłoską u: ungur-. Ta ostatnia jest chyba objawem substytucji sufiksalnej (por. lit. -ur-). 

Formy dawne: cerk. ǫgrinŭ, pl. ǫgre ʽWęgier, Węgrzyʼ, strus. ugrinŭ, pl. ugre (śrgr. Οὖγροι), 

nie pokazują samogłoski w pozycji przed r. Wyrównanie pierwotnego refleksu †ungr- do 

formy śrłac. Ungurus (por. LEW 1163) jest raczej mało prawdopodobne. NB. Būga, RR I, 

340; III, 757 przyjmował zapożyczenie ze strus. *ǫgъrinъ (za nim powtórzył to REW III, 

172). Trzeba jednak zauważyć, że brzmienie *ǫgъrinъ nie ma oparcia źródłowego, por. strus. 

ugrinъ, pl. ugre; serb.-cs. ǫgrinъ, pl. ǫgre. Osobno zob. veñgrai. 

 ungurỹs, -io 3 p.a., uñguris 1 p.a. 1. ʽwęgorz rzeczny, Anguilla anguillaʼ, 2. ʽwęgorz 

morski, Conger congerʼ. War.: ungarỹs, ungerỹs a. uñgeris 1 p.a. Takie stosunki 

derywacyjne jak słow. *ǫgorĭ ʽwęgorzʼ ⇐ *ǫžĭ ʽwążʼ albo łac. anguilla ʽwęgorzʼ ⇐ anguis 

ʽwążʼ zalecają powiązanie ungurỹs z wyrazem angìs ʽwążʼ (zob.). Różnicę wokalizmu w 

pwk. ung- : ang- można zinterpretować jako apofonię, z jednej strony SZ pie. *h2ṇgu̯h- (por. 

stwn. unc ʽwążʼ s.v. angìs), z drugiej strony SE pie. *h2engu̯h- lub SO *h2ongu̯h- (por. stwn. 

angar ʽcorn wormʼ, Orel 19). Por. jeszcze oboczność añginas : uñginas ʽwielki wążʼ. 

Osnową ungurỹs, drw. na *-ii̯a-, była formacja *ung-ur- o przypuszczalnym znacz. ʽistota 

podobna do wężaʼ. Jej apofonicznym alternantem na SP jest stpr. angurgis EV ʽwęgorz, Oel 

[Aal]ʼ, czyt. [anguris], rekonstrukcja *h2engu̯h-ṛ-i̯o-. Nieco inaczej PKEŽ I, 79n.: lekcja 

[angur̓ as]. Por. zapoż. bałtyckie w fiń. ankerias ʽwęgorzʼ, est. angerjas, liwij. aŋgərz ts. 

(por. sufiks w lit. gw. uñgeris). Pwk. w SP *ang- pokazują też łotewskie świadectwa 

onomastyczne: n.rz. Uogre (uo < *an), kurońska n.jez. i n.rz. Angure a. Angura, war. 

Eñgure, n.m. Cērs-angure (Būga, RR II, 510). Zob. też LEW 1163, ALEW 1149. NB. 

Kroonen 28 wywodzi bałtycki suf. -ur- z sekwencji *-ṛC- w praformie *h2(e)ngu̯h-ṛ-i̯o-). 

Odpowiedni sufiks na SP *-ro- widzi on w stwn. angar m. ʽcorn weevilʼ, nwn. Engerling m. 

ʽpędrakʼ, < pgerm. *angra- < pie. *h2engu̯h-ro-. — Gdy chodzi o prasłowiański odpowiednik 

*ǫgorĭ m. ʽwęgorzʼ (ros. úgorь, ugrjá, ukr. vuhór, vuhrá, sch. ȕgor, ȕgora, czes. uhoř, uhoře, 

pol. węgorz, -a), to jest on dwuznaczny z tego powodu, że ǫ- może być kontynuantem tak 

*anC, jak i *unC (ie. *ang- : *ṇg-). Dwie bałto-słowiańskie praformy stoją więc do wyboru: 

*angar- i *ungar- (BSW 8 optował za formacją na SP o). Można tu jeszcze przypomnieć 

pogląd Būgi (RR II, 509), który wywodził lit. ung- z *ang- drogą antycypacyjnej asymilacji. 

Niedawno przychylił się do tego PKEŽ I, 79: asymilacja na odległość *an-u > un-u. — 

Twierdzenie Derksena 2008, 386, jakoby ungur- było gwarowym, wschodnio-litewskim 

traktowaniem pralitewskiego *angur-, jest bezpodstawne; alternant *angur- w ogóle nie 

pojawia się na obszarze Litwy. — Nazw. Unguráitis, Uñgulaitis; Ungeris. N.rz. Ungurỹs 2x, 

n.jez. Ungurỹs, Unguráitis, Ungurìnis. N.m. Unguriaĩ 2x, Ungurìnė, Ungurỹnė, Ungurìškė, 

Ungurìškės, Paunguriaĩ. — Stpr. n.rz. Angrapia, później nwn. Angerapp (złożenie z II 

członem ape EV ʽVlys, potok, rzeczkaʼ, zob. AON 195). Oboczne nazwy Wangrapia, 

Wengrapia mają nagłos W- wzorowany na odpowiedniku polskim Węgorapa (por. pol. 

węgorz ʽAalʼ, gdzie w- jest spółgłoską protetyczną). — Przekształcenie ungurỹs na skutek 

adideacji do czas. vingiúoti ʽwić się, zwijać sięʼ widać w war. vingurỹs 3 p.a., viñguris 1 p.a. 

(por. LEW 1163; brak u Kabašinskaitė 1998). Por. vingìlis ʽpiskorzʼ. Wtórny wokalizm ing- 

pokazuje wsch.-lit. ingurỹs ʽwęgorzʼ (zob. Būga, RR II, 509n.). 

 uñkšti, unkščiù, unkščiaũ 1. ʽskomleć, kwilić, piszczećʼ, SD unkščiu «skomlę, skomli 

pies» (syn. skaliju), 2. ʽo chorym: jęczeć; chrapliwie oddychać, rzęzićʼ, 3. ʽgderać, zrzędzićʼ, 

4. ʽzacinać się, jąkać sięʼ, 5. ʽnucićʼ. Obecność obocznego pdg. ùngti, ùngstu, ùngau 

ʽskomlećʼ nasuwa przypuszczenie, że prs. unkščiù utworzono od neopwk. ungst-, 

wyodrębnionego z prs. ùngstu. Pwk. ung- stanowi obocznik do ing- w formie st. zanikowego 

do eng-, zob. ìngti, éngti. — Drw. ùngstyti ʽkwilić, skomlećʼ. Dwuznaczna jest osnowa 
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unkšč̓ - w ùnksčioti a. ùnkščioti ʽskomleć; jęczeć; biadolić; mówić niewyraźnieʼ (war. 

ungsčioti BRB ʽjęczećʼ). Może ona pochodzić od prt. unksčiaũ albo też ùngsčiau (⇐ 

ùngstyti). — Nomen: ùnginas ʽwielki leńʼ należy do garstki augmentatiwów na -inas, por. 

dilb̃inas, milž̃inas i añginas (GJL II, § 318). Zob. też ìngas, ìngis s.v. ìngti. 

 uñkulis, -io 1 p.a. gw. ʽwuj, stryj; mąż ciotki a. stryjenkiʼ — zapoż. z prus.-niem. unkel 

(Čepienė 162), por. nwn. Onkel m. 

 unrẽkui wsch.-lit. ptk. ʽtam otoʼ, np. Unrẽkui jaũ dalg̃į kliúoksi ʽTam oto kosę klepieʼ 

(Otrębski 1934, 420n.). Segment un- może być wsch.-lit. kontynuacją lit. *an, to z apokopy 

anà ʽotoʼ (por. LEW 1164). Dołączony do tego segment -rekui może pochodzić z ptk. varẽkui 

ʽtu otoʼ, por. jej użycie w tym samym dialekcie Twerecza: Varẽkui tãvo kepùrė ʽTu oto twoja 

czapkaʼ (Otrębski, l.c.). Inna interpretacja w LEW, l.c.: segment -re ma przypominać ptk. aurè 

i auriaĩ. Zob. jeszcze varẽkur. 

 unū̃kas 2 p.a. stlit., gw. ʽwnukʼ (Keturi unū̃kai, sūnus ir martelė LZŽ ʽCztery wnuki, 

syn i synowaʼ. Itai jau mani unūkáičiai LZŽ ʽTo są już moje wnuczętaʼ) — zapoż. ze stbłr. 

unukъ, ŭnukъ, por. błr. ŭnúk, -a (Būga, RR I, 271, SLA 228, ALEW 1150). Fem. unūka BRB 

ʽwnuczkaʼ. Zob. też anū̃kas i vnūkas. 

 úodas 3 p.a., pl. uodaĩ, -ų̃ ʽkomar, Culex, Culex pipiens, Tipula paludosa, Cecidmyia 

tritici, Anopheles maculipennisʼ (Varmai – didiejai, uodai – padidoki, kuĩsiai – maželiučiai). 

SD uodas «komor». War. gw. búodas, vúodas. Odpowiednik łot. uôds, pl. uodi ʽkomarʼ (war. 

f. uode, uoda). Wyraz o dwuznacznej formie. W grę wchodzą dwa tłumaczenia, jedno 

intrabałtyckie, drugie porównawcze. Po pierwsze może to być sb. postvb. *uod-a- od 

zanikłego *uodyti ʽkąsaćʼ; było to iterativum *ōd-ī- od pwk. *ēd- jak w ė́du, ė́sti ʽjeść, żrećʼ; 

paralele: slúogas ⇐ *sluogyti (iter. do slė́gti), por. łot. sluôgs ⇐ sluôdzît; plúoštas ⇐ 

*plúošyti (iter. do plė́šti). Po drugie może to być prymarne nomen pb. *ōd-a-s, utworzone z 

udziałem apofonicznego st. o od pwk. *ēd- ʽjeść, żrećʼ (BSW 66), por. lit. ė́du, ė́sti, scs. jamĭ, 

jasti, ⇐ pie. *h1ed- ʽbeißen, essenʼ (por. LIV
2 230). Znacz. etym. nomen agentis ʽten, co 

kąsa, kąsającyʼ. Zob. też ME IV, 413 i LEW 1164 (gdzie wspomniano o próbach powiązania 

úodas z jednej strony ze cs. ovadŭ ʽowadʼ, z drugiej strony z lit. adýti, ãdata). Jeszcze 

inaczej Petit 2004, 153, 94, przyp. 150: pierwotnie II człon złożenia, *ōdas ⇐ pie. *h1odós-; 

długość samogłoski objaśnia się działaniem tzw. prawa Wintera (zob. też ALEW 1150n.). Na 

to samo prawo powołuje się rekonstrukcja úodas < pie. *h3od-o- u Beekesa 2010, 1049 

(autor zakłada oboczny pwk. *h3ed- ʽkąsaćʼ, wywodząc odeń również gr. ὀδών ʽząbʼ < pie. 

*h3d-ont- ʽkąsającyʼ). — Drw. uodýnas ʽmiejsce, gdzie dużo komarówʼ, vb. denom. uodinė́ti 

ʽtępić komaryʼ. — Nazw. Uõdas, Uodãvičius. N.rz. Úodupis. N.m. Uodỹnė 2x, Uõdiškis. 

 uodegà 3 p.a., acc.sg. úodegą 1. ʽogon zwierząt i ptaków; ogon ryby a. płazaʼ, 2. 

ʽkorzeń roślinyʼ, 3. ʽzwężające się pasmo pola, łąki, lasuʼ, 4. ʽtyłek, dupaʼ, 5. przen. 

ʽodstająca, wystająca część przedmiotuʼ, 6. ʽpozostałość, resztkaʼ. War. z protezą v-: 

vuodegà oraz *vuodžiaga: vuodžiagẽlė ʽogonekʼ — prawdopodobnie drw. z suf. -eg- od 

úodas ʽkomarʼ (por. biznà ʽogonʼ ⇐ bìzas ʽgiezʼ). Znacz. etym. ʽto, czym zwierzę ogania się, 

opędza się od gzów, komarów itp.ʼ (por. Vaillant, Revue des études slaves 21, 161, ALEW 

1151). Por. budowę mẽdega ⇐ med- (s.v. mẽdžias). W kwestii semazjologii por. 1° pol. ogon 

⇐ *ogŭnati sę, por. pol. oganiać się ʽopędzać się, np. od owadówʼ (Boryś 383n.), 2° scs. 

opašĭ ʽogonʼ ⇐ opaxati, 3° cs. ošibĭ ʽogonʼ ⇐ ošibati (zob. ESJS 994, s.v. trъtь). Inne 

etymologizacje referują LEW 1164 i NIL 207, przyp. 1. — Drw. pauodegỹs 1. ʽmiejsce pod 

ogonem zwierzęcia a. ptakaʼ, 2. ʽpodogonie, rzemień w uprzęży końskiej idący od pasa do 

ogonaʼ (war. pauodegõnė ma zakończenie -onė, naśladujące -onie w odpowiedniku pol. 

podogonie), pauodegiai m.pl. SD «nabiodrki końskie» [ʽboczne rzemienie zaprzęgu 



2014 

na prawach rękopisu 

końskiegoʼ, SPXVI], uodegìnė ʽogonkowe, datek dawany przy sprzedaży krowy temu, który 

ją pasł lub na targ przypędził; wynagrodzenie dla naganiaczy zwierzynyʼ, uodegótas 

ʽogoniasty, z ogonemʼ, cps. šunuodẽgis ʽpochlebca, lizusʼ (dosł. ʽpsi ogonʼ, por. šuõ), ⇒ 

decompositum uodẽgis ʽpochlebcaʼ. — Niewyjaśniony pozostaje stosunek form uodegà 

ʽogonʼ i vedegà ʽnarzędzie do żłobieniaʼ (zob.). 

 úoga 1 p.a., zwykle pl. úogos, -ų ʽjagody, owoce wielu roślin, np. czarnej jagody, 

borówki/brusznicy, żurawiny, maliny, porzeczki, agrestu, winorośli, wiśni, jodłyʼ. SD: uogos 

erškėčio «jeżyny owoc», avietės, uogos «maliny, malinowe iagody», uogos maknotos viršuj 

«kosmatki, truskawki», uogos vyno, bitinės «muszkatele, iagody», uoga vyno džiovinta 

«rozynka», šliauždamas renku uogas «ciułam». War. gw. vúoga, m.in. SD «jagoda», też 

úogė, m. úogas. Sporne. Wraz z łot. uôga ʽjagodaʼ ma kontynuować pbsł. *ōgā- < pie. *ōg-ā-

, por. IEW 773, gdzie powiązanie z pie. pwk. *ōg-/*əg- ʽrosnąćʼ. Odpowiednik psł. *aga 

(*jaga) ⇒ drw. *ag-oda (*jagoda)689, por. scs. agoda ʽκαρπός, owoc drzewaʼ, ros. jágoda 

ʽczarna jagodaʼ (gw. ʽpoziomka, borówkaʼ), pol. jagoda ʽrodzaj owocuʼ, m.in. ʽborówka 

czernica, czarna jagodaʼ, czes. jahoda ʽpoziomka, jagodaʼ. Do tego złożenie cs. vin-jaga 

ʽβότρυς, kiść winogron, winne gronoʼ, sch. vìnjaga ʽdzikie wino; powojnikʼ, słń. vinjága 

ʽdzika winoroślʼ. Dalsze związki nierozpoznane, zob. LEW 1165. Wraz z ALEW 1152 można 

zaryzykować hipotezę, że uog- jest alternantem apofonicznym do aug- jak w áugti ʽrosnąćʼ 

(pie. *h2eug-). Przykłady neoapofonii au ⇒ uo zebrano s.v. duobė.̃ Przy takim ujęciu odpada 

możliwość identyfikacji úoga z psł. *aga. — IEW 773 łączył úoga z goc. akran n. ʽowocʼ, 

stisl. akarn n. ʽżołądźʼ, < pgerm. *akrana- < pie. *h2og-r-. Kroonen 2013 18 wywodzi úoga z 

pie. *h2og-eh2-, lecz nie tłumaczy, jak można by przejść od *h2o- do lit. uo-. Matasović 28 

odtwarza pie. *h2eg- ʽowoc, jagodaʼ i tłumaczy bsł. refleksy tzw. prawem Wintera. — 

Nawiązanie do łac. ūva, -ae f. ʽjagodaʼ (*ūgu̯ā, rzekomo w apofonii do pie. *ōgu̯ā), wskazane 

m.in. w BSW 202, zostało zakwestionowane przez WH II, 849. Obecnie de Vaan 648 

wywodzi ūva z pie. *h1oi̯H-u̯eh2-, co jego zdaniem ma stać w alternacji apofonicznej z lit. 

ievà ʽczeremchaʼ < pie. *h1ei̯H-u̯eh2-. — Drw. uogiẽnė a. uogaĩnė ʽkonfitura; zupa z jagódʼ 

(też úogos ts.), uogienójas ʽkrzewinka jagodowa, łodyga pokryta jagodamiʼ (war. uogíenas, 

uogójas), uogýnas ʽmiejsce, gdzie rosną jagodyʼ. — Cps. gérvuogė ob. gérviauogė bot. 

ʽjeżyna, ostrężyna, Rubus caesiusʼ (por. gérvė), kãdaguogė ʽjagoda jałowcaʼ (por. kadagỹs), 

kãtuogė bot. ʽmalina, Rubus saxatilisʼ (por. katė)̃, vỹnuogė (zob.), žẽmuogė bot. ʽpoziomka, 

Fragariaʼ, war. žémuogė, žemuogė,̃ žẽma.uogė, žema.vúogė (por. žẽmas, žẽmė), žvìrblia.uogės 

f.pl. ʽporzeczkiʼ (por. žvìrblis). — Vb. denom. uogáuti ʽzbierać jagodyʼ (Pìlną pintinėl̃ę 

prisiuogavaũ ʽPełny koszyczek jagód sobie nazbierałamʼ). — Nazw. Úoga, Uogẽla, Uõgius. 

N.m. Uogìniai 2x, Uogintaĩ, Úogbalė (por. balà), Uogšilỹs (por. šìlas). 

 uõgis, -io 2 p.a., úogis, -io 1 p.a. gw. 1. ʽjednoroczny pęd roślinny, latoroślʼ, 2. 

ʽpowiększenie, wzrostʼ, 3. ʽodcinek słomy zawarty między dwoma kolankamiʼ, 4. bot. 

ʽjałowiec, Juniperus communisʼ — formacja z suf. -i̯a- i neoapofonią aug- ⇒ uog-, zob. 

áugti. Zob. NIL 331, przyp. 28 i ALEW 1152690. — Z innymi sufiksami: uõglis ʽroślina; pęd, 

latoroślʼ, m.in. BRB (por. auglỹs, ū̃glius), uõglius LEX ʽroślinaʼ. 

 úoksas 1, 3 p.a., uõksas 2 p.a. 1. ʽdziupla, wypróchniały otwór w pniu drzewaʼ, 2. 

ʽnisza wycięta w pniu wielkiego starego drzewa (dla celów kultu pogańskiego)ʼ, 3. gw. 

ʽbarćʼ, 4. gw. ʽbudka dla ptakówʼ, 5. przen. ʽgniazdo zamka w karabinieʼ. War. úoksa, 

úoksva (por. riẽsvas, sū̃rsvas, vapsvà), m. úoksvas ʽdziuplaʼ. Pl.t. úoksai, -ų ʽzwiady wśród 

 
689 Por. rzadki suf. -oda w wyrazach psł. *elboda ʽchwast Chenopodiumʼ (ros. lebedá, pol. lebioda) i *svoboda 

ʽwolność, niepodległośćʼ (ros. svobóda, pol. swoboda ob. stpol. świeboda), zob. Boryś 203, 589. 
690 Por. jeszcze Stang 1966, 77: «Jedenfalls hat sich aber uo über seine etymologischen Grenzen verbreitet. Eine 

Form, wie uogis (Wachstum) zu áugti kann kein altes *ōu enthalten».  
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pszczół; pszczoły, które w czasie wyrojenia lecą szukać nowego siedliskaʼ (syn. íeškonės). 

Odpowiedniki łot. uõksts, ùoksts2 ʽtyłek, zagłębienie między pośladkami, odbytʼ (co do 

znaczenia por. pol. dupa ʽpośladki, tyłek, anusʼ wobec czes. doupa ʽzagłębienie, jama, dółʼ, 

Boryś 132), uoksta ʽotwór wybity w pniu przez dzięciołaʼ, uoksts ʽpszczoła zwiadowczyni; 

siedlisko znalezione dla rojuʼ (inaczej ME IV, 415: do czas. uokstît ʽwietrzyć, węszyćʼ). 

Brzmienie úoksas wynikło prawdopodobnie ze zmiany *uosas przez insercję k w pozycji 

przed s. Paralele: ãtdūksis < ãtdūsis; áuksas < *ausas; dekselis : dẽselė. Analiza *úos-as < 

plit. *ṓs-a-, gdzie osnowa może kontynuować temat rzeczownika pie. *h3óh1-s- ʽustaʼ (dalsze 

szczegóły s.v. úostas). Znacz. etym. ʽotwór w pniu przypominający otwarte ustaʼ. — Vb. 

denom. úoksauti ʽszukać dziupli dla młodego roju (o pszczołach zwiadowczyniach, o 

trutniach)ʼ, apuoksáuti ʽdokładnie obejrzećʼ. Problematyczny jest segment -v- w war. 

úosvauti ʽszukać miejsca dla rojuʼ (Bitys úosvau[ja], tranau[ja]). Czy chodzi tu o iteratyw 

od neoosn. uosv-, wyabstrahowanej z *uosvoti < *uos-uoti? Por. vo z uo w nakvóti < 

*naktvoti < *nakt-uoti oraz eikvóti < *eik-uoti. — N.m. Úoksai 2x, Uoksaĩ. — N.rz. Vaksùpė 

(war. Vaksùpis, Vãksupis), ze zmiany *Uoks-upė (por. svadìnti < *suodinti s.v. sodìnti). 

 uolà 4 p.a., úola 1 p.a. 1. ʽskała, głazʼ (Plikos, stačios uõlos ʽSzare, strome skałyʼ. Uolų̃ 

skeveldros ʽOdłamki skałʼ), 2. gw. ʽosełka do kosy, siekieryʼ. SD uola 1. «skała; opoka», 2. 

«gruba, doł, loch». War. úola 1 p.a., uolė ̃ 4 p.a. Odpowiednik łot. uõla ʽmały okrągły 

kamień; żwirʼ, pl. uoļi ʽwielkie kamienieʼ (⇒ uõlaîne ʽwyścielone żwirem łożysko rzeki; 

grunt żwirowatyʼ). Bez dobrej etymologii. Łączeniu z czas. vélti ʽkudłać, zbijać, folowaćʼ 

(zob. LEW 1166n., ALEW 1152) sprzeciwiają się względy apofoniczne; reflex uol- zakłada 

raczej pb. *ōl- niż pb. *u̯ōl-. Nie wiadomo, z czego wynika podobieństwo form lit.-łot. uola i 

fiń. ola ʽkrzemieńʼ. — Drw. uolíena ʽskorupa ziemskaʼ, uolìngas ʽskalistyʼ (SD «opoczysty, 

petrosus, petricosus»), uolìnis ʽskalnyʼ (SD «opoczysty»), uolótas ʽskalisty, pełen skał, 

złożony ze skałʼ. Cps. uolalipỹs neol. ʽalpinistaʼ (por. lìpti), uõlaskėlė bot. ʽskalnica, 

Saxifragaʼ (por. skélti). Mało jest nazw miejscowych od uolà, por. Paúolia, Pauõlis 2x. 

Niemało jest za to nazw wodnych, por. n.rz. Uolà, Uõlė, Uolià, Úolainis, Uolintà, n.jez. 

Uolỹs. Ze zmianą Uol- > Ūl-: n.rz. Ūlà (też n.jez.), Ūlỹškas (por. Uos- > Ūs-). Z 

protetycznym v-: n.rz. Vuolastà. 

 úolektis, -ies f. 1 p.a., acc.sg. úolektį, też uolektìs 3 p.a. ʽłokieć jako miara długościʼ. 

War. m. úolektis, -čio 1 p.a. SD: uolaktis «łokieć, miara łokciowa», drw. uolaktinis, vienų 

uolaktį turįs «łokciowy, łokietny», uolakčius «łokietnik, pigmæus» [brak w SPXVI i u 

Lindego] (syn. neužauguo). Odpowiedniki bałtyckie: łot. uôlekts ʽłokiećʼ, stpr. woaltis EV 

ʽmiara łokciowa, Ele [Elle]ʼ. Rekonstrukcja: pb. *ōl-ek-, *ōl-ak-, później sufigowanie *-ti- 

(nieco inaczej BSW 202: pbsł. *ōlekt-, *ōlkt-). Pod względem wokalizmu pierwiastkowego 

wyraz bałtycki przypomina gr. ὠλένη f. ʽłokieć, przedramięʼ (*ōl-en-ā-) i pgerm. *alīnō- f. 

(goc. aleina, stwn. elena, elna), < pie. *Heh3l-en- (zob. Kroonen 22). Łac. ulna f. ʽłokieć, 

ramię; miara łokciowaʼ < *olena może kontynuować pierwiastek na SZ, pie. *Hh3-el-en- 

(por. de Vaan 638). Zob. też LEW 8, ALEW 1153.  

 uolùs, -ì 4 p.a. ʽpilny, staranny; chciwy czego, łasy, łakomy; zapalony do czegoʼ. Pb. 

*ōl-u-. Dalsza analiza niepewna. Wysuwane dawniej zbliżenie z łac. ad-ol-eō ʽspalić, 

przypalićʼ (zob. Būg̅a, RR II, 321), dziś rozumianym jako pie. *h2ol-éi̯e- ⇐ *h2el- ʽżywić, 

karmić, chowaćʼ (por. LIV
2 262), wymaga założenia nomen na st. wzdłużonym jako 

kontynuacji pie. *h2ōl-u-. Pod względem semazjologicznym Būga, l.c. wskazał przekonujące 

porównanie z pol. gorliwy ʽwykazujący dużo zapału, wytrwałości; żarliwy, sumiennyʼ (ros. 

gw. gorlívyj ʽdumny, pyszny, butnyʼ), < psł. *gor(l)jivŭ ʽpalący się, płomiennyʼ, 

deverbativum od *gorěti ʽpalić się płomieniem, płonąćʼ. Zob. też LEW 1167. — Drw. 

uolùmas ʽpilnośćʼ, uolū̃nas ʽktoś bardzo pilnyʼ, uoluõlis ts. 
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 úonioti, úonioju, úoniojau wsch.-lit. ʽo psie: szukać węchem, węszyćʼ (Šuva kiškio 

pėdus uonioja), refl. úoniotis ʽo psach: obwąchiwać sięʼ (Uoniojas kaip šunys), apsiúonioti 

ʽzawrzeć znajomość, zapoznać się (z dziewczętami)ʼ — formalnie odpowiada stbłr. vonjati, 

‑ju 1. ʽpachniećʼ, 2. ʽśmierdziećʼ (por. ros. vonjátь ʽpachniećʼ), ale rozwój znaczeniowy po 

stronie litewskiej wymaga uzasadnienia w przyszłości. Wydaje się, że LEW 1168 niesłusznie 

przyjmował pokrewieństwo úonioti z úodžiu, úosti ʽwąchaćʼ. — War. z nagłosem vo°: 

võniotis, zwykle pasivõnioti ʽobjawiać popęd płciowy, np. o suceʼ (Mano kalė pasivõniojo). 

 úorė 1 p.a., uõrė 2 p.a. ʽdługi, dwukonny wóz drabiniasty z wysokimi bokami do 

wożenia zboża, siana i słomy, furaʼ (Su úore tai lengva šienas vežt: nei byra, nei veržt 

nereikia ʽFurą to siano łatwo się wozi, ani się nie sypie, ani krępować sznurem nie trzebaʼ), 

też pl.t. úorės (Vasarojų, šieną veža su uorėm ʽZboże jare, siano wożą furąʼ) — zapoż. ze 

śrwn. vuore f. ʽfuraʼ, por. nwn. Fuhre ʽprzewóz, ładunek na wozie, wózʼ. Łot. uõre ⇐ śrdn. 

vōre (ME IV, 419); z tegoż źródła lit. przest. vora CGL ʽFuhr, Fuhrwagenʼ (ALEW 1273). 

Zob. też karijõlas. 

 úosis, -io 1 p.a., úosis, -ies m./f. 1 p.a., uosỹs 4 p.a. bot. ʽjesion, Fraxinus excelsiorʼ. SD 

<wuosis> «jeśion» pokazuje protetyczne u̯-. Odpowiedniki bałtyckie: łot. uôsis ts., stpr. 

woasis EV ʽjesion, Escheʼ (z protetycznym *u̯- przed samogłoską *ō lub *ā, zapisaną przy 

użyciu digrafu <oa>, a więc podobnie jak w moazo : lit. móša i soalis : lit. žólės). Temat pb. 

*ōs-i̯o- jest refleksem pie. *Heh3-s-i̯o- (zob. Derksen 2008, 29, de Vaan 435). Słowiański 

odpowiednik pokazuje inny sufiks: psł. *as-en- < *Heh3-s-en- (Kroonen 38), por. ros. jásenь, 

sch. jȁsen, bg. jásen, stczes. jasen, czes. jasan, pol. jesion, pol. gw. jasion (suf. *-en-/*-n-, o 

wartości być może singulatywnej, por. słow. *abol-nĭ wobec lit. obelìs). Zob. też BSW 203, 

LEW 1167. — Od tego odchyla się pod względem apofonicznym łac. ornus, -ī f. ʽjesion 

górskiʼ (z *orinos < *osenos), walij. onn, stir. uinnius ʽjesionʼ < *ŏs-no-, orm. hac̒ i ts., jak 

też stisl. askr, stwn. asc, nwn. Esche f. ʽjesionʼ (pgerm. *aska-, zob. Kroonen 38). Por. 

hipotezę drw. vṛddhi *h2ōs-i̯o- u Tremblay 2005, 127.2. ALEW 1154 postuluje (za 

Schrijverem 1997, 77n.) apofoniczny temat na *-s- o paradygmacie pie. *Héh3os, *Hh3és-. 

— Drw. uosýnas ʽlas jesionowyʼ, uosìnis ʽjesionowyʼ (SD <wosinis, iź wuosio> ts.). — 

N.jez. Úosis, Uosỹs, Uosìjus, Úosintas, n.rz. Uosijà, Uosintà, Uosýtis, Úosupis 6x, Uosùpis. 

Ze zmianą Uos- > Ūs-: n.jez. Ũsiai, Ūsỹs, n.jez. Ũsupis, Ūsupỹs, n. bagna Ūsà (por. Uol- > 

Ūl-). — N.m. Uosà, Uosiaĩ, Uoselỹs, Uosìnė (⇒ Uosinìškis), Úosininkai 4x, Úosupis 2x (⇒ 

Uosupėl̃is), Úosvietis. 

 uõstai, -ų 2 p.a., uostaĩ, -ų̃ 4 p.a. m.pl. żm. 1. ʽwąsy u człowiekaʼ, 2. ʽwąsy zwierzęcia 

(kota, zająca), ryby, owada, tj. wydłużone wyrostki skórne rosnące po obu stronach pyskaʼ 

— rzeczownik postwerbalny na -a- od vb. frq. úostyti ʽwęszyć, poznawać węchemʼ (*uos-

sty- ⇐ uósti, zob.). Paralele z metatonią: klõstai ⇐ klóstyti; mõstas ⇐ móstyti; šluõstė ⇐ 

šlúostyti; pagrėb̃stai ⇐ grė́bstyti. Odpowiednik łot. uoksti m.pl. ʽczułki u owadaʼ (z insercją 

k z *uosti). Całkiem inaczej LEW 1167, gdzie mało przekonująca próba połączenia w jednej 

praformie lit. uõstai z psł. *(v)ǫsŭ. Problem segmentu -t- autor załatwia przy użyciu hipotezy 

ad hoc: «Natürlich ist das t von žem. uõstai sekundärer Zusatz und von russ. poln. usta 

ʽMundʼ oder von lit. úostas [ʽFlußmündung, Hafenʼ] bezogen». Zob. też ū̃sai. — Drw. 

uõstainis ʽwąsaty, np. mężczyznaʼ (też o jęczmieniu, owsie, kartoflu). Cps. kéruostis ʽten, kto 

ma krzaczaste wąsyʼ (por. kẽras), uostãbradis ʽmający wielkie wąsyʼ (U., kurs didelius 

uostus tur JU), vė́žuostis ʽkto ma rzadkie wąsyʼ, dosł. ʽtaki, co ma wąsy jak u rakaʼ, por. 

vėžỹs. Vb. denom. uostė́ti ʽdostawać zarostu, wąsówʼ. 

 úostas 1 p.a., uõstas 2 p.a. 1. ʽprzystań rzeczna a. morska, portʼ, 2. ʽujście rzekiʼ (por. 

Būga, RR II, 362). Odpowiednik łot. uõsta a. uõsts ʽujście; portʼ. Litewsko-łotewski drw. 

*uos-ta- może być w znacz. przenośnym ʽujście rzekiʼ kontynuacją rzeczownika pb. *ōs- 
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ʽustaʼ, to na miejscu pdg. pie. *h1óh3-s-, gen.sg. *h1h3-és-os. Por. łac. ōs, ōris n. ʽusta, gęba, 

paszcza, dziób; otwór, ujście, wejście, gardzielʼ691, het. aiš / išs- n. ʽustaʼ (Kloekhorst 166 

odtwarza dwa pie. paradygmaty, proterodynamiczny: *h1éh3-(o)s-, *h1h3-és-(o)s i 

hysterodynamiczny: *h1éh3-s, *h1h3-s-ós), wed. ā́s- n. ʽustaʼ, āsā́ instr.sg. ʽustamiʼ, też adv. 

ʽprzed obliczem, w obliczu, w widoczny sposóbʼ, cps. anā́s- ʽbez ustʼ, svā́s- ʽz pięknymi 

ustamiʼ, stir. ā ʽustaʼ, stisl. óss m. ʽujście rzekiʼ, stang. ōr ʽpoczątek, pochodzenie; czołoʼ. 

LEW 26n., 1167 nieprzekonująco wiąże úostas z czas. áuščioti ʽmówić głupstwa, paplaćʼ 

(zob.). — N.rz. Uõstas, cps. Uõstupis, n.jez. Ũstas (ū z uo, zob. s.v. úosis), cps. Avinúostas. 

Tu też n.jez. Vastalis b.z.a. z *Uostalis. 

 úosti, úodžiu, úodžiau 1. ʽwąchać, wciągać nosem jakąś wońʼ, 2. ʽrozpoznawać zapach 

węchemʼ (gw. uõsti, uodžiù, uodžiaũ), apúosti ʽobwąchać, rozpoznać węchemʼ, užúosti 

ʽwęchem rozpoznać czyjś zapach, zwietrzyćʼ (Šuo užúodžia, kas čia per žmogus ʽPies 

węchem rozpozna, co to za człowiekʼ), przen. ʽwywąchać, dowiedzieć się, zorientować sięʼ, 

refl. susiúosti ʽzwąchać się, wejść z kim w ścisły kontakt, sprzymierzyć się, spiknąć sięʼ. 

Odpowiednik łot. uôst, uôžu, uôdu. Lit.-łot. uod- jest zbudowane na bałtyckim neopwk. *ōd-, 

który został prawdopodobnie wyodrębniony z osnowy perfecti *Ho-Hd- < pie. *h3e-h3d- 

(pwk. *h3ed- ʽzwietrzyć, zwąchaćʼ, zob. LIV
2 296). Por. pf. gr. hom. ὀδώδει do ὄζω 

ʽpachnieć, wonieć; mieć posmakʼ oraz słow. *badati ʽerforschenʼ jako simplex wtórne, 

wynikłe z resegmentacji vb. cps. *ob-ad-ati ʽobwąchiwaćʼ (por. cs. ob-agn-iti sę ʽurodzić 

jagniętaʼ ⇒ o-bagn-iti sę). Zob. BSW 202, Stang 1942, 119, Stang 1966, 355, LEW 1167n., 

Derksen 2008, 26 (długość *ōd- objaśnia on tzw. prawem Wintera). — Drw. uodinė́ti 

ʽwęszyć, śledzić węchem; szpiegowaćʼ, úostyti (zob.). Zwraca uwagę brak formacji na -y- 

(†uodyti). Nomina: uodė́jas ʽszpicelʼ, uodìkas ʽpies węszącyʼ, uodìmas ʽwęch, powonienieʼ, 

uodùs ʽszybko łapiący trop – o psieʼ (Tas šuo uodùs, t.y. užuodžia greitai JU ʽTen pies ma 

dobry węch, tj. szybko węszyʼ). — Neopwk. uos-: uoslė ̃a. úoslė 1. ʽwęchʼ, 2. ʽzmysł węchu, 

powonienieʼ (paralele: juslė,̃ pūslė,̃ krimslė)̃, ⇒ uoslùs ʽmający dobry węchʼ, uoslỹs 

ʽtropiciel; szpieg, szpicelʼ. 

 úostyti, úostau, úosčiau 1. ʽwąchaćʼ, 2. ʽwciągać nosem, np. tabakęʼ, apúostyti 

ʽobwąchiwać, węszyć, wąchaniem poznawaćʼ, išúostyti ʽwywąchać, obwąchaćʼ, pauostau 

SD
1 «powąchawam; powoniam» — analiza *uos-sty-, frequentativum od neopwk. uos-, zob. 

úosti (úodžiu). W kwestii degeminacji por. glóstyti, júostyti i spą́styti. Odpowiednik łot. 

uôstît, -u, -ĩju ʽwęszyć, wąchaćʼ; war. z insercją k: uokstît, -ĩju ʽo pszczołach: kierować się 

powonieniem; szukać sobie miejsca na drzewieʼ. — Neoosn. uost-: úostelėti ʽprzez chwilę 

(po)wąchaćʼ (⇒ uosteliáuti ʽwęszyć za czym, szukać czegoʼ), uostinė́ti ʽprzewąchiwać, 

tropić, węszyć, poszukiwać czegośʼ (por. dėstinė́ti, kaustinė́ti), nomina: uõstai (zob.), 

uõstalas ʽlek wziewny, do wdychaniaʼ (por. páistalas ⇐ páistyti), cps. vė́žuostis ʽkto ma 

rzadkie wąsyʼ (dosł. ʽtaki, co ma wąsy jak u rakaʼ, por. vėžỹs). — Neoosn. uosty-: úostytojas 

1. ʽkto zażywa tabakiʼ, 2. ʽszpicelʼ, dosł. ʽten, co węszyʼ. 

 úošvis, -io 1 p.a. ʽteśćʼ, DP ʽświekierʼ (łot. uôsis ts.), f. úošvė ʽteściowaʼ, DP ʽświekraʼ 

(łot. uôse2 ts.). War. z insercją k: úokšvis (palš̃vas > palk̃švas; láisvė > láiksvė). Nie ma 

uzgodnionej etymologii, zob. LEW 1168, ALEW 1154n. Ostatnio Klingenschmitt (Balt 

XLIII:3, 2008, 405n.) przedstawił obszerny, ale też zawiły, wywód úošvis z pie. *ōḱu̯ii̯o- < 

*oh1-pḱu̯-ii̯o-; niestety, poza bałtyckim nie widać oparcia dla takiej praformy. — Drw. 

úošvienė ʽteściowaʼ, uošvijà ʽdom, siedziba teściówʼ (Uošvìjon važiuojam, in svečius ʽDo 

teściów jedziemy, w gościʼ). Vb. denom. uošviáutis ʽzgodnie współżyć, dobrze się rozumieć 

– o rodzicach żony i mężaʼ. 

 
691 De Vaan 436 daje odmienną rekonstrukcję pie. *h3eh1-os, -es n. ʽustaʼ.  
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 upaminoti, upaminoju, upaminojau stlit. ʽupominać, ermahnenʼ: <vpaminaiu ius... 

idant ta trumpa maksla ischmaktumbet> MŽ 398 (Urbas 400) — zapoż. ze stbłr. upominati 

ʽpouczać, napominać; modlić się za zmarłychʼ (por. błr. upaminácь, 3 sg. upomináe 

ʽwspominać kogo, coʼ). Por. SLA 228, LEW 1168 (brak w ALEW). 

 uparà 2 p.a., gen.sg. upãros stlit., gw. 1. ʽupór, nieustępliwośćʼ, 2. ʽzłośćʼ (war. ùpara 

1 p.a.) — zapoż. ze stpol. upora ʽnieustępliwe nieposłuszeństwo, upórʼ, por. SLA 228, SLA 

1168, ALEW 1155, POLŽ 761. — War. m. ùparas ʽupórʼ (CHB) ⇐ stbłr. uporъ, pol. upór, 

uporu. — Drw. uparìngas ʽpostępujący według własnych zachcianek, kapryśnyʼ (⇒ adv. 

uparìngai), upãriškas ʽuparty, zawziętyʼ (Ans dirba upãriškai, t.y. su upara JU ʽOn pracuje 

zawzięcie, tj. z uporemʼ). — Adi. uparñas, -à ʽuparty, nieustępliwy; nagły, gwałtownyʼ ⇐ 

stbłr. upornyj, stpol. uporny. — Adi. upártas, -a lub upart̃as, -à ʽuparty; złyʼ ⇐ stbłr. 

upartyj, pol. uparty. — Abstr. uparnỹstė przest. ʽupórʼ ⇐ stbłr. upornostъ, stpol. uporność. 

— Vb. denom. upãrytis ʽzłościć sięʼ, užsiupãryti ʽuprzeć sięʼ, uparótis a. ùparotis 1. ʽupierać 

sięʼ, 2. ʽgniewać się, złościć sięʼ (⇒ uparõčius ʽuparciuch; złośnikʼ). Zob. też nuõpertas. 

 ū̃pas 2 p.a., ū́pas 1 p.a. 1. ʽstan psychiczny, usposobienie, nastrój, humorʼ (gẽro ū̃po ʽw 

dobrym nastrojuʼ, blõgas ū̃pas ʽzły humorʼ), 2. ʽzły nawyk, narówʼ (arklỹs su ūpù ʽnarowisty 

końʼ), 3. ʽchęć, ochota, kaprysʼ (ūpùs ródyti ʽbyć kapryśnymʼ), 4. gw. ʽatak wściekłości, szał, 

furiaʼ, 5. gw. ʽporyw (wiatru), uderzenie (zamieci, deszczu)ʼ. War. ū́pas. Niejasne. 

Zestawiano z jednej strony z łot. ũpis ʽsowa puchacz, Bubo buboʼ i czas. ūpêt, -ẽju, ūpuôt, też 

refl. ūpêtiês ʽkrzyczeć – o sowie, o dzikim gołębiu; gaworzyć – o dzieciachʼ, cs. vypŭ 

ʽmewaʼ, ros. vypь ʽptak bąkʼ, z drugiej strony z ŭp- w lit. ùpas 1. ʽodgłos, echo, hałasʼ (war. 

ū̃pas), 2. ʽptak bąk, Botaurus stellarisʼ oraz scs. vŭz-ŭp-iti ʽzawołaćʼ. Zob. LEW 1168n., ALEW 

1156. — Drw. ū̃pais adv. ʽod czasu do czasu, z przerwami, dorywczoʼ, ūpìngas 1. ʽmający 

dobry humorʼ, 2. ʽmający zmienne usposobienie, kapryśny, narowisty (o koniu)ʼ, ūpùs ʽo 

zmiennym usposobieniuʼ, ūpúotas ts., víenu ūpù adv. ʽnaraz, nagleʼ. 

 ūpas stlit., gw. ʽoddział wojska, hufiec, zastęp (żołnierzy, aniołów)ʼ — zapoż. ze stpol. 

uf, huf ʽzastęp, oddział wojska odpowiednio uformowanyʼ (⇐ śrwn. hūfe ʽkupa, stos; 

gromada ludzi, zwł. uzbrojonychʼ, por. Boryś 195n.). — Drw. ū̃pais a. ūpaĩs adv. LEX 

ʽStoßweiß, (całymi) stosamiʼ, ūpu adv. SD «hurmem» [ʽkupą, tłumnie, gromadnieʼ] (syn. 

krūvu, pulku), gw. ʽnagle, niespodziewanieʼ (Šis arklys ūpu šoka vežti vežimą); por. interi. 

ū́pt o nagłym zdarzeniu. Zob. też ALEW 1156 («Etymologisch dunkel»), LEW 1168n. (mylne 

zestawienie z ùpas ʽodgłos, echoʼ). Brak w SLA. 

 ùpė 2 p.a. ʽrzekaʼ, DP ʽrzeka, rzeczka, strumieńʼ. War. upė ̃4 p.a., ùpis, -ies 2 p.a., upìs, 

-iẽs 4 p.a., vùpė DVŽ, też m. ùpis, -io 2 p.a. Odpowiednik łot. upe. Staropruski refleks up- 

jest uchwytny tylko w onomastyce, por. cps. Gramuppen, Parsuppe i Scharup (co jest 

młodszą wersją do Sarape). Tymczasem w EV ukazuje się ape ʽVlys, potok, rzeczkaʼ 

(hapaks), którego wokalizm a- różni się – z niewiadomej przyczyny – od lit.-łot. *upē. Ze 

stanowiska formy *upē < *up-ii̯ā przedstawia substantywizację przymiotnika, który 

pierwotnie występował w grupie atrybutywnej z nazwą ʽrzekiʼ i nazywał prawdopodobnie 

ʽ(rzeczne) ujścieʼ. Z uwagi na to, że osnowę up- można ująć jako refleks SZ saṃpras. do 

pwk. vep- (por. išvempù, -vepaũ, -vèpti ʽrozdziawić się, stanąć z otwartą gębąʼ, vẽpė ʽgęba, 

pyskʼ), etymonem nazwy ʽujściaʼ może być ʽotwarta gęba, otwór ustnyʼ. Por. žiótys m.pl., 

które oznacza 1. ʽpaszczę zwierzęciaʼ, 2. ʽujście rzekiʼ i 3. ʽkrater wulkanuʼ, a pochodzi od 

vb. žiótis, išsižióti ʽrozdziawić sięʼ (zob.). Nawiązanie łotewskie w žâkles f.pl. ʽmiejsce, 

gdzie spływają ze sobą dwie rzekiʼ (ME IV, 795). Paralela z jęz. rumuńskiego: girla ʽodnoga 

rzekiʼ (pożyczka ze słow. *gĭrdlo ʽgardło, przełykʼ, por. ros. žerló gw. ʽźródłoʼ, pol. źródło 

ts.). Z jęz. polskiego por. gęba rzeki przest. ʽmiejsce, gdzie jedna rzeka wpada do drugiejʼ. 

Dalej por. łac. ōstium, -iī n. m.in. ʽujście rzekiʼ (drw. od ōs, ōris n. ʽustaʼ), pl. ōstia, por. 



2019 

na prawach rękopisu 

nazwę Ostia – miasto i port przy ujściu Tybru. Inaczej Būga, RR II, 321n., który postulował 

związek ùpė raczej z pwk. pie. *eu̯p- ʽkrzyczeć, wołaćʼ i wskazywał na lit. ū̃pas (zob.). — 

Mažiulis (PKEŽ 1, 86n.) na podstawie nieugruntowanej hipotezy o redukcji pb. *ap- > *up- 

łączył ùpė ze stpr. ape EV ʽVlysʼ i powoływał się na het. ḫapa- c. ʽrzekaʼ jako domniemany 

ie. odpowiednik. Trzeba jednak zauważyć, że Kloekhorst 294n. wywodzi het. ḫapa- z 

praformy ie. *h2ebh-o-, a więc takiej, ktora zawiera spółgłoskę *-bh-, nie *-p-. Do pie. 

*h2ebh-o- nawiązuje temat na -n-, *h2ebh-n-, odzwierciedlony z jednej strony w palaj. ḫāpna- 

c. ʽrzekaʼ, z drugiej strony w italo-celtyckim, por. łac. amnis, -is m. ʽstrumień, potok, rzekaʼ 

(*afni-), stir. aub ʽrzekaʼ, śrwalij. afon ts. Zob. Kloekhorst, l.c., de Vaan 39, Matasović 23n. 

W indoeuropeistyce jest rozpowszechnione zestawienie stpr. ape wraz z lit. ùpė z wedyckim 

ap- f. ʽwodaʼ, nom.pl. ā́pas ʽwodyʼ < pie. *h2ep-, zob. BSW 11 (pbsł. *api̯ā- ob. *upi̯ā-), LEW 

1169, EWAIA I, 81, NIL 311. Jest ono problematyczne, ponieważ lit.-łot. up- w żaden sposób 

nie daje się wywieść z praformy ie. *h2ep-, z kolei stpr. ape jako niejasny hapaks jest 

pozbawione siły dowodowej. Mało jest też prawdopodobne przypuszczenie Borysia 677 (s.v. 

wapno) o pokrewieństwie ùpė z rcs. vapŭ ʽfarbaʼ itp.; miałyby to być derywaty od 

rzekomego pie. pwk. *u̯ep- ʽstojąca woda, mokradłoʼ. Zob. też ALEW 1155n. — Drw. paupỹs 

ʽokolica nadrzecznaʼ, príeupis ʽdopływ, odnoga rzekiʼ, upẽliai m.pl. ʽkałużeʼ, upės̃mas 

ʽzarośnięta rzeczułkaʼ (n.rz. Upės̃mas a. Upės̃mai), upės̃nis ʽmiejsce, gdzie wiosną płynęła 

rzeczkaʼ, upýnas ʽdorzeczeʼ, ùžupis ʽmiejsce położone za rzekąʼ, gw. ažùpis (SD ažupis 

«zarzecze»). Liczne są nazwy ʽmałej rzeczki, strumykaʼ: upãlis, upė́kšlis, upė́kšnis, upẽlis 

(upelýkštis ob. upeliū́kštis z wahaniem ľī/ľū; upeliū́tė), upės̃nas, upės̃nis, upiùkas, upiū́kštis, 

upókšlis, upókšnis, upū́kštis (upūkštėl̃is). — Cps. karč̃upis ʽrzeczka, która latem wysychaʼ 

(człon karč° stoi może zam. karš° jak w káršti m.in. ʽdogorywać, kończyć życieʼ), sénupė 

ʽdawne koryto rzekiʼ (por. sẽnas), upė́malis (zob.), upėplaudis SD «podbieranie rzeki» 

[ʽpodmywanie brzegu, wypłukiwanie gruntuʼ (por. pláudyti), upė́takis (zob.), upė́vagė 

ʽkoryto rzekiʼ (por. vagà), upìplūdis ʽwezbranie rzeki, powódźʼ (por. plū́sti), upìtakis ʽpotok 

deszczowyʼ (por. tãkas). Zaskakujący jest temat na -a- w upãvietė ʽwyschłe koryto rzekiʼ 

(por. vietà). — N.rz. Ùpė 10x, Ùpis 24x, Upẽlis 57x, Upės̃nis, Upỹna 3x, Upità (słowiańska 

replika Opita uległa relituanizacji w postaci wsch.-lit. Apytà; inaczej Vanagas 44), Upýtė 9x, 

cps. N.rz. Sẽnupis, Sẽnupė, Upéltiltis, Ùpiašalis, Ùpsala (war. z niejasnym t: Ùpstala) oraz 

Salipỹs ob. Salùpis (por. salà). — N.m. Ùpės 2x, Ùpiai, Upẽlis (⇒ Upẽliškis 3x), Upýna 3x, 

Upýtė 3x, cps. Ántupė (z *Añta.upė, elizja), Maliùpiai 2x (por. upė́malis), Obelùpiai, 

Úosupis 2x, Ùžupė 4x, Ùžupiai 10x, Ùžupis 4x (por. n.rz. Žùpė, Žùpis < *Užup-/*Ažup-, 

afereza), Žùpelis.  

 upė́malis, -io 1 p.a. stlit., gw. 1. ʽwezbranie rzeki, powódźʼ, SD upėmalis «podbieranie 

rzeki» [ʽpodmywanie brzegu, wypłukiwanie gruntuʼ] (syn. upėplaudis), 2. ʽbrzeg rzekiʼ. 

War. upìmalis. Złożenie członów ùpė ʽrzekaʼ i mal- jak w łot. mala m.in. ʽbrzegʼ (por. też 

lýgmalas, skarm̃alas). Znacz. etym. ʽwystąpienie rzeki z brzegówʼ. Odwrotny szyk członów 

złożeniowych widać w n.rz. Mãlupis, Malùpis (⇒ n.m. Maliùpiai 2x). 

 upė́takis, -io 1 p.a. 1. ʽryba pstrąg, Salmo truttaʼ (m.in. SD), 2. gw. ʽprąd rzeki, nurt 

rzekiʼ (por. upìtakis ʽpotok deszczowyʼ) — złożenie członów ùpė ʽrzekaʼ i tak- ʽtok, bieg, 

płynięcieʼ (zob. tãkas). Znacz. ʽpstrągʼ – sądząc po formie wyrazu – zakłada rozwój od 

znacz. etym. ʽryba żyjąca w nurcie rzekiʼ. Por. LEW 1169: znacz. etym. ʽwas im Fluß geht; 

Flußforelleʼ. Zob. też ALEW 1156. 

 upraũnas, -à 4 p.a. gw. ʽroztropnyʼ (Mūsų ūlyčioj yra toks upraũnas žmogus, kad ką 

pasako, tai yra ką klauso ʽW naszej wsi jest taki roztropny człowiek, że jak coś powie, to jest 

czego słuchaćʼ) — zapoż. z błr. upráŭny, -aja ʽszybko wykonujący swą pracę, energiczny, 

obrotny; o ruchach, rękach: wprawny, wyćwiczonyʼ. 
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 upùtis, -čio 2 p.a. gw. ʽptak dudek, Upupa epopsʼ — nazwa pochodzi od wykrz. ùp ùp, 

oddającego głos dudka (Upùtis up up up vis raukdavo). Por. syn. kukùtis. — Vb. denom. 

upúoti a. ūpúoti o głosie dudka lub innych ptaków (Uputis upavo, tėvelis dūsavo. Uputis 

ūpúoja), też ʽwołać, wzywać; jęczeć, narzekać, biadolićʼ. Nomina: upuõklis a. ūpuõklis ʽbąk, 

ptak brodzący z rodziny czapel, Botaurus cinereaʼ (syn. baublỹs), ūpuõklis ʽkto wiecznie 

biadoliʼ. 

 uražėj̃us, -aus 2 p.a. wsch.-lit. ʽurodzajʼ (LZŽ, ZTŽ) — zapoż. ze stbłr. urožaj, por. ros. 

urožáj, -a, błr. gw. uražáj, -u (PZB 5, 223), błr. liter. uradžáj. Temat na -i̯u- też w gõjus, 

mõjus i rõjus. — War. z ʽdyftongiem graficznymʼ <ie>: urožiẽjus (DVŽ), por. kùčierius ob. 

kùčėrius i ziẽgorius ob. zėg̃orius. Oboczny temat na -i̯a-: uražėj̃is a. urožãjis (ZTŽ). 

 ùrdelis, -io 1 p.a. przest. ʽrozkaz, nakaz wykonania czegoʼ (m.in. u Donełajtisa) — 

zapoż. z prus.-niem. ordel, por. nwn. Order m. (GL 145, LEW 1170). Np. Sūnus gavo urdelį 

py žalnierių malduoties ʽSyn dostał rozkaz stawić się w wojskuʼ (dosł. ʽu żołnierzyʼ). — Vb. 

denom. ùrdeliauti ʽwydawać rozkazy, rozkazywaćʼ, ùrdeliuoti ʽżądać, pilnie potrzebować, 

wymagaćʼ, suùrdeliuoti ʽzażądać czegoʼ. 

 ùrdijas, -a 1 p.a. gw. ʽmarchwiany, czerwono-złotyʼ: Viena duktė prašė raudonos 

[lovatiesės], kita – ùrdijos ʽJedna córka prosiła o czerwoną [kapę na łóżko], druga – o 

marchwianąʼ. Niejasne. 

 urėd̃as 2 p.a. stlit., przest. 1. ʽrządca, zarządca majątku ziemskiegoʼ, 2. ʽwyższy 

urzędnik zarządu lasówʼ, 3. ʽurząd, godność, organ władzy publicznejʼ (pakajesni ir 

paklusnesni vyresniam urėdui DP 1932 nom.pl.m. ʽspokojniejszy i posłuszniejszy 

zwierzchniemu urzędowiʼ), 4. ʽobowiązek, powinność (np. księdza wobec wiernych)ʼ, 5. 

ʽnoszona na piersiach oznaka urzędu lub godnościʼ, 6. hist. ʽwysoki dostojnik wielkiego 

księcia, dostojnik kościelnyʼ — zapoż. ze stbłr. urjadъ, por. błr. urád, -a (SLA 229, LEW 

1170, ALEW 1156). War. ùrėdas, ūrėd̃as, f. urėdà. — Drw. urėdijà 1. ʽnadleśnictwo jako 

jednostka administracyjna, Oberförstereiʼ, 2. przest. ʽurzędowanieʼ. Vb. denom. urėdáuti 

ʽbyć rządcą; sprawować wysoki urządʼ. Zob. też urėd̃nykas. 

 urėd̃nykas 1 p.a. stlit. ʽurzędnik, zarządca, przełożonyʼ — zapoż. ze stbłr. urjadnikъ, 

por. błr. urádnik, -a ʽurzędnikʼ, ukr. urjádnyk ts. (ros. urjádnik hist. ʽpodoficer kozacki; 

podoficer carskiej policjiʼ). Zob. SLA 229, LEW 1170, ALEW 1156. — Współistnienie 

zapożyczeń w rodzaju urėd̃nykas i urėd̃as doprowadziło do wyodrębnienia -nyk- jako 

neosufiksu. Ten posłużył do charakteryzowania nomina agentis i nomina professionis 

tworzonych od rzeczowników (np. padvãrija ⇒ padvarnykas; pirtẽlė ⇒ pirtélnykas) oraz 

przymiotników (np. biẽdnas ⇒ biẽdnykas), rzadziej od czasowników (np. vynaunykas od 

*vynauti). Lepiej zlitewszczoną wersją -nyk- jest -nink- (stlit. urėd̃ninkas). — Młodsze od -

nyk- są warianty -inyk-, -inink- (urėd̃ininkas). W DP ukazuje się skolnykas ʽdłużnikʼ obok 

skolinykas oraz skolininkas. Zob. Ambrazas 2000, §§ 266n. (tu bezpodstawnie uznano -inyk- 

za wariant prymarny). 

 urénti, urẽna, urẽno 1. ʽniegłośno, w oddali dudnić, grzmiećʼ, 2. ʽhuczeć, ryczeć (np. o 

warkocie silnika)ʼ. 3. ʽszczuć psaʼ (Urénk su šunimi uri uri uri ʽPoszczuj psa [słowami] «uri 

uri uri»ʼ, 4. ʽstrofować, wymyślać komuʼ) — czasownik na -en-, urobiony od interi. ur ̃m.in. 

o dalekim grzmocie, huku, tupocie nóg, też o burczeniu w brzuchu. Por. čiaurénti, kikénti. 

Dla urénti w znacz. ʽszczuć psaʼ jest paralela w postaci uzénti ⇐ uzì, ùzia. 

 urė́ti, uriù, urė́jau 1. ʽbiec dużą gromadą i z hałasem biec, walić tłumnie, kupąʼ, 2. 

ʽhuczeć (o żarnach)ʼ, išurė́ti ʽwyjść tłumnieʼ, suurė́ti ʽzejść się, zgromadzić sięʼ — 

czasownik na -ė- od interi. urỹ urỹ albo ùri ùri m.in. o tłumnym i hałaśliwym poruszaniu sięʼ 

(Pilna gryčia vaikagalių – tik urỹ urỹ! ʽPełna chata bachorów, tylko «ury ury»ʼ) albo ùri ùri 
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(Pirmąją Velykų dieną visi iš bažnyčios uri uri stengiasi ko greičiausiai išeit ʽW pierwszy 

dzień Wielkanocy wszyscy starają się «uri uri» jak najprędzej wyjść z kościołaʼ). Paralela: 

tutė́ti ⇐ interi. tutỹ, tutì. 

 urg̃zti, urzgiù, urzgiaũ 1. ʽwarczeć, burczećʼ, 2. ʽo silnikach: wydawać warkot, 

warkotaćʼ — dźwiękonaśladowcze, podobnie jak urg̃ti, urs̃ti (ob. urz̃ti), urš̃ti i urk̃šti. — Drw. 

urgzlỹs ʽkto warczyʼ, urgzlùs ʽburkliwy, gderliwyʼ, urzgė́ti ʽwarczećʼ. 

 urinõlas 2 p.a. stlit., gw. ʽnocnikʼ, SD <urynalas> «urynał» — zapoż. z pol. przest. 

urynał [ʽnaczynie do którego oddaje się mocz, nocnikʼ]. Miejsce akcentu dostosowane do 

rodzimego typu bumbõlas. 

 ū̃ryti, ū̃riju, ū̃rijau (war. ū́ryti) gw. 1. ʽkrzyczeć na kogo, wymyślać komuʼ (war. 

ū̃rioti), 2. ʽkrzykiem pędzić kogo do robotyʼ (war. ū̃rioti), 3. ʽkrzycząc wypędzać skądʼ 

(Bobos išū̃rijo piemenį iš namų kaip kokį šunį ʽKobiety wypędziły pastucha z domu jak 

jakiegoś psaʼ), 4. ʽzłościć sięʼ — czasowniki na -yti i -ioti od interi. urì, urỹ m.in. o ujadaniu 

napadającego psa, o szczuciu psa; o kłócących się ludziach. War. urénti (zob.). Por. też ū̃dyti. 

— Forma ū̃rioti, -ju, -jau (war. ū́rioti) występuje również w znacz. ʽzrzucać coś z góry na 

dół, zwalaćʼ, np. Kam tu šiaudus nuo krūvos žemėn ūrioji? ʽPo co ty zrzucasz słomę z kupy 

na ziemię?ʼ Vaikai nuū́riojo šieną nuo kupečio ʽDzieci zwaliły siano z kopkiʼ. Vaikai 

nuū̃riojo stirtą ʽDzieci zwaliły stertęʼ. Przynależność etymologiczna ūr- nie jest jasna. Może 

to być onomatopeja podobna do łot. urrr! ⇒ urinât ʽpędzić świnie z pastwiskaʼ. Ale też 

może to być wzdłużenie leksemu ur- w roli SZ typu saṃpras. od ver-, por. łot. veŗu, vert 

ʽbiecʼ. Wtedy ū̃r̅yti byłoby kauzatywem o znacz. etym. ʽpędzić, poganiaćʼ. 

 urk̃ti, urk̃ia, urk̃ė gw. 1. ʽwarczeć (o psie), wydawać niskie, gardłowe dźwiękiʼ, 2. 

ʽmruczeć (o kocie)ʼ, 3. o pomrukach odległej burzy. Nasuwają się dwie możliwości. Po 

pierwsze: czas. onomatopeiczny, taki jak urg̃ia, urg̃ti ʽwarczećʼ, ale różniący się odeń 

bezdźwięczną spółgłoską (zob. LEW 1170). Por. synonimiczne czasowniki wymienione s.v. 

urg̃zti. Po drugie: formacja spokrewniona z czas. verk̃ti ʽpłakaćʼ, oparta na SZ saṃpras. urk- 

⇐ *u̯erk, por. verk̃ti/virk̃ti ʽpłakaćʼ. Por. BSW 353, Kuryłowicz 1987, 369. Paralelę dla 

alternacji urk-/verk- stanowią czas. dulk-/dvelk- (s.v. dulkė́ti), urp-/virp- (s.v. urp̃ti) i urt-/virt- 

(s.v. urt̃inti). — SZ saṃpras. urk- ma nawiązania w słowiańskim, por. 1. psł. *(v)ŭrč-a- z 

pbsł. *urk-ē-: ros. vorčátь, vorčú ʽwarczećʼ, pol. warczeć, warczę, czes. vrčeti, vrčím 

ʽwarczeć, warkotać; mruczeć, szemraćʼ, słc. vrčať ʽwarczećʼ, 2. psł. *(v)ŭrk-a- z pbsł. *urk-ā-

: słń. vŕkati ʽkwakać, rechotaćʼ, czes. vrkati, vrkám ʽgruchaćʼ, stpol. warkać ʽbruździć, siać 

niezgodęʼ. — Drw. urk̃čioti ʽkłócić sięʼ, urk̃ioti, -ju, -jau ʽustawicznie gderać, nie dawać 

spokoju, pędzić do robotyʼ, urk̃yti, -iju, -ijau ʽwołać, wzywać krzykiemʼ, ùrkterti ʽbąknąć, 

mruknąćʼ. — Pdg. urk̃ščia, urk̃štė (inf. urk̃šti) ʽwarczeć, mruczeć; cicho wyrażać 

niezadowolenieʼ sugeruje obecność neopwk. urkšt, który został wyodrębniony z prs. *urkšta 

< *urksta = *urk-sta (inf. urk̃ti). Drw. urkšlỹs ʽkto warczyʼ, urkštùs ʽburkliwy, gderliwyʼ, ⇒ 

vb. denom. ùrkštauti ʽwarczećʼ, urk̃štótis ʽzłościć sięʼ. 

 url̃iapas 1 p.a. gw. ʽurlopʼ (Reĩkia bìt url̃iapo pajim̃t ir atvažúot ZTŽ ʽTrzeba było 

wziąć urlop i przyjechaćʼ) — zapoż. z pol. urlop ʽprzerwa w wykonywaniu umówionej pracy 

lub służbyʼ, błr. gw. úrlep ts. (z oboczną formą urlëp, zapoż. z pol., por. PZB 5, 224). Wyraz 

polski jest pożyczką ze śrwn. urlop, urlob, war. urloup, por. nwn. Urlaub m. — War. 

url̃iupas ZTŽ; ùrlipas może pochodzić ze zmiany ľi < ľu jak w pãslikas < pãsliukas; velìšius 

< veliùšius. — War. ùrliopas ⇐ prus.-niem. urlop, orlop (GL 145); ùrliaupas (Kurschat) ⇐ 

nwn. Urlaub.  

 ùrmam gw. adv. ʽhurmem, w dużej grupie, kupą, tłumnie, gromadnieʼ — zapoż. z błr. 

húrmam, pol. hurmem (ZS 60). War. ùrmu, ùrmais. Osobno zob. ùrmas. 
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 ùrmas 1, 3 p.a. 1. ʽgromada, tłumʼ, 2. ʽsprzedaż a. kupno dużych ilości towaru, hurtʼ — 

zapoż. z błr. hurmá, -ý (LEW 1170). — Drw. ùrmininkas ʽkupiec hurtowyʼ, ùrminis 

ʽcałościowy, hurtowyʼ, víenu ùrmu adv. ʽhurmem, tłumnie, gromadnie – wchodzić, 

wychodzićʼ (por. wyżej ùrmam). Osobno zob. ùrmam. 

 urõčnykas 1 p.a. LZŽ bot. «tokia žolė, pupalaiškis?», uròčnykas DVŽ «žolė 

užkalbėjimui» — białorutenizm o niesprecyzowanym znaczeniu. Na podstawie źródłowej 

formy błr. gw. uróčnik (zob. PZB 5, 225) można przyjąć znaczenie ʽdziewięćsił, Carlinaʼ. Z 

przytoczeń w PZB wynika, że zioła tego używano m.in. do odczyniania uroku, albo spalając 

je albo albo podając do wypicia w postaci nalewki (por. Uročnik pjucь, jak xto ŭrače kaho). 

W pewnych źródłach białoruskich uróčnik oznacza jednak inną roślinę, mianowicie 

ʽpięciornik srebrny, Potentilla argenteaʼ. 

 urp̃ti, urpiù, urpiaũ pot. ʽbesztać, łajać, ganić kogoʼ, CGL ʽwyśmiewać, auslachenʼ. 

Obok tego urb̃ti, urbiù (war. urbù), urbiaũ 1. ʽwiercić, drążyć (dziurę)ʼ, 2. impers. 3 os. ʽboliʼ 

(Man štai šičia urbia ir urbia, sopa visą laiką ʽMnie tu boli i boli, dolega cały czasʼ), 3. 

ʽbesztać, łajać, krzyczeć na kogoʼ — z udźwięcznienia rp > rb (por. vìrpu > vìrbu), išurb̃ti 

ʽwydrążyć, zrobić dziurę w czym (szpicem noża, nie świdrem), wyryć – o krecieʼ. 

Odpowiednik łot. ùrbt, ùrbju, ùrbu ʽwiercićʼ. Morfem urp- (urb) < pie. *urp- przedstawia st. 

zanikowy typu saṃpras. od pie. *u̯erp- ʽwiercić, obracaćʼ (LIV
2 690; bez wzmianki o lit. 

urp). Osobno zob. verp̃ti, virpė́ti. Paralele apofoniczne: SZ urk- obok virk- przy verk̃ti; urt- 

obok virt- przy vers̃ti. Inaczej LEW 1169n.: do pwk. *u̯er- jak w virb̃as ʽrózgaʼ. Zob. też 

ALEW 1157. — Drw. ùrbinti ʽwiercić; łajać, besztać, pokrzykiwaćʼ, impers. 3 os. ʽpowoduje 

bólʼ (Man dantį ùrbina ʽBoli mnie ząbʼ), pérurbinti ʽprzewiercić, prześwidrowaćʼ, refl. 

ùrbintis ʽpodkopywać sięʼ. Por. łot. urbît ʽprzewiercaćʼ, urb̃inât ʽwiercić, dziurawić, robić 

dziuryʼ. Nomina: urblỹs ʽświderʼ, urbtùvas ts. 

 urs̃ti, ursčiù, ursčiaũ gw. ʽwarczeć, burczeć; łajać kogoʼ, SD ursčiu «mruczę, murmuro, 

fremo» (syn. murmu, rėkiu). War. urš̃ti, urz̃ti. Dźwiękonaśladowcze, podobnie jak np. urg̃zti. 

Por. LEW 1170n., ALEW 1157. 

 ùrtas 1 p.a., urt̃as 2 p.a. wsch.-lit. 1. ʽwielka ilość, liczbaʼ, 2. ʽstado bydłaʼ (An 

ganiavos ganosi didelis urt̃as gyvio LZŽ ʽNa pastwisku pasie się wielkie stado bydłaʼ) — 

zapoż. z błr. gw. hurt m.in. ʽgromada, stadoʼ, ros. gurt ʽstado bydłaʼ ⇐ pol. przest. hurt 

ʽstado, trzoda, tabun; gromadaʼ (SW, POLŽ 177), gw. ʽpłot ruchomy do ogradzania na polu 

bydła, owiecʼ (⇐ śrwn. hurt, por. nwn. Hürde f. ʽpłot; ogrodzenie plecione dla owiecʼ, zob. 

Sławski I, 439). — Adv. urt̃om, urt̃um, urt̃u ʽwspólnie razem, całą gromadąʼ, też ʽszybkoʼ 

(Urtom perėjo vasara ʽSzybko przeszło latoʼ) ⇐ błr. húrtam, ros. gurtóm. 

 urt̃inti, urtinù, urtinaũ gw. ʽprzewracać, wytrząsaćʼ, intens. išurtinė́ti ʽroztrząsać (siano 

do suszenia)ʼ. Leksem urt- to forma st. zanikowego typu saṃpras. do *u̯ert- ʽobracać, 

przewracaćʼ. Młodsza forma st. zanikowego ma postać virt- (por. urk- obok virk, SE verk̃ti; 

urp- obok virp, SE verp̃ti). Pod względem gramatycznym urt̃inti można zakwalifikować 

bądź jako causativum do virs̃ti ʽprzewracać sięʼ, bądź jako iterativum do vers̃ti ʽobracać, 

przewracać, obalaćʼ. Brak w LEW. 

 ùrvantas 1 p.a. gw. ʽżelazna obejma, którą przy zjeździe z pochyłości wsuwa się jako 

hamulec pod koło wozu lub płozę sańʼ (Nuog tokio stataus kalno be ùrvanto nenuvažiuosi ʽZ 

tak stromej góry bez «urvanta» nie zjedzieszʼ) — zapoż. ze stbłr. urvantъ (urbantъ) ʽżelazna 

tuleja służąca do mocnego spojenia dwóch luźnych częściʼ (HSBM). Por. akut w zapoż. 

kùrtas i kùrva. Wyraz białoruski ma swe źródło w pol. przest. urwant ʽklamra spinająca 

pękniętą obręcz kołaʼ (por. koło stare, urwantami poprawione, SW VII, 354). To brzmienie 

pochodzi z ludowo-etymologicznego przekształcenia starszego wyrwant, por. Canthus – 
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Wirwąnt. Ferrum quo rotae extremitates vinciuntur, 1588 (Kartoteka SPXVI). Według 

Lindego: ʽdas Ziehband an den Rädern. Żelazo to, którem się fugi okołka u koł okrywają, 

mianują wyrwantem albo cybantem, które na spodzie żelaznemi goździami mocno ściągająʼ. 

SGP VI, 225: pol. gw. wyrwant ʽrodzaj knebla (z grubego sznura) używany w drodze do 

zakładania u woza na koło, gdy się takowe zepsujeʼ. Od 2 połowy XVII w. wyrwant staje się 

odpowiednikiem nwn. Ziehband m., spolszczone cybant, cybunt ʽklamra spinająca pękniętą 

obręczʼ (por. K. Długosz-Kurczabowa, Poradnik Językowy 1988, zesz. 1, s. 47; WDLP, s.v. 

cybant). Zob. też cibántas. — Pol. wyrwant – dla którego nie widać odpowiednika w HSBM 

(jest tam tylko cubantъ) – zostało zlitewszczone na vìrvantas 1 p.a. ʽprzyrząd do hamowania 

sań przy zjeździe z pochyłościʼ (Be vìrvanto nuo tokio kalno nenusileisi). Do tego są 

następujące war. 1. virviñtas ʽżelazne okucie koła, obręcz kołaʼ i ʽżelazna klamra do spojenia 

luźnych częściʼ, 2. vìrvuntas ʽklamra spajającaʼ, 3. verveñtas ʽjakaś rzecz żelazna 

umocowana na końcu łańcucha a zapobiegająca jego skręcaniu sięʼ (Kad lenciūgas nesusuktų 

grįžtę, įdeda į lenciūgo galą verveñtą). Z vìrvuntas łączą się war. virvùnka a. virvùnga 

ʽżelazna klamra u sitaʼ, virviùnga ts. — Por. ros. przest. arvant (Anikin 1, 266, bez pewnego 

objaśnienia). 

 ùrvas 3, 1 p.a. 1. ʽpodziemna kryjówka zwierzęcia, jama, nora (lisa, borsuka, myszy, 

raka)ʼ, 2. ʽnora jaskółki na urwistym brzegu rzekiʼ, 3. bibl. ʽjaskinia (lwa)ʼ, 4. ʽsztolniaʼ, 5. 

ʽkominʼ. SD urvas «jama» (syn. ola), urvas gyvačių SD
1 «nora» [dosł. ʽnora wężówʼ]. War. 

urṽas, f. ùrva, urvà. Odpowiednik łot. urva ʽdziura, jama, noraʼ. Rekonstrukcja: pb. *ūr-u̯a- 

< pie. *urH-u̯ó-. Pochodzi prawdopodobnie z substantywizacji dewerbalnego przymiotnika 

na SZ *ūr-C, należącego do pdg. vérti ʽkłuć, przeszywać, otwieraćʼ (zob.). Znacz. etym. 

ʽwygrzebany, wydrążonyʼ. Co do budowy por. sti. pū́rva- ʽpierwszyʼ z *purH-u̯á- < *pṛh2-

u̯ó- (z innym suf. lit. pìrmas < *pṛh2-mó-). SZ typu saṃpras. można porównać z lit. šývas 

ʽsiwy, białawyʼ < *ḱih1-u̯ó- ⇐ *ḱi̯eh1-. — Inaczej BSW 335n., LEW 1171, gdzie nacisk 

położono raczej na pokrewieństwo ùrvas ze sti. ūrvá- m. ʽpieczara, jaskinia górskaʼ 

(podobnie ALEW 1157). Tymczasem EWAIA I, 245 inaczej definiuje znaczenie ūrvá-: 

ʽpojemnik, schowek; zamknięcie, loch, więzienie; Behälter, Verschluß, Verließ, Zwingerʼ. W 

następstwie tego sprostowania odrzuca on pokrewieństwo z lit. ùrvas i opisuje ūrvá- jako 

drw. apofoniczny od pwk. var- (EWAIA I, 512), por. prs. vṛṇóti ʽobejmuje, otacza, opasujeʼ, 

to do pie. *u̯el-/*ul-, por. gr. εἰλέω ʽzamykać; ochraniać; naciskać, wtłaczaćʼ, pass. ʽobracać 

się, kręcić sięʼ (zob. też LIV
2 674, IEW 1138). — Drw. urvelė: bičių urvelė przest. ʽklateczka 

matki pszczelejʼ, urvìnė krẽgždė ʽjaskółka brzegówka, Riparia ripariaʼ, SD kregždė urvinė, 

urvosa gyvenunti «grzebielucha» [ʽptak gnieżdżący się w norach grzebanych w urwistych 

brzegachʼ], urvìnis žmogùs ʽczłowiek jaskiniowyʼ. Cps. lãpurvis ʽlisia noraʼ, n.m. Lãpurviai 

(por. lãpė). Por. łot. urvilka ʽchomikʼ, dosł. ʽten, co znosi zapas do noryʼ (por. vilk̃ti). — 

N.rz. Urvenà (por. sufiks w n.rz. Urdenà). Vb. denom. urváuti a. ùrvelioti ʽłowić w norach 

raki, rybyʼ, urvinė́ti ʽwygrzebywać młode kartofleʼ, ùrvinti ʽryć noręʼ. 

 urž̃ti, uržiù, uržiaũ wsch.-lit. ʽdrzeć, rwać z powierzchni, ścierać, zdzierać, drapać; ryć 

ziemięʼ, refl. nusiurž̃ti ʽzedrzeć sobie skórkęʼ. Pwk. urž- stanowi prawdopodobnie formę SZ 

saṃpras. do *u̯erž- < pie. *u̯erǵh- ʽdrzeć, szarpać, targać, reißenʼ, por. wed. vṛháti ʽzdzieraʼ, 

pf. vavarha (LIV
2 688; bez wzmianki o lit. urž̃ti). Paralele dla SZ saṃpras.: ur- ⇐ ver- (zob. 

vìrti), urk- ⇐ verk- (zob. urk̃ti), urp- ⇐ verp- (zob. urp̃ti). Brak w IEW, LEW. — Możliwe, że 

SZ o nowszej postaci virž- tkwi w stlit. atvirž̃ti DP ʽudzielić wsparcia (ubogiemu)ʼ, zob. virž̃ti 

III. — Drw. uržýti iter. ʽtrzeć, pocierać, szurać szuflą; drzeć, zdzieraćʼ, nuuržýti ʽrozedrzeć, 

rozerwać, rozorać ziemięʼ, refl. ùržintis ʽkłócić sięʼ, susiùržinti ʽpokłócić sięʼ (por. pol. 

zadrzeć z kim ʽdoprowadzić do zatargu z kimʼ : drzeć się m.in. ʽszarpać się wzajemnie, bić 

się, kłócić sięʼ).  
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 ū̃sai, -ų 2 p.a., ūsaĩ 4 p.a. m.pl. ʽwąsyʼ — zapoż. ze stbłr. usy, por. błr. vusý, -óŭ (ZS 60, 

LEW 1171n.). SD ūsas «wąs». — War. ū̃stai, ūstaĩ ma -st- jak w rodzimym syn. uõstai (⇐ 

úostyti). — Drw. ūselis SD
1 «wąsik», ūsiū́kščiai m.pl. ʽmałe wąsy, wąsikiʼ. Cps. baltaū̃sis ʽz 

białymi/siwymi wąsamiʼ (por. báltas; z elizją: baltū̃sis), didū̃sis ʽktoś z dużymi wąsamiʼ, 

didžiaū̃sis ts. (por. dìdis). Nazw. Ũsas, Ūsáitis, Ūsãvičius, Ūsẽvičius. N.m. Ūsaĩ, Ūsẽliai 2x. 

— Dwuznaczne jest ūsõčius ʽwąsal, wąsaczʼ: albo od ūsótas ʽwąsatyʼ (por. błr. vusáty), albo 

transpozycja błr. vusáč, -á (tak ZS 60). 

 uslãnas 2 p.a. gw. ʽława do siedzeniaʼ — zapoż. ze stbłr. uslonъ, ŭslonъ ʽława; 

podnóżekʼ, por. błr. uslón, -a ʽprzenośna ławka na nóżkachʼ. LEW 1172, 1280 błędnie 

oznaczył uslãnas jako war. fonetyczny do zoslãnas (zob.) ⇐ błr. zaslón. Por. też beñkis. 

 usnìs, -iẽs 4 p.a., ùsnis 2 p.a. f. 1. bot. ʽostrożeń, Cirsiumʼ, 2. bot. ʽoset, Carduusʼ, 3. 

žąsiẽs usnìs bot. ʽmlecz zwyczajny, Sonchus oleraceusʼ. War. ùsnė 2 p.a., usnė ̃ 2 p.a. (SD 

usnė «oset», DP usnės pl.t. ʽosetʼ), usnià 2 p.a., też m. ùsnis, -io 2 p.a. Odpowiednik łot. 

usne, usna(s) ʽostrożeń; osetʼ. Analiza: us-ni-, drw. z suf. -ni- od SZ us- (typ saṃpras.) ⇐ 

pbsł. *u̯es- ʽkłuć, rozdzieraćʼ. Formant jak w ašnìs, šaknìs (por. GJL II, § 291). Jeśli 

założymy, że motywem nazwy usnìs było to, że roślina ta pasożytuje w zbożu (por. Javuose 

tik vienos usnės ʽW zbożu same ostyʼ), to otworzy się możliwość dołączenia tu psł. *(v)ŭšĭ < 

*ŭxĭ < pbsł. *us-i- ʽweszʼ, por. strus. vŭšĭ, ros. voš, vši, pol. wesz, wszy (por. LEW 1172). W 

perspektywie indoeuropejskiej wchodzi w grę związek z pwk. *u̯es- ʽpaść się, żywić sięʼ 

(LIV
2 693), por. het. u̯esii̯attari ʽpasie sięʼ, łac. vēscor ʽżywić się czymś, jeść, spożywaćʼ 

(długość wtórna, płac. *u̯es-ske/o-), stir. fess ʽpożywienie, foodʼ (*u̯es-th2-), sti. svásara- 

ʽpastwiskoʼ (*su-u̯as-ra-), stisl. vist f. ʽżywienie, karmienieʼ (*u̯es-ti-), por. de Vaan 669. 

Zob. również vievesà i vìkšras. — Drw. usnẽlė bot. ʽfarbownik polny a. krzywoszyj polny, 

Lycopsis arvensisʼ, usnýnas ʽmiejsce porośnięte ostem; wielki osetʼ, usnỹnė ʽpotrawa z 

młodych liści ostuʼ, usninùkas ʽgatunek motylaʼ. Vb. denom. usnė́ti ʽzarastać ostemʼ. 

 usõrius, -iaus 2 p.a. gw. ʽrycerz służący w husariiʼ (w dajnie: Pas mano tėvelį usõriai 

stovėjo) — zapoż. z błr. husár, -a (stbłr. gusarъ), por. pol. husarz, -a ʽjeździec uzbrojony w 

półzbroję ze skrzydłami, szyszakiem i kopiąʼ. Zob. też husãras. 

 ū̃stas, -à 4 p.a. wsch.-lit. ʽgęstyʼ: Labaĩ godni rugiaĩ bùs, ū̃stūs LZŽ ʽBędzie bardzo 

dobre żyto, gęsteʼ — zapoż. z błr. hústy (por. stbłr. gustyj, ros. gustój, pol. gęsty). Zatrata h- 

jak w ulióti, ùrmas i ū̃taryti (por. ZS 90). 

 ušėk̃as 2 p.a. wsch.-lit. ʽsłup przy drzwiach, futryna, odrzwieʼ (Dùrysa yrà dù ušėk̃ai 

LZŽ ʽW drzwiach są dwa uszakiʼ) — zapoż. ze stbłr. ušakъ, por. błr. vušák, -á, pol. uszak (⇐ 

tatar. ušak ʽmałyʼ, osm.-tur. uşak ʽpacholęʼ, zob. Stachowski 613). Por. SLA 229, ZS 60, LEW 

1172, ALEW 1158. War. ušõkas 2 p.a. ùšokas 1 p.a. — Drw. wsteczny: ū́šė (długość ū i akut 

niejasne), por. biedniõkas ⇒ biẽdnis. 

 ušėt̃kas 2 p.a. stlit., gw. ʽcebrzyk, naczynie z klepek, zwykle z dwoma uchamiʼ, SD 

ušėtkas «ceber» — zapoż. ze stbłr. ušatokъ, por. błr. ušátak, -tka (por. SLA 229, LEW 1172; 

ALEW 1158: ze stpol.). Młodszy wokalizm o w ušõtkas NDŽ. — War. učėt̃kas (š-t > č-t); 

ušėč̃kas (zmiana tk > tšk- przypomina patkavà > packavà, zob. ZS 92); užėt̃kas (wtórne -ž- też 

w lẽmežis, šaltỹžius); ušėk̃as; f. ušėtkà 2 p.a. — Drw. ušėtkėlis SD «szaflik» [ʽokrągłe, 

drewniane naczynie z uchamiʼ]. 

 ušios, -ių b.z.a. f.pl. przest. ʽpołóg sześciotygodniowyʼ (Ušiose guliu ʽLeżę w połoguʼ). 

War. ušai b.z.a. m.pl. (Ušuosa gulėt ʽLeżeć w połoguʼ. Ušuosa mirti ʽUmrzeć w czasie 

połoguʼ), ušės b.z.a. f.pl. Drw. ùšininkė, ū̃šininkė ʽkobieta w okresie połoguʼ, ušaunykė BRB, 

BRP ʽKindbetterinʼ (neosuf. -aunyk- został wyabstrahowany z syn. šeš(i)áunykė, zob. s.v. 

šẽšios). Sporne. Dotąd uš- było uważane za zapożyczenie z jęz. staropruskiego (zob. LEW 
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1172, ALEW 1158), mianowicie z uwagi na kontrastujące z lit. šẽš(tas) zaświadczenia ze stpr. 

katechizmów (I, II, III), por. trzy wersje zwrotu ʽSzóste Przykazanieʼ: I Wuschts ʽDas 

Sechsteʼ, II Vsts ʽDas Sechsteʼ i III Stas Vschts Pallaips ʽDas Sechste Gebotʼ. Hamp, Balt 

20:1, 1984, 61-63 wystąpił z hipotezą, że šẽštas jest formacją innowacyjną, wzorowaną na 

peñktas ʽpiątyʼ; miała ona zastąpić pb. *uš-ta- ʽszóstyʼ (por. stpr. usts ob. uschts n. ʽdas 

sechsteʼ), urobione od *uš-a- ts. < pie. *ksuḱs-o-. Do takiej praformy sprowadzają się, 

zdaniem Hampa, również drw. lit. ušės, ušios. Naszym zdaniem, należy uwzględnić nowy 

fakt litewski, jakim jest SZ uš-, ukazujący się w żmudzkim wyrazie at-uš-à ʽodrośl, kiełek, 

pęd; gałąźʼ (jest to synonim szerzej znanego war. atvašà, ze SO vaš-). To uš- alternuje 

również ze SP veš- w czas. vešė́ti ʽrozrastać się, bujnie rosnąćʼ (zob.). Te okoliczności 

nasuwają przypuszczenie, że wyraz ušios nie musi być pożyczką, przeciwnie – może być 

wyrazem swojskim, mianowicie o budowie *uš-i̯ā-. Jego znacz. etymologiczne można 

zrekonstruować jako ʽokres wzrostu noworodkaʼ, od tego wtórnie ʽpołógʼ. Wynika z tego, że 

czas trwania połogu, w szczególności liczony w sześciu tygodniach, nie ma bezpośredniego 

związku z pierwotną semantyką interesującego nas wyrazu.  

 ū́šmalas 3 p.a., zwykle pl. ūšmalaĩ (war. ū́šmalai) gw. 1. ʽrękawica z jednym palcem 

lub bez palców, zrobiona ze skóry baraniej lub z wełnyʼ, 2. przen. ʽistota tłusta, gruba, 

niezgrabnaʼ, 3. ʽczłowiek mało pojętnyʼ. War. ùšmalas, pl. ušmalaĩ, też f. ū́šmala, ùšmala, 

ū́žmala. Wątpliwa jest analiza *už-smal-, mianowicie w nawiązaniu do rodziny czas. smálti 

ʽrozłakomić sięʼ, smalùs ʽciekawy, łakomyʼ (por. LEW 1173, przeciw temu już Urbutis, Balt 

V:2, 1969, 155, przyp. 27 = Urbutis 2009, 390, przyp. 132). Raczej chodzi tu o ùšm-alas, tj. 

o derywat od neoosn. ušm-, z sufiksem typowym dla nazw okryć i części ubrania (por. 

ãpavalas, ãpdangalas, ãpvalkalas, pãmušalas, pãsagalas, GJL II, § 178). — Neoosn. ušm- 

została wyabstrahowana z czas. ušmáuti ʽwłożyć sobie (rękawice)ʼ drogą segmentacji 

wzorującej się na czasownikach typu uogáuti (denominativa). Okolicznością, która 

doprowadziła do tej reanalizy, było zatarcie granic międzymorfemowych w pierwotnym vb. 

cps. *už-si-máuti ʽnaciągać sobie, wkładać sobie (spodnie, rękawice, pierścień)ʼ, zob. máuti. 

Stało się to na skutek 1° synkopowania sylaby przedakcentowej: *uš-s-máuti, 2° asymilacji 

perseweracyjnej: *uš-š-máuti i 3° degeminacji: ušmáuti. — Pod wpływem konstrukcji z 

niezwrotną formą czas. užmáuti (por. Užmáuk ùšmalus a. Užmáuk ušmalaĩs ʽWłóż rękawice 

bez palcówʼ), odżyło z czasem poczucie związku między deverbativum i verbum cps. To 

doprowadziło do pojawienia się dubletu ùžmalas (ʽrękawica wsuwana na inną rękawicęʼ, por. 

Užmalaĩ ant pirštinių užmaunami ʽ«Užmalai» wkłada się na rękawiceʼ), a więc z prefiksem 

už-, który jest identyczny z praeverbium už-. Następnie tendencja do polaryzacji 

deverbativum względem verbum compositum utorowała drogę rzeczownikowi ze wzdłużoną 

samogłoską prefiksu, stąd ū́žmalas, por. akinių̃ ū́žmalas ʽfuterał na okularyʼ. Paralele s.v. už-. 

W końcu przez analogię do ū́žmalas pojawiła się postać literacka ū́šmalas i tej dano 

pierwszeństwo przed ùšmalas. — Wsch.-lit. ū́šmalai zostało przejęte do jęz. białoruskiego 

jako úšmaly, -aŭ ʽskórzane rękawice z jednym palcemʼ, zob. Urbutis, Balt V:2, 1969, 155 = 

Urbutis 2009, 390, Laučjute 73. 

 utãrai, -ų 2 p.a. m.pl. stlit., gw. ʽwątory, wcięcia w dolnym brzegu klepek, w które 

wchodzi ostry kant dna naczynia (drewnianego wiadra, beczki itp.)ʼ, por. Utãrai subrento, ir 

dugnas iškrito ʽWątory przegniły i dno wypadłoʼ. Pro utarùs ušėtkas teka ʽCebrzyk 

przecieka przez wątoryʼ. Sg. utãras ʽwątorʼ. SD utarai «wątory v beczki» — zapoż. z błr. 

utóry f.pl. (sg. utóra), przy czym rodzaj gramatyczny został dostosowany do odpowiednika 

pol. wątory. Por. SLA 229, LEW 1173; brak w ALEW. 

 ū̃taryti, ū̃tariju, ū̃tarijau wsch.-lit. 1. ʽmówić, opowiadaćʼ, 2. ʽmówić z pamięci 

(modlitwy)ʼ — zapoż. z błr. hútarycь, -ru, 3 sg. -ycь (odpowiednik ros. gútoritь, gutáritь 
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ʽmówićʼ, ukr. hútoryty, hutóryty ts.). Bez dobrej etymologii, zob. ĖSBM 3, 116. Por. LEW 181 

i 642, s.v. põtryti. War. akc. ūtãryti. War. z v- na miejscu błr. γ-: vūtãryti. Pożyczka została 

skojarzona z rodzimym czas. tarýti ʽmówićʼ, iteratywem do tart̃i (por. LEW 181, 

Kabašinskaitė 59). — Refl. pasiū̃taryti ʽporozmawiać sobieʼ, razsiū̃taryti ʽrozgadać sięʼ, 

susiū̃taryti ʽdogadać się, porozumieć się; zawrzeć umowęʼ, užsiū̃taryti ʽumówić się, 

postanowić co wspólnieʼ. Neoosn. ū́tary-: ū̃tarydinėti a. ū̃tarydyti (iter.-dur.). Nomen: 

ū̃tarlyvas ʽrozmowny; wygadany, elokwentnyʼ. — Duża rozmaitość derywatów sufiksalnych 

o znacz. ʽmówić, -mawiaćʼ, por. ū̃tar(i)auti, ū̃tarėti, ūtarinė́ti, ū̃tarinti a. ūtãrinti, ū̃tarioti, 

ū̃tariuoti, ū̃taroti, ū̃taruoti; ū̃turoti (por. ū̃turka). — Neoosn. ūtarin- LZŽ: anū̃tarindinėti 

ʽnamawiaćʼ, apū̃tarindinėti ʽobmawiaćʼ, ū̃tarindinėti ʽgawędzićʼ. Osobno zob. ū̃tarka. 

Innowacją morfologiczną części gwar wsch.-litewskich jest czas. ū̃turti (zob.). 

 ū̃tarka 1 p.a. wsch.-lit. 1. ʽrozmowaʼ (Tep i žugiso ū̃tarka ʽTak skończyła się 

rozmowaʼ), 2. ʽsposób mówienia, mowa, gwaraʼ (Ale in ką gi jau ir jo ū̃tarka panaši ʽAle do 

czego też jego mowa jest podobnaʼ) — zapoż. z błr. hútarka, -i (ZS 60, LEW 181). War. 

ū̃torka LZŽ, ū̃turka, ùturka ZS. Por. ū̃taryti, ū̃tarti ob. ū̃turti. 

 utárnykas 1 p.a. stlit., gw. ʽwtorekʼ (prašokusime utárnyke DP 20234 ʽw przeszły 

wtorekʼ. Turgai Vidžiuos buvo utárnykais ʽTargi w Vidžiai odbywały się we wtorkiʼ) — 

zapoż. ze stbłr. vtornikъ, por. z błr. gw. ŭtórnik (aŭtornik u Nosoviča). Por. błr. liter. aŭtórak, 

-rka, ros. vtórnik, ukr. vivtórok (ĖSBM 1, 208, Anikin 9, 88n.). War. utérnykas, LEX 

utarninkas. Co do akutu por. zapoż. kamárnykas, kazármė i zagárkas. Zob. też SLA 229, LEW 

1173, ALEW 1158 (ZS 60: z ros.). 

 utėlė ̃ 3 p.a. ʽwesz, Pediculusʼ; kirkšninė utėlė ʽwesz łonowa, Phthirus pubisʼ. 

Odpowiednik łot. utele ʽweszʼ (war. uts, ute). Co do sufiksu por. kirmėlė ̃ ob. kirmìs, 

skruzdėlė ̃ob. skruzdė.̃ Trudne. Leksem ut- może być dewerbalny: SZ typu saṃpras. od pwk. 

pie. *u̯et-. Por. ewentualnie het. ḫuezta ʽidzie, wiedzie, prowadziʼ < pie. *h2u̯et- (LIV
2 294). 

LEW 1173 był przekonany, że utė ̃da się powiązać z psł. *vŭšĭ ʽweszʼ (ros. vóš, czes. veš, pol. 

wesz). — Drw. od utėl-: utėlė́tas ʽmający wszy, zawszonyʼ, SD «wszawy», utėl̃ius ʽkto ma 

wszy, wszarzʼ (już w SD). Cps. utėl̃griaužis, -ė ʽwszarzʼ (dosł. ʽgryzący wszyʼ, por. gráužti), 

utėl̃iakrimtis, -ė ts. (dosł. ʽgryzący wszy [jak gryzie się orzechy], por. krim̃sti). — Drw. 

wsteczny: utė ̃a. utìs, -iẽs ʽweszʼ (por. dilgėlė ̃⇒ dìlgė; sartelė ̃⇒ sart̃ė). — Drw. od ut-: utė́ža 

c. ʽwszarzʼ (por. sufiks w kramė́ža ʽmłokosʼ), ùtina 1. ʽdrobiazgʼ, 2. c. ʽwszarzʼ, ùtinas 

ʽzawszonyʼ. Cps. arklã.utė ʽwesz końskaʼ (por. arklỹs), ùtėda c. ʽnędzarz, biedakʼ, dosł. 

ʽzjadający wszyʼ (por. ėd-, pelė́da, žuvė́da), ùtkrata c. ʽzawszony człowiekʼ (Kurs iš apkaklės 

utis neišsikreta, tas ùtkrata ʽKto sobie wszy z kołnierza nie strzepuje, nazywa się «utkrata», 

por. kratýti), ùtpisa (zob. pìsti). — Vb. denom. išutėlė́ti ʽwyiskać, zebrać wszyʼ, įutė́dinti, 

inutė́dinti ʽnapuścić komu wszyʼ (Ubagas mane įutė́dino), utėliáuti ʽszukać wszyʼ 

(Pautėliáuk man galvą), też przen. ʽgorączkowo czegoś szukaćʼ. 

 ūtìs, -iẽs 4 p.a. f. gw. ʽwłaz dla pszczół w uluʼ. Bez etymologii. Wstępnie można 

zaproponować analizę ū-ti- ʽwsunięcie się do wnętrzaʼ. Byłby to refleks abstractum pie. 

*h2uH-ti-, formacji na SZ od pwk. *h2eu̯H- ʽwsunąć nogę do ubuwia, obuć sięʼ (LIV
2 275). 

Por. drw. na SZ, *h2uH-to-, w łac. indūtus ʽodziany, ubranyʼ, z *ind-ū-tos (prs. induō 

ʽwdziać, włożyćʼ, exuō ʽwyciągnąć, wyłuskać, wyzuć, zdjąćʼ). Do porównania stoją takie 

abstracta typu seṭ, jak lit. rūtìs i šūtìs (zob. Smoczyński 2006, 159, 161). Gdyby ten wywód 

miał się okazać trafny, trzeba by uznać, że 4 p.a. jest innowacją na miejscu 1 lub 3 p.a. 

 ū̃turti, ū̃turu, ū̃turau wsch.-lit. ʽmówić, gadaćʼ, por. Kiti lenkiškai ū̃tura, kiti lietuviškai 

ʽJedni mówią po polsku, drudzy po litewskuʼ. Mirs ir vis ū̃turs ʽUmrze i wszystko [nam] 

powieʼ. Praū̃turk lietuviškai ʽPrzemów po litewskuʼ. Refl. prasiū̃turti: Saugokis, prie jo 
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neprasiū̃turk ʽUważaj, nie wygadaj się przy nimʼ. War. ùturti (ZS 60). Analiza: ūt-urti. 

Należy do typu słowotwórczego na -urti, np. snū̃durti ʽzapadać w drzemkęʼ, lū̃kurti 

ʽoczekiwaćʼ (na temat zakończenia zob. kỹburti). Jest war. ū̃tarti ʽmówićʼ. Ponieważ pwk. 

werbalny ūt- w jęz. litewskim nie istnieje, należy przypuszczać, że został on 

wyabstrahowany ze struktury quasizłożonej *ūt-taryti, mianowicie w procesie reinterpretacji 

zapożyczonego czas. ū̃taryti ʽmówićʼ (⇐ błr. hútarycь, -ru). Wydaje się, że dwa czynniki 

odegrały tu rolę. Z jednej strony było to przyrównanie pożyczki do rodzimego syn. tarýti 

ʽmówićʼ (ludowo-etymologiczna adideacja). Z drugiej strony było to prawo degeminacji 

spółgłoskowej, które nasunęło hipotezę o t < *t-t i tym samym umożliwiło stworzenie 

granicy morfemowej *ūt-tar-. Zob. też LEW 181, 1173. — Drw. sufiksalne o znacz. ʽmówićʼ: 

ūturėti b.z.a., ū̃turiauti, ū̃turinėti, ū̃turioti, ū̃turiuoti, ū̃turoti, ū̃turuoti. — Nomina: ū̃turka 

ʽrozmowa, mówienie, opowiadanieʼ – budowa wzorowana na syn. ū̃tarka (zob.); ūturlė ̃

ʽmowaʼ (⇒ ūturlỹvas ʽrozmownyʼ). Drw. wsteczny: ū̃tura (Tavo ū̃turos nė pats velnias 

nesupras ʽTwej mowy sam diabeł nie zrozumieʼ), por. pečiùrka ⇒ pečiūrà. — Neoapofonia 

SP ū ⇒ SZ ŭ wydaje war. ùturti, ùturka i ùtarauti. 

 uzdenýčia 1 p.a. stlit., gw. ʽczęść uprzęży nakładana na głowę konia, ogłów, uzdaʼ — 

zapoż. ze stbłr. XVI w. uzdenica, uzdjanica ⇐ pol. uździenica. Inaczej SLA 229n., LEW 1173 

i ALEW 1159: wprost z polskiego. Przez nawiązanie do prefiksu lit. už- powstał war. 

uždenyčia. Warianty przekształcone fonetycznie przez zd > z i zmiany wokalizmu: ùzanyčia 

m.in. LEX ʽHalffterʼ, uzenýčia (pl.t. uzenýčiai); uzinyčià a. ùzinyčia; <usinycʒe> CGL 

ʽHolffter, przyczepione do siodła olstro na pistoletyʼ (syn. ulfteris). — Kontaminacja 

uzdenýčia z syn. uzdilaĩ (zob.) wydała warianty z -l-: uzdelnýčia, uzdelnyčià; ze zmianą zd > 

z: uzelnýčia, uzelnyčià, z aferezą u-: zelnýčia ʽpostronek do uwiązania konia a. krowyʼ. 

Niejasne pozostają war. ùzernyčia i uznaryčia b.z.a. Zob. jeszcze ūdỹlai. — Drw. wsteczne: 

uzdẽnė a. uzdẽnis, pl.t. uzdìnės (por. liesvyčios ⇒ liẽsvos; telyčià ⇒ tẽlias). 

 uzdilaĩ, -ų̃ 4 p.a. m.pl. wsch.-lit. ʽuzda z wędzidłemʼ (DVŽ) — zapoż. z błr. gw. uzdzíla 

n., gdzie sekwencja -zdz- (zam. -dzi-, por. stbłr. udilo ʽwędzidłoʼ) tłumaczy się kontaminacją 

z bliskoznacznym wyrazem błr. vuzdá (por. ros. uzdá ʽuzdaʼ, ros. gw. úzdilo ʽwędzidłoʼ, też 

pl. uzdíla, uzdilá). Forma pl.t. na -ai nawiązuje do rodzimych syn. brizgilaĩ i žą́slai. NB. 

Kalką z pol. wędzidło jest błr. gw. uzdzídla n., pl. uzdzídly (por. PZB 5, 189). Zob. też ūdỹlai, 

uzdenýčia i, w kwestii suf. -dl-, vandzỹdlai. — Nazw. Ùzdila, Ùzdzila (PVŽ II, 1118 uznaje 

pochodzenie za niejasne, por. jednak pol. Uzdowski). — Odnotowana w DVŽ alternacja 

uzdilaĩ : uzdielaĩ świadczy o neoapofonii sufiksalnej -il- (SZ) ⇒ -iel- (SP). Paralele: -in- ⇒ -

ien-, np. grikìnis ⇒ grikiẽnis; kiaušìnis ⇒ kiaušiẽnis; kiškìnis ⇒ kiškíenė; w pierwiastku np. 

lip- ⇒ liep-: palipaĩ : liepsnà. 

 uzénti, uzenù, uzenaũ gw. ʽszczuć, zachęcać psa do gonienia i atakowania zwierząt lub 

ludziʼ, por. Uzi, uzi, uzénk kiaulę su šunimi! JU ʽ«Uzi uzi», poszczuj świnię psem!ʼ — vb. 

denominativum na -en- od okrzyku uzì (war. uzỹ, ùzia, ùžia, užiã) używanego przy szczuciu 

psami, por. Uzi kiaũlę! ʽBierz świnię!ʼ. Z innymi sufiksami: priùzyti ʽnamówić, skłonić kogo 

do czegoʼ (por. kusyti ob. kusénti), ùzdinti a. ùzdyti ʽbudzić ze snu; przynaglać, popędzać 

(konia, pracownika)ʼ. Inne formy wspomnianego okrzyku to užì, užý, ùžia, užià i ùžė (Užý, 

šunys, lapę! ʽBierzcie, psy, lisa!ʼ. Kudliau, užiã užiã, paimk! ʽK., «užia užia», bierz!ʼ). War. 

z ū ukazuje się w vb. denominativum užū́žinti: Šunim užū́žino ʽPoszczuł psemʼ. Wydaje się, 

że prymarną formą było tu ùzia, ùžia, co odpowiada – jako zapożyczenie – okrzykowi pol. 

huzia!. War. uzì, užì mogą oddawać war. pol. huź! (zob. SW II, 67; brak w POLŽ). Paralele: 

kusì ⇒ kusénti; urì ⇒ urénti. Rodzimymi czasownikami o znacz. ʽszczućʼ są pjudýti i 

siùndyti. 

 ùž praep. z gen. i acc. ʽza; z powoduʼ. Por. 1° Visì susė́do už stãlo ʽWszyscy zasiedli za 
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stołemʼ. Už gẽro výro ištekė́jo ʽWyszła za dobrego człowiekaʼ, 2° Aš padirbė́siu už jį ̃ ʽJa 

popracuję za niegoʼ. Už ką̃ tù manè skriaudì? ʽZa co ty mnie krzywdzisz?ʼ. Pẽtrą visì gìria už 

darbštùmą ʽPiotra wszyscy chwalą za pracowitośćʼ. Przyimek ùž ma odpowiedniki w łot. uz i 

scs. vŭz ʽw górę, do, ku, naʼ, sch. uz (prefiks vŭz, pol. wez-/wz). Spoza bałto-słowiańskiego 

por. aw. uz-/us- ʽw górę, na zewnątrzʼ (uzbāzu- ʽz podniesionymi ramionamiʼ). Dalszy 

wywód niepewny. Por. Fraenkel 1929, 166n., Endzelīns, DI I, 413n., GJL III, §§ 776n., LEW 

1173n. NB. ALEW 1159 napomyka o tym, że PKEŽ 4, 210 objaśnił stpr. praeverbium unsai w 

unsai gūbons no Dangon ENCH ʽwstąpił do nieba, auffgefahren gen Himelʼ (por. stlit. už-

žengė ant dangaus lub dangun ts.) jako wypadek kontaminacji dwóch bałtyckich prepozycji: 

*en i *uz (= lit. ùž). Moim zdaniem, unsai jest germanizmem i wywodzi się fonetycznie z 

*unsan, co jest transpozycją prepozycji śrwn. unz an ʽaż do, bis zuʼ, zob. DLA 208. 

 už- prvb. złożeń czasownikowych, np. užáugti ʽzarosnąćʼ, užkópti ʽwspiąć sięʼ, užgýti 

ʽo ranie: zagoić sięʼ, užkópti ʽwleźć, wspiąć sięʼ, užpùlti ʽnapaść (wroga)ʼ. Zob. ùž praep. — 

Gdy czasownik ma nagłos spirantyczny, pojawia się war. stlit. užu-, np. užusãkė DP 

ʽzakazałʼ, užustót DP ʽzostaćʼ, užušals̃ DP ʽostygnieʼ. — W złożeniach imiennych 

odpowiedni prefiks ukazuje się w czterech wariantach: 1. už-, np. ùžkampis ʽzakątekʼ, 

ùžlanda ʽnora, kryjówkaʼ, ùžtvoris ʽmiejsce za płotemʼ, 2. užu-, np. užùgiris ʽmiejsce za 

lasemʼ, užùstalė ʽmiejsce za stołemʼ, 3. užúo-, np. užúolaida ʽzasłona na oknieʼ, užúolanda 

ʽnora, kryjówkaʼ, užúomarša ʽzapomnienieʼ, c. ʽczłowiek łatwo zapominającyʼ, užúo.ežeris 

ʽmiejsce za jezioremʼ, z elizją: n.rz. Užúožeris, 4. w gwarach też ū́ž-, war. wzdłużony, np. 

ū́žpalas ʽwoda, która zalała lód i zamarzłaʼ, ū́žpuolis ʽnapadʼ, ū́žpūtis ʽzawianie jako 

chorobaʼ, ū́šmalas ob. ùšmalas ʽrękawica z jednym palcemʼ (paralelami są tu prefiksy ýš- i 

apý-). Wsch.-lit. až-, ažu-, ažuo-, ažū-, zestawia się z prepozycjami łot. az, āz i àiz (*az-iz). 

Por. ALEW 80n. 

 užačià 3 p.a., wsch.-lit. ažačià 3 p.a. 1. ʽtylna część czego, tyłʼ (atsigrįžta ažačiõn 

ʽodwraca się do tyłuʼ), 2. ʽtyłek, pośladkiʼ, 3. ʽustronne miejsceʼ. — War. užvačià a. ažvačià 

1. ʽtylna część wozuʼ (Vežimo ažvačià ir priekis), 2. ʽzad, tył; tyłekʼ, 3. ʽmiejsce z boku pod 

dachemʼ (Sukrauk malkas ažvačiõn, kad lietus nesulytų ʽZłóż drewno w «ažvačia», żeby 

deszcz [go] nie zmoczyłʼ). Analiza: *užati̯-ā-, drw. od sb. *užati- ʽmiejsce z tyłuʼ, to z *už-

ati-, dosł. ʽbycie z tyłuʼ, abstractum na -ati- od praep. už- ʽza, z tyłuʼ. Śladem po takiej 

formacji jest sb. užatìs f. 3 p.a. ʽmiejsce osłonięte od wiatruʼ (war. žuatìs). Paralela: apatìs, -

iẽs 3 p.a. f. ʽspód, dolna część czegoʼ (zob. apačià). — Segment -v- w užvačià, ažvačià 

pochodzi z konsonantyzacji samogłoski u, należącej do praep. užu, ažu (*užu-ati-, *ažu-ati-). 

Hiat jest pokonywany w inny jeszcze sposób: przez ściągnięcie sekwencji u.a w dyftong *u̯a, 

skąd uo, por. war. ùžuotis 1 p.a. ʽmiejsce osłonięte od wiatruʼ, užuočià 2 p.a. lub užúočia 1 

p.a. ʽustronie, zaciszeʼ, przen. ʽtajemnicaʼ (por. PAŽ 516), ⇒ drw. užuotùs ʽustronnyʼ, 

užuõčias ʽtajemniczyʼ). Zob. też užúot. — Pochodne przysłówki: ažačià ʽna uboczu, w 

niewidocznym miejscuʼ, war. ažačiõm, užačiõm, ažačiõs, užačiõs (z niejasnym -r-: ažarčios 

b.z.a., zob. LD § 248); ažačiaĩ a. užačiaĩ ts. (Padėk ažačiaĩ, kad vaikai nerastų ʽPołóż 

«ažačiai», żeby dzieci nie znalazłyʼ), war. ažačiaĩs; užačiõj ʽna uboczu, w ustronnym 

miejscuʼ. Drw. užačiáusias ʽnajbardziej ustronnyʼ (o miejscu, w którym coś się zapodziało). 

Tu też prepozycja stlit. užuočiai z gen. ʽobok, przyʼ (zob. PAŽ 516). 

 ùžantis, -čio 1 p.a., užañtis 2 p.a. 1. ʽzanadrze, pazuchaʼ (pìnigus nešióti ùžantyje 

ʽnosić pieniądze za pazuchąʼ), war. ùžantė, 2. ʽwnęka w przedniej części pieca, do której 

wygarnia się popiół i węgleʼ, 3. ʽzapadły kąt, zakątekʼ. SD
1 ažuuntis «nadra» [ʽmiejsce pod 

ubraniem na piersi, pazucha, zanadrzeʼ, SPXVI]. Od zwrotu przyimkowego *už antį lub *ažu 

antį ʽza pazuchę (włożyć rękę)ʼ, por. añtis ʽpazucha, zanadrzeʼ. Por. LEW 1174, ALEW 37n. 

Wsch.-lit. ažañtis, ažañčius, ažañtė (por. łot. azuôts, azuôte ʽpazuchaʼ), war. z aferezą: 
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žañčius, žuañtis. 

 ū̃žas 4 p.a. wsch.-lit. ʽwążʼ (syn. žaltỹs) — zapoż. ze stbłr. užъ ʽwąż; żmija; diabeł 

wcielony w wężaʼ, por. błr. vuž, vužá a. vúža ʽwążʼ. Z innymi tematami: ū̃žis 2 p.a. (ZTŽ), 

užỹs 4 p.a. (LZŽ). Krótkowokaliczne war. ùžas 4 p.a. (DVŽ, NDŽ) i užỹs 4 p.a. (LZŽ) są 

objawem neoapofonii ū ⇒ ŭ. Potwierdzają to takie slawizmy, jak trū̃pas ⇒ trùpas; blū̃dnas 

⇒ blùdnas i ū̃turka ⇒ ùturka. 

 ùždaras 3 p.a., wsch.-lit. ãždaras 3 p.a. ʽzaprawa do potraw (mleko, śmietana, tłuszcz), 

okrasa, omastaʼ — sb. postvb. na -a- od vb. cps. uždarýti ʽzaprawić jedzenie, okrasićʼ (zob. 

darýti). Podobne deverbativa to pãdažas ⇐ padažýti; pãvilgas ⇐ pavìlgyti. Dalej por. 

ùžkulas i ùžtrinas. 

 ùždarbis, -io 1 p.a., uždarbỹs 3 p.a. 1. ʽzarabianie, zarobkowanieʼ (Eidavom ant 

ùždarbio į girią ʽChodziliśmy na zarobek do lasuʼ), war. uždarbė,̃ 2. ʽzarobione pieniądze, 

zarobekʼ (Daugiau nuveiksi, didesnis ir ùždarbis ʽWięcej zrobisz, dostaniesz większą 

zapłatęʼ), war. uždarbė.̃ Drw. apofoniczny na SO darb- ⇐ dirb- od vb. cps. uždìrbti ʽzarobić, 

zapracowaćʼ. Por. dárbas, dìrbti. — Vb. denom. uždarbiáuti ʽpracować dla otrzymania 

wynagrodzeniaʼ (strukturalnie odpowiada pol. zarobkować ⇐ zarobek). 

 ùždas 2, 4 p.a. 1. stlit. ʽsuma pieniędzy włożona w wykonanie jakiegoś zadania, 

nakładʼ, SD «nakład» (syn. uždėjimas, inkrova), 2. gw. ʽzastaw; podatekʼ, 3. gw. ʽodsetki 

płacone przez dłużnika, procentʼ (syn. ùždėlis). Analiza: užd-a-s, drw. od neoosn. užd-, którą 

wyabstrahowano z formy uždė́ti w następstwie reanalizy vb. cps. už-dė́-ti ʽzastawić, oddać w 

zastawʼ (zob. dė́ti) według klasy czasownikowej na -ė-. Podobnie objaśniają się inne, 

porównywalne z ùždas produkty resegmentacji, mianowicie ãpdas, iñdas, ìždas i priẽdas, 

zob. SBS II, 140n. Nie do przyjęcia jest podana w NIL 60 i ALEW 182, 1159 analiza *už- + *-

das oraz wywód -das z pie. tematu werbalnego *-dh3-ó-, gdzie *-dh3- ma być formą SZ od 

pwk. *deh3- ʽdaćʼ. Typ kompozycyjny postulowany w tym wypadku dla bsł. (zob. BSW 57, 

s.v. -da-, LEW 112) nie znajduje żadnego oparcia porównawczego. Por. alternatywną 

reanalizę w ùždėlis. 

 ùždėlis, -io 1 p.a., uždėlỹs 3 p.a. (wsch.-lit. aždėlỹs) 1. ʽzastaw, poręczenie pieniężneʼ, 

2. ʽfant, przedmiot do wygrania na loteriiʼ, 3. gw. ʽpodatekʼ, 4. gw. ʽodsetki płacone przez 

dłużnika, procentʼ, 5. gw. ʽostatnie dziecko w rodzinieʼ (syn. ìšdėlis) — derywat na -lis od 

neoosn. uždė-, pochodzącej z reanalizy vb. cps. už-dė́-ti ʽoddać w zastaw, zastawićʼ (zob. 

dė́ti, ùždas). Podobnie zbudowane wyrazy to ìndėlis, ìšdėlis, sándėlis. Por. odmienną 

reanalizę w ùždas. 

 Uždūšìnės, -ių 2 p.a. f.pl. gw. 1. ʽdzień modlitw za umarłych, dzień zaduszny, Zaduszki 

(2.XI.)ʼ, 2. ʽnabożeństwo za zmarłegoʼ. Analiza: Už-dūš-ìnės, kalka hybrydalna polskiego 

wyrazu Za-dusz-ki (por. dūšià ʽduszaʼ). Suf. -inės jak w syn. Vėlìnės ⇐ vėlė ̃(zob.). — War. 

Zadū̃šnos, Zõduška ZTŽ. 

 užẽlis, -io 2 p.a. wsch.-lit. ʽw cepach: rzemień łączący bijak z dzierżakiem, tzw. gązwaʼ 

(LZŽ) — z substytucyjnym -ž- za -z- zapożyczone ze stbłr. uzelъ, uzolъ, -zla ʽwęzeł; 

pakunekʼ, por. błr. vúzel, gw. húzel, ros. úzel, -zlá ʽwęzełʼ. Z innym sufiksem: ùžikas 1 p.a. 

ʽgązwaʼ (ZTŽ). Brak w LKŽ. 

 užgáuti, užgáunu, užgavaũ 1. ʽdotknąć (palcem, ręką)ʼ, 2. ʽuderzyć, zbićʼ, 3. ʽzranić, 

boleśnie ugodzić; zranić słowemʼ, 4. ʽubliżyć komu, obrazić kogoʼ, 5. DP ʽzachwycić, 

zajmowaćʼ — jedna z formacji prewerbialnych czasownika gáuti ʽdostać, uzyskaćʼ (zob.). 

— Drw. užgáulė 1 p.a., ʽobraza słowna, obelgaʼ (Ùžgaulė yra užgavimas blogu žodžiu ʽU. to 

obrażenie [kogoś] złym słowemʼ), por. apgáulė ⇐ apgáuti. War. akc. ùžgaulė 1 p.a., 
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užgaulė ̃ 3 p.a. War. m. ùžgaulis 1 p.a., užgaulỹs 3 p.a. — Neoosn. užgaul-: užgaulùs 1. 

ʽstanowiący obrazę, obraźliwy, obelżywy, ubliżający komuʼ (užgaũlūs žõdžiai m.pl. 

ʽobraźliwe słowaʼ), 2. ʽskłonny do obrażania sięʼ, 3. ʽpamiętający krzywdę – o psieʼ (Šunys 

yra užgaulì, neužmiršta mušimo ʽPsy są pamiętliwe, nie zapominają biciaʼ), vb. denom. 

užgaulinė́ti a. užgaulióti ʽlżyć, obrażać, ubliżaćʼ. — Jest bliskoznaczna formacja užgaudlioti 

b.z.a. ʽobrażaćʼ, utworzona sufiksem -lio- od neoosn. gaud- ⇐ gáudyti; paralela: 

pérspėd(lioti) od spėd(énti). Inaczej Pakerys, Balt LII:2, 2017, 303, gdzie analiza užgau- + -

dlióti. — Inne drw.: užgavė́jas a. užgavìkas ʽten, kto komuś ubliża, kogoś znieważaʼ, 

užgavìmas ʽuderzenie kogo, ubliżenieʼ. 

 ùžgertas 1 p.a. gw. ʽjedna z dwóch żerdzi służących do rozpięcia sieci na rzeceʼ — 

przypuszczalnie z *užkertas przez interwokaliczne udźwięcznienie šk > žg. Sb. postvb. od 

vb.cps. ùžkertu, -kirs̃ti ʽzaciąć; zagrodzić komu drogęʼ. Por. wtórne žd w kuždė́ti < kuštė́ti i 

wtórne zd w grebėz̃das < grebės̃tas. Por. sb. postvb. na SO: ùžkarta 1 p.a. m.in. ʽnacięcie, 

zacięcie; ogrodzenie pola a. łąkiʼ. 

 užỹčkas stlit. ʽpożytek, korzyść, zyskʼ. Dwoistość form pažỹčkas : pažỹtkas (zob.) 

przemawia za tym, by užyčkas zakwalifikować jako wariant do *užytkas, mianowicie 

powstały przez dysymilację tk w čk. Formą źródłową było tu pol. użytek, -tku. Podobną 

dysymilację zwartych zaświadcza pridėč̃kas < pridėt̃kas (zob.). Por. SLA 230, LEW 1174, 

POLŽ 658, gdzie jednak zignorowano dysymilację jako proces transpozycyjny. (NB. 

Odwrotna zmiana, čk > tk, wytworzyła pažỹtkas ʽpożyczkaʼ jako war. do pažỹčkas). — Jest 

jeszcze žỹčkas ʽużytek, korzyśćʼ, objaśniane dwojako: jako war. ʽwyabstrahowany z užyčkasʼ 

(tak SLA 248, LEW 1304) lub jako wariant zmieniony z užyčkas drogą aferezy (tak POLŽ 

659). Ale jest tu też inna ewentualność. Wziąwszy pod uwagę to, że užýsti jest zwykłą 

wymową formacji prewerbialnej užžýsti ʽzakwitnąćʼ, wolno przypuścić, że zapożyczenie 

užyčkas zostało zinterpretowane jako *už-žyčkas (por. pa-žỹčkas ʽpożyczkaʼ), i że to właśnie 

otworzyło drogę dla derywacji deprefiksacyjnej, czyli dla žỹčkas. 

 ùžkaboris, -io 1 p.a., užkaborỹs 3 p.a. 1. ʽmałe, ciasne, ustronne pomieszczenie, ciasny 

kątʼ, 2. ʽzapadły kąt, zapadła dziuraʼ, 3. gw. ʽzapiecekʼ, 4. gw. ʽustępʼ. War. ùžkabaris. Ze 

względu na obecność bliskoznacznego wyrazu ùžkamaris 1 p.a., užkamarỹs 3 p.a. ʽmałe 

pomieszczenie za kuchnią; składzik, spiżarnia przy komorze; ustronne miejsce, zakątekʼ 

(war. ùžkamoris) bardzo prawdopodobne jest zapożyczenie pol. wyrazu zakamarek, ściślej: 

kalka hybrydalna formacji za-kamar-, z lit. už- za pol. za- i lit. kamar- jak w slawizmie 

kamarà (zob.). Dalsze zmiany, mianowicie zastępstwo kamar- przez kabar- i kamor- przez 

kabor-, pozostają na razie niewyjaśnione. Por. ùžkeniaužis. — Na skutek adideacji ùžkamaris 

do kambarỹs ʽizba, pokój mieszkalnyʼ (zob.) pojawił się war. ùžkambaris 1 p.a. ʽmałe 

pomieszczenie za kuchnią, składzik; zakątek, zakamarek; boczna uliczka; miejsce przy piecu, 

gdzie wygarnia się popiółʼ (brak u Kabašinskaitė 1998). 

 ùžkeniaužis, -io 1 p.a. gw. 1. ʽciemny, ciasny kątʼ (Bėk ten į užkeniaužį, pasislėpk, 

neras ʽBiegnij tam do užkeniaužis, schowaj się, nie znajdą [cię]ʼ), 2. ʽustronne miejsce, 

zapadły kątʼ (Kur tu čia gyveni tokiame užkeniaužyje ʽGdzie ty tu mieszkasz w takim 

zapadłym kącieʼ). Niejasne. Por. ùžkaboris. 

 ùžkulas 1, 3 p.a. ʽtłusta omasta do potrawʼ — sb. postvb. na -a- od vb. cps. užkùlti 

m.in. ʽokrasić potrawęʼ (zob. kùlti). Por. syn. ùžtrinas ⇐ užtrìnti; ùždaras ⇐ uždarýti. 

 užkurỹs, -io 3 p.a. 1. ʽmąż idący na gospodarkę żony; zięć przyjęty do domu teściówʼ 

(war. ūžkurỹs), 2. ʽdrugi a. trzeci mąż na gospodarce wdowyʼ (syn. užtupỹs), 3. gw. 

ʽwdowiecʼ — nomen agentis na -ys od vb. cps. užkùrti stlit. ʽwziąć za żonę; poślubić żonę 

zmarłego brataʼ (m.in. w BRB, zob. Palionis, Balt II:1, 1966, 94). Obok tego jest refl. už-si-
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kùrti ʽosiedlić się, urządzić się na nowym miejscuʼ. Por. pol. gw. wstępień m.in. ʽchłop, który 

się przyżenił do gruntuʼ (SGP VI, 173) ⇐ wstąpić (na cudze gospodarstwo). Synonimami 

wyrazu užkurỹs są ánčtupas, ažýšsūnis, įsõdas, preikuras, preĩkšas, ùžgulis oraz 

zapożyczenia priim̃čius, primõkas. — Drw. užkurė b.z.a. ʽdruga żonaʼ, užkurìnė ʽpanna a. 

wdowa, która wychodząc za mąż, chce przyjąć męża do swego domuʼ (war. ūžkùrė), 

užkuriomìs eĩti a. išeĩti ʽzostać užkurysemʼ, war. užkuriõm, ūžkuriõm (Užkuriomìs eiti gali ir 

už mergos, ir už našlės ʽJako u. możesz iść i do panny i do wdowyʼ. Išejo užkuriom ažu 

našlės su keturiais vaikais ʽZostał u. u wdowy z czworgiem dzieciʼ). Cps. senakurỹs ʽdawny, 

zasiedziały mieszkaniecʼ (por. sẽnas). — N.m. Užkuráičiai, od patronimicznego nazw. 

Užkuráitis, Ùžkuraitis ⇐ Užkurỹs. 

 ùžlos, -ų 2, 4 p.a. f.pl. 1. ʽstrop z niepowiązanych żerdzi w spichrzu lub w sieniʼ (Ne 

lubos, ale ùžlos an klėties), 2. gw. ʽmiejsce nad stropem, strychʼ, 3. gw. ʽsufit w izbie, 

zrobiony z desek leżących na poprzecznych belkachʼ. War. ùžlės, m. užlaĩ i ùžliai, sg. ùžlas 

[ʽstrychʼ]. Obok tego: ùžlas ʽblaszana pokrywa komina, chroniąca strzechę przed iskramiʼ. 

Trudne. Może derywat od neoosn. užl-, wynikłej z resegmentacji wyrazu ùžlanda m.in. 

ʽpoddasze, strychʼ ⇐ užlįs̃ti (zob. lįs̃ti)692. Wzorem dla takiej segmentacji mogły być 

rzeczowniki na -anda (balánda, rakandà, skalánda). Por. derywację rabañtai ⇒ rãbos. — 

Zdrob. užlẽliai, užlìkės, užliùkės. N.rz. Užlà, cps. Užlupỹs, nazwa łąki Ūžlapievis. 

 užrõžyti, užrõžiju, užrõžijau przest. ʽzakazić ranę, doprowadzić do zakażeniaʼ, zwykle 

refl. užsirõžyti ʽzakazić sobie ranęʼ (Parsivarė su vinia koją, ir užsirõžijo ʽPrzebił sobie nogę 

na gwoździu, i wdało się zakażenieʼ) — zapoż. z pol. zarazić, -żę ʽwywołać chorobę 

zakaźnąʼ, zarazić się ʽzostać zarażonymʼ, por. Brückner 1877, 128. Paralela: išrõžyti ⇐ pol. 

wyrazić, -żę. LEW 744, s.v. rõžyti 1 wychodzi raczej od pol. razić. Odpowiednik błr. zarazícь, 

-ražú z powodu akcentuacji nie wchodzi w grę jako źródło. — Przez dekompozycję powstało 

simplex rõžytis ʽo ranie: jątrzyć się, ropiećʼ. 

 užsegtas: SD
1 <vsektas> «powłoka» (syn. apvilkis) — sb. postvb. od vb. cps. už-si-sègti 

ʽzapiąć się, zapiąć sobieʼ, zob. sègti. — Inne drw.: užsegtùvė ʽskórzane obszycie kołnierzaʼ, 

przest. užsegtuvės voverinės SD «koski księże» [stpol. kożki, koski, kóski f.pl. ʽrodzaj 

futrzanej pelerynki z kapturkiem, oznaka godności duchownejʼ, SPXVI]. 

 ùžstolis, -io 1 p.a. przest. ʽkto staje w czyjejś obronie, obrońcaʼ (DP užstoliu instr.sg. 

ʽzastępcaʼ) — dewerbalny rzeczownik na -lis od neoosn. užsto- ⇐ vb. cps. už-stó-ti m.in. 

ʽzastąpić kogo; ująć się, wstawić się za kim, wziąć w obronęʼ (zob. stóti). Paralele: añtstolis, 

núostolis i príestolis. Por. syn. ùžstojis ʽobrońcaʼ ⇐ prs. užstóju (DP užstojėjas ʽzastępcaʼ). 

 ū̃žti, ū̃žia, ū̃žė ʽszumieć, wydawać szum (o wietrze, morzu, falach, o lesie), powodować 

hałasʼ, w gwarach też ʽwyć, gwizdać, dźwięczeć, świstać (o bacie)ʼ. SD
1 ūžiu «chełsczę; 

gluczę [ʽbełkotać, chlupotaćʼ]; szumię». Dźwiękonaśladowcze, podobnie jak syn. õšti i õžti. 

— Drw. ū́žauti ʽhuczeć (o wietrze, morzu), szumieć (o lesie), hałasowaćʼ, ū́žčioti ʽporuszać 

się mocno, gwałtownie (o falach), wylewać się (o wodzie z beczki), buchać (o płomieniach); 

bić (o pulsie); chwytać, przenikać (o dreszczach); kwiczeć (o świniach); kołysać (dziecko na 

ręku)ʼ, ū́žėti, -ja, -jo ʽszumieć, hałasować (o dzieciach)ʼ, też o gwarze rozmów, o huku armat 

(SD ižūžėt «wyszumieć, wyszaleć»), ū́žinti ʽrobić szum, hałas; nawoływać się w lesie; 

zachęcać do czegoʼ. — Nomina: ūžesỹs ʽszum, np. o wietrze w gałęziach, o lejącej się 

wodzie; odgłos pracującej maszyny; hałas, zgiełkʼ, ūžìmas ʽniski odgłos, przeciągły szmer, 

hałas; brzęczenie (pszczół)ʼ, ausų̃ ūžìmas ʽszum w uszachʼ, galvõs ūžìmas ʽszum w głowieʼ, 

apkurtinamas vėtros ūžìmas ʽogłuszający szum wichruʼ. Cps. ūžiã-galvis ʽnarwaniec, 

 
692 Według Dowkonta źródłem ùžlos miałby być czasownik užléisti ʽzawiesićʼ, por. cytat zamieszczony w LKŽ 

XVII, 654, s.v. ùžlos 2 ʽpriemenės lubos, jos aukštasʼ.  
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awanturnikʼ (por. galvà), SD «mozgowiec, szumiłeb» (syn. smagenius) – kalka złożenia pol. 

szumi-łeb. — Neoosn. ūžėj-: ūžė́jimas ʽszumʼ (por. drebė́jimas ⇐ drebė́ti).  

 ùžtrinas 3 p.a. ʽomasta, zaprawa do potrawʼ — sb. postvb. na -a- od vb. cps. užtrìnti 

ʽzatrzeć, zacieraćʼ oraz ʽokrasić, omaścić, zaprawić potrawę skwarkamiʼ. Por. syn. ùžkulas ⇐ 

užkùlti; ùždaras ⇐ uždarýti. — Z innym sufiksem: ùžtrinalas ʽomastaʼ. Por. syn. prãmetalas 

⇐ pramèsti; pavìlgalas (ob. pãvilgas, pavilgà) ⇐ pavìlgyti.  

 užúomina 1 p.a. ʽniewyraźna wzmianka, danie czegoś do zrozumienia, aluzja, przytyk 

do kogo lub czegoʼ (Neaiški užúomina ʽNiejasna aluzjaʼ. Kalbė́ti užúominomis ʽMówić w 

sposób aluzyjny, z niedomówieniamiʼ) — sb. postvb. na -ā- od vb. cps. už-si-miñ-ti 

ʽnapomknąć, wspomnieć krótko, mimochodem, zrobić aluzję do czegoʼ (zob. miñti). Prefiks 

užuo- koresponduje z prvb. užu- : liter. už- (zob.), por. užúolanka, užúomazga. 

 užúot adv. ʽzamiastʼ, np. Užúot dìrbęs, jìs kalb̃a ʽZamiast robić, gadaʼ. Užúot keliãvęs į 

miẽstą, jìs pasilìko namiẽ ʽZamiast jechać do miasta, został w domuʼ. War. wsch.-lit. ažúot. 

Pochodzenie nierozpoznane, zob. LEW 1175, ALEW 1160. Por. może užúočia s.v. užačià.  

 užúovėja 1 p.a., wsch.-lit. ažúovėja 1 p.a. 1. ʽmiejsce osłonięte od wiatru; schronienie 

przed wiatremʼ (Krūmuos – nors gyvuliam užúovėja, o lauke kur pasidėsi ʽW krzakach bydło 

ma przynajmniej «užuovėja», a w polu gdzie się podziejeszʼ. Einam až triobos ažùvėjon 

ʽChodźmy za chatę, gdzie nie ma wiatruʼ), 2. przen. ʽpociecha, ukojenieʼ (Kur rasiu užúovėją 

nuo visų vargų? ʽGdzie znaleźć schronienie przed tymi wszystkimi niedolami?ʼ). Drw. od 

zwrotu przyimkowego *užu vėjo dosł. ʽza wiatrem, z tyłu wiatruʼ, zob. vė́jas. Znacz. etym. 

ʽmiejsce zawietrzneʼ (por. pol. zawietrzna strona okrętu ʽstrona przeciwległa do tej, w którą 

uderza wiatrʼ). War. gw. užùvėja, užū́vėja, ažùvėja, z aferezą: žū́vėja. — Drw. wsteczny: 

užúov-ė ʽmiejsce osłonięte od wiatruʼ. Zakłada reinterpretację złożenia z °vėja na drw. 

sufiksalny: užuov-ėja (por. typy geradė́ja i audėjà). Paralela: piẽt-vėjis ⇒ piẽtv-ėjis ⇒ piẽtv-

is. — Antonimem jest tu atãvėja ʽmiejsce na wietrze, wietrzne miejsceʼ ⇐ *ata vėjo, dosł. 

ʽod strony wiatruʼ.  

 užvyrgeldas b.z.a. przest. ʽodszkodowanie za zabicie człowiekaʼ (Dowkont) — 

formacja hybrydalna złożona ze zwrotu už vyrą ʽza mężczyznę/człowiekaʼ i członu °geldas 

⇐ nwn. Geld, pl. Gelder n. ʽpieniądzeʼ. Por. Čepienė 189. 
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V 
 vãbalas 3 p.a. 1. ʽchrząszcz, owad tęgopokrywy, Coleopteraʼ, 2. ʽjakikolwiek owad, 

pasożytʼ (Jau tų vabalų̃ – utėlių, blusų – neturėjom ʽJuż tych pasożytów, wszy, pcheł, nie 

mieliśmyʼ), 3. ʽjakiekolwiek żywe stworzenie, zwierzę, płaz lub ptakʼ. War. z apofonią văb- 

⇒ vāb- w osnowie: vóbalas; z apofonią sufiksalną 1° ă ⇒ ā/o: vãbolas, f. vãbolė/vabolė;̃ 

vóbolas (zob. też vambolė)̃, 2° ā/o ⇒ uo: vãbuolas, vóbuolas (tu też SD vabuolas 1. 

«chrąszcz», 2. «krowka robak», vabuolas ragotas «jelonek robak»; vabuolai ir kirmelės SP 

«bący i robacy»). Odpowiedniki łotewskie: vabale, vabals, vabele 1. ʽchrząszcz, Käferʼ, 2. 

ʽżuk gnojowy, Mistkäferʼ. Formy łot. vabule, vabuole i vabaļa są nazwami krów o czarnej 

lub brązowej maści, por. ME IV, 428. — Odpowiedniki innojęzyczne pokazują osnowę 

*u̯eb-, por. ze słowiańskiego ros. gw. véblica ʽrobak, robak w kiszkachʼ (BSW 336, REW I, 

176, Anikin 6, 157); z germańskiego: stwn. wibil ʽchrząszcz; wołek zbożowyʼ, ags. wibba 

ʽżuk gnojowyʼ. Stąd sugestia, że praforma bałtycka mogła mieć postać *u̯eb-el-, i że 

zmieniła swój wokalizm podobnie jak wyrazy vãkaras ʽwieczórʼ (por. scs. večerŭ) i vãsara 

ʽlatoʼ (por. scs. vesna, łac. vernum). Zob. LEW 1176, LEGR § 24 d., Skardžius, RR 4, 429n., 

Stang 1972, 60, ALEW 1161. — Drw. vabalė ̃ ʽbłyszczka na rybyʼ (syn. blìzgė), vabalìkė 

ʽmała dziewczynkaʼ (dosł. ʽrobaczekʼ), vabaliùkas ʽspinka do włosówʼ. Cps. júodvabalis 

ʽżuk gnojowy, Geotrupes stercorariusʼ (por. júodas), maĩtvabalis ʽchrząszcz żerujący w 

padlinie, Silphaʼ (por. maità). — N.rz. Vabalà a. Vabalė,̃ Vãbalas 3x, Vabalỹs, Vabalėl̃is, 

Vabálka, Vabalk̃šnė, n.jez. Vabalìnis. 

 vabzdỹs, -džio 4 p.a., vãbzdis 2 p.a. ʽowad, insektʼ. Pochodzenie niejasne. Być może z 

sonoryzacji pst > bzd w praformie *vapstys, por. gvãzdis z *kvastis i grùzdas z *krustas. Sb. 

*vapstys byłoby drywatem od interi. vàpst, por. Gyvatė vàpst ir įkando ʽŻmija «vapst» i 

ukąsiłaʼ. Tak więc pokrewieństwo z vãbalas ʽchrząszczʼ, przyjmowane przez LEW 1176, nie 

jest tu oczywiste. NB. Sabaliauskas 1990, 292 wymienia vabzdỹs jako jeden z wyrazów 

wprowadzonych do języka literackiego przez J. Jablonskisa (zob. też Buck 192). — Drw. 

vabzdė ̃ʽmszyca, pchła ziemna, szkodnik roślinʼ (syn. sprãgė), vabzdýnas ʽskupisko owadów, 

miejsce gdzie jest dużo różnych owadówʼ, cps. vabzdžiaėd̃is ʽowadożernyʼ (por. ėd-). Vb. 

denom. 1. vabzdinė́ti ʽłapać owady, zbierać owadyʼ, 2. vabzdžiáuti ts., 3. vabzdžiúoti ʽkąsać, 

kłuć – o owadachʼ, išvabzdžiúoti ʽtoczyć, drążyć, wygryzać – o robakachʼ. 

 vad-, dewerbalne nomina na SO vad- od ved- (por. vedù, vèsti ʽwieść, prowadzićʼ): 

ãtvadas ʽwolne miejsce, przestrzeń między przedmiotami, luz (w bucie), uchylenie drzwi; 

swoboda ruchówʼ (⇒ atvadùs ʽluźny, nieskręcony – o niciʼ), ìšvada ʽwywód, wniosekʼ, 

į́vada, įṽada, zwykle įṽadas ʽwprowadzenie, podręcznik w formie wstępu; wstęp, 

przedmowaʼ, įṽadai m.pl. ʽtylne drzwiʼ, įvadýbos f.pl. ʽrobienie czegoś po raz pierwszyʼ, 

įvadỹnos (zob. įvedýbos), įvadùs ʽtaki, którego można dużo zjeść a. wypić, mający dobry 

smak, smaczny, apetycznyʼ (dosł. ʽdający się łatwo wprowadzićʼ), įvadžiaĩ m.pl. ʽlejceʼ, 

núovada ʽcyrkuł, rewir, posterunek policji (w przedwojennej Litwie)ʼ, núovadas ʽściek, 

drenʼ, pavadà (zob.), pavadùs 1. ʽktóry łatwo daje się prowadzić, np. o koniu, krowieʼ, 2. 

ʽpomyślnyʼ (Bìtės man pavadù ʽPszczoły udają mi sięʼ), są́vada (zob.), vadà (zob.), vadagà 

żm. ʽkopka sianaʼ (KRŽ), vãdala c. ʽwłóczęga; obibokʼ (⇒ vb. denom. vãdaloti ʽciągać, 

targać, włóczyć; toczyć (pnie); powoli żućʼ, refl. vãdalotis ʽwłóczyć się, wałęsać się; walać 

się, pętać się pod nogamiʼ)693, vãdalas ʽwłóczęga; gromada ludziʼ, vãdas (zob.), vadìkas 

 
693 Inaczej LEW 1177, który postuluje wywód vãd-aloti ⇐ vèsti. Kłopot w tym, że -aloti, będąc neosufiksem, nie 
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przest. ʽoswojony ptak używany do wabienia ptaków łownych, Lockvogelʼ (czy to nie zostało 

przekształcone z vobìkas?), vadùs ʽktóry łatwo daje się prowadzićʼ, vãdžios (zob.). — Cps. 

antrãvada ʽdruga żonaʼ (syn. antravedė, añtrapatė i pavadà), trečiãvada ʽtrzecia żonaʼ (por. 

trečiavedỹs), — N.m. Ažùvadžiai, Pavadžiaĩ. — Ze słowiańskiego por. np. pol. powód, 

przewód, rozwód, wodza, wódz, podwoda. 

 vadà I 4 p.a. ʽ(u zwierząt) miot, potomstwo pochodzące z jednej ciąży lub z jednego 

lęguʼ (Abu paršiukai tos pačios vadõs ʽOba prosięta [są] z tego samego miotuʼ. Leliai išveda 

dvi vaikų vadas). Formacja dewerbalna na SO vad- ⇐ ved, por. vedù, vèsti ʽwieśćʼ (LEW 

1176). Takie nomen prymarne ma paralele w bradà ⇐ bredù; našà ⇐ nešù; skalà ⇐ skeliù. Z 

drugiej strony nie można wykluczyć ewentualności, że jest to formacja postwerbalna od iter. 

*vadyti a. *vadoti, por. łot. vadâtiês ʽ(o bydle) spółkować, płodzić się; być w ciążyʼ, ros. 

vývod detënyšej ʽwylęganie pisklątʼ. 

 vadà II 4 p.a. ʽpowód, przyczyna, pobudka, pretekstʼ (Buvo, žinoma, ir vadà, be vadõs 

nedarė ʽBył, rozumie się, jakiś powód, bez powodu [tego] nie robiłʼ) — formacja 

postwerbalna od iterativum *vadyti a. *vadoti (por. vèsti ʽwieśćʼ, vadžióti ʽwodzićʼ), 

podobna do psł. *povodŭ ⇐ *povoditi ʽprowadzić, kierować czyimś postępowaniemʼ, por. 

ros. póvod, -a ʽpowód, przyczyna, pobudkaʼ, pol. powód, -u ts., czes. původ ʽpochodzenie; 

przyczynaʼ (zob. Boryś 474). — Podobna budowa: į́vada m.in. ʽpokusa, próba, na jaką się 

kogoś wystawiaʼ (syn. į́voda), į́vadom adv. ʽłudząc kogo, wabiąc, kusząc, mamiącʼ (scil. 

sprzedawać), np. Įvadom į́vadom ir įvilioja pirkti saldainius ir barankas ʽWabi, wabi, aż 

skusi do kupna cukierków i obwarzankówʼ. 

 vãdas I 4, 2 p.a. 1. ʽwódz, dowódca, przywódcaʼ, 2. ʽprzewodnikʼ, 3. ʽpierwszy głos w 

chórzeʼ — sb. postverbale od *vadyti ʽwodzićʼ (por. łot. vadît i słow. voditi ts.), zanikłego 

iterativum na SO vad- do vedù, vèsti ʽwieść, prowadzićʼ. Zob. vadžióti ⇐ *vadyti. Paralele: 

gãnas ⇐ ganýti; sãkas ⇐ *sakyti (sakióti). Odpowiednik łot. vads ʽprzewodnik, sternik 

wśród flisaków na Dźwinie; pomocnik flisackiʼ ⇐ vadît. — W słowiańskim por. °voda ⇐ 

voditi w scs. vojevoda ʽdowódca, wódzʼ, stpol. wojwoda ʽnajwyższy urzędnik królewskiʼ, 

czes. vévoda ʽwojewoda; książęʼ (Boryś 706). — Drw. vadéiva ʽherszt, prowodyrʼ (por. GJL 

II, § 123). Cps. kariovadas BRP ʽdowódca, Feldhauptmannʼ (por. kãrias), karvadas BRB ts., 

šimtvadỹs BRB ʽsetnikʼ (por. šim̃tas), vadãvietė ʽsztab, punkt dowodzeniaʼ (por. vietà). 

 vãdas II 4 p.a. ʽsieć ciągniona, niewódʼ — dublet do nẽvadas, nevãdas ʽniewódʼ, 

powstały przez odrzucenie członu ne- (paralele: klùsas ⇐ *neklusas; spiečnas ⇐ bespiečnas). 

Chodzi tu o formę transpozycyjną wyrazu stbłr. nevodъ, błr. gw. névad, -a (zob. s.v. 

nẽvadas). Inaczej LEW 1177: wyraz litewski ma być spokrewniony ze słowiańskim. 

Literaturę na temat ros. névod referuje REW II, 206n. NB. Łot. vads ʽskrzydło niewodu; mały 

niewódʼ może być pożyczką ze śrdn. wade ʽNetzʼ albo z liw. vada ʽZugnetzʼ (ME IV, 431). 

 vãdas III 4 p.a. przest. ʽzastaw, rękojmia; zakładnikʼ. Sporne. BSW 344 przyjmował 

twór intralitewski, mianowicie drw. apofoniczny od vedù, vèsti ʽwieść, prowadzićʼ. 

Tymczasem ME IV, 431 (s.v. vaduôt) wskazał na nawiązania łacińsko-germańskie, które 

pozwalają mówić o wyrazie odziedziczonym. Por. łac. vas, vadis m. ʽgwarant, poręczyciel, 

zakładnikʼ < *u̯adh- < pie. *u̯odh- (Schrijver 1991, 454, 464; zmiana o > a w sylabie otwartej 

i w pozycji po m, u, l, por. Meiser 1998, 84); goc. wadi n. ʽzastaw, fantʼ, ags. weddi n. ts., 

stwn. wetti n. ts., nwn. Wette f. ʽzakładʼ < pgerm. *wadja- < pie. *u̯odh-i̯o-. De Vaan 655 

wyprowadza łac. vas, vadis z rzeczownika pierwiastkowego pie. *u̯odh-s. Na tym tle można 

lit. vãdas ująć jako refleks formacji tematyzowanej, pie. *u̯odh-o-. Inaczej IEW 1109 i EWD 

 

może pociągać za sobą apofonii ved- ⇒ vad-. Za denominalnym pochodzeniem vãdaloti przemawia zresztą 

akcent, zgodny z osnową vãdala.  
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1561, gdzie przyjęto pierwiastek z wokalizmem *a: pie. *u̯adh- ʽzastaw; wykupić zastawʼ. 

Zob. też LEW 1177. — Vb. denom. vadúoti 1. ʽuwalniać, wyzwalać z niewoliʼ, 2. ʽwykupić 

rzecz zastawionąʼ, 3. ʽpomagać, wspieraćʼ, 4. ʽzastępować kogoʼ, atvadúoti ʽwybawić, 

wyzwolić; wykupićʼ, DP ʽodkupićʼ (⇒ atvaduotojas DP ʽodkupicielʼ), išvadúoti ʽuwolnić (z 

więzienia); wykupić (bydło zajęte w szkodzie)ʼ, pavadúoti ʽzastępować kogo w robocieʼ (⇒ 

pavadúotojas ʽzastępca; ksiądz będący pomocnikiem proboszcza, wikaryʼ), užvadúoti 

ʽzastępowaćʼ (⇒ sb. postvb. ùžvadas ʽpomocnik, zastępca; adwokatʼ. Bez związku z tym 

ostatnim: ùžvadas a. ùžvada ʽfabryka, wytwórniaʼ – kalka z ros. zavód. Odpowiednik łot. 

vaduôt ʽwykupywać (zastaw, jeńca)ʼ. 

 vãdė 2 p.a. 1. ʽmiejsce zalewane przez wezbraną rzekę; podmokła łąkaʼ, 2. ʽzanikająca, 

wysychająca rzeczka, tzw. ponikwodaʼ (syn. saũsupė). Z innymi sufiksami: vadà ʽpolana 

leśna wykorzystywana na sianożęćʼ, łot. vada ts., łot. vads ʽbagnisty gęsty lasʼ. Do tego n.rz. 

Vadà 2x, Vãdas 2x, Vãdė, Vaduvà, cps. Kaivadỹs (*Kaiv-vad-), Kalvadà, Kelṽadis, Šilvadà, 

n.jez. Vadìnis, Vadõkšnas (Vanagas s.v., Petit 2004, 72n.). Por. staropruskie n.rz., n.jez. i 

n.m. Wadangen (por. sufiks w n.m. Lymange, Marang), cps. Asege-wad, Asege-wayde, 

Asige-wadde (w I członie tkwi stpr. assegis EV ʽokoń, Perskʼ, zob. s.v. ežgė)̃, zob. AON 11, 

191. Wydaje się prawdopodobne, że leksem vad- jest spokrewniony z lit. vanduõ i psł. *voda 

(scs. voda ʽwodaʼ, ros. vodá, vódu, sch. vòda, vȍdu) < pbsł. *u̯ad-ā- ⇐ pie. *u̯odōr. Por. 

Būga, RR I, 507, LEW 1176n. Co do tego zgłosił ostatnio zastrzeżenia Petit 2004, 90n., 

sugerując powiązanie całej rodziny lit.-łot. vad- raczej z pwk. pie. *u̯edh- ʽwieść, prowadzićʼ, 

zob. s.v. vèsti). Dalsze szczegóły s.v. vanduõ. — Drw. vãdagis 1. ʽłąka nadrzeczna, 

podmokła łąkaʼ, 2. ʽsianożęć w lesieʼ – przez degeminację z cps. *vad.dagis, znacz. etym. 

ʽłąka położona przy wypaleniskuʼ vel sim. (por. złożenia z -dag- s.v. dagióti, jak też łot. 

mežde̦ga ʽwypalone i wykarczowane miejsce w lesieʼ). Tu też n.rz. Vadagà, -õs, war. Vedegà 

(por. sufiks w vedegà i pilagà). — Neoosn. vadag-: vãdaksnis 1. ʽzakole rzekiʼ, 2. ʽłąka 

zalewowa, podmokła łąkaʼ (war. vadaksnỹs), n.rz. Vadaksnis, analiza: *vadag-snis; vadãkšlis 

ts. (analiza: vadak-šlis, gdzie -šlis jest neosufiksem wymiennym za -snis, por. putãkšlis, 

tabàkšlis). Wyodrębniona stąd neoosn. vadak- stała się podstawą nazw rzecznych Vadaktà 

(war. Vadakstà, Vadukstà, por. łot. Vadakste), Vadaktìs oraz Vadakstìs 2x (⇒ n.m. 

Pãvadakščiai), zob. Vanagas 357n. Por. n.m. Vadaktaĩ (⇒ pol. Wodokty) oraz n.rz. Karvedà 

(*Karv.vada, por. Karṽė, Vadà), ⇒ n.m. Karvedžiaĩ. Zob. też LEW 1176, s.v. vãdaksnis.  

 vadė́tis, vadė́jasi (war. vãdisi, vãdasi, vãdžiasi), vadė́josi gw. ʽo piwie: wietrzeć, tracić 

zapach i moc na skutek dostępu powietrzaʼ, atsivadė́ti a. išsivadė́ti ʽwywietrzeć, wyparowaćʼ, 

przen. ʽwyschnąć, stwardnieć (o chlebie), zgruźlić się (o soli)ʼ, też o starcu: ʽopaść z sił, 

osłabnąćʼ — czasownik na -ė- z pwk. na SO vad- ⇐ ved-, por. vedù, vèsti ʽwieść, 

prowadzićʼ. 

 vadìnasi, vadìnas ptk. ʽwięcʼ, np. Tù, vadìnasi, nóri lìkti namiẽ ʽTy więc chcesz zostać 

w domuʼ — pochodzi ze skostnienia formy 3 os. prs. refl. vadìnasi ʽnazywa sięʼ (zob. 

vadìnti). Degradację formy osobowej czasownika do roli partykuły widać też w atseĩt. 

 vadìnti, vadinù, vadinaũ 1. ʽnazywaćʼ (vadìnti vardù ʽnazywać po imieniu, wołać po 

imieniuʼ), dawać komu imię a. przezwiskoʼ, 2. ʽzapraszać dokądśʼ (vadìnti į ̃ svečius 

ʽzapraszać w gościʼ), 3. ʽprzywoływać, zwoływać, wzywać krzykiemʼ, 4. ʽwnosić pozew do 

sąduʼ, DP ʽpozwać (dłużnika)ʼ. SD
1: vadinu «dzieię» (syn. vardų duomi, algoju), pravadinu 

«przezywam», privadinu «przywabiam» (syn. privilbinu), «przyzywam» (syn. prižadinu), 

tieson pavadinu «pozywam»; suvadinti DP ʽwzywać, zwołać, przyzwać, zebraćʼ. Z 

obocznym sufiksem: vadýti ʽnazywaćʼ (co przemawia za odnowieniem suf. -y- ⇒ -in-). Refl. 

vadìntis 1. ʽnazywać sięʼ, 2. ʽwzywać do siebieʼ, nusivadìnti ʽzaprosić i zaprowadzić z sobąʼ. 

Forma wyjściowa: *vadyti, *vadau, *vadžiau, iter.-caus. na SO vad- ⇐ *ved- ʽmówićʼ. Do 
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pwk. pie. *h2u̯ed(H)- ʽbrzmieć; mówićʼ, por. sti. vádati ʽpodnosi głosʼ, gr. αὐδή f. ʽgłos 

ludzki; mowaʼ, zob. LIV
2 286, BSW 337, GEW I, 184. Inaczej LEW 1177n., który dopuszczał 

pokrewieństwo z pie. *u̯edh- ʽwieść, prowadzić dokądʼ (zob. vèsti). — Wzdłużony SO *u̯ād- 

⇐ pb. *u̯ad- ⇐ pie. *h2u̯od(H)- może być kontynuowany w słowiańskim vad-, por. scs. 

vaditi, važdǫ ʽoskarżać, oczerniaćʼ, ros. váditь ʽoczerniać, zniesławiaćʼ, ukr. vádyty 

ʽszkodzić; obmawiaćʼ, vádytysja ʽkłócić sięʼ, pol. wadzić ʽbyć przeszkodą, zawadąʼ, wadzić 

się ʽspierać się, kłócić sięʼ, zob. BSW 337, REW I, 163n., ESJS 1035n., Derksen 2015, 484. — 

Neoosn. vadin-: įvadinė́ti DP ʽwzywać, wprowadzaćʼ: įvadinėju SD
1 «wzywam» (syn. 

žadinu, meldžiu), pavadinė́t DP ʽpozywać (dłużników)ʼ, refl. vadinė́tis ʽnawoływać sięʼ; 

vadindinė́ti (LZŽ): pa- ʽzapraszać, wzywaćʼ, iš- albo už- ʽprzezywać kogoʼ. Nomina: 

nevadintas SD «nieproszony, niezaproszon na ucztę» (syn. nepakviestas), pavadinimas DP 

ʽpowołanie, posłanie, wezwanie; stanʼ, pavadintas SD «wezwany» (syn. pakviestas), 

pavadintojas tieson SD
1 «pozywacz» [ʽstrona pozywająca do sądu, powódʼ, SPXVI]. 

 vadỹrius, -iaus 2 p.a. przest., gw. ʽprzywódca; przewodnik; przewodnik chóruʼ (war. 

vadỹras ʽo kogucie: idący na przedzieʼ) — przez deprefiksację z pravadỹrius, co 

zapożyczone z błr. pravadýr, ukr. provodýr, -já (por. ĖSBM 9, 322, LEW 1178). Paralele: 

prakýra ⇒ kýra; praklėt̃as ⇒ klėt̃as. 

 vadkos, -ų: w pisowni stlit. <vatkas>] pl.t. ʽwonne olejkiʼ (?), ʽkrople leczniczeʼ (?), 

por. pagatavijo vatkas ir mostes ʽprzyrządził «vadkos» i maściʼ (Willent, zob. PAŽ 528), też 

ʽnapar z ziół leczniczychʼ, por. pirko... votkas (arba žoles gražiai kvepiančias (BRP) — 

zapoż. ze stbłr. vodka ʽnalewka lecznicza z ziół; wódkaʼ. Wyraz białoruski został przejęty z 

pol. XVI-XVII w. wodka ʽkrople; olejek zapachowy; woda lecznicza, lekarstwoʼ (znacz. 

etym. ʽcoś zrobionego na wodzieʼ, zob. Boryś 708); pol. wodka było przekładem średnio-

łacińskiego wyrażenia aqua vitae ʽwoda życiaʼ, por. Brückner 628, Anikin 8, 43. Zob. też 

SLA 233, LEW 1208 (pominięte w ALEW). — Gwarowe vadkà 2 p.a. oznacza ʽpierwsze 

krople samogonu wyciekające z destylatoraʼ, NDŽ ʽVorlauf, Vorschuß (das beim 

Branntweinbrennen zuerst Ablaufende)ʼ ⇐ błr. vódka ʽwódkaʼ. Jest war. varkà 2 p.a. ʽwódka 

z pierwszej destylacjiʼ (rk < tk). 

 vadõvas, -ė 2 p.a. 1. ʽkierownik (robót, prac, instytucji)ʼ, 2. ʽprzewodnikʼ, 3. 

ʽprzywódcaʼ, 4. ʽwychowawca w szkoleʼ, 5. ʽprzewodnik chóruʼ, 6. przen. ʽpodręcznik, 

przewodnikʼ (Vadõvas po Vìlnių ʽPrzewodnik po Wilnieʼ), vadõvas tekỹs ʽsamiec 

przewodzący staduʼ. Takie paralele, jak lydõvas ⇐ lydóti; žinõvas ⇐ žinóti; sargõvas ⇐ 

sárgoti nasuwają przypuszczenie, że vadõvas zostało urobione od czas. *vadoti, który był 

odpowiednikiem iteratywu łot. vadât, -ãju ʽwodzić, prowadzać tu i tamʼ (zob. vèsti). Analiza: 

vadõ-vas. Reanaliza vad-õvas, wywołana odniesieniem derywatu do vãdas (zob.) jako 

osnowy, doprowadziła do ustalenia się -ov- jako neosufiksu. Jest on widoczny z jednej strony 

w derywacji denominalnej, por. ganõvas, daržóvės, z drugiej strony w derywacji 

dewerbalnej, por. mokõvas, užsakõvas. — Neoosn. vadov-: vadováuti ʽkierować, przewodzić, 

być na czeleʼ, vadovėl̃is ʽpodręcznikʼ, vadovýbė ʽkierownictwo, dowództwoʼ.  

 vãdžios, -ių 2, 4 p.a. f.pl. 1. ʽdwa pasy rzemienne lub postronki do kierowania 

zaprzęgniętymi końmi, wodze, lejceʼ (vadžiàs įtem̃pti, atléisti ʽwodze naprężyć, zwolnićʼ), 2. 

ʽsznur, którym się przyciska siano lub słomę na wozieʼ, 3. SD «stryczek» [ʽsilny postronek z 

kluczką na końcu, do zaciąganiaʼ] — rzeczownik postwerbalny od vadžióti ʽwodzić, 

prowadzać z miejsca na miejsceʼ ⇐ *vadyti (zob.). Odpowiedniki: łot. važa ʽłańcuch do 

uwiązania krowy w oborzeʼ, važas f.pl. lub važi m.pl. ʽwodze, lejceʼ. W słowiańskim por. 

*vodja: stpol. wodza ʽprowadzenie; dowództwo, kierownictwoʼ, pol. wodze pl.f. ʽlejce, 
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cugleʼ, ros. vožžá, pl. vóžži ʽwodze, lejceʼ (zdwojenie -žž- niewyjaśnione)694. Znacz. etym. n. 

instr. ʽprzyrząd do wodzenia koniʼ; wywodzi się z konkretyzacji n. act. ʽwodzenie, 

prowadzenieʼ. Por. ME IV, 489, LEW 1178, REW I, 213n., Boryś 706 (tu brak wzmianki o 

vãdžios). ALEW 1162 umieszcza vãdžios s.v. vãdas ʽwódzʼ. — Cps. ìšvadžiai adv. ʽz 

popuszczonymi wodzamiʼ (Važiavau ìšvadžiai, ir arklys pristojo), valvãdas ZTŽ ʽpostronek, 

na którym prowadzi się zwierzęʼ (człon val° niejasny). — Wprost od *vadyti ʽwodzić, 

prowadzaćʼ (zob. vadžióti) pochodzą synonimiczne postverbalia vãdė ʽlejc, wodzaʼ, vadẽlės 

f.pl. ʽwodze, lejceʼ (⇒ vadelė́ti ʽzakładać lejceʼ, vadelióti ʽpowozićʼ), pavãdis ʽwodza, lejcʼ 

(añt pavãdžių laikýti ʽtrzymać na wodzyʼ), też ʽpostronek do prowadzenia lub uwiązania 

krowy, koniaʼ, war. pavãdė, pavadžià ʽwodzaʼ (⇒ drw. pavadėl̃is ʽpępowinaʼ). Por. łot. 

pavadi m.pl. ʽlejceʼ, vadalas, vadeles ʽuzda; cugleʼ.  

 vadžióti, vadžióju, vadžiójau przest. ʽwodzić, prowadzać z miejsca na miejsceʼ (Galigu 

aklas vadžiot aklą DP 28633 ʽIzali może ślepy prowadzić ślepegoʼ), DP też ʽsprawować; 

trawićʼ, apvadžioju SD
1 «obwodzę» — analiza: vadž̓ -o-, iteratyw na -o- od neoosnowy 

wyabstrahowanej z pdg. *vadžiu, *vadžiau jak w zanikłym iter. *vadyti ʽwodzić, prowadzaćʼ 

(por. badžióti ⇐ badýti; lakióti ⇐ lakýti; sakióti ⇐ *sakyti). Taką hipotezę nasuwa obecność 

współrdzennych formacji łot. vadît i scs. voditi, voždǫ (por. też važióti ⇐ *važyti wobec 

słow. voziti). W tradycyjnym ujęciu vadžióti miało być iteratywem z suf. *-i̯ā- i SO vad- ⇐ 

vedù, vèsti (zob. BSW 344, ŽD 518, LEW 1178 i ME IV, 430); wątpliwy jest jednak związek 

suf. *-i̯ā- z apofonią. — Z inną budową: 1. łot. vadât, -ãju ʽwodzić, prowadzaćʼ (por. lit. 

vadõvas ʽprzewodnikʼ ⇐ *vadóti), refl. vadâtiês ʽprowadzać się; o ptakach: rozlatywać się (z 

gniazda, w różne strony); o bydle: kopulować, płodzić się; być w ciążyʼ, też ʽdokonywać 

przenosinʼ, 2. łot. vadît, -u, -ĩju ʽprowadzić, kierować; towarzyszyć komuś, odprowadzać 

kogoś; pchać, napychaćʼ (por. scs. voditi ʽwodzićʼ), refl. vadîtiês ʽodprowadzać się 

nawzajem; o krowie: cielić sięʼ, 3. łot. vadinât frq. ʽprowadzać tu i tam; prowadzać chorego, 

ślepego; stale komuś towarzyszyć; prowadzić gościa; po trochu przenosićʼ (war. vedinât 

ʽzachęcać, skłaniać; zapraszać do przyjściaʼ), por. ME IV, 430. — WSO vod- < *vād-: į́voda 

(zob.). — Drw. įvadžiojomas arklys SD «leycowy koń» [ʽkoń chodzący w lejcach, przed 

dyszlowym a. obok dyszlowego; lewy w parzeʼ, SW], vãdžios (zob.), vadžiotojas DP ʽwodzʼ. 

— NB. Tylko u Szyrwida pojawia się war. pisowniany <wodź-> zam. <wadź->, por. 1° 

<atwodźioiu> SD
1 «odwodzę», 2° <priwodźiot> SP «nawodzić»: nuog pikto nugrasyt, ir unt 

gero privodžiot I, 2134 ʽode złego odrazić i na dobre nawodzićʼ. To <o> zam. <a> jest albo 

objawem hiperpoprawności, albo dostosowaniem pisowni do polskiego odpowiednika 

wodzić. ALEW 1270 niesłusznie włączył atvodžioti do hasła võdyti ʽwadzić, zawadzać, 

przeszkadzaćʼ. 

 vagà 4 p.a. 1. ʽbruzda, zagłębienie między skibami, rowek między zagonamiʼ, 2. 

ʽskibaʼ, 3. ʽłożysko, koryto rzekiʼ, 4. ʽrowek odprowadzający wodę z polaʼ (syn. ìšvagė), 5. 

ʽzagon ziemi uprawnejʼ. Odpowiednik łot. vaga, vàga ʽbruzda; linia prostaʼ, też vadze, vādze 

gw. ʽniezorane miejsce między bruzdamiʼ (ME IV, 431: «Ableitung von vaga?»). 

Prawdopodobnie stoi w związku z sb. vãgis ʽhak, klinʼ (zob.). Znacz. etym. ʽrowek wyryty 

narzędziem w kształcie klinaʼ vel sim. Por. bałtyckie zapożyczenie w fiń. vako ʽbruzdaʼ, est. 

vagu ts. (LEW 1178, Stang 1966, 23). Inna ewentualność: vagà ma osnowę na st. zanikowym 

*u̯ăg-, utworzonym od SP *u̯āg- < pie. *u̯eh2g- ʽłamać, łamać sięʼ jak w lit. vóga I oraz vóga 

ʽbryła ziemi, grudaʼ (zob.). Por. neoapofonię ā ⇒ ă w sprógti ⇒ spragà; tvóti ⇒ tvatà; bodė́ti 

⇒ bãdas. — Drw. antãvagė ʽziemia niezorana w przeciwieństwie do bruzdyʼ (dosł. 

ʽznajdująca się ponad bruzdąʼ, por. antà ʽnadʼ), war. añtvagis, ántvagis; pavagiuĩ adv. 

 
694 Z inną budową: słc. gw. vôdzka ʽrzemień a. łańcuch, na którym prowadzi się zwierzęʼ, błr. gw. važkí pl.f. 

ʽwodzeʼ, ukr. vížka ts., sch. vȍđice pl.f. ts.  
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ʽwzdłuż bruzdyʼ (scil. prowadzić wołu, konia), vagõklė a. vagõtis ʽ(mały) pług do 

oborywania kartofliʼ. Cps. dvivãgis plū̃gas ʽpług dwuskibowyʼ (por. dvi°), sénvagė a. 

sénvagis ʽdawne koryto rzekiʼ (por. sẽnas; syn. sénupis), skers̃vagė ʽpoprzeczna bruzda na 

końcu roli dla odprowadzenia wodyʼ (por. skers̃as), šalìvagė ʽpas ziemi ciągnący się wzdłuż 

połogiego brzegu rzeki a. jezioraʼ (por. šalìs); viršùvagė lub viršùvagis, virš̃vagis ʽziemia 

niezorana w przeciwieństwie do bruzdyʼ (dosł. ʽznajdująca się ponad bruzdąʼ, por. viršùs), 

zwykle w formie instr.sg. (adv.) viršùvagiu a. viršvagiu ʽ(iść) ponad bruzdą, po niezoranej 

ziemiʼ, mówi się o wołu lub koniu sprzężonym w parę, por. Aš savo arkliuką led išmokinau 

eit viršùvagiu ʽJa swego konika ledwo nauczyłem chodzić ponad bruzdąʼ. Paprastai vienas 

jautis eidavo antvagiu (virš̃vagiu, nearta žeme), o antrasis – arimu ʽZwykle jeden wół 

chodził ponad bruzdą, po niezoranym, a drugi po zoranymʼ. — Vb. denom. vagóti ʽrobić 

bruzdyʼ (łot. vagât ts.), war. vagúoti; apvagóti ʽokopywać, oborywać (kartofle, warzywa)ʼ, 

įvagóti ʽmałym pługiem wyorać rowki odwadniająceʼ. Drw. vagótas ʽpokryty bruzdami, 

pobrużdżonyʼ, przen. ʽpokryty zmarszczkamiʼ, vagotai adv. SD «zagonem» [ʽwzdłuż 

bruzdyʼ]. — Zapoż. litewskie w pol. gw. wagać ʽrobić bruzdyʼ, błr. gw. váhacь, vahavácь 

ʽrobić rowki odwadniająceʼ (Urbutis, Balt V:1, 1969, 52 = Urbutis 2009, 359, Laučjute 28). 

— N.rz. Vagà 2x, Vagaĩlis, Vagùpis, n.jez. Vagiẽkai. Tu też stpr. n.jez. Waghine, Wagenis 

(AON 191). 

 vãgas 4 p.a., też pl.t. vãgės 2 p.a. gw. ʽsanieʼ (LKŽ za NDŽ). Niejasne. 

 vagìs, -iẽs 4 p.a. m. ʽzłodziejʼ — nomen agentis z suf. -i- od osnowy prs. vagiù ʽkradnęʼ 

(zob. võgti). SD švintų daiktų vagis «świętokradca» [ʽzłodziej rzeczy świętych, okradający 

kościołyʼ], žmonių vagis «ludokradca» [ʽporywacz ludzi, zwłaszcza wolnych, w celu 

sprzedania w niewolęʼ, SPXVI]. Por. LEW 1179. GJL II, § 63 porównał osnowę vag-i- do psł. 

*ěd-ĭ w cps. scs. medvědĭ ʽniedźwiedźʼ. — War. gw. võgis ma o z wyrównania do formy inf. 

võgti (por. drobùžis ob. drabùžis). — Drw. príevagis ʽkto jest skłonny kraśćʼ, vãgilas 

ʽzłodziejʼ (⇒ vb. denom. vagiláuti ʽkraśćʼ), vagìlis, -ė lub vagìlius, -ė ʽzłodziejaszekʼ (⇒ vb. 

denom. vagiliáuti ʽkraść, podkradaćʼ, ⇒ n.agt. vagiliáutojas ʽzłodziejaszekʼ), vagìlka 1. 

ʽzłodziejkaʼ, 2. ʽjednoręczna piłaʼ, vagingas SD «kradnący» (⇒ vagingystė SD «kradzieżność, 

skłonność do kradzienia»), vagystà a. vagỹstė ʽkradzież, grabieżʼ, vagystomis adv. SD 

«kradzieżą, ukradkiem», vagìšius ʽzłodziejaszekʼ, vãgiškas ʽzłodziejskiʼ, vãgiškai adv. ʽpo 

kryjomuʼ, vagìšnas ʽzłodziejskiʼ (war. z insercją k: vagìkšnas m.in. BRB, por. girkšnóti, 

kaniū̃kšnė; war. ze zmianą šn > čn: vagìčnas), vagišnaĩ adv. ʽpo kryjomu, w tajemnicy przed 

kim, np. łowić, drukować, przemycaćʼ, vagiùlis ʽzłodziejʼ (⇒ f. vagiùlka ʽzłodziejkaʼ), ⇒ 

drw. wsteczny: vagiùs 4 p.a. ʽzłodziejʼ (por. biedniõkas ⇒ biẽdnius). Cps. bìtvagis (zob. bìtė), 

diẽnvagis lub -vagỹs ʽkto kradnie w dzieńʼ (por. dienà), gývagis ʽkto kradnie na oczach 

innychʼ – przez skrót haplologiczny z *gyva-vagis (por. gývas oraz tė́vardis z tė́vavardis), 

keltuvagystė SD «bydłokradztwo» (por. kéltuva s.v. kélta), žmogiavagis SD «ludokradca» 

[ʽten, kto porywa ludzi w celu sprzedaniaʼ], žmõgvagis ts. (por. žmogùs). — Vb. denom. 

vãginti ʽnazywać kogo złodziejem, posądzać kogo o kradzieżʼ (Visada jūs taip – patys 

vagiate, o kitus vaginate ʽWy tak zawsze: sami kradniecie, a innych [o to] posądzacieʼ), 

vaginė́ti ʽkraść często i po trochu, podkradaćʼ. — N.m. Dienavagiaĩ 2x, Žarnavagiaĩ. 

 vãgis, -io 2 p.a., też f. vagìs 4 p.a. 1. ʽhak, kołekʼ, 2. ʽklinʼ, 3. ʽszpunt w beczce a. baliiʼ, 

4. ʽnaróg, żelazny ząb u sochyʼ. War. vagìs, -iẽs f. SD vagis «klin; knytel; kołek do 

zawieszania czego». Drw. vagẽlis ʽkołek do przywiązania krowy; drewniany ząb w bronie; 

zatyczka na osi koła, tzw. lonʼ. Odpowiednik łot. vadzis ʽklin do rozszczepiania; kołek w 

ścianie do zawieszenia czegoś; nazwa pewnego tańcaʼ. Pod względem etymologicznym było 

łączone ze stwn. weggi, wekki ʽklinʼ, stisl. veggr ʽklinʼ oraz stisl. vangsni ʽkrój pługaʼ, stwn. 

waganso ts., a także z łac. vōmis, młodsze vōmer, -eris m. ʽlemiesz pługa; rylec do pisaniaʼ, 
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przen. ʽczłonek męskiʼ, gr. ὀφνίς·ὕννις, ἄροτρον Hes., < pie. *u̯ogu̯h-. Por. IEW 1180, BSW 

337, LEW 1179, Kroonen 565. Jeśli jednak vãgis jest spokrewnione z vagà ʽbruzdaʼ, to warto 

rozważyć związek z pwk. pie. *u̯eh2g- ʽłamaćʼ (zob. vagà). — NB. Nie należy tu stpr. wagnis 

EV ʽkrój pługa, Scharʼ. Ten hapaks jest błędem odpisu zam. <wagins>. To z kolei pochodzi z 

rozwoju fonetycznego praform *[vaginss] (synkopa w sylabie końcowej) < *[vaginzis] < 

*vagenzis] (zmiana *eNC w iNC). Chodzi tu o zapożyczenie wyrazu śrwn. wagense m. ʽkrój 

pługa, Pflugscharʼ, por. DLA 131n. Inaczej Trautmann 1910, 454, LEW, l.c., PKEŽ 4, 212, 

którzy przyjmują prapokrewieństwo stpr. wagnis i lit. vãgis, łot. vadzis m.in. ʽklinʼ. 

 vagùzė 2 p.a. gw. ʽwozowniaʼ — zapoż. ze śrwn. wagen-hūs, por. nwn. Wagenhaus n. 

Brak w GL i u Čepienė 2006. Krótkowokaliczne zakończenie -uzė odchyla się od innych 

germanizmów, które mają -ūzė na miejscu °hūs, por. brántūzė, cùktūzė, rõtūzė. 

 vaĩdas 4, 2 p.a. ʽspór, zatarg, kłótniaʼ (DP ʽzwada, niezgoda, nieprzyjaźń, warchoł, 

rostyrkaʼ, SD
1 vaidas «hadrunek; poswar; rozruch»). SD: vaidų sukuriu «buntuię» (syn. 

vaidiju, maištų darau), prademi vaidų «zadzieram z kiem», sujudinimas žmonių unt vaido 

«buntowanie» (syn. pamaišymas); odpowiednik łot. vaĩds ʽprzykrość, zmartwienie; spór, 

kłótnia; wojnaʼ — prawdopodobnie sb. postverbale od neoosn. vaid- ⇐ *vai-dy-ti, 

iterativum-causativum na SO vai-C od vej-V, por. prs. vejù do výti ʽzmuszać do biegu; 

wypędzać, wyrzucać skądʼ, SO łot. vajât ʽprześladować, zadawać ból, znęcać sięʼ. Paralele: 

baĩdas ⇐ baidýti (⇐ bijótis), tardai b.z.a. ⇐ tárdyti (⇐ tìrti), žaĩdas ⇐ *žaidyti (⇐ žiẽsti). 

Oboczną formacją na -dy-/-din-, ale bez apofonii, jest nuvýdyti ʽwygnaćʼ, išvýdinti ʽwygnać, 

wypędzićʼ (zob. s.v. výti). Paralela semazjologiczna: ardà ʽkłótnia, rozstrójʼ ⇐ ardýti ʽpruć, 

walić, burzyćʼ ⇐ ìrti ʽpruć się, rozpadać sięʼ. ALEW 1165 twierdzi, że vaĩdas, łot. vaĩds może 

być synchronicznie kojarzone z wykrz. vaĩ, vái, łot. vaĩ, vài, oddającym m.in. wrażenie bólu, 

uczucie żalu. Nie ma jednak paraleli na derywację rzeczownika z suf. -da- wprost od 

wykrzyknika (por. ŽD 99). — Drw. vaidìngas ʽkłótliwy, swarliwyʼ, SD «buntowny, burzliwy; 

zwadliwy» (SD
1 «chrapek»), perskiriu vaidingus SD «rozwadzam» ʽrozdzielam kłócących 

sięʼ, vaidinykas SD «buntownik» (syn. maištinykas), «warchoł» (syn. barninykas), «waśniący 

drugich», war. vaidenykas BRB ʽpodżegacz, wichrzycielʼ (PAŽ 520). Por. łot. vaidiniẽks ʽten, 

kto sprowadza cierpienie, prześladowca, wrógʼ. Cps. vaidadarỹs: pirmasis vaidadarys SD
1 

«herst» [ʽprzywódca grupy złoczyńcówʼ] (por. darýti), adi. vaidadaris, -ė SD
1 

«niespokoyny». — Vb. denom. 1. pavaĩdinti: pavaidinu SD «poswarzyć drugich» (syn. barnį 

darau), suvaĩdinti ʽskłócić kogo z kimʼ, 2. suvaĩdyti, -iju, -ijau ʽskłócićʼ, vaidiju kitus SD 

«waśnię drugich». Refl. vaĩdytis ʽkłócić sięʼ, vaidijuosi SD «buntuię się przeciw komu» (syn. 

narštinu), susivaĩdyti ʽpokłócić się z kimʼ, susivaidiju SD
1 «powadzam się»; vaĩdintis ʽkłócić 

sięʼ, vaidinuosi SD
1 «hadrunkuię, przeczam się» [ʽkłócić się, spierać się, wadzić sięʼ, SPXVI] 

(syn. baruosi, rejuosi), vaidinuosi su kuo SD «wadzę się z kiem» (syn. bylinėju). Por. łot. 

vaĩdêt, -u, -ẽju ʽjęczeć, stękać, użalać się, skarżyć się; niedomagać, chorowaćʼ. — Zdaniem 

Urbutisa, Balt V:1, 1969, 52 = Urbutis 2009, 359 litewskim zapożyczeniem jest błr. gw. 

vaidavácь ʽkłócić sięʼ (por. wyżej vaĩdytis). 

 vaidýti, vaidaũ, vaidžiaũ (war. váidyti) przest., gw. ʽpokazywać się w domu rodzinnym, 

odwiedzaćʼ (Jau seniai tu mūs neváidei ʽJuż dawno nas nie odwiedzałeśʼ), išvaidýti 

ʽwyobrazić, odmalować podobiznę czyjąś, uchwycić wyglądʼ, išvaidau SD «konterfetuię co» 

[ʽmalować lub rzeźbić kogoś lub cośʼ, SPXVI] (syn. SD imu vaidų, įžinklinu, paveikslų sau 

darau iš ko). Refl. vaidýtis ʽdom nawiedzać, straszyć ludzi (o przywidzeniach, zjawach)ʼ, 

pasivaidýti ʽpokazać się, zjawić się (np. o złodzieju we wsi, o wilku)ʼ. — Z innymi 

sufiksami: 1. vaidìnti ʽprzedstawiać, grać na scenie; udawać kogośʼ, stpr. waidinna 

ʽpokazuje, zeigtʼ, refl. vaidìntis ʽprzywidywać się, mieć przywidzeniaʼ (Kurie girti eina, tai 

tiem vaidìnas ʽZwiduje się tym, co chodzą pijaniʼ), ʽstraszyć (o zjawach urojonych)ʼ, stpr. 
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waidinnasin ʽpokazuje się, stellt sichʼ, 2. vaidéntis, -ẽnasi, -ẽnosi refl. ʽwydawać się, 

przywidywać się; pokazywać się – o zjawach, zmorachʼ. Odpowiedniki stpr. z ENCH: 

powaidint ʽnauczać, unterweisenʼ (znacz. etym. ʽpokazywaćʼ, por. łac. doceō, -ēre 1. ʽuczę, 

nauczamʼ, 2. ʽpokazuję, wskazuję; wystawiam na scenieʼ), powaidinnei, powaidinne prs. 

ʽznaczy, oznacza, bedeutetʼ, powaidinneiti (stan lāustīngiskan) ipv. ʽokażcie (pokorę), 

beweiset (die demut)ʼ. — Wszystko to są formacje iteratywno-kauzatywne na SO vaid- do 

*u̯ei̯d-, por. łot. viedêt ʽwidziećʼ s.v. véidas. Prawdopodobnie można do tego dołączyć łot. 

nevaidās, nevaida ʽnie jest, nie ma, ist nichtʼ, mianowicie przy założeniu znacz. etym. ʽnie 

zjawia się, nie ukazuje sięʼ i późniejszego przesunięcia ku ʽnie widać (go)ʼ ⇒ ʽnie ma (go)ʼ. 

War. ze zmianą e > a: navaidâs, navaida. War. redukcyjne: nevaid/navaîd2, nevâd2, 

nevā/navâ, nava oraz nev/nav, nàu (ME II, 697). Alternatywne ujęcie w LEGR 557 (§ 601), 

gdzie bałt. *vaid- uznano za ślad po osnowie pie. perfecti i zestawiono ze sti. vindáti 

ʽznajdujeʼ i vidyate ʽjestʼ. — Nomina: vaidas SD «obraz; postać; postawa zwierzchnia» (syn. 

veidas), «obraz na fantaziey» (syn. žinklas), vaidai senųjų tėvų SD «obrazy przodkow 

zacnych», vaidus darau SD «fantastykuię» [ʽdziwaczyć, być oryginałemʼ, SPXVI] (war. 

vaidinu, žiedžiu), gadintojas vaidų SD «obrazoborca»; vaidilà a. vaĩdilas ʽczarownikʼ, później 

ʽaktor w teatrzeʼ, vaidilà hist. ʽ(najwyższy) kapłan pogańskiʼ, vaĩdilas ʽwidmo, zjawaʼ, 

vaidmuõ (zob.), vaidulỹs ʽupiór, zjawa, zmoraʼ, vaiduõklis (zob.), cps. vaidadarė galybė SD 

«fantazya», syn. žinkladarė (por. darýti). — W słowiańskim może tu należeć scs. věžda 

ʽpowiekaʼ, bg. véžda (gw. védža), sch. vjȅđa, słń. vȇja ts. < psł. *věd-i̯a < pbsł. *u̯ai̯d-i̯ā (zob. 

Anikin 6, 181). — NB. W niemieckich tekstach historycznych na temat Prusów ukazuje się 

termin techniczny waidelotte ʽpruski kapłan pogański i czarownikʼ (war. waideler, waidler). 

Jest to transpozycja stpr. wyrazu *vaidiluts, który był drw. na -ut- od *vaidila(s), co 

odpowiadało wymienionym wyżej wyrazom litewskim na -ila, -ilas. Stpr. *vaidil- 

ʽczarownikʼ dało osnowę czas. *vaidilīt ʽodprawiać czary, czarowaćʼ, por. kai mes ni... 

waidleimai ENCH 1 pl. ʽabyśmy nie odprawiali czarów, das wir... nicht Zeubernʼ. — Nwn. 

waidelotte zostało spolszczone na wajdelota, według SW ʽrodzaj niższego kapłana u 

pogańskich Litwinów, a zarazem śpiewaka, bardaʼ (por. tytuł utworu Adama Mickiewicza: 

Pieśń wajdeloty, Petersburg 1828). Zob. też Bednarczuk 1999, 162n. — Do neoosnowy 

vaidy- ⇐ vaidýti należą vaidýba ʽgra, sztuka aktorskaʼ (neol.) oraz vaidyklà lub vaidỹklė 

ʽprzywidzenie, zjawaʼ.  

 vaidmuõ 3 p.a. m. 1. ʽrola teatralna, tekst wypowiadany przez aktoraʼ, 2. ʽrola w 

sprawie, udział, znaczenie kogo, czego w jakimś przedsięwzięciuʼ — neologizm urobiony 

suf. -men- od czas. vaidìnti ʽprzedstawiać, grać na scenieʼ (zob. vaidýti). 

 vaiduõklis, -io 2 p.a., vaiduõklė 2 p.a. ʽwidmo, upiór, zjawa, zmoraʼ — dewerbalny 

rzeczownik z neosuf. -uokl- od vaid- jak w vaidéntis ʽprzywidywać sięʼ, vaidýtis ʽnawiedzać 

– o przywidzeniach, zjawachʼ (zob. vaidýti). Por. sapnuõklis ʽten, komu coś się przywidujeʼ 

⇐ sapnúoti ʽśnićʼ (GJL II, § 231). 

 vaĩkas 4 p.a. 1. ʽpotomek w stosunku do rodziców, dziecko, syn, córkaʼ (Keturioleka 

vaikų̃ gimdžiau, devynis buvau užsiauginusi ʽUrodziłam czternaścioro dzieci, dziewięcioro 

sobie odchowałamʼ), 2. ʽchłopiec, malecʼ (Du vaikiukai yra: mergaitė ir vaĩkas ʽDziatwy jest 

dwoje: dziewczynka i chłopiecʼ), 3. forma vaĩkas w znacz. ʽdziecko płci żeńskiejʼ, por. 

Ma[no] vaĩkas, o graži, o didžiulė – kap obuolys! ʽMoje dziecko, jaka piękna, jaka duża – jak 

jabłko!ʼ Jauna vaĩkas tebėr dosł. ʽTo dziecko, jest jeszcze młodaʼ, 4. ʽsynʼ (Turėjau tris 

vaikùs i vieną dukrą ʽMiałem trzech synów i jedną córkęʼ), 5. ʽchłopak, parobekʼ (SD 

«pacholę», syn. tarniukas), 6. ʽpotomek zwierząt i ptaków, młodeʼ. Pl. vaikaĩ 4 p.a. ʽdzieci, 

potomstwoʼ. SD: vaikas «potomek, potomstwo; płod w żywocie; chłopię», vaikas gimįs 

«płod wydany», drw. vaikelis SD
1 «dzieciątko» (syn. kūdikis). Odpowiednik stpr. waix 
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ʽparobek, Knechtʼ, voc.pl. waikai, dat.pl. waikammans ʽparobkomʼ (Steimans Waikammans, 

Mergūmans, Deināalgenikamans bhe Dīlnikans ENCH ʽDo parobków, służących, 

wyrobników i robotników. Den Knechten, Megden, Tagloenern vnd Arbeiternʼ), drw. 

wayklis EV ʽsyn, Son [Sohn]ʼ, Woykello GRG 79 «knecht» ʽparobekʼ. — Łot. gw. vaiks 

ʽchłopiecʼ, pl. vaĩki ʽdzieciʼ jest lituanizmem, zob. ME IV, 436; drw. vaĩkalis ʽrozpuszczony 

dzieciakʼ. — Przyjęta etymologia mówi, że vaik-a- jest drw. apofonicznym na SO od pwk. 

veik- jak veĩkti, -iù ʽdziałać, ruszać się, krzątać sięʼ. Znacz. etym. odtwarza się rozmaicie: 1° 

ʽrobotnikʼ ⇒ ʽmłody robotnik ⇒ dzieckoʼ (por. ALEW 1166: formacja typu τόμος; tu też o 

słow. °věkŭ jak w scs. člověkŭ), 2° ʽpodrostek, który jest już zdolny do pracyʼ ⇒ ʽpomocnik 

dorosłego robotnika, pachołekʼ (tak PKEŽ IV, 213), 3° ʽruchliwa istotaʼ ⇒ ʽdzieckoʼ (LEW 

1181; zestawia vaĩkas przede wszystkim z nominami véikus i vikrùs). Wymienione 

interpretacje pozostawiają jednak niepewność co do założonych przesuwek znaczeniowych. 

Nowa hipoteza brzmi: vaĩkas jest drw. postwerbalnym od pasivaikýti ʽo krowie: zostać 

zapłodnioną, zajść w ciążęʼ (zob. s.v. vaikýti). Znacz. etym. ʽpłód, zarodek w macicy, w ciele 

matkiʼ, ⇒ ʽpłód wydany na świat, dziecko, młode zwierzęceʼ. Paralele semazjologiczne: łac. 

fētus, -ūs m. ʽpłodzenie, rodzenieʼ i ʽpłód, dziecko, potomek, młode zwierzęceʼ (z tym 

spokrewnione rum. făt ʽchłopiecʼ, fată ʽdziewczynkaʼ), łac. fēta adi. ʽo samicy: nosząca w 

sobie płód, zapłodniona, ciężarnaʼ, też ʽktóra niedawno urodziła, położnicaʼ. Postwerbalne 

drw. od czasowników na -y- to np. snaĩgė ⇐ snaigýti; pãdaras ⇐ padarýti i pãstatas ⇐ 

pastatýti. — Drw. bevaĩkis ʽbezdzietnyʼ (⇐ be vaĩko ʽbez dzieckaʼ, por. berañkis), į́vaikis 

ʽprzybrany synʼ, ìšvaikis ʽprzybrane dzieckoʼ, pavaĩkiui adv. ʽw czasie połogu, po porodzieʼ, 

póvaikis, -ė ʽpasierb, syn męża lub żony z poprzedniego małżeństwaʼ (war. pãvaikis), 

próvaikis ʽwnukʼ, vaikáitis ʽwnuk, wnuczekʼ (⇒ vaikaičiū̃nas ʽsyn wnukaʼ), veikẽlis ʽdziecko 

płci męskiejʼ (syn. vaikiùkas), też ʽsyn; wyrostek, chłopakʼ (zapoż. litewskie w błr. gw. 

veikális ʽsyn brata lub syn siostryʼ (PZB 1, 293), vaikẽsas ʽchłopak, parobekʼ (war. vaikẽzas), 

vaikėz̃as ʽłobuz, urwisʼ, vaikijà coll. ʽgromada dzieciʼ (Vyras mirė, liko našlė su vaikijà ʽMąż 

umarł, została wdowa z gromadką dzieciʼ), vaikìnas ʽchłopak, młodzieniecʼ (⇒ drw. 

wsteczny: vaĩkis ts., por. gulb̃inas ⇒ gulb̃is; kurk̃inas ⇒ kurk̃is), vaikìngas ʽmający dużo 

dzieciʼ (vaikìnga šeimà ʽwielodzietna rodzinaʼ), vaikìnga ʽw ciąży, ciężarna; kotna itp.ʼ, 

vaikỹstė ʽdzieciństwoʼ (war. vaikystà), vaĩkiščias ʽchłopczyk; chłopaczysko; synʼ, vaikiùkas 

ʽchłopiec; podrostek; syn; parobekʼ (SD vaikiukas riebus SD «pucek» [ʽpucołowate 

dzieckoʼ]), vaikiū́kštis ʽdziecinaʼ, vaĩkojis ʽdziecięcy, przeznaczony dla dziecka – o ubraniuʼ 

(decasuativum od formy gen.sg. vaĩko ʽdzieckaʼ), vaikõlis ʽwyrostek zdolny do pracyʼ (Toks 

vaikõlis duoną jau užsidirba ʽTaki wyrostek już [sam] sobie zarabia na chlebʼ; neosufiks jak 

w senõlis), vaikùjis ʽdziecięcy, dla dzieckaʼ (decasuativum od formy dat.sg. vaĩkui ʽdziecku, 

dla dzieckaʼ), vaikū̃nas ʽdzieckoʼ, vaikuõčė 1. ʽkobieta mająca dzieciʼ, 2. ʽpanna z 

dzieckiemʼ, 3. ʽsamica zwierząt; zaciążona samicaʼ, vaikuõčiai m.pl. ʽmałżeństwo mające 

wiele dzieciʼ, vaikùsas a. vaikū̃zas ʽłobuz, urwisʼ, vaikùžas ts. Cps. mãžvaikis ʽkto zachowuje 

się jak dzieckoʼ, mažvaĩkis ʽkto ma mało dzieciʼ (por. mãžas), merg̃vaikis ʽnieślubne dziecko, 

bękartʼ (por. mergà), močekvaikai LEX ʽpasierbowie, Stiefkinderʼ (brak w LKŽ), mõčekvaikis 

ʽpasierbʼ (por. mõčeka), sénvaikis ʽstary kawalerʼ, gdzie akut wskazuje na kontrakcję z 

*sẽnavaikis (por. sẽnas; syn. sénbernis z *sẽnabernis), vaikagalỹs ʽłobuz, urwisʼ (por. gãlas), 

vaikagimdė (zob. gimdýti), vaikãpalaikiai (zob. pãlaikas), vaikãvaikis a. vaĩkvaikis ʽwnukʼ 

(dosł. ʽdziecka dzieckoʼ), vaikìgalis ʽrozdokazywane dzieckoʼ (por. gãlas; I człon jak w 

šonìkaulis), vaĩkveda 1. ʽkokosz, kwokaʼ, 2. ʽpanna z dzieckiemʼ (por. vèsti), vaikžagỹs 

ʽpedofil; pederastaʼ (por. žàgti), vaikžudỹs ʽdzieciobójcaʼ (por. žudýti), žìlvaikis ʽstary 

kawalerʼ, por. žìlas (syn. sénbernis, sénvaikis). Vb. denom. išvaikė́ti a. suvaikė́ti ʽzdziecin-

niećʼ, vaikúotis ʽkocić sięʼ. 

 vaikýti, vaikaũ, vaikiaũ ʽpędzać, rozpędzać, odpędzać, odganiać, płoszyćʼ — 
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causativum z suf. -y- i SO vaik- ⇐ veik-, por. veikiù, veĩkti ʽruszać się, krzątać sięʼ. Znacz. 

etym. ʽwprawiać w ruch, zmuszać do ruchuʼ. Paralele: laikýti ⇐ lìkti, liekù; vaisýtis ⇐ veĩstis; 

darýti ⇐ der- (derė́ti). SD vaikau a. vaikausi «utarczkę czynię», išvaikau «rospędzam, 

rozganiam» (syn. išbarstau), suvaikýti ʽspędzić w jedno miejsceʼ, też ʽpojąć, zrozumiećʼ. 

Refl. vaikýtis 1. ʽuganiać się za czym, starać się osiągnąć, zdobyć coʼ, 2. ʽo krowie: gonić się 

(za bykiem)ʽ, pot. vaĩkosi madų̃ ʽgoni za modąʼ, nusivaikýti ʽ(muchy) poodganiać, pospędzać 

z siebieʼ, pasivaikýti ʽo krowie: zajść w ciążęʼ (Jau pasvaĩkė/pasvaĩkus ʽJuż była u byka i 

zaszłaʼ, Otrębski 1934, 291; syn. pasilakstýti, pasibė́gti). — Z innymi sufiksami: łot. vaikât 

ʽpędzać, polować, śledzić, prześladowaćʼ oraz vaikstîtiês ʽo koniach: chodzić, biegaćʼ, co ma 

odpowiednik w lit. váikštyti (zob.). — Neoosn. vaiky-: vaĩkymas ʽpędzenie, pogoń, pościg za 

kim/czym; wypasʼ, medžių vaĩkymas ʽspław drewnaʼ (por. maĩšymas ⇐ maišýti), do tego stlit. 

vaikymas a. vaikymasis SD «utarczka», vaikymas SD «pogonia» [ʽpogoń, pościgʼ], vaikytojas 

SD «pogonia» [ʽten, kto ściga zbiegówʼ].  

 váikščioti, váikščioju, váikščiojau 1. ʽchodzić pieszo, wędrowaćʼ, SD vaikščioju 

«chodzę» (Kiek nedelias bažnyčian vaikščiati prisakykikiet MŽ 1113 ʽPrzyrzeknijcie chodzić 

do kościoła każdej niedzieliʼ. váikščioť po marès DP 34714 ʽchodzić po morzuʼ), 2. 

ʽspacerowaćʼ, refl. ʽchodzić z sobą, utrzymywać bliższe stosunki uczucioweʼ (Aš su savo 

Juozu visus metus váikščiojau ʽJa z moim Józefem cały rok chodziłamʼ), 3. ʽchodzić koło 

czego, doglądać, troszczyć się o co, dbać, zajmować się, np. bydłem, gospodarstwemʼ (SD 

vaikščioju «bawię się tym», syn. aplink to esmi, tuo apsieimi), por. pol. chodzić za czym lub 

za kim, 4. ʽmóc iść, chodzić (o dziecku, starcu)ʼ, 5. ʽbyć w ciążyʼ (Vienas vaikas buvo gimęs 

ir antru váikščiojau ʽJedno dziecko się urodziło i z drugim chodziłamʼ), 6. ʽbyć ubranym w 

pewien sposób, mieć coś na sobie, nosićʼ, m.in. ʽnosić brodę, długie włosyʼ (Vyrai váikščioja 

barzdoti ʽMężczyźni noszą brodyʼ, dosł. ʽchodzą brodaciʼ), 7. ʽo rybach: pływaćʼ, 8. ʽo 

pszczołach: lataćʼ, 9. ʽo wietrze: wiać, dmuchaćʼ, 10. ʽo chorobie, zarazie: szerzyć sięʼ 

(LZŽ), 11. ʽo piwie: fermentowaćʼ, 12. ʽo mechanizmie: chodzić, działaćʼ, 13. ʽo autobusie, 

pociągu: kursowaćʼ. W DP váikščioti to m.in. ʽpostępować, naśladować, przychodzić, 

obchodzić, bywać, sprawować się, rządzićʼ. Cps. apváikščioti ʽobchodzić polaʼ (stlit. znacz. 

ʽobchodzić święto, uroczystośćʼ jest kalką z polskiego, zob. Kruopas 1970, 97), pavaikščioju 

SD «pochadzam sobie», praváikščioti ʽprzejść spacerem, przespacerowaćʼ, suváikščioti 

ʽpójść dokądś i wrócić; nachodzić sięʼ, suvaikščiot svietų SD «zwiedzić, zieździć świat». 

Refl. apsiváikščioti DP ʽobchodzić się z czymʼ, PK ʽpostępować, zachowywać sięʼ (kalka z 

pol.). išsiváikščioti ʽrozejść sięʼ, nusiváikščioti ʽzmęczyć się chodzeniemʼ, susiváikščioti 

ʽschodzić sięʼ. — Formacja váikščioti powstała przez dodanie suf. -o- do neoosn. vaikšč̓ -, 

wyabstrahowanej z formy váikščiau, prt. do váikštyti ʽchodzić, spacerowaćʼ (zob.). Tak samo 

od raiščiaũ (raištýti) utworzono nowe iterativum na -o-: ráiščioti ʽwiązać po trochuʼ. Dalsze 

paralele: basčióti od basčiaũ (bastýti), kìlsčioti od kìlsčiau (kìlstyti) i sámsčioti od sámsčiau 

(sámstyti). NB. Nieporozumieniem jest w LEW 1181 i ALEW 1167 przyporządkowanie 

váikščioti, bez bliższego uzasadnienia, do czas. vaikýti ʽpędzać, odpędzaćʼ. Można się 

domyślać, że w rozumieniu autorów formantem jest neosuf. -ščio-. Podobnie sądzi Derksen 

1996, 302: «with the suffix -(s/š)čio-» (jako osnowę przyjmuje on vỹkti, -stù ʽudawać się 

dokądʼ). Dla rekonstrukcji *vykstjoja > váikščioja (Ostrowski 2006, 102) nie widać podstaw, 

bo sufiks tego rodzaju nie pociąga za sobą apofonii. Ciekawe, że ŽD 128 uchyla się od 

objaśnienia váikščioti; wymienia on ten czasownik tylko jako comparandum do sb. vaikštìkas 

ʽpiechurʼ. — Hiperpoprawne usunięcie segmentu k, rozumianego jako insercja przed grupą 

šč, pokazuje war. váiščioti (por. ráikščioti ob. ráiščioti; pė́kščias ob. pė́ščias). Dalszą zmianę 

widać w vaščioti b.z.a. ʽiść za kimś, iść z tyłuʼ (nieregularna monoftongizacja ai > a, por. 

vavóras ob. vaivóras). — Drw. váikščiauti ʽchodzić, spacerowaćʼ (Vaikai mokyklon 

váikščiauna ʽDzieci chodzą do szkołyʼ. Vasarą bernai su mergomi váikščiauna pamedėmi 
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ʽLatem chłopaki z dziewczynami spacerują pod lasemʼ. Mano anukė jau váikščiauna ʽMoja 

wnuczka już chodziʼ), vaikščius b.z.a. neol. ʽruch osób (między państwami)ʼ. — Neoosn. 

vaikščio-: išsiváikščiodinėti ʽwykonywać [wszystkie] prace gospodarskie w obejściuʼ (Reikia 

eit išsiváikščiodinėt, jau vakaras ʽTrzeba iść «išsivaikščiodinėti», już wieczórʼ), váikščiosena 

1. ʽchodzenie, np. za grzybamiʼ, 2. ʽsposób chodzenia, chódʼ, váikščiotojas ʽpiechur; 

lunatykʼ. 

 váikštyti, váikštau, váikščiau gw. ʽchodzić pieszo, spacerowaćʼ jest gwarowym 

odpowiednikiem szerzej rozpowszechnionego czas. váikščioti (zob.), por. Būdavo, visi pėsti 

váikšto ʽBywało, że wszyscy pieszo idąʼ. Uwzględniając fakt, że sekwencja kšt powstaje 

czasem ze zmiany kst, odtworzymy starszy paradygmat w postaci *vaikstyti, *vaikstau, 

*vaiksčiau. Analiza: *vaik-sty-. Chodzi tu o frequentativum z suf. -sty- i SO vaik- od veik- 

jak w veĩkti m.in. ʽruszać się, krzątać sięʼ. Znacz. etym. ʽruszać sięʼ. Odpowiednik łot. gw. 

vaikstîtiês ʽo koniach: chodzić, biegaćʼ. Paralele apofoniczne: graibštýti < graibstýti ʽzbierać 

z powierzchni płynuʼ (pš < ps) ⇐ griẽbti a. greĩbti; graistýti ʽzgarniać śmietankęʼ (graistaũ, 

graisčiaũ) ⇐ grejù, griẽti; sámstyti ʽczerpać, zaczerpywaćʼ (sámstau, sámsčiau) ⇐ sémti. — 

Neoosn. vaikšt-: vaikštinė́ti ʽchodzić, chadzaćʼ (SD
1 «przechadzam się; przewędruię»), 

apvaikštinė́ti ʽchodząc oglądaćʼ: Visas pirkias apvaikštinė́jo, visus kampus apsdairinėjo 

ʽObchodził wszystkie chałupy, oglądał wszystkie kątyʼ, išvaikštinė́ti: Grybaudama 

išvaikštinė́jo visą medžią ʽZbierając grzyby przeszła (schodziła) cały lasʼ; refl. 

persivaikštinėju SD
1 «przebiegam się». Nomina: pravaikštà ʽmarnowanie czasu 

przeznaczonego na pracę, bumelanctwoʼ (⇒ prãvaikštininkas ʽbumelantʼ), vaikštéiva 

ʽwłóczęga; przechodzieńʼ, vaikštìkas ʽkto chętnie, dużo chodzi, kto nie lubi siedzieć w domu; 

piechur, wędrowiecʼ, vaikštõkas ʽszczudłoʼ, vaikštū̃nas ʽobibok, kto stroni od pracyʼ (O kas 

tokį vaikštūną išaugino!? ʽKto to wychował takiego obiboka!?ʼ), vaikštùs ʽo koniu: szybki w 

ruchu, biegu, rączyʼ (typ darbštùs). — Neoosn. vaikšč̓ - ⇐ váikščiau: váikščioti (zob.). — 

Neoosn. vaikšty: vaikštydinė́ti: Vaikštydinė́jo sandan jy su vyru ʽCiągali ją do sądu razem z 

mężemʼ. Nomina: vaikštỹnė ʽprzyrząd do nauki chodzenia dla dzieci; przechadzka; kładkaʼ, 

vaikštỹnės f.pl. ʽzawody; wędrówka, podróżʼ (por. kraustỹnės), váikštytojas ʽwędrowiec, 

piechurʼ. 

 vaĩlokai, -ų 1, 3 p.a. m.pl. gw. ʽbuty wojłokowe, filcowe, walonkiʼ (Nuspirko vaĩlakus 

su kaliošais ʽKupił sobie buty filcowe z kaloszamiʼ) — zapoż. z błr. gw. vajlakí, -óŭ. War. 

vailõkai 2 p.a., vailokaĩ, -ų̃ 4 p.a. (LZŽ), veĩlokai 1 p.a. Zob. ZS 60, PZB 1, 269n., ĖSBM 2, 26 

(z uwagą, że liczba mnoga jest wzorowana na syn. valënki). 

 vaĩlokas 1 p.a., vailõkas 2 p.a. gw. 1. ʽwojłok, grube sukno z twardej wełnyʼ, 2. 

ʽfilcowy podkład pod siodłoʼ (m.in. CGL ʽBanck Pfuelʼ) — zapoż. ze stbłr. vojlokъ (vojlukъ), 

por. błr. gw. vajlák ʽwojłok jako obszycie chomątaʼ (PZB 1, 269), ros. vójlok, -a ʽwojłok, 

filcʼ (por. LEW 1181, REW I, 215). 

 vaimė́tis, vaimė́juos (3 os. vaimė́jasi, war. vaĩmisi), vaimė́jaus gw. ʽprzywidywać sięʼ, 

pasivaimė́ti ʽprzywidzieć się, ukazać się zwodniczo czyim oczom, uroić sięʼ (Ką šneki, tau 

pasivaimė́j[o] ʽCo też mówisz, przywidziało ci sięʼ). Forma zaprzeczona 3 os.: nesivaimė́ja 

kam ʽktoś jest niespełna rozumuʼ, dosł. ʽnie zdaje sobie sprawyʼ. Por. Ar sapnuoji, ar tau 

nesivaimėja? ʽCzy ty śnisz, czy nie zdajesz sobie sprawy?ʼ Argi galima klausyti senio, 

kuriam jau nesivaimėja? ʽCzyż można słuchać starca, który nie wszystko już 

pojmuje/rozumie?ʼ Trudne. LEW 1181n. postulował praformę z grupą spółgłoskową *-dm-: 

*vaidm-ėtis; taka struktura miałaby być vb. denominativum na -ė- od vaidmuõ (zob.). Jest to 

o tyle kłopotliwe, że samo vaidmuõ jest neologizmem (zob. s.v). — Drw. nesiváimėlis ʽkto 

nie ma dobrze w głowie, jest niespełna rozumu, wariatʼ. War. z odrzuconą partykułą 

zwrotną: neváimėlis ʽktoś niezdatny, nieudolny, niedołęgaʼ. Por. jeszcze nesváimė ʽbzdura; 
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niepomyślny obrót rzeczyʼ. 

 vainà I 4 p.a. stlit., gw. 1. ʽwina, popełniony przez kogo zły czyn, przyczyna czego 

złegoʼ, 2. ʽwada, skazaʼ (be vainos BRB ʽbez skazyʼ). Odpowiednik łot. vaĩna ʽwina; 

występek; szkoda, błąd, wada, brakʼ. Pb. *u̯ai̯-nā- różni się apofonią od prasłowiańskiej 

formacji *vina, < pbsł. *u̯ei̯-nā-. Por. scs. vina ʽpowód, przyczyna; przewinienie; wymówka, 

wykrętʼ, ros. viná ʽwina, przyczynaʼ, czes. vina ʽwina, przyczyna czegoś złegoʼ, pol. wina 

ʽwykroczenie, przewinienie; to, co powoduje złe skutkiʼ, stpol. też ʽgrzywna, karaʼ. Zob. 

BSW 344n., LEW 1182, Boryś 701. Transponaty ie.: *u̯oi̯-nā- *u̯ei̯-nā-, od aniṭowego wariantu 

pwk. pie. *u̯ei̯h1- m.in. ʽdążyć do czegoś, starać się; ścigać, prześladowaćʼ, por. IEW 1124, 

LIV
2 668. — Vb. denom. vainóti, -ju, -jau ʽganić, potępiać, obwiniaćʼ (war. vainióti), też 

ʽnarzekaćʼ, išvainóti ʽzelżyć, zwymyślaćʼ, suvainóti ʽskłócić, zwaśnićʼ. Odpowiednik łot. 

vainât ʽwinić, obwiniać; ganić, strofować; szkodzić, krzywdzić, ranićʼ (war. vaĩnuôt, vàinêt). 

— NB. Wbrew BSW i LEW nie należą do vaino- formy staropruskie o temacie -winū- (czyt. -

vinui-): etwinūt ʽwybaczyć, usprawiedliwić, entschuldigenʼ, niwinūton ʽniewinny, 

vnschuldigʼ i niebwinūts ʽnienaganny, bez zarzutu, vnstrefflichʼ. Formy te utworzono od 

tematu prs. *vinui < *vinuja ⇐ *ab-vin-uja, który nie jest ʽbałtyckiʼ, lecz polski, ponieważ 

chodzi tu o transpozycję formy prs. ob-win-uje od stpol. ob-win-ować ʽaliquem accusare, 

crimine arguereʼ (zob. SSTP V, 393, 705). Inf. etwinūt = [etvinuit], zbudowany na temacie 

praesentis, można porównać do lit. gw. dėk̃uiti ʽdziękowaćʼ od prs. dėk̃uja ʽdziękujeʼ (⇐ 

stbłr. djakuje). Zob. też LAV 406.  

 vainà II 4 p.a. stlit., gw. 1. ʽwojnaʼ (Pakilo labai kruvina vainà ʽWybuchła bardzo 

krwawa wojnaʼ), 2. ʽkłótniaʼ (Ė čia vis vainà, i už arklį vainà ʽA tu wciąż kłótnia, i z powodu 

konia kłótniaʼ) — zapoż. ze stbłr. vajna ʽwojna; bitwaʼ, por. błr. vajná, -ý, ros. vojná, ukr. 

vijná. Zob. SLA 231, ZS 60, LEW 1182 (ALEW 1167 na pierwszym miejscu wymienia polskie 

źródło). — War. m. vainas, -o CGL I, 873 ʽwyprawa wojenna, Heerfahrtʼ (rodzaj męski 

wzorowany na niemieckim odpowiedniku?). Vb. denom. vainóti ʽwojowaćʼ. Zob. też vajavóti 

i vajaunỹkas. 

 vainìkas 2 p.a. ʽwianek, kolisty splot z kwiatów, wieniec; laur, koronaʼ. SD: vainikas 

«wieniec z ziół», pinu vainikų «wiię abo plotę wieniec», vainikas iš lapų medžio lauro 

«bobkowy wieniec». Formacja zgodna z psł. *věnĭcĭ, por. scs. věnĭcĭ, sch. vénac, vijènac 

ʽwieniecʼ, ros. przest. venéc ʽwianek, korona (cierniowa)ʼ, czes. věnec ʽwieniecʼ, stpol. 

wieniec ʽuwita w kształcie koła plecionka z kwiatów, gałązek, liści itp., zwykle służąca jako 

ozdoba głowyʼ. Analiza: pbsł. *u̯aini-ka-, drw. od tematu *u̯ai̯-ni- ʽsplotʼ. Inaczej BSW 346n., 

LEW 1182 i ALEW 1168, którzy mówią o deminutivum na *-ika-, ale nie objaśniają osnowy 

(ŽD 130: budowa nie całkiem jasna). Pwk. *u̯ai̯- to alternant na SO do antewokalicznego SE 

*u̯ei̯-V, jak w prs. lit. vejù ʽzwijam, nawijam; wiję wiankiʼ (pie. *u̯ei̯h1-e/o-) lub do SZ *u̯ii̯-

V, jak w prs. łot. viju ʽwiję. splatamʼ (zob. výti II, vajóti II). Paralela: wed. ve-ṇí- f. ʽsplot 

włosów, warkoczʼ od vyā-, vyayati ʽowija, okrywaʼ (zob. EWAIA II, 578, 592; tu brak 

wzmianki o pbsł. *u̯aini-ka-). — Być może jednak, że rekonstrukcja pbsł. *u̯aini-ka-, 

odwołująca się do wed. veṇí-, jest złudna. Jako alternatywa nasuwa się analiza *u̯ain-ika-, 

gdzie *u̯ain- jest osnową pochodzącą od czas. *vainyti ʽsplataćʼ, iteratywu utworzonego 

neoapofonią *u̯in- ⇒ *u̯ain-. Neopwk. *u̯in- został wyabstrahowany z praesens typu 

łotewskiego vinu ʽzwijam, splatamʼ < pie. *u̯i-n-h1-é- (zob. s.v. výti). — Z innymi sufiksami: 

łot. vàinags a. vàiņags ʽwieniecʼ (wtórne -g-), łot. gw. vaînuks a. vaîņuks ʽwianekʼ (por. 

Endzelīns, DI II, 680n., Karulis II, 469). — Drw. pavainìkis (zob.), vainìkai m.pl. 1. ʽświęto 

Bożego Ciałaʼ (dosł. ʽwiankiʼ), 2. SD «wiązanie w budowaniu», 3. ʽwiecha, pęk zieleni, który 

się zatyka na dachu zbudowanego domu; uroczystość z okazji zakończenia budowy domuʼ; 

vainikinykas SD «wianecznik» [ʽten, kto robi i sprzedaje wiankiʼ], vainikū̃nas bot. ʽwawrzyn 
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szlachetny, Laurus nobilisʼ. Cps. vainìklapis ʽpłatekʼ (por. lãpas), vainìksegė ʽstarsza druhnaʼ 

(por. sègti). Vb. denom. vainikáuti ʽsplatać wiankiʼ, vainikúoti ʽozdabiać wiankami, wkładać 

wianek na głowę, wieńczyć, koronowaćʼ (łot. vaiņaguôt ob. vaiņakuôt ʽwieńczyćʼ). 

 vaipýtis, vaipaũsi, vaipiaũsi 1. ʽwykrzywiać twarz, robić minyʼ, 2. ʽokazywać 

niezadowolenie, marszczyć brwi, czołoʼ, 3. ʽzachowywać się nienaturalnie (o dzieciach), 

mizdrzyć się (o dziewczętach)ʼ, 4. ʽnaśmiewać się, kpić z kogoʼ — iterativum z suf. -y- i SO 

vaip-, pochodzącym z neoapofonii vep- ⇒ vip- ⇒ vaip-, por. išvèpti ʽrozdziawić sięʼ. 

Nawiązanie łot. vaîbstîtiês ʽwykrzywiać twarzʼ (suf. -stī-). Paralele apofoniczne: draiskýti ⇐ 

drisk- (dresk-); draibstýti ⇐ drib- (dreb-); kvaipýti ⇐ kvip- (kvep-). — Nomina postvb.: 

ãtvaipa c. ʽpłaksa, beksaʼ, vaipelis b.z.a. ʽkto wciąż się śmiejeʼ. — Neoosn. vaipy-: vaipýsena 

ʽwykrzywienie twarzy, grymasʼ. — Neoosn. vaip̓ - (⇐ vaipiaũsi): vaipioti b.z.a. ʽziewaćʼ (Ko 

tu teip vaipioji, ar miego nori? ʽCo ty tak ziewasz, chcesz spać?ʼ). 

 vaĩras 4 p.a. 1. ʽster łodziʼ (Laivas neklauso vaĩro), 2. ʽkierownica samochoduʼ, 3. 

ʽwiosło z krótkim trzonkiemʼ (war. vairà, vaĩrė), 4. ʽwielkie wiosło do sterowania tratwąʼ — 

rzeczownik denominalny na -r- od abstr. *vaja ʽskręcanie, zwł. o włóknach konopnych w 

powrozieʼ. Samo *vaja było formacją postwerbalną do vajóti II, m.in. ʽskręcać włókna na 

powróz; nakręcać nici na szpulęʼ (zob.), por. 1° apvajà ʽtrzecie pasmo w powrozieʼ ⇐ 

apvajóti ʽowinąć, okręcić co wokół czegoʼ (Storą virvę apvajója trečiu pluoštu), war. 

pavajóti (Virvė nuvyta, tik nepavajóta), 2° są́vaja ʽw biczu: trzeci, cieńszy rzemień, który się 

zaplata na dwóch poprzednichʼ ⇐ suvajóti (Pirma nuvijo virveles, o paskui jas suvajójo), 3° 

ãtvajas m.in. ʽzakręt rzekiʼ. Pierwotnym znaczeniem rzecz. vaĩras było ʽprzyrząd do 

skręcania, zwł. do skręcania w bok dla uniknięcia przeszkodyʼ, stąd ʽprzyrząd do kierowania, 

zwł. do sterowaniaʼ. Z innym tematem: váirė 1 p.a. ʽzakręt drogiʼ (akut niejasny). 

Denominalna derywacja vaĩras, vairà ⇐ °vaja jest porównywalna z kamšrà ⇐ kamšà, 

kauprà ⇐ kaũpas i kaitrà ⇐ °kaita. Wokalizm stopnia o w derywacie powtarza za każdym 

razem wokalizm osnowy, przy czym w osnowie jest on umotywowany derywacją 

postwerbalną od czas. sekundarnego z charakterystyką apofoniczną, por. vajóti, kamšýti, 

kaupýti i kaitýti. Wymienione wyżej nomina na -r- były przeważnie interpretowane jako 

utworzone od czasowników, zob. ŽD 298695, LEW 1182n., ALEW 1168n. Jeszcze inaczej 

Ambrazas 1993, § 343, który widział w vaĩras substantywizację przymiotnika pokrewnego 

įvairùs. — Neoosn. vair-: įvairus SD «kręcący się, zatoczysty, kręcisty; wężykowaty» (zob. 

też s.v. įvairùs), vairiniñkas ʽsternik; wioślarzʼ, vairùs ʽdobry (np. o zbiorze siana), ładny, 

urodziwy; ciekawy, zajmujący; różnorodny, rozmaity; pstry; ukośny; trudny; niepoważnyʼ. 

Vb. denom. vaĩryti ʽwiosłowaćʼ (parvaĩryti ʽprzeprawiać się łodziąʼ, įsivaĩryti ʽosiedlić się w 

jakimś miejscuʼ), vairúoti ʽkierować, prowadzić samochód; sterować łodzią, wiosłować; 

kierować sprawami, zarządzać; iśćʼ, od tego n.agt. vairúotojas ʽkierowca; wioślarz; 

kierownikʼ. Por. jeszcze łot. izvaĩrîtiês ʽwymijać, skręcać w bok, unikaćʼ, którego znaczenie 

wywodzi się pewnie z ʽwykręcać sięʼ w sensie ʽznajdować wyjście z przykrej sytuacjiʼ. 

 vaisčius, -iaus stlit. ʽowoc, płódʼ (Mž 7713, zob. Urbas 408) — postwerbalny 

rzeczownik na -us od neoosn. vaisč̓ -, którą wyabstrahowano z formy prt. *vaisčiau od 

zanikłego frq. *vaistyti ʽzapładniam, rozmnażamʼ vel sim. Chodzi o formację na -sty- od 

formy pierwiastkowej vais- (*vais-sty-), która jest SO do vis-/veis- (zob. vìsti, veĩsti). Por. 

współrdzenne vaisìnti, vaisýti. Traktowanie *-s-sty- > -sty- ma paralele w spą́styti i švaistýti. 

Podobne postverbalia na -us to dãsčius, klãsčius i mals̃čius. ALEW 1170 nie komentuje 

budowy vaisčius. 

 
695 GJL II, § 241: «vaĩras ʽsterʼ ma być wyrazem urobionym od výti, vẽja ʽpędzić, gnaćʼ, iter. vajóti, co wydaje 

się prawdopodobne; sam sposób utworzenia rzeczownika vaĩras nie jest jednak jeszcze dostatecznie jasny». 
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 vaisìnti, vaisinù, vaisinaũ ʽzapładniaćʼ, apvaisìnti ʽzapłodnićʼ — causativum z suf. -in- 

i SO vais- ⇐ vis-/veis-, por. vìsti ʽmnożyć się, rozradzać sięʼ, veĩstis ʽpłodzić sięʼ. Ze 

starszym suf. -y-: vaisýti: vaisau SD «żyznem czynię» (syn. vaisių darau), išvaisýti 

ʽwyniszczyć, wytępićʼ, pravaisau SD «rozmnażam», refl. vaisýtis ʽmnożyć się, rozmnażać 

się, rozpładzać sięʼ, prasivaisau SD «rozrastam się» (syn. augu). Paralele: brìsti ⇒ braidýti; 

kìšti ⇒ kaišýti; mìgti ⇒ maigýtis. — Nomina: vaisà ʽpłodnośćʼ, vaisybė SD «płodność», 

vaĩsius (zob.), vaislùs ʽplennyʼ, SD «obfity» (syn. skalsus), vaisùs ʽpłodnyʼ, SD «płodny, 

żyzny». Cps. žuvìvaisa ʽhodowla rybʼ (por. žuvìs). Por. łot. vàisla ʽspółkowanie; hodowla 

przez rozród; gatunek, rodzajʼ, vaislas māte ʽmatka zwierzątʼ, vaislas ērzelis ʽogier 

zarodowyʼ. 

 vaĩsius, -iaus 2 p.a. 1. ʽowoc; plonʼ (war. vaisiùs 4 p.a. m.in. DP), 2. przen. ʽwynik, 

rezultatʼ, 3. ʽzarodek, płódʼ (SD vaisius jaunas «młody płod, iako ielonek, sarnię»), 4. SD 

nauda, vaisius metuose imamas «prowent» [ʽdochód, przychód, zyskʼ]. Synchronicznie: 

abstractum na -ius od SO vais- jak w vaisìnti ʽzapładniaćʼ, starsze refl. vaisýtis ʽrozmnażać 

się, płodzić sięʼ. Diachronicznie: dewerbalne nomen na -u- od neoosn. vais̓ - jak w vaisiaũs, 

prt. do vaisýtis. Znacz. etym. ʽpłodzenieʼ ⇒ ʽpłódʼ (⇒ ʽowocʼ). Paralele: dáigyti ⇒ daĩgius; 

skaitýti ⇒ skaĩčius i valkýti ⇒ valk̃ius (por. válkioti). Zob. też vaisčius i vỹsius (s.v. vìsti). — 

Drw. vaisiẽnė ʽzupa owocowa; kompot z owoców; syropʼ, vaisìngas ʽpłodny, przynoszący 

obfite plony; wydajny, produktywnyʼ, vaĩsinis mẽdis ʽdrzewo owocoweʼ, cps. vaĩsnešis 

ʽprzynoszący owoceʼ (por. nèšti), vaĩsvynis ʽwino owocoweʼ (por. vỹnas). Vb. denom. 

pavaĩsti, -vaĩsta, -vaĩso ʽzajść w ciążęʼ, vaisiúoti(s) 1. ʽowocować – o drzewachʼ, 2. 

ʽwydawać potomstwo, rodzić – o zwierzętachʼ. 

 váiskas 1, 3 p.a., vaĩskas 2, 4 p.a. stlit., gw. 1. ʽwojsko, siła zbrojnaʼ (m.in. CHB), 2. 

ʽsłużba w wojskuʼ, 3. ʽżołnierze; oddział wojska, pułkʼ — zapoż. ze stbłr. vojsko, por. błr. 

vójska, -a n. (SLA 231, ZS 60, LEW 1183), por. pol. wojsko, -a n., stpol. wojska, -ę f. Co do 

akutu por. zapoż. báika, náika. Zob. też vajavóti, vajõkas i vaiskãvas. — Drw. vaiskaũnas 

ʽżołnierzʼ, dosł. ʽwojskowyʼ (Merga su vaiskaunaĩs bučiavos, t.y. su saldotais JU 

ʽDziewczyna całowała się z wojskowymiʼ (por. neosufiks w liustaũnas i maraũnas). 

 vaiskãvas, -à 4 p.a. przest. ʽwojskowy (pisarz, lekarz)ʼ — zapoż. ze stbłr. XVI w. 

vojskovyj (m.in. o sędzi) ⇐ pol. wojskowy, -ego. Por. váiskas i – co do sufiksu – veskãvas. 

 váiskis, -io 1 p.a. hist. 1. ʽwojski, urzędnik ziemski czuwający w czasie wojny nad 

bezpieczeństwem ziemi i rodzin szlachty walczącej w pospolitym ruszeniuʼ, 2. ʽpodczaszy na 

dworzeʼ — zapoż. ze stbłr. XVI w. vojskij ⇐ pol. wojski, -iego (drw. od stpol. wojska 

ʽwojskoʼ). Por. POLŽ 660. Zob. też váiskas. 

 váiskus, -i 3, 1 p.a., vaiskùs, -ì 4 p.a., vaĩskus, -ì 4 p.a. 1. ʽprzezroczysty (o wodzie, 

szkle)ʼ, 2. ʽjasny, czysty, pogodny (o niebie, o poranku)ʼ, 3. ʽdźwięczny, donośny (głos, 

dzwon)ʼ, 4. ʽzdrowo wyglądającyʼ, 5. ʽszybko rosnący, plennyʼ. SD: vaiskus akmuo «kamień 

przeyrzysty» (syn. švaisus akmuo), nevaiskus «nieokazały» [ʽniewidocznyʼ] (syn. neraiškus), 

«cienisty» (syn. nešvaisus) — analiza: vais-kus, drw. od neopwk. vais-, będącego formą SO 

do vys- jak w išvýsti ʽujrzeć, zobaczyćʼ (zob. výsti I). Co do suf. -kus por. smirs̃kus (⇐ 

smirs̃ti), šãškus, tùpkus. W kwestii neoapofonii SZ i/y ⇒ SP/SO ai przy neopwk. na -s- por. 

mis- ⇒ mais-; spis- ⇒ spais- i švis- ⇒ švais-. Nie przekonuje rekonstrukcja *vaid-skus w ŽD 

124 (powtórzona w LEW 1183), ponieważ 1° odwołuje się do osnowy vaid-, która jest 

właściwa tylko dla czas. sekundarnych (por. vaidìnti, vaidéntis), 2° zakłada nie sufiks (-kus), 

lecz neosufiks (-skus). Nieprawdopodobne wydaje się objaśnienie GJL II, § 457: váiskus to 

«wynik kontaminacji wyrazów vaizdùs wzgl. veizdùs ʽwyraźny, jasnyʼ i áiškus ʽid.ʼ». 

Autorowi nie przeszkadza okoliczność, że samo vaizdùs jest już formą wtórną, mianowicie 
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wynikłą z deprefigowania formacji įvaizdùs, pavaizdùs itp. Brak omówienia váiskus w 

monografiach Ambrazasa 1993, 2000. — Drw. nevaiskybė SD «cienistość», vaiskýbė 

ʽprzejrzystość, klarownośćʼ. — Vb. denom. vaiskė́ti ʽprzejaśniać się – o niebieʼ, váiskinti 

ʽczynić przezroczystymʼ (Šaltis váiskina orą ʽMróz sprawia, że powietrze robi się 

przejrzysteʼ). 

 váistas 1 p.a. ʽlek, lekarstwoʼ. War. vaĩstas 4 p.a., vaĩstai 2 p.a.; z insercją k: váikstas 

(niejasne jest váistras, zob. Būga, RR III, 851). ŽD 325 przyjmuje dwojaką rekonstrukcję: 

*vaid-tas lub *vaid-stas, przy czym w kwestii pierwiastka odsyła do stpr. waidimai ʽwiemyʼ i 

scs. věděti ʽwiedziećʼ. Z uwagi na to, że większość nominów na -st- (-stas, -sta, -stis, -stė) 

daje się objaśnić derywacją postwerbalną od frekwentatywów na -sty-, wolno suponować 

analizę vaist-a-s ⇐ *vaistyti. Samo *vaistyti jest dwuznaczne, może bowiem być 1° 

refleksem *vais-sty- (por. vaĩstas ʽwidzenie, wizjaʼ, z vais- jako SO do vys-, por. išvýsti 

ʽujrzećʼ), 2° refleksem *vaid-sty- (por. stpr. waidimai ʽwiemyʼ). Znacz. etym. ʽleczyć przy 

użyciu wiedzy znachorskiejʼ vel sim. — Z inną budową: 1. pbsł. *u̯ai̯d-ti̯a- > psł. *věd-ti̯o- 

ʽwiele wiedzącyʼ, por. słń. véšč ʽdoświadczony, biegłyʼ, sch. vjȅšt ts., ros. véščij 

ʽprzewidujący przyszłość, proroczyʼ (⇒ veščún ʽwieszcz, wróżbitaʼ), czes. przest. věští 

ʽproroczyʼ (⇒ věštec ʽwróżbitaʼ), kasz. v̓ ešči ʽjasnowidz; lunatykʼ, stpol. wieszczec 

ʽwróżbita, czarownikʼ, 2. stpr. waisnan acc.sg. ʽwiadomość, Berichtʼ (*wais-sna-) ⇐ waist 

ʽwiedziećʼ (LAV 387). — W słowiańskim stoi do porównania scs. věděti ʽwiedzieć, znaćʼ 

(věmĭ, věsi, věstŭ), czes. věděti, pol. wiedzieć (ros. védatь, ukr. vídaty) – paradygmat 

zbudowany wokół formy pf. med. vědě ʽwiemʼ, < pbsł. *u̯ai̯d-ai̯ < pie. *u̯oi̯d-h2ei̯ 

ʽzobaczyłem (sobie, na własne oczy)ʼ, por. łac. vīdī ʽujrzałemʼ. Deverbativa: strus. vědĭ 

ʽwiedza, znawstwo; czaryʼ, ros. vedún ʽczarownikʼ (syn. znáxarь), védьma ʽwiedźma, 

czarownicaʼ, pol. wiedźma, czes. vědma ts. Zob. BSW 338, LEW 1183n., REW I, 176, 196, 

Boryś 692, 696. — Drw. váistinė ʽaptekaʼ, vaistìngas ʽleczniczyʼ, cps. vaistãžolės f.pl. ʽzioła 

leczniczeʼ (por. žolė)̃. Vb. denom. váistyti, -au, -iau ʽleczyćʼ (DP išváistiju, -ijau ʽuleczyć, 

uzdrowićʼ), ⇒ vaistytinė SD «pigułka», váistytojas ʽlekarzʼ, SD «lekarz, doktor, medyk» 

(sufiks jak w syn. gýdytojas), išváistoti DP ʽuleczyćʼ. 

 vaĩstas 4 p.a. bibl. ʽwidzenie, wizjaʼ — rzeczownik postwerbalny na -as od pasiváistyti 

ʽukazywać się we śnie (o zjawie, zmorze)ʼ < °vais-sty-, co jest frq. na SO vais- ⇐ vys-, zob. 

výsti I. SO vais- ukazuje się poza tym w vaislỹs i váiskus (zob.). Por. neoapofonię y ⇒ ai w 

mỹžti ⇒ máižyti; dyrė́ti ⇒ dairýtis. Paralele słowotwórcze: glaĩstas, laĩstas i maĩstas. 

 váišinti, váišinu, váišinau (war. vaišìnti) ʽczęstować gości jedzeniem i piciemʼ, refl. 

nusiváišinti a. pasiváišinti ʽpoczęstować się, uraczyć się wzajemnieʼ — causativum z suf. -in- 

i SO vaiš- ⇐ vieš-, por. viešė́ti ʽbyć gościemʼ. War. vaišénti. — Nomina: váišės f.pl. 

ʽgoszczenie, przyjęcie gości, gościna; to, czym częstuje się gości, poczęstunek; odwiedziny, 

bycie w gościachʼ (war. vaĩšės, vaĩšiai, vaĩšios), vaišìngas ʽgościnny, przyjazny dla gościʼ, 

vaišùs ts., váišintojas ʽczęstujący, podejmujący gościʼ. — Cps. ìlgvaiša c. ʽkto długo gdzieś 

gości; kto wyszedłszy długo nie wracaʼ, war. ìlgvieša (por. ìlgas), vaišnóra a. vaĩšnora c. 1. 

ʽgościnny gospodarzʼ, por. norė́ti (⇒ vaišnorùs ʽgościnnyʼ), 2. ʽłasuchʼ. Por. stpr. reide-

waisines ʽgościnny, gastfreiʼ, I człon zapożyczony ze śrdn. reide, rēde ʽgotów, bereit, fertigʼ, 

II człon rodzimy, *vaisin-ējas (zob. Trautmann 1910, 414, PKEŽ 4, 19n.), znacz. etym. 

ʽgotów na przyjęcie gościʼ. Por. nazw. Vaĩšnora, Vaĩšnoras, Vaišnóras (z insercją k: 

Vaĩkšnoras; dosł. ʽtaki, co pragnie mieć gościʼ, por. norė́ti ʽchciećʼ), n.m. Vaišnõriai 4x, 

Vaišnõriškė 2x. 

 vaĩtas 2 p.a., váitas 1 p.a. stlit., hist. 1. ʽwójt, zwierzchnik administracji miejskiej lub 

wiejskiejʼ (SD vaitas miesto «woyt w miastach», vaitas kiemo «woyt na wsi»), 2. ʽnadzorca 

chłopów pańszczyźnianychʼ (Vaĩtas, kurs žmonės vajo[ja] visokiūse reikalūse JU ʽ«Vaitas», 
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który pędza ludzi do wszystkich zajęćʼ) — zapoż. ze stbłr. vojtъ (⇐ stpol. wojt, fojt ⇐ śrwn. 

voit, voget). Por. błr. vójt, -a (termin historyczny, TSBM). Zob. też SLA 231, LEW 1184, ALEW 

1171, POLŽ 660, ĖSBM 2, 184. — Drw. vaitáitis ʽsyn wójtaʼ, vaitijà ʽwójtostwoʼ (Šios 

gyvenvietės buvo padalytos į tris vaitijas ʽTe osiedla były podzielone na trzy wójtostwaʼ), 

vaitysta DP ʽwojewodztwoʼ (jei man duosi dūšią ir padarysi valią mana, įsipirkdamas ing 

Byskupystę, Probastvą, Pleboniją, Storastystą, Vaitystą DP 38330 ʽjeśli mi dasz duszę, a 

uczynisz wolą moję, dokupując się Biskupstwa, Probostwa, Plebanijej, Starostwa, 

Wojewodztwaʼ), vaitỹstė ʽbycie wójtem, wójtostwo; obszar zarządzany przez wójtaʼ, SD
1 

«woytostwo» (por. stbłr. vojtovstvo XV-XVI w.). — War. vagtystė CGL ʽVoigteyʼ został 

prawdopodobnie dostosowany do wcznwn. Vogtei f. (zob. ALEW, l.c.). — Cps. sénvaitis 

ʽbyły wójtʼ (akut dowodzi wzdłużenia zastępczego po kontrakcji z *sẽna-vaitis, por. nazw. 

Senãvaitis, Senavaitỹs). Vb. denom. vaitáuti ʽbyć wójtemʼ. — Nazw. Vaĩtas, Vaitáitis, 

Vaitáuskas, Vaitẽlis (⇒ Vaiteliū́nas), Vaitė́nas, cps. Bliūdžiuvaitis b.z.a. (por. bliū̃das), 

Dìržinvaitis, Jurk̃uvaitis, Sánvaitis i Sénvaitis. — N.m. Vaitaĩ, Vaitáičiai, Vaiteliaĩ, Vaĩtiškė 

2x, Vaĩtiškiai 3x, cps. Béržvaitis, Kanéivaičiai, Vaĩtakarčmis (por. Naujãšinkis).  

 vaiténti, vaitenù, vaitenaũ gw. ʽsądzić, uważać, stanowićʼ (NDŽ ʽurteilen, bestimmenʼ) 

— słabo udokumentowany czasownik na -en-. Dotąd był uważany za deverbativum od 

osnowy pbsł. *u̯ai̯t-, jaką poświadcza słowiański, por. scs. věštati ʽmówić, obwieszczaćʼ, sch. 

vijèćati ʽradzićʼ, strus. věču, větiti ʽmówićʼ, ros. gw. večátь ʽkrzyczećʼ, stpol. wiecić 

ʽogłaszać, nazywaćʼ (por. BSW 339, LEW 1184n.). Z tym słow. czasownikiem łączy się sb. 

postvb. scs. věšte n. ʽzgromadzenie, radaʼ, sch. vijèće n. ʽmiejsce zgromadzenia, skupisko 

radzących ludzi, radaʼ, strus. věče n. ʽzgromadzenie luduʼ, stpol. wiece n. ʽzjazd feudałówʼ, 

pol. gw. wiec m. ʽzgromadzenie mieszkańców wsiʼ (zob. Būga, RR I, 491, Boryś 691). 

Jedynym nawiązaniem bałtyckim jest tu czasownik stpr. waitiāt ʽmówić, reden, sprechenʼ, 

drw. od formy prs. *vait-ijā-, por. 1 pl. waitiāmai ʽmówimyʼ (LAV 389 n.; inaczej BSW 339: 

rekonstrukcja *u̯ai̯ti̯āi̯ō). Porównanie zewnętrzne z aw. vaēθā ʽustalenie sądowneʼ (zob. LEW, 

l.c.), ani oparty na nim postulat pwk. pie. *u̯ei̯t- ʽmówićʼ (por. ostatnio Boryś, l.c.) nie są 

pewne. Pwk. *u̯ei̯t- nie notuje IEW, ani LIV
2. — Pbsł. *u̯ai̯t- można ująć jako innowacyjną 

formę SP/SO, mianowicie utworzoną od SZ *u̯it- ⇐ *u̯et-, < pie. *u̯eth2- ʽpowiedziećʼ. Por. 

LIV
2 694, ze wskazaniem m.in. na stłac. votāre ʽzakazywać, zabraniaćʼ oraz śrwalij. gwad 

ʽzaprzeczaćʼ (o pbsł. *u̯ai̯t- nie ma w LIV
2 wzmianki). Schemat apofoniczny *u̯ai̯t- ⇐ *u̯it- ⇐ 

*u̯et- łatwo jest uzasadnić paralelami litewskimi z typu pierwiastkowego ReT-. Por. np. plait- 

⇐ plit- ⇐ plet-: išplaitýti, plìsti, plečiù, plės̃ti; kvaip- ⇐ kvip- ⇐ kvep-: kvaipýti, kvìpti, 

kvepė́ti. Gdy chodzi o połączenie suf. -en- z osnową na SO, to jest ono stosunkowo rzadkie, 

por. laménti ⇐ lìmstu; lapénti ⇐ lempù i tapénti ⇐ tepù. 

 vaitìnti, vaitinù, vaitinaũ gw. 1. ʽwyginać drewno, mocząc je i podgrzewającʼ, 2. 

ʽdoprowadzać do zwiędnięcia, suszyć (siano, liście tytoniu, słód)ʼ. Refl. vaitìntis ʽgrzać się 

przy ogniskuʼ — causativum na -in- od pwk. vait-, będącego alternantem na SP/SO do vyt-, 

por. výsti II ʽwiędnąćʼ (LEW 1185). Paralele: pláišyti ʽrozrywać, rozszczepiaćʼ ⇐ plýšti 

ʽpękaćʼ; pasiváistyti ʽukazywać się we śnie, pojawiać się (o przywidzeniu, urojeniu)ʼ ⇐ 

išvýsti ʽujrzećʼ. Odpowiednik łotewski pokazuje st. e viet-: vietêt tr. ʽsuszyćʼ, intr. ʽpowoli 

schnąćʼ. 

 vaitóti, vaitóju, vaitójau ʽjęczeć, biadać, narzekaćʼ. SD
1 vaitoju «ięczę, ięczam, iękam» 

(syn. vaivoju), «stękam». Por. Kad skauda, vaitók, kad rūpi, dejuok, t.y. iš skausmo vaito(ja) 

žmogus, o iš rūpesčio dejuo(ja) JU ʽZ bólu człowiek jęczy, ze zmartwienia biadoliʼ; cps. 

pavaitóti ʽponarzekaćʼ, suvaitóti ʽwydać jękʼ — czasownik utworzony od interi. vaĩ-vaĩ lub 

vái-vái na wyrażenie bólu, żalu, współczucia (por. LEW 1185). War. v-mobile: aitóti (Ligonis 

smagiai serga ir labai aitója ʽChory ciężko choruje i bardzo jęczyʼ, por. (v)am̃zdis, (v)ánta, 
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(v)olungė.̃ Z uwagi na brak interi. †vait trzeba analizować vai- + -to- i uznać neosuf. -to- za 

analogiczny (por. kartóti, kėtótis, vartóti). Por. pol. jojczeć ʽstękać, kwękaćʼ ⇐ interi. joj, 

ojoj. Dalej zob. vaivóti i vyvė́ti. — Drw. vaitójimas ʽjękʼ (Girdėjosi čia ir ten stenėjimas ir 

vaitojimas ʽTu i tam słychać było stękanie i jękiʼ), SD
1 «ięczenie, iękanie», stlit. išgirsk 

viernų vaitojimą, o duok jiems išganymą PK 1336 ʽUsłysz wiernych stękanie, a daj im 

wybawienieʼ. — NB. War. z obocznym suf. -ė-, *vaitė́ti, refl. *vaitė́tis, został 

odzwierciedlony w lituanizmie błr. gw. vajcjácь ʽfukać, ganić, łajać kogo; spierać się, kłócić 

sięʼ i ukr. gw. vajtjátь ʽokazywać niezadowolenieʼ, zob. Urbutis 2009, 359n. 

 vaivadà 2 p.a., gen.sg. vaivãdos hist. ʽwojewoda, najwyższy w hierarchii urzędnik 

ziemskiʼ, SD «woiewoda» — zapoż. ze stpol. wojwoda, -y (od 1268 r., SSTP X, 279), młodsze 

wojewoda (⇒ stbłr. XVI w. vojevoda ʽnaczelny dowódca; zarządca miastaʼ). Zob. też SLA 

231, LEW 1185. — Z litewskiego przejęte do łotewskiego jako *vaivada a. *vaivads ʽosoba 

urzędowa, eine Art Amtspersonʼ (pašam Biržu vaivadam ʽdo samego wojewody 

birżańskiegoʼ), zob. ME IV, 444. — Drw. vaivadaitė SD «woiewodzianka», vaivadaitis SD 

«woiewodzic», vaivadinė SD «woiewodzina» (później vaivadíenė ʽżona wojewodyʼ), 

vaivadystė SD «woiewoctwo», DP vaivadysta ʽwojewodztwoʼ. — N.m. Vaivãdai, Vaivadỹnė, 

Vaivãdiškės, Vaĩvadiškės, Vaivãdiškiai 3x, Vaivadìškiai. 

 vaivóras 1 p.a., zwykle pl. vaivórai 1. bot. ʽłochynia, borówka bagienna o kwiatach 

białych lub różowych i sinych jagodach, Vaccinium uliginosumʼ (war. vavóras), 2. bot. 

ʽczarna jagoda, Vaccinium myrtillusʼ, 3. ʽbażyna czarna, Empetrum nigrumʼ, 4. ʽogórecznik 

lekarski, Borago officinalisʼ. Budowa vaiv-óras. Rzadki suf. -or- przywodzi na myśl nazwy 

drzew, od których derywowano n.m. Béržoras ⇐ béržas ʽbrzozaʼ oraz n.rz. Líeporas, Liepóra 

⇐ líepa ʽlipaʼ (n.m. Liepõrai). Osnowa vaiv- została najprawdopodobniej wyabstrahowana z 

czas. vaivóti, pochodzącego od interi. vái vái ʽbiada!ʼ. Okoliczność ta może stać w związku z 

odurzającym działaniem spożytych jagód łochyni, por. Vaivórų daug užvalgyk, būsi kaip 

girtas ʽZjedz dużo łochyń, [a] będziesz jak pijanyʼ (por. syn. girtuõklės f.pl., dosł. ʽpijaczkiʼ). 

Inaczej LEW 1185, który wychodzi od pwk. pie. *u̯er- ʽgiąć, zginać, skręcaćʼ. — Drw. 

vaivorýnas ʽmiejsce, gdzie rosną łochynieʼ. Vb. denom. suvaivorinti b.z.a. ʽzbić na kwaśne 

jabłkoʼ. — Niejasne jest vovor- zam. vaivor- w cps. vovorakýtis ʽktoś niebieskookiʼ (por. 

akìs). 

 vaivórykštė 1 p.a., vaivorýkštė 1 p.a. 1. ʽtęcza, wielobarwny łuk pojawiający się po 

deszczu na sklepieniu niebieskimʼ, 2. ʽhalo, pierścienie wokół słońca lub księżycaʼ — 

derywat z neosuf. -ykšt- od nazwy rośliny vaivóras (zob.), por. Būga, RR II, 323, LEW 1185. 

Paralele: bandýkštis, naminýkštis (tam też o pochodzeniu sufiksu). War. vaivórykščia, też m. 

vaivórykštis a. vaivorýkštis, -ščio; z zastępstwem ai̯ przez au̯: vauvorýkštė (por. 

staunià/staĩnė; ledaũnė/ledaĩnė); z dysymilacją v-v > l-v: laivórykštė. NB. Łotewskie nazwy 

ʽtęczyʼ, varavīksna i vaŗvīksne, mają inne wytłumaczenie, zob. ME IV, 483n. — Etymologia 

ludowa przekształca formację vaivórykštė z jednej strony w złożenie, por. 1. orã-rykštė (niby 

ʽrózga powietrznaʼ, por. óras, rýkštė), 2. varvó-rykštė (niby ʽrózga z kropli deszczuʼ, por. 

varvė́ti, varṽas), 3. rorã-rykštė (niejasne), z drugiej strony w grupę atrybutywną vaĩvo rýkštė 

(por. váiva s.v. vaivóti, rýkštė). Zob. ŽD 404, LEW 1185, Kabašinskaitė 24, 41n. Niejasny jest 

człon vor(a)° w BRB vorarykštė, vorrykštė ʽBogenʼ (por. PAŽ 550). — Jak złożenia z 

członem °rykštė ʽrózgaʼ wyglądają war. vandarýkštė, vang(i)arýkštė, vengerýkštė (-is) i 

vingiórykštė ʽtęczaʼ, też bot. ʽwiązówka błotna, Filipendula ulmariaʼ (war. ingirýkštis DVŽ); 

vendrýkštė (-is) ts., vendrykščia b.z.a. ts. 

 vaivóti, vaivóju, vaivójau ʽjęczęć pod wpływem bólu, cierpienia, zawodzić żałośnie; 

biadać, narzekaćʼ, SD
1 «ięczę, ięczam, iękam» (syn. vaitoju) — czasownik utworzony od 

osnowy vai-v-, pochodzącej od powtórzonego wykrz. vái-vái albo vaĩ-vaĩ ʽbiada!ʼ. Por. 
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ujujuóti, vyvė́ti; dalsze paralele s.v. bėb̃ti. — Sb. postvb. váiva c. ʽten, kto wciąż się skarży, 

narzeka, biadaʼ (por. vyvà ⇐ vyvė́ti ⇐ vý-vý). 

 vaizbà 4 p.a. pot. ʽhandel, handel obwoźnyʼ — zapoż. z pol. XVI w., pol. gw. wojźba 

(obok wioźba), to ze zmiany woźba ʽwożenie towaru wozem, przewóz; robienie wiosłemʼ. 

Dyftong ai jest wtórny, tłumaczy się antycypacją miękkości spółgłoskowej w segmencie ź 

(paralele: ãniolas > áiniolas; kažiùkai > kaižùkai; būtìs > buitìs). Rzadki war. vizbà 

(Ródūnia). LEW 1183: «Ohne Etymologie». Zob. też POLŽ 9. — Drw. vaizbū̃nas ʽhandlarz, 

kupiecʼ, war. vaisbū̃nas (⇒ vaizbūnỹstė ʽhandel, kupiectwoʼ), nazw. Vaizbū̃nas (⇒ pol. 

Wojzbun, Woyzbun); vb. denom. vaizbáuti, vaizbúoti ʽhandlować, kupczyćʼ. Obok tego były 

dawniej w użyciu polono-germanizmy ándlius a. añdelis ʽhandelʼ (⇒ andliorius ʽhandlarzʼ), 

andliavóti ʽhandlowaćʼ. Zob. też vazbà ʽprzewóz wozemʼ ⇐ błr. gw. vázьba. 

 vaizd-, osnowa postverbaliów derywowanych od zanikłego czas. *vaizdyti, który był 

iteratywem na SO do veizd-, por. véizdžiu, veizdė́ti ʽpatrzeć, widzieć, oglądaćʼ: akìvaizda 

(zob. °aki°), apyvaizda SD «opatrowanie; opatrzenie czego; opatrzność», apyvaizda unt kelio 

SD «nadrożne» [ʽzaopatrzenie na drogęʼ], apváizda ʽopatrzność, opieka boska, pomyślne 

zrządzenie losuʼ, ažuvaizda SD «starostwo», gamtóvaizdis (zob. gamtà), ìšvaizda ʽwygląd, 

wyraz twarzyʼ (⇒ išvaizdùs ʽo pięknym wyglądzie, ładnyʼ), ižvaizdas SD «konterfet, 

odmalowanie, wyrzezanie czego z wizerunku» (syn. ižspaudimas, ižžyminimas, 

ižžinklinimas), įvaizdùs ʽwyraźny, łatwy do rozpoznaniaʼ, neprivaizda SD «niedozor» [ʽbrak 

dozoruʼ], nopvaizda SD «niebaczność» [ʽnieuwagaʼ] (nop- z *ne-ap-), pavaizda SD
1 

«postawa» (syn. paveislas), paváizdas ob. pavéizdas ʽprzykład, wzór do naśladowania; 

postać czego, forma; podobieństwo do czegoʼ, DP też ʽwzorek, świadectwo, strojʼ (⇒ vb. 

denom. pavaizdúoti ʽzobrazować, przedstawić, odtworzyćʼ), pavaizdùs ʽjasny, widny, 

malowniczyʼ, pervaizdas BRB ʽszpieg, Kundschafterʼ, príevaizda ʽdoglądanie czego, 

opiekaʼ, DP ʽopatrzność, opatrzenie, opieka, staranieʼ, prievaizda arklių SD «końskie 

gospodarstwo» [ʽhodowla koniʼ], príevaizdas ʽnadzorca, zarządcaʼ, ùžvaizda ʽdoglądanie, 

pilnowanie; kierowanie czymʼ, ùžvaizdas ʽnadzorca, zarządcaʼ, vaĩzdas (zob.), vaizdùs 

ʽwyraźny, wyrazisty, jasnyʼ, war. vaizùs (z deprefiksacji form įvaizdùs, pavaizdùs).  

 vaĩzdas 4 p.a., váizdas 3 p.a. ʽwidok, obrazʼ, SD vaizdas «konterfet, odmalowanie, 

wyrzezanie czego z wizerunku» — drw. wsteczny od formy prefigowanej typu išvaizdas ⇐ 

*vaizdyti (zob. s.v. vaizd-). — Drw. vaizdìngas ʽobrazowy, malowniczyʼ, vaizduõtė 

ʽwyobraźnia, fantazjaʼ, vaizdùs ʽwyrazisty, jasny, widoczny, obrazowyʼ. Vb. denom. 

vaizdúoti ʽwyobrażać, obrazować, przedstawiać, pokazywać; tworzyćʼ, refl. vaizdúotis 

ʽwyobrażać sobieʼ. 

 vajaunỹkas 2 p.a. gw. ʽwojownik, żołnierzʼ, też stlit. (CHB «krijchsman»). SLA 231, 

ALEW 1167 i POLŽ 179 przyjmują zapożyczenie z pol. wojownik, tymczasem litewska 

akcentuacja każe się raczej liczyć z wzorem rosyjskiego wyrazu vojevník (przest.; różni się 

od błr. vojévnikъ u Nosoviča). Zob. też vajavóti i vainà II. — Neoosn. vajaun-: vajaũnas 1. 

ʽwojowniczy, skory do kłótni a. bójkiʼ, 2. ʽwojenny – o sądzieʼ, vajaũningas ʽwalecznyʼ 

(sufiks jak w syn. karìngas). 

 vajavóti, vajavóju, vajavójau stlit., gw. 1. ʽbrać udział w wojnie, walczyć na wojnieʼ 

(Vajavójo ažu tėvynę ʽWojował za ojczyznęʼ), 2. ʽhałasować, awanturować się (o pijanym)ʼ, 

3. ʽkrzywdzić kogoʼ — zapoż. ze stbłr. vojevati (vojuvati), por. błr. vajavácь, vajúju, 3 sg. 

vajúje. ALEW 1167 niesłusznie wywodzi z pol. wojować (brak w SLA i LEW). — Cps. 

atvajavóti ʽsiłą odzyskać to, co zagrabionoʼ, išvajavóti ʽwygnać, wypędzić (wroga, bydło ze 

szkody)ʼ, suvajavóti ʽzwyciężyć, podbić kogo; bydło spędzić, zagonić w jedno miejsceʼ, 

užvajavóti ʽzająć siłą (miasto, terytorium); zająć bydło w szkodzieʼ. Refl. vajavótis ʽbić jeden 
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drugiego, kłócić sięʼ, išsivajavóti: Ir išsivajavojau, ir namo norėjau ʽI nawojowałem się, i 

chciałem do domu [już wrócić]ʼ. — Wsch.-lit. pdg. vajùiti bazuje na formie 3 os. prs. vajùja 

⇐ błr. vajúje ʽwojuje, walczyʼ (ZS 61, 114), por. apvajùiti ʽzwyciężyćʼ, refl. susivajùiti 

ʽścierać się ze sobąʼ. Zob. też vajaunỹkas, vajõkas i vainà II. 

 vajė́zau gw. interi. ʽo Jezu! o Boże! ojej!ʼ, np. Vajėzau, vaikeli, jau susmilinau! ʽO Jezu 

(ojej!), dziecko, już się pomyliłem!ʼ. Z uniwerbizacji zwrotu *vai Jėzauʼ, złożonego z ptk. vaĩ 

i formy voc.sg. Jė́zau od imienia Jė́zus, -aus ʽJezusʼ. War. vajė́zus ʽo Jezu!ʼ zawiera w II 

członie formę nom.sg. w funkcji vocatiwu. — War. zredukowane: 1° vajèzus, vajèzau, 2° 

ajèzau: Ajèzau – kas dabar bus?! ʽO Jezu, co teraz będzie?!ʼ, 3° vajė́ a. vajė,̃ por. Vajė́ vajė́, 

kas dabar bus?! ʽO Jezu, co teraz będzie?!ʼ Vajė ̃vajė,̃ pėkščias kap tu parėjai?! ʽO Jezu, jak 

ty na piechotę wróciłeś?!ʼ — War. z substytucją spółgłoski -z- (eufemizm?) pierwotnego 

teonimu, por. 1° -t- zam. -z-: vajètau i vajètus, np. Vajètau vajètau, kas čia daros?! ʽOjej ojej, 

co się tu dzieje?!ʼ Vajètus tu munoji, kaip daba reiks gyventi! ʽO Jezu ty mój, jak teraz żyć!ʼ, 

2° -g- zam. -z-: vajėg̃us, np. Vajėg̃us tu mano, kas dabar bus?! ʽO Jezu ty mój, co teraz 

będzie?!ʼ, 3° prawdopodobnie też -tk-, -ck- zam. -z-: vajetkau b.z.a. i vajèckau, jakkolwiek w 

tym wypadku obecność segmentu -k- każe się liczyć z wpływem polskiego odpowiednika 

ojejku! (kontrahowana postać interi. o jezuleńku!). Zob. też jerg̃au s.v. jerg̃utalis. — Vb. 

denom. vajezavótis ʽużywać wykrzyknika «vajėzau»ʼ: Užteks vajezavóties, nieko nepadės 

ʽDość tego biadolenia, nic [to] nie pomożeʼ. 

 vajỹs 4 p.a. ʽgoniec, posłaniec, kurierʼ — rzeczownik postwerbalny od vajóti ʽzmuszać 

do biegu, pędzać, ganiaćʼ, co jest iteratywem od vejù, výti ʽpędzićʼ. 

 vajõkas 2 p.a. gw. 1. ʽżołnierzʼ, 2. ʽktoś wojowniczo nastawiony, skory do bitki, 

zabijakaʼ — zapoż. ze stbłr. *vojakъ, por. błr. vaják, -á ʽżołnierz, wojakʼ. War. vajokà 2 p.a. 

⇐ błr. vajáka, -i ironiczne ʽwojak (nie najlepszy)ʼ. Por. vajavóti, váiskas. 

 vajóti I, vajóju, vajójau gw. 1. ʽpędzać, ganiać, (zwierzę) zmuszać do bieguʼ, 2. ʽo 

wietrze: rozpraszać, roznosić, np. nasionaʼ, pavajóti ʽodpędzić, odegnać od czegoʼ, suvajóti 

ʽspędzić (zwierzęta w jedno miejsce)ʼ, przen. ʽpojąć, zrozumiećʼ — iterativum na -o- od 

pwk. vaj-, który jest neoapofonicznym alternantem na SO do vej- lub vij- jak w pdg. vejù, 

vijaũ do výti I ʽzmuszać do biegu, pędzićʼ. Paralele: grajóti, skrajóti oraz *rajoti (zob. 

atrajà), *sajoti (zob. atsajà). Odpowiednik łot. vajât, -ãju ʽprześladować, dręczyć, zadawać 

ból, znęcać się nad kimś, maltretowaćʼ (war. vaĩjât; vajâtãjs ʽprześladowcaʼ). Ze 

staropruskiego można tu włączyć wayos EV f.pl. ʽłąki, Wesen [Wiesen]ʼ, mianowicie jako 

sb. postvb. *ʽpastwiskoʼ ⇐ *vajāt ʽpędzać po łąceʼ; por. lit. vejà. — War. vejóti świadczy o 

wyrównaniu wokalizmu do vejù (vejõnė: SD vejonį darau «utarczkę czynię»). — 

Postverbalia: atvajà ʽrazʼ (Po kelias ãtvajas prašiau ateiti į sviečius ʽKilka razy prosiłem, 

żeby przyszli w gościʼ; por. ãtvejis), vajỹs (zob.), vajojamasis žaislas SD «gonitwa» 

[ʽzawody, turniej, potykanie sięʼ, SPXVI], vajỹs (zob.), vãjus neol. ʽzorganizowane działanie, 

akcja, kampaniaʼ. — Neoosn. vajo-: vajõnė ʽzawodyʼ, SD «gonitwa» (por. medžiõnė ⇐ 

medžióti). — SO vai-C: vaĩras (zob.), įvairùs (zob.). 

 vajóti II, vajóju, vajójau ʽnawijać, owijać, skręcać, zwł. o włóknach konopnych w 

powrozieʼ — iterativum z suf. -o- i pwk. vaj- jako neoapofonicznym alternantem na SO do 

vej- lub vij- jak w pdg. vejù, vijaũ do výti II ʽwić, zwijać, nawijaćʼ. Paralele s.v. vajóti I. — 

Postverbalia: apvajà ʽtrzecie pasmo w powrozie, sznurze, biczuʼ, atvajà a. ãtvaja ʽkoniec 

nici umocowany do szpuli; luźna nić w tkaninie lub w przetartym sznurze; pasmoʼ, ãtvajas a. 

atvajùs ʽwir wodny; zakręt rzeki, zatokaʼ (por. váirė ʽzakręt drogiʼ), įvajùs ʽkręty, skręcony, 

krzywyʼ (por. bajùs, gajùs, rajùs), nevãjus, -aus ʽwielka ilość, dostatek, zbytek, nadmiarʼ, 

nevãju adv. ʽnie szkoda, nieważneʼ, prievajùs ʽwygodny, poręcznyʼ (adv. prievajù), są́vaja 
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ʽw biczu: trzeci, cieńszy rzemień, który się zaplata na dwóch poprzednichʼ (⇐ suvajóti), 

vajùs ʽtaki, który daje się łatwo zwijać, skręcaćʼ (Linai vajesni už kanapius, t.y. dailiau 

duodas vyti JU). — W słowiańskim por. osnowę voj-: 1° sch. pòvōj ʽpowijaki, pieluchyʼ, ros. 

povójnik ʽzawój, chustka na głowęʼ, pol. powój bot. ʽConvolvulus arvensisʼ, powojnik bot. 

ʽClematisʼ, znacz. etym. ʽto, co się owija wokół czegośʼ (Boryś 475), 2° stpol. obojek 

ʽkołnierzʼ, czes. obojek ʽobrożaʼ < psł. *ob-voj-ĭkŭ ʽto, czym owija się coś dookołaʼ (zob. 

Boryś 374, s.v. obojczyk), 3° pol. gw. wójka ʽzwitek nici zgrzebnych (konopnych) 

skręconych w kilka pasmʼ (SGP VI, 158). Zob. jeszcze vai-C w vainìkas i vaĩras. 

 vãkar adv. ʽwczoraj, poprzedniego dniaʼ — z apokopowania formy gen. temporis 

vãkaro albo też acc. temporis vãkarą, od vãkaras ʽwieczórʼ, dosł. ʽ(poprzedniego) wieczoruʽ. 

Paralela słowiańska: scs. vĭčera ʽχθές, wczorajʼ, ros. včerá, czes. včera, stpol. wczora ts. – 

zdaniem REW I, 238 jest to skostniała forma instrumentalu sg. o znacz. ʽ(poprzednim) 

wieczoremʼ. — Drw. ùžvakar ʽprzedwczorajʼ, cps. vãkarnakt ʽwczoraj w nocyʼ (por. naktìs), 

vãkar.ryt ʽwczoraj ranoʼ (por. rýtas). 

 vãkaras 3 p.a. ʽwieczórʼ (łot. vakars ts.). Lãbas vãkaras! ʽDobry wieczór!ʼ Lãbą 

vãkarą! ts. Odpowiednik scs. večerŭ ʽwieczórʼ wymaga, by lit. vãkaras i łot. vakars 

wywodzić z *u̯ekaras < pbsł. *u̯ekeras, mianowicie drogą asymilacji podobnej do tej, która 

zmieniła praformy *u̯esera i *u̯ebelas odpowiednio w vãsara (zob.) i vãbalas (zob.). Próby 

powiązania bsł. *u̯ekera- < pie. *u̯eku̯era- z łac. vesper, -erī m. ʽgwiazda wieczorna, wieczórʼ, 

vespera, -ae f. ʽwieczórʼ i gr. ἕσπερα ts. < *u̯eku̯spero- rozbijają się o to, że nie można 

udowodnić związku bsł. k z grupą spółgłoskową *ku̯sp. Refleksem *u̯eku̯spero- byłoby pbsł. 

*u̯ešpera- (š z *ks < *ku̯s). Por. BSW 348, LEW 1186, REW I, 196. — Indoeuropeiści widzą w 

nazwie ʽwieczoruʼ drw. na *-er-o- od złożenia nominalnego *u̯e-k(u̯)sp-, z leksemem *k(u̯)sep- 

ʽnocʼ w II członie (por. wed. kṣap- ʽnocʼ, het. išpant- c. ts.) oraz segmentem *u̯e- w I członie; 

ten ostatni ma być bądź prepozycją o znacz. ʽherab, weg vonʼ (zob. ESJS 1040, IEW 72), bądź 

redukcją jakiejś formy przymiotnikowej, określającej wyraz ʽnocʼ (zob. de Vaan 670). — 

Drw. apývakaris 1. ʽpora pod wieczórʼ (por. apýdienis), 2. ʽpodwieczorekʼ, ìšvakarės, -ių f.pl. 

ʽpoczątek wieczoru, późny wieczór, wigiliaʼ, pavakarė ̃ ʽczas pod wieczórʼ, pavakarỹs ts.: 

Sugrįžau pãvakariu ʽWróciłem pod wieczórʼ (por. parytỹs ⇐ rýtas, Urbutis, LKG I, 424), 

vakaraĩ m.pl. ʽzachód jako strona świataʼ (łot. vakari ts.), vakariẽnė ʽwieczerza, kolacjaʼ (⇒ 

vb. denom. vakarieniáuti ʽjeść kolacjęʼ), vakarýkštis ʽwczorajszyʼ (war. vakarýkščias, m.in. 

SD), vakarìnė 1. stlit. i gw. ʽwieczerzaʼ (⇒ vakarininykas SD «wieczernik» [ʽjadalnia do 

wieczerzaniaʼ], 2. ʽnocny posiłek dla międlących lenʼ, 3. ʽzorza wieczornaʼ, vakarìnis 

ʽwieczornyʼ (šviesa vakarinė SD «zorza wieczorna»), vakarõnė (zob.), vakaróp, vakarõp adv. 

ʽpod wieczór, ku wieczorowiʼ (przez apokopowanie formy all.sg. vakarópi), vakártis, 

vãkartis, -čio, też f. vakártis 1. ʽprzekąska zabierana w podróż lub do pracyʼ (DP vakarčiai 

m.pl. ʽżywnośćʼ), 2. ʽjedzenie dawane parobkom zwalnianym na Boże Narodzenieʼ, 3. 

ʽpodwieczorekʼ, 4. ʽwieczerza, kolacjaʼ, vakarùškos (zob.). Cps. pùsvakariai m.pl. 

ʽpodwieczorekʼ, pusiavakaris SD «podwieczorek» (por. pùsė). — Vb. denom. vakarúoti 1. 

ʽpracować wieczoramiʼ, 2. ʽo kobietach: spędzać wieczory na wspólnej pracy (na przędzeniu, 

robieniu na drutach), każdego wieczoru w innym domuʼ, 3. ʽkłaść się późnoʼ, 4. ʽspędzać 

(sobotni) wieczór na zabawieʼ, 5. impers. ʽzmierzchać sięʼ. War. vãkaroti ob. vakaróti, 

vakaráuti ob. vãkarauti. Refl. vakarúotis a. vãkaruotis ʽzmierzchać się, mieć się ku 

wieczorowiʼ, prisivãkaruoti ts. ⇒ stlit. privãkaravusis adv. ʽpod wieczórʼ, por. [Kristus] 

privãkaravusis lipa ant kalno ir ant maldos nakvoja DP 61831 ʽ[Chrystus] podwieczor 

wstępuje na gorę i na modlitwie nocujeʼ (por. GJL III, § 671). — N.m. Vakaraĩ, Vakãriai, 

Vãkariškės, cps. Šveñtvakariai. 

 vakarõnė 2 p.a. ʽwieczornica, spędzanie wieczoru na wsi w chałupie jednego z 
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sąsiadów, gdzie przy śpiewie i opowiadaniach przędą, robią na drutachʼ (GJL II, § 338) — 

abstractum na -nė od neoosn. vakaro-, por. vãkaroti, vakaróti ʽbrać udział we wspólnym 

spędzaniu wieczoru na wsiʼ, dosł. ʽwieczorowaćʼ (⇐ vãkaras ʽwieczórʼ), zob. ŽD 276. Por. 

syn. vakarùškos. Paralele formalne: medžiõnė ⇐ medžióti; viliõnė ⇐ vilióti (GJL, l.c.). — 

Forma pl.t. vakarõnės, -ių oznacza ʽwieczór kawalerski, wieczór panieńskiʼ (Subaton 

vakarõnės būna, o nedėlion šliūbas ʽW sobotę jest wieczór kawalerski, a w niedzielę ślubʼ). 

— Vb. denom. vakaronė́ti ʽpracować po zmierzchu przy świetle; nie kłaść się spać (przez 

dłuższy czas)ʼ. 

 vakarùškos, -ų 2 p.a. pl.t.f. ʽwieczornica, zebranie się wieczorem w jednej chacie kilku 

kobiet z kołowrotkami w celu wspólnego przędzenia połączone z poczęstunkiem; zabawa 

wiejska z tańcamiʼ, war. vakariùškos — kalka odpowiednika błr. vjačórki, -rak pl.t. ʽjesienne 

a. zimowe spotkanie młodzieży dla wspólnej pracy lub zabawyʼ (por. TSBM; ĖSBM 2, 340). 

— Drw. vakaruškà ts. (Bernai vakaruško[je] ramsto pečiais sienas ʽMłodzieńcy na v. 

podpierają plecami ścianyʼ), vakarùškininkas (-inykas), -ė ʽuczestnik wieczornicʼ, war. kon-

trahowany: vakarùšninkas (-nykas), -ė. Vb. denom. vakaruškáuti ʽchodzić na wieczornice, na 

zabawyʼ. 

 vãkmistras 1 p.a. przest. 1. ʽnadzorca robotników rolnych, karbowyʼ (m.in. u 

Donełajtisa), war. vãkmistra NDŽ, 2. ʽkomendant posterunku żandarmerii, policjiʼ (CGL 

ʽWacht=Meisterʼ), war. vãchmistras — zapoż. z prus.-niem. wachmēster (GL 145), por. nwn. 

Wachmeister m. ʽwachmistrzʼ. 

 vãksas 2 p.a., vàksas 2 p.a. gw. ʽpasta do obuwiaʼ — zapoż. z nwn. Wachs, 

Schuhwachs n.; ⇒ vb. denom. vaksúoti ʽpastować butyʼ. — Syn. vìksas ts., zapoż. z nwn. 

Wichse, Schuhwichse f.; ⇒ vb. denom. viksúoti ʽpastować butyʼ. Zob. GL 145, 147, LEW 

1249. Zob. też černỹlas. 

 vaktà 4 p.a. stlit., gw. 1. ʽstrzeżenie kogo lub czego, wartaʼ, 2. ʽwartownikʼ (Visos 

vãktos sumigo ʽWszyscy wartownicy posnęliʼ), 3. ʽwartowniaʼ — zapoż. z prus.-niem. wacht 

(GL 145), śrdn. wachte, por. nwn. Wacht f. ʽwartaʼ obok Wache f. ts. — Drw. vaktìnis m. 

ʽstróż nocny; strażnikʼ, vaktõrius ʽstrażnik, dozorca więziennyʼ (m.in. LEX, CGL). Vb. 

denom. vaktúoti ʽpełnić wartę, być na warcieʼ, 2. ʽstrzec, doglądać, troszczyć się o kogoʼ, 3. 

ʽwystrzegać się czego, unikaćʼ, refl. vaktúotis ʽuważać na siebieʼ. 

 valacūgà 2 p.a., gen.sg. valacū̃gos (war. valiacūgà) c. przest., gw. ʽbezdomny 

człowiek, włóczęgaʼ (Litwa pruska) — zapoż. ze stbłr. volocuga, por. błr. valacúha, -i. Por. 

Brückner 1877, 150 (pominięte w LEW). Z obocznymi tematami: valacū̃gas c., valacū̃gė c. 

— War. valaciūgė c. 2 p.a. oddaje starobiałoruski war. volocjuga, a ten ma odpowiednik w 

ukr. volocjúha, -y. Rzeczownik białoruski pochodzi od czasownika stbłr. voločitisja, 

voločytisja, błr. valačýcca ʽwłóczyć sięʼ, 3 sg. valóčycca, a to nasuwa przypuszczenie, że 

valacúha może mieć status wtórnego obocznika względem valačúha ʽwłóczęgaʼ (ĖSBM 2, 

35); jednak ten ostatni nie jest w HSBM notowany. Por. odpowiednik ros. gw. voločúga, -i 

ʽwłóczęga; rozpustnikʼ (SRNG). Geneza białoruskiej postaci z -c- nie jest znana (brak 

komentarza w ĖSBM, l.c.). Drugim refleksem z -c- jest błr. gw. valacáka ʽwłóczęgaʼ (PZB 1, 

272). — Ponadto jest do odnotowania war. kontaminacyjny, mianowicie błr. gw. valacėnha 

ts. (ĖSBM, l.c.). Zakończenie °ėnha jest wynikiem skrzyżowania formy błr. valacúha z jej 

polskim odpowiednikiem włóczęga c., czyt. [vu̯učenga] lub [vu̯učeŋga]. Również war. na 

°ėnha został zapożyczony do gwar litewskich, por. valacengà 4 p.a., valacénga 1 p.a. 

ʽbezdomny człowiek, włóczęgaʼ; vb. denom. valacéngotis: Nevalacéngokias po kojų ʽNie 

plącz się pod nogamiʼ. Pozostałe war.: valačės̃tas, valãčina. Zob. też valakità. 

 vãlagas 3 p.a. stlit., gw. 1. ʽpokarm, potrawa, jedzenieʼ (m.in. BRB, por. SLA 232), 2. 
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ʽtłuszcz dodawany do potraw, omasta, okrasaʼ (syn. ùždaras, ùžkulas) — zam. *valaga, co 

zapożyczone z błr. valóga, -i ʽpolewka na mleku; rzadki tłuszczʼ, ros. gw. vológa ʽniepostna 

potrawaʼ (ĖSBM 2, 41). Rodzaj męski dostosowany do rodzimych syn. valg̃is, válgymas, 

maĩstas. Sekwencja lit. -ala- jak w zapoż. žãlabas, valãkas i zavalãkas. Būga, RR II, 664, III, 

759 zakładał masculinum błr. *vólag jako formę źródłową. 

 valãkas I 2 p.a. stlit., gw. ʽWłochʼ, SD
1 «Włoch, Italus» — zapoż. ze stbłr. voloxŭ, -a 

ʽmieszkaniec Wołoszczyznyʼ, pl. voloxi, voloxove (tutъ vъ Vilьni, Ormjane, Němci, Voloxi i 

inyxъ narodovъ ljudi 1563, HSBM), z substytucją x przez lit. k (por. griẽkas). Co do miejsca 

akcentu por. ros. volóx. War. valãchas NDŽ. Nom.pl. valãkai ʽWłosiʼ i kraj ʽWłochyʼ (por. 

strus. volosi, stpol. Włoszy, pol. Włosi), valakų žemė SD «włoska ziemia», gw. valãkų žẽmė 

ts. Osobno zob. vlãchai. Co do staroruskich a. starobiałoruskich źródeł niektórych litewskich 

etnonimów zob. hasła lénkas, ungurai. Zob. też SLA 232, LEW 1187 (brak w ALEW). — Drw. 

valakė SD «Włoszka», valakìnis a. valãkinis ʽwłoski, np. orzechʼ, valãkiškas ʽwłoskiʼ: 

riešutys valakiškas SD «orzech włoski» (por. stbłr. orexъ voloskij, błr. valóski arė́x), žirniai 

valakiški m.pl. SD «cieciorka iarzyna» [ʽgroch albo fasolaʼ, SPXVI], krapai valakiški m.pl. SD 

«kopr włoski». 

 valãkas II 2 p.a. 1. hist. ʽwłóka, dawna miara powierzchni gruntu ornego równa 30-33 

morgom, czyli 21-23 ha; grunt o powierzchni włókiʼ (LEEŽ 306), SD «włoka roley», 2. ʽw 

XX w.: powierzchnia gruntu równa 20 do 25 haʼ (Mažiausias valãkas turėj[o] šešiasdešims 

margų, didžiausias – šimtas dvidešims ʽNajmniejsza włóka miała 60 morgów, największa 

120ʼ), 3. ʽoddalony od domu kawałek polaʼ (Valakai buvo nuo namų už pusantro kilometro, 

tokie ilgi ʽWłóki leżały półtora kilometra od domu, takie wydłużoneʼ), 4. ʽwielki kawałekʼ, 5. 

ʽłodyga trawyʼ — zapoż. ze stbłr. valokъ (SLA 232, LEW 1187). Z tego samego źródła łot. 

valaks ʽmiara polaʼ. — War. valakà 2 p.a. ʽwłókaʼ ⇐ stbłr. voloka, błr. valóka, -i (ZS 61, 

LZŽ). — Drw. valãkininkas (-inykas) ʽposiadacz włóki gruntu ornegoʼ (Laukai būdavo 

šniūrai: valãkinyko platus, pusinyko siauresnis ʽPola miały kiedyś formę sznurów, u 

«valakinykas» był on szeroki, [a] u «pusinykas» węższyʼ), cps. pùsvalakis a. pùsvalakė ʽpół 

włoki, grunt o powierzchni ok. 12 haʼ. N.m. Valãkai 7x, Valakėl̃ė, Valakėl̃iai 3x, Valãkiniai, 

Valãkininkai, Valãkiškės, Valakiùkai, cps. Valãkbūdis (por. Senãbūdis) oraz Gìrvalakiai 6x, 

Ketùrvalakiai, Penkvalãkiai, Trivalãkiai; Mẽdvalakiai, Mẽdžvalakiai 2x, Mìškavalakis, 

Naujãvalakiai, Vártavalakis. 

 valãkė 2 p.a. przest. ʽdrobna moneta, groszʼ (Tai nė valãkės nėra verta ʽTo nie jest 

warte ani groszaʼ). Niejasne. War. m. valãkis, -io 2 p.a. 

 valakità 2 p.a., valakytà 2 p.a. gw. c. ʽwłóczęgaʼ (war. m. valakìtas) — zapoż. z błr. 

gw. valakíta, -y (ZS 61; brak w LEW). Por. błr. liter. valakíta ʽmitręga, zwłoka, przewlekanie 

sprawʼ ⇐ ros. volokíta (ĖSBM 2, 31). Zob. też valacūgà. 

 valãknas 4, 2 p.a., vãlaknas 3 p.a., też f. valaknà 4, 2 p.a. stlit., gw. 1. ʽwłókno lnu lub 

konopiʼ, 2. ʽprzędza, nici z włókien lnu a. konopiʼ — zapoż. ze stbłr. volokno, por. błr. 

valaknó, -á n. (pl. valókny, -aŭ), ros. voloknó. Por. SLA 232, ZS 61, LEW 1187 (Būga, RR II, 

666 przyjmował zapoż. z ros.).  

 valandà 3 p.a. 1. ʽgodzinaʼ, pùsė valandõs ʽpół godzinyʼ, 2. ʽchwila, momentʼ: 

valandoj mirimo mūsų DK ʽw godzinę śmierci naszejʼ, šią̃ vãlandą ʽw tej chwili, w tym 

momencieʼ, 3. ʽnieokreślony przeciąg czasuʼ: senoj valandoj PK 10310-11 ʽw dawniejszych 

czasiechʼ. War.: vãlanda 1 p.a., vólanda 1 p.a. SD: valunda «chwila; godzina», ketvirta dalia 

valundos «kwatera godziny», puse valundos «poł godziny». Wsch.-łot. voluda ʽchwila, eine 

Weileʼ jest lituanizmem, zob. ME IV, 461. Etymologia nieustalona. Dotąd zestawiano bądź z 

adi. vėlùs ʽpóźnyʼ, bądź z vb. veliù, vélti ʽwikłać, kudłać, spilśniaćʼ (zob. LEW 1186), co 
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wydaje się mało przekonujące. O rzadkim suf. -and- zob. balánda. — Drw. valandėl̃ė 

ʽchwilka; audycja radiowaʼ, SD <wałundełe> «chwiłka», valandė́tas ʽniestały, chwiejny, 

zmienny (o pogodzie), o zmiennym usposobieniu, nastrojuʼ (syn. valandótas), valandìnis 

ʽtrwający godzinę; godzinowy, zatrudniony na godziny (pracownik); niestały, zmienny; 

tymczasowyʼ, valundinis SD «godzinny» [ʽtrwający godzinęʼ] (syn. per valundų esųs), SD
1 

«doczesny» (syn. neuntilga, ik metų esųs), valandiniñkas ʽwskazówka godzinowa na zegarzeʼ 

(por. zapoż. adỹnikas, adỹninkas), valandomìs a. valandõms adv. ʽchwilamiʼ, vãlandos, -ų̃ 

f.pl. ʽgodzinki, poranne nabożeństwo składające się ze śpiewanych modlitwʼ. — Na temat 

zapożyczenia wyrazu valandà do języków wsch.-słowiańskich zob. teraz Anikin 6, 18n. 

 vãlas I 4 p.a. gw. 1. ʽbrzeg tkaniny, kosmatość na suknie, kutnerʼ, 2. ʽwzór tkackiʼ, 3. 

ʽzgrubienie, nierówność w tkaninieʼ. Dwuznaczne. Albo sb. postvb. do valýti (zob.), albo 

prymarne deverbativum na SO val- ⇐ vel, zob. vélti II (tak LEW 1188). — Drw. valinỹs 1. 

ʽgruby brzeg tkaniny; kutnerʼ (por. łot. valiņu mala ʽbrzeg tkaninyʼ), 2. ʽpowijak, pas płótna 

do zawijania niemowlęciaʼ, 3. ʽobszycie spodu spódnicy, opaska, szlak dookoła czapkiʼ (SD 

«krayka oderzniona»), 4. ʽtęczaʼ, 5. ʽkątʼ, 6. ʽzewnętrzna warstwa snopów w kopie, cegiełek 

w stosie torfuʼ, 7. ʽfoluszʼ. War. valnỹs. 

 vãlas II 4 p.a. wsch.-lit. 1. ʽwłosień, długi włos z grzywy końskiej lub z ogonaʼ, 2. 

ʽżyłka u wędki zrobiona z końskiego włosaʽ (war. võlas). Pl. valaĩ 4 p.a. ʽwłosie z końskiego 

ogonaʼ. Drw. valìnis botãgas ʽbat spleciony z włosia końskiegoʼ. Dotąd było objaśniane w 

połączeniu z vãlas I, czyli w obrębie rodziny vélti II ʽplątać, kudłać, spilśniaćʼ, zob. LEW 

1188. Inna ewentualność to wywód z pie. *u̯ol-o-, mianowicie przy uwzględnieniu 

odpowiednika wed. vā́raḥ ʽwłos z końskiego ogonaʼ (-ā- wzdłużone zgodnie z prawem 

Brugmanna), młodsze i częstsze vā́laḥ ts., hindi bāl ts. Por. IEW 1140. — W kontekście lit. 

vãlas ʽwłosieńʼ wymienia się jeszcze dwie inne formacje: 1° scs. vlasŭ ʽθρίξ, κόμηʼ, sch. 

vlȃs, słń. lȃs, ros. vólos, -a, pol. włos, -a, dłuż. łos ʽwłosʼ jako refleks pbsł. *u̯alša- (zob. BSW 

341, REW I, 221), to z pie. *u̯ol-ḱo-, por. aw. varəsa- m. ʽwłos, włos na głowieʼ, sti. válśa- m. 

ʽpęd, latorośl, gałąźʼ (zob. IEW 1139, EWAIA II, 526n.696), 2° lit. váltis, -ies f. ʽkłos owsa, 

odznaczający się włóknistymi włosamiʼ (zob.). 

 valasniñkas 2 p.a., valasnỹkas 2 p.a. gw. ʽzanokcica, ropne zapalenie tkanek dokoła 

paznokciaʼ (Jam, sako, pirštą valasniñkas ėda) — zapoż. z błr. gw. valasník, -á (od vólas 

ʽwłosʼ i ʽniegojąca się ranaʼ, zob. PZB 1, 272, ĖSBM 2, 33). Por. błr. liter. valasénь. -snjá 

ʽzanokcicaʼ. 

 valaunià 2 p.a., gen.sg. valaũnios gw. ʽstajnia dla zwierzątʼ — z rozszerzeniem 

znaczenia zapożyczone ze stbłr. volovnja ʽobora dla wołów, wołowniaʼ, por. błr. przest. 

valóŭnja, -i (TSBM) ⇐ pol. wołownia, -i ʽobora dla wołówʼ. Por. ledaunià (s.v. ledaũnė) i 

vazaunià (s.v. vazaũnė).  

 valdýmieras 1 p.a. 1. hist. ʽwładcaʼ (Pasiuntinys atlėkė su įsakymu nuo valdono, nuo 

valdìmiero ʽPoseł przybył z rozkazem od władcyʼ), 2. żm. ʽgospodarz, opiekunʼ (Numai be 

valdýmiero – niekis ʽDom bez gospodarza obraca się w nicośćʼ. Nėra mūsų ūktverio, tų namų 

valdìmiero ʽNie ma naszego zarządcy, gospodarza tego domuʼ). War. valdýmieris, też 

valdìmieras 1 p.a. Rzeczownik ten polega na apelatywizacji imienia własnego strus. 

Volodiměrŭ. Odnosiło się ono do księcia Włodzimierza (†1015), zwanego Wielkim, który w 

983 r. podbił Jaćwięgów (ide Volodimirŭ na Jętvęgy, i vzę zemlju ixъ ʽPoszedł Włodzimierz 

 
696 EWAIA, l.c. zwraca uwagę na to, że przesuwka znaczeniowa od ʽwłosʼ (irańskie) do ʽpęd, latoroślʼ (indyjskie) 

znajduje paralelę w rozszczepieniu znaczeniowym łacińskiego wyrazu coma, -ae: 1. ʽwłos na głowie 

ludzkiejʼ, 2. ʽgrzywa, sierść, wełna, runoʼ, 3. ʽroślinna szata ziemiʼ, 4. ʽliście drzew; gałęzie pokryte liśćmi 

lub igłamiʼ, 5. ʽkielichy kwiatówʼ, 6. ʽkłosy zbożaʼ.  
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na Jaćwięgów i zagarnął ich ziemięʼ, zob. Anikin 8, 154). Początkowa transpozycja lit. 

*valadýmieras uległa zmianie na skutek ludowo-etymologicznego skojarzenia członu 

*valady- z litewską osnową valdy- jak w czas. valdýti ʽwładać, rządzićʼ (por. vald-óti na 

miejscu *valad-óti). Łot. n.m. Valmiera wywodzi się z *Vald-mir-. Por. Būga, RR I, 343, 

REW I, 219n., Rozwadowski 1961, 110, Skardžius, RR 4, 57, LEW 1188, Kabašinskaitė 42. 

 valdýti, valdaũ (war. valdžiù), valdžiaũ 1. ʽmieć w swojej władzy, władać czym, 

panować, rządzić, kierowaćʼ, 2. ʽmieć w swym posiadaniu, zarządzać majątkiemʼ, 3. 

ʽzmuszać do posłuchu, np. dzieciʼ (Valdýk savo vaikus), 4. przen. ʽw odniesieniu do własnego 

ciała: władać, móc poruszać ręką, nogąʼ (Jis vienos rankos nevald̃o ʽOn nie włada jedną 

rękąʼ) — iterativum z suf. -y- i SO vald- ⇐ veld-, zob. veldė́ti. Paralele: vartýti : vértėti a. 

vertė́ti; svarstýti : sverdė́ti. Dawne prs. valdžiù ʽwładam, rządzęʼ, por. Šalis nuo vyskupo 

valdžiama, priveizdžiama SD «biskupstwo, powiat duchowny, diecezya» (zob. paralele s.v. 

gýdyti). Cps. nuvaldýti ʽbyć w stanie, umieć rządzić, kierowaćʼ, DP ʽuskromić, pohamowaćʼ, 

SD nuvaldau tr. «okrocić bydło, konia; uskromić kogo», pavaldýti ʽkierować; władać, np. 

rękąʼ (⇒ pavaldùs ʽpodległy, podporządkowanyʼ, pavaldinỹs ʽpodwładnyʼ, hist. ʽpoddanyʼ), 

suvaldýti ʽzawładnąć, opanować, poskromićʼ. Pendant łot. vàldît, -u, -ĩju ʽwładać, panowaćʼ 

(savàldît ʽopanować, poskromićʼ). — Odpowiednik słowiański pokazuje odmienny suf. *-ā-: 

psł. *voldati ʽwładać, panowaćʼ (zob. s.v. valdóti, -ju). Prócz tego jest formacja z suf. *-ē-: 

psł. *volděti, scs. vladěti, strus. voloděti, ros. przest., gw. volodétь ʽwładaćʽ697. Por. łot. 

vàldêt2 ʽposkramiać, hamować, powściągaćʼ, refl. vàldêtiês ʽopanować się, uspokoić się; 

ukryć sięʼ. — Nomina postverbalia: bevaldà ʽniedowład, porażenie mięśni ruchowychʼ, valdà 

ʽposiadłość, majątek ziemski; nieruchomość w czyimś posiadaniu; kraj w czyimś władaniuʽ 

(asmenìnė valdà ʽposiadłość prywatnaʼ), vald̃as ʽdyszel pługaʼ, cps. savìvalda ʽsamorząd, 

autonomiaʼ (por. sãvas). — Neoosn. valdž̓ - (⇐ valdžiaũ): valdžióti ʽrządzić, rozkazywaćʼ (⇒ 

valdžià, zob.). — Neoosn. valdy-: nenuvaldytas SD «popędliwy», notvaldytas SD 

«nieogłaskany» [ʽnieposkromionyʼ] (por. not-), valdýba ʽzarząd, organ rządu, administracjiʼ, 

valdỹklė ʽdyszel w wozie; mlon przy żarnachʼ, vald̃ymas ʽzarządzanie, kierowanieʼ, 

valdýmieras (zob.), valdýtojas ʽwładca; zarządca, administratorʽ, SD
1 «władźca». — Wobec 

braku prymarnego nomen *valdas ʽwładcaʼ czas. valdáuti ʽpanowaćʼ – wyglądający jak 

denominativum – (por. stlit. pavaldauti ʽpodbić i zapanować nad jakimś ludemʼ) trzeba 

zakwalifikować jako formację analogiczną do viešpatáuti ʽpanowaćʼ (⇐ viẽšpats, viešpatis) i 

výrauti ts. (⇐ výras). 

 valdyti stlit. ʽnazywaćʼ. Izolowana forma 3 os. futuri valdys, występująca w zdaniu 

bjaurėjimu valdys, ir ižg namų Dievo olas latrų, špiklierius, karcziamas, kaniūkštes darys DP 

37344 ʽbrzydliwością nazywać będzie i z domów Bożych jaskinie łoterskie, szpichlerze, 

karczmy, stajnie czynić będzieʼ. Forma ta została w GJL II, § 642 zinterpretowana jako 

causativum na -dy- od pwk. val-. Paralele: ardýti ⇐ ìrti; stabdýti ⇐ stèbti. Pwk. val- ukazuje 

się z jednej strony w łot. valuôda ʽmowa, językʼ, z drugiej strony w psł. *volati ʽwołaćʼ, 

zaświadczonym w językach płn.-słow., por. strus. volati ʽkrzyczeć, wzywaćʼ, ukr. voláty, pol. 

wołać ʽgłośno mówić, wzywać, przywoływaćʼ, czes. volat, -ám ʽwołać, telefonowaćʼ. Na 

pokrewieństwo łotewsko-słowiańskie zwracał już uwagę ME IV, 462. Zob. też BSW 340, 

Boryś 707n. 

 valdóti, valdóju, valdójau stlit., gw. ʽwładać, rządzić; zarządzać, administrować, 

kierować czymʽ (Pripildykit žemę ir valdokit ją, ir viešpataukit ant žuvų marių CHB 

 
697 Słowiański nie zachował formy na st. e typu lit. véldžiu, veldė́ti (zob.). Dla uzasadnienia pochodnego 

charakteru takich form jak *voldati i *volděti, przywołuje się vb. psł. *volsti, *voldǫ, por. scs. vladǫ, vlasti 

ʽwładać, rządzićʼ jako czasownik osnowny (zob. np. Boryś 703, s.v. władać). Z uwagi na brak odpowiednika 

dla lit. vel-d- lepiej jest traktować vladǫ, vlasti jak czasownik quasiprymarny. 
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ʽNapełnijcie ziemię i władajcie nią, i panujcie nad rybami mórzʼ); nuvaldot SP ʽukrocićʼ, 

suvaldóti gw. ʽopanować, poskromić (zwierzę)ʼ. Fleksja na -óju, -ójau nie pozwala powiązać 

valdóti pod względem genetycznym z bliskoznacznym czas. valdýti, -daũ, -džiaũ. Pdg. -óju, -

ójau mógłby wskazywać na vb. denominativum od jakiegoś *valda (por. kalėdóju, -ójau od 

kalėdà), ale materiał nie ujawnia takiego nomen prymarnego (jest tylko valdà jako sb. 

postverbale od valdýti). W tej sytuacji nie jest nieprawdopodobne, że valdóti polega na 

przekształceniu pożyczki białoruskiej *valad-óti na wzór rodzimych synonimów o pwk. vald-

: valdýti ʽwładać czym, rządzić, panowaćʼ i valdžióti ts. Paralela: przekształcenie 

*valadýmieras w valdýmieras (zob.). Źródłem lit. *valadóti było stbłr. volodati ʽwładać, 

rządzićʼ, por. błr. gw. valadácь, -áju (błr. liter. valódacь, -aju). Inne odpowiedniki 

słowiańskie to słń. vlȃdati, sch. vládati, stczes. vládati i stpol. włodać, < psł. *voldati 

ʽwładać, rządzićʼ. — Neoosn. valdo-: valdõnas ʽpoddanyʼ, SD
1 <paduotas, waldonas kieno> 

«hołdownik» [ʽosoba zobowiązana do składania hołdu swemu zwierzchnikowi lennemuʼ, 

SPXVI], <waldanas> «włodarz» [ʽzarządcaʼ], SD <waldonas> «poddany» (por. šaukõnas ⇐ 

šaukóti), valdõvas 1. ʽwładcaʼ (Kraštas buvo valdomas žiauraus valdovo ʽKraj był rządzony 

przez okrutnego władcęʼ; por. žinõvas ⇐ žinóti), 2. ʽzarządca, administrator, kierownikʼ.  

 valdžià 4 p.a. ʽwładza nad czym, system rządzenia, rząd, organ władzyʼ. DP ʽwładza, 

moc, sprawa, dzierżawa, państwoʼ. SD: «panowanie» (syn. viešpatystė), valdžia visotimės 

«polityka dobra, zła», smarki valdžia «okrutne panowanie», kario valdžia «hetmaństwo» 

[ʽurząd, godność hetmanaʼ], valdžia vyskupo «biskupia władza», valdžia unt dailydžių 

«budowniczego urząd», nuvaldžia «okrocenie, objeżdżanie koni» (⇐ nuvaldyti «okrocić 

bydło, konia, uskromić kogo»), nuovaldžia liežuvio «powściąganie ięzyka» — sb. 

postverbale na -ā- od valdžióti ʽrządzićʼ, co z kolei było derywatem od neoosn. valdž̓ - jak w 

valdžiaũ (zob. valdýti). Paralele: kándžia od kándžioti; ė́džia od ėdžióti (⇐ ė́džiau, ė́sti). 

Inaczej ŽD 68 i GJL II, § 89, gdzie valdžià uznano za drw. apofoniczny na SO od veld- jak w 

veldė́ti ʽpanować, władaćʼ. Podobnie LEW 1189: «Zu valdýti usw., im Ablaut mit veldė́ti». 

NB. Hipoteza apofonicznego st. o jest w danym wypadku bezpodstawna. Sufigowanie -ioti 

obywa się w zasadzie bez apofonii. W takich przykładach, jak ráišioti czy ránkioti 1° nie 

chodzi o formację na -io-, lecz na -o-, 2° nie chodzi o apofonię i ⇒ ai (od rìšti), in/en ⇒ an 

(od riñkti, renkù; zob. np. Ostrowski 2006, 95), lecz o powtórzenie wokalizmu osnowy, która 

już wcześniej otrzymała określoną charakterystykę apofoniczną, por. ráišioti (= ráiš̓ - + -o-) 

od raišiaũ, -ýti; ránkioti od rankiaũ, -ýti; pánčioti od sb. pánčiai. Stosunkowo rzadkie są 

przykłady ze SO towarzyszącym sufigowaniu -o-, np. páinioti od pyn- jak pýniau do pìnti. — 

Drw. valdìngas ʽwładczy (ton, spojrzenie)ʼ, valdiniñkas ʽurzędnikʼ, valdìnis ʽpaństwowy (np. 

budynek), rządowy, służbowyʼ, valdinỹs ʽpodwładny; poddany; wasalʼ, vald̃iškas 

ʽnieprywatny, będący własnością państwa, państwowy (np. las, posada)ʼ. — Vb. denom. 

valdžiavóti ʽrządzić, zarządzać, kierować; mieć co na własność; władać, móc poruszać (np. 

nogami)ʼ.  

 valdžióti, valdžióju, valdžiójau 1. ʽrządzić, rozkazywaćʼ, 2. ʽkierować czymʼ (Kap 

arkliaĩs ãra, tai valdzója vadẽlėm LZŽ ʽGdy [ktoś] orze końmi, to kieruje [nimi] wodzamiʼ) 

— iterativum na -o- od neoosn. valdž̓ -, wyabstrahowanej z formy prt. valdžiaũ do valdýti 

ʽmieć w swojej władzy, władać czymʼ. Paralele: valgióti (gw.) ⇐ válgiau, -yti; bradžióti ⇐ 

bradžiaũ, -ýti; lándžioti ⇐ landžiaũ, -ýti. Ujęcie valdžióti w ŽD 516 i GJL II, § 572 jako 

denominativum od valdžià ʽwładzaʼ (zob.) przedstawia raczej opisowy niż historyczny punkt 

widzenia. — Neoosn. valdžio-: valdžionìs ʽwładca; satrapa; zarządcaʼ, valdžiótojas 

ʽzarządcaʼ, miesto valdžiatojas SD «burmistrz» (syn. miestavaldys). — Neoosn. valdžioj-: 

valdžiojimas SD «hetmanienie» [ʽsprawowanie najwyższego dowództwa w wojskuʼ] (syn. 

kariovedimas). — Rzeczownikiem postwerbalnym od valdžióti jest valdžià (zob.). 
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 valgyklà 2 p.a, gen.sg. valgỹklos ʽjadłodajnia, stołówka pracowniczaʼ — dewerbalne 

nomen loci na -kl- od neoosn. valgy- ⇐ válgyti ʽjeśćʼ, znacz. etym. ʽjadalniaʼ. Paralele: 

ganyklà ⇐ ganýti; maudyklà ⇐ máudytis (GJL II, § 225). Wyodrębniony w tym typie neosuf. 

-ykl- ukazuje się np. w džiovyklà (džióvė), stovyklà (stovė́ti) i volyklà (võliotis). — W 

starolitewskim wyraz valgyklà ukazuje się ze znacz. ʽto, co się je, zjadaʼ, por. SD «potrawa, 

strawa», SD
1 «iedło, pokarm» (syn. penukšlas), pieninės valgyklos f.pl. «mleczno, nabiał», 

cps. valgyklanešis: vietinykas valgyklanešio «podstoli» (por. nèšti; dosł. ʽzastępca 

roznosiciela jadłaʼ). — Z innymi tematami: valgỹklas ʽpotrawa, jadłoʼ (idant Krikščionys 

valgyklus nuog bažnyčios perleistus... valgytų PS II, 5 ʽaby Chrześćianie potraw 

pozwolonych od Kościoła... zażywaliʼ. prisvilint valgyklus SD «przyswędzić potrawę»), 

valgỹklė: šlovinu, žinklinu valgykles SD «żegnam stoł, chleb, trunek, benedico cibos». Zob. 

ALEW 1178.  

 válgyti, válgau, válgiau ʽjeśćʼ, įválgyti ʽbyć w stanie dużo zjeśćʼ, nuválgyti ʽzjeść 

trochę, zjeść z wierzchuʼ, paválgyti ʽzjeśćʼ, priválgyti ʽnajeść sięʼ. Refl. atsiválgyti ʽnajeść 

się do woli, do sytaʼ. Drw. valginėju iter. SD «jadam» (syn. dažnai ėmi). Łot. vaļģît ʽjeść 

szybko i dużoʼ jest lituanizmem (ME IV, 464). Według PKEŽ 4, 217 lituanizmem ma też być 

stpr. walge GRF 35 «edite» ʽjedzcie!ʼ, wolgeit GRG 36 ts. Czas. válgyti jest neologizmem, 

który od XVI w. wypiera z funkcji ʽjeść, spożywaćʼ odziedziczone vb. ė́sti (zob.). To ostatnie 

zmienia znaczenie na ʽżreć – o zwierzęciuʼ, pogardliwie o człowieku: ʽjeść chciwie, 

łapczywieʼ. Por. Ką ponas valgo, to ir šuva neėda ʽCo je pan, tego nawet pies nie zeżreʼ. — 

Zestawienie z czas. vìlgti ʽwilgnąćʼ (zob.), jak też z ros. volóžitь ʽrobić wilgotnym, nawilżaćʼ 

prowadzi do przypuszczenia, że válgyti jest z pochodzenia apofonicznym derywatem na SO, 

mianowicie albo iteratywem do vìlgyti ʽzwilżaćʼ (por. Kavolkẽlį jìma, vìlgo ir válgo LZŽ 

ʽBierze kawałeczek, zwilża [śliną] i zjadaʼ), albo też kauzatywem do vìlgti ʽwilgnąćʼ. Znacz. 

etym. ʽzwilżać (suchy pokarm) śliną, rozmiękczać ślinąʼ698. Paralele: ìrti ⇒ ardýti; (pa)lìmti 

⇒ lámdyti; tìrti ⇒ tárdyti. Transponat ie. *u̯olg-éi̯e- ⇐ pie. *u̯elg-, zob. refleksy zestawione 

s.v. vìlgti. — Z obocznym sufiksem: valgìnti DVŽ ʽkarmić, żywićʼ. — Neoosn. valgy-: 

pavalgydìnti a. privalgydìnti cur. ʽdać komu jeść, nakarmićʼ (por. rašýti ⇒ rašýdinti), 

valgyklà (zob.), valgytuvė SD «refektarz; stołowa izba». — Postverbalia: apvalgà ʽkto dużo 

je, żarłokʼ, atvalgùs ʽo jedzeniu: takie, którym szybko można się nasycić i nie mieć już 

ochotyʼ, pavalgà ʽprzyprawa, omastaʼ, príevalgis (zob.), valg̃is ʽpokarm, pożywienie; danie, 

potrawaʼ, válgomas ʽjadalnyʼ, SD «sniedny» [ʽjadalnyʼ], neválgoma dienà ʽdzień postnyʼ, 

válgomasis ʽpokój stołowy, jadalniaʼ, valgùs 1. ʽdużo zjadający, mający dobry apetytʼ (Kad 

valgùs, tai i darbùs ʽKto dużo je, to i dobrze pracujeʼ), 2. ʽtaki, że się go zjada ze smakiem i 

dużoʼ. Z łotewskiego por. paval̂ga a. pavalg̃s ʽzaprawa, dodatek do jedzenia, jarzynaʼ, val̂gs 

ʽwilgotnyʼ, ⇒ valgums ʽwilgoćʼ, val̂gans ʽwilgotnyʼ, val̂gns ts., cps. valg-mājs ʽpodmokła 

łąka; podmokłe miejsce w lesieʼ. W słowiańskim stoi do porównania scs. vlaga ʽἰκμάςʼ, sch. 

vlȁga ʽwilgoćʼ, czes. vláha ts., ros. vológa ʽpłyn, ciekły tłuszcz jako omastaʼ. 

 valià 2 p.a, gen.sg. vãlios 1. ʽwola, dążenie do osiągnięcia czegośʼ (Būk valia tavo kaip 

danguj, teip ir ant žemės), 2. ʽwolny wybórʼ, 3. ʽwładza, siła, mocʼ, 4. ʽswoboda, wolnośćʼ. 

Odpowiedniki bałto-słowiańskie: łot. vaļa ʽsiła, porządekʼ i psł. *volja, por. scs. volja 

ʽθέλημα, εὐδοκία, wola, chęćʼ, sch. vȍlja ts., ros. vólja ʽwola, moc, władza; wolność, 

swobodaʼ, czes. vůle ʽwolaʼ, pol. wola (zła wola ʽniechęćʼ). Formacja prymarna na SO, *u̯al-

i̯ā-, od pbsł. pwk. *u̯el- ⇐ pie. *u̯elh1- ʽwybierać, chciećʼ (LIV
2 677), zob. vélti I. Por. BSW 

348, REW I, 224, LEW 1220. Odosobnione jest stanowisko ZS 61, który uważa valià za 

 
698 A. Bańkowski p.l. sądzi, że válgyti jest denominatywem od valg̃is ʽpokarmʼ, mianowicie w przypuszczalnym 

znacz. etym. ʽjadło mokre, gotowane na wodzie, do jedzenia łyżkąʼ. Gdyby tak istotnie było, to w praesens 

mielibyśmy raczej †valgiju niż válgau. 
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zapożyczenie z błr. vólja. Osobno zob. nevalià, privalė́ti. — Drw. ikvãliai adv. ʽdo woli, 

wystarczająco dużoʼ (z uniwerbizacji zwrotu iki vãliai ʽdo woliʼ; tu też formacja hybrydalna: 

ligdavãliai ts., zob. davãliai), nevalià adv. ʽnie wolno, nie możnaʼ, perñevaliai adv. ʽwbrew 

woli, pod przymusemʼ (por. pol. przest. poniewoli ts.), savìvalė (zob.), valiū̃kas (zob.). NB. 

Gw. neválnia ʽnie wolnoʼ oddaje zapożyczone pol. nie wolno, zob. ZS 36 (por. válnas). Vb. 

denom. valióti (zob.). — N.m. Valiaĩ 3x, Vãliškiai 3x, cps. Dirvãliai (*Dirv-vãliai).  

 vãlioj I adv. gw. ʽna swobodzie, nie uwiązany, nie zamknięty (o zwierzętach 

domowych)ʼ, np. Kam tuos arklius raišiot, tegul vãlioj būva ʽPo co uwiązywać te konie, 

niech pobędą na swobodzieʼ. Forma loc.sg. do valià m.in. ʽswoboda, wolnośćʼ. 

 vãlioj II adv. gw. ʽotwarte, stojące otworem (drzwi, wrota, okno)ʼ, war. vãlio. Por. 

Nuėjo – visur durys vãlioj, žmonių nėra ʽPoszli – wszędzie drzwi otwarte (pootwierane), 

ludzi nie maʼ. Durys vãlio trobos, o šalta! ʽDrzwi chaty otwarte, a przecież zimno!ʼ Radom 

vartus vãlioj ʽZastaliśmy wrota otwarteʼ. Adwerbializacja formy loc.sg. do valià, zob. 

vãlioj I. 

 valióti, valióju, valiójau (war. akc. vãlioti) 1. ʽmóc, podołać, być w stanie coś zrobićʼ 

(Tu vienas nevaliósi visus rugius nupjauti, reiks pasamdyti ʽTy jeden nie zdołasz zżąć całego 

żyta, trzeba [kogoś] nająćʼ), 2. ʽprzemóc, dać komu radę, pokonaćʼ (Vaikas vyrą nevaliós 

ʽChłopiec nie da rady mężczyźnieʼ. Rusai tik jau tus vokyčius nuvaliójo ʽDopiero Rosjanie 

tych Niemców pokonaliʼ), 3. ʽmóc poruszać, władać częścią własnego ciałaʼ (Nei rankas, nei 

kojas valioja ʽNie włada ani rękami, ani nogamiʼ. Su rankomis nevalioja ʽNie ma władzy w 

rękachʼ), 4. stlit. ʽrządzić, regieren, waltenʼ (BRB, WP) — vb. denominativum z suf. -o- od 

sb. valià m.in. ʽsiła, mocʼ (zob.). Nawiązania: łot. vaļât ʽopanowywać, poskramiać, narzucać 

swą wolęʼ (por. vaļa s.v. valià) oraz scs. voliti, voljǫ ʽβούλεσθαι, αἱρεῖσθαιʼ, słń. vóliti 

ʽwybierać, obieraćʼ, ukr. volýty ʽchcieć, pragnąćʼ, czes. voliti ʽwoleć, wybieraćʼ (por. scs. 

volja s.v. valià). — Drw. valiojimas WP ʽwładza, rządʼ, valiotojas WP ʽwładcaʼ. — Z innym 

sufiksem: valiavóti a. vãliavoti m.in. ʽswawolić, próżnowaćʼ (syn. valiūkáuti). 

 valýti, valaũ, valiaũ 1. ʽczyścić, usuwać brud, zanieczyszczenia, odpadkiʼ, 2. 

ʽdoprowadzać do porządku, sprzątać; odgarniać (śnieg z drogi)ʼ, 3. ʽzbierać z pola, z łąkiʼ 

(syn. vókti, 4. ʽkastrować (prosię, jagnię)ʼ, 5. ʽłupić, grabić, okradaćʼ, 6. ʽunicestwiać, 

uśmiercać (o Bogu)ʼ. Refl. nusivalýti ʽwyczyścić się, oczyścić się/sobie; pozbyć się łożyska 

(o krowie po ocieleniu się)ʼ, nusivalýti batùs (kójas) ʽwycierać obuwie (nogi) o słomiankęʼ 

— iterativum z suf. -y- i SO val- ⇐ vel-, zob. vélti II (LEW 1190). Paralele apofoniczne: 

varýti ⇐ *ver- (łot. veŗu); valdýti ⇐ veldu; žvalgýti ⇐ žvelgiù. Oboczny pdg.: vãlyti, -iju/-yju, 

-ijau/-yjau. Z innym sufiksem: válstyti (zob.). — Postverbalia: apývala ʽsprzątanie (w 

domu)ʼ, apvalùs (zob.), atãvala ʽłożysko płoduʼ (zob. núovalos), atãvalos f.pl. ʽpozostałości 

po wianiu ziarnaʼ, ìšvala ʽdrzewo wywrócone z korzeniem, drzewo powałoweʼ (syn. ìšgula, 

ìšvarta; por. pol. gw. wywały pl. ʽdrzewa wywrócone przez wichuręʼ, ros. gw. valéž 

ʽpowalony lasʼ), ìšvalos f.pl. ʽłożysko płoduʼ (zob. núovalos), į́valas a. į́valis ʽdrewniany 

gwóźdź, spójniaʼ (por. refl. véltis ʽwięznąćʼ), nenúovala c. ʽktoś zaniedbany, niechlujny, 

brudnyʼ, nẽvala c. ʽniechluj, brudasʼ, war. nevalà (⇒ nevaléika, nevaléiva ts.), núovalos 

(zob.), są́valos f.pl. ʽrzeczy zrzucone na kupę; pilśń, wojłokʼ, plaukų̃ są́valos ʽkołtun na 

głowieʼ, vãlas (zob.). Cps. šiùšvalai m.pl. ʽpoślad, gorsze ziarnoʼ (por. šiùšti). Por. łot. pavaļa 

ʽfundament, piaszczyste wypełnienie fundamentu; ława przy ścianie domuʼ. — Neoosn. valy-

: nevalỹvas ʽniechlujny, niezadbany; niedobry, zły; nieurodzajnyʼ, valýtojas ʽsprzątacz, 

zamiatacz ulic; czyścibutʼ, valývas a. valýbas ʽschludny, czysty, porządnyʼ; od tego drw. 

wsteczny valùs ʽschludny, czysty; bez domieszek, bez zanieczyszczeńʼ, nevalùs ʽnieczysty, 

ubrudzony; leniwyʼ. 
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 valiū̃kas, -ė 2 p.a. żm. ʽswawolny młody człowiek, obibok, łobuz, hultaj, chuliganʼ 

(Visi tokie valiū̃kai kuliganais paliekta ʽWszystkie takie łobuzy stają się chuliganamiʼ) — 

denominativum z neosuf. -ūk- od valià ʽwola; swoboda, wolnośćʼ (por. LEW 1190). War. z 

udźwięcznieniem: valiū̃gas (por. kvartū̃gas, lapū̃gas, lenciū̃gas). Formant jak w stačiū̃kas i 

pasalū̃kas (GJL II, § 472). Z innym sufiksen: valiū̃nas. — Vb. denom. valiūkáuti a. vãliūkauti 

ʽzachowywać się jak «valiūkas», swawolić, łobuzować, hultaić sięʼ, war. valiūkavóti. 

 valk-, dewerbalne nomina o osnowie valk- jak w valkýti, válkioti i valkstýti (por. velkù, 

vilk̃ti ʽwlec, ciągnąćʼ, vilk̃tis ʽwlec się, powoli iść lub jechać wozem; ubierać sięʼ: ãpvalkas 

(zob.), ìšvalka a. išvalkà 1. ʽmiejsce, gdzie wyciągają sieć z jezioraʼ, 2. ʽprzerębel, przez 

który wpuszczają i wyciągają sieć podczas zimowego połowuʼ, ìšvalkos f.pl. ʽbrudna, 

znoszona bieliznaʼ, pavalkaĩ I, II (zob.), pãvalkalas ʽodzież spodnia, bieliznaʼ (Drabužis, kurį 

pavelki po apačia, vadinas pãvalkalas ʽOdzież, którą nosisz pod spodem, nazywa się 

«pavalkas»ʼ), SD «powłoka», pérvalkas ʽsuchy przesmyk między jezioramiʼ (per kurį 

pervelkami laivai ʽprzez który przeciąga się łodzieʼ) ⇐ pérvilkti; príevalka c. ʽwłóczęgaʼ 

(por. válkata), są́valka ʽkupa, to co zwleczono, zgrabiono w jedno miejsceʼ699, są́valkos f.pl. 

ʽmotłoch, męty społeczneʼ (por. sán-), ùžvalkalas ʽpokrowiecʼ, SD «poszwa, poszewka» (por. 

pol. powłoka ʽto, co okrywa, powleka jakiś przedmiotʼ ⇐ powlec; zob. też ãpvalkas), válkata 

ʽwłóczęga; nierób, obibokʼ, war. válketa (⇒ vb. denom. valkatáuti ʽwłóczyć sięʼ, 

valkatãvimas ʽwłóczęgostwoʼ), valk̃is ʽmlon w żarnachʼ, valk̃ius (zob.), valk̃smas 1. 

ʽjednorazowe wyciągnięcie sieciʼ, 2. ʽmiejsce połowu, toń rybackaʼ (por. pol. włok ʽsieć 

ciągnionaʼ, ros. vólok ʽsiećʼ SRNG 5, 51), valksna DK ʽtońʼ, valksnė SD «toń, tonia», válkšna 

1. ʽjednorazowe zarzucenie sieciʼ, 2. ʽmiejsce, gdzie wyciągają siećʼ, 3. ʽprzerębel, przez 

który ciągną siećʼ, 4. ʽkłos owsaʼ (zmiana ksn > kšn jak w vérkšna), war. válkšnė, valk̃šnė 

(akut metatoniczny, zob. Derksen 1996, 204), valk̃tis ʽpostronek, powrózʼ, valkùs 1. 

ʽciągliwy, rozciągliwy, który daje się rozciągać (o glinie, wosku, cieście, serze, 

niewypieczonym cieście)ʼ, 2. ʽgiętki, nie łamiący się (o drzewie, gałęzi, rózdze, wędzisku)ʼ, 

valkùs arklỹs ʽsilny, wytrzymały, odpornyʼ, valkì kárvė ʽkrowa, która długo pozostaje dojnaʼ. 

Por. łot. valks ʽrozciągliwy; giętki, elastycznyʼ, drw. valkans ts. — Cps. akìvalka ʽzaćma, 

kataraktaʼ (por. akìs, valk̃ius), bùrvalkis ʽścieżka wydeptana przez bydłoʼ (por. būrỹs), 

giedrãvalkis ʽzaćmaʼ (por. giẽdras, valk̃ius), naktìvalka c. ʽnocny włóczęgaʼ (por. naktìs). — 

N.m. Pavalk̃is, Pavalk̃iai, Pervalkaĩ, Sąvalkaĩ (war. dzukski *Sū-valkai mógł zostać 

spolszczony na Suwałki), Šveñtvalkis. N.rz. Są́valka. Część tych nazw może stać w związku z 

sb. valkà ʽmiejsce podmokłe, grząskieʼ (zob.). 

 valkà 4 p.a. gw. 1. ʽkałużaʼ (Po lietaus visur valkos telkšo ʽPo deszczu wszędzie stoją 

kałużeʼ; por. war. velkà), 2. ʽmiejsce podmokłe, grząskie, mokradłoʼ, 3. ʽwąwózʼ. 

Odpowiednik łot. val̂ks a. val̂ka ʽstrumyczek w lesie, zarosły trawą; potok deszczowy; 

miejsce wilgotne, podmokłe, grząska łąkaʼ (por. też adi. val̂kans ʽmiękkiʼ, valkans ʽmiękki i 

wilgotnyʼ). Niejasne. Z jednej strony można tu podejrzewać war. valk- zamiast valg-, 

uogólniony z pozycji przed suf. -ti, por. vìlgti ʽwilgnąć, wilgotniećʼ, łot. velgt (vel̂gt), veldzu 

ʽprać, zamaczać bieliznę; być wilgotnym; wilgotniećʼ, aitas velgt ʽkąpać owceʼ, vęlgs ob. 

val̂gs ʽwilgotnyʼ, sb. ʽwilgoćʼ (por. ALEW 1180; natomiast LEW 1191 mówi o dwojakim 

rozszerzeniu pierwiastka: *val-k-, *val-g-). Z drugiej strony nasuwa się nawiązanie do czas. 

velkù, vilk̃ti ʽwlecʼ, por. zdanie Reikia šieną vilkt iš valkõs ʽTrzeba siano ściągnąć z 

mokradłaʼ. Zob. też valk-, gdzie zebrano dewerbalne nomina z osnową valk- ⇐ velk-. — 

Drw. valkinė manna SD «manna, kasza polska», prawdopodobnie nazwa rośliny Clyceria 

fluitans, której owoców używano do przyprawiania kaszy (zob. ALEW 1180), válkšnos f.pl. 

 
699 Por. psł. *sŭ-volk-V: stpol. zwłoka ʽto, co z kogoś zwleczono, zdartoʼ (war. zwłok, zewłok), pol. zwłoki pl. 

ʽciało zmarłegoʼ ⇐ zwlec ʽściągnąćʼ, sch. svlȃk ʽskóra ściągnięta z wężaʼ.  
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ʽpodmokłe łąki z bijącymi źródłamiʼ (por. válkšna s.v. vilk̃ti). — N.rz. Valkà 2x, Valk̃upis, 

n.jez. Valkà. N.m. Valk̃os, Valk̃iškiai, Valk̃šnos, cps. Valkaguliaĩ, Vidùvalkiai. 

 válkioti, válkioju, válkiojau 1. ʽciągnąć po ziemi, włóczyć, bronowaćʼ, 2. ʽnosić 

dziecko na ręku; nosić lub wozić z miejsca na miejsceʼ, 3. ʽnosić ubranieʼ. War. żmudzki 

valk̃ioti. SD: valkioju «włoczę abo wlokę kogo», išvalkiot daiktus švintus «sprofanować», 

išvalkiotas «sprofanowany, ubrudzony, ubrukany». Refl. válkiotis ʽwłóczyć się, chodzić bez 

zajęcia; o przedmiotach: walać się, poniewierać sięʼ, valkiojuosi SD «wałęsam się». 

Derywacje typu lándžioti ⇐ landžiaũ, -ýti i kámšioti ⇐ kamšiaŭ, -ýti zalecają segmentację 

válk̓ - + -oti i wywód od osnowy valkiaũ jak w prt. do valkýti (zob.). Iter. valkýti jest 

odpowiednikiem psł. *volčiti, podobnie jak *našyti (psł. *nositi), *vadyti (psł. *voditi) oraz 

*važyti (psł. *voziti), które z czasem zostały wyparte przez neologizmy na -o-: *našioti (⇒ 

nešióti), vadžióti i važióti. Inaczej ŽD 518, GJL II, § 586 i Ostrowski 2006, 97, którzy 

wywodzą válkioti wprost od velkù, vilk̃ti. — Jest prawdopodobne, że válkioti zluzowało nie 

tylko iter. valkýti, lecz również jego synonim o postaci valk̃oti/válkoti ʽwłóczyć, ciągaćʼ. 

Starą metrykę tego ostatniego gwarantuje odpowiednik łot. valk̃ât, -ãju ʽciągać, włóczyć; (o 

psach) szarpać, targaćʼ, maizi valkāt ʽwyciągać chleb z pieca dla pokropienia go wodą i 

wsuwać go z powrotemʼ (brak łot. †valcāt). Akut ma charakter metatoniczny, podobnie jak w 

ránkioti : rankiaũ, -ýti itp. Zob. Būga, RR II, 475n., III, 23, Derksen 1996, 301, 342. Stlit. at-

valkioti ʽodkładać co na późniejʼ (PK 2493) jest kalką z pol. przest. od-właczać. — NB. 

Palatalizowaną osnowę valk̓ - derywatu na -o- można porównać do pol. włacz- w u-włacz-ać 

ʽprzynosić ujmęʼ, co odnowiło starsze u-włocz-yć ʽnaruszyć dobrą opinięʼ (por. Boryś 674).  

 valkýti, valkaũ, valkiaũ NDŽ ʽwlec, włóczyć, ciągaćʼ — iteratyw z suf. -y- i SO valk- 

⇐ velk-/vilk-, por. velkù, vilk̃ti ʽwlec, ciągnąćʼ. Por. ganýti, maldýti, žvalgýti. Ma 

odpowiednik w psł. *volčiti, por. scs. vlačiti, vlačǫ ʽwłóczyć, ciągaćʼ (do vlěšti, vlěkǫ ʽwlecʼ), 

ros. voločítь, voločú, czes. vláčiti, -ím, pol. włóczyć, włóczę, < pbsł. *u̯alk-ī- (por. BSW 350, 

LEW 1191, REW I, 223). Od neoosn. valk̓ - urobiono młodszy iter. válkioti (zob.). — Z innymi 

sufiksami: valkstýti frq. ʽwdziewać na siebie ubranie i zdejmować; ubierać a. rozbierać 

dzieckoʼ, refl. ʽubierać się a. rozbierać się; o niebie: pokrywać się chmurami, zaciągać sięʼ, 

išsivalkstýti ʽo chmurach: rozproszyć sięʼ; valk̃oti, válkoti ʽwłóczyć, ciągaćʼ : łot. valk̃ât (s.v. 

válkioti). 

 valk̃ius, -aus 2 p.a., valkiùs 4 p.a. ʽzaćma, zmętnienie soczewki oka, kataraktaʼ — 

dewerbalne nomen na -us od neoosn. valk̓ - jak w valkiaũ, prt. do gw. valkýti ʽwłóczyć, 

ciągaćʼ (zob.). Znacz. etym. ʽzaciągnięcie, przesłonięcieʼ (por. Valk̃ius, akių aptraukimas). 

Paralele: dáigyti ⇒ daĩgius; skaitýti ⇒ skaĩčius i vaisýtis ⇒ vaĩsius. Inne nazwy ʽzaćmyʼ to 

valk̃is oraz cps. akìvalka, ãktįsis i giedrãvalkis. 

 válnas, -à 3 p.a., valñas, -à 4 p.a. stlit., gw. 1. ʽwolny, korzystający z wolności, 

swobodyʼ, 2. ʽswobodny, nie skrępowany; nie uwiązany (na pastwisku)ʼ, 3. ʽobszerny, luźny 

(o ubiorze, bucie)ʼ, 4. ʽnie zajęty pracą, nie zatrudnionyʼ, 5. ʽo miejscu: wolne, przez 

nic/nikogo nie zajęteʼ — zapoż. ze stbłr. volnyj (war. do volьnyj ⇐ pol. wolny), por. SLA 232, 

ZS 61, LEW 1192, ALEW 1181n. War. valñias, -ià (odpowiada stbłr. volьnyj, błr. vólьny); z 

innym tematem: valnùs, -ì. Co do akutu por. zapoż. kaválkas, páltis, stálčius. — Drw. 

neválnas ʽniewolnyʼ, valninykas BRB ʽwolny człowiekʼ (zob. też valnykas), valnỹstė a. 

válnystė ʽwolnośćʼ (por. valnastis), valnumas ts. (Ten bus valnumas be nevialios DP 48946 

ʽTam będzie wolność bez niewoliʼ). Cps. savavalnas WP ʽswawolnyʼ (por. sãvas) obok 

svavalnas CHB (⇐ pol. swawolny). Vb. denom. válninti a. válnyti, zwykle z prvb. at-, iš- 

ʽuwolnić, oswobodzićʼ. Por. stpr. walnint ʽpolepszyć, bessernʼ ⇐ *walnas (zapoż. z pol. 

wolny). 
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 valnastis, -ies stlit. ʽwolnośćʼ (DP, CHB) — zapoż. ze stbłr. volnostь, co jest wariantem 

do volьnostь, -i (tak też błr.) ⇐ pol. wolność. Zob. też válnas. 

 valnykas stlit. ʽwolny człowiekʼ (m.in. u Willenta) — neologizm o formie 

decompositum, powstały z neválnykas ʽniewolnikʼ (⇐ stbłr. nevolnikъ) drogą odrzucenia ptk. 

ne°. War. valninkas CGL ʽFreierʼ pokazuje dalsze przekształcenie, mianowicie zastępstwo 

suf. -nyk- przez -nink-. W znacz. ʽwolny człowiekʼ lepiej jest poświadczone valninykas – 

rodzimy derywat od válnas (zob.). NB. SLA 232, za nim LEW 1192 i ALEW 1182 wywodzą 

valnykas wprost z błr. *volьnikъ, na co jednak brak jest potwierdzenia w HSBM. 

 vals̃čius I, -iaus 2 p.a., valsčiùs 4 p.a. hist. ʽjednostka podziału terytorialnego w 

Wielkim Księstwie Litewskim, mniejsza od powiatuʼ — przekształcenie przez synkopę 

formy *vãlasčius700, która transponowała zapożyczone stbłr. volostь, strus. volostĭ, -i 

ʽterytorium, okręg administracyjny; państwo; władzaʼ (por. ros. vólostь, błr. vólascь). 

Paralela: valdóti zam. *valadoti (⇐ stbłr. volodati). Tu też łot. vàlsts, vals̃ts f. ʽpaństwoʼ. 

Būga, RR I, 343 utrzymywał, że valš̃čius to wyraz rodzimy [«ajstijskogo, a ne slavjanskogo 

proisxoždenija»], spokrewniony z czas. paveldė́ti ʽodziedziczyćʼ i valdýti ʽwładać, rządzićʼ. 

Za nim poszedł ŽD 334 (rekonstrukcja pb. *vald-tjus; sufiks o wątpliwej strukturze). 

Powtórzono to w LEW 1192 i ALEW 1183. Młodszy war. vals̃tis 1. ʽokręg administracyjny, 

gminaʼ, 2. ʽwładza, panowanieʼ. — Drw. valstýbė neol. ʽpaństwo – ludzie i terytorium, 

organizacja państwowaʼ (⇒ valstýbinis ʽpaństwowyʼ), valstijà ʽstan jako jednostka 

administracyjno-terytorialnaʼ (np. Kalifòrnijos valstijà ʽstan Kaliforniaʼ), dawniej też 

ʽksięstwoʼ i ʽpowiatʼ. 

 vals̃čius II, -iaus 2 p.a. SD «włość» [ʽklucz wsi, stykające się ze sobą wsie jednego 

panaʼ] — zapoż. z pol. włość ʽposiadłość ziemskaʼ, pod względem brzmienia dostosowane 

do starszego zapożyczenia ruskiego, zob. vals̃čius I. — Drw. valsčiãvas ʽnależący do włości 

a. dworu, dworskiʼ, valsči7ì m.pl. ʽpodatek gminnyʼ (Seniūnas rūpena greičiau valsčiavùs 

mokėti ʽStarosta stara się, żeby szybciej płacono podatkiʼ). — Inne: valsčiónis, -io 1 p.a. lub 

valsčionìs, -iẽs 3 p.a. ʽrolnik, gospodarz wiejskiʼ – kalka z pol. włościanin (⇐ włość). 

Dalszej lituanizacji dokonano przy użyciu suf. -iet-: valst-iẽt-is ʽchłop, włościanin, rolnikʼ 

(individualus valstiẽtis, kolūkio valstiẽtis), ⇒ valstietijà coll. ʽchłopstwoʼ, valstiẽtiškas 

ʽwłaściwy dla chłopa, wieśniakaʼ (valstiẽtiškas gyvẽnimas ʽżycie wiejskieʼ), valstiẽtiškai adv. 

ʽpo chłopskuʼ. 

 valstas stlit. ʽwolaʼ: nari ta idant nevienas ing jį sava malstu [glosa valstu] angu naru 

ne insisylytų WP (zob. ALEW 1183; brak w LKŽ) — sb. postverbale na -a- od neoosn. valst- 

wyabstrahowanej z *val-sty-ti ʽokazywać swą wolęʼ vel sim., co było frequentativum na SO 

od vel- jak vélti I m.in. ʽwolećʼ. Paralele: tvárstas ⇐ tvárstyti (od tvérti) i glaĩstas ⇐ glaistýti 

(od glejù, gliẽti). NB. Najbliższe pod względem formy frq. válstyti ʽfolować suknoʼ ⇐ vélti 

II nie ma obok siebie postwerbalnego rzeczownika. Inaczej ALEW 1183: «valstas ist eine 

Bildung auf der Basis von lit. valdýti», co sugeruje analizę *vald-stas. Tylko jak przejść od 

ʽrządzićʼ do ʽwolećʼ? — Drw. valstinykas stlit. ʽchłop poddanyʼ. 

 válstyti, válstau, válsčiau gw. 1. ʽczochrać wełnęʼ, 2. ʽfolować suknoʼ (válstyti mìlą), 

cps. apválstyti ʽzagniatać ciasto z mąkąʼ, ažuvalstau SD
1 «zatarasywam» [ʽzagradzam 

tarasemʼ], priválstyti ʽnapchać się, najeść sięʼ, suválstyti vìlną ʽzbić, spilśnić wełnęʼ — 

frequentativum z suf. -sty- i SO val- ⇐ vel-, zob. vélti II ʽwikłaćʼ. Odpowiednik łot. val̂stît, -

u, -ĩju ʽ(dużo, mocno) wałkować, folować suknoʼ. Paralele: várstyti ⇐ vérti; nárstyti ⇐ nérti; 

 
700 Paralele na synkopę w sylabie poakcentowej: añtras < añtaras; sìrmėtnykas < *sìramėtnykas; pãklas < 

*pãkulas (ʽpakułyʼ) i rãzmas < rãzumas (ʽrozumʼ). Natomiast synkopę w sylabie przedakcentowej ilustrują 

formy knãpės < kanãpės; karvõjus < karavõjus i skamrãkas < skamarãkas.  
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vángstyti ⇐ véngti. — Refl. válstytis a. valstýtis ʽwałkonić się, próżnowaćʼ, war. z insercją k, 

valkštytis (Mergos su vaikiais valkštės pakrūmiais), znacz. etym. ʽo dwojgu: gnieść się, 

ściskać sięʼ. — Neoosn. valsty-: valstyklà ʽwarsztat filcowania wełny, foluszʼ (por. syn. 

vėlykla). 

 váltis I, -ies 1 p.a. f. ʽkłos owsa odznaczający się włóknistymi włosamiʼ. Odpowiedniki 

bsł.: stpr. wolti EV ʽkłos, Er [Ähre]ʼ; psł. *voltĭ, por. ros. vólotь f. ʽwłókno, kłosʼ, sch. vlȃt 

ʽkłos owsa a. prosaʼ, pol. przest. włoć, włoci f. ʽkłos prosaʼ, < pbsł. *u̯alti-. Trudne. Może 

denominativum na -ti- od vãlas ʽwłosień, długi włos z grzywy końskiej lub z końskiego 

ogonaʼ (zob. vãlas II). Zob. też LEW 1192n., REW I, 222. Inaczej ALEW 1183, który 

wychodzi od pie. *u̯olt-/*u̯ḷt- m. ʽpęk, wiązka, Büschelʼ, z refleksami w celtyckim i 

germańskim. — War. z wymianą suf. -ti- na neosuf. -sti-: válstis ʽkłos owsaʼ (Kai retos 

avižos, ir válstys didesnės ʽIm rzadszy owies, tym większe kłosyʼ). Por. svirstìs ⇐ svìrtis. 

War. válkštis (Avižų varpos vadinas válštimis) – z insercją k (*valkstis) i ks > kš, co 

porównywalne ze svirstìs > svirkstìs > svirkštìs. NB. BSW 341n. na podstawie war. válkštis 

postulował mylną praformę bsł. *u̯alkti-. — Drw. váltingas ʽo owsie: z wielkimi kłosamiʼ 

(war. válkštingas), też ʽz wieloma pustymi kłosamiʼ. Vb. denom. váltėti a. valtė́ti, -ju, -jau ʽo 

owsie: kłosić sięʼ, por. Šįmet avižos valtė́jusios, t.y. vienas stembrys tur daug grudų JU ʽTego 

roku owies dobrze się kłosi, jedna łodyga ma wiele ziarenʼ. 

 váltis II, -ies 1 p.a. f. ʽłódź o płaskim dnie, zrobiona z klepek lub desekʼ: ùpinė váltis 

ʽłódź rzecznaʼ, žvejų̃ váltis ʽłódź rybackaʼ (syn. bõtas, luõtas) — wygląda jak dewerbalny 

drw. apofoniczny na SO, vál-ti-, od vélti, veliù ʽwikłać, kudłać, zbijać (wełnę), spilśniaćʼ, por. 

ME IV, 460n. Z obocznym tematem: váltė 1 p.a. Łotewski odpowiednik val̂te2 ʽdłubanka, 

łódź wydrążona z jednego pnia drzewaʼ. Wziąwszy pod uwagę poboczne znacz. ʽbić, 

uderzaćʼ (por. atvélti, išvélti, užvélti), można przypuszczać, że słowo váltis oznaczało kiedyś 

ʽprzedmiot powstały przez zbijanie klepek, desekʼ, por. za LKŽ Sukuliamas yra laivas, valtis, 

ekrūtas BP. Zob. też LEW 1193 (odsyła do vélti ʽspilśniaćʼ na s. 1221, ale tam już váltis nie 

wymienia). ALEW 1184 jest zdania, że pierwotną semantykę zachowuje tu łot. val̂te2 

ʽdłubanka, Einbaumʼ. — Drw. valtẽlis a. valtẽlė zdrob. ʽłódkaʼ, valtẽlė bot. ʽłodzik, rodzaj 

okrzemek, Naviculaʼ, valtùtė ʽłódka, łódeczkaʼ. — Rzadkim wariantem jest válktis 1 p.a. 

ʽłódźʼ, o formie przekształconej na skutek adideacji do czas. velkù, vilk̃ti ʽwłóczyć; ciągnąć, 

holowaćʼ (brak tego przykładu u Kabašinskaitė 1998).  

 vambolė ̃3 p.a. żm. 1. ʽżuk gnojowy, gnojarz, Geotrupes stercorariusʼ, 2. ʽchrabąszcz 

majowy, Melontha melonthaʼ. War. vam̃bolė (vam̃buolė, vambuolė)̃, vambõlė; vam̃bolis, 

vámbolis, vambolỹs. Odpowiedniki łot. vambale, vambuole i vambul(i)s ʽchrząszcz; żuk 

gnojowyʼ. Forma vambolė ̃ wygląda na przekształconą z vabol- (zob. vãbalas m.in. 

ʽchrząszcz; żuk gnojowyʼ) na skutek kontaminacji z jakimś synonimem zawierającym 

sekwencję -mb-. Otrębski (GJL II, § 175) wskazuje tu bim̃balas «nazwa niektórych żuków i 

chrząszczy, stosowana także do dziecka», z kolei Kabašinskaitė 2014, 141 – bambalė JU 

ʽchrząszczʼ. LEW 1193 przytaczał bam̃balas ʽwydatny brzuchʼ, co w danym kontekście mniej 

przekonujące. 

 vampsė́ti, vámpsi (war. vámpsa), vampsė́jo 1. ʽszczekać z cicha, od czasu do czasu, 

poszczekiwaćʼ, 2. ʽmamrotać; mówić głupstwaʼ, 3. ʽpykać (fajkę), wydawać wargami 

charakterystyczny odgłosʼ; war. akc. vámpsėti — czasownik na -sė-, utworzony od interi. 

vámpt o szczeknięciu psa, por. Vámpt vámpt šunes sulujo ʽ«Vampt vampt» psy zaszczekałyʼ. 

War. vam̃pt: Taip tyliai praėjau, ka šuo nė vam̃pt ʽTak cicho przeszedłem, że pies ani 

«vampt» (nawet nie zaszczekał)ʼ. — Z innymi sufiksami: vampnóti ʽzaszczekaćʼ, vámptelėti 

ʽzaszczekać; niewiele powiedzieć, bąknąć, pisnąć słowo; puścić plotkęʼ, vámpterėti 

ʽzaszczekać, warknąć; uderzyć, zdzielićʼ, vámptelti: Kad niekam nė žodžio nevampteltumei 
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ʽŻebyś nikomu ni słowa nie pisnąłʼ. Czy tutaj też užvam̃pti ʽzapomniećʼ? — Od pokrewnej 

interi. vám (vámt, vam̃t) pochodzi czas. vamsė́ti, vámsi, -ė́jo ʽposzczekiwać; mamrotać; 

mówić głupstwaʼ. Neoosn. vams-: vamsnóti, -ja, -jo ʽz rzadka szczekać, poszczekiwaćʼ. — Z 

innymi sufiksami: vámtelėti ʽzaszczekaćʼ, vámterėti ts., vámtelti ʽmówić niewyraźnie, 

mamrotać pod nosem; niewiele powiedzieć, bąknąćʼ. 

 vam̃zdis, -džio 2 p.a., vamzdỹs 4 p.a. 1. ʽruraʼ, 2. ʽlufaʼ, 3. ʽfujarka, trąbkaʼ. War. v-

mobile: am̃zdis, um̃zdis (por. vánta ob. ánta; volungė ̃ ob. olungė)̃. Niejasne. Może jest to 

postać wtórna zam. lam̃zdis gw. ʽfujarkaʼ (por. vą̃šas obok gw. lą̃šas ʽhak do wieszaniaʼ, GJL 

I, § 461). War. lam̃zdis wygląda jak sb. postvb. od *lamzdyti (por. lámstyti ʽnaginać gałąźʼ). 

LEW 339, s.v. lam̃zdis przyjmował pochodzenie onomatopeiczne. Por. umzdẽlė ʽfujarkaʼ 

obok umzdžiù, um̃zti ʽbrzmieć, dźwięczećʼ. — Drw. vam̃zdinykas DP ʽpiszczekʼ [ʽgrający na 

instrumencie dętymʼ], dziś vam̃zdininkas ʽkto gra na fujarceʼ.  

 vãnagas 3 p.a. ʽjastrząb, Astur palumbarius a. Accipiter nisusʼ. SD vanagas kiškinis 

«rarog, accipiter leporarius» (syn. kiškiaimis). Odpowiedniki bałtyckie: łot. vanags ʽjastrząbʼ; 

stpr. °wanag° w złożeniach: 1° spergla-wanag EV ʽkrogulec, Sperwer [Sperber]ʼ, dosł. 

ʽjastrząb wróblowy (por. spurglis EV ʽwróbel, Sperlingʼ); podobna struktura w lit. 

žvirblavanagis (zob. niżej), 2° gerto-[w]anax EV ʽjastrząb, Habich [Habicht]ʼ, dosł. ʽjastrząb 

porywający kuryʼ (por. gerto EV ʽkura, Henne [Henne, Huhn]ʼ); podobna struktura w lit. 

vìštvanagis (zob. niżej). Na temat stpr. złożeń zob. Larsson 2010, 44, 51. — Etymologia 

sporna, zob. LEW 1194. Przy założeniu, że vana- pochodzi z vena- (por. vãkaras ʽwieczórʼ z 

*vekaras < *vekeras), można by *venagas ująć jako złożenie typu bahuvrīhi, mianowicie 

*ven-nagas, z I członem do pie. *u̯en-/*u̯ṇ- ʽpokonać, zwyciężyć; zyskaćʼ (LIV
2 680), por. 

aw. vanaiti ʽpokonujeʼ, wed. vanóti ʽzwycięża, obezwładniaʼ, stang. winnan ʽwalczyć, 

zdobywaćʼ) i II członem = lit. nãgas ʽpazur, szponʼ. Znacz. etym. ʽtaki, który porywa ofiarę 

szponamiʼ. Granica morfologiczna zatarta skutkiem degeminacji *n-n > n. Hipoteza sufiksu 

pie. *-go- (zob. Casaretto 2004, 569) niewiele daje, bo pozostawia nas z niejasnym *van(a)-. 

— Drw. vanagaĩ m.pl. ʽrodzaj brony o długich zębachʼ, vanagėl̃is SD «kobus, falco 

arborarius», vanagìnis a. vãnagiškas ʽtaki jak u jastrzębia, jastrzębi, np. nosʼ. Zdrobnienia: 

vanagáitis, vanagėl̃is, vanagiùkas, vanagiū́kštis, vãnagūtis a. vanagū́tis (> vanagùitis), ʽmałe 

jastrzębiaʼ. Cps. maĩtvanagis ʽjastrząb żywiący się padlinąʼ (por. maità), paũkštvanagis (zob. 

paũkštis), vanagnõsis, -ė ʽosoba z zakrzywionym nosemʼ, dosł. ʽz jastrzębim nosemʼ (syn. 

gembanõsis, por. nósis), vìštvanagis ʽjastrząbʼ (dosł. ʽjastrząb porywający kuryʼ, por. vištà), 

zuĩkvanagis ʽwielki jastrząbʼ (dosł. ʽjastrząb porywający zająceʼ, por. zuĩkis), žvirblavanagis 

SD
1 «kobus, buteus» (dosł. ʽjastrząb polujący na wróbleʼ, por. žvìrblis; zob. wyżej stpr. 

sperglawanag). — Vb. denom. vãnagoti ʽszarpać, drzeć, drapać; skubać, oczyszczać z piór 

(koguta); ryć, byle jak oraćʼ. — Nazw. Vãnagas, Vanagáitis, Vanagėl̃is, Vanagẽvičius, 

Vanagìckas, Vanagìnskas. N.rz. Vãnagas, Vanãgė, Vanãgis, cps. Vãnagbalis, Vanagãlis 

(*Vanag-galis), Vãnagupė, Vanagùpjaunis (I człon stanowi tu forma gen.pl. vanagų̃, z 

nieregularnym skróceniem ū > u). N.m. Vanagaĩ 5x, Vanãgiai, Vanagìnė 9x, Vanagỹnė 4x, 

Vãnagiškės 2x, Vanagìškiai 2x, Vanãgiškiai. 

 vañckaris, -io 1 p.a. gw. ʽniezalężone jajo, zepsute jajo, tzw. zbukʼ (Žąsis daug 

vañckarių kiaušių padėjo ʽGęś zniosła wiele «vanckariai»ʼ), war. vañskaris — zapoż. z łot. 

vañckars, vañskars, zob. Urbutis 2009, 295n.  

 vančosas b.z.a. hist. ʽobrobiona belka dębowaʼ — zapoż. ze stbłr. vančosъ (vančusъ) 

ʽklepki dębowe do budowy łodziʼ ⇐ pol. wańczos (wanczos) od XV w. ʽdrzewo z trzech 

stron obrobione, z czwartej korą pokryte; deska na klepkę, zwł. do naczyń bednarskich...; 

klepki, pewna ilość klepekʼ (SW VII, 456), ze zmiany *vai̯nčos < *vai̯nšos, co zapożyczone 

ze wschśrn. wainschosz, wanschosz m. ʽprzycięte na pewną długość deski, służące do robót 
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ciesielskich i bednarskichʼ < wagen-schoss (por. śrwn. wainer z wagener ʽkołodziejʼ), zob. 

WDLP, s.v. wańczos, EWD 1530. NB. W NDŽ figuruje war. vánčesas 1 p.a. Przypomina on 

pol. gw. wanczes ʽobrobiona belka dębowaʼ (por. SGP VI, 68). Zob. też bálkė. 

 vandeniai, -ių m.pl. stlit. ʽwodnicy a. akwarianieʼ – ukazuje się jako hapaks u Daukszy, 

por. Bet, tie impuola ing Herezį vandenių DP 13912 ʽAle ci wpadają w kacerstwo 

Wodnikowʼ. [Prawdopodobnie chodzi o akwarian, sektę gnostycką z II w., która używała w 

eucharystii czystej wody zamiast wina]. Wyraz vandeniai przedstawia substantywizację 

przym. vandẽnis ʽwodnyʼ (zob.). Jest pewnie kalką polskiej formacji wodnik ⇐ wodny. Zob. 

też ALEW 1185. 

 vandẽnis, -ė 2 p.a. adi. ʽwodny – o zwierzęciu, ptaku, o przedmiocie, o chorobieʼ — 

analiza fonologiczna: /vanďanis/, budowa: vanď- + -an-; kalka słowotwórcza ze stbłr. vod-

jan-yj ʽmający związek z wodą, wodnyʼ (por. ros. vodjanój, błr. vadzjaný). Ta kalka jest 

hybrydalna, ponieważ osnowne vod- zostało zastąpione przez lit. vand- (por. vanduõ 

ʽwodaʼ), z kolei w miejsce sufiksu błr. -jan- podstawiono imitatywny segment lit. -ʼan-(is). 

Ten ostatni przybiera postać ortograficzną <-en-is> (vandẽnis) i przez to sprawia (mylne) 

wrażenie identyczności z litewskim suf. -enis (np. šaltẽnis ʽźródłoʼ). — Pewne grupy 

atrybutywne typu vandẽnis + sb. uległy uniwerbizacji w postaci złożeń, por. np. vandẽnė bìtė 

ʽowad pluskolec, grzbietopławekʼ ⇒ vandénbitė; vandẽnė ligà ʽpuchlina wodnaʼ ⇒ 

vandénligė. Inne przykłady: vandénkritis a. vandénkrytis ʽwodospadʼ (por. krìsti), 

vandéntraukis ʽrów nawadniający; wodociągʼ (por. tráukti), vandénviris ʽsamowarʼ (por. 

vìrti), vandénženklis ʽznak wodnyʼ (por. žénklas). Obecność akutu na I członie złożenia jest 

objawem wzdłużenia zastępczego po synkopowaniu samogłoski łącznikowej (-enVC > -

ēnC). Por. typ séndvaris ʽstary dwórʼ < *sẽna-dvaris ⇐ sẽnas dvãras. — Substantywizacja 

żeńskiej formy przymiotnika wydała vandẽnė 1. ʽpuchlina wodnaʼ (por. błr. vadzjánka, -i), 2. 

bot. ʽnadwodnik, Elatineʼ, 3. ʽnimfa wodna, rusałkaʼ (syn. undìnė). Zob. też vandeniai. 

 vandìklai, -ų 2 p.a. m.pl. wsch.-lit. ʽuzda z wędzidłemʼ (Árklį žabója vandzìklais LZŽ 

ʽKonia kiełznają wędzidłemʼ) — zapoż. z błr. gw. vandzídly pl. (PZB 1, 279) ⇐ pol. wędzidła 

n.pl., z sufiksalną substytucją lit. -kl- za pol.-błr. -dł-. Zob. też syn. ūdỹlai, uzdenýčia, uzdilaĩ 

i vandzỹdlai. 

 vandravóti, vandravóju, vandravójau gw. ʽwędrować, włóczyć się, tułać się; brodzić w 

wodzie; wesoło spędzać czasʼ — zapoż. z błr. vandravácь, -úju, 3 sg. -úje, stbłr. vendrovati 

⇐ pol. wędrować, -uję, dawniej też wandrować, wendrować ʽzmieniać miejsce pobytu, 

podróżowaćʼ (od końca XV w., pożyczka z nwn. wandern ʽbyć w ruchu, podążaćʼ, WDLP). Z 

obocznymi sufiksami: vandráuti, vandrúoti. Wszystkie formacje z vandr- mają oboczniki z 

vendr-, co uwarunkowane brzmieniem nowopolskiego odpowiednika wędr-. — Drw. 

vandraũnas, -à ʽwędrownyʼ, vandráunykas ʽwędrownik, podróżnikʼ ⇐ błr. vandróŭnik, -a 

(stbłr. vendrovnikъ ⇐ pol. wędrownik), war. vandrauniñkas; vendraučius b.z.a ts. oddaje pol. 

przest. wędr-owca m. (XVIII w. wandrowiec, dziś wędrowiec, -owca). 

 vanduõ 3 p.a. m. ʽwodaʼ, gen.sg. vand-eñ-s, acc.sg. vánd-en-į. War. akc. vánduo, -ens, 

-enį 1 p.a. (Būga, RR II, 661). SD: vunduo «woda», «uryna, mocz», <szwystas wunduo> 

«święcona woda», kunkaliuojųs, karštas vunduo «ukrop», vundenio vedimas «cug wody» 

[ʽwodociągʼ]. Stlit. pl. vandenes WP ʽwodyʼ, vandens KN ts. (Zinkevičius 1980, § 393). 

Żmudzkim refleksem jest vanduo, zgodne z auksztajckim. Tylko w gwarze północno-

zachodnio-żmudzkiej ukazuje się unduõ, przez Būgę (RR II, 663) zakwalifikowane jako 

kuronizm. Odpowiedniki bałtyckie: stpr. wundan EV ʽwoda, Wasserʼ, Wunda GRG 10, obok 

tego w ENCH: unds, obl.sg. undan, obl.pl. undans; łot. ûdens. — War. gwarowe: 1. vandvà (z 

vanduvà przez synkopowanie -u-; trudniejszy wywód z *vandu̯ā, z przejściem u̯ > v i 
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skróceniem ā > a przyjmuje GJL I, § 546.), 2. vanduvà (np. DVŽ), 3. vanduõj (por. akmuõj ⇐ 

akmuõ), war. v-mobile: anduõj, unduõj (LZŽ), 4. vanduõn (por. sesuõn ⇐ sesuõ), 5. vándenis 

(por. ãkmenis ⇐ akmuõ), war. v-mobile: ándenis, 6. vandenỹs (por. akmenỹs, rudenỹs). 

Osobno zob. vãdė. — Forma nom.sg. vanduõ jest nowotworem, który ustalił się na miejscu 

*vaduo < pbsł. *u̯adō < pie. *u̯od-ōr (albo też *u̯od-ōn, por. goc. wato, gen.sg. watins). 

Odpowiednik słowiański *u̯adā- (scs. voda ʽwodaʼ, ros. vodá, vódu itd.) przedstawia sobą 

femininum na *-ā- (pie. typ *-eh2-). Ta charakterystyka morfologiczna pochodzi z 

reinterpretacji starego neutrum heteroklitycznego. Ostateczną jej przyczyną była 

identyfikacja pie. samogłosek *ō i *ā w psł. *a. Zob. BSW 337, REW I, 212, Petit 2004, 81. 

— Oboczną do *u̯od-ōr formą było pie. *u̯ód-ṛ-ø, gen.sg. *u̯éd-ṇ-s, (por. het. u̯ātar, u̯itēnaš 

ʽwodaʼ). Do tego collectivum *u̯éd-ōr ʽwodyʼ, gen.sg. *ud-n-és, loc.sg. *ud-én-ø (por. wed. 

udán, udáni ʽw wodzieʼ). Zob. Schindler 1975, 4n., Petit 2004, 96, Weiss 2009, 259. — 

Stopniowi o pb. *u̯ad- towarzyszyły niegdyś dwa allomorfy słabe: 1° pb. *und- (z metatezy 

pie. *udn-; neoosnowa wyabstrahowana z formy gen.sg. *udnés), por. stpr. unds ʽwodaʼ701, 

2° pb. *uden- (drw. od form loc.sg. *ud-én-), por. łot. ûdens ʽwodaʼ < *undenis; nowotwór 

powstały na bazie acc.sg. *undenin. Pośredni ślad pb. osnowy słabej *ud- < pie. *ud- 

stanowi nazwa ʽwydryʼ, zob. ū́dra. Zob. LEW 1194n. Refleksy bałtyckie wskazują na 

krzyżowanie się osnów na SO *vad- i na SZ *und-. Wynikiem tego są dwie osnowy 

kontaminacyjne: 1° vand- jak w lit. vanduõ, 2° *vund- jak w stpr. wundan. Inaczej Derksen 

2008, 523 (rekonstruuje pdg. pbsł.: nom.sg. *wondōr, gen.sg. *undnes) i Petit 2010, 116, 

który przyjmuje, że nom.sg. vanduõ przedstawia skrzyżowanie pierwotnego coll. *u̯edōr n. z 

formą sg. *u̯odṛ (SO). Z tym por. sytuację germańską, gdzie skrzyżowanie *u̯ed- i *und- 

prowadzi do pgerm. *wint-ra- ʽmokra, dżdżysta pora rokuʼ ⇒ zimaʼ (stang. winter, stwn. 

wintar), por. Casaretto 2004, 415. — Drw. o osnowie vanden-: pavandeniuĩ adv. ʽz prądemʼ 

(syn. pasroviuĩ), priešvañdeniui adv. ʽpod prąd, w górę rzekiʼ, vandẽnis, -ė ʽwodnyʼ (zob. 

osobno), vandenýčia ʽnaczynie na wodęʼ, vandenykas SD «wodnik» [ʽten, kto dostarcza 

wodęʼ], vandenìlis neol. ʽwodórʼ, vandeniniñkas ʽten, kto nosi lub wozi wodęʼ, SD 

vundeninykas «rurmistrz» [ʽdozorca wodociągówʼ], vandenýnas ʽoceanʼ, vandenìnė 

ʽpuchlina wodnaʼ, vandenìngas ʽwodnistyʼ, vandenìnis: arklys vundeninis SD «koń wodny, 

rzeczny, hippopotamus», vundenio iš žolių degimas SD «wodek palenie», prieš vándenį adv. 

ʽpod prąd, w górę rzekiʼ, su vándeniu adv. ʽz prądem, w dół rzekiʼ. — Decasuativum: 

vandúo-tas ʽwodnisty, np. o winieʼ, SD vunduotas «wodnisty» (por. akmúo-tas ⇐ akmuõ), ne 

vunduotas, ne maišytas «nierostworzony». — Cps. vandennešỹs ʽnosiwodaʼ (por. nèšti), 

Vankrìkštis (zob.). Złożenia z akutowanym I członem vandén° zestawiono s.v. vandẽnis. — 

Zwraca uwagę znikoma ilość nazw wodnych o osnowie vand-, por. n.rz. Vandẽlė, Vañdupė 

(⇒ Vandupiùkas), Pándenis (*Pavandenis), n.m. Pãvandenė 2x, Pavándenė (por. stpr. n.m. 

Powunden, Pawonden, Puwunden), n.m. Vandeniaĩ. — Stpr. n.jez. Wandyen, Wandeyn, 

Wandieyn, cps. n.m. Wundi-lauches, war. Winde-lauches, Wund-laken, por. stpr. laucks 

ʽpole, rola, Ackerʼ (AON 133, 194, 210, 233). 

 vandzỹdlai, -ų 3 p.a. m.pl. wsch.-lit. ʽuzda z wędzidłemʼ (DVŽ) — zapoż. z błr. gw. 

vandzídly pl. ʽwędzidłoʼ (PZB 1, 279) ⇐ pol. wędzidło n. Zob. też syn. ūdỹlai, uzdenýčia, 

uzdilaĩ i vandìklai. 

 vangà 4 p.a. stlit. ʽrola, poleʼ: Laukai esti [glosa: yra] išpūstyti, ir vangos [glosa: 

dirvos] stov vargiai BRB ʽPola są spustoszone, a rola w żałosnym stanie. Das Feld ist 

verwüstet und der Acker stehet jemerlichʼ. Sporne. Może sb. postverbale od *vangyti 

(*ʽokrążać, omijaćʼ), zaginionego iteratiwu do vengiù, véngti ʽunikaćʼ. Por. lankà ⇐ lankýti; 

 
701 Metatetyczna osnowa und- powraca w łac. unda ʽfala; morze, woda; strumień, strugaʼ ⇐ *udna, por. de Vaan 

641. Zob. też obszerne wywody Petita 2004, 82 n., 84 n. 
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klampà ⇐ klampýti. Według BSW 341 i LEW 1195 vangà ma być spokrewnione z goc. waggs 

ʽπαράδεισος, rajʼ, ags. stwn. stang. wang ʽGefilde, niwaʼ, stisl. vangr ʽpole, łąkaʼ. 

Tymczasem Casaretto 2004, 57 wywodzi pgerm. *wanga- z pie. *u̯onk-ó- (pwk. *u̯enk- 

ʽkrzywić się, wyginać sięʼ), przy czym nie wspomina o lit. vangà. — Dalej może tu należeć 

łot. uodzīte ʽstrumyk; bagnisko w lesieʼ (ME IV, 413), łot. kuroń. vañga ʽnisko położona, 

podmokła łąka z wysoką trawą; namuł rzecznyʼ (według ME IV, 471 wyraz ten należy raczej 

w znacz. etym. ʽzakrzywienie, zakoleʼ do łot. vanga ʽucho, kabłąk u naczynia; pętla, pętla 

sidełʼ). — Nawiązanie stpr. wangus EV ʽDamerawʼ [prus.-niem. damerau f. ʽschlecht 

bestandener Eichwald, halb ausgerodete Waldflächeʼ], por. Trautmann 1910, 457, który 

jednakże dopuszcza zapożyczenie z germańskiego. — Materiał onomastyczny: lit. n.rz. 

Vangà 3x, n. bagna Vangà, n. lasu Vangẽlės; łot. n.rz. Uodze, n.m. Uogre < *Vangrē, kuroń. 

n.m. Vañga, Vandzene, Als-vanga (> Alsunga). — Stpr. n.m. Wangen, Perwangen, 

Wangayten, Wangeniken (Wangnykin) ob. Wangenithen (Wangnith), Wangitte, Wangiste 

(Wangeste, Wanste), Wangussen (Wangosin, Wangesin), cps. Lepe-wangis, Uder-wanghe ob. 

Udir-wange i Awder-wange (zob. ū́dra), Wange-lauken, Wangenys-kaym ob. Wangnis-kaym, 

Wangin-kaym, Wal-wange, n.rz. Wangoien ob. Wangogen, n.jez. Wangoy (AON 86, 190, 

194n., 232).  

 vangõryti, vangõriju, vangõrijau gw. ʽnieść z trudem, ciągnąć coś ciężkiego i 

niewygodnego, taszczyć (np. o bańkach z mlekiem)ʼ, išvangõryti ʽzgwałcić dziewczynęʼ — 

wygląda jak vb. denominativum od osnowy *vangor- niejasnego pochodzenia. 

 vángstyti, vángstau, vángsčiau ʽwystrzegać się, unikać kogoś, czegośʼ (war. vangstýti), 

refl. vángstytis a. vangstýtis ʽwystrzegać się, uchylać się od czegoś, unikać, wykręcać sięʼ 

(DP ʽwiarować sięʼ) — frequentativum z suf. -sty- i SO vang- ⇐ veng-, por. véngti ʽunikać, 

stronićʼ. Paralele: ángstyti ⇐ éngti; žangstýti ⇐ žeñgti. — Neoosn. vangsty-: vangstymas MT 

ʽwygnanie, exiliumʼ. — Neoosn. vangsč̓ - (⇐ vángsčiau): vangsčioti stlit. ʽwahać się, 

obawiać sięʼ: Nesibijok nei vangščiok BRB ʽNie lękaj się, ani się nie wahaj. Fürchte dich 

nicht und zage nichtʼ (por. ALEW 1186). 

 Vankrìkštis, -ščio 2 p.a. gw. ʽświęto Trzech Króli, 6.I.ʼ — z uproszczenia grupy 

spółgłoskowej w formie *vant.krikštis, pochodzącej z synkopowania złożenia *vanden-

krikštis. War. Vankrikštas b.z.a., Vankrikštai b.z.a. Wyraz litewski jest kalką złożenia rus. 

Vodo-krešči m.pl. (Būga, RR I, 348), zob. vanduõ, krìkštas I. Zob. też Krikštaĩ, Trìkaralis. 

 vansõčius, -iaus 2 p.a. gw. ʽchoroba żołądka u koniʼ — zapoż. z pol. gw. wąsacz, -a 

ʽchoroba bydlęca, rodzaj paraliżu; choroba krów i koniʼ (SGP VI, 79). War. z asymilacją s-č 

> č-č: vančiõčius; z wymianą suf. -čius na -okas: vančiõkas. 

 vánta 1 p.a. 1. ʽpokryta liśćmi miotełka brzozowa a. jodłowa używana w łaźni parowej, 

tzw. chwostak, wienikʼ (Vanodavos beržinėm vántom ʽChłostano się brzozowymi 

chwostakamiʼ. Šlapias kaip vánta ʽMokry jak «vanta»ʼ), 2. gw. ʽmiotła do zamiataniaʼ, 3. 

stlit. ʽkropidłoʼ. War. š-mobile: švánta. War. v-mobile: ánta, wsch.-lit. ùnta. — Derywaty 

łot. uotainis a. uõtenis ʽbrzoza rosnąca na suchym gruncie, o wznoszących się w górę 

gałęziach (używanych do wyrobu mioteł)ʼ świadczą o tym, że łotewski odpowiednik nie 

brzmiał *vuõta, lecz *uõta; to ostatnie pochodzi dopiero z dysymilacyjnego zaniku v- przed 

u̯o. Praforma bałt. *u̯ant-ā-. Stoi ona w apofonii do SE *u̯ent- jak w vénteris (zob.), łot. viete 

ʽwitka, prętʼ, vietêt ʽchłostaćʼ. Por. ME IV, 423, 674, LEW 1196. — Vb. denom. vantáuti 

ʽszukać gałęzi nadających się na miotełki łaziebneʼ, vántavoti: užvántavoti ʽzdzielić, uderzyć 

(pogrzebaczem)ʼ, vantótis ʽchłostać się w łaźni miotełką brzozową; parzyć się w łaźniʼ, 

przen. ʽciężko pracowaćʼ. Szerzej jest rozpowszechniona postać vanótis (Vanójas vantą 

beržinę susirišę), powstała skutkiem zaniku pierwszego z dwóch t. 
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 vapė́ti, vapù, vapė́jau pot. 1. ʽcicho, niewyraźnie mówić, mówić pod nosem, 

mamrotaćʼ, 2. ʽmówić głupstwa, paplaćʼ, 3. ʽo wargach: poruszać sięʼ (Vien jo lūpos vapėjo, 

lyg melstųsi ʽTylko jego wargi poruszały się, jakby się modliłʼ) — durativum z suf. -ė- i SO 

vap- ⇐ vep-, zob. vèpti. War. bez apofonii: vepė́ti. — Drw. vapà ʽmowa, rozmowaʼ (Pas mus 

ant rinkos gudiška vapa ʽU nas na targu [jest] białoruska rozmowaʼ), vãpalis a. vàpalis 

ʽgaduła, paplaʼ (SD
1 <wopalis> «drwal», syn. niekakalbis), vapãlius ts., ⇒ vb. denom. 

vàpalioti ʽmówić niewyraźnie, mamrotać; gadać głupstwaʼ. — Vb. vàptelti ʽpisnąć słówko; 

nagle powiedzieć coś niechcianegoʼ pochodzi od interi. vàpt m.in. o zdradzeniu się słowem. 

 vapsà 2 p.a. 1. ʽosa, Vespaʼ (NDŽ), 2. gw. ʽgiez bydlęcy a. koński, Oestrus, Tabanusʼ. 

War. m. vãpsas 2, 4 p.a. ʽosa; giezʼ. War. metatetyczny: vaspà ʽosaʼ. Odpowiednik stpr. 

wobse EV ʽosa, Wespeʼ. Z uproszczeniem *-ps- > -s- odpowiada temu zach.-słow. vosa ʽosaʼ 

(czes., łuż., połab.). Inne jęz. słowiańskie straciły nagłosowe v-, por. cs. osa ʽσφήξʼ, ros. ukr. 

osá (acc. osú), błr. asá, pol. osa albo dokonały przestawki v, por. ros. gw. osvá, błr. asvá. 

Pbsł. *u̯apsā- powstało przez asymilację z *u̯ab-sā- < pie. *u̯obh-s-eh2-, drw. od pwk. pie. 

*u̯ebh-/*ubh- ʽtkać, snuć, pleśćʼ (LIV
2 658, znacz. etym. ʽtkaczkaʼ). Por. het. u̯epta ʽtkałʼ, 

toch. A wpantär ʽtkaćʼ, stwn. weban ʽtkaćʼ, SZ gr. ὑφαίνω ʽtkać, prząśćʼ (*ubh-n-), SO stwn. 

wab pf. ʽutkałʼ, stisl. vefja ʽzawijaćʼ (*u̯obh-). Nazwa ʽosyʼ z metatezą ps > sp: łac. vespa 

ʽosaʼ z *uospa < *u̯opsa, stwn. wefsa, wafs, stang. wœsp, ang. wasp ʽosaʼ. Zob. BSW 342, 

Specht 1944, 45n., IEW 1179, LEW 1196n., Derksen 2008, 377, Beekes 2010, 1540. — N.rz. 

Vapsà, n. bagna Vapsỹnė, Vãpsraistis. — War. z suf. -va: vapsvà 2, 4 p.a. (SD
1 «ossa»), który 

jest dziś formą literacką, robi wrażenie upodobnienia do błr. asvá (zob. wyżej). Zapoż. 

litewskie w błr. gw. vápsva (PZB 1, 281). War. z metatezą s: vaspvà. Nie można wykluczyć 

rodzimej derywacji sufiksem -va, por. brastà ⇒ brastvà; laktà ⇒ laktvà; béržas ⇒ béržva (w 

zapożyczeniu: varsà ⇒ varsvà). Cps. vapsvãlizdis ʽgniazdo os lub szerszeniʼ (por. lìzdas), 

vapsvìkulis ts. (por. kulỹs ʽwór, matnia w sieci; gniazdo szerszeniʼ). N. lasu Vapsvabalỹs 

(por. balà). 

 var-, nomina na SO var- od *ver- (łot. vert, veŗu, vēru ʽbiecʼ), por. lit. varýti caus. 

ʽpędzić, pędzaćʼ, pavarinė́ti arklį ʽpopędzać koniaʼ. Drw. ìšvara 1. ʽdroga, którą prowadzi się 

bydło na pastwisko, wygonʼ (syn. pravarà), 2. ʽmiejsce, zwykle na końcu wsi, gdzie spędza 

się bydło gromadzkieʼ, 3. c. ʽktoś wygnany z domuʼ, pãvaras 1. ʽdroga między polami do 

przeganiania bydłaʼ, 2. ʽpomocnik pastuchaʼ, pavarìkas ʽżerdź, którą naganiania się ryby do 

sieciʼ, pavarinỹkas ʽnaganiacz przy polowaniuʼ, pavarìnis a. pavarinỹs ʽpastuch idący na 

końcu stadaʼ, pravarà ʽwygonʼ, są́vara, SD <suwara> «szpąga» [ʽspojenie desek u drzwiʼ], 

«ankra» [ʽspojenie w murzeʼ], <suwara walgikłu> «strawienie pokarmu» (⇒ sąvarus, SD 

<suwarus> «strawny, łacny ku strawieniu»; ALEW 995 podaje błędną formę hasłową 

suvarùs), varà przest. ʽbródʼ, vãras ʽgwałt, przemocʼ (por. łot. vara, vare ʽwładza; siła, 

przemocʼ, stpr. warrien, warrin ʽsiła, władza, Macht, Gewaltʼ, drw. warewingin: pōstan 

warewingin rānkan Deiwas ENCH ʽpod mocną ręką Bożą, unter die gewaltige Handt Gottesʼ), 

vãrinas, -à ʽpędzącʼ: Parėj̃o žąsimìs vãrinas ʽPowrócił do domu pędząc gęsiʼ (GJL II, § 316), 

varùs ʽprzymusowy, koniecznyʼ, varù adv. ʽsiłą, pod przymusemʼ. Cps. šatravarỹs ʽten, kto 

kieruje siecią przy łowieniu pod lodemʼ (por. šatrà). — N.m. Pavãrai, Pãvarės 4x, Pavariaĩ 

(⇒ Pavarìškis), cps. Jaučiavariaĩ, Plaũšvariai. — Odpowiedni refleks słow. vor- podejrzewa 

się w wyrazach ros. provórnyj ʽzręczny, zwinny, zgrabnyʼ, provór a. provóra c. ʽczłowiek 

ruchliwy, obrotnyʼ (por. REW II, 438). 

 varánka 1 p.a. stlit., gw. ʽdrewniany lejek do przelewania płynów, zwł. piwaʼ, SD 

varunka «nalewka, leiek» (syn. piltuvas) — zapoż. ze stbłr. voronka, por. błr. varónka, -i 

ʽlejekʼ. War. varénka, veriánka i varùnka (Litwa pruska). Zob. SLA 232, LEW 1197, ĖSBM 2, 

63. W kwestii akutu por. zapoż. balánka, katénka i pastaránka. Zob. też leikà i tríkteris. 
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 vãras 4, 2 p.a. 1. ʽżerdź na płotʼ, 2. ʽlistwa poprzeczna dla wzmocnienia drzwi, stołu, 

krosien, bronyʼ. Pl. vãrai ʽżerdzie, tyczki, drągiʼ. Formacja na SO var- od pwk. ver-, por. 

veriù, vérti m.in. ʽkłuć, wtykaćʼ. Znacz. etym. nomen instrumenti ʽto, co służy do wtykania; 

to, co się gdzieś wtykaʼ (por. strus. vorŭ ʽogrodzenie, płot; miejsce ogrodzoneʼ). Paralele 

apofoniczne: bãras ⇐ berĩù; svãras ⇐ sveriù. — Inne nomina na SO var-: antvaraĩ m.pl. 

ʽpręty tworzące szkielet koszykaʼ, apývaras (zob.), atãvaras ʽgłębia w rzeceʼ (por. prãvaras), 

też ʽjama w dnie rzeki wyrobiona przez wir wodny; niezamarzające miejsce na rzece lub 

jeziorze, tzw. płoń; grzęzawiskoʼ, ⇒ atavarìnė ʽokno w bagnieʼ, atavarỹnė ʽgrząskie miejsce, 

np. w lesie; topiel wiosennaʼ, ãtvara ʽdziura, otwór; błotnista droga podczas odwilżyʼ (por. 

łot. atvars ʽotwór, dziuraʼ, atvaru ʽpółotwartyʼ), į́vara ʽotwór do nawlekania; gruba nić, którą 

się przewleka pod skórą celem uwolnienia ropy z wrzoduʼ (invaraĩ m.pl. ʽrzemienie 

przewleczone przez chomątoʼ), pavarà ʽwierzchni a. spodni sznur, który utrzymuje sieć 

rybackąʼ, SD «nawłoka w sieci» (war. m. pãvaras, por. pavérti ʽnawlec, nanizaćʼ), ʽoborka u 

łapciaʼ, pavarė ̃ ʽrząd, szeregʼ (syn. vorà), pérvara ʽpowróz, lina, na której zawieszona jest 

siećʼ, pérvaras a. perṽaras m.in. ʽdrążek w poprzek wozu; rozwora w wozie; żerdź używana 

przez rybaków; belka stropowa w stodoleʼ, prãvaras ʽotchłań na bagnieʼ (syn. prarajà; por. 

atãvaras), užùvaras ʽpłot odgradzający pola od pastwiskʼ. Cps. akìvaras ʽokno w bagnie; 

grzęzawiskoʼ (por. akìs; co do znaczenia por. wyżej atavarìnė). NB. W związku z pérvaras 

stoi prawdopodobnie zniekształcona forma alvaras b.z.a. przest. ʽrozworaʼ, znana jedynie ze 

słownika Nesselmanna (1851). Przy założeniu pierwotnego brzmienia lit. †arvaras 

porównywano to z hapaksem stpr. arwarbs EV ʽLangwyt [rozwora, Langwiede]ʼ, zob. 

Trautmann 1910, 302n., Endzelīns 1943, 144, LEW 9 (pwk. *u̯er-b-, jak w cs. vĭrba ʽἰτέα, 

Salixʼ, ros. vérba ʽwierzbaʼ). PKEŽ I, 95 odtwarza za Endzelinem *en-varb-as, gdzie *varb- 

ma być alternanten na SO do virb-, por. lit. virb̃as ʽrózga, pręt; suchy prętʼ, łot. vir̂bs2 ʽpręt, 

patyk; żerdź, rożenʼ). Mało to prawdopodobne, ponieważ dla SO *varb- nie mamy żadnych 

poświadczeń. 

 varaũnas, -à 4 p.a. gw. 1. ʽbez szczelin, szczelnyʼ (Varaunì langai ʽSzczelne oknaʼ), 2. 

ʽoszczędny, gospodarnyʼ (Ans ne skūpas, ale varaũnas, nekleida be reikalo ʽOn nie jest 

skąpy, lecz skrzętny, nie szasta [pieniędzmi] bez potrzebyʼ), 3. ʽo mieście, zamku: 

obwarowany, umocniony, ufortyfikowanyʼ (Veliuonos miestas dideliai varaunas, tarp 

vandenų stovi, lygiai kaip ir Kaunas ʽMiasto Wielona jest dobrze obwarowane, stoi między 

wodami, tak jak Kownoʼ), war. varaunùs, -ì — zapoż. z pol. warowny 1. ʽobwarowany, 

umocniony, obronnyʼ, 2. ʽzabezpieczający, ochronnyʼ, 3. ʽodpowiadający wymaganiom, 

gwarantowanyʼ, 4. ʽostrożny, rozważny, przezornyʼ (SW VII, 463n.). Por. POLŽ 661 (brak w 

LEW). Por. budowę adi. brokaũnas. — War. z substytucją pol. a ⇒ lit. o, voraũnas a. 

voraunùs, jest poświadczony tylko w znacz. ʽostrożnyʼ. Zob. też varavóti. 

 varavóti, varavóju, varavójau gw. ʽstrzec się, wystrzegać się czegoʼ, 2. ʽoszczędzać 

(pieniądze)ʼ, 3. ʽporządkować, układaćʼ, 4. ʽuszczelniaćʼ (por. varaũnas), 5. ʽpilnować 

(domu, koni)ʼ, refl. susivaravóti ʽpozapinać sięʼ (Susivaravók, neeik išsipletęs, susisagstyk! 

ʽPozapinaj się, nie chodź [taki] rozchełstany!ʼ) — zapoż. z pol. warować m.in. ʽbronić, 

chronić, zabezpieczaćʼ, warować się ʽwystrzegać sięʼ (SW VII, 462n.). Por. POLŽ 661n. 

(brak w LEW). — War. z lit. o ⇐ pol. a: voravóti, vorãvyti, vorãvinti ʽoszczędzać, chronićʼ 

(Tokią gražią juostą vorãvyk, tai ilgai turėsi). 

 varãžyti, varãžiju, varãžijau gw. ʽwróżyć, przepowiadać przyszłośćʼ (war. varãžinti) 

— zapoż. ze stbłr. vorožiti, por. błr. varažýcь, -žú, 3 sg. varóžycь. Sekwencja lit. -ara- jak w 

nãravas, karãlius i skaramãkas (zob. Būga, RR III, 758n.). Akcent lit. stosuje się do 

białoruskiej formy 3 sg. prs. (por. garãdyti, narãvytis i zalãtyti). LKŽ XVIII, 131 niesłusznie 

wymienił na pierwszym miejscu pol. wróżyć jako źródło. Zob. też varažbìtas. 
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 varcū̃gai, -ų 2 p.a. m.pl.t. przest. ʽrodzaj gry planszowej, warcabyʼ — z 

substytucyjnym suf. -ūg- (zob. GJL II, § 501) zapożyczone ze stbłr. XVI w. varcaby ⇐ pol. 

warcaby m.pl. ʽdwuosobowa gra na szachownicyʼ, przest. ʽgra polegająca na posuwaniu 

kamieni po warcabnicyʼ (SW VI, 458). War. varčiūgai CGL ʽBrettspielʼ. Wyraz polski jest 

bohemizmem, ⇐ stczes. vrhcáby m.pl. ʽgra w kościʼ, to z kolei jest kalką hybrydalną ze śrwn. 

wurfzabel, gdzie vrh° oddaje wurf° ʽrzut, rzucenieʼ, zaś °cáby – śrwn. zabel ʽdeska do gryʼ 

(⇐ śrłac. tabula). Zob. Brückner 601, Rejzek 721, Boryś 678. Por. POLŽ 662.  

 varčià 4 p.a. wsch.-lit. 1. ʽsłup, na którym obraca się skrzydło wrótʼ, 2. ʽdrewniana 

oprawa drzwi, futryna, ościeżnicaʼ, 3. ʽskrzydło drzwiʼ. Dwuznaczne: albo drw. 

postwerbalny na -a- od neoosn. varč̓ - jak w varčiaũ do vartýti m.in. ʽobracać co, obracać 

czymʼ (por. valdžià ⇐ valdžiaũ, -ýti), albo też przekształcenie abstractum *vartis, dat.sg. 

*varčiai (por. typ dėčià, delčià). Inaczej ŽD 332 i LEW 1198, gdzie przyjęto derywację suf. -

čia (*-ti̯ā-) od pie. pwk. *u̯er- ʽobracaćʼ. Takie tłumaczenie jest niewiarygodne w świetle 

obserwacji, że derywacja z użyciem neosuf. -čia z reguły obywa się bez apofonii (st. o), por. 

np. dumčià, nie †damčia. 

 vard̃as 4 p.a. 1. ʽimię nadawane osobieʼ, 2. ʽnazwa czego, tytułʼ, 3. ʽtytuł zawodowy 

jako uwierzytelnienie kwalifikacji; godność komu nadanaʼ, 4. ʽopinia o kimś, reputacjaʼ. SD
1: 

«imię, miano», SD
1 vardų duomi, vadinu, algoju «dzieię» [ʽnadaję imięʼ], SD vardus piktus 

duomi «przezywam, przezwisko sromotne daię». Odpowiednik łot. vā̦̀ rds ʽsłowo, wyraz; 

imię; mowa, przyrzeczenieʼ, pl. vā̦̀ rdi ʽzamawianie, formuła zaklęciaʼ. Znaczenie lit. ʽimięʼ 

jest sekundarne w porównaniu ze ʽsłowoʼ, a stoi to w związku z zatratą odziedziczonego 

refleksu pie. *h1n(e)h3-men- ʽimięʼ (łac. nōmen, het. lāman-, scs. imę). Lit.-łot. vard- 

kontrastuje ze SZ pie. *u̯ṛdh-, widocznym z jednej strony w stpr. ENCH wīrds/wirds ʽsłowo, 

Wortʼ, nom.pl. wirdai, acc.pl. wirdans, z drugiej strony w refleksach germańskich: goc. 

waúrd ʽsłowoʼ, stisl. orð, nwn. Wort, ang. word ts., < pgerm. *wurð-a- (por. Casaretto 2004, 

87n.). Na podstawie tych refleksów odtwarza się pie. rzeczownik z alternacją *u̯ordh-o- : 

*u̯ṛdh-o-, por. NIL 729. Inaczej Petit 2004, 125n., który wiąże różnicę apofoniczną z opozycją 

gramatyczną ʽsingularisʼ (pie. *u̯erdh-o-, łac. verbum) i ʽcollectivum typu mezostatycznegoʼ 

(pie. *u̯ṛdh-éh2, goc. waurda pl.). — Sporny pozostaje wywód łac. verbum ʽsłowo, wyrazʼ, 

ponieważ jedni postulują tu SZ, inni znów SE, *u̯erdho- (zob. NIL 729, przyp. 1, Meiser 1998, 

104). Obecnie de Vaan 664 referuje pomysł Hacksteina, że verbum itp. pochodzi ze złożenia 

pie. *u̯erh1- + *dhh1-o- o znacz. etym. ʽskładanie/złożenie oświadczenia, making a statementʼ 

(por. het. u̯erii̯e/a- ʽzawołać, wezwać, nazwaćʼ). — Drw. bevard̃is ʽbezimienny; serdeczny 

(palec)ʼ, į́vardis gram. ʽzaimekʼ (neol., por. bū̃dvardis), pavardė ̃ (war. pavardìs f.; SD 

paverdė «przezwisko»), pravardė ̃ ʽprzezwisko, przydomekʼ (por. pražasčius, pražastìs s.v. 

žàsti), vardìnės a. vardùvės f.pl. ʽimieninyʼ, vardỹnos f.pl. ʽświecka uroczystość nadania 

dziecku imieniaʼ. Cps. vardãdienis ʽimieninyʼ (kalka nwn. Namenstag m., por. dienà), 

vardãžodis gram. ʽnomen: rzeczownik lub przymiotnikʼ (por. žõdis), vienavard̃is ʽczłowiek 

noszący takie samo imię, co ktoś drugi, imiennikʼ, SD «drużba, cognominis» (syn. 

bendravardis). — Vb. denom. įvard̃yti, -iju, -ijau ʽnazywać po imieniuʼ, vard̃inti 1. ʽnadawać 

imięʼ, 2. ʽleczyć zamawianiem, zażegnywać chorobę zamawianiemʼ (⇒ vard̃ininkas 

ʽzamawiacz, znachor leczący zamawianiemʼ), vard̃yti, -iju, -ijau gw. 1. ʽnadawać imięʼ, 2. 

ʽleczyć zamawianiem; odprawiać czaryʼ, išvardýti ʽwymienić po kolei, wyliczyć wszystkichʼ, 

užvardúoti ʽzamawiać chorobęʼ (Vardininkas užvarduos ligą, ir išgis JU ʽZnachor zażegna 

chorobę i [chory] wyzdrowiejeʼ). Neoosn. vardy-: vard̃ytojas ʽznachor zamawiający choroby, 

czarownikʼ, też z prefiksami ap-, už-. — N.m. Labardžiaĩ 2x (z dysymilacji *Lab-vardžiai, I 

człon do lãbas ʽdobryʼ; por. odpowiednik historyczny rus. Lobvordi). N.jez. Bevard̃is 2x, 

dosł. ʽbez nazwyʼ (por. Bežùvis s.v. žuvìs). — NB. Użycie leksemu vard- w związku z 

praktyką zamawiania chorób, czyli ich zażegnywania przy użyciu magicznych formuł, zaklęć 
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itp., skłania do przypuszczenia, że temat vardy-, dotąd uważany za denominatywny (vard-y-), 

może być – z etymologicznego punktu widzenia – werbalny, mianowicie może 

reprezentować intensivum na -dy- typu samdýti ⇐ sémti. Intensivum takie brzmiałoby *var-

dy-ti, gdzie *var- to alternant na SO do *ver- < pie. *u̯erh1- ʽpowiedzieć, mówićʼ (por. LIV
2 

689n.). Znacz. etym. ʽwypowiadać słowa wymagane przy zamawianiu chorobyʼ vel sim. W 

konsekwencji lit. vard̃as byłoby sb. postverbale od *vardyti (jak np. sam̃das od samdýti), a 

nie wyrazem odziedziczonym typu goc. waúrd i łac. verbum. — Gdy chodzi o stpr. wird-, to 

nie można tu wykluczyć germanizmu, mianowicie przejęcia dolnoniemieckiej formy pl. 

würd-e ʽsłowa, Wörterʼ w transpozycji stpr. wird-ai (ü ⇒ i jak w zapoż. bìksvės, fìrštas i 

lìmelis), do czego później drogą analogii dotworzono formę sg. wīrds, wirds. Dokładniej o 

tym DLA 204. 

 varẽkur gw. ptk. ʽtu oto, otoʼ (war. varãkur), np. Varẽkur mano gryčia matos ʽOto 

widać moją chatęʼ. War. skrócony varẽk. War. na -kui: varẽkui, varãkui (tu można 

dopatrywać się dysymilacji na odległość: r-r > r-i̯). Etymologiczna interpretacja stanowi 

otwarte zagadnienie. Wziąwszy pod uwagę obecność synonimicznej formy aurè ʽoto, oto 

tamʼ (zob.), można zaryzykować przypuszczenie, że varẽkur pochodzi ze zmiany *vaurekur. 

To ostatnie mogło powstać w następstwie uniwerbizacji wyrażenia *va *aure + *kur. Por. và 

ptk. ʽotoʼ (Và, ką aš radau ʽOto, co znalazłemʼ), và-gi ptk. ʽotoʼ (Vàgi tasaĩ atėj̃o ʽOto ten 

przyszedłʼ), vã ʽoto tam – wskazując dalej od siebieʼ (Vã kur buvo arklio bėgta ʽTam oto 

biegł końʼ) oraz kur ̃adv. ʽgdzieʼ, và-kur ptk. ʽoto gdzieʼ. Zob. GJL III, § 840 (na temat form 

và itp.), LEW 1197, s.v. varãkui. Osobno zob. unrẽkui. 

 varganistà 2 p.a., gen.sg. varganìstos m. gw. ʽorganistaʼ — zapoż. z pol. organista, -y, 

z protetycznym v- jak vargõnai, vagurk̃las i võnaras. Odpowiednik literacki brzmi 

vargõnininkas. — War. varganìstas ⇐ błr. arhaníst, -a (TSBM, ĖSBM 1, 146; ZS 61, 86 

wskazywał raczej na błr. gw. arhanísty, -aha). 

 varg̃as 4, 2 p.a. 1. ʽtrud codziennego życia i pracy; przeciwności losuʼ, 2. ʽżycie w 

niedostatku, ubóstwie, nędzyʼ, 3. ʽwszelka troska, zmartwienie, cierpienie, nieszczęścieʼ. DP 

m.in. ʽpraca, nędza, mizeria, niewczasy, przeciwność, doległość, udręczenie, utrapienieʼ. — 

Adi. vargùs 4 p.a., varg̃us 2 p.a. ʽciężki, uciążliwy, trudnyʼ (DP varg̃us, por. Skardžius 1935, 

144). Odpowiedniki bałtyckie: łot. vā̦̀ rgs2 adi. ʽchory, nędznyʼ, sb. ʽnędzaʼ; stpr. wargs adi. 

ʽzły, boeseʼ, wargan sb. acc.sg. ʽzło, niedola, niebezpieczeństwo, Uebel, Leyd, Gefahrʼ, ⇒ 

vb. denom. *vargīt, prs. *vargija > *vargii̯ > *vargei̯, por. Sta wissa wargē mien ENCH 

ʽŻałuję tego wszystkiego. Das alles ist mir leydtʼ. — Odpowiednik słow.: psł. *vorgŭ, por. 

scs. vragŭ ʽἐχθρόςʼ, sch. vrȃg, vrȃga ʽwrógʼ (drw. vražda ʽnieprzyjaźńʼ), ros. przest. vórog, 

ukr. vóroh, stczes. vrah, pol. wróg, wroga (przest. wrogu) ʽnieprzyjacielʼ, bibl. ʽmorderca, 

zabójcaʼ. — Morfem varg- jest alternantem na st. o do verg-/virg- jak w lit. vérgas 

ʽniewolnikʼ i pavìrgti ʽstać się niewolnikiem, ulec zniewoleniu; poddać sięʼ. Zob. BSW 342, 

LEW 1198n., 1225. ALEW 1191 odtwarza pie. *u̯orgh-ó- adi. ʽverstoßen, geächtetʼ. Dalsza 

etymologizacja niepewna. Por. pie. *u̯reg-/*u̯erg- w łac. urgeō, -ēre ʽtłoczyć, pędzić, pchać, 

naciskaćʼ < *u̯orgéi̯e- < pie. *u̯ṛg-éi̯e- (IEW 1181, z uwagą, że wyrazy bsł. można również 

wiązać z innym pwk., mianowicie pie. *u̯erǵh- ʽścieśniać, krępowaćʼ, zob. o.c., 1154). 

Kroonen 574 zestawia lit. varg̃as (*u̯org-o-) ze stnord. verkr m. ʽbólʼ < pgerm. *warki- < pie. 

*u̯org-i- i sprowadza to do pwk. pie. *u̯erg- ʽcierpiećʼ. — Drw. pavargėlis DP ʽnędznik, 

nędzniczek, niebożątkoʼ, SD
1 «mizerak», SD «ubogi» (syn. grynas, neturėlis), pavargęs: SD 

pavargįs «nędzny» (syn. vargulis), pavargulis DP ʽnędznik, nieboraczekʼ, vargaĩs negalaĩs 

adv. ʽz trudemʼ (por. negalaĩ), varg̃anas ʽubogi, który zaznał biedy, biednie wyglądający; o 

dziele: wymagający wielkiego wysiłku, o pracy: żmudny; o podróży: uciążliwyʼ, varg̃eta 

ʽczłowiek biedny, ubogi, biedakʼ (co do sufiksu por. elg̃eta), varg̃inas ʽo pracy: wymagający 
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dużo wysiłku, ciężki, męczący, mozolny; biedny, nieszczęśliwyʼ, vargìngas ts., varg̃šas 

ʽbiedak, nędzarz; człowiek nieszczęśliwyʼ, vargù a. varg̃iai, vargiaĩ adv. ʽz trudem, ledwo; 

wątpliwe, kto wieʼ, vargulis SD «nędzny» (syn. pavargįs), varguõlis ʽbiedak, nędzarzʼ 

(neosufiks jak w bernuõlis ⇐ bérnas). Cps. vargdiẽnis ʽbiedak, nędzarzʼ, przest. też ʽżebrakʼ 

(por. dienà). — Vb. denom. 1. várgsėti, -ju, -jau ʽklepać biedęʼ (akut metatoniczny, por. 

várgstėti s.v. vargst-). 2. varg̃ti, vargstù, vargaũ ʽznosić biedę i udręki, męczyć się, wysilać 

się, robić co z wysiłkiem, ciężko pracować, mozolić się; trapić się, martwić się czymʼ, DP 

ʽpracowaćʼ; odpowiednik łot. vãrgt, vãrgstu, vãrgu, ʽsłabnąć, chorować, biedowaćʼ; 3. 

várginti (zob.). 

 várginti, várginu, várginau ʽmęczyć, dręczyćʼ. SD
1 varginu «dokuczam» (syn. 

nubastu), «męczę» (syn. maitinu, mūčiju), «trapię», SD «morduię kogo, pracuię iako 

chodzieniem» — causativum na -in- i z metatonią akutową od varg̃as (zob.) albo od varg̃ti 

ʽznosić biedę, udrękiʼ. Refl. varginuosi SD «morduię się, pracuię się» (syn. ilstu), 

nusivarginu SD
1 «spracuię się».  

 vargõnai, -ų 2 p.a., vargónai 1 p.a. m.pl. stlit., gw. ʽorganyʼ (Garbinkit jį būbnais, 

strūnomis ir vargonais PK 1026 ʽChwalcie go w huczne bębny, w struny i w organyʼ) — 

zapoż. ze stbłr. vorgany, vargany (SLA 233), por. błr. gw. varhány, -aŭ, ros. vargány (⇐ pol. 

organy). Zob. ZS 61, LEW 1199, Anikin 6, 76n. War. vergõnai. Osobno zob. argõnai i 

varganistà. — Drw. vargonėl̃iai m.pl. ʽorgankiʼ, vargõnininkas ʽorganistaʼ, vb. denom. 

vargonúoti ʽgrać na organachʼ. 

 vargst-, neopierwiastek wyodrębniony z formy prs. vargstù do varg̃ti (zob. varg̃as). 

Drw. 1. vargstáuti ʽcierpieć niedostatek, biedować, klepać biedę; biedzić się, kłopotać się, 

męczyć się, mozolić sięʼ (por. blė́stauti ⇐ blė́sta, pýkstauti ⇐ pỹksta), vargstauju SD
1 

«gnaruię się» [ʽskromnie żyć, poprzestawać na małymʼ, SPXVI] (syn. elgiuosi, vargiai 

peniuosi), 2. vargstuoti: vargstuoju SD
1 «haruię» [ʽo koniu: przygotowywać, zaprawiać do 

zawodówʼ, SPXVI], 3. várgstėti, -ju, -jau ʽbiedzić się, męczyć sięʼ (por. drįstė́ti ⇐ drįs̃ta; 

plū́stėti ⇐ plū́sta), 4. vargstýnoti gw. ʽżyć w biedzie, klepać biedęʼ (neosuf. -yno-?). Budowę 

wymienionych czasowników omówił Pakerys, Balt XLII:3, 2007, 390n. 

 varijavóti, varijavóju, varijavójau gw. ʽtracić zmysły; zachowywać się w sposób 

nieopanowany, dokuczliwy dla innych; o dzieciach: hałaśliwie dokazywaćʼ — zapoż. z błr. 

var̓ javácь, var̓ júju, 3 sg. var̓ júje, pol. przest. waryjować, -uję. Zob. też varijóti i varijõtas. 

 varijõtas 2 p.a., varjõtas 2 p.a. gw. ʽten, kto zachowuje się jak wariat, jest 

nieopanowany, nieodpowiedzialnyʼ (Šneka, juokiasi, laksto, mušasi – tikras varijotas ʽGada, 

śmieje się, biega, bije się – istny wariatʼ) — zapoż. z błr. var̓ ját, -a (por. ĖSBM 2, 71), por. 

ukr. gw. variját (⇐ pol. przest. waryjat). War. varijėt̃as (ZS 61; pominięte w LKŽ), furijotas 

(zob.). Por. POLŽ 662. Zob. też varijavóti i varijóti. 

 varijóti, varijóju, varijójau gw. ʽtracić zmysły, przejawiać jakieś uczucia w sposób 

nieopanowanyʼ (Kìba tù suvarijójai! LZŽ ʽChyba zwariowałeś!ʼ) — czasownik dotworzony 

do formy varijõtas (ʽwariatʼ, zob.), którą zinterpretowano jako participium prt. pass. 

*varijótas. Zob. też varijavóti. 

 variñčius, -iaus 2 p.a. bot. ʽwidłak jałowcowaty, roślina lecznicza Lycopodium 

annotinumʼ. War. sufiksalne: varañčius, varañtis. War. z wokalizmem ver-: vereñčius, 

vereñtis. Bez etymologii. Może stać w związku z czas. varýti ʽpędzić, pędzaćʼ (SE w łot. 

vert, veŗu, vēru ʽbiecʼ). Paralela: pol. pęd ʽczęść rośliny składająca się z łodygi i liściʼ ⇐ 

pędzić. Por. jeszcze vãrinas: Parėjo žąsimis vãrinas ʽPowrócił do domu pędząc gęsiʼ, 

pavarìnis ʽpastuch idący za stademʼ. Formacje z sufiksami -int-, -ant- i -ent- omawia ŽD 

374n. 
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 vãris, -io 2 p.a., varỹs 4 p.a. 1. ʽmiedź, Cuprumʼ, 2. ʽbrąz, stop miedzi z innymi 

metalamiʼ. Starsza postać nominatiwu sg. to vãrias (m.in. w SD). Odpowiednik łot. vaŗš (> 

verš, LEGR 37). Hapaks stpr. wargien EV ʽmiedź, Kupper [Kupfer]ʼ, czyt. [varjən] lub 

[varijən], prawdopodobnie z *var-(i)ja-; wykładnik <-en> wskazuje na neutrum, a to jest w 

zgodzie z odpowiednikiem nwn. Kupfer n. (por. łac. cuprum). Nie ma pewnej etymologii. 

Por. ME IV, 484 i LEW 1199n., gdzie odnotowano podobieństwo vãri(a)s do czeremiskiego 

vörģene ʽmiedźʼ. Mažiulis (PKEŽ 4, 221) przypomniał hipotezę V.V. Ivanowa (Balt XIII:1, 

1977, 234n.) o pie. *u̯ori̯o- ʽmiedźʼ, wywodzącym się od pwk. pie. *u̯erH- ʽbyć gorącym; 

grzać, gotowaćʼ (por. LIV
2 689). Anikin 6, 61 sceptycznie odniósł się do próby powiązania 

psł. *varŭ ʽwrzenie; wrzątekʼ z lit. vãris i stpr. auwerus EV ʽżużel, szlaka, Sindir 

[Metallschlacke]ʼ. Osobno zob. miẽdis. — Drw. vãriai pl.t. ʽmiedź; miedziane okucie fajkiʼ, 

varináitis ʽkociołek mniejszych rozmiarów, niekoniecznie mosiężnyʼ, vãrinas przest. 

ʽmiedzianyʼ, varinė stlit. ʽmiednicaʼ (kalka z pol. miednica; por. mednýčia), varìnė ʽpadalec, 

Anguis fragilisʼ (por. pol. miedzianka [⇐ miedziany ʽbarwy miedziʼ], błr. mednjaja zmjaja 

jako ludowe określenie węża gniewosza, Coronella austriaca; czasem jest ono przenoszone na 

padalca), vãrininkas ʽkotlarzʼ (por. varkalỹs), varìnis ʽkocioł mosiężny, naczynie miedziane; 

drobna moneta, miedziakʼ (ten wyraz ma odpowiednik w stpr. warene EV ʽkocioł mosiężny, 

Messingkesselʼ; zmiana *in > en), variõkas ʽpieniądz miedzianyʼ (por. suf. -ʼak w pol. 

miedziak ts.). Cps. skaistavaris SD «spiża» [ʽstop miedzi, cyny i cynkuʼ] (por. skaistùs), 

švìtvaris ʽbrązʼ, dosł. ʽpołyskująca miedźʼ (por. švìsti), varkalỹs (zob.), žálvaris ʽmosiądz, 

brązʼ, dosł. ʽczerwonawa miedźʼ (por. žãlas). Vb. denom. variúoti ʽpokrywać miedzią, 

miedziowaćʼ (łot. vaŗuôts ʽpokryty miedzią, miedziowanyʼ). 

 varýti, varaũ, variaũ 1. ʽzmuszać do ruchu, pędzić, pędzać (ludzi, bydło)ʼ, 2. ʽzmuszać 

do pracyʼ (varýti prie dárbo ʽpędzić do robotyʼ), 3. ʽwypędzać skąd, przepędzać z jakiegoś 

miejscaʼ, 4. ʽusuwać z organizmu (o ziołach, lekarstwie)ʼ, 5. ʽ(drewno, tratwy) spławiać 

rzekąʼ, 6. ʽo rzece: toczyć wody, płynąćʼ (Kur Nevėžis gryną vandenį savo ing Nemuną varo 

ʽGdzie Niewiaża czyste swe wody do Niemna wtaczaʼ), 7. ʽwbijać kół, klinʼ, 8. ʽo krecie: ryć 

ziemięʼ (LZŽ) — causativum z suf. -y- i SO var- od pwk. pb. *u̯er-, por. łot. vert, veŗu, vẽru 

ʽbiecʼ < pie. *u̯er- ʽbiecʼ (BSW 353, LEW 1200, LIV
2 685); lit. odpowiednik *vert̃i, *veriù, 

*veriaũ nie zachował się. Znacz. etym. ʽsprawiać, że ktoś biegnieʼ, ʽzmuszać kogo do bieguʼ. 

Paralele apofoniczne: darýti ⇐ derù; stabýti ⇐ stebiúosi. — Obok tego jest formacja z pwk. 

na SZ vir-: vìrdyti (zob.). — Cps. apvarýti ʽpędząc (bydło, konie) zmusić do obejścia, 

obiegnięcia czegoʼ, atvarýti ʽprzypędzić, przygnaćʼ, išvarau SD «wyganiam» (syn. ištremiu), 

įvarýti ʽwpędzić, zapędzić; wbić, np. gwóźdź, klinʼ (įvarýti báimės a. siaũbo ʽnapędzić 

strachuʼ), nuvarýti ʽodpędzić, zapędzić, zmęczyćʼ, parvarýti ʽprzypędzić z powrotemʼ, 

privarau SD
1 «przyganiam», suvarýti ʽspędzić, wpędzić, zapędzićʼ, suvarau kruvon SD 

«zganiam do kupy». Refl. atsivarýti ʽprzypędzić sobie (trzodę), popędzić (za zbiegiem)ʼ, 

įsivarýti ʽwpędzić sobie coś; rozochocić sięʼ, nusivarýti ʽpopędzić (swoje)ʼ, przen. ʽzmęczyć 

sięʼ, nusivarýti nuo kójų ʽupadać z nógʼ. Nomina zebrano pod hasłem var-. — Neoosn. vary-: 

išvarymas iš tėvykščios SD «wygnanie z oyczyzny», nuvãrymas ʽpędzenie, zaganianie (bydła, 

koni)ʼ, varyklà ʽdroga ma pastwisko, wygonʼ (Pro varỹklų vãro gývį LZŽ ʽPędzą bydło przez 

wygonʼ), war. varỹklė, varyklė;̃ por. n.m. Varỹklos. Tu też stpr. epwarīsnan ʽzwycięstwo, 

Siegʼ, urobione od czas. *epvarīt < *apvarīti (LAV 396). — Neoosn. varyt- (⇐ ptc. prt. pass. 

varýtas): atvarýtinis ʽbydlę przypędzone przez żonę do gospodarstwa męża; dziecko 

przyprowadzone przez żonę do domu mężaʼ (syn. atvestìnis). Z innymi sufiksami: łot. 

apvarêt ʽpokonać, überwältigenʼ; pavarinė́ti arklį ʽpopędzać koniaʼ, pérvarinėti DP 

ʽprzewabiaćʼ. — WSO *u̯ōr-, psł. *var-i-: scs. variti, varjǫ ʽwyprzedzać, uprzedzaćʼ (⇒ ros. 

predvarítь, -varjú ʽwyprzedzićʼ, przest. ʽprzestrzecʼ), czes. vařiti, -ím ʽschodzić z drogi, 

usuwać się, ustępowaćʼ, odvařit koho ʽodpędzić, odegnaćʼ. Zob. REW I, 170n., Machek 677, 
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Anikin 6, 90 (s.v. varítь III). 

 varkalỹs, -io 3 p.a. 1. ʽrzemieślnik wyrabiający przedmioty z miedzi (kotły, rondle), 

kotlarzʼ, 2. ʽrzemieślnik powlekający przedmioty metalowe cynąʼ — złożenie członów vãris, 

-io ʽmiedźʼ i -kalys, n.agt. od czas. kálti ʽkuć, kowaćʼ. Odpowiednik łot. varkalis, vaŗkalis 

ʽKupferschmiedʼ. Paralele: auksakalỹs, gìrnakalis. War. z II członem -kala: várkala a. 

varkalà ʽkotlarzʼ. — Z onomastyki por. nazw. Varkalà, Vark̃ala, Várkalis, Varkalỹs, n.m. 

Vark̃alės, Varkaliaĩ 2x (⇒ Varkalìškės, Varkalìškiai), n.rz. Varkãlis. Do tego toponimy stpr. 

Warikallen, Warkallen, Warkellen, ze zmianą va > vu: Wurcallen (AON 196). 

 varlė ̃ 4 p.a. 1. ʽżaba, Ranaʼ (war. varl̃ė 2 p.a.), 2. ʽostrygaʼ, 3. ʽmiękkie miejsce na 

spodzie kopyta końskiegoʼ, 4. gw. ʽwrzód a. guz pod językiem koniaʼ, 5. gw. ʽskaza w 

tkaninieʼ, 6. gw. ʽwęzeł na rzemieniu bataʼ. SD kurkia varlės «rzegocą żaby, skrzeczą żaby». 

War. m. varl̃as. Forma gw. varglė ̃ jest poświadczona w użyciu przenośnym jako obelga 

skierowana do wyrostka. Formalnie odpowiada ona łot. gw. varglis ʽżabaʼ (insercja g do 

grupy r-l jak w łot. ērglis, zob. s.v. erẽlis). Niejasne jest d w łot. liter. var̂de ʽżabaʼ (⇒ 

var̂dene ʽwielka, budząca wstręt żabaʼ). Podobna do litewskiej osnowa worl- ukazuje się w 

toponimach staropruskich (zob. niżej). Objaśnienie sporne. LEW 1200 był zdania, że varlė ̃

pochodzi z przekształcenia plit. formy *vardė = łot. var̂de. — Drw. varl̃inas ʽsamiec żabyʼ, 

varlýnas ʽskupisko żabʼ, varlỹnė ʽmiejsce, gdzie się trzymają żabyʼ, varlóžis ʽkijanka, larwa 

żabyʼ (suf. jak w galvóžis ts.), varlū̃zas ʽktoś o wielkiej głowieʼ, varliū̃zas ʽżabkaʼ (w zwrocie 

do dziewczynki). Zdrobnienia: varlė́nas, varliū́kštė, varliū́tė a. varliū́tis ʽżabkaʼ. Cps. 

kíetvarlė ʽropuchaʼ (por. kíetas), varlakõjė bot. ʽniezapominajka błotna, Myosotis palustrisʼ 

(por. kója), varlãromis (zob. rómyti), varlãskrodis (zob. skrósti), varliagalṽis ʽkijankaʼ (dosł. 

ʽistota o żabiej głowieʼ, por. galvà). — N.m. Varl̃iai, Varliaĩ, Varlỹnė 3x (por. stpr. Worlyne, 

Vorlien, AON 208, 234), Varluvà, Pavarlỹs, Varlakõjas, Várlaukis 2x (*Varl-laukis). N.rz. 

Varlė ̃ 2x, Varlénka, Varlã.upis, Varl̃iupis, Varl̃upis 11x, n.jez. Varl̃is, Varlỹs, Varlìnis 5x, 

Varl̃eistis (*Varl-leistis), n.jez. Varlakỹs, Varl̃ežeris.  

 varm̃as 4 p.a., vármas 3 p.a. 1. żm. ʽkomarʼ, 2. ʽgiezʼ (Varm̃as už bitę didesnis, rudas, 

puola karves ʽ«Varmas» jest większy od pszczoły, rudy, tnie krowyʼ), 3. gw. ʽwszelki owad 

tnącyʼ, 4. gw. ʽlatająca mrówkaʼ. War. vármas 3 p.a. Analiza: *var-ma-, formacja na SO od 

pwk. *ver-/*vir-, por. pie. *u̯er- ʽzginać się, kręcić sięʼ? Por. IEW 1152, LEW 1201. — N.m. 

Ùžvarmis, Varmìkė. N.rz. Varm̃ė (ob. Vermė)̃, Varmijà. Tu też nazwa ʽWarmiiʼ, prowincji w 

Prusach: Warmia, Worme-land, Erme-landt (AON 196). — Jeśli stpr. wormyan EV 

ʽczerwony, rotʼ, Warmes Wobelke GRG 91/92 «ein roter apffell» ʽczerwone jabłkoʼ ob. 

warmun GRA 100 «roth» stoi w związku z nazwą ʽrobaka, czerwiaʼ, podobnie jak np. słow. 

*čĭrv-enŭ ʽzabarwiony czerwiemʼ ⇐ *čĭrv-ĭcĭ ʽowad czerwiec, hodowany dla czerwonego 

barwnikaʼ, to można postulować analizę *u̯arm-ii̯a- ʽczerwiowyʼ (nieco inaczej PKEŽ 4, 263: 

*varmja-). War. sufiksalny urminan ʽczerwonyʼ pochodzi chyba ze zmiany gw. *u̯urmin- < 

*vurmin- < *varm-in- (por. Kuryłowicz 1987, 369). — Odpowiedniki innojęzyczne pokazują 

SZ, por. 1° strus. vermije n. coll. ʽszarańcza, robactwoʼ < *vĭrm-ije, drw. ukr. vermjányj 

ʽczerwionyʼ (por. BSW 342n.), 2° goc. waúrms m. ʽrobak; wążʼ, stisl. ormr ʽwążʼ, nwn. 

Wurm m. ʽrobakʼ < pgerm. *wur-ma- < pie. *u̯ṛ-mó- (IEW 1152; Kroonen 600: pgerm. 

*wurmi- m. < pie. *u̯ṛ-mi-), 3° łac. vermis, -is m. ʽrobak, gąsienicaʼ < *u̯ormi- < pie. *u̯ṛ-mi- 

(de Vaan 665). Tu może też gr. ῥόμος ʽkornikʼ, o ile jest dialektalnym wariantem do *ῥάμος 

< pgr. *u̯ramos (por. IEW 1152, Beekes 2010, 1291). 

 varmógalis, -io 1 p.a. gw. ʽgruba tkanina domowej robotyʼ, war. varm̃agalis — 

złożenie członów varm̃as i gãlas. Takie zdanie jak Kaldros buvo varmógalio, ašutinės 

kokios, kokių nuobrukų, kad apėsdavo kūną ʽKołdry były [robione] z «varmogalis», jakieś 

takie z włosia, z jakichś włóknistych odpadków, tak że gryzły ciałoʼ, pozwala myśleć o 
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znacz. etym. ʽtaki, co gryzie jak «varmas» czyli komarʼ (zob. varm̃as). 

 várna 1 p.a. ʽwrona, Corvus coroneʼ. Odpowiedniki bsł.: łot. vãrna (vārne), stpr. warne 

EV ʽwrona, Kro [Krähe]ʼ oraz psł. *vorna (scs. vrana, sch. vrȁna, słń. vrána, ros. voróna, 

czes. vrána, pol. wrona). Z innym tematem: lit. varñas 4 p.a. ʽkruk, Corvus coraxʼ (war. 

várnas 3 p.a.), stpr. warnis EV ʽkruk, Rabeʼ, psł. *vornŭ, por. rcs. vranŭ ʽkrukʼ, sch. słń. 

vrȃn, ros. vóron, czes. przest. vran ts. Wymienione wyrazy przedstawiają substantywizację 

przymiotników pbsł. *u̯ārna- ʽczarnyʼ, f. *u̯ārnā- ʽczarnaʼ. Por. BSW 343, LEW 1201). 

Vaillant I, 301 i Nussbaum 1986, 8 tłumaczą akut várna formacją vṛddhi, użytą dla 

scharakteryzowania derywatu feminini, podobnie jak to jest w wypadku kárvė. Zob. też 

Derksen 2008, 528. — Przym. *u̯ārna- utrzymał się w użyciu słowiańskim, por. scs. vranŭ, -

a ʽczarnyʼ, słń. vrȃn, f. vrána, sch. vrȃn, ros. voronój, czes. vraný, pol. przest. wrony ts., 

m.in. o maści końskiej (por. lit. varnas SD «koń wrony»). Pbsł. *u̯ārna- ʽczarnyʼ może być 

refleksem pie. *u̯orH-nó- ʽczarny od opalenia, spaleniaʼ (transponat), tj. adi. verbale z suf. *-

no- i SO *u̯orH- od pwk. *u̯erH- ʽbyć gorącymʼ, por. het. urāni ʽpali sięʼ, scs. vĭritŭ ʽwrze, 

gotuje sięʼ, inf. vĭrěti (LIV
2 689). Znacz. etym. ʽspalony, opalonyʼ ⇒ ʽczarny od spaleniaʼ ⇒ 

ʽczarnyʼ. Por. REW I, 228n., Snoj 833, Boryś 710. Zob. vìrti, võras. — Drw. varnė́nas 1. 

ʽszpak, Sturnus vulgarisʼ, 2. ʽkos, Turdus merulaʼ, 3. ʽkawka, Coloeus monedulaʼ (por. sufiks 

w paukštė́nas), varñinas a. várninas ʽsamiec wronyʼ, varniùkas ʽpisklę wronyʼ, varnýkštis, 

varnýtis, várnūtis/várnuitis ts. Cps. júodvarnis ʽkrukʼ (por. júodas), varnalė́ša (zob.), 

varnalizdis ʽgniazdo wronieʼ (por. lìzdas), žìlvarna ʽsiwa wronaʼ (por. žìlas). Por. stpr. 

warnaycopo EV ʽptak dzierzba a. srokosz, Warkringel [der Würger, Lanius]ʼ < *varni̯a-kap-, 

znacz. etym. n.agt. ʽtaki, co zadziobuje wronyʼ, por. lit. kapóti (PKEŽ 4, 224n., Larsson 2010, 

80n.). — Nazw. Várna, Varñas, Varñis, Varnẽlis i Varnẽlė. N.rz. Varñas, Varñė (por. stpr. 

Warne), Varnénka, Várnupė, n.jez. Varnỹs, Varnýnas i Varnãkis, Várnakampis. N.m. Varñė, 

Várnos, Várnaičiai 3x, Varnẽliai 2x (⇒ Varnẽliškiai 2x), Varnė́nai 3x, Várniškės 9x, 

Várniškiai 8x, Pãvarnis, cps. Varñabūdė (por. Senãbūdis), Varñagiriai 2x, Varnakaliaĩ, 

Varnakė,̃ Varnãkiai, Varñakampis, Várnalaukis, Varnaraĩstis, Varñasalis, Varñašilis, 

Varñupis 2x. — Stpr. n.w. Warne, n.m. Warne, Warnnaw, Warnelin, Warnye, Warniken, 

Warnikaym (*Warnik-kaym), por. AON 197, 234. 

 varnalė́ša 1 p.a. bot. ʽłopian, łopuch, Arctium, Arctium lappaʼ. SD
1 «łopian», SD 

«łopian, rzep wielki, łopuch, bażyna». War. varnalė́šas, varnalė́šis (SD galva varnalėšio, 

dagilio «kolka, głowka koląca na oście, na łopianie»). Są też warianty z -lėž- w II członie: 

varnalė́ža, varnalė́žas, varnalė́žis (i varnãreža). I człon jak várna ʽwronaʼ, ale II człon 

pozostaje zagadką (por. lė́šos). LEW 1201 przytoczył dla I członu porównanie z łot. vãrlapas 

bot. ʽpodbiał pospolity, Tussilago farfaraʼ < *vārn-lapas (w ME IV, 506 nie było wzmianki o 

lit. varnalė́ša). Zob. też lapū̃kas. — N.m. Varnalė́šai.  

 várpa 1 p.a. 1. ʽkłosʼ (išleidžiu varpų SD «kłosy wypuszczam»), 2. przen. ʽczłonek 

męski, penisʼ702, 3. gw. ʽząb żelazny u sochy, narógʼ, 4. gw. ʽszpic świdraʼ — dwuznaczne: 

albo sb. postverbale od varpýti ʽkłuć, dziurawićʼ (zob.; tak LEW 1202), albo apofoniczne 

n.instr. na SO varp- ⇐ verp-, por. verp̃tis ʽwwiercać sięʼ. Odpowiednik łot. vãrpa ʽkłos; bijak 

w cepach; bicz spleciony ze skóry; gotowany ogon świńskiʼ. Paralele: várža : verž̃ti; sagà : 

sègti; lakà : lėk̃ti. Znacz. etym. ʽnarzędzie do wiercenia; świder, wiertłoʼ. Znacz. ʽkłosʼ jest 

przenośne, podobnie jak w wypadku psł. *kolsŭ, znacz. etym. ʽkolecʼ (drw. od *kolti ʽkłućʼ), 

potem ʽościsty kłos niektórych roślin, zbóżʼ, por. Boryś 238, s.v. kłos. Porównanie z łac. 

verpa f. ʽczłonek męskiʼ (Catullus) pozostaje niepewne pod względem formalnym: praforma 

*u̯erp-ā- albo *u̯ṛp-ā- (zob. WH II, 761; brak verpa w słowniku de Vaana 2008). Akut lit. 

 
702 Por. drw. łot. vãrpiņa ʽpenisʼ oraz gr. τρυπάω 1. ʽwiercić, przewiercaćʼ, 2. ʽfutuereʼ. 
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várpa jest pewnie wtórny, ale nie otrzymał jeszcze objaśnienia. — Drw. varpingas SD 

«kłosowaty, kłosisty», varpinis SD «kłosiany», varpuotas SD «kłosowaty» (syn. varpingas), 

várputis bot. ʽperz, Triticum repensʼ, ⇒ varputýnas ʽziemia porośnięta perzemʼ, vb. denom. 

įvarputė́ti ʽzarosnąć perzemʼ. Cps. varparinktė (zob. riñkti), žemynvarp̃iui adv. żm. ʽkłosami 

w dółʼ, scil. kłaść strzechę (por. žemỹn, syn. žemỹnražiui s.v. rãžas). — Nazw. Varpùlis (por. 

stpr. n.os. Warpune i n.m. Warpunen, AON 197). N.m. Varpùčiai, Varpučiaĩ, Várputėnai. 

N.rz. Varp̃ė, Várpė, Varputỹs a. Várputis. 

 varp̃as 4 p.a. ʽdzwonʼ, bažnýčios varp̃as ʽdzwon kościelnyʼ (mùšti į varp̃ą ʽbić w 

dzwonʼ) — prawdopodobnie sb. postverbale od *varpyti ʽwprawiać w drganieʼ, co było 

kauzatywem na SO do virp-, por. virpė́ti ʽdrgać, drżećʼ. Znacz. etym. ʽprzedmiot, który 

wprawia się w drganieʼ. Por. LEW 1202. — Drw. varpaĩ m.pl. ʽpodzwonne, dzwonienie po 

umarłymʼ (užpirk̃ti varpùs), varpẽlis ʽdzwonek, dzwoneczekʼ, varp̃inė ʽdzwonnicaʼ (⇒ 

varp̃ininkas ʽdzwonnikʼ), varp̃inyčia ʽdzwonnicaʼ (m.in. SD) – kalka słowotwórcza z pol. 

dzwonnica (Borowska 363). — Vb. denom. varpáuti ʽdzwonićʼ, varp̃inti a. varpìnti ts. 

(varpinu SD «dzwonię»). — N.m. Varp̃iai, Varp̃ininkai, Pavarpiaĩ 2x. 

 varpýti, varpaũ, varpiaũ 1. ʽkłuć, dziurawićʼ, 2. ʽkopać, przekopywać ziemięʼ, 3. 

ʽwtykać tyczkiʼ, 4. ʽza pomocą wetkniętego kija oznaczać miejsce, gdzie zasiano zbożeʼ, 5. 

ʽdłubać (w nosie, w zębach)ʼ — iteratyw z suf. -y- i SO varp- ⇐ verp, por. išverp̃ti m.in. 

ʽwydrążyć, wywiercićʼ. SD varpau terpu dantų «dłubię w zębach», pavarpau SD 

«dziurawię», privarpau virpčiais apvynius SD «obtykam zioła, chmiel»; išvarpýti 

ʽpodziurawić, powydrążać, powydłubywać, powygryzać – o robactwieʼ. — Neoosn. varpy-: 

varpýtas ʽpodziurawiony, z dziuramiʼ, SD «dziurkowaty». — Z innym sufiksem: varpstýti 

ʽkopiąc spulchniać ziemię; kłuć, wtykać tyczkiʼ, apvarpstýti ʽotykać, zatykać, oplatać koły 

płotu witkamiʼ. Neoosn. varpst-: varp̃stė (zob.). — Postverbalia: varp̃as (zob.), várpa (zob.). 

Cps. kirm̃varpa ʽkornik, Ipidae; mól mącznyʼ, znacz. etym. ʽrobak (kirmìs), który się 

wwierca, który drąży drzewoʼ; war. kirṽarpa, kìrvarpas – przez dysymilacyjny zanik m przed 

v; kinìvarpa (zob.). 

 varp̃stė 2 p.a. 1. ʽdrewniany przyrząd do ręcznego przędzenia, wrzecionoʼ (por. łot. 

vārpsta), 2. ʽmlon w żarnachʼ (por. łot. vārpsta), 3. gw. ʽoś kołaʼ, 4. gw. ʽtyka, pałka, kij; 

mątewkaʼ — sb. postverbale na -ė od neoosn. varpst-, por. varpstýti m.in. ʽwtykać tyczkiʼ 

(por. varpýti ʽkłuć, dziurawićʼ). Z innym tematem: varp̃stis ʽkądziel, pęk lnu, konopi a. 

wełny przygotowany do przędzeniaʼ, SD «kądziel; przęślica; wrzeciono». Paralele 

słowotwórcze: dañgstė a. dañgstis ⇐ dangstýti; klõstė ⇐ klóstyti. — War. s-mobile: łot. 

svārpsta a. svārpste m.in. ʽwrzeciono; mlon w żarnachʼ, svãrpsts ʽświderʼ (svārpstis, też f. 

svãrpsta) ⇐ svārpstīt ʽwiercić, świdrowaćʼ. — N.rz. Varp̃stė, Varpstė,̃ n. bagna Varp̃stis. 

 varsà 4 p.a. stlit., gw. 1. ʽkosmyk, pasemko włosów, sierści, futraʼ, SD varsa «kosm, 

kosmek wełny» (syn. sruoga), 2. ʽbarwa, kolorʼ — zapoż. z błr. gw. vórsa ʽszczecina; sierśćʼ 

(PZB 1, 328). Por. błr. vórs, -u ʽwłos, kosmykʼ, ros. vors m., vórsa f. ʽwłoski, meszek na 

powierzchni tkaniny, tzw. kutnerʼ (zapoż. orientalne, por. REW I, 230). Zob. też SLA 233, 

LEW 1202. — Drw. varsvà ʽkolor, barwaʼ (por. vapsvà ob. vapsà; úoksva ob. úoksa). Vb. 

denom. vars̃inti ʽfarbowaćʼ, varsóti ʽkosmacić wierzch/powierzchnię tkaninyʼ, ⇒ varsótas 1. 

ʽkosmaty, włochatyʼ, 2. ʽbarwny, różnokolorowyʼ.  

 varsnà 2, 4 p.a. 1. SD «ciąg w oraniu» (syn. varstas), 2. przest. ʽdawna miara długości, 

licząca ok. 100 mʼ (Varsnõs ilgumo pasėjom linų ʽZasialiśmy len na długość varsnaʼ), 3. 

hist. ʽwiorsta, rosyjska miara długości, licząca 1,067 kmʼ, 4. gw. ʽwąski pas ziemiʼ, 5. gw. 

ʽbruzda, skibaʼ, 6. przen. ʽparagraf w pisaniuʼ (varsna rašto SD «paragraf») — dewerbalna 

formacja z suf. -nā- i SO vars- ⇐ vers-/virs-, por. virs̃ti ʽprzewracać sięʼ. War. z insercją k: 
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varksnà LZŽ. Z innymi sufiksami: vars̃mas przest. ʽstaja, dawna miara odległościʼ, też 

ʽmiara długości gruntuʼ, vars̃tas I, II (zob.). Apofonii podlega tu neopwk. virs- 

wyabstrahowany z formy virs̃ti (inf.) lub virs̃ta (prs.). Znacz. etym. n.act. ʽprzewracanie 

ziemi, zwł. odkładanie skiby ziemi za pomocą lemiesza pługaʼ. Paralele: brãstas a. brastà ⇐ 

brìs(ti); narsà ⇐ nirs̃(ti); smársas ⇐ smìrs(ti); gars̃mas ⇐ girs̃(ti); skaũsmas ⇐ skaũs(ti). 

Inaczej ŽD 220, który wychodzi od osnowy vert- jak w vers̃ti i postuluje drw. apofoniczny 

*vart-snā- (za nim LEW 1202n.), jakkolwiek materiał świadczy o tym, że sufigowanie -snā- 

(-smā-) nie jest sprzężone z apofonią (SO). Ambrazas 1993, § 148 pomija varsnà. — N.m. 

Varsnẽliai, Pusvarsnėl̃iai. 

 vars̃tas I 2 p.a. 1. ʽwiorsta ornaʼ, 2. SD «ciąg w oraniu», 3. SD «staie, miara» (syn. 

varsna) — dewerbalna formacja z suf. -ta- od SO vars- ⇐ vers-/virs- (zob. wyżej syn. 

varsnà). Do tego litewskiego brzmienia dostosowano transpozycję wyrazu rosyjskiego 

verstá, -ý ʽdawna miara długości, wynosząca 1,067 kmʼ, stąd z jednej strony víersta (zob.), z 

drugiej strony vers̃tas i vars̃tas ʽwiorsta rosyjskaʼ. Por. stbłr. versta ʽwiorstaʼ, błr. vjarstá, -ý, 

gen.pl. vërst. Zob. też LEW 1203. — NB. Polską formę wiorsta ʽdawna rosyjska miara 

długościʼ zlitewszczono na viõrstas lub viòrstas. Do tego war. jórstva, jùrstva (KRŽ) i 

liórstva (por. zakończenie w brastvà, brąstvà, ląstvà). 

 vars̃tas II 2 p.a. żm. ʽzboża jareʼ, np. Visą vars̃tą pasėjau: avižas, miežius, žirnius 

ʽWszystkie zboża jare posiałem: owies, jęczmień, grochʼ (por. łot. gw. vārsts 

ʽSommergetreideʼ) — dewerbalna formacja na -tas od neopwk. vars- ⇐ vers-, zob. vers̃ti, 

virs̃ti. Por. LEW 1203, ME III, 510. — Drw. varstíena a. varstíenos pl. ʽzboża jareʼ, cps. 

vars̃tvokis ʽczas zbioru zbóż jarychʼ (por. vókti). Vb. denom. nuvarstúoti ʽsprzątnąć zboże 

jareʼ. 

 vars̃tas III 2 p.a. gw. ʽzajęcie, zatrudnienieʼ (nedoras vars̃tas ʽniegodziwe zajęcieʼ). 

Dwuznaczne: 1° formacja na -tas od neopwk. vars- na SO od vers-, por. vers̃tis ʽtrudnić się 

czymśʼ (zob. vers̃ti), 2° sb. postverbale na -a- od neoosn. varst- ⇐ iter. *varstytis ʽtrudnić się 

czymśʼ. Z inną budową: vers̃las (zob.). — Tu też gw. varstaĩ m.pl. ʽszczyt prac polowychʼ, 

por. Per varstus nėr kada i galva paskasyt ʽW wirze pracy nie ma nawet kiedy podrapać się 

w głowęʼ. 

 várstyti, várstau, vársčiau (war. varstýti) 1. ʽnadziewać na co, przeszywać; nizać 

(korale), nanizywać na sznurʼ (łot. vãrstît), 2. ʽsznurować butyʼ, 3. ʽszyć grubym ściegiemʼ, 

4. ʽodmykać i zamykać drzwiʼ, 5. ʽprzebierać palcami (paciorki różańca)ʼ, 6. przen. ʽo bólu: 

przenikać ciało, serce; o zimnie, mrozie: doskwieraćʼ — frequentativum z suf. -sty- i SO var- 

⇐ ver-, por. veriù, vérti ʽkłuć, przeszywaćʼ. Paralele apofoniczne: nárstyti ⇐ nérti; tvárstyti 

⇐ tvérti; válstyti ⇐ vélti. Cps. išvárstyti 1. ʽrozebrać nizankę, naszyjnikʼ, 2. ʽczęstym 

otwieraniem drzwi wypuścić ciepło z pokojuʼ, įvárstyti ʽnawlec wiele niciʼ, suvárstyti 

ʽnawlec, nanizaćʼ (por. suvérti ts.), ʽzasznurować butʼ. Refl. várstytis ʽnanizywać sobieʼ, 

nusivárstyti ʽpozwlekać sobie (paciorki z nitki)ʼ. — Neoosn. varsty-: várstydinti ʽkazać 

zamknąć drzwiʼ, išvarstýti ʽwywrócić, powywracaćʼ, užvarstýti ʽzaoraćʼ (várstytiniai bãtai 

m.pl. ʽbuty sznurowaneʼ). Por. łot. gw. vārstît, -u, -ĩju ʽhin und her wälzenʼ (ME III, 510). — 

Neoosn. varst-: várstė a. várstis f. ʽnaszyjnik, sznur perełʼ, vars̃tis ʽsznurek do nizaniaʼ, 

apvárstis ʽsznurek mocujący łapeć do nogiʼ (por. łot. pavārkšķi, pavāršķi m.pl. ʽrzemyki, 

sznurki przy łapciachʼ). — Neoosn. varsč̓ - (⇐ vársčiau): vársčioti ʽotwierać/obracać drzwiʼ. 

— N.rz. Várstis, Várstupis. 

 varstõtas 2 p.a. stlit., gw. 1. ʽpomieszczenie wraz z narzędziami do wykonywania prac 

rzemieślniczychʼ (SD
1 «warstat»; brak w SD), 2. ʽwarsztat tkacki, krosnoʼ, 3. ʽwszelka 

pracowniaʼ, 4. ʽpodstawa kołowrotkaʼ — z uwagi na miejsce akcentu jest to zapożyczenie z 
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błr. varstát, -a, stbłr. varstatъ, vorstatъ (⇐ stpol. warstat). Por. ĖSBM 2, 65. Inaczej SLA 233, 

LEW 1203 i POLŽ 663: zapoż. ze stpol. — Literacka forma błr. varštát, -a ʽwarsztat stolarski 

lub ślusarskiʼ oddaje pol. warsztat, -u). Łot. varstats 1. ʽnarzędzie rzemieślnikaʼ, 2. ʽwarsztat 

stolarskiʼ ma według ME IV, 480 pochodzić ze stpol. warstat; bardziej jest jednak 

prawdopodobne zapożyczenie z jęz. litewskiego. — Lit. gw. várkštotas 1 p.a. ʽwarsztat; koło 

garncarskieʼ jest pożyczką z nwn. Werkstatt f. (GL 146). War. varkštõtas 2 p.a. został pod 

względem akcentowym upodobniony do slawizmu varstõtas. 

 varškė ̃3 p.a., acc.sg. várškę 1. ʽtwaróg, produkt otrzymywany z kwaśnego, ogrzanego 

mlekaʼ, 2. ʽser ze słodkiego mlekaʼ — formacja z neoapofonicznym SP/SO varšk- od viršk, 

por. vìrkšti m.in. ʽścinać się, zsiadać się – o mlekuʼ. Znacz. etym. ʽzsiadłe mlekoʼ. — 

Izolowany refleks SE veršk-: wsch.-lit. verškė ̃3, 4 p.a. ʽtwarógʼ. — Drw. varškėt̃is ʽbułka a. 

ciasto z twarogiem, sernikʼ, varš̃kinas ʽo mleku: ścięte, zsiadłeʼ. Cps. svíestvarškė ʽtwaróg z 

masłemʼ (por. svíestas), varškė́sunktė ʽworeczek do odsączania, wyciskania seraʼ (por. 

suñkti). Vb. denom. varškė́ti ʽo mleku: ścinać się na twarógʼ, privarškė́ti ʽ(o jamie ustnej 

oseska) pokryć się pleśniawkami, białoszarymi nalotami, tzw. šerpėsʼ, por. Privarškė́jusi 

burna kūdikio, t.y. pilna svembių (JU).  

 varškùs, -ì 4, 3 p.a. gw. ʽo jedzeniu: strawny, lekkostrawnyʼ — przymiotnik na -u- od 

zanikłego abstr. *varška ʽtrawienie, strawnośćʼ, dalej do vìrškinti ʽo żołądku: trawić, 

przetrawiaćʼ (stąd virškùs ʽstrawnyʼ). Nie widać refleksu na SE †veršk-. — Drw. 

nevarškùmas ʽniestrawnośćʼ. 

 vart, nomina postverbalia od iter. vartýti (zob.); wyjątkowo nomina prymarne na SO 

vart- ⇐ vert- (por. verčiù, vers̃ti ʽobalać, przewracaćʼ): apývarta ʽobrót, obiegʼ (paléisti į 

apývartą ʽpuścić w obiegʼ), atóvarta ʽrola dwa razy odwróconaʼ, ãtvarta a. ãtvartas ʽdrugie 

oranie odłogu a. pola po koniczynieʼ, ãtvartos f.pl. ts., też ʽklapy, wyłogi u marynarkiʼ (war. 

atvartaĩ), ìšvarta ʽto, co wywrócono, rozwalono; drzewo wywrócone z korzeniem, wykrotʼ, 

ižvartas SD «wywrot, wywrocenie» (por. pol. gw. wywrot ʽdrzewo wywróconeʼ ⇐ wywrócić 

się), núovarta ʽstrome zbocze, osuwisko; lawinaʼ (⇒ panúovarta ʽgłębia przy samym brzegu 

jeziora a. rzeki; pochyłość, stromizna na drodzeʼ), núovartos, żm. nū́vartos ʽmnóstwo, wielka 

ilośćʼ, pravartùs (zob.), príevarta (zob.), są́varta (zob.), ùžvarta ʽstos, kupa, sterta, usypiskoʼ, 

varčià (zob.), vart̃ai (zob.), vartaĩ (zob.), vartẽklis ʽodkładnica pługaʼ. — Cps. síelvarta 

(zob.), sniẽgvartos f.pl. ʽdrzewa przewrócone pod ciężarem śnieguʼ (por. sniẽgas), šū́dvarčiai 

m.pl. wulg. ʽwóz do wożenia gnojuʼ (por. šū́das), vė́travarta ʽwiatr przewracajcy drzewaʼ 

(por. vė́tra). — N.jez. Vartišỹs, n.rz. Vartulỹs, Lókvartis. — W słowiańskim por. scs. vratŭ 

ʽτράχηλοςʼ, sch. vrȃt ʽszyjaʼ, ros. vórot, vórota ʽkołnierzʼ, słń. zvrȃt ʽobrócenie pługa na 

końcu bruzdyʼ (BSW 354), pol. nawrót, obrót, powrót. 

 vart̃ai, -ų 2 p.a. m.pl. 1. ʽwrota, wielkie drzwi (np. w stodole, w ogrodzeniu)ʼ, 2. 

ʽbramka na boisku piłkarskimʼ, w gwarach: 3. ʽdrzwiʼ (Vart̃ai į stubą ʽDrzwi do izbyʼ), 4. 

ʽbrama weselnaʼ, 5. ʽwłaz w uluʼ. Odpowiedniki bsł.: łot. vā̦̀ rti m.pl. ʽwrota; furtka w 

ogrodzeniu; stojak służący do suszenia koniczynyʼ, stpr. warto EV ʽdrzwi domu, Thoere 

[Haustüre]ʼ, wartin acc.sg. ʽdrzwiʼ; psł. *vorta n.pl. ʽwrotaʼ, por. scs. vrata n.pl. ʽπύληʼ, sch. 

vráta, ros. voróta, ukr. voróta, błr. varóty, pol. wrota, głuż. wrota, dłuż. rota. Odpowiedniki 

ie.: stang. weorð ʽogrodzenie wokół domu, podwórkoʼ, alb. vathë ʽpodwórze; zagroda, płot, 

owczy chlewʼ, toch. B wärto, warto ʽsad, zagajnikʼ (por. IEW 1162). Formację pbsł. *u̯art-a-

/*u̯art-ā- można ująć dwojako. Po pierwsze może to być sb. postverbale na *-a/ā- od 

iteratywu typu lit. vartýti ʽobracaćʼ, refl. vartýtis ʽobracać sięʼ (por. scs. vratiti ʽwrócićʼ). 

Znacz. etym. ʽto, co się obraca wokół słupa, na którym wisiʼ (o skrzydłach wrót). Por. varčià 

ʽsłup, na którym obraca się skrzydło wrótʼ (*u̯art-i̯ā). Po drugie może to być drw. 

apofoniczny, mianowicie adi. vb. z suf. *-to- i SO var- ⇐ ver- (zob. vérti), które z czasem 
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uległo substantywizacji. Znacz. etym. ʽto, co jest zamykane i otwieraneʼ, por. àtveriu 

ʽotwierać i zamykać (drzwi)ʼ. Zob. IEW 1160, BSW 353, LEW 1204, REW I, 229n., Boryś 710 

(znacz. etym. ʽto, czym się coś zamykaʼ). — Drw. vartẽliai m.pl. ʽfurtka, bramkaʼ, vartýkštis 

ʽwałek, na którym obracają się wrota, biegunʼ (war. vartýkšlis), vart̃inykas ʽodźwiernyʼ, SD
1 

«odźwierny» (syn. advernykas), SD «odźwierny» (syn. durinykas), vart̃ininkas ʽfurtianʼ i 

ʽbramkarz na boisku piłkarskimʼ. Tu też neol. į́vartis ʽgol, wbicie piłki do bramki 

przeciwnikaʼ: įmùšti į́vartį ʽwbić golaʼ. Osobno zob. varčià. — N.m. Vartaĩ 2x, Vartẽliai 2x, 

Lapvarčiaĩ (por. lãpė). 

 vartaĩ, -ų̃ (p.a. niewiadomy) m.pl. stlit. ʽosocznicyʼ [ʽoskarżyciele, fałszywi 

oskarżycieleʼ, SPXVI]. Hapaks z ʽPostylliʼ Daukszy, por. Taip prakeikti yra visi 

nepakajingieji, heretikai, patvarytojai, vartaĩ, ruzgiai, pasiumdytojai, kurie pakajų, vienybę, 

ir sandorą trauko DP 53421 ʽTak przeklęci są wszyscy niespokojni, heretycy, potwarcy, 

ossocznicy, szemracze, podszczuwacze, ktorzy pokoj, jedność i zgodę targająʼ. Co do 

akcentuacji zob. Skardžius 1935, 35. — Sg. *vart̃as ʽ(fałszywy) oskarżyciel, potwarca, 

osocznikʼ jest prawdopodobnie formą deprefigowaną z *išvartas, to z kolei pochodzi – jako 

sb. postverbale – od išvartýti ʽprzekręcić, przeinaczyć (słowa, fakty)ʼ, tj. ʽprzedstawić coś 

niezgodnie z prawdąʼ, por. Aš sakau teisybę, aš žodžių nevartaũ ʽMówię prawdę, nic nie 

przekręcamʼ. Z formalnego punktu widzenia por. ižvartas SD «wywrot, wywrocenie»703. 

Podobna deprefiksacja w spìros ⇐ *iš-spiros.  

 vart̃as przest. ʽleśniczy, zarządca obszaru leśnegoʼ (Kitąsyk, kas saugodavo girią, 

vadydavosi vart̃as ʽKiedyś ten, co pilnował lasu, nazywał się vartasʼ) — zapoż. z prus.-lit. 

wart (GL 146, LEW 1204, Čepienė 136), por. nwn. Waldwart m. 

 vartýti, vartaũ, varčiaũ 1. ʽobracać, przewracać, obalać, wywracaćʼ, 2. ʽwydobywać z 

ziemi karcze, kamienie; wygrzebywać kartofle (o dzikach)ʼ, 3. ʽprzewracać (siano, chorego 

na łóżku)ʼ, 4. ʽszukać czego przewracając kartki książki, wertowaćʼ, 5. ʽprzeinaczać, 

przekręcać (słowa, fakty)ʼ. Refl. vartýtis ʽżyćʼ (dosł. ʽobracać sięʼ). SD vartau «obracam co» 

(syn. suku, verčiu), «szperam», vartau knygos[e] «wartuię w księgach», ižvartau 

«roztrząsam» (syn. ižkratau). Formacja z suf. -y- i SO vart- ⇐ vert-/virt- w dwojakiej 

funkcji: 1° iterativum do tr. verčiù ʽobracam, obalamʼ (por. varžýti ⇐ veržiù; žargýti ⇐ 

žergiù), 2° causativum z jednej strony do intr. virstù ʽprzewracam sięʼ (paralele: darýti ⇐ 

dẽra; aižýti ⇐ ỹžta; áušyti ⇐ áušta), z drugiej strony do intr. vértėti ʽprzewracać się; wyginać 

się (o ostrzu)ʼ, išvértėti a. suvértėti ʽpokłaść się w nieładzie (o zbożu, lnie)ʼ. Odpowiedniki 

bsł.: łot. vā̦̀ rtît ʽobracaćʼ, z innym sufiksem: stpr. wartint ʽkehrenʼ (por. różnicę między lit. 

marìnti i słow. moriti lub lit. jaukìnti i słow. učiti, GJL II, § 685); psł. *vortiti, *vortjǫ, por. 

scs. vratiti, vraštǫ ʽwrócićʼ, ros. vorotítь, voročú ʽzawrócić; zwrócić, oddaćʼ, pol. obrócić, 

obrócę (przewrócić, zawrócić) ob. wrócić, wrócę. Formy bsł. odpowiadają wed. vartáyati 

ʽwprawia w obrót, kręci, obracaʼ, goc. frawardjan ʽzepsuć, zniszczyćʼ, stwn. farwerten ts., < 

pie. *u̯ort-éi̯e-. Zob. LIV
2 691, BSW 354, LEW 1204, REW I, 230, Kroonen 574. Nomina 

zebrano s.v. vart-. — Neoosn. varč̓ - (⇐ varčiaũ): várčioti a. varčióti iter. ʽprzewracać, 

obalaćʼ, por. lándžioti ⇐ landžiaũ; mė́čioti ⇐ mė́čiau (brak w ŽD i LEW); pavarčiui CGL adv. 

ʽjeden po drugimʼ. Strukturę lit. várč̓ -oti można przyrównać do ros. voróč-atь ʽobracać, 

przewracaćʼ, co odnowiło starsze iter. voročú (vorotítь). — Neoosn. varty-: vartyklà a. 

vartỹklė ʽwybój, dziura na drodzeʼ, vartýkštis (zob. vart̃ai), vartýtojas 1. ʽkto przewraca 

sianoʼ, 2. SD «badacz» (syn. kratytojas, dasižinotojas), vartytùvas a. vartýtuvas ʽprzyrząd do 

przewracaniaʼ. Tu też n.rz. Vartýčia? — Z innymi sufiksami: várstyti (zob.), vartalióti a. 

 
703 W LKŽ XVIII, 320 Daukszowe vartaĩ ʽosocznicyʼ umieszczono s.v. 2 vart̃as (nwn. Wart): 1. «miško sargas, 

eigulys», 2. «kurstytojas, maištininkas, klastūnas», mianowicie pod drugim z tych znaczeń, co jest 

nieporozumieniem.  
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vártalioti, vart̃alioti ʽprzewracać na ziemię, obalać (drzewa), przewracać siano), wywracać; 

toczyć kamień; gnieść, ugniataćʼ, war. vartailióti (por. gỹvailioti < gỹvalioti) – albo z neosuf. 

-alio- od vart-, albo też denominativum na -io- od *vartalas lub od wykrz. vartalái (o 

przewracaniu się). Neoosn. vartalioj-: išvartaliójimai m.pl. DP ʽwykrętyʼ. 

 vartóti, vartóju, vartójau 1. ʽużywać, stosowaćʼ (DP ʽzażywaćʼ: begale sava grožybe 

vartoť 5963 ʽnieskończonej swej piękności zażywaćʼ; SD «pożywam; używam iakiej rzeczy; 

zażywam czego»), 2. ʽzażywać lekiʼ, 3. ʽrozporządzać czymśʼ, 4. ʽpielęgnować choregoʼ 

(dosł. ʽprzewracać goʼ), 5. stlit. ʽrozważać, rozsądzać, rozbierać (sprawy)ʼ, 6. stlit. 

ʽhandlowaćʼ. Cps. išvartóti ʽużyć na swoje potrzeby; roztrwonić; zbyć komu co; wydać za 

mąż; przewrócić sianoʼ, stlit. ʽrozważyć w myśliʼ, suvartóti ʽzużyć, zużytkować, 

wykorzystać; wydać (pieniądze), roztrwonić (majątek)ʼ. Formacja denominatywna z suf. -o- 

od osnowy rzeczownikowej vart-, por. apývarta, sąvartaĩ s.v. vart-. Znacz. etym. ʽobracać 

czym, obracać coʼ ⇒ ʽużywać czegoʼ. Paralele: kartóti ʽpowtarzaćʼ ⇐ kart̃as; vagóti ʽrobić 

bruzdyʼ ⇐ vagà; negandóti ʽkłopotać sięʼ ⇐ negandà, negandaĩ. Inaczej LEW 1205: vartóti 

ma należeć do iter. vartýti. — Neoosn. varto-: vartósena ʽużycie, używanie, sposób użyciaʼ. 

— Neoosn. vartoj-: vartójimas ʽużycie, używanie; spożycie, konsumpcjaʼ. 

 varuñkas 2 p.a. przest. ʽwarunek, to, od czego coś jest uzależnioneʼ — zapoż. ze stbłr. 

varunokъ, por. błr. varúnak, -nka ⇐ pol. warunek, -nku (⇐ nwn. Wahrung f., zob. Brückner 

601). 

 varùs, -ì 4 p.a. 1. ʽtaki, który daje się szybko ugotować (np. o grochu, kartoflach)ʼ, 2. 

ʽnadający się do gotowania, warzeniaʼ, SD «warzysty, coctilis», 3. SD «wrzący, coquibilis»ʼ, 

4. ʽo naczyniu: takie, w którym szybko doprowadza się wodę do wrzeniaʼ — przymiotnik na 

-u- od abstr. *vara ʽwrzenieʼ (typ narsùs ⇐ narsà; našùs ⇐ našà). To *vara przedstawia – 

wraz ze súovaros f.pl. ʽszumowiny na powierzchni gotującego się wywaru z mięsaʼ – 

neoapofoniczny derywat na SP/SO var- od SZ vir-, por. vìrti ʽgotować się, wrzećʼ. 

Odpowiedni drw. na SP/SE to verė́nas ʽwywarʼ. LEW 1205 zestawia varùs wprost ze słow. 

varŭ ʽgotująca się woda; wrzątek; źródłoʼ, jakkolwiek między tymi formami zachodzi 

różnica stopnia apofonicznego (WSO pbsł. *u̯ār-a-). 

 várvalis, -io 1 p.a., varṽalis 1 p.a. gw. 1. ʽciekły tłuszcz rybi, tranʼ, 2. ʽolejʼ (KRŽ) — 

zapoż. ze stbłr. vorvolь m. ʽtłuszcz rybiʼ, zob. HSBM 4, 186, Urbutis 2009, 461n. Tymczasem 

LEW 1205 przyjmował pożyczkę z ros. *vorvolь, z kolei POLŽ 664 z pol. gw. warwol. War. 

várvelis, varṽelis polega na przystosowaniu pożyczki do lit. wyrazów na -elis. Z innym 

sufiksem: błr. liter. vórvanь, -i f. ʽrybi tłuszczʼ (TSBM).  

 varvė́ti, varṽa (war. varṽi), varvė́jo 1. ʽkapać, spadać, ściekać kroplami, ciec ciurkiemʼ, 

2. ʽlać się (o łzach)ʼ, 3. ʽsączyć sięʼ, 4. ʽrobić się wilgotnym, mokrymʼ, 5. ʽbyć 

przemoczonym, zlanym deszczemʼ, 6. ʽlśnić, błyszczećʼ, nuvarvė́ti ʽskapać, ściec, stopić się 

(o śniegu, o wosku)ʼ, užvarvė́ti ʽnakapaćʼ. SD: varva kas «ocieka co», varva «pluszczy 

krew», varvųs «warzysty; wrzący», kraujas varvųs «krew ciekąca z ciała, abo 

wypuszczona». Próba powiązania osnowy var-v- ze sti. vār(i) n. ʽwodaʼ z jednej strony i z lit. 

jū́ra ʽmorzeʼ z drugiej strony (LEW 198, 1205) jest trudna do przyjęcia, głównie z powodów 

historyczno-fonetycznych. I to skłania do szukania etymologii wewnętrznej. Jęz. litewski ma 

w znaczeniu ʽkapać, spadać kroplamiʼ ponad tuzin czasowników pochodzenia 

onomatopeicznego, np. caksė́ti, dakščióti, lašė́ti, takšė́ti i zapsė́ti. Może więc i var-v- jest 

osnową onomatopeiczną, mianowicie wywodzącą się od powtórzonego wykrz. *var-var (o 

kapaniu). Paralele: virvė́ti ⇐ vir-̃vir,̃ vervénti ⇐ ver-ver, vyvė́ti ⇐ vý-vý. — Z innymi 

sufiksami: varṽinti ʽlać kroplami; toczyć łzy; zakraplać oczyʼ, nuvarṽinti ʽstopić (śnieg), 

odsączyć (ser, grzyby po opłukaniu)ʼ, refl. nusivarṽinti wulg. ʽwyszczać sięʼ. — 
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Postverbalia: núovarvos (zob.), varvà ʽkapanie, sączenie sięʼ, varṽalas ʽściekający płyn, 

smarki, sopel loduʼ, przen. ʽsmarkaczʼ, varvãlius ʽsmarkaczʼ (n.m. Varvãliai), varṽas 

ʽkroplaʼ, varvẽklis ʽsopel zwisający z dachuʼ (n.rz. Varvẽklis a. Vervẽklis), varṽos f.pl. ʽto co 

nakapało, wysączyło sięʼ, varvùklis ʽsopel, stalaktytʼ, varvùlis ʽsmark u nosaʼ. Cps. 

išvarvė́takis (zob.), varvakys SD «oczu płynących człowiek» [ʽmający łzawiące a. ropiejące 

oczyʼ] – z elizji w *varva-akys (por. akìs), varvanõsis ʽzasmarkane dziecko, smarkaczʼ (por. 

nósis). — Neoosn. varvėj-: varvėjimas SD «ociekłość» [ʽspuchnięcie, obrzmienie, obrzękʼ, 

SPXVI], varvėjimas akių SD «oczu płynienie» [ʽchorobliwe łzawienieʼ, SPXVI]. 

 varž-, dewerbalne nomina na SO varž- ⇐ verž-, por. veržiù, verž̃ti ʽściskać, zaciskaćʼ, 

iter. varžýti ʽkrępowaćʼ (LEW 1205): ãpvarža ʽpewna część składowa krosienʼ, ìšvarža 1. ʽto, 

co wyrwano komu z rąk, odebrano przemocą; zdobycz, łupʼ (⇐ išverž̃ti ʽwyrwać przemocąʼ), 

2. ʽprzepuklina, herniaʼ, įṽarža ʽpręga na skórze od wciśnięciaʼ, nepravaržamas SD 

«niestrawny» (syn. nesuvirinamas), príešvarža c. ʽwspółzawodnik, rywal, konkurentʼ, várža 

I ʽżerdź przyciskająca słomę na dachu; pawąz i powróz, przy pomocy którego mocowuje się 

go na wozie z sianem a. drewnemʼ, várža II 1. ʽprzyrząd rybacki spleciony z wikliny, 

przypominający więcierz, stawiany pod prąd wodyʼ, war. varžà (por. łot. gw. varza ts.), war. 

veržà ZTŽ, 2. ʽprzyrząd do łowienia rakówʼ, 3. ʽskrzynka z otworami do przechowywania 

żywych ryb w wodzie, tzw. sadzʼ (w tym znaczeniu zapożyczone do błr. gw. varža, stąd do 

ros. gw. varža i pol. gw. warża, por. Laučjute 28, ĖSBM 2, 60), 4. ʽjaz na rzeceʼ, 5. ʽsidła na 

zające, tchórzeʼ, n.m. Váržos; varžlùs ʽgiętki, sprężystyʼ, varž̃tas ʽśruba; więzyʼ. Cps. 

varž̃lankis ʽklamra, obręczʼ (por. lañkas). — W słowiańskim por. osnowę *vorz- (⇐ *verzǫ) 

1° w sch. pȍvrāz ʽpowróz, uchwytʼ, stczes. povraz ʽsznur, lina, powrózʼ (czes. provaz 

ʽpowrózʼ), pol. powróz ʽgruby sznurʼ (⇒ powrósło ʽpowróz skręcony ze słomyʼ, zam. 

†powrzosło), 2° w pol. obroża, stpol. obróż ʽopaska zakładana psu na szyjęʼ (*obvorz-i̯a ⇐ 

*ob-verzti ʽobwiązać naokołoʼ), 3° w ukr. voróza ʽsznur, powrózʼ. Zob. BSW 355, REW II, 

299, Boryś 475, s.v. powróz, powrósło. 

 varžýti, varžaũ, varžiaũ 1. ʽkrępować, uciskać kogo, przeszkadzać komu, ograniczać 

możliwościʼ, 2. ʽsprzedawać na licytacjiʼ — iteratyw z suf. -y- i SO varž- ⇐ verž, por. verž̃ti 

ʽściskać, zaciskaćʼ (LEW 1206). Paralele: taršýti ⇐ teršiù; vartýti ⇐ verčiù. Refl. varžýtis 1. 

ʽubiegać się o co, współzawodniczyć, spierać się, walczyćʼ, 2. ʽkrępować się, wstydzić sięʼ, 

3. ʽwykrzywiać się – o nogach stołuʼ. Cps. išvaržýti ʽ(o mrozie) zniszczyć zasiewʼ, 

pasivaržýti ʽprzeciągnąć się (po śnie)ʼ, pavaržyti DP ʽnaprawowaćʼ, pravaržýti ʽtrawić 

pokarm, strawić – o żołądkuʼ (nepravaržau valgyklos SD «nie trawię»), suvaržýti ʽścisnąć, 

zacisnąć, skrępować, ograniczyćʼ. Postverbalia zebrano s.v. varž-. — Z innym sufiksem: łot. 

var̂zât, -ãju ʽsplatać na krzyż, plątać; szyć nieudolnie, byle jak, łataćʼ (war. varžât, -ãju). — 

Neoosn. varžy-: nepravaržymas SD «niestrawność», nepravaržytas SD «niestrawiony», 

varžýbos f.pl. ʽzawodyʼ, varžýtynės a. varžýtinės f.pl. ʽwspółzawodnictwo, przetarg, 

licytacjaʼ.  

 vãsara 1 p.a., vasarà 3 p.a. ʽlatoʼ (DP ʽlato, wiek, wzrostʼ). War. vãsera, żm. vasẽris. 

Można założyć praformę *u̯eser- + -ā-, rozumianą jako drw. tematyczny od formy zanikłego 

loc.sg. *u̯es-er-ø ʽna wiosnę, wiosnąʼ. Rekonstrukcję osnowy vasar- podano s.v. pavãsaris. 

Por. wed. vasar-hā́- ʽuderzający o świcieʼ (z suf. lokatywnym -er-, o czym pisał Nussbaum 

1986, 236). Obok tego aw. waŋri ʽwiosnąʼ, śrpers. wahār, pers. bahār ʽwiosnaʼ. Następnie 

praforma *u̯esera przekształciła się w *vesara i dalej w vasara przez asymilację 

samogłoskową tego rodzaju, co w wyrazach vãkaras, vãbalas. Zob. też LEW 1206. — Drw. 

póvasaris ʽkoniec lataʼ, vasãris ʽmiesiąc lutyʼ, dawniej też ʽmiesiąc styczeńʼ (war. vasẽris), 

vãsariškas ʽletniʼ, SD «letni, latu służący», vasarìniai javaĩ m.pl. ʽzboże jareʼ, vasarñas, -à 

ʽo wodzie: ciepławy, letniʼ (syn. druñgnas), vasarójus (zob.), vasaróp adv. ʽku latu, bliżej 
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lataʼ, vasarùčiai m.pl. ʽzboże jare (pszenica a. żyto)ʼ. — Cps. vasarã.augis ʽlarorośl, pęd 

jednorocznyʼ, vasaraugis SD «latorośl, gałązka młoda», vasaraugis, įsodinimas kelman kito 

medžio SD «larorośl, do ßczepienia w pniak» (war. vasarã.ūgis, vãsarūgis, vasarū́gis, 

vãsarūgė), vasaraguolis kareivių lub vasaragultas kareivių SD «leża żołnierska letnia» (por. 

guõlis, gulė́ti), vasarapjū́tis a. -pjū́tė ʽżęcie zboża jaregoʼ (por. pjū-C), vasarãšiaudžiai m.pl. 

ʽsłoma ze zboża jaregoʼ (por. šiáudas), vasarašiltis SD «letnie ciepło» (por. šilt̃as, syn. 

mažašiltis), vasaródrung(n)is a. vasárdrung(n)is ʽciepławy, letni – o wodzieʼ, por. druñgnas 

ts. (nieregularna kontrakcja: gw. vasódrungis), vasaróšiltis ʽciepławy, letniʼ (por. šilt̃as), 

vasármetis ʽletnia poraʼ (por. mẽtas), vasárnamis ʽdom letniskowyʼ (por. namaĩ), vasárvidis 

a. vasaróvidis ʽśrodek lataʼ, vidùvasaris ts. (por. vidùs). — Vb. denom. vasarauju SD
1 

«latuię, aestiuo», vãsaroti 1. ʽprzygrzewać (o słońcu pod koniec zimy)ʼ, 2. ʽschnąć podczas 

lataʼ, 3. ʽspędzać latoʼ. 

 vasarójus, -aus 1 p.a., vãsarojus 1 p.a. ʽzboże jare, siane na wiosnęʼ, też pl.t. vasarójai, 

vãsarojai ts. Starszy jest tu temat na -a-: vasarojas SD
1 «jarzyna, legumen» [ʽrośliny 

uprawiane w ogrodzie, warzywaʼ, SPXVI], urobiony suf. -ojas od sb. vãsara ʽlatoʼ (wcześniej 

ʽwiosnaʼ, zob. s.v.). Odpowiednik łot. vasarājs ʽzboże jareʼ. Paralele słowotwórcze: šilójas 

⇐ šìlas; rytójas ⇐ rýtas. Paralele semazjologiczne: Witczak 2003, 131 n. — Drw. 

vasarojíena ʽpole a. rżysko po zbożu jarymʼ, vasarojìnis ʽjary – o zbożuʼ. 

 vasnóti, vasnóju, vasnójau 1. ʽo ptakach: machać, łopotać skrzydłamiʼ, 2. ʽmachać 

ręką, nogąʼ, 3. ʽo wietrze: poruszać czym, powiewaćʼ, 4. ʽtrzepać, wytrząsaćʼ, 5. ʽo 

płomieniu: ukazywać się i niknąć, pełgaćʼ, 6. ʽo pogodzie: być zmienną, wahać sięʼ — 

czasownik na -no- od interi. vàs vàs o łopocie skrzydeł, trzepotaniu, machaniu rękami, 

rzucaniu ziarna na wiatr, por. Vàs vàs vàs – i nuskrido ʽV. v. v. i poleciałʼ. Vas vas vas – 

kruopus vasnójau niekotė[je] ʽV. v. v. przewiewałem krupy w niecceʼ. Podobnie objaśniają 

się bliskoznaczne czasowniki plasnóti i plazdė́ti. — Z innymi sufiksami: vasénti ʽmachać 

skrzydłamiʼ, vasúoti ʽmachać skrzydłami; łopotać na wietrze; iśćʼ, atvasúoti ʽprzyjśćʼ, 

nuvasúoti ʽzwietrzećʼ. 

 vą̃šas 4, 2 p.a. 1. ʽhak wbity w ścianę dla zawieszenia czegośʼ (war. ą̃šas, ąšà), 2. gw. 

ʽhak do zawieszenia kotła nad ogniemʼ, 3. gw. ʽżerdź z hakiem na wiadro przy żurawiu 

studziennymʼ, 4. gw. ʽnarzędzie do skrobania skór, tzw. mizdrownikʼ (syn. káišena, kobinỹs, 

skrostùvas). War. v-mobile: ą̃šas ʽmizdrownikʼ: Kailiadirbis ąšu ąšuoja kailius, kad būtų 

minkšti (por. vánta/ánta, võkas/õkas). War. o nagłosie l-: lą̃šas ʽłukowato wygięty pręt 

służący jako uchwyt, pałąk, kabłąk; żerdź z hakiem na wiadro; hak do zawieszania wiadra na 

żerdziʼ (por. atlašà ob. atvašà; lam̃zdis ob. vam̃zdis); w kwestii oboczności v/l zob. GJL I, § 

461. Bez zdecydowanej etymologii. Jeśli przyjmiemy, że war. ą̃šas jest tu pierwotny, to 

otworzy się możliwość porównania z gr. ὄγκος m. ʽzakrzywienie, hakʼ i łac. uncus, -ī ʽhak, 

klamraʼ < pie. *h2onkos (pwk. *h2enk- ʽgiąć, zginaćʼ, por. sti. añcati ʽzginaʼ). To jednak 

wymaga hipotezy, że bałtycki kontynuuje war. pierwiastka z palatalną *ḱ w wygłosie: pie. 

*h2enḱ- ⇒ *h2onḱos > pb. *anšas > lit. gw. ą̃šas. Zob. też LEW 1207, ALEW 1200. — Drw. 

vąšėk̃as a. ląšėk̃as ʽhaczykʼ (Skardžius, RR 4, 451), vąšẽlis ʽpręt zrobiony z drewna, kości a. 

drutu, służący do dziania skarpet, rękawic itp.ʼ (war. vąšiùkas). Cps. vą̃škaras a. vą̃škara 

ʽhak na drucie, łańcuchu, służący do zawieszenia kotła nad paleniskiem; kabłąk wiadraʼ, por. 

kárti I (⇒ vąškarnósis ʽmający nos jak v., tj. haczykowatyʼ). Vb. denom. vąšúoti a. ąšúoti 1. 

ʽskrobać skórę za pomocą mizdrownikaʼ (syn. vokúoti), 2. ʽbosakiem wyciągać na brzeg 

spławiane drzewoʼ, też ʽzachłannie jeśćʼ. — Zapoż. litewskie w błr. gw. vašavácь, -šúju 

ʽwyciągać na brzeg spławiane drzewo; nosić ciężary; pracować długo i ciężko; ryć ziemię (o 

świniach); kołysać dzieckoʼ (PZB 1, 291), ʽrozrywać na kawałki, rozdrapywaćʼ. Zob. 

Rozwadowski 1961, 109, Urbutis, Balt V:1, 1969, 52 = Urbutis 2009, 360, Laučjute 43. Pol. 
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gw. waszować ʽdrzewa spławiane z wody na brzeg wyciągaćʼ (SW VII, 472, za Słownikiem 

wileńskim) jest raczej białorutenizmem. — Wspomniane wyżej błr. vašavácь powróciło do 

gwary wsch.-litewskiej pod formą vašavóti, -ju, -jau LZŽ ʽnosić ciężary, taszczyćʼ (brak w 

LKŽ). 

 vãškas I 4, 2 p.a. ʽwoskʼ. SD: vaškas nekoštas «woszczyny» [ʽwosk jeszcze nie 

przetopiony, ale oczyszczony z mioduʼ], išbaltintas vaškas, drobė «bielony wosk, płotno». 

War. vaškùs 4 p.a. Odpowiednik łot. vasks, zwykle pl. vaski. Ogólnie przyjmuje się praformę 

ie. w postaci *u̯okso- < *u̯og-so-, drw. od pwk. *u̯eg- ʽtkać, łączyćʼ (LIV
2 662). Por. IEW 

1180, gdzie wymieniono przede wszystkim kontynuanty pragerm. *wahsa- n.: stisl. vax, 

stang. weax, stwn. śrwn. wahs (podobnie EWD 1528, Kroonen 566). Refleks słowiański, scs. 

voskŭ ʽκηρόςʼ, wymaga założenia metatezy pie. *u̯okso- w *u̯osko-. Litewską kontynuacją 

pie. grupy *ks jest pojedynczy fonem š, por. vešė́ti ʽbujnie rosnąćʼ < pie. *h2u̯eks- (gr. hom. 

ἀέξομαι, goc. wahsjan). Z tego wynika, że pie. *u̯okso- w regularnym rozwoju musiałoby 

wydać lit. †vašas (por. zapożyczenie bałtyckie w fiń. vaha ʽwoskʼ, Stang 1966, 23, Petit 

2010, 196). W tym stanie rzeczy są dla vãškas dwa alternatywne tłumaczenia: 1° 

zapożyczenie ze strus. voskŭ (por. ros. vosk, vóska), ze zmianą sk > šk na gruncie litewskim, 

2° przekształcenie odziedziczonego refleksu *vašas (*u̯okso-) pod wpływem formy strus. 

voskŭ; polegało ono na wprowadzeniu segmentu k w pozycji po š. Inaczej BSW 343 (pbsł. 

*u̯aṣka-, bez komentarza na temat stosunku grup spółgłoskowych lit. šk : słow. sk); podobnie 

REW I, 231, LEW 1207. Derksen 2008, 529, Derksen 2015, 492 wysunął nową, ale trudną do 

uzasadnienia rekonstrukcję: pbsł. *wośko- < pie. *u̯oḱs-ko-m (ze znakiem zapytania). Boryś 

708 bezkrytycznie akceptuje zrównanie psł. *voskŭ = lit. vãškas. ALEW 1201 wywodzi bsł. 

refleksy z pie. *u̯óḱko- lub *u̯áḱko-. Zob. też Villanueva Svensson, Balt XLIV:1, 2009, 15. 

— Vb. denom. vãškinti: vaškinu SD «woskuię, woszczę» (⇒ vaškinimas «woskowanie»), 

vaškóti a. vaškúoti ʽwoskować, powlekać, nacierać, napuszczać woskiem, impregnowaćʼ (⇒ 

vãškuotė 1. ʽcerata; woskowany papierʼ, 2. bot. ʽpowłocznica dębowa, Peniophoraʼ, grzyb o 

woskowatej powierzchni).  

 vãškas II 4 p.a. stlit. ʽjednostka wagiʼ, SD: vaškas «funt» [ʽjednostka wagi 

odpowiadająca przeważnie 12 uncjom (funt aptekarski) lub 16 uncjom (funt kupiecki)ʼ, 

SPXVI], vaško metų turįs «funtowy», pusė vaško «łot» [ʽjednostka wagi stanowiąca 1/32 

funta, około 12,8 gʼ, SPXVI], «waga, połunciey», pusiavaškis «łotowy» [ʽważący jeden łotʼ, 

SPXVI] — zapoż. z pol. przest. ważka (zdrob. od pol. waga ʽjednostka, według której ważą; 

odważnik, ołów, kamieńʼ). Por. SLA 233, LEW 1207. 

 vãšolė 1 p.a. gw. ʽmiednica do mycia sięʼ (Nusimazgok kojas į vašolę ʽUmyj sobie nogi 

w miednicyʼ, Klaĩpėda) — ze zmiany *vaš.šolė (degeminacja), to zapożyczone z nwn. 

Wasch-schale f. (brak w GL). 

 vãštaka 1 p.a. 1. ʽptak łyska zwyczajna, Fulica atraʼ, 2. ʽptak przepiórka, Coturnix 

communisʼ, war. m. vãštakas (m.in. BRB). Niejasne. Porównanie z plúošt-aka ⇐ plúoštas 

(por. ŽD 125) uprawnia do analizy vašt-aka, ale *vaš-t- jako drw. dewerbalny jest 

problematyczne. LEW 1207n. identyfikował vãštaka ze swn. wahtala ʽprzepiórkaʼ (por. nwn. 

Wachtel f.), zaś ALEW 1201 dodał transponat pie. *u̯oḱto- lub *u̯aḱto-. — N.rz. Vaštãkė (⇒ 

n.rz. Vaštãkius), por. Vanagas 368. 

 vãtmanas 1 p.a. ʽbrystol, gruby karton wysokiej jakości, karton rysunkowyʼ — zapoż. 

z ros. vátman, -a. Wyraz rosyjski pochodzi ze skrótu wyrażenia vátmanskaja bumága ʽpapier 

rysunkowy Whatmanaʼ, to z kolei jest przekładem z fr. le papier Whatman (whatman) ⇐ 

ang. Whatmanʼs paper (od nazwiska brytyjskiego wynalazcy i fabrykanta z XVIII w. Jamesa 

Whatmana). Nieco inaczej REW I, 173, Anikin 6, 119n. 
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 vãtulas I 3 p.a., võtulas 3 p.a. 1. ʽcoś zwiniętego w kształt kłębka, zwój; pierógʼ, 2. 

stlit. ʽpasztet, potrawa z mielonego mięsa, które się zapiekaʼ (m.in. SD «pasztet», ⇒ 

vatulinykas «pasztetnik»), 3. gw. ʽźdźbło, które przyczepiło się do ubrania i dyndaʼ. 

Niejasne. LEW 1208 uważa za deverbativum od vãtuloti, -ju, -jau 1. ʽzwijać w kłębekʼ, 2. 

ʽdługo żuć, przeżuwać (o bezzębnym)ʼ, 3. ʽgnieść, miąć (nowo uszyte ubranie)ʼ. Obok tego 

jest vãtulti 1. ʽzwijać w kłębekʼ, 2. ʽgnieść, ugniataćʼ, 3. ʽprzeżuwać, ciamkać (o 

bezzębnym)ʼ, 4. įsivãtulo ʽwcisnął się, np. do izby wypełnionej ludźmiʼ (por. ŽD 551). 

Następnie LEW wymienia łot. vataļât ʽdużo mówić; gadać głupstwa, bajdurzyć; mówić 

niewyraźnieʼ, vatelêt ʽmówić szybko i niewyraźnieʼ, vatarêt ʽmówić niewyraźnieʼ, ⇐ vataļa 

c. ʽgaduła, pleciugaʼ, vatelis, vateris ts. Związki pwk. vat- pozostają niejasne. 

 vãtulas II 3 p.a. gw. ʽzawieszona na długiej żerdzi siatka do łowienia ryb w rowach i 

małych rzeczkachʼ. Niejasne. LEW 1208 uważa (za Brücknerem 1877, 151) za zapożyczenie 

z ros. gw. vótola ʽgruba tkanina lniana na worki; wierzchnie ubranie z grubego samodziałuʼ. 

 vaurà 4 p.a., váura 1 p.a. 1. ʽkaptur przyszyty do wierzchniego okryciaʼ, 2. ʽzawój na 

głowie, turbanʼ, 3. ʽ zwinięte w kok włosyʼ. Bez etymologii, por. LEW 1208. — Vb. denom. 

vaũrinti 1. ʽzawijać turban, zwijać włosyʼ, 2. ʽskładać, pakowaćʼ, 3. ʽzwracać na co uwagę, 

baczyćʼ. 

 vaurióti, vaurióju, vauriójau, też vauróti 1. ʽo psie: z rzadka szczekać, poszczekiwaćʼ, 

2. ʽmówić głupstwa, pleść bzduryʼ, refl. vauriótis ʽkłócić sięʼ; vaũrinti ʽodezwać się po 

grubiańsku, ze złościąʼ, užvaũrinti ʽodburknąćʼ — verba denominativa od vau-r-, nomen na -

r- utworzonego od interi. vaũ (vaũ-vaũ, vavaũ) – o szczekaniu lub skomleniu psa. Inaczej 

LEW 1209, który zestawiał vaur- z łot. aur- (v-mobile?) jak w czas. aũrêt, aũruôt a. aũŗât 

ʽdąć w róg myśliwski; polować z nagonką, z klekotkami; wyć, ryczećʼ ⇐ aũre ʽSturm, 

Geheul; Jagd-, Kuhhornʼ. 

 vauvė́ti, vauvù, vauvė́jau gw. ʽpopłakiwać, pochlipywaćʼ (Eina vauvė́dama piemenė, 

bandą praganiusi) — od osnowy vau-v- z powtórzonego wykrz. vaũ-vaũ o szczekaniu lub 

skomleniu psa (war. vavaũ). Por. niaunė́ti ⇐ niau-niau; vyvė́ti ⇐ vý-vý. 

 vazaũnė 2 p.a. gw. 1. ʽpomieszczenie na wozy, sanie, jak też uprzęże i narzędzia 

gospodarskieʼ (syn. rãtinė), 2. ʽczęść stodoły przeznaczona do składania siana na zimęʼ (syn. 

daržinė)̃ — zapoż. ze stbłr. vozovnja ʽpomieszczenie na wozyʼ, por. błr. vazóŭnja, -i, pol. 

wozownia. Stąd też łot. gw. vazaune ʽszopa na wózʼ. War. vazaunià 2 p.a. ʽwozowniaʼ. 

Podobna transpozycja w ledaũnė ob. ledaunià ⇐ pol. lodownia; valaunià ⇐ pol. wołownia. 

Zob. też LEW 1209. — Ze zmienionym nagłosem: lazaũnė ʽwozowniaʼ (por. lą̃šas ob. vą̃šas 

oraz lam̃zdis ob. vam̃zdis, GJL I, § 461). 

 vazbà 4 p.a. gw. 1. ʽwożenie ładunków wozem zaprzężonym w konie, przewóz 

wozemʼ (Vazbõs nėra – pinigų neuždirbam ʽNie ma wożenia, nie ma zarobkuʼ), 2. ʽzajęcie 

woźnicyʼ, 3. ʽładunekʼ, 4. ʽopłata, należność za przewózʼ — zapoż. z błr. gw. *vazьbá, por. 

pol. przest. woźba (POLŽ 180: wprost z pol.). — War. ze zmianą (z)m > (z)b: vazmà (por. 

slūžmà ob. slūžbà); važbà i važmà, gdzie važ- zamiast vaz- polega na wyrównaniu do czas. 

važióti, važinė́ti, važiúoti. Osobno zob. vaizbà. War. vazmà jest używany również w 

znaczeniach przenośnych: ʽgromada (uczniów), chmara (much)ʼ. Vb. denom. vazmúoti 

ʽwozić za opłatąʼ, skõlą nuvazmúoti ʽodpracować dług wożeniem ładunkówʼ, nusivazmúoti 

ʽzarabiać sobie wozactwemʼ.  

 vazóti, vazóju, vazójau wsch.-lit. ʽwlec, włóczyćʼ — zapoż. z łot. vazât (Skardžius, RR 

4, 339, LEW 1209), nuvazóti a. suvazóti ʽznosić, zedrzeć ubranieʼ. Częściej używane jest refl. 

vazótis ʽwłóczyć się, chodzić bez zajęcia, wałęsać się, obijać sięʼ. — Sb. vazmà 4 p.a. 

ʽwłóczęgaʼ ⇐ łot. vazma ʽwłóczęga, obibok, leńʼ. NB. LKŽ XVIII, 399 niesłusznie zostało to 
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włączone do lemmatu vazmà ʽzajęcie woźnicy, wozactwoʼ (jest to fonetyczny war. do 

vazbà). 

 vãžas 4 p.a. 1. stlit. ʽwóz, rydwan faraonaʼ (CHB), 2. gw. ʽsanieʼ, 3. gw. ʽwoźnicaʼ — 

dewerbalna formacja z suf. -a- i SO važ- ⇐ vež-, por. vèžti ʽwieźćʼ. Znacz. etym. n.act. 

ʽwożenie, przewózʼ. Stąd przez konkretyzację wywodzą się n.instr. ʽwózʼ i n.agt. 

ʽwoźnicaʼ704. Por. LEW 1209, ALEW 1203. Lit. vãžas ma nawiązania z jednej strony w scs. 

vozŭ ʽwózʼ (pbsł. *u̯až-a-), z drugiej strony w gr. ὄχος m. ʽwózʼ (*u̯okhos), sti. vāhá- m. 

ʽzwierzę pociągoweʼ, aw. vāza- ts. (*u̯aźha-, ā na mocy prawa Brugmanna), < pie. *u̯oǵh-o-. 

— Z innym sufiksem: stwn. wagan ʽwóz, Wagenʼ, ang. wain ts. (pie. *u̯oǵh-no-), stir. fén 

ʽpewien typ wozuʼ, walij. gwain ts. (pie. *u̯eǵh-no-). — Inne nomina z važ-: važẽlis ʽsanki 

jednokonne (ozdobne, wyjezdne)ʼ, vãžės f.pl. ʽsanieʼ, vãžiai a. vãžios ts., važìmas ʽładunek na 

wozieʼ, važỹnė a. važỹnės f.pl. ʽjazda wozem jako zajęcie, furmaństwoʼ, vãžis ʽjednokonne, 

lekkie sanie; sanki do przewożenia brony; taczkiʼ, SD «sanie» (syn. ragutės), stlit. ʽlekki wózʼ 

(CHB), važỹs ts., važùs ʽdobrze ciągnący – o koniuʼ (Vãžūs arkliai, nereikia nė botago ʽKonie 

dobrze ciągną, nawet bata nie trzebaʼ), pavažà ʽpłoza sańʼ, rõgių pãvažos ʽpłozy sańʼ, 

pérvaža ʽprzejazd przez bród, rówʽ, próvaža ʽkoleinaʼ, važmà ʽpodwoda; prom; ładunek do 

przewiezienia; opłata za przewóz; zajęcie woźnicyʼ, važtà (zob.). Osobno zob. važiúoti. 

 važióti, važióju, važiójau ʽwozić, przewozić co wozem; wozić dzieckoʼ, apvažióti 

ʽwozić chorego po szpitalach; deportować, zsyłać ludzi w odległe stronyʼ, suvažióti ʽzwozić 

(zboże, siano); zawieźć dokąd i przywieźć z powrotem; najechać na kogo, przejechać, 

rozjechaćʼ. Analiza synchroniczna: iter. z neosuf. -io- i SO važ- ⇐ vež-, por. vèžti ʽwieźćʼ 

(zob. ŽD 518). Analiza diachroniczna: iter. z suf. -o- od neoosn. važ̓ - jak w prt. *važiaũ od 

*važyti, formacji odziedziczonej, która była identyczna ze słowiańskim iter. voziti, vožǫ 

ʽwozićʼ. Paralele: varčióti ⇐ varčiaũ, vartýti (psł. *vortiti); vadžióti ⇐ *vadžiau, *vadyti 

(psł. *voditi). War. vežióti wyrównał wokalizm do prymarnego vežù, vèžti (por. typ nešióti). 

Oboczny suf. *-ā- ukazuje się w łot. vazât, -ãju ʽciągnąć, włóczyć po ziemiʼ. — Drw. 

važiótojas ʽwoźnicaʼ, war. vežiótojas (odpowiednik stbłr. vozataj; nasuwa się podejrzenie o 

interferowanym charakterze suf. -toj-), važiõvė ʽjazda wozemʼ. Tu też važiãtė ʽjazda wozem, 

wożenie sięʼ (⇒ neoosn. važiat-: važiãtvė ʽjazda wozemʼ, por. mėžãtvė ob. mėžãtė). — NB. 

ŽD 532 i 535 niesłusznie uznaje wsch.-lit. važýti ʽwozićʼ za wyraz prapokrewny ze scs. 

voziti. Jest to zapożyczenie słowiańskie (zob.). 

 važýti, važaũ, važiaũ wsch.-lit. ʽwieźć, wozićʼ (brak w LKŽ; cytuję za ŽD 356, 532 i 

535, który na s. 532 zlokalizował tę formę we wsi Paringỹs w rej. Švenčiónys) — zapoż. z 

błr. vazícь, važú, 3 sg. vózicь (važ-, nie *vaz-, na skutek adideacji do rodzimego vežù, vèžti 

ʽwieźćʼ). Słowniki gwar wsch.-litewskich wprawdzie takiego czasownika nie notują, ale o 

jego szerszym kiedyś występowaniu świadczy kilka derywatów utworzonych od neoosn. 

važy- ⇐ važýti. Są to: 1. važydinė́ti ʽjeździć wozemʼ, np. Važydinė́jom arkliais miškan malkos 

(Drùskininkai) ʽJeździliśmy końmi po drzewo do lasuʼ. Ratai metus pavažydinė́ja (Pelesà) 

ʽWóz wytrzymuje rok wożeniaʼ, 2. važỹnė ʽwożenie ładunków wozem, woźbaʼ (Pelesà), 3. 

važynià ʽjazda wozemʼ, np. Geru keliu gera ir važynià (Ródūnia) ʽJak droga jest dobra, to 

jazda teżʼ, 4. važýtė ʽwożenie, woźbaʼ, np. Kokia čia to pieno važytė – po vieną kaną! 

(Vilkavìškis) ʽCóż to za wożenie mleka – [zaledwie] po jednej bańce!ʼ; por. važióti ⇒ 

važiõtė ʽwożenie, woźbaʼ; važiúoti ⇒ važiuõtė ts. 

 važiúoti, važiúoju, važiavaũ 1. ʽjechać, wieźć się (wozem, sańmi, rowerem, 

 
704 Paralelne formacje na SO: 1. n.instr. svãras ʽodważnik; wagaʼ ⇐ sveriù; vãras ʽżerdź na płotʼ ⇐ veriù, 2. 

n.agt. gãnas ʽpasterzʼ ⇐ genù; vãdas ʽwódzʼ ⇐ vedù. Z konkretyzacji abstractum ʽwożenie, woźbaʼ wywodzi 

się vežìmas ʽprzewożony ładunekʼ i ʽwóz do wożeniaʼ. 
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pociągiem)ʼ, 2. ʽpłynąć (łodzią, statkiem, promem)ʼ, 3. ʽlecieć samolotemʼ, 4. ʽjechać ma 

koniuʼ, 5. ʽo koniu: biec, ciągnąć wózʼ (arklỹs važiúojamas ʽkoń pociągowyʼ), 6. ʽpowozić, 

kierować końmiʼ, 7. ʽpełzać (o wężu), posuwać się na czworakachʼ, 8. ʽo owadach: 

występować gromadnie, poruszać się w roju, chmarzeʼ, 9. ʽo płynach: lać się, wy-, przelewać 

sięʼ, 10. ʽo jabłkach: spadać na ziemięʼ itp. Refl. razsivažiúoti: Žmónės rasivažáu po namùs 

LZŽ ʽLudzie rozjechali się do domówʼ — vb. denominativum na -uo- od rzecz. vãžis, važỹs 

a. vãžios ʽsanieʼ, por. ŽD 491. Z uwagi na palatalną osnowę mniej prawdopodobny jest 

wywód od vãžas stlit. ʽwózʼ. — Drw. išvažiavimas iš kur SD «ziachanie zkąd», 

susivažiavimas SD «ziachanie się z kiem», važiãvimas ʽjazda wozemʼ. — Neoosn. važiuo-: 

važiúotas ʽna wozie wiezionyʼ (Aš važiúotas atkeliavau ʽPrzyjechałem wozemʼ. Nė pėsti ėjo, 

nė raiti jojo, vis važiavo važiúoti ʽAni nie szli pieszo, ani nie jechali na koniach; wszyscy 

jechali wozemʼ), važiúota gw. ʽciężarna, w ciążyʼ, važiuõtė 1. ʽjazda wozem, podróż wozemʼ 

(syn. važiõtė), 2. ʽzajęcie woźnicy, furmanaʼ, važiúotojas ʽwoźnicaʼ (syn. važiótojas, SD 

važtojas).  

 važnas stlit. ʽwoźny, niższy urzędnik sądowy, sługa sądowy; heroldʼ, m.in. w DP i SD
1 

— zapoż. z pol. woźny, -ego (SW VII, 702, SSTP X, 303n.), por. SLA 233, POLŽ 180 (brak w 

ALEW). Nazw. Vãžnas, Važnẽvičius. — Młodszy war. vaznỹs 4 p.a. hist. ʽwoźny sądowyʼ (do 

tego vaznasỹs JU). Nazw. Vaznỹs, Vaznà, Vãznius, patron. Vaznáitis, Vaznẽlis, Vaznẽvičius, 

Vaznónis. 

 važnýčia 1 p.a., važnyčià 2 p.a. stlit., gw. 1. ʽwoźnica, furmanʼ, 2. ʽpowóz, Kutscheʼ 

(CGL), 3. gw. ʽszopa na wozyʼ — zapoż. z błr. vazníca, -y, pol. woźnica, -y (SLA 233, LEW 

1209). Grupa lit. -ž̓ n̓ - jest substytucją fonetyczną za błr. -z̓ n̓ -, pol. -źń- (por. war. vaznýčia, 

vaznyčià). Co do akutu por. zapoż. bažnýčia, palýčia. — Vb. denom. važnyčióti ʽpowozić 

końmi, zajmować się woźnictwem; kierować koniem idąc obok wozu z gnojem; kierować 

kim, rządzić, komenderowaćʼ, ⇒ važnyčiótojas ʽwoźnicaʼ (syn. važiótojas, važiúotojas). 

 važtà 4, 2 p.a. ʽładunek, bagaż; wożenie, woźbaʼ. SD: važta «podwoda; woźba, 

wożenie», viena važta «fura, woz ieden czego», mokestis ažu važtų «fura, myto od fury», 

važtu verčiuosi «furmanię», važtu vežtis «podwodą iachać» — nomen actionis z suf. -tā- i SO 

važ- ⇐ vež-, zob. vèžti. Znacz. etym. ʽwożenie, woźbaʼ. Paralele: naštà ⇐ nèšti; laktà ⇐ 

lėk̃ti. — Drw. važtojas SD
1 «podwodnik; poganiacz», SD «podwodnik», važtojų arklys SD 

«podwodny koń», ⇒ važtojinis: važtojinis arklys SD «furmański», lakštas važtojinis SD 

«podwodny list» [ʽpismo urzędowe upoważniające do brania podwódʼ]. 

 vdėčnas, -a stlit. ʽwdzięcznyʼ (būkim vdėčni dovanai tai, nuog Christaus mums 

dovanotai PK 18521 ʽbądźmyż wdzięczni daru tego, od Pana swego miłegoʼ) — zapoż. ze 

stbłr. XVI w. vdjačnyj (ob. udjačnyj, por. błr. udzjáčny) ⇐ pol. od XV w. wdzięczen, 

wdzięczny. Wziąwszy pod uwagę sekwencję Cja w podstawie białoruskiej, przyjmuję lekcję 

z lit. Cė, tj. vdėčnas (a nie vdèčnas jak w LKŽ XVIII, 459). Por. też SLA 233, który pisze 

vdecnas, vdečnas, niesłusznie przypuszczając, że chodzi tu o prymarny polonizm. Z kolei 

POLŽ 665, s.v. vdečnas przyjmuje stpol. wdzieczny jako źródło; ale to jest ghost-word, zob. 

SSTP X, 67. Brak w LEW i ALEW. — Drw. vdėčnastis ʽwdzięcznośćʼ ⇐ stbłr. vdjačnostь; 

nevdėčnỹstė ʽniewdzięcznośćʼ (nevdėčnystės toli bėkim PK 1869 ʽniewdzięczności się 

wiaruymyʼ). 

 vėb̃anas, -à 3 p.a. przest. ʽlekkomyślnyʼ (<wiebanas> LEX ʽleichtfertigʼ), war. vė́banas 

1 p.a. Analiza: *vėb-an-, to z udźwięcznienia *vėp-an- (por. skãbas < skãpas) — dewerbalny 

drw. od vėp̃ti ʽrozdziawiać sięʼ (zob. vèpti). Sufiks jak w álkanas i varg̃anas (por. GJL II, § 

299). Brak w LEW, ALEW. 

 večerià 2 p.a., gen.sg. večẽrios stlit., gw. ʽwieczerzaʼ, zwł. o Ostatniej wieczerzy, por. 
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Tai daryt, ką jisai patis ant paskutinės večẽrios darė DP 22713 ʽi to czynić, co on sam czynił 

na Ostatniej wieczerzyʼ, kaip duonų gyvų turėjo duot paskutinėj večerioj SP II, 8220 ʽmiał dać 

jako chleb żywy na wieczerzy Ostatniejʼ — zapoż. ze stbłr. večerja, večera, por. błr. vjačéra, 

-y. Zob. SLA 234, ALEW 2003n. LEW 1210 i LKŽ XVIII, 465 niesłusznie wskazywali pol. 

wieczerza jako źródło. — Warianty pisowniane: <wećieria>, <wećiaria> PK. Inne: večẽrija, 

večẽrė; z wtórnym dyftongiem ei: večéiria (por. veséilia, rukleidžiai i skleinyčià). Por. 

jeszcze šventóji večẽrė lub šventà večẽrė ʽkomunia św.ʼ. Osobno zob. večerióti. 

 večerióti, večerióju, večeriójau stlit. ʽspożywać Ostatnią wieczerzęʼ, gw. ʽjeść kolacjęʼ 

(war. večẽrioti) — zapoż. ze stbłr. večerjatь ʽwieczerzaćʼ, por. błr. vjačéracь, -aju (por. SLA 

234, ZS 62). SLA, l.c. podał akcentuację večerjátь, z innych źródeł nieznaną, zob. TSBM, 

ĖSBM 2, 341. Osobno zob. večerià. 

 večernykas 1. stlit. ʽjadalnia do spożywania wieczerzyʼ (m.in. DP, por. SLA 234, PAŽ 

529), 2. bot. ʽfarbownik lekarski, Anchusa officinalisʼ — zapoż. z pol. przest. wieczernik SW 

ʽjadalnia do wieczerzania; wieczerza, kolacjaʼ. LKŽ: večerniñkas (-ỹkas) 2 p.a., večérninkas 1 

p.a. — War. z neosuf. -nyčia: večernyčia BRB ʽgepflasterter Saalʼ.  

 ved-, dewerbalne nomina na SE ved- od vedù, vèsti ʽwieść, prowadzićʼ (zob.): 

davedamas daiktas SD «dowodny» (syn. prisekimas), nevedeklis SD «bezżeniec» (syn. 

nevedžia, bemoteris), nevedỹs ʽnieżonatyʼ, nevedystė SD «bezżeństwo» (syn. bemoterystė), 

nevedžia SD «bezżeniec», nevedžiùlis ʽstary kawalerʼ, vedamàsis ʽartykuł wstępny od 

redakcjiʼ, vedėjà a. vedė́ja ʽrozpięta na dwu żerdziach sieć w kształcie prostokąta, ciągniona 

z dwu łodzi; czerpak na rybyʼ, por. LEW 1211 (zapoż. litewskie w błr. gw. vjadzjajá ʽrodzaj 

sieci rybackiejʼ, por. ĖSBM 2, 298), vedė́jas I ʽpan młodyʼ, vedė́jas II 1. ʽkto pomaga komuś 

iść, kto kogoś prowadzaʼ, 2. ʽkierownikʼ, 3. ʽkto śpiewa pierwszym głosemʼ, vedẽklė 

ʽciężarna samicaʼ, vedẽklis ʽmłodzieniec dojrzały do ożenkuʼ (łot. vedeklis ts.), vedýbos f.pl. 

ʽzawarcie małżeństwa, ślubʼ (⇒ vedýbinis ʽmałżeńskiʼ), vẽdinas, -à ʽprowadzącʼ: Eĩna 

vaikaĩs vedinà ʽIdzie [matka] prowadząc dzieciʼ (GJL II, § 316), vedinỹs gram. ʽwyraz 

pochodnyʼ, vedlỹs ʽkto wskazuje drogę, przewodnikʼ, vẽdlius ʽpotomstwo pochodzące z 

jednej ciąży lub jednego lęguʼ (syn. vadà), vèsianti, -čios f. ʽo samicy: nosząca płód, 

ciężarna, cielna, prośna, kotnaʼ – z substantywizacji participium fut. act. Por. łot. vedama 

ʽpanna młodaʼ, ve̦de̦kla ʽpanna młoda; synowa; żona brata, szwagierkaʼ, vedeles f.pl. ʽwodze, 

lejceʼ (war. ve̦dales, vadales), vedene ʽpanna młoda; synowaʼ, vedenis ʽpan młody; zięć w 

domu teściówʼ. — Cps. antravedė 1. ʽdruga żonaʼ, 2. ʽpomocnica akuszerkiʼ (por. añtras), 

avìnvedis ʽmnich zbierający owce i inne ofiary na rzecz klasztoruʼ (por. ãvinas), jáutveda 

(zob. jáutis), jaunavedỹs ʽpan młodyʼ (zob. jáunas), naujavedỹs ts. (por. naũjas), naũveda 

(zob.), naujovedekliai: gulta naujovedeklių SD «łożnica nowożeńska abo małżeńska» (por. 

vedẽklis), paršãvedė ʽmaciora, lochaʼ (por. parš̃as), pùsvedis, -ė ʽosoba po ślubie cywilnym, 

a bez ślubu kościelnegoʼ, dosł. ʽpołowicznie ożenionyʼ, por. pùsė (Pusvedis esu: valsčiuo 

užsirašęs, o nevinčavotas), trečiavedỹs ʽmężczyzna żeniący się po raz trzeciʼ (por. trẽčias), 

vaĩkveda 1. ʽkokosz, kwokaʼ, 2. ʽpanna z dzieckiemʼ (por. vaĩkas). — N.m. Vérvedžiai, 

Vilkvedžiaĩ. 

 vė́daras 3 p.a. 1. ʽkiszka nadziewana ciastem z krwi i mąki, tartymi kartoflami lub 

kasząʼ, 2. ʽżołądek u ludzi lub zwierzątʼ, 3. ʽmiękka część chomątaʼ. War. vė́deras. Pl. 

vėdaraĩ 3 p.a. 1. ʽwnętrznościʼ, 2. ʽpieczona kiszka kaszana a. kartoflanaʼ. Odpowiedniki 

bałtyckie: łot. vêdars a. vêde̦rs ʽbrzuch, wydatność, wypukłośćʼ, stpr. weders EV 1. ʽbrzuch, 

Buch [Bauch]ʼ, 2. ʽżołądek, Mage [Magen]ʼ. Analiza: vėd-ara-s. Morfem leksykalny 

przedstawia WSE *u̯ēd- od pwk. *u̯ed- (SZ *ud-). Dotąd vėd- łączono z jednej strony z ūd- 

w paū́drė ʽpodbrzusze u świniʼ, z drugiej strony z ŭd- w sti. udára- n. ʽbrzuch, łonoʼ i łac. 

uterus, -ī ʽbrzuch, podbrzuszeʼ (wtórne -t-). Por. LEW 553, 1210, ALEW 1204. De Vaan 647, 
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s.v. uterus rekonstruuje adi. pie. *(H)ud-ér-o- ʽwystającyʼ. W łacinie jest jeszcze venter, -tris 

m. ʽbrzuch; żołądekʼ, wywodzone z pital. *u̯e(n)d-ri-, jednakże przejście od *u̯ed-ro- 

ʽnależący do brzuchaʼ do nazalizowanego *u̯end-ri- nie zostało na razie zadowalająco 

uzasadnione, zob. de Vaan 662. Osobno zob. ūdróti. — Drw. pãvėdarė ʽsłonina z podbrzusza 

świniʼ, pavėdariaĩ m.pl. ʽwnętrzności zabitego zwierzęciaʼ, pãvėdaris ʽpodbrzusze świniʼ, 

vėdarėl̃is ʽżołądekʼ (Ką suvalgau, tai man vėdarėl̃is sopa ʽCo zjem, to boli mnie żołądekʼ), 

vėdarìnės f.pl. ʽpoczęstunek z okazji bicia świniʼ (syn. skerstùvės), vėdariùkas ʽżołądekʼ. Vb. 

denom. vė́darauti ʽpatroszyć świnięʼ. — N.m. Vėdaraĩ 2x, Vėdãriai, Vėderaĩ, Vėderìniai 2x, 

Vėderìškiai.  

 vedegà 3 p.a., vẽdega 1 p.a. 1. ʽnarzędzie o półkolistym ostrzu, używane do żłobienia 

koryt i niecek, rodzaj struga; siekiera ciesielskaʼ (Šlapelis 573: ʽciesak, cieślica, ciesiołkaʼ), 

2. ʽnarzędzie do rozbijania lodu lub zmarzłej ziemi, pierzchniaʼ (Pažyčiok vẽdegą aketei 

iškirstie ʽPożycz [mi] pierzchni, żeby wybić przerębelʼ). War. ze zmiennym wokalizmem: 

vėdegà, vidigà; ze zmiennym tematem: vedagà, vedžiagà; vedegė ̃ (venegė ̃ DŪNŽ), vẽdegė, 

vedigà; z rodzajem męskim: vedegỹs, vedžiãgis. Drw. vedegštė ̃ ʽvedegaʼ. Z war. vedigà 

koresponduje hapaks stpr. wedigo EV ʽsiekiera ciesielska, Czŷmerbyel [Zimmerbeil]ʼ. 

Etymologia nieustalona. ALEW 1204 wywodzi ved- z pie. *u̯edh- ʽuderzać, trącać, stossenʼ 

(za IEW 1115) lub *u̯edhh1- ts. (za LIV
2 660). Matasović 401 łączy vedegà ze śrir. fáiscid, -

fáisci ʽciśnie, naciskaʼ < *u̯ād-sko- (pie. *u̯edhH- ʽuderzaćʼ). 

 vėdė́ti, vėdžiù, vėdė́jau gw. ʽpoprowadzić trochę, pomóc iśćʼ, pavėdė́ti, pavėdė́ju (war. 

pavėdžiù, 3 os. pavėd̃i), -ė́jau ʽpoprowadzić, odprowadzić idących, pokazując im drogęʼ — 

formacja z suf. -ė- i st. wzdłużonym vėd- ⇐ ved- (zob. vèsti), należąca do tzw. typu pakylė́ti, 

grupującego czasowniki oznaczające czynności o ograniczonym, niezbyt długim trwaniu. 

Paralele: paėjė́ti, palėkė́ti, pavėžė́ti (zob. GJL II, §§ 616n., Otrębski 1934, 294n.). — Refl. 

atsivėdė́ti 1. ʽzamachnąć się (do uderzenia, ciosu, do rzucenia)ʼ, 2. ʽogrzać się; odetchnąć, 

nieco odpocząćʼ, nusivėdė́ti ʽzwietrzeć, (o piwie) stracić zapach i mocʼ (Alùs nusivėdė́jęs). 

 vėdìnti, vėdinù, vėdinaũ ʽwietrzyć pomieszczenie; trzymać na wietrze, suszyć; studzić, 

powodować ochłodę, orzeźwienieʼ, vėdinu SD «wietrzę co, przewietrzam», nuvėdìnti ʽzwiać, 

zdmuchnąć; ususzyćʼ, prasivėdìnti ʽprzewietrzyć sięʼ, vėdintùvas ʽwywietrznikʼ. 

Odpowiednik łot. vẽdinât 1. intr. ʽwiaćʼ, 2. tr. ʽwietrzyć, wachlować, machać, wywijaćʼ (⇒ 

vẽdinâtãjs ʽwentylatorʼ). — Z innym sufiksem: vė́dyti stlit. ʽwietrzyć, studzićʼ: prs. vėdžiu SD 

«studzę» (syn. aušiu), atsivėdžiu SD «ochłodnąć», syn. atvėstu (paralele dla prs. na -i̯a- przy 

inf. na -y- zestawiono s.v. gýdyti). Odpowiednik łot. vẽdît, -ĩju ʽwietrzyć, wachlowaćʼ. Też 

vèdêt istabu ʽwietrzyć izbęʼ, refl. vēdēties ʽoziębiać sięʼ. Iter. vė́dauti ʽwietrzyć (izbę, odzież, 

ziarno), studzić, wyziębiaćʼ. Wyliczone formacje oparte są na neoosn. vėd-, którą 

wyabstrahowano z vė́dyti. Analiza etymologiczna: vė́-dy-, causativum do vė́ti ʽwiać, 

dmuchaćʼ (por. klódyti ⇐ klóti; lódyti ⇐ lóti; pū́dyti ⇐ pū́ti). ALEW 1205 mówi raczej o 

iterativum. Osobno zob. vė́sti.  

 vėdrýnas 1, 3 p.a. bot. ʽjaskier, Ranunculusʼ. Odpowiednik łot. vèdris2 ts., vèdriņš2 

ʽpewna odmiana jaskraʼ. Bez etymologii (LEW 1212, ALEW 1205). Por. może vė́daras. 

 vedžióti, vedžióju, vedžiójau 1. ʽwodzić z miejsca na miejsce, wieść do celu, 

prowadzić, oprowadzaćʼ, 2. ʽprowadzić kogoś za rękęʼ, 3. ʽo diable: prowadzić kogo błędną 

drogą, tumanićʼ, 4. ʽo kwoce: wodzić pisklętaʼ, 5. ʽstale na nowo wydawać potomstwo (o 

świni, kobyle, myszy)ʼ, 6. ʽo kobiecie: często rodzićʼ, 7. ʽbrać żonęʼ (w dajnie: Ar vesi 

našlelę, ar vedžiosi), 8. ʽśpiewać pierwszym głosemʼ, refl. vedžiótis ʽo młodych: prowadzać 

się, chodzić razem/ze sobą, utrzymywać stosunki natury uczuciowejʼ. Cps. išvedžióti 

ʽwyszywać (wzory na ręcznikach), ozdabiać; wychowywać dzieciʼ (iš kẽlio išvedžióti 
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ʽsprowadzać na złą drogęʼ), suvedžióti ʽzwodzić, oszukiwać; uwodzić, bałamucić 

(dziewczynę)ʼ. Dwuznaczne: 1° war. do vadžióti (zob.) ze zmianą a > e lub z wyrównaniem 

vad- do prymarnego vedù, vèsti, 2° drw. na -o- od neopwk. vedž̓ - jak w vedžiaũ, prt. do vedù, 

vèsti. — Neoosn. vedžio- (⇐ vedžióti): vedžiótoja ʽniańka, bonaʼ, vedžiótojas ʽprzewodnik; 

ten, kto prowadzi koniaʼ, suvedžiótojas ʽuwodziciel; oszustʼ. — Neoosn. vedžioj-: 

išvedžiójimai m.pl. ʽwywody (naukowe)ʼ, meškų vedžiojimas po kaimus ʽprowadzanie 

niedźwiedzia po wsiachʼ.  

 vėgėlė ̃3 p.a., acc.sg. vė́gėlę ʽmiętus, drapieżna ryba z rodziny dorszowatych, Lota lotaʼ, 

SD «mientus». War. vėgẽlė 2 p.a. Odpowiednik łot. vêdzele ʽmiętusʼ. Bez ustalonej 

etymologii, zob. LEW 1212, ALEW 1205. Wziąwszy pod uwagę pokrytą śluzem skórę 

miętusa jako motyw nazewniczy, Endzelin (ME IV, 550) zaproponował zbliżenie lit.-łot. 

*vēg- z przymiotnikiem stisl. vǫkr, acc. vǫkvan ʽwilgotny, mokryʼ < pgerm. *u̯aku̯a- < pie. 

*u̯ogu̯-u̯o-. W lit.-łot. *vēg- mielibyśmy więc refleks WSE *u̯ēgu̯- ⇐ pie. *u̯egu̯- ʽbyć 

mokrym, wilgotnymʼ. Pwk. na SZ: gr. ὑγρός ʽmokry, wilgotny, płynny; dżdżysty; luźny, 

miękkiʼ < pie. *ugu̯-ro- (GEW II, 955n., Beekes 2010, 1525n.). Łac. ūvidus, ūdus ʽmokry, 

wilgotny, przemokły; podpityʼ jest wieloznaczne, zob. de Vaan 648, Beekes, l.c. — Zapoż. 

litewskie w błr. gw. vjahalo, vjahela b.z.a. ʽryba miętusʼ, przen. ʽniezgrabny, nieudolny 

człowiekʼ (ĖSBM 2, 298). — N.rz. Vėgėlė ̃2x, Vėgėlỹs, Vėgėlỹnė 2x, Vėgė́lupis. 

 véidas 3 p.a. 1. ʽtwarzʼ, 2. ʽpoliczekʼ, 3. ʽwygląd, postać czegoʼ, 4. ʽindywidualny 

charakter, oblicze (np. moralne), 5. ʽpowierzchnia (np. wody)ʼ, 6. ʽpośladekʼ. Pl. veidaĩ 3 p.a. 

ʽpoliczki; pośladkiʼ. SD veidas: 1. «oblicze», 2. «osoba, postać; postawa zwierzchnia» (syn. 

vaidas), 3. «cera» [ʽbarwa twarzyʼ], 4. «kształt, forma» (syn. paveikslas, būdas, žymė, 

žiedyklė), 5. «bałwan, obraz rzezany pogański» (syn. stulpas pagoniško Dievo). 

Odpowiedniki łotewskie veĩds ʽwygląd, postać, formaʼ obok vieds ʽtwarzʼ są motywowane 

czas. viedêt, -ẽju, -ẽju ʽwidzieć, móc widzieć; widzieć z trudem, niedowidziećʼ (apviedêt 

ʽoglądać, obserwowaćʼ, paviedêt ʽzauważać; zazdrościćʼ), którego brak w jęz. litewskim. Ta 

sytuacja wskazuje na neoapofonię jako proces derywacji nominów. Są tu dwie możliwości: 

1° vied- ⇒ veid- jak np. míegti ⇒ méigti; síekti ⇒ séikėti; spíegas ⇒ spéigas i łot. vìestiês : 

lit. veĩstis, 2° vyd- ⇒ veid- (lit. išvýsti, łot. vīdêt) jak np. plýšti ⇒ pléiša, pleišė́ti; nỹkti ⇒ 

neĩkti i gývas ⇒ atgéivėti. Wybór między nimi to wybór chronologiczny, ponieważ vied- jest 

pwk. odziedziczonym (pie. *u̯ei̯d-), podczas gdy vyd- (išvýdau, išvýsti) jest 

neopierwiastkiem, wydrębnionym z innowacyjnej formy prs. išvýstu < *išvįstu (< *iš-vind-

stu, od SZ vid-). Trudno tu o stanowcze rozstrzygnięcie. Gdy z kolei chodzi o kryterium 

porównawcze, to wypada powiedzieć, że bałto-słowiańską parę tworzą tylko łot. vieds 

ʽtwarzʼ i psł. *vidŭ705 i tylko te dwie formy – ściśle biorąc – upoważniają do rekonstrukcji 

bsł. praformy *u̯ei̯d-a- ʽwidzenie, das Sehenʼ (BSW 358). Por. odpowiedniki ie.: gr. εἶδος, -

εος n. ʽkształt, postać, wygląd, uroda, charakter, rodzaj, stylʼ, sti. védas- n. ʽmajątek, 

nabytekʼ, stwn. wīsa- ʽsposóbʼ (por. IEW 1127). Wszelkie inne formy bałtyckie z 

wokalizmem ei należy zakwalifikować – wraz z véidas i veĩds – jako nowotwory. NB. 

Czasownik lit. véizdžiu ʽpatrzę, baczę, uważamʼ, zwykle wymieniany w kontekście sb. 

véidas (por. np. BSW 357, LEW 1215), ma swoją odrębną historię, zob. s.v. veizdė́ti. ALEW 

1206 utrzymuje, że véidas jest ʽnieapofonicznymʼ derywatem od pierwiastka zawartego w lit. 

veizdė́ti ʽpatrzećʼ, ale nie wyjaśnia kwestii zasadniczej: jak przechodzi się od veizd- do veid-. 

— Drw. z osnową vied-: łot. viedams ʽwidoczny, dostrzegalnyʼ. — Drw. z osnową veid-: 

beveĩdis a. bevéidis ʽkto nie ma własnych poglądów, ktoś pozbawiony obliczaʼ, neveidùs ʽo 

brzydkiej twarzyʼ, neveidì mergà ʽbrzydka dziewczynaʼ, paveidùs ʽpodobny do kogoʼ, 

 
705 Por. scs. vidŭ ʽεἶδος, θεωρία, spojrzenie, widzenie, wygląd, postaćʼ, ros. vid, vída ʽwygląd, stan, widokʼ, czes. 

vid ʽsposób widzenia, wzrok, pogląd, kształtʼ, pol. przest. wid ʽwygląd; widmo, zjawaʼ. 
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pavéikslas (zob.). Cps. veidmainỹs (zob.), véidrodis (zob.), vienoveidė SD «iednakość» (syn. 

vienokybė). Stpr. weydulis EV ʽgałka ocznaʼ. Łot. veidîgs ʽładny; osobliwyʼ, veiduols ʽwzór, 

model, ideałʼ, veiduolis ʽwzór, model, ideałʼ; vb. denom. veĩduôt ʽkształtować, formowaćʼ. 

 veidmainỹs, -ė ̃3 p.a., veidmaĩnis, -ė 2 p.a. ʽczłowiek obłudny, dwulicowy, hipokrytaʼ. 

Stlit. vaidamainỹs 3 p.a., véidamainis 1 p.a. DP ʽlicemiernikʼ (Du žmune lipo Bažnyčion, 

idant melstųs, vienas véidamainis, o antras muitinykas DP 31416 ʽDwoje ludzi wstępowali do 

Kościoła, aby się modlili, jeden Licemiernik, a drugi Jawnogrzesznikʼ), SD
1 «licemiernik» — 

złożenie członów véidas ʽtwarz, obliczeʼ i main- jak w czas. mainýti ʽzmieniaćʼ. Znacz. 

etym. ʽten, kto zmienia twarzʼ. Kalka z nieznanego oryginału? NB. Człon początkowy o 

znacz. ʽobliczeʼ ukazuje się również w odpowiednim złożeniu scs. liceměrŭ ʽobłudnik, 

hipokrytaʼ ⇐ lice měriti; dokładne znaczenie tego zwrotu pozostaje niejasne, zob. 

Bańkowski II, 34. — Drw. veidmainỹstė ʽobłuda, dwulicowośćʼ, véidmainiškas ʽobłudny, 

dwulicowy, fałszywyʼ (war. veidmaĩniškas), véidamainiškas DP ʽlicemierniczyʼ. Vb. denom. 

veidmainiáuti ʽbyć obłudnym, zwodzić, udawaćʼ. 

 véidrodis, -džio 1 p.a. ʽlustroʼ, przen. ʽodzwierciedlenie, odbicieʼ — złożenie członów 

véidas ʽtwarz, obliczeʼ i rod- jak w ródyti ʽpokazywaćʼ. Znacz. etym. ʽto, co pokazuje czyjąś 

twarzʼ. Jest to neologizm jęz. literackiego, stworzony dla zastąpienia slawizmu zerk̃olas 

(zob.). 

 veĩkalas 3 p.a. ʽdzieło, utwór, czynʼ. SD: 1. veikalas «dzieło; zabawa, zabawka», 

veikalas komedijoj «akt w komedyey», 2. veikalai SD
1 m.pl. «dzieie» (syn. daiktai, darbai), 

knygas veikalų, historios «dzieiow księgi», knygos tiesų, veikalų «księgi publiczne, księgi 

spraw abo prawne», rašytojas metinių veikalų «kronikarz» — formacja dewerbalna z suf. ‑al- 

od veĩkti ʽdziałaćʼ (zob.). Odpowiednik łot. veĩkals ʽzajęcie, zatrudnienie, interesʼ. — Drw. 

veikalìngas ʽskuteczny, efektywnyʼ. Vb. denom. veikaláuti ʽczynić, robić, uskuteczniać; być 

ważnym, obowiązywaćʼ. 

 veikslùs, -ì 4 p.a. gw. ʽwyraźny (o barwie, wzorze tkaniny, o piśmie ręcznym), dobrze 

widoczny (o miejscu)ʼ — stoi na miejscu *vaikslus (ai > ei), to z insercją k z *vaislus. 

Analiza: *vais-lus, drw. od neoapofonicznego SO vais- ⇐ vys-, por. išvýsti ʽujrzeć, 

zobaczyćʼ. Znacz. etym. ʽdobrze widocznyʼ. Od vais- pochodzą również váiskus, vaislỹs i 

vaĩstas. Pominięte w ŽD i Ambrazas 1993. LEW 1213 uważał veikslùs za alternant apofo-

niczny do váiskus i veizdė́ti. — Wariantem do veikslùs jest veigzlùs, z grupą obstruentową ks, 

która udźwięcznia się między resonantami (i̯-ks-l > i̯-gz-l), por. raukšlė ̃> raugžlė ̃i gaĩstras > 

gaĩzdras. — Vb. denom. veikslė́ti a. veigzlė́ti ʽrobić się przezroczystym, klarować sięʼ, 

véikslinti a. véigzlinti ʽczynić jasnym, wyjaśniać, tłumaczyćʼ. 

 veĩksmas 4, 2 p.a. 1. ʽczynność, działanie, akcjaʼ, 2. ʽakt, czynʼ, 3. ʽakt w sztuce 

teatralnejʼ — dewerbalne abstractum z neosuf. -smas od veĩkti ʽdziałaćʼ, prawdopodobnie 

neologizm. Por. bėg̃smas ʽbiegʼ ⇐ bė́gti; verk̃smas ʽpłaczʼ ⇐ verk̃ti. Z innym tematem: łot. 

veiksme ʽpowodzenie, sukcesʼ. — Drw. príeveiksmis gram. ʽprzysłówekʼ (neol.), veiksmìngas 

ʽskuteczny, efektywnyʼ. Cps. savaveĩksmis ʽsamoczynny, samodzielnyʼ (por. sãvas), 

veiksmãžodis gram. ʽczasownikʼ (neol., dosł. ʽwyraz nazywający czynnośćʼ, por. žõdis).  

 veĩkti, veikiù, veikiaũ ʽrobić, działać, ruszać się, krzątać sięʼ. Cps. ažveĩkti LZŽ 

ʽzarobićʼ, įveĩkti ʽpokonać, podołać komuʼ, DP ʽwytrzymać, przemoc, użyć, naruszyć, 

zwyciężyćʼ, įveikiu SD
1 «przemagam» (syn. pergaliu), įveikt neprietelių SD «pożyć 

nieprzyjaciela», išveĩkti ʽzdołać; zanadto zmęczyćʼ, nuveĩkti ʽzdziałać, zrobić, podołać, 

zwyciężyćʼ. Refl. veĩktis DP ʽdziać się, sprawować się, sstać sięʼ, įsiveĩkti ʽzmęczyć się, 

popracować ponad siłyʼ, nusiveĩkti ʽpodołać sobie wzajemnieʼ. Odpowiednik łot. vèikt, vèicu, 

vèicu ʽosiągnąć zamierzony cel, wskórać, zdziałaćʼ. Przyjęło się uważać, że lit.-łot. 
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czasownik jest kontynuacją z pie. *u̯ei̯k-/*u̯ik- ʽbyć górą, pokonywać, zwyciężaćʼ (LIV
2 670, 

LEW 1213, ALEW 1208), por. łac. vīcī pf. ʽzwyciężyłem, pokonałemʼ < aor. *u̯ei̯k- (SZ prs. 

vincō, zob. de Vaan 679n.), stir. fecht ʽwalczyćʼ, stisl. vega ʽwalczyć, zabijaćʼ, goc. weihan 

ʽwalczyćʼ, ags. wīgan ts., stwn. ubarwehan ʽzwyciężaćʼ. Nie wiadomo nic bliższego w 

kwestii uogólnienia postaci veik- na miejscu spodziewanego *viek- (por. liek-, nie *leik-, z 

pie. *lei̯ku̯-; zob. też viẽkas). Nie można wykluczyć, że brzmienie veikiù pojawiło się 

wtórnie, ze zmiany *vaikiù, co było prs. iterativum należącym do vaikýti (zob.). Por. geidžiù 

< *gaidžiù s.v. geĩsti; kreipiù < *kraipiu s.v. kreĩpti oraz teisiù < *taisiu s.v. teĩsti. — Drw. 

išveikdinė́ti ʽrobić, wyrabiać, wytwarzać; porządkowaćʼ, refl. įsiveikdinė́ti ʽsiłować się, 

mocować sięʼ; įveikdýti ʽobrabiać, uprawiać (ziemię)ʼ, užveikdýti ʽzarobićʼ. Nomina: bevéik 

(zob.), neįveĩkiamas ʽnieprzezwyciężony, nieprzepartyʼ, SD «niezwyciężony» (por. 

neįžeñgiamas), neveikus SD «nierychły, nieskuteczny, nieskwapliwy, niesprawny», nevéiku 

adv. ʽtrudno, niełatwoʼ, nuoveika stlit. ʽzakończenieʼ, núoveikis ʽdzieło, dokonanieʼ (neol.), 

nuveiktinaĩ DP adv. ʽskutecznieʼ (por. nuveĩkti ʽsprawićʼ), póveikis ʽoddziaływanie, wpływʼ, 

veĩkalas (zob.), veikė́jas ʽdziałacz, sprawcaʼ DP ʽsprawcaʼ, <weykieias komedioy> SD «aktor 

komedyiny», veikingas SD «rzetelny», veiklà ʽczynność, działalnośćʼ (⇒ veiklùs ʽczynny, 

aktywnyʼ, por. łot. veĩkls ʽpilny, żwawy, zdolny, obrotnyʼ, neveĩkls ʽktoś niewydarzony, 

niezdara, dureńʼ), véikslas gram. ʽtryb czasownika, modusʼ, veĩksmas (zob.), veiksnỹs 

ʽczynnik; podmiotʼ, veiktinai SD «rzetelnie», véikume DP adv. ʽw rychleʼ, véikus ʽszybki, 

prędki, bystry, rychły; łatwyʼ (⇒ véikiai, veikiaĩ adv. ʽszybko, rychłoʼ > véik 1. ʽprędko, 

szybkoʼ, 2. ʽprawie, niemalʼ). Cps. veĩkrodis gram. ʽczasownikʼ (por. ródyti): Veikrodis rodo, 

ką daiktavardis veikia arba dirba (Dowkont) ʽCzasownik pokazuje, co czyni albo robi 

rzeczownikʼ (neologizm, który się nie przyjął; por. veiksmãžodis). Osobno zob. týtveika. — 

SZ vik-: vikrùs (zob.). — WSZ vyk-: vỹkti (zob.). — SO vaik-: zob. vaikýti, váikštyti (s.v. 

váikščioti), vaĩkas, viẽkas. 

 veĩstis, veĩsiasi, veĩsėsi ʽmnożyć się, płodzić się, plenić sięʼ, apsiveĩsti ʽzostać 

zapłodnionąʼ, įsiveĩsti ʽrozmnożyć się, rozkrzewić się; zapanować – o epidemiiʼ, išsiveĩsti 

ʽwyrodzić sięʼ. Niezwrotne: veĩsti, veĩsia, veĩsė ʽrozmnażać przez hodowlę, rozpładniaćʼ, 

įveĩsti sõdą ʽzałożyć sadʼ, išveĩsti ʽwytrzebić, wytępić, wyplenić, wyniszczyćʼ — ze zmiany 

*viestis, na co wskazuje odpowiednik łot. vìestiês, vìešuôs, vìesuôs ʽzjawiać się, stawać się; 

być płodnym, mnożyć sięʼ. Lit.-łot. *vies- reflektuje pie. *u̯ei̯s- ʽwschodzić, puszczać pędy, 

pąki; rozwijać się, rosnąćʼ. ALEW 1208 wymienia tu porównania ze stisl. vīsir m. ʽpęd, 

rostekʼ [stang. wīse ʽkiełekʼ] i alb. vesh ʽgronoʼ (*ʽowocʼ). LIV
2 671 wskazuje SZ w łac. 

vireō, -ēre ʽzielenić się, być zielonymʼ (pie. *u̯is-h1i̯é-), czemu ma odpowiadać lit. vįsù (pie. 

*u̯i-n-s-), vìsti ʽmnożyć sięʼ (zob.). Lit. zastępstwo *vies- (osnowa) ⇒ veis- (drw.) jest 

innowacją w stosunku do łotewskiego. Jest ono widoczne również w síekti ⇒ seikė́ti, piẽtūs 

⇒ peĩtvėjis, pielà ⇒ peĩlis oraz *viedas ⇒ véidas. NB. LIV
2 671 zaznacza w petitowej 

uwadze, że SE w veĩsti jest innowacją, ale ALEW 1208 ten szczegół przemilcza. Zob. też LEW 

1214. — Postverbalia: veĩslė ʽgatunek roślin, drzew; rasa zwierząt domowychʼ (war. veislė ̃

ʽprzychówekʼ), veislùs ʽpłodnyʼ706. — SZ vis-: vìsti (zob.). — Neoapofonia vis- ⇒ vais-: 

vaisìnti (zob.). 

 veizdė́ti, véizdžiu (3 os. véizdi), veizdė́jau 1. ʽpatrzećʼ, 2. ʽkierować na co wzrok, 

uwagę, baczyć, uważaćʼ, 3. ʽoglądać się na kogo, doglądać, dbać, troszczyć sięʼ, 4. ʽszukaćʼ, 

5. gw. ʽmacać kuryʼ. DP ʽpatrzać, widzieć, upatrywać, dbać, oglądać, mieć oko, wejźrzeć, 

obaczyć, poglądaćʼ. SD veizdžiu «baczę; naglądam; patrzam», veizdžiu iš dungčio 

 
706 Odpowiednik stpr. sen wēisin stesse kermenes ENCH obl.sg. ʽowoc żywota, mit Fruechten des Leibesʼ, 

weijsewingi ʽpłodny, fruchtbarʼ jest dwuznaczny. Trzeba liczyć się z ewentualnością, że pisownia <ei> 

odzwierciedla allofon dyftongu /ai/, że więc chodzi tu o formę na SO vais- jak w lit. vaĩsius ʽowocʼ. 
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«wyglądam» [z dachu], aukštyn veizdžiu «wzglądam, poglądam w gorę», vidun veizdžiu 

«wglądam w co». War. z uproszczeniem zd > z: veizė́ti (por. bezė́ti, spurzė́ti). Cps. apveizdžiu 

SD «obmyślam; oglądywam co; opatruię co; raię», išveizdė́ti 1. ʽrozejrzeć sięʼ, 2. ʽwymacać 

kuryʼ, DP ʽwypatrować, badać sięʼ, perveizdžiu SD «przeglądam co», priveizdžiu SD 

«doglądam; opiekam się kiem» (Šalis nuo vyskupo valdžiama, priveizdžiama SD 

«biskupstwo, powiat duchowny, diecezya»). Refl. atsiveizdė́ti ʽspojrzeć w tyłʼ, przen. 

ʽrozpogodzić sięʼ, prisiveizdžiu SD «przypatruię się». — Paradygmat został zbudowany 

wokół formy 3 os. prs. véizdi, która powstała z *vei̯sti drogą udźwięcznienia st > zd w 

pozycji po resonancie i̯ (por. žaizdà z *žaista; žaĩzdras z *žaĩstras). Plit. brzmienie *vei̯sti 

odzwierciedlało atematyczną formę 3 os. prs. *u̯ei̯d-ti od pwk. *u̯ei̯d- ʽpatrzeć, widziećʼ (zob. 

véidas). Do 3 os. véizdi dotworzono formę 1 sg. véizdmi, a ta wyparła prawidłowy 

fonetycznie refleks *veimi < *u̯ei̯d-mi (por. stlit. giemi ʽśpiewamʼ z *giedmi < *gai̯dmi; ėmi 

ʽjemʼ z *ėdmi). Następnie na wzór czasowników typu mérdi, merdė́ti formę véizdi 

zinterpretowano jako prs. tematyczne z suf. -i-. To pociągnęło za sobą dotworzenie formy 

infinitiwu veizdė́ti, jak też form osobowych: 1 sg. véizdžiu (por. mérdžiu) i 2 sg. véizdi (por. 

mérdi). Akut véizdi (*véisti) wzoruje się na allomorfie výd- w osnownym czas. išvýstu, 

išvýsti ʽujrzeć, zobaczyćʼ. Tam intonacja towarzyszy sufiksowi -sta- jako cecha naddana, < 

*vind-stu707 (analogia do form prs. na -sta-, które tworzono od pwk. seṭowych, np. pažį́stu ⇐ 

*ǵneh3-C, prabìlstu ⇐ *bhelH-C). Zob. SBS II, 159n. Inaczej LEW 1215, ALEW 1210. — 

Drw. veizdinė́ti iter.: apveizdinė́ti DP ʽopatrowaćʼ, ažuveizdinėju SD
1 «opiekam się», 

praveizdinėju SD
1 «śpieguię»; veizdinti cur.: apvéizdinti DP ʽopatrowaćʼ (zwraca uwagę brak 

apofonii, podobnie jak w formach kẽpinti, stẽpinti). — Postverbalia: bažnyčios priveizdžia 

SD «[ten, kto] kościoł opatruie, kościoła pilnuie», veizdyklė DP ʽwidziadło, dziwowiskoʼ, 

veizdyklės f.pl. SD «okulary», veizdùs ʽwyraźny, wyrazistyʼ (o ile ei nie pochodzi ze zmiany 

ai, por. niżej vaizdùs), cps. vìštaveizdis ʽkto maca kuryʼ, przen. ʽchłopiec zbyt 

mały/niewyrosły na swój wiekʼ (por. vištà). — War. z z < zd: bevéizint adv. ʽw oka 

mgnieniu, w migʼ (war. żm. bavéizant, upodobniony do syn. bemãtant), paveizà w zwrocie iš 

paveizõs adv. ʽz wyglądu, z widzenia; na oko; na zewnątrzʼ (Kiek iš paveizõs duotumi mun 

metų? ʽIle dałbyś mi na oko lat?ʼ Iš paveizõs pažįstu ʽZnam z widzeniaʼ). — Neoosn. veizdė-

: apveizdėtas SD «opatrzony w co», vištų apveizdėtojas SD «kurnik, co kury opatruie», žirgų 

apveizdėtojas SD «koniuch, stadowy parobek» (syn. kuoptojas), bičių priveizdėtojas SD 

«bartnik», nopveizdėtas SD «nieopatrzony» < *ne-ap- (zob. nop-). — Neoosn. veizdėj-: 

veizdėjimas SD «patrzenie, spoyrzenie» (syn. žvilkterėjimas). — Nomina na SO: zob. vaizd-. 

Zwraca uwagę brak czasowników sekundarnych o pwk. vaizd-. — Neoapofonia veizd- ⇒ 

vyzd- (?): vyzdė́ti (zob.). 

 vejà 4 p.a. 1. ʽłąka pokryta niską, gęstą trawą, zazieleniona łąkaʼ, SD «murawa» (syn. 

lyguma želunti), velėna su veju išrauta SD «darn», 2. ʽogrodzone pastwiskoʼ, 3. ʽwygon 

prowadzący na pastwiskoʼ, 4. nazwa dwu roślin: ʽrdest ptasi, Polygonum aviculareʼ i ʽperz 

właściwy, Agropyrum repensʼ — ze zmiany vajà, co było rzecz. postwerbalnym od vajóti I 

ʽpędzać zwierzętaʼ (war. vejóti z wyrównania do prs. vejù ʽzmuszam do bieguʼ, zob. výti I). 

— N.rz. Vejà (też nazwa łąk i pastwisk), z Vaj-: Vajà, Vãjus, Vajóta; n.jez. Vãjomas, 

Vajúonis a. Vajuonìs. N.m. Vẽjos, Vejùkai, Vejuonà, z Vaj: Vajà, Vajẽliai, Pavajaĩ. 

 vė́jas 1 p.a. ʽwiatrʼ. Odpowiednik łot. vẽjš obok vẽš, gen.sg. vẽja ts. Z innymi tematami: 

vė́jis 1 p.a. (m.in. BRB), vė́jus 1 p.a. (LZŽ), vėjùs 3 p.a. Analiza: vė́j-a-, drw. od neopwk. vėj-. 

Ten ostatni został wyabstrahowany z prs. vė́ja ʽwiejeʼ do vė́ti (zob.), etymologicznie: vė́-ja 

(pwk. pie. *h2u̯eh1- ʽwiaćʼ). Odpowiedni neopwk. věj- widać również w słowiańskim: scs. 

věǰ-a-ti inf. ʽwiaćʼ – to z metanalizy prs. vějǫ jako věj-ǫ. NB. Trudne do przyjęcia jest ujęcie 

 
707 Co do osnowy infigowanej por. aw. vīnastī ʽznajduje, wynajdujeʼ < *u̯i-né-d-ti, sti. vindánti 3 pl. ʽznajdująʼ. 
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LEW 1216, gdzie vė́jas ma być derywatem od pwk. pie. *u̯ē(i̯)- ʽwiaćʼ, zaś *-i̯- rozszerzeniem 

pierwiastka, rzekomo alternującym z segmentami *-d- w vėdìnti, *-t- w vė́tyti oraz *-s- w 

vėsùs. — Jest prawdopodobne, że wyabstrahowany z formy praesentis neopwk. *vēj- 

pozostawił ślad również w jęz. staropruskim. Chodzi o hapax perwios EV ʽpoślad, ziarno 

gorszego gatunku oddzielone podczas czyszczenia zboża, Eftrich [Hintergetreide]ʼ, czyt. 

[pervījōs], ze zmiany *per-vēj-ās f.pl., zob. Trautmann 1910, 397 (znacz. etym. «was 

durchgeworfelt ist»), PKEŽ 3, 275. Por. syn. lit. atãvėtos, núovėtos oraz ãtbaros, núosiautos. 

— Drw. pavėj̃ui adv. ʽz wiatrem (jechać), w kierunku dokąd wiatr wiejeʼ (por. łot. pavẽja 

ʽmiejsce osłonięte od wiatruʼ, war. pavējš), užúovėja (zob.), vėjalis SD «wiatrek», vėjelis SD
1 

«wiatrek», vėjìnis (zob.), vėjúotas ʽwietrzny (np. wieczór)ʼ. — Sb. vė́jinykas, vė́jininkas 

ʽczłowiek niestateczny, lekkoduchʼ, analiza: vė́jin-ykas, kalka wyrazu pol. wietrzn-ik 

ʽczłowiek niestateczny, pędziwiatrʼ ⇐ adi. lit. vė́jinis, pol. wietrzny. — Cps. piẽtvėjis (zob.), 

šálvėjai (zob. šáltas), vė́jagalvis ʽczłowiek niestateczny, niepoważny, lekkoduchʼ (por. 

galvà), vė́jagaudis ts. (dosł. ʽłapacz wiatruʼ, por. gáudyti), vė́japūta ʽmiejsce wietrzne; zaspaʼ 

(zob. też vė́pūtė), vė́jarodis a. vėjãrodis ʽwiatrowskaz, umieszczona na dachu metalowa 

chorągiewka w kształcie kogutka, tzw. kurekʼ (por. ródyti), od tego drw. wsteczny vėjū̃kas 

ts.; vė́jašaudis ʽczłowiek lekkomyślny, niepoważnyʼ (dosł. ʽkto strzela do wiatruʼ vel sim., 

por. šáudyti), vė́javaikis ʽczłowiek lekkomyślny, niepoważnyʼ, por. vaĩkas (⇒ vėjavaikiáuti 

ʽbyć lekkomyślnym, niepoważnie się zachowywaćʼ), vėjmalūnas LEX ʽwiatrakʼ (kalka z 

nwn. Windmühle f., por. malū̃nas), vėjóvirpa ʽwir powietrznyʼ (por. virpė́ti), vė́jpūtis a. 

vė́jpūta ʽzaspa śnieguʼ (dosł. ʽnawianie przez wiatrʼ, por. pū̃sti, pučiù), vėtrãvėjis ʽporywisty 

wiatrʼ (złożenie synonimiczne, por. vė́tra). Tutaj też trivėj̃is ʽczapka z trzema uchamiʼ (por. 

tri°). — Vb. denom. vė́jauti ʽwietrzyć, studzić płyn przelewaniemʼ, išvė́jauti ʽwyziębić, 

wychłodzić (izbę, chałupę)ʼ. — N.m. Vėjìnė 2x, Vėjẽliai (⇒ Vėjẽliškiai 2x), Añtvėjai, cps. 

Vėjãlaukis, Dìdvėjis.  

 vė́jinis, -ė ʽwietrzny, np. o dniuʼ, SD <weinis> «nawietrzny» [ʽwystawiony na wiatrʼ], 

vė́jinis malū̃nas ʽwiatrakʼ, dosł. ʽwietrzny młynʼ. Drw. przymiotny na -in- od vė́jas ʽwiatrʼ. 

Jest też cps. vėjmalūnas LEX ʽwiatrakʼ jako kalka z nwn. Windmühle (zob. malū̃nas). — 

Drw. vėjinykas: SD <weinis> «wietrznik» [ʽwywietrznik na dachuʼ]. Analiza: vėjin-ykas; 

kalka słowotwórcza i znaczeniowa z pol. wietrznik ⇐ wietrzny. 

 vẽkė 2 p.a. ʽczop do zatkania otworu w beczce, szpuntʼ (NDŽ). Niejasne. Por. syn. 

cãpas, cvìkis, špuñtas, tulė,̃ vãgis, volė.̃ 

 vẽkėti, vẽkėju, vẽkėjau gw. ʽbić, uderzać; smagać wienikiem w łaźniʼ. Z innymi 

sufiksami: vẽkyti, -iju, -ijau ʽmocno uderzać, walićʼ, įvẽkyti ʽwbijać (kół, gwóźdź)ʼ, pravẽkyti 

ʽrozbić, rozłupaćʼ, vẽkioti, -ju, -jau ʽbić, uderzać; męczyć (konia), uciskać, gnębić 

(parobka)ʼ, užvẽkioti ʽzabićʼ, refl. įsivẽkioti ʽzmęczyć się, zmordować się (ciężką pracą)ʼ, 

vekiúoti ʽbić, zadawać razyʼ (Kam vekiúoji, kam tvoji tą mūsų maitelę? ʽCzemu bijesz tę 

naszą żywicielkę?ʼ). Odpowiednik łot. vekêt ʽlekko uderzać, okładać kogoʼ. Wraz z LEW 

1217 wypada przyjąć onomatopeiczne pochodzenie pwk. vek-. Por. interi. vèkt m.in. o 

nagłym zdarzeniu, o odgłosie upadającego przedmiotu. Zob. też veksė́ti. 

 vekė́ti, vekė́ju, vekė́jau gw. ʽkroić, ciąćʼ, atvekė́ti ʽodkroić, odkrawać (kromkę)ʼ, 

nuvekė́ti ʽukroić (kawałek sera), uciąćʼ. Niejasne. 

 veksė́ti, veksiù (3 os. vèksi), veksė́jau ʽzacinać się w mowie, jąkać się; mówić 

niewyraźnieʼ — czasownik na -sė- od interi. vèkt m.in. o zająknieniu się. Paralele: miksė́ti ⇐ 

mìk; muksė́ti ⇐ mùkt i papsė́ti ⇐ pàpt. Dalej do porównania stoi łot. vēkšt, vēkšêt ʽbeczeć, 

wydzierać sięʼ (⇒ vẽkšis ʽkto płacze, kto krzyczyʼ), vēkt (vēcu) ʽniewyraźnie mówićʼ (LEW 

1217). Por. lit. interi. vékšt o niemowlęciu, które zakwiliło. — Z innym sufiksem: vekčióti 
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ʽjąkać sięʼ (por. mikčióti). War. vėk-: vė́kčioti ʽmamrotać, jąkać się; mówić bzdury; o osesku: 

kwilićʼ. — Nomina: vẽkis, -ė ʽjąkałaʼ, w tymże znaczeniu: vẽketa, vẽkuta i veksà (por. miksà 

⇐ miksė́ti). 

 vėl̃ adv. ʽznów, znowuʼ, przest. ʽzaś, zasięʼ — z redukcji formy vėl̃i lub vėl̃iai ts. przez 

fazę vėľ̃. Odpowiednik łot. vêl ʽjeszcze, nawetʼ. Etymologia niepewna. Łączono z vėlùs 

ʽpóźnyʼ, vėlaĩ adv. ʽpóźnoʼ, przy założeniu rozwoju znaczeniowego od ʽpóźniejʼ do ʽna 

nowo, znowuʼ, zob. Būga, RR II, 426, LEW 1217, ALEW 1211. War. gw. vėlà, vėli i vėlig 

(PK), vėl̃iai, vėliái; vėl̃ei, vė́lei, vėléi, vėleĩ; vėl̃eig, vė́leig, vėl̃eik, vė́leik; vėl̃ek, vė́lek; vėl̃em. 

 vélbungas, vélbunga 1 p.a. gw. ʽsklepienie w piecu, piwnicyʼ — zapoż. z nwn. 

Wölbung f. ʽsklepienie, wypukłośćʼ. Paralele: kantùnga, kardùnga, rokùnda. — Czas. 

velbúoti ʽsklepiać, robić sklepienie, przykryć sklepieniemʼ jest kalką hybrydalną z nwn. 

wölben ʽsklepiać, robić wypukłym, robić łukʼ (por. rodzime skliautúoti ⇐ skliaũtas). — 

Rodzimym derywatem jest tu velbãvimas ʽsklepienie, stropʼ (por. prt. velbavaũ ⇐ velbúoti). 

 véldamas 1 p.a., veldãmas 2 p.a. 1. stlit. ʽpoddanyʼ, por. Paduotieji alba veldamai 

panams vyresnimus ką skel MŽ 3211 ʽCo poddani są winni swym panomʼ. Kiti karaliūs 

pralobsta ižg grynumo savųjų véldamų DP 49 ʽInszy krolowie bogacą się z ubostwa swych 

poddanychʼ, 2. hist. ʽchłop pańszczyźnianyʼ. Też w formie anaforyzowanej: stlit. veldamasis 

ʽpoddanyʼ, pl. veldamieji, np. išmanydamas, jog prakeltasis ne mažiaus tur tarnaut 

veldamiemus, kaip ir jam veldamieji DP 4991 ʽrozumiejąc, że przełożony nie mniej ma służyć 

poddanym, jako i jemu poddaniʼ. Analiza: velda-ma, urzeczownikowione participium 

passivi do prs. véldu : veldė́ti (por. LEW 1217n.), znacz. etym. ʽwładany, poddany czyjejś 

władzyʼ. Podobną substantywizację widać w pažį́stamas (zob.). 

 veldė b.z.a. przest. ʽzboże powalone przez deszcz i wiatrʼ (Miežinis) — zapoż. z łot. 

gw. vel̂de (liter. veldre), zob. Urbutis 2009, 279. 

 veldė́ti, prs. véldžiu (3 os. véldi; war. véldu, véldėju), prt. veldė́jau 1. stlit. ʽsprawować 

władzę, panować, władaćʼ, 2. stlit. ʽzawładnąć czym, posiąśćʼ, SD apveldžiu «osiadam co» 

[ʽosiedlać się, zamieszkiwaćʼ], 3. ʽbrać lub otrzymywać w spadku, dziedziczyćʼ, paveldė́ti 

ʽdziedziczyć, otrzymywać w spadkuʼ. Rekonstrukcja: *u̯ēld-ē-, drw. duratywny od prs. na -d-

, pb. *u̯ēl-de/a-, < pie. *u̯elH-dhe/o- ʽsprawuje władzęʼ (por. LIV
2 676: *u̯elH- ʽstark sein, 

Gewalt habenʼ). Por. stir. follnadar ʽrządzi, panujeʼ, stisl. olla ʽpanowałʼ, łac. valeō ʽbyć 

silnym, zdrowym; mieć wpływ, znaczenie, móc, dokazać czegoʼ. Inf. veldė́ti zbudowano 

prawdopodobnie ma formie praesentis typu stlit. vélda, znacz. etym. intr. ʽjest w posiadaniu 

czego, ma pod swoją władząʼ. Podobnie w germańskim: goc. waldan ʽwładać czymʼ ⇐ prs. 

*wal-da-. Zob. też ALEW 1212. — Drw. pãveldas ʽdziedzictwoʼ (kultū̃ros pãveldas 

ʽdziedzictwo kulturyʼ), też ʽogół cech dziedzicznych organizmuʼ, pavéldimas ʽdziedziczny, 

otrzymany w spadku, sukcesyjny; przekazywany potomstwuʼ (paveldimà ligà ʽchoroba 

dziedzicznaʼ) – z pochodzenia forma participium pass. do prs. véldi, pavéldi; paveldùmas: 

tėvų ypatybių paveldùmas ʽdziedziczenie cech po rodzicachʽ, véldamas (zob.), véldimas 

turt̃as ʽspadekʼ, veldinỹs ts. — Neoosn. veldė-: paveldė́tojas ʽspadkobierca, dziedzicʼ (por. 

kalbė́tojas), veldė́mė a. véldėmė ʽrzecz a. właściwość odziedziczona; posiadłośćʼ, veldė́tinis 

ʽotrzymany w spadku, spadkowyʼ, veldė́tojas ʽspadkobiercaʼ. — Neoosn. veldėj-: 

paveldė́jimas ʽdziedziczenie, dziedzictwoʼ, veldė́jas ʽspadkobierca, dziedzicʼ. — SO vald-: 

valdýti (zob.), valdžià (zob.). Por. też zapoż. valdóti. — SZ vild-: zob. hasło vild-. 

 vėlė ̃ 4 p.a. 1. ʽdusza opuszczająca po śmierci ciało umarłegoʼ, 2. ʽwedług pojęć 

religijnych: niematerialny pierwiastek ożywiający ciało człowiekaʼ (vėlės̃ išganýmas 

ʽzbawienie duszyʼ), 3. ʽokres między dniami św. Michała i św. Marcina, kiedy to według 

wierzeń ludu duchy zmarłych wracają po ofiaręʼ. Z innym sufiksem: <welos> f.pl. ʽwidmo, 
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upiórʼ (CHB). Starszy jest war. z krótkim e: velė ̃4 p.a. ʽdusza umarłegoʼ, ponieważ ten ma 

odpowiednik w łot. velis, zwykle pl. veļi ʽduchy zmarłychʼ, drw. velēnieši, velenieši m.pl. 

ʽdie abgeschiedenen Geisterʼ (ME IV, 529n.), jak też w lit. veliónis (zob.), vẽlinas DP ʽczartʼ 

(zob. vélnias). Chodzi tu o drw. od nomen *vel-V ʽumarły, nieboszczykʼ; w wypadku vėlė ̃

derywacja odbyła się z udziałem st. wzdłużonego. Zakładając zanik spółgłoski laryngalnej w 

pozycji antewokalicznej, można bałtyckie *u̯el-/*u̯ēl- zbliżyć do pie. *u̯elh3- ʽbić, uderzaćʼ. 

Por. z jednej strony lit. velė́ti ʽprać pralnikiemʼ, z drugiej strony het. u̯alaḫzi, u̯alḫanzi ʽbije, 

bijąʼ, luw.-hier. u̯ala-/u̯ara- ʽumrzećʼ, toch. A wäl- ʽumrzećʼ, wälläṣtär ʽumieraʼ, wlatär 

ʽumrzeʼ (LIV
2 679), SO stisl. valr m. ʽpoległy na polu bitwy, trup poległegoʼ. Zob. też LEW 

1219, ALEW 1212n. — Drw. Vėlìnės (zob.), vėlinỹs LZŽ ʽtęcza na niebieʼ, veliónis (zob.), 

veliúoka a. velúoka c. 1. ʽwidmo, maraʼ, 2. ʽdiabełʼ (DP ʽczart, szatanʼ), 3. ʽdusza zmarłegoʼ 

(por. sufiks w ruduõkė, n.rz. Vãšuoka).  

 vẽlei, veleĩ adv. gw. ʽraczej, chętniej, prędzejʼ (dla podkreślenia czyjegoś wyboruʼ) — 

ze zmiany vãlei ts. (Vãlei eisiu namo, o tai da pasgersiu ʽRaczej pójdę do domu, bo jeszcze 

się upijęʼ), co jest zapożyczeniem ze stbłr. volej, błr. gw. vólej, valéj (por. ĖSBM 2, 37). Por. 

pol. przest. wolej ʽraczej, lepiejʼ u pisarzy pochodzących z Białorusi (Brückner 630, s.v. 

wola). — War. vẽleig (Neik, vẽleig palauk ʽNie idź, raczej/lepiej poczekajʼ), vẽleit (Vẽleit 

mirtau, nei tokią buitį gyventau ʽPrędzej umarłbym, niż żył takim życiemʼ). 

 velė́na 1 p.a., velėnà 3 p.a. 1. ʽdarnina, gęsty, zwarty splot traw wraz z ziemiąʼ (SD 

velėna su veju išrauta «darn»), 2. ʽmurawa, zazieleniona powierzchnia łąkiʼ, 3. ʽbryła ziemiʼ, 

SD «bryła» (syn. riekė žemės, aukso; por. łot. ve̦lẽ̦na ʽbryła ziemi a. torfuʼ), 4. ʽkawałek 

torfuʼ (⇒ velėnijà KRŽ ʽtorfowiskoʼ), 5. ʽsplot roślin i korzeni unoszący się na powierzchni 

wody, bagnaʼ, 6. ʽfutrzany kołnierzʼ — dewerbalna formacja na -ėna od vélti II m.in. ʽplątać, 

wikłać, zbijać w jednoʼ. — Drw. velėnijà 2 p.a. ʽmiejsce, gdzie wiele darni; ziemia 

nieuprawna; miejsce wydobycia torfuʼ, velėnìjos pl.t. ʽtorfowiskoʼ, velėnỹnė ziemia 

nieuprawna, pokryta warstwą darni, nie dająca się orać:, velėnìngas ʽpokryty grubą darnią; 

torfiastyʼ, SD «brylasty; darnowy». 

 velė́ti, velė́ju (war. veliù), velė́jau 1. ʽprać uderzając pralnikiem, wybijać pralnikiemʼ, 

SD velėju drapanas «pierzę vel piorę chusty», 2. ʽmyć wodą (ręce, nogi), zmywać (naczynia, 

podłogę)ʼ, 3. ʽmaglować bieliznęʼ, 4. ʽfolować suknoʼ (syn. vélti), 5. ʽwałować, wyrównywać 

za pomocą wału; tratować zasiewʼ, 6. ʽuderzać z mocą, praćʼ, 7. ʽuderzać, bić w dzwonʼ, por. 

Puzymas pliaupia, velėkite bimbalą ChB «Osieć gore [płonie, pali się], biycie we dzwon» (w 

notatkach roboczych Chylińskiego na ostatnich stronach rękopisu NT, A. Holvoet, p.l.), 8. 

przen. ʽkląć, przeklinaćʼ. Odpowiednik łot. velêt, -ẽju ʽprać pralnikiem; uderzać pałkąʼ. 

Kontynuacja antewokalicznego allomorfu od pwk. pie. *u̯elh3- ʽbić, uderzaćʼ (LIV
2 679; bez 

wzmianki o lit. czasowniku). Por. vėlė.̃ Nie można wykluczyć częściowego zmieszania z 

czas. vélti II m.in. ʽzbijać, spilśniaćʼ. Zob. też LEW 1219, ALEW 1213. — Neoosn. velė-: 

velėjà a. velėj̃ė ʽpranie; rzeczy w praniuʼ, velėj̃as, -a ʽpracz, praczkaʼ, velėk̃lė ʽdeska do 

prania bieliznyʼ, velėk̃lės lub velėk̃los f.pl. ʽmiejsce nad rzeką, jeziorem, gdzie piorą 

bieliznęʼ, velė́toja(s) ʽpracz, praczkaʼ (łot. ve̦lêtãjs), velė́tuvė ʽpralnik, kijankaʼ. Por. łot. 

velêklis ʽbielizna zamoczona do praniaʼ, velêknis ʽławka do praniaʼ. N.rz. Velė́kla 2x, 

Velėk̃lis, Velė́k-pelkis (*Velėkl-pelkis). — Sufiksalna neoapofonia ė ⇒ ĕ wytwarza dublet 

ekl-: velẽklis ʽdeska do prania bielizny; pralnikʼ (por. turẽklės ob. turėk̃lės s.v. turėk̃lai). 

 vėl̃iava 1 p.a. ʽflaga, sztandar, chorągiewʼ — rzeczownik dewerbalny, utworzony 

neosuf. -liava od vė́ti ʽwiać, dąćʼ (por. Leskien 1891, 350). Paralele: mẽsliava (mẽzliava) ⇐ 

mèsti i mė́šliava ⇐ mė́šti, mė́žti. Znacz. etym. ʽto, co powiewa na wietrzeʼ. Pod względem 

onomazjologicznym por. czes. vlajka ʽsztandar, chorągiewʼ ⇐ vláti se ʽłopotać na wietrzeʼ. 

Inną budowę ma wyraz łot. vẽ̦luogs ʽwiatrowskaz, kurek na dachuʼ: człon I do vẽjš ʽwiatrʼ, 
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człon II do luôgs ʽotwór, oknoʼ. — Drw. vėliavėl̃ė ʽchorągiewka, proporczykʼ, vėl̃iavininkas 

ʽczłowiek noszący chorągiew, chorążyʼ, cps. vėliavnešỹs ts. (por. nèšti). — Metanaliza vėl-

iava wytworzyła neoosnowę widoczną w vėluvà (⇒ war. veluvà) ʽflaga, chorągiewʼ oraz 

vėl̃ukas, vėlū̃kas, vėl̃iukas ʽwiatrowskaz, chorągiewka na wietrze, kurek; flaga, chorągiewʼ. 

— Krótkowokaliczny war. vẽliava, w LKŽ oznaczony jako gwarowy neologizm (Vẽliava 

plãzda ʽFlaga łopoczeʼ), jest przykładem neoapofonii ė (SP) ⇒ ĕ (SZ), tj. reguły równoległej 

do ā ⇒ ă. Derywacja vėl̃iava ⇒ vẽliava nie różni się od pažėr̃as ⇒ pažẽras; slėsnà ⇒ slesnà 

albo drobùžis ⇒ drabùžis. 

 Velýkos, -ų 1 p.a. f.pl. ʽWielkanocʼ. War. akc. Velỹkos, -ų 2 p.a. DP šventė Velykų 

ʽświęto Wielkanocyʼ. Dawniej też w formie singularis Velýka 1 p.a. lub Velykà 3 p.a.: Šventa 

Velyka DP ʽŚwięta Wielkanocʼ, Velyka SD «Wielkanoc, Pascha, atis». Forma pluralna 

Velýkos oddaje prawdopodobnie gwarową formę ros. velíki pl., używaną przez 

zamieszkujących Litwę staroobrzędowców, zob. Anikin 6, 217. Z kolei forma sg. Velýka jest 

z pochodzenia białoruska, oddaje ona stbłr. veliko°, błr. velika° jako człon zredukowanego 

złożenia velikodenь, gen.sg. velikodnja Co do akcentu por. błr. vjalíkdzenь, vjalíkadnja (war. 

vjalíkannja, PZB 1, 387). Por. scs. velikŭ dĭnĭ, co jest kalką z gr. μεγάλη ἡμέρα (REW I, 

180n.). Zob. też ZS 62, LEW 1219 (pominięte w ALEW i ĖSBM). Odpowiednik łot. liẽl-diena 

ʽWielkanocʼ ⇐ strus., stbłr. velikdenь (por. ME II, 498). — Litewskie y w Velyk° zastępuje 

podakcentowe błr. i (paralele: kodỹlas, krapỹlas, ūdỹlas). Akutowane y ukazuje się poza tym 

w zapoż. bažnýčia, výskupas i mýlista. Zob. Būga, RR I, 348, 431; III, 776. Nieco inaczej SLA 

234, Borowska 358. Zob. też Kalėd̃os. — Drw. Ãtvelykis (zob.), velýkaitis a. velykáitis 1. 

ʽjajko wielkanocne, pisankaʼ, 2. ʽupominek wielkanocny (jajko, odzież, pieniądze)ʼ, 3. 

ʽjałmużna wielkanocnaʼ, 4. ʽmaca, placek z przaśnego ciasta pieczony przez Żydów na święto 

Paschyʼ, Velykėl̃ės f.pl. ʽpierwsza niedziela po Wielkanocyʼ, velýkinė 1. ʽspowiedź 

wielkanocnaʼ, 2. ʽdanina składana księdzu na Wielkanocʼ, 3. ʽwieczerza w przeddzień świąt 

Wielkanocyʼ, velýkinė šiurkštà bot. ʽgatunek grzybów, chróścik pasterski, Stereocaulon 

paschaleʼ, velykų mėnuo przest. ʽmiesiąc kwiecieńʼ (Skardžius, RR 4, 34, por. kalėdų mėnuo). 

Cps. velýknaktis ʽnoc wielkanocnaʼ (por. naktìs). Por. jeszcze powiedzenie Jiems dabar 

Velýkos ʽIm się teraz powodzi, żyją w dobrobycieʼ, dosł. ʽOni mają teraz Wielkanocʼ. Vb. 

denom. velykáuti a. velýkauti 1. ʽo dzieciach: chodzić po wsi prosząc o jajkaʼ, 2. ʽodwiedzać 

się podczas świąt Wielkanocyʼ, 3. przest. ʽświętować Wielkanocʼ. — Nazw. Velyka b.z.a., 

Velỹkis, patron. Velykaitis b.z.a., Velykėnas b.z.a. — N.m. Velýkiai, Velykiónys, Velykū́nai, 

cps. Velýkamiškis. 

 Vėlìnės, -ių 2 p.a., Vėl̃inės 1 p.a. f.pl. ʽdzień modlitw za umarłych, dzień zaduszny, 

Zaduszki (2.XI.)ʼ — drw. na -in- od vėlė ̃ʽdusza umarłegoʼ (zob.). Zob. też Uždūšìnės. 

 veliónis, -io 1 p.a. ʽnieboszczykʼ, wsch.-lit. velionìs, -iẽs 3 p.a. m. — rzeczownik 

denominalny na -on- od neoosn. veľ- związanej z pdg. velė ̃ʽdusza zmarłegoʼ (zob.). War. z 

samogłoską ė: vėlionìs (por. vėlė ̃jako obocznik do velė)̃. — Idiom velióniu atsidúoti / padúoti 

/ smirdė́ti / pasinèšti ʽbyć bliskim śmierciʼ, dosł. ʽpachnąć trupemʼ. — Drw. wsteczny: velỹs 

ʽnieboszczyk; dusza zmarłegoʼ (por. íeškonės ⇒ íeškas). Od war. vėlionìs jest drw. wsteczny 

vėlỹs. 

 vẽlyti, vẽliju, vẽlijau stlit., gw. 1. ʽwoleć; być gotowym; być radʼ (DP), 2. ʽchcieć, 

pragnąćʼ, 3. ʽpragnąć dla kogo czegoś przez życzliwość, życzyćʼ, 4. ʽradzić komu, doradzaćʼ, 

5. ʽkazać, rozkazaćʼ — zapoż. ze stbłr. veleti ʽpolecić, kazać, rozkazaćʼ, por. błr. vjalécь, -ljú 

(zob. SLA 235, LEW 556, 1219, ĖSBM 2, 300), które doznało semantycznego zróżnicowania 

pod wpływem rodzimego czas. vélti (zob. vélti I). Cps. pavẽlyti ʽpozwolić, zezwolićʼ (por. 

pavélti ʽpozwolićʼ), privẽlyti gw. ʽpolecić, poruczyć kogo, zalecićʼ (stlit. ʽzmusić do czegoʼ), 

z ptk. be-: SD beveliju «wolę». — Adv. vẽlyk ʽraczej, lepiejʼ – skostniała forma 2 sg. 
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imperatiwu do vẽlyti ʽwolećʼ. Np. Vẽlyk vienas žvirblis rankoj, negu dešimts an stogo 

ʽLepszy jeden wróbel w garści niż dziesięć na dachuʼ. 

 vẽliumas 1 p.a., vèliumas 1 p.a. NDŽ ʽzasłona kobieca na twarz, welonʼ — zapoż. ze 

stbłr. veljumъ, błr. vė́ljum, -u (⇐ pol. przest. welum ⇐ łac. vēlum ʽzasłonaʼ). War. vàliumas 

(DVŽ), też vėl̃iumas (LZŽ), vẽliūmas, veliùmas, veliòmas. — Młodsze war. vẽlionas a. 

vèlionas 1 p.a., veliuonas b.z.a. DVŽ ⇐ pol. welon, -u. Inne: vãlionas DRUŽ, vìliūnas NDŽ. 

— Drw. wsteczne: vẽlias LZŽ ʽwelonʼ, vãlis ZTŽ ts. (por. drakõnas ⇒ drãkas; veliónis ⇒ 

velỹs). 

 veliùšis, -io 2 p.a., vėliùšis 2 p.a. przest., gw. ʽfolusz, maszyna służąca do spilśniania 

tkanin, czyli do ich zgęszczania przez gniecenie, zbijanie, wałkowanieʼ — ze zmiany valiùšis 

(zob. niżej), co zapożyczone z błr. valjúš, -á (⇐ pol. folusz ⇐ śrdn. foll-hūs, por. Bańkowski 

I, 378; brak w WDLP). War. z obocznym tematem: veliùšius, veliùšas; ze zmianą ľu > ľi: 

velìšius, valìšius; z depalatalizacją ľu > lu: velùšis. Zmianę val- na vel- (vėl-) wywołała 

adideacja do czas. veliù, vė́liau, vélti m.in. ʽfolować, zbijać mokrą wełnę na pilśńʼ. Starszy 

wokalizm val- utrzymał się w war. valiùšas, valiùšis, valiùšius oraz valùšius. Niejasne jest 

jednak valv° zam. val° w valvìšius (Valvìšiuj ir nukvarbavoja, ir pavelia milelį ʽW foluszu i 

farbują i spilśniają suknoʼ). Czy -viš̓ - jest neosufiksem? (por. medvišius). Zob. jeszcze LEW 

1220. Osobno zob. kvalìšius i paliū́šis. — Rodzimy odpowiednik to valstyklà od válstyti 

m.in. ʽfolować wełnę na suknoʼ. 

 velk-: neopierwiastek wywodzący się z formy prs. velkù do vilk̃ti ʽwlec, ciągnąćʼ. 

Nomina bez apofonii: velkė ̃4 p.a. lub velk̃ė 2 p.a. ʽzasuwa u drzwi (drewniana lub żelazna), 

zapora; pętla, ucho, uchwyt; zawleczka przetykana przez otwór; spinka, zapinka, sprzączka; 

długa wędka wleczona za płynącą łodziąʼ (⇒ vb. denom. užvelkė́ti ʽzasunąć zasuwę drzwiʼ, 

velkiáuti ʽłowić ryby za pomocą «velkė»), vélkė ʽzasuwa u drzwiʼ (na temat akutu zob. Būga, 

RR II, 408), velk̃ės f.pl. ʽnosidła do siana; sanie służące do wywożenia siana z bagnistych 

miejsc; niepodkute sanki do przewożenia pługa lub brony na poleʼ, velkẽtas a. velkẽtai ʽsanki 

do przewożenia pługa lub bronyʼ, velk̃iai m.pl. ʽkopyto szewskieʼ (Ištempęs odą ant velkių, 

padėk ant pečiaus išsistovėt ʽRozpiąwszy skórę na kopycie, postaw [je] na piecu, żeby się 

odstałoʼ), velk̃inas, -à lub velk̃enas, -à ʽkto idąc coś za sobą wleczeʼ (Vilkas ilga uodega 

velk̃inas bėgo šalin ʽWilk uciekł wlokąc za sobą długi ogonʼ), też ʽkto prowadzi kogoś ze 

sobąʼ, velk̃is 1. ʽzaćmaʼ (syn. valk̃is, valk̃ius), 2. ʽkto idzie powoli, leniwie, kto się wleczeʼ, 

velk̃snė ʽ(jednorazowe) wyciągnięcie sieci, zawartość sieciʼ.  

 velnaitis, -čio 1 p.a. stlit., gw. ʽopętanyʼ, por. Ne est didesnis tarnas, negi patsai Ponas, 

vienok Christus buvo velnaičiu vadintas PK 1398: ʽNie jestci sługa więtszy niźli sam jego 

Pan, bo Chrystus naświętszy opętanym był zwanʼ — drw. na -aitis od vélnas ʽdiabełʼ (zob. 

vélnias). Dziś velnáitis 1 p.a. to ʽdiabełek, diablikʼ (por. zdrobnienia typu levaitis SD, 

mergáitė). Por. ALEW 1213. Osobno zob. pristóti, pristotàsis. 

 vélnias 3 p.a. 1. ʽzły duch, diabeł, szatanʼ, 2. ʽczłowiek zły, nieżyczliwy, wrogi; 

człowiek zepsuty, gorszącyʼ — ze zmiany stlit. vẽlinias (por. DP vẽlinio, vẽliniui, velinių) 

drogą synkopowania sufiksalnego i oraz wzdłużenia zastępczego, które odzwierciedliło się w 

intonacji (taki sam proces wytworzył akutowane formy élnis, kélnės i šérnas). Oboczna 

osnowa na -a-: stlit. vélnas (łot. ve̦lñs), to z synkopowania vẽlinas (m.in. DP, SD
1, SD), por. 

GJL I, § 172. Zob. też LEW 1218, ALEW 1213n. i LEGR § 34. Formacja denominalna z 

sufiksami -ini̯a-, -ina- od vel- jak w velė ̃ʽdusza umarłegoʼ (zob. vėlė)̃. Paralele: gérvinas ⇐ 

gérvė; kãtinas ⇐ katė.̃ Por. jeszcze velẽkis ʽdiabełʼ. — Drw. velinystė SD «diabelstwo, 

dæmonium», vẽliniškas ʽdiabelskiʼ (SD «czartowski»), velinuvà coll. ʽdiabliʼ (DP 

ʽdyabelstwo; czartyʼ). — Neoosn. veln-: velnáitis (zob.), velniáusias ʽnajgorszy, 
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najpaskudniejszyʼ (z sufiksem superl. -iausias), velniáuskas, -a 1 p.a. lub velniaũskas, -à 4 

p.a. ʽdiabelski; zwariowany; odrażający, wstrętnyʼ (sufiks przejęty z nazwisk typu 

Petráuskas ʽPiotrowskiʼ); war. ze zmianą au̯ > an: velniañskas; velniavà ʽzgraja diabłów; 

diabelskie sztuczkiʼ (m.in. WP), ʽtrudne położenie, niebezpieczeństwoʼ, velníenė ʽdiablica, 

megieraʼ, velnỹnas ʽdiabelskie dzieckoʼ, velnionìs, -iẽs ʽdiabełʼ (jako przekleństwo), 

velniõnas ts. (⇒ neoosn. velnion-: velnióniškas ʽdiabelski; wielki, strasznyʼ, velnióniškai 

ʽdiablo, strasznie, bardzoʼ (velnióniškai gabùs ʽdiablo zdolnyʼ), vélniškas ʽdiabelskiʼ (por. 

łot. velnisks), velniū́kštis a. velnū́kštis ʽdiabeł; hultaj, łobuzʼ (maži velniūkščiai m.pl. CGL 

ʽdzieci umierające bez chrztuʼ), velnuvà a. velniuvà stlit. coll. ʽdiabliʼ (Kaukus, žemėpatis ir 

laukasargus pameskiat, visas velnuvas, deives apleiskiat MŽ 920 ʽPorzućcie k., ž. i l., 

wszystkich diabłów i boginki opuśćcieʼ). — Cps. velnaklãkas ʽistota, którą straszą dzieciʼ 

(dosł. ʽdiabelski kłakʼ, por. klakaĩ m.pl. ʽwłosy zmierzwione, pozlepianeʼ), velnãnešis 

ʽporywisty, wirujący wiatrʼ (por. nèšti), velnãvėjas ts. (por. vė́jas), velnãpelkė ʽzdradliwe, 

niebezpieczne trzęsawiskoʼ (por. pelkė), velniãbrolis ʽzły człowiekʼ (por. brólis), 

velniãmiegis ʽkrótki odpoczynek, drzemka poobiedniaʼ (por. miẽgas; syn. tursómiegis), 

velniapinìgis ʽskąpy bogaczʼ (por. pinigaĩ), vélniaturgis pogardliwe określenie ʽtargu 

odbywający się przed lub po Bożym Narodzeniu, kiedy na zakupy przybywają głównie 

parobcy po wypłacieʼ, z aluzją do dokonywanych tam oszustw i machinacji (por. turg̃us), 

velniãžolė ʽchwastʼ (por. žolė)̃, zrost velniaĩžin, vélniažin adv. ʽdiabli wiedząʼ (por. žinóti). 

Przekleństwa: po velnių̃, po velniaĩs ʽdo diabła!ʼ, po šim̃ts velnių̃ ʽdo stu diabłów!ʼ. Zob. też 

slawizmy bíesas, čiart̃as i šėtõnas. 

 vélti I stlit. ʽpozwalać; wolećʼ, pavélti ʽpozwolićʼ, prs. 3 os. atemat. pavelt ʽpozwalaʼ 

(Dievas kartais pavelt velinui žmogų apsėsti ʽBóg niekiedy pozwala diabłu opętać 

człowiekaʼ), prt. pavė́lė. Zob. też vẽlyti. Odpowiedniki bsł.: łot. izvẽlêt ʽzapragnąć, życzyć 

sobie; wybieraćʼ, refl. ʽwybierać sobieʼ, pavẽlêt ʽużyczać, pozwalać; pozostawiać do 

uznaniaʼ, bibl. ʽrozkazywaćʼ; scs. veljǫ, velěti ʽβούλεσθαι, θέλειν, κελεύειν, λέγειν, chcieć, 

pragnąć; rozkazywaćʼ, słń. velím, veléti ʽrozkazywać, polecaćʼ, ros. veljú, velétь ʽkazać, 

rozkazywaćʼ, czes. velet przest. ʽchciećʼ, dziś ʽdowodzić, rozkazywaćʼ. Zob. BSW 348, REW 

I, 180, LEW 1220, ALEW 1214. Do pie. *u̯elh1- ʽwybierać, wolećʼ ⇒ ʽchciećʼ (LIV
2 677), por. 

łac. volō, velle ʽchcieć, pragnąć, pożądaćʼ (3 sg. prs. volt, vult ʽchceʼ < *u̯elt < *u̯élh1-ti), sti. 

vṛṇā́ti ʽwybiera, woli, daje pierwszeństwoʼ, váraḥ m. ʽpragnienie, wybórʼ, goc. wiljan, stwn. 

wellen, nwn. wollen ʽchciećʼ (pgerm. *weljan-), stwalij., bret. gwell ʽlepszyʼ. — SZ vil-: 

vìltis ʽufaćʼ (zob.). — SO val-: werbalny refleks *valstyti jest poświadczony postwerbalnym 

rzeczownikiem valstas stlit. ʽwolaʼ (zob.); zob. też valià. — W słowiańskim utrzymał się 

iteratyw na SO, por. scs. voljǫ, voliti ʽchcieć, woleć, wybieraćʼ, sch. ekawskie vòliti ʽkochać, 

lubićʼ, ros. przest. vólitь ʽpragnąć, chciećʼ, czes. volit ʽwoleć, dawać pierwszeństwo, 

wybieraćʼ, svoliti ʽwybraćʼ, povoliti ʽpozwolićʼ, stpol. zwolić ʽwyratować, ocalićʼ, pol. 

pozwolić ʽzgodzić sięʼ (ale simplex woleć ʽdawać pierwszeństwoʼ; zastąpiło stpol. wolić; por. 

stbłr. voleti ʽpragnąć, chciećʼ). Do pie. *u̯olh1-éi̯e-, por. sti. varáyati ʽwybieraʼ, goc. waljan 

ʽwybieraćʼ (do wili ʽchcęʼ), nomen orm. goł ʽzłodziejʼ < pie. *u̯olh1ós (por. lit. nuvìlti 

ʽoszukać, zwieść, zdradzićʼ).  

 vélti II, veliù (war. velù), vė́liau 1. ʽplątać, wikłać, kudłać, czochrać (włosy); wić 

gniazdoʼ, 2. ʽzbijać namoczoną wełnę na pilśń, spilśniać ją, folowaćʼ, 3. ʽgnieść, miętosić 

(ubranie, pościel)ʽ, 4. ʽbić kogo, uderzaćʼ, 5. ʽrobić coś z wysiłkiem, z trudemʼ, 6. ʽpuszczać 

wiatry, psuć powietrzeʼ, 7. przen. ʽkręcić, nie mówić wprost, nie mówić prawdyʼ. 

Odpowiednik łot. vel̂t, veļu, vēlu 1. ʽprzewracać; obracając toczyć, np. beczkęʼ (por. lit. 

volióti), 2. ʽfolować suknoʼ, 3. ʽbić, uderzaćʼ. Cps. apvélti ʽtocząc co oblepić czym (np. rybę 

w mące, kotlet w tartej bułce), posypać, np. cukrem, solą; zmiąć (ubranie); obić kogoʼ, atvélti 

ʽodkroić (pajdę chleba); przywieźć, przynieść, przytaszczyć; urodzić dzieckoʼ, išvélti m.in. 
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ʽwybić (rękę) ze stawu, zwichnąćʼ, įvélti m.in. ʽcoś ciężkiego podnieść, przewrócić, wnieść, 

wrzucićʼ, nuvélti ʽzbić wełnę na pilśń, wojłokʼ, pavélti ʽsfolowaćʼ, też ʽzrobić sobie odciskʼ, 

ʽzarżnąć świnięʼ, privélti klaidų̃ ʽnarobić błędówʼ, suvélti ʽzbić, spilśnić, sfolować sukno; 

pokudłać, pomieszać, powikłaćʼ, suvélti lìzdą ʽuwić gniazdoʼ, suvélti pūslès ʽnabawić się 

pęcherzy (na ręce, nodze)ʼ. Refl. véltis, veliúos, vė́liaus ʽwplątywać się, wikłać się, więznąć; 

kudłać się, gręplować się; mocować się; plątać się pod nogamiʽ, ʽobłapywać sięʼ (Bernai 

vẽlias su mergom ʽChłopaki tarzają się z dziewczynamiʼ), ʽpowoli pracować, obijać się bez 

zajęcia; plątać się pod nogami, przeszkadzaćʼ, apsivélti ʽoblepić się, pokryć się (np. puchem, 

źdźbłami słomy), lepiąc się przywierać do czego (o błocie, cieście); zaniedbać się, opuścić 

się; pouczyć się, podkształcić sięʼ, įsivélti ʽwplątać się, wczepić sięʼ, išsivélti ʽrozwinąć się, 

nabrać ciała, urosnąćʼ, susivélti ʽrozczochrać się, splątać się; zgnieść się; uwić sobie gniazdoʼ 

i ʽpokłócić sięʼ. Do pie. *u̯elh3- ʽbić, zabićʼ (LIV
2 679, por. het. u̯alḫanzi ʽuderzająʼ, łac. vellō, 

-ere ʽskubać, obskubywać, obrywaćʼ) albo do pie. *u̯elH- ʽtoczyć się, walać sięʼ (LIV
2 677, 

ALEW 1215, por. goc. walwjan, stwn. wallan, stisl. velta). Jest prawdopodobne, że w bałto-

słowiańskim kontynuanty wymienionych pie. pierwiastków spłynęły ze sobą. Zob. BSW 349, 

LEW 1221. — Nomina na SE vel-: susivelimas plaukų SD «goździec» [ʽkołtun, rodzaj strupa 

na głowie, powstałego ze zbitych w kłąb włosówʼ, por. niżej są́vėlės, są́valos], velẽkis 

ʽkłębek splątanej wełny; zlepione włosy, kołtun; lichy, wąski pas ziemiʼ, velė́na zob.), 

vẽlenas ʽwał, walec, cylinder; zwój tkaniny, bela; kijanka do prania; urządzenie do młóceniaʼ, 

velanas SD «wał krosienny» (zob. niżej vẽlenas), velenėl̃is ʽwalec do nawijania tkaninyʼ, 

vélsena gw. ʽcios, uderzenieʼ (neosufiks, por. málsena, pìlsena), velùdė ʽwarsztat do 

filcowania wełnyʼ. Por. łot. veldinât ʽzbijać, wikłaćʼ (⇒ vel̂de ʽwyległe zboże, powalone 

przez deszcz i wiatrʼ), veļamais ʽpałka do biciaʼ. — Neoosn. velt- (⇐ véltas ʽsplątany, 

rozczochrany; spilśnionyʼ, por. maknos suveltos SD «kudłaciny, kudły»): véltena a. véltana 

ʽrozczochrane włosy; rozczochraniec, niechluj, niezgułaʼ (neosuf. -tena, wyodrębniony w 

typie ùitena : ùiti, svìltenos : svìlti), veltinỹs (zob. veltìniai), veltùvai m.pl. ʽmaszyna do 

folowaniaʼ, veltuvė ̃ʽwarsztat do folowaniaʼ, veltū́zas ʽniechlujʼ (por. terliū̃zas, plepūzà). Por. 

łot. ve̦ltava, ve̦ltaves ʽfoluszʼ. — Cps. mìlvelis ʽnapędzany wodą młyn do spilśniania sukna, 

foluszʼ (por. mìlas), war. zdysymilowany: mìlveris (por. dirgėlė)̃; šū́dvelis wulg. ʽpies, który 

zżera odchodyʼ (por. šū́das). — WSE vėl-: vė́liau (prt.), drw. núovėlos f.pl. ʽresztki wełniane, 

które odpadają przy folowaniuʼ, vėlė́jas ʽpilśniarz, sukiennikʼ, vėlìkas ts., vėlyklà ʽwarsztat do 

filcowania wełny, foluszʼ (Milus veldavo, prie malūnais vėlỹklų turėdavo ʽSpilśniano sukna, 

przy młynach były foluszeʼ), vėlỹklė ʽmaszyna spilśniającaʼ (mìlo vėlỹklė), vėlinỹs, acc.sg. 

vė́linį ʽwojłokʼ, są́vėla (zob.), susivė́lėlis ʽten, co ma włosy zbite w kołtunʼ. Cps. kaltū̃nvėlė 

(zob. kaltū̃nas), kū́tvėla (zob. kū́tis), tūbavėlys SD «pilśniarz», SD
1 «gręplownik» (syn. 

šepavalas), por. tū́bas; vė́lmalūnis ʽfoluszʼ (dosł. ʽmłyn do folowaniaʼ, por. malū̃nas). — SZ-

V vil-: łot. vilât, -ãju ʽobracać w palcach, gnieść (ciasto), wałkować, tarzaćʼ, vilâtiês ʽtarzać 

się, np. o koniuʼ, vilinât a. viļinât ʽtoczyć, taczaćʼ, nomina: viļaka ʽmiejsce w zbożu 

wygniecione przez tarzające się zwierzęʼ (war. viļaks, viļaklis, viļāknis), viļakņi m.pl. 

ʽdrewno do przygniecenia lnu w moczydleʼ. Por. s.v. apvalùs refleks prasłowiański *ob-vĭlŭ 

ʽowalnyʼ < pbsł. *ap-u̯il-. — SO-C: válstyti (zob.). — SO-V: valýti (zob., tam też nomina z 

val-). Odpowiednik psł. *voliti został zastąpiony przez *valiti ʽprzewracać, obalać, toczyćʼ 

prawdopodobnie pod wpływem intensivum ze wzdłużonym SO *valjati (sę) ʽprzewracać 

(się)ʼ, por. scs. valiti sę ʽtarzać sięʼ, ros. valítьsja ʽpadać, walić sięʼ, valítь ʽobalać, zwalać; 

wycinać drzewaʼ (valéž ʽpowalony lasʼ); padać – o śnieguʼ, czes. valit ʽtoczyćʼ, pol. walić 

ʽuderzać mocno, burzyć, powodować upadekʼ. Zdaniem Vaillanta III, 429 motywem zmiany 

była groźba konfliktu homonimicznego z czas. voliti ʽwybieraćʼ (por. vélti I). Zob. też Boryś 

676n., Anikin 6, 27n. — WSO vol- < *u̯āl-: volióti (zob.).  

 veltìniai, -ių 2 p.a., veltiniaĩ, -ių̃ 3 p.a. m.pl. ʽwysokie buty zrobione z wojłoku, filcu, 
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walonkiʼ — pluralizacja wyrazu veltinỹs 3 p.a. ʽwojłok, filcʼ (war. veltìnis 2 p.a.), dosł. 

ʽfilceʼ. Ten ostatni był pochodnikiem na -in- od neoosn. velt-, wyabstrahowanej z véltas 

ʽsplątany, spilśnionyʼ, participium prt. pass. od vélti II (zob.). 

 véltui adv. 1. ʽdarmo, daremnie, na próżnoʼ, 2. ʽza darmo, bez zapłaty, bezpłatnieʼ, war. 

velt̃u/véltu, velt̃uo, vélt. Por. adi. velt̃as a. véltas 1. ʽdarmowy, bezpłatnyʼ, 2. ʽtaniʼ, 3. 

ʽdaremny, bezowocny, bezcelowyʼ, ⇒ veltaĩ adv. ʽtanioʼ (Kamendorius velčiau laido[ja] už 

kleboną ʽKsiądz wikary taniej chowa niż ksiądz proboszczʼ). DP <wêłtái> ʽmarnieʼ. LEW 

1221n. i ALEW 1214: do vélti I ʽpozwalać, wolećʼ, SZ vìltis ʽmieć nadziejęʼ. — Cps. 

pùsvelčiui adv. ʽza pół darmo, za bezcenʼ (por. pùsė), veltėd̃is a. -ėdỹs ʽdarmozjad, próżniak, 

nieróbʼ (por. ėd-; GJL II, § 14 nie wyklucza kalki z pol. darmo-zjad); odpowiednik łot. 

vèltêdis ob. vêltêdãjs ts. Vb. denom. veltáuti a. veltinė́ti ʽusiłować dostać co za darmoʼ. 

 vėlùs, -ì 4 p.a. ʽpóźny, końcowy, kończący sięʼ, vėlùs laĩkas ʽpóźna poraʼ, vėlùs svẽčias 

ʽpóźny gośćʼ (tj. spóźniony, późno przychodzący). Odpowiednik łot. vêls, vêļš ʽpóźnyʼ. Bez 

etymologii, zob. LEW 1222, ALEW 1216. Pwk. vėl- może być pochodzenia werbalnego, por. 

vė́liau jako prt. do vélti II. Por. zwłaszcza użycie formy zwrotnej véltis, 3 os. prs. vẽl(i)as w 

następujących znaczeniach: 1. ʽociągać się, wolno pracowaćʼ (Jos darbai velas, t.y. 

nenudirba greitai ʽOna wolno pracujeʼ), 2. ʽobijać się bez zajęciaʼ, 3. ʽprzeszkadzać w 

czymʼ, 4. ʽzaniedbać się, opuścić się, stać się leniwymʼ. Paralele onomazjologiczne: włos. 

tardi adv. ʽpóźnoʼ wobec łac. tardē adv. ʽpowoliʼ, tardus ʽpowolny, opieszały, leniwyʼ; sch. 

kasno adv. ʽpóźnoʼ, kasan ʽpóźnyʼ wobec cs. kŭsĭnŭ ʽpowolnyʼ (por. Buck 961n.). — Drw. 

vėl̃imas: vėl̃imas svẽčias ʽpóźny gośćʼ (adv. vėlimaĩ ʽpóźnoʼ), vėlývas: vėlývas pavãsaris 

ʽpóźna wiosnaʼ (war. vėlýbas), vėlaĩ adv. ʽpóźnoʼ (Vėlaĩ grįžau namo ʽPóźno wróciłem do 

domuʼ), vėlù adv. ʽpóźnoʼ (Jau vėlù, reik guldytis miego ʽJuż późno, trzeba się kłaść spaćʼ), 

vėlumà ʽpóźna poraʼ. — Vb. denom. vėl̃inti ʽspóźniać sięʼ (por. łot. pavēlinât ʽopóźnićʼ), 

vėlùiti: nusivėlùju ʽspóźniam sięʼ, ⇒ vėlùi-stas ʽpóźny, spóźnionyʼ ⇒ reanaliza: vėl- + -uist-; 

war. sufiksalny z -ūst-: vėlū́stas (por. mergū́tis ob. mergùitis); war. z insercją k: vėlū́kstas; 

vėlúoti ʽspóźniać sięʼ (⇒ vėlãvimasis ʽspóźnienie, opóźnienieʼ), por. łot. vēļuôtiês ʽspóźniać 

sięʼ. Neoosn. vėluo-: vėlúotas ʽpóźny, spóźnionyʼ (⇒ vėlúostas ts.).  

 velṽė 2 p.a. ʽsklepienie nad drzwiami, nad otworem pieca chlebowegoʼ (Duonkepis 

pečius su velvè ʽPiec chlebowy z «velvė»ʼ) — zapoż. z łot. velve ʽsklepienieʼ (⇐ śrdn. 

welve), por. Jordan 108. — War. vélvunga ts. (Pagė́giai, rej. Šilùtė). Geografia wyrazu 

wyklucza hipotezę złożenia *velv-anga (por. pẽčangė ʽotwór pieca chlebowegoʼ) ze wsch.-

lit. refleksem °unga. Mamy tu raczej drw. sufiksalny na -ung- jak np. w vė́trunga ⇐ vė́tra 

(por. też germanizmy kantùnga, kardùnga i vélbungas). — Vb. denom. velvė́ti, -ju ʽmurować 

sklepienieʼ (por. łot. velvēt ts. ⇐ śrdn. welven), suvelvė́ti: Kumet duobos pečiaus šonai yra 

gatavi, suvelvė́[ja] pečiaus lubas. War. suf. velvúoti (por. syn. velbúoti s.v. vélbungas). 

 vémti, vemiù (war. vemù, vémstu), vė́miau ʽwymiotować, zwracać pokarm, rzygaćʼ. SD
1 

vemiu «wracam» (syn. verčiu). Refl. apsivémti ʽobrzygać sięʼ (apsvė́mė kai kiaũlė 

ʽzanieczyścił się wymiotami jak świniaʼ, Otrębski 1934, 363), susivémti ʽzwymiotowaćʼ. 

Odpowiedniki bałtyckie: łot. vem̃t, vemju, vẽmu ʽwymiotowaćʼ, stpr. wyms GRH, wimbmis 

GRG 37 «Speien» (por. lit. vymà, vėmà, vėm̃is ts.). Akutowane vém-C kontynuuje pie. 

*u̯emh1-C ʽwymiotowaćʼ (LIV
2 680, ALEW 1216), por. sti. vámiti, gr. ἐμέω ʽwypluć, 

zwymiotować, wyrzucić; mieć nudnościʼ (*u̯emei̯ō z *u̯emh1-i̯ō), ἔμετος m. ʽwymiotowanie, 

wymiotyʼ (*u̯emh1-eto-), łac. vomō, -ere ʽwymiotować, wypluwać; zionąćʼ, stszw. vami m. 

ʽwstręt, obrzydzenieʼ. Pierwotne praesens litewskie należy odtworzyć jako *vemu (por. gw. 

vemù) < pie. *u̯emh1-e/o- (transponat). Gdyby suf. *-i̯e/o- był odziedziczony (pie. *u̯émh1-

i̯e/o-), to litewski refleks brzmiałby †vė́miu. Pierwotny infinitivus miał pewnie postać *vìmti 

(zob. Villanueva Svensson, Balt LII:2, 2017, 275). — Drw. na SE: vémdinti a. vémdyti caus. 
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ʽzmusić do wymiotów, wywołać u kogo wymiotyʼ (łot. vemdinât ts.). Nomina: vẽmalas 

ʽwymioty, torsjeʼ, pl. vemalaĩ ʽwymiociny; niesmaczny napój, zupaʼ (war. vemelaĩ). — 

Neoosn. vemd-: susivemdinė́ti ʽzwymiotować, wyrzygać sięʼ. Wyraz vemdalas DP 

ʽplugastwo, zwrócenieʼ można tłumaczyć na dwa sposoby: 1° jako drw. na -al- od neoosn. 

vemd- (por. ŽD 172), 2° jako drw. od vémti, urobiony neosuf. -dal-, który wyabstrahowano w 

typie spjáudalas ʽplwocinaʼ ⇐ spjáuti. Mało jest prawdopodobne ujęcie GJL II, § 176, 

według którego vemdalas powstało «z przekształcenia wyrazu spiaudalas... pod wpływem 

vémti». — Neoosn. vemst- (⇐ vémsta): vémstytis ʽwymiotować przez dłuższy czasʽ. — WSE 

vėm-: vė́miau (prt.), drw. vė́mauti ʽwymiotowaćʼ, vėmióti ʽwymiotować po trochuʼ. Nomina: 

vėmà ʽwymiotyʼ (Verta ant vėmõs ʽZbiera się [komu] na wymiotyʼ), vėmalaĩ m.pl. 

ʽwymiocinyʼ, war. vėmelaĩ (por. spjaudalaĩ ʽplwocinyʼ), vėmalas SD
1 «wracanie» 

[ʽwymiotowanieʼ], vėmė́jas n.agt. ʽkto wymiotujeʼ, SD «bluy», vėmìkas ʽkto wymiotujeʼ, 

vėmìmas a. vė́mimas ʽwymiotowanieʼ (zdrob. vėmimėl̃is ʽwymioty u dzieckaʼ), vėmimas SD 

«womit, womitowanie», vėm̃is ts. (Vienu vėmiù išvėmė ʽZa jednym razem zwymiotowałʼ). — 

SZ vim-: pravìmti, -vìmstu (war. -vymù), -vimaũ ʽzacząć wymiotowaćʼ, vìmdyti (zob.). — 

WSZ vym-: vymà 4 p.a. ʽwymiotyʼ lub vỹmas 2 p.a. ts. (KRŽ). Paralele: bylà ⇐ bìlti; pylà ⇐ 

pìlti. — SO vam- jest słabo poświadczony, por. vámčioti ʽwymiotowaćʼ, może też *vamstytis, 

o ile zmienione na vémstytis (zob. wyżej). Nomen ìšvamos f.pl. ʽwymioty, wymiocinyʼ może 

być postwerbalną pamiątka po iter. *išvamyti (por. ìšvalos ⇐ išvalýti). 

 veñčiavoti, venčiavóti, -ju, -jau stlit., gw. 1. ʽo księdzu: sprawować obrzęd zaślubin, 

dawać ślub, udzielać ślubuʼ (Kunigas nespėjo nei suveñčiavoti, tai anie jau ir baras ʽKsiądz 

jeszcze nie zdążył dać im ślubu, a oni już się kłócąʼ), 2. ʽo mężczyźnie: poślubić kobietęʼ. 

Refl. susivenčiavoti ʽzwiązać się ślubem małżeńskimʼ, DP ʽzłączyć sięʼ — z suf. -avoti 

zastępującym błr. -ati (-acь) zapożyczone ze stbłr. venčati ʽsprawować obrzęd zaślubin; 

koronowaćʼ, por. błr. vjančácь, -áju, -áje ʽdawać komu ślubʼ, dosł. ʽwieńczyćʼ – o ślubie 

wedle obrządku prawosławnego, gdy nad głowami nowożeńców trzymano wieniec lub 

koronę (por. TSBM). — War. wsch.-lit. ze zmianą nč > nš: vinšavóti ʽnakładać wieniec, 

wieńczyćʼ, por. Kai prieina in duris i patinka, tai tada jau baigia dainą i ją vinšavoja su tuo 

vainiku ʽKiedy podchodzą do drzwi i spotykają, to wtedy kończą śpiewać i nakładają jej 

wieniecʼ. — Formacja białoruska jest refleksem psł. *věnĭcati (por. ros. venčátь, ukr. 

vinčáty), to z kolei jest iteratywem w stosunku do *věnĭciti ʽwieńczyćʼ, tj. ʽwkładać wieniec 

na głowęʼ (z pochodzenia vb. denom. od *věnĭcĭ ʽwieniec, wianekʼ). Por. Brückner 610 (s.v. 

wianek), Anikin 6, 252n. — War. viñčiavoti, vinčiavóti ʽudzielać ślubuʼ oddaje błr. gw. 

vinčácь, -áju ʽzaślubiaćʼ (por. ZS 63), susiviñčiavoti ʽpobrać się, połączyć się węzłem 

małżeńskimʼ (war. susivinčiùiti). — NB. SLA 235, za nim LEW 1222n. mylnie przyjmowali 

przejęcie polskiego czas. †wieńczować, wieńcować. LKŽ XIX, 452 podał formę pol. 

†winczować jako źródłową, zresztą w jednym wierszu z błr. vinšavácь, -úju (co pochodzi z 

pol. winszować, -uję ʽskładać życzenia, gratulacjeʼ ⇐ nwn. wünschen i nie ma nic wspólnego 

z ʽdawać ślubʼ, zob. ĖSBM 2, 152). ALEW nie uwzględnia veñčiavoti. — Drw. venčiavõnė a. 

vinčiavõnė ʽślub małżeński, małżeństwoʼ, venčiavonỹstė ts., vinčiavótinis žíedas ʽobrączka 

ślubnaʼ. SD vinčiavota motė «ślubna żona» (por. Borowska 433). Drw. wsteczne: 1. 

veñčiava, viñčiava ʽślub kościelnyʼ (Važiavo ant viñčiavos į bažnyčią ʽPojechali na ślub do 

kościołaʼ), por. maliavõnė ⇒ mãliava, 2. viñčius ʽślub kościelnyʼ (Penkiolika padvadų 

važiavo viñčiun ʽPiętnaście podwód jechało do ślubuʼ. Jo duktė gyvena be viñčiaus ʽJego 

córka żyje [w związku] bez ślubuʼ). 

 veñdyti, veñdiju, veñdijau gw. ʽwędzić (kiełbasy, słoninę, ryby, sery)ʼ — zapoż. ze 

stbłr. *vėnditi, por. błr. vė́ndzicь, -džu, dzicь, gw. vándzicь (PZB 1, 383) ⇐ pol. wędzić, -dzę, 

-dzi (ĖSBM 2, 296). Warianty z -dz- i -z-: veñdzyti, veñzyti; z substytucją suf. -in- za -y-: 

veñdinti, veñdzinti. — Drw. vendaunià 2 p.a. ʽwędzarniaʼ (neosuf. -aunia, por. nomina loci 
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ledaunià, valaunià, vazaunià), vendzẽlis a. vendzyklà ʽwędzarniaʼ. — Sb. vendziònka 

ʽwędzarniaʼ ⇐ błr. vandzónka przedstawia przesuwkę od błr. znacz. ʽwszelkie wytwory z 

mięsa, które się wędziʼ, zob. PZB 1, 280. Por. błr. liter. vjandljárnja ʽwędzarniaʼ. 

 veñgrai, -ų 2 p.a. m.pl. ʽWęgrzyʼ (DP gen.pl. Wę́gru, dat.pl. Wę́gramus), rzadko 

vengríeji m.pl. (rytoj iškeliausim į vengrųjų žemę ʽjutro wyruszymy na Węgryʼ, dosł. ʽdo 

ziemi Węgrówʼ) — zapoż. z pol. Węgrzy, gen.pl. Węgier (kraj Węgry), zapewne przy 

pośrednictwie błr. venhr, pl. vénhry (stbłr. venkgrъ, vengrъ, pl. venkgrove), por. ros. gw. 

vengr (przest. vengérec, por. błr. venhérac). Ze słowiańskiego też łot. vengeri ʽWęgryʼ. — 

Wsch.-lit. viñgras lub viñgrius ʽWęgier, Słowakʼ (zob. ZS 63). SD: Vingrių žemė «węgierska 

ziemia», Vingris «Węgrzyn». Osobno zob. ungurai. — Nazwa etniczna, o której mowa, 

uległa apelatywizacji w formach veñgras 2, 4 p.a. (viñgras), veñgris 2 p.a. i veñgrius 2 p.a., 

por. 1° przest. ʽwędrowny handlarz galanterią i lekarstwami, handlarz domokrążnyʼ 

(Ateidavo tokie veñgriai ir nešiodavo vaistus ʽPrzychodzili tacy Węgrzy i przynosili 

lekarstwaʼ), wsch.-lit. viñgrius (ZS 63): zapoż. z błr. gw. vė́nhar; war. vė́nhra c., por. ĖSBM 

2, 296), 2° gw. ʽkastrator koniʼ (Vengrai, būdavo, eina eržilų romyt ʽKiedyś Węgrzy chodzili 

kastrować konieʼ). Zob. też POLŽ 668. Vb. denom. vengráuti ʽbyć wędrownym handlarzem; 

być kastratoremʼ, vengrinti b.z.a. ʽkastrowaćʼ. — Nazw. Veñgras, Viñgras, drw. Vengrỹs, 

Vingrỹs, Vìngris, Vengráitis, Vengráuskas, Vengrãvičius. N.m. Veñgriai, Vengriaĩ, 

Veñgriškis 2x, Vengrìškis, Pavengrỹs 2x. Zob. też veñgrinas. 

 veñgrinas 1 p.a., vengrìnas 2 p.a. 1. przest. ʽwędrowny handlarz galanterią i 

lekarstwamiʼ (jest to synonim wyrazu veñgras, zob.), 2. ʽwino węgierskie, tzw. węgrzynʼ — 

zapożyczenie 1° z pol. Węgrzyn ʽWęgierʼ (por. stbłr. venkgrinъ ʽWęgierʼ), 2° z pol. węgrzyn 

ʽstare wino węgierskieʼ. 

 véngti, véngiu (war. véngu), véngiau ʽunikać, strzec się czego, chronić się przed czym, 

stronić od kogo, czego, uchylać się, wykręcać sięʼ. SD
1 vingiu «ociągam się» (syn. 

atsitraukinėju), SD «lenię się, ciężko mi co czynić; nieochotnym iestem» (syn. tingiu), 

«ociągam się». Cps. išvéngti ʽuniknąć czegoʼ (Jei kumelė gimei, pavalkų neišvéngsi ʽJeśli 

urodziłeś się kobyłą, [to] chomąta nie uniknieszʼ), nuvéngti ʽuniknąćʼ, tr. ʽusunąć, oddalić; 

ukraśćʼ, DP ʽujść, ustrzec się, uchronić się, uwiarować się, być wolnymʼ, privéngti ʽunikać, 

lękać sięʼ. Odpowiednik łot. gw. ven̂dzêt, -ẽju ʽpleść brednieʼ. — Drw. véngėti, -ju, -jau 

ʽunikać, wystrzegać sięʼ – rzadki przykład intensivum z suf. -ė- i brakiem apofonii (paralela: 

tepė́ti ⇐ tèpti, zob. też GJL II, § 622). Nomina: neišvéngiamas ʽnieunikniony, nieuchronnyʼ, 

vengrùs ʽleniwy, gnuśnyʼ, SD: vingimas «nieochota» (syn. tingystė), «ociąganie się», su 

vingimu «ociągaiąc się». — Neoosn. vengėj-: vengė́jas ʽkto robi uniki; kto unika pracyʼ, SD 

vingėjimas «zbranianie się czego». — Litewski pwk. veng- zestawia się z takimi refleksami 

germańskimi, jak stwn. winken ʽmrugać oczymaʼ, SO stwn. wenken ʽchwiać się, uginać sięʼ i 

wywodzi z pie. *u̯eng- ʽgiąć (się), krzywić (się)ʼ, por. LIV
2 682, BSW 350n., LEW 1223, 

ALEW 1216n. Lit. akut musi być wtórny. — SZ ving-: vìngis (zob.). — SO vang-: vangýtis 

ʽunikać, wykręcać się, sprzeciwiać sieʼ, vángstyti (zob.). Nomina: atvangà (zob.), vangà 

ʽstrach, bojaźńʼ, vangùs ʽleniwy, opieszały, ociężały, powolny (koń, wół); budzący lęk, 

straszny; trudny do wyleczenia; niesmaczny (o piwie)ʼ, ⇒ vanginỹs ʽleńʼ; vangìmas 

ʽlenistwo, ociężałośćʼ. Por. łot. kuroń. vanga ʽucho, kabłąk u naczynia; pętla, pętla w 

sidłachʼ. — Do vangùs jest war. v-mobile: angùs 4 p.a. ʽleniwy; twardy, trudny do młócenia; 

trudny do zabicia (o psie); wytrzymały, wytrwały; niewybrednyʼ. Do tego ángis ʽleńʼ.  

 vė́nios, -ių 1 p.a. f.pl. gw. ʽsiła, siły żywotne, zwł. na wyczerpaniuʼ, por. Vyras menkų 

vė́nių ʽSłaby mężczyznaʼ. Ligonis menkų bėra vė́nių ʽChory goni już resztkami siłʼ. War. 

vė́nys 1 p.a. Bez dobrej etymologii. Pwk. vėn- może być refleksem WSE do pie. *u̯en- 

ʽuderzyć, zranićʼ (zob. IEW 1108). Por. formację na SZ pie. *u̯ṇ-tó- ʽranny, zranionyʼ w 
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pgerm. *wun-da-: goc. wunds, stang. wund, stwn. śrwn. śrdn. wunt ʽzranionyʼ (EWD 1583). 

Może zwrot lit. meñkos vė́nios oznaczał początkowo ʽźle gojące się ranyʼ? 

 vénteris, -io 1 p.a., veñteris 1 p.a., venterỹs 3 p.a. 1. ʽwięcierz, sieć rybacka spleciona z 

przędzy lub wikliny, napięta na obręczach, o lejowatym kształcie; żakʼ (m.in. SD <winteris> 

«więcierz»), 2. ʽzły duchʼ (w złorzeczeniach, np. Kad tave venteris paspirtų!). Inne war.: 

véntaras, veñtaras, véntaris, ventarỹs, vénterė, venterė,̃ vénterius, véntierius. Odpowiednik 

łot. kuroń. veñteris ʽSetznetz, Setzkorbʼ. Niezupełnie jasne. Zdaniem LEW 1224 ma to być 

drw. z suf. -eri̯a- od osnowy *vent- jak w łot. viete ʽrózga, prętʼ i vb. denom. vìetêt a. viẽtêt, -

ẽju, wsch.-łot. ventêt ʽbić, uderzaćʼ (dosł. ʽwymierzać komu rózgiʼ). Podobnie ALEW 1217. 

Względy apofoniczne zalecają powiązanie vénteris z wyrazem vánta ʽmiotełka brzozowa do 

chłostania się w łaźniʼ (zob.) jako formacją na SO vant-. Būga, RR II, 648 postulował pwk. 

pie. *u̯en-t- ʽzginać, zwijać, splataćʼ, goc. wandus ʽwitka, pręt do wyplataniaʼ, stang. windel 

ʽkoszʼ. — Zapoż. litewskie w stbłr. venterъ (XVI w.), błr. véncer, véncar, ukr. vjater, jatir 

[ʽsiatkaʼ], ros. vénterь, ros. gw. vjáter(ь), vjátirь, pol. gw. więcierz. Por. REW I, 183, 245, 

Urbutis, Balt V:1, 1969, 52 = Urbutis 2009, 360, Laučjute 10, Anikin 6, 248n. 

 ventròbai 2 p.a., ventriòbai 2 p.a. m.pl. gw. 1. ʽwnętrznościʼ (Žarnos visos, visas 

vidurių surėdymas: širdis, kepenys, plaučiai, inkstai, tai ventriòbai ʽWszystkie kiszki, 

wszystkie organy wewnętrzne: serce, wątroba, płuca, nerki, to «ventriobai»ʼ; też w 

złorzeczeniu: Kad tau išeit ventròbai! ʽŻeby ci wyszły wnętrzności!ʼ), 2. ʽbrzuch, przód 

ciałaʼ — zapoż. z błr. gw. vantróby, vontróby f.pl. ʽwnętrzności, flakiʼ (Vypotrošyli vse 

vontroby PZB ʽWypatroszyli wszystkie wnętrznościʼ), obok czego sg. vantróba, vėntróba 

ʽwątrobaʼ ⇐ pol. wątroba ʽiecurʼ (PZB 1, 281, ĖSBM 2, 53). War. vantrõbos ZTŽ, jentróbai. 

 venzènija 1 p.a. wsch.-lit. ʽwięzienieʼ (ZTŽ) — zapoż. z pol. więzienie, -ia n. War. 

vendzènija (ZTŽ) pokazuje wstawne d do grupy n-z, podobnie w An-d-zelmà i ben-d-zìnas 

(LD § 241). 

 veñzlas 4 p.a. gw. 1. ʽzłożone razem i związane przedmioty, wiązka (chrustu)ʼ, 2. 

ʽwęzełek, tłumok, tobołekʼ (Susrišiu viską venzlañ ir parnešiu ʽZwiążę sobie wszystko w 

«venzlas» i przyniosęʼ), 3. ʽpęk, zwój przędzy, pakułʼ (Sesuo atanešė veñzlą pakulų, tai 

dabar ir verpiu ʽSiostra przyniosła mi pęk pakuł, więc teraz przędęʼ) — zapoż. z pol. węzeł, -

zła m.in. ʽpęczek, wiązka; pęk, zwój; zawiniątko, toboł, tłumok, paka, paczkaʼ, pl. węzły, 

węzełki ʽkluczki, kokardki, pętelki; gatunek dzierganiaʼ (SW VII, 527). Stbłr. polonizm z 

XVII w. venzelъ, zdrob. venzelekъ jest poświadczony tylko w znacz. ʽpętelka na guzik 

przyszywany do kontuszaʼ (por. HSBM 3, 104; pominięte w ĖSBM). — Zdrob. venzelkas DVŽ, 

ZTŽ ⇐ pol. węzełek, -łka. Z substytucją sufiksu: venzlẽlis, venzlùkas. Błr. polonizm vanzė́lak, 

-lka ts., war. vandzė́lak (ĖSBM 2, 52) pokazuje wtórny wokalizm a(n), podobnie jak np. 

vandzícь ⇐ pol. wędzić (por. veñdyti). 

 vèpris, -io 2 p.a. żm. ʽprosięʼ — zapoż. z łot. vepris ʽwykastrowany wieprzʼ (por. LKŽ 

XVIII, 725). War. fleksyjny: vèprius, -iaus. Wyraz łotewski jest odziedziczony, por. 

odpowiedniki: 1° psł. *veprĭ, scs. veprĭ ʽdzik, odyniecʼ, ros. veprь, -rja, błr. gw. vapér, 

vjáper ʽwieprzʼ (błr. liter. vjaprúk, vepruká), czes. vepř ʽwieprz, świniaʼ, pol. wieprz, -a, ⇐ 

pbsł. *u̯epr-i̯a- (ME IV, 538, BSW 351, ESJS 1044), 2° pgerm. *ebura- m. ʽsamiec świni, 

kiernozʼ, por. stang. eofor, śrdn. ēver, stwn. ebur, nwn. Eber m. (EWD 258, Kroonen 114). 

Būga, RR II, 648n. nie wykluczał, że vepris może być slawizmem. Pierwiastek werbalny jest 

utrzymany w wed. vápati ʽsieje, rozprasza; wyrzuca nasienieʼ nasuwa przypuszczenie, że 

*u̯ep-r- miało znacz. etym. ʽzapładniaczʼ ⇐ ʽwyrzucający nasienieʼ (por. verš̃is). Por. IEW 

1149, s.v. *u̯ep- 2 ʽwerfen. streuenʼ. — W lit. onomastyce zachowały się pewne ślady po 

zanikłym sb. *vẽpris lub *veprỹs, por. 1° n.m. Vẽpriai (miasteczko i wieś w rej. Ukmergė,̃ 
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por. łot. n.m. Vepri), 2° nazwy jezior Veprỹs, Veprìnis, Vẽprynas, Veprìškiai 2x. Do tego 

stpr. n.m. Weppren, Wepers (AON 199). 

 vèpti: išvempù, -vepaũ, -vèpti ʽrozdziawić się, stanąć z otwartą gębąʼ. Przypuszcza się 

derywację od pwk. *u̯ep-/*up- ʽodchylać się, krzywić sięʼ, dla którego są pewne nawiązania 

germańskie. Por. stisl. vāfa ʽodwisać, chybotaćʼ, vafla ʽchwiać się, chybotaćʼ, śrwn. wabelen 

ʽkrzątać sięʼ, szw. vāp ʽgłupiecʼ (LEW 1224). — Drw. vepčióti ʽwykrzywiać twarz; mówić 

niewyraźnie; mówić głupstwa, paplaćʼ, vepsė́ti, vèpsi ʽwykrzywiać wargi; poruszać wargami, 

cicho mówić; dużo mówić, paplaćʼ (por. trepsė́ti, žlebsė́ti). Nomina: vẽpalas ʽpaplanina, 

bzduryʼ, vẽpas ʽgapaʼ, vẽpčius ts., vẽpė ʽgęba, pyskʼ, vẽpelė ʽgębaʼ, vèpelis a. vẽpelis ʽgapa, 

gamońʼ, vẽpeza c. ts., vẽpiza c. ʽpaplaʼ (por. ligizà), vepsà c. ʽgapa, gamońʼ (⇒ neoosn. veps-: 

vepskà a. vẽpskis ts., vẽpskė ʽgębaʼ, por. saũs-kė od saũsas)708, vẽpšas ʽgapa, gamoń(⇒ 

neoosn. vepš-: vepšlà, vepšnà, vẽpštas; vẽpšlos f.pl. ʽtwarz, wargiʼ). — WSE vėp-: 1. vėp̃ti, 

prt. vėpiaũ (prs. vepiù) ʽrozdziawiać gębę, rozwierać usta tak, że obwisa warga; robić się 

gapąʼ, atvėp̃ti ʽobwisać, zwisaćʼ (atvėp̃usios lū́pos ʽobwisłe wargiʼ), 2. vėp̃ti, vėpstù, vėpaũ 

ʽrozdziawiać się, obwisnąć – o wargachʼ (por. SW w kėž̃ti, rėž̃ti), refl. atsivėp̃ti ʽodszarpać 

się, oderwać się, odłupać się, schodzić (o skórze); rozchylić się, rozkryć się (o ubraniu)ʼ. 

Drw. vė́pčioti ʽkrzywić twarz, usta, mizdrzyć się; paplaćʼ, vėpsóti ʽsterczeć z rozdziawioną 

gębą, gapić się; być dziurawym, zionąć otworemʼ (por. rėpsóti, šmėkšóti). — Nomina od vėp-

: vė́paris ʽgapa, gamońʼ (ALEW 1217), vė́pla c. ʽgapa, gamońʼ. Zob. też vėb̃anas. (zapoż. 

litewskie w błr. gw. vjapla ts., zob. Urbutis, Balt V:1, 1969, 53 = Urbutis 2009, 361; PZB 1, 

389), por. łot. vèpla2 c. ʽpapla; ktoś lekkomyślnyʼ; vėp̃los f.pl. ʽtwarz, gębaʼ (Tylėk, bo gausi 

par veplàs), ⇒ vėp̃lava ʽuderzenie w twarzʼ; vėplỹs ts., ⇒ vb. denom. vė́plioti ʽgapić się; 

mówić głupstwaʼ, ⇒ vėpliõnas ʽgapaʼ (por. łot. vēplis ʽgapa, ktoś nierozgarniętyʼ, ⇒ vèpļât2 

ʽmówić głupstwaʼ), vė́pra c. ʽgapaʼ, war. sonoryzowany: vė́bra (por. kaubrė ̃ ob. kauprà); 

vė́pša c. lub vėp̃šas ʽgapa, gamońʼ. Zob. też vėb̃anas. War. š-mobile: švė́pala c. ʽgapa; ktoś 

lekkomyślny, niefrasobliwyʼ. Cps. atvėpa-aũsis ʽktoś z odstającymi uszamiʼ (por. ausìs), 

atvėpa-lū̃pis a. atvėpta-lū̃pis ʽktoś z odchyloną dolną wargą a. ktoś z odchylonymi wargamiʼ 

(por. lū́pa). — SO vap-: vapė́ti (zob.), ãtvapas ʽotwarty, odkryty (o szyi), rozpięty na 

piersiach (o ubraniu)ʼ ⇐ atvèpti ʽodchylić sięʼ, zob. wyżej atsivėp̃ti; ìšvapa a. vapà c. ʽgapa, 

niedołęgaʼ (Jau jis toks vapà ʽTaki już z niego gapaʼ), cps. atvapañtis ʽkto chodzi 

rozchełstanyʼ (por. añtis). — SZ vip- (typ RiT ⇐ ReT): vìpti, vimpù, vipaũ: atvìpti ʽzwisać, 

obwisać (o wardze), odstawać (o zelówce)ʼ, išvìpti ʽrozdziawić sięʼ (⇒ ìšvipa c. ʽgapaʼ), 

vipsė́ti ʽmarszczyć się, robić grymasy, okazywać niezadowolenieʼ, vìpiza c. ʽgapaʼ. — SZ 

typu saṃpras. up-: ùpė (zob.). — Nowy SO vaip- ⇐ vip-: vaipýtis (zob.). — Nowy SP viep- 

⇐ vip-: viẽptis (zob.). — WSZ vyp-. Właściwie chodzi tu o neopierwiastek, który 

wyabstrahowano z prs. išvypstù < *vimp-stu, starsze išvimpù (por. nowe prt. išvypaũ, inf. 

išvỹpti ʽrozdziawić się, stać się gapąʼ). Inne formy: atsivỹpti ʽrozdziawić gębę, wykrzywić się 

(o twarzy, ustach)ʼ, výpauti ʽmarszczyć się, wykrzywiać twarzʼ, výpčioti ʽo kocie: rozwierać 

pyszczekʼ, vypsóti ʽrozdziawiać się, gapić sięʼ. Nomina: ãtvypa c. ʽkto stoi z rozdziawioną 

gębą, gapaʼ (⇒ atvỹpėlis ʽchorowity człowiekʼ), výpslas a. vỹpslas ʽpółgłówekʼ, vypsnỹs 

ʽwykrzywienie twarzy, grymasʼ. Por. łot. vĩpsnât, -ãju ʽuśmiechać się ironicznie albo chytrze; 

uśmiechać się z zadowoleniemʼ (drw. od neopwk. vīps- ⇐ prs. *vīpsta). — Neopwk. vamp- 

⇐ vemp- (prs. °vempu): vampsóti ʽbyć bezczynnym, bez zajęcia; gapić sięʼ (por. kanksóti ⇐ 

kenkiù). Nomina: vámpla 1. ʽgęba, pyskʼ, 2. c. ʽkto paplaʼ, vamplỹs ʽgapaʼ, vambrà, vámbra 

1. ʽwarga; gęba, pyskʼ, 2. c. ʽpapla, gadułaʼ, 3. c. ʽgapaʼ, 4. ʽdzióbek u dzbanka, czajniczkaʼ – 

z sonoryzacji *vampra (por. tamprùs > tambrùs), ⇒ vb. denom. vam̃bryti, -iju, -ijau ʽpaplać, 

 
708 Tymczasem Ambrazas 1993, § 271 wyodrębnia sufiksy -ska, -skis, rzekomo powstałe na bazie pie. 

ʽdeterminatywu *-k-ʼ. 
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mówić głupstwa; szczekaćʼ, stlit. vambaryti: vumbariu SD «warczę», stlit. vambar(i)oti: 

vumbaraju SD «markocę» [ʽmruczeć, mamrotaćʼ]. Zob. też ALEW 1184. 

 vė́pūtė 1 p.a. gw. 1. ʽchorągiewka, kurek na dachuʼ (książkowe), 2. ʽzaspa śnieżnaʼ, 3. 

ʽwydma piaszczystaʼ, vė́pūtas ʽzaspa; zamieć śnieżnaʼ, drw. vė́pūtinis ʽzaspa; zamieć; 

wydmaʼ. Są to war. redukcyjne w stosunku do formacji z I członem vė́ja-, por. vė́ja-pūtė 

ʽchorągiewka, kurek na dachu; pewien wiatr morskiʼ, vė́japūta ʽmiejsce wietrzne; zaspaʼ (⇒ 

vė́japūtinis ʽsilny wiatr, zamiećʼ). Paralele na zanik nieakcentowanego -ja- s.v. kógaliai. Zob. 

też vė́j-pūtis s.v. vė́jas. — Cps. vė́pūtė to przykład złożenia tautologicznego, por. vė́jas 

ʽwiatrʼ (drw. od prs. vė́ja ʽwiejeʼ) oraz pūt- jako morfem postwerbalny do pū̃sti, pučiù ʽwiać, 

dąćʼ (pūtenà ʽwydmaʼ, ū́žpūtis ʽzawianie jako chorobaʼ). Paralela: vėtrãvėjis. — War. vė́putė 

1 p.a. jest dwuznaczny, ponieważ krótkowokaliczny człon °putė z jednej strony może 

pochodzić z wyrównania do prs. pučiù, z drugiej strony może być objawem neoapofonii ū ⇒ 

ŭ: °pūtė ⇒ °putė jak np. būgštùs ⇒ bugštùs albo liū́tinas ⇒ liùtinas. 

 veránda 1 p.a., verandà 3 p.a. 1. ʽotwarta lub oszklona przybudówka domuʼ, 2. 

ʽcieniste miejsce w ogrodzie, altanaʼ — zapoż. z pol. weranda ʽrodzaj otwartego lub 

oszklonego tarasu, gankuʼ (⇐ nwn. XIX w. Veranda f. ⇐ ang. veranda(h), tu z hindi 

varandā, zob. EWD 1498). War. varánda. Co do akutu por. zapoż. levánda i varánka. 

 verbà 4 p.a. gw. 1. bot. ʽwierzba, Salixʼ, 2. ʽpalma wielkanocnaʼ — zapoż. ze stbłr. 

verba, por. błr. vjarbá, -ý (Būga, RR III, 773, SLA 235, LEW 1225, ĖSBM 2, 302). Z innym 

tematem: verb̃ė 2 p.a., verbė ̃ 4 p.a. Zob. też Verb̃os i Verb̃nyčia. — Nazw. Verbà, Vérba, 

Verbỹs, Verb̃us, patron. Verbáitis, Verbãvičius. 

 verbalkis b.z.a. przest. ʽbelka poprzeczna w budowli, poprzecznicaʼ (Miežinis) — 

zapoż. z łot. vẽ̦rbalkis (⇐ nwn. Querbalken m.), zob. Urbutis 2009, 280. 

 verbė ̃ 4 p.a. wsch.-lit. ʽpewien ptakʼ (Tep buvo tokia verbė,̃ paukštė). Niejasne. Por. 

verbẽlė bot. ʽmieczyk, Gladiolusʼ. 

 verbliū̃das 2 p.a. stlit. ʽwielbłądʼ, oda iž verbliūdo SD «capa» [ʽskóra wielbłądziaʼ] — 

zapoż. ze stbłr. verbljudъ, por. błr. vjarbljúd, -a. Zob. SLA 234n., ZS 62, 95, LEW 1217. — 

War. velbliū̃das stlit. ʽwielbłądʼ, też ʽwielorybʼ i ʽsłońʼ — zapoż. ze stbłr. velьbljudъ, 

velbljudъ, velbludъ. War. velibliūdas ʽwielbłądʼ (Bretkun), velbliū̃gas i verbliū̃gas, 

velbrūdas. Por. oboczność ros. verbljúd i velbljúd (Anikin 6, 202). — Dziś zastąpione 

purystycznym neologizmem kupranugãris, -io ʽwielbłądʼ, dosł. ʽmający garb na grzbiecieʼ 

(por. kuprà ʽgarbʼ, nùgara ʽplecy, grzbietʼ). — Drw. velbliūdaitis ʽmałe wielbłądaʼ (BRB, 

CHB).  

 Verb̃nyčia 1 p.a. stlit., gw. ʽNiedziela Palmowa, ostatnia niedziela przed Wielkanocą, 

kiedy święci się palmyʼ (m.in. WP) — zapoż. z błr. Vérbnica, -y (SLA 235, TSBM). War. 

pluralizowany: Verb̃nyčios zob. niżej Verb̃os). — Adi. verbnóji 4 p.a. ʽpalmowaʼ: Un 

verbnõsios nedė́lios verbàs dzìrbo LZŽ ʽRobią palmy na Niedzielę Palmowąʼ ⇐ błr. 

Vérbnaja njadzélja (TSBM). 

 Verb̃os, -ų̃ 4 p.a. f.pl. ʽNiedziela Palmowaʼ (m.in. DP, BRB) — pluralizacja wyrazu 

verbà ʽpalma wielkanocnaʼ (zob.). War.: Verbà, Verb̃inė a. Verb̃inės – z substantywizacji 

zwrotu verb̃inė nedė́lia ʽniedziela palmowaʼ; cps. Verb̃adienis (por. dienà). 

 verd-: neopierwiastek pochodzący z metanalizy vér-da ⇒ vérd-a w formie 3 os. 

praesentis do vìrti ʽwrzeć, kipieć, gotować sięʼ. Czasowniki sekundarne: verdinė́ti iter. 

ʽgotowaćʼ, vérdinti cur. ʽnająć kogoś, żeby gotowałʼ. Por. łot. vērdêt ʽwytryskiwaćʼ : prs. 

ve̦rd ʽo źródle: bije, tryskaʼ. — Nomina: verdà 4 p.a. ʽwrzenieʼ (Jau vanduo arti verdõs 

ʽWoda jest już bliska wrzeniaʼ), verdamóji f. ʽkuchniaʼ (z substantywizacji participium prs. 
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pass. vérdamas). — Zwartą grupę tworzą nazwy ʽbijącego źródłaʼ, por. verdẽklis, verdẽnė a. 

verdẽnis (⇒ vb. denom. verdénti ʽpłynąć, toczyć sięʼ), verdùklis, verduoklė,̃ verduõnė. Dalej 

por. verdùlis ʽsamowarʼ. Zob. też versmė.̃ — Nazwy geograficzne: n.rz. Verdẽnė, Verdẽnis 

2x, Verdùlis (⇒ n.m. Verdùliai 2x, ⇒ Verduliùkai), Vérdupis, n.jez. Verdìngis, Verdū́nas. 

N.m. Vérdainė, Verd̃inė, Verdìnės. — Obok neopwk. verd- pojawił się alternant na SZ vird- 

(neoapofonia er ⇒ ir), por. vìrdauti: Šaltinis vìrdavo ir vìrdavo žiemą, vasarą ʽŹródło biło i 

biło, zimą [i] latemʼ; virdinė́ti iter.-demin. ʽgotować strawę; utrzymywać w stanie wrzeniaʼ, 

vìrdinti cur. ʽsprawiać, żeby się ugotowało, zagotowałoʼ, nomina: virdùklis ʽźródłoʼ, vird̃ulas 

ʽbąbel, bańka na powierzchni wrzącej wodyʼ, virdulỹs ʽkocioł, źródłoʼ oraz ʽsamowarʼ (to 

ostatnie dla zastąpienia slawizmu samavõras, zob. s.v.), ⇒ vb. denom. virduliúoti ʽo wodzie: 

powoli dochodzić do wrzenia; o źródle: bić, tryskaćʼ. N.rz. Vìrda. Tu też łot. apvirdas 

ʽgrzyby, które zostały nieco obgotowaneʼ (ME I, 136). Paralela dla vird-: sverd(u), svérd(ėti) 

⇒ svird(inė́ti), svird̃(inti). Mniej prawdopodobna jest proporcja analogiczna ver- : vir- = 

verd- : x jako źródło alternatu vird-. — Oboczną do vird- formą st. zanikowego jest urd- (typ 

saṃpras.), por. urdulỹs ʽkłąb pary, kurzu, śnieguʼ (co przypomina urulỹs s.v. vìrti) oraz n.rz. 

Urdavà, Urdenà i cps. Ùrdupis, Urdupỹs. Niewykluczone, że formę tę wytworzyła proporcja 

analogiczna ver- : ur- = verd- : x. — SO vard- ⇐ verd-: n.rz. Vard̃as, Vardžiùs, Várdava, 

Várduva (⇒ n.m. Várduva), Vardùkšnė, cps. Antvardė,̃ Apývardė, Čyžvardė,̃ Gervardė ̃ < 

*Gerv-vardė, por. gérvė ʽżurawʼ (inaczej Vanagas 113, który widział w II członie sb. vard̃as 

i tłumaczył tę nazwę jako ʽrzeka o dobrym imieniu, dobra rzekaʼ), Nevardà, n.jez. Apvardaĩ, 

Nẽvardas. N.m. Várda, Pantvardỹs < *Pa-ant-vard- (drw. od n.rz. Antvardė,̃ zob. GJL I, § 

342). AON 195 zestawia toponim stpr. Wardo z lit. Várduva. — Czy tu należy łot. pavar̂ds a. 

pavarda ʽognisko, paleniskoʼ?  

 vérda 3 os. prs. do vìrti (zob.) 1. intr. ʽgotuje się, wrzeʼ (vanduõ vérda ʽwoda wrzeʼ), 2. 

tr. ʽgotuje, np. zupęʼ (vérda sriùbą ʽgotuje zupęʼ). LKŽ notuje oboczne praesentia vìra i vera 

b.z.a. SD verda «burzy się morze; wre co, warzy się», verda versmė «wytryska źródło», SD
1 

versmė verdunti «strumień» (dosł. ʽźródło bijące, kipiąceʼ). Por. Tę vanduo verčias – vérda i 

vérda ʽTam woda gotuje się [bije spod ziemi], wrze i wrzeʼ. Šaltinis vìrdavo ir vìrdavo žiemą, 

vasarą ʽŹródło biło i biło, [i] zimą, [i] latemʼ. — Tr. vérdu: SD verdu «warzę» [ʽgotuję 

jedzenieʼ], daverdu «dowarzam» [ʽdogotowujęʼ], nuverdu «okipiam; wzwierać przestaię», 

užverdu «podwieram» [ʽpodgotowujęʼ]. — Odpowiednik łot. ve̦r̂du ʽgotuję się; gotujęʼ (inf. 

vir̂t, prt. viru). 3 os. vęrd też ʽbije, wytryska – o źródleʼ (Ūdens vęrd nuo avuota ʽWoda 

tryska ze źródłaʼ). Formacja vérda, pierwotnie intranzytywna, została utworzona suf. -da- od 

pierwiastka na SP vér-C. Por. pie. *u̯erH-C ʽbyć gorącymʼ (LIV
2 689). Transponat ie. *u̯érH-

dhe-. Por. LEGR § 610, Vaillant III, § 441. — Stang 1966, 336: w odniesieniu do segmentu -

d- autor waha się między uznaniem w nim pie. suf. prezentalnego *-dhe/o- albo też spółgłoski 

ʽnieorganicznejʼ, wsuniętej dla wypełnienia hiatu. Stang 1942, 140n.: na s. 142n. 

nieprawdopodobna hipoteza o tym, jakoby segment d zapewniał utrzymanie intonacji w 

sylabie pierwiastkowej [«intonationsschützendes d»]. W kwestii klasy prezentalnej na -de/a- 

w językach bałtosłowiańskich zob. SBS II, 42n., Ostrowski 2006, 30n. oraz Villanueva 

Svensson, Die Sprache 49/1, 2010/2011, 8n. — Neoapofonia SP verd- ⇒ SZ vird-: virdinė́ti, 

vìrdinti (zob. s.v. verd-). 

 vérdėlis, -io 1 p.a. gw. ʽmiara objętości ziarna, ćwierć korcaʼ — zapoż. z prus.-niem., 

śrdn. vērdel ʽViertelʼ (GL 146, Urbutis 2009, 341). Z tegoż źródła łot. vērdele (Jordan 108). 

Por. pol. germanizm wiertel, wirtel przest. ʽpewna miara na zboże; ćwierć korca, ćwierć, 

ćwiartkaʼ (SW VII, 587). Co do akutu por. zapoż. bértainis, lérmas, péršas. Zob. też vìrtelis. 

 verdelis, -io stlit. ʽwyspa na rzeceʼ (m.in. BRB, zob. PAŽ 533) — z dysymilacji w 

*verderis, co zapożyczone z prus.-niem. werder ʽwyspaʼ (GL 146). 
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 vérdingis, -io 1 p.a. hist. ʽmoneta o wartości trzech groszy albo półtorej carskiej 

kopiejkiʼ (war. f. vérdinga, vérdingė) — zapożyczenie dwojakiego pochodzenia: częścią ze 

stbłr. XVI w. verdunokъ ʽmoneta o wartości ćwierci grzywnyʼ a częścią z prus.-niem., śrdn. 

vērdinc ʽczwarta część masy a. wagi; jednostka monetarna; czwarta część marki; srebrna 

monetaʼ (por. Čepienė 190), por. nwn. Vierding f. Łot. vērdiņģis ⇐ śrdn. vērdinc (Jordan 

108). Co do akutu por. zapoż. vérdelis i péršas. 

 verẽdyti, verẽdiju, verẽdijau, z prvb. iš-, su- gw. ʽnadwerężyć, uszkodzić; zwichnąć, 

skręcić (nogę, rękę)ʼ, refl. verẽdytis ʽnadwerężać sięʼ — zapoż. ze stbłr. verediti, por. błr. 

vjarė́dzicь, vjarė́džu, 3 sg. vjarė́dzicь ʽszkodzićʼ (ros. veredítь, verežú ʽjątrzyć ranęʼ), refl. 

vjarė́dzicca ʽszkodzić samemu sobie; nadszarpnąć się, nadwerężyć sięʼ. War. verãdyti LZŽ. 

War. sufiksalny verẽdintis (Paršiukas koją išsiverẽdino ʽProsię zwichnęło sobie nogęʼ). 

 vėrėjà 3 p.a. gw. 1. ʽwierzeja, jeden ze słupów, na których wiszą wrota stodołyʼ, 2. 

ʽsłup w przepłocie do suszenia zbożaʼ — zapoż. ze stbłr. vereja, por. błr. verajá, ros. verejá, 

pol. wierzeja. 

 vereščiõkė 2 p.a. gw. ʽjajecznica smażona na słoninieʼ — zapoż. z błr. veraščáka, -i 

ʽrosół z mięsem lub kiełbasą, zaprawiony mąkąʼ (ĖSBM 2, 86), gwarowo też ʽzupa rybnaʼ i 

ʽmaczanka na oleju lnianym, konopnym lub makowymʼ (PZB 1, 298). War. m. varaščiãkas 

ʽduszona potrawa z grzybów, tartych kartofli i mlekaʼ, veraščiãkas a. veraščiõkas ʽjajecznica 

na słoninieʼ. 

 vérgas 3 p.a., verg̃as 4 p.a. ʽniewolnik, człowiek pozostający we władzy swego 

właścicielaʼ (łot. ve̦r̂gs). SD <wiargas> «niewolniczy syn» (syn. nelaisvo žmogaus sūnus). 

Fem. vérgė ʽniewolnicaʼ (SD
1 ma w znacz. ʽniewolnicaʼ formę raba (zob.), zaś SD nelaisva, 

belaisvė). Stoi w związku apofonicznym z varg̃as (zob.) oraz virg- (zob.), por. ALEW 1218. 

— Drw. vergijà ʽstan niewolnika, niewola; pańszczyzna, praca niewolniczaʼ, vergìnis, -ė 

ʽniewolnikʼ (ŽD 258), vergỹstė ʽniewolnictwo, ustrój niewolniczyʼ, vérgiškas ʽniewolniczyʼ 

(por. łot. ver̂dzisks), vergóvė ʽniewolnictwo jako ustrójʼ (por. daržóvės ⇐ darž̃as). Vb. 

denom. vergáuti ʽbyć niewolnikiem; być chłopem pańszczyźnianym, odrabiać pańszczyznęʼ 

(por. łot. ve̦r̂guôt ʽbyć niewolnikiemʼ), pavérgti, -vérgiu, -vérgiau ʽzniewolić, zniewalaćʼ 

(war. paverg̃ti). — N.m. Vérgakiemis. 

 vérkė 1 p.a. gw. 1. ʽpraca, zwł. źle wykonywanaʼ, 2. ʽzajęcie, rzemiosłoʼ — zapoż. z 

nwn. Werk n. (GL 146, LEW 1226). 

 vérkės 1 p.a. gw. ʽwłókna z rozszczepionych lin starego takielunku, używane do 

uszczelniania poszycia łodzi, statkuʼ — zapoż. z prus.-niem. werg ʽgezupftes, altes Tauwerk 

zum Deichten der Schiffeʼ, por. nwn. Werg n. ʽpakuły, kłakiʼ (GL 146, LEW 1226). Łot. 

verķis ⇐ śrdn. werk (Jordan 109). — Z innym tematem: vark̃iai 2 p.a. ʽpakułyʼ (Šėpį su 

vark̃iais kamšyti). 

 verk̃ti, verkiù, verkiaũ ʽpłakać, lamentowaćʼ. SD apverkiu «opłakiwam», išverkt 

«wypłakać co», refl. įsiverkt SD «rospłakać się». Odpowiednik łot. verkstêt ʽcicho płakać, 

chlipaćʼ (war. verk̃šêt). Zapewne czasownik dźwiękonaśladowczy. Współrdzenne jest 

prawdopodobnie 1. psł. *verščati, por. strus. vereščati ʽkrzyczeć, wrzeszczećʼ, ros. vereščátь 

ʽjazgotać; skrzeczećʼ, 2. psł. *vrěščati: pol. wrzeszczeć ʽgłośno, przeraźliwie krzyczećʼ, stpol. 

ʽbeczeć – o owcy, kozieʼ, czes. vřeštět ʽwrzeszczeć, piszczećʼ. LEW 1226 i ALEW 1218n. 

przyjmują prapokrewieństwo litewsko-słowiańskie. Zob. też BSW 353: pbsł. *u̯erki̯ō. 

Kroonen 574 wyraził pogląd, że verk̃ti ma krewniaka w pgerm. *warha- n.: stisl., norw. var 

ʽwysięk z oczu i nosaʼ, stszw. var ʽśluz, ropaʼ, stwn. warah ʽropa; płynna gnojówkaʼ, < pie. 

*u̯órk-o-. — Drw. apverkdinė́ti ʽopłakiwać (minioną młodość)ʼ, vérkauti a. verkáuti 

ʽpopłakiwać; zawodzić; kwilić (o sowie)ʼ (Šlapelis 576), vérkčioti ʽpopłakiwaćʼ, verkdýti ʽod 
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czasu do czasu płakać (przez sen, w chorobie)ʼ, paverkė́ti ʽpopłakać przy zmarłymʼ, verkinė́ti 

ʽpopłakiwaćʼ, pravérkyti ʽdoprowadzić do płaczu/łezʼ. Nomina: verkė́ja a. verkėjà ʽpłaczka, 

najęta płaczkaʼ, verk̃smas ʽpłaczʼ (⇒ verksmìngas ʽpłaczliwyʼ, SD «rzewny, rzewliwy»), 

verksnỹs ʽpłaksa, beksaʼ (brak asymilacji ks > kš wskazuje na młody wiek tych derywatów; -

smas i -snys są neosufiksami), verkšlà c. ʽpłaksaʼ z *verk-sla (⇒ vb. denom. verkšlénti 

ʽpopłakiwać, pochlipywaćʼ), verkšnà a. vérkšna c. ʽpłaksaʼ z *verk-sna, ⇒ verkšnáitis 

ʽżebrakʼ (por. LEEŽ 77, s.v. elg̃eta). Błr. vjarė́kša – pieszczotliwy zwrot do dziecka (ĖSBM 2, 

322) może pochodzić z *vjarkša ⇐ lit. *verk-ša ʽpłaksaʼ. Czy tutaj też verknė ̃ 4 p.a. 

ʽskrzypceʼ? — SZ ukazuje się w dwu postaciach: 1° starszej, typu saṃpras. urk-: urk̃ti 

ʽwarczećʼ (zob.), 2° młodszej virk-: vìrkti, pravìrkti ʽrozpłakać sięʼ (zob.), vìrkšna c. 

ʽpłaksaʼ. — Brak alternantów na SO vark-. Nie wiadomo, czy można za świadectwo przyjąć 

gwarowy czas. vark-sė́ti ʽo Żydach: mówić szybko i niezrozumiale, szwargotaćʼ (Žydai terpu 

savę vark̃si), ponieważ obok niego stoją bliskoznaczne czas. arksė́ti i erksė́ti ʽmówić szybko i 

niewyraźnieʼ (arksė́ti też o psie: ʽwarczećʼ). 

 verp̃elė 1 p.a. żm. 1. ʽbeczka na piwo, beczułkaʼ, 2. ʽmiara objętości (owsa, żyta, 

grochu, masła, śledzi, miodu) równa czwartej części beczkiʼ, 3. ʽprzyrząd do wyrobu masła, 

maselnicaʼ. War. vérpelė 1 p.a., verpelė ̃ a. verpilė ̃ 3 p.a.; war. m. verp̃elis 1 p.a. W świetle 

wywodów Urbutisa, Balt XXXVII:1, 2002, 25n. wyraz żmudzki jest zapożyczeniem z łot. 

vẽrpele (war. vẽrpelis) ʽVierteltonne; eine 25 Liter fassende Tonne; eine Tonne von geringer 

Grösse; ein tonnenähnliches hölzernes Gefäss, ein rundes Holzgefäss, ein Butterspannʼ (por. 

ME IV, 563n.). Wyraz łotewski jest z kolei pożyczką skandynawską, por. isl. verpill m. 

ʽnaczynie na wodę, beczułkaʼ, stszw. värpil ʽbeczułkaʼ. Zdaniem Urbutisa, o.c., 33 została 

ona przejęta najpierw przez Kurów, następnie jako kuronizm przeniknęła z jednej strony do 

gwar łotewskich, z drugiej strony na Żmudź. Starsze objaśnienia referuje LEW 1226. NB. W 

pisanych po polsku dokumentach kancelaryjnych z XVII-XVIII w. wyraz żmudzki przybiera 

postać werpel, pl. werpeli, np. Do piwa werpeli dwie. Werpel do masła (Urbutis, o.c., 30n.). 

 vérpelis 1 p.a. przest. 1. ʽkość do gryʼ (LEX ʽWürffelʼ), 2. ʽlos w losowaniuʼ (vérpelį 

traukti ʽciągnąć losʼ, ant vérpelio statyti ʽryzykowaćʼ) — zapoż. z prus.-niem. werpel ʽkość 

do gryʼ (GL 147), por. śrdn. worpel, nwn. Würfel m. (od werfen ʽrzucaćʼ, EWD 1584). — Vb. 

denom. vérpeliuoti ʽgrać w kościʼ (por. prus.-niem. verpele ʽwürfelnʼ). 

 verp̃ti, verpiù, verpiaũ ʽprząść, przerabiać włókno na nici, wysnuwać i skręcać nitkę z 

przędziwaʼ, SD verpiu «przędę». Wtórna długość w odpowiedniku łot. vḕrpt, vḕrpju, vḕrpu, 

por. LEGR 596. Cps. atverp̃ti m.in. ʽodkroić, zwykle coś twardego, np. kawałek sera; o 

strupie: oderwać; o darni: szpadlem podciąć i odwrócićʼ (to może mieć odpowiednik w 

przenośnym użyciu stpr. etwērpt, etwiērpt ʽodpuścić, przebaczyć (winy, grzechy), vergebenʽ, 

zob. Skardžius, RR 4, 340, 378), išverp̃ti ʽwyprząść, przepracować przędąc; wydrążyć i 

wywiercić; wydostać to, co skręcone; wydobyć z korzeniem (o burakach, marchwi), wykroić 

(o darni)ʼ, įverp̃ti ʽwbić (nóż, szpadel) w coś twardegoʼ, przen. ʽwbić wzrok w co, utkwić 

wzrok w czymʼ, praverpiu SD
1 «dziurawię» (syn. skyles darau), priverpiu SD

1 «przytykam». 

Refl. verp̃tis 1. ʽprząść sobieʼ, 2. ʽwwiercać się, wciskać sięʼ, įsiverp̃ti ʽzasklepić się (o 

gąsienicy w oprzędzie); wpić się w skórę (o kleszczu)ʼ, prasiverp̃ti ʽprzedrzeć się (o 

napierającym strumieniu wody)ʼ. Do pie. *u̯erp-/*u̯ṛp- ʽkręcić, obrócić; złączyćʼ (LIV
2 690), 

por. gr. ῥέπω ʽprzechylić się, obniżyć się, spadać, skłaniać sięʼ, ῥάπτω ʽzeszyć, zszywać; 

obmyślać, knućʼ (< *hrapi̯ō < *u̯rapi̯ō < *u̯ṛp-i̯ō, por. lit. virp-), het. u̯arapzi ʽkąpie, myje, 

trze, pocieraʼ. Zob. też LEW 1227, ALEW 1219. — Drw. verpalaĩ m.pl. a. verp̃alas coll. 

ʽprzędza, niciʼ, SD «przędza, przędziwo» (por. łot. vērpele ʽkłaki wełny, rozczochrane włosy, 

zmierzwione kudły zwierzęciaʼ), verpatìs a. verp̃atis f. ʽprzędziwo, materiał z którego 

wyrabia się przędzę; przędzenie; przędzaʼ (por. gaišatìs), verpė́ja ʽprządkaʼ, verpenà 
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ʽprzędziwo, przędzaʼ, verpẽtas ʽwir wodny a. powietrzny; kłąb kurzu, śnieguʼ, war. verpetà : 

łot. vērpete ʽwir wodny; kłębowisko kłosów w zbożuʼ (por. sufiks w lenkẽtas), verpìkas n.agt. 

ʽkto przędzie, prządekʼ, verpìkas ʽowad barczatka dębówka, Lasiocampa quercusʼ709, 

verpõjas, -à n.agt. ʽprządek, prządkaʼ, ⇒ neoosn. verpoj-: verpõjė 1. ʽprzędzenie, czas 

przędzenia, tzw. prządkiʼ, 2. ʽprzędziwo (len, pakuły, konopie)ʼ, war. verpojė,̃ verpõnė ts., 

verpõnė ʽprządkaʼ. Cps. plónverpa a. °verpà ʽprządka, która cienko przędzieʼ (por. plónas), 

stórverpa a. storverpà ʽprządka, która grubo przędzieʼ (por. stóras). N.m. Verpė́jai, Verpenà, 

Verpìkai, Verpikaĩ. N.rz. Verp̃elis a. Verpeliùkas, Verpū̃tė. — SZ virp-: virpė́ti (zob.). — SO 

varp-: varpýti (zob.). 

 vers-: neopierwiastek wyabstrahowany z formy inf. vers̃ti ʽobracać, przewracaćʼ, 

vers̃tis ʽobracać sięʼ (zob.). Drw. versdinė́ti ʽobracać, przewracaćʼ, vers̃dinti ʽdać ubranie do 

przenicowaniaʼ, versė́ti ʽkłębić się – o dymieʼ (Dūmai versėtinai versė́dami eina iš kamino, 

t.y. virsdami JU ʽDym kłębami wydobywa się z komina, tj. kłębiąc sięʼ) < *vers-sėti (por. 

kėsė́ti < *kės-sėti). Nomina: priverstas SD «przymusiciel; przymuszony» ⇐ privers̃ti 

ʽzmusićʼ, vers̃las (zob.), vers̃mas 1. ʽzajęcie, np. handelʼ, 2. ʽwybuch wulkanuʼ, versmė ̃

(zob.), verstuvė ̃ʽodkładnica pługa; obłąk u kosyʼ (gw. verstùvas).  

 vers̃las 4 p.a. 1. ʽzajęcie służące utrzymaniu, dające zarobekʼ, 2. ʽdrobna wytwórczość, 

małe przedsiębiorstwoʼ — dewerbalny rzeczownik na -las od neopwk. vers- ⇐ vers̃tis 

ʽtrudnić się, zajmować się czymśʼ (zob. vers̃ti). Por. girs̃las ⇐ išgirs̃ti; krìslas ⇐ krìsti. 

Inaczej LEW 1227: praforma *vert-sla-. Z inną budową i apofonią: vars̃tas III (zob.). — Drw. 

verslùs ʽobrotny, przedsiębiorczyʼ, vers̃linis ʽprzemysłowyʼ, vers̃lininkas ʽdrobny 

przedsiębiorcaʼ. 

 versmė ̃3 p.a., acc.sg. vérsmę 1. ʽźródło, wypływ wody podziemnejʼ (SD verda versmė 

«wytryska źródło», SD
1 versmė verdunti «strumień»), 2. ʽgłębia w rzece lub jeziorze, 

otchłańʼ, 3. ʽmiejsce grząskieʼ, 4. przen. ʽmoc, mnóstwo (gości, pieniędzy)ʼ. War. versmė ̃4 

p.a., vérsmė 1 p.a. Odpowiednik łot. versme ʽżar, gorącoʼ. Rekonstrukcja niezdecydowana: 1° 

*vers-mė, od neopwk. vers- ⇐ vers̃tis ʽobracać się, przewracać sięʼ (zob. paralele s.v. 

giesmė)̃, 2° *verd-smė, od neopwk. verd- ⇐ vérda ʽwrze, kipi, tryskaʼ, verdẽnė ʽźródłoʼ (tak 

Būga, RR III, 850, BSW 361, ŽD 206, GJL II, § 275, LEW 1227). ALEW 1220 nie daje 

rekonstrukcji. Na korzyść analizy *vers-mė przemawia obecność dawnej formacji 

versmenėl̃is ʽmałe źródłoʼ. Osnowa *vers-men- zakłada pdg. *versmuo (nom.sg.), *vers-men-

į (acc.sg.), por. liemenėl̃ė ⇐ liemuõ, líemenį. — Drw. pavérsmė a. pavérsmis ʽmiejsce, gdzie 

woda sącząca się z ziemi nie zamarza, tzw. oparzeliskoʼ, paversnis KN ʽźródłoʼ, versmė́tas 

ʽ(o gruncie) z licznymi źródłami, z wodą podskórną; podmokły, grząskiʼ, versmìnis 

ʽźródlanyʼ (SD «zdroiowy»). Vb. denom. įversmė́ti ʽo drodze na wiosnę: stać się grząską, 

nieprzejezdnąʼ. — N.rz. Versmė ̃ 3x, Pavérsmė 2x, Paversmiaĩ, Pavérsmis 6x, z insercją k: 

Pavérksmė, n.jez. Versmìnis, Versmýnas. N.m. Versmìnė, ⇒ Versminiñkai, Pavérsmis 2x, 

Pavérsmės, cps. Versnùpiai (*Versm-upiai, sm > sn przez persewerację). 

 vers̃ti, verčiù, verčiaũ 1. ʽobalać, przewracać, wywracaćʼ, 2. ʽobracać, zmieniaćʼ, 3. 

ʽnicować, odnawiać ubranie przewracając tkaninę na lewą stronę, na niceʼ, 4. ʽtłumaczyć, 

przekładać na inny językʼ, 5. ʽzmuszać do czegoʼ. Refl. vers̃tis ʽdawać sobie radę; trudnić się 

czym, zajmować się czym zawodowo; trudnić się handlem; obracać się w coś/kogoś; 

zmuszać się do czegoʼ. Cps. apverčiu SD «obalam co» (syn. pagriauju), «przewracam co», 

įvers̃ti ʽwwalićʼ, pavers̃ti DP ʽobrocić w co, spustoszyć, przemienić, zranić, zaniedbywaćʼ, 

pravers̃ti ʽprzewrócić skibę, przeorać; przewracać (kartki w książce); przydawać sięʼ, DP 

 
709 Por. słc. priadkovec dubový, niem. Eichenspinner. Gąsienice barczatki przepoczwarzają się w oprzędach 

między liśćmi na ziemi.  
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ʽprzygodzić sięʼ, privers̃ti ʽprzywalić; przymusić, zmusićʼ (priverč̃iamas ʽpod przymusemʼ, 

privers̃tinas ʽprzymusowy, koniecznyʼ), suvers̃ti ʽzrzucić, zwalić; zaorać; zakręcić, zawrócić; 

zasypać (cukrem), zlać (do słoja); porozrzucaćʼ, refl. prasivers̃ti ʽzdać się na co; przydać sięʼ, 

susivers̃ti ʽzwalić sobie; zawiązać, o roślinach: utworzyć zawiązki kwiatów, owoców; 

połapać się, zrozumiećʼ. Odpowiednik łot. vèrst, vèršu (war. vèrtu), vèrsu ʽobracać, kręcić, 

uderzyćʼ710. Do pie. *u̯ert-/*u̯ṛt- ʽobracać sięʼ (LIV
2 691, ALEW 1221), por. wed. vártate 

ʽobraca się, kręci sięʼ, łac. vertor ʽzwrócić się, skierować się; obracać się, toczyć sięʼ, vertō, -

ere tr. ʽobracać, kręcić, kierowaćʼ (SZ versus ʽobróconyʼ < vorsus < *u̯ṛt-tó-), goc. wairþan- 

ʽstać się, nastąpić, zdarzyć sięʼ, nwn. werden ts. — Drw. na SE: vertéiga (zob.), vertẽklis 1. 

n.instr. ʽbosak do gnoju; odkładnica pługaʼ, 2. n.agt. ʽten, kto wyrzuca gnójʼ, 3. n.agt. ʽten, 

kto handluje końmiʼ, vertélka (zob.), vertìmas 1. ʽzorane pole, rolaʼ (znacz. etym. 

ʽodwrócenie, przewrócenie (ziemi)ʼ, n.m. Vertìmai 3x (paralele: arìmas, riekìmas), 2. przen. 

ʽprzekład, tłumaczenieʼ. Cps. ą́žuolavertis (zob. ą́žuolas), n.rz. Bríedžvertis (por. bríedis), 

išverstãkis (zob.), kupẽtverta a. kùpet- ʽsiano rozrzucone z kopki do schnięciaʼ (por. kùpeta). 

Osobno zob. vers- (neopwk.). — SZ virt-: virs̃ti (zob.). SZ urt-: urt̃inti (zob.). — SO vart-: 

išvartìnti a. įvartìnti ʽzmusić (do jedzenia, do picia wódki)ʼ, vartýti (zob.), vartóti (zob.). 

Nomina na SO: zob. vart-. 

 verš̃is, -io 2 p.a., veršỹs 4 p.a. 1. ʽbyczek, cielęʼ (Karvė apsiteliavo, atavedė tokį verš̃į 

ʽKrowa się ocieliła, wydała takie cielęʼ), 2. gw. ʽbyk rozpłodowyʼ (m.in. ZTŽ, LZŽ), SD
1 

«stadnik, taurus», SD «byk, taurus», 3. gw. ʽbyk kastrowany; wół roboczyʼ (Sujungia du 

veršiùs, uždeda lentą i aria ʽŁączą dwa woły, zakładają jarzmo i orząʼ). Odpowiednik łot. 

vērsis, -ša ʽwół, bykʼ. Pb. *u̯ers-i̯a-. Zmiana *rs > lit. rš jak w garš̃as, pirš̃tas, viršùs. Brak 

form na SZ †virš-, SO †varš-. Pokrewne wed. vṛ́ṣan- ʽmęskiʼ, sb. m. ʽpłodny mężczyzna, 

samiec zwierzęcy (byk, ogier)ʼ, dat.sg. vṛṣṇé, gr. ἄρσην, -ενος ʽmęski, samczyʼ (tessal. 

ὄρσην). Pie. *h2u̯ṛs-en-, znacz. etym. ʽwlewający nasienieʼ. Pwk. pie. *h2u̯ers- ʽlać, padać – o 

deszczuʼ, por. gr. οὐρέω ʽoddawać moczʼ (*h2u̯ors-éi̯e-), SZ łac. verrēs, -is m. ʽknur, wieprzʼ 

(zam. *u̯errē < *u̯errēn, de Vaan 666). Zob. też LEW 1228n., ALEW 1221. — Drw. póveršis 

ʽsafanduła, fajtłapa, Waschlappenʼ (NDŽ), veršáitis ʽcielakʼ, veršėk̃as ts., veršẽlis 1. ʽcielęʼ, 2. 

ʽplecak z cielęcej skóryʼ, veršìdė ʽobora dla cielątʼ, gw. ʽogrodzone pastwisko dla cielątʼ, 

veršíena ʽcielęcinaʼ (por. karvíena), veršìnas ʽpodrosłe, większe cielęʼ, veršiõkas ts., kárvė 

veršìnga ʽcielna krowaʼ, verš̃ininkas 1. ʽobora, zagroda dla cielątʼ, 2. ʽłożysko krowieʼ, 

verš̃inis a. veršìnis ʽzrobiony z cielęcej skóryʼ (SD veršinis «bykowy»), veršỹstė ʽpierwsze 

wycielenie się krowyʼ, verš̃iščias ʽwielkie, dorodne cielęʼ, verš̃iškas ʽcielęcy, jak u cielęciaʼ, 

veršiùkas ʽbyczek, cielęʼ, SD «ciołek» (ZTŽ: veršùkas ts., ⇒ zdrob. veršukùtas), veršiū́kštis 

ʽliche cielęʼ. Cps. pirmãveršė ʽo krowie: która się po raz pierwszy ocieliłaʼ (por. pìrmas), 

antrãveršė ʽo krowie: po drugim cielęciuʼ (człon °veršė wymienia się z członem °dėlė, por. 

pirmadėlė,̃ antrãdėlė), veršãpjūvis ʽkto zarzyna cielętaʼ (por. pjūv-V), verš̃apluokis (zob. 

aplúokas), veršgalṽiai m.pl. ʽpotrawa z głowizny cielęcej i flakówʼ (por. galvà), veršialū̃pis 

a. varšlū̃pis ʽkto ma grube wargiʼ (dosł. ʽkto ma wargi jak u cielęciaʼ, por. lū́pa), veršlūpà c. 

ts., też ʽktoś brzydkiʼ, verš̃pilvis ʽktoś dużo je, nienasyceniecʼ (dosł. ʽczyj brzuch przypomina 

brzuch cielęciaʼ (por. pilṽas). Vb. denom. veršiúotis, -iúojasi, -iãvosi ʽcielić sięʼ, zwykle 

apsiveršiúoti ʽocielić sięʼ, wulg. ʽurodzić sobie nieślubne dzieckoʼ (por. łot. vēršuôtiês ʽcielić 

się; zachowywać się jak cielęʼ). — Nazw. Veršỹs, Veršẽlis, Veršiū́nas. N.jez. Verš̃is, Veršẽlis, 

Veršiùkas, n.rz. Verš̃upis 3x, Veršupỹs 2x. N.m. Veršiaĩ 2x, Verš̃iai, Veršẽliai, cps. 

Veršióbalis, Verškáiniai, Verš̃kuliai, Veršupiaĩ, Antãveršis. 

 verš̃kas 2 p.a. gw. ʽdawna rosyjska miara długości, licząca 4,445 cm albo 1,75 calaʼ 

 
710 LEW 1228 wymienił tu również abstractum stpr. prewerīsnan dat.sg. ʽpotrzeba, Notdurftʼ, ale wydaje się, że 

lepiej byłoby zaliczyć je do pwk. *u̯er- jak w łot. veŗu, vert ʽbiecʼ, zob. +LAV+ 296 n. 
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(Aštuoni verš̃kai ilgumo ʽOsiem werszków długościʼ) — zapoż. z ros. veršók, -šká, błr. 

vjaršók, -šká (ZS 62). 

 vert̃as, -à 4 p.a. ʽwart, warty, godzien, godnyʼ, nevert̃as ʽniewart, nie mający wartości; 

niepotrzebnyʼ (⇒ adv. nevert̃a, nẽverta ʽnie wartoʼ) — zapoż. z nwn. wert (stąd też łot. vẽ̦rts, 

stpr. werts). Por. GL 147, LEW 1229, ALEW 1222. Zob. też slawizm võrtas. — Drw. verčià 

ʽwartość; rzecz o dużej wartościʼ (abstractum na -i̯ā- typu kalčià, mažia, GJL II, § 88), vertė ̃

ʽwartośćʼ (por. slaptė ̃ ⇐ slãptas), vertaĩ adv. ʽgodnieʼ (⇒ verčiaũ adv. ʽlepiej, raczejʼ), 

vertýbė ʽwartośćʼ, SD «godność» (⇒ vertýbinis ʽwartościowyʼ), vertìngas ʽcenny, 

wartościowyʼ. Vb. denom. vertė́ti, vert̃a, -ė́jo ʽbyć wartymʼ, vértinti ʽoceniaćʼ. 

 vertéiga 1 p.a. c. gw. 1. ʽhandlarz; handlarz nie zawsze uczciwyʼ, 2. ʽkrętacz, oszustʼ 

— z *vertéika przez perseweracyjną zmianę i̯k > i̯g (por. svaigùs) — dewerbalna formacja z 

neosuf. -eik- od osnowy równej pwk. vert-, por. verčiúos, vers̃tis m.in. ʽtrudnić się handlemʼ. 

Paralele: kabeikà ⇐ kabinė́tis; lindeikà ⇐ lįs̃ti. — Z innymi sufiksami: vertéiva c. ʽkto 

handluje końmi; krętacz, kombinator, spekulantʼ (por. mainéiva ʽkto prowadzi handel na 

zamianęʼ ⇐ mainýti, maináuti), vertélka (zob.). 

 vertélka 1 p.a. gw. 1. ʽhandlarzʼ (Kurs verčias, maininkauja su arkliais, tas vertélka 

ʽKto trudni się zamianą koni, jest «vertelka»ʼ. Būdavo tokių vertélkų, kas pirkdavo ir veždavo 

į Rygą žąsis, kiaulieną ʽByli i tacy handlarze, którzy skupywali i wozili do Rygi gęsi, 

świninęʼ), 2. ʽkrętacz, oszustʼ (Tai vertélka moteris, vienam sako vieną, o kitam kitą ʽTo 

krętaczka, jednemu mówi jedno, drugiemu coś innegoʼ) — dewerbalna formacja utworzona 

neosuf. -elk- (por. GJL II, § 501) od osnowy równej pwk. vert-, por. verčiúos, vers̃tis m.in. 

ʽtrudnić się handlemʼ s.v. vers̃ti. — War. z perseweracyjną zmianą lk > lg: vertélga ts. (por. 

mainélga z *mainel-ka, od mainẽlis), vartélga (por. vart- jak vartýti). 

 vérti, veriù, vė́riau 1. ʽkłuć, przekłuwać, przeszywać, przebijać (nożem, strzałą, 

włócznią)ʼ, 2. ʽotwierać lub zamykać (drzwi, okno)ʼ, 3. ʽprzewlekać, nanizywać co na nitkę, 

sznurek; łączyć kolejnoʼ, 4. ʽnawlekać nitkę na igłęʼ. Cps. anvérti: Neanvérsiu, nedàragiu 

LZŽ ʽNie nawlekę [nitki], niedowidzęʼ, apvérti ʽ(łapeć) otoczyć oborką, tj. przewlec przez 

dziurki sznurek a. rzemyk, którego koniec zawiązuje się na nodzeʼ, atvérti (zob.), įvérti ʽwbić 

nóż (przy zarzynaniu świni), wbić drut (w ryj świński); nawlec nić na igłęʼ (SD įveriu siūlų 

bulin adatos «nawłoczę igłę, zawłaczam»), išvérti ʽwykłuć (oko), wywlec, wyciągnąć (nić z 

igły)ʼ, nuvérti ʽprzeszyć, przeniknąć (o nagłym bólu); pchnąć, dźgnąć kogo nożemʼ, pavérti 

ʽprzeszyć, nawlec, nanizać; zarżnąć (prosię); z grubsza zeszyć, DP ʽprzenikaćʼ, pérverti 

ʽprzebić na wylot, przeszyć ostrym narzędziemʼ, pravérti ʽuchylić drzwi; przewlec przez 

cośʼ, privérti ʽprzymknąć (okno, drzwi)ʼ, suvérti ʽnawlec, nanizać, zamknąć (wrota, 

okiennice)ʼ, užvérti ʽzamykaćʼ (SD ažuvertas SD «zawarty»); ãkį vérti ʽolśniewaćʼ, dosł. ʽkłuć 

okoʼ. Refl. nusivérti ʽprzyciąć sobie (palec w drzwiach)ʼ, prasivérti ʽprzemknąć się; trochę 

się otworzyćʼ. Odpowiednik łot. vẽrt, veŗu, vẽru ʽnakłuwać, nanizywać, wyszywać; otwierać i 

zamykać drzwiʼ. Pie. *Hu̯er-/-*Hur- ʽwetknąć, wsunąćʼ (LIV
2 227, LEW 1229), por. wed. ápa 

ā́var ʽotworzyłʼ, pol. zawrzeć ʽzamknąćʼ (*verti), scs. provrětŭ ʽprzeszył, przetknąłʼ (por. 

BSW 351n.), łac. aperiō, -īre ʽotworzyć, odmykaćʼ, operiō ʽzakryć, zamknąćʼ. W prabałto-

słowiańskim zmienione w *u̯erH-C w następstwie metatezy spółgłoski laryngalnej, która 

zaszła w formie SZ: *urH-C z *Hur-C. Wnosimy o tym na podstawie akutu takich form, jak 

lit. vérti i ùrvas (zob.). Inaczej LIV
2 228, przyp. 5 (lit. akut ma być wtórny). ALEW 1222n. 

ignoruje pbsł. metatezę i postuluje pie. *Hu̯erH-. — Czas. sekundarne: įverdinė́ti ʽnawlekać 

igłę, nanizywaćʼ, praverdinė́ti ʽotwierać, uchylaćʼ, užverdinė́ti ʽnakładać koniowi chomąto; 

zaprzęgaćʼ, pérverdinti ʽuchylać (drzwi)ʼ, suvérdyti ʽnanizywać (nici)ʼ. — Nomina na SE: lit. 

pavérmu (zob.), pavérnė 1. ʽjama, nora, dziuraʼ (Šunes vijos, vijos, o kiškis ir inlindo 

pavérnėn ʽPsy goniły, goniły, a zając wlazł do noryʼ), 2. ʽmiejsce położone wśród wzgórz, w 
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dolinie, trudne do znalezieniaʼ (suf. -nė jak w barnė,̃ krósnė, brùknės), pavérta: Matosi kaip 

pavérta ʽJasne jak na dłoniʼ; vẽriamas, -à ʽostry – o bólu, spojrzeniuʼ (zleksykalizowane 

participium pass. do prs. vẽria)711, verulỹs ʽkolka, gwałtowny kłujący ból w jelitach lub 

nerkachʼ. Osobno zob. žuvérklas. — WSE vėr-: vė́riau (prt.), drw. pravėrė́ti ʽnieco otworzyć, 

uchylićʼ, suvėrinė́ti ʽnanizywać, np. grzyby na nitkęʼ. Nomina: dvìvėrės dùrys f.pl. 

ʽdwuskrzydłowe drzwiʼ (por. dvi°), vėrìmas ʽnizanie, kłucie, odmykanie i zamykanieʼ, vėrė ̃

ʽzawiasy drzwiʼ, vėrinỹs ʽnizanka, sznur paciorków, nić korali, naszyjnikʼ (por. ros. vereníca 

ʽszereg, pasmo; ciąg, łańcuchʼ), vėrulỹs ʽkolkaʼ (LEW 1230). — SO-V: pérvaryti ʽprzebić 

(gwoździem), przeszyćʼ : scs. otvoriti caus. ʽotworzyćʼ712. SO-C: várstyti (zob.). — Nomina 

na SO-V: vãras (zob.). — Nomina na SO-C: apvártis ʽsznurek do przywiązywania łapcia do 

nogi, tzw. oborkaʼ, apvártė CGL ts., z zanikiem v: apártė ts. (por. apalùs), vart̃ai (zob.). — 

Alternant vor-: 1° = WSO *u̯ār- do *u̯ar-, 2° = SO *u̯ār- do *u̯ēr- (por. vė́riau), np. apyvora 

kareivių SD «szańc», į́vorė a. į́vora ʽtuleja, rodzaj metalowej pochewki o cylindrycznym 

przekrojuʼ, vorà (zob.), pavõras ʽkołeczek u sieci rybackiejʼ, vóris ʽblaszana przykrywka na 

cybuchu fajkiʼ. — Dla st. zanikowego są dwa refleksy. Po pierwsze SZ typu saṃpras. w 

formie lit. ùrvas < *ūr-u̯a- < *urH-u̯ó- (zob.). Po drugie młodszy SZ o postaci lit. vìr-C < 

*u̯ṛH-C: pravìrti (zob. °vìrti). Nomina: vìrtinė ʽnizanka, wianek nanizanych przedmiotówʼ, 

przen. ʽdługi szeregʼ (syn. vìlkstinė), virṽė (zob.). — SZ vir-V: 1. ãtviras (zob.), 2. łot. virât a. 

virinât ʽotwierać i zamykaćʼ, pavirinât ʽuchylićʼ, 3. psł. *ot-vĭrǫ (prs. do *ot-verti): pol. 

odewrę, przest. otewrę ʽotworzęʼ, czes. otevřu, słń. odvrèm ts. — WSZ vyr-V: výrauti, vyrúoti 

(zob. °vìrti). 

 vervénti, vervenù, vervenaũ 1. ʽszczekać po trochu, dokuczliwieʼ, 2. ʽnamolnie o co 

prosićʼ — czasownik na -en- od osnowy ver-v-, pochodzącej od powtórzonego wykrz. ver-

ver m.in. o płaczu dziecka, o mamrotaniu. Z innym sufiksem: vervė́ti ʽposzczekiwać; 

okazywać niezadowolenie, zrzędzić, burczeć, warczećʼ. Paralele: virvénti ⇐ vir-̃vir;̃ narnėt̃i 

⇐ nàr-nàr. 

 veržė́ti, prs. véržiu (3 os. vérži, war. verž̃i, veržė́ja), prt. veržė́jo ʽdusić, ściskać, ściskać 

przy obejmowaniu, opasywaniu, wiązaniuʼ — iterativum na -ė- do verž̃ti ʽściskać, krępowaćʼ 

(por. LEW 1230). Paralele: dáužėti ⇐ daũžti; tyrė́ti ⇐ tìrti. War. véržėti, -ju, -jau ʽdusićʼ 

(odpowiednik łot. verzêt, -ẽju ʽskręcać, obracać; chłostaćʼ). — Neoosn. veržė-: veržė́jas ʽkto 

ściska, krępuje; kto stara się coś odebraćʼ (por. pjovė́jas, sėjė́jas), veržė́tinės f.pl. ʽsznury, 

powrozy do ściskania siana na wozieʼ, veržė́tuvė ʽdrąg do przygniatania siana, snopów a. 

słomy na wozieʼ, veržė́tuvės f.pl. ʽpowrozy ściskające siano na wozieʼ. 

 veržlùs, -ì 4 p.a. ʽkogo rozpiera energia, energiczny, zawzięty, gwałtowny; wartki – o 

nurcie rzekiʼ — dewerbalny przymiotnik na -lus od verž̃tis ʽrwać się do czego, wdzierać sięʼ 

(zob. verž̃ti). — Drw. veržlùmas ʽnapór, pędʼ. — Z innymi sufiksami: veržlė ̃ ʽnakrętka na 

śrubę, mutraʼ, veržlỹs ʽmetalowe ucho kosyʼ. 

 verž̃ti, veržiù, veržiaũ 1. ʽściskać, zaciskać, krępować, zżymaćʼ, 2. ʽpowściągać, 

powstrzymywaćʼ, 3. ʽcisnąć, ugniatać; o bucie: uwieraćʽ, 4. ʽnalegać na coʼ. Odpowiednik 

łot. vêrzt2, vêržu, vêrzu ʽobracaćʼ odchyla się pod względem znaczeniowym. Do pie. *u̯erǵh- 

ʽwiązać, krępować, (zu)bindenʼ, por. scs. povrěsti, povrŭzǫ ʽδεῖν, wiązać, pętaćʼ (bg. vrъzam 

ʽzawiązywać na węzełʼ, mac. vrze ʽwiązać, zawiązywaćʼ); stang. wyrgan ʽchwytać za gardło, 

dusićʼ (por. ang. to worry ʽdokuczać, niepokoićʼ), nwn. würgen ʽdusić, dławićʼ. Por. LIV
2 

 
711 Ze słowiańskiego por. scs. strus. verěja ʽμοχλός, zasuwa, zaworaʼ, ros. gw. verejá ʽsłup w bramie, węgar u 

drzwi, wrót; belka podtrzymująca (dach, sufit)ʼ, pol. wierzeja ʽpodwój, skrzydło wrótʼ (pl. wierzeje), czes. 

veřeje pl. ʽdrzwi, wrotaʼ, < psł. *ver-ěja. Por. BSW 351n., REW I, 188, Boryś 695n.  
712 Reanaliza o-tvoriti prowadzi do neol. tvoriti, stąd też nowe cps. za-tvoriti ʽzamknąćʼ (⇒ zatvorŭ ʽwięzienieʼ). 
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688, BSW 355, LEW 1230n., EWD 1584n., ALEW 1223. De Vaan 644 dołączył tu łac. urgeō, -

ēre ʽnaciskać, pchać, popędzaćʼ (*u̯ṛǵh-éi̯e-). — Cps. išveržiu SD «wyciskam co na kiem» 

(syn. išgaliu), išveržiu kam kų iš runkų SD «wykręcam co komu z rąk», nuverž̃ti ʽodcisnąć coś 

(werzniętym w ciało sznurem)ʼ, paverž̃ti ʽodebrać, zabrać przemocą; ściągnąć, ścisnąć; 

zniewolić, zawładnąćʼ, priverž̃ti ʽdocisnąć, dokręcićʼ, DP ʽprzymusićʼ, suverž̃ti ʽskrępować, 

ścisnąć, ściągnąć przyciskającʼ. Refl. verž̃tis ʽrwać się do czego, dążyć; wdzierać się 

(gwałtem, siłą), wyrywać się, ściskać się, sobieʼ, veržiuosi SD «cisnę się; gramolę się», 

įsiverž̃ti ʽwcisnąć sięʼ, DP ʽwdzierać sięʼ, įsiveržiu SD
1 «wmykam się», SD «dobywam się; 

wdzieram się; wrywam się, wtargam» (syn. impuolu), nusiverž̃ti ʽmocno ścisnąć sobie rękę 

lub nogę (sznurem)ʼ, išsìveržė ugnìkalnis ʽwybuchł wulkanʼ, persiveržiu SD «przedzieram 

się; przeciskam się przez co», prasiverž̃ti ʽprzecisnąć się, przedrzeć się (na zewnątrz)ʼ, 

susiverž̃ti ʽścisnąć się pasemʼ. — Drw. veržė́ti (zob.), veržinė́tis: įsiveržinėju SD «dobywam 

miasta». Nomina: véržas ʽżerdź do przyciskania słomy przy kładzeniu strzechyʼ, veržìmasis 

ʽdążenie, dążność; pęd do czego, parcie naprzódʼ, veržlỹs ʽrywal, konkurentʼ (syn. 

príešvarža), veržlùs (zob.), veržtùvas ʽimadłoʼ. Cps. šiẽnveržė ʽdrąg lub powróz do ściskania 

siana na wozieʼ, war. šieñviržis (por. šiẽnas). Por. łot. ve̦rza ʽsplątana przędza; przedmiot 

wielki, długiʼ, ve̦rzaka ʽsplątane pasma przędzy; wielka i niestarannie związana paka, tobółʼ. 

— SO varž-: varžýti (zob.). — SZ virž-: virž̃ti I (zob.).  

 vesalaĩ, -ų̃ 3 p.a. gw. ʽumocowane u powały kurnej chaty żerdzie do wieszania odzieży 

i suszenia drewnaʼ (Gryčios dūminės buvo su vesalaĩs ʽW kurnych chatach były «vesalai») 

— ze zmiany *vešalai, co zapożyczone z ros. gw. véšala, vešalá (véšaly) pl.t. ʽżerdzie 

umocowane na kozłach lub słupach, służące do suszenia snopów, siana, sieciʼ (SRNG). 

Zastępstwo -s- za -š- przez adideację do ros. vésitь ʽwieszaćʼ? 

 vesė ̃ ob. viesė ̃ 4 p.a. ZTŽ 1. ʽwieśʼ (Vesėj̃ anas seniausias bit ʽOn był najstarszy we 

wsiʼ), 2. ʽulica we wsiʼ (Pašluok vẽsę ʽZamieć ulicęʼ) — zapoż. z pol. wieś, wsi (brak w 

POLŽ). Zob. też selà. — Drw. w ZTŽ: vesė́nas ob. viesė́nas ʽwieśniakʼ, vesìnis ʽwiejskiʼ (por. 

veskãvas). 

 vẽselas, -à 3 p.a., vesẽlas 4 p.a. wsch.-lit. ʽwesołyʼ — zapoż. ze stbłr. veselyj, błr. 

vjasëly. Równoległą pożyczką jest stpr. wessals ENCH ʽwesoły, fröhlichʼ ⇐ stpol. wiesioły 

(Trautmann 1910, 460; inaczej PKEŽ 4, 232: wyraz odziedziczony). — Adv. veselaĩ 

ʽwesołoʼ. Nazw. Vẽselis, Veseliū́nas, Veselaũskas a. Vesalaũskas (⇐ pol. Wesołowski). N.m. 

Veselavà 6x. — Jęz. litewski utracił przymiotnik spokrewniony z łot. ve̦se̦ls ʽzdrowy, cały, 

nietknięty, nienaruszony, pełnyʼ, a będący refleksem pbsł. *u̯es-el- (por. scs. veselŭ ʽwesoły, 

radosnyʼ, ros. vesëlyj, stpol. wiesioły, pol. wesoły); jeden z derywatów od pie. *h1u̯es- 

ʽdobryʼ, por. wed. vásu-, luw.-klin. wasu- ts., luw.-hier. wasu- adv. ʽdobrzeʼ, zob. NIL 253n. 

(zwraca uwagę brak hasła *u̯es-el- w BSW). 

 vesẽlė 2 p.a. gw. 1. ʽweseleʼ, 2. ʽuczestnicy weselaʼ (visa vesẽlė ʽcałe weseleʼ) — 

zapoż. z błr. vjasélle, -lja n. (stbłr. veselьe, vėsėlьe). Zob. też SLA 235, ZS 62 i LEW 1231. 

War. veselià, -ios 2 p.a. (m.in. KN), vesẽlija 1 p.a., też pl.t. vesẽlijos (Sutaisė labai gražias 

veselijas ʽUrządzili bardzo ładne weseleʼ). War. z antycypacyjnym wyodrębnieniem 

palatalności spółgłoskowej w postaci segmentu i̯: veséilia (pl.t. veséilios), veséilija, veséilė. 

Por. večéiria ob. večẽrija; dalsze przykłady wtórnego dyftongu podano s.v. áitvaras. — Drw. 

veselýčia 1 p.a. ʽweseleʼ (Veselyčia veselýčia to[je] naujo[je] seklyčio[je] ʽWesele, wesele w 

tej nowej świetlicyʼ), vesélka ts. (Ir aš vesélkoj buvau, vynų medų gėriau LZŽ ʽI ja na weselu 

byłem, wino miód piłemʼ). 

 vesimà 3 p.a. f. gw. ʽo dziewczynie: zdolna do zamążpójściaʼ — z leksykalizacji formy 

participium fut. pass. vesi-m- do vèsiu ʽożenię sięʼ, 3 os. vès (zob. vèsti), dosł. ʽta, z którą ktoś 
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ma się żenićʼ. Do formy żeńskiej dotworzono m. vèsimas ʽo mężczyźnie: zdolny do ożenkuʼ. 

 vėskà 2 p.a., gen.sg. vės̃kos wsch.-lit. ʽwiązka słomy lub paszy; wiązka 

nieoczyszczonej słomyʼ — zapoż. z błr. vjázka, -i ʽwiązkaʼ, co jest derywatem od czas. 

vjazácь, vjažú ʽwiązaćʼ (ZS 62; pominięte w LEW). War. m. vės̃kas 4 p.a. Zob. też vė́slas. 

 veskãvas, -à 4 p.a. wsch.-lit. ʽwiejski, mieszkający na wsi, pochodzący ze wsiʼ: Ãnas 

ėm̃ veskãvų mergutų LZŽ ʽOn pojął [za żonę] dziewczynę ze wsiʼ — zapoż. z pol. wioskowy, 

co transponowano na litewski jako /v̓ askãvas/. War. veskõvas ZTŽ. Osnowny wyraz *veskà, 

*vẽskos ⇐ pol. wioska (gw. wieska) nie został poświadczony. Co do zakończenia por. 

vaiskãvas. Brak w POLŽ, jak też w LKŽ i LEW. — NB. Zapis <veskãvas> użyty w LZŽ jest 

pisownią ortograficzną dla [v̓ eskãvas]. W niej odzwierciedla się perseweracyjna zmiana v̓ a 

> v̓ e (paralele na to zestawiono s.v. klémka). Podobny wypadek to pisownia <vesẽlė> lub 

<vesẽlija> dla /v̓ asel-/ ʽweseleʼ, co oddaje błr. vjasélle (zob.). Por. też vesė ̃i selà. 

 vė́slas 1 p.a. wsch.-lit. ʽbryła (gnoju na widłach); wiązka, pęk; stosʼ — zapoż. z błr. 

vjasló, gw. vjásla n. ʽwiązka, pęk drobnych nanizanych przedmiotów; sznur grzybów, sznur 

obarzankówʼ, co jest derywatem od czas. vjazácь, vjažú ʽwiązaćʼ (por. PZB 1, 394, ĖSBM 2, 

327). Zob. też vėskà. NB. Pol. gw. wiosło ʽkrąg łyka lipowegoʼ nie jest lituanizmem (jak 

podają Zdancewicz 351 i Laučjute 139), lecz białorutenizmem. 

 vest, neoosnowa wyabstrahowana z form typu vèstas ʽprowadzonyʼ, àtvestas 

ʽprzyprowadzonyʼ, atvestà ʽwzięta za żonęʼ, tj. participium prt. pass. do vèsti (zob.). Drw. 

atsivestìnė kárvė a. kumẽlė ʽkrowa a. kobyła, którą żona przyprowadziła z sobą do domu 

mężaʼ, atvestìnis ʽzwierzę wniesione w wianie do gospodarstwa męża; dziecko 

przyprowadzone przez żonę do domu mężaʼ (syn. atvarýtinis), atvestinỹs ʽjedno z 

małżonków, które zamieszkało w domu męża a. żonyʼ, vestùvės (zob.). Paralele s.v. degt, 

leist, mest-. 

 vèsti, vedù, vedžiaũ 1. ʽwieść, prowadzić, prowadzić za rękę, pod rękęʼ, 2. ʽprowadzić 

zwierzę na uwięzi, ciągnąć za sobąʼ, 3. ʽtowarzyszyć zaproszonemu, prowadzić do stołuʼ, 4. 

ʽbrać żonę, żenić sięʼ, 5. ʽo zwierzętach: rodzić, wydawać potomstwoʼ (Katė ̃ vẽda vaikùs 

ʽKotka się kociʼ), 6. ʽkierować, zarządzać czymśʼ. Refl. vèstis ʽwstępować w związek 

małżeńskiʼ (m.in. DP). Odpowiedniki bałtyckie: łot. vest, ve̦du, vedu (ē) ʽjadąc prowadzić, 

wieśćʼ (LEGR 568), stpr. west a. westwei ʽwieść, fuehrenʼ. Do pie. *u̯edh- ʽwieść, prowadzićʼ 

(LIV
2 659, BSW 344, LEW 1231n., ALEW 1225), por. scs. vedǫ, vesti ʽwieść, prowadzićʼ, strus. 

vesti ženu ʽbrać za żonęʼ, stir. fedid ʽprowadzi; niesie, przynosiʼ, drw. sti. vadhū́- ʽpanna 

młoda, młoda kobietaʼ, aw. vaδrya- ʽ(dziewczyna) zdolna do zamęściaʼ. — Cps. apsivèsti 1. 

ʽzdobyć się na coʼ, 2. ʽożenić sięʼ, 3. ʽurodzićʼ, atsivèsti 1. ʽprzyprowadzić z sobąʼ, 2. ʽwydać 

potomstwo – o zwierzętachʼ (Kárvė atsìvedė veršiùką ʽKrowa wydała cielęʼ), atvèsti 

ʽprzyprowadzić, doprowadzić; wziąć kobietę za żonęʼ (zwykle z odległych stron), įvèsti 

ʽpomóc komu wejść, wprowadzić, zaprosić gościa do wejścia i mu towarzyszyć; (o kobiecie) 

odbyć obrzęd įvedybos, dający prawo wstępu do kościoła po ślubie lub urodzeniu dzieckaʼ, 

išvèsti ʽpomóc wyjść, wyprowadzić; wskazać drogę, odprowadzić dokądś; wziąć za żonę; 

urodzić młodeʼ, DP ʽzwodzić, uwodzićʼ; iš kẽlio išvèsti ʽzbić z tropu; sprowadzić na 

manowceʼ; išvedu namus SD «buduię», nuvèsti ʽodprowadzić (na pastwisko)ʼ, pavèsti 

podprowadzić; poruczyć komu, oddać w opiekę, polecić; wziąć za żonęʼ, suvèsti ʽsprowadzić 

w jedno miejsceʼ, užvèsti ʽzaprowadzić, wprowadzić; zaintonować (pieśń); zagaić zebranieʼ, 

užvedu SD «naprowadzam». — Drw. na SE: vẽdinti 1. ʽprowadzić, zaprowadzić gdzieʼ, 2. 

ʽżenić (syna, brata)ʼ, 3. ʽswataćʼ, 4. ʽwprowadzać do kościoła kobietę po urodzeniu dzieckaʼ, 

apvẽdinti ʽprzyprowadzić samicę do samcaʼ (por. łot. vedinât ʽwodzić, wabić, zachęcać; 

sprawować nad kimś opiekęʼ); pavedė́ti, pàvedžiu (3 os. pàvedi), -ė́jau ʽpoprowadzić kogoś 
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przez pewien czas, poprowadzić do pewnego miejscaʼ (por. vėdė́ti), pasivedė́ti ʽwziąć kogo 

(za rękę, pod rękę) i odprowadzić na stronęʼ. Nomina: zob. ved-. — Neopwk. ves- ⇐ vèsti: 

vẽsdinti ʽprowadzić dokądś; żenićʼ, vesdýti ʽprowadzićʼ (Momutė vẽsdė vaikus spaviedin 

ʽMamusia prowadziła dzieci do spowiedziʼ), apvẽsdinti ʽwydać za mąż, ożenićʼ, refl. 

apsivesdyti ʽożenić sięʼ. Nomina: vèsimas (zob.), veslùs ʽtaki, którego się łatwo prowadzi; 

udany, pomyślny, dający plonʼ, vestùvės (zob.). — Neopwk. vedž̓ - ⇐ vedžiaũ: vedžióti 

(zob.). — WSE vėd-: vėdė́ti (zob.), nomina: pavėdùs ʽpodobny do kogoʼ, vėdlỹs ʽkawaler, pan 

młody; swat; drużba weselny towarzyszący pannie młodej drodze do domu mężaʼ (war. 

vedlỹs), ⇒ vb. denom. parvėdláuti a. parvėdlúoti ʽprzeprowadzić pannę do domu pana 

młodego – o drużbachʼ (vėdláuti a. vẽedlauti ʽszukać żony; przenosić co, wynosićʼ, war. 

vėdliauti b.z.a.). — SO vad-: łot. vadît, -u, -ĩju ʽprowadzać, towarzyszyć komu, wzywać do 

pracyʼ713, àizvadît ʽzaprowadzić, zapędzić (bydło na pastwisko)ʼ – z odpowiednikiem słow.: 

scs. voditi, voždǫ ʽwodzićʼ, ros. vodítь, vožú ʽwodzić; kierować autemʼ < pie. *u̯odh-éi̯e- (por. 

LIV
2 659). Osobno zob. vad-, vadžióti. Nomina: vadà I, vadà II, vãdas (zob.). — WSO vod- < 

*u̯ād-: į́voda (zob.). 

 vė́sti, vė́sta (*vės-sta < *vėd-sta; war. vė́džiu), vė́so (war. vė́džiau) 1. ʽo powietrzu: 

oziębiać się, ochładzać sięʼ (Oras jau vė́sta), 2. ʽstygnąć – o jedzeniu, piecuʼ (Karšta strova 

pradeda vėsti), 3. ʽwietrzeć, tracić zapach, aromat (o piwie, winie, chrzanie)ʼ, 4. przen. 

ʽtracić zapał, chęć do czego, obojętniećʼ. Cps. atvė́sti ʽochłodnąć, orzeźwić się świeżym 

powietrzemʼ, atvėstu SD «ochłodnąć», pavė́sti ʽprzeziębić sięʼ, refl. atsivėdžiu SD 

«ochłodnąć» obok atsivėstu SD ts. (dosł. ʽostudzam sięʼ). Formacja inchoatywna na -sta- od 

pwk. vėd- jak w vėdìnti ʽwietrzyć, studzićʼ (zob.). Leksem vės- to neopierwiastek szerzący 

się kosztem vėd-. Wyodrębniono go w formie prs. vė́sta, rozumianej jako *vės-sta albo *vės-

ta. Inaczej LEW 1231: vės- ma się składać z pwk. pie. *u̯ē- ʽwiaćʼ i rozszerzenia *-s-; to 

ostatnie ma być porównywalne z *-d- w vėdìnti oraz *-t- w vė́tyti. Zob. jeszcze ALEW 1226. 

Również w jęz. łotewskim ukazuje się neopwk. vēs-, por. vêst2, -šu, -su ʽciężko oddychaćʼ, 

savēst ʽostygnąćʼ, vẽsinât caus. ʽwachlować, chłodzić, studzićʼ. — Drw. od vės-: vė́sčioti 

ʽwachlować, machać rękami, skrzydłamiʼ (osnowa vė́sč̓ - może być śladem po zanikłym prt. 

*vėsčiau do frq. *vėstyti), vėsdìnti ʽstudzić, chłodzićʼ, vėsìnti ts., war. vė́sinti, vės̃inti (⇒ 

vėsinamas gėris ʽnapój chłodzącyʼ), atvėsìnti ʽochłodzić, schłodzić, zrobić zimnymʼ (⇒ 

vėsintùvas neol. ʽwentylatorʼ), (at)vėsdinė́ti ʽochłodnąćʼ. Nomina: ãtvėsis ʽmiejsce ochłody, 

miejsce cieniste, chłodek; chłód wieczornyʼ, pavė́sis (zob.), užvėsęs DP ʽostydły, oziębłyʼ, 

vėsà 4 p.a. ʽchłód (wieczorny, od rzeki), ochłoda w cieniuʼ, m.in. SD «chłod, ochłoda» (syn. 

pavėsis), vėsyklė SD «oganka do powiewania, powiewaczka» [ʽwachlarzʼ], vėsùs a. vė́sus 

ʽchłodny, chłodnawy, rześkiʼ : łot. vę̃ss ʽchłodnyʼ (⇒ vėsumà ʽchłód, chłodne powietrze, 

ochłodaʼ). Por. n.rz. Vė́sa, Vėsà, Vėsùpė, Vėspà (*Vės-upà), Vė́s-upis (Vanagas 376). 

 vestùvės, -ių 2 p.a. f.pl. ʽuroczystość na cześć nowożeńców, weseleʼ, war. vestùvė — 

drw. na -uvė- od neoosn. vest- ⇐ vèstas ʽożenionyʼ (zob. vest, vèsti). Paralele: sutuoktùvės ⇐ 

sùtuoktas; priimtùvės ⇐ prìimtas. — Drw. vestùvininkas ʽczłonek orszaku weselnego, gość 

weselnyʼ, vestùvinės ãpeigos f.pl. ʽobrzędy weselneʼ. Vb. denom. vestuviáuti ʽurządzać 

weseleʼ. 

 vešė́ti, prs. vešù (3 os. vẽša, war. vẽši, vešė́ja), prt. vešė́jau 1. ʽszybko i bujnie rosnąć, 

udawać sięʼ (Vẽša tenai [riebioj žemėje] miežiai, kviečiai ir kiti augalai ʽUdają się [na żyznej 

glebie] jęczmień, pszenica i inne uprawyʼ. Suvešė́jo krūmai, kad baisu ʽKrzaki wybujały, że 

aż strachʼ), 2. przen. ʽpomyślnie się rozwijać; być dobrego zdrowia; o dziecku: szybko 

 
713 W BSW 344 jako odpowiednik łot. vadît figuruje lit. gw. vadýti, vadaũ ʽwodzićʼ, cytowane za K. Būgą. Czas. 

vadýti powraca w ŽD 53, LEW 1231, ostatnio w LIV2 659. Tymczasem LKŽ XVII, 792 nie potwierdza 

autentyczności formy vadýti w znacz. ʽwodzićʼ. 
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przybierać na wadzeʼ. — Inchoat. vèšti, vę̃šta (*venš-sta, por. gw. veñša), vẽšo ʽszybko 

rosnąć, pomyślnie się rozwijaćʼ, nevẽšęs vaĩkas ʽniejedzące, chorowite dzieckoʼ. 

Uwzględniając fakt, że lit. š kontynuuje m.in. pie. grupę spółgłoskową *ks (por. dẽšinas), 

wolno lit. veš- wywodzić z pie. *h2u̯eks- < *h2u̯eg-s- ʽrozrastać sięʼ (por. LIV
2 288; brak 

wzmianki o faktach lit.). Jest to wypadek tzw. ʽSchwebeablautuʼ, który towarzyszy 

sufigowaniu -s- do elementarnego pwk. *h2éu̯g- ʽmocniećʼ (LIV
2 274), zob. też áugti. 

Paralelami dla veš- są czasowniki aw. vaxšt̰ ʽrości, powoduje wzrostʼ oraz gr. hom. ἀέξομαι 

ʽrosnąćʼ, ἀέξω ʽpomnażać, powiększać, wzmacniaćʼ, pass. ʽwzrastać, powiększać się, 

rozwijać sięʼ. Na rzecz pie. spółgłoski laryngalnej przemawia – oprócz gr. ἀ- ʽprotetycznegoʼ 

– wzdłużenie augmentu w gr. aor. ἠέξησα < *āu̯eks- < pie. *e-h2u̯eks-. — Drw. od veš-: 

nẽveša (zob.), vešlùs (zob.). Por. też n.rz. Vešetà (łot. Ve̦se̦ta), Vešė́tinis, Vešė́tupis. — SZ 

typu saṃpras. uš- < pie. *h2ug-s-: atušà (zob.). — WSE vėš-: nevė́kšla (zob. nẽveša). — SO 

vaš-: atvašà (zob.), nẽvaša (zob. nẽveša), vašà 1. ʽrośnięcie, bujny wzrostʼ, 2. ʽwesołość, 

radośćʼ, vašùs ʽbujnie rosnącyʼ (Geroj dirvoj vãšūs javai ʽNa żyznej glebie bujne zbożeʼ), też 

ʽwesoły, radosnyʼ. — N.rz. Vãšuoka (por. veliúoka), ⇒ n.m. Vašuokė́nai; n.jez. Vãšuokas, n. 

łąki Vašìkės. Por. pie. SO w wed. vavákṣa pf. ʽurósłʼ oraz goc. wahsjan ʽrosnąćʼ. 

 vešlùs, -ì 4 p.a. ʽpłodny, plenny, bujny, rozrastający się, gęsto rosnący, nadmiernie 

wyrośnięty, żyznyʼ, vešlì kiaũlė ʽmaciora wydająca liczne potomstwoʼ, vẽšlūs javaĩ m.pl. 

ʽbujne zbożeʼ. Formacja na -lus jest derywatem od równoznacznego przymiotnika na -us, 

vešùs (por. gašlùs ⇐ gašùs; našlùs ⇐ našùs, GJL II, § 166). Ten ostatni został utworzony od 

czas. vešė́ti ʽszybko i bujnie rosnąćʼ. — Vb. denom. vešlė́ti, -ja, -jo ʽbujnie rosnąć, (o 

człowieku) tyć, przybierać na wadzeʼ.  

 vėt-, neoosnowa wyabstrahowana z formy *vėtas ʽrzucany na wiatr, pod wiatrʽ, 

participium prt. pass. do vė́ti ʽwiać, dąćʼ. Drw. atãvėtos, ãtvėtos f.pl. ʽpozostałości z 

przewianego żyta; poślad, ziarno gorszego gatunku, które oddzielono przez wianieʼ, núovėtos 

ts. (por. syn. ãtbaros, núosiautos), vėtìkas ʽkto wieje ziarnoʼ, vėtuvė ̃ʽwiejaczka do zbożaʼ, vb. 

denom. vė́tauti ʽmachać rękąʼ (Nevė́tauk rankos, ba da labiau sopės ʽNie machaj ręką, bo 

będzie jeszcze bardziej bolałoʼ), vė́tyti (zob.). Paralele s.v. būt-, eit-, mirt-. 

 vė́ti, vė́ja, vė́jo 1. intr. stlit. ʽo wietrze: wiać, dąćʼ, vėjai vėjo ʽwiatry wiałyʼ (CHB, zob. 

Palionis, Balt II:1, 1966, 94, ALEW 1226), 2. tr. gw. ʽwiać zboże za pomocą wiejaczki, tj. 

oddzielać zanieczyszczenia z omłóconego ziarnaʼ (por. nẽvėjis DVŽ ʽnieprzewiane ziarnoʼ). 

Pwk. lit. vė́-C to refleks pie. *h2u̯eh1-, por. het. ḫuu̯ai-i, ḫui- ʽbiec, spieszyć się; rozrastać sięʼ, 

gr. ἄησι ʽwiejeʼ (pgr. *au̯ēti < *h2
au̯eh1-ti), sti. vā́ti ʽwiejeʼ, goc. wāen, stang. wāwan, stwn. 

wāen ʽwiaćʼ. Zob. LIV
2 287, gdzie zresztą brak jest wzmianki o lit. vė́ti; chyba dlatego, że 

wcześniej stlit. czasownika w literaturze przedmiotu nie cytowano, zob. BSW, IEW, LEW, 

Derksen 2008, 519, Kloekhorst 366n., de Vaan 659 (s.v. vēlōx). — Dawne prs. atematyczne 

(por. ἄησι, vā́ti) zostało na gruncie litewskim zastąpione tematycznym: vė́ja- < pb. *u̯ē-i̯a- < 

pie. *h2u̯eh1-i̯e/o- (transponat). Podobnie są zbudowane prezentia lit. sė́ju, spė́ju oraz łot. 

blêju, dêju, por. Stang 1942, 125n. — W słowiańskim odpowiednie prs. *vě-jǫ uległo 

metanalizie na *věj-ǫ. O neopwk. věj- świadczy innowacyjna forma iterativum scs. vějati 

ʽwiaćʼ < *u̯ēi̯-ā- (por. BSW 345); razvějati ʽrozwiewać, rozpraszaćʼ (war. z neosuf. -vati: 

razvěvati ts.). Niefortunna jest formuła «psł. vějati < ie. *h2u̯eh1- ʽwiaćʼ», podana w ESJS 

1051, a sugerująca jakoby formantem tego iteratywu było -jati. — Caus. vėdìnti (zob.). — 

Nomina: pavė́nis (zob.), vė́jas (zob.), vė́tra (zob.).  

 vė́tyti, vė́tau, vė́čiau 1. ʽwiać ziarno, rzucać je na wiatrʼ (por. vė́ti), 2. ʽrzucać na strony, 

rozpraszać, trwonićʼ, 3. ʽpędzać bydło, owceʼ, 4. ʽszybko, energicznie coś robićʼ, 5. ʽjeść 

chciwie, dużoʼ — vb. denominativum od neoosn. vėt- ⇐ *vėtas ʽrzucany pod wiatrʼ. Ta 

neoosnowa pochodzi z reanalizy formy participium prt. pass. od vė́ti ʽwiać, dąćʼ (zob.). 
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Paralele: statýti ⇐ stãtas i výtyti ⇐ *výtas. LEW 1232 zamiast o neoosnowie mówi o 

ʽrozszerzeniu pierwiastkowym -t-ʼ (pie. *u̯ē-t-). Osobno zob. vėt-. — Starolitewskie praesens 

ma osnowę na -i̯a-: vė́čiu: SD «wieię, wywiewam zboże», ižvėčiu SD
1 «wywiewam», 

pervėčiu SD
1 «przewiewam». Odpowiednik łot. vẽtît, -u a. -ĩju ʽwiać ziarnoʼ (⇒ vẽtĩjums 

ʽwianie ziarnaʼ). — Neoosn. vėty-: vėtỹklė 2 p.a. lub vėtyklė ̃ 3 p.a. ʽdrewniana szufla lub 

szufelka do wiania zbożaʼ, SD <wetikłe> «opałka; szufla; wiejaczka, szufla do wieiania» 

(por. spraudyklė ̃ ⇐ spráudyti), vė́tymas ʽwianie ziarnaʼ, vė́tytas, -a ʽ(ktoś) mający duże 

doświadczenie życiowe, kuty na cztery nogiʼ (Ir ̃ vė́tytas ir ̃ mė́tytas), vė́tytojas ʽkto wieje 

ziarnoʼ (łot. vẽtîtãjs). — Drw. wstecznym od vėtỹklė jest vėt̃ė ʽwiejaczkaʼ (por. asiū̃klis ⇒ 

asỹs). 

 vė́tra 1 p.a., vėtrà 4 p.a. ʽgwałtowny, silny wiatr, wichura; wichura przed burzą; burza 

z wiatrem i grademʼ. SD «wicher» (syn. viesulas) — dewerbalne nomen instrumenti z suf. -

tr- od vė́ti ʽwiać, dąćʼ. Odpowiedniki bałtyckie: łot. vẽ̦tra ʽwichuraʼ (przest. vētri m.pl.), stpr. 

wetro EV ʽwiatr, Wint [Wind]ʼ. Rekonstrukcja: pbsł. *u̯ē-trā- < pie. *h2u̯eh1-treh2-. Podobna 

budowa w mė́tra ⇐ *mėti. Paralelne struktury w innych językach ie.: scs. větrŭ m. ʽwiatrʼ 

(suf. *-tro-), stisl. veðr n. ʽwiatr; pogodaʼ, stang. weder n., stwn. wetar, nwn. Wetter n. 

(pgerm. *wedra- ʽpogodaʼ; niejasne skrócenie *ē). Zob. BSW 345, Būga, RR II, 651, LEW 

1232n., ALEW 1228. Można do tego dodać refleks dewerbalnego *h2u̯eh1-lo- w łacińskim 

drw. vēlōx, -ōcis ʽszybko biegnący, spiesznyʼ, co de Vaan 659 sprowadza do *vēlo- ʽwiatrʼ, 

niby ʽjak wiatr prędkiʼ. — Drw. vė́trinė ʽdeska przybijana na końcach łat dla zabezpieczenia 

dachu przed zerwaniemʼ, vėtrìngas ʽwietrzny (dzień)ʼ, SD «burzliwy» (syn. liūtingas), 

vėtrótas a. vė́trotas ʽburzliwy (dzień, pogoda)ʼ, por. łot. vẽtruôts laiks ʽburzowa pogodaʼ; 

vė́trunga a. vė́trungė ʽkurek na dachu, wiatrowskaz; silny wiatrʼ, vė́trunka ʽprzeciągʼ. Cps. 

perkū́nvėtrė ʽwichura towarzysząca burzy z piorunamiʼ (por. perkū́nas), vė́tragalvis 

ʽlekkoduch, pędziwiatr, narwaniec, postrzeleniecʼ (kalka z pol. przest. wiatro-głów), 

vė́tralauža, vėtró- ʽwichura łamiąca drzewa; wiatrołomʼ (por. láužyti), vėtrãlūžis vė́jas ʽwiatr 

łamiący drzewaʼ (por. lū́žti, išlūžà), vė́travarta ts. (por. vart-). — Złożenie synonimiczne: 

vėtrã-vėjis ʽsilny, porywisty wiatrʼ (por. vė́jas). — Vb. denom. vė́trauti impers. ʽwiać – o 

silnym wietrzeʼ, przen. ʽszalećʼ, vė́tryti, -iju, -ijau ʽgnać, pędzić, zmuszać do bieguʼ, išvė́tryti 

ʽwypędzić z domu; wygnać bydło ze szkodyʼ. 

 vėtryna stlit. ʽwędzone mięso, wędlinaʼ: <wetrina> SD «wędzonka, caro inueterata 

sole, tarichos» — zapoż. z błr. *větrina, ukr. vitryna (tak SLA 236). Oboczna lekcja z -e-: 

vetryna (SLA, LKŽ). 

 vẽtušas, -à 3 p.a. stlit. ʽdawny, starodawnyʼ. SD: vetušas «dawny» (syn. senas), «letny, 

podeszły w leciech» (syn. sẽnas)», vetuša boba «baba» (syn. žmona sena). Z czasem 

samogłoska sufiksu ulega synkopie, wydając *vet.šas > żmudzkie vẽčas (i war. vẽšas po 

uproszczeniu afrykaty). Odpowiednik łot. ve̦cs ʽstary, w podeszłym wieku; zużyty; dawny, 

starodawnyʼ, < *vet.sas < *vetusas. W sprawie afrykaty por. gùčas, krùčas. Co do synkopy 

samogłoski u por. pãklas, rãzmas, kẽtris, n.rz. Ãpšė. — Odpowiednik psł. *vetŭxŭ, por. scs. 

strus. vetŭxŭ ʽstary – o rzeczachʼ, ros. vétxij, czes. przest. vetchý ʽstaryʼ czes. gw. vetký ts., 

stpol. wiotchy ʽstary, dawny; zmurszały, zużyty, zniszczonyʼ (⇒ wiotech przest. ʽksiężyc w 

ostatniej kwadrzeʼ, gw. wiotek ts., por. łot. ve̦cs mēnesis ʽAltmondʼ), pol. wiotki ʽzwiotczały, 

niejędrny, niesztywny, cienki, szczupły, gibkiʼ714. — Praforma bsł. *u̯etus-a- < pie. *u̯et-us-

o- (BSW 356: pbsł. *u̯etuṣa-). Znacz. etym. ʽrocznyʼ ⇒ ʽubiegłoroczny (o płodach rolnych)ʼ 

⇒ ʽstaryʼ, por. ESJS 1048, ALEW 1228. Zmiana *(u)s > lit. (u)š jak w apušė,̃ krušà, trùšis. 

 
714 Por. jeszcze vb. denom. scs. vetŭšati ʽstarzeć sięʼ, ros. vetšátь ʽzużywać się, niszczećʼ, czes. vetšet ʽstawać się 

starym, zgrzybiałymʼ, stpol. wiotszeć ʽsłabnąć, niszczeć, wątleć ze starościʼ, pol. wietrzeć ʽtracić zapach, 

świeżośćʼ (zam. wietszeć, przez adideację do wiatr, na wietrze). 
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Inne języki pokazują tematy *u̯et-e/os- i *u̯et-s-, por. gr. ἔτος, ἔτεος n. ʽrokʼ, myk. we-to ts. 

(acc.sg.), łac. vetus, veteris ʽstary, sędziwy; dotychczasowy, dawny; doświadczonyʼ, ⇒ 

veteres, -um ʽdawni ludzieʼ (drw. vetustus ʽstary, sędziwy; starodawny, starożytnyʼ); alb. vic 

ʽcielęʼ (*u̯et-es-o- ʽroczne zwierzęʼ), wed. trivatsá- ʽtrzyletniʼ, stir. feis ʽmacioraʼ (*u̯et-s-i). 

Temat na -es- został derywowany od nomen pierwiastkowego na -t-, jakie widać w het. u̯ett-

/u̯itt- c. ʽrokʼ. Na tym tle segment -us- praformy bsł. winien być ujęty jako zespolenie 

sufiksów -u- i -s- (SZ do -es-). — W językach bsł. brak jest refleksów SZ saṃpras. *ut-, por. 

gr. πέρυσι, dor. πέρυτι adv. ʽw ubiegłym roku, łoniʼ. — Drw. vẽtušis, -ė ʽleciwyʼ, vetùšis 

ʽstarosta; dziad kościelnyʼ, vẽtušis ʽstary wółʼ. Z jęz. łotewskiego por. vęcais ʽstarzec; 

gospodarz; przełożonyʼ, vęcums ʽwiek życiaʼ, pa vęcam adv. ʽpo staremuʼ, cps. vęcmãte 

ʽbabkaʼ, vęctẽvs ʽdziadekʼ, vęcvęcâki m.pl. ʽrodzice rodziców, dziadkowieʼ, vęcmeîta ʽstara 

pannaʼ. 

 vėz̃das 2 p.a. ʽkij, pałkaʼ. SD vezdu išmušu «biję kijem» (syn. pagaliu ištinku). War. 

vėz̃as, vėz̃dras (por. wtórne r np. w am̃bryti, mėtrà). Z krótkim e: vẽzdas, vẽzlas. 

Odpowiednik łot. vèzda ʽkij, pałkaʼ obok vẽza ʽdługa, sękata pałkaʼ. Etymologia sporna, zob. 

ALEW 1229. LEW 1234 łączył z czasownikiem łot. vẽzêt ʽmachać, wymachiwać, wywijaćʼ 

(iter. vẽzinât ts.) i goc. wēgs ʽfala, kipiel; wichuraʼ. Inna ewentualność wiąże się z faktem, że 

interwokaliczne z jest w jęz. litewskim fonemem obcym. Może to wskazywać na pożyczkę 

słowiańską, por. błr. vjaz, -a/-u ʽwiąz, Ulmusʼ ⇒ vėz̃as. Znacz. etym. ʽkij z gałęzi wiązuʼ (?). 

Forma oboczna z grupą -zd-, vėz̃das, mogła pojawić się drogą analogii do synonimu lazdà 

(jest to wariant do lazà). Grupa -zd- jest objawem dostosowania fonotaktycznego do rodzimej 

zbitki, która ukazuje się między samogłoskami, por. lìzdas (pie. *nisdo-), bezdù (pie. *pesdō). 

Podobne wypadki to ãbrozdas, jẽzdas, rãzdumas (zob. ZS 88). Pendant do -zd- stanowi zbitka 

-st- na miejscu słowiańskiego -s- w typie abrū̃stas, zopõstas. NB. Trafia się też -zd- na 

miejscu -d-, np. zovezda/zõveda s.v. zóvada. — Drw. vėzdìnis ʽkijʼ, vėz̃dras ʽkij, żerdź 

wyłamana z płotuʼ (⇒ vb. denom. vėz̃drinti ʽiść powoliʼ, właśc. ʽiść o kijuʼ). Od vėz̃as 

urobiono vẽzlas ʽkij, pałkaʼ. Cps. vezdmušė ̃ʽkijowanie, kara wymierzana kijemʼ (por. mùšti), 

<wezdomuße> SD «kijowe karanie» (LKŽ czyta vėzdamušė). 

 vezménti, vezmenù, vezmenaũ gw., zwykle z prvb.: išvezménti ʽwziąć po kryjomu, 

wykraść; po kryjomu wywieźćʼ, pavezménti ʽukraśćʼ (Litwa pruska) — osnowa vezm-, którą 

zaopatrzono w suf. -en-, pochodzi z polskiego pdg. werbalnego wezmę, weźmiesz, weźmie 

(inf. wziąć, prt. wziąłem). 

 vėžė ̃4 p.a., vėž̃ė 2 p.a. 1. ʽkoleinaʼ (SD
1 [pl.] <weźies> «koleia»), 2. ʽtor kolejowyʼ, 3. 

ʽłożysko, koryto rzekiʼ, 4. ʽzagonʼ, war. vė́ža, vėžà — prawdopodobnie z deprefigowania 

rzeczownika typu pravė́ža a. pravėžà, prãvėža, próvėža ʽkoleina, ślad kółʼ. Paralele: vožà 

ʽkoleinaʼ ⇐ pravožà ts. Wokalizm vėž- to wzdłużony st. e do vežù, vèžti ʽwieźć, wozićʼ, 

pravèžti ʽprzewieźćʼ. Znacz. etym. ʽślad po przejechaniu wozem, po przewiezieniuʼ. Paralele 

na deprefiksację: prakýra ⇒ kýra; pãšaras ⇒ šãras i ãtgairė ⇒ gaĩrė, gáirė. — Neoapofonia 

ė ⇒ ie: viežà KRŽ ʽkoleinaʼ (paralele: jiegà, riemuõ, mėsiẽdas). Pojawienie się obocznika z 

ie mogła ewentualnie wywołać analogia do dwoistości ė/ie w slawizmie viežà ob. vėžà 

ʽwieżaʼ. — Cps. keliãvėžė ʽkoleina na drodzeʼ (por. kẽlias ʽdrogaʼ), kalãvėžė ʽgłęboka 

koleinaʼ (złożenie hybrydalne z kala° ʽkołoʼ ⇐ błr. kóla n.). Por. też slawizm keliavynà. 

 vežìmas 1. ʽwożenie czego (wozem, sańmi, łodzią), przewóz, woźbaʼ, 2. ʽwywożenie 

ludzi, wywózka na Sybirʼ, 3. ʽładunek do przewiezieniaʼ, 4. ʽwóz, sprzęt do przewożenia 

ciężarów, ciągniony przez woły, konieʼ, 5. ʽwóz załadowanyʼ715, 6. ʽilość siana, zboża 

 
715 W odróżnieniu od rãtai ʽwóz nienaładowanyʼ. Por. np. Tokius vežimus veždami, sumaĩtosit kumelę ʽWioząc 

tak wyładowane wozy, zmordujecie kobyłęʼ.  
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mieszcząca się na wozieʼ, 7. przen. ʽpewna gra karcianaʼ. Do znacz. 4. należą: vežimas didis 

SD
1 «kotczy» [ʽpowóz, karetaʼ, SPXVI], vežimas dingtinis SD «kolasa nakryta», vežimas 

prikraustytinis SD «woz skarbny» [ʽpakowny wóz podróżny, najczęściej czterokonnyʼ, 

SPXVI]. Dewerbalne abstractum na -imas od vèžti (zob.), znacz. etym. n.act. ʽwiezienie kogo, 

czego, wożenieʼ. — Drw. vežimãlis żm. ʽlichy wózʼ (por. kurpãlis, ragãlis), vežimėl̃is ʽlekki 

jednokonny wóz wyjezdny; mały wóz; wózek dla dzieciʼ, vežimìnė ʽszopa na wozy, 

wozowniaʼ, vežìmininkas ʽwoźnicaʼ (syn. vežìkas), synkopowane: vežìmnykas, vežìmninkas 

ʽwoźnica; koń wozowy, zaprzęgany do wozuʼ. Por. łot. ve̦zums ʽwóz, fura, wóz załadowany; 

ładunek na wozieʼ (war. vęzms, vezmis), vęzumnieks ʽwoźnica, furmanʼ (war. vezminieks).  

 vėžỹs, -io 3 p.a. 1. ʽrak, Astacusʼ, 2. ʽchoroba nowotworowaʼ (war. vė́žis 1 p.a.). SD 

votis vėžiu vadinama «kancer, wrzod wyiadaiący ciało». Odpowiednik łot. vêzis ʽrakʼ. 

Pożyczka bałtycka w est. wähi ʽrakʼ (Stang 1966, 46). Etymologia niepewna, zob. referat 

wcześniejszych prób w LEW 1235. ALEW 1229 powraca do wspomnianego w LEW, l.c. 

zbliżenia pierwiastków vėž- i pers. gāz ʽobcęgi, nożyce ogrodnikaʼ ze sti. vāhaka- m. ʽpewien 

jadowity owadʼ (Petersson). — Drw. vė́žininkas ʽczłowiek chory na rakaʼ, vėžlỹs (zob.). Cps. 

vė́žuostis ʽktoś z rzadkimi wąsamiʼ (dosł. ʽz wąsami jak u rakaʼ, por. uõstai s.v. úostyti). Vb. 

denom. vėžiáuti ʽłowić rakiʼ, ⇒ vėžiáuklės f.pl. 1. ʽszczypce rakaʼ, 2. ʽobcęgi do wyciągania 

gwoździʼ, 3. ʽrozdwojona na końcu żerdź do zrywania jabłekʼ. Por. łot. vêžuôt ʽchodzić 

rakiem; powoli się poruszać, powoli jechaćʼ. — N.rz. Vėžỹs, Vė́žius, Vė́žus, Vė́žiškė, 

Vė́žgriovis, Vė́župis 9x (⇒ n.m. Vė́župiai), n.jez. Vė́žežeris. 

 vėžlỹs, -io 4 p.a. ʽżółw, Testudoʼ — denominativum na -li̯a- od vėžỹs ʽrakʼ (LEW 1235). 

Sufiks jak w kranklỹs i svirplỹs. Zob. też zapoż. čerepõkas. — Vb. denom. vėž̃linti 1. ʽpełzać, 

posuwać się powoli (o płazach, gadach)ʼ, 2. ʽwlec się ciągnąc nogę za nogąʼ, išvėž̃linti 

ʽwyjść, wygramolić się na czworakach (z wody)ʼ, vėžlióti a. vėž̃lioti ʽpełznąć (m.in. o raku, o 

dziecku); wlec się; iść po zasianym, deptać łąkę; podłogę zanosić błotemʼ.  

 vèžti, vežù, vežiaũ ʽwieźć, wozićʼ, apvèžti ʽobjechać (wiele miejsc); nawozić pole 

gnojemʼ, išvèžti ʽwywieśćʼ (SD też ʽplądrowaćʼ, syn. plė́šyti), suvèžti ʽzwieźć w jedno 

miejsce; zwieźć z pola do stodołyʼ, užvèžti ʽzawieźć na góręʼ. Wraz ze scs. vezǫ, vezti ʽwieźćʼ 

z pbsł. *u̯ežō < pie. *u̯eǵh-e-, pwk. *u̯eǵh- ʽwieźć, wioząc przemieszczać coʼ (LIV
2 661, BSW 

356n., LEW 1236, ALEW 1230). Pwk. z pochodzenia aorystyczny, por. wed. ávāṭ ʽzawiózłʼ 

(prs. váhati), gr. cypr. εϜεξε, łac. vēxī (prs. vehō), scs. otŭvěsŭ sę ʽpojechał, wyprawił sięʼ 

(prs. vezǫ) < pie. *u̯ēǵh-s-. Tu może również alb. vjedh- ʽkraśćʼ (Anikin 6, 188). — Drw. 

apvežė́ti ʽcierpieć, znosićʼ (zob.), vẽždinti cur. ʽsprawić, że się wiezie, wozi; kazać wieźćʼ 

(war. veždýti), vežinė́ti iter. ʽwozić, rozwozićʼ, vežióti (zob. važióti). Nomina: pervežėjas SD 

«przewoźnik czołnem», vežė́čios f.pl. 1. ʽwóz drabiniasty do wożenia gnojuʼ, 2. ʽgórna część 

wozu, skrzynia wozuʼ (prawdopodobna jest proporcja analogiczna kópti : kópėčios = vèžti : 

vežė́čios, por. kópėčios ʽdrabinaʼ), vežė́jas ʽwoźnica, furman; dorożkarzʼ (SD
1 «poganiacz»), 

vežìkas ts. (⇒ vežikáuti ʽbyć woźnicąʼ), veženà ʽrzeczy wiezione, przewożoneʼ, vežìmas 

(zob.), vežinỹs ʽbagażʼ, vẽžliava ʽto, co się wiezie, ładunek, bagażʼ (neosuf. -liava ukazuje się 

też w nẽšliava, mẽzliava), vežmenas BRB ʽwoźnicaʼ, vežmẽnė ʽbagaż podróżnyʼ, vežtinykas 

SD «woźnik» [ʽkoń pociągowyʼ], vežtojas SD «woźnica» (syn. vežėjas), vežtùvas ʽwózek, 

taczkaʼ. Cps. álvežis (zob. alùs), malkvežỹs (zob. málka). — WSE vėž-: pavėžė́ti, -vėžiù 

ʽpowieźć kawałek drogi, powieźć przez pewien czasʼ (por. paėjė́ti, GJL II, § 616, Stang 1966, 

322), vė́žčioti ʽstale po trochu wozićʼ (por. SW w nė́ščioti, pė́ščioti), vėž̃inti ʽwozić, 

podwozićʼ. Nomina z vėž-: pravė́ža a. pravėžà, prãvėža ʽkoleina, ślad kół; rzadsze miejsce w 

tkaninieʼ, próvėža ʽkoleinaʼ, vėžė ̃ (zob.), vėžẽlė ʽżelazna a. drewniana płoza wsuwana pod 

koło wozu jako hamulec przy zjeździe z pochyłościʼ (syn. ùrvantas), vėž̃os f.pl. ʽładunek 

przewożony jednym wozemʼ (Jau dvejas vėžàs parvežiau ʽPrzewiozłem już dwa ładunkiʼ), 
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vėžùkai m.pl. ʽsanki do przewożenia pługa na poleʼ. Co najmniej akutowane vė́ž- może stać w 

związku z osnową aorystyczną pie. *u̯ēǵh-. Por. strus. věža f., ros. véža ʽwóz mieszkalny; 

namiot przewoźny; wieża jako miejsce schronieniaʼ (psł. *věz-i̯a) obok věz-, scs. aor. otŭvěsŭ 

sę ʽpojechał, wyprawił sięʼ (inf. otŭvěsti sę). Zob. BSW 357, REW I, 178, Boryś 698, ALEW 

1229 (dorzuca porównanie z goc. wegs m. ʽSturm, Brandung; Wogenʼ). — SO važ- < pie. 

*u̯oǵh-: važinė́ti ʽjeździć (wozem, na rowerze, samochodem); wozić dla zabawyʼ, apvažinė́ti 

ʽobwozić kogo (po wielu miejscach, po lekarzach)ʼ, apvažinė́ti rãtai m.pl. ʽzużyty wózʼ (dosł. 

ʽzjeżdżonyʼ), išvažinė́ti ʽwyjeżdżać; często jeździć; być w podróży przez jakiś czas; zjeździć 

pole, które wcześniej zostało zaoraneʼ. Z innymi sufiksami: 1. važióti (zob.), 2. łot. vazât, -

ãju ʽciągnąć, włóczyć po ziemiʼ, 3. scs. voziti, vožǫ ʽwozić, wożęʼ, < pie. *u̯oǵh-éi̯e-, por. gr. 

ὀχέομαι ʽwiozęʼ, sti. vāhayati ʽkaże wieźćʼ (wzdłużenie zgodne z prawem Brugmanna). 

Nomina: apvažà ʽniewrażliwość na rzeczy obrzydliweʼ (por. apvežė́ti), ìšvaža ʽmiejsce, gdzie 

się wyjeżdża z lasu; koleina; dziegieć (smar) stwardniały na osi kołaʼ, núovaža (zob.), 

nuovažùs ʽobrotny, ruchliwyʼ, vãžas (zob.). — WSO vož- < *u̯āž- albo też apofonia 

jakościowa *vāž- ⇐ *vēž- (paralele: dóklas ⇐ dė-; sõdžius ⇐ sėd-; mólis ⇐ mėl-): nenúovoža 

c. ʽktoś brudny, zaniedbany, niechlujnyʼ, pravožà ʽgłęboka koleinaʼ, vožà ʽkoleinaʼ (do czego 

nawiązuje łot. vãža ʽślady kopytʼ). — SZ *viž- ⇐ vež- (typ RiT): łot. vizinât ʽwozić kogośʼ, 

vizinâtiês ʽwozić się, jeździć (wozem, sańmi, łódką)ʼ. Niepewny jest refleks °viž- w złożeniu 

metvižà (zob.). — WSZ vyž- ⇐ *viž-: pavyžė́ti przest. ʽpodwozić kogo na wozie przez krótki 

czasʼ (Pavyžė́k mane biškį). Paralele: panyšė́ti ⇐ *niš- (nešù), palyjė́ti ⇐ lij- (lejù). Na temat 

tej apofonii zob. Stang 1966, 322, LEW 559. War. výžoti, -ju, -jau ʽwozićʼ, výžotis ʽwozić sięʼ 

(Pasivýžoję esam ir toliau). — W bałtyckim nie ma śladu po st. zanikowym saṃpras. *už- < 

pie. *uǵh- (por. wed. uh- w úhāna- ʽwieziony, przywiezionyʼ, uhyáte ʽwiezie sięʼ, zob. LIV
2 

661, Kümmel 2000, 484n.). Lit. ūž- w ū̃žti, -ia, -ė ʽszumieć – o lesieʼ ma raczej podstawę 

dźwiękonaśladowczą. 

 viáukčioti, viáukčioja, viáukčiojo ʽposzczekiwać; skomleć; popłakiwać (o 

niemowlęciu); niewyraźnie mówićʼ, viáuksėti ʽszczekać cienkim głosem (o szczenięciu); 

pohukiwać (o sowie); buczeć, myczeć (o cielęciu); czkać, zaczynać wymiotowaćʼ — 

czasownik na -čio- od interi. viáukš, viáukšt, viáukt o głosie młodego lub małego psa, o 

głosie cielęcia. Por. kvė́kčioti, vìrkčioti i žiáugčioti. 

 vyburỹs, -io 3 p.a., vỹburis 1 p.a. ʽpochlebcaʼ, dosł. ʽkto merda ogonemʼ — z 

konkretyzacji abstr. *vybur-i̯a- ʽmerdanie ogonemʼ, pochodzącego od interi. vỹbur o 

machaniu, merdaniu, kołysaniu się na wietrze (por. GJL II, § 266). — Drw. vỹburkis 

ʽpochlebcaʼ (por. nebylkis ⇐ nebylỹs). Vb. denom. vỹburiuoti, vyburiúoti ʽmerdać ogonem, 

machać nogami, bujać się, dyndaćʼ, przen. ʽschlebiać komu, pochlebiaćʼ. 

 vibždė́ti, vìbžda (war. vìbždi), vibždė́jo 1. ʽmrowić się, roić się – o mrówkach, 

robakach, kijankachʼ, 2. ʽwystępować w wielkiej liczbie, masie, obfitościʼ (war. vìbždėti) — 

z udźwięcznienia w *vipšdėti, co jest formacją na -dė- od interi. vìpšt m.in. o wzdrygnięciu 

się. Z obocznym wokalizmem: vebždė́ti ʽmrowić się; szeptaćʼ. Paralele: šnibždė́ti < *šnipš-

dė-; knibždė́ti < *knipš-dė-. — Drw. vibždýnas ʽwielka gromada, chmara (owadów, ludzi), 

mrowieʼ, vibždùtė euf. ʽwesz, Pediculusʼ (Ant viršaus žibutė, apačiio[je] vibždùtė – mówi się 

o kimś zawszonym). 

 vìčvienas, -à 1 p.a., vičvíenas 3 p.a. ʽcałkiem sam, samotny; jedynyʼ, war. vitvíenas 3 

p.a. — złożenie z II członem víenas ʽjedenʼ. Człon I pozostaje zagadką: *vis-vienas (por. 

vìsas ʽwszystekʼ) czy raczej *viš-vienas (por. viš- w cps. vienvišỹs ʽsamotnik, odludekʼ)? 

Oboczność vič-/vit- powraca w cps. vičvìsas/vitvìsas ʽcały, caluteńki, zupełnyʼ. — Drw. 

vìčvienaitis, -ė ʽcałkiem sam, samiuteńki; jedynyʼ (war. vìtvienaitis, -ė ʽjedynak – o 

dzieckuʼ), vičvienelis b.z.a. ts. — Rzadki war. vičveĩnelis ʽcałkiem sam, samiuteńkiʼ zawiera 
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człon vein- zam. vien-. Przypomina to oboczność wokalizmów ie i ei w takich przykładach, 

jak píesas i peisas, rievė ̃ i reivė ̃oraz priekãlas i preikãlas. Dotąd vein- zestawiało się z łot. 

przest. veiņ-/vein- w zwrotach veiņāds vīrs ʽein ziemlicher Kerlʼ, veināds puisis ʽein ziemlich 

gewachsener Junge oder Knabeʼ, mianowicie dla podparcia (wątpliwej) hipotezy, że víenas 

wywodzi się fonetycznie z *veinas, zob. Fraenkel 1950, 26n., LEW 1239. Podobnie Stang 

1966, 55, 276 i 145 (tu rekonstrukcja osnowy w postaci *vičveĩnis) i Kazlauskas 2006, II, 

248. ME IV, 525, s.v. veiņāds nie daje noty etymologicznej. 

 videlč̃iai, -ių 2 p.a. m.pl. gw. ʽwidelceʼ — zapoż. z błr. gw. vidė́lьcy, stbłr. XVII w. 

videlecъ (⇐ pol. widelec, pl. widelce), por. LEW 1237. War. f. videlč̃ios 2 p.a. lub vidalc̃os 2 

p.a. Sg. videlč̃ius, videlc̃ius, vidalc̃ius, vidalc̃is, f. videls̃ė.  

 vìdgarnis, -io 1 p.a., też f. vìdgarna 1 p.a. gw. ʽsiatka do trzymania złowionych ryb w 

wodzie, rodzaj sadzuʼ — zapoż. z prus.-niem. windegarn, windgarn ʽFischnetzʼ (GL 147n.). 

War. vỹtgarnis i vìtgarnis pokazują substytucyjny człon vyt°, vit°, który tłumaczy się 

adideacją do výti m.in. ʽwić, zwijać (nici, sznur)ʼ i vytìs ʽwić, rózga, prętʼ, por. LEW 1237 

(brak u Kabašinskaitė 1998). 

 vidìnis, -ė 2 p.a. ʽwewnętrznyʼ — przymiotnik utworzony od rzecz. vidùs ʽwnętrzeʼ 

(zob.). — Cps. vìdgiris ʽśrodek lasuʼ (n.m. Vìdgiris, Vìdgiriai 4x, Vidgirėl̃iai, por. girià), 

vìdmanta ʽśrodkowa część więcierza, matniaʼ (por. mantà), vìdnaktis ʽpółnocʼ (por. naktìs).  

 vỹdis, -džio 2 p.a., vydỹs 4 p.a. gw. ʽźrenicaʼ (Juodymė akies yra vỹdis JU. Saugok kaip 

savo akies vỹdį ʽPilnuj jak źrenicy okaʼ), z innym tematem: vỹdžius (m.in. BRB) — sb. 

postverbale od osnowy vyd- jak w išvýdau ʽujrzałemʼ do výsti I. Zob. też pavydė́ti, nevýdoti. 

Por. vyzdỹs. 

 vidrà 2, 4 p.a. ʽburza; wichuraʼ (war. výdra, vydrà), vìdras 2 p.a. ʽwichura; wiatr ze 

śniegiem i deszczem; zamieć śnieżnaʼ. Sporne. LEW 1237n. uważał za możliwe powiązanie z 

czas. výti II ʽwić, zwijać; skręcaćʼ, jednak temu sprzeciwia się okoliczność, że zakończenia -

dra i -dras nie są sufiksami w jęz. litewskim. Prawdopodobnie chodzi tu o germanizm, 

którego forma została dostosowana do rodzimego synonimu o formie vė́tra ʽwichura, burza z 

grademʼ, por. śrwn. gewiter ʽniepogodaʼ, stsaks. giwideri, śrdn. gewider, gewëder ts. (nwn. 

Gewitter n.). Wysunięta w POLŽ I, 23 rekonstrucja pb. *veid-rā- (> lit. výdra) nie wydaje się 

prawdopodobna. — Niemieckiego pochodzenia jest również staropruski wyraz widre GRG 

19 ʽwiatrʼ, wydra GRA 44 ts. PKEŽ 4, 235 analizuje go jako *vī-dra, powołując się na suf. -

dr-, wyodrębniony przez Skardžiusa (ŽD 301) jako «rzadki i niezwykły». mianowicie w 

takich wyrazach, jak lit. gaĩzdras ʽłuna na niebieʼ i žaĩzdras ʽpalenisko w kuźni, ognisko 

kowalaʼ. Trzeba jednak zauważyć, że analiza Skardžiusa nie była trafna, ponieważ wyrazy z 

rzekomym suf. -dr- w rzeczy samej zawierają wtórny segment d, to jest wynikły z 

udźwięcznienia t, które uprzednio zostało wsunięte do zbitki sr (zob.).  

 výdra 1 p.a. ZTŽ ʽwydra, Lutra lutraʼ — zapoż. z błr. výdra, -y, pol. wydra. Brak w 

LKŽ. 

 výdraga 1 p.a., vìdraga 1 p.a. ʽdokuczliwa kobieta, jędza, megieraʼ. Niejasne. ŽD 103 

analizował výdr-aga i uważał za denominativum od výdra ʽburza, wichuraʼ (za nim LEW 

1237n.). War. výdragė 1 p.a., vydriga b.z.a. Zob. też ALEW 1231. 

 viduriaĩ, -ių̃ 3 p.a. m.pl. 1. ʽwnętrznościʼ, 2. ʽbrzuchʼ, 3. palaidì viduriaĩ m.pl. 

ʽrozwolnienieʼ. SD
1 <widuriei> «ielito» (syn. žarnos), «trzewa»; SD «trzewa; wnętrzności 

zwierząt», viduriai telio SD «kruszki cielęce, interanea vituli», viduriai žuvų SD «kuchra» 

[ʽksieniec, rybi żołądekʼ, L.] — pluralizacja formy vidurỹs ʽśrodek, wnętrzeʼ (zob.). — Vb. 

denom. viduriúoti ʽchorować na rozstrój żołądka, mieć biegunkęʼ.  
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 vidurỹs, -io 3 p.a. 1. ʽśrodek czego; wnętrzeʼ (SD «pośrzodek, srzodek»), 2. ʽbrzuchʼ, 

3. pl. ʽorgany wewnętrzne, wnętrznościʼ (zob. viduriaĩ), 5. stlit. ʽotoczenie ludzkie, 

środowisko człowiekaʼ — denominalny drw. na -r- od vidùs ʽwnętrze, środekʼ (zob.). — 

Forma loc.sg. viduryjè ʽw środkuʼ zmieniła się przez apokopę w vidurỹ, vidur ̃ adv. 

ʽwewnątrz, w środku, w centrum czegoʼ; vidur ̃praep. z gen. ʽwśród, w środkuʼ (Vidur ̃kiemo 

šulnys ʽNa środku podwórza [jest] studniaʼ). Od loc. viduryjè derywowano decasuativum 

viduryję́jis, -ji DP adi. ʽwewnętrznyʼ (por. danguję́jis, viduję́jis). — Gwarowa forma illatiwu 

sg. viduriñ (ʽdo środkaʼ) uległa reinterpretacji jako locativus (ʽw środkuʼ) i w końcu jako 

przyimek rządzący genetiwem, np. Mes gyvenam viduriñ kaimo ʽMieszkamy w środku wsiʼ. 

— Drw. vidùrakis ʽśrodekʼ (por. sufiks w praustãkis, pū́takis), vidurìnis ʽwewnętrzny, 

środkowyʼ, n.rz. Vidurìnė, Vidurìnis; vidurk̃is 1. ʽśrednia matematycznaʼ, 2. gw. ʽśrodek 

czegoʼ (por. duburk̃is ⇐ duburỹs). Cps. vidùramžis ʽśredniowieczeʼ (por. ámžius), 

viduram̃žis, -ė ʽczłowiek w średnim wiekuʼ (por. ámžius), vidùryšis ʽrzemienne a. skórzane 

wiązanie łączące dzierżak z bijakiem w cepachʼ (*vidur.ryšis, por. ryšỹs), vidùrnaktis 

ʽpółnocʼ (por. naktìs), n.m. Vidùrmiškis (por. mìškas), vidùrupis ʽśrodkowy bieg rzekiʼ (por. 

ùpė). 

 vidùs, -aũs 4 p.a. ʽwnętrze, środekʼ (łot. vidus, gw. vids) — formacja na SZ od pwk. pb. 

*u̯ei̯d-(?). Bez dobrej etymologii. Zestawiano ze stir. fid m. ʽlasʼ, stwalij. guid coll. ʽdrzewaʼ, 

bret. gwez ts. (pcelt. *u̯idu-), stisl. viðr ʽlas, drewno, budulec, maszt, statekʼ, stang. widu m. 

ʽdrzewo, lasʼ, stwn. witu m.n. ts. Zob. BSW 358, LEW 1238, Matasović 420. Derksen 2015, 

500 wychodzi od tematu pie. *u̯idh-u- i łączy z tym nawet stpr. widdewū ʽwdowa, Widweʼ 

[dat.pl. widdewūmans]716. — Cps. vidùaslis ʽśrodek klepiska w chacie wiejskiejʼ (war. 

vidúoslis, por. aslà I i vidùraslis), vidùbalė ʽmiejsce między błotamiʼ (por. balà), vidùdienis 

ʽpołudnieʼ (por. dienà), vidùgavėnis ʽśrodek postuʼ (por. gavėnià), vidùgiris ʽśrodek lasuʼ 

(por. girià, n.m. Vidùgiris 5x, Vidùgiriai 6x, nazw. Vidùgiris), vidùkaimė ʽśrodek wsiʼ (por. 

káimas), vidùkelė ʽśrodek drogi; połowa przebytej drogiʼ (por. kẽlias), vidùlaukė ʽśrodek 

pola, śródpoleʼ (por. laũkas, n.m. Vidùlaukis, Vidùlaukiai), n.m. Vidùmiškis (por. mìškas), 

vidùnaktis m.f. ʽpółnocʼ, vidùnaktį adv. ʽo północyʼ (por. naktìs), vidùpievis ʽłąka położona 

między polamiʼ (por. piẽvà), n.m. Vidùšilis (por. šìlas), n.m. Vidùvalkiai (por. valkà), 

vidužemė SD «odmorze, od morza odległość» (por. nuog marių atstokus SD «odmorski, od 

morza daleki»). Część wymienionych złożeń ukazuje się z alternantem vidū́° (neoapofonia?), 

por. vidū́dienis, vidū́gavis, vidū́giris, vidū́laukė, vidū́naktis. Bez obocznika vidu°: vidū́beržė 

ʽdroga między brzozamiʼ. — W II członie złożenia ukazuje się osnowa na -i̯a-, °vidis: 

naktìvidis a. naktóvidis ʽpółnocʼ (dosł. ʽśrodek nocyʼ, por. naktìs). — Loc.sg. vidujè ʽw 

środkuʼ rozwija się przez apokopę 1° w adverbium vidùj, viduĩ ʽwewnątrzʼ (por. viršùj, 

viršuĩ), 2° w przyimek z genetiwem: viduĩ mìško ʽw lesieʼ, dosł. ʽw środku lasuʼ (zob. GJL 

III, § 789; por. vidur ̃ s.v. vidurỹs). — Inne drw.: vidùjis ʽwewnętrznyʼ (por. paskùjis, 

viršùjis), ⇒ vidujìnis ʽwewnętrzny, środkowyʼ; war. żm. viduõjis ⇐ viduõ; vidùklis ʽłąka 

pomiędzy rolamiʼ, vidurỹs (zob.), vidutìnis (zob.), n.rz. Vidujójis Gãlas. Cps. viduĩdienis 

ʽśrodek dnia, południeʼ (por. dienà, vidùr-dienis). — Neoapofonia SZ vid- ⇒ SP/SE vied-: 

vieduõlis ʽo spróchniałym wnętrzuʼ, sb. vieduõlis ʽdrzewo spróchniałe w środku, ale jeszcze 

zieleniejące sięʼ, cps. saũsviedis 1. ʽo drzewie: wewnątrz spróchniałeʼ, 2. ʽo człowieku: 

bezdzietnyʼ (por. saũsas), sausvíedis a. saũsviedis bot. ʽwiciokrzew a. suchodrzew, Loniceraʼ 

(war. sausvíetis, przez adideację do vietà ʽmiejsceʼ). Por. łot. sausviedis ʽLoniceraʼ, sausvieži 

pl. bot. ʽwiąz, Ulmus campestrisʼ. Paralele apofoniczne: atvìpti ⇒ atviẽpti; stìpti ⇒ stiẽptis; 

 
716 Jest to wątpliwe z uwagi na to, że wyraz pruski – nie mający odpowiedników w litewsko-łotewskim – jest 

podejrzany o zapożyczenie ze śrdn. wēdewe, wēduwe (por. niderl. weduwe), zob. DLA 36. Replika pruska 

pokazuje zwężenie samogłoski e w i, na co są paralele w postaci form stpr. digno EV ʽrękojeść mieczaʼ ⇐ 

śrwn. degen oraz stpr. wedigo EV ʽsiekiera ciesielskaʼ : lit. vedegà (zob. LAV 326).  
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praìrti ⇒ praíerka. 

 vidutìnis, -ė 2 p.a. ʽśredni (o wzroście, wieku), przeciętny (o urodzaju), umiarkowany 

(o klimacie)ʼ. SD: vidutinis «pośrzodkowy, srzedni, srzodkowy», miltai kvietiniei vidutiniei 

«mąka pszeniczna srzednia». Takie derywaty, jak vidutẽlis ʽwnętrze czegoś, środek (kartofla, 

jabłka)ʼ, n.m. Vidùtiškė zakładają – wraz z vidutìnis – osnowę w postaci sb. *vidutis 

ʽwnętrze, środekʼ (zob. vidùs). Por. vidùtė gw. ʽśrodkowa część spichrza; małe i ciasne 

pomieszczenie w spichrzuʼ. Mniej prawdopodobny wydaje się wywód z *viduitinis (⇐ viduĩ 

ʽw środkuʼ) przez dysymilacyjny zanik i̯. Por. paskutìnis, viršutìnis. — Drw. vidutinis SD 

«palec trzeci», vidutìniškas ʽśredni, przeciętny, umiarkowanyʼ.  

 viẽčnas, -à 4 p.a., viečnùs, -ì 4 p.a. przest., gw. 1. ʽwieczny, nie kończący się nigdyʼ 

(Viečną atilsį mano labam vyrui ʽWieczne odpoczywanie mojemu dobremu mężowiʼ), 2. 

ʽstale się powtarzający, stałyʼ, 3. ʽbezsilny, słabyʼ — zapoż. z pol. wieczny ʽaeternus, 

perennisʼ (por. błr. véčny). — Drw. viẽčnastis a. viẽčnastė ⇐ pol. wieczność ʽaeternitasʼ, 

viẽčninkas baudžiáuninkas NDŽ ʽwieczny (na całe życie) poddany, Lebenslänglicher 

Leibeigenerʼ, ⇒ viẽčninkas ʽchłop pańszczyźnianyʼ (Bėda mums buvo, kol buvom viẽčninkai: 

dirbom dieną naktį); ʽo starym wilkuʼ: Vilk̃as bùvo viẽčnykas (LZŽ). 

 viedmà 2 p.a., gen.sg. viẽdmos; víedma 1 p.a. wsch.-lit. ʽwiedźma, czarownica 

rzucająca urokiʼ (Viẽdmos vaikščioja po svieti LZŽ ʽWiedźmy chodzą po świecieʼ. 

Razsikudlojus kai víedma ZS 62 ʽRozkudłana [nieuczesana] jak wiedźmaʼ) — zapoż. ze stbłr. 

vědma, vedma (war. vědьma, vedьma), por. błr. védzьma, -y, ukr. vídьma, ros. védьma. 

Młodszy war. z -dz-: viedzmà ʽwiedźmaʼ ⇐ błr. védzьma. Por. ĖSBM 2, 80. Brak w LEW. — 

Drw. viedmiū̃tė ʽcórka wiedźmyʼ.  

 viedmõrius, -iaus 2 p.a. wsch.-lit. ʽznachor, czarownikʼ (LZŽ) — zapoż. z błr. gw. 

vjadzьmár, vjadzьmjár ts. (zob. PZB 1, 385; brak w ĖSBM i LEW). Por. sufiks w baikõrius, 

sapnõrius i štukõrius. Zob. też viedmà. 

 viẽdras 2 p.a. stlit., gw. ʽwiadro na wodęʼ, viedras odinis SD «kubeł skorzany, skorzane 

wiadro» (syn. maišas). Žmogus..., tas neša sūdą [glosa: viedrą, plėčką, zboną] BRB 

ʽczłowiek..., który niesie dzban; ein Mensch..., der tregt einen Krugʼ (ALEW 1233) — zapoż. 

ze stbłr. vědro, vedro, por. błr. vjadró, -a n., ros. vedró (SLA 236, ZS 62). Stąd też łot. 

łatgalskie viedrītis ʽmałe wiadro, wiaderkoʼ (LEW 1239). — Drw. viedrelis SD «wiaderko», 

viedrinùkė ʽbeczułka wielkości wiadraʼ, cps. pùsviedris ʽobjętość płynu równa połowie 

wiadraʼ (por. pùsė), viẽdrakulbė ʽpieniek do postawienia wiadraʼ (por. kulb̃ė I), viedrašikỹs 

ʽten, kto się wypróżnia do wiadraʼ (por. šìkti). 

 viẽkas, 2 p.a., víekas 1 p.a. gw. 1. ʽsiła ludzka, moc, zdolność do wysiłkuʼ (Su razumu 

daugiau galima yra padarytie nekaip su vieku ʽRozumem więcej można dokonać niż siłąʼ. 

Kelia, dirba iš viso viẽko ʽDźwiga, pracuje z całych siłʼ), 2. ʽsiła życiowa, energiaʼ (Žinai, 

kad nuo šio pavasario visai jau neturiu viẽko ʽWiesz, że od tej wiosny już zupełnie opuściły 

mnie siłyʼ). War. viekà, víeka. viẽkas jest derywatem na SO, *u̯ai̯k-a, od pbsł. *u̯ei̯k, por. 

veikiù, veĩkti (Leskien 1884, 289, LEW 1239). Pie. *u̯ei̯k- ʽbyć górą, zwyciężaćʼ (LIV
2 670). 

Dokładny odpowiednik z jednej strony w psł. *věkŭ ʽsiła życiowa; lata życiaʼ (zob. BSW 

339, REW I, 179, Boryś 692), z drugiej strony w stisl. veig f. ʽpith, strengthʼ < pgerm. 

*waigō- (zob. Kroonen 566). — Na skutek zapożyczenia wyrazu stbłr. věkŭ ʽwiek, lata 

życiaʼ pojawił się homofon lit. viẽkas o znacz. ʽtrwanie życia, lata życia, wiekʼ, por. ZS 62, 

Anikin 6, 193. Nie odróżnia się tych homofonów w LKŽ XIX, 125. — Drw. beviẽkis ʽnie 

dość silny, bezsilnyʼ, viekùs ʽprędki, energicznyʼ (viekiaĩ adv. ʽszybko, prędkoʼ), viekutė ̃

ʽwesz ptasia a. zwierzęca, Mallophagaʼ, war. viekutà, víekutas, viekutìs. Zob. też týtveika. 

 vielà 4 p.a. 1. ʽdrutʼ (spygliúota vielà ʽdrut kolczastyʼ), 2. ʽprzewód (elektryczny)ʼ, 3. 
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gw. ʽpojedyncze włókno, pasmo przewidziane do skręcenia z innymiʼ (syn. vijà), 4. 

ʽsznureczek ze skręconego włóknaʼ. Analiza: vie-là. Panuje zgoda co do tego, że jest to 

dewerbalny drw. od pdg. vejù, výti m.in. ʽskręcać włókna na powrozyʼ (zob. Leskien 1884, 

288, ŽD 165, LEW 1239, ALEW 1233). Znacz. etym. ʽto, co zostało skręcone, uległo 

skręceniuʼ. Ale stosunek vie-C : vej-V pozostaje zagadkowy. Na pierwszy rzut oka można to 

określić jako wprowadzenie antewokalicznego SE w pozycję antekonsonantyczną, czyli tam, 

gdzie pierwotnie ukazywał się SZ (por. výti, ale brak †vyla; paralela: skrie-liai ⇐ skrej-ù; 

brak †skryliai). Z tego niewiele jednak wynika. Na razie można vie-C zakwalifikować jako 

wypadek neoapofonii SZ ī ⇒ SP ie. W ten sposób výti ⇒ vielà staje w jednym rzędzie z sýti 

⇒ sìetas i mýgti ⇒ mìegti oraz łot. dzîvs ⇒ dzievât (s.v. gaivìnti). — Cps. sukaviẽlas (zob.). 

Vb. denom. įviẽlyti ʽwkłuć w pysk prosięcia druciany kolczyk dla powstrzymania go przed 

ryciem łąkiʼ, war. vielóti. 

 víen adv. ʽtylko, jedynieʼ (víen tìk ʽjedynie tylkoʼ) — przez apokopę z víena nom.-

acc.sg. n. ʽjednoʼ, zob. víenas. Por. pol. przest. jeno ʽsolummodoʼ < jedno. — išvíen adv. 

ʽrazem, wspólnie; bez przerwy, stale, ustawicznie; wszędzieʼ < iš víeno dosł. ʽz jednegoʼ. 

 vienaĩp adv. ʽjednym sposobem, jednakowo; z jednej stronyʼ — od liczebnika víenas 

(zob.), z zakończeniem -aip naśladującym przysłówki odzaimkowe typu kaĩp ʽjakʼ. Por. 

dvejaĩp ʽdwojakoʼ, trejaĩp ʽtrojakoʼ, ketveriaĩp ʽczworakoʼ. 

 víenas, -à 1 p.a. ʽjedenʼ : łot. viêns ts. Z niejasnym v- zamiast lit.-łot. *ienas. To z pb. 

*āi̯-na- < pie. *Hoi̯-Hn-o-, zob. Kroonen 11. Odpowiedniki: stłac. oinom, łac. ūnus ʽjedenʼ, 

stir. óen ts., goc. ains ʽjedenʼ717, stang. ān ts., stwn. ein oraz drw. żeński w gr. οἴνη f. ʽoczko, 

jedynka na kostce do gryʼ. Z innymi sufiksami: gr. οἶος ʽsam, samotnyʼ, aw. aēuua- ʽjedenʼ, 

stper. aiva- ts. < pie. *Hoi̯-u̯o-; wed. éka- ʽjedenʼ < *Hoi̯-ko-, zob. EIEC 398n. W celu 

objaśnienia bałtyckiego nagłosu v- można w punkcie wyjścia założyć dwuwyrazowy zwrot 

typu lit. *visų (gen.pl.) *ienas (z pb. *āi̯nas), znacz. etym. ʽjeden spośród wszystkichʼ. Taki 

zwrot mógł ulec uniwerbizacji w *visu̯ienas > *visvienas, a następnie resegmentacji jako 

*vis vienas. — W słowiańskim brak jest śladu po spodziewanym refleksie *janŭ < psł. *ěnŭ 

< pbsł. *āi̯-na- ʽjedenʼ. Psł. *inŭ: scs. inŭ ʽinny, jedenʼ (drw. inočędŭ ʽμονογενήςʼ, inokŭ 

ʽsamotnie żyjącyʼ), ros. inój ʽinny, nie tenʼ, czes. jiný ʽinnyʼ, stpol. iny ʽnie ten sam, nie ten 

wymieniony, pozostałyʼ, rzadko ʽjeden, jedynyʼ (gw. iny ʽinnyʼ, inszy ts., pol. inny) – nie 

może być wywodzone z pie. *Hei̯-no-, ponieważ dla st. pełnego nie ma oparcia 

porównawczego. Bardziej prawdopodobna byłaby rekonstrukcja formacji na st. zanikowym: 

*jĭnŭ < pie. *Hi-Hn-o-, zob. de Vaan 642, Kroonen 11. — Drw. paviẽnis ʽoddzielny, 

pojedynczy; indywidualny, prywatnyʼ, ⇒ paviẽniui adv. ʽpojedynczo, z osobnaʼ (por. łot. 

paviẽņus adv. ʽoddzielnie, w pojedynkęʼ), vienáitis ʽjedyny, samiuteńkiʼ, vienatìs (zob.), 

vienerì (zob.), víenetas ʽjedność, jedynka, jednostka; sztuka czegoʼ (pardúoti víenetais 

ʽsprzedawać na sztuki, po sztuceʼ), vienýbė ʽjedność, wspólnotaʼ, vieniñtelis ʽjedynyʼ (od 

*vienintas, ŽD 178), SD «jedurny» [ʽtylko jedenʼ, SPXVI], «jedyny» (syn. vienatijis), 

vieniomis SP adv. ʽszczególnie [z osobna]ʼ, víenišas ʽsamotnyʼ, ⇒ vienìšius ʽsamotnik, 

odludekʼ; vienỹtis ʽsamotnyʼ, DP ʽsamiuchny, samiuczki; jedynyʼ, vienódas ʽjednakowyʼ : 

łot. viênâds, gw. vînaids ts. (⇒ vb. denom. vienodė́ti ʽupodabniać sięʼ, vienódinti 

ʽujednolicaćʼ), vienók spójnik ʽjednakʼ, vienoki PK ʽjednakʼ, vienókig DP ʽwszakżeʼ 

(*vienoki-gi), vienókiai ʽjednakowoʼ, SD «jednako, rownie», vienókias ʽjednostajnyʼ, SD 

«jednaki» (kalki hybrydalne form polskich na -ak-, jednaki, jednako, zob. też dvejókas, 

 
717 NB. Stpr. ains ʽeinʼ, acc. sg. ainan ʽeinenʼ, które pełni rolę rodzajnika nieokreślonego, jest zapożyczeniem 

niem. ein, einen, a nie refleksem pb. *ai̯na-. Inaczej BSW 3, PKEŽ 1, 56 n. (ains ma być refleksem pb. *ainas, 

stojącego w apofonii do wsch.-bałt. *einas).  
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trejókias), vienóniškas ʽjednaki, jednakowyʼ718, vienuĩ adv.: vienuĩ víenas ʽsam jeden, 

samiuteńkiʼ (war. vienaĩ víenas), vienunta a. vienuntą stlit. adv. ʽjednego razu, kiedyśʼ, 

vienuntas stlit. ʽktokolwiek, jeden, choć jeden; jedynyʼ (por. suf. -unt- w deluntas, dienuntą 

oraz ŽD 375), ⇒ vienùntelis ʽsamotny, jedynyʼ; vienuõlis ʽsamotnik; mnich, zakonnikʼ (por. 

sufiks w keistuõlis), ⇒ vienuolýnas ʽklasztorʼ; vienur ̃adv. ʽw jednym miejscuʼ (por. svetur,̃ 

visur)̃. — Cps. ìčvienis ʽjeden jedyny, np. synʼ (por. ìt), vičvíenas (zob.), vienarañkė ʽkrótka 

kosaʼ (dosł. ʽjednoręczna kosaʼ, por. rankà oraz n.m. Vienrañkiai), vienasė́dis ʽzaścianek, 

koloniaʼ (por. sėd-), vienavaldys SD
1 «jednowładca, monarcha», war. vienovaldis SP (⇒ 

vienavaldystė a. vienavaldžia SD «jednowładstwo, monarchia», war. vienovaldystė SP, 

vienovaldžia SD
1, por. valdyti), víengimis (zob.), viengỹslis ʽo koniu: lichy, słabyʼ (dosł. 

ʽsame żyły mającyʼ, por. gýsla), víenkiemis ʽgospodarstwo oddalone od innych, położone z 

dala od wsiʼ, przest. ʽzaścianekʼ (por. kiẽmas), vienkiñkis vežìmas ʽwóz jednokonnyʼ (por. 

kinkýti), víenlinkas ʽpojedynczyʼ, por. liñkti (war. z asymilacją n-l > r-l: víerlinkas), víenratis 

ʽtaczkaʼ (por. rãtas), víensantis (zob. sant-), vienturt̃is, -ė ʽjedynakʼ, DP ʽjedyny, 

jednorodzony, jedynakʼ (por. turt̃as), vienúolika (zob. °lika), vienvišỹs (zob.), vitvíenas 

ʽcałkiem samʼ, war. vičvíenas (zam. *it-vienas? *vis-vienas?). — Vb. denom. viẽninti(s) DP 

ʽjednoczyć (się)ʼ, viẽnyti, -iju, -ijau ʽjednoczyć, łączyćʼ. 

 vienatìs 3 p.a., acc.sg. víenatį f. ʽsamotność, bycie samymʼ. SP ʽjedność (ducha). SD: 

«iednakość» (syn. vienoveidė), «iedność» (syn. vienystė) oraz «iednostayność» (syn. 

vienokybė, vienotinė). Jak pokazał Judžentis, Balt LI:1, 2016, 117n., w kilku zabytkach 

starolitewskich jest poświadczony przymiotnik vienatis, -ė ʽjedynyʼ (np. Ant ta mus gielbiek 

panas Diewas Traice wenatis WP), utworzony suf. -at- od liczebnika víenas ʽjedenʼ. Ta 

okoliczność skłania do wywodu abstr. vienatìs raczej od neoosnowy przymiotnikowej vienat- 

niż wprost od liczebnika, jak to dotąd robiono (por. ŽD 337, LEW 1240). — Inne derywaty od 

vienat-: vienatiẽjus LZŽ ʽczłowiek samotnie żyjącyʼ (por. sufiks w gramatiẽjus), vienatijà 

ʽsamotnośćʼ, też ʽzgodaʼ (Nėr vienatìjos mūs̈̄ ų šeimynoj ʽNie ma zgody w naszej rodzinieʼ), 

SD
1 <wienatiia> «iedynaczka, vnigenita» (brak w LKŽ), vienatìjas a. vienatìjis adi. ʽjedynyʼ, 

PK ʽjednorodzonyʼ (por. kursai mus per vienatigi sūnų tavo Pona... išmokei PK 19611-12 

ʽktoryś nas przez jednorodzonego Syna twego Pana... nauczyłʼ), war. vienãtyjis, vienãtinis 

ʽjedyny; żyjący samotnieʼ, vienatỹstė ʽsamotnośćʼ (SD
1 «iednostayność»), vienãtvė 

ʽsamotnośćʼ (gw. vienatvià), bibl. ʽjednośćʼ, ⇒ vienãtvinis ʽsamotny, samotniczyʼ, 

vienãtviškas ts. — Tu też adv. vienàt ʽjedynie, tylkoʼ, DP vienàt ob. víenat ʽjednoʼ (por. stpr. 

ainat adv. ʽzawsze, allezeitʼ). Od vienat- pochodzi również przymiotnik stlit. vienatras, -a 

ʽjedenʼ (por. iž vienatros šalies..., ižg antros vėl šalies DK 1117 ʽz jednej strony..., z drugiej 

zaś stronyʼ), gdzie neosuf. -tras został uogólniony z liczebnika añtras. 

 vienerì, f. víenerios 3 p.a. ʽjeden, jednaʼ — drw. kolektywny liczebnika víenas, 

urobiony suf. -er- i używany z rzeczownikami w formie plurale tantum, np. vienerì mẽtai 

ʽjeden rokʼ, vienerì marškiniaĩ ʽjedna koszulaʼ, víenerios kópėčios ʽjedna drabinaʼ, víenerios 

kélnės ʽjedne spodnieʼ. — War. gw. vienelì, víenelios, np. Be vienelių̃ metų septyniasdešimt 

ʽSiedemdziesiąt bez jednego rokuʼ, víenelios dùres ʽjedne drzwiʼ. — Drw. vieneriópas DP 

ʽjednostajny, jednakiʼ (por. budowę trejópas), ⇒ vieneriópai adv. ʽjednostajnieʼ. — Forma 

vienérgis ʽbydlę jednoroczne, roczniakʼ — na miejscu *viener-kis (⇐ vienerì mẽtai), 

tłumaczy się perseweracyjnym udźwięcznieniem rk > rg (por. ketvérgis, padárgas). Sufiks 

jak w duburk̃is, drùčkis, dìčkis. 

 víengimis, -ė 1 p.a., viengìmis, -ė 2 p.a. bibl. ʽjednorodzony, jednorodnyʼ — złożenie 

członów víenas ʽjedenʼ i gim- (gìmti ʽrodzić sięʼ), które jest kalką z pol. jedno-rodzony (to z 

 
718 Neosuf. -onišk-, por. kitóniškas. W kwestii genezy zob. velnióniškas ⇐ velnionìs.  
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kolei oddaje łac. uni-gena).  

 vienguñgis, -ė 2 p.a. 1. ʽsamotny, nieżonaty mężczyna, niezamężna kobietaʼ, 2. ʽktoś 

bezdzietnyʼ, 3. ʽjedynak – o dzieckuʼ. War. viengùngis 1 p.a., víengungis 1 p.a., też viengùgis 

2 p.a. Analiza: vieng-ung-, drw. od neoosn. vieng-, którą prawdopodobnie wyabstrahowano z 

vìengimis bibl. ʽjednorodzonyʼ (zob.). Z początku vienguñgis miało zapewne charakter 

żartobliwego określenia człowieka. Suf. -ung- jest – w przeciwieńtwie do -ing- – 

ograniczony do nacechowanych ekspresywnie nazw osób, por. burliuñgis ʽtłuściochʼ, 

murliùngis ts., varliùngis ʽdokazujące dzieckoʼ. Inaczej LEW 176 (s.v. gult̃i) i 1240: 

vienguñgis ma pochodzić z fonetycznego przekształcenia formy *viengulgis, kontynuującej 

złożenie *vien-gulingis, znacz. etym. ʽtaki, co sam sypia, wer allein schläftʼ. Jeszcze inaczej 

GJL II, § 508: «Wyraz nie dość jasny, być może o dwu przyrostkach: *vien-(in)g-ungis obok 

vienìngas ʽjednolity, jednostajny, jednomyślny». W ujęciu Skardžiusa, RR 4, 850 ma to być 

złożenie vienas ʽjedenʼ + gung- (gùngti a. guñgti m.in. ʽiśćʼ), znacz. etym. ʽten, kto sam 

idzieʼ. Jako paralele semazjologiczne autor przytacza nwn. Alleingänger i Einzelgänger. 

 vienstỹpis, -ė 2 p.a. 1. ʽwyrastający z jednej łodygi, nierozgałęziony, pojedynczyʼ, 2. 

przen. ʽjedyny (np. syn w rodzinie)ʼ, 3. żartobl. ʽnieżonatyʼ, 4. ʽskładający się z jednej 

zwrotkiʼ (vienstỹpė dainà). DP vienstypis ʽszczególnyʼ. War. z członem °stybis: vienstỹbis 

ʽjedyny (o synu); nieżonaty (o synu)ʼ. Sb. vienstỹpis, -ė ʽnieżonaty mężczyzna, niezamężna 

kobietaʼ, por. Vieni buvo jauni, kiti pusamžiai žmonės, vieni vienstypiai, o kiti pačiuoti ir 

vaikuoti ʽJedni byli młodzi, drudzy w średnim wieku, jedni samotni, inni żonaci i dzieciaciʼ. 

Formacja złożona z víenas ʽjedenʼ i osnowy dewerbalnej styp-, pochodzącej od stỹbti, -sta ʽo 

roślinie: piąć się do góryʼ (zob.). Por. LEW 907, gdzie vienstỹpis umieszczono s.v. stipė ̃

ʽtrzpień w sprzączceʼ. 

 víentara adv. gw. 1. ʽpo pierwszeʼ (Víentara nemoku, ė po kita tingiu, tai i nesakysiu 

ʽPo pierwsze nie umiem, a po drugie lenię się, więc nie powiemʼ), 2. ʽbez różnicy, wszystko 

jednoʼ (Man víentara, kap tu darai ʽMnie [jest] wszystko jedno, jak ty robiszʼ). Złożenie 

członów víenas ʽjedenʼ i °tara, należącego do czas. tart̃i ʽpowiedzieć, mówićʼ. Znacz. etym. 

przysłówka: ʽmówiąc coś jako pierwszeʼ. 

 vienvišỹs, -ė ̃ 3 p.a., stlit. vienvišis 1. adi. stlit. ʽsamotny, einsamʼ, 2. sb. ʽsamotnik, 

odludekʼ — złożenie członów víenas ʽjedenʼ i °višys. Niejasny jest wokalizm e w war. 

vienvešys BRB, MT. Człon -viš- przedstawia prawdopodobnie st. zanikowy do vieš-/vaiš-, 

por. viẽšis ʽgośćʼ (viešėt̃i ʽbyć gościemʼ), váišės ʽgoszczenie kogoʼ. Gdy chodzi o semantykę, 

można °višys rozumieć jako ʽosiadły, gdzieś bytującyʼ, ponieważ jest to derywat od pwk. 

*viš- < pie. *u̯iḱ- (st. pełny *u̯ei̯ḱ-) ʽosiedlić się gdzieʼ, por. wed. víś- f. ʽród, klan; osiedle, 

miejsce pobytuʼ, psł. *vĭsĭ f. ʽwieśʼ, scs. vĭsĭ, vĭsi, omówione już s.v. viẽšas. Znacz. etym. 

złożenia: ʽosobno, w odosobnieniu osiadły, zamieszkałyʼ. Jako paralele można wskazać z 

jednej strony łot. viên-trêb adv. ʽsamotnie, w odosobnieniuʼ, por. ME IV, 667, 670 (zob. też 

s.v. trobà), ALEW 1236, z drugiej zaś strony stlit. medžia-višis (zob.). 

 viẽptis, viepiúos, viepiaũs ʽrozdziawiać usta, szczerzyć zęby, krzywić twarzʼ, atsiviẽpti 

ʽwykrzywić twarz w grymasie (niezadowolenia, złego humoru, bólu, żalu); rozdziawić sięʼ 

— formacja ze SP viep-, który został dotworzony do vip- na gruncie neoapofonii SZ i ⇒ 

SP/SE ie. Stary SP ma postać vep-, zob. vèpti. Paralele apofoniczne: skrìsti ⇒ skriẽsti; stìpti 

⇒ stiẽptis; *ligti (ligà) ⇒ palíegti. Odpowiednik łot. viêbtiês, viêbjuôs ʽobracać się, 

wykręcać; wykrzywiać twarzʼ (z udźwięcznieniem pj > bj). Nomen: viêplis ʽmaskaʼ. NB. 

LIV
2 671 w ślad za LEW 1242n. mylnie zakwalifikował lit. viep- jako refleks pwk. pie. *u̯ei̯p- 

ʽdrżeć, dygotaćʼ. — Równoległą neoapofonię SZ vip- ⇒ SP/SE veip- zaświadcza drw. 

véiptelėti ʽotworzyć usta; bąknąć słowo i zamilknąćʼ (syn. vèptelėti). Paralele: drìksti ⇒ 
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dreiskėti; šlìkti ⇒ šleĩkti; snìgti ⇒ snéigėti. — Neoapofonia SZ vip- ⇒ SP/SO vaip-: vaipýtis 

(zob.). 

 vierà 4 p.a. stlit., gw. ʽwiara, dogmaty wiary, religia, wyznanieʼ (Kokia viera, tokia 

apierà ʽJaka wiara, taka ofiaraʼ. Juosa vierà kitokia LZŽ ʽOni mają inną wiaręʼ), tikėjimas 

arba vierà DP 7741 — zapoż. ze stbłr. věra, vera, por. ros., błr. véra, -y, ukr. víra (SLA 236, 

ZS 63, LEW 1243, ALEW 1237). Zob. też viẽryti. — Drw. vierelė DP ʽwiarkaʼ (o 

nieprawowiernej doktrynie religijnej), por. Aplaido juos Dievas Viešpatis dėl nuodžių jų, ir 

jog jiemus tos naujosios vierelės gardėjo DP 5101 ʽOpuścił one P. Bog dla grzechow ich, a iż 

im te nowe wiarki smakowałyʼ. Cps. bendravieris KN ʽwspółwyznawcaʼ (por. beñdras; 

kalka z nwn. Glaubens-genosse m.; klystviera przest. ʽprzesąd, zabobonʼ (dosł. ʽbłędna 

wiaraʼ, por. klýsti); naujavieriai DP – stlit. kalka z pol. przest. nowowiernicy ʽwyznawcy 

nowej wiary, heretycy, kacerzeʼ (SPXVI); nedaviernystė – stlit. kalka z pol. niedowiarstwo; 

prieviera (zob.). Zob. też nedavérka. 

 viẽryti, viẽriju (ob. viẽryju), viẽrijau (ob. viẽryjau) stlit., gw. ʽwierzyć, przyjmować co 

za prawdę; wierzyć w Boga, wyznawać religięʼ — zapoż. ze stbłr. věriti, veriti, por. błr. 

vérycь, véru, 3 sg. vérycь (SLA 236, ZS 63, LEW 1243). War. sufiksalny: viẽrinti. Nie można 

wykluczać rodzimej derywacji od vierà (zob.). Zob. też viẽrnas. — Drw. davieryti DP ⇐ pol. 

przest. dowierzyć (SLA 62; por. dazvãlyti). — Neoosn. vierij-: vierijimas BRB ʽwiara, 

Glaubeʼ. Cps. niẽkvieris, -ė ʽkto wierzy w głupstwa, łatwowierny, naiwnyʼ (por. niẽkas, 

niekdžiugỹs). 

 viẽrnas, -à 4 p.a. stlit., gw. 1. ʽwierny, służący z oddaniem, lojalny, godny zaufaniaʼ, 2. 

ʽdochowujący wiary, wierzący, pobożnyʼ, 3. ʽprawdziwy, zgodny z rzeczywistością; 

niezawodnyʼ, 4. ʽuczciwy, nie oszukującyʼ — zapoż. ze stbłr. věrnyj, vernyj, por. błr. vérny, 

ros. vérnyj, pol. wierny (SLA 236, ZS 63, LEW 1243). War. viernùs; z epentezą i: viẽrinas. 

Używane też jako sb.: ʽwyznawca jakiejś wiary, człowiek wierzący w Bogaʼ. Zob. też 

viẽryti. — Drw. viernaĩ adv. ʽwiernieʼ, viernastis WP ⇐ pol. wierność ʽfidelitasʼ (war. 

viernỹbė, viernỹstė, viernùmas); viẽrnykas a. viẽrninkas przest. ʽpełnomocnik, mąż zaufaniaʼ, 

neviernykas stlit. ʽniewierzącyʼ ⇐ błr. njavérnik, pol. przest. niewiernik. 

 víersta 1 p.a., też m. víerstas gw. ʽwiorsta rosyjska (1,067 km)ʼ — forma oboczna do 

versta, vers̃tas, co zapożyczone ze stbłr. versta, błr. vjarstá, -ý, por. ros. verstá, -ý. Zob. też 

vars̃tas I. 

 viestis, -ies f. stlit. ʽwieść, wiadomośćʼ (Girdėsite karius ir viestis apie karius BRB 

ʽUsłyszycie wojny i wieści o wojnachʼ) — zapoż. ze stbłr. věstь, vestь, -i f. ʽwiadomośćʼ 

(SLA 236, LEW 1243). Z obocznym tematem: víestė 1 p.a. — Cps. karioviestis (zob. kãrias). 

Vb. denom. viẽstyti ʽzawiadamiaćʼ. 

 víesulas 3 p.a. ʽgwałtowny, silny wiatr łamiący drzewa, wicher, wichura; trąba 

powietrzna; szkwałʼ. SD «wicher» (syn. vėtra). Zamiast †viešulas, por. zmianę *i̯s > i̯š w 

maĩšas, ríešas. War. víesula, viesulà. War. żmudzki z ė: vė́sulas, vės̃ulas, vėsulỹs, vė́sula 

(adideacja do vėsùs ʽchłodnyʼ?, zob. ŽD 185). Odpowiedniki łot.: vies- obok veis-, por. 

viẽsulis, viẽsuls ʽwicher, huraganʼ (war. viesals, viesuolis) obok veisuolis, veĩsuôls ts.719 

Formacja na -ul- od zanikłego nomen na -sa-, *víesa < pb. *u̯ēi̯-sā- ʽuderzenie wiatruʼ, to od 

vb. vejù, výti ʽpędzić, gnać; zwijać, skręcaćʼ < pie. *u̯ei̯h1-. Por. BSW 345, LEW 1243n. — Z 

innym sufiksem: rcs. vixŭrŭ ʽwicherʼ, sch. vȉhōr, ros. vixrъ, víxorъ, pol. wicher, -chru, < 

pbsł. *u̯ēi̯s-ura-. NB. Tradycyjna etymologia wychodziła od pwk. pie. *u̯ei̯s- ʽkręcić, zwijaćʼ, 

 
719 Por. lit. griẽbti i greĩbti; šviẽsti i šveĩsti; łot. iêt : lit. eĩti. Całą tę kwestię omawia Stang 1966, 58–61. Zob. też 

ALEW 1237.  
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zob. IEW 1133, teraz Boryś 688 (zwraca uwagę brak pwk. pie. *u̯ei̯s- w suponowanym 

znaczeniu w LIV
2 671n.). — Drw. viesulìngas ʽgwałtowny, szalejący – o burzy, deszczuʼ, SD 

«wichrowaty», viesulìnis ts. — N.rz. Viesà, Viesélka (por. sufiks w vesélka), Viesurk̃is (por. 

sufiks w vijurk̃as), n.jez. Viesỹs. Tu zapewne też n.jez. Veisiẽjis (por. wyżej łot. veisuolis). 

 viẽšas, -à 4 p.a. ʽogólnie dostępny, publiczny, otwarty, jawnyʼ. Pb. *u̯ei̯ša- lub *u̯ai̯ša- 

ʽzwiązany ze wspólnotą wiejskąʼ, drw. od pb. *u̯ei̯š- < pie. *u̯ei̯ḱ- ʽwchodzić gdzie, osiedlać 

się gdzieʼ (LIV
2 669). Por. też nomina: SO gr. οἶκος ʽdomʼ, SZ wed. víś- f. ʽród, klan; 

osiedle, miejsce pobytuʼ, psł. *vĭsĭ f. ʽwieśʼ (scs. vĭsĭ, vĭsi, ros. przest. vesь, vési, czes. ves, 

vsi, pol. wieś, wsi). — Z obocznym tematem: viešùs, -ì 4 p.a. War. sufiksalny vieščias, -a 

b.z.a.: Atjojo sveteliai šiuo vieščiuoju keliu ʽPrzyjechali goście tym gościńcemʼ. — Drw. 

viešaĩ adv. ʽpublicznie (np. ogłosić, obwieścić)ʼ, viẽšė 1. hist. ʽpodgrodzie, podzamczeʼ, 2. 

stlit. ʽbaszta, Turmʼ (BRB), 3. stlit. ʽgospodaʼ (Užgimė viešėje ant kelio DP 3954 ʽNarodził się 

w gościnie na drodzeʼ), zob. ALEW 1238; viẽšis (zob.), viešumà ʽjawnośćʼ, viešúomenė 

ʽopinia społeczna, publicznaʼ. Cps. viẽšbutis (zob.), viẽškelis (zob.), viẽšpatis (zob.). — Od 

neoosn. viešč̓ - (vieščias) pochodzi przysłówek gw. viẽščiur, vieščiur ̃ ʽw gości, jako gośćʼ: 

vieščiur eimi ʽidę w gościʼ (por. kur,̃ visur)̃. — Vb. denom. viẽšinti ʽczynić wiadomym, 

podawać do wiadomości, ogłaszać, obwieszczać, rozpowszechniaćʼ, viešyti stlit. ʽgłosić 

(ewangelię)ʼ, apviešyti stlit. ʽobwieścićʼ. — SZ viš-: medžiavišis (zob.), vienvišỹs (zob.). 

 viẽšbutis, -čio 1 p.a. ʽhotelʼ — złożenie członów viẽšis przest. ʽgośćʼ i bùtas ʽdomʼ, 

kalka z nwn. Gasthaus n., dosł. ʽdom gościnny, gospodaʼ. Zastąpiło ono slawizm gaspadà 

(zob.). Por. łot. vìesnīca ʽgospoda, hotelʼ, co jest derywatem na -nīca od vìesis ʽprzybysz, 

gośćʼ i kalkuje ros. gostínica ʽhotelʼ (por. gostínaja ʽpokój gościnnyʼ ⇐ gósti ʽgościeʼ). Por. 

też złożenie viẽšnamis. 

 viešė́ti, viešiù, viešė́jau 1. ʽbyć gościem, być u kogoś w gościnieʼ, 2. ʽudawać się w 

gościnęʼ, 3. ʽgościć kogo u siebieʼ. Refl. apsiviešė́ti ʽrozgościć sięʼ, įsiviešė́ti ts. — vb. 

denominativum na -ė- od sb. viẽšis ʽgośćʼ (zob.). Z innymi sufiksami: stlit. viešauti ʽbyć w 

gościnie, gościć gdzieʼ, war. viešiauti CHB, viešoti CHB. Odpowiednik łot. viêsêt, viêšu ʽbyć 

gościem, być w gościnieʼ. LEGR 599 wymienia jeszcze za Ulmannem (1872) viest, viešu, 

viesu ʽzaprosićʼ, co ma wygląd czas. quasiprymarnego. Refl. viêsêtiês ʽbyć w gościnie przez 

czas dłuższyʼ, vìesuôt, zwykle refl. vìesuôtiês ʽbyć gościem, być w gościnieʼ. Neopwk. vieš- 

(⇐ viêšu): vìešuôtiês ʽgromadzić się; być u kogo w gościnieʼ. — Drw. apsiviẽšinti ʽoswoić 

się w gościach, czuć się jak domownikʼ, viẽšinti ʽprzyjmować kogo jako gościa, gościćʼ (por. 

váišinti). — Neoosn. viešė-: viešė́tojas ʽten, kto gdzieś gości, nocujeʼ, viešė́tuvė przest. 

ʽgościna, pobyt w jakimś miejscuʼ.  

 viẽšis, -io 2 p.a., viešỹs 4 p.a. przest. ʽgośćʼ — formacja utworzona suf. -i̯a- od adi. 

viẽšas (zob.). Odpowiednik łot. vìesis, viess ʽprzybysz, obcy, gośćʼ. Inaczej LEW 1244: temat 

na -i- od pwk. pie. *u̯ei̯ḱ-. — Z innym sufiksem: żm. viešnì, -niõs 4 p.a. ʽkobieta przybyła w 

gości, gość-kobietaʼ (por. suf. -ni w viẽšpatni). Od tego wtórna osnowa na -iā-: viešnià, -iõs 

4 p.a. ts., z odpowiednikiem łot. vìešņa ʽein weiblicher Gastʼ. War. viẽšnė, viešnė.̃ Paralela: 

barnià a. barnė ̃ ⇐ barnìs (s.v. barñis). Zob. też hasło viešn-. — Drw. atãviešos f.pl. 

ʽodwiedziny u osoby, którą się wcześniej miało u siebie jako gościaʼ, viẽšės f.pl. ʽgościna, 

goszczenie; częstowanie; czas po Bożym Narodzeniu, kiedy parobcy odwiedzają swych 

rodzicówʼ, cps. ìlgvieša c. ʽkto długo gdzieś gości; kto wyszedłszy długo nie wracaʼ, war. 

ìlgvaiša (por. ìlgas), viẽšbutis (zob.), viẽškelis (zob.), viẽšnamis (zob.). Vb. denom. viešė́ti 

(zob.). — N.m. Viešeĩkiai, Víešintos 3x, Antãviešė.  

 viẽškelis, -io 1 p.a. ʽgościniec, trakt, droga główna, droga publiczna, którą się jeździ w 

gościnę, w obce stronyʼ (war. vieškelỹs, viẽšiakelis, viẽšakelis, też viẽščia-kelis). Złożenie 
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członów viẽšis przest. ʽgośćʼ i kẽlias ʽdrogaʼ, równoważne grupie atrybutywnej viẽšas kẽlias 

ʽdroga publicznaʼ, por. SD viešas kelias «gościniec, droga torowana» (zob. viẽšas). Nie 

można wykluczyć oddziaływania wzoru semantycznego wyrazów strus. gostinĭcĭ ʽwielka 

droga, po której jeżdżą obcy, gościeʼ i pol. przest. gościniec ʽszeroka droga wiejska, trakt; 

droga bitaʼ (drw. na -ĭcĭ od przym. *gost-inŭ, por. stpol. gościn ʽnależący do cudzoziemca, 

gościaʼ). Por. Sławski I, 327, Bańkowski I, 462. 

 viešmuõ, -eñs 3 p.a. m. ʽrzeczułka, kleines Bachʼ (Seklus viešmuo maža žuvų turi ʽW 

płytkiej rzeczułce jest mało rybʼ). Wyraz ściśle literacki, współistniejący z syn. upókšnis. 

Polega prawdopodobnie na apelatywizacji nazwy rzecznej Viešmuõ 3 p.a. Tak brzmiąca 

nazwa została przekazana z miejscowości Krinčìnas, rej. Pasvalỹs, mianowicie w parze z 

war. Jiešmuõ (do tego zdrob. Jiešmenėl̃is ob. Viešmenėl̃is). Zob. Vanagas 135. Autor rozważa 

zastępstwo nagłosowego j- przez v-, wskazując gw. jiẽšmas > viẽšmas ʽrożenʼ jako paralelę. 

To prowadzi go do rekonstrukcji *Ieš-men- < *Ies-men- (por. n.rz. Jies-ià, Jies-là), Wtórne š 

jak w gw. eĩšena < eĩsena ʽchódʼ. Pwk. ʽhydronimicznyʼ ies- stoi w apofonii do ais-, por. 

n.rz. Aĩsė, Aisetà i Aĩsetas. 

 viešn-, neoosnowa wyabstrahowana z form rzeczownikowych viešnì, viešnià ʽgość-

kobietaʼ (zob. viẽšis). Drw.: viešnėka b.z.a. ʽgość-kobietaʼ (wsch.-lit., w dajnach; co do 

formantu zob. GJL II, § 459), viešniai m.pl. stlit. ʽgościeʼ (w BRB jako syn. sviečiai), viešnùs 

ʽtaki, który lubi być gościem, lubi być goszczonyʼ (Viešnùs vyras išbūna svečiūse nakvinai 

ʽ«Viešnus» człowiek zostaje w gościach na noclegʼ). Vb. denom. 1. viešniáuti ʽbyć gościem 

(o kobiecie); być gościem (w ogóle)ʼ, 2. viešnáuti ʽo kobiecie: gościć z robótką, z 

kołowrotkiem u innej kobietyʼ, war. viešnúoti, 3. viešnagė́ti ʽbyć w gościnieʼ, gdzie II człon 

°nagėti stoi w związku z czas. naginė́ti ʽwykonywać drobne, żmudne prace ręczne, łuskać, 

obierać przy pomocy paznokciʼ (por. niprinė́ti). Drw. wsteczny: viešnãgė ʽgościna, bycie w 

gościnieʼ (por. n.m. Viešnagiaĩ).  

 viẽšnamis, -io 1 p.a. 1. przest. ʽzajazd, karczmaʼ, 2. przest. ʽhotelʼ (dziś viẽšbutis), 3. 

ʽdom schadzek, dom publiczny, burdelʼ — złożenie członów viẽšis przest. ʽgośćʼ i namaĩ 

ʽdomʼ, kalkujące nwn. Gasthaus n., dosł. ʽdom gościnny, gospodaʼ. Por. viẽšbutis. 

 viẽšpati, -čios 1 p.a. f. stlit. ʽpani, władczyni, kobieta szlachetnie urodzonaʼ720. War. 

akc. viešpatì 3 p.a. SD
1 viešpati «pani; rządzicielka», SD «pani». Jest to żeński odpowiednik 

na -i dla złożenia viẽšpatis m. ʽpanʼ (zob.). Pokrewne refleksy staropruskie: waispattin 1° 

acc.sg. na -in ʽżona, Frauʼ: Prīki maian waispattin ENCH ʽPrzeciw mojej żonie, Wider meine 

Fraweʼ, 2° dat.pl. na -in (forma asygmatyczna, oboczna do -ins i do -ans): Steimans Butta 

Rikians bhe Bnttas [Buttas] waispattin ENCH dat.pl. ʽGospodarzom i gospodyniom, Den 

Haußherrn vnd Haußfrawenʼ. — War. viešpačia 1 p.a. ʽpaniʼ jest z pochodzenia formą 

vocatiwu sg.f. (por. gimdyve Dievo, viešpačia pasaulio, karaliene dangaus DP 60235 

ʽrodzicielko Boga, pani świata, krolowa niebieskaʼ), która weszła w funkcję nominatiwu 

(por. wywodzący się z formy vocatiwu innowacyjny nominativus łac. dea, fēmina, Weiss 

2009, 232). War. akc. viešpačià 3 p.a. wzoruje się na viešpatì. Neol. viešpačia pociągnął za 

sobą powstanie analogicznego wariantu na -ė: viẽšpatė ʽwładczyni, królowaʼ. Zob. też war. 

viešpatni. 

 viẽšpatis 1 p.a. (gen.sg. -paties, -pačio) m. stlit. ʽpan, władcaʼ, DP ʽpan, przełożonyʼ. 

War. akc. viešpatìs, -patiẽs 3 p.a. (m.in. DP), viešpãtis 2 p.a. (m.in. DP). War. synkopowany: 

viẽšpats ʽpan, władcaʼ, SD
1 «gospodarz» (syn. padvarnykas), «pan» i «rządca», SD «pan». 

Zob. Rosinas, Balt XXXV:2, 2000, 129-140. Dziś wyraz viẽšpats jest składnikiem 

 
720 Por. Pagimdė tad Ona dukterį ir praminė vardą jos Marija, tai yra Viešpati DP 56334 ʽPorodziła tedy Anna 

corkę i nazwała imię jej Maryja, to jest Paniʼ. 
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terminologii chrześcijańskiej, używa się go tylko w odniesieniu do Boga (często w 

połączeniu z wyrazami Diẽvas, Jėz̃us), zob. Borowska 327n. — Forma voc.sg. viešpatie! 

weszła w rolę wykrzyknika ʽo Boże!ʼ, wyrażającego zdumienie, strach, żal, por. np. gw. 

Jėzau Marija, ak tu viešpatie, kiek tenoj [uogų]! ʽJezus Maria, o Boże, ile tam [jagód]!ʼ. Ok 

tu viešpatie, parsigandau! ʽO Boże, przestraszyłem się!ʼ Też w użyciu ironicznym: O 

viešpatie su viešpatukais! ʽO Boże z bożętami!ʼ (war. viešpačiukais). — Pl. viešpates SD 

«państwo, herus et hera», viešpates didžiūnai SD «panowie przedni» (-es jest atematyczną 

końcówką nom.pl.). — Odpowiednik stpr. waispati- f. (ENCH waispattin acc.sg. ʽżona, Frauʼ, 

steimans waispattin dat.pl. ʽgospodyniom, den Hausfrauenʼ) zaleca rekonstrukcję złożenia 

pb. *u̯ai̯š-pati-. Człon I do pie. *u̯oi̯ḱ- ⇐ pwk. *u̯ei̯ḱ- ʽwchodzić, osiedlać sięʼ (LIV
2 669), 

por. łac. vīcus, -ī m. ʽszereg domów, uliczka; wieś, przysiółekʼ, goc. weihs n. ʽwieś, osiedleʼ 

< pie. *u̯ei̯ḱ-o-, SO gr. οἶκος ʽdomʼ. Człon II do pie. *poti- ʽpan, mążʼ, por. gr. πόσις, wed. 

pátiḥ. Lit. złożenie jest porównywalne z gr. δεσπότης, -ου m. ʽpan, pan domu; władca 

absolutnyʼ < *dems-pót-ās dosł. ʽdomu panʼ (I człon *dem-s = gen.sg. ʽdomʼ), wed. viśpáti- 

m. ʽgłowa rodu, naczelnik klanu rodzinnegoʼ (wed. viś- f. ʽsiedziba, osiedleʼ < pie. SZ *u̯iḱ- 

ma odpowiednik w scs. vĭsĭ, -i f. ʽwieśʼ; brak odpowiednika lit.-łot. †viš-). Dalej por. łac. 

hospes, -itis m. ʽgość, gospodarz; obcyʼ < pie. *ghosti-pot(i)s, por. scs. gospodĭ ʽpan, 

gospodarz; Pan Bógʼ, goc. bruþfaþs ʽpan młodyʼ. Por. IEW 842, 1131, BSW 363, LEW 1245, 

ALEW 1239. — Drw. viešpataitis SD «panic, syn pański, panię, paniątko», viešpatijà przest. 

ʽpaństwo, królewstwoʼ, viešpatỹstė stlit. ʽpaństwo w sensie politycznymʼ, SD «panowanie» 

(syn. valdžia), viẽšpatiškas ʽboskiʼ, SD «pański; panięcy», viẽšpatienė ʽwładczyni; żona 

władcyʼ. Vb. denom. viešpatáuti ʽpanować, rządzićʼ, ⇒ viešpatãvimas ʽpanowanieʼ. Osobno 

zob. viẽšpati i viešpatni. 

 viešpatni, -ios b.z.a. stlit. ʽgospodyni, paniʼ — forma żeńska z suf. -ni do viẽšpatis 

(zob.). Por. Kiekvienas ūkinykas viešpatis ir viešpatni namų turės duot rokundą panu Diewu 

WP 1558 ʽKażdy gospodarz, pan i pani winien zdać panu Bogu rachunekʼ. Forma lit. 

przypomina z jednej strony wed. pátnī- f. ʽpani, boginiʼ, sapátnī- f. ʽNebenfrauʼ, z drugiej 

strony gr. πότνια f. ʽpani, władczyni, królowaʼ, < pie. *pot-n-ih2 (dwojakie traktowanie pie. 

*-ih2), drw. δέσποινα f. ʽpaniʼ < *despotni̯a (⇐ δεσπότης).  

 vietà 2 p.a. 1. ʽmiejsce w przestrzeni, wolna przestrzeńʼ, 2. ʽokreślona część przestrzeni 

a. powierzchni, punkt, miejscowość, wieś, gospodarstwo rolneʼ, 3. ʽmiejsce pracy a. służby, 

zajmowane przez kogoś stanowisko, posada, pozycja, ranga, rolaʼ, 4. DP ʽotchłańʼ, 5. gw. 

ʽłożysko płoduʼ, 6. gw. ʽdroga do przebyciaʼ (Tolimą turėjo vietą iž dangaus eiti ant svieto 

ʽDługą miał drogę, przychodząć z nieba na ziemię / na światʼ). Odpowiednik łot. vìeta 

ʽmiejsce, przestrzeń, wolne miejsce; miejsce do spania, łoże dla więcej niż jednej osoby; 

posada, miejsce pracyʼ, gultas vieta ʽmiejsce do spaniaʼ, kapa vieta ʽgróbʼ, mājas vieta 

ʽzajazd, gospodaʼ (⇒ vb. denom. pavietât ʽmieć miejsce w gospodzie, kwaterowaćʼ). 

Prawdopodobne jest nawiązanie w psł. *vita < pbsł. *u̯ei̯tā- (BSW 345), znacz. etym. ʽmiejsce 

pobytu, miejsce osiedleniaʼ. Przemawia za tym obecność vb. denominativum psł. *vit-ati, 

*ob-vit-ati ʽprzybywać w jakieś miejsceʼ ⇒ ʽznajdować gdzieś schronienieʼ ⇒ ʽgościnnie 

kogoś spotykać, witaćʼ (zob. Boryś 703, ALEW 1239n.). Por. scs. vitati ʽmieszkać, 

przebywaćʼ (obitati ʽzamieszkiwaćʼ, obitělĭ ʽmieszkanieʼ), ros. vitátь ʽprzebywać, znajdować 

sięʼ (obitátь ʽzamieszkiwaćʼ), ukr. vytáty ʽprzebywać; unosić się w powietrzuʼ, czes. vítat 

ʽpozdrawiać przy spotkaniu, witaćʼ, pol. witać ts., zawitać gdzie ʽprzybyć na pobytʼ. — Drw. 

antvietinykas DP ʽnamiestnikʼ (kalka z pol.), ⇒ drw. wsteczny: antviẽtis DP ʽnamiastek, 

namiestnikʼ; ìšvietė ʽustęp, wychodekʼ (może być kalką z nwn. Abort m. ʽustępʼ, dosł. 

ʽustronne miejsceʼ), nẽpavietė ʽmiejsce odległe od drogi, ludziʼ (⇒ nepaviẽčiuo żm. adv. ʽw 

odludnym miejscuʼ), nevietà ʽniewłaściwe miejsce, umiejscowienie czegoʼ, vietóvė 

ʽmiejscowośćʼ (neol. Dowkonta), vietinykas DP ʽnamiastek, namiestnikʼ, SD «namiestnik» 
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(vietinykas mokytojo «lokat» [ʽzastępca nauczycielaʼ, SPXVI], dziś viẽtininkas 1. hist. 

ʽnamiestnikʼ, 2. gram. ʽmiejscownikʼ. — Cps. darbóvietė ʽmiejsce pracyʼ (por. dárbas), 

dvárvietė ʽmiejsce, gdzie znajdował się dwórʼ (por. dvãras), kélvietė ʽmiejsce po dawnej 

drodze; miejsce, gdzie można przejechać przez rzekę lub rówʼ, war. kélvieta (por. kẽlias), ⇒ 

kelvietỹs ʽrzadko używana, zarosła trawą drogaʼ; mergavietė SD «fraucymer mieysce» (syn. 

moterų gyvenimas, butas, mergų būklas), por. mergà [neol. Szyrwida, poza SD nie 

spotykany]; palaidavietė SD «nierządny dom, zamtuz» (por. palaidà), palodavietė SD ts. 

(por. palósti), reikiavietė ʽustęp, wychodekʼ, SD «prywet, wychod» (por. reikė́ti), teliãvietė 

ʽłożysko cielęceʼ (por. tẽlias), turgãvietė ʽplac targowy, rynekʼ, SD
1 «rynek» (por. turg̃us), 

ugniavietė SD
1 «ognisko», vietadavys SD «miesca rozdaiący na vcztach, widokach», neol. 

(por. vietà), vienavietė SD, złożenie z I członem víenas ʽjedenʼ; neol. Szyrwida, użyty w 

trzech połączeniach: 1. vienovietė gyvenimo «bursa» (syn. bindras gyvenimas), 2. vienavietė 

gyvenunčių minykų «klasztor» (syn. klėštarius), 3. vienavietė ponnų Dievui atsidavusių 

«klasztor panieński»; vietóvaizdis neol. ʽkrajobrazʼ, vietóvardis neol. ʽnazwa miejscowa, 

toponimʼ (por. vard̃as). Vb. denom. vietóti (zob.). — N.m. Vieteĩkiai, Viẽtiškės, cps. 

Dvárviečiai 13x, Gérviečiai (*Gerv-viečiai, por. gérvė), Ìlgviečiai, Lénkviečiai 2x (por. 

lénkas), Šãkvietis, Šìlvietė, Totõrviečiai (por. Totõrkiemis), Úosvietis. 

 viẽtoj praep. z gen. ʽzamiastʼ, np. Dúok jám bùlvių viẽtoj kõšės ʽDaj mu kartofli 

zamiast kaszyʼ. Viẽtoj jõ àš padirbė́siu ʽZamiast niego ja popracujęʼ. Przyimek wywodzi się 

z formy loc.sg. viẽtoje od vietà ʽmiejsceʼ. — vieton ʽzamiast, w miejsce czegoʼ, skostniała 

forma illatiwu sg. o funkcji praep. z gen., np. pilvui vieton Dievo tarnaut DP 537 ʽbrzuchowi 

miasto Boga służyćʼ. Zob. GJL III, § 791. 

 vietóti, vietóju, vietójau stlit., gw., zwykle z prvb.: pavietóti ʽumieścić, pomieścić, 

zmieścić gdzie, w czym; pochować, złożyć w grobie; zgubić, stracić; zabić, unicestwićʼ, 

išvietóti ʽschować, ukryć; wygnać, wypędzić skądʼ, nuvietóti ʽpołożyć, wsadzić, schować, 

umieścić coś nie wiadomo gdzie, zapodziać; zbić, zabić, zarżnąć (kurę)ʼ, suvietóti ʽzłożyć w 

jednym miejscu, zmieścić; zabić i pogrzebaćʼ. Vb. simplex zostało wyabstrahowane z vb. 

cps. pa-viet-óti, które było kalką słowotwórczą formacji błr. pa-mjasc-ícь ʽpomieścićʼ lub z-

mjasc-ícь ʽzmieścić, pomieścićʼ (vb. denom. od mésca n. ʽmiejsceʼ, por. lit. vietà). Zob. też 

ALEW 1239n.  

 vieversỹs 3 p.a., acc.sg. víeversį ʽskowronek, Alauda arvensisʼ (SD
1 «dziurlatka; 

skowronek», SD «skowronek») — forma literacka, która wydaje się młodsza od gwarowego 

war. vivirsỹs, pochodzącego prawdopodobnie ze zmiany *virvirsys. Takie przypuszczenie 

nasuwa forma czasowników nazywających głos/śpiew skowronka. Chodzi o virvénti (Prie 

miško virveno vieversys) albo virvė́ti (Vìrva vieversys už kluono, viršum laukymės), które 

mają za osnowę vir-v-, wywodzące się od powtórzonego wykrz. vir-̃vir ̃ m.in. o śpiewie 

skowronka, por. Vir vir vir vir, vieversėli, tu su manim giedok kartu. Paralele na derywację 

od wykrzyknika: zirzénti a. zirzė́ti od zir-z- ⇐ zir-̃zir;̃ zinzė́ti od zin-z- ⇐ ziñ-ziñ. Z 

porównania rzecz. vivirsỹs ʽskowronekʼ z wykrz. vir-vir wypływa przypuszczenie, że vivirsỹs 

weszło na miejsce *virvirsys, formacji z suf. -si̯a- od osnowy virvir-, a następnie zmieniło się 

przez dysymilatywny zanik pierwszego z dwu r (por. papartis, kabrùs, pikrùs). Praforma 

*virvirsys jest porównywalna ze staropruskim odpowiednikiem werwirsis EV ʽskowronek, 

Lirche [Lerche]ʼ721, bazującym na wykrz. *ver-vir. — Pozostałe warianty rzecz. ʽskowronekʼ 

pokazują z jednej strony wokalizm i zmieniony na e (veversỹs), ė (vėversỹs) oraz ie 

(vieversỹs, vievirsỹs, vieviršỹs), z drugiej strony zmiany w zakończeniu, por. vieverslỹs, 

vieverstỹs; z segmentem -ur-: vievursỹs, jevursỹs, vievurstỹs (co wskazuje na zmieszanie z 

 
721 Emendacja na *weiwirsis (tak PKEŽ 4, 232) nie wydaje się konieczna. 
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syn. vyturỹs). 

 vievesà 3 p.a., acc.sg. víevesą, war. víevesa 1 p.a. ʽwesz ptasia a. zwierzęca, 

Docophorus adustusʼ. War. sufiksalne: vievasà, vievisà, też vieveža CGL ʽLaußʼ. Z 

nieorganicznym r: vieversà (por. mėtà > mėtrà). Niejasne jest viv- zam. viev- w vìvasa 1 p.a. 

u Miežinisa (zob. Būga, RR I, 336). Sporne. Dotąd zakładano formację reduplikowaną *vie-

ves- od pwk. pie. *u̯es- ʽżywić się, paść sięʼ, por. Būga, RR I, 336, 595 i RR II, 325, BSW 

336, GJL II, § 2, ALEW 1241. Trudność polega na tym, że tzw. twory reduplikowane w 

zasadzie nie pokazują dyftongu w sylabie reduplikacyjnej722. W tej sytuacji nasuwa się 

alternatywa w postaci hipotezy o złożeniu *u̯ei̯-u̯esā lub *u̯ai̯-u̯esā (lit. ie może kontynuować 

zarówno pb. *ei̯, jak i pb. *ai̯). Człon I odpowiadałby allomorfom pb. *u̯ai̯-/*u̯ei̯-, 

pochodzącym z pdg. pie. *h2u̯ói̯-s, gen.sg. *h2u̯éi̯-s ʽptakʼ (zob. Schindler, Sprache 15, 1969, 

157n.), por. wed. véḥ m. ʽptakʼ, sg. gen. véḥ, acc. vím, pl. nom. váyaḥ, instr. víbhiḥ (EWAIA 

II, 507n.). Człon II *u̯es- byłby kontynuacją pie. *u̯es- ʽżywić sięʼ (zob. LIV
2 693). Znacz. 

etym. ʽistota pasąca się (pasożytująca) na ptakuʼ. Apofoniczny refleks pwk. pie. *u̯es- 

ukazuje się prawdopodobnie w vìkšras (zob.). Możliwe, że refleks st. zanikowego *us- (typ 

saṃpras.) pojawia się w wyrazie usnìs (zob.).  

 víeža 1 p.a., viežà 2 p.a. gw. 1. ʽwieża, baszta; wysoka budowlaʼ, 2. ʽwięzienieʼ, 3. stlit. 

ʽoboraʼ (syn. nùmas) — zapoż. ze stbłr. věža, veža ʽwieża, dzwonnica; więzienie; obora, 

chlew, por. błr. véža, -y, pol. wieża. Zob. też SLA 237, ZS 63, LEW 1247. War. viežia (SP). 

War. m. víežas 1 p.a. (też vė́žas) – upodobnił się pod względem rodzaju do syn. bókštas. Lit. 

ʽdyftong graficznyʼ <ie> na miejscu słow. e/ě też w kiẽlikas, miẽstas i patiekà. — War. z 

pierwiastkowym ė: vėžà 3 p.a., vė́ža 1 p.a. ʽwieżaʼ; vėžė ̃ 4 p.a.: vėžė ̃ tvirčiáusia vard̃as 

Viešpatiẽs... DP 822 ʽwieża namocniejsza imię Pańskie...ʼ; vėžià 4 p.a. (war. vežià 4 p.a.), 

vėžia kareivių SD «wieża woienna ruchoma», drw. vėželė SD «wieżyczka». Lit. ė obok ie też 

w zapoż. strėkà, strėlà i zladėj̃us. Rzadki war. z e: vežà 4 p.a. (ZTŽ). 

 viẽžlyvas, -a 1 p.a. stlit., gw. ʽuczciwy, poczciwy; pobożny; uprzejmyʼ. SD: 

«obyczajny; uczciwy, poszanowania godny» (syn. garbus), viẽžlyvas daiktas «poczciwa 

rzecz», žmona viežlyva «białogłowa uczciwa», mokslai viežlyvi «wyzwolone nauki, liberales 

artes...» — zapoż. ze strus. věžlivyj ʽobyczajny, grzeczny; doświadczony, świadomyʼ (drw. 

od *věža ʽwiedza, doświadczemieʼ < *vědi̯a, por. ros. véža m. ʽznawcaʼ, nevéža m. ʽczłowiek 

nieokrzesany, niegrzeczny, gburʼ, ros. véžlivyj ʽgrzeczny, uprzejmyʼ, por. REW I, 178). Zob. 

też SLA 236n., LEW 1247 (brak w ALEW). W starobiałoruskim věžlivъ pojawia się ze znacz. 

«dalikatny, vetlivy» (HSBM 3, 65). War. ze zmianą v > b: viẽžlybas od XVI w. (o wtórnym -

b- zob. s.v. ankstývas). — Drw. viežlyvystė SD «obyczayność; poczciwość; uczciwość», 

viežlyvumas DP ʽuczciwość; rozmaite cnoty; poczciwośćʼ. 

 viẽžtis, viẽžiasi, viẽžėsi wsch.-lit. ʽznosić się, cierpliwie siebie tolerowaćʼ (war. víežtis), 

np. Dvi seseri viežiasi ir šnekas, o kitos neužsiviežia, dėbsi viena an kitos ʽDwie siostry 

znoszą się i z sobą rozmawiają, a inne nie cierpią się, jedna patrzy na drugą spode łbaʼ; 

apsiviẽžti: Aš neapsiviežiu meluoti ʽNie pozwalam sobie na kłamstwoʼ; nesiviežiu ʽnie 

śmiem, nie mam odwagiʼ, užsiviẽžti ʽośmielić sięʼ, neužsiviẽžti ʽnie znosić się wzajemnie, nie 

cierpieć się; nie mieć odwagi, nie śmieć, krępować sięʼ, neužsiviežù adv.: Ta mėsa sutroškus, 

neužsiviežù nė prie burnos pridėt ʽTo mięso cuchnie, wstręt nawet [je] do ust przybliżyćʼ. SD 

 
722 Pozorne kontrprzykłady, wymienione w GJL II, § 2, objaśniają się bez pomocy hipotezy o zdwojeniu 

morfemu leksykalnego, w szczególności: 1° n.rz. Siesartìs jest złożeniem członu Sie- jak w n.rz. Siẽ-srautas, 

Siẽ-struvas, n.jez. Síe-sikas oraz członu sart- jak w adi. sart̃as i n.rz. Sartà, Sart̃ė, 2° sb. žíežirba ʽiskraʼ jest 

przekształceniem cps. *žiež-žilba (zob.), 3° vieversỹs ʽskowronekʼ ma – podobnie jak jego syn. vyturỹs – 

genezę onomatopeiczną.  
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ne užviežiu širdies unt ko «stronię od kogo» (syn. łynkiuosi). Bez etymologii. Pominięte w 

LEW. — SO vaiž-: vaĩžai m.pl. ʽniesnaski, swaryʼ. — SZ *viž- nie jest zaświadczony. (Z 

formalnego punktu widzenia można by spróbować połączenia *viž- z vež- ʽwieźćʼ, choć 

pociąga to za sobą trudności semantyczne). — Leskien 1884, 289 odnotował zestawienie 

užsiviẽžti z łot. vīžuôt ʽchciećʼ, ale oznaczył je jako wątpliwe. Przypomina o tym ME IV, 651, 

wymieniając vīžuôt jako wariant do vĩžât ʽlubić, chcieć, mieć ochotę, być chętnymʼ. Por. 

jeszcze nevīžât, nevīžuôt ʽnie lubić, nie dbać, nie zadawać sobie truduʼ, nevīžîgs ʽbierny, 

gnuśny, opieszały, leniwyʼ. 

 vigadà 2 p.a., gen.sg. vigãdos gw. 1. ʽkorzyść, zyskʼ, 2. ʽwygodaʼ, 3. ʽdobre warunki 

życia, dobrobytʼ — zapoż. ze stbłr. vygoda, por. błr. výhada, -y (⇐ pol. wygoda). — Drw. 

vigãdnas 4 p.a., vìgadnas 1 p.a. ʽkorzystny, odpowiedni, przydatny; wygodny (o 

mieszkaniu)ʼ ⇐ błr. výhadny (pol. wygodny). — Z neosuf. -lyv-: vigadlỹvas 4 p.a. ʽdobry, 

odpowiedni, wygodnyʼ (por. barlỹvas, supratlỹvas, ŽD 388n.). 

 vìganas 1 p.a. wsch.-lit. ʽwygon, ogrodzona droga, którą prowadzi się bydło na 

pastwiskoʼ — zapoż. ze stbłr. vygonъ, por. błr. výhan, -u, pol. wygon, -u. — War. sufiksalne: 

1° na -ainė: vìgainė 1 p.a. ʽwspólne pastwisko gromadzkie, zwykle z dala od wsiʼ, też pl.t. 

vìgainės (Į vìgaines viso kaimo gyvulius sugena ʽNa wygon spędzają bydło całej wsiʼ), 2° na 

-ainia: vìgainia 1 p.a. ʽwygonʼ. Niewykluczona jest fonetyczna geneza zakończenia -ain-, 

mianowicie drogą przekształcenia błr. -anь jak w war. výhanь ʽwygonʼ (por. PZB 1, 346n.; w 

kwestii wtórnego ai zob. áitvaras)723.— War. vỹ.anas 1 p.a. ʽpastwiskoʼ ⇐ błr. výhan 

(Išvãrai kiaulàs un vỹano LZŽ ʽWypędź świnie na pastwisko!ʼ) pokazuje rozziew wywołany 

zanikiem błr. spirantu γ. Por. baótas s.v. bagótas. — War. vijėñas ZTŽ ʽwygon, pastwiskoʼ 

pochodzi z *vijãnas, gdzie j wypełnia hiat w *vi.ãnas (por. wyżej vỹanas) < *viγanas ⇐ błr. 

výhan; do tego war. synkopowany: vìjnas, war. vuĩnas ZTŽ. 

 výgė 1 p.a., výgia 1 p.a. przest., gw. ʽkolebka, kołyska stojąca na ziemiʼ (w odróżnieniu 

od lopšys) — zapoż. z nwn. Wiege f. (GL 147). Por. akut w zapoż. čýžė, šývė. War. vygė ̃4 

p.a., vỹgė 2 p.a.; też m. výgis ʽkołyskaʼ, przen. ʽniemowlęʼ (Kožną metą výgis ʽCo roku 

[nowe] dzieckoʼ). — Drw. vygìnas ʽmała kolebkaʼ. Vb. denom. vygiúoti ʽkołysać do snu 

niemowlęʼ, war. vygúoti, vygióti, vyginti b.z.a. 

 vigìlija 1 p.a. stlit. ʽWigilia, dzień poprzedzający wielkie świętoʼ (O kiti laukia vigilijos 

ir nakties pirm Kalėdų DP 303 ʽA drudzy czekaią na Wigilią y na noc przed Godyʼ. Ant to 

metas ir diena buvo vigilija Velykų DP 17640 ʽNad to czas y dzień był wigilia Wielkanocnaʼ) 

— zapoż. z pol. XVI w. wigilija (pol. wigilia). Zob. też SLA 237, LEW 1251, POLŽ 762 (brak 

w ALEW). Por. też vìlija. 

 vigrùs, -ì 4 p.a. gw. ʽruchliwy, żywy, zwinny, sprytny, zręcznyʼ, z obocznym tematem: 

vìgras (O, tas vaikas labai vìgras) — dewerbalny przymiotnik na -r- od vig-, co jest st. 

zanikowym do vieg- < pb. *u̯ei̯g-. War. sufiksalny: vìglas, np. Jaunas kiekvienas vìglas (zob. 

Būga, RR I, 292; II, 94). Por. łot. vìegls ʽlekki, prędki, pojętnyʼ (viegla galva), ʽsłaby – o 

koniu; lekkomyślny – o człowiekuʼ, < *u̯ei̯g-la- (ME IV, 654, Būga, RR I, 292). Wywód 

wprost z pie. *h3u̯ig-ru- (Kroonen 586) jest mniej prawdopodobny. Natomiast GJL I, § 454 

jest zdania, że vigrùs jest po prostu udźwięcznionym wariantem do vikrùs (zob.), podobnym 

do glusnùs < klusnùs. — SO pbsł. *u̯ai̯g-a-: słń. vėg ʽo nierównej powierzchni; wygięty; 

chwiejnyʼ, ⇒ vėgati ʽchwiać się, krzywić sięʼ (por. BSW 338, Snoj 810). ME IV, 435 dodaje 

 
723 Suf. -ain- rzadko ukazuje się w określeniach miejsc (por. GJL II, § 347), można co najwyżej wymienić 

pakelaĩnė ʽszopaʼ, rataĩnė ʽwozowniaʼ, dalej lakmania b.z.a. ʽbłoto, błotnista drogaʼ (ŽD 287), czemu w LKŽ 

odpowiadają trzy warianty: lakméinia, lakméinė i lakmenà. Por. też oboczne nazwy rzeczne Kamaĩnė i 

Kamainià oraz n.jez. Kamanỹs (Vanagas 144). 
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tu łot. vaîgs ʽpoliczekʼ (znacz. etym. ʽcoś zaokrąglonegoʼ?). Do pie. *u̯ei̯g- ʽruszać, oddalać 

sięʼ (LIV
2 667; bez wzmianki o nominach bałtyckim i słoweńskim), por. gr. εἴκω ʽcofnąć się, 

ustąpić, ulecʼ (zam. *εἴγω), toch. B wika ʽzniknąłʼ, SZ wed. vijáte ʽporusza się, leciʼ. BSW 

338 i LEW 1248 dorzucają do tego stisl. veikja ʽzginać sięʼ (veikr ʽmiękki, słabyʼ) i stwn. 

wīhhōn ʽpodskakiwaćʼ. — N.jez. Vỹgris, Výgriai (pol. Wigry), n. łąki Vỹgrė. — Stopniem o 

do vig-/vieg- było vaig-, ale jego ślady pozostały tylko w onomastyce, por. n.rz. Váiguva a. 

Vaiguvà, Vaigetà, Váig-upis (por. łot. n.m. Vàigupis, Vaîgupji), n.m. Váiguva, n. łąki 

Váiginės. Ze stpr. onomastyki por. n.os. Woigecz (drw. od *Woige) i n.m. Waigaw (AON 

191). 

 vijóti, vijóju, vijójau ʽwić, nawijać (nici)ʼ, refl. vijótis ʽwić się, owijać się wokół czego, 

np. o powojuʼ — iteratyw na -o- od neoosn. vij- jak w vijù, vijaũ do inf. výti II ʽwić, zwijać, 

skręcaćʼ (por. pijóti, sijóti). Postverbalia zestawiono s.v. apvijà. — Neoosn. vijo-: vijõklis, 

vijóklis bot. ʽpowój, Convolvulus arvensisʼ (war. vijõklas, vijõklė, vijóklė; odpowiednik łot. 

vijāklis ʽplecionka, pęk roślin; niespokojne dzieckoʼ). War. z ʽwstawnymʼ š: vijõkšlis 

ʽwszelka roślina pnąca się, wijąca sięʼ (por. kartókšlis ob. kartóklis; kandìkšlis ob. kandìklis). 

 vijū̃nas 2 p.a. 1. ʽśliz, Nemachilus barbatulus; piskorz, Misgurnus fossilisʼ (Kuri be 

jokio kaulo žuvis, vadinas vijū̃nas ʽKiedy [jakaś] ryba nie ma żadnej ości, nazywa się [ją] 

«vijūnas»ʼ), 2. kaip vijū̃nas – mówi się o zwinnym chłopcu (ZS 63). SD 1. «ninog, murena 

fluuiatilis», 2. «piskorz, ophidion, mustella fluuiatilis» — zapoż. ze stbłr. vьjunъ (war. 

vъjunъ, ujunъ) ʽślizʼ, por. ros. vьjún, -á, błr. ŭjun, -á, pol. gw. wijun. Zob. też SLA 237, ZS 

63, LEW 1248 (brak w ALEW). Wyraz lit. jest synchronicznie kojarzony z osnową werbalną 

vij-V jak w vijótis ʽwić sięʼ, por. Vijū̃nai vijasi labai, kab sugauni. — Nazw. Vijū̃nas (por. 

Vingilis). N.rz. Vijū̃nė, Vijūnýtė, Vijùnka. 

 vijurk̃as 2 p.a. ʽwijadło, drewniany przyrząd służący do zwijania z motowidła przędzy 

lub nici w kłębki; okrągłe drewienko mające na obu końcach zacięcia i dziurki, przez które 

przewleka się nitkę przy zwijaniu w kłębkiʼ — zapoż. z ros. gw. vьjurók, -rká, pol. gw. 

wijurek, -rka (por. LEW 1248, SGP VI, 124, Anikin 9, 229). ALEW 1266 uznaje lit. wyraz za 

rodzimy. War. vijurk̃las pokazuje zastępstwo zakończenia -kas przez -klas w nawiązaniu do 

lit. nomina instrumenti z takim właśnie sufiksem. — W jęz. łotewskim odpowiedni wyraz 

przybrał postać vijurklis ʽLaufstock beim Garnwindenʼ. Inaczej ME IV, 583, który zakłada 

przejęcie *vijurks ⇐ vijurk̃as, co następnie miało zostać przekształcone na wzór synonimu 

vijuoklis. — Synchronicznie vijurk̃as jest kojarzone z osnową werbalną vij- jak w výti, vijaũ 

ʽzwijać (nici) w kłębekʼ, por. Su vijurkù siūlus, gijas veja ʽPrzy pomocy v. zwija się niciʼ. 

Par vijurk̃ą vydavo siūlus, ka į garankštis nepultų ʽPrzy pomocy v. zwijali nici, żeby się nie 

skręcały, ani zapętlałyʼ. Zob. też vijùškos. 

 vijùškos, -ų 2 p.a. f.pl. gw. ʽwijadło do niciʼ — zapoż. z ros. gw. vьjúška, -i. LKŽ XIX, 

331 niepotrzebnie oznaczył ten wyraz jako formację hybrydalną, z sufiksem słowiańskim 

dołączonym do pwk. vij-, por. výti, vijaũ II ʽzwijać (nici) w kłębekʼ. Zob. też vijurk̃as. 

 vìkadas 1 p.a. stlit., gw. ʽustęp, wychodekʼ (SLA 237: ʽStuhl; heimliches Gemachʼ) — 

zapoż. z pol. XVI w. wychód, do wychodu m.in. ʽwychodekʼ. War.: vykadas b.z.a., też f. 

vìkada 1 p.a., vikadà 2 p.a. (Susiedo vìkada kaip špokinyčia ʽWychodek sąsiada [wygląda] 

jak budka dla ptakówʼ), BRB acc.sg. <wikkadą>. Brak w POLŽ. Būga, RR I, 348 i SLA, 237 

wywodzili vìkadas z błr. výxodъ (za nimi też LEW 1248), tymczasem TSBM notuje błr. výxad, 

-u tylko w znacz. ʽwyjścieʼ. Por. zokãdas. 

 vikãras 2 p.a., vìkaras 1 p.a. 1. ʽwikary, ksiądz katolicki będący pomocnikiem biskupa 

a. proboszczaʼ (Klebonas daugiaus neleido vikaro kalėdot, bet pats važiavo ʽProboszcz nie 

pozwolił wikaremu więcej kolędować, lecz sam jeździłʼ), 2. ʽksiądz prawosławny, pomocnik 
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archijerejaʼ — zapoż. ze stbłr. XVI-XVII w. vikarij, vikaryj, błr. vikáryj, -a ⇐ pol. wikary, 

‑ego (⇐ łac. vicārius, -ūs ʽzastępcaʼ, por. vicem ʽzamiastʼ). Z innymi tematami: vikãris; stlit. 

vikarius, vikorius DP ʽwikaryʼ. Inne war.: vikarijus b.z.a.; vikarijušas b.z.a. ⇐ pol. przest. 

wikariusz, -a ʽnamiestnik, zastępca, pomocnik na urzędzie duchownymʼ. — Vb. denom. 

vikaráuti, vikariauti ʽbyć gdzieś wikarymʼ. Zob. też ĖSBM 2, 134 i POLŽ 762. Niedokładnie 

SLA 237 i LEW 1248.  

 výkas 1 p.a. gw. ʽmała zatoka morskaʼ — zapoż. z ndn. Wiek (LKŽ). Por. akut w zapoż. 

ýpas, špýkis. 

 výkdyti, výkdau, výkdžiau 1. ʽwykonywać, dokonywać, przeprowadzać co, spełniać, 

sprawować (kontrolę)ʼ, 2. (į-) ʽwcielać w życie, urzeczywistniać, realizowaćʼ, 3. 

ʽprzestrzegać (zaleceń), wykonywać (rozkazy)ʼ — causativum na -dy- do vỹkti ʽdochodzić do 

skutku, dokonywać sięʼ, z metatonicznym akutem (por. pýkdyti ob. pỹkdyti ⇐ pỹkti). War. 

vỹkdyti, vykdýti; z obocznym sufiksem: výkdinti, vỹkdinti. — Drw. vỹkdomasis komitètas 

ʽkomitet wykonawczyʼ, vỹkdomoji valdžià ʽwładza wykonawczaʼ. — Neoosn. vykdy-: 

výkdymas a. vỹkdymas ʽwykonanie, spełnienie, realizacjaʼ, įvýkdymas ts., výkdytojas 

ʽwykonawca, egzekutorʼ (por. tárdyti ⇒ tárdytojas). — Neoapofonia vyk- (SP) ⇒ vik- (SZ) 

wydaje war. vikdýti (por. rýdyti ⇒ ridýti oraz žū́dyti ⇒ žudýti). 

 vìkeris 1 p.a., vìkeras 1 p.a. gw. ʽsilny, gwałtowny wiatr, wichuraʼ (Vìkeris išardė visą 

kupetą šieno ʽWicher rozrzucił całą kopę sianaʼ. Kad pakilo vìkeras ʽJak zerwał się 

wiatr/wicherʼ) — zapoż. ze stbłr. vixerъ (ob. vixorъ i vixrъ) albo z pol. wicher, wichru. Por. 

błr. vixór ob. víxar, -xru. — Na słowiańskim oblikwie vixr- opiera się war. vìkras 2 p.a. (Kap 

užejo vìkras, tai nemožnėjo nei iš trobos išeit ʽJak nadeszła wichura, to nie można było nawet 

wyjść z chałupyʼ). Z obocznym tematem: vìkrius, vikriùs. — War. vìkšras 4 p.a. ʽtrąba 

powietrznaʼ (Vìkšras nunešė pusę kluono ʽ«Vikšras» porwał pół stodołyʼ) zawiera neosuf. -

šr-, podobnie jak np. vikšrùs ⇐ vikrùs (por. neosuf. -šn- w dabšnùs ⇐ dabnùs ⇐ dabùs). 

 vìkiai, -ių 2 p.a. m.pl. bot. ʽwyka, roślina pastewna Vicia sativaʼ. War. vikiaĩ 4 p.a., f. 

vìkės 2 p.a. Krótkie i przemawia za zapożyczeniem z nwn. Wicke f. (a nie ze słowiańskiego, 

jak sugeruje LKŽ). Z jęz. niemieckiego pochodzą również łot. vika a. viks oraz stpr. wickis EV 

ʽWickenʼ, por. śrwn., śrdn. wicke. Zob. LEW 1249, Trautmann 1910, 461, PKEŽ 4, 237. — 

Drw. vikíena ʽrola pod zasiew wykiʼ, vikojaĩ 4 p.a. m.pl. ʽłodygi wykiʼ (Vikojùs sausus žiemą 

arkliam duoda ʽSuche łodygi wyki dają zimą koniomʼ, por. miežojaĩ, mūsojaĩ, GJL II, § 95). 

Cps. vìkavižiai m.pl. ʽmieszanina wyki i owsaʼ (por. avižà). 

 výkis, -io 1 p.a. gw. ʽrobak pasożytujący w ciele kręgowców, w jelitach człowieka, 

tasiemiecʼ — zapoż. ze śrdn. wīk ʽder böse Wurmʼ (por. ME IV, 639, s.v. vīkt II, LEW 1249). 

 vikrùs, -ì 4 p.a. ʽzręczny, wykonujący zręczne ruchy, prędki, rzutki, sprytny, obrotnyʼ 

— dewerbalny przymiotnik z suf. -ra- i SZ vik- ⇐ veik-, por. veĩkti ʽdziałać, ruszać sięʼ. War. 

vìkras; z neosuf. -šr-: vikšrùs (por. vìkšras ⇐ vìkras wichuraʼ). Synonimem vìkras jest vìktas 

(Vincas Krėvė-Mickevičius). Według GJL I, § 454 vikrùs ma war. vigrùs (zob.). — Drw. 

vìkražygis cps. ʽrobak dzier, Harpalusʼ (dosł. ʽszybkobiegaczʼ, por. žỹgis). Vb. denom. 

vikrúotis ʽszybko coś robić, spieszyć sięʼ (⇒ vikruõlis ʽsprytny człowiek, spryciarzʼ). 

 viksė́ti, vìksi (war. vìksia), viksė́jo ʽ(ogonem) merdać, kręcić, machać, poruszaćʼ — 

czasownik na -ė-, utworzony od interi. vìks, vìkst o machnięciu ogonem, o nagłym rzuceniu 

jakiegoś przedmiotu, o przewróceniu się. Prawdopodobnie wtórny dublet do viskė́ti (zob.). 

ALEW 1262 widzi tu raczej drw. na -sė- od SZ vik- ⇐ veik-, por. veĩkti ʽruszać sięʼ. Por. też 

vizgė́ti. 

 viksvà 2, 4 p.a. bot. ʽostra trawa bagienna, turzyca, osoka, Carexʼ. War. z wstawnym t: 
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vikstvà; ze zmianą ks > kš: vikšvà, vìkšvė. Odpowiednik łot. vikse ʽtrawa bagiennaʼ, o ile ten 

wywodzi się z *viksve (zob. ME IV, 584). NB. Nie wiadomo, co począć ze stpr. wissene EV 

ʽPorsʼ [bot. ʽPorsch, bagno zwyczajneʼ]; dla hipotezy rzeczownika pb. *visā ʽbłoto, bagnoʼ w 

PKEŽ 4, 255 nie widać oparcia w materiale724. Nie ma ogólnie przyjętej etymologii. Būga, RR 

II, 659n. na podstawie bliskoznacznych wyrazów vizgà ʽgatunek miękkiej trawyʼ i vìzgė 

ʽtrawa podobna do owsa; mietlica, Agrostisʼ oraz rzekomego odpowiednika ros. višь ʽtrawa 

błotnaʼ zrekonstruował praformę *vis-kà i uznał, że to od niej wyderywowano viksvà 

(metateza -sk- przed sufiksem spółgłoskowym), prócz tego vìkšris ʽturzyca, Carexʼ < *visk-

ris (metateza i zmiana ks w kš). Jeszcze inaczej LEW 1249, który postuluje *vis-kvā (z 

wątpliwym sufiksem), i utrzymuje, że to prowadziło do viksvà przez metatezę sk > ks. Obie 

te koncepcje rozbijają się o to, że pierwiastek o postaci *vis- nie został zagwarantowany 

formami niezależnymi od wyżej cytowanych. — Wydaje się czymś zupełnie naturalnym 

interpretować wyrazy vizgà ʽgatunek miękkiej trawyʼ i vìzgė ʽtrawa podobna do owsa; 

mietlica, Agrostisʼ jako rzeczowniki postwerbalme od czas. vizgė́ti m.in. ʽdrżeć, trząść się 

(na wietrze)ʼ ⇐ interi. vìzgi, vizgì (zob.). Odpowiednio do tego wolno viks-và powiązać z 

czas. visk-ė́ti m.in. ʽdrgać, drżeć, dygotaćʼ, którego osnową jest onomatopeja vìks, vìkst o 

szybkim lub nagłym ruchu. — Zapoż. litewskie w błr. gw. víksva ʽostra, twarda trawa 

rosnąca wczesną wiosną na moczarach, turzycaʼ, stąd ros. gw. víksva i pol. gw. wikswa ts. 

(Rozwadowski 1961, 109, Urbutis, Balt V:1, 1969, 52 = Urbutis 2009, 360, Laučjute 28). 

War. iksvá (PZB 2, 341). — Drw. viksvýnas ʽmiejsce obfitujące w turzycęʼ, vìksviniai m.pl. 

ʽsitowie, Scirpusʼ. — N.rz. Vìksvė, n.jez. Viksvójis, n. bagna Viksvỹnė. — Z wtórną grupą kš: 

vikšnà ʽtrawa podobna do mietlicy, Agrostisʼ, vìkšras ʽszczwół plamisty, Conium 

maculatumʼ (z *viksras), vìkšris ʽsit, Juncus; turzyca, osoka; jakakolwiek inna trawaʼ. N.rz. 

Vìkšras a. Vikšrùs, Vikšrỹnė 2x, cps. Vìkšrupis, Vikšrùpis (⇒ n.m. Pavikšrupỹs). 

 vìkšras 4, 2 p.a. ʽgąsienica, larwa motyla a. pszczołyʼ. Zdrob. vikšriùkas ʽgąsieniczkaʼ, 

šilkų̃ vikšrẽlis ʽgąsienica jedwabnikaʼ. Prawdopodobnie z *visras przez epentezę k (*viksras), 

następnie zmianę ks > kš (por. pūslė ̃ > *pūkslė > pūkšlė)̃. Analiza: *u̯is-ra-. Leksem *u̯is- 

przedstawia bałtycki st. zanikowy typu RiT ⇐ ReT do pie. *u̯es- ʽpaść się, żywić sięʼ (por. 

dvis- ⇐ dves- s.v. dvės̃ti; tris- ⇐ tres- s.v. trės̃ti). Zob. też hasła usnìs, vievesà i vìsas. 

Odnośnie do pierwiastka por. łac. vēscor ʽżywić się czymś, jeść, spożywać; używaćʼ (*u̯ēs-

ske/o-, ē uogólnione z nomen *u̯ēs, *u̯esos), stir. fess f. ʽjedzenieʼ (*u̯es-teh2-), stisl. vist f. 

ʽżywienie, karmienieʼ (*u̯es-ti-), toch. A wäsri ʽpastwiskoʼ (*u̯es-ri-), zob. LIV
2 693, de Vaan 

669. Inaczej LEW 1250: z *vik-sra-, pwk. vik- ⇐ veik- jak w vikrùs (założenie neosufiksu o 

postaci -sr- jest problematyczne). 

 vỹkti, vykstù, vykaũ 1. ʽudawać się dokąd, podążaćʼ, 2. ʽodbywać się, dokonywać sięʼ 

(DP ʽpełnić się, iścić sięʼ), 3. ʽpowodzić się, udawać sięʼ, atvỹkti ʽprzybyć, przybywaćʼ, įvỹkti 

ʽwydarzyć się, zdarzyć się; odbyć sięʼ, DP ʽspełnić się, wypełnić się, sstać sięʼ, pavỹkti ʽudać 

sięʼ (Vìskas geraĩ pavỹko ʽWszystko się udałoʼ), parvỹkti ʽprzybyć, przyjechać z powrotem, 

powrócićʼ, užvỹkti ʽzajść, zajechać po drodze; udać się (o urodzaju)ʼ. Leksem vyk- jest 

neopierwiastkiem, który wyabstrahowano z formy prs. vykstù. Ta ostatnia wywodzi się przez 

denazalizację z *vįkstu < *vink-stu i przedstawia odnowienie prs. infigowanego *vinku 

(*vikau, *vikti). Podobnie wygląda łotewski pdg. vĩkstu, vĩku, vĩkt ʽdobrze się rozwijaćʼ. Lit.-

łot. formacja *vinku znajduje paralelę w łac. vincō, -ere ʽzwyciężam, pokonujęʼ, pie. *u̯i-n-k-

 
724 W literaturze przewija się zbliżenie stpr. wissene z jednej strony z pewnymi wyrazami słowiańskimi, por. słń. 

vȋš, višȋ ʽtrzcina, turzycaʼ, ros. visь ʽSpongilla fluviatilisʼ i ʽSpongilla lacustrisʼ, víša ʽrzęsa na powierzchni 

wodyʼ, pol. gw. wisz ʽtrawa bagiennaʼ, z drugiej strony z germańskimi, por. norw. veisa ʽroślina o soczystej 

łodydzeʼ obok vīse ʽkłos, łodyga z liśćmiʼ, stwn. wisa, nwn. Wiese f. ʽłąkaʼ (por. LEW 1249; ale EWD 1567 

uznaje pochodzenie refleksów germańskich za niejasne). Zob. też BSW 363, REW I, 208, ALEW 1241. 
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e/o- (por. LIV
2 670). Inne neopierwiastki z wtórnym y to krỹpti, slỹpti i žyg- (žỹgis). Alternant 

*u̯ik- przedstawia st. zanikowy do *u̯ei̯k- (zob. veĩkti). Por. stisl. vega ʽwalczyć, zabijaćʼ < 

*u̯ik-é-. Zob. LEW 1250, ALEW 1242. — Drw. výkdyti (zob.), vỹkinti caus. ʽdoprowadzać do 

skutku, wypełniać (pracę, zadanie), wykonywaćʼ (⇒ vỹkintojas ʽwykonawcaʼ), pavykė́ti, -iù, -

ė́jau ʽodpędzić, przepędzić, przegonić, przegnać, wygnaćʼ. Nomina: atvỹkėlis ʽprzybyszʼ, 

į́vykis ʽzdarzenie, (nieszczęśliwy) wypadekʼ, nevỹkėlis ʽniedołęga, niedorajdaʼ, nevỹkusiai 

adv. ʽnieudanie, w sposób nieudanyʼ, vỹkis ʽzawody, gonitwa; bieg rzeczy; wiek życia; 

rozwój czego; podróżʼ, vỹkęs ʽktóry się udał, udatny, należyty, dobryʼ, vỹkusiai adv. 

ʽpomyślnie, z powodzeniemʼ. — O metanalizie formy prs. vỹksta ⇒ vyks-ta świadczą takie 

derywaty, jak vỹks-mas ʽdzianie się, proces, przebiegʼ (⇒ pavỹksmu adv. ʽtuż zaʼ), vỹks-nis a. 

vyksn-ỹs ʽwynik działania, procesu, faktʼ (synchronicznie: vỹk-smas, vỹk-snis). Również łot. 

vīksta wydało neopwk. vīks-, por. pdg. vìkšu, vìkšu, vìkšt ʽszykować się, przygotowywać sięʼ. 

 vikudkà 2 p.a., gen.sg. vikùdkos gw. ʽubikacja, ustępʼ — zapoż. z pol. gw. *wychódka, 

neologizm powstały ze skrzyżowania dwóch synonimów: wygódka (od wygoda, por. lit. 

vigadà) i wychodek (od wychodzić, por. lit. vìkadas). 

 vilagaĩ, -ų̃ 3 p.a. m.pl.t. przest., gw. 1. ʽwywinięty brzeg ubrania a. czapki, obszyty dla 

ozdoby innym materiałem, skórą lub futremʼ, 2. ʽwełna na skórze, włosy, kudłyʼ — zapoż. z 

pol. wyłogi, -ów (por. Būga, RR I, 596, LEW 1250, POLŽ 182). — Sg. vìlagas 1. ʽbaranicaʼ, 2. 

ʽzimowa czapka z futra baraniegoʼ. War. vìligas a. vìligai 1 p.a. ʽwyłóg, wyłogiʼ (-i- 

niejasne). 

 vìlas stlit. ʽzdrajcaʼ: kadang Judošius, vilas jo, žinojo vietą aną DP 14925 ʽGdyż Judasz, 

zdrajca jego, wiedział ono mieśceʼ. Heretikai buklūs yra vilai DP 30132 ʽHeretycy chytrzy są 

zdrajcyʼ. W innych zabytkach nie występuje. Nomen agentis z suf. -a- od pwk. vil, 

sztywnego pod względem apofonicznym, por. nuvìlti ʽzdradzićʼ, privìlti ts. (zob. vìltis; por. 

też GJL II, § 36). 

 vilbė́ti, vìlba (war. vilb̃a), vilbė́jo 1. ʽo ptakach: ćwierkać, świergotać, śpiewaćʼ, 2. ʽo 

ludziach: łasić się, mówić przymilnie, starając się komu przypodobaćʼ, 3. ʽdźwięczeć, 

brzmieć – o odgłosieʼ — czasownik na -ė-, będący prawdopodobnie wariantem 

równoznacznego vilvė́ti (zob.). Por. čiulbė́ti/čilbė́ti i ulbė́ti. 

 vìlbinti, vìlbinu, vìlbinau 1. ʽdziałać przyciągająco, wabić, nęcićʼ, SD
1 «wabię» (syn. 

pakalbinėju), SD «wabię» (syn. prijunkiu), 2. ʽprzymilać się, starać się komu przypodobaćʼ, 

SD
1 «łaszę się» (syn. vyburiu), 3. ʽzwlekać, odraczać, np. spłatę długuʼ. Cps. apvìlbinti 

ʽuspokajać mamiąc kogo; uspokajać psa, koniaʼ, išvìlbinti ʽwyłudzićʼ, SD
1 «wyszydzam», 

nuvilbinu SD «odwabiam kogo od czego», privilbinu SD
1 «przyłudzam, przynęcam, 

przywabiam». — War. z asymilacją na odległość 1. b-n > m-n: vìlminti ʽkusić, wabić, 

przyciągać do siebie; usilnymi prośbami domagać się czegoʼ, 2. v-m > m-m: mìlminti 

ʽmamić, zwodzić, np. obietnicą ożenkuʼ (Jis mane neveda, tik mìlmina ir mìlmina ʽNie żeni 

się ze mną, tylko [mnie] mami i mamiʼ), apmìlminti ʽoszukaćʼ, išmìlminti ʽwyłudzić co od 

kogoʼ, primìlminti ʽnamówić, nakłonić do czegoʼ. — Odpowiednik łot. vil̂binât2 ʽwabić, 

nęcić; budzić pożądanieʼ. Brak form na SE †vélb-C i SO †válb-C. Jako naturalne 

comparandum nasuwa się tu onomatopeiczny czas. vilbė́ti (zob.). Stosunek vìlbinti ⇐ vilbė́ti 

oznacza derywację causativum na -in- od stativum-durativum na -ė- (paralele: bùdinti 

ʽbudzićʼ ⇐ budė́ti ʽczuwaćʼ; žìbinti ʽzapalać lampęʼ ⇐ žibė́ti ʽświecić sięʼ). Znacz. etym. 

ʽpowodować ćwierkanie, świergotanieʼ, stąd o człowieku łowiącym ptaki: ʽnaśladować głos 

ptaka celem zwabienia go (do sieci, na lep)ʼ. Por. vilbìkas ʽpiszczałka do wabienia ptaków, 

kuwiek, Lockpfeife für Vögelʼ (wyraz ten oznacza też ʽprzynętę z zabitego ptakaʼ). — Mimo 

różnicy w wygłosowej spółgłosce pierwiastka (vilb-) czas. vìlbinti był przez bałtystów 
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zestawiany z pgr. *u̯elp-, gr. ἔλπομαι ʽspodziewać się, oczekiwaćʼ i ἔλπω ʽnapawać 

nadziejąʼ, zob. ME IV, 585 i LEW 1250. Trzeba jednak zauważyć, że etymologowie języka 

greckiego w kontekście ἔλπομαι nie wspominają o lit.-łot. vilb-, zob. GEW I, 502, Chantraine 

342, Beekes 2010, 415. LIV
2 678 w ślad za artykułem T. Gotō wymienił lit. czasownik jako 

krewniaka z jednej strony gr. ἐλεφαίρομαι hom. ʽłudzić próżną nadziejąʼ, z drugiej strony 

wed. úpa valhāmasi ʽzadać zagadkęʼ; pwk. pie. *u̯elh1b
h- ʽ(durch Rätsel) verwirrenʼ. 

Derksena 2015 widocznie to nie przekonało, skoro nie włączył vìlbinti do swego słownika. 

Jeszcze dalej poszedł ALEW 1242, stwierdziwszy że *u̯elh1b
h- jest neopierwiastkiem, który 

miał zostać wyabstrahowany ze złożenia pie. *u̯elh1-b
heh2- ʽwprowadzać w błądʼ (ze 

znakiem zapytania). 

 vilčės̃tras, -à 2 p.a. gw. ʽo koniu: wilczaty, maścią przypominający wilkaʼ (Kùpiškis) 

— z *vilčėstas przez zmianę zakończenia -(st)as na -(st)ras (por. liubỹstras ob. liubỹstas); 

zapoż. ze stbłr. vilčastyj ʽo koniu: wilczej maściʼ (podъ nimъ konь vilčastyj 1567, HSBM 3, 

267). To z kolei pochodzi z przekształcenia polonizmu *vilčatyj (⇐ wilczaty, zob. niżej 

vìlčiotas) według białoruskich słów na -astyj (np. dvojčastyj stbłr. ʽpodwójny, 

dwuczęściowyʼ). 

 vìlčiotas, -a 1 p.a. gw. ʽo zwierzęciu: mający sierść takiej barwy jak wilkʼ — zapoż. z 

pol. przest. wilczaty ʽpodobny do wilka, szczeg[ólnie] sierścią, maścią, szary, buryʼ, klacz 

wilczata (SW VII, 607). 

 vilčiuras b.z.a. gw. ʽfutro wilczeʼ (Sabalai ir vilčiurai ʽSobole i wilczuryʼ) — ze 

zmianą rodzaju zapożyczone ze stbłr. vilьčura ts. ⇐ pol. wilczura ʽburka ze skór wilczych, 

sierścią na zewnątrz odwróconych; szuba podbita futrem wilczymʼ (SW VII, 607). Zob. też 

ĖSBM 2, 141. 

 vild-: stlit. -vilsti, prs. -vilst (*vild-ti) obok -vilsta (*vild-sta), prt. -vildo ʽosiągnąć, 

opanować, posiąśćʼ itp. Czasownik ten dokumentuje refleks st. zanikowego od veld- jak w 

veldė́ti (zob.). Poświadczone są dwie formacje prewerbialne, z ap- i z pa-: 1. apvilsti DP 

ʽposiąść, odziedziczyć, opanować, osięgnąć, ogarnąć, roskazywaćʼ (Kudzinowski I, 47), np. 

Ir kurį V. Jezus apleidžia, tą tikrai piktoji dvasia apvilst DP 11415 ʽa kogo Pan Chrystus 

opuści, tego pewnie zły duch opanujeʼ. Ataikite, palaimintieji Tėvo mano, apvilskite 

karalystę jumus pazopostytą DP 1036 ʽPodźcie błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie 

krolestwo wam zgotowaneʼ. Viešpatis mane apvildo ant pradžios kelių savųjų DP 4410 ʽPan 

mię osięgnął na początku drog swoichʼ. — 2. pavilsti ʽosięgnąć, opanować, dostać, posiąść, 

shołdowaćʼ (Kudzinowski II, 88), np. O tatai šatonas be abejojimo padarė, kursai jį buvo 

pavildęs DP 16519 ʽA to wszytko szatan bez pochyby sprawił, ktory go był posiadłʼ. 

Palaiminti romūs, nes anys pavils žemę DK 10413 ʽBłogosławieni ciszy, bo oni osięgną 

ziemięʼ. 

 vìldyti, vìldau, vìldžiau gw. ʽstudzić, ochładzaćʼ. War. vildýti. Budowa vil-dy- wskazuje 

na causativum (por. šìl-dy- ⇐ šìlti; tìl-dy- ⇐ tìlti oraz gul-dý- ⇐ gult̃i), jednakże pwk. vil- w 

danym tu użyciu na razie nie doczekał się objaśnienia. 

 vildúoti, vildúoju, vildavaũ gw. ʽkołysać się, kiwać się, chwiać się (o stole)ʼ, 

pravildúoti ʽprzejść chwiejnym krokiemʼ, refl. vildúotis ʽkolebać się, np. o łódce na falachʼ 

— od interi. vildu-vild̃u o chodzie osoby, co się kołysze, kiwa. 

 vylė ̃4 p.a., výlė 1 p.a. gw. 1. ʽpręga na skórze od uderzenia (rózgą, batem); bliznaʼ, 2. 

ʽodciskʼ, 3. ʽzmarszczka na dłoniʼ. Zdaniem LEW 1251 ma stać w związku z czas. výti m.in. 

ʽsplataćʼ. Por. vytìs ʽwić, rózga, biczʼ. 

 vìlgti, vìlgstu, vìlgau ʽwilgnąć, wilgotnieć, nabierać wilgociʼ. Odpowiednik łot. vil̂gt, 
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vil̂gstu, vil̂gu ts. Formacja inchoatywna z suf. -sta- i SZ vilg- do velg- jak w tr. vélgti, -iu, -

iau ʽzwilżać, robić wilgotnym, nasycać płynem (wodą, sosem, zaprawą, okrasą), moczyćʼ, 

pavélgti ʽpopić suchą strawęʼ, pérvelgti ʽzmoczyć/przemoczyć na wskroś – o deszczuʼ. 

Odpowiednik łot. velgt (vel̂gt), veldzu 1. ʽprać, zamaczać bieliznęʼ, 2. ʽbyć wilgotnym; 

wilgnąćʼ, velgt galvu ʽmyć głowęʼ, aitas velgt ʽmyć, kąpać owce przed strzyżeniemʼ (⇒ 

vel̂dzet ts.), też nomina: ve̦lgs ʽwilgotnyʼ, sb. ʽwilgoćʼ, ve̦lg̃ans ʽwilgotny, mokryʼ. 

Odpowiednik stpr.: welgen EV ʽkatar, Snuppe [Schnupfen]ʼ. Pwk. pie. *u̯elg-/*u̯ḷg- ʽwilgnąć, 

wilgotniećʼ (LIV
2 676; tu przeoczono lit. vélgti). Por. stwn. welc, śrwn. wëlc ʽwilgotny, 

miękkiʼ (nwn. welk ʽzwiędłyʼ), wolchan n. ʽchmura, obłokʼ. Tylko celtycki jest war. *u̯elk-, 

por. stir. folcaid ʽzamacza, pierzeʼ (LIV
2 679). Jak widać, dla lit. akutu nie ma 

porównawczego uzasadnienia. Zob. też LEW 1251, ALEW 1242n. — SO valg-: válgyti (zob., 

tam też nomina na SO). — Drw. atvilginti stlit. ʽnawilżać suchą ziemię (o deszczu)ʼ, vìlgyti 

caus. ʽzwilżać, nawilżać, polewać wodą; moczyć ubranie na deszczu, moczyć płótno w 

rzece; zamaczać, aby namokło, rozmokłoʼ. Nomina: atvilgįs SD
1 «odwilgły», pavìlgalas 

(zob.), vilgatìs a. vìlgatis ʽwilgoćʼ (płd.-lit.; zapożyczone z pol. wilgoć?), vìlgšnas a. vilgšnùs 

ʽwilgotny, nasycony wilgociąʼ, vilgščià ʽokrasa, tłuszcz do potrawyʼ (od *vilg-štas). — 

Słowiański SZ *vĭlg- widać w adi. *vĭlgŭ-kŭ ʽwilgotnyʼ, por. rcs. vŭlgŭkŭ, słń. vólgek, czes. 

vlhký, ros. vólgkij, ukr. vóhkyj (⇒ vb. denom. vólgnutь ʽwilgnąćʼ), z wtórnym -i-: stpol. 

wilgki > wilgi a. wilki ʽmokry, wilgotny; obfity, bogatyʼ (⇒ vb. denom. wilgnąć ʽwilgotniećʼ, 

wilżyć ʽzwilżaćʼ), stpol. wilgota ʽwilgoćʼ, wilgość a. wilkość ts. NB. BSW 358 umieścił jako 

wyraz hasłowy pbsł. *u̯īlgu- ʽfeuchtʼ, sugerując tym samym, że wymienione wyżej 

czasowniki lit. i słow. mają charakter denominatywny. Nie wydaje się to słuszne. Poza tym 

postulowana przez autora długość pierwiastkowa nie ma oparcia w materiale. 

 vỹlyčia 1 p.a. stlit. 1. ʽstrzałaʼ, 2. gw. ʽoszczepʼ — zapoż. ruskie, por. strus. vilica 

ʽwidelec do mięsaʼ (Būga, RR II, 325n.; nie notowane w HSBM). War. vylyčià/vilyčià 2 p.a. 

— Drw. wsteczny: vylà 4 p.a. ʽstrzałaʼ (nie germanizm, wbrew LKŽ). Paralele: liẽsvos ⇐ 

liẽsvyčios; tẽlias ⇐ telyčià. Zob. też videlc̃ius. — SLA 237 i LEW 1251 wskazują na błr. vílica 

jako formę źródłową. Trzeba jednak zauważyć, że błr. vílica występuje ze znaczeniem 

odmiennym od litewskiego: ʽczółenko służące do wiązania sieci rybackichʼ (ĖSBM 2, 138). 

Przy litewskim pośrednictwie albo też wprost z ruskiego zostało zapożyczone łot. vīlicis, 

vīliča ʽkusza; łukʼ (ME IV, 639). Zob. też slawizm strėlà/strielà. 

 vìlija 1 p.a., vilijà 3 p.a. stlit. (SD <wiliia>), gw. ʽWigilia, dzień poprzedzający wielkie 

świętoʼ — zapoż. ze stbłr. vilija, vileja (u viliju samogo sviata velikodennogo, 1578), 2. gw. 

ʽpost poprzedzający świętoʼ ⇐ pol. przest. wilija (wilja, wilia). Por. SLA 237, LEW 1251 

(brak w ALEW). — Vb. denom. vilijóti ʽpościć przed świętemʼ. Zob. też vigìlija. 

 vilióti, vilióju, viliójau ʽdziałać łudząco, zwodzić, wabić podstępnie, nęcić, kusić, 

mamić, oszukiwaćʼ (vilioju ku SD «łudzę kiem»), pavilióti ʽzwabić, znęcić, uwieść, zjednać 

sobieʼ, privilióti ʽprzywabić, zwabićʼ, DP ʽprzyłudzaćʼ — iterativum z neosuf. -io- od SZ vil- 

jak w apvìlti ʽzawieść, omylić, oszukaćʼ, privìlti ʽzwieśćʼ (zob. vìltis). Odpowiednik łot. 

viļât, -ãju ʽpodstępnie wabić, zwodzićʼ. Wokalizm st. zanikowego w powiązaniu z -io- 

potwierdzają imióti, mirióti i rinkióti (zob. ŽD 518). — Neoosn. vilio-: viliójimas ʽkuszenie, 

nęcenieʼ, SD «machlarstwo, szalbierstwo», viliõkas ʽbarć umieszczona w gałęziach drzew dla 

zwabienia rojuʼ, 2. ʽramki dla rozmnażania trutniówʼ, 3. ʽuwodziciel; oszustʼ, viliõklis 

ʽzwodzicielʼ, SD «oszukiwacz; szalbierz» (por. sufiks w klajõklis, svajõklis; war. ze zmianą 

ľo na jo: vijõklis, -ė ʽuwodziciel; plotkarzʼ), viliõnė ʽpokusa; zaloty; wabienieʼ. 

 vỹlius, -iaus 2 p.a. 1. ʽobłuda, podstęp, oszustwoʼ, 2. SD «zdrada», išdavimas su vylium 

SD «wydanie kogo zdradzieckie», 3. ʽzasadzkaʼ, 4. ʽprzynęta, wabikʼ (In vidų dedamas 

vylius: žuvims – duonos pluta, vėžiamas – varlės ar sviežia žuviena ʽDo środka kładzie się 
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przynętę: na ryby skórka chleba, na raki żaby lub świeża rybaʼ) — abstractum z suf. -iu- i 

WSZ vyl- ⇐ vil-, por. apsivìlti a. nusivìlti s.v. vìltis. Budowa jak w vỹrius ⇐ vìrti; gỹrius ⇐ 

gìrti. — Drw. príevylis ʽzdrada, oszustwoʼ (por. Busig... falšivi pranašai kurie prajėvus 

darys, bet prajėvus prievylio, o ne tikrus DP 37511 ʽBędą... fałszywi prorocy cuda czynić, ale 

cuda zdradliwe, a nie prawdziweʼ), vyliū̃gas ʽzwodziciel, oszustʼ (por. sufiks w gerkliū̃gas, 

seiliū̃gas). Na zanikłą osnowę werbalną vyl-ė- ʽzdradzać, oszukiwaćʼ wskazują takie 

derywaty, jak privylėjas SD «zdrajca» (brak w LKŽ; syn. prigautojas) oraz vylė́jas a. vylėjỹs 

ʽoszustʼ.  

 vilkalõkas 2 p.a., vilkãlokas 1 p.a. ʽw wierzeniach ludowych: duch osoby zmarłej 

wcielony w wilkaʼ — zapoż. z pol. wilkołak. War. z dysymilacją l-l > l-t: vilkalõtas, 

vilkalãtas; z dysymilacją l-l > l-n: vilkanõkas LZŽ; bez substytucji pol. wokalizmu o-a: 

vilkólakas 1 p.a., vilkólakis 1 p.a., vilkolãkis 2 p.a. LKŽ nie zaznaczył obcości tego wyrazu. 

Zob. też vilkãtas. 

 vilk̃as 4 p.a. ʽwilk, Canis lupusʼ, pl. vilkaĩ. Odpowiedniki bsł.: łot. vìlks, stpr. wilkis EV 

ʽWulf [Wolf]ʼ, psł. *vĭlkŭ, por. scs. vlĭkŭ, strus. vŭlkŭ, słń. vȏlk, sch. vȗk, ros. volk, vólka, błr. 

voŭk, vaŭká a. vóŭka, ukr. vovk, czes. vlk, głuż. dłuż. wjelk, pol. wilk. Pbsł. *u̯ilk-a- < pie. 

*u̯ḷku̯-o-, to może z substantywizacji przymiotnika pie. *u̯ḷku̯-ó-. Zob. IEW 1178, BSW 359, 

LEW 1251n. Odpowiedniki ie.: sti. vṛ́kaḥ, aw. vəhrka-, śrpers. gurg, toch. AB walkwe, stir. 

olc, stisl. ulfr, goc. wulfs (*u̯ulfa- < *u̯ulχu̯a-), alb. ujk (przest. i gw. ulk). Zmienione na tle 

tabu są refleksy 1. gr. λύκος < *luku̯os (metateza u̯ḷ > lu, delabializacja ku̯) i 2. łac. lupus, -ī 

zam. †luquus (zapożyczone z sabelskiego *lupo- < pital. *luku̯o-? zob. de Vaan 353). 

Etymon pozostaje dyskusyjny, por. EWAIA II, 571 (zwraca uwagę brak hasła *u̯ḷku̯o- w NIL). 

Osobno zob. vìlkė. — Drw. vilkaĩ m.pl. 1. ʽfutro podbite wilczą skórąʼ, 2. ʽwidły do 

wyciągania garnków z piecaʼ, 3. ʽżelazne wnykiʼ, vilkáitis bot. ʽuczep rózgowaty, Bidensʼ, 

vilkãtas (zob.), vilkenà ʽskóra z wilkaʼ, vilk̃enos f.pl. ʽfutro z wilczej skóryʼ, vilkíena ʽmięso 

z wilkaʼ, vilkienà ʽskóra wilczaʼ (por. cs. vlŭčina ʽskóra z wilkaʼ, sch. vùčina ts.), vilkíenė 

ʽwilczycaʼ (por. łot. vìlciene, war. vìlcene), vilkinýčia (zob.), vilkiniñkas ʽmyśliwy polujący 

na wilki; pies towarzyszący takiemu myśliwemuʼ, vilk̃iškas ʽwilczyʼ. — Zdrob.: vilkáitis 

ʽwilczekʼ (SD
1 «wilczę»), vilkẽlis przen. ʽnazwa pewnej zabawyʼ i ʽotwór w drzwiach celi 

więziennej, judaszʼ, vilkìščias a. vilk̃iščias, vilkýtis (SD «wilczę, wilczątko») – z nawiązaniem 

słowotwórczym w sch. vùčić, słń. vȏlčič ʽwilczekʼ, < pbsł. *u̯ilkīt-i̯a- (zob. GJL II, § 432); 

vilkiùkas, vilkiū́tis. Por. łot. vìlcēns ʽwilczekʼ. — Cps. šuvãvilkis ʽpies jak wilkʼ (por. šuõ), 

vilk̃aduobė ʽwilczy dółʼ (por. duobė)̃, vilkaplaũkė a. vilkapláukė bot. ʽgatunek trawy 

bagiennej, bliźniczka, Nardusʼ (II człon do plaukaĩ, dosł. ʽo wilczych włosachʼ, por. pol. gw. 

psia trawka ʽNardusʼ), vilk̃ažolė bot. ʽbliźniczka psia trawka, psiarka, Nardus strictaʼ i 

ʽprzetacznik bobownik, Veronica anagallis aquaticaʼ, dosł. ʽwilcze ziołoʼ (por. žolė)̃, 

vilk̃būdis ʽczłowiek zły, bezwzględnyʼ (por. bū̃das), vilk̃dalgis bot. ʽkosaciec, Irisʼ i ʽtatarak 

zwyczajny, Acorus calamusʼ, dosł. ʽwilcza kosaʼ (por. dalg̃is), vilk̃girė ʽlas, w którym płodzą 

się wilkiʼ (por. girià), vilk̃meisis (zob. mėsa), vilk̃šunis ʽpies jak wilkʼ (por. šuõ), vilk̃trasa a. 

vilk̃trisa (zob. trasióti, trìsti), vilkvýtė ʽokres rui u wilkówʼ (por. výtis ʽparzyć sięʼ). — Nazw. 

Vilk̃as, Vilk̃is a. Vilkỹs, Vilkáitis, Vilkẽlis (⇒ Vilkelìškis), Vilkė́nas, Vilkẽnis, Vilkìnis, 

Vilkónis, Vilkū́nas. — N.m. Vilkaĩ 4x, Vilkiaĩ, Vìlkyčiai, Vilkijà 4x, Vilk̃inė 3x, Vilkìnė 2x, 

Vilkỹnė 4x, Vilk̃iškės 9x, Vilk̃iškiai 5x, cps. Aukštvìlkiai 2x. Toponimy 1° z członem Vilka°: 

Vilk̃abrastis, Vilkaduobė,̃ Vilkãgiris 2x, Vilk̃araisčiai, 2° z członem Vilk°: Vilk̃daržė, 

Vilkmedžiaĩ, Vilk̃takis oraz Vilkuriaĩ (*Vilk-kuriai), Viltrakiaĩ (*Vilk-trakiai). — Stpr. nazwa 

lasu Wilkey, Willekye, n.jez. Wilkus, n.m. Wilke (jest też n.os. Wilke), Wilken, Wilchytien 

(*Vilkitin), Wilkote a. Willkotte, cps. Wilkas-kaymen, Wilke-kaym, Wilken-lauken (por. AON 

201n., 234). 
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 vilkãtas, -ė 2 p.a. ʽwilkołak, wcielony w wilka duch zmarłej osobyʼ (Vilkãtai buvo 

žmonės, tik su šunio burna ir uodega ʽWilkołaki to byli ludzie, tylko z psim pyskiem i 

ogonemʼ). SD «wilkołek, lycanthropos, lycaon», war. vilkatà 2 p.a., vilk̃ata 1 p.a. (Žmogus, 

kurs pavirsta į vilką, vadinas vilk̃ata JU ʽCzłowiek, który wciela się w wilka, nazywa się 

«vilkata»ʼ) — formacja z suf. -at- (por. penãtas, GJL II, § 410). N.m. Vilkatė́nai, Vilkatupė.̃ 

— Przez metatezę k-t > t-k pojawił się war. *viltakas (por. plãštakas z *plašk-atas). Gdy ten 

ostatni został zinterpretowany jako złożenie z II członem -takas (por. lãštakas), to otworzyła 

się droga dla derywacji fałszywych compositów vilk̃takas, vilktãkas ʽwilkołakʼ oraz 

vilkãtakis ts. (n.m. Vilk̃takis). — Inaczej Būga, RR II, 326: vilkãtas miało powstać drogą 

skrótu haplologicznego ze złożenia *vilka-takas, znacz. etym. ʽczłowiek, który biega jak 

wilkʼ [«žmogus, kuris vilku teka»]. Zob. też vilkalõkas. 

 vìlkė 1 p.a. ʽwilczyca, Lupaʼ < *u̯īlk-ii̯ā ⇐ *u̯ilk-ii̯ā. Intonacja akutowa świadczy o 

tym, że derywatowi żeńskiemu oprócz sufiksu właściwe jest jeszcze wzdłużenie wokalizmu 

pierwiastka, tzw. vṛddhi, por. várna ⇐ varñas; kárvė ⇐ *karṽas; ū́dra ⇐ *ùdras. Jest war. 

vilk̃ė 2 p.a. W odpowiedniości do wed. vṛkī́- f. ʽwilczycaʼ < pie. *u̯ḷku̯-ih2 oczekuje się 

refleksu pbsł. *u̯ilkī, co wydałoby psł. *vĭlči. Ślady takiego femininum na *-ī zachowały się 

w dwóch derywatach, por. 1° lit. vilkijà (zob.), 2° psł. *vĭlki- + -ka- > *vĭlčica ʽwilczycaʼ, 

por. słń. volčíca, sch. vùčica, ros. volčíca (⇒ pot., gw. volčíxa), czes. vlčice, pol. wilczyca. 

Zob. Rozwadowski 1961, 150 n., który przytoczył jako paralele m.in. scs. lĭvica ʽlwicaʼ, 

mŭšica ʽmszycaʼ (zob. mùsė) i telica ʽcielęʼ. 

 vilkijà 2 p.a. ʽzgraja wilkówʼ. Analiza: pb. *u̯ilkii̯-ā < *u̯ḷku̯ih2-eh2 (-i̯- wsunięte w 

hiacie laryngalnym). Prawdopodobnie jest to derywat kolektywny, dla którego osnową była 

forma feminini pb. *u̯ilkī ʽwilczycaʼ < pie. *u̯ḷku̯-ih2, por. wed. vṛk-ī́-ḥ ʽwilczycaʼ, może też 

stnord. ylgr ts. (*wulgīz), zob. EWAIA II, 571. Z chwilą odnowienia formy nominatiwu sg.f. 

*u̯ilkī przez vìlkė (zob.) wyraz vilkijà przestał być motywowany paradygmatem rzeczownika 

ʽwilczycaʼ i wszedł w zależność od nominatiwu sg.m. vilk̃as. To doprowadziło do 

wyodrębnienia -ija jako neosufiksu. Widać go w takich derywatach, jak bernijà ʽgromada 

chłopcówʼ ⇐ bérnas; vyrijà ʽgrupa mężczyznʼ ⇐ výras; išeivijà ʽogół uchodźcówʼ ⇐ išeĩvis. 

Sekundarnie został on rozszerzony na rzeczowniki nieżywotne, stąd np. akmenijà ʽgrunt, na 

którym jest pełno kamieniʼ ⇐ akmuõ. Zob. GJL II, §§ 102 n. 

 vilkinýčia 1 p.a. gw. 1. ʽmiejsce, gdzie się trzymają wilkiʼ, 2. ʽwilczy dół, myśliwska 

pułapka na wilkaʼ (war. vilkmenýčia), 3. przen. ʽzimne pomieszczenie, zimny domʼ, war. 

vilkenýčia (por. vilkaũnė) — od vilk̃as ʽwilkʼ przy użyciu neosufiksów -inyčia i -enyčia. 

Paralele: tùlkinyčia ⇐ tùlkas; medinýčia ⇐ mẽdis; žindenyčia ⇐ žìndu. 

 vìlksnė 1 p.a. ʽproca do miotania kamieniamiʼ (SD «proca pospolita mała») — 

dewerbalny rzeczownik na -snė od vilk̃ti ʽwlec, ciągnąćʼ (por. dẽgsnė, plẽksnė, usnė)̃. War. s-

mobile: svìlksnė (zob. svìlkstyti). — Drw. vilksnìnė ʽprocaʼ, vilksninykas SD «procarz, 

procnik». O metanalizie vìlksn-ė świadczy drw. vilksnyčia b.z.a. ʽprocaʼ. Zob. też vilkstỹnė. 

 vilkstỹnė 2 p.a., vìlkstynė 1 p.a. stlit. ʽprocaʼ (m.in. SD
1) — nomen instrumenti z suf. -

nė dołączonym do neoosn. vilksty-, którą wyabstrahowano zapewne z czas. *išvilkstyti 

ʽrozciągaćʼ. Por. išsivilkstýti ʽrozpraszać się – o chmurachʼ, co jest frq. na -sty- od vilk̃ti 

ʽwlec, ciągnąćʼ. Paralele: kraustỹnės ⇐ kráustytis; laidỹnė ⇐ láidyti. 

 vilk̃ti, velkù (war. vilkù), vilkaũ 1. ʽwlec, ciągnąć, ciągnąć po ziemi, przesuwać; siłą 

prowadzićʼ, 2. ʽo koniu: ciągnąć wóz, bronęʼ, 3. ʽwyciągać, wydobywać, np. len z 

moczydłaʼ, 4. ʽnieść z trudem, dźwigać ciężaryʼ, 5. ʽodziewać, ubieraćʼ. Cps. apvilk̃ti ʽoblec, 

ubrać, ubieraćʼ, apvelku rūbais SD «obłoczę kogo w szatę, przyodziewam» (syn. pridingiu), 

šarvais apvelku SD «zbroię kogo, ubieram we zbroię» (syn. šarvoju), nuvilk̃ti ʽrozebrać; 
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odciągnąć, zawlec gdzie, zataszczyćʼ, nuvelku SD
1 «obłoczę; wyzuwam», nuvelku rūbus SD 

«zwłoczę szatę», pavilk̃ti ʽpociągnąć, posunąć, odciągnąć; przeciągnąć, przewlec; włożyć a. 

ubrać pod spód; powłóczyć (nogami)ʼ, užvelku SD «wdziewam co», užvelku rūbus SD 

«obłoczę szatę». Refl. vilk̃tis 1. ʽwlec się, iść, jechać powoli, ociężaleʼ, 2. ʽodziewać się, 

ubierać się, rozbierać sięʼ, velkasi SD «wlecze się co», įsivilk̃ti ʽwciągnąć, zawlec do siebie; 

ubrać się, włożyć na siebie ubranieʼ. Odpowiednik łot. vìlkt, vèlku, vìlku ʽwlec, ciągnąćʼ. 

Pdg. apofoniczny ze SE w praesens i SZ w praeteritum. Paralele: telpù, tilp̃ti; sergù, sirg̃ti; 

lendù, lįs̃ti (Stang 1942, 105, GJL II, § 524). W odpowiednim pdg. słowiańskim apofonia 

została usunięta, por. scs. vlěkǫ, vlěšti ʽἕλκειν, wlecʼ, słń. vléčem, vléči, ros. volokú, volóčь, 

pol. wlokę (wlekę), wlec (relikty SZ: scs. vlĭklŭ ʽwlekłʼ, sch. vúći inf. ʽwlecʼ). Por. BSW 349, 

LEW 1253. Pie. *h2u̯elk-/*h2u̯ḷk- ʽwlecʼ (LIV
2 289n.), por. nomen gr. αὖλαξ, -ᾶκος f. ʽbruzda 

przy orce; szrama, rana, draśnięcie; pokosʼ < *au̯lak- < pie. *h2u̯ḷk- (znacz. etym. 

ʽpociągnięcieʼ). SO: gr. hom. acc.sg. ὦλκα ʽbruzdaʼ < *au̯olka < pie. *h2u̯olk-ṃ (LIV
2 290, 

przyp. 1). — Drw. vilk̃dinti cur. ʽzatroszczyć się o odzież dla kogośʼ, vilkė́ti, vilkiù, -ė́jau dur. 

ʽmieć na sobie, nosić (odzież, ubranie)ʼ, DP ʽobłoczyć, przybierać sięʼ, nuvìlkinti caus. 

ʽ(sprawę) przeciągać, odwlekać, odraczaćʼ, vilkstýti ʽodziewać, ubieraćʼ, refl. vilkstýtis: 

išsivilkstýti ʽrozpraszać się – o chmurachʼ (zob. też svìlkstyti). Nomina na SE: zob. velk-. — 

Nomina na SZ: apvilkis SD
1 «powłoka» (syn. užsegtas), àpvilktas ʽobleczony, odzianyʼ: 

kailiniais apvilktas SD «kożuchem odziany, w kożuchu kto» (syn. kailiniuose, kailiniuotas), 

serdoku gelažiniu apvilktas SD «pancerznik» [ʽw pancerz ubranyʼ, L.], núovilkis ʽskóra 

zdarta ze zwierzęciaʼ, SD «zewłoka» [ʽto, z czego lub z kogo zewleczono, skóra zdarta, 

złupionaʼ, L.], vìlksnė (zob.), vìlksnis ʽpętlaʼ, vilksnỹs ʽsieć na rybyʼ. — Neoosn. vilkst- (⇐ 

vilkstýti): vìlkstė 1. ʽpętlaʼ (war. vìlksta), 2. ʽsidło w postaci pętli z włosia (do łowienia 

zajęcy, lisów, ryb)ʼ. vìlkstinė ʽrząd, szereg, sznur; karawanaʼ, gérvių vìlkstinė ʽklucz żurawiʼ. 

— Cps. akė́čvilkos a. akė́tvilkos f.pl. ʽsanki do przewożenia [dosł. do wleczenia] bronyʼ, 

gárvilka a. -vilkas ʽdymnik, wywietrznikʼ, gárvilkis ts. (por. gãras), war. metatetyczny: 

gálvirkis (por. rãtlankis > lãtrankis); káiliavilkis ʽrozwidlona gałąź do rozpięcia skóry, aby 

wyschłaʼ, por. vilk̃ti (syn. káiliamautis), žemė́vilka ʽwłóczenie po ziemi, jazda saniami po 

zejściu śnieguʼ, ⇒ žemė́vilkais adv. ʽ(jechać lub ciągnąć co) po ziemi nie pokrytej śniegiemʼ. 

— Neoosn. vilkt- (od ptc. prt. pass. vilk̃tas ʽwleczony, ciągnionyʼ): vilk̃tas ʽkierat, urządzenie 

do poruszania maszyny rolniczej za pomocą koniaʼ, arklìnis vilk̃tas ʽkierat konnyʼ, vilktìnis 

ʽwłók, niewódʼ, vilktùvas ʽwidły do suszenia skóryʼ. — SO valk-: válkioti (zob.), nomina s.v. 

valk-. 

 vilnìs, -iẽs 4 p.a. f. 1. ʽfala na wodzieʼ, 2. ʽzagięcie włosów, fala we włosachʼ, 3. 

ʽstrugaʼ. War. przest. i gw. vilnià (4, 2 p.a.). Stosunek vilnià ob. vilnìs przypomina dalià ob. 

dalìs i liaudžià ob. liáudis. SD vilnios f.pl. «wał na wodzie, wełny, wały». Odpowiednik łot. 

vil̂nis, vilna ʽfalaʼ. Wyraz litewsko-łotewski jest spokrewniony z jednej strony z psł. 

*vĭlna/*vŭlna (scs. vlŭna, ros. volná ʽfalaʼ), z drugiej strony z wed. ūrmí-, aw. varəmi ts. 

(pie. *u̯ḷH-mí-), stwn. wella ʽźródłoʼ. Zob. BSW 359, REW I, 218, LEW 1254. W odróżnieniu 

od czasownika vélti II < pie. *u̯elH-C ʽtoczyć sięʼ rzeczownik vilnìs ʽfalaʼ nabrał charakteru 

aniṭowego, jednakże nazwy geograficzne przechowały odpowiednie formy z intonacją 

akutową (zob. niżej). — Drw. vilñiškas ʽpodobny do fali, falowy, np. ruchʼ. Vb. denom. 

vilñyti, -ija, -ijo ʽpokrywać się falami (o jeziorze), falować (o wodzie, zbożu na wietrze)ʼ, 

vilniúoti ts. — Z apelatywem vilnià ʽfalaʼ jest związany wsch.-litewski hydronim Vìlnia albo 

Vìlnė 1 p.a. – nazwa rzeki Wilenki (dopływ Wilii). Od tego hydronimu niczym nie różni się 

toponim Vìlnia, nazywający położone nad Wilenką miasto Wilno725. Toponim Vìlnia 

 
725 Por. jeszcze nazwę bagna Vìlnia-raistis, n.rz. i n.jez. Vilnója (⇒ n.m. Pavilnojỹs), n. rz. Vilnùtis (⇒ n.m. 

Pãvilnutis), zob. Vanagas 384.  
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odzwierciedlają nazwy miasta Wilna, które utrwaliły się w językach sąsiednich, por. błr. 

Vílnja, -i (zapisy z XV w.: u Vilni, vo Vilьni, vo Vilnju, vo Vilne, iz Vilni, por. Vanagas 2004, 

254n.) oraz łot. Vilņa. W tradycji polskiej nie ma śladu nazwy †Wilnia. Najpierw była Wilna, 

potem Wilno. Forma Wilna wraz z nwn. Wilna odpowiada zapisom dokumentów łacińskich 

(de Vilna, in Vilna, ante Vilnam, Vilnae) oraz formie Wilne (vor die Wilne) dokumentów 

niemieckich z XIV w., por. Vanagas, l.c. W obu wypadkach mamy do czynienia z 

kancelaryjną transpozycją spółgłoski palatalizowanej: ń ⇒ n. Latynizowana forma Wilna – 

utrzymana w jęz. niemieckim – została na polskim gruncie zastąpiona przez Wilno (1324). 

Zakończenie -o w tej nazwie tłumaczy się ucieczką od białoruskiego akania, ponieważ 

oryginał błr. Vílnja zawierał -a w pozycji nieakcentowej (por. GJL I, § 3). — Litewska nazwa 

miasta Vìlnia, -ios została z czasem zastąpiona derywatem rodzaju męskiego na -us, Vìlnius, 

-iaus. Był on używany m.in. przez Mikołaja Daukszę w ʽPostylliʼ z 1599 r. Morfologiczny 

aspekt tej zmiany nie całkiem jest jasny, por. np. hipotezę Vanagasa 2004, 260. Skardžius, 

RR 4, 838 daje jako paralele nazwę jeziora Surmiùs (od n.rz. Surmià) i apelatyw barñius 

ʽkłótniaʼ (od barnià, barnìs ts.). — Drw. pavìlnė ʽmiejscowość podwileńskaʼ, vilniẽtis, -ė 

ʽmieszkaniec Wilnaʼ, vilnìškis adi. ʽwileńskiʼ, vilnìškis a. vìlniškis, -ė sb. ʽmieszkaniec 

Wilnaʼ. — Niejasny jest segment -d- w niemieckiej nazwie Wildna ʽWilnoʼ, którą spotyka 

się – począwszy od XVII w. – na nagrobkach wileńskiego cmentarza na Rossie, jak też na 

starych mapach miasta Wilna. 

 vìlnos, -ų 1 p.a. f.pl. ʽwełna, strzyża; włosy wełniste pokrywające skórę owcy, kozy, 

królikaʼ, pavasarìnės vìlnos ʽwełna strzyżona wiosnąʼ, rudenìnės vìlnos ʽwełna strzyżona 

jesieniąʼ, pakójinės vìlnos ʽwełna z nóg, wełna gorszej jakościʼ. Sg. vìlna ʽkłak wełnyʼ, SD 

vilna «runo, wełna». Odpowiedniki bsł.: łot. vilña ʽwełnaʼ, stpr. wilnis EV ʽwierzchnie 

odzienie, Roc [Rock]ʼ, psł. *vĭlna ʽwełnaʼ, por. scs. vlŭna, sch. vȕna, ros. gw. vólna, czes. 

vlna, pol. wełna. Zapoż. bałtyckie w fiń. villa ʽwełnaʼ, est. vill ʽruno, Vliesʼ (LEW 1253). 

Pbsł. *u̯īlnā- (BSW 359) obok *u̯ūlnā- < pie. *h2u̯ḷh1-neh2-. Por. łac. lāna (*u̯lānā), gr. λῆνος 

n. (wtórne zakończenie -os, zam. *-ā, zob. Beekes 2010, 857 n.), wed. ū́rṇā-, aw. varənā-, 

goc. wulla (stwn. wolla, stang. wull, stnord. ull). Dewerbalne nomen od czas. *(H)u̯elH- jak 

w łac. vellō ʽobrywać, skubaćʼ, zob. de Vaan 325, Weiss 2009, 287. Z innymi sufiksami: het. 

ḫulana- lub ḫulii̯a- ʽwełnaʼ, drw. ḫulāli- n. ʽkądzielʼ, zob. Kloekhorst 357n. — Drw. pavìlnė 

1. ʽmeszek pod włosami (szczeciną) na skórze owcy, świni, tzw. podwłosieʼ, 2. ʽnisko, 

zwarcie rosnąca roślinność; krzaki rosnące wśród dużych drzewʼ (war. pãvilnė, pavilnė,̃ 

pavìlnis, pavilnỹs), vilnẽlė bot. ʽgrzyb mleczaj wełnianka, Lactarius torminosusʼ (syn. 

pūkõnė), vìlningas ʽwełnisty, o długim włosie (wełna, kożuch barani)ʼ, vilninykas SD 

«wełniarz» [ʽkto trudni się wybijaniem wełny i jej sprzedażąʼ], vìlnonas ʽwełnianyʼ, vilnõnis 

bot. ʽgrzyb mleczaj wełniankaʼ (syn. milìnė). Cps. šeriavilñė ʽwełna szorstka jak sierśćʼ (por. 

šerỹs). Zob. też mìlas, gdzie hipoteza złożenia *vilnų-milas. 

 vilpišỹs 3 p.a., acc.sg. vilp̃išį a. vìlpišį ʽdziki kot, żbik, Felis catus, Felis silvestrisʼ ( dwa 

razy większy od kota domowego ). Z innymi tematami: vilp̃išas 3 p.a., vilpìšius 2 p.a. Wyraz 

jęz. literackiego, bez poświadczeń z XVI w. (dopiero CGL i LEX) i gwarowych. Bez 

odpowiedników łot. i stpr. Przy założeniu, że vilp- jest refleksem SZ *u̯ḷp-, było wcześniej 

łączone z pie. nazwą ʽlisaʼ, *h2u̯lop-/*h2u̯ḷp-, por. gr. ἀλώπηξ, -εκος f., orm. alowēs, -esow, 

SZ łac. volpēs, -is m. ʽlisʼ; aw. raopi- ʽlisʼ < *lau̯pi-, drw. na SP do *lupi- < *u̯ḷpi- (por. LEW 

340, 1254, de Vaan 688). Nie jest to jednak pewne, por. np. de Vaan: ʽPrawdopodobnie 

niespokrewnioneʼ. Osobno zob. lãpė. Obecnie nasuwa się przypuszczenie, że w podstawie 

wyrazu vilp-iš- tkwi wykrzyknik, mianowicie vìlpš, vìlpšt o rzuceniu czymś; o nagłym, 

szybkim ruchu ponad jakąś przeszkodą (Vìlpšt ir peršoko par kartį ʽ«Vilpšt» i przeskoczył 

przez żerdźʼ). Od tego też czas. vilpšė́ti ʽmachać ogonemʼ oraz rzecz. vilpštỹnė ʽprocaʼ (war. 

vilpstỹnė) i ʽprzyrząd do odsączania miodu z plastrówʼ (Medus iš korių su vilpštyne 
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išsukamas). Suf. -iš- ukazuje się w dewerbalnych nomina agentis, np. gaudìšas ʽłapaczʼ, 

gribìšas ʽzłodziejaszekʼ (syn. vagìšius), lakìšis bot. ʽuczep, Bidens cernuaʼ (ŽD 317). — N.m. 

Vilpìšiai, Vìlpiškiai. Nie ma pewności, czy należą tu n.rz. Vilpesỹs, Vilpìsis a. Vilpisỹs, 

pokazujące s zam. š (zob. Vanagas 384n.).  

 vìltis, viliúosi, výliausi ʽufać, mieć nadzieję, oczekiwać, spodziewać sięʼ, apsiviliu SD
1 

«omylam się» (syn. apsirinku), apsivìlti a. nusivìlti ʽzawieść się w nadziei, doznać zawodu, 

rozczarować sięʼ, išsivìlti ʽstracić nadziejęʼ. Formy niezwrotne: apvìlti ʽzawieść, zrobić 

zawód, nie ziścić czyich nadziei, rozczarować, oszukaćʼ, apviliu SD
1 «mamię» (syn. moniju), 

«omylam» (syn. apgaunu), nuvìlti ʽoszukać, zdradzić; sprawić komu zawódʼ, privìlti 

ʽomamić, uwieść, zwieśćʼ, SD priviliu «oszukiwam kogo» (syn. apgaunu), «zdradzam kogo, 

podchodzę» (syn. prigaunu). Odpowiedniki bałtyckie: łot. vil̂t, viļu, vîlu ʽoszukiwać, 

zwodzićʼ, refl. ʽmylić sięʼ (iter. viļât a. vil̂stît), stpr. ENCH prowela-din ʽzostał zdradzony, er 

wurde verratenʼ, dosł. 3 pl. prt. ʽzdradzili-goʼ, prawilts ʽverraten, zdradzonyʼ. Alternant lit. 

vìl-C przedstawia st. zanikowy do vél-C < pie. *u̯elh1- ʽwybierać, woleć, chciećʼ, por. LEW 

1255, LIV
2 677. Na SO może tu należeć orm. goł ʽzłodziejʼ < *u̯olHós (por. Solta 1960, 

452n.). Ze słowiańskiego przychodzi SZ vĭl-: scs. dovĭljǫ, dovĭlěti ʽἀρκεῖν, wystarczyćʼ, ros. 

dovlétь ʽstarczać, wystarczaćʼ. Zob. pavélti s.v. vélti I. — Drw. vildinė́ti: privildinės DP 37315 

(hapaks) ʽzdradzać będąʼ, apvildinė́ti LZŽ ʽoszukiwaćʼ, vìlinti ʽoszukiwać; wabićʼ, vilióti 

(zob.). Nomina: nesivìltas (zob.), nopvilą̃s DP ʽnieomylnyʼ (*ne-ap-, zob. nop-), nusivylìmas 

ʽrozczarowanie, zawódʼ, vìlas (zob.), viltas SD «spodziany», viltìs, -iẽs f. ʽnadzieja, ufnośćʼ, 

SD
1 «otucha», cps. viltavilys SD «pochlebca» (⇒ vb. denom. viltaviliauju SD «pochlebuię»). 

— WSZ vyl-: vỹlius (zob.). 

 vilvė́ti, vìlva (war. vilṽa), vilvė́jo ʽo ptakach: ćwierkać, świergotać, śpiewaćʼ (Čilva 

vìlva visos paukštės, kogi tu negiedi?, z dajny) — czasownik na -ė- od dźwiękonaśladowczej 

osnowy vil-v- z powtórzonego wykrz. vìl-vìl (zaświadczone tylko jako zawołanie na kaczki). 

Podobną budowę i znaczenie mają czas. vilbė́ti, čiulbė́ti/čilbė́ti i ulbė́ti. NB. Z uwagi na brak 

wykrzyknika o formie *vilb trzeba dopuścić ewentualność, że vilbė́ti powstało z vilvė́ti przez 

zmianę v > b (por. žióvauti > žióbauti; velývas > velýbas). 

 vìmdyti, vìmdau, vìmdžiau ʽprzyprawiać o wymioty, wywoływać wymioty, zmuszać do 

wymiotówʼ — causativum z suf. -dy- i neoapofonicznym SZ vim- ⇐ vem-, por. pravìmti 

ʽzwymiotowaćʼ s.v. vémti. Brak SO (†vámdyti) przypomina gimdýti, gìrdyti i tvìndyti. War. 

vémdyti, vémdinti mają wokalizm wyrównany do SE vémti. — Drw. vìmdomieji váistai m.pl. 

ʽśrodki wymiotneʼ. 

 vimsčióti, vimsčióju, vimsčiójau ʽkiwać głową w dół i w górę, potrząsać łbem (o 

koniu)ʼ, war. vimščióti; vìmstelėti ʽnagle pochylić się, wypiąć sięʼ — czasowniki na -čio- i -

elė- od wykrz. vìmst o nagłym poruszeniu się. Paralela: krìmsčioti, krìmstelėti ⇐ krìms(t). — 

Z perseweracyjnym udźwięcznieniem m-st-V > m-zd-V: vimzdėti b.z.a. ʽmachać skrzydłamiʼ, 

vimzdinė́ti ʽchodzić bez zajęcia, obijać sięʼ, vim̃zdinti ʽiść powoli, wlec sięʼ (war. vim̃zinti). 

Inaczej LEW 1255. s.v. vim̃zdinti. — Sb. postvb. vìmzda ʽramię żurawia studziennegoʼ. 

 vyna stlit. 1. ʽwina, odpowiedzialność za popełniony (zły) czynʼ, 2. ʽkara, kara 

grzywnyʼ, 3. ʽzastaw pieniężnyʼ — zapoż. ze stbłr. vina, vyna, por. błr. viná, -ý (pol. wina, -

y). Por. SLA 237, LEW 1255; wymienione dzieła mają vina, nie vyna. LKŽ XIX, 448 pisze 

vyna, ale nie oznacza p.a. W grę wchodzą dwie możliwości: vynà, vỹnos 2 p.a. albo vynà, 

vynõs 4 p.a. Osobno zob. vỹnas ʽwinny czegoʼ. — Vb. denom. vynavóti, -ju, -jau stlit. 1. 

ʽkarać za winyʼ, 2. ʽzmuszać do czegoʼ (SLA 238 i LEW 1255 niesłusznie przyjmowali 

zapożyczenie błr. vinavácь ʽobarczać winą, winić za coʼ). 

 vỹnai 2 p.a., vynaĩ 4 p.a. pl.t. ʽpiki w kartachʼ — zapoż. z błr. víny, -aŭ pl.t. ʽpikiʼ (brak 



2145 

na prawach rękopisu 

w LEW). Według ĖSBM 2, 143 wyraz białoruski jest polonizmem, por. pol. gw. wino ʽkolor 

pik w kartachʼ (SGP VI, 127). — Cps. vỹnkaplis ʽwalet pikowyʼ (por. kaplỹs), vỹnkaralis 

ʽkról pikowyʼ (por. karãlius). 

 vỹnas 2, 4 p.a. ʽwinoʼ — zapoż. z pol. wino, -a n. (SLA 237, LEW 1255), por. błr. vinó, 

‑á n. Osobno zob. vỹnai. — SD: vynas «kanar wino, vinum canarium», vynas iš Kretos, 

kretinis «alakant, vinum creticum», yzapinis vynas, iš yzapo sunka «izopek wino, hyssopites» 

(por. ýzopas), vynas nemielėtas «klarer wino» (zob. miẽlės), naujas vynas «moszcz, muszcz», 

vynas bitinis «muszkatela wino» (zob. bìtė), lėtas vynas «wińsko, vinum pessimum», 

nusistovėjįs vynas «wystałe wino». War. f. vynà 4 p.a. (Vynõs, vynõs, broleli, vynõs duok 

arba giros, sulos ʽWina, wina, bracie; daj wina albo kwasu, soku [brzozowego]ʼ). — Drw. 

vỹninė ʽwiniarnia; piwnica na winoʼ, vỹnius ʽwiniarzʼ, też ʽliche winoʼ. Cps. medvynis MŽ 

3866 ʽwinorośl, krzew winnyʼ (por. mẽdis), por. niżej war. vỹn-medis; vỹngalis ʽliche winoʼ 

(por. gãlas), vỹnkalnis ʽwinnicaʼ (kalka z nwn. Weinberg, por. kálnas), vỹnkekė ʽkiść 

winogronʼ (por. kẽkė), vỹnkiautis ʽskórka winogronaʼ (por. kiáutas) vỹnmedis ʽwinorośl, 

krzew winnyʼ (por. mẽdis), vynmuša CGL ʽprasa do tłoczenia winogron, Wein=Kelterʼ (por. 

mùšti), vynodagas stlit. ʽwinobranieʼ (dosł. ʽplon winnyʼ, por. dagà), vynrinkė BRB 

ʽwinobranie, Weinernteʼ (por. riñkti), vynslėgtis LEX ʽprasa do winogron, Weinkelterʼ (por. 

slėg̃ti), vynspauda CGL ts. (por. spáusti), vỹnuogė (zob.), vỹnšakė ʽgałąź winorośliʼ (por. 

šakà). — U Bretkuna ukazują się derywaty od neoosn. vynau-, które wskazują na zanikłe vb. 

denom. *vynauti ʽuprawiać winoroślʼ ⇐ vỹnas (typ badáuti ⇐ bãdas; kariáuti ⇐ kãrias), 

por. vynaunykas BRB ʽwiniarz, Weingartnerʼ, vynaunyčia BRB ʽwinnica, Weinbergʼ (por. 

turgáunyčia ⇐ turgáuti). Zob. też riñčvynis, vỹnyčia i vỹninykas. 

 vỹnas, -à 4 p.a. gw. 1. ʽwinny czego, winienʼ (Tu esi vỹnas, o ans nevỹnas, t.y. nekaltas 

JU ʽTy jesteś winien, a on nie winienʼ), 2. ʽdłużny komuś za cośʼ — z degeminacją -n- < -nn- 

przejęte ze stbłr. vinnyj, por. błr. vínny, pol. winny. — War. z dysymilacją n.n > l.n: vilñas 

ʽwinnyʼ (por. paviñnas > pavilñas). Zob. też LEW 558, s.v. pavinnas. Osobno zob. nevỹnas. 

 viñdas 2 p.a. przest., gw. 1. ʽkołowrotek do przędzeniaʼ (war. vìndai 1 p.a.), 2. 

ʽprzyrząd do skręcania powrozówʼ (war. f. vìnda), 3. ʽkołowrót u studniʼ (war. vìnda), 4. 

ʽżerdź do zawieszenia kołyskiʼ (war. vìnda), 5. ʽdrąg do zawieszenia sprawianego 

zwierzęciaʼ — zapoż. ze stbłr. vinda (⇐ pol. winda ⇐ nwn. Winde f. ʽwciągarkaʼ). Inaczej 

LEW 1256: wprost z niem. Łot. vinda ʽżuraw u studni; lina promowaʼ ⇐ śrdn. winde. — 

Drw. viñdininkas ʽrzemieślnik wyrabiający kołowrotkiʼ, viñdžius ts. Vb. denom. vindúoti 

ʽwyciągać przy pomocy kołowrotu (wiadro wody ze studni)ʼ (por. pol. windować ʽpodnosić 

do góryʼ), pavindúoti ʽpokołysać niemowlęʼ. 

 viñdelis, -io 1 p.a., vindẽlis 2 p.a. przest., gw. ʽpieluchaʼ — zapoż. z nwn. Windel f. 

Stąd też łot. viñdele, viñdelis ts. Por. GL 148, LEW 1256. 

 vindugà 2 p.a., gen.sg. vindùgos gw. ʽmiejsce, gdzie składa się kłody przeznaczone do 

spławieniaʼ — zapoż. z pol. przest. winduga ʽmiejsce nad rzeką spławną do windowania i 

składania towarów ze statków, der Windeort, die Windeʼ (L.). WDLP wymienia germanizm 

winduga jako wariant do binduga 1. ʽmiejsce nad rzeką, w którym składa się drewno 

przeznaczone do spławu i zbija się tratwyʼ, 2. ʽspław drewnaʼ, 3. ʽzbijanie tratewʼ i 

ogólnikowo wskazuje na czasownik nwn. binden ʽwiązać, związywaćʼ jako etymon. 

Pierwsze poświadczenie o formie <benduga> (r. 1427, z Mazowsza) odnosi się do zbijania 

tratew: Cum una rippa [!] fluuuii Bebrza circa locum benduga, vbi robora ligantur (SSTP I, 

93). Wydaje się, że zakończenie -uga można uznać za zmienione z -unga (por. vélvunga), a 

to by wskazywało na formę źródłową *bindunga ⇐ nwn. *Bindung (war. do Binden n. 

ʽwiązanieʼ). Brückner 622 umieszcza winduga wraz z binduga ʽmiejsce składoweʼ s.v. winda 



2146 

na prawach rękopisu 

(nwn. Winde f.).  

 vindùgas 2 p.a. gw. ʽwinda do podnoszenia belekʼ (Rąsto an sienos neužkelsi be 

vindugo ʽBelki na ścianę nie podniesiesz bez «vindugas»ʼ) — zapoż. z pol. przest. winduga 

ʽwindowanieʼ (L.). Por. viñdas. 

 vingìlis, -io 2 p.a. 1. ʽkijanka, Petromyzon planeriʼ (war. vingiùlis), 2. ʽpiskorz, 

Misgurnus fossilisʼ, 3. vingìlis, -ė ʽtaki, który potrafi się wykręcićʼ — denominalny 

rzeczownik na -il- od osnowy ving- jak w vingùs ʽkrętyʼ, vìngis a. viñgis ʽskręt, zakrętʼ, 

vingiúoti ʽwić się, zwijać sięʼ. Do tego vingurỹs ʽwęgorzʼ (s.v. ungurỹs). Por. też łot. 

veñdzele ʽmiętusʼ (LEW 1256). — Nazw. Vingìlis, Vingilỹs. 

 vìngis, -io 1 p.a., viñgis 2 p.a. 1. ʽskręt, zakręt drogi, zakole rzekiʼ726, 2. ʽokrężna droga, 

objazdʼ — dewerbalny rzeczownik z suf. -i̯a- i SZ ving- od veng-, por. véngti m.in. ʽomijać, 

uchylać sięʼ. Paralela: sprìndis ⇐ sprę́sti. Vb. denom. vingiúoti ʽwić się (m.in. o rzece), 

zwijać się, skręcać sięʼ. — N.rz. Vìngis, Vìngiai 2x, drw. Vingùtė, Vingùtis, Ùžvingis. Z 

aferezą u- w prefiksie Už-: n.rz. Žviñgė (też n. bagna) < *Užvingė (por. Ùžlankis), n.jez. 

Žvingỹs, n.m. Žviñgiai. — Inne nomina z ving-: išvìngėlis ʽczłowiek wybredny w jedzeniuʼ, 

vingìlis (zob.), vingrùs ʽkręty; wykrętnyʼ (por. łot. kuroń. viñgrs ʽżwawy, prędki, giętki, nie 

łamiący się, zręcznyʼ), ⇒ vìngris a. viñgris ʽwygięcie, zakrętʼ, n.rz. Vìngra, Vìngrė, Viñgrė, 

Vingrė,̃ Viñgris 5x, Vingrỹs 5x, Viñgrius, Viñgrupis 5x (⇒ n.m. Pavingrùpiai); vingurỹs 

ʽzakrętʼ, ⇒ vb. denom. vinguriúoti ʽskręcać się, zakręcać, wić się – o potoku, rzeczce; 

machać, merdać ogonemʼ. Por. bliskoznaczny pwk. vink-: vinklùs ʽgibki, giętki, zwinny; 

chytry (o lisie)ʼ. 

 vỹnyčia 1 p.a., vynyčià 2 p.a. stlit., bibl. 1. ʽwinnica, plantacja winorośliʼ (spaustuvė 

vynyčios SD «prasa winniczna»), 2. ʽpiwnica z winemʼ — miejsce akcentu wskazuje na 

zapożyczenie białoruskie, por. stbłr. vinnica, błr. gw. vínnica, -y, ukr. výnnicja (SLA 238, 

ĖSBM 2, 149). — Drw. vynyčnykas BRB ʽwiniarzʼ (por. pol. przest. winnicznik SW ʽten, co 

chodzi około winnicy, co hoduje winograd, właściciel winnicyʼ), war. vỹnyčininkas. Zob. też 

vỹninykas. 

 vinìkė 2 p.a., vinýkė 1 p.a. ʽkrętogłów zwyczajny, Jynx torquilla, niewielki ptak z 

rodziny dzięciołowatychʼ (syn. gręžiagalvė b.z.a.). Niejasne. 

 vìningė 1 p.a. przest., gw. ʽzysk, korzyść, pożytekʼ (Tas darbas nedaug vìningės duoda 

ʽTa praca niewiele daje korzyściʼ) — wraz z łot. viñniņš ʽzwycięstwo; zyskʼ jest 

zapożyczeniem z dn. winninge, zob. ME IV, 600, LEW 1257, GL 148. 

 vỹninykas 1 p.a. 1. stlit. ʽten, kto wytwarza wino, winiarzʼ, 2. lit. ʽten, kto handluje 

winemʼ — zapoż. ze stbłr. vinnikъ, por. błr. gw. vínnik (ukr. výnnyk), pol. przest. winnik 

ʽgorzelnikʼ (SLA 238, LEW 1255 n., ĖSBM 2, 149). War. vỹnininkas. Synchronicznie wyraz 

jest odczuwany jako swojskie nomen agentis na -inyk-/-inink- od vỹnas (por. darbinỹkas ⇐ 

dárbas, GJL II, § 477). LKŽ nie zaznacza obcości tego wyrazu.  

 vỹnioti, vỹnioju, vỹniojau ʽwić, owijać, nawijać, rozwijać, spowijać, zawijać, zwijaćʼ, 

cps. apvỹnioti ʽowijać, np. stopy onucamiʼ, apvynioju SD «obwijam co czym» (syn. apviju), 

ažuvynioju SD
1 «zawiiam», ižvynioju SD

1 «wywinę», pérvynioti ʽprzewinąć niemowlę, 

zmienić mu pieluchęʼ, suvynióti ʽzwinąć (nici w kłębek, włosy w kok), zwijać żagle, wędkęʼ, 

 
726 W Wilnie w zakolu rzeki Wilii (lit. Nerìs, -iẽs) leży pokryte lasem miejsce zwane Vìngis, -io. Lit. nazwa 

terenowa została prawdopodobnie przetłumaczona z polsko-białoruskiego odpowiednika Zakret, który 

uznano – na gruncie etymologii ludowej – za zniekształcenie pol. Zakręt ʽVingisʼ (por. pol. zakręcić (się) 

ʽobrócić się, zmienić kierunekʼ). Tymczasem rzeczywistym źródłem nazwy Zakret był apelatyw stbłr. 

zakretъ o znacz. ʽustęp, wychodekʼ (zob. HSBM 10, 258). 
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suvynioju SD
1 «powiiam», ažudingtė suriečiama, suvyniojama SD «firanki». Wsch.-lit. 

vynióti. Dwoistość akcentowa vỹnioti (zach.) : vynióti (wsch.) ma paralelę w võlioti : volióti 

(Būga, RR II, 646). Odpowiednik łot. vīņāt, zwykle savīņât ʽzwijać, zawijaćʼ. Z opisowego 

punktu widzenia czas. vynióti/vỹnioti jest wyczuwany jako iteratyw do výti, vijaũ ʽwić, -

wijaćʼ (zob.), jakkolwiek nie ma czegoś takiego jak suf. -nioti. Geneza tego iteratywu 

pozostaje do dziś kwestią niezałatwioną. LEW 1257 mówi, że vỹnioti ʽnależy do rodziny lit. 

výtiʼ, co jest wypowiedzią zbyt ogólnikową. GJL II, § 588 stwierdza, że «... element -n- w 

*vy-n-ioti jest ten sam, co w vainìkas : stsł. věnьcь. pol. wieniec z *voi-n-ik-»; autor nie 

tłumaczy jednak, jak pogodzić wokalizmy vy° i *voi° (rzecz, jak się zdaje, zasadnicza). 

Ostrowski 2006, 98: «Zupełnie niejasny pozostaje dla mnie element -nioti w vynióti». W ŽD 

518 vỹnioti zostało wprawdzie wymienione, ale nie zanalizowane. Przystępując do rozbioru, 

trzeba na wstępie zauważyć, że vynióti przypomina iteratywy z pierwiastkowym -n-, 

mianowicie gỹnioti od gýniau (ginù), mỹnioti od mýniau (minù) i pỹnioti od pýniau (pinù). 

Różnicę stanowi to, że vỹnioti nie ma obok siebie osnowy w rodzaju prt. †vyniau. 

Charakterystyczną cechą wymienionych iteratywów jest wzdłużony stopień wokalizmu: in-V 

⇒ īn-V. Ten szczegół nasuwa przypuszczenie, że vynióti może stać w jakimś związku z 

zanikłą formą praesentis *vinù ʽzwijamʼ, należącą do výti. Podczas gdy w wypadku prs. ginù, 

minù, pinù segment -n- jest konstytutywnym składnikiem pierwiastka, to w wypadku *vinù 

sprawa ma się inaczej. Tu -n- nie jest częścią pierwiastka, lecz jest morfemem infiksalnym, 

który wsunięto celem nacechowania formacji praesentis. Rekonstrukcja: pie. *u̯i-n-h1-é/ó- 

(transponat) > pb. *u̯i-n-ō > plit. *vinù (antewokaliczna laryngalna znika bez śladu). Tak 

powstałe praesens było niegdyś składnikiem jednego paradygmatu wraz z *vijaũ (prt.) i *výti 

(inf.). Proponowana rekonstrukcja ma oparcie 1° w łotewskim prs. vinu do vît ʽzwijać, 

splataćʼ (por. lit. prs. sinù s.v. siñti; trinù s.v. trìnti, trunù s.v. trunė́ti), 2° w litewskim drw. 

vinìs ʽgwóźdźʼ (zob.)727. Pośrednie oparcie stanowi tu łotewski paradygmat prs. vìnu i prt. 

vìnu (EH II, 793), gdzie preterytalne ī zostało uogólnione na praesens. Wracając do vynióti: 

morfem vyn- przedstawia alternant wzdłużony w stosunku do prezentalnego *vin-. To *vin- 

było neopierwiastkiem wyabstrahowanym z prs. *vinù. Wzdłużenie, o którym mowa, nie jest 

jednak apofonią – w odróżnieniu od długości w łot. prt. vīnu (⇐ prs. vinu). Wydaje się, że 

jest ono pochodzenia analogicznego, por. proporcję pinù : pỹnioti = minù : mỹnioti itd. = 

*vinu : x, x = vỹnioti. Jeśli jest prawdą, że prs. trinù ʽtręʼ ma strukturę infigowaną (zob. s.v. 

trìnti), to znaczy, że również -n- w iter. trỹnioti jest z pochodzenia infiksem, przy czym 

formę iteratywu ukształtowała proporcja analogiczna, por. np. minù : mỹnioti = trinù : x, x = 

trỹnioti. Dochodzimy do wniosku, że wśród iteratywów na -(n)ioti trzeba odróżnić dwie 

grupy form: 1° serię gỹnioti, mỹnioti, pỹnioti, gdzie drw. na -o- bazuje na długowokalicznym 

neopierwiastku pochodzenia apofonicznego (gyn̓ - ⇐ gýniau, myn̓ - ⇐ mýniau, pyn̓ - ⇐ 

pýniau) i 2° odosobnione twory analogiczne, takie jak właśnie trỹnioti i vỹnioti. — Neoosn. 

vyn-: výnėti, -ju, -jau ʽzwijać nici w kłębekʼ, suvýnėti ʽzawinąć, np. kwiaty w papierʼ, 

vynìklis ʽmotowidłoʼ, apvyniaĩ (zob. apyniaĩ). — Neoosn. vynio-: apvyniõklis ʽto, czym 

owija się skaleczoną nogę, rękę, palec; opatrunekʼ, įvynioklis SD «zawicie powszednie, 

ktorym cokolwiek zawiiaią», įvynioklis iž popieriaus SD «trąbka» [tutka z papieruʼ], vyniõklė 

bot. 1. ʽkielisznik, Calystegiaʼ, 2. ʽkielisznik zaroślowy, Calystegia sepiumʼ, 3. ʽpowój, 

 
727 Pozostałości po tematach infigowanych od pwk. seṭowych spotyka się w jęz. litewskim stosunkowo rzadko. 

Por. 1. gw. glinù, gliniaũ, gliñti ʽlepić, zalepiać (gliną)ʼ od prs. *gli-n-H-é- (pwk. *glei̯H-), 2. gw. sinù, 

siniaũ, siñti ʽwiązaćʼ od prs. *si-n-h2-é- (pwk. *sei̯h2-), 3. trinù, trýniau, trìnti ʽtrzeć, piłowaćʼ, przez 

metatezę od prs. *tirnù < *tṛ-n-h1-é- (pwk. *terh1-); obok tego iteratyw na -ioti: trỹnioti ʽtrzeć po trochuʼ. — 

Z jęz. łotewskiego por. np. smīnêt, -u, -ẽju ʽuśmiechać się znaczącoʼ, ze SW od *sminu < *smi-n-H-e- (pwk. 

*smei̯H-, por. scs. smijati sę ʽśmiać sięʼ). — Godny uwagi jest też neosuf. -nu. Prawdopodobnie został on 

wyabstrahowany z prs. infigowanych, urobionych od pwk. seṭowych i zastosowany przy pwk. o wygłosie 

dyftongicznym, np. gáunu ⇐ gáuti; griáunu ⇐ griáuti; grienù ⇐ griẽti.  
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Convolvulusʼ, 4. ʽpowojnik pnący, Clematis vitalbaʼ, vyniõklis 1. bot. ʽpowój, Convolvulusʼ 

(syn. vijõklis), 2. ʽpieluchaʼ, 3. ʽowijacz żołnierski; bandażʼ, vyniótiniai m.pl. ʽpotrawa z 

mielonego mięsa, zawijanego w liście kapusty, gołąbkiʼ. — Neoosn. vynioj-: apvyniojimas 

SD «obwinienie» [ʽobwinięcieʼ]. 

 vinìs, -iẽs f. 4 p.a. 1. ʽgwóźdź żelaznyʼ (įkálti vìnį ʽwbić gwóźdźʼ), 2. żm. ʽząb w 

grabiachʼ, 3. gw. ʽżelazny kołek, do którego uwiązuje się krowę a. owcęʼ. SD: vinis «goźdź», 

išmušu, iškalu vinį «wybijam goźdź», vinimis sukaltas «zbity goźdźmi», SD
1 su vinims 

«goździsty, goździaty». War. vinỹs. Odpowiednik stpr. wīnis EV, czyt. winnis ʽczop w 

beczce, Czappe [Zapfen]ʼ. Prawdopodobnie chodzi tu o derywat z suf. -i- lub -i̯a-, który 

utworzono od neopwk. vin-, wyabstrahowanego z prs. infigowanego *vinù (pie. *u̯i-n-h1-e/o-

) do výti ʽpędzić, gonićʼ. Zob. też vynióti. Znacz. etym. ʽto, co się wpędza (w deskę, belkę)ʼ. 

Por. ùžkalas ʽgwóźdźʼ ⇐ užkálti; į́valas a. į́valis ʽdrewniany gwóźdź; spójniaʼ ⇐ véltis. LEW 

1257: bez etymologii. ALEW 1251: bez pewnych nawiązań zewnętrznych. — Drw. vinelė SD
1 

«ćwieczek; goźdźik, goźdźiczek». Cps. bė́gvinė ʽhak mocujący szynę do podkładu 

kolejowegoʼ (por. bėg̃is; syn. kastìlis), gonkvinė (zob. gõntas), lõtvinė (zob. lotà), pãsagvinė 

ʽgwóźdź do podkowy, hufnalʼ (por. pasagà), skíedravinė ʽgwóźdź do przybijania gontówʼ 

(por. skiedrà).  

 viñkelis, -io 1 p.a., vìnkelis 1 p.a. gw. 1. ʽkątownik ciesielski a. murarski, przyrząd 

służący do wyznaczenia lub sprawdzenia kąta prostego, tzw. węgielnicaʼ (war. vinklỹs), 2. 

ʽkąt prostyʼ, 3. ʽskręt drogi, zakrętʼ, 4. ʽżelazne okucie piecaʼ — ze skrócenia do I członu 

złożenia nwn. Winkel-eisen n. Por. GL 148, gdzie wskazano dam̃pis ⇐ nwn. Dampf-

maschine f. jako paralelę. Inaczej LKŽ XIX, 484: zapoż. z nwn. Winkel m. 

 vinksčióti, vinksčióju, vinksčiójau ʽmachać, merdaćʼ, vinksė́ti a. vinksnóti ts., vìnksterėti 

ʽwypaść, upaśćʼ — czasowniki oparte na wykrz. vìnks, vìnkst o przewróceniu się (wozu, sań), 

o energicznym ruchu, geście, o machnięciu (war. vìnkšt).  

 vìnkšna 1 p.a., gw. vinkšnà 2 p.a. 1. ʽwiąz, brzost, Ulmusʼ (war. vìnkšnas, vìnkšnis), 2. 

gw. ʽkora wiązuʼ, 3. gw. ʽlistwa łącząca nosy sańʼ, 4. ʽskórzane wiązanie w cepach, tzw. 

gążwaʼ (syn. jungtùvas, są́junga). War. vìnkšnas, vìnkšla, vìnkšra. Odpowiednik łot. vîksna 

ʽwiąz a. brzostʼ, war. vîksne, vîksnis. Może kontynuować – z insercją k – pierwotne *vinšna 

< pb. *vinž-snā-, drw. od pwk. *vinž- (pie. *u̯ṇǵh-, zob. s.v. výžti ʽwyplatać łapcie z łykaʼ). 

Akut analogiczny do motywującego prs. výžta (zam. *vinža). Prawdopodobnie to samo 

*vinž- leży w osnowie słow. odpowiednika, por. psł. *vęzŭ ʽUlmusʼ (ę z obniżenia į, 

wczesno-psł. *vįzŭ < pbsł. *u̯inža-), por. strus. vjazŭ, ros. vjaz, vjáza, sch. vȇz, czes. vaz, pol. 

wiąz, głuż. wjaz, dłuż. wjez. W tym kontekście wymienia się też alb. vith, vidhë ʽUlmusʼ. 

Zob. BSW 360, Specht 1944, 59n. (*u̯inǵ-snā-), Būga, RR II, 326, 653n., LEW 1257, REW I, 

244. — N.rz. Vinkšnìnė, Vinkšnỹnė, Pavìnkšnė, cps. Vinkšnãkelis, Vìnkšupis (z dysymilacji 

*Vinkšn-upis). N.m. Pavìnkšniai 2x, Pavìnkšnis, Vinkšnė́nai 2x, Vinkšnìnės, Vìnkšniškiai, 

cps. Vìnkšnabrastis, Vìnkšupiai 2x. 

 vỹnuogė 1 p.a. 1. ʽowoc winorośli, winogronoʼ, 2. ʽkrzew winorośliʼ — złożenie 

członów vỹnas ʽwinoʼ i úoga ʽjagodaʼ. — Drw. vynuogienójas ʽkrzak winorośli, łodyga, 

gałązka winorośliʼ (neosuf. -ienoj-, wyabstrahowany w typie bulvienójai, pupienójai), 

vynuogýnas ʽplantacja winorośli, winnicaʼ. Vb. denom. vynuogiáuti ʽzbierać winogronaʼ.  

 vìralas 3 p.a. 1. ʽzupa na wywarze z mięsa z dodatkiem warzyw; zupa w ogóleʼ (syn. 

verė́nas), 2. ʽwywar z ziół leczniczych podawany choremuʼ, 3. pl.t. viralaĩ ʽwarzywa, zwł. 

buraki, kapusta, rzepaʼ (viralų̃ darž̃as ʽogród warzywnyʼ) — dewerbalny drw. od išvìrti 

ʽugotować sięʼ (zob. vìrti). Sufiks jest charakterystyczny dla nazw pożywienia, por. ėd̃alas, 

kẽpalas, meñtalas (GJL II, § 177). SD: viralas «ogrodna strawa, iarzyna ogrodna; warzywo», 
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viralas daržinių žolių «giersz» [ʽziele, Aegopodium podagrariaʼ, war. do gier, gierz, SPXVI]. 

— Neoosn. viral-: viralienà ʽmiejsce w ogrodzie, gdzie rosną buraki, kapusta i inne 

warzywaʼ, viralýnas ʽogród warzywnyʼ, viralìnė ʽkuchnia letnia; przewiewna spiżarnia na 

warzywa; spiżarnia w ogóleʼ. Vb. denom. viralióti ʽgotować na wolnym ogniu, powoliʼ (por. 

virióti ʽczęsto po trochu gotowaćʼ). 

 vìras 4 p.a. gw. ʽwągrʼ, zwykle pl. viraĩ m.pl. 1. ʽwągry w mięsie świniʼ, 2. ʽlarwy 

tasiemcaʼ, 3. ʽwypryski na skórze człowiekaʼ. Pb. *u̯irHa- < pie. *u̯ṛH-o-. Zanik 

antewokalicznej spółgłoski laryngalnej jak np. w ãtviras, ãtkilas i pinaĩ. War. akc. vìris 2 

p.a., virỹs 4 p.a. Osnowa werbalna nierozpoznana, por. BSW 360, LEW 1258. Porównywano 

vìras z łac. varus, -ī ʽwyprysk na twarzy; brodawkaʼ < pie. *u̯(o)rH-o-(?) (zob. de Vaan 654; 

inaczej ALEW 1252: pie. *u̯ṛHo- ʽPustelʼ), jak też z norw. vere f. ʽlarwa gza, rana na skórze 

po ukąszeniu gzówʼ, niderl. weern c. ʽjęczmień na powiece (ropne zapalenie gruczołów 

łojowych)ʼ, nwn. Werre f. ʽturkuć podjadek, Gryllotalpa gryllotalpaʼ, < pgerm. *werōn- < 

pie. u̯erH-eh2- (zob. Kroonen 580n.). — Drw. virõnė ʽwągrʼ, ⇒ vironuotas b.z.a. ʽz 

wągramiʼ. Vb. denom. įviróti a. įviriúoti ʽdostać wągrówʼ, ⇒ viriúotas ʽo wieprzu, mięsie: 

mający wągry, wągrowaty; o człowieku: pokryty wypryskami; o dziecku: mające robakiʼ, 

war. żm. viróta meisa ʽmięso z wągramiʼ (Kiaulės meisa viróta nuo pjudymo šunų ʽŚwinina 

ma wągry [na skutek] pogryzienia przez psyʼ). 

 výras 1 p.a. 1. ʽmężczyznaʼ (por. łot. vĩrs, stpr. wijrs ts.), 2. ʽmałżonek, mążʼ, 3. 

ʽdziecko płci męskiej, chłopiecʼ (Po mergaitei pirmas sūnus, paskui pagret trys výrai gimė 

ʽPo dziewczynce urodził się pierwszy syn, potem pod rząd trzej chłopcyʼ), 4. ʽczłowiekʼ w 

zwrocie do mężczyzny (Výreli, duok tu man gabaliuką duonos ʽCzłowieku, daj ty mi 

kawałeczek chlebaʼ. Vyrai, ką čia jūs darote? ʽLudzie, co wy tu robicie?ʼ), 5. ʽparobekʼ, 6. 

ʽsamiecʼ. DP ʽmąż, małżonek, przełożony, gospodarz, człowiek, chłopʼ. Por. jeszcze sniẽgo 

výras ʽbałwanʼ, vyras moteries SD «małżonek» (syn. patsai), vyru tumpu SD «mężnieię» 

(syn. vyriškystėn eimi). Formacja bałtycka odpowiada wed. vīrá- m. ʽmężczyzna, bohaterʼ728, 

też ʽsynʼ, aw. vīra- < pie. *u̯iH-ró- ʽ(młody) mężczyzna, wojownikʼ. W kwestii innych 

refleksów zob. NIL 726n. Odpowiednik słowiański †virŭ został zastąpiony przez neologizm, 

por. scs. mǫžĭ, pol. mąż, ros. muž itd. — Akcent lit., cofnięty na pwk., jest oznaką 

substantywizowania pierwotnego adi. vb. z suf. *-ro- ʽmocny, silnyʼ (por. toch. B wir 

ʽodznaczający się młodzieńczą siłąʼ), zob. Kabašinskaitė i Klingenschmitt, Balt XLI:2, 2006, 

175. Dalej por. łac. vīrēs, -ium f.pl. ʽsiłyʼ < *u̯iH-s-729 – formacja na SZ do pwk. *u̯ei̯H-, jak 

w wed. váyas- n. ʽsiła życiowa, popędʼ < pie. *u̯ei̯H-es-. — Drw. bevỹrė730 ʽniezamężna 

kobietaʼ, SD «niemężata» (por. bemotẽris), pavỹriku (zob.), pavýriška ʽ(kobieta) podobna do 

mężczyznyʼ, príevyris ʽkochanekʼ, *vyrėlis (zob. vyrėlèsnis), vyrė́nas ʽkrzepki mężczyznaʼ, 

vyrijà ʽmężczyźni w grupie; zebranie, narada mężczyznʼ (por. bernijà, mergijà), výriškas 

(zob.), výriuvienė ʽkobieta lgnąca do mężczyzn, szukająca męskiego towarzystwaʼ, por. Ji 

tokia výriuvienė – be vyrų nerimsta (neosuf. -iuvienė, por. sùkčiuvienė), vyrúota ʽzamężna, 

mężatkaʼ (por. moterótas). — Cps. bóbvyris ʽmężczyzna jak babaʼ (por. bóba), devynvỹrė 

(zob. devynì), didvỹrė ʽkobieta, która ma wysokiego mężaʼ (por. dìdis), dìdvyris ʽbohaterʼ, 

SD didžiavyris «bohatyr» (syn. žymus žmogus), dvivýrė ʽkobieta, która miała dwóch mężówʼ 

(por. dvi°), svetimvỹrė (zob. svẽtimas), trivýrė ʽkobieta, która miała trzech mężówʼ (por. tri°), 

 
728 Podobny rozwój znaczenia przy śrwalij. gwron ʽbohaterʼ (*u̯iro-no-) wobec stir. fer ʽmężczyznaʼ, por. 

Matasović 423. 
729 Krótki wokalizm łac. vĭr ʽmąż, małżonek; wojownik, żołnierz; bohaterʼ (por. też stir. fer, goc. waír ʽmążʼ, 

stwn. wer ts.) objaśnia się najprawdopodobniej wpływem złożeń, w których człon *u̯iHro- tracił fonem 

laryngalny w warunkach kompozycji. Inaczej de Vaan 681: skrócenie według prawa Dybo.  
730 Według Vitkauskasa (ALL LX, 2009, 134), który poprawił figurującą w LKŽ formę bevýrė. 
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užvyrgeldas (zob.), výrkalbė ʽkobieta o męskim głosieʼ (por. kalbė́ti), výrmergė (zob.), 

výrmoteriai m.pl. ʽmałżonkowieʼ (m.in. DP), vyrmotẽris ʽmałżonekʼ (por. móteris), vyromotė 

SD «małżonka, mężata, mężatka», por. mótė (⇒ vyromoterinis «małżeński»), výrskydė a. 

výrskaida bot. ʽnaradka, Androsaceʼ (por. skìsti, skaidýti), výrvaikis ʽprawie mężczyznaʼ 

(por. vaĩkas), výržarga ʽkobieta lubiąca obcować z mężczyznami, latawicaʼ (II człon do 

žerg̃ti ʽrozkraczyć sięʼ, por. pajódžarga), vyržudė ̃ ʽkobieta, która zabiła swego mężaʼ (na 

temat neoosn. žud- zob. s.v. žudýti). Osobno zob. vyrė́da. — Vb. denom. 1. výrauti, vyráuti 

ʽpanować, przeważać, górowaćʼ, įsivýrauti ʽpoczuć się mężczyzną, usamodzielnić sięʼ (Kaip 

sūnus įsivýraus, tai tave neklausys ʽJak syn dorośnie, to nie będzie cię słuchaćʼ), też 

ʽrozpanoszyć sięʼ, 2. vyráuti a. výrauti ʽbyć parobkiem; wykonywać męskie praceʼ (Vyrai 

vyrãvo, mergos mergavo – ir dirbdavo viską ʽChłopcy byli parobkami, dziewczęta 

służącymi, i wszystie prace wykonywaliʼ), też ʽszukać mężaʼ, 3. vyrinė́ti ʽo kobiecie: 

zadawać się z mężczyznamiʼ (Vyrinė́ja gaspadinė, ka nėr [vyro] namie), 4. výroti: įvýroti 

ʽzmężnieć, przestać być młokosemʼ, įsivýroti ʽwejść w rolę dojrzałego mężczyzny lub w rolę 

gospodarzaʼ. 

 virb̃as 4 p.a. 1. ʽrózga, pręt; cienka gałąź, suchy pręt, chrust do spaleniaʼ, 2. ʽgałąź do 

budowy płotu; kół z płotu (syn. žiõgris)ʼ, 3. ʽłodygaʼ, 4. ʽząb w bronie (zwykle dębowy)ʼ. 

Odpowiednik łot. vir̂bs2 ʽpręt, patyk, żerdź, rożenʼ (virba ʽsztanga żelaznaʼ). Stoi w związku 

z nazwą drzewa virb̃is, -io ʽwierzbaʼ (zob.). Znacz. etym. ʽpręt wierzbowyʼ. Zakończenie -as 

w virb̃as mogło się ustalić w derywacji wstecznej, wychodzącej np. od wyrazu pochodnego 

virb̃alas ʽpręt, kij, drut (do robienia, pończoch, swetrów itp.); cewka do zwijania nici; ząb w 

grabiach, w bronie; szczebel, drążek w drabinie; kłonica, drążek przytrzymujący drabinę 

wozu; jeden z widłowato zakończonych prętów, mocowanych po bokach wozu celem 

zwiększenia jego pojemnościʼ (por. dẽgalas ⇒ dẽgas; dõtalas ⇒ dõtas). SD: virbalas 1. 

«grafka» [ʽmetalowy rylec, pręt do pisaniaʼ, SPXVI], 2. «knutel» [ʽpałka, kij, patykʼ, SPXVI], 

3. «lon» [ʽkołek zabezpieczający koło przed spadnięciem z osiʼ, SPXVI], virbalas aštras SD 

«kołek ostry». — Inne formacje z virb-: virbìnė a. virbìnis ʽsidła na ptaki i małe zwierzętaʼ 

(war. virbỹnė ʽsidła; moczydło na lenʼ), virbinýčia 1. ʽszopa na drewno, chrustʼ, 2. bot. 

ʽpsianka słodkogórz, Solanum dulcamaraʼ (występuje nad brzegami wód w jednym zespole z 

wierzbami), 3. bot. ʽjaskier, Ranunculusʼ, virbókšlis ʽcienka rózgaʼ, virb̃tis m. lub virbtìs f. 

ʽpręt, sztaba, sztanga; łodyga, trzonek; żerdź do popychania łodzi lub tratwyʼ. Cps. 

akė́čvirbalis a. akė́tvirbalis ʽząb bronyʼ (por. akė́čios). — Vb. denom. vìrbyti, -iju, -ijau 1. 

ʽbić rózgąʼ, 2. ʽpodwiązywać drzewko, roślinę (przymocowując je do pręta, tyczki, palika)ʼ, 

virb̃ti, virb̃sta, virb̃o ʽwypuszczać pędyʼ, išvirb̃ti ʽwyrosnąć w górę, wybujaćʼ, nuvirb̃ti ʽ(o 

drzewie) wyrosnąć smukło, cienko; schudnąć, zmarnieć, zwisnąć (o gałęziach)ʼ. Nie należy 

tu vìrbinti ʽporuszać czymʼ (zob.). — N.m. Virbalaĩ 5x, Virbãlis, Virbìniai. N.rz. Virb̃alas, n. 

łąki Virbalỹnė. Tu może też stpr. n.jez. Wirbell, jakkolwiek AON 203 zestawiał to raczej z lit. 

virvė ̃ʽsznurʼ i stpr. wirbe EV ts.). 

 virbė́ti, vìrba (war. vìrbia), virbė́jo 1. ʽroić się, mrowić się – o robakachʼ, 2. ʽciskać się, 

wywijać się – o rybie w sieci; rzucać się – o prosięciu w workuʼ, 3. ʽtrząść się, drgać, drżeć, 

dygotać (w gorączce)ʼ, 4. ʽkrzątać się, pracowaćʼ. Z innym sufiksem: virbsė́ti, vìrbsi ʽdrgać, 

roić się; unosić się (o tyłku szybko biegnącej owcy)ʼ. Pwk. virb- jest wariantem do virp- (rp 

> rb przez persewerację), zob. verp̃ti, virpė́ti. — Nomen: graužavìrba zool. ʽminóg, 

Petromyzon fluviatilisʼ, war. graužà. Człon I do įsigráužti ʽwgryźć sięʼ. 

 vìrbinti, vìrbinu, vìrbinau (war. virb̃inti) ʽporuszać czym, machać; uderzać smyczkiem 

w struny; cisnąć dudy; wiercić dziury (patykiem); szybko pisać; zmuszać do czegoʼ, ʽmerdać 

ogonemʼ (Šuva uodegą vìrbina), nuvìrbinti ʽzastrugać, zaostrzyć (patyk)ʼ, pravìrbinti 

ʽprzekłuć (wrzód), wywiercić (otwór)ʼ, suvìrbinti ʽporuszyć czym, pomachaćʼ. Pwk. virb- 
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jest zapewne wariantem fonetycznym do virp- (rp > rb przez persewerację), zob. verp̃ti. 

Paralela: virbė́ti ob. virpė́ti. 

 virb̃is, -io 2 p.a. bot. 1. ʽwierzba pięciopręcikowa, Salix pentandraʼ, 2. ʽwierzba szara, 

łoza, Salix cinereaʼ < plit. *u̯irb-i̯a-. Z innym sufiksem: psł. *vĭrba ʽwierzba, Salixʼ, sch. 

vŕba, ros. vérba, ukr. verbá, stpol. wirzba, dziś wierzba ts. < *u̯irb-ā, drw. scs. vrŭbije n. 

ʽἰτέαι, wierzbina, zarośla wierzboweʼ. Wyraz odziedziczony, pochodzi od pie. *u̯ṛb- (IEW 

1153). Nawiązanie z pwk. w SE: łac. verber, -eris n. ʽrózga, biczʼ, pl. verbera ʽrózgi do 

chłostyʼ (*u̯erb-es), drw. verbēnae f.pl. ʽpęk, wiązka ziół lub gałązek wawrzynu, oliwki, 

mirtuʼ (*u̯erbes-nā), por. de Vaan 664. W tym kontekście wymienia się również gr. ῥάβδος 

ʽróżdżka, wędka, pręt posmarowany klejem (dla łapania ptaszków), drzewce włóczni, laska, 

laska pasterska; młody pędʼ (*hrab- < *u̯rab < pie. *u̯ṛb), zob. GEW II, 637 (suf. -δ- 

niejasny). Tymczasem Beekes 2010, 1270 uważa ῥάβδος za wyraz pregrecki. Por. jeszcze 

BSW 360 i LEW 1259, którzy o virb̃is nie wspominają i odnoszą się tylko do virb̃as (zob.). 

Boryś 695 (s.v. wierzba) zauważa, że nazwa wierzby pochodzi «od charakterystycznej 

wiotkości gałęzi». 

 virč̃ius, -iaus 2 p.a. ʽatut w kartach; kolor, którego karty biją wszystkie inne koloryʼ — 

formacja dewerbalna od virt- (por. virs̃ti ʽprzewracać sięʼ), ale szczegóły niejasne. Syn. 

kõziris. 

 vìrdis, -ies 1 p.a. f. 1. ʽpoprzeczna belka pod pułapem w stodole lub odrynieʼ, 2. 

ʽzawieszona pod sufitem żerdź służąca do wieszania lub suszenia ubrańʼ (por. vẽsalas), 3. 

ʽżerdź umocowana pod szczytem dachu a służąca do suszenia solonej słoniny i mięsaʼ. — 

Pluralna forma tegoż wyrazu, vìrdys 1 p.a., oznacza ʽpiętro w stodole, pułap, tj. sufit z desek 

a. żerdzi leżących na poprzecznych belkachʼ. — SO vard- ⇐ vird-: apývardė ʽtyczka 

chmielowaʼ : łot. vārde ʽbelka stropowa; drążek służący do zawieszania różnych 

przedmiotówʼ. Por. jeszcze łot. vārdes f.pl. albo vārdi m.pl. ʽstosy drewna złożone do 

suszeniaʼ. Łączność apofoniczną vird- z vard- rozpoznał Būga, zob. RR II, 39; on też 

odrzucił, ze względów znaczeniowych, zbliżenie z czasownikiem żm. vìrdyti ʽnieść z 

trudemʼ (zob.). Dalsza etymologizacja niepewna. Leskien 1891, 588 postulował związek z 

czas. vérti ʽprzeszywać, nizaćʼ; za nim poszedł LEW 1259. 

 vìrdyti, vìrdau, vìrdžiau żm. ʽz trudem nieść, wlec, przenosić, taszczyćʼ. To znaczenie 

wydaje się wtórne. Starszę semantykę poświadczają formacje złożone z praeverbiami: 1. 

išvìrdyti ʽsiłą wypędzić, wygnaćʼ (Šunį išvirdė iš trobos ʽPsa wypędzili z chatyʼ), 2. 

parvìrdyti ʽprzypędzić, przygnać (bydło z pastwiska)ʼ, też ʽprzynieść jako zdobyczʼ (Šuo 

zuikį parvìrdė ʽPies zająca przywlókłʼ), 3. užvìrdyti ʽzapędzić dokądśʼ (Dvijų centnerių 

maišą užvìrdžiau ant aukšto ʽDwucetnarowy worek zataszczyłem [dosł. ʽzapędziłemʼ] na 

strychʼ). Z obocznym sufiksem: vìrdinti ʽo psie: zapędzić (kota na drzewo)ʼ. Z pochodzenia 

jest to causativum na -dy- (-din-) od pwk. vir-C < *u̯ṛ-C. Chodzi tu o vir- jako refleks st. 

zanikowego do ver-, widocznego w czasowniku łotewskim vert, veŗu, vẽru ʽbiecʼ. Pie. *u̯er- 

ʽlaufenʼ, co LIV
2 685 opatruje uwagą «tylko bsł.» (jednak vìrdyti nie zostało tu dostrzeżone). 

Znacz. etym. ʽzmuszać do bieguʼ (obecnie tę funkcję spełnia współrdzenny czas. varýti). 

Akut vìrdyti jest zapewne analogiczny do serii seṭowej gìrdyti, šìldyti i tìldyti. LEW 1259 

uznaje etymologię tego czasownika za niepewną. — SO var-: varýti (zob., tam też o łot. 

apvarêt ʽpokonaćʼ i scs. variti ʽwyprzedzać kogoʼ). 

 vyrė́da 1 p.a., výrėdė 1 p.a. gw. ʽmegiera, jędzaʼ, dosł. ʽmężojadkaʼ (Vyrėda gatava 

suėsti vyrą iš meilės arba piktumo ʽV. gotowa jest zeżreć mężczyznę z miłości albo ze 

złościʼ). Złożenie członów výras ʽmężczyznaʼ i ėd- ʽjeść, żrećʼ, wzorowane na nazwach 

zwierząt w rodzaju pelė́da (zob.), žuvė́da (zob.) albo – użyte w żartobliwej aluzji – do 
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žmogė́da ʽludożerca, kanibalʼ. 

 vyrėlèsnis, -ė 4 p.a. ʽtrochę, nieco starszyʼ, np. Aš ar ne vyrėlèsnė? ʽCzy [to] nie ja 

[jestem] starsza?ʼ Aš už tavo tėvą... keleriais metais buvau vyrėlèsnis ʽJa od twego ojca ... 

byłem o kilka zaledwie lat starszyʼ. Jak vyrèsnis zakłada výras jako osnowę, tak też 

vyrėlèsnis zakłada *vyrėlis, czyli zdrobnienie od výras, jako podstawę derywacji. Por. 

vyrèsnis. 

 vyrèsnis, -ė 4, 2 p.a. ʽstarszy od kogoʼ — forma stopnia wyższego od adi. *vyra- (zob. 

niżej). War. vyrẽsnis, výresnis 1 p.a. Substantywizacja: vyrèsnis, -io m. 4 p.a. ʽprzełożony, 

zwierzchnik, naczelnikʼ (w tej funkcji też vyresnỹsis), vyresnis SD
1 «proboszcz» (w SD 

zastąpione przez vyresnis kunigas ts.), vyresnis SD
1 «urzędnik», vyresnis draugės SD 

«cechmistrz» (por. draugė)̃, vyresnis kareivių SD
1 «woyski» (por. karéiva), vyresnis minykų 

SD
1 «przeor» (por. minỹkas), f. vyresnė minyškų SD

1 «przeoryssa» (por. minyškà). Formacja 

urobiona sufiksem compar. -esni- skłania do przypuszczenia, że kiedyś obok rzeczownika 

výras ʽmężczyznaʼ istniał przymiotnik *vyr-a- o znacz. ʽgłówny, ważnyʼ vel sim. (por. GJL 

III, § 301). — Od výras pochodzi compar. vyriau b.z.a. gw. ʽwięcej mężczyznʼ, por. Juo 

vyriau, tuo geriau eiti ʽIm więcej mężczyzn, tym lepiej się idzieʼ. Obok tego zaświadczono 

gw. vyriaũ ʽwyżejʼ, por. Aš vienais metais už jį vyriaũ mokiausi ʽJa uczyłem się o rok wyżej 

od niegoʼ (ʽbyłem w starszej klasieʼ). Osobno zob. vyriáusias. — Drw. vyresnėl̃is, -ė 

ʽnajstarsze dziecko w rodzinieʼ, też ʽwódz, dowódcaʼ (por. vyrėlèsnis), vyresnýbė 

ʽzwierzchnictwoʼ, SD «dostoieństwo, dignitarstwo, godność; przełożeństwo; urząd, 

zwierzchność pospolita», vyresnybė kunigystės «probostwo», vyresnybė tavornyko 

«oboźnego urząd», vyresnybį turiu «urząd mam na sobie» [ʽsprawuję urządʼ]. Vb. denom. 

vyresniáuti ʽbyć przełożonymʼ, ⇒ vyresniavimas DP 58813 ʽprzodkowanieʼ [ʽprzełożeństwoʼ, 

o kurii rzymskiej]. 

 virg-: pavìrgti, pavìrgstu, pavìrgau ʽstać się niewolnikiem, ulec zniewoleniu; poddać 

się, być posłusznymʼ (NDŽ). Od tego odchyla się pod względem znaczeniowym łot. 

virdzenêt a. virdzinât ʽsunąć powoli naprzód, langsam vorwärtsschiebenʼ (ME IV, 604). Pwk. 

virg- (*u̯ṛg-) jest refleksem SZ do verg-/varg-, por. vérgas ʽniewolnikʼ, varg̃as m.in. ʽżycie w 

niedostatku, ubóstwieʼ. Por. LEW 558. — Tu też virg̃žti, virg̃žda, virg̃ždo, zwykle z prvb.: 

apvirg̃žti ʽzatrzymać się we wzroście, cherlać, marnieć (o świniach)ʼ, užvirg̃žti – o źle 

rozwijającym się dziecku. Leksem virgžd- to neopierwiastek, który wyodrębniono z formy 

prs. virg̃žda, wywodzącej się fonetycznie z *virkšta < *virksta < *virg-sta. Por. šiurkštùs > 

šiurgždùs; urk̃štynė > urgždỹnė. 

 vỹriai, -ių 2 p.a. m.pl. ʽzawiasy, np. w drzwiachʼ: Duris nuimti nuo vỹrių ʽZdjąć drzwi 

z zawiasówʼ (sg. vỹris, var. vỹrius). Należy do czas. veriù, vérti m.in. ʽotwierać i zamykaćʼ 

(zob.). Formacja oparta na pwk. vyr-, będącym formą WSZ do vir-, widocznego w ãtviras 

ʽotwartyʼ, prãviras ʽna wpół otwarty, uchylonyʼ. Budową przypomina vỹris ʽwrzątekʼ ⇐ 

vìrti; spỹris ʽkopnięcieʼ ⇐ spìrti. Jest to skonkretyzowane abstractum o znacz. etym. 

ʽzamykanie i otwieranieʼ. 

 vyriáusias, -ia 1 p.a. ʽnajstarszyʼ (war. akc. výriausias) — forma superlatiwu od adi. 

*vyra- (zob. vyrèsnis). — vyriausias terp vyskupų SD «arcybiskup», bažnyčia vyriausia SD 

«tum» [ʽkościół katedralnyʼ]. — Drw. vyriáusiasis 1. ʽnajwyższy, np. sąd; naczelny, np. 

księgowyʼ, 2. ʽgłówny, naczelny, np. wódzʼ. — Neoosn. vyriaus-: vyriausýbė ʽrządʼ (dosł. 

ʽnajwyższośćʼ), ⇒ vyriausýbinis ʽrządowyʼ.  

 vỹris, -io 2 p.a., výris 1 p.a. 1. ʽwrząca woda, wrzątek, ukropʼ, 2. ʽwir wodnyʼ — 

dewerbalne abstractum na -i̯a- przy pwk. vyr- jako wzdłużonym SZ do ver-/vir- ʽwrzeć, 

gotować sięʼ, zob. vìrti. Podobna budowa w vỹris ʽzawiasʼ (zob. vỹriai), brỹdis ʽwygnieciony 
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ślad w zbożu lub w trawieʼ (por. brìsti). Znacz. etym. ʽwrzenieʼ, ⇒ konkretyzacja: ʽwrzątekʼ, 

ʽwirʼ. Por. fakt, że pol. wir pochodzi od psł. *virŭ ʽwirowanie, wrzenieʼ – formacji na SW 

*u̯īr-a-s, porównywalnej z lit. vỹris < plit. *u̯īr-i̯a-s. Do tego samego pierwiastka należy 

jeszcze pol. wrzątek, mające w osnowie *vĭr-ęt-, tj. ptc. prs. act. od *vĭrǫ, *vĭrěti, pol. wrę, 

wrzeć (por. Boryś 711). 

 výriškas, -a 1 p.a. 1. ʽmęski, odnoszący się do mężczyzn, przeznaczony dla mężczyzn, 

noszony przez mężczyzn (ubranie, obuwie, czapka), wykonywany przez mężczyznʼ, 2. 

ʽmężny, dzielny, śmiały, odważnyʼ, 3. ʽ(o kwiecie) pręcikowy, zawierający tylko pręcikiʼ — 

przymiotnik na -išk- od rzecz. výras ʽmężczyznaʼ (zob.). Odpowiednik łot. vīrisks ʽmęskiʼ 

(war. vīrišķs), przest. vīrisķi virsnieji ʽvornehmsten starken Männernʼ. — Drw. výriškai adv. 

ʽpo męskuʼ (Jo pasielgta vyriškai ʽZachował się po męskuʼ), DP ʽmężnieʼ (O taip būk stipras 

ir elkis vyriškai DP 55520 ʽA tak bądź stateczny i sprawuj się mężnieʼ), też ʽporządnieʼ 

(21336), vyriškỹstė ʽmęskość, wiek męskiʼ, vyriškystėn eimi SD «mężnieię» (syn. vyru tumpu). 

— Substantywizacja: výriškas DP ʽmęszczyznaʼ, np. Výriškiems darbams samdo výriškus 

ʽDo męskich robót najmują mężczyznʼ (por. móteriškas ʽniewiastaʼ, GJL II, § 489). Forma 

emfatyczna: výriškasis ʽmężczyznaʼ, pl. výriškieji (výriškųjų klioštorius przest. ʽklasztor 

męskiʼ). Drw. vyriškìnis, -ė ʽmęski, właściwy dla mężczyznʼ (Vyriškìnė boba, ana visus vyro 

darbus dirba ʽ«Vyriškinė» kobieta – wykonuje wszystkie męskie praceʼ), vyrìškis, -io 

ʽmężczyznaʼ (suf. -i̯a-), DP výriškis ʽmęszczyznaʼ. Por. łot. przest. vĩrišķis ʽmężczyznaʼ (war. 

vīrišks, vīrisks). Obok tego vĩriẽtis ʽMann, Mannspersonʼ. Vb. denom. vyriškė́ti, zwykle z 

prvb. su- ʽstawać się mężczyzną, mężniećʼ, výriškintis refl. ʽo kobietach: zadawać się z 

mężczyznamiʼ. 

 vỹrius, -iaus 2 p.a., vyriùs, -iaũs 4 p.a. gw. 1. ʽwrzenieʼ, 2. ʽwir wodnyʼ, 3. ʽgromada, 

grupaʼ, 4. ʽmnóstwo, chmara, np. muchʼ (vyriùs musių), ʽklucz żurawiʼ (vyriùs gervių) — 

nomen actionis z suf. -ius i WSZ vyr- ⇐ vir-, por. vìrti ʽwrzećʼ. Nazwę Vyriùs nosi zakole 

Niemna we wsi Pavyrė w okolicy Bìrštonas (por. Vanagas 387). Z innym sufiksem: vỹriai 

m.pl. ʽosad wytrącający się z wrzącej wodyʼ. — NB. Z powodu takich paralel, jak gỹrius ⇐ 

gìrti; pỹlius ⇐ pìlti; vỹlius ⇐ vìlti, które świadczą o przynależności vỹrius do lit. modelu 

apofonicznego, nie sposób utrzymywać, że vỹrius zostało zapożyczone z pol. wir (zob. GJL 

II, § 108). Temu sprzeciwia się również semantyczne zróżnicowanie lit. wyrazu.  

 virk̃os, -ų 2 p.a. f.pl. gw. ʽumieszczona pod pułapem skrzynia do spaniaʼ (Vaikai 

virk̃ose miega ʽDzieci śpią w «virkos»ʼ) — zamiast *virkai m.pl., co zapożyczono z pol. 

przest. wyrki m.pl. ʽpomost z desek, umocowany do pułapu, na którym kładą rozmaite rzeczy 

lub śpiąʼ (SW); wyrk, -u, wyrko, -a, werko, -a ʽposłanie wysoko umieszczoneʼ (SW). Zmiana 

rodzaju z *virkai na virk̃os jest objawem upodobnienia pożyczki do syn. vìškos (zob.). Zob. 

też POLŽ 183. LEEŽ 95 wymienia jako synonimy gùltai, lubẽlės, nãrai i palãtkos.  

 vìrkšti, vìrkšta (*virkš-sta, war. vìrkščia), vìrško gw. 1. ʽo roślinach: tracić świeżość, 

schnąć, usychać, więdnąćʼ, 2. ʽo krwi: krzepnąćʼ, 3. ʽo mleku: zsiadać sięʼ. Por. próbę 

etymologizacji s.v. vìrškinti. W ALEW 1255 rozważa się nawiązanie do strus. obrĭzgnuti i 

obrězgnuti ʽskisnąćʼ, ros. gw. obréznutь ts. — Drw. virkščià 2 p.a. 1. ʽłodyga grochowa, 

grochowina; łodyga kartofla, łęcinaʼ (pl. virk̃ščios), 2. ʽprzeciwna ostrzu, tępa strona kosy, 

tzw. płazʼ, virk̃ščiai m.pl. ʽłodygi kartofli, łęcinyʼ, virk̃ščios f.pl. ʽłęciny; grochowinyʼ (SD 

«grochowina»), virkštẽlė ʽpępowinaʼ, virk̃štis m.in. ʽmlon w żarnachʼ, virkštõjai m.pl. 

ʽłęcinyʼ. — SO varšk-: varškė ̃(zob.). 

 vìrkti, vìrkstu, pravìrkau gw. ʽrozpłakać się, zapłakaćʼ — formacja inchoatywna z suf. 

-sta- i SZ virk- ⇐ verk, zob. verk̃ti. Akut pochodzenia analogicznego (por. rìmstu ⇐ rem̃ti; 

mìrštu ⇐ mirt̃i). BSW 353, s.v. *u̯erki̯ō zauważa, że pbsł. SZ *urk- może być 
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odzwierciedlony w psł. *vŭrkati i *vŭrčati (dokładniej o tym s.v. urk̃ti). — Drw. vìrkauti 

ʽpopłakiwać, kwilić; wydawać głos przypominający łkanie, m.in. o sowieʼ, vìrkčioti ʽpopła-

kiwaćʼ (por. vìrpčioti), vìrkdyti caus. ʽdoprowadzać do płaczuʼ (por. dìldyti, gìrdyti, vìrdyti), 

dawne prs. virgdžiu SD «kwilę dziecię, roskwilam» [ʽdo płaczu je poruszać, łzy mu 

wyciskaćʼ, L.], vìrkinti ʽdoprowadzać do płaczuʼ, vìrkyti ts., įvirkiu vaikų SD «kwilę dziecię, 

roskwilam» (syn. virkdžiu). Nomen: vìrkšna c. ʽpłaksaʼ (z *virk-sna), ⇒ vb. denom. 

virkšnáuti ʽgłośno płakać, szlochaćʼ (por. vérkšna). 

 výrmergė 1 p.a. gw. 1. ʽdziewczyna, kobieta o cechach męskichʼ, 2. ʽbezpłodna 

kobietaʼ — złożenie członów výras ʽmężczyznaʼ i mergà ʽdziewczynaʼ. W tymże znaczeniu 

cps. vìrkrauja, dosł. ʽmęska krewʼ (por. kraũjas). Nieregularne skrócenie vyr° w vir° można 

interpretować jako neoapofonię SP vyr- ⇒ SZ vir-, por. bìbas ob. bỹbis, vitìs ob. vytìs. 

 virpė́ti, vìrpu (war. vìrpiu), virpė́jau 1. ʽdrgać, drżeć, trząść się, dygotać (z zimna, ze 

strachu, w gorączce)ʼ, 2. ʽdrżeć, np. o liściuʼ, 3. ʽbić szybko – o sercuʼ, 4. ʽbiec trzęsąc sięʼ, 

5. ʽskąpić, żałowaćʼ. War virbė́ti (zob.). Odpowiednik łot. virpêt ʽskręcać nić przy pomocy 

wrzeciona; drżećʼ. Morfem virp- stanowi alternant na SZ do verp- (por. verp̃ti ʽprząśćʼ); 

temat virp-ė- stanowi durativum do suvirp̃ti ʽzadrżeć, zatrząść sięʼ. Osobno zob. SZ urp̃ti. — 

Z innymi sufiksami: vìrpčioti ʽchwilami drgać (o wargach), drżeć; biec skokami, jak zającʼ, 

vìrpdyti ʽpowodować wstrząsy, wstrząsaćʼ, virpsė́ti ʽdrżeć, trząść się; rzucać się (o rybie)ʼ, 

virpsóti ʽpozostawać w stanie wetkniętym, tkwić w czymʼ, DP ʽtkwiaćʼ, virpstyti b.z.a. 

ʽwbijać tyczkiʼ. — Nomina: virpesà ʽdrganie, dreszczʼ, vìrpša c. ʽkto drży, kto się trzęsie ze 

strachuʼ (nazw. Vìrpša, Vìrbša, spolszczone Wirpsza), virp̃stis ʽżerdź, tyczka; drewniany 

zawias u drzwiʼ, virp̃tis ʽtyka, tyczka, kółʼ, virpulỹs dreszcz, drżenie części ciałaʼ. Cps. 

vėjóvirpa ʽwir powietrznyʼ (por. vė́jas). — SO varp-: varpýti (zob.).  

 virs̃ti, virstù, virtaũ 1. ʽprzewracać się, walić sięʼ, 2. ʽbuchać (o dymie, ogniu)ʼ, 3. 

ʽzamieniać się w co, zostawaćʼ, apvirs̃ti ʽwywrócić sięʼ, nuvirs̃ti ʽspaść z góry na dółʼ, 

parvirstu SD «obalam się» (syn. parpuolu), pavirsti DP ʽsstać się, obrocić się, ros[s]ypać się, 

przemienić się, zostać, przewirzgnąć sięʼ, pavirst in kų SD «przedzierzgnąć się w co», 

užvirs̃ti ʽzapaść się, zawalić się, zasypać sięʼ. Analiza: inf. *virt-ti, prs. *virt-st-. Formacja 

inchoat. na SZ virt- < *u̯ṛt- do pie. *u̯ert-, zob. verčiù, vers̃ti ʽobalać, przewracaćʼ. 

Nawiązanie psł. *vĭrt-nǫ-, ros. vernútь ʽzwrócić, oddaćʼ, refl. vernútьsja ʽpowrócić, 

zawrócićʼ, sch. vŕnuti ʽzwrócićʼ (Vaillant III, 238). Dalej por. czas. sekundarne na -ěti, -iti: 

psł. *vĭrtjǫ, *vĭrtěti ʽobracać, kręcić; wiercić, świdrowaćʼ, por. ros. verčú, vertétь, czes. vrtět, 

refl. scs. vrĭtěti sę, vrĭštǫ sę ʽkręcić się, obracać sięʼ; psł. *vĭrtjǫ, *vĭrtiti, por. stpol. wircić, 

pol. wiercić ʽrobić otwór, świdrowaćʼ, przest. ʽrozcierać, trzećʼ, refl. ʽobracać się, kręcić sięʼ 

(Vaillant III, 387). — Neopwk. virst- (⇐ virs̃tas): ìšvirsčias ʽna wywrót, na lewą stronę 

włożony, np. kożuchʼ, częściej z insercją k: ìšvirkščias ts.; įvirsčias b.z.a. ʽobrócony do 

środka, do wewnątrz, np. kożuchʼ. — Neopwk. na SO vars- ⇐ virs-: varsnà (zob.), varstaĩ 

m.pl. gw. ʽszczyt prac polowychʼ (syn. darbýmetis), vars̃tas ʽzboża jareʼ (zob.). Paralele: 

smars̃as ⇐ smirs-; maĩstas ⇐ mis-. — Deverbativa: virtė́ti, virčiù (3 os. virt̃i), -ė́jau ʽbyć 

przewróconym, być wyciągniętym, leżećʼ, išvirtė́ti ʽprzeleżeć, spędzić pewien czas leżącʼ, 

virtinė́ti iter. ʽprzewracać sięʼ, atvirtinė́ti ʽzdążać, zbliżać się do śmierciʼ, refl. atsivirt̃inti 

krėsle ʽrozeprzeć się w krześleʼ, pasivirt̃inti ʽobrócić się w łóżkuʼ, przen. ʽumrzećʼ. — Inne 

drw. od virt-: virtáuti ʽwiosłować pod wiatrʼ, virtúoti ʽiść kiwając sięʼ (⇒ virtãlius ʽkto idąc 

kiwa sięʼ), nomina: išvirt̃ėlis ʽwywr;ocony; wywrotowiec; przechrztaʼ (Šlapelis 107), virtẽnė 

a. virtỹnė ʽnierówność na drodze; miejsce, gdzie łatwo się wywrócićʼ, virtyklà ʽmiejsce, 

gdzie się wozy wywracają; miejsce wyryte przez świnieʼ, virtùs ʽchwiejny, chybotliwy, 

kołyszący się, niestałyʼ. Por. też virtìnkš interi. ʽbęcʼ. — SZ typu saṃpras. od *u̯ert- brzmi 

urt-, zob. urt̃inti. 
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 virš̃ 1. adv. ʽu góry, w górzeʼ, np. Virš̃ ant lovos pakabinta lopšį ir supa ʽU góry nad 

łóżkiem zawieszona kołyska i kołyszą (niemowlę)ʼ — ze skrócenia przysłówka viršùj, viršuĩ 

ʽnad, ponad, na wierzchu, w górzeʼ, 2. praep. z gen. ʽnad, ponad, powyżejʼ, por. virš̃ miẽsto 

ʽnad miastemʼ, virš̃ galvõs ʽponad głowąʼ. Wszystko z viršujè, formy loc.sg. do viršùs (por. 

vidùj, viduĩ < vidujè). Zob. GJL III, § 792. 

 viršas stlit. ʽlinijka pisma lub druku, wierszʼ, por. Choras tur antra puse viršo atliepti 

MŽ 50015 ʽChór winien odpowiedzieć drugą połową wierszaʼ (Urbutis 1981, 200; LKŽ 

interpretuje jako 2 p.a.: virš̃as) — zapoż. ze stpol. wirsz ʽlinijka tekstu, rządek pisma; utwór 

poetycki ukształtowany przez rymʼ (SSTP X, 185), do czego starszy war. wiersz (⇐ stczes. 

verš). Z innym tematem: virš̃ius, m.in. SD <wirśius> «wiersz w pisaniu». NB. SLA 235 i 

LEW 1229 błędnie podają zapis z SD jako †veršius; obecnie ponawia to POLŽ 668. Pominięte 

w ALEW. — Polonizmem jest też virš̃is 2 p.a. przest. ʽwiersz jako utwór poetyckiʼ (NDŽ). 

Osobno zob. péršas. — Drw. viršikas: O žinom teipag gerai, ką ansai žmogus pahonių kokį 

viršiką įrašė (MOP) ʽA dobrze też wiemy, że ów poganin jakiś wierszyk wpisałʼ. 

 vìrškinti, -ina, -ino ʽo żołądku: trawić, przetrawiać, przyswajać substancje 

pokarmoweʼ. Dotychczasowa próba objaśnienia ograniczała się do ukazania związku viršk-V 

z alternantem virkš-C, pojawiającym się w czas. vìrkšta ʽschnie, usycha; krzepnieʼ, inf. 

vìrkšti, zob. LEW 1260. Jest to słuszna droga. Trzeba tylko wskazać, co było punktem 

wyjścia dla alternacji viršk-/virkš- oraz sprecyzować, który z tych alternantów jest prymarny. 

Prawdopodobnym punktem wyjścia wydaje się formacja praesentis o formie *vìrkšta. 

Przyjmiemy, że uległa ona reanalizie na *vìrkš-ta, i że to otworzyło drogę dla derywacji 

formy antewokalicznej vìršk-V, jak właśnie vìršk-inti. — Jeśli chodzi o prs. *vìrkšta, to 

wywodzi się ono na drodze fonetycznej z *vìrksta < *vìrsta (insercja k, po niej zmiana ks w 

kš). Zatem pierwotnie była to formacja na -sta-, urobiona od vìrti ʽwrzeć, gotować sięʼ731 i 

wyrażająca funkcję inchoatywną (ʽzaczyna wrzeć, zaczyna się gotowaćʼ). Faktyczne 

znaczenie formy prs. vìrkšta: ʽusycha, więdnie; krzepnieʼ tłumaczy się przenośnią. Roślina 

ʽgotuje się, warzy sięʼ pod wpływem gorąca albo mrozu. Ilustruje to następujące użycie czas. 

vìrti: Ką pasodini, tas išvérda ʽCo posadzisz, to się warzyʼ. Tokią šaltą žiemą ir obelys ir 

braškės išvérda ʽPrzez taką srogą zimę i jabłonie i truskawki wymarzają (warzą się)ʼ732. Na 

tym tle trzeba vìrškinti ująć jako derywat kauzatywny na -in-, dla którego podstawą 

słowotwórczą było prs. *vìrkšta, w szczególności neoosn. *virkš-. Por. synonim suvìrinti w 

suvirinu savimp valgyklų SD «trawię pokarm». — Drw. virškùs ʽstrawny, lekkostrawnyʼ 

(war. varškùs). 

 viršum̃ adv. ʽgórą; nad, ponad, wyżejʼ, praep. ʽponadʼ (Lėktùvas skreñda viršum̃ 

debesų̃). Z apokopowania formy viršumì, instr.sg. do viršùs (zob.). Por. GJL III, § 792. 

 viršū́nė 1 p.a. 1. ʽwierzchołek (drzewa, rośliny); szczyt (wieży, góry)ʼ, 2. ʽostre 

zakończenie, szpicʼ (viršūnė kalavijo SD «sztych u miecza»), 3. ʽczubek (nosa, języka, 

buta)ʼ, 4. przen. ʽwładza, warstwa rządząca; najwyższa władzaʼ — derywat od sb. viršùs 

ʽwierzch czegoʼ, z suf. -nė i wzdłużeniem samogłoski tematycznej -u- ⇒ -ū- (paralela 

typologiczna: łac. verrūca ʽwyniosłość, brodawkaʼ < *u̯ers-ū-kā-). — Drw. su viršūne adv. ʽz 

czubem, z naddatkiem (nasypać, nalać)ʼ, viršū́ninis ʽwierzchni, górny, u góry się znajdujący; 

żerujący na wierzchołkach roślinʼ, viršū́nykas a. viršū́ninkas ʽten z dwu wołów w sprzężaju, 

który podczas orki idzie obok bruzdy, nad bruzdąʼ (w odróżnieniu od arìmnykas), war. 

viršùmnykas. Cps. viršū́ngalis ʽgórny koniecʼ (por. gãlas), viršū́nnagė ʽwierzch paznokcia, 

 
731 Paralela: stpol. wrzeć 1. ʽbyć gorącym, mieć wysoką temperaturęʼ, 2. ʽprzechodzić proces trawieniaʼ.  
732 Por. jeszcze użycie czasownika ką́sti ʽgryźć, kąsaćʼ w podobnym kontekście: Šalna pakándo gėles 

ʽPrzymrozek zwarzył kwiatyʼ. 
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kopytaʼ (por. nagà, nãgas). 

 viršùs, -aũs 4 p.a. ʽwierzch czego, wierzchołek; pokrywaʼ, dúoti viršaũs ʽdać z 

okładem, z dodatkiemʼ, gáuti su viršum̃ ʽdostać z okłademʼ, įsãkymas iš viršaũs ʽrozkaz z 

góryʼ. Por. łot. vìrsus ʽwierzch, wierzchnia lub górna częśćʼ. Z pbsł. *u̯irs-u- ze zmianą *rs > 

rš jak w garš̃as, pirš̃tas, verš̃is. Odpowiednik psł. *vĭrxŭ < *vĭrsŭ, por. scs. vrĭxŭ a. vrŭxŭ 

ʽκορυφή, ἄκρονʼ, czes. vrh, vrhu ʽwierzch, szczytʼ, ros. na verxú ʽna górzeʼ, svérxu ʽz góryʼ. 

Zob. BSW 362, REW I, 190, LEW 1262. Pie. *u̯ers-u-, *u̯ṛs-u-, drw. od pie. tematu *u̯er-(e)s-. 

Por. wed. várṣīyas ʽwyższy, dłuższy, większyʼ, várṣman- n. ʽwzniesienie, wzgórzeʼ (NIL 

724n.), łac. verrūca ʽwyniosłość, brodawkaʼ (zob. wyżej viršū́nė), stir. ferr ʽlepszyʼ (*u̯erro-

). Pwk. *u̯ers- ʽwznosić się, podnosić sięʼ, zob. LIV
2 691, Derksen 2008, 538, de Vaan 666. 

— W starolitewskim ukazuje się również temat na -i̯u-, viršius ʽwierzch, czubekʼ, np. nuog 

galvos viršiaus ik padų kojų MŽ 4366 ʽod czubka głowy do stóp nógʼ. Prócz tego jest żm. 

virš̃ius 4 p.a. (KRŽ). — Drw. apýviršis ʽśmietana na powierzchni mlekaʼ, ìšviršė a. -viršė ̃

ʽwierzchnia strona skóryʼ (GJL II, § 22), viršáitis ʽwójtʼ (⇒ viršaitỹstė ʽbycie wójtemʼ), 

viršẽliai m.pl. ʽokładki książkiʼ, viršẽlis ʽpokrywka, przykrywkaʼ (war. viršiùkas), ʽokładka 

książkiʼ, viršèsnis ʽważniejszy, wyższy (stopniem, rangą), starszyʼ, sb. m. ʽprzełożony, 

zwierzchnikʼ (por. vyrèsnis ⇐ výras), viršiáusias ʽnajwyższy, najważniejszy, głównyʼ, 

viršilà ʽsierżantʼ (n.m. Viršilaĩ 2x, Virš̃iliškė), virš̃ininkas ʽzwierzchnik, naczelnikʼ (⇒ 

viršininkáuti ʽbycie zwierzchnikiem, naczelnikiemʼ), gw. vìršininkas ʽstarszy pasterz, 

kerdžiusʼ, viršìnis ʽwierzchni; dodatkowy (dzień)ʼ, viršuję́jis DP ʽzwierzchniʼ (decasuativum, 

por. loc.sg. viršujè ʽna wierzchuʼ, ⇒ viršùjis ʽwierzchniʼ, viršū́jis ts., gw. viršùjas ts.), viršum̃ 

(zob.), viršumas DP ʽwierzchʼ, viršū́nė (zob.), viršū́nykas a. viršū́ninkas ʽjeden z dwóch 

wołów idących w zaprzęgu ornymʼ (Viršū́nykas prieg vagos, o arimnykas eina vaga ʽV. idzie 

przy bruździe, zaś a. idzie bruzdąʼ). — Vb. denom. viršáuti ʽbyć przełożonym, kierować 

czymʼ, virš̃inti, -inu, -inau lub virš̃yti, -iju, -ijau ʽprzewyższać, górować nad kimʼ (⇒ 

vìršninkas ʽnajsilniejszy gęsior lub wółʼ), pérviršyti ʽprzegonić, wygrać, zwyciężyćʼ. — Cps. 

virš̃galvis ʽjarmułkaʼ (por. galvà), viršgamtìnis a. -gam̃tiškas ʽnadprzyrodzonyʼ (por. gamtà), 

viršùgalis ʽwierzchnia część czego, górny koniecʼ (por. gãlas), viršùgalvis ʽczubek głowy, 

ciemięʼ (por. galvà), viršùkalnė ʽszczyt góryʼ (por. kálnas), viršùpečė (zob. pẽčius), 

viršùvagis (zob. vagà), viršùpetė (zob. petỹs), virš̃valandžiai m.pl. ʽnadliczbowe godziny 

pracyʼ (por. valandà). Niektóre z wymienionych złożeń mają dublety ze wzdłużeniem w I 

członie: viršū́° (neoapofonia?), por. viršū́galis, viršū́galvis, viršū́kalnis. Por. oboczność vidù° 

i vidū́° s.v. vidùs. — N.m. Gelándviršiai, Virš̃upis, Viršùžiglis. 

 viršutìnis, -ė 2 p.a. ʽwierzchni, górny (w przeciwieństwie do spodniego, dolnego)ʼ. SD: 

akmuo melnyčios girnų viršutinis «kamień młyński zwierzchni» (w przeciwieństwie do 

apatinis «spodni»), pridungalas viršutinis «welens» [ʽzwierzchnia suknia nad zbrojąʼ, L.], 

slinkstis viršutinis «nadprożek». Dwuznaczne. Albo drw. od zanikłego sb. *viršutis (por. 

paskutìnis, vidutìnis), albo zmienione fonetycznie z viršuĩtinis ⇐ viršuĩ ʽna wierzchuʼ 

(dysymilatywny zanik i̯).  

 vìrtelis, -io 1 p.a. ʽczwarta część, ćwierć, ćwiartkaʼ — uchodzi za zapożyczenie z nwn. 

Viertel n. (zob. GL 148, LEW 1263), ale nie można też wykluczać pol. przest. wirtel ʽpewna 

miara na zboże; ćwierć korca, ćwierć, ćwiartkaʼ (SW) jako formy źródłowej. Co do akutu 

por. zapoż. kìrkė, bértainis. Zob. też vérdėlis i čvértis. 

 vìrti: išvìrti, išvérda (war. išvìra, vìria), ìšvirė 1. intr. ʽzagotować się, ugotować się, 

zakipieć; wygotować sięʼ (Sriuba jau ìšvirė); išvirįs SD «uwrzały» [ʽzagotowanyʼ]), 2. tr. 

ʽugotować jedzenie, warzyćʼ, suvìrti ʽza-, przegotować sięʼ. Odpowiednik łot. vir̂t, prs. vęr̂du 

a. virstu, prt. viru intr. ʽgotować się, wrzećʼ (caus. virinât ʽgotowaćʼ). — Akutowany SZ vìr-

C jest refleksem pie. *u̯ṛH-C. SE pie. *u̯erH- ʽbyć gorącymʼ (LIV
2 689), por. het. urāni, 
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warāni ʽpali sięʼ (z dysymilacji w *urāri), scs. vĭrjǫ, 3 os. vĭritŭ ʽwrze, gotuje sięʼ, inf. vĭrěti, 

ukr. vríty, ros. gw. vréju, vretь, czes. vřu/vru, vřít ʽwrzeć, gotować sięʼ, pol. wrę, wrzeć 

ʽgotować się; burzyć się; być wzburzonym, podnieconymʼ (stpol. też ʽprzechodzić proces 

trawieniaʼ; z tym por. vìrškinti). Zob. BSW 361, REW I, 203, 235, Vaillant III, 385. 

Villanueva Svensson, Die Sprache 49:1, 2010/2011, 8n. twierdzi, że czasownik scs. vĭrěti 

miał kiedyś prs. *voritŭ ʽwrzeʼ, mianowicie jako kontynuację pie. perfectum; w jęz. 

litewskim przed pojawieniem się innowacyjnego prs. vérda paradygmat miał mieć postać 

*vìrti, *vìria, *vìrė. — SZ vir-V: prt. vìrė ʽgotowało sięʼ, drw. virinė́ti iter.-demin. ʽgotować 

po trosze; smażyć powidłaʼ, vìrinti ʽgotować; lutować, spawaćʼ, apvirinu SD «obwarzam 

co», pervirinu SD «przewarzam, znowu warzę», privìrinti ʽnagotować (dużo); przylutować, 

przyspawaćʼ, suvìrinti ʽugotować; zlutować, zespawać; strawić w żołądkuʼ, suvirinu savimp 

valgyklų SD «trawię pokarm», užvìrinti ʽzagotowaćʼ. — Neoosn. vir̓ - (⇐ °viriau): virióti 1. 

ʽczęsto po trochu gotowaćʼ, 2. intr. ʽo wodzie: zacząć wrzećʼ (Kaip tik pradeda biškį viriót 

vanduo, ir piliu ant tą miltų ʽJak tylko woda zaczyna wrzeć, sypię na nią mąkęʼ), por. typ 

mirióti ⇐ miriaũ. — SZ vir-C: virnóti ʽlekko się gotowaćʼ, virsnóti ts. — Nomina: 

nesuvirinamas SD «niestrawny» (syn. nepravaržamas), núoviros, żm. nū́viros f.pl. 

ʽszumowiny, piana, męty zbierające się na powierzchni płynu podczas gotowania mięsa; 

wywarʼ (syn. súovaros), priẽviralas ʽtrzecie płynne danie obiadoweʼ, pùsviris, -ė ʽna wpół 

ugotowanyʼ, sùviros ʽszumowinyʼ, vìralas (zob.), virė́jas ʽkucharzʼ, łot. virẽjs ts. (⇒ virėjėlis 

SD «kuchcik, kuchta»), virẽnė ʽkuchniaʼ (por. perẽnė, virtẽnė), virìkas ʽkucharzʼ, viryklà 

ʽkuchniaʼ, virimas marių SD «morskie burzenia; wrzask» (por. mãrios), virimas versmių SD 

«wytryskanie, wybijanie się wody» (por. versmė)̃, virintùvas ʽczajnik, imbrykʼ (⇐ vìrinti), 

virtystė SD «kucharstwo», virulỹs ʽźródłoʼ (por. sch. vrȅlo ʽźródłoʼ, czes. vřídlo ʽgorące 

źródłoʼ). — SZ ur-V (typ saṃpras.), por. urulỹs ʽpotok, strumień; kłąb dymu, pary, śnieguʼ 

(por. wyżej virulỹs), uruliaĩs adv. ʽkłębami, falamiʼ. — Neoosn. virt- (⇐ vìrtas): virtiẽnė 

ʽgotowana strawa, posiłekʼ, virtùvas ʽsamowarʼ, virtùvė (zob.). — WSZ vyr-: vỹris, vỹrius 

(zob.). — Neoapofonia SZ vir- ⇒ SP/SE ver-: verė́nas, verė́na ʽwywar z mięsa, z warzyw; 

warzywa na zupęʼ. Por. glìmti ⇒ glẽmės; mirt̃i ⇒ merė́ti. — Neoapofonia SZ vir- ⇒ SP/SO 

var-: suvìrti ʽprzegotować sięʼ ⇒ súovaros f.pl. ʽszumy, szumowinyʼ (bez apofonii: sùviros), 

varùs ʽnadający się do gotowaniaʼ. Por. pamirš̃ti ⇒ maršùs; ils̃ti ⇒ alsùs; smirs̃ti ⇒ smársas. 

— WSO vor- < *u̯ār-: võras (zob., tam też o scs. variti). 

 °vìrti: pravìrti, pravỹra (*-vįra < *-vi-n-ra, war. pravìrsta), pravìro ʽrozewrzeć się, 

otworzyć się, np. o drzwiachʼ. Formacja inchoatywna z infiksem względnie suf. -sta- i SZ 

vir- ⇐ ver- od pravérti ʽuchylić (drzwi)ʼ, zob. vérti. Z innym sufiksem: łot. virinât ʽotwierać 

i zamykaćʼ. — WSZ vyr-: výrauti ʽotwierać i zamykaćʼ (Nevýrauk durių, ba pirkion šalčio 

prieis ʽNie otwieraj drzwi, bo najdzie mrozu do izbyʼ), vyrúoti, rzadko vyriúoti ʽotwierać i 

zamykać; wyziębić (izbę) ciągłym otwieraniem drzwiʼ (Vyrúoja duris, tai eina [musės] kap 

šarančia ʽOtwierają drzwi, to [muchy] lezą jak szarańczaʼ. Vaikščiodami išvyrãvo pirkią 

ʽWchodząc i wychodząc wyziębili chałupęʼ). Nawiązanie apofoniczne w psł. vir-: *otŭ-

virati, stpol. otwirać, pol. otwierać. Nomen: vỹriai (zob.). 

 virtùvė 2 p.a., virtuvė ̃ 3 p.a. ʽkuchniaʼ (neol. z SD) — dewerbalny drw. od vìrti 

ʽgotowaćʼ, z suf. -tuv- w roli wykładnika nomen loci. Paralele: augtùvės ⇐ áugti, gw. 

gimtùvė ⇐ gìmti (GJL II, § 146).  

 virṽė 2 p.a., virvė ̃ 4 p.a. 1. ʽgruby sznur skręcony z włókien, zwykle konopnych, 

powróz, postronekʼ, 2. ʽstryczek, sznur z pętlą do wieszania skazańcówʼ, 3. pl. virṽės ʽsidła, 

wnyki, pułapka do chwytania zwierzynyʼ (syn. kìlpos, smùklės). SD: virvė «postronek, 

powroz», suktinė, grįžtinė, kanapinė virvė «lina», virvė lunkinė «łyczak, powroz z łyka» (por. 

lùnkas); SD
1 virvė didė ir drūta «kordela» [ʽlina okrętowaʼ, SPXVI]. War. m. virṽas ʽgruby 
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sznurʼ. Odpowiedniki bałtyckie: łot. vìrve ʽpowróz, linaʼ (war. vire), stpr. wirbe EV ʽpowróz, 

lina, Seyl [Seil]ʼ < *wirwe. Formacja dewerbalna, utworzona suf. -v- od SZ vir- ⇐ ver-, por. 

veriù, vérti m.in. ʽprzeszywać, przewlekać przez otwór, nizaćʼ (pie. *Hu̯er-). Por. sufiks w 

lýsvė, dirvà, kirṽis. — W słowiańskim porównywalną formacją jest *vĭrvĭ, -i, por. strus. 

vĭrvĭ, scs. vrĭvĭ, vrŭvĭ ʽσχοινίον, funiculusʼ, ros. vervь ʽpowróz, postronek, sznurʼ (drw. 

verëvka ts.), czes. vrv ts., pol. przest. obierzwia ʽjeden z dwu powrozów rozciągających 

dolny i górny skraj wielkiej sieci rybackiej, zastawianej w poprzek rzekiʼ (por. Bańkowski II, 

340) < *ob-wierzwʼ f. Por. BSW 362 (pbsł. *u̯ir-u̯-i̯a-, *u̯ir-u̯-i-), LEW 1263, REW I, 185. — 

Drw. virvẽlė ʽszpagatʼ, SD «powrozek, sznurek», «stryczek» (syn. vadžios), ⇒ virvẽlinis ʽze 

sznurków, sznurkowyʼ, sb. virvẽlinis ʽbicz mocno skręcony z kilku żyłekʼ; virṽininkas 1. 

ʽten, kto skręca powrozy, powroźnikʼ (SD virvinykas ts.), 2. ʽkatʼ, vìrvintas ʽprocaʼ (war. 

vìrbintas, por. vìrbinti). Cps. rùngvirvė (zob. rùngas), smáugvirvė (zob. smáugti), virvãgalis 

a. -galỹs ʽkrótki, lichy powróz; kawałek sznura, szpagatuʼ (por. gãlas), virṽakaklis c. ʽłobuz, 

hultajʼ (dosł. ʽten, kto ma stryczek na szyiʼ, por. kãklas), virvãsukis ʽpowroźnikʼ (por. sùkti). 

— N.m. Virvýčiai 2x, Pãvirvytė 2x, cps. Virvagaliaĩ 2x. 

 virvénti, virvenù, virvenaũ 1. ʽciec wolno małą strugąʼ, 2. ʽwprawiać w drżenieʼ, 3. 

ʽpełzać, poruszać się ze szmerem – o żukach w sianieʼ (Aš biškį priguliau an šieno, tuoj 

vabuolėliai vir vir vir ir virvẽna), 4. ʽo ptakach: ćwierkać, świergotać, śpiewaćʼ, 5. nuvirvénti 

ʽpojść drobnym krokiemʼ — czasownik na -en- od osnowy vir-v-, pochodzącej od 

powtórzonego wykrz. vir-̃vir ̃o szybkim i zygzakowatym biegu szczura; o locie nietoperza; o 

szybkich obrotach kołowrotka; o ćwierkaniu, śpiewie ptakaʼ. Paralele: vervénti ⇐ ver-ver; 

zirzénti ⇐ zir-̃zir.̃ — Z innymi sufiksami: virvė́ti, prs. vìrva ʽo ptakach: ćwiekać, śpiewać; 

roić się, krzątać sięʼ, prs. virṽa ʽo niemowlęciu: kwilić; o prosięciu: kwiczećʼ, vìrvinti 

ʽszybko czymś poruszać; machać (ogonem, biczem)ʼ, virṽulti ʽciec, ciurkaćʼ, išsivirṽulti ʽo 

wodzie: przedrzeć się przez przeszkodęʼ.  

 vìržis, -io 1 p.a. bot. ʽwrzos, Calluna vulgaris, Ericaʼ. War. virž̃is, viržỹs, vìržiai/viržiaĩ, 

vìržius/viržiùs, też f. vìržė/vìržės, virž̃ė i vìržia. Wyraz ten różni się dźwięczną spółgłoską ž z 

jednej strony od odpowiednika łot. vìrsis < pb. *u̯iršis (war. virši, vìrsãji m.pl.), z drugiej 

strony od odpowiednika słowiańskiego, który pokazuje st. e w pierwiastku: psł. *versŭ (pbsł. 

*u̯erš-a-), por. sch. vrȉjes, ros. gw. véres, gen. véresa (liter. véresk, z niejasnym -k), czes. 

vřes, pol. wrzos. BSW 362 rekonstruował pbsł. *u̯irži̯a-, zaś dla prasłowiańskiego przyjmował 

war. apofoniczny *versŭ. Transponat ie. *u̯erḱ-/*u̯ṛḱ-. Jedyne comparanda to gr. ἐρείκη f. 

ʽwrzos, Arica arboreaʼ < *u̯ereíkā (stąd zapożyczone łac. erīca) oraz celtyckie: stir. fróich 

m., śrwalij. grug (pcelt. *u̯roi̯ko-). Zob. IEW 1155, GEW I, 551, LEW 1264, Beekes 2010, 452, 

Matasović 431. Nazwa ʽwrzosuʼ może być zapożyczeniem z nieznanego języka 

nieindoeuropejskiego, por. Machek, Lingua Posnaniensis II, 1959, 158n. — Lit. grupa r-ž 

mogła się ustalić na miejscu r-š bądź na skutek asymilacji perseweracyjnej, bądź drogą 

etymologii ludowej, mianowicie przez skojarzenie nazwy ʽwrzosuʼ z czas. veržiù, verž̃ti 

ʽściskać, krępowaćʼ lub viržiù, viržė́ti ʽwcisnąć się, wpić się w ciałoʼ. Również w jęz. 

łotewskim pojawia się war. vir̂zis, pl.t. vir̂ži2 ʽwrzosʼ. Niektórzy cofają różnicę bałtycko-

słowiańską do epoki pie. i postulują przyjęcie wariantów *u̯er-ǵ- obok *u̯erḱ-, zob. IEW 1155 

(vìržis < pie. *u̯ṛǵhi̯o-), teraz np. Anikin 6, 284. — Drw. viržienójas ʽłodyga wrzosuʼ, 

viržýnas a. viržỹnė ʽwrzosowiskoʼ, SD viržių mėnuo «wrzesień, september» – kalka z pol. 

wrzesień (*vers-ĭnĭ, drw. od psł. *versŭ ʽwrzosʼ), znacz. etym. ʽokres kwitnienia wrzosówʼ 

(por. LEW 1264, Boryś 712), viržiūklė ̃ʽwielkie wrzosowiskoʼ, viržiū́nė ʽwrzosowiskoʼ (por. 

sufiks w viršū́nė). Vb. denom. viržiáuti ʽzbierać wrzosyʼ. — Zagadkowe są dwie inne nazwy 

ʽwrzosu, Callunaʼ, zaświadczone w słownikach z XIX w.: birzdis b.z.a. (Mielcke) i brìzdis 

(Kurschat). Oboczność v/b: *virždis? Problematyczny segment -d-. Zob. LEW 44, ALEW 152. 
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 virž̃ti I: suvirž̃ti intr.: suvirž̃o man kojos nuo apvarčių ʽczuję ból w nogach od (mocno 

zaciśniętych) sznurowadełʼ. Allomorf virž- stanowi st. zanikowy do verž, por. verž̃ti 

ʽściskać, zaciskaćʼ (LEW 1264). — Drw. viržė́ti, viržiù, viržė́jau iter. ʽściskać opasując 

sznurami, powrozami (np. o wozie z sianem)ʼ, įviržė́ti ʽwpić się, wrazić się w ciało (o 

sznurze, sznurowadle)ʼ, nuviržė́ti ʽodcisnąć coś (werzniętym w ciało sznurem)ʼ, suviržiu SD 

«ściągam co, ściskam»; viržýti a. virž̃yti, -aũ, -iaũ iter. ʽściągać, ściskać sznurem, przygniatać 

pawązemʼ : łot. atvirzît ʽodwiązać, uwolnićʼ, refl. ʽoddalić sięʼ (virz̃ît ʽporuszać się w 

pewnym kierunkuʼ, iter. virz̃inât ʽsunąć powoli naprzódʼ), priviržýti ʽścisnąć, przycisnąć 

(siano na wozie pawązem)ʼ, suviržýti ʽzwiązać, skrępowaćʼ; vìržterėti ʽścisnąć sznuremʼ. — 

Nomina: virž̃ė ʽ(u wozu) postronek zakładany na orczykiʼ, virž̃is ʽpostronekʼ, viržiamà šatrà 

ʽżerdź, drąg do przyciskania siana na wozie, pawązʼ (sb. viržiamà ts.), viržótė ʽostrew, słup 

do suszenia sianaʼ, viržulỹs ʽpęto, postronek, powrózʼ, viržùs ʽpokręcony, nieprosty – np. o 

drzewieʼ. Cps. šãtraviržė ʽdrąg przyciskający siano na wozie, pawązʼ (por. šatrà), šieñviržė 

ʽpowróz ściskający siano na wozieʼ (por. šiẽnas). — W słowiańskim por. psł. *vĭrz-a-: strus. 

vĭrzati ʽwiązać, krępowaćʼ, ros. otverzátь ʽrozwiązywaćʼ, razverzátь(sja) ʽrozwierać (się)ʼ, 

pol. przest. obierża ʽsznur, na który nawleka się siećʼ (psł. *ob-vĭrz-i̯a). — SZ saṃpras. urž- 

⇐ *u̯erž-: urž̃ti (zob.). 

 virž̃ti II: apvirž̃ti, -virž̃ta (*-virž-sta), -virž̃o 1. ʽpokrywać się skorupką, twardnieć z 

wierzchu (o chlebie, kaszy, kartoflach)ʼ, por. Kempte sukempusi duona, t.y. apviržusi JU 

ʽCałkiem wyschnięty chlebʼ, 2. ʽzatrzymywać się we wzroście, marniećʼ. Niejasne. Czy tutaj 

viržà 4 p.a. NDŽ ʽnarośl na pniu brzozyʼ, viržmuõ 3 p.a. ts.? Por. bliskoznaczne parietė ̃s.v. 

riẽsti. 

 virž̃ti III: atvirž̃ti DP ʽudzielić wsparcia (ubogiemu), użyczyć (mocy), uczynić 

uczestnikiem czegoʼ, por. bet ir to, kas mumus liekt..., tiemus kuriuos jisai broliais savais 

vadina, atviržt nedręsame DP 29142 ʽale i tego, co nam zbywa..., tym ktore on bracią swoją 

zowie, udzielić nie śmiemyʼ. — bet nei ižg to, kas mumus liektis, nugrynusiemus nenorime 

atviržt DP 51241 ʽale ani z tego, co nam zbywa, ubogim nie udzielamyʼ. o ižg to, kas jam 

beliektis, totvirž [*te-atviržia] arba nudalija noriai reikalingiemus DP 51232 ʽa z tego, co mu 

zbywa, niechaj rad potrzebnym udzielaʼ. — Nesa jeig V. Dievas negalėtų kitiemus atviržt 

galybės atlaidimo nuodėmių DP 34915-16 ʽBo gdyby Pan Bog nie mogł drugim użyczyć mocy 

odpuszczania grzechowʼ. — Nes vienatijis sūnus Dievo, norėdamas atviržt Dieviškos savos 

natūros, priėmė natūrą mūsų žmogystės, idant mus žmonės Dievais padarytų DP 2639 

ʽAbowiem jedyny Syn Boży, chcąc nas uczynić uczestnikami Boskiej swej natury, przyjął 

naturę naszego człowieczeństwa, aby nas ludzie bogami poczyniłʼ. Por. jeszcze sb. 

atviržimas ʽużyczenieʼ w Drin... nudalijimo [glosa atviržimo] malonės savos DK 95 ʽdla 

użyczenia łaski swojejʼ (ALEW 1260). — pavirž̃ti ʽdawać (jałmużnę)ʼ, DP ʽudzielać, dawać 

(ubogiemu)ʼ, por. lauždamas alkanam duonos tavos ir pavirgdamas [recte: pavirždamas] 

elgetai pagal reikalą jo DP 520 ʽułamując głodnemu chleba twego, i udzielając ubogiemu 

wedle potrzeby jegoʼ. Morfem virž- wygląda jak st. zanikowy do verž- (pie. *u̯erǵh-), zob. 

verž̃ti, urž̃ti oraz pavìržis. Nawiązanie łot. virz̃ît ʽ(in einer bestimmten Richtung) bewegen, 

rücken, richtenʼ, atvirzît ʽlosbinden, lösen; her-, wegrücken, entfernen, divergierenʼ, por. ME 

IV, 620, ME I, 211, LEW 558 (s.v. pavìržis) i 1264, Skardžius, RR 4, 378. ALEW 1260. 

 vìs adv. ʽwciąż, ciągle, nadal, corazʼ, vìs dėl̃to ʽa jednakʼ, vìs tíek ʽwszystko jednoʼ, vìs 

víen(a) ts. (kalka z pol.?). Z apokopowania vìsa, formy rodzaju nijakiego do vìsas, -à 

ʽwszystekʼ (por. Ne vìsa áuksas, kas áuksu žìba ʽNie wszystko złoto, co się świeci jak 

złotoʼ). — Połączenie vìsa kas, dosł. ʽcoś wszystkiegoʼ (zob. vìs), uległo synkopie i 

uniwerbizacji, wydając rzeczownik vìskas, -o ʽwszystkoʼ (Viską matyk, bet ne viską sakyk 

ʽPatrz na wszystko, ale nie mów wszystkiegoʼ). Por. GJL III, § 339, Mańczak 1977, 95. 
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 visadà adv. ʽzawszeʼ — drw. od vìsas z formantem -da jak w przysłówkach kadà, tadà 

(por. kitadà ⇐ kìtas). Do tego war. skrócone: vìsad, visàd (por. Mańczak 1977, 163, który 

cytuje ang. always i nwn. immer jako paralele na nieregularny rozwój fonetyczny). Por. gañ, 

kàd. — Są też warianty z rozszerzoną osnową visad, por. stlit. i/lub gw. visadaĩ, visadaĩs, 

visadõs. Odosobnione i niejasne jest visadangu (MT); visadan° przypomina kadan° w 

kadángi (†kadangu nie jest jednak poświadczone). — Drw. visadingas SD
1 «vstawiczny, 

perpes, perpetuus...», visadinis SD «vstawiczny, assiduus, iugis, perpetuus», visadystė SD
1 

«vstawiczność, sedulitas». 

 vìsas, -à 4 p.a. ʽwszystek, cały, zupełny, wszelakiʼ. Pl. visì m. ʽwszyscyʼ, vìsos f. 

ʽwszystkieʼ (už visas žmanes MŽ 394 ʽza wszystkich ludziʼ). Odpowiedniki bałtyckie: łot. viss 

ʽwszystekʼ, stpr. ENCH wissan acc.sg. ʽwszystekʼ, wissa nom.sg.f., wissa nom.sg.n. 

ʽwszystkoʼ, wissai nom.pl.m., wissas nom.pl.f., cps. wissemokin a. wissemukin acc.sg. 

ʽwszechmogącyʼ (war. wissemusīngin). Spokrewnione ze scs. vĭsĭ ʽπᾶς, ὅλοςʼ, f. vsja, n. vse, 

ros. vesь, vsja, vsë obok stczes. veš, všě, vše, stpol. wszy (zam. *wiesz), wsza, wsze (gen.pl. 

wszech ʽwszystkichʼ). Por. BSW 362n., LEW 1264n., ALEW 1260n., REW I, 192n., 235, 237. 

Słowiańska forma vĭsĭ (wsch.-słow. i płd.-słow.) powstała z psł. *vĭxŭ w rezultacie III 

palatalizacji (*ĭx > ĭs̓  przez asymilację perseweracyjną). Z kolei *vĭxŭ pochodzi z pbsł. *u̯is-

a- przez zmianę *is-V w *ĭx-V; zach.-słow. *vĭšĭ. Dalszy wywód niepewny. EWAIA II, 563 

podtrzymuje zbliżenie z piir. osnową *u̯i-ḱo- jak w stpers. visa- ʽwszystekʼ i śrind. vissa- ts. 

Formacją nowszego pochodzenia jest wed. víśva- i aw. vispa- ʽwszystekʼ < piir. *u̯iśu̯a-, z 

suf. -u̯a- uogólnionym z syn. sárva- ʽwszystekʼ. — NB. Założywszy, że pierwiastek o formie 

*u̯is- przedstawia bałto-słowiańską neoapofonię typu RiT ⇐ ReT, można by powiązać adi. 

ʽcały, wszystekʼ z pie. *u̯es- ʽpaść się, żywić sięʼ jak w łac. vēscor ʽżywić się, spożywaćʼ, 

stisl. vist f. ʽżywienie, karmienieʼ (*u̯esti-) itp., zob. s.v. vìkšras. Tego rodzaju etymologizacja 

korzysta z paraleli w postaci germańskiego adi. all- ʽcały, wszystekʼ < *al-na-, wywodzonego 

od pwk. *al-a- intr. ʽrosnąćʼ, tr. ʽżywić kogoʼ (Seebold 1970, 77). Por. łac. alō, -ere ʽżywić, 

karmić; chować, hodowaćʼ, altus ʽwysoki, głęboki; o wieku: podeszłyʼ, < pie. *h2el-e/o- (de 

Vaan 35). — Drw. visái adv. ʽcałkiem, zupełnieʼ, visái kàs kìta ʽzupełnie co innegoʼ (akut 

niejasnego pochodzenia; war. visaĩ i visaĩk ʽcałkiem, zupełnieʼ), visaĩ adv. ʽrozmaicie, różnieʼ 

(Visaĩ žmonės tuos daiktus vadina ʽLudzie różnie te rzeczy nazywająʼ), visaĩp adv. 

ʽrozmaicie, różnieʼ (visaĩp bū̃na ʽróżnie bywaʼ), ʽna różne sposobyʼ (formacja analogiczna do 

kaĩp, taĩp), visatà (zob.), visavimas DP ʽpowszechnośćʼ – neologizm od neoosn. visav- jak w 

prt. *visavo od *visuoti ʽbyć powszechnymʼ; visýbė ʽcałośćʼ, visìntelis ʽwszyściutkiʼ (neosuf. 

-intel-, por. naujiñtelis), vìsiškas ʽcałkowityʼ, SD
1 «doskonały; powszechny», ⇒ vìsiškai adv. 

ʽcałkowicie, całkiem, zupełnieʼ (war. vìškai, z synkopowanego *vis.škai), ⇒ visiškystė SD
1 1. 

«doskonałość» (syn. pilnybė, tobulumas), 2. «rzeczpospolita, res publica» (syn. bindrystė, 

visatinė), visìtelis ʽwszyściutkiʼ, pl. visìteli, -ės ʽwszyscy, wszyscy co do jednegoʼ (⇒ 

visiteláitis ʽcaluteńki, np. dzieńʼ), visóks (zob.), visumà ʽcałość, całokształtʼ, visúomenė 

(zob.), visuomèt adv. ʽzawszeʼ, visur ̃adv. ʽwszędzieʼ, gw. viskur ̃– formacja analogiczna do 

kur ̃ ʽgdzieʼ (⇒ visur-eĩgis automobìlis ʽsamochód terenowyʼ, dosł. ʽwszędzie iść mogącyʼ, 

por. eigà). — Zrosty: išvìs adv. ʽw ogóle, zupełnieʼ, sùvis < sù visu adv. ʽzupełnie, 

całkowicie, całkiemʼ (stąd przez zanik v i kontrakcjęʼ: sùisu, z apokopą: sùis, por. LD § 222), 

suvìs < su visù ʽcałkiemʼ (por. błr. zusím ʽcałkiemʼ : usë ʽwszystkoʼ); saisù < savisù ZTŽ; w 

gwarze twereckiej kontrakcja *suu̯su prowadzi do sū́su (zob. GJL I, § 172, Mańczak 1977, 

187), užvìs adv. ʽnajbardziej, nade wszystko, zwłaszczaʼ, vìsądien a. visądiẽn adv. ʽprzez cały 

dzieńʼ < vìsą diẽną (acc. temporis). — Cps. vičvìsas a. vitvìsas ʽcały, caluteńki, zupełnyʼ 

(oboczność vič-/vit- powraca w vičvíenas, vitvíenas), vìsačės adv. ʽciągle, cały czasʼ (DRUŽ; 

por. čės̃as oraz anañčės, tañčės), visagãlis (zob. galė́ti), visapùsis ʽwszechogarniający; 

bezstronny, obiektywnyʼ (por. pùsė), ⇒ visapùsiškas ʽwszechstronnyʼ; Vìsašventis (zob. 
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šveñtas), visažìnis (zob. žinóti), visdienas DP ʽcodziennyʼ (por. dienà), vìsraktis (zob.), 

vìsžalis ʽwiecznie zielonyʼ (por. žãlias). 

 visatà 2 p.a. 1. ʽwszechświat, kosmosʼ, 2. ʽludzkośćʼ — abstractum na -ata od przym. 

vìsas ʽwszystekʼ (znacz. etym. ʽwszystkośćʼ). Por. gyvatà ⇐ gývas; sveikatà ⇐ sveĩkas. 

Częściej spotykany jest typ na -atis, -aties (np. vienatìs ⇐ víenas); pozostawił on ślad w drw. 

vìsatimė (zob.). Z obocznym suf. -et-: vìsetas ʽwszystko razem, ogół, całość; wszechświatʼ. 

— Drw. visãtinis ʽpowszechny, ogólnyʼ, stlit. ʽwalny (o boskim trybunale)ʼ. Suf. -at- 

podlega neoapofonii, wydając warianty -ot- (a ⇒ ā) i -uot- (o ⇒ uo), por. visótinis 

ʽpowszechnyʼ i visúotinis ʽpowszechny, ogólny, uniwersalny; walny (o zebraniu)ʼ, przest. też 

ʽzupełnyʼ. Por. jeszcze <wisatine> SD
1 «rzeczpospolita» (syn. bindrystė, visiškystė), ⇒ 

visotinykas SD «katolik». 

 vìsatimė 1 p.a. stlit. 1. ʽpowszechnośćʼ [ʽbycie powszechnym, odnoszenie się do ogółu, 

ogólnośćʼ, SPXVI], np. Liežuvis toksai yra ugnis ir visatimė neteisybės. Ne vienam liežuvis 

piktas nepralaidžia, unt visų užpuola SP II, 772 ʽJęzyk jest ogień i powszechność 

nieprawości, żadnemu język zły nie przepuści, na wszytkich napadaʼ, 2. ʽpospólstwo, gminʼ, 

np. Durna visatimė tami klausė jų, ir taip kaip Viresnieji geidė, padarė SP I, 1271 ʽGłupie 

pospólstwo w tem słuchało ich, i tak jako przełożeni żądali, uczyniłoʼ. ne tiktai didžiūnuose, 

bet ir visatimėj SP I, 5528 ʽnie tylko w wielmożnych Panach, ale i w pospolitym gminieʼ. 

Formacja visatimė (LKŽ akcentuje vìsatimė) przedstawia sobą abstractum na -m- od 

zaginionego rzecz. *visatis, *visaties ʽwszystkość, ogół ludziʼ = vis-ati- ⇐ vìsas ʽwszystekʼ 

(por. visatà). Budowa jak pìlnatis ⇐ pìlnas; vienatìs ⇐ víenas (GJL II, § 278). Brak visatimė 

w ŽD, LEW 1264 i u Ambrazasa 2000. Dla sekwencji sufiksów -ati- + -m- nie widać w tej 

chwili dokładnej paraleli. Por. przynajmniej storimà ⇐ stóras; šiltìmas ⇐ šilt̃as. — Drw. 

visatimis DP ʽpowszechny [ʽdotyczący wszystkich, zwrócony do ogółuʼ], powszechność, 

pospolstwoʼ (war. visotimis SD). — War. z samogłoską sufiksalną o (*-ā-): visotimė DP 

ʽpowszechnośćʼ (hapaks), por. Ant galo Jokūbas S. kuris regėjos esąs stiebu Bažnyčios, 

paliovė ant vieno miesto Hierusalem, pastodamas Petrui visotimę DP 61139 ʽNa koniec Jakub 

S. ktory się zdał być filarem Kościoła, przestał na samym mieście Hieruzalem, ustępując 

Piotrowi powszechnościʼ. — SD visotimė 1. «pospolita rzecz wszytkiem», 2. «pospolitość», 

3. «pospolstwo, gmin», 4. «powszechność», 5. «rzeczpospolita», parinkt kieno turtį iždan 

visotimės «konfißkować kogo, zabrać do skarbu, abo na pana», parinkimas turtės nuog 

visotimės «konfißkowane rzeczy, grabież», valdžia visotimės «polityka dobra, zła». — 

Neoosn. visotim-: visotiminis SD «gminowy, z gminu, z pospolstwa» (syn. iž visotimės kas), 

war. visatimis DP ʽpowszechny, powszechność, pospolstwoʼ, visotimis SD «gminowy, z 

gminu, z pospólstwa; pospolity; walny, powszechny» (war. visatimis DP), visotimis žmogus 

SD «pospolity człowiek» [ʽplebejuszʼ]. 

 vìselica 1 p.a. wsch.-lit. ʽszubienicaʼ (LZŽ; brak w LKŽ) — zapoż. z ros. víselica (⇐ 

visétь, višú ʽwisiećʼ). Zob. też gálgės. 

 viskė́ti, viskù (war. viskiù), viskė́jau ʽruszać się, poruszać się; drgać, drżeć, dygotać; 

połyskiwać (np. o powierzchni jeziora)ʼ — czasownik oparty na wykrz. vìks, vìkst o szybkim 

lub nagłym ruchu. War. z dźwięczną grupą -zg-: vizgė́ti ⇐ vìzgi, vizgì. Zob. też viksė́ti i 

viksvà. — Caus. vìskinti ʽwprawiać w ruch, poruszaćʼ i ʽmerdać ogonemʼ (Šuo uodegą 

vìskina), refl. vìskintis ʽruszać sięʼ, įvìskinti ʽporuszyćʼ, DP ʽwzruszyćʼ, paviskint SD 

«obruchać co» (syn. paklibint), paviskinu SD
1 «poruszam», SD: «poruszam czego» (syn. 

pakrutinu), viskinu SD
1 «rucham», SD «rucham ząb, koł», refl. pasiviskinti DP ʽzachwiać się; 

wzruszyć sięʼ, viskinuosi SD
1 «rucham się». Nomina: neviskinamas «nieruchomy» (syn. 

nekrutinamas), paviskinamas «ruchomy», paviskinami m.pl. SD «ruchome rzeczy w 

maiętności, zdobyczy, etc.» [ʽdobro ruchome, ruchomościʼ], paviskinimas DP ʽnaruszenieʼ. 
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 výskupas 3 p.a., vỹskupas 3 p.a. ʽbiskupʼ (SD vyskupas gudų «władyka, episcopus 

Græcus») — z wtórnym v- < b- kontynuuje býskupas (stlit.), co zapożyczone ze stbłr. 

biskupъ, por. błr. bískup, -a ⇐ pol. biskup. War. z samogłoską -ū-: výskūpas 3 p.a. W kwestii 

wymiany v/b zob. s.v. ankstývas. Zob. SLA 238, ZS 63, LEW 45, ALEW 1262n. i POLŽ 184. — 

Drw. vyskupijà ʽbiskupstwo, urząd biskupa i jego okręg kościelnyʼ (war. vyskūpijà), 

vyskupinė CGL ʽbiskupstwo, Bischtumʼ, vyskupỹstė ʽbiskupstwoʼ (m.in. SD), výskupiškas, np. 

sóstas ʽbiskupi, np. tronʼ, vyskupìškis ʽmieszkający przy biskupie; odrabiający pańszczyznę 

w dobrach biskupichʼ, vyskupiškis SD «biskupi». Vb. denom. vyskupáuti ʽbyć biskupemʼ. 

Osobno zob. býskupas. 

 visóks, -ia 1 p.a. ʽwszelaki, rozmaity, różnorakiʼ — formacja z suf. -āk- od vìsas 

ʽwszystekʼ (zob.). War. visókias, visokiàs, visókis, visõkis, visõks. Odpowiednik 

słowotwórczy w scs. strus. vĭsakŭ ʽπᾶς, παντοδαπόςʼ, sch. svȁk, słń. vsȃk < psł. *vĭs-akŭ. 

Zach.-słow. *vĭxakŭ daje stpol. wszaki ʽwszelaki, każdyʼ, czes. przest. všaký (por. ros. 

vsjákij, ukr. usjákyj z wariantu psł. *vĭsěkŭ). — Drw. <wisakibe> SD
1 «rozmaitość» (syn. 

tūlybė), visokeriópas ʽwszelaki, różnorakiʼ (visokeriópi darbaĩ ʽwszelkie praceʼ, 

visokeriópos negeróvės ʽrozmaite niedostatkiʼ) — z neosuf. -eriopas jak w daugeriópas 

(zob.). 

 vìspelis, -io 1 p.a. gw. ʽdawna miara objętości zbożaʼ (Litwa pruska) — zapoż. z nwn. 

Wispel m. (GL 148; brak w LEW). 

 vìsraktis, -čio 1 p.a. ʽklucz złodziejski, zakrzywiony pręt zastępujący różne klucze, 

wytrychʼ — złożenie członów vìsas ʽwszystekʼ i rãktas ʽkluczʼ, dosł. ʽklucz do wszystkiegoʼ. 

Por. raktas vienaduntis SD «wytrych, klucz iednozębny» (por. dantìs). Osobno zob. vìtrikas. 

— Drw. wsteczne: vìsrakas, vìsrakis ʽwytrychʼ (Su visrakiu viską atrakinsi ʽWytrychem 

wszystko otworzyszʼ). Por. šliktìs ⇒ šlìkė; vókietis ⇒ vókis.  

 vìsti, vystù (*vįstu < *vins-stu, war. vinsù), visaũ ʽmnożyć się, rozpleniać się, rozradzać 

się, występować w większej niż poprzednio liczbieʼ, zwykle z prvb.: išvìsti ʽwyrodzić sięʼ, 

pravisti DP ʽrozmnożyć sięʼ, privìsti ʽrozplenić się, namnożyć się (o chwastach, owadach, 

robakach, myszach, drapieżnikachʼ), užvìsti ts. — formacja inchoatywna z infiksem 

nosowym (*vįsu, vinsù) – odnowiona za pomocą suf. -sta- – przy pierwiastku na SZ vis- od 

pie. *u̯ei̯s- ʽwschodzić, puszczać pędy, pąki; rosnąćʼ (paralele s.v. blìsti, blỹsta). Znacz. 

ʽwschodzić itd.ʼ uległo w bałtyckim przesuwce ku ʽmnożyć się, rozradzać sięʼ. 

Odziedziczony SE kontynuuje tu tylko łot. vìestiês m.in. ʽmnożyć się, rosnąćʼ. Natomiast lit. 

veĩstis ʽmnożyć się, plenić sięʼ jest refleksem wtórnym, ponieważ pochodzi – naszym 

zdaniem – z neoapofonii vies- ⇒ veis- (zob.). — Drw. od vis-: nuvisinti DP caus. 

ʽrozmnożyćʼ. Nomina: ìšvisa c. ʽniepłodna kobieta, samica zwierzątʼ, išvìsėlis ʽwyrodekʼ, 

vislì 1. ʽpłodna (o kobiecie, samicy)ʼ, 2. ʽzdolna do rodzenia licznego potomstwaʼ (Pelės 

labai vìslios ʽMyszy są bardzo płodneʼ), vislùs ʽdający obfity plon, plenny, urodzajnyʼ 

(Avietės labai vìslios ʽMaliny bardzo się pleniąʼ). — Neopwk. vys- (⇐ vystù): nẽvysius ʽzbyt 

powolne rośnięcie (o prosięciu)ʼ, vỹsius przest. 1. ʽowocʼ (syn. vaĩsius), 2. ʽzarodek, 

embrionʼ (Tegu mergos vỹsius auga, saugok ir popink JU ʽNiech płód dziewczyny rośnie; 

dbaj [o nią] i karm [ją]ʼ), 3. ʽródʼ (Nuo Medūnų vỹsiaus jis paeina ʽOn pochodzi z rodu 

Medūnaiʼ). Por. typ lỹkius, valk̃ius w GJL II, § 108. 

 výsti I: išvýsti, išvýstu (*išvįstu < *vind-stu), išvýdau ʽujrzeć, zobaczyćʼ, SD: išvyst kų 

«uyrzeć co, kogo», ižvystu «obaczam co»; w DP także ʽupatrzyć, przejrzeć, obaczyć, 

obaczywaćʼ — z pochodzenia jest to formacja na SZ *vid- ʽwidziećʼ (pie. *u̯id- od *u̯ei̯d-), 

por. łot. gw. vidêt ʽniejasno, niewyraźnie widziećʼ (⇒ WSZ vīdêt ʽwidzieć w oddali, 

niewyraźnie, przelotnieʼ, ME IV, 634). Zdaje się, że jęz. litewski utrzymywał niegdy 
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odziedziczone prs. z infiksem nosowym w składzie pdg. *vindù, *vidaũ, *vìsti. Gdy doszło 

do odnowienia *vindù ⇒ *vind-stu, rozwój fonetyczny w prs. doprowadził do *vįsta i w 

końcu do *vysta. Akut nie jest odziedziczoną cechą tej formacji, lecz pochodzi z analogii do 

prezentiów na -sta- utworzonych od pwk. seṭowych (np. kìlstu, lìmstu, pažį́stu). W pewnym 

momencie pdg. przybrał formę *vỹstu, *vidaũ, *vìsti, a dopiero na skutek uogólnienia 

wokalizmu formy prs. i intonacji o charakterze analogicznym powstał pdg. o historycznie 

znanej postaci. Przejawem podobnej ewolucji są pdg. skýstu, a także gìmstu, mìrštu i rìmstu. 

Całkiem inaczej ALEW 1264, gdzie wychodzi się od hipotezy, że vyd- to st. zanikowy do 

veid- w véizdžiu, veizdė́ti. — Pwk. pie. *u̯ei̯d-/*u̯id- ʽujrzeć, zobaczyćʼ zaświadczają: gr. 

εἶδον ʽzobaczyłemʼ, łac. vīdī ʽwidziałemʼ, SZ wed. ávidat ʽznalazłʼ, SO wed. véda ʽwieʼ, 

vidúr ʽwiedząʼ, scs. vědě ʽwiemʼ (LIV
2 665). Temat infigowany plit. *vindu ma oparcie 

porównawcze w aw. vīnastī ʽznajduje, odkrywa, dostajeʼ i sti. vindánti ʽznajdująʼ. — 

Neopwk. vyd-: nevýdoti (zob.), pavydė́ti (zob.). Neoapofonia vyd- ⇒ veid-: véidas (zob.). — 

Neoapofonia vys- (výsti) ⇒ vais-: pasiváistyti ʽukazywać się we śnie (o zjawie, zmorze)ʼ, 

praforma *vais-sty- (zob. też vaĩstas). Paralele: mỹžti ⇒ máižyti i nyrė́ti ⇒ nairė́ti, nairýtis. Z 

insercją k dołącza tu łot. vaikstît ʽrobić miny, grymasy, wykrzywiać twarzʼ < *vaistīt. 

Nomina z vais-: vaislỹs ʽlatarnia, świecznikʼ (por. baslỹs ⇐ bes-), váiskus ʽprzezroczysty; 

czysty, jasnyʼ (zob.). 

 výsti II, výsta (*vys.sta < vyt-sta), výto ʽwiędnąćʼ, apvýsti ʽobeschnąć, nieco zwiędnąćʼ, 

pavystu SD «więdnę», suvýsti ʽzwiędnąć, wyschnąćʼ. Oboczny pdg. vỹsti, vỹsta, vỹto. 

Odpowiednik łot. vĩst, vĩstu, vĩtu ʽwiędnąćʼ, pavĩst ʽzwiędnąćʼ. Ten czasownik należy 

oznaczyć jako vb. denominativum, mianowicie *vyt-sta (*vys.sta) od *vytas ʽzwiędłyʼ; 

znacz. etym. ʽstaje się zwiędłyʼ. Osnową jest tu adi. vb. *výtas z pie. *u̯iH-tó- ⇐ *u̯ei̯H-. 

Główne comparandum stanowi tu łac. viēscō, -ere ʽwiędnąćʼ, uważane za drw. od *u̯iē- < 

*u̯iH-eh1- (LIV
2 665); viētus ʽzgięty, zmięty, skurczony, zwiędłyʼ. LEW 1265 nie komentuje 

stosunku výstu : łac. viēscō. Podobnie ŽD 483, 486. ALEW 1264 utrzymuje, że pwk. pb. miał 

pierwotnie wygłos wokaliczny, *vī- (cytuje łot. gw. inf. vĩt), i że wygłos dentalny *vīt- miał 

się ustalić dopiero po powstaniu prt. typu výto/vĩtu w oparciu o nową postać inf. výsti/vĩst, 

nową bo wzorowanną na prs. *vī-stu. — Caus. výdinti ʽdać zwiędnąć, doprowadzić do 

zwiędnięcia (kartofle przed ich sadzeniem)ʼ (Bulbas, prieš sodinant, výdinau, sako, greičiau 

sudygsta), nuvýdinti ʽususzyćʼ (Kap tu nuvydinai žaliąją rūtelę, kap tu nubliedinai skaistųjį 

veidelį ʽJak ty wysuszyłaś zieloną rutkę, jak pozbawiłaś rumieńca jasne licoʼ). W tej formacji 

na -din- tkwi ten sam pwk. vy- ʽwiędnąćʼ < *u̯iH-, jaki wyżej założono dla adi. vb. *výtas. 

Jako paralela nasuwa się caus. °výdinti a. °výdyti ʽwypędzićʼ od výti ʽgnaćʼ. Z innym 

sufiksem: łot. gw. vī-dê-t ʽdać zwiędnąćʼ (por. młodsze vīt-ê-t ts.). NB. Obecność 

wskazanych kauzatywów rodzi pytanie, czy nie istniało kiedyś intr. prs. na -d- (*výda 

ʽwiędnieʼ) jako ich praosnowa. — Neoosn. vyt- (*výtas): dur. vytė́ti, výti, -ė́jo, caus. výtyti, -

ija, -ijo ʽpowodować więdnięcie, suszyćʼ (war. výtinti, SD
1 vytinu «wędzę»), stlit. prs. na -i̯a-: 

pavýčia DP ʽususzaʼ. Formacja výtyti tak się ma do *výtas jak 1° týtyti ʽurągaćʼ do *týtas, 2° 

vė́tyti do *vė́tas, 3° statýti do stãtas. Por. jeszcze łot. vĩtinât ʽpowodować więdnięcie, 

usychanieʼ (natomiast war. vīdinât pochodzi od vīd° jak w vīdêt). — Drw. pavýtmedis 

ʽdrzewo uschłe, ale prosto stojąceʼ (por. mẽdis). — Neoapofonia vyt- ⇒ vait-: vaitìnti (zob.). 

— Neoapofonia łot. vīt- ⇒ viet-: viẽtêt, -ẽju caus. 1. ʽdać zwiędnąć; powoli suszyćʼ, 2. 

ʽogrzewać co w ogniu, popiele lub w gorącej wodzie, aby stało się giętkimʼ, refl. viẽtêtiês 

ʽgrzać się, wygrzewać się (przy piecu, na słońcu, w łaźni)ʼ, por. ME IV, 673 (ie 

pozostawione bez komentarza). Por. łot. riẽzt ʽciąć, ucinaćʼ s.v. rýžti oraz lit. rýti ⇒ priríeti. 

 výstyti, výstau (war. výsčiu, výstiju), výsčiau (war. výstijau) 1. ʽspowijać, owijać, 

zawijać w pieluchy, powijakiʼ (SD suvysčiu vaikų «powijam dziecię», gw. pérvysčiu vaiką 

ʽprzewijam dziecięʼ), 2. przen. ʽrozwijać, np. przemysłʼ, pavystyti DP ʽpowićʼ, refl. výstytis 



2164 

na prawach rękopisu 

ʽrozwijać się, sobieʼ, įsivýstyti ʽzwinąć sobie, zawinąć się; wetrzeć się; wkraść się, wścibić 

sięʼ, moteriška susivystė ʽkobieta urodziłaʼ (dosł. ʽpowiła sobieʼ) — frequentativum na -sty- 

od SZ vy-C jak w výti ʽwić, zwijać, zawijaćʼ. Odpowiednik łot. vîstît, -u, -ĩju ʽzwiązywać, 

zawijaćʼ; war. z insercją k: vîkstît. Paralele: dė́styti ⇐ dė́ti; dúostyti ⇐ dúoti; máustyti ⇐ 

máuti. Por. LEW 1265, ALEW 1264. — Neoosn. vyst-: výstas a. vỹstas 1. ʽgorset, szeroki, 

obcisły pas opasujący kibić kobietyʼ (war. f. výsta, výstė), 2. ʽstanik; kamizelka damska, 

serdakʼ (syn. kìklikas), 3. ʽpieluchaʼ. Tu też człon °vystis, tkwiący w cps. pečiavýstis 

ʽdrewniana podstawa glinianego piecaʼ. — Neoosn. vysč̓ -: vysčius b.z.a. ʽpieluchaʼ, cps. 

pečiavýsčius ʽdrewniana podstawa glinianego piecaʼ (por. pẽčius). Paralele: dãsčius, klãsčius, 

malš̃čius. — Neoosn. vysty-: výstyklas ʽpowijak, pieluchaʼ (por. łot. vîstîkls ʽwiązka, pękʼ), 

SD vystyklai m.pl. «pielucha, pieluszka» (por. tvarstyklà ⇐ tvárstyti), výstymas ʽspowijanieʼ, 

išsivýstymas ʽrozwinięcie się, rozwój czegoʼ, suvystymas SD «powicie». 

 visúomenė 1 p.a., visuomẽnė 2 p.a. 1. ʽspołeczeństwo, ogół społeczeństwaʼ, 

ʽspołeczność (katolicka, językowa), pewien ogół (np. ludzi czytających)ʼ, 3. ʽgatunek 

(zwierząt)ʼ — neologizm utworzony od przym. vìsas ʽwszystekʼ przy użyciu formantu 

złożonego z segmentów -uo i -men- jak np. w rzeczowniku (akm)uõ, acc.sg. (ãk)men(į). Inne 

tego rodzaju formacje zestawiono s.v. didúomenė. — Drw. visuomenìnis ʽspołeczny, 

zbiorowyʼ. Drw. wsteczne z neoosn. visuom-: visuõmis, -ė ʽpowszechnyʼ, visuõmiai 

ʽpowszechnieʼ (por. didúomenė ⇒ diduomis). 

 vìškai adv. gw. ʽcałkowicie, całkiem, zupełnieʼ — powstało drogą synkopowania 

samogłoski sufiksalnej w formie vìsiškai (zob. vìsas), następnie zmieniło się przez asymilację 

(*vis-škai > *viš-škai) i degeminację. Podobny rozwój w wyrazach dìčkas z *dìdiškas oraz 

drū̃čkis z *drūtiškis (zob.). 

 vìškos, -ų 2 p.a. f.pl. stlit., gw. 1. ʽganekʼ, stulpus aplinkui turinčios viškos SD «filary w 

koło maiący ganek», 2. ʽchór w kościele, rodzaj galerii, przeznaczonej na organy i dla 

zespołu śpiewaczegoʼ (syn. aukštẽliai), viškos bažnyčioj SD ts., 3. gw. ʽgórka w spichrzu, 

stodole; przestrzeń nad powałą, strychʼ — zapoż. ze stbłr. vyški, vyšski ʽpoddaszeʼ, por. błr. 

výški, -šak f.pl., por. ros. výški, -šek ʽpiętro w domuʼ. Zob. SLA 238, Borowska 359, LEW 

1266, ĖSBM 2, 291 n. War. m. vìškai 2 p.a., viškaĩ 4 p.a. — Zastępstwo błr. y przez 

samogłoskę lit. i (a nie dyftong ui, jak zwykle) może stać w związku z pozycją y spółgłosce 

wargowej. Paralele: bìstras ⇐ błr. býstry; mislìs ⇐ błr. myslь; vìkadas ⇐ błr. výxad. Por. 

Būga, RR I, 348, który mówił o samogłosce błr. «ы srednego rjada», zastępowanej litewskim 

i. — Młodszymi pożyczkami są w tym polu znaczeniowym gángos i gõnkas. Zob. też virk̃os 

i žãlabas. 

 vyšnià 2 p.a., gen.sg. vỹšnios 1. bot. ʽdrzewo wiśnia, Cerasusʼ, SD vyšnia medžias 

«wiśń, wiśniowe drzewo», 2. ʽowoc tego drzewaʼ, SD vyšnia uoga «wiśń owoc, cerasum» — 

zapoż. ze stbłr. višnja, vyšnja, por. błr. víšnja, -i (zob. SLA 238, ZS 63, LEW 1266). War. 

výšnia 1 p.a.; z insercją k: vykšnià (por. makšnà, kaniū̃kšnė); z tematem na -ė-: vỹšnė, vyšnė,̃ 

výšnė. — Drw. vyšniãvas (zob.), vyšnýka ZTŽ ʽwisienkaʼ, vyšnýnas ʽwiśniowy sadʼ, vyšnìnė 

a. vỹšninė ʽnalewka na wiśniach, wiśniówkaʼ i ʽkij z wiśniowego drzewaʼ. Do tego sunka 

tiršta slyvų, vyšnių SD «powidła». Vb. denom. vyšniáuti ʽzrywać wiśnieʼ. — Neoapofonia y 

⇒ ie wytworzyła war. żm. viẽšnė 2 p.a., viešnė ̃4 p.a. ʽwiśniaʼ (⇒ viešnýnas ʽwiśniowy sadʼ). 

Taką samą innowację poświadczają war. liečýna do lyčýna; pierãgas do pyrãgas oraz pielà 

do *pylà733. — Stpr. wisnaytos EV ʽKirsen [Kirschen]ʼ] ⇐ pol. wisznie, wiśnie (Brückner 

 
733 Būga, RR II, 199n., 574; III, 903 na podstawie rekonstrukcji psł. *véiśni̯ā ʽwiśniaʼ spekulował, że dyftong lit. 

ie kontynuuje pbsł. *ei̯, więc uważał viẽšnė za zapożyczenie dużo wcześniejsze niż vyšnià. W gruncie rzeczy 

jest odwrotnie.  
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1898, 503, Trautmann 1910, 463). Łot. vìšņa ⇐ błr., ros. víšnja. Zob. też zapoż. čerẽšnė, 

grūšà, slyvà i trẽšnės.  

 vyšniãvas, vyšniõvas, -à 4 p.a., vỹšniavas 3 p.a. ʽwiśniowy, ciemnoczerwonyʼ — 

zapoż. z błr. višnëvy, pol. wiśniowy. Por. ružãvas ⇐ pol. różowy. — War. viẽšniavas 3 p.a., 

viešniãvas 4 p.a. zawierają neoapofoniczny dyftong ie ⇐ y, o czym s.v. vyšnià. 

 vištà 2 p.a. ʽkura, kokoszʼ. SD: dėsti višta «niesie się kokosz», karkia višta «krekorze 

kokosz», kvaksi višta «koka kokosz; kwoka kokosz», sėdi višta, peri «nasiada kokosz»; višta 

nešunti «kokosz nieśna», višta perẽkšlė «kokosz nasiadła» [ʽwysiadująca jajaʼ]. 

Odpowiednik łot. vista ʽkuraʼ. Bez etymologii, zob. LEW 1266, ALEW 1265. ME IV, 626 

suponował związek ze sti. viśáti ʽwchodzi, osiada gdzieʼ, viś f. ʽosiedlenie sięʼ (pie. *u̯ei̯ḱ-

/*u̯iḱ-), mianowicie przy założeniu znacz. etym. ʽptactwo domowe; to, co wchodzi do domuʼ. 

— Drw. viščiū́tė ʽkurkaʼ, vištelė SD «kokoszka», vištẽlis ʽkurczęʼ, SD «kurczę, kurczątko», 

vištinyčia SD «kociec kokoszy; kurnik, szopa abo sadz szeroki na kury», vištýtis ʽkurczęʼ. — 

Cps. vìštagaidas ʽpianie kogutów o świtaniuʼ, vìštagaidis a. vìštgaidis 1. ʽkapłon, kura o 

cechach koguta, kura nie znosząca jaj i piejąca jak kogutʼ (por. gaidỹs, gaĩdvištė oraz typ 

jáutkarvė), 2. ʽmężczyzna, któremu nie rośnie broda; zniewieściały mężczyznaʼ, vìštagūžtė 

(zob. gū̃žti), vìštakis ʽkuroślep, kurza ślepotaʼ (por. akìs), vištakõjė bot. 1. ʽarcydzięgiel 

litwor, Archangelica officinalisʼ, 2. bot. ʽsiedmiopalecznik błotny, Comarum palustreʼ, 3. 

bot. ʽdzięgiel leśny, Angelica silvestrisʼ, 4. bot. ʽjaskier rozłogowy, Ranunculus repensʼ, 

dosł. ʽkurza nogaʼ (por. syn. gaidapirštis, dosł. ʽkoguci palecʼ), 5. bot. ʽchwastnica 

jednostronna, kurze proso, Panicum Crus galliʼ (por. kója), vištakõjis bot. ʽpodagrycznik 

pospolity, Aegopodium podagrariaʼ (por. kója), vìštalaktis (zob. laktà), vìštapinigiai m.pl. 

ʽpieniądze ze sprzedaży kur, jaj, sera, masłaʼ (por. pinigaĩ), vìštašūdis 1. ʽkurze łajnoʼ, 2. c. 

ʽnicpońʼ, war. vìšt.šūdis, vìš.šūdis (por. šū́das), vìštatupis ʽpora, kiedy kury zasiadają do 

spania, pora pod wieczórʼ, war. vìštupis < *višt.tupis (por. tupė́ti), vìštaveizdis ʽten, co maca 

kuryʼ (por. veizdė́ti), vìštkiaušis 1. ʽkurze jajoʼ, 2. c. ʽniedołęga, niedojdaʼ (por. kiáušas), 

vištosrýt (zob.), vìštvanagis 1. ʽjastrząb kurzy, Accipiter gentilisʼ (por. stpr. gerto-[w]anax 

s.v. vãnagas), 2. ʽkania czarna, Milvus migransʼ, 3. ʽjastrząb wróblarz, krogulec, Accipiter 

nisusʼ, vìštvagis ʽzłodziej kradnący kury; drobny złodziejʼ (por. vagìs). — Nazw. Vìsčius, 

Vìščius, Viščiùlis, Vištáitis, Vìštelis, Vištỹs. N.jez. Vištýtis (⇒ n.m. Vištýtis). N.m. Vìštinė, 

Vìštiškiai, Vìštagerklis. 

 vištosrýt adv. gw. ʽza pięć dniʼ — przysłówek wymieniony przez Otrębskiego 1934, 

421 wraz z dwoma podobnymi: kakorýt ʽpopojutrzeʼ i gaidžiorýt ʽpopopojutrzeʼ [za cztery 

dni]. Złożenie z I członem vištà ʽkuraʼ w formie gen.sg. i II członem rýt(as) ʽjutroʼ. Motyw 

onomazjologiczny pozostaje niejasny.  

 vyt-, neoosnowa wyodrębniona z formy výtas ʽzwiniętyʼ, participium prt. pass. do výti 

II ʽwić, zwijaćʼ. Drw. pavýtkas (zob.), vytórė a. vytõrė bot. ʽpowój, Convolvulus arvensisʼ 

(syn. vijõklis), vytuõklė bot. ʽpsianka słodkogórz, Salanum dulcamaraʼ, war. z neoapofonią 

sufiksalną -uokl- ⇒ -ūkl-: vytū̃klis ʽpowójʼ (por. girtuõklis ⇒ girtū̃klis s.v. girt-), vytuõlė ts., 

výtulas ʽlina zwinięta w krąg; zwój drutu, papieru, zwitek słomy, kory; spiralaʼ (war. 

vytū́las), vytulas SD «kręgi powrozow, zwiiania, koła» (⇒ vytulėlis SD «motek nici, stron»), 

vytùvai m.pl. ʽmotowidłoʼ (SD «kołowrotek do nici, wijadło, motowidło»). Vb. denom. 

vytóti, -ju, -jau ʽzwijać, zawijaćʼ. Paralele s.v. būt-, imt-, vėt-. 

 výti I, prs. vejù (war. vijù, vynù), prt. vijaũ 1. ʽzmuszać do biegu, pędzić, gnać (bydło, 

konie, świnie)ʼ, 2. ʽwypędzać z jakiegoś miejsca, wyrzucaćʼ, 3. ʽpędzić, gnać do robotyʼ, 4. 

ʽgonić, podążać za kim, usiłując go dopędzić, złapać, ścigaćʼ. Cps. atvýti ʽprzypędzićʼ, davýti 

ʽdogonićʼ, įvýti ʽwpędzić, wegnać, zagnać gdzieʼ, išvyti ʽwygnać, wypędzić, wywieźć (na 
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Sybir); wyrzucić (z pracy, ze szkoły)ʼ, nuvýti ʽodpędzić, przepędzićʼ, pavýti ʽdogonić, 

dopędzićʼ, paveju kų SD «dościgam, dobiegam, doganiam» (SD
1 paviju ts.), parvýti 

ʽprzypędzić, przygonićʼ, pravýti DP ʽrospędzić, zwyciężyćʼ, suvýti ʽspędzić w jedno 

miejsceʼ, užvýti ʽzapędzić, napędzić; namotać (nici)ʼ. Refl. výtis ʽgonić kogo, coʼ, prisivýti 

ʽdogonić, doścignąćʼ (Visi laimę vẽjas, ne visi prisiveja ʽWszyscy dążą do szczęścia, nie 

wszyscy je osiągająʼ). Formacja vejù jest kontynuantem prs. tematycznego *u̯ei̯-e/o-, 

utworzonego od pwk. pb. *u̯ēi̯-C/*u̯ī-C jako refleksu pie. *u̯ei̯h1- /*u̯ih1- ʽdążyć do czego, 

spieszyć się, ścigaćʼ (LIV
2 668), por. wed. véti ʽstara się, dąży do czego, ścigaʼ, 3 pl. viyánti, 

aw. vaēiti ʽściga, prześladujeʼ, gr. ἵεμαι ʽspieszyć się, pędzić; pożądać, pragnąćʼ, ἵημι 

ʽuwolnić, puścić; rzucać, ciskać, miotać; wysyłać, posyłaćʼ, śrir. fían f. ʽgrupa wojownikówʼ 

(*u̯ēnā-). Zob. też ALEW 1265. — Warianty formy praesentis: 1° vij-ù – dotworzony do 

formy prt. vijaũ, rozumianej jako vij-aũ (paralele: lijù ⇐ lijaũ; rijù ⇐ rijaũ). 2° vynù – z 

uwagi na brak śladów po prs. infigowanym *vỹjù < *vi-n-ju (por. lyjù, ryjù do lýti, rýti) 

trzeba go objaśniać inaczej niż lunù, rynù (zob. s.v. gýti), mianowicie przez analogię, por. 

proporcję rýti : rynù = výti : x (x = vynù). — Neopwk. vej- (⇐ vejù): vejóti ʽgonić, pędzaćʼ, o 

ile to nie pochodzi ze zmiany *vajóti (por. vajóti I), nomina: nepavejamas DP 

ʽniedościgniony, nieprzystępnyʼ, vejà II (zob.). Neoapofonia SP vej- ⇒ WSP vėj-: ãtvėjas 

gw. ʽprzypadek, wypadekʼ (por. war. ãtvejis), też ʽprzerwaʼ, be ãtvėjo ʽbez przerwyʼ, n.rz. 

Vė́jupis (ob. Vejà, zob. vejà II). Por. grejù ⇒ grėjaũ; einù ⇒ ėjaũ; gẽras ⇒ gėr̃is. — SZ 

ukazuje się w dwóch allomorfach: 1. antekonsonantycznym vy-C: por. inf. výti < pie. *u̯ih1-

C, 2. antewokalicznym vij-V: por. prt. vi.jaũ, gdzie segment j w pozycji po i jest 

wypełniaczem hiatu laryngalnego, por. *u̯i.V < pie. *u̯ih1-V. Zob. HL 43n. — Formacje 

pochodne od SZ vy-C: išvýdinti ʽwygnać, wypędzićʼ, nuvýdyti ʽwygnaćʼ, pavýmu a. pavýmui 

adv. ʽjeden za drugim, po kolei; z tyłuʼ (znacz. etym. ʽbiec za kim, usiłując go dogonić, 

doścignąćʼ, zob. Urbutis 2009, 48), davydinė́ti gw. ʽdopędzić, dogonićʼ. Nomina: vỹtis (zob.), 

vytìs (zob.). Por. łac. invītus ʽniechętny, wbrew woliʼ < pie. *ṇ-u̯ih1-to- (de Vaan 307). Cps. 

sukavỹlas ʽzawiasa drzwiowaʼ (war. do sukaviẽlas), vilkvýtė ʽokres rui u wilkówʼ (Advente 

vilkvýtė, kada vilkai vẽjas kits kitą ʽPodczas adwentu [jest] «vilkvytė», kiedy wilki są w ruiʼ, 

dosł. ʽganiają jeden drugiegoʼ). — Formacje pochodne od SZ vij-V: vijaũ (prt.), drw. vìjikas 

ʽten, co kogoś ściga, np. złodziejaʼ (Bėga bėgikas, veja vijìkas ʽBiegnie uciekinier, ściga [go] 

pogońʼ), vijimas SD «ściganie», vijõkas ʽpies gończyʼ. Por. łac. via ʽdrogaʼ < *u̯ii̯ā- < pie. 

*u̯ih1-eh2- (por. de Vaan 673). — WSZ-V vyj-: pavyjė́ti ʽpognać nieco, przegnać nieco, np. 

kury z ogrodu warzywnegoʼ < pbsł. *u̯īi̯-ē- (por. palyjė́ti ⇐ lìjo). — SO vaj-V: vajóti I (zob., 

tam też nomina z vaj-/vai-). — SO vai-C-: vainà I (zob.). 

 výti II, prs. vejù (war. vijù, vynù), prt. vijaũ 1. ʽwić, zwijać (nici w kłębek), nawijać 

(nici na cewkę)ʼ, 2. ʽskręcać włókna (na powróz, sznur, pęta, lejce, bicz)ʼ, 3. ʽplotąc, 

przeplatając, wiążąc formować coś, nadawać czemuś kształt, w szczególności: wić wianki, 

splatać włosy w warkocz, wić gniazdo (o ptaku), snuć pajęczynę (o pająku)ʼ. Cps. apiviju 

SD
1 «gacę», SD «obwijam co czym» (syn. apvynioju), atvýti ʽrozwinąć (sznur)ʼ, nuvýti ʽwijąc 

zrobić, uwićʼ, suvýti ʽzwinąć, skręcićʼ, suviju SD «zwiiam sznurek, nici» (syn. susuku), užvýti 

ʽnamotać (nici)ʼ. Odpowiednik łot. vît, prs. viju a. vinu, prt. viju a. vīnu ʽzwijać, splataćʼ. 

Łotewskie prs. viju ma paralelę we wsch.-lit. vijù ʽwiję (gniazdo); skręcam włókna (na 

powrozy)ʼ. Formacja vejù jest refleksem prs. tematycznego pb. *u̯ei̯-e/o-, z innowacyjnym st. 

pełnym pb. *u̯ei̯-V, pozostającym w alternacji ze SZ *u̯ī-C w výti). Por. stosunek vejù : vijaũ 

s.v. výti I (pwk. *u̯ei̯h1-). Odziedziczony st. pełny miał postać *u̯i̯ē-C, ponieważ kontynuował 

pie. *u̯i̯eh1- ʽwić, zwijać, splataćʼ (por. LIV
2 695). Por. wed. vyáyati ʽzawija, okrywaʼ, zam. 

*viy-áya-ti < pie. *u̯ih1-éi̯e- (SZ vītá- ʽowinięty, zwiniętyʼ), łac. vieō, viēre ʽwić, giąćʼ, vietus 

ʽzgięty, zmięty, skurczony, zwiędłyʼ. — Pewne poszlaki wskazują na obecność prs. 

infigowanego *vinù < pie. *u̯i-n-h1-é-. Z jednej strony jest to łotewskie prs. vinu (zob. 
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wyżej), z drugiej strony obecność iteratywu lit. vỹnioti (zob.), który tak się ma do *vinù jak 

np. pỹnioti do pinù. — Neopwk. vej- (⇐ vejù): vejà ʽmotowidłoʼ (zob.). — Neoapofonia vy- 

⇒ vie-: vielà (zob.). — SZ ukazuje się w dwóch allomorfach, por. 1. antekonsonantyczny vy-

: inf. výti < pie. *u̯ih1-C, 2. antewokaliczny vij-: prt. vi.jaũ, gdzie segment j w pozycji po i 

jest wypełniaczem hiatu laryngalnego, < *u̯i.V z pie. *u̯ih1-V. Zob. HL 43n. — W 

słowiańskim por. psł. *viti, *vĭjǫ, ros. vitь, vьju ʽkręcić, wić, pleść, splataćʼ, scs. poviti 

ʽuwićʼ, sŭviti ʽzwinąć, skręcićʼ, pol. spowić ʽowinąć, zakryć czymś dokładnieʼ, zwinąć (np. 

wełnę w kłębek). Tu prawdopodobnie też scs. povinǫti ʽpodporządkować sobie, 

unterwerfenʼ. Nomina: scs. vŭzvitije n. ʽzdobycz, zyskʼ, słń. svílo n. ʽnićʼ (do zvíti), psł. *vi-

dlo w cps. pol. motowidło ʽprzyrząd do zwijania przędzy, nici w motekʼ. — Drw. od SZ-V 

vij-: vijaũ (prt.), drw. vijinė́ti ʽskręcać powrozy, sznuryʼ, vijóti (zob.). Nomina: añtvijis 

ʽtrzecie pasmo w skręcanym sznurzeʼ, apvijà (zob., tu też į́vija itp.), suvijimas SD «zwijanie» 

(syn. susukimas), vijà ʽpojedyncze włókno, pasmo, np. w sznurze, w biczuʼ (syn. vielà), 

vijė́jas ʽten, co zwija nici, skręca sznuryʼ, vijìkas ʽten, kto skręca sznuryʼ, vijìkė ʽjakaś wijąca 

się roślinaʼ (DŪNŽ), vijū̃nas bot. ʽpowójʼ. Cps. karklavìjas a. karklavijà bot. ʽpsianka 

słodkogórz, Solanum dulcamara – półkrzew z płożącym się kłączemʼ (por. kark̃las), vijeklis 

ʽto, co uwito, splecionoʼ, vijîgs ʽgiętki, gibki, elastycznyʼ. N.rz. Vijà, Vijẽlė, Vijõlė, Vijólka. 

W słowiańskim por. prs. *vĭjǫ do viti: strus. vĭju, ros. vьju ʽwiję, kręcęʼ. — Drw. od SZ-C vy-

: vydinė́ti ʽnawijać, zwijać w kłębekʼ (por. łot. vîdinât ʽsplatać, wplataćʼ), výstyti (zob.), 

nomen vylė ̃ (zob.). Osobno zob. vyt-. — WSZ-V vyj-: pavyjė́ti ʽpozwijać (trochę nici)ʼ < 

pbsł. *u̯īi̯-ē- (por. palyjė́ti ⇐ lìjo). Odpowiedni alternant słowiański: vij-a-ti, por. pol. 

nawijać, rozwijać, zwijać, < pbsł. *u̯īi̯-ā- lub *u̯īi̯-ē-. — SO vaj-V ⇐ vij-V: vajóti II (zob.). — 

SO vai-C ⇐ vij-C albo vej-V: vainìkas (zob.), vaĩras (zob.). 

 vytìnė 2 p.a. hist. ʽpłaskodenny statek z żaglem, używany na Niemnie do spławiania 

zbożaʼ. SD
1 «wicina», SD «szkuta» — pochodzi z substantywizacji przymiotnika na -in-, 

urobionego od výtas ʽgnany, pędzonyʼ (vė́jo výtas ʽwiatrem gnanyʼ), ptc. prt. pass. do výti I. 

Por. eldija vytinė ʽłódź żaglowaʼ w zwrocie SD pratiesas eldijos vytinės «maszt [łodzi 

żaglowej]». Według LEW 1267 i ALEW 1266 vytìnė ma być formacją spokrewnioną z vytìs 

ʽwić, rózgaʼ. Inaczej SLA 239 (zapoż. ze stbłr. vitina). — Drw. vytinykas DP ʽflisʼ, SD «flis; 

szkutnik». — Zapoż. litewskie w stbłr. vitina, vicyna, błr. przest. vicína ʽpłaskodenny statek 

rzeczny, wielka barkaʼ, stąd pol. przest. wicina (Szkuty w Litwie wicinami zowią, L.). Por. 

Skardžius, RR 4, 694n., Urbutis, Balt V:1, 1969, 53 = Urbutis 2009, 360, Laučjute 28n., 

Bednarczuk 1999, 180, ĖSBM 2, 169. 

 vỹtis, -čio 2 p.a., výtis 1 p.a. m. 1. ʽkonny posłaniec, kurier; jeździec na koniu w 

pełnym bieguʼ, 2. ʽPogońʼ – nazwa herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego, potem herbu 

Republiki Litewskiej; przedstawia on pędzącego na koniu rycerza z podniesionym mieczem 

w prawej ręce i tarczą w lewej (zob. Bednarczuk 2010, 38n.), 3. ʽczłonek stanu 

szlacheckiego, bojarʼ (Bajorai tai vyčių, kareivių luomas ʽBojarzy to stan szlachecki, 

rycerskiʼ). Nomen urobione neosuf. -ti̯a- od vb. refl. výtis ʽgonić, ścigać kogo, coʼ (zob. výti 

I). 

 vytìs, -iẽs 4 p.a., výtis 1 p.a. f. 1. ʽwić, długa cienka gałązka służąca do wicia, 

przeplatania, wiązaniaʼ, 2. ʽrózga, pręt, biczʼ, 3. ʽsmagnięcie rózgąʼ. Odpowiedniki bsł.: łot. 

vītis ʽwić, witkaʼ, psł. *vitĭ: strus. vitь ʽcoś splecionegoʼ, ros. vitь ʽplecionkaʼ, pol. wić; drw. 

sch. vȉtica ʽkędzior, warkocz; wąs u roślinyʼ (por. BSW 347, Boryś 688n.). Konkretyzowane 

abstractum na -ti- od výti m.in. ʽplotąc, przeplatając formować coś, nadawać czemuś kształtʼ 

(zob. výti II). Paralele lit. zestawia GJL II, § 402 (abstracta), § 403 (concreta). Takie 

comparanda ie., jak łac. vītis, -is f. ʽwinna latorośl, Vitis vinifera; dzika winorośl, Vitis 

silvestris; gałązka winorośliʼ i stnord. vīdir ʽwierzbaʼ przemawiają za tym, że mamy przed 
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sobą formację odziedziczoną, mianowicie pie. *u̯ih1-ti- ⇐ pwk. *u̯i̯eh1- ʽwić, splataćʼ. 

Znacz. etym. nomen actionis ʽwicie, zwijanie, splatanieʼ ⇒ nomen instrumenti ʽto, czym się 

wije, wyplataʼ. Zob. LEW 1268, LIV
2 695, de Vaan 683n. — Obok refleksu seṭowego vy-C 

(*u̯ih1-C) ukazuje się refleks aniṭowy: vitìs 4 p.a. (zob. też cps. žilvìtis). Może to być 

przejaw neoapofonii SP ī ⇒ SZ ĭ, por. pãsylas i pãsilas; dýgti i digsė́ti; nebylkà i nebilkis. 

 vitóti, vitóju, vitójau stlit. ʽpozdrawiać kogo przy spotkaniu, witaćʼ: kurį švents Jonas 

neščioja, budams Motinaip vitoja KN ʽktorego w matce zamkniony, witał Jan duchem 

ruszonyʼ, gw. 1. ʽczęstować jedzeniem i piciemʼ (zwykle z prvb. at-, pa-, pri-, už-), 2. 

ʽpozdrawiać kogoʼ — zapoż. ze stbłr. vitati, por. błr. vitácь, -áju, 3 os. -áje, pol. witać, wita 

(SLA 239, LEW 1269, ALEW 1267). Tu też wsch.-lit. vitótis ʽpozdrawiać sięʼ (LZŽ): pasivitóti 

ʽprzywitać sięʼ, razsivitóti ʽpożegnać sięʼ. — Od neoosn. užvit- (⇐ užvitóti ʽugościćʼ) 

pochodzi drw. stlit. užvičia ʽkielichʼ (zob. ALEW 1160), war. ūsvyčia, usvyčia. Por. typ 

užmačià s.v. mat-. 

 vìtrikas 1 p.a. gw. ʽwytrych, klucz złodziejskiʼ (Vagis su vìtriku visas spynas atrakina 

ʽZłodziej wytrychem wszystkie zamki otwieraʼ), przen. ʽpenisʼ — zapoż. z pol. wytrych (⇐ 

nwn. Dietrich m. ʽNachschlüsselʼ; WDLP, s.v. wytrych: «Zastąpienie pierwszej sylaby 

wyrazu sufiksem wy- ʽherausʼ tłumaczy się próbą umotywowania wyrazu»). — Na skutek 

kontaminacji z wyrazem vìs-raktis ʽwytrychʼ (dosł. ʽklucz do wszystkiegoʼ, por. rãktas) 

pojawiła się formacja hybrydalna vìt-raktis ʽwytrychʼ (por. Kabašinskaitė 84, LEW 97n.). Od 

tego drw. wsteczny vìtrakas ts. (por. vìsraktis ⇒ vìsrakas), war. viterakas LEX ʽDittrichʼ. 

Niejasny jest człon vikt° w war. vìktraktis: Įėjo su viktrakčiu į kamarą ir išnešė visus lašinius 

ʽOtworzył wytrychem i wyniósł z komory/spiżarni całą słoninęʼ (dosł. ʽwszystkie słoninyʼ).  

 vyturỹs 3 p.a., acc. vỹturį ʽptak skowronek, Alauda arvensisʼ (n.rz. Vyturỹs) — stoi w 

związku z wykrzyknikami typu vìtur, vỹtur, por. Vieverselis danguj vỹtur vỹtur vyturuoja 

ʽSkowronek na niebie «vytur vutur» śpiewaʼ. Zob. LEW 1269, ALEW 1267. Oba te dzieła 

podnoszą podobieństwo formalne do czasownika łac. vītulor, -ārī ʽradować się głośno z 

powodu zwycięstwa, śpiewać pieśń zwycięskąʼ (Vītula ʽbogini radościʼ). Tymczasem de 

Vaan 684, s.v. vītō, -āre [ʽuciekać przed czymś, omijać, wymykać sięʼ] stwierdza, że nie ma 

pewności co do etymologicznej przynależności czas. vītulor. — Vb. denom. vỹturiuoti a. 

vyturiúoti ts. (odpowiednik łot. vĩturuôt ob. vĩtuŗuôt ʽo ptaku: ćwierkać, śpiewaćʼ), vỹturti, -

a, -o ʽo skowronku: śpiewaćʼ. Zob. też vieversỹs.  

 vỹturti, vỹturu (war. vỹturiu), vỹturau 1. ʽzwijać (nici w kłębek)ʼ, 2. ʽzawijać (w 

chustkę, papier); (niemowlę) zawijać w pieluchę, becikʼ, 3. ʽskręcać włosy, ondulowaćʼ, refl. 

vỹturtis ʽo roślinie: wić się, owijać się wokół czego; o wężu: wić się, zwijać się; wymknąć 

się, wyśliznąć się z rękiʼ — czasownik oparty na interi. vỹtur vỹtur o słanianiu się, 

chybotaniu (zakończonym upadkiem), też o nici nawijanej na wrzeciono. — Drw. vỹturas 

ʽpas płótna do owinięcia czego, bandaż; zwój; lok, kędzior; pęd powojuʼ, vyturaĩ m.pl. 

ʽmotowidło, wijadłoʼ (syn. vytùvai), vyturė ̃ a. vytùrė 1. bot. ʽpowój, Convolvulus arvensisʼ 

(syn. vijõklis), 2. bot. ʽrdest zaroślowy, Polygonum dumetorumʼ. 

 vyvė́ti, prs. vyviù (3 os. vỹvi), też vyvù, vývu, vyvė́ju, prt. vyvė́jau 1. ʽo dziecku: kwilić, 

popłakiwaćʼ, 2. ʽnarzekać, utyskiwać, biadolićʼ, 3. ʽnatrętnie prosićʼ, już stlit. (ALEW 1267) 

— czasownik na -ė- od osnowy vy-v-, pochodzącej od powtórzonego wykrz. vý-vý ʽbiada!ʼ 

(Ji tik ateis pas mane: vý vý vý jau ir dejuoja ʽJak tylko do mnie przychodzi, zaraz «vy vy 

vy» narzekaʼ). Por. narnė́ti ⇐ nàr-nàr; vaivóti ⇐ vái-vái; dalsze paralele s.v. bėb̃ti. — Z 

innymi sufiksami: vyvénti ʽkwilić, kwiczeć jak prosięʼ, išsivyvénti ʽwyprosić, prośbą 

uzyskaćʼ, vyvóti a. vyvúoti żm. ʽbez ustanku narzekać, być niezadowolonym; chwiać się, 

kiwać sięʼ. — Sb. postvb. vyvà c. ʽten, kto wciąż na coś się skarży, biada, narzekaʼ (por. 
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váiva ⇐ vaivóti). LEW 1269 nieprzekonująco wiąże vyvà z czas. ùiti m.in. ʽpokrzykiwać, 

łajaćʼ. Inne nomina: vyváila c. ʽpłaksa, beksaʼ, vỹvalas ʽkto wciąż biada; kto wciąż krzyczyʼ, 

vyvalaĩ m.pl. ʽniedomaganie, zapadanie na zdrowiuʼ (Rudenį, žiemą dažnai tokie vyvalaĩ 

užeina ʽJesienią, zimą często przychodzą takie dolegliwościʼ), vỹvas ʽnarzekanie, 

biadolenieʼ, vyvẽklis a. vyvõklis, vyvuõklis ʽkto wciąż biada, narzekaʼ. Czy tutaj vývalas 

ʽchoroba dziąseł u koniʼ?  

 vyzdė́ti, prs. vyviù (3 os. vỹvi), też vyvù, vývu, vyvė́ju, prt. vyvė́jau 1. ʽpatrzeć, 

spoglądaćʼ, 2. ʽwidziećʼ, 3. ʽzwracać na co uwagę, baczyć, uważaćʼ, 4. ʽdoglądać, dbać, 

troszczyć się, opiekować sięʼ, 5. ʽszukaćʼ, cps. atsivyzdė́ti ʽzwrócić wzrok, podnieść oczy; 

okazać litośćʼ, pavyzdė́ti 1 ʽwejźrzeć, wyźrzeć, pojźrzećʼ (por. typ pakylė́ti, GJL II, § 616), 

nuvyzdė́ti ʽukraśćʼ, pravyzdė́ti ʽprzejrzeć (na oczy), suvizdė́ti ʽznaleźć; zliczyć; przypilnować 

porządkuʼ (susivyzdė́ti ʽurodzić sobie nieślubne dzieckoʼ) — pwk. vyzd- przedstawia alternant 

na SZ względem SP veizd-, zob. bliskoznaczne véizdėti. — War. z uproszczeniem zd > z (por. 

bezė́ti, spurzė́ti): pavyzė́ti DP ʽwejźrzeć, pojźrzećʼ. — Postverbalia: atvyzdis SD ʽwzglądʼ, 

pavỹzdas ʽobraz, podobieństwo do czegoʼ, pavyzdỹs (zob.), vyzdỹs (zob.); pãvyzis 1. ʽwygląd, 

powierzchownośćʼ (iš pãvyzio ʽz wyglądu, na pozór, na okoʼ), 2. ʽprzykład, wzór dla kogoʼ, 

żm. pãvyzius: nu pãvyziaus adv. ʽz wygląduʼ. 

 vyzdỹs, -džio 4 p.a., vỹzdis 2 p.a. 1. ʽźrenica, okrągły otwór w tęczówce oka, pupillaʼ, 

2. ʽgałka oczna, bulbus oculiʼ — sb. postverbale od osnowy vyzd- jak w pavyzdė́ti stlit. 

ʽwejrzeć, spojrzećʼ (zob. s.v. veizdė́ti). Por. vỹdis. — Z innym tematem: vyzdžius CHB 1. 

ʽwzrok, zdolność widzeniaʼ (syn. vyzius), 2. ʽwzgląd na kogo, na coʼ (zob. PAŽ 548). 

 výzeris, -io 1 p.a. gw. 1. ʽwskazówka zegaraʼ (NDŽ), 2. war. výzelis 1 p.a. ʽstrzałka na 

skali radiaʼ — zapoż. z nwn. Visier n. (brak w GL i LEW). 

 vizgė́ti, vizgù (war. vizgiù), vizgė́jau 1. ʽbędąc w jednym miejscu poruszać się 

gromadnie we wszystkie strony, roić się (o robactwie, kijankach, pijawkach)ʼ, 2. ʽwić się, 

kręcić sięʼ, 3. ʽo psie: merdać ogonemʼ, 4. ʽszybko się przesuwać, śmigać (np. o rybach)ʼ, 5. 

ʽdrżeć, trząść sięʼ — czasownik oparty na wykrz. vìzgi, vizgì; vìzgu, vizgù o ruchu szybkim, 

krętym lub chwiejnym. Do tego war. z bezdźwięczną grupą -sk-: viskė́ti ⇐ interi. vìks (zob.). 

Z innymi sufiksami: vìzginti, vizgénti. — Obocznik vìzgurti, vỹzgurti ʽmachać, merdać 

ogonem; chwiać się, przechylać sięʼ ⇐ vìzgur, vỹzgur. — Nomina: vizgà ʽgatunek miękkiej 

trawy, ulubione pożywienie cietrzewiaʼ (Būga, RR II, 659; ze względu na viksvà ʽturzycaʼ 

postulował on tutaj praformę *vis-kà, która miała później ulec udźwięcznieniu), vìzgė bot. 

ʽtrawa podobna do owsa; mietlica, Agrostisʼ (zob. viksvà), poza tym: ʽwesoła, próżna 

kobieta; chorowita, słaba osobaʼ, też ʽogonʼ, vìzgis ʽbrzoza o zwisających gałęziachʼ (syn. 

svyruõklis ʽpłacząca brzozaʼ), vìzgis, -ė ʽniepoważny, lekkomyślny człowiek; fajtłapaʼ, 

vyzgū̃nas ʽruchliwy człowiekʼ, vyzguonė c. ʽten, kto nie umie spokojnie usiedzieć na 

miejscuʼ (syn. nenúorama). 

 výžos, -ų 1 p.a., vỹžos 2 p.a. f.pl. ʽłapcie, obuwie zrobione z łyka, słomyʼ (SD «kurpie, 

łapcie») — sb. postverbale od výžti ʽwyplatać łapcieʼ (zob.). War. m. výžai 1 p.a., vỹžai 2 

p.a., vyžaĩ 4 p.a. (Čabãtų neturė́jom, vỹžuosa váikščojom LZŽ ʽButów nie mieliśmy, 

chodziliśmy w łapciachʼ). Odpowiednik łot. vîze ʽłapeć z łyka lipowegoʼ, war. vīza. — Drw. 

vỹžius ʽkto chodzi w łapciachʼ (por. łot. vīznieks ts.). Cps. atbulvỹžis (zob. ãtbulas), vyžpinỹs 

ʽkto wyplata łapcieʼ, war. vyžpynỹs (por. pìnti). Vb. denom. 1. vyžióti ʽchodzić w łapciach; 

iść z trudem, powłócząc nogamiʼ, 2. vyžóti ʽchodzić niezgrabnie, ociężale; szyć nieudolnie, 

nieładnieʼ (⇒ vyžótas ʽmający łapcie na nogachʼ, SD «kurpie maiący na nogach abo boty 

grube», syn. vyžúotas). — Nazw. Vỹžius, Vyžìnis, Vyžiulis, patron. Vyžiūnas b.z.a. N.m. 

Vỹžiai 2x, Vyžìniai 2x, Didvyžiaĩ 2x (por. Dìdlapiai), Piktavýžis, Vyžpiniaĩ 2x, Vyžùkalnis. 



2170 

na prawach rękopisu 

N.rz. Vyžintà, Vyžuonà, Vyžùnka, Vỹžupis, n.jez. Výžintas, Vyžùnka.  

 výžti, výžtu (*vinž-stu), výžau 1. ʽsplatać łapcie z łykaʼ, 2. ʽchodzić w łapciachʼ, 3. 

ʽszyć byle jakʼ, 4. ʽszybko chodzićʼ, 5. ʽdeptać łąkęʼ. Brak łot. odpowiednika. Formy inf. i 

prt. są zbudowane na neopwk. vyž-, wyabstrahowanym ze zdenazalizowanej formy prs. výžtu 

< *vįžtu < *vinž-stu; akut związany z sufigowaniem -sta- (podobnie w skýstu, sklýstu, lýstu). 

Pierwotny pdg.: *vinžu, *vinžau, *vinžti, gdzie *u̯inž- jest refleksem pie. SZ *u̯ṇǵh- ⇐ 

*u̯enǵh- ʽwiązać, łączyćʼ (transponat). Pokrewne scs. vęzati, vęžǫ ʽwiązać, łączyćʼ, ros. 

vjazátь, vjažú ts., też ʽrobić na drutach, robić szydełkiemʼ, pol. wiązać, wiążę ʽłączyć ze sobą 

za pomocą sznura, krępować sznuremʼ; nomina: błr. vjázy, -aŭ m.pl. ʽkarkʼ, czes. vaz ts., 

stpr. winsus EV ʽszyja, Halsʼ (por. orm. viz ʽszyjaʼ). Por. Būga, RR II, 653n. — Z porównania 

psł. *vęz- z pb. *u̯inž- wynika konieczność wyprowadzenia *vęz- z brzmienia *vįz- przez 

obniżenie artykulacji į > ę (podobnie w cs. męti : lit. mìnti oraz cs. pęti : lit. pìnti). Zob. też 

LEW 1270. Inaczej ALEW 1269, gdzie výžti uznano za denominativum od výža ʽłapećʼ. — 

Drw. výžos (zob.), vyžū̃nas NDŽ ʽsmokʼ (Tai tikras vyžūnas smakas, žmoną prarijęs ʽTo 

prawdziwy smok, pożarł żonęʼ) – nie wiadomo, skąd takie znaczenie; vyžúotas ʽmający 

łapcie na nogachʼ (syn. vyžótas). Zob. też vìnkšna. 

 vlãchai, vlãkai, -ų 2 p.a. m.pl. stlit. ʽkraj Włochyʼ, por. w DP: gen.pl. Włachų, dat.pl. 

Włáchamus, loc.pl. Włakuosę, Włachuosse (Kudzinowski II, 525). Poza tym isch Wlachų 

ßemes BRB ʽz ziemi włoskiejʼ (por. SLA 239). Postać vlãchai (vlãkai) pochodzi z pluralizacji 

formy vlãchas (vlãkas), którą zapożyczono ze stbłr. XVI w. vloxъ (⇐ pol. Włoch, -a). 

Polskie pluralis od Włoch brzmiało najpierw Włoszy (stąd stbłr. vloši), później Włosi (zob. 

Brückner 626). Substytucja błr. x przez lit. k jak np. w griẽkas. Obca grupa nagłosowa vl- 

wyjątkowo utrzymuje się tu bez zmiany, podobnie we vlõsnas i vnū̃kas. Por. też imiona 

własne Vladìslovas (⇒ Vlãdas, war. Lãdas) i Vladìmiras. Pominięte w LKŽ, LEW i ALEW. 

Zob. też POLŽ 184. Osobno zob. valãkas I. 

 vlasciãninas, vlosciãninas 1 p.a. ZTŽ ʽwłościanin, chłopʼ — zapoż. z pol. włościanin 

przest. ʽdrobny rolnik; gospodarz, wieśniak, chłopʼ. Brak w LKŽ. 

 vlõsnas, -à 4 p.a. stlit., gw. ʽwłasny, należący do tego, o kim mowaʼ (syn. núosavas), 

LEX ʽLeibhafftigʼ, CGL ʽeigenʼ — zapoż. ze stbłr. vlasnyj (vlastnyj) ʽwłasny, osobisty; 

zgodny z obowiązującym prawem, prawowity; prawdziwyʼ, por. błr. ulasny, pol. własny, 

stpol. włosny, włostny (Boryś 704). War. lõcnas (zob.). — Drw. vlosnastis ⇐ pol. własność 

(war. vlosnybė, vlosnysta, vlosnystė). Zob. SLA 239, LEW 384, ALEW 1269. 

 vnūkas stlit. ʽwnukʼ (m.in. MOP, PK, CHB) — zapoż. ze stbłr. vnukъ, pol. wnuk (SLA 

239, ALEW 1269n.). Zob. też anū̃kas i unū̃kas. 

 võbikas 1 p.a., vobìkas 2 p.a., przest., gw. 1. ʽoswojony ptak używany do wabienia 

ptaków łownychʼ, 2. ʽpiszczałka do wabienia dzikich ptakówʼ, 3. ʽul umieszczony na 

drzewie celem zwabienia rojuʼ, 4. ʽmyśliwy wabiący dzikie zwierzę, np. dzikaʼ — zapoż. z 

błr. vábik, -a. War. vobìkas 2 p.a. dostosował swą akcentuację do rodzimych syn. vilbìkas i 

vadìkas. — War. metatetyczny: bovìkas 2 p.a. Zob. też võbyti. — Drw. wsteczny: voba a. 

vobas BRB ʽwabik, Lockvogelʼ (por. kãšikas ⇒ kãšius). LEW 1270 i ALEW 1270 uważają 

voba za przejęcie błr. vaba [ʽprzynętaʼ]. 

 võbyti, võbiju, võbijau stlit., gw. 1. ʽdziałać przyciągająco, nęcić, wabić, kusićʼ 

(meilingai mus vobij savęsp, broleis vadina PK 1795 ʽMile nas wabi ku sobie, braciszki 

swemi zowieʼ), 2. ʽzapraszać, zachęcać do czegoʼ, 3. ʽnamawiać, nakłaniać do czegoʼ 

(Võbijo jis man ženytis) — zapoż. ze stbłr. vabiti, por. błr. vábicь, -blju, 3 sg. vábicь (SLA 

239, ZS 61, LEW 1270, ALEW 1270). Stąd też łot. vābît ʽwabić, kusićʼ (ME IV, 490). — Cps. 

išvõbyti ʽwyłudzićʼ i ʽwydobyć z trudem, siłą; wyrwać, np. korzeńʼ, pribõbyti ʽprzywabić, 
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zwabićʼ (Tu greičiau stirną privõbysi negu jauną merginą ʽTy szybciej zwabisz sarnę niż 

młodą dziewczynęʼ). — Drw. sufiksalne: atvobinti MT ʽzwabić, przyciągnąć kogo do czegoʼ, 

privobinė́ti DP ʽprzywabiaćʼ. Zob. też vìlbinti i võbikas. 

 vodà I 4, 2 p.a. gw. ʽpiaszczysta mielizna w rzece a. jeziorzeʼ (syn. sėk̃lius) — z pb. 

*u̯ād-ā-, gdzie osnowne *u̯ād- może być refleksem pie. pwk. *u̯eh2d
h- ʽprzechodzić, 

przekraczać w bródʼ (por. LIV
2 664, znacz. etym. ʽdurchschreitenʼ). Por. łac. vadum, -ī ʽbród 

w rzece; mielizna; dno (rzeki, morza, studni)ʼ, drw. vadōsus ʽobfitujący w płycizny, brody, 

mieliznyʼ obok czas. vādō, -ere, -vāsi ʽiść dokądś, podążać spiesznie, kroczyć naprzód (zwł. 

we wrogich zamiarach)ʼ i stisl. vaða ʽbrodzić, watenʼ (LIV
2, l.c. o lit. vodà nie wspomina). 

LKŽ XIX, 881 niesłusznie połączył nasz wyraz w jednym haśle z vodà 2, 4 p.a. ʽczęść łąki 

zachodząca w lasʼ (por. į́voda). 

 vodà II 4 p.a. gw. ʽwada, feler, nieprawidłowość w budowie ciałaʼ (gdy mowa o koniu), 

por. Ėdžia gera, vodõs neturi, tai ir riebus arklys ʽKarma dobra, wady brak, to i koń tłustyʼ 

— zapoż. ze stbłr. vada, por. błr. váda, -y. Por. syn. brõkas i fė́lė. 

 võdyti, võdiju, võdijau stlit., gw. 1. ʽszkodzić, być szkodliwymʼ (SD
1 «szkodzę, 

zaszkadzam»), 2. ʽstać na przeszkodzie, wadzić, zawadzać, przeszkadzaćʼ (SD
1 «zawadzam», 

syn. kliudžiu), 3. ʽdziałać na kogo, wywoływać reakcję (np. o lekarstwie)ʼ, pavõdyti 

ʽzaszkodzić, np. o potrawie lub napojuʼ, užvõdyti ʽprzeszkodzić, udaremnićʼ — zapoż. ze 

stbłr. vaditi, por. błr. vádzicь impers. ʽszkodzićʼ, 3 sg. vádzicь ʽszkodziʼ. Stąd też łot. vàdît 

ʽszkodzićʼ, vādêt, vàdzêt ts. Por. SLA 239, ME IV, 492, ZS 61, LEW 1270, ALEW 1270n. 

 vóga I 1 p.a., vogà 2 p.a. stlit., gw. ʽbryła ziemi, gruda; kawałekʼ — z pb. *u̯āg-ā-, co 

może być derywatem od pwk. pie. *u̯eh2g- ʽłamać, łamać się, brechen, zu Bruch gehenʼ, por. 

toch. A wākä[t] ʽroztrzaskał sięʼ, gr. ἄγνυμι ʽzłamać, rozbić, strzaskaćʼ, het. u̯āki ʽkąsaʼ 

(LIV
2 664, bez wzmianki o formach lit.). Struktura pwk. *u̯āg- przypomina *u̯ād- (pie. 

*u̯eh2d
h-) w vodà I (zob.). Znacz. etym. ʽzłamanieʼ ⇒ ʽodłamany kawałʼ. Por. gr. ἀγμός m. 

ʽzłamanie (kości)ʼ obok ἀγμα n. ʽfragment, odłamekʼ. Od tego odchylają się pod względem 

semantycznym współrdzenne formy łotewskie vàga ʽbruzdaʼ (por. lit. vagà), vādze ʽkawałek 

niezoranej ziemiʼ, jak też lit. võgis, vógis m. ʽkawałek niezoranej lub niezabronowanej ziemiʼ 

(war. võgė, vogė,̃ też võkis), pravõgė lub pravõgis ts. (Ale tai blogai aparta dirva – teip ir 

stovi pravõgiai ʽAleż to źle zorana rola, widać «pravogiai»ʼ), vogė́tai árti ʽorać 

pozostawiając niezorane pasmaʼ. LEW 1271 nie dał etymologii. 

 vóga II 1 p.a., vogà 2 p.a. stlit., gw. 1. ʽwaga, waga talerzowaʼ (vógos bliū̃delės ʽszale 

wagiʼ), 2. ʽciężar ważonego towaruʼ (Nėra vógos ʽNie ma wagi (bo ją uszczuplono)ʼ), 3. 

ʽciężarek w zegarze ściennymʼ, 4. ʽsztelwaga, waga u nasady dyszla, do której przytwierdza 

się orczykiʼ — zapoż. ze stbłr. vaga, por. błr. vahá, -í (⇐ pol. waga ⇐ nwn. Waage f., 

WDLP), zob. SLA 239, ZS 61, LEW 1271. Z uwagi na akut por. zapoż. póvas, stónas, šórai. — 

Vb. denom. vogauti BRB ʽrozważać, wagenʼ, voguoti BRB ʽryzykować, mit Fahr holenʼ (zob. 

PAŽ 549n.). 

 vógas 1 p.a., võgas 2 p.a. gw. ʽorczyk, poziomo zawieszony drążek u wozu a. sań 

służący do zakładania postronków i zaprzęgania koniaʼ (Pykabink du vógu py vežimo 

ʽZawieś dwa orczyki u wozuʼ) — zapoż. z prus.-niem. vǫg ʽorczykʼ (zob. GL 148, LEW 728, 

s.v. rýdvaks). Por. pol. gw. waga ʽdrążek, do którego się przyczepiają orczyki u wozu lub 

pługaʼ (SGP VI, 64) ⇐ nwn. Waage f.). Por. syn. brañktas i võrčikas. 

 vogõnas 2 p.a. gw. ʽdrewniane okrągłe naczynie z pokrywką, służące do 

przechowywania masła, śmietany, twaroguʼ, też ʽnaczynie do przenoszenia jedzenia przez 

pastucha lub podróżnegoʼ, war. vagõnas — zapoż. ze stbłr. vagan, por. błr. gw. vahán, -a. 

Zob. SLA 239, LEW 1271, ALEW 1164, ĖSBM 2, 13, REW I, 162n. — Z innym tematem: stlit. 
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vogõnė, SD «krzynow» [ʽpłaskie naczynie, misa; rodzaj nieckiʼ, SPXVI], war. vagonė BRB. 

— W jęz. łotewskim rutenizm *vāgans zmienił się przez metatezę g-n > n-g, wydając vānags 

ʽszerokie i płaskie naczynieʼ, por. ME IV, 498. — Stpr. wogonis EV ʽpłaskie naczynie ze 

sklepioną pokrywą, Stulpschusselʼ może być pożyczką litewską (według PKEŽ 4, 262 ma to 

być slawizm). 

 vógra 1 p.a. c. ʽten, kto mówi niewyraźnie; kto mówi szybko; papla, gadułaʼ, war. 

vogrà 2, 4 p.a. — formacja na -rā- prawdopodobnie utworzona od wykrz. *vog(t), por. 

pejoratywne nazwy osób typu kýbra, vė́bra (GJL II, § 244). Za pochodzeniem 

onomatopeicznym przemawiają oboczniki z z-mobile: zvóga ʽpapla, gadułaʼ (war. zvagà), 

vb. denom. zvógauti ʽwołać, wrzeszczeć; mówić głupstwaʼ, war. zvógioti, zvógčioti; zvogúoti 

ʽfałszować w śpiewieʼ; z innym wokalizmem: zvė́goti (zob.). NB. ALEW 1271 sięga dla 

wywodu vog- aż do pie. *u̯eh2g- ʽwimmern, jęczeć, kwilićʼ (łac. vāgiō ʽkwilić, płakać, 

beczećʼ). — Drw. vogrylà ʽgaduła, paplaʼ (por. tauzylà). Vb. denom. 1. vógrauti ʽmówić 

niewyraźnie, niezrozumiale; o niemowlętach: gaworzyć, głużyć; ćwierkać, świergotać, 

szczebiotać; nie wymawiać wibrantu r; opowiadać w nudny sposób, przynudzaćʼ, 2. vogrė́ti 

ʽmówić niezrozumiale; głużyć; szczebiotać; mówić głupstwa; bredzić w gorączceʼ (war. 

vógroti). Inne sufiksy: võgrinti a. võgryti oraz vógaroti a. vógarnoti. 

 võgti, vagiù (war. vogiù, vogstù), vogiaũ 1. ʽkraśćʼ, 2. ʽbrać, podbierać bez pozwolenia, 

ukradkiemʼ, 3. ʽw pośpiechu zwozić siano przed deszczemʼ, atvõgti ʽpo kryjomu odebrać 

rzecz sobie skradzionąʼ. War. gwarowy z aferezą v-: õgti (por. ókas < vókas; óras < vóras). 

Refl. apsivõgti ʽdopuścić się kradzieżyʼ, ažusivagiu SD «zakradam się» (kalka z pol. 

zakradam się), įsivõgti ʽwkraść sięʼ, įsivagiu SD «wkradam się do miasta» (kalka z pol. 

wkradam się). Paradygmat łączy w sobie dwa tematy: temat praesens na SO vag- i temat 

non-praesens na WSO *u̯āg-. Paralele: blašk-/blošk-; kar-/kor- i smag-/smog-. Pochodzenie 

niejasne. Dawniej porównywano vagiù z łac. vagō, -āre ʽwałęsać się, błąkać sięʼ, vagus 

ʽchodzący luzem, tułający się, błąkający się; zmienny, wolny, chwiejnyʼ, sti. váṅgati ʽkuleje, 

utykaʼ, por. LEW 1271 (inaczej de Vaan 651). — Drw. z osnową vag-: vagčià adv. 

ʽukradkiem, chyłkiemʼ, vagiamas SD «kradzieży służący», vagìs (zob.), vagiąs: SD <wagius> 

«kradnący» (syn. vagingas). — Drw. z osnową vog-: apvõginti ʽnazwać złodziejemʼ, 

võgdinti 1. cur. ʽkazać kraśćʼ, 2. ʽpomawiać kogo o kradzieżʼ (por. plàkdinti, ráudinti), 

voginė́ti ʽkraść po trochuʼ. Nomina: vogčià a. vogčiomìs adv. ʽukradkiem, po kryjomu, 

chyłkiem, niepostrzeżenieʼ, voginỹs ʽrzecz ukradzionaʼ, vogtė ̃ ʽzłodziejstwoʼ, vogtinaĩ adv. 

ʽukradkiemʼ, vogtìnis ʽpochodzący z kradzieżyʼ, vogtùvai m.pl. ʽskrytka, schowek (w 

ścianie, w powale); obszerne kieszenieʼ.  

 vójęs: vójęs, -usi gw. ʽcierpiącyʼ (Leskien 1891, 311, 320), vójęs ant akių̃ ʽcierpiący na 

oczyʼ (LEW 559, 1272), vójai adv. ʽledwo, z trudemʼ: vójai bepaeĩt ʽledwo chodziʼ (ibid.). 

Formy vójęs, vójai stanowią – wraz metatoniczną mutacją w pavõjus ʽniebezpieczeństwoʼ – 

derywaty od neoosn. voj-, wyodrębnionej z formy prs. *vóju do *vóti, prt. *vójau ʽbyć 

słabym, chorymʼ. Paralele: jójęs, jója, jojà : jóti; žiójęs, žiõjė : žióti. — W jęz. łotewskim 

odpowiednią osnowę vāj- zaświadcza przymiotnik vâjš ʽchudy, słaby, chory; nieurodzajny, 

lichyʼ wraz z derywatami vâjîgs ʽsłabowity, chorowityʼ, vâjulis ʽten, co niedomaga, kwękaʼ, 

vb. denom. vâjêt, -ẽju ʽsłabnąć, chudnąćʼ (syn. vâjuôt), refl. vâjêtiês ʽodchudzać się, 

wycieńczać się (umyślnie)ʼ. — Pwk. lit.-łot. *u̯ā-, od dawna już wiązany z czasownikiem 

wed. vā́yati ʽwird matt, müde, erschöpft sichʼ (LEW 559), otrzymał obecnie transkrypcję pie. 

*h1u̯eh2-, znacz. etym. ʽporzucić, przestać, zaniechaćʼ (por. LIV
2 254, NIL 248n.). Wed. 

vā́yati ukazuje się w LIV
2 l.c. ze znacz. ʽubywa, znika, robi się próżny, brakujeʼ < pie. 

*h1u̯éh2-i̯e-, SZ ūná- ʽniedostateczny, za małyʼ < *h1uh2-nó- (por. lit. ūmùs). Osobno zob. 

votìs.  
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 vokaĩ, -ų̃ 3, 4 p.a.: akiẽs vokaĩ m.pl. ʽpowieki oczuʼ. Odpowiednik łot. acu vāki. 

Przenośne użycie wyrazu vókas oznaczającego ʽwieko, pokrywaʼ (zob.). SD: vokas akies 

«powieka, powieki», kraštai vokų «powiek brzegi, z ktorych włosy wyrastaią». Również w 

słowiańskim wyraz ʽpowiekaʼ stoi w związku z nazwą ʽwieka, pokrywyʼ, por. słń. véka, -e 

ʽwieko; powiekaʼ, scs. věko, ros. véko, ukr. víko ʽpowiekaʼ wobec czes. víko ʽwiekoʼ, pol. 

wieko ʽpokrywa, przykrywkaʼ. W odróżnieniu od vókas psł. *věko jest pozbawione 

motywacji werbalnej. 

 võkas 2 p.a. gw. ʽhak do skrobania skór, skrobak garbarza, tzw. mizdrownikʼ (syn. 

káišena, kobinỹs) — ze zmianą nagłosu zapożyczone z prus.-niem. hōk, por. śrdn. hōk/hūk 

ob. hāke, nwn. Haken m. Zob. GL 93, LEW 516, EWD 496n., Čepienė 112. Zob. też ókas. — 

Vb. denom. vokúoti, -úoju, -avaũ 1. ʽprzy pomocy haka oskrobywać z mięsa wewnętrzną 

stronę skóry; zmiękczać skórę, wyprawiać, garbowaćʼ (Su geležies voku vokúoja ans kailį 

ʽŻelaznym hakiem oskrobuje on skóręʼ), 2. ʽczyścić, oczyszczaćʼ, 3. ʽmiędlić lenʼ, 3. przen. 

ʽzłoić komu skóręʼ (Vyras pačiai kailį vokúo[ja]). Podobnie jest zbudowane vąšúoti ⇐ 

vą̃šas. LEW 1272 niesłusznie zaliczył vokúoti do rodziny vókti.  

 vókas 3 p.a. 1. ʽwieko, pokrywa; pokrywka na cybuchu fajkiʼ, 2. ʽpowiekaʼ (zob. 

vokaĩ), 3. ʽpapierowa koperta na listʼ, 4. ʽupleciony ze słomy kosz na ziarno, kaszę, mąkęʼ, 5. 

ʽwiklinowy kosz do przenoszenia paszy ze stodoły do oboryʼ, 6. ʽpewien taniec ludowy, 

tańczony tylko przez pannyʼ. Drw. vokelis SD «wieczko». War. võkas 4 p.a. War. z aferezą v-

: ókas (zob. võgti). Z innym tematem: vóka 1 p.a., vokà 3 p.a. ʽpokrywa; powieka; naczynie 

do odmierzania ziarnaʼ. Odpowiednik łot. vâks 1. ʽpokrywaʼ, 2. ʽwierzchnia część (bijak) w 

międlicy lnuʼ, 3. ʽmiara zbożaʼ (drw. vâcele ʽnaczynie splecione z kory a. łyka; drewniane 

wiadro z pokrywąʼ). Sb. vókas to formacja postwerbalna na -a- od czas. vókti ʽzbierać zboże 

z pola i chować je pod dachemʼ (zob.). Powiązanie lit. vókas z psł. *věko ʽwieko, pokrywaʼ 

wydaje się na pierwszy rzut oka niemożliwe z powodu rozbieżności w wokalizmie 

pierwiastka: vókas < *u̯āk-a- zakłada ā z pie. *eh2-C, podczas gdy psł. věko < *u̯ēk-a- 

zakłada ē z pie. *eh1-C (zob. refleksy słow. s.v. vókai). Być może jednak, że różnica ta 

powstała wtórnie, na skutek pewnej innowacji morfologicznej po stronie słowiańskiego. Jeśli 

przyjmiemy za Rasmussenem, że słow. věko jest derywatem typu vṛddhi, tj. odzwierciedla 

pie. *u̯ēh2k-o-m734, to będzie można lit. vókas uznać za refleks pie. *u̯eh2k-o-, czyli formacji 

na st. e. Zdaniem Derksena 2008, 519 etymologia obu wyrazów pozostaje niejasna. ALEW 

1272 podkreśla brak nawiązań poza bałto-słowiańskim. — Do SP *vāk- dotworzono SZ o 

postaci văk-: ãtvakas ʽodemknięty, otwarty – o drzwiachʼ: Durys ãtvakas palikai, t.y. atdaras 

JU ʽDrzwi zostawiłeś otwarteʼ. W kwestii neoapofonii ā ⇒ ă por. atsikõlęs : ãtkalas; atšókti : 

ãtšakas; plókščias : plãkanas. 

 vókietis, -ė 1 p.a., vokietỹs, -ė ̃3 p.a. ʽNiemiecʼ, pl. vókiečiai ʽNiemcyʼ. Odpowiednik 

łot. vãcietis, pl. vãcieši. Derywat na -iet- od vok-, por. niżej Vókia. Sufiks jak np. w kauniẽtis 

ʽmieszkaniec Kownaʼ ⇐ Kaũnas. War. żm. vókytis a. vokytỹs ʽNiemiecʼ (por. sufiks w żm. 

šiaulýtis ʽmieszkaniec Szawliʼ), Vokytijà 2 p.a. ʽNiemcyʼ. Brzmienie vókytis ukazuje się w 

pewnym dokumencie ruskim z 1498 r.: dvorъ Vokitisovъ vъ meste Vilenskomъ ʽDwór 

Vokytisa w mieście Wileńskimʼ (Būga, RR II, 235). Od nazwy mieszkańców vokiet- 

pochodzi dzisiejsza nazwa kraju Vokietijà ʽNiemcyʼ. — Drw. vokietáitis ʽmłody Niemiec; 

syn Niemcaʼ, vokietùkas 1. ʽdiabełʼ, 2. ʽgrzyb podobny do muchomoraʼ, cps. kãtvokietis 

pogard. ʽktoś udający Niemcaʼ (por. katė ̃ oraz typ šùn-ponis). Nazw. Vókietis (⇒ pol. 

Wakieć, Wakiec), patron. Vokietáitis. Vb. denom. vokiečiúoti ʽmówić z niemieckim 

 
734 Rekonstrukcję z artykułu J.E. Rasmussena w Copenhagen Working Papers in Linguistics I, 93 podaję za 

słownikiem etymologicznym Snoja 811.  
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akcentemʼ, suvokietė́ti ʽzniemczeć, zniemczyć sięʼ, vókietinti ʽniemczyć, germanizowaćʼ. — 

W XVI w. ukazuje się forma lit. Vókia ʽNiemcyʼ (m.in. DP), war. Vókė : łot. Vãca ts. (dziś 

drw. Vãcija ʽNiemcyʼ, gen.pl. vācu ʽniemieckiʼ); Vokės žemė ʽNiemcyʼ, Vókioje ʽw 

Niemczechʼ. Drw. vókis, -ė stlit. (DP, BRB), gw. ʽNiemiecʼ (odpowiednik łot. vãcis ts.), 

Võkių žẽmė ʽNiemcyʼ, vokių žodis stlit. ʽniemiecki wyrazʼ, vókiškas ʽniemieckiʼ 

(odpowiedniki łot. Vãc-zeme, vãcisks). Teoretycznie vókis może też być derywatem 

wstecznym od vókietis (por. linkuviẽtis ⇒ linkùvis). Pochodzenie nazwy Vókia pozostaje 

zagadką, por. Būga, RR II, 226n., 234n., gdzie hipoteza o związku pb. *Vāk- z nazwą 

etniczną Vagoth, ukazującą się u Jordanesa (*Vāk-goth?). Zob. też ME IV, 490, LEW 1272. 

Brak w ALEW. Zob. też niẽmčius. 

 vókti, vókiu (war. vóku), vókiau 1. ʽzbierać zboże z pola i chować je pod dachem, 

oczyszczaćʼ, 2. ʽznajdować co (w wyniku poszukiwania)ʼ, 3. przen. ʽpojmować, rozumiećʼ 

(Jìs niẽko nevókia ʽOn niczego nie pojmujeʼ). Cps. išvókti 1. ʽsprzątnąć sianoʼ (Šienuojas 

vyrai, kol išvóka pievas ʽMężczyźni zajmują się sianem, aż wszystkiego nie sprzątnąʼ), 2. 

ʽuprzątnąć, oczyścić, np. studnię, staw, stajnięʼ, 3. ʽopróżnić, np. skrzynięʼ, nuvókti 1. 

ʽsprzątnąć zboże; zebrać, sprzątnąć ze stołuʼ, 2. ʽzrozumieć, pojąć, domyślić sięʼ735, SD 

<nuwokius> «biegły w czym», «dowcipny» [ʽpomysłowy, przedsiębiorczyʼ], suvókti 1. 

ʽsprzątnąć zbożeʼ: Vasarojį suvokiau, t.y. suvaliau, suvežiau JU ʽZboże jare sprzątnąłemʼ, 2. 

ʽzebrać co w jednym miejscuʼ, 3. ʽzrozumieć, pojąćʼ, 4. ʽznaleźć, odnaleźćʼ. Refl. nusivókti 

ʽoczyścić się – o krowie, która się ocieliłaʼ, susivókti 1. ʽwrócić do domuʼ (Rytą išeina, 

vakarą susivóka ʽRano wychodzi, wieczorem wracaʼ), 2. ʽpojąć, zrozumieć, zorientować się, 

połapać sięʼ. Odpowiednik łot. vâkt, vâcu a. vâķu (prs. i prt.) ʽzbierać plon, sprzątać z pola; 

pilnować dziecka; chronićʼ, apvâkt laukus ʽsprzątnąć z polaʼ (por. apvâkas ʽplonʼ), savâkt 

ʽdowiadywać się, sprawdzać wiadomośćʼ. — Pwk. vok- < *u̯āk- nie ma nawiązań 

zewnętrznych, por. LEW 1272n. Transponat pie. *u̯eh2k(u̯)-. Struktura podobna do *u̯eh2ǵ-, 

zob. vóžti. Inaczej ALEW 1272: vb. denominativum od vókas ʽwieko, pokrywaʼ; prymarna 

struktura vókti stanowczo sprzeciwia się takiemu dictum. — Drw. vókas (zob.). Formacje 

prefigowane: apývoka ʽsprzątanie, krzątanina domowa; gospodarstwo domoweʼ, apeĩti 

apývoką ʽobrządzić gospodarstwoʼ, núovoka (zob.), są́voka (zob.). Cps. laukavókas ʽpora 

zbierania plonów, sprzętu zbóżʼ: Laukavókas, kad laukus reik vokti, nuimti JU ʽL. [jest 

wtedy], gdy trzeba sprzątać [zboże] z pólʼ (por. laũkas), war. laukãvokė, laukãvokis a. 

laũkvokis (laũkvogis); savìvoka ʽsamoświadomość, stan uświadomieniaʼ (por. sãvas), 

vars̃tvokis ʽczas zbioru zbóż jarychʼ (por. vars̃tas). — N.rz. Vókė (pol. Waka), Vokša b.z.a. 

(⇒ n.jez. Vokšẽlis), cps. Vókupis, Vokupỹs, n. bagna Vókiabalė, n. dołu Vókiadubis. 

 võlas I 2, 4 p.a., vólas 1 p.a. ʽobrobiona na okrągło kłoda, służąca do wyrównywania, 

ugniatania ziemi, wał rolniczyʼ — zapoż. z pol. wał, -u (drw. od psł. *valiti ʽtoczyć, 

przewracaćʼ, zob. Boryś 677). War. z aferezą v-: õlas (por. õgti < võgti; ókas < vókas). — 

Drw. pavõlai m.pl. ʽwał rolniczyʼ (⇒ võlyti a. volúoti ʽwałować poleʼ), võlai lub pavõlai 

m.pl. ʽdrewniane wałki podkładane pod ciężar celem jego przetoczeniaʼ.  

 võlas II 2, 4 p.a. gw. 1. ʽpodłużne usypisko z ziemi lub kamieni, wał 

przeciwpowodziowy, wał fortyfikacyjnyʼ, 2. ʽkopiec granicznyʼ (Tuo laukus atskirdavo 

tokiais võlais ʽPola odgraniczano takimi wałamiʼ), 3. ʽmur kamiennyʼ (Akmeniniai volai 

buvo aplink kapus ʽKamienne mury otaczały cmentarzʼ) — zapoż. z pol. wał ⇐ śrwn. wal 

(nwn. Wall m.). DLKŽ 943 nie odróżnia võlas II od võlas I. 

 võlas III 2, 4 p.a. gw. ʽfala na wodzieʼ (Vanduo võlais eina ʽWoda falujeʼ / ʽSą fale na 

wodzieʼ) — zapoż. z ros. val ʽfalaʼ albo ze stpol. wał ts. ⇐ śrwn. welle (nwn. Welle f.). DLKŽ 

 
735 Co do treści ʽrozumiećʼ por. pol. pojąć, pojmować : jąć ʽwziąćʼ i sch. razbírati : bĭrati ʽ-bieraćʼ.  
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943 nie odróżnia võlas III od võlas I (i od võlas II). 

 volė ̃ 4 p.a. 1. ʽczop, szpunt w beczce, zatyczkaʼ (SD «kurek v antwasa, v beczek 

winnych»), 2. ʽotwór w dnie beczkiʼ (Par špunką pilia, par võlę išleidžia alų ʽPrzez szpunt 

napełniają, przez «volė» opróżniają [beczkę] z piwaʼ. Pro volę alų leidžia ʽPrzez «volė» 

spuszczają piwoʼ), 3. volė pragrįžta SD «cewka v rur», 4. ʽmłot drewniany, szlagaʼ, 5. przen. 

ʽprzerębelʼ. Odpowiednik łot. vàle ʽpałka, kijanka do prania, drewniany młot do ubijania 

gliny na klepiskuʼ. Sb. postvb. od volióti m.in. ʽobracać taczającʼ, zob. LEW 1273. — Drw. 

nuovolas SD «kliniasty, klinowaty». 

 volióti, volióju, voliójau 1. ʽobracać taczając (kamień, belkę, beczkę); walać, 

przewracać, tarzać; obracać chorego na łóżkuʼ (por. łot. vàļât ʽtoczyć, taczać, przewalaćʼ), 2. 

ʽwałkować ciastoʼ, 3. ʽprzeżuwać jedzenieʼ, 4. ʽzbierać i wiązać zboże w snopyʼ, pavolióti 

ʽobtoczyć, np. mięso w mąceʼ. Refl. voliótis ʽtarzać się, przewracać się (np. o koniach na 

łące), walać się, toczyć sięʼ, SD voliojuosi «walam się». War. võlioti. Dwoistość akcentowa 

võlioti : volióti ma paralelę w vỹnioti : vynióti (Būga, RR II, 646). Formalnie biorąc, pwk. 

vol- < *u̯āl- przedstawia st. wzdłużenia do SP *u̯al- ⇐ vel- < pie. *u̯elH- ʽtoczyć się, walać 

sięʼ (LIV
2 677) albo pie. *u̯elh3- ʽwalić, uderzaćʼ (zob. vélti II). Brak refleksów litewskiego 

SO *val- utrudnia wyjaśnienie st. wzdłużonego *vāl-. Por. IEW 1140n., LEW 1273. 

Odpowiednik psł. *valjati (sę): scs. valjati sę ʽtarzać sięʼ, sch. váljati ʽtoczyć beczki, 

wałkować, maglowaćʼ, váljati se ʽtarzać sięʼ, ros. valjátь ʽwałkować, folować; zagniatać 

ciasto; tarzaćʼ, czes. válet ʽwałkować, maglować; toczyć, turlaćʼ, válet se ʽprzewracać się, 

tarzać się (np. w błocie); leniuchować, wałkonić sięʼ, pol. walać ʽbrudzić, plamićʼ, walać się 

ʽbrudzić się; być porozrzucanym, leżeć nie na swoim miejscu, poniewierać sięʼ, przest. 

ʽzataczać się, przewracać się, tarzać sięʼ (por. Boryś 676). — Nomina z pwk. vol-: 

panúovolis (zob.), volė ̃ (zob.), volyklà a. volỹklė ʽmiejsce, gdzie tarzały się konie; miejsce 

stratowane w zbożu, zdeptane przez ptaki; warstwa zbitej słomyʼ (por. łot. vãlaks ʽmiejsce w 

zbożu, gdzie tarzał się końʼ, vâļa ts.), volỹklė DP ʽkaliskoʼ [ʽbłoto, gnojowiskoʼ, SPXVI] 

(sugrįžę kaip kiaulės ing volỹklę savą DP 18834 ʽWrociwszy się jako świnie do kaliska 

[gnojowisko] swegoʼ), voliū̃kas ʽkłębek, zwitek (wełny, pakuł); włosy upięte w węzeł, kokʼ 

(war. voliū̃gas). — Neoosn. volioj-: voliójimas ʽtarzanie sięʼ, SD voliojimasis «walanie się». 

 võlkas 2 p.a. gw. ʽwałek do nawijania i wygładzania wypranej bielizny w tzw. 

wałkownicyʼ (Võlkas rūbam kočiot būdavo dantuotas, o kočėlas apvalainas ʽWałek do 

maglowania bywał karbowany, a «kočėlas» okrągłyʼ) — zapoż. z pol. wałek, -łka. War. 

vòlkas 1 p.a., vólkas 1 p.a., volk̃as 2 p.a. 

 võlokas 1 p.a. ʽkastrowany koń, wałachʼ (NDŽ) — miejsce akcentu wskazuje na 

zapożyczenie z pol. wałach (⇐ nwn. Wallach m., zob. Brückner 600). Brak w LEW. Por. 

polonizm w błr. gw. valáx (stbłr. valaxъ, valoxъ). — Drw. võlūkas 1 p.a. lub vólukas 1 p.a. 

ʽwałachʼ (Volūkas yra ramus arklys, jis nebepuola ant kumelių ʽ«Volūkas» to spokojny koń, 

już nie napastuje kobyłʼ). 

 volungė ̃ 3 p.a., acc.sg. vólungę ʽptak wilga, Oriolus oriolusʼ. War. vólungė, vólungis, 

voluñdis, volunžė b.z.a., volingė ̃ i voliungė;̃ v-mobile: olungė ̃ żm. (por. õlas obok võlas). 

Odpowiednik łot. vãluôdze ʽwilgaʼ zakłada *vāl-ang-, wariant z sufiksem apofonicznie 

odmiennym od lit. -ung-, por. Būga, RR II, 262. Pierwiastkowe *u̯āl- uchodzi za refleks st. 

wzdłużonego od pbsł. *u̯ăl-, co poświadcza z jednej strony łot. valuôda, war. valuôde ʽjęzyk; 

mowa; rozmowaʼ (suf. *-and-), pl. valuodas ʽpogłoski, plotki; rozmowaʼ (por. jeszcze 

valuôdze2 ʽwilgaʼ), z drugiej strony północno-prasłowiańskie *volati, por. strus. volati 

ʽkrzyczeć, wzywaćʼ, ukr. voláty ʽwołać, nawoływaćʼ, czes. volat ʽwołać, wzywać, 

telefonować; domagać sięʼ, pol. wołać ʽgłośno mówić, krzyczeć w celu zwrócenia na siebie 
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uwagiʼ (⇒ błr. gw. valácь ʽkrzyczeć, wołaćʼ), iter. nawoływać się. Zob. BSW 340, ME IV, 

461n., LEW 1273, Boryś 707n. Podstawa zapewne onomatopeiczna. — N.jez. Volungis b.z.a., 

nazwa bagna Volungė,̃ nazwa góry Vólungė. 

 võnaras 1 p.a. gw. 1. ʽhonorʼ, 2. ʽprzepych, okazałośćʼ — zapoż. z błr. hónar, -u ⇐ pol. 

honor, -u (ZS 62, 86, LEW 1274; brak w LKŽ). Jak już zauważył Otrębski (ZS 86, 91), 

nagłosowy segment v- jest dwuznaczny. Po pierwsze może to być spółgłoska protetyczna na 

miejscu fonetycznego zera (por. war. õnaras, ùnoras, ùnaras); podobny wypadek: 

varganìstas ʽorganistaʼ (wobec błr. arhaníst, pol. organista). Po drugie v- może być 

substytucją za błr. h- lub pol. h-, por. vorielkà ob. orielkà, arielkà ʽgorzałka, wódkaʼ wobec 

błr. harė́lka; vòršesnis ob. oršèsnis ʽgorszyʼ wobec błr. hóršy. Osobno zob. ùnaras. — Adi. 

vonarìstas: Kokìs vonarìstas! ʽJakiś ty honorny!ʼ, por. ZS 62 (brak w LKŽ) ⇐ błr. hanarýsty. 

Vb. denom. vonarùiti, prs. vonarùja ʽwynosi się, upiera sięʼ (ZS 62; brak w LKŽ). 

 vonià 4 p.a. 1. ʽwanna do kąpieliʼ (máudytis voniojè), 2. ʽłazienka z wannąʼ (syn. 

voniõs kambarỹs), 3. ʽkąpiel lecznicza w wannieʼ (Dum̃blo, purṽo voniàs im̃ti ʽBrać błotne 

kąpieleʼ), 4. sáulės võnios ʽkąpiele słoneczneʼ, 5. ʽokrągłe, szerokie naczynie drewniane 

używane do mycia się, do prania lub do przechowywania mięsaʼ — zapoż. ze stbłr. XVI w. 

vanna ⇐ pol. wanna (⇐ nwn. Wanne f. ⇐ łac. ̇vannus ʽowalny koszyk do oczyszczania 

ziarna z plewʼ). War. võnė, vonė.̃ — Temat na -ia, który przedstawia odstępstwo od 

traktowania ponà ⇐ pol. panna (zob.), można wytłumaczyć adideacją do ros. bánja ʽłaźniaʼ 

(uwaga M. Osłona, p.l.). Por. rosyjskie zapożyczenie we wsch.-lit. bonià ʽłaźniaʼ (LZŽ) i 

bãnė, bãnia ts. (ZTŽ). Zob. też ZS 61: vonià ʽkąpiel lecznicza w dzieżyʼ. — War. z 

wokalizmem a: vanà, vãnė, vanė ̃i vanià przest. ʽwannaʼ uchodzą za pożyczkę z nwn. Wanne 

f.; stąd też łot. vañna, vàne. Por. LEW 1195, Boryś 677 i POLŽ 674. Osobno zob. britvõnas. 

— Drw. vonẽlė ʽpodłużne, niewielkie naczynie, służące do prania lub przechowywania 

czegoś; wanienka do kąpania dzieckaʼ, vonìnis m. ʽpomieszczenie z wanną, łazienkaʼ. 

 vopnà 2 p.a., gen.sg. võpnos gw. 1. ʽwapnoʼ (Tvora vopnà pabaltinta ʽPłot pobielony 

wapnemʼ), 2. ʽzaprawa murarskaʼ — zapoż. ze stbłr. vapno, -a n., por. błr. vápna, -y f. (⇐ 

pol. wapno n., zob. Brückner 601, ĖSBM 2, 55). War. vópna 1 p.a., vapnà 4, 2 p.a. — Drw. 

võpnyčia ʽwapiennik, piec do prażenia wapnaʼ (Kadaise buvo vopnyčia, vopna virino). Vb. 

denom. võpninti ʽpobielać wapnem (ściany, płoty, kamienie przydrożne)ʼ. 

 vorà 4 p.a., vóra 1 p.a. 1. ʽszereg, rząd, karawanaʼ (war. võras), 2. ʽkolejność, kolejna 

zmiana, czyjaś kolejʼ, 3. ʽpewna ilość (młóconego zboża, suszonego siana, łowionej ryby)ʼ, 

4. ʽzbieg dwóch prądów wodnych, gdzie tworzy się płońʼ. Abstractum z suf. -ā- i WSO *vār- 

⇐ *văr- od ver, por. vérti m.in. ʽnizać, nawlekaćʼ (GJL II, § 43), pavarė ̃ ʽrząd, szeregʼ ⇐ 

pavérti ʽnawlec, nanizaćʼ. Znacz. etym. ʽnizanieʼ ⇒ ʽnizankaʼ. — Drw. víena vorà adv. ʽza 

jednym zamachemʼ, vorẽlė ʽrządekʼ, vorẽlė gérvių ʽklucz żurawiʼ, vorelè adv. ʽrzędem, jeden 

za drugim, gęsiegoʼ (dosł. ʽrządkiemʼ). 

 vóras 3, 1 p.a. 1. ʽpająk, Araneaʼ, 2. przen. ʽwolno poruszający się, słaby człowiekʼ. 

War. vorỹs. War. z aferezą v-: óras (por. õgti < võgti, ókas < vókas). Odpowiednik łot. vâris2 

ʽpająkʼ. Tradycyjna etymologia łączyła *vār-a- z morfemem vēr- czasownika veriù, vė́riau, 

vérti ʽnizać, nawlekaćʼ (por. Leskien 1884, 356, Leskien 1891, 179, LEW 1274), mianowicie 

przy założeniu innowacyjnej apofonii ā ⇐ ē (zam. ō ⇐ ē; spodziewane †vúoras)736. Znacz. 

etym. ʽistota snująca a. tkającaʼ (scil. sieć). Por. O vorai, kampuos sėdėdami, verpalus audė 

 
736 Por. innowacyjny refleks o < *ā w lit. glóbiu, glóbti ʽokrywać, otulać; wspierać, otaczać opiekąʼ (zam. 

*gluobti < *glōbti) ⇐ glėbiù, glėb̃ti ʽujmować, obejmowaćʼ oraz ā w łot. snāju, snāt ʽluźno skręcać przy 

przędzeniuʼ (zam. *snuot < *snōti) ⇐ *snēt < pie. *sneh1- ʽprząśćʼ, por. gr. eol. ἔννε ʽnaprężyłʼ < *é-

sneh1(e)t.  
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(Donełajtis) ʽA pająki, w kątach siedząc, przędzę tkałyʼ. Por. też w jęz. niemieckim stosunek 

wyrazów Spinne f. ʽpająkʼ : spinnen ʽprząść, snuć nićʼ. — Wysunięte niedawno 

konkurencyjne objaśnienie mówi, że vóras polega na substantywizacji przymiotnika pb. 

*u̯āras, który był odpowiednikiem łac. vārus ʽrozkraczony, krzywonogiʼ, zob. Witczak, Balt 

XLI:2, 2006, 101n. W tym ujęciu ʽpająkʼ byłby istotą odznaczającą się rozkraczonymi 

odnóżami (zob. s.v. ánka etymologię psł. *paǫkŭ ʽpająkʼ). Por. cps. vor-kojis b.z.a., które jest 

synonimem kíet-kojis ʽkto ma sztywne nogi, nie zginające się w kolanachʼ (por. kíetas). To 

prowadzi do rekonstrukcji pie. *(H)u̯éh2-ro-. Budowa jak w lit. stóras (pie. *stéh2-ro-) albo 

łac. cārus ʽdrogiʼ, łot. kãrs ʽżądny, ciekawyʼ, goc. hōrs m. ʽcudzołożnikʼ (pie. *kéh2-ro-). — 

Drw. vorìnis: SD vorinis, vorop prigulįs «paięczy». Cps. vorãtinklis ʽpajęczynaʼ (por. 

tiñklas), SD vorotinklas «siatka pajęcza», vorotinkliai m.pl. «paięczyna», war. vórtinklė, z 

udźwięcznieniem nkl > ngl: vórtinglė (por. krenglỹs i eiglùs), też vorótinklis i vorótlinkis 

(metateza °tinklis w °tlinkis). Odpowiednik łot. vãrtîkls ʽpajęczynaʼ, gw. vârtiñkšļi m.pl. ts. 

 võras 2 p.a. gw. 1. ʽwoda gotująca się lub zagotowana; wrzątek, ukropʼ, 2. ʽgorąca para 

w łaźniʼ (Kai užpylė in krosnies vandenio, tai kai užejo võro, net oran reikėjo bėgt ʽJak polali 

kamienie wodą, jak buchnęła para, to nawet na dwór trzeba było uciekaćʼ). Vb. denom. 

võryti ʽsparzyć (kurę, gęś) ukropemʼ. Formacje prefigowane: ižvora SD «farmuszka» [ʽrodzaj 

polewki z wody, piwa lub wina i tartego chleba lub mąkiʼ, SPXVI] (por. typ tvorà, vorà), 

pavõras ʽchochlaʼ. — Z innym sufiksem: vort̃as gw. ʽgłębina wodna, wir wodnyʼ (Čia pats 

vort̃as, kur vanduo verčiasi ʽTu najgłębiej, gdzie woda wirujeʼ, dosł. ʽkipielʼ), war. orta 

b.z.a. — Wymienione wyrazy są pochodzenia werbalnego i zawierają pwk. vor- < pbsł. *u̯ār-

, będący wzdłużonym SO od pwk. *u̯ēr-C/*u̯īr-C, por. vìrti ʽwrzeć, gotować sięʼ (prs. vérda). 

Por. LEW 1274. — W słowiańskim odpowiednikiem st. wzdłużonego jest var- w temacie 

werbalnym *var-i-, por. scs. varjǫ, variti ʽgotowaćʼ, ros. varjú, varítь ts. (⇒ łot. vàrît, -ĩju 

ʽgotowaćʼ), czes. vařím, vařiti ʽgotować, warzyć (piwo), kipieć, wrzećʼ (refl. voda se vaří 

ʽwoda wrze, kipiʼ), pol. warzę, warzyć ʽgotowaćʼ, stpol. też ʽpiec, wypiekaćʼ – causativum 

do vĭrěti ʽwrzećʼ, znacz. etym. ʽdoprowadzać do wrzeniaʼ (por. pariti ʽparzyćʼ ⇐ pĭrěti 

ʽprzeć, butwiećʼ). Por. BSW 361, REW I, 170n., Vaillant III, 423. Villanueva Svensson, Die 

Sprache 49/1, 2010/2011, 8n. wysunął przypuszczenie, że var- < pbsł. *u̯ār- w variti jest st. 

wzdłużonym do psł. *vor- (pbsł. *u̯ar-), właściwego dla praesens *voritŭ ʽwrzeʼ jako 

kontynuacji pie. perfectum. — Nomina postvb.: ros. póvar ʽkucharz, kuchmistrzʼ (por. lit. 

pavõras), sch. vȃr ʽupał, skwarʼ, ros. var ʽsmołaʼ (gw. ʽwrzątek, żar słoneczny, skwar; żelazo 

rozpalone do białości, gotowe do odlewu; warzenie piwaʼ), pol. war ʽwrząca woda, ukropʼ, 

stpol. ʽjeden całkowity proces warzenia piwaʼ, pol. wywar ʽto, co zostało wygotowaneʼ, kasz. 

war ʽupał, skwar, spiekotaʼ, stczes. var ʽwarzenie piwaʼ. Por. Boryś 678, Anikin 6, 60. — 

Pośrednie ogniwo w postaci SO lit. văr-, słow. vor- nie utrzymało się w czasowniku. Por. 

refleksy nominalne: lit. núovaros f.pl. ʽwywar z ziół, warzywʼ, łot. atvars ʽwir wodnyʼ – z 

nawiązaniem w cs. izvorŭ ʽwir wodny, źródłoʼ, sch. ìzvor ʽźródłoʼ (stąd zapoż. słń. izvȍr) ⇐ 

psł. *jĭz-vĭrěti ʽwybić – o źródleʼ. Por. Snoj 231, 835. Tenże autor włączył tu psł. *vȏrnŭ 

ʽczarny, czarny od opalenia, spaleniaʼ, mianowicie jako refleks pie. *u̯orH-no- (orm. var̈̄ em 

ʽzapalam, niecę ogieńʼ, het. urāni ʽpali sięʼ), por. scs. vranŭ ʽczarnyʼ, słń. sch. vrȃn, ros. 

voronój, czes. vraný, pol. przest. wrony ts.  

 võras, -à 4 p.a. przest. ʽbardzo staryʼ. War. vóras, -à 3 p.a. — Drw. vorùšis ʽczłowiek 

osłabiony po chorobie; kto ledwo chodziʼ, por. łot. nazw. Vãrũša (Būga, RR III, 956). Cps. 

vórpilis ʽstary gród, zamekʼ (por. pilìs), vórupė ʽstare koryto rzekiʼ (por. ùpė, naũupė). — 

N.rz. Voryčià (osnowa *Vor-yt-), cps. Vórupė (por. Senã.upis, Senó.upis s.v. sẽnas), Vorùsnė 

(z *Vor-rusnė, dosł. ʽstare koryto rz. Rùsnėʼ), por. Vanagas 392. AON 208, 248 zaliczył tu 

także stpr. n.w. Worit i Woricke. — Alternant na SZ ur-: ùr-upė cps. ʽstare koryto rzekiʼ (por. 

ùpė), n.rz. Ùrupis, z niejasnym wzdłużeniem: n. łąki Ũrupiai (Vanagas 355). Tu też stpr. urs 
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adi. ʽstaryʼ, sb. urais-: stans uraisans acc.pl. ʽrodziców, die Eltestenʼ, steimans uraisins 

dat.pl. ʽrodzicom, den Altenʼ (Trautmann 1910, 454, Endzelīns 1943, 269). — Etymon 

pozostaje zagadką, por. LEW 1274. Stosunek vor- : ur- można przyrównać jedynie do 

zróżnicowania apofonicznego form võras ʽwrzątekʼ i urulỹs ʽpotok, strumieńʼ jako 

derywatów od pwk. ver-, zob. vìrti ʽwrzećʼ. Na tej podstawie można suponować 1° że vor-, 

võras/vóras ʽbardzo staryʼ stanowi refleks WSO *u̯ār- ⇐ *u̯ăr- od niezachowanego SP *u̯er-

/*u̯or-, 2° że złożenie ùrupė zawiera ur- jako SZ typu saṃpras. do *u̯er-. — NB. W 

odróżnieniu od vìrti ʽwrzećʼ (zam. †ùrti?) nie spotyka się odnowionego SZ o postaci *vir- 

ʽstaryʼ (†virušis, †virupė). 

 võrčikas 1 p.a. gw. ʽorczyk, drewniany drążek poziomo mocowany do wozu lub 

narzędzia rolniczego, służący do zaczepiania postronków a. pasów końskiej uprzężyʼ 

(Užnerk viržius ant võrčikų ir važiuojam ʽZaczep postronki na orczykach i jedziemyʼ) — 

zapoż. ze stbłr. vorčykъ (vorčakъ), błr. gw. vórčyk (PZB 1, 328n.) ⇐ pol. orczyk XV w. (zam. 

*orczyt < *ortszyt ⇐ śrwn. ortschīte [nwn. Ortscheit n.], zob. WDLP, Brückner 381, s.v. 

orcel, Bańkowski II, 426). War. sufiksalny: võrčiukas, vórčiukas. Por. syn. brañktas i vógas. 

 vorė ̃ 4 p.a. gw. ʽlekki wóz do wyjazduʼ: Pakinkyk arklį į võrę ʽZaprzęgnij konia do 

«vorė»ʼ. Niejasne. 

 võrnas 4 p.a. wsch.-lit. ʽpalenisko w kuźniʼ — zamiast *(h)ornas, co zapożyczone z 

błr. hóran, -rna m. Jest to wariant do arñas (zob.). Traktowanie nagłosu przypomina võkas 

ob. ókas, vorielkà/varielkà ob. arielkà oraz võdzina ob. õdzina. Substytucja wsch.-lit. v za ø 

(< błr. h) jest zwykła tylko w śródgłosie, por. avurk̃as, bẽravas, brovà. 

 vortà 4 p.a. gw. ʽwarta, człowiek lub grupa ludzi pilnujących czegoś lub kogośʼ — 

zapoż. ze stbłr. XVII w. varta, por. błr. várta, -y. Młodszy jest war. vartà 4 p.a., przejęty z 

pol. warta lub nwn. Wart m. ʽWächter, Wärterʼ. — Vb. denom. vortavóti ʽpilnować (sadu, 

lasu, więźnia)ʼ, vartavóti ts., por. stbłr. vartovati, błr. vartavácь, -úju, -úje ʽstrzec, pilnować; 

oczekiwać czegoʼ. 

 võrtas, -à 4 p.a. gw. ʽwart, warty jakiejś cenyʼ (Až naują daiktą võrta brangiau duot 

ʽZa rzecz nową warto więcej zapłacićʼ), nevõrtas ʽniewart, nie mający wartości; 

niepotrzebnyʼ (Senas žmogus niekam nevõrtas ʽStary człowiek nie jest nikomu potrzebnyʼ. 

Bobai, kur turi vyrą, nevõrta varažyt ʽKobiecie, która ma męża, nie warto wróżyćʼ) — zapoż. 

ze stbłr. vartyj, błr. várty ⇐ pol. wart, warty ʽmający pewną cenę, mający wartośćʼ (⇐ śrwn. 

wert, por. ĖSBM 2, 67, Boryś 679, EWD 1559). Zob. też germanizm vert̃as, -à (zob.). 

 võs adv./ptk. ʽledwo, ledwie, zaledwie; skoro, jak tylkoʼ, DP vos ʽledwieʼ, SD: vos 

«skoro», vos ne vos «ledwie, zaledwie» (syn. advos, minkai). Wtórny war. bõs. Odpowiada 

psł. *va w złożeniu scs. jed-va ob. jedŭ-va adv. ʽledwie, z trudemʼ, por. sch. jȅdva, słń. jèdva, 

ros. jedvá czes. jedva, stpol. jedwa ts., gdzie I człon *jed- jest partykułą pochodzenia 

zaimkowego, jak w psł. *jed-inŭ ʽjedenʼ, por. Sławski IV, 107, ESJS 277n., z liter., LEW 

1274. Wtórny nagłos l- w płn.-słowiańskim (ros. gw. ledvá, czes. gw. ledva, pol. ledwie, 

ledwo) tłumaczy się adideacją do ptk. *le, *lě (por. strus. le, lě ʽledwoʼ, stczes. le ʽale, 

przecieżʼ). BSW 343: pbsł. *u̯ās ʽkaumʼ. Derksen 2008, 139n. dał rekonstrukcję pie. *h1edh-

u̯eh2-s, ale comparandów nie wymienił. Zob. też adva.  

 vosilkà 2, 4 p.a., pl. vosilk̃os przest., gw. ʽchaber, bławatek, chwast polny o niebieskich 

kwiatach, Centaurea cyanusʼ (SD «modrak, modrzeniec») — ze zmianą rodzaju zapożyczone 

z błr. vasilëk, -lьká (SLA 240, ZS 61, 95, LEW 1274, ĖSBM 2, 72). War. vosìlka 1 p.a., vasilkà 

2 p.a. lub vasìlka 1 p.a., pl. vasilk̃os; võsilka 1 p.a.; vosilk̃ė, pl.t. vosilk̃ės 2 p.a.; też m. 

võsilkas, vasilk̃as, vasìlkas, pl.t. vosilkaĩ 3 p.a., vasìlkai 1 p.a.; ze zmianą vo-/va- w u̯o-: 

uosilkà (NDŽ). 
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 votagà 2 p.a., gen.sg. votãgos gw. ʽbanda, zgrajaʼ (NDŽ) — zapoż. ze stbłr. vataga 

ʽzbrojna gromadaʼ (pošli oni na dobyč vatagoju 1578, HSBM), por. błr. vatáha, -i, ukr. 

vatáha, ros. vatága ʽkupa ludzi a. zwierzątʼ. Wyraz pochodzenia tureckiego, zob. REW I, 

172n., Anikin 6, 113n., ĖSBM 2, 75. NB. Pol. wataha ʽuzbrojona gromada rabusiów, 

opryszków; stado wilków, dzikówʼ (od XVII w.) jest pożyczką ukraińską (tak Boryś 680) lub 

białoruską (tak Anikin). 

 votìs, -iẽs 4 p.a., votìs 3 p.a., vótis 1 p.a. f. ʽwrzódʼ. SD: votis «wrzedzienica, wrzod 

ciekący», išsiberia man votis «wrzedzieię», votis vėžiu vadinama «kancer, wrzod wyiadaiący 

ciało» (zob. vėžỹs); SD
1 votims apsiberu «owrzedzieię» (nie wiadomo, czy w hapaksie °beru 

końcówka jest autentyczna, czy jest raczej błędem druku zam. °beriu, do bert̃i). 

Odpowiednik łot. vâts, -s f. ʽrana, ropiejąca rana; strup na ranie a. owrzodzeniuʼ, pl. nelabās 

vātis ʽsyfilisʼ, smalkās vātis ʽodraʼ. LEW 1275 i Deksen 2015, 510: etymologia niepewna. 

Jeśli uznamy starszeństwo wariantu akutowanego vótis, to otworzy się możliwość zbliżenia z 

przymiotnikiem łot. vâjš ʽchudy, słaby, choryʼ (⇒ vb. denom. vâjêt ʽchudnąć, słabnąć, 

zapadać na zdrowiuʼ, war. vâjuôt). Ten jest oparty na pb. pwk. *u̯ā- < pie. *h1u̯eh2- ʽprzestać, 

zaniechaćʼ (LIV
2 254), por. łac. vānus ʽpróżny, wydrążony, daremny, nieprawdziwyʼ, wed. 

vā́yati ʽznika, robi się próżnymʼ. Rekonstrukcja: *u̯ā́ti- < pie. *h1u̯éh2-ti-. Por. budowę sb. 

sótis f. < *sāti- < pie. *séh2-ti-. Zob. też vójęs. — Peters 1980, 62 wywodził votìs, vâts z pie. 

*h3u̯āth2-i-, tj. z drw. na st. wzdłużonym od pwk. *h3u̯ath2- ʽzranić, skaleczyćʼ (SZ gr. hom. 

οὖτα ʽzraniłemʼ, zob. LIV
2 307n.). ALEW 1274 sprowadza votìs do pie. *h2u̯eh2- ʽzranić, 

verletzenʼ. 

 voveráitė 1 p.a., voveraĩtė 2 p.a. bot. ʽgrzyb jadalny kurka, pieprznik, Cantharellus 

cibariusʼ — zdrobnienie na -ait- od voverė,̃ dosł. ʽwiewióreczkaʼ. Nazwa grzyba nawiązuje 

do barwy wiewiórczej sierści. War. z sufiksem białoruskiego pochodzenia: voveruškà, -ùškos 

2 p.a. ʽgrzyb kurkaʼ (por. ŽD 162; jest też nazwisko Voveruškà). 

 voverė ̃ 3 p.a., acc.sg. vóverę ʽwiewiórka, Sciurus vulgarisʼ, z odpowiednikiem łot. 

vãvere ts., < pb. *u̯āu̯er-. War. vóverė 1 p.a., voverìs, acc.sg. vóverį 3 p.a. (por. łot. vāveris, 

vāvaris), z aferezą v-: overė ̃ (por. olungė)̃. Obok tego jest rzadki dublet z wokalizmem 

pierwiastkowym ē, *u̯ēu̯er-i-, por. vėverìs, acc.sg. vė́verį f. W części osnownej odpowiada on 

z jednej strony stpr. weware EV ʽwiewiórka, Eichhornʼ, z drugiej strony słowiańskiej nazwie 

wiewiórki, psł. *věverica lub *věverŭka, por. cs., strus. věverica, sch. vjȅverica, czes. 

veverka, veveřice, pol. wiewiórka (stpol. wiewierzyca ʽskórka z wiewiórkiʼ). Por. BSW 356 

(postuluje oboczność form pbsł. *u̯ēu̯er- i *u̯āu̯er-), LEW 1233, PKEŽ 4, 233n. Osnowę 

*u̯ēu̯er- uważa się za zreduplikowany pwk. pie. *u̯er- ʽzwijać (się), kręcić (się)ʼ. Motywem 

nazwania zwierzęcia miał być jego ogon wygięty w łuk lub jego zwinność. Zob. Boryś 698, 

Anikin 6, 158n. Por. vérti. Kroonen 10 rekonstruuje praformę *h2ue-h2uer-ieh2- dla 

bałtyckiego oraz praformę *h2uoi-h2uer-io- dla słowiańskiego. Jak widać, różnią się one tak 

wokalizmem pierwszego członu (*h2ue- vs. *h2uoi-), jak i sufiksacją. Z języków pokrewnych 

por. łac. vīverra ʽgatunek tchórza, fretka, Mustela furoʼ, wywodzone z *u̯ī-u̯er-sa (WH II, 

808), zob. też Ernout-Meillet 742n., 1076, de Vaan 685 (*u̯e(r)-u̯er-). Kroonen 10 

zrekonstruował pie. *h2ui-h2uer-neh2-. — Drw. voveráitė (zob.), voverenà ʽskórka z 

wiewiórkiʼ, vóverenos f.pl. ʽfutro ze skórek wiewiórczychʼ, voveríena ʽmięso z wiewiórkiʼ, 

vóverinas ʽsamiec wiewiórkiʼ, cps. vovéršienis (zob. šiẽnas). Nazw. Vóverė, Voverė,̃ Vóveris, 

Voverỹs, patron. Voveráitis, Voveriū́nas, Voverū́nas. N.m. Voverė,̃ Voveriaĩ 5x, Vóverys 2x, 

Voverỹnė 4x, Voverìškiai 3x, Pavóverė.  

 võžyti, võžiju (war. -yju), võžijau (war. -yjau) gw. 1. ʽważyć na wadze, odważaćʼ, 2. 

intr. ʽmieć pewien ciężarʼ, 3. ʽcenićʼ, 4. ʽlubić, mieć pociąg do czegoʼ, 5. intr. ʽśmieć, ważyć 

sięʼ (też refl. võžytis ts.), 6. ʽo ptakach: zapładniać samicęʼ (Dar jauni gaidžiokai, bet vištas 
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jau võžija ʽCałkiem młode [te] kogutki, a już kury depcząʼ). Zapoż. z błr. vážycь, vážu, 3 sg. 

vážycь (por. SLA 240, ZS 62, LEW 1275, POLŽ 675). — Cps. atvõžyti ʽodważyć na wadze; 

nadejść chwiejnym krokiemʼ, nuvõžyti ʽoszukać na wadzeʼ, pavõžyti 1. ʽzważyćʼ, 2. 

ʽpodważyć, podnieść nieco od spodu do góryʼ (Pavožyk akmenį, aš pakišiu baslį ʽPodważ 

kamień, ja wsunę kołekʼ), 3. ʽzapładniać – o kogucieʼ (Gaidys dešimt vištų pavõžyja ʽ[Jeden] 

kogut może zapłodnić dziesięć kurʼ). Refl. atsivõžyti ʽodważyć się, ośmielić sięʼ, prisivõžyti 

ts. 

 võžnas, -à 4 p.a., vožnùs, -ì 4 p.a. gw. 1. ʽważny, taki, od którego wiele zależy, mający 

duże znaczenie, doniosłyʼ, 2. ʽokazały, zbytkownyʼ (Namaĩ vožnì ʽOkazały domʼ), 3. 

ʽwrażliwy, obraźliwyʼ (Ans yra vožnùs, reik saugoti, kad nesupykintumi ʽOn jest obraźliwy, 

trzeba uważać, żeby go nie rozzłościćʼ), 4. ʽciężkiʼ (Šįmet bus vožnì grūdai ʽW tym roku 

będzie ciężkie ziarnoʼ) — zapoż. ze stbłr. važnyj, por. błr. vážny, pol. ważny (ZS 62).  

 vožóti, vožóju, vožójau (war. võžoti) gw. 1. ʽszanować, odnosić się do kogo z 

szacunkiem, poważać, otaczać czciąʼ (Dabar vaikai nieko nebevožója; kogi vožõs, ka diržo 

nemato ʽTeraz dzieci nikogo już nie szanują; jak mają szanować, kiedy pasa nie widząʼ), 2. 

ʽmyśleć, sądzićʼ (por. pol. uważać), 3. ʽstrzec, chronićʼ, 4. ʽbujać, huśtać (np. dziecko na 

nodze)ʼ — vb. simplex powstałe z resegmentacji vb. cps. pavožóti ʽpoważać, szanowaćʼ 

(Reik žmogų pavõžoti, ir pats būsi pavõžojamas ʽCzłowieka trzeba szanować, żebyś sam był 

szanowanyʼ), zapoż. z pol. poważać ʽmieć uznanie dla kogo, cenić, szanować kogoʼ. Paralele: 

mãčyti ⇐ pamãčyti; magóti ⇐ pamagóti; trãšyti ⇐ patrãšyti. 

 vóžti, vóžiu, vóžiau 1. ʽzakrywać, przykrywaćʼ, 2. ʽzdejmować (pokrywę, wierzch, 

denko); zdejmować przed kim czapkęʼ, 3. ʽprzewracać do góry dnemʼ, 4. ʽsadzać kwokę na 

jajach, żeby wysiedziała pisklętaʼ, 4. ʽuderzać z całej siłyʼ, 5. ʽwygarniać, mówić stanowczo, 

niczego nie ukrywając, bez ogródekʼ. War. võžti. Odpowiednik łot. vâzt, vâžu, vâzu 

ʽzakrywać i odkrywaćʼ. Cps. apvožiu «kryię co» (syn. ažuslepiu, išdemi, ažumetu), 

«okrywam co; pokrywam», atvóžti ʽodkrywać, zdejmować (pokrywę, wieko, wierzch, 

denko); odkryć oczy (zasłonięte czapką)ʼ, atvožiu SD
1 «odkrywam» (syn. atadingiu), nuvóžti 

ʽzamknąć, zakryćʼ, pavóžti ʽzakryć, wsunąć pod spód, odwrócić (naczynie) do góry dnemʼ, 

DP ʽwstawićʼ, parvóžti przen. ʽszybko skądś wrócićʼ, suvóžti ʽzłożyć jedno z drugim, kłaść 

jedno na drugie; (hojnie) odmierzyć ziarno; zdzielić kogoʼ, užvóžti ʽzamknąć, zakryć, 

przykryć z góry (pokrywą, wiekiem); zarzucić siećʼ (ažuvožiu SD «nakrywam; szpuntuię»), 

refl. apsivóžti ʽprzewrócić się, wywrócić się do góry dnemʼ, nusivóžti ʽodkryć się, odkryć 

sobie (wieko kufra, wierzch pudełka)ʼ; pùsvožės ãkys ʽoczy na wpół przymknięte (gdy chce 

się spać)ʼ. — Nowy pdg. quasiprymarny. Został on zbudowany wokół prs. iter. vóžiu, kiedyś 

należącego do vóžyti (ten iter. z czasem przybrał nowe formy prs. vóžau i prt. vóžiau; do tego 

innowacyjne prs. vóžiju). Paralela: pdg. skrósti, oparty na prs. skródžiu, por. skródyti iter. 

ʽpłatać, sprawiać wieprze, rybyʼ. — Jedynym odpowiednikiem pozabałtyckim jest morfem 

łac. vāg- w drw. dewerbalnym vāgīna ʽpochwa miecza; futerał, powłoka w ogóleʼ, przen. 

ʽłuska okrywająca niedojrzały kłos; (u kotów) torebka skórna umożliwiająca schowanie 

pazurówʼ, < pie. *u̯eh2ǵ- ʽzakrywać, zasłaniaćʼ. Por. LIV
2 664, LEW 1275, ALEW 1274, WH 

II, 725, de Vaan 650. Co do typu pwk. por. dróžti, kóšti, nókti, šókti. — Drw. añtvožas 

ʽwierzch, przykrycie, pokrywaʼ (war. añtvožė), ⇒ añtvožalas ʽpokrywa, wiekoʼ; ãtvožas 

ʽpokrywa, wiekoʼ, są́vožais dė́ti adv. ʽkładąc jedno na drugieʼ ⇐ suvóžti; od tego adi. 

są́vožinis: są́vožinis kùbilas ʽkubeł posażnyʼ, dosł. ʽtaki, w którym przedmioty składa się 

jeden na drugimʼ; ùžvožas ʽpokrywa; szyber przy kominieʼ, ùžvožalas ts., vožtùvas ʽpokrywa, 

klapa, zawór, wentyl; zastawka w sercuʼ. 

 vuñ interi. gw. ʽpreczʼ (Vuñ, katiny! ʽPrecz stąd, kocie!ʼ) — zapoż. ze stbłr. vonъ (por. 

błr., ros. von), z zastępstwem on > un. 
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 vùrštas 1 p.a., vurš̃tas 2 p.a. gw. ʽkiełbasaʼ — ze zmianą rodzaju zapożyczone z nwn. 

Wurst f. War. vùrškis, -io, z zakończeniem jak w orškis (zob.).  
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Z 
 zababõnai, zabobõnai, -ų 2 p.a. m.pl. stlit., gw. 1. ʽprzesądy, zabobonyʼ, 2. ʽwymysły, 

głupstwa; paplaninaʼ, 3. ʽzabawki dla dzieciʼ — zapoż. ze stbłr. zabobony, zababony, por. 

błr. zababóny, -aŭ, pol. zabobony, -ów (SLA 240, ZS 63, LEW 1276). — Drw. zababòtnykas 

ʽczłowiek zabobonny, przesądnyʼ. Vb. denom. zababõnyti ʽwierzyć w przesądyʼ. 

 zablỹs, -io 4 p.a. gw. ʽkiełb, Gobio gobioʼ. Zdaniem Urbutisa 2009, 260n. ze zmiany 

*žablys ⇐ žabė́ti żm. ʽchciwie jeśćʼ (zob. žėb̃ti). Sufiks jak w syn. graužlỹs (gružlỹs) ⇐ 

gráužti ʽgryźćʼ. 

 zabovà 2 p.a., gen.sg. zabõvos, war. zobovà gw. ʽzabawa, bawienie się, rozrywkaʼ — 

zapoż. ze stbłr. zabava, por. błr. zabáva, -y, pol. zabawa (SLA 240, LEW 1276). War. m. 

zabõvas. Por. wahanie wokalizmu w zababõnai ob. zabobõnai.  

 zacìrka 1 p.a. gw. ʽpotrawa z drobnych klusek mącznych lub kartoflanych, gotowanych 

na wodzie a. mleku, zacierkaʼ (Blynam, zacìrkai maldavom žirnių su kviečiais ʽNa bliny, 

zacierkę mleliśmy groch z pszenicąʼ) — zapoż. z błr. zacírka, -i, pol. przest. zacirka. Por. 

LEW 1276. 

 zadõtkas 2 p.a. stlit., gw. 1. ʽzadatek, pieniądze wręczane celem zabezpieczenia 

umowyʼ (Davėm tris stūkstančias zadõtko ʽDaliśmy trzy tysiące zadatkuʼ), 2. ʽzacier piwnyʼ 

(Zadõtkas jau putoja, tuoj leisim į kubilą ʽZacier już się pieni, zaraz spuścimy [go] do kadziʼ) 

— zapoż. z pol. zadatek, -tku, błr. zadátak, -tku (SLA 240, ZS 64, LEW 1276).  

 zagárkas 1 p.a. gw. ʽzegarek noszony na ręceʼ — ze zmiany *zegarkas, zapożyczone 

ze stbłr. XVII w. zekgarekъ, -rka ⇐ pol. zegarek (por. ZS 64). Co do akutu por. zapoż. 

čamárka, padárkas. Zob. też ziẽgorius. 

 zagénti, zagenù, zagenaũ gw. ʽo koniu: powoli biecʼ (Mano arklys zagena, o aš sėdžiu 

ratuos, ir gan), atzagénti ʽo dziecku: przybiec do kogoʼ — drw. na -en- od interi. zàg-zàg 

opisującej jechanie na koniu. Z innymi sufiksami: zàgyti, -iju, -ijau ʽiść wyprostowanymʼ, 

zagnóti ʽiść za kimś powoli, drobnym krokiemʼ, zagsė́ti ʽbiegaćʼ.  

 zãglis, -io 2 p.a. gw. ʽzłodziejʼ — zapoż. z łot. zaglis (n.agt. na -lis, por. zagt, zùogu, 

zagu ʽkraśćʼ). Por. žaglỹs s.v. žàgti. 

 zakristijà 2 p.a., gen.sg. zakristìjos ʽzakrystia w kościele, pomieszczenie, w którym 

przechowywane są szaty i naczynia liturgiczneʼ, war. zokristijà (m.in. MOP) — zapoż. ze 

stbłr. zakristija, zakrystija ⇐ pol. przest. zakrystýja, -ýji (por. śrłac. sacristia). War. akc. 

zakrìstija 1 p.a. ⇐ pol. przest. zakrýstyja (dziś zakrýstia). Por. SLA 244, ZS 64, LEW 1276, 

POLŽ 185, 677 (brak w ALEW). — Neoosn. zakrist-: zakristõnas NDŽ ʽzakrystianʼ. Zob. też 

zakristijõnas. — Z oboczną sylabą -kra-: zakrastijà lub zokrastijà 2 p.a., zakràstija 1 p.a. ⇐ 

pol. przest. zakrástyja (por. SW VIII, 139). — Neoosn. zakrast-: zakrastỹs 3 p.a., zwykle pl. 

zakrasčiaĩ bot. ʽstokrotka pospolita, Bellis perennisʼ, ⇒ zdrob. zakrasčiùkas (war. 

zakrisčiùkas). 

 zakristijõnas 2 p.a. stlit., gw. ʽzakrystianʼ — zapoż. z pol. przest. zakrystyjan (por. pol. 

zakrystian), z akcentem dostosowanym do lit. nazw osób na -on- (valdõnas, nevidõnas, 

šaukõnas, GJL II, § 336). Por. akcent w koplõnas. Zob. też SLA 244, ZS 634, LEW 1276, 

POLŽ 185 (brak w ALEW). War. zokristijõnas, zakrastijõnas, zokrastijõnas. Na temat formy 

zakristõnas zob. s.v. zakristijà.  
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 zakùcija 1 p.a. gw. 1. ʽnieprzyjemna, nużąca czynnośćʼ, 2. ʽpewna część ceremonii 

ślubnejʼ — zapoż. z błr. gw. zakúcyja ʽwykonanie wyroku sądowego, przymusowe ściąganie 

długuʼ ⇐ pol. przest. zekúcyja < egzekúcyja (SGP VI, 365, SW I, 674), błr. liter. ėkzekúcyja. 

Por. aferezę w zèkvijos < egzèkvijos. Zob. też zakùtnykas i zakùtorius. 

 zakùtnykas 1 p.a. gw. 1. ʽpoborca podatkowy będący przez pewien czas na utrzymaniu 

podatnikaʼ (Zakùtnykai išbuvo an mūs duonos visą nedėlią, kol sumokėjom padotkį ʽPoborcy 

siedzieli na naszym chlebie cały tydzień, dopóki nie zapłaciliśmy podatkuʼ), 2. przen. 

ʽdarmozjadʼ — zapoż. z błr. gw. zakútnik (POLŽ I, 65). War. zakùcninkas (por. zakùcija), 

zakùčninkas. Zob. też zakùtorius. 

 zakùtorius, -iaus 1 p.a. gw. 1. ʽpoborca, urzędnik ściągający zaległe podatkiʼ — ze 

zmiany *zekùtorius, co zapożyczone z pol. gw. zekutor < egzekutor (por. SGP VI, 365). Zob. 

też zakùtnykas. 

 zalagà 2 p.a. stlit. ʽstraż przyboczna, Leibwacheʼ (LEX) — zapoż. ze stbłr. zaloga ⇐ 

pol. przest. załoga m.in. ʽkonwój, eskorta, straż przybocznaʼ. — Wprost z polskiego przest. 

załoga zostały zapożyczone trzy wyrazy gwarowe: 1. zalagà ʽzastaw, kaucjaʼ, 2. zalagà 

ʽczłowiek siedzący gdzieś kamieniem ku czyjemuś utrapieniuʼ (Sėdi sėdi lyg zalagà, 

nesusipranta nė namo išeit), 3. zalagà ʽilość zboża rozkładana na jeden raz do młóceniaʼ: 

Jau iškūlėm penkias zalagàs rugių (por. pol. załoga przy biciu oleju ʽilość siemienia lnianego 

podana na jeden raz w worku pod prasę olejarskąʼ). Zob. SW VIII, 158n. 

 zãlatas 3 p.a. gw. ʽzłotoʼ (Žiūri, kad ten ne žarijos, o asmokai, zãlatas ʽPatrzy, a tam 

nie żary, lecz ósmaki, złoto [złote monety]ʼ) — zapoż. ze stbłr. zoloto n., por. błr. zólata, -a, 

ukr., ros. zóloto. Tu też zalata b.z.a. ʽtombak, stop miedzi z cynkiem barwy złotożółtejʼ. 

 zalãtyti, zalãtiju, zalãtijau stlit., gw. 1. ʽzłocić, pokrywać warstwą złota, barwić na 

złoty kolorʼ, 2. ʽzdobić, ozdabiać (kościół)ʼ, 3. przen. ʽbajdurzyćʼ — zapoż. ze stbłr. zolotitь, 

por. błr. zalacícь, -ačú, 3 sg. zalócicь. Akcent lit. bazuje na białoruskiej formie 3 sg. prs. 

(por. garãdyti i varãžyti). Zob. też SLA 240, LEW 1276 i ALEW 1275. 

 zalatõrius, -iaus 2 p.a., zalãtorius 1 p.a. stlit. 1. ʽzłotnikʼ, 2. ʽartysta zdobiący wnętrza 

kościelne lub cerkiewneʼ — zapoż. ze stbłr. zolotarь (SLA 240, LEW 1276, ALEW 1275), 

por. błr. zalatár, -á. Nazw. Zalatõrius, Zalatõris, patron. Zalatoriūnas b.z.a. 

 zalcierkà 2 p.a., gen.sg. zalciẽrkos przest., gw. ʽsolniczkaʼ — z -lc- ze zmiany -ls- 

zapożyczone z prus.-niem. salsērken (GL 148). Por. nwn. Salzfäßchen n. Zob. też salanka. 

 zalieciotis, zalieciojuos, zalieciojaus b.z.a. przest. ʽchodzić w zaloty, starać się o rękę 

pannyʼ — zapoż. ze stbłr. zalecatisja (⇐ pol. zalecać się). War. z -č- zam. -c-: zãliečiotis. 

War. z substytucyjnym suf. -avo-: zaliecavótis (LKŽ XIX, 994 mylnie wskazuje pol. 

†zalecować jako źródło). — Drw. zaliecorius b.z.a. ʽzalotnikʼ. Zob. też zãlietos. 

 zãlietos 1 p.a. f.pl. przest. ʽzaloty, swatyʼ (Atvažiuoja, vadinas, į zãlietas jaunikis tas 

ʽPrzyjeżdża, znaczy, w zaloty ten młodzianʼ) — zapoż. ze stbłr. zalety ʽpochwały, pochlebne 

przemowyʼ, błr. zalëty ʽzalotyʼ (⇐ pol. zaloty, ĖSBM 3, 291). War. sg. zalietà 2 p.a. — Drw. 

zaliẽtnykas a. zaliẽtninkas ʽzalotnikʼ. 

 zaluvyčià 2 p.a., gen.sg. zaluvỹčios ZTŽ ʽsiostra mężaʼ — zapoż. z błr. gw. zaluvíca, -y 

(PZB 2, 224), co jest wariantem do zalvíca (zalóŭka). Brak w LKŽ. 

 zálzieras 1 gw. ʽkwas solnyʼ — zapoż. z nwn. Salzsäure f. Por. akut w zapoż. kálkės i 

šálkis. 

 zalz̃os, -ų 2 p.a. f.pl. gw. 1. ʽzołzy, gruźlica węzłów chłonnych u koniʼ, 2. ʽkatarʼ — 
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zapoż. z pol. zołzy f.pl. (POLŽ 678). 

 zamišius, -iaus stlit. ʽmiękko wyprawiona koźla skóra, zamszʼ, forma znana jedynie z 

SD
1, por. 1. <zamiśius> «zamesz», 2. <zamiśiaus> «zamßowy» — zapoż. ze stbłr. zamešъ, -

mšu ⇐ stpol. zamesz, zameszu, zamszu (⇐ nwn. Sämisch, Brückner 644). Zob. też POLŽ 678. 

Nie odnotowane w SLA, LKŽ, LEW, ani ALEW. Wyraz niemiecki polega na substantywizacji 

przymiotnika tworzącego grupę atrybutywną sämisch Leder ʽskóra zamszowaʼ. Kluge-

Seebold 616 przypuszczają, że Sämisch(leder) n. zapożyczono z fr. chamois m.in. ʽskóra z 

kozłaʼ. — Zakończenie lit. -išius wobec pol. -esz świadczy o tym, że pożyczkę włączono do 

klasy rzeczowników (osobowych) na -iš-, jak np. bandìšius ʽparobek zajęty przy bydleʼ, 

vagìšius ʽzłodziejaszekʼ (zob. GJL II, § 372). Por. syn. irkà. Osobno zob. zámšas, zòmša oraz 

žémčius. 

 zámšas 1 p.a. gw. ʽmiękko wyprawiona koźla skóra, zamszʼ — zapoż. z błr. zamš, -u, 

pol. zamsz, -u (POLŽ 678). War. zòmšas, zomšias (b.z.a.); ze zmianą mš > mč: zámčius, 

zòmčas, zòmčius a. zõmčius; z substytucją z- ⇒ ž-: žõmčius (ZS 65; por. stlit. 

žokanas/žokonas, žõkonykas). Osobno zob. zamišius, zòmša i žémčius. 

 zapaškà 2 p.a., gen.sg. zapãškos wsch.-lit. ʽdzierżawa połowy pola, ziemiʼ (Mes per 

juos turiam žemę in zapãškos) — zapoż. z błr. gw. zapáška, -i ʽziemia, którą bierze się w 

dzierżawęʼ (PZB 2, 238), por. ros. gw. zapáška m.in. ʽwczesna orka; trzecia orka; pole orne; 

część polaʼ (SRNG). — Drw. zapãšnykas 1 p.a. ʽdzierżawca ziemiʼ ⇐ błr. gw. zapášnik (PZB 

2, 238), por. syn. pùsininkas. 

 zàpsos, -ų 2 p.a. gw. f.pl. 1. ʽwargi, ustaʼ, 2. wulg. ʽgębaʼ (Nustok lojęs, kad per zapsàs 

negautum ʽPrzestań szczekać, żebyś nie dostał po gębieʼ) — rzeczownik postwerbalny od 

zapsóti ʽstać z otwartą gębą, gapić sięʼ (syn. žiopsóti), pochodzącego od interi. *zapt, *zapst. 

War. z suf. -(s)ė-: zapsė́ti, -i, -ė́jo ʽkapać; ściekać – o pocieʼ (syn. capsė́ti, capė́ti ⇐ càpt), z 

suf. -(t)er-: zàpterti ʽkapnąć; ukłućʼ ⇐ interi. zàpt o kapnięciu. Niejasny jest war. zãpros: 

Uždaryk zapràs! ʽZamknij gębę!ʼ. 

 zarabotkas b.z.a. gw. ʽzarobekʼ (Pabiedni buvom, ejom [!] an zarabotko ʽByliśmy dość 

biedni, chodziliśmy na zarobekʼ) — zapoż. z ros. zárabotok, -tka ʽzarobek; zapłataʼ (pojtí na 

zárabotki), pol. zarobek, -bku. 

 zãras gw. adv. ʽzaraz, nie zwlekając, wnetʼ, np. Zãras keltis, o aš dar nežumigau 

ʽZaraz [trzeba] wstawać, a ja nawet nie zasnąłemʼ — zapoż. z pol. zaraz albo błr. zaráz ʽod 

razuʼ. War. zars̃ (Zars̃ bus pietai); zãra (por. pol. gw. zara); z dodaniem lit. zakończenia lit. -

ai: zãrai, zaraĩ. Por. LEW 1277, POLŽ 679. Zob. też zotag. 

 zarià 4 p.a. gw. ʽzorza poranna lub wieczornaʼ — zapoż. ze stbłr. zorja (zarja), por. 

ros. zarjá. Pl.t. zãrios ʽświt, brzask dniaʼ (Kelkis, jau zarios užsiplėšė ʽWstawaj, już 

zaświtałoʼ), por. ros. zóri ʽświtʼ. War. zarìs f.; m. zãras, zãrius (zarùlis). — Obok tego zarà, 

-õs 4 p.a. ts. (m.in. WP) ⇐ stbłr. zora, zara, por. błr. zará, -ý. — Pl.t. zãros ʽświtʼ (Išėjo 

šienaut pro zaràs ʽWyszedł o świcie kosić sianoʼ) ⇐ błr. zóry. Zob. też zarnyčià. — Vb. 

denom. zarúoti, -úoja, -ãvo ʽo zorzy porannej: ukazywać się; dnieć, świtaćʼ, war. zaróti, -ju, 

-jau (Keliúos kap liš zarója LZŽ ʽWstaję jak tylko zaświtaʼ). 

 zarnyčià 2 p.a., gen.sg. zarnỹčios gw. ʽzorza poranna lub wieczornaʼ — zapoż. ze stbłr. 

zornica (zorenica), por. błr. zarníca, -y. War. zaranicà LZŽ, žarnyčià (w ZTŽ też nazwa 

grzyba «baltikas»). Por. zarià. NB. LKŽ XIX, 1001 błędnie podaje na pierwszym miejscu 

pol. †zorznica jako źródło. 

 zãstarankas 1 p.a. LZŽ ʽsąsiek, odgrodzona część gumna do składania snopów, słomy 

a. sianaʼ — zapoż. z błr. zastarónak, -nka m. — War. f. zõstaronka LZŽ został pod 



2185 

na prawach rękopisu 

względem rodzaju dostosowany do rodzimego syn. šalìnė. 

 zaũkti, zaukiù, zaukiaũ 1. ʽgłośno płakać; popłakiwaćʼ, 2. ʽwyć – o psachʼ, 3. ʽnieść, 

ciągnąć coś ciężkiego, taszczyćʼ, 4. ʽwynosić w dużej ilości z lasu (o grzybach) lub z bagna 

(o borówkach)ʼ, 5. ʽmleć na żarnachʼ, nuzaũkti ʽprzytaszczyć; ukraść; pojechać dokądśʼ — 

czasownik dźwiękonaśladowczy, utworzony od interi. *zau(k), por. zū̃kti ⇐ zū̃. War. zaũgti. 

— Drw. zauksóti ʽbyć bezczynnym, sterczeć, tkwić gdzie nic nie robiącʼ (syn. dūksóti, 

riogsóti). — Podobną semantyką odznacza się pwk. zav-V w czasownikach zavénti ʽnieść z 

trudem, taszczyć; głośno krzyczećʼ, zavéntis ʽdrzeć się – o dzieckuʼ, razzavénti ʽrozedrzeć 

(ubranie)ʼ. Por. też *zau- s.v. zaunà. 

 zaunà 4 p.a. 1. n.act. ʽmówienie o czymś błahym, niepoważnym, bezsensownym, 

gadanina, paplanieʼ (Bobų zaunà, nebuvo tep ʽBabskie gadanie, nie było tak [było inaczej]ʼ), 

też pl.t. zaũnos ʽpaplaninaʼ (war. zaunìzos), 2. n.agt. c. ʽten, kto dużo i niepotrzebnie mówi, 

papla, pleciuchʼ (Jau jis seniai toks zaunà: kalba, kas tik ant liežuvio pakliūva ʽTen już od 

dawna jest papla: plecie, co tylko mu ślina na język przyniesieʼ). Analiza: zau-nà, osnowa 

onomatopeiczna (por. zaũkti). Formant -nā- jest typowy dla nomina actionis (por. kilnà, 

murknà) i dla wywodzących się z nich nomina agentis (por. dusnà, laknà), zob. GJL II, § 289. 

War. zaunià, też zaũnas, zaunỹs i zaũnius. Nieprawdopodobne jest zbliżenie zau- z czas. 

žavė́ti ʽurzekać, czarowaćʼ w LEW 1277. — Vb. denom. zaũnyti a. zaũninti 1. ʽmówić 

głupstwa, mówić dużo i bez potrzebyʼ, 2. ʽnatrętnie, natarczywie prosićʼ, 3. ʽpopłakiwaćʼ, 4. 

ʽbluzgać, używać przekleństw, wyrażać się ordynarnieʼ (Nazaũnyk prie žmonių, begėdi tu! 

ʽNie bluzgaj przy ludziach, tu bezwstydniku!ʼ), 5. ʽszczekaćʼ (Vakar perniek zaũnijo, 

zaũnijo, sakau, ka tai vilkai suėst! ʽWczoraj bez powodu szczekał i szczekał, mówię, żeby 

cię wilk pożarł!ʼ). 

 zavõlkai, -ų 2 p.a. m.pl. DVŽ ʽmigdałki (gruczoły limfatyczne); zapalenie migdałkówʼ 

(Paskelė zavõlkai sopa gerkly) — zapoż. z błr. gw. zaválki ts. (PZB 2, 186n.: Zavalki zavalili 

horla, neik pradyxnutь). 

 <zawatka> SD
1 «podwika» [ʽchusta na głowę, przepaska na włosyʼ, SPXVI]. Jest to 

hapaks, który został pominięty w SLA, jak też w LKŽ, LEW i ALEW. Wydawca SD
1 

interpretuje zapis <zawatka> literalnie i umieszcza w indeksie wyrazów lekcję zavatka. 

Synonimem <zawatka> jest ukazujące się 2x w CHB <zowitka> (zob. SLA 245, LKŽ). 

Znaczenie i podobieństwo formy skłaniają do przypuszczenia, że mamy tu do czynienia z 

dwoma polonizmami, odpowiednio zawojka i zawijka. Por. za SW II, 102: zawojka ʽubiór 

głowy wieśniaczek zamężnych, rańtuch, rodzaj chusty kobiecej na głowęʼ, ibid., 347: 

zawijka ʽto, czym zawijają, zawicie; zasłona, podwika; szal płócienny, głowę i ramiona 

okrywającyʼ. Jeśli tak, to powstaje pytanie, dlaczego zawojka nie została oddana jako lit. 

*zovaika/*zāvaika, zaś zawijka jako lit. *zovijka/*zāvijka. Odpowiedź jest dwojaka. Po 

pierwsze, tak <zawatka> jak <zowitka> mogą zawierać błędną literę <t> zamiast <i>, por. 

emendacje *<zawaika>, *<zowiika>. Po drugie, grupa spółgłoskowa -i̯k- pierwotnych form 

transpozycyjnych *zāvaika, *zāvijka mogła się zmienić fonetycznie w -tk-. NB. SLA 245 i 

LKŽ XIX, 1075 wywodzą zovitka z pol. zawitek, co jest błędem, ponieważ polskie słowniki 

takiego wyrazu nie znają. POLŽ nie uwzględnia zapisu <zawatka>. — W SD s.v. «podwika, 

rańtuch» nie figuruje <zawatka>, lecz całkiem inny lit. wyraz, mianowicie <panametis> 

(zob. nómetas). 

 zažyvóti, zažyvóju, zažyvójau gw. ʽzażywać tabakiʼ — zapoż. z pol. zażywać (POLŽ 

679). Akcent dostosowany do odpowiednika błr. zažyvácь. War. z asymilacją z-ž > ž-ž: 

žažyvóti (war. synkopowany žažúoti, por. temnyčià > temčia). Niejasne są przekształcenia, 

które zaszły w žižiavóti, por. Duok jam tabokos žižiavót ʽDaj mu tabaki do zażyciaʼ, też refl.: 
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Pasižižiavók, kad išsičiaudytum ʽZażyj sobie, żebyś się wykichałʼ. 

 zbãras 2 p.a. stlit. 1. ʽwspólnota wiernych, Kościół [rzymsko-katolicki]ʼ, 2. ʽsekta 

innowiercówʼ — zapoż. ze stbłr. zborъ, stpol. zbor (SLA 241, LEW 1277; brak w ALEW). 

 zbìtnas, -à 4 p.a. 1. stlit. ʽzbyt dużyʼ (WP), 2. gw. ʽdziwny, śmiesznyʼ — zapoż. z pol. 

zbytni ʽnadmierny, przesadny, zbytecznyʼ (⇐ zbyt adv. ʽnadto, ponad potrzebę, za dużo, za 

bardzoʼ). Por. SLA 241. 

 zbõnas 2 p.a. stlit. ʽdzbanʼ, SD zbonas didis iž stiklo arba iž molio, unkšto kaklo «bania 

gliniana, szklanna [o wąskiej szyi]» — zapoż. ze stbłr. zbanъ, błr. zban, -á ⇐ pol. przest. 

zban, -a. War. dzbonas CHB ⇐ pol. dzban. Por. SLA 69 i 88, ZS 60, LEW 189, 1277, ALEW 

1275, POLŽ 763. — Drw. zbonelis SD
1 «krużyk» [ʽdzbanek, czarkaʼ] (syn. alvenykėlis), 

zbonelis unkšto kaklo SD «banieczka, baniuszka, bańka [o wąskiej szyi]», kuris daro 

zbonelius SD «baniecznik» [ʽkto robi dzbankiʼ], zbonka LEX ʽbutelka, Flascheʼ (por. stbłr. 

zbanokъ, pol. przest. zbanek). — War. izbõnas, uzbõnas – dodane w nagłosie samogłoski 

służą rozwiązaniu obcej zbitki nagłosowej zb- (por. iškadà ob. škadà; iškalà ob. škalà, GJL I, 

§ 340). War. ze zmianą uzb° > vuzb°: vuzbonėl̃is DVŽ ʽdzbanuszekʼ. 

 zbožà 2 p.a., gen.sg. zbõžos ZTŽ ʽzboże, urodzajʼ, war. zbūžà 2 p.a. ZTŽ — zapoż. z 

błr. gw. zbóža, -y (PZB 2, 277), por. błr. zbóžža, -a n. Brak w LKŽ. 

 zbradnius, -iaus stlit. ʽprzestępcaʼ — zapoż. ze stbłr. zbrodenь ⇐ stpol. zbrodzień, -

dnia ʽten, co popełnił zbrodnię, przestępcaʼ (SSTP), por. błr. zbródzenь ʽłobuzʼ, strus. 

sŭbrodĭnĭ ʽwłóczęgaʼ (ĖSBM 3, 315). Zob. też SLA 241, LEW 1277, POLŽ 680; brak w ALEW. 

— Drw. zbradnystė stlit. ʽhaniebny postępek; nikczemność, podłośćʼ. 

 zbraĩnas, -à 4 p.a. 1. stlit. ʽzaopatrzony w zbroję; zbrojny, uzbrojonyʼ (m.in. BRB), 2. 

gw. ʽskory do wybryków, dokazywania, brojenia (o dziecku, chłopcu, o kocie)ʼ, 3. ʽo koniu: 

który lubi ponieśćʼ — zapoż. z pol. zbrojny (SLA 241, ZS 64, LEW 1277, ALEW 1276, POLŽ 

680). War. zbrainùs, -ì. Zob. też zbraja i zbrainykas.  

 zbrainykas stlit.: zbroinykas BRB ʽrycerz zbrojny, Geharnischterʼ — zapoż. z pol. 

przest. zbrojnik (SW VIII, 393). Por. SLA 241, LEW 1277n., ALEW 1276, POLŽ 187. Zob. też 

zbrajà i zbraĩnas.  

 zbrajà 4 p.a. stlit., gw. 1. ʽzbrojaʼ, 2. ʽtarczaʼ (bus kaip zbraja stiprey priprovyta PK 

7913-14 ʽBędzieć jak tarcza dobrze sprawionaʼ), 3. ʽuzbrojenie, broń, orężʼ — zapoż. z pol. 

zbroja. War. z protezą: izbraja (por. izbõnas). War. m. zbrajas BRB, zbrajus BRB. Por. SLA 

241, LEW 1277, ALEW 1275n., POLŽ 681. — Drw. zbraista BRB ʽbroń, oręż, Kriegsrüstungʼ 

może być collectivum na -sta, utworzonym tak jak liẽkar-sta ʽlekarstwaʼ (zob. liẽkarstva). 

NB. Wywód zbraista z pol. †zbrójstwo, podany przez SLA 241, LEW 1278 i LKŽ XIX, 1010, 

jest nie do przyjęcia, ponieważ polskie słowniki nie znają takiego wyrazu. ALEW 1276 

pozostawia zbraista bez komentarza. Zob. też zbraĩnas. — Vb. denom. zbrajoti BRB ʽzbroićʼ 

⇐ pol. zbroić, zbroję (por. POLŽ 186n.). 

 zdairýti, zdairaũ, zdairiaũ wsch.-lit. ʽpatrzeć bacznieʼ — decompositum, będące 

produktem segmentacji *ap-zdairýti. To ostatnie powstało z przekształcenia złożenia z ptk. 

zwrotną ap-si-dairýti ʽoglądnąć się, rozglądnąć sięʼ (zob. dairýtis), mianowicie drogą 

synkopowania samogłoski i (*ap-s-dairýti), następnie udźwięcznienia sd > zd. Paralele: 

stvérti, zgèsti, zvãlyti. — Refl. ap-si-zdairýti ʽobejrzeć sięʼ. — Drw. zdairinė́ti ʽoglądaćʼ, refl. 

prisizdairinė́ti ʽprzyglądać sięʼ. 

 zdãnė 2 p.a. LZŽ ʽprzywidzenie, złudzenie, omam wzrokowyʼ (Sako, jam zdãnės 

prizdovoja ʽMówią, że on ma przywidzeniaʼ) — zapoż. z błr. zdanь, -i f. (TSBM). — War. 
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zdanià 2 p.a. DVŽ (Prizdavė zdãnia) ⇐ błr. gw. zdánnja, zdánja, -i n. (Zdannja zdaecca. 

Zdanja mne dzisь zdalosja), por. PZB 2, 297, ĖSBM 3, 323. Zob. też zdõvotis. 

 zdarõvas, zdarãvas, -à 4 p.a. wsch.-lit. 1. ʽmocno zbudowany, postawny, zdrowyʼ, 2. 

ʽtęgi, otyłyʼ — zapoż. ze stbłr. zdorovyj, por. błr. zdaróvy, ros. zdoróvyj. War. zdõravas, -a 1 

p.a. ʽzdrowy; tęgiʼ (ZS 64). 

 zdõrus, -aus 4 p.a., zdõrius, -iaus 2 p.a., też zdãris, -io 2 p.a. wsch.-lit. ʽsadło, tłuszcz 

na narządach wewnętrznych zwierzątʼ (LZŽ, ZTŽ; brak w LKŽ) — zapoż. z błr. zdor, -u 

ʽsadło świńskieʼ (TSBM, PZB), por. ros. sdor ʽsadło na wnętrznościach reniferaʼ (znacz. etym. 

ʽto, co zdartoʼ, scil. z mięsa, zob. REW II, 598, ĖSBM 3, 325). Zob. też brìndos, į́snauja i 

kùdrė I. 

 zdõvotis, zdõvojuos, zdõvojaus LZŽ ʽprzywidywać się, wydawać się, uroić sięʼ — 

zapoż. z błr. zdavácca, zdajúsja, 3 sg. zdajécca Miejsce akcentu jak w pol. zdawać się. 

Paralele: lõjotis, tõjotis. Por. zdãnė. 

 zdročia c. stlit. ʽzdrajcaʼ (Apgink nuog zdročių mane, kurie manęs labai nekent MŽ 

39917 ʽUchroń mnie od zdrajców, którzy mnie bardzo nienawidząʼ) — zapoż. ze stpol. 

zdraca (SSTP XI, 294, war. zdradca, zdraćca), por. stbłr. zdradca (izdradca, izdraca). Zob. 

też SLA 242, LEW 1278, ALEW 1277. — Młodszym slawizmem jest gw. zdráica a. zdráicia c. 

ʽzdrajcaʼ, też ʽniegodziwiecʼ i ʽwiercipiętaʼ ⇐ stbłr. zdrajca od XV w. ⇐ pol. zdrajca (por. 

ZS 64, POLŽ 681n.). Oboczne tematy: zdráicė, zdroica, zdroičius. — Neoosn. zdroi-: 

zdrojauti LEX ʽgrabić, plądrować, plündernʼ. 

 zdrodà 4 p.a. stlit., gw. 1. ʽzdradaʼ. 2. ʽoszustwo, kłamstwoʼ, 3. ʽkrzywdaʼ — zapoż. ze 

stbłr. zdrada, pol. zdrada (ZS 64, ALEW 1276n., POLŽ 682). — War. z protetycznym i-: 

izdroda WP (por. izroda s.v. zrodà, jak też izbõnas, iščės̃tis). — War. słowotwórczy z 

prefiksem lit. iš- jako substytucją za słow. z-: išdroda WP (paralela: išgada, por. PAŽ 148n.). 

Osobno zdročia i zrodà. — Drw. zdrodlỹvas stlit. ʽtaki, któremu nie można wierzyć, 

kłamliwyʼ ⇐ stbłr. zdradlivyj, stpol. zdradliwy (zob. też zdradlyviškas). — zdrõdnas stlit. 

ʽzdradliwy, kłamliwyʼ ⇐ stbłr. z(d)radnyj, stpol. zdradny (Teikis mane apginti nuog liežuvių 

zdrodnų PK 9012 ʽobroń mię od potwarzy języka zdradnegoʼ). Zob. też zdrõdyti. 

 zdrõdyti, zdrõdiju, zdrõdijau stlit., gw. 1. ʽzdradzić, nie dochować sobie nawzajem 

wiary; oszukać, okłamaćʼ (O taip kad ans kytras žaltis prastą Jevą zdrodija PK 1788 ʽA tak 

gdy czart on chytry wąż prostą Ewę zdradziłʼ), 2. gw. ʽzranić, okaleczyć kogoʼ (Jis neužmušė 

vagį, ale tik apzdrõdyjo ir pametė ʽOn złodzieja nie zabił, lecz tylko [go] zranił i pozostawił 

[bez pomocy]ʼ) — zapoż. ze stbłr. zdraditi, por. błr. zdrádzicь ⇐ pol. zdradzić. — War. 

słowotwórczy z praeverbium lit. iš- jako substytucją za słow. z-: išdrodyti BRB, BRP (PAŽ 

149). Zob. też SLA 245, LEW 1278 i ALEW 1276n. — Drw. zdrod(i)nykas ʽzdrajcaʼ (war. 

išdrodnykas, izdrodnykas, zrodnykas). 

 zėb̃lis, -io 2 p.a. ZTŽ ʽjesienna orka pod siew wiosennyʼ — zapoż. ze stbłr. zjablь, 

oratь na zjablь (por. błr. gw. zjab, ros. zjabь, ukr. zjab), co jest sb. postverbale od zjábnucь 

ʽziębnąć, marznąćʼ (por. ĖSBM 3, 355, s.v. zjábliva). Brak w LKŽ. 

 zeliotojis, -o stlit. ʽzagorzały wyznawca, fanatykʼ, war. želiotojas, želiotojis (PAŽ 562) 

— zapoż. z pol. zelota, -y m. Brak w SLA, LEW i ALEW. — Lit. zelòtas 2 p.a. ⇐ nwn. Zelot. 

 Zelnià 4 p.a., Zelnióji 1 p.a. wsch.-lit. ʽświęto Matki Boskiej Zielnej, 15.VIII.ʼ 

(Važúojam Zelniõn a. Zelniõnjon LZŽ ʽJedziemy na Zielnąʼ), war. Zielnà ZTŽ — zapoż. z 

błr. gw. Zélьna, obok Zelьna svjáta (PZB 2, 305; zapoż. z pol., zob. ĖSBM 3, 329). Brak w 

LKŽ. Zob. Žolìnė, gdzie też inne synonimy. 
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 zélti, zeliù, zė́liau gw. ʽuderzać, bićʼ. Niejasne. 

 zem̃pės, -ių 2 p.a. f.pl. przest., gw. ʽmusztardaʼ — zapoż. z prus.-niem. zemp (GL 149), 

por. śrdn. senep, śrwn. sen(e)f, nwn. Senf m. Forma pl.t. została zapewne dostosowana do 

garstýčios (zob.). 

 zeñkis, -io 2 p.a., zénkis 1 p.a. gw. 1. ʽchłopiec, wyrostek; młodzieniecʼ, 2. ʽparobekʼ 

— zapoż. z łot. zèņķis (⇐ dn. sönke, söneke(n) ʽsynekʼ, Jordan 111, por. nwn. Söhnchen n.). 

LEW 1278 przyjmuje pożyczkę niemiecką wprost do lit. — Drw. zenkiõkas ʽwyrostekʼ (Penki 

zenkiõkai mes buvom ʽByło nas pięciu wyrostkówʼ). Vb. denom. zenkiáuti ʽbyć parobkiemʼ. 

 zerk̃olas 1 p.a., zérkolas 1 p.a. stlit., gw. ʽlustro, zwierciadłoʼ — zapoż. ze stbłr. 

zerkalo (HSBM), por. ros. zérkalo, ukr. dzérkalo (SLA 242, ZS 65, LEW 1278; brak w ALEW). 

Dziś zastąpione neologizmem véidrodis. War. zarkalas (BRB <ʃarkalą>), dzérkolas; žerkolas 

DP (substytucja ž- za z-); z metatezą r-l > l-r: zélkoras a. zelk̃oras. War. sufiksalne: zélkorius 

a. zelk̃orius, zalk̃orius. Ze zmianą alC > au̯C: zaũkorius (por. žalniẽrius > žauniẽrius; 

kalkõzas > kaukõzas). Co do akutu por. zapoż. kačérga, čvértis. 

 zgadà 4, 2 p.a. stlit., gw. ʽzgoda, brak konfliktu, harmoniaʼ (Dar gerai, tik sveikatos ir 

zgãdos reikia ʽTeraz [jest] dobrze, tylko zdrowia i zgody trzebaʼ) — zapoż. ze stbłr. zgoda, 

sgoda, błr. zhóda, -y (pol. zgoda). War. m. zgadas (SLA 242). War. z protetycznym i-: izgada 

MOP (por. izbõnas, izbraja, izdroda). Zob. SLA i ALEW 405. — Vb. denom. zgadáuti 

ʽzgadzać sięʼ (⇒ zgadáunai adv. ʽzgodnie, w zgodzieʼ), zgadavóti a. suzgadavóti ʽżyć w 

zgodzieʼ. Zob. też zgãdytis.  

 zgãdytis, zgãdijuos, zgãdijaus gw. ʽzgodzić się, zgadzać sięʼ — zapoż. ze stbłr. 

zgoditisja, sgoditisja, por. błr. zhadzícca, zhadžúsja, 3 sg. zhódzicca. Akcent lit. stosuje się 

do białoruskiej form 3 sg. prs. (por. bãžytis, žẽnytis). — Drw. zgãdnas ʽodpowiedni, 

właściwyʼ (zgadnaĩ ʽzgodnieʼ) ⇐ błr. zhódny. Warianty: z rodzimym prefiksem su- zam. z-: 

sugãdnas a. sugadnùs ʽpotrzebny, przydatny, dogodnyʼ (por. supakaĩnas); z zastępstwem 

sufiksu: sugadùs, sugadlyvas ts. 

 zgarda b.z.a. gw. ʽpogarda, wzgardaʼ (JU) — zapoż. ze stbłr. zgarda (⇐ pol. wzgarda 

od wz-gardz-ić). Zob. też zgard̃yti. 

 zgard̃yti, zgard̃iju, zgard̃ijau (JU) ʽgardzić, wzgardzićʼ (Muno locką pazgard̃ijo 

ʽWzgardził moją łaskąʼ) — zapoż. ze stbłr. zgarditi (⇐ pol. wzgardzić). — Sb. postvb. 

pãzgarda 1 p.a., pãzgardas 1 p.a. ʽpogardaʼ. Zob. też zgarda. — POLŽ 184 przytacza stlit. 

vzgordyti CHB ⇐ pol. wzgardzić. Brak w SLA, LEW i ALEW.  

 zgedáuti, zgedáuju, zgedavaũ gw. 1. ʽszukać, poszukiwać, dowiadywać sięʼ (Zgedavaũ 

visą dieną i neradau ʽCały dzień szukałem i nie znalazłemʼ), 2. ʽchcieć, pragnąćʼ, 3. ʽtęsknić 

za czymʼ — vb. simplex, które zostało wyabstrahowane ze złożenia pazgedáuti. To ostatnie 

powstało drogą synkopowania samogłoski -i- partykuły zwrotnej w iter. pasigedáuti ʽszukać, 

poszukiwaćʼ ⇐ pasigèsti ʽspostrzec się, że brak czegoś lub kogośʼ (zob. gèsti I). Podobnym 

neosimplex jest zdairýti. 

 zgèsti, zgendù, zgedaũ gw. ʽspostrzec, że brak kogoś, czegośʼ — decompositum, 

wynikłe z resegmentacji formy *pazgèsti (< *pa-s-gèsti). To ostatnie powstało drogą 

synkopowania -i- ptk. zwrotnej w pasigèsti ʽspostrzec się, że brak czegoś lub kogośʼ (zob. 

gèsti I). Podobnie ukształtowane neosimplicia to zgedáuti, zdairýti i zgrìbti. — Refl. pa-si-

zgèsti ʽpasigestiʼ, np. Kaip kurią dieną mamos nebliks, labai pasizgèsi ʽKtóregoś dnia mamy 

zabraknie, bardzo [jej] brak odczujeszʼ. 

 zgrãbnas, -à 4 p.a. gw. 1. ʽmający właściwe kształty, proporcjonalnie zbudowany (o 
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człowieku i koniu)ʼ, 2. ʽładnyʼ, 3. ʽruchliwy, zręczny, zaradny, obrotnyʼ (war. zgrõbnas, ZS 

65, 108) — zapoż. z pol. zgrabny. Forma ta należy do serii slawizmów, w których słow. a 

zostało oddane litewskim a, por. kãbrus, pãbrikas, rãbinas (zob. też ZS 72). — Warianty ze 

zmiennym wokalizmem: zgrẽbnas (grẽbnas), nawet zgrėb̃nas; z tematem na -u-: zgrabnùs, 

zgrebnùs, zgrėbnùs. Por. też POLŽ 685. — Wokalizm długi ė w war. zgrėb-, który alternuje 

ze zgrob-, objaśnia się – podobnie jak w wypadku slėb̃nas ob. slõbnas – analogią 

apofoniczną, mianowicie odwróceniem reguły ė ⇒ o (zob. sodìnti).  

 zgrajà 4 p.a. gw. 1. ʽgromada dzieci; moc ludziʼ, 2. c. ʽurwis, dziecko o żywym 

temperamencieʼ — zapoż. ze stbłr. zkgraja, zgraja ʽmnóstwo, wielka liczbaʼ, por. błr. zhrája, 

-i ʽgromada psów, wilków; banda, szajkaʼ, pol. zgraja ʽgromada, stado; banda (LKŽ nie 

zaznacza obcości tego wyrazu). Z innym sufiksem: zgrãjus 2 p.a. ʽtłumʼ: Kermošiuj buvo 

zgrajus žmonių ʽNa kiermaszu był tłum ludziʼ. — Vb. denom. zgrajóti ʽo dziecku: 

dokazywaćʼ, por. Kokis zgrajà šitas vaikas, tik zgrajoja ir zgrajoja visur ʽCo za urwis z tego 

dziecka, wszędzie tylko dokazujeʼ. 

 zgrìbti, zgrimbù, zgribaũ gw. ʽpojąć, zrozumiećʼ — decompositum, powstałe przez 

resegmentowanie formy suzgrìbti ʽpołapać się, zorientować się w czymʼ, pochodzącej z *su-

s-grìbti, to z synkopowania i w refl. su-si-grìbti (zob. grìbti, grebóti). Paralele: stvérti, zgèsti. 

Inaczej GJL III, § 523: praforma *su-s(i)-gribti-s(i). — Nowe refl. pasizgrìbti ʽzorientować 

się w czymʼ.  

 zgurs̃ti, zgurs̃ta, zgurd̃o gw. ʽmarnieć, niszczeć, ginąćʼ — z udźwięcznienia w *sgursti, 

to z synkopowania formacji prewerbialnej su-gurs̃ti, zob. gurs̃ti. 

 ziẽgorius, -iaus 1 p.a. stlit., gw. ʽzegarʼ. SD
1 ziegarius «godzinnik, zegar» — zapoż. ze 

stbłr. zekgarъ, zėkgarъ ⇐ pol. zegar, w końcu XV w. zeger, zygar (⇐ wcznwn. seigaere, -er, 

WDLP). Zob. też SLA 242, LEW 1279, POLŽ 684. Lit. ʽdyftong graficznyʼ <ie> na miejscu 

słow. e też w ciẽsorius i sliẽsorius. War. žiegorius (m.in. DP), zėg̃orius; ze zmianą z > dz w 

nagłosie: dziẽgorius, rzadziej dzegorius (por. kùčerius ob. kùčierius; šùleris ob. šùlierius). Z 

innym tematem dziẽgoris. Zob. też zagárkas i adỹnykas. 

 zigzãgas 2 p.a. ʽlinia łamanaʼ (Zigzãgais rubežius ėjo ʽGranica biegła zygzakamiʼ), 2. 

przen. ʽmeandry, zawiłości myśliʼ — zapoż. z ros. zigzág, -a, tu z fr. zigzag (termin żołnierski 

z początku XVIII w.: tranchée faite en ziczacs/zigzacs ʽtranszeja w formie łamanej linii, 

kopana zygzakiemʼ). Stąd też nwn. Zickzack m./n. ⇒ pol. zygzak. Zob. REW I, 455, EWD 

1606. — Vb. denom. zigzagúoti ʽporuszać się zygzakiem; żeglować halsując, zmieniać kurs 

w ten sposób, żeby wiatr wiał na przemian w lewą i prawą burtęʼ.  

 zỹkti, zykiù, zykiaũ 1. ʽbrzęczeć, bzyczećʼ, 2. ʽo dziecku: kwilić, pochlipywać, 

popłakiwaćʼ, 3. ʽcicho muczeć – o jagnięciuʼ, 4. ʽnatrętnie prosić, wypraszać co u kogoʼ, 

nuzỹkti ʽniechętnie, niewyraźnie coś powiedzieć, bąknąć, burknąćʼ, pazỹkti ʽzanucić, 

zaśpiewaćʼ — czasownik utworzony od wykrz. zýkt. Por. zỹgti ʽbrzęczeć – o pszczołach; 

głośno paplaćʼ ⇐ zìg; zìgi-zìgi oraz zỹgzti ʽbrzęczeć; świstaćʼ – ze skrzyżowania synonimów 

zỹgti i zỹzti. 

 zýlė 1 p.a., zylė ̃3 p.a. ʽsikora, Parusʼ — z wtórnym z- zamiast žýle gw. ʽsikoraʼ737, SD
1 

<ǯiłe> «sikora; zięba». Odpowiednik łot. zĩle. Morfem žyl- przedstawia st. wzdłużony do žil-, 

por. žìlas ʽsiwy, szary, popielaty, szarobrązowyʼ : łot. zils ʽniebieski, niebieskawyʼ. Nazwa 

ptaka jest związana z barwą jego upierzenia, por. Zýlės papilvė geltona, nugara melsva 

ʽPodbrzusze [jest] u sikory żółte, grzbiet niebieskawyʼ. Zob. LEW 1309, ALEW 1309. W ME 

 
737 Por. wtórny nagłos ś- w pol. sikora wobec s- w czes. sýkora, głuż. sykora, słc. sýkorka (drw. od czas. *sykati 

ʽsyczećʼ, zob. Boryś 547).  
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IV, 732, s.v. zĩle jest wzmianka o tym, że odpowiednik ros. siníca ʽsikoraʼ pochodzi od adi. 

sínij ʽbłękitny, modry, sinyʼ.  

 zylỹs, -io 4 p.a. ʽgiez, bąk bydlęcyʼ — formacja na -lys, utworzona od wykrz. zỹ, zý o 

brzęczeniu owada. — Od neoosn. zy-z- ⇐ zy-zy pochodzi czas. zỹzti ʽbrzęczeć, bzykać – o 

lecących owadachʼ (zob.). — Drw. zỹliava 1 p.a. lub zyliavà 3 p.a. ʽpora, kiedy bydło się gziʼ 

(Rugiams žydint pati zyliavà galvijų JU), zyliavas čėsas LEX ʽBisse Zeitʼ, zyliõnė ʽgżenie sięʼ. 

Vb. denom. zylióti ʽo bydle: zachowywać się niespokojnie wskutek bólu zadawanego przez 

gzy, gzić sięʼ. Por. <ʒiłoju> SD «gżę się». — Synonimem zylỹs jest gylỹs, motywowane 

czasownikiem gìlti, gýliau ʽo owadzie: kłuć, żądlićʼ (⇒ gylióti ʽgzić sięʼ). Alternowanie 

spółgłosek z- i g- jest, zdaniem ALEW 1277n., niejasne. Wydaje się, że ta oboczność powstała 

na podstawie zwrotu gylỹs zỹzia ʽgiez brzęczyʼ, który się zmienił w zylỹs zỹzia. 

 zimagòras 2 p.a., zimagoras 2 p.a. gw. peior. 1. ʽprosty robotnikʼ, 2. ʽwłóczęga, 

chuliganʼ — zapoż. z ros. gw. zimogór, -a ʽchłop, robotnik najmujący się do prac 

sezonowych poza miejscem zamieszkania, zwykle w górach na Syberiiʼ (SRNG). Znacz. 

etym. ʽten, co spędza zimę w górachʼ. — Vb. denom. zimagorauti b.z.a. ʽbyć robotnikiem 

sezonowymʼ ⇐ ros. gw. zimogóritь, -rju ʽopuszczać wieś na zimę udając się na zarobekʼ 

(SRNG). 

 zìmsas 1 p.a., zim̃sas 2 p.a. ʽgzyms jako termin budowniczy: poziomo biegnący występ 

muru, ściany; listwa stanowiąca zwieńczenie pieca, oknaʼ — zapoż. z błr. hzyms, -a (por. ros. 

gzyms, pol. gzyms ⇐ nwn. Gesims n., Sławski I, 388). War. zìmcas, też f. zìmsa. War. 

sufiksalny zim̃stas. 

 ziñzti, zinziù, zinziaũ 1. ʽo owadzie: brzęczeć, bzykaćʼ, 2. ausyse ziñza ʽdzwoni/szumi 

w uszachʼ, 3. ʽo dziecku: pochlipywać, popłakiwaćʼ, 4. suziñzti ʽo krowie: zaryczeć z bóluʼ, 

5. ʽzrzędzić, gderaćʼ, 6. ʽnucićʼ — czasownik o osnowie zin-z-, pochodzącej od 

powtórzonego wykrz. ziñ-ziñ o brzęczeniu owadów, o skrzypieniu drzwi, o dzwonieniu w 

uszach (war. zim̃t). Paralele: zirz̃ti ⇐ zir-̃zir;̃ zỹzti ⇐ zỹ-zỹ. War. z dysymilacją nz > mz: 

zim̃zti. — Czas. pochodne: zìnzauti, zinzė́ti (war. zimzė́ti). Nomina: zìnza c. ʽkto wciąż 

narzeka, skarży sięʼ (war. zyzà, por. zỹzti), ziñzalas ʽnucenie; brzęczenie owadówʼ, zinzlà c. 

ʽten, kto zrzędzi; ten, kto nuciʼ. 

 zirz̃ti, zirziù, zirziaũ 1. ʽbrzęczeć, bzykać (o osie, musze, komarze)ʼ, 2. ʽhuczeć, 

warczeć (o pracującej maszynie, o samochodzie, samolocie)ʼ, 3. popłakiwać, kwilić (o 

dziecku)ʼ, 4. ʽokazywać niezadowolenie, gderać, zrzędzić, mruczećʼ, 5. ʽnatrętnie prosićʼ 

(syn. kaũlyti), 6. ʽryczeć jak cielęʼ, 6. przen. ʽklepać biedę, żyć w nędzyʼ — czasownik o 

osnowie zir-z-, pochodzącej od powtórzonego wykrz. zir-̃zir ̃ o brzęczeniu owadów, o 

skrzypieniu drzwi, wrót, o mielących żarnach (wtórne postaci: zir-z, zìr-z-t). Paralele: ziñzti 

⇐ ziñ-ziñ; narnė́ti ⇐ nàr-nàr. — Z sufiksami sekundarnymi: zirzė́ti, zìrza (war. zìrzia, zirz̃i, -

ė́ja), -ė́jo dur. 1. ʽbrzęczeć, bzykaćʼ, 2. ʽchrzęścić, skrzypieć (o kole wozu)ʼ, 3. ʽciec z 

pluskiem, ze szmeremʼ, 4. ʽbulgotać (o wrzątku)ʼ, 5. ʽmamrotać (o starcu)ʼ, 6. ʽśpiewać 

fałszującʼ; zirzénti ʽbzykać, brzęczećʼ, zìrzinti ʽrzępolić, zwł. na skrzypcach; skrzypieć (o 

drzwiach)ʼ. — Nomina: zirzẽklis ʽpłaksa, beksa, mazgajʼ, zirzlà c. ts. (⇒ zirzlùs ʽpłaczliwyʼ), 

zirzlỹs ʽdokuczliwy owad, zwł. komar; płaksa, beksa; gderliwy człowiekʼ. 

 ziskas stlit. ʽzysk, lucrumʼ (ne girtuoklė, ne zbradnius, ne narįs bjauraus ziska MŽ 2915 

ʽnie winopilca, nie zbrodniarz, nie chciwy zysku szkaradnegoʼ), war. ziskus CHB — zapoż. z 

pol. zysk, -u (SLA 243; brak w ALEW). 

 zìzė 2 p.a., zizė ̃ 4 p.a., zyzė ̃4 p.a. gw. 1. ʽpierś kobiecaʼ, 2. ʽsutek na piersi; dójka u 

krowyʼ, 3. ʽsmoczekʼ, 4. ʽpłatek uchaʼ — z języka dzieci? 



2191 

na prawach rękopisu 

 zỹzti, zyziù, zyziaũ 1. ʽo osie, pszczole: brzęczeć, bzykaćʼ, 2. ʽo dziecku: pochlipywać, 

popłakiwaćʼ, 3. ʽnatrętnie prosić, wypraszać co u kogoʼ, 4. ʽokazywać niezadowolenie, 

zrzędzić, gderać, mruczećʼ, 5. ʽfałszować w śpiewieʼ — czas. onomatopeiczny, utworzony 

od osnowy zy-z-, pochodzącej od powtórzonego wykrzyknika, por. zý-zý, zỹ-zỹ o brzęczeniu 

owada, o zrzędzeniu starca, o świście pociskuʼ (wtórnie zỹzū-zỹzū i zyzuĩ). Por. nazalizowane 

ziñzti. — Od krótkowokalicznego wykrz. zìz (brak *zi, *zi-zi) pochodzi war. zìzti, zystù 

(*zįstu < *zinz-stu; war. zinzù), zizaũ ʽo owadach: brzęczeć, bzykaćʼ, įzìzti ʽzachcieć czego, 

zapragnąć; o kobyle: zapragnąć ogiera; o dzieciach: rozszaleć sięʼ, suzìsti ʽzacząć brzęczećʼ 

(Ji įėjo į pirkią, kur suzìzo pabaidytos musės ʽWeszła do izby, gdzie [zaraz] rozbzyczały się 

spłoszone muchyʼ). Por. łot. zizêt ʽbrzęczeć, bzykaćʼ, frq. zizinât. — Z sufiksami 

sekundarnymi: zýzauti ʽciągle brzęczeć, beczeć, pochlipywaćʼ, zyzė́ti ʽbrzęczeć; gwizdać; 

huczeć – o ogniuʼ, SD zyziu «beczę» (syn. brizgiu), zyzinė́ti iter. ʽpopłakiwać, marudzić – o 

dziecku)ʼ, zỹzinti a. zýzinti 1. caus. ʽdrażnić pszczoły; zabawiać dziewczętaʼ, 2. iter. ʽusilnie 

prosić; dokuczać ciągłym gadaniemʼ. — Nomina: zyzà a. zyzáila c. ʽgderacz, zrzędaʼ, zyzelė ̃

ʽgiezʼ. Od ziz-: zizẽklis ʽpłaksa, beksaʼ, zizlỹs ʽpłaksaʼ i ʽktoś niezadowolony, gderliwy, 

zrzędaʼ. Zob. też zylỹs.  

 zladiẽjus, -aus 2 p.a. ʽzłodziejʼ (już stlit., m.in. BRB), war. zladėj̃us 2 p.a. gw. ts. — 

zapoż. ze stbłr. zlodej, por. błr. gw. zladzéj (PZB 2, 311), ros. zlodéj ʽzłoczyńcaʼ. Błr. liter. 

zlódzej, pl. zzladzéi, -éjaŭ wzoruje swą akcentuację ma pol. złodziej, złodzieje (por. ĖSBM 3, 

335). Lit. ʽdyftong graficznyʼ <ie> na miejscu słow. e też w kùčierius i urožiẽjus; dublet z 

samogłoską ė: kùčėrius, uražė́jus. Zob. też SLA 243, LEW 1279; brak w ALEW. — Wsch.-lit. 

zladiẽjis 2 p.a. ʽzłoczyńca; złodziejʼ (ZTŽ) trzeba z uwagi na znaczenie uznać za rusycyzm, 

por. ros. zlodéj ʽzłoczyńca, zbrodniarzʼ. — LKŽ XIX, 1056 przytacza ze Zíetela również 

formę sg. zladìjas, zladìjis ʽzłodziejʼ, pl. zladìjai ⇐ stbłr. zlodij. 

 zlastìs, -iẽs 4 p.a., zlãstis 2 p.a. stlit., gw. 1. ʽzłośćʼ, 2. gw. ʽzły uczynek, szkoda, 

krzywdaʼ — zapoż. ze stbłr. zlosьtь, zlostь, por. ros. zlostь, błr. zloscь, -i. Por. ZS 65 (inaczej 

SLA 243: z pol.). Z innym tematem: zlãstė. Młodszy war. zlõstis 2 p.a., iš zlõsties ʽze złościʼ 

(LZŽ). — Vb. denom. zlãstytis: įsizlãstyti ʽrozzłościć się, rozeźlić sięʼ, susizlãstyti 

ʽzdenerwować sięʼ ⇐ pol. złościć się. 

 zlataglovas stlit. ʽzłotogłówʼ (idant jo skreistėmis, arba zlataglovais taisyt turėtų DP 45 

ʽaby nad nim płaszcze, abo złotogłowy rościągać mianoʼ. o žmones jo šilkuose, aksomintuose, 

zlataglovuose jieško DP 4138 ʽa ludzie go w jedwabiach, w aksamiciech, w złotogłowach ... 

szukająʼ), war. zlotaglovas MOP — zapoż. ze stbłr. zlotoglovъ, zlotoglavъ, zlatoglavъ ⇐ pol. 

złotogłów m. ʽtkanina lita przetykana złotą nicią, używana dawniej na bogate ubiory oraz na 

szaty liturgiczne i do dekoracji wnętrzʼ (MSJP). Zob. SLA 243, LEW 1276, ALEW 1275 (s.v. 

zalãtyti). 

 zlõdyti, zlõdiju, zlõdijau gw. ʽtrwonić, marnowaćʼ, cps. pazlõdyti ʽzmarnować, 

zniszczyć (zasiew, uprawę)ʼ, prazlõdyti ʽroztrwonić; zgubić co, stracićʼ. Niejasne. 

 znãckas 4 p.a. gw. 1. ʽmałe jajoʼ, 2. ʽczłowiek małego wzrostuʼ — ze zmiany *znaskas, 

co zapożyczone z błr. gw. znósak, -ska ʽnadzwyczaj małe jajoʼ (PZB 2, 322) ⇐ pol. gw. 

znosek, war. do zniosek ʽjaje nadzwyczaj małe, jakie kura raz pierwszy niosąca się zniesieʼ 

(SGP VI, 106n.). War. znackỹs 4 p.a. (Jeigu višta sudeda znãckį, tai bus blogi metai ʽJeśli 

kura znosi znioska, to [znak, że] rok będzie złyʼ). Por. syn. ìšdada i ìšdėlis. — Drw. znãckinė 

1 p.a. ʽkura znosząca małe jajaʼ. 

 znaimė ̃4 p.a. gw. ʽznak, ślad po czymʼ (war. znaĩmas), por. Iškirto girias – nė znaimės 

neliko ʽWyrąbali lasy, ni śladu nie zostałoʼ. Jokios znaimės̃ nėr, ko būta ʽŻadnego śladu nie 

ma [po tym], co byłoʼ — zapoż. ze stpol. znamię, -mienia n. m.in. ʽślad pozostawiony przez 
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coś, pozostały po czymśʼ (zob. Boryś 743). Ze względów fonotaktycznych polska sekwencja 

ami̯-V została zastąpiona przez lit. ai̯m-V, mianowicie drogą metatezy j, co doprowadziło do 

powstania dyftongu ai. Taki sam proces zachodzi w jęz. staropruskim, por. np. Maista GRG 3 

«stadt», Maysta GRG 8 «Urbs» < *mjasta (zapoż. z pol. miasto = [mjasto]). Warto jeszcze 

odnotować traktowanie zdrobniałych imion białoruskich o zakończeniu -Cja na gruncie 

litewskim, np. błr. Vánja (od Iván) ukazuje się w nazwisku litewskim jako Váina (Vainà); błr. 

Vádja (od Vladimír) ⇒ lit. nazw. Váida (Vaidà); błr. Púdja (od Pud, Πούδης) ⇒ lit. nazw. 

Pùida (LPŽ, s.v. podaje inne objaśnienia dla wymienionych form lit.)738. — Vb. denom. 

znáiminti 1. ʽoznaczyć, opatrzyć charakterystycznym znamieniemʼ, 2. ʽrozpoznać kogoś lub 

coś po jakiejś charakterystycznej ceszeʼ (refl. įsiznáiminti ʽoznaczyć sobie (np. miejsce, gdzie 

rosną borowiki)ʼ). Taki czasownik zakłada użycie sb. znaimė,̃ znaĩmas również w znaczeniu 

pol. znamię ʽcecha charakterystyczna, element wyróżniającyʼ (tego LKŽ XIX, 1061 nie 

odnotował). Por. jeszcze adi. znaimùs ʽłatwo rozpoznawalny, odróżniający się od innychʼ 

(Mano maišas znaimus, atrasiu ʽMój worek łatwo poznać, znajdę [go]ʼ). NB. Nie tu należy 

apznáiminti (zob.). 

 znõkas 4 p.a. stlit., gw. ʽznak, znamię; ślad po czymʼ (nė znõko adv. ʽani śladuʼ) — 

zapoż. z błr. znak, pol. znak (SLA 243, ZS 65, LEW 1279).  

 znõkorius, -iaus 1, 3 p.a. gw. ʽznachor, wróżbiarzʼ — zapoż. z błr. znáxar, -a, pol. 

znachor (ZS 65, LEW 1279). War. znokõrius LZŽ, znachõris ZTŽ. Por. syn. žynỹs. — Fem. 

znõkorka ʽznachorkaʼ ⇐ błr. znáxarka. 

 zõaratka 1 p.a. LZŽ ʽmiejsce zagrodzone w chlewie, w piwnicyʼ — zapoż. z błr. 

záharadka, -i. Por. hiat w baótas ⇐ błr. baháty. 

 zobajus, -aus, stlit. hapaks: <sobaių> BRB acc.sg. ʽprasa do tłoczenia winogron, 

Kelterʼ — zapoż. z błr. zabój przest. ʽprasa do tłoczenia konopiʼ (SLA 243, ALEW 1278; brak 

w LEW). Por. ros. przest. zabój m. ʽprzyrząd do wytłaczania oleju z konopiʼ (DAĽ ; brak w 

SRNG). Zob. s.v. vỹnas synonimy vynmuša, vynslėgtis i vynspauda. 

 zóga 1 p.a. gw. ʽpiła do cięcia desekʼ (war. zógas) — zapoż. z prus.-niem. zōge (GL 

149n., LEW 1279), por. nwn. Säge f. ʽpiłaʼ. Co do akutu por. zapoż. ókas, rónas, tóbytis. 

Osobno zob. žiógė. Por. łot. zãģis, zãģe ʽpiłaʼ ⇐ śrdn. sāge (Jordan 111). — Cps. zógpjaujai 

m.pl. ʽtrocinyʼ (por. pjaulaĩ), zógspiros f.pl. ts. (por. spìros). Hybrydą jest rañkzogis ʽpiła 

ręcznaʼ ⇐ nwn. Handsäge f. (por. rankà). Vb. denom. zogóti a. zogúoti ʽpiłować piłąʼ. 

 zokãdas 2 p.a. przest., gw. ʽustęp, wychodekʼ — zapoż. z błr. gw. zaxód, -u (por. SLA 

243, LEW 1279). W pewnym słowniku z XVII w. zestawiono obok siebie syn. zokadas, 

vikadas i šikinyčia. Mylna jest wzmianka w LKŽ, jakoby zokãdas oddawało pol. zakąt [ʽkąt 

skryty, zaułek, ubocze, ustronie, zagłębienieʼ, SW]. Zob. też vìkadas. 

 zokãnas 2 p.a., zõkanas 1 p.a. stlit., gw. 1. ʽPięcioksiąg Mojżeszowyʼ, 2. ʽPismo 

święteʼ, 3. ʽDziesięcioro przykazań, testamentʼ, 3. ʽzakon jako społeczność religijnaʼ (Jis 

juodą abitą savo zokano dėvėjo ʽNosił czarny habit swego zakonuʼ) — zapoż. ze stbłr. 

zakonъ, por. błr. zakón, -a/-u (SLA 243, LEW 1279, ALEW 1278). War. z nagłosem ž-: stlit. 

žokanas. Miejsce akcentu w war. zõkanas i zõkonas 1 p.a. wskazuje na pol. zakon jako 

źródło. 

 zõkanykas 1 p.a., zõkonykas 1 p.a. stlit. ʽzakonnik, mnichʼ — zapoż. z błr. zakónnik, 

 
738 Tu też imię stlit. *Traidenis, odtwarzane z zapisów strus. Trojdenii, Trojdenь, drw. od *Traida ⇐ strus. 

Trádja (od Troádij), por. n.m. Traidžiaĩ (⇒ pol. Trajdzie), Traidžiū́nai. Zob. Būga, RR I, 135, 239, jednakże 

bez objaśnienia osnowy Traid-. LEW 1108 niesłusznie łączy bazę antroponimiczną Traid- z apelatywem lit. 

traidà wulg. ʽsraczka, biegunkaʼ (zob. tráidžioti).  
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pol. zakonnik (SLA 243, LEW 1279n., ALEW 1278), z wyrównaniem miejsca akcentu do 

zõkanas (zob. zokãnas). War. zõkaninkas, zõkoninkas (zokõninkas 1 p.a. obok zokoniñkas 2 

p.a.), zõkainykas (por. wtórne ai w áiniolas i kaižùkai), zokauninkas b.z.a. oraz žõkanykas 

(por. žokanas ⇐ zokãnas). Por. minỹkas. 

 zolãgas I 2 p.a. gw. ʽodłóg, ugórʼ (Žemė guli zolagù ʽZiemia leży odłogiemʼ) — zapoż. 

z ros. gw. zalóg, -a (war. f. zalóga, -i) ʽziemia dawno nie orana; ziemia nigdy nie oranaʼ 

(SRNG). 

 zolãgas II 2 p.a. gw. ʽzastaw, kaucjaʼ (Padė[jo] zolãgą ZS 64 ʽZłożył kaucjęʼ — zapoż. 

z ros. zalóg, -a. 

 zolaška stlit. ʽstanik kobiecy, napierśnikʼ (BRB ʽbrustlattʼ) — zapoż. ze stbłr. XVI w. 

založka ⇐ pol. założka (załóżka, załuzka, załuska), zdrob. od załoga ʽpodkład pod suknie, 

zasłona na przednią część ciała, napierśnik, mammilareʼ ⇐ ʽto, co się zakładaʼ (SW VIII, 

158, 160). Inaczej SLA 244: wprost z pol. (brak w LKŽ i ALEW). — Gwarowe war. z zal° 

zam. zol°: zaloškà 2 p.a., zalõškė 2 p.a.; też zaluškà 2 p.a. ⇐ pol. załóżka. Zob. też zalagà i 

štóltas. 

 zomãtas 2 p.a., zómatas 1 p.a. stlit., gw. 1. ʽogrodzenie murowane a. kamienne wokół 

kościoła lub cmentarzaʼ, 2. ʽpłot z desek kładzionych poziomo lub stawianych pionowo; płot 

sztachetowyʼ, SD «parkan» [ʽogrodzenie obronne z kołów i desek, palisadaʼ], 3. SD «płot 

dylowany abo z żerdzi», 4. ʽżerdź lub kół do stawiania płotuʼ — zapoż. ze stbłr. zametъ 

(1579), zamiotъ (1586) ʽogrodzenie, płot z belek lub grubych desekʼ (por. błr. zamët, -a) ⇐ 

zametú ʽgrodzęʼ. Zob. na ten temat osobny artykuł Urbutisa, Balt XXXV:1, 2001, 83-90, 

przedrukowany w Urbutis 2009, 446n. Depalatalizacja lit. mʼa > ma tłumaczy się być może 

nawiązaniem pożyczki do wyrazów atmataĩ i ìšmatos ⇐ metù, mèsti (Urbutis 2009, 456). — 

War. zamõtas 2 p.a. (zamotų tvora), por. n.m. Zamõtiškis. — Drw. pazomatỹs a. pãzomatis 

ʽmiejsce za ogrodzeniem, miejsce pod płotemʼ (Užkasė kaip šunį pazomatyje ʽZakopali jak 

psa pod płotemʼ). Drw. w SD: zomatinė «dyl» [ʽgruba deska, tarcica, belka, ociosane 

bierwiono, żerdźʼ, SPXVI] (syn. linta ilga)], zomatis «dylowanie» [ʽparkan z dylów, tzn. z 

grubych desek lub paliʼ, SPXVI] (syn. tvora iš lintų). Vb. denom. zomãtyti, -iju, -ijau ʽstawiać 

płot, parkanʼ. — Łot. zãmati m.pl. ʽein Sprickenzaun, parkan z poziomo ułożonych żerdziʼ 

jest lituanizmem (ME IV, 699). — Wyraz stbłr. zametъ przeniknął do polszczyzny litewskiej 

w postaci zamiot, zdrob. zamiotek, por. np. około tego dworu zamiot rębiony zamietowany 

1598. Jeden chlew wielki..., przygrodzony zamiotek dlia owiec 1619 (por. Urbutis 2009, 450). 

 zòmkas, -o 1 p.a., zòmkus, -aus 1 p.a. 1. ʽzamek, urządzenie do zamykania i otwierania 

drzwiʼ, 2. ʽzamek w żelaznych pętach na koniaʼ (Zòmkus toksai kaip arklius pančioja, su 

triūbelėm), 3. ʽzamek jako sposób łączenia płazów na węgłach chałupy za pomocą wcięćʼ 

(Ar zomkan nori budavot, ar sąsparosna?) — zapoż. ze stbłr. zamokъ, -mka, por. błr. zamók, 

-mká, pol. zamek, -mka (ZS 64). — Bez substytucji słow. a: zam̃kas a. zam̃kus 2 p.a. ʽzamek 

u drzwi; zamek w broni palnej; zamek u kosyʼ (LKŽ XIX, 998 mylnie wywodzi to z błr. 

zámak, -mka, co oznacza ʽbudowlę, zamek feudałaʼ). Brak w LEW.  

 zòmša 1 p.a., zómša 1 p.a. ʽzamsz, miękko wyprawiona skóra (jelenia, kozła, łosia), z 

cienkim puchem na wierzchuʼ (war. zámša) — zapoż. z błr. zámša, -y (⇐ pol. przest. zamsza, 

-y). Por. syn. irkà. Osobno zob. zamišius, zámšas i žémčius. 

 zonãzas 2 p.a. gw. ʽdrewniana lub metalowa zatyczka w jarzmie, która po włożeniu go 

na kark wołu spina (zamyka) górną i dolną część jarzma, nie pozwalając wołowi się 

wyprzącʼ — zapoż. z błr. gw. zanóz, -a (war. do f. zanóza, -y), por. ros. gw. zanóz ob. zanóza 

(SRNG), pol. gw. zanóza. War.: zonãsas i zonãgas. Słowiańskie -noz, -noza jest nomen 

postverbale od psł. *vŭnoziti ʽwtykaćʼ, *pronoziti ʽprzebijać, przetykaćʼ, tj. od iteratywu do 
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scs. vŭnĭzǫ ʽwetknąć, wbićʼ. St. o powraca w scs. nožĭ ʽnóżʼ < *nozjĭ. Por. ĖSBM 3, 296. Brak 

w LEW. 

 zopãgas 2 p.a. stlit., gw. ʽbut z cholewąʼ — zapoż. ze stbłr. *zapogъ, por. błr. gw. 

zapóh (zob. też SLA 244, LEW 1280). Odpowiednik łot. zàbaks ʽStiefelʼ ⇐ strus. zapogŭ (ME 

IV, 694). Osobno zob. sopãgas. 

 zopõsas 2 p.a. stlit., gw. ʽzapas, rzeczy mające wystarczyć na jakiś czas (np. siano, 

zboże, produkty spożywcze)ʼ — zapoż. ze stbłr. zapasъ, błr. zapás, -u (SLA 244, LEW 1280, 

ALEW 1278). Zmienny wokalizm w war. zapõsas i zapãsas. — War. akc. zõposas 1, 3 p.a., 

zõpasas 1 p.a. oddaje polską formę zapas (Suvalgėm visą zõposą ʽZjedliśmy cały zapasʼ). — 

Zmienione przez epitezę -t- są war. zõpostas 1 p.a. i zopõstas 2 p.a. (Javus duonai ir pašarui 

į zopostą pasikavoti ʽSchować sobie jako zapas zboże na chleb i paszęʼ). Zastępstwo z- ⇒ s-: 

sopõstas (por. zoslãnas ⇒ soslãnas), por. lituanizm w łot. sãpasts ob. zãpasts ʽzapasʼ. 

Neoosn. zopost-/sopost-: zopostėlis ʽzapasikʼ, sopostingas ʽoszczędnyʼ (Sopostingas geresnis 

nekaip turtingas). W kwestii epitezy por. abrū̃stas, čės̃tas i zoviẽstai. Por. SLA 244, Būga, RR 

II, 671. 

 zopõstyti, zopõstiju, zopõstijau stlit. ʽprzygotowywaćʼ, DP ʽgotować, czynićʼ, refl. 

zopõstytis ʽprzygotowywać się na coʼ, DP ʽgotować sięʼ — vb. denominativum od zopõstas 

ʽzapasʼ (zob. zopõsas). Por. SLA 244, LEW 1280, ALEW 1278. Znacz. etym. ʽrobić zapasy, 

gromadzić zapasyʼ. — Drw. pazopõstytai DP adv. ʽpogotowiuʼ, pazopõstyti DP ʽnagotować, 

zgotować, gotowaćʼ (zob. SLA 164), refl. pasizopõstyti DP ʽprzygotować się, nagotować się, 

zgotować się, gotować się, gotówʼ, prisizopõstyti DP ʽprzygotować się, nagotować sięʼ (⇒ 

prizopõstijimas ʽprzygotowanieʼ). — War. zopùisinti ʽrobić zapasyʼ stoi może na miejscu 

*zopùist-inti od *zopùistas ʽzapasʼ. 

 zorãkas 2 p.a. gw. ʽporozumienie się, czyjaś zgoda na coʼ (ʽpozwolenieʼ?), np. Be 

zorako vežam rąstus, t.y. be rokundo JU ʽBez zgody [właściciela lasu] wywozimy kłodyʼ. Be 

zorako žmonys vežė malkas žydui, t.y. be rokundo JU ʽBez pozwolenia ludzie wywozili 

drzewo [i sprzedawali] Żydowiʼ — prawdopodobnie zapoż. z ros. zarók, -a ʽobietnicaʼ, ale z 

modyfikacją znaczenia po stronie litewskiej (co wymaga zbadania). Zob. też rokùnda. 

 zõsauka 1 p.a. wsch.-lit. ʽzasuwa w kanale kominowym pieca, szyberʼ (LZŽ, ZTŽ) — 

zapoż. z błr. zásaŭka, -i (zasóŭka) 1. ʽprzedmiot służący do zapierania drzwiʼ, 2. ʽszyberʼ 

(TSBM). War. w ZTŽ: zõsalka i zãsauka. Brak w LKŽ. 

 zõscenkas 1 p.a. LZŽ ʽmała osada wiejska, koloniaʼ — zapoż. z błr. zascénak, -nka (⇐ 

pol. zaścianek, -nka ʽwieś zamieszkała przez drobną szlachtę zagonowąʼ). 

 zoslãnas 2 p.a. gw. 1. ʽława do siedzenia, ławka bez oparcia dla pleców, krótka ławkaʼ, 

2. ʽławka do prania bieliznyʼ (KRŽ) — zapoż. z błr. zaslón, -a ʽprzenośna ławka na nóżkachʼ 

(por. TSBM, ĖSBM 3, 303). LEW 1280 błędnie wskazał pol. zasłona ʽBrett zum Zudecken des 

Ofenlochsʼ jako wyraz źródłowy. — War. zoslõnas; z metatezą na odległość zo-sla > zlo-sa: 

zlosãnas. Ze skrzyżowania z syn. uslãnas (zob.) pochodzą war. zuslãnas, zaslãnas. 

Zastępstwo z- ⇒ ž-: žoslãnas (por. zõkonas ⇒ žõkonas). Zastępstwo z- ⇒ s-: soslãnas ʽdługa 

ławka bez oparcia; stołek przy kołowrotkuʼ, drw. soslanėl̃is ʽławeczka przy krosnachʼ (por. 

zopõstas ⇒ sopõstas).  

 zõsnės 2 p.a. f.pl. wsch.-lit. ʽprzód pieca, otwór pieca chlebowegoʼ (LZŽ) — refleks 

fonetyczny po zmianie *žosnės (zob. LD § 161), to z kolei z depalatalizacji w *žiosnės. 

Wyraz ten był obocznikiem sufiksalnym z jednej strony do žiosmė ̃ ʽgłos zwierzęciaʼ i DP 

žosmė ̃ʽustaʼ, z drugiej strony do žiõklė a. žioklė ̃ʽotwór piecaʼ. Wszystko to są derywaty od 

pwk. žio- jak w czas. žiótis, žiójuos ʽrozdziawiać sięʼ. Znacz. etym. ʽustaʼ ⇒ ʽotwórʼ. Por. 
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łac. ōs, ōris n. ʽusta, gębaʼ, przen. ʽotwór, wejście, ujścieʼ. 

 zotag, zòtag adv. stlit., gw. ʽprędko, wnet, od razu, natychmiastʼ, war. zotaga — zapoż. 

ze stbłr. zatogo. War. zotagamis MŽ, zotug, zotuga BRB, BRP (PAŽ 556). Co do akutu por. 

zapoż. vóga, šórai. Zob. SLA 240, 245, LEW 1280 (pominięte w ALEW). Zob. też zãras. 

 zotvãras 2 p.a. gw. ʽprzydomowa zagroda dla bydła, okólnikʼ (Zotvaras, kur veršius 

uždaro, aptvertas JU ʽOkólnik, gdzie zamykają cielęta, ogrodzonyʼ) — zapoż. z ros. zatvór, 

‑a m.in. ʽzamknięcieʼ, ros. gw. zatvórьe, -ja ʽzamknięte pomieszczenieʼ (SRNG), por. 

zatvorítь ʽzamknąćʼ. 

 zóvada 1 p.a., zõvada 1 p.a. adv. stlit. 1. ʽo biegu konia: galopem, cwałem, w skokʼ, 2. 

przen. ʽszybko, bardzo szybko, pędem, w lotʼ — zapoż. z pol. zawodem (bieżeć, jechać, 

pędzić, lecieć), w zawód bieżeć ʽo koniu: biec galopem, cwałem, w skokʼ. Od pol. zawód, 

zawodu ʽgalop, szybki bieg konia skokami, w czasie których wszystkie cztery nogi unoszą 

się nad ziemiąʼ. Por. akut w zapoż. jómarkas, stórasta, zóveskos. Zob. też SLA 245, LEW 

1280, ALEW 1279. Inne war. zóvadais a. zovadaĩs, zovadomis a. zovadum̃s; zóvalda; zõvadu, 

zõveda, zóvida, zovedu, zovedaĩs. Z wtórną grupą -zd- na miejscu -d-: zovezda, zovezdù, 

zóvezdoms (por. -zd- zam. -z- s.v. vėz̃das). 

 zovalãkas 2 p.a. wsch.-lit. ʽsznurek przewleczony przez skórę na piersiach konia 

chorego na nosaciznęʼ — ze zmianą rodzaju zapożyczone ze stbłr. zavoloka, por. błr. gw. 

závalaka, -i, ros. gw. závoloka ʽdrenaż z włosia końskiego dla odprowadzenia ropy z ranyʼ 

(SRNG). Por. sekwencję -ala- w kaladà, talaknà i zalãtyti (Būga, RR III, 758n.). Zob. też ZS 

64, LEW 1277. 

 zoviẽsai, zoviẽsiai, -ų 2 p.a. m.pl. wsch.-lit. ʽzawiasy do zawieszenia drzwi lub okienʼ, 

war. zoviẽcai — zapoż. z pol. zawiasy, -ów. Też f. zoviesos (CHB) ⇐ stbłr. zavesy, błr. 

zavésy. — Obok tego zoviẽskos 2 p.a. f.pl. ʽzawiasyʼ ⇐ błr. zavéski, -sak f.pl. ʽmałe 

zawiasyʼ. War. zóveskos, zoviẽckos; zoviẽskai a. zõvieskai, zoviẽckai, zoviẽskiai; z 

dysymilacją sk > st: zoviestai BRB (glosa do kengės); skrzyżowanie zoviesk- z zoviest-: 

zõviestkiai. Zob. SLA 245, ZS 64, LEW 1280, ALEW 1279. 

 zradlyviškas, -a BRB ʽzdradziecki, verräterischʼ — zapoż. ze stbłr. zradlivyj 

(zdradlivyj), rozszerzone sufiksem -išk-. Por. SLA 245. 

 zrodà 2 p.a., gen.sg. zrõdos gw. 1. ʽzdrada; oszustwoʼ (Dviejų roda, trijų zroda ʽTam, 

gdzie dwóch, [jest] rada, gdzie trzech, [jest] zdradaʼ), stlit. zrada WP — zapoż. ze stbłr. 

zrada lub stpol. zrada (SSTP XI, 290n.). Osobno zob. zdrodà. — War. z protetycznym i-: 

izroda ⇐ błr. gw. izráda (por. izbõnas, iščės̃tis). Por. ALEW 1276n., POLŽ 686. — Drw. 

zrodinykas BRB ʽzdrajcaʼ ⇐ stbłr. z(d)radnikъ. 

 zrū̃bas 2 p.a., zrùbas 2 p.a. wsch.-lit. 1. ʽzrąb drewnianego budynkuʼ, 2. ʽcembrowina 

studniʼ (LZŽ, ZTŽ) — zapoż. ze stbłr. zrubъ, błr. zrub, -a ʽzrąbʼ. War z palatalizacją nagłosu: 

zriū̃bas. Zob. też padrūbà. 

 zùdinti, zùdinu, zùdinau gw. ʽmleć przy chrzęście żarenʼ (Zùdinau vienas girnomi) — 

czasownik na -din- od wykrz. zù opisującego odgłos trących żaren (Zù zù zù ir malė). Por. 

zùzinti ⇐ zu-z- ⇐ zù-zù.  

 zuĩkis, -io 2 p.a., zùikis 1 p.a., zuikỹs 3 p.a. ʽzając, Lepusʼ. War. žiuikis b.z.a. 

Dotychczasowy wywód z praformy *zuojekas i etymologiczne zbliżenie ze słow. zajęcĭ (zob. 

LEW 1281) są trudne do przyjęcia z uwagi na prawa głosowe. Nasuwają się dwie hipotezy. 

Po pierwsze, może to być dewerbalna formacja na -k- od prs. zujù do zùiti m.in. 

ʽzachowywać się niespokojnieʼ (zob.) albo derywat od interi. zùi ʽczmych, smykʼ (o 
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uciekającym). Nazwa zawiera w sobie aluzję do płochliwej natury zwierzęcia. Por. drw. 

zujìkas ʽżywe, ruchliwe dzieckoʼ s.v. zùiti. Po drugie, zuĩkis może być przekształceniem 

formy *zaikė, oddającej – jako zapożyczenie – błr. zájka ʽzajączekʼ. Por. war. błr. zajúk 

(ĖSBM 3, 312) oraz nazwiska lit. Záika, ⇒ Zaĩkus, Zaikáuskas (war. Žaikáuskas) ⇐ błr. 

Zajkoŭski. Gdy *zaikė zostało na gruncie etymologii ludowej skojarzone z czasownikiem. lit. 

zùiti ʽbiegać, zachowywać się niespokojnieʼ (zob.), mogło dojść do zmiany *zaikė w zuĩkė. 

Następnie do zuĩkė dotworzono postać męską zuĩkis 2 p.a., gw. zùikis 3 p.a. (por. élnė : élnis), 

też zuikỹs 3 p.a. (por. kumẽlė : kumelỹs). — Slawizmem jest również łot. zaķis ʽzającʼ. Forma 

ta zastąpiła *zaiķis (⇐ błr. zájka) na skutek skojarzenia pożyczki z wyrazem kaķis ʽkotʼ (por. 

ME IV, 682). W dialekcie wsch.-litewskim odpowiednikiem zuĩkis jest kìškis (zob.). — Drw. 

zuikenà ʽskóra zajęczaʼ, zuikíena ʽmięso z zającaʼ, zuikìnė ʽzajęczycaʼ, zuĩkinė ʽczapka z 

zajęczej skóryʼ, zdrob. zuikáitis, zuikẽlis, zuikiùkas, zuikùitis, zuikùtis, zuikū́tis. Cps. 

pùszuikis ʽpodrosły zającʼ (por. pùsė), zuĩkmiegis ʽczujny sen, półsenʼ (dosł. ʽzajęczy senʼ, 

por. miẽgas), zuĩkvanagis (zob. vãnagas). Vb. denom. zuikiáuti ʽpolować na zająceʼ, zuikinė́ti 

ts., zuĩkinti ʽbiec chyłkiem, skradać sięʼ. — Nazw. Zùikis, Zuikỹs, Zuikáuskas, 

Zuikẽvičius739.N.m. Zùikos, Zuikìnė, Zuĩkiškė 3x, Zuĩkiškiai 2x, cps. Zuĩkaimis (*Zuik-

kaimis). 

 zùiti, zujù, zujaũ 1. ʽlatać, biegać, biegać w koło, zachowywać się niespokojnieʼ, 2. ʽo 

pszczołach: latać niespokojnieʼ, apzùiti ʽobejść szukając czego, przeszukaćʼ, suzùiti ʽznaleźć 

po długim szukaniuʼ — czasownik oparty na interi. zùi ʽczmych, smyk o umknięciu, 

ucieczce, szybkim ruchuʼ. — Drw. zujóti ʽszaleć, dokazywać (o dzieciach)ʼ. Nomina: zuĩkis 

(zob.), zuinùs ʽkto biega i wszędzie się wdziera, np. o świniʼ, zùitena c. ʽkto wciąż biega, nie 

może usiedzieć w miejscuʼ. Neoosn. zuj-: zujìkas ʽżywe, ruchliwe dziecko; wiercipiętaʼ 

(Guvus vaikas, zujìkas, vyburys, vijurkas), por. gujìkas ⇐ gujù (gùiti). 

 zū̃kti, zūkiù, zūkiaũ gw. 1. ʽmlećʼ, 2. ʽhuczeć – o mielących żarnachʼ, 3. ʽkwiczeć – o 

świniʼ, 4. ʽuporczywie i żałośnie prosić, skomleć o coʼ, 5. ʽmówić szybko i głośno, terkotaćʼ 

— czasownik utworzony od interi. *zūk, por. zū̃ zū̃ o odgłosie trących żaren (Zū̃ zū̃ i suksi 

girnas kaip pririštas) oraz zuk o rzuceniu kamieniem (Kokis piemuva: zuk do zuk akmeniu 

kiaulėm). War. zugiù, zū̃gti. Por. zaũkti ⇐ *zau(k). 

 zùmpa 1 p.a. gw. 1. ʽbłoto, błotniste miejsceʼ, 2. ʽbłoto torfowe, które się wydobywa, 

formuje, suszy na łące, a po wysuszeniu tnie na torfowe cegłyʼ (Iš zùmpos durpas daro ʽZ 

«zumpos» robią cegły torfoweʼ) — zapoż. z nwn. Sumpf m. (por. zumà ʽsumaʼ ⇐ nwn. 

Summe; zóga ʽpiłaʼ ⇐ prus.-niem. zōge). Z innymi tematami: zum̃pas, zùmpis. — Drw. 

zùmpla a. zùmplas ʽbłoto torfoweʼ, zumpýnas ʽbłoto, grzęzawiskoʼ. Vb. denom. zumpúoti ʽo 

ulewnym deszczu: padaćʼ. 

 zūpelñas, -à 4 p.a. stlit. ʽzupełny, pełny, całkowityʼ — zapoż. z pol. zupełny (SLA 

245n., LEW 1281, ALEW 1279). — Drw. zūpelnastis DP ⇐ pol. zupełność; z zastępstwem -

astis przez -umas: zūpelnumas kunigiškas DP ʽzupełność kapłańskaʼ. 

 zūpyčė stlit. ʽubranie; odzienie wkładane na spód, Unterkleidʼ (BRB) — zapoż. z pol. 

gw. zupica < pol. przest. żupica ʽodzienie spodnie, chałat, kitel, tunika bez rękawów, suknia 

w ogóleʼ (SW VIII, 726), por. błr. gw. žúpica ʽwierzchnie okrycie, żupanʼ (PZB 2, 157). Por. 

SLA 246, LEW 1281, POLŽ 687 oraz Brückner 668 (tu uwaga o źródłowym wyrazie włos. 

giubbone, giuppone ʽżakiet, kamizelkaʼ). Brak w ALEW. Zob. też žiupõnas. 

 zurg̃ti, zurgiù, zurgiaũ 1. o odgłosie mielących żaren (Jau anksti rytą zurg̃ė girnos ʽJuż 

 
739 LPŽ 1301 zalicza do grupy Zùikis również nazw. Zuikà. To ostatnie nie musi być litewskie, bo może oddawać 

błr. Zujká, drw. od nazw. Zuj, pochodzącego od imienia Zójlja, por. ros. przest. Zoíl (Petrovskij 116).  
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wczesnym rankiem słychać było mielące żarnaʼ), 2. ʽburczeć w brzuchuʼ (syn. gurg̃ti, 

urg̃zti), 3. ʽnucićʼ, 4. ʽcicho płakać, pochlipywaćʼ, 5. ʽburczeć, mruczeć, gderać, okazywać 

niezadowolenieʼ. Obok tego zurk̃ti, -iù, -iaũ ʽskwierczeć; skrzypieć; kwiczećʼ (Šlapelis 593). 

Osnowy zur-g-, zur-k- pochodzą ze spółgłoskowego rozszerzenia wykrzyknika zùr, zwykle 

zùr-zùr, por. Zùr zùr suku girnas, malu malu žirnius ʽ«Zur zur» kręcę młynkiem, mielę 

grochʼ. Talak talak melnyčia, zùr zùr girnos ʽ«Talak talak» – to młyn, «zur zur» – to żarnaʼ. 

Drw. zurgà 4 p.a, zùrga 1 p.a. ʽkłótnia; łajanie kogo, buraʼ. Zob. też zurg̃zti. 

 zurgúoti, zurgúoju, zurgavaũ ʽmieć pretensje do kogo, wypominać co komuʼ, 

pazurgúoti ʽzaopatrzyć kogo w co, dostarczyćʼ — zapoż. z nwn. sorgen, versorgen (GL 150, 

LEW 1281). Stąd też staropruskie surgaut ENCH ʽtroszczyć się, kłopotać się czym, martwić 

się o co, sorgenʼ, prs. persurgaui ʽ(hojnie) zaspokaja, (reychlich) versorgetʼ (zob. LAV 

355n.). — Drw. zùrga 1 p.a. lub zùrgas 3 p.a. ʽtroszczenie się o co, troskaʼ (syn. rūpestis) ⇐ 

nwn. Sorge f. 

 zurg̃zti, zurzgiù, zurzgiaũ gw. 1. ʽbrzęczeć, bzykaćʼ, 2. ʽkwiczećʼ, 3. ʽpochlipywać, 

beczećʼ, 4. ʽmruczeć, gderaćʼ. Dźwiękonaśladowcze, zob. zurg̃ti. 

 zùrpa 1 p.a. c. gw. ʽczłowiek małomówny, mrukʼ. Analiza zur-p-. Osnowa pochodzi z 

rozszerzenia wykrzyknika zùr, zùr-zùr. Por. osnowy zur-g-, zur-k- s.v. zurg̃ti. — Drw. 

zùrplis, -ė ʽmrukʼ. Vb. denom. zurpsóti ʽsiedzieć nieruchomo, siedzieć skulonymʼ (zakłada 

sb. *zurp-sa). 

 zurzė́ti, zùrza, zurzė́jo gw. 1. ʽbrzęczeć, skrzypieć, mruczeć; grzmiećʼ, 2. ʽpopłakiwać; 

szemrać, sarkać z niezadowoleniaʼ, 3. ʽnucićʼ, 4. ʽwyciekać małym strumieniem, ciurkać; o 

naczyniu: przeciekaćʼ — czasownik na -ė- od osnowy zur-z- z powtórzonego wykrz. zùr-zùr, 

zob. s.v. zurg̃ti. Paralele: zirzė́ti ⇐ zir-̃zir;̃ zùzinti ⇐ zù-zù. Wtórna postać wykrzyknika: 

zurzū-zurzū (o mielących żarnach). — Drw. zùrza I c. ʽpłaksa, beksaʼ, zùrza II f. ʽsamogon; 

liche piwoʼ. 

 zùzinti, zùzinu, zùzinau gw. 1. ʽtrzeć, pocierać; o świni: ocierać się o płotʼ, 2. przen. 

ʽwciąż kogo upominaćʼ, 3. przen. ʽnucić kołysząc niemowlęʼ, refl. ʽdrapać się; kręcić się 

gdzie, obijać sięʼ — czasownik na -in- od osnowy zu-z- z powtórzonego wykrz. zù-zù o 

odgłosie trących żaren (por. wyżej zùdinti). — zū̃zinti a. zū́zinti ʽrobić hałas, zwł. trąc ziarno 

na żarnach; wykonywać pracę przy użyciu hałaśliwego narzędziaʼ – od osnowy zū-z- z 

powtórzonego wykrz. zū̃-zū̃ o odgłosie obracających się żaren (Zū̃ zū̃ i bėga lengvai 

girnikės). — Od wtórnego wykrz. zūz pochodzi zū̃zti, -iù, -iaũ ʽszumieć, chrzęścić (o 

żarnach); bzykać, brzęczećʼ, przen. ʽokazywać niezadowolenie, szemrać, gderaćʼ. 

 zvãkinti, zvãkinu, zvãkinau gw. ʽbić, wbijać (gwóźdź)ʼ, zvãkyti, -iju, -ijau ʽbić, tłuc 

kogoʼ — czasowniki na -in-, -ij- od wykrz. zvàkt (o głośnym uderzeniu; o ukłuciu owada; o 

nagłym wrażeniu). Z innymi sufiksami: zvaksė́ti ʽstukać, pukać; mówić, gadać; dokuczać 

gadaniemʼ, zvaksóti ʽbezczynnie na co oczekiwaćʼ, zvakúoti ʽpopłakiwać; ciągle czegoś się 

domagaćʼ. — Poza tym są onomatopeiczne osnowy zvek-, zvėk- oraz zvag-, zvėg- i zvog-, dla 

których brak jest poświadczonych podstaw w formie wykrz. *zvekt, *zvėkt, *zvagt, *zvėgt, 

*zvogt, por. zveksė́ti ʽbić, uderzaćʼ, zvèkinti ts., zvėkóti a. zvėksė́ti ts., zvagóti ʽpaplać, pleśćʼ, 

zvė́goti (zob.). 

 zvãlyti, zvãliju, zvãlijau gw. ʽpozwolić, pozwalaćʼ (war. zvãlinti) — verbum 

neosimplex, które wyabstrahowano ze słowiańskich złożeń prewerbialnych, por. dazvãlyti 

ʽpozwolićʼ (m.in. BRB) ⇐ błr. dazvólicь, -lju, 3 sg. dazvólicь; pazvãlyti ʽpozwolićʼ (m.in. 

DP) ⇐ pol. pozwolić, -ę, -i; prizvãlyti ʽprzyzwolićʼ (stlit., m.in. DP) ⇐ pol. przyzwolić. Por. 

SLA 62, 165, ZS 65. Brak w ALEW. Podobne simplicia to mãčyti, magóti, vožóti i žỹčyti. 
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 zvãnas I 4, 2 p.a. stlit., gw. 1. ʽdzwon; brzmienie dzwonuʼ, 2. pl.t. zvanaĩ ʽdzwonienie 

po umarłym na pogrzebie, podzwonneʼ (zvanus užmokėti ʽzapłacić podzwonneʼ, davė un 

zvanų̃ ʽdał na podzwonneʼ), 3. pl.t. zvanaĩ przen. ʽplotki, kłamliwe pogłoskiʼ (Bobų zvanaĩ 

viską apskambina, apskelbia ʽBabskie plotki wszystko rozgłaszają, roznosząʼ) — zapoż. ze 

stbłr. zvonъ, por. błr. zvon, gen.sg. zvaná a. zvónu. Stąd też łot. zvans (zvanis) ʽdzwonʼ, też 

ʽten, kto papla, roznosi plotkiʼ. Por. SLA 246, ZS 65, LEW 1282 (brak w ALEW). — Drw. 

zvanà c. ʽpapla, gaduła, plotkarzʼ, zvanẽlis ʽdzwonek zawieszany na szyi konia lub krowy; 

kołatkaʼ (por. łot. zvanuļi ts.), zvanẽliai m.pl. bot. ʽdzwonki, kolorowe kwiaty, Campanulaʼ, 

zvanùkas ʽdzwonekʼ. Adv. nė ̃ zvãno ʽani śladu, ani trochęʼ (war. nė ̃ zvãnės). Vb. denom. 

suzvanė́ti ʽzadzwonićʼ. Zob. też zvãnyti, zvanyčià i pazvanaĩ. 

 zvãnas II 2 p.a. gw. ʽczęść składowa drewnianego obwodu koła umocowana na dwóch 

szprychach, tzw. dzwonoʼ — zapoż. z pol. gw. zwono, -a n. Por. ros. zvenó, -á ʽczęść 

składowa czegoś, ogniwoʼ. Por. łot. gw. zvani m.pl. ʽszprychy w koleʼ. 

 zvanyčià 2 p.a., gen.sg. zvanỹčios gw. ʽdzwonnicaʼ — zapoż. ze stbłr. zvonnica, 

zvonica, por. błr. zvaníca, -y (ZS 65, LEW 1282). Por. zvaninýčia s.v. zvãnyti. 

 zvãnyti, zvãniju, zvãnijau stlit., gw. 1. ʽbić w dzwon, poruszać dzwonem, dzwonićʼ, 2. 

ʽdawać znak dzwonemʼ (zvãnija ant mìšių ʽdzwonią na mszęʼ, zvãnija põteriams ʽdzwonią 

na modlitwyʼ; suzvãnyti ʽwezwać wiernych do kościoła)ʼ, 3. ʽwybijać godzinę (o dzwonie, 

zegarze), jau kẽturias prazvãnijo ʽ(zegar) wybił już czwartąʼ, 4. ʽuderzać, tłuc, bić kogo, coʼ 

(apzvãnyti ʽzbić, obić kogoʼ) — zapoż. ze stbłr. zvoniti, por. błr. zvanícь, zvanjú, 3 sg. 

zvónicь. Stąd też łot. zvanît, -u, -ĩju. Akcent lit. ma za podstawę białoruską formę 3 sg. prs. 

(por. gãdyti, tãčyti). — Z obocznym sufiksem: zvãninti ʽbić w dzwon, dzwonićʼ. Neoosn. 

zvanin-: zvaninýčia ʽdzwonnicaʼ (łot. gw. zvaninīca ts.), zvãnininkas ʽdzwonnikʼ. Por. SLA 

246, ZS 65, LEW 1282 (brak w ALEW). — N.agt. zvanỹkas 2 p.a. ʽdzwonnikʼ (łot. zvaniķis) ⇐ 

stbłr. zvonnikъ (ZS 65, POLŽ 763), war. zvaniñkas. — Młodsze n.agt. zvanõrius 2 p.a. 

ʽdzwonnikʼ ⇐ błr. zvanár, -á; stąd też łot. zvanārs m.in. ʽten, kto wszczyna hałas; 

wrzeszczące dziecko; gaduła, papla; fanfaron, chwalipiętaʼ. 

 zvė́goti, zvė́goju, zvė́gojau 1. ʽmówić głupstwa, pleść, paplaćʼ (war. zvėg̃oti, zvėgóti), 2. 

ʽmówić z trudem, powoli, niewyraźnie, mamrotaćʼ, 3. ʽźle śpiewać, ryczećʼ — czasownik 

oparty na zanikłym wykrz. *zvėgt, zob. zvãkinti ⇐ zvàkt (jak też žvė́goti). Z innymi 

sufiksami: zvė́gauti, zvė́gčioti, zvėgúoti. — Postverbalia: zvė́ga a. zvėgà 1. ʽgłośne mówienie, 

krzykʼ, 2. ʽszczekanieʼ, 3. ʽpaplanina, bzduryʼ, 4. c. ʽpapla, pleciugaʼ, 5. c. ʽo dziecku: 

płaksa, beksaʼ. — War. z samogłoską o: zvógauti ʽpleść, paplaćʼ (war. žvogauti b.z.a.), 

zvogúoti ʽźle śpiewać; wróżyć z kartʼ; zvóga c. ʽpapla, gadułaʼ (war. zvagà). Zob. też vógra. 

 zvim̃bti, zvim̃bia, zvim̃bė 1. ʽbrzęczeć, bzykać – o owadachʼ, 2. ʽświstać – o kulachʼ, 3. 

ʽpopłakiwać, pochlipywaćʼ, 4. ʽnatrętnie prosić; dokuczliwie gderaćʼ — czasownik 

utworzony od interi. zvim̃bt o bzykaniu osy, pszczoły (war. zvìmbt, zvìmt). Por. syn. bim̃bti, 

zim̃zti. — War. v-mobile: zìmbti, žìmbti (interi. zìmbt, zim̃t). — Drw. zvìmbauti iter. 

ʽbrzęczeć, bzykać; świstać, gwizdaćʼ, zvìmbčioti ts. Nomina: zvimbesỹs ʽbrzęczenie, brzęk, 

gwizdʼ, zvimblỹs ʽpłaksa, beksaʼ. — Drw. od zimb-: zìmbčioti a. zim̃boti ʽpopłakiwaćʼ. 

 zvoičia CHB ʽzwodzicielʼ (PAŽ 557) — zapoż. ze stpol. zwojca < zwodźca ʽten, kto 

wprowadza w błąd, oszukuje, okłamuje, oszustʼ (SSTP XI, 513). Por. zdroica CHB ʽzdrajcaʼ 

(s.v. zdročia). Brak w SLA, LKŽ i ALEW. 

 zvõščikas 1 p.a. wsch.-lit. ʽwoźnica, dorożkarzʼ — zapoż. ze stbłr. zvozščikъ, zvoščikъ 

zvoščykъ, por. błr. gw. zvóščyk, ros. izvóščik. Zob. ZS 65 (brak w LKŽ i LEW). 
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 žãbalas, -à 3 p.a. 1. ʽślepy, pozbawiony wzroku; ślepy na jedno okoʼ, 2. 

ʽniedowidzącyʼ, 3. ʽzarośnięty – o jeziorze leśnymʼ, 4. ʽciemny, niepiśmienny, 

niewykształconyʼ. Syn. žlãbanas, -à ʽniedowidzącyʼ, mający budowę žlãb-anas, podsuwa 

wywód žãbalas z praformy *žlãb-alas przy uwzględnieniu dysymilatywnego zaniku 

pierwszego z dwu l (por. kãklas, šiùkšlės). Formacja postwerbalna z suf. -al- od osnowy 

žlab- jak w *žlabyti, zanikłym iterativum do pwk. žleb-/žlib-, zob. žlìbti. Łot. žabals 

ʽniedowidzącyʼ jest lituanizmem (ME IV, 783). Por. LEW 1282. — Drw. žabãlius ʽślepiec, 

człowiek niewidomy; niedowidzący; ktoś nieuważnyʼ. Vb. denom. apžabálti, -žabą̃la (*žaba-

n-la), -žabãlo ʽoślepnąć, stracić wzrokʼ, žabalinė́ti ʽrobić co po ciemku, szukać w ciemności; 

ledwo widziećʼ, przen. ʽbyć niewykształconymʼ, žabãlinti ʽiść po omackuʼ, žabalióti 

ʽsiedzieć po ciemku, bez światła; iść po ciemku; chwytać się czego po omacku (o pijanym)ʼ. 

— Od neoosn. žab- (⇐ žãbalas) utworzono inchoativum žàbti, žambù, žabaũ ʽtracić wzrok, 

ślepnąćʼ, zwykle apžàbti. Osobno zob. aklìžabis. — N.jez. Žabãlis (por. n.jez. Ãklis). 

 žabángai, -ų 1 p.a. m.pl. 1. ʽsidła, pętle z włosia, sznura konopnego, używane do 

łowienia ptactwa lub drobnych drapieżników (kun, łasic)ʼ, SD žabungai «sidło na ptaki» 

(SD
1: žabungas «sidło», drw. žabungėlis «sidełko»)740, 2. ʽwędzidło końskieʼ, 3. przen. 

ʽpodstęp, pułapka na kogoʼ. War. žabángas (m.in. MŽ), žebangai (BRB, BRP). — Z 

obocznym tematem: žabángos f.pl. 1. ʽsidłaʼ, 2. ʽsiatka pająkaʼ, 3. przen. ʽokowy, kajdanyʼ 

(rzadkie). — Dotąd było wiązane z czas. žabóti ʽkiełznaćʼ (LEW 1282) albo z derywacją 

sufiksalną *žabang- od rzecz. žãbas (ŽD 105, GJL II, § 502, ALEW 1279n.). Wydaje się, że 

chodzi tu raczej o wyraz złożony: *žab(a)- + *anga-, por. žãbas ʽprętʼ, angà ʽotwórʼ. Znacz. 

etym. ʽotwór w kształcie zgiętego koliście prętaʼ. Temu złożeniu nadano najpierw postać pl.t. 

žabángos, następnie zmieniono rodzaj na męski, stąd (liter.) žabángai. — Drw. žabángštis f. 

ʽsznur zakończony pętlą do chwytania zwierząt, rodzaj lassaʼ (⇒ žabankščiai b.z.a. ʽsidłaʼ), 

žabánkla, žabánklai, žabánklas ʽsidłaʼ (przez degeminację z *žabank.kl-), war. žebeñklas; z 

udźwięcznieniem nkl > ngl: žabángliai m.pl. ʽsidłaʼ. Drw. wsteczne: žebánka, žebánkai.  

 žãbas 2, 4 p.a. 1. ʽpręt, rózga, gałązkaʼ (war. žabà), 2. ʽrózga do biciaʼ, 3. ʽsucha gałąźʼ, 

4. ʽkrzakʼ, 5. ʽwędzidłoʼ. Pl.t. žãbai ʽchrustʼ. Refleks pie. *ǵobh-o-, por. stwn. kabel, śrdn. 

kavele ʽkawałek drewna, prętʼ, norw. kavle ʽwałek w wędzidleʼ, stisl. kafli m. ʽlaska, kij; kęs, 

kawałʼ (BSW 364, LEW 1282n., Kluge-Seebold 345, Kroonen 276n.). — Drw. žãbaras I 

ʽcienka gałąź bez liści, pręt; łodyga; rózga; krzak, krzewʼ (por. syn. šãparas ⇐ šãpas), 

žãbaras II ʽdrobno tłuczony kamień do utwardzenia drogi, tłuczeń, żwirʼ (⇒ žabaraĩnis adi. 

ʽz łuskami, otrębami, ze żwiremʼ, sb. žabaraĩnis ʽgałęziaste drzewoʼ), žabelis SD
1 «prątek», 

žabrà ʽgałąźʼ, žãbras ʽgałąź; socha, radłoʼ, žabraĩ m.pl. ʽchrustʼ (por. žãgrė ⇐ žãgas), žabrỹs 

ʽsocha, radłoʼ, žabū̃kliai m.pl. ʽwędzidło (zob. też žabángai). Vb. denom. žabóti (zob.), 

žabúoti ʽokładać gałęźmi (len w moczydle); rąbać gałęzieʼ. 

 žabóti, žabóju, žabójau ʽzakładać kiełzno, kiełznać, zakładać wędzidło i uzdęʼ (z 

wtórnym e: žebóti), zwykle z prvb. į-, įžaboju SD «ouzdać» (įžabotas SD «ouzdany», 

neįžabotas SD «nieouzdany») — vb. denominativum od žãbas ʽprętʼ (zob.). Znacz. etym. 

ʽwłożyć pręt (wędzidło) do pyskaʼ. Odpowiednik łot. zabât ʽkiełznaćʼ (⇒ zabene 

ʽwędzidłoʼ). — Drw. žabū̃kliai m.pl. ʽwędzidłoʼ. Neoosn. žabo-: žabõklė, pl. žabõklės lub 

 
740 Por. tarp žmonių daug yra smuklų ir žabungų, kuriais vieni kitus įkliudžia ir paspindžia SP I, 2707 ʽmiędzy 

ludźmi wiele jest łapaczek i sideł, ktorymi jedni drugich wichlą, łowiąʼ.  



2200 

na prawach rękopisu 

žabõkliai ʽwędzidło, kiełzno, uzdaʼ, žabõklis ʽknebelʼ (SD įžaboklis ts.). 

 žãbtai, -ų 1 p.a., žabtaĩ, -ų̃ 4 p.a. m.pl. 1. peior. ʽpysk zwierzęcia, mordaʼ, 2. ʽskrzela 

rybyʼ, 3. wulg. ʽusta, twarzʼ (Gauti per žabtùs ʽDostać po gębieʼ), 4. ʽczęść ogłowia, do 

której mocuje się wodzeʼ. War. gw. zãbtai. Przedstawia nomen instrumenti z suf. -ta- i SO 

žab- ⇐ žeb, por. žėb̃ti ʽżreć powoli, żućʼ. Paralele: aũtas ⇐ aũti; grą̃žtas ⇐ grę̃žti; saĩtas ⇐ 

siẽti. — Drw. žãbtas, -à ʽzachłanny, chciwy; pyskaty, bezczelnyʼ, žãbtas c. sb. ʽżarłok; 

człowiek zuchwały, bezczelnyʼ, žabtùs ʽpyskaty, bezczelny; szorstkiʼ. 

 žãdas I 4, 2 p.a. 1. ʽzdolność mówienia, głos, dźwiękʼ (užką́sti žãdą ʽoniemieć, 

zaniemówićʼ. Iš išgaščio žãdą prarasti ʽZ przestrachu zaniemówićʼ), 2. ʽmowaʼ, SD «mowa, 

język» (Ligonis guli be žãdo ʽChory leży nieprzytomnyʼ), išžadas, SD <iźźadas> 

ʽwyrzeczenie, wymowienieʼ — sb. postverbale od žàsti, žandù, žadaũ ʽpowiedziećʼ. — Drw. 

bežãdis ʽniemy, niemowa; milczekʼ, też ʽnieprzytomnyʼ (Jis gulėjo bežãdis ʽLeżał 

nieprzytomnyʼ), bežadỹs ʽniemowaʼ, klaužada stlit. ʽposłuszeństwoʼ < *klaus-žada (por. 

klausà, klausýti), klaužadus CHB ʽposłusznyʼ. — Z negacją: nekláužada DP ʽczłowiek 

nieposłusznyʼ, nežãdas ʽnieprzytomność; milczenieʼ, SD «niemota» (syn. nekalba). Od tego 

nežadžià 1. SD «niemy», 2. SD «bluźnierca» (syn. piktažadžia, por. piktai prieš Dievu kalbu 

«bluźnię»), nežadžia prabilo DP ʽniemy przemowiłʼ, prakalbo nežadžia DP ts., o kaip tasai 

nežadžia baisiai kliesti! SP II, 5219 ʽo jako ten niemek [niemowa] strasznie błądzi!ʼ. Por. 

budowę nevedžia SD «bezżeniec». Z obocznym tematem: nežadžias stlit. ʽniemowaʼ. Zob. 

też žadė́ti i žàsti, žãdinti II. 

 žãdas II 4, 2 p.a., zwykle pl. žadaĩ, žãdai 1. ʽobietnica, przyrzeczenieʼ, 2. ʽzamawianie 

choroby przy użyciu zaklęć, czaryʼ — sb. postverbale na -a- od žadù, žadė́ti ʽobiecywaćʼ. 

Prefigowane: apžadas SD «ślub» [ʽprzyrzeczenieʼ], apžadas mergiškos čystatos DP 56448 

ʽŚlub panieńskiej czystościʼ; išžadas SD «wyrzeczenie, wymowienie» (syn. ištarimas, 

ištarmė, ištartis), į́žadas a. įž̃adas ʽobietnica, przyrzeczenieʼ, príežadas ts. — Drw. žãdalas 

ʽobiecankaʼ, žadinỹs ʽobietnicaʼ, žadùs ʽskory do obietnicʼ (por. kalbùs ⇐ kalbà, svarùs ⇐ 

svarà, svãras). 

 žadė́ti, žadù (war. žadžiù), žadė́jau 1. ʽobiecywać, ślubowaćʼ (DP ʽobiecać, czynić 

nadziejęʼ, SD žadu «ślubię abo ślubuię co komu; ślubuię co Bogu»), 2. ʽleczyć 

zamawianiemʼ (Žadėkite mane, sako ligonis, t.y. žadus provykite, kad išgyčiau JU ʽZamówcie 

mnie, mówi chory, tj. wypowiedzcie zaklęcia, abym wyzdrowiałʼ), 3. ʽpowziąć zamiar, mieć 

zamiar, zamierzaćʼ (Vis žadu sakyti i vis nedręsu ʽWciąż mam zamiar [to] powiedzieć i wciąż 

nie śmiemʼ. Čia gimus, čia užaugus, čia žadù ir numirt ʽTu się urodziłam, wychowałam, i tu 

zamierzam umrzećʼ. Žãdam vieną paršelį pjauti jums parvažiuojant ʽObiecujemy zarżnąć 

prosię na wasz przyjazdʼ), žãda lýti impers. ʽzanosi się na deszczʼ. War. žedė́ti. Durativum z 

suf. -ė- w stosunku do žandù, žàsti ʽpowiedziećʼ. Cps. apžadė́ti DP ʽślubić, ślubować, 

poślubićʼ, atžadė́ti ʽodpowiadać, zaczynać mówićʼ, įžadė́ti ʽprzyobiecaćʼ, nužadė́ti ʽnie 

dotrzymać obietnicyʼ, prižadu SD «osławiam kogo» [ʽprzynosić ujmę, zniesławiaćʼ] (syn. 

nutariu, apkalbu). Refl. žaduosi PK ʽobiecujęʼ, atsižadė́ti ʽwyrzec się, wyrzekać sięʼ 

(atsižadu SD «odrzekam się czego»), įsižadė́ti ʽślubować, uczynić ślub przed Bogiemʼ, 

išsižadė́ti ʽwyrzec sięʼ, išsižadu SD «wyrzekam się syna», pasižadė́ti ʽprzyrzecʼ, susižadė́ti 

ʽzaręczyć sięʼ, užsižadė́ti DP ʽzarzekać się; wyrzec sięʼ. Nomina: atžadamas SD
1 

«odezwany» [ʽodwołanyʼ], žãdas (zob. žãdas II). Zob. też caus. žãdinti II. — Jedyne 

nawiązanie stanowi łot. zadinât ʽzagadywać, (cicho) mówić, szeptać, gawędzić, rozśmieszać; 

ganić, strofowaćʼ (por. ME IV, 678n.). Dalsze związki nierozpoznane (LEW 1284). Brak 

refleksów SE †žed-, SZ †žid-, †žud-. Nie ma odpowiedników ie. Zob. też ALEW 1281n. — 

Neoosn. žadė-: prižadėtas SD «osławiony» (syn. nutarytas), žadė́tojas ʽten, co obiecujeʼ oraz 

ʽten, co zamawia choroby ludzi i zwierzątʼ, SD «obiecownik». — Neoosn. žadėj-: 
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atsižadėjimas SD «wyrzeczenie się czego», prižadėjimas SD «osławianie» (por. tekė́jimas), 

susižadė́jėlis, -ė ʽbędący po słowie, zaręczonyʼ (por. susiturė́jėlis), žadė́jimas ʽobietnicaʼ. — 

Neoosn. žadėt-: apžadė́tinis, -ė DP ʽoblubieniec, -icaʼ, sužadė́tinis, -ė ʽnarzeczony, -onaʼ, 

sužadė́tuvės f.pl. ʽzaręczynyʼ, žadė́toji f. ʽlos, dola; śmierćʼ (dosł. ʽto, co zostało 

przyrzeczone, obiecaneʼ). — WSO žod- < *žād-: žõdis (zob.), žósti (zob.). 

 žãdinti I, žãdinu, žãdinau 1. ʽbudzić ze snuʼ, 2. ʽbudzić, pobudzać czyjś apetytʼ, 3. 

ʽpodniecać, zachęcać słowami a. czynamiʼ, 4. ʽcucić nieprzytomnego, ratować umierającegoʼ 

— causativum na -in- od pažàsti ʽprzebudzić sięʼ, zob. žàsti. — Drw. žadinė́ti iter. ʽbudzićʼ 

(Ten reik atsikelti, nėkas ten nežadinė́s ʽTam trzeba wstawać, tam nikt nie będzie budziłʼ). 

Nomina: žãdintojas ʽten, co budzi ze snu; ten, co pobudza do czegoʼ, žadintùvas ʽzegar 

używany do budzenia, budzikʼ, žadintùvės pl.f. ʽobrzęd budzenia młodej pary po weseluʼ.  

 žãdinti II, žãdinu, žãdinau 1. ʽzwracać się do kogo po imieniuʼ, žadinu vardu SD 

«mianuię kogo» (syn. miniu), 2. ʽwzywać kogoʼ, žadinu SD
1 «wzywam» (syn. meldžiu, 

vadinėju), pažãdinti DP ʽzawołać, powołaćʼ, pažadinu SD
1 «powoływam» (syn. pašaukiu), 

«zawoływam», 3. ʽo piastunce: przemawiać do dziecka, uspokajać słowami płaczące 

dzieckoʼ, 4. ʽo złodzieju: pozyskać sobie, obłaskawić psaʼ (Kiekvienas vagis moka šunį 

žãdyti ʽKażdy złodziej potrafi obłaskawić psaʼ), 5. ʽobiecywać, ślubowaćʼ — causativum na -

in- od žad-, por. žàsti, žandù, žadaũ ʽpowiedziećʼ. Refl. atsižadinu SD
1 «odzywam się» (syn. 

atsisakau), prižadinu SD
1 «przyzywam». Por. łot. zadinât s.v. žadė́ti. — Drw. pažadinimas 

SD
1 «powołanie», žadinimas SD

1 «wzywanie». 

 žagaraĩ gw. wykrzyknik opisujący szybko wykonywaną pracę, np. Žagaraĩ žagaraĩ tik 

kerta, tik meta ʽŽ. ž. szybko rąbie, szybko rzucaʼ. Pochodzi od interi. žàg o odgłosie tnącej 

kosy (por. pol. ciach ciach), o stuku kroków żołnierskich, o szybko wykonywanej pracy (Čia 

netrunki: žàg žàg ir padirbi ʽNie trwa to długo: ciach ciach i zrobioneʼ). 

 žãgaras 3 p.a. 1. ʽłodyga bez liściʼ (Lapus apėda, tik žagaraĩ lienka ʽZżerają liście, 

tylko łodygi pozostająʼ), 2. ʽgałązka, sucha gałązka, suchy prętʼ, 3. ʽkrzakʼ, 4. ʽrózgaʼ. Pl.t. 

žagaraĩ 3 p.a. ʽchrust na podpałkę; wiklina wierzbowaʼ — formacja denominalna z suf. -ar- 

od žãgas m.in. ʽsucha gałąźʼ (zob.). Paralele: žãbaras ⇐ žãbas; stãbaras ⇐ stãbas. — Zapoż. 

litewskie w łot. zagars, zagara ʽrózga, pręt, sucha gałąźʼ (ME IV, 786), błr. gw. žaháry m.pl. 

ʽsuche gałązki na podpałkęʼ, pol. gw. żagary, żegary ʽgałązki, które bociany znoszą do 

gniazdʼ (Laučjute 45) oraz jid. žagares, zageres ʽchrustʼ (Lemchenas 134). — Drw. žagãrė, 

žàgarė ʽsocha; brona zrobiona z gałęziastego drzewaʼ (por. žãgrė), žagarijà coll. ʽgęste 

zaroślaʼ (Žagarijoj vagies nesugriebsi ʽW gęstych zaroślach złodzieja nie schwytaszʼ), 

žagarýnas ʽkupa chrustu; miejsce, gdzie jest dużo chrustu; gęste zaroślaʼ. Vb. denom. 1. 

žagaráuti ʽzbierać chrustʼ, 2. apžagarė́ti ʽobłożyć gałęźmi (ścianę chaty)ʼ, pažagarė́ti 

ʽzdrętwieć z zimnaʼ. — N.m. Žagaraĩ 2x, Žagãrė 3x, Žagãriai 5x, Žagarìnė 3x. N.rz. 

Žagãris, Žagarỹnė, n. błota Žagárbalė (por. balà). 

 žãgas 4 p.a. 1. ʽstóg, sterta siana, słomy, zbożaʼ, 2. ʽdaszek nad stogiem siana lub 

słomyʼ, 3. ʽstos drewnaʼ, 4. ʽzbite z żerdzi rusztowanie do suszenia siana, zboża, grochuʼ, 5. 

ʽwiązanie krokwiʼ, 6. ʽsucha gałąźʼ, 7. ʽogrodzenie z powalonych drzew i gałęzi, palisadaʼ. 

Pl.t. žagaĩ ʽwielka ilość czego, masaʼ (Obulų [!] šį metą supuvo žagaĩs žagaĩs). Ma 

nawiązanie w łot. przest. zagata ʽjarzmoʼ (ME IV, 679, ze słownika Elgera), jak też w łot. 

formach na SE *žeg-, łot. ze̦ga, zeģins, omówionych s.v. žėg̃inis. Pb. *žeg-/*žag- z pie. 

*ǵegh-/*ǵogh- (transponat). Było zestawiane z norw. gw. kage m. ʽniski krzakʼ, nwn. gw. kag 

m. ʽgłąb w kapuście, stwn. kegil ʽpal, kołek, palikʼ, nwn. Kegel m. ʽstożek, kręgielʼ (*kagila-

), zob. ME, LEW 1284, ALEW 1282, Kluge-Seebold 346, Kroonen 277. — Drw. žãgaras 

(zob.), žãgilas ʽsłup w ogrodzeniuʼ (por. zapoż. litewskie w błr. gw. žágilь ʽżerdź z hakiem 
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przy żurawiu studziennymʼ, Urbutis, Balt V:1, 1969, 59 = Urbutis 2009, 369, ĖSBM 3, 199), 

žaginiaĩ m.pl. ʽpalisadaʼ, žaginỹs ʽrosocha, rosochaty słup do suszenia siana, ostrokółʼ, žãgrė 

(zob.), žãgstis (zob.), cps. žãgvietė ʽmiejsce, gdzie stał stógʼ (por. vietà). — N.rz. Žagiẽnis, 

cps. Žãgupis, Žagùpė, Žãgvietis (od n. łąki Žãgvietė 7x, Žãgvietės 3x), n. łąki Žãgė. 

 žagatà 3, 2 p.a., žãgata 1 p.a. ʽsroka, Pica picaʼ. Takie zdanie, jak Žãgatos greiba 

vištukus mažus, žąsukus ʽSroki porywają pisklęta kurze lub gęsieʼ (LKŽ XX, 55) nasuwa 

przypuszczenie, że žagatà to dewerbalna formacja na -ata od pwk. žag- jak w nužàgti 

ʽunieść, ukraśćʼ, por. łot. zagt ʽkraśćʼ (s.v. žàgti). Co do budowy por. lùpata ʽścierkaʼ ⇐ lùpti 

ʽdrzeć, zdzieraćʼ, barškatà ʽktoś gadatliwyʼ ⇐ barškė́ti ʽpaplać, trajkotaćʼ (GJL II, § 411). W 

LEW 1284 zamieszczono wzmiankę o wcześniejszych zbliżeniach z orm. jag ʽpisklęʼ i oset. 

xāγun ʽpowiedziećʼ; to dziś nie wydaje się prawdopodobne. Łot. žagata ʽsrokaʼ, przen. 

ʽgadatliwa kobietaʼ jest lituanizmem (ME IV, 786). — N.m. Žagataĩ, cps. Žagãtpurviai (por. 

purṽas ʽbłotoʼ).  

 žagčióti, žagčióju, žagčiójau ʽczkać, bekaćʼ. Z innym sufiksem: žagsė́ti, žagsiù, -ė́jau 

ʽmieć czkawkęʼ, war. žaksė́ti. Pisownia współczesna z <g> jest sztuczna. Oba czasowniki, na 

-čio- i na -sė-, pochodzą od interi. žàk m.in. o odgłosie silnego uderzenia, pęknięcia, 

rozerwania się, wybuchu. Paralela: žiáugčioti/žiáukčioti ʽczkać, bekaćʼ ⇐ interi. 

žiáugt/žiáukt. Drw. žagulys SD
1 «szczkanie, szczkawka». Łot. žaguôt ob. žęgûot ʽczkaćʼ jest 

lituanizmem. ALEW 1283 nie dostrzega związku žagčióti z wykrzyknikiem i zamiast tego 

zakłada vb. denominativum od zapożyczenia błr. žáha, žóha ʽzgagaʼ. Nie jest to 

przekonujące, ani formalnie, ani semantycznie. Zob. też LEW 1295, s.v. žegsė́ti. — Neoosn. 

žags- (⇐ žagsė́ti): žagsulỹs ʽczkawkaʼ. — War. z samogłoską e: gw. i przest. žegsė́ti ob. 

žeksė́ti ʽczkaćʼ, SD <źiaksiu> «szczkam» = žegsiù. Neoosn. žegsėj- (⇐ žegsėjau): 

<źiakseimas> SD
1 «szczkanie» = žegsė́jimas.  

 žãgrė 2 p.a., žagrė ̃ 4 p.a. 1. ʽsocha, radłoʼ, 2. ʽgrządziel jako część sochy, na którą 

nabijano żelazne zęby, zwane narogamiʼ, 3. ʽlemieszʼ, 4. SD <rietay źagres> «kroy 

pługowy», 5. hist. ʽmiara powierzchni pola równa 30 lub 20 morgomʼ, 6. ʽdwa lub kilka 

pędów wyrastających z jednego miejscaʼ, 7. ʽpręgierzʼ. Z innymi tematami: žagrà, žagrià, 

žagrìs f. lub žãgris m. Formacja na -rė od osnowy žag-, widocznej w takich wyrazach, jak 

žãgas m.in. ʽsucha gałąźʼ i žagãrė 1. ʽsochaʼ, 2. ʽbrona zrobiona z gałęziastego drzewaʼ. 

Podobne formacje to kaũbrė, koprė ̃ i žiaubrė ̃ (ŽD 302). Znacz. etym. ʽprzyrząd do orania, 

wykonany z rozwidlonego drzewa, gałęziʼ. Por. žãbras ʽgałąźʼ i ʽsocha, radłoʼ (Būga, RR I, 

133, LEW 1284). Łot. gw. žagre ʽlemieszʼ ⇐ lit. žãgrė (ME IV, 787). Zob. też stagùtė, žam̃bis 

i žúobris. 

 žãgstis, -sčio 2 p.a., zwykle pl. žãgsčiai gw. ʽ(cztery) drążki wpuszczone w płozy sań, 

które przygotowano do wywożenia drzewa z lasuʼ (Šlajų žãgsčiai keturi, kurius užkaišo 

važiuojant į medę ʽW saniach są cztery ž., które się wtyka [w płozy], gdy się jedzie do lasu 

[po drzewo]ʼ) — denominativum utworzone neosuf. -stis od žãgas m.in. ʽsucha gałąźʼ (zob.). 

Por. kùpstis ob. kùpeta i virp̃stis ob. virp̃tis. 

 žàgti, žagiù (war. žagù, žangù), prt. žagiaũ (war. žagaũ) 1. ʽzanieczyszczać wodę lub 

jedzenie, używając nieswojego naczyniaʼ, 2. bibl. ʽplugawić, kalaćʼ, 3. ʽhańbićʼ, 4. ʽgwałcić 

kobietęʼ, 5. przen. ʽnie przestrzegać postu, łamać postʼ (Pasninką sužàgti), 6. przen. 

ʽpowiedzieć co w oczy, wygarnąćʼ. Cps. įžàgti ʽzabrudzić, splugawić, zhańbićʼ, išžàgti 

ʽzgwałcićʼ (Neijßaki swetimas materis MŽ 1910 ʽNie gwałć cudzej kobietyʼ), nužàgti m.in. 

ʽzabrać po kryjomu, unieść, ukraść; zapodziać (nóż, czapkę); zabić kogoʼ, pažàgti m.in. 

ʽukraść; zgwałcićʼ, prižàgti m.in. ʽzanieczyścić wodę (o psie, kurze, koniu)ʼ. Refl. apsižàgti 

ʽłamać post; nie być na czczoʼ, įsižàgti ʽpowalać się, ubrudzić się; złamać post; ukraść, 
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zwędzićʼ. Odpowiednik łot. zagt, zùogu, zagu ʽkraśćʼ; znacz. etym. ʽbrudzę się, czymś się 

plamięʼ, por. lit. įsižangù JU ts. (Me IV, 680). Łot. formy prs. zùogu i prt. zagu mają 

odpowiedniki w gwarowych formach lit. žangù, žagaũ. Czasownik specjalnie bałtycki. 

Transponat ie. *ǵ(h)eg-, SO *ǵ(h)og-. Por. LEW 1284. ME IV, 680 porównywał ze sti. 

jaghana- ʽHinterbacke, Schamgegendʼ i gr. κοχώνη ʽkroczeʼ. — Drw. išžãginti ʽzgwałcićʼ 

(⇒ išžãginimas ʽzgwałcenieʼ). Nomina: ãtžagas a. atžagùs ʽsurowy, gniewny, szorstkiʼ (syn. 

atšiaurùs), neįžagas: SD <neiźagas> «czystość, cnota» (syn. nepateptė, šveistybė), neįžagtas: 

SD <neiźagtas> «czysty» (syn. čystas), neįžagto kūno: SD <neiźagto kuno> «czysty, cnotę 

maiący» (zob. wyżej išžàgti), žagà ʽzbrukanie, zhańbienieʼ, žagatà (zob.), žaglỹs ʽzłodziejʼ741 

(odpowiednik łot. zaglis ts. ⇐ zagt ʽkraśćʼ), žagulỹs ʽczkawkaʼ (SD
1 «szczkanie, 

szczkawka»). Tu może też žãgalas ʽzręczny, zwinnyʼ. Cps. akìžaga c. ʽczłowiek mówiący w 

oczy, bez ogródekʼ, por. akìs (syn. akìžada, akìžara), vaikžagỹs ʽpedofil, pederastaʼ (dosł. 

ʽgwałciciel dzieciʼ, por. vaĩkas). — Neoosn. žang- (⇐ žangù): žangoti b.z.a. ʽdokonywać 

gwałtuʼ. 

 žagū̃nai, -ų 2 p.a. m.pl. wsch.-lit. 1° określenie Litwinów z Łazdun (Lazū́nai), nadane 

im przez sąsiadów z innych wsi, w tym Białorusinów, por. za LZŽ: Žagū̃nai, sako, lietuviškai 

ūtarija ʽ«Žagūnai» mówią po litewskuʼ. Anas nemokėjo niekap ūtaryc, liš žagū̃niniu liežuviu 

ʽNie umiał mówić inaczej jak tylko żaguńskim językiemʼ. Tep gudai mus pakrikščijo 

žagū̃nais ʽTo Białorusini nas ochrzcili mianem żagunówʼ, 2° określenie Litwinów z okolic 

Dziewieniszek (Dievẽniškės), nadane im przez sąsiadów Białorusinów, por. Gudai mus 

klausiùkais vadzina albo žagū̃nais DVŽ ʽBiałorusini nazywają nas «klausiukai» albo 

«žagūnai»ʼ. Termin etniczny pozostaje niejasny. Suf. -ūn- wskazuje na nomen agentis od 

litewskiego czas. žàgti m.in. ʽzanieczyszczaćʼ i ʽkraśćʼ (zob.). Por. nazw. Žagū́nas (⇒ nwn. 

Szaguhn, Szagun), Žagū́nis, Žagùnis, patron. Žagunẽvičius. Określenia ludzi mówiących 

różnymi gwarami na obszarze Litwy komentuje Zinkevičius w LD § 1.  

 žaibýti, žaĩbo, žaĩbė gw. 1. ʽbłyskać się – o ukazywaniu się błyskawic na niebieʼ, 2. 

ʽmienić się komu w oczachʼ, įžaibýti ʽledwo widziećʼ (Be akinių negaliu įžaibýt jau ʽBez 

okularów nie mogę już dojrzećʼ), neprižaibýti ʽniedowidziećʼ — intensivum z suf. -y- i SO 

žaib- ⇐ žib-/žieb-, zob. žibė́ti, žiẽbti. — Sb. postvb. žaĩbas a. žáibas ʽbłyskawica, piorunʼ 

(syn. žiẽbas), n.m. Žaĩbgala (por. Puõdžgala). Vb. denom. žaibúoti ʽbłyskać sięʼ. 

 žaĩdas 4 p.a., žáidas 3 p.a. gw. 1. ʽpalenisko w kuźniʼ (syn. žaĩzdras), 2. ʽpiec 

chlebowyʼ, 3. ʽkominek, palenisko w ścianie domuʼ. War. sufiksalny: žaĩdis ʽpiec, wnętrze 

pieca, paleniskoʼ. Drw. žaĩd-rė ʽpalenisko w kuźniʼ. Formacje žaĩdas, žaĩdis to sb. 

postverbalia od *žaidyti, zanikłego iteratiwu do žiẽsti, -džiù gw. ʽzgarniać żarʼ (zob. žaĩsti 

II). Paralele: baĩdas ⇐ baidýti; sam̃das ⇐ samdýti; ùžkardas ⇐ užkárdyti. Całkiem inaczej 

ALEW 1285, który widzi w žaĩdas drw. prymarny typu τόμος o znacz. etym. ʽlepienie z gliny, 

Töpfereiʼ; miał on ulec konkretyzacji w ʽpiec z gliny, Ofen aus Tonʼ, skąd w końcu 

ʽpalenisko kowala, Esseʼ. 

 žáimos, -ų 1 p.a. f.pl. żm. ʽfigle, żartyʼ — pochodzi z *žaid-mā- przez asymilację dm > 

mm i degeminację (paralele: duomi < *duod-mi; demi < *ded-mi). Drw. *žaid-mā- należy do 

czas. žáidžiu, žáisti ʽbawić się czym, graćʼ. War. žaimaĩ m.pl. Formacja podobna do gaišmà 

⇐ gaĩšti, tarmà ⇐ tart̃i (por. GJL II, § 271). — Vb. denom. žáimotis a. žaimótis 1. ʽrobić 

 
741 Do tego nazw. Žaglỹs, -io, typu przezwiskowego. Spolszczona postać tego nazwiska brzmi Żagiel, gen. sg. 

Żagla (war. Żagiell, Żagiella). — Nazw. lit. Žàgelis a. Žagẽlis tłumaczy się najłatwiej jako produkt 

lituanizacji pol. brzmienia Żagiel. Natomiast twierdzenie, że jest to derywat od imienia dwuczłonowego, 

mianowicie *Ža-gelas (tak Zinkevičius, ALL LXVI, 2012, 150), jest trudniejsze do przyjęcia, ponieważ człon 

złożeniowy *Ža° nie ma oparcia w materiale antroponimicznym. 
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miny, wykrzywiać twarz, mizdrzyć się, wdzięczyć się przed lustrem; grymasićʼ, 2. 

ʽdokazywać, psocićʼ, 3. ʽdrwić, szydzić, naśmiewać sięʼ (por. łot. zaĩmuôt, zaĩmuôtiês 

ʽbluźnić, potwarzać, gardzićʼ, ⇒ zaĩmi m.pl. ʽbluźnierstwo, szyderstwoʼ), 4. ʽobłapywać się, 

pieścić sięʼ, apsižáimoti ʽbrzydko ubrać sięʼ, susižáimoti ʽsplątać się, zmieszać sięʼ. War. 

žáimytis. Por. LEW 1285, s.v. žáimoti: «Etymologie unsicher. Etwa zu žáisti?». Leskien 1884, 

290 wiązał žaimótis, žaimýtis ze SZ žym- jak w žymė ̃ ʽznak, znamięʼ (dziś jednak žymė ̃

wywodzi się z *žyn-mė, zob. s.v.). 

 žairà 4 p.a., zwykle pl. žaĩros gw. ʽżarzące się węgle, żarʼ (Čia linai, čia žaĩros, kartais 

ir sudega pirtis ʽTu len, tam żar, czasem więc spali się suszarniaʼ) — rzeczownik 

postwerbalny od *žairytis, zanikłego iteratywu na SO do žìrti ʽżarzyć sięʼ (zob.). Stosunek 

SZ žir- ⇒ SP/SO žair- polega na neoapofonii, por. žvìrti ⇒ *žvairyti ⇒ žvairà, žvaĩras; 

dyrė́ti ⇒ dairýtis ⇒ apýdaira (⇒ dairà). Wtórny war. žeirà (por. žaizdà ⇒ žeizdà). — Z 

innym sufiksem: žairijà, žáirija, kontrahowane žairià (por. mùrkia jako prs. do murkyti); są 

to odnowienia starszej formacji na SO žarijà ⇐ *žaryti (zob.). — Drw. žairinỹs ʽpopielnik 

przy piecu chlebowymʼ, žairùs ʽgorącyʼ. Vb. denom. žairúoti 1. ʽżarzyć się, ledwo się palićʼ 

(Žarijos žairuoja, t.y. liepsna rodos JU ʽŻar się żarzy, tj. pokazuje się płomieńʼ), 2. przen. 

ʽrumienić się, czerwienić się ze wstyduʼ. 

 žaĩsti I, žaidžiù, žaidžiaũ lub žáisti, žáidžiu, žáidžiau 1. ʽbawić się czymʼ, 2. ʽgrać (w 

piłkę, w szachy), rozgrywać gręʼ, 3. ʽzachowując się lekkomyślnie narażać się na 

niebezpieczeństwo, igrać (z ogniem, z życiem)ʼ, 4. ʽspółkowaćʼ (moteriškę žaĩsti), też o 

ptakach domowych i bydle, apžaĩsti ʽzmusić do stosunku płciowego, zgwałcićʼ (Prigulu, 

apžaidžiu, apjuokiu mergą), nužaĩsti intr. ʽprzegrać, grając stracić coʼ, tr. ʽpozbawić 

dziewictwaʼ (Nužáidė bérnas merg̃ą NDŽ), ʽo ptaku-samcu: pokryć, zapłodnićʼ (Gaidỹs vìštą 

nužáidžia NDŽ). SD: žaidžiu «igram», brūzguoliais žaidžiu «kuty gram» [ʽw kości gramʼ], 

kauleliais žaidžiu «kosteruię; kuty gram» (syn. kauleliuoti), liškomis žaidžiu «bierki gram», 

pilynį žaidžiu «piłę gram» [ʽgram w piłkęʼ], cps. apžaidžiu «ograwam kogo», įsižaidė 

«rozigrał się», pražaidžiu «przegrawam, tracę». Wokalizm ai (SO) w połączeniu z prs. na -

i̯a- przemawiają za powiązaniem žaidžiù z pierwotnym inf. *žaidyti, czyli formacją 

iteratywną od *žeid- lub *žid-/*žyd-. Byłby to więc czas. quasiprymarny. Dalszy wywód 

pozostaje niejasny. Podobną interpretację można zastosować do žaĩsti II (zob.). LEW 1285n. 

podaje za REW I, 446 nieprzekonujące zestawienie žáisti z ros. zájac, pol. zając (wyraz ten 

pozostaje etymologicznie ciemny, zob. Boryś 726). ALEW 1285 powraca do starego 

zestawienia z łac. haedus, -ī ʽkoziołekʼ. (Na temat tego ostatniego de Vaan 278 pisze, co 

następuje: «The restricted distribution, together with the impossibility to derive this word 

from a known IE root, suggest a loanword *gaid- ʽgoatʼ»). — Drw. žaĩdinti caus. ʽbawić, 

zajmować czym (np. dziecko), zabawiaćʼ, žaidė́jas ʽgracz, zawodnikʼ (SD 1. «gracz, 

kostera», 2. žaidėjas striūnomis «skrzypek», žaidėjas unt arfos «harfista»), žaidìkas ʽgraczʼ, 

žaidỹnės f.pl. ʽigrzyska, zawodyʼ, žáimos (zob.). — Neopwk. žais- (⇐ žaĩsti, žáisti): žaĩslas 

a. žáislas ʽzabawkaʼ (inaczej ŽD 164 i LEW 1285: *žaid-slas), SD žaislas «gra, igranie» (syn. 

žaidimas), žaislai tūli m.pl. SD «igrzysko» (syn. tekynė, mintynė), žaislas skritulių SD 

«warcabow gra», žaĩsmas ʽzabawa, graʼ (⇒ žaismìngas ʽwesoły, rozbawionyʼ), žáistojas 1. 

ʽgraczʼ, 2. ʽżartowniś, dowcipniś, błazenʼ, 3. ʽgwałcicielʼ (por. skų́stojas, spáustojas). 

Neoosn. žaisl-: žaislinis ʽdo gry służącyʼ, žaislinykas SD
1 «gracz»). Neoosn. žaist-: 

žaistinykas SD «gracz, kostera» (syn. žaidėjas). 

 žaĩsti II, žaidžiù, žaidžiaũ gw. ʽrozżarzaćʼ: Žaizdre ugnis žaidžia gelžį ʽOgień w 

palenisku doprowadza żelazo do rozżarzeniaʼ — pdg. quasiprymarny, zbudowany wokół prs. 

žaidžiù, które należało kiedyś do iteratywnego inf. *žaidyti ⇐ žied-. Osnowny czas. žiẽsti, -

džiù, -džiaũ jest szczątkowo poświadczony ze znacz. ʽzgarniać żarʼ, por. išžiẽsti: Sudega 
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malka, žarjas duobelėn išžiedžia ʽJak drewno się spali, [to] żar wygarnia się do popielnikaʼ), 

sužiẽsti: Sužiesk ugnį vienon vieton ʽZgarnij żar w jedno miejsceʼ. Apofonia žied- ⇒ žaid- 

jest regularna, por. liežiù ⇒ laižýti; piešiù ⇒ paišýti; kreipiù ⇒ kraipýti. Quasiprymarne są 

również takie praesentia jak daužiù (por. daužýti), skabiù (por. skabýti) i tariù (por. tarýti). 

— Do *žaidyti należy sb. postvb. žaĩdas ʽpalenisko w kuźniʼ (zob.). Obok *žaidyti istniało 

kiedyś frq. *žaistyti (< *žais-sty-); zostawiło ono ślady w sb. postvb. o osnowie žaist-: 

žaĩstis, žaĩzdė, co zostało omówione s.v. žaĩstis. Osnowę žaist- można zrekonstruować 

również dla sb. postvb. žaĩzdras ʽognisko kowalskieʼ (zob.). — To, że czas. žaidžiù, žaĩsti 

ukazuje się także ze znacz. ʽlepić z glinyʼ (Puodžius molinius puodus žaĩdė DRUŽ ʽGarncarz 

lepił gliniane garnkiʼ), pochodzi stąd, że *žaidyti funkcjonowało jako iteratyw zarówno w 

stosunku do žiedžiù, žiẽsti ʽzgarniać żarʼ, jak i žiedžiù, žiẽsti ʽlepić z glinyʼ.  

 žaĩstis, -sčio 2 p.a. gw. ʽmiejsce przed otworem pieca chlebowego; miejsce, gdzie 

zgarnia się żarʼ. Takie wypadki, jak raĩštis ⇐ raištýti; ram̃stis ⇐ ramstýtis i slañkstis ⇐ 

slankstýtis zalecają ująć žaĩstis jako žaist-is, tj. jako rzeczownik postwerbalny od *žaistyti < 

*žais-sty-, frq. na SO žais- pochodzącym od neopwk. žies-, por. žiẽsti, žiedžiù ʽzgarniać żarʼ 

(s.v. žaĩsti II). — Inne drw. postwerbalne: žaĩzdė 2 p.a., žaizdė ̃4 p.a. 1. ʽpalenisko w kuźniʼ, 

2. ʽmiejsce przed otworem pieca chlebowegoʼ – z udźwięcznienia *žaist-ė; podobne 

przykłady to gaĩzdras, žaizdà i žaĩzdras.  

 žaizdà 4 p.a. ʽrana, zranienieʼ, į́žaizda ʽranaʼ — pochodzi z *žaista przez 

perseweracyjną sonoryzację i̯st > i̯zd. Paralele: gaĩstras > gaĩzdras; *žaistras > žaĩzdras. 

War. m. žaĩzdas 4 p.a. ʽranaʼ (m.in. DP). War. z wtórnym ei: žeizdà (m.in. SD), į́žeizda (zob. 

Skardžius, RR 4, 375). Formacja *žaista była rzeczownikiem postwerbalnym na -ā- od 

neoosn. žaist-, którą wyabstrahowano z *žaistyti < *žais-sty-, tj. z frq. na SO žais- ⇐ žeis-, 

por. žeĩsti, -džiù ʽobrażać, ranić, kaleczyćʼ. Por. įžeistyti SD «zapsować co» [ʽzarazić 

zepsuciemʼ], co przez zmianę ai > ei wywodzi się z *įžaistyti. Podobne do *žaista 

postverbalia to vaĩzdas z *vaistas ⇐ *vaistyti < *vais-sty- (pwk. vys-/vyd-) i lakstà/lakštà ⇐ 

lakstýti (pwk. lek-). Osobno zob. žaida ʽranaʼ s.v. žeĩsti. — Klasyczne tłumaczenie wywodzi 

žaizdà z praformy *žaid-dā- na podstawie trzech hipotez: 1° że formantem wyrazu jest *-dā-, 

2° że formant ten dołączono do pwk. werbalnego na SO, žaid- ⇐ žeid-, 3° że granica 

morfologiczna *d-d uległa dysymilacji, wydając *z-d, zob. Būga, RR I, 292, ŽD 99 i 462, 

LEW 1285, Ambrazas 1993, § 133, ALEW 1284n. (Orel 123 zestawia žaizdà wprost ze stwn. 

geist ʽduch, duszaʼ < pgerm. *ʒaistaz, co jest mało wiarygodne). W obecnym stanie wiedzy 

żadna z wymienionych hipotez się nie sprawdza. Materiał leksykalny, który w zamierzeniu 

ŽD 99n. miał ilustrować rozpowszechnienie formantu *-d- (*-dā-, *-da-, *-dja-), nie zawiera 

ani jednego wyrazu prymarnego, który byłby utworzony od pwk. werbalnego. Są tam po 

części postverbalia od czas. sekundarnych, np. na -dy- (por. paklõdas ⇐ paklód-yti ⇐ pakló-

dyti, caus. do paklóti; sam̃das ⇐ samd-ýti ⇐ sam-dýti, caus. do sémti) i po części derywaty 

wsteczne od pewnych czas. prymarnych złożonych z prewerbiami, przy czym należy 

uwzględnić, że odnośne złożenia podlegały resegmentacji na wzór sekundarnych 

czasowników na -ė-, -uo-, por. iñdas ⇐ indė́ti ⇐ in-dė́-ti; atadà ⇐ atadúoti ⇐ ata-dúo-ti; 

pardà ⇐ pardúoti ⇐ par-dúo-ti. Te i inne jeszcze grupy przykładów zostały szczegółowo 

omówione w SBS II, 133-150. W zakresie apofonii niewiarygodne jest założenie, że 

sufigowanie *-dā- pociąga za sobą SO. Źródłem tej hipotezy są wadliwe zestawienia 

etymologiczne, takie jak np. kardà ʽłyko lipowe a. brzostoweʼ : kérti, atkérti ʽnie przylegać, 

odstawać – m.in. o korze drzewʼ (ALEW 1285); w rzeczy samej kardà jest sb. postverbale od 

kárdyti ʽwieszać, powiesićʼ, czyli należy do kárti, nie kérti. Wreszcie, nie ma ani jednego 

przykładu zbitki -zd-, która by z całą pewnością wywodziła się z dysymilacji *d-d. Całkiem 

pewne są tylko takie -zd-, które są produktem asymilacji antycypacyjnej w pierwotnych 

zbitkach typu *s-d, por. lìzdas ʽgniazdoʼ oraz <sd> w áus-damas, áus-davo, áus-dinti (od 
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neopwk. aus- ⇐ áusti ʽtkaćʼ), pjáus-dinti < *pjaust-din- (od neoosn. pjáust- 

wyabstrahowanej z pjáu-styti, frq. do pjáuti ʽkroićʼ). Tego rodzaju formy zawierające -zd- 

stanowiły naturalnie oparcie dla rozmaitych neologizmów ze -zd-, zwłaszcza takich, gdzie -

zd- pojawiało się wskutek sonoryzacji zbitki -i̯st-, jak w naszej praformie *žaista. — Drw. 

žaizdingas stlit. ʽpokryty ranamiʼ, žaizdìnis ʽ(lek) na rany, leczący ranyʼ. Vb. denom. 

žaizdìnti: stlit. apžaizdinti bibl. ʽzranićʼ, žaizdóti 1. tr. ʽranić, zadawać ranyʼ, 2. intr. 

ʽpokrywać się ranamiʼ (war. žaizdúoti), ⇒ sužaizdótas ʽporanionyʼ. — Przym. įžaidùs 

ʽobraźliwyʼ (zob. s.v. žeĩsti) na skutek nawiązania do žaizdà, į́žaizda przybrał nową postać 

įžaizdùs ʽobraźliwyʼ.  

 žaĩzdras 4, 2 p.a. ʽognisko kowalskie, ognisko w kuźniʼ (Žaizdre ugnis žaidžia gelžį JU 

ʽOgień w «žaizdras» doprowadza żelazo do stanu rozżarzeniaʼ). War. z asymilacją ž-z > ž-ž: 

žaĩždras; z v-mobile: žvaizdrė ̃ i žvaĩzd-as (drw. wsteczny, por. mìšras ⇒ mìšas; stuobrỹs ⇒ 

stúobas). Brzmienie žaĩzdras nie jest pierwotne, lecz pochodzi z udźwięcznienia sekwencji -

i̯str- w *žaistras, gdzie z kolei insercja t przekształciła pierwotne *žais-ra- (neopwk. žais- jak 

w žaĩsti II, žaidžiù, zob.). Paralele na udźwięcznienie: gaĩzdras ʽłuna; pożarʼ < gaĩstras < 

gaĩs-ras; n.rz. Abizdrà < *Abist-ra (od n.rz. Abistà); scs. nozdri ʽnozdrzeʼ < *nozri < *nosri 

(zob. nastraĩ). — Alternatywą dla insercji (*žais-t-ra-) może być hipoteza praformy *žaist-

ra-, gdzie neoosn. žaist- pochodzi z metanalizy *žaistyti < *žais-sty-) – frequentativum do 

žies- ⇐ žiẽsti ʽzgarniać żarʼ (zob. žaĩsti II), zaś suf. -ra- jest użyty tak jak w sb. šváistra 

ʽłuna, poświataʼ ⇐ švaistýti ʽświtać; świecićʼ (*švais-sty-), por. próšvaist-a ʽświt, brzaskʼ. — 

Z innymi tematami: žaizdrà 4 p.a., žáizdra 1 p.a., žaĩzdrė 2 p.a., žaizdrė ̃4 p.a. 1. ʽognisko 

kowalskieʼ, 2. ʽiskra spod młota kowalaʼ (praformy *žaistra, *žaistrė), žaĩzdris, -io ʽognisko 

kowalskieʼ. Wszystko to są formacje derywowane sufiksem -r- od neopwk. žais- jak w žaĩsti 

(prs. žaidžiù) m.in. ʽrozżarzać żelazo w ognisku kowalskimʼ (zob. žaĩsti II) albo też od 

neoosn. *žaist- jak w frq. *žaistyti (zob. žaĩstis). Nieprawdopodobną praformę *žaid-dras 

(niby drw. od sb. žaĩdas ʽpalenisko, piecʼ) przyjmowali Būga, RR I, 292, ŽD 301 i Urbutis 

1981, 105. Chodzi o to, że sufiks o postaci -drV- nie jest w materiale lit. reprezentowany. 

Osobno zob. žaĩstis, žaĩzdė. — Uproszczonym wariantem do žaizdrà jest žaizrà (por. barzdà 

> barzà). — Drw. pažaizdrė ̃ʽmiejsce koło ogniska kowalaʼ, žaĩzdras a. žaizdrùs ʽniebieski, 

błękitnyʼ (žaĩzdras dangùs ʽbłękitne nieboʼ, žaĩzdrios ãkys f.pl. ʽniebieskie oczyʼ; rozwój 

znaczenia, prowadzący w kierunku nazwy koloru, pozostaje do zbadania), žaizdrẽlis 

ʽprzenośny piecyk z blachyʼ, žaĩzdrininkas ʽten, kto (w kuźni, hucie) dyma miechamiʼ, 

žaĩzdros žolìkės f.pl. bot. ʽniezapominajki błotne, Myosotis palustrisʼ. Vb. denom. žaizdrúoti 

ʽżarzyć się, iskrzyć sięʼ. 

 žaižarà 3 p.a., žaĩžara 1 p.a. 1. ʽłuna na niebie o brzasku lub o zachodzie słońcaʼ, 2. 

ʽodblask, promień słońcaʼ, też pl. žaĩžaros ʽłunaʼ (Žaĩžarom nuraũdęs dangùs vakãris ʽNiebo 

wieczorne poczerwieniałe od «žaižaros»ʼ). Dwuznaczne: 1° pwk. žaiž- może być alternantem 

na SO do žiež- jak w žíežti ʽo ogniu: buchać ze środkaʼ (zob.), rekonstrukcja *žaiž-žara (por. 

žiẽžara KRŽ ʽiskraʼ). 2° žaižarà może pochodzić z dysymilacji w praformie *žair-žara; 

złożenie synonimicznych członów žair- jak w žairà ʽżarzące się węgleʼ (zob.) i žar- jak w 

žarà ʽzorza, łuna na niebieʼ (zob.). Typ złożenia podobny do vėtrãvėjis, raĩstpelkė. Pierwsze 

z dwu r zanikło przez dysymilację, podobnie jak w kim̃grauža i kiáužvyris. — Drw. žaĩžaras 

ʽczerwony jak żar, zaczerwieniony, rumiany (o twarzy)ʼ, war. žáizaris ʽrumiany, różowyʼ; 

žaižarìnė ʽbardzo energiczna kobietaʼ. Vb. denom. žaižarė́ti, -ja, -jo gw. ʽżarzyć sięʼ, 

žaĩžaruoti a. žaižarúoti 1. ʽiskrzyć się, żarzyć się – o głowni, węglachʼ (Žarìjos 

tebežaižarúoja ʽWęgle jeszcze się żarząʼ), 2. ʽroztaczać blask, być jasnym od światłaʼ, 3. 

ʽlśnić, błyszczećʼ, 4. ʽ(o oczach) żarzyć się w gniewieʼ, pasižaĩžaruoti ʽrzucać gniewne 

spojrzenie; zezowaćʼ (war. žaižrúoti), por. užžìžti ʽwybuchnąć nagłym gniewemʼ s.v. žíežti. 

— Neoosn. žaiž-: žaĩžura ʽiskraʼ, ⇒ žaĩžuruoti: Ugnelė vos žaĩžuruoja ʽOgnik ledwo się 
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żarzyʼ. Tu może też žaižmė ̃peior. ʽlekkomyślna kobietaʼ. 

 žãkas 4, 2 p.a. gw. ʽwór, worekʼ (Ubago žakas be dugno ʽWorek ubogiego nie ma 

dnaʼ), war. zãkas — zapoż. z prus.-niem. sack (GL 148, 150, Čepienė 76), por. nwn. Sack m. 

⇐ łac. saccus ʽwór, worek; sakiewkaʼ. Problematyczna jest lekcja hapaksu stpr. saika GRG 

27 «Sack» (czy <i> ma być literą diakrytyczną wskazującą długość ā?, zob. PKEŽ 4, 38). — 

Drw. avižų̃ žakẽlis ʽtorba na obrok koński, na owiesʼ, žakẽlis ʽworeczek na zbierane w 

kościele ofiary pieniężneʼ (syn. tõbelis). Cps. dìmžakas (zob.), mañtelžakis ʽtłumok 

podróżnyʼ ⇐ nwn. Mantelsack m.; vỹnžakis ʽworek na winoʼ ⇐ nwn. Weinsack (por. vỹnas). 

 žaksóti, žaksóju, žalsójau gw. ʽbezczynnie spędzać czas, próżnowaćʼ (Tau tik žaksóti – 

dirbti eik! ʽTobie tylko próżnowanie [w głowie] – do roboty!ʼ) — czasownik z suf. -so- od 

interi. žàk, žãk m.in. o nagłym, szybkim ruchu, o uderzeniu. — War. z długością w pwk.: 

žoksóti; z nagłosowym z-: zaksóti, zoksóti (Apsidirbau, galiu ir pazoksóti); z v-mobile: 

zvoksóti (por. svėpúoti ob. sėpúoti). 

 žalà 4 p.a. 1. ʽstrata materialna, wyrządzona komu szkoda, utrata, uszczerbekʼ (war. 

stlit. žalas), 2. ʽchorobaʼ, 3. ʽmiejsce w polu, ogrodzie narażone na zniszczenie przez 

zwierzętaʼ (Inleisi gyvulį žalõn, bus tau diržo ʽJak wpuścisz bydlę w szkodę, czeka cię 

lanieʼ). DP ʽszkoda, utrataʼ, SD «szkoda» (syn. įžeizda, nuterionė). Z innym sufiksem: łot. 

zalba ʽszkoda, uszczerbek na ciele, zranienie, rana; blizna, piętno; krzywdaʼ. Nie ma 

dokładnego objaśnienia. Osnowę žal- zestawiano ze słow. zol- w wyrazach ukr. zolók 

ʽnajboleśniejsze miejsce w ranieʼ, ros. nazóla lub nazól ʽzmartwienie, zgryzota, 

rozgoryczenieʼ (por. LEW 1286) i łączono dalej z pwk. pie. *ǵhal-, por. stir. galar n. 

ʽchorobaʼ, śrir. galar ʽsmutek, żal; lamentʼ, stisl. galli m. ʽwada, usterka, błąd, szkodaʼ, zob. 

IEW 411 (LIV
2 nie notuje pwk. *ǵhal-), Orel 124, Matasović 149 (pie. *ǵhelH-ro-); 

sceptycznie ALEW 1287. — Drw. žalìngas ʽszkodliwyʼ, cps. žaladarỹs ʽszkodnik; o dziecku: 

psotnikʼ (por. darýti). Vb. denom. žaláuti DP ʽszkodzićʼ, žalóti, -ju, -jau 1. ʽkaleczyćʼ, 2. 

ʽszkodzić, uszkadzaćʼ, sužalóti ʽzranić, skaleczyć; uszkodzićʼ (⇒ sb. postvb. są́žala ʽrana, 

zranione miejsceʼ; por. sántaika ⇐ sutáikyti). Neoosn. žaloj-: žalójimas ʽkaleczenie, 

uszkadzanieʼ. 

 žãlabas 3 p.a., žalãbas 2 p.a. przest. 1. ʽżłób w stajni lub oborzeʼ, 2. ʽdrewniane 

łożysko dla żarenʼ, 3. ʽszpara między belkami ścianyʼ (Kad to žalabo nebūtų, tai ir vėjas 

nepūstų ʽJak by tej szpary nie było, to by wiatr nie wiałʼ), 4. ʽgaleria w kościele, zwykle nad 

wejściem, przeznaczona na organy i chórʼ (DP ʽganek kościelnyʼ) — zapoż. ze stbłr. žolobъ 

(žolubъ), por. strus. žolobъ (war. do želobъ), ros. žëlob, žólob, błr. žólab, -a (SLA 246, LEW 

1286, ALEW 1287). War. z nagłosem z-: zãlabas, zalãbas. War. metatetyczny: žãbalas. 

 žãlas, -à 4 p.a. ʽo bydle: czerwonej maściʼ, łot. zals ʽmaści brązowej, jasnoczerwonejʼ 

— może to być refleks pie. *ǵhólh3-o- (por. gr. χολή ʽżółćʼ, stwn. galla ts.), formacji na SO 

do *ǵhelh3-, zob. žélti ʽwydawać zieleńʼ. Por. BSW 364n., LEW 1286, EIEC 217, Beekes 2010, 

1642. W kwestii rozwoju znaczeniowego od ʽjasnozielonyʼ przez ʽżółtyʼ do ʽczerwonyʼ zob. 

ALEW 1287. Por. też alternant žìlas w znacz. ʽsiwy, popielatyʼ, łot. zils ʽsiny, niebieskiʼ. — 

Drw. žãlias (zob.), žalỹs, -ė ̃ ʽwół, krowa czerwonej maściʼ. Cps. žalãkis ʽzły, rozgniewany 

człowiekʼ (dosł. ʽo oczach nabiegłych krwiąʼ, por. akìs), nazw. Žãlakis/Žãlagis, Žalakỹs; 

žalaũsė ʽo krowie: o brązowych uszachʼ (por. ausìs), žalmarg̃is ʽczerwono-pstry, pokryty 

łatami, plamamiʼ (por. márgas), žalmarg̃ė kárvė ʽłaciata krowaʼ, žálvaris ʽbrązʼ (dosł. 

ʽczerwonawa miedźʼ, por. vãris). — NB. BSW 365 i REW I, 460 dopuszczają kontynuację 

pie. *ǵhólh3-V- również w psł. *zala, por. bg. zolá ʽpopiół z drzewa; wodny roztwór z 

popiołu, ługʼ, ros. zolá ʽpopiół z drzewa; spopielały grunt leśnyʼ, pol. zoła ʽpopiół pozostały 

z ługuʼ (drw. zołowina ʽziemia zołowata, sucha, rozsypująca się jak popiół, niepłodnaʼ, SW 
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VIII, 597). 

 žaláusis, -ies 1 p.a., žalausìs, -iẽs 4 p.a. f. wsch.-lit. ʽsiostra mężaʼ — zdaniem 

Buivydienė 1997, 115n. jest to zapożyczenie z błr. zalóŭka ts. (por. ros. zolóvka). Rdzenny 

segment žalau- jest wtórny, zam. *zalau- ⇐ błr. zaloŭ-. Wtórne jest również zakończenie lit. 

-sis na miejscu -ka; zagadkowe i na razie bez paraleli. — Do tego dochodzą warianty z 

pierwiastkowym žil-: žiláusis/žiláucis ob. žilausìs (Gervė́čiai) oraz žilausìs (LZŽ), powstałe 

zapewne na tle etymologii ludowej (nie ma o nich wzmianki u Kabašinskaitė 1998). 

Odziedziczona forma na ʽsiostrę mężaʼ brzmi móša. 

 žalgà 4 p.a., žálga 1 p.a. żm. 1. ʽtyczka, żerdź, giętka żerdź (np. do zawieszenia 

kołyski)ʼ, 2. ʽpręt, długa rózgaʼ (war. džalgà), też ʽwędkaʼ, 3. przen. ʽczłowiek wysokiego 

wzrostuʼ, 4. ʽprzedmiot nieforemny, niezgrabny, zbyt wielki, zawadzającyʼ (war. džalgà), 5. 

ʽuciążliwość, utrapienie, kłopotʼ. SD: žalga «tycz» (syn. kartis), žalgos f.pl. «laszczki, do 

ktorych zioła przywięzuią» [ʽtyczki do podparcia roślinʼ]. War. m. žalg̃as, pl. žalgaĩ — 

rzeczownik postwerbalny od zanikłego czas. sekundarnego *žalgyti, będącego derywatem 

apofonicznym od *želg-/*žilg-, por. žélgti, -iu, -iau ʽzabierać dużo miejscaʼ (Staliorius su 

savo pabūklais užželgė daugel vietos, t.y. užėmė JU ʽStolarz ze swymi narzędziami zajął dużo 

miejscaʼ)742. Łot. žalga ʽdługa rózga, wędkaʼ jest lituanizmem (ME IV, 788, Urbutis 2010, 

310). — SZ žilg-: žilg̃as bot. ʽwierzba, Salixʼ, drw. žilgùtis a. žilgutỹs ʽwierzbaʼ, žilgùčiai 

m.pl. ʽrózgi, witki wierzboweʼ (por. žil- w žilvìtis). — Drw. núožalga, żm. nū́žalga ʽkłopot, 

zmartwienieʼ, nuožalgùs ʽzajmujący dużo miejsca, nieforemny, niezgrabny; niezdarnyʼ, 

žálgastis ʽuciążliwość, kłopotʼ, žalgìnė ʽdługa rózgaʼ, žalgõnas ʽczłowiek wysoki, robiący 

wielkie krokiʼ, žalg̃ras ʽzakończona hakiem tyczka (do wyciągania wiadra ze studni)ʼ (por. 

stámbras ⇐ stámbas; žãbras ⇐ žãbas), žalg̃tis ʽdrzewo leżące w wodzieʼ, žalgùs 

ʽniezgrabny, zajmujący sporo miejsca, trudny do zmieszczenia; żmudny, pochłaniający wiele 

trudu i czasu; złyʼ. Vb. denom. žalgti, -sta, -o b.z.a. ʽdokuczyć (o długiej chorobie)ʼ. 

 žãlias, -ià 4 p.a. 1. ʽzielony (koloru ziela, trawy, roślin, zieleniejący)ʼ, 2. ʽniedojrzały 

(owoc, jagoda, zboże)ʼ, 3. ʽsurowy (niegotowany, niepieczony, niepalony), przen. 

ʽnieobrobiony, nieopracowanyʼ, 4. ʽzawierający w sobie wilgoć, niewysuszony (drewno, 

zboże, len, słoma, grzyb)ʼ, 5. ʽniebielony (len, tkanina), niezabielany, np. barszczʼ, 6. 

ʽzdrowy, dobrze się rozwijający, krzepki, mocnyʼ (žãlias výras, žalià mergà), 7. ʽmłody, 

niedoświadczony; beztroski (o życiu)ʼ, žalià mėsà ʽsurowe mięsoʼ, žãlios málkos f.pl. ʽmokre 

drwaʼ — przymiotnik utworzony suf. -i̯a- od prymarnej formy žãlas (zob.). Odpowiedniki 

bałtyckie: łot. zaļš ʽzielony, niedojrzały, nie(do)gotowany, niedopieczony, niewysuszony (o 

drewnie), niedoświadczony, surowy; zdrowy, mocny; wesoły, beztroskiʼ, stpr. saligan EV 

ʽzielony, grune [grün]ʼ, czyt. [zali.jən] lub [zaljən]. — Inne derywaty od žal-: atžalà a. 

atãžala ʽmłody pęd, latoroślʼ, przen. ʽpotomekʼ, SD
1 atažala «latorośl, płonka» (syn. šakelė), 

atažalos SD f.pl. «wyrostek drew» (ob. ãtželas ʽodrostekʼ), atžalýnas ʽzarośla, młodniak, 

zagajnikʼ, przen. ʽmłode pokolenieʼ (n.m. Atžalýnas 2x), póžalis ʽtrochę za surowy, trochę 

niedopieczonyʼ, prãžalias ʽzielonkawy, niedojrzały; niedogotowanyʼ, žãlė 1. ʽniedojrzałe 

zbożeʼ, 2. ʽpik, kolor karciany oznaczony czarnym sercowatym listkiemʼ, žãlenys pl. 

ʽzielenina: warzywa, jagody, wczesne owoceʼ, žãlenos f.pl. ʽkrzaki, drzewa, trawy, ziele; 

zieleninaʼ, žalesà ʽzieleniejąca roślinność wiosenna, ruńʼ, žalẽsas ʽzieleninaʼ, žãlesos f.pl. 

ʽroślinność wiosenna, zielenina, jarzynyʼ, žalės̃iai m.pl. ʽzielona pleśń; zielenina, warzywaʼ, 

 
742 Przyjmuje się, że žalgà ma nawiązanie z jednej strony ormiańskie: jałk ʽgałąź, pręt, rózga, łodygaʼ, z drugiej 

strony germańskie: stisl. gelgja ʽtyczka, belka, kij; mieczʼ, goc. galga ʽpal, krzyżʼ, stwn. galga, galgo ʽkrzyż 

jako narzędzie mękiʼ, nwn. Galgen m. ʽszubienicaʼ, też ʽurządzenie do zawieszania czegoś (przy studni, przy 

krosnach)ʼ, por. LEW 1286, EWD 392, Orel 124, Casaretto 2004, 234. Rekonstrukcja ie. *ǵhalgh- lub *ǵhalg- 

(ALEW 1287). 
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žãliava a. žaliavà ʽsurowiec, materiał naturalny poddawany przeróbceʼ (neol.), žalýbė 

ʽzieloność, zieleń (łąk); niedojrzałośćʼ, SD «surowizna», «zieloność», žalíejis ʽjabłko 

zimoweʼ (decasuativum na -jis od formy nom.pl. žalíeji ʽgatunek zimowych jabłekʼ, por. LD 

§ 445 i Schmalstieg, Balt VIII:1, 1972, 9), žalíenos f.pl. ʽłąki, pastwiskaʼ, žalinỹs ʽzielona 

barwaʼ (⇒ žaliniaĩ m.pl. ʽzielone nici, wełna, przędza; zielenina, warzywaʼ), žaliókas 

ʽniezupełnie dojrzałyʼ, žaliū̃kas żm. ʽczłowiek zdrowy, krzepki, mocny; człowiek krępy, 

przysadzistyʼ, žaliuõkė ʽgrzyb gąska zielonka, Tricholoma equestreʼ i ʽżaba zielonaʼ, žaliumà 

ʽniedojrzałe warzywa lub owoceʼ, žalumà ʽzieleń, zieloność; miejsce pokryte trawą, 

zadrzewioneʼ, žalùs 1. ʽzieleniejący, zielonej barwyʼ, 2. ʽ(o uprawach) dorodny, dużyʼ, 3. ʽ(o 

człowieku) zdrowy, krzepkiʼ. — Cps. pùsžalis ʽna pół surowyʼ (por. pùsė), žálgiris 

ʽzieleniejący się las, iglasty las; las iglasty mieszany z liściastymʼ (por. girià; akut w 

następstwie synkopowania a w *žãlia-giris, por. typ kélgrinda), žaliãbarščiai m.pl. 

ʽchłodnikʼ (por. barš̃čiai), žaliãkulis ʽniewysuszony przed młóceniemʼ (por. kùlti), žaliakuraĩ 

m.pl. ʽmokre drzewo opałoweʼ (por. kùrti), žaliãmalis ʽniewysuszony przed mieleniemʼ (por. 

málti), žaliãminis ʽwyprawiany na surowo (bez garbowania, o skórze); o lnie: międlony bez 

wysuszeniaʼ (por. mìnti), žalìtvorė neol. ʽżywopłotʼ (por. tvorà), žaltvỹkslė (zob. tviẽksti). — 

Vb. denom. žalė́ti, -ja, -jo ʽokrywać się zielenią, zielenieć; mocnieć, robić się silniejszymʼ, 

žálti (zob.). — N.m. Žalióji 15x, Žaliõnė 2x, Žaliàsis Rãgas, Žaliàsis Šilẽlis, cps. Žálgiris 4x, 

Žalgirỹs, Žalgiriaĩ 4x, Žaliablėk̃iai, Žaliãklonis, Žaliãpieviai, Žaliapurṽiai, Žaliašarkiaĩ, 

Žaliãšilis, Žálmedžiai. 

 žalniẽrius, -iaus 2 p.a., war. žalniẽras stlit., gw. ʽżołnierzʼ — zapoż. ze stbłr. žolnerъ, 

žolnėrъ ⇐ pol. żołnierz, -a (to z żołdnierz ⇐ śrwn. soldenœre, soldener ʽżołnierz najemny, 

zaciężny, pobierający żołdʼ, por. nwn. Söldner m., EWD 1304n.). Inaczej SLA 246n., LEW 

1288 i ALEW 1288: wprost z pol. — Formy oboczne oddające podstawy inne niż stbłr. 

žolnerъ: 1. želniẽrius, zelniẽrius ⇐ stbłr. želnerъ (por. też lit. želtỹs ob. žaltỹs; žérnos ob. 

žárnos), 2. žauniẽrius ⇐ stbłr. žovnerъ (por. też lit. audrà/aldrà, máukna/málkna) oraz 3. 

zalniẽrius, zelniẽrius ⇐ stbłr. zolnerъ. Osobno zob. saldõtas. — Drw. žalnierỹstė przest. 

ʽsłużba wojskowaʼ. Vb. denom. žalnier(i)áuti, zalnier(i)áuti przest. ʽsłużyć w wojsku, 

odbywać służbę wojskowąʼ, war. želnieráuti. — Collectivum žalna a. zalna ʽwojsko, 

żołnierze, Kriegsmennerʼ, ukazujące się w BRB (zob. PAŽ 559; LKŽ akcentuje žalnà 4 p.a.), 

jest drw. wstecznym od formy žalniẽr(i)ai, zalniẽriai m.pl. ʽżołnierzeʼ. Por. pãstaras ⇒ 

pãstas; šliùternyčia ⇒ šliùtė; žiauberìs ⇒ žiaubė.̃ POLŽ 189 nie dostrzega tej derywacji i 

forsuje wywód žalnà z pol. żołd, -u ʽwynagrodzenie wypłacane żołnierzowiʼ. — 

Dwuznaczna jest forma žalnius BRB, war. želnius ob. zelnius BRB ʽżołnierz, Kriegerʼ: 1° 

może to być drw. wsteczny na -ius od žalniẽrius, želniẽrius, 2° może to być singulativum na 

-ius od coll. žalna. 

 žaltarius, -iaus WP ʽpsałterz, Księga Psalmów w Starym Testamencieʼ — zapoż. ze 

stpol. żołtarz, żałtarz (⇐ czes. žaltář ⇐ stwn. saltāri, salteri ʽpsalteriumʼ). Zob. PAŽ 559, 

Brückner 661 (brak w LKŽ, SLA, ALEW).  

 žálti, žą̃la (*ža-n-la, war. žálsta < *žāl-sta), žãlo, zwykle z prvb. pa-, su- ʽzazielenić 

się, pozieleniećʼ — vb. denominativum od przym. žãlias m.in. ʽzielony, koloru ziela, trawy, 

roślin, zieleniejącyʼ. Por. prs. bą̃la/bálsta do bálti, šą̃la/šálsta do šálti. Caus. žalinti: SD 

žalinu «zielenię, zielono czynię». — Neopwk. žals- (⇐ žálsta): žals̃-vas ʽzielonkawyʼ 

(inaczej ŽD 377 i Ambrazas 2011, 56: drw. z suf. -svas od adi. žãlias). Paralele: bals̃vas, 

bálsvas ⇐ bálsta (bálti); juõsvas ⇐ juõsta (juõsti). Tu też žáls-telėti ʽpozielenieć, pokryć się 

zielonkawym nalotem, rdząʼ oraz žalsỹs gw. ʽniejadowity wąż, zaskroniec, Natrix natrixʼ – 

ze zmiany žaltỹs pod wpływem adideacji do czas. žálsta ʽzieleniejeʼ. Osobno zob. žalz̃ganas. 

— Neoosn. žalsv-: žalsvókas ʽnieco zielonkawy; wciąż jeszcze zielony, niedojrzałyʼ, žalsvė́ti 
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ʽrobić się zielonkawymʼ, žalsvúoti ʽzielenieć, stawać się zielonymʼ. Por. neoosn. juosv- s.v. 

juõsvas. — Reinterpretacja prs. žálsta jako *žalt-sta (por. kurs̃ta < *kurt-sta) pociągnęła za 

sobą neopwk. na -t-: žalt-, por. pdg. žals̃ti, žals̃ta, žalt̃o ʽbyć zielonym, zielenić się (o runi na 

polu), stawać się zielonym, pokrywać się rzęsą (o stawie)ʼ. 

 žaltỹs 3, 4 p.a. ʽwąż niejadowity, zaskroniec, Natrix natrixʼ. SD
1 <źaltis> 1. «gadzina» 

(syn. gyvatė), 2. «wąż» (syn. gyvãtė). SD: 1. žaltis baziliškas vadinamas, pačių pavyzdėjimu 

akių žmogų ažumuša «bazyliszek», 2. žaltis «wąż ziemny» (syn. gyvatė), 3. žaltis vundeninis 

«wąż wodny». Wtórny wokalizm: želtỹs 4 p.a. (por. žárnos > žérnos; žarijà > žerijà). 

Odpowiednik łot. zal̂tis ob. zal̂ktis ʽwążʼ. Obecność war. žalktỹs i oboczników z suf. -ek-/-ak-

: žalektỹs, žaliaktỹs i želektỹs, želiaktỹs nasuwa przypuszczenie, że žaltỹs jest tu formą 

najmłodszą. Wywodzi się ona z žalktỹs przez uproszczenie grupy -lkt-, powstałej po 

synkopowaniu trójzgłoskowego žalektỹs. Rozpatrywany rzeczownik uchodzi za derywat od 

przym. žãlias ʽzielonyʼ, zob. LEW 1288. Przy takim objaśnieniu pewną trudność stanowi brak 

paraleli na rozszerzenie osnowy z -ek- sufiksem -t- (por. lydekà ob. lydẽkas; pelekà ob. 

pẽlekas). Por. war. žalsỹs ʽwążʼ s.v. žálti. Zwrot varìnis žaltỹs ʽwąż gniewosz, miedzianka, 

Coronella austriacaʼ kalkuje błr. gw. médnaja zmjája ts. (por. ĖSBM 7, 5). — Drw. žaltū́tis a. 

žaltýtis a. ʽmałe wężaʼ, žáltiškas ʽwężowaty, jak wążʼ. 

 žãludas 3 p.a. LZŽ, ZTŽ ʽżołądź, owoc dębuʼ — zapoż. z błr. žólud, -a (pl. žaludý). 

 žalūdkas stlit. ʽżołądekʼ (žalûdką sušildžia DP 906 ʽżołądek zagrzewaʼ) — zapoż. ze 

stbłr. žoludokъ, -dka743, por. błr. žalúdak, ukr. žolúdok, ros. želúdok. Zob. SLA 246, ĖSBM 3, 

206, ALEW 1288. 

 žalz̃ganas, -à 3 p.a. ʽjasnozielony, seledynowyʼ — ze zmiany *žals-ganas. Formacja 

utworzona neosuf. -ganas (por. balz̃ganas, juõzganas) od neopwk. žals-, pochodzącego z 

metanalizy žáls-ta (prs. do žálti, zob.; tam też o drw. žals̃vas). 

 žam̃bas 4, 2 p.a. 1. ʽbok ostro załamany, kant (belki, stołu, dachu)ʼ, SD
1 žumbas 

«krawędź» (syn. kraštas, galas), 2. ʽostrze, np. siekieryʼ, 3. ʽkąt, narożnikʼ, 4. ʽrzecz 

zaostrzona, kątowataʼ, 5. ʽpoła, połowa dolnej części odzieżyʼ, 6. ʽstrona kosy przeciwna 

ostrzu płazʼ, 7. DP ʽbramʼ [ʽozdobne obszycie skraju szatyʼ] — wraz z łot. zùobs ʽząbʼ (płot. 

*žanbas) oraz scs. zǫbŭ ʽząbʼ, ros. zub, zúba ts. kontynuuje pbsł. *žamb-a- < pie. *ǵombh-o-. 

Dewerbalny drw. z suf. -a- i SO žamb- ⇐ žemb-, por. žem̃bti m.in. ʽrznąć ukośnieʼ : scs. 

zębǫ, zęti ʽrozrywać, rozszarpywaćʼ. Podobna budowa w stam̃bas ⇐ stembiù; stram̃pas ⇐ 

strimpiù. Por. BSW 369, IEW 369, LEW 1288n., ALEW 1289. — Zapoż. bałtyckie w fiń. 

hammas ʽząb, kolec, cierńʼ (LEW 1289, Stang 1966, 23). — Równoległymi do žambas ie. 

refleksami są sti. jámbha- ʽrząd zębówʼ, toch. A kam, toch. B keme ʽząbʼ, gr. γόμφος ʽklin, 

kołek, drewniany gwóźdźʼ i stang. camb, stwn. kamb ʽgrzebieńʼ (znacz. etym. ʽrząd zębówʼ). 

Słowiańsko-łotewskie znacz. ʽząbʼ wywodzi się z ʽząb-kiełʼ lub ʽząb-siekaczʼ. Pbsł. *žamba- 

wyparło odziedziczoną nazwę zęba, pbsł. *danti- (zob. dantìs). — Drw. žam̃bis (zob.), 

žambõčius ʽkanciasty przedmiotʼ, žambúotas ʽkanciastyʼ.  

 žam̃bis, -io 2 p.a. hist. ʽdrewniany pług, socha, radłoʼ — denominalny drw. na -i̯a- od 

žam̃bas m.in. ʽrzecz zaostrzonaʼ. Znacz. etym. ʽprzyrząd zaopatrzony w ostrze do krojenia 

ziemiʼ. Pod wpływem syn. žãbras, žabrỹs ʽsocha, radłoʼ pojawił się tu wariant z suf. -ri̯a-: 

žam̃bris, žambrỹs ʽsochaʼ. — Drw. pažambrė b.z.a. hist. ʽrodzaj podatkuʼ: Pinsko 

kunigaikštijoj ją [duoklę] vadindavo žambrine arba pažambre (Janulaitis) ʽW księstwie 

pińskim tę [daninę] nazywano «žambrinė» lub «pažambrė»ʼ. Termin ten odpowiada 

polskiemu poradlne, -ego (= po-radl-ne) n. ʽpodatek od łanu, łanoweʼ ⇐ radło (zob. SW IV, 

 
743 LKŽ XX, 146 czyta z krótkim u: žalùdkas 2 p.a., i błędnie wywodzi z pol. żołądek.  



2211 

na prawach rękopisu 

696). — Nazw. Žam̃bis, Žambà. N.m. Žam̃bas, Pažambė.̃ N.rz. Žam̃bas, n. pola Žambìnė, n. 

łąki Žam̃brė (Vanagas 394). Ze zmianą a > e: n.rz. Žem̃brė (war. Zem̃brė). 

 žandãras 2 p.a. ʽżandarm, żołnierz lub oficer policji wojskowejʼ — zapoż. z błr. 

žandár, -a (⇐ pol. przest. żandar), por. TSBM, ĖSBM 3, 209, SW VIII, 690n. War. žandõras, 

žandõrius. — War. šandãras ⇐ pol. przest. szandar ʽżandarmʼ (por. SW, l.c.). Zob. też 

štandãras. 

 žándas 3 p.a., pl. žandaĩ, -ų̃ 1. ʽszczękaʼ, 2. DP ʽpoliczekʼ, 3. ʽostry brzeg, kantʼ; 

apatìnis žándas ʽdolna szczękaʼ, viršutìnis žándas ʽgórna szczękaʼ; daũžti per žándą 

ʽspoliczkowaćʼ. SD žundas «szczeka; czeluść w gębie». Odpowiednik łot. zuôds ʽpodbródek; 

ostry kantʼ (*zands). Naturalny wydaje się wywód apofoniczny: SO žánd- od SZ žìnd- jak w 

vb. žìndu, žìndau, žį́sti ʽssać; żućʼ. Znacz. etym. ʽzwieranie szczęk do ssania lub do żuciaʼ. 

Paralele apofoniczne: žam̃bas ⇐ žembiù; drambà ⇐ drimbù; paspandà ⇐ spéndžiu. 

Neologizm, który zajął miejsce pb. *žen-u- < pie. *ǵen-u-, por. gr. γένυς, -υος f. ʽszczękaʼ, 

wed. hánu- f., goc. kinnus ts., łac. gena, częściej pl. genae, -ārum ʽpoliczki; twarz, oblicze; 

oczy, jama oczna, oczodółʼ (zob. IEW 381, de Vaan 257n.). Zob. też ALEW 1290. Inaczej 

BSW 365, LEW 1289 i GEW I, 316 (s.v. γναθμός): žándas ma być spokrewnione z gr. γνάθος 

ʽszczęka, dolna szczęka; ostrze klinaʼ, pl. ʽpoliczkiʼ < pie. *ǵonədh-. Przeciw temu Beekes 

2010, 279, który w przekonujący sposób dezawuuje podaną rekonstrukcję i opowiada się za 

pregreckim pochodzeniem wyrazu γνάθος. Kroonen 280 łączy žándas z pgerm. *kanta- 

ʽstronaʼ (ang. szkockie cantle ʽczubek głowy, ciemię; mięsista część głowy barana za 

uszamiʼ), niderl. kant ʽstrona, bokʼ, nwn. gw. Kanz m. ʽkońska grzywaʼ. Zob. też stlit. 

krūmuo. — Drw. apýžandis ʽpierwsza kromka odcięta z bochenka, piętka, przylepkaʼ, 

pažándė 1. ʽmiejsce pod szczękąʼ, 2. pl. ʽzołzy, choroba koniʼ, pažundės f.pl. SD 

«paszczęka», užùžandė ʽzakątek w przedniej części pieca chlebowegoʼ, ùžžandės f.pl. 

ʽnosacizna; zołzy, ropienie podżuchwowych węzłów chłonnych u koniʼ, žándenos (zob.), 

žandìnės (zob.). Osobno zob. žą́slai. Cps. kietažañdis ʽnarowisty – o koniu, trudny do 

prowadzeniaʼ (dosł. ʽtwardy w pyskuʼ, por. kíetas), papūtžañdis, -ė ʽczłowiek pucołowaty, 

mający pulchne policzkiʼ (por. pū̃sti), žandìkaulis ʽszczęka, kość szczękiʼ, war. žandã°, 

žandý°, žandó°, žánd° (por. káulas). Vb. denom. žandúoti 1. ʽchciwie, łapczywie jeśćʼ, 2. 

ʽuderzać w twarz, policzkowaćʼ. 

 žándenos, -ų 3, 1 p.a. f.pl. 1. ʽzarost po obu stronach twarzy, bokobrody, bakiʼ, 2. 

ʽskóra a. mięso z pyska zwierzęciaʼ, 3. ʽboki narzędzia, np. siekieryʼ — denominalny drw. na 

-enā- od žandaĩ 3 p.a. ʽszczęki, policzkiʼ. Por. suf. -enā- w galvenà a. gálvena ʽskóra z głowy 

zwierzęciaʼ (GJL II, § 305). 

 žandìnės, -ių 2 p.a. f.pl. ʽświnka, zapalenie ślinianek przyusznych (choroba zakaźna 

dzieci i młodzieży)ʼ — denominalny drw. na -inė- od žandaĩ ʽszczęki, policzkiʼ. 

 žangýti, žangaũ, žangiaũ ʽstąpać, kroczyćʼ, SD žungau «stąpam» — iterativum z suf. -

y- i SO žang- ⇐ ženg-, zob. žeñgti. Paralele apofoniczne: dangýti ⇐ deñgti; rangýti ⇐ reñgti. 

— Neoosn. žang̓ - (⇐ žangiaũ): žángioti ʽkroczyć, przechodzićʼ, péržangioti DP ʽprzekraczać 

(przykazania)ʼ. Por. ránkioti ob. rankýti; sklándžioti ob. sklandýti. — Z innymi sufiksami: 

žangóti ʽkroczyćʼ, žanglióti ʽstąpać wielkimi krokami (o koniu)ʼ, žangstýti (zob.). — 

Postverbalia: pažangà ʽpostęp, rozwójʼ (neol.), ⇒ pažangùs ʽo uczniu: robiący postępy, 

dobrze się uczący; postępowyʼ; pražangà ʽwykroczenie; w sporcie: nieczyste zagranie, faulʼ, 

žañgsnis a. žangsnỹs gw. ʽkrokʼ, žangùs ʽo koniu: kroczysty, stąpający szerokimi krokami; 

prędki, szybkiʼ, žangù a. žañgiai adv. ʽprędko, szybkoʼ. Por. stisl. ganga ʽchódʼ, stwn. 

mitiganga cps. ʽsługa, służącaʼ (Orel 126). Vb. denom. žangúoti ʽstąpać, kroczyćʼ. — N.rz. 

Žangà. 
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 žangstýti, žangstaũ, žangsčiaũ ʽkroczyć, postępowaćʼ, SD žungstau «postępuię w 

czym» (syn. žingiu) — frequentativum z suf. -sty- i SO žang- ⇐ ženg-, zob. žeñgti. Por. 

dangstýti ⇐ deñgti; ramstýti ⇐ rem̃ti. NB. Brak zaświadczenia dla prs. ingressivum *žingsta 

sprawia, że mniej prawdopodobna byłaby rekonstrukcja *žangst-yti, biorąca za punkt 

wyjścia neoapofonię *žingst- ⇒ *žangst-. Por. lankstýti ⇐ liñkst(a); barstýti ⇐ bìrst(a). — 

Neoosn. žangst-: žangstáuti ʽkroczyć, chodzićʼ (derywacja wymienna -yti ⇒ -auti, por. 

paikstáuti, zvalgáutis oraz przypis do maldà), ⇒ žangstãvimas ʽkroczenie, postępowanieʼ. 

 žarà 4 p.a. żm. 1. ʽzorza na niebie przed wschodem lub po zachodzie słońca; łuna na 

niebieʼ (šiáurės žarà ʽzorza polarnaʼ), 2. žãros f.pl. ʽżarzące się węgle, żar; iskryʼ, war. m. 

žaraĩ, 3. žarà ʽgromada, oddział (żołnierzy)ʼ, war. m. žaraĩ ʽgromada, mnóstwo (ludzi)ʼ. Pb. 

*žarā- < pie. *ǵhor-ah2- — nomen prymarne z suf. -ā- i SO žar- ⇐ žer-, por. žert̃i 

ʽwygrzebywać żar z piecaʼ, žėrė́ti ʽżarzyć się – o węglach; błyszczeć – o gwiazdachʼ. Do pie. 

*ǵher-/*ǵhṛ ʽpromieniować, jaśnieć, świecićʼ (por. LIV
2 177, LEW 1290). — Formacje 

prefigowane: pažãras a. pãžaras ʽłuna na niebie, zorza poranna lub wieczornaʼ, pažarà ts. 

Warianty pazãras, pãzaras, pazarà nawiązują swym -z- do błr. zará i ros. zarjá (zob. niżej). 

Osobno zob. žarijà. — Odpowiednik psł. *zor- < pbsł. *žar- (BSW 366) ukazuje się w dwóch 

formacjach: 1° scs. zorja ʽφαῦσις, zorza, światło, blaskʼ, pol. zorza, czes. zoře ʽzorza 

poranna, jutrzenka; blask, świtanieʼ, sch. zòra ʽjutrzenkaʼ, słń. zórja ʽjutrzenka; łuna na 

niebieʼ, ros. zarjá, -í (przest. ortografia oraz dziś w pewnych podznaczeniach: zorjá), pl. zóri 

ʽzorza poranna a. wieczornaʼ, błr. zará, -ý (pl.t. zóry) ts., ukr. zorjá ʽgwiazda; zorzaʼ (por. 

zapoż. słowiańskie w lit. zarià), 2° psł. *zor-kŭ ʽspojrzenie; zmysł wzrokuʼ (por. sufiks w 

znakŭ ʽoznaczenie czegoʼ ⇐ znati): chorw. zrȃk ʽpowietrzeʼ, serbskie zrȃk ʽpromieńʼ, ros. 

gw. zórok ʽspojrzenieʼ, czes. zrak ʽwzrok; spojrzenieʼ, pol. wzrok (w- wtórne), gw. zdrok. — 

Lit. pažãras można pod względem formalnym zestawić z psł. *pozorŭ ʽspojrzenie; widok; 

wyglądʼ ⇐ vb. cps. *pozĭrěti, por. scs. pozorŭ ʽwidowisko; zgromadzenie; hańbaʼ, ros. pozór 

ʽhańba, wstydʼ, czes. pozor ʽuwagaʼ, pol. przest. pozór ʽwidok, wygląd, kształtʼ (zob. Boryś 

476, bez lit. odpowiednika). — Poza tym słowiański – w odróżnieniu od bałtyckiego – 

zaświadcza obecność wzdłużonego SO *žār-, por. psł. *zarja ʽzorza poranna a. wieczornaʼ 

jako wariant do *zorja (zob. wyżej): scs. zarja, ros. zarjá (zárevo ʽłuna na niebieʼ), stpol. 

zarza, rzaza, czes. záře ʽblask, światłoʼ. Por. REW I, 443 (w BSW 366 *žār- zostało 

pominięte). 

 žãras 4 p.a. gw. 1. ʽrózga, pręt ogołocony z liści, gałązkaʼ, 2. ʽząb w widłachʼ (Šakės 

turia tris žarùs) — brzmienie zmienione z szerzej rozpowszechnionego rãžas ʽrózgaʼ (zob.), 

mianowicie przez metatezę na odległość r-ž > ž-r (por. nagłos ža° w syn. žãbas). Lit. refleks 

metatetyczny ma nawiązanie w łot. zars ʽkonar, gałąźʼ (⇒ zaruôt ʽobcinać gałęzieʼ), por. 

ALEW 1290. Ze względów semantycznych nie przekonuje zestawienie žãras z pwk. žer- jak 

w žerė́ti ʽo węglach: żarzyć się; iskrzyć się, lśnićʼ w ME IV, 691 i LEW 1290. 

 žárdas 1, 3 p.a. 1. ʽdługa żerdź, tyczkaʼ, 2. ʽprzepłot, szeroka drabina na wbitych do 

ziemi palach, służąca do suszenia zboża, lnu, grochu, wykiʼ, 3. ʽzagroda, okólnik dla bydłaʼ, 

4. ʽzbity z żerdzi stojak w suszarni zbożaʼ. W znaczeniu 2 žárdas znajduje odpowiednik w 

łot. zãrds, pl. zãrdi ʽprzepłot do suszenia zboża itp.ʼ (war. zārde, pl. zārdes). Nawiązanie w 

ros. zoród ʽdrewniane rusztowanie do suszenia sianaʼ < psł. *zordŭ. Tylko bałto-słowiańskie, 

por. BSW 366. Transponat ie. *ǵhordh-o-. Akut niejasny. LEW 1291 odsyła do gard̃as 

(*ghordho-), ard̃as i darž̃as. W kwestii zestawienia žárdas z gard̃as zob. Matasović 2005, 

368. — Drw. žárdiena żm. ʽokólnik dla cielątʼ, žardìnė ʽzadaszone rusztowanie z żerdzi 

przeznaczone do suszenia lnu itp.ʼ, žardinýčia a. žardinìnčia ts. (por. bažnìnčia), žard̃ininkas 

ʽnajemny robotnik rolnyʼ (syn. butélninkas, trobélninkas), žard̃is (zob.). Cps. žardãkartė 

ʽżerdź w przepłocieʼ (por. kártis). Vb. denom. žárdyti, -au, -iau (lub -iju, -ijau) 1. ʽukładać na 



2213 

na prawach rękopisu 

żerdziach groch, wykę, len do suszeniaʼ (dosł. ʽumieszczać na «žardas»ʼ), 2. ʽstawiać 

zagrodę, robić okólnikʼ (Jie dabar žárdą žárdo). Neoosn. žardy-: žardyklė ̃ ʽtyczka do 

podawania snopów na «žardas»ʼ (por. vėtyklė ̃ ⇐ vė́tyti, GJL II, § 233). — N.m. Žárdė 2x, 

Žardẽliai 9x, Žárdiniai, Pažárdis, cps.  

 žard̃is, -džio 2 p.a. (war. žárdis 1 p.a., žardỹs 4 p.a., też f. žárdis 1 p.a.) 1. ʽzagroda dla 

bydła a. koni; okólnik przy oborze, w części podwórza; ogrodzona część wygonuʼ, 2. 

ʽogrodzone nocne pastwiskoʼ, 3. stlit. ʽrajski ogródʼ (Tu iš visokių medžių žardžio valgysi 

ʽBędziesz jadł ze wszystkich drzew rajuʼ) — derywat na -i̯a- od žárdas ʽdługa żerdźʼ (zob.), 

znacz. etym. ʽogrodzenie z żerdziʼ. Odpowiednik stpr. sardis EV ʽogrodzenie, zagroda, 

Czuen [der umzäunte Roßgarten]ʼ. War. ze wstawnym g: žarg̃dis ʽokólnikʼ (por. varlė ̃ > 

varglė)̃. 

 žargstýti, žargstaũ, žargsčiaũ ʽokraczać, przekraczać, rozkraczać; przekraczać, np. 

prógʼ. Analiza synchroniczna: žarg-stý-, frq. na SO žarg- ⇐ žerg-, por. žergiù, žerg̃ti 

ʽrozkraczyć nogiʼ. Analiza diachroniczna: žargst-ý-ti, caus. z suf. -y- i SP/SO žargst- od 

neopwk. žirgst-, por. prs. išžirg̃sta ʽrozkracza sięʼ (s.v. žerg̃ti). Inne causativa od 

neopierwiastków na -st- to barstýti ⇐ bìrst(a); markstýti ⇐ mirk̃st(a) i žarstýti ⇐ žìrst(a). 

 žarijà 2 p.a. coll. ʽrozpalone, żarzące się węgle, żar, zarzewieʼ, DP ʽwęgielʼ, SD «wągl 

żarzysty», zwykle pl. žarìjos (Uždarýtoje krósnyje žarìjos prigẽso ʽW zamkniętym piecu żar 

przygasłʼ), SD «zarzewie, węgle żywe, żarzyste z popiołem abo w popiele» — formacja 

postwerbalna na -ijā- od osnowy žar- (*žaryti), która na mocy apofonii do žer- (žeriù, žert̃i 

ʽwygarniać żar z piecaʼ) miała funkcję iteratywu (por. frq. žarstýti). Odpowiedniki: stpr. sari 

EV ʽżar, Glutʼ, łot. zars ʽpromień światłaʼ (por. lit. pãžaras ʽzorza poranna a. wieczornaʼ), 

scs. zorja ʽświatło, blask; zorza porannaʼ. Dalsze szczegóły s.v. žarà. — War. žerijà 

(wyrównanie do žert̃i); war. synkopowane: žarjà, pl. žarj̃os 2, 4 p.a. — Neoapofonia žir- ⇒ 

žair-: žairà (zob.). 

 žárnos, -ų 3, 1 p.a. f.pl. ʽkiszki, jelitaʼ, SD
1 <źarnos> «ielito» (syn. viduriai). War. żm. 

žérnos ʽwnętrznościʼ (Dowkont). Sg. žarnà 3 p.a. lub žárna 1 p.a. 1. ʽjelito cienkieʼ, 2. przen. 

ʽwąż gumowyʼ, 3. przen. ʽdługi i wąski pas ziemiʼ. SD žarna «kiszka», aklóji žarnà ʽślepa 

kiszkaʼ, aklìnė žarnà ts., też vienagãlė a. viengalìnė žarnà ts. (por. vienagãlis 

ʽjednokończastyʼ, Šlapelis 581). Odpowiedniki łot. zar̂nas f.pl. ʽkiszkiʼ, też zarni m.pl. 

ʽwnętrznościʼ. Formacja na SO, o budowie podobnej do šalnà (pie. *ḱolH-neh2-). 

Rekonstrukcja: pie. *ǵhorH-neh2-, por. stisl. gǫrn f. ʽjelitoʼ, stang. myc-ʒern ʽtłuszcz wokół 

nerekʼ, stwn. mitti-garni ʽtłuszcz na wnętrznościachʼ, nwn. Garn n. ʽsieć, sidła (skręcone z 

jelit)ʼ, por. Kluge-Seebold 245, Orel 127. Z innym sufiksem: gr. χορδή f., zwykle pl. χορδαί 

ʽtrzewia, wnętrzności, jelita, flaki; coś sporządzonego z jelit (postronek, struna liry lub 

harfy); krwawa kiszka, kiełbasaʼ. Comparanda z pierwiastkiem na SZ: łac. haru° w cps. 

haruspex, -spicis m. ʽwieszczbiarz wróżący z trzewi zwierząt ofiarnychʼ < pie. *ǵhṛH-u-, 

wed. hirā́- f. ʽżyłaʼ < pie. *ǵhṛH-eh2-. Por. IEW 443, LEW 1291, de Vaan 280, Beekes 2010, 

1643. — Możliwe jest zapożyczenie litewskie w błr. gw. žórny pl. lub žórna pl. ʽwole u 

ptakówʼ (zob. PZB 2, 152n.; zmiana znaczeniowa jest do wyjaśnienia). — Drw. apžarniaĩ 

m.pl. ʽflaki jako potrawa; podroby; tłuszcz otaczający jelitaʼ, bežarñis ʽo małym brzuchu, np. 

tucznik, końʼ (dosł. ʽbez kiszekʼ), žarnìnė ʽstruna zrobiona z kiszkiʼ, žarnìnis ʽdotyczący 

kiszekʼ (⇒ vb. denom. žarninė́ti, -ju, -jau ʽsprawiać kiszki, bebeszyćʼ), žarnõkai a. žarnėk̃ai 

m.pl. ʽflakiʼ. Cps. žarnagalỹs a. žarnìgalis ʽkawałek kiszkiʼ (por. gãlas), žarnãplėvė 

ʽprzeponaʼ (por. plėvė)̃, žárnataukiai (zob. taukaĩ). — N.m. Žarniaĩ, Žarnìškės 2x, Apžarniaĩ, 

Žarnavagiaĩ. 

 žarstýti, žarstaũ, žarsčiaũ 1. ʽgrzebać w ogniu, żarze, rozrzucać ogieńʼ (Ugnį žarstau, 
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prižeriu, prikurstau, rusinu JU ʽGrzebię w ogniu, zgarniam żarʼ), 2. ʽgrzebać w ziemi, 

zgrzebywać a. rozrzucaćʼ, 3. przen. ʽtasować kartyʼ, 4. przen. žarstýti pìnigus ʽtrwonić 

pieniądzeʼ; apžarstýti ʽobsypywać (ogień popiołem, ścieżkę piaskiem), išžarstýti 1. 

ʽrozgarniać żar w piecu chlebowymʼ, 2. ʽrozrzucać z kupki (siano do suszenia)ʼ, sužarstýti: 

sužarsčiaũ žarijas krūvona JU ʽZgarnąłem żar do kupyʼ, užžarstýti: Einant gulti reik 

užžarstyti ugnelę pelenais ʽGdy się idzie spać, trzeba ogień zasypać popiołemʼ. War. z 

wtórnym e: žerstýti; z insercją k: žarkstýti. Analiza synchroniczna: žar-sty-, frq. na SO žar- 

⇐ žer-, por. žeriù, žert̃i ʽwygarniać żarʼ. Analiza diachroniczna: žarst-y-, caus. na SO žarst- 

od neopwk. žirst-, por. prs. žìrsta ʽo iskrach: sypią sięʼ, inf. žìrti. Znacz. etym. ʽsprawiać, że 

się iskry sypiąʼ ⇒ ʽrozrzucać/rozgarniać ogieńʼ. Porównywalne causativa od neopwk. na -st- 

to barstýti ⇐ bìrst(a); markstýti ⇐ mirk̃st(a); žargstýti ⇐ °žirg̃st(a). — Neoosn. žarst-: 

są́žarstos f.pl. ʽrzeczy zgrabione, zgarnięte w jedno miejsceʼ, žarstẽklis ʽpogrzebaczʼ (war. 

žerstẽklis), žarstìklis ts. (por. graibstýti ⇒ graibsteklis). 

 žąsìs, -iẽs 4 p.a. f. ʽgęś, Anserʼ. War. žąsė,̃ žą̃sė, żm. žansis, žonsis, stlit. <szansis> 

(Bretkun), ząsìs (Zíetela). Odpowiedniki bałtyckie: łot. zùoss a. zuose ʽgęśʼ; stpr. sansy EV 

ʽgęś, Gansʼ, to prawdopodobnie z *zansē, co odpowiada lit. gw. žąsė,̃ žą̃sė, por. z EV asy : lit. 

ežė,̃ culczi : lit. kìlšė i pelky : lit. pélkė (inaczej PKEŽ 4, 62: *zansis; Lloyd-Lühr-Springer IV, 

67 interpretują zakończenie <-y> jako sufiks przynależności *-ii̯ā-). Rekonstrukcja pb. 

*žans-i-, w części zastąpione przez temat na -ē-: *žans-ē-. Temat na -i- pochodzi z 

przekształcenia nomen radicale pie. *ǵhh2éns, gen.sg. *ǵhh2ns-ós (Kortland, Balt XXI:2, 

1985, 119). Por. gr. χήν, χηνός m.f., dor. χάν, χανός (Beekes 2010, 1630), stir. géiss, stwn. 

gans, stang. gōs. Drw. wed. ham̐s-á- m. ʽsamiec gęsi, gąsiorʼ (⇒ postwed. ham̐sī- f. ʽgęśʼ), 

łac. ānser, -eris m.f. ʽgęśʼ, zam. *χans (pdg. przebudowany według innowacyjnej formy 

acc.sg. *hānserem, zob. de Vaan 44). — Zapoż. bałtyckie w fiń. hanhi ʽgęśʼ (LEW 1292, 

Stang 1966, 23). — Resztki form atematycznych w odmianie litewskiej: gen.pl. žąsų̃ : łot. 

zuosu (por. gr. χηνῶν), gen.sg. žąsès (gw.), nom.pl. žą̃ses (gw.). — Nazwą samca jest žą̃sinas 

ʽgąsiorʼ : łot. zùosins. Od tego drw. wsteczny žą̃sas ʽgąsiorʼ (por. gulb̃inas ⇒ gulb̃as; kãtinas 

⇒ kãtas). — Niejasne jest pochodzenie nagłosowego g- w psł. *gǫsĭ (pol. gęś, gęsi, ros. 

gusь, gusjá, przest. i gw. gúsja), zam. spodziewanego *zǫsĭ. Spotyka się trzy tłumaczenia: 1° 

dysymilacja *z...s > g...s, porównywalna z *š...s > k...s w lit. klausýti (por. scs. slušati), 2° 

depalatalizacja pie. *ǵh w formie gen.sg. *ǵhh2nsós (Derksen 2008, 184, za Kortlandtem 

1978, 241), prowadząca do psł. *gunsis > *gǫsĭ, 3° zapożyczenie germańskie (por. stwn. 

gans), zob. Matasović 2005, 367. Zob. też BSW 365, LEW 1292, ALEW 1292n. — Drw. 

žąsė́na a. žąsėnà ʽmięso gęsi, gęsinaʼ, žąsìdė ʽpomieszczenie dla gęsi, gęsiniecʼ (por. antìdė, 

avìdė), žąsíena ʽgęsinaʼ (por. antíena), žąsìkė wsch.-lit. ʽgęsiniecʼ (por. avìkė ⇐ avìs), 

žąsinýčia ʽgęsiniecʼ (m.in. SD), žąsýtė a. žąsỹtė ʽgąska; chodak drewniany; łapeć wyplatanyʼ, 

žąsýtis ʽgąska, gąsiątkoʼ, n.m. Žąsýčiai (⇒ žąsytáitis ʽgęś podrosłaʼ), žąsiū̃jis paũtas LZŽ 

ʽgęsie jajoʼ (por. jū́sūjis, pačių̃jis), žąsiùkas ʽgąsiątkoʼ. Cps. 1. žąs°: žą̃skiaušis ʽgęsie jajoʼ 

(por. kiáušas), žą̃skojė bot. ʽknieć błotna, kaczeniec, Caltha palustrisʼ (dosł. ʽgęsia nóżkaʼ, 

por. kója), žą̃slesos f.pl. ʽnajgorsze ziarno przy wianiu, przeznaczone na zob dla gęsiʼ, por. 

lèsti (war. m. žąslesaĩ, žąslesiaĩ), žą̃staukiai m.pl. ʽgęsi tłuszczʼ (por. taukaĩ), 2. žąsa°: 

žąsãvagis ʽzłodziej gęsiʼ, žąsãganis ʽpastuch gęsi, gęsiarzʼ, 3. žąsi° lub žąsy°: žąsìganis 

ʽpastuch gęsiʼ (por. gãnas), žąsìkiaušis ʽgęsie jajoʼ (por. kiáušas), žąsìkojis a. žąsýkojis 

ʽknieć błotnaʼ (war. do žą̃skojė), žąsìžolė bot. ʽpięciornik gęsi, Potentilla anserinaʼ (war. do 

žąsiãžolė), 4. žąsia°: žąsiãšūdis ʽgęsie łajnoʼ (por. šū́das), 5. žasio°: žasióganė ʽgęsiarkaʼ 

(por. gãnas), 6. žąso°: žąsógaiša bot. ʽknieć błotna, kaczeniecʼ (por. gaĩšti; war. do žą̃skojė), 

7. žąsū°: žąsūsmaugis, SD
1 <źususmaugis> «dławigąska» [ʽzłodziej gęsiʼ] (por. smáugti). — 

Nazw. Žąsẽtis, Žą̃sinas, Žąsýtis, gw. Pažū́sis (Pãžusis) < *Pažąsis (znacz. etym. ʽten, kto 

mieszka nad jeziorem o nazwie Žą̃sė, Žąsỹsʼ; dzukskie žąs- > žųs- > žūs-). N.m. Pažą̃sai, 
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Pažūsiaĩ, Pãžąseliai, Žąsū́galas. N.rz. Žąsà, Žąsẽlė, n.jez. Žą̃sė, Žąsỹs, Žąsẽlė. — Ze 

skrócenia žās- > žas- może pochodzić osnowa n.rz. Žaslà (⇒ n.m. Žãsliai : pol. Żośle), n.jez. 

Žaslas oraz n.rz. Zasinýtis (gw. z- zam. ž-). — N.m. Žą̃sinas, Žąsinaĩ 2x, Žąsinãlis, Žąsìniai, 

Žąsiniaĩ. N.rz. Žą̃sinas 3x, Žąsinãlis, Žąsinẽlis, Žąsinìnė, Žąsinùkas. — Stpr. n.m. Zanzinow, 

Zanseynen, cps. Sansillen (*Zans-silen, por. sylo s.v. šìlas), Sanstangen obok n.m. Tengen 

(por. AON 151, 234). 

 žą́slai, -ų 1 p.a. m.pl. ʽwędzidło, metalowy pręt wkładany koniowi do pyska i 

umożliwiający kierowanie nimʼ. War. akc. žąslaĩ 3 p.a. War. f. žą́slos. SD: žūslai «monsztuk 

koński» (syn. ūdylai, kamanos plėštinės), sg. žūslas «wędzidło». Wyraz strukturalnie 

podobny do spą́slai m.pl. ʽsidłaʼ, co się analizuje jako *spąs- + -lai przez porównanie z syn. 

spą́snos f.pl. ʽpotrzask, sidłaʼ. Osnową obu wyrazów jest morfem spąs-, który 

wyabstrahowano z czas. *spąs-sty-ti > spą́styti ʽnapinać sidłaʼ, frq. na SO do neopwk. spęs-, 

por. spę́sti ts. Rekonstrukcja žą́slai = *žąs- + -lai, drw. od vb. *žąstyti ʽprzeżuwaćʼ, frq. na 

SO do neopwk. žįs-, por. žį́sti ʽssać; żućʼ. Starsze ujęcie: plit. *žand-slai, drw. od žándas 

ʽszczękaʼ (znacz. etym. ʽto, co się wkłada między szczękiʼ ⇒ ʽwędzidłoʼ), por. ŽD 164, GJL 

II, § 173, LEW 1289 (brak w monografii Ambrazasa 1993, § 323). — War. ze zmianą *ánS > 

ái̯S: gw. žáislai, žaislaĩ – należy do przykładów sláistai, káisti, wymienionych w LD § 151. 

Inaczej ALEW 1290: žáislas ma pochodzić ze skrzyżowania žą́slas z žaĩslas ʽzabawkaʼ (od 

žaĩsti). 

 žàsti, žandù, žadaũ 1. ʽpowiedzieć, przemówićʼ, 2. ʽbudzić się, wracać do 

przytomnościʼ. Cps. atžàsti ʽodrzec, odpowiedzieć; odzyskać przytomnośćʼ, išžàsti 

ʽwymówić, wypowiedziećʼ, SD išžundu žodį «mowię» (syn. kalbu, bylau, tariu), pažàsti 

ʽprzebudzić się – o dzieckuʼ, pražàsti ʽprzemówić; przezwać kogo, dać przezwiskoʼ (SD 

pražundu «nazywam kogo», syn. pramenu), sužàsti ʽkształtować sięʼ (Šeimoje lavinasi 

širdis, sužanda protas ʽW rodzinie kształtuje się serce i rozumʼ), też ʽumówić się z kim co do 

czegoʼ — inchoatywne prs. z infiksem od neoosn. žad-, która być może została 

wyabstrahowana z pierwotnego perfecto-praesens o wokalizmie a, por. omówione przez 

Stanga 1966, 346 n. formy kankù, kàkti, randù, ràsti, tampù, tàpti (žàsti nie zostało w tym 

kontekście uwzględnione). Brak uzgodnionej etymologii, zob. LEW 1283n. ALEW 1293 

przyjmuje, że žàsti jest czas. denominatywnym od žãdas ʽzdolność mówienia; mowaʼ. — 

Drw. žãdinti (zob.). Nomina: į́žadas ʽprzyrzeczenie, ślubowanieʼ (syn. į́žodis), žãdas I 

ʽzdolność mówieniaʼ (zob.), žãdas II ʽobietnicaʼ (zob.). Cps. akìžada c. ʽmówiący w oczy, 

prosto z mostuʼ (por. akìs), nekláužada (zob.). — Neopwk. žas- (⇐ žàsti): atsižasdýti 

ʽodezwać się, odpowiedziećʼ < *°žas-dy-. — Neoosn. žast- (⇐ *žastyti ⇐ frq. *žas-sty-): 

pažastas (zob.), prãžastis (zob.), priežastìs (zob.). — WSO žod- < *žād-: žõdis (zob.).  

 žavė́ti, žaviù (3 os. žãvi), žavė́jau ʽodprawiać czary, czarować, zamawiać; wprawiać w 

zachwyt, urzekać, oczarowywaćʼ, refl. susižavė́ti ʽzachwycić sięʼ. Łot. zavêt, -ẽju 

ʽczarowaćʼ. Z innymi sufiksami: žavìnti ʽprzez czary doprowadzić do śmierci, zgładzićʼ, 

nužavìnti DP ʽumorzyć, zgładzić, zatracić, pogubićʼ, pažavinti DP ʽporazić; potępićʼ, 

užžavinti DP ʽzatracićʼ. Postverbalia: apžavaĩ m.pl. ʽczaryʼ, stlit. pažavai ts., žavesỹs ʽczarʼ, 

žavìngas ʽzachwycający, czarującyʼ, žavùs ts. (⇒ žavùmas ʽczar, piękno, wdziękʼ). — Pwk. 

žav- przedstawia sobą refleks antewokalicznego SO *ǵhou̯H-V do pie. *ǵheu̯H- ʽwzywaćʼ. 

Starsze było może *ǵhu̯eH-. Por. wed. hávate ʽ(rytualnie) wzywa, wołaʼ, aw. zauuaiti 

ʽprzeklinaʼ < pie. *ǵhéu̯H-e-. ŽD 543, za nim LEW 1293, powołując się na žavìnti ʽprzez 

czary doprowadzać do śmierciʼ, dopuszczają związek z czas. žū́ti ʽginąćʼ (zob. žū́ti I). — 

Podczas gdy w bałtyckim ukazuje się tylko alternant na SO, to słowiański pokazuje dwa inne 

stopnie apofoniczne. Por. 1° SE scs. zovǫ ʽwołamʼ, ros. zovú < *žau̯-e- < *ǵhóu̯H-e-, ze 

zmiany pie. *ǵhéu̯H-e- (neutralizacja e/o > o w sąsiedztwie u̯), 2° SZ-V scs. zŭvati ʽwołać, 
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wzywaćʼ < *žu.u̯ā- < pie. *ǵhuH-eh2- (por. HL 106). Porównywalnym refleksem ze 

spółgłoską v, uwarunkowaną hiatem laryngalnym, jest forma wed. huvé ʽwzywam, 

przywołujęʼ < *hu.u̯ai̯ < pie. *ǵhuH-h2ei̯. — WSZ *žūu̯-V: słow. °zyvati, scs. pozyvati 

ʽzapraszaćʼ, sŭzyvati ʽzwoływaćʼ, vŭzyvati ʽwzywaćʼ, pol. nazywać, pozywać, wzywać. 

Paralele: cs. °byvati ⇐ bŭv-; °myvati ⇐ mŭv-; °ryvati ⇐ rŭv- (por. HL 56, 121n.). 

 žėbà 4 p.a., žė́ba 1 p.a. wsch.-lit. 1. ʽropuchaʼ, 2. ʽżabaʼ — zapoż. z błr. žába, -y. — 

Drw. žėb̃ernykas LZŽ ʽżabi skrzekʼ (neosuf. -ernyk-, por. -elnyk-), cps. žebagalṽė ʽkijanka, 

larwa żabyʼ, por. galvà (wtórne e zam ė, por. želãbnas ob. žėl̃abnas i želavóti ob. žėlavóti). 

 žebelỹs, -io 3 p.a., žẽbelis 1 p.a. gw. ʽszyszka jodłowa a. sosnowaʼ. Niejasne, podobnie 

jak syn. gurgùtis (gurgùžė) i kankórėžis. Por. žẽbelioti ʽzbierać dziobemʼ, refl. žẽbeliotis 

ʽpowoli, długo coś robić, guzdrać sięʼ; žẽbelės f.pl. ʽgłupstwa, bzdury; okruchy; trochę, 

małoʼ, jak też žeblénti a. žeblióti ʽjeść powoli, bez smaku, niechętnieʼ (s.v. žėb̃ti). 

 žebenkštìs, -iẽs f. 3 p.a. 1. ʽłasica, Mustela nivalisʼ, 2. ʽgronostaj, Mustela ermineaʼ. 

War. morfologiczne: žebeñkštė a. žebenkštė,̃ m. žebeñkštis, -čio. War. fonetyczne: SD 

<źabinkßtis> «łasica», <źabinkßtis mißkine> «łasica leśna», SD <źabinkßtis> «gronostay», 

žebankštìs, žebañkštė. Poza tym LZŽ notuje dany wyraz z pierwiastkiem žib- zam. žeb-: 

žibiñkštė ob. žibuñkštė. Przez adideację do adi. žẽbras ʽo pstrym pyskuʼ powstały war. 

žebrenkštìs i žebreñkštė. Odpowiedniki łot. zebieksts ʽłasicaʼ ob. zebieksts, zebiêkste, 

zebiêksta; inne: zebēkste, že̦baikste, žeberkste, žeberksne (por. ME IV, 701, LEGR § 182). 

Etymologia nierozpoznana. Jeśli k jest spółgłoską wstawną przed suf. -stis (*žeben-stis), to 

trzeba wychodzić od osnowy lit.-łot. *žeben-, analiza: *žeb-en-. Por. pwk. žeb- s.v. žėb̃ti, od 

czego m.in. pažėb̃ti ʽzagarnąć, zagrabićʼ. Na temat suf. -en- w pejoratywnych określeniach 

ludzi, zob. GJL II, § 304. ME IV, 701 zbliżał nazwę ʽłasicyʼ do vb. łot. zebît, -īju ʽzwędzić, 

ukraśćʼ i suponował znacz. etym. ʽzłodziejkaʼ. Zob. też ALEW 1294.  

 žẽbras, -à 4 p.a. 1. ʽo pstrym pysku; z plamą, z gwiazdką na łbie, czoleʼ (o krowie, 

wole, cielęciu, koniu), 2. ʽnakrapiany, pstryʼ, 3. ʽubrudzony, umorusany, nieumytyʼ, 4. przen. 

ʽciemny, nieuczonyʼ, 5. przen. ʽnietrzeźwy, upityʼ. (Łot. že̦brs ʽo pstrym pyskuʼ jest 

lituanizmem). Drw. žebrỹs ʽzwierzę o pstrym pysku; brudasʼ, žẽbrius ts. Wyrazy litewskie są 

spokrewnione z łot. zebre ʽryba certaʼ; ryba ta ma w okresie składania ikry wargi, boki i 

płetwy zabarwione na pomarańczowo-żółty kolor (ME IV, 701). LEW 1311 łączył žeb- z 

žiobrỹs ʽryba certaʼ, ale to ze względów apofonicznych nie jest możliwe. Nomina jak 

beñdras, kem̃bras i giẽdras pokazują formant -r- w połączeniu ze SP/SE. Można wobec tego 

spojrzeć na žebras jak na drw. dewerbalny z pierwiastkiem na SP. To otwiera drogę 

hipotezie, że žeb- ʽpstryʼ (i łot. zebre) może stać w związku z žib- w czas. žibė́ti m.in. ʽlśnić, 

jaśniećʼ (zob.). Ponieważ ten ostatni ma za podstawę wykrz. žìbt (a nie pwk. dyftongiczny 

*žeib-), wypada žeb- uznać za nowotwór wytworzony neoapofonią TiT ⇒ TeT. Taki proces 

derywacyjny poświadcza np. šìšti ⇒ šèšti. Dalej por. RiT ⇒ Ret: slìdinas ⇒ slẽdinas, zaś w 

typie TiR ⇒ TeR (liczniej reprezentowanym): pilù ⇒ pelù; skinù ⇒ skenù; girdė́ti ⇒ gerdas 

oraz smìrsta ⇒ smérdas. Od žib- pochodzą jeszcze dwa inne neopierwiastki: žieb- (zob. 

žiẽbti) i žaib- (zob. žaĩbas). 

 žėb̃ras 2 p.a., žẽbras 2 p.a. gw. 1. ʽżebro, kość łukowato wygiętaʼ, 2. pl. ʽżebrowanie w 

wiklinowym koszykuʼ — zapoż. z pol. żebro, -a n. (por. ros. rebró, -á, błr. rabró, -á). 

 žebravóti, žebravóju, žebravójau stlit., gw. 1. ʽbyć żebrakiem, żebrać, chodzić po 

prośbieʼ, 2. ʽkraśćʼ (Dieną išsimiegti, o naktį žebravóji ʽW dzień się wysypiasz, a w nocy 

kradnieszʼ), 3. ʽpożyczać co od kogoʼ — zapoż. ze stbłr. žebrovati, por. błr. žabravácь, -úju 

(stąd też łot. žabravât) ⇐ pol. przest. żebrować, -uję. Zob. też SLA 247, ALEW 1295. — 

Wsch.-lit. žebrùiti ʽżebraćʼ utworzono od prs. žebrùju, oddającego błr. žabrúju (por. ZS 66, 
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114). Łot. gw. žabravât ʽżebraćʼ jest zapożyczeniem litewskim albo białoruskim. Zob. też 

žebrõkas. 

 žebrõkas 2 p.a. stlit., gw. 1. ʽżebrakʼ, 2. ʽoszust, złodziejʼ — zapoż ze stbłr. žebrakъ 

(žabrakъ) ʽżebrakʼ, por. błr. žabrák, -á (⇐ pol. żebrak, -a ⇐ czes. žebrák, zob. Machek 724). 

Por. SLA 247, LEW 1294, ALEW 1295, POLŽ 690. War. suf. žebriõkas (por. biedniõkas), 

žebrėk̃as LZŽ (por. ponėk̃as, žmogėk̃as). — Drw. žebrokáitis DRUŽ ʽmały żebrakʼ, 

žebrokystà a. žebrokỹstė ʽżebraninaʼ (Ubagė sako: aš mitaus iš žebrokỹstos ʽUboga mówi: ja 

utrzymuję się z żebraninyʼ). Drw. wsteczny: žẽbris, -io ʽżebrakʼ (por. biedniõkas ⇒ biẽdnis). 

Vb. denom. žebrokáuti gw. ʽżebraćʼ (por. elg̃eta ⇒ elgetáuti; ùbagas ⇒ ubagáuti). Osobno 

zob. žebravóti. 

 žėb̃ti, žėbiù (przest. žėbmi), žėbiaũ 1. ʽjeść nie gryząc, żreć powoli, przeżuwać, żuć; 

chrupać owies (o koniach)ʼ, 2. przen. ʽpragnąć, być żądnym czegoʼ, pažėb̃ti ʽzabrać co 

bezprawnie, zagarnąć, zagrabićʼ (Seserį išvarė, o pats ir jos dalį pàžėbė ʽSiostrę wypędził, a 

sam zagarnął jej część [dziedzictwa]ʼ), prižėb̃ti ʽnażreć się; nabrać czego w ustaʼ. War. žė́bti. 

Mimo dominacji st. wzdłużonego žėb- w pewnych derywatach lit. i łot. utrzymał się 

niewzdłużony SE žeb-, por. žeblénti a. žeblióti ʽpowoli, niechętnie jeśćʼ, žebrénti ʽdrobno 

gryźć, żrećʼ (war. žiubrénti), nomina: žẽbalas ʽjedzenieʼ, žebìkė ʽtorba na obrok końskiʼ, 

žèbstas ʽprowiant na drogę, podróżʼ (neosuf. -stas), žebùklas ʽwędzidło, uzdaʼ (por. sufiks w 

stebùklas), łot. zebene, zebenīca ʽtorba do obroku; torba myśliwegoʼ, zebenieks ʽtorba na 

obrok; węzełek pastucha; woreczek na złowione ryby; torba żebrakaʼ (žebinât ʽżuć 

bezzębnymi szczękamiʼ jest lituanizmem, por. ME IV, 800). — Lit. žeb-, łot. zeb- jest 

kontynuacją pwk. pie. *ǵebh- ʽjeść, przeżuwaćʼ (por. LIV
2 161: tylko bałto-słowiańskie). Zob. 

BSW 364, LEW 1294n., ALEW 1294. Osobno zob. žem̃bti jako ślad infigowanego tematu *ǵe-

m-bh-. — Drw. z žėb-: žė́bėti, žė́bu (war. žė́bėju), -ėjau ʽo koniu: zbierać wargami odrobiny 

pożywienia, podbierać wargami sieczkę, owies, siano; zjadać okruchy, odrobiny (chleba, 

sera, cukru, soli, maku)ʼ. Nomina: apžėbùs: apžėbùs gyvẽnimas ʽciężkie życieʼ, žėbìkė ʽtorba 

na obrok koński, sakwaʼ, žėb̃uroti ʽżuć leniwieʼ. — SO žab- < pie. *ǵobh-: žabė́ti żm. 

ʽchciwie jeść, wcinać, wtrajaćʼ, žabìnti (zob. ãpžabas), žãbtai (zob.). Osobno zob. zablỹs. — 

Lit. žab- łączy się pod względem etymologicznym ze słow. zob-, por. scs. izobljǫ, -zobati 

ʽpożrećʼ, pozobati ʽzjeśćʼ, sch. zòbati ʽdziobać ziarno; chrupać owiesʼ, ros. gw. zobátь 

ʽdziobaćʼ, strus. zobĭ ʽziarno dla ptactwaʼ, czes. zobat ʽdziobaćʼ, pol. przest. zobać ʽzbierać 

pokarm dziobem, dziobiąc zjadaćʼ (zob a. zobia ʽziarno dla ptactwa; przynęta, wabikʼ). Por. 

ME IV, 701 (s.v. I zebenieks), Derksen 2008, 547, Bańkowski I, 332, Mańczak 47. Inaczej 

Boryś 2005, 144 (s.v. dziobać), który wywodzi psł. *zobati od sb. *zobŭ ʽdzióbʼ i dodaje 

uwagę «ekspresywny wyraz bez dalszej etymologii». Na temat cs. zobĭ ʽowies, Avenaʼ zob. 

Witczak 2003, 70. — SZ typu TiT < TeT: žib- ⇐ žeb-, por. žibìkas a. žibìkė ʽtorba na koński 

obrokʼ (syn. žebìkė, žėbìkė). Por. šip- ⇐ šep-; stip- ⇐ step-. War. ze zmianą ž̓ i > ž̓ u (LD § 

66): žiubìkas lub pl.t. žiubìkai ʽtorba na obrokʼ, žiùbčius a. žiùpčius (⇒ žiùbčikas), žiùbela, 

žiùbinė, žiubinỹs, žiùbtė ts. Od tego drw. wsteczny: žiùbė ʽtorba do obrokuʼ (podobnie 

klãpčius > klãpas). Por. oboczność šiup-/šip- s.v. šipulỹs. 

 žėd̃nas, -à 4 p.a. stlit., gw. ʽkażdyʼ: Žėdnas pranašas nʼest mielas tėviškėj savo CHB 

ʽNikt nie jest prorokiem we własnym krajuʼ. Žėd̃nas savo duona kepa ʽKażdy piecze swój 

chlebʼ. Su žėdnaĩs metais visi senstam LZŽ ʽZ każdym rokiem wszyscy się starzejemyʼ — 

zapoż. z błr. žádny, por. ros. gw. žádnyj, pol. żaden, żadny (SLA 247, LEW 1295; brak w 

ALEW). War. žėdnus b.z.a. — Cps. žėd̃nądien, žėd̃nadien a. žednadiẽn adv. ʽkażdego dnia, co 

dzieńʼ (LZŽ), por. dienà; ⇒ žėdnadienìnis: Žėdnadienìnis svečias anas ʽOn jest codziennym 

gościemʼ; žėd̃nokart adv. ʽza każdym razemʼ (por. kart̃as). 

 žėdóti, žėdóju, žėdójau wsch.-lit. ʽtroszczyć się o kogo; żałować, skąpić; zapraszaćʼ 
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(tak LKŽ; LZŽ tylko ʽzapraszaćʼ) — zapoż. ze stbłr. žadati, -aju ʽchcieć, pragnąć, pożądać; 

potrzebować, prosić o coʼ (war. žedati, žodati), por. błr. žadácь, -áju ʽchcieć co 

urzeczywistnić, zrobić; życzyć komu czegoʼ. 

 žėg̃inis, -io 1 p.a., žėginỹs 3 p.a. 1. ʽrosochaty słup do suszenia siana, grochuʼ, 2. 

ʽwkopana do ziemi podpora przepłotu czyli drabiny do suszeniaʼ, 3. ʽszczyt dachu, 

kalenicaʼ, 4. ʽdrewniany trójkąt zawieszany na karku świni, żeby ta nie przelazła przez 

ogrodzenieʼ (Kiaulei uždėk žėginį ant kaklo, kad nelįstų pro tvoras ʽZałóż świni ž., żeby nie 

przełaziła przez płotyʼ)744. — Zapoż. litewskie w błr. gw. žė́hini, ižė́hini ʽrusztowanie do 

suszenia siana i koniczynyʼ (Urbutis, Balt V:1, 1969, 59n. = Urbutis 2009, 369n. i ĖSBM 3, 

269). — Pod względem apofonicznym morfem žėg- alternuje 1° jako wzdłużony SE z pb. 

*žeg- w łot. ze̦ga ʽtułów, korpusʼ (ME IV, 702 przyrównał to do szw. gw. kage ʽpniak, 

Baumstumpfʼ) oraz w zeģins ʽrosochaty słup do suszenia zboża na poluʼ, zeģinis 

ʽrusztowanie do suszenia zboża, lnuʼ, 2° ze SO *žag- w formach lit. žãgas, žãgaras (zob.) 

oraz łot. przest. zagata ʽjarzmoʼ. Por. LEW 1284 (s.v. žãgas), Karulis II, 574. Būga, RR II, 

327 zestawiał lit. žėg- ze śrdn. kāk ʽpręgierzʼ (zob. kóka). — Z innymi sufiksami: žėg̃iai 

m.pl. ʽzbity z żerdzi stojak do suszenia główek lnuʼ (por. žėg̃yti, -aũ, -iaũ ʽsuszyć coś na 

takim stojakuʼ), žėg̃liai m.pl. 1. ʽstojak zbity ze skrzyżowanych na skos żerdzi, służący do 

suszenia zboża, grochu itp.ʼ, 2. ʽkozły do rżnięcia, piłowania drzewaʼ, 3. ʽżerdzie do budowy 

płotuʼ, 4. ʽrusztowanie budowlaneʼ, 5. ʽmotowidłoʼ, 6. ʽdwie skrzyżowane żerdzie, które 

przyciskają górne snopki strzechyʼ, 7. ʽobsada, w której jest umocowany mlon żarenʼ, 7. 

ʽnazwa pewnego deseniu tkackiegoʼ. NB. Możliwe, że niektóre użycia wyrazu žėg̃liai stoją 

w związku z sb. žėg̃lis (zob.). 

 žėg̃lis, -io 2 p.a., žėglỹs 4 p.a. stlit., gw. 1. ʽżagiel wraz z masztem łodziʼ, 2. ʽpłótno 

opinające skrzydła wiatrakaʼ, 3. ʽdrąg, tyczka, podporaʼ — zapoż. ze stbłr. žakgelь, žagelь ⇐ 

pol. żagiel (⇐ nwn. Segel n., WDLP). Por. SLA 247, LEW 1295: wprost z pol.; brak w ALEW. 

Z innymi tematami: žėg̃lius, žėg̃las. Łot. zẽģele ʽżagiel; chorągiew wojennaʼ ⇐ śrdn. sēgel 

(Jordan 111). Zob. też bùrė. — Vb. denom. žėgliúoti ʽpłynąć łodzią z żaglem, żeglowaćʼ. 

War. žėgliavóti (z pol. żeglować?, por. SLA, l.c.). Zob. też žėgliorius, 

 žėgliorius, -iaus stlit. ʽżeglarzʼ (MOP) — zapoż. ze stbłr. žekgljarъ, žegljarъ ⇐ pol. 

żeglarz ʽczłonek załogi statku, majtek, marynarz; podróżnik morskiʼ (⇐ śrwn. sëgeler, nwn. 

Segler m., WDLP). Z substytucyjnym suf. -inyk-: žėglinykas (BRB). Por. SLA 247 i LEW 

1295: wprost z pol.; brak w ALEW. Zob. też žėg̃lis. 

 žegnódie gw. ʽDobrego apetytu! Smacznego!ʼ. Ze ściągnięcia często używanego 

zwrotu Žegnok Diẽve! ʽPobłogosław Boże!ʼ (zob. Mańczak 1977, 56). Por. žegnótis, jak też 

diẽ, diedúok, giñdie, sudiẽ. 

 žegnótis, žegnójuos, žegnójaus gw. ʽżegnać się, kreślić ręką znak krzyża na piersiachʼ 

— zapoż. ze stbłr. žekgnatisja, žegnatisja ⇐ pol. żegnać się (⇐ śrwn. segenen, segen, nwn. 

(sich) segnen). Zob. też SLA 247, LEW 1295, ALEW 1295. Caus. žegnódinti ʽkazać komu 

przeżegnać sięʼ. — War. péržegnoti ʽprzeżegnać, pobłogosławićʼ ⇐ pol. przeżegnać (SLA 

167). — Stpr. ENCH signāt, siggnat ʽżegnać, błogosławić, segnenʼ, refl. sien signāt ʽżegnać 

się, sich segnenʼ uchodzi za polonizm (por. Trautmann 1910, 426, LEW, l.c.) lub za latynizm 

(sīgnāre, por. PKEŽ 4, 106). Jednak okoliczność, że większość stpr. terminów 

chrześcijańskich pochodzi z jęz. niemieckiego, skłania do wywodu signāt raczej ze śrdn. 

sēgenen, sēgen (⇐ śrłac. segnāre < sīgnāre). Zob. też LAV 335. 

 žėgõlas 2 p.a. wsch.-lit. ʽrozżarzony pręt żelazny, którym wypala się otwory w 

 
744 Por. syn. bliùkis, brañktas, brū̃zgas i kriõgis.  
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drewnieʼ — ze zmianą rodzaju zapożyczone z ros. gw. žagála f. ts., por. ros. gw. žagátь, -áju 

ʽkłuć czymś ostrymʼ (SRNG). War. žė́golas 1 p.a. Co do wokalizmu pwk. por. žėd̃nas ⇐ błr. 

žádny. Zob. też ZS 66, gdzie jako źródło mylnie wskazano błr. žyhála i ros. žegálo. 

 žegris, -io stlit. ʽszarańczaʼ (CHB, zob. LKŽ XX, 253) — najprawdopodobniej ze 

zmiany *žergris przez dysymilatywny zanik r w grupie rgr (ALEW 1295). Analiza: *žergr-is, 

sb. na -i̯a- od dewerbalnego adi. *žerg-ra- ʽrozkraczonyʼ, por. žergiù, žerg̃ti ʽrozkraczyć 

nogi, rozkraczyć sięʼ (žirglỹs ʽpokrakaʼ). Znacz. etym. ʽrozkraczająca się istotaʼ. 

Dysymilatywny zanik r też w kaĩras z *krairas i pikrùs z prikrùs. Paralele słowotwórcze: 

spìtris ⇐ spìtras; žabrỹs ⇐ žãbras. Paralela semazjologiczna: vóras ʽpająkʼ : łac. vārus 

ʽrozkraczony, krzywonogiʼ. Por. syn. skėrỹs. 

 žeid-, dewerbalne nomina pochodne od žeidžiù, žeĩsti ʽranić, obrażaćʼ: apžeidimas 

arklio SD «sadno» [ʽu konia: rana z obtarcia lub odparzenia skóryʼ], įžeidìmas ʽobrazaʼ, 

įžeidùs ʽobraźliwy; skłonny do obrażania sięʼ, neįžeistas SD «nienakażony» (syn. 

neįgadintas), nepažeidžiamas SD «nieobraźliwy», nepažeistas SD «nieobrażony», pažeidà 

ʽobrażenie wewnętrzneʼ (⇒ pažeidėlė SD «ranka»); w DP pažeida ʽobrażenieʼ ukazuje się 

obok pažaida ʽobrażenie, skaza, zarazaʼ; súožeida c. ʽktoś okaleczony, kalekaʼ (⇐ sužeĩsti, 

zob. súo-). — W SD obok pažeida ukazują się warianty z grupą spółgłoskową -zd-, por. 1. 

įžeizda «szkoda» (syn. nuterionė, žala), 2. pažeizda ʽranaʼ: pažeizda nuog dūrio «sztychowa 

rana», ažuauga pažeizda «zarasta rana w ciele», ažudžiuvo pažeizda «zapiekła się rana», 

pažeizdimas «zranienie», 3. žeizda ʽranaʼ: raištis žeizdos «binda do zawiązania rany», 

knatelis žeizdosp pridedamas «knot do rany» [ʽtampon nasycony środkami leczniczymi, 

sączekʼ]. NB. LKŽ IX, 706 interpretuje pisownię <ei> jako ai: pažaizda itd. (zob. žaizdà), 

jednakże nie można wykluczyć, że wokalizm ei ma genezę morfologiczną, mianowicie 

pochodzi z wyrównania do czas. sužeĩsti ʽzranićʼ, por. Zinkevičius, Balt XLV:2, 2010, 242. Z 

drugiej strony na skutek analogii do rzeczownika žaizdà czas. sužeĩsti zmienia się w sužaĩsti 

(Zinkevičius, l.c.). 

 žeĩsti, žeidžiù, žeidžiaũ ʽranić, obrażaćʼ, žeidžiu SD
1 «obrażam; ranię» (syn. roniju), 

«rażę», žeidžia kas kum SD «wadzi co komu» (syn. kliudžia). Cps. įžeidžiu SD «szkodzę 

kogo», pažeĩsti ʽuszkodzić, naruszyć, pogwałcić, złamać (prawo)ʼ, DP też ʽczynić szkodę, 

być szkodliwym; zarazićʼ, pažeidžiu SD «naruszam, obrażam, ranię, urażam», sužeĩsti 

ʽzranić, skaleczyć, okaleczyćʼ. Refl. žeidžiuosi SD «szwankuię» [ʽpotykam się, kulejęʼ], 

įsižeĩsti ʽobrazić sięʼ, pasižeidžiu SD «obrażam się», susižeĩsti ʽzranić sięʼ. Z 

etymologicznego punktu widzenia žeid- jest neopierwiastkiem wyodrębnionym z prs. na -d-, 

*žei-du ʽjestem ranny, okaleczonyʼ. Sufigowanie -i̯a- służyło tranzytywizacji: žeidžiù ʽranię, 

obrażamʼ (paralele: gimdžiù, léidžiu, mérdžiu, pláudžiu). Drw. įžeistyti SD «zapsować co» 

[ʽzarazić zepsuciemʼ] < *žeis-sty-. — Pb. *žei̯- to refleks pie. *ǵhei̯-, por. wed. hinóti 

ʽpopędza, poganiaʼ < *ǵhi-néu̯- (IEW 425, LIV
2 174). Nie ma alternantów †žied-, †žid-. Zob. 

LEW 1285, 1296 (bez etymologii). Trudny do przyjęcia jest wywód žeidžiù z pie. vb. 

denominativum *ǵheis-d-ie-, podany przez Kroonena 163, s.v. *gaista-. Nomina zestawiono 

s.v. žeid-. — SO žaid-: į́žaida a. įžaidà, acc.sg. į́žaidą ʽobraza, zranienieʼ, įžaidùs ʽobraźliwyʼ 

(war. įžaizdùs), pažaidà ʽuszkodzenie czego; naruszenie, pogwałcenie prawaʼ, DP też 

ʽobrażenie, skaza, zaraza [epidemia]ʼ, žaida BRB ʽrana, Wundeʼ. NB. ALEW 1284 połączył 

žaida w jednym haśle z žaizdà (zob.). 

 žė́k interi. gw. ʽotóż! patrz!ʼ, np. Žė́k žė́k, merguželė, andarokas dega! ʽPatrz patrz, 

dziewczynko, spódnica się pali!ʼ Žė́k, kaip greit vakaras atėjo – trumpa diena daba ʽOto jak 

szybko zapadł zmierzch – dzień teraz krótkiʼ — zredukowana na skutek częstego użycia 

forma 2 sg. ipv. žiūrė́k do žiūrė́ti (zob.). Podobnie skrócone są np. czes. hle ʽpatrz!ʼ z hleď 

(ipv. do hleděti ʽpatrzećʼ), słc. hľa, ľa z hľaď (ipv. do hľadieť ʽpatrzećʼ), słń. lej, glej z 
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gledaj, ros. gw. glja, gljaj z gljádaj (Mańczak 1977, 146). Zob. też žiùr. 

 žėk̃as 2, 4 p.a. stlit., gw. ʽuczeń, klerykʼ, SD
1 «scholasticus, discipulus» — zapoż. ze 

stbłr. žakъ (⇐ pol. żak ⇐ stczes. žák ⇐ śrłac. diacus, to ze śrgr. διάκος, co skrócone z gr. 

διάκονος ʽsługa; diakonʼ, por. Machek 721, Rejzek 744, Brückner 661). Zob. też SLA 247, 

LEW 1296 (brak w ALEW). Sekwencja lit. žė za słow. ža także w žėd̃nas, žėl̃aba ob. žėl̃ava. 

— Drw. žėkelis MŽ ʽuczeńʼ, SD
1 <źiekielis> «tyro, tyrunculus» (kalka z pol. żaczek), gw. 

ʽdziecko śpiewające w chórze kościelnymʼ. Vb. denom. žėkáuti ʽ(o pastuchach a. dzieciach) 

w poniedziałek wielkanocny chodzić po wsi z oracjami i brać za to wynagrodzenie w 

jajkachʼ (syn. kiaušiniáuti). — Nazw. Žėk̃as, Žėkónis. N.m. Žėkaĩ, Žė́kiškės. 

 žẽkės, žãkės, -ių 2 p.a. f.pl. przest., gw. ʽskarpety sięgające kolanʼ (I žẽkės visos buvo, 

žiemą vìlnonos, vasarą márškonos ʽI skarpety rozmaite były, zimą wełniane, latem 

płócienneʼ) — zapoż. z prus.-niem. zôk, žôk (GL 150, LEW 1296), por. nwn. die Socken f. 

Łot. zẽķe ʽskarpetaʼ ⇐ śrdn. sok, pl. socke (Jordan 111). — Cps. žẽkryšis ʽpodwiązka do 

skarpetyʼ (por. ryšỹs), žẽkstaibiai m.pl. ʽokrywające łydki skarpety bez stópʼ (por. stáibis 

ʽgoleń, łydkaʼ). 

 žèkti, žekiù, žekiaũ gw. ʽczarować, zadawać urokʼ, zwykle z prvb.: apžèkti a. pažèkti 

ʽoczarować, zaczarowaćʼ. Pwk. žek- przedstawia neosimplex, które wyabstrahowano z vb. 

cps. *už-žekti, oddającego zapożyczenie z pol. przest. u-rzec, za-rzec ʽzadać urok, 

oczarowaćʼ, iter. urzekać, zarzekać (por. SW VII, 357n.). Brak w LEW i POLŽ. 

 žėl̃abnas, -a 1 p.a., žėlãbnas 4 p.a. ʽżałobnyʼ — zapoż. ze stbłr. žalobnyj, Por. co do 

akcentu ros. žálobnyj obok błr. žalóbny (⇐ pol. żałobny). War.: želãbnas ZTŽ; ze zmianą bn 

> u̯n: žėlaũnas a. žėl̃aunas. — Z substytucją zakończenia: žėl̃avas a. žėlãvas; adv. žėlavaĩ 

ʽżałobnieʼ. Zob. też žėl̃ava. 

 žėl̃ava 1 p.a., žė́lava 1 p.a. gw. 1. ʽżałoba, żal po stracie kogoś bliskiegoʼ, 2. ʽubiór, 

czarna opaska na rękawie, będące oznaką utraty kogoś bliskiegoʼ (Jis nešioja žėlavą ant 

rankovės ʽNosi żałobę na rękawieʼ), 3. ʽokres po czyjejś śmierci, kiedy bliscy noszą czarny 

ubiór i wyrzekają się radosnych uroczystościʼ (Vestuvių negalėjo kelti, pakol tos metinės, 

žėl̃ava ʽWesela nie mogli wyprawić póki [nie minęła] rocznica [śmierci], żałobaʼ) — zapoż. 

ze stbłr. žaloba, žoloba, por. błr. žalóba, -y (⇐ pol. żałoba). War. žėl̃aba; žiẽlava KRŽ, 

žalaba BRB, žìlava, też m. žėl̃abas. Zmiana zakończenia -aba na -ava mogła nastąpić pod 

wpływem czas. žėlavóti (zob.). Por. SLA 246, LEW 1286, ALEW 1296. — Cps. žėlãmišės f.pl. 

ʽmsza żałobnaʼ < *žėlab-mišės albo *želaun-mišės (Mišios žėlaunos už dūšias), por. mìšios. 

— Wsch.-lit. žėl̃aba ʽskarga pisemnaʼ (ZS 66) ⇐ stbłr. žaloba, błr. žalóba, -y ts. Zob. też 

žėl̃abnas. 

 žėlavóti, žėlavóju, žėlavójau stlit., gw. 1. ʽopłakiwać utratę kogoś bliskiego, być w 

żałobieʼ, 2. ʽżałować, doznawać przykrości z powodu niepomyślnego rozwoju wypadkówʼ, 

3. ʽżałować czego sobie lub innym, dawać co niechętnie, skąpićʼ, 4. ʽgorączkować się, 

przejmować sięʼ — zapoż. ze stbłr. žalovati, -uju (⇐ pol. żałować, -uję), por. SLA 247, LEW 

1286. War. žėl̃avoti; želavóti ZTŽ (por. krótkość w želãbnas); žėláuti (zakończenie jak w syn. 

gedáuti). — Wsch.-lit. žėlùiti ʽżałować; żałować czegoʼ (por. wyżej znaczenia 2. i 3.) 

powstało na podstawie prs. žėlùja ⇐ pol. żałuje (por. dėkùiti, šenùiti). 

 žéldinti, žéldinu, žéldinau ʽhodować trawę, lasʼ, refl. žéldintis ʽzapuszczać sobie brodę, 

włosyʼ — curativum na -din- od žélti ʽrosnąć wydając zieleń (o trawie, krzakach)ʼ, por. GJL 

II, § 687. — War. žéldyti; forma prs. žéldo ob. žéldžia, žéldi nasuwa pytanie, czy nie należy 

zrekonstruować intranzytywnego prs. na *-da-: *žél-da ʽzieleni sięʼ (transponat ie. *ǵhelh3-

dhe-), które dało osnowę causativum na -y-: *želd- ⇒ *žéldyti. — Drw. želdýnas ʽzieleniecʼ, 

želdiniaĩ m.pl. ʽzadrzewienie, plantacja zieleni w mieścieʼ. 
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 žėl̃ės, -ių̃ 4 p.a. f.pl. przest., gw. ʽszory, szleje, uprząż złożona z dwóch pasów 

rzemiennych lub parcianych, zakładanych na kark i pierś koniaʼ (Geriausios skūros 

plėškioms arba žėlėms ʽNajlepsze skóry [brano] na szlejeʼ) — zapoż. z prus.-niem. žēle, zēle 

(GL 150, LEW 1296), por. śrdn. sēle, nwn. Sielen f.pl. ʽszoryʼ. Łot. zẽle, pl. zẽles lub zêle, pl. 

zêles ʽszlejeʼ ⇐ śrdn. sēle (ME IV, 715, Jordan 111). Por. syn. šórai. 

 želk̃as 4 p.a. gw. ʽodrostek, kiełek, np. na kartofluʼ (war. žalk̃as) — jest to 

synkopowany refleks formacji *žẽl-ekas, drw. na -ek- od žélti m.in. ʽwschodzić, kiełkowaćʼ 

(por. akcentuację pẽlekas 3 p.a.). Argumentem na rzecz synkopy jest obecność akutowanego 

war. žélkas 3 p.a. ʽkiełekʼ. Jego intonacja implikuje długość w sylabie początkowej, tę zaś 

można wytłumaczyć wzdłużeniem zachodzącym czasem w następstwie synkopowania 

sylaby wewnętrznej, por. np. gélžį < gẽležį, kélnės < kẽlinės i vélnias < vẽlinias.  

 žels̃ti, žels̃ta (*želt-sta), želt̃o gw. ʽzielenić się, ukazywać się – o zieleniʼ (Vos sniegą 

nuleido, rugiai ėmė žels̃t ʽLedwo stopniał śnieg, żyto zaczęło się zielenićʼ) — vb. 

denominativum na -sta- od želt̃as ʽżółtawyʼ (zob.). Por. też žélti ʽrosnąć wydając zieleńʼ. — 

Neopwk. žels- (⇐ žels-ta): žels̃vas ʽzielonkawyʼ (por. žals̃vas, žils̃vas). NB. žélsena ʽruń, 

wschodzące zboże; siwiznaʼ należy raczej – z uwagi na akut – do žélti. 

 želt̃as, -à 4 p.a. wsch.-lit. ʽżółtawy, złotawy, płowyʼ (želtì plaukaĩ ʽblond włosyʼ, želt̃os 

kasẽlės ʽpłowe warkoczykiʼ). Zam. *žéltas. Budową odpowiada rzeczownikowi łot. zè̦̦ lts 

ʽzłotoʼ. Z pochodzenia jest to metatoniczny refleks adi. vb. na -ta, pbsł. *žēl-ta, od pwk. 

*žēl-C jak w žélti (zob.), por. pie. *ǵhelh3- ʽzielenić się, żółknąćʼ. Osobno zob. žels̃ti. — Tu 

też pbsł. *želena- ʽzielonyʼ z pie. *ǵhelh3-eno, por. psł. *zelenŭ ʽzielonyʼ, scs. zelenŭ, ros. 

zelënyj, czes. zelený, pol. zielony. — Z sufiksami samogłoskowymi ukazują się też dwa 

rzeczowniki: 1° psł. *zelo ʽzielona roślinaʼ, por. ukr. gw. zeló ʽzieleń, zielone drzewa i 

krzewyʼ, pol. zioło ʽroślina zielna o niezdrewniałych pędachʼ (pl. zioła ʽususzone rośliny 

zielneʼ), 2° scs. zelĭje ʽrośliny zielone, warzywaʼ, ros. przest. zélьje ʽtrawa, chwasty; napar z 

ziółʼ, czes. zelí ʽkapustaʼ, pol. ziele ʽzielona roślinaʼ, gw. ʽchwast; kapusta, czosnekʼ. — SO 

pbsł. *žāl-ta- < pie. *ǵholh3-to-: psł. *zolto ʽzłotoʼ, por. scs. zlato, ros. zóloto, czes. zlato, pol. 

złoto. Brak refleksu SZ *žīl-C, por. pgerm. *gulþa/*gulda- n. ʽzłoto, goldʼ: goc. gulþ, stisl. 

gull, stang. gold, śrwn. golt, < pie. *ǵhḷh3-to-. Zob. BSW 364, 368, LEW 1296n., Boryś 739, 

740n., Kroonen 194. 

 žélti, žẽlia (war. žẽli), žė́lė (war. žė́lo) 1. ʽrosnąć wydając zieleń (o trawie, krzakach)ʼ, 

2. ʽwydobywać się z ziemi, wschodzić, kiełkowaćʼ, 3. ʽzielenić się, pokrywać się trawami (o 

łące)ʼ, 4. ʽobrastać brodą, włosamiʼ, 4. ʽnabrzmiewać, nabierać (o wrzodzie)ʼ. Cps. apžélti 

ʽobróść, porosnąćʼ, DP ʽzaróśćʼ, atžélti ʽodrosnąćʼ, ažužélti: ažuželiu SD 1. «chwaścieię» 

(syn. stimbiuosi, ing stiebų išaugu), 2. «leśnieię» [ʽzarastać lasemʼ, SPXVI] (syn. ažuaugu), 

įžélti ʽnarosnąć – o trawie; przyjąć się, zakorzenić sięʼ, nužélti ʽzarosnąć, obrosnąćʼ, pažélti 

ʽpodrosnąć, odrosnąć – o trawie, krzakachʼ, pérželti ʽprzerosnąć – o trawie, życieʼ. 

Odpowiednik łot. zel̂t, zeļu, zêlu ʽzielenić sięʼ. Refleks pie. *ǵhelh3- ʽzielenić się, żółknąćʼ, 

por. łac. helvus ʽpłowyʼ; wed. hári-, aw. zairi- ʽpłowy, żółtawy, gniadyʼ < *ǵhelh3-i- (EWAIA 

II, 805n., ALEW 1296). SZ sti. híri- ʽżółtyʼ (w cps.) < *ǵhḷh3-i-; gr. χλωρός ʽzielonkawożółty, 

bladozielony, żółtawy, żółty; szarawy, siwy; świeży, kwitnący, zdrowy; niedojrzałyʼ < 

*ǵhḷh3-ró- (Beekes 2010, 1638n., 1642). — Drw. žéldinti (zob.). Nomina: ãtželas ʽodrostekʼ, 

SD <atźielas> «odrastaiący po wycięciu», želk̃as (zob.), želt̃as (zob.), želmuõ, -meñs, žélmenį 

m. ʽpęd, latorośl, wschodzące zboże, ruń (żyta, pszenicy), młoda, świeża trawaʼ (war. 

želmuõj, želmuvà), želmenaĩ m.pl. ʽkiełkiʼ, žélsena ʽruń, wschodzące zboże; siwiznaʼ, želṽas 

(zob.). — WSE žėl-: žė́lė (prt.), drw. žėlinė́ti ʽodrastać po skoszeniu (o koniczynie)ʼ, atžėlà a. 

ãtžėla ʽodrost, odrostekʼ, žėlìmas a. žė́limas ʽrośnięcie, porastanie, wschodzenieʼ (SD 

«krzewienie»), apžėlimas žemės SD <apźielimas źiemes> «poroślina ziemie» [ʽmiejsce trawą 
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obrosłeʼ, L.], atžėlimas SD <atźielimas> «odrastanie», są́žėla ʽobficie zazielenione miejsce 

na łąceʼ, žėlū̃nas ʽktoś obrośnięty włosamiʼ. — SZ žil-: žìlas (zob.). Dubletem do žil- jest SZ 

žul-, por. łot. zul̂kts ʽżółćʼ s.v. tulžìs. — SO žal-: žãlas (zob.), žãlias (zob.). — WSO žol- < 

*žāl-: žolė ̃(zob.). Osobno zob. žúolis. 

 želṽas, -à 4 p.a. ʽzielonkawy, żółtawyʼ — forma metatoniczna, zam. *žélvas (por. 

žélvė). Dewerbalny przymiotnik na -vas od žélti ʽzielenić się, żółknąćʼ (zob.). Ewentualny 

refleks pie. *ǵhelh3-u̯o-. Bliskie pod względem budowy są przymiotniki stang. geolu, stwn. 

gelo, nwn. gelb ʽżółtyʼ (pgerm. *gel-wa-) oraz łac. helvus ʽpłowyʼ (pie. *ǵhelh3-i-u̯o-). Por. 

Heidermanns 1993, 240, de Vaan 282, Weiss 2009, 298. Z obocznym wokalizmem a: gw. 

žalṽas, žálvas ʽzielonkawy; niedojrzały – o zbożuʼ (por. SO w žãlias). Z innym sufiksem: 

želt̃as (zob.). Zob. BSW 365, LEW 1297, ALEW 1296. — Drw. želṽė 1. bot. ʽrydz, Agaricus 

deliciosusʼ (Po pirmųjų šalnų ims dygt želṽės ʽPo pierwszych przymrozkach zaczną rosnąć 

rydzeʼ), 2. bot. ʽgrzyb gąska zielonka, Tricholoma equestreʼ (Kap rudinį bulbas nukasi, eini 

želvių̃ rinkt ʽJak jesienią wykopiesz kartofle, to idziesz zbierać zielonkiʼ), žélvė (zob.), 

želvỹs ʽmłode drzewkoʼ, przen. ʽkrzepki człowiekʼ. — N.rz. Žélva 2x, n.jez. Žélvis, 

Želvýkštis. Prócz tego jest wsch.-litewska n.jez. Zélva, Zálvė i n.rz. Zélvė, gdzie segment z 

na miejscu ž uchodzi za oznakę substratu jaćwięskiego albo selońskiego, zob. Būga, RR III, 

548n., Vanagas 392n., 397, 399. 

 žélvė 1 p.a., želvė ̃ 4 p.a. ʽżółw, Testudoʼ — brak poświadczeń gwarowych (jak też 

starolitewskich) dla znacz. ʽTestudoʼ przemawia za tym, że mimo podobieństwa do 

prasłowiańskiego *žely, *želŭve ʽżółwʼ (cs. želvĭ, želva, czes. želva) mamy przed sobą 

neologizm. Został on utworzony od przym. želṽas ʽzielonkawy, żółtawyʼ (zob.), por. Vardas 

«želvė» labai gerai paženklina tą gyvolėlį pagal borvą jo skyduoto apdangalo ʽWyraz 

«želvė» bardzo dobrze nazywa to zwierzątko według barwy jego skorupyʼ. War. želvỹs: 

Greitas kaip želvys ʽSzybki jak żółwʼ. Zob. s.v. želṽas formę želṽė, która nazywa dwa 

gatunki grzybów, rydza lub zielonkę, mianowicie odpowiednio do ich barwy. Odosobnione 

jest stanowisko LEW 1297, który zakłada prapokrewieństwo žélvė z rcs. zelĭve i ros. gw. zelvь 

ʽżółwʼ. Tego poglądu nie podziela REW I, 414, ani Boryś 756n. W BSW 365, s.v. *želu̯a- 

ʽgrünlichʼ brak jest wzmianki o žélvė. — Wyrazem odziedziczonym w jęz. litewskim może 

być kriauklė, por. kriauklė marių SD «purpura, morski żółwʼ. Stoi w związku z kriáuklas 

m.in. ʽskorupa (orzecha, owada, raka, żółwia), łuska, łupina; muszla, konchaʼ. Etymonem jest 

vb. kráuti ʽkłaść jedno na drugieʼ. Przez parafrazę ʽprzykrywać jedno drugimʼ można 

suponować znacz. etym. ʽprzykrycie, pokrywaʼ, a stąd ʽistota zaopatrzona w pokrywęʼ. 

 žemaĩčiai, -ių 2 p.a. m.pl. ʽŻmudzini, mieszkańcy Żmudziʼ, Žemaĩčiai pl.t. jako nazwa 

terytorium ʽŻmudźʼ (niem. Žemaiten, w XIII w. Sameiten), też Žemaitijà, -ìjos 2 p.a. ts. — 

formacja z suf. -ait-, oznaczającym m.in. pochodzenie z jakiegoś miejsca, utworzona od adi. 

žẽmas ʽniskiʼ. Znacz. etym. ʽmieszkańcy nizinyʼ (w przeciwstawieniu do aukštaĩčiai 

ʽmieszkańcy wyżynyʼ, por. aúkštas ʽwysokiʼ), zob. Būga, RR III, 85n. Otrębski, GJL I, § 6 

rozważał raczej derywację od neoosn. žem-, powstałej ze skrótu złożenia *Žemy-gala (por. 

łot. ze̦mgalieši ʽNiederländerʼ ⇐ *Zem-gala). — Singulativum žemaĩtis, žemaĩtė ʽŻmudzin, 

Żmudzinkaʼ. — Transpozycja ruska Žemojtь, Žomojtь ʽŻmudźʼ. War. latynizowany 

Szomoyth – ukazuje się m.in. w 1420 r. w liście w. ks. Witolda do cesarza rzymskiego (zob. 

GJL I, § 6). Na ruskiej formie Žomojtь oparta jest nazwa łac. Samogitia ʽŻmudźʼ, czyt. 

[samoi̯ti̯a] a. [zamoi̯ti̯a], za czym przemawia przemienne użycie sekwencji <agi> i <ay> w 

formach dokumentowych terra Samagittarum i terra Samaytharum. Łac. singulativum to 

Samogita ʽŻmudzinʼ, czyt. [samoi̯ta] lub [zamoi̯ta]. Od łac. Samogitia pochodzi m.in. niem. 

Samogitien i fr. Samogitie ʽŻmudźʼ. — Pol. dawne Żmójdź, młodsze Żmujdź, ściągnięte w 

Żmudź – pochodzi z przekształcenia ruskiego brzmienia Žomojtь lub Žemojtь, mianowicie 
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przez synkopowanie o lub e i udźwięcznienie jć > jdź. — Drw. žemaitýbė ʽżmudzka 

właściwość językowaʼ, žemaitùkas (zob.). Vb. denom. žemaičiúoti ʽmówić dialektem 

żmudzkim albo na sposób żmudzkiʼ. — Nazw. Žemaĩtis (⇒ pol. Żemajtys, Żamojtis, Żamojć, 

niem. Szamait, Szameit), Žemaičiū́nas, Žemaitáitis (⇒ niem. Szemaitat, Szameitat), 

Žemaitėl̃is, cps. Žemaĩtpreikšis (por. preĩkšas), Žemaĩtžentis (por. žéntas). 

 žẽmaitùkas 2 p.a. ʽżmudzinek, koń rasy żmudzkiejʼ (niem. Panierpferd, NDŽ), por. 

Žemaitùkas mažas i storblauzdis, kaklas toks trumpas, krūtinė plati ʽŻmudzinek [jest] niski i 

ma grube golenie, szyja krótka, pierś szerokaʼ. Žemaitukai arkliai y[ra] gaidkojai, o žlabiai – 

meškojai ʽŻmudzinki mają cienkie nogi [dosł. ʽkogucie nogiʼ], zaś «žlabiai» [ʽkonie 

pociągoweʼ] mają grube nogi [dosł. ʽnogi jak u niedźwiedziaʼ]ʼ — zdrobnienie na -uk- od 

nazwy etnicznej žemaĩtis ʽŻmudzinʼ (zob. žemaĩčiai). Z innym sufiksem: žemaitėl̃is. Por. 

nazw. Žemaitùkas, Žemaitėl̃is. 

 žẽmas, -à 4 p.a. ʽniskiʼ. SD 1. «nadolny», 2. «niski», 3. «pokorny, uniżony». 

Odpowiada łot. ze̦ms ʽniskiʼ (paze̦ms ʽdość niski, niewysokiʼ). Niejasne. Może drw. 

wsteczny, który wyabstrahowano z form stopniowania rzeczownika žẽmė ʽziemiaʼ: comparat. 

*žemèsnis ʽniższy od poziomu ziemiʼ (por. pašarèsnis ⇐ pãšaras), superlat. *žemiáusias 

ʽznajdujący się pod powierzchnią ziemiʼ. Zob. LEW 1298, ALEW 1298. — Drw. nuožemùs 

ʽuniżony, pokornyʼ (⇒ nuožemiaĩ adv. ʽpokornieʼ), žemaĩčiai (zob.), žemiaũ adv. ʽniżejʼ, 

žemybė SD «niskość», žemỹn adv. ʽw dół, na dółʼ, žemókas ʽdość niski, zbyt niskiʼ, žemumà 

ʽnizina, dół, spód czegoʼ, žemutìnis ʽdolny, spodni; o głosie: niskiʼ, žemutìnis aũkštas ʽdolne 

piętroʼ (por. viršutìnis, vidutìnis). Cps. žemakãktis ʽmający niskie czołoʼ (por. kaktà), 

žemalū̃žis ʽkrępy, niewysoki, lecz mocno zbudowanyʼ, war. žemlū̃žis ʽkrępy – o człowieku, 

także o koniu, krowieʼ (por. lū́žti), žemãpelkė ʽbagno nizinneʼ (por. pélkė), žema.ū̃gis 

ʽniskiego wzrostuʼ (por. ū́gti), žemavietė SD «nizina» (syn. žema vieta), žemgulỹs a. žemgùlis 

ʽktoś niski i tęgi, krępy (też o kobyle i krowie)ʼ, dosł. ʽna ziemi leżącyʼ, nazw. Žemgulỹs, 

Žem̃gulis (por. gul-̃ i žemgulỹs s.v. žẽmė), žemžiūrà c. ʽkrótkowidzʼ (por. žiūrė́ti). Vb. denom. 

žemė́ti, -ju, -jau ʽzniżać sięʼ, žẽminti ʽrobić niskim, obniżać coʼ, nužẽminti przen. ʽponiżyć 

kogoʼ (SD nužemintas «pokorny, uniżony»).  

 žem̃bti, žembiù, žembiaũ 1. ʽukośnie kroić, rznąć, rozcinać, rozrzynaćʼ, 2. ʽbzyczeć, 

bzykać (o pszczole)ʼ, 3. ʽświstać (o kuli)ʼ. Dur. žémbėti, žémbi (war. žémba, žémbėja), -ėjo ʽo 

roślinach: puszczać kiełki, kiełkować, wschodzićʼ; znacz. etym. ʽwysuwać się z nasienia (o 

części nowej rośliny), wyrzynać się, rozcinając ziemię wydobywać się na wierzchʼ (por. pol. 

zboże spod śniegu się kole, L., s.v. kłóć). Prapokrewne ze scs. zębǫ, zęti ʽrwać, rozrywać, 

rozszarpywaćʼ, iter. prozębati, rcs. zjablju, zjabati ʽkiełkowaćʼ (⇒ zjablь m. ʽkiełekʼ), ros. 

gw. zjábitь ʽorać jesieniąʼ, ros. prozjabátь ʽwegetować, pędzić nędzne życieʼ, dłuż. zebaś 

ʽogryzaćʼ. Pbsł. *žemb- z pie. *ǵembh- ʽzębami rozrywać, rozdzieraćʼ, por. wed. SO 

jambháyati ʽmiażdżyʼ (BSW 369, REW I, 466, IEW 369, LIV
2 162). REW, l.c. był zdania, że 

ten sam pwk. tkwi w psł. *zębti, *zębǫ, drw. *zębnǫti ʽmarznąć, ziębnąćʼ, por. sch. zépsti, 

zébēm, ros. gw. zjabtí, zjabú, ros. zjábnutь, czes. zábst, zebe, słc. ziabsť, ziabnuť, pol. 

ziębnąć. Podobnie Boryś 740, s.v. ziębnąć. — Obok tego jest pwk. nieinfigowany *ǵebh-, 

por. žėb̃ti ʽjeść nie gryząc, żućʼ. — SO žamb-: žámbėti, -ėja (-a), -ėjo ʽkiełkować, 

wschodzićʼ, sužámbėti ʽwypuścić korzeń; zazielenić się (o życie)ʼ. Nomina: įžambùs a. 

pražambùs ʽukośny, skośny, pochyły, krzywyʼ, ⇒ įžambiaĩ a. pražam̃biai adv. ʽskośnie, na 

ukosʼ, žam̃bas (zob.), žambùs ʽukośny, krzywyʼ, ⇒ žam̃biai adv. ʽukośnie, na ukosʼ. Brak 

refleksów SZ †žimb-, †žumb-. — Jak rozumieć alternant žib- w įžibaĩ adv. ʽukośnie, na 

ukosʼ? (Kai kapoji žabus, tai kirsk įžibaĩ, lengviau perkirsi ʽJak rąbiesz suche gałęzie/chrust, 

to uderzaj na ukos, [wtedy] łatwiej przetnieszʼ).  

 žemčiū̃gas 2 p.a. 1. ʽperłaʼ, 2. bot. ʽgroszek pachnący, Lathyrus odoratusʼ, 3. bot. 
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ʽnasturcja, Tropaeolumʼ — zapoż. ze stbłr. žemčugъ 1503 (Būga, RR III, 772, SLA 247, LEW 

1282). Por. błr. žė́mčuh, -u; ros. žémčug, -a coll. ʽperłyʼ, singulativum žemčúžina ʽperłaʼ. ZS 

66 wskazał źródłową formę błr. žamčúh, ale ĖSBM 3, 270 jej nie potwierdza. War. f. 

žemčiūgà 2 p.a. — SD: žimčiūgas «perła», hiacintas žiedas ir žimčiūgas «hijacint kwiat y 

perła», apsodinu žimčiūgais «osadzam co perłami». — Drw. žimčiūgėlis SD
1 «perełka», 

žemčiū̃ginis ʽz pereł, perłowyʼ (iž žimčiūgų SD
1 «perłowy»), kriauklė žimčiūginė SD «perłowa 

macica» ob. žimčiūgų kriauklė SD
1 «perłowa macica», krosa žimčiūginė SD «perłowa maść». 

 žémčius, -iaus 1 p.a., žem̃čius 2 p.a. gw. ʽmiękko wyprawiona koźla skóra, zamszʼ — 

ze zmiany *žemšius, co zapożyczone z prus.-niem. sēmisch (GL 150). Por. nwn. 

Sämischleder n. ʽzamsz, irchaʼ. War. žėm̃ščius, žémščius (pisownia jak w LKŽ; GL pisze 

žem̃ščius). Osobno zob. zamišius, zámša i zòmša. 

 žémdagas 3 p.a. gw. ʽwypalanie ziemi, lasuʼ (war. žemdagỹs, žémdagis) — złożenie z 

žem- ʽziemiaʼ (zob. žẽmė) i dewerbalnym członem dag- w funkcji nomen actionis ʽpalenieʼ 

(zob. dagióti). Paralele apofoniczne: tãkas ⇐ tekù; mãzgas ⇐ mezgù. — N.rz. Žañdagas (nd 

< md przez asymilację), Žendagỹs, n. roli Žémdaga, n. bagna Žémdagas (⇒ n. lasu 

Žemdagìnė). N.m. Žandagaĩ. 

 žẽmė 2 p.a. ʽziemia, lądʼ. Odpowiedniki bałtyckie: łot. zeme ts., stpr. same EV ʽziemia, 

Erdeʼ, obl.sg. semmin, semmien, semman. Pb. *žemii̯ā. Z pochodzenia jest to przymiotnik 

żeński (ʽziemnaʼ), który kiedyś określał w grupie atrybutywnej jakiś rzeczownik o znacz. 

ʽterraʼ. To samo odnosi się do formy scs. zemlja, pol. ziemia. Pbsł. *žem-ii̯ā ma w podstawie 

neoosnowę ie. *ǵhem-. Ustaliła się ona w wyniku uproszczenia nagłosu i resegmentacji 

formy locatiwu sg. pie. *dhǵh-ém-ø (por. wed. kṣám-i ʽna ziemiʼ ⇐ *kṣam, het. dagān)745. 

Pierwotny nom.sg. ʽziemiaʼ miał strukturę *dhéǵh-ōm-ø, na co wskazuje het. <te-e-kan> = 

/dēgan/, to z */dĕgam/. Gr. χθών, -ονός f. stoi na miejscu *thekh-ōm i pokazuje trzy 

innowacje: st. zanikowy, metatezę i zmianę -m w -n, która pociągnęła za sobą zastąpienie 

suf. *-om- przez -on- w całym paradygmacie. Por. acc.sg. khth-ón-a zam. *th(e)kh-om-a < pie. 

*dhéǵh-om-ṃ. Allomorfy na SZ tak w pierwiastku, jak i w sufiksie pokazują formy 

przypadków słabych w jęz. wedyckim: instr.sg. j-m-ā́ < *dhǵh-m-éh1, gen.sg. j-m-áḥ < *dhǵh-

m-és. Z form tego rodzaju wyodrębnił się w rozwoju bałto-słowiańskim temat *(dh)ǵhm- > 

pbsł. *žm-. Znajdujemy go z jednej strony w stlit. žmuo m. ʽczłowiekʼ (zob.), z drugiej strony 

w słowiańskiej nazwie ʽwężaʼ i zarazem mitycznego ʽsmokaʼ: scs. zmijĭ, -ja ʽδράκων, ὄφιςʼ, 

f. zmija ʽὄφιςʼ, strus. zmijĭ, -ja ts. – z psł. *zmĭjĭ, -ja, substantywizowany przymiotnik o 

znacz. ʽ(wąż) pełzający po ziemiʼ ⇐ *žm-ii̯o- ʽziemnyʼ (w przeciwieństwie do ʽwęża 

wodnegoʼ). Zob. BSW 369, LEW 1299, ALEW 1298, Nussbaum 1986, 187n., Smoczyński 

2001, 230n., de Vaan 287n. — Drw. pažemỹs ʽmiejsce przy ziemiʼ (⇒ pãžemiu a. pažemiaĩs 

adv. ʽprzy ziemi, nad ziemiąʼ, skostniałe formy instrumentalu sg. i pl.), žẽmėjęjis a. žemė́jęjis 

DP ʽziemskiʼ, žẽmėn adv.: nužeñgti žẽmėn ʽzejść na ziemięʼ, SD šulas inkastas žemėn «słup 

wkopany w ziemię»; žemė́tas ʽuwalany w ziemi, pokryty ziemiąʼ, žemiẽtis ʽziomek, krajanʼ 

(książkowe, kalka z ros. zemlják), žẽmyn a. žemỹn adv. ʽw dół, na dół, na ziemięʼ, žemýna 

ʽziemia, ziemia uprawna, rolnaʼ (Motina žemýna mus šeria ʽMatka ziemia nas żywiʼ), 

žemýnas ʽkontynent, ląd; gospodarstwo; skopana ziemiaʼ, žemìnė ʽziemiankaʼ (por. stpr. 

*samy(n)e, pis. <samỹe> EV ʽpole, rola, Ackerʼ), žemìngas ʽzmieszany z ziemią – o torfieʼ, 

žeminykas SD
1 «ziemek» [ʽziomek, rodakʼ], žẽminis ʽkto uprawia ziemię, rolnikʼ, žemyniu(i) 

adv. DP ʽna dółʼ, žemiónis ʽziomekʼ (tu też polonizm žemionis SD
1 «ziemianin», žemionka 

SD
1 «ziemianka»), žẽmiškas ʽziemskiʼ, žémkas ʽziomekʼ (kalka z pol. przest. ziemek, -mka; 

 
745 Niektórzy widzą w žẽmė drw. typu vṛddhi: *dhǵhem-ii̯ā (transponat) ⇐ *dhǵhem-o- adi. ʽziemny, ziemskiʼ, 

por. Petit, Balt XLV:2, 2010, 173.  
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war. žémkis, žémkus). — Cps. žemaslanka ʽpłazʼ, SD žemaslunka «gadzina» (por. slánkioti), 

žembedỹs ʽkół wbijany w ziemię przy stawianiu płotuʼ (por. bèsti), žémbuvis ʽczas, gdy 

pracuje się na roliʼ (Tik per žémbuvį namuos ʽTylko w czasie «žembuvis» [jest on] w domuʼ, 

por. buv-), žemdirbỹs a. žémdirbis ʽrolnikʼ (por. dìrbti), też o koniu: ʽnadający się zwł. do 

orkiʼ (Arkliokas žemdirbỹs), ⇒ žemdirbỹstė ʽrolnictwoʼ; žemgulỹs a. žemagulỹs ʽkamień 

znajdujący się płytko pod ziemią orną, kamień zaryty w ziemi; powalone, wywrócone 

drzewoʼ (por. gul-), žemgulỹs a. žemgùlis adi. ʽleżący na ziemi – o drzewie, owocuʼ (por. gul-

), žemė́lapis ʽmapaʼ (zob. lãpas), žemė́patis (zob. patìs), žemė́šliūža ʽwłóczenie po ziemi nie 

pokrytej śniegiemʼ (zob. šliaũžti), žemė́vilka ts. (zob. vilk̃ti), žémgrindas a. -grinda 

ʽwymoszczone przejście przez bagnoʼ (por. grindìs), žẽmuogė bot. ʽpoziomka, Fragariaʼ (SD 

«poziemki»), war. žémuogė (por. úoga), žemvaldỹs ʽposiadacz ziemskiʼ (por. valdýti). Akut 

w I członie žém- jest objawem wzdłużenia zastępczego po synkopowaniu samogłoski 

łącznikowej złożenia (paralele: kélgrinda, kélvirta). — N.rz. Žemė́perša, Žemóperša (zob. 

peršė́ti). N.m. Laũkžemė, Laũkžemiai. — Vb. denom. žemė́ti, -ju, -jau ʽbrudzić ziemiąʼ, 

pažemė́ti, -ju, -jau ʽulec zniżeniu, obniżyć sięʼ. 

 žeñgti, žengiù, žengiaũ ʽstąpać, kroczyć, posuwać się, postępować, iść; maszerować; 

podążać czyimiś śladamiʼ. DP ʽwstępowaćʼ, SD žingiu «kroczę, sporo idę; postępuię w 

czym». Cps. apžeñgti ʽobejść naokoło; ominąćʼ, przen. ʽpominąć, nie zwracać uwagiʼ, 

atžeñgti ʽprzymaszerowaćʼ, įžeñgti ʽwstąpić, wkroczyć; zdołać zrobić krok; zacząć, 

rozpocząćʼ (įžeñgti į sóstą ʽwstąpić na tronʼ), nužeñgti ʽzstąpić, zstępować (po schodach), 

zrobić krok naprzód, odejśćʼ, SD nužingiu «schodzę na doł, zstępuię na doł», pažeñgti 

ʽposunąć się naprzód, zrobić krok do przodu, postąpić, robić postępyʼ, péržengti ʽprzestąpić, 

przekroczyć (próg, płot); złamać (słowo, przyrzeczenie, ślub), przekroczyć prawoʼ 

(atematyczne prs. peržengt CHB tłumaczy się analogią do eiti ʽidzieʼ, zob. Stang 1966, 315, 

317, GJL II, § 512), pražingiu SD «okraczam co; przestępuię co; występuię, wykraczam» 

(syn. nusidemi), przen. «grzeszę» (syn. prastoju), pražingiami metai SD m.pl. «przestępny 

rok», užžeñgti ʽwejść na górę, wstąpić (na niebiosa)ʼ. Refl. nusižeñgti ʽprzewinić, zgrzeszyć, 

popełnić wykroczenieʼ (⇒ nusižeñgėlis ʽwinny, zbrodniarzʼ). Odpowiednik łot. nùozìegtiês, -

zìedzuôs ʽprzewinić, zgrzeszyćʼ (⇒ ziegs ʽwystępek, przestępstwoʼ, nùozìegums ts.). Należy 

do serii treñkti, reñgti, véngti. Kontynuuje pwk. pie. *ǵhengh- ʽstąpać, kroczyć, postępowaćʼ 

(BSW 370, LEW 1299n., LIV
2 175n., ALEW 1299), por. stir. cingid ʽkroczyʼ, wed. jaghána- 

ʽkrocze, tyłekʼ (gr. κοχώνη ts.), jáṅghā- f. ʽpodudzie, goleńʼ, aw. zaṇga- m. ʽkostka w nodzeʼ. 

— Drw. žeñgtelėti ʽzrobić krok, stąpnąćʼ (Jis žeñgtelėjo žingsnį į priekį ʽPostąpił krok do 

przoduʼ); nomina: neįžeñgiamas ʽnieprzebyty, np. lasʼ, žeñgsena ʽsposób kroczenia, 

chodzeniaʼ (neosuf. -sena). — SO žang-: žangýti (zob., tam też nomina), žangstýti (zob.). Por. 

SO w goc. gaggan ʽiśćʼ, z dereduplikacji i tematyzacji formy prs. *ghe-ghongh- (LIV
2 176, 

przyp. 5; gaggs m. ʽchód; ulicaʼ). — SZ žing-: w verbum ewentualnym śladem po prs. *žing-

sta może być frq. žangstýti (zob.), žìngtelėti a. žìngterėti ʽzrobić (mały) krokʼ, nomen: 

žiñgsnis (zob.). Osobno zob. ledžingà i žỹgis. 

 ženỹkas 2 p.a. gw. 1. ʽpan młodyʼ, 2. ʽkawaler, mężczyzna dojrzały do małżeństwaʼ — 

zapoż. ze stbłr. ženixъ (žonixъ), por. błr. žaníx, -á, por. ĖSBM 3, 210. — W drugim z 

podanych znaczeń używa się też wyrazu ženìklis (Mūsų sodžiuje nebeliko ženìklių ʽW naszej 

wsi nie ma już kawalerówʼ), co jest drw. na -ikl- od neoosn. -žen- (zob. žẽnyti). 

 žẽnyti, žẽniju, žẽnijau stlit., gw. 1. ʽżenić, dawać żonę mężczyźnieʼ, 2. ʽwydawać 

kobietę za mążʼ. Refl. žẽnytis, žẽnijuos, žẽnijaus (war. žãnytis) 1. ʽżenić się – o mężczyźnieʼ, 

2. ʽwychodzić za mężczyznę – o kobiecieʼ, 3. apsižẽnyti ʽzawrzeć związek małżeński, pobrać 

sięʼ (syn. susituõkti), 4. atsižẽnyti ʽrozwieść się, rozejść sięʼ; młodszy war. žanýti — zapoż. 

ze stbłr. ženitisja, pol. żenić się, por. błr. žanícca, žanjúsja, 3 sg. žénicca ʽo mężczyźnie: brać 
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żonę, stawać się żonatymʼ. Akcent lit. stosuje się do białoruskiej formy 3 sg. prs. (podobnie 

w bãžytis, dỹvytis i gãdytis). Zob. też ZS 66, SLA 248 i LEW 1300 (z pol.). Brak w ALEW. 

Zob. też ženótas. — Z obocznym suf. -in-: žẽninti ʽżenić syna; wydawać córkęʼ, Mes trys 

broliai buvom ir be bobų buvom, neženinomės ʽByło nas trzech braci i żyliśmy bez kobiet, 

nie ożeniliśmy sięʼ. — Neoosn. žen-: žéndinti ʽwydać córkę za mążʼ (syn. vẽsdinti), ženãtvė, 

žanãtvė ʽożenekʼ, war. žanatvà, žanatvià, žanetvià. Drw. wsteczne: ženatà, žẽnas a. žãnas ts. 

— Neoosn. ženy-: ženýbos f.pl. ʽożenek, zamążpójście, małżeństwoʼ, ženỹstės a. ženỹstos 

f.pl. ts. (por. budowę syn. tekės̃tos, Būga, RR II, 265). 

 žénklas 3, 1 p.a. 1. ʽznak, cecha charakterystycznaʼ, 2. ʽznamię na skórzeʼ, 3. ʽznak 

rozpoznawczy, godło, herbʼ, 4. ʽoznaka, symptom, symbolʼ, 5. ʽchorągiewʼ, 6. ʽcudʼ. War. 

žeñklas 4 p.a. SD: 1. žinklas «cud» (syn. prajėvos, stebuklas), 2. «fantazya» (syn. vaidas), 3. 

«herb» (žymė karalystės, bajorystės), 4. «obraz» (syn. vaidas), 5. «obraz na fantaziey», 6. 

«znak», žinklas karonei dėl pažinties savų ir neprietelių «hasło», žinklas pagonų Dievo 

«bałwan, obraz rzezany pogański» (syn. stulpas pagoniško Dievo; veidas), žinklas laimybės 

«szczęścia znak», žinklas pergalės «zwycięski znak, pamiątka zwycięstwa», žinklas V. 

Jėzaus nukryžiavoto «krucyfiks». Forma žénklas wywodzi się przez zmianę głosową *tl > kl 

z plit. *žēn-tla-. Sufiks nomen instrumenti jak w giñklas < *gin-tla-, tiñklas < *tin-tla-. 

Znacz. etym. *žēn-tla- ʽznak rozpoznawczyʼ (por. pol. znamię ⇐ poznać, gr. γνῶμα ʽcecha, 

znakʼ ⇐ γιγνώσκω ʽpoznaję, dowiaduję sięʼ). Pwk. pie. *ǵneh3-/*ǵṇh3- ʽrozpoznać. 

erkennenʼ (LIV
2 168), por. scs. znati, aor. znaxŭ; inne odpowiedniki s.v. °žìnti. Głównym 

problemem rekonstrukcji morfologicznej jest SP *žēn-C, który w sytuacji braku 

spodziewanego refleksu *žnuo-C (por. scs. znati ʽznaćʼ < *ǵneh3-C), musi być uważany za 

intrabałtycki nowotwór. Nasuwają się dwie hipotezy: 1° *žēn-C to drw. typu vṛddhi, 

urobiony od SZ *žīn-C < pie. *ǵṇh3-C jak w pažìnti ʽpoznaćʼ, 2° žénklas to drw. od pažìnti, 

wytworzony z udziałem neoapofonii SZ īnC ⇒ SP/SE ēnC746 (paralele: smìltis ⇒ sméltis; 

dìrgti ⇒ dérgti; mìrštu ⇒ mérdėti; zob. też žéntas). Por. ŽD 193, LEW 1300 i ALEW 1300 (nie 

uwzględniają zjawiska vṛddhi, ani neoapofonii). — W związku z žénklas może stać stpr. 

*zantl- (ze zmiany *zentl-?) w nazwie kamienia granicznego Kogonas-santle (por. AON 68, 

273; Kog-on-as jest formą gen.sg. na -as od nazwy osobowej, por. n.o. Kogils). — Drw. 

ženklelis SD
1 «kreska» (syn. žymelė), ženklýnas neol. ʽkodʼ, žénklingas DP ʽznaczny, 

znamienity, znakomityʼ, žinklingas SD «cudowny» (syn. prajėvingas, stebuklingas), 

ženkliùkas ʽznaczek, np. pocztowyʼ, ženklùs ʽznaczny, widoczny, wyraźny, łatwo 

rozpoznawalnyʼ. Cps. trižeñklis ʽtrójcyfrowyʼ (por. tri°), ženkladarys: žinkladarys SD 

«cudotworca boski», por. darýti (⇒ žinkladarystė prigimta SD «cudotworność»), ženkladėja: 

žinkladėja SD ts. (por. dė́ti, dė́jau); ženklanešys: žinklanešys kareivių SD «chorąży» [dosł. 

ʽten, kto nosi sztandar wojskowyʼ] (por. nèšti). Vb. denom. žénklinti (zob.). 

 žénklinti, žénklinu, žénklinau 1. ʽrobić znaki, znakować, oznaczaćʼ, 2. ʽbyć znakiem, 

być oznaką czegoʼ, 3. ʽznaczyć, mieć znaczenie, wyrażać coʼ, pražénklinti DP ʽprzeznaczyćʼ, 

užžénklinti ʽzaznaczyćʼ, DP ʽzapieczętowaćʼ, refl. žénklintis ʽżegnać się, kreślić znak krzyża 

na piersiachʼ, pasižénklinti DP ʽprzeżegnać sięʼ. War. žeñklinti. SD: žinklinu «żegnam się, 

abo kogo, abo co krzyżem», žinklinu valgykles «żegnam stoł, chleb, trunek» (syn. šlovinu), 

refl. atsižinklint kryžiu švintu «odżegnać się czego» [ʽżegnając się uwolnić się od czegoʼ] — 

vb. denominativum na -in- od žénklas ʽznakʼ (zob.). Do tego nawiązuje stpr. ENCH assei... 

ebsentliuns ʽoznaczyłeś, du hast bezeichnetʼ – z ptc. prt. act. *[epzentlijəns], od osnowy prs. 

*[abzintlija] ʽoznaczaʼ; inf. *[zintlīt] – od niezachowanego sb. *[zintlas] < *[zentlas] (zob. 

 
746 Por. Schrijver 1991, 201: «Only Lith. žénklas ʽsignʼ seems to reflect *ǵenh3-, but in view of Skt. jñā́tra- < 

*ǵneh3-tlo- this form is probably a recent formation, based on the zero grades pa-žìntas, pa-žintìs < *ǵnh3-». 

Podobnie Derksen 2015, 516: «This may be a recent formation...».  
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LAV 100). — Drw. pažinklintas SD «znakowany, naznaczony» (syn. įžymėtas).  

 ženótas 1, 3 p.a. gw. 1. ʽżonatyʼ, 2. f. ženóta ʽzamężna, mężatkaʼ (Dukteres visos 

ženótos) — zapoż. ze stbłr. ženatyj. War. žanótas ⇐ stbłr. žonatyj (⇐ pol. żonaty), por. błr. 

žanáty. Por. oboczności stbłr. žena i žona, ženinъ i žoninъ, ženixъ i žonixъ. Zob. też žẽnyti. 

 žéntas 1, 3 p.a. 1. ʽmąż córki, zięćʼ, 2. ʽzięć przyjęty do domu teściów, na gospodarkę 

żony, tzw. użkurʼ (Radęs bagotą mergą, tėvas sūnų išleidžia in žéntus ʽZnalazłszy bogatą 

pannę, ojciec wydaje syna na zięciaʼ), 3. przest. ʽmąż siostry, szwagierʼ. War. gw. žéntus 1 

p.a. SD <źintas> 1. «zięć», 2. «szwagier». Refleks pbsł. *žēn-ta-. Odpowiednik psł. *zętĭ m. 

ʽzięćʼ, por. scs. zętĭ ʽνυμφίοςʼ, sch. zȅt, zȅta, ros. zjatь, zjátja, pol. zięć, -cia, < pbsł. *žēn-ti-, 

znacz. etym. ʽpoznany, znajomyʼ. Paralela znaczeniowa: łot. znuõts ʽzięćʼ < *žnō-ta- (zapoż. 

bałtyckie w fiń. nuode ʽmąż siostry, szwagierʼ) wobec gr. γνωτός ʽznanyʼ, łac. nōtus ʽznanyʼ, 

sb. ʽznajomyʼ < pie. *ǵnō-to- < *ǵneh3-to-. Pbsł. formacja na SP *žēn-ta- przedstawia drw. 

typu vṛddhi, który utworzono od SZ *žīn-C, por. pažìntas ʽpoznanyʼ (pažìnti) : stir. gnáth 

ʽznany, zwykłyʼ, < pie. *ǵṇh3-tó-. W kwestii SE *ǵneh3- por. scs. znaxŭ, znati s.v. °žìnti. Inny 

możliwy przykład vṛddhi to žénklas (zob.). Por. BSW 370, ŽD 322, REW I, 466, LEW 1301, 

ALEW 1301 (te dzieła nie uwzględniają zjawiska vṛddhi). NB. Tak sprawa wygląda na 

płaszczyźnie porównawczej. Ale w związku z obserwowaną w jęz. litewskim neoapofonią 

īRC ⇒ ēRC nie można wykluczyć ściśle litewskiej genezy žéntas, mianowicie w wyniku 

derywacji žīnC (pažìnti) ⇒ žēnC. Paralele: smìltis ⇒ sméltis; ìrti ⇒ érdėti; mìrštu ⇒ mérdėti. 

Mniej prawdopodobna wydaje się hipoteza Viredaza (apud Derksen 2015, 517), że SE *žēnC 

miał się ustalić wtórnie na miejscu *žīnC- pod wpływem wyrazu gentìs ʽkrewni, ródʼ, który 

w DP utrzymuje jeszcze pdg. akutowany géntis, géntį. — Drw. žéntinė duktė ̃ ⇒ žéntinė 

ʽpanna (zwykle jedynaczka), która wychodząc za mąż przyjmuje męża do domu swych 

rodzicówʼ, žéntinis ʽnadający się na zięciaʼ (Jonas – žéntinis bernas). Vb. denom. žentáuti 

ʽbyć zięciem; być zięciem na gospodarce żonyʼ, žéntinti ʽswatać; nazywać kogoś zięciemʼ. — 

Nazw. Zéntas, Žentỹs, Žeñčius, Žentulaitis b.z.a., cps. Žemaĩtžentis (por. žemaĩčiai).  

 žėp̃ė (p.a. niewiadomy) przest. gw. ʽmydło, zwł. zielone mydłoʼ — zapoż. z prus.-niem. 

zēp f., por. śrdn. sēpe, śrwn. seife, nwn. Seife f. (GL 150; pominięte w LKŽ). Łot. ziẽpes, ziepe 

ʽmydłoʼ ⇐ śrdn. sēpe. Osobno zob. zýpa. 

 žėravóti, žėravóju, žėravójau gw. ʽszukać pożywienia; o zwierzętach: żerować, 

polowaćʼ — zapoż. z pol. żerować, -uję (POLŽ 191). War. žyravóti, žỹravoti, też z 

krótkością: žiravóti. — War. ze zmianą ž̓ ī > ž̓ ū: žiūravóti (Būdavo, vaikšto, žiūravója 

ubagai visur ʽBywało, że biedacy chodzą wszędzie i wypatrują [pożywienia]ʼ), refl. ʽpoży-

wiać sięʼ (Vištos toli pievoj žiūravójas). Możliwe, że pojawienie się sekwencji žiū° wiąże się 

też z adideacją do czas. žiūrė́ti, por. su(si)žiūrė́ti ʽznaleźć (sobie), znajdować (sobie)ʼ. 

 žẽreba 1 p.a. gw. ʽlos, dolaʼ — przekształcona pod względem zakończenia pożyczka ze 

stbłr. žerebej, žerebij ʽlosʼ, por. strus. žerebej, błr. žė́rabja, ukr. žéreb, ros. gw. žérebej. Por. 

lit. sekwencję -ere- w čerẽslas, čerevỹkai i seredà (Būga, RR III, 758n.). War. žė́raba (Jei 

teip nesutinki, tai žė́rabas traukim ʽJeśli tak się nie zgadzasz, to ciągnijmy losyʼ), też m. 

žẽrebis, žė́rabas. War. metatetyczny: žẽberis 1 p.a., žeberỹs 3 p.a. (Traukim žẽberį, kam eit 

vandens parnešt ʽCiągnijmy los, kto ma iść po wodęʼ). 

 žerg̃ti, žergiù, žergiaũ ʽrozkraczyć nogi, rozkraczyć się, iść rozkraczywszy się, kroczyć 

przez coś (np. przez próg), przez kogośʼ, apžerg̃ti ʽokroczyć, objąć co nogami, usiąść jak na 

koniuʼ. Refl. išsižerg̃ti ʽrozkraczyć sięʼ. Bez nawiązań zewnętrznych, por. LEW 1301, ALEW 

1301 (pominięte w IEW). Transponat ie. *ǵhergh-. — Drw. žergliaĩ m.pl. ʽkozły do piłowania 

drzewaʼ, žerg̃lės f.pl. ʽdługie nogi; nożyce do mierzenia powierzchni gruntuʼ (z *žerg-klės 

przez persewerację), war. žerk̃lės ʽnożyce do mierzenia; widły do suszenia skóryʼ (z žerk-
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klės < *žerg-klės, przez asymilację antycypacyjną), žergtùvai m.pl. ʽszczudłaʼ. Zob. też 

žegris. — Zapoż. litewskie w błr. gw. a(b)žargácь ʽdosiąść konia na oklep; przejść nad 

czym, nie depcząc przestąpićʼ (PZB 1, 32, 67), abžė́rgacь ʽsiąść okrakiemʼ (ibid., 33), pol. 

gw. żergać ʽkroczyćʼ, obżergać ʽokroczyćʼ (Urbutis, Balt V:1, 1969, 59 = Urbutis 2009, 

369). — SZ žirg-: išžirg̃ti, -žirg̃sta ʽrozkraczyć się i stracić równowagęʼ, dur. žirgsóti 

ʽrozkraczyć się i tak stać, siedzieć lub leżeć; siedzieć okrakiem; siedzieć a. stać bez zajęciaʼ, 

bė́ga ìšžirgas ʽbiegnie na rozkraczonych nogachʼ, išžìrgusios kójos f.pl. ʽrozkraczone nogiʼ. 

Nomina: žìrgas (zob.), žirg̃ės a. žìrgės f.pl. ʽkozły do piłowania drzewaʼ, žirg̃ės a. žìrgės f.pl. 

ʽkrzyżaki przytrzymujące słomę strzechy; kozły, żerdzie zbite na skos, używane do stawiania 

słupów, do piłowania drzewa; kołyska zawieszona na żerdziʼ, žirg̃iai, žìrgiai m.pl. 

ʽrozwidlone drzewo do suszenia skóry owczej, rosocha; żerdzie do suszenia siana lub 

koniczynyʼ, žìrgla c. ʽosoba o długich nogachʼ (też żartobliwie o kimś krótkonogim), žirg̃lės 

a. žìrglės f.pl. ʽkrocze, krok w spodniachʼ (por. žìrklės), žirglỹs ʽpokraka – o kimś 

niezgrabnym, niekształtnymʼ (⇒ vb. denom. žirglióti ʽchodzić na rozkraczonych nogach – o 

dziecku, starcu, o kimś dźwigającym ciężarʼ), žirgliaĩ m.pl. ʽžirgėsʼ (zob. wyżej), žirgsnà 

ʽszybkie chodzenie drobnymi krokamiʼ (por. liepsnà, válkšna), žirg̃snis ʽduży krokʼ (⇒ vb. 

denom. žirgsnóti ʽchodzić dużymi krokamiʼ), žìrklės (tamże). — SO žarg-: žargdýti iter. 

ʽprzekraczać, np. prógʼ, pražargdýti ʽrozkroczyć, rozewrzeć, rozszczepić drewnoʼ, žargýtis 

ʽrozkraczać sięʼ (por. varžýti, vartýti), žargstýti (zob.). Nomina: apýžarga c. ʽkto źle coś 

robiʼ, ãpžarga (zob.), ìšžargas ʽrozkraczony; wysilający się, żeby zdążyć na czasʼ, žárgtai 

m.pl. ʽkrocze, krok w spodniachʼ, žárgtas ʽkrokʼ, žargùs ʽkto szeroko stawia nogiʼ. Cps. 

dìdžarga c. ʽkto chodzi wielkimi krokamiʼ, dìdžargis ʽswawolnik, urwisʼ (por. dìdis), 

pajódžarga c. ʽurwisʼ (por. jódyti), výržarga (zob. výras).  

 žérnos, -ų 1 p.a. f.pl. gw. 1. ʽpodniebienieʼ, 2. ʽdziąsłaʼ, 3. żm. ʽwnętrznościʼ (zob. 

žárnos). Może być refleksem formacji pb. *žēr-nā- < pie. *ǵherH-neh2, pozostającej w 

apofonii do žárnos ʽkiszki, jelita, wnętrznościʼ < *ǵhorH-neh2-. Choć trzeba przyznać, że ze 

stanowiska semazjologicznego dyferencjacja žárnos ʽwnętrznościʼ ⇒ žérnos ʽpodniebienieʼ 

byłaby również do pomyślenia.  

 žerplė́ti, žerplė́ja (war. žerp̃lia, žerpla), žerplė́jo ʽżarzyć się – o węglach, żelazieʼ, DP 

ʽczerwienieć się jako płomieńʼ (war. akc. žérplėti) — vb. denominativum na -ė- od przym. 

*žerplus ʽrozżarzonyʼ (por. baltė́ti ⇐ báltas; miklė́ti ⇐ miklùs; geltonė́ti ⇐ geltónas). Przym. 

*žer-pl-us jest dewerbalny, urobiony neosufiksem -pl- od žert̃i m.in. ʽzgarniać żarzące się 

węgleʼ (zob.). Paralela: kùpti ⇒ kuplùs ʽrozłożysty, rozgałęzionyʼ ⇒ kuplė́ti ʽbujnie się 

rozrastaćʼ. Drugim denominatywem od *žerplus jest įsižerplinu SD
1 «rozżarzam się» (syn. 

įkaistu). — Do žerplė́ti jest war. žerklė́ti ʽżarzyć sięʼ, įsižerklė́ti ʽrozżarzyć sięʼ (okazjonalna 

zmiana pl > kl). — NB. 1: Zapis Szyrwida <źerpłu> s.v. «pałam» [ʽpłonę, palę się 

płomieniemʼ] (syn. liepsnuoju, degu, karščiuoju) nie pozostawia wątpliwości co do lekcji 

[žerplu]. Jest to prs. z samogłoską tematyczną *-a-, nie zaś z suf. *-i̯a-, jak to przyjęto w LKŽ 

XX, 409 (žerpliu). Do tego participium prs. act. w SD <źerpłus> «żarzysty, candens carbo», 

czemu w zach.-litewskim odpowiada žerpląs. — NB. 2: Forma žerpti, ukazująca się w LEX 

s.v. ʽGluen, żarzyć sięʼ (LKŽ: žerp̃ti), nie ma oparcia w innych źródłach, może więc być 

wytworem leksykografa, zob. ALEW 1301. 

 žert̃as 2 p.a. gw. ʽżartʼ (Suprask, jog tai yr ne žertai ʽZrozum, że to nie są żartyʼ. Žert̃ų 

nė jokių nežino ʽNie zna żadnych żartówʼ) — ze zmiany žart̃as (rzadkie), to zapożyczone ze 

stbłr. žartъ (⇐ pol. żart, -u ⇐ czes. žert, sb. postvb. od stwn. sërten ʽkłamać; żartowaćʼ, zob. 

Machek 726). Por. SLA 248, ZS 66, LEW 1302 (brak w ALEW), POLŽ 190n. Vb. denom. 

žertavóti oddaje stbłr. žartovati ⇐ pol. żartować, -uję, z akcentem jak w odpowiedniku błr. 

gw. žartavácь. Stąd też łot. žàrts ʽżartʼ (par žartu adv. ʽżartemʼ; war. par šerti), vb. denom. 
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žàrtavât, žàrtavuôt ʽgłośno mówić; żartowaćʼ, žàrtuôt ʽżartować, śmiać się; dużo mówićʼ, 

nomina: žartavnieks ʽżartownikʼ (por. stbłr. žartovnikъ), przen. žàrtavnieks ʽdrąg położony 

ukośnie na balach tratwyʼ (ME IV, 789). 

 žert̃i, žeriù, žėriaũ 1. ʽwygarniać żar z pieca, zgarniać na kupęʼ, 2. ʽsypać, zasypać (jak 

śnieg drogę)ʼ, przen. žert̃i tiẽsą į akìs ʽrąbać prawdę w oczyʼ. Refleks pwk. pie. *ǵher-/*ǵhṛ- 

ʽżarzyć się, promieniować, jaśnieć, świecićʼ, przen. ʽwidziećʼ. Czasownik bałto-słowiański, 

zob. s.v. žìrti. Por. BSW 366 i LIV
2 177 (gdzie wymieniono tylko žėrė́ti, pominąwszy žert̃i), 

LEW 1301. Porównanie z germańskim przym. ʽszary, popielatyʼ (stisl. grár, stwn. grao, nwn. 

grau, ang. grey) nie jest pewne, zob. Heidermanns 1993, 259. — Drw. žertuvė ̃ a. žertùvė 

ʽpopielnik; paleniskoʼ; žervà ʽżar, żarzący się węgielʼ (Pilnas pečius žervų̃ ʽPiec pełen 

żarzących się węgliʼ) – wygląda jak utworzone wprost od pwk. žer-, ale na poparcie takiej 

hipotezy nie ma paraleli; może raczej žervà zastępuje *žarva, podobnie jak žerijà ⇐ žarijà? 

Por. n.m. Žeriaĩ, Žeruõliai. — WSE žėr-: žėriaũ (prt.), drw. žė́rauti ʽżarzyć sięʼ, žėrė́ti, žėriù 

(3 os. žėr̃i, war. žėr̃ia, žėr̃a, žerė́ja), -ė́jau ʽżarzyć się – o węglach, o rozżarzonej podkowie; 

iskrzyć się, lśnić, błyszczeć; świecić – o słońcu, gwiazdachʼ (por. SW w krėšė́ti, tėpė́ti), 

žėrúoti ʽtlić się, żarzyć się, (o oczach) świecić, błyszczećʼ. Nomina: žė́ra a. žė́ras ʽżarʼ, žėrùs 

ʽlśniący, połyskliwyʼ, žėrùtis ʽmika, łyszczykʼ, cps. akìžėra c. ʽkto mówi prosto w oczy, bez 

ogródekʼ, war. akìžera (por. akìs). N.m. Žėrónys. — SZ žir-: žìrti (zob.). — SO žar-: žarė́ti, 

žãra, -ė́jo ʽświecić się, błyszczećʼ, žarstýti (zob.). Nomina: atžarùs ʽnieprzyjemny, szorstki 

(w słowach, w tonie), aroganckiʼ (war. ãtžaras), ìšžaras: Nepalik ugnį ìšžarą ʽNie zostawiaj 

żaru niezgarniętego, niezasypanegoʼ, žarà (zob.), žarijà (zob.), žarùs ʽbłyszczący, połyskliwy 

– o płomieniu (Žarì liepsnà). 

 žẽsnės, -ių 2 p.a. f.pl. ʽgalony, tasiemki ze srebrnej a. złotej lamy, służące do 

obszywania ubiorów, mebli itp.ʼ, war. žẽsniai m.pl. — prawdopodobnie sb. postverbale od 

neopwk. žės- jak w žės̃ti, žėdžiù, žėdžiaũ gw. ʽciąć, ścinać, rznąćʼ, z neoapofonią žės- (SP) ⇒ 

žes- (SZ). Por. kės̃ti ⇒ kesnóti; slės̃na i slesnà; vėlė ̃ i velė.̃ LEW 1302: «Ohne Etymologie». 

Por. syn. galiõnas i trẽsas. 

 žestìs, -iẽs 4 p.a. f. stlit., gw. 1. ʽblacha, cienki płat metaluʼ, 2. ʽprzedmiot z blachy, 

blaszane naczynieʼ (war. žestė)̃, 3. SD «blaszka, bractea» [ʽbardzo cienki płat metaluʼ, SPXVI] 

— zapoż. ze stbłr. XVII w. žestь ʽblachaʼ, por. ros. žestь, -i f., ukr. žerstь ts. (wyraz 

orientalny, zob. REW I, 422). Zob. też SLA 246, 248 i LEW 1302 (brak w ALEW). — Drw. 

žestẽlis ʽblaszana ozdobaʼ, žestiniñkas ʽblacharzʼ, žẽstys f.pl. ʽblaszana przykrywka fajkiʼ 

(Jei pypkė turi žestis, tai ir klojime be baimės gali rūkyt ʽJeśli fajka ma przykrywkę, to i w 

stodole możesz bez obawy palićʼ). — War. žastìs, -iẽs 4 p.a. ʽblachaʼ (m.in. BRB), 

ʽprzedmiot z blachyʼ, też o ślizgawicy (Slidu kap žastìs). Idiom: į žãstį (žastiñ) gáuti ʽdostać 

lanieʼ.  

 žiauberė ̃ 3 p.a. 1. ʽpiętka chleba, przylepka; sucha i twarda skórka chlebaʼ, 

2. ʽmetalowa obrączka u nożaʼ (Tarp koto ir geležio peilio yra žiauberė,̃ t.y. gelžis kaip rinkė, 

užsikirtimas JU), 3. bot. ʽobrost wzniesiony, Physciaʼ, 4. bot. ʽtrzonecznica łuseczkowata, 

Chaenotheca trichialisʼ. War. monoftongiczny: žioberė ̃(neoapofonia au ⇒o? Por. liõgzti ob. 

liaũgzti). — Z innym tematem: žiauberìs, -iẽs 3 p.a. f. 1. ʽpiętka, przylepkaʼ, 2. ʽzewnętrzna 

warstwa koryʼ, 3. ʽgrzbiet góryʼ. Z innymi sufiksami: žiauburė ̃ʽpiętka chleba; stromy brzegʼ; 

žiaubrė ̃ ʽpiętka chlebaʼ (war. žióbrė). Wymienione formacje to deverbativa od žiaub-, por. 

žiaũbti m.in. ʽchciwie żrećʼ, žiaubóti ʽżuć, np. suchy chlebʼ. Zob. też synonim kriaukšlỹs s.v. 

kriaũkšti. — Drw. wsteczny: žiaũbas a. žiaubė ̃ʽprzylepka, skórka od chlebaʼ (por. skùduras 

⇒ skùdas). 

 žiaũbti, žiaubiù, žiaubiaũ gw. 1. ʽo zwierzętach: chciwie żrećʼ, ʽo ludziach: jeść 
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pełnymi ustamiʼ (Šlapelis 598), 2. przen. ʽzagarniać wszystko (np. po zmarłym), innym nic 

nie zostawiającʼ. Pwk. žiaub- stoi w odosobnieniu (zob. LEW 1302), niewykluczone 

pochodzenie od wykrzyknika, podobnie jak w wypadku bliskoznacznego žiaũžti (zob.). Por. 

interi. žiùbt, žiū́bt ʽłap! cap!ʼ, też ʽchlust!ʼ, i na opisanie wszelkich nagłych ruchów. — Drw. 

žiaubóti ʽżuć, np. suchy chlebʼ (war. žiaumóti), nomen žiauberė ̃(zob.). 

 žiáugčioti, žiáugčioju, žiáugčiojau (pisane też žiáukčioti) 1. ʽczkać, bekaćʼ, 2. ʽotwierać 

usta przed wymiotamiʼ (Tiktai žiáukčioja, ale nevemia ʽTylko otwiera usta, ale nie 

wymiotujeʼ), ze zmianą ž̓ - > dž̓ -: džiáugčioti ts. (por. džiógas ob. žiógas), 3. ʽotwierać usta z 

braku tchu, łapać oddech, powietrzeʼ, 4. ʽo psie: szczekać, poszczekiwać (przez całą noc)ʼ. 

Neoosn. žiaugčioj- (⇐ žiáugčiojau): žiáugčiojimas ʽbekanie, czkanieʼ. — Z innymi 

sufiksami: 1. žiáugėti, -iu, -ėjau: Aš žiáugiu, t.y. noriu vemti JU ʽChcę wymiotowaćʼ, 2. 

žiáugsėti, žiáugsiu (war. žiáugsėju), žiáugsėjau ʽczkać, bekać; poszczekiwaćʼ (war. 

žiáuksėti), 3. žiáugsoti, žiáugsau, žiáugsojau ts., 4. žiáukoti, -ju, -jau ʽczkaćʼ, 5. žiaugsóti 

ʽgapić sięʼ (dosł. ʽstać z otwartymi ustamiʼ), pražiaugsóti ʽprzez pewien czas mieć czkawkęʼ, 

6. žiáuktelėti, -ju, -jau ʽrozdziawić sięʼ, 7. žiáuktelti, -iu (-nu), -ėjo ʽotworzyć usta z braku 

tchuʼ. — Neoosn. žiaugs- (⇐ žiaugs-ėti, žiaugs-oti): žiaugsulỹs ʽczkanie, czkawkaʼ. — 

Czasowniki z suf. -čio-, -ė-, -sė-, -so- oraz -elė-, -el- zostały utworzone od wykrz. žiáugt, 

žiáukt, oddającego odgłos czkawki, beknięcia. Por. viáukčioti ⇐ viáukt. Całkiem inaczej 

LEW 1295 (s.v. žegsė́ti), który dąży do ustanowienia szeregu alternacyjnego žeg-/žag- (žiak-) 

/ žig- (žiuk-). Również ALEW 1302 ignoruje związek z wykrzyknikiem i poprzestaje na 

stwierdzeniu uderzającego podobieństwa między žiáugčioti i ʽniespokrewnionymʼ czas. 

žagsė́ti, žegsė́ti (o tym zob. s.v. žagčióti). Por. jeszcze pochodzące od interi. *čĭk czasowniki 

pol. czkać ʽmieć czkawkęʼ, słc. čkať ts. obok ros. čkatь ʽszturchać, trącać, dźgaćʼ, sch. gw. 

čkȁti ʽdłubaćʼ (Boryś 98). — Drw. žiaugulỹs ʽczkawka; chęć wymiotowaniaʼ. 

 žiáunos, -ų 1 p.a. f.pl. 1. ʽskrzela ryb i zwierząt wodnychʼ, 2. ʽszczęki, paszczaʼ, žiáuna 

1. ʽszczęka dolna, żuchwaʼ, 2. ʽtrzonek nożaʼ, 3. ʽpiętka chleba, przylepkaʼ, 4. ʽchudy 

człowiekʼ. Odpowiednik łot. žaũnas f.pl. ʽszczękiʼ. BSW 372 widział nawiązanie słowiańskie 

w bg. žúna ʽwargaʼ, ale tego nie uzasadnił. Drw. od zanikłego czasownika pbsł. *ži̯áu̯i̯ō, 

*ži̯ū́tei̯ ʽżućʼ ⇐ pie. *ǵi̯eu̯H- ʽżućʼ (LIV
2 168). Ślad po nim utrzymał się w słowiańskim, por. 

rcs. žĭvati ʽżuć, żwaćʼ < *zi̯ĭva- < pbsł. *ži̯uu̯-ā- < *ǵi̯uH-eh2-. — WSZ: sch., słń. prežívati 

ʽprzeżuwaćʼ, bg. prežívam ts. < *zi̯iva- < *ži̯ūu̯-ā-. — SZ także w stwn. kiuwan ʽżućʼ, toch. 

A, B śuwaṃ, toch. A śwāṣ ʽjeʼ (LIV
2 l.c.). Rekonstrukcja: *ži̯ēu̯-nā- < *ǵi̯eu̯H-neh2-. Znacz. 

etym. nomen instrumenti ʽto, co służy do przeżuwania; to, czym się przeżuwaʼ (por. sufiks w 

žárnos). — Drw. pažiáunė ʽdolna szczękaʼ, pažiáunės f.pl. ʽskrzela rybʼ, žiaunė ̃ ʽpiętka 

chleba; kromka, pajda chlebaʼ (war. žiáunė), też ʽchudy człowiek; skąpy człowiekʼ. Vb. 

denom. žiaunóti ʽchciwie zjadać (war. žiaumóti), jeść w sposób nieapetyczny; niechętnie 

jeść, długo przeżuwaćʼ, też ʽwymyślać, kląć, przeklinaćʼ (por. burnóti ⇐ burnà). 

 žiaurùs, -ì 4 p.a.1. ʽo wietrze, pogodzie: przenikliwie zimny, srogi; północnyʼ, 2. ʽo 

człowieku: srogi, surowy, szorstki, okrutny, bezlitosny, bezwzględnyʼ (rzadki war. žiaũras). 

Najprawdopodobniej jest to wariant fonetyczny równoznacznego przymiotnika šiaurùs 

(zob.). Wymianę spółgłosek š-/ž- oraz š̓ -/ž̓ - na początku wyrazu poświadczają šãpas/žãbas; 

šnaĩras/žnairùs (zob. GJL I, § 454) oraz šiurk̃štai/žiurš̃tai, šiurp̃ti/žiurp̃ti; širmū̃nė obok n.rz. 

Žirmū́nė. Inaczej LEW 1303, gdzie nieprzekonujące zbliżenie osnowy žiaur- z pwk. žū- jak w 

žū́ti ʽginąćʼ i žū́dyti ʽzabijaćʼ. — War. z epentezą d do grupy u̯-r: žiaudrùs ʽprzenikliwie 

zimny; surowy, srogi, zły; szorstki, chropowatyʼ, też ʽgrubo lub źle zmielonyʼ (Tie miltai par 

žiaudrì putrai ʽTa mąka [jest] zbyt gruba na potrawę zwaną «putra»ʼ). Por. jáudra jako 

wariant do jáura ʽgleba bielicowaʼ. War. žiaudùs (m.in. u Dowkonta) wygląda jak drw. 

wsteczny, z wymianą sufiksu -rus ⇒ -us (por. kantrùs ⇒ kantùs; šveitrùs ⇒ šveitùs). — Do 
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neopwk. žiaud- (⇐ žiaudrùs) dotworzono na mocy neoapofonii SP au ⇒ SZ u alternant žiud-

, stąd žiùdras a. žiudrùs ʽszorstki, chropowaty; grubo a. źle zmielonyʼ, przen. ʽszorstki w 

obejściu, opryskliwyʼ (z wtórnym -zdr-: žiùzdras, žiuzdrùs) i vb. denominativum žiudrė́ti 

ʽrobić się szorstkim, chropowacieć, twardnieć (o skórze na dłoniach)ʼ. W kwestii 

neoapofonii por. siaũras ⇒ susiùrti; bjaurùs ⇒ pabjùrti i kiáuras ⇒ prakiùrti. — 

Nieregularna zmiana dr > br wytworzyła war. žiubrùs ʽprzenikliwie zimny, surowy; 

niegładki, szorstki; ostry – o głosieʼ, też ʽbystry, inteligentnyʼ. — Drw. žiaurenýbė ʽczyn 

okrutny, okrucieństwoʼ, žiaurýbė ʽokrucieństwoʼ, cps. žiauriabū̃dis ʽmający okrutny 

charakterʼ (por. bū̃das). 

 žiaũžti, žiaužiù, žiaužiaũ gw. ʽo wilku: żreć, gryźćʼ (w tekście folklorystycznym), 

žiauženti b.z.a. ʽssać, żuć skórkę od chlebaʼ (Senis duoną žiaužena) — od osnowy žiau-ž- z 

powtórzonego wykrz. *žiau-žiau (por. žiužė́ti ⇐ žiù-žiù). — Nomina: žiáužė ʽchleb z 

gruboziarnistej, ościstej mąkiʼ, žiaužiẽnė ts., žiaužerė ̃ a. žiaužerìs ʽsucha skórka od chleba, 

piętka, przylepkaʼ (por. syn. žiauberė,̃ žiauberìs), žiaũžis ts., žiaũžkis ʽniedołęga, niedorajdaʼ 

(por. sufiks w kùškis, stumkis, triùškis). Vb. denom. žiaũžekoti ʽżuć, przeżuwać suchy chleb; 

ssać skórkę od chleba; o koniu: chrupać owiesʼ.  

 žibenyčià 2 p.a., gen.sg. žibenỹčios ZTŽ ʽszubienicaʼ — zapoż. z błr. šíbenica, -y (por. 

pol. szubienica). Udźwięcznienie nagłosu jak w žarañčius i žiùrstas. Brak w LKŽ. 

 žibė́ti, žìba, žibė́jo ʽświecić światłem odbitym, błyszczeć, lśnić, świecić sięʼ.  SD: žibu 

«błyszczę się» (syn. blizgu, tvasku), «jaśnieię» (syn. šviečiuosi, svidu, tvasku), «lsknę się; 

świecę się», žiba «połyskuie się». Ze zmianą ž̓ i > ž̓ u: gw. žiubė́ti (LD § 66). Odpowiednik 

łot. zibêt, -u, -ẽju ʽbłyszczeć, świecić sięʼ. Czasownik lit.-łot. nie ma nawiązań zewnętrznych 

(LEW 1304). Najprawdopodobniej chodzi tu o derywat od wykrzyknika, por. žìbt o nagłym 

rozbłysku słabego światła, žýbt o iskrze z ogniska, spod kopyt końskich; o blasku błyskawicy 

na niebie. Neopwk. žib- stał się bazą dla zróżnicowań apofonicznych, por. 1° žib- ⇒ SP žieb- 

(s.v. žiẽbti), 2° žib- ⇒ SP/SO žaib- (s.v. žaibýti), 3° być może žib- ⇒ SP žeb- (s.v. žẽbras). 

Inaczej ALEW 1302n., który powraca do starego porównania ze stang. caf ʽprędki, 

energiczny, gorliwyʼ i postuluje pwk. pie. *ǵei̯bh- ʽzaświecić, rozbłysnąć, aufleuchten, 

aufblitzenʼ. Zdaniem LEW 1304 związki zewnętrzne pozostają niejasne. — Paradygmat 

ingresywny z prs. infigowanym: žìbti, žim̃ba (war. žìba, žìbia), pražìbti ʽzacząć świecić, 

rozświecić się, rozbłysnąćʼ, sužìbti ʽzaświecić (o księżycu, gwiazdach), rozjaśnić się (o 

oczach)ʼ, do tego tr. pažìbti ʽrozpalić (ogień), zapalić (łuczywo, świecę)ʼ. Odpowiednik łot. 

zibt, prs. zìbu < *žimbu (war. zibstu, zìbstu), prt. zibu ʽmienić się, migotać, połyskiwaćʼ. — 

Drw. žìbčioti ʽpobłyskiwaćʼ, žibénti ʽsłabo, ledwo się palić; świecić się (o lampie)ʼ, žìbinti 

(zob.), žibsė́ti ʽsłabo świecić się, przebłyskiwaćʼ. Nomina: pažibà a. pãžibas ʽozdoba, chluba; 

piękność, okazałość; błyskotkaʼ, žibaĩ m.pl. ʽkorale, naszyjnikʼ, žibáinis a. žibaĩnis 

ʽbłyskawicaʼ, žìbalas neol. ʽnaftaʼ (⇒ žibalìnė ʽlampa naftowaʼ), žibantì f. ʽżmijaʼ 

(zleksykalizowane participium prs. act. ʽlśniącaʼ; eufemizm), žìbė ʽlampa, światełkoʼ, 

žibnyčià stlit. ʽlampa, latarniaʼ (neosufiks jak w varp̃nyčia), žibirkštìs f. ʽiskraʼ (por. 

kibirkštìs), žìbolis ʽniedowidzący, ślepiecʼ (por. syn. žabãlius), žibùčiai m.pl. ʽbłyskotki, 

świecidełkaʼ, žibulỹs ʽpadalec, Anguis fragilisʼ (por. syn. blizgulỹs, znacz. etym. 

ʽpołyskujący, lśniący w słońcuʼ), žibuõklė bot. ʽprzylaszczka, Hepaticaʼ, žiburỹs (zob.), žibùtė 

ʽbłyskotkaʼ i bot. ʽHepaticaʼ. Cps. žìbakė ʽHepaticaʼ (por. akìs), ⇒ zdrob. žibakýtė. — WSZ 

žyb-: žýbčioti ʽbłyskać, pobłyskiwaćʼ, žybsė́ti ʽbłyskać się, pobłyskiwaćʼ, žybsóti ʽbłyszczeć, 

świecić się, połyskiwać w oddali; być widocznym (o wschodzącym życie)ʼ, žýbterėti 

ʽbłysnąć, mignąćʼ. — SO žaib-: žaibýti (zob.).  

 žìbinti, žìbinu, žìbinau 1. ʽzapalać (łuczywo, świecę, lampę)ʼ, 2. ʽświecić, oświetlaćʼ, 3. 

ʽświecić i grzać (o słońcu)ʼ, 4. ʽwpatrywać się uporczywie, wlepiać wzrokʼ, 5. ʽglancować 
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butyʼ — causativum z suf. -in- do žibė́ti (zob.). Odpowiednik łot. zibinât ʽzaświecićʼ, też 

ʽgwałtownie czymś poruszyćʼ. Ze zmianą ž̓ i > ž̓ u: žiùbinti (por. žiuburỹs ob. žiburỹs). — 

Neoosn. žibin-: žibinyčià ʽświecznikʼ, žibiñtas ʽświecznik, latarniaʼ (por. vìrvintas), žibiñčius 

ʽprzyrząd do zatknięcia łuczywa w izbie; świecznik, lichtarzʼ, žìbintojas ʽoświetlaczʼ (zapoż. 

litewskie w stbłr. žibentaj, žebentaj ʽwe dworze: osoba dostarczająca opał i dbająca o 

oświetlenieʼ), žibintùvas ʽlatarniaʼ (SD žibintuvė mariose «laternia morska»), žibintuvis SD 

«lichtarz, świecznik» (⇒ žibintuvėl̃is ʽlatarkaʼ).  

 žiburỹs, -io 3 p.a. 1. ʽogień, światło; łuczywo, pochodnia; świecaʼ, 2. ʽbłędny ognikʼ, 3. 

przen. ʽporcja gęsiny: pół żołądka, pół szyi, skrzydłoʼ (Virė bulbynes su žiburiais) — 

dewerbalny rzeczownik od osnowy žibur- jak w czas. *žiburti, który był odpowiednikiem 

dzisiejszego žỹburti, -a, -o ʽpalić się słabym płomieniem; jaśnieć blaskiem; o oczach: świecić 

sięʼ (por. kỹburti ⇒ kyburỹs, GJL II, §§ 267, 670). War. ze zmianą ž̓ i > ž̓ u: žiuburỹs (LD § 

66). Zob. też žibė́ti i žiẽbti. — Cps. klýstžiburis ʽbłędny ognikʼ (syn. klýstugnė, klýstžvakė, 

zob. klýsti). — N.m. Žiburiaĩ. 

 žyčióti, žyčióju, žyčiójau stlit., gw. ʽpożyczaćʼ (Nes ir griešnykai žyčioja griešnykamus, 

kad tiek atgautų atgalios ʽAlbowiem nawet grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby tyle 

odzyskali na powrótʼ) — verbum simplex pochodzące z deprefigowania slawizmu pažyčióti 

⇐ pol. pożyczać, błr. gw. pažyčácь, -áju. LZŽ notuje war. z krótkością: žičióti, pažičióti. 

Paralela: magóti ⇐ pamagóti. Osobno zob. pažỹčyti. — Neoosn. žyčio-: žyčiõnė ʽpożyczkaʼ, 

np. Žyčionės rugių atdaviau ʽPożyczone żyto oddałemʼ. Por. medžióti ⇒ medžiõnė. POLŽ 

191 uznał žyčiõnė za zapożyczenie z pol. życzenie (ʽto, czego ktoś sobie życzy; 

powinszowanieʼ), co jest nieporozumieniem. Od žyčiõnė są dwa drw. wsteczne: žỹčės f.pl. a. 

žỹčios f.pl. ʽpożyczka; rzeczy pożyczoneʼ (paralele: abejõnė ⇒ ãbejas; íeškonės ⇒ íeškas). 

POLŽ 191 uważa žỹčės za formę wytworzoną drogą «absorbcji elementu -nė-». 

 žìčyti, žìčiju, žìčijau LZŽ ʽżyczyć komu czegoʼ (Žìčiju tau sveikatų ir ilgos gyventuvės 

ʽŻyczę ci zdrowia i długiego żywotaʼ) — zapoż. ze stbłr. žičiti (war. žyčyti), błr. gw. žýčycь, 

-u ⇐ pol. życzyć ʽpragnąć dla kogo czegoś przez życzliwośćʼ (por. ĖSBM 3, 268n.). 

 žỹčyti, žỹčiju, žỹčijau stlit., gw. ʽpożyczaćʼ — verbum simplex pochodzące z 

deprefigowania slawizmu pažỹčyti (SD
1 pažyčiju «pożyczam», syn. patikiu) ⇐ pol. pożyczyć, 

błr. pazýčycь, -ču. Paralele: mãčyti, trãšyti, zvãlyti. SLA 248, ZS 66 i ALEW 1304 niesłusznie 

wymieniali pol. życzyć lub błr. žýčycь jako formy źródłowe. Tam, gdzie pažỹčyti zmieniało 

się w pažỹčinti, pojawiał się deprefigowany war. žỹčinti a. žìčinti ʽpożyczyćʼ (DRUŽ). NB. 

Zwraca uwagę fakt, że SD nie przejął z SD
1 slawizmu pažyčiju, lecz dał swojskie unkščiu 

duomi, paunkščioju «pożyczam komu czego» (zob. ánkščia). Osobno zob. žyčióti. — 

Neoosn. žyčy-: žỹčytojas a. žỹčiotojas ʽpożyczający komu, kredytorʼ. — Derywaty žyčkà lub 

žỹčkas przest. ʽpożyczkaʼ pochodzą z deprefigowania form pažyčka b.z.a. i pažỹčkas ts. (⇐ 

pol. pożyczka, błr. pazýčka). Por. POLŽ 136.  

 žìčkai, -ų 2 p.a., žičkaĩ, -ų̃ 4 p.a. 1. ʽwłóczka, nici czerwonej barwy, służące do 

przybierania brzegów tkanin, rękawów, ręczników i fartuchówʼ (Žičkaĩ ir raudos yra raudoni 

siūlai JU ʽ«Žičkai» i «raudos» to czerwone niciʼ), 2. ʽczerwona wstążka wpięta do 

warkoczaʼ, war. f. žìčkos — zapoż. ze stbłr. žička, žyčka, błr. žýčka, -i ʽczerwona wstążkaʼ 

(por. ĖSBM 3, 268), pol. przest. życzka ʽwstążeczka, włóczka lub tasiemka czerwona, 

zawiązywana na szyi kobiet lub barankówʼ (SW VIII, 730). Brak w POLŽ. Starsza semantyka 

przy ros. gw. žíčka ʽprzędza wełnianaʼ. Wyrazy słowiańskie są refleksami psł. *žičĭka ⇐ 

*žika ʽwstęga, pasmo, nićʼ (cs. žica ʽściegnoʼ, sch. žȉca ʽnić, dratwaʼ, ros. gw. žíca ʽprzędza 

czesankowaʼ; brak pol. †życa), < pbsł. *gī-C/*gii̯-C, zob. BSW 87 oraz s.v. gijà ʽnić 

przędzyʼ. 
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 žyčlỹvas, -à 4 p.a. stlit. ʽżyczliwy, przychylnyʼ (Taipo mes, žyčlyvais būdami jumus, 

norėjom rodi nudalyt jumus... CHB ʽTak więc będąc wam życzliwymi, chcieliśmy chętnie 

dać wam...ʼ, por. ALEW 1303; brak w SLA) — zapoż. ze stbłr. žičlivyj, žyčlivyj ⇐ pol. 

życzliwy ʽprzychylnie usposobiony; będący wyrazem przychylnościʼ, co jest drw. od życzyć 

MSJP m.in. ʽpragnąć dla kogo czegoś przez życzliwośćʼ, w XVI w. ʽsprzyjać, udzielać, 

użyczaćʼ. Paralela: zdrodlỹvas ⇐ stpol. zdradliwy ʽtaki, któremu nie można wierzyć, 

kłamliwyʼ (zob. (GJL II, § 159). Por. POLŽ 697. NB. ALEW 1303 umieścił błędnie žyčlỹvas 

ʽwohl gesonnenʼ wśród derywatów od czas. žỹčyti ʽpożyczać, udzielać pożyczkiʼ. — W 

użyciu gwarowym žyčlỹvas przybiera znacz. ʽsumienny, niezawodnyʼ, np. Žyčlyvą berną į 

devintą parakviją samdo ʽSumiennego parobka najmują [już] do dziewiątej parafiiʼ; adv. 

žyčlyvaĩ: Geras tarnas, žyčlyvaĩ tarnavo ʽDobry sługa, sumiennie służyłʼ. 

 žỹdas, -ė/-ė ̃2, 4 p.a. ʽŻydʼ, pl. žỹdai, žydaĩ ʽŻydziʼ — zapoż. ze stbłr. židъ, žydъ, por. 

błr. pogardl. žyd, -á (błr. liter. jaŭréj), pol. Żyd. Zob. SLA 248, ZS 66, LEW 1304, ĖSBM 3, 

262 oraz POLŽ 697 (brak w ALEW). — Drw. žydáitis, -ė ʽdziecko żydowskie; młody Żydʼ 

(por. stbłr. židokъ), žydáuka (zob.), žydavà (zob.), žydélka peior. ʽŻydówkaʼ, žydélka ʽtaniec 

podobny do polkiʼ, žydíenė ʽżona Żydaʼ, žydijà coll. ʽzbiorowisko Żydów, żydostwoʼ 

(Dzievẽniškėsa bùvo vienà žydzijà DVŽ ʽDziewieniszki były miasteczkiem na wskroś 

żydowskimʼ), žydysta BRB coll. ʽŻydziʼ (PAŽ 566, ŽD 369), žydỹstė ʽżydowskość, 

Judentumʼ, žỹdiškas ʽżydowskiʼ, žydorėlis b.z.a. ʽŻydʼ – użyte w dajnie jako ʽReimwortʼ do 

šimkorėlis ʽszynkarzʼ (zob. šiñkorius), žydùitis ʽdziecko żydowskie, wyrostek żydowskiʼ, 

žydùkas ts., žydžiū́tis ts. — Cps. sénžydis ʽstary Żydʼ (por. sẽnas), žydažudỹs ʽżydobójca, 

osoba mordująca Żydów (na Litwie w 1941 r.)ʼ, por. žudýti (tėvažudỹs ʽojcobójcaʼ); syn. 

žydamušỹs a. žỹdmušis, žydmušỹs, žỹdmuša (por. mùšti), žydsmaugỹs (por. smaugýti), 

žyd(a)šaudỹs a. žỹd(a)šaudis (por. šáudyti); žỹdbajoris pogardl. ʽzubożały szlachcic, 

szlachetkaʼ (por. bajõras, syn. šùnbajoris), žydbendras stlit. ʽten, kto przeszedł na judaizmʼ: 

Žydai ir žydbendrai BRB ʽJüden und Jüdengenossenʼ (ALEW 104), žỹdgrybis (zob.), 

žỹdkaimis ʽżydowska wieśʼ (por. káimas), žỹdkalė ʽsynagoga, bożnicaʼ (człon °kalė niejasny; 

może ze zmiany *žyd-škalė ʽszkółka żydowska w bożnicyʼ, zob. iškalà s.v. škalà), žỹdkapiai 

m.pl. ʽcmentarz żydowski, kirkutʼ (por. kapaĩ), žỹdligė ʽgrypa; miesiączkaʼ, dosł. ʽżydowska 

chorobaʼ, por. ligà (drugie z podanych znaczeń tłumaczy się kontaminacją z czas. žydė́ti 

m.in. ʽmieć miesiączkęʼ), žỹdmazgis ʽwęzeł słabo zawiązany; supełʼ (por. mãzgas), 

žỹdparapkė gw. ʽdziewczyna służąca u Żydówʼ (por. pãrabkas), žỹdrisčia adv. ʽo biegu 

konia: powoli, noga za nogąʼ (dosł. ʽżydowskim kłusemʼ, por. risčià). Vb. denom. žỹdinti 

ʽczynić podobnym do Żyda; nazywać kogo Żydemʼ, žydžiúoti ʽmówić z żydowska, z 

żydowskim akcentemʼ (war. žydúoti). — Nazw. Žydáitis, Žydeikà (⇒ pol. Żydejko), 

Žydãvičius, Žydẽlis/Židẽlis (⇒ Žydeliū́nas), Žydónis/Židónis (Žydanis), Žydùlis, 

Žydžiū́nas/Židžiū́nas. N.m. Žydẽliai 2x, Žydžiū́nai, cps. Žỹdabrastis, Žỹdkaimis. N.rz. 

Žỹda.upis, Žỹdupis 5x, Žỹdupelis, n.jez. Žỹdežeris. 

 žydáuka, židáuka 1 p.a. ʽŻydówkaʼ — zapoż. z błr. žydóŭka, -i (ZS 66, 82). War. 

židáuka jest objawem neoapofonii ī ⇒ ĭ (por. grìbšis, krìvas, plìtas). War. z alternacją u̯/l w 

składzie dyftongu: žydálka (por. góštauta ob. góštalta; pelė́kautai ob. pelė́kaltai). N.m. 

Žydáuka. — Neoosn. žydauk-: žydaukėl̃ė a. žydaukiū̃tė zdrob. ʽŻydóweczkaʼ, žydaũkšė ts. 

(sufiks jak w bõbšė, merg̃šė, kumélšė), ⇒ neoosn. žydaukš-: žydáukšla ts.  

 žydavà 4, 2 p.a. stlit. 1. ʽkraj żydowski, Judeaʼ, 2. coll. ʽŻydzi, DP ʽżydowstwoʼ — 

zapoż. ze stbłr. židova, žydova (od XIV w.), por. błr. gw. žydavá coll. ʽŻydziʼ. Por. SLA 248, 

ZS 66, LEW 1304. NB. Zdaniem Otrębskiego 1934, 166, który widocznie nie znał przekazu 

starobiałoruskiego, miałoby to być lit. collectivum na -ava, porównywalne z šunavà 

ʽpsiarniaʼ i velniavà ʽkłębowisko diabłówʼ, którym właściwy jest «podkład uczuciowy 
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ujemny». — N.m. Žydavaĩniai, Žỹdaviškis 2x. — Rozszerzenie sufiksu -ava formantem -ja 

prowadzi do neosufiksu -auja, por. war. žydaujà ʽżydostwo; miejsce, gdzie przebywa lub 

żyje wielu Żydówʼ. Według Skardžiusa (RR 4, 440; ŽD 88) zakończenie -auja jest objawem 

lituanizacji białoruskiego suf. -ava (paralela: indaujà). Inne war. žydaulià, žydaunià. 

 žydė́ti, prs. žýdi (war. žỹdi, žýdžia, žýda), prt. žydė́jo 1. ʽkwitnąć, wydawać kwiatyʼ 

(nužydi žolė SD «okwita ziele»), 2. ʽmienić się, połyskiwać, migotaćʼ (por. łot. ziêdêt m.in. 

ʽmienić się, migotaćʼ), 3. przen. ʽmieć miesiączkęʼ, 4. przen. ʽdobrze wyglądać; cieszyć się 

dobrobytemʼ — durativum stanu na -i/ė- ze SZ žyd- ⇐ žied-. Por. SP žíedėti ʽczerstwieć, 

pleśniećʼ, łot. ziêdêt ʽkwitnąć; pleśniećʼ. Atematyczna forma 3 os. prs.: žýsti a. žýst gw. 

ʽkwitnieʼ (*žyd-ti), susižýsti ʽo roślinach: obsypują się nawzajem pyłkiem kwiatowymʼ, < 

*žyd-ti (LD § 644). — Drw. žýsti: pražýsti, -žýsta, -žýdo inchoat. ʽzaczynać kwitnąć, 

rozkwitaćʼ, SD
1 «rozkwitawam się». Nomina: są́žydis ʽokres największego rozkwitu, 

Hochblüteʼ (por. sán-), žydeklỹs ʽkwiatʼ, žydõklė bot. 1. ʽśnieżyca wiosenna, Leucoium 

vernumʼ, 2. ʽnarcyz trąbkowy, Narcissus pseudonarcissusʼ, 3. ʽprzebiśnieg, Galanthusʼ, 

žýdras (zob.), žyduõlis ʽzakwitająca po raz pierwszy roślina warzywna (cebula, burak, 

kapusta); roślina obsypana kwieciemʼ, žydūsỹs LZŽ ʽkwiatʼ. Cps. pùpžydis ʽpora zakwitania 

bobuʼ, przen. ʽprzednówek, nędza, głódʼ (por. pupà), žỹdligė ʽmiesiączkaʼ (por. ligà; syn. 

žiedaĩ). — Neoosn. žyst- (⇐ žýsta): pùpžystis a. pupžỹstis ʽpora zakwitania bobu; 

przednówek, głódʼ (por. pupà, jak też syn. pùpažaidis), rugžỹstė a. rugžỹstis ʽpora kwitnienia 

żytaʼ (por. rugiaĩ). — Neoosn. žydėj-: žydėjỹs LZŽ ʽkwiatʼ (Šiẽmet un obelės̃ daũg žydėjų̃, 

bùs obuolių̃ ʽTego roku na jabłoni [jest] dużo kwiatów, będzie [sporo] jabłekʼ). 

 žỹdgrybis, -io 1 p.a., zwykle pl. žỹdgrybiai, -ių bot. 1. ʽgrzyb kurka, pieprznik, 

Cantharellus cibariusʼ (Tus gaidkojus žỹdgrybiais kiti vadina DŪNŽ ʽTe kurki inni nazywają 

«žydgrybiai»ʼ), 2. ʽgrzyb krowiak podwinięty, olszówka, Paxillus involutusʼ (Žỹdgrybiai – 

tokie juodi grybai rudenį, vėliau už kitus auga prie eglynais, prie samanų ʽ«Žydgrybiai», 

takie ciemnawe grzyby jesienne, rosną później niż inne przy świerkach, przy mchachʼ). 

Złożenie członów žỹdas ʽŻydʼ i grỹbas ʽgrzybʼ, dosł. ʽżydowski grzybʼ. Syn. žydùkai, 

žydžiùkai. 

 židinỹs 3 p.a., acc.sg. žìdinį 1. ʽpalenisko, ogniskoʼ, 2. ʽpopielnikʼ — formacja na SZ 

žid- do *žei̯d, por. žiedžiù, žiẽsti ʽlepić z glinyʼ. Drw. príežidinis ʽmiejsce przy paleniskuʼ 

(zob. też priežidà). — Z innymi sufiksami: židìnas ʽprzypiecekʼ, židìnė ʽpopielnikʼ, židuĩkas 

a. židùika ʽgarnek na mlekoʼ (na temat neosufiksu -ùika zob. sesùika). Nawiązania: łot. židiņš 

ʽgarnuszek, kociołekʼ, stpr. siduko EV ʽgarnek do cedzenia, Sybetop [Siebtopf]ʼ < *židukā 

(PKEŽ 4, 105). — W słowiańskim refleks st. zanikowego *žid- zaświadczają m.in. formy scs. 

zĭdati ʽmurować, budowaćʼ (ros. sozdátь ʽstworzyć, założyćʼ), cs. zĭdŭ ʽdom, mieszkanieʼ, 

rcs. zĭdŭ a. zedŭ ʽglinaʼ, ros. zdo ʽdach, domʼ; n.agt. stpol. zdun ʽrzemieślnik, który lepi coś z 

gliny, garncarzʼ, pol. ʽrzemieślnik stawiający i naprawiający pieceʼ < psł. *zĭd-unŭ (suf. jak 

np. w stp. biegun ʽgoniec; zbiegʼ < psł. *běg-unŭ). 

 žýdras, -à 3 p.a. ʽjasnoniebieski (o oczach), modry, błękitnyʼ, gw. też 

ʽciemnoniebieski; fioletowyʼ — dewerbalny przymiotnik z suf. -r- od žydė́ti ʽkwitnąćʼ (zob.). 

War. žydrùs, -ì 4 p.a. Znacz. etym. ʽkwitnącyʼ ⇒ ʽkwitnący na niebieskoʼ. Paralele: tìkras, 

stìpras ob. stiprùs, sū́ras ob. sūrùs (ŽD 299). — Drw. žydraĩnis ʽjasnoniebieskiʼ (por. 

dryžaĩnis ⇐ drỹžas), žydrỹnė: dangaũs žydrỹnė ʽbłękit niebaʼ, padángės žydrỹnė ʽbłękit 

niebiosʼ, žỹdris ʽbłękitʼ, žydrumà ts., žýdrumė ʽtęczówka okaʼ, žydrū̃nė bot. ʽchaber, 

bławatek, Centaureaʼ, cps. lìnžydris ʽmodry jak kwiat lnuʼ (por. linaĩ), žydraãkis 

ʽniebieskooki, modrookiʼ (por. akìs). Vb. denom. žydrė́ti ʽrobić się (jasno)niebieskimʼ, 

žydrúoti ʽbłękitniećʼ. 
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 žiẽbti, žiebiù, žiebiaũ 1. ʽzapalać (zapałkę, łuczywo, lampę), wzniecać ogieńʼ, 2. ʽnagle, 

mocno uderzyćʼ, 3. ʽrzucić, wyrzucić, odrzucić od siebie, zepchnąćʼ, 4. ʽgnać, pędzić; robić 

co szybko, energicznieʼ, 5. ʽz apetytem, chciwie jeść, pićʼ, 6. ʽnosić ubranie, butyʼ, 

7. ʽoszczędzaćʼ, 8. ʽszczepić roślinyʼ, intr. ʽświecić się (o lampie, żarówce)ʼ, atžiẽbti ʽzapalić 

na nowo; stępić, wyszczerbić (kosę)ʼ, įžiẽbti ʽrozniecić (ogień), zapalić (łuczywo, świecę, 

światło); wzbudzić pokusęʼ, pažiẽbti ʽpodpalić, spowodować pożarʼ, pražiẽbti ʽrozpalić, 

zapalić na krótko; naciąć, przeciąć, przepołowićʼ. Formacja tranzytywna z suf. -i̯a- i SE žieb- 

powstała na bazie SZ žib- w dur. žibė́ti (zob.). — Drw. pražiebas b.z.a.: aušros pražiebais 

adv. ʽo świcieʼ (dosł. ʽw promieniach jutrzenkiʼ), žíebas a. žiẽbas ʽbłyskawicaʼ (syn. žaĩbas), 

žiẽbė ʽiskraʼ, žiebtùvas ʽzapalniczkaʼ. Vb. denom. žiebė́ti ʽczerwienieć, rumienić się (ze 

wstydu)ʼ, žiebúoti przest. ʽbłyskać się – o ukazujących się na niebie błyskawicachʼ.  

 žíedas 3 p.a., žiẽdas 4 p.a. 1. ʽkwiatʼ (łot. ziêds), 2. ʽpora kwitnieniaʼ, 3. ʽbarwa, kolorʼ, 

4. przen. ʽpierścień, pierścionekʼ (sutuoktùvių žíedas ʽobrączka ślubnaʼ) — rzeczownik 

postwerbalny od žíedėti (zob.). — Drw. žiedìngas ʽpełen kwiatówʼ, SD «kwietny, kwiecisty», 

žiedìnis pirš̃tas ʽpalec serdecznyʼ, dosł. ʽten, na który wsuwa się pierścień, (palec) do 

noszenia pierścieniaʼ, SD žiedinis «palec czwarty», žiedų mėnuo «kwiecień, aprilis» (syn. 

karvelio mėnuo) – kalka z pol. kwiecień, znacz. etym. ʽmiesiąc kwitnienia, miesiąc kwiatówʼ 

(zob. LEW 1305, s.v. žydė́ti, Sławski III, 486). Łot. ziedu mēnesis ʽczerwiecʼ jest chyba 

lituanizmem. Cps. naktìžiedė ʽroślina ujawniająca swój kwiat nocąʼ (por. naktìs), žíedkotis 

ʽszypułka, łodyżka kwiatuʼ (por. kótas), žíedlapis ʽpłatek kwiatuʼ (por. lãpas). Osobno zob. 

žydė́ti i žiedúoti. 

 žíedėti, prs. žíedėja (war. žíedi, žíesta, žíesti), prt. žíedėjo 1. ʽczerstwieć, pleśnieć (o 

chlebie)ʼ, 2. ʽtwardnieć (o chlebie, śledziu, trawie, śniegu)ʼ, sužíedėti 1. ʽsczerstwieć; 

zgęstnieć, skrzepnąć, scukrzyć się (o miodzie)ʼ, 2. ʽzbić się (o ziemi, śniegu)ʼ, 3. przen. 

ʽstracić wrażliwość, rozleniwić sięʼ. War. žiedė́ti, -ja, -jo. Wraz z łot. ziêdêt, ziêdu a. ziêžu, 

ziêdẽju ʽkwitnąć, wypuszczać kwiecie; mienić się, migotać, pstrzyć się; świtać, dnieć; 

pleśniećʼ kontynuuje paradygmat oparty na neopwk. pb. *žēi̯d-. Ten ostatni wyabstrahowano 

z praesens pb. *žēi̯-da- ʽkwitnieʼ (transponat pie. *ǵei̯H-dhe-). Pwk. pie. *ǵei̯H-/*ǵiH- 

ʽrozwierać się – o pąkach; kiełkowaćʼ (LIV
2 161), por. goc. keinan ʽkiełkowaćʼ, orm. cil 

ʽpęd, kiełekʼ, cił, ceł ʽłodyga, słomaʼ < *ǵiH-l-. Paralele morfologiczne: gíedu, giedóti 

(zob.); łot. biêdêt ʽstraszyć, wzbudzać strachʼ ⇐ prs. *biêdu ʽboję sięʼ < pb. *bēi̯-de- < pie. 

*bhei̯H-dhe- (zob. s.v. bijóti). — Nomina: žiedà ʽzbita ziemiaʼ, žiedaĩ m.pl. ʽkwiecieʼ, też 

ʽmiesiączkaʼ (Atsiradus ant rūbų žiedam, mergaitė gali tekėti ʽGdy na bieliźnie pojawi się 

ślad miesiączki, dziewczyna może iść za mążʼ, syn. žỹdligė), žíedas (zob.). — SZ žyd- < pb. 

*žīd-: žydė́ti ʽkwitnąćʼ (zob.). — SO žaid-: žáidas 1. ʽrozkwit; kwiatʼ, 2. ʽobrączka ślubnaʼ. 

Cps. pùpažaidis ʽczas kwitnienia bobuʼ, przen. ʽprzednówekʼ (por. pupà); ze zmianą ai > ei: 

pùpažeidis ts. (por. syn. pùpžydis). Vb. denom. žaidìnti ʽwymieniać obrączki ślubne; brać 

ślub kościelnyʼ. 

 žiedúoti, žiedúoju, žiedavaũ przest., gw. 1. ʽnakładać obrączki podczas ślubuʼ, 2. 

ʽobrączkować (owce, ptaki)ʼ, 3. ʽzdzierać korę drzewa pierścieniamiʼ, sužiedúoti ʽnałożyć 

obrączki ślubneʼ, przest. ʽpoślubićʼ (Sužiedavau aba sukalbėjau jus ažu vieno vyro SP I, 

22029 ʽPoślubiłem was za jednego mężaʼ) — vb. denominativum od žíedas m.in. ʽpierścień, 

obrączkaʼ. Paralela: žáidas ⇒ žaidìnti. — Refl. žiedúotis ʽzaręczać się, przyrzekać sobie 

wzajemnie małżeństwoʼ. Nomina: apžieduotinis, -ė DP ʽoblubieniec, -icaʼ, žiedúotinis, -ė lub 

sužiedúotinis, -ė ʽnarzeczony, narzeczonaʼ, žiedúotuvės a. sužiedúotuvės f.pl. ʽzaręczynyʼ, 

sužiedavimas DP 1. ʽzrękowanie, zrękowinyʼ [ʽzaręczynyʼ], 2. ʽślubʼ. 

 žiegždrà 4 p.a. gw. ʽżwir, gruboziarnisty piasekʼ — przekształcenie wyrazu stlit. 

žiezdrà (zob.) przez epentezę g (*žiegzdra) oraz alweolaryzację gz > gž. War. m. žiẽgždras 
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(Žiegždro čia nerasi, tik pieska ʽŻwiru tu nie znajdziesz, tylko piasekʼ). War. žiegždà 4 p.a. 

ʽżwirʼ (Ita dirva su žiegždà ʽTo żwirowata rolaʼ) tłumaczy się chyba usunięciem segmentu r 

z grupy gždr. — Drw. žiẽgždros pl.t. 1. ʽżwirʼ, 2. ʽosad ze spalenizny w kominie, sadzaʼ (Jau 

kamine yra žiegždrų̃ ʽW kominie są już sadzeʼ), žiegždrótas ʽo roli: mająca w sobie dużo 

żwiruʼ, žiegždrýnas ʽżwirowisko; pastwisko, na którym jest dużo żwiruʼ (Pas mus tokia 

žemė: vienas galas šlapuma, kitas – žiegždrýnas ʽU nas taka ziemia: z jednego końca mokro, 

z drugiego żwirʼ). — N.jez. Žiẽgždris (por. n.m. Žíezdriai s.v. žiezdrà), Žiegždrẽlis, n.rz. 

Žiẽgždupis < *Žiegždr-upis (zanik r, por. wyżej žiegždà). N.m. Žiegždriaĩ, Pažiẽgždrai oraz 

Žiegždžiaĩ (od *Žiegždis, por. žiegždà). 

 žiemà 4 p.a. 1. ʽzimaʼ, 2. gw. ʽpółnocʼ. Odpowiednik łot. zìema ʽzimaʼ. Stpr. semo EV 

ʽWintter [Winter]ʼ jest izolowane i niejasne; może być błędem odpisu zam. <seymo>, może 

też pokazywać wtórną monoftongizację (czyt. [zēma]?). Wyraz bałto-słowiański, wywodzi 

się wraz z scs. zima ʽχειμώνʼ, sch. zíma, zȋmu, ros. zimá, zímu z praformy *žei̯mā. 

Prawdopodobnie chodzi tu o substantywizację formacji przymiotnej. Jej suf. -ā- < *-eh2- 

sugeruje pierwotne znacz. kolektywne ʽdni zimoweʼ. Osnowny przymiotnik miał postać 

*ǵhei̯m-ó- ʽzimowyʼ i został wyderywowany regułą vṛddhi z *ǵhim-, tj. tematu słabego (por. 

gen.sg. *ǵhi-m-és) do pie. *ǵhi̯-ém-/*ǵhéi̯-om- ʽzimaʼ (IEW 425). Zob. też ALEW 1306. 

Wtórny SP wynikły z derywacji vṛddhi pokazują również wyrazy dienà, diẽvas. — Inna 

ewentualność: pbsł. *žei̯mā jest drw. od neoosn. *žei̯m-, która została wyabstrahowana z 

formy loc.sg. *žeimen < pie. *ǵhei̯m-en. Por. wed. héman loc.sg. ʽw zimieʼ, ⇒ hemantá- m. 

ʽzimaʼ. — Odpowiedniki ie.: łac. hiems, -is f. ʽzima; rokʼ (zob. de Vaan 284), gr. χειμών, -

ῶνος m. ʽzima; północna część niebaʼ, hom. χεῖμα, -ατος n. ʽzimowa pogoda, ziąbʼ. SZ: wed. 

himá- m. ʽzima, zimno, ziąbʼ, het. gimi a. gemi ʽw zimieʼ, gimmant- ʽzimaʼ, łac. bīmus 

ʽdwuletniʼ, drw. bīmulus ʽmający dwa latkaʼ < *bihimos < pie. *du̯i-ǵhimo- dosł. ʽliczący 

dwie zimyʼ747. Kontynuacja st. pełnego typu łac. hiems wydałaby po litewsku *žem- (z 

zanikiem i̯ między C i e, por. šė́mas). — Drw. núožiemiu, żm. nū́žemiu adv. ʽw porze 

niewielkich mrozówʼ (skostniała forma instr.sg. do *nuo-žiemis, dosł. ʽnie-zimaʼ, por. nuo 

privativum w núožmogis), peržiẽm adv. ʽprzez zimę, podczas zimyʼ, príešžiemis ʽpora pod 

zimęʼ (por. priẽš, príešdienis), šią̃žiem adv. ʽtej zimyʼ, tąžiẽm, tą̃žiem adv. ʽtamtej zimyʼ, 

žiẽm adv. ʽzimą, przez zimęʼ, žiẽm po žiẽm adv. ʽz każdą zimą (np. ciężej)ʼ, žiemiaĩ (zob.), 

žiemìniai javaĩ m.pl. ʽzboże ozimeʼ, žiẽmiškas ʽzimowy, noszony zimąʼ (žiẽmiški oraĩ 

ʽpogoda zimowaʼ, žiẽmiška vãsara ʽzimne latoʼ), žiemójus ʽżyto ozimeʼ (por. sienójus ⇐ 

síena), žiemóp adv. ʽpod zimęʼ (skostniała forma all.sg., por. pavasarióp, ruden(i)óp). — 

Cps. žiemakañdis (zob. ką́sti), žiemamitỹs ʽzwierzę jeden rok mająceʼ (dosł. ʽprzez zimę 

karmioneʼ, por. mìsti), žiẽmgrūdžiai m.pl. ʽozimina, zboże zasiane jesieniąʼ (por. grū́das), 

žiemkenčiaĩ a. -keñčiai ʽoziminaʼ (dosł. ʽzboże, które znosi zimęʼ, por. kę̃sti), žiemkentỹs 

ʽświnia, która nie będąc tuczona, ma przeżyć (dosł. przetrzymać) zimęʼ, war. žiemkeñtis, -

kiñtis, -kýtis (por. kę̃sti), žiemmilžė ̃ (zob. mélžti), žiemmitỹs 1. ʽzwierzę pozostawione na 

zimęʼ (dosł. ʽkarmiony przez zimęʼ, por. mìsti), 2. ʽjeden rok mające cielę, źrebięʼ, war. 

žiemómitis; žiemóspirgis ʽtrzaskający mrózʼ (zob. spirgė́ti), žiemtekỹs ʽzwierzę pozostawione 

na zimęʼ (por. tekė́ti). — Vb. denom. žiemauti a. žiemavoti BRB ʽzimować, überwinternʼ, 

žiemóti ʽzimować, spędzać zimę, przetrzymać zimęʼ, žiemuoju SD «zimuię gdzie» (por. 

ALEW 1305n.). 

 
747 Por. gr. χίμαιρα f. ʽkozaʼ < *khimar-i̯a < *ǵhim-ṛ- to ʽzwierzę, które przeżyło (jedną) zimęʼ, por. gr. χειμέριος 

ʽzimowy; burzliwyʼ, χειμερινός ʽzimowy, mroźny; burzliwyʼ, orm. jmer̈̄ n ʽzimaʼ; stnord. gymbr ʽjednoroczna 

świniaʼ (zob. IEW 426, EIEC 24. — W słowiańskim można wskazać na stsch. dviz m, dvize n., gen. dvȉzeta 

ʽdwuletnia owcaʼ, co jest derywatem wstecznym od *dvizimŭ ʽdwuzimekʼ, który podległ reanalizie *dviz-

imŭ, prawdopodobnie według proporcji rodimŭ : rodŭ = *dvizimŭ : x (x = *dvizŭ). Dotąd zrównywano dviz z 

lit. dveigỹs ʽdwulatekʼ, co nie wydaje się słuszne (zob.). 



2237 

na prawach rękopisu 

 žiemiaĩ, -ių̃ 4 p.a. pl.t. gw. ʽpółnoc jako strona świataʼ, por. Į žiemiùs varnos lekia, bus 

šalta ʽWrony lecą na północ, będzie zimnoʼ. Visi [namo] langai žiemiuõs ʽWszystkie okna 

[domu] wychodzą na północʼ. Drw. od žiemà ʽzimaʼ, znacz. etym. ʽ(strona świata), z której 

przychodzi zimno zimoweʼ. Por. liter. šiáurė ʽpółnocʼ. — Drw. žiemiaũ adv. ʽbardziej na 

północʼ, žiemỹs 1. ʽpółnoc jako strona świataʼ (Latvija į žiemį yr, o tas kaimas į vakarus 

ʽŁotwa jest na północ, a ta wieś na zachódʼ), 2. ʽwiatr z północyʼ (obok žiemỹs vė́jas ts., 

m.in. SD «wiatr pułnocny»). Cps. žiẽmryčiai m.pl. ʽpółnocny wschódʼ (por. rytaĩ), 

žiẽmvakariai m.pl. ʽpółnocny zachódʼ (por. vakaraĩ), žiẽmvėjys cps. ʽwiatr z północyʼ (por. 

vė́jas). 

 žiẽsti, žiedžiù, žiedžiaũ 1. ʽformować, lepić przedmioty z gliny, wyrabiać garnkiʼ (Ne 

šventieji puodus žiedžia ʽNie święci garnki lepiąʼ), 2. ʽwyrabiać co, tworzyćʼ, 3. przen. 

ʽwychowywaćʼ. Cps. išžiẽsti gw. ʽwygarnąć żar do popielnikaʼ (Sudega malka, žarjas 

duobelėn išžiedžia ʽJak drewno się spali, [to] żar wygarnia się do popielnikaʼ), nužiẽsti 

ʽulepić z gliny; postawić piecʼ (Iš molio nùžiestas plūktinis pečius ʽPostawiony z gliny 

«plūktinis» [ubijany] piecʼ), też ʽcokolwiek ładnie zrobić, wykonać jakiś przedmiotʼ, prižiẽsti 

ʽulepić z gliny wiele przedmiotówʼ, ʽspłodzić wiele dzieciʼ (Tas tavo susiedas kad prižiedė 

vaikų ʽTen twój sąsiad to narobił dzieci [jak garnków]ʼ), sužiẽsti ʽulepić; zbudować (dom); 

zwinąć (nici w kłębek)ʼ, ʽzgarnąć żarʼ (Sužiesk ugnį vienon vieton ʽZgarnij żar w jedno 

miejsceʼ, por. wyżej išžiẽsti i zob. žaĩsti II), przen. ʽzłączyć, zcalić (o ziemiach), zjednoczyćʼ. 

Odpowiednik łot. zìest, zìežu, zìedu ʽsmarować, rozprowadzać gęstą substancję/maź po 

jakiejś powierzchni, (piec) smarować gliną; (patelnię) smarować tłuszczemʼ. SD žiedžiu 1. 

«formuię, kształtuię» (syn. lipiu, lienu), 2. «fantastykuię» [ʽdziwaczyć, być oryginałemʼ, 

SPXVI] (syn. niekus mųstau, vaidinu, vaidus darau), ižžiedžiu SD «wyrażam» (syn. ižžymiu, 

ižspaudžiu). — Postać pwk. žied- < lit.-łot. *žei̯d- jest wtórna, ustaliła się w następstwie 

metatezy skrajnych spółgłosek pierwiastka w praformie *dei̯ž- (lit. †diežti). Pwk. pie. 

*dhei̯ǵh- ʽsmarować mokrą gliną; miesić glinęʼ, zob. IEW 244n., LIV
2 140, LEW 1307, ALEW 

1306n. Por. wed. déhmi ʽsmarujęʼ, SZ digdhá- ʽposmarowany, powleczony czymʼ, SO dehī́- 

f. ʽściana, nasyp, wał, groblaʼ, déha- m. n. ʽciałoʼ; aw. pairi-daēza- m. ʽmur, obmurowanieʼ, 

uz-daēza- m. ʽmur, ściana, grobla, tamaʼ ( stpers. didā- f. ʽściana, mur obronny, twierdzaʼ), 

SE gr. τεῖχος, -εος n. ʽmur, zwł. mur obronny miasta, nasyp, wał obronny, szaniecʼ (temat na 

-os-/-es-, zob. Stüber 2002, 80), τειχίον n. ʽmur, ściana domu; mur jako ogrodzenie polaʼ, SO 

τοῖχος m. ʽściana, mur (otaczający dziedziniec), ścianka, bok w naczyniu, bok ciała 

ludzkiegoʼ; goc. digan ʽlepić garnkiʼ, digand- ʽugniatającyʼ, SO daigs m. ʽciasto, Teigʼ (por. 

słń. déža, ros. gw. dežá, pol. dzieża ʽduże naczynie do rozczyniania ciasta na chlebʼ < *dai̯g-

i̯ā-). SZ łac. fingō, -ere, fictum ʽkształtować, obrabiać, formować, przedstawiaćʼ (figulus 

ʽgarncarzʼ, figūra ʽukształtowanie, kształtʼ); toch. A, B tsik- ʽtworzyć, formowaćʼ. — 

Metatezę na odległość pokazują również refleksy słow.: zid-/zĭd- zamiast *diz-/*dĭz-, por. 

scs. ziždǫ, zĭdati ʽmurować, budować, stawiaćʼ, ros. so-zd-átь ʽstworzyć, ukształtowaćʼ, 

WSZ so-zid-átь ʽtworzyć, budować, konstruowaćʼ, sch. zídati ʽmurować, budowaćʼ; nomina: 

cs. zĭdŭ ʽmurʼ, sch. zȋd, zȋda ts., pol. zdun ʽrzemieślnik, który lepi coś z glinyʼ (*zĭd-unŭ). 

Zob. BSW 367, Vaillant III, 314. — Drw. žiẽdalas ʽrzecz ulepiona z gliny; forma, postaćʼ, 

žiedýba ʽgarncarstwoʼ, žiẽdžius ʽgarncarzʼ, žiẽdis gw. ʽpiecʼ (syn. žaĩdas), žiedyklà 

ʽgarncarniaʼ, žiedyklė SD «kształt, forma, figura» (wymienione jako synonim wyrazów 

paveikslas, būdas, veidas, žymė), žiedžiamàsis rãtas ʽkoło gancarskieʼ, žiestas SD 

«garnczarski» (syn. nulietas, por. líeti), žiestas daiktas SD «garnczarska robota». Cps. 

púodžiedis a. -žiedỹs ʽgarncarzʼ (m.in. MŽ 50618), por. púodas. — Neopwk. žies- (⇐ žiẽsti, 

žiẽstas): žiestìnis ʽzrobiony na kole garncarskimʼ, też ʽo piecu: ulepiony z glinyʼ (por. 

Žaidžio būta žiestìnio pečiaus, vadinasi, plūkto iš molio, ne plytinio ʽPalenisko jest w 

glinianym piecu, tj. postawionym z gliny, nie z cegiełʼ), žiestùvas ʽkoło garncarskieʼ, ⇒ 
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žiestùvė a. žiestuvė ̃ ʽwarsztat garncarski, garncarniaʼ. — SZ žid-: priežidà (zob.), židinỹs 

(zob.). — WSZ žyd-: tylko nominalne, por. puodžydis DP cps. ʽgarncarzʼ (war. púodžiedis, 

por. púodas). Osobno zob. dýžti. — SO žaid-: žaĩsti, žaidžiù, žaidžiaũ gw. ʽlepić z glinyʼ: 

Puodžius molinius puodus žaĩdė ʽGarncarz lepił gliniane garnkiʼ (zob. žaĩsti II, tam też o 

neopwk. žais-). 

 žievė ̃ 4 p.a. 1. ʽkora drzewʼ (nei šakà... nei žievė ̃ DP 3944 ʽani sęk... ani skoraʼ), 2. 

ʽskórka owocu, łupina cebuli, obierka; skorupka jajaʼ. SD žievė «skorka abo kora na drzewie 

gruba» (w odróżnieniu od tošis). nudreskiu žievį medžio SD
1 «zdzieram korę drzewa». War. 

ze zmianą v > b: žiebė ̃ (por. žióvauti > žióbauti). Odpowiednik łot. zievis ʽkora drzewʼ. 

Trudne. Może formacja z suf. -v- przy pwk. *žei̯-, który może być aniṭową kontynuacją pb. 

*žēi̯- < pie. *ǵei̯H- ʽotwierać się – o pąkach; kiełkowaćʼ (zob. s.v. žíedėti). Inne scenariusze 

rozważają LEW 1307 i ALEW 1307. ME IV, 744n. łączył z pierwiastkiem zawartym w 

łotewskim czas. ziedêt ʽrozkwitaćʼ i lit. žydė́ti ʽkwitnąć, wydawać kwiatyʼ (znacz. etym. ʽcoś 

pękniętegoʼ). — Zapoż. litewskie w pol. gw. žjiva, žjiv̓ e ʽhubkaʼ w Chełmszczyźnie 

(Rozwadowski 1961, 109). — Drw. póžievis ʽto, co się znajduje pod korą drzewaʼ, žievenà a. 

žiẽvena ʽkora sosny; łupina cebuliʼ, cps. storžiẽvis (zob. stóras). Vb. denom. nužievė́ti a. 

nužiẽvinti ʽzdzierać korę z drzewʼ, war. nužiẽvyti; žievė́tas ʽpokryty korąʼ (SD «korzysty, 

korą obrosły; skorą abo korą obrosły»). 

 žiezdrà 4, 2 p.a., pl. žiẽzdros 2 p.a. 1. stlit. ʽpiasek, ziemiaʼ, 2. stlit. ʽkurz, pyłʼ, 3. gw. 

ʽpiasek; ziarnko piaskuʼ, 4. gw. ʽiskraʼ. War. žiẽzdras, pl. žiẽzdrai 2 p.a. ʽpiasekʼ; war. v-

mobile: žviezdros (zob.). Drw. žiezdrėtas przest. ʽpiaszczysty, żwirowatyʼ, žiezdrìnis ts., 

žiezdrýnas a. žiezdrỹnė ʽmiejsce, gdzie dużo piasku lub żwiruʼ, cps. žiezdrakelis przest. 

ʽdroga żwirowaʼ, por. kẽlias (syn. žvỹrkelis). N.m. Žíezdriai, Žiezdrẽlė, Pažiẽzdris. N.jez. 

Žiẽzdras, Žiẽzdris, Žiẽzdis (zanik r), n.rz. Žiẽzdrė, Žiẽzdupis (zanik r), z insercją g: 

Žiẽgzdrupė. — Rzeczowniki gaĩzdras (z gaĩstras < *gais-ras) i žaĩzdras (z *žaistras < *žais-

ras) są przykładami takich derywatów na -ra-, których przejrzystość została całkowicie 

zaciemniona na skutek dwóch zmian fonetycznych. Pierwsza z nich to epenteza t na granicy 

morfemowej s-r, druga to sonoryzacja zbitki spółgłoskowej str > zdr. Wydaje się, że žiezdrà 

stanowi trzeci przykład opisanego typu. Rekonstrukcja: *žiestra < *žies-ra (por. na SZ: žisrà 

2 p.a. ʽżwir, zwł. morskiʼ > *žistra > žizdrà ts.). Mielibyśmy tu drw. dewerbalny od neopwk. 

žies- jak w inf. žiẽsti do žiedžiù ʽlepić z glinyʼ. Znacz. etym. ʽgrubszy piasek, który 

dodawano do gliny garncarskiejʼ. Por. s.v. žvirg̃ždas uwagę o sch. zvȓst, które oznacza 

ʽkruchy kamień używany w garncarstwie jako domieszka do glinyʼ. O tym, że žies- 

funkcjonuje jako podstawa słowotwórcza, świadczą takie pochodniki, jak žiestìnis, žiestùvas 

i žiestuvė ̃ (zob. žiẽsti). Wcześniej žiẽzdrai wywodzono wprost z praformy ie. *ǵei̯s-dhro- 

(Būga, RR I, 292, IEW 356, Urbutis 1981, 105; brak w ŽD). Jest to trudne do utrzymania z 

uwagi na nieprawdopodobną formę sufiksu (plit. *-dra- < pie. *-dhro-?), i to przy 

nominalnym pierwiastku (*ǵei̯s-, por. IEW 356: ʽżwirʼ, śrwn. kis, stwn. kisili, kisel). LEW 

1307, s.v. žiezdrà nie zajmuje się składem morfemowym wyrazu. ALEW 1307 rozważa 

ewentualność derywacji typu vṛddhi. Osobno zob. žiegždrà. — Jeśli podany wyżej wywód 

jest słuszny, to bliskoznaczny wyraz žizdrà a. žìzdras ʽgrubszy piasek, żwir; drzazgaʼ jest 

bądź alternantem apofonicznym na SZ (*žis(t)rā < *žis-rā, por. wyżej žisrà), bądź formą 

wytworzoną z žiezdrà na mocy neoapofonii SP ie ⇒ SZ i (por. ieškóti ⇒ suiškaũ). — Inne 

mutacje formy žizdr-: 1. žirzdrà gw. ʽpiasekʼ (wstawne r, na skutek antycypowania r 

sufiksalnego), 2. stlit. žrigždai pl. ʽziarnka piasku morskiegoʼ (WP) z *žirgždai (metateza r) < 

*žirgzdai (epenteza g, następnie zmiana gz w gž) < *žirzdai (metateza r) < *žizdrai. Por. 

žizdraĩ gw. ʽpiasekʼ (n.m. Pažyzdrỹs, Zizdrà). — Forma žizdrà ma prawdopodobnie 

odpowiednik staropruski, z tym że ten ostatni został zmieniony insercją g w *zigzdra. Por. 

nazwę potoku Syxdro, XX w. Sysdroy-Fluß, jak też pochodzący od niej drw. przymiotny na -
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in- w nazwie jeziora Syxdrin (por. AON 158). 

 žíežirba 1 p.a. ʽiskra, rozżarzona cząstka płonącego drewna, węglaʼ, SD
1 «iskra ognista 

z zielaza padaiąca». War. z -dž- na miejscu -ž-: žíedžirba (por. džiáugčioti). Uwzględniając 

rozmaite warianty wyrazu ʽiskraʼ (zob. niżej), można žíežirba uznać za ekspresywne 

przekształcenie z formy žíežilba. Ta z kolei daje się objaśnić jako udźwięczniony wariant do 

žíežilpa ʽiskraʼ (lp > lb przez persewerację), pochodzącego ze złożenia *žiež-žilpa. I człon do 

žíežti m.in. ʽbuchać, huczeć – o ogniuʼ (zob.), II człon do žilp̃ti, prs. žilp̃sta ʽmieni się komu 

w oczachʼ. Całkiem inaczej ALEW 1308, który zakłada formację reduplikowaną od pwk. 

žirb- zawartego w žirb̃ti ʽiskrzyć się – o oczachʼ i žiurb̃sta prs. ʽjest pogodnie, ładnieʼ. — Vb. 

denom. žiežirbuoju SD
1 «pryskam». — Inne warianty wyrazu ʽiskraʼ, w których tkwi pwk. 

žiež- to žiẽžara (KRŽ), žíežebra a. žíežerba, žíeželka, žíežilka, žíežirga, žíežirka, žíežirža, 

žiežiurà, žíežiurba, žíežura (por. žaĩžura s.v. žaižarà). — Osnowa žiž-: žìžilba, žìžilpa/žižìlpa, 

žìžilka. Niejasny jest wokalizm žio° w žióžirba.  

 žíežti, žíežiu, žíežiau (war. akc. žiẽžti) gw. 1. ʽo ogniu: buchać ze środka, huczećʼ (Buvo 

jau kaip ir užgesę, o dabar kad dega, tai net žíežia ʽJakby już było zgasło, a teraz gdy się 

[znów] pali, to aż huczyʼ), 2. ʽwybuchać gniewem, złością; łajać kogo, fukaćʼ (Žíežula žíežia 

výrą ʽMegiera łaja mężaʼ) — prawdopodobnie pwk. dźwiękonaśladowczy, zob. LEW 1308, 

Urbutis 1981, 126, przyp. 8. — Drw. žíežara ʽmegiera, jędza, piekielnicaʼ, žíežula ʽwiedźma; 

jędzaʼ. N.jez. Žiežmuõ, Žiegžmãris, n.rz. Žiežmarà. — SZ žiž-: užžìžti, -žiñža, -žìžo 

ʽwybuchnąć gniewem, rozzłościć sięʼ. Nomina: žìžė, žižė ̃ c. ʽkto łatwo wpada w złość, 

złośnikʼ, ze zmianą ž̓ i > ž̓ u: žiùžė, žiužė ̃ (por. LD § 66). N.rz. Žižmà (por. łot. Zizma), 

Žìžmiagrovis, też Žiužmà. — SO žaiž- ⇐ žiež/*žeiž-: žaižarà (zob.). — NB. W języku dzieci 

žìžė, žižė ̃to ʽogieńʼ lub ʽgorący przedmiot, którego nie należy dotykaćʼ. Prawdopodobnie jest 

to pożyczka białoruska, por. žýža, -y ʽogieńʼ (w języku dzieci), ĖSBM 3, 263. War. ze zmianą 

ž̓ i > ž̓ u: žiùžė, žiužė ̃(dzukskie ziùzė). 

 žíežula 1 p.a., žiežulė ̃ 3 p.a. ʽryba płoć, płotka, Rutilusʼ [ryba o barwie grzbietu 

niebieskiej lub zielonoszarej, bokach srebrzystych oraz czerwonych oczach i płetwach]: 

Žíežulos, jos raudonos, tokios gražios, kab auksinės ʽPłotki są czerwone, takie ładne, jakby 

srebrneʼ. Akys raudonos kai žiežulės̃ ʽOczy czerwone jak u płociʼ. Może žiež-ul- od czas. 

žíežti ʽo ogniu: buchaćʼ (zob.), z tym, że pozostaje jeszcze sprecyzować szczegóły. 

Trudniejsza jest hipoteza ʽreduplikacjiʼ: *žie-žul- jak žie-žirb- lub žie-žirg- ʽiskraʼ (Būga, RR 

I, 336, za nim LEW 1308), ponieważ segmenty rzekomo zdwajane nie są identyczne. 

 žỹgis, -io 2 p.a. 1. ʽmarsz, przemarsz, akcja wojennaʼ, 2. ʽwyprawa, podróż, rejsʼ, 3. 

ʽczyn bohaterskiʼ, 4. ʽkrzątanina domowa, oporządzanie bydłaʼ, 5. ʽwysiłek niezwykły, 

niecodziennyʼ. War. žýgis 1 p.a., žygỹs 3 p.a. Por. n.rz. Žỹgis. Leksem žyg- jest 

prawdopodobnie produktem denazalizacji formy žįg-, por. Leskien 1884, 358, LEW 1308: 

*žing-748. Taka osnowa mogła zostać wyabstrahowana z prs. *žygsta ʽrusza w drogęʼ < 

*žįgsta < *žing-sta, co było inchoativum od ženg-, žeñgti ʽkroczyćʼ (por. y < į w krỹpti, nỹkti 

i slỹpti; zob. też przypis do hasła blìsti). Istotną poszlakę stanowi tu czas. žangstýti ʽkroczyć, 

postępowaćʼ, ponieważ jako intensivum na SO dopuszcza analizę *žangst- + -y- ⇐ *žingst- 

(to z metanalizy prs. *žingsta). Paralele apofoniczne: lámstyti ⇐ lìmst(a); lankstýti ⇐ 

liñkst(a). — Adv. anañžyg ʽtamtego razuʼ (syn. anañčės, aną̃kart), añt žỹgio ʽna raz, 

jednocześnieʼ, dùžyg ʽdwa razyʼ, tą̃žyg ʽtamtym razem, wtedyʼ, trìsžyg ʽtrzy razyʼ (por. 

trìskart ts.), tumžỹg 1. ʽwówczas, wtedyʼ, 2. ʽod razuʼ, tuõžyg ʽzaraz, wnet, natychmiastʼ, 

víenu žygiù ʽza jednym zamachem, za jednym zachodemʼ. — Inne drw.: póžygis ʽprzestrzeń 

 
748 Otrębski w 1965 r. pisał: «wzajemny stosunek między pierwiastkami *ženg- : *žyg- pozostaje ciągle jeszcze 

niejasny» (GJL II, § 617). 



2240 

na prawach rękopisu 

drogiʼ (por. typ póbėgis, ŽD 451), žỹginis ʽo koniu: pociągowy, pocztowyʼ, žygõvas ʽpiechur; 

goniecʼ, žygū̃nas przest. ʽpodróżny; goniec, kurier, wysłannikʼ, žygū̃nė przest. ʽpocztaʼ. — 

Cps. bendražỹgis ʽwspółbojownik, towarzyszʼ (por. beñdras), karžygỹs 3 p.a. lub káržygis 1 

p.a. ʽbohaterʼ, dosł. ʽżołnierz dzielny na polu bitwyʼ (por. kãras), n.m. Karžygiaĩ (por. błr.-

pol. n.m. Bohatyrowicze na Białorusi), ⇒ karžygystė MT ʽsłużba wojskowaʼ; ledžygà 

ʽpodkowa końska; łyżwaʼ (por. lẽdas, syn. ledžingà), ledžvygà (zob. s.v. lèdva), smilt̃žygis 

zool. ʽgatunek chrząszcza, szykoń, Pterostichusʼ (por. smiltìs), vìkražygis (zob. vikrùs), 

žỹgdarbis ʽbohaterski czynʼ (por. dárbas), žygeĩvis neol. ʽturystaʼ (por. eĩti). — Złożenie 

tautologiczne: žỹg-žygis ʽpraca wymagająca wielkiego wysiłku, wielki wyczynʼ (por. 

gérgėris, skánskonis). Vb. denom. pažygė́ti ʽtrochę postąpić (w jakąś stronę)ʼ, DP ʽpostąpić, 

odejść, iść, ustąpićʼ (⇒ pažygė́jimas DP ʽpostępekʼ), pažygys DP ʽpostęp, postępekʼ, dziś 

ʽdługa (trudna) droga do przebyciaʼ, pažygiuĩ adv. ʽna przemian, na zmianę, jedno po 

drugimʼ (Man nepažygiuĩ ʽMnie nie po drodzeʼ); žygiúoti ʽkroczyć, maszerować, podążać; 

sprzątać, robić porządki, krzątać się przy pracach domowych, oporządzać zwierzętaʼ, 

įžygiúoti ʽo wojsku: wkroczyćʼ (⇒ žygiuõtė ʽmarsz, pochódʼ). 

 žìlas, -à 4 p.a. 1. ʽsiwy, posiwiały, siwowłosyʼ, 2. ʽszary (o wilku, borsuku, raku)ʼ, 3. 

ʽszarawy – o tkaninie, płótnieʼ, 4. ʽszarobrązowy – o szczecinie świniʼ (Žila kiaulė tai ta, 

kurios šeriai balti, juodi ir melsvi, susimaišę iš daikto ʽŚwinia «žila» to ta, której szczecina 

jest biała, czarna i jasnoniebieska jednocześnieʼ), 5. ʽsiwy – o maści końskiejʼ, 6. ʽszarobiały, 

popielaty – o maści wołuʼ, 7. ʽskąpo zabielona (kasza, zupa)ʼ, 8. przen. ʽzamierzchły, dawnyʼ 

(žilà senóvė ʽzamierzchła przeszłośćʼ). Odpowiednik łot. zils ʽniebieski, sinyʼ (ob. ziļš ts. < 

*žili̯as). Z pb. *žil-a- < pie. *ǵhḷh3-ó- (krótkość i tłumaczy się zanikiem spółgłoski 

laryngalnej w pozycji przed samogłoską). Z innym sufiksem: wed. híri° ʽżółty, żółtawyʼ < 

pie. *ǵhḷh3-í-. Por. SE-C: lit. žélti ʽzielenić sięʼ, łot. zelt̃ ts. < pie. *ǵhelh3-C. SE-V: wed. hári- 

ʽpłowy, żółtawy; gniadyʼ < *ǵhélh3-i- (por. EWAIA II, 805n.). — Drw. žìlganas ʽniebieski, 

jasnoniebieskiʼ (syn. žils̃ganas), žìlis ʽczłowiek osiwiałyʼ, žilókas ʽsiwawy, szpakowatyʼ, 

žilumà ʽsiwiznaʼ, žilū̃nas ʽstarzecʼ, žilṽas ʽsiwyʼ. Cps. žil(a)barz̃dis ʽsiwobrodyʼ (por. 

barzdà), žil(a)plaũkis ʽsiwowłosyʼ (por. plaukaĩ), žìlbizdis wulg. ʽstarzec; stary kawalerʼ 

(por. bìzdas s.v. bezdė́ti), žìlvaikis ʽstary kawalerʼ, por. vaĩkas (syn. sénvaikis). Nazw. Žilỹs, 

Žìlius, Žiláitis, Žiliónis, cps. Žìlakis (dosł. ʽo szarych oczachʼ, por. akìs), ⇒ Žilakáuskas. — 

Vb. denom. žìlti, prs. žįlù (*ži-n-lu, war. žilnù, žìlnu, žìlstu), prt. žilaũ ʽsiwieć, pokrywać się 

siwiznąʼ (por. łot. zilt, zilst, zila ʽsiniećʼ); žìldyti a. žìlinti caus. ʽrobić siwym, powodować 

siwienie włosówʼ (Vargai pražìldo žmogų). — Neopwk. žils- (⇐ žìlstu): žils̃ganas ʽniebieski, 

jasnoniebieskiʼ (por. neosufiks w balz̃ganas), žils̃vas ʽsiwyʼ (por. žels̃vas, žals̃vas). — SW 

žyl- ⇐ žil-: žýlė (zob. zýlė), žỹlis ʽsiwiznaʼ – abstractum odprzymiotnikowe typu dỹdis ⇐ 

dìdis: pỹktis ⇐ pìktas. 

 žìldyti, žìldau, žìldžiau, z prvb. su- ʽpodgrzewając zwarzyć mleko, tj. spowodować 

oddzielenie się twarogu od serwatkiʼ. Por. Sūrį lejant reik pirmu pieną sužìldyti ʽRobiąc ser 

trzeba najpierw zwarzyć mlekoʼ. Chyba przenośne użycie czas. žìldyti ʽrobić siwymʼ w 

odniesieniu do mleka zmieniającego się w mętną serwatkę. Causativum na -dy- od žìlas 

(zob.) lub od vb. intr. sužìlti, -žỹla a. -žìlsta, -žìlo ʽo mleku: zsiąść się, ściąć sięʼ. — Drw. 

žildinỹs 3 p.a. ʽtwaróg zrobiony z mleka konopi, spożywany podczas postu; gruzełki 

zsiadłego mleka; twarógʼ, žildiniaĩ m.pl. ʽkłaczki mleka zsiadłegoʼ (Šlapelis 600), žìldytas 

píenas ʽzwarzone mlekoʼ. 

 žilg̃as 4 p.a. 1. ʽwierzba, Salixʼ, 2. pl. žilgaĩ verbiniai, karkliniai ʽwicie, pręty 

wierzbowe, łozoweʼ — prawdopodobnie z *žilka przez udźwięcznienie lk > lg. Paralele: 

smìlga < *smilka; spilgà < spilkà. Formacja na -k- od neoos. žil- wyodrębnionej ze złożenia 

žilvìtis, žilvỹtis ʽwierzba, Salixʼ (zob.). — Drw. žilgùtis, zwykle pl. žilgùčiai ʽścięte pędy 
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krzewów wierzbowych służące do wyplatania koszy i narzędzi rybackich (bucze, 

więcierze)ʼ. — Zapoż. litewskie w błr. gw. žylgúcь ʽwić z wierzby, łozy lub leszczynyʼ, war. 

žėlgucь i žylbucь (PZB 2, 165n., ĖSBM 3, 264). Pol. gw. żylgucie ts. jest raczej 

białorutenizmem niż lituanizmem. 

 žilp̃ti, žilpstù, žilpaũ, war. žilb̃ti, žilbstù, žilbaũ 1. ʽmieć ciemno w oczach, mienić się w 

oczach – o chwilowej utracie wzroku pod wpływem osłabieniaʼ, por. Aš žilpstù, t.y. man akys 

temsta JU ʽCiemno mi w oczachʼ, 2. apžilp̃ti, apžilb̃ti ʽdoznawać oślepienia, wrażenia 

migotania w oczachʼ, por. Kaip tik priš saulę pažiūri, ir apžilp̃sta akys ʽJak tylko spojrzysz 

prosto w słońce, masz wrażenie, że jesteś oślepionyʼ. Łot. žilbt, žilbstu, žilbu ʽdoznawać 

oślepieniaʼ jest lituanizmem (ME IV, 810). Drw. žíežilpa ʽiskraʼ (syn. žíežirba). — War. ze 

zmianą ž̓ i- > ž̓ u: žiulp̃ti (por. žiubė́ti, žiulvỹtis, žiungsnỹs); stąd łotewski lituanizm žulbt 

ʽtracić wzrok, zapadać w omdlenie, erblinden, in Ohnmacht fallenʼ (ME IV, 829). Bez 

etymologii, zob. LEW 1309, ALEW 53 (niepotrzebnie zakłada ʽapofonię žilp- : žiulp-ʼ). 

Obecność SZ žlib- w bliskoznacznym czas. žlìbti ʽtracić wzrok, ślepnąćʼ (zob.) oraz SE žleb- 

(żm. prýžleba adv. ʽznikomo małoʼ) nasuwa przypuszczenie o dwojakiej kontynuacji SZ 

*žḷb- od žleb-: 1° w refleksie fonetycznym žilb- (il < *ḷ-) oraz 2° w refleksie analogicznym 

žlib- (sekwencja li wzorowana na le formy SE žleb-). War. ze zmianą ľi- > ľu: žliùbti, 

žlium̃ba, žliùbo ʽtracić wzrok, niedowidziećʼ (por. liudakaĩtis, skliùdinas). — Ślad SO *žlab-: 

žãbalas < *žlabalas. — Na gruncie neoapofonii SZ iR ⇒ SP/SE eR dotworzono do žilp- 

nowy SP želb-/želp-. Widać go w starolitewskim participium prt. act. želp-us- ʽpozbawione 

wzrokuʼ, por. Bet akys jų apželpusias buva, idant jo nepažintų (Willent) ʽAle oczy ich były 

ślepe, aby go nie poznały. Aber jre augen wurden gehalten, das sie jn nicht kandtenʼ (por. 

ALEW 52). Paralele apofoniczne: silsė́ti ⇒ sélsėti oraz dìrgti ⇒ dérgti; mìršta ⇒ mérdėti. 

 žilvìtis, -čio 2 p.a. ʽwierzba, Salixʼ (SD wymienił to wraz z syn. blindė i gluosnis). War. 

akc. žìlvitis 1 p.a., žilvitỹs 3 p.a. War. ze zmianą ž̓ i > ž̓ u: žiulvỹtis (LD § 66). War. f. žilvìtė 2 

p.a. — Formy gw. žìlvytis 1 p.a., žilvỹtis 2 p.a. przemawiają na rzecz rekonstrukcji cps. *žil-

vytis, dosł. ʽdrzewo o szarawych gałązkach, wiciachʼ. Człon I do žìlas ʽsiwy, szpakowaty, 

srebrzystyʼ (zob.), człon II do vytìs, -iẽs f. ʽwić, rózgaʼ (zob.). Podobne złożenia to žìlvarnis 

ʽsiwa wronaʼ, žìlvaikis ʽstary kawalerʼ. Zob. też žilg̃as. — Drw. žilvitýnas a. žilvitỹnė ʽzarośla 

wierzboweʼ, žilvitìnė ʽpadalecʼ, žilvìtinis ʽwierzbowy, zrobiony z drzewa, gałęzi a. korzenia 

wierzby; podobny do wierzbyʼ. — Nazw. Žilvìtis, Žilvỹtis. N.m. Žìlvičiai 3x, n.rz. Žilvỹtė, 

Žilvitỹnė, Žilvìčiupis. — Gdy wyraz žìlvytis przestał być wyczuwany jako złożenie z 

nominalnym członem °vytis, z motywacją w czas. výti m.in. ʽwić, splatać wicieʼ, nastąpiło 

nieregularne skrócenie y > i. Inna ewentualność to wyrównanie °vytis do nowej formy vitìs 

ʽwić, rózgaʼ, powstałej na gruncie neoapofonii SP ī ⇒ SZ ĭ, zob. s.v. vytìs. Odtąd wyraz 

wygląda jak simplex z suf. -it- (por. sãvitas, dabità, n.rz. Upità). — Zwracają uwagę 

warianty, w których suf. -it- wymienia się na -et-: žìlvetis, na -iet-: žilvietis b.z.a. lub na -ut-: 

žilvùtis. Dalszą tego konsekwencją jest derywacja wsteczna, wydająca neologizmy žilṽis 

ʽwierzbaʼ i žìlvė ts.; zdarzają się one nawet w hydronimii, por. n.rz. Žilvià. — Zapoż. 

litewskie w błr. gw. žylvíca a. žylvícь, war. žulvíca, žulýca ʽgatunek łozyʼ (PZB 2, 166), 

žýlьvь ʽwierzbaʼ i pol. gw. żylwieć ʽczerwona łozaʼ (Laučjute 45). 

 žymė ̃4 p.a. 1. ʽznak, znamię, stygmat, ślad po czym; oznaka, cechaʼ, 2. ʽstempelʼ. SD: 

«cecha, cyfra, forma (do wybijania pieniędzy); karb, kreska narzniona, napisana; kształt, 

forma, figura, wzor; wyrażenie», žymė karalystės, bajorystės «herb», taisau ing žymį 

«zmierzam do celu». Cps. kariožymė b.z.a. ʽchorągiew wojennaʼ (por. kãrias, syn. 

kariožinė). Przez degeminację z *žym.mė, to z kolei z *žyn-mė przez asymilację. Pwk. žyn- 

to forma WSZ do žin-, porównywalna np. z žynỹs ʽprorok; znachorʼ (zob. °žìnti, žinóti). St. 

wzdłużony sprzężony z suf. -mė widać też w wyrazach pykmė,̃ plotmė ̃ i šlopmė.̃ NB. 
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Wysuwaną do tej pory rekonstrukcję *žĭn-mė > *žĭm-mė (GJL I, §§ 449, 495, LEW 1309) 

falsyfikuje okoliczność, że nie ma paralel na to, aby degeminacja m-m > m pociągała za sobą 

wzdłużenie poprzedzającej samogłoski. — Vb. denom. žymė́ti, žymiù (3 os. žỹmi), žymė́jau 

intr. ʽbyć widocznym, zaznaczać się, pokazywać sięʼ, tr. ʽoznaczać co, piętnowaćʼ, žymiu SD 

«cechuię», atžymė́ti ʽzaznaczyć, odnotowaćʼ (łot. atzìmêt), ižžymiu SD «wyrażam» (syn. 

ižžiedžiu, ižspaudžiu), įžymė́ti: įžymiu SD «pryskuię kogo» [ʽpiętnować przez wypalanie 

znaku żelazem lub nacięcia na cieleʼ, SPXVI] (syn. žymį darau), pažymė́ti ʽpoświadczyć, 

zaświadczyćʼ, też ʽzanotować; uczcić, obejść jubileuszʼ, pažymiu SD «naznaczam» (syn. 

žyminu), pražymiu SD «przeznaczam», žýminti a. žỹminti ʽrobić znak, oznaczaćʼ, SD 

«cechuię, naznaczam» (syn. pėtniju). — Nomina: įžymėtas SD «znakowany, naznaczony», 

įžymùs ʽwybitny, słynnyʼ (⇒ įžymýbė ʽwybitna osoba, znakomitość; miejsce przez 

wszystkich odwiedzaneʼ), pažymà ʽświadectwo, zaświadczenieʼ, póžymis ʽoznaka, objaw; 

cecha, właściwośćʼ, pražymėtas SD «przeznaczony», žymùs ʽwidoczny, zauważalny, 

znaczny, wielkiʼ, przen. ʽznakomity, wybitny, sławnyʼ, žymus žmogus SD «bohatyr» (syn. 

didžiavyris). Cps. vienožymis SD «herbowy» [ʽnależący do jednego herbu, roduʼ], por. víenas 

(syn. gimininis). 

 *žiñčius ʽkapłan strzegący świętego ognia palącego się w świątyni wileńskiejʼ. Tak K. 

Būga zinterpretował nazwę własną Zincz, która figuruje w łacińskim tekście ʽHistoria 

Polonicaʼ Jana Długosza (Būga, RR I, 181, przyp. 3; III, 808). Brak innych świadectw. 

Formacja dewerbalna, która dopuszcza dwojaką analizę słowotwórczą: 1° *žint-i̯us, drw. z 

suf. -i̯u- od ptc. prt. pass. (pa)žìntas ʽpoznanyʼ ⇐ pažìnti (zob. °žìnti), 2° žinčius, drw. z 

neosuf. -čius jak np. w im̃čius, karšiñčius i sùkčius (takie było objaśnienie Būgi, l.c.). Znacz. 

etym. ʽten, kto wie, wiedzącyʼ (por. žynỹs). Na rzecz pierwszej ewentualności przemawia 

poświadczenie osnowy *žint- na gruncie łotewskim, por. zintêt, -ẽju 1. ʽczarować, czynić 

czaryʼ, 2. ʽroztrząsać, rozpatrywaćʼ (wyraz o strukturze typowej dla vb. denom.), ziñtinieks 

(zintenieks, zintnieks) n.agt. ʽczarownikʼ, zinte ʽodprawianie czarówʼ, zintêšana ts. Por. 

Būga, RR III, 808, ME IV, 723n. — Bednarczuk 2010, 257n. uważa, że termin historyczny 

Zincz został na gruncie polskim przeinaczony na Znicz i następnie przybrał w XIX w. postać 

apelatywu znicz ʽu pogan: ogień stale utrzymywany na ołtarzu bóstwaʼ, później ʽświeca 

nagrobkowa, lampka nagrobna umieszczona w naczyniuʼ. Inaczej Boryś 743 n., który uważa 

pol. znicz za zapożyczenie z błr. znič ʽświęty ogień u poganʼ; wyraz ten ma być refleksem 

psł. *zničĭ, drw. od psł. *zněti < *znoi̯-tei̯ ʽtlić się, słabo się palić, żarzyć sięʼ. 

 žìndyti, žìndau (war. žìndžiu), žìndžiau ʽkarmić piersią, własnym mlekiemʼ, atžìndyti 

ʽodstawić oseska od piersiʼ, ʽo krowie: na powrót uczynić mlecznąʼ (Karvę nemelžiamą 

atžìndė veršis ʽCielę przywróciło mleko niedojnej krowieʼ) — causativum na -y- do žìndu, 

žį́sti ʽssaćʼ (zob.), znacz. etym. ʽsprawiać, że ktoś ssieʼ. Brak SO (†žandyti) przypomina 

spìrgyti i vìlgyti. Dawne prs. na -i̯a-: žindžiu SD «karmię piersiami». — Neoosn. žindy-: 

žìndymas SD «karmienie piersiami; ssanie», alga žindymo SD «mamczyne myto», žìndytoja 

ʽmatka karmiąca piersią; mamka, karmiąca piersią cudze dzieckoʼ, SD «mamka» (por. 

gimdýtoja), žindỹvė a. žìndyvė ʽmamkaʼ, SD «mamka» (por. gimdỹvė).  

 žìnė 2 p.a., žinė ̃ 4 p.a. stlit. ʽwiadomość, zawiadomienieʼ, žinė karionės SD «wici 

wojenne», cps. kariožinė SD «chorągiew woienna, proporzec» (por. kãrias). Osobno zob. 

są́žinė. — Z innym sufiksem: žinià ʽwiadomość, wieśćʼ, przest. ʽbiegłość, świadomość; 

wiedza, nauka o czymʼ (por. łot. ziņa ʽwiedzaʼ), DP ʽwiadomość, umiejętnośćʼ ob. pažinia 

ʽwiadomośćʼ; aptiekos žinia SD «aptekarska nauka», dažymo žinia SD «farbierstwo», žinia 

irtinė SD «nauka żeglowania», nežinià ʽniewiedza, nieznajomośćʼ, SD «nieświadomość» 

(syn. neprityrimas), nežiniomìs adv. ʽniespodzianie, nieoczekiwanieʼ, SD «znieobaczka» 

(war. nežiniõms, nežiniõm), žinià adv. ʽwiadomo, jasne, rzecz jasnaʼ, nežinià adv. ʽnie 
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wiadomoʼ (war. synkopowany nežnià). Osnową wszystkich tych derywatów jest czas. °žìnti 

ʽpoznaćʼ. 

 žiñgsnis, -io 2 p.a., žingsnỹs 4 p.a., žìngsnis 1 p.a. 1. ʽstąpnięcie, krokʼ (eina žingsniù, 

ėjo pirmus žingsniùs, žeñgia trys žingsniùs į kiemą). SD žingsnis «stopień», didžiais 

žingsniais eimi «kroczę, sporo idę» [dosł. ʽidę wielkimi krokamiʼ], 2. ʽstopień, szczebelʼ, 3. 

ʽczyjeś postępowanie, postępek, czynʼ; DP ʽkrok, stopień, postawaʼ — konkretyzowane 

abstractum dewerbalne na -sni̯a- od SZ žing- ⇐ ženg-, por. žengiù, žeñgti ʽstąpać, 

postępować naprzódʼ. Paralele apofoniczne: mìrksnis ⇐ mérkti; žvilg̃snis ⇐ žvelg̃ti (GJL II, § 

295). War. ze zmianą ž̓ i > ž̓ u: žiungsnỹs ʽkrokʼ (Otrębski 1934, 224, LD § 66)749. Z 

wyrównania wokalizmu žing- do motywującego czasownika pochodzi war. žeñgsnis ʽkrokʼ 

(m.in. CHB). Vb. denom. žingsniúoti ʽkroczyć, maszerować, iść; chodzić, spacerować; 

mierzyć krokamiʼ. — Kwestia formacji žiñgis, -io ʽkrok; stopień, szczebelʼ. W sytuacji, gdy 

jedynie nomen žiñg(snis) w sposób pośredni wskazuje na werbalny st. zanikowy žing-, 

wypada žiñgis uznać za denominalny drw. wsteczny, porównywalny np. z mãkas ⇐ makštìs 

lub eisà ⇐ eisenà. — Derywaty od neoosn. žing-: žiñginė 1 p.a., žinginė ̃ 3 p.a. ʽstęp, 

powolny, miarowy krok koniaʼ, ⇒ instr.sg. žiñgine = adv.: eĩti, jóti, važiúoti žiñgine ʽiść, 

jechać, wieźć się stępa, tj. przy powolnym, miarowym kroku koniaʼ750. Cps. žìngeida c. a. 

žingeĩdis, -ė ʽczłowiek ciekawski, interesujący się cudzymi sprawami, wścibskiʼ, žingeidùs 

ʽkto wszystkim się ciekawi, wszystko chce wiedziećʼ (⇒ pažingeidáuti ʽzaciekawić sięʼ), 

por. geidžiù s.v. geĩsti. Vb. denom. žingáuti ʽkroczyćʼ, žìngčioti ʽiść drobnym krokiem, 

dreptaćʼ, žingúoti ʽiść krokiemʼ, w folklorze pažingė́ti ʽpójść, podążyćʼ (Anksti rytą atsikėlęs, 

pas Maušienę pažingėjęs). 

 žynỹs, -io 4 p.a. ʽprorok; znachor, czarownikʼ. SD «wieszczek, wieszczbiarz» (syn. 

burtinykas). Pwk. žyn- to refleks wzdłużonego SZ žin-, zob. °žìnti, žinóti. Podobnie w žymė ̃< 

*žyn-mė (zob.). Por. WSZ w knysỹs ⇐ knìsti; spyrỹs ⇐ spìrti. — Vb. denom. žýniauti lub 

žynáuti ʽbyć znachorem, leczyć zamawianiemʼ, odprawiać praktyki magiczne, zaklinać, 

wieszczyćʼ, SD žynauju «wieszczę» (⇒ žynavimas SD «wieszczba, wieszczbiarstwo», DP 

ʽczaryʼ).  

 žinóti, žinaũ, žinójau ʽwiedzieć, znaćʼ (Neklausi – nežinosi ʽNie będziesz pytał, nie 

będziesz wiedziałʼ. Daug žinok, maža bylok ʽWiedz dużo, mów małoʼ. Tu žinai mane tave 

mylintį BRP ʽTy wiesz, że cię kochamʼ), pažinóti ʽznać, mieć wiadomości; znać kogoś, być 

znajomym kogośʼ, péržinoti DP ʽprzepowiedziećʼ, sužinóti ʽdowiedzieć sięʼ. Refl. dasižinóti 

ʽdowiedzieć sięʼ, dasižinau SD «badam się; doświadczam kogo» (syn. mėginu), «dowiaduię 

się czego, wywiaduię, przepytywam, badam» (syn. išklausinėju), «macam, zrozumieć chcę», 

susižinóti ʽporozumieć się, skomunikować sięʼ, žinókis! ʽrób sobie, jak chcesz!ʼ (por. 

dìrbkis), žinótis ʽzdawać sobie sprawę, wiedziećʼ (Daba žmonys nežìnos kas esantys ʽTeraz 

ludzie nie wiedzą, kim sąʼ. Jis nesižinójo ką darąs ʽNie wiedział, co robiʼ), DP ʽpatrzyćʼ. 

Odpowiedniki bałtyckie: łot. zinât, zinu, zinãju ʽwiedzieć, znać, rozumiećʼ, zinâtiês refl. 

ʽznać się nawzajem, rozumieć się, być zgodnym co do czego, być świadomym, doglądać, 

troszczyć sięʼ (zinâtne ʽnaukaʼ, zinãms adv. ʽwiadomo, naturalnieʼ) oraz stpr. *zināt: ersinnat 

ʽpoznać, erkennenʼ, posinnat ʽwyznać (grzechy), bekennenʼ, prs. posinna mien ʽprzyznaję się 

 
749 LEW 1300 błędnie cytuje tę formę jako žungsnỹs, co więcej, wyprowadza z tego nieoczekiwany wniosek, 

jakoby chodziło o wschodnio-litewską replikę dla ʽauksztajckiego *žangsnysʼ. Dla stopnia o przy 

(neo)sufiksie -sni̯a- nie widać zresztą paraleli. 
750 Biorąc jako paralelę sb. kirṽinė ʽwbity w ścianę hak na siekieręʼ ⇐ adi. *kirvinė ʽdotyczący siekieryʼ (GJL II, 

§ 324), opiszemy žiñginė ʽstępʼ jako substantywizację przym. *žing-in-ė ʽkroczystyʼ. Por. pol. przest. 

kroczysty koń ʽkoń stąpający szerokimi krokamiʼ (SW). Zakończenie -inė widać też w eĩdinė ʽbieg konia 

zwany inochodemʼ (zob.). 
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(do grzechu), ich bekenne michʼ, participium prt. pass. posinnāts ʽznany, wiadomy, bekantʼ. 

— Osnowa pb. *žin-ā- ʽznaćʼ przedstawia sobą intensivum z suf. -ā-, utworzone od pwk. 

*žĭn-, pochodzącego z antewokalicznego st. zanikowego *žinH-V < pie. *ǵṇh3-V, por. st. 

pełny *ǵneh3- ʽpoznać, rozpoznaćʼ (zob. LIV
2 168). Formacja žinóti należy do dewerbatiwów 

z sufiksami *-ā-/*-āi̯e-, które oznaczono jako typ kilóti ʽpodnosićʼ ⇐ kélti(s) (zob. GJL II, § 

565, Kuryłowicz 1968, 322). Paralele: minótis ʽmocować sięʼ ⇐ mìntis (pie. *menH-); 

išsimóti ʽczerpać, wyczerpywaćʼ ⇐ *sìmti/sémti (pie. *semH-); ištviróti ʽwytrzymywaćʼ ⇐ 

tvìrti/tvérti (pie. *tu̯erH-). Praesens o formie žinaũ weszło prawdopodobnie na miejsce 

starszego *žinóju. Przemawia za tym budowa praeteritum žinójau, które opiera się na 

neoosnowie žinoj- (z resegmentacji *žinój-u). — Krótka samogłoska i w osnowie pb. *žinā- 

znajduje wyjaśnienie w regularnym zaniku pie. spółgłoski laryngalnej w pozycji 

antewokalicznej *žinH-V. Tymczasem sylaba długa *žīn-C w lit. pažìnti (zob. °žìnti) 

dowodzi tego, że zanik pie. spółgłoski laryngalnej w pozycji antekonsonantycznej pociągał 

za sobą wzdłużenie zastępcze samogłoski i w sekwencji pb. *in, będącej refleksem pie. *ṇ, 

por. pie. *ǵṇh3-C > pb. *žinH-tei̯ > *žīn-tei̯ > žìn-C. — Nie do przyjęcia jest wywód formy 

žìno przez degeminację n.n z praformy bałtyckiej *žin-nā-, rzekomo spokrewnionej z 

praesens wed. jānā́ti ʽzna, poznaje, wieʼ, a kontynuującej pie. *ǵṇ-nā- (suf. *-nā-)751. Zob. 

też BSW 371 i LEW 1311, gdzie powraca zestawienie žinóti z wed. jānā́ti. Należy zwrócić 

uwagę na pewną okoliczność o zasadniczym znaczeniu dla niniejszych rozważań, 

mianowicie na to, że w językach bałto-słowiańskich nie ma ani jednego czasownika 

prymarnego, w którym dałby się wyodrębnić formant prezentalny *-nā- albo *-nō-752. To, co 

w tradycyjnym ujęciu analizowano jako sti. pu-nā́-ti, gr. δάμ-νη-μι (eol. δάμ-νā-μι) i 

uważano za formacje sufigowane (*-neh2-), dziś ujmujemy raczej jako formacje z pie. 

infiksem *-ne-, wsuniętym przed spółgłoskę laryngalną, stanowiącą wygłos pierwiastka, por. 

pind. *pu-na-H-ti z pie. *pu-né-H-ti (pwk. *peu̯H-, zob. LIV
2 480); pgr. *dam-na-H-mi z pie. 

*dṃ-né-h2-mi (pwk. *demh2-, zob. LIV
2 116). Gdy zaś chodzi o praesens wed. jānā́ti ʽzna, 

poznaje, wieʼ, to stoi ono na miejscu *jănā́ti, tj. formacji infigowanej, zbudowanej na 

pierwiastku w SZ, pie. *ǵṇ-né-h3-ti (SP *ǵneh3- ʽerkennenʼ, zob. LIV
2 168). Mniej 

rozpowszechnione hipotezy na temat genezy žinóti omówił ostatnio Villanueva Svensson, 

Balt XLIII:2, 2008, 175-199. On też zaproponował nowy wywód, mianowicie z formy pie. 

perfectum *ǵe-ǵnoh3-e/*ǵe-ǵṇh3-ṛ. — Drw. žin(i)ū̃nas ʽten, kto wszystko wie; znawca; 

znachorʼ (por. klajū̃nas ⇐ klajóti), žìnomas ʽwiadomy, znanyʼ, SD «świadomy» (ptc. prs. 

pass.); forma rodzaju nijakiego žìnoma skostniała w funkcji adv. ʽwiadomo, rozumie się, 

oczywicieʼ; nežìnomasis ʽniewiadoma, wartość poszukiwanaʼ. Cps. visažìnis 

ʽwszystkowiedzącyʼ – drw. na -i̯a- od participium prs. act. visažìnąs a. visažìnantis. — 

Neoosn. žino-: dasižinodinėti stlit. ʽdowiadywać sięʼ, dasižinotojas SD «badacz» (por. 

dasižinaũ SD «badam się» [ʽdopytuję się, dowiaduję sięʼ]), žinõvas ʽznawcaʼ (por. palydõvas, 

vadõvas). — Neoosn. žinoj-: nereikiamas dasižinajimas SD
1 «dworność» [ʽzbytnia, próżna 

ciekawość, dociekliwośćʼ, SPXVI], žinójimas DP ʽwiadomośćʼ (por. giedójimas, miegójimas).  

 
751 Por. Stang 1966, 323: «Dieses Verb ist wahrscheinlich eine alte nā-Bildung vom Typus skt. punā́ti : punīmáḥ, 

gr. δάμνημι : δάμναμεν». — Strunk 1967, 39: «Lautlich bestehen für den Ansatz *ǵṇnō im Falle von lit. žìno, 

lett. zina keine unüberwindlichen Schwierigkeiten, da lit. ō, lett. ā auch idg. ō vertreten können». — Kroonen 

311: pie. *ǵṇh3-neh2-; Derksen 2015, 520: pie. *ǵn-ne/n-h3- ⇒ *ǵnh3-ne/n-h3-.  
752 Z tego samego powodu nie ma siły wyjaśniającej dołączona w LIV2 169, przyp. 7 do opinii Stanga 1966, 323 

glosa, mówiąca jakoby segment *-nā- był analogicznym zastępstwem za starsze *-nō-. — Vaillant III, 1, 362 

ujął osnowę lit. žino- < *žinā- jako przekształcenie starszej osnowy jednozgłoskowej pbsł. *žnō- (jak w scs. 

znati ʽznaćʼ), jednak warunków tego przekształcenia nie sprecyzował. — Otrębski, GJL II, § 570 uznał žinóti 

za odosobniony czasownik na -oti i dodał uwagę: «Odpowiedniość lit. žinóti : scs. znati stanowi ciągle 

jeszcze zagadnienie indoeuropeistyczne, niejasne jest mianowicie pochodzenie połączenia in w žinóti».  
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 °žìnti: pažìnti, pažį́stu (war. pažýstu), pažinaũ 1. ʽpoznać, poznawaćʼ (Àš jį ̃pažį́stu ìš 

bals̃o ʽPoznaję go po głosieʼ), 2. ʽznać, być znajomymʼ (Àš jį ̃ seniaĩ pažį́stu ʽZnam go od 

dawnaʼ), 3. ʽpojąć, zrozumieć; rozumieć czyjąś mowęʼ, 4. ʽumieć, potrafićʼ. DP ʽznać, po-

znać, doznać, uznać, wyznawać, obaczyć, rozeznać, zrozumieć, domacać sięʼ. SD
1 pažįstu 

«poznawam; rozeznawam; znam», SD «poznawam co; uznawam; znam co», pa-gu-žįstat tą 

mokslą PK 19821 ʽznacieli tę naukę?ʼ. Formacja inchoatywna na -sta- wobec stativum-

durativum žinóti (zob.). — Złożenia z innymi praeverbiami: atpažìnti ʽrozpoznać, przy-

pomnieć sobieʼ, išpažìnti 1. ʽrozpoznać kogo, coʼ, 2. ʽdoświadczyć czego, przeżyćʼ, 3. 

ʽwyznawać wiaręʼ, 4. ʽwyznać prawdę, wyznać grzechy na spowiedziʼ (zob. išpažintìs), 

pripažìnti ʽrozpoznać; uznać, przyznać co; wyznać prawdę; wierzyć w Bogaʼ. Refl. 

apsipažìnti 1. ʽzapoznać się, zaznajomić się z czymʼ, 2. ʽwziąć nieznajomego za znajomego, 

omylić sięʼ, SD «obeznać się gdzie», atsižìnti ʽrozpoznać jakieś miejsce, zorientować się; 

przypomnieć sobie coʼ, įsipažìnti ʽzawrzeć z kim znajomośćʼ (Mudu jau seniai įsipažìnę ʽMy 

dwaj jesteśmy starymi znajomymiʼ), išsipažìnti DP ʽprzyznać się, wyznać sięʼ, pasižìnti ʽznać 

się z kimś, być znajomymʼ, DP ʽobaczywać się, znać się, poznać się, uznać się, przyznać się, 

oznajmić sięʼ, pasižį́stu su kuo SD «poznawam się z kiem», prisipažìnti ʽprzyznać się, 

wyznać coʼ, susipažìnti ʽznać siebie wzajemnieʼ (Mes su juo gerai suspažį́stam ʽMy z nim 

dobrze się znamyʼ), też ʽzawrzeć z kim znajomośćʼ. Odpowiednik łot. pazĩt, prs. pazĩstu, prt. 

pazinu a. pazīnu ʽpoznać, poznawać, znaćʼ (atzĩt ʽrozpoznać; uznać, uznawaćʼ). Por. lit. gw. 

pažį́ti ZTŽ ʽpoznaćʼ, gdzie į wprowadzono przed spółgłoskę zwartą pod wpływem formy fut. 

pažį́si ʽpoznaszʼ. — Refleks SZ pb. *žīn-C pochodzi z pie. *ǵṇh3-C, co jest redukcją od pie. 

*ǵneh3- ʽpoznać, rozpoznaćʼ (LIV
2 168), por. gr. γιγνώσκω ʽpoznawać, dowiadywać sięʼ, 

neologizm na miejscu *γνώσκω < *gnoH.skō < pie. *ǵṇh3-sḱō753. — SE *ǵneh3-: gr. ἔγνων 

ʽpoznałem, dowiedziałem sięʼ, łac. (g)nōvī ʽwiem, znamʼ, jak również psł. *zna-, por. scs. 

znaxŭ aor. ʽdowiedziałem się, wiedziałemʼ, inf. znati ʽγιγνώσκεινʼ (prs. znajǫ), sch. znȃm, 

znȁti, ros. znáju, znatь, czes. znám, znáti, pol. znam, znać. Prs. zna-jǫ < pbsł. *žnō-i̯e/a- 

wyderywowano z osnowy aorystu pie. *ǵneh3-t (zob. Vaillant III, 263n., 362, Villanueva 

Svensson, Balt XLIII:2, 2008, 182). Pbsł. SE *žnō-C wydałby w jęz. litewskim refleks 

*žnúo-C, na co wskazuje derywat łot. znuõts (znuõtis) ʽzięć; mąż siostry; brat żonyʼ (por. 

zapożyczenie bałtyckie w fiń. nuode ʽmąż siostryʼ). Łotewskie znuõts < pb. *žnō-ti- jest 

odpowiednikiem wed. jñā-tí- m. ʽbliski krewnyʼ. Por. z obocznym sufiksem gr. γνωτός 

ʽwiadomy, znany, znajomyʼ. Osobno zob. *žiñčius, žinóti, pažintìs, pažį́stamas. — WSZ žyn-

: žymė ̃ (zob.), žynỹs (zob.). — W kwestii innowacyjnego SP/SE žén-C zob. žénklas, žéntas. 

— Drw. pažìndinti caus. ʽzapoznać, zaznajomić z czymʼ, žinóti (zob.). Nomina: nežìnėlis 

ʽnieukʼ, pažinė́jas DP ʽrozeznawcaʼ, pažinìmas ʽpoznanie, znajomośćʼ, DP też ʽrozeznanie, 

rozsądekʼ, pažìntinas ʽgodny, warty poznaniaʼ (⇒ pažintinaĩ DP adv. ʽznacznieʼ), pažintojas 

SD «poznawacz», pažinùs ʽpoznawalnyʼ. — Neoosn. pažįst-: pažį́sti gw. ʽrozumiećʼ, 

raspažį́sti ZTŽ ʽpojąć, zrozumiećʼ. 

 žióbris I, -io 1 p.a., žiobrỹs 3 p.a. ʽryba certa z rodziny karpiowatych, Vimba vimba, 

Cyprinus vimbaʼ. War. žióbras, žiubris, też f. žióbrė. Podobieństwo formy skłania do 

zestawienia z wyrazem žióbris ʽsochaʼ (zob. žúobris). LEW 1311 optuje za nazwą barwy jako 

etymonem i wskazuje na związek łot. zebre, -is ʽZärteʼ z litewskim przym. žẽbras m.in. 

ʽnakrapiany, pstryʼ; ale przejście od žeb- do žiob- trudno jest uwiarygodnić. 

 
753 Odpowiedniki: orm. čanačʽem ʽpoznajęʼ, alb. njoh ʽwiem, znamʼ. — Tymczasem łac. (g)nōscō ʽpoznać, 

dowiedzieć sięʼ stoi na miejscu *(g)nāskō < *gnaH.skō < pie. *ǵṇh3-sḱe-. Allomorf na SP gnō- został tu 

wprowadzony dla odróżnienia czas. *(g)nāskō ʽpoznaćʼ od nāscor ʽrodzić sięʼ < pie. *ǵṇh1-sḱe- (pwk. 

*ǵenh1-), por. LIV2 169 n., przyp. 14. — Wtórny SP pokazuje też wed. jānā́ti ʽpoznajeʼ, zam. *jănā́ti < pie. 

*ǵṇ-né-h3-ti. 
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 žióbris II, -io 1 p.a., žiobrỹs 4 p.a. przest. ʽżubr, Bison bonasusʼ — zapoż. z pol. żubr, -

bra m. Zob. też stum̃bras. 

 žiódyti, žiódau (war. žiódžiu), žiódžiau, zwykle z prvb. iš-, pra- 1. ʽzmusić do 

rozdziawienia się, do otwarcia ust, pyska; rozewrzeć pysk zwierzęciuʼ, 2. przen. ʽrozewrzeć 

nożyceʼ, 3. ʽzmusić kogo do mówieniaʼ (war. žiodýti) — causativum na -dy- od žiótis 

ʽrozdziawiać sięʼ (zob.). Por. jódyti ⇐ jóti; lódyti ⇐ lóti; pū́dyti ⇐ pū́ti. War. sufiksalny 

žiódinti. — Neoosn. žiod-: ìšžioda ʽgapa, gamońʼ, žiódmenys (zob.).  

 žiódmenys, -ų 3 p.a. m.pl. 1. ʽpaszcza, pyskʼ, 2. ʽskrzelaʼ (war. žiódmens) — analiza 

žiod-men-, konkretyzowane n.act. na -men- od neoosn. žiod-, którą wyabstrahowano z czas. 

žiódyti ʽzmusić do rozdziawienia sięʼ (zob.). Formacja wzorowana na starszym žiómenys 

(zob.).  

 žiógas 3, 1 p.a., žiõgas 4 p.a. 1. ʽkonik polny, Locusta, pasikonik, Tettigoniaʼ, SD 

«konik robak», zdrob. žiogelis SD
1 «koniczek» (por. łot. žâgs2 ʽkonik polnyʼ), 2. DP 

ʽszarańcza, Locusta migratoriaʼ, 3. ʽświerszczʼ, 4. przenośnie o słabym lub mało pojętnym 

człowieku — prawdopodobnie sb. postverbale od *žiogti, *žiokti, czasownika utworzonego 

od wykrz. *žiog(t), *žiok(t) – o cykaniu, graniu niektórych owadów (por. žiógas dzirkia 

ʽświerszcz cykaʼ). War. ze zmianą ž̓ - > dž̓ -: džiogỹs (por. džiùbė, džvìkė). Wcześniej było 

wiązane z czas. žiótis ʽrozdziawiać sięʼ (analiza: *žio-gas, zob. ŽD 102, LEW 1311), co mniej 

prawdopodobne. — Nazw. Žiógas, Žiógelis, Žiogẽlis. N.m. Žiógai, Žiogaĩ 4x. 

 žiógė 1 p.a., žiõgė 2 p.a. gw. ʽpiła tracka do cięcia desekʼ — zapoż. z prus.-niem. zōg 

(Čepienė 93), por. nwn. Säge f. ʽpiłaʼ. War. m. žiógas, žogas b.z.a. (GL 150). W kwestii 

akutu por. zapoż. liódė, šriópa i liū́dė. Osobno zob. zóga. — Drw. žiógeris ʽtracz, Sägerʼ. 

Cps. žiogpjaujai b.z.a. m.pl. ʽtrociny, opiłki, wióryʼ (por. pjaulaĩ), žiógspiros f. ts. (m. 

žiogspiraĩ, žiógspiriai, por. spìros). Do tego złożenia hybrydalne: rañkžogis ʽpiła ręcznaʼ ⇐ 

nwn. Handsäge (por. rankà) i žiogpjovis b.z.a. ʽtraczʼ (por. pjáuti, pjóviau). Vb. denom. 

žiógoti a. žiogóti ʽpiłować piłąʼ (Žiógoja su žiogu), war. žiogúoti. 

 žiogỹs, -io 4 p.a., žiógis 1 p.a., žiõgis 2 p.a. gw. 1. ʽrzeczka płynąca wiosną, a 

wysychająca latemʼ (m.in. BRB)ʼ, 2. ʽzalany podczas powodzi brzeg rzekiʼ (war. žiõgas), 3. 

ʽgrząski brzeg rzeki lub jezioraʼ. Tu też n.rz. Lydẽk-žiogė, znacz. etym. ʽrzeczka, w której są 

szczupakiʼ (por. lydekà oraz bliskoznaczną n.rz. Lydẽkupis). Niejasne. Może ze zmiany 

*žiovys (por. žiovulỹs ob. žiogulỹs)? Wtedy można by zbliżyć do žiovà ʽziewanieʼ (zob.). 

Znacz. etym. ʽotchłańʼ? ʽujście wodyʼ? Por. žiótys. 

 žiõgris, -io 2 p.a., žiogrỹs 4 p.a. 1. ʽogrodzenie z gałęzi drzew przeplatanych między 

żerdziamiʼ, 2. ʽkół w płocie, sztachetaʼ, 3. ʽpodpora; tyczkaʼ. War. žiõgras, žiõgrai, žiõgrius, 

też f. žiõgrė. Drw. žiogrìnis ʽo płocie: plecionyʼ (war. žogrìnis). Niejasne. LEW 1311 wiązał z 

žiógauti ʽziewaćʼ (gdzie jednak -g- jest wtórne, zob. žióvauti). Pod względem znaczeniowym 

bliżej stoi žióbris ʽdrewniany pług, sochaʼ, war. žóbris i žãbras, žabrỹs (zob. s.v. žúobris). To 

wymagałoby założenia zmiany fonetycznej b > g (por. budė́ti > gudė́ti ʽczuwać przy 

nieboszczykuʼ). 

 žiojė́ti, žiõji, -ė́jo ʽziać otworem, pustką, np. o przepaści, otchłaniʼ (Prie pat mūsų 

žiojė́jo gili praraja ʽNa wprost nas ziała głęboka przepaśćʼ) — formacja statywna na -ė- od 

neopwk. žioj-, który wyabstrahowano z prs. žiójuos do žiótis ʽrozdziawiać sięʼ (por. jojė́ti ⇐ 

jóju; klojė́ti ⇐ klóju). Z innym sufiksem: žiójauti ʽkrzyczeć, wrzeszczeć, wydzierać sięʼ. — 

Nomina: žiõjė ʽotwarta ranaʼ, žiojìmas a. žiójimas ʽziewanie, rozdziawienie sięʼ. Neoosn. 

žiojė-: išsižiójėlis ʽgapa, gamońʼ (por. nusidė́jėlis). 

 žiómenys, -ų 3 p.a. m./f.pl. 1. ʽusta, gęba, paszcza, pyskʼ, 2. ʽskrzelaʼ, 3. ʽszyja 
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niewoduʼ, 4. ʽszyjka dzbana, butelkiʼ — analiza žio-men-, konkretyzowane n.act. na -men- 

od žiótis ʽrozdziawiać sięʼ (zob.). Por. ė́dmenys ⇐ ė́sti; mẽtmenys ⇐ mèsti (GJL II, § 302). 

War. žiómens. — Z inną fleksją: žiómenos f.pl. ʽszczerby w uzębieniuʼ (syn. žiaumė)̃. Z inną 

budową: žiomuõ m. ʽgardziel, czeluść; krater wulkanuʼ. Zob. też žiódmenys. 

 žiopčióti, žiopčióju, žiopčiójau 1. ʽchwytać powietrze ustami, tracić dechʼ, 2. ʽszeroko 

się rozdziawić do ziewaniaʼ, 3. ʽmówić wolno i niewyraźnie, mamrotaćʼ, 4. ʽjeść powoli, bez 

apetytuʼ — czasownik na -čio- od interi. žiópt o rozdziawieniu się, o chwytaniu powietrza 

(Žiopt žiopt, dar kartą stvėrės oro ir nebeteko žado «Žiopt žiopt», jeszcze raz wziął oddech i 

stracił przytomnośćʼ), o chwytaniu paszczą; o wyzionięciu ducha (Lengviai mirė: žiópt žiópt 

sužiopčiojo, i viskas ʽLekko umarł: «žiopt žiopt» wciągnął powietrze i koniecʼ. Žmogus kaip 

musia: žiópt, tavę ir neyra ʽCzłowiek jest jak mucha: «žiopt» i nie ma cięʼ). Wykrz. žiópt 

powstał na bazie czas. žiótis ʽrozdziawiać sięʼ. Złożony formant -pt jest zapewne 

analogiczny, wzorowany na wykrzyknikach typu krýpt ob. krýp (⇐ krỹpti), klùpt ob. klùp (⇐ 

klùpti) i švìlpt ⇐ švilp̃ti. — Z innymi sufiksami: žiopsė́ti, -iù, -ė́jau ʽchwytać powietrze, 

oddychaćʼ, žiopsóti, -aũ, -ójau ʽzagapiać sięʼ (syn. zapsóti), ʽrozpraszać się na rzeczy 

uboczne; przyglądać się czemu bezmyślnieʼ (pražiopsóti ʽprzegapić, np. okazjęʼ), žióptelėti 

ʽnieco się rozdziawić; wygadać się, zdradzić się z czymʼ, žiopúoti ʽciężko dyszeć, ledwo 

zipaćʼ, refl. žiópstytis ʽz trudem łapać powietrzeʼ (por. łot. žāpstîtiês ʽwyprężać się, włazić na 

drzewoʼ). Zob. też žioplė.̃ Nie przekonuje podjęta w LEW 1312 próba powiązania žiop-čió-, 

žiop-só- z elementarnym pwk. žio- (žiótis) za pomocą hipotezy o labialnym rozszerzeniu 

pierwiastka. Różnica wokalizmu raczej wyklucza pokrewieństwo žiop- z psł. *zěp-, por. 

*zěpati ʽciężko oddychać, łapać powietrze, ziewaćʼ (ros. gw. zépatь, pol. gw. ziepać, ziapać), 

zob. LEW (l.c.), teraz znów Boryś 741 (s.v. zipać). 

 žioplė ̃ 4 p.a. peior. 1. ʽgęba, pyskʼ (war. žiópla, žioplà), 2. ʽszczelina, szparaʼ, 3. 

ʽrozcięcie w ubraniuʼ, 4. ʽczęści płciowe u kobiety, cunnusʼ — drw. na -l- od neoosn. žiop-, o 

czym dokładniej s.v. žiopčióti. — Z innym tematem: žiópla c. ʽgapa, gamońʼ, ⇒ žiõplas 

ʽgapiowaty, niemądryʼ; vb. denom. žioplinė́ti ʽgapić sięʼ, žiõplinti ʽiść gapiąc sięʼ. — War. 

žióbra m. ʽten, kto się rozdziawia, gapaʼ zakłada oboczny do žiópla drw. na -r-: *žiopra, i pr 

> br przez antycypację. 

 žióra 1 p.a., žiorà 3 p.a. 1. ʽłuna, odblask, blaskʼ, 2. ʽszczelina, szpara, lukaʼ — z 

nagłosem wtórnie palatalizowanym, zam. *žora < pb. *žār-ā, por. syn. pažarà, pažãras; 

wtórne žio- też w žióbris (zob. žabrỹs). Rzeczownik dewerbalny od žėriù, žėrė́ti ʽiskrzyć się, 

lśnić, błyszczećʼ (zob. žert̃i), z innowacyjną apofonią *ē ⇒ *ā. Paralele: vožà ⇐ vėž-; mólis 

⇐ mė́las; sõdžius ⇐ sėd-. — Vb. denom. žiorúoti 1. ʽżarzyć się, palić się bez płomieniaʼ, 2. 

ʽiskrzyć się, świecić sięʼ, 3. ʽprześwitywać (o świetle w szparze drzwi, w dziurawym 

dachu)ʼ, 4. ʽo tkaninie: wycierać się, przeświecać (np. o spodniach wytartych na kolanachʼ, 

5. ʽukazywać się niewyraźnie, w oddali, majaczyćʼ. Rzadsze war.: žioráuti, žiorė́ti, žioróti. 

 žiost- i žios- to neoosnowy czasownikowe, które ukazują się w trzech przykładach: 1. 

žiósčioti ʽrozdziawiać sięʼ i ʽlękać sięʼ (Širdis žiósčioja), 2. žióstelėti a. žiósterėti ʽnieco się 

rozdziawić, otworzyć ustaʼ, 3. nomen: žióstas ʽtyle, ile można ochwycić ustami, paszcząʼ 

(ŽD 324 przymuje suf. -st-, co nie jest trafne, zob. uwagę s.v. láikštė). Neoosnowy žiost- i 

žios- zostały wyodrębnione z formy *žio-sty-ti (frq. do žiótis ʽrozdziawiać sięʼ) drogą dwóch 

resegmentacji: *žiost-y- i *žios-sty-. Por. łot. žāstîtiês, izžākstîtiês ts. (ME I, 833). Forma frq. 

*žiostyti tak się ma do prymarnego žiótis jak klóstyti do klóti i jak dúostyti do dúoti. Zob. też 

Pakerys, Balt XLIV:1, 2009, 95. 

 žiótis, žiójuos, žiójaus ʽotwierać szeroko usta, rozdziawiać sięʼ, atsižióti ʽrozdziawić 

(usta, paszczę)ʼ, išsižióti ʽrozdziawić sięʼ, išsižioja SD «otwiera się co», prasižióti ʽotworzyć 
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usta, rozdziawić sięʼ. Niezwrotne apžióti ʽrozdziawiając się objąć co, ochwycić paszczą, 

ustamiʼ (SD
1 apžioju «ozieniam»). Forma prs. žiójuos nie jest pierwotna, lecz zmieniona z 

*ži.jójuosi, mianowicie drogą synkopowania i w sylabie przedakcentowej (być może 

relewantna była również pozycja tego i przed nagłosem j- następnej sylaby). Paralelne formy 

zmienione przez synkopę to niókoti z *ni.jókoti ⇐ nijóks; niaũgi ʽczyż nie?ʼ z ni.jaũgi (to ze 

zmiany nejaũgi); liùndra z li.jùndra ʽżłódźʼ; stpr. biātwei ʽbać sięʼ < *bi.jātvei (por. lit. 

bijótis). Plit. czasownik sekundarny na *-ā-, *žii̯-ā-, miał osnowę identyczną ze słowiańskim 

zьj-a- ʽziać, zionąćʼ, por. psł. zĭjati (prs. zějǫ), sch. zjȁti (prs. zjȃm). Pbsł. *žii̯-ā- < pie. 

*ǵhih1-eh2- (transponat) było iterativum na SZ typu lit. sij-ó-ti, scs. bĭr-a-ti. Segment i̯ w 

pozycji po i wypełnił hiat powstały po zaniku spółgłoski laryngalnej (zob. HL 45n.). — W 

dotychczasowej literaturze przedmiotu nie uwzględniano synkopowania formy pb. *žii̯ā- w 

*ži̯ā- (> lit. žio-). Por. np. BSW 368, gdzie figuruje rekonstrukcja *ži̯āi̯ō. Wprawdzie 

odpowiada ona litewskiemu žiójuos i sch. zjȃm, zjȁti, ale nie pozwala zrozumieć, skąd się 

wzięła osnowa *žīi̯-ā- w takim drw. intensywnym jak cs. zijati (zob. niżej). LEW 1312 

uwzględnił dwuzgłoskową praformę *ǵhii̯-ā- jedynie przy objaśnieniu form słowiańskich z 

zij-. Derksen 2008, 544 rekonstruuje pbsł. *źiaʔ- < pie. *ǵhh1i-eh2-. — St. zanikowy o postaci 

pie. *ǵhih1- pochodzi z metatezy spółgłoski laryngalnej w sekwencji pie. *ǵhh1i̯- (por. stwn. 

ginēn ʽzionąć, mieć usta szeroko otwarteʼ). Była to zredukowana forma od pie. *ǵheh1i̯- (LIV
2 

173), czyli od takiego st. e, który został wyabstrahowany z formy prs. o sufiksie -i̯e/o-, pie. 

*ǵheh1-i̯e/o-, por. scs. zějǫ (inf. zijati), pol. zieję (inf. ziać < *z̓ jać < *zĭjati). — SZ-C *žī-C 

ukazuje się w formie prs. scs. zinǫ, zinǫti ʽotworzyć usta, rozdziawić się, zionąćʼ, strus. zinuti 

ʽotworzyć coś; rozewrzeć sięʼ, ros. gw. zínutь ʽkrzyknąć, zawołać; popatrzeć ze 

zdziwieniem, popatrzeć tępoʼ. Por. BSW 368, REW I, 451, 456, Boryś 739, 741. Ten st. 

zanikowy ma nawiązania w łac. hīscō, -ere ʽotwierać się; otworzyć ustaʼ (pie. *ǵhih1-sḱe-), 

stisl. gīna ʽziać, zionąćʼ i het. kīnu- ʽzdjąć pokrywę z naczyniaʼ, por. de Vaan 285. — WSZ 

*žīi̯-V (⇐ SZ *žĭi̯-V): psł. *zij-a-, por. cs. zijati, -ajǫ ʽziaćʼ, słń. zijáti ʽbyć otwartym na 

ościeżʼ, ros. zijátь ʽbyć otwartym, rozwartymʼ, ukr. zijáty ʽbyć szeroko otwartym, obnażać 

głębię, ziać pustkąʼ, pol. zziajać się ʽzmęczyć się tak, że się zieje, dyszyʼ. Brak 

odpowiednika lit. †žyjoti. Zob. HL 45n. Snoj 854 wymienił lit. †žijóti jako rzekomy 

odpowiednik psł. *zĭjati; jest to ghost-word. — Drw. žiódyti (zob.), žiost- (zob.). Nomina: 

žiõklė, žioklė ̃a. žióklė 1. ʽszpara, szczelinaʼ, 2. ʽpysk, paszczaʼ, 3. ʽszyjka naczynia, dzbanaʼ, 

žiómenys (zob.), žiosmė ̃ʽgłos zwierzęciaʼ (Kožnas gyvulỹs turi savo žiõsmę ʽKażde zwierzę 

ma swój [charakterystyczny] głosʼ), žiõsmę paléisti ʽrozedrzeć sięʼ – formacja z neosuf. -sm-, 

por. žio-và (ŽD 206 niesłusznie wywodził ten wyraz od rzecz. žõdis ʽsłowoʼ lub od czas. žósti 

ʽpowiedziećʼ; podobnie LEW 1321, s.v. žõdis), žiótys (zob.). — Neopwk. žioj- (⇐ žiójuos): 

žiojė́ti (zob.). Osobno zob. žiost-. — Prymarny st. e bez segmentu i̯ ukazuje się w gr. χημή 

ʽmałżʼ < pie. *ǵheh1-meh2-. SZ gr. χάσκω ʽotwierać się szeroko, stać otworemʼ, zam. *khéskō 

< pie. *ǵhh1-sḱe/o-? Inaczej Beekes 2010, 1616n.: *khan-ske/o- < pie. *ǵhh2n-C. — 

Intensivum psł. *zěvati ʽziewać, otworzywszy usta wciągać powietrze i zatrzymywać jeʼ 

(rcs. zěvati, sch. zijévati, słń. zévati, ros. zevátь, pol. ziewać) było dotąd uważane za derywat 

od zĭjati (por. BSW 368, Snoj 853, Boryś 740) albo od zijati (por. REW I, 451). Różnicę 

spółgłoski pierwiastkowej v : j pomijano przy tym milczeniem, zaś zróżnicowanie sekwencji 

zĭ/zi : zě uważano za apofonię. Nie można się z tym zgodzić. Takie stosunki, jak *po-vě-vati 

ʽpowiewać na wietrzeʼ : *vě-jǫ ʽwiejęʼ (pie. *h2u̯eh1-i̯e-) oraz *po-smě-vati sę ʽnaśmiewać 

sięʼ : *smě-jǫ sę ʽśmieję sięʼ (pie. *smei̯H-i̯e-) nie pozostawiają wątpliwości, że zěvati należy 

analizować zě- + -vati i rozumieć jako formację sekundarną, utworzoną przy użyciu neosuf. -

va- (por. scs. zějǫ). Ten ostatni wyabstrahowano w typie -byvati, -kryvati, tj. w iteratywach 

należących do seṭowych pwk. by- i kry- (byti ʽbyćʼ, kryti ʽkryć, okryćʼ). Formację zěvati 

zakwalifikujemy więc jako neologizm utworzony na podstawie formy prs. zějǫ; odnowiła 

ona wcześniejszy iteratyw z suf. *-ā-, dołączonym do SZ zijati (typ izlijati, smijati sę). Zob. 
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HL 121n. 

 žiótys, -čių 1 p.a. pl.t. f. 1. ʽpaszcza, pysk, dziób ptakaʼ (Gervė savo snapą su galva tuoj 

vilkui į žiotis įleido ʽŻuraw nagle wpuścił swój dziób z głową wilkowi do pyskaʼ), 2. 

ʽtchawicaʼ, 3. przen. ʽujście rzekiʼ (Upė turi du galu: pradžią, versmes (kur prasideda) ir 

pabaigą, žiótis ʽRzeka ma dwa końce: początek, źródła, gdzie się zaczyna i koniec, [tj.] 

ujścieʼ), 4. przen. ʽczeluść, otwór (pieca, komina, trąby); krater wulkanuʼ, bičių žiotys ʽotwór 

w uluʼ; też sg. f. žiótis 1 p.a., žiotìs 3 p.a. — dewerbalne abstractum na -ti- od žiótis 

ʽrozdziawiać usta, paszczęʼ, które uległo konkretyzacji. Znacz. etym. ʽrozdziawienie sięʼ, 

stąd ʽrozdziawiona paszczaʼ i w końcu ʽpaszczaʼ. Paralela: klotìs ʽpowodzenie, szczęścieʼ ⇐ 

klótis ʽpowodzić sięʼ. Por. też concreta: klė́tis ʽspichrzʼ, liū́tis ʽulewny deszczʼ, šū́tis ʽkupa, 

stosʼ. — Neoosn. žiot-: Žióčia n.rz. (por. n.rz. Ánčia od ántis, jak też drw. dėčià ⇐ dė́tis; 

pirčià ⇐ pirtìs), Žiotẽlės – nazwa dwu jezior, bagna i łąki (Vanagas 42, 403). Nazwę Žióčia 

można pod względem semantycznym zestawić z n.rz. Ánga od angà m.in. ʽotwór, wejścieʼ i 

interpretować etymologicznie jako ʽujście (rzeki)ʼ, zob. Vanagas 42. Nie jest wykluczone, że 

neoosn. Žio-, widoczna w n.rz. Žiõkė (też nazwa łąki i bagna), pojawiła się w następstwie 

resegmentacji Žióčia ⇒ Žio-čia. Ale paralela w postaci łot. žākle, žāklis ʽmiejsce, gdzie od 

pnia odrastają pod ostrym kątem konary drzewa; widły w drewnianym narzędziu; podpora z 

rozwidlonego drzewaʼ, pl. žâkles ʽmiejsce, gdzie spływają ze sobą dwie lub trzy rzeki; 

zwężenie rowu, rzekiʼ skłania do przyjęcia alternatywnej analizy: Žiõ-kė ⇐ žióti(s). Użycie 

suf. -k- w derywacji odpierwiastkowej jest wprawdzie rzadkie, ale są na to przekonujące 

paralele, por. stokà, spėkà i trìnka (stóti, spė́ti, trìnti). 

 žiovà 4 p.a. gw. 1. ʽziewanieʼ, 2. ʽnozdrze, pyskʼ — dewerbalny rzeczownik na -u̯ā- od 

pwk. žio- jak w žiótis ʽrozdziawiać sięʼ. Derywacja wzorowana na typie džiovà ⇐ džióvė 

(prt. do džiáuti); paliovà ⇐ lióvėsi (prt. do liáutis). Dalej por. krūvà, píeva. War. akc. žióva 1 

p.a. c. ʽgapaʼ. Z prvb. iš-: ìšžiova c. ʽgapa, gamońʼ (⇐ iš-si-žióti ʽrozdziawić sięʼ). Z innym 

sufiksem: žiõvis a. žióvis ʽziewanieʼ. — Neoosn. žiov-: vb. denom. 1. žióvauti, -auju, -vau 

ʽziewać; stać bez zajęcia, nudzić sięʼ (war. žióbauti, žiógauti; por. wokalizm i metatonię w 

mógautis ⇐ mõgis), SD «ziewam», atžiopčiomis atžiovauju SD «odziewam komu» [ʽziewnąć 

w odpowiedzi na czyjeś ziewnięcieʼ], 2. žiovė́ti, -iù, -ė́jau ʽkrzyczeć, wrzeszczećʼ, 3. žiovinė́ti 

ʽziewaćʼ, 4. žiovinti przest. ʽdławić, dusić, zatrzymywać oddechʼ, nužiovinu SD «dawię kogo, 

zadawiam» (syn. smaugiu), 5. žióvoti ʽziewaćʼ. Nomen: žiovulỹs ʽziewanieʼ (war. z alternacją 

v/b: žióbas ʽziewanie; szpara, szczelinaʼ; z alternacją v/g: žiogulỹs ts.). — Neoosn. žiovav- 

(⇐ prt. žióvavau): žióvavimas ʽziewanieʼ, SD «ziewaczka, poziewanie zbytnie, ziewanie». 

Por. łot. žāvâtiês ʽziewaćʼ, vb. denom. od žāva, zwykle žãvas f.pl. ʽziewanieʼ. Por. jeszcze 

pol. ziewnąć, ziewać obok sb. postvb. rozziew ʽrozdziawienie sięʼ; ros. zev, cs. zěvŭ ʽpyskʼ.  

 žìrgas 3 p.a., žirg̃as 4 p.a. 1. ʽrumak, wierzchowiec; dorodny, piękny końʼ, 2. ʽkoń 

niekastrowany, ogierʼ, 3. stlit. kovo žirgas ʽkoń bojowy, kopijniczyʼ. SD
1: žirgas «czaban, 

caballus turcicus, equ[u]s arabicus», też «koń, equus, caballus» (syn. arklys). SD: rėdyklos 

žirgo «halzbant koński» [ʽozdoba szyi końskiejʼ], žirgų apveizdėtojas «koniuch, stadowy 

parobek» (syn. arklių kuoptojas). Rzadki war. žirìgas 2 p.a. Odpowiedniki bałtyckie: łot. 

zir̂gs ʽkońʼ, stpr. sirgis EV ʽwałach, Hengestʼ. Należy do vb. išžirg̃ti, -žirg̃sta, -žirg̃o 

ʽrozkraczyć sięʼ, zob. žerg̃ti, žargstýti. Znacz. etym. ʽkoń, którego się okraczaʼ ⇒ ʽkoń 

dosiadany, do jazdy wierzchemʼ (w odróżnieniu od ʽkonia pociągowego, roboczegoʼ). Por. 

Žìrgas nedirbamas. Art, akėt – tai arklys, o lengvai važinėt, raitam užsėst – tai žìrgas 

ʽ«Žirgasa» nie bierze się do roboty. Orać, bronować – to koń, a lekko się wieźć, dosiąść 

wierzchem – to «žirgas»ʼ. Zob. LEW 1313, PKEŽ 4, 113. — Drw. žirgýnas ʽstadnina, hodowla 

koniʼ, žirginýčia ʽstajnia końskaʼ (neosufiks jak w vilkinýčia), žirginyčios valdžiotojas SD 

«koniuszy» (syn. žirginykas), žirginiñkas ʽhodowca koniʼ (por. łot. zir̂dzinieks ʽjeździecʼ), 
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žirginỹs (zob.). — Nazw. Žirgáitis, Žirg̃ulis, Žirgulỹs. — N.rz. Žìrgė, Žìrgupė, Žìrgupis 2x, 

Žìrgupalis, n. łąk Žirgãpievė 6x, Žirgãpievis 3x, Žìrgė, Žìrginė, Žirgìnės. Z onomastyki 

staropruskiej por. osnowę *zirg- w n.m. Sirgite, Sirgiten, Zergitten, cps. Sirgelauwk obok 

Czirgelawken (por. laucks ʽpoleʼ) oraz Cczirczekaym (por. caymis ʽwieśʼ), n.rz. Sirgun a. 

Sirgune (AON 157n., 189n.). 

 žirginỹs, -io 3 p.a., zwykle pl. žirginiaĩ, -ių̃ ʽbazie, kotki, pozbawiony płatków 

kwiatostan łozy, olchy, brzozy, wierzbyʼ — prawdopodobnie od žìrgas ʽkoń, rumakʼ (zob.), 

ale strona znaczeniowa tej derywacji wymaga dalszego badania. War. žìrginas, žirgìnas, 

žirgìnis. Z innym sufiksem: žirgẽliai m.in. ʽbazie, kotkiʼ. Por. syn. pū́puolės i spùrganos. 

 žìrklės, -ių 1 p.a. pl.t.f. 1. ʽnożyce krawieckie, nożyce do strzyżenia owiecʼ, SD 

«nożyce, nożyczki», 2. ʽkleszcze u raka, szczypceʼ (syn. žnýplės), 3. ʽzęby sierpaʼ, 4. ʽkrok, 

stąpnięcieʼ (Jo geros žìrklės, gerai žergia), 5. nazwa pewnego tańca. War. sufiksalny: žìrklos: 

avikinės žirklos ʽnożyce do strzyżenia owiecʼ. Odpowiednik łot. zir̂kles pl.t.f. ʽnożyceʼ. 

Rekonstrukcja: *žirk-kl- < *žirg-kl- przez asymilację i degeminację (paralele: žerk̃lės, áuklė, 

kark̃las). Znacz. etym. ʽ(skrzyżowane noże) które się rozkraczająʼ, por. išsižirg̃ti ʽrozkraczyć 

sięʼ. — War. sonoryzowany: žirg̃lės f.pl. ʽkrocze, krok w spodniachʼ (por. žerg̃lės < žerk̃lės, 

eiglùs < eiklùs). War. žìrplės ʽkleszcze u rakaʼ (Atplaukė vėžys, tarp žìrplių turi kiaušinį 

ʽPrzypłynął rak, w kleszczach trzyma jajoʼ) pochodzi ze skrzyżowania žir° jak w žìrklės z 

°plės jak w syn. žnýplės (brak u Kabašinskaitė 1998). — Sg. žìrklė 1. ʽnożyce; kleszcze 

rakaʼ, 2. ʽogon; szczyt dachu, kalenicaʼ, 3. zool. ʽszczypawka, skorek pospolity, Forficula 

auriculariaʼ (syn. žirklỹs), žirklùtės f.pl. ʽnożyczki, np. chirurgiczneʼ. Zob. też žerg̃ti i žìrgas. 

 žìrniai, -ių 1 p.a. m.pl. ʽgroch, Pisumʼ, sg. žìrnis 1 p.a., žirnỹs 3 p.a. ʽziarno grochuʼ, < 

pb. *žīrn-i̯a-. Odpowiedniki bsł.: łot. zirņ̃i ʽgrochʼ, sg. zirñis ʽziarno grochuʼ, stpr. *zirn-: 

syrne EV ʽziarno, Kornʼ; psł. *zĭrno ʽziarno, nasienie zbóżʼ, scs. zrĭno, sch. zȑno, ukr. zérno, 

ros. zernó, stpol. zarno, < pbsł. *žīr-na- ʽziarnoʼ (zob. BSW 372, LEW 1314, REW I, 454). W 

litewsko-łotewskim doszło do zwężenia znacz. etym. ʽziarno, nasienie zbóżʼ (⇒ ʽgrochʼ). 

Prototyp ie. *ǵṛh2-nó- ʽziarnoʼ, por. łac. grānum ʽziarno, jądro, nasienieʼ, stir. grán ʽziarno, 

zbożeʼ, goc. kaúrn ʽziarno, zbożeʼ, stang. corn ts., stwn. kërno ʽjądro, Kernʼ (IEW 391, LIV
2 

165, przyp. 1, Witczak 2003, 117n., Derksen 2008, 553; brak w NIL). Odpowiednik wed. jūr-

ṇá- ʽzbutwiały, spróchniałyʼ wskazuje na substantywizację w bałto-słowiańskim pierwotnego 

przymiotnika na *-no-, znacz. etym. ʽto, co dojrzało, zmiękłoʼ. Formacja dewerbalna od pwk. 

pie. *ǵerh2-/*ǵṛh2- ʽdojrzewać, starzeć się, butwieć, grzybiećʼ. Odpowiedniki: z jednej strony 

scs. sŭzĭrěti, -zĭrějǫ ʽdojrzewaćʼ, ukr. zríty, zríju, stpol. źrzeć, źrzeję, pol. dojrzeć (⇒ scs. 

zĭrělŭ ʽdojrzałyʼ, ros. zrélyj, stpol. źrzały), z drugiej strony gr. γέρων, -οντος m. ʽstarzecʼ. 

Zob. LIV
2 165, BSW 371n., REW I, 462. — Drw. žirnẽlis ʽgroszekʼ, przen. ʽpigułkaʼ (por. 

stang. cyrnel ʽcornʼ, ang. kernel ʽjądro ziarna, owocuʼ < pgerm. *kurn-ila-, zdrob. od *kurna- 

n. ʽziarnoʼ), žirníena ʽgrochowisko, miejsce, gdzie rósł grochʼ (⇒ žirnienójai m.pl. ʽłodygi 

grochuʼ), žirniẽnė ʽgrochówkaʼ, žirnìkiai m.pl. ʽkwiaty groszkiʼ. — N.m. Žirnojaĩ – od 

zanikłego sb. *žirnojas lub *žirnojai ʽgrochowizna, pole na którym rósł grochʼ (por. avižójai, 

miežojaĩ, gw. vasarójas). N.jez. Žirnajaĩ, Žìrnajis, Žirnajỹs (⇒ n.m. Pãzirnajis, Pažirnajė)̃, 

Žìrnis, n.rz. Žìrniaupis, Žirñupis, n. łąk Žìrnaraistis, Žìrniabalė. — SO pbsł. *žar- ⇐ *žir-: 

caus. scs. sŭ-zor-iti ʽpozwolić (owocom) dojrzećʼ, ros. zorítь jágody ʽrozściełać jagody na 

macie w celu przyspieszenia ich dojrzewaniaʼ, stczes. s-zoř-iti ʽdać dojrzeć; przyrządzić, 

stworzyćʼ, < pbsł. *žar-ī- (por. intr. scs. sŭ-zĭr-ěti ʽdojrzewaćʼ). Nawiązanie w wed. jaráyant- 

ʽpowodujący starzenie sięʼ ⇐ pie. *ǵorh2-éi̯e- (LIV
2, l.c.). 

 žìrti, prs. žỹra (*žįra < *ži-n-ra; war. žinra, žirña754, žìrsta), prt. žìro 1. ʽżarzyć się, 

 
754 Z metatezy nr > rn. Por. nl > ln w žilña < *žinla (žìlti); šilña < *šinla (šìlti).  
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iskrzyć sięʼ, 2. ʽsypać się – o iskrach z rozgrzebywanego żaru, o iskrach wyskakujących spod 

młota kowalaʼ. Cps. apžìrti 1. ʽobsypać się czym, pokryć się, oblać się czymʼ, 2. ʽdoznać 

migotania w oczach, ujrzeć gwiazdy, iskrzące się drobinyʼ, išžìrti ʽposypać się (o iskrach), 

rozżarzyć się (o fajce)ʼ, pažìrti ʽroziskrzyć się; posypać się na wszystkie strony, rozproszyć 

sięʼ, sužìrti ʽzacząć iskrzyć; buchnąć – o płomieniu; rozbłysnąćʼ. Akut wtórny, związany z 

sufigowaniem -sta- w formacji praesentis (por. typ gìmstu s.v. gìmti). Drw. žìrinti ʽłypać, 

spoglądać błyskając oczymaʼ (Piktas šuva akimi žìrina ʽZły pies łypie ślepiamiʼ). — Lit. žir- 

jest alternantem na SZ do žer-, zob. žert̃i ʽwygarniać żarʼ (pie. *ǵhṛ- ⇐ *ǵher- ʽpromieniować, 

jaśniećʼ, por. LIV
2 177). Odpowiednik słowiański zĭr- odznacza się zmianą znacz. ʽiskrzyć 

się, świecićʼ na przenośne ʽwidziećʼ, por. scs. zĭrjǫ, zĭrěti ʽpatrzeć, widziećʼ, ros. zrju, zretь 

ʽwidzieć, spoglądaćʼ, ukr. zrju, zríty ʽpatrzeć, widziećʼ, czes. zřím, zřít ʽpatrzeć, spoglądaćʼ, 

stpol. poźrzę, poźrzeć ʽpopatrzećʼ (por. BSW 366, LEW 1301, 1314, REW I, 443, 461n.). Do 

tego nawiązuje lit. osnowa žir-ė- w apžìrėlis gw. ʽten, kto niedowidziʼ. Niewykluczone, że ze 

zmiany plit. *žirti pochodzi lit. °žiurti (zob.). — WSZ žyr- (⇐ žir-) albo też neopwk. žyr- (z 

denazalizacji w prs. žỹra = žįra < *ži-n-ra): žyrė́ti, žỹri a. žỹra, -ė́jo ʽlśnić, świecić – o żarze, 

płomieniu, oczachʼ. WSZ žyr- ma odpowiednik w psł. *zir-a- < pbsł. *žīr-ā-, por. scs. 

nazirati ʽoglądać, podglądaćʼ, zazirati ʽgardzićʼ. Możliwe, że ze zmiany plit. *žyrėti 

pochodzi lit. žiūrė́ti ʽpatrzeć, oglądaćʼ (zob.). — Stary SO žar-: žarstýti (zob.), žarà (zob.), 

žarijà (zob.). — Neoapofonia žir- ⇒ žair-: žairà (zob.).  

 žį́sti, prs. žìndu (war. žìndžiu, 3 os. žìndi), prt. žìndau 1. ʽssać, ciągnąć mleko z piersi 

matkiʼ (žindąs kūdikis ʽosesek, niemowlę przy piersiʼ), 2. gw. ʽżuć, przeżuwaćʼ, też o krowie 

przeżuwającej pokarm, który powraca z jej żołądka (Karvė guli ir žuiką žìnda ʽKrowa leży i 

żuje żujkęʼ). SD sužindu «przeżuwam dziecięciu», sužįstų penų ėsti SD «papać». 

Odpowiednik łot. zîst, zîžu, zîdu, caus. pazîdinât2 ʽnakarmić piersiąʼ. Zwraca uwagę brak 

zróżnicowania apofonicznego. Prs. na -i̯a-, žìndžiu, ma odpowiednik w łot. zîžu. Etymologia 

pwk. žind- nie została ostatecznie sprecyzowana. LEW 1314 uważał žind- za postać SZ do 

žand- jak w žándas ʽszczęka, policzekʼ. Wspomniał przy tym o nawiązaniu Bechtla do 

przymiotnika gr. νεο-γίλλος ʽnowonarodzony, młodyʼ (LEW, l.c.). Do tego powrócił obecnie 

Beekes 2010, 1007n., przyrównując greckie *gid- w drugim członie złożenia νεο-γιλλός 

ʽnowonarodzonyʼ < *gid-lo- do lit. žid-, ži-n-d-. Rekonstrukcja znacz.: ʽtaki, który dopiero co 

zaczął ssaćʼ. Pwk. pie. *ǵei̯d-/*ǵid- ʽssać mleko matkiʼ (brak w IEW i LIV
2, gdzie zresztą žį́sti 

nie zostało uwzględnione). — Drw. žìndauti ʽssać od czasu do czasu, z przerwami, ssać 

niechętnieʼ, pažindė́ti, -ja, -jo ʽpossać niecoʼ, péržindinėti ZTŽ ʽo krowie: przeżuwać żujkęʼ, 

žìndinti ts. (Karvė žìndina žuiką ʽKrowa przeżuwa żujkęʼ), žìndyti (zob.). — Neopwk. žįs-: 

žį́sčioti ʽssać równomiernie lub z przerwamiʼ, žį́sdinti ʽdać sutek do ssaniaʼ, žį́sloti ʽdługo 

przeżuwać (o dziecku); niechętnie jeśćʼ, apžį́sloti ʽzaślinić – o niemowlęciuʼ. Na apofonię 

žįs- ⇒ žąs- wskazuje pochodne nomen žą́slai ʽwędzidłoʼ (zob.). — Nomina z žind-: 

ãtžindūlis, atžindulỹs a. ãtžinduolis ʽniemowlę odstawione od piersi i po jakimś czasie znów 

karmione piersiąʼ (syn. ãtžinda, ãtžindas, atžindỹs), žindà a. žìnda ʽsmoczek; smoczek 

zrobiony z kawałka zawiniętego w szmatkę chleba lub cukruʼ, žiñdalas ʽmleko matki, 

samicyʼ, žindamà ʽmatka karmiącaʼ (ptc. prs. pass. f.), žindẽnė ʽmaciora lub kobyła po 

oźrebieniu się; matka karmiącaʼ, žindinýčia ʽkarmiąca matka, karmiąca samica; mamka; 

piersiʼ (por. neosufiks w medinýčia), žiñdis a. žindžià ʽmleko matki (w piersi)ʼ, žindỹvė (zob. 

žìndyti), žindùs ʽdziecko lub stworzenie, które dobrze ssieʼ, žindùkai m.pl. ʽprosięta trzymane 

przy maciorze lub dopiero co od niej odstawioneʼ, žindùkas ʽosesekʼ (⇒ žindùklis ts.), 

žindulỹs ʽosesek, niemowlęʼ, SD «ssący; ososek», ⇒ žindulėlis SD «ososek» (por. n.m. 

Žinduliaĩ 2x), žiñdžius ʽdziecko długo nieodstawiane od piersiʼ. Cps. papžindỹs ʽosesekʼ 

(por. pãpas), tabõkžinda c. ʽten, co żuje tytońʼ (por. tabokà), vienžiñdis, -ė ʽkto przyszedł na 

świat w pojedynkę (człowiek lub zwierzę), jedynakʼ (por. víenas i vienturt̃is). Por. łot. 
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zîdainis ʽosesekʼ, zîdals ʽmleko matkiʼ, zīdulĩtis ʽosesekʼ. 

 žiubdýti, žiubdaũ, žiubdžiaũ gw. ʽtępić (owady), 2. ʽmorzyć głodem (zwierzęta, 

dzieci)ʼ, nužiubdýti ʽzgubić co, stracićʼ, prižiubdýti ʽo śniegu: nawiaćʼ (Kad prižiùbdė 

kluonan sniego) — causativum na -dy- od interi. žiùbt o nagłym, energicznym ruchu, 

działaniu, uderzeniu (Tik žiùbt pjautuvu pirštan ʽNagle «žiubt» sierpem w palecʼ). 

 žiúožė 1 p.a. gw. ʽgłowa żmiiʼ: Man bežiūrint gyvatė iškišo savo žiuožę iš krūmo – kad 

jau aš nėriau tolyn! ʽPatrzę – żmija wysunęła swą głowę z krzaka – i od razu uciekłem jak 

najdalejʼ. Niejasne. Od wykrzyknika? 

 žiupõnas 2 p.a., žiūpõnas 2 p.a., žiùponas 1 p.a. 1. stlit. ʽżupan, staropolski strojny 

ubiór męski, długa suknia męska, noszona pod kontuszemʼ (m.in. SD), 2. gw. ʽdługie, 

zapinane na guziki wierzchnie ubranie, męskie lub damskie; siermięgaʼ, 3. gw. ʽrodzaj palta 

dla podrastających chłopcówʼ (ZS 67) — zapoż. ze stbłr. županъ, por. błr. župán, -á (⇐ pol. 

župan, -a, zob. Brückner 668, ĖSBM 3, 246). Por. SLA 248, LEW 1315, POLŽ 698; brak w 

ALEW. War. z nagłosem žu-: župãnas, župõnas, žùponas; ze zmianą ž̓ u > ž̓ i: žipõnas (zob. 

Urbutis 1981, 125; por. žìpsnis ob. žiùpsnis). Niejasne są warianty z šus° i šuš°: šùsponis, 

šùšponis (LZŽ); poza tym čepãnas. Osobno zob. zūpyčė. — Drw. žipõnius ʽkto nosi żupanʼ, 

žiuponýnas ʽznoszony, lichy żupanʼ. 

 žiùpsnis, -io 2 p.a., žiupsnỹs 4 p.a. 1. ʽszczypta, ilość substancji sypkiej ujęta końcami 

trzech palców; niuch tabakiʼ (SD «szczypta»), 2. ʽgarstka lnu, siana, słomyʼ, 3. ʽkłak lnu, 

wełny, włosów; kosmykʼ, 4. ʽmała ilość, trochę, odrobina, krztaʼ. Zdaniem Prellwitza 1891, 

46 ma to być germanizm, przejęty z prus.-niem. schubs (schubsch, schubschen) ʽszczyptaʼ. 

Dodać można, że w litewskim materiale występuje wykrz. šiùpt o posypaniu czegoś szczyptą 

soli (zob. šiuosė́ti). Jeśli założymy pierwotne brzmienie *šiùpsnis, to udźwięcznienie nagłosu 

w žiùpsnis da się podeprzeć takimi paralelami, jak šiùrštas > žiùrštas (germanizm) lub 

šiaurùs > žiaurùs. Z innym sufiksem: žiùpsmas ʽszczypta, garstkaʼ. Łot. župsnis ʽszczypta, 

garstkaʼ, używane głównie na pograniczu z Litwą, jest pewnie lituanizmem (z gwar 

wysokołotewskich poświadczone jest znacz. ʽmałe skupisko drzew lub krzakówʼ). LEW 1315 

zajmuje niejasne stanowisko, a o wywodzie Prellwitza nie wspomina; zbliża žiùpsnis do łot. 

žûksnis ʽwiązka, pęk, wielka ilośćʼ przy założeniu alternacji -p- : -k- w wygłosie pierwiastka 

(co wydaje się ad hoc). Z kolei ALEW 1318 zakwalifikował žiup- jako st. zanikowy *žiub- do 

rodziny žiaũbti ʽjeść pełnymi ustami, jeść chciwieʼ, žiaubóti ʽżuć, np. suchy chlebʼ. W 

kwestii budowy i apofonii ALEW, l.c. powołuje się na ŽD 221, tymczasem dzieło to wcale 

žiùpsnis nie wymienia (choć ma lùpsnis, pusnìs i smulk̃snis). Zresztą žiaũbti nie ma pewnej 

etymologii. — Rzadkie są war. žùpsnis i župsnia (CHB). — Wsch.-lit. žìpsnis (co do zmiany 

ž̓ u > ž̓ i zob. LD § 65 oraz Urbutis 1981, 125). — Poprzez formy typu žiùpčius < žiùbčius 

ʽtorba na obrokʼ wyraz žiùpsnis/žìpsnis wszedł w styczność z rodziną žėb-/žib- ʽprzeżuwaćʼ, 

zob. žėb̃ti. Rodzimym odpowiednikiem žiùpsnis jest žnypšnė,̃ žnybšnė ̃ od czas. žnýbti 

ʽszczypaćʼ. Drugim germanizmem jest tu prýskis (zob.). — Nazw. Žiupsnỹs, Župsnỹs. 

 žiùr, žiū̃r interi. ʽpatrz! oto!ʼ (dla zwrócenia czyjejś uwagi), np. Žiūr! Ar regi čia kas 

ʽPatrz! Czy coś tu widzisz?ʼ — zredukowana na skutek częstego użycia forma 2 os. sg. ipv. 

žiūrė́k ʽpatrz!ʼ do žiūrė́ti (zob.). — War. žiù, žiū̃: Žiu – jau ir čia ariama ʽPatrz, już i tu się 

orzeʼ. Žiū, mano languose šviesa ʽPatrz, światło w moich oknachʼ. — War. žio: Žio, ir jis čia 

ʽPatrz, i on [jest] tutajʼ. Zob. też žė́k. 

 žiū̃rė 2 p.a., žiūrė ̃ 4 p.a. 1. ʽowsiankaʼ, 2. ʽżur, zupa na zakwasie z chleba lub mąki 

owsianejʼ (Žiū̃rė verdama iš avižinių miltų, duonos raugo deda, par naktį paraugina, o 

rytmetė[je] iškoša sėlenas, įpila pieno ir verda ʽŻur gotuje się z mąki owsianej, dodają [też] 

zakwasu chlebowego, przez noc kwaszą, a rano wycedzają otręby, wlewają mleka i gotująʼ), 
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war. žiūrà, 3. ʽwszelka płynna potrawaʼ, 4. ʽpłynne odchody, gnojówkaʼ (syn. srùtos) — ze 

zmianą rodzaju zapożyczone z pol. żur ʽbarszcz kwaszony na chlebie lub owsie, barszcz z 

kwaszonej mąki żytniejʼ (SW VIII, 726), ⇐ śrwn. sūr adi. ʽkwaśny, gorzkiʼ, śrwn. siure, sūre 

f. ʽciasto chlebowe, Sauerteigʼ (WDLP, s.v. żur). Por. LEW 1316, POLŽ 696n. — Cps. 

žiū̃rputrė ʽkasza przyrządzona na żurzeʼ (por. putrà). 

 žiūrė́ti, žiūriù (3 os. žiū̃ri, war. žiū̃ria, žiū̃ra, žiū́ro), žiūrė́jau ʽpatrzeć, oglądać; strzec, 

pilnować; troszczyć się; sprawdzaćʼ, cps. apžiūrė́ti ʽobejrzeć, zbadaćʼ, išžiūrė́ti ʽprzeglądać, 

przeszukiwaćʼ, įžiūrė́ti ʽdojrzeć, zobaczyć; dopatrywać się czegoʼ, pažiūrė́ti ʽspoglądać; 

opiekować sięʼ, prižiūrė́ti ʽdoglądać, pilnowaćʼ, užžiūrė́ti ʽtroszczyć się, dbaćʼ (refl. 

užsižiūrė́ti ʽzagapić się, zamyśliwszy się przeoczyć co; zakochać sięʼ). Stativum z suf. -ė- i 

WSZ žiūr- od žiur-, por. pražiùrti ʽotworzyć oczy, przejrzeć na oczy, np. o kotkuʼ (zob. 

°žiùrti). Rzadki war.: žiūróti lub žiū́roti. Odpowiednik łot. žũrêt ʽczaić się, czatować; mrugać 

oczymaʼ, pažūrêt ʽzaczaić się, popatrzeć, zajrzećʼ obok žūrêt ʽtlić się, palić się bez płomienia, 

żarzyć sięʼ (ME IV, 837, EH II, 823, Urbutis 2009, 88). Etymologia pwk. žiur-/žiūr- nie 

została dotąd uzgodniona. LEW 1316 odsyła z jednej strony do pwk. žėr- jak w žėrė́ti ʽżarzyć 

się – o węglach; lśnić, błyszczećʼ, z drugiej zaś strony do pwk. žvyr- jak w apžvyrúoti 

ʽpociemnieć w oczachʼ, ale nie mówi, jak należałoby rozumieć stosunki wzajemne między 

žėr-, žvyr- i žiur-/žiūr- (ALEW 1318 nie daje etymologii). Wyjdźmy od tego, co nie budzi 

wątpliwości: žiūr-ė- jest derywatem na st. wzdłużenia i tak się ma do osnownego žiur- (žiùrti, 

pražiùrstu) jak np. dūsė́ti ʽdyszeć, ciężko oddychaćʼ do dus- (dùsti, dūstù ʽtracić dechʼ) albo 

kiūrė́ti ʽbyć, leżeć w stanie dziurawymʼ do kiur- (kiùrti, kiùrstu ʽdziurawiećʼ). SE †žiaur- o 

porównywalnym znaczeniu nie występuje. Nie ma też dlań oparcia porównawczego. W tej 

sytuacji trzeba od razu wykluczyć ewentualność, jakoby *žiur- mogło być st. zanikowym od 

*žiaur-. — W niejednym wyrazie lit. spotyka się wtórną sekwencję Cʼu, pochodzącą z 

dysymilacji w Cʼi, np. šiult̃as < šilt̃as, šium̃tas < šim̃tas, žiubė́ti < žibė́ti, žiunksnỹs < žingsnỹs, 

žiùžė < žìžė (zob. LD § 66). Ta okoliczność otwiera drogę przypuszczeniu, że brzmienie 

žiūrė́ti ustaliło się na miejscu odziedziczonego *žyrėti, które było st. wzdłużenia do *žirti 

(zob. °žiurti). W ten sposób staje się możliwe etymologiczne powiązanie plit. *žir-/žyr- ze 

słowiańską parą zĭr-/zir-, por. scs. zĭrjǫ, zĭrěti ʽpatrzeć, spoglądaćʼ (SW zir-: zazirati 

ʽpogardzaćʼ ⇐ zazĭrěti), ros. zrju, zretь, uzrétь ʽujrzeć; dopatrzyć sięʼ, stczes. uzřiu ʽujrzęʼ, 

uzřieti, czes. uzřít ʽujrzeć, zobaczyćʼ, stpol. poźrzę, poźrzeć ʽpopatrzećʼ (por. BSW 366, REW 

I, 443, 461n.). — Bezpośrednio do słow. zĭr-ě- ʽpatrzećʼ nawiązuje lit. osnowa žir-ė-, 

jakkolwiek jest ona ograniczona do użycia nominalnego, por. apžìrėlis gw. ʽten, kto 

niedowidziʼ. Litewski pwk. žir-, žìrti ma znacz. ʽżarzyć się, iskrzyć sięʼ (zob.), które 

wprawdzie odchyla się od słowiańskiego ʽpatrzeć na coʼ, ale trzeba pamiętać, że treści 

ʽżarzyć się, jarzyć się, świecić sięʼ i ʽspoglądać, patrzeć na coʼ są ze sobą styczne, por. wyżej 

dwojakie użycie łot. žūrêt. Dalej por. nwn. blicken ʽpatrzećʼ ob. Blick m. ʽrzut okaʼ (z ʽbłysk 

oka, Augenblickʼ) wobec śrwn. blicken i stwn. blicchen ʽbłyszczećʼ (zob. Buck 1040, 1044, 

EWD 149); scs. ględati ʽpatrzećʼ, oględati sę ʽrozglądać sięʼ wobec stwn. glinzen ʽbłyszczeć 

sięʼ (zob. ESJS 179). — Plit. *žir-/žyr- oraz scs. zĭr-/zir- należą do pwk. pie. *ǵher-/*ǵhṛ- 

ʽżarzyć się, promieniować, jaśnieć, świecićʼ, przen. ʽwidziećʼ. Por. BSW 366; LIV
2 177: tylko 

bsł.; rekonstrukcję opatruje znakiem zapytania i uwagą, że aspiracja nie jest pewna, zaś 

semantyka problematyczna. SP: žeriù, žert̃i ʽwygarniać żarʼ (zob.), žerė́ti ʽżarzyć się; 

świecićʼ (LEW 1301), SZ: žyrù, žìrti ʽżarzyć się; o iskrach: sypać sięʼ (zob.). — Drw. 

žiūrinė́ti ʽpopatrywać, spoglądać, oglądaćʼ, žiū̃rinti ʽpatrzeć, oglądaćʼ. Nomina: bežiū̃rint 

adv. ʽzaraz, w tej chwiliʼ, póžiūris ʽpunkt widzenia, podejście, wzgląd, aspekt, poglądʼ, žiūrà 

4, 2 p.a. ʽwzrok, zdolność widzenia; spojrzenieʼ, žiūrõs mė́nuo a. žiūrõs laĩkas ʽczas 

swataniaʼ (Nuo Kalėdų iki Užgavėnių yra žiū̃ros mė́nuo ʽOd Bożego Narodzenia do 

Zapustów trwa «žiūros mėnuo»ʼ), žiū̃ralas neol. ʽmarne widowisko (o filmie)ʼ, žiūraũnas 
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ʽbaczny, uważny, spostrzegawczyʼ, žiūrenà ʽwzrokʼ, žiūrýtis bot. ʽgrzyb trzęsak, Tremellaʼ 

(⇒ žiūrýtiniai m.pl. ʽrodzina grzybów, Tremellaceaeʼ), žiūrùs 1. ʽmający dobry wzrokʼ, 2. 

ʽzezowatyʼ, 3. ʽo powietrzu: przezroczysty, przejrzysty, nie zamglonyʼ (Žiūrùs oras, toli 

matyti ʽPrzezroczyste powietrze, daleko widaćʼ). Zob. też žė́k, žiù, žiùr. NB. W wyrazach 

žiūrõnas ʽlornetkaʼ i žiūrõvas ʽwidzʼ można widzieć pierwotne formacje z suf. -nas, -vas, 

mianowicie z uwagi na czas. žiūróti (zob. wyżej). Synchronicznie są to raczej formacje z 

neosuf. -onas, -ovas. — Neoosn. žiūrė-: žiūrė́dinėti ZTŽ, zwykle z prvb. ap- ʽoglądaćʼ, da- 

ʽdoglądać; szukać, poszukiwaćʼ, pri- ʽdoglądać, pilnowaćʼ, žiūrė́dinti cur. ʽkazać komu 

patrzećʼ (Žiūrė́dink pro skylę ʽPopatrz przez szparęʼ), prižiūrė́tojas ʽdozorcaʼ. — Neoosn. 

žiūrėj-: apžiūrė́jimas ʽzwiedzanie; badanie lekarskieʼ, neapsižiūrė́jimas ʽniedopatrzenie, 

nieuwagaʼ. 

 žiùrkė 1 p.a., žiurkė́ 4 p.a. ʽszczur-samica, Rattusʼ (SD «szczurek, glis»). 

Prawdopodobnie z udźwięcznienia nagłosu w *šiurkė. Por. žãbas < šãpas; žiaurùs < šiaurùs; 

žiugždė́ti ob. šiugždė́ti. W jęz. łotewskim pojawiają się obocznie šur̂ks2 i žur̂ks2 ʽszczurʼ, 

poza tym f. žùrka, žur̂ka ts. Z uwagi na to dopuszcza się zapożyczenie ze słow. *š(č)urŭ, 

*š(č)urŭka ʽszczurʼ, zob. ME IV, 106, LEW 1316, ALEW 1318. Por. ukr. ščur, pol. szczur 

(szczurek ʽkoszatka, Dryomys nitedulaʼ), słc. šťúr, czes. gw. štír (ʽsalamandraʼ), dłuż. šcurk, 

ponadto z uproszczeniem šč- > š-: głuż. šurk ʽchomikʼ, pol. gw. szur, kasz. šur ʽszczurʼ. 

Wyraz słowiański pozostaje bez etymologii, zob. np. Boryś 599. — Drw. žiurkė́nas ʽchomikʼ 

(sufiks wyraża podobieństwo, podobnie jak przy meškė́nas ⇐ meškà, GJL II, § 315), 

žiurk̃inas ʽszczur-samiec; wielki szczurʼ, žiurkiùkas ʽszczurekʼ, cps. žiurkė́kautai ʽpułapka na 

szczuryʼ (por. káuti). Vb. denom. žiurkiáuti ʽłapać szczuryʼ. — Nazw. Žiurk̃us, Žiùrkelis. 

 °žiùrti: pražiùrti, -žiūrù (*žiųru < *žiu-n-ru, war. -žiùrstu), -žiuraũ ʽotworzyć oczy; 

przejrzeć na oczy, zacząć widziećʼ, sužiùrti ʽspojrzeć na kogoś z zaciekawieniem; wlepić 

oczy w kogo/coʼ, apžiùrti intr. ʽmienić się w oczachʼ (Akys apžiùro, dabar nieko nebematau 

ʽW oczach się mieni, nic już teraz nie widzęʼ) — prs. inchoatywne z infiksem -n- albo z suf. -

sta- względem stativum žiūrė́ti ʽpatrzeć, oglądaćʼ (zob.). Por. dùsti : dūsė́ti; rup- : rūpė́ti. 

Wokalizm žiur- wywodzi się fonetycznie z *žir- (por. žiubė́ti, žiùžė), co prapokrewne ze 

słow. zĭr- w scs. zĭrěti ʽpatrzećʼ. — Drw. žiurénti ʽtlić się, żarzyć sięʼ (por. łot. žūrêt ʽtlić 

sięʼ), žiùrstyti frq. ʽoglądać, doglądać czegoʼ, prt. žiùrsčiau (⇒ žiùrsčioti ʽspoglądać, 

zerkaćʼ); neoosn. žiurst-: žiùrstelėti a. žiùrsterėti ʽzerknąć na co, spojrzećʼ (war. žiùrsterti; 

obok žiùr-telėti, žiùr-terėti). Wykrz. žiùrst (o zerknięciu). — Drw. na -so-, *žiursóti, został 

zmieniony przez insercję k (por. švyksóti, amksė́ti), stąd žiurksóti ʽpatrzeć przez przymknięte 

powieki; wlepiać wzrok, wpatrywać się uporczywie; świecić się słabym światłemʼ.  

 žiùtė 2 p.a. ʽgęś, Anserʼ — rzeczownik pochodzący od zawołania na gęsi ziùt-ziùt, 

žiùti-žiùti, žiùtu-žiùtu. War. z neoapofonią u ⇒ ū: žiū̃tė ʽgęśʼ (por. dukrà ⇒ dūkrà; pùškis ⇒ 

pū̃škis). — Płoszy się, odpędza się gęsi okrzykami žiutékšt, žiutìkš, žiutiùkš, poza tym žiùs, 

žiusià, žiùš, žiužkiū̃. — Drw. žiùtinas ʽgęsiorʼ (syn. žą̃sinas), žiutinỹs ʽrózga, witkaʼ, žiutùkas 

a. žiutùtis ʽgąskaʼ. Vb. denom. žiuténti ʽzwoływać gęsiʼ. Czy tutaj žiùtės f.pl. ʽobuwie 

wyżłobione z kawałka drewnaʼ? 

 žiùželis, -io 1 p.a. gw. ʽpozostałości w palenisku po spaleniu węgla, żużelʼ — zapoż. z 

pol. żużel, -żla/-żlu. War. žiùželius ʽodpadki, śmieciʼ. — Osnowa žiužl-: žiùžliai m.pl. ʽżużelʼ, 

žiùžlis ʽkawałek szlakiʼ, žužlė b.z.a. ʽopiłki żelaza; żużelʼ. — Oboczna osnowa zuzel-: zùzeliai 

m.pl. 1 p.a. ʽżużel; szlaka z ogniska kowalskiego; odpadki kowanego żelaza; resztki, 

paprochy, śmieciʼ. War. z suf. -ul-: zùzuliai 1 p.a., zuzuliaĩ 3 p.a. Zob. też dzìndra i gargãžė. 

 žiužė́ti, žiùža, žiužė́jo gw. ʽcicho trzeszczeć – o rakach pożerających żabęʼ, žiužénti 

ʽszeleścićʼ (war. šiušénti), też ʽzwoływać gęsiʼ, žiužnóti ʽwydawać szmer, szemrać; wzywać 
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gęsiʼ — od onomatopeicznej osnowy žiu-ž- z powtórzonego wykrz. žiù-žiù, por. Žiuženti yra 

šaukti žąsis žiu žiu žiu žiute JU.  

 žiū̃žti, žiūžiù, žiūžiaũ gw. ʽchodzić zajmując się jakąś pracą, krzątać sięʼ (apžiū̃žti 

ʽodrobić swoje, sumiennie skończyć wszystkie swoje praceʼ), z suf. -ė-: žiūžė́ti ts. — od 

osnowy žiū-ž- jak w powtórzonym wykrz. *žiū-žiū, por. žiū́t, žiū́st (ob. šiū́st), žiū̃ti (ob. žiùti). 

Paralela: žiužė́ti (zob.). 

 žyvãtas 2 p.a., živãtas 2 p.a. stlit. 1. ʽżycie, żywotʼ (o tatai kalbasi apie tuos, kurie 

yškiai piktu žyvatu surinkimą Dievo piktina PK 20424 ʽa to się mowi o onych, ktorzy jawnie 

złym żywotem zbor Boży gorsząʼ), 2. ʽłono matkiʼ (Pagirtas žyvatas, kurysai tavi nešiojo, ir 

krūtys, kurias žindai SP II, 447 ʽBłogosławiony żywot, ktory cię nosił, i piersi ktoreś ssałʼ), 3. 

ʽbrzuch, wnętrznościʼ, 4. ʽbiegunkaʼ, 5. pl. žyvãtai ʽczerwonka, dyzenteriaʼ (Žyvãtais sirgo 

par tą karą ʽ[Ludzie] chorowali na czerwonkę podczas tej wojnyʼ) — zapoż. ze stbłr. životъ, 

žyvotъ, błr. žyvót, gen.sg. žyvatá (SLA 249, LEW 1316n., ALEW 1318). War. f. žyvatà 2 p.a. — 

Drw. žyvãtinė lub pl. žyvãtinės ʽczerwonkaʼ. Vb. denom. žyvatáuti ʽmieć biegunkęʼ, ⇒ 

žyvatãvimas ʽbiegunkaʼ, SD «biegunka» (syn. tunkus oran bėginėjimas, dosł. ʽczęste na dwór 

wybieganieʼ). 

 žyvénti, žyvenù, žyvenaũ ZTŽ ʽżyćʼ, péržyventi ʽprzeżyćʼ (Jau daugį vargų péržyvenau, 

pérnešiau ʽPrzeżyłem już liczne biedy, zniosłemʼ) — vb. denominativum na -en- od žỹvas 

ʽżywyʼ, wzorowane na rodzimym gývas ⇒ gyvénti. Brak w LKŽ. 

 živyčià, gen.sg. živỹčios 2 p.a. wsch.-lit. ʽw warsztacie tkackim: sznur, do którego 

mocuje się nicielniceʼ (LZŽ; brak w LKŽ) — zapoż. z błr. gw. žyvíca, -y (PZB 2, 162), syn. 

błr. žyvéc, por. ros. gw. živéc, -vcá. War. ze zmianą v > l: žilýčia (por. bìrkolas ob. bìrkavas). 

 žỹvytis, žỹvijuos, žỹvijaus stlit., gw. ʽżywić sięʼ, prasižỹvyti ʽwyżywić się, utrzymać sięʼ 

— zapoż. ze stbłr. živitisja, žyvitisja, por. błr. žyvícca, žyŭljúsja, 3 sg. žývicca. Akcent lit. 

dostosowany do białoruskiej formy 3 sg. prs. Podobne wypadki to dỹvytis, jõvytis i ùčytis. 

Por. SLA 249, ZS 66. Zob. też žyvóti.  

 žyvóti, žyvóju, žyvójau stlit., gw. ʽjeść, spożywać, posilać sięʼ, 2. ʽpićʼ (Ar tamsta 

arielkos nežyvoji ʽCzy Pan wódki nie pije?ʼ) — verbum simplex, które wyabstrahowano z 

takich form prewerbialnych, jak pažyvóti ʽzjeść, spożyćʼ, stlit. ʽspożywać komunięʼ, sužyvóti 

1. ʽzeżreć co, np. o wilkuʼ (Nei patsai svainiukas nežinojo, kai vilkas kumelėlę sužyvojo ʽSam 

s. nie wiedział, że wilk kobyłkę pożarłʼ), 2. ʽzużyćʼ (Tą taboką sužyvok, savo pačią šėnavok! 

ʽTen tytoń zużyj, swoją żonę szanuj!ʼ), užžyvóti ʽzażywać, np. miodu, wódkiʼ (Jie lašinius 

kaštavoja, arielkėlės užžyvoja ʽKosztują słoniny, zażywają gorzałeczkiʼ), bibl. ʽużywać – o 

pustych słowachʼ (CHB). Wymienione czasowniki są hybrydalnymi kalkami polskich 

oryginałów pożywać, spożywać, używać i zażywać. Miejsce akcentu zostało dostosowane do 

odpowiedników białoruskich pažyvácь, užyvácь (por. ukr. požyváty, užyváty). Zob. też ALEW 

1318n. (s.v. žyvãtas). 

 žižà 2 p.a., gen.sg. žìžos gw. ʽpłynne odchody zwierzęce, gnojówkaʼ (Iš tvarto žižà 

bėga ʽZ obory wypływa gnojówkaʼ) — zapoż. z błr. žýža, -y (war. žýžka, TSBM), co jest 

refleksem *židja, pwk. jak w *židŭkŭ ʽrzadkiʼ (ĖSBM 3, 263). Zob. też rodzime srùtos.  

 žlegė́ti, žlẽga, žlegė́jo pot. 1. ʽdzwonić, dźwięczeć, brzęczeć, turkotać, grzechotać, 

szczękaćʼ, 2. ʽlać się gwałtownie – o deszczuʼ, 3. ʽbujnie rosnąć, rozrastać sięʼ — czasownik 

na -ė-, utworzony od interi. žlèg o odgłosie dzwonu, o dźwięczących szybach, o turkocie 

jadącego wozuʼ. 

 žlėg̃ti, žlegiù, žlėgiaũ 1. ʽpobijać, ubijać mięso na potrawęʼ, 2. ʽrzucać, nakładać coś 

ciężkiego, mokrego, miękkiegoʼ, įžlėg̃ti wrzucić coś ciężkiego, mokregoʼ, prižlėg̃ti przen. 
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ʽprzygnieść, przytłoczyćʼ — czasownik utworzony od interi. žlèg o odgłosie człapania po 

wodzie, błocieʼ, žlègt, žlẽgt o upadnięciu, spadnięciu czegoś, zwł. ciężkiego. Neopwk. žleg̓ - 

(⇐ žlegiù): žlegióti ʽczłapać w mokrych butachʼ, nusižlẽgioti ʽzabrudzić się czymś mokrym, 

pochlapać sięʼ. — Z innymi sufiksami: žlegsė́ti ʽchlupać, chlustać; szczękać, dzwonić 

(łańcuchem)ʼ, žlegsóti ʽo łące: być zalaną, być pod wodą; moknąć w wodzieʼ, žlègterėti 

ʽupaść z brzękiem; klapnąćʼ. — WSE žlėg-: žlėgiaũ (prt.), žlėg̃tas ʽo mięsie: ubity, 

posiekany; nabiegły krwią (siniec)ʼ (⇒ žlėgtaĩnis ʽzrazik siekany, bitekʼ). — SO žlag-: 

žlagčióti ʽmieć w butach wodę, która chlupie podczas chodzeniaʼ (syn. žlegsė́ti), žlagstýti 

ʽrzucać a. rozrzucać coś mokregoʼ, įžlagstýti ʽnawrzucać gdzie czegoś ciężkiego, mokregoʼ 

(por. SO w šlakstýti, lakstýti, slapstýti), žlagsóti ʽleżeć porzuconym w wilgotnym miejscuʼ, 

przen. ʽwylegiwać się.ʼ 

 žleĩbti, žleibiù (war. žleibstù), žleibiaũ (war. žleibaũ) gw. ʽzacząć niedowidzieć, tracić 

wzrok, ślepnąćʼ, nužleĩbti ʽdostrzec, zauważyć, zobaczyć; domyślić się; ukraśćʼ — žleib- to 

neoapofoniczny st. pełny, dotworzony do st. zanikowego žlib- ⇐ žleb- (zob. žlìbti). 

Podobnie: krik- ⇒ kreĩkti (dawny SE krek-); smig- ⇒ smeĩgti (SE smeg-) i plit- ⇒ pleĩsti (SE 

plet-). — Równoległą derywacją jest SZ žlib- ⇒ SP/SE žlieb-, por. nužliẽbti ʽzrozumieć, 

pojąćʼ, prižliẽbti ʽsłabo, z trudem widziećʼ (Jis nelabai primato, neprižliẽbia), priežliebỹs 

ʽzmierzch wieczornyʼ (syn. apìžlibis), sužliẽbti ʽrobić coś nieudolnie, źleʼ. Podobnie: rit- ⇒ 

riẽsti; skrid- ⇒ skriẽsti i vip- ⇒ viẽptis. — Neoapofonia žlib- ⇒ SP/SO žlaib-: žlaibýti ʽźle 

widzieć, niedowidzieć; znać trochę obcy językʼ, rzadziej žlaibìnti: įžlaibìnti ʽźle widzieć po 

nocyʼ (por. brid- ⇒ braidýti; drib- ⇒ draibstýti i mizg- ⇒ maizgýti). Starszym SO było žlab-, 

zob. s.v. žlìbti. 

 žlėjà 4 p.a. gw. 1. ʽpora dnia, kiedy robi się ciemnawo, szarówkaʼ (war. žliejà), 2. ʽczas 

po zachodzie słońca, zmierzch, zmrok wieczornyʼ, 3. ʽczas przed świtaniem, przed 

brzaskiemʼ, 4. ʽgradʼ, 5. ʽsłotaʼ (war. žlėjė)̃ — wygląda jak drw. od neoosn. žlėj-, którą 

wyabstrahowano z pdg. žlėj̃a, žlėj̃o, žlėt̃i ʽświtaćʼ (war. žlė́ti). Zupełna izolacja wyrazu 

uniemożliwia dalsze wywody, zob. LEW 1317. Jest war. fonetyczny z g na miejscu j: žlėgà 

ʽszarówkaʼ (por. GJL I, § 457, gdzie wymieniono gė́ras ob. jė́ras i gėl̃as ob. łot. je̦ls). Inaczej 

Vitkauskas 2006, 261. ALEW 1319 rozważa zbliżenie z pgerm. *glēma-, stang. glōm m. 

ʽszara godzina, zmierzchʼ i stir. glé ʽklarowny, przeźroczystyʼ. — Drw. apýžlėja ʽzmierzch, 

zmrokʼ (war. apýžlėjė, apýžlėjis; żm. prýžlėja). — Drw. od žlėgà: apýžlėgas ʽciemny, ponury 

(o dniu); brudnyʼ. — Vb. denom. žlėjóti: žlėjója ʽjest ciemnawoʼ, žlėjúoti ʽściemniać się, 

zmierzchaćʼ. 

 žliaũgti, žliaugiù, žliaugiaũ 1. ʽlać się bez przerwy, obficie (o wodzie deszczowej, 

pocie, łzach)ʼ, 2. ʽmocno padaćʼ, 3. ʽmoknąć, namakaćʼ, 4. ʽmoczyć się, mimowolnie 

oddawać moczʼ, 5. ʽlać łzy, płakaćʼ 6. ʽchciwie żreć, zwł. mokrą, soczystą paszęʼ. War. 

žliaukiù, žliaũkti ʽobficie padać, laćʼ, przen. ʽpić wódkę bez umiaru, chlaćʼ. Nie ma 

odpowiedników pozabałtyckich (por. Būga, RR I, 320n., LEW 1317). Może być derywatem 

od wykrz. *žliaugt, podobnie jak np. žlėg̃ti od žlèg. — Drw. žliaugsóti ʽbyć przemoczonymʼ 

(por. žiaugsóti, žliugsóti i žliūgsóti, žvigsóti), žliaũgtas ʽkadź na piwo; mokre polanoʼ, 

žliaukštùs ʽdeszczowy, dżdżystyʼ. — SO žlaug-: žlaũgti ʽługować, moczyć w ługuʼ. Nomina: 

žlaũgtas ʽkadź na piwo; kadź do ługowania; namokły kloc drzewa; mokre ubranieʼ, por. n.m. 

Žlaũgtai. Nawiązanie w łot. zlàugzna, zlàugzne ʽwoda, która wystąpiła na lód i zamarzła; 

cienka warstwa lodu na wodzieʼ, też ʽnawalny deszcz, ulewa wypłukująca zasiane ziarnoʼ. — 

SZ žlug-: žlùgti (zob.). — WSZ žlūg-/žliūg-: žlūgė ̃a. žliūgė ̃4 p.a. bot., nazwa szeregu roślin: 

1. ʽmokrzyca, Minuartia; gwiazdnica, Stellariaʼ (chwast nazwany tak z powodu stale 

wilgotnych łodyg), 2. roślina wodna ʽrzęsa, Lemnaʼ, 3. ʽślaz dziki, Malva silvestrisʼ (SD
1 

<ʒlugies> [pl.] «ślaz, malua»), 4. daržẽlio žliūgė ̃ʽrozchodnik ostry, Sedum acreʼ. 
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 žlìbti, žlimbù (war. žlembù), žlibaũ ʽtracić wzrok, niedowidzieć, ślepnąćʼ. St. zanikowy 

žlib- należy do pdg. apofonicznego žlib- : žleb- : žlab-. Typ RiT ⇐ ReT jak w drìbti ⇐ 

drebiù; brìsti ⇐ bredù i plìsti ⇐ plečiù. War. ze zmianą ľi > ľu: žliùbti. Etymologia 

nieustalona. Niewykluczone, że podstawą vb. žlib- jest wykrzyknik žlìbt o wrażeniu nagłego 

oślepienia (Žlìbt ir apžlìbo), też o nieoczekiwanym zerknięciu, łypnięciu okiem. LEW 1317 

nie wspomina o wykrzykniku i zbliża žlìbti z žilb̃ti ʽmieć ciemno w oczachʼ (zob. žilp̃ti). 

Podobnie ALEW 1319n. — Drw. žlibčióti ʽniedowidziećʼ, žlibinė́ti ʽrobić coś po ciemkuʼ, 

žlìbtelėti ʽna krótko oślepnąćʼ. Nomina: apýžlibis ʽniedowidzący (o koniu)ʼ, apìžlibis DRUŽ 

17 ʽzmierzchʼ (syn. priežliebỹs), apžlìbėlis ʽniedowidzący, ślepyʼ (war. metatetyczny: 

apžilb̃ėlis), žlìbas, -à (war. žliùbas) ʽniedowidzący, mający słaby wzrokʼ (⇒ žlìbis, -io 

ʽślepiecʼ), žlìbės f.pl. ʽoczy zwierzęcia, ślepiaʼ. Cps. žlìbakis ʽkto niedowidzi; ktoś 

nieostrożnyʼ (por. akìs; war. metatetyczny: žìlbakis). — Przez metatezę skrajnych spółgłosek 

pierwiastka žlìbas zmieniło się w blìžas ʽślepyʼ (por. tulžìs < *žultis). — Gdy chodzi o 

alternant na SE žleb-, to z wyjątkiem prs. žlembù (zob. LD § 597) jest on tylko szczątkowo 

poświadczony, por. żm. prýžleba adv. ʽbardzo mało, w ilości ledwo dostrzegalnejʼ (Prýžleba 

buvo arielkos ʽWódki było bardzo małoʼ); skostniała forma przypadkowa (instr.sg.?) 

rzeczownika, utworzonego od vb.cps. *prižlebti ʽledwie widziećʼ. Paralela semantyczna: pol. 

znikomy ʽbardzo małyʼ ⇐ znikać ʽstawać się niewidocznymʼ (zob. Boryś 744)755. — WSE 

žlėb-: žlėb̃ti, -iù, -iaũ, z prvb. ap-, nu-, pri- ʽwidzieć źle, niedowidzieć, mieć słaby wzrokʼ. 

ALEW 1320 w niezrozumiały sposób wyprowadza alternant žlėb- ze st. zanikowego žlib-. — 

SO žlab-: *žlabyti ʽniedowidziećʼ jako iterativum do žleb-/žlib-; postverbalia: žlãbanas 

ʽniedowidzącyʼ (drw. wsteczny žlãbis, -ė ts.), žlãbana c. ʽmający ropiejące, kaprawe oczy; 

ktoś niedowidzący; płaksaʼ, cps. žlabãnakis ʽktoś niedowidzącyʼ (por. akìs). Neoosn. žlaban-

: žlãbanoti, ju, -jau ʽłzawić, ropieć (o kaprawych oczach); pochlipywać, popłakiwać; 

niedowidzieć; słabo świecić (o lampie)ʼ, apsižlãbanoti ʽmieć zaropiałe, kaprawe oczy; 

rozpłakać sięʼ, war. apsižlãbenoti, też ʽo deszczu: rozpadać sięʼ. Osobno zob. žãbalas. — 

Neoapofonia SZ žlib- ⇒ SP/SE žlieb- ob. žleib- (zob. žleĩbti). — Neoapofonia SZ žlib- ⇒ 

SP/SO žlaib-: žlaibýti (zob. s.v. žleĩbti).  

 žlùgtas 2 p.a. 1. ʽmoczenie bielizny i jej gotowanie w wodzie zaprawionej środkiem 

bielącym, ługiem; pranieʼ, 2. ʽbielizna namoczona, przeznaczona do praniaʼ, 3. ʽilość 

bielizny, którą się pierze na jeden razʼ, 4. ʽbalia albo beczka na nogach, służąca do 

zamaczania i prania; ceber do ługowaniaʼ. SD
1 žlugtas «pranie» (syn. velėjimas) — 

dewerbalne abstractum na -ta- od žlùgti (zob.). Paralele apofoniczne: bùrtas, lìptas, turt̃as. Z 

obocznym sufiksem: žlùgtis m., žlugtìs f. — Zapoż. litewskie w błr. žlúkta, -y ʽceber do 

zamaczania i ługowania bieliznyʼ (Urbutis, Balt V:1, 1969, 60 = Urbutis 2009, 370n.) oraz w 

pol. XVII w. żłukt, złukt, pol. gw. żłukto, złukto n., żłukta, złukta ʽnaczynie drewniane na 

nogach, z otworem z boku lub u spodu, w którym moczą w ługu (żłukcą) bieliznę lub płótnoʼ 

(GJL I, § 92, Laučjute 13) oraz w jid. žlukte ʽpranie, prana bieliznaʼ (Lemchenas 135). 

 žlùgti, žlungù (war. žlū́gstu < *žlung-stu; žlugù), žlugaũ (war. žlugiaũ) 1. ʽprzed 

praniem zamaczać bieliznę w środku bielącym, w ługu; polewać bieliznę wrzącym ługiemʼ, 

2. ʽprać tak przygotowaną bieliznęʼ, SD
1 žlungu «pierzę» (syn. velėju), 3. intr. ʽmoczyć się; 

gotować się w ługuʼ, SD žlungu «moczę się» (syn. šlumpu), 4. ʽmoknąć, np. stojąc na 

deszczuʼ, nužlùgti tr. ʽzalać wrzącym ługiem; ukraśćʼ, intr. ʽzbieleć – o niciachʼ — 

inchoatywne prs. z infiksem nosowym od SZ žlug- ⇐ žliaug-, por. žliaũgti m.in. ʽmoknąć, 

namakaćʼ (por. Būga, RR I, 320n.). — SO žlaug- (zob. s.v. žliaũgti). — Drw. žlugdýti 

ʽzamaczać bieliznę; pogrążać, gubić (rodzinę, o pijaku)ʼ, žlugė́ti, žlū̃gi, -ė́jo ʽleżeć (o czymś 

 
755 Nie należy tu žlebsė́ti ʽjeść, żreć mlaskającʼ, ponieważ jest to udźwięczniony wariant do šlepsė́ti (zob.) ⇐ 

interi. šlèp, šlèpt.  
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mokrym), moknąćʼ, žlùginti a. žlugìnti ʽžlugtiʼ, žlugsóti ʽmoknąć w wodzieʼ (war. do 

žliugsóti, zob. niżej). Nomina: žlugìmas 1. ʽzamaczanie, ługowanie bieliznyʼ, 2. ʽzguba, 

zagłada, upadekʼ, žlùgtas (zob.), žlùgtinė ʽceber do ługowaniaʼ, žlugtùvas ts. — War. žliug-: 

žliùgti, žliungù (war. žliūgstù < *žliūng-stu), žliugaũ ʽmoknąć, podmakać; tajać – o śniegu; 

padać bez ustanku – o deszczuʼ, sužliùgti ʽnapuchnąć, obrzęknąć (o twarzy pijaka)ʼ. 

Palatalizowany nagłos žľ- tłumaczy się wyrównaniem do formy SP žliaũgti. Odpowiednik 

łot. žļugt, žļūg (*žliunga), žļuga ʽtajać, topnieć, rozpuszczać się; o kartoflach: rozgotować się 

na papkęʼ. Por. jeszcze wykrzykniki žliùgt ob. žliū́gt o przedmiocie spadającym w błoto, o 

chlupocie wody w butach. — Drw. žliùginas ʽzmokły, przemoczonyʼ, žliugsė́ti, žliùgsi (war. 

žliùgsia), -ė́jo ʽchlupać (pod nogami, też o wodzie w butach), bryzgać; ociekać wodą – o 

bieliźnieʼ, žliugsóti ʽmoknąć w wodzie, być zalanym wodąʼ. Por. łot. žļuga ʽbłotnista breja, 

topniejący śnieg z wodą, grząski grunt; nieczysta cieczʼ, žļuñga ʽpłynne błotoʼ. — WSZ 

žliūg- (właściwie jest to neopwk. wyodrębniony z prs. žliūgstù): žliūgsóti ʽleżeć (o czymś 

mokrym), moknąćʼ, žliū̃gas ʽmokre legowisko wieprza; rzecz namoknięta, zbutwiałaʼ (war. 

žliùgas). 

 žmogùs, -aũs 4 p.a., žmõgus 2 p.a. 1. ʽczłowiekʼ (Ir Dievas sutvėrė žmogų ant savo 

veido BRB ʽI stworzył Bóg człowieka na podobieństwo/wyobrażenie swojeʼ), 2. ʽżonaty 

mężczyznaʼ (Ar jis bernas, ar jau žmogùs? ʽCzy on kawaler, czy już żonaty?ʼ), 3. ʽmąż, 

małżonekʼ (Duktė gyvena čia, žmogùs i vaikas ʽCórka tu żyje, mąż i dzieckoʼ). DP žmógus, -

aus 1 p.a.: Ne pačia duona gyvena žmógus DP 10644 ʽNie samym chlebem żywie człowiekʼ 

(w kwestii 1 p.a. zob. Skardžius 1935, 124). Z innym tematem: žmõgas 2 p.a.; być może jest 

to forma wyodrębniona ze złożeń typu žmoga-mušỹs, žmõga-palaikis, które weszły na 

miejsce žmogmušỹs, žmõgpalaikis; žmogỹs 4 p.a. Formy o temacie na -u-, žmógus DP, 

žmogùs, są zastępstwem za stlit. žmuõ (zob.). Por. wsch.-lit. žmuõj ʽczłowiek; małżonek, 

mążʼ (Lazū́nai), z odmianą: dat.sg. prieg žmõgi, instr.sg. žmogum̃, adess.sg. žmogíep, allat.sg. 

žmogóp (LZŽ). Objaśnienie sporne. Przyjęta segmentacja: žmo-gus, zob. ŽD 103 (jest to 

jedyny tego rodzaju wypadek), LEW 1318 (z odwołaniem się do formantu -g-, tkwiącego 

rzekomo w mergà ʽdziewczynaʼ). Leksem žmo- < *žmā- jak w žmónės ʽludzieʼ (zob.). 

Wziąwszy pod uwagę okoliczność, że jęz. litewski nie zna innych wyrazów o suf. -gus (zob. 

GJL II, § 499), wolno odstąpić od hipotezy suf. *-gu- i poddać pod dyskusję ewentualność 

udźwięcznienia spółgłoski w pierwotnym suf. -kus: *žmā-kus. Suf. -kus jest, jak wiadomo, 

charakterystyczny dla derywacji antroponimicznej, por. np. Bùtkus jako drw. 

hipokorystyczny od imion złożonych Butautas, Butrimas itp. Udźwięcznienie *žmākus > 

*žmāgus znajduje paralelę w typie *svaikus > svaigùs (zob. też dveigỹs, treigỹs). — Inaczej 

Būga, RR I, 295: cps. *žmā- + *gu- ʽterrigenaʼ; II człon miałby odpowiadać gr. -βυ- w πρέσ-

βυς m. ʽstarzecʼ. Lit. -gu- i gr. -bu- byłyby kontynuacją osnowy werbalnej pie. *gu̯-eu̯- ʽiść, 

chodzićʼ (wariant do *gu̯-em-, lit. gemù; *gu̯-eh2-, lit. góju). Znacz. etym. ʽchodzący po 

ziemiʼ (⇒ ʽziemianinʼ ⇒ ʽczłowiekʼ w przeciwstawieniu do innych istot ziemskich). 

Podobnie LEW 1318. — Bammesberger, Balt XXXIV:1, 1999, 89n. wysunął hipotezę o 

złożeniu *žmā- + *g-, gdzie *žmā- ʽczłowiekʼ pochodzi z pie. *(dh)ǵhm-ā-, zaś człon *g- 

(wywiedziony z eigà ʽchódʼ) miałby być refleksem pie. SZ *gu̯ə- ⇐ *gu̯-eh2-. Znacz. etym. 

ʽistota chodząca jak człowiekʼ («turįs žmogaus eisena»). Ostatnio Derksen 2008, 330, 

rekonstruując dla psł. *mǫžĭ praformę ie. *mon-g(u̯)io-, dodał uwagę: «For the suffix we may 

perhaps compare Lith. žmogùs ʽmanʼ vs. žmuõ» (tłumaczenie typu obscurum per obscurius). 

Zob. też przegląd stanowisk w ALEW 1320n. — Drw. núožmogis ʽkto stroni od ludzi, 

odludekʼ (nuo- privativum też w nuožmùs, núožiemiu), žmogáitis ʽczłowiekʼ, žmõgė 1. 

ʽkobietaʼ, 2. ʽżonaʼ, žmogeĩvis ʽzwykły człowiekʼ (Dowkont), žmogėk̃as ʽczłeczynaʼ (por. 

bernėk̃as), žmogẽlis ʽczłowieczekʼ, žmogė́nas ts. (GJL II, § 676), žmogíena ʽmięso ludzkie; 

trupʼ, też ʽludzkie odchodyʼ (war. žmogenà), žmogýna c. lub žmogýnas ʽczłeczyna, 
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człeczyskoʼ (por. žmonýna), žmogìnis ʽludzki – o pchle, o pijawce; człowieczy, przez ludzi 

spożywanyʼ, žmogystà ʽobraz człowieka, osobowość; osobistośćʼ, žmogỹstė ʽosobowość; 

obraz człowiekaʼ, DP ʽczłowieczeństwoʼ (GJL II, § 435), žmõgiškas ʽludzkiʼ (⇒ žmogiškùmas 

ʽczłowieczeństwo, humanitaryzmʼ), žmogùtis ʽczłowieczekʼ, SD «chłopisko, człowieczek» 

(⇒ žmogutėlis SD «człowieczek»). Cps. sénžmogis ʽstary człowiekʼ (por. sẽnas), žmogė́da 

ʽludożerca, kanibalʼ, por. ėd- (lit. liter. žmogė́dra), žmogėdžiai m.pl. SD «samoiedź» 

[ʽjedzenie istot swego rodzaju, kanibalizmʼ], žmogžudỹs (zob. žudýti). Niezwykła osnowa na 

-i̯a- ukazuje się w žmogiavagis SD «ludokradca» (zob. vagìs). Vb. denom. žmõginti ʽrobić 

człowiekiem, uczłowieczaćʼ. — Nazw. Žmogėnas b.z.a., Žmõginas. 

 žmonà 3 p.a., acc.sg. žmóną 1. ʽżona, małżonkaʼ, 2. stlit. ʽniewiasta, kobietaʼ756. SD: 

žmona «biała głowa, niewiasta» (syn. moteriškė), žmona didė «bohatyrka», žmona naminykė 

«białagłowa uczciwa» (syn. žmona viežlyva, žmona nuog visų laupsinama, nuog visų gyrių 

turinti), žmona sena «baba»; lėta žmona DP ʽprostaczkaʼ — pb. *žmān-ā-, formacja na st. 

wzdłużonym w stosunku do *žmăn-, zob. žmónės. Por. ALEW 1321n. Całkiem inaczej 

Bammesberger, Balt XXXIV:1, 1999, 90n.: *žmā-nā-, drw. od osnowy f. *žm-ā- < pie. 

*(dh)ǵhm-ā-. — Nom.du. žmoni: dvi didi ir šventi žmoni mumus ant pamokslo ir ant pavaizdo 

iškelti turim DP 47126 ʽdwie zacne a święte białegłowy nam na naukę i na przykład 

wystawione mamyʼ. — Adess.sg. žmon-ái-p DP 36914 ʽu niewiastyʼ < *-ah2i-C ⇐ pie. *-eh2-i 

(por. scs. ženě loc.sg. ʽw kobiecieʼ). — Drw. žmonẽlė pieszczotliwie o żonie: voc. žmonẽle! 

žmonél! (SD
1 «niewiastka»), žmonìkė ʽkobiecinaʼ, žmonýna ts. (por. bobýna ʽbabinaʼ, 

mergýna ʽdziewczynaʼ). Neoosn. žmonel-: žmonelýna ʽstara kobietaʼ, žmonélka peior. ʽżonaʼ. 

 žmónės, -ių̃ 3 p.a. m.pl. ʽludzieʼ. SD: 1. «lud», 2. «ludzie» (paprato žmonės «weszło co 

w obyczaj»). W stlit. žmónės jest wciąż jeszcze formą feminini, por. Eidami mokykiet visas 

žmones MŽ 2410 ʽIdąc nauczajcie wszystkich ludziʼ. Galiausiai prašysime Poną Dievą... už 

visas žmones tikras PK 1816-17 ʽNa koniec prosić będziemy Pana Boga... za wszytek lud 

wiernyʼ. Piktąsias žmones visas iš vietos išgrauja PK 10514 ʽZłośliwe lepak ludzie z gruntu 

wykorzeniaʼ. Supletywna forma liczby mnogiej do žmogùs ʽczłowiekʼ. War. žmónes, 

žmóniai, žmónys, też žmogaĩ, -gų̃ ʽludzieʼ (por. Tį nuvẽjo pinki žmogaĩ LZŽ ʽTam poszło 

pięciu ludziʼ). Jest to drw. od osnowy *žmān-, którą widać również w wyrazie žmonà (zob.). 

Osnowa *žmān- wygląda jak drw. na st. wzdłużenia od *žmăn-, które ukazywało się w 

pierwotnej formie acc.sg. *žm-an-į ʽczłowiekʼ (zob. s.v. žmuõ). Por. Peters 1980, 189. Inne 

ujęcia referują NIL 98 i ALEW 1322n. Zdaniem Stanga 1966, 226 žmónės polega na 

pluralizacji pierwotnego abstractum *žmonė o znacz. etym. ʽbycie osobą, osobowość, 

Persönlichkeitʼ (stąd przez konkretyzację: ʽosoba, Personʼ ⇒ ʽczłowiek, mężczyzna, Mensch, 

Mannʼ). — Drw. žmonijà ʽludzkośćʼ, žmóniškas ʽludzkiʼ (⇒ žmoniškė́ti ʽstawać się bardziej 

ludzkim, zaczynać zachowywać się po ludzkuʼ). — Od używanej atrybutywnie formy gen.pl. 

žmonių̃ pochodzi adi. žmonių̃jis gw. ʽludzki, do ludzi należącyʼ (por. diẽvojis ʽboży, boskiʼ ⇐ 

gen.sg. diẽvo). Paralele: pačių̃jis ob. jūsū̃jis, mūsū̃jis. — Vb. denom. žmonė́tis, žmõnisi, -josi 

ʽgościć gdzie, odwiedzać kogoʼ (Jis išėjo žmonė́tis ʽPoszedł w odwiedzinyʼ), pasižmonė́ti 

ʽpobyć wśród ludzi, ze znajomymi, pobyć w gościnieʼ (⇒ pažmonỹs ʽbycie wśród ludzi, 

odwiedziny, gościnaʼ, syn. pasižmonė́jimas).  

 žmuidėk̃as 2 p.a. (ZTŽ; brak w LKŽ), žmuidzėk̃as (LKŽ) wsch.-lit. ʽdawniej używane 

określenie etniczne Litwinów zamieszkałych w Zdzięciole (Zíetela)ʼ — zapoż. z błr. gw. 

*žmujdzjak (por. pol. przest. Żmujdzin ʽŻmudzinʼ). War. sufiksalny: žmuidžiónis 3 p.a. ts. 

(ZTŽ; brak w LKŽ). 

 
756 Por. gimįs iž žmonos SP I, 11317 ʽurodzony z niewiastyʼ. — tame vėl pavaizde mokia visas žmonas, 

daugiausiai mergas, drovėjimo mergiško DP 47245 ʽw tym też przykład daje wszystkim białym głowom, a 

nawięcej pannom, wstydu panieńskiegoʼ.  
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 žmuõ (p.a. nieoznaczony) m. stlit. ʽczłowiekʼ, acc.sg. DP žmùnį (z interpretacji zapisów 

<żmúnį> 1x i <żmûnį> 1x), gen.sg. DP žmogaũs a. žmógaus (zob. žmogùs). Wsch.-lit. žmuõj 

zawiera epitetyczne -j niejasnego pochodzenia; przypadki zależne tworzy się od osnowy 

žmog- (zob. np. LZŽ). W klasycznym ujęciu zrównuje się to žmuõj ze staropruskim 

hapaksem smoy EV ʽmężczyzna, Man [Mann]ʼ. Por. Trautmann 1910, 432, LEW 1320, Stang 

1966, 226n., PKEŽ 4, 132 (tu rekonstrukcja pb. *zmōi̯). NB. Od tego odchyla się świadectwo 

Grunaua, który ma dla ʽczłowiekʼ odmienny wyraz: ludis GRG 4 «Mensch», ludysz GRA 40 

«mensch», Ludysz GRF 60 «Homo». Por. jeszcze Dirsos ginthos GRG 97 «Ein gut man», 

Dyrsosgyntos GRF 79 «Bonus vir». — Pdg. žmuo/žmun- pochodzi prawdopodobnie z 

przekształcenia atematycznego pdg. prabałtyckiego o formach: sg.nom. *žm-ōn < pie. *ǵhm-

ōn, gen. *žum-n-es < pie. *ǵhṃ-n-és oraz acc. *žm-an-į < pie. *ǵhm-ón-ṃ. Spodziewany 

refleks gen.sg. *žum-n-es zmienił się *žmunes757 drogą wyrównania nagłosu *žum- do 

nagłosu žm- formy nominatiwu sg. *žmō. Następnie według wzoru *žmunes forma 

accusatiwu sg. *žmanį została zastąpiona przez žmunį, tj. [žmùnį]. Zob. Smoczyński 2001, 

231n. — Osnowę słabą typu plit. *žmun- znajdujemy również na gruncie staropruskim, 

mianowicie w wersji [zmun-], która ukazuje się w trojakiej pisowni: <smun->, smūn-> (znak 

makronu wskazuje miejsce akcentu) oraz <smon->. Por. 1° <smun->: smunents ʽczłowiek, 

Menschʼ (smunentin, smunentins), smunentinan acc.sg. ʽczłowiekʼ (smunentinans), 

smunintwey ʽczcić, ehrenʼ, smuninais ʽczcij! ehre!ʼ, 2° <smūn->: smūnents ʽczłowiekʼ, 

smūnenisku dat.sg. ʽludzki, menschlichʼ (wissai smūnenisku enteikūsnan ʽaller menschlicher 

Ordenungʼ), smūni gen.pl. ʽosoba, Personʼ, smūnint ʽczcićʼ, 3° <smon->: smonenawȋs EV 

ʽczłowiekʼ, somonentwey ʽczcićʼ. Nieprawdopodobna wydaje się interpretacja tych trzech 

pisowni jako *[zmūn-], następnie wywód takiego brzmienia z praformy *žmān- u Mažiulisa 

(PKEŽ 4, 134-137). — Nom.du. du žmùne DP ʽdwa człowieki, dwoje ludziʼ, por. Du žmûne 

lipo Bažnyčion, idanť mełstų́s̓  DP 31319 ʽDwa człowieki wstępowali do kościoła, aby się 

modliliʼ. Du žmûnę lipo Bažnyčión̓ , idanť melstųs DP 31416 ʽDwoje ludzi wstępowali do 

Kościoła, aby się modliliʼ. Atematyczna końcówka dualna -e odzwierciedla pie. *-h1e, por. 

gr. κύνε ʽdwa psyʼ, πόδε ʽdwie stopy, dwie nogiʼ. Zob. GJL III, § 214, Stang 1966, 225n., 

Zinkevičius 1980, § 399. Paralele morfologiczne u Kazlauskasa 1968, 130n. — Najbliższe 

comparandum znajduje się w germańskim: goc. guma ʽmężczyznaʼ, stwn. gomo ʽczłowiek, 

mężczyznaʼ, cps. brūtigomo ʽpan młodyʼ (nwn. Bräutigam m.), stang. bry̅d(i)guma, stisl. 

brūðgumi ts. < pgerm. *brūdi-guman-, dosł. ʽczłowiek panny młodejʼ. Z innym tematem: łac. 

homō, -inis m. ʽczłowiekʼ, stłac. acc.sg. hemōnem ʽhominemʼ < pie. *ǵhém-ōn, *ǵhm-on-ṃ 

(od pie. *dhǵhém-ōn, *dhǵhm-on-ṃ), oskij. humuns nom.pl. ʽludzieʼ, umbr. homonus dat.pl. 

ts.; stir. duine ʽczłowiekʼ < *doni̯o- < pie. *ǵhdhom-i̯o-, por. de Vaan 287n. Inaczej Weiss 

2009, 105, który wywodzi homō wraz z goc. guma wprost z pie. *ǵhṃ.mō, czyli z tzw. 

wariantu Lindemana do *ǵhmō (stlit. žmuõ). Rzeczownik ʽczłowiekʼ został utworzony od 

nazwy ʽziemiʼ (zob. žẽmė), ma więc znacz. etym. ʽistota ziemska, ziemianinʼ. Por. łac. 

hūmānus ʽludzki, człowieczyʼ ⇐ humus, -ī ʽziemia, gruntʼ, może zamiast atematycznego 

*hūm (Weiss 2009, 289). 

 žmùrti, žmūrù (*žmųru < *žmunru), žmuraũ gw.: apžmùrti ʽubrudzić sięʼ. Formalnie 

może tu należeć sb. žmūrà c. 4 p.a. ʽmilczekʼ (syn. tylẽnis). Izolowane. Może z sonoryzacji 

šmur-? Por. šmùrti, -stu, -au ʽmarnieć, cherlaćʼ (Gyvoliai po žiemos nūleilėję, nūšmùrę 

ʽBydło po zimie jest wychudłe, mizerneʼ). Wtórne žm- też w žmižinė́ti (zob.) i žmýžinti 

(zob.). Dalsze objaśnienie niepewne.  

 žmùtas 2 p.a. gw. dzukskie ʽkłak sierści; garstka, pęk, zwitek, plik (banknotów), kłąb 

(pakuł, wełny), bryła (masła)ʼ — zapoż. z błr. žmut, -á, co jest deverbativum na -ut- od psł. 

 
757 Rzekomo stlit. žmunes (gen.sg.), które przytoczył Petit 2010, 115, jest ghost-word.  
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*žĭmǫ, *žęti ʽgnieść, cisnąć, ugniatać, wyciskaćʼ (por. ros. žmu, žatь, pol. przest. żmę, žąć, 

wyżąć), zob. ĖSBM 3, 232. Brak w LEW. — Częściej niż žmùtas pojawia się drw. na -ul-, 

žmutulỹs 3 p.a., i jest on akceptowany w uzusie literackim, por. za DLKŽ: Linų žmutulỹs 

ʽGarść lnuʼ. Parnešė žolių žmùtulį ʽPrzyniosła pęk ziółʼ. War. žmùtulas 3 p.a. Dziwne, ale 

LKŽ nie zaznacza obcości formy žmùtas. Być może dlatego, że na pierwszy rzut oka žmùtas 

robi wrażenie drw. wstecznego od žmùtulas albo žmutulỹs, por. tùmas ⇐ tùmulas; gývis ⇐ 

gyvulỹs. — Lit. nagłos žm- jest w zasadzie ograniczony do dwóch leksemów rodzimych: 

žmogùs i žmon- (žmónės, žmonà). Nic więc dziwnego, że žm- jest zastępowane dużo 

częstszym žn-/žn̓ -, czego dowodem war. gw. žniùtas 2 p.a. ʽzwitek, pękʼ vel sim. (Ar daug 

ten buvo pinigų? – Oje, – sako, – cielas žniutas ʽCzy dużo tam było pieniędzy? – Ojoj, – 

mówi, – cały pękʼ) i žnùtas ts. (Išsitraukė žnutą pinigų). 

 žnagė́ti, žnagù, žnagė́jau 1. ʽo ptakach: jeść chwytając dziobem, dziobaćʼ — 

czasownik na -ė- od interi. žnàgt o ugryzieniu, o ukąszeniu (żmii, psa). Z innymi sufiksami: 

sužnàgsyti, -iju, -ijau ʽo człowieku: zjeść, spałaszowaćʼ, žnàgtelėti ʽukąsić (o żmii, psie)ʼ. 

Jest też formacja prymarna: žnàgti, -ù, -iaũ ʽszybko dziobaćʼ, por. Antis grūdus pàžnagė, t.y. 

sulesė greitai JU ʽKaczka szybko zdziobała (zjadła) ziarnoʼ. 

 žneksė́ti, žnèksi, žneksė́jo ʽstukać, łomotać, też o odgłosie rąbania siekierą, cięcia kosąʼ 

— czasownik na -sė- od interi. žnèkt o odgłosie upadku, uderzenia w co lub o co, zwł. o 

uderzeniu siekierą. Paralele: lupsė́ti ⇐ lùp; taksė́ti ⇐ tàk. Z innymi sufiksami: žnekénti ʽżując 

mlaskaćʼ, žnẽkinti ʽuderzać stęporem; rąbać chrustʼ, apžnẽkinti ʽobić (psa)ʼ, prižnẽkinti 

ʽnarąbać gałęzi (do przykrycia moczydła)ʼ, žnẽkyti, -iju, -ijau ʽchciwie jeść, chciwie żrećʼ, 

žnèktelėti ʽspaść odbijając się od ziemiʼ. 

 žniáugti, žniáugiu, žniáugiau 1. ʽzaciskać pysk zarzynanej świniʼ, 2. ʽdusić, dławić; 

chciwie jeść, żrećʼ, nužniáugti ʽzabić dusząc, dławiącʼ, refl. užsižniáuk vieną kartą! ʽZamknij 

się wreszcie!ʼ. Odpowiednik łot. žņaûgt ʽzasznurować; wyżąć, wyżymaćʼ. Z uwagi na 

obecność bliskoznacznych czas. gniáužti ʽgnieść, ściskać, zaciskaćʼ i łot. gnauzt (zob.) 

prawdopodobna wydaje się hipoteza Endzelina o przestawieniu skrajnych spółgłosek 

pierwiastka: gn-ž > žn-g (Endzelīns, DI II, 119). Zob. też LEGR § 110, gdzie autor podał 

kilkanaście przykładów podobnej metatezy, opatrując ją terminem «Fernversetzung». — 

Drw. žniáugas a. žniáuga ʽprzyrząd służący do zaciśnięcia pyska świni przed jej zakłuciemʼ, 

war. žniáukla, žniaũklės (syn. brūzgùlis, žvìglis). Por. łot. žņauga ʽknebel; rzemień u 

chomąta; umieszczona na tyczce pętla z zaciskiem, służąca do łowienia rybʼ. — SZ žniug-: 

žniùgti, žniungù, žniugaũ ʽpadać, osuwać się: o zbożu: kłaść się, załamywać się; o człowieku: 

opadać z sił, słaniać sięʼ. Obok tego žniùkti, žniunkù, žniukaũ ʽopadać, spadać; robić się 

zakalcowatym (o chlebie)ʼ, przen. ʽzbiedniećʼ; apžniùkti ʽporosnąć chwastamiʼ, sužniùkti ʽo 

zbożu: wylec, pokłaść się na ziemię; o cieście chlebowym: zapaść sięʼ. Nomina: žniùgas, 

žniùgis a. žniùgtis (są to warianty wyrazu žniáugas, zob. wyżej). Cps. pusiáužniuga adv. 

ʽzgięty w półʼ, pusiáužniugas, -a adi. obok pùsžniugis, -ė ʽzgięty w półʼ (por. pusiáu, pùsė). 

— LEW 1321 uznał žniáugti za czas. onomatopeiczny i porównał go do šniaũkti ʽwciągać w 

nos tabakęʼ. Chyba jest to dobry trop, bo žniauk-/žniaug- może być dźwięcznym dubletem do 

šniauk-. Co do st. zanikowego por. interi. žniùkt o zwaleniu się, upadku (Žniùkt ir sukniubo 

ʽ«Žniukt» i upadł na twarzʼ), žniū́kt o mocnym uderzeniu, jak też šniùkt šniùkt o szybkim 

chodzie, šniū́kt o wciąganiu nosem tabaki, šniū́kt šniū́kt o węszeniu. 

 žnýbti, prs. žnýbiu (war. žnýbu, žnimbù, žnembiù), prt. žnýbiau (war. žnýbau) 

ʽszczypać, chwytać końcami palców lub dziobem i boleśnie ściskaćʼ. War. žnýpti ts. 

Czasownik utworzony od interi. žnýbt, žnìbt o szczypnięciu (paralela: gnýbti ⇐ gnýbt). — 

Drw. žnýbčioti ʽposzczypywaćʼ, žnýbtelėti ʽuszczypnąćʼ. Nomina: žnýblės, częściej žnýplės 

f.pl. ʽszczypce, kleszcze, obcęgi; kleszcze u raka; przyrząd do łowienia raków a. węży; 
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dziadek do orzechówʼ (Be žnýplių vinies neištrauksi ʽBez obcęgów gwoździa nie 

wyciągnieszʼ), war. žnỹpšlės; SD žnyblės dėl žvakių «nożyczki do świec» (syn. žvãkžnyplės), 

žnypšnė ̃ ʽszczyptaʼ (syn. žiùpsnis), žnybtùkai m.pl. ʽnożyczki do przycinania knota świecy, 

lampy naftowejʼ. — SO žnaib-: žnáibyti a. žnaibýti ʽszczypać; zrywać (trawę, zioła, owoce), 

skubać; żąć sierpemʼ, apžnáibyti m.in. ʽszczypaniem dokuczyć; okraść kogoʼ (por. pol. 

oskubać kogo ʽokraśćʼ), nužnáibyti ʽostrzyc (owcę)ʼ. Por. bliskoznaczne gnáibyti. Nomen: 

žnaibùs ʽostry, dolegliwyʼ. — Oboczny wokalizm ie zaświadcza łot. zniebt, -bju, -bu ʽmocno 

ściskać, dusić, dławićʼ. 

 žõdis, -džio 2 p.a., žodỹs 4 p.a. ʽsłowo, wyrazʼ (Dažnai žodis skaudesnis už lazdą 

ʽSłowo nieraz bardziej boli niż kijʼ). SD: žodis 1. «język, mowa» (syn. kalba, žadas, tarmė), 

2. «słowo», išpildyt žodį «dochować wiary» [ʽdotrzymać słowaʼ] (syn. išteisėt) — 

dewerbalna formacja z suf. -i̯a- i SW *žād- ⇐ žad-, por. žandù, žàsti ʽpowiedziećʼ, žãdas I 

ʽzdolność mówienia; mowa, językʼ. Znacz. etym. ʽmowaʼ ⇒ ʽto, co wymówiono, 

powiedzianoʼ. Nie jest wykluczone, że simplex *žodis powstało dopiero drogą 

deprefigowania form z prepozycjami (zob. niżej). Paralele dla SW: gėr̃is ⇐ gérti; mỹris ⇐ 

mirt̃i; lū̃žis ⇐ láužti (por. GJL II, § 83, gdzie zresztą žõdis nie zostało wymienione). Z inną 

sufiksacją por. mõlė ⇐ mal-; prãmonė ⇐ man-. — Formacje prefigowane: į́žodis ʽprzyrze-

czenie, ślubowanieʼ (syn. į́žadas); zarzut, wyrzut, przytykʼ, nežõdis ʽnieprzyjemne słowo, 

wyrzutʼ (Pasakiau jai nežõdį, ji labai užsigavo ʽZrobiłem jej wyrzut, bardzo się obraziłaʼ), 

nežodžia: SD <neźadźia> «bluźnierca» (syn. piktažadžia), póžodis ʽpowiedzonko, wyraz lub 

wyrażenie, którego ktoś wciąż używa, raczej z przyzwyczajenia niż z potrzebyʼ (por. 

pértaras), por. Jų močios póžodis buvo «šiaipos», tai dabar ir vaikus vadina «šiaiponiokais» 

ʽIch matka używała porzekadła «šiaipos», toteż teraz [jej] dzieci są nazywane 

«šiaiponiokai»ʼ; pražodis SD «przemowienie do kogo» (syn. prakalbis), príežodis 

ʽprzysłowie, porzekadłoʼ. — Drw. žodýnas ʽsłownikʼ, ⇒ žodýnininkas ʽsłownikarz, 

leksykografʼ; žõdinis ʽustnyʼ, žõdinė sutartìs ʽustna umowaʼ. Cps. perkūnžodis CGL ʽgromkie 

słowoʼ, kalka z nwn. Donnerwort (por. perkū́nas), pikt(a)žõdžiai DP «złomowce, 

złorzecznicy», piktažadžia SD «bluźnierca» (por. pìktas), ⇒ piktažodystė SD «złorzeczliwość, 

łacność do złorzeczenia»; žõdlauža c. ʽten, co łamie dane słowo; ten, co kaleczy językʼ (por. 

láužyti). — Vb. denom. 1. žósti (zob.), 2. žodžiáuti ʽdobierać wyrazyʼ, refl. susižodžiáuti 

ʽpokłócić sięʼ, 3. žodžiúoti ʽsylabizować; łajać, wymyślać, znieważać słowamiʼ, refl. 

susižodžiúoti ʽpokłócić sięʼ. 

 žolė ̃ 4 p.a. ʽtrawa, zieleʼ, pl. žõlės, -ių̃ ʽzioła, ziółka, wysuszone rośliny zielne 

przeznaczone do leczeniaʼ. SD: jonošiaus žolė bot. «bluszcz, hedera», visokia jauna žolė 

daržo «jarmusz» [ʽjarzyna, zwykle ugotowanaʼ], žolė muilinė bot. «mydelnik ziele». 

Odpowiedniki bałtyckie: łot. zâle ʽzieleʼ, stpr. soalis EV ʽziele, Krewtecht [Kräuticht, 

Krautwerk]ʼ, sālin ts. Morfem lit. žol- < *žāl- przedstawia wzdłużony SO žal- (zob. žãlas, 

žãlias) od pwk. žél-C < pie. *ǵhelh3-, zob. žélti. Paralele apofoniczne: mõlė ⇐ málti (pie. 

*melh2-); °šolis ⇐ šálti (pie. *ḱelH-). — Drw. žolelė SD «ziołko», žolė́tas ʽporośnięty trawą, 

zarośnięty trawąʼ, SD «zielisty, zioł pełny», žolýnas ʽwszelka roślina; zielsko, chwast; ziele 

leczniczeʼ, žolynai m.pl. SD
1 «chwast», žolìngas ʽtrawiasty, obfitujący w trawęʼ, žolinýnas 

ʽtrawnik, klombʼ (SD «chwast»), žolyningas SD «chwaścisty», žolýninis ʽzielny, z ziół (o 

miodzie)ʼ, SD «zielny». — Cps. jonãžolė a. jõnžolė bot. ʽdziurawiec, ziele świętojańskie, 

Hypericumʼ (por. Jõnas ʽJanʼ), kélžolė ʽzielsko przydrożneʼ (por. kẽlias), petrãžolė (zob.), 

pìktažolė ʽzielsko, chwastʼ (por. pìktas), sáulažolė ʽsłonecznikʼ (por. sáulė), žõlbarstė 

ʽdziewczynka rozsypująca kwiaty podczas procesji religijnejʼ (por. barstýti), žolbėrė ̃ts. (por. 

bert̃i), žõlbobė ʽbaba lecząca ziołamiʼ (por. bóba), žolėd̃is ʽtrawożernyʼ (por. ėd-, ė́sti), 

žõlpinigiai m.pl. ʽzapłata za wypas łąki, Weidegeldʼ (por. pinigaĩ), žõlžalias (zob.). — Vb. 

denom. žoliáuti ʽzbierać trawy, ziołaʼ, žolinė́ti ʽzbierać zioła, leczyć ziołami; paść się (o 
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krowie)ʼ, stlit. ʽczarować, przepowiadać, wróżyć z ziółʼ (war. žõlinti), ⇒ žolinė́jimai DP 

ʽczaryʼ, žolinỹkas DP ʽczarownikʼ, žolininkas CGL ʽogrodnikʼ. 

 Žolìnė 2 p.a., Žõlinė 1 p.a. ʽkatolickie święto Wniebowzięcia N.M. Panny, święto 

Matki Boskiej Zielnej, 15.VIII.ʼ, też pl.t. Žolìnės, Žõlinės. Substantywizacja formy przy-

miotnej žolìnė f. ʽtrawiasta, zielnaʼ (zob. žolė)̃. Może to być kalka z błr. gw. Zélьna (ob. 

Zélьna svjáta) ⇐ pol. Zielna, por. PZB 2, 305, ĖSBM 3, 329. Co do budowy por. Dañginė, 

Sekmìnės, Šeštìnės. — War. sufiksalne: Žolynijà, Žolinìnė, pl.t. Žolynìnės. Zob. też Ašpažà, 

Matkìbožė, Špažiùkė i Zelnià.  

 žõlžalias, -ià 3 p.a. gw. ʽzielony jak trawa, koloru trawy, trawiastyʼ (por. nwn. 

grasgrün), war. žõlžalis 1 p.a. — złożenie tautologiczne o członach apofonicznie zróżnicowa-

nych, por. WSO žol- jak žolė ̃ ʽtrawaʼ i SO žal- jak žãlias ʽzielonyʼ. Człon początkowy žol- 

przypomina gor- w gõrgelis ʽpijakʼ < *gor-geris. 

 žósti, žóstu (*žod-stu), žódau ʽpowiedziećʼ, apžósti ʽzganić, złajać; obmówić, 

oczernićʼ, įžósti ʽzagadnąć kogo; przepowiedzieć co; podejrzewać, posądzaćʼ, péržosti 

ʽprzestrzec, ostrzecʼ, pražósti ʽprzemówić, wypowiedziećʼ, sužósti ʽzłajać, zbesztaćʼ — vb. 

denominativum z suf. -sta- i metatonią akutową od žõdis ʽsłowoʼ (por. °bóstu : nuobodùs; 

žū́stu : žuvìs). Refl. atsižósti ʽodezwać się, odpowiedzieć, odrzecʼ (Atsižósk, aš tau sakau! 

ʽOdpowiedz, [przecież] mówię do ciebie!ʼ), įsižósti ʽpowiedzieć co mimowolnie, wygadać 

się, zdradzić sięʼ, prasižósti ts., też ʽwszcząć kłótnięʼ. Jest gw. forma atematyczna 3 os. prs.: 

išžósti (LD § 645). — Neopwk. žos- (⇐ žósti a. žóstu): žósčioti ʽrozmawiać, gawędzićʼ, refl. 

susižósčioti ʽpokłócić sięʼ, nomina: priežostus (zob.), žóslas ʽmowa, sposób mówieniaʼ, 

žosmė ̃ ʽmowa; głośne mówienie, krzykʼ, DP też ʽustaʼ (inaczej ŽD 206 i LEW 1321: *žod-

smė), žóstė ʽmowa, sposób mówienia; odezwanie sięʼ, žostis BRB ʽsłowoʼ (z glosą žodis). 

Por. neopwk. žas- s.v. žàsti. 

 žudýti, žudaũ (war. žudžiù), žudžiaũ ʽzabijać, mordować, zgładzaćʼ, stlit. też ʽpotępiać 

kogoʼ758. War. akc. žùdyti. Cps. išžudýti DP ʽwytracićʼ, nužudyti DP ʽpotępić, zatracić, 

potracićʼ, pažudýti DP ʽpotępić, zatracić, utracić, pokarać, potrącić, stracićʼ, LZŽ ʽzgubić 

(bydło w lesie); stracić (zdrowie)ʼ, pražudýti ʽzatracić, doprowadzić kogo do zguby (o 

wódce)ʼ. Refl. nusižudýti ʽzabić się, popełnić samobójstwoʼ — causativum na -dy- do žū́ti 

ʽginąć, przepadaćʼ (zob.). Dawne prs. na -i̯a-: žudžiu SD «gubię» (syn. terioju), DP žudžia 

ʽzabija, karze, potępia, zgładza, kamieniujeʼ (por. kliudžiù ob. kliudaũ przy kliudýti). — 

Starszą postać causativum, zachowującą długość osnowy, dokumentuje wsch.-lit. pdg. žū́dyti, 

žū́džiu. Chodzi tu o typ seṭowy, należący do serii pū́ti ⇒ pū́dyti (zob. Būga, RR II, 456). 

Odpowiednik łot. zūdît ʽmartwić się, trapić się, gryźć sięʼ : prs. zùdu (war. zûstu2), prt. zudu. 

Lit. war. akc. žūdýti, žū̃dyti. War. sufiksalny: žū́dinti, pražū́dinti. Wprowadzenie do 

pierwiastka samogłoski krótkiej, która nie ma etymologicznego uzasadnienia, jest objawem 

neoapofonii ilościowej SP ū ⇒ SZ ŭ. W tej innowacji biorą zresztą udział również inne pwk. 

seṭowe, por. pjudýti ob. pjūdýti (zob. pjáuti), kliudýti ob. łot. kļũdîtiês (zob. kliū́ti) i ugdýti 

ob. ū́gdyti (zob. áugti). Z uwagi na to nie można altermacji ū/ŭ przenosić do prajęzyka, jak to 

robi Derksen 2015, 522, pisząc: «Probably the safest option is to posit *ǵ(h)uH- alongside 

*ǵ(h)udh-». — Analiza žū́-dyti : žū́ti jest ujęciem opisowym. Gdy się jednak uwzględni, że w 

jęz. łotewskim jest prymarne prs. na -d-, zùdu (zob. wyżej), to trzeba będzie lit. žū́dyti ująć 

diachronicznie jako causativum utworzone od osnowy prs. na -d- (*žū-da ʽginie, przepadaʼ), 

czyli jako žū́d- + -y-. Podobnie pū́dyti ʽgnoić, doprowadzać do gniciaʼ opisuje się 

synchronicznie jako caus. na -dy- do pū́ti ʽgnićʼ, jednakże biorąc diachronicznie – z uwagi na 

obecność ptc. contemporale pū́damas – wypada tu mówić o strukturze pūd- + -y-, caus. od 

 
758 Por. škalavoja, apsūdija ir žudžia kitus DP 4788 ʽszkalują, posądzają i potępiają drugieʼ. 
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zanikłego prs. intr. *pūda ʽgnijeʼ. — Neoosn. žūd-: žūdẽnios f.pl. ʽzabójstwa, morderstwaʼ, 

žū́dymas a. žū̃dymas ʽzabijanie, mordowanieʼ (ob. žùdymas), žūdỹnės f.pl. ts. (ob. žudỹnės). 

— Neoosn. žud-: nusižùdėlis ʽsamobójcaʼ. Cps. dūšiažudys (zob.), galvažudỹs ʽmorderca, 

zabójcaʼ (por. galvà), war. galvãžudis, galvžudỹs, z zanikiem v: gálžuda, gálžudis, galžudỹs 

oraz gaũdžuda; savìžudis ʽsamobójcaʼ (por. sãvas), ⇒ savižudýbė a. savižudỹstė 

ʽsamobójstwoʼ (dosł. ʽzabicie sięʼ); vyržudė ̃ ʽmężobójczyniʼ (por. výras), žmogžudỹs 

ʽzabójca, mordercaʼ, war. žmogžudà (por. žmogùs), ⇒ žmogžudỹstė ʽzabójstwo, morderstwoʼ. 

— Neoosn. žudy-: nusižùdymas ʽsamobójstwoʼ, pražùdymas ʽzguba, utrataʼ (DP ʽzatracenie, 

śmierćʼ), žudyklà ʽmiejsce zabójstwaʼ (por. šaudyklà), žùdymas ʽmordowanie, zabijanieʼ (DP 

ʽpotępienieʼ), žudỹnės f.pl. ʽrzeź, masowy mord, ludobójstwoʼ (por. kraustỹnės), žudýtojas 

ʽzabójca, morderca; prześladowcaʼ, užžudýtojas DP ʽkamienownikʼ [ʽten, który kamienujeʼ, 

SPXVI]. 

 žuduika CGL ʽgarnek na mleko, Milch=Topfʼ (PAŽ 569; brak w LKŽ). Bez etymologii. 

 žùgara 1 p.a. stlit., gw. ʽczapla, Ardeaʼ (m.in. SD
1) — z zanikiem u̯ z *žùu̯gara, to z 

kolei z *žùvi-gara przez synkopowanie -i-. Złożenie członów žuvìs ʽrybaʼ i °gara jako 

nomen agentis do gérti m.in. ʽpochłaniać, pożeraćʼ. Znacz. etym. ʽistota pożerająca rybyʼ 

(tak Urbutis 1981, 34n.). Por. synonimy žuvė́tis a. žuvė́čia ʽczaplaʼ. Paralelne formacje z II 

członem pie. *gu̯orh3-o/eh2- zostały wymienione s.v. prãgaras. Por. zwłaszcza gr. βορά f. 

ʽżer, łupʼ (o drapieżnikach i ludożercach) oraz prałacińskie *vorā- ʽżer, pożywienieʼ, które 

legło w osnowie vb. denominativum łac. vorō, -āre ʽpołykać, pożerać, pochłaniaćʼ (zob. de 

Vaan 690). Por. też °gara w cps. bõbštagara (s.v. bóba). Pod względem semazjologicznym 

nasuwa się porównanie z žuv-ė́da ʽrybitwaʼ i ʽwydraʼ, dosł. ʽpożerająca rybyʼ. Literacką 

nazwą ʽczapliʼ jest garnỹs. — Przenośne użycia wyrazu žùgara obejmują pejoratywne 

określenia ludzi, por. ʽzuchwalec, natręt, ktoś bezczelny, gwałtowny, nieobliczalny; 

niezdara; drągal, chudzielecʼ. 

 žugertas b.z.a. przest., gw. żm. ʽżerdź do płoszenia, zaganiania ryb do sieci; drąg do 

popychania łodziʼ (Litwa pruska), CGL ʽFischer=Stangeʼ — prawdopodobnie z 

udźwięcznienia w *žukertas, co powstało ze złożenia *žuv-kertas. I człon jak žuvìs ʽrybaʼ, 

zaś °kertas jest dwuznaczne: 1° od kertù do kirs̃ti ʽsiec, ciąć, rąbaćʼ (znacz. etym. ʽto, co 

uciętoʼ), 2° zam. °kartas, por. np. ìškartas ʽporęba w lesieʼ, SO do kirs̃ti. Paralela: ùžgertas 

ʽjedna z dwóch żerdzi do rozpięcia sieciʼ, ze zmiany *užkertas, od vb. cps. ùžkertu m.in. 

ʽzaciąć, zagrodzićʼ. Odnośnie do žu° por. žùgara, jak też žuvė́da i žuvérklas. Brak w LEW. 

ALEW 1327 analizuje *žuv- + *-gertas i nazywa człon końcowy ʽizolowanym 

etymologicznieʼ. 

 žùika 1 p.a. gw. ʽpokarm, który bydlę powtórnie przeżuwaʼ (Keltuvos žùiką ėda ʽBydło 

żre żujkęʼ) — zapoż. z pol. żujka ts. (od żuć, żuję ʽmanducareʼ). — War. zùika: Karvė zùiką 

perrydinėja ʽKrowa przeżuwa żujkęʼ ⇐ pol. gw. zujka. Rodzime odpowiedniki to atrajà i 

gromulỹs. Zob. też žvokà.  

 žūklė ̃ 4 p.a. ʽłowienie ryb, połówʼ, SD <źukłe> «łowienie ryb» (syn. žuvavimas, 

žūklavimas) — dewerbalne nomen actionis z suf. -kl- od žū́ti, -stu ʽłowić rybyʼ (zob.). Por. 

typ būklė ̃⇐ bū́ti. War. žū̃klė 2 p.a., žū́klė 1 p.a.; z neoapofonią ū ⇒ ŭ: žuklė ̃4 p.a., žuklà 2 

p.a. (por. buklė ̃ob. būklė;̃ dùlė ob. dū̃lė). — Neoosn. žūkl-: žūklė́jas ʽrybakʼ (war. žùklėjas), 

żm. žū́klieris ts. (obcy sufiks, por. nwn. Fischer m.), žūklìjas stlit. i gw. ʽrybakʼ, DP ʽrybitwa, 

rybakʼ (war. žuklìjas, žùklijas), žūklỹs ʽrybakʼ (war. žuklỹs), žūklỹstė ʽłowienie rybʼ, też 

žūklystà (war. žuklỹstė). Vb. denom. žūkláuti ʽłowić rybyʼ (war. žukláuti), ⇒ žūklãvimas 

ʽłowienie rybʼ (m.in. SD), ʽrybitwostwoʼ (DP). — Nazw. Žūklỹs, Žuklỹs, Žuklijà, Žuklẽvičius. 

N.m. Žùkliai 2x, Žùklijai 2x, Žùkliškės. 
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 žùksmas 4 p.a. gw. 1. ʽgarść, zawartość garściʼ (Tas žmuoj grašius žuksmañ ir nuej 

ʽTen człowiek [zgarnął] grosze w garść i poszedłʼ. Žuksmù aruodo nepripilsi ʽGarścią sąsieka 

nie napełniszʼ), 2. LZŽ ʽszczypta, odrobinaʼ — prawdopodobnie ze zmiany *župsmas. 

Przemawia za tym syn. žùpsnis, będący wariantem do žiùpsnis ʽszczyptaʼ (zob.). Zmianę -ps- 

> -ks- widać również w łot. žûkšnis a. žuksnis ʽwiązka, pęk, zawiniątkoʼ < *župsnis. LEW 

1315 suponuje tu spółgłoskowe rozszerzenia -k- lub -p- przy pwk. pb. *ž(i)u-.  

 žùlikas 3 p.a. (pl. žulikaĩ) pot. ʽoszust, drobny złodziej, miejski łobuz, żulikʼ (Sakai, 

anksčiau nebuvo žulikų, – Buvo! ʽMówisz, że dawniej nie było żulików. – Byli!ʼ) — zapoż. z 

ros., błr. žúlik (wyraz o spornej etymologii, zob. REW I, 432, ĖSBM 3, 245). Brak w LEW. — 

Drw. žulikỹstė ʽprzestępczośćʼ (Visokių muštynių, visokių vagysčių, visokių žulikysčių 

atsirado dabar ʽTeraz pojawiło się dużo bójek, kradzieży [i] oszustwʼ). Vb. denom. žulikáuti 

ʽbyć oszustem, żulikiemʼ, žulikúoti ʽoszukiwaćʼ. — War. z samogłoską ū: žū́likas 1 p.a. 

(neoapofonia ŭ ⇒ ū, por. žuklė ̃⇒ žūklė)̃; z nagłosem palatalizowanym: žiùlikas, žiū̃likas (por. 

žiùgara ob. žùgara). — Synkopowany war. žùľkas; jego intonacja świadczy o wzdłużeniu 

zastępczym (*žūľkas). Podobne wypadki to šãlikas > *šāľkas = šáľkas; šùlinį > *šūlnį = 

šùlnį. 

 žúobris, -io 1 p.a. 1. ʽradło, drewniane narzędzie do spulchniania glebyʼ (Žúobriais 

ardavo, mediniai tokie, ant galo geležis ʽOrano radłami, takie drewniane, na końcu żelazoʼ. 

Ir perdarys kalavijus savuosius ant žuobrių DP 3845 ʽI przeczynią miecze swoje w radłaʼ), 2. 

ʽgrządziel, część radła, na którą nabijano żelazny narógʼ. War. akc. žuobrỹs 3 p.a., žuõbris 2 

p.a. Rzadszymi synonimami žúobris są formy z monoftongiem o: žóbris 1 p.a. i – z nagłosem 

wtórnie palatalizowanym – žióbris 1 p.a. (Tie didesni turėjo plūgus, o tie mažesni arė su 

žióbrais ʽBogatsi [chłopi] mieli pługi, a ci ubożsi orali radłamiʼ). Wokalizm o pozwala 

powiązać žob- (*žāb-) pod względem apofonicznym z bliskoznaczną formą pierwiastkową 

žab-, ukazującą się w wyrazach žãbras a. žabrỹs ʽsocha, radłoʼ, žabrà ʽgałąź drzewaʼ i žabraĩ 

m.pl. ʽchrustʼ (syn. žabaraĩ). Wniosek z tego, że žab- w žãbras (SO)759 stanowiło oparcie dla 

st. wzdłużonego *žāb- w žóbris. Paralele: kabė́ti : kobinỹs, ìšmata : príemota i skabýti : 

skõbti. W ten sposób dochodzimy do przypuszczenia, że dyftong uo formy žúobris jest 

wtórnym zastępstwem za o. Z tego powodu žúobris staje w jednym rzędzie z búožė, drúožlės 

i kuõlas. 

 žúolis, -io 1 p.a. 1. ʽkłoda drzewa, gruba belkaʼ, 2. ʽpodkład pod szyną kolejowąʼ (syn. 

pãbėgis). Według Būgi (RR III, 694) jest to refleks apofonicznego st. o, pb. *žōl-, do *žēl- 

ʽzielenić sięʼ. Por. žė́lė jako formę praeteriti do žélti ʽrosnąć wydając zieleńʼ oraz derywaty 

zawierające WSE žėl-V. LEW 1323: «Etymologie unsicher». — SO žuol- został z czasem 

zluzowany przez žol- (žolė ̃ʽtrawa, zieleʼ), pochodzące z neoapofonii *ē ⇒ *ā; žúolis tak się 

ma do žolė ̃jak lúomas do lomà lub súodžiai do sodìnti. 

 žūtbū́t adv. ʽza wszelką cenęʼ — z uniwerbizacji zwrotu žū́ti bū́ti lub žū́ta bū́ta ʽzginąć 

albo przeżyć (być)ʼ. Por. galbū́t, turbū́t. — Drw. žūtbūtìnis ʽostateczny, (walka) na śmierć i 

życieʼ. 

 žū́ti I, prs. žūvù (war. žūnù, žū́stu), prt. žuvaũ 1. ʽtracić życie, ginąć, umierać śmiercią 

gwałtowną; zdychaćʼ, 2. ʽcierpieć nędzę, męczyć sięʼ, 3. ʽciężko pracować, harowaćʼ, 4. 

ʽprzepadać, znikać (o przedmiotach)ʼ, 5. ʽprzepadać (o plonach), marnować sięʼ, 6. ʽwpadać 

w biedę, nędzęʼ, nužū́ti ʽzginąć; zmęczyć się, zmordować sięʼ, pražū́ti ʽzginąć, zdechnąć; 

zostać zgubionym, zapodziać się; przestać być widocznym, zniknąć, przepaść; przeminąć, 

skończyć sięʼ, DP też ʽstracić, zgubićʼ. Allomorfy na st. zanikowym: inf. žū-C obok prt. žuv-

 
759 Co do etymologii zob. žãbas i žam̃bis.  
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V są w rozkładzie komplementarnym, podobnie jak bū-C i buv-V s.v. bū́ti. Zob. HL 104. 

Odpowiednik łot. pazūt ʽzginąć, umkommenʼ (Elger, zob. ME III, 143). — Nowszego 

pochodzenia jest žū- w prs. žūvù, ponieważ tutaj samogłoska ū pochodzi z denazalizacji ų w 

formie *žųvu < *žu-n-vu (prs. infigowane od neoosn. žuv- ⇐ prt. žuvaũ). Tak samo tłumaczą 

się formy prezentalne būvù (przy prt. buvaũ), griūvù (griuvaũ) i pūvù (puvaũ). W kwestii 

obocznego prs. žūnù zob. būnù s.v. bū̃na. Formę prs. žū́stu urobiono od inf. žū́ti drogą 

analogii, por. bū́stu ʽmieszkam, bywamʼ ⇐ bū́ti. NB. Derksen 2015, 522 dopuszcza 

wyodrębnienie žū- z resegmentowanej formy prs. *žuʔsta, ale tego nie uzasadnia. — Drw. 

typu žū-C: pražūtìs, -iẽs f. ʽzguba, klęska, zagładaʼ (⇒ pražūtìngas ʽzgubny, przynoszący 

zgubęʼ), žū́kla ʽudręka, mordęga ( o ciężkiej pracy)ʼ, žūtinaĩ adv. ʽna śmierć, śmiertelnieʼ 

(por. mirtinaĩ), žūtìs, -iẽs f. ʽzguba, zagładaʼ (pewnie drw. wsteczny deprefigowany od 

pražūtìs). Osobno zob. žudýti (war. žū́dyti). — Drw. typu žuv-V: pražuva SD «niebeśpie-

czeństwo» (syn. prapuolis, prapultinė), insiduomi pražuvon SD «wdaię się w niebespie-

czeństwo», pražuvė SD «zguba» (syn. prapultis), pražùvėlis ʽzaginionyʼ, žuvinỹs ʽpadłe 

zwierzęʼ, przen. ʽciężkie położenieʼ. — Akutowane žū́ti pozwala na rekonstrukcję pie. *ǵuH-

C jako SZ do *ǵeu̯H- ʽwprawiać w szybki ruchʼ, por. wed. junā́ti ʽpopędza, zmusza do 

pośpiechuʼ, jávate ʽspieszy sięʼ (zob. LIV
2 166; brak wzmianki o lit. czasowniku). NB. 

Gwarowy pdg. žiū́ti, žiū́sta, žiùvo ʽginąćʼ może mieć nagłos ž̓ - rozpowszechniony z zanikłej 

formy SP *žiáuti (ewentualnie por. žiaurùs), albo też może on być objawem ekspresywnej 

palatalizacji. — Alternant na SO, *ǵou̯H-éi̯e-, tkwi w czas. žavýti ⇒ nužavìnti DP ʽumorzyć, 

zgładzić, zatracić, pogubićʼ, užžavinti DP ʽzatracićʼ, z pochodzenia causativum do žū́ti 

ʽginąć, umieraćʼ (por. ŽD 543, LEW 1323, ALEW 1294). Drw. užžavintojas DP ʽmorderzʼ. — 

W odpowiednim czasowniku łotewskim ustaliła się neoosnowa na -d-: prs. zùdu a. zûstu2, 

prt. zudu, inf. zust ʽginąć, znikaćʼ (krótkość wtórna, por. pazūt ʽzginąćʼ u Elgera; zob. też s.v. 

žudýti), zūdît ʽmartwić się, trapić się, gryźć sięʼ : wsch.-lit. žū́dyti ʽzabijaćʼ. Nie można 

wykluczyć ewentualności, że łot. zùdu jest kontynuacją prs. intransitivum z suf. -da-, pb. 

*žū́da ʽginie, przepadaʼ (transponat ie. *ǵuH-dhe-). Por. analizę form bū́damas, pū́damas. — 

Od neopwk. zūd- urobiono na mocy neoapofonii ū (SZ) ⇒ au (SP) allomorf zaud-, por. łot. 

zàudêt ʽstracić, zostać czegoś pozbawionym; przegrać zakładʼ. Paralele: blū̃dyti ⇒ 

bláudžioti; ū́dra ʽwydraʼ : audene BRB ʽkuna, norkaʼ. 

 žū́ti II, prs. žū́stu (war. žūvù, žūviù, žūnù, žūjù), prt. žuvaũ (war. žujaũ) ʽłowić rybyʼ. 

SD: žūstu «łowię ryby» (syn. žūvauju), išžūstu «wyławiam sadzawki» — czasownik 

denominatywny od osnowy žuv- jak w žuvìs ʽrybaʼ. Formę prs. žū́stu można rozumieć 

dwojako. Po pierwsze jako odnowienie prs. infigowanego *žųvu < *žu-n-vu (por. war. žūvù) 

za pomocą sufigowania -sta-: *žųu̯sta < *žųv-sta. Po drugie jako produkt kontrakcji uu̯ > ū 

zaszłej w praformie *žuu̯-stu (drw. od prt. žuvaũ). Por. žóstu ʽmówięʼ ⇐ žõdis ʽsłowoʼ; 

°bósta ʽprzykrzy się; dokuczaʼ ⇐ bod-, nuobodùs ʽprzykry, nudnyʼ. — Forma inf. žū́ti opiera 

się na neopwk. žū-, który wyabstrahowano z prs. žū́stu. Akut wtórny, związany z 

sufigowaniem -sta- (por. typ gìmstu, mìrštu, trìmstu). — Drw. žūklė ̃(zob.). 

 žū́ti III, žū́stu, žū́vau wsch.-lit. ʽżyć, wyżywić sięʼ (ZTŽ) — zapoż. z błr. žýcь, žuvú 

ʽżyćʼ, z zastępstwem žy ⇒ žū. Paradygmat częściowo przystosowany do lit. bū́ti, bū́stu, 

buvaũ ʽbyć; mieszkać, przebywaćʼ (zob. bū́sta). Neoosn. būst- (⇐ bū́stu) dała podstawę 

nowemu inf. žū́sti; również on wzoruje się na rodzimym bū́sti ZTŽ ʽbyćʼ. 

 žuvė́čia 1 p.a. gw. 1. ʽptak czapla, Ardeaʼ, 2. ʽptak mewa, Sternaʼ — drw. żeński na -ā- 

od neoosn. žuvėč̓ -, žuvė́tis, -čio ʽmewaʼ ⇐ žuvìs ʽrybaʼ. — Z innym sufiksem: žuvẽkė 

ʽmewaʼ (por. lydekà : lydẽkis).  

 žuvė́da gw. 1 p.a. 1. ʽptak rybitwa, Sternaʼ, 2. ʽwydra, Lutra lutraʼ — złożenie członów 
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žuvìs ʽrybaʼ i ėd-, ė́sti ʽjeść, żrećʼ. Znacz. etym. ʽistota pożerająca ryby, żywiąca się rybamiʼ. 

Paralele: pelė́da, ùtėda oraz žùgara. — Neoosn. žuvėd-: žuvė́dra (zob.), žuvė́džia ʽrybitwaʼ 

(por. ė́džia, kándžia). 

 žuvė́dra 1 p.a. ʽptak rybitwa, Sternaʼ — denominalny derywat na -rā- od neoosn. 

žuvėd-, którą wyabstrahowano z žuvė́da (zob.). Paralele: mėsė́dra ⇐ mėsėd̃is, mės̃ėda; 

pelė́dra ⇐ pelė́da. — Drw. žuvėdrỹnas ʽpisklę rybitwyʼ, žuvėdriùkas ts. 

 žuvérklas 1 p.a. gw. ʽoścień, ostro zakończone widełki używane do łowienia ryb, zwł. 

szczupakówʼ. War. žuvérkla. LEW 1315: niejasne. Urbutis 1981, 120n., zwł. 128 uznał war. 

žubérklas za podstawowy i odtworzył złożenie, składające się z *žuv° ʽrybaʼ i *°berklas, 

n.instr. na -kl- od zanikłego czas. *berti ʽprzeszywać, przebijaćʼ (spokrewniony z łac. feriō, -

īre ʽbić, kłuć, ciąćʼ i stisl. berja ʽbić, uderzaćʼ). Identyfikację II członu trzeba uznać – w 

braku porównawczego materiału bałtyckiego – za problematyczną. Nowa interpretacja 

polega na przypuszczeniu, że žuvérklas jest refleksem złożenia *žuv-vérklas, i że 

przejrzystość tego ostatniego uległa zatarciu na skutek degeminacji. Analiza: I człon do žuvìs 

ʽrybaʼ, II człon: *vérklas < pb. *u̯ēr-tla-, n.instr. od czas. vérti ʽkłuć, przeszywać, 

przebijaćʼ760. Znacz. etym. ʽprzyrząd służący do przebijania rybʼ. Por. syn. perstekė.̃ — War. 

ze zmianą v > b: gw. žubérklas, žubérkla (por. žiebė ̃< žievė;̃ vìrbintas < vìrvintas). Tu też SD 

žuberklas «ość do łowienia ryb». Rzadki war. žeburk̃las ukształtowała metateza samogłosek 

u-e > e-u. War. literacki žebérklas ʽościeńʼ pokazuje prócz wtórnego -b- jeszcze wokalizm e-

e, który pochodzi z asymilacji w u-e. Ten wariant został zapożyczony do jęz. łotewskiego 

jako žebērklis ʽFischeisenʼ (por. ME IV, 800, EH II, 818; różne łot. warianty omówił Urbutis, 

o.c, 124). — Pozostałe warianty lit.: žebérkla, žebérklai, žibìrklas, žubìrklas, z wtórną 

palatalnością: žiubérklas (i zmianą ž̓ u > ž̓ i: žibérklas). 

 žuvìs, -iẽs 4 p.a. f. ʽrybaʼ, žuvė ̃4 p.a. War. z palatalnym nagłosem: žiuvìs, žiuvė,̃ žiùvė; 

ze zmianą ž̓ u > ž̓ i: živìs, živė,̃ zivìs (Zíetela), por. Urbutis 1981, 127. Temat pb. *žuu̯-i- < 

pie. *ǵhuH-i-, a więc z uv-V na miejscu *uH-V, gdzie -v- jest wytworem hiatu laryngalnego 

(zob. HL 106n.; paralela: bùvo < *buu̯ā < pie. *bhuh2-eh2). Pokrewne orm. jowkn ʽrybaʼ. 

Odpowiednik gr. ἰχθῦς m. pokazuje i- jako protezę, poza tym przestawkę spółgłosek z 

*(i)thkhū- < pie. *dhǵhuH- (por. χθών ʽziemiaʼ z *thkhōm < *dhǵhōm), zob. Mayrhofer 1986, 

118, BSW 373, LEW 1323. Nagłos bałtycki został uproszczony w sposób podobny jak w 

wyrazie žẽmė (zob.). Pierwotny pdg.: nom.sg. *žūs, obl. *žuv- i odmiana atematyczna, por. 

gen.pl. žuvų̃, łot. zuvu : gr. ἰχθύων (viduriai žuvų SD «kuchra» [ʽrybie wnętrznościʼ]), nom.pl. 

žùves : gr. ἰχθύες, nom. du. dvi žuvi761. Litewski temat wokaliczny powstał dopiero na skutek 

resegmentacji formy acc.sg. *žuv-in (< pie. *ǵhuH-ṃ) jako *žuvi-n, a to przez analogię do 

form accusatiwu sg. od osnów na -i-. Odpowiedniki bałtyckie: łot. gw. zuvs a. zuve, łot. liter. 

zivs, co z *zivis < *zuvis drogą antycypacyjnej asymilacji samogłosek w sekwencji uvi 

(LEGR 33n.), por. wyżej paralelę w postaci wsch.-lit. živìs. Stpr. suckis EV ʽvysch [Fisch]ʼ, 

acc.pl. suckans wygląda jak zmieniona przez kontrakcję formacja deminutywna z suf. -k-: 

*zuvika- > *zuka- lub *zūka- (użycie niem. digrafu <ck> stawia lekcję z długim ū, *zūkis, 

pod znakiem zapytania). — W słowiańskim odziedziczony wyraz psł. *zy, *zŭve ʽrybaʼ 

został wyparty przez neologizm *ryba < *rūbā, nieznanego pochodzenia, zob. próby 

etymologiczne zreferowane w REW II, 554, Skok III, 136, Snoj 2003, 621 (tu praformy 

*urbah2 lub *i̯urbah2 ʽistota żyjąca w wodzieʼ, w nawiązaniu do lit. jū́ra) i Boryś 528n. — 

 
760 St. pełny e przy sufiksie -kl- pokazują takie derywaty jak gerklė,̃ acc. sg. gérklę ob. gérklos f. pl. ʽgardłoʼ (do 

gérti); árklas ʽsochaʼ (do árti, pwk. *h2erh3-); sė́kla ʽnasienieʼ (do sė́ti, pwk. *seh1-). Do tego z metatonią: 

panerk̃las ʽwiązadłoʼ (do nérti II); padėk̃las ʽpodstawka, tacaʼ (do dė́ti).  
761 Por. Yra čia vienas bernas, kursai turi pęketą duonos miežienės, ir dvi žuvi DP 12328 ʽJest tu jedno pacholę, 

ktore ma pięć chlebow jęczmiennych, i dwie rybieʼ. 
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Drw. od žuv-: žuvė́čia (zob.), žuvė́jas ʽrybakʼ (⇒ žuvėjáuti ʽłowić rybyʼ), žuvẽlis ʽrybakʼ w 

dajnie (⇒ žuveliáuti ʽłowić rybyʼ), žuvýčiai m.pl. ʽnarybekʼ, žuvíena ʽmięso rybieʼ, žuviẽnė a. 

žuvíenė ʽzupa rybiaʼ, žuvìkas ʽrybakʼ, žuvìklas a. žuvìklis ts., žuvìngas ʽrybny, obfitujący w 

rybęʼ, žuvinyčià a. žuvinýčia 1. ʽsadz, skrzynia z otworami do przechowywania żywych ryb 

w wodzieʼ, 2. ʽstaw rybnyʼ, 3. ʽtarg rybnyʼ (neosuf. -inyčia), žuvinỹkas DP ʽrybak, rybitwʼ, 

SD «rybak, rybitw, rybołow» (por. dalinỹkas ⇐ dalìs), nowsze žuviniñkas ʽrybakʼ, žuvýtis 1. 

ʽrybakʼ, 2. ʽmała ryba, rybkaʼ, žuvìnis sb. ʽrybak; kto lubi jeść rybyʼ, žuvùs – mówi się o 

jeziorze, na którym dobrze biorą ryby, dobrze się łowiʼ. Osobno zob. žvejà. — Cps. didžuvis 

(zob.), žùvakė ʽrybie okoʼ (por. akìs), žuvanãstris (zob. nasraĩ), žuvė́da (zob.), žuvérklas 

(zob.), žuvìvaisa ʽhodowla rybʼ (por. vaisìnti). — Vb. denom. žuváuti ʽłowić rybyʼ (⇒ 

žuváutojas a. žuváutuvis ʽrybakʼ, žuvavimas SD «łowienie ryb»), pažuvė́ti: Ežeras labai 

pažuvė́jo ʽW jeziorze przybyło rybʼ. Osobno zob. žū́ti, žū́stu. — Nazw. Žuváitis, Žuvẽlė, 

Žuvẽlis (⇒ Žuveláitis), ⇒ pol. Żuwiał(ł)o. N.rz. Žuvìnė, Žuvintà, Žuvintė,̃ n.jez. Bežùvis 

(dosł. ʽBezrybneʼ), Žùvintas. N.m. Žuvỹčiai, Žuvinčiaĩ, Žùvys, Žùviškė. — Od wsch.-lit. 

osnowy živ- pochodzą: živìnis ʽrybiʼ, zdrob. živeikà a. živýka ʽrybkaʼ, jak też nazwy własne: 

nazw. Živáitis, Žìvelis, n.rz. Živintà i Žiū́pė (z *Živ-upė przez kontrakcję, por. łot. Zivupe). — 

Problematyczna baza onomastyczna Žvik- (n.rz. Žvìkė, n. łąki Žvìkė 2x, n.m. Žvikaĩ), dotąd 

nieprzekonująco wiązana z germanizmem žvìkė ʽczop w beczceʼ (zob. Vanagas 408), może 

mieć wyjaśnienie fonetyczne: žvik- jako synkopowany wariant od žuvik- jak w žuvìkas 

ʽrybakʼ i w zdrob. *žuvìkė ʽrybkaʼ. Paralele: žvýnas ʽrybia łuskaʼ < *žuvýnas; žvejà 

ʽłowienie rybʼ ⇐ *žvijà < *žuvijà. 

 žužáitė 1 p.a. LZŽ ʽowadʼ (Atais vasarelė, muraškaitės, žužáitės visos adgis ʽPrzyjdzie 

wiosna, mrówki, owady wszystkie odżyjąʼ) — z depalatalizacji w *žiužaitė, co było 

derywatem na -ait- od onomatopeicznej osnowy žiu-ž-, z powtórzonego wykrz. žiù-žiù m.in. 

o szeleście, szumie (por. žiužénti, žiužė́ti). 

 žvagė́ti, žvagù, žvagė́jau stlit., gw. ʽwydawać dźwięk, dźwięczeć, brzmiećʼ, SD
1 žvagu 

ʽdźwięczę». Por. Kad žmonių liežuviais kalbėčia ir anielų, o meilės neturėčia, tapau kaip 

varias žvagųs, aba cimbalas stumbųs SP I, 1206 ʽGdybych ludzkimi językami mowił i 

Anielskimi, a miłości bych nie miał, zstałem się jako miedź brzmiąca, abo cymbał 

brząkającyʼ. Znaczenia poboczne: ʽpobrzękiwać (o kluczach), szczękać (o kajdanach), 

burczeć w kiszkach (o koniu), dzwonić w uszach, ryczeć (o pijanym), głośno śpiewać, nieść 

się echem; trajkotać, paplaćʼ. Formacja onomatopeiczna z suf. -ė-, utworzona od wykrz. 

žvàgt (o nagłym dzianiu się z towarzyszeniem odgłosu, hałasu: o runięciu, chluśnięciu). 

Paralela: žvangė́ti ʽbrzęczeć, szczękać, dzwonićʼ ⇐ žvángt, žvañgt (nazalizowany wariant do 

žvàgt). Endzelīns w ME IV, 763 wymienia odpowiednik łot. zvadzêt, -u, -ẽju ʽgrzechotać, 

klekotać (o kawałku żelaza na wozie), pobrzękiwać (o monetach w sakiewce)ʼ. — Z innymi 

sufiksami: žvãginti a. žvagìnti ʽpowodować brzęk, szczękʼ (por. łot. zvadzinât ts., też 

ʽtrajkotać, paplać; głośno się śmiać; często rżeć; skrzeczeć – o sroceʼ), žvagsė́ti ʽczkaćʼ, 

žvàgtelėti ʽzadzwonićʼ, žvàgterti ʽuderzyć, zdzielić kijemʼ. Nomen: žvagùliai m.pl. ʽpas z 

dzwonkami zapinany na szyi koniaʼ (syn. žvangùliai). 

 žvaigždė ̃ 4 p.a., žvaĩgždė 2 p.a. ʽgwiazdaʼ. Formy bez segmentu -g-: stlit. zvaizdė ̃ ob. 

žvaĩzdė, SD
1 žvaizdė unkstyva aušras «jutrzenka» (por. ankstì, aušrà), SD

1 žvaizdė 

«gwiazda», SD žvaizdė aušros «gwiazda iutrzenka» (por. aušrà), žvaizdė vakarinė «gwiazda 

wieczorna» (por. vãkaras). Dawna postać zvaizdė,̃ w której nie ma jeszcze wstawnego g (ani 

też ž), nasuwa myśl, że może tu chodzić o udźwięcznienie pierwotnej postaci *švaistė w 

*žvaizdė, prawdopodobnie nie bez wpływu dźwięcznego szkieletu spółgłoskowego zv-zd- w 

odpowiedniku stbłr. zvezda ʽgwiazdaʼ (por. strus. zvězda, ros. zvezdá, ukr. zvizdá). Wtórne 

žv- ukazuje się poza tym w wyrazach žvėd̃ai ʽSzwedziʼ i žvitrùs ʽzwinny, ruchliwyʼ. Już 
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Otrębski zwracał uwagę na tożsamość pierwiastka w formach šviesà ʽświatłoʼ i žvaigždė,̃ 

zob. GJL I, § 454. Por. również taką oboczność jak švakšė́ti ʽmówić szeptemʼ : švagždė́ti 

ʽszeptać; wydawać chrapliwy głosʼ : žvagždė́ti ʽwydawać chrapliwy głosʼ762. — Również łot. 

zvàizne2 ʽgwiazdaʼ, z insercją g: zvàigzne, war. zvèigzna2, wywodzi się z praformy z 

bezdźwięcznymi obstruentami: *svaisnē. Zmiana lit. i̯st > i̯zd polega na perseweracyjnej 

asymilacji ze strony sonorantu i̯, por. graizdù < graistù, žaizdà < *žaista, žaĩzdė < *žaistė. 

Łot. zmiana i̯-s-n > i̯-z-n nastąpiła pod asymilującym wpływem sonorantów z obu stron 

otaczających s (paralele lit.: nuolaiznùs < *nuolai̯snus; skriaũznas < *skriau̯snas). — Plit. 

*švaistė ̃ jest rzeczownikiem postwerbalnym od švaistýti ʽświecić, oświetlaćʼ, rozumianego 

jako švaist- + -y- (metanaliza). War. z prepozycją: prašvaĩstė a. próšvaista ʽprześwitʼ ⇐ 

prašvaistýti ʽprześwitywaćʼ. Odpowiednik stpr. ENCH swāigstan acc.sg. ʽświatło, blask, 

Scheinʼ = [sváikstən] pochodzi z insercją k ze *svaista-; stoi on obok prs. erschwāigstinai 

ʽoświeca, erleuchtetʼ oraz prt. ast mien erschwāistiuns ʽoświecił mnie, hat mich erleuchtetʼ, 

form utworzonych od neoosn. *svaist- = lit. švaist- (zob. LAV 321). Temat lit. švaisty- pełni 

funkcję z jednej strony frequentativum (*švais-sty-) do tr. švies- (zob. šviẽsti ʽświecićʼ), z 

drugiej strony – wraz z war. švaitýti ʽoświetlaćʼ – causativum do intr. švit- (zob. švìsti)763. 

Odmienne objaśnienia wyrazu w BSW 372 (hipoteza o prapokrewieństwie ze scs. dzvězda < 

pbsł. *gu̯aigzdā-), Fraenkel 1950, 39, LEW 1324n. oraz Derksen 2008, 195n. — Drw. 

žvaigždė́tas ʽgwiezdny, gwiaździstyʼ, žvaigždýnas ʽgwiazdozbiór, konstelacja gwiazdʼ 

(žvaizdyno DP gen.sg. ʽgwiazdecznyʼ), žvaĩzd-inykas DP ʽgwiazdarzʼ (zapewne kalka z pol. 

gwiazd-arz, zob. GJL II, § 477), žvaigždùtė zdrob. ʽgwiazdkaʼ. Segment gvė- w war. 

gvėgždáitė LZŽ ts. świadczy o upodobnieniu do błr. gw. hvёzdačka (PZB 1, 438).— Neo-

apofonia SP ai ⇒ SZ i: žvìgždė przest. ʽblaszana gwiazdka na czapce żandarmaʼ. Paralele: 

áiškus ⇒ ýškus; plaišùs ⇒ plyšùs. 

 žvaĩnas, -à 4 p.a., žváinas, -a 1 p.a. 1. ʽbiały – o gałce okaʼ (Arklį nusipirkęs žmogus 

žvainà akia ʽCzłowiek kupił sobie konia bladookiegoʼ), 2. ʽbiaławy, blady, srebrzysty (o 

poświacie księżycowej)ʼ, 3. ʽsmutny, rzewny (o dajnie)ʼ. Z obocznym tematem: žvainùs, 

žváinus. Odpowiednik łot. gw. zveins ʽszaryʼ (wtórne ei jak w zveĩrs wobec lit. žvaĩras). 

Niewykluczone, że žvain- jest neoapofonicznym st. pełnym od žvin-, podobnym do žvair- w 

žvaĩras ⇐ apžvìrti. Por. ewentualnie žvìnti, -sta, -o ʽchylić się na bokʼ (trudność 

semantyczna). LEW 1325 słusznie odrzucił wcześniejsze zestawienie žvaĩnas z gr. φαιδρός 

ʽjasny, promiennyʼ (zob. giẽdras). — Cps. žvainãkis ʽbladooki – o koniuʼ (por. akìs) oraz 

ʽzezowaty; krzywo, niechętnie spoglądającyʼ (syn. žvairãkis). 

 žvaĩras, -à, žvairùs, -ì 4 p.a. ʽzezowaty, kosookiʼ, SD «zezowaty, świdrem patrzący», 

žvairas esmi «zezowaty iestem», sb. žvairà ʽzez, strabismusʼ — postwerbalne nomina od 

*žvairyti iter. ʽpatrzeć krzywo, patrzeć zezemʼ vel sim., gdzie žvair- stanowiło 

neoapofoniczny st. pełny do žvir-/žvyr- jak w apžvìrti, pažvìrti ʽo oczach: zasnuć się mgłą, 

słabo widzieć, niedowidziećʼ, prs. žvỹra < *žvi-n-ra. Paralele: dairýtis ⇐ dyrė́ti; káirinti ⇐ 

įkìrti; sb. žvairà staje obok žairà ⇐ *žairytis ⇐ žìrti. Odpowiednik łot. zveĩrs ʽzezowatyʼ 

pokazuje wtórne ei, co przypomina zveins wobec lit. žvaĩnas oraz lit. teiráutis < tairáutis (⇐ 

tìrti). — Inne nomina od žvair-: žvaĩrės f.pl. wulg. ʽślepiaʼ, žvairỹs ʽmający zezaʼ (łot. 

zveĩris). Cps. žvairãkis ʽmający zeza, zezowatyʼ, SD «oczu wdzięcznie zezowatych» < 

 
762 Udźwięcznienie całego konsonantyzmu spotyka się w niejednym wyrazie litewskim. Oto wybrane przykłady: 

dvazgė́ti ob. tvaskė́ti ʽbłyskaćʼ; dvozgulỹs ob. tvoskulỹs ʽzgagaʼ; gaũgaras ʽwierzchołek góryʼ ob. kaũkaras 

ʽpagórekʼ; žiaurùs ʽdojmujący, okrutnyʼ ob. šiaurùs ʽchłodny, zimnyʼ; žiurgždỹnė ob. šiurkštýnai ʽśmiecie 

wyrzucone na brzeg morskiʼ. Zob. też gvãzdis.  
763 Synonimiczny pwk. *ku̯ei̯t-/*ku̯it- ukazuje się w łot. kvitêt, -u w znacz. ʽmigotać, błyszczećʼ. Słowiański 

wyspecjalizował odpowiedni pierwiastek w znacz. ʽokrywać się kwieciem, zakwitać, wydawać kwiatʼ, por. 

scs. cvĭtǫ, cvisti ʽkwitnąćʼ, ros. cvetú, cvestí, czes. kvetu, kvíst (kvést) ts. 
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žvairaãkis (przez elizję jak w amžinãtilsį). Vb. denom. žvairáuti ʽpatrzeć spode łbaʼ, 

žvairúoti ʽzerkać, patrzeć ukradkiem, nieznacznie; patrzeć krzywo, ze złością, spode łbaʼ. 

 žvajóti, žvajóju, žvajójau gw. ʽrozglądać się, robić rozpoznanieʼ: Vagis pirma žvajó[ja] 

dieną, t.y. apžiūrinė[ja], o naktį ateina vogti JU ʽZłodziej najpierw w dzień rozpoznaje 

[miejsce kradzieży], a w nocy przychodzi kraśćʼ — vb. denominativum od przym. žvajùs, -ì 

ʽpełen werwy, ochoty do życia, rześki, żwawyʼ. Z uwagi na możliwość wtórnego j ze zmiany 

ľ (por. tãjinti < tãlinti; sienójis < sienólis) można rozważać war. *žvalioti ⇐ žvalùs ʽżywy, 

rześkiʼ (zob. žvìlti II). Semantyka wymaga zbadania. 

 žvãkė 2 p.a. 1. ʽświecaʼ, 2. ʽbłędny ognik na bagnie, torfowiskuʼ, przen. 3. ʽsopel loduʼ 

(žvakúotas stógas ʽdach, z którego zwisają sopleʼ), 4. ʽktoś wścibskiʼ, 5. ʽkto tak staje, że 

zasłania komuś światłoʼ. DP ʽświeca, gromnica, światłoʼ. SD: žvakė «świeca; pochodnia»; 

žvakė didė ilga SD «postawnik» [ʽrodzaj dużej świecyʼ, SPXVI], žvakė graudulinė 

«gromnica», žvakė lieta «lana świeca», žvakė vaškinė «świeca woskowa». — Pochodzenie 

niejasne. Transponat pb. *žu̯ak-ii̯ā-, drw. od pie. *ǵhu̯oku̯-. Brak refleksów lit. *žvek-, *žuk-, 

*žvik-. Tylko w części pomocne jest zestawienie z łac. fax, facis f. ʽpochodnia, żagiewʼ, a to 

dlatego, że łac. a na miejscu spodziewanego o pozostaje niewyjaśnionym problemem, zob. 

Schrijver 1991, 374n., 461. Wokalizm *a przyjmują np. Weiss 2009, 262 i ALEW 1334: pie. 

*ǵhu̯ak-. De Vaan 207n. dopuszcza zapożyczenie z nieznanego źródła tak w łac., jak w lit. 

NB. W BSW 374 mimo braku słowiańskiego *zvok- figuruje postulat pbsł. *žu̯akē-. — Drw. 

žvakẽlė ʽbłędny ognikʼ (war. žvakìkė, žvakiùkė), žvakìdė ʽlichtarz, świecznikʼ (neosuf. -idė, 

wyabstrahowany z nomina loci typu antìdė, avìdė, žąsìdė), žvakìnė ʽświecznik; skrzyneczka 

na świeceʼ. Cps. klýstžvakė (zob. klýsti), žvakagalis SD «ogarek świece» (por. gãlas), 

žvãkbadis ʽgasidło, umieszczony na kiju blaszany kapturek do gaszenia świec w kościeleʼ 

(por. badýti), žvakìgalis ʽogarek świecy; świeca złej jakościʼ, war. žvãk.galis, kontrahowane 

žvãgalis (por. gãlas), žvãkšnypšlės f.pl. ʽszczypce do odejmowania upalonego knota u 

świecyʼ (por. šnỹpšti), war. žvãkžnypšlės, žvãkžnyplės (por. žnýbti); žvakliejỹs ʽkto leje 

świeceʼ (por. líeti), žvãktaukiai a. žvaktaukiaĩ m.pl. ʽłój owczy do wyrobu świecʼ (por. 

taukaĩ). 

 Žvãkės, -ių 2 p.a. f.pl. ʽświęto Matki Boskiej Gromnicznej, 2.II.ʼ (ʽLichtmeßʼ, NDŽ) — 

dosł. ʽŚwieceʼ, pluralizacja formy žvãkė ʽświecaʼ. Por. Gramnỹčios, Graudulìnės. 

 žvalgýti, žvalgaũ, žvalgiaũ 1. ʽoglądać, obserwowaćʼ, 2. ʽpodpatrywać, wyśledzać, 

wywiadywać sięʼ, apžvalgau SD «oglądywam co» (syn. apveidžiu), refl. žvalgýtis ʽrozglądać 

się, oglądać się; wywiadywać sięʼ — iterativum na -y- ze SO žvalg- ⇐ žvelg-/žvilg-, por. 

žvelg̃ti ʽpatrzeć, spoglądaćʼ, žvilgė́ti ʽspojrzeć, rzucić okiemʼ. Paralele apofoniczne: maldýti 

⇐ meldžiù; karpýti ⇐ kerpù; kramtýti ⇐ kremtù. — Z innymi sufiksami: žvalgáutis 

ʽwywiadywać sięʼ (por. žangstáuti oraz przypis do hasła maldà), žvalginė́ti ʽdoglądać czegoʼ, 

pražvalginėju SD «śpieguię», žvalgstýtis ʽpatrzeć się, przyglądać sięʼ (⇒ žvalgstáuti 

ʽoglądać, sprawdzaćʼ; wymiana suf. -y- na -au-, por. žangstáuti). — Neoosn. žvalgy-: 

pražvalgymas SD «śpiegi, śpiegowanie», pražvalgytojas SD «śpieg». — Postwerbalne 

nomina: apžvalgà ʽprzeglądʼ, apžválgai m.pl. ʽoględziny panny młodejʼ, apžvalgos f.pl. SD 

«oględziny» (⇒ apžvalgus SD «baczny»), ìšžvalga ʽwyglądʼ, pražvalga SD «przeyrzenie 

Boskie», pražvalgas SD
1 «śpieg», pražválgos f.pl. ʽoględzinyʼ (war. prežválgos), žválgai 

m.pl. ʽzwiadyʼ, žvalgaĩ m.pl. ʽci, co przybywają na oględziny do panny młodejʼ, žvalg̃as 

ʽzwiadowca; agent wywiaduʼ, žvalgýba ʽzwiad; wywiadʼ, žvalgùs ʽbystrooki, oględnyʼ. 

 žvarbùs, -ì 4 p.a. 1. ʽzimny (ranek), przenikliwie zimny (wiatr)ʼ, 2. ʽszorstki (o wełnie), 

kolący (o plewie)ʼ, 3. ʽgruby, gruboziarnisty (o soli, zbożu)ʼ — postwerbalny przymiotnik na 

-u- od zanikłego czas. *žvarbyti ʽpowodować, że ktoś marznie, cierpi zimnoʼ; było to 
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causativum-iterativum na SO do žverb- jak w žverb̃ti ʽmarznąć, kostnieć, grabieć z zimnaʼ 

(zob.). Inne postverbalia: žvarbà ʽchłód, zimno jesienne, zimoweʼ (war. žverbà), žvarb̃is, -io 

ʽchłódʼ i ʽdreszczʼ (⇒ žvarbulỹs ts.). — Vb. denom. žvarb̃ti, -stù, sužvarbaũ ʽz zimna 

drętwieć, grabieć, kostniećʼ, o powietrzu: ʽlekko mrozićʼ (Žvarbti – kad pradeda palengva 

šalti), war. sužvurb̃ti. — Obocznik žarbùs (Toks žarbùs rudenio vėjas, kad ir iš gryčios baisu 

išeit) na pierwszy rzut oka wygląda jak wariant v-mobile (por. žirblỹs ob. žvirblỹs). 

Niewykluczone jednak, że žarbùs derywowano od syn. žurbùs (zob. s.v. žverb̃ti), mianowicie 

na gruncie neoapofonii SZ uR ⇒ SP aR, co jest regułą równoległą do iR ⇒ aR (por. np. 

žvirg̃ždas ⇒ žvargždỹnė). 

 žvarksoti, žvarksau, žvarksojau stlit., gw. žvarksau SD
1 «wytrzeszczam oczy» — 

zapewne czasownik na -so- od wykrz. *žvark(t), por. žvark̃št: Žvark̃št pinigus į išplėstą 

kvartūgą ʽSzast pieniądze do rozpostartego fartuchaʼ. Obok žvarksė́ti, žvárksiu ʽsiedzieć 

mrużąc oczyʼ. Por. ALEW 1335: «Dunkel». 

 žvė́goti, žvė́goju, žvė́gojau stlit., gw. ʽmówić byle co, paplaćʼ (kad pradest niekus 

kalbėt, juoktis, per cielų naktį žvėgot SP II, 637 ʽgdy poczną o prożnościach mowić, żartować, 

przez całą noc ladaco mówićʼ; PAŽ 570 czyta žvegoti), SD žvėgoju «blekocę» (syn. burbu, 

burbekluoju, stenekliju, žvelgsiu). Jest to wariant częściej spotykanego zvė́goti (zob.). Por. 

žvelksė́ti ʽpaplaćʼ. — Z innym sufiksem: žvė́gauti (Visokių pasakų prižvė́gaudavo). 

 žvejà 4 p.a. 1. ʽłowienie, połów rybʼ (Mes žvejai negaliam iš vien žvejõs gyvi būti ʽMy 

rybacy z samego łowienia nie możemy wyżyćʼ), 2. ʽczas połowu rybʼ (Gera žvejà dabar 

žvejoti ʽTeraz jest dobry czas na łowienieʼ), 3. ʽplon w rybachʼ (Na, tokios žvejõs da tik nėr 

buvę ʽNo, takiego [obfitego] połowu to jeszcze nie byłoʼ). Odpowiednik łot. zveja ʽłowienie 

ryb; miejsce, gdzie się łowi, łowiskoʼ (war. gw. zvejs, zvejus). Formacja žvejà nie doczekała 

się analizy w monografiach słowotwórczych Skardžiusa (ŽD), Otrębskiego (GJL II), ani 

Ambrazasa (1993, 2000). Związek žvejà z žuvìs ʽrybaʼ nie ulega wątpliwości, przy czym dwa 

szczegóły wymagają wyjaśnienia: 1° nagłosowa zbitka žv- na miejscu žuv- i 2° segment °eja, 

którego nie sposób uznać za sufiks derywacji nominalnej. Fakt, że istnieje n.rz. Žvìkė (⇒ n.m. 

Žvikaĩ) i że daje się ona wywieść z *Žuvìkė (dosł. ʽRybkaʼ), mianowicie przez synkopowanie 

u w nieakcentowanej sylabie, zachęca do odtworzenia pb. *žuu̯ii̯ā- (lit. *žuvijà, łot. *zuvija) 

jako formacji bazowej dla późniejszych form lit. žvejà i łot. zveja. Na gruncie litewskim 

*žuvijà jest collectivum na -ija od žuvìs ʽrybaʼ, ponieważ należy do tego samego typu, co 

grūdijà ʽplon w ziarnieʼ ⇐ grū́das i šiaudijà ʽplon w słomieʼ ⇐ šiáudas. Wypada sądzić, że 

*žuvijà zostało synkopowane w *žvijà i następnie – po zerwaniu łączności z collectivami na -

ija – zmieniło się nieregularnie w žvejà. Paralele na synkopowanie u: žvýnė < *žuvýnė, 

švãksas < šuvãksas oraz vẽčas < *vẽt(u)šas; piẽtvis < *piẽtuvis. — Drw. od neoosn. žvej-: 

žvejýba ʽłowienie ryb, rybołówstwoʼ, žvejìkas ʽrybakʼ (⇒ žvejìkė ʽcórka rybakaʼ), neol. 

žvejavietė b.z.a. ʽłowiskoʼ (por. vietà). Paralele łotewskie: zvejība ʽłowienie rybʼ, zvejnieks a. 

zvejenieks ʽrybakʼ (⇒ zvejniecĩba ʽrybołówstwoʼ). Drw. wsteczne: žvẽjas a. žvejỹs ʽrybakʼ ⇐ 

žvejìkas; por. łot. zvejš a. zvejs ⇐ zvejnieks. — Vb. denom. žvejóti ʽłowić rybyʼ, też žvejáuti i 

žvejúoti ts. (por. łot. zvejuôt 1. ʽłowić rybyʼ, 2. ʽbić, uderzaćʼ). — Neoosn. žvejo-: žvejõkas a. 

žvejõklis ʽrybakʼ, žvejõnė a. žvejõtė ʽłowienie ryb, połówʼ (⇒ žvejónis ʽrybakʼ), n.rz. Žvejõnė; 

žvejótojas ʽrybakʼ (por. łot. zvejuôtãjs ʽuczestnik połowuʼ). — Niejasny dotąd pdg. žvíeti, -ju, 

-jau obok žviẽti, -jù, -jaũ ʽłowić rybyʼ można wytłumaczyć, przyjąwszy dwa założenia: 1° że 

prymarnym był tu wariant cyrkumflektowany, 2° że žviẽti uległo analogicznemu 

oddziaływaniu ze strony syn. griẽti m.in. ʽzagarniać ryby sieciąʼ. Por. proporcję grejóti : 

griẽti = žvejóti = x (x = žviẽti). Prs. žvejù jako wariant do žviejù ma odpowiednik w grejù ob. 

griejù. Pochodzenie akutowanego war. gríeti pozostaje niejasne. — U Daukszy ukazuje się 

pažvieti, por. duotis pažvieť tuo nevadu DP 52628 ʽdać się poimać tym niewodemʼ (⇒ 
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pažviejimą764 dvasišką DP 29147 acc.sg. ʽpołow duchownyʼ). 

 žvelg̃ti, žvelgiù, žvelgiaũ ʽspojrzeć, spoglądaćʼ, įžvelg̃ti ʽwejrzeć, wglądnąćʼ, nužvelg̃ti 

ʽspostrzec, upatrzyćʼ, pražvelgti DP ʽprzejźrzećʼ, refl. susižvelg̃ti ʽporozumiewać się 

wzrokiemʼ. Porównanie z gr. θέλγω ʽzaczarować, zamroczyć umysł, czarować, łudzić, nęcić, 

zwodzićʼ (zob. BSW 374, LEW 1327) jest dziś podawane w wątpliwość, zob. LIV
2 170, 

Beekes 2010, 537. Prawdopodobnie twór bałtycki pochodzenia onomatopeicznego, por. 

interi. žvìlgt/žvilg̃t s.v. žvìlgti. — SO žvalg-: žvalgýti (zob.). 

 žvelksė́ti, žvelksiu, žvelksė́jau stlit., gw. ʽmówić dużo i niezrozumiale, paplaćʼ, SD 

žvelksiu «blekocę» (syn. žvėgoju, burbu, burbekluoju, stenekliju). Z uwagi na to, że LKŽ 

notuje czas. žvelg̃ti, -stù, -aũ w znacz. ʽpaplaćʼ (war. zvelgti; zvelga a. zvelka c. ʽpapla, 

pleciuchʼ), wypada žvelksė́ti sprowadzić do žvelg- + -sė-. Ale dalsze objaśnienie niepewne 

(nie ma wykrz. *žvelg/*zvelg, *žvelk/*zvelk). Por. žvė́goti ʽmówić byle co, paplaćʼ. 

 žvéngti, žvéngiu, žvéngiau ʽrżećʼ. Drw. arklių̃ žvengesỹs ʽrżenie koniʼ, žvengìmas 

ʽrżenieʼ. Dźwiękonaśladowcze, podobnie jak np. žviẽgti ʽkwiczeć (o świniach)ʼ, žvagė́ti 

ʽdźwięczeć, brzęczećʼ. Zestawia się z psł. *zvęgǫ, cs. zvęgǫ, zvęšti ʽoznajmiaćʼ, rcs. zvjagu 

ʽśpiewam, rozmawiamʼ, strus. zvjaglivŭ ʽszczekającyʼ, ros. zvjagú, zvjágatь ʽszczekać bez 

ustankuʼ (⇒ zvjága ʽszczekanie, krzykʼ), por. BSW 374, LEW 1326. Transponat ie. *ǵhu̯en-g-. 

— Obok tego jest psł. *zvękŭ ʽbrzmienie, dźwiękʼ, rcs. zvjakŭ ʽsonusʼ, sch. zvȇk, pol. dźwięk, 

< *ǵhu̯en-k- oraz psł. *zvonŭ, scs. zvonŭ ʽbrzmienie, dźwięk, hałas, zgiełkʼ, pol. dzwon, < SO 

*ǵhu̯on-. — SZ žving-: Tavo žvìnga, o mano žvéngia žirgas ʽTwój koń «žvinga», a mój 

«žvengia», sužvìngti ʽzarżećʼ (Žvìngt sužvingo žirgelis ʽ«Žvingt» zarżał konikʼ), też 

ʽroześmiać się głośnoʼ, žvìngauti KRŽ ʽo ogierze: rżeć w podnieceniu płciowymʼ, žvìngčioti 

ʽpo trochu rżećʼ, też o gospodyni: ʽszczękać garnkami, talerzamiʼ. Nomina: žviñgalas ʽrżący 

końʼ, žvingis ʽpewna choroba końska, przejawiająca się rżeniem i kąsaniem drzewʼ, žvingùlis 

a. žvingùtis ʽkońʼ. — SO žvang-: žvangė́ti, žvánga, -ė́jo ʽbrzęczeć, grzechotać; szczękać (o 

metalu, broni), dzwonić (o szkle)ʼ, caus. žvánginti ʽbrząkać, szczękać czymśʼ (łot. kuroń. 

zvañdzinât ʽdzwonićʼ). Nomina: žvangalaĩ m.pl. ʽgrajcary, moneta zdawkowaʼ, žvañgalas 

ʽdzwonekʼ, žvangùs bals̃as ʽdźwięczny, donośny głosʼ, žvangùtis ʽdzwoneczekʼ (žvangùčiai 

m.pl. ʽdzwonki zawieszane koniom na szyiʼ). 

 žverb̃ti, žverbiù, žverbiaũ, zwykle sužverb̃ti ʽzmarznąć, skostnieć, zgrabieć z zimna, na 

mrozieʼ. Pierwiastek niejasnego pochodzenia, może onomatopeiczny; niewykluczone 

udźwięcznienie starszego *šverp-. Trudna do przyjęcia jest hipoteza LEW 1326 o 

rozszerzeniu -b- w pierwiastku žver-/žvar-, jakoby spokrewnionym z žiūrė́ti ʽpatrzeć, 

oglądaćʼ. — Drw. žverb̃las 1. ʽporywisty, przenikliwy wiatr z północyʼ, 2. przen. ʽczłowiek 

porywczy, gwałtowny; narowisty końʼ. — SO žvarb-: žvarbùs (zob.). — SZ žurb-: žurbùs ʽo 

wietrze: przenikliwie, przejmująco zimnyʼ (typ saṃprasāraṇa, por. dus- ⇐ dves-; dur- ⇐ 

dver-; tur-̃ ⇐ tver-). Zwraca uwagę brak zwykłego refleksu o postaci *žvirb-. Zamiast tego 

znajdujemy žvurb-: žvurbùs DRUŽ – wynik skrzyżowania žurbùs ze žvarbùs; vb. denom. 

sužvurb̃ti ʽzmarznąćʼ. 

 žvėrìs 3 p.a., acc.sg. žvė́rį m.f. ʽdziki zwierz, zwierzę, bestiaʼ. SD: «bestya, zwierz», 

gaudau žvėris «łowię zwierz, poluię», gaudymas žvėrių «łowienie zwierza» (syn. medžionė). 

War. akc. žvėrìs 4 p.a., žvėrỹs 3 p.a. Ślady lit. odmiany atematycznej: gen.pl. žvėrų̃, gen.sg. 

gw. žvėrès, nom.pl. gw. žvė́res (por. gr. θηρῶν, θηρός, θῆρες). Odpowiedniki bałtyckie: łot. 

zvę̃rs, zvê̦rs m. ʽzwierzʼ, stpr. swīrins acc.pl. (kirscha wissans swīrins ENCH ʽnad wszystkimi 

zwierzętami, vber alles Thierʼ) oraz scs. zvěrĭ, -i m. 1. ʽdziki zwierz, bestia, feraʼ, 2. 

 
764 Tak czyta ALEW 747, ale Kudzinowski II, 96 ma <paźwéiimą> = pažvejimą. 
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ʽzwierzę, animalʼ, bg. zvjar, sch. zvȉjer, słń. zvȇr, -ȋ, ros. zverь, zvérja ʽzwierzę; zwierzynaʼ, 

ukr. zvir ʽzwierzęʼ, czes. zvěř, -e f. coll. ʽzwierzynaʼ, stpol. źwierz, źwirz m. coll. ʽwszelkie 

istoty żyweʼ (w przeciwieństwie do roślin), pol. zwierz, -a m. ʽzwierzęʼ. Pbsł. *žu̯ēr-i- (BSW 

374, Derksen 2008, 550). Tematyzacja pie. osnowy *ǵhu̯eh1-r- przy użyciu suf. -i- (z innym 

sufiksem: scs. zvěrę, -ęt-e n. ʽżywa istotaʼ, pol. zwierzę, -ęcia). Por. gr. hom. θήρ, -ός m., 

acc.sg. θήρα (eol. φήρ, -ός) ʽdzikie zwierzę, drapieżnikʼ, łac. fera, -ae ts., ferus ʽdziki, 

nieoswojonyʼ (skrócenie *fēr- > fer-). Podstawy werbalnej dotąd nie rozpoznano. — Drw. 

žvėrelė SD «zwierzątko», žvėríena ʽdziczyzna, mięso dzikich zwierzątʼ, SD «zwierzyna» 

[ʽdziczyznaʼ] (por. ros. zvěrína, pol. zwierzyna coll. ʽzwierzęta żyjące na wolnościʼ), žvėrijà 

coll. ʽzwierzynaʼ, przen. ʽbarbarzyńcy, poganieʼ, žvėrýnas ʽzwierzyniec, ogród zoologicznyʼ, 

žvėrìnis ʽzwierzęcyʼ (por. scs. zvěrĭnŭ ts.), žvė́riškas ʽzwierzęcy, okrutny, złyʼ. Cps. 

žvėriadañčiai 2 p.a. m.pl. ʽgady ssakozębne, Theriodontiaʼ, neol. (por. dañtys), žvėriãdriežiai 

1 p.a. ʽgady ssakopodobne, Theromorphaʼ, neol. (por. dríežas). Vb. denom. žvėriáuti 

ʽpolować na zwierzętaʼ. — N.m. Žvėriaĩ, Žvėrýnas 5x, Pažvė́ris, Pãžvėrinė, Pažvė́riniai. 

 žviedras b.z.a. przest. ʽSzwedʼ (Miežinis) — zapoż. z łot. zviedrs (⇐ śrdn. zweder), 

por. Urbutis 2009, 280. War. z -ė- zam. -ie-: žvėd̃ras, žvė́dras. Zob. też švèdas. 

 žviẽgti, žviegiù, žviegiaũ, też žvíegti, -iu, -iau 1. ʽkwiczeć – o świniʼ, SD «kwiczę», 2. 

ʽprzenikliwie rżeć – o ogierze, kobyleʼ, 3. ʽwydawać szczęk (o metalowych przedmiotach)ʼ, 

4. ʽskrzypieć, trzeszczeć – o piaście kołaʼ (Stebulės neteptos, tai žviegia ʽPiasty nie są 

posmarowane, to skrzypiąʼ), 5. ʽgłośno się śmiać, rechotaćʼ (Teip juokias, net žviẽgia visi 

ʽTak się śmieją, że aż rżąʼ). Odpowiednik łot. zvìegt, zvìedzu ʽrżeć; wybuchać głośnym 

śmiechem, rechotać ze śmiechuʼ. Dźwiękonaśladowcze, podobnie jak np. žvéngti ʽrżećʼ oraz 

knỹkti, kreñkti, kriõkti i zū̃kti ʽkwiczećʼ. Drw. žvíegčioti ʽkwiczeć z przerwamiʼ. Nomen: 

kiaulãžviegis (zob. kiaũlė). — SZ žvig-: žvìgti, žvingù, žvigaũ: sužvìgti ʽzakwiczeć; wydać z 

siebie krzyk; zagwizdać (o parowozie)ʼ, caus. žvigdýti a. žvìgdinti: Šuo žvìgdo kiaulę ʽPies 

doprowadza świnię do kwiczeniaʼ (paralele: likdýti ⇐ lìkti; trìkdyti ⇐ trìkti), žvigsė́ti 

ʽkwiczećʼ. Por. łot. zvigât ʽrżeć; śmiać się głośno, rubasznieʼ. Nomen: žvìgis ʽdrut w ryju 

świniʼ, žvìglis ʽprzyrząd służący do zaciśnięcia pyska świni przed jej zakłuciemʼ (Susuk 

daugiau žvìglį, kad kiaulė nežviegtų ʽMocniej zaciśnij «žviglis», żeby świnia nie kwiczałaʼ). 

— WSZ žvyg-: žvýgauti ʽkwiczećʼ, žvýgčioti ʽkwiczeć z zadowolenia – o prosiętachʼ, 

žvygsė́ti ʽkwiczećʼ. Jest war. zvyg-: zvỹgti, -ia, -ė ʽkwiczeć; narzekać, lamentować; natrętnie 

prosić; pochlipywać, popłakiwaćʼ. — SO *žvaig-: łot. zvaigât, -ãju iter. ʽrżeć; śmiać się 

głośnoʼ, ⇒ zvaigas f.pl. ʽgłośny śmiechʼ, zvaĩgulis, -e ʽkto dużo i głośno się śmiejeʼ, zvaiga 

c. ts. 

 žviezdros f.pl. stlit. ʽpiasek, Sandʼ (kurių skaitlius yra kaip žviezdros marių BRB 

ʽktórych liczba jest jak piasku w morzuʼ) — war. v-mobile do žiẽzdros (zob.). Nawiązanie w 

łot. zvìedris ʽmiejsce w rzece a. jeziorze z dnem piaszczystym a. żwirowatym, nadające się 

na plażęʼ, z dysymilacji w *zviezdris; zvìedrs ʽgruby piasekʼ, zviedres f.pl. ʽgruby piasek, 

żwirʼ (ME IV, 782). Brak w ALEW. 

 žvìgrė 2 p.a. gw. ʽrola położona przy żwirowiskuʼ. Niejasne. Por. žvỹras i žvirg̃ždas. 

 žvigsóti, žvìgso, žvigsójo ʽlśnić, połyskiwać, błyszczeć (o rosie, szadzi, o łusce ryby)ʼ 

— czasownik na -so- od interi. *žvigt o krótkotrwałym ukazaniu się światła, o błysku, 

rozbłysku (por. žvìkt o nagłej, nieoczekiwanej okoliczności). To tłumaczenie korzysta z 

paralel w postaci žvig-sė́-ti ʽkwiczećʼ ⇐ interi. žvìgt, žvýgt oraz onomatopeicznych 

derywatów z suf. -so- jak np. žiaugsóti, žliaugsóti i žliugsóti ob. žliūgsóti. — Równoległym 

derywatem od wykrz. *zvigt jest zapewne łot. zvidzêt, -u, -ẽju ʽlśnić, błyszczeć, iskrzyć sięʼ. 

— Nomina: žviglùs, -ì 4 p.a. gw. ʽo wzroku: żywy, bystry; iskrzący sięʼ (Tos akys jau tokios 
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žvìglios kaip žiuburiai ʽTe oczy takie «žviglios» jak ognikiʼ), žviglių̃ akių̃ ʽo bystrym 

spojrzeniuʼ; žvigulỹs lub žvygulỹs, -io 3 p.a. 1. ʽcoś, co lśni, błyszczy, połyskujeʼ, 2. ʽświatło 

odbite, odblaskʼ (por. syn. šviesulỹs, margulỹs). — Neoapofonia *žvig- ⇒ *žvaig-: łot. 

zvaigstîtiês ʽlśnić, błyszczećʼ (frq. z suf. -stī- i SO). — Z interi. žvìkt (zob. wyżej) może być 

związany przym. žvìkras 4 p.a. ʽrzutki, energicznyʼ.  

 žvìkė 2 p.a. gw. ʽotwór wentylacyjny w beczce na piwo; czop do zatkania tego otworuʼ 

— zapoż. z nwn. gw. Zwicke f. ʽNagel, Zapfenʼ (DW; brak w GL i LEW). War. cvìkė, cvikis, 

svikis. Por. syn. špuñtas i volė.̃ — War. ze zmianą ž- w dž-: džvìkė (por. žiùbė i džiùbė oraz 

žiógas i džiogỹs).  

 žvìkti, žvinkù, žvikaũ: įžvìkti ʽmocno zrosnąć się, złączyć się; niełatwo oddzielać sięʼ, 

prižvìkti ʽprzystać, przyschnąć, przyrosnąć – o włóknie lnu lub konopiʼ (Šlapelis 392). 

Dalszy wywód niepewny z braku poświadczeń werbalnych dla SP *žvek- (por. dvik- ⇐ dvek-

; kvip- ⇐ kvep-; krik- ⇐ krek-), jak też dla SO *žvak-. LKŽ XX, 1072 notuje tylko jedną 

formację zawierającą žvek-. Jest to sb. žvẽkė ʽdołek, który się wykopuje podczas zabawy 

dziecięcej zwanej ʽpędzanie świniʼ, por. Par kokius tris žingsnius a par keturius žingsnius 

iškasa žvekès ʽCo trzy albo cztery kroki wykopują dołkiʼ. 

 žvilgė́ti, žvìlga (war. žvìlgi, -ė́ja), žvilgė́jo ʽbłyszczeć, lśnić się, połyskiwaćʼ : łot. 

zvildzêt, -u, -ẽju ʽświecić się, migotaćʼ, też o szybkim ruchu: ʽśmigaćʼ. Drw. žvìlginti 

ʽdoprowadzać do połysku, glancować (buty)ʼ, nužvìlginti ʽrozjaśnićʼ: Mėnulio nužvìlginta 

naktis ʽNoc rozjaśniona przez księżycʼ. LEW 1328, s.v. žvìlti I analizował žvil-g- i uważał -g- 

za segment rozszerzający pwk. žvil- jak w žvìlti II ʽlśnić, błyszczećʼ (zob.). — Nomen: 

žvilgùs, -ì ʽbłyszczący, lśniącyʼ.  

 žvìlgti, žvìlgiu, žvìlgau stlit., zwykle z prvb., por. 1. pažvìlgti ʽspojrzeć, wejrzeć na coʼ, 

2. pražvìlgti ʽprzejrzećʼ: Jog nuog amžių pražvilgta, jog seniai pirm to ižg dangaus tėvamus 

žadėta DP 50529 ʽŻe od wieku przejrzana, że dawno przed tym z nieba ojcom obiecanaʼ — 

ten czasownik o prymarnej budowie pojawił się prawdopodobnie wtórnie, jako drw. od 

punctivum žvìlgtelėti (-elti) lub žvìlgterėti (-erti) ʽspojrzeć, zaglądnąć, zajrzeć, popatrzećʼ, SD 

<źwiłkteret> «spoyrzeć». To ostatnie jest oparte na wykrz. žvìlgt, žvilg̃t, który opisuje 

zerknięcie, szybkie i ukradkiem rzucone spojrzenie (por. syn. žìbt i dvìlkt). — Drw. žvìlgčioti 

iter. ʽzerkać co chwila, zerkać od czasu do czasu, spozieraćʼ, DP ʽoglądać sięʼ, žvilgė́ti, 

žvìlgiu (3 os. žvìlgi), -ė́jau ʽpatrzeć, spoglądaćʼ, žvilgóti (rzadkie), pažvilgóti ʽspojrzeć na 

kogo (ze złością)ʼ i žvilgsė́ti ʽpatrzeć, spoglądaćʼ (Visi nuo jo atšlijo ir žvilgsė́jo į jį su 

panieka ʽWszyscy od niego się odsunęli i patrzyli nań z pogardąʼ). Formacja na -i-/-ė- 

ukazuje się w SD, por. atžvilgiu «oglądam się wzad», refl. atsižvilgiu «obeyzrzę się». — Na 

gruncie systemu apofonicznego žvìlgti stało się głównym reprezentantem st. zanikowego. 

Wokół žvìlgti (pwk. typu TRiR) ukształtowała się grupa form pochodzenia analogicznego, w 

pierwszym rzędzie forma na SE žvelg- (zob. žvelg̃ti) i forma na SO žvalg- (zob. žvalgýti). — 

Postverbalia: ãpžvilgis DP ʽwzglądʼ, atžvilga SD «oglądanie się», ãtžvilgis ʽwzgląd na coʼ (⇒ 

šiuõ ãtžvilgiu adv. ʽpod tym względemʼ), žvilg̃snis a. žvilgesỹs ʽspojrzenieʼ.  

 žvìlti I, žvỹla (*žvįl̃a, war. žviñla, žvìlsta), žvìlo gw. ʽchylić się, chwiać sięʼ, pažvìlti 

ʽzachwiać się, pochylić się, przechylić się; być skłonnym, skłaniać się do czegoʼ (Nes žmones 

yra piktop didžiaus pažvilę, o neg gerop DP 9039 ʽBo ludzie są do złego skłonniejsi aniż do 

dobregoʼ), sužvìlti ʽo zbożu: wylec, pochylić się ku ziemi, zwisnąćʼ. Odpowiednik łot. zvìlt2, 

zvilstu, zvilu ʽzwolna chylić się ku ziemi; leżeć, leniuchowaćʼ, pazvilt 1. ʽpołożyć się; o 

zbożu: pokłaść się na ziemięʼ (pazviluši mieži ʽwyległy jęczmieńʼ), 2. ʽprzechylić się na 

stronęʼ — formacja z neoapofonią žvil- ⇐ žvel-, por. łot. zvel̂t, zveļu, zvêlu ʽtoczyć, tarzać, 

walać, przewracać; chylić, przechylaćʼ (do pie. *ǵhu̯el- ʽkrzywić się, wykrzywiać sięʼ, zob. 
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LIV
2 182). Litewski odpowiednik werbalny žvel- wyszedł z użycia, a śladem po nim jest adi. 

nuožvelnùs ʽukośnyʼ. Starym st. zanikowym do žvel- było žul- (saṃpras.), dochowane 

szczątkowo w įžulnùs (zob.). Por. gul-/gvil- ⇐ *gu̯el-. — Drw. žviluoti ʽchwiać sięʼ (žviluojąs 

kaip̓  nendrė DP 2233 ʽchwiejący się jako trzcinaʼ), nomina: įžvilñas ʽukośny, na ukosʼ, 

nuožvilnùs ʽukośnyʼ, pažvilìmas a. pažvilùmas DP ʽskłonnośćʼ, pražvilnùs ʽukośnyʼ (syn. 

pražulnùs).  

 žvìlti II, žvỹla (zam. žvįl̃a < *žvinla), žvìlo gw. ʽlśnić, błyszczećʼ, sužvìlti ʽrozwidnić 

się, zaświtać, rozjaśnić sięʼ — formacja na SZ pb. *žu̯īl-C < pie. *ǵu̯ḷH-C. Odpowiedni SE-V 

poświadcza sti. jválati ʽpali się, płonieʼ < pie. *ǵu̯élH-e/o- (LIV
2 170). Refleks SZ typu 

saṃpras., *ǵulH-o-, ukazuje się w germańskim, por. stisl. kol n.pl. ʽwęgielʼ, śrniderl. cole 

m.f., stwn. kol n., kolo m., nwn. Kohle f. ts., < pgerm. *kula- (Kroonen 309). — Drw. łot. 

zvilêt ʽlśnić, świecić się złowrogo (o ślepiach wilka)ʼ, zvilnêt, -u, -ẽju ʽpłonąć, żarzyć sięʼ, 

zvil̂nît, -ĩju ʽpłonąć, palić się bez dymuʼ. Nomina: lit. žvilùs ʽlśniącyʼ, łot. zviļš ʽbłyszczący, 

świecącyʼ. — SO-V žval-: žvãlinti caus. ʽorzeźwiać, ożywiaćʼ (Šokis jaunina ir žvalina 

ʽTaniec odmładza i orzeźwiaʼ). Postverbalia: žvalùs a. žvãlas ʽżywy, żywotny; rzeźwy, 

rześki; dobrze widzący, wnikliwy, przenikliwyʼ; war. žvalñas a. žválnas; žvajùs (zob. 

žvajóti); z metatezą: žlavùs (v-l > l-v); žvalùmas ʽżwawość, dziarskośćʼ. Cps. žvalakỹs a. 

žvalaãkis ʽbystrookiʼ (por. akìs). SO-C: łot. zvalstîtiês ʽbezczelnie patrzećʼ. — Zanikłą formę 

praesentis na SE można wywnioskować z hapaksu stlit. žvelantį acc.sg. ʽo knocie świecy: 

palący się, płonącyʼ, por. <knata ʃwælanti neuʃchgeʃis> BRP ʽknota płonącego nie zgasiʼ, 

zob. Būga, RR II, 468; za nim LEW 1328 (s.v. žvìlti 1.). Z powodu grafemu <l> alternatywna 

jest lekcja [žveliantį], por. LKŽ XX, 1080 i ALEW 1335. Wynika z powyższego, że LIV
2 170 

powinien był przy formie sti. jvál-a-ti wskazać na obecność litewskiego odpowiednika z 

samogłoską tematyczną: *žvel-a ʽpali się, płonieʼ. 

 žvýnas 3, 1 p.a. ʽłuska rybia, łuska gadaʼ, zwykle pl. žvynaĩ, -ų̃ 3 p.a. War. f. žvýnos, 

žvýnės 1 p.a. Odpowiedniki łotewskie: zvìņi, f. zvĩņas, zvìnes2 (inne: zveiņi, por. syn. zvejas). 

Leskien 1891, 411 powiązał žvýnas z žuvìs ʽrybaʼ, a za nim poszli BSW 373, ME IV, 781 i 

LEW 1328. Ta hipoteza wydaje się słuszna, wymaga tylko uzupełnienia ogniwa pośredniego 

o postaci *žuvýnas. Przejście do žvýnas nastąpiło przez synkopowanie nieakcentowanej 

samogłoski u w osnowie. Coś podobnego zaszło w wyrazach žvejà (zob.), ketrìnė < keturìnė 

i šmùlas < *šumulas. Nie znalazł uznania pogląd Būgi (RR II, 681) o pokrewieństwie 

apofonicznym žvyn- ze žvain- jak w adi. žvaĩnas, žváinas ʽbiaławy – o gałce oka; srebrzysty 

– o poświacie księżycaʼ (znacz. etym. ʽcoś błyszczącego, połyskującegoʼ). ALEW 1339 

uznaje morfologię za niejasną. — Drw. žvynẽlinė ʽłuszczyca, Psoriasisʼ, žvynúotas 1. ʽo 

rybie, płazie: pokryty łuskąʼ, też o ʽłuskowatej korze drzewa, jałowcaʼ (war. žvyniúotas), 2. 

ʽo okręcie: opancerzonyʼ, cps. žvýnmedis ʽdrzewo o korze przypominającej łuskiʼ (por. 

mẽdis). Vb. denom. nužvynóti ʽoskrobać rybę z łuskiʼ (por. łot. zvĩnât ts.), žvynóti ʽpokrywać 

się łuskamiʼ.  

 žvýnė 1 p.a., žvynė ̃4 p.a. 1. ʽszczur, Rattus, Mus decumana, szczur rudawyʼ, 2. ʽszczur 

wodny, Arvicola amphibiusʼ (wyraz używany również jako obelga). Niejasne. Według LEW 

1328 ma należeć do žvýnė ʽłuska rybyʼ (zob. s.v. žvýnas). Por. n.rz. Žvỹnė. 

 žvỹras 2, 4 p.a., žvýras 3 p.a. ʽmieszanina piasku, żwiru i małych kamieniʼ. Z innymi 

tematami: žvỹrius 2 p.a., žvyriùs 4 p.a., žvỹris 2 p.a., žvyrỹs 4 p.a., też f. žvyrà 4 p.a. LEW 

1328 uważał žvỹras za zapożyczenie z pol. żwir. Przeciw temu wystąpił Urbutis, Balt XIX:2, 

1983, 150-168 = Urbutis 2009, 67–92, dowodząc, że žvỹras jest derywatem na st. 

wzdłużonym od zanikłego czas. *žvirti; ten ostatni miałby być odpowiednikiem łot. zvirt 

ʽlśnić, błyszczeć, świecić sięʼ. W ujęciu Urbutisa pwk. pb. *žu̯ir- jest refleksem na SZ do 

*žu̯er- < pie. *ǵhu̯er- ʽbyć gorącym; lśnić, wydawać blaskʼ, por. łot. zve̦ruõt ʽlśnić, błyszczeć 
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sięʼ. Z uwagi na to, że derywacja postwerbalna obchodzi się bez stopniowania apofonicz-

nego, tłumaczenie Urbutisa wymaga sprostowania w odniesieniu do założonej podstawy 

derywacyjnej: nie był nią prymarny czas. *žvirti, lecz raczej sekundarny czas. *žvyr-V-; jego 

st. wzdłużony był skorelowany z funkcją iterativum (intensivum). Osobno zob. war. 

žvirg̃ždas, žiezdrà i žiegždrà. — Lit. rzeczownik został zapożyczony do języków płn.-

słowiańskich, por. pol. żwir (gw. zwir, żwyr, dźwir, dzwyr, por. Zdancewicz, Studia 

linguistica Slavica Baltica Canuto-Olavo Falk..., Lundae 1966, 377n.), błr. žvir, -u (war. 

žvyr, džvyr, čvyr), ros. zach. žvir (por. Urbutis, o.c., 151n., Laučjute 54, Boryś 758). — Drw. 

žvyrėk̃as ʽrola przy żwirowiskuʼ, žvỹriai m.pl. bot. ʽosoka aloesowata, Stratiotes aloidesʼ 

(gatunek byliny wodnej, używanej m.in. jako pokarm dla świń), žvyrýnas ʽżwirowisko; gleba 

żwirowataʼ, žvỹrius ʽżwirʼ, žvyrìngas ʽżwirowatyʼ, SD
1 «dziarstwisty», žvyrìngasis smėlis 

ʽgruby piasekʼ. Cps. kiaurãžvyris ʽziemia z domieszką grubego żwiruʼ (por. kiáuras), war. 

kiáužvyris: Kiauras žvyras bus kiáužvyris ʽGruby żwir nazywa się «kiaužvyris»ʼ, žvỹrduobė 

ʽżwirowniaʼ (por. duobė)̃, žvỹrkelis ʽdroga wysypana żwiremʼ (por. kẽlias), žvỹrmolis ʽgleba 

gliniasta przemieszana ze żwiremʼ (por. mólis). — Vb. denom. žvỹryti, -iju, -ijau, zwykle z 

prvb. ap-, iš-, nu- ʽ(drogę) wysypywać żwirem (wiosną i jesienią), žvyr(i)úoti ts. 

 žvìrblis, -io 1 p.a., žvirblỹs 3 p.a. 1. ʽwróbel, Passer domesticusʼ, SD «wrobl», 2. przen. 

ʽmały, słaby człowiekʼ, 3. ʽpewien dawniej tańczony taniecʼ, 4. ʽpenisʼ. War. v-mobile: 

žìrblis, žirblỹs (por. zim̃bti ob. zvim̃bti, LD § 226). Wyraz ten jest poza tym nazwą części 

składowej rozmaitych narzędzi. Odpowiednik łot. zvirb̃ulis, zvirb̃uls ʽwróbelʼ (por. lit. n.m. 

Žvirbùliai). Z uwagi na zgodność co do intonacji comparandum łotewskie sugeruje, że wyraz 

litewski doznał synkopy samogłoski sufiksalnej, rekonstrukcja: plit. *žvìrbulis. Por. suf. *-ul- 

w psł. *vorb-ŭl-jĭ ʽwróbelʼ: ros. vorobéj, -bьjá (błr. verabéj, -b̓ já), pol. wróbel, -bla (cs. 

vrabĭjĭ ʽστρουθόςʼ). Postuluje się tu pbsł. formację apofoniczną *u̯arb-/*u̯irb- i wtórną 

zmianę nagłosu po stronie bałtyckiego (por. jeszcze łotewskie war. zviguris, zvĩgurs, žĩguris, 

žĩgurs). Akut pozostaje niejasny; nie jest wykluczone wzdłużenie zastępcze w reakcji na 

synkopowanie formy *žvirbulis (por. žvirbulẽlis ʽmałe dzieckoʼ, dosł. ʽwróbelekʼ). Zob. też 

LEW 1329 i ALEW 1340. Niemało jest nazw ptaków, które mają za podstawę wykrzyknik 

imitujący głos ptaka; może tak być i w tym wypadku. — Drw. žvirbláitis ʽpisklę wróbla, 

wróbelekʼ (SD «wroblę, wroblęta»), žvirblė́nas ts., žvirbliùkas ts. Cps. žvirblãgaudis ʽpora 

kiedy zmierzcha, szara godzinaʼ (dosł. ʽczas łapania wróbliʼ, por. gáudyti), žvirblãtupis 

ʽzmierzch wieczornyʼ (por. tupė́ti), žvirbliavanagis SD
1 «kobus» [ʽptak drapieżny, Falco 

subbuteo L.ʼ, SPXVI], znacz. etym. ʽjastrząb polujący na wróbleʼ; przypomina to wyrazy stpr. 

sperglawanag i gerto[w]anax, które omówiono s.v. vãnagas; žvirbliãmušis ʽwyrostek, 

chłopiec kilkunastoletniʼ (dosł. ʽten, co zabija wróbleʼ, por. mùšti), žvìrbliauogės f.pl. 

ʽporzeczkiʼ (dosł. ʽwróble jagodyʼ, por. úoga). Vb. denom. žvirbliáuti ʽłapać wróbleʼ. — 

Nazw. Žvìrblis, Žvirblỹs, *Žvirblaitis (⇒ nwn. Schwirblat). N.rz. Žvìrblis 3x, Žvìrblupis 2x, 

Žvirblupỹs. N.m. Žvìrbliai 4x, Žvirbliaĩ, Žvìrbliškės 5x, Žvirbùliai. 

 žvirg̃ždas 2, 4 p.a. 1. ʽgrubszy żwir, drobno potłuczone kamienieʼ, 2. ʽziemia/gleba z 

dużą przymieszką żwiruʼ (war. žvìrgždas 1 p.a.). Pl. žvirg̃ždai 1. ʽziemia zmieszana ze 

żwiremʼ, 2. DP ʽpiasekʼ, SD
1 <źwirgźday> «piasek» (jest to wariant do SD <źwirźday> 

«piasek»), 3. ʽżużel w ognisku kowalaʼ (syn. gargãžės), też žvirg̃ždės f.pl. ʽgrunt żwirowatyʼ 

(Pasėjau rugius žvirg̃ždėsa, tai kap pakepino saulė, tai ir nunoko ʽZasiałem żyto na 

«žvirgždės», więc jak słońce przygrzało, to i dojrzałoʼ). Odpowiednik łot. zvìrgzds, pl. 

zvìrgzdi ʽgrys, gruby piasek, żwirʼ (LEGR § 214 suponował tu suf. -d(a)s, podobnie jak w 

wyrazach li(g)zds : lit. lìzdas oraz strazds : lit. strãzdas). Niech punktem wyjścia objaśnienia 

będzie fakt, że w jęz. starolitewskim przeważają raczej refleksy bez segmentu g, zaś w 

pozycji po r zachodzi wahanie między z i ž. Por. žvirz̃das ob. žvirž̃das DP ʽpiasekʼ, žvirždai 

SD
1 «dziarstwo» (syn. žvyrai) obok žvirz̃dai SD «kamień dziarstwisty» [ʽgruboziarnisty 
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piasek, piasek z kamykami, żwirʼ, SPXVI], žvirzdai inkstuose ir kitur sopulį darų didį SD 

«kamień choroba» [ʽkamica; kamień żółciowy, nerkowyʼ, SPXVI], ⇒ adi. žvirždingas SD
1 

«dziarstwisty» [ʽżwirowatyʼ, SPXVI], z insercją g: žvirgždìngas ʽobfitujący w żwirʼ. Wsch.-lit. 

žvirž̃das, žvìrždos (ZTŽ). N.rz. Žvirz̃dė, cps. Žvirz̃dupis 2x (por. ùpė). Por. jeszcze synonim 

garg̃ždas ʽżwirʼ z odpowiednikiem łot. gargzda s.v. girgždė́ti. Do porównania zewnętrznego 

stoi wyraz sch. zvȓst m. ʽkruchy kamień używany przez garncarzy jako domieszka do glinyʼ 

(poza tym: ʽwarstwa twardego kamienia; rodzaj rudyʼ), wywodzące się z psł. *zvĭrstŭ. Na tej 

podstawie wolno przyjąć, że refleks prabałto-słowiański miał postać *žu̯irsta-. Porównanie z 

bałtyckimi kontynuantami nasuwa przypuszczenie, że *žu̯irsta- doznało w rozwoju litewsko-

łotewskim trzech zmian. Były to: 1° sonoryzacja *žu̯irsta- w *žu̯irzda- (por. zmianę rst > rzd 

w czas. spùrzdu, s.v. spurzdė́ti), 2° fakultatywna alweolaryzacja rz > rž: žvirž̃das, 3° insercja 

g przed grupę žd: žvirg̃ždas. Odpowiednik łot. zvìrgzds ʽżwirʼ wywodzi się odpowiednio ze 

*zvirgzdas < *zvirzdas < *zvirstas. Różnica między dwiema nazwami ʽżwiruʼ, žvirg̃ždas ⇐ 

*žvir-stas i žvỹras < *žvīr-a- (zob.), jest podwójna. Pierwsza nazwa jest utworzona 

neosufiksem -stas od czas. prymarnego na SZ žvir-, druga zaś jest formacją postwerbalną na -

a-, przy czym jej pierwiastek na st. wzdłużonym sugeruje derywację od czas. sekundarnego 

*žvyr-V-. W szczegółach odmiennie LEW 1328n. i Urbutis, Balt XIX:2, 1983, 150-168 = 

Urbutis 2009, 67–92. Zob. też garg̃ždas. — Drw. žvirg̃ždė ʽżwirowata glebaʼ, žvirgždýnas lub 

žvirgždỹnė ʽmiejsce z dużą ilością żwiru; gleba z domieszką żwiruʼ. Nie wiadomo, jak ocenić 

oboczny wokalizm a w žvargždỹnė ʽgrunt żwirowatyʼ (Žvargždỹnė, kur po apačia žvyras, 

žvirgždas JU ʽŽ. [to miejsce,] gdzie u spodu jest żwirʼ. Czy to neoapofonia SZ ir ⇒ SP ar 

(por. typ smirs̃ti ⇒ smársas)? Czy raczej analogia do st. o ukazującego się w 

bliskoznacznych derywatach na -yn- (por. gargždýnas ʽwarstwa żwiru w ziemiʼ, gargždỹnė 

ʽżwirowata glebaʼ)? — Nazw. Žvirg̃ždas, Žvirgždỹs, Žvirzdỹs. N.m. Žvirg̃ždė 2x, Žvirg̃ždžiai, 

Žvirgždžiaĩ 2x. N.rz. Žvirg̃ždas, Žvirg̃ždė 7x, Žvirg̃ždinis, cps. Žvirg̃ždupis (por. ùpė), n.jez. 

Žvirgždỹs. 

 žvìrti, žvỹra (*žvi-n-ra), žvìro, zwykle z prvb.: apžvìrti a. pažvìrti ʽo oczach: zasnuć się 

mgłą, niedowidziećʼ (Akys pažvirusios, blogai jau tokiam). Odpowiednik łot. zvirt ʽlśnić, 

błyszczeć, świecić sięʼ; do tego dur. na -ē-: zvirêt, -u, -ẽju ʽpołyskiwać, lśnićʼ (ME IV, 777, 

EH II, 815). — War. v-mobile: žìrti, žỵra (*ži-n-ra, war. žìrsta), žìro ʽżarzyć się, iskrzyć sięʼ, 

apžìrti ʽdoznać migotania w oczachʼ, ujrzeć iskrzące się drobiny; pociemnieć komu w oczach 

(od uderzenia w głowę)ʼ. — Nomina z suf. -k-, o budowie zatartej na skutek metatezy r: 

žvìkras ʽniedowidzącyʼ < *žvirkas (por. praìrkas, papìlkas), žvìkris ʽkrótkowidz; mający 

zezaʼ < *žvirkis (por. srùtkis, sùskis).765 — Neoapofonia žvir- ⇒ žvair-: žvaĩras (zob.). — SE 

*žu̯ēr- widać głównie w refleksach łotewskich, por. zvērêtiês ʽżarzyć się, tlić sięʼ, zvë̦̄ rs 

ʽpałający gniewem, zagorzały; o szklistych oczachʼ (ME IV, 772). Mają one należeć do pie. 

*ǵhu̯er- (*ǵhu̯er-?) ʽlśnić, świecić się; być gorącymʼ (por. IEW 479, Urbutis 2009, 86n.). W 

jęz. litewskim taki SE może prezentować przym. žvėrus b.z.a. ʽo koniu: żywy, prędki, nie 

mogący ustać na miejscuʼ (tak Urbutis, l.c., za kartoteką LKŽ). Vanagas 407 cytował w tym 

kontekście n.rz. Žvérna i n.jez. Žvérnas (znacz. etym. ʽo połyskującej wodzieʼ), zaś Urbutis, 

l.c. dorzucił jeszcze n.rz. Žvėrė ̃ i Žvė́rupis (które wcześniej łączono z apelatywem žvėrìs 

ʽdziki zwierzʼ). Trzeba się jednak zastrzec, że SE *žu̯ēr- nie ma mocnego oparcia 

porównawczego. Wobec tego nasuwa się alternatywna hipoteza: że pb. *žu̯ēr- jest 

innowacyjnym st. pełnym, który dotworzono do st. zanikowego *žu̯īr- (žvìrti). Paralele 

apofoniczne: dìrti ⇒ dėr̃ti; ìrti ⇒ érdėti; dìrgti ⇒ dérgti. — WSZ žvyr-: apžvyrúoti: Akyse 

apžvyrãvo, kad vėjas išpūtė dideliai, t.y. apsitavaravo JU ʽPociemniało [mu] w oczach, gdy 

wiatr mocno zadąłʼ (por. Būga, RR II, 479). Z innym sufiksem: łot. zvīrêt ʽpołyskiwać, lśnićʼ 

 
765 ALEW 1338 ignoruje metatezę r i postuluje pokrewieństwo z czasownikiem łot. zvidzêt ʽbłyszczeć, migotaćʼ. 
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(ME IV, 781, EH II, 816). — War. v-mobile žyr-: žyrė́ti ʽlśnić, świecić (o żarze, o oczach)ʼ. 

Por. š(v)ark̃as, z(v)im̃bti i ž(v)ìrblis. 

 žvitrùs, -ì 4 p.a. 1. ʽzwinny, ruchliwy, żwawy, żywy, dziarski, energicznyʼ, 2. ʽbystry, 

inteligentnyʼ, 3. ʽżywy – o spojrzeniu, oczachʼ — jest to wariant fonetyczny do švitrùs, 

pochodzącego od czas. švìsti, švìto ʽrozjaśniać się, świtaćʼ (zob.). Prymarnym znaczeniem 

švitrùs jest ʽbłyszczący, połyskującyʼ, sekundarnym zaś ʽżwawy, dziarski; bystryʼ itp. Jest 

prawdopodobne, że to znaczenie poboczne, odnoszące się do człowieka, usamodzielniło się 

pod nową formą dzięki zmianie šv- w žv-. Paralele semazjologiczne: ang. bright 1. ʽjasny, 

świecący, błyszczącyʼ, 2. przen. ʽbystry, inteligentnyʼ; pol. błyskotliwy 1. ʽpołyskujący, 

lśniącyʼ, 2. przen. ʽefektownie inteligentny, olśniewającyʼ. Sonoryzacja šv- > žv- powtarza się 

w žvėd̃as ʽSzwedʼ i žvaigždė ̃ʽgwiazdaʼ (por. też svogū̃nas > zvogū̃nas). — Drw. žvitriaĩ adv. 

ʽżwawo, energicznieʼ. Cps. žvitr(i)aãkis ʽbystrookiʼ (por. akìs). Vb. denom. pažvitrė́ti 

ʽożywić sięʼ. 

 žvìzdras 2 p.a. gw. ʽdrobny żwirʼ — jest to wariant wyrazu žvirg̃ždas (zob.) i jak 

tamten wywodzi się z praformy *žvirstas, tyle tylko, że przez nieco inne zmiany głosowe. 

Najpierw *žvirstas zmieniło się w *žvistras przez metatezę (wprowadziła ona segment r do 

pozycji sufiksalnej). Następnie *žvistras przeszło przez udźwięcznienie grupy str w žvìzdras 

(por. gaĩstras > gaĩzdras; *žaistras > žaĩzdras). — N.rz. Žvìzdrė, Žvizdrãupis, n.jez. 

Žvizdrỹnė. 

 žvokà 2 p.a., gen.sg. žvõkos wsch.-lit. ʽpokarm, który zwierzę przeżuwające powtórnie 

przeżuwa, tzw. żujkaʼ — zapoż. z błr. žváka, -i ʽżujkaʼ (war. žváčka, -i). — Vb. denom. 

žvokúoti: Karvė žvõką žvokúoja, kap atsilsinėja LZŽ ʽKrowa przeżuwa żujkę, gdy 

odpoczywaʼ. Por. czas. žvóti. Osobno zob. žùika. Rodzime odpowiedniki to atrajà i 

gromulỹs. 

 žvóti, žvóju, žvójau wsch.-lit. 1. ʽo krowie: przeżuwać żujkęʼ (Žùikų žvója kárvė 

ʽKrowa przeżuwa żujkęʼ), 2. ʽo człowieku: żuć, przeżuwaćʼ (Anas sėdi ir žvója sausą duoną 

LZŽ ʽSiedzi i żuje suchy chlebʼ) — zapoż. z błr. žvacь, žvu, 3 sg. žve. 
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